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 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على إمام ااهدين ، أما بعد

 ُ                ك تب عليكم القتال {:                                                                  فقد أوجب اهللا علينا أمر ا عظيم ا ، وهو اجلهاد يف سبيل اهللا ، وقال سبحانه 
         ً                ً                                          كرهوا شيئ ا وهو خري  لكم  وعسى أن حتبوا شيئ ا وهو شر  لكم واهللا يعلم وأنتم وهو كره لكم وعسى أن 

 .}ال تعلمون
وقد أوجب اهللا اجلهاد ألسباب مجيعها متوفر يف عصرنا هذا ، من دفع عدوان الكافرين ، وقتال 

الكفار حىت                                                      ً                     املرتدين ، ونصرة املستضعفني ، وفكاك األسرى واملسجونني ، فضال  عن جهاد الطلب بقتال 
ٍ                  ٍ          ُ        ي عطوا اجلزية عن يد  وهم صاغرون ، وكل من هذه إما فروض أعيان  ، وإما فروض كفاية  لكن  مل يق م ا من                                         ٍ                 

ِ             ِ حتصل به  الكفاية  من املسلمني فهي فروض  أعيان  إىل حني  حصول الكفاية        ٍ                         ُ         ِ     . 
 ..تتمة الصفحة التالية 
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     ُّ  احملتل   يب                               بالد احلرمني ، ففيها العدو  الصليب:                   َّ                       ومن أعظم األماكن ال يت تعي ن فيها اجلهاد ووجب 

                   َ فيها احلكومة العميلة    َّ                                                  ً               َّ ال ذي يسرق خرياا ، ويرسم سياساا ، وحيارب املسلمني انطالق ا منها ، كما أن  
                                                                                    املرتد ة اليت تطب ق خطط االستعمار ، وتتوىل الكفار ، وحتكم بغري شرع اهللا الواحد القه ار ، وفيها 
                                                                                        املستضعفون يف السجون الذين يذوقون من النكال والعذاب ما ال ي طاق ، وفيها االعتداء على اهللا وسبه 

واه  الذين يكممون يف الوقت نفسه أف      ٍ             ورعاية  من آل سعود  ٍ اية والطعن يف الدين ، واالستهزاء باملؤمنني حبم
 .املصلحني ودعاة اخلري ، ويسجنون من دعاهم إىل حتكيم شرع اهللا

                                                    ُ                              ومن العجيب أن كثري ا من شباب اجلهاد يتوج هون إىل ميادين أ خرى ويتركون هذا امليدان العظيم 
 مع أن هذه األرض أوىل البالد باجلهاد وأحوجها إىل ، وحترير األرض الطاهرة من دنس الصليبيني وأذنام ،

 .التطهري والتحرير
                   َّ                                  عدم وجود العمل املنظ م ، أو باألصح  عدم ظهوره واإلعالن عنه :                          وال شك أن هلذا أسباب ا منها 

        َّ  أن ت حتل              ُ                ِّ                                 احلملة الش رس ة  اليت يقودها املخذ لون واملرجفون الذين مل جيدوا غضاضة يف:                     وهلذا أسباب ه  ، ومنها 
                                                                                      ً    بالد ه م من قبل اندات األمريكيات ، ومل يفكروا يف اجلهاد لتحرير البالد من الصليبيني احملتلني ، فضال  عن 

 من                                                                                      ً أن يتحرجوا من التخذيل عن اجلهاد وملز أهله ، وينبغي للمجاهد أن ال يلتفت ملثل هذه احلمالت سواء 
يا أيها الذين آمنوا {:  على ااهدين يف وعيده للمرتدين فقال اإلعالم ، أو من علماء السوء ، فقد أثىن اهللا

ٍ                  ٍ                ٍ               من يرتد  منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم  ي حب هم وحيب ونه أذلة  على املؤمنني أعزة  على الكافرين                                      
ء والرباء  اهللا القوم الذين يأيت م مع اجلهاد والوالفامتدح} جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم

ٍ                                                                     بأن هم ال خيافون لومة  الئم  ، بعد أن عرفوا صح ة الطريق وسلكوها على هدى من اهللا ، فيا من ال ختافون يف     َ                  
 .يا خيل اهللا اركيب: اهللا لومة الئم ، ما عذركم بعد أن جاء اجلهاد وصاح الصائح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•                  
             عبداهللا السعدي

•            
                                         خيطها يراع مصعب السهلي 

•                   
  .                   للشيخ عبداهللا الرشيد 

•         
             

 

•          
 .لشيخ ناصر النجدي       بقلم ا

•  
 .       يكتبها قيس بن هبرية 
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 كذا قال الفاروق رضي اهللا عنه أليب جندِل بن سهيل بن عمرو ، ملا جر                           ِ ِ        ه املشـركون بأغالِلـِه ،                                      ِ              
  .       والده     وفيهم

        أولئـك   {           ، وقـال      }   َّ                    ّ                               إنَّ شر الدواب عند اهللا الّذين كفروا فهم ال يؤمنون          {  :                     وقد قال اهللا تعاىل     
  . }                 ُّ كاألنعام بل هم أضلُّ

                     ّ                    ُ        ً              الب وسائر احليوان مل تكلّف وتؤمر وتنه ، فقد فُطرت فطرةً فلم خترج عنها                َّ    وهذا واضح ، فإنَّ الك
  .                                                                      ، خبالف الكافر الذي خلقه اهللا ليعبده ويوحده ، فكفر به واتخذ من دونه أندادا

  َّ   ُ                   َّ                                                ِ ِ           إنَّ املُكتفي مبا سبق خيرج بأنَّ كفر هذا الكافر ، وخروجه عن دين اهللا ، اقتضى هدر دِمِه ، وهوانه 
  .                 دمه دم كلب ال أكثر       ، وكون 

                   مبا أمره اهللا به من عداوِة الكُفَّاِر ، الَّذي كفر بالطَّاغوِت ومن عبـد هد الَّذي ميتلئ صدرإنَّ املوح                             ِ    َّ           َّ      ِ  َّ ُ     ِ                                  َّ         َّ  
   َّ                    ِ    َ                َّ                          َّ           ً                              الطَّاغوت ، والَّذي واىل يف اهللا وعادى فيه ، إنَّ هذا املوحد حقا لَيكفيِه ما سبق ، ليتحرق شـوقًا إىل دم                      

ِ ِ                        ر عدو اهللا وتقطيعه ، وال غرابة يف هذا ؛ فلو أنه مسع من يسب أباه أو يطعن يف عرِضِه ملـا                                   الكافر ، إىل حن                                                                           
                                        ِّ                      َّ                  ِ   أطاق أن يراه ميشي على وجه األرض ، فكيف مبن يسب ربه الَّذي هو أشد حبا له من كلِّ حمب حملبوِبه؟

ِ  َ                 َّ                     كيف وقد أِذنَ له ربه ، وعلم أنَّ قتل هذا الرجل كقتل ا          اهللا؟ لكلِب عند         ِ     
ِ                                                                    هذا لو اكتفينا مبعرفة حكم دمائهم وهدِرها ، فكيف إذا قرأ املؤمن باهللا ، املتبع لنبيه النصـوص                                                      

     ِّ            َّ           املرغِّبة يف هذا الثَّواب العظيم؟
ٍ                                            َّ                  كيف إذا قرأ قصة جليبيٍب رضي اهللا عنه ، وقرأ قول النيب صلى اهللا عليه وسلَّم                                       " :       َلهنيئًا له ، قَت    َ  َ        ً    

   ".  ُ  تلُوه    ً   سبعةً وق
           ِّ                     َ                     ُ                                                  بل كيف إذَا أراد أن حيصل على أقلِّ ما تنال به هذه الفضيلةُ ؛ فعمل حبديث النيب صلى اهللا عليه                     

ِ      ال جيتمع مشرك وقاِتلُه يف الناِر أبدا   : "   َّ  وسلَّم          ُ  ِ               ."   
  !             أال تريد اجلنة؟   ..           أخي ااهد 

  !                              أال تريد أن تأمن النار بإذن اهللا؟
  !   يث؟                         أال تريد أن تدخل يف هذا احلد

ٍ       اقتل من دمه دم كلٍب         ..              اقتل املشرك               َّ                                             اقتل هذا الَّذي أمرك اهللا العظيم بقتله ، وحرضك نبيـه           ..                  
  .                           الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عليه

ٍ  الَّذي دمه دم كلٍب    ..           أمل تر هذا              َّ   ..   ك؟ك ، ويسيب أُختدين يسب    ُ                  
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ٍ       هذا الَّذي دمه دم كلٍب                   َّ       ..       ويستعمر مكَّـة      ..                بالد احلرمني         َّ    ويتحكَّم يف    ..    ُّ               حيتلُّ أرض املسلمني     َّ          
    ..         واملدينة 

ٍ       هذا الذي دمه دم كلٍب                    ليبكـيهم ،      ..                     واختـار املسـلمني        ..                           أعرض عن مجيع أمم األرض         ..                   
    ..                   ويضحك العامل عليهم 

    ..                     على علمائنا الصادقني    ..         َّ               هو من سلَّط عمالءه املارقني    ..       َّ              هذا الَّذي دمه دم كلب 
          فسجنوا من    ..                        ُ    وحرش كالبه على الكرام اُألباة    ..                  افل يف بالد املسلمني                      هو من رفع األذناب واألس

    ..    ّ         ّ    وعذّبوا من عذّبوا    ..                 وقتلوا من قتلوا    ..       سجنوا 
  !  ُّ                    كلُّ هذا البالء جاءنا ممن؟

ٍ  من كافٍر  ٍ  مشرٍك    ..        ٍ  دمه دم كلٍب    ..   ُ       إهلُه هواه    ..               ..    
ِ ـدان   َ                خ ؤول ت ه بنو عبد املـ_ _ _                    فلو أن ي ب ليت  ـامشي       
 !!تعالوا فانظروا مبن ابتالين_ _ _                      هلان علي  ما ألقى ولكن 

ٍ  دمه دم كلٍب    ..       كلب        كلب ابن     " ..           بوش بن بوش "         ابتالين بـ         ُّ وفيه كلُّ    ..          نباح كلب        ونباحه    ..          
ٍ      فهو حينئٍذ ضبع    ..               ما عدا الوفاء    ..             أوصاف الكلب           ..    

ِ      بنايِف بن عبد العزيِز        ..         وابتالين                 ِ    ..        وال دين    ..           وال حياء      ..          وال عرض      ..         عقل    ال   ..            قاتله اهللا      ..     
   ..       وال صدق    ..      ُ  وال خلُق    ..          وال مروءة 

    ..                     َّ  ُ   ال شك أنكم كفرتم بالطَّاغُوت    ..              أيها املوحدون 
    ..                                  ومسعناكم تعلنون ذلك بأفواهكم كثريا 

   :         أما اآلن    ..               ٌ     ولكن لذلك زمانٌ مضى 
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      ....                        أيها ااهدون يف سبيل اهللا 
ـ      .....                               را اهلندكوش ، وتورا بـورا                                     إليكم يا من ترابطون على ذ               وقـروزين         .....        وغـزة        .....    نني      وج

           وبالد احلرمني    ....
      .....               وأبيتم السماوة     ....                            ً                 إليكم يا من رضيتم السماء نزالً لنفوسكم العالية 

     ....                                   إليكم يا مصابيح العزة ومشوس البطولة 
    ...     أقول    ...                    إليكم يا أهل الرباط 

               دلين على عمـل     :          فقال                       جاء رجل إىل النيب        ((                صحيح البخاري           ورد يف      ...                           أبشروا والذي نفسي بيده     
                     هل تستطيع إذا خرج        : (                                    مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم          .           اهللا أكرب  –  )          ال أجده       : (      قال    !              يعدل اجلهاد   

      )) .                  ومن يستطيع ذلك ؟   :                        وتصوم وال تفطر ؟ فقال  ر                                ااهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفت
     ....       اهللا أكرب     ....      أكرب   اهللا    ....       اهللا أكرب 

                                                                                       ً      إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعداً عليه    (( 
        .... ))   ً                                                                              حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 

    ...               مات فالن وفالن  ا        وال تقولو   ...             نعم استبشروا 
                                                      ً      تقولوا قد فقدنا الشهيدا           مذ طواه الثرى وحيداً فريدا   ال

                                                 ً       أنا ما مت فاملالئك حويل            عند ريب بعثت خلقاً جديدا 
                             فاصنعوا اليوم من مشوخي نشيدا 

      ....            أيها األسود 
                               قاتلوا على بصرية من ربكم ،          ....            شر املؤمنني      ً     صرباً معا    ...                                                      قاتلوا أئمة الكفر إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون          

             مسـتنفرة                                ٍ     وأحفاد القردة واخلنازير ، كحمرٍ       ...                                    وكأين بكم قد لقيتم سدنة الصليب          ...                  وثبات من دينكم    
                 واشتروا الضـاللة     ...                    باعوا اآلخرة بالدنيا     ....                                                   فرت من قسورة ، التدري أين يسلك ا من فجاج األرض      

     ....                    فما أصربهم على النار    ...                  العذاب على اهلدى                 ذلك بأم استحبوا   ...      باهلدى 
     ....               فيطلبون اإلقالة    ...                 حني حتل م الندامة      ....                        وعما قليل ليصبحن نادمني 

    ...             ّ                                                   إنه واهللا من ضلّ عن احلق وقع يف الباطل ، ومن مل يسكن اجلنة نزل يف النار 
     ....           أيها األباة 

        وال يقطع   ..        الفرس  ق                            مع القمر ، وإن البغل ال يسب     ال تنري                           يف الشمس ، وإن الكواكب     ء                  إن املصباح ال يضي   
    ...                احلديد إال باحلديد 
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            كأين بكم وقد    ..            على الغصص               معاشر عباد اهللا    ً فصرباً    ....                     ان يطلب ضالته فأصاا         إن احلق ك   ...           أيها اجلبال 
    ...       رب الصرب     والص   ...             فالرتال الرتال     ....                                                م مشل الشتات ، وظهرت كلمة العدل ، وغلب احلق باطله     التأ

                                       والصرب خري األمور عاقبـة وأمحـدها مغبـة       ...                      وخضاب الرجال الدماء       ....                             أال إن خضاب النساء احلناء      
       .... ه                  فهذا يوم له ما بعد   ...                     فائتوا احلرب غري ناكصني    ...

              مؤمن جياهـد يف      :                          أي الناس أفضل ؟  فقال       ((                                                        واذكروا قول نبيكم عندما سئل كما ورد يف البخاري          
      )) .                اهللا بنفسه وماله      سبيل 

                                                  فهذا أحد سلفكم األبطال العظماء يروي عنه أنس           ...                                                     وما أنتم يف ذلك بغرباء وال مبتدعني طريقة جديدة          
   :         فيقول -               كما يف البخاري-       بن مالك

                                اهللا غبت عن أول قتال قاتلت       ل       يا رسو   :       فقال    .                                                        غاب عمي أنس بن النضر رضي اهللا عنه عن قتال بدر               (( 
  –                  والكالم ألنـس     -                     فلما كان يوم أحد       .                                                   لئن اهللا أشهدين قتال املشركني لريين اهللا ما أصنع            .         املشركني  

                             يعين أصحابه ، وابرأ إليك ممـا    .                                      اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء        :                                   وانكشف املسلمون قال ابن النضر      
   نة               بن معاذ ، اجل د     يا سع  :   ل                                                        يعين املشركني ، مث تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فقا  .          صنع هؤالء 

        قال أنس   .                                     فما استطعت يا رسول اهللا ما صنع          :                                                           ورب النضر ، إين ألجد رحيها من دون أحد ، فقال سعد             
    ً               ً             ً                      ّ                          ضربةً بالسيف أو طعنةً برمح أو رميةً بسهم ، ووجدناه وقد مثّل به املشركون ،              :           ومثانني                 ً   فوجدنا به بضعاً  

     مـن       : ((                             ُ                   كنا نرى أو نظن أن هذه اآلية أُنزلت فيه ويف أشباهه   :   س       قال أن  .                                  فما عرفه أحد إال أخته ببنانه      
       ...))             إىل آخر اآلية        ... ))           اهللا عليه  ا           ٌ               املؤمنني رجالٌ صدقوا ما عاهدو

    ...                             أي شجاعة وأي تضحية وأي بطولة      ....        اهللا أكرب     ....       اهللا أكرب     ....       اهللا أكرب 
            وكل ذلك يف       ....                         واملالئكة تسجل العظيمات       ...                      وارتفعت سجالت األجور       ...                          فأقدموا قد قامت السوق     

     ....         كتاب مبني 
    ...                  أقدم فقد طاب املوت     ....                     فأقدم أيها األخ احلبيب 

ِ                   دعوم  أباة  فاستجابوا    فقلت ر د وا فقد طاب الورود                    ً           
     ...               كونوا كما قيل     ....     ً       فحيهالً باملوت     ....                                      والذي نفسي بيده إن رحيها من دون جبالكم 

ٍ          دى ناجذيه هلم      طاروا إليه زرافاٍت ووحدانا                قوم إذا املوت أب                                    
                                                        أخاهم حني ينــــدم       يف النائبات على ما قال برهانا ن       ال يسألو

              وواهللا لو علموا    ...                                                                        واهللا لو علم املتقاعسون مبا أنتم فيه من السعادة والعزة جلالدوكم عليه بالسيوف    ... ٍ     آٍه آه 
        ٍ                      قيام ساعٍة يف الصف خري مـن            ((                    حسبك قول املصطفى        ....    وا                                           علم اليقني ما أنتم فيه ألتوكم ولو حب       

   ))              عبادة ستني سنة 
     ....       اهللا أكرب     ....       اهللا أكرب     ....       اهللا أكرب     ....       اهللا أكرب     ....       اهللا أكرب 

           ً      وامضـوا قـدماً       ...                          وخزعبالت األذناب املنافقني       ...                  وختذيل العلمانيني        ....                            دعوا عنكم إرجاف املبطلني     
    ...                     يصدق فيكم قول األزدية   ..  ..               عاضني على دينكم 

                                             قوم  إذا شهدوا اهلياج فال     ضرب  ينهنهم وال زجر 



 

 

 

٨  

                                     ّ            وكأم آساد غينة قد          غرثت وبل  متوا القطر 
                          وا األرض ويستبيحوا العـرض                                  أيروم بوش اللعني وحزبه أن يطؤ       ... .           ً                             فامضوا قدماً فدى لكم القليل والكثري       

     ....            وفينا مثلكم؟
ِ    وأفاعي مطِْرقة    ...           ّ          ً       فعل فليثرينّ عليه أسداً خمدرة            أما واهللا وقد ْ         ...    والتعضها نكاية     ....                   اليفثؤها كثرة السالح              

                            يهون عليهم نباح الكالب وعواء    ...           ً           يضربون قدماً من ناوأهم    ...                          يضعون أسيافهم على عواتقهم     ....      اجلراح 
                               فسهم على املوت ومست ـم إىل                    قد وطنوا أن      ....                                            اليفاتون بوتر ، وال يسبقون إىل كرمي ذكر            ...        الذئاب  

     ....             العلياء مهتهم 
                                   ّ                                                             أعملوا السيف يف رقاب أعداء اهللا ، وخذّلوا دون أمتكم واستنهضوا اهلمم بعظـيم فعـالكم                   ..          عباد اهللا   

    ...                                     وبدمائكم الطاهرة املنهمرة يف ساح اجلهاد 
     .          ٍ             وإىل لقاٍء يف جنات خلد 




 










 
 

حفظه االشيخقال 
                                                                                                 وأما من مينع من قتال األمريكان الذين ينطلقون من الدول ااورة للعراق لضـرب العـراق حبجـة             
                                                                                              املصلحة مع تسليمه بأم حماربون ، فعليه أن ال ينظر إىل املكان الذي يعيش فيه فقط ، وإىل املصـاحل        

                             واحلرب األمريكية الظاملة على      .                                                  بل عليه أن ينظر إىل األخطار احمليطة باألمة                                    احملدودة اليت  يقوم ا ،     
                                                                                                    املسلمني يف العراق ويف فلسطني ويف أفغانستان ، وما يتلو حرب العراق من تغيري يف خارطة املنطقـة                 

      املثال                         والذي يقول على سبيل      .                                                                        وتغيريات يف اتمع والتعليم ، وفرض الدميقراطية الكافرة على املنطقة           
                                                                                                  حبرمة قتل العسكريني األمريكان يف الكويت اليت ينطلقون منها لضرب العراق ، هل سـيقول مبنـع                 
                                                                                                       قتلهم إذا كانت بالده هي املستهدفة بعد العراق ، أم أن قوله سوف يتغري إذا رأى حقيقـة احلـرب                  

                   الدين واألخـالق                                                                                     وجترع مرارة اخليانة من األنظمة العميلة ، ورأى آالف القتلى واجلرحى ، وحماربة            
                                                                                     كما أن هؤالء الكفار احملاربون إذا شعروا أن ظهورهم حممية يف قواعدهم يف الـدول                 .               وتدمري البالد   

                                                                                                     ااورة للعراق ، سهل عليهم تدمري البالد املعتدى عليها ، مث إكمال خمططام باالعتداء علـى دول                 
   .                                  ترك قتاهلم يزيد على غريه من األضرار                                  وال خيفى أن الضرر العام على األمة يف   .               أخرى يف املنطقة 

 "العراق وغزو الصليب" من كتاب  
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  اخللفأمحد بن عبداهللا: شعر
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      أو      ١٩٩٤                                    عكفت وكالة األمن الوطين منذ سنة       
                                                قبل ذلك على التنصت على املكاملات اليت تـتم         
                                                    بني أفراد العائلة احلاكمة السعودية اليت يرأسـها        

                                وختربنا تسجيالت التنصت عن نظام       .          امللك فهد 
                                                  يزداد فسادا ويعاين من ختلي املؤسسـة الدينيـة         
                                           ويشعر بالضعف واالنكشاف إىل درجـة أنـه        
                                             يشتري سالمته بصرف األموال الطائلة لشـراء       
                                         ً        القوى اإلسالمية اليت ميكن أن تشكل عليه خطراً       

    .         املستقبل  يف 
                                ديون واألمريكان لقاء بني وزير                    لقد رتب السعو  

                                             لدفاع رامسفيلد وامللك فهـد قبيـل ضـرب          ا
     أن                                     ً      أفغانستان مع أن األمريكان يعرفـون جيـداً   

                                                 امللك فهد يف وضع العاجز منذ إصابته باجللطـة         
                            لقد أخربين شخص سعودي مطلع       .     ١٩٩٥     سنة  

                                            يف األسبوع املاضي أن امللك يستطيع من خالل        
                                          وله على عالج على مدار الساعة أن جيلس          حص

                                                 على الكرسي ويفتح عينيه لكنه ال يسـتطيع أن         
  .                                            يدرك وال يتعرف حىت على أقـدم أصـدقائه        

                                            وتقول تسجيالت التنصت التابعة للوكالة الوطنية 
                                              لألمن أن امللك بقي على كرسي امللـك فقـط          

       يعتـرب    .                                     بسبب اخلالف احلاد يف العائلة احلاكمة     
                   للملك فهد واملسير     االمسي         الوريث             األمري عبد اهللا 

          ويلـح       ،             يف اململكة                         ً    الفعلي لشؤون احلكم حالياً   
                      خفيف الفساد لكن إحلاحه                     عبد اهللا على إخوانه بت

ـ  أ         ال يلقى                                 صـاغية حسـب التسـجيالت       ً اً    ذن
                                  ويقول أحد مستشاري البيت األبيض      .       املرصودة

        هو ملنع    )    ً حياً (                                     إن السبب الوحيد إلبقاء امللك فهد        "     لنا  
   ".                 ً هللا من أن يصبح ملكاً     عبد ا

                                                     ويف الوقت الذي تزعم احلكومة السعودية أا تطبـق         
                       ً      من األمراء كانوا جنوماً             ً    فإن آالفاً        ً   صارماً             ً  اإلسالم تطبيقاً 

                                           لصحف الفضائح حول قصص عالقام مع الـداعرات   
      لكـن    .                                           والكحول وسرقتهم مليارات من دخل الدولة     

     ضية،               يف هذه الق                                ً     تسجيالت التنصت كانت أكثر حتديداً    
             الذي يتـوىل   -                                    ففي أحد االتصاالت وجه األمري نايف       

          أوامره  -                                     ً       منصب وزير الداخلية ألكثر من عشرين عاماً      
                                                مبنع الشرطة من متابعة قصة جلب داعرات للمملكة بعد 

             وجـاء نـص      .                                          أن تبني أن الزبائن من العائلة احلاكمة      
            الكـبري يف           للمسـئول                              املكاملة بكالم األمري نايف يقول   

         ائن هذه                               جيب أن ال تتسرب قائمة الزب      "     لية              وزارة الداخ 
    ".         من كان            ً ألي طرف كائناً

                                               يف التسجيالت يظهر األمراء يتحدثون بصراحة وبانفتاح 
                                                      عن سلب أموال البلد ويتجادلون بينهم حول النسـب         

            بن سلطان      بندر      أجاب د  وق .                         اليت تصلح لكل واحد منهم   
                                                      على سؤال حول الفساد يف اململكة بكل ثقة وقناعـة          

                                           لو قلت يل أننا نبين البلد وخنسر بسـبب           "         املذيع   ً باً   خماط
           ومـاذا يف     !                                        الفساد مخسني مليار دوالر أقول لك نعم      

                      لئك املنشقني العباقرة    و                                ذلك؟ حنن مل خنترع الفساد وال أ      
               لقد كان نظام      )."                          يقصد الدكتور سعد الفقيه    (         اكتشفوه  
                                        إلدارة الرئيس رجيان يف حرـا مـع              ً   كبرياً        ً  فهد مموالً 
            ولقد جلبـت    .                              يف أمريكا الالتينية وأفغانستان           الشيوعية  

                      للسعوديني يف أروقة         ً   كبرياً                         ً    أموال النفط السعودي جناحاً   
                                           ومن خالل بندر ساهم السعوديون يف أمريكا         .       واشنطن
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                                               بدعم برامج أكادميية وهيئات خرييـة أمريكيـة       
                ويف عهد الرئيس     .                          مبئات املاليني من الدوالرات   

              ودية كما كانت                             كلنتون استمرت العالقة مع السع
                                           حيث شجعهم الرئيس كلينتـون علـى شـراء       

       ولقـد    .                                        البضاعة األمريكية مثل طائرات البوينج    
                                               وجهت األوامر للسي آي أي أن ال تنفذ برامج         
                                               استخباراتية داخل اململكة، ولذلك مل توظف إال       
                                              القليل من األشخاص السـعوديني ممـا أدى إىل         

                  منـو املعارضـة                                  حرمان السي آي أي من معرفة     
   .              لعائلة احلاكمة ل

       كومـة                                         ولقد فضلت إدارة بوش عدم مواجهة احل      
                يف التحقيـق                                   السعودية حول رفضها التعـاون    
           سـبتمرب     ٢٤                                واكتفى جورج بوش بالقول يوم      

                                      فيما خيص السعوديني فال ميكن أن يقال        "        بالقول  
                           بعد يوم من تصريح بـوش         ".                  عنهم إال متعاونني  

  .     لبان                                       قطعت السعودية عالقاا الدبلوماسية مع طا 
                                              بعد ذلك بثمانية أيام سئل رامسفيلد وزير الدفاع 
                                             يف مؤمتر صحفي مشترك مـع وزيـر الـدفاع          
                                                  السعودي سلطان بن عبد العزيز إن كان قد سلم         
                                              السعوديني قائمة اخلاطفني، فتهرب من اإلجابـة       
                                                واكتفى بالقول إن هذه ليست مهمته وأثىن على        
                                              متانة العالقة مع السعوديني مع أنـه شـخص         

                                         ف من قبل الصحفيني بأنه حيب أن جييـب             معرو
                                بعد ذلـك كافـأ السـعوديون         .            بشكل مباشر 

                                                   رامسفيلد بأن وافقوا على استخدام مركز القيادة       

                               ولقد كان دأب السـعوديني أن        .                    والسيطرة يف اململكة  
                                                   يسمحوا لألمريكان باستخدام القواعد العسكرية على      

            كرية بشرط                                         األرض السعودية للعمليات األمريكية العس    
   .                   ً أن ال يذكر ذلك علناً

            عودي ألنـه                         سينفجر النظام الس        ً قريباً   "            ً  ويستطرد قائالً 
    ".     ً  جداً     ً  حرجةً         ً يلعب لعبةً

                                                     ويقص علينا دبلوماسي أمريكي سابق يف اململكة عـن         
                                                 مشاهداته حني حضر مناورات عسكرية سعودية يقول       

                                                      كان املتمرنون من اجلنود يف اجلـو احلـار والقـادة            "
                               بـارد واملشـروبات البـاردة                            جالسون يف السرادق ال   

   كم   :                                           ويوجهون األوامر مبكربات الصوت، قلت لنفسي     
                                                       من هؤالء املتدربني لديهم االستعداد أن ميوتوا من أجل         

                                        ويضيف نفس الدبلوماسي أنه بعد زيارة        "              هؤالء القادة؟ 
            عشـرين أو    "                                         حديثة للمملكة توصل إىل اسـتنتاج أن        

          جوا لعمل                                          ثالثني شخصا من األصوليني املدربني لن حيتا      
  .                                                    الكثري من أجل أن يسيطروا على احلكم يف اململكـة         

                                                    كيف ميكن للمملكة أن تتعامل مع صدمة من مصـدر          
                           ديه دوافع جبارة وسـرعة                              شديد العنف صغري احلجم ل    

   "       فائقة؟
                      ال تسـتطيع احلكومـة        "                       ً     ويستطرد الدبلوماسي قـائالً   

                                                       األمريكية اآلن عمل شي، لقد متتع آل سعود بكل مـا           
                                              وا حياة دلع غري عادية، ال أعتقد أن هناك                     يريدون وعاش 

                                                   ما نستطيع أن نقوله مما يقنعهم بالتخلي عن حياة اجلاللة 
                                                      امللكية اليت يعيشوا، لكن يف اية املطـاف سـنبقى          

    !"     محام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                                  

                                    
                
 - من مقدمة التنكيل  -
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      إحتاف (                                           ليس صدفة وال فلتة أن يأيت هذا الكتاب         
            فقد كـان                ذا العنوان ،   )                      العباد بفضائل اجلهاد  

                   باختيار العناوين           ً عزام موفقاً       عبداهللا              اإلمام الشهيد  
                                                للمواضيع والكتب اليت ألفها ، فكل موضوع أو        

  .        حملتواه                            ً كتاب ألفه وضع له عنوان صادقاً
               إنه يتحـف        ً   حقاً           نستعرضه                     فهذا  الكتاب الذي   

                                               القاريء بفضائل اجلهاد ، فقـد حـوى علـى          
                                            أحاديث تستجيش القلوب وتلهب العواطـف ،       

                                                ىت إذا انتهيت من هذا الكتاب متنيت أن لـو           ح
                                                كنت يف ساح الوغى تقاتل يف سبيل اهللا فتفـوز          

  .       ً  عظيماً    ً فوزاً
                                               وقد بدأ الشيخ بتأليفه قبل استشهاده بفترة وجيزة 

                                          انشغال الشيخ بقضايا اجلهاد  ومصـري            وكان ،
               ،  فكـان                                    ً      األمة اإلسالمية جعله يبطيء به قليالً     

                     ألحاديث ،  حىت إذا                      بدأ خيتار  ا                 ً   كلما وجد وقتاً  
                                     بدأ بالتعليق عليها ، ولكـن أيـدي          االختيار    أمت  

                                               الغدر واجلنب واخليانة حرمت األمة اإلسالمية من        
             وجـل واإلذن           اهللا عز                            هذا العمالق ، وجاء قدر    

                                                برحيله إىل مستقر رمحته سبحانه وتعاىل قبل أن        
                                               يكمل التعليق على بعض األحاديث الـواردة يف        

  .       الكتاب
                                     الشيخ  عبداهللا عزام جوانب مهمة يف                   وقد تناول   

                يسـتغين عنـها                                    اجلهاد وعلق عليها تعليقات ال    
      كاملسك   ..          رائحة دمه (                     ااهد ومن هذه اجلوانب 

              اإلعداد والرمي /                             استمرار اهلجرة إىل يوم القيامة /

                    البيعـة يف احلـرب     /       الرباط /            جهاد النساء  / 
                        اجلهاد وقتـال األعـداء   /                 القتال بني املسلمني /
            حرمة نسـاء     /                 ااهدين والشهداء       ة أسر    رعاي /

                 النيـة وأسـباب      /               من أنواع اجلهاد   /        ااهدين
  )      احلراسة /       الغلول  /             العهود والرسل   /     اخليل   /      النصر

                                               وفضائل اجلهاد اليت حتدث عنها الشيخ مل تكـن         
                                              مقصورة على هذا الكتاب ، فكتبـه وخطبـه         
                                                  وحماضراته مليئة بذكر فضائل القتال يف سبيل اهللا        

  -                                                 جينيها ااهد يف الدنيا واآلخرة ، بل أقول             اليت
                                  أن حياة ااهد كلها فضـيلة       -                وأنا على يقني    

                                                وزكاة لروحه ، وهو على أي وجه كـان لـه           
   .                       فضيلة ابتداء  وانتهاء

                  وإمنا جياهد املؤمن         : "                  ال الشيخ املطيعي   ق      وكما  
                 أوذي فإرادة أو               فإفاده أو                     جهاده إن أخفق        يف اهللا 

                                      و سجن فعبادة أو عاش فقيـادة أو                      نفي فريادة أ  
  . "                           مات فشهادة فله احلسىن وزيادة

                         مع اهللا سبحانه ، عقـد                               ويكفي ااهد أنه تاجر   
                              إن اهللا اشترى مـن املـؤمنني          :               الصفقة وهي   

                                                 أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل        
                                               اهللا فيقتلون ويقتلون، فإن رحبت هذه الصـفقة        

               عند أول قطرة             ليت تبدؤ  ا     صال                 له بالسبع اخل         ً فهنيئاً
                                                من دمه باملغفرة وتنتهي باحلور وجنان اخللد يف        

  .             ، واهللا أعلم         مقتدر         ٍ  عند مليٍك        ٍ مقعد صدٍق
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  م                                 خوانه أنه قـد التقـى يب وبعصـا    إ           من تعذيب       احملققون                                         اهللا أن يقع عبود يف السجن، واكتشف            شاء    ... 
                                       أشهر قد ظهر مرة أخرى علـى سـطح                               اهلارب منذ مثانية           الضابط   ن   أ                                القمري، وكانت املفاجأة ضخمة،     

                                                                  القبض علي مث اهلجوم على خمبأ عصام يف حي اجلمالية بالقاهرة، حيـث       مت                          حداث، وبتكثيف املطاردات      األ
  .       املثرية       اجلمالية           دارت معركة 

           اإلسالميني                         خطرية يف املواجهة بني         حقائق                                                             املعركة حتتل أمهية مهمة يف تاريخ احلركة، ملا أظهرت من                وهذه
  .           وبعد نظره    عصام                                    وقوات احلكومة، وملا أظهرت من صدق نظرة 

                            يف منطقة منشية ناصر يف حـي        املعركة         دارت هذه   :                                               ال بد من وقفة لشرح بعض تفاصيل هذه املعركة         وهنا
  .                                         املتالصقة تفصل بينها احلواري واألزقة الضيقة       الفقراء                                        اجلمالية، وهي منطقة فقرية تزدحم فيها بيوت 

                     حدى قواعـدنا مـع      إ                                   حممد عبد الرحيم الشرقاوي لتكون                           للخراطة، أنشأها        ورشة           ً        عصام خمتبئاً يف      ن   وكا
    ١٥                                سنوات يف قضية السادات، مث        ٧            ً            صدر ضده حكماً بالسجن      أ                        سكندراين، ونبيل نعيم،     إ      سالمة         إبراهيم  

          عبـارة      ورشة  ال        ً                                                                     سنة سجناً يف قضية طالئع الفتح اإلسالمي، وما زال يف سجن العقرب مبصر، وكانت هذه       
                      ويف بداية املمر بـاب         غرفتان،                                                                         عن بيت متواضع يتكون من ممر غري مسقوف على يساره غرفتان وعن ميينه             

  .     حديدي
                                                   ا عدد من املنازل، العديد منها مكون من أكثر           وحييط                                             الورشة تقع يف زقاق ضيق، مسدود آخره،              وكانت
  .       من طابق

                                                       ذه الورشة، حاصرت املنطقة كلها بالشرطة وقوات األمن                                بأن عصام خمتبئ يف ه             الداخلية                علمت وزارة       وملا
        األمـن                                                                                      واستخدمت يف اهلجوم على الورشة أفضل قواا، وهي كتيبة مكافحـة اإلرهـاب يف                       املركزي،

            واحتلـت          الورشة،                                                                                املركزي، واستمرت الكتيبة حتاصر الورشة لعدة ساعات نشرت خالهلا أطواقها حول            
  .               مدافعها الرشاشة                              أسطح املنازل املطلة وركزت عليها 

        يسلموا                                                 خوة يف الورشة، بأن الورشة حماصرة وعليهم أن                                           النداء من مكرب الصوت على األ         بدأ           الفجر،        وقبيل
          املرتدين       املركزي                                                                            أنفسهم، وعقب ذلك مباشرة بدأت جمموعة االقتحام وهي تتكون من أفضل ضباط األمن      

      خـوة       لى األ             مع الصياح ع       الطلقات           ينقطع من                                                    للدروع الواقية، يف اهلجوم على باب الورشة بإطالق سيل ال 
  .     املفزع                  خوة على هذا الدوي                    باالستسالم واستيقظ األ



 


 

 



 

 

 

١٤  

                             على بعد سنتيمترات مـن              للكهرباء                                                          ً             عصام ورفاقه كانوا مستعدين هلذا االحتمال، لذا فقد ثبتوا سلكاً               لكن
  .      ليدوية                   وعدد من القنابل ا       ومسدسان                                              الباب احلديدي، وكان معهم رشاشان قصريان متهالكان 

                                                 بالكهرباء، فارتدوا للخلف مصدومني مفـزوعني،            صعقوا                                           اقتحمت جمموعة االقتحام الباب احلديدي،          وملا
                                                        يدوية من فوق الباب سقطت يف وسط جمموعة االقتحام فسقطوا بني       بقنبلة                           وحينئذ مل ميهلهم عصام فعاجلهم 

                             تحام ـ صراخ جمموعة االقتحام حىت                                          مسع ضباط الكتيبة وجنودها ـ بعد ضوضاء االق  أن      ، وما       ٍ  وقتيٍل    ٍ جريٍح
         األسـقف                                                      وهنا قفز عصام وزمياله فوق الورشة وبدأوا ميطرون           .                                  الرعب، ولف الليل سكون مطبق       ّ  شلّهم

                              مل يتوقفا، فأمطروا القوة            ورفيقيه                                                                            ااورة برصاص الرشاشني اللذين ما لبثا أن توقفا عن العمل، لكن عصام             
                                  صام أن الكتيبة قد ضعفت، فخرج                      وهنا أدرك ع         القوة،        مقاومة                                            بعشر قنابل انفجرت فيهم تسع، وانقطعت       

                     ظهره هلم، فأرداه          ً      ً                        ً        جندياً شاهراً سالحه، لكنه استدار كاشفاً            وجوههم                                 خوة من باب الورشة فوجدوا يف         األ
  .        يف رأسه      برصاصة              األخ نبيل نعيم 

                         ه انفجارهـا، وانطلـق       جتا     ً        عدواً يف ا          ينطلقوا                                                                   أمرهم عصام بأن يكمنوا وينتظروا إلقاءه لقنبلة يدوية وأن            مث
         خـوة يف             واستمر األ   .                      ة من املوتى واألشباح               وسط كتيب      جيرون                                      خوة يعدون وسط أطواق احلصار وكأم         األ

                                                                        القريبة، ومن بعد جلسوا يراقبون الكتيبة املثخنة باجلراح وهي تلملم جنودها      املقطم                    العدو حىت وصلوا لتالل 
  .            إىل سيارام        لينسحبوا

                 خوة من ذخرية، لكن                 مبا تبقى لدى األ       الكتيبة                    فضل فرصة للهجوم على  أ      ن هذه  إ   ة،   الم                      وهنا اقترح إبراهيم س  
  .      الكتفاء          عصام قرر ا

       أعاده                                            براهيم سالمة قنبلة يدوية كان قد نزع فتيلها مث  إ                         يف تالل املقطم، وكان يف يد     السري      خوة يف     األ      واستمر
  .           حدى املغارات إ      قرب     ً قليالً    خوة     ف األ   توق                                                         مرة أخرى، لكنه يبدو أنه قد اهتز من مكانه يف أثناء العدو، و

                                               الغار، وظهري عصام ونبيل على بعد أمتار            مدخل                                                     إبراهيم سالمة أن يقضي حاجته، فاستدار ليواجه              وأراد
      خـوة                                حزح بعد قليل من سقوطها، ومسع األ                       ويبدو أن الفتيل تز           اليدوية،                                       قليلة منه، وهنا سقطت منه القنبلة       

                                 خويه منها، ومتزق سكون الليـل       أ          ً                        راهيم فوراً فوق القنبلة ليحمي       ب إ   ب              وهنا انك           الكبسولة،             صوت انفجار   
  .                                                               القنبلة الذي مزق أحشاء إبراهيم، اليت استوعبت كل انفجار القنبلة       بانفجار
       الـيت                                    خوة ساملني من قوات األمن املركزي                                             رى خارج أي توقع، فبعد أن يفر األ        خ أ          قدرية         مفاجأة       وكانت

           ووقف عصام    .          الغيوب   ّ عالّم                                                راهيم على موعد مع قدره الذي ال يعلمه إال           ب إ                                 تفوقهم قرابة مائة مرة، يسقط      
  .                                  ونبيل مشدوهني مذهولني من هول املفاجأة

          احملكمـة،                                                                                     يقبض على عصام مث يقدم إىل احملاكمة يف قضية اجلهاد، ومل حتضره النيابة لقاعة                  أن   ،       اهللا      ويشاء
ـ                    املسؤول العسـكري     (   ،                                                              للتواطؤ مع املباحث، يف أول جلسة، واحضروه هو ورفاعي طه                    اجلماعـة  «    لـ

  .                 يف اجللسة الثانية       القلعة،                   ، من حبسهما، يف سجن  )                                الذي تسلمته مصر منذ شهور من دمشق  »        اإلسالمية
                                       يف سجن القلعة من عـدوان ضـباط               يعانيه                                                      عصام يف احملكمة، هذه املكيدة، وأصر على شرح ما               وكشف

  .           املباحث عليه
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                                               ً             صام أصر على االستمرار يف الكالم، وهدد القاضـي عصـاماً                    لكن ع         املوضوع،                    القاضي أن ميرر          وحاول
   يف                                                                             عصام، مث أمر بطرده فرفض عصام، وحاول ضباط األمن املركزي أن يقتربوا من عصام         يأبه             بالطرد، ومل   

  .                               حذر، لكنه رهم، فخافوا وتراجعوا
                  ة عن إدارة اجللسة،   خو                 ً           وكنت وقتها مسؤوالً من قبل األ       املتهمني،    خوة                               زمام اجللسة وثارت ثائرة األ         وانفلت

                 ً                                                               مث رفعت صويت مهدداً بأنه إذا طرد عصام بالقوة، وكانوا يضعونه يف قفـص                     الصمت،     خوة               فطلبت من األ  
  .                               خوة املتهمني، فلن تكون هناك حماكمة                  عن أقفاص بقية األ     ً بعيداً      وحده، 
                   لصدام مع املتـهمني،                                                         القاضي أنه ينظر يف قضية ال سابق هلا، وأنه قد ورط نفسه با     وأدرك              جو القاعة        وتوتر
          حال دون     الذي                                                                        تدخل احملامون إلنقاذ املوقف، فتقدموا إىل القاضي باالعتذار وسط الصخب والضجيج     وهنا

                            احملامني وقررت استمرار اجللسة       اعتذار              إن احملكمة قبلت   :                             بعدها التقط القاضي اخليط وقال  .              مساع ما يقولون
..   

وإىل اللقاء يف العدد القادم
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ك اهللا يا يوسف العيريي ، طلبت الشهادة يف أفغانستان وطلبتها يف الصومال مث هي تأتيتك لتلقاها رمح
 ..    ً                               مقبال  غري مدبر على أرض اجلزيرة العربية

                                                                        أخي الشيخ ااهد يوسف بن صاحل بن فهد العيريي يف يـوم السـبت ليلـة األحـد      ل            مسعت نبأ مقت   ملا 
         اليت تعصف              ً                              بالبكاء حزناً على فراقه يف هذه األيام العصيبة                        هـ مل أمتالك نفسي أن جهشت     ١٤٢٤ / ٣ /  ٣٠

                            مسلم جياهد الصليبيني ويذود عن                                                                  ا موجة الردة العنيفة اليت جتتاح جزيرة العرب لتضرب وتقتل وتعتقل كل
 ..          محى املسلمني

            يكتب بامسه                                                    هلذا الشيخ ااهد ، الذي طاملا أحلحت عليه أنا وإخواين أن                            عزمت حينها على كتابة الترمجة
    ٍ اٍمل    ع ٍ ٍم َ لَ  ع                عليهم يف بروز     ٍ  بالٍغ                              ً                      ٍ هر امسه بني الناس حىت يصبح معلوماً لديهم ملا يف ذلك من أثٍر ظ ي  ن           الصريح وأ 

م  ج               ًويقول ال حيتـاج إىل                                                                 ً      ً              اهد يكون قدوة يف هذا الزمان ، وكان الشيخ يوسف يرفض ذلك رفضاً شديدا                     
   ..                            ألسباب أمنية متعلقة بااهدين    ...    ذلك 
                               وال أدري أأكمل الثانوية أم ال ؟           واملتوسطة         االبتدائية                 لشيخ يوسف العيريي      درس ا

            قلبـه ،    ٌ الطٌ خم          واجلهاد    هناك   من                              يتجاوز الثامنة عشرة من عمره و        مل     ً جلداً                              ً     وبعدها خرج إىل أفغانستان شاباً    
ومتملك       على جواحنه           ..   

                                 بعد ذلك أن يكون أحد املـدربني يف       أهلته  ة        ً      ً         ً    ، ورأياً راجحاً ، وحافظةً قوي                ً      ً  وهب رمحه اهللا عقالً حصيفاً
 ..                                          الفاروق أيام اجلهاد األفغاين األول ضد السوفيت      معسكر

                               رمحه اهللا قـام بـدورة يف معسـكر      ه      حىت إن                          وكان يتميز باحلزم واجلدية ،       سنوات      عدة                   قضى يف التدريب    
                     العزم وقال لألخوة إنين    ا                           الدخول فيها وإمتامها إال أولو  ى     ع عل ي                                       الفاروق قال لألخوة فيها لدي دورة لن يستط

                                                                                  وأنتهي ا إىل األسلحة اخلفيفة وأظنه بدأ بالدبابات وإنتهى بعد أربعة أشـهر                ة                              سأبدأ فيها باألسلحة الثقيل   
 ...                                 حيث مل يصرب معه إال القلة من الشباب       باملسدس

                 وباملقابل صـربه                                                احلافظة يف األسلحة واملعلومات الدقيقة املتعلقة ا ،                              وقد ذكر األخوة عنه عجائب يف قوة
  .                                                        واملصاعب اليت ال قاها يف املعارك اليت شرفه اهللا أن غرب قدميه فيها           على املكاره

                           حينها احلارس الشخصي للشـيخ               الشيخ يوسف      كان                        الفصائل واألحزاب األفغانية                    وملا بدأت الرتاعات بني
                           أقلته طـائرة وهـو وبعـض            لسودان   ا    ج إىل و ر                          وملا عزم الشيخ أسامة على اخل  ،                           أسامة بن الدن حفظه اهللا      

                              قضى فيها أربعة أشـهر كـان                                                                      الشخصيات املهمة من القاعدة وكان برفقتهم الشيخ يوسف رمحه اهللا وقد       
 .   اهللا                                          خالهلا احلارس الشخصي للشيخ أسامة بن الدن حفظه
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                    يف التفكري فكان يطلعه                                                                      وخالل هذه الفترة عرف الشيخ أسامة ما لدى الشيخ يوسف من إمكانات وعبقرية
                                  الشيخ أسامة يف السودان وحياته فيها                                                 من أموره ، وإنين ألتذكر الشيخ يوسف وهو حيكي يل عن   شيء   لى  ع

                                                        مساعه وكنت امسع له وأرى يف عينيه الشوق إىل الشـيخ              د                                                   وجهاده وبذله الشيء الكثري الذي يبهر املرء عن       
 ..                          أسامة وإىل تلك األيام اخلوايل

                           والعمليات العسكرية اليت كان                             عبقرية أبوحفص املصري رمحه اهللا                                 إنين أتذكر الشيخ يوسف وهو حيدثين عن 
                              واإلثخان فيهم عرب خطط الشيخ       )               نصارى اجلنوب     (    ق                                                     يديرها هناك سواء يف الصومال أو ختطيطه على قرن        

 .                      أسامة وأبوحفص العسكرية
          ه نصيب من                                                                                     شارك الشيخ يوسف يف املعارك اليت دارت رحاها يف الصومال ضد القوات األمريكية وكان ل          و

   ..                                                                شرف طردها وهزميتها يف وقت يلهو فيه شباب األمة عن واقع أمتهم وأحواهلا
     قابل                                                                              ذلك الشيخ يوسف العييريي إىل جزيرة العرب وقابل العلماء املشهورين آنذاك وبالتحديد        رجع بعد  

    : (       وسـف         للشيخ ي                                                                          الشيخ سلمان العودة وذكر له ما لدى الشيخ من أعمال ومشاريع فقال الشيخ سلمان
                         يوسف مرتني يف موضعني متفرقني                         هكذا واهللا مسعتها من الشيخ  )                                 شرف يل أن أكون أحد جنود أيب عبداهللا 

 .               بينهما سنة ونصف
     ً                                    بارزاً مع األخوة يف الدمام وكذلك يف كوسـوفا                                              ً وملا جاءت أحداث البوسنة كان للشيخ يوسف حضوراً

                            ً                ه ، وحصل أن الشيخ وضع برناجماً ملدة أسبوعني لكل          مبا يستطيع                                 حيث ساهم يف مجع التربعات هلم وإفادم
  .                                                          من اللياقة البدنية وغريها مما حيتاج إليه قبل وصول أرض البوسنة                       من أراد الذهاب للبوسنة

  ن                                                      ً      ً     اخلرب والتفجريات اليت حصلت ا فسجن الشيخ يوسف وعذب تعذيباً شديداً يف سج             مث جاءت أحداث
                      كنا نراه وهو حيمـل       :                                   ويقول عنه األخوة الذين معه        ،   ه   ب    وا   قام     ذين       ال   من                                     املباحث العامة بالدمام بتهمة أنه    

                                           ً      ً                 من التعذيب الشديد الذي تعرض له حيث ضرب ضرباً شديداً بالسياط واهلراوي                         على النقالة بعد كل حتقيق
                                        حىت أدت بالشيخ يوسف أن يعترف لـدى كـالب                  من صنوف العذاب                 الطاهرة وغري ذلك            ونتفت حليته

 ..              قام بالتفجريات              أنه هو الذي             مباحث آل سلول
   ت                              من التحقيق والتعذيب الشديد طلب  ن                           بعد أن مضت علي أيام يف السج  :                             يقول يل الشيخ يوسف رمحه اهللا    

     ً                              وفعالً استجاب يل فنودي علي من        ة              باعترافات مهم                                                           من الضابط أن أقابل مدير السجن ألنين أريد أن أديل         
                                                     الغرف مث انتقلوا يب إىل مكتب املدير الفخم حيث كان حولـه       إحدى                                 الزنزانة وأتوا يب على كنب فاخر يف

                                                                           ودفتر يريدون كتابة ما أقوله هلم من اعترافات ، فلما أجلسوين وأنا مقيد بالسالسل                   الضباط كل بيده قلم
 ..                                               قال يل مدير السجن ماذا لديك تفضل أدل باعترافاتك

                                          رون به من عدم معرفتكم ملن قام بالتفجري ولكن                        أنا أعلم باإلحراج الذي مت :                        يقول الشيخ فقلت هلم بربود
           الشيخ عـن           وملا سألت  (                                                                سأتربع لكم بأن أعترف بأنين أنا الذي فجرت ومستعد لبذل رقبيت مثن ذلك     أنا

                        فاملوت أرحم لنا من هـذا                                                     واهللا مل نعد نستطع حتمل العذاب لقد كدنا أن نفنت يف ديننا  :             سبب ذلك قال 
                                         وألقى مدير السجن بطفاية السجائر الزجاجية                           ما إن إنتهيت من كالمي إال :                يقول الشيخ يوسف   )        العذاب 

 !!...                            على وجهي وقال أخرجوه وأدبوه
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                  اهللا بأن كشف الفاعل                                                                  واستمر مسلسل التعذيب والذي ال وصف له على شيخنا يوسف رمحه اهللا حىت أذن
  :                         ً   رة إىل الضابط وقال يل مسـراً     يب م  ٌ أٌيت  :                                                  احلقيقي للتفجري حسب رواية املباحث يقول يل الشيخ يوسف 

                مث أرجعـوين إىل         ..!!                          ً         من الرافضة ولكن ال خترب أحـداً           ل                                                 أبشرك عرفنا الفاعل احلقيقي وهو ليس منكم ب       
 .         الزنزانة

                                                                        التعذيب عن شباب اجلهاد خبصوص قضية التفجري ، واجتمع مدير السجن بالضباط وقال                 ومن يومها انقطع
               ألبسوا كل واحد      ً وفعالً   !!                                        قضية التفجري أي مة أخرى حىت حيكم عليه ا                       ألبسوا كل متهم سابق يف  :   هلم

    ...            شرعي السلويل  ت  ال                                                           من األخوة قضية إما تكفري أو حنوها ، مث حكم عليهم من قبل القضاء
                                        وكان معهم آية أو سيد وكان الشـيخ                               قضى بعضها مع رافضة        مدة                                  بعد ذلك بقي الشيخ يف السجن       

                                       أي أا هي توجيه رسائل ، ويلزم مراعاة                            حىت حذر آيتهم بقية الرافضـة                        يوسف يناقشهم ويناظرهم  
  .                                                  الظروف واإلمكانيات لدى التنظيم هلذه األهداف واختيارها

               الدرس علـيهم      ء                                                     كنت أتظاهر بالنوم فيبدأ آيتهم باحلديث وإلقا        " :                                     منه ومن جمالسته يقول الشيخ يوسف       
      ً                 ٍ       كثرياً ألنه كان صاحب حجـةٍ        ه            نزعجوا من  ا     وقد     ..      ليه                           مناسبة وأقوم وأرد ع                               فاستمع له حىت أجد الفرصة    

                        مضي وقت على هـذه         بعد و            أهل السنة      ع                                     نتقل الشيخ يوسف إىل سجن مجاعي م       ا                مث بعد ذلك           ٍ   وبيانٍ     ٍ قويٍة
                          استغالل وقته وخيلو بربـه ،          ً            نفرادياً حىت يتمكن من ا         ً يريد سجناً                              ضرب الشيخ عن الطعام بسبب أنه       احلال أ

  ..               وبعدها أفرج عنه                   سنة ونصف أو أكثر        االنفرادي     لسجن                     فليب له طلبه ومكث يف ا
             أصابه امللل ؟      وهل        االنفرادي                  ملا سألته عن السجن   :                   يقول يل الشيخ يوسف 
       ً   إال قلـيالً                               أغتسل إال للجنابة و ال أنـام                    ً     ً         كنت واهللا ال أجد وقتاً أبداً حىت أنين ال  :                    قال يل باحلرف الواحد 
 !!..                وكنت أسابق الوقت

                                                                      حفظ وقراءة للكتب العلمية ، فحفظ القرآن وضبطه وحفظ الصحيحني                   االنفرادي       السجن                   وكان وقته يف  
          إنـين واهللا  :                                                                           على القراءة واملطالعة يف كتب أهل العلم ، ويف يوم من األيام قال له اجلندي السجان  ب     وانك

 ! ؟  ..                       أرأف حبالك وما أنت عليه 
                                           أنه لو قيل يل سيكون اليوم مثانية وعشرين ساعة                  أرأف حلالك ولتعلم              أنا واهللا الذي  :                    فقال له الشيخ يوسف 

 !!..                   أحبث عن وقت يا مسكني               فأنا موافق ألنين
                                        واإلطالع حيث مل يكن خيرج للتشميس و ال غريه إال                                             وذلك أن اجلندي استغرب من حال الشيخ يف القراءة

                 واهللا لقد كنت أعيش   (                    وكان يقول يل رمحه اهللا   .  .             كبري من الوقت        بشكل        االستفادة            ً     للضرورة حرصاً على 
                                                         يعلمها إال اهللا وملا جاءين البشري خبروجي من السجن صرخت يف وجهـه             يف السجن ال      ً  ولذةً       ً  إميانيةً    ٍ حلظاٍت
        يف السجن   م                                                   وكان ذلك عن غري إراديت وإمنا لشدة ما أجده من النعي     !!             يبشرك باخلري          اهللا ال   :       شعور            من غري 

 )        يف السجن                                        والفائدة العظيمة يف طلب العلم اليت حصلتها 
                                                          واصل عالقته باجلهاد وااهدين وخباصة شيخ ااهدين أسامة بن الدن                 خ يوسف من السجن             وملا خرج الشي

 .        حفظه اهللا
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       يكتـب                                                                               وجاءت قضية الشيشان وقبيلها أحداث داغستان فوقف الشيخ يوسف وقفة حق معهم وكـان 
 :                                             الدراسات الشرعية ملوقع صوت القوقاز حيث كتب هلم

                    وغريها من الكتابـات    )            أم شهادة       انتحار         ستشهادية            العمليات اال  (   و   )        األسارى            يارى يف حكم        هداية احل(
 )                                                عملية املسرح يف موسكو وماذا استفاد منها ااهدون ؟  (                 كان آخرها موضوع          السياسية
                                                                             للشيخ يوسف عالقة بالقائد خطاب ومراسالت يف الشؤون العسكرية حيث أعطي الشيخ حنكـة      وكان

          انتـهاء      بعد     ب                                  وكان منه أن راسل القائد خطا         ...                                                عجيبة يعجب منها كل من جالسة أو قرأ له                  عسكرية  
                     لشيخ يوسـف للقائـد         كتب ا                                                                       احلرب النظامية وبدء حرب العصابات حيث اشتدت على ااهدين احلال ف          

 ً اً                                   واستفاد منها القائد خطـاب كـثري   ،     ً                                       حتماالً للحرب وماذا يصنعون يف كل احتمال         ا        عشر        مثانية      خطاب  
 .            وشكره عليها
                                                                                     يوسف يف مجع التربعات للمجاهدين يف الشيشان حيث مجع هلم مبالغ طائلة وحصل بينـه                  خ             وساهم الشي 

       العودة                                                             ً                  بعض العلماء مواقف مؤسفة حيث خذلوه أميا خذالن وأذكر منها موقفاً له مع الشيخ سلمان     وبني
                       ونبقى حىت اية الشـتاء             مليون دوالر                                                        وهو أن القائد خطاب قال لإلخوة حينما كان يف داغستان أعطونا 

 ..                 ونصمد أمام الروس
      الشيخ                                  مليون ريال ولكن بشرط أن يكتب له ٨             إعطائه مبلغ     ى                         ألحد األثرياء فوافق عل         يوسف               فذهب الشيخ   

                                            لعودة ولكن ال جدوى حيث ماطل الشيخ به مث               سلمان ا              لشيخ يوسف ل      ب ا                                 سلمان ورقة أو يتصل عليه فذه     
  !!..                        ً مقتنع بقضية الشيشان أصالً   غري    أنه   :                 قال له ما معناه 

                                                   بالتضحيات والعمل الدؤوب الذي ال يطيقه إال القليل        ة                                                 وهكذا واصل الشيخ يوسف مسريته اجلهادية احلافل      
 .          من الرجال

                    أفغانستان وإمارة       بقضية       انشغاله                                             ً      الشيخ يوسف بالقضية الشيشانية إال أا قلت نسبياً بسبب              واستمرت عالقة
                                                                          رف جل وقته يف دراسة حال هذه احلركة ومصداقيتها ، مث جاءت األيام املباركة والـيت  ص  ث            الطالبان حي

                   اإلفطار واألضـاحي يف                                                             ً            هدمت فيها أصنام بوذا بأفغانستان فاهتم الشيخ يوسف بذلك كثرياً وقام مبشاريع
                 لعقال رمحه اهللا ،                             بينهم وبني الشيخ محود ا       ط                                                                 أفغانستان مث اتصل بأمري املؤمنني ووزراء الطالبان وحاول الرب        

                                              ً     وزراء الطالبان الذين أتوا للحج ونسق معهم اتصـاالً       ض                     الشيخ يوسف ببع        التقى    هـ      ١٤٢١             ويف حج عام    
                                                                    الشيخ محود العقال رمحه اهللا وكان ذلك بعد أيام التشريق يف الساعة التاسـعة         ً                  هاتفياً بني أمري املؤمنني وبني

         ألن الشيخ        ة السري ل                              يدامهنا ومل يكن أمامنا إال مواص                   خرجنا من مكة والوقت  :                   يقول يل الشيخ يوسف      ً مساًء
                           وأنا أرتاح وأنوم مث بعد ذلك                                               وكنا متعبني فقررت أنا وصاحيب أن يتوىل القيادة هو :                 محود يف القصيم يقول

            ارتطامهـا               السيارة إثر      انقالب                       عيناي ومل أستيقظ إال على                   يقول فسرنا وغلبتين..                       أتوىل القيادة ويرتاح هو
                                                                اللقاء وحدثت للشيخ قصة عجيبة مع املباحث خالهلا ولكنه وبتوفيق من اهللا                فحيل بيننا وبني         جبمل سائب 

 .                 ً             سبتمرب بشهر تقريباً ألمر يريده اهللا  ١١      أحداث         خرج قبل
**************************** 

 ...موقف الشیخ من الحملة الصلیبیة ، مطاردة الشیخ من قبل آل سلول  :في العدد القادم 
  ونیله مبتغاه استشهادهلشیخ ومناقبه ،  صفات ا
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                                                                          كلمة براقة ؛ لكنها غري عادلة ، فالتفجري أسلوب ، وحكمه حكم غايته                 "                         التفجري ليس طريق اإلصالح    "

  .                                               ومثرته ونتائجه اليت ختتلف اختالفا يصل إىل حد التضاد 
        تنـاول                                  على هذا الفعل ارد ، وال أن ت                                                                     فليس من العدل وال من البيان وال من احلق أن يعمم هذا الوصف            

                                                                                                   مسائل الدين مبثل هذا اإلمجال الذي يزيد الغموض وميهد للخالف ويستنفد األوقات واجلهود يف حوارات               
  .                            ومناقشات تدور يف حلقات مفرغة 

            التفجري أعظم ما فيه القتل ، والقتل منه ما هو حبق ومنه ما هو بغري حق ، فقتل النفس املسلمة ذنب                                                                                                       عظيم         
  .                            أو لتترس العدو به وحنو ذلك      ٍ  ملفسٍد                 ٍ  من قاتل أو تعزيٍر        ٍ  أو قصاٍص         ٍ  كرجم زاٍن     ٍ  شرعٍي            ٍ ال حيل إال بسبٍب

   .           وحنو ذلك        ٍ  أو ذمٍة       ٍ  أو عهٍد                                                           ٍ وأما النفس الكافرة فهي مهدرة الدم ال تعصم إال بسبب شرعي كأماٍن
                              الذي هو بغري حق الشك أنه مـن                                                                 فالتفجري الذي هو حبق الشك أنه من أعظم طرق اإلصالح ، والتفجري       

  .                أعظم طرق اإلفساد 
ٍ                ٍ      أما اختراع كلماٍت جمملة ، وعباراتٍ                                    ً                                   منمقة ، فال يزيد األمر إال غموضاً ، وكان األوىل بدعاة احلوار مـع                     

                    ً                                                                 أن يكونوا أكثر وضوحاً يف النقاش وأن يعتمدوا لغة العلم ويتخذوا من الكتاب والسنة وفهـم     )         اإلرهابيني (
                                                                  من استخفاف عقول الشباب بآراء الرجال اليت تصاغ صـياغة الشـعارات       ً  بدالً      ً   حاكمةً   ً يةً             الصحابة مرجع 

                                ً      ً  بعد أخرى لتصبح على مر األيام نصاً مقدساً                                                       ً        االنتخابية لتسري يف الناس سريان النار يف اهلشيم وتتكرر مرةً       
  .                                                            ال جيرؤ أحد على جتاوزها السيما مع الضعف العلمي يف الوسط الصحوي     َّ  ً ومسلَّمةً

                ، هل يشفع له        "!!                  الدعوة جسر جهنم     : "            ً                                    ً       ً           لو أن متحدثاً سب الدعوة وحذر منها ورفع عقريته حمذراً ومنذراً          
ـ         "                         دعاة على أبواب جهنم      "                                                وصفه صلى اهللا عليه وسلم لبعض املفسدين بأم            ه                                 ؟؟؟ ، أو يربر له فعله قول

    ؟؟؟ "                                     إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري     : "                        تعاىل عن الشيطان الرجيم 
                                                    إىل طريق النار ، فكذلك التفجري الذي يستخدمه               ٌ   ودعاةٌ                    ٌ      إىل طريق اجلنة ودعوةٌ          ٌ   ودعاةٌ                 ٌ     كال بل هناك دعوةٌ   

              ا الـدين ،                                                                                                     أهل احلق وأهل الباطل ، فأما أهل احلق فيضربون به أروع األمثلة يف التضحية والفـداء هلـذ                 
  .                                                                                              ويسطرون به مالحم العزة والبطولة ، ويثبتون به حقيقة يقينهم مبوعود اهللا وثقتهم مبا هم عليه من الطريق 

    ...                                              إن التفجري من اجلهاد ؛ واجلهاد باب من أبواب اجلنة 
    ...                                                       التفجري غيظ الكافرين ، وردع املعتدين ، وشفاء صدور املؤمنني 
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    وهل   !                                                         ، وما الذي حول حياة اليهود إىل جحيم إال التفجري ؟            !           التفجري؟                                 ما الذي زلزل جيوش الصليب إال     
   !                                  ً  كانت العمليات االستشهادية إال تفجرياً ؟

                                                                                       وهل كان كماة هذا العصر وأبطاله كخطاب وشامل وحيىي عياش وخالد اجلهين وحممد الشهري رمحهم اهللا     
  !                            إال أساتذة هذا الفن وأربابه ؟

                                           يريد بذلك أن الدعوة والتربية هي سبيل اإلصالح  "                    تفجري ليس طريق اإلصالح   ال  "                        إن من يقول هذه الكلمة  
  .                   استشرى بني املسلمني      ٍ  هزيٍل     ٍ  فكرٍي          ٍ  على مستنٍد    ً بناًء

                                                                                                           وحنن نتفق أن الدعوة إىل اهللا وتربية الناس على الدين من أعظم سبل اإلصالح السيما إذا كانت الـدعوة                   
                                                          هللا ونبذ الشرك  والكفر بالطاغوت والرباءة من أهله ، لكنها ال                                        والتربية تم بأصل التوحيد وإخالص العبادة

                                                                                                       تتعارض مع اجلهاد وال مع التفجري بشكل خاص فإن جهاد املسلمني وتفجريهم اليوم حبكم الواقع هدفه رد                 
  .                                                                           العدوان عن املسلمني وصد الفتنة عنهم يف دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأمواهلم وأوطام 

                                                                                ل هذا العدوان من قبل اليهود والنصارى واملرتدين وسائر الكفرة امللحدين إال بالتفجري                          فهل يتوقع أن يرد مث    
   !!                                        وما شاكل التفجري من أبواب اجلهاد وفنونه ؟؟

                                                                                          هل يراد منا أن نقاوم العدوان باحلمالت السلمية أم باحلوارات الوطنية أم بالبيانات التعايشية ؟؟
                    للعقول كيف تفكر ؟    ً عجباً
            كيف تصرب ؟        للنفوس    ً عجباً

                                                      يعي هؤالء ما يقولون ؟ أم يدركون شناعة ما به ينطقون ؟      ً هل حقاً
                                 يتنا للقتال فأصابتنا الغثائية                                                                                         ما بلينا واهللا مبثل هذا املنطق املعوج إال بشؤم معاصينا وركوننا إىل الدنيا وكراه             

  )              كغثاء السيل                           ٌ أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاٌء (
                                                               اهللا وال من أنفسنا وال ممن حولنا أو على األقل من التأريخ الذي سيسطر                                     وأصابنا الذل حىت ما نستحيي من       

                                                                   وحنن نقر أ حال بين إسرائيل وهم يوعدون بالنصر أسهل ما يكون                     كدهشتنا                               حالنا مبداد الدهشة والعجب     
  .                                      ويأبون التغيري ولو كان هو العز والتمكني                                           فيأبون إال ما ألفوه ولو كان الذل واهلوان ،

                                                                                             شة اليت متر بنا وحنن نقرأ حال املسلمني زمن التتر واحلمالت الصليبية حيث كانت متر عليهم                             أو تلك الده  
                                                                                         السنوات دون أن ينبض منهم عرق أو يتحرك هلم جفن حىت أن كتب التأريخ روت أن أهل الشام ملا دامههم 

                       املسلمني وكانت النتيجة                                                                                الصليبيون أرسل السلطان الفقهاء واخلطباء ليحثوا الناس على النفري وجندة إخوام      
   !!           مل ينفر أحد   :                كما نص املؤرخون 

                                                                                            ولكن مل العجب والدهشة ؟ فزماننا أحق بالعجب ؛ فلئن كان الناس جبنوا عن إجابة داعي اجلهاد واحملرض  
                                                                                                           على النفري فما عساهم إذا كان شيوخهم يغرسون فيهم غراس الذل واملهانة ، ويسـقوا مبـاء الـتحقري                   

ِ                                       جبوا بأحجبة احلكمة والسكينة ، ِهجرياهم يوم الوغى وساعة السالح                          والتحطيم ، وحي                 التفجري لـيس     :                               
     ..        لإلصالح      ً طريقاً
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      ١٩         

 

 
 

  "      يسر         "       يف       ٍ    وفخـارٍ                                       ٍ  ملطلوبني التسعة عشر الذين أصبحوا رمز عزةٍ       أحد ا            أن تلتقي    
                                             ملا أردنا أن جنري معه هذا اللقاء لكنـه           "         أيب هاجر  "                             ً                         جزيرة العرب ، وقد عانينا كثرياً من أخينا ااهد          

    ً                                        ّ                                                      أخرياً وافق على ذلك شريطة أال ينشر من اللقاء إالّ ما يفيد األخوة ااهدين دون األعداء ، وحبمد اهللا           
              زء سائلني اهللا                                                          ساعتني ، ويف هذا العدد نقتطف من اللقاء هذا اجل               قرابة                            اء لقاء مطول معه استمر            مت إجر 

                                                              ً            نا أيب هاجر وحيفظه من كل سوء ومكروه وأن ينفع به ويقر أعيننا مجيعاً بنصر اإلسالم                 تعاىل أن يوفق أخا
  .        واملسلمني 


                         
            صـاحل                                                                              ٍ            عزيز بن عيسى بن عبد احملسن املقرن ، من مواليد مدينة الرياض ، نشأت وترعرعت يف بيتٍ                  عبد ال 

           لتجـارة ،    با           وانشـغلت                                                                ، درست يف املرحلة االبتدائية مث املتوسطة مث الثانوية مث تركتـها ،   -        وهللا احلمد –
                  ومن يتق اهللا جيعل له   :        نه قال                                                                      وأخذت يف البيع والشراء واعتمدت على نفسي وهللا احلمد واملنة ، واهللا سبحا      

                                                                                                    خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ، وطلب الرزق والتجارة من أفضل الطرق اليت دل اهللا ودل نبيه هـذه               
                                                                                                              األمة عليها لسد لقمة العيش واالكتفاء عن الناس ، ألنه فيها الربكة واخلري وهللا احلمد ، ويف الفترة األخرية                   

     وضع يف خميلة الناس أن الر                               ال يكون إال يف وظائف احلكومة ، وهذا أمر خبيث وضعه احلكام اخلونـة                  زق                                                                        
                                                                                     ً                املرتدين ، وضعوا يف عقول الناس أنك لن تستطيع أن تأكل وال تشرب حىت يتحكم فيك وتكون موظفـاً              

  .                                                                                  عنده ، واحلمد هللا فالناس بدأت ترجع للتجارة واالعتماد على النفس بعد أن ضيقت األمور عليهم
                    وأخرى عمرها قرابـة                                                        ي واحلمد هللا يف الزواج ، ورزقت بنية عمرها اآلن عشر سنوات ،                 اعتمدت على نفس  

  .         ا كاخلنساء م          ا وأن جيعله م           وأن يصلحه ا م                  أسأل اهللا أن يوفقه      السنتني


                          
                                     يقارب هذا أو أكثر ، الكل يف تلك                  سنة ، ما     ١٣                                                             من ناحية نداء اجلهاد ، فكما تعلمون يف تلك األيام قبل            

                                                                                               السنني يسمع مبا حيدث يف أفغانستان من أحداث ، وكانت املساجد تتكلم بدعم من احلكومة ، وكـذلك            
                                     ً                                                          الدعاة والتلفاز ، حيث كان اجلهاد مرضياً عنه تلك األيام ، وكانت احلكومة ختفض التذاكر للناس ، وكان    

                                                                دقاء ممن ذهب إىل أرض اجلهاد فكانت اآلذان دائما تسمع أخبار                                                    لنا أقارب ولنا أيضا جريان وأحباب وأص      



 

١٩ 



 

 

 

٢٣  

                                                                                                     اإلخوة وكرامات ااهدين يف أرض األفغان ، احلقيقة النفس تاقت لتكون مع ااهدين ، ولكن كان هناك              
                                                    ال يرون أن اجلهاد فرض عني ، وأن اإلنسان ال يذهب بـدون  -         وإىل اليوم–                              حواجز ، بعض العلماء كانوا     

                        َّ ، مث أفتاين أحد املشايخ بأنَّ                                                            ن ، طبعا حاولنا إقناع اجلميع ولكن كل هذه احملاوالت باءت بالفشل          إذن والدي
ٍ  الذهاب لإلعداد فرض عٍني                      إىل أرض اجلهاد                          ال جيب فيه استئذان الوالدين فذهبت ،                    .  


                                           

    
                                                                                                     املعركة األوىل وأول وقعة حضرا وشاهدا كانت يف منطقة خوست ، وبالتحديد كانت منطقة جاور  ،                 

                                                                                            من معسكر جهاد وال ، وأظن أا كانت عملية إنزال فاشلة ، ففي إحدى الليايل شعر                     ً   جداً  ً ةً           وكانت قريب 
            رمحه اهللا     )         أبو عطاء  (        لتونسي                                ، فقام أخونا أبو زيد ا       ا                              ، وشاهد أحد اإلخوة جنود           ٍ   غريبةٍ              ٍ  اإلخوة بتحركاتٍ 

 -                                       قريب من جبل صابر ، أسأل اهللا أن يتقبله   ٩٧          قتل عام -
ِ         عطاء ، وكان الوضع ِجد                                     وكنت أنا من جمموعة األخ أيب                           ٍ    توزيع اإلخوة إىل جمموعاتٍ    ب     قام                         رهيب وِجـد        ِ          

          عصيب ، وكانت أول معركة أشهدها بنفسي ،كان كل شيء مرتب                                                               جوم املباغت                    ، بدأ اإلخوة باهل   ا      ً   ومنسقً  ا           
                           وا برماية الثقيل والعمل                                         راقه أو أيضا اقترابه أكثر ، بدء                                             عدم إعطاء العدو أي فرصة لترتيب أو           دف         املضاد  

                                                                                                     على متشيط املنطقة بالدشكات ، وبالبيكات ، وباألسلحة اليت كانت موجودة ومتوفرة يف ذلك الوقـت ،               
      ُ                   الذي قُتـل يف االحنيـاز        ]             عبد احلميد     [            تقبله اهللا                                                             فكان من اإلخوة الذين على السالح الثقيل أخونا اللييب          

–                                 قتل يف معارك الشيشان األوىل          وقد                                                                     األخري يف كابل ، وكان يف عملية التمشيط أخونا أبو سلمان املغريب             
                                                                                             ، بعد عملية القصف املكثف على األودية والشعاب أنا يف تلك اللحظات جالس أثبت نفسي و                  -         تقبله اهللا 

                          التمشيط والبحث كنـت مـن                                                       ، وأن يتقبلين إذا قتلت ، بعد هذه العملية جاءت عملية                      أل اهللا أن يثبتنا     أس
                                                                                عطاء أسأل اهللا أن يتقبله ، كنت يف شعور آخر ماذا عساي أن أفعل ، فكانت هناك رهبة        أيب   نا          جمموعة أخي 

          ويكربون                  اإلخوة متحركني     أرى                                                                             وتوجس وخيفة ، ولكن احلمد هللا ما لبثت إال وانزالت هذه الرهبة ، وأنا               
                                                                                                  واحلمد هللا صرنا نكرب ولل معهم ثبت اهللا أقدامنا وتقدمت مع اإلخوة وهللا احلمد واملنة ، وبعدها رأيت أن          

               وأن ما أصابك مل                                                                                       األمور سهلة وأن األمر هني ، واإلنسان يشعر أن التوحيد حقيقة يطبق يف أراضي العزة ،           
                                                  ر لك أن تقتل أو تؤسر أو تصاب فهـو أمـر                  إن قد   :       وأنه                                              يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك ،         

  .                                   مكتوب لك ، وأنه لن ينجي حذر من قدر 
 

                                            
  .            يبق منهم أحد                                                                     تدربت يف معسكر جهاد وال على يد خرية من الشباب نسأل اهللا أن يتقبلهم ألم مل 

                                          نسأل اهللا أن ميكننا ا من نصر هذه األمة ، حنن               واحلمد هللا ،           ً   كثريةً  ا                                   ت فترات طويلة تلقيت فيها علوم        قضي
                                                                                             أبناء اجلزيرة ما تعودنا على األمر العسكري واالنضباط إال ما رحم اهللا ، كثري من األمور كان فيها شيء من 
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 ّ ٌ                                      لّةٌ من الشباب وجمموعة من املدربني كانوا على                                                   ُ الضيق ومن الشدة ولكن احلمد هللا رب العاملني ، كان معنا ثُ
                                                                                                                فطنة وعلم واسع يف التعامل ، فأحببنا هذه العلوم العسكرية ، بعدها طلب مين أخونا أبو العطاء أن أبقـى                 
                                                                                                             معهم وأن نفيد ونواصل يف جمال التدريب عل اهللا أن ينفع بنا يوما من األيام خاصة يف بـالد احلـرمني ،                      

  .                معسكر جهاد وال                وبقيت مع اإلخوة يف
 

                                            
                كثري من الشـباب        ويقول                                                                     مواقف كثرية أسأل اهللا أن يعني املدربني كنا يف التدريب ننظر للمدرب            :        مدربا  

                                         نه يتعامل مع نفسيات ، فاملدرب حقيقة                                          ، ولكن عندما يدرب اإلنسان جيد أ           ] !!             شايف نفسه     [           هذا األخ   
ِ  َ                                      وِصلَ هلم املادة ، فهو يعامل أكثر من                                  إذا صرب وحاول أن ي                                       مير أيام التدريب مبرحلة عصيبة ،          ٤٠      أو      ٣٥ 

  .                                 ، ونسأل اهللا أن يرزقنا األجر والثواب   له                                 يف اية األمر سيجد بإذن اهللا فائدا       ولكنه               نفسية خمتلفة ، 
 

                  
                                                                  أفغانستان ، مث من اهللا علي والتحقت مع اإلخوة يف اجلزائر حيث التحقت مع     :                           اجلبهات اليت شاركت فيها     
               ، وكنا نـدخل             َّ                إىل املغرب مثَّ إىل اجلزائر                  من أوروبا                          ا نقل األسلحة واملعدات      ه                          جمموعة التجهيز وكان مهمت   
         مث مـن   ٦                                                       أشهر ، حىت وقع غالب هذه اخللية يف األسر وقتل منهم حنو                وبقيت                            األسلحة واملعدات املطلوبة    

      .           اهللا علي وجنوت
                                                                 وشاركت يف البوسنة واهلرسك ، ودربت هناك يف معسكرات اإلخوة يف الكتيبـة          بعد ذلك                 مث من اهللا علي     

  . ر                                          وشاركنا معهم أسأل اهللا أن ال حيرمنا وإياهم األج
ـ                                   اليمن توجهت إىل الصومال ، مث إىل أو                                    مث توجهت من البوسنة إىل اليمن ، ومن                          ادين ، وهـو اإلقلـيم      غ

                                             إىل اآلن جاهدة يف تنصري أبناء الصومال املسلمني ،     تعمل                            الدولة الصليبية أثيوبيا اليت     قبل         احملتل من         الصومايل 
   هم                   وهناك محلة شرسة علي  %    ١٠٠         مسلمون  ني        الصومالي          َّ ، علما بأنَّ                                    ورأيت الكنائس بأم عيين يف هذا اإلقليم 

                                                                                                    ، والتحقت بإخواين مجاعة االحتاد اإلسالمي يف الصومال ، وحصلت لنا قصة طويلة انتهت باألسر ملـدة                 
                انتقلـت بعـد                  من اهللا علي ف    و   ،                         الد احلرمني وسجنت مدة                                             سنتني وسبعة أشهر مث سلمت للطواغيت يف ب       

  .              خري مع األمريكان             يف القتال األ                                      إىل أفغانستان وشاركنا األخوة يف التدريب مث                 اإلفراج عين بشهر 
                                                                    خوة يف اجلبهة اليت كنا نسعى هلا ولتطهريها وحتريرها من رجس احلكـام اخلونـة                           واليوم حبمد اهللا حنن واإل    

  .                 خوة النصر والتمكني                             ان وحلفائهم ، نسأل اهللا لنا ولإل                                وقبلهم من رجس الصليبيني من األمريك
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               احلقيقة أنين مل أخرج إىل العراق ولن أذهب إىل العراق ، وأنا أخذت على نفسي قسم                                                                                       ا  ووعد        ا  وعهد        ا   

                                                                                                            أن أطهر جزيرة العرب من املشركني  إننا خلقنا وولدنا ورأينا النور يف هذا البلـد ، فسـنقاتل فيـه                  
  :                                                                               جهم أو نذوق ما ذاق محزة بن عبد املطلب ، وأنه كما قال الشيخ أسامة                                         الصليبيني واليهود حىت خنر   

                                                     بالد احلرمني ، وحىت خنرجهم من أرض فلسـطني ومـن أراضـي                          ذوقوا األمن حىت خنرجهم من     لن ي 
  .                                            املسلمني املستباحة املنهوبة يف مشارق األرض ومغارا

 
                                      

                      
تلقيت عروض           م      ً  كثريةً امن بعض املشايخ وطلبة العلم وبعض اإلخوة القدامى ، ولألسف الشديد أ                                                                  

                   أم يريدون احلفاظ     -              جزاهم اهللا خريا  –                وجهة نظرهم                                                    يريدون أن خيرجونا من جزيرة العرب ، وقد يكون        
                          حنن نريد أن نبني للجميع        ..                      حتت األرض ، ال واهللا                                        نعيش حتت األقبية ويف الكهوف أو                    منهم أننا             ً  علينا ظناً 

                                                                                          أننا نفعل األسباب ونقوم جبميع ما أمرنا اهللا به من أخذ احليطة واحلذر، ومع ذلك حنن يف عمل ، وحنن منكر 
                      بد حقيقـة أن جنـيش                                            نسأل اهللا أن يهدينا وإياكم للطريق القومي ، ال  :                                باألعداء كما ميكرون ، ونقول هلم   

عدالشباب ون            العدة ونوجه األمة                  .  
                       معلوم عند كثري من اإلخوة               القبول كما هو                                     احلمد هللا لنا جمهود فيها نسأل اهللا         و     ً                        حقيقةً العراق جبهة ، وحنن      

                                                        ، كما هي أيضا جبهات املسلمني أخرى ، وبإذن اهللا لن                              يف قتال األمريكان                                     ، فهي جبهة نريد أن نستغلها       
                                             ، سنذيقهم الويالت ونريهم قدرهم ومكانتهم بني                                                          مريكان قرار ما دام لنا عني تطرف وبقي لنا عمر                يقر لأل 
  .    األمم

                       حاولوا أنتم أيضا أن      :           وأقول لكم    ،                    انسوا هذا األمر        :      فأقول                                       أما بالنسبة لكم يا من عرضتم علي        
                                  وا بني املسلم امللتزم احملـافظ ،                                                                                     تفكروا يف مواجهة هؤالء الكفرة ، ألم لن يفرقوا بيين وبينكم ، ولن يفرق             

                                                                                         وااهد املتشدد اإلرهايب ، كل مسلم سيكون مته أنه مسلم ، وأنه ملتزم متقي هللا جل وعال ، ستحاربون 
  !                                         علينا مجيعا ، فإن مل يكن اآلن فمىت نقوم به؟                       ، كما أن هذا األمر واجب                        وتواجهون كلكم هلذا السبب 

 
  :       بإذن اهللا                 يف العدد القادم              تتمة اللقاء
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             على آله أفضل                                                                         احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد عليه و
  .                       الصالة وأمت التسليم وبعد 

                                 نسأل اهللا لنا ولكـم التوفيـق         ،                  ىل املسلمني عامة                                     اهدين والدعاة واملصلحني خاصة وإ         ا     إخويت   ىل   إ
  .                    انه على كل شيء قدير   ،                         والسداد يف الدنيا واآلخرة 

  ،          وسـحرهم                   صابة بعض ااهدين                                  الشعوذة وكثرة القصص والظنون يف إ                          بعد انتشار السحر و        إخويت
  ؟ !                           وتضرر بعض األخوة من الشياطني   ،            وهل هو ممكن   ،                            وختوف البعض من عمل السحر هلم 

  .                                                                أود أن أتكلم حول املوضوع وعن السحرة والشياطني وعجزهم والتحصن ضدهم 
  .                              فأقول وبه تعاىل توفيقي وتسديدي 

                        ائص اليت ختالف الطبيعة              من اخلص                                                       ٍ             اعلم أخي ااهد أن اجلن خلق من خلق اهللا وأن اهللا وهبهم بشيءٍ            
      فقـد    ،                     ويتلبسون وغري ذلك      ،                          ويتشكلون يف عدة أشكال       ،             فهم يطريون     ،                       البشرية وطرق عيشهم    

                                                       فذكر أن سليمان عليه السالم استعملهم يف خدمته فقد           ،                     يف كتابه الكرمي                         ٍ     ذكر اهللا عنهم عدة آياتٍ    
                                يت من اجلن أنا آتيك به قبل أن                   وكذلك قول عفر    ،   "             قصر زجاجي    "               من قوارير   ً اً      ممرد  ً اً          له صرح   ا   بنو

            وأفضل مـن     ،           وغري ذلك     ،                                                وكذلك أم يركبون فوق بعض فيسترقون السمع          ،                  تقوم من مقامك    
                                                  رمحه اهللا فقد ذكر عنهم أم يطريون بالرجـل ويـأتون        اإلسالم                             تكلم عن السحرة والشياطني شيخ  

  .             عضهم يف جملدين                                                          باألخبار ويسرقون األموال والذهب وله كالم طويل عنهم وقد مجعه ب
                                                                                                    أما حال الساحر مع الشياطني فقد جاء يف احلديث أن الشياطني يكذبون مع اخلرب من السماء مائـة                  

                                                                وقد ذكر يف القرآن التقاء موسى عليه السالم مع السحرة وقد             ،                                   كذبة فرمبا يصدق الساحر بأحدها      
                          هم أا تسعى فلما ألقى                                 ل فانه خيل للناس من سحر                                          ني الناس وهو ما يسمى بسحر التخيي               سحروا أع 

        فكـذلك    ،                                                                                 موسى عصاه ومعجزته انتقض سحر سحرة فرعون وهم كبار السحرة يف ذلك الوقت              
              ولو أن األمة     :"                    وقد جاء يف احلديث       ،              ذنه سبحانه                                              تحصن املتوكل على ربه لن يصلوا إليه بإ                املؤمن امل 

    " .               قد كتبه اهللا لك      ٍ ال بشيٍء           ال يضروك إ                     ٍ معت على أن يضروك بشيٍء   اجت
                    انه يف بداية أمره                  ىل شياطينهم ف                                       رفة أن السحرة مراتب حسب تقرم إ                                   ومن املهم يف هذا املوضوع مع     

     يف        ً  ن أيضاً         ويتفاوتو  ،              له طاعة     ا         ازدادو                 ً   وكلما ازداد كفراً    ،       يريد                  يعملون له ما           ليهم ال                 إذا مل يتقرب إ   
  .                   به وتنفيذ ما يريد      ً ا متسكاً                         فكلما كثر من يطيعه ازدادو  ،                          ىل هذه الشياطني وكفرهم باهللا              تعبيد الناس إ

                         مكانه أو حتركاته وغريها                                 يأيت باألخبار عن الشخص أو                                             يستطيع الساحر املتمكن أن يسحر أو          ً فمثالً
                   وليس هذا من باب      ،         ىل آخر    إ                             ٍ      مه فهذه الثالثة ختتلف من ساحرٍ                                            باألثر أو بصورته أو بامسه وأسم أ        ،
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                               فهم بعدم التحصن يفعلون األفاعيل   ،         ستطيعون                                                     التخويف م ومتكنهم ولكن من باب العلم م وما ي        
    .         ٍ  ومعلوماٍت                         ٍ ويصلون ملا يريدون من أخباٍر

                                                                                             وهم أي السحرة والشياطني األصل فيهم الكذب وكما سبق يف احلديث يكذبون مع اخلـرب مائـة                 
                    ليهم يقولون أـم                    ممن يذهبون إ        وكثري   ،                   ها كذب يف كذب                                  فيأيت باملعلومات واألخبار وكل     ،       كذبة  
     ومعه     ،        ٍ  من شعٍر         ٌ وهو معمولٌ  ،                   وهو يف املكان الفالين   ،            وسحركم فالن  ،             فيكم سحر كذا   :      هلم      قالوا

                           بعض املعلومات ويقول قدموا يل                               وكل الكالم كذب يف كذب ورمبا يعطي   ،                    شيطان مارد وغري ذلك 
               ويكفي قولـه    ،                                            من الشياطني ليكمل معهم مسلسل الكذب         ً اً          ادعوا أحد             تصدقوا أو            اذحبوا أو     ،     ً شيئاً

             فال ختف منهم     ،   "                صدقك وهو كذوب    :"                    وقوله عليه السالم      ،  "                      يفلح الساحر حيث أتى       وال  :"      تعاىل  
                  وسـالحها البكـاء     ،              ن كيدهن عظيم                         وقد قال تعاىل عن النساء إ  ،      ضعيف                       واعلم أم أضعف من ال  

   ً اً                                           فاملرأة على ضعفها املعلوم أقوى من الشيطان كيد  ،                            ن كيد الشيطان كان ضعيفا                        وقال عن الشيطان إ   
                        فكيف بالذي يذهب اىل هؤالء  ،                        ليهم بال شك هو أضعف منهم                                  بالك مبن يسأل اجلن ويتقرب إ         فما  ، 

                            وسبع مترات تقيك من هـذا        ،                           فهم ضعف يف ضعف يف ضعف         ،                                السحرة فهم أضعف من السحرة      
                 ولكـن احلـذر و    ،                                                   تعلم ذا أن املباحث واالستخبارات يف منتهى الضـعف       ،                   الضعف ومن السم    

  .            التحصن واجب 
                                                                                    اعلم أخي على طريق احلق أن احملافظة على الطاعات وترك الذنوب واملعاصي على وجه العمـوم       # 

     ـم    وإ  *                     فهو له قـرين       ً اً                  ه نقيض له شيطان                         ومن يعرض عن ذكر رب      :"                               تبعد الشيطان عنك قال تعاىل      
                                                 وكذلك املكان الطيب للمالئكة واخلبيث للشـياطني        "                                         ليصدوم عن السبيل وحيسبون أم مهتدون     

                          وكذلك أمرنا أن نقول عنـد    ،      ....                           سيارة تبحث عن جمالس الذكر                          ً     والدليل على ذلك أن هللا مالئكةً    
   ال  :"                      وقوله عليه السـالم       ،               وهم الشياطني     "                               أعوذ بك من اخلبث واخلبائث       إين       اللهم    :"            دخول اخلالء   

    ومن   ،   "          ة البقرة                 قرأ فيه سور    ً اً                  تدخل الشياطني بيت     ال   :"      وقوله  "                      فيه كلب أو صورة     ً اً                 تدخل املالئكة بيت  
    إىل                                              طيبه وهم يتفاوتون يف ذلك حبسب تقـرم           ً         اً ورائحته                                  أن الساحر ال تكاد جتده نظيف          ً أيضاً        الواقع  
                        فالرجل الصاحل تنفر منـه      ،     ٍ  جمرٍم     ٍ  كافٍر                       ٍ  أما الشيطان فهو كل خبيثٍ   ،                      واجلن منهم الصاحلون      ،       جنهم  

والرجل اخلبيث مرتع                   هلم والكافر أعظم                  .  
                                                                  ليس كله من السحر بل بعضه من العني وبعضه من الذنوب واملعاصي وتـرك    نس   باإل              اقتران اجلن    إن

    لم                                  العالقات احملرمة وبعضه عن طريق ظ                                                                الطاعات وبعضه من التواجد يف أماكن املنكرات وبعضه من          
    .    ً أيضاً   هم  ئ  ذا ي                  وفجور اجلن ويكون بإ

  .                                         فلتجنب الشياطني والسحر البد من التحصن ضدهم 
   - :   لي                       ومن التحصن ضدهم ما ي-
  .                                         ذكر اهللا تعاىل واالخالص له يف األعمال واألقوال - ) ١
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                                           يقول الشيطان أهلكـت النـاس بالـذنوب          :"                    وقد جاء يف احلديث       ،         منه          واإلكثار             االستغفار   - ) ٢
  .         وفيه ضعف   "                               وأهلكوين بال اله اال اهللا واالستغفار

                             ن الشيطان نزغ فاستعذ باهللا انه          يرتغنك م    وإما  :"         قال تعاىل   ،                                  االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم - ) ٣
    " .                هو السميع العليم

  :                   قراءة آية الكرسي - ) ٤
                         فانك لن يزال عليك من              ....... "                                                    ففي صحيح البخاري يف قصة الشيطان مع أيب هريرة            :             عند النوم   

   "                               اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح
                         ومن قاهلا حني ميسي أجري منهم   ،   ي                                   من قاهلا حني يصبح أجري من اجلن حىت ميس    :                    يف الصباح واملساء    

  .        حىت يصبح 
  .                                  قراءة سورة البقرة وخاصة أواخرها - ) ٥
                وأيضا قراءـا     "                   تكفيك من كل شيء     :"                    فقد جاء يف احلديث         ،       ً   ومساءً                     ً     قراءة املعوذات صباحاً   - ) ٦

    " .                       ينفث يف يديه مث ميسح ما "          عند النوم 
  :                          التعويذات والذكر الدائم - ) ٧

                            والنعاس يف جمالس الذكر من       ،                                                    النسيان للحق من الشيطان واخلطأ من الشيطان            :     اإلسالم          قال شيخ   
  .                   والنائم ال قلم عليه   ،                                 وكذلك االحتالم يف املنام من الشيطان   ،         الشيطان 

  .                التهليل والتكبري   :           ومن الذكر   * 
       السميع                        وال يف السماء وهو          األرض      يف                 ٌ    يضر مع امسه شيءٌ                     بسم اهللا الذي ال      :"      قول    :             ومن الذكر     * 

  .                  أمسى مل يضره شيء     وإذا       أصبح    إذا              ً من قاهلا ثالثاً  ،          ثالث مرات   "       العليم
  .                     الدعاء عند دخول اخلالء   :           ومن الذكر   * 
               اذا دخل مرتله     :"                          قال عليه الصالة والسالم       ،                                        الدعاء عند دخول البيت واخلروج منه         :             ومن الذكر     * 

    " .                 المبيت لكم وال عشاء  :"            قال الشيطان   ،                                  فذكر اسم اهللا عند دخوله وعند طعامه 
  .                                                 املداومة على أذكار الصباح واملساء وقراءة حصن املسلم   :           ومن الذكر   * 
  .                                         فان الشياطني ال يفتحون باب ذكر اسم اهللا عليه   ،                        التسمية عند غلق األبواب   :           ومن الذكر   * 
  :        الصوم - ) ٨

               فضيقوا جماريها    ،           رى الدم                                    ان الشيطان جيري من ابن آدم جم        :"                                         ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
  .                           قالوا أنه موقوف على الراوي   "       فضيقوا  :"    قوله  "      باجلوع

 

                                              ً                                                          أقف هنا وأكمل معكم يف العدد القادم بإذن اهللا سائالً اهللا يل ولكم السالمة والعافية والنصـر علـى                   
                     شياطني اإلنس واجلن أمجعني
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 ُ                                                                                                 قُتل الشهيد تركي الدندين يف اجلوف ، على أيدي جنود الطواغيت ، رمحه اهللا وغفر له وتقبله يف                  
               اد جواز إطالق                                                                                               الشهداء ، وليس هذا املوضع يف بيان صحة جهاده وطريق الشهادة الذي سلكه ، وإنما املر               

  .           اسم الشهيد 
                                                                                                    ومن املسائل اليت يثريها كثري من املنتسبني إىل العلم اليوم ما بوب عليه البخـاري رمحـه اهللا يف                   

    ".       ُ    ٌ      ال يقولُ فالنٌ شهيد    :   باب    : "           صحيحه فقال 
        معارك                                                       ُّ                 ُ                 وأكثر فتاوى املنتسبني إىل العلم يف بالد احلرمني ، إن مل تكن كلُّها حترم تسمية من قُتل يف             

                        ، وهذا يقع كثريا يف ألسنة   "       املرحوم "  ،   "          املغفور له   : "                                              ااهدين شهيدا ، وكثري منهم له فتوى بتجويز إطالق 
  .           ، أو حنو ذلك  "                                    جاللة امللك املغفور له امللك عبد العزيز   : "            ُ                           الناس ، ويكثُر يف خطابات احلكومة وكتاباا 

                                               ويز إطالق املغفور له واملرحوم ، مـع اجتماعهـا يف                                          واجلمع بني حترمي إطالق لفظة الشهيد ، وجت     
ِ                         الغرض املراد من التزكية على اهللا ، والقطع باجلنة وما يستلزمها ، اجلمع هذا من أبني التناقِض وأظهـِره ،                           ِ                                                                                   

                     ، ومن منع إطالق اسـم    "       الشهيد "                                                                 فعلى من جوزه على معىن الرجاء من اهللا والفأل أن يجوز ذلك يف اسم       
  .                                           التزكية فعليه أن مينعه يف املرحوم واملغفور له          الشهيد حذر

   :      َّ                                           بل إنَّ منع لفظ املغفور له ، واملرحوم أوىل ، من جهتني 
  .                                النص واستعمال أهل العلم ، ويأيت-
ِ                              املعىن ، ألنَّ الشهيد إخبار عن عمٍل عِمله ، أما املغفور له واملرحوم فإخبار عن فعِل اهللا فيـه ،                  -                                        ِ    ٍ                    َّ          

                  ُ                                                     َ ِّ                   تمل التزكية ، حيتملُ االسم الذي علِّقَت به األحكام الدنيوية دون احلكم األخروي ، أمـا                             واألول كما حي  
احلكم اُألخروي الثاين فما حيتملُ غري      ُ           ُ              .  

ِ           َ         وأما تقرير جواِز إطالِق اسم الشهيِد فال بد قبلَه من متهيد            ِ      ِ               :  
                                   ُ  هي األحكام الوضعية واألحكام التكليفيةُ     َّ                                 ٍ       ٍ             فإنَّ الشريعة جاءت لألعيان واألفعال بأمساٍء وأحكاٍم ، و        

  .        التعبدية
ُ          َّ             َّ               األحكام الفقهية ال اُألصولية ، فإنَّ احلكم األصـويلَّ هـو            :                                       واملراد باألحكام الوضعية والتكليفية                        

 احلكِم الفقهي وِجبم         ِ       ِ    :  من دليٍل ، وسبٍب ومانٍع وشرٍط وحنو ذلك         ٍ      ٍ       ٍ        ٍ       .  
  ة الفقهيواألحكام الوضعي                           ة والفساد ، والرخصة والعزمية ، ولعدم التفريق بني احلكم   :    ةحمنها الص                                                             

ُ    ِّ       َ                                                           الوضعي الفقهي واحلكم الوضعي اُألصويلِّ ، اختلَف األصوليون يف الرخصة والعزمية والصحة والفساد هل                                           
                           هي من األحكام الوضعية أم ال؟
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       ة دون اُألصوليومن األحكام على معىن األحكام الفقهي             ُ                                          ةُ املذكورة يف مسـائل        :    ةاألحكام العقدي                       ُ              
  .                                                       األمساء واألحكام ، ومنها الكفر واإلميان والفسق والبدعة وحنوها

  :   َّ                       فإنَّ األمساء واألحكام على قسمني  :                 إذا علم ما تقدم 
• أمساٌء وأحكام         ٌ ِ                   َّ                           تبىن على الظَّواِهر ، اعتمادا على أنَّ األصل مطابقة الظاهر للباطن     :       دنيوية        َّ           

                ها مشتمالً قلبكإثباِت اسِم اإلسالم لفالٍن من الناس ، وقد يكون يف باطن األمر كافر ،                     ً                                             ٍ            ِ     ِ        
ٍ                على ناقٍض من نواقض اإلميان        .  

   :                                       ُ           ويترتب احلُكم تبعا لذلك بأحكام اإلسالم الدنيوية له من
        ٍ   احه مبسلمٍة       ٍ      ٍ      ٍ                              ُ     ِ                               مواالٍة ونصرٍة وعصمٍة للدم واملال والعرض ، وكذا صحةُ إمامِته يف الصالة ، ونك              -

ِ                                  وفيه من األمساء إثبات اسِم الزوجية ، وحنو ذلك من أحكام احلياة                       .  
ٍ                             وصالٍة ودفٍن مع املسلمني وما إليها عند املوت ، وإرٍث وترحٍم عليه وما يلحق                   ٍ   وتكفنيٍ      ٍ   وغسلٍ -       ٍ                                     ٍ      ٍ    

  .             بذلك بعد املوت
ٌ            ُ      وأمساٌء وأحكام أُخروية    • ُ                 فأما األمساُء اُألخروية ، فال تعرف   :         ُ           جـلالر على اليقني يف حق                       

                                                                   َّ                         املعين إالَّ يف اآلخرة ، عدا من فيه نص أو إمجاع كاألنبياء ومن بشر باجلنة أو بالنار ، أو              
ٍ              ُ  ثبت بيقٍني موته على الكُفر        .  

ـ                ِ                                      أما ثُبوت موِتِه على اإلميان بيقٍني فمتعذِّر الشتراط موافقة الباِطِن يف صحة اإلميان دون الكف  ِ                     ِّ       ٍ                ِ ِ      ُ       ، ر     
           ٌ  ، وهي مسألةٌ    "           وجبت وجبت  "                                              َّ                                وقد استثىن بعض أهل العلم من اجتمع الناس على الثَّناء عليه باخلري حلديث              

  .      ٌ مشهورةٌ
 ، بةُ على أمساء اإلميان والكفر فيما فيه خلودذَاب املترتعيِم والعالن ة ، فأحكاما األحكَام اُألخرويوأم                                       ُ          َ       ِ                      ُ     َ         

  .                        فيما دون اخللود يف النار                    ٍ        ٍ وعلى ما دوما من أمساٍء وأفعاٍل
ِ          ُ         ِ                                   ُ                     ؛ فإنَّ اسم الشِهيِد يطلق امسا دنيويا ، كما يطلق اسم اإلسالِم ، واألمساُء املبنيةُ عليه                                إذا تبين هذا      ِ         َّ     

         ٌ     َّ              ّ                       ُ                  َ                             فيكون فالنٌ زوج فالنةَ من املسلمني ، وفالنةُ زوجه ، ويسمى إمام املصلّني إماما ، وتعلَّـق بـه                     :         دنيويا  
ٍ             وحتاكٍم بغري ما           ِ                ٍ       من عبادِة غري اهللا ، أو حكمٍ        :                           َّ                                حكام ، كما يسمى احلاكم الَّذي مل يظهر منه كفر بواح              األ      

ِ                     أنزل اهللا ، أو تولٍّ ألعداء اهللا أو حنو ذلك ؛ يسمى هذا احلاكم ويلَّ أمِر من حتت يده من املسلمني    َّ                                       ٍّ                .  
ِ               الفقهاء من مجيِع املذَاِهِب يف مجيِع العصـوِر ،                                      هو ما تواردت عليه عبارات      :      ُ                وإطالقُه امسا دنيويا            ِ       ِ  ِ  َ     ِ               

ٍ                                         دون اختالٍف أو نكٍري ، ورتبوا عليه أحكامه الدنيوية                  ٍ ِ                                     من ترك التغسيِل باتفاق األربعة ، وعدم وجـوب           :                       
  .    ِ           ِ            الصالِة عند الثالثِة عدا احلنفية

ٍ       ٍ   ، من تصحيح نكاٍح وإمامٍة                                                                    وال فرق بني أن تسمي فالنا مسلما ، وترتب على ذلك أحكام الدنيا                          
                                                                                           يف مقابر املسلمني ، وأن تسميه شهيدا ، وترتب عليه أحكام الدنيا من ترك الغسـل                      ٍ           ٍ    ، وصالٍة عليه ودفنٍ   

  .           والصالة عليه
ِ           َ       رير هذا الباِب ، أن يقالَ              ومتام حت  ِ             ُ    ُ                 إنَّ إثبات االسِم واحلُكِم يف الظَّاِهِر ، إنما يكـونُ حيـثُ ال               :               ِ  َّ       ِ  ُ     ِ           َّ  

ِ        معاِرض ، ف                      نفيناه قتِضيِه الظَّاهراالسم الَّذي ي املعصوِم صلَّى اهللا عليه وسلَّم نفي فيِه بالوحِي ونص من ثبت                          َّ     ِ ِ       َّ             َّ             َّ    ِ           ِ        ِ         
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                     اسم اإلسـالم ، واسـم     :                                   َّ    َّ                                   وأحكامه ، فإنَّ الظَّاهر ظن غالب ، ونص املعصوم يقني ، وال فرق يف هذا بني          
  .               الشهادة ، وغريها

     ُ                              َّ        السنةُ من تقرير النيب صلى اهللا عليه وسلَّم وقوله     :            ِ   اسم الشهيدِ      ُ     َ َ                     ودليلُ ما ذَكَرنا من جواز إطالق     
ِ           ، واإلمجاع املأخوذُ من تسميِة الصحابة والسلف والفقهاء على مر العصور ، وتالزم االسم واحلكـِم مـع                                                               ِ        ُ               

ِ  صحِة األدلَّة يف إثباِت          َّ      ِ  للشهيد دون معاِرض    احلكم   ِ                .  
           َّ                                                النيب صلى اهللا عليه وسلَّم ، فالصحابة ، فمن بعدهم ، عاملوا قتلى    َّ فإنَّ   :                      فأما تالزم االسم واحلكم 

ِ                 ِّ                                      ِ                        املسلمني يف املعارِك معاملةَ الشهيِد ، وحكموا هلم بكلِّ أحكامهم الدنيويِة ، ويلزم من هذا إثبات االسـم                         َ        ِ               
  .        َّ                  َّ        الدنيوي ، ألنَّ احلكم فرع عليه معلَّق به

   ا اإلمجاعوأم              :    ى املسفقد مس                          ، لمونَ قتلى املعارك شهداء ، فقالوا شهداُء أحٍد ، وشـهداُء بـدٍر                   ٍ     ُ         ٍ     ُ                                َ    
ٍ    وشهداُء اليمامة ، وشهداء الريموك ، وشهداُء حطني ، وسمي بعض العلماء بالشهيد كأيب الفضل ابن عماٍر                                                      ُ                                 ُ     

ِ  الشهيد صاحب جزء العلل على صحيح مسلم وغِريه                                       .  
                                 ُ          وقندهار وغريها يف أفغانستان ، وشهداُء الشيشان     ُ               شهداُء القلعة وكابل   :       فيقال   :                   وهكذا إىل اليوم    

       ُ               ُ                 ُ                ُ     ِ                                          ، وشهداُء فلسطني ، وشهداُء البوسنة ، وشهداُء العراق ، وشهداُء غزوِة احلادي عشر من سبتمرب بنيويورك             
ِ         ُ                 ، وشهداُء غزوة احلادي عشر من ربيِع األول بالرياض ، وشهداء مسجد الصويِر ، وشهداُء مزرعة القصيم ،                                    ِ                        ُ       

  .            بلهم اهللا مجيعا            وغري ذلك ، تق
ِ                 وأما السنة ، فقد روى مسلم يف صحيحه من حديِث عمر بن اخلطَّاِب رضي اهللا عنه       َّ            ِ                                         " :     ملَّا كـان        َّ 

   ٌ                   ٌ            فالنٌ شهيد وفالنٌ شهيد ، حتى مروا على   :          ِ            َ                                         يوم خيرب أقبلَ نفر من صحابِة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا        
ٍ           رجٍل فقالوا      َّ                          ٍ    َّ           كالَّ ؛ إني رأيته يف النار يف بردٍة غلَّها            : "                                    قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ٌ            فالنٌ شهيد ؛ ف     :   

ِ              يا ابن اخلطَّاب اذهب فناِد يف الناِس أنه            : " َّ                            َّ          مثَّ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم           "         ٍ  أو عباءةٍ          ِ            َ   ال يدخل اجلنةَ             َّ           
  .       َّ   ُ     َ اجلنة إالَّ املُؤمنونَ              أال إنه ال يدخل   :                  قال فخرجت فناديت   "   َّ        إالَّ املؤمنون

 يف حق عليِهم أنكر وا شهداَء ، وحني أنكرصلَّى اهللا عليه وسلم على تسميِة من مس هم النيبفقد أقر             ِ                 َ             ِ                       َّ                 
ِ    ِ ِ           َّ     َّ                 َّ                 املُعيِن الَّذي علم النيب صلَّى اهللا عليه وسلَّم منه خالف ظاِهِر حاِلِه ، ولذا علَّق وعلَّل صلى اهللا عليه وسـلَّم                 ِ             َّ             َّ              َّ    ِ   ُ  

إنكاره       من املسلمني هذا الغالِّ ، ال يشملُ غري بأمٍر خمتص               ُ         ِّ               ٍ     .  
ِ                                    بالشهيِد ، كان املراد اجلزم بـذلك املتضـمن         ٍ  معركٍة       َ     ِ ِ                        ِ   ولو قيلَ بعموِمِه للنهي عن تسمية كل قتيلِ          

   صلى اهللا عليه وسلَّم ملَّا أنكر عليهم ذكر حال الر يبِني ، بدليِل أنَّ النإثبات االسم واحلكم اُألخروي                            َّ   َّ                     َّ    ِ         ِ      ُ        جـل يف                    
  .     النار

           شهيد ،                 ٌ    باب ال يقول فالنٌ     :     ّ                                                              ولعلّ هذا املعىن هو املقصود من ترمجة البخاري رمحه اهللا حني قال             
  "                                                   اهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله ، واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله   : "                                       قال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                    َّ        َّ    َّ                ان ال يدع للمشركني شاذَّة وال فاذَّة إالَّ اتبعها يضـرا                  يف الرجل الذي ك   َّ                     ٍ       ، مثَّ أسند حديث سهل بن سعدٍ      
  :              ٌ                               َّ   كما أجزأ فالنٌ ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم                       ما أجزأ منا اليوم أحد                     :       بسيفه ، فقال فيه الصحابة 
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  َّ          إنَّ الرجـل    "  :                                                        َّ               احلديث وفيه قتله نفسه ، ويف آخره قول النيب صلى اهللا عليه وسلَّم                "                         أما إنه من أهل النار     "
   ".                                                     ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل النار

                                                    ٍ                                فما ذكره البخاري يف الترمجة ويف الباب ، ليس يف شيٍء منه النهي عن إطالق اسم الشهيد ، وإنما 
      اسم                                                                                          النهي عن إطالق أحكام اآلخرة ، وما يستلزمها كما ترى ، وهذا كما يقال يف اسم الشهيد ، يقال يف   

  .     املسلم
  َّ                    ُ                                                                     أنَّ اسم الشهيد جيوز إطالقُه امسا دنيويا ، كما يحكم له جبميع أحكام الدنيا ، وأمـا                   :        فتلخص  

    ُ                                          ّ                                              إطالقُه امسا أخرويا فإن كان على وجه اجلزم فهو احملرم الّذي جاءت فيه النصوص ، وهو كالشهادة باجلنة له 
  .                 ِ               ِ         ِ ه باملشيئِة احترازا من توهم التزكيِة املمنوعِة                                   ، وإن كان على وجه الفأل فاألوىل تقييد

                                             َّ                                        أسأل اهللا أن يتقبل الشهيد تركيا الدندينَّ وأصحابه ، والشهيد يوسف العيريي ، وسائر الشهداء يف 
  .                              بالد اجلزيرة وغريها من بالد املسلمني

  وأسأل اهللا أن يرزقين الشهادة يف سبيله مقبالً غري مدبٍر ، ومن أم             ٍ ِ     ِ  ن على هذه الدعوة ، ودعا للكاتِب أخيِه                                       ً                                      :  
  .    ١٤٢٤                          مت ليلة اخلامس من رجب الفرد   .                              ، غفر اهللا له ولوالديه وللمسلمني                      عبد اهللا بن ناصر الرشيد 
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  :      ً                  وختاماً أخي القارئ ااهد 
              نود أن تكون                                                  نطلب منك أن تنتظر عددنا القادم ، بل            لن

        إصـدار                                           باجلهاد الواجب ، فإنه هو املقصود من             ً  مشغوالً  
                                              ، فإن أمكن وصول العدد الثاين إليك فيسرنا أن      الة     هذه  

                                                          تكون من قرائنا ، كما يسرنا أن تصلنا مشـاركاتك يف           
                                    ٍ                     الة وزواياها ، دون أن تقدمها على شيٍء من عملـك           

                   ، وكما قال علي                                            اجلهادي ، وال تنس أن مثرة العلم العمل       
                                  ّ         هتف العلم بالعمل ، فـإن أجابـه وإالّ         : "              بن أيب طالب    

    "..   حتل   ار
                                                          ولو كان املراد بإصدار هذه الة سد فـراغ كالمـي ،            
                                                      لكانت الساحة اليت تعج باالت والكتابات التنظرييـة        
     ً                                               ً            مغنيةً عنها ، إال أننا نسأل اهللا تعاىل أن تكون جملتنا زاداً            

ـ           لك                      ً     لك يف اجلهاد ، وحاديةً      ً        ةً علـى                      يف املسري ، وباعث
           ح وتطهـري             محل السـال                                  ثخان يف العدو ، ومعينة على         اإل

   ..                                         أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم من رجس الكافرين 
                                َّ       َّ                    وليس من الضروري أن تستمر هذه الَّة ، فـإنَّ لـدينا            
                                                         واجب العمل ، ومىت تزاحم هذا الواجب مـع الكتابـة           

  .             ّ                     والتنظري ؛ فإنّ األولوية دون شك للعمل
          وإىل مـىت     !                           حىت مىت نتكلم وال نعمـل؟        ..             أخي ااهد   

                وإىل أي حد ننتظر   !                   االستغاثة وحنن ننظر؟           نسمع صرخات 
      يا   !                                                 أن تصل احلرب على اإلسالم حىت نتحرك من سباتنا؟        

            كرب مقتا عند   !                      مل تقولون ما ال تفعلون؟  :                  أيها الذين آمنوا 
    ..                          اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون 

                                                        نأمل أن ال تنتهي أيها ااهد من قراءة هذا السطر إال وقد    
                       باجلهـاد يف سـبيل اهللا   -         تـردد     دون-               اختذت قـرارك    

                                                   واالخنراط يف صفوف ااهـدين ، وال تـنس أن بـالد          
          َّ                                           احلرمني احملتلَّة تدعوك لتحريرها من رجـس الصـليبيني         

    ..                  األمريكان وأذنام 
 "                         وتقبلوا حتيات إخوانكم يف       "  

 





 


 





 سيف العدل/ يرويها ااهد 

 املسؤول العسكري بتنظيم القاعدة
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 "سيف العدل "        يرويها                 

        
ي          أليب سعد األزد               


 



يكتبها عبداهللا السعدي 


 

املقرن عبدالعزيز اهد لقاء مع ا


•  


 :عدونا من الداخل 
 
 

 

  
 

   إال         لـدين             ال يقوم ا  
ــدي  ــاٍب يه ٍ           بكت     

  ى    وكف "          وسيف ينصر 
 "          ً      ً بربك هادياً ونصرياً
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                    بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  .                                                                                احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :       أما بعد

                       اهدين يف أحنـاء األرض                  وضربات ا                                                             فإن حربنا مع أعداء اهللا مستمرة بفضل اهللا يف كل مكان ،           
           ب املـؤمنني                               بإذن اهللا قائم على سوقه ، يعج                                                   اهللا وترهبهم ، وجهادنا يف جزيرة العرب مستمر                   ترعب أعداء 

   رر                                   ، ولن نقف عن جهادنا حتى حن                 بأمن وسالم           َّ                          ُّ                      ويغيظ الكفَّار ، ولن نترك األمريكان حيتلُّون بالد احلرمني          
ٍ               كل شٍرب من بالد املسلمني     .  

                            أبو عبد اهللا أسامة بـن الدن ،              شيخ ااهدين                                                   وننبه إخواننا ااهدين إىل االستراتيجية اليت سلكها    
  َّ              أنَّ عدونا األول     :                                                                              أمين الظواهري ، واتفق عليها كثري من أكابر ااهدين يف حماربة العدو                        الدكتور       والشيخ

        س حتغ وتكرفرهو اليهود والنصارى ، وأن اجلهود ت                                                                ، ى نقضي عليهم وحنن قادرون على هذا بـإذن اهللا                                                     
  .                                                  وهم العائق األكرب ، واحلائل األول دون إقامة دولة اإلسالم

                                                ٍ                     ٍ                       وااهدون داخل الدول املسلمة بشعوا وشعائرها يف حاجٍة إىل التنبيه على مصـيدٍة اسـتعملها            
ٍ                                                     الطواغيت يف كثٍري من الدول ، وحاولوا إيقاف املشروع اجلهادي ا                                   نقل املواجهة عن العدو      :                ، أال وهي                  

    َّ                                                 ، ألنَّ قتل األمريكي والغريب الواحد ، أشد على الطواغيت من   )       العبيد (       ِ ِ       ِ  ، إىل محاِتِه وحراسِه   )       األسياد (    ّ احملتلّ 
ِ     ٍ                                                                                                       مقتِل مائٍة من اجلنود أهل البلد ، ودم األمريكي عندهم يساوي مجيع دماء املسلمني ، فهم يتمنون لو ألقوا                       

ِ                                                      إىل املوِت ، مقابل أن يسلم األمريكان وينعموا بالطمأنينة والراحة      باملئات        .  
                ً                                                                          وعلينا حنن مبالغةً يف إغاظتهم ، واحترازا من مكايدهم وحيلهم ، واستمرارا يف حربنـا الكـربى        

                                                                                                          لليهود والنصارى ، أن حنذر هذه املصيدة ، ونتجنب املواجهة مع اجليوش وقوات الدولة قدر اإلمكان حتى                 
                  إذا دامهونا ،                                               وال يعين هذا أن نستسلم حلماة الصليبيني          ّ                           ّ                  تمكّن من الضربات القاصمة للمحتلّني بإذن اهللا ،        ن

ٍ                              ٍ                                                                       بل علينا حينئٍذ أن نقاوم بكل ما أوتينا من قوٍة ، وأن نؤدم حتى يوجهوا سيوفهم إىل األمريكان ويقاتلوا                                 
  .                                          فوا أمامنا وينتظروا ما يأتيهم حبول اهللا وقوته    ّ                                           يف صفّنا ، أو جيتنبوا مواجهتنا ويعرضوا عنا ، أو يق

 
  .                                                                                   واهللا املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 أخوكم سليمان الدوسري
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 . .    ٌشامل     دين  .. هللا عليه وسلم الدين الذي بعث اهللا به رسوله صلى ا

 .. لألفراد ، ولألنظمة : إلسالم فهو دين ا
 .. العباد ، والبالد : ودية على وفرض العب

 .             َّ            خيار فيها إال  اإلسالم وحده                                                   َّ        وإذا كان العباد واألفراد ي خريون بني اإلسالم واجلزية ، فإن  البالد ال
اهللا يف اإلنسان االختيار ليختار بني اخلري والشر ، واحلق والباطل ؛ فكان من حكمته أن مل يوجب وقد جعل 

 .ءعلى املسلمني إجباره على دخول اإلسالم ، ليتم مقصوده من االبتال
فليس هلا اختيار وإرادة ، وهي مما يسبح حبمد اهللا ال خيرج عن أمره وطوعه ، بل ملا : أما األرض والبالد 

 }أتينا طائعني:                 أو كره ا قالتا           ائتيا طوع ا{ل اهللا للسموات واألرض قا
وإمث كبري ، ومنكر                                                         ٌ      ٌ   فجرمية الطواغيت اليت حيكمون البالد الكافرة بغري شرع اهللا ، جرمية  عظيمة  ، : ومن هنا 

 .ال مزيد عليه
ٍ                             وجيب  علينا أن نقاتلهم وجناهدهم جهاد طلب  ، حىت ي سلموا أو حيكم املسلمون                                       البالد ويدفع من مل يسلم

 .اجلزية
 !بالد املسلمني بالقانون اللعني؟وهذا يف حكام بالد الكفر ، فكيف مبن حيكمون 

كيف مبن اعتدوا على البالد والعباد ، وحكموا فيهم غري شرع اهللا ودينه ، وعطلوا شريعة اهللا جبار 
 السموات واألرض؟

صره على تعبد األفراد هللا ، وإخراج هذا املقصد العظيم منه قصره وح: إن من تبديل الدين ، وحتريف آياته 
 .ياة                                               ، وتعطيل اإلسالم من حيث هو نظام  لكل صغري وكبري يف احل

أن حيصر الكفر بأنواعه من تكذيب وجحود وإعراض وشك ، يف : وإن من صور اإلرجاء املستحدثة 
                                          على األنظمة الطاغوتية ، مع تضمنها أنواع ا االعتقادات واألقوال واألعمال ، يف الفرد ، دون أن جيري ذلك

 .     ً                                                                عظيمة  من الكفر ومعاندة جبار األرض والسموات ، ومضاهاة شرعه ومناقضة دينه
ِ  لذلك كان من أعظم موجبات اجلهاد   ِ           تعطيل الشريعة الذي نراه اليوم يف كل مكان من األرض  ، وتعطيل :                                                                            

 .د اإلسالم من موجبات جهاد الدفعالشريعة يف بل
                                                                      ٌ                        ما يذهب إليه بعضهم اليوم من اعتبار قتال الطواغيت املرتدين جهاد طلب باطل  ال وجه له ، فإن ه ال نزاع و

 !يف كون مقاتلتهم من جهاد الدفع لو اعتدوا على األعراض أو األبدان ، فكيف باعتدائهم على األديان؟
                                           بقلم الشيخ ناصر النجدي
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 ...         ً       استعداداً للرحيل                      حزم متاعه ومللم أغراضه
                                            يعانق بعينه معامل البلدة الصغرية ، ياهللا ، أحقا                                                    مضت السيارة تغذ به السري حنو املطار ، يتلفت يف الطريق ،

                     سيترك مالعب الصبا ؟؟
 ...              ذلك على النفس        ما أصعب

  ...                                   يتأمل الطريق والناس واحلواري واألزقة
  ؟   ...                        األخرية اليت سيشاهدهم فيها         ذه املرة    هل ه

 ...                      ما أصعب ذلك على النفس
 ا أرى غريي له الدهر مالكا    ّ وأل      ا أبيعه   ّأل             ويل وطن  آليت

                    قض اها الشباب هنالكا  مآرب                            أوطان الرجال إليهم   ب    وحب 
 لذلكا                        عهود الصبا فيها فحن وا                        ّ    إذا ذكروا أوطام ذك رم  

                          الروضة املباركـة يف مسـجد                                                            ذهنه إىل املاضي القريب ، حني اجتمع مع ثالثة من أشقاء الروح يف     سرح ب
                            تشوقت القلوب ، وذرفت العيون ـ  ف        لنحاس ،    ا                                                      رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قرأوا يف كتاب اإلمام ابن     

                             عاهدوا اهللا منذ ذلك اليـوم أن      ،  ة    ً                         عقداً ال إقالة فيه وال استقال      ا                                      احلور ، مث حزموا أمرهم وتعاقدو          ً    شوقاً إىل 
  ...                    يف سبيل إعالء كلمة اهللا                   يبيعوا النفس رخيصة

                                               ً     ، نزل من السيارة وأنزل حقائبه ، عانق أخـاه عناقـاً                                                 عاد إىل عامل الواقع والسيارة تقف أمام باب املطار
            ، ربت على                                                        األصغر متالك نفسه ، فأجهش بالبكاء وعال صوته كأنه ثكلى تنوح             مل يستطع أخوه    ...    ً حاراً

           أخي ، متالك              أقصر أقصر يا   ..                             براهيم ؟ الناس ينظرون إلينا  إ          مابالك يا   ،   ..     اهيم   بر إ  :          وهو يقول          كتف أخيه
                  تضـيع ودائعـه ،                اهللا الـذي ال         أستودعك  :                 ً                                   براهيم نفسه أخرياً وشيع أخاه بناظريه وهو يقول يف نفسه  إ

 ...         ودائعه ع     ال تضي                أستودعك اهللا الذي 
  ...      السماء                                                                   ول أن يردها جهده ، غري أا اوت على خده ساخنة حمرقة ، والطائرة حتلق يف  حا              غلبته دمعته ،

                       مشلول ذاهب للعـالج ،  –   اهللا         أعانه–                                                       يتأمل وجوه الركاب ، هذا ذاهب للسياحة يف بلد أوريب ، وهذا 
  :            احلوار التايل                                                وثالث ورابع ، وبينما هو يف تأمالته ، التقطت أذناه

                                             د البد من تزويج أمحد هذا الصيف ، ماذا تنتظر ؟             لكن يا أبا أمح
                              استكماهلا ، ويف نفس الوقت الولد        ً                    حالياً تبقى لنا شهران على       ببنائها                اجلديدة اليت أقوم   )       الفيال     : (      اآلخر 

 ....                    مازال يدرس يف اجلامعة

 دمعه  ف             قال وهو يكفك    . .  



 

 

 

٥  

              قبل مويت ، حممد                             حممد ، حممد أريد أن أرى أوالدك   :                          أمه احلنون وهي تبكي وتقول                   عاد إىل نفسه وتذكر
             كنت أمتـىن أن                                                      ، هذه قصرية ، وتلك طويلة ، رمحة اهللا عليك يا أمي ، كم ال   ال                  رأيك يف ابنة فالن ؟    ما

 ...                                       ً أحقق رغبتك ولكن يد املنون اخترمتك سريعاً
  ....                   قابل إخوته يف الثغر                انظر إليه عندما

                          على شفاه هؤالء الفتية ؟      البسمة       يصنع   لذي   ا  ما          ً                        تراه متهلالً طلق القسمات ، سبحان اهللا 
  ...           انظر إليهم

  ...                                اليت أكها السهر على ثغور املسلمني                       نظر إىل أجسادهم املكدودة أ
  ...                   جراء القصف املتواصل                                 انظر إىل الغربة اليت علت تلك الوجوه

       وجوه                                     ارتسمت عليها مالمح حتكي أهوال املعارك ،                                              وجوه لوحتها الشمس ، وخدها الدمع أخاديد ، وجوه
 ...                               قاسية صارمة ولكنها مشرقة مضيئة

ٍ            عباد ليل  إذا جن الظ    ٍ                  د  دمع ه  يف اخلد أجراهــكم عاب           الم م ــ       
ٍ                   غاب  إذا نادى اجلهاد م   ُ  وأ سد  وا إىل املوت يستجدون لقياهـ    هب                
  ...        من يل م ...              هلف نفسي عليهم

                                   وتناثرت من حوله أشالء األحبة أشـقاء                          صاص من حوله يصم اآلذان ،                              كأين بالواحد منهم وقد تطاير الر
  :                       الروح ، وهو يرجتز ويقول

ِ  مبغيب   آذنت مشس حيايت   فطييبيا نفس           ُ  ودنا املنهل               
 ...     ذهنه                        ً       ً  وشريط الذكريات مير سريعاً متالحقاً يف

  ...               األحباب واألصحاب ...      اإلخوة ...         الوالدين ...        الطفولة
                        ِ    ذلك كله ، أال هل سألته ِلم ؟    باع 

                                                   إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنـة     ((  ة  يئ  مض                             ٌ سيجيبك وعلى طرف شفتيه ابتسامةٌ 
   اهللا                      ً         ً                                          فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من                  يقاتلون يف سبيل اهللا

    ))                            عتم به وذلك هو الفوز العظيم                         فاستبشروا ببيعكم الذي باي
 ....      ً هنيئاً

 ....              لقد ربح البيع   ...          ِ        هل عرفت ِلم يبتسم
 

 
 
 
 

 

                          
                            



 

 

 

٦  


 

 

 
   حنن   '                                                  كيف ترسل أمريكا أبناءها من أجل شيوخ النفط ؟ فأجاب   :                                     سئل بوش األب يف حرب اخلليج الثانية     

  .  '         خ النفط                    حلها وليس من أجل شيو                             ذهبنا من أجل شيوخ أمريكا ومصا
                                                                     أي بعد احتالل العراق للكويت نشرت صحيفة لوس إجنلوس تاميز مقالة للسـفري      ١٩٩٠               ويف شهر سبتمرب   

                                                   اآلن ومع وجود القوات األمريكية حول حقول النفط هل ندع  [                                      السابق يف السعودية جيمس إكنـز بعنوان   
                                              نشرت صحيفة كومنتري اليت يصدرها احملافظون           ١٩٧٥    ام                      يف شهر يناير من ع      '            جاء فيها     ]                الفرصة تفوتنا؟ 

                                                                                                    اجلدد مقالة تقترح غزو السعودية وذلك كحل ملشكلة الغرب األزليـة وملشـاكل الواليـات املتحـدة                 
                                  ً          إن الذين عملوا والذين يعملون حالياً يف احلكومة   '      ويضيف  '                            ومن مث استغالل النفط إىل آخره     ...          االقتصادية

       ـ ال      ١٩٧٥                     ً                                 يسنجر ـ الذي كان جاداً يف موضوع احتالل آبار النفط يف عام                      األمريكية ومن ضمنهم ك
  .  '                            ية بعد أن أصبحت حتت سيطرتنا                                            بد أم يرون اآلن عدم ترك هذه املصادر غري العاد

                                                فرصة ساحنة ألمريكا لتحقيق نقلة بعيـدة يف         –                        غزو العراق للكويت     –                                 هكذا كانت حرب اخلليج الثانية      
                                                                         ليج واجلزيرة العربية ، األمر الذي دفع احمللل السياسي األمريكي جورج أرجيستون ألن                  وجودها يف منطقة اخل

             األمريكية قال   '             نيويورك تاميز '                  مقاال مطوال يف صحيفة   ]             حترير الكويت   [                            يكتب بعد حرب عاصفة الصحراء 
                بدعوة كرمية مـن                                             حنن اآلن متواجدون فوق أكرب حبر للنفط يف العامل و    ..                       جنحت دبلوماسية احلرب       ..  '     فيه  

         حنن نطبق       ! ..                                 أرأيتم كيف استقبلونا بالورود؟     .  .     ميزات                                  نتمتع مبا يتمتع به الضيوف من         .  .     البحر            أمراء هذا   
  .         وفق قوله   '          وإىل األبد    ..      لبنا                                                اآلن على أهم مصادر النفط دون احلاجة إىل استخدام خما

                                 قيق مصاحلها بنجاح كبري ، فلقد                                                                          فمما ال يشك فيه أحد أن أمريكا جنحت يف استغالل حرب الكويت لتح            
                                                     ، والفترة التالية هلا إىل حتول كبري يف شكل الوجود العسكري     ١٩٩١                                  أدت تداعيات حرب اخلليج الثانية عام 

  :                         منطقة اخلليج حتديدا يف اجتاهني                       األمريكي يف الشرق األوسط و
                       وحمطات وموانئ ومطارات                                                                           اتساع نطاق التسهيالت العسكرية املقدمة للقوات األمريكية يف قواعد            :    األول

                                                                                                     ومعسكرات ومراكز الغالبية العظمى من دول املنطقة ذات العالقة بالواليات املتحدة ، أو حىت بعض الدول           
                                                                                                   اليت ال يبدو أنه تربطها عالقات سياسية قوية ا، وتتضمن تلك التسهيالت حق استخدام اـال اجلـوي             

                                                  ليات النقل اجلوي واالنتشار املتقدم وخـدمات الوقـود                                                   وزيارة املوانئ واستخدام املطارات العسكرية وعم     
  .                            املناورات العسكرية املشتركة                               والصيانة وختزين األسلحة إضافة إىل

 

  



 

 

 

٧  

                                                                                     تزايد عدد القواعد العسكرية الرئيسية بشكل غري مسبوق ليصل إىل مخس قواعد عسـكرية يف دول    :     الثاين
                                              ل مراكز عمليات عسكرية رئيسة شبه متكاملة تتمتع                                                اخلليج وحدها ، وتأتى أمهية تلك القواعد من أا تشك

                                                                                                       باستقاللية نسبية، وقدرة عامة على دعم عمليات قتال جوية أو برية أو حبرية سواء من خالل متركز عناصر            
                                                                                              من تلك القوات فعليا فيها، أو جتهيز القاعدة النتشارها وقت احلاجة، وتتم إدارا مبوجب اتفاقات عسكرية 

          ِّ                                                                     ة هلا ، وميكِّن ذلك القوات األمريكية من إدارة عمليات عسكرية رئيسة بشكل سـريع يف                      مع الدول املضيف  
  .                             أو إمتام ذلك احلشد بشكل سريع                                    اجتاهات خمتلفة دون حاجة خلطط حشد كربى ،

    :                           مريكي العسكري يف منطقة اخلليج                   وصف مبسط للتواجد األ
                         ومعهـا عناصـر القـوات    -              كرية األمريكية                                                          يف هذا اإلطار ميكن رصد أهم مواقع انتشار التسهيالت العس       

   :                            ليج واجلزيرة العربية كالتايل             يف منطقة اخل-         الربيطانية
                                                                              تتمتع القوات األمريكية بوجود عسكري قوي يف البحرين ، فهناك تسهيالت عسكرية خمتلفة يف   :        البحرين

                           كرية القريبة من املنامة متثل                                                                     ميناء سلمان ومطار احملرق وقاعدة الشيخ عيسى اجلوية ، لكن قاعدة اجلفري العس
                                                                                             واحدة من أهم القواعد العسكرية يف اخلليج حيث تضم مركز قيادة األسطول اخلامس األمريكي، ومركـز        

                          إضافة إىل وحدة عسـكرية               عسكري       ١٢٠٠    و    ٨٦٠                                                      قيادة القوات اخلاصة ، ويتمركز يف البحرين ما بني          
  .        بريطانية

                                                              مريكية يف كل املواقع العسكرية الكويتية الرئيسة تقريبا ،                                             تتمركز عناصر خمتلفة من القوات األ       :       الكويت
                                اجلوية ومعسكر الدوحة وجزيـرة                                                                         حيث تعمل بصورة مشتركة مع جيش الكويت ، يف قاعدة أمحد اجلابر             

                                                                                          كا ومطار الكويت اجلوي وميناء األمحدي ، لكن أهم املواقع العسكرية األمريكية توجد يف قاعدة علـي       فيل
  .                                                                                    جان، حيث تتمركز قوة جوية وبرية رئيسية ، وعناصر تابعة لقيادة اجليش األمريكي                               السامل ومعسكر أريف  

                       دبابة ، ومعدات للواء    ٥٢٢                    آالف عسكري مع حوايل   ١٠                                          ويبلغ عدد القوات األمريكية يف الكويت حوايل   
     مـع    [                                                هليوكبتر مسلحة أباتشي ووحدات بـاتريوت          ٧٥            مقاتلة و    ٥٢          ، وحوايل     ]           ثالث كتائب  [      مدرع  
    ] .                            ستمر خاصة مع قرب ضرب العراق                          أن هذه األعداد يف تزايد م     مالحظة

                      متثل أقوى مواقـع     -                            وال تزال على بعض املستويات    -                                    كانت التسهيالت العسكرية السعودية       :         السعودية
                                                    ، فهناك تسهيالت عسكرية خمتلفة لعناصر متعددة من            ١٩٩٠                                               تواجد للقوات األمريكية يف اخلليج منذ العام        

                                                                                            يف الدمام واهلفوف واخلرب وتبوك وينبع وقاعدة امللك عبد العزيز بالظهران وقاعدة امللك                              القوات األمريكية 
                                                                                                              فهد البحرية جبدة وقاعدة امللك خالد اجلوية بأا، وقاعدة الرياض العسكرية ، وقاعدة الطائف العسكرية ،                

                    ألمريكي يف السعودية                                                                                     لكن قاعدة األمري سلطان اجلوية جنوب الرياض هي أقوى مواقع التواجد العسكري ا            
                                                                   جندي أمريكي، وتضم قيادة القوات اجلوية األمريكية يف اخلليج اليت نقلت        ٥١٠٠                        ، حيث يوجد ا حوايل      

                           ، كما تتواجد بالقاعـدة      ١١٧        وإف     ١٦        وإف     ١٥               مقاتلة إف      ٤٢                                     بعض عناصرها إىل قطر، يضاف إليها       
           دو ومرياج ،                      تدعمها طائرات تورنا ]      جندي   ١٣٠ [        وفرنسية   ]       جندي   ٢٠٠ [                            نفسها عناصر عسكرية بريطانية 

  .                  وطائرات نقل عسكرية



 

 

 

٨  

                                                                                               أصبحت عمان واحدة من أكثر مواقع الوجود العسكري يف املنطقة فعالية ، خاصة بعد مشاركة                  :     عمان
                                                                                                        القوات األمريكية والربيطانية املتواجدة ا يف حرب أفغانستان ، وتتركز التسهيالت العسكرية املمنوحـة              

                           وتتعدد املواقع العسـكرية      .                                                           ميناء قابوس مبسقط وميناء صاللة ومطار السيب الدويل                            للواليات املتحدة يف  
                                                                                                 الرئيسة اليت تتواجد ا القوات األمريكية يف عمان ، فهناك عناصر رئيسة تابعة للقوات اجلوية يف قاعدة املثىن 

                      ع التمركـز العسـكري                                                                             اجلوية وقاعدة تيمور اجلوية ، ومتثل قاعدة مصرية العسكرية واحدة من أقوى مواق    
        ة تابعة                             عسكري أمريكي ، وعناصر خمتلف    ٣٠٠٠                                        الربيطاين يف اخلليج ، ويتمركز يف عمان حوايل -       األمريكي

  .                     للقوات اجلوية والبحرية
                                                                                   تتمتع القوات األمريكية بعناصر خمتلفة من التسهيالت العسكرية يف عدد من املواقع              :                 اإلمارات العربية 

                                                                                      رة اجلوية بأبو ظيب ومطار الفجرية الدويل ، وعدد من املوانئ البحرية كميناء زايد                                         اإلماراتية ، كقاعدة الظاف   
            أمريكـي             عسـكري     ٥٠٠                                                                             ومينائي رشيد وجبل علي بديب وميناء الفجرية ، ويتواجد يف اإلمارات حوايل             

  .                    وبعض طائرات االستطالع 
                              قد اتسع نطاقها يف إطار احلملـة                                                                  تتمتع الوحدات العسكرية األمريكية بتسهيالت خمتلفة يف اليمن، و          :      اليمن

                                                                                                األمريكية ضد اإلرهاب لتشمل عناصر خمتلفة للدعم والتدريب خاصة بالساحة اليمنيـة نفسـها ، لكـن         
                                                                                              التسهيالت العسكرية التقليدية يف اليمن كانت تتركز عادة يف ميناء عدن ذي املوقع اإلستراتيجي الذي يعترب 

                                                               صة بالوحدات البحرية األمريكية ، والذي شهد واقعة استهداف                                                 حمطة رئيسة خلدمات الوقود والصيانة اخلا     
  .    ٢٠٠٠                         رة يو إس إس كول يف أكتوبر     املدم

                                                                                                   مثلت قطر باتفاقيتها األخرية مع أمريكا واليت ضمنت وجودا دائما للقوات األمريكية يف قطر نقلة                 :      قطر  
                           ترض هي أن تسعى الدول إلنشاء                                                                   كبرية يف الوجود العسكري ، ونريد أن نبني حقيقة دولية وهي أنه من املف   

                                                                                              قواعد يف الدول األخرى ومن أجل ذلك فإا تقدم تنازالت ومصاحل وتدفع أمواال من أجل أن توافق الدولة     
                                  ً                                                                           على تأجري قاعدة للدولة األخرى ، فمثالً أمريكا تدفع أمواال لليونان وكوريا اجلنوبية نظري تأجري قواعدها                 

                                                                     القطرية هي أن تكون الدولة املستضيفة هي اليت حتملت كامل النفقـات ،                                      هناك ، إال أن اجلديد يف املسألة      
                                                                  مت يف مقر وزير خارجية قطر الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين التوقيع         ]     ٢٠٠٢  [                    ففي ديسمرب املاضي    

      من                                                                                                          علي االتفاقية التنفيذية للتعاون العسكري املشترك بني الواليات املتحدة وقطر ، وقد وقع االتفاقية كل              
                                                                                                    محد بن جاسم ورونالد رامسفيلد وزير الدفاع األمريكي ، وقال الشيخ محد بن جاسم خبصـوص هـذه                  

                                                                                             إن االتفاقية اليت وقعت مع اجلانب األمريكي اليت تنظم الوجود العسكري األمريكي يف قاعـدة                 :           االتفاقية  
                         ، وهو أمر حقيقي ، فقطـر                أكثر من سنة                               اجلانبني منذ فترة طويلة تصل إىل                         العديد كانت موضع نقاش بني 

                وهو أطول مدرج -      قدم      ١٥٠٠٠                                       العسكرية اليت يبلغ طول مدرج إقالع مطارها   '       العديد '               بدأت تبين قاعدة 
                                                   طائرة منذ أكثر من سنة وهو األمر الذي أثار أكثر من    ١٠٠                              ، وجتهيزها مبرائب تسع ألكثر من -        يف اخلليج 

                                                          قطر لبناء هذه القاعدة الكبرية على الرغم من أن عدد                                                           تساؤل حول املغزى السياسي والعسكري الذي دفع        
  .        طائرة   ١٢                    ات قطر ال يتجاوز الـ     طائر



 

 

 

٩  

                                                                                                  واجلواب الذي صدر عن أكثر من مسئول قطري يكمن يف فلسفة قطرية دف إىل اسـتقطاب القـوات                  
      ً     كافيـاً                                                     أي ابن القاعدة على أحدث املواصفات وسيكون ذلك         '               ابنها وسيأتون  '               ً             األمريكية انطالقاً من مبدأ     

                                                                                                   جلذب القوات األمريكية وقوات احللفاء إىل قطر، وقد ذكر مسئولون أمريكيون أن أمـري قطـر يف عـام              
                                                   جندي أمريكي يتمركزون بشكل دائم يف قطر كما             ١٠٠٠                                           م عرب عن رغبته يف رؤية ما ال يقل عن               ١٩٩٩

  .                                        أشار بذلك أحد التقارير العسكرية األمريكية
                        م ناقش وزير الـدفاع         ٢٠٠٠                                            قطرية مغزاها ، ففي شهر أبريل من عام                                           وكما هو متوقع حققت الفلسفة ال     

  يف   '         العديـد  '                                                                                           األمريكي األسبق ويليام كوهن مع املسئولني القطريني الطرق املناسبة لالستفادة من قاعـدة              
                                                                                                    األوقات احلرجة واستمرت احملادثات بني قطر والبنتاجون حول اتفاق يهدف إىل متكني الطائرات احلربيـة               

                                                                                                  كية من استخدام قاعدة قطرية يف وقت احلاجة، وهو ما سيعطي القوات األمريكية شبكة أوسـع يف                      األمري
                                              من العراق ، وكان ضمن املوضوعات اليت متـت           '         مزعومة    '                                               املنطقة ملواجهة ديدات حمتملة من إيران أو        

                      لدوحة على بعد حـوايل                                بالتحديد اليت تقع جنويب العاصمة ا  '       العديد '                                      مناقشتها هو من سيدفع لتطوير قاعدة     
  .      كلم   ٣٥

                                                                             م بدأت الواليات املتحدة يف تركيب الكمبيوترات وأجهزة االتصـال واملعـدات                ٢٠٠١               ويف خريف عام    
              ية األمريكيـة                              م ازدادت أعداد الطائرات احلرب    ٢٠٠٢                                                  االستخباراتية وغريها يف هذه القاعدة ، ويف بداية عام   

  .               واجلنود بشكل كبري
  ،  '        العديـد  '                                                م كان اآلالف من اجلنود األمريكيني متمركزين يف قاعـدة     ٠٠٢ ٢                        ويف أواسط شهر مارس عام   

     كامب  '                    ام كبرية عرفت باسم                                جندي يعيشون يف مدينة خي         ٢٠٠٠                                         وحبلول شهر أبريل كان هناك ما يقارب        
  . '    أندي

                                                  جندي أمريكي ، كما تعتزم الواليات املتحـدة             ٣٠٠٠                                                   مث يف أواسط شهر يونيو وصل العدد إىل أكثر من           
                                                                                      طائرة حربية يف القاعدة وآالف اجلنود األمريكيني بصفة دائمة، وقد عرضت احلكومـة                ٥٠         حوايل       ختزين

ٍ                       مليون دوالر إلنفاقها يف حتديث وتطوير القاعدة ، ومن ضمنها مباٍن سكنية ثابتة ، وبناء    ٤٠٠             القطرية مبلغ                                                           
  .        والتحكم                       ومعدات لغرفة العمليات                                               خمازن للوقود تتسع ملليون جالون من وقود الطائرات 

                                             غري أن األهم هو اهلدف من التمركز األمريكي يف قطر،   .                                           هذا ما ذكره تقرير عسكري أمريكي عن القاعدة 
           كريسـتيان   '                                                                                           ويف هذه القاعدة العمالقة بالذات ، فقد ذكر الكاتب العسكري روبرت بورنز يف صـحيفة                

                                       ضربة للعراق فإن هـذه القاعـدة                                    لو أمر الرئيس بوش بتوجيه      '   :                يوليو املاضي   ٢        بتاريخ    '               ساينس مونيتور 
  . '                           األمريكية وملعداا وعتادها                     ً                  ستكون حمور انطالق مهماً للطائرات العسكرية

  .  '                                                      إن هذه القاعدة هـي أكفـأ قاعـدة يف اخللـيج               '                                                 بينما يقول احمللل العسكري اخلاص ويليام أركن        
                 مسحت للطائرات   -          وقت قصري              سبتمرب ب    ١١               بعد أحداث    -                                                وقد ذكر بورنز يف مقاله إن احلكومة القطرية         

                          هجوميـة علـى األراضـي                                   وأن هذه الطائرات قامت مبهمات      '       العديد '                                   احلربية األمريكية باستخدام قاعدة     
  .         األفغانية 
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  :                                                                                                     وقد سلط الكاتب العسكري بورنز بعض األضواء على إمكانيات هذه القاعدة والعاملني فيها فذكر اآليت              
              حيـث ال خيفـى     '       العديد '                               مريكية يف قطر معظمهم يف قاعدة                           جندي من القوات األ        ٣٣٠٠               هناك حوايل    -

                                                                                              التنامي العسكري األمريكي على أحد ، وقد أنشئت مدينة خيام يف هذه املنطقة الصحراوية، كما أنشـئت     
  .        ً                   اية حتسباً ألية هجمات إرهابية                                     املستودعات وأحيطت بأميال من عوائق احلم

                                                      قة فنية تضمن سالمة الطائرات اليت بداخلها عنـد التعـرض                                             مرائب جديدة بنيت للطائرات املقاتلة بطري  -
  .          هلجمات جوية

             امها للعتاد                                      قدم بنيت خمازن حمصنة رمبا الستخد           ١٥٠٠٠                                                  على بعد قريب من مدرج اإلقالع البالغ طوله          -
  .                 والتخزين التمويين 

                          ، وهي فرقة من املهندسني                                       التابعة للقوات اجلوية األمريكية       '            احلصان األمحر  '       فصيلة    '       العديد '                 توجد بقاعدة    -
  .                            جات والطرق يف املناطق النائية                                                                املدنيني مهيأة للمهمات العاجلة مثل بناء وإصالح املنشآت ، كبناء املدر

                                                                                             إال أن أهم ما مييز قطر كقاعدة أمريكية هو ضعف التأثري والغضب الشعيب ، وهو ما أشار إليه كينيث بوالك 
                نـذر العاصـفة     '                                             خابرات املركزية األمريكية يف كتاب حديث بعنوان                                     احمللل العسكري السابق يف وكالة امل     

  .                              عام من وجود القوات األمريكية                                        ، حيث أكد أن شعوب دول اخلليج مستاءة بشكل  '         الوشيكة 
                                                                      البعض يراه شرا البد منه والبعض األخر يدينه باعتباره شكال من أشكال االحتالل   :                    ويقول بوالك يف كتابه 

                                                                                                   تؤيده سوي قلة ال تذكر ، ولكن يبدو أن قطر استثناء ، فيعتقد حكامها انـه بترحيبـهم                                 االمربيايل ، وال  
                                                                  ببعض االهتمام خالفا للسعودية والكويت حيث أثار االستياء من           ى                                 قوات األمريكية ميكن لقطر أن حتظ        بال

          بسطة متاما                من أراضي قطر من    %   ٩٠        ألن حنو                ً     القوات ، ونظراً    ى                                   األمريكي عمليات إطالق للنار عل           الوجود
                                                   درجة عالية من األمان على أراضيها اليت تبلغ          ى                                  جود كثري من املنشآت العسكرية عل                           ولقلة عدد السكان وو   

                                                                                        كيلومترا فإا ميكن أن تصبح مبثابة حاملة طائرات أرضية مثالية ، واحلذر الـذي                  ١٦٠      يف     ٨٠         مساحتها  
                                             جندي يف قطر يبدو واضحا ، فهم ال يظهرون                                                                        يتوخاه أفراد القوات اليت يبلغ قوامها حاليا حنو مخسة آالف           

                                                                                                     بالزي الرمسي يف شوارع العاصمة الدوحة ، وحىت داخل القواعد العسكرية القطرية حيتاج املـرء للتـدقيق           
                                                                                                        ليلمح النجوم واألشرطة على أكتاف اجلنود األمريكيني الذين يستخدمون هذه القواعد ، ولوال التقـارير               

                                                                            حتلق أحيانا يف مساء الدوحة وناقالت اجلنود الرمادية القابعة يف مطـار                اليت  ]   ١٨ [                       اإلخبارية وطائرات إف    
  .                   ألف نسمة بأي شيء    ٦٠٠         ر وعددهم                       العاصمة ملا شعر سكان قط

  .                            لشعب كما هو احلال يف دول أخرى                        ال نواجه مشكلة مع مجاهري ا  :                  ويقول مسئول قطري 
                                       قاء على هذا الوجود الضخم خبمـس قواعـد                                                        ويرى بوالك أن الكثريين ال يعتقدون أن واشنطن ميكنها اإلب   

  .                             جملس التعاون اخلليجي لعقد آخر                          كبرية يف الدول الست األعضاء يف
                                                                                                  فقد كان غضب اإلسالميني من استمرار الوجود العسكري األمريكي يف السعودية بعد مرور عشر سنوات               

  .       بن الدن                        القاعدة بزعامة أسامة                   ً                         على حرب اخلليج سبباً من األسباب اليت حركت تنظيم
                                                                                                         وتبدو قطر العضو يف جملس التعاون اخلليجي األقل قلقا إزاء احتماالت بقاء القوات األمريكية ألجل غـري                 

    ]           مفكرة اإلسالم :    ملصدر ا  [                                                                                                        .    مسمى
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                                                ألف الشيخ أبو حممد املقدسي فك اهللا أسره هذه         
                                      مة بعد العملية اجلهادية املوفقة اليت قام             الرسالة القي

                                         ا أخونا أنس الكندري وجاسـم اهلـاجري يف    
                      اهللا رغم التعتـيم                                    الكويت وأثخنوا فيها يف أعداء    

                                   العـدد احلقيقـي مـن القتلـى                    اإلعالمي على   
  .        الصليبيني

                                          موضوع الرسالة األساسي هو إبطال االعتـراض    
  ني                                                 على العمليات اجلهادية بوجود العهد بيننا وب       

   .                         الكفار من األمريكان وحنوهم
                                           وقد بدأ الشيخ رسالته باستعراض مقاالت متعددة 
                                              لبعض املتكلمني يف هذه احلادثة والذين اختلفت       
                                        مشارم ولكنها اتفقت على الشجب واالستنكار 

             يهمنا يف شيء                                والتنديد ذه العملية وكل ذلك ال
                                                 لكن الذي يهمنا أمره حكمهم على هذه العملية        

                                    مي مستندين إىل مستندات من أبرزها وجود       بالتحر
                                                   العهد بيننا وبني هؤالء الكفار الصليبيني وقد بني        
                                               الشيخ بطالن هذا املستند حيث أكد أن الـذي         
                                                  عقد هذه العهود وأبرم هذه العقود ليس له حق         
                                                إبرامها ألن واليته ساقطة فهؤالء احلكام مرتدون       

  ،                                    عن اإلسالم خارجون من امللة من وجوه كثرية
                         ومنها حتكـيم القـوانني        ،               مواالة الكفار     :     منها

         قيمة هلا                                        الوضعية ومن مث فعقودهم وعهودهم ال     
  .                       وال تلزم املسلمني وااهدين

                                         الشيخ بنبذة يسرية عـن دار احلـرب               مث عقب 
  ؛                                              والتفريق بني الكافر احملارب وغـري احملـارب         

                 هي كل دار كفر      :        بقوله             دار احلرب              عرف فيها 
                    عهد أو ذمة أو            اإلسالمية     ولة                      ليس بينها وبني الد   

            ال املنتسـبة    "         اإلسالمية   "              وتنبه لقولنا  ..     أمان
                                         لإلسالم زورا ؛ فإن فساد الفروع نتيجة حتمية

    )).            لفساد األصول

          عتبار فضال                                 مث بني أن أمريكا دولة حماربة ذا اال   
                          ار االعتداء علـى املسـلمني                        عن أا حماربة باعتب   

          سـلمني يف           لـى امل                              ومباشرته ومباشرة اإلعانة ع   
                  مما يوجـب نقـض                              مشارق األرض ومغارا ؛     

                                        عهدها لوكان هلا عهد كيف وعهدها غـري الزم   
                                             يف األصل حيث عقده من ليس له احلق يف ذلك          

  .                   من الطواغيت املرتدين

                                          مث ختم الشيخ بتنبيه لطيف نصـح فيـه         
                                             ااهدين بأن ال يقصروا احلرب على احملـاربني        

                      معينة بل احملـارب                                لإلسالم ببلد معني أو جنسية    
                                         لدين اهللا يقتل يف كل بلد ومن أي جنسية التفاق 
                                            العلة املوجب التفاق احلكـم واحلمـد هللا رب         

    .      العاملني

                                      هذه الرسالة تكشف زيف امللبسني مـن       
                                  ان الذين يشنعون على ااهـدين                  علماء السلط 

           كما تـرد     .                             عهود الطواغيت املرتدين       هم  قض  بن
                 ن أراد احلق من                                    على من أخطأ يف هذه املسألة مم      

  .      السبيل                          الباحثني واهللا اهلادي إىل سواء 
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       فأحسست      ق ، ل                                                          ً                       يف ليلة األحد ثالث ليايل الشهر املبارك وبعد الساعة الواحدة ليالً استيقظت وأنا أشعر بالق  " 

                                                                              فأيقظت اإلخوة الذين معي وهم الشيخ أبو حممد األبيض وعبد الرمحن املصري                         ً      ً          أن هناك خطراً قريباً مين ،     
                                                                                          وأبو أسامة الفلسطيين وبات معنا ليلتها األخ أبو حسني املصري وفاروق السوري ، حيث كنا نعمل يف أحد 

                                                     ت اجلميع وأعلمتهم بقلقي وقلت هلم اآلن نتسحر فاهللا                                                                  املواقع يف النهار وننام يف بييت اخلايل يف الليل ، أيقظ          
                                  نا والفارق بني زمن كل صـاروخ                                                                              أعلم ماذا حيدث لكن إذا مسعتم صوت صاروخ فاعلموا أنه لن يقع علي            

                  ً                                                                               خر إذا مل يطلقا معاً من مخس إىل سبع دقائق نكون خالهلا مجعنا أنفسنا وأغراضنا وخرجنا، فجأة مسعنا              واآل
   ً                                                                       يداً فسألت اإلخوة باملخابرة فعلمت أن البيت الثاين ملؤسسة الوفاء اخلريية مت رصـده                     صوت انفجار كبري بع  

                                         فيه وأسفر القصف عن استشـهاد األخ عبـد                                      روخ كروز بسبب فتح الشباب الستاليت       ً            أيضاً وضربه بصا  
                                                                                                        الواحد، تعجب الشباب من قلقي وأعددنا طعام السحور وجلسنا نأكل وقبل أن ننتهي منه مسعنا صـوت                 

                                                                                                  وخ مير من فوق رؤوسنا مباشرة وانفجر على مسافة مائة متر من البيت وعلى الفور شرعنا بـاخلروج               صار
                                                                                         خشية أن نكون حنن املستهدفني من القصف ويتم التصحيح علينا، خرجنا من البيت وأثار الدخان يف طرف  

     ..!!                              الشارع والطائرات حتوم يف السماء 
   ]       بوسـطة  [                                         أحدمها ألسر العرب ولكنه فارغ ، واآلخر             بيتان                              ملكان الذي وقع فيه الصاروخ                   كان يوجد يف ا   

                                               تطلق الصاروخ الثاين بعد مخس دقائق فاستترنا منه                                 ا الطلبة وتابعنا الطائرة فإذا هي                      للطلبة، فظننت أم قصدو
                                                                                                      فرتل الصاروخ يف منتصف الطريق، فانتقلت باإلخوة على األقدام إىل موقع قريب ، ويف الطريق أخـربتين                 

                                                                                                لطلبة أن البيت كان فيه نساء عرب وقد استشهد أخ وجرح آخر نقلومها إىل املستشفى، أما النساء                    دورية ل 
             ً                                                                        فقد خرجن مجيعاً وذهنب إىل القرى، حتركت للمستشفى ألعرف التفاصيل من األخ اجلريح وعندما وصلت    

              عبد الرمحن         ن أبا                              لفاروق وذهبت إىل اجلريح فكا                                                             طلبت رؤية الشهيد فإذا هو األخ عاصم اليمين املدرب با         
                  كنا نسكن بالقرب     [                                                                            وكانت إصابته غري قاتلة لكنها ستترك إعاقة، فسألته عن األمر فقال              )       أخ قدمي  (     اإليب  

                                                                                                          من بيت مؤسسة الوفاء عندما قصفت بكروز وعندما انتهينا من رفع الشباب وإخراج عبد الواحد، تشاور                
        ، وبقى                                               النساء وحتركنا ن إىل البيت الذي جبواره           ً         أيضاً فأخرجنا    ً اً                                       اإلخوة يف البيت وخشوا أن يكون مراقب      

                                 بيت مؤسسة الوفاء إىل أماكن                                                                                  األخ مروان سائق السيارة البيك أب يساعد يف نقل الشباب الذين كانوا يف            
                                                                                   مث عاد يف الليل وما أن دخل حىت مسعنا صوت الصاروخ يضرب سيارة مروان وكان من الواضح أم     أخرى
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         ن وبقيت   ا                               إىل القرى وكان معنا سيارت                                         ، فأخرجنا النساء بسرعة وأرسلناهن         بعوها                         رصدوا حركة السيارة وتا   
                     ً                                                                            أنا وعاصم اليمين قريباً من البيت حناول أن نرفع بعض األغراض وأثناء ذلك أطلقت الطائرة الصاروخ الثاين    

      حـدث        ما         ً                   روخ قريباً من األخ عاصم ومل أدر                                                     ، كنت أرى الصاروخ يتحرك باجتاهنا فانبطحت ونزل الصا    
                                                                                          بعدها، فطمأنته على عاصم وعلى نفسه وسألت الطبيب عن حالته فرجح ذهابه إىل باكستان إلمتام العالج، 

                                                                                                خوة أن يرتبوا ذلك يف الصباح، رجعت إىل املوقع اجلديد ، الذي تركت فيه اإلخوة، ومـا أن                           أبلغت اإل  ف
ـ                                                                        دخلت حىت مسعنا أصوات اشتباك بعيد يف طرف الغرب وكان االشتباك باهلل                      اهـزة  C130            يكوبتر وال

                                                              من نصف ساعة ومركز صقر خيربين أن الضرب يف اجتاه قرية باجنواى فخشيت  ً اً                          بشلكا استمر االشتباك قريب  
      على األسر اليت حتركت على الطريق، فصمت                                          ا               أفكر لكن صوت أيب علي السوري قطع علي                                           لصمت وهو          

                                      فقلت له أين فقال على طريق باجنواى فقلت   "       النساء           ونا وقتلوا          الكالب رش  .  .            يا عبد األحد  "               ينادي بعصبية   
                                                                                    ً                    له أنا يف الطريق لكم، مسع اإلخوة كلهم اخلرب فتحركوا إىل هناك وكان الفجر قد دخل فصليت مسـرعاً                   

                      ساة، اليت ولـدت قصـة                                     ىل القرية وعلى الطريق وجدنا املأ                                   عبد الرمحن املصري وحتركنا إ      ا              وأخذت معي أب  
                                               ه، فعندما أحس بعض اإلخوة يف قرية بـاجنواى          ئ                          ا يقدر اهللا فال راد لقضا                                   وعظة من أعجب ما يكون عندم     

                                                                                                      بكثافة الضرب يف طرف املدينة ورأى كثافة الطريان فوق قطاع قندهار وضواحيها خشوا على أوالدهـم،                
       الرجال                              ً                   خوة العرب الذين تزوجوا مجيعاً من املغرب العريب قرر                               د البيوت وكان يضم ستة أسر من اإل      ففي أح

                                          ذا الوقت كان هناك سيارتان قادمتان بالنساء                                                 وج بالنساء يف أربع سيارات وينامون يف اخلالء، يف نفس ه   اخلر
                                                                                                قبل قليل فرأوا سيارات املغاربة على مسافة مائة متر جانب الطريق واقفة، فالتقوا على                ن         قصف بيته         اللوايت  

                                  ي، وقفت السـيارات املتابعـة مـن                                                               الطريق وأدركهم بعد قليل األخ سراقة اليمين ومعه األخ محزة السور 
      كم     ١،٥                         ً                                                                             الطائرات وتكلم اإلخوة قليالً مث انطلقوا يف اجتاه القرية وما أن وصلت املسافة بني الفريقني قرابة                 

                                      لتدخل يف معركة مع النساء، ضربت       C130                                                         حىت بدأت طائرات اهلليكوبتر باالشتباك معها ووصلت الـ         
                                      ن كما ضربت السيارة الثانية سراقة                                    فعي وزوجته وأربع نساء وطفال        اليا                                     السيارة األوىل وكان فيها أبو على       

                                                                                                  اليمين ومحزة السوري أما السيارة الثالثة واليت كان فيها أبو علي املالكي وأسرته عندما رأي القصف علـى    
                      ً                ً                                                                      السيارتني اندفع مسرعاً باجتاه اجلبل حماوالً اهلروب من الطائرة فأغلق نور السيارة وطار ا علـى األرض                 

                                                    حىت اختفى عن الطائرات، كانت إصابة الضربة األوىل غري       )                                  كل السيارات كانت كروال ستيشن        (         الوعرة  
ـ             ة                                                                                                     قاتلة إال أا عطلت السيارات فاندفعت النساء منها جيرين يف الصحراء باجتاه اجلبل ومعهم الرجال الثالث

                               بسن اخلمار األفغاين وكن واضـحات                                                                           وطفل يف الثالثة من عمره وأخته الرضيعة حتملها أمها، النساء كن يل           
                                                                                                         لكن احلقد األعمى لقادة الطائرات اهلليكوبتر ارمني مل يفرق بني النساء والرجال واألطفال فأطلق عليهم               
                                                                                         الصواريخ ورشهم بالرشاشات حىت بعد أن سقطن على األرض شـهيدات اسـتمر ارمـون يضـربون          

                                 لرضيعة وتشتت جسد الغالم ومل يبق حىت             ومتزق جسد ا                                    ً          أجسادهن الطاهرة العفيفة حىت متزقت قطعاً صغرية     
                                                                                 أسلمن أرواحهن لرن يف ثاين قافلة من النساء الشهيدات، أما الرجال فكانـت                                    أوجههن املتوضئة املنرية و   

                                                                                                           أجسامهم الطيبة سليمة، وعلى اجلانب األخر قصفت السيارات اليت ا املغاربة الذين عندما مسعوا االشتباك                



 

 

 

١٤  

                مرأة من املغـرب                                  ي وأبو علي السوري واستشهدت أول ا                          ب منهم عبد الوهاب املصر             حرك فأصي             بادروا بالت 
  .                                                العريب بعد أن أصاب بدا الطاهر أكثر من عشرين طلقة

                                                         ً                     ً                            جتمع العرب والعجم من كل مكان يف موقع اجلرمية، كان املنظر مهيباً وكان العرب أكثر جتلداً من األفغان                  
                                                                             وبدأ الشباب جيمعون قطع األشالء فهذه يد الطفل وتلك فروة شعر وهـذه               ا       ما رأو                         الذين ااروا من هول     

                                                                                               قطعة حلم وهنا جلد ال ندري ملن، أمرت اإلخوة باالنصراف خشية عودة الطائرات، وأرسـلت جمموعـة             
                                                                                       للقرية حلفر القبور، ووكلت جمموعة جبمع األشالء فجمعوا املتبقي من أجساد مخس نساء والطفلني يف جوال 

                           ً                                                          عت أجساد اإلخوة ودفناهم مجيعاً يف باجنواى عدا األخت املغربية فقد دفنت يف مقابر قندهار اليت             واحد ورف 
  .             حفص وإخوانه       شيخ أبو     ا ال

                             على اليافعي الذي كـان            أبا –                عاصم اليمين       أبا  (                                  س من الشهداء تضم من الرجال                             كانت حصيلة ليلة األم   
               محزة السوري         أبا –                 سراقة اليمين    –           ف ساعتها        ً                                               حارساً ساعة قصف بيت الشيخ أيب حفص وجنا من القص         

  (                             ن اليمن إال واحدة فكـن                            أما النساء وكلهن م     )                                                       الذي أخرجناه قبل يومني من حتت الردم مع أيب حفص           
  ه                             زوجة أيب أسامة التعزي وطفلي–                     زوجة ريان التعزي   –                 أسامة الكيين               زوجة أيب  –                 علي اليافعي            زوجة أيب 

               وهى من املغرب ١              الرباء احلجازي          وزوجة أيب–                         كانت تنتظر زوجها ليأخذها                           وزوجة الزبري الضالعي اليت –
  :                                                        حتركت إىل القرية ملراسم الدفن ويف صدري يتردد صدى قول اهللا تعاىل   ).       العريب 

 
                            ً       سبحان اهللا لقد كان اللفظ دقيقـاً        )         مالقيكم     ..         مالقيكم    .  .      مالقيكم                                      قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه          ( 

       ً                                                                   دث متاماً، لقد حترك اإلخوة بالنساء من طرف قندهار إىل وسطها خشية عليهن من املوت،        ً        ومنطبقاً على احل 
                                                                                                         مث حتركوا الثانية من وسطها إىل القرية ملوعد مع الشهادة يف بقعة حمددة من األرض ويف زمن ال يزيـد وال                 

 ً                  اً أن هذا من فضل اهللا                                                           ً            ينقص، التقيت باإلخوة ورزقين اهللا ببعض كلمات حتدثت ا معهم مثبتاً إياهم ومؤكد
                                                                                                             على عباده أن يطلع عليهم وينظر إليهم ويا حلظ من نظر اهللا إليهم ليصطفي من الرجال والنساء واألطفال                  
                                                                                                من يضمهم لقوافل الشهداء، وأكدت أن نساءنا وأطفالنا هم أمانة عندنا هللا وعندما يطلب سبحانه أمانته فال 

                          ه يأخذان بيده إىل اجلنة يوم                                     وذكرت األخ أبا أسامة التعزي أن طفلي                لصرب على ما أراد،                    منلك إال التسليم له وا
                                                                          ً                      القيامة إن شاء اهللا، مث انطلقت لرؤية أسريت اليت مل أرها منذ أن حتركت إىل كابل حماوالً أن أفهم رد فعـل      

      عت ما           وقالت هل مس  "                     واهللا على ما أقول شهيد "                      بتسامة متهللة مستبشرة                                    حلدث على النساء فقابلتين أهلي با      ا
                                                                                                      حدث لقد استشهدت األخت أم علي اليافعي مع زوجها يف احلال أسأل اهللا أن يـرزقين وإيـاك واألوالد                   

                       ، وأبوها شيخ ااهـدين      ١٩٨٨           ً                                                               الشهادة معاً مثلهما، وال عجب أن يصدر هذا منها فأخوها استشهد عام             
                        ق مطاري خوسـت عـام                         وقائد عملية غل       ١٩٧٩                                                           الشيخ أبو وليد أول من قدم إىل اجلهاد من العرب عام            

 ـ  ه . أ  "                                                                      ، فسررت من مقابلتها وسلمت على أوالدي اخلمسة وحتركت إىل قندهار قريب الظهر     ١٩٩٠
                                                

 .  قبض على أيب الرباء بعد ذلك يف املغرب 1



 

 

 

١٥  

               احللقة الثانية                                                                                         
 
 
 
 
قاها ك لتلن وطلبتها يف الصومال مث هي تأتيرمحك اهللا يا يوسف العيريي ، طلبت الشهادة يف أفغانستا -

  -     ً                               مقبال  غري مدبر على أرض اجلزيرة العربية
 

                                                    يف الكتابة عن اجلهاد وتأصيل مسائله والذب عنه وتفنيد      ٌ  كبريةٌ   ود ه ج                              وملا خرج الشيخ من السجن كان له
 .    عزام                                            واملنافقني وكان يشارك يف بعض غرف البالتوك باسم              شبهات املخذلني

                                               وحتريضهم للذهاب إىل أفغانستان للمشاركة يف معسكرات          ش الشباب  ي                       ً      وكان الشيخ رمحه اهللا منشغالً بتجي 
                                                                                            التدريب هناك وأخرج أربعة أشرطة صوتية حتث على اجلهاد واإلعداد منها مادة فقهية مسجلة بصوته رمحه   

   .  .  اهللا
                       مسعود فكانـت فرحـة    ه                         غتيال القائد اخلبيث أمحد شا ا                    تأريخ أفغانستان وهو                     حصل احلدث العظيم يف مث

                                           وأذكر أنين مررت عليه حينها وقلت له ما اخلرب ؟             الشيخ ال توصف
                 فانتدب بعض األخوة   ه                                 من يل بأمحد مسعود فقد آذى اهللا ورسول  :       لألخوة                    إن الشيخ أسامة قال  :        فقال يل 

 ..                                                                غتياله واحتساب األجر والثواب من اهللا الكرمي وحصل ما مسعتم من خرب مفرح ال  م      أنفسه
    ً                   فرحاً ، اتصلت على الشيخ                                     ريكا معقل اإلحلاد فكاد الشيخ أن يطري                                     وبعدها حصلت األحداث املباركة يف أم     

               يات اليت حصلت يف  ل                    نقد بعض العلماء للعم                                                    فقال يل إنه يف لقاء مع علماء القصيم حيث حصل ما حصل من
 !!..       أمريكا

 .        وااهدين                                            ءات معهم كان هلا األثر الطيب يف تأييدهم للجهاد  ا   ولق  ت                        ونقل يل ما حصل من مناظرا
         ستشهادية   اال  ت                      واليت أصل فيها العمليا  )                     حقيقة احلرب الصليبية   (                           الشيخ يف كتابة كتابه القيم          عدها شرع  وب

                          لذي تعيشه ، وهو كتاب نفيس    د ا                                                                         ورد على مجيع الشبه املثارة حوهلا وحث األمة فيه على النهوض من الرقا           
 !!                                        يف بابه كتبه الشيخ خالل تسعة أو عشرة أيام

  ب  ت         ميكن أن يك                                        الظاهر أن الكتاب مؤلف قبل العملية ألنه ال  :                    يخ أسامة قال لألخوة               إنه ملا وصل للش   حىت
 !!..           ذه السرعة

                         ً     ً                      احلدث ولكنه عكف عليه عكوفاً كامالً حىت خرج ـذا             د                                                    وأنا أشهد باهللا أن الشيخ يوسف ما ألفه إال بع         
 .    عليه                       الذي ال يستطيع أحد الرد                           البحث الفقهي احلديثي األصويل

                                       العلماء املؤيدين لعمليات احلادي عشر مـن                                             كتاب الشيخ يوسف له بالغ األثر يف تكثري سواد         وهكذا كان
 .                             ، ومجع لألدلة من الكتاب والسنة                                      سبتمرب ملا فيه من تأصيل علمي بأسلوب رصني

 
      
      

   



 

 

 

١٦  

            وانتهى منه  )                   امليزان حلركة طالبان  (                        التعديل النهائي لكتابه                                        وملا فرغ الشيخ يوسف من هذا الكتاب شرع يف
 .    نشره  مث 

 :                                                               بدأت كتاباته كالسيل املنهمر تتواىل مشرقة بنور الكتاب والسنة منها      وهكذا
  .     الزيد        عبد اهللا                                                يف جهاد األعداء والذي طبع بشكل غري رمسي يف كتاب باسم   ء          دور النسا

 .                                                   طريق اجلهاد ، حيث كتب مجلة منها وهي على حلقات متفرقة          ثوابت على
 .       اإلنترنت                                       شرت يف مركز الدراسات واملنتديات العامة يف      اليت ن                    وغري ذلك من املشاركات

        العلماء                                                                   املؤملة للشيخ يوسف ختاذل العلماء حىت أنين أذكر ملا كنت أحتدث معه عن ختاذل              وكان من األمور
 !!..   بكى                            عن اجلهاد تكلم يل بكالم مؤثر مث 

                  ن أعراض إخواننـا                                            وردود كان قصد الشيخ منها بشكل رئيسي الذب ع                         وحصلت له بسبب ذلك كتابات
 .      الثغور          ااهدين يف

                   الدراسات حيث كان     موقع    يف      يت نزلت                         ب الصليبية على العراق وال                                وله كذلك مشاركة يف كتابة سلسة احلر
 %  ٨٠                              سهام بل تكاد تكون كتابته فيها  إ             له فيها أعظم 

         السياسية              ية والتحليالت                                        واجللد مما جعله ال ينقطع عن الكتابة الشرع                البليغ ، والصرب              وهبه اهللا األسلوب    وقد
 .                 رمحه اهللا رمحة واسعة

                                              الصفات حيث كانوا يعترفون له بالفضل والسـبق يف                                            وقد عرف الشيخ يوسف عند كثري من العلماء ذه
 .    ذلك

                            مبصيبة يف حبيب وصاحب لـه يف    ىء ِ ِز ً                                اً على املصائب واألحداث فلكم ر         صبور                      ً    وكان الشيخ يوسف جلداً   
ٍ                                  بة وأسر ولكنه مع ذلك كله راٍض بقضاء اهللا وقدره مسلم ملواله ما قضى             استشهاد وإصا             أرض اجلهاد من                            

 .  به
                   ااهدون والتضحية يف                                                                        كان الشيخ يوسف رمحه اهللا رقيق القلب سريع التأثر وقريب الدمعة خاصة إذا ذكر

     ته مث                                 املسجون يف أمريكا وذكر سريته وتضحيا                                                  سبيل اهللا وإين ال أنسى يوم أن تكلم عن أيب هاجر العراقي
    .!! .       بالبكاء     أجهش 

                                                                           موعظة مسعت فيها البكاء واخلشوع خاصة إذا كانت عن اهللا والـدار اآلخـرة واجلهـاد     ى             وكان إذا ألق
 .  اهللا                والشهادة يف سبيل 

                                           وبالعلم الشرعي ويقول إننا جيب أن نوضح          ة                                                            كما كان يؤكد على ربط اجلهاد وعاطفته بالعقيدة الصحيح        
                                                       وتطبيق ملقتضيات شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا    د         ق للتوحي        إال حتقي و     ما ه                   للناس أن اجلهاد    
                                                                             األمر ليعلموا أمهية اجلهاد من جهة وليثبتوا عليه من جهة أخرى وكان يذكر يل مقولـة                 ونربط الناس ذا

  ة               ترجعـه صـور      ة                            الذي تأيت به للجهاد صور       : (                                                         الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا يف هذا الصدد حيث يقول            
            مسلم أو        تعذيب          أى فيها  ر   ة                  فقط إثر صور          ً   عاطفياً                                           ً        وكان مراده أن بعض الناس ينطلق للجهاد تأثراً         )     أخرى

                       من قناعته العميقة                 ً  للجهاد منطلقاً    د                                       طيب لكن األطيب أن يكون ذهاب ااه              التأثر                  مسلمة وهذا          اغتصاب



 

 

 

١٧  

                                الناس وإقامة الدولة اليت تلتزمها               اهلم لنشرها بني                               دى ارتباطه بعقيدة التوحيد ومحل م                  بوجوب هذا الطريق و
  .        وتطبقها

             حـىت ينـال                                                                   الدنيا حبذافريها ، ولكنه طلقها تطليق الثالث واختار أن حيىي حياة العز   ف                 مجعت للشيخ يوس  
                ً       من أبيه تأييداً و رضى                                                                           مبتغاه ، فأبوه تاجر قد فتح اهللا عليه ولكن يوسف كان غري آبه ذه الدنيا وقد وجد

                          ً                  ما كانت تؤيده وتزيده ثباتاً بل وتوصيه بعـدم                                   ً وجهاد ، ناهيك عن والدته اليت كثرياً   مل              ا هو عليه من ع مب
 ..        ً      ً              أجنبت بطالً شجاعاً ال يهاب املنايا               ٍ      فلله درها من أٍم كرمية . .           تسليم نفسه 

                      ً                                         حىت إنه ال يعد نفسه شيئاً وتشعر أنت إذا جلست معه أنـه                ة                        ً                  كان الشيخ يوسف متواضعاً إىل درجة كبري      
    ،      علم                                                    ً        و ال يرضى بأن يتقدم يف الكالم على أحد خاصة إذا كان عاملاً أو طالب                    أعلم منه وأفقه ،         يعتقد أنك

  .  ا                                                            التواضع ال يتصنع ذلك أو يتكلفه بل هو سجية وخصلة وهبه اهللا إياه           فكان آية يف
            وإذا تكلم يف                                                                           اهللا موسوعة علمية يف كل شيء إذا تكلم يف العلوم الشرعية قلت هذا العامل الفقيه ،  ه       كان رمح

                               باحلاسب والكمبيوتر والربجمة إضافة                                                              األمور السياسية قلت هذا سياسي بارع ، ومع ذلك كله كان له عناية
                                                              العسكري احملنك ،مع إملامه بعلم الطبوغرافيـا والتكنلوجيـا                                                 حاطة بالعلوم العسكرية إحاطة القائد          إىل اإل 

 .   ات          اإللكتروني و
             ً        ً أنكر منه خلقاً أو طبعاً                                   ً           ابله أحد إال وحيبه وما أعلم أن أحداً محل عليه أو       ً                اهللا قبوالً لدى الناس فال يق     منحه

                                   السريرة حنسبه كذلك وال نزكي علـى اهللا                       من خلق حسن وصفاء يف  كه ل           ً                ل كان مقبوالً لدى الناس ملا ميت ب
 .     ً أحداً

               العيش لتعويد                                                     وااهدين إىل ترك الترف والنعيم ويدعوهم إىل التقشف وشظف                       كان رمحه اهللا يدعو الشباب
        مـع أن                                             ً                           الصرب وحتمل املشاق يف أرض اجلهاد وكان ميضي أياماً ال يأكل إال القليل من الطعام  ى         النفس عل

 .                                       حاله ميسور ولكنه يريد التعود على املشاق
                                          ً       ً                              العطاء والبذل إلخوانه ومع ذلك فقد كان أميناً وحريصاً على أموال ااهدين                      ً     ً             كان كرمياً سخياً ال يتكاثر    

 .  له                                        تصل إليه حيث يوصلها إىل مستحقها ومن بذلت     اليت
                                                                               أمريكا وطلبوا منه تسليم نفسه منذ فترة تزيد على السنة فأىب أن يستسلم                                              طارده آل سلول بناء على طلب     

      هـذه                                                                           الدنية يف دينه واحلمد هللا أنه فعل ذلك فكم قدم للدين واألمة من أعمال جليلة خالل           هلم أو يرضى
 !!..     سنوات                 لقيام به إال يف مخس                    السنة مبا ال يستطيع ا

     كانت..    رأيت                                                           باب املبالغة ال واهللا ولكن من باب العلم وذكر ما رأيت بل بعض ما                    وأنا ال أذكر ذلك من
               ومل يكن النـوم  ..                                                                          متضي عليه الساعات الطوال ومل يسترح أو ينام بل رمبا واصل بعض األيام من دون نوم

 .       رمحه اهللا                              لرتر اليسري مبا حيتاجه إلقامة صلبه ا                        ينال من جدوله اليومي إال 
 ..                             يفارقه ، وحذره واحتياطه دائم                         ً      ً                             عاش طيلة هذه السنة مشرداً طريداً يترقب العدو ليل ار ، سالحه ال

                                          اهللا الذين عاشوا يف املدينة يف خوف وهلـع حـىت                                        يا أخي لسنا أكرم من صحابة رسول       :                وكان يقول يل    
                                اهللا إال اخلوف وسيف أحـدنا علـى    ل      يا رسو          وما بنا    " :        الصحابة             يل قول أحد                      أجلوا اليهود عنها وذكر

  .                                     فكان يتسلى حبال الصحابة رضوان اهللا عليهم  " ..     عاتقه
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  ة     األخري        ً                         إال ملاماً ، حىت انقطع عنهم يف الفترة  _        وأمه   اه     أي أب  _            ال يرى أهله   :        رمحه اهللا   ف              كان الشيخ يوس

                          مرمي وذلك يف آخر األيام وكتب                                   طع عن بنياته الصغريات الثالث وأكربهن  نق ا                            ملا اشتد الطلب عليه ، بل إنه 
                                وبقي يف مطاردات يف آخر األيام حـىت                  استشهاده رمحه اهللا                                        هلن القصيدة املؤثرة اليت نشرت يف رسالته قبل

      ا لدى                                                                    بعد أن دافع عن نفسه مبا يستطيع وفضل أن يقتل يف سبيل اهللا على أن يبقى أسري                  ً قتل رمحه اهللا شهيداً
               ملا أدركه الطلب   ل                                  وأسوته يف ذلك الصحايب اجلليل الذي قا  .                                     طواغيت اجلزيرة عجل اهللا عقوبتهم وجالءهم 

   :               ولسان حاله يقول  )                                  أما أنا فال أنزل اليوم يف ذمة كافر   ( 
 

 على أي جنب كان يف اهللا مصرعي                   ولست أبايل حني أقتل مسلما 
ٍ شلو ال ــيبارك على أوص                      اإلله وإن يشأ  وذلك يف ذات            ممزع  

 
      يعرفه                     ما دام أن اهللا        ً ئاً                 هل يضره ذلك شي                           يعرفه كثري من الناس و          ال        ً   مغموراً    ً رجالً     كان   و   د       أبو حمم         رحل      لقد

  .                             بأنه من خرية رجال األمة اليوم                                                          وستشهد له اجلهود العظيمة اليت قدمها لنصرة الدين ونفع ااهدين
                                                       مجع بني فضائل كثرية من العلم والدعوة واجلهاد والعبادة                         من شباب األمة          وشيخ                        وانتهت بذلك حياة شاب   

                                                                 اهللا وحقق ما يصبو إليه كل شاب عرف طريق اهلداية فهنيئا لك يـا أبـا                            على خري حال وأحسنه إن شاء
 . .   حممد
 .  .                                           لقد بكيناك أكثر من بكائنا على كثري من أحبتنا    واهللا

 .  .        اهللا خري لك                  ك ونرجو أن ما عند         لقد بكينا
  ..                  ا إال القليل النادر          شرع اهللا فيه  م                  جتد من ينصرها ويقي                                         ولكننا كنا نرجوك هلذه األمة املسكينة اليت ال

    . .                 ننساك يا أبا حممد    لن
 .                                                     واهللا إن من عايشك ليصعب عليه أن يتجاهل تأثريك على حياته

   ..  ة                            املؤسسات املنظمة واجلهود املركز                                      لقد رأيناك تفعل لنصرة اجلهاد ماال تفعله 
 .                         وقتك كله للجهاد وااهدين  ،                                لقد كنت فريد املثال نادر الطراز

 ..        أبا حممد          رمحك اهللا يا
 ..                  رمحك اهللا يا أبا حممد
 ..                  رمحك اهللا يا أبا حممد

 وكتبها حممد بن أمحد السامل
 

***********
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 هـ١٤٢٤-٣-٦  شعر أيب سعد األزدي
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                                                                           جة إىل حتقيق التوحيد والعمل مبقتضى كلمته قبل حاجتها إىل مجـع الصـف                                          األمة اليوم حمتاجة أشد احلا    
   .              وتوحيد الكلمة

   .                                                                                فاالجتماع واالحتاد ليس غاية يف حد ذاته، إمنا مراد الشرع هو حتصيل االجتماع على كلمة احلق
            دعون األمـة                                                              على وتر وحدة الصف ومتاسك اجلبهة الداخلية واجتماع الكلمة إمنا خيا      اليوم                 والذين يدندنون  

                                                                                                        ويظهرون هلا الواقع يف غري حقيقته ، ويتخذون من نصوص الشرع اليت تأمر باالجتماع وتـرك التنـازع                  
   .                                                                     والترغيب يف اجلماعة وسيلة ملا يرومونه من مجع احلق والباطل والتسوية بينهما

               لنصيحة لألمـة                                                                                               لو كان هؤالء يريدون مجع أهل السنة على التوحيد والسنة ، لكان ذلك من أعظم الرب وا                
                                                     من االجتماع معه أي خري أو بركة أو نفع لألمـة ، مـن     ى                                            لكنهم ينادون مبد اجلسور مع كل من ال يرج        

   .                                                               الطواغيت املرتدين اخلونة، أو الرافضة اخلبثاء، أو العقالنيني املفسدين
           طريقتهم يف                                                                                             مث هم يف الوقت نفسه يقطعون مجيع الصالت مع أهل السنة وااهدين ويتربؤون منهم ومن                

   .        يتوقف د                    إسرار، ونشاط ال يكا ه                          لغة صرحية بينة، وجهر ال يشوب
                                                 فليت شعري أي الفريقني أحق باخلري والرفق واالجتماع ؟ 

                                                              وأيهما أوىل بسياسة مد اجلسور وااللتقاء على نقاط االتفاق املشتركة ؟
   .            له من نور                                                            إن أمر هؤالء منتكس على رأسه وال غرابة فمن مل جيعل اهللا له نورا فما

   .                                                                           إن هؤالء ليسوا بطالب حق على احلقيقة بل هم مع من غلب ووالؤهم ملن تكون له الدائرة
                                                                                                           فضحهم اهللا وله يف ذلك احلكمة واملنة فبعد أن صموا آذاننا حديثا عن ضرورة احلوار وفوائد احلوار وأدب                  

    !!       احلوار 
                                      ما قبح فنسوا يف غمرة محاس الشـجب                                                                       جاءت غزوة الرياض لتكشف من قلوم ما خفي ومن ضغائنهم           

  :                                                                                                        واالستنكار ما كانوا يدعون إليه من قبل ، وسلقوا ااهدين بألسنة حداد ، وصار أمثلهم طريقة من يقول          
    !!                                                     هم ليسوا خوارج ولكن حاوروهم كما حاور الصحابة اخلوارج 

                              ؤالء ااهدين عن أي مربر وال                                                                            إن هلذا العمل أسبابه من عدوان األمريكان ، ولكن ال جيوز البحث هل               :      أو
    !!       تسويغ 
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               ، إىل غري ذلك من     ...                                                               الشك أن احلكام قد وقعوا يف نواقض لإلسالم ولكن ليس من السهولة تكفريهم   :    أو
                                                                                              العبارات السمجة الباهتة اليت كشفت هي ومثيالا مدى تلون هؤالء وتقلبهم مع تقلبات السياسة الطاغوتية 

   .          ء النفسية                    واملصاحل احلزبية واألهوا
                                                                                                 إن هذه املواقف املخزية ما كان هلا أن تكون لو كان للتوحيد قدر يف النفوس أو حضور يف املنهج أو اهتمام     

   .                   يف التأصيل والتطبيق
                                                                                                           األمة اليوم مقصرة يف أمر عقيدة التوحيد ، واخللل بين بني أفرادها يف جوانب كثرية من أمر العقيدة ومـن               

  :      أبرزها
  .                                                  ادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغري اهللا سبحانه              إفراد اهللا بالعب -
  .                                                          حتكيم الشريعة وفرضها يف واقع احلياة واحلكم مبا أنزل اهللا بني الناس -
  .                                                 مواالة املؤمنني والرباءة من الكافرين والكفر بالطواغيت -

                     يات اليت يدعى إليهـا                                                                                   فهذه اجلوانب حتتاج من املصلحني أن يركزوا االهتمام ا وأن جيعلوها يف رأس األول            
                                ً       ً       فإذا اجتمعنا على هذه األصول نظرياً وعملياً فاخلالف   .                                             وجيمع الناس عليها وتبذل اجلهود من أجل العمل ا

                   واحلمد هللا رب العاملني     ...                                                يف اجلزئيات اليت دوا هني ، واالجتماع عليها هو املكسب
 

************************* 
 

 

 

              
                                                                                وكون جهاد هؤالء الطواغيت فرض عني، هو من العلم الواجـب إشـاعته يف عمـوم               " 

            فإن هـؤالء     .                                      ً                                    املسلمني، ليعلم كل مسلم أنه مأمور شخصياً من ربه سبحانه بقتال هؤالء           
                            ني، وبني املتمسكني بدينـهم،                          ً                                       الطواغيت يضربون سياجاً من العزلة املميتة بني عامة املسلم        

                                                                                   ليتسىن هلم ضرب املتمسكني بدينهم وسط جهل العامة وصمتهم، يف حني أن كل فرد من               
                                     ً              ً        ً                     العامة خماطب بنفس الفريضة ما دام مسلماً وإن كان فاسقاً ومرتكباً للموبقات، فإن الفسق 

             إعداد العدة             العمدة يف     :                             أنظر امللحق الرابع يف كتاب     (                                 ال يسقط اخلطاب الشرعي باجلهاد،      
   هـ . أ    "   ).                للجهاد يف سبيل اهللا

 

 -                       العمدة يف إعداد العدة -
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      ١٩         

 

 
 

   
•                        

 
                                                       انتشرت يف أوسع رقعة ممكنة من األرض وهو جيش اإلسالم وأملـه     "                جمموعة جهادية     "                 تنظيم القاعدة   

                 ة إلقامـة دولـة                                                                                         القادم بإذن اهللا ،وهو تطوير عاملي الستراتيجية اجلهاد ، ونقطة انطالقة بإذن اهللا تارخيي          
                                                                                                  اإلسالم من جديد ، وهو استمرار طبيعي ملسرية اجلهاد التارخيية ، وهو اجليش الذي سيقض مضـاجع                 
                                                                                                  الصليبيني واليهود يف مشارق األرض ومغارا وسيدك معاقلهم وحصوم بإذن اهللا سبحانه وتعاىل فأنا              

                                      األخطاء اليت وقعت فيها كثري مـن               ً     وا كثرياً من        تالف -             بفضل اهللا    -                تنظيم القاعدة                      أرى أن األخوة يف     
                                                                   ً                         احلركات اإلسالمية وبإذن اهللا سبحانه وتعاىل أنا سنرى يف األيام القادمة أموراً تسر الصـديق وتسـوء      

   .      العدو
 

  
•                            

 
                                      وأن يطرد أعداء اهللا اليهود والصليبيني من   ]               ة ال إله إال اهللا                  راية التوحيد وراي  [                           غاييت أن ترفع هذه الراية 

                      بحانه وتعاىل يف أعمارنا                                                                             بالد احلرمني ، وأن تفتح بالد املسلمني وتعود فعال كما كانت ، وأن ميد اهللا س            
                                                                                             هؤالء األعداء ولكي نثخن فيهم ولكي نوقع السيف فيهم حىت إما أم يدخلون يف دين اهللا                          لكي نغيظ 

    : "                                                                                                 ال أو أن نقتلهم عن بكرة أبيهم ، فقدوتنا حممد صلى اهللا عليه وسلم قال لكفـار قـريش                          جل وع 
  "             جئتكم بالذبح 

ٍ                  ً                             وأمنييت حقيقة أن اهللا يرزقين هذه الشهادة وهو راٍض عين يرزقنيها مقبالً غري مدبر يف مواجهة أعداء اهللا                                               
  .                           وأن يثبتين على احلق حىت ألقاه 
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                                                                                                       أما عالقيت بشيخ ااهدين أسامة بن الدن حفظه اهللا هي عالقة االبن بأبيه ، عالقة الطالب بشـيخه ،                   
                                                                        ً                                 أكن لشيخي الفضل والتقدير ، ولوال اهللا سبحانه وتعاىل مث هذا الشيخ ماعرفنا كثرياً من املسائل ، ومل                  

                                                               هذا بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بفضل شيخنا الفاضل ، واحلمد هللا أنـا                     ً         ننتهج هذا املنهج أصالً ، لكن   
  .                                                    ً               تشرفنا برؤية الشيخ وباجللوس معه ومبحبته و مببايعته أمرياً على درب اجلهاد 

   
  
•                               

                
 

                 ، فال جتد أرض جهاد           أن جتد مثله                       ً                            ّ               أعزي األمة اإلسالمية عموماً يف فقدها اجلندي اهول الذي قلّ وندر          
                                                                                             يف مشارق األرض ومغارا إال وله يد وضلع داخل فيها فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن خيلفنا يف فقيـدنا       

               ً      ً            نا ممن قتله غيلةً وغدراً ، وأسأل اهللا  ن          ، وأن ميك            ً                                       وخيلف لنا خرياً منه ، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبله 
  .                                            سبحانه وتعاىل أن يرزقنا وإياه الفردوس األعلى  

 
  
•                             

               
 

       دورة -    ُ                  ، كُنا يف دورة خاصـة      دية      د األو                                                    كنت يف إحدى الدورات اليت كنا ندرب فيها األخوة يف أح     
                                                                                      وبعدما رجعنا رأينا األمور منقلبة واألوضاع متوترة ، وحينما قابلت أحد األخوة             -                  تنفيذ ؛حرب مدن    

                                 أخرجوا قائمة وجدت كذا وكـذا         :                     ما األمر ؟ قال يل      :                                              قال يل ما شعرت ما علمت ما اخلرب ؟ قلت           
    ...                                   وأنتم من املطلوبني وصوركم اآلن منشورة 

                                         ً      ً                                               احلمد اهللا رب العاملني ، ووقع اخلرب على قليب برداً وسالماً وكنت أشعر وأقول لألخوة يف بداية                   :     لت   ق
                                        تنكشف أوراقنا ، ولكن حنـاول بقـدر                                       أنه البد يأتينا يوم وأن       -                            عندما دخلت بالد احلرمني      -      األمر  

                       ن ابتالنـا اهللا سـبحانه                                                                              املستطاع أن نؤخر من هذا اليوم لكي خندم ولكي نقدم هلذا الدين ولكن بعد أ        
                                                                                                    وتعاىل ذا األمر نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا الصرب وأن يرزقنا الثبات واليقني وأن يثبتنا على هذا      

   ..          ّ                                                       الطريق وإالّ فنحن منذ أن خرجنا من بيوتنا وحنن ننتظر أشد من هذا الشيء
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•                               
                       

 
  :                                                                          هذا السؤال حيتاج إىل بسط وإطالة وال نستطيع اإلجابة عنه يف هذه العجالة ولكن نقول

                                                                                          أرض احلرمني منها خرجت اجليوش الصليبية لدك وضرب املسلمني يف مشارق األرض ومغارا والقيادة          
                                                                         ليبية كانت من أرض احلرمني من قاعدة عدو اهللا سلطان ، وكمـا تعلمـون أن                              والسيطرة للقوات الص  

                                                                                         جيوش الصليبيني واليهود منتشرة يف قواعدهم املعلومة املعروفة يف مشارق ومغارب بالدنا ومشاهلا وجنوا 
  .                                 ، استباحوا البالد ، وبوا الثروات 

  :           وا إىل قسمني     نقسم ا           ن على األمة                                  وأهل اجلهاد وحمبوا ااهدين والغيورو
                                                                                            أناس يقولون البد من ضرب هذه القوات الغازية واملدنسة ألرض احلرمني ، وال بد من إشغال                  :       األول  

    ...                              ً                                                      األمريكان يف أنفسهم وقواعدهم بدالً من أن ينطلقوا منها لدك أراضي املسلمني وبالدهم دولة دولة 
  :      الثاين 

                                                رض منها جنيش اجليوش منها خنرج الشباب منـها                                                              الذي قال البد أن نؤمن هذه القاعدة نؤمن هذه األ         
   ..                                 نأخذ الدعم ، فالبد من بقائها آمنة 

                                                                                الوسط بني الفريقني فصحيح أن العدو البد وأن يشغل يف نفسه وأال يعطى فرصـة                :                  وحنن نرى آنذاك    
ٍ                                           األمان ألنه مىت ما أمن على قواعده وخطوطه اخللفية فإننا حينئٍذ نكون قد أعطيناه الفرصة الست                       خدامها                                                        

                                             إال أننا ال بد وأن نعد لألمر عدته ونقوم            ..                                                           يف ضرب إخواننا يف أحناء متفرقة من دول العامل اإلسالمي           
                                      فكنا نقول هلؤالء انتظروا نعد العدة         ...                                                                   باالستعداد ملثل هذا العمل العظيم على أمت وجه نستطيعه ونطيقه           

   ..                مث نضرب األمريكان 
                                                             د وأن نستغلها ألا املورد األساسي للمال ملعظم احلركات اجلهاديـة ،            ً                  وصحيح أيضاً أن هذه البالد الب  

                                            ن بني هذا وبني أن أمريكا تغزو العامل اإلسـالمي                           إال أننا البد وأن نواز      ..         حبرية                          وفيها نسبة أمان وحترك   
  [                                                                                       وتضيق على احلركات اجلهادية بل واإلسالمية من هذا البلد حيث حليفها الرئيسي يف حرب اإلرهاب     

   ..                                       ً                      وأعين باحلليف احلليف الذي استفادت منه كثرياً يف ضرب اجلهاد وااهدين   ]                 سعودية وباكستان   ال
                                    ً                                                                          والبد أن نفهم أن بالد احلرمني تستاء يوماً بعد يوم ، سواء فيما يتعلق بااهدين ومواردهم املاليـة أو                   

   ..                        بة لتعليمات البيت األبيض                                                              فيما يتعلق بعلمنة البلد والسعي الحنالله من قبل احلكام اخلونة استجا
                                                                                               لكن بعدما أعلنت الدولة حرا الشرسة والضروس علينا ، فإنا ال نتمىن لقاء العدو ولكن إذا لقيناه صربنا 

                     ول فاملعركة قائمـة               ربيع األ    ١١                                                                     واليوم القضية قد حسمها العدو من بعد ضربات األخوة املباركة يف              ..
     ..            واحلرب مشتعلة

                                                                               ولة دخلت يف معاهدة وحلف الصليب ، ويف مقولة عدو اهللا بوش إما معي وإما                                     واآلن كما تعلمون الد   
                                                                                           ضدي ، دخلوا يف التحالف الذي حيارب فيه اإلسالم واملسلمني فمن ذلك اليوم وهذه الدولـة تقاتـل        



 

 

 

٢٥  

    بدايةً مقاتلـة وحماربـة األخـوة                                    اهدين وقد أخذت على نفسها                                     وحتارب األخوة امللتزمني واألخوة ا                                ً      
                                                               ، مث املنتسبني للقاعدة ، مث املتعاونني أو احملبني للقاعدة ، مث بعد ذلك -             كما يزعمون -    كفري          أصحاب الت

                                         ً                                                       أخذت على نفسها حماربة األخوة  اجلهاديني عموماً مث بعد ذلك حماربة األخوة أصـحاب الشيشـان                 
    ...                                          وغريها من البلدان فأصبح اآلن كل األخوة حماربني 

                                                                      تسعر احلرب وأعداء اهللا يصعدون يف املواجهة إن جلسنا هكذا نتفرج                                             إن جلسنا هكذا فالدولة كل يوم     
                                                                                                  وجلس األخوة يتفرجون ويقولون لنا ال البد أن دي األوضاع وأن حناول أن نسعر أو حنرك اجلبهات                 
                                                                                                     اخلارجية أفضل من أن نتحرك يف هذه املنطقة فنقول هلم لعلكم اآلن تشاهدون السجون مليئة بالشباب                

  ً                                                                                            ضاً مليئة بالدعاة وبالداعمني ، ومازال األمر يف تصعيد مستمر ، ومل نقم حنن بعملية هجوم                            ااهد ، أي  
                                                                                                  واحدة كل العمليات اللي حدثت كلها عمليات دفاع وبالعكس بل جتد إن األخوة حيـاولون بقـدر                 

   ول                                                                                  املستطاع عدم مواجهة اجليش وعدم مواجهة القوات األمنية ومع ذلك فاحلكومة مصعدة يف حرا حتا
    ...                                        أن تستأصلين وتستأصلك وتستأصل مجيع اإلسالميني 

                                                                                                      املناهج غريت ألجل هذا الشيء ، احلرب على املرأة املسلمة كل يوم تزيد وتستعر ، تنصيب العلمانيني                 
    ...        نبطاحيني                     ء ، أنا أستغرب من اال                      ، األمور كل يوم يف استيا ً اً       مستمر              واملرتدين مازال

    نا      مشـاخي                                                       ن تستباح حرماتنا وتنتهك أعراضنا ؟ إىل مىت وحنن ننظر إىل                                   إىل مىت وحنن ننظر ؟ إىل مىت وحن       
                                                                                       وهم يزج م يف السجون ؟ إىل مىت وحنن ننظر إىل قادتنا وكوادرنا وهم يقتلون ؟ إىل مىت وحنن ننظر إىل 
                                                                                       الصلييب واليهودي يكرم ويعزز يف أرضنا ؟ إىل مىت يسب اهللا تعاىل ونسكت ؟ إىل مىت نرضى بالطائرات    

                أنا أريـد مـن     ..                                                                             األمريكية حتلق من فوق رؤوسنا لتهدم بيوت إخواننا يف العراق وأفغانستان ؟ إىل مىت    
   ..                                      الناس هؤالء أن جياوبونين على هذه األسئلة  

                                   لكن من الصعب أن جييب السائل مىت تكون    ..                   وال بد من أن نتريث    ..         ال تعمل    :                      من السهل أن تقول     
             ً      ً لكن أريد كالماً عملياً   ..                فالكل يستطيعه  ً اً         وإنشائي ً اً      نظري ً اً            ال أريد كالم                            ساعة الصفر واملواجهة بالضبط ؟

  .                                       تصدقه فعال قائله قبل مقاله واهللا املستعان 
 

•  
o               

 
                   ا وإيـاكم الصـدق                                                                               هذا فضل ميتنه اهللا سبحانه وتعاىل على من يشاء نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقن      

                                                                                                         واإلخالص وأن جينبنا السمعة والرياء ونتذكر مقولة ألحد السلف أنه إذا مر عليه أسـبوع ومل يبتلـى                  
                                                                                                      شكك يف إميانه ، فاحلمد هللا رب العاملني عندما تتذكر هذا الشيء ؛ أنك يف ابتالء وأنك علـى حـق                     

                    ّ      حاول بقدر املسـتطاع أالّ        ولن                                   لطريق بإذن اهللا أنك على احلق ،                                          وصواب فاثبت أخي واصرب على هذا ا      
                                                                                                       يؤتى اإلسالم من قبلي وقبلك لئال تصاب هذه األمة أيضا خبيبة أمل ، وتصاب هذه األمة يف مقتل مرة                   



 

 

 

٢٦  

                يا أيها الذين     "                                                                                         أخرى ، وال بد أن نراعي احلذر وأن نأخذ جبميع األسباب كما قال اهللا سبحانه وتعاىل                 
ٍ                   آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباٍت أو انفروا                                    ود الذين كفروا لو تغفلـون    "                    وقال اهللا جل وعال       "       مجيعا                              

    " .                                             عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
 

o                      
 

                                                                                   الذين تدربوا على يدي أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثبتنا وإياكم على الطريق القومي ويدلنا              أقول لألخوة 
                                  خاصة من الشباب الذين تدربوا على                ، أريد من اجلميع              راط املستقيم               الصحيح والص            الطريق              وإياكم على 

         جياهدوا    و              ً وأن يقوموا فعالً  ،          يكتموه  ّ الّ      ، وأ                             وأن يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل فيه  ،                        يدي أن يزكوا هذا العلم 
     ال بد       عداء و          وا شوكة لأل                                                                          أعداء اهللا الصليبيني واليهود وأن يكونوا غصة يف قلوم ويف حلوقهم وأن يكون       

    .                                             أن يزكوا هذا العلم أسأل اهللا أن يتقبل من اجلميع 
o           

أيام              كلها بإذن اهللا                      شارات قد الحت يف األفق و                فالنصر قادم والب                          هدين يف العامل أقول اثبتوا ا              أما إخواننا ا     
    ...                      عزة ونصرة هذا الدين                   وشهور معدودة وسنرى

 
              ّ                         ً                            من اللقاء عل  اهللا أن ييسر لنا نشره كامال  بإذن اهللا يف ملحق مع عدد قادم ذا القدر نكتفي

                           -  -                                                . 
  

  :                                                          قال إمام أهل السنة حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة              
                    طاعة مـن دون اهللا       ال                                                           إن هؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب            "

          وحيرمون ما   ،                         كيف ال وهم حيلون ما حرم اهللا                           كلهم كفار مرتدون عن اإلسالم، 
                                                                ويسعون يف األرض فسادا بقوهلم وفعلهم وتأييدهم، ومـن جـادل             ،        أحل اهللا 

                                          أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطال ال ينقلهم    ،                         أو أنكر على من كفرهم      ،     عنهم
                                                           فأقل أحوال هذا اادل أنه فاسق، ألنه ال يصح ديـن اإلسـالم إال      ،          إىل الكفر 

    ]   ١٨٨  ة  ح                  الرسائل الشخصية صف  [                                                    "                 ة من هؤالء وتكفريهم      بالرباء
 

 



 

 

 

٢٧  

                      

                                                          
                    

األذان والصالة - ) ٩               : 
                            أي ضراط بصوت شـديد ويهـرب     ،                             ذا نودي بالصالة وىل وله حصاص   إ             أن الشيطان     :"    يث             جاء يف احلد  

           فان الصالة    :                  قال شيخ االسالم      ،                                                                            بسرعة لقوة معاين األذان وخلوفه أن تعتله بارقة سطوة أو صاعقة عظيمة             
  .                                                        تنهى عن الفحشاء واملنكر اللذين مها من لوازم اتباع الشيطان 

  :                خمالفة الشيطان - )  ١٠
  .                                        فته أمر مقصود من الشارع احلكيم ومأمور به      فمخال

  :                   التصبح بسبع مترات - )  ١١
   أو  "                                                                        من تصبح بسبع مترات من عجوة املدينة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر               :"                          قال عليه الصالة والسالم     

    ا             فعليك ا فإ    ،                           اختار ذلك بعض العلماء                  أي متر كما      :     أي    ،                                 وجاء يف بعض الروايات من متر         ،           كما قال   
  .                   حتفظ من السم والسحر 

                                              فكل مكان فيه شرك أوبدع أو اختالط أو معاصي فانه   ،                                        احلذر من األماكن اليت يكثر فيها الشياطني - )  ١٢
                              هو حافظ لكتاب اهللا ولعله مل                                                                     وقد رأيت بعضهم قد التبس به اجلن بدخوله لزيارات شركية و            ،            مستقر هلم   

  .        الشركية                           ويكفيه ذهابه هلذه الزيارات   ،              بالتحصينات    يأت
  :       الدعاء - )  ١٣

  ،                                               وكثري من أعمال السحر توجد يف الرب أو البحر مث تفك   ،         والشفاء   ،                               باحلفظ أو بفك السحر عن املسحور  
  .                 ورمبا بسبب الدعاء 

                                    ض سحر أو ضيقة صدر واألفضل أن يقرأ هو  ا           ذا شعر بأعر                 ردة مع النفث إ                                  قراءة القرآن واألدعية الوا    - )  ١٤
  .                       وزيادة يف التوكل على اهللا     ،  ً اً       بعني ألف                لعله يكون من الس  ،       بنفسه 

        ناصـييت    ،      متك        ابن أ   ،            ابن عبدك     ،          ين عبدك           اللهم إ  "                  دعاء اهلم واحلزن      :                                ومن األمور اليت تشرح الصدر     -
              أو أنزلته يف     ،                مسيت به نفسك      ،                          أسألك بكل اسم هو لك        ،                عدل يف قضاؤك      ،                ماضي يف حكمك      ،       بيدك  

  ،                               أن جتعل القرآن ربيع قلـيب         ،                                      و استأثرت به يف علم الغيب عندك         أ  ،              ً              أو علمته أحداً من خلقك        ،        كتابك  
         والعجـز    ،                                 اللهم أين أعوذ بك من اهلم واحلـزن    :"      وقوله   ،   "          وذهاب مهي   ،            وجالء حزين     ،             ونور صدري   

   "                       وضلع الدين وقهر الرجال  ،             والبخل واجلنب   ،        والكسل 
 - :                      وقراءة آيات السكينة - )  ١٥
  :                        ينة يف كتابه يف ستة مواضع                           ذكر اهللا سبحانه وتعاىل السك-
  . "                        لتابوت فيه سكينة من ربكم                      ن آية ملكه أن يأتيكم ا               وقال هلم نبيهم إ  :"             سبحانه وتعاىل      قوله   /    ول   األ



 

 

 

٢٨  

    " .                                      مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني  :"     قوله   /       الثاين 
    " .                      ليه وأيده جبنود مل تروها                           ن اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته ع                      إذ يقول لصاحبه ال حتزن إ  :"     قوله   /        الثالث 
                                           إميانا مع إميام وهللا جنـود السـموات          ا                                                 هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادو         :"      قوله    /         الرابع  

    " .                         واألرض وكان اهللا عليما حكيما
                    قلـوم فـأنزل      يف    ما                               ذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم                                 لقد رضي اهللا عن املؤمنني إ       :"    اىل          قوله تع   /        اخلامس  

    " .                            كينة عليهم وأثام فتحا قريبا   الس
      كينته                                                                  ذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية محية اجلاهلية فأنزل اهللا س            إ  :"            قوله تعاىل     /                   سادس من املواضع      ال

                    ذا اشـتدت عليـه                     ابن تيمية إ        اإلسالم           وكان شيخ     :                             قال ابن القيم رمحه اهللا       ،    "                         على رسوله وعلى املؤمنني   
                       تعجز العقول عن محلها من   ،                          عظيمة جرت له يف مرضه                        مسعته يقول يف حادثة    و  ،             ت السكينة                  األمور قرأ آيا  

      قلـت    ،      مـر      األ          شتد علـي       فلما ا  :     قال   ،                   يف حال ضعف القوة      ذ ذاك         ظهرت له إ  ،                        حماربة أرواح شيطانية    
      أنا      وجربت  :     قال    "                وجلست مايب قلبة  ،                    مث أقلع عين ذلك احلال   ،                آيات السكينة  ا    قرأو ا  :             قاريب من حويل  أل
    ".                                       فرأيت هلا تأثريا عظيما يف سكونه وطمأنينته  ،                         ضطراب القلب مبا يرد عليه                          يضا قراءة هذه اآليات عند ا أ

               وقد قال عليه     ،                                ك وما أخطأك مل يكن ليصيبك                          صابك مل يكن ليخطئ               أن ما أ                              وبعد هذا اعلم أخي ااهد    
              ال ملن يعـرفهم              كن ليس هذا إ             فصدق واهللا ول    "        بشيء          هم ليسوا   :                                          الصالة والسالم ملا سئل عن السحرة قال        

          الـدول   ى  حد            كان يف إ                                 أن أحد املشايخ من اجلزيرة        مسعت  :                    وأذكر قصة عجيبة      ،           وا بشيء                  ويعلم أم ليس  
     وكان   ،                                                                            وكان يف مقابلة مع أكرب السحرة يف املنطقة وكان له طالب يعجب الناس منهم فكيف به        اإلسالمية

     قترب       وإذا ا  .                              طيع أحد أن يضربه بسكني أو بعصا      فال يست  ،                      أستمد قويت من الكون  ين        ويقول إ    ً اً          يعمل عروض 
                                    فقال له الشيخ أريد أن أضربك فقال له   ،                           وأيضا يشحن الكشاف من جسمه   ،                     قذف به لعدة أمتار      أحد   منه
  ،        يما له  ظ                                                                                             عندك طاليب وأعطاه أفضلهم فقابله والناس من حوهلم بل بعضهم بعيدين خوفا من الساحر وتع                : 

                 انتفض مث نفث أخرى                                                     أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مث نفث عليه ف      :                         وكان موقف عظيم فقال     
         مث نفـث     :      نعم                         أمجعهم لك كلهم فقال       ،                                فغضب الساحر وقال ضعف وتعب        ،           لف وسقط               فرجع إىل اخل  

               ومن قبل بعصا     .        بنفثه              كيف هزمهم       ظر     فان  ،                لف ويتساقطون        اخل                                         عليهم واحدا تلو اآلخر وهم يرجعون إىل      
ـ    .                       م واهللا ليسوا بشيء       وإ  ،                                        اهللا أكرب إن كيد الشيطان كان ضعيفا          ،               قتربون منهم          ني ال ي     وسك   ل           وكما قي

                                والذي حيصل هو ما كتبـه اهللا        ،                                      فاملسلم يعمل السبب وهو مطالب به                         من الباطل ،                       كلمة حق دم جبال   
  .   رض                             وقدره قبل أن خيلق السموات واأل

  ،                                   ااهدين منهم وعدم حتصنهم ضـدهم                 ف كثري من                                 طالة ولكن املوضوع مهم لتخو              على اإل     خويت        معذرة إ 
  .       بإذن اهللا       خنتم به                  ، ولنا لقاء ثالث                                               وجيهل أا حرب ضد الشيطان وحزبه السحرة والشياطني 
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  .       الشهداء                         اغيت،نسأل اهللا أن يتقبله يف   ُ                                                   قُتل الشهيد سلطان القحطاين يف جازان على أيدي جنود الطو
      َّ          وهي أنَّ الشهيد     :                                                    ُ                  ٍ              تقدم التفصيلُ يف أحكام الشهيد الدنيوية واألخروية ، وبقي التنبيه على مسألٍة             

ِ         هو شهيد املعركِة ممن يقتل يف سبيل اهللا يف ظـاهِر حاِلـِه        :                          ِ                 الذي حيكم له بأحكام الشهادِة الدنيوية         ِ    ِ                          ِ             
ٍ                  عندنا ، ومثلُه على الصحيح القتيل على أيدي الكُفَّار والبغاِة كمن قال كلمة احلق عند سلطاٍن جائٍر                       ٍ                            ِ         َّ ُ                                ُ            

ِ                                     الشهادة يف الثواِب ، أي يف احلكم األخروي وحـده                                                           ، فال يدخل فيه سائر الشهداء الذين ينالون                          :  
ِ         ِ كالنفساِء ، والغريِق واحلريِق واملطعوِن واملبطوِن         ِ        ِ           ِ       .  

ٍ      ُ                                                                           وهذا حملُّ إمجاٍع يف اجلُملة ، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة علـى النفسـاء ،                    ُّ       
  .               ماتت يف نفاسها                    ِ     باب الصالة على النفساِء إذا  :                                     وبوب البخاري يف كتاب اجلنائز من صحيحه 

ِ  وسنعِرض هنا لبعِض األحكاِم الدنيوية للشهيِد                  ِ       ِ           ِ   .    ُ      ُ وأولُها غسلُه  :     
           ُ                                                        ِ      َّ                          وقد مضت سنةُ النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأصحابه ، فمن بعدهم إىل هذا اليوِم ، أنَّ الشهيد                   

  .           َّ              َّ      ِ ال يغسل ، وال يكفَّن ، وال يصلَّى عليِه
ُ          َّ         وصح عنه صلَّى اُهللا عليه وسلَّم و          َّ                   عن صحابِتِه والسلف الصاحلني يف قصٍص كثريٍة ، ووقائع                   ٍ     ٍ                     ِ ِ       

ِ                    دفن الشهداِء دون غسٍل وال تكفٍني وال صالٍة عليِهم ، وتواتر ذلك عنهم  =      ٍ  متعددٍة       ٍ       ٍ         ٍ         ِ          .  
    أمر   :                                         ِ                                                ويف الصحيحني من حديث جابر بن عبد اهللا يف شهداِء أحد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم                  

ٍ                ِ     ٍ  ، ووالد جابٍر عبد اهللا من شهداِء أحٍد         ومل يغسلوا        عليهم                      َّ بدفنهم بدمائهم ومل يصلَّ             .  
  َّ                           ُ                    أنَّ الشهيد ال يغسلُ ، وخالف احلسن وابن املسيب فجعال      :                ُ               ِ        وقد اتفق األربعةُ ، ومجاهري الفقهاِء       

  .                             ٍ الغسل للشهيد كامليت يف غري شهادٍة
ِ          ِ     واحلائِض ، للجنابِة ال              َ     ِ فأوجبوا تغسيلَ اجلنِب  :                                        وفصل بعض الشافعية يف غري املشهور من املذهب        

  .     ِ للموِت
ِ                واستدلُّوا حبديِث حنظلةَ بن عامٍر الغسيِل رضي اهللا عنه ، وغسيل املالئكِة له جلنابِتـِه ، وذكـر        ِ         ِ                          ِ        ٍ        َ       ِ       ُّ      

ِ                      احلافظ يف الفتِح جوابا على هذا                                ِ                                        أنه لو كان واجبا ملا اكتفى بغسل املالئكِة له ، وهذا مبين على أننا      :             
ِ         مأمورون بالواجِب ، فال         ُ                       ِ           َّ                             يسقطُ حتى نفعله ، وعلى أنَّ غسيل املالئكِة ال يجزئ ، كما لو مر عليـه                   

  .                         َّ                  املاء بال نية ، ألنَّ املالئكة غري متعبدين بشريعتنا
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ِ      ّ                              وهذا اجلواب غري مستقيٍم ، فإنَّ وجوب الغسِل متعلّق بامليت ال بآحاد الناس ، كما هو           َّ       ٍ           الشأن يف                    
                          ِ           ِ                         كة يكفي وال ريب ، لصحة النيِة هلم واإلرادِة هلم ، ولوال ذلك مـا             ل املالئ                       فروض الكفايات ، وغس   

     ُّ                                                                                            استحقُّوا احلمد على طاعتهم هللا ، وال يطعن يف صحة النيات والعبادات منهم كونهم غري ملتـزمني                 
        بأمر       ً                            َّ                                                                       شريعةً من شرائع أنبياء البشر ، فإنَّ العبادة جتب عليهم بأمر اهللا ، وما كانوا ليغسلوا حنظلة إال                 

       َّ    َّ                                             وما نترتَّل إالَّ بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنـا           }{                                      ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون      {    اهللا  
ٍ                  َّ           ً                                          ، فصح أنَّ غسلهم كان بأمٍر من اهللا ، وأنه كان امتثاالً منهم ، وأنَّ النية موجودة يف                    }            وما بني ذلك                 َّ         

  .     فعلهم
ِ                                             الشهيد اجلنِب ، لبينه النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف                               إنه لو كان جيب غسل      :                   واجلواب أن يقال                

ٍ                                                   موضعه إذ ذلك موضع احلاجِة ، ولوجب أن يتبين أمر كلِّ شهيٍد ، وهذا ما مل يفعله صلى اهللا عليه                         ِّ                         ِ                      
  .          َ           َ                                            وسلم ال قبلَ مقتل حنظلةَ وال بعده ، وال فعله أحد من الصحابة أو التابعني

       نا رجونا أن ميشهد جنبومن است                                                 على حنظلةَ ، سواٌء علمنا أو مل نعلم ، أو اهللا عليه مبثل ما من                                     ٌ      َ                           
  .                 يطهره تعاىل مبا شاء

ِ      ً  واستدلَّ من أوجب تغسيلَ الشهيِد مطلقًا        َ              َّ       :   ، ا ، وغسل اجلنب واجبإال جنب تمي ه ال ميوتبأن                                          
ِ                ُّ             وهذا بناء على أنَّ غسل امليِت يكونُ جلنابٍة حتلُّ باملوِت كاجلنابة اليت حتلُّ                  ُّ    ٍ     ُ      ِ ِ                     مبوجباِت الغسل األخرى ،                     َّ               

ِ                 َّ                 وال دليل على هذا ، ولو سلِّم فالنص مقدم ، وقد تقدم يف الوجه السابِق أنا لو علمنا أنَّ الشهيد كان                                            ِّ                        
  .               ً             جنبا حقيقةً مل يكن مشروعا غسله

ٍ          وقد جاء يف مسنِد أمحد يف حديِث جابٍر               ِ            ِ   ال  "                                                    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف قتلى أحـد              :              
        ، وهذا    "               ومل يصل عليهم     ،                   ا يوم القيامة             ً    يفوح مسكً       ِ  كل دمِ   :             ، أو قال                  فإن كل جرح       ؛           تغسلوهم  

ٍ                                          من اِحلكَم يف ترك تغسيل الشهيِد ، إالَّ أنَّ احلديثَ ذا التمام غري حمفوٍظ واهللا أعلم ، واحملفـوظ يف                                       َ      َّ   َّ      ِ                    َ  ِ     
ٍ                     ما من كلٍم يكلم يف سبيل ا       "  :                                          الباب حديث جابر يف الصحيحني ، وحديث                                  هللا إال جاء يوم القيامة             

                                   َ  الذي رواه الشيخان من حديث أيب هريرةَ  "                                اللون لون الدم ، والريح ريح املسك  :             ُ     كهيئته يوم كُلم   
  .          رضي اهللا عنه

ِ                 َّ َ                               ُ      ً    إالَّ أنَّ هذه احلكمة على القوِل ا ليست هي العلَّةَ يف غسل الشهيد ، بل لو فرض أنه قُتل خنقًا ،                     َّ   َّ  
  .    ُ                       دم ، مل يكن مشروعا تغسيلُه                      أو بسم وحنوه ومل يرق منه

                 ، العيريي اهدين يف جزيرِة العرب ، كالشيخ يوسفل من ا؛ تغسيلُ من غُس ومن اخلطأ اليوم                                               ِ                    ُ     ُ                      
ِ                            َ       ُ                          ٌ                     وغِريِه ، فإنَّ املشروع فيِهم أن ال يغسلوا ، وتغسيلُ من غسلَهم ال أثر له ، وصالتهم عليه باطلةٌ ، ال                            َّ       ِ ِ   

ِ                                          جزيرة العرب بأيدي جنود الطواغيِت عبيِد أمريكا ، ومقتله لو قتـل يف                                       فرق يف ذلك بني مقتله يف           ِ                                
  .                                                                باكستان ، أو أفغانستان بأيدي جنود كرزاي وأصحاب الشمال ، واهللا أعلم

ٍ        عبد اهللا بن ناصر  الرشيد/ كتبه   ١٤٢٤ شعبان ١٩               



 

 

 

٣١  




         الشـاطيب                                                        فهم أول املعنيني بفرضيته اليوم كما أشار إىل ذلك                       يف اجلهاد          باالجتهاد      شباب              إين أوصي ال  
                                               األمريكيني و اليهود بالقتل يف طول األرض وعرضـها         استهداف         علموا أن  ا  و   ،                    رمحه اهللا يف املوافقات  

   .                                   الواجبات و أفضل القربات إىل اهللا تعاىل          من أعظم
       على           باالستعانة                                                الصادقني و الدعاة املخلصني العاملني و أوصيهم                       حول العلماء       لتفاف   باال             كما أوصيهم   

  .       اجلهادية                           و ال سيما يف األعمال العسكرية           بالكتمان            اء حوائجهم ض ق

  بن الدنالشيخ أسامةإمام ااهدين 

                 يا أمتنا املسلمة
        قتحمـي   ا                             واهليئات فثـقي بنصـر اهللا و                                                    هذا عصر جهاد األمة بعد أن ختاذلت احلكومات       

       ال نفسك  إ                       فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف   (   :     وسلم                                       ميدان اجلهاد قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه
    )        شد تنكيال أ   و                        ً الذين كفروا واهللا أشد بأساً        يكف بأس                      وحرض املؤمنني عسى اهللا أن 

 أمين الظواهري .الشيخ ااهد د

                                                                                     صاحب العلم احلق فال يكون من أهل العلم الذين جاءت نصوص الكتـاب والسـنة                  م  ت      َ  وإذا كَ 
ٍ            تبحر يف العلوم، بل هو ممن قال اهللا تعـاىل عنـهٍم                                                   مبدحهم باخلشية وغريها، ولو حفظ املتون، و                                              

: }                  اِب أُولَــِئكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيا بِد معى ِمن بدالْهاِت ونيالْب ا ِمنلْنا أَنزونَ ممكْتي ِإنَّ الَِّذين                    ِ َ  ُ   ِ   ِ ْ     ِ  ِ    ِ            ِ      ِ    ْ     ِ     ْ     ِ   ْ   َ     َ    ْ     ِ َّ   َّ  ِ
  .   ١٥٩ /      البقرة }  ِ  َّ        ْ     ّ           َ يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ 

                                                                      ، ويعتذر عن قعودهم عن اجلهاد، وخذالم للمجاهدين بانشـغاله بـبعض                   ل متأول          وقد يتأو     
                                                                                                األعمال الصاحلة، اليت ال تعدل اجلهاد، وخيشى فواا، أو أن مينع منها إذا سـاعد ااهـدين،                 
                                                                                                فينشغل ا عن اجلهاد، وهو يشاهد بالد املسلمني تنقص من أطرافها على أيدي الصليبيني، الذين               

    .                                        وه يف بالده، وهو مل جياهد ومل يعد للجهاد عدته       رمبا دامه
 

  السيفعبد اهللالشيخ ااهد حممد بن 
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                                نا حممد وعلى آلـه وصـحابته                                                                        احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبي           

   :         أما بعد        أمجعني ، 
                              واملواد اليت ادعوا أنهـم            ّ                                                                        فقد اطّلعنا على الدجل والتلبيس الذين جاءت ما وزارة الداخلية مؤخرا ،           

ِ    عثروا عليها ، وأومهوا حتقيق إجناٍز بذلك ، وحرصا على إزالِة اللبِس ، وكشِف األكاذيِب واألالعيِب            ِ         ِ        ِ       ِ                       ٍ                              
ُ                       الَّيت قامت ا وزارة الداخلية ، وعلى بيان احلقيقِة لُألمة ؛ فإننا نبين ما يلي    ِ                                          َّ  :  

 
               وأعدوا هلم ما    {  :                        َّ              األمة ، أمر اهللا به عز وجلَّ فقال                                                إعداد القوة والسالح واجب شرعي على           :    ً أوالً

ِ                                                           استطعتم من قوٍة ومن رباِط اخليِل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوم ال تعلمـوم              ِ          ٍ             
ٍ                                           اهللا يعلمهم وما تنفقوا من شيٍء يف سبيل اهللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون                     ٌ      وليس لألمة قـوةٌ وال     }                          

ِ                 ٌ                    السالِح ، وال نصر وال عزةٌ إال باجلهاد يف سبيل اهللا    ٌ   ّ  هيبةٌ إالّ ب     .  
 

   :                                               اشتمل بيان وزارة الداخلية على األكاذيب التالية     :      ثانيا
ِ                    ٌ        املواد اليت عثر عليها يف خزاٍن يف مكة ، تابعةٌ ألحِد جتّاِر السالِح املعروفني ، وهي معدةٌ للبيع   - ١       ِ  ّ   ِ    ٌ               ٍ                          

                       ً                   ً        ل اجلهادية ، وليست تابعةً للمجاهدين وال مملوكةً                               ٍ                 واالتجار ا ، ومل تعد لشيٍء من األعما       
  .  هلم

      ُ   ّ        ِ                                                                     األسلحةُ الّيت عثر عليها يف شقراء كذلك ألحد املشـتغلني بتجـارِة السـالح ، ولـيس                  - ٢
  .                  ٌ للمجاهدين منها شيٌء

ِ                  ٌ          ٍ          مل تكن تابعةً للتنظيِم ، وإنما هي حماولةٌ لتلفيق مٍة علـى    "  متري "      ُ                      األسلحةُ اليت عثر عليها يف       - ٣        ً            
ِ                     من الشباب امللتزِم ، واألسلحة اليت عثر عليها معهم ال تزيِد عن التسليح الشخصي     ٍ جمموعٍة                                     ِ                .  

   ّ   ّ                  ٌ        َ               ٌ                                           احمللّ الّذي حبي السويدي كذبةٌ ال حقيقةَ هلا ، وهي تابعةٌ لكذبة مدامهة السـويدي قبـل                  - ٤
                    ٌ                                   ُ                                 شهرين ، فقد دوهم مخسةٌ من ااهدين يف السويدي وجنوا بعد أن أُصيب أحد ااهدين ،                

   ٌ              ُ                                      ً                          بعةٌ من املعتدين وأُصيب آخرون ، وكانوا ينقلون أغراضا عاديةً على سيارة بيك أب           ُ      وقُتل أر 
                ً                                                                               صغرية ، فلما منيت الداخلية ذه اهلزمية املنكرة ، ادعت أنها كانت شاحنةً ، وأنها كانت                 
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ـ                هم وجدوا املتفجعوا أنا اآلن كذبةً أُخرى ، واد متفجرةً ، وقد أحلقوا قلُّ موادت                                             ُ  ً                        ً            ُّ     راِت يف     ِ   
  .  ٍّ                            َ                                         حملٍّ جتاري ، وااهدون ليسوا أغبياَء فيضعوا أسلحتهم يف مثل هذه األماكن املكشوفة

ٍ                                               ما وجد يف جدة ، عبارةٌ عن سالٍح عادي ، ومن رآه علم أنه سالح شخصي ال يزيد عـن    - ٥       ٌ                    
ٍ       ّ      رشاٍش ومسدس ، وقلَّ أن جتد بيتا يف بالِد احلرمني خيلو من سالٍح ، وقلّ أن يس                  ِ                 َّ             ٍ     وال افر أحد           

ِ         حيمل معه سالحا يدافع به عن نفسه وماله وعرِضه يف حاالِت الطوارئ         ِ                                        .  
 

ٍ                       بعد حرب العراق ، وإدراِك اُألمِة اخلطر املُقبل عليها ، والّذي ال تأمنه بـني غمضـِة عـٍني                       :     ً ثالثًا    ِ                 ّ               ُ         ِ  ُ    ِ                       
ِ                                                        وانتباهتها ، تسلّح كثري من الناِس وحاولت احلكومة منع ذلك ، واعتقلت عددا من                             ّ                   التجار يف أحناٍء    ٍ            

        محلة نزع  "                            ٍ                                                          متفرقة ، وازدادت نقاط التفتيش بكثافٍة ، واستمرت احلملة بعد حرب العراق حتت شعار           
ِ        ُ                                     ّ                                  ، فلما أدركِت احلكومةُ عجزها التام وفشلها الذريع ، وعلمت أنّ املسلمني لن يتركـوا                  "      السالح            

ِ                               سالحهم ، قامت ذه احلمالِت إلرهاب الناس وختويفهم من ا                               ، قتناء السـالح أو االحتفـاظ بـه                                  
  .                                                  ِ       وأظهرت اقتناء الرشاش ، بل حتى املسدس الشخصي ، يف صورِة اجلرمية

 
     ّ                                                          ً        ود الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً           { :              َّ     وصدق اهللا عز وجلَّ     

ِ           هدف إىل نزِع السالِح مـن                                       ّ                                ، وما احلمالت اليت تشنها الداخلية إالّ من هذا الباب ، وال ي              }      ً واحدةً       ِ          
  .              ِ         الناس من يريد باألمِة خريا

 
                                                                    ٍ         ً                ااهدون يف جزيرة العرب يعدون بفضل اهللا العدة ، وجيمعون ما استطاعوا من قوٍة ، إضافةً                    :      رابعا

ِ                                                          ّ    ِ                        إىل اخلرباِت القتاليِة الّيت اكتسبوها يف شتى ميادين اجلهاد ، ومل يعدوا هذه العدة ، وال مح                         َ    لوا رايـةَ          
           ٌ                                            ال تكون فتنةٌ ويكون الدين هللا ، وقد أخـذوا علـى                                              ون كلمة اهللا هي العليا ، وحىت                َّ      اجلهاد إالَّ لتك  

ٍ         ً                                      ً           أنفسهم عهدا مبحاربِة أمريكا يف كلِّ مكاٍن ، وخاصةً يف بالد احلرمني اليت اختذها الصليبيون قاعـدةً               ِّ             ِ                 
ِ                         نستان والعراق من قواعِدها املتفرقة ، وعلى                                 ِ                ُ               النطالق احلملة الصليبية وقيادِتها وإدارا ، وغُزيت أفغا                             

ِ         ُ      رأِسها قاعدةُ سلطان   .  
 

                                                                                            بين ااهدون مرارا كذب وسائل إعالم الدولة العميلة اليت ال ندري ما يف جعبتـها مـن                     :      خامسا
ٍ                                                 ّ                      ُّ           جديٍد يف حرب اإلسالم واملسلمني ، وأوضحوا أنهم لو كانوا يكفّرون عموم املسلمني ويسـتحلُّون            

                                                                                         ا ذهبوا ليقاتلوا دفاعا عن املسلمني يف أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وكشمري                        دماءهم ، م  
 هم يكفّرون من كفّره اهللا ورسولهني ، ومنهم من ال يعرف من اإلسالم إالَّ امسه ، ولكنوالعراق والفلب             ّ         ّ                 َّ                                             

             ّ     ني الوضعية احملكّمة                   من حتكيم القوان    :                                                           يف اآليات احملكمة واألحاديث الصحيحة ، وأمجعت عليه األمة          



 

 

 

٣٤  

ٍ                                                         اليوم يف بالد احلرمني ، ومجيع بالد املسلمني ، ومن حتاكٍم إىل األمم املتحدة واتخاذها ربا له الطاعة                                                                
ِ                               ٍ                ٍ                      املطلقة ، حتى يف حصار املسلمني وقتاِلِهم واإلعانة على قتلهم ، ومن مواالٍة للكافرين وإعانٍة هلـم                   ِ                               

                                               َ              ذين يسبون اهللا ورسوله ودينه ، والذين يـدعون األوليـاَء                                                على املسلمني ، ومن محاية املشركني ال      
ِ                          والصاحلني ويستغيثوم من دون اهللا ، مع معاقبِة من يدعو إىل التوحيد ولو كان باللساِن وسـجنه                                                      ِ                                       
                                                                               ِ        والتنكيل به ، ومن الدخول يف الكفريات العظيمة ؛ كاملسامهة يف احلملة الصليبية على اإلسالِم ، وغري 

  .            امع عليها              ذلك من النواقض
 

  ّ                    ُ        ُ   ُّ                                ّ                    إنّ حربنا مع أمريكا جمالُها العاملُ كلُّه ، وإنا لن نتوقّف بإذن اهللا حتى نرى النصر ، أو ميـن     :         سادسا
  :                                                                                                   اهللا علينا بالشهادة ، ونقول ألعدائنا من األمريكان ، ومن حالفهم كالربيطـانيني ، وعمالئهـم                 

 ُ                  ّ       قُل هل تربصون بنـا إالّ       {  :               مات العميلة                                                      حكومة كرزاي ، وحكومة برويز مشرف ، ومجيع احلكو        
ٍ        ٍ                                               إحدى احلُسنيني؟ وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاٍب من عندٍه أو بأيدينا فتربصوا إنا معكـم                                                       ُ       

  . }       متربصون
 

                                                  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسـق بنبـأ           {  :                                             ندعو املسلمني مجيعا إىل العمل بقوله تعاىل            :      سابعا
  .                                                       العمل لدين اهللا ، واجلهاد يف سبيل اهللا بالنفس واملال واللسان     ، وإىل  }        فتبينوا

 
                                                        ّ                                             نسأل اهللا أن يعز اإلسالم واملسلمني ، ويذلّ الشرك واملشركني ، ويدمر أعداء الدين ، وأن يربم هلذه                  

ٍ                           ِ                                            ُ    األمة أمر رشٍد يعز به أهل الطاعِة ، ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر ، وتكون كلمةُ            اهللا هي            
  .      العليا

                                                                                                       واهللا أعلم ، وصلى اهللا وسلم على إمام املرسلني ، وقائد الغر احملجلني ، حممد بن عبد اهللا وعلى آله                    
  .            وصحابته أمجعني

 
 وكتبه

 إخوانكم ااهدون يف جزيرة العرب
 هـ٢٥/٨/١٤٢٤الثالثاء 
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 بإذن اهللا







 حفظه اهللا تعاىل











يرويها أحد ااهدين الذين شاركوا فيها 





 

 
  :     الكرمي                 وبعد أخي القاريء 

          الـة ،                                         أتينا إىل ختام هذا العدد مـن          د     ها ق 
                رضاكم وإعجابكم                                سائلني اهللا أن تنال رضاه مث     

  : ن                                         ، وإن كان لنا من طلب فهو التنبيه على أمري
  :     األول 

                                             أن تقوم بنشر هذه الة وتوزيعها بقدر الطاقة و 
                                   ولو أن تطبع نسخة واحدة وديها         ،          اإلمكان  

                                                 ملن حتب ، كي ينتشر اخلري ، ويعم النفع ، وال           
                   ً                           حتقرن من املعروف شيئاً ، وال حتتقرن مـن مل          

     ً                              لتزماً بالدين فرمبا كان تأثره ا                ً     يكن مستقيماً وم  
                                               وانتفاعه مبحتواها أكرب ، واهللا يهدي من يشاء        

   ..               إىل صراط مستقيم 
  :      الثاين 

                                              أن تستفيد من هذه الة حق االستفادة وذلك        
                            فمىت ما علمت احلق الزمـه         ،                    بالعمل مبا فيها    

                                             واعمل به ، وال تستكثرن من حجج اهللا عليك         
   ،                 ف من األعـداء                                  ، وال يثنينك عن العمل اخلو     

 فما قد               ر اهللا سيقع واملوت آٍت ال          ٍ            ، ولكن       حمالة                 
  :               كما قال القائل 

        وإذا مل يكن من املوت بد                       
                                                         فمن العجز أن متوت جبانا

                            حىت ترضى ، اللهم اجعل                           اللهم خذ من دمائنا     
                                                مماتنا شهادة يف سبيلك ، مقبلني غري مدبرين ،         

  .   يه                      إنك ويل ذلك والقادر عل
 
 التحرير
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 العدد
 الثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 


                                               

                                               
                                                  

                                   
                                             

                                               
 

 


 

 حممد بن أمحد السامل: يكتبها                         


          عبد العزيز بن مشرف البكري :     شعر 


 



يكتبها عبداهللا السعدي 


 

 لقاء مع الشيخ عبداهللا الرشود





  :فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم

 

 

  
 

                     ال يقوم الـدين إال     
ــدي  ــاٍب يه ٍ           بكت     

     وكفى  "          وسيف ينصر 
 "          ً      ً بربك هادياً ونصرياً
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                                                                                                  احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على إمام ااهدين ، وقائد الغر احملجلني ، وعلى آلـه                  
ٍ                        وصحابته وتابعيهم بإحساٍن إىل يوم الدين ، أما بعد                       :  

                                                            بطني يف الثغور يف مشارق األرض ومغارا ، ومجيع إخواننـا                                               فنهنئ ااهدين يف سبيل اهللا ، املرا      
  .                                                                           املسلمني بشهر رمضان املبارك ، أسأل اهللا أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصاحل األعمال

  .                                                     ّ                                        وهذا الشهر هو الذي كان السلف يدعون اهللا ستة أشهر أن يبلّغهم إياه ، وستة أشهر أن يتقبل أعماهلم فيه
                             ُ                          من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من             : "                                   يه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              ّ           وهو الّذي قال ف   

   ".                             ُ                     من قام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه "           ، وقال فيه   "     ذنبه
ٍ                                                                                                فعلى كل مسلٍم أن يتزود منه الطاعات ، ويغتنمه يف التوبة من الذنوب واملعاصي ، ويكثر من قراءة ا                         لقرآن            

ِ                           والتقرب إىل اهللا بالصوم والصالِة والذكر والدعاء والصدقِة ، فما هو إالّ أياما معدوداٍت ، أمِس دخـل ،                          ٍ              ّ             ِ                       ِ                          
  .                                 َ                                          ّ وغدا خيرج ؛ فالسعيد من غنم فيه اجلنة ورضوانَ اهللا ، وسلم من النار وسخط اهللا عز وجلّ

                                   سبيل اهللا خصوصا ، وال يسـتجيبوا                                                                     وعلى أصحاب األموال البذل هللا يف املصارف عموما ، ويف اجلهاد يف           
ِ                                                          ً                                  لطواغيت األرِض الذين يريدون أن مينعوا هذا الوجه من مصارف الصدقات استجابةً ألمريكا ، واجلهاد يف                            

ٍ           لو ضاق املال عن إطعـام جيـاٍع           : "                                                                    سبيل اهللا من أوىل مصارف املال ، حىت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية                                       
ِ                         واجلهاِد الذي يتضرر بتركه قدمنا    "                   اجلهاد وإن مات اجلياع     

ٍ    ّ                                               واعلموا أنّ من خاف شيئًا وكل إليه ، ومن ترك أمر اهللا ألمر خملوٍق سلّط املخلوق عليه ، واحلرب بـني                                                         ً           ّ           
                                 ٌ                                                                أولياء الرمحن وأولياء الشيطان قدميةٌ مل تبدأ اليوم ، وإنما تضاعف األجور وتنال اإلمامة يف الدين ، بالصدق 

ٍ                                     نشط واملكره واخلوف واألمن ، وإالّ فما قيمة عبٍد يعطي يف اليسر والسـراء                                            والثبات يف العسر واليسر وامل                 ّ                            
                                    واألمن ، ومينع يف العسر والضراء واخلوف؟

ٍ                                  ّ                                             يف هذا الشهر كانت غزوة بدٍر الكربى ، وكان نصر اهللا العظيم ، وذلّ الشرك واملشركون وعز اإلسـالم                                            
ٍ                                     وطُ كابٍل بأيدي الصليبيني وأعوام وأشياعهم من                         ويف هذا الشهر ، كان سق                                  واملسلمون ، فأين من يأتسي؟         ُ  

ِ                                          يف هذا الشهِر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قائمـا                                                    العمالء املنتسبني إىل اإلسالم ، فأين من يثأر؟                  
ٍ                            ِ                       بالعريش يدعو اهللا ويسأله النصر ، فأقلُّ واجٍب على املسلمني رفع األكف بالدعاِء للمجاهدين الصامدين يف      ُّ                                   

ٍ                                                               ، والتضرع إىل اهللا أن ميدهم مبدٍد من عنده ، ويؤيدهم وينصرهم على عدوهم يف كل مكـان ، وال               الثغور                            
ِ         ِ          يبخل على ااهدين بالدعاء يف أوقاِت االستجابِة ومواطنها                                .  

ٍ                                                    ونسأل اهللا أن ينصر إخواننا ااهدين يف كل مكاٍن ، ويسدد رميهم وجيمع صـفوفهم ويوحـد                                                           
ٍ          م شهر فتٍح ونصٍر وعز ومتكني                       كلمتهم وجيعل هذا الشهر هل      ٍ         .  

ٍ              وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحابته والتابعني هلم بإحساٍن إىل يوم الدين                                                         .  
 سليمان الدوسري/ أخوكم 
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ٍ                                     ّ                                   غاب اجلهاد بأحكاِمِه عن كثٍري من الناس واملواضع يف هذا العصر ،  وقلّ املعتين به بني أهل العلم من                  ِ ِ                 

  .   ّ       ّ  معلّميه وطالّبه
           ين يف اإلسالم أبو بكٍر الصديقلُ من قاتلَ املرتدين ، وأوومن أنواع اجلهاد جهاد املرتد                    ٍ                        َ        ُ                                   رضي اهللا عنه              

       ّ          قتاله مثّ اتفـق                  عزمه على                    ّ                                                         وعنه عرفت سننه وأحكامه ، ومل يقع اخلالف يف قتال املرتدين إالّ يف أول             
  .                      الصحابة رضوان اهللا عليهم

   :                                                   وت النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر قبائل العرب ، فمنهم           وقد ارتد مب
                            ٍٍ        وسلم ، كمن آمـن مبسـيلمة وسـجاحٍٍ                                                 من كانت ردته باإلميان بنيب بعد حممد صلى اهللا عليه   -

  .                              واألسود العنسي وغريهم من املتنبئني
ٍ                         ومن كانت ردته جبحود الزكاة وإنكار أنها تعطى ألحٍد بعد النيب صلى اهللا عليه وس -                                              لم  .  
  .                                    ِ     ومن كانت ردته باالمتناع عن أداء الزكاِة فقط -
                                           ً    ٌ                                               ومن أحلق باملرتدين ممن ال جتب عليه زكاةٌ أصالً ، ومل جيحد وجوا ، ومل يؤمن بنيب بعد حممد                    -

  .                                                       صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنه قاتل مع قومه ملا قدم جيش املسلمني
ٍ                                       وقد اختلف أبو بكٍر وعمر أول األمر يف تكفري مانعي            ِ                        الزكاة لغري جحوٍد وقتاِلِهم على الصحيح كما                         ِ      ٍ               

                           ّ                                   ٍ                                       ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مثّ اتفقا ومل خيتلف الصحابة بعد ذلك يف شيٍء من أحكام املرتدين يف                   
  .                                                  ردم وال قتاهلم ، ومل خيتلفوا يف أحكام طوائفهم ومعينيهم

                                       نعه مبنعتها ليس فيـه اخـتالف ال يف                                                                             فاحلكم على طائفة املرتد اليت تقاتل معه ، ومتتنع مبنعته ، أو مت            
                        ّ                            ّ                                              تكفريهم وال يف قتاهلم كما دلّت عليه اآلثار الصحيحة ، واألدلّة املستفيضة ، وأحسن من حبثه شيخ                 
                                                             ّ                                             اإلسالم ابن تيمية يف أكثر من موضع وأوفاها كالمه عن غزو التتار ، مثّ عبد القادر عبد العزيـز يف                    

  .                              كتابه اجلامع يف طلب العلم الشريف
   :                                              ن املواضع اليت عمل فيها ااهدون ذا احلكم اليوم   وم
                                                                                               أفغانستان ، يف معاملة حتالف الشمال ومن قاتل مع التحالف ، ومعاملة كرزاي األصلي وجنود                -

  .                                                                          كرزاي ، ألم طائفة أمريكا وأعواا ، مث هم أيضا أعوان املرتدين كرزاي ، وأمثاله
ِ                                              ة وجنوِدها ، فيدفعوم ويقومون بالعمليات النوعية عليهم                                الشيشان ، يف معاملة احلكومة العميل -       .  

         



 

 

 

٥  

                           ّ                                    حراس امعات الصليبية ، وموظّفي الطوارئ ، من محل السـالح                                    بالد احلرمني ، فاحلكم يف       -
                                                                      ّ                          منهم ليحارب ااهدين به ، دفاعا عن احلكومة العميلة ، أو عن الصليبيني احملتلّني ، ومثلهم                

  .   ّ         موظّفو املباحث
                                                               ً                     فيمن دافع منهم عن الصليبيني بسالحه ، أو طلب ااهدين وهامجهم امتثاالً ألوامـر                    احلكم  

      ّ                                         ٍ   َ            ُ       ِ            أن يقاتل قتالَ ردٍة ، وحيكم له يف احلكم الدنيوي الظاهر ذا ، مثّ يبعثُ يف اآلخـرِة              :          املرتدين  
             أنه إن كان يف   :      نيته            ِ                                            ّ                  يوم القيامِة على نيته كما ذكر شيخ اإلسالم مع التنبيه إىل أنّ معىن بعثه على     

                                                                                                        حقيقة حاله له مانع من موانع الكفر الذي ارتكبه فهو عند اهللا مؤمن ، وإن مل يكن له مانع من                    
                                                                                                          موانع الكفر ، وإنما دفعه ملا فعل طلب املال والدنيا ، فهو ممن استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة                  

  .        نا دائرة                                             ، وإن كان دفعه اخلوف فهو ممن يقولون خنشى أن تصيب
  .                          ّ                                     هذا ، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلّم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

 ناصر النجدي


 
 
 
 
 
 
 

 

  .                                                        احلمد هللا قاهر اجلبابرة ، كاسر األكاسرة ، قاصم ظهور القياصرة 
  .      يهود                                                              أسعد جد ااهدين فما زال يف صعود ، وأخزى أجناس اجلزيرة وأذهلم من آل

ِ       ُ                                     والصالة والسالم على من جِعلَ رزقه حتت ظل رحمه ، وجعلِت الذلةُ والصغار على من خالف أمره ، وعلى                            َ  ِ                      
ُ      ّ                            صحبِه اُألىل تقطّعوا حوله ، وعن ميينه ، ومشاله     ِ   ..   

                                                            سعد  وسلمان والقعقاع قد عربوا       إياك نعبد من سلساهلا رشفوا
    ...             إخوة العقيدة 

 يال         خلوا املنابر للسيوف قليالقلنا وأصغى السامعون طو
   !!    ً       وبناًء عليه 

                                                                                     ً     فاكتبوا هذا اخلطاب باخلناجر على رؤوس العلوج  ، وانقشوه برصاصاتكم يف صدورهم ، وانفثوه هلباً حيرق 
   !!            ً       ً                                          عقوهلم ، وشراً مستطرياً  ينفض غبار أمنهم ومزقوهم بعد ذلك بعون اهللا 

   !   ة                    ها قد أتى يوم احلقيق    ...            شباب اإلسالم 
                                                        ً               ً           ً    ختبار ، يوم الفداء والتضحية ، يوم مل يعد الكفاح فيه هتافاً وتصفيقا بل فداًء واستشـهاداً                  يوم الصدق واال  

     ...                                                                 ورجولة ، يوم ال ينفع اخلائنني فيه خيانتهم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار 

 قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض  
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   !!      عليكم                                                                            ها هم العلوج قد دنوا منكم بل قد أظلوا بأرضكم ، هاؤم أؤالء يعرضون أنفسهم 
                فما رأوا منكم       !!                                                                                        إم يتبخترون يف معسكرام على أرض اجلزيرة تبختر اآلمن املطمئن ، ومل ال يفعلون ؟              

                                                    ً                                                                إال القعود عنهم ، وأمي اهللا لو رأوا منكم ضة عمرية ووثبةً أيوبية ملا قعدوا يف أرضنا واستقروا ا استقرار                    
   !!                من ال يريد اخلروج 

   ؟؟                    أي شباب اإلسالم مالكم 
                                     ّ                                                                       مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثّاقلتم إىل األرض ، أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة           

   .                                                ً      ً             ً                   ً الدنيا يف اآلخرة إال قليل ، إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم وال تضروه شيئاً 
                           أخشيتم هؤالء احلمر العلوج ؟ 

                                           ً                     ً                   ما علمنا عند لقاءهم ، ملا رأيتموهم إال نعاجاً تساق إىل الذبح ، وإماًء تساق إىل السيد ،                    أما واهللا لو علمتم   
  .                                    وشراذم ال ترى منها إال الظهور واألدبار 

                                         ً      ً                                                        أم أنكم تريدون أن جتعلوا نصرتكم لإلسالم جملساً مكيفاً جتتمعون فيه على كلمات أليب عبـداهللا تبثهـا                  
ٍ       القنوات ، وتتابعون مقاالٍت للمجا                            هدين وبيانات عرب الشبكات ؟                        

                      جاهدوا منكم ويعلـم                           اجلنة وملا يعلم اهللا الذين                                                                 أحسبتم أن النصر يسترتل مبثل هذا ؟ أم حسبتم أن تدخلوا            
            الصابرين ؟؟

ِ        أَم حِسبتم أَن تتركُواْ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ولَم يتِخذُواْ ِمن دوِن ا             ِ ْ  ُ  ِ     َ    ُ  ِ  ْ         ِ َّ    ّ     ِ َ      َ   ْ  ُ      َ     ِ    َ  ِمِننيؤالَ الْموِلِه وسالَ رللِّه و   ِِ   ْ   َ    ِ ِ    َ    ِّ  
      ؟؟    ِ  وِليجة

      ؟؟ َ               ْ  ْ          ُ  ِ َ    ِ ْ  َ     ِ َّ   ُ َ    ُ  ِْ     َ   َ   ْ   ْ  ُ      َ     ِ    ْ ِ ُ  ْ       أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضـراء وزلِْزلُـواْ      
     ...!                 وما أحسبكم فاعلني                                       ً ويلكم أو حسبتم ذاك ؟ قد خبتم وخسرمت إذاً 

  ِ              أِلأا اجلزيرة ؟؟                         أي شباب اإلسالم مالكم ؟؟ 
                             أمل تنجب اجلزيرة من قد علمتم ؟

                                                اخلطاب رضي اهللا عنهما وإخواما ممن قاتلوا املرتدين     بن                                           أمل تتروى هذه اجلزيرة بدماء عبداهللا بن زيد وزيد
   ؟ 

                               ين وسـلطان القحطـاين وحممـد                   وتركي الدند                                                           أتراها مل تشرب إىل حد الثمالة من دماء يوسف العيريي           
    ...            واحر  قلباه     ؟       الشهري

ِ   قوم  كرام السجايا أينما ذ ك روا           يبقى املكان على آثارهم ع ط ر ا                                       ِ ُ                         
   !!       اجلزيرة 

                                           يف سنته على أن بينكم يا أهل اجلزيرة وبني اهللا                   صلى اهللا عليه وسلم                     يف كتابه أو حممد نبيه      تعاىل        هل نص اهللا
                  ٌ                                                           أو أن أرضكم أثريةٌ عند الشارع احلكيم لدرجة أنه ال يخرج منها من أراد تدنيسها ؟؟      نسب ؟؟

   !!                                                 أي انتكاس يف العقول وأي فهم سقيم حتمله تلك الرؤوس ؟
     ...!       اجلزيرة 

   ..                             أمكم الولود اليت أجنبت الفرسان 
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     ...!       اجلزيرة 
    ...               الشرك والطغيان                    ً        ليت قدمت للعامل سيوفاً هللا تزيل       أمكم ا

     ...!     زيرة   اجل
    ...                                                 أمكم العظيمة وأرضكم العريقة دنس العلوج ا احلرمان 

     ...!       اجلزيرة 
                                                                    أرض األحرار من أبناء القبائل العريقة يدنسها األخسة األذلة مث ال تنهضون ؟

ــاقرةٌ            ــيين عبـ ــرة يف عـ ــا اجلزيـ                        ٌ                       أنـ
ــها   ــني اهللا حترسـ ــرة عـ ــا اجلزيـ                                      أنـ
ــربوا   ــد ع ــاع ق ــلمان والقعق ــعد وس                                         س

ــت  ــٍد          وقاتلـ ــالك يف أحـ ــا األمـ                  ٍ          معنـ
ــلوا    ــد غس ــزن ق ــاء امل ــالك ريب مب                                        أم
وكلــــم اهللا مــــن أوٍس شــــهيدهم                     ٍ               
ــا  ــوس فم ــع النف ــى بي ــهيداً عل ــن ش           ً                                فك

 

  ــرف ــوان والش ــتح والرض ــر والف                                        الفج
  ــف ــا يقـ ــاٍت دهرنـ ٍ                       ويف رىب عرفـ            
ــفوا   ــاهلا رش ــن سلس ــد م ــاك نعب                                       إي
                                            حتت العجاجـة مـا حـادوا وال انكشـفوا         
   ــف ــروح ختتط ــٍة وال ــان حنظل            ٍ                         جثم

        ٍ                          غــري ترمجــٍة زحيــت لــه الســجف    مــن
حتــوي الضــمائر منــا فــوق مــا نصــف                                        

 

                                   ً                                                                           فدونكم يا أبناء اجلزيرة األحرار مأدبةً يسيل هلا لعاب األبطال ، دونكم دونكم وال يردنكم أحد أن تردوا                  
   !!                                   ً        حوض بين األصفر وتستسقوا من دمائهم علالً بعد ل 

                هي القاعدة ؟                   فلعلكم تتساءلون من     ...                       أما أنتم أيها األمريكان 
      !! ))                                                         ً                لقد حاربنا القاعدة يف كل مكان ، ولكننا كلما قطعنا هلا ذراعاً نبت مكانه ثالثة    (( 

         لقاعدة ؟   ا                    أتريدون أن تعرفوا ما
          لقاعدة ؟    ا           ليت شعري ما          ..!!        القاعدة 

            دة كتيبة اهللا                                                                                      القاعدة غضب اهللا على من كفر به وأشرك ، القاعدة عقوبة اهللا دمر ا أمريكا ودكدك ، القاع    
  !             حق ا من حترك  ل                 َ       ّ                               متضي ال يضرها من خذَل أو خذّل أوبرك ، والقاعدة كتيبة اهللا فلي

                                                                                                     أما واهللا لتجعلنكم سيوف اهللا أحاديث ، ولتمزقنكم كل ممزق ، مث ليفرحن بذلك كل صـبار شـكور ،                  
            ً               عوها إال قليالً منهم ، ،                                                                                        ويطأطئ رأسه كل حقري كفور ، وأمي اهللا لقد صدقت أمريكا ظنها على الناس فاتب              

ِ                                                                               أما واهللا ليصينب أمريكا من هذا القليِل الوبال والنكال ، وإننا نقول إلخواننا الذين أذاقوكم من صـنوف                                                     
   ً                           ً                                   صرباً فقد صوت احلديد والتحم ، صرباً فقـد جاشـت النفـوس ،                :                                       النكال ما مل جتدوه عند الفيتناميني       

                                                         عون اهللا ربنا ، فاللهم أعنا عليهم اللهم أعنا عليهم اللـهم                                               واستخذى العلوج وعما قليل ليذهنب شذر مذر ب     
     ! .                ً                                                          أعنا عليهم وصرباً إخويت فالنصر صرب ساعة ، وقوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض 

 
 ي مسري املك/ األستاذ وكتبها
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 ..نعم ، معركة وإن رغمت أنوف الذين ال يفقهون   !معركة السويدي 
    ...                                                 فئة تقاتل يف سبيل اهللا ، وأخرى تقاتل يف سبيل الطاغوت   :                            يها الصفان ، والتقى اجلمعان        تقابل ف

                                                                                                         حزب املؤمنني الصادقني ااهدين املدافعني عن حرمات املسلمني ، أمام حزب بوش وآل سلول املتحالفني علـى                 
  .                         حرب املسلمني وقتال ااهدين 

    هـ     ١٤٢٤         من عام                     شر من شهر مجادى الثاين        الرابع ع                                      بدأت القصة قبيل العصر  من يوم الثالثاء 
                                                                              ااهدون وعددهم مخسة حيملون أغراضهم يف سيارم  ومعهم سالحهم الشخصي الذي                 ...                    كانت بداية هادئة    

                                                     كلما تذكروا تأرخيه معهم يف قتال الصليبيني ازدادوا            ...                                    مع مرور الزمن وتكالب األعداء                يتضاعف           ً  عشقوه عشقاً 
      ...                    هداء من رفقاء الدرب                          رؤيتهم له تذكرهم دماء الش     ...  م             عشقا إىل عشقه

  .                    علموا مبا يدبره اهللا هلم         عطل وما                                                              كان ااهدون يستقلون سيارتني فتعطلت إحدامها فوقف ركاا ليصلحوا ال
    ...                                           حاولوا إصالحها فلم ينجحوا وكان أمر اهللا مفعوال 

    ...                                   ها أمري اموعة بتأخر إخوام وفقدوهم                                             يف هذه األثناء أحس أصحاب السيارة األخرى واليت في
                          أين أنتم؟ ، وملاذا تأخرمت ؟  :                                     اتصلوا م ، وسألوهم السؤال االعتيادي 

      ...                       بعيد عن الطريق العام                   عطلة وحنن يف مكان غري          السيارة مت   :              فأخربوهم اخلرب 
   ..                             من ذكر املكان أوما يدل عليه                                                                 كان ااهدون يدركون املراقبة الشديدة للهواتف احملمولة فكانوا متحرزين

                    حنن قريب من خمـرج       :                                                                                       لكن أحد اإلخوة هداه اهللا كان راكبا جبانب املتحدث باهلاتف احملمول فرفع صوته قائال               
                   يف مدينة الريـاض                   معلم بارز    -                           رضي اهللا عنها وعن أبيها      -                                  خمرج عائشة بنت أيب بكر الصديق         -      ،      ...       عائشة  

   رة                                                                                بع إال أن يسلك هذا الطريق من بدايته من جهة الطريق الدائري اجلنويب وأقرب سيا                    ما على املتا                  ويسهل حتديده   
                                                                          وصلت سيارة ااهدين الثانية وذهبوا إىل مسجد قريب ليحضروا منه املاء                 ،                                عطلة ستكون هي اهلدف املرصود      مت

     مـا     ...                      كن السيارة مل تعمل      ل     ...                                           فقد تعطلت السيارة بسبب ارتفاع احلرارة         )           الراديتر    (                           ليملؤوا  خزان السيارة     
      ...                                        ن تنقل السيارة أو تسحب إىل حيث ميكن إصالحها أ  :     احلل        احلل ؟

     يارة                                                                                                  وفعال بدأ اإلخوة ااهدون بنقل أغراضهم من السيارة املتعطلة إىل السيارة األخرى ليقوموا بعد ذلك بنقل الس 
                              وكان يركبها شخصان عليهما لباس   )     ٢٠٠٢  (       موديل   )       كابريس  (     نوع                           يف هذه األثناء مرت سيارة من     ،         املتعطلة 

            ما بقي من                    ً يقول أحد اإلخوة قاصاً                              مها مث مضى  وكان يتصل جبواله                                                  رياضي فاقتربا من سيارة ااهدين وسلم أحد      
                 ما هي إال حلظات                                         نه شيء فقد كان أسلوبه مريبا ،                                                رددت عليه السالم ولكن كان يف نفسي م         :                أحداث املعركة   
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  مث      ...                                          وحلظات وإذا بسيارة أخرى تقـف أمامنـا          ...                      فوقفت أمام سيارتنا      )        فكتوريا    (                      حىت جاءت سيارة شرطة   
             مباشرة جهزت        ....                                               فشكلوا حلقة نصف دائرية فأحاطوا بسيارتينا          ...                     مث أخرى من جانبنا          ...                 أخرى من خلفنا    

       إىل غري       ..]         لطواغيت                                                                 اجلهاد يف سبيل اهللا ، اإلرهاب ، التمسك بالتوحيد ، عداوة ا             [                 فالتهمة جاهزة        ...      سالحي  
                                   فكنا نفضل الشهادة على أن نبقى أسرى   ]                                إما  النصر أو الشهادة أو األسر [                والنهاية معروفة      ...               ذلك من الفضائل 

    ...                                       لكن األمري اين وقال اصرب ننظر ماذا يريدون      ...                                     يف أيدي الطواغيت أذناب أمريكا وعمالئها 
              يريد إخـراج               عرفنا أنه      ،    ]                                 هو الشمري ورتبته وكيل رقيب       و  [       يارة                                               نزل أحد اجلنود من سيارته واجته حلقيبة الس       

         مل نكـن    .  ..                         وسلم عليه ليستطلع األمر     ]                شاحل العتييب   [                      ذهب إىل أحد اجلنود                       نزل أحد اإلخوة و     ] 3G [      سالحه  
    ...                                                  قاصدين ملواجهتهم ابتداء ، وإال لرميناهم من أول وهلة 

     ألي           مسـتعدا            يف السيارة   ان      حيث ك   ]       ناصر  [             نظار صوب األخ                                                مل يرد اجلنود شيئا سوى أم كانوا مركزين األ       
    ...     ال ختف    ...     تعال    ...     تعال   :                      طارىء وكانوا ينادونه 

              ولكنه فشل فقد   ) 3G (                 بعد أن أعرض عن   )          أبو حمالة   (                                 رقيب الشمري وهو حياول جتهيز مسدسه                انتبهنا للوكيل 
                                    وأخريا رفع سالحه ووجهه علـى األخ            ...      عيفة                                                             كان يرتعد وتنتفض يده فاخلوف مأل قلبه، وخربته بالسالح ض         

    ...     ناصر 
 وأقصر  أقل  بل  رعب  ثواين          فدارت رحى احلرب اليت مل تكن سوى

    ...                                                           وهنا بادرت بإطالق النار على الشمري طلقات متعددة ففارق احلياة 
                               به بعقب املسدس وقد مكنه من                                             احلريب قد أمسك بأخينا ناصر وأخذ يضر                                                مث حانت مين التفاتة وإذا باجلندي جابر      
  د                                 أطلقت على اجلندي احلريب من بعي      ف                                      سمه داخل السيارة ليأخذ سالحه ،                                           ذلك أن األخ ناصر كان قد أهوى جب       

  .  ..       فقتلته   )    ملم ٩  (               عليه من مسدسي                    فاقتربت منه وأطلقت                             فلم يتوقف عن ضرب األخ ناصر ، 
      )....            رقيب الشمري                      اجلندي احلريب ، والوكيل   (     نان                      اآلن قتل من العساكر اث

                                                فالتفتنا ملصدر الصوت فإذا أحد اجلنود يركـب              ،    )            أقرب فرقة     ..            أقرب فرقة     ..            أقرب فرقة     (  :               ً   وفجأة مسعنا صوتاً  
     ..               اهللا له يف خري    مد          املدد ال                                                   ً سيارة من سيارات الشرطة احمليطة بنا ويتصل جبهازها طالباً

                                                         ماية فتوقفت السيارة وال ندري هل قتل قائدها أم تظاهر باملوت                                               فرمينا السيارة من اإلمام فتحركت قليال مث زدنا الر
...      

                وكان قد انطلق     ..                          من حقيبة سيارة الشرطة       3G                                    يتابع أحد اجلنود الذين أخذوا                                      يف هذه األثناء كان أحد األخوة     
    ...       فأصابه       فرماه     ...                                      رمبا كان يريد اختاذ ساتر يرمي من وراءه   )         السطحات   (                         يف الساحة اليت تقف فيها      ً مسرعاً

                            بعد ذلك ركبنـا سـيارات           ...                  بادرنا باالنسحاب        ...                                      مث سقط السقوط األخري فلم يقم بعده           ...             سقط مث قام     ف
                          فيها مفتاحها فأبعدناها عن   )         اللومينا  (                     فكانت إحدى السيارات      ...                                              الشرطة لتخليص سيارتنا من الطوق احمليط ا        

       ......                                             دفعناها بسيارتنا إىل أن استطعنا إخراج سيارتنا                                    وأما السيارة األخرى فلم جند مفتاحها ف   ...      دربنا 
                                                                                                                    سلم اإلخوة مجيعا إال األخ ناصر فقد أصابته إصابات بالغة كنا نظن أنه استشهد بسببها حيث كان ينظر إلينـا                    

    ...                                                       ولو كان عندنا أي احتمال حلياته ملا تركناه يف أيدي الطواغيت                             ال رأسه ، فجزمنا باستشهاده ،        حلظة مث م
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    ...                                                                               علمنا فيما بعد أنه ميت دماغيا وأنه ما زال يف املستشفى نسأل اهللا أن يكتب له األصلح    حيث
                                                                                                                حينما جزمنا باستشهاد أخينا انسحبنا من املنطقة وخرجنا من حي السويدي خالل دقائق وكان ذلك  كله قبيل                  

     ....                                                    أذان العصر بقليل  حتركنا إىل منطقة آمنة وغرينا السيارة 
          رأينـا                        وحنن مـتجهني إىل بيتنـا                                                                     نا تلك املنطقة اآلمنة بعد ساعة إال ربع من بداية املعركة ووقتها                       بعد ذلك غادر  

                                                  بعد ذلك بدأت مسرحية وزارة الداخلية الفاشلة            ...                                 لق يف السماء وتتوجه للمنطقة                                    الطائرات تنطلق من املطار وحت    
     ارات                               قوات طوارىء ، دوريات شرطة ، سي     ...                                                   سيارات صفراء ومحراء وزرقاء وسوداء كسواد قلوب الظاملني      ...

                        يف فيلم مضحك حياول به          ...             حشود وجنود      ...                                أصوات مزعجة ، وأنوار كاشفة                                   دفاع مدين ، كالب مباحث ،       
    ...                                  حياولون به أن يستروا هزميتهم وفشلهم      ...                              اجلبناء خديعة الناس واسترهام

                                                    قة وإغالق املنافذ من صالة العصر إىل ما بعد صالة                                                                   بدأت اجلموع يف التقاطر على خمارج السويدي وتطويق املنط        
    ...       العشاء 

    ...                                                        املسلمون أيديهم على قلوم يدعون للمجاهدين باحلفظ والتأييد 
                                             كل ذلك وااهدون يف حفظ اهللا ورعايته  قد             ....                  تسفر الواقعة              ن أي شيء                                        والناس يترقبون ملن تكون الدائرة وع     

  .                         تكون الثقة باهللا سبيال للنصر                                            وا لألمة هذه الوقائع وليثبتوا لألمة واقعا كيف               وأبقاهم اهللا لريو   ...            بلغوا مأمنهم
  ة ما جيري بتنسيق مع بعض       ب                                                              اهدون جمموعة استطالع متكنت من الوقوف على مكان احلدث ومراق                      وقد أرسل ا                            

ـ                                                  املتعاونني من قوات األمن احملبني للمجاهدين                         دؤوا باسـتخدام                                                ملا اكتملت جتمعات هؤالء العساكر املساكني ب
        وملـا مل      ....                                                                                               مكربات الصوت خماطبني األشباح اليت كانوا يتومهون وجودها يف تلك العمارة اليت ملا يكتمل بناؤها             

     ....                                                                         جيبهم أحد قام هؤالء احلمقى بالرماية على تلك العمارة اجلديدة فخرقوها وأفسدوها 
ٍ                          مث تتابعوا على اقتحامها يف مشهد مضحك خمٍز لينتهي بذلك يو                                                                  م من أيام اهللا  نصر اهللا فيه ثلة مؤمنة مستضـعفة                                                

                            كيف هزمكم مخسة وأنتم كثري       :                                                 وقد سئل أحد العساكر املشاركني يف ذلك اليوم              ...                           على أهل الباطل والفجور     
                                                                                                                  ومعكم من األسلحة ما يكفي معارك فقال القضية ليست باألسلحة ، القضية أننا مسعنا التكبري فدخلنا من الرعب                  

    أا                                                 احلكومة اخلبيثة املرتدة إىل أن ختدع الناس وتصور هلم               اضطرت بعد ذلك    ...           له قلوبنا     ووهنت    تنا              ما  شل حرك   
   ..       احلقيقة                            جنحت يف عمليتها وها حنن روينا 

                     للكافرين واملنافقني            ً ملؤمنني وغيظاً       لصدور ا                ً  للغافلني وشفاًء         ً لتكون عظةً
    ...                  واحلمد هللا رب العاملني 
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ِ  هذه زفرٌة انفَجَرْت ِبها الَقریَحُة ، بعَد مضيِّ األْشُهِر على ِفَراِق الشَّیِخ العاِلِم الصَّاِدِق             ِ  َّ     ِ  ِ      ِ  َّ     ِ  َ  ِ      ِ  ُ  ْ    ِّ     َ       ُ  َ    َ      ِ  ْ  َ  َ      ناصر  :        ٌ     
َ  َ    بن حمد الفهد ، السجین في سجون طواغیت جزیرة العرب في سجن الحایر ، ولیَس َهَذا ما     ا         َ                                                                      

ِ        ُ  َنبُذُله للشیِخ ، بل ُه         ُ     و حداُء حاٍد یسیُر على طریق ُنصرِة هذا الَعاِلم اَألَسِد  ، وسَینَفِجُر بعد َ   ُُ         ِ  َ  َ       ِ  َ  َ     ِ  َ         ِ   ُ           ُ      ٍ     ُ       
َ ُ       ِ        َ الَقریَحِة غیُر الَقریَحِة بإذِن اِهللا ، أسأل اهللا أن یفكَّ أسَره ، ویعجِّل نصَرُه ، وساِئر األسرى             ِّ         َ    َّ                  ِ    ِ      ِ  َ    َ    ُ     ِ  َ    َ   َ. 

 
                              
                                

                                
                              
                              
                                  
                                  
                                    
                              

                                  
                                    
                                
                                
                            
                                  
                                    
                              

                            
                                




                                        
                                  

                                
                                        

                                        
                                      
                                    
                                      
                                  
                                        
                                        

                                        
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                                  

                                    



  
 ]  ] ١٤٢٤١٤٢٤ شعبان  شعبان ٢٦٢٦    --    لیلة األربعاءلیلة األربعاء[ [   عبد العزیز بن مشرف البكري عبد العزیز بن مشرف البكري 
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                                                                                                              ذن اهللا للمسلمني بالقتال يف املدينة ، ومل يكن اجلهاد مشروعا قبل ذلك يف مكة ، حلكمة أرادها اهللا سـبحانه ،                  أ

                                       أما جهاد الدفع فكان مشروعا حبسب        ،               بالد حبكم اإلسالم                                                          وأعين بذلك اجلهاد جهاد الطلب  الذي يلزم الناس وال         
                                                     وأما الدفاع عن أرض اإلسالم فلـم يكـن واردا            ،                                                           احلاجة إليه فيدافع املسلمون عن أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم       

  .                                         حينذاك إذ ال توجد أرض للمسلمني يدافعون عنها
   .                              ه خمريون وإن كانت األفضلية للصرب                                                             وكان هذا الدفاع عن النفس مشروعا غري فرض على املسلمني بل هم في

ِ    َ       الَِّذين ِإذَا أَصابهم الْبغي هم ينتِصرونَ         و   : (           قال تعاىل              ْ        َ   َ  ِ   ِ َّ  لَى اللَِّه             ٣٩ع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميئٍَة سياء سزجو             َِّ     َ      َ َ   َ  َ    َ     َ    ُ ْ   ٌ َ     ٍَ          
     الظَّاِلِمني ِحبلَا ي هِإن       ِ  ِ َّ      ِ    َ    ِ ٤٠     ب رصِن انتلَمو              ِ  َ           ِبيٍلن سِهم ملَيا عم لَِئكظُلِْمِه فَأُو دع         ٍ  ِ        ِ  َ        َِ  ُ َ   ِ ِ ْ ُ    ونَ        ٤١ظِْلمي لَى الَِّذينِبيلُ عا السمِإن       َ    ِْ     ِ َّ    َ   ُ  ِ        ِ  

 أَِليم ذَابم علَه لَِئكأُو قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبيو اسالن   ِ َ    َ     َ    َِ  ُ    ْ    ِ    ِ  ِ  َ ْ     ِ َ            وِر  ٤٢ِم الْأُمزع لَِمن ِإنَّ ذَِلك غَفَرو ربن صلَمو  ِ   ُ ْ    ِ      ِ َ    َِ  َّ  ِ  َ َ         َ   (    
                 من اعتدى علينا    :                                                                                             ويف املدينة تدرج تشريع اجلهاد يف مراحل انتهت بفرض اجلهاد على املسلمني ضد الكفار مجيعا                

  .                   منهم ومن مل يكن كذلك
                                      املعتدي فيجاهد جهاد دفع باعتباره فـرض                                باعتبار ذلك فرض كفاية ، وأما                       املعتدي فيجاهد جهاد طلب     غري         أما  

  .              عني على املسلمني 
                                                                                                     استقر حكم اإلسالم يف اجلهاد وكمل الدين واستمر املسلمون أربعة عشر قرنا على هذا النـهج مل                              وذه الصورة 

               تعـيش عصـر           عامـة                                                                                  يقل أحد منهم خبالف هذا احلكم املستقر ، ومل خيطر ببال واحد منهم أن يدعي أن األمة         
                      ضه يف حق املعتدي مث فرضه                                                                            استضعاف يوجب عليها الرجوع إىل التدرج يف مراحل تشريع اجلهاد من إباحته مث فر     

                                                                                                                    مطلقا ضد الكفار ، ورغم ما مر بأسالفنا من فترات ضعف شديد وهزمية مادية على أرض الواقع إال أن شيئا من                     
  .                              ذلك التصور ألحكام اجلهاد مل يوجد 

     ي يف                                                                                                           سقطت دار اخلالفة يف أيدي التتار املشركني  ، وسقط املسجد األقصى يف يد الصليبيني ، وسقط احلرم املك                  
                                                                                                                  أيدي القرامطة املرتدين ومع ذلك مل  يتجرأ منهم أحد ليدعي أننا يف عصر استضعاف يوجب علينا أن ننشـغل                     

      فرضية   )     مأزق (                                                                                            بالعبادة أو الدعوة أو التربية أو غري ذلك من املخارج اليت يتحايل ا أهل هذا الزمان  للخروج من   
                                                          ال  يف عرف أهل التصوف ومن على شاكلتهم ممن يعطلـون                إ                        ً     مل يكن ذلك التفكري متصوراً        ! .                 اجلهاد على األمة  

                                                منهم علل لقعوده مبثل هذه الفلسفة لتشريع                                ً        ومع ذلك فال أذكر أن أحداً                                        ً      األخذ باألسباب املادية املأمور ا شرعاً     
  .            اجلهاد وحكمه 
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                           ت معتزة بدينها فإذا ما                                                                                                 والسبب يف ذلك واهللا أعلم أن األمة مل تتمكن منها اهلزمية النفسية واإلحباط القاتل بل ظل               
                                                                                                           غفلت مدة من الزمن وتسلط عليها األعداء صحت من غفلتها وعرفت داءها ورجعت إىل دينها وفكرت باجلهاد                 

  .                                                         يف أوائل احللول للخروج من مأزقها  فال تلبث أن تتعاىف من مصاا
                                 الصعبة اليت نعيش اليوم ومع                                                                                        مر الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا وأنصار دعوته وتالميذه مبثل هذه الظروف             

        أما أهل            من الشرع                    ً  مل جيدوا لذلك مستنداً                                                           ذلك مل تنشأ عندهم فكرة الرجوع إىل أحكام العهد املكي والسبب أم
                                                                                                   هذا العصر ممن استهواهم الفكر والرأي وحكموه على الواقع وعارضوا به الشرع فإن فكرة املكية يف أحكام اجلهاد 

                 فإنين أعين ما أقول   )                   يف أحكام اجلهاد فقط   (          وحني أقول   .                         رغم تناقضهم وختبطهم فيها                     فقط من احملكمات عندهم 
                                                                                                  إذ لوال هذا القيد لشاوا مجاعة التكفري واهلجرة اليت تعمم حكم املكية يف غري اجلهاد من الشرائع فنكاح املشركات 

                                        مما يعلم بطالنه أدىن من لـه معرفـة                        إىل غري ذلك       !                               كما هو احلال يف العهد املكي         !                   وذبائحهم ال حترم      !    حالل
  .             بأحكام الشرع 

                                                                     إما تعميم حكم املكية يف بقية الشرائع غري اجلهاد وهـذا مـا ال                :                                            فأصحاب هذه الفكرة بني أمرين أحالمها مر        
               من جهة التفريق                                                   أو استثناء اجلهاد من بقية الشرائع فيقعون يف التناقض                                        يقولون به وال جيرؤون عليه لظهور بطالنه ،

       مـن       ً  كبرياً                    ً  حيث وصف بأن فيه إمثاً                                       ً   على ذلك حكم اخلمر فقد كان تشريعه متدرجاً         ً  وخذ مثاالً                  بني املتماثالت ،    
                                                    وقد كان هذا التدرج حلكم أرادها اهللا سبحانه ومع ذلـك                      الصالة مث حرم  مطلقا ،                          غري حترمي مث حرم شربه وقت     

                   مر حمكم ومقرر بالنص                         ر والسبب يف ذلك أن حكم اخل      ا العص                                            ال يقول بإمكانية تطبيق هذا التدرج يف هذ             ً  فإن أحداً 
                                     تقبل االجتهاد املعارض للنص كما هو                                                                            وال يقبل االجتهاد وكذلك حكم اجلهاد ومراحل تشريعه اليت استقرت ال          

  .                             اجتهاد دعاة التربية والتصفية 
                           ع اجلهاد وهو جانب القوة                                                              يف باب اجلهاد قد يشتبه بأمر التدرج يف مراحل تشري                ً   مؤثراً                        ً      بقي أن نقول إن مثة جانباً     

     .                                                      والضعف فلهما تأثري يف أحكام اجلهاد من جهة الثبوت والسقوط
                                                                                                             فمن اجلهاد ما يسقط بالعجز ومنه ما يدخل فيه تقدير املصاحل واملفاسد مما حيتاج إىل تفصيل يف غري هذا املوضـع               

                                  اره ختتلف عن هذا اجلانب واخللـط                                                                                  لكن املهم تقريره اآلن هو أن هذا اجلانب خيتلف جذريا عما حنن بصدده وآث             
  .                                                                     بينهما يورث أخطاء تطبيقية كثرية ال يسلم منها إال من عصمه اهللا  وهداه للحق 

 
 
 
 
 
 
 
 



                   ائية حلركة حيـاة                                                                                    حصول متام ومنتهى النصر ال يقع دفعة واحدة، وإن النصر النهائي هو حمصلة                " 
                        ؟ أم أنه وقع بعد سنني من                 بني ليلة وضحاها                              صر، وفيها اهلزمية، فهل فتح مكة مت                      جهادية كاملة، فيها الن

                                                                                    نصر يف بدر، وهزمية يف أحد، فنت وآالم ومالحم يف اخلندق، مناورات عسكرية ودعويـة يف               :        املعاناة
                                                                    بفتح مكة، لكنه بعد مقدمات كثرية، فهل الوصول إىل القمة يتم بقفزة      ي هل                           احلديبية، مث وقع الفضل اإل    

              ضربة واحـدة     :                          اب نظرية العصا السحرية                                                         واحدة كما يفكر أهل التصوف الفكري املعاصر من أصح        
  ]                  الجهاد واالجتهاد  [   هـ  . أ  "   !!                                                       فإذا حنن يف بلد اإلسالم وبلد العزة واهلجرة، مالكم كيف حتكمون؟
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                                                                                                                 األمة اإلسالمية خصها اهللا باخلريية على سائر األمم فأمر هذه األمة وعواقب أقدار اهللا هلا تؤول إىل خري ولكن ال                   

                    الكتاب والسـنة                  اهللا جليا يف    ه     رمس                           ها عن جادة الطريق الذي                 يا بقدر بعد              ا ضعفا نسب     رو                     مينع ذلك ضعف بعض ق    
                                                                                           للنصر والتمكني والرفعة والظفر ورغم ما يتبادر للناظر يف تفاصيل أحوال األمة اليوم مـن                    ً  اءه مستلزماً           وجعل اقتف 

         مصائب ما                                                                                               ضعف وتشرذم إال أن ذلك ال يوحي باالزام املطلق والتردي القاتل بل إن ما يقدر اهللا لألمة اليوم من       
                                   ومبا أن أعناق الصادقني اشرأبت يف        "                            ورمبا صحت األجسام بالعلل       "                                         هو إال كالكي للمريض والفصد للمسموم       

                                                                قدريا مييز اهللا به اخلبيث من الطيب يفضح املنـافق وميحـص                                                  للخالفة الراشدة فإن قبل ذلك ابتالء                  هذه العصور   
  .     اآلية   "                  اخلبيث من الطيب          ه حىت مييز                  على ما أنتم علي                     ما كان اهللا ليذر املؤمنني  "        الصادق 

          إىل أن        ً إشارةً   ؛                       غاز وقاعد وخمذل      :  إىل         فيها                 تقسيم الناس    و                                                 هذه اآلية جيدها سيقت على إثر آيات اجلهاد              ِ تدبِر   وامل
                                                                 هو اجلهاد القتايل كما هو ظاهر يف سورة التوبـة وآل عمـران                ٍ   وسبيلٍ     ٍ منهٍج                 هلم تفريق              ٍ    للناس ومفرقٍ          ٍ  أعظم مميزٍ 
  .                    واملنافقون واألحزاب        واألنفال

             
                                                                                                             ليس طرح احلل لقضايا األمة يستلهم من أنظار الرجال وآرائهم بل كفى بالكتاب والسنة هداية من كل ضـاللة               

                واحلـل للضـعف    .           ديين ومادي   :                                                   وما تعانيه األمة اليوم من أوجه ضعف يعود إىل جانبني    .                    ودليال من كل حرية     
                                                                                              تجريد التوحيد الذي يتضمن الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا بالتفصيل الذي بينه أهـل العلـم يف            ل           الدعوة    :     الديين

  :                          مواطنه ، واحلل للضعف املادي 
                      إال اهللا وإن كرهته أعني  ه                                                                             اجلهاد يف سبيل اهللا إذ فيه من املصاحل الظاهرة والباطنة لعموم األمة وخصوصها ما ال يعلم

  ِ    َ        ُ َّ           ً    ْ    ْ    َ        ُ َّ    ُ      ُ   ِ ْ    ُ  َ     ْ                ب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبواْ                 ُ ِ كُِت (                    املتشائمني املتخاذلني   

                                                    ألفالج ، ونشأ يف بيت صاحل ، مث انتقل إىل الرياض                                                                    الشيخ عبداهللا بن حممد بن راشد الرشود ولد يف مدينة ا          
                                   ً                                           ً                     وخترج من كلية الشريعة بتقدير جيدجداً ، مث رشح للقضاء فتورع عنه ، فعني بعدها مدرساً يف                   ا         ودرس فيه 

                                                                                                  املعهد العلمي بالنماص مث انتقل إىل معهد القويعية مث إىل الرياض ، مث استقال من التدريس وتفـرغ خلدمـة      
                                           ً                                      هدين ، وقد سجن من قبل الطواغيت ، وطلب مؤخراً لدى وزارة الداخلية وله اآلن سنة كاملة           اإلسالم واا

                                                                                             من بعد الطلب ، ومل يتمكن األعداء من القبض عليه ، وجملة صوت اجلهاد تلتقي بالشيخ عبد اهللا يف لقاء ممتع 
    ...               فقرات اللقاء    فإىل                            وشيق ولطوله قسمناه على قسمني 



 

 

 

١٥  

  ي                       قوام الدين بكتاب يهد " :                                ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   )   َ    َ     َ    َ     ّ      ُ َّ          ً    َ   شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ  
  . "                         ً      ً وسيف ينصر وكفى بربك هادياً ونصرياً 

                                            
  :                                               محلة الكتاب والسنة يف األمة ال يعدون أحد ثالثة رجال 

           وخيشـونه                        الذين يبلغون رساالت اهللا   "                                                                    فرجل عامل أدى األمانة وبني احلق لعموم الناس بال خوف من خملوق              -
                                                                             وهؤالء  هم األقلون يف كل زمان احملاربون من اولياء الشيطان وم تقوم حجة اهللا           "                         وال خيشون أحدا إال اهللا      

                                                                 ومصابيح الدجى ونور األرض وهم العلماء املمدوحون يف الكتاب والسـنة   ء                            على خلقه وهم حبق ورثة األنبيا 
              ر احلق وامنحت    ا  نو أ     خلبت           ؤالء        ألمة                  ولوال رمحة اهللا ل      )      اء             باده العلم                    إمنا خيشى اهللا من ع      (                  وفيهم يقول اهللا    

   .                                   آثاره ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره  
                                                                                                             واآلخر رجل محل الكتاب والسنة فلم يقم حبقهما دعوة وتعليما ونشرا وجهادا بل كتم احلق ومل يبني للناس                  -

                                              زلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف                      إن الذين يكتمون ما أن  "          الالعنون م           اهللا ويلعنه م          ممن يلعنه   فهو
                       مثل الذين محلوا التوراة   (                                 وشبه اهللا هؤالء باحلمار حيمل أسفارا    "                                              الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون       

  ني                                                                                                       مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا  بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللا واهللا ال يهدي القوم الظامل           
.(   

                                                                                                       والثالث رجل محل الكتاب والسنة ومل يقم حبقهما بل عمل جهده على لبس احلق بالباطل ودحـض احلـق                    -
                    واتل عليهم نبأ الذي   (                                           من تسعر به النار ولو كان أكرب حافظ ومنظر                                     فه ونصر الباطل وتزييفه فهذا أول         وحتري

                                               ئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع                                                                                آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو ش          
                                                                                 إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصـص                              فمثله كمثل الكلب          هواه  

  .                    وهذا أشر شياطني اإلنس          اآلية ،  )                   القصص لعلهم يتفكرون
                                   ييزهم بعرض أفعاهلم ومواقفهم على                                  ن أحد هذه األصناف وميكنك مت                                        الكتاب يف هذا الزمان ال خيرجون ع              ومحلة    

  .                                                  الكتاب والسنة لتميز بني امللبس والكامت للحق واملبني له 
                                                

                                                 
                    

                                                                                   حادث اإلفتاء العام املاضي مت توضيحه يف حينه يف بيان كتبته بعد احلدث بأيـام ولكـن                البسات              ما يتعلق مب  
                     أذهب أنا واثنان     مل         ملاذا                              التعبري عن حقوق شرعية ؟                                        الكثري ملاذا حصل هذا األسلوب يف                        السؤال الذي طرحه  

                           النصح أو حىت االستفتاء                            إن مثة دوافع أمهها أن      :        فأقول                                    لنلتقي باملفيت على انفراد ؟                               أو ثالثة من طالب العلم    
                                                                                                          الفردي إذا كان يف قضايا كبرية متس خمالفات الدولة يف أصول العقيدة جيعلك مصيدة ألفراد وعيون الدولـة                

           قصـة    :           ها مـثال                                                                                         والذين تنشرهم بقوة يف مكاتب وحلقات ولقاءات املشايخ عموما وبراهني هذا كثرية أمه            
       بزيارة                        قبل مثان سنوات تقريبا                                ر ، وبشر البشر حفظهم اهللا قاموا                        سعيد بن زعري ، وناصر العم  :               املشايخ الثالثة 



 

 

 

١٦  

                                                                                                       الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا ليناقشوه يف مسألة عدم جواز الصلح والتطبيع مع اليهود يف فلسطني وكان         
       ظلمـا          املشايخ                    ى إثر ذلك سجن                                          اد الدولة وعيوا املتنصتني حيث مت عل          بأفر              من اخلارج                        جملس اللقاء حمفوفا    

                                                                                                                  وعدوانا وتنشيطا للتطبيع مع الصهاينة اليهود ، ويبقى الشيخ سعيد يف قبضة الظلم مثان سنوات مل يدر الناس                  
          ين وأهله          دمة الد                                    ظلمها وتغطية أكاذيبها القائلة خب         على      يم       التعت                                               سبب ذلك األمر الذي يوافق سياسة الدولة يف         

  .                                                                                   ً        ً وحرية قول احلق ، ومسايرة املشايخ الرمسيني هلذا التعتيم بل وإضفاء الغطاء الشرعي عليه زوراً و تاناً
                                                                         هـ قام األمري سلطان بن عبد العزيز بزيارة بابا الفاتيكان وألقى بني يديه كلمة     ١٤١٧      يف عام   :               واملثال اآلخر 

                             ونشرت هذه الكلمة يف وسـائل   "                          الثالثة وحنترم األديان كلها                      وحنن ال نفرق بني األديان " :                 خطرية كان منها    
  "                                                                                                  اإلعالم آنذاك فذهبت حينها للشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف مرتله وسألته عن حكم قائل هذه الكلمة      

                                                    وبعد هذا املوقف بأيام قليلة مت القبض علي مـن            "                  أعوذ باهللا مرتد        : "              فقال بالنص     "                         بدون ذكر اسم قائلها     
                                 يف سجن احلائر حيث قضيت يف ذاك السجن                     وسؤاهلم واستفتاءهم                                             أفراد املباحث أللقى جزاء مواصلة العلماء       

                                                                                                             ما يزيد على شهرين جرى فيها التحقيق حول دوافع سؤايل للشيخ عبد العزيز رمحه اهللا عن مقولـة األمـري                    
  .      سلطان 

                                       با على إثر ضربات نيويورك ثارت موجة وعي                                                              مث مع ازدياد ظروف التوتر السياسي يف اجلزيرة منذ سنتني تقري       
                           م السـعودي املسـتميت يف                                                                              جهادي عارمة يف صفوف املسلمني عامة والشباب خاصة القت صلفا من النظا           

                                                                                             هذا الوهج التوحيدي يف صدور الشباب وحاولت أجهزة الدولة مصادمة هذا الـوعي بـالقهر                             حماولة إطفاء   
                                                                 اولة مين يف حفظ صفوف  كثري من الشباب من دواعي اإلفـراط أو                                                      والدحر ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ، وحم        

                                                                             إىل إلقاء كلمات يف املساجد أحاول من خالهلا سد الثغرات اليت قد يتسلل                              جبهدي املتواضع               التفريط عمدت 
                                                                              يريد باألمة خريا وكان من سلسلة هذا النشاط حماولة ربط الشباب باملشايخ عموما ولو حىت               من خالهلا من ال

                                  ع الشباب حول بعض املشايخ ملناقشة                                                                      اهنني  منهم لعل اهللا أن جيمع القلوب على احلق وما إن مسعت بتجم                املد
                                                                                           خديعة الدمج حىت هرعت مشاركا ومتكلما يف بعض املواطن إىل أن أقفلت الدولة أبواب املشايخ عن استقبال 

                             ة املشايخ على التغـيري  ولـو                                                                     الشباب الذين آثروا طرح غريم بني يدي بعض املشايخ حسن ظن منهم بقدر    
                          قصور املشايخ عن االستقبال                                لقضية الدمج ، وبعد أن أوصدت                                    بالشيء اليسري حىت ظهر ضد ذلك لكل متابع
                                              لناس حاول بعض اإلخوة احلد منها بترتيـب زيـارة           كثري من ا                                         ثارت موجة نقد وقدح يف بعض املشايخ بني       

           أيضـا                                         تاء الرمسي وبعد ما بلغين ذلك هرعـت        ف               مقر مبىن اإل                                                 إلعادة توازن الثقة باملشايخ الرمسيني وذلك إىل      
                                                                                      مشاركا يف حماولة تقريب وجهات النظر كخطوة أوىل لرأب الصدع ومل الشمل على قدر االستطاعة وفرحت 
                                                                                                  ذا اللقاء اجلماعي املبارك الذي يقطع على الدولة سياسة القبض الفردي على العاملني على زيارة املشايخ سرا 

                                                                                                     للدولة تلبيسا على اتمع فذهبت حينها مشاركا ومباركا هذا السعي اإلجيايب الذي كنا نطمع من                        كما حيلو 
                                                                                                      خالله حتقيق خري كثري لوال أن الدولة بسياستها احلمقى فاجأتنا بقضبان من أفراد مكافحة الشغب  قد تقلدوا         

              ملقابلة أحد            أو شاب              و طالب علم                                                                          رشاشام وواقيام وأرصدوا باصام وسيارام منعا من دخول أي شيخ أ          
                                                                                                  من املشايخ يف مكتبه األمر الذي أثار دهشة وحرية وتساؤال عن سر هذا العمل األهوج الذي يزيد النار وقودا     

  .                                   واخلالف تفاقما وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 



 

 

 

١٧  

               الرمسيني كما                                                                                  اليوم الثاين على ضرورة اللقاء كي ال يعود الشباب بتصور سيء عن املشايخ                 يف     ا   ن           وبعد إصرار 
                 مـا هـم إال                                                                                           هو احلاصل من ذي قبل إال أن هذه احملاولة أكدت وكرست مفهوم أن مشايخ اإلفتاء الرمسيني             

      عن                                                    ً         هات السالطني الظلمة بأسلوب عسكري غري قابل للمرونة فضالً         ي                                       رجال أمن يف دائرة أمنية يتلقون توج      
                                           مها الثاين بتوجيه من نايف وسلمان وحممد                                                                   إمكانية قول ومساع احلق من اآلخر فأصرت قوات الشغب يف يو          

       بن نايف على تفريق الزائرين وحماولة القبض علي                                                         الشباب فأخرجين اهللا حبوله وقوته                          وعلى جمموعة أخرى من                             
                                  ليس بالقصري لقوا  خالله مـن                                                             ً            هم وله احلمد والشكر ووقع إخوة آخرون زج م يف السجون وقتاً            ت       من قبض 

                                                                       حساب أي زائر ملشايخ  اإلفتاء فحسبنا اهللا ونعم الوكيل فأي ثقة يريد املشايخ                         اإليذاء والضرب ما مل يكن يف
                                                                                                              الرمسيون بناءها مع الشباب وهم ذه املثابة يف الرق واالستعباد من قبل السالطني الذين يوجهوم على مـا                  

     لـك        منذ ذ      رديت                                                                                              يريدون ال على ما يريد اهللا ، والحظ أخي أن موقفي هذا هو سبب استماتة الدولة يف مطا                 
               الشـرك مـن                                                                                احلني إىل حني كتابة هذه األسطر يف حني تفتح الدولة ومشاخيها صدورهم وحمافلهم ألساطني      

                                      شاركة أحد من الصادعني باحلق أكرمهم                                                    غريهم يف حمافل احلوار املزعوم واليت ال تقبل م                    العلمانيني و           الرافضة و 
  .                      اهللا عن حضور تلك املواطن 

                                                                                يخ الرمسيني املخزية جتاه الشرك األكرب الذي جيهر به قوال وفعال يف جوار احلـرم                          مواقف املشا              مث الحظ أخي    
                 نني بتجمهر رافضي                                                                            النبوي الشريف من قبل الرافضة املشركني وما رافقه من سب علين للشيخني وأمهات املؤم

               حرك ساكنا أو                                                                                 مباركة ومحاية من الدولة يف حني مل جتد شيخا من هؤالء متعر له جبني أو                                شركي كبري يلقى  
  أنكر شركا أو انتصر هللا ورسوله والصحابة ع                                         ش  أو جيف الصليبيني احملـتلني                              ر ما ينتصر حلكام الدولة اخلائنني                           

                  أنـواع التضـييق      من                                                    رجال السنة والتوحيد من منكري الشرك باللسان                                 ونعم الوكيل بل ويلقى              فحسبنا اهللا 
                                                  به عليم فأي إسالم ترجوه من حكام هذه الدولة وأي كسب                                            والسجن واإليذاء يف سجون املدينة النبوية ما اهللا 

      ً      ً   مريكياً حماربـاً                                                                                               للشباب تريد الدولة ومشاخيها حتقيقه بعد هذه املواقف اخليانية املخزية يف حني لو قتل جماهد أ            
ٍ              وى مشايخ الدولة وواست مصاب الصليب فيه كتابات كثٍري ممن           ا                              وسائل اإلعالم وعزت فيه فت                 لولولت عليه                                                 

ٍ                                                    سبون إىل الدعوة زوراً وتانا فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وكل منصٍف بعد هذه احلادثة يف املدينة النبويـة                     ينت                                        ً                   
                                                                                          ِ          يدرك جيدا سياسة الدولة الشركية ، واليت تعمل جهدها على وأد صوت التوحيد وأسر رجاله وتشويه صورِة         

ٍ                              يتبعون كلّ ناعٍق ، وختطف أبصـارهم إشـعاعات                     ِ ِ         ً      ّ               حملِتِه ، وجتد لألسف آذانا صاغيةً من سذّج اتمع ممن          ّ          
                                                                    ّ                                           وسائل اإلعالم املسمومة باخلبث الدفني ، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، ويأىب اهللا إالّ أن يتم نوره ولـو كـره                     

  .        الكافرون
                                    

ٍ                           هران قد بين الشرع حكمهما أوضح بياٍن غين عن تعنتات املتعنتني الذي              عمالن شرعيان ظا  "              اجلهاد واإلعداد "                                  ن   
                                                                                    ّ           يسلكون سنة ضالّل بين إسرائيل يف التحايل والتحريف والتقعر يف السؤال ، والتهرب من التكـاليف البـين    

                 لو دخلوا جحـر           حىت                               ّ       ّ       لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذّة بالقذّة         : "                  ّ      ً                حكمها ، وما ذاك إالّ مصداقًا للحديث        
                                  ، ومتيزت آيات اجلهاد من بـني        "      فمن ؟   :                                            يا رسول اهللا ، اليهود والنصارى ؟ قال           :        قالوا    .               ضب لدخلتموه   

ٍ                                         ً                                           كثٍري من آياٍت أخرى بالنص على إحكام آياته مبا ال يدع جماالً الحتمال التشابه الذي يتبعه املفتونون ويدعون          ٍ   



 

 

 

١٨  

   ُ           وذُكر فيها       ٌ حمكمةٌ ُ   ّ                              ُ         ٌ          لُ الّذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أُنزلت سورةٌ              ويقو {  :                                    احملكم الظاهر البين ، قال تعاىل       
                   ُ         ّ        عليكم الصيام كما كُتب على الّذين من  ُ  كُتب                      يا أيها الذين آمنوا    {  :                            ، وكما قال اهللا تعاىل              اآلية  }    ..      ُ  القتالُ  
  . }  ..          ِ   ُ              عليكم الِقتالُ وهو كره لكم  ٌ  كٌتب {        فقد قال   }    ...      قبلكم 

ِ         ُ                             ُ               ى املتخلّفني عن آحاد الغزواِت ال تقارنُ ا النصوص الواردة يف أخطاء املُؤمن                                      بل إن النصوص املشنعة عل          يف   ني       ّ                 
ُ                   األحكام اُألخرى ، كاملسيء صالت           ار رمضان ، وشارب اخلمر بل نص امع يفه ، وا                                          ّاإلسالِم على أن شيخ  ّ        ِ           

  ص     /   ٢٨            الفتـاوى ج    "[       م آمنا                                                               اإلميان منحصر يف املؤمنني ااهدين وأخرب تعاىل أم هم الصادقون يف قوهل    " 
                                           يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسـهم يف                      ّ                      ّ         إنما املؤمنون الّذين آمنوا باهللا ورسوله مثّ مل        {  :               مستدال باآلية    ]   ٤٦١

                                                                 شئت إىل كالم أهل العلم يف التفسري عند آيات اجلهاد تر عظم                        ، وارجع إن    }                              سبيل اهللا أولئك هم الصادقون    
ِ      ِ      شأِن اجلهاِد وأهلِه ، وس       ِ   .                     وء حال التاركني للجهاد  

ٍ  وقد أمجع أهل العلم على أن اجلهاد يف اجلملة يتعين يف حاالٍت ثالٍث      ٍ                                                    :   
  .                                 الذي مل يرتكب ناقضا من نواقض اإلسالم  "            اإلمام املسلم "           إذا استنفر  - ١
٢ - فال جيوز له النكوص والتراجع إذا حضر الصف                                       .  
                                          على أهل البلد دفعه ، فإن مل يقوموا بذلك أو                                                 إذا دهم العدو ولو شربا من أراضي املسلمني فإنه جيب    - ٣

القدرة على دفع العدو ى تتمضعفوا عنه وجب على من يليهم مثّ من يليهم مثّ من يليهم حت                                       ّ           ّ                            .  
                                                                                              ويلحق بذلك وجوب استنقاذ أسرى املسلمني من أيدي الكفار كما يتعني على شخص بعينـه إذا                 - ٤

  .                     بيب وطالب العلم وحنومها                                       احتاجه ااهدون مليزة ال توجد عند غريه كالط
                                                                                                         ولكل مسألة من هذه املسائل تفريعات ال يتسع املقام هلا ، جتدها يف املطوالت كاملغين وفتاوى شيخ اإلسالم                  

ٍ  الُ حينئٍذ                           ٍ                                         وعلى فرض أن اجلهاد فرض كفايٍة يف وضعنا الراهن حسب زعم البعض فإنه يق    .                 ابن تيمية وغريمها        ُ   :  
                                                                                  ذي إذا قام به من يكفي سقط اإلمث فيه عن الباقني ، وعند تطبيق ذلك علـى                                 هو العمل ال     ّ                إنّ فرض الكفاية    

ٍ                                                                        الواقع يعلم كل من فيه مسكة من عقٍل أن جهاد الدفع يف العامل اإلسالمي اليوم مل يقم به حتى عشـر مـن                                               
      عاملان                                                                                                  يكفي ، فما عذرك الشرعي يا أخي يف ترك جهاد الدفع اليوم الذي مل خيتلف يف وجوبه وعظم فرضيته             

ُ     من علماء اُألمة خ    .                           الل األربعة عشر قرنا املاضية           
                                 

-      
            ٌ    ال تزال طائفةٌ من    : "                                 ّ                                          االغتباط بنعمة اهلداية إىل الطريق الّذي هو طريق الطائفة املنصورة كما يف احلديث     •

   ".                           ضرهم من خذهلم وال من خالفهم               على احلق ال ي           أميت يقاتلون
  . }                               َ    ٍ يجاهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومةَ الئٍم {                                     عدم اخلوف من لوم الالئمني وإرجاف املرجفني  •
  ّ      الّـذين   {                                                  ّ                                  عدم اخلوف من مجع الناس العسكري واإلعالمي واملخابرايت فكلّهم يف قبضة الواحد األحد ،            •

         فانقلبوا   *                                             ُ         وهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيلُ                        ّ                               قال هلم الناس إنّ الناس قد مجعوا لكم فاخش        
ٍ                بنعمٍة من اهللا وفضٍل مل ميسسهم سوٌء واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضٍل عظيٍم                     ٍ                             ٌ            ٍ                  ُ     إنما ذلكم الشـيطانُ      *     ٍ           
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ِ               خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافوِن إن كنتم مؤمنني                             {   وقال تعاىل ،             :  } أليس اهللا بكاٍف عبده وخيو           ٍ      فونك            
ٍ        أليس اهللا بكاٍف عباده {         ويف قراءة   }    ّ                                     ٍ بالّذين من دونه ومن يضلل اهللا فما له من هاٍد            { .  

  .            ّ                         اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قليب على دينك  :                اإلكثار من دعاء  •
ِ        اإلكثار من األذكار واألوراِد والدعواِت ؛ فهي السالح األول من كيِد األعداِء إنِسِهم وجنهم •  ِ     ِ       ِ                         ِ          ِ                        .  
         ّ                                                َ                   ي والعسكري يتأكّدان يف حق ااهد أكثر من غريه ، ملا يعترض طريقَه من العوائـق                       طلب العلم الشرع   •

  .        العلمني      هذين                                  ّ       والعراقيل اليت حتتم عليه ضرورة التضلّع بأصول
-                  

                 جتعل واجب اجلهاد              اهللا أن                                                                               العجيب أن احلمالت التشويهية لثوابت اإلسالم يف عقول أبنائه استطاعت حبكمة          
                                                    ّ       ٌ                                         مسؤولية كل مسلم ومسلمة ، بل أظهروه فكرا ومنهجا تتقلّده مجاعةٌ من شباب األمة خالفوا به                            ال على أنه  

                 ً                                                                             بقية املسلمني ، خالفًا ملا كان عليه صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا بأقواهلم وأفعاهلم رضي 
     قون معىن اجلهاد واجباهللا عنهم يعم                                        قـطُّ غـري ة غري أويل الضرر ، وال خيرج من دائرته أحدة األما على عام          ُّ                                                      

     ا ، مث ينفرد كل واحد منهم بعد ذلك بأعماٍل أخرى ليست على مستوى الوجوب العـاما شرعيمعذوٍر عذر                                        ٍ                                                  ٍ     
  ت                                                                                                     كقيام الليل ، وعلم احلالل واحلرام ، وعلم الفرائض وحفظ القرآن وعلم القضاء وغري ذلك من مسـتحبا            

ٍ  األعمال اليت مل يتميز فيها من أفراد الصحابة إال النفر املعدودون كمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأيب بن كعٍب                                                                                                
ٍ                                                                وعلي بن أيب طالٍب وغريهم رضي اهللا عنهم أمجعني ، ولكنهم مجيعا يشتركون بتنوع مواهبـه                م واخـتالف                

          اعملوا ما    : "                             طلع اهللا عليهم من أهل بدر فقال     من ا       إن بعض                      اجلهاد واإلعداد حىت                              طاقام يف عدم العذر بترك    
  .                             مل يعذروا بالتخلف عن غزوة تبوك "          غفرت لكم   فقد     شئتم 

         ّ            ً                                                                                  ولذلك فإنّ وصييت لشباب الصحوة مجيعا أن يدركوا جيدا أن اجلهاد يف سبيل اهللا ليس عمالً اختياريا علـى               
                                     دن نبيها املغفور له ما تقدم من ذنبـه                                                                  اإلطالق ، بل هو واجب على األمة باختالف الظروف واألحوال من ل          

ٍ         ّ   وما تأخر ، إىل أصغر رجٍل من املكلّفني  ُ   اُهللا                     ّ                          فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلّف إال نفسك وحرض املؤمنني عسى {  :                         
  .                                     ، فلن يكف بأس الذين كفروا إال بالقتال  }                      أن يكف بأس الذين كفروا

                                      ّ        كة ، فإنها لن تؤيت مثارها املرجوة شـرعا إالّ يف                                                                 بل اعلم أخي أنك مهما قدمت للدين من جهود دعوية مبار          
ٍ                                         ظلّ سيٍف يكسر سياج الباطل الذي غزا األمة يف فك                                                        رها وأخالقها بل عقائدها ودينها ودنياها، ويهدم علـى    ّ   

  .                                                                                               الدوام أضعاف ما تبين ، ومعاول اهلدم أسهل من البناء فكيف إذا اجتمع مع ذلك قلة البناة وكثرة اهلادمني 
ِ                                   وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناِس وليعلم اهللا مـن ينصـره ورسـله       {  :                  أخي قوله تعاىل              أمل تسمع                                          

                                                    بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبـد اهللا وحـده ال          : "                                   وقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم         }       بالغيب
ٍ      قوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيٍف ينصر   : "                 ، وقال شيخ اإلسالم   "        شريك له                              ."   

                                                                                                                 :                                                      .                                                             وفيه                           تتمة اللقاء يف العدد القادم                                           
                  .                                                                                         هل الشيخ موجود يف العراق أم ال ؟                                                         -    
  -                                                         .            وقضايا أخرى   .                               النظرة الشرعية لقضية التكفري -            -                                      



 

 

 

٢٠  

                      

                                                       
                                    

   :                                   ليك أخي بعض التوجيهات واألمور املهمة            وقبل اخلتام إ
  /                النية يف اجلهاد  ) ١

                            أنا أغىن الشركاء عن الشرك من   :"                ويف احلديث القدسي      ..."                   منا األعمال بالنيات  إ   :"                       قال عليه الصالة والسالم 
  :                            حول النية البن رجب رمحه اهللا                 ليك أخي كالم عظيم  فإ  ،   "                               ك فيه معي غريي تركته وشركه                  عمل عمال أشر  

                                      العمل فإن كان خاطرا مث طرده فال يضره بال          عليه يف                                              نية اجلهاد الرياء من األصل بطل ، وإن طرأ                ن خالط    إ  " 
            ورجحـا أن     ،                                             فيه خالف بني السلف حكاه أمحد وابن جرير           ،                                    وان استرسل معه هل يبطل أم ال          ،      خالف  
                  ستدل حبديث أخرجه    ا و  ،                              وهو مروي عن احلسن البصري        ،                 بنيته األوىل              وأنه جيازى   ،             يبطل بذلك             العمل ال 

  ،                            فمنهم من يقاتل لـدنيا        ،                           ن بين سلمة كلهم يقاتل       إ  ،               يا رسول اهللا      :               أن رجال قال      :                        أبو داود يف مراسيله     
                       ذا كان أصل أمره أن            كلهم إ   :"                       فأيهم الشهيد ؟ قال       ،                   بتغاء وجه اهللا                                        م من يقاتل جندة ومنهم من يقاتل ا           ومنه

     لصالة               مثل الصوم وا                                                وذكر ابن جرير أن هذا اخلالف يف عمل مرتبط آخره بأوله  ،   "                         تكون كلمة اهللا هي العليا  
       ىل جتديد                           لرياء الطارئة عليه وحيتاج إ            ينقطع بنية ا  ،                                            ن كان ال ارتباط فيه مثل الذكر وقراءة القرآن      أما إ  ،       واحلج  

  .                            وال جيوز تركه حينئذ فيصري كاحلج   ،                                          وال يرد على هذا اجلهاد فإنه يلزم حبضور الصف   ،       النية 
          نقص بذلك    ،           أو جتارة     ،                        أخذ شيء من الغنيمة       ،     مة                      مثل أخذ أجرة للخد     ،                                          ان خالط نية اجلهاد نية غري اجلهاد         -

          حاديث اليت   األ    أما       ...."                                 ذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم           إن الغزاة إ   :"     ديث  حل  ،                            أجر جهادهم ومل يبطل بالكلية 
  ،    يا                                    لى أنه مل يكن له غرض يف اجلهاد إال الدن      حممول ع  ،                          من الدنيا أنه ال أجر له                              ً تدل على أن من أراد جبهاده عرضاً

               وال يكون مثل من   ،                                                            جر واملكاري أجرهم على قدر ما خيلص من نيتهم يف غزام                         التاجر واملستأ   :                  قال اإلمام أمحد    
  .                 جامع العلوم واحلكم   . *                           جاهد بنفسه وماله ال خيلط غريه 

  :      وأمهها   ،                                                      ذا خرجت من بلدك وأهلك للجهاد البد أن تقابلك عدة عثرات      إ ) ٢
       فيذكرك   ،               أن يرجعك     ً اً                         وقات ويذكرك وحياول جاهد                    فيأتيك يف كل األ       ،         تنقطع                            الشيطان ووساوسه اليت ال    - ١

  ،                                            ويقول اطلب العلم الذي ينري لك الطريق          ،                                   ويقول أصلح نفسك مث عد للجهاد         ،                     والد وبر الوالدين              باألهل واأل 
  ،   .. و  ..        معـك و                                               وارجع لتتزوج فترزق بذرية صـاحلة جتاهـد           ،                                                ويقول ارجع لتعد نفسك يف النوادي الرياضية        

            حذره وكـن    ا ف  ،       نفسه       ليه                                    كل شخص حبسب حاله وما متيل إ              ويأيت                                       شيطان عامل بأساليب الوسوسة والتضليل       وال
  .      فقط                               وهذا أمر مهم للغاية وهذه إشارة  ،     كره  م   من               على بصرية منه و

          قال عليه    ،                بليس املسمومة                                واعلم أن النظر من سهام إ       ،             املومسات                                   ً    النساء الكاسيات العاريات وأحياناً            رؤية   - ٢
                               دخل ابن مسعود رضي اهللا عنه علـى    ،   "                          ا لك األوىل وليست لك اآلخرة                       ال تتبع النظرة النظرة فإ  :"        لعلي       السالم

                     لو انفقأت عينك كـان    :"               فقال ابن مسعود   ،      ليها                              فجعل رجل من القوم ينظر إ       ،     أة                ويف البيت امر    ،              مريض يعوده   
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  ،   "                            العينان تزنيان وزنامها النظر  :"                        اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                                 وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول   ،   "     لك   ً خرياً
                                  خوة قد عاش يف بالد الكفر عـن                   لت أحد األ         وقد سأ   ،                 أعلم بالعاقبة       اهللا   و                         ليهن واعلم أا خطوات                     فإياك والنظر إ  
  "    ض يل                          أمشي يف حايل وال أحـد يتعـر    "   :        فقال            ً ستغربت كثرياً  فا  ،                         مل تتعرض يل وال واحدة       :      فقال               حاله والفنت   

                         فيكفي ذا فتنة وال بد       ،            ىل النساء                  ويطيل النظر إ                                                          أما الذي ميشي وهو يف آخر زينته ويتلفت مينه ويسرة             ،       وصدق  
  .        من تبعات

ـ      وإ  ،                                                                               فال بد من احملاولة قدر اإلمكان من عدم اخلروج إال حلاجة ويف أوقات مناسبة                   رم                           ذا وقع نظرك على مـا حي
                           واحرص على عـدم خروجـك        ،                                   عن به على أن حيفظك وال يفتنك                 ليه واست                                اصرف بصرك واستغفر اهللا وتب إ     

                                                    وأشغل وقتك يف الطريق بقراءة القران واالسـتغفار          ،                                                           لوحدك فان الشيطان من الواحد أقرب ومن اجلماعة أبعد          
                    واعلم أنك قد حترم من   (  ،                        صرب فان الصرب مفتاح الفرج   وا  ،                             مساع أشرطة مسجلة بالسماعات                     والتسبيح والتهليل أو

  .  )                         ىل أرض اجلهاد بسبب املعاصي    ل إ     الدخو
   :           ال تنس - ) ٣
     فانه   "                                   عوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق أ   :"         أن تقول      ..."        مطار -    فندق "   ل              يف أي مرت           ذا نزلت     إ          ال تنس  -

  .                               ال يضرك شيء حىت ترحل من مرتلك ذلك 
             فان املالئكـة    "      ال باهللا          ل وال قوة إ  حو ال  ،                توكلت على اهللا     ،          بسم اهللا     :"                              ذا خرجت من املرتل أن تقول                ال تنس إ    -

                  يف بك برجل قد كفي     خر ك                        فيأيت شيطان إليك فيقول اآل  ،           الشيطان         تنحى عنك                  كفيت ووقيت وهديت و  :      تقول 
                ية مـا أمهـك         وكفا  ،                                                                من خرجت يف طاعة اهللا بدعوة مالئكة الرمحن باهلداية والوقاية                    بشر يا   فأ  ،             وهدي ووقي   

    .   "                 وتنحى عنه الشيطان   :"     نام               حيث قال سيد األ ،  جلن                       وتنحى عنك شياطني اإلنس وا  ،       وأغمك 
                                                            من أسباب احلفظ عامة وأن تقرأها إذا أويت إىل فراشك فقد جـاء يف         ا سبب                           أن تقرأ آية الكرسي فإ            ال تنس  -

         حافظ من    ،   "     يطان                                                                      ىل فراشه فقرأ آية الكرسي ال يزال عليه من اهللا حافظ وال يقربه ش                               إذا أوى الرجل إ     :"       احلديث  
                     فلو أخلصـت النيـة      ،            بك شيطان          وال يقر   ،                                            نس وارمني والسراق واالستخبارات والدواب              اجلن واإل          كل شيء   

  .                           نس واجلان ولو كنت يف أي مكان                              السالم مل يضرك شيء وحتفظ من اإل                     مبا جاء عن النيب عليه     وصدقت
              وكذلك اآليتني   ،        كفتاه                                                                                  قراءة املعوذات ثالث مرات يف الصباح واملساء فقد جاء يف احلديث من قرأها                        ال تنس  -

                                                                    نه من أعجب العجائب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل قراءة املعوذات وقـل       بل إ   ،                           األخريتني من سورة البقرة     
            ، فاحرص على   "                           عوذ متعوذ مبثل ما تعوذ ن       مل يت                         تعوذوا باملعوذتني فانه      :"      فقال    ،                                 هو اهللا أحد محاية من كل شيء        

فقد جاء عن     ،                                  عداء ويف أماكن التفتيش وغريها                            عند اخلوف ومقابلة األ     ،   "        مبا شئت                 اللهم اكفناهم    "         ا وقول        قراء             
                         وية حني ثـارت الريـاح ،                                                              أنه أمر أحد الصحابة أن يتعوذ باملعوذات من سوء األحوال اجل       :                     احلبيب عليه السالم    

     ..!!                           فكيف بالتحصن من شرار الربية 
       وإخراج   ،        لبقرة                               ذكار والقرآن وخاصة سورة ا             صنها باأل                            مهم أو مضافة خاصة أن حت                       ذا كنت يف مكان         إ          ال تنس  -

  .       ن وجدت                الصور واسمات إ
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            فقد كان شيخ   ،               لذكر فانه يعني                                        ستعن باهللا على قضاءها مث بالكتمان وبكثرة ا                 شغال عندك كثرية فا               أما إذا كانت األ
  :                              أن تقول عنـد النـوم          :"                    وقد جاء يف احلديث       ،                                                          سالم يكتب يف الوقت ماال يكتبه غريه بسبب كثرة الذكر             اإل

  .              ا خري من خادم   فإ    ،   ٣٤       واهللا أكرب    ،   ٣٣       احلمد هللا  و    ،   ٣٣         سبحان اهللا 
                                 وكان عليه السالم إذا حزبه أمر قال   ،         ......"    صالة                   واستعينوا بالصرب وال  :"                                 واستعن بالصرب والصالة كما قال تعاىل 

             احلديث العظيم                           لة عند املصائب وال تنسى هذا                           وعليك بكثرة االسترجاع واحلوق  ،   "    بالل                رحنا بالصالة يا أ   :"      لبالل 
    " .      منها        ً خلفه خرياً                       إال أجاره اهللا يف مصيبته وأ  ،        منها  ً اً ري                     جرين يف مصيبيت وأخلف يل خ       اللهم آ :       من قال    :" 
                                وليكن ظاهرك مثل القوم يف اللباس    ،            تيك منها                       فإن الشيطان قد يأ     ،                                املباحات واألمنيات الزائدة                    ياك والتوسع يف    وإ

  .    هللا  ً اً           وباطنك راهب  ،        وال تزد        والشكل 
                      وأن يزقنا الشـهادة يف    ،                                           حسانه أن يصلح أحوالنا وأحوال املسلمني                                            أسال الكرمي مبنه وفضله وجوده وإ               ويف اخلتام 

                                                      هذا وما كان فيه من صواب فمن اهللا وما كان فيه من خطـأ                                            غري مدبرين انه على كل شيء قدير ،                       سبيله مقبلني   
  .              له وصحبه أمجعني               ينا حممد وعلى آ                   وصلى اهللا وسلم على نب        ذلك ،        اهللا من                  والشيطان وأستغفر        فمن نفسي

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




  :                                                          قال إمام أهل السنة حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة              
             وأرى اجلهـاد          سـالم،                     وال أخرجه من دائرة اإل              ً                    وال أكفر أحداً من املسلمني بذنب،       "

              واجلهاد مـاض          ً               ً             ً                                    ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراً وصالة اجلماعة خلفهم جائزة،           
                 ً                                                                      منذ بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يقاتل آخر هذه األمـة الـدجال ال                 

                                               وأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم                   عدل عادل،                       يبطله جور جائر وال   
                                                   ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضـوا بـه                                 يأمروا مبعصية اهللا،             رهم ما مل   ج   وفا

               وأرى هجر أهل                                                                      وغلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت طاعته ؛ وحرم اخلروج عليه،          
         وأعتقـد                                     عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إىل اهللا،       وأحكم                              البدع ومباينتهم حىت يتوبوا،  
  ]               الرسائل الشخصية  [                                       ".                       أن كل حمدثة يف الدين بدعة
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لسالم على أشرف املرسلني ، نبينا احلمد هللا رب العاملني ، والصالة وا                                          
 .                   ِ      حممد وعلى آله وصحابته  أمجعني

ٍ                نعم الرجل كان أبو ناصٍر أمحد الدخ                                                                                                             يل تقبله اهللا يف الشهداء ، ونعم صاحب العلـم                               
                                                    ّ                                                              هو ، ونعم اخلامتة خامتته ، فيما حنسبه واهللا حسيبه ، وال نزكّي على اهللا أحدا ، وقد قتلته قوات الطوارئ يف                      

  .    ٍ                         ُ                                                          مزرعٍة بغضي من قرى القصيم ، وقُتل يف تلك الوقعة معه عدد من ااهدين ، وأعداد من قوة الطوارئ
             أحكام الشهيد   :         ٍ                                                            ءت بأحكاٍم جلميع األحوال ، ومن األحكام الشرعية اليت جيب التزامها ورعايتها            والشريعة جا

                                                                                                               يف سبيل اهللا ، ومن هذه األحكام ما تقدم من تغسيل الشهيد ، ومنها الصالة عليه ، وهذا خالف ما يفعـل                      
                    ّ      وجوبه يف كل موضـع ، إالّ أن                                  ّ                                     اليوم بالشهداء يف بالد احلرمني ، فصلّي عليهم وغسلوا ، وحكم الشهيد مع      

ِ                           حيثُ يحتاج إىل إحياِء شعريِة اجلهاِد ، وتذكِري الناس بأحكام الشهيد واالستشـهاِد ، وبيـان               ِ  ِ ِعِه         آكد مواض                                ِ         ِ       ِ     ِ              ُ    
ِ  حقيقِة جهاِدنا للصليبيني وأذناِبِهم  ِ                 ِ      ِ    .  

ِ         ٍ    وقد ثبت أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلّم مل يصلِّ على شهداء أحٍد ، من حديِث أنِس بن مالكٍ        ِ           ٍ              ِّ       ّ                     َّ           رضوان اِهللا عليِه   ِ     ِ         
                                                                                             كما يف الصحيح ، وذهب مجهور العلماء إىل عدم الصالة على الشهيد ، على ما فعل النيب صـلى اهللا عليـه     

ٍ     َ     وسلم بشهداء أحٍد أولَ األمر               .  
ٍ                              وثبت يف صحيح مسلٍم أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على شهداء أحٍد بعد مثان سنني كاملودع هلم ، وبه                                         ّ    ٍ                

                                    َ         ٌ                       ّ                         ى الصالة على الشهيد وهو مذهب أيب حنيفةَ ، وروايةٌ عن أمحد ، وأما من استدلّ على ذلك مبا                          احتج من رأ  
ٍ                                                             روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى على شهداء أحٍد ، وصلى على محزة سبعني مرة ، وغري ذلك مـن                                     ّ                         ّ      

                         جاءت األخبار كأا عيان من   :   م                       ٌ                                                        الروايات فهي واهيةٌ ال يلتفت إليها ، وال يعول عليها ، قال الشافعي يف األ           
                                                                                                  وجوه متواترة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم وكرب على محزة        

  .                                                                                           سبعني تكبرية ال يصح وقد كان ينبغي ملن عارض بذلك هذه األحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسـه       
  .       ً         اهـ نقالً عن الفتح
ِ                                    قال بالصالة على الشهيد أنّ الصالة على امليت مشروعةٌ بعد مثاِن سنني من دفنـه علـى                                   ومل يقل أحد ممن             ٌ                      ّ                        

ِ        ُ ُّ                                                                         مقتضى هذا احلديِث ، بل كُلُّهم مينعون الصالة عليه بعد هذه املدة ، وجيعلون ما فعله النيب صـلى اهللا عليـه                    
  .                وسلم من خصوصياته

                           ً            َ     عليه وسلم بعد مثان سنني ناسخةً لتركه الصالةَ يوم                                                 والقائلون بالصالة على امليت جيعلون صالة النيب صلى اهللا 
ٍ                  أحٍد ، أو يعلّلون ترك الصالة يوم أحد باملشقة ، وهذا غري مستقيٍم واهللا أعلم من وجوه                                             ّ          ٍ   :  

ِ                                          ورود احتمال اخلصوصية يف الصالة ، مع ثبوت اخلصوصية يف التوقيِت ، فال ينسخ ما ثبت من ترك                     :     األول                                                       
  .             ُ        ِ    مبا قوي فيِه احتمالُ اخلصوصية                      النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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ِ                                       ِ                        أن الصالةَ بعد مثاِن سنني معلَّلةٌ يف احلديث بالتوديِع هلم ، وظاهره عدم اللزوم ، وأنه غري الصالِة اليت                     :        الثاين                   ٌ  َّ         ِ        َ        
ِ        هي حق لكلِّ مسلٍم ، بدليل أنّ يف ألفاِظ احلديث         ّ            ٍ     ِّ         " :   ع لألحياء واألمواتكاملود                      "  خاص فهو توديع ،                .  

   ّ                                                                                                   أنّ ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة على الشهداء كان مبشهد الصحابة مجيعا ، وأما صـالته                    :        الثالث  
                      الوقـوع ، خفـي ال ميكن أن يكون بدليٍل خفي م ، والنسخ ال حيصل البيان العام ما رآه بعضعليهم فإن                                          ٍ                                                                      

  .      الداللة
          ُ                  ّ                 م بعد أن فُرضت الصـالة فـيهم وعلّـل التـأخري              ّ                               القول بأنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى عليه  :         الرابع  

ِ  وخصوصيته بذلك ؛ فإنهم يلزم أن يصلّي النيب صلى اهللا عليه وسلم على كل شهيٍد يف بدٍر وغريها من الوقائِع                   ٍ       ٍ                                   ّ                                 
  .                   ُ                ممن كان قبل النسخ املُدعى ، ومل يكن ذلك

    ّ                             ، ألنّ الصالة على اجلماعة الكـثرية               ّ       ّ                                              تعليل من علّل باملشقّة يف ترك الصالة لكثرة العدد ال يستقيم              :        اخلامس  
            ّ                      ٌ      ٌ                                                                     إنما هي صالةٌ واحدةٌ ، ومجع الشهداء غري متعذّر بدليل أنهم مجعوا للدفن ، فلو وجبت الصالة جلمعوا هلـا                    

  .                       كما مجعوا ليدفنوا ودفنوا
           املقـابر                                                                                          املراد بالصالة يف احلديث الدعاء ، وكان من عادة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يـزور   ُ                    ّ   وأُجيب بأنّ   

ٍ                        ويدعو للشهداء من الصحابِة ، والصالة يف اللُّغة ترد كثريا مبعىن الدعاء ، وهو أصلُ املعىن على قوِل كثٍري من                         ِ             ُ                                ُّ                ِ                       
                 ً            ّ          ِّ       خذ من أمواهلم صدقةً تطهرهم وتزكّيهم ا وصلِّ عليهم  {  :            ُ                      ُّ         ّ    أئمة اللُّغة ، وقد ورد به القرآنُ فقال عز وجلّ    

ِ             ، ويرد على هذا اجلواِب ما جاء يف بعض ألفاِظ احلديِث              }   ّ               إنّ صالتك سكن هلم          ِ                    ِ   ّ                    صلّى عليهم صالته علـى    "                   
  .                                ّ            ٌ             وفيه قوةٌ ، وصرفه بأنّ املراد مبا يدعو به على امليت خالف الظاهر  "     امليت

   :                                            واختلف من مل يوجبوا الصالة على امليت على قولني 
                                                 ب ، وال متنع ؛ ومقتضى هذا االستحباب المتناع وجـود                   ٍ            ُ                    الشافعية يف روايٍة ، واحلنابلةُ إىل أنها ال جت              فذهب  

                                    ُ      ّ           الشافعية يف األصح من مذهبهم ، واملالكيـةُ إىل أنّ                وذهب      ٍ                                              عبادٍة يستوي طرفاها ، فيكون فعلها كتركها ،         
الصالة على الشهيد ممنوعةٌ غري مشروعٍة ، ال جتوز وال تصح                 ٍ         ٌ                       .   

 واألرجح        الصالِة على الشهيِد منع واهللا أعلم  ِ            ِ                  ت ، كانت واجبةً غريها إن كانت يف حكم الصالة على امليفإن ،    ً                                                 
ِ                                                                              مستحبٍة ، وال ميكن إجيابها مع ثبوِت ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا ، وضعف احتمال النسـخ ، وإن مل                                            ٍ     
ـ                     ِ                                                                                       تكن يف حكم الصالة على امليِت فال دليل على مشروعيتها ، مع قيام دليل الترك هلا ، والعبـادات مبناه                         ا  

ِ                       ٌ                        ّ                   التوقيف ، وال دليل على الوجوب وال على االستحباِب ، وأما اإلباحة فممتنعةٌ يف العبادات كما سبق ؛ ألنّ                                                               
ِ                                                  العبادة ال بد هلا من أمٍر ، واألمر ال يرتل عن االستحباِب يف األصِل ، فإن كان أمر هو أمر الصالة على امليت                     ِ                           ٍ                      

                                  ُ      ٌ         ومل يرد أمر ، وإن مل يكن أمر فالصالةُ باطلةٌ الشتراط                                            ِ فهو للوجوب ، وإن كان غريه فال يقل عن االستحباِب
  .                  التوقيف يف العبادات

ِ    ّ                              ُ              ّ      ترك الصالة على الشهيِد إنّ ذلك ألنه حي ، والصالةُ للميت ، وهذا أقوى ما علّلت                            وقد قيل يف احلكمة من                          
ٍ                     وقيلَ ألنّ الصالة شفاعةٌ للميت والشهيد مستغٍن عنها ألنه يشفع لغريه     ،   به                    ٌ            ّ   َ    ، ظاهر ، واهللا أعلم ويف هذا نظر                                               .                    

ٍ        عبد اهللا بن ناصٍر الرشيد  :      كتبه  ِ        ليلة األحِد الثالثني من شهِر شعبان                                   ِ          
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  :                                                                             احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 
                                                                                                                 فقد كثر فيما مضى من الوقت حديث الناس على اختالف توجهام ومنطلقام فيما يتعلـق باألحـداث                  

                                  وما قبلها من أحداث ، وحان       –                       ً        أي قبل مخسة أشهر تقريباً       -                                                األخرية يف جزيرة العرب منذ غزوة شرق الرياض         
                                           الوقت لتسمع األمة حديث ااهدين يف سبيل اهللا ، 

  :           باهللا تعاىل              فنقول مستعينني
 

            ً         ً        ً      ً                     ، وليس فكراً أو منهجاً أو رأياً بشرياً يؤخذ على                                     ٌ                            اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل فريضةٌ فرضها اهللا على عباده            :   ً  أوالً  
  .                            ِ                         سبيل التجربة واالختبار ، فال ِخيرة للمسلم يف قبوله أو رده

                                      بد من اعتبار املصاحل واملفاسد علـى مـا                                                                         و ال ينبغي أن يقوم من خالل النظر العقلي يف املصاحل واملفاسد بل ال      
                                          وااللتفات إىل فشل بعض احلركات اجلهادية و حصول   .                                     كماال يصح إغفال اجلانب التعبدي فيه      .                يقتضيه الشرع   

                                                                                                   اهلزمية للمجاهدين يف بعض اجلبهات ، واختاذ ذلك ذريعة للقعود عن اجلهاد أو تثبيط األمة عنه ضالل مبني وقلـة     
                                                                   كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسـى    {           ل اهللا تعاىل   قا  .             فقه يف الدين 

  }                                               أن حتبوا شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم التعلمون 
       واجلهاد    ّ        .                             ً                                                                               ومن مثّ فإننا قد سلكنا هذا الطريق بناًء على هذه الرؤية ، وعرفنا احلق فلزمناه ونسأل اهللا الثبات عليه                   

ِ                                                     اهللا واجب شرعي ، وقدر كوين ، وِعدِت األمة باستمراره قال صلى اهللا عليه وسلم                         يف سبيل      ِ                             "      ال يزال هذا الدين                    
                                                                           فنحن نرجو أن نكون من هذه الطائفة املنصورة اليت تقوم بأمر اهللا واجلهاد             "      ً                 ٌ                 قائماً يقاتل عليه عصابةٌ من املسلمني       

   ".          ال من خذهلم                    ال يضرهم من خالفهم و  "                      يف سبيله وقتال أعداءه 
 

ِ   ُ َّ   حنن نوقن بأن العباداِت كُلَّها   :      ً ثانياً                                          ال يقبلها اهللا سبحانه إال باإلخالص واملتابعة -                        ومنها اجلهاد يف سبيل اهللا -                   
                        ً                                                         ، ونعلم أن للجهاد شروطاً وآدابا ، وحنن نتوخى قدر املستطاع أن نلتزم يف ذلـك                                    لرسوله صلى اهللا عليه وسلم    

                                                                                   ا فيه فإننا نستغفر اهللا منه ونتوب إليه ، ونقبل النصيحة ممن أسداها بالدليل الشرعي ، من  ُ ِّ                    كُلِّه بالشرع ، وما أخطأن
ٍ                                                      غري تقليٍد أو تقديٍس ألقوال الرجال العارية من الدليل الشرعي املتعبد باتباعه          ٍ         .   

 

                 وتعـيش واقـع      ،                                                                                       أمتنا اليوم تعيش واقع الذلة واملهانة واالستعباد من قبل الصليبيني واليهود واملرتدين           :      ً  ثالثاً  
                                                                                                                   التقصري يف دينها واالماك يف املعاصي ، وهذا الواقع ال حل له إال بالرجوع إىل الكتاب والسنة ، وأعظم ذلـك                     

                                 إذا تبايعتم بالعينة ، ورضيتم         : "                                                                                  حتقيق التوحيد والكفر بالطاغوت واجلهاد يف سبيل اهللا ، قال صلى اهللا عليه وسلم             
    فحل   "                             ُ ً                                           تركتم اجلهاد ، سلط اهللا عليكم ذُالً ال يرتعه عنكم حىت تراجعوا دينكم                                                  بالزرع ، وأخذمت أذناب البقر ، و      

                                       كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه                                           بتحقيق التوحيد والرجوع للدين ، وتطبيق ما     يكون            مشكالت األمة 
  .      امليامني

 

 



 

 

 

٢٦  

             وحتالفـت يف                    املي على املسـلمني ،                                                                  ويف هذا الواقع األليم الذي تعيشه األمة ، تكالبت قوى الكفر الع         :      ً  رابعاً  
                                                                                                                 احلملة العاملية على اإلرهاب ، وكان على رأس هذه احلملة حامية الصليب أمريكا ، فأجلبت خبيلها ورجلها على                  
                                   ُ   َّ                                                                      املسلمني ، وخططت ونفذت ، وال تزال تنفذُ كلَّ ما تقدر عليه من حرب اإلسالم واملسلمني ، وهذا األمـر ال                     

ٍ            حيتاج إىل إثباٍت فهو حمس                                                      العراق وأفغانستان وبالد اجلزيرة وغريها من بالد                  فلسطني و                            وس مشاهد يلمسه الناس يف                
  .      اإلسالم 

                                                                                                               وقد ساعدها يف تلك احلرب القذرة ؛ األنظمة العميلة املرتدة وعلى رأسها حكومة باكستان وحكومة الـيمن ،                  
                                    ، ليستخدموا القواعـد العسـكرية                                    ً                                          والنظام السعودي الذي مل يدخر وسعاً يف تلك احلرب ففتح البالد للصليبيني           

                                                                                                              لضرب املسلمني وقتلهم ، كما دعم النظام السعودي احلملة العاملية على اإلرهاب باألموال الالزمة ، وأمد أمريكا             
                      ً                                                                             مبا حتتاجه من النفط جماناً عند اشتداد األزمات ، كما قدم املعونة يف حرب العراق بإرسال قـوات درع اجلزيـرة    

                                                                                                  يكان ، كما قام بتقدمي املعلومات االستخباراتية اليت حيتاجها األمريكان فيما يتعلق بااهدين ،                                لتغطية ظهور األمر  
                                                                                                         بل وعمل بنفسه على سجن ااهدين وتعذيبهم ومطاردم وقتلهم ويكفي يف التثبت من هذا التقرير الرمسي الذي          

                 احلادي عشر مـن      (                          رهاب بعد غزوة منهاتن                                                                         أصدرته السفارة السعودية يف أمريكا ، موثقة جهودها يف حماربة اإل          
      إىل  -                                       احلاصل بإعانة الكفار على املسلمني       -                                                         ، فجمعت احلكومة السعودية هذا الكفر املستمر املتواصل           )        سبتمرب  

                                                                                                                      كفرياا السابقة واليت ليس هذا جمال تفصيلها ، وإمنا املراد اإلشارة إىل هذا اجلانب املهم يف حد ذاته وهو كفـر                     
                                                                              ً         مة وردا وخروجها من اإلسالم ، ووجوب الرباءة منها ، وعداوا وبغضها ، وتكفريها حتقيقاً للتوحيد         هذه احلكو

                فـاهللا اهللا يـا          : "       ً                                                                                     وكفراً بالطاغوت الذي هو أصل من أصول الدين قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا                
                                     إله إال اهللا، واعرفوا معناها وأحبـوا            شهادة أن ال                                                 إخواين متسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره أسه ورأسه وهو

                           بغضوا من أحبـهم أو جـادل    أ                               دين،واكفروا بالطواغيت وعادوهم و      بعي                                     أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا    
        بل كلفه                                                                      أو قال ما علي منهم، أو قال ما كلفين اهللا م، فقد كذب هذا على اهللا وافترى،                 عنهم أو مل يكفرهم

 م، وفرض عليه الكفر فاهللا اهللا، متسكوا بأصل دينكم لعلكم   .       وأوالده                                م والرباءة منهم ولو كانوا إخوانه                        اهللا                               
  .   هـ  .   أ   "                           تلقون ربكم ال تشركون به شيئا

   
                   ّ                                                                     على ضوء ما تقدم فإنّ الشيخ أبا عبد اهللا أسامة بن الدن ومن معه من ااهدين املنضمني حتت لـواء      :      ً خامساً

                          وال سـيما يف جزيـرة                                                          هود، قد أعلنوا اجلهاد على الصليبيني يف كل مكان                                             اجلبهة العاملية لقتال الصليبيني والي    
                استرتاف العـدو                 اخلطة على                                                                                      العرب حسب خطة مرسومة طويلة املدى ستؤيت مثارها الطيبة بإذن را  تعتمد هذه             

                                                           وتشتيت جهوده باستهدافه يف طول األرض وعرضـها ، وحنـن                        ومتواصلة                                   الصلييب يف حرب عصابات مستمرة      
اهدين يف جزيرة العرب نقاتل حتت هذه الراية وننفذ خططها ونأمتر بأمرها  ا                                                                  .    

       ُ ِ  َ    وقَاِتلُوهم حتى    {  :                                                                                                  وهدف هذا اجلهاد الذي نسعى له ، هو إقامة دولة اإلسالم ، وحتكيم الشريعة ، قال اهللا تعاىل                   
                                          ضعفني من املسلمني يف كل مكان ، الذين يستضعفهم                وكذلك نصرة املست  .  } َ   ُّ ُ        َ  ُ    ٌ   ِ  َ  ُ   ِ ّ       الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه      

ِ     ِّ  وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه   {   :                                                                    الصليبيون واليهود ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأمواهلم  ، قال  اهللا تعاىل   ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   َ   ُ َ     
   قُولُونَ ري اِن الَِّذينالِْولْداء وسالناِل وجالر ِمن ِفنيعضتسالْمو      َ  ُ  ُ     ِ َّ    ِ   ْ ِ ْ             ِ         ِ   ِ     ْ     ـال لَّنعاجا ولُهِة الظَّاِلِم أَهيـِذِه الْقَره ا ِمننِرجا أَخنب     َّ          ُ  َ   ِ  ِ َّ     ِ  َ ْ    ِ ِ      ِ     ِ  َ     



 

 

 

٢٧  

ِ      ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنا ِمن لَّدنك نِصريا         َّ    ِ   َّ          ِ      َّ    ِ{    .     وهذان اهلدفان حق مشروع  وقبل ذلك مها تكليف إهلـي حيـث                                                     
ِ  ِ  سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة  َ ْ  َ ِ  ْ ِ   فَلْيقَاِتلْ ِفي   {                                      أوجب اهللا علينا هذا القتال فقال سبحانه    ِ         َ    ْ   َ        ِ َّ    ِّ     ِ  ِ   {  .  

                                                                                                   وعليه فإننا ماضون يف هذا الطريق الذي بدأناه مستهدفني يف هذه املرحلة جنود الصليب ، متجنبني للطواغيت ، ال  
                              ياسة الشرعية  اليوم من إمهاهلم    ً  ِ                                                 ً                         شكاً ِمنا يف بطالن واليتهم وثبوت ردم ووجوب قتاهلم ، بل أخذاً مبا حتبذه  الس            

ٍ                                             ٍ   ٍ                   ما شاء اهللا ، حىت ال يبقى حملتٍج شبهةٌ ، وال ملعتذٍر عذر ، وليهلك من هلك عن بينٍة ، وحيىي من حي عن بينـٍة ،                          ٌ      ٍ                         
                          ً      ً                                                                                     ومع ذلك فإننا لن نكون لقمةً سائغةً للطواغيت وجنودهم ، بل سندافع عن أنفسنا ولن نتردد يف دفع الصائل من                    

  .         ِ                                                        وسنريهم ِمنا ما يكرهون واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون          جنودهم ، 
 

                              ، وإنه مما يؤسفنا أن يتـردى                                                         ٌ                 واجب العلماء واجب كبري القدر ، واألمانة اليت محلهم اهللا أمانةٌ عظيمة             :      ً سادساً
ِ                        حال األمة إىل أن يصبح علماؤها يف طليعة املقصرين يف حقها ، ولئن عِذر غريهم يف                                                                                 هم أبعـدذْرالتقصري فإن ع                ْ              

                                                                                                         حيث علموا احلق وليس أخو علم كمن هو جاهل ، وحنن ال نتكلم عن علماء السالطني علماء السوء، فهؤالء قد               
                                                                                                   انكشف أمرهم وبان عوارهم ، وهم قد سدوا علينا باب إحسان الظن م حيث استعبدهم الطـاغوت وربطـوا        

  :                         وإمنا حديثنا مع غريهم فنقول                             ت واهللا املستعان على ما يصفون ،   ما                                    مصريهم مبصريه ، فتقلبوا بسبب ذلك يف الظل
                                                                                                         الواجب على أهل العلم أن يتقوا اهللا وأن يقوموا بواجبهم يف أمر اجلهاد وحتريض األمة عليه وقيادا يف ميادينه         ّ  إنّ

                 هم القعود عـن                                ً                                                                 ، وليحذروا من أن يكونوا عوناً ألهل الكفر على أهل اإلسالم من حيث ال يشعرون فكما وسع                
  .                                                   اجلهاد والسكوت عن الطواغيت فليسعهم السكوت عن ااهدين

                                                                                                          وإذا كان هلم من حتفظ على اجلهاد يف جزيرة العرب فلينشغلوا بواجبهم جتاه ساحات اجلهـاد األخـرى                  
                                                                                                            كالشيشان وفلسطني وأفغانستان اليت يدعون تأييد اجلهاد فيها فإا اليوم تعاين من ضعف الـدعم املـادي                  
                                                                                         واملعنوي حيث مل  يبلغ احلد الذي حتصل به الكفاية ويسقط به الواجب وال ننكر فضل أويل الفضل ممن وقف 
                                                                                                                      مع ااهدين يف تلك البقاع لكننا نعلم أن الواقع احلقيقي يف أمر دعم العلماء للجهاد واقع مر ال يتواءم مـع                     

    . .                                             مكانة العلماء وعظيم األمانة امللقاة على عاتقهم 
                                                                                              سهم حابس أو منعهم مانع فال أقل من أن حيفظوا لنا حقنا يف القيام بواجبنا، فإن كـل مـا انتقـده             فإن حب 

  :                              بعضهم علينا يرجع إىل أحد أمرين 
       وهذا    ،                                                                                          ما كان مرده إىل اعتبار شرعية احلكومة السعودية ، واعتبار حكامها الطواغيت والة أمر شرعيني         . ١

                                                       ء الطواغيت هو ما دلت عليه أصول أهل السـنة واجلماعـة يف                                            مما ال يصح أن ننتقد به ؛ فإن كفر هؤال       
                                                                                                        تكفري املرتدين من احلاكمني بغري ما أنزل اهللا ، و املبدلني لشرعه ، واحملللني للحرام احملرمني للحـالل ،                   

  .                                                                              واملناصرين للكفار على املسلمني ، املرتكبني الكفر البواح الذي عندنا فيه من اهللا برهان 
                                                                  فهذا أيضا مما ال ينبغي أن ننتقد به ، فإن تقـدير املصـاحل                .                            اعتبار املصاحل واملفاسد                        ما كان مرده إىل     . ٢

                                 واالجتهاد الذي يلزمنا للعمل                        وذنبه مغفور له ،                                                         واملفاسد أمر اجتهادي ،واتهد بني األجرين واألجر ،         
  :                     يف طريق اجلهاد هو نوعان

    .                     اجتهاد يف معرفة الواقع -



 

 

 

٢٨  

   .                      شرعي حيال ذلك الواقع                          واجتهاد يف معرفة الواجب ال -
                                                                                 منلك آلة االجتهاد يف النوعني ؛ أما يف معرفة الواقع فبسبب ما من اهللا به علينا من ممارسة -         حبمد اهللا –       وحنن

  .                                                                  احلروب وخوضها والعلوم العسكرية اليت متكننا من تقدير أمر القوة والضعف 
                                             أهل العلم من ااهدين املـرابطني يف الثغـور أو                                                               وأما يف معرفة الواجب الشرعي فبسبب ما من اهللا به على          

                                                                                                              املطاردين أو املأسورين الذين صدعوا باحلق وبينوا أوضح البيان وأكثره تفصيال واستقصاء وتتبعا للعمليـات               
                                                                                                         اجلهادية وبيان أحكامها ، وأما من ينكر أن يكون لنا حق االجتهاد يف مثل هذه املسائل فنقول له كيف تنكر           

                                          ً      ً                                     اد يف أمر احلرب والقتال ، وحنن أعلم به واقعاً وشرعاً ممن مل يكن له يف هذا امليدان يد وال قدم ؟           علينا االجته
                                                                                                                 وحنن حني نتكلم عن االجتهاد ال نعين به أصل التزام طريق اجلهاد ، فإنه ال جمال فيه لالجتهاد بل هو مقرر                     

                                     نعين االجتهاد يف اختيار ساحة معينـة أو                                                            بالنص واإلمجاع ، وحنن فيه على هدى وعلى طريق مستقيم ، وإمنا    
    .                                توقيت معني يقبل االجتهاد والنظر 

          دة فنحن يف                                                                                      أما حنن فقد عزمنا على الرشد وسنستمر على هذا الطريق بإذن اهللا حىت حيصل لنا النصر أو الشها
   .                   ه من يشاء من عباده                                                            وحسبنا أن قد بذلنا جهدنا وأما النصر فهو بيد اهللا سبحانه يرزق                  ربح على كال احلالني ،

                                                                                              وحنن نوقن أن أهم نصر هو الثبات على احلق وليس من الزم صحة الطريق رؤية النصر يف الدنيا فحقيقة النصر 
                                                                                                 هي أن تعمل على وفق الشرع مث تقبل بكل النتائج مهما كانت مرة ثقيلة ولنا يف أصحاب األخدود سـلوى        

  .                                         وخوست ومنهاتن رجاء وأي رجاء باهللا العظيم                                           ويف عاقبة أهل بدر والريموك وحطني وبدر البوسنة
 

                                      أما الشكر والدعاء فهو ألولئك الصادقني    ،                          ً     ً                 إىل أمتنا اإلسالمية نبث خطاباً مزجياً من العتاب والشكر  :      ً سابعاً 
                                                                                                                   من أبناء أمتنا الذين أثبتوا بفعاهلم صدق أقواهلم ، والذين وقفوا مع ااهدين وقفة شجاعة بالدعم املعنـوي                  

                                                                                               دي ، وأمدوهم بالسالح ، وآووهم ونصروهم ، ومل ينسوهم من دعـائهم والـدفاع عـن منـهجهم                   واملا
   وأعراضهم ، رغم التهديد والوعيد والتضييق من قبل الطواغيت على كل من أي                                                                           اهدين ولـو بالتعـاطفد ا                           

   .     معهم
                      تفرج يف الوقـت الـذي                                                                                وأما العتاب فهو ملن ختاذل عن اجلهاد ، وتردد يف نصرة ااهدين، فوقف موقف امل        

     هؤالء        ، ف                                                                                                   يتعاون فيه اليهود مع الصليبيني مع أذنام من املرتدين على حرب اإلسالم واملسلمني يف كل مكان               
ِ                ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّه لَغِني عـِن الْعـالَِمني            {                                   نذكرهم حباجتهم إىل األجر والثواب       َ   ْ    ِ     ِ َ   َّ    َّ  ِ  ِ ِ ْ  ِ    ِ        ِ َ           {    

       َ   والَ تحسبن    {                                                                                 اجلنان وما أعد الرحيم الرمحن من عظيم الكرامة للشهداء وااهدين يف سبيله                          ونشوقهم إىل   
ِ       ُ  َ            الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ                  ِ      َ  ْ        َ   ِّ     ِ  ِ     ِ ْ  ُ  ُِ    ِ َّ  ـِلِه            ١٦٩ِمـن فَض اللّه ماها آتِبم فَِرِحني             ِ ِ  َ    ِ  ّ             ِ   ِ  ِ َ  

ِ    َ ِ   َّ  ويستبِشرونَ ِبالَّ             َـوننزحي مالَ هو ِهملَيع فوأَالَّ خ لِْفِهمخ نقُواْ ِبِهم ملْحي لَم ِذين       َ          َ     ِ  َ       َّ َ    ِ  ِ ْ        ِ  ِ ْ  ُ  ْ    َ    ِ ونَ     ١٧٠ِشـربتسي    َ    ِ      
 ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعالَ ي أَنَّ اللّهٍل وفَضاللِّه و نٍة ممِبِنع   ِِ   ْ     َ    ِ   َ   ّ    َّ َ    ٍ  َ    ِّ        ٍ   ِِ {  

                                                    م وهم مدد اخلالفة اإلسالمية الراشدة بـإذن اهللا ،                                                                     أما شباب اإلسالم فهم أملنا بعد اهللا يف إقامة دولة اإلسال          
                     هذا الشباب الذي        ،                                                                                         الشباب الذين ما عرفت نفوسهم الذلة للطاغوت ، ومل تنشأ على استمراء الذل واهلوان             



 

 

 

٢٩  

                                                                                            عرفنا صدقه وصولته يف فلسطني والشيشان وأفغانستان وغريها من ميادين اجلهاد ، حنثهم على اجلد واالجتهاد 
       السالح   ..      السالح   :            ونقول هلم            يف باب اجلهاد

                            وال يستوي من أنفق مـن قبـل     ،                    وربح فيها السابقون   ،                         وتنافس فيها املتنافسون    ،                      فقد قامت سوق اجلهاد  
ِ           يا أَيها الَِّذين آمنـواْ اسـتِجيبواْ ِللّـِه        (   ،                                                                        الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا             ّ  ِ ْ    ِ     ْ        ِ َّ      َ    

ِ  ِ  َ  وِللرسوِل ِإذَ       ِ              َونرشحِه تِإلَي هأَنقَلِْبِه وِء ورالْم نيولُ بحي واْ أَنَّ اللّهلَماعو ِييكُمحا ياكُم ِلمعا د              َ        ِ َ ِ    َ    ِ ِْ َ    ِ  ْ       ُ      ّ    َّ َ  ْ   َ      ُ  ِ       ِ  ُ       (      وحنب أن        
  :                            نذكر الشباب باجلوانب التالية 

                                                                                                        ضرورة الوعي والفهم لطبيعة الصراع بني اإلسالم والصليبية ، وأا معركة قد بـدأها الصـليب قبـل                   . ١
اهدين هم الذين جروا األمة إىل معركة غري متكافئة ،                  ااهدين ، فال يلبس عليهم أحد فيصور هلم أن ا                                                                                                      

                                                                                              فهذا وهم كبري ال يرفعه إال الوعي وفقه الواقع الذي نعيشه ، فإن الصليبيني ما توقفوا عن حرب املسلمني   
                               ااهدون العدو يف معركـة أو                                                                             منذ عشرات السنني ولديهم من اخلطط الكثري الذي مل ينفذ فإذا باغت             

                                  ً                                                       معارك فليس ذلك استباقا لألحداث وجراً لألمة يف معارك خاسرة بل هو انتهاز للفرص وتشتيت ألوراق    
  .                                العدو وزعزعة خلططه وبعثرة ألوراقه 

                                                                                                  أمهية االقتناع بأن العدوان العسكري ال ميكن رده باحلوار واحلل السلمي ؛ فالعدو ال يعرف إال لغة القوة          . ٢
ِ     ِّ   َ    ْ   َّ  ِ  َّ َ  فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك  (            قال اهللا تعاىل   .                                         ورد بأس الكفار يكون بالقتال يف سبيل اهللا  ،  ِ     ِ ْ  ِ َ َ 

ِ    ْ     َ     ْ     َ   ّ     ْ   َ َ    ِ َّ    ْ    ُ    َ   ّ          ِِ    ِ  ً              وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً                    .(     والقعـود          
                                                                                 جلهاد املستحب غري الواجب نقص عظيم على املسلم وتفريط شديد يف أجر عظيم ودرجات عالية ،        عن ا 

                                                      غري أويل الضرر وااهدون يف سـبيل اهللا بـأمواهلم                                         ال يستوي القاعدون من املؤمنني     (  :                قال اهللا تعاىل    
                 احلسىن وفضـل اهللا                                                                                    وأنفسهم فضل اهللا ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهللا             

  . )                               ااهدين على القاعدين أجرا عظيما
                                                                                                          ضرورة التحرر من تقليد الرجال يف دين اهللا واحلذر من االغترار بقعود الكبار عن محل راية اجلهـاد يف                     . ٣

                                                                                        سبيل اهللا والصدع باحلق حىت ولو كان هؤالء القاعدون من أهل العلم والفضل قيل خلالد بن الوليد رضي 
                    منا رجال كنا نرى            كان أما   :                                                                   كان عقلك يا خالد ونور النبوة فيكم منذ عشرين سنة قال                أين  :          اهللا عنه   

                                         وإذا كتم صاحب العلم احلق فال يكون          :"                                       قال الشيخ أبو عمر السيف نصره اهللا           !!  . .                أحالمهم كاجلبال 
     حـر                                                                                        من أهل العلم الذين جاءت نصوص الكتاب والسنة مبدحهم باخلشية وغريها، ولو حفظ املتون، وتب     

ٍ           يف العلوم، بل هو ممن قال اهللا تعاىل عنهٍم                                                                            إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد مـا              ((                                  
    )).                                                     بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون 

       ة، اليت                                                                                                  وقد يتأول متأول، ويعتذر عن قعودهم عن اجلهاد، وخذالم للمجاهدين بانشغاله ببعض األعمال الصاحل      
                                                                                                              ال تعدل اجلهاد، وخيشى فواا، أو أن مينع منها إذا ساعد ااهدين، فينشغل ا عن اجلهاد، وهو يشـاهد بـالد                

                               هو مل جياهد ومل يعد للجهاد عدته                                                                                  املسلمني تنقص من أطرافها على أيدي الصليبيني، الذين رمبا دامهوه يف بالده، و            



 

 

 

٣٠  

                                                                      اج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل                             أجعلتم سقاية احل     ((                     وقد قال اهللا تعاىل        ،  
  .     اآليات   ))                                            اهللا ال يستوون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

                        ال أبايل أن ال أعمل      - :                                                           كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رجل           - :                            وعن النعمان بن بشري قال    
                     ً                                         ال أبايل أن ال أعمل عمالً بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد             - :         وقال آخر   .           أسقي احلاج    ً                      عمالً بعد اإلسالم إال أن      

                                ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول - :        عمر وقال       فزجرهم   .                    بيل اهللا أفضل مما قلتم           اجلهاد يف س- :        وقال آخر  .      احلرام
            فأنزل اهللا عز   .                   ه فيما اختلفتم فيه                                      ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت فاستفتيت       .                                       اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوم مجعة       

         فسـقاية    .           رواه مسلم   .     اآلية   ))                                                                         أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر               ((      وجل  
                                                                                                                 احلاج وعمارة املسجد احلرام من األعمال الصاحلة، ولكنها ال تعدل اجلهاد الذي تقام به دولة اإلسالم، وبه ينصر                  

     . "                                            طل، وحيمى الدين، وتصان األنفس واألعراض واألموال              احلق ويدفع البا
                                      ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا   .                                                                ويف اخلتام نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا 

  .                                       وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
 

  )              تنظيم القاعدة   (        العرب                                ااهدون يف جزيرة                                                       




                    







 
 
 

             واهلرسك ، وهم        البوسنة  يف       والصرب          أفغانستان  يف      الروس      لقتال      خرجوا   قد      احلرمني    بالد      أبناء    كان      لئن  " 
   اهللا     بفضل                معكم ، ويقاتلون         املتحالفني      الروس    على       ونصرهم      عليهم   اهللا    فتح    وقد        الشيشان  يف      اليوم       جياهدون
  يف      الكفر   ضد      اجلهاد           ٌ       شعور وإميانٌ بضرورة      عندهم      احلرمني      أبناء    كان    لئن    : "      أقول    ..          طاجكستان      ً  أيضاً يف

       أعظـم      عـن        للدفاع      عليها      ولدوا    اليت      أرضهم     ً     ً      ً    عدداً وقوةً ومحاسةً على       يكونون   ما     أكثر           مكان ، فهم   كل
                   أمجـع ، سينصـروم        العامل  يف       املسلمني   أن          ويعلمون-    أمجعني       املسلمني              املشرفة ، قبلة       الكعبة-        مقدسام 
        واجب كل   هو    هذا              مقدسام ، وأن     حترير    وهي            املسلمني ، أال   كل             الكربى ، قضية       قضيتهم  يف          ويؤازروم

  "      العامل   يف     مسلم
         والشجاعة       واإلباء      العزة      ورثوا            احلياة ، وقد     حتبون    كما     املوت     حيبون       الشباب     هؤالء   إن    : "       وليام    يا   لك      وأقول

  "      اللقاء        صدق عند     احلرب      لصرب يف            كابر ، وإم      ً   كابراً عن         والتضحية        واإلقدام       والصدق       والكرم
 
 ]إعالن الجهاد على األمریكان [ 
 

 الشيخ أسامة بن الدن نصره اهللا



 

 

 

٣١  

  حممد بن أمحد السامل/ يكتبها 

 

         

 
 
 

        بعـد                                للمسلمني عامة، وأوىل هذه الوصايا و                            أن أبث وصايا للمجاهدين خاصة   ]         صوت جلهاد  [              يل عرب جملة       يطيب
                                             ، واألمة اليوم بليت حبكام وأمراء خونة          ين                             طاعة ملن واله اهللا أمر ااهد                      هي السمع وال                              الوصية بتقوى اهللا ومراقبته   

                                         بطالن واليتـهم ، ولـزوم خمالفتـهم               معلوم                      املخلوقني ، وهؤالء               ضيعوا حق                         عوا حق اهللا قبل أن ي        ضي   ،          مرتدين  
  وحماربتهم ، ولكن                   هو ملن واله اهللا األمر يف اجلهاد ، وهذا األمـر مـن األمهيـة                 هنا ،                       بالسمع والطاعة             املقصود                                                          

      فكأمنا                    لم من عصى أمريه                                 جعل النيب صلى اهللا عليه وس             ، وقد                           عليه الشارع احلكيم           ّ  حيث حثّ    ،       كان            واخلطورة مب 
              ضادها التنازع                                                           والسمع والطاعة هو من االجتماع والتعاضد والقوة واليت ي                             لى اهللا عليه وسلم ،                         عصى أبا القاسم ص   

  .                والتفرق واالختالف   ، 
ِ    ِ     ُ   ْ      والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب ِرحيكُم واصِبرواْ          : "                    اب الفشل واهلزمية                     يف اجلهاد من أسب                            ويعترب التنازع واالختالف      ْ    ْ  ُ  ْ  َ  ْ        َ  

 اِبِرينالص عم ِإنَّ اللّه   ِ  ِ         ّ    َّ  ِ"  
         علـى        ً      ً      ً           ٍ        شؤماً وأثراً بالغاً ، وخري شاهدٍ      –                       مهما كانت املعصية     -                        يرى أن ملعصية األمري                                 واملتأمل للتأريخ والسرية    

  ذلك ما وقع               ِفوقعت املصيبة والنكسة علـى    ،                                            أحد ، حيث عصوا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم     يف             ِ    على الصحابة                           
          ها بسـبب                                             ُّ  للنيب صلى اهللا عليه وسلم ومجلة من أصحابه ، وكلُّ      ٍ وإصابٍة  ،                خليار الصحابة       ٍ من قتٍل  ؛              جيش املسلمني   

                ٍ  وباليا من دماٍء                                                     ألمري يف بعض أراضي وساحات اجلهاد فكان مثن ذلك مصائب                               ، وكم حصل من معصية ا             املعصية  
                          ى اموعـة بأكملـها ،               ً     ً                                                   ليست ذنباً جمرداً يقتصر أثره على العاصي نفسه ، بل أثره عل                 لألمري                   ُ   ونفوس ، فاملعصيةُ  

                 فعصى األمري فكان     "     ما    "                                  اه األمري من الذهاب ملنطقة            ٍ   جماهدٍ       ٍ    من أخٍ                       يف الغالب ، فكم     ه         ِّ    باجليش كلِّ   ُّ لُّ         ومصابه حي 
     ..!!                        ضريبة ذلك أن وقع يف األسر 

     ..!!                                                                   عصى التوجيهات اليت رمست له فما إن عصاها حىت حرم من الوصول ألرض اجلهاد          ٍ وكم من أٍخ
                                                                                                عصى األمري يف جانب األمنيات واالحتياط األمين ، فتسبب ذلك بوقوعه ووقوع جمموعة من إخوانه                         ٍ   وكم من أخٍ  

     ..!!       يف األسر 
                                                   به أحد األخوة عن رجل رغب يف اللحاق مبعسـكرات                                                                    ومن الوقائع اليسرية اليت تذكر يف هذا اجلانب ما حدثين           

                                     يتصل بأهله إال إذا وصل إىل باكستان ،               ّ  التعليمات بأالّ-                  املسؤول عن خروجه -                             التدريب يف أفغانستان ، وأعطاه 
                                                                          واتصل على أهله من مطار بلده الذي هو فيها قبيل ركـوب الطـائرة ،           ،                  أن عصى األمر                      ّ     فما كان من األخ إالّ    

        فدفع مثن   ،                                           ومتكنوا من اإلمساك به قبل أن تقلع لطائرة       ،                                                در أهله بالكالم مع بعض املسؤولني يف املطار           با      ً  مباشرةً   و
املعصية بأن ح             ِر ِ م  يف سبيل اهللا        ِ  واجلهاِد          ِ  من اإلعداِد            !!..     



 

 

 

٣٢  

       غبـات                 وتغلبوا علـى ر   ،                                  ّ خوة ااهدين الذين أبوا حياة الذّل              إال أنين أحذر األ  ،           ومتعددة                    ٌ   والوقائع يف ذلك كثريةٌ  
 ا ، أن يالنفس وشهوا                       وجليل ، فالطاعة يف      ٍٍ  دقيقٍٍ                   ِّ ملن واله اهللا األمر يف كلِّ  ،                                  لجموا أنفسهم بلجام السمع والطاعة                    

                                                                                         يف املعصية ، ولو كان أمر األمري يف مسألة إجتهادية فيها قوالن أو أكثر وكان األمري مع أحد األقوال    ّ  إالّ    ٍ   شيءٍ   ِّ كلِّ
  .                                املسألة اجتهادية وال إنكار فيها     ، ألن                          لواجب اخلضوع الختياره وأمره      فإن ا  ،          ً أو مرجوحاً     كان      ً راجحاً 

      وحذار حذار من التأويل ، فإنه سبب                                          الباليا ، وأساس                     الن                  كبات ، وكل من عصى األمر لو حبث لنفسه عن تأويل                                                      
            ة ، وهكـذا                                                                                                  لوجد ، فمن عصى األمر يف أحد تأول بأن املعركة قد انتهت و ال فائدة من وجودنا يف جبل الرمـا             

  .                                                                              فال تبحث عن تأويل عندما م بعصيان األمر ، ولكن ألزم نفسك باتباع األمر وعدم جتاوزه    ..        دواليك 
                                                                                                             وإن من املؤسف أن ترى أهل الباطل وجيوش الطاغوت لديهم من السمع والطاعة واالنضباط النسيب ما ال خيفى                  

     " !!          عبد مأمور       : "                                                      وترى أحدهم يقدم على املعصية بل والكفر وإذا سئل عنه قال
   ..                                ويضعف عند ااهدين واهللا املستعان      ً      نوعاً ما ،                           وباملقابل جتد أن هذا قد يتالشى

                                                           ً                     ً                   وجيب عليك أخي الكرمي أن تشدد يف اإلنكار على كل من يرتكب عصياناً لألمري ، وأن تكون عونـاً ألمـريك           
  .                                                    وأخيك من وقوع معصية وخطأ يدفع ضريبتها األمة وااهدون 

   !!                                                                                   علم أيها املبارك أن السمع والطاعة هي من الذلة للمؤمنني ، وخالفها يعين العزة على املؤمنني    ولت
  :                     وأختم وصييت ذا النظم 

ـــين  ــق إنـــ ــاياي حب ــع وص                                 وامس
ــري حت ــك األمـ ـــم الزم         َ          طَاعتـ             ــ

ـــِري   ــةُ لَألِمــــ والطَّاع ــمع والس         ِ       ِ  َ   ُ   َّ            
ِ     ِ         ِ         أمــا ِخــالَف األمــِر والِعصــــــياِن      َ  ِ      
اِئـــــمِف واهلَزــع الض وهــو أســاس              ِ  َ     ِ               
ــد ــى الصــحاِب يف أُح ــا جــرى عل ِ     ُ             وم                   
ـــلْ   ــةً وال تمــ طَاع اِومود ــالزم ِ        ً   َ      ْ         ف           
ِ  َ         ِ          إال إذا كـــان ِخـــالَف الشـــــرِع             

 

ـــي     ــا أَخـ ــالَحاً ي ــاً وص ــد نفْع         ً  ْ    َ  ً     َ                 أري
ِبـــأمٍر آِثــــــــم ومـــن خياِلفْـــه                    ِ   ٍ    ِ  ْ  ِ       
ِ          ِ       ِ            مســع ألمــِر أمحــد البِشيـــــــرِ          

 ــيةُ الد ــه معِصـ ِ   ُ            فإنـ        ـــاِن           ِ    يــــــ
   اِئــــــمزأي والعالــر ــادبــِه فَس                  ِ                َ   ِ  
 ـــد ــؤِمٍن إىل اَألبـــ ــلِّ مـ ٍ       َ                درس لكـ  ِ   ِّ        
ِ  ِ         َ ْ            يف  الكُــرِه واملَنشــِط ِاســمع ال تكَــلْ      َ     ِ ُ       
ـــعِ  ــِري أي سمـــــ ــيس لألمـ ِ             ِ           فلـ          

 

 
سبب معاصينا ،                                                             ً                        أسأل اهللا أن يعينين وإياك أخي على السمع والطاعة ، وأال جيعنا سببا  يف حلوق أذى على إخواننا ب

 .وأن يغفر لنا إن نسينا أو أخطئنا 
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–

 
      رهاب،                                             باإلجراءات السعودية املتخذة على صعيد مكافحة اإل                                             أشاد املتحدث باسم اخلزانة األمريكية مايكل ديفيس

 .                                       واألشخاص املرتبطني بالقاعدة وبأسامة بن الدن                    وجتميد أموال اجلمعيات
   :                    السعودية يف أمريكا             بيان السفارة

                                                                      اململكـة العربيـة السـعودية يف اـال املـايل ـدف مكافحـة اإلرهـاب                                 مبادرات وإجراءات اختـذا 
 :  آليت                                           السعودية يف الواليات املتحدة األمريكية البيان ا              أصدرت السفارة

               اململكة العربية  .                     دولة ملكافحة اإلرهاب   ١٠٠                                 املروعة، مت تشكيل حتالف يضم أكثر من         سبتمرب  ١١          بعد أحداث 
  م     ٢٠٠٢     مايو  21                                        ً  وقد أصدر مكتب منسق مكافحة اإلرهاب تقريراً يف  .                                 السعودية شريك كامل يف هذا التحالف

                                            السعودية أعادت تأكيد التزامها مبكافحة اإلرهاب                اململكة العربية   : "         نص على أن  "                    أشكال اإلرهاب العاملي "       بعنوان 
           وقـد أدان    .                                                          بإجراءات فعلية لدعم جهود التحالف ضد تنظيم القاعدة وطالبان                          وجتاوبت بشكل إجيايب مع مطالب

                  وبصـورة مسـتمرة                                                                          ً العهد والزعماء الدينيون املعينون من قبل احلكومة ووسائل اإلعالم الرمسية علناً          امللك، وويل
 ."      اإلرهاب

                وفيما يلي أمثلة   .                                عدة إجراءات حملاربة اإلرهاب العاملي                                            سبتمرب، اختذت حكومة اململكة العربية السعودية  ١١     ومنذ 
                                                                      مأخوذة من تصرحيات للقادة السعوديني، ومسؤولني يف اإلدارة األمريكية، ومقـاالت                         مادية على هذه اإلجراءات

             حكومة اململكة                                 ود يف احلرب على اإلرهاب اليت بذلتها                                        وإصدارات إعالمية رمسية، تؤكد مجيعها على اجله      صحفية
 :                          ويشمل التقرير امللخص ما يلي  .                 العربية السعودية

 .     الدويل        التعاون  . ١
 .                             االعتقال والتحقيق مع املشتبه م  . ٢
          اجلمعيـات                          إجراءات مت اختاذها خبصـوص   . ٣

 .     اخلريية

                                         جتميد املمتلكـات للمشـتبه بارتبـاطهم         . ٤
 .       باإلرهاب

 .                 مية ملكافحة اإلرهاب             قانونية وتنظي        إجراءات  . ٥
  .                                 مبادرات أخرى مرتبطة مبكافحة اإلرهاب  . ٦



1           وقد دعمت السعودية   .       اإلرهاب                                            إن التعاون مع جهات متعددة أساسي لالنتصار على                  
                                              أطراف متعددة وثنائية يف احلرب على اإلرهاب، وهـي        ً                                         جهوداً دولية وإقليمية متعددة من خالل اتفاقيات بني

                                                                      الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا ومع األمم املتحدة لضمان تبـادل املعلومـات                        ة بالتعاون مع حكومات     ملتزم
    :            إجراءات حمددة    .                  وفعالية قدر اإلمكان      بسرعة
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                                                         بلجنة ملكافحة اإلرهاب تتألف من عناصر يف االستخبارات واجلهـات                                حتتفظ السعودية والواليات املتحدة •
                                                             ء بشكل منتظم لتبادل املعلومات واملصادر ووضع خطط عمل للقضاء على          ويلتقي هؤال              األمنية األخرى،

                   والواليات املتحدة من                                                          وتسعى اململكة العربية السعودية إىل تقوية التعاون بني اململكة  .                 الشبكات اإلرهابية
 .                     خالل الزيارات املتبادلة

                               رات والنـدوات الدوليـة حـول                                              والبنوك السعودية مطالبة باملشاركة يف املؤمت                             اجلهات احلكومية السعودية   •
          املـؤمترات                                           ً           وقد استضافت اململكة العربية السعودية عدداً مـن هـذه    .                     اإلرهاب ومكافحة متويله       مكافحة

      الـيت   (FATF)       املـايل                ً                 والسعودية أيضاً عضو يف وحدة العمل  .                                 والندوات اليت تناقش مكافحة اإلرهاب
 . م    ١٩٨٨    عام  (G-7)                         أنشأا الدول السبع الكربى

        توصـية     ٤٠                                                                          اململكة العربية السعودية على وأكملت وسلمت استبيان التقومي الذايت املتعلق بالـ       صادقت •
             التقومي الذايت                                      وقد صادقت السعودية على وسلمت استبيان  .                    حول منع غسيل األموال       (FATF)موعة

 .      اإلرهاب         حول متويل (FATF)                                    املتعلق بالتوصيات الثماين اخلاصة موعة
                         متويل اإلرهاب مـع اجلهـات                                                   النقد السعودية املعلومات حول غسيل األموال ونشاطات             تتبادل مؤسسة  •

                                         مؤسسة النقد السعودية جلنة للقيام بالتقييم           كما أنشأت  .                                         األخرى املشرفة على البنوك ومع اجلهات األمنية
           دعت اململكة       وقد    ،                                      وقد مت تسليم استبيانات التقومي الذايت هذه  ،(FATF)                          الذايت حول االلتزام بتوصيات

 . م    ٢٠٠٣                           إلجراء تقييم متبادل يف أبريل  (FATF)                 العربية السعودية

2                           تعمل أجهزة االستخبارات واألجهزة األمنية السعودية عن                                                 
    إذا    هم                                                                        املتحدة واإلنتربول والدول األخرى من أجل الكشف والتحقيق مع املشتبه م، وتوقيف               قرب مع الواليات

 :             إجراءات حمددة    .         لزم األمر

                                وقد شارك عدد من هؤالء يف احلـرب يف    .    شخص 2000                                        حققت اململكة العربية السعودية مع أكثر من •
 .                  يف البوسنة والشيشان                                   أفغانستان خالل الغزو السوفييت، وكذلك

 .    معهم                                        ً        هناك عدد من املشتبه م قيد االعتقال حالياً للتحقيق •
                      تتألف من سبعة أشـخاص                                              عودية واجلهات األمنية األخرى بكشف واعتقال خلية                   قامت االستخبارات الس •

                                      جمات إرهابية علـى منشـآت حيويـة يف                                                         مرتبطة بتنظيم القاعدة، وكان عناصر اخللية خيططون للقيام
                                                    وكانت هذه اخللية مسؤولة عن حماولة إسقاط طائرات              ،                                          وقد مت ترحيل رئيس اخللية من السودان        .       اململكة
 .                                                    سلطان باستخدام صواريخ أرض جو يتم إطالقها من فوق الكتف                     أمريكية يف قاعدة األمري      حربية 

 .       ً                   مشتبهاً بانتمائهم للقاعدة  ١٦                                       العربية السعودية بنجاح مع إيران لترحيل               تفاوضت اململكة •
        وجتـارة        ً                                        شخصاً، عدد منهم يشتبه بقيامهم بغسيل األمـوال    ٧٥٠                           السعودية من اإلنتربول توقيف      طلبت •

                       أمساؤهم يف قائمة معلومات         ً      سعودياً تظهر   ٢١٤                 ويتضمن هذا الرقم   .                           رات ونشاطات متعلقة باإلرهاب    املخد
 .        السعودية                                        اإلنتربول وأجانب هربوا من اململكة العربية
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3                       اإلسالم وهناك آالف                   الصدقة جزء هام من                
                                          تقوم السعودية بإجراء مراجعة شاملة جلمعياا          سبتمرب،  ١١     ومنذ   .          شرق األوسط                            اجلمعيات اخلريية القانونية يف ال
   :             إجراءات حمددة  ،                التغيريات احملددة                          اخلريية وقامت بإجراء عدد من

                                                         األمريكية والسعودية بتجميد حسابات فروع الصومال والبوسـنة                       م، قامت وزارة اخلزانة    ٢٠٠٢       يف مارس  •
                                             وبينما يكرس املركز الرئيسي هلذه اجلمعية اخلرييـة    .                    مركزها يف السعودية   اليت                    ملؤسسة احلرمني اإلسالمية

           والبوسـنة                                                                            نشاطاته ملساعدة احملتاجني، ارتأت السعودية والواليات املتحدة أن فروعها يف الصومال      اخلاصة
 .     وغريمها                                                              تدعم نشاطات إرهابية ومنظمات إرهابية مثل القاعدة واالحتاد اإلسالمي

                             املتحدة خطوات لتجميد ممتلكـات                                           خر ملكافحة اإلرهاب، اختذت السعودية والواليات              ويف عمل مشترك آ •
                                          سعودي فار من العدالة يعتقد أنه قام بتسريب                                                 أحد كبار مساعدي بن الدن وهو وائل محزة جليدان، وهو

 .     ً                          مديراً الحتاد الرابطة ومنظمات أخرى               وقد عمل جليدان  .                     أموال لتنظيم القاعدة
                                                    مجيع اجلمعيات اخلريية، والتربعات واملسامهات وهي يف املراحـل                     ة عليا للرقابة على                 أسست السعودية هيئ •

      ذلـك                                                                       اإلجراءات العملية إلدارة املسامهات والتربعات إىل ومن اجلمعيات اخلريية، مبـا يف                النهائية إلعداد
 .              أعماهلا يف اخلارج

                                    ء تدقيق إضايف للتأكد من أنه ليس هناك        ومت إجرا                                           سبتمرب هناك رقابة وثيقة على اموعات اخلريية  ١١    منذ  •
 .                       ارتباط مع جمموعات مشبوهة

                االستفادة من هذه                                                                     إرشادات وأنظمة جديدة مت وضعها للتأكد من أن املنظمات اإلرهابية ال تستطيع     هناك •
 .                                                   اجلمعيات اخلريية يف املستقبل، وتتضمن هذه آليات ضبط مالية

 .                          تنسيقها مع وزارة اخلارجية                                      النشاطات اخلريية خارج السعودية جيب أن يتم •

4                            سبتمرب، اختذت السعودية  ١١          بعد أحداث                       
                    واملمتلكات للمشـتبه                                                    م وطالبت البنوك السعودية بتجميد مجيع األموال          ٢٠٠١          سبتمرب     ٢٦                   إجراءات عاجلة يف    

          سـبتمرب    ٢٣                         حكومة الواليات املتحـدة يف            ليت أصدرا                                          بكوم إرهابيني وللجهات املشبوهة حسب الالئحة ا
                                                     وبتجميد األموال فقط، بل بادرت بإجراء حتقيقات حول حتويالت                                 ومل تقم البنوك السعودية بااللتزام  .  م    ٢٠٠١

  :            إجراءات حمددة    ،                                 بانتمائهم للقاعدة أجروها يف املاضي                     مالية قد يكون املشتبه

 .                          م ومجدت ممتلكات أسامة بن الدن    ١٩٩٤                ختذت إجراءات عام                  أوائل الدول اليت ا                 كانت السعودية من •
     ً      حساباً يعود    ٣٣                 وقد مجدت السعودية   .                                                    السعودية بعدة حسابات مصرفية يشتبه بارتباطها باإلرهاب     حققت •

 .      ً  دوالراً         ٥,٥٧٤,١٩٦                     أشخاص ويبلغ جمموعها  ٣   إىل 
                          دية يف كشف شبكة من أكثر من                                              املتحدة خالل السنوات القليلة املاضية ساعدت السعو                  بالعمل مع الواليات •

      الشرق                        وكانت الشركات موجودة يف  .                                                   شركة استخدمها أسامة بن الدن لتحريك األموال حول العامل   ٥٠
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               دولة وقـد مت    ٢٥  يف                                      وقد مت اكتشاف شبكة مالية معقدة منتشرة  .                                 األوسط وأوروبا وآسيا وجزر الكارييب
 .                     ً إغالق هذه الشبكة فعلياً

                                        ، على خطة عمل مشددة دف إىل القضاء علـى  (G-20)      جمموعة   ً  واً يف                       صادقت السعودية، كوا عض •
                                               والسعودية فخورة بكوا رائدة يف وضع هـذه اخلطـة     .                 يف مجيع أحناء العامل                         وجتميد، املمتلكات اإلرهابية

     ً    حالياً ويف                                                                              وأهدافها الرئيسية لسياسات الواليات املتحدة والسياسات الدولية للتعامل مع اإلرهاب         وتطبيقها
 .       املستقبل

                                   إلنشاء جلنة إشراف بشكل عاجل للقيـام                                                       أصدرت مؤسسة النقد السعودي تعليمات إىل البنوك السعودية •
                                                 كل اجلهود لتجميد املمتلكات لألشخاص واجلهات اليت                                                        مبراقبة التهديدات اليت يشكلها اإلرهاب ولتنسيق     

                                 السيطرة على املخاطرة، والتدقيق،                               مسؤولني كبار يف البنوك مسؤولني عن                 وتتألف اللجنة من  .           يتم حتديدها
                                                     وتلتقي اللجنة بشكل منتظم حبضور مسؤولني يف مؤسسة النقـد   .                    والعمليات القانونية               وغسيل األموال،

 .       السعودي
                                  التنفيذيني، وكذلك على مستوى اللجنة                                                          وضعت البنوك السعودية قيد التطبيق على مستوى كبار مسؤوليها •

                                                  الصلة على الصعيد احمللي والدويل، ولضمان التنسيق اجليد            حقيقات ذات                              املشرفة، آليات للرد على مجيع الت
                                                                     مجيع البنوك السعودية بإرسال إجاباا واملعلومات ذات الصلة عن طريق مؤسسة                         واالستجابة الفعالة، تقوم

         ووكالـة                                                                   مت تشكيل جلنة خاصة من مسؤولني يف وزارة الداخليـة، ووزارة اخلارجيـة،    .        السعودي      النقد
                   حول حماربـة متويـل                                                                    بارات ومؤسسة النقد السعودي للتعامل مع طلبات اجلهات الدولية والدول     االستخ

 .      اإلرهاب
                                                والسعودية بعلمهما املشترك الثاين الذي استهدف وائل                               م، قامت وزارة اخلزانة األمريكية    ٢٠٠٢        يف سبتمرب  •

                         وقامتا بتجميـد أموالـه                                           الدن الذي قدم له مساعدات مالية ولوجستية،                           محزة جليدان، أحد مساعدي بن
 .    ً علناً         وممتلكاته

                      املايل ال يستخدم لنشاطات                                                        سبتمرب، كانت السعودية قد اختذت إجراءات لضمان أن نظامها  ١١       حىت قبل  •
   ويف   .  م    ١٩٨٨                           املتحدة ضد ريب املخدرات عام                                      وقد وقعت اململكة وانضمت إىل ميثاق األمم  .           غري قانونية

                                                غسيل األموال يف وزارة الداخليـة ومؤسسـة النقـد          كافحة                        م، شكلت السعودية وحدات مل    ١٩٩٥    عام 
 .        التجارية                السعودي والبنوك

5                              قانوين صارم وإطار تنظيمي                 لدى اململكة إطار                        
               ليت تقدم اخلدمات                                التحتية أن البنوك وباقي اجلهات ا                 وتضمن هذه البنية  .                                 وإشرايف قوي للبنوك واخلدمات املالية
                                                               بضوابط داخلية، وإجراءات داخلية تسمح هلا ليس فقط بـالتعرف علـى                                املالية تبقى حذرة، وكذلك حتتفظ

          استهدافها                                        غسيل األموال وباقي النشاطات املشبوهة يتم  .     ً                     أيضاً لتعي نشاطام وحتويالم                   شخصية زبائنها ولكن
                           رائم غسيل األموال تعتـرب         ج                          ض لعقوبات شديدة وللسجن                                                    وكل النشاطات اليت تنتهك القوانني واألنظمة تتعر      

             إجراءات حمددة   ،         حمكمة عليا                                                 جرائم كبرية ومجيع القضايا املتعلقة ا يتم حتويلها إىل
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                                       وإرشادات لقطاعني املايل والتجاري يف اململكة                                                  أصدرت مؤسسة النقد السعودي ووزارة التجارة تعليمات •
                                                           األنظمة احلالية بشكل أفضل، أصدرت وزارة التجارة القانون رقـم      بيق                             حملاربة غسيل األموال ولتقوية وتط

                         وتستهدف هذه األنظمة قطاعي   .                                        منع وحماربة غسيل األموال يف القطاع غري املايل               الذي يهدف إىل    ١٣١٢
 .          واالستشارية                    ً                                           والتصنيع وتغطي أيضاً اخلدمات املهنية مثل احملاسبة واخلدمات القانونية        التجارة

           ويتضمن هذا   .                  حملاربة غسيل األموال                 ً                              مة السعودية أيضاً خطوات فعلية إلنشاء إطار مؤسسايت         اختذت احلكو •
                           وتعمل هذه الوحـدات مـع      ،                   عناصر مدربة ومتخصصة                                        إقامة وحدات حملاربة غسيل األموال، واليت تضم

         يع خرباا                            ً                   السعودية، وشجعت احلكومة أيضاً البنوك على إحالة مج                                    مؤسسة النقد السعودي، واجلهات األمنية
      جلنـة                                    رؤساء العمليات، املديرين العـامني،  (                                          األموال إىل اللجان البنكية واملصرفية املتعددة               املتعلقة بغسيل
 .                                      وذلك لتبادل املعلومات والعمليات املشتركة  )            التزوير، إخل

   من   األ      يف قسم (FIU)                                                              املؤسساتية الرئيسية األخرى هي تشكيل وحدة استخبارات مالية متخصصة        املبادرة •
            وقد مت فتح    ،      األموال                       ً            هذه الوحدة مكلفة خصوصاً بقضايا غسيل  .                                 ومكافحة املخدرات يف وزارة الداخلية

 .                         تتعلق بنشاطات متويل اإلرهاب                                                            قناة اتصال بني وزارة الداخلية ومؤسسة النقد السعودي حول قضايا
          إرشـادات   " و  "      صرفية                    تنظيم فتح احلسابات امل"                                   م، أصدرت مؤسسة النقد السعودي قواعد    ١٩٩٥      يف عام  •

   ً                                    مثالً، ال يسمح للبنـوك السـعودية بفـتح      .            غسيل األموال                         لكي حتمي البنوك من نشاطات  "           عملية عامة
                                                               املوافقة احملددة من مؤسسة النقد والبنوك مطالبة بتطبيق قواعد مشددة                           حسابات ألشخاص غري مقيمني دون

 .                توثيقه بشكل كامل                                             عمالئها، وأي نشاط يقوم به غري العمالء جيب أن يتم       ملعرفة
              انتهاك أو عدم    أي  .                                                                          السعودية بإجراء تفتيش دوري على البنوك للتأكد من التزامها باألنظمة والقوانني     تقوم •

           وزيادة على   .                    وجملس اإلدارة يف البنك                                                                تطبيق للقوانني يستدعي إجراءات صارمة وتتم إحالته إىل اإلدارة العليا
                                                البنك تقوم مبراجعة األنظمة واإلرشادات وتقدم توصيات        التزام                                 ذلك أنشأت احلكومة جلنة دائمة ملسؤويل 

 .                          مجيع قضايا التطبيق يتم حلها                            إلجراء تعديالت، وللتأكد من أن
                                            يف املؤسسات املالية وأقسام األمـن والتحقيـق يف                                                 قامت السلطات السعودية جبهود بارزة لتدريب عناصر •

  .         القانون               بالقانون وتطبيق                              وزارة الداخلية وآخرين هلم عالقة
                                           واملدعني العامني والقضاة وضباط اجلمارك ومسؤولني                                             مت تطوير برامج تدريب خاصة للقائمني على البنوك •

                                                           وزيادة على ذلك يتم إجراء دورات تدريبية من قبل أكادميية األمري   .        احلكومية                         آخرين يف األقسام والوكاالت
 .       السعودي                          األمين العامة، ومؤسسة النقد                                             األمنية، وكلية امللك فهد األمنية ومدينة التدريب      نايف

                           حكومية إلدارة مجيع القضـايا                                                             أنشأت احلكومة السعودية جلنة دائمة ملمثلني عن سبع وزارات ووكاالت •
 .                                           القانونية وغريها املتعلقة بنشاطات غسيل األموال

      النقد                       يف الرياض يف معهد مؤسسة (G7)                       خارج الدول السبع الكبار ( FATF)                  مت عقد أول مؤمتر لـ •
 . م    ١٩٩٤                           السعودي لألعمال البنكية عام 

ـ   ٢٨            يف الفترة بني  •                                                         نظمت مؤسسة النقد السعودي بالتعاون مـع اجلهـات األمنيـة       م،    ٢٠٠٢        يناير   ٣٠    
 .                                                                وفرع اإلنتربول يف الرياض مؤمترا مع اإلنتربول ألول اجتماع إقليمي آسيوي                        واملؤسسات املالية املصرفية
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     مـع                                                       م، أقام جملس غرف التجارة والصناعة السعودي، بالتعـاون     ٢٠٠٢       مايو   ١٤     ـ    ١٣          الفترة بني   يف •
 .      األموال                                                                          مؤسسة النقد السعودي مؤمترا دوليا حول منع وكشف الغش واجلرائم االقتصادية وغسيل

                           شبكة اإلنترنت لتحديد توجهات                                                                 قامت البنوك السعودية ومؤسسة النقد السعودي بتطبيق نظام تقرير على •
 .     األخرى                         صنع السياسات واملبادرات                      غسيل األموال للمساعدة يف

6                       علنا وقدمت التعاون مع                              دعمت اململكة العربية السعودية                      
:        ومن ذلك  .                                    اجلهود الدولية املختلفة ملكافحة اإلرهاب

 .                                                                    وقعت السعودية على اتفاقية حتت رعاية جامعة الدول العربية ملكافحة اإلرهاب •
         اتفاقيات                         وقد وقعت اململكة على عدة (G20)                                           ك السعودية بشكل منتظم ومؤثر يف اجتماعات دول    تشار •

 .                      ثنائية مع دول غري عربية
                                                        تقرير عن املبادرات واإلجراءات اليت اختذا اململكة فيما يتعلق                     يوما بتحضري وتسليم  ٩٠               تقوم اململكة كل  •

 .                             م املتحدة وفقا لطلب هذه اللجان                          إىل جلان جملس األمن التابع لألم              مبكافحة اإلرهاب
 .                                                            اململكة نقاط اتصال بني وزارة اخلارجية واملمثل الدائم لألمم املتحدة      أنشأت •
 :                                                                   اململكة املتطلبات التالية لعدة قرارات لألمم املتحدة تتعلق مبكافحة اإلرهاب     دعمت •

 .    ١٢٦٧                                                             جتميد أموال وممتلكات أخرى لنظام طالبان وفقا لقرار جملس األمن رقم   . ١
 .    ١٣٣٣                                                              جتميد أموال أشخاص مت ذكر أمسائهم يف قائمة وفقا لقرار جملس األمن رقم   . ٢
       تقـدمي      حول    ١٣٧٣            ار جملس األمن                                                      التوقيع على امليثاق الدويل ملكافحة ومتويل اإلرهاب وفقا لقر  . ٣

 .    ١٣٧٣                                                      تقرير إىل جلنة جملس األمن حول تطبيق أنظمة وتعليمات القرار 
 .    ١٣٩٠             تطبيق القرار                       تقرير إىل جملس األمن حول      تقدمي  . ٤

                            م واملتعلق بتمويل النشـاطات      ٢٠٠١        سبتمرب   ١٢        تاريخ     ١٣٦٨     األخري                                 تدعم السعودية أيضا وتطبق القرار •
 .        اإلرهابية

  ] م    ٢٠٠٢        ديسمرب  ٥         املوافق                       السنة الثالثة ـ اخلميس  )    ٧٩٧ (    عدد          الوطن     جريدة   ً   نقالً عن   [
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                                                   خوان ، املؤمنني بآيات اهللا ، املصدقني لرسول اهللا ، التابعني                                                       من حممد بن عبد الوهاب ، إىل من يصل إليه من اإل           
                                                                                                             للسواد األعظم ، من أصحاب رسول اهللا ، والتابعني هلم بإحسان ، وأهل العلم واإلميان ، املتمسكني بالـدين                   

   .                                                                                  القيم عند فساد الزمان ، الصابرين على الغربة واالمتحان ، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
                                                                                   فإن اهللا سبحانه بعث نبيكم صلى اهللا عليه وسلم على حني فترة من الرسل ، وأهل االرض من املشرق   :   د       أما بع

                                                                                                     إىل املغرب ، قد خرجوا عن ملة إبراهيم ، واقبلوا على الشرك باهللا ، إال بقايا من أهل الكتاب ، فلما دعا إىل اهللا 
                                                   ل الكتاب ، عبادهم وفساقهم ، ومل يتبعه علـى                                                                        ، ارتاع أهل األرض من دعوته ، وعادوه كلهم ، جهاهلم وأه           

                                                                                                   دينه إال أبو بكر الصديق ، و بالل وأهل بيته صلى اهللا عليه وسلم خدجية وأوالدها ، ومواله زيد بـن حارثـة      
   .                  ،وعلي رضي اهللا عنه 
  "        نـيب ؟          قلت وما   "    نيب   :"             ما أنت ؟ قال   :                                          ملا أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة قلت      :                      قال عمرو بن عبسة     

                                                  بصلة األرحام ، وكسر األوثان ، وأن يعبد اهللا ال يشرك به    :"                         بأي شيء أرسلك ؟ قال       :      قلت   "                قال أرسلين اهللا    
   .                           ومعه يومئذ أبو بكر ، وبالل   "         حر وعبد    :"                      من معك على هذا ؟ قال   :     قلت   "     ً شيئاً 

                                ة ، مث قد صح عنه صـلى اهللا عليـه                                                                                فهذا صيغة بدو اإلسالم ، وعداوة اخلاص والعام له ، وكونه يف غاية الغرب             
                                           فمن تأمل هذا وفهمه ، زالت عنـه شـبهات        "                ً               ً                 بدأ اإلسالم غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ             : "                 وسلم أنه قال    

  .                                                                                شياطني اإلنس ، الذين جيلبون على من آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيل الشيطان ورجله 
                                                                            ما أعطاكم ، من معرفة اهللا سبحانه ، ومعرفة حقه على عباده ، ومعرفة                                                     فاصربوا يا إخواين ، وامحدوا اهللا على        

               ً       ً     أن يزيدكم إميانـاً ويقينـاً     :                                          اليت أكثر الناس منكر هلا ، واضرعوا إىل اهللا   –                   يف هذا الزمان     –                     ملة أبيكم إبراهيم    
           ربنا ال تزغ   "         يف كتابه      ً                                                                          وعلماً ، وأن يثبت قلوبكم على دينه ، وقولوا كما قال الصاحلون ، الذين أثىن اهللا عليهم 

     .  ٨ :         آل عمران   "                                                         قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 
   أن   :                                             ً                              ً           أن اهللا سبحانه ، قد جعل للهداية والثبات أسباباً ، كما جعل للضالل والزيغ أسباباً ، فمن ذلك   :         وأعلموا 

                  وما أنزلنا عليـك     :"                                ا اختلفوا فيه ، كما قال تعاىل                                                                اهللا سبحانه أنزل الكتاب ، وأرسل الرسول ، ليبني للناس م          
                                 فبإنزال الكتـب ، وإرسـال         ٦٤ :       النحل    "                                                                     الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون            

         النسـاء    "                                             لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل            :"                                                           الرسول ، قطع العذر ، وأقام احلجة ، كما قال تعاىل            
١٦٥    .     
                                                                                                               تغفلوا عن طلب التوحيد وتعلمه ، واستعمال كتاب اهللا ، وإجالة الفكر فيه ، وقد مسعتم من كتاب اهللا ما                        فال  

                                                                       ً                    حنن موحدون ، نعلم أن اهللا هو النافع الضار ، وأن األنبياء وغريهم ال ميلكون نفعاً وال                   :                         فيه عربة ، مثل قوهلم      
                                                              به ، يف جواب هذا ، وما ذكر أهل التفسري وأهل العلم ،                ً                                                      ضراً ، لكن نريد الشفاعة ، ومسعتم ما بين اهللا يف كتا           

 رمحه اهللا تعاىل 
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                         ال نريد إال من اهللا ، لكن      :                                                             الشرك عبادة األصنام ، وأما الصاحلون فال ، ومسعتم قوهلم             :                     ومسعتم قول املشركني    
   .                                             نريد جباههم ، ومسعتم ما ذكر اهللا يف جواب هذا كله 

                                   أن هذا الذي يفعل يف احلرمني ، والبصرة   :                      له ، مسعتم اقرارهم                                                     وقد من اهللا عليكم بإقرار علماء املشركني ذا ك        
                                                     أن هذا الدين الذي ينصرون أهله ، ويزعمـون أـم          :                                                              ، والعراق ، واليمن ، أن هذا شرك باهللا ، فأقروا لكم             

   .                                            السواد األعظم ، أقروا لكم أن دينهم هو الشرك 
                                                           ويف قتل أهله وحبسهم ، أنه دين اهللا ورسوله ، وهذا                                                  أن التوحيد الذي يسعون يف إطفائه ،        :                ً    وأقروا لكم أيضاً    

                                                                                                اإلقرار منهم على أنفسهم ، من أعظم آيات اهللا ، ومن أعظم نعم اهللا عليكم ، وال يبقى شبهة مع هذا إال للقلب 
   .                                           امليت ، الذي طبع اهللا عليه ، وذلك ال حيلة فيه 

        ه ديـن                     كل هذا حق ، نشهد أن  :           م يقولون       وذلك أ                                                        ولكنهم جيادلونكم اليوم بشبهة واحدة ، فأصغوا جلواا ،      
                                                                                                                   اهللا ورسوله ، إال التكفري ، والقتال ، والعجب ممن خيفى عليه جواب هذا ، إذا أقروا أن هذا دين اهللا ورسوله ،                   

                 كيف ال يكفر مـن     !                                                                                          كيف ال يكفر من أنكره ، وقتل من أمر به وحبسهم ، كيف ال يكفر من أمر حببسهم ؟                  
                                          وحيثهم على قتل املوحدين ، وأخذ ماهلم ، كيف ال   !                                     ك ، حيثهم على لزوم دينهم وتزيينه هلم ؟               جاء إىل أهل الشر

           ومساه الشرك   !                                                                                                    يكفر ، وهو يشهد أن هذا الذي حيث عليه ، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنكره وى عنه ؟                   
    !.                 و دين اهللا ورسوله                                                                     باهللا ، ويشهد أن هذا الذي يبغضه ، ويبغض أهله ، ويأمر املشركني بقتلهم ، ه

                                                                                                       أن األدلة على تكفري املسلم الصاحل ، إذا أشرك باهللا ، أو صار مع املشركني على املوحدين ، ولو مل                      :            واعلموا  
   .                                                                      يشرك ، أكثر من أن حتصر ، من كالم اهللا ، وكالم رسوله ، وكالم أهل العلم كلهم 

                                             ها ، وأا يف املسلمني ، وأن من فعل ذلك فهو كافر                                                         وأنا أذكر لكم آية من كتاب ، أمجع أهل العلم على تفسري      
              إىل آخر اآلية     "                                                                   من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان                :"                                 يف أي زمان كان ، قال تعاىل        

     .    ١٠٧    ،    ١٠٦ :      النحل   "                                         ذلك بأم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة   "       وفيها 
                            أن الصحايب إذا تكلم بكالم       :                                                        أا نزلت يف الصحابة ملا فتنهم أهل مكة ، وذكروا             :                               فإذا كان العلماء ، ذكروا      

  ا                                                   ً                                                الشرك بلسانه ، مع بغضه لذلك وعداوة أهله ، لكن خوفاً منهم ، أنه كافر بعد إميانه ، فكيف باملوحد يف زمانن
                               اإلكراه ، وإذا كان هـذا                                     ً                           حساء ، أو مكة ، أو غري ذلك خوفاً منهم ، لكن قبل                                              ، إذا تكلم يف البصرة ، أو األ       

                                  فكيف مبن أعام على شركهم ، وزينـه    !                                                          يكفر ، فكيف مبن صار معهم ، وسكن معهم ، وصار من مجلتهم ؟    
                                                        هلم ؟ فكيف مبن أمر بقتل املوحدين ، وحثهم على لزوم دينهم ؟ 

                          على تفسريها ، وتأملوا مـا                                                               تأملوا هذه اآلية ، وتأملوا من نزلت فيه ، وتأملوا إمجاع العلماء   :                 فأنتم وفقكم اهللا  
                                     ً                                                                 جرى بيننا وبني أعداء اهللا ، نطلبهم دائماً الرجوع إىل كتبهم اليت بأيديهم ، يف مسألة التكفري والقتـال ، فـال     

                                                أن يوفقكم لدينه القيم ، ويرزقكم الثبات عليـه ،    :                                                          جييبوننا إال بالشكوى عند الشيوخ ، وأمثاهلم ، واهللا أسأل       
   .           وبركاته                     والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

********************* 
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                                                                                              أنا أخوكم ظافر العجمي املكىن بأيب طلحة أحكي لكم قصة هرويب من سجن املدينة املنورة ، وقبل ذلك أحكي    
                         صلى اهللا عليـه وسـلم،                                                                         لكم سبب سجين وهو إنكاري على  الروافض  إظهارهم للشرك يف مدينة رسول اهللا   

                                                                                                 حيث بلغين أن الروافض يقومون بإظهار شعائرهم الشركية يف املدينة املنورة يف أماكن خمتلفة وأم يعلنون بذلك 
                                                                                                   ويرفعون أصوام ويستخدمون مكربات الصوت وأن بعض اإلخوان احملتسبني أخذوا ينكرون هـذا الشـرك                

                                                                 لكن تفاجؤوا ؤالء الشرط الذين نسأل اهللا عز وجـل العافيـة                                                         وتوافدوا من مناطق خمتلفة من بالد احلرمني و       
                                                                                                   والسالمة من حاهلم ، هؤالء الروافض شركهم ظاهر كما هو معلوم ملن ذهب وشاهد ، حيث إم يسـتغيثون            

                                                                         يا علي ، يا حسني ، يا فاطمة ، يا أم البنني األربعة، وحيصل مـن                  :                                           بغري اهللا عز وجل ، ويرفعون ا أصوام         
                                                                                               م السجود لبعض القبور ، والطواف عليها ، ويقرؤون كتبهم اليت فيها دعاء غري اهللا وفيها سـب ولعـن           بعضه

            بعض هـذه   ت   صور   قد                   اللهم العن فالن ، و  :                                                          الصحابة رضي اهللا عنهم من أيب بكر وعمر ومعاوية، وبالتصريح    
                              ملدينة ، وأعطي نسخة منـها                                    وأعطي نسخة منها إمارة ا                  منها نسخة                                          الشركيات وأعطي إىل هيئة كبار العلماء     

                                   ً                                                                              مركز هيئة احلرم ، ولكن مل حيركوا ساكناً مع الرافضة ، وباملقابل الذين ذهبوا ينكرون هذا الشرك يؤخـذون                   
                                                                                             ويزجون يف السجون ، و جند هذه احلكومة الكافرة باهللا تقرهم على هذا الشرك ، بل وتستميت يف الدفاع عنهم 

                                                                         على هؤالء املشركني ، فسبب سجين املباشر هو أنين علمـت أن هـؤالء                                                  ، وترسل جنودها وقواا ملن ينكر     
                                                                                                           الروافض املشركون منتشرين أو ذاهبني إىل مقربة شهداء أحد ، حيث يشركون باهللا هناك ، فذهبت أنا وبعض                  

                   وجلّ ، حيث يرفع هؤالء الروافض أصـوا اإلخوة هناك لنرى وننكر عليهم ،  فأتينا ورأينا الشرك باهللا عز                                                  ّ                                                              م  
                                                                                               بأهازجيهم الشركية باملايكروفونات ، فأنكرنا عليهم ، وملا رفض بعضهم السكوت عن هذه األهازيج الشركية ، 
                                                    ّ                                ّ                             أخذنا املايكروفون من أفواههم ، ونزلناه ، وما شعرنا إالّ وهؤالء املباحث املنافقني وراءنا وبلّغـوا الـدوريات               

                                                            ، وأتوا وقالوا عندنا أمر بـالقبض علـيكم وأركبونـا                                                              األمنية وبعدما خرجنا وجدنا ست دوريات حاصرونا        
                                                                                           ّ                 بسيارام ، مث ذهبوا بنا إىل مركزهم ، وأدخلونا يف التوقيف ، مث سألت اهللا عز وجل ، أن يعجل فرجـي ، مثّ                

   وال          اج إليها                              هب لدورة املياه وأشعرته بأين حمت                                                            ذهبت إىل الباب ، وردين العسكري ، وبعد ذلك قلت أريد أن أذ      
                ، مث حتينـت        ياه                       ً                                    حبزم ومل ألتفت إليه مومهاً إياه أن حاجيت هي دورة امل                                            منها وخرجت من غرفة التوقيف          بد يل 

                                                                                                        غفلتهم فخرجت إىل السور اخلارجي فلحقين عسكريان ورأيت احلراس عند الباب الرئيسي فأومهتهم أين إمنـا                
                ً      ً           عساكر فرأيت باباً خلفياً فخرجت معه                                                                أريد الشرب من الربادة  فشربت مث رجعت إىل الصالة الداخلية فاطمأن ال

            ومـن مث                        ر حبيث ال يراين أحد                      الدرج على املم                                          معه لرآين اجلنود  فتدليت من جانب                                 فإذا أمامي درج لو نزلت    
                                                               فلما كنت يف أعاله مرت الدورية املرابطة على السور اخلارجي فخفضت                                ت إىل السور اخلارجي وتسورته       خرج

      وهللا                                    ت سيارة أجرة ووصلتين إىل مأمين                      ً              لسور ومشيت طويالً حىت استقلي                                      رأسي وتريثت حىت مرت فرتلت من ا      
  .                        احلمد واملنة بفضله جل وعال 

 



 

 

 

٤٢  

                                                                                                           وأحب أن أوجه رساليت إىل هؤالء الشرط والطوارئ منهم واملباحث املنافقني املالعني الـذين آذوا عبـاد اهللا                  
                   اهللا عز وجل ، وواهللا           أمر                ظم من تعظيم                                                                     املؤمنني ااهدين ، كل ذلك بسبب تعظيمهم ألمر هؤالء الطواغيت أع          

                                     باب من أطاع العلماء واألمـراء يف         :                                                                         مث واهللا ال يعذرون ، ولذلك بوب اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا               
      اختذوا  {  :                                                                                        حترمي ما أحل اهللا وحتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أربابا من دون اهللا ، مث ساق اآليات ومنها قوله تعاىل 

                                                                           ، وهؤالء املباحث ضيعوا أمر اهللا واتبعوا أمر الطواغيت ، وقد توعد من               }                                م ورهبام أربابا من دون اهللا           أحباره
       ّ                                       يوم تقلّب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا {  :                                                   عظم أمر املخلوق على أمر اهللا توعد جبهنم ، قال اهللا تعاىل 

                                                                    ادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال ، ربنا آم ضعفني مـن العـذاب                                                              اهللا وأطعنا الرسوال ، وقالوا ربنا إنا أطعنا س        
                                                                               فمن أطاع هؤالء الطواغيت والعلماء يف معصية اهللا عز وجل فهذا جزاؤه ، ومن بلغه القرآن   }                  والعنهم لعنا كبريا

   ).                  ينذركم به ومن بلغ  ل  :(                                   فقد قامت احلجة عليه ، قال اهللا عز وجل 
                                                                       اهللا أن يفرج عنهم عاجال غري آجل بعز ومتكني وثبات على الدين أن يصربوا                                       ووصييت إلخواين املسجونني أسأل     

                                                                                                            وحيتسبوا األجر من اهللا عز وجل فهذه هي دعوة الرسل من أوهلم إىل آخرهم فيا حسرة من تفاعس وتواىن ومل                    
         ال حول وال                                                                                           يسلم مسلك األنبياء واملرسلني باإلنكار على هؤالء املشركني وقد أصابه الذل واخلوف على دنياه و        

  .                                              وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني           قوة إال باهللا 
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 تتمة اللقاء







 )ياض اخلرباء حىت مكة املكرمةاحلدث من ر(
 يرويها ااهد علي احلجازي

 

 
                                   الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة       احلمد هللا

                                             على خري مرسل وهاد ، وبعد مـا تصـفحنا          
           ً                                      وقرأنا سوياً  ما يف هذا العدد ، لنا طلب نقدمه      
                                               لقرائنا وهو احلرص على البيان الذي أخرجـه        

                              ة العرب ونشره بني الناس ،                      ااهدون يف جزير  
   ..                       وهذا واهللا من أقل الواجب 

                                            فانشروه بني أهليكم واقـرأوه يف جمالسـكم        
                              ً                  وانشروه ما استطعتم إىل ذلك سبيالً ، لتغيضوا        

   ..                  األعداء من آل سلول 
                                         ولنكسر طوق التعتيم اإلعالمي على مقالة احلق  
                                            ، ولتوصلون عن ااهدين إىل مجيع املشـايخ        

                                  لغهم الرسالة وتقوم عليهم احلجة                     والعلماء ، لتب  
                                             وليحىي من حي عن بينة ، ويهلك من هلـك          

    .                                 عن بينة واهللا املقصود وهو املستعان 
 التحرير
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احلمد هللا رب العاملني ، ويل الصاحلني ، وناصر عباده ااهدين ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد                   

  : وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعد 
 وحييي ليلـه    اان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيتهد فيها ما ال جيتهد يف غريه             فقد دخلت العشر األواخر اليت ك     

  .ويوقظ أهله ، وهي موسم من أعظم مواسم الطاعات ، وسوق رابح ملن أسهم فيه بتجارٍة تنجي من عذاٍب أليم
نات الـصليبيني يف    وقد أغارت ثلّة مباركةٌ من شباب اإلسالم املبارك بني يدي هذه العشر على جممع من مـستوط                

﴿وفـيكُم  جزيرة العرب ، وتقربوا إىل اهللا بعملية جهاديٍة يف أعداِئِه ، تعجب املؤمنني وتغيظُ الكفّـار وأوليـاءهم           
  .مساعون هلم﴾

واجلهاد ماٍض إىل قيام الساعة كما أخرب سيد البشر وإمام ااهدين صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا ، ومن أعظم                    
  . غزوةُ بدٍر الكربى فيه عدد من املعارك ، كانت أوالهاة اجلهاد يف اإلسالم شهر رمضان الّذي كانأزمن

وااهدون يقاتلون أعداء اهللا يف كل مكان كما أمرهم اهللا ، وال يستهدفون املسلمني وال يقصدون النيل منـهم ،                    
  .ضهم وامتثاالً ألمر اهللا باجلهاد يف سبيلهكيف ومل خيرجوا إال دفاعا عن حرمات املسلمني وذبا عن أعرا

ومن علم أنّ هذا مقصد اجلهاد وهدفه األمسى مل يكن واردا عنده دعوات املعوقني والقائلني هلم إلينـا وال يـأتون                     
  تحاور فيها ويةً يالدين وقواعده ماد اهدين أن جيعلوا ثوابتتفـاوض  البأس إالّ قليالً ، وليس للمجاهدين وال لغري ا

فمـن رضـخ حلكـم      ﴿وما كان ملُؤمٍن وال مؤمنٍة إذا قضى اهللا ورسولُه أمرا أن يكون هلم اخلريةُ من أمِرِهم﴾                 
الشريعة ونزل عندها وأسلم وجهه هللا ، وحكّم شرعه ورفع القوانني الوضعية ، وتربأ من أعداء اهللا ومل يتولَّهم فهو                    

اوض؟ ومن رفض شرع اهللا وشاء أن يدين بدين أمريكا ، أو أراد أن يـؤمن                أخونا وحنن معه على الطريق ففيم التف      
ببعٍض ويكفر ببعٍض فليس بيننا وبينه حوار ، ومن أراد أن حيتلّ بالد املسلمني ، ويقتل أبناءهم ويستحيي نـساءهم                    

 ال تكلَّف إالّ نفـسك      ﴿فقاتل يف سبيل اهللا   فحوارنا معه بالقتال يف سبيل اهللا حتى يكف اهللا بأسه ويكسر شوكته             
  وحرض املُؤمنني عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأسا وأشد تنكيالً﴾

وحنن ندعو األمة إىل استهداف األمريكان يف كلّ مكان فهذه هي لغةُ احلوار الّيت يفهمهـا العـدو ، ويـستجيب                     
  .للمطالب إذا مسعها

اضون على هذا الطريِق ، ثابتون على هذا الدرِب ، لن تأخذهم يف اهللا لومةُ الئـٍم ،                  وااهدون حبول اهللا وقوته م    
  .ولن يثنيهم عن اجلهاد املخذلون واملعوقون

نسأل اهللا أن ينصر ااهدين يف كل مكان ، وأن يعلي راية الدين ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى آلـه                        
  .وصحابته أمجعني

  
  دوسريسليمان ال/ أخوكم 
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على كل مسلٍم تـوقريه وتعظيمـه ،        وشهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن من أعظم احلرمات والشعائر ،            
  .واالجتهاد فيه بالطاعة والعبادة

  
القاعدون نسأل اهللا أن ال نكون منهم ، يأنسون إىل اسم العبادة يف رمضان ، ويقتصرون على التعبـد فيـه        

  .كر وقراءة القرآن وغريها من األعمال العظيمة من فرائض ونوافلبالصوم والصالة والذ
  

وينسى كثري من الناس أنّ الطاعات العظيمة املضاعفة يف غري رمضان تكون أعظم وأوىل يف رمضان ، ومن                  
  .ذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهللا وقتال أعداء اهللا: أعظم الطاعات والقربات 

نع من اجلهاد بأنواعه ، فما كان حمرما يف غري رمضان يزداد فيه حرمة ، ومـا كـان                    ، ال مت   رمضانوحرمةُ  
مندوبا يزداد تأكيدا ، فمن تعظيم اهللا وحترمي حرمته يف هذا الشهر اجلهاد يف سـبيل اهللا ، ومـن املبالغـة                      

  .واالجتهاد يف الطاعات والعبادات ، محل السالح واجلهاد يف سبيل اهللا يف شهر رمضان
من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النـار سـبعني              : "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .، وهو يف صوم ااهد خاصةً على الصحيح من قويل أهل العلم" خريفًا
فية فنشر الفساد والفسوق والربامج اليت تستهزئ بالدين وتتهكم باملؤمنني وتسب دين اهللا ، واملقاالت الصح              

  .اليت حتارب الدين وتدعو إىل تويل الكافرين من أعظم اجلرائم يف الشهر الكرمي
والكذب على اهللا عز وجلّ يف رمضان أشد من غريه بأضعاف ، كمن يـزعم أن األمريكـان معاهـدون                    

  .ويكذب على اهللا وعلى دينه وشريعته ، وينسب ذلك إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهديه وسنِتِه
سب ااهدين والنيل منهم والكذب عليهم ، والتأيل على اهللا باحلكم عليهم بالنار واخللود فيها ، والتزلف                 و

إىل الطواغيت بتجرميهم وتكفريهم لقاء قيامهم بواجٍب هو من أعظم الواجبات ، يف حاٍل تشبه ما ذكر ابن                  
  :القيم يف نونيته

بالــذنب دون الكفــر والعــصياِن   من يل مبثل خـوارٍج قـد كفّـروا        
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 رونــا بالّــذيوخــصومنا قــد كفّ
  

 هو غايةُ التــــوحيِد واإلميـانِ     
  

  .حلدود اهللا فيهوالتعدي املشني  حلرمة الشهر العظيم هو االنتهاكهذا النيل من ااهدين 
وجـدوا  واملتشدقون بالترهيب من هذه احلرمات غالبهم ممن ال حيترم حرمةً ، وال يعظّم هللا شعريةً ، وإنما                  

  .ذكر الشهر وحرمِتِه مما يروج عند الناس فاحتجوا به ، يدعون إىل أنفسهم بالنصوص ، وال يدعون إليها
واحلرمات املنتهكة كثريةٌ وعظيمةٌ مل ينبس واحد منهم ببنِت شفٍة فيها ملا مل يسمع أمرا من الطاغوت بذلك                  

 ، وقد وجد يف البالد من يسب اهللا بأقبح الـسب ،             ، فأعظم احلرمات وأوالها بالرعاية حق اهللا عز وجلّ        
فيصفه جل وعال بأنه والشيطان وجهان لعملٍة واحدٍة ، ومل يتحرك فيهم ساكن ، ومل نر غريم على ديـن                    

  .اهللا اليت تذكروها فيمن يزعمون أنه ذمي ومعاهد
  

 به الداعني إليه يف وسائل إعالم دولة         دين اهللا الذي يستهزأ به وبأحكامه ، وينال من القائمني          ومن احلرمات 
  .آل سلول ، ومل يتحرك يف جنِبِهم شعرةٌ ، وليتهم يغارون هللا ولدينه كما يغضبون للطواغيت إن ناهلم نائل

والروافض قرب مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه يدعون النيب والصحابة والصاحلني مـن دون اهللا ،                  
  .ف آل سلول أخزاهم اهللا وأذلَّهموجيهرون بشركهم وحيميهم سي

  
 حق أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يلعنهم الصحابة رافعي أصواِتِهم ال              :ومن احلرمات العظيمة    

ينكر عليهم من منكر ، ومن أنكر جر إىل السجن باألغالل ، بل كان من بعضهم أن بال على قـرب أحـد                       
  . يزعم أنه قرب عثمان رضي اهللا عنهالصحابة بالبقيع ، وهو القرب الذي

  
أعراض املسلمني املنتهكة ، وبالدهم املستباحة ، يف املشارق واملغارب من بالد اإلسـالم ،     : ومن احلرمات 

  .واآلالف الذين قتلوا بطائرات صليبية خترج من بالد احلرمني وتدار منها ، وكأنّ أحدا مل يسمع
  

 اختصتها الشريعة بأحكاٍم عديدٍة ، وحرمت ثراها على أقدام الكفـرة ،             بالد احلرمني اليت   : ومن احلرمات 
  .وهم اليوم ميشون فيها آمنني ، بل ويعيثون فسادا يف أحنائها

  
 حرمة شهر رمضان ، اليت من انتهاكها إدخال الصليبيني إىل بالد احلـرمني يف رمـضان ،                  :ومن احلرمات   
  .وإقامتهم فيها

الثأر للحرمات املنتهكة ، وختليصها يف كل وقٍت ، فيذبون عن بـالد احلـرمني               : فالواجب على املسلمني    
وحيفظون حرمتها بقتال الكفار فيها وتفجريهم وتدمريهم ، ويذبون عن حرمة شهر رمضان الكرمي بـتطهري          

كة بالد احلرمني من الكفرة فيه ، ويذبون عن حرمات املسلمني املنتهكة بقتال أعدائهم حىت تنكـسر شـو                 
  .العدو الكافر ويرتدع عن املسلمني ، ويكف اهللا عز وجلّ بأسه
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 .ومن يعظّم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب.. فذبوا عن شعائر اهللا أيها ااهدون 
  

  ناصر النجدي

Wא
אא א

ـ ١٤٢٤ن املبارك لعام    ر رمضا يف يوم السبت الثالث عشر من شه       سارت كتائب احلق وأقدمت تـدك         ه
  ...ل أرض اجلزيرة حتت أرجلهم نارا معاقل الصليبينب ،  وتشع

أخرجوا " ارتفعت راياا ،  وعال صوت تكبريها ، وتعالت صيحاا تردد وصية حممد صلى اهللا عليه وسلم                  
  " .املشركني من جزيرة العرب 
اهدون شهداءهم حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم ، الرجال الذين صدقوا مـا            يف يوم السبت املبارك زف ا     

عاهدوا اهللا عليه ، الرجال الذين قدموا نفوسهم فداًء لدين اهللا ، الرجال الذين أقسموا أن ال يهنأوا بعـيش                    
  .وال يقر هلم قرار حىت يطهروا أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم من رجس الصليبيني وأذنام 

بيون إن كنتم نسيتم أيها املسلمون جعلوا من أرض اجلزيرة مركزاً إلدارة حروم ضـد إخواننـا يف                  الصلي
  . أفغانستان والعراق 

 انطلقوا من أرضنا ليصبوا محمهم فوق رؤوس إخواننا هناك ،           - إن كنتم نسيتم أيها املسلمون     -الصليبيون  
  ..راضهم ، ويقتلوا نسائهم وأطفاهلم لوا أرضهم ، وينتهكوا أعليهدموا عليهم بيوم ، ليحت

  . أسروا أبناءنا يف كوبا ، وأذاقوهم ألوان الذل واهلوان  -إن كنتم نسيتم أيها املسلمون  -الصليبيون 
وأذاقهم بعض ما أذاقوا املسلمني     واملنافقني  عملية ، وشفى اهللا صدور املؤمنني ، وأخزى اهللا الكافرين           المتت  

ا ، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات يف مشارق األرض ومغار.  
يلهم ورجلهم يريدون    من وقوع العملية أطل اإلعالم السلويل ودهاقنته على الناس ، وأجلبوا خب            وبعد دقائق 

  .ا نور اهللا  بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون ئويطفأن 
ـ    لنصر هزميةً وبدأ سيل أكاذيبهم يصب يف اآلذان يزيف احلقائق ، ويصور ا            ، والفـداء    اً ، والشجاعة جبن

   .والتضحية إفساداً وختريباً
الـسكين إىل   " احمليا  "  كبرياً من جممع     ءاً الذي حول جز   االنفجارأطلوا بوجوههم الكاحلة ليقولوا للناس إن       

  .!!فر إال عن أحد عشر قتيالً فقط ركام مل يس
إمنا هم  وكمريات املراقبة   صن باملدرعات واحلواجز اخلرسانية     أطلوا ليقولوا للناس إن غالبية سكان امع احمل       

  ...عرب يعملون يف سلك التدريس 

 ـدثـدث.الحـمع
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" جممع احمليا    " أطلوا ليقولوا للناس إن غالبية املصابني من النساء واألطفال ، وكأن الثكنة العسكرية املسماة             
هم أن  حىت نقلت صـحف   ...  د  هذا احل بل مل تقف أكاذيبهم عند       لألرامل واليتامى ،     مل تكن سوى ملجأ   

  ..!! وكان االنفجار يف الساعة الثانية عشر ليالً !!سكان امع مسلمون قد فرغوا للتو من صالة التراويح 
أن السكان  هدفها التأكيد على    و ،    يرى أا كلها تصب يف جمرى واحد       واملتتبع لتصرحيات هؤالء وحتقيقام   

  .ليل ال يذكر من الغربيني يقطنون امع مسلمون وعرب ، وليس هناك إال عدد ق
فمنذ مىت واجلاليات العربيـة تـسكن       ويف الواقع أن املتتبع هلذه التصرحيات جيدها واهية كبيت العنكبوت           

  ١ .!!اً ألف ريال سنوي٣٠٠امعات الفارهة اليت يصل إجيار الوحدة السكنية فيها إىل 
 مـن أفـراد     ٣٠حات واجلنود ، والذين وصل عددهم إىل        وأي عرب هؤالء الذين حترسهم الدولة باملصف      

  .وضباط احلرس الوطين حسب تصريح مالك امع 
ات حرقاً أضـعافهم يف  وقد م منهم ، ٢٠ أو ١٠ تندد مجيع دول العامل مبقتل مِلوإذا كانوا عرباً ومسلمني فَ  

م السلويل بكل شفافية زعموا     عالغالبيتهم عرب كما صرح اإل    وا املائة مصاب    املصابون جتاوز سجن احلائر ،    
فأين صورهم يا ترى ؟ وهل اقتصارهم على مقابلة ثالثة أو أربعة فقط على شاشات التلفاز كـان خـشية                 

  اإلطالة على املشاهدين ؟ أم أنه ال يوجد من بينهم من يتحدث العربية غري هؤالء ؟ 
فكانت  بالصحف السودانية تنفي ذلك      ناهيك عن ذكر الصحف السلولية أن من بني الضحايا سودانيني وإذ          

  ٢.فضيحة على رؤوس األشهاد 
 مل خيتـاروا آالف     مِلمث إن ااهدين لو أرادوا استهداف العرب واملسلمني كما حياول أن يقنعنا به هؤالء فَ              

  األماكن اليت تعج بالعرب واملسلمني يف طول البالد وعرضها دون حراسات ودون جنود ومدرعات ؟
 وهم يستطيعون أن يقتلوا اآلالف دون أن      – على حد وصفهم     –ون بأنفسهم يف عمليات انتحارية       يزج موِل

  يلجأوا ملثل هذه الطريقة ؟
 تكشف مدى الكذب والتزوير الذي      االنفجارإن نظرة واحدة إىل حطام الوحدات السكنية اليت اوت إثر           

  . ميارسه اإلعالم السلويل على الناس 
د ها هنا وهناك ، وأصـحاب األجـسا       ام هائل ، والسيارات تناثرت أجزاؤ     حتولت إىل رك  املباين اخلرسانية   

ئة مصاب معظمهم إصابته طفيفـة ، ولعـل         يزيد عن امل    ما  عشر إضافة إىل   الفوالذية مل يقتل منهم إال مثانية     
  . إصابتهم كانت بسبب أم من ذوي األجساد الضعيفة من النساء واألطفال 

ل استخفاف اإلعالم السلويل بعقول الناس ، وإىل هذه الدرجة وصلت ثقتهم بتصديق             إىل هذه الدرجة وص   
  .الناس لكل مايقولون ويهرفون به ، وكأنه الكالم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

 
  . هذا من تصرحيات مالك امع يف لقاء معه عقب االنفجار  1

ا تلقت تطمينـات مـن   أدارة القنصلية بوزارة اخلارجية علنت اإلأ(:ما يلي)٢٢٤٤العدد (جاء يف جريدة الرأي العام السودانية    2
صابات وسطهم يف حادثة إة أيكدت انه مل تسجل   أة السعودية، و  السودانية بالعاصم فراد اجلالية   أة السودانية بالرياض تفيد سالمة      السفار

خري يف الرياضمع السكين األتفجري ا( .   
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  ترى بأي عقلية يفكر هؤالء ؟  وإىل أي مدى من احلمق والبالهة يظنون أن عقولنا وصلت إليه ؟ 
اكذب حـىت   اكذب مث   " مبدأ كبريهم الذي علمهم السحر       أنا متأكد منه أم يطبقون حرفياً        كن الذي ول

  "فاستخف قومه فأطاعوه إم كانوا قوماً فاسقني " " !!يصدقك الناس 
  

  أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي/ بقلم 
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   :أيها الصعلوك
א א ،

  أَي متوجه
-ادولُوٍك جعمن أمثال العرب–  كلُّ ص .  

  . عندهيهان عليه ذهاب القليِل الذأي من مل يكن له رأس ماٍل يبقى عليه 
  

א
א

א א א

א
אא

   :السالم عليك
أتساءل إن كانت هذه الرسالة ستصل إليك ، وأشعر باألسى خلشييت أن تكون هاربا يف مكان ما ، أو خمتفيا                    

، ومن كالب علوج    يك من جالوزة الطواغيت العرب      ويف أرض من أرض اهللا تبحث عن مأوى وملجأ يؤ         
  ريب املسلم الوحيد يف هذا العامل الذي تعلن كل قوى الشر احلرب عليه ،الرجل العالنصارى فأنت 

  

  ..كل ليلة عندما آوي إىل فراشي أفكر فيك 
 ينام فيه ويستريح ؟ هل جيـد        ن ؟ هل جيد بيتاً    ماذا يفعل اآل  .. نقة وأسئلة ملحة    ويعتلج يف صدري مهوم خا    

  عته ؟ دثارا يتدثر به من الربد ؟ وهل جيد لقمة هانئة تسد جو
  

إم يا سيدي ااهد يصورونك يف إعالمهم بأبشع الصور ويتحدثون عنك وكأنك ذئب مفترس متـسلط                
وهم .. ذا انتشر فيهم سوف يبيدهم      ن الناس منك وكأنك الطاعون الذي إ      على قطيع من النعاج ، وحيذرو     

ظهر أنك ومن معـك مـن       جيدون من حياسبهم قبل أن ت      هلم أكثر من قرن ينشرون الطواعني يف األمة وال        
  . الصاحلني 
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 وعلمت أنـك     طويالً وقد كذبوا وأمي اهللا وهذا طبعهم ما أشد كذم وفجورهم ، فلقد عشت معك زمناً              
 ا وأكثر من يشفق عليها من تسلط اجلالدين عليها ، وأن كـل مـا                أرحم املسلمني باألمة وأكثرهم رفقاً    

  .سالم الظلم وتوقف القتل املستشري فيها منذ قرن أو يزيد تفعله حتتسبه عند اهللا أن ترفع عن أمة اإل
  

ن أنك رمبا تشعر باحلزن ، وأنك رمبا تشعر باخلذالن من كثري ممن رمبا تومهـت                يا سيدي الصعلوك أعلم اآل    
وظننت أن العلم الذي حيملون سيعصمهم من أن يركنـوا إىل الـذين ظلمـوا               ،   أم سيقفون معك     يوماً

اليت هم   الشيطان ، ففوجئت م يوجهون سهامهم جتاهك ويصفونك بأقذر األوصاف            وينحازوا إىل حزب  
  .. كانوا أحق ا وأهلها

  

ثبت فإنك على احلق وال يغرنـك       ا:  الرسالة ألشد من عضدك وأقول لك        وهلذا يا سيدي أكتب لك هذه     
  .. الذي غرم احلياة الدنيا وغرهم باهللا الغرور 

  

رز وصف وصفك به النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عنك إنك تقاتل يف سـبيل                 وأحب أن أبني لك أن أب     
 وذكر النيب صلى اهللا عليـه  ،اهللا وأنك ال تزال تقاتل ومضى عليك عشرات السنني وأنت تقاتل أئمة الكفر              

لك ذَوسلم فيما ذكر من خصائصك أنه ال يضرك من خالفك وال من خ.  
فسيدك حممد صلى اهللا عليه     ،   من احلزن    ليل علمت أن فيه بشارة لك ومانعاً      وإذا تنبهت إىل هذا احلديث اجل     

وسلم يقول لك أيها ااهد ال حتزن فإنك على احلق ، وإن خمالفة املخالفني لك ال تضرك وال يضرك كذلك                    
  .خذالن اخلاذلني وال خيانة اخلائنني وال نكوص الناكصني 

  

الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَـاةَ           ( ن  واهللا قال عنك وعن أمثالك من ااهدي      
وقد علمت من أحوالك يف أفغانستان والبوسنة والشيشان ، أنك           ) وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَرِ    

وأمرمت فيها باملعروف ويتم عـن املنكـر ،         أنت وأمثالك إذا امتلكتم سلطة يف أرض ما أقمتم فيها الصالة            
  . وهذا ما فعله اخوانك يف الطالبان عندما مكنهم اهللا يف أفغانستان 

  

وكَأَين من نِبي قَاتـلَ معـه        (  وعلمت من وصفك يف القرآن أنك من أتباع األنبياء الذين قال اهللا فيهم            
 ، )  أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما استكَانواْ واللّه يِحب الـصاِبِرين       ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما    

فأنت مضى عليك سنوات طوال تقاتل أئمة الكفر الروس ، فما وهنت وال ضعفت حىت فتح اهللا عليك ، مث                    
  . بإذن اهللا إنك االن تقاتل أئمة الكفر األمريكان ولن تضعف ولن ن ولن تستكني

  

سيدي الصعلوك إنين قد فتشت املصحف عشرات املرات ، وقرأت صحيح البخاري ومـسلم والـسنن                 يا
 أحدا من املسلمني ينطبق على ما كان يرد يف وصف الصحابة سواك ، ووجدت               تمرات ومرات فما وجد   

 اهللا   وإمنا أذكـرك مبـآثرِ     داً من السنة ، وال أزكي على اهللا أح         للسلف وأكثرهم قرباً   أنك أقرب األمة هدياً   
 يف سبيل اهللا فهذا هو الفوز العظيم وهذا الفضل           جماهداً  مؤمناً ن مسلماً  ونعمته ، فإنك إن تك     عليك وفضلهِ 

  .. الكبري الذي حباك اهللا به أن جعلك من أمة أمحد وزادك رفعة بأن جعلك من طائفته املنصورة 
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ك الذي بعث إليك هو الذي قال إنك لن تزال تقاتـل يف             وربك الذي خلقك هو الذي أمرك باجلهاد ونبي       
سبيل اهللا ولن يضرك من خالفك وال من خذلك ، وإن ما تالقيه اليوم يف سبيل اهللا هلو أهون ما سـيكون                      
عليك عندما تنظر يف عاقبة أمرك ومنتهى جهادك ، فأنت إمنا خرجت جهادا يف سبيل اهللا وابتغاء ملرضاة اهللا                   

هللا يف القرآن وامتثلت أوامر نبيك صلى اهللا عليه وسلم وقد عقد اهللا لك بيعة فاشتريت اجلنة                 وامتثلت أوامر ا  
وبعت نفسك ا ، فإذا انقضى عمرك وقبض اهللا روحك وفاك أجرك وأعطاك اجلنة وما هذا اجلسد الـذي                   

  .حتمله سوى وديعة وسترد يوما إىل صاحبها 
الـذين  ) املعممـني   ( ى من الغثاء ولكثرة ما ترى من هؤالء         ورمبا أيها الصعلوك جتزع نفسك لكثرة ما تر       

تصدوا للعلم وتصدوا ملا يسمونه الدعوة وزوروا الدين وافتروا على اهللا الكذب وزيفوا للناس دينهم وهـم                 
  . حيسبون أم حيسنون صنعا وأم يرضون اهللا ذا 

م من الـضالني     ،  إ   ب جزعك فسأشرح لك من أحوال هؤالء ما يثلج صدرك وما يسل سخيمتك ويذه           
  .. م يترددون ما بني الضالل واخليانة هللا ورسوله وإ

فتعرف حينها أنك على احلق بإذن اهللا وأنك ستستمر يف جهادك ولن يضرك من خالفك وال من خـذلك                   
طاملا استمسكت بالعروة الوثقى وقدمت مرضاة اهللا على رضى ما سواه وجعلت كالم حممد صلى اهللا عليه                 
وسلم حاكما على األمة وسللت سيفك وجردت حسامك لتأطر الدنيا على اتباعه صلى اهللا عليـه وسـلم     

  . وتعاجل رؤس أئمة الكفر الذين ال يزول ما ا من داء إال بالسيف 
  

فما علمت عنك إال أنك مؤمن بال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وما علمت عنك إال أنـك تـشهد                  
 عنك إال أنك أرحم أمة حممد م وأنك ال حتمل يف نفـسك        وتتنسك مبناسكهم وما علمت    سلمنيصالة امل 

ضغينة على مسلم وأنك ال تقاتل سوى أئمة الكفر من صليبيني ويهود ، فألي شيء ينالك هؤالء الـسفهاء              
مبا أنت  بكالمهم وعلى ماذا يلومونك وملاذا جيردون ألسنتهم وأقالمهم للتشهري بك والنيل منك وتصويرك              

: منه بريء قاتلهم اهللا أىن يؤفكون وكأم يستعيدون قبائح أجدادهم من املنافقني الـذين قـال اهللا عنـهم                  
  . )  سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد أَِشحةً علَى الْخيِر(
  

بـني  وأما هؤالء الذين يزعمون أم من أهل العلم ويتكلمون عليك ويقولون إنك تنشر الفـساد والقتـل                  
  .. املسلمني وأنك خمرب وأنك تقتل املسلمني فقد كذبوا واهللا وستكتب شهادم ويسألون 

  

وإذا أردت أن تعرف أم كذبة وفجرة ومفترون على اهللا فانظر حلاهلم مع احلكام وانظر إىل جرائم احلكام                  
 عينك وال يرون اخلـشبة يف       يفاليت يزعمون أا    وانظر ملواقفهم من هذه اجلرائم ، وانظر كيف يرون القذاة           

  . أعني احلكام 
  

نظر إىل مواقفهم عندما أجلبت أمريكا خبيلها ورجلها عليك يف أفغانستان وقتلت منك ومن إخوانك مـن                 ا
  قتلت وساعدها يف ذلك حكام اخلليج قاطبة فماذا قال هؤالء الشيوخ املعممون ؟ 
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اعد اجلوية لطائرات األمريكان لكي يقـصفوك       وكيف كانت مواقفهم من حكام املنطقة الذين فتحوا القو        
ويقصفوا إخوانك من الطالبان ، هل قالوا كلمة حق ؟ وهل تربأوا من فعل آل سلول ؟ وهل وجهوا هلـم                     

الف مـن املـسلمني يف   مني وبسبب فتحكم للمطارات قتل اآلكلمة وقالوا هلم أنتم تساعدون يف قتل املسل  
  أفغانستان ؟ 

  

وكانوا أذلة  .. مريكان   وزعم أنه ليس يف حالة حرب مع األ        ل بعضهم كان أشد جرماً    ال مل يفعلوا ذلك ، ب     
  . أيها املؤمنونمعلى الكافرين الصليبيني واحلكام العمالء ، أعزة عليكم أنت

  

بل انظر إىل حرب العراق األخرية وانظر ملواقفهم وانظر إىل بيانام وما صدر فيها من كالم فيه مـصاحلة                   
  .  وحتذير منك ومن إخوانك ااهدين وختذيل لكم ودعم للحكام

  

وألن هـؤالء   ومل يكلف هؤالء أنفسهم بأن يسألوا ماذا جنيتم سوى أنكم تقاتلون اليهود والصليبيني وأنه               
سالمية ومتغلغلون يف كل مكان ويف كل مفصل من أرض املسلمني فإن قتاهلم يتوقع              خمترقون للمجتمعات اإل  
أصدرمت البيانات اليت تطلب مـن        و  الذين خيالطوم من املسلمني وقد حذرمت كثرياً       أن يتسبب يف قتل بعض    

املسلمني االبتعاد عن أماكن جتمع هؤالء وقلتم لألمة أيتها األمة املستباحة حنن منكم وفيكم وحنـن نتـوىل                  
وإيـاهم يف حـرب     املسلمني وال نقاتل سوى اليهود والصليبيني فابتعدوا عن جتمعام وال تساكنوهم ألننا             

   . إليه منهموقتال وحنن نتربص م وسنقتل كل من تصل أيدينا 
  

 وأما من حيمي هؤالء الصليبيني من جنود وعسكريني فيجب أن يعلموا أن حكمهم حكم الصليبيني ال فرق                
وإذا  واإلسالم ليس دين أمهاتكم وآبائكم وال جماملة يف دين اهللا ، فإذا محيت جنود الصليب فأنت منـهم                 ،

وقفت مع ااهدين فأنت منهم ال يوجد مرحلة وسط ومل يضربك أحد على يدك ويقول لك احم الصليب                  
ومن زعم لك أيها اجلندي أنك إذا حرست جممعات الصليب فسوف تدخل اجلنة إذا قتلت فقـد كـذب                   

  . ، حني يتالعن رؤوس الضالل مع أذنامعليك وسوف تالقيه يف جهنم فخذ حبقك منه هناك 
  

فإذا كان هذا حالكم وقد حذرمت األمة ومل تقاتلوا سوى الصليبيني وكففتم أيديكم عمن سواهم فألي شيء                 
بينما عندما يفتح احلكام القواعد العـسكرية بـل         ،  ع التهم   ون ويتهمونكم بأبش  يتكلم عليكم هؤالء املفلس   

الف من إخواننا يف العـراق مـن         واملؤن ويسهلون هلا مهمة قتل اآل      ويستضيفون القوات ويزودوا بالوقود   
بل إم يشاركوم يف جرميتهم العظمى ، ويعطـوم         .. املسلمني ال نرى هلؤالء كلمة حق تقال يف احلكام          

  .املربرات الكافية الرتكاب جرائمهم
  

 كيف أن هؤالء الذين يزعمون أم من أهل العلم إمنا هم أصحاب هـوى يف                ااهدفهل رأيت يا سيدي     
 وهو ال يشعر أعماه حب املال وحب الدنيا فصار يداهن احلكـام             ألحوال إن مل يكن بعضهم منافقاً     أفضل ا 

 فيصدر فيك فتوى أنك خمرب ومفسد وأنت مل         ؟ويشتري آخرته بعرض من الدنيا ويبيع دينه بالقليل الزائل        
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 مـن   ل جـداً  تقصد سوى قتل من يقصد قتل إخوانك املسلمني يف كل مكان وقتل بعد التحذير عدد قلي               
املسلمني ولنفرض أم سبعة فيأيت هؤالء ويقيمون الدنيا ضدك ويتشجعون يف التحذير منك واامك بكـل                

ف مسلم يف العراق قبـل       احلاكم الذي ساهم يف قتل سبعة آال       نقيصة بينما ال ينبس أحدهم ببنت شفة ضد       
  !!اكم دون أن ينبسوا ببنت شفةأي مقابل كل مسلم يدعون أنك قتلته هناك ألف قتلهم احل! شهرين فقط 

  

 وأنت تقتل الكفار وجعلوا     فهل رأيت كيف انقلبت املعايري وأركس هؤالء يف الضاللة حينما جعلوك جمرماً           
ـ       جي إصرار وترصد  وعن سبق    احلاكم الذي يقتل املسلمني عمداً      ونه زوراً مسعلونه من عباد اهللا الصاحلني وي

  ! ويل األمر وتاناً
  
  

ولنا لقاء بـإذن اهللا ، وإذا كتـب اهللا أن           .. ك أستميحك العذر ، فضيق اال قطع علي املقال          أيها الصعلو 
                    متضي أو حيبسين حابس قبل أن نلتقي فأرجو أن تتذكرين وتشفع يل إن أكرمك اهللا بالشهادة ، لعل اهللا مين

  .علي بكرمه ويلحقين بكم حىت نلتقي يف اجلنة غدا بإذن اهللا
  

  لويس عطية اهللا: عاليك وخادمهم أخوك حمب الص
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، بلَغنا  بطرقنا اخلاصة أن كالب الدولة قـد          يف يوٍم من أيام اهللا العظيمة ، وبعد أداء صالة الفجر وذكر األوراد              
أعدت حملاصرتنا يف املزرعة ، ، أخذت أنا ورفيقاي أسلحتنا وخرجنا من املزرعة اليت كنا فيها ، وكان ذلـك يف     

  .حدود الساعة السادسة صباحاً 
فيما بعد أنـه      علمت    -وصلنا إىل مكان قيادة احلصار بأعجوبة حيث رأيت سيارة فورد يركبها لواء وسائقه              

  . ، وجبانبه عدد من سيارات املباحث والطوارئ -اللواء طلحة 
يـا  :  لإلخوة   ت يف هذه األثناء سحبنا األقسام مث اقتربت بالسيارة إىل سيارة اللواء حىت أصبحت جبانبنا ، فقل               

مث مهمنا بالرتول   إخوان بسم اهللا ، رميت عليه بالكالشن وكذلك اإلخوة بدأوا بالرماية على جنود الطاغوت ،                
  .ربوا مجيعاًلنتفرق ونأخذ السواتر ونكمل االشتباك معهم ولكن فوجئنا مفاجأة كبرية حيث أم بفضل اهللا قد ه

 وهللا احلمد   -درجة من اهللع واخلوف واجلنب      ١٨٠ فقد رجع    - وكان هو القريب منا      - أما اللواء اجلبان طلحة     
  . انبه ، وأما السيارات األخرى فلم نعد نرى منها سيارة واحدة  وقد جاءه نصيبه من الرصاص هو والذي جب–
 حتت رجله وملـا أراد      أثناء ذلك سقط سالح أحد اإلخوة       زارع ، و  املجهة  من   ترايب    بعد ذلك على طريق    نزلنا

سحبه وقعت يده على الزناد خطأً فخرجت طلقة خرقت الصاج السفلي مث ضربت إطار الـسيارة األمـامي،                  
 ٨٠- ٧٠استمرينا يف املشي مع هذا العطل ؛ بل كنا منشي وهي على هذه احلال بـسرعة                 و  ، يارةفتعطلت الس 

  . كيلو 
 فوجد مصرياً وبنغالياً فرتل إليها أحد اإلخوة من املزارع رأينا سيارة ونيت يف إحدى املزارع       وحنن نسري بني عددٍ   

د إال السيارة ألن احلكومة تطاردنا ، وسنردها كمـا          نري حنن جماهدون ال  :( من عمال املزرعة ، فقال له أخونا        
  ) .واهللا مامعاي مفتاح : (  املصري ، فقال) كانت إن شاء اهللا 

  .  خرجنا من املزرعة وقد جتمعت سيارات املباحث املدنية ألا كانت تتابعنا من بعيد فقامت حبصار املزرعة 
، وأخذ كل واحٍد منا موقعه للرماية عليهم فمـا أخـذنا            توجهنا إليهم بسرعة لفك احلصار قبل أن يشتد أكثر          

 أحدهم أصـبح يرجـع       ، حىت أن   - واحلمد هللا    -مواقعنا إال وهربوا مجيعاً دون أن نطلق عليهم طلقةً واحدة           
  . من اهللع واخلوف حىت اصطدم بشبك املزرعة عينه علينا دون أن ينظر إىل الوراء بسرعة وبسيارته إىل اخللف

على إحدى سيارات املباحث اهلاربة ثالث طلقات خلف السيارة ، مث توجهنا حنو الطريق السريع ثانية                مث أطلقنا   
  .بسيارتنا اليت  تعطلت عند وصولنا للطريق 
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سيارة ، فقلنا ليس لنا حـل إال  ١٥إىل  ٢٠ يتابعوننا من بعيد وعددهم حوايل واقفني على الطريق  رأينا املباحث   
  .أن نبحث عن سيارة 

 لنستقل إحدى السيارات املارة  فجاءت سيارة كرسيدا فيها رجل ومعه امرأته فتركنـاه ومل                فنا على الطريق  وقف
م ديزل فأوقفناه فعلمنا أنه من رجال الطوارئ برتبة وكيل رقيب فأنزلناه ،             ٢٠٠٣  موديل نوقفه ، مث جاء ونيت    

  . أيضاً ماء صحة سيارة ووجدنا يف ال–  وهللا احلمد - full الديزلأخذنا السيارة وكان و
 ويف هذه األثناء كأم قد تشجعوا أو أنه قد أتاهم ما يدفعهم للمقاومة رغماً عنهم فبدأت االشتباكات بيننـا                   

اهللا : هلل وأكرب وأرمي دون تنشني ورأيت املقدم العويف أمامي فقلـت            أوبني املباحث والدوريات ، وأصبحت      
عطَّلنا دوريتني وطلع دخاا ، وكذلك جيب أبـيض         حىت أصبته ، و   عليه  تبعهم ، فأطلقت    ) الكينغ  ( أكرب هذا   

  . اجلنود ، من غري إصاباتهلم 
ركبنا السيارة اجلديدة وانطلقنا جهة الفويلق وقبل أن نصل إليها ، حبثنا عن             !!  مث مل نر إال غبار سيارام اهلاربة        

لسيارة عندها وِقلنا إىل قريب العصر ، مث قررنا الرجوع إىل            للقيلولة ، فوجدنا شجرة مناسبة ، أوقفنا ا         آمنٍ مكان
  .  القصيم 

ويف طريق العودة مررنا بني قريتني ، ودخلنا يف أحد الوديان وأوقفنا السيارة ، وجلسنا قليالً مث شاهدنا حـوايل                    
ونرى ، لعله يكون    نصعد اجلبل   : ، ومتجهة إىل جهة القرية فقال أحد اإلخوة         ) الفليشر  ( عشرين سيارة مشعلة    

فعلمنا أم يبحثـون    عرساً إذ اليوم يوم مخيس ، فلما صعدنا اجلبل رأيناهم يبحثون يف اجلبل ااور بالكشافات                
  .عنا 

السيارة اخللفية عندما خففنا السرعة قبيل إحدى       حتركنا بسرعة ، فتوجهت األنوار كلها علينا بعد أن رأوا أنوار            
ويؤشر لنـا   ) بكب  (   وكان أقرم منا سيارة أمن         متشي خلفنا ،    أمن الصليبيني   ، وكانت سيارات   املنعطفات

بالنور العايل فرميناه بطلقتني أطفأتا نوره وتوقف ، وكثرت السيارات من حولنا وأصبحت متشي عـن مييننـا                  
  . حيث كان بيننا وبينهم مسافة كبرية بويسارنا ومل يتجرأ أحدهم على االقترا

  أأُطلق عليهم ؟  :  قال أحد اإلخوة
  .ال : قلت 

  .  ، مث أطلقنا يف اجلو رسام ، فتوقفوا وأطفؤوا األنوار ، ولعل ذلك من شدة خوفهم مشينا فترة على هذه احلالة
استمرينا منشي وهم من بعيد يتابعون نور السيارة ، مث أغلقناه  وغيرنا اجتاهنا لعل اهللا أن يصرفهم عنا ، وهذا ما                      

   .-حلمد واملنة  وهللا ا-حصل 
 فوضـعنا   – جزاه اهللا خـرياً      – وأصبحنا ننتقل من قرية إىل قرية حىت مت االتصال بأحد اإلخوة والترتيب معه              

  .السيارة ، مث ركبنا مع األخ إىل مكة املكرمة ومكثنا فيها ليلٍة 
 ، وذا انتهت هذه     -هللا خرياً    جزاهم ا  - مث اجتهنا بعدها إىل جنوب اجلزيرة حيث املكان املُعد لنا من اإلخوة               

املعركة املباركة واليت أذل اهللا فيها جنود الطاغوت و الذين مافتئوا حرباً على ااهدين ، ومحايةً للـصليبيني يف                   
 ، مبا معهم من عتاٍد عسكري ، وأما حنـن فثالثـة        مجوعاً كبرية من اجلنود   أرض  احلرمني ، حيث أرسلوا علينا        

  . ، فاللهم لك احلمد ولك الشكر صي لكل واحدشخأشخاص مع السالح ال



 

 

 א

١٦  

   ) ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز  ( : - تعاىل - والشك أن هذا مصداق قول اهللا 
ِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَـاِتلُواْ أَوِليـاء        الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَا         (  :تعاىل   وقوله  

  .  تعاىل  أخرب اهللافمهما بلغت قوم فإن كيدهم ضعيف كما) الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا
 اهللا أننا على    أعاهدوإنين  ،  ويف اخلتام أشكر كل من وقف معنا يف هذه املعركة ، وهلج بالدعاء لنا وللمجاهدين                
  .الدرب سائرون حىت نلقى اهللا تعاىل وحىت تتطهر أرض اجلزيرة من كل مشرٍك ومرتد 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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א א
 مث يقولـون    مة من قبل احلكومات من دون شـرع اهللا          وبأن قوانينه هي احملكَّ   ،يعترفون بأن الكفر حيكم األرض    

 حول أحاديث الفتنة ويلبسون     وننويعلمون أن ااهدين ال يستهدفون املسلمني مث يدند       بشرعية تلك احلكومات،  
  .ا على املسلمني 

 لترويج الباطل عن طريق لبسه بـاحلق ،   ولكن كثرياً ما كان احلق وسيلةًيث النهي عن القتال يف الفتنة حق     دأحا
الباطل لريوج عنـد املـؤمنني    وما كان  ،) ِلم تلِْبسونَ الْحق ِبالْباِطِل وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ (قال تعاىل

     م ببعض احلق الذي تعرفه النفوس الطيبة ، وهذا هو مكمن اخلطورة ، الـذي               الذين يريدون اخلري إال حني يطع
  . يصري به العامل مفسدا خائناً هللا وللمؤمنني ، ولألمانة اليت محلها العلماء 

ال ترجعـوا  ( :صلى اهللا عليه وسـلم     مثل قوله   فقد كثرت األحاديث الصحيحة يف التحذير من القتال يف الفتنة           
ن بسيفيهما فالقاتـل  اإذا التقى املسلم(  وقوله صلى اهللا عليه وسلم )  يضرب بعضكم رقاب بعض     بعدي كفّاراً 

  . بغيولكن هذه األحاديث حملها يف القتال بني املسلمني لدنيا أو عصبية أو) واملقتول يف النار
املـدافعني عـن     احلكومـات     الصليبيون وجنود  ن القتال بني ااهدين وبني جنود     وترتيلها على الواقع اليوم م    

فإن احلرب اليوم بينة الراية واضحة السبيل ، حزب املـسلمني           ،  وعساكرها ترتيل غري صحيح إطالقاً      الصليبيني  
 هللا وجند الـشيطان ، حلرب بني جند االنصرانية واليهودية واملرتدين ، ااهدين يف سبيل اهللا ضد حزب  الدول ا   

  .احلرب بني أهل احلق وأهل الباطل 
فمن وقف يف صف ااهدين فقد سلك سبيل اهلدى وأفلح وسعى يف جناة نفسه من عذاب اهللا ، وقدم لنفسه ،                     

ومن وقف يف صف الصليبيني واملرتدين يف هذه احلرب فقد          لدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة ،       وحصل الرفعة وا  
ومن وقف متفرجاً معتزالً خاذالً إلخوانه املسلمني        وكفر بربه وجحد نعمة اهللا عليه ،         ارتد عن دينه  خسر نفسه و  

فهذه املعركة الكربى اليت تدور رحاها      ،  فقد فوت على نفسه حظاً عظيما ، ومل يسلم من إمث القعود واخلذالن              
لقتال مل يشرع أصالً إال      من الفتنة وهذا ا    كيف يكون ذلك  ،  اليوم ليس دخوهلا مع ااهدين من الفتنة يف شيء          

  ) وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انتهواْ فَِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ بِصري                ( : قال تعاىل  ملنعها ، 
  .ية ، ومواالة الكفار  هي الكفر والشرك ، وحتكيم القوانني الوضعالفتنة احلقيقية

فقتال ااهدين اليوم هو لرفع هذه الفتنة ، والفتنة كما أخرب اهللا سبحانه أشد من القتل قال ابن عمر رضـي اهللا                    
فلوا اقتتلت البادية واحلاضرة حىت يتفـانوا       : وقال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهللا        . الفتنة الشرك   : عنهما  

 فالفتنة الواقعة بنا هي بنص القرآن أكرب وأشد من الفتنـة            وا طاغوتاً يتحاكمون إليه ،     ينصب كان خرياً هلم من أن    
 ولكن هم ينظرون بعني اخلائف على دنياه وأمنه وملذاته وشهواته فيكرهـون             ملتومهة مبفهوم الذين ال يعقلون ،     ا

 على  سوا ذلك بلباس اخلوف   اجلهاد ألجل هذا ، فوق ما يف نفوسهم من طبيعة كره القتال ، ولو حاولوا أن يلب                
املستعان سبحانه على ما يصفون هو  فقول اهللا أصدق وهو مبا يف النفوس أعلم و      مصلحة الدعوة واحلرص عليها ،    

.   
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  :احللقة الثانيــــــــة 
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 Jא א Wא
 اً مـن  ريكـث  ما ال يتوقعه أكثر الناس إذ أن اب من حب اخلري ومتين نصرة الدين    بإن يف نفوس هؤالء الش    : أقول  

 الذي تصنع الدولة أسبابه وتفتح أبوابـه إغـواًء          أبطال اجلهاد وبعض قادته قد مروا بنفس مرحلة التيه والضياع         
م عن مهمتهم الكربى من نصر هذا الدين والذود عن حياضه ، ولكن يأىب اهللا إال أن خيـرج                   هلللشباب وصرفاً   

 احلسىن فأخرج اهللا من مثل هؤالء أسوداً يف الـوغى           لطاعة واجلهاد من سبقت له    من ظلمات املعصية إىل نور ا     
من ثغـور   ى فمنهم من أكرمه اهللا بالشهادة يف سبيله ومنهم من أبقاه اهللا قائداً أو جماهداً يف ثغٍر                  ورهباناً يف الدج  

فأنت يا أخي يا من ضيع طاقته الغالية يف عصيان ربه أال ترغب يف عز الدنيا واآلخرة وسعادة الـدنيا                    املسلمني  
   عن دينك وأعراض أخواتك وحياض أمتك ؟ واآلخرة ، أال ترغب أن تقوم أسداً مسلحاً يف حنر الكفار تدفع

اجلهاد باب مـن    :" واهللا إن للجهاد لذةً ومتعةً يذهب اهللا ا اهلم والغم كما قال صلى اهللا عليه وسلم                 : أخي  
        والغم ة يذهب اهللا به اهلمواجلهاد أخي من أعظم  املكفرات للذنوب بل إن الشهادة تكفّر كل             " أبواب اجلن ،

ال يفنت يف   سكراته إال كمس القرصة ، و     ن ، والشهيد ال يذوق من أمل املوت و        ية اهللا وفضله إال الد    الذنوب برمح 
قربه ، وال حيزن عند الفزع األكرب ، ويشفّع يف سبعني من أهله ، ويزوج اثنتني وسبعني من احلور العني ، ويغفر                      

ب العظيم وهذه املرتلة الرفيعة ؟ رزقنـا اهللا وإيـاك          له مع أول قطرٍة من دمه فمن يا ترى يزهد يف مثل هذا الثوا             
  .   الشهادة  يف سبيله مقبلني غري مدبرين 

  

א - Wא
يعلموا أن العلم إما غنم وإما غرم ، إما ربح وإما خسارة ، فهو              لو،   أوصيهم بتقوى اهللا فيما آتاهم من علٍم        

 وبيانه لعموم الناس خاصةً فيما يتعلّـق مبـسائل          حبقه ببذله ونشره والصدع به     هاه وأخذ ربح وغنم ملن زكّ   
 –اآلن جاهدةً يف إزاحتها عن واقع العلم والعلماء ، قال تعاىل            السعودية  العقيدة واألصول اليت تسعى الدولة      

أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتـواْ       وِإذَ    ( : -مبيناً أن تبيني العلم واجب جلميع الناس من حكاٍم وحمكومني           
   هننيبلَت اباِسالِْكتونَ            ِللنرتشا يم ناً قَِليالً فَِبئْساْ ِبِه ثَمورتاشو وِرِهماء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتالَ تو ( 

  ِفـي الِْكتـابِ     ِللناسِ يناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه     ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْب        (: وقال  
ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ وبينواْ فَأُولَـِئك أَتوب علَيِهم   & أُولَـِئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ    
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  ِحيمالر ابوا التأَنـم               فلم   ) وفني للحـق أحجراً للحكام كما يزعم بعض احملر جيعل تعاىل تبيني احلق
يكاتبون الوالة واحلكام يف مسائل الوالء والرباء ، مث يصدعون على املأل بضد ذلك من وأد عقيدة الـوالء                   

   " أال يف الفتنة سقطوا" والرباء ، ويزعمون أنّ نشرها وتعليمها لعموم الناس من دواعي الفتنة 
نار ، ومعلوم أيضاً أن تبليغ احلق وتبيينه متبـوع          مه اهللا يوم القيامة بلجاٍم من        ومعلوم أنّ من كتم علماً أجل     

 وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ     (ى جهم إىل يوم الدين      سنة اهللا يف أنبيائه ورسله ومن سار عل       ،  باالبتالء والتضييق   
 والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاء ربك ما             ِنِبي عدوا شياِطني اِإلنسِ   
  .) فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ

ما مل يدلّ عليه سنةٌ و ال ، وظن  وال ابتالٍء فقد هلث خلف سرابومن أراد نصر الدين بال تقدٍمي وال تضحيةٍ    
 جتدها  هم الصالة والسالم يف كتاب اهللا     له علي يها الطالب سرية أنبياء اهللا ورس     أا الشيخ و  كتاب ، وانظر أيه   

حافلةً بأنواع االبتالءات وأقسى املضايقات ، وصنوف االستهزاء واالامات ، حىت يأتيهم نصر اهللا وفتحه               
)         واْ جكُِذب قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر أَسيتى ِإذَا استِن         حا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءه

 ِرِمنيجِم الْمالْقَو(    
  

א - Wא
قاهلا من ال مال له من الصحابة رضي اهللا عنهم عمن آتاه اهللا ماالً فأنفقه يف                 " ذهب أهل الدثور باألجور   " 

سراً وعالنيةً ، وإن أعظم نفقٍة تنفقها أخي هي النفقة يف سبيل اهللا بل إن الرسـول                 سبيل اهللا بالليل والنهار     
صلى اهللا عليه وسلّم مل يثِْن على أحٍد بعينه من الصحابة يف غزوة تبوك مثل ما أثىن على عثمان رضـي اهللا                      

أو  " ا فعل بعد هذا   ما ضر عثمان م    " -:ρخيشى الفقر حىت قال       من ال  عنه الذي أنفق يف ذاك اليوم نفقةَ      
   .ما يف معناه 

 ولذا حيرص أعداء الدين على جتفيف منابع النفقة يف سبيل اهللا وتشويه صورة ااهدين يف عيون احملـسنني                   
لمحسنني أال خيشوا إال اهللا فهو املعطي        وهي التربعات ، فلذا ينبغي ل      ليتفادوا نشاط املعركة بتجفيف وقودها    

لنفقة يف مراحـل االبـتالء       وال شك أنّ ا    ] تم من شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الراِزِقني       وما أَنفَقْ  (املانع  
لَا يستِوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الْفَـتِح          ( والتضييق أبلغ أثراً وأعظم أجراً من النفقة بعد الفتح والنصر         

 من الَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه ِبما تعملُونَ              وقَاتلَ أُولَِئك أَعظَم درجةً   
ِبريخ [  .  

  

JאFאEW
  ... هنيئاً لك اإلمامة اليت منحك اهللا إياها  •
 ... اإلسالم واملسلمني ثبتك اهللا على الطريق وأقر عينك بنصر •
جزاك اهللا عنا وعن املسلمني خري اجلزاء على ما قدمته لألمة من مشاريع العز ، وما سننته يف هذا العصر                    •

من حتقيٍق ملعاين التوحيد والتوكل على اهللا وحده ، فقد عرفنا من موقفك جبالٍء تفسري احلديث النبوي                 
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 بشيٍء مل ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اهللا لك ، واعلم            واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك       " 
  " أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيٍء مل يضروك إال بشيٍء قد كتبه اهللا عليك

 كما قد بينت مواقفك لنا أن شخصاً صادقاً من هذه األمة املباركة قادر بعون اهللا على مناجزة العامل أمجع                   
    ا كيف سيكون نصر اهللا هلـا وتأييـده ،              كافرهم ومنافقهم فكيف لو رصدت شبات األمة صفوفها وجن

يعلمون ، فبارك اهللا مواقفك وجعل النصر والتأييد حليفك وأقر عينك يف مجيع صناديد               ولكن أكثر الناس ال   
  .     الكفر والنفاق 

Wא א א Wא
، א א ، א א א א

،W؟
א ؟Wא א א א ، א א
ا ضوابطها الشرعية ، وقد وقع الغلط يف تطبيق مفهوم هذه املسألة من كثٍري من طوائف                 مسألة شرعية هل   التكفري

  . هذه األمة يف القدمي واحلديث بني إفراٍط وتفريٍط 
، بل إن اخلـوارج     تكفري املعني غري معتٍرب توفر الشروط وانتفاء املوانع         يف   واهلدى بينهما فمن الناس من يتجاوز       

جرد ارتكاب الكبرية من كبائر الذنوب من قتلٍ  وزنا وشرب مخٍر وحنوها ، وهـذا مزلـق                  رون مب وأذنام يكَفِّ 
  . خطري 

 ولو توفرت يف حقه شروط التكفري       لناقٍض من نواقض اإلسالم     ويف املقابل جتد من يرفض تكفري املرتد املرتكب         
 تقابلهما إال إـم يـشتركون يف         على سابقهم إذ الفريقان  ون ضاللةً عن    ت موانعه ، وهؤالء أيضاً ال يقلُّ      وانتف

مفارقة املنهج الذي كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أئمة اهلدى والوسط ، وتفصيل القول احلق                  
  .يف باب التكفري سيخرج الحقاً يف حبٍث مستقٍل يف هذه الة أو يف غريها حبول اهللا وقوته 

Wא א?א ؟?א א א א
تفصيل سبب املطاردة ذكرته يف العدد السابق ، ولكن يف اجلملة تعرف سنة آل سعود اجلربوتية واليت ال ترضى                   
من طالب علٍم إال باملداهنة والدوران يف فلكهم فيربر منكرام وكفريام ، ويستميت يف تسويغها والتأول هلـا                  

م لتعهدام وديدام فيلجم فاه من الكـالم ويرضـى          لب الع لات ، أو أن يرضخ طا     ككثٍري من مشيخة الشاش   
 حـق اهللا    مِلعمن  الدنية يف دينه ويبقى بني شهوات الدنيا كسائمة األنعام ، وكالمها خياران مرفوضان من كل                

والربهان .  اآلية   ] لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه      وِإذَ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب        [عليه بوجوب التبيني    
 نـسأل اهللا  –على واقع الدولة املذكور أن أحدنا معشر املتكلمني يف بيوت اهللا باآلية واحلديث لو غير مـساره                

ل قنوات التـأثري    كافرة لفتحت بني يديه ك       من الدعوة للتوحيد إىل دعوٍة حداثيٍة أو علمانيٍة ملحدة         –الثبات  
اإلعالمي ويلقى على ذلك التحفيز والتأييد ، فمن هنا يدرك كل ذي بصريٍة أهداف الدولة من تكميم أفواه دعاة        

  .  التوحيد فحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
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Wא א אא
؟א

االختالف واقع يف هذه األمة سواًء يف االعتقاد واجلهاد أو مسائل أخرى ، وليس وقوع اخلالف واالخـتالف                  
إذ إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مربراً للمحايدة واالعتزال تورعاً أو تذرعاً بالتباس احلق بالباطل يف زعم البعض     

: عامل الشرعي احلق حيال هذا االختالف حيث قال صلى اهللا عليه وسلم             ملا أخرب بوقوع اختالٍف  كثٍري بين الت       
إنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي متـسكوا ـا                  " 

احلديث فانظر هذه اإلضاءة النبوية يف طريق الصادق عند وقوع االختالف وكثرته            ..." وعضوا عليها بالنواجذ  
 " جف حوهلا فـإن املخـر     الختزيرة العرب مثالً ، فمهما كثر اال      م يف ج   قضيٍة ما كقتال الصليبيني ومحا     حولَ

 وال عربة باختالف املختلفني بعد ذلك ، ومن املعلوم مـن            "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي        
وجوب قتال الكفار األدنني واإلغالظ عليهم      الكتاب وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين           

والتشريد م من خلفهم لعلهم يذكرون ، وكل من سوغ لنفسه اخلروج من دائرة هذا األصـل بـزعم إرادة                    
 سبيل  اإلصالح وبعد النظر وغري ذلك من وساوس شيطانية فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له اهلدى وسلك                 

لوال أخرتنا   (  : واقتراحهم يف التوقيت للمعركة     ] ِإنْ أَردنا ِإالَّ ِإحسانا وتوِفيقًا     ( : املنافقني املتذرعني بزعمهم  
  ]إىل أجٍل قريب

وعليه فاحلق الذي ال مرية فيه وجوب قتال الصليبيني املستوطنني يف جزيرة العرب يف ظل محاية طوائـف مـن                    
تعني قتاهلم على عموم املؤمنني يف هذه اجلزيرة ، ومن مل            في "كل مسلم مكلف من غري أويل الضرر      "املرتدين على   

يسجهده يف قتاهلم واإلعانة عليه فإنه آمث بالنص القطعي ، وحيرم على كل مؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبقـى                     ع 
 آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه    ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين  [:متفرجاً على امليدان إذ ليس هذا من سيما أهل اإلميان ، قال تعاىل              

ال جيتمع يف :" ويف احلديث  ] ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ
خـارج اجلزيـرة يف     وهنا أحب أن أذكّر طوائف من إخواننا الذين أكرمهم اهللا باجلهاد             " جزيرة العرب دينان  

وقٍت مضى مث ألقوا السالح بعد نزوهلم جزيرة العرب فأذكرهم باهللا أن يراجعوا حسابام بعيداً عن التـأثرات                  
العاطفية الوطنية ، إذ إنّ الكفر ملةٌ واحدةٌ ، واجلهاد ال يتغري حكمه بتغير األقاليم واألوطان ، بـل إن العاقـل                      

فر للمسلمني خارج اجلزيرة ما هو إال متهيد بعيد املدى للوصـول إىل هـذه               ليدرك أن قتال كثٍري من جنود الك      
اجلزيرة حيث إم يدركون أن اجلزيرة هي الرأس وما سواها أجنحة ، فمن  الغنب والغباء أن نكف أيدينا ونلقي                    

 للقعـود   أسلحتنا وحنن نرى التآمر الصليبـي السافر على اإلسالم وأهله يف هذه اجلزيرة مما ال يـدع عـذراً                 
وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضـعفُواْ ومـا                    [والتخاذل  

     اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اغْ        ∗اسنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومـا        وِرنا ِفـي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ِفر
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبو [  
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W؟ א א א א
ومن أبرزها   ]   هم قَوم طَاغُونَ   أَتواصوا ِبِه بلْ    [احلمد هللا أن سنة الظاملني واحدة وتتكرر على مرور األزمان           

االعتماد عند العجز واخلوف على الشتم واهلمز واللمز حماولةً  يف تنفري الناس من احلق وأهله فتارةً يصفون أهل                   
" ببادي الـرأي    " احلق بالشرذمة القليلني وأحياناً باألرذلني وأحياناً بالسفهاء وأحياناً بالضعفاء وأحياناً بوصفهم            

 ذلك من أوصاف التنفري والتشويه مما ال يسلم منه حىت خرية خلق اهللا من األنبياء والرسل بـل إن خـري                      وغري
اخلليقة عليه الصالة والسالم  يتهم باجلنون والسحر من أقرب الناس له كأيب هلب وغريه ، فما هذه التشويهات                   

االمتحان الذي مييز اهللا به أهل الصرب واليقني من         مل طريق احلق ، وصورة من صور البالء و        ااملنفرة إال معلم من مع    
لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين             [أهل اجلزع والريب    

 عن سيد   ١وقد نقل الشاطيب يف االعتصام     ] ِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألمورِ    أَشركُواْ أَذًى كَِثريا وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ فَ      
 املنكـر مل    إن األمر باملعروف والنهي عن    : "بعد الصحابة رضي اهللا عنهم أويس القرين أنه قال          والتابعني  العباد  

الفاسقني حىت واهللا   أمرهم باملعروف فيشتمون أعراضنا وجيدون على ذلك أعوانا من          يدعا للمؤمن صديقاً، ن   
  "لقد رموين بالعظائم وأمي اهللا ال أدع أن أقوم فيهم حبقه 

W؟ א א א
ة إال دى من الكتاب والسنة وإال فهـو مـردود علـى             تم يف شرعية أمر ما من عدم شرعي       الال حيل ألحد الك   

ينبغـي أن ينطلـق مـن        الكالم حول شرعية احلكومة السعودية من عدم شرعيتها ال        صاحبه وما يثار اليوم من      
مرئيات وطنية إقليمية بعيدة عن أفق الدليل الشرعي الواسع الذي ال حياىب يف عدم تطبيقه حىت والدي الرسـول                   

مـة ينبغـي أن     صلى اهللا عليه وسلم فضالً عن غريهم من الناس ، واحلكومة السعودية بأنظمتها  وسياستها العا               
وغري وشخصية  ختضع مليزان الكتاب والسنة وإيقاع احلكم الشرعي عليها مهما كلف من تبعات عاطفية ووطنية               

ذلك ال سيما وأن من أبرز حجب الضاللة النشوء يف بيئٍة مل تعرف معامل اجلاهلية اليت جاء اإلسالم دم رسومها             
إمنـا يـنقض    " ليفة املسدد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه          وإقامة شعائره على أنقاضها ويؤيد ذلك مقولة اخل       

وهذا يصور سوء فهم بعض أبناء اجلزيرة اليوم        " اإلسالم عروةً عروةً إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية            
للدين الذي يريده اهللا عز وجل إذ ورثوا مفاهيمهم وتصورام هلذا الدين طبق املزيج التقليدي املـوروث عـن                   

عض اآلباء امللوث باإلقليميات والعوائد اليت ال أصل لكثري منها يف شرع اهللا عز وجل ، ولذلك كان الـصحابة      ب
رضي اهللا عنهم يربون تالميذهم من نبالء التابعني أبناء خري القرون بعد قرن النيب  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه                    

ير وتصغري األخطاء واملخالفات يف املنهج كما قـال أنـس           على الشفافية يف التماس اخلطأ وعدم التمادي يف ترب        
إنكم لتعملون أعماالً هـي يف      " : رضي اهللا عنه خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم لنفٍر من علماء ونبالء التابعني               

 وقال حكيم هـذه     "أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات                
واهللا ما أعرف فيهم شيئاً من أمر حممـٍد صـلى اهللا            :" أبو الدرداء رضي اهللا عنه لزوجته رضي اهللا عنها          األمة  

 يعين بعض بين زمانه وهذه يف احلقيقة تعترب مقدمةً خمتصرةً ممهـدة لتقريـر               "عليه وسلم إال أم يصلّون مجيعاً       
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نؤجله لبحٍث مستقٍل إن شاء اهللا تعاىل نسأل        احلكم الشرعي يف حكومة ونظام آل سعود والذي يطول تفصيله ف          
  .اهللا اهلدى والسداد 

W؟ א א א א
 إين ألرى شخصي أقل قدراً من أن يكرمين اهللا عز وجلّ ذا الواقع السعيد الذي أعيـشه يف                   والذي نفسي بيده  

وعاجل الفرج لعموم األمة اإلسـالمية ،       والعافية  ظل مطاردة أعداء الدين ، أسأل اهللا تعاىل أن يكرمين بالثبات            
رمحته بل إن أيامي تلك وإن هجمت علي أوائلها          مبرور األيام والليايل اغتباطاً وثباتاً بفضل اهللا و        ألزدادفواهللا إين   

أسعد أيام حيـايت    بشيء من التوجس واخلوف البشري الفطري إال إا استحالت وهللا احلمد واملنة بعد ذلك إىل                
ين استحضرت أن ما أعيشه ما هو إال نعمةٌ ساقها اهللا ألرى نفسي أمر مبرحلٍة سهلٍة جداً من                  على اإلطالق إذ أ   

 الطريق ، أسأل اهللا أن ال حيملنا ما ال طاقة لنا به              به أنبياء اهللا وأتباعهم على هذا      بتالء العظيم الذي مر   مراحل اال 
َلَنبلُونكُم ِبشيٍء من الْخـوف والْجـوِع       و (، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرمحنا وينصرنا على القوم الكافرين          

الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُواْ ِإنا ِللّـِه         &ِس والثَّمراِت وبشِر الصاِبِرين     ونقٍْص من اَألمواِل واألنفُ   
  )أُولَـِئك علَيِهم صلَوات من ربِهم ورحمةٌ وأُولَـِئك هم الْمهتدون &وِإنـا ِإلَيِه راِجعونَ 

ذا الوقت فهو االتعاظ بقصص أنبياء اهللا ورسله وأتباعهم يف كتابه الكرمي واليت انتهت              وأما دوافعي للتحمل إىل ه    
حتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُِذبواْ جاءهم نصرنا فَنجي من             ( بالفرج العظيم والنصر الكبري     
 أسأل اهللا أن يرزقنا الصرب واليقني والعافية يف الدنيا والـدين ، مث      )  قَوِم الْمجِرِمني نشاء والَ يرد بأْسنا عِن الْ     

إن يل أسوةً حسنةً برجاٍل من سلف هذه األمة جعلوا االختفاء خياراً يبعدهم عن فتنة السلطان الظامل يف زمام                   
 حـىت أقـلّ   يرضون بـتقحم  إال إم كانوا الفعاً لراية اجلهاد   اوإن كان مسلماً مستقالً عن أنظمة الكفار بل ر        

سعيد بـن جـبري ، والزهـري ،    : خطوات الفتنة اليت ال يأمنها مؤمن على نفسه ، وممن اختفى من هذه األمة          
  .غريهم رمحهم اهللا سفيان الثوري وواحلسن البصري ، وأمحد و
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هذه إشاعة ال أساس هلا من الصحة ، وهو وإن كان شرفاً يل مشاركة إخواين يف جهادهم املقدس يف العراق ضد       
ا أال وهي أنّ حترير  جزيـرة         من جتاهل كثٍري من الصادقني هل      بجعالصليب وحلفائه املرتدين إال أن مثة حقيقة أَ       

هيئة األمم املتحدة والعمل على إخراج اليهود والنصارى واهلندوس واملرتدين منها أوىل            وأنظمة  العرب من حكم    
إعانة إخواننا يف العراق ، وإن كان يف كٍل خـري إال أن اهللا  ببالنسبة لنا من جتاوز واقعنا املر لنتسلّى عنه بشعورنا       

يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم            ( : ال األدىن من الكفار   عز وجلّ أمر بقت   
     ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعل يف خطّة جند الصليب الطويلة جيدها متـارس سياسـة التـدرج              ) ِغلْظَةً وواملتأم

" جزيرة العرب " إلعالمي والنفسي واجلغرايف يف خطواا للوصول إىل حصن اإلسالم ومنطلق النور            العسكري وا 
يف ظلّ محلٍة عامليٍة شرسٍة على رجال التوحيد واجلهاد يف هذه اجلزيرة خاصةً والذي كان هلم القدح املعلـى يف                    

بو عبد اهللا الشيخ أسامة بن الدن نصره        نشر شعرية اجلهاد بني كثٍري من شعوب املسلمني ، وعلى رأسهم اإلمام أ            
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ك أبو الوليد الغامدي أيده اهللا ومن معه ، وآخرهم          اراهللا ومن معه والقائد املظفّر خطاب رمحه اهللا ونائبه أسد املع          
القائد الفذّ أبو هاجر عبد العزيز املقرن يف اجلزيرة العربية حفظه اهللا من كل سوٍء ومكروه ، فلذلك أنصح من مل                     

نا عدم التهرب من الواقع لواقٍع آخر فالعدو واحد واإلسالم واحد بل إن جزيرة              ئ يف اجلزيرة من إخواننا وأبنا     يزل
  .العرب أوىل بالتحرير قبل غريها من البالد ألسباب لعلنا نذكرها مفصلةً يف موطٍن آخر إن شاء اهللا عز وجلّ
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  -: أن القادحني أحد ثالثة نفر– واهللا اعلم –يظهر يل : أقول 
سن ملتمساً احلق وناصراً له فجزاه اهللا خرياً فيما أصاب فيه وغفر له ما أخطأ فيـه                 فمنهم القادح بقصٍد ح    -

  .وهو يف حٍل من عرضي 
سالم عليكم ال نبتغي    [ ٍة شرعاً فأحلّه اهللا أيضاّ وغفر له وأقول له        واآلخر من دفعه للقدح أسباب غري حممود       -

 ] اجلاهلني
رون واهللا أن   ود من مباحث وعمالء فهؤالء مـا يـشع        خدمةً ملخطط طواغيت آل سع    وثالثٌ منهم يقدح     -

ما يـضريين   و. جمهم وتشويههم ال يزيدين إال اغتباطاً وثباتاً وتبصراً بسالمة املنهج يف اجلملة إن شاء اهللا                
أن أنام قرير العني وريب يكرمين بتسخري هؤالء طعناً يفّ أزداد به أجراً إن شاء اهللا تعاىل وال حول وال قوةَ إال                    

  .   باهللا العلي العظيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

 لقاًء صوتياً مع الشيخ وتناولنا فيه مواضيع حساسة مل نتطـرق  نزوالً عند رغبة بعض اإلخوة فقد أجرينا     
                        - א - على شكل حلقات   هذا اللقاء ، وجتد اللقاء يف موقع صوت اجلهاد ، إليها يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
   

، خوفـاً    ن إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم      علم رمحك اهللا أن اإلنسا    ا" " 
، فإنه كافر مثلهم وإن كان يكـره         ، ومداهنة لدفع شرهم    ، ومداراة هلم   منهم

،  هذا إذا مل يقع منـه إال ذلـك        .  ، وحيب اإلسالم واملسلمني    دينهم ويبغضهم 
، وأظهـر    ، ودخل يف طاعتـهم     ، واستدعي م   فكيف إذا كان يف دار منعة     

، وواالهـم وقطـع      ، وأعام عليه بالنصرة واملال     فقة على دينهم الباطل   املوا
، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان        املواالة بينه وبني املسلمني   

فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر مـن         ! ؟ من جنود اإلخالص والتوحيد وأهله    
لم، وال يستثىن من ذلك     أشد الناس عداوة هللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وس         

 ] الدالئل يف مواالة أهل اإلشراك–الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب [ "إال املكره
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   ]هـ١١/٩/١٤٢٤ثة السويدي يف بشأن حاد[          األولاإلخباريالتقرير
  
  

  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد 
الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَـاِتلُواْ               (:: يقول اهللا تعاىل    
  ) نَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًاأَوِلياء الشيطَاِن ِإ

يف متام الساعة الرابعة صباحاً شعرت إحدى كتائب ااهدين بتحرك خارج املرتل الذي تقطن فيه ، فاستطلعوا                 
األمر ، فإذا جبموع قوات الطوارئ منتشرة يف املنطقة ، وقد وضعت طوقاً وحصاراً شديداً على املرتل ، فاختذوا                   

راءات املناسبة لفك هذا احلصار ، وبعد االنتهاء من رسم اخلطة استلم كل واحٍد من ااهدين عمله                 مباشرة اإلج 
حيث بدأت االشتباكات بقوة وتعالـت      ، يف بطولة نادرة وبسالة ظاهرة ،        املكلف به على أمت وجه وهللا احلمد        
ودارت رحى املعركة واليت قتل      )  اللّه رمى  وما رميت ِإذْ رميت ولَـِكن     (أصوات التكبري مع دوي الرصاص      

 آخرون هذا ما وقعت عليه أعني ااهدين فضالً عمن هو           ٧ جنود من قوات الطوارئ وأصيب       ١٠من جرائها   
خوة من االنسحاب وغادروا املكان على حسب اخلطة املتفـق          ناٍء عن مكان املوقعة ، ومتكن اإل      يف مكان بعيد و   

وقد دمرت آليـتني لقـوات الطـوارئ          القوة اليت واجهتهم وفرار من تبقى من العدو          لىعليها بعد القضاء ع   
  .وتعطلت متاماً

رمحه اهللا رمحة واسعة وتقبله     عبداإلله بن سلطان العتييب     وقد زف ااهدون يف تلك الليلة أحد األبطال ويدعى          
  .شفاء واحلمد هللا يف عداد الشهداء ، وأصيب اثنان من اإلخوة إصابة خفيفة ومتاثال لل

 وذه املناسبة يتقدم ااهدون بالشكر اجلزيل بعد شكر اهللا تعاىل لكل من أعام يف فك هذا احلصار أو شارك                   
للمجاهدين يف خدمتهم بأي أنواع اخلدمة أثناء االشتباك وبعده ، وكذلك من هلج إىل اهللا تعاىل بالتكبري والدعاء                  

  . عليهم أثناء القتالاً نزل وثباتسكينةً بأثرهخوة بالنصر ، حيث شعر اإل
ونوجه إخواننا املسلمني إىل عدم تصديق اإلعالم السلويل الكاذب ، الذي خيتلق االفتراءات املنسوجة والـيت ال                 
حتتاج إىل نفي أو تكذيب ، حيث متجها العقول السليمة من شدة نكارا وظهور زيفها ، ونعـدكم بـإخراج                    

  .حدث بإذن اهللا ، ليتبني احلق وتعرف احلقيقة تقرير إخباري عند أي 
ونطمئن األمة بأننا على الدرب سائرون ، وعلى ما ارتضيناه من طريق اجلهاد حبول اهللا ثابتون ، حـىت خيـرج                     
املشركون من جزيرة العرب وحىت يفك أسر مجيع ااهدين ، وحىت حيكم شرع اهللا ويكون الدين كُلَّـه هللا ،                     

  .مره ولكن أكثر الناس ال يعلمون واهللا غالب على أ
)   أْير ِهمثْلَيم مهنورةٌ يى كَاِفررأُخِبيِل اللِّه وقَاِتلُ ِفي سا ِفئَةٌ تقَتِن الْتيةٌ ِفي ِفئَتآي كَانَ لَكُم قَد

  )  وِلي اَألبصاِر ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ُألالْعيِن واللّه يؤيد ِبنصِرِه من يشاء
 إخوانكم ااهدون يف جزيرة العرب
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كان كغريه من شباب اإلسالم يف غفلة وتغييب عما خلق له ، حىت مـن اهللا عليـه                  .. عبداإلله العتييب   

أفغانستان ومتكن من التدرب على بعض األسـلحة يف         باهلداية واالستقامة بعد غزوة منهاتن املباركة ، توجه إىل          
عدد قندهار ، وشارك يف قتال األمريكان وأذنام ، وشرفه اهللا باملشاركة يف معارك شاهي كوت واليت قتل فيها                   

 أفغانستان حىت أصيب يف كتفه وجاءه األمر باخلروج للعالج فخرج إىل باكستان ،              من جنود الصليب ، قاتل يف     
 الوصول إىل بالد احلرمني وتلقفه جنود الطواغيت يف املطار وأودع يف السجن لعدة أشـهر ظلمـاً                  مث متكن من  

وعدواناً ، وبعدما خرج من السجن التحق بااهدين يف جزيرة العرب وشارك يف تـدريبات عديـدة ودورات             
غري مدبٍر وقت السحر بعـد أن        ، حىت لقي اهللا شهيداً مقبالً         ، وبقي جماهداً   خاصة ، وقاتل يف استراحة األمانة     

يف حماولة مدامهة على مرتهلم من قبل قوات الطـوارئ          بينهم وبني جنود الطواغيت     أدى صالة الوتر إثر اشتباك      
اهجموا عليهم  :  قد انتهى من صالة الوتر وصاح يف اإلخوة           أنه أثناء االقتحام كان    السلولية ، حكى عنه صحابه    

ل حىت أصيب يف أسفل الـبطن       ة لبس اجلعبة وخرج لألعداء وقاتل قتال األبطا       قبل أن يبادؤكم بالقتال ومباشر    
خوة الشهادة فنطق ا مث مالت رقبته وهو مبتسم وفاضـت           ركبتيه مث سقط على ظهره ولقنه اإل       على   حيث جثا 

  :روحه بعد أن أثخن يف العدو فرمحك اهللا يا عبداإلله وتقبلك يف عداد الشهداء 
   الوجه سروراً ورضىباسمالردى      آية املؤمن أن يلقى 

                        كان قبل شهر رمضان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان ال ينام إال قليالً وقته كله يف طاعـة وجهـاد ، وجـد
 ...واجتهاد ، حيب خدمة إخوانه ، ويتفاىن يف خدمة الدين فعليه من اهللا واسع الرمحات 

 
اليوم ، ألننا  كرب عوامل ضعف املسلمنيشعرية اجلهاد مبعركة هو من أكرب عوامل اهلزمية النفسية ومن أ تعليق

ميكن أبداً أن نعول يف معاركنا علـى   مل نقاتل عدونا بكثرة عدد وال عدة ، وال -يف احلديث و يف القدمي  -
برئت الذمة حىت لو حصلت اهلزمية ، وتعليق ارتفـاع شـأن             موازين مادية فإذا بذلنا وسعنا يف اإلعداد فقد       

خاصة قد يؤدي إىل اإلحباط وترك اجلهاد بسبب تلك اهلزمية علمـاً أننـا ال                 حبرب اإلسالم مبعركة بعينها أو   
شـروط   وال عدة ، فقد نكون يف معركة أكثر من عدونا وأفضل مكاناً منه ، إال أننا مل نستكمل نقاتل بعدد

ملقياس املادي نتحاكم إىل ا النصر اإلميانية فيمحصنا اهللا باهلزمية لتصفى النفوس وتتمحص الصفوف ، وحينما
النفوس وتفت يف اهلمم وتعطل اجلهاد ، ولكن الصحيح أن  يف معركة ما ونعلق آمالنا ا فاهلزمية فيها ستحبط

  .سواًء هزمنا أو انتصرنا جناهد ألن اجلهاد عبادة مفروضة
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 زكريا أمحد بن إبراهيم بن حممـد        ألفه اإلمام أبو  هدين  كتاب عظيم يف فضل اجلهاد واا     
  ٢)ه ٨١٤املتوىف سنة (املشهور بابن النحاس الدمشقي مث الدمياطي

   :يقول رمحه اهللا تعاىل  يف سبب تأليف الكتاب 
وملا رأيت اجلهاد يف هذا الزمان قد درست آثاره فال ترى، وطمست أنواره بني الورى، وأعتم ليله بعـد أن                    " 
ن مقمرا، وأظلم اره بعد أن كان نريا، وذوى غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا،                    كا

،  وقفلت أبوابه فال تطرق، وأمهلت أسبابه فال ترمق، وصفنت خيوله فال تركض، وصمتت طبوله فال تنـبض                
بض، وأغمدت السيوف من أعداء     وربضت أسوده فال تنهض، وامتدت أيدي الكفرة األذالء إىل املسلمني فال تق           

 إىل حضيض الدعة واألمان، وخرس لسان النفري إليهم فصاح نفريهم يف أهل اإلميـان، وآمـت                 الدين، إخالداً 
عروس الشهادة إذ عدمت اخلاطبني، وأمهل الناس اجلهاد كأم ليسوا به خماطبني، فال جند إال من طوى بـساط                   

 علـى   ، أو أعرض عنه شحاً      من القتل وهلعا   الزائل رغبة منه، أو تركه جزعاً     اقل إىل نعيم الدنيا     نشاطه عنه أو اثّ   
اإلنفاق وطمعا، أو جهل ما فيه من الثواب اجلزيل، أو رضي باحلياة الدنيا من اآلخرة، وما متاع احلياة الدنيا يف                    

  .  اآلخرة إال قليل
ار اجلامدة، وأبني األنوار اخلامدة، مبؤلف أمجعه يف        أحببت أن أوقظ اهلمم الرقَّد، وأض العزم املقعد، وألني األسر         

فضل أنواع اجلهاد واحلض عليه وما أعد اهللا ألهله من جزيل الثواب عنده ومجيل املآب لديه، وما ادخر لعبـاده                    
فاستخرت اهللا سبحانه وألقيت إليه مقاليد      . املرابطني والشهداء، وما وعدهم به من الكرامة يف جنته دار السعداء          

  .إلذعان، وبرأت إليه من احلول والقوة وما يعتري اإلنسان من النسيانا
مع أن فهمي قاصر وباعي قصري، وعزمي متقاصر وجناحي كسري، ومهي متكاثر وشغلي كثري، وعجزي ظـاهر                 

وصمه وجربه، وهـو حـسيب      املنكسرة وإذا رجاه املقصر ستر      ، لكن الرب سبحانه عند القلوب        ومايل ظهري 
  . وكفى
   :تهومسي

  . " مشارع األشواق إىل مصارع العشاق، ومثري الغرام إىل دار السالم" 
  

 
  . لقي اهللا شهيداً يف غزو الصليب مقبالً غري مدبر  2
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تقبله اهللا يف مطاردٍة إثر مدامهٍة مبكّة ، فما زادوا على أن صاروا سببا              اين   احملي امتعبقتلت جنود الطاغوِت الشهيد     
  .يف حصوله على ما يتمناه ، وشهادته يف سبيل اهللا ، نسأل اهللا أن يتقبله ويغفر له ويرمحه

من أحكام الشهيد ، وبيان أنها منوطةٌ حبياته وموِته ، وأنه اختلف عن امليت يف أحكـام                 تقدم احلديث عن عدٍد     
  .ألنه حي وليس ميتا

 والَ تقُولُواْ ِلمن يقْتلُ ِفي سـبيِل        (: وقد جاء يف كتاب اهللا النهي عن تسمية الشهيد بامليت ، فقال عز وجلّ               
والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعنـد              ( ،) ِكن الَّ تشعرونَ  اللِّه أَموات بلْ أَحياء ولَ    

  .)  ربِهم يرزقُونَ
فنهى اهللا عن تسمية الشهيد بامليت ، وعقّب بأنهم أحياء ولكننا ال نشعر بذلك ، وى يف اآلية األخـرى عـن         

هيد ميت وأكّد جلّ وعز أنهم أحياء ، وذكر احلياة بأمارٍة معروفٍة هلا ، وهـي جريـان الـرزق                    توهم أنّ الش  
  .واستمراِره ، وبين أنّ هذه احلياة الشريفة عنده جلّ وعال فهم عند ربهم

وقد وقفت على قصيدة عبد العزيز بن مشرف البكري يف رثاء الشيخ الـشهيد يوسـف العـيريي تقبلـه اهللا                     
  : وقفين منها قوله واست

 وما مات       هضرب األرض كى أحتها دماًء كُلُوما وروجـهاد  
  

ولَِئن متم أَو  (  ، )أَفَِإن مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم  (  :والشيخ قُتل ومل ميت ، وقد فرق اهللا بينهما 
  .وغري ذلك من النصوص )تحشرونَ قُِتلْتم ِإللَى اهللا 

مع علمنا أنّ الشهيد ليس حيا احلياةَ املعروفة ، فروحه قد فارقت بدنه ، واختلف العلماء يف توجيه حياة الشهيد 
  .ومعناها

فمنهم من ذهب إىل أنّ الشهيد ميوت بقتله مثّ يحيا يف قربه احلياة الربزخية ، وهو ما يدلّ عليه حديث جـابر يف             
     الترمذي وابن ماجه ، وفيه ذكر         ور وي من وجه آخر عن عائشة عند        أنّ اهللا أحيا أباه ، ولكن احلديث ضعيف

البيهقي وهو غلطٌ ، ومنهم من ذهب إىل تأويل معىن احلياة بالذكر احلسن وحنوه ، ومنهم من رأى أن الـشهيد                     
ختصاص ، وإنما هو حي حياةً برزخيةً كـسائر         خص بالذّكر لشرفه وبيان علو مرتلته دون أن يكون له بذلك ا           

، " نسمة املؤمن طائر يعلـق يف شـجر اجلنـة         : "األمواِت ، حمتجني مبا يف املسند من حديث كعب بن مالك            
ال يصح واحلديث منقطع.  
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جـاءت  واألكثر على الظاهر وهو اختصاص الشهيد باحلياِة بعد مقتله ، وهو ما دلّت عليه اآليات وأكّدته ، و                 
األحاديث ببياِنه وبيان هيئة احلياة اليت يعيشها الشهيد ، كما جاءت بأحكاٍم له مبنيٍة على احلياة خيتص ا عـن                    

  .امليت ، من ترك تغسيله وتكفينه والصالة عليه
 ميتا ال عن القول  النهي يف الشهيد عن تسميته فإنّ)كُلُّ نفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت ( : وهذا ال ينايف قوله عز وجلّ 

بأنه مات ، واملوت مفارقة الروح البدن ، وقد وقع للشهيِد بال ريب ، ولكنه حي حياةً من نوٍع آخر أرفع من                      
حياة الربزخ ، فروح الشهيد متصلةٌ ببدٍن آخر ، وهو أجواف الطري اخلضر كما جاء يف احلـديِث الـذي رواه                     

  .نّ أرواح الشهداء يف أجواِف طٍري خضٍرمسلم من حديث ابن مسعوٍد وغريه أ
  

وهذا املعىن هو املتعين ، بل هو ما فسر به النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلية ؛ فقد روى مـسلم يف صـحيحه أن                         
ياء ِعند ربِهم   والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَح           (مسروقًا سأل ابن مسعوٍد عن هذه اآلية        

أرواحهم يف جوف طري خضر هلا : "قال أما إنا سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم عن ذلك فقال  )  يرزقُونَ
  .احلديث.." وي إىل تلك القناديلأقناديل معلقة بالعرش تسرح من اجلنة حيث شاءت مث ت

لوم أنّ احلياة اتصال الروح بالبدن ، واملوت انفصاهلا عنـه ،            ففسر احلياة باهليئة اليت تكون عليها أرواحهم ، ومع        
فاجتمع يف حال الشهيد هذا وهذا ، فروحه انفصلت عن بدنه مبقتله ومات بذلك ، ولكنه ليس ميتـا بعـد أن                      

  .جعل اهللا روحه يف جوف طٍري ، فكانت روحه متصلة بالبدن وهذه حياة ، وهم بذلك يسرحون يف اجلنة
. ، ويرزقنا الشهادة يف سبيله ، وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعنينان يتقبل شهداءنسأل اهللا أ
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ن يعين  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا أبو مودود عمن مسع أبان بن عثمان يقول مسعت عثما               
Fبن عفان يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           Wא א

א א א א א א
א

E عثمان الفاجل فجعل الرجل الذي مسع منـه احلـديث   قال فأصاب أبان بن
ينظر إليه فقال له مالك تنظر إيل فواهللا ما كذبت على عثمان وال كذب عثمان على النيب                 

Kصلى اهللا عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابين فيه ما أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا
  . هذا حديث حسن صحيح غريب :رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأمحد وقال الترمذي 
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 حممد بن أمحد السامل/ يكتبها 

  
  
  
  
  
وغريهـم  قتال الصليبيني من األمريكان والربيطانيني ،       يف جزيرة العرب    ن من أهم املهمات وأوجب الواجبات       إ
وليكن شعارنا بعد إخـالص     ،  منطلقني من ديارنا    ين حيادون اهللا ورسوله ، ويقاتلون املسلمني يف كل مكان           الذ

 الريـاض    حتتهم ناراً ،ولنجعل من غزوة شرق       األرض من  لَعجن لِ "ال تشاور أحداً يف قتل األمريكان       " النية هللا   
، فمن يعرف هلم    دين الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا        أعلنها قائد ااه  بداية االنطالقة ، وإعالن احلرب ، كما        

موقعاً فليتجه إليه بسالحه وليقتحم عليهم مع من يثق به من إخوانه والغيورين من أهل اإلسالم ، فإن مل تستطع                    
على ذلك فترصد ألي أمريكي ميشي يف الشارع أو خيرج من مرتله فال يفارق سوادك سواده حىت ترديه قتـيالً                    

د وليس معك أحـد فـاهللا تعـاىل         اكاً لك من النار ، وإياك إياك أن تتعذر عن فعل ذلك بأنك وحي             فيكون فك 
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ                  [:يقول

 مىت ما استطعت اللحاق بكتائب ااهدين فافعل وهـذا واجـب            صحيح أنك ]شد تنِكيالً   واللّه أَشد بأْسا وأَ   
 اقصد الـصليبيني وأثخـن فـيهم      يعوقك شيء عن ذلك ف    كان  عليك ، فإن مل تستطع ومل جتد إليهم طريقاً أو           

  .واقتلهم حيث وجدم 
 أن الواجب عليك نصرة إخوانك ااهدين       ومىت ما رأيت جنود الطواغيت حياربون ااهدين أو يؤذوم فاعلم         

الذين يقاتلون يف سبيل اهللا ، وقاتل جنود الطواغيت الذين يقاتلون يف سبيل الطاغوت واعلم أن كيد الـشيطان                   
  .كان ضعيفاً 

  : وندائي للمجاهدين من أهل اجلزيرة أقول هلم 
أخرجوا املشركني من جزيرة    : "  عليه وسلم    اتقوا اهللا يف أرض اجلزيرة العربية وال تنسوا وصية حممد صلى اهللا           

، ال ترضوا باحلياة الدنيا من اآلخرة ، وال تستمعوا للمخذلني واملرجفني من أهل التعايش مع الكفار ،                   " العرب
  ..والتقارب مع الرافضة والعلمانيني 
وحممد الشهري ، وحازم    نا األبطال الشيخ يوسف العيريي ، وتركي الدندين ،          وسريوا على ما سار عليه شهداؤ     

اين وغريهم من خرية الشهداء      احملي ومتعبكشمريي ، وسلطان القحطاين ، وأمحد الدخيل ، وعبداإلله العتييب ،            
واعلموا أن هؤالء قد أعذروا إىل اهللا ، وأما أنتم يا أهل احلرمني فدونكم دينكم ودونكم وصية نبيكم حممـد                    ،  

  . يؤتى اإلسالم من قبلكم صلى اهللا عليه وسلم واهللا اهللا ال
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 أيضريكم القتل فتلـك      ، وماذا يضريكم يا أهل اجلزيرة لو سلكتم مسلك اجلهاد وطهرمت أرضكم من شر العباد             
بتليتم به فهذا أمر    أم يضريكم األسر فإن ا    ،   أم يضريكم البالء والشدة فتلك سبيل املؤمنني          ، شهادة يف سبيل اهللا   

  .اهللا والشر ليس إليه سبحانه 
  ..اإلباء واحلرقة على هذا الدين من أهل هذه البالد من  مناذج  بذكروأختم وصييت

راتية األمريكية  استخبة التفجري ضد مبىن شركة فينيل اال      الشهيد مصلح الشمراين الذي قبل أن يقوم بعملي       :  أوهلم
ـ           قبلها  قام  هـ  ١٤١٥عام   شرة أمريكـان يف    بالترصد لألمريكان والقعود هلم كل مرصد حىت متكن من قتل ع

  ..!!أوقات متفرقة مبدينة الرياض لوحدها 
والذي قتل يف أحد جبال مكة يف شهر رمضان من هذا العام حيث أكرمه               اللهييب احلريب سامي  الشهيد  : والثاين  

   .٣اهللا بقتل أحد األمريكان وواصل بعد ذلك املسرية مع ااهدين
فقاموا بالترصد على   ،  برؤية األمريكان جيوبون شوارع جدة بسالم        من احلجاز مل يطيقوا الذل       شباب : لثوالثا

  ..ر هؤالء األحرار األعزاء بالدين ثالثة علوج فقتلوهم غيلة سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم فلله د
العـرب  ، حىت حنرر جزيرة     أهل اإلسالم بدرم واسلكوا جهم لتنالوا األجر العظيم من اهللا الكرمي              فاحلقوا يا 

واهللا ويل فكن أخي مسعر حرب وستجد معك رجاالً    من رجس الصليبيني ونطهرها من طغمة الفساد املرتدين ،          
 .الذين آمنوا والكافرين ال موىل هلم 

GGGGGGGGGGGGGGG
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باطالق النار على مقيم أمريكي  الشهيد سامي  قام، )شرق السعودية( فهد البحرية يف مدينة اجلبيل يف قاعدة امللكأنه يف جريدة الشرق األوسط حيث جاء اخلرب  3

  ]قبل ستة أشهر [ . اىل مستشفى القاعدة البحرية وتويف بعد عدة ايام من احلادثلينقل فوراً ه يف بطنهتيدعى جورج بيبولز، واصاب

ماض ال .. ماض إىل أن خيرج الدجال ..اهللا تكفل به..اجلهاد ماض رغم أنوف املعارضني أمجعني
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال  (يبطله جور جائر حىت يرث اهللا األرض ومن عليها ، 

 ). أمر اهللا وهم على ذلك يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت يأيت
أن اجلهاد فرض كفاية، وبعضهم ينصح بعدم الذهاب إىل : قال بعض املشايخ: قال يل أحدهم

إن اهللا فتح باب اجلهاد وسال : أفغانستان وبعضهم يرى أن العلم أفضل من اجلهاد اآلن، وأنا قلت له
 واهللا اآلن لو أفتوا حبرمة اجلهاد يف ...سيل اجلرد األبابيل وجاءت العتاق حتمل الفرسان من كل مكان 

أفغانستان لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا السيل فليفتوا كما يشاؤون،وأمرهم بينهم وبني رب العاملني 
 نقول معقبني مع -،وحنن نظن اخلري والصدق واإلخالص يف  كثري من مشاخينا وعلمائنا لكنهم 

نا ألفتوا مبا أفتينا ولو علموا ما علمنا من واقع األمر يف  لو رأوا ما رأي-احترامنا للمشايخ يف كل مكان 
 .أفغانستان ملا وسعهم إال أن يقولوا كما قلنا

 الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا
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  :الثاين أما السد"
تأولوا تأوالً فصدوا الـشباب    ،فهم العلماء و الدعاة احملبون للحق الكارهون للباطل القاعدون عن اجلهاد   

الباطل ينتشر و يزداد فتداعوا للقيام بواجب نصرة احلـق           وة إال باهللا ، هؤالء رأوا     عن اجلهاد و ال حول و ال ق       
املنكر واهتدى و تفقًه على أيديهم خلق كثري وحسناً فعلوا وجزاهم اهللا خرياً على  واألمر باملعروف و النهي عن

اخلُطب و الدروس  هم من، إال أن الباطل يضيق صدره باحلق وأهله فشرع يف مضايقتهم و إخافتهم و منع ذلك
  .والنهي عن املنكر و فصِلهم من وظائفهم مثّ سجن من أصر على مواصلة األمر باملعروف

 وهذا أمر بديهي ألن اإلنسان ال -رحم اهللا   إال من- إن هذه الضغوط الشديدة أدت تدرجيياً إىل احنراف املسار
ة وخاصة من الناحية األمنية ، قال رسول اهللا صلى أوضاع غري صحيح يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح يف ظل

 ،هذا إذا كان غضباناً فكيـف إذا كـان خائفـاً   " ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان " اهللا عليه و سلم
 إذ الـدين  ،أمور الدين  فالتخويف الذي متارسه الدول العربية على الشعب قد دمر مجيع مناحي احلياة مبا فيها

  .  نصيحة بغري أمن النصيحة و ال
 :أقسام ، وسنتحدث عن بعضهم  و قد قسم اخلوف الناس إىل

   . إال باهللا  والتحق بالدولة وواالها وال حول وال قوةفِقسم انتكس  
  مؤ بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر يف الدعوة و التدريس ويوِقسؤمعهده أو مجعيته أو مجاعته أو ي نمن نفسه م

    . تأول تأوالً فاسداً باطالً فضلّ ضالالً مبيناً وأضلّ خلقاً كثرياً، ف ه و ماله مامل ميدح الطاغوت و يداهنهو جاه
األمر باملعروف و  آخر حفظهم اهللا من جماراة احلكام اخلائنني و مداهنتهم وحرصوا على البقاء حتت راية وقسم

إال أن الضغوط اليت سبق ذكرهـا كانـت    دعوة إىل اهللالنهي عن املنكر و قد كانت هلم جهود مشكورة يف ال
تكاليف اهلجرة واجلهاد ، وقد كانت الفرصة متاحة منـذ          : أمهها كبريةً جداً و مل يهيئوا أنفسهم لتحملها، ومن       

مثـل    يف- إال من رحم اهللا -يستفيدوا منها مما أفقدهم القدرة على اختاذ القرار الصحيح  أكثر من عقدين و مل
  .  األيام العصيبة هذه

إن نصرة الدين و إقامته هلـا تكـاليف         . اجلهاد واملقاومة    ولذا نرى فريقاً منهم مازالوا إىل اآلن مل يتخذوا قرار         
اهللا و يف سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف سرية الـصحابة الكـرام    ِعظام و صفات واضحة يف كتاب

  .عنهم  رضي اهللا
به الكرمي اهللا تعاىل يف كتا هذه الصفات ذكرها. صفات ال يستطيع أن يقوم بنصرة الدين  فمن مل يتصف ذه ال
يا أَيها الَِّذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه                (: و من ذلك قوله تعاىل    
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ني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَـضلُ اللّـِه                أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمنِ  
ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤنوفل  وسلم و ورقة بن و يف اخلرب الذي دار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه.) ي "

أو : اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    ين فيها جذعاً أكون حياً حني يخرجك قومك ، فقال رسوليا ليت: قال ورقة 
مبثل ما جئت به إال عودي ، و إن يدركين يومك أنصرك  نعم ؛ مل يأت رجل قط: فقال ورقة ! مخِرِجي هم ؟

  " .نصراً مؤزراً 
إال باهللا   وال حول وال قوة-ال التعايش كما نرى هل الباطل أل أن يتحمل الدين حبق هو العداء فحالُ من يريد 
  .  مع أهل الباطل -

إن يدركين يومك أنصرك : " النفيس كما قال ورقة  وحالُ من أراد إقامة الدين هو السعي يف نصرته بالنفس و
  " .نصراً مؤزراً 

أوقاتنا  ين ال يقوم على فتاتفنصرة الدين ليست دروساً تعطى فقط ؛ والد. بيعة العقبة  وكذلك كان احلال يوم
و بني تقدمي النفوس و الرؤوس لنصرة  وإمنا سلعة اهللا غالية ، فشتان شتان بني اجللوس و تقدمي الدروس. وأموالنا 

  .الدين 
 أراد أن يطمئن على ابن أخيه حممد صلى اهللا عليه -على دين قومه   وقد كان- لذا فإن العباس بن عبد املطلب 

 فإن كنتم أهل قوة و جلَد و بصرية باحلرب واستقالل بعداوة " - وكان مما قال -: فقال  صار ،وسلم عند األن
اإلميان ِحلفِْظ رسول  فأقول هذه الصفات كانت مطلوبة ألهل" . العرب قاطبة فإا سترميكم عن قوس واحدة 

مث بعد أن أى . ى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صل اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هي مطلوبة اليوم أيضاً ِحلفظ دين
 قد مسعنا ما قلت و إنا واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما ننطق به: " من األنصار  العباس كالمه قال الرباء بن معرور

الدين إمنا يقوم بالوفاء و  فأقول هكذا" . لقلناه و لكنا نريد الوفاء و الصدق و بذل مهج أنفسنا دون رسول اهللا 
رويداً يا أهل يثـرب إنـا مل   :" للمبايعة قال أسعد بن زرارة  مث ملّا قاموا.  ببذل املهج من أجل املنهج الصدق و

و  إال و حنن نعلم أنه رسول اهللا وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة و قَتلُ خيـاركم  نضِرب إليه أكباد املطي
ختافون مـن أنفـسكم    ركم على اهللا و إما أنتمأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه و أج

  " .فواهللا ال نذر هذه البيعة و ال نستقيلها  فقالوا يا أسعد أَِمطْ عنا يدك.خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهللا
  .يقيموا دين اإلسالم رضي اهللا عنهم  هكذا كانت صفات الذين يريدون أن حيموا و 

الذين حيبون احلق و ال يداهنون الباطل فأنتم قد رفعتم راية دين  اء و الدعاة و كذلك اليوم يقول ااهدون للعلم
  و إن محلكم له حبق يعين مفارقة حكومات العرب و حكومات العجمأنه دين رسول اهللا حقاً اإلسالم و تعلمون

 الرايـة و  فحافظوا علـى  يف األرض كافة و قَتلُ خياركم و أن تعضكم السيوف فإما أنتم تصربون على ذلك
املدافعة و املقاتلة و ال حتولوا بني شباب األمة و  أجركم على اهللا و إما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروا راية

  ". لكم عند اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا فهو أعذر
  

  قاله شيخ ااهدين أبوعبداهللا أسامة بن حممد بن الدن
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ــر  ــدح األم ــل اخلطــب وليف ــذا فليج  ك
ــت ــبتوفيـ ــدك متعـ ــال بعـ   اآلمـ

 ومــا مــات حــىت مــات مــضرب ســيفِه
   يف مــستنقِع املــوِت رجلــه فأثبــت 
ــى  ــا أت ــراً فم ــوِت مح ــاب امل ــردى ثي  ت
 ثــوى طــاهر األردان مل تبــق بقعــةٌ   
ــإنين  ــاً فـ ــالم اهللا وقفـ ــك سـ  عليـ

  

    ــذر ــا ع ــض ماؤه ــٍني مل يِف ــيس لع  فل
  فْرــس ــسفَِر ال ــن ال ــغٍل ع ــبح يف ش  وأص

 لّـت عليـه القنـا الـسمر       من الضرِب ، واعت   
 ــشر ــصِك احل ــِت أمخ ــن حت ــا م ــال هل  وق
ــلُ إال وهــي مــن ســندٍس خــضر  هلــا اللي
    ــرب ــا ق ــتهت أ ــوى إال اش ــداةَ ث  غ
  ــر ــه عم ــيس ل ــر ل ــرمي احلُ ــت الك  رأي

  

   ..ذلك الشاب األمسر الذي امتأل مهةً سامية ، وعزميةً ورجولة ...اين متعب حممد صاحل احملي...  حنظلة املكي 
 ، وأراد اهللا سبحانه وتعاىل به خرياً ، ففتح عينيه على النور ، سـلك                كان رمحه اهللا غري مستقيم يف بداية عمره         

درب اجلهاد الطويل ، ذلك الدرب املليء باألشواك ، ومضى تالمس اجلوزاء مهته حىت ألقى عصا الترحال حتت                  
   ... ٤ظل طوىب

كشمري ، تلك اجلنة اخلضراء الـيت       : حملطة األوىل يف مسرية الفارس      نفر إىل ساحات العزة والكرامة ، وكانت ا       
  ...عطر ربوعها متعب وإخوته 

       أضـحى ترابـه عأنَّ اجلَز أمل تر 
 وما ذاك إال أن هنـداً عـشيةً       

  

 ِمن املسِك كافوراً ، وأعواده رندا       
 متشت وجرت يف جوانبـِه بـردا      

  

اك ، وكان ينوي املشاركة يف كشمري ، ولكن كتب اهللا له االنتقـال إىل               أعد نفسه يف معسكرات التدريب هن     
  .أفغانستان حيث توقف البطل يف حمطته الثانية 

 نزل بأرض قندهار األبية هو وإخوته ، وكانوا ال يرون القتال مع نظام طالبان ، ويف أول يوٍم مـن وصـوهلم                      
أيب حفص املوريتاين ، مث غدا إىل الشيخ وسأله ، فأفتاه           ال بد من سؤال الشيخ      : اجتمع متعب بإخوته وقال هلم      

  . الشيخ بشرعية القتال مع الطالبان 
حنن ما أتينا إىل هنا للجلوس      : عاد البطل إىل إخوته وقال هلم يف موقف الثابت التواق إىل احلور وضرب النحور               

  ..ومضى .. فمشارك إخويتَ اجلالد والرتال يف املضافات ، وإين ذاهب إىل كابل 
ــا    ــد ــأن األرض مل يول ــضى ك  وم

  

ــاءَ   ــه رفقـ ــرف لـ ــداً ومل يعـ  أبـ
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 إىل كابل ، ومنذ وصوله نزل إىل اخلنادق ونسي املـضافات والفنـادق ، بـرزت                 – تقبله اهللا    –وصل متعب   
ٍة وصفاُء  شجاعته وبسالته الفائقة يف املعارك العسكرية ، ومع قوته وجلده كان هيناً لينا على إخوته ، نقاُء سرير                 

فسوف يأيت اهللا بقوٍم حيبهم وحيبونه أذلٍة على املؤمنني أعزٍة على الكـافرين             ((نفس ، وكأين به يتمثلُ قوله تعاىل        
  )) . جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم 

ذى واحتمال  ، وكان نسيج وحده يف الصِرب واملصابرِة على األ        ) سيد القوِم خادمهم    ( كان خدوماً إلخوته ، و      
املشاق ، فتارةً تراه يف املطبخ ، وتارةً تراه يف املستشفى ينقذ ويسعف ويساعد ، وتارةً حمتضناً رشاشـة يرسـل                

  ..وصرب متواصل ، كل هذا يف تواضٍع كبري من رجٍل كبري ... مهةٌ وجلَد .. املوت إىل حنور األعداء 
  

ــوت تواضــعاً ومســوت جمــداً  دن
   بت ى    كذاك الـشمسـسامأنْ ت ـدع 

  

  ــاع ــاض وارتفـ ــشأناك اخنفـ  فـ
 عاعــش ــها وال ــضوُء من ــدنو ال  وي

  

إن بعض الشباب حيب أن يذهب للجبهات حمفوالً مكفوالً ، يريد الطريق معبدةً نظيفةً خاليـةً مـن األشـواك         
 الفهم ، فاجلهـاد      ، ولكن متعب رمحه اهللا مل يفهم اجلهاد هذا         ٥،رشاش يف يده ، وخندق حمفور ، وعدو يضربه        

 كان مشروعه املفضل لنصرة دين اهللا عز وجل ودفع الضيم واألذى عـن إخوانـه                –ه   بكل متطلباته وأعبائ   –
املسلمني ، فهو إن كان يف الساقِة كان يف الساقة ، وإن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ، موقن بصحة املنهج                      

  .فيذ أمره ، فتقبله اهللا وأعلى يف اخلالدين ِذكْرهوسالمة الطريق ، مطيع ألمريه ال حييد عن تن
وكان رمحه اهللا فريداً يف صربه وخدمته إلخوانه ، فقد كان ال يطبخ هلم غريه ، وكان يصرب على نقل اجلرحـى                      

  ..ومباشرة إسعافهم ويصرب على رؤية اجلراح ومعاجلتها أشد الصرب فلله دره 
عداء ويف خدمة إخوانه ال يشغله وال يلهيه عن طاعة ربه وعبادته ، فقد      ومع هذا كله ، فقد كان شغله يف حنر األ         

  : كان يقرأ القرآن يف فترة الصباح لساعاٍت طويلة فرمحه اهللا ، يصدق فيه ويف إخوانه من ااهدين الغرباء 
  

          ـم الظـالم ليـٍل إذا جـن ادبع
 وأُسد غاٍب إذا نادى اجلهـاد ـم       

  

  اخلـد أجـراه    كم عاٍبـٍد دمعـه يف       
       ونَ لقيـاهدجتـسوا إىل املـوت يبه 

  

وقبيل احلرب الصليبية على أفغانستان ، حتركت يف نفس البطل أشواق إىل جزيرة العرب ، إىل موطن الرجـال                   
األحرار ، غري أن الكرمي احلر إذا تنسم عبري العزة فأنى له السكوت على الضيم ، وهذي أرضه قد دنستها أقدام                     

  . أبناء القردة واخلنازير ، فهيهات القعود عنهم ، هيهات هيهات 
ربح ( مجع بعض إخوته يف إحدى الليايل ، وهناك مت العقد بينهم وبني خلّاقهم ، عقد ال إقالة فيه وال استقالة ،                      

 اجلزيرة العربية   ، أحس األحرار بالواجب امللقى على عواتقهم واملتمثل بتخليص        ) البيع واهللا ال نقيل وال نستقيل       
  ..من النصارى واملرتدين يطأون تراا وينامون حتت مسائها 

غري أن احلملة الصليبية العاشرة بدأت جحافلها تتجه حنو مقربة األقوياء ، حنو أفغانستان ، فشغلَ ـا األبطـال                    
  ... نزال ، فمنهم من أُِسر ، ومنهم من بِتر ، ومابدلوا تبديال : وقالوا 
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 شباب اإلسالم يف النازلة ، وإذا الطائرات اليت قتلت األطفال ورملت النساء وشردِت األسر تنطلـق مـن                   حبث
  ..أرضهم ، ومن جزيرة نبيهم ، فتجدد العقد ، وانبعث الشوق القدمي 

      وذو الشوِق القـدِمي وإن تعـزى 
  

ــقينا   ــى العاش ــني يلق ــشوق ح  م
  

* * * * * * * * *  
يف إعداد القوة ألعداء اهللا ، فكان رمحه اهللا         اهللا  جلزيرة ، ومنذ اليوم األول بدأ متعب رمحه         نزل الشباب ااهد ا   

: جيهز إخوانه باألسلحة وميدهم ا ويقوم بنقلها بنفسه ، حىت أن أحد اإلخوان خيربين أن متعب رمحه اهللا يقول                    
ـ    :  والده العم    منذ عوديت من أفغانستان مل أبت يف بيت أهلي ليلةً واحدة ، حىت أن              أراد  ٦اينحممد بن صاحل احملي

حىت أتى متعب رمحه اهللا إىل بيته ذات مساء حلاجـٍة           !! رض أفغانستان فلم يستطع     أن حيتفل بعودته ساملاً من أ     
يريدها فاستغل أبوه الفرصة ومجع أقاربه وأومل وليمته فاحنرج متعب واضطر أن جيلس ، فلله دره ، يف هذه احلياة                    

  ...املتناقضات شباب يتسابقون إىل الوالئم ، وآخرون ينفرون منها ويتسابقون إىل املوت املألى ب
 يف  – أمثال متعـب وإخوانـه       –أعد العدة ، وغدا إىل الساحة ، وهنا قام اجلهاد على أكتاف الشباب ااهد               

املـساس بأمريكـا ،     مح ب األمريكان ، غري أن الطاغوت ال ميكن أن يـس         قتال  جزيرة العرب ، وكان املشروع      
قوا ، فبدأ املعركة مع أسود اهللا ، وهيهات أن يكسب الطاغوت املعركـة              بجودها ، وقوته    فوجوده مرهون بو  

  . إذا كان هؤالء  احلمقى املرتزقة هم أداته اللعينة يف الوقوف يف فسطاط الصليب 
   أعـدوه   – منطقة الشرائع يف مكة املكرمة       قدر اهللا سبحانه وتعاىل أن يكتشف مرتلٌ لإلخوة يف        ويف هذه األثناء ي 

 وحدثت معركة بني    – ٧!!!لقتل املعتمرين ، والراكعني الساجدين ، حىت كان ال جيتاز م معتمر إال أراقوا دمه                
ونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت    الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُ         (:أولياء اهللا وأولياء الطاغوت     

، وكان متعب رمحه اهللا يصول وجيـول ، فـضرب            ) فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا       
 بعد أن أثخنوا يف العـدو ،        االنسحابمدرعةً لقوات الطواريء بقذيفة آر يب جي ، ومتكن مع بعض رفاقه من              

  .  بعض اجلبال واحنازوا إىل
 قـوات   فشعرت ـم  وبعد يوم كان اإلعياء قد بلغ من اإلخوة مبلغاً عظيماً ، فالتمسوا املاء من أحد الرعاة ،                  

سراعاً ، ال لتحرير األقصى من اليهود ، وال لتحرير مكة من األمريكان ، ولكن لقتل الشباب                 فجاؤوا  الطاغوت  
حه ، وسقط متعب ورفيقه فرحني مبـا آتـاهم اهللا مـن فـضله               املسلم ااهد الذي يذود عن دينه بدمه ورو       

  . ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أالّ خوف عليهم وال هم حيزنون
  : من أقواله رمحه اهللا 

ملاذا ؟  : إذا مكننا اهللا من إقامة دولة اإلسالم واخلالفة لن ترى يف أسواق املسلمني إال السالح والدقيق ، قلنا                   (( 
  )) السالح ألننا مشغولون بالقتال ، والدقيق لنقتات به : قال 

  . زهد وبساطة ، وارتفاع عن لذائذ الدنيا وأوصاا فرمحة اهللا عليه 
 
 وقد سجن الطغاة العم حممد وأحد إخوة متعب ، وكان أخوه اآلخر مطارد مثله ، فلله درهم ذريةٌ بعضها من بعض  6
 .ويصدق مثل هذه اإلامات الباردة من اإلعالم السلويل احلمقى عض ى بوالغريب عندما يأت 7
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  )) .البد من احلركة ، والبد من تسخري مجيع الشباب خلدمة دين اهللا (( كان يقول يف أواخر أيامه 
هذا صـعب ،    :  ومذلالً هلا ، وكان إذا كلّف اإلخوة بعمٍل فقالوا           وكان رمحه اهللا ال يعرف الصعاب إال قاهراً       

ال تقولوا صعب حىت جتربوه ، فإن قدر اهللا لنا أن نؤسر أو نقتل فقد قدمنا ما نستطيع لدين اهللا ، أما                      : (( يقول  
  )).هذا صعب فليس بصحيح : أن نقعد ونقول 

 وكان يدخل السرور على قلب من كان يعمل معه ،            وحسن أسلوب ولباقة ،    وقد كان رمحه اهللا صاحب طرفةٍ     
لقد رأيته عندما خال بنفسه يدمي الوجوم والتحسر على واقع األمة ، ويقول       : غري أن بعض اإلخوة حيدثين ويقول       

  )) . حنن الغرباء القالئل الذين يقع علينا عبء إعادة األمة إىل دين اهللا : (( 
له يف ذلك كلمات ومواقف يضيق املقام عن ذكرها ولكنها حمفورةٌ يف قلـوب              كان رمحه اهللا حسن الظن باهللا و      

من عمل معه من اإلخوان فرمحة اهللا عليه رمحةً واسعة ، واهللا لقد بكت العيون وحزنت القلوب على فراقك يا                     
ال تعلم مل قُِتلْـت ،  متعب ، وها قد لقيت اهللا فرداً غريباً ثاوياً يف أحد جبال مكة ، ال تعلم أمة املليار من أنت و         

وما ضرك أن ال يعرفوك إذا كان اهللا جيزي واملالئكة تكتب ، ما ضرك أن ال يعرفك علمـاء الـسوء  الـذين                        
انتفخت بطوم من احلرام ، ما ضرك أن ال يعرفك الزنادقة الذين جترأوا على الواحـد القهـار ، ماضـرك أن                      

 عليك أحد خال القليل من رفقاء الطريق ، وأنعم ـم  مث              مل يبك بثون ، نعم    اليعرفك الالهون ، الغافلون ، العا     
  ...أنعم م 

 قضى حنبـه فـرداً عزيـزاً مروعـا        
 أتته سهام الغدر من صـوب مـأمنِ       
       إن القتـل للحـر مركـب أمتعب 
ــه ــو مذاق ــل حل ــب إن القت  أمتع
 بكتك عيـون احلـاملني سـالحهم      
       ويبكيك يف كـل املعـامِع فـارس 

 لكـن شـأم   قليلٌ هـم البـاكون      
 هم األملُ املرجـو يف كـل غـارةٍ        

  

   ــد ــٍة وغ ــن كــل ناحي يناوشــه م
       اجللـد فخر صريعاً ، وانكفا الفـارس 
ــدــِد إن أعيــا الرعــاددةَ اإىل ا 
         شـهد إذا كان يف ذات اإللـه يكـن 
       ـدإىل ساحة اهليجـا الغطارفـةُ اُألس 
ــد ــصاولُ واجل ــاء الت ــع إذا ج  مني

 م إذا شـدوا   عظيم لدى اهليجا عظـي    
        اء أرهقهـا الـصدعلى األمـِة الغـر 

  

مايرضي  ال نقول إال  ولكن  ..وإنا على فراقك يامتعب حملزنون      ... وإن العني لتدمع    ...إن القلب ليحزن    وبعد ف 
  ...حسبنا اهللا ونعم الوكيل ربنا و

وا أبرياء  ، وقد حـان        ونسأل اهللا جلت قدرته أن ميكننا من رقاب الطواغيت فكم سفكوا من دماء وكم سجن              
عون ، إنه ويل ذلك      عاداً ومثود وفر   – بإذنه تعاىل    –زواهلم ، واقتربت ساعتهم ، وعما قليٍل سوف يلحقهم اهللا           

  ...والقادر عليه 
 .  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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استغرب ... أيب ملاذا ال تذهب للجهاد ؟       : وسألته سؤاالً   .... تقدمت البنية الصغرية ذات السبعة أعوام من أبيها         
قتل ولن يصبح عندك أب كما      إذا ذهبت إىل اجلهاد فقد أُ     : هلا  فسأ.. وأراد أن ميتحنها    .. أبو البنية هذا السؤال     

تدخل اجلنة  ألنك ستكون شهيداً و     .. إن قتلت فهو أفضل     : فردت عليه ااهدة الصغرية     ... األطفال اآلخرين   
  .وندخل معك مجيعاً 

ك البنية الصغرية هو ما حنتاجه       ألمر اهللا تعاىل الذي جتسد يف موقف تل        واالمتثالهذا اإلميان اجلازم والفطرة النقية      
ة اخلالية مـن    فنبدأ بغرس العقيدة الصحيح   .. ية  نريد أن نربيهم تربية إميانية جهاد     .. اليوم يف تربية أبنائنا وبناتنا      

الشوائب واخلالية من حتريف املداهنني واملنافقني وتعليمهم الدين الصحيح كما جاء عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم      
احل مث نزرع فيهم أم جزء من هذه األمة اإلسالمية الواحدة وأم أمل هذه األمة بعد اهللا يف انتشاهلا                   وسلفنا الص 

م أن يعيدوا ما كانـت      و أن عليه  ... من براثن الذلة واهلوان وتكالب أمم األرض الكافرة عليها يف هذا الزمن             
ربوا علـى محـل   دضاً أن يئهم نفسياً وبدنياً في   ومهم أي ... سالم يف زمن عزها وقوا وأوج جمدها        عليه أمة اإل  

السالح والشجاعة واالستبسال يف القتال وطلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل وأن ذلك كله من أفـضل القـرب          
   . ١١والطاعات اليت يتعبد اهللا سبحانه وتعاىل ا

حيا الواحد منهم عزيزاً جماهـداً فخـوراً   مجيع معاين العزة واجلهاد فيفيها  يد أن نصل م إىل مرحلٍة يتشربون     نر
  ... بدينه ومدافعاً عن أمته بل ويفتخر أنه جماهد غصة يف حلوق الكفار واملنافقني 

و أن جيعلنا وإياهم من ااهدين يف سبيله ويرزقنا وإياهم الـشهادة            ... نا وبناتنا   نسأل اهللا تعاىل أن يصلح أبناء     
  . ..وجيمعنا م يف الفردوس األعلى 

  
 ١٢أختكم أم الشهيد

 
يف جمتمعاتنا ولألسف ال يوجد فيها سالح واحد وإن وجد فهو يف مكان حصني جداً ال يعرفه إال رب البيـت رمبـا   غالبية البيوت       11

حىت الباقني ال يعلمون أنه يوجد سالح أصالً وإن ظهر يف البيت بطريقة أو بأخرى فهو أمر يهاب حىت محله فقط لنقله مثالً فينشأ الفتية على                 
وهذا ما يريد اليهود والنصارى أن يظل عليـه أبنـاء           ...  اليت تساق للذبح وال متلك للدفاع عن نفسها شيئاً           اجلنب واخلوف وعقلية الشياة   

  . اإلسالم ولن يتم هلم ذلك بإذن اهللا
  

   .هذه الزاوية تكتبها نساء ااهدين  12
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 إذن اهللاب
א
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  تقرير من جملة صوت اجلهاد
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للشيخ عبداهللا بن حممد الرشود

GGGGG
אא

   مع اجلهاددراسة لواقع دعاة الصحوة
حيىي بن علي الغامدي: حلقات يكتبها 

GGGGG
  : فيلم قريباً صدور

א? א ?א
א
א

א א
Kא

  
للقـراء  ويف اية املطاف من هذا العدد ، نعتذر         

 إخراج الة وذلك لظروف     التأخر يف عن  الكرام  
 ها احملدد ،  وعدفنية ، ونعدكم بأن خنرج الة يف م       

فترقبوها بداية كل شهر ويف اليوم اخلامس عـشر         
  ..منه بإذن اهللا تعاىل 

إال أننا ننبه أن الة تعتذر عن عدم التغطية الكاملة          
  :ومواكبته بسرعة ألمرين يف وقته للحدث 
أن موعد صدورها حمدد بعددين يف كل        . ١

  . به االلتزامشهر وعليه فال بد من 
 فال نرغـب يف     أن عدد صفحاا حمدود    . ٢

  .الزيادة عليه كي ال ميل القاريء 
قمنـا  حيـث   حالً هلذا اإلشكال ،   وضعنا  إال أننا   

نترنـت خيـتص بالتقـارير      بوضع موقع على اإل   
، قـة   اإلخبارية ، واملواد الصوتية ، وامللفات امللح      

وننوه بأننا ال نستغين عن رأي أحد ، أو خدمته ،           
 سـبيل اهللا  ه ، فالعمل للدين واجلهـاد يف   ئدعاأو  

 عزيـز   ئمسؤولية اجلميع ومس يف أذن كل قار      
  :قائلني 

  إن جتد عيباً فسد اخلالال
                      جلّ من ال عيب فيه وعال

ونعيد طلبنا األول لكل القراء بأن يقوموا بنـشر         
هذه الة ، كل حبسبه إمـا مـع األقـارب أو            

 أو على   لناس وجمامعهم ،  األصدقاء أو يف مساجد ا    
نترنت واملنتديات ، شاكرين ـذه      صفحات اإل 

املناسبة كل من قام بنشر الـة أو شـيٍء مـن            
مواضيعها بني الناس وله منـا الـدعاء بـالتوفيق     

  ..والسداد 
 وتقبلوا حتياتنا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א

א א
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                                     :      أَسيتى ِإذَا استح  َ       َ  ِ    

             ِرِمنيجِم الْمِن الْقَوا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءهواْ جكُِذب قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر                ِ  ِ   ْ    ِ  َ ْ    ِ      ْ       َ              َ              ْ   ِ ُ   َ     َ  ْ   َ   ُ          
                                                

                                                  
           

                                    
 

 




 عبداهللا بن ناصر الرشيد/  بقلم الشيخ 



            بقلم حممد بن أمحد السامل

                                   
مشهور بن عبداهللا الساري: شعر 

  




 حيي بن علي الغامدي/  بقلم 
 
 

 

  


 تنظيم القاعدة جبزيرة العرب


 :فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم 


 عبدالرمحن القصيمي يرويها أبو

 

  
 

                     ال يقوم الـدين إال     
ــدي  ــاٍب يه ٍ           بكت     

     وكفى  "          وسيف ينصر 
 "          ً      ً بربك هادياً ونصرياً
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                                                                              احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبي نا حممد وعلى آله وصحابته 

 :              أمجعني ، أم ا بعد
ٍ        أي ها ااهدون ، هللا أنتم من محلة للدين وح ماة ، وأسود  يف ميدا                                                 ن الدفاع عنه كماة ، ثبات  على                             

                                                                                        املبدأ أغاظ األعداء ، وصرب وصمود يوم اللقاء ، ال يضر كم من خذلكم وال من خالفكم ، وال يثنيكم عن 
 .                 أمر اهللا الئم  يلوم كم

                                                  َّ                                     اثبتوا فهذه الطريق  ال يت سلكها من قبلكم من النبيني والصد يقني والشهداء والصاحلني ، وثبت عليها 
                                                                             ورأيت م من ااهدين ، واستشهد باألمس دون دينه يوسف العيريي ، وتركي الدندين وسلطان من عاصرمت 

 .                                                   القحطاين ، وأمحد الدخي ل ، وغريهم من فرسان األم ة ورجاالا
          ّ      ّ                                                                  واعلموا أن  للمخذ لني واملعو قني والقائلني إلخوام هلم  إلينا يوم ا يف الدنيا قبل اآلخرة ، ممن 

ٍ     رج اهللا أضغان ه م ، وهاهم اليوم يغي رون جلودهم وينابذون مبادئهم العداء دون خوف  أو               حسبوا أن لن ي خ                                                                         
ٍ         ٍ سجن  أو إكراه    . 

                                 ﴿ولنبلون كم حت ى نعلم ااهدين منكم                      ّ                         وقد مضت سن ة اهللا عز  وجل  بامتحان املؤمنني وااهدين 
  ّ                             ال ذين جاهدوا منكم ومل يت خذوا من                                                َّ          والصابرين ونبلو أخباركم﴾ ﴿أم حسبتم أن ت تركوا ومل ا يعلم اهللا 

                      ُ                             دون اهللا وال رسوله وال امل ؤمنني وليجة واهللا خبري  مبا تعملون﴾
ِ ت جزع فهذي س ن ة  الرمحن                                     واحلق  منصور  وم متحن  فال      ُ              

ق                      ّ                                                           ومن سلك طريق اجلهاد ألن  فالن ا من الناس يأمر به وحيض  عليه فخري له أن يرجع من أو ل الطري
                                                                                            وال يتعن ى ، ومن سلك طريق اجلهاد ألن ه أمر اهللا وشريعته اليت ال غبار عليها وال شك  فيها ، فلن يترك أمر 

 .                                                                         اهللا ولو تركه أهل األرض مجيع ا ، والرجال ي عرفون باحلق  واحلق  يعرف بدالئله ال بقائله
 أفعالكم ال                   األعداء ثبات كم من                                                      فقوموا أي ها ااهدون بأمر اهللا ، وقاتلوا يف سبيل اهللا وليعرف

ِ أقوالكم ، ول يعلم  ٍ     الطاغوت  أن  جهادكم يف سبيل اهللا مل يكن ألجل  فالن  وفالن  ، أو تقليد ا لفالن  وفالن  ،             ْ         ٍ                  ٍ      ٍ     ِ                           َّ           
ِ ِ    ِ ِ  بل أنتم طائفة  اإلسالم املنصورة بنصر اهللا ، وجيش ه  املؤي د بتوفيق اهللا ، ال يستطيع  الطاغوت  جبنود ه  ومجع ه                                                                        ُ             

ِ وحشود   .ِ                               ه  أن يوهن عزميتكم أو خيلخل ثباتكم    
ٍ       ُ                         وهأنتم بني يدي عيد  من أعياد  اإلسالم  ، يعود  العيد  على إخوان  لكم ق ت لوا وشر دوا ويت م أبناؤهم                         ِ      ِ          ٍ                 
ٍ                        ورم لت نساؤهم ، وأخوات  فقدن العائل وانتهكت حرمات ه ن  ، وال يطيب  ملسلم  عيد  يف حال كهذه احلال ،                                             ٍ                     

 .                                                          ّ           وكونوا طليعة األم ة اليت يرفع اهللا ا مرحلة التيه ، وحياة الذل  واالستضعاففجاهدوا يف سبيل اهللا
                                                                                      نسأل اهللا أن يقر  أعيننا بقيام اجلهاد يف سبيله ، ونصرة ااهدين وهزمية الكفر والكافرين ، واهللا 

 .                                                   أعلم وصلى اهللا وسلم على نبي نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 

 


 



 

 ٣

 

٣  

 
 
 
 

 

                                      ومساسرة التدليس والتلبيس من بعض أدعياء     ً      ً                      باطاً وثيقاً بأسالفهم املارقني ،               ٌ      عاصر مرتبطٌ ارت                  منهج اخلوارج امل  
                   برمي غريهـم ـا        ،                                      نما يتنصلون من موبقام اخلارجية      حي   ،                                  ً      ً       العلم والدعوة ميارسون اليوم تضليالً مزيفاً       

    )                        تويل لليهـود والنصـارى    امل  (                                         أن اخلروج احملذور هو مقارعة الطاغوت          ،                               مصورين يف أذهان فقراء العلم    
    ً      ً      ً       ً                                                        فضحاً شرعياً عملياً جهادياً له وحلماته وأسياده من طوابري الصليبيني العسكرية              ،                          وفضح خمططاته املاسونية    

            ضد املسلمني                        توجه نظام البلد العسكري  ،                                             والذين متتلئ م نواحي اجلزيرة يف مراكز حساسة      ،               واملخابراتية  
  .                يف الداخل واخلارج 

  )                                                                              املتمرد على كل حدود اهللا وحمارمه واملتضعضع لكل حدود هيئة األمم وحمارمها               (       اغوت                  فيجد هذا الط  
                                                              املعلومة من نصوص الكتاب والسنة بالضرورة ، مستخدمني نصوص الشرع     ،                            من يسوغ له هذه الكفريات    

     بـل     ،                             موردين النصوص يف غري مواردهـا    ،                                                             إلضفاء الشرعية اإلسالمية على أفعال هذا الطاغوت الكفرية         
       املسلمني                           صليب احملاربني هللا ورسوله و                          أعراضهم على عباد ال                                  وص عصمة دماء املسلمني وحرمة                ويرتلون نص 

ٍ                                                                                   باستعمار كثٍري من بالد املسلمني وديارهم ، كما يرتلون نصوص األمر بقتال الكفار احملاربني والغلظة عليهم                
               يقتلـون أهـل       : (          ً                ين مصداقاً للحديث الصحيح     اهد              ه املوحدين ا                                     ينما ثقفوا على عباد اهللا وأوليائ              وقتلهم أ 

                                             اليوم ينوحون ويبكون على موت القالئل من            إم                             ، وميكننا أن نقول عنهم      )                            اإلسالم ويدعون أهل األوثان     
  .                     مؤلفة من أهل اإلسالم      ٍ  ألوٍف     ملوت                         عباد الصلبان ، وال يتأثرون

                                         ة دمائهم ، وما يترتب على سفكها من              عصم   ً                                     باً للمرتدين ومحايتهم ، ويدندنون حول                ً      يتحركون محيةً وغض  
                                                                                               مفاسد شرعية ، بينما يلومون من يتحمس لقضايا املسلمني ومن يثأر هلم ولو بالكلمة واللسان ، واصـفني     

  .            ة بني املسلمني  ل                             إياه بداعية الفتنة ومثري البلب
             النصوص على                                                            تقاذف عقله مؤثرات الطواغيت اإلعالمية مشوشة عليه رؤية دالالت     ت         الذي   -              فليكن املسلم   

             ة علمية جلية                           ٍ       ليتعامل مع األحداث على بصريٍة شرعي   ،                وعلى هدى يف واقعه  ،          ٍ            على بينٍة من أمره –        مدلوهلا  
         ٍ  مغشوشٍة       ٍ  وبضاعٍة ،        ٍ  كاسدٍة     ٍ رخيصٍة                       ٍ تقان حبكها كل ذي سلعٍة                ، اليت يتفق على إ             ات الغوغائية           على اهلراء    ال  

                                    اهرين بالدين اخلارجني عليـه ممـن               من املتظ    ،     م                                               من قادة الصليب وعمالئهم ومن يدور يف فلكه          ،         فاسدة
               القول والتشدق                                                                الذين يعظم خطرهم حينما يتظاهرون بالدعوة إىل اهللا وحيسنون              ، و                          ينتسبون للعلم والدعوة    

      ال                                           فيحوزون على إعجاب أكثر السامعني هلم ممن         ،                            معجبني بأنفسهم ومناهجهم       ،       نهج                     ويسيئون العمل وال  
             صـلى اهللا    –                                                  أسباب ورودها ، ففي مستدرك احلاكم أن الرسول                معرفة      و                 طالع على النصوص           حيسنون اال 
                                         وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم الذين     : (                     ً        تكون يف أمته واختالفاً مث قال          ً  ذكر فرقةً–          عليه وسلم 



 



 

 ٤

 

٤  

                                                                                                              يقتلوم أوىل باهللا منهم حيسنون القيل ويسيئون الفعل ، ويدعون إىل اهللا وليسوا من اهللا يف شـيء فـإذ ا                    
    .١ )                    آيتهم احللق والتسبيت     : (                          يارسول اهللا انعتهم لنا قال   :                         لقيتموهم فأنيموهم قالوا 

                                     مارقة العصر على اخلـوارج املتقـدمني           بل تفوق  ،    نة                                   بني خوارج العصر وخوارج األمس بي                فأوجه التشابه 
              الالت املضـللني                                                                   النصوص ، والواقع امللموس ، فإياك إياك أخي املسلم من ض                    شهد لذلك        ، ت            أوضح وأبني 

                                       واسأله اهلدى والسداد والعصـمة مـن          ،                                                                  وهتافات الناعقني ، وارفع أكف الضراعة بني يدي احلي القيوم           
              ٌّ                   عبادي كلكم ضالٌّ إال مـن هديتـه         يا    : (                                            فقد ورد يف احلديث القدسي يف مسلم وغريه            ،              مضالت الفنت   

                  وسؤاله الثبات على   ،                السميع البصري    ،   نصري                                    فاهللا اهللا باالنكسار بني يدي اهلادي ال           ... )                  فاستهدوين أهدكم   
                  و فيه إال من دعـا                          يأيت على الناس زمان ال ينج    : (                 فقد روي يف احلديث   ،                          والعافية يف الدين والدنيا   ،      احلق  

  .              أو ما يف معناه   )   ق             اهللا دعاء الغر
                   مرتلة علـى وجـه        ،                    لصميم الواقع        ٍ   مالمسةٍ        ٍ   واقعيةٍ       ٍ   علميةٍ       ٍ   لطيفةٍ                                  ٍ       وسأحاول أن أفصل هذه املعاين يف رسالةٍ      

     ً                   عارضاً هذا الواقع على       ،                           يف هذه اجلزيرة العربية                                                      على واقع ااهدين وأعدائهم من أبناء جلدتنا         ،         اخلصوص  
  .٢     ً                قريباً إن شاء اهللا تعاىل        وستنشر   ،                                           النصوص الواردة يف شأن وصفات اخلوارج املارقني

                            وصلى اهللا على نبينا حممـد         ،                     منها وما بطن        ظهر       ، ما                          وجنبنا األهواء والفنت       ،             للصواب    م                هدانا اهللا وإياك  
  .                    وعلى آله وصحبه أمجعني 

 

 
 

                    
 
 
 

 






                                                
 .التسبيت هو قلع الشعر من جذوره   1
   .(                                   ً  مادة صوتية للشيخ  حول املوضوع أيضاً–          بإذن اهللا –            ً وستخرج قريباً    2      (    
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  :                                                                                 احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

                                                                                 ة اليت أجرا وزارة الداخلية السعودية مع عدد من املشايخ يف جزيرة العـرب                                          فقد شاهدنا اللقاءات املصور   
  :     ً                                                                         ورغبةً منا يف التذكري ببعض املعاين الشرعية اهلامة املتعلقة ذا احلدث نقول مستعينني باهللا 

    س ،                                                                      ً                              إن اجلهاد عبادة نتقرب ا إىل اهللا وحده ال شريك له ، فلم نسلك طريقه اتباعاً لرضى أحد من النـا           
ِ  ونسِكي    َِ  صالَِتي  ِ  َّ ِإنَّ   ُ ْ قُلْ    :                              ممتثلني يف ذلك أمر اهللا جل وعال          اييحمو         اِتيممو  ِ      ِللِّه ِ ّ  ِ  بر     الَِمنيالْع   ِ َ   ْ      َال َ   

ِريكش   ِ    لَه  َ   ِبذَِلكو   َِ  ِ   تأُِمر    ُِ   ْاأَنو ْ  َ    ُلأَو ُ  َ   ِلِمنيسالْم   ِ  ِ  ْ    .  
                ً                  هذا الدين قائماً يقاتل عليه             لن يربح       : "                       ل صلى اهللا عليه وسلم                                                     وإن هذه العبادة ماضية إىل يوم القيامة ، قا        

  .          رواه مسلم   "                حىت تقوم الساعة      ٌ           عصابةٌ من املسلمني 
ِ    َ يجاِهدونَ                                                                                             وإن من خصائص ااهدين الثابتة ما ذكره اهللا يف كتابه عن عباده ااهدين يف قوله                       ِفـي    ِ  

                                                     ه صلى اهللا عليه وسلم عن هذه الطائفة املنصورة يف                               ، وما ذكره رسول       ِ  ٍ آلِئٍم   َ   َ لَومةَ      ُ  َ يخافُونَ    َ والَ     ّ ِ اللِّه    ِ  ِ سِبيِل
     " .                              ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم    :"      قوله 

                                                                         بغض النظر عن مالبساته ومدى صحته وجترده عن عارض اإلكـراه وحنـو              –                          وإن تراجع هؤالء املشايخ     
                          عند اهللا مستيقنني بصحته                                                                    ً                    لن يثنينا عن طريقنا احلق ، وهدفنا الواضح البني ، الذي لزمناه رغبةً فيما              –   ذلك

                                                              ً                          وموافقته لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، السيما وحنن نرى أن كثرياً من هذه التراجعات مل حتدث يف 
    .                                                                               ظروف طبيعية بل غالبها حدثت يف السجون وغياهب املعتقالت حتت سطوة الترغيب أو الترهيب

         ً                        إال ثباتاً علـى الطريـق ،        –            حبمد اهللا    –                 خلية ال تزيدنا                                                       وإن هذه الطريقة الساذجة اليت اختذا وزارة الدا       
        ً                                                  ً                                                     واستماتةً يف طلب الشهادة ولزوم املنهج ، كما ال تزيدنا إال معرفةً حبقيقة السجن وأثره يف فتنـة النـاس                    
                                                               ّ                                        وصدهم عن اهلدى مما يؤكّد صواب قناعتنا حبرمة تسليم النفس للحكومة املرتدة والدخول حتت ذمتـها ،                 

    .             ت حىت املمات           ومثرة الثبا
                                        ّ  ً            تتوقع أن يقف مد اجلهاد يف جزيرة العرب تأثّراً مبثـل      –                    حكومة آل سلول     –                            وإذا كانت احلكومة املرتدة     

                                                                                          هذه التراجعات فإا تعيش يف سراب خادع ، ووهم عريض ، فإن الذين أقلقوا مضاجعها وهزموها حبمـد   
                                           وثبام ، وتعرف قيادم ومرجعيتهم ، ومل يكن                                                       اهللا يف  مواطن كثرية تعرفهم جيدا وتعرف بأسهم وشدم        

 

  حول التراجعات األخرية  بيان: املوضوع 
 هـ١٤٢٤ / ٢٨/٩   :         التاريخ 
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٦  

                                                                                                               هؤالء العلماء  الذين نقلت تراجعام من تلك القيادات أو املرجعيات التنظيمية للمجاهدين يف اجلزيـرة ،                  
                                                                                                        وإمنا كان هلم دور كبري مؤثر يف نشر احلق وبيانه وتوضيح منهج اجلهاد وأحكامـه وحقـائق التوحيـد                   

                                                                     وت وتبعاته وهو ما ال يبطل بتراجعهم ألنه كان مبنيا على أساس متني من نصوص                        ومقتضياته والكفر بالطاغ
                                                                                                               الكتاب والسنة وفهم سلف األمة ، وما كان ذه املثابة ال ميكن أن يتراجع عنه من خياف اهللا ويرجو الدار                   

          أتظن أنا    :                                                                                                  اآلخرة ولو خسر من أجله حياته ، ورضي اهللا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب حيث قيل له                    
                                          وحيك إن احلق ال يعرف بالرجال اعرف احلق          :                                                              نراك على احلق وطلحة والزبري على الباطل ؟ فقال للسائل           

                                                                                                          تعرف أهله ، ورحم اهللا اإلمام أمحد حيث كان احلكام والقضاة والفقهاء والعامة يطلبون منه القول خبلـق                
                                         أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجبكم إىل                        ائتوين بدليل من كتاب اهللا   :                           القرآن فال يزيدهم على قوله 

                                                                                       ما تطلبون، ورحم اهللا شيخنا محود العقال الذي ثبت حىت مات ومل يستجب لتهديد احلكومة وال إرهاا بل 
                                            ً            ً                                                    ورفض املساومة على املبادئ إىل أن توفاه اهللا عزيزاً بدينه جمتنباً سبيل الكافرين واملنحـرفني ، ورحـم اهللا                 

                                           وقاتل حىت قتل على ثرى اجلزيرة بعد أن وضـع   ،                                       لعيريي الذي أىب أن يعطي الدنية يف دينه                  الشيخ يوسف ا  
                                                     ً                                                      اللبنات األوىل ملسرية اجلهاد يف جزيرة العرب فتقبله اهللا شهيداً ورفع درجته يف عليني وسائر علمائنا وقادتنا              

  .        واملسلمني 
                                        د حىت نلقى اهللا غري مبدلني وال مغيرين ، نسأل                                                               وحنن بعد ذلك كله نعاهد اهللا ونشهد املؤمنني أننا على العه          

ِ  ْ تِزغْ   َ الَ      ربنا                                اهللا أن ميدنا بعونه وتثبيته          انقُلُوب    ُ ُ   دعب      ْا  ِ  ْ ِإذنتيده        بهو      الَن  َ   ِمن  ِ  نكلَّد    َّ   ًةمحر ً       ـكِإن     ِ    أَنـت     َ   
ابهالْو     ْ       

    ما                              مة التمحيص والتمييز واالبتالء                                                          ونوصي إخواننا املوحدين بأن يتذكروا ما هللا يف هذه األحداث من حك
    َ علَى   ِ  ُ   ِْ  ِليطِْلعكُم ّ      اللّه   َ  َ كَانَ     وما     َّ  ِ الطَّيِب  ِ   ِمن ْ     ِ  َ الْخِبيثَ     ِ  يِميز      حتى َ     ِ علَيِه   َ    أَنتم    مآ    َ علَى    ْ   ِِ   الْمؤِمِنني َ  ِ    ِليذَر ّ      اللّه   َ  َ كَانَ

ِ   ولَِكن  ْ     ِ الْغيِب َ    اللّه  ّ     ِبيتجي  ِ     ِلِه  ِ  ِمنسر ِ  ِ    نم    اءشي      ْوافَآِمن ْ   ِ  َ   ِلِه  ِ    ّ ِ ِباللِّهسرو ِ  ِ     ِإنو  ِ   ْواِمنؤت ْ   ِ     ْقُواتتو ْ  ُ      فَلَكُم  ُ َ َ   رأَج   َ   ِظيمع   ِ      
ٍ                                            كما نوصيهم بأن تكون مثل هذه األحداث واملواقف دافعا هلم إىل مزيٍد من العطاء والبذل والتضحية                                                                              اي    

   ِْ      َ تفِْلحونَ   َ  ُ َّ  لَعلَّكُم    ه   ّ اللّ      ُ  ْ واتقُواْ     ِ  ُ  ْ وراِبطُواْ     ِ    ْ وصاِبرواْ      ِ  ْ اصِبرواْ       ْ آمنواْ    َّ ِ   الَِّذين  َ    أَيها
  .                                               وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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ن هلذا العام ، قامت إحدى خاليا ااهدين باقتحام مستوطنة صليبية ، يف ليلة األحد اخلامس عشر من رمضا
                                                                                   ِ  وهو جمم ع تابع  للسفارة األمريكي ة يف الرياض باعتراف إذاعة صوت أمريكا من واشنطن خالل الس اعة  

ُ                      األ وىل من العملي ة املباركة  .  
                             السفارات وفيه أزيد  من مائيت يقع يف وادي لنب القريب من حي)         جمم ع احملي ا(             وام ع الصلييب 

ٍ   ُ                   ٌ                     وحدة سكنية ، ج زء  منها غري مسكون  بل ي ستعمل ألغراض  أ خرى ، ويف ام ع كنيسة  يقيم فيها الصليبيون                  ٍ               ٌ               
 . ُ                       ق د اس األحد وليس فيه مساجد

ٍ                      ُ              وقد كان ام ع أي ام حرب اخلليج الثانية سكن ا لوحدات  من اجليش األمريكي  ، وأ خلي بعد ذلك بس                                                ،  نوات    ٍ    
ِ                                                    َ                      وبعد عملي ة شرق  الر ياض ن قل  إليه الص ليبيون يف حركة النقل الواسعة اليت مشلت جمم عات الصليبيني يف               

 .      الر ياض
                                                  َ                             ً         واملستوطنة حماطة حبراسات يبلغ عددها ثالثني جندي ا من احل ر س الوطين  يتناوبون حراسته إضافة  إىل طاقم 

 وأثناء املدامهة كان عدد اجلنود املوجودين قرابة العشرة مسلحني بأسلحة                           احلراسة التابع إلدارة ام ع ،
 .             ً              ٍٍ      ٍ رشاشة ، إضافة  إىل آلي ة  عسكري ة  واحدة 

 :              فرد ا ، منهم ٦٠٠قرابة  وحدة سكنية  ويسكن فيه ٢٥٠من        ام ع يتكون 
                    ، وجنسي ات أوروبي ة ةسترالي                           األمريكي ة ، والربيطاني ة ، واأل:  متفرقة       جنسي اتوكلهم من الصليبيني من 

       ً        ٍ      ٍ          ، إضافة  إىل عائلة  مصري ة  ، وأخرى لبنانيني وغريهم  من نصارى العرب                     متفر قة ، وكذلك جمموعة
 وقالئل من األفراد الذين ارتضوا العيش                                                  سعودي ة أصيب أحد أفرادها ورفض الظهور يف وسائل اإلعالم

 .بني الصليبيني ومحايتهم والتترس م 
بعد تعطيل احلراسة وتطهري املنطقة ، بعدها البوابة الرئيسة قبل جمموعة االقتحام على            أ اهلجوم  من وقد بد

بواسطة التغطية اليت قامت ا ، بالدخول من البوابة الرئيسية " السيارة املفخخة " قامت جمموعة اهلجوم 
 هذه األثناء يف ، و بتفجري احلشوة مت ، قا                 ً  النقطة احملد دة سلف اإىل السيارةوعند وصول جمموعة االقتحام 

اليت كانت " جمموعة احلماية " ومحاية  حتت تغطية املنطقة جمموعة االقتحام من االنسحاب من تاستطاع
 الرصاصة األوىل إىل انسحاب ااهدين من  إطالق                   واستغرقت العملي ة من، ترابط وتراقب املنطقة عن كثب 

                َّ                ّ         أنف الصليب وأذل  أعداء الدين ونك س العلم ، وأرغم اهللا ذه العمليةيقة  ونصف الدقحميط العملية دقيقتني
            أي وب الشرقي  أبو:                                                                مريكي  الصلييب  ومحاته ومحلته ، وزف ااهدون يف هذه العملية شهيدين مها األ

   . ، نسأل اهللا أن يتقبلهما يف الشهداء التبوكيخيثمةوأبو
  :          ك هذا نصه                       ً     وقد أصدر ااهدون بياناً يف ذل  

 :املرسلني ، أما بعداألنبياء واحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف 
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     َّ   َّ ِ                           َ                َ َ            ّ     ُ                            ﴿ إنَّ الَِّذين كَفَروا ينفقون أمواهلَم ليصدوا عن سبيل اهللا ، فسينفقوا ، مثّ تكـونُ علـيهم                            قال تعاىل 
َ   ْ  َ     ْ      ُ  ْ فَِإذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ     ﴿          وقال تعاىل    ،     ً  َّ               َ َ     َّ                حسرةً مثَّ يغلبون والَّذين كَفَروا إىل جهنم يحشرون ﴾    َ      َ  َِ 

ٍ   َِ        ْ    َ َ   ْ     َ َ    الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإن تابواْ وأَقَامواْ الصـالَةَ        َّ ُ    َ  ْ    ْ                ُ             ُ      ِ  ِ   ْ  
    ﴾     ّ   ِ     ُ َ   اللّه غَفُور رِحيم  َ  ِ   ْ  ُّ  َ  َ  َ     ْ      ِ  َّ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سِبيلَهم ِإنَّ 

ُ                                                    يف ه ذ ا الزمان الذي تكالبت فيه األ مم على املسلمني ، وقاد احللف الصلييب  الكافر على املسلمني                             َ    
ٍ            ُ َّ   أمريكا وإسرائيل  وأذناب هما ، أخرج اهللا طائفة  جماهدة  ت قاتل يف سبيله وال ختاف لومة  الئم  ، وحشد  الك ف ار     َ                          ً      ً                          ُ               

ِ    ٍ                                         ٍ       ه م ومضوا يف أكرب  محلة  صليبي ة  على اإلسالم وااهدين ، فما وهن جند  اهللا ملا                    حشود ه م وحز ب وا أحزاب               
 .                                                       أصام يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا واهللا ي حب  الص ابرين

ِ                       ٍ  ومضى ااهدون يف حرب استرتاف  لدول  الصليب ال تستثين مكان ا من األرض  ، وال تتحاشى عن مستوطنة                                ِ      ٍ                         
                           ُ                                                     مر اهللا الذي أمرنا بقتاهلم حيث  ثقفوا ، ومل تتوقف العمليات منذ احلادي عشر من سبتمرب ضد        ً  امتثاال  أل

 .أمريكا وحلفائها من الدول الصليبية
ِ                                      وكان من آخر العمليات غزوة احلادي عشر من ربيع األول  هلذا العام ، حني  شن  ااهدون يف سبيل اهللا                                                 

                                ً                           َّ     من جمم عات الصليب يف الرياض امتثاال  لوصية النيب صلى اهللا عليه وسل م ،     ً      ً                ٍ غارة  ناجحة  بفضل اهللا على ثالثة 
              ِ      ُ    ُ     َ                                                             واستمرار ا للحرب مع أمريكا وعمالئها ، سقط جر اء ه ا ق رابة  ثالمثائة  صلييب  ، ووعد ااهدون باالستمرار 

 .يف جهادهم
اهدين باقتحام مستوطنة صليبية ويف ليلة األحد اخلامس عشر من رمضان هلذا العام ، قامت إحدى خاليا ا

وقتل على إثر ذلك ما يزيد على مخسني صلييب ، تشهد                                          ، وهو جمم ع تابع  للسفارة األمريكي ة يف الرياض 
  .بذلك مراسم التأبني اليت أقيمت هلم يف الكنائس والسفارات التابعة لبلدام 

نظيم القاعدة يف حرب الصليبيني واليهود ، وضمن وتأيت هذه العملية ضمن منظومة العمليات اليت يقوم ا ت
 .من جزيرة العرب املشركني مشروع إخراجهم 

على القيام ها من الطواغيت املتسلطني على بالد احلرمني وشعبها                     ِ          محل أولياء أمريكا ومحات ها وأنصار مما 
ٍ      ٍ حبمالت  عنيفة  ازدادت محلتهم بعد ضرب                           ُ                       َّ  على ااهدين يف كل مكان منذ  احلادي عشر من سبتمرب ، مث     

                                                                                    ام عات الصليبي ة يف شرق الرياض ، وأكثر ضربام واعتقاالم طالت جتار األسلحة ، وبعض الشباب 
                         ٌ      ٌ                                                             الذين ليس هلم يف العمل ناقة  وال مجل  ، وافتروا عليهم ونسبوا إليهم ما مل يفعلوا ، وصو روا من األسلحة 

ِ                     واملتفج رات  اليت اد عوا أن هم قبضو         ا عليها ما مل تره أعني  كثري  منهم      ٍ                        . 
                                                                                                    ومع هذه احلمالت العنيفة واحلصار األمين الشديد واستنفاد القدرات ، جعل اهللا ما أنفقت احلكومة العميلة          
ِ      ِ                        ِّ       حسرةً عليهم وغُلبوا يف هذه الوقعة ، ومكَّن اهللا ااهدين من ضرِب أعداِء الدين من األمريكان احملتلِّني لبالد                    َّ                       ُ         ً    

ِ                                     يف أحد جممعام اليت عمروها مبا يسخطُ اهللا من الكنائِس اليت يعبد فيها الصليب مـن دون اهللا ،           احلرمني ،                ُ                               
ٍ                                                          وألواٍن من املنكرات والفسوق ، وقبل ذلك وجودهم الذي يدنس بالد احلرمني      .  



 

 ٩
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ِ        ن عن أهداِفِهم ،      ّ                                                                                       وملّا علمت احلكومة العميلة يف بالد احلرمني أنها جبميع قدراا ال تستطيع أن تصد ااهدي                ِ         
ِ                  ن حتفظَ دماء أسياِدها األمريكان ،         وال أ  ِ    َّ مجعت خيلَها ورجلَها يف ميداِن الكذِب الَّ     َ                 ِ              ُ           ذي ما زالوا فُرسانه مـذ         َ       َ         

  :                         ونقول ملن يقرأ هذا البيان         دخلوه ، 
       نفسه ،       ِّ               َّ                              ِ       ٍّ          َّ على كلِّ يهودي ونصراينٍّ يف جزيرِة العرب أن خيرج منها فورا ، وإالَّ فال يلومن إالَّ   :    ً أوالً 

                  ته أو منوتنا صلى اهللا عليه وسلم إلينا ، وسنبذل نفوسنا وأموالنا وأعمارنا يف العمل بوصيةُ نبيوهذه وصي                                                                                                       ُ         
ٍ       دونها فنعذر ، وأما إسرائيل وأمريكا ومن حالفَها من الدول الصليبية فستبقى هدفًا للمسلمني يف كلِّ مكاٍن           ِّ              ً                               َ                                           

ٍ     ُ       د املسلمني األخرى ، وأسود اإلسالم هلا باملرصاِد يف كلِّ شٍرب ترتلُ فيه ،            َّ ً                ما دامت حمتلَّةً املسجد األقصى وبال   ِّ      ِ                                       
  .                                       وأول ذلك وأواله جزيرة العرب واملسجد األقصى

  ّ                                                                                     حنذّر املسلمني من تصديق أعداء الدين وقد أمر اهللا بالتبين يف خرب الفاسق ، فكيف بأمريكا            :        ثانيا  
ِ  َ َ ُ   ِ ْ    ُ        َ             يكُم ما زادوكُم ِإالَّ خباالً وَألوضعواْ ِخالَلَكُم يبغـونكُم الِْفتنـةَ            َ       ْ  ِ   لَو خرجواْ فِ                         وعمالئها املرتدين؟   ْ      َ   ً     َّ  ِ  ُ          ُ  

 ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللّهو مونَ لَهاعمس ِفيكُمو   ِ  ِ َّ    ِ   ِ    ّ       َ  َ        ُ  ِ   
                                         ّ                                                         فبعد أن افتروا على ااهدين املطاردين يف مكّة وزعموا أنهم كانوا يستهدفون املعتمرين يف شهر               

                                            ّ           َّ                                           ادعوا أنّ ااهدين استهدفوا عربا ومسلمني يف هذه العملية وأنَّ القتلى فيها واجلرحـى كـانوا                          رمضان ،   
مسلمني ليس بينهم أمريكي                       .  

       املؤمنني    من     ُ                                                                                  وإنا ال نستغرب هذه الكذبة ممن الكذب دينه وديدنه ، وإنما نعتب على من يصدقُهم              
                                                                            ، ويبغضون الصليبيني وعمالءهم ، وقد أمر اهللا بالتبين يف خرب الفاسـق                                              الصادقني ، الذين حيبون ااهدين    

                                               ٍ                         وهذه احلكومة العميلة ال تصدق يف شيٍء مما تقول ، فكيف تصـدق علـى                                             فكيف بالكافر املرتد العميل؟   
ِ                                               أعدائها ، ومن يسعون جاهدين إىل قتِل أسياِدها ، فاتهموا باألمس شيخ ااهدين أسامة بن ال            ِ                                  ه تاجردن بأن             

ِ ِ                               خمدرات ، واتهموا اليوم ااهدين من جنوِدِه باستهداف املعتمرين وقتل املؤمنني                                     .  
                                                                             ااهدون يف اختيارهم لألهداف يبذلون جهدا ال يعلمه من يلوك أعراض ااهدين بلسانه ،   :     ً  ثالثًا 

       كن أن          ، وال مي                 ومجع املعلومات         لرصد          َ                    ّ            ً                         وال حيددون اهلدف إالّ بعد أن يتجاوز مراحلَ عدةً من االستطالع وا           
  هخيتاروا هدفًا يسكن          ً                        ات الرصد واملتابعة أنَّ الغالبية العظمى من سكّانهع أكَّدت عمليمسلمون ، وهذا ام                  ّ                      َّ                           َّ                      
ٍ                                  مع عدٍد من الربيطانيني والكنديني واألستراليني     ارى ،                من األمريكيني النص   .   ٍ                وقلٍة من نصارى العرب          النصارى،     

                                                                      ّ                  وه اإلعالم بذكر العرب وتكرار الكلمة ليوهم الناس أنهم من املسلمني ، ولـيس كـلّ                 م  :        رابعا  
                  مع هم من نصارى العرب ، ونصارى العـرب حمـرمالعرب مسلمني ، والعرب الَّذين كانوا يقطنون ا                                                                              َّ                       

             يتنا يف هذه                                                   ٌ                                            بقاؤهم يف اجلزيرة كغريهم من النصارى ، ودماؤهم مباحةٌ للمسلمني وإن مل يكن من استراتيج              
  .                        املرحلة استهدافهم منفردين

ِ        ِ         َّ                           َّ                        بعد تفجرياِت الرياِض املباركِة علم احلكَّام العمالء ، وعلماء السوء أنَّ ترديدهم لـذكر            :        خامسا          ِ          
                                                     ِّ                                                   العهد واألمان وإلصاقهم ذلك بالصليبيني احملتلِّني لبالد احلرمني ال يروج على من قرأ كتاب اهللا ، وعـرف                  

                        ً        ُ ُ                        َّ                                لشرعية ، كما أنه ال يلقى أُذُنا صاغيةً من ذوي الفطر السوية الَّذين يفرحـون مبـا                                     األصول من األحكام ا   
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ِ                   يصيب أعداَء اهللا من النكال والتعذيب بأيدي املُؤمنني ، فاستدنوا الكذب وكان أقرب املطايا إليِهم وأهونها                                                    ُ                                َ         
ِ                                                             ركوبا عليِهم ، وأخفوا القتلى من األمريكان وحتى عندما ذكروا بعض                           هم من أصـولعوا أناألمريكان اد                                     

                                  ً                                                                     عربية ، وارتكبوا يف سبيل هذا كما كبريا من األكاذيب ، خوفًا من أن يتعاطف الناس مع العملية إذا علموا         
  .  َّ                               أنَّ ضحاياها من األمريكان والربيطانيني

ِ                                           وحنن نعلم أنّ خطَّ الدفاع األخري للطواغيِت هو تكميم احلقيقة ، وإنكار وجود                                 أمريكيني يف قتلى               ّ   َّ                    
                                                                                                        امع أو التقليل من عددهم كما وقع يف تفجري احلادي عشر من ربيع األول لوال أن أجـرى اهللا بعـض                     

احلقيقة على لسان مسؤول أمريكي                             .  
                                                                                     وقد رأينا أبواق احلكومة من إعالم وعمالء باألمس يدافعون عن الصليبيني القتلى يف برجي التجارة 

                                                                             جممع شركة فينيل ، ويكذبون على اهللا بتسمية األمريكان معاهدين ومستأمنني ، فلما رأوا    ّ             ، مثّ عن القتلى يف 
ِ                       أنّ الفطر السوية مل تقبل هذا ، عقدوا العزم على الكذب يف جنسيات القتلى ، والتمويِه يف خرب التفجِري ،                                 ِ                                                                          ّ  

        ِ                       عالم إليهاِم الناس أنهـم مجيـع                                َّ                                                وحرصوا على التركيز على القلَّة القليلة من العرب النصارى يف وسائل اإل           
قتل منهم أحدحايا وأنّ األمريكان الَّذين يفرح املسلمون لقتلهم يف كل مكان مل يالض                                                  َّ            ّ           .  

                                  َّ                                                 امع الَّذي استهدف كانت حترسه آليات عسكرية ، وأسلحة رشاشة ، وقرابة الثالثني               :        سادسا  
ِ      ّ                           من اجلنوِد املكلّفني بالتناوب على حراسته      ٍ                     ليل ار ، وهل عهد عن هذه احلكومة حراسة جممعاٍت يسكنها                                                               

                                                                                                     مسلمون؟ أو عرف عنها احلرص على دماء املسلمني والدفاع عنها والغضب من إراقتها؟ وهـل عـرفهم                 
                        َّ                                                               التاريخ املاضي واحلاضر إالَّ بالتنكيل باملسلمني واإلعانة عليهم ، وعدم املباالة م يف أحسن األحوال؟

            ِّ                             َّ                              ر اإلنذار لكلِّ من رضي أن حيرس الصليبيني ، بأنَّ سيوف ااهدين ليست عنه مبنأى ،     نكر     :   سابعا
               ُ         ُ                                                                                    وأنه حني ربط مصريه مبصريهم أذن للمجاهدين أن يعاملوه معاملتهم ، وسينالُه ما ينالُهم حتى يبتعد عـن                  

ٍ        ٍ      حراسة أعداء الدين ومن رضي أن يكون شريكًا هلم يف كلِّ كفٍر وإٍمث وعصيانٍ          ٍ    ِّ         ً                                       ع ، فال جيزعميف ا مما يقع                         
ٍ    ُّ              وال يجزع عليِه إن كان شريكًا يف كلِّ قتٍل وتفجٍري حيلُّ بالصليبيني فيه       ٍ    ِّ      ً             ِ           .  

ِ                        من أراد السالمةَ من ضرباِت ااهدين ممن ليس هدفًا هلم ، فعليِه أن ينأى بنفِسـِه عـن                    :        ثامنا    ِ              ِ           ً                    ِ         َ              
ِ                                                      مساكِن الصليبيني ، وقد برئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل                                                         م ممن أقام بني ظهري املشركني ، ولو مل يكن              

ِ ِ                                 يف مساكنتهم خطر من هجمات ااهدين ، لكان يكفي من يف قلبه إميانٌ أو غريةٌ على عرِضِه ما فيه مـن                             ٌ       ٌ                                                          
ٍ             ُ                                   منكراٍت وفسوٍق وفواحش وفجوٍر ومسكراٍت ومخوٍر ؛ فكيف يقبلُ مسلم أن يسكن يف تلك املسـاكن ،            ٍ         ٍ              ٍ       ٍ      

  ؟      ماكن                     ويربي أبناءه يف هذه األ
         َّ                                      ِ                               اعلموا أنَّ ااهدين ماضون على درم ثابتون على طريِقهم ، ما وهنوا ملا أصام يف سبيل     :      تاسعا

                                                       ِ                                                       اهللا وما ضعفوا وما استكانوا ، بل صربوا بفضل اهللا عليهم وتوفيِقه هلم ، ولن يضرهم مع نصر اهللا هلم من                      
                                                     هلم زادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعـم الوكيـل ،        َ             َ          َّ                             خذلَهم وال من خالفَهم ، بل إنَّ ما مجعه أعداء الدين          

ِ  ِ وقافلةُ اجلهاد ماضيةٌ أدركَها من أدرك ، وتركَها من ترك ، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفِسِه                                     َ                 َ     ٌ            ُ      .  
                                                                                        وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلوات  اهللا وسالم ه  على إمام ااهدين ، وقائد الغر  احملج لني ، 

ٍ              وعلى آله وصحابته حاملي راية الدين ، وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان  إىل يوم الدين                                                                 . 
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   ..                                                احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على إمام املوحدين 
   ..        أما بعد 

    وألن                                                 ّ  ً     ً  الفهد ، وقد تراجعا عما كانا عليه فقد تأثرت تأثّراً كبرياً ،               علي اخلضري وناصر   /                 ألنين رأيت الشيخني 
     ) .                        إن اهللا ليفرح بتوبة عبده     : (     ً                                     حممداً صلى اهللا عليه وسلم قال يف احلديث الصحيح 

          ، ألجل ذلك   )                                                    ، ولكن العيب كل العيب يف االستمرار على اخلطأ                           ليس العيب أن ختطئ       : (  ل             وألنه كما قي  
                  ٌ                                       كيف ال ويف هذا مصلحةٌ أي مصلحة ، فأبنـاء املسـلمني              ..              ِّ           ب وأتراجع وأسلِّم نفسي                       كله قررت أن أتو   

    ...                                          يرفعون السالح يف وجوه املسلمني من أجل الشيطان 
                           ّ                  والعلمانيون واحلداثيون يستغلّون هذا لتحقيق        ..                                                         واليهود يعينون الشيطان على املسلمني من أجل مصاحلهم         

   ..        أهدافهم 
                                                                              يعيشون يف هم وحزن ، من أجل ما فعله الشـيطان واليهـود والعلمـانيني                                      واألهل واخلالن واألصحاب    

  .       باملسلمني
ِ                           فال بد يف هذه الظروف من اختاذ قرار مبين على شجاعٍة وجرأٍة وإمياٍن باهللا وحسِن ظن به سبحانه وتعـاىل                ٍ       ٍ      ٍ                                            

ٍ       وتوكٍّل عليه  ّ     .   
                                  اهللا عليه وسلم وعدم عبادة الشـيطان                                                                        فالدين دين اهللا وهو الذي خلقنا وأمرنا بعبادته و اتباع رسوله صلى         

   .                                                           واتباعه ، ففي األوىل اجلنة والنعيم ، ويف الثانية النار واجلحيم 
                                       هل من معني ؟ هل من ناصر ؟ هل من ناصح ؟   ..        يا إخويت 

                     ٍ              أن يتخذوا قرارهم جبرأٍة وصراحة     –                      حفظهم اهللا ورعاهم     –                                                إنين أقول إلخواين الذين بقوا من التسعة عشر         
   .                                                                              توبة مفتوح ، والرجوع إىل احلق أمر ممدوح ، وتسليم النفس حق ال بد منه وليس عنه حميص          ، فباب ال

ٍ                 ٍ             فاهللا اهللا يف دينكم ، ال تبيعوه ِبعرٍض من الدنيا وإغراٍء من الشيطان     ِ                           .   
                          هامها الشيخان علي اخلضـري      :                                                                             مث إنين أريد مناقشتكم فيما مضى من األطروحات ، ملاذا عندما أقول لكم              

ِ    ِ       اصر الفهد قد خرجا ناصحين لكم متراِجعينِ        ون                                        ا كانا يأخذانه عنعم                               ما مكرهان      : (                    الدليل تقولون يلإ             
                                                                         إن املعروف عند علماء السلف أن الرجل ولو كان إمام املسلمني فإنه ال يؤخذ بقوله   :      ّ              و معذّبان ، وتقولون 

                   ملاذا تقولون هذا ؟    ..     نعم   )              وهو يف األسر ؟ 
                                                                                    من هو الشيطان الذي يرفع أبناء املسلمني أسلحتهم يف وجوه املسلمني من أجلـه ،                 :       ألكم                إنين عندما أس  

        وتقولون   )                                                                                   نايف وأعوانه ، فهو الذي يقتل ااهدين املسلمني بأيدي وأسلحة أبناء املسلمني                 : (          جتاوبونين  
     وعلى     : (           وتواصلون    )    ن                                                                        إن اليهود يعينون نايف ألنه خيدم مصاحلهم ويقتل أعداءهم من ااهدي              : (     ً  أيضاً  

                                                                                                     إثر هذا كله يستغل العلمانيون واحلداثيون أمثال تركي احلمد ومجال خاشـقجي والسـدحان والقصـيب                
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                                                                                                       ومنصور النقيدان ومشاري الذايدي هذا األمر لتشويه صورة اإلسالم وحتقيق رغبام عرب كتابام ومتثيلهم              
      ) .                                          على الشاشات وجتريد املسلمني من دينهم وأخالقهم 

ٍ                                                          هاهم أهل ااهدين يف هم وحزٍن مما يفعله نايف وأعوانه بأبنائهم ، فهاهي والدة                : (                         إنكم ما زلتم تقولون                               
                                                                                                             الشيخ يوسف العيريي تبكي ابنها البار ، وهاهي والدة تركي الدندين تبكي فلذة كبدها األسد املغـوار ،                  

ٍ                                              أٍخ قتله الطواغيت مازال أبواه يبكيانه إىل             وكل                                                            اآلن ، ويتحسران على فلذة كبدهم الذي فدى ديـن اهللا            
     ) .            بروحه ودمه 

                  ْ                              ما هي املصاحل اليت تقْتلون من أجلها ؟ ومـا هـي        :                                                       وعلى الرغم من كالمكم هذا كله ، فإنين أقول لكم           
  ،                                               بأن املصلحة هي رفع راية الدين ونصرة املستضـعفني      : (                                            املفاسد اليت تقاتلون من أجل درءها ؟ جتيبونين   

                                                                                                       وأن املفسدة اليت ندرأها هي انتهاك أعراض املسلمني يف أفغانستان و الشيشان والعراق وفلسطني وسـفك                
     ) .                    دمائهم وسلب حرمام 

   :                               بعد أن ناقشتكم ، آن يل أن أقول 
    ...   ً            حقاً فعلتم إخويت     ...    ً           حقاً قلتم إخويت 

ٍ                 ّ            فالدين ال يعرف بأحٍد سوى رسول اهلدى حممٍد صلى اهللا عليه وسلّ                              ٍ                           م ، لذلك ليعلم اجلميع أن علـيهم إذا                                           
         فليخرجوا   :                                                 ُِ          ْ  ِ                   َ                           أرادوا منا أن نتراجع عن مبادئنا اليت من أجلها خِلقْنا ، وا أُِمرنا ، ومن أجلها دماَءنا سفكنا                   

  :                                                        ال خترجوا املشركني من جزيرة العرب ، ليخرجوه ليقول            :     ً                                            حممداً صلى اهللا عليه وسلم من قربه ليقول لنا          
                                    بأيب هو وأمي عليه السالم ليقول      –                                                       شركني بأموالكم وال بأنفسكم وال بألسنتكم ، ليخرجوه                      ال جتاهدوا امل  

                                                                                                           إنكم خمطئون متطرفون إرهابيون  ، البد لكم أن تتراجعوا وتتوبوا ، عندها فقط سنسمع ونطيع له صلى                    : 
                       لى اهللا عليه وسلم حىت                                  إننا متمسكون مبا صح عنه ص       :                                                          اهللا عليه وسلم ، هذا وإال فإننا سنقول مبلء أفواهنا           

   :                                            ً       نقابله على احلوض بإذن اهللا ، وإننا نعلنها صرحيةً مدوية 
            ِّ   ٍ                  سنتوب عن كلِّ يوٍم تركنا فيه اجلهاد 

                                    سنتراجع عن كل موقف خذلنا فيه اجلهاد 
                          َ                سنسلم أنفسنا إىل ربنا شهداَء على درب اجلهاد 

ٍ  ألننا على احلق ، ولن يثنينا تراجع عاٍمل أو تقاعس جماهٍد                ٍ ٍ       أو مكر طاغوٍت حاكم                                                .   
 

 أبوعبداهللاوكتبه أخوكم صاحل العويف 
 

      
 

                    
               
                  



                
             

             




 

 ١٣

 

١٣  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           ، ومنذ ذلك اليـوم والقصـص اخلرافيـة             هـ      ١٤٢٤   / ٤   /  ١٥                                          وقعت أحداث حي اخلالدية مبكة املكرمة يف      
ٍ                                          اخللية املباركة ، فمن قائٍل أا كانت تنوي تفجري املسجد احلرام                   عن تلك         تنسج  ،                  واإلشاعات الومهية         وآخر    !!                         

ي  صر        عاءات باطلـة متهافتـة             ن                           على أن اإلخوة كانوا يوون قتل وخطف املعتمرين ، إىل غري ذلك من سلسلة اد                                                                              
           ]                                        يرفضها وميجها العقل السليم ، وقد سعت جملة                  [        إىل معرفة حقيقة احلدث ، ومت حبمد اهللا                                     

     حـي                                           أمحد الدخيل ، والذي شارك يف مواجهات          :         الشهيد                                                     إجراء مقابلة مع أحد اإلخوة حراس الشيخ البطل         
     ...                       ونترككم اآلن مع اللقاء   .                                            اخلالدية وما تالها من مواجهات يف مزرعة القصيم 

                        ّ                                       تدور تساؤالت كثرية حول تشكّل خلية مكة وطبيعة عملـها ، وسـاهم يف        ...                عبد الرمحن            األخ أبا   /    س  
            عملكم ؟                                                                                                  تضخم هذه التساؤالت هذا اإلعالم السلويل الفاجر ، فلو تعطينا بارك اهللا فيك فكرة عن طبيعة               

                                               وكيف تعرفتم على أيب ناصر والتقيتم به أول مرة ؟ 
                                                                                         تعرفنا عليه من اجتماعات اإلخوان وجلسات الشباب ، وطلبنا منه يف أحد االجتماعات أن ينسق لإلخوان   /   ج 

   ً                                          عمالً بالواجب الشرعي املتعني على اجلميـع ،           ،                                ِ                            حبيث يكون هناك جمموعة تتدرب وتِعد للجهاد يف سبيل اهللا           
                                                                               جاء الشيخ أبو ناصر أمحد الدخيل إىل اإلخوان يف الصحراء ومكث اجلميع هنالك                ،    ً                       عالً بعد اللقاء بشهرين       وف

        ُ         ، ومل خيلُ املعسكر                        رية املفيدة وبعض الدورات                                                       فترة ، ومت إنشاء معسكر مصغر قامت فيه بعض التدريبات العسك
  .                                             من دروس علمية نافعة تتخلل التدريبات العسكرية 

                                               وطلبوا اللقاء مع جمموعتنا فذهبنا إىل احلجاز          ،                                                     ور على هذا املنوال حىت اتصل اإلخوان من احلجاز                    وسارت األم 
              واليت كان مـن    ،                                                                     ً         عند األخ سعود القرشي تقبله اهللا ، ووقتها مت نشر قائمة التسعة عشر مطلوباً         ً اً             ومكثنا أسبوع 

                                  القصيم لترتيب بعض األمور مث رجعنا                                                                     ضمن أفرادها الشيخ أمحد والشيخ يوسف وغريهم ، بعد ذلك رجعنا إىل          
        ً                          جروا شقةً حبي اخلالدية فرتلنا ا                                           خوة يف مكة ، وكان اإلخوة قد استأ          ً                                        مرةً أخرى إىل احلجاز ، ومت اللقاء مع اإل        

  .                   ومكثنا فيها أسبوعني 
                              وماذا كان هدف هذا اإلجتماع ؟                           كم كان عددكم  يف هذه الشقة ؟  /   س 
                   حىت وصل العدد   -                               بفضل اهللا مث بفضل التحريض       –          بعد ذلك                زداد اإلخوة                                   كان العدد أقل من عشرة ، وا        /    ج  

   .  ً اً  أخ        إىل ثالثني 
ِ                                                                             نِشر يف الصحف أشياء كثرية ال أساس هلا من الصحة ، فقد قيل إن اإلخوان عنـدهم                               أما هدف اإلجتماع فقد      

            م ااهدون ؟                                وهذا مما ال يصدقه عاقل يعرف من ه   !!                         ت وتفجريات باألسواق وغريها              مشاريع اغتياال



        صلى اهللا علیه وسلم

 


 

 



 

 ١٤
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                        ، يف بعض األودية واجلبال يف                 التدريب واإلعداد        د ، و                                                       ويف احلقيقة أن اهلدف األساسي كان التحريض على اجلها        
   .            تلك املنطقة 

                 ومن  هو أمريكم ؟   /   س 
     ) .                  الشيخ أمحد الدخيل   (          أبو ناصر   /   ج 
ِ            هل كنتم تعِقدونَ بعض الدروِس واالِس العلمية ؟   /   س         ِ           َ    ِ            
        ً   م اهللا خـرياً                  اإلخـوة جـزاه                                                              الشيخ أبوناصر يلقي علينا الدوس يف العقيدة والفقه وبعض                  فقد كان           نعم ،     /    ج  
   .                   ا باملواعظ والدروس     لونن و   يتخ
                                  كيف كان نظام الشقق اليت كنتم ا ؟   /   س 
      .                         فانقسم اإلخوان على الشقتني     ) .      شقتني   (                ً                 املكان كان عبارةً عن وحدتني سكنيتني   /   ج 
                                         بب املباشر يف اكتشاف هذه اخللية املباركة ؟   ً          إذاً ما هو الس  /  س
                                                                                                   اهللا املستعان ، جيب أن نعلم أن كل شيء بقضاء وقدر ، وأن ما شاء اهللا كان و مامل يشأ مل يكـن ، وأن              /    ج  

                                                                                                              اخلري كله فيما اختاره اهللا ، وحقيقة األمر أن اثنني من اإلخوة خرجا إىل جهة الطائف ببعض سـياراتنا لكـي                  
                                              ً                                                  للتدريب ، ولكن االتصال معهم انقطع ، مكثنا يوماً أو يومني ومل يعودوا ، فشـددنا احلراسـة                        ٍ  يعاينوا حمالتٍ 

                 أن األخـوين قـد     -                               من بعض املتعاونني يف اجلهاز األمين -            ً              َ                      ووضعنا خطةً للقتال ، مث وصلَنا بوسائلنا اخلاصة    
    .                                                         اعتقلهم الطواغيت ، فتم االستعداد لالنتقال من شقة اخلالدية 

ِ       فنظرت فإذا بسـيارٍة لتحميـِل   –                           وكانت مناوبيت يف احلراسة    –                                         الثالثاء شعرت ببعض احلركة يف اخلارج           يوم        ٍ                 
                                                                                          ً          وترتيل العصائر ونزل منها بعض العمال ، واجتهوا إىل العائلة القاطنة بالدور األعلى ، وقد كنت شاكاً يف حقيقة  

    .                          هؤالء العمال واهللا أعلم م 
                                    ً     ً                                              أن صلينا صاليت املغرب والعشاء مسعنا قرعاً قوياً على الباب ، وقد كنـا مسـتعدين                          ِ     ً           عند التاسعِة مساًء وبعد     

ِ      ٍ  وحاملني ألسلحتنا مل نغفل عنها فلم نؤخذ على حني ِغرٍة منا                                              .   
                           وثبت الباقون يف أماكنـهم  -           حسب اخلطة –                                                        تراجع بعض اإلخوان حنو الشقة األخرى من باب الشقة اخللفي      

                                                                                          اب األمامي فجأة واقتحم جنود الطاغوت وبدأوا إطالق النار وبكثافة ، وكنا قد وضعنا                             ُ          ويف هذه األثناء فُتح الب    
     ً                                                                                              قنبلةً أنبوبية يف مكان استراتيجي يف املدخل ومل نفجرها بعد ، رددنا على إطالق النار بوابل من رشاشاتنا فسبب 

         ٌ                          أو مثانيةٌ منهم ودخلوا الشقة بسرعة            ً      ً                                                 ٌ    هلم ذلك ذعراً شديداً فانسحبوا ، مث عاودوا الكرة بعد قليل ، واقتحم سبعةٌ   
  )                                عبد احلميد تراوري تقبله اهللا        (                                  ّ                                           ، فتراجع اإلخوة إىل الشقة األخرى وغطّى انسحام األخ أبو عبد اهللا املكي              

   !                             دت روحه إىل بارئها وهو يبتسم                              فة اخللفية وشهق ثالث شهقات مث صع            فرجع إىل الغر  ،       فأصيب 
                                                          ً        خوة وهو يبتسم رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته ، فتحمس اإلخوان كثرياً وقـال                                  ورآه الشيخ أبو ناصر وأحد اإل     

                                                                                                         أهذا هو املوت ؟ ، فتقدم اإلخوة وهم يكبرون ويهللون ، وسقط اثنان منهم نسأل اهللا أن يتقبلهم ،                     :        أحدهم  
                          اليت مألناهـا بالشـظايا                                    ، وعلى الفور فجرت القنبلة        !          القنبلة    :          ّ                                       والتفت إيلّ يف هذه األثناء أبو ناصر وقال يل          

   .                                فأوقعت فيهم خسائر كبرية وهللا احلمد 



 

 ١٥
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                       وكفوا عنا ملدة ربـع        ..   ّ             ً    ولّوا الدبر مجيعاً       !!                                                         ً                 وملا انقشع الغبار واستقرت شظايا القنبلة نظرنا فلم نر أحداً منهم            
       اثنني     ً          ريقاً فوجد عنده             ي ليفتح لنا ط                                       ، فتقدم أبو ناصر رمحه اهللا إىل الباب اخللف-  ُ                    أُطفئت خالهلا األنوار   –      ساعة  

                                                                                                   من جنود الطاغوت فاشتبك معهم على الفور ، ومتكن أحدمها من إصابته يف يده ، فتراجع إىل اخللف فـتمكن         
                                     أا قد أعيقت ولكن رمحة اهللا ولطفه مـا         األوىل        وهلة   ل                    ً                                       اآلخر من إصابته إصابةً أخرى يف يده الثانية ، وظننت ل          

   .                               انفكت ترافقنا طيلة هذه األحداث 
        ً                                                            ٍ                     بت مسرعاً إىل أيب ناصر وأخذت عماميت ولففتها على يده فتوقف نزيف الدم لفترٍة قصرية مث رجع يرتف مرة   ذه

                                                                                                                  أخرى ، وخالل هذه الفترة كانت القنبلة اليت فجرناها قد آتت أكلها على أحسن وجه ، فلم يتقدم من اجلهة                     
      قبل -                                 نديان وفرا ، وقد أطلقت قوات األمن                                                         األمامية أحد من جنود الطاغوت ، ومن اجلهة اخللفية كان هناك ج

  .  ُ                     ّ                 ّ                    ً      ً             قُنبلةً غازيةً ولكنها حبمد اهللا مل تؤثّر يف اإلخوة حيث تلثّموا بالعمائم فلم تضرهم حبمد اهللا-        انسحاا 
   .   ية    اخللف                                                                                                بدأنا ننسحب من اجلهة اخللفية وصعدنا اجلدار اخللفي للمرتل ونزلنا يف فناء البيت املقابل لنا من الناحية 

                                      يف هذه األثناء هل كان هناك تغطية لكم ؟   /   س 
                     ّ                         ّ        ُ       ِ                           ً نعم كان بعض اإلخوة يغطّون انسحابنا ، وبفضل اهللا متكّنت جمموعةُ التغطيِة من اللحاق بنا وصعدنا مجيعاً   /    ج  

بىن وملا توساجلدار ونزلنا يف فناء املرتل املقابل ، وانتقلنا منه إىل مبىن شعيب مث إىل بنايٍة مازالت ت                     ٍ                                                                    ا أتت طلقة طنا                
                        ً         فأتى إليه أبو ناصر مسرعاً وأمسـك      )         رمحه اهللا         النفيسة       إبراهيم  (                            لتستقر يف ظهر أحد اإلخوة        ،                  الغدر واخليانة   

   .                                                           احلور مث فاضت روحه ، وشاهده مجيع اإلخوة ، فتقبله اهللا يف الشهداء    ..      احلور    ..      احلور   :                   بيده فإذا به يقول 
   .                ناصر تقبله اهللا            يف جمموعة أيب       ، وكنت             نا إىل جمموعات     نقسم                          صعدنا إىل الشارع اخللفي ، وا

                                   ٌ                                          ُ                                  وبينما حنن يف الشارع اخللفي هجمت دوريةٌ من دوريات الشرطة علينا فأطلقنا عليها حىت قُتل االثنان اللـذان                 
  .                        ُ      ً                               كانا فيها واحنرفت السيارةُ مسرعةً لتصطدم بإحدى البنايات القريبة 

  ذكر هوالذي ي                  له اهللا    -                   نا أن أبا ناصرتقب              -      طلق من رشاشه وكأنه ليس مصاباً بل واهللا لقـد كانـتمازال ي                         ً                                    
  .               كرامة من اهللا له                                    إصابته قبل أن تجرح يده ، وكانت هذه    من                 ً إصابته للهدف خرياً 

                        إىل منطقة أخرى بعيـدة  –                                          غازي وسعود القرشي واثنان آخران وحمدثكم         بن                      أبو ناصر وحممد     –                بعدها انتقلنا   
   .                                                       ية وبوسائلنا اخلاصة خرجنا من مكة إىل إحدى القرى القريبة         عن اخلالد

                                          يف هذه األثناء أين ذهبت اموعات الباقية ؟  /   س 
  ،        ٍ                           ً                                                                         كل جمموعٍة فعلت نفس ما فعلناه تقريباً ، وكان بيننا وسيلة اتصال آمنة عندما ختف املالحقة األمنيـة                     /    ج  

   .     ناصر                                       وكان هلم ترتيب حلاالت الطوارئ مع الشيخ أيب 
                                      نعم ، وماذا حدث بعد خروجكم من مكة ؟  /   س 
                                                                                                         ذهبنا إىل بعض األماكن وكانت الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف الليل ، وقضينا يف هذا املكـان                    /    ج  

                          قمنا بتضميد جراح الشيخ                                        وكانت معنا بعض اللوازم الطبية ف                                 ً    ً          ً             ليلتنا ، وكان أبو ناصر متعباً جداً ونزف كثرياً ،           
   .                                                                               ً  وتقبله ، وكان يغشى عليه رمحه اهللا ويقوم مث يغشى عليه ويقوم حىت لقد خشينا عليه كثرياً           أمحد رمحه اهللا

                           يف استراحته ، ومكثنا عنده –           تقبله اهللا –                                       مع األخ حممد واجتهنا إىل األخ سعود القرشي          بعدها         ركبنا              مث بعدها   
  .     يومني 



 

 ١٦
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               ُ                        كيف كانت حالُ أيب ناصر يف هذين اليومني ؟  /   س 
              ً                    ، وارتاح كثرياً وهللا احلمد ، بعد ذلك     ً وعسالً  )    ّ  ً      مغذّيةً طبية   (                      ً               نت وهللا احلمد حالته كثرياً ، فقد أعطيناه    حتس  /   ج 

                          ٍ                                              َ                                          انتقلنا مع األخ سعود يف سيارٍة أحضرها ، ومعنا أسلحتنا وأغراضنا ، وكنا مثانيةَ أشخاص ، وتوقفنا يف إحدى                   
                  َ                       ِ                       رطة ، فرجعنا وأنزلَنا األخ سعود يف أحد األفنيِة القريبـة ،                                           ً                     احملطات للتعبئة فرأينا عندها دوريةً من دوريات الش       

                                                                              ن ابتعد حىت مسعنا صوت الطائرة حتلق فوق رؤوسنا ، فاختبأنا حىت أتانا ،                       ، وما أ    )         الديزل    (                  ذهب هو لتعبئة     و
            ث عنـا ،                                                                                ِ                             فلما جاء قال إن الطائرة والسيارات العسكرية و قوات األمن يف جهة االستراحة  اليت ِبتنا فيها تبح                 

         ٍ                                                                إذا مبصفحٍة للجيش أمامنا مباشرة ، تقدمت إلينا حىت مل يبق بيننا              ا                     ، وبينما حنن فيه                             فانطلقنا إىل منطقة أخرى   
                  ً       ً                                                                                          وبينها إال مخسني متراً وجهزنا أنفسنا لالشتباك معها ، ولكن اهللا سبحانه صرفها عنا مع أا كانت قريبةً منـا                    

   .    ً                   جداً  ، فاللهم لك احلمد 
                                                                                  إىل إحدى القرى وكنا نريد الدخول فيها ولكننا فضلنا الذهاب إىل اجلبل الذي                           املصفحة إنتقلنا      عدت              بعد أن ابت  

                                                 ّ                                                          خلف القرية ، وأوقفنا سيارتنا حتت إحدى األشجار ، وظلّلنا عليها بفروع وجذوع األشجار ، وذهب بعضنا                 
  .      ٍ                                          ٍ        إىل شجرٍة أخرى وجلس حتتها ، واآلخرون كانوا حتت ظل شجرٍة ثالثة 

                    ً                             ً                    ّ                                          سعود يرتاد لنا مكاناً أفضل من الذي كنا فيه ، وفجأةً مسعنا صوت الطائرة حتلّق فوق رؤوسنا ، فانتبهنا                        ذهب  
                               البقية يف العدد القادم بإذن اهللا      ..                وأخذنا سالحنا 

 






 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          

                                
                                    

                                   
    –     –رواه البخاري يف األدب املفرد بسند صحيح                                              







 

 ١٧
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                                                                                                                 إن مما حيزن القلب ويدميه يف هذه األيام العصيبة اليت كاد اإلسالم أن يصطلم فيها ما نـرى مـن تناقضـات                      
  .                     والوقوف يف وجه الظاملني              لنصرة دين اهللا              تظافر اجلهود                        ٍ                     وختبطات دعاة الصحوة يف أياٍم اجلميع فيها حباجة إىل 

                                                                       ما تكون إىل احتاد الكلمة ، ونبذ الفرقة واخلالف ، ومواجهـة أعـداء اهللا                                         فاألمة يف هذه األحداث هي أحوج       
  .       ا فساد                                    سبحانه وتعاىل الذين أفسدوا يف األرض أمي

                                                         ً                      ً       ً                        إن ااهدين الذين على الثغور قد جعلهم اهللا سبحانه وتعاىل شوكةً يف حنور األعداء ، وخنجـراً مغروسـاً يف                    
  .  ا                 هبل العصر وأذنا  :        األكرب              خاصرة الطاغوت

ٍ                   وهؤالء الدعاة الذين مل يشرفهم اهللا سبحانه بتنسم غباٍر مثل غبار                                                          )   أو   )   ين       جـروز   (    أو   )      كابل   (    أو   )        قندهار       
            على أقل                                                                                 هم لكي يكونوا من محلة الرسالة على شفار السنان جيب عليهم يف هذه األيام                        ، ومل يصطف    )        اخلليل    ( 

                                                              اهدين الصادقني فيدعموم باملال والكلمة والدعاء وكل وسائل              ً                  وسنداً إلخوام من ا       ً ردًء               أن يكونوا          األحوال
ِ                   النصرة املتاحة واليت أصبحت حيلة من فُِرض عليه حكم الطغاة  ُ                                   .   

          .      :                 النصرة الغائبة
   )                                     وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر   (                          ً        ً                           وهذا األمر من املتقرر شرعياً وتارخيياً ، فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل 

                    كما ذكر ذلك ابـن  –                                                                              ذه اآلية نزلت يف نصرة من مل يهاجر من األعراب إذا استعانوا بنا على قتال يقاتلونه   وه
                                                    ، فما بالكم إذا استعانوا بنا لدفع عدو قد دامههم ؟   -            كثري والقرطيب 

             ً اقع عليه كالماً                                                                                      واألدلة الشرعية كثرية على نصرة املسلم أخاه املسلم ودفع الظلم عنه حىت ولو كان هذا الظلم الو
      !!                ً      ً        بله أن يكون قتالً وهتكاً لألعراض 

ِ                                  ما من امرٍئ خيذلُ امرءاً مسلماً يف موطٍن ينتقص فيه ِعرضه، وينتهك فيه من حرمته إال خذله      :"            جاء يف احلديث             ٍ       ً      ً      ُ     ٍ          
ِ   اُهللا تعاىل يف موطٍن يحب فيه نصرته، وما من أحٍد ينصر مسلماً يف موطٍن ينتقص فيه من ِعرض                ٍ       ً            ٍ                           ٍ             ُ ِ                 ِه، وينتهك فيه من  

 هفيه نصرت رمته، إال نصره اهللا يف موطٍن حيبح               ٍ                        ."   
                 ال تقوم الساعة حىت  (                                                       عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  جاء يف صحيح مسلم و

                ذ ، فإذا تصافوا                                                                                    ينـزل الروم باألعماق ، أو بدابق ، فيخرج إليهم جيش من املدينة ، من خيار أهل األرض يومئ 
                                  ال ، واهللا ال خنلي بيـنكم وبـني           :                                    ْ                             خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلْهم ، فيقول املسلمون                              ، قالت الروم ،     

                         ً                                                       ثلث ال يتوب اهللا عليهم أبداً ، ويقتل ثلثهم ، أفضل الشهداء عند اهللا ، ويفتتح الثلث ،                         إخواننا فيقاتلوم فينهزم
     .       .....)             ً ال يفتنون أبداً 

                                                 وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بنصرة املظلوم جاء      ،    )      ُ  ِ  َ           ِ   ْ    َ   ِ   ْ   ٍ     والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ     (           قال تعاىل   
              ً    انصر أخاك ظاملاً أو  (                                                                                        هذا يف الصحيحني من حديث الرباء رضي اهللا عنه ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                  

                                       املسلم أخو املسلم ، ال يظلمه ، وال يسلمه ،    (                           وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم   ،       ومسلم              رواه البخاري   )       ً مظلوماً
                                                                                                              ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يـوم                       

 



 

 ١٨

 

١٨  

                        بن عمـر رضـي اهللا                 عبد اهللا         حديث  ن م                   احلديث متفق عليه      )                        ً                            القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة        
  .     عنهما

ِ              ٍ            عندما سأله عمر رضي اهللا عنه عن ِسر غشيٍة تصيبه فتغيب وعيه –                                  حدث سعيد بن عامر اجلمحي رضي اهللا عنه                                
    أحتب   :                                                       مشرك مبكة ، وقد قطعت قريش أوصاله وهي تقول له                                            شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا         :    ل        فقا –

  –                        صلى اهللا عليه وسلم      –       ً                      ً        ون آمناً يف أهلي وولدي وأن حممداً                            واهللا ما أحب أن أك      :        ً                   أن حممداً مكانك ؟ فقال      
                                                                                                       يشاك بشوكة ، وإين واهللا ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أين تركت نصـرته إال ظننـت أن اهللا ال يغفـر يل ،                  

  !                   وأصابتين تلك الغشية 
                     من إذا رأوا الطائرات                                                                        سبحان اهللا ، هذه هي القلوب احلية اليت حتترق ألجل اهللا وألجل األخوة يف اهللا ، ال قلوب 

                                              سندافع عنهم بإقامة التحالفات مع لينـدون         :                                                               تنطلق من بالدهم وتقطع أوصال إخوام لووا رؤوسهم وقالوا          
     ! ١    الروش

ِ  ْ                                                                                                         وعرب ِسفْر التاريخ مل يعهد ااهدون يف سبيل اهللا الذين انطلقوا لفتح البقاع ليعلو اإلميان باهللا والتصديق برسوله                  
  .                                                           ٌ         ل أنواع النصرة من بقية املسلمني ، واألمثلة على ذلك كثرية وظاهرةٌ لذي عينني                منائر الكون إال ك

                                                                                                            لذي دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قتال اليهود وطردهم مع أم مل يزيدوا على السخرية والعبث                       ا   ما
                                                                بامرأة من األنصار ومل ينتهكوا عرضها أمام حمارمها يا دعاة الصحوة ؟ 

                                 عبيدة ومعاوية وهارون الرشيد ؟           ف عمر و أيب            أين منا مواق
  أين منا جيش                       ـا أن وجهه أمري املؤمنني املعتصم باهللا وقاده بنفسه لنصرة امرأة ضعيفة قصارى مافعله العلـج                                                                                              

  ؟     !! )                                      ومل ينتهك عرضها كما حيدث اليوم يا رجال   (       لطمها 
                                                          مر أتى يف زمننا هذا فأفهمناه بأن هذا جهاز تلفـاز                   أو ع      ٍ   بكرٍ                                    ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو أبا                       باهللا لو أن رسو   

    -      فقط –             وأندونيسيا     ستان                                                                         وأنه تعرض فيه الصور احلية مث أريناه ما حدث يف فلسطني والشيشان والبوسنة وأفغان
      ً                  بناًء على معـرفتكم   –                 ُ                                                                            وأخربناه أن هؤالء قُتلوا ألجل أم يقولون ال إله إال اهللا ، باهللا عليكم يا دعاة الصحوة                  

                                                      املسألة فيها نظر ، ورمبا ندفع عنهم هذا العـدوان بـبعض     :              أكان سيقول -                             بنبيكم من خالل سريته وأحاديثه  
                         أو رمبا نتواصل مع بعض        !!                                                                                 التعاقدات مع بين النضري وبعض نصارى جنران ممن ال يتفقون مع اليمني املتطرف ؟             

            أين عقولكم     !!               ياهللا للمسلمني     !              اد كبريكم ؟؟                                                                   احملامني من اليهود والنصارى لرفع قضايا على بوش وبلري كما أر          
                                                                          ياقوم ؟ واهللا إا فتنة مل يثبت فيها إال من ثبته اهللا ، أين النصرة يا عباد اهللا ؟ 

                                                                         قد أصبح من األمور اليت ال خيتلف حوهلا عاقالن وال تنتطح فيها عرتان ، ومـع     -                أمر النصرة    –               إن هذا األمر    
                                                                   الشعوب بقيد اخلونة من بائعي الدين واألرض فيمنعون الناس مـن نصـرة                                     ذلك ما زال دعاة الصحوة يقيدون     

                                                                                                                  إخوام ، وذلك ألم يعلمون أن هؤالء لن ينصروا إخوام إال إذا أزالوا عروش الطغاة عمالء أعداء األمـة ،                    
   َ   َ  ْ  َّ    ْ  تولَّواْ فَاعلَمواْ  ِ  وِإن  (                 ولكن نقول هلم      ..                                                                             وبالتايل فستتم إزالة كل مظاهر الدعة والنعيم والترف الذي يعيشون فيه            

ِ  وِنعم النِصري   َ َّ    ّ   ْ      ِ  ُ َ     َ أَنَّ اللّه موالَكُم ِنعم الْمولَى        ِ  (     وأود أن أنبه هنا أنين هنا لست يف معرض الرد التفصيلي على الشبه ،                                                              

                                                
 . معارض شهري للسياسة األمريكية احلالية  1



 

 ١٩

 

١٩  

   ؟                         ر املشايخ وما هي أسباب ذلك                               ، ولكنها حماولة لفهم كيف تغي                                             تقدم ا دعاة الصحوة فقد كفيت يف ذلك           اليت
                                                                                                       هو حجم التضليل الذي ميارسونه على عوام األمة وال حول وال قوة إال باهللا ، مع أن العوام كانوا أحسـن               وما

                               يطلسمونه يف أذهان الناس لكـي ال       ً                                            ّ                         حاالً من هؤالء الدعاة ، فهؤالء الدعاة ما انفكوا يعقّدون أمر هذا الدين و      
                                                 أن هذا الدين قد أتى للراعي يف بريته وللعامل املتصدر                 ونسوا أو تناسوا    !!                                       يتمكن من الفتيا واختاذ املواقف غريهم     

                                                                                                                   فوق دسته وللمرأة يف بيتها وللزارع يف حقله ، وأن شريعة اهللا واضحة رائعة كالشمس يف رابعة النهار ، فترى                    
                                                                                                                   بعضهم يؤزه الشيطان أزا  فيتجاهل كبار علماء العامل اإلسالمي رد أم ليسوا من هذا البلد ، ولعـل مـن                     

                                                                                               ناسب هنا يف بيان حالة الدعاة مع بقية األمة يف هذه األحداث العصيبة أن ننقل هذا الفصل املختصر من كتاب   امل
ِ  اتفاق العواِم، واخِتالف العلَماِء     :      ْ  ُ    َّ  ِ َ ُ  النكْسةُ الثَّاِلثَةُ   : [                           للشيخ ذياب الغامدي حفظه اهللا   )                 النكسة التارخيية   (    َ        ِ      ِ            !  

 رالض ِمن اتب لَقَد             ِ      َ َ      ِةِعيضاِف الورِة، واألعِنيياِت الدلَّمِة، واملُسقِْليراِت العو  ِ ِ       ِ          ِ ِ       ِ   َّ  ُ      ِ ِ ْ      ِ     :   واا كَاناَء أيلَمأنَّ الع     َ       َ  َ     َّ   )   أو نِلِميسم      ِ  ِ  
  نكَاِفِري    ِ  ِ َ  (               تحال ي رذا أملَِة، وهالِء ِفي اجلُمِة اجلُهامالع م ِمنهِمن باِع واالئِْتالِف أقْرِتملإلج مه                               َِ  ُ     ِ  ِ  ُ    ِ        ِ    ِ    ْ    ِ   ِْ      ِ    ِ          ٍل أوِليدإىل ت اج        ٍ  ِ         
ٍ  توِضيٍح   ِ   .  

ِ              فإذَا عِلم هذَا؛ فَلَنا أنْ نفِْصح عن نكْسٍة تاِريِخيٍة ما لَها ساِبقَةٌ، قَد مرت ِبها األمةُ اإلسالِميةُ مر السـحاِب،                 ُ  ِ      ُ        ِ      َ   ٌ َ  ِ     َ      ٍ ِ  ِ     ٍ ْ        ِ ْ   ْ     َ َ    َ     ِ   َ       
ِ        ِ      ِ  ِ              يةً، وأقْواالً عِصيةً، وهو ما حدثَ ِفي هِذه األياِم ِمن مواِقـف  ِ               ِ رِتجاِل َ    َ    ً  ِ ْ  ِ         فَوضى ِفكِْريةً، وفَتاوى ا         ِ ً َ ِ    ِ  ِ     حاِملَةً ِفي جنباِتِها         ِ َ            ً  ِ   ً   ْ     ً  

ِ                      متباِينٍة متناِقضٍة، ال ِصلَةَ بينها إالَّ االسِتنكَار واإلنكَار، وهو ما كَانَ بين بعِض علَماِء املُسِلِمين وبين عـامِتِهم،                    ِ           ِ  ِ ُ    ِ  َ    ِ        َ  َ            َ        َ  ِ     َّ         َ َ ِ      ٍ  ِ      ٍ ِ     
وصِفي ت وذَِلك       ِ   َِ   انِلمِة إذَا عبةَ كُلَّ املُِصيبا؛ إالَّ أنَّ املُِصيعا وطَبعرش قَعي ذَا قَدفإنْ كَانَ ِمثْلَ ه ،اِن احلَقياِقِع، وبِر الو     ِ   َ    ِ  ِ ُ   َّ ُ  َ   ِ ُ   َّ   َّ       َ         َ    َ   َ   َ ْ ِ  َ  َ  ْ      َ    ِ        ِ  ِ      ِ
ِ  أمريِن منكَريِن    َ     ِ     :  

ِ      َ  ِ َ              أنَّ احلَق املُتنازع ِعنده ِفي هِذه القَضايا املَِصي  ِ  ُ         :                  األولُ ِمنهما        ِ    ِ       ُ    َ   َّ        ِةامالع فِليكَانَ ح امِذه األيِة هباألم رمِة الَِّتي تِري       ِ        ِ   َ  َ          ِ    ِ           َِّ    ِ ِ 
ِ                    ِمن املُسِلِمين، وال يهولنك هذَا؛ فإنه لَم يكُن ِمن بسطَِة ِعلٍْم ِعنِد العامِة؛ بلْ كَانَ هذَا ِمنهم بداِفِع                     ِ       ِ   َ   َ  َ  ْ     ِ       ِ  ِ   ٍ ْ ِ   َِ      ِ  ُ    َ         َ                ِ  ِ ُ     ِ :    أنَّ اِخلالف     ِ   َّ  

ِ       ِ َ  ُ  َِ      موٍر معلُومٍة ِمن الديِن بالضرورِة، ِمما ال تحتاج إىل كَِبيِر ِعلٍْم، وهذا ثَاِنيِهما، وِمثَالُ ذَِلك ما    ِ   َ  َ      ِ      هنا كَانَ واِقعا ِفي أ    ِ  َ         ٍ ْ ِ   ِ  ِ َ                ِ   ِ         ِ        ِ  ٍ  ُ     ٍ   
  : ِ   يِلي 
        ١              الكُفَّار راصالَى ونو نِر كُلِّ مكِْفيلَى تِة عامالع بقُلُو تعمتـ لَقَِد اج               َّ ُ           َ       ِّ ُ   ِ  ِ ْ    َ    ِ        ُ ُ          ِ ِ       ِ     ِضد إخواِنهم    )  َ      فَاءها          ِ  َ  إمِريكا وحلَ   (    َ َ

ٍ                     املُسِلِمين ِفي أفْغاِنستانَ، والِعراِق وغَيِرِهما، ِفي ِحين اختلَفَت كَِلمةُ العلَماِء ِفي هِذه املَسألَِة ما بـين مخـاِلٍف                    ِ            َِ   َ     ِ     ِ  ِ  َ     ُ   َِ   َ َ       ِ    ِ     ِ  ِ  َ    ِ    ِ     َ     ِ  ْ     ِ   ِ  ِ ُ  
ٍ  وخاِئٍف   ِ   !  

ِ        ِ ـ لَقَد شِفيت صدور العامِة ِعند تحِطيِم برجي ِن ٢          ِ      ِ   ِ             ِ    َ َ    ناِب، ِفي ِحيرِرياِئها ِفي التِغ ِكبِريمكا، وتِريِفي إم كويوري   ِ    ِ   ِ         ِ    ِ  ِ  ِ   ِ  ِ         ِ      ِ       
ِ     ْ  َ  َ  ضاقَت صدور بعِض العلَماِء؛ بلْ وصلَ احلَالُ ِعند بعِضِهم أنْ قَالَ    ِ      ِ  ُ  َ   َ    ْ     ِ  َ      ِ          َ    :   لَ ِفي ِبالِدصا حِفي ِلمشوالت حالفَر زوجال ي  ِ   ِ   ِ َ       ِ   ِ        َ          

ِ    ِ  ِ ُ         كُلِّ حرٍب ِضد املُسِلِمين       َ    َِّ      ِ         ِ      أمِريكا الَِّتي كَانت رأسا ِفي       ٍ    ِّ ُ  !         َّلحِريكا كَانَ مِف إمِغ أنِريمِم وتِطيحبت حا أنَّ الفَرِعلْم ،        َّ    َ  َ     ِ     ِ     ِ  ِ      ِ  ِ       َ    َّ     ْ ِ   
ٍ    ِ        ِ  اتفَاٍق بين البشِريِة   َ    )   ِلِمِهم وكَاِفِرِهمسم   ِ  ِ  ِ َ     ِ  ِ  ِ  ! (    

ِ         ِ        ـ لَقَِد اجتمعت قُلُوب وصفُوف العامِة علَى اللَّعِن والدعاءِ        ٣          َّ     َ    ِ        ُ      ُ ُ          ِ ِ     ِ       ِ       َ َ ِ     ِ    علَى أهِل الكُفِْر؛ الِسيما إمِريكا وحلَفَاِئها، ِفي    َ َ ْ ُ     ِ     َ   
  ! ِ  ِ   ِ  َ         َ   َ َ         ِحين اختلَفَت فَتاوى العلَماِء ِفيها 
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ِ     ِ       ِ      ِ       َ َ ِ      ِ ـ لَقَِد اجتمعت قُلُوب وجهود العامِة علَى مقَاطَعِة بضاِئع أهِل الكُفِْر؛ الِسيما بضاِئع إمِريكا وحلَفَاِئها، ِف ٤         ْ ُ     ِ      ِ     ِ َ  َ    َ    ِ              ُ ُ          ِ   ي    َ َ
ِ            ِ       َِّ    ِ ِ  ِ   ُ              ، ِفي غَيِر ذَِلك ِمن منظُومِة النكَساِت التاِريِخيِة الَِّتي تمر ِبها األمـةُ              ! ِ  ِ   ِ  َ       ِ         َ   َ َ             ِحين اختلَفَت فَتاوى ومواِقف العلَماِء ِفيها        َ      ِ  ُ      ِ   َِ   ِ  َ    ِ  

ِ  ِ  اإلسالِميِة هِذه األياِم احلَِرجِة  َ    ِ       ِ    ِ ِ     .  
     روا أكْباِقِف كَانِذه املَوة ِفي هامفالع            ْ       َ   ِ  ِ  َ     ِ     ِ                       نِمِعيتجم نِلِفيؤتوا مم كَانها أنا؛ كَمكْمح لَمِقفًا، وأعوم تقْالً، وأثْبع              ِ  ِ       ِ  ِ        َ         َ     ْ    َ       ً  ِ     ْ     ً ْ   

ِ       ِ  َ   ِ   وقْتِئٍذ، ِفي ِحين اضطَربت مواِقف وفَتاوى بعِض علَماِء زماِننا         َ     ِ       َ      ِ    ِ   ٍ  ِ ْ   
ِ   سِف    لأل  (   (      ذَرم ذَرم شهتكَِلم قَترا افْتكَم ،       َ    َ        َِ   َ   ْ     َ   !     ا ذَاكوم ،      َ        )  واُهللا ُ      لَمأع     َ     (      ُطوـغم الضهقَـتنخ قَـد مإالَّ أنَّ القَو       ُ          َ     َ    َ    َّ   َّ  

ِ   ِ        ِ    السياِسيةُ، واحتوشتهم املَناِصب الدنيِويةِ      َ              ُ  ِ      !            ٍة ؟اِصـمع ِة ِمنِذه القَاِصملْ ِلهةُ، فَهِخياِريةُ التكْسها واِهللا النإن ،               ٍ  ِ      ِ  ِ  ِ  َ      ِ   ِ ْ  َ   ُ  ِ  ِ      ُ  ْ      ِ           (( !     
  ]   هـ  . ا

                                                   ملاذا تنشغلون بالرد على فالن وفالن ، أمل يكـن األوىل أن    :                  يعتب علينا ويقول                    فإن الكثري من اإلخوة    ..       وبعد  
ٍ  يف مجلة ااماٍت     ...                                                                              تنتبهوا إىل جهادكم وتقاوموا عدوكم ؟ ما عهدنا ااهدين إال يف الصفوف ال يف املنتديات             

   :                                    ّ                   باردة ، وإليك أيها املبارك نقضها وفلّ حدها حبول اهللا وقوته 
                                                 إىل معاشر ااهدين بأم متسرعون متهورون ال يقدرون        االامات                           للقاعدين احلق يف أن يوجهوا  ِ        ِلم يكون–   ١

  .             هذا عجيب جدا   !                                  ، مث ال يكون للمجاهدين احلق يف الرد ؟  ..                                  العلم والعلماء يفتئتون على األمة إخل
    هذا   :                             رد والكتابة ، فأقول له                                                                                      من يقول إنكم لو كنتم من ااهدين ال نشغلتم جبهادكم ومل جتدوا الوقت لل              - ٢

ٍ                                             جهلٌ عظيم منك هداك اهللا ، وهو خيالف ما عرفناه من سرية حبيبنا وقدوتنا حممٍد صلى اهللا عليه وسلم الـذي                                                                                     ٌ   
         ً     ً                                                                  ً                                كان جماهداً عاملاً مفنداً لشبه املخذلني واملرجفني يف املدينة ، ولكن مشكلة هؤالء القوم أم مل جيربوا اجلهاد يف                   

ِ                                           م يتصورون أن العبد إذا ذهب للجهاد يف سبيل اهللا فإنه كالراهِب يف صومعة ال يعيش مع الناس                                 سبيل اهللا ، فه                                                           
                                  ٌ                                                                          وال يعيشون معه ، ونسي أن اجلهاد حركةٌ بشرية تسعى لتحكيم الشريعة وعليه فيجب أن تواجه هذه احلركة                  

     ّ                        املخذّلني وفضحهم أمر شرعي         ّ                                                                        املخذّلني واملرجفني الذين يصدون الناس عن اللحاق بكتيبة اهللا ، واإلغالظ على           
ِ                 والسنة ، فماِل هؤالء القوم ال ي             وارد يف الكتاب     .                     كادون يفقهون حديثا              

ٍ                                          وأخرياً ، فليعلم اجلميع أن كالمي هذا ليس موجهاً لكل شيٍخ أو عاٍمل أو داعية اتقى اهللا سبحانه وكـف عـن                ٍ        ً                                     ً     
        مـع   –   ً                                ً         يناً أن هناك منهم من أجلمه اخلوف إجلاماً                                           َ                          املسلمني وعن ااهدين غوائل نفسه ودخلَها ، ألننا نعلم يق         

       ؤالء أو                                عتزال هذه األحداث وعدم امليل مع ه                وهناك من آثر ا–                            والبالغ يف هذه الظروف احلرجة            وجوب التبيني
      اهللا                                        د يف ثنايا هذه الوريقات ، وأرجـو                                        ومل أكن أقصدهم بالكالم الذي ور                                          هؤالء ،  فهؤالء ليسوا معذورين ،        

                                           ً                                           أن يوفقين إلبراز بعض جوانب هذه املعضلة ، سائالً إياه أن يفتح بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري             سبحانه وتعاىل
    ...       الفاحتني 
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                                                                                                                   جاء عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلما وقال له إن اليهود قوم ت وإم إن                       

ٍ             يعلموا بإسالمي يقولوا يفّ غري ما يعلمون فاختفى غري بعيٍد حبيث يسمع كال                                مهم وال يرونه فسأهلم النيب صلى اهللا                       ّ                           
    .                    هو شرنا وابن شرنا   :                                          خرينا وابن خرينا ، فلما عرفوا بإسالمه قالوا   :                      عليه وسلم عنه فقالوا 

                                       ً                                             ٍ         ٍ                    هذا الرجوع من سفهاء اليهود مل يكن رجوعاً إىل احلق وليس من الفضيلة وال ميت إليها بصلة قريبٍة وال بعيدٍة                  
ِ                              جلليل تانٌ وزر وكذب ، ألنه تغري مل ينب على تغيِر أساسه ومستنده بل مرجعـه                                 بل هو كما وصفه الصحايب ا                                      ٌ         

                                                                                            للهوى وال شيء غري اهلوى ، فعبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه كان يتمتع بصفات مل تتغري بإسالمه إمنا الذي تغري 
  !                      يف طرفة عني وانتباهتها ؟               واحملاسن معايب ؟      ؟                               م فكيف انقلبت تلك الفضائل مساوئ                      هو أنه كان يهوديا فأسل

                                                                                                          تذكرت هذا املشهد وأنا أرى املنافقني وهم يكيلون مكاييل املدح والثناء ، وشهادات التزكية على اجلماعـات            
                                                                                                             والقيادات واألفراد الذين انتكسوا عن طريق اهلدى والصواب فهم عقالء وأخالقهم طيبة ، وأهل علم وفضل ،                 

                                                              سفهاء متهورون ، جبناء ، أهل فتاوى الكهوف واملغارات ، متشنجون                                       وعندهم شجاعة أدبية بينما هم باألمس     
                                                        ً                                 ، وليسوا من أهل العلم وال حيق هلم اإلفتاء وال التدريس ، عجباً واهللا كيف حصل كل ذلك ذه السرعة ؟ 
     عتها                                                                                                              هم تراجعوا عن فتاوى معينة أو أطروحات حمددة ، بينما أوصافهم وعلمهم وأحواهلم ثابتة مل تتغري، وطبي                

                                                                         ً                                             تتراوح بني الثبات أو بطء التغير فال يتناقض أحد يف املوقف منها إال كان ذلك دليالً على اتباعه للهوى ، وقلة                     
      .                                                            ورعه ، وسوء طويته ، وانتهاجه منهج البهتان على سنن سفهاء يهود

              ول املسـارات        ، وحت                   ، وتبدل املواقف                                                                   كذلك تذكرت املوقف الصحيح الذي جيب اتباعه حيال تغري األشخاص         
                                                                            ً                          وهو أن يكون احلق هو احملور الذي يرتبط به املسلم وااهد فيدور معه حيث دار ، حتقيقاً لقول املصطفى صلى          

                                                                                        ال يكن أحدكم إمعة  يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت ولكـن وطنـوا                   (   :                 اهللا عليه وسلم    
       اجلماعة    :(                             ولقول ابن مسعود رضي اهللا عنه )         إساءم                                                   أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساؤوا أن جتتنبوا

           ً                                من كن مستناً فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن   (   :                  وقوله رضي اهللا عنه   )                           ما وافق احلق ولو كنت وحدك  
ٍ                                                                وهذا دليل صدٍق وعالمة رشاد ، وهو النهج القومي الذي ال ينبغي ملريد احلق أن حييد عنه   ،   )             عليه الفتنة               .   

                                             فالرجوع ال يكون فضـيلة إال إذا كـان إىل احلـق         ...                                             ق قدمي ، وهو أحق أن يتبع ، واهللا أحق أن خنشاه       فاحل
       ً                                                                                                          ومقصوداً به احلق ، أما التعلق باألشخاص والدوران يف فلكهم والتأثر بتقلبام فهو سبيل اخلاسرين ، والضعفاء                

                                      ً          شريك له سبحانه فليست لنيب وال لرسول فضالً                                                                         واملنهزمني ، الذين ما عرفوا حقيقة العبودية وأا هللا وحده ال          
  .                         األحبار والرهبان والعلماء    عن 

          ٍ                                                                                                            شتان بني قوٍم تربوا على التقليد والتبعية العمياء ، وعلى تقديس املشايخ والدعاة والرموز فهم يتقلبون معهـم                  
                      هذه اجلموع البلـهاء                                                                                   كيفما انقلبوا ويتيهون حيث تاهوا فمرة ذات اليمني ومرة ذات الشمال من غري أن تسأل     

    ...                                 الوجهة وسبب التراجع وطبيعة التغري    و                              قادا وساستها ومنظريها عن املصري
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                                                                                                       تتبعهم تلك اجلموع الضائعة يف تقلبهم وتلوم وخيرجون من السجن ومتر السنون الطوال ينكصون فيها علـى            
                                    وهم أو يناقشوهم فتلـك اخلطيئـة                                                          ً                       أعقام دون أن يصدق البلهاء أن أشياخهم قد تغيروا فضالً عن أن حياسب            

  .                                                                الكربى والذنب املقيت الذي مس جناب الشيخ املعظم وقداسة الرمز املفخم  
                    وال حرمة تعصمها    –                                                   عن املنهج ، وتغضب النتهاك حرمة الرد عليهم                                                  مجوع تدافع عن الرموز أكثر من دفاعها      

  .                             أكثر مما تغضب النتهاك حرمات اهللا   –        من الرد 
                                                                                        هلوس العاطفي والعالقات الشخصية والظروف النفسية اليت حتكم عالقاا بدال عن ضابط احلب                          مجوع يسريها ا  

  .                 يف اهللا والبغض يف اهللا 
                                                                                                          شتان بني هؤالء القوم وقوم آخرين نور اهللا بصائرهم ربطوا مصريهم باحلق وعاشوا ألجل احلق ، ومل يعظم يف                

  .                        نفوسهم معظم إال بقدر احلق 
ٍ     ٍ        ِ ِ      ، من غري جحوٍد لشيٍء من صفاِتِه اليت                  تغري موقفه من احلق                         به غريوا موقفهم منه كما                        مىت نكص ناكص على عق                

       مـع                                        ّ             ٌ                                             مل تتغري أو ال تتغري ، فال ينكر أنّ فالن بليغ منطيق ، وفالنٌ حاضر البديهة وافر العقل ، وهذه مما جيتمـع     
    .                                       فهذا مقتضى العقل والعدل واحلكمة والشرع                          الضالل حينا ويفارقه حينا ، 

                                        بالدليل ، وأمارة من رجع إىل احلق                                           ّ                ً                        والرجوع إىل احلق يكون بالدليل كما أنّ األخذ باحلق ابتداًء ال يكون إال            
                                                                                                      أنه يرجع من اإلمجال إىل التفصيل ، ومن اجلهل إىل مزيد العلم ، ومن الرأي إىل الدليل ، أما ما كان بضد ذلك      

  .                               دليل والعلم والتفصيل من كل باطل                                     ، فال يكون رجوعا إىل احلق ألن احلق أوىل بال
      ّ                                                                                                       كما أنّ احلق أقرب أن يصدر ممن ليس عليه ضغوط وال تثقل قدميه القيود ، وليس احلق مـا ال يظهـر إال يف                    

  .                                      األغالل ، وحتت والية أهل الضالل ، واهللا أعلم         األصفاد و
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  .                                    أن يتقبلين اهللا يف زمرة الشهداء يف سبيله   :   ج 
              

            إال باهللا وإنا                                                                               مل أشارك يف اجلهاد يف أي جبهة وهذا دليل على أن الذنوب أثقلتين عن ذلك وال حول وال قوة 
                                                                                      ، ولكن نسأل اهللا أن يوفقنا للجهاد على أرض اجلزيرة وإخراج املشركني منها أذلـة                                      هللا وإنا إليه راجعون     

  .        صاغرين  
                                
                                    هد مطارد ، ورسالة إىل أم الشهيد ، ومل                                                           آخر ما كتبت رسالة إىل طالب العلم ، وبدأت بكتابة رسالة إىل جما  :  ج

                    ً                                                                                           أمتكن من كتابتها نظراً لضيق الوقت واالنتقال من مكان إىل آخر يف ظل هذه الظروف احلرجة ، وإذا تيسر يل                    
                                     الكرمي وهي طاغوت العصر عن هيئة األمم      ً                         أيضاً رسالة قد وعدت ا القارئ                              سوف أكتبها إن شاء اهللا ، وهناك  

            وقد تفرقنا    )                 قتيبة التبوكي       أيب    (                                وقت فأحلتها إىل أخي الفاضل                              لكن مل أمتكن يف ذلك ال                            حقيقتها وأهدافها ، و   
  .                                                    ومل أعلم ماذا حصل عنها فأسأل اهللا أن يعينه على كتابتها 

                       
                                                قيدة والتوحيد وما يقوم به دين الرجل مـن                          ً                         ً                أنصح الشباب عموماً بطلب العلم الشرعي وخصوصاً علم الع          :  ج

  .                            ب أئمة الدعوة رمحهم اهللا عز وجل                                                                 تعلم الصالة والزكاة والصيام واحلج وأوصيه بقراءة كتب السلف وقراءة كت
                          وأذكر إخواين الشباب بقـول                                     كل ما يقوله ويراه أنه هو احلق ،                                                 وعلى الشاب أن ال يعظم الشيوخ حبيث جيعل         

                                                                                            مجع العلماء سلفا وخلفا على أن من استبانت له سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مل                   أ  :                   الشافعي رمحه اهللا    
              فإن تنازعتم يف     : (               ّ وقول اهللا عز وجلّ  )                   ماذا أجبتم املرسلني     : (               ّ وقول اهللا عز وجلّ                  ن يدعها لقول أحد         يكن له أ

  .                 ّ         ومل يذكر اهللا عز وجلّ العلماء   )   ٍ                      شيٍء فردوه إىل اهللا والرسول 
  .                         أي اسألوهم باحلجج والرباهني   )                                                   فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر  (   ه     وقول
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                                                                                ّ       ّ                      يف حقيقة األمر ليس هناك تعارض فإن اجلهاد من األشياء اليت أتى ا حممد صلى اهللا عليه وسلّم ، وكـلّ                     :   ج  

  .  ٍ                                ّ                      ً شيٍء أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم فهو من العلم هذا أوالً 
                              صلى اهللا عليه وسلم ويبحثون عن                                ف الصاحل كانوا يتعلمون سنة حممد                                   إن الصحابة رضي اهللا عنهم والسل       :      ً  ثانياً  

                أيتـهم يف أول                هللا اركـيب ر             يا خيل ا    :                                                                        أحاديثه ومع ذلك فهم جياهدون يف سبيل اهللا وإذا نادى منادي اجلهاد             
                                                                                               ولكن مشكلتنا يف هذا العصر أن علماءنا الذين تعلمنا على أيديهم مل ينفروا للجهاد وقصروا يف هذا              الصفوف ، 

  .                ّ                                                             اجلانب فكل من تعلّم على أيديهم اكتسب هذه الصفة وهو ال يشعر وال حول وال قوة إال باهللا 
                                            ، وعلم مستحب وهو املفضول فـإذا كانـت                                                             ً           والعلم علمان علم واجب وهو الفاضل وهو الذي ذكرته آنفاً           

                                                                                                أراضي املسلمني وأعراضهم وثروام قد وقع عليها أعداء اهللا فليترك املستحب ألجل الواجب وهو الدفاع عـن     
  .                      أراضي املسلمني ومقدسام 

                     
                                                                         عبد العزيز عبد القادر يف كتابه العمدة يف إعداد العدة ، ولكـن                        ّ                            أحسن من تكلّم على هذه الشبهة الشيخ        :    ج  

                                                                                                  أقول إن الذين يدندنون ذه الشبهة وهم دعاة الصحوة وزعماء التعايش يف احلقيقة أم كذبة فهم يف واقعهم مل  
             املسلمني فهم                               لكي يدافعوا عن أعراض ومقدسات ً اً                                                             يربوا الشباب على التربية اإلميانية الروحية ومل يعدوهم إعداد     

  .             دجاجلة العصر 
                                      

                    
ٍ                                              عجيب أمر الذي يفرق ، يف فلسطني البيت املقدس واحتله اليهود بدعٍم من أمريكا ، ويف اجلزيرة البيـت                  :    ج                                                             
                            القواعد العسكرية والثكنـات                                   رة من قبل األمريكان وقد أنشؤوا                                              ام واملسجد النبوي وحمتل بطريقة غري مباش         احلر

                                      وبعضهم جييزها هناك أما يف اجلزيرة ال                            ً        ات األمة فما هو الفرق إذاً ،            ا ثرو                       واملستوطنات فيها وبو     ..             العسكرية    
                        ة واحدة والسـبب واحـد                       ضيق على ااهدين العل                                                     ، ملاذا يقول إن هنا يضيق على ااهدين عجيب وهناك ال ي   

    ً       ٍ سواًء بسواٍء
                                      

   
                                                                                                            احلمد هللا مر معنا مرحلة وهي قبل غزويت نيويورك وواشنطن القلة القليلة من يفقه الواقع لقلة دعـاة التوحيـد          

                                                             يفقه الناس بواقعهم حىت اآلن ولكن بفضل اهللا عز وجل بعـد                  ٌ                         سف قليلٌ من الدعاة والعلماء               لناس ولأل          وتوعية ا 
                          وهذا يدل على إخـالص       ً اً                                                                                 الضربات املباركة أصبح كثري من شباب األمة وعوام املسلمني من يفقه الواقع جيد            

  .                دم كما هو مشاهد                                                            اإلخوة األفاضل نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء واحلمد هللا األمر يف تق
 
 



 

 ٢٥
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         لتشويههم                                                                                                   يف حقيقة األمر أين ال أستطيع اجلزم بكل شخص من هؤالء األدعياء أنه يصف ااهدين باخلوارج                 
            ٌ                          ً                                                       بل منهم نسبةٌ قليلة تصفهم ذا الوصف جهالً ولكن األكثر من هؤالء األدعياء أخذوا هـذا األسـلوب مـن     
                                                                                                           األنظمة العميلة يف بالد املسلمني بالدعم املادي واملعنوي وعلى العموم األدعياء يتقاضون رواتـب وعـالوات                

   .                                  شهرية ملاذا ألجل هذا العمل وأمثاله 
 
                        

                                                                                                              يف احلقيقة  هناك علماء استفدت منهم إما عن طريق الدروس العلمية أو عن طريق املناقشات ولكن العامل الذي               
               ً                                                                                             استفدت منه كثرياً عن طريق كتبه ورسائله وعن طريق االتصال معه عرب االنترنت وهو قدويت يف هذا العصـر                   

                                                                                         رباين أبو حممد املقدسي عاصم الربقاوي فك اهللا أسره وثبته على احلق حىت يلقاه هذا الرجل أثر يف                       اإلمام العامل ال  
  .                                                                           نفسي صدعه باحلق وسجنه وأعماله فأسأل اهللا عز وجل أن جيمعين وإياه يف الفردوس األعلى 

                                  
                       

                                                               على سبيل املثال وغريهم كانوا يهتمون بشيء واحد وهو النتيجـة                                                     إن هؤالء الرموز كدعاة التعايش مع الكفار      
                                                                                             ً      فكانوا يهتمون بالنتائج أكثر من املنهج فمنهم من سجن ومنهم من ضيق  عليه ووجدوا أم مل ينتجـوا شـيئاً    
                                               ً                ّ                                وكثري من الشباب تراجع عنهم فكانوا حيسبون هلا حساباً فغريوا بزعمهم خطّة الدعوة إىل اهللا ويف احلقيقة هؤالء   
                                                                                                       ما فقهوا منهج حممد صلى اهللا عليه وسلم والرسول صلى اهللا عليه وسلم أخرب يف احلديث الصحيح أنه يأيت النيب            

                   صلى اهللا عليه وسلم                                     يب يوم القيامة وليس معه أحد فهذا النيب                                              يوم القيامة ومعه الرهط والرجل والرجالن ويأيت الن
  .                                                            ، بل جعل اهتمامه كله منصب على التبليغ والقيام مبا أمره اهللا به         النتائج         مل يهتم ب

                 وال قـوة إال               وال حول   ً اً                                         ً                                            فأصبح كل واحد من هؤالء الدعاة جيمع له مجهوراً وكل منهم يتنافس من أكثر أتباع              
                                                                                  ومنهم من أغري بالدنيا وزخرفها نسأل اهللا الثبات حىت املمات يف احلقيقة له أثـر               ،          م بشر                     باهللا وقبل ذلك أل   

                                                                                                   على شباب األمة ملاذا ألن هناك خطأ ارتكبه كثري من الدعاة والعلماء وهو أم علقوا الناس باألشخاص وهـذا     
                              اس بالكتاب والسنة ألن األشـخاص                                                                       مزلق خطري واليوم جنين مثاره وعلى الدعاة والعلماء واإلخوان أن يعلقوا الن   

  .                                                                    يتغريون لكن كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم باقية حىت قيام الساعة 
            

                                                                                                                نعم كتاب ريب وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأنصح بقراءة كتب أئمة الدعوة واقتنائها وعلى سبيل املثال                  
  .                                         رسائل واملسائل ، وغريها من مؤلفام رمحهم اهللا                   الدرر السنية ، وال

                           حممد املقدسي والشيخ ناصـر                                    والشيخ أمحد اخلالدي والشيخ أيب                                                أما من املعاصرين مؤلفات الشيخ علي اخلضري      
                                                       احلق أحق أن يتبع ففيها من التأصيل ملسائل التوحيد                                     ً                             ، ولو كان بعضهم قد أظهر شيئاً من التراجع إال أن                   الفهد  
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                                                                                              ما ليس يف غريها وال مينع تراجعهم من االستفادة مما كتبوا وحنن حبمد اهللا نعرف الرجـال بـاحلق وال                واجلهاد
  .                               نعرف احلق بالرجال ، واهللا املستعان 

                   
  :   هو 

                                 عمون أم آمنوا مبا أنزل إليك                           أمل تر إىل الذين يز      (                                                   التحاكم إىل غري شرع اهللا عز وجل قال اهللا تعاىل            - ١
                                                                                                         وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشـيطان أن                  

                                                                                    مثال ذلك من واقعنا التحاكم إىل نظام العمل والعمال ، والتحاكم إىل الغرفـة                )          ً      ً   يضلهم ضالالً بعيداً  
  .                                        التجارية وغريها من النظم اليت ختالف شرع اهللا 

                                       فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقـد         (                                                          السكوت عن الطواغيت وعدم الكفر م قال اهللا عز وجل            - ٢
                                                         وهذا واقع طبقة كبرية من الشباب يسكتون عن الكالم يف             ).                                         استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا       

                يه وسلم يسـب                                      هؤالء أن رسول اهللا صلى اهللا عل                                       لس وال يبينون إلخوام وما علم                     الطواغيت يف اا  
                 للشيخ حممد بـن     "                 مواضع من  السرية   "                 منهم ويكفرهم انظر                                   طواغيت عصره ويسفه أحالمهم ويتربأ   

  .                  عبد الوهاب رمحه اهللا 
                                                                              ً       ً              شرك األحياء وهي طاعة املخلوق الطاعة املطلقة وإن كانت ختالف شرع اهللا مثل أن يرد حديثاً أو آيةً               - ٣

  ،  )                        ً                          أحبارهم ورهبام  أرباباً من دون اهللا واملسيح ابن مرمي       اختذوا   (               ٍ              من أجل قول رجلٍ  قال اهللا تعاىل 
   .                                                                  وقد تكلم على هذا األمر الشيخ عبد الرمحن بن حسن وجعله من شرك الطاعة 

  
     

                   املعنوي والنفسي وكل                                                                                         أوصي الشباب بااللتحاق بقافلة اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل وأن يقدموا الدعم املادي و             
                                                                          ّ                          مجاهدين األبطال الذين هجروا الدنيا وزخرفها من أجل أن ينالوا رضوان اهللا عز وجلّ ورفع راية                             ا يطيقون لل   م

  .            ال إله إال اهللا 
                                          هم أو مسميام وأن يهجروا حياة الـذل        ؤ                                       ً                        وعلى الشباب أن ال يتعلقوا باألشخاص بتاتاً مهما كانت أمسا         

   .                 حتت أرجل األمريكان                                       ً واالستعباد والترف ، وأن جيعلوا األرض جحيماً 
   

                                                                                                            أوصي العلماء بأن يعملوا بكل ما علموه وإال اجللوس يف البيت والبكاء على اخلطيئة خري هلم مـن هـذا                    
   )                          لتبيننه للناس وال تكتمونه   (                        وأذكرهم بقول اهللا عز وجل 

    
                                           حلفائها بأن يثبتوا على هذا الطريق وال                                                                          وصييت إىل رفقاء دريب وأحباب قليب وإخواين الذين أقلقوا أمريكا و          

                                                                                                              يغريوا وال يبدلوا وليعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرب أنه ال تزال طائفة من أميت على احلـق                     
   .             ذا احلديث                           بشر كل جماهد يقاتل أعداء اهللا                                     يقاتلون حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك فلي
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                                                                   ى اهللا عليه وسلم بأن بطاعتهم طاعة هللا ولرسوله ومبعصيتهم معصية                                               وأوصيكم بطاعة األمراء فقد أخرب صل     
                         ال طاعة ملخلوق يف معصية       :                                                                                هللا ولرسوله إال إذا أمروا مبعصية فال مسع وال طاعة قال صلى اهللا عليه وسلم                

  .      اخلالق 
        ووضع                                                                                                    وليعلم إخواين أن ما يأتيهم من تضييق وهم وغم فقد ضيق على قدوم حممد صلى اهللا عليه وسلم                 

                                                                                                           عليه سال اجلزور بأيب هو وأمي واختفى يف الغار ثالثة أيام وهاجر إىل املدينة وعذب أصحابه وهاجروا إىل                  
  .                                                                          احلبشة رضي اهللا عنهم فليثبتوا على هذا الطريق حىت مين اهللا عليهم بالشهادة يف سبيله 

                                       
                  

                                                                                                            العجيب أن هذا العذر يتعذر به حىت اخلمار الذي يبيع اخلمر يف البار يقول أنا مـأمور وأطلـب الـرزق                  
           ً                                                     ً                                   ألوالدي وأيضاً الراقصة يف املرقص أعزكم اهللا تقول أطلب الرزق ألوالدي وأيضاً الزانية تأخذ املال وتقول           

  .                                           ألوالدي فهذا العذر ال يقبله عاقل ناهيك عن شرع            أطلب الرزق 
                                                                                 ن فهذا كذب من الذي أتى بك من بيتك إىل هذا املكان لكـي تتجسـس علـى                                      وشبهتهم أم مأمورو  

                                                                                          ااهدين وتتبعهم وتدامههم وتالحقهم فليعلم كل من يفعل هذا أن أبا جهل أفضل منه ألنه رفض أن يروع 
                                                                 ه ، أما هؤالء فهم كالب أجناس وهذا إنذار أنذر به كل من يطارد             نساء                                ت حممد صلى اهللا عليه وسلم  و          بنا

  .                                                           ااهدين ويدامههم يف البيوت أنك اهلدف القادم بإذن اهللا للمجاهدين 
                                                                                                     وليعلموا أن معاونة األمريكان بأي نوع من اإلعانة على املسلمني أا ردة صرحية وقد أمجع العلماء على أن         

   .                                        غريها من سبل اإلعانة أا كفر خمرج من امللة                أو باملال أو                       اإلعانة بالرأي أو بالنفس
                                    

            
  .       يوضحوا                                                                      مل تثق م ألم خانوا كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وكتموا احلق ومل 

                                                                                                              ولن تعدم األمة من العلماء الربانيني فقد أخرب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  أن اهللا يبعث لألمة كل مائة                    
  .                                                  سنة من جيدد هلا أمر دينها واحلمد هللا ما زال يف األمة اخلري 

                                           
                          

                                                                                                      منهج الردود منهج شرعي ال غبار عليه ، وإن مل يكن هناك رد فكيف يعرف احلق من الباطـل وقـد رد                
                                                        ً                          ً أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضهم على بعض وقد رد أيضاً السلف بعضهم على بعض وأيضاً 

                                                   ً                       الضالل وكتب أئمة الدعوة مليئة بالردود على املخالف سواًء املخـالف يف                                            ردوا على أهل البدع والزيغ و     
  .              الفروع واألصول 

  .                                                                                         ويف احلقيقة الذي يقول فيها تضييع للوقت فهؤالء يعظمون الرجال وال يريدون أن يرد عليهم أو خيطؤون 
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                          سبيله يرضى ا عنا ويضحك                                                                  ويف اخلتام أسأل اهللا عز وجل أن يرزقنا اإلخالص يف األقوال واألعمال وشهادة يف
                                                                                ً                               ا إلينا إنه مسيع جميب ونشكر جملة صوت اجلهاد على إتاحة الفرصة لنا وتواضعهم معنا سائالً املوىل جل وعال                   

  .                                                                                 أن حيفظهم  ويبارك يف أعماهلم وأدعو إخواين بالتعاون معهم والدعاء هلم واحلمد هللا رب العاملني 
     

 
 
 

                       
      

                  أيها الناس مالكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدمت عن نصر اهللا فلم ينصركم ، حسبتم أن العزة للمشرك                                                                                                              
         وعـدوكم                                                                                                   وقد جعل اهللا العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني ، يا وحيكم أما يؤملكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو اهللا                 

     وبكم                                                                       باؤكم ، يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادت الدنيا ، أما يهز قل                                                ر على أرضكم اليت سقاها بالدماء آ        خيط
                                                                                 لكم قد أحاط م العدو وسامهم ألوان اخلسف ، أفتأكلون وتشربون وتتنعمون                                    ٍ    وينمي محاستكم مرأى إخوانٍ   

     !! .                     ار وينامون على اجلمر ؟                                                    بلذائذ احلياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب وخيوضون الن
                                                                                                                يا أيها الناس إا قد دارت رحى احلرب ونادى منادي اجلهاد وتفتحت أبواب السماء ، فإن مل تكونـوا مـن                    

   .                                                                                 ً            فرسان احلرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها ، واذهبوا فخذوا اامر واملكاحل يا نساًء بعمائم وحلى
        أو ال ؟ 

                            صنعت هذه اللجم والقيود ؟                 يا ناس أتدرون مم   ..         وقيودها     مها                  فإىل اخليول وهاكم جل
                                          ً                                                               لقد صنعها النساء من شعورهن ألن ال ميلكن شيئاً غريها ، هذه واهللا ضفائر املخدرات مل تكن تبصرها عـني                 
                 ً                                                                                    الشمس صيانة وحفظاً ، قطعنها ألن تاريخ احلب قد انتهى ، وابتدأ تاريخ احلرب املقدسة ، احلرب يف سبيل اهللا         

  .                               يف سبيل الدفاع عن األرض والعرض  مث
                                                                                                                    فإذا مل تقدروا على اخليل تقيدوا فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وظفائر إا  من شعور النساء ، أمل يبـق يف                     

  .              نفوسكم شعور ؟ 
                                              ميدي يا عمد املسجد وانقضي يا رجوم وحترقـي يـا     :                                                      وألقى اللجم من فوق املنرب على رؤوس الناس وصرخ          

    ."     ً                           كمداً ، لقد أضاع الرجال رجولتهم         ً  قلوب أملاً و
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                                   وموضوعها هو احلوار مع الطواغيـت ،                                    منشورات مجاعة اجلهاد املصرية ،                                              هذه الرسالة تعد النشرة السابعة من       
                                                                                                                   ذلك الفخ الذي ال ينطلي على عاقل وإمنا هو مبثابة الوسيلة املتاحة حلفظ ماء الوجه لكل من أرهقته تكـاليف                    

                                                                                      االبتالء ، هو عذر قد جيد قبوال لدى اجلماهري يستطيع به املنهزمون أن يتراجعوا عن ثوابتهم دون             الطريق ومشقة
  !                  وال سجون املرتدين    !                                                                                     أن متتد إليهم األصابع بإشارة الضعف واخلور والنكوص، فهم مل يرهبوا سياط اجلالدين            

                صـاروا بعـده      !!                  تيجة حوار عقلي      ون   !!                                              بل هم وصلوا إىل تلك القناعات مبحض إرادم        !                    وال صولة الكافرين    
    !!!      ً                                     شجعاناً يرجعون إىل احلق ؛ والرجوع إىل احلق فضيلة

                                                                                                         حنن نعرف جدال املخالف باليت هي أحسن والدعوة إىل اهللا والبالغ والتبيني وإقامة احلجج وإمساع كـالم اهللا                  
                           الزمان والـيت هـي يف                                احلوار املزعومة يف هذا                                       شرعية، ونعرف يف نفس الوقت دعوات                            وحنو ذلك من املعاين ال    

   .                                                  حقيقتها تنازالت بدل املنازالت وتراجعات بدل املراجعات 
                                                                                                   هذه الرسالة عاجلت هذا املوضوع مشرية إىل واقع الدعوة يف مصر من خالل مخسة فصول مليئـة بالنصـوص              

               ا الشـرعي ،                                                                                                    املؤثرة والنقول الطيبة والشواهد احلية على أهداف دعوات احلوار وحقيقتها ومثارها املرة وحكمه            
   .                                                           واستعراضها اليوم مفيد يف واقع احلركة اجلهادية  يف جزيرة العرب 

                                                                                         خصص لبيان كفر الطواغيت ووجوب جهادهم وهذا منطبق على واقع احلكـام يف جزيـرة                   :           الفصل األول 
  .                      مستند تكفري هؤالء احلكام                      ً         العرب ، وقد تضمن نقوالً واضحة يف 

                                ، وأا كانت وسيلة من وسائل                                            اغيت للتنازالت سنة قدرية ال تتبدل                     أن طلب الطو             حتدث عن     :            الفصل الثاين 
ِ     وِإن كَادواْ لَيفِْتنونك عِن     :             عليه وسلم                                                  ً                         أعداء الدين يف قدمي الزمان وحديثه ، قال تعاىل خماطباً رسوله صلى اهللا                   ِ ْ  َ  ْ    َ    ِ 

 هرا غَينلَيع ِريِلتفْت كا ِإلَينيحالَِّذي أَو    َ     َ     ِ  ْ  ِ    َ ِ       َ    ِ ِ      ً   َ ِ  ً ولَوالَ أَن ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا قَِليال    ً ِ  ً وك خِليالً   َّ   ً  ِ ُ وِإذًا الَّتخذُ  َّ  َ ِ   َ       ِ   َ َ       َ   َ  َ  َ   
                             ومتييع قضية الدعوة وأنه                                                               مناذج من احلوار مع الطواغيت وآثاره يف طمس معامل الدين                 عرض    :                والفصل الثالث   

  .                     وز أن تكون هي دين اهللا                                                            ينتهي ا إىل تفريغها من مضموا ومتيزها ليجعلها صورة مشوهة ال جي
           الرباءة من               األوىل ضرورة     :                  وتضمن مسائل                                      املسلمني من احلوار مع الطواغيت                خصص لتحذير     :              الفصل الرابع 
                        مترير مسألة احلـوار               فال يصح                       بطالن مهادنة املرتدين            والثانية                    ركن التوحيد،                       أن الكفر بالطاغوت             الطواغيت و 

                     ً        فإذا كان القائد أسرياً مل يصح               بطالن والية األسري        الثالثة    ، و           مع الكفار                                  والتفاوض مع الطواغيت حتت اسم اهلدنة 
                                                       ى فيجب على الشباب التحرر من متابعة الكرباء فيما                                   التحذير من التقليد األعم            الرابعة      ، و                        أصال نيابته عن أتباعه   

  .          علم بطالنه 
                                ل الذي ال خييب منتظره والوعد                               عن نصر اهللا وأنه األم                  هذا الفصل       ً                وأخرياً حتدث الكاتب يف        :            الفصل اخلامس 

                                                                                                                  الذي ال خيلف وأن ما عدا ذلك لن يكون إال التراجع باسم احلوار الذي لن ينتهي عند حد إال حـد الكفـر                        
ِ      َ   َ    ِ  َ      ُ    َّ ِ   وقَالَ الَِّذين كَفَرواْ ِلرسِلِهم لَنخِرجنـكُم من أَرِضنآ أَو لَتعودنَّ ِفي  :                           دين الكافرين ،قال تعاىل             والدخول يف    َ    ِ  ِ   ِ ْ   َ َ    ِ َّ   َ  َ   اِملَِّتن   ِ َّ ِ 

 الظَّاِلِمني ِلكَنهلَن مهبر ِهمى ِإلَيحفَأَو   ِ  ِ َّ     َ  ِ  َ         ِ  َ ِ     َ َ ، ِعيِدو افخقَاِمي وم افخ نِلم ذَِلك ِدِهمعِمن ب ضاَألر ـكُمنِكنسلَنو ِ  ِ          ِ َ          ِ   َِ    ِ  ِ      ِ    َ    ُ    ِ   َ     
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ِ        ٌ          ٌ           حني  يتشد ق  امل غرض ون  بأن  اجل ه اد  وسيلة  وليس  غاية  ، فإن هم     َّ    َ     ُ           -   وإن كانوا يقصدون  منكر ا من القول  ِ               َ                
ِ                َ            ُ َ              ٌ      ٌ       َّ اص د  عديدة  للجهاد  قد ت نسى وي غف ل  عنها من يغف ل ، فاجلهاد  وسيلة  شريفة  كما أن                      يلفت ون الن ظر إىل مق-      وزور ا        ٍ       ِ  

      َ   َّ        ُ                 ٌ                                       ُ         ٍ      ٍ     األعمال  كل ها وسائل  لرضا اهللا ، ولكن  اجلهاد  اختص  مزيد ا على ذلك  بأن ه وسيلة  ي وصل  ا إىل مجلة  عظيمة  من 
ِ األمور  املطلوبة  شرع ا ، فهو وسيلة  دفع  الع دوان          ِ    ُ                  ٍ        ٍ ِ   ِ     ، ووسيلة  الد عوة  إىل اهللا ، ووسيلة  إقامة  اخل الفة  يف         ِ     ُ                ِ      ُ         األرض 

ِ        ِ  وحتكيم شرع  اهللا يف أرض  اهللا ، وهو أحد  موار د املال  لدول ة  اإلسالم  ، إىل ما فيه  نفس ه  من الفضائل  العظيمة              ِ ِ     ِ            ِ      َِ      ِ       ِ                   ِ          ِ         
ِ            ّ    ِ                                       والعبادات  من الش هادة  ال يت متن اها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واجلرا                     ِ         حة يف سبيل اهللا ، وحراسة  املسلمني         

ِ                   ِ           والرباط على ثغور ه م ، ورأس  الفضائل وأساس ها حتقيق  الت وحيد  هللا  وجتريد  القصد  له ، إميان ا به  وتسليم ا للنفس              ِ   ِ                                      ِ  ِ                
ِ  وكفر ا مبا سواه  وجتر د ا من ش                ِ   واملال والدم إليه  ،                          ر ك  اهلوى ، وش ر ك  الشيطان ، كما قال أبو عبد اهللا ا                                ِ             ِ بن القي م         
 :                 رمحه اهللا يف ميمي ته 

                     
                     



                     
                     



ٍ       ٍ            وكل  عمل  وعبادة  شرعت ملقاصد  ِ             فإن ها وسيلة  إىل هذه املقاص د ، وهذا غري  ؛     ُّ                ٌ             املعن ى اآلخر  للوسيلة  ِ        ِ          
ِ              َّ ال ذي ي راد  به ما مل ي شرع  إال  لغري ه  ، والقتال  يف سبيل  اهللا مم ا ذكره  اهللا غاية  للبشر  كل ه م فقال عز  وجل   ِّ    ِ      ً                    ِ       ُ           ِ ِ    َّ                       َّ  ﴿   إن َّ  

ِ       ُ  َ  اهللا اشترى من امل ؤمنني  أنف س ه م وأموال ه م بأن  هل م اجلن ة  ي قاتلون يف سبيل  اهللا  في قت ل ون  و    ِ               َ      ُ  َّ      َ          ُ        ُ               ي قت ل ون وعد ا عليه  حق ا      ِ           ُ    
ِ ِ         يف الت وراة  واإلجنيل  والق رآن  ومن أوف ى بعه د ه  من اهللا﴾       َ         ِ   ُ      ِ        ِ         فج ع ل الع وض  الن فس  واملال والقتل والقتال ، والثمن                                        ِ       

 .    اجلن ة
ٍ             ِ ِ             ٍ   ِ         ٌ       ٌوتقسيم  اجل هاد  إىل جهاد  طلب  وجهاد  دفع  تقسيم  م جمل  صحيح  بال م ري ة  لكن يف تفاصيل ه  م سام حة       ِ       ٍ     ِ         ِ    ِ          ، 

ِ    وج ماع  مقاص د  اجل هاد  الوصول  إىل حق  هللا  أو ل عب اد ه ، أو التخل ص  من ظ لم  وق ع  عليه م ، وه ذ ا على اإلمجال  ،            َ        ِ      َ    ٍ  ُ      ِ ُّ             ِ     ِ     ِ        ُ        ِ    ِ    ِ  ِ         ِ  
 .         ِ  ُ         ُ  ِ  َ  َ    َّ  ولذلك ضواب ط  وت ف اص يل  ليس  ه ذ ا حمل ها

ِ    وي شرع  اجل هاد           :  لرد  العدو  الكافر  ودفع ه  وإرهاب ه  ورد ع ه  ، وهو أصل  ج هاد ِ    ِ  ُ           ِ ِ      ِ ِ       ِ ِ     ِ                  الد فع  ، وال فرق  يف الكافر   ِ                   ِ      
ِ                الص ائل  بني  أن يكون  من بلد  من صال  عليه م ، وأن يكون  من بلد  أ خرى ، ودفع  الص ائل  مشروع  وإن كان                  ُ   ٍ       َ             ِ     َ        ِ       َ            ِ      

ِ م سل م ا إال  أن  الكافر  يزيد  بثالثة  أ مور    ُ   ِ                 َّ   ّ      ِ   : 
ِ  أن ه  ي طلب  يف ق تال ه  اإلثخان  بنص  القرآن   :     ُاألو ل             ُ        ِ ِ  ِ             :﴿ ا لقيت م  ال ذين كفر وا فضرب  الر قاب  حت ى فإذ      ِ                     َّ          

ً                      إذا أثخنت م وه م فشد وا الو ث اق  فإم ا من ا بعد  وإم ا فداء  حت ى ت ض ع  احلرب  أوزار ه ا                         َ                         ﴾   أم ا الصائل امل سلم  فيدف ع ه ،   َ        ُ               

  
 


 



 

 ٣١

 

٣١  

ِ   لذلك  حكم  اإلجهاز  على اجلريح                                           ُ        ِ    ِ        بأخف  ما يندف ع  به  وينتقل  إىل األشد  إن مل يندفع باألخف  ، وخيتلف  تبع ا           ِ                
ِ وات باع  امل دب ر   ِ ُ    ِ      . 

ٍ  أن  صيال امل سلم  يكون  باعتدائ ه  على حق  ملسلم  آخر ، ومنه  الوالية  الص حيح ة  بال موجب   : والثاين         ُ        ُ                   ٍ             ِ ِ       ُ        ُ        َّ  
ِ            َ     ِ  صحيح  يف حال  الب غاة  ، أم ا الكاف ر  فحكم ه  للم سل مني  صيال  منه  عليه م ، وإن كان  بال ق تا         ٌ        ِ             ِ            ِ       ِ       ٍ ٍ           َ َ       ل  كأن استخل ف ه  من ال    

ِ       ّ  يعل م  حال ه  ، أو ارتد  بعد  أن كان  م سلم ا ، أو غري ذلك ، وعليه  يكون  ق تال  احلاك م  امل رتد  أو الز نديق  املتسل ط               ُ    ِ  ِ     ُ   ِ  ُ      ِ                         َ                      َ     َ   
ٍ        ُ              على شيء  من بالد  امل سلمني  من جهاد  الد فع  ال ج هاد  الط لب ، وهذا حمل  ات فاق  من الف قهاء ي علم  من ت      ُّ            َّ     ِ    ِ     ِ       ِ           ُ    ِ ِ  فاصيل        ٍ            

ِ  كالم ه م يف اخل روج  على احلاك م  امل رتد  ومعاملت ه م إي اه  م عامل ة  من ي قات ل  دفع ا ، ويلز م  من أخرج ه  من معىن الد فع                                     ُ         َ َ             ِ  ِ          ُ    ِ  ِ          ِ   ُ       ِ  ِ  
 .          ِ     ُ ِ      ٌ      ٌ       َ ُلوازم  كثرية  باطلة  ال حتتم ل ها هذه  الن بذ ة 

ِ  ات فاق  الف قهاء  على تسمية  دفع  الص ائل  الكاف ر   :     َّ ِ  ُوالث ال ث    ِ      ِ        ِ     ِ          ِ   ُ          جهاد ا ، واختالف ه م يف تسمية  قتال  الص ائل         ِ      ِ         ُ              
 .                         ِ                املسلم بذلك ، ويتفر ع  على هذه التسمية  أحكام 

ِ                               وجهاد  الد فع  على درجات  يف التعي ن  والوجوب  ، فيختلف  باختالف  ما ي دفع  عنه ، فالدفاع عن مكة                   ِ         ِ          ٍ           ِ           
ِ            لماء وااهدين والصلحاء آكد  من غري ه يف العباد                                                       واملدينة وبيت املقدس آكد  من غريه يف البالد ، والدفاع  عن الع                                

ِ                                     ُّ     ، والدفاع عن أعراض املؤمنات الطاهرات ، واهلامشي ات  الصاحلات ، آكد  من غريه يف األعراض ، وكل  ذلك                                               
 .          وكيد  متحت م 

ِ                                                     كما أن  جهاد الدفع خيتلف  باختالف  الضرر الناشئ عم ن ي دفع فمن ي فسد الدين والدنيا أشد  ممن                        ّ       
 -                   دون مال عام ة املسلمني–                                                                     ِ ِ  يقتصر ضرره على الدنيا وحدها ، وهكذا ولذلك كان دفع  الرجل للصائل على مال ه  

                                        ً                                                 مشروع ا غري متحت م عليه جلواز أن يبذل ماله ابتداء  ، خبالف الصائل على العرض ألن ه مما ال ي بذل حبال ، 
ِ                  قلب باإلميان  إذا أكر ه  على ذلك                      ُ     ً                      والصائل على الدين يسوغ  رخصة  موافقت ه  مع اطمئنان ال          . 

ِ     ِ                                                     وخيتلف  جهاد  الد فع أيض ا باختالف  صولة  العدو  الصائل ، فدفع  العدو  حني يدخل البالد اليت يسكنها                              
                                                                     ُ                    املسلمون آكد  من دفعه حني يصل  إىل البوادي وال يدخل البالد ، ودفع ه  على من دخل داره أشد  وجوب ا من 

ٍ      األخري األعرج  ومن يستطيع شيئ ا من الدفاع ، وال يقول قائل  بأن ه جيوز للمعذور حينئذ  أن                 غريه حت ى ال ي عذر يف                       ٌ                          ً                          
 .                       ي سلم عرضه وال ي قاتل دونه

ِ       ِ    ومن املقاص د  ال يت ش رع  اجل هاد  ألجل ها          َّ    ِ  ِ          : 
ِ      ُ ُّ          الدعوة  إىل اهللا  ، والثأر للم سلمني  وح رمات  اإلسالم ، وطلب  الر زق  ، وك ل ها ثابت  با                    ِ                         ِ    َِّ             ِ    ألدل ة  الص حيح ة  وسي عرض        ُ     

ُ      يف أعداد  م قبل ة  إن شاء اهللا  تعاىل           ٍَ      ٍ       . 
ٍ                  ِ    ِ ِواهللا أعلم وصل ى اهللا  على نبي نا حممد  وعلى آله وصحاب ت ه  أمج ع ني                 ُ    َّ            . 

 
ٍ         عبد  اهللا  بن  ناص ر  الر شيد        وكتبه    ِ        ِ      صبيح ة  اخل ميس  اخل ام س  والعشرين  من رمض ان  العام  الرابع  والعشرين  ب            ِ        ِ     َ                   ِ  ِ َ    ِ   َ   َ       عد   

ِ األربع مائ ة واأللف         ِ   ِ    . 
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 أحد املطلوبني التسعة عشر ببالد احلرمني

 

            اهللا سـت                 للشهيد عنـد         : "                                               عن املقدام بن معد يكرب قال قال رسول اهللا           "
                                                                                 خصال يغفر له يف أول دفعة ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب ويأمن               
                                                                              من الفزع األكرب ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خري من الدنيا ومـا       

  "                                                               فيها ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ويشفع يف سبعني من أقاربه
 - رواه الترمذي -

ـ                            األبيات اليت قلتها يف أخي            ه بعض     هذ             در على أيدي  غ                  والذي قتل برصاص ال  )    ائد ز  (                                    عبداإلله بن سلطان العتييب املكىن ب
            ً       ً     حىت قتل شهيداً ، مقبالً                                                           ً      ً             يف مواجهات السويدي اليت كان فارسها املغوار ، الذي أبلى بالًء حسناً                       والدينار                عبيد الدرهم 

      ...        غري مدبر 
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 حممد بن أمحد السامل/ يكتبها 



 
 
 
 

   َّ                                 أالَّ يصغوا ويستمعوا للمخذلني واملرجفني -                                       وخباصة الذين يعيشون يف جزيرة العرب     -                      أوصي إخواين ااهدين    
  .                    س بلبوس الدين والعلم        ، ممن تلب                                                                     ، الذين يثنون األمة عن اجلهاد ، ويزجون ا يف مهاوي الذلة و الرضى بالدون 

                                                                                               أولئك الذين إذا رأوا الشباب يتراكضون إىل ساحات اجلهاد زاد مههم وخافوا ووجلوا أشد الوجل و سعوا بكل 
     ..!!                                                                     ما أوتوا من قوة وجدل لكي يصدوا الشباب عن اجلهاد والدفاع عن حياض الدين 

   :                                 هؤالء أيها ااهدون بسعيهم املأزور 
                إال أـا أتتـه     ..                                                             موا له من املكاسب واملصاحل ما مل يكن حيلم ا من عبيده املرتدين        وقد   !!  ؟  ..               خدموا الصليب   

     ..!!                          غنيمة باردة من رجال الدين 
                 عن بعض احملللـني  -                 ستشهادية يف فلسطني                               مفيت آل سلول حبرمة العمليات اال             أيام فتوى  -                   فاليب يب سي نقلت     

                                                        ه الفتوى الشتراها مباليني الدوالرات ولكنها أتته غنيمة                                   لي لو عرض عليه شراء هذ      ي                   إن الكنيست اإلسرائ    :       قوله  
     ..!!      باردة 

                                كي مينع الشباب من اجلهاد ؟ إال أنه   ]             السي آي أيه   [                                                           وكم ستدفع أمريكا لسلمان العودة لو أرادت جتنيده لـ          
     ه يف                 عندما استضـاف    )            فريد مان     (                                    وقال للصحفي األمريكي اليهودي      –               فيما نعلم    –                          تكفل ا من دون مقابل      

      ...!!       سبتمرب  ١١                                    أن مشروعه القادم هو منع تكرار أحداث   :              مرتله بالقصيم 
                        وخسـروا يف الطلـب      –                      كغريه من املطلوبني     –                                                          وكم أرهق ااهد علي الفقعسي أمريكا ومباحث آل سلول          

    عدو   (     لـ١  ً غةً                                                                ً                ً                   احلثيث خلفه والبحث عنه املال والرجال وأعياهم أشد اإلعياء إال أن سفراً احلوايل قدمه لقمةً سائ               
                                                                 ً                               حممد بن نايف ليعتقل بعد ذلك خاليا من ااهدين يف أمريكا واملكسيك ، فضالً عن متكن أمريكا                   )          ااهدين  

                             ألمريكيـة واعتقـال أغلـب                                     ستشهادية يف الواليات املتحدة ا                                         ايل السالف ذكره من إبطال عملية ا                 بتعاون احلو 
   !!  ..       املنفذين

                                             حممد عبده ومجال الدين األفغاين وممن هو على          (                                 النشاز من الفئة العقالنية                                            ويذكرنا سعي هؤالء مبا قام به النفر      
                                                                                   جتاه االستعمار الربيطاين ملصر حيث خدروا األمة عن القتال ولبس ألمة احلرب ، بسفسطام العقلية   )         شاكلتهم 

  .          سبيل اهللا                                                                             ، وأطروحام االنبطاحية التعايشية ، ونسفهم ألصول الدين من الوالء والرباء واجلهاد يف
                                                                                                                وزادوا عليهم بالتعاون األمين مع أجهزة احلكومات املرتدة املتحالفة مع الصليبيني حيث دعوا النـاس لتسـليم                 

      ..!!                        ااهدين والتبليغ عليهم 
                                                

الذي أتى للحوايل ، وقد حدثين بذلك                                                               ّ                        هذا هو الصحيح وهو أن احلوايل هو الذي حبث عن الفقعسي حىت وجده ومن مث  سلمه ، ال أن الفقعسي هو  1
 .املوضوع ب      ٌعالقة  حيث كان له – وهو اآلن مطارد من قبل املباحث السلولية -أحد أقارب سفر احلوايل 



 

 ٣٥
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                            كان ملعرفته العميقة بالشريعة     (  :                   يقول عن حممد عبده –                              الذي جاء إىل مصر كحاكم عسكري –           فهذا كرومر 
   )                                                                ء املتحررة املستنرية أثرها يف جعل مشورته ، والتعاون معه عظيم اجلدوى              اإلسالمية واآلرا

                                                            وفكرم األساسية تقوم على إصالح النظم اإلسالمية املختلفة دون إخالل   (                               ويقول كرومر عن أتباع حممد عبده 
                  هم ، يف إدخـال                                                       ويتضمن برناجمهم التعاون مع األوربيني ال معارضـت          ..                                      بالقواعد األساسية للعقيدة اإلسالمية     

                                             ً                                                                     احلضارة الغربية إىل بالدهم ، مث يشري إىل أنه تشجيعاً هلذا احلزب ، وعلى سبيل التجربة ، قد اختار أحد رجاله                   
 ١ )                   ً         وهو سعد زغلول وزيراً للمعارف 

                                                                                                               وإن تعجب فاعجب من أن رأس هؤالء يف زماننا اليوم يثين على حممد عبده ويقول أنه هو ادد ال حممد بـن                      
 ٢    ..!!                                                                    ب ، ولذا حيذر من قراءة كتب أئمة الدعوة وينصح بقراءة كتب أولئك النشاز         عبدالوها

                                                                                                            ويزول العجب أو يزيد أن تعلم أنه كما قام االستعمار اإلجنليزي بطباعة كتب حممد عبده ومجال الدين األفغاين              
                لكويتية بتوزيع                            سبتمرب قامت االستخبارات ا     ١١                                                             وخصص هلما مطبعة على حساب بريطانيا ، فإنه وبعد أحداث           

                                               نتماء أو اهتمام جهادي وأعطوهم نسخة من الشـريط                  واستدعوا من هلم ا  )           قلق احلرب      (                    شريط سلمان العودة  
                                                                                                          ناهيك عن خروجه يف التلفاز السعودي الذي قد تلي فيه قبل تسع سنوات قرار فصله وسجنه ، لكونـه                        ..!! 

     ..!!          ً       حيمل أفكاراً هدامة 
                                          ونال من كتب أئمة الدعوة ، وأفصح عن          "          العواجي    "                             الرمسي بامسهم يف زماننا       ق                                 وقد أطل علينا قبل أيام الناط     

    .٣                             بعض ما يف نفوسهم من طوام وباليا
                                                                                                            ومن أطرف ما بدأوا بطرحه هذه األيام مبادرة تبناها هؤالء وعلى رأسهم احلوايل والعواجي ، واليت يدعون فيها            

                                                       وترك اجلهاد والكفاح ، وكأن ااهدين ال عقول هلم مييزون ـا                                            ااهدين إىل إلقاء السالح ، وإىل االنبطاح ،    
                                                                                                          بني احلق والباطل ، وبني الصادق والكاذب ، وإال فمن يأمن الذئب ؟ وكيف يرضى ااهدون بالرتول حتـت                   

  !                                          ً  ذمة سلويل كافر مرتد ، باع الدين والدنيا معاً ؟
                                                  ؟ ولذا فهم يريدون التراجع والتوبة ، ولكن يبحثون                                                   وهل يظن هؤالء أن ااهدين قد سلكوا هذا الطريق باخلطأ 

   ..                                     أال خاب سعيهم وظنهم و ويل هلم مما يصفون   !          عن وسيط ؟
   :                  فيا أيها ااهدون 

                                           دوا على أدباركم فتنقلبـوا خاسـرين ،         ت      وال تر     ...                                          واهللا اهللا بالوفاء بعهد اهللا الذي عاهدمت           ...                   املنية وال الدنية    
    ...                    ً                  ً لني ، وال تلقوا هلم باالً ، وال ترعوا هلم مسعاً                       واحذروا من هؤالء املتخاذ

   ..                                                                      واسلموا بدينكم فالسالمة ال يعدهلا شيء ، وسلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة 
  .                                                                                       اللهم يا مقلب القلوب واألبصار ثبت قلوبنا على دينك ، اللهم إنا نعوذ بك من احلور بعد الكور 

 



                                                
 . حسن املالكي وظاهرة نقض أصول الشريعة : "  هذه النقول من رسالة للشيخ يوسف العيريي بعنوان 1
  . العودة انعن سلمكثر من طريق  بأ هذا منقول  2
 .هـ ١٤٢٤ / ٩ / ١٣يف قناة اجلزيرة القطرية حيث كان ضيف اللقاء يف ) بال حدود ( كما يف برنامج  3
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  تقبلـه يف                      رمحه اهللا رمحة واسعة و                                      أمحد بن ناصر بن عبد اهللا الدخيل                      أبو ناصر                         اهد الشهيد بإذن اهللا              هو األخ ا          
 ...                                      عاصمة دولة التوحيد سابقا واهللا املستعان  ّ           سكّان الدرعية    من     ...         الشهداء 

                  ملأذون الشرعي للحي          ٍ     ٍ                                                                   نشأ يف بيئٍة صاحلٍة وكان لوالده األثر الكبري عليه يف التربية حيث كان أبوه  إمام املسجد وا
                  وهو لقب يطلقـه      -  ]        املطوع    [                                                        وكان فيه خشية وعبادة عجيبة فأهل الدرعية يسمونه            ،                       وكان حافظا للقرآن    

                           فمن ذلك أنه إذا ركب يف         ،                                              وكان له مع قراءة القرآن حال عجيبة         -                                          أهل جند على الرجل الصاحل كثري العبادة        
      ً                                                           تالياً لكالم اهللا حىت إذا وصل إىل امليقات كان قد أشرف على                                                               السيارة إىل مكة استفتح القرآن من أوله واستمر       

     يعرف     ...    ه                                   يف التزام املبدأ والثبات علي      ً اً       جاد     فكان   ،            رمحه اهللا           أبو ناصر                                قد تأثر ذه البيئة الطيبة       و      ،            ختم القرآن 
 ....                   من عاشره من إخوانه       ذلك كل

                                                   ة ، ويف هذا الوقت أمت حفظ القرآن عن ظهر قلـب يف                                                               وقد التحق رمحه اهللا باملعهد العلمي بعد املرحلة املتوسط        
                                                                                                           مثانية أشهر ، وبعد ذلك التحق جبامعة اإلمام حممد بن سعود فدرس يف كلية الشريعة مث تركها لينشغل بطلـب               

  .                                      الشرعي يف حلقات الذكر اليت تعقد يف املساجد      العلم 
                                       ملصطفى صلى اهللا عليه وسـلم واملتـون                             اشتغل حبفظ أحاديث ا       ...                                               فبعد انتهائه من حفظ القرآن كما أشرنا        

                                                                                                        العلمية والقراءة على املشايخ ، فحفظ خمتصر صحيح البخاري للزبيدي وحفظ بلوغ املرام يف أحاديث األحكام            
  .                                 وشيئا من املتون يف العقيدة وغري ذلك 

   .          ود العقال           ي والشيخ مح                         وقرأ على الشيخني حممد الشد  ،                                           وحضر دروس الشيخ ابن باز وابن جربين يف املسجد 
           فانكب على                يف املطوالت                                 مث فتح له باب القراءة                                      ويقرؤون يف بعض املتون العلمية       ،                              وكان يدارس إخوانه العلم     
 ...                                          السنية وكتب الشيخ أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره           سيما الدرر   ال  ،                          كتب علماء الدعوة السلفية 

                                           وكان له حلقة حيفظ عليه الطـالب فيهـا            ،                إمامة املسجد                                                         ويف جمال الدعوة والتعليم توىل أبو ناصر رمحه اهللا            
                                    حلقته متميزة حيث أى بعض طالا حفـظ                                             و خترج منها على يديه عدد من التالميذ وكانت      ،                 القرآن الكرمي   

   .                                                 ٌ              مث شجعهم على االستمرار يف احلفظ وطلب العلم فحفظ ثالثةٌ منهم الصحيحني   ،             يف وقت قصري       القرآن
                مث عـاد إىل         ٍ   كثريٍ              فمكث ا غري            الطالبان                          يف عهد دولة اإلسالم                        إىل أرض أفغانستان           رمحه اهللا              أبو ناصر            انطلق  
                                                                                              وكان من أسباب رجوعه رغبته يف أخذ أهله معه وحتريض العلماء واملشايخ على اهلجرة إىل دولـة                   ...       اجلزيرة

  .    ايخ                                                               طالبان ألا أقامت اإلسالم وآوت ااهدين ولكن مل يستجب له أحد من املش
          أبو ناصر       كان   ف   ،                                                       اختلطت فيها املواقف وعصفت الفنت بكثري من املسلمني            ،                                بعد ذلك حصلت أحداث عظيمة      

           الطواغيـت                            يف أمر االعتقاد وبيان حال     ً خصوصاً  ،                                بث الوعي بني شباب األمة وااهدين         حيرص على       رمحه اهللا 
    ...                وضرورة الكفر م 

                                                            ويتواصل مع العلماء بالنصيحة والبيان والتذكري ، وكان يقنت       ،     ملنكر                                         كان رمحه اهللا يأمر باملعروف وينهى عن ا       
      األخرية                           كثر نشاطه رمحه اهللا يف الفترة                                                        يف مسجده للمسلمني ويلقي الكلمات والدروس يف مسجده ويف غريه ، و
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          على اجلهاد           ً  به حمرضاً     ً جاهراً        باحلق     ً صادعاً  ،                                   من اخلطب والكلمات يف مساجد الرياض           ً فألقى عدداً  ،             قبل اختفائه 
      وسم     ً طيباً                ً  انتشر انتشاراً         ٌ ل له شريطٌ  ج   وس  ،       فوزان                                       من ذلك كلمته يف مسجد اإلفتاء ومسجد ابن  ،           يف سبيل اهللا 

                                                                                       ، ويف استراحة الشفا ألقى كلمة بني الشباب وملا حصلت املدامهة كان من أول من محل                  )                  يا أهل اجلزيرة    (   بـ
      ...    احة            ً                          السالح دفاعاً عن اإلخوة املوجودين يف االستر

          كمطلوبني                            ً أعلن امسه ضمن تسعة عشر جماهداً     حىت    ،        السعودية              من قبل احلكومة                           واستمرت مطاردة الطواغيت له 
 .                                       رسالة أخرى بصفته أحد املطلوبني التسعة عشر     فكتب                        للحكم الطاغويت يف اجلزيرة 

                    ا شاء اهللا كما وجد من                                     فترة طويلة لقي فيها من العنت واملشقة م  -         قبل ذلك  -           الطواغيت            قد اختفى عن     وكان
 ....                                       اللطف وتيسري اهللا ونصره ما يشرح بال املوحد

          فأسرع أبو   ،   ١      املباحث                   ة فتبعه كلب من كالب  ي                                  بسيارته يف أحد شوارع الرياض الرئيس                         من ذلك أنه كان يسري    
         على كلب                          ترفع صوا بالدعاء                 وكانت ابنته       ،                                                 بدينه وبعرضه حيث كان معه زوجته وأوالده                      ً   ناصر السري فراراً  

                   إىل طريق اخلدمة     )         الدائري      (                                          أهلمه االحنراف بسيارته من الطريق الرئيس                                 وملا أراد اهللا جناة صاحبنا       ،           الطاغوت  
                               اهللا باملرصاد حيث صار فيها حتفه      ولكن ،                  الطاغوت تقليدها    كلب       حاول      ٍ  صعبٍة     ٍ وحبركٍة    ،      ً  كبريةً      ً  شاحنةً       ً متجاوزاً

     ..                  وجنى اهللا أبا ناصر       ن حينه                             دخلت سيارته حتت الشاحنة فمات م    إذ
                                        ضمنها أنه آذى أهل بيت من ااهدين فـدعت            مما يذكرونه                   عند أهل اجلزيرة و      ٌ مشهورةٌ                 وقصة هذا اجلاسوس

   .          مبنه وكرمه   ا         استجاب هل                     أن مييته اهللا حتت شاحنة ف                  عليه إحدى عجائزهم 
                        كان معي زوجـيت وابـين            املطاردة ت         ملا اشتد-       رمحه اهللا   -          أبو ناصر        يقول     ،                                  وكانت هذه املطاردة ليلة العيد      

                            هؤالء املباحـث أن يـروهم       ّ لعلّ   ،                                                          أن يرفعوا رؤوسهم ويقفوا على أرجلهم يف السيارة                       فأمرت أبنائي    ،        ابنيت و
                                                                و إال فهو رمحه اهللا معه سالحه وكان ينوي أن يرتل من سيارته                ،                                                   فيتركوا املطاردة ولو من قبيل الشيم واملروءة        

  .         فيقاتلهم 
            ، وقـد    ٢                        يف أحداث سيأيت ذكرها       ) ٥ /  ٢٩    (                                                  لى املنهج والطريق حىت استشهد يف مزرعة بالقصيم                 ً    وبقي ثابتاً ع  

ش  و  لطواغيـت ،   ا         تكفـريه       ألجل –                                          من قبل بعض اجلاهلني الناقمني على أهل التوحيد   -        أيب ناصر         هت صورة            
                       وته رمحه اهللا بعضها مما ال                             وكان قد نقلوا عنه أشياء قبل م      ...                                      بألسنتهم ولكن اهللا يدافع عن الذين آمنوا      وآذوه
             مـة فيـه                ومنها مـا ال      ،     ً  صعباً             لتثبت من حاله      جيعل ا                           من املطاردة والتخفي ما          الرجل               السيما وحال    ،        يثبت  

  -                                             إذ ليس أحد من البشر معصوم إال الرسـل            –      فيها        الصواب        جانب    قد                   ومنها ما يكون       ،                      والصواب فيها معه  
                                    ر ابن باز وابن عثيمني ومل يكـن          ِّ كفِّ                                        نعوا عليه ونفروا منه الناس بأنه ي        وش   ،                      وله وجلميع املسلمني                    واهللا يغفر لنا    
              وهذا كله غري      ،                                             وأنه يكفر كل من أخرج بطاقة أحوال          ،                                     وأشيع أنه كان يكفر عموم املسلمني             ،             صحيحا عنه 

  .     صحيح 
 . وأحلقنا به يف الفردوس األعلى رحم اهللا الشهيد وتقبله ورفع درجته يف عليني

                                                
  . )لكزس( ارته بسي  حيث حلقه ابن رويتع  وهو 1
 .على لسان أحد حراسه  ) فرسان حتت راية النيب (  يف زاوية  مروية  وقصة مطاردته واستشهاده 2
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ٍ              فراشها بعد يوٍم مثقٍل باهلموم            أوت ل       ٍ              ،    ِاخِن واجلدلواحلواِر الس   ِ       ِ        ِ ٍ    ِ      هذّب مع أناٍس ضاِئعني     امل    غري                           َ       ، اشتروا الفانيـةَ       ّ        
   ..       ِ             ِ                 بالباقيِة ورضوا باحلياِة الدنيا من اآلخرة

ِ   كيف ترضني ذا زوجاً ؟ تركِك و  :           ْ  ُ    ُ ُ أصوام تجلْجلُ يف أُذُين  ..    َ ُ              قد كَثُر حويل الشامتون   ..      رباه  :      تساءلت       ً                  بذَه   َ  !   
ِ  هو ال حيبِك   ،         ختلى عنك          ،  ك ملا فعل ذلكولو أحب                   ..   ويترك يذهب كيف               بناءه؟ أ       

  ؟  ..                        ؟  أما عرفوا أجر الشهيد   ..               أما مسعوا باجلنة     ...   َّ    ِ                 ً إنَّ هؤالِء الناس مساكني حقاً
   ؟   ..                         ؟  أمل يعلموا بوجوب اجلهاد   ..                              َ    هل أشرح هلم ما الذي دفَع زوجي للنفري 

    !!                                           ً خ الشاشات ؟ وصدقوا بأن اجلهاد جرمية توجب حداً          ثروا مبشاي        أم هل تأ
   !!                           مع أن زوجي مل يقتل بعد          !!  ً اً   َّ                      وألنَّ أبناءك صاروا أيتام     ،                                    مكثت يومني أبكي لترملك يا أخيت         :  ُ            أُختها تقول   

  .    َّ            ُ            وكأنَّ املوت ال يكونُ سوى يف احلروب
   يأتيها إبليس                ..     هذه صديقتِك سعيدةٌ يف بيتها      :       يقول            ٌ       ِ                                                        زوجها يروح ا وجييء ، ويسافر معها حيثما تريـد ،           ،          

ِ                                                                   ملاذا أنِت لسِت مثلها؟ أنت تعيشني الشتات واخلوف والتوجس ، وهي وزوجها يف                ..                        وتسكن الفيال الفاخرة         ِ        
ٍ    ِ   نعيٍم وعيٍش رِغيد       ٍ    ..   

   ..             أف لك يا دنيا  :        ا تقول       ُ              ٌ     ٌ            َّ             ُ                 لكن ملا تتذكر قُرب املوت ، وأنَّ الدنيا حلوةٌ خضرةٌ ، لكنها سريعةُ الزوال فإ
ٍ                          مث أالقي ريب وواهللا إني سأفرح مبا أصابين من بالٍء وتشتٍت فاللهم لـك                  ...                   ٍ                 أنا لن أعيش سوى يوٍم أو يومني               ٍ                                       

   ..              اللهم لك احلمد    ..      احلمد 
ٍ         وينظر الناس لزوجته بتوجٍس وخوٍف ، وكأنه  ..    ُ     ِ  الكلُ يعاِديه   ..                         ااهد غريب يف هذه الدنيا       ٍ                         ا زوجةُ أكِرب جمرم      ِ    ُ       ..    

ِ      ِ        لكن يف نظِر اليهوِد ويف نظِر اإلعالِم الكاذب      ) ...     جمرم   (       ً      هي فعالً زوجة         ِ        ِ         ..   
ِ            َ       َ     ّ   ُ                          أما يف الكتاِب والسنة فهي زوجةُ الّذي نفَر يوم قَعد الناس و                             ِلـيأُو ـرغَي ِمِننيؤالْم ونَ ِمنِوي الْقَاِعدتسالَّ ي        ِ ُ    َ    ِِ   ْ     ِ َ    ِ  َ ْ     ِ     َّ 

ِ   الضرِر والْمجاِهدو    ْ     ِ     ِبيِل اللِّهنَ ِفي س ِ ّ     ِ  ِ     ِ َ    
ِ    ّ     َ َ                             وزوجةُ املهاجِر الّذي ركَلَ الدنيا بعدما أتته وهي راغمة        ُ      :   

                         ًمل يلتفت يوم الفراق وراءا           ومهاجر يف اهللا ودع أهله 
    ..                                                                      وزوجة الشهيد الذي يلبس تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها 

                                      ِ                             مد على قضاِئك،وال حترمنا جودك،وصبرنا على ألواء الدنيا، وأكرمنا                                                فاللهم لك احلمد على نعمائك ،ولك احل      
ِ         ٍ والَِّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم ِبِإمياٍن أَلْحقْنا ِبِهم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عمِلِهم من شيٍء    ..            بنعيم اآلخرة   ِ           َ َ           ُ    ِ  ِ   ْ  ْ َ   ٍ    ِِ       ُ                   ِ َّ      

 

 ١ أم دعد :أختكم 

                                                
  .كتبها نساء ااهدينهذه الزاوية ت  1
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 إذن اهللاب





 ) تستقبل األسئلة عرب املنتديات ( 




 

يوسف العيريي رمحه اهللا/  الشيخ  بقلم


        




 خالد املعجل/ بقلم 




   
 شعر أيب سعد األزدي

 
  :        الكرمي                وبعد أخي القارئ

                                             نرجو أن نكون قد وفقنا يف هذا العـدد         
                           صوت ااهـدين يف جزيـرة                يف إيصال   

                     سالم ، حول ما حصل                       العرب إىل أمة اإل   
                                       من مستجدات وتغريات ، وبقي أن نذكر       
  ّ                                          كلّ القراء بأن الواجب عليهم بعد قراءا       

  "                                         أن يبلغوها إىل غريهم ممن مل يسـمعها         
         بلٍَّغ أوعى مـن سـامع ، وربم بفر                               ٍ َّ       

ِ    ٍ                     حامِل فقٍه إىل من هو أفقه منه            ولـيعلم     "   
                                           من يوصل صوتنا هذا إىل الناس أنه يقوم        

                          أعداء الدين من الصليبيني    غيظ          جبهد كبري ي 
    ...         واملرتدين 

                                            وقد سرنا واهللا ما بلغنا من محاس الناس        
                                             مع الة ، إال أننا نرجو أن يفيد ذلـك          
                                            العمل مبا فيها ، وداللة الناس عليها فالدال    
                                         على اخلري كفاعله ، والشباب هم عمـاد        

   ها                                     األمة وعدا ، فليحرص كل من يقرؤ      
ـ                اب مـن                                أن يوصل نسخة منها إىل ش

                 ً                       شباب األمة مستقيماً كان أو غري ذلـك        
  ّ                           ً              علّ اهللا أن يهديه ا ، فيكون خرياً لـك          

   ..            من محر النعم 
                                          واهللا من وراء القصد وهو املستعان وعليه       

    ..        التكالن 
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      الثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ِإنّ صحوة األمة من غفلتها وسلوكها درب اجلهاد ، هو عني ع            ِ                                                ّ   زها وطريق               اا بل وقيادجنا                     

                                   وعلى مدى تأريخ األمة العريق جنـد أن     ..                                              ّ                 لألمم ، فما ترك قوم اجلهاد إال ذلّوا ، وما ج قوم اجلهاد إال عزوا   
                                                                         مم ، هي فترة إقباهلا على الدنيا والزرع وامللهيات وتركها للجهاد والكفـاح ،                      األمة وهواا على األ        ّ  فترات ذلّ 

ِ                                                                          وجتد أيضاً أن فترات ِعزها هي أيام الفتوح وجتييش اجليوش ، ومسري سرايا األشاوس من بين اإلسالم ذائدين عن            ً        
        ...    له                                                                     احلمى ، حمررين للورى ، من رق عبودية البشر إىل عبودية اهللا تعاىل وحده ال شريك

   ..                لك يف حالك الظالم      يكاد           واعلمي ما     ...                     فيا أمة اإلسالم أفيقي 
 ....يا خيل اهللا اركيب .... يا خيل اهللا اركيب ... ويا خيل اهللا اركيب 

 

 

  


يوسف العيريي رمحه اهللا/  بقلم الشيخ 

  ١٩  ص                                               

 :سرية شهيد 
 

 
 ٣٠                          ص               

 :وصايا للمجاهدين 


 ٣٦            ص            بقلم حممد بن أمحد السامل

 
 

 :مقابلة  


 ١٣                                                        ص 

 

 :أباطيل وأمسار 


 ٢٧        ص عبداهللا السعدي أبو                    

 
 

 :ديوان العزة 


 ٣٤ص أبو سعد األزدي                  

 

  


        
 

 

                     ال يقوم الـدين إال     
ــدي  ــاٍب يه ٍ           بكت     
ــيف             وســــ

           وكفى بربك   "    ينصر
 "     ً      ً هادياً ونصرياً

         



 

 ٣

 

٣  

 
 
 
 

                                           ِّ                                                               احلمد هللا رب العاملني ، ناصر عباده املؤمنني ، ومذلِّ الكافرين ، والصالة والسالم على إمام ااهدين حممد                 
  :                            وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد 

فإن        ًب اهللا ألهله األجور العظيمة ، ففي اجلهاد ذهاب النفوس واألموال                        للجهاد كت                       ً     ه ملا كانت املشقة مالزمة                                                                  
  ُ َّ    ُ      ُ   ِ ْ    ُ  َ     ُِ    كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم    :         ال تعاىل  ق   ...                                   ، وفراق األهل واألحباب ، وهجر األوطان 

    َ     سـى أَن      وع    :     ّ             ّ                                                                     مث عقّب تعاىل مبا يسلّي النفوس ويشجعها على املواصلة يف هذا الطريق املقدس فقـال                
  َ    َ     َ    َ     ّ      ُ َّ          ً    ْ   ِ    َ        ُ َّ           ً    ْ    ْ      َ تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

   ..              الكرامة واد      عبري  ق  ش  ن  ت    واس          ...                     ً    فيا من تغبرت أقدامه هللا يوماً ما 
    ؟           هاد والكفاح                             وضعت السالح ؟ وتركت عزتك واجل  م ِ ِل

  .  ..                                                                        هل رضيت باحلياة الدنيا من اآلخرة ؟ فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل
                               أم طال عليك العهد فقسا قلبك ؟ 

    ...    ّ                        وتذكّر رفقاء الدرب من إخوانك    ...   ّ                                        تذكّر أخي الكرمي من مضى من الشهداء من أحبابك 
       م سوء العذاب ، ويقعدون هلم كل مرصٍد                                                               انظر إليهم اليوم وهم يقارعون الصليبيني ، ويرهبوم ويسومو          ٍ                                          

  .      ً               ً                ً                                  ّ      امتثاالً ألمر اهللا ، وطلباً للشهادة ، وأخذاً بثأر إخواننا املسلمني املستضعفني يف كلّ مكان 
ل أحواهلم وما هم فيه من نعيم القلب وسعادة الروح ولذة اجلهاد الذي يذهب اهللا به اهلم والغمتأم                                                                                       .  

    ...                    من الثواب والكرامة    ّ              وتذكّر ما أعد اهللا هلم
                                                                            ّ                            عسى أن حين قلبك ملواطن اإلباء والعزة ، ويشتاق قلبك لكرامات اهللا للمجاهدين ، وتتطلّع نفسـك إىل                  

     ..              منازل الشهداء 
     ِ  ْ   اصِبرواْ         ِ َّ      َ     ْ    يا أَيها الَِّذين آمنواْ        ْ طْ  ِ اِب      ور          وصابر         بل اصرب ...       ف ِ ِق            ، وال ت     ن َ كَ  ر            ، وال ت     ر  ت ْ فْ     ال ت      :                  فيا أيها ااهد    
    ْ    ِ    ِ  ُ  ْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ

ــاداً   ــا جه ــا أحبتن ــاداً ي       ً                ً           جه
ــا  ــاء فين ــرية العظم ــدوا س                                  أعي

ـ      ِ  وما بِ               عـز ركـن        ي         ِ    وى اجلهـادِ  ِ   ِس
 

   د                             فمــا دون امتطــاء اهلــول بــ 
ــد ِنــ   ــال وا ــأنتم للع    د                ِ           ف

 ــترد ــوق وتس ــع احلق                            وترجت
 

                          ُ                 تنشق عبري العلياء واد ، وقُدر له أن يعود إىل                                                  يامن اغربت قدمه يف سبيل اهللا ، وعرف طريق النجاة ، واس و
                 فيها املقام ؟؟            ب هل طاب لك          جزيرة العر

ٍ    ّ                            أرٍض حيكّم فيها غري شرع اهللا ؟               ٍ                    أي مقاٍم يطيب للمجاهد يف     ٍ                        أي مقاٍم يطيب له يف أرٍض تنطلـق منـها                            ٍ      
                                    الطائرات الصليبية لدك بالد املسلمني ؟؟

                                                              يف املعتقالت والسجون ؟؟ هل يظن أنه عنهم مبنأى ؟ ال واهللا ، ما حاله       ٍ                        أي مقاٍم يطيب له وهو يرى إخوانه
ِ     ّ    َ  ُ            أُِكلت يوم أُكلَ الثّور األبيض   (               إال كحال املتمثل  ُ (    

 
 

 


 



 

 ٤

 

٤  

      ٍ                                                                                                        أي مقاٍم يطيب له وهو يرى اإلسالم تتكالب عليه القوى الكافرة ، وجتتمع عليه األمم تريد أن تطفئ نور                    
               اهللا بأفواهها ؟؟

                                                                                      لذي سطر البطوالت على ذرى أفغانستان والبوسنة والشيشان ومحل راية الدين يف كشمري              ا   :               أيها ااهد 
                                                                                   احذر أن ختدع نفسك وحتسن لك القعود ، وتصور لك الواقع على غري ما هو عليه                   ..                    والفلبني والصومال   

    ...                                                          ، أو تغتر مبا قدمته فيما مضى يف سبيل اهللا فإن األعمال باخلواتيم 
     ..                       ً                 ً                    لت على العهد ؟ مقتنعاً بصحة املنهج ؟ إذاً صدق أقوالك بأفعالك       ً     هل فعالً ما ز

ٍ                                 أنت اليوم بني يدي مرحلٍة حامسٍة يف الصراع بني الصليبية واإلسالم ، وحرٍب مصريية تدور رحاها علـى           ف                                    ٍ     ٍ                     
        ٍ                                                                                           أشرف بقعٍة على وجه األرض ، وهي األرض اليت يأرز إليها اإلسالم ، ومنها انطلقت ركائب التوحيـد ،             

  .                                                       ليوم تدنسها مواطئ أقدام الصليبيني ، وحكم العمالء املرتدين   وا
                                              ون فيها العهد باألجور العظيمة ، واحليـاة         د      جتد                ً              ٌ      ٌ        طريق اجلهاد يوماً ما ، هذه فرصةٌ عظيمةٌ                         فيا من سلكتم    

ِ ِ  ِ  َّ    َّ ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّ       ...                               الكرمية حياة العز واإلباء والشرف  ْ  ِ    ِ        ِ َ          الَِمنيِن الْعع ِنيلَغ ه   ِ َ   ْ    ِ     ِ َ      
                   ّ                                                                           فهبوا إىل حيث ترفع الدرجات ، وتكفّر السيئات ، وتطهر القلوب اليت طاملا قست بعـد أرض اجلهـاد ،       

   ..         ً                             وحنت شوقاً إىل ذكريات الشهداء واالستشهاد 
  ِبِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَماِهدجِثقَاالً وواْ ِخفَافًا وِفران ِ     ِ  ُ  ِ ُ  َ    ُ  ِ   َ  ِ ْ    ِ     ً  َ  ِ   ً  َ  ِ  ْ    ِ    َونلَمعت مِإن كُنت لَّكُم ريخ يِل اللِّه ذَِلكُم َ   َ       ُ    ِ  ُ َّ       ُ  َِ   ِّ     ِ     

    !                                         ً                   إين أعيذكم باهللا أن تكون استهوتكم الدنيا مرةً أخرى وقد طلقتموها 
  :               كنتم هجرمتوها                         أو ركنتم إليها ومن قبل

    ِبيِلواْ ِفي سانِفر ِإذَا ِقيلَ لَكُم ا لَكُمواْ منآم ا الَِّذينها أَيي  ِ  ِ     ِ ْ    ِ    ُ َ  َ  ِ   َ  ِ  ُ َ     ْ        ِ َّ      َ     ا ِمنيناِة الديم ِبالْحِضيتِض أَرِإلَى اَألر ماللِّه اثَّاقَلْت   ِ         ِ   ْ  ِ     ِ  َ   ِ   َ    َ ِ    ْ َ  َّ    ِّ   
ِ  ِ  ِ  َّ  َ ِ  ٌ          اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ                ِ         ِ   ْ          َ   ِ  ِ            كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا وا أَِليمذَابع كُمذِّبعواْ ينِفرِإالَّ ت           ُ   َ     َ  ْ  ِ          ِ َ     َ    ُ  ِّ    ْ    ِ   َّ  ِ 

ش وهرضالَ تو         َ   ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا وي   ِ َ   ٍ   ِّ ُ   َ    ّ      ً     
                     والذي نفس حممد بيـده        : (                                 ّ                                    هل أوحشتكم قلة السالكني ، أو بطّأ بكم طول الطريق ؟ فتذكروا قوله     

  )                                                        لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتل 
                                              يف الصليبيني ، ويثأرون إلخوام املسلمني ،                                       هأنتم ترون إخوانكم يثخنون      :                             أيها ااهدون يف سبيل اهللا      

    ...                                                     ويصطفي اهللا منهم الشهداء ، على ثرى جزيرة العرب املباركة 
                                                              رياض اهلاجري وعبد العزيز املعثم وخالـد السـعيد ومصـلح              :                                       لقد مضت قوافل األولني من ااهدين       

             سامي اللهييب                متعب احملياين و       يل و                                                                   الشمراين ويوسف العيريي وتركي الدندين وسلطان القحطاين وأمحد الدخ        
      ...        غريهم كثري               مساعد السبيعي و                                                 وحممد الشهري وعبد احملسن الشبانات وعبد اإلله العتييب و

                                  احلقوا ذه القافلة أيها الشباب                                                                                  وأبقى اهللا من إخوام من محل الراية وواصل الطريق نسأل اهللا هلم الثبات ف             
                        ، وإمنا نقول هذا حمبة لكم                                          إن السعيد من رزق قتال الصليبيني واليهود     فواهللا                      ون وأبشروا مبوعود اهللا ،      ااهد

    ...     ً                                                                  وخوفاً عليكم من مغبة القعود ، وقافلة اجلهاد ماضية منصورة ال يضرها من خذهلا 
 ..                                           واهللا غالب  على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 



 

 ٥

 

٥  

  
 
 
 
 

  

 ملاذا خرجت هذه القائمة ؟ •
 ؟                           ًملاذا تطلب الدولة الناس أصال  ؟ ص مطلوبني ملاذا أصبح هؤالء األشخا

 ؟ من هم املطلوبون يف هذه الدولة
 ؟"اهللا والشيطان وجهان لعملة واحدة"من يقول هل املطلوب 

 نه؟ باالنسالخ من اإلسالم والتخلي عهل املطلوب من يطالب
 ؟من ينادي بتربج املرأة املسلمة وتفسخهاهل املطلوب 

                                            ملوح دين ااهدين ، وحيكم عليهم بأن هم حطب جهن م؟                ِّ   هل املطلوب من يكف ر ا
ٍ                         هل رأيت م أحد ا منهم يف نوع  من أنواع قوائم املطلوبني؟                         

                                           بل هل استدعي أحد  منهم ولو للتحقيق معه فقط؟
         ّ   َّ                                               ّ                              الواقع أن  كل  هؤالء ينشرون إحلادهم وفسوقهم يف وسائل اإلعالم ، وميك نون من إيصال دعوام اهلد امة إىل 
ٍ                                                     ّ                            أكرب قدر  ممكن من املسلمني ، والدولة اليت تطارد ااهدين هي اليت متك ن هلؤالء وتفتح هلم األبواب لنشر        

 .الفساد
                                                               َّ                          الدولة ال تطلب من حياربون الدين أبد ا ، بل الدولة ال تطلب أحد ا ، ال ذي يطلب هو أمريكا ، عندما 

 ضمن احلرب الصليبية العاملية على اإلسالم ، عزمت على حرب العراق والبداية يف مشروعها يف املنطقة
 .                                                                               طلبت عدد ا من ااهدين ألن هم خطر  يهد د األمن األمريكي  ، ويهد د املشروع األمريكي يف املنطقة

 !من مها الطرفان؟ •
ها ،                                                                                             حكومة عميلة ، أثبتت جبدارة أن ها أكثر الدول عمالة ألمريكا ، وإخالص ا يف تنفيذ أوامرها وتلبية مطالب

 .ومحاية أمنها ومصاحلها
 .                                                      وجمموعة من ااهدين الصادقني ، الذين أقض وا مضاجع األمريكيني

 .             َّ                               طبيعي جد ا أن تبحث أمريكا عن هؤالء ال ذي أر قوها
                                                                                        وطبيعي  جد ا إذا كان هؤالء املطلوبون يف بالد احلرمني ، أن تبحث عنهم أمريكا عن طريق عمالئها يف بالد 

 .احلرمني
                                                                                          األمس خرج بيان املطلوبني التسعة عشر ، ووجدناهم مجيع ا ممن قاتل أمريكا ورفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا ب

 .، واجلديد يف هذا البيان هو اجلديد يف قوائم املطلوبني ألمريكا


   قائمة املطلوبني األخرية وقفات مع  



 

 ٦
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لم ، ففيه  من أهل العلم من املشايخ والقضاة وطلبة الع    ٍ          ِّمثانية  على األقل                             زي ن قائمة املطلوبني اجلدد أمساء 
وممن عمل يف القضاء                                                  ُ                       الشيخ عبد اهللا الرشود أحد الدعاة الصادقني ، وهو ممن ط لب للقضاء فامتنع عنه ، 

وغريهم من املشايخ وطلبة العلم مثل عبد ايد بن حممد املنيع ، و عيسى بن سعد العوشن ،               قاضي ا أو مالزم ا
                      َّ                      فارس بن أمحد الزهراين ال ذي حيفظ أحاديث البخاري و، سلطان بن جباد العتييب وسعود بن محود العتييب ، : 

ورمبا غريهم ممن ال وبندر بن عبد الرمحن الدخيل ، طالب بن سعود آل طالب ، وومسلم والسنن األربع ، 
أمحد بن ناصر الدخيل ويوسف بن صاحل العيريي ، من املشايخ أعرفهم ، وقائمة املطلوبني القدمية كان فيها 

اهد أبو هاجر عبد العزيز املقرن ، وهو من حفظة كتاب اهللا املعروفني مبالزمة  دروس عدد  من ، والقائد ا     ٍ          ِ                                                                
 .الساحة            َّ   َّ                                                      أهل العلم إال  أن  انشغاله باجلهاد يف مشارق األرض ومغارا بعد ذلك أبعده عن 

 يف أفغانستان ، وضد الصرب يف عبد العزيز بن عيسى املقرن ممن شارك يف اجلهاد ضد الروس هاجروأبو 
خالد بن علي حاج أحد                           يف القائمة أيض ا من ااهدين البوسنة ، وضد أمريكا يف الصومال وأفغانستان ، و

                                                                             َّ            حراس الشيخ أسامة بن الدن ومن قادة اجلهاد يف أفغانستان ، وراكان بن حمسن الصيخان ال ذي كان قائد 
الصرب يف     َّ           يف ال ذي جاهد ضد  خط اإلمداد يف كابل يف احلرب األخرية ضد أمريكا ، وصاحل بن حممد العو

                                                                         َّ   الروس يف الشيشان ، وضد  األمريكان يف أفغانستان ، وفيصل بن عبد الرمحن الدخيل ال ذي               البوسنة ، وضد  
                            َّ                                                    ّ    شارك يف اجلهاد ضد  األمريكان يف أفغانستان ، وغريهم ممن ال أعرفهم إال  أم وال شك  أن هم ممن رغ موا 

 اجلهاد يف سبيل اهللا ، فأوعزت إىل عمالئها بالبحث عنهم والوصول إليهم بأي أنوف األمريكان يف ميادين
 .    ٍ                               طريقة  سواء بأسرهم أو بتصفيتهم جسدي ا

 .املسألة واضحة ، والقضية معروفة ، والفسطاطان متمايزان حبمد اهللا
انكشاف أمرها أمام و         َّ                                                               البيان ال ذي أعلن أمساء املطلوبني اجلدد يكشف عن جوانب من هزمية الدولة العميلة 

ِ            ، وبداية ايارها حتت ضربات ااهدين ألسياد ها األمريكاناملأل                                        . 
                                                                             ّ              ففي البيان السابق ، أعد  االت هام ، وأك دت التهمة ، وترب ع اجلهاز الديين الصوري بإصدار احلكم الشرعي  

 .. املسبق على أصحاب القائمة 
                                         َّ              لتوضيح حقيقة موقفهم وأمرهم ، وهذا يعين أن  التهمة ليست طولبوا بتسليم أنفسهم..               ِّ ويف البيان احلايل  

ٍ             على احتمال  فقط ، يف حني ) مليون ريال(     ً                                       أكيدة  ، ومع ذلك فقد وضعت هذه املكافأة الضخمة  مل يوضع          
 !! على إرهابيني متهمني بتهمة أكيدة دون تفصيل وال احتمال يف بيان املطلوبني السابقهذا املبلغ

                                                                           املبالغ اليت وضعتها أمريكا ملن يساعدها يف القبض على شيخ ااهـدين                 يشبه  )      مليون (    يد            املبلغ اجلد       وهذا  
    ،                                                                                 وهذه هي عادة الطغاة يف كل عصر ، إذا عجزوا عن اإلمساك باملوحدين وااهـدين              ..                 أسامة بن الدن    

  .                    ً                         كما وضعت قريش مائةً من اإلبل ملن يأتيها بالنيب 
ٍ الضرب بيد  من حديد  : ( هو الوعيدكان ا يف هذا البيان فبعد أن                          قد تغريت اللهجة تغي ر ا عجيب و         ٍ  أصبح، )          

 ). وفق تعاليم اإلسالم السمحة (فاحملاكمة ستكون : الوعيد 
وواهللا إن )!  يهديهم إىل رشدهم (عندما انتهى من البيان سأل اهللا أن ..                           بل حت ى املذيع يف هذه النشرة 
 .                يثب تهم وينصرهمالرشد ما هم فيه ، نسأل اهللا أن
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                                         ً                                               يف البيان السابق كان املطلوبون تسعة عشر رجال  ، ومع احلمالت الشرسة اإلعالمية واألمنية ، واملدامهات 
                     ٌ        حىت أصبح يف القائمة ستة  وعشرون !! ونقاط التفتيش واملعارك الضارية مع املطلوبني ، تناقص اإلرهابيون

 ..         ُ         أسد ا من أ سود اإلسالم
فرمبا تتغري األمساء فيها .. أما الثالثة .. واليت تليها قد حتمل مائتني .. مبا حتمل مائة اسم القائمة القادمة ر

 !!            تغيري ا جذري ا
 :                                                 لو تأم لنا يف القائمة السابقة ، وجدنا من كان فيها 

 .                                              ً                                 إم ا استشهد يف عملية جهادي ة ، دخلها باختياره شوق ا إىل لقاء ربه فيما حنسبه واهللا حسيبه
 .                                                                   إم ا استشهد دفاع ا عن دينه ونفسه ، ومل يستسلم للحكومة السلولي ة العميلةو

ٍ      ٍ                                    َّ         ً                             وإم ا أ سر بغدر  وحيلة  دنيئة ، كما حصل للفقعسي  ال ذي و عد وعود ا كثرية  ، سارع وزير الداخلية جبحودها        ُ      
 .وإنكارها بعد أن أحكموا القبضة عليه وأودعوه الزنازين

:                                                               ِ         اه ، وال يزال يعمل وجياهد يف سبيل اهللا ، ويراغم أعداء اهللا ، ولسان حال هم مجيع ا        َّ         وإم ا سل مه اهللا وأجن
 .﴾                            ُ    قل هل ترب صون بنا إال إحدى احل سنيني﴿

ذا طليعتكم إىل اجلنة بإذن اهللا البطل ااهد إبراهيم الربس  ه..أيها األبطال املطلوبون يف القائمة اجلديدة 
  ..     ً                                 شهيدا  بإذن اهللا ونعم ااهد كان أبوعبداهللا تل                         ُحاصره الطاغوت فقاتل حىت ق 

هاج                 ِ                                                          كونوا عند ظن  األم ة  بكم ، امضوا على بركة اهللا ، واثبتوا يف سبيل اهللا ، والزموا من..أيها األبطال فيا 
 ..                                                                ِ      ِ    الطائفة املنصورة الناجية ، واحذروا االستسالم لعدو كم ، والرضا بالدني ة  يف دين كم 

ٍ                                                                 ال ينقطعن  أحد  منكم عن عمل  يعمله ، وال حيولن  بينه وبني جهاده زجمرة الطاغوت ووعيد ه ، وهذا ظن نا                         
 .                    بكم ، وأمل األم ة فيكم

ي اخلطري ، بالتعاون مع أمريكا ومواالا ، فال فرق بني من يتعاون مع احذروا املزلق العقد..              أي ها املسلمون 
    ّ                                                                                       احملتل  األمريكي يف أفغانستان ، أو يتعاون مع حكومة حامد كرزاي ، ومن يتعاون مع أمريكا يف العراق ، 

اون مع أو يتعاون مع الرافضة يف جملس احلكم االنتقايل ، ومن يتعاون مع أمريكا يف بالد احلرمني ، أو يتع
 .وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز

املطلوبني ااهدين نسأل اهللا أن حيفظ الشيخ أسامة بن الدن ، والشيخ أمين الظواهري ، واملال عمر ، وسائر 
من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم ، ونعيذهم بعظمة اهللا أن على القوائم األمريكية ، 

، وأن حىت ينالوا النصر أو الشهادة                                               ، ونسأل اهللا أن يعينهم على املضي يف طريقهم قدم ا                ي غتالوا من حتتهم
 .ينصر ااهدين يف سبيله يف كل مكان

 واهللا أعلم ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني
 

 أسامة بن عبد العزيز اخلالدي: كتبه 
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ٍ  ، وتوه م كثري  من الناس أن  هذا العدد مأخوذ  عن حصر  " م العشرةنواقض اإلسال"اعتاد الناس عبارة        ٌ                َّ                       
 ..        ٍ                                             واستقراء  للنواقض ، وأن ه جامع  مانع  لكل ما ينقض اإلسالم 

          قض  مما كثر                     ِ     أراد أن ي نب ه على عشرة  نوا" نواقض اإلسالم"واإلمام حممد بن عبد الوهاب حني صنف رسالته 
ٍ وفيهم من نواقض اإلسالم أكثر  من مائة  ناقض .. فقد قال يف بعض رسائله    َّ وإال  ، ..      ِ          يف زمان ه واشتهر       ِ                                ١)  

 ). !                                             وكأن ه يتحد ث عن احلكومات املسم اة باإلسالمي ة اليوم
                        ، وحتد ث كثري  من أهل العلم "          حكم املرتد "                                                   وقد حتد ث أهل العلم عن النواقض يف كتب الفقه ، يف أبواب 

                                              ٌ                        واضعها ، فالنواقض املتعلقة باألمساء والصفات مفص لة  يف كتب االعتقاد جلماعة من                  ً    عن النواقض متفر قة  يف م
ٍ    السلف وأئمة أهل السنة ممن بعدهم ، والنواقض املتعلقة بتوحيد األلوهي ة والعبادة  ، موجودة  بتفصيل  يف        ٌ          ِ                                                                        

                    ة يف الرد  على البكري                                                                     مظان ها من كتب التفسري ، ويف بعض كتب شيخ اإلسالم ابن تيمي ة ككتاب االستغاث
ِ  وغري ه   . 

  ّ                                                                                             ومل ا ابت لي املسلمون يف وقت اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء األئمة بانتشار الشرك وعبادة 
ِ     الق بور ودعائها والنذر والذبح هلا واالستغاثة ا ، وباملعظ مني املعبودين من دون اهللا كان لإلمام حممد  بن                                    َّ                                                  ُ   

 .                     ٌ       بعده كتب ورسائل كثرية  يف ذلكعبد الوهاب ومن
ِ  وكل  طبقة  من أهل العلم اعتنت مبا عم ت به الفتنة يف زمنها ، فتجد  السلف  عند ظهور  بدعة  خلق  القرآن          ِ     ِ     ِ                                                                   ٍ    ُّ   
                                                                                    ٌ   وجحود صفة الكالم هللا ، بي نوا هذا األمر وأوضحوا مناقضته لإلسالم ، وكان هلم يف ذلك مصنفات كثرية  ، 

ٍ                                                             ن سعيد على بشر  املريسي العنيد ، ومنها خلق أفعال العباد للبخاري ، وغري ذلك ، منها رد الدارمي حممد ب              
وعند انتشار فتنة املتكلمني وعمومها ديار املسلمني يف القرن السادس انربى هلا شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن 

يخ اإلسالم يف                                                                          القي م وغريهم وأحيوا مذهب السلف وما كان عليه الصحابة يف هذه املسائل ، وتكلم ش
                                     ّ  ً              ٌ                                    مسائل من توحيد األلوهية والنواقض املتعل قة  به وكان هلا شيء  من االنتشار يف صفوف اجلهلة والعوام  يف 

 .                                                           األعم  األغلب ، وكان له يف ذلك كالم مفر ق ، وكتاب الرد على البكري
اب ، وبني تلك وملا عمت هذه الفتنة وانتشرت واستشرت بعد األلف خرج اإلمام حممد بن عبد الوه

ِ                        النواقض يف مصنفات عديدة  خمتصرة  بي نة  ، ال تكاد جتد مثلها يف اإلجياز والبيان  واحلج ة والكفاية ، وفص ل                                    ٍ     ٍ      ٍ                     
 .                                               ٍ       ٍ تالميذه من بعده وتالميذهم تلك املسائل يف مصنفات كثرية  منشورة 

    ً            عشرة  من النواقض                    اليت ذكر فيها أمور ا " نواقض اإلسالم"وكان مما كتبه اإلمام تلك الرسالة  
ٍ      ٍ                َّاملنتشرة يف عصره ، وسنعرض هلا على اإلجياز يف أعداد  قادمة  بإذن اهللا عز  وجل                                             . 
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 حادثة يوم العيد:  املوضوع 

 هـ٣/١٠/١٤٢٤: لتأريخ ا                               صوت ااهدين يف جزيرة العرب        
 

 




 ﴾        ٍ      ٍ          ً     ً                        كم من فئة  قليلة  غلبت فئة  كثرية  بإذن اهللا واهللا مع الص ابرين﴿
                                                                           ، ويف متام الساعة التاسعة والربع ضحى ، دامهت الـدوريات األمنيـة                          ُ      عيد الفطر املُبارك          يف يوم   

    ً                                 َ                                                 ٍ                    راحةً تقيم فيها إحدى سرايا ااهدين خاللَ أيام عيد الفطر املبارك قرب الفحص الدوري إثر اشتباٍه يف                    است
                                        ّ                          ، وقد استطاع ااهدون بتوفيق اهللا إفشال خطّـة احلصـار وإربـاك            ٍ            ُ               سيارٍة كانت تقف قُرب االستراحة    

ِ     ال حماصرة املنطقة لصرِف األنظاِر عن                     ٍ                                         الدوريات بإخراج سيارٍة حتمل اموعة األوىل من ااهدين قبل اكتم            ِ                    
ِ                             ُ                                                   بقية ااهدين ، وإشغاِل سيارات األمن عن االستراحة حبيثُ اضطر عدد منها إىل متابعة اموعة األوىل من                                 
                                                                                         ااهدين حىت وصلت طريق خالد بن الوليد واستطاع ااهدون تعطيل جمموعة من الدوريات وقتل من فيها 

  .          ون على شيء                   ، وفر الباقون ال يلو
                مساعد السبيعي ،   :                                                     ٍ               ويف هذه األثناء خرجت اموعة الثانية من االستراحة يف سيارٍة يقودها ااهد  

  ،   )     بيكا (                                                              عبد احملسن الشبانات حيمل بندقية آلية رشاشة ذات كثافة نارية عالية   :                       ومعه يف اخللف كان ااهد 
                                                                 يف املنطقة ، ويوقعا خسائر فادحة يف قوات األمن واستمرا يف                                                        واستطاعا بتوفيق اهللا أن يكسرا الطوق األمين      

ِ              متشيط املنطقة ، حتى أُصيب قائد السيارة مساعد السبيعي بطلقة يف رأسه سقط من فوِره                                                                  ُ                    ا     علىإثرها شهيد            
ِ                                                     بإذِن اهللا ، وترجل الفارس عبد احملسن الشبانات بسالحه            ِ   بِته                ٍ                      وأخذ يرمي ببسالٍة ويكبر رغم إصـا        )       البيكا (   

ٍ               َ    ً      ً         ُ            بعدِة طلقاٍت حتى أُصيب إصابةً قاتلةً سقطَ بعدها شهيدا بإذن اهللا       ِ   .  
                                                                                     بعد هذا االشتباك خرجت بقية اخللية من االستراحة بعد تشتت القوات املدامهة وانكسار الطـوق     

  .           موقع احلدث                                                ُ                                   األمين ، وتعاملوا مع الدوريات املتبقية يف املنطقة حيثُ قتلوا من قتلوا وأعرضوا عمن فر وترك
                                                               ً                             واستطاعت اخللية االنسحاب بفضل اهللا من املوقع ، وتركوا يف االستراحة شيئًا مـن األسـلحة                 

              ً        ٍ               ٍ  ً                          ِّ                                       اخلفيفة ، إضافةً إىل سيارٍة مفخخٍة كانت معدةً ألعداء اهللا من الصليبيني احملتلِّني لـبالد احلـرمني ، رأى                   
ِ                                        غِريها من العتاد بفضل اهللا على عباده ااهدين                       ِ          َّ         ااهدون أن تترك ملا يف نقِلها من مشقَّة مع وجود   .  

ٍ       ً     ً                          ّ                         وقد أُصيب اثنان من ااهدين إصاباٍت طفيفةً ناجتةً عن شظايا الرصاص املتفجر الّـذي بـدأت                                            ُ     
                                                      َّ                                            احلكومة السعودية يف استخدامه ضد ااهدين مؤخرا ، علما بأنَّ هذا النوع من الرصـاص ال يسـتخدمه            

   ة ضدسوى القوات اليهودي                                        اهدين يف بـالداهدين يف أكناِف بيِت املقدِس ، والقوات السعودية ضد اا                                                     ِ       ِ     ِ                
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                                                                                                     احلرمني ، بعد أن استنفدت طاقتها إلطفاء نور اجلهاد واستئصال شأفة ااهدين وأدركت فشلها الذريع يف            
  .                    ذلك مع  بداية الصراع

                           ِّ     كومة العميلة والصليبيني احملتلِّني                                     ِّ                           وااهدون يحذِّرون من خدعه الشيطان وقدم نفسه يف سبيل احل          
 ُ    قُـل   ﴿                 ٍ            ّ                                                                من الدخول يف مواجهٍة معهم ، وإالّ فسيلقى جزاءه الرادع ، واملواجهات السابقة تشهد مبا نقول ،         

ٍ                                              هل تربصون بنا إالّ إحدى احلُسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاٍب من عنده أو بأيدينا فتربصوا                                                       ُ        ّ                
                        َّ                                                            ﴾ كما يطمئنون املسلمني بأنَّ إخوام ااهدين ماضون يف طريقهم ثابتون عليه بفضل              ن                 إنا معكم متربصو  

                                                                                                              اهللا ، ولن يثنيهم عن إنفاذ وصية نبيهم صلى اهللا عليه وسلم أحد ، ولن يردهم عن تطهري بالد احلرمني من                     
  .                       ُ                              الصليبيني واملشركني راد ، حتى ينالوا من ربهم إحدى احلُسنيني

                                                                                  ل اهللا أن يعز اإلسالم واملسلمني ، ويذل الشرك واملشركني ، وينصر ااهدين يف كل مكـان            نسأ 
  .                                                                على من عاداهم ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

 
 

           
 

                                                                                                  
                     وعلى مـن كـان          ،                                ان اهللا عليهم أن يسلك مسلكهم                                                         فعلى من انتسب إىل السلف وانتمى إىل طريقتهم رضو                    

   مستناً بدعوة السلف فليسنت                      ً     م  …                    مبن مات وتقدم منهمم واألحياء وتلبيسافـإن                                                    وأن ال يغتر باملتأخرين وترقيعا ،        
احلي    ِة ِ  َّ  ِقلَّ           يستوحش من        َّ وعليه أالَّ  …                         واهللا ال تؤمن عليه الفتنة ِ السالكني هلذه الطريق أو يغتر                             لكني املتساقطني     اهلا      ِ  بكثرِة              

                        ولكن باحلق تعرف الرجـال    ،                                   ، فما بالرجال وال بالكثرة يعرف احلق                                              ، أو يتضرر بكثرة املخالفني وألقام وأمسائهم   
  …          ومييز الناس

    وقد صح عن النيب                    ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم   "                    يف احلديث املتواتر                                                            
    " .                      هللا وهم ظاهرون على الناس            حىت يأيت أمر ا

               ً                 فإن فيهـا تثبيتـاً للموحـد         "                                                   ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت يأيت أمر اهللا             : "                           فتأمل قول الصادق املصدوق   
                                                                                                          ثبتنا اهللا وإخواننا املوحدين على صراطه املستقيم صراط الذين أنعم اهللا عليهم من النبـيني والصـديقني                   …       الغريب

  .             ً ن أولئك رفيقاً                    والشهداء والصاحلني وحس
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                      على ااهـدين أـم ال                                  د التنبيه على أنه يوجد من يعيب                                           قبل أن أدلف إىل املوضوع الذي أردت بيانه أري 

                                  فإن ااهدين ما خلـو مـن علمـاء      ،                                   عون هلم ، وهذا باطل من القول وزور            وال علماء يرج  ،           شيوخ هلم   
    قبل    و                                      وسبقوا إىل ساحات القتال وأرض املعارك ،                                                       صادقني قدموا الدين على الدنيا واشتروا اآلخرة باألوىل ،     

  :                                                            حابه الكرام الذين سلكوا درب اجلهاد ومضوا عليه وكما قال الشاعر     وأص        ذلك حممد 
                
             

                  


           
              
              


 

  :             ً وحنن نقول أيضاً
                

                  
               
                 

               
                

              
                  



                
              

           
              

            
               

              
              


 

                      بإحسان إىل يوم الدين ،                                                             متسكوا مبا كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم   ون    اهد      أيها ا
                                                                                                  م ما حيصل من انتكاس من انتكس أو نكوص من نكص ، سواء كان من العلماء أو العامة ، أو                    ك       وال يضري 

         ورحم اهللا                       ، والثبات عزيز ،                      سوى األنبياء                                                                   ممن هلم سابقة يف القتال واجلهاد ، إذ ال أحد معصوم من البشر            
   ِ    ِ    ْ   ُ              ُ   ِ ِ َ   َ    َ     ِ ِ َ        َِّ     ا ِدين اللَِّه ما بعثَ ِبِه رسلَه وأَنزلَ ِبِه كُتبه وهو الصراطُ الْمستِقيم  ِ    وِإنم     : "                             شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قال 

ِ       َِّ     َ   َ  وهو طَِريقَةُ أَصحاِب رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم خيِر الْقُروِن وأَفْضِل الْأُمِة وأَكْرِم الْخلِْق علَى اللَِّه تعالَى  ْ  ْ    ِ ْ َ    ِ ُ ْ    ِ  ْ َ    ِ   ُ ْ    ِ                      َِّ     ِ      ِ    َ  ُ َ  ِ َ     
ِ   َّ              والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللَّه   َ  َ :  }              َ  قَالَ تعالَى   ،  ِ    ِبيني     لن      بعد ا     ٍ     ِِ            ِ َّ     ِ    َ ْ      ِ  ِ    ْ     ِ َ  ُ  َ ْ   َ  ُ  ِ     

 هنوا عضرو مهنع                {  اِبِعالت نع ِضيرطْلَقًا وا مِرض ِلنيالْأَو اِبِقنيالس نع ِضيفَر ِ  ِ          ِ     ً َ ْ      ِ    ِ َ ْ     ِ  ِ          ِ  َ  ِبيقَالَ الن قَداٍن وسِبِإح ملَه ني   ِ    َ  َ   َ    ٍ     ِِ    َ   
ِ       ِ ِ     الْأَحاِديِث الصِحيحِة                    ِ      صلى اهللا عليه وسلم ِفي      ِ   َ ْ   " :    }   ثُم مهلُوني الَِّذين ثُم ِعثْت ِفيِهمنُ الَِّذي بوِن الْقَرالْقُر ريخ  ُ      ُ     ِ َّ    ُ    ِ  ِ   ْ ِ     ِ َّ   ُ  َ ْ    ِ   ُ ْ      

 مهلُوني الَِّذين     ُ     ِ َّ   {  وٍد رضي اعسم ناللَِّه ب دبكَانَ عو       ٍ          َِّ        َ  َ   ُقُولهللا عنه ي ُ  ُ         :   اتم قَد نِبم نتسا فَلْينتسم كُمكَانَ ِمن نم      َ     ِ     ْ َ         ُ  ِ  َ  َ    
ِ ِ    ْ ُ  ُ   َ      ُ ُ   ِ  أُولَِئك أَصحاب رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَبر هِذِه الْأُمِة قُلُوبا وأَعمقُها   ؛  َِ  َّ   ْ   ِ ْ    ِ َ         َ    ُ فَِإنَّ الْحي لَا تؤمن علَيِه الِْفتنةُ      َ                    َِّ     ِ         َ    َِ  ُ 

                                                
 .هللا مروان حديد رمحه ا 1
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 أَقَلُّها وِعلْم   ُّ َ َ     ْ ِ    كَلُّفًاا ت    ً ُّ َ     ؛                ـمقَّهح ـمِرفُوا لَهِة ِديِنِه فَاعِإقَامِه صلى اهللا عليه وسلم وِبيِة نبحِلص اللَّه مهارتاخ مقَو                  َّ     َ    ُ  ِ   َ   ِ ِ ِ   ِ  َ  ِ                    ِ ِ    ِ    ِ  َّ              َ 
ِ                     وتمسكُوا ِبهدِيِهم فَِإنهم كَانوا علَى الْهدى الْمستِقيِم  وقَالَ حذَيفَةُ بن الْيماِن رضي اهللا ع               ْ      ُ َ  َ   َ  َ     ِ  ِ    ْ      ْ    َ       َ     ِ َ    ِ  ِ   ِ   ُ      نهما      :    ـرشعا مي          

  ْ ُ   ِ     ْ  َ    َِ      ِ    ً      ْ     َ َ              َِ   َِّ  َ  َ   ُ َ  َ  َ  َ       ِ َ    ُ        ِ      ِ                   الْقُراِء استِقيموا وخذُوا طَِريق من كَانَ قَبلَكُم فَواَللَِّه لَِئن اتبعتموهم لَقَد سبقْتم سبقًا بِعيدا ولَِئن أَخذْتم يِمينا                 
ِ    ِ    ً  َ     ْ َ    َ َ   ً   وِشمالًا لَقَد ضلَلْتم ضلَالًا بِعيدا   "    1 

  :                                 وال يضرنكم أيها ااهدون أنكم قليل                ليسنت مبن قد مضى                 ً  نعم من كان مستناً ف
              

    : "   -          حفظـه اهللا               ً                             يف وصيته خماطباً الشيخ أسامة بـن الدن           -                         أشرف السيد حني قال    ٢                ورحم اهللا الشهيد  
               ا نقاتـل حنـن     ن          ُ فواهللا لقد كُ  ،                  ر أو ادن أو تلني   ي  غ       ل أو ت    تبد                                           وأوصيك بالثبات على ما أنت عليه وإياك أن    

                       ، وما أقول هـذا              واحدة                           ً      روا فما ترددنا يف قتاهلم حلظةً              لوا وغي            ولكنهم بد    ،         ٍ   واحدٍ                 ٍ    وسياف ورباين يف صفٍ   
  ال  و         أحدا     س   قد             أنا ال ن      اس       الن                                                           من باب وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني ، وحىت يعلم           ه   ً                جهالً بك ولكن أقول   

   هـ .   ا "٣ .                           بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم                          العصمة بالقول وال بالعمل         ٍ ندعي ألحٍد
            ً                                                                                              وتذكروا جيداً ما رواه الطرباين عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                    

ٍ                           ً      إن من ورائكم زمان صٍرب للمتمسك فيه أجر مخسني شهيداً منكم     : "      وسلم                      ا الرواية األخرى حني     وفسر  "                    
     " !!                        ً         إنكم جتدون على اخلري أعواناً وال جيدون     : "                                      بني النيب صلى اهللا عليه وسلم السبب بقوله 

                                          أين النصري واملعني للمجاهدين يف جزيرة العرب ؟  :                          صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم 
     ..!!                               استسلم للعدو وال جتعل قضيتك كبرية   :          هذا يقول 

   !!  ؟؟  ..                                                               لعراق ودع جزيرة العرب للصليبيني واملنافقني يعيثون فيها كما يريدون       اخرج ل  :           وذاك يقول 
     ..!!                                                                         دع عنك هذا الطريق وانصرف للدعوة واصرب على ماتراه من كفر بواح ، ونفاق صراح   :           وآخر يقول 
    يبة                                                                                        ال تتعجل األمور وانظر ما تسفر عنه املواجهات مث قرر موقفك فإن أصابت ااهدين مص                :              ورابع يقول   

                                  ً                                                                     قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيداً ، وإن أصام فتح ونصر وفضل من اهللا فقل كأن مل تكـن                        :    فقل
    ...                                           ً      ً بينك وبينهم مودة ياليتين كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً 

  .                        ً                            فال تكاد جتد على اخلري معيناً إال من رحم اهللا ، واهللا املستعان 
     وطوىب     ...                                   طوىب لكم يامن تصلحون ما أفسد الناس     ...                م أيها الغرباء       طوىب لك  ..                      فطوىب لكم أيها ااهدون 

   ً                                        حقاً إنكم الطائفة املنصورة اليت ال يضرها           ...                                                           لكم يامن متوتون لتحىي أمة اإلسالم على أشالئكم ودمائكم          
   ..      مث طوىب          ...              طوىب لكم     ...                   من خذهلا أو خالفها 

 خالد بن عبداللطيف املعجل/ بقلم 

                                                
 ]١٢٥الثالث ص: الفتاوى [  1
جممع يف [  إقتحام مبىن سكين للعسكريني األمريكان والربيطانيني     ً                مقبال  غري مدبر يف عملية                      ً الذي لقي اهللا تعاىل شهيدا   2

  .                              ً  حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا  .]احلمراء 
 . نظر نص وصيته رمحه اهللا يف مركزالدراسات والبحوث اإلسالمية ا 3
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                     ما توقعاتكم حوله ،              جزيرة العرب ؟                                                  أفغانستان مث تنامى إىل عدة دول وهاهو اليوم يبدأ يف        اجلهاد يف    بدأ 
                                             وهل ستظهر للجهاد يف اجلزيرة العربية مثار أم ال ؟

                                                                                           أحب أن أنبه أنين لست يف موقع يؤهلين للحديث نيابة عن ااهدين خاصة يف القضـايا                               بني يدي أجوبيت  
                                                                                                   احلركية والعسكرية وأن أجوبيت هذه جمرد وجهات نظر شخصية واجتهادات فكرية ورمبا أصـيب فيهـا                

  .                        مرادات ااهدين أو ال أصيب
                                   هـذه الـدول القطريـة أو الـدول        أن                             ال بد من توضيح قضية مهمة وهي   :                               أما ما يتعلق بالسؤال فأقول    

                                                                                                 احلديثة ، مثل الدول اليت نراها اليوم هي مناذج صنعها الغرب لتمكينهم من تثبيت مشـروعهم                  )        املركزية (
                                                   وهذه الدول ال حقيقة شرعية هلا وال أسس تعطيها احلق         ..                                            االستعماري االسترتايف العام للمشرق اإلسالمي      

                                          ٌ                 رضا على شعوب املسلمني ، وبقاؤها يف األصل مرتبطٌ بالقوى                                                   يف الوجود وال سند شعيب هلا وقد فرضت ف        
                                                                                                        الغربية اليت صنعتها ولذا فإن اهلدف العام للجهاد وااهدين هو ضرب أسس وبنية املشروع االسـتعماري               
                                                                                                                الغريب أو ما ميكن تسميته بالنظام الدويل ، أو بعبارة أوضح هزمية الصليبيني يف املعركة الدائرة منذ أكثر من                

                                                                                     إن هزميتهم ببساطة تعين إلغاء كل أشكال القطرية ليبقى الوجود الطبيعي املعتـرف بـه يف           ...         ً   ن تقريباً     قر
                          إن إخراج املستعمر وطرده من    ..                                                              اإلسالم وهو الكيان اإلقليمي الذي يندرج ضمن الدولة اإلسالمية الكربى 

                       وهذه النتيجة تعين أن        ..              عها الغرب                                                                       بالد املسلمني يعين ببساطة إلغاء احلدود وكل أشكال القطرية اليت صن          
                              ً                                                             اجلهاد عندما يتحرك يف العراق مثالً فلن يتوقف عند احلدود االستعمارية ولن يتوقف عن األردن ويعترف به 
                                                                                                    ككيان فال وجود هلذه الدولة اليت امسها األردن يف املفهوم  اإلسالمي ، وحركة اجلهاد يف جزيرة العرب لن             

                                                                             اململكة العربية السعودية ، ألن هذا الكيان املسمى ذا االسم كيان مصطنع                                         تتوقف عند حدود ما يسمى ب     
                                       ً                                                                      ال حقيقة شرعية له وال اعتبار شرعي مينع مثالً من حترك اجلهاد خارج هذا الكيان إىل اليمن أو إىل تلـك                     

             إزالتـها                                                                     كل هذه األشكال من الدول القطرية ال معىن هلا وال حرمة متنع من              ..                            الدول املسماة بدول اخلليج     
                                                                                  وأما أجيج النار يف جزيرة العرب فيفترض به أن يكون أحد املفاتيح األساسـية يف               ..                      عندما يتحرك اجلهاد    

                                                                                           عملية التحول الكربى ، ألن اجلزيرة هي القلب الذي يؤثر التغيري فيه على بقية األعضاء يف اجلسد اإلسالمي 



 

 ١٤

 

١٤  

                                               نتائج مؤملة على املدى القصري ورمبا املتوسط ،                                                            نفترض إن شاء اهللا أن أجيج املواجهات سوف تسفر عنه            .. 
                                                                                                       لكن على املدى البعيد ستكون التغيريات اليت حتدث هنا هي مفتاح تنظيف العامل اإلسالمي برمته وختليصه                
                                                                                                            من املستعمر وطرد الصليبيني ، لنستعد فيما بعد  للمواجهات الكربى معهم يف معارك قادمة ومنها امللحمة                 

    .             كما أخرب النيب                  الفاصلة مع الروم 
                                                                                         رسالة توجهها إىل شباب اجلزيرة الذين حيبون اجلهاد وأهله ولكن مل يصل بعد للمجاهدين ، أو حبسـه   

              عنهم حابس ؟
                                                                                                     أما شباب اإلسالم يف جزيرة العرب والذين مل يتيسر هلم موطن جهاد فيما سبق فليصـربوا قلـيال فكـل                

                                                 أت تتشكل منذرة مبا سيأيت من أحداث عظيمة سوف يكـون                                              إرهاصات املرحلة املقبلة بادية للعيان وقد بد   
                                                                                                          للمجاهدين فيها النصيب األوفر ، وهذا يعين أن يستعد الشاب املسلم وحيدث نفسه بالغزو واجلهـاد وإذا                 
                                                                                            توفرت له فرصة اللحاق بااهدين اآلن فال يتأخر عنهم وإذا حبسه عذر فكما قلنا فليصرب فسيجد ما يطلب 

                                                                                    أن يكون من الذين فعلوها من قبل وكانوا يطلبون القتال فلما كتب عليهم القتال تولـوا                       فيما بعد وليحذر    
   ُِ    َ َ  َ  َ     ْ      َ َ     ْ    ِ َ       وأَِقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما كُِتـب ُ  ِ  َ  ْ  ُّ ُ    َ  َ  ِ    ِ َّ    َ ِ      َ َ                أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّواْ أَيِديكُم        (                          كما قال اهللا تعاىل عنهم      

ِ   ِ ْ     ُ ِ  َ  علَيِهم الِْقتالُ ِإذَا   َ  فَِريق   ِ َ   ا ِلمنبقَالُواْ رةً ويشخ دأَش ِة اللِّه أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهنم   ِ      ْ  ُ  َ   ً       َ   َ   ِّ     ِ   َ        َ             الالَ لَوا الِْقتنلَيع تبكَت   َ  َ   ِ ْ      َ      َ 
ٍ   ُ ْ            أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب قُلْ متاع الدنيا  ِ َ   ٍ  َ   َ ِ       َ   وظْلَمالَ تقَى وِن اتلِّم ريةُ خاآلِخرقَِليلٌ و  َ ْ   َ    َ     ِ  ِّ      ُ   ِ     ٌ  ِ َ ًنَ فَِتيال ً  ِ َ  َ (  

ِ  ِ       أَلَم تر ِإلَى الْمِإل ِمن        : (                                                                                       وفعلها من قبلهم بنوا اسرائيل عندما كانوا يطلبون القتال فلما كتب عليهم تولوا              ْ    َ ِ      َ َ 
ِ       ِ  ْ  َ  ُ  ْ بِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُواْ      ِ َ  ِ     ِ   ِ   َِبيِل اللِّه قَالقَاِتلْ ِفي سِلكاً نا مثْ لَنعاب ملَّه ِبيِلن َ  َ   ِّ     ِ  ِ     ِ ْ  ِ َ   ً   ِ    َ  ْ       َّ    ِ ِ   لْ عه   ْ   ِإن كُِتب متيس   ُِ    ِ     

ِ            قَالُواْ وما لَنا أَالَّ نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اللِّه وقَد أُخِرجنا             َّ َ  ُ   ِ ْ    ُ  َ  َ  ِ ُ  ْ    علَيكُم الِْقتالُ أَالَّ تقَاِتلُواْ     ُ   َ    ِّ     ِ  ِ     ِ َ  ِ َ   َّ َ    َ      ْ  ُ  َ     ا كُِتـبا فَلَمآِئننأَبا واِرنِمن ِدي     ُِ    َ َ    ِ    َ     ِ   ِ    ِ
ِ   َّ    ُ   ِ ْ    ْ علَيِهم الِْقتالُ تولَّواْ  َ    ِلع اللّهو مهنِإالَّ قَِليالً م ِ    ّ          ً  ِ َ  َّ  ِِبالظَّاِلِمني يم   ِ  ِ َّ   ِ    (    

                                                                                                    واالستعداد هنا يشمل االستعداد النفسي والبدين والعلمي وكل جوانب االستعداد اليت حتدث عنها كـثري              
                                                                                                  من اإلخوة ااهدين يف بعض مصنفام ومنها ما كتبه الشيخ يوسف العيريي رمحـه اهللا يف عـدد مـن                 

  .        مصنفاته 
                                                       د أكملوا جتهيزام وأعدوا العدة ؟ وهل التجهيزات اليت          ق                         ااهدون يف جزيرة العرب                    الكثري يسأل هل    

                                              أعدت هي ملعركة معينة ، أو ملواجهات طويلة املدى ؟
                                                                                                   اجلهاد حركة مستمرة ال تتوقف وليست قضية مرتبطة مبعركة واحدة ، أو جبماعة حمددة، بل هي حرب                 

                              غيب أبدا عن بال ااهـدين                                                                                مستمرة وطويلة وشرسة مع الصليب وأتباعه  واالستعداد لطوهلا قضية ال ت           
                                                                                           ومفكريهم ومنظريهم وقادم ومدربيهم ، وما أعرفه أن ااهدين منذ اكثر من عشرين عاما وهم يعدون  
                                                                                                        ملثل هذه املعارك ونتائجها البادية للعيان مثمرة جدا ومبشرة ، لكن األعداء الرئيسيني لألمة وهم الروم ال          

                                                                    للحديث عن توقف املعركة أو انتهاء األحداث ، وإمنا اجلهاد أمانة                                                   ينتهون حىت يوم القيامة ولذا ال جمال        
                        ال تزال طائفة من أميت على   (                                                                            ومسئولية تكفل اهللا بوجودها وبقائها حينما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم           

                                                                                         وحركة اجلهاد بوتقة تصهر فيها املكونات البسيطة  لتخرج أجياال قادرة على رفع األمة                )              احلق ظاهرين   
                                                                                                      زالة وطأة اهلزمية من الصليبيني وتسلط النفاق على أركان العامل اإلسالم ، فاألهم أن يبقى ااهـدون                 وإ



 

 ١٥

 

١٥  

                                                                                           على جذوة اجلهاد مشتعلة وهذه اجلذوة كلما سفكت من أجلها دماء الشهداء كلما زاد أوارها وكلمـا    
    ..                                            أحرقت األعداء بسرعة أكرب وقربت النصر بإذن اهللا 

                    مبحاولة تشويه صـورة                                         إىل جتارب إخوام املرتدين يف اجلزائر ومصر ،    لول        من آل س           الطواغيت  أ جل
                                   هل تتوقع أن ينجوا يف شيء من ذلك ؟            يف مكة املكرمة                   التهم م كما حصل      إلصاق         ااهدين و

                 خبـاري اهلائـل                                     ، ألسباب كثرية منها االنكشاف اإل                                                     جتارب طواغيت مصر واجلزائر غري قابلة للتطبيق        
                                                                                     بسبب االنفجار املعلومايت الكبري عرب  الفضائيات واالنترنت وغريها ، وألن جتربة مصر                           احلاصل يف العامل  

                                                                                             واجلزائر كانت جتارب قامت على أساس إظهارها كصراع داخلي داخل اجلسم اإلسالمي فكان الغرب              
        قتها ،                                                                                                 يغذي طوائف املرتدين لقتال ااهدين ويدعمهم إعالميا يف ظل استراتيجية  إعالمية ناجحة يف و              

                                                                                         مع وجود اختراقات للصفوف جنح فيها املنافقون وذلك لعدم وجود قيادة مركزية خارجه عـن نطـاق     
   .                                                                            التأثري حبيث تستطيع ضبط املسار وتقوم بإزالة أي اختراق يفسد على ااهدين قضيتهم 

            انسـتان ،                                                                                 ن أن الغرب دخل املعركة بنفسه من خالل قواته وجنوده كما يف العراق وأفغ                           لكن الفرق اآل  
                                                                                                    فانكشفت حالة اخلداع ، وأصبح الصراع مباشرا معهم وقلت أمهية الوكالء أو لنقل انكشـفت أدوار                
                                                                                                      الوكالء كما أن للمجاهدين قيادة مركزية خارج نطاق التأثري وهي تقوم بدور فعال يف التوجيه واحلماية            

                         مكانية تطبيق جتربة مصر                                                                  وتصحح أي خلل ناشيء ، فهذه عوامل مهمة توضح لنا عدم إ             .              من االختراق   
                                                                                                       واجلزائر وال مينع هذا من وجود مغفلني ميكن أن ينخدعوا بالدعاية املنافقة للحكومات املرتـدة لكـن                 
                                                                                                    احلقائق املوجودة على األرض تبطل أمهية أي تأثري للتزوير واخلداع اإلعالمي وأعين باحلقائق مثل وجود               

                                               ة ، أو احتالهلا املباشر ألراضي املسلمني مثـل وجـود                                                  القوات الصليبية وتعاوا الصريح مع تلك األنظم    
                                                                                                           القوات األمريكية على أرض العراق ، فهذه من العوامل اليت تقلل من أمهية التزوير اإلعالمي والتزييـف                 
                                                                                                          للحقائق مع االعتراف بأنه رمبا يكون هلم بعض التأثري لكن اجليد يف األمر أنه تأثري وقيت حبيـث تعـود                    

    ..                                                 األساسية يف تصحيح طبيعة املعركة والصراع مرة أخرى                 العوامل واملؤثرات
                                                           ميكن القول إن هناك جناحا إعالميا آلل سـلول يف تصـوير                 ) ..            جممع احمليا     (                           وأضرب هنا مثاال بعملية     

                                                                                                         املعركة على أا قتل مسلمني وتأليب البعض على ااهدين ، لكن هذا التأثري وقيت ويزول مثال لو ضرب                  
   .                                                       يكا ضربة أخرى ليعود التعاطف كما كان يف السابق ورمبا أشد            ااهدون أمر

                  وقد يكون عما قريب   ،       العلم                                     يف ظل ادعاء رجوع بعض العلماء وطلبة            املسلم وااهد        هو موقف    ما 
                     حيث أا خطة عمل ـا    )         التوبة    : (      مسمى                                                       من أناس منسوبني للجهاد يتم إظهارهم يف التلفاز حتت        

   !! ؟    ..                            تطبيقها من قبل طواغيت اجلزيرة                        ل فترة قليلة واليوم يتم                    طواغيت مصر واليمن قب
                                                                                                            ابتداء نستطيع أن نقول الكثري عن تراجعات العلماء لكن حقيقة واحدة متنعنا من هذا  القول هي كوم                  

                                                                                          وعلى كل حال فقد ذكرت سابقا أن كل هذه األعمال تأثريها وقيت وال يستمر ألن مـربرات                   .     أسرى
                                                                                  الكفر والنفاق مستمرة والقضية قضية ااهدين عادلة ، فمهما حاول املنـافقون أن                           احلرب واجلهاد ضد    
                                                                    فسيبقى اجلميع يدرك أم جمرد أتباع للصليبيني وأم منفذون خلططهم وأم        ً عالمياً إ                     يزوروا وأن يرجفوا    

                  عطـوهم القواعـد                                                              فعلوا فلن ينسى الناس أم أدخلوا الصليبيني إىل اجلزيرة وأ                                   محاة هلم ، ومهما قالوا و     



 

 ١٦
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     فمثل    ..              صف أفغانستان  ق                                                                              العسكرية وانطلقت الطائرات من مطارام لتقصف العراق وحتتله  ومن قبل لت           
                           وكل هذه احلكومات العميلة       ..                            عالمية جمرد ضرب يف اهلواء                                      مور مجيعا جتعل كل مسرحيام اإل            هذه األ 

                                 والفساد وأسباب ما حيدث مازالـت                                                             لن تستطيع أن تستعيد أي معىن لشرعيتها وحقها بالبقاء ألن الظلم 
                                       بتواطئ هؤالء العمالء  ومـازال هـؤالء                                                         ً          قائمة فال زال اليهود حيتلون فلسطني وأضيف هلا العراق حالياً         

                    وألن األمـة ال تشـعر      ..                                                                           املفسدون ينهبون أموال األمة ومازالوا سببا لكل فساد ولكل مصيبة يف األمة        
    ..                                        العزة فلن يقتنع أحد بكالمهم مهما قالوا                                     بوجودهم بأي معىن من معاين الكرامة وال 

 وما هي نظرتكم له ؟حتضار؟ االساعة مير مبرحلة حرجة فهل هي ) السلويل( ظام الن
                                                                                                    نعم هذا النظام يف ساعة احتضار وال يوجد  يف الوقت احلايل أي معىن من معاين بقائه وال يوجد له املربر             

                                                     أنكاثا ،، فهو قد خدع األمة طويال واستخدم الدين ذريعة                                             ليعيش ، فهو كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة       
       سـالمي                                                                          ن هو بنفسه يقوم حبذف الدين من أجندته وحياول الرباءة من الشكل اإل                               لتمكني حكمه ، واآل   

                                                               ويف نفس الوقت أسياده يف واشنطن يريدون منه مزيدا مـن             ،                                          اخلاص به والذي روجه يف الفترة املاضية        
                                                          ع االبتزاز، إضافة إىل أنه نظام حيمل يف داخله أهم عوامل اياره  ا                الم ويبتزونه بأنو                     التخلي والرباءة من اإلس

                                                                                                 وهو الصراع بني أجنحته على احلكم وهي أجنحة كلها ال تصلح للحكم وال حتمل أي مؤهالت للبقاء                 
          ً    وعسـكرياً                                                                            ً          يضاف هلا ضربات ااهدين اليت تعمل على خلخلة ركائز توازن هذا النظام وكشفه أمنيـاً        

   .         ً  وسياسياً                                     ً لينكشف يف هذا اجلانب فوق ما انكشف دينياً
   ؟    م ه      ستهداف ا                      ؟ هل هناك حكمة من عدم               األسرة احلاكمة                         ي عمليات جهادية ضد أفراد أ           اذا مل نر مل

                                               س النظام الكبار سيعجل بايـاره ، ولكـن هـذه     و                   أظن أن استهداف رؤ                    ً     ال أدري وإن كنت شخصياً    
   ..                                                                        ات ااهدين اخلاصة وهم الذين يتخذون مثل هذا النوع من القرارات                                           القرارات تتم دراساا يف مؤمتر    

                                    سقوط النظام ألن النظام بغطائه       ا                                   رمبا يكون قصد ااهدين أن يتجنبو       .                                  فهي يف النهاية قرارات عسكرية      
     ريكا                                                                                           اخلياين مينع أمريكا أن توجه ضربة كبرية للبلد كله وهي أحد األفكار اليت دفعت ااهدين لتحييد أم    

                                                                                                            أو شلها أوال مث االلتفات هلذا النظام وغريه ولو أين أعتقد أن تصفية بعض عناصر النظام تنفـع كـثريا                    
  .                            وختفف عن ااهدين دون أن تسقطه

 ُ                  أُزيـل نظـام آل                                                  يتركوننا يف حالنا إذا جاءت ساعة الصفر و                                     تعتقد بأن األمريكان سوف            ولكن هل 
       سلول ؟

                                                            تأمني منابع النفط كإجراء مبدأي وفق خمطط قدمي لديهم ولن يقفوا                               ال لن يتركونا ففي األصل سيحاولون
                                                                                           مكتويف األيدي ، لكن السؤال هل ميكنهم ذلك يف حالة االيار التام للنظام واشتعال الفوضى ؟ أشك يف    
                                                                                                         ذلك بقوة يف حالة تورطهم يف املستنقع العراقي بصورة أكرب من الصورة احلالية أو تلقيهم ضربات مؤملة                 

                                                                                                      مريكا ، فمثل هذه الضربات ستفقدهم قدرم على التركيز ، وإذا علمنا أم عانوا كثريا من خوض                     يف أ 
                                  طلسي ليحلوا مكام يف أفغانسـتان ،                               واضطروا أخريا لالستعانة حبلف األ   )             وليس حربني     (            حرب وربع   

                 حصول ضربات جديدة                                                                         فإذا انضاف إىل متاعبهم ايار النظام السلويل يف اجلزيرة وانكشاف منابع النفط و
                                                                                      هلم يف أمريكا فسوف يسقط يف أيديهم ، لكن ميكننا تصور أن يهب حلف األطلسي لتأمني منابع النفط ، 



 

 ١٧

 

١٧  

                                                                                                  ولكن حلف األطلسي يف الواقع ال ميتلك املقومات اليت متكنه من الدخول يف صراع مكشوف يف املنطقة                  
   غري    ..                         عه أن يكسبوا هذا الصراع                                                     ذا الشكل سوف يفجر احلرب احلضارية بشكل يستحيل م      ه     وحضور

                              هنا الوضع سيكون شائكا جدا        ..                                                                         أن ما يسبب القلق حقا هو التحرك الشيعي احلليف هلم يف هذه احلالة              
                                                                                     وحيتاج إىل تأمل كبري وإىل إعداد خطط بديلة من ااهدين وجيب أن تكون مثل هذه اخلطط جاهزة فعال  

                                                         تشف مجاهري الشيعة احلقيقية اخليانية لقيادام وقابليـة                                                 وال تدري قد يكون هذا عالمة خري حني تك           .. 
                                             وهاهو السيستاين أكرب مرجع للشيعة يف العامل يساهم   .                                               مذهبهم للتبعية للكفار فيتحولوا لإلسالم الصحيح   

                                                                                                      بفضح هذا املذهب يف مواقفه مع أمريكا واليت جعلت العيش حتت االحتالل من قبل قوة كـافرة أمـرا                   
   ..      اع عنه                 مشروعا بل جيب الدف

                                               يف بالد احلرمني وهل تتصور أن آل سلول يقدرون على حد                             رأيك يف الوضع احلايل للمجاهدين    ما  
     م ؟                  وكل من يعارض حكمه  )       جماهد    (     رهاب إ                       زعمهم أم سوف ينهون كل 

                                                                                                    الفرق بني ااهدين وآل سلول فرق كبري يتمثل يف املدى املكاين والزماين واملوضوعي فااهدون يف حركة               
                                                                                                        عاملية ميداا العامل كله فأىن آلل سلول أن يستأصلوهم وااهدون حلقة يف سلسلة تارخيية يف صراع احلق                 
                                                                                                     والباطل ضمن اهللا هلا البقاء بينما آل سلول عائلة عابرة يف التاريخ وااهدون أصحاب مشـروع رسـايل             

                               ة ذاتية لتصورت أم ميكنـهم                                     لو كان آل سلول ميتلكون شجاع       .                                         شامل بينما آل سلول جمرد عبيد سلطة        
                                                                                                      مقارعة ااهدين لكنك تعرف أن آل سلول نظام هش يقوم على محاية أسياده األمريكان ، وااهـدون                 
                                                                                                    خيوضون معركة كربى ومستمرة وطويلة مع األسياد فال مكان للعبيد يف هـذه املعركـة ، والصـفعات                  

                                               دين ال تعين شيئا أمام مصريه يف حالة هزميـة                                                                   والركالت اليت تصيب العبد من صراع سيده مع سادة ااه         
                                                                                                           سيده  وهي قريبة إن شاء اهللا وكل هذه العنتريات اليت يتصنعها آل سلول ال تعين شيئا للمجاهدين ألـم                  

   ..                             أكرب من ااهدين هلؤالء العبيد  ة     لتفات إ                    سياد ورمبا نرى قريبا                      مازالوا يف صراع  مع األ
 
      سـهم   أ             دى الخنفـاض     أ                    داخل بالد احلـرمني       )        سكنية       جممعات  (                       ن استهداف الغرب يف      أ          ال تتصور    أ
  ؟           عند العامة  )          ااهدين (

                                                                    لكن جيب أن تنظر للقضية من منظار أكرب وتضع مثل هذه العمليات يف السياق                      ً رمبا يكون هذا حاصل فعالً
           ب قد يـرى                                                                                   العام حلرب ااهدين ضد املشروع الغريب واألمريكي برمته ، ويف مراحل معينة من هذه احلر     

                                                                                                            ااهدون أم حباجة إىل هذا النوع من العمليات رغم بعض تكاليفها الشاقة من الناحية املعنويـة لكـن                  
                                                                                                        النتائج إذا نظرت إليها من خالل تأثرياا العامة والكلية وليس فقط اللحظية أو الوقتية لرمبا تغري الـرأي ،      

              عالمي من مثل    إ                                     فقني ومن يدعمهم من حتقيق أي نصر                                األوىل كيفية حرمان املنا     :                         تبقى املعضلة يف قضيتني     
                                          صوات املتلبسة بلبوس العلم واليت تسـمع                    سكات تلك األ   إ          يف كيفية     :                                        هذا النوع من العمليات ، والثانية       

   ..                                                                                 للمنافقني وتؤيدهم وحتاول أن تستخدم الدين حلماية املنافقني ودعم موقفهم ضد موقف ااهدين 



 

 ١٨
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ن دورها ال أو.. مر  هلا األ             فيما لو استقر         ً سياسيا             ًال متلك مشروعا )  عدةالقا( ن أيتحدث البعض على 
 !فما تعليقك ؟ .. على واقع مر) ردة فعل ( ن يكون أيعدو 

                      لألمريكان  ؟ وهل ميلك       ً  وعبداً                ً  غري أن يكون عميالً       ً  سياسياً                 ً  العزيز مثال مشروعاً              اهللا بن عبد                هل ميلك عبد  
                                                       سالمي أي مشروع سياسي تنموي وحقيقي ؟ أنظـر نتـائج                 العامل اإل                                   أحد من هذه األنظمة املوجودة يف       

              سـالم إال أن                                                                         سالم كل هذه السنني املتطاولة رغم وجود الثروات واخلريات يف بالد اإل                          حكمهم لبالد اإل  
          سـالم أي                                                  ال توجد لكل هذه املنظومات احلاكمة يف بالد اإل          !                                          نتائج حكمهم كانت كارثية مبعىن الكلمة       

   ..                                                          سوى بقائها متسلطة على رقاب املسلمني وخاضعة لرغبات الغرب فقط               مشاريع سياسية 
                              مفهوم خمادع ، فإذا كنت تقصد أن   )                املشروع السياسي   (                                           هذا من ناحية ، من الناحية األخرى فإن مفهوم 

                                                                                        ً                    القاعدة متلك مشروعا يتعايش مثال من النظام الدويل القائم فأقول لك نعم القاعدة ال متلـك مشـروعاً                 
                                                                                           مع النظام الدويل ، ببساطة ألن النظام الدويل ال يعترف بنا كدولة إسـالمية مسـتقلة ،                      يتماشى       ً سياسياً

                                                                                            ويفرض علينا أن ندور يف فلكه ونتماشى مع نظمه العلمانية وأن نكون حتت سيطرته العسكرية ، والقاعدة 
ـ         إ    جيب    :                         ترفض هذا متاما وتقول                            أوال ، مث إعـادة          ً كرياً                                                   زالة هذا النظام الدويل من املنطقة وهزميتهم عس

                                                                سالمي ، وهذا يعين أننا سنتحكم يف مصائرنا ويف حكم أنفسـنا                                  سالمية وفق النظام اإل                    تشكيل الدولة اإل  
                                                                                                              ونتحكم يف ثرواتنا ، بعبارة أمشل نعيد صياغة حياتنا وفق أسسنا ومبادئنا ، وهذه جتربة حقيقية وموجودة                 

                                                  حتكم نفسها وتعيش وفق نظمها اخلاصة قبل الوجود                                                           منذ ألف وثالمثائة عام ، وقد كانت شعوب الشرق          
                                                                             عادة وبعث هذه النظم املبنية على الكتاب والسنة ، ويف هذه احلالة لـن               إ                                   الغريب يف املنطقة ، فال مانع من        

                                        سالمية اليت حاولت أن تبين نظما حتسبها                                                                    نعيش حالة االزدواجية والتناقض اليت عاشته بعض التجارب اإل        
                                                                                 وقت تتعايش مع التسلط العسكري والنهب املنتظم للثروات والـتحكم يف مصـائر                               سالمية ويف نفس ال    إ

                                                                                    الشعوب املسلمة من قبل الغرب ففشلت  تلك احملاوالت ألا ولدت يف بيئة غري صاحلة للعيش ومل تستطع 
  .                أن تفهم هذا بعد 

         ً   وثقافيـاً      ً اً                                                                                         باختصار أي مشروع سياسي لن يكتب له أي جناح سوى إذا استطعنا هزمية الغرب عسـكري               
                                                                                                    خراجه من بالد املسلمني ، وقتها لن يصعب على األمة بطاقاا الكثرية وثرواا الضخمة أن تعيد تشكيل             إ و

                                                                                                   احلياة وفق األصول اإلسالمية الشرعية ، بل وسنصبح سادة العامل ألن مصري العامل االقتصادي معلـق بنـا            
   أن   (                                                    ت السيادة العاملية متوفرة لدينا لكن ينقصـنا                                                                والثروات اليت حيتاجها العامل موجودة لدينا وكل مقوما       

    .  )                                                       نعيش أحرارا وحنكم أنفسنا بأنفسنا بعيدا عن الغرب ووكالئه 
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        َ  ُ    ٌ   ِ  َ  ُ   َ         ُ ِ  َ      ِ ّ ِ وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللِّه     :                                            ااهدين نظروا يف كتاب اهللا فوجدوا قول اهللا تعاىل  ّ إنّ
              ونظروا ما    ،   َ ْ     ِ   َ  ُ   ِ ْ      ِ    والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتلِ        :            ول اهللا تعاىل                                                   أن املقصود من الفتنة هو الكفر وذلك من ق               وعرفوا

                       ّ              القوانني الوضعية اليت حكّمـت يف ديـن      تلك                                                           هي أعظم فتنة تصيب املسلمني وتصدهم عن دينهم فإذا ا           
                                                     اهللا وهم قد تيقنوا بأن اهللا هو صاحب احلكم ال غـريه           شرع                                             املسلمني و دمائهم وأعراضهم ، فأبعدم عن        

ِ    ْ  ْ  ِ  َّ  ِ ّ ِ  ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللّهِ      :    قوله ل  ِ    وقوله     :      أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعركَاء شرش ملَه أَم  َّ     ِ ِ  َ ْ    َ      ِ           َ          َ      َ   َ    وغريهـا         
ِ   َ     ومن يبتِغ غَيـر      :                    هللا وحده فال دين إذن    ً كامالً                                                          من اآليات اليت ترد احلكم هللا وحده ، فإذا مل يكن احلكم                    

ِ   َ ِ اِإلسالَِم      هلَ ِمنقْبا فَلَن يِدين        ِ  َ  ْ    َ َ     ِ      ،     اهدونلرد احلكم كامالً هللا وحـده ليسـتقيم اإلسـالم                  جبهادهم                    فقام ا                                  ً             
        ً                             هذا قتالً للمسلمني ، فردوا عليه             وسيحدث                                                           ، فأنكر عليهم من أنكر وقالوا هذا مفسدته أعظم                    للمسلمني

   ِ ْ   ُ   والِْفتنـةُ       :                      اإلبادة لقول اهللا تعاىل                                                                  مفسدة الكفر والردة على املسلمني أعظم من مفسدة القتل و            إن       بقوهلم  
                   الكبري كما وصف         الفوز                                                                    ولو كانت اإلبادة مقابل املطالبة بأن يكون احلكم هللا فهذا هو              ،   َ ْ     ِ   َ    ِ   أَشد ِمن الْقَتلِ  

  ِ  َّ   َّ ِ    ِ       ُ ِ            ِ     ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاتِ         :                                                               اهللا أصحاب األخدود يوم أن رجحوا املوت على الكفر فقال عنهم          
        الْكَِبري زالْفَو ذَِلك ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجت اتنج ملَه           َِ ْ     َ ْ     َِ      َ ْ      ِ     ِ   ِ           َ     ،      اهدين يف رد احلكم هللا وهـذافهذا هو دافع ا                                             

   .       فقههم 

                               جيتاح أرضهم ويقتل أبناءهم           والعدو                                                                   ااهدون إىل خارطة العامل فوجدوا أن املسلمني هم أذل أمة ،                نظر   مث
                              ً         وال وزن ، ونظروا يف كتاب اهللا حبثاً عـن        قيمة                                 ومهم سوء العذاب وليس هلم أي                             ويغتصب نساءهم ، ويس   

ِ               وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمـن الرجـاِل                 :                                    احلل فوجدوا احلل واألمر بقوله تعاىل              ِ   ِ     ْ     ِّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   َ   ُ َ     
ِ    َّ ِ      َ  ُ  ُ      َ والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَ   ْ ِ ْ            لعاجا وِليو نكا ِمن لَّدل لَّنعاجا ولُهِة الظَّاِلِم أَهيـِذِه الْقَره ا ِمننِرجخ         ِ      َّ    ِ   َّ          ُ  َ   ِ  ِ َّ     ِ  َ ْ    ِ ِ      ِ     ِ  

ِ   لَّنا ِمن لَّدنك نِصريا      َّ    ِ   َّ     ِْبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواقَاِتلُونَ ِفي سواْ يكَفَر الَِّذينِبيِل اللِّه وقَاِتلُونَ ِفي سواْ ينآم الَِّذين ْ  ُ ِ  َ َ   ِ  ُ  َّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ   َ َ    ِ َّ     ِّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ        ِ َّ    
ِ   َ  َ   ِ  ً       أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا        َ        َ  َّ  ِ  ِ  َ         ِ  َ     مسعنا و أطعنا وهبوا للدفاع عن املستضـعفني مـن                فقالوا                                                      

         مسعنـا         قـالوا                                                                         والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ، فلماذا يالمون ألم             والنساء        الرجال  
   .          وأطعنا ؟ 

                املسلمني إال وقد      بلدان                                       ً      ً             ى واقع أليم لألمة ، فنظروا فلم جيدوا بلداً واحداً من                              عيون ااهدين عل        تفتحت     لقد
                            اخلمس للمسلمني ، فـبعض              الضرورات                                                                   اجتاحه العدو الصائل ونزل فيه وتصرف بالعباد والبالد ، وهدد           

   إال                                       والعقل ، وبعض األعداء متحضر ال يهـدد       واملال                                               األعداء يف بعض البلدان يهدد الدين والنفس والعرض  
      ً                                                     كابراً عن كابر جيمعون بأن األحكام الشرعية يف الكتاب والسنة مل         بالفقهاء                              الدين واملال فقط ، ونظروا فإذا 

                                                
  . "م ال منهج  هلم وال رايةإ"  :  ااهدينقال عنر احلوايل ملا سف بيان األمة ل بتصرف يسري من رده على 1
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                                                                                     على هذه الضرورات ، وكل ما هدد هذه الضرورات فواجب دفعه حىت لـو زهقـت                         للمحافظة         تأت إال   
   .             مقابل ذلك      األنفس

                    ودامهها وحل ـا ،       بالدهم                         ة ، ووجدوا العدو صال على                                           ااهدون إىل حال األمة الذليلة املستضعف        نظر   مث
                                              أن العدو إذا صال على بالد املسلمني فقد            على                                                              ونظروا يف كتب الفقه فوجدوا العلماء قد أمجعوا وبال تردد           

                                                     أهم بعد اإلميان من دفع ذلك العـدو الصـائل ، إال أن       شيء                                        وجب دفعه وأصبح اجلهاد فرض عني وليس        
                 لبيك لبيك ربنا       الشباب                                                          أن اجلهاد قد تعني وصدع ذا احلكم الشيخ عبد اهللا عزام ، قال                  ملا مسعوا           ااهدين

                                      بأقدامهم على كل معـاين التـرف              وداسوا                                                             وسعديك ، فباعوا الدنيا وتركوا الزوجات واألوالد واألموال         
   .           وال مرتد      لكافر                                            والرفاهية ، وعانقوا النجوم امات مل يطأطئوها 

ِ  َّ    ّ  َ     َ  َّ َ  ِ   َ    َ      ُ  َ    ِِ   ْ     ِ        َ          ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ               :                        يف القرآن قول اهللا تعاىل                        إن ااهدين قرأوا    
 نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة وروا ِفي التقِه حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتِبيِل اللِّه فَيقَاِتلُونَ ِفي سي      ِ   ُ ْ     ِ  ِ  ِ     ِ         ِ      ِ َ        َ  ُ  ْ    َ  ُ  ْ  َ   ِّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   اللِّه ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو  ِّ      ِ  ِ ِ    ِ  َ  َ 

          ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتفَاس            ِ  ْ     َ ْ        َِ    ِ ِ          ِ َّ    ُ  ِ   ِ  ْ    ِ     َ   ،         م فوجـدواوسألوا أنفسهم عن درجة إميا                                             
   .    يم            ً                         ا مؤمنني حقاً ، وصادقني بتمين الفوز العظ                          لقد مضى البيع إذن إن كن      فقالوا                    بأم يزعمون اإلميان ، 

                    مطل الغين ظلـم حيـل     (  :                                                                      يرفضوا هذا العقد وهم قادرون عليه فيحق عليهم قول الرسول               بأن        وخافوا
 ُ ْ ِ    َ  َ    ُ     َ    ُ            قُلْ ِإن كَانَ آبـاؤكُم وأَبنـآؤكُم              :    تعاىل                                            وتأكد هلم وعيد اهللا عندما وجدوا قول اهللا           )                عرضه وعقوبته   

   أَمو كُمتِشريعو كُماجوأَزو كُمانوِإخو     َ    ُ    ِ     ُ     َ    ُ      ِ          ـبا أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتو            َ            ِ           َ  َ      ٌ     ِ       ْ   ْ   ٌ   
     الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللِّه و نكُم مِإلَي        ِ  ِ  َ ْ     َ ْ     ِ    َ   ّ      ِ ِ  َ  ِ  ّ      ِْ       ْ      َ   ِ ِ ِ     ِ  ٍ    ِ    ِ ِ      ِّ        ُ  َ ِ     فمن     

                                    اجلهاد ، فهو فاسق ظامل لنفسه ، بـل    جيب                                                        العقد املتقدم نصه وهو قادر عليه ، رغبة يف الدنيا حينما         رفض  
ِ                يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللّـِه                   :                                     ومعرض لوعيد أشد وهو قول اهللا تعاىل       ّ     ِ  ِ     ِ ْ    ِ    ُ َ  َ  ِ   َ  ِ  ُ َ     ْ        ِ َّ      َ    

ِ   َ  ِ    اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرضِ      َ    َ ِ    ْ َ  َّ  ٌِة ِإالَّ قَِليلا ِفي اآلِخريناِة الديالْح اعتا مِة فَماآلِخر ا ِمنيناِة الديم ِبالْحيت ٌ  ِ َ  َّ  ِ  ِ  ِ      ِ         ِ   ْ          َ   ِ  ِ      ِ         ِ   ْ  ِ        ْوانِفرِإالَّ ت ْ    ِ   َّ  ِ
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا وا أَِليمذَابع كُمذِّبعي   ِ َ   ٍ   ِّ ُ   َ    ّ      ً          َ    ُ   َ     َ  ْ  ِ          ِ َ     َ    ُ  ِّ      .     

               البحـث عـن       ليست             أن دوافعهم   وا                 للمجاهدين واعلم ة   نظر  ال     وا                            بعض دوافع ااهدين ، فصحح   هي     هذه
                                  مل جيدوا فرصة للحياة املستقرة ال       ألم                                                                       حرية التعبري أو كبت رغبام أو عدم وجود حماضن تربوية هلم ، أو              

   .                            يف الدول العربية وال يف الغرب 
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                  كيف تغي ر الدعاة ؟
طت يف جنبه                          ويعاقبها جل وعال على ما فر ، إن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد أن يديل على هذه األمة أعداءها 

                                   كان من مظاهر هذا العقاب الذي غي ر وعلى ما أحدثته من املعاصي والبدع واالبتعاد عن سبيل اهللا القومي
ٍ ر  مفاهيم كثري    تغي : واقع الناس يف األمة اإلسالمية              فأصبح – ماهم                    ٌ إال من رحم ريب وقليل – من املسلمني 

وأصبحت مواالة أعداء اهللا سبحانه وتعاىل وأعداء الدين ، ) اجلات ( الربا من ضرورات الدخول يف منظمة 
نضمام إىل هيئة األمم املتحدة من الشروط الضرورية لال: وحتكيمه  ما أنزل اهللا وامللة والتحاكم إىل غري

 دعك – ، أصبح اجلهاد لدفع أعداء األمة  ًا  وتقدم                  ً                        ً، وأصبح الغناء فنا  راقيا ، ونزع احلجاب حرية الطاغوتية 
 .         ً            ً          إرهابا  ووحشية وقتال  لألبرياء –من طلبهم 

 الذين مل تأخذهم يف اهللا لومة الئم ، ألمة ودعااري لألمة وهم علماء اومحى اهللا سبحانه وتعاىل احلصن األخ
                                                        ستعماري اهلد ام وأمروا باملعروف ووا عن املنكر وقاموا بواجب  وجه املد التغرييب العلماين االفوقفوا يف

يف معايشهم ، قوا عليهم                                                                      الدعوة إىل اهللا وبيان حقيقة اإلسالم خري قيام ، فعاداهم الطواغيت وسجنوهم وضي 
 تثري اإلعجاب وتستحث الدعاء له                                               ً      ٍ فبعضهم النت قناته من أول عركة ، وبعضهم ظل صامدا  بطريقة 

 ، وأما القسم األخري فهو حمل حديثي ، - نسأل اهللا أن يثبتهم –وألمثاله من إخوانه األسرى واملطاردين 
   ً             ً                       ً عاة  للواقع وفهما  للسياسة الدولية وجماراة                                                     ً     فقد بدأت أفكاره تتغري ومواقفه تلني وصموده يستحيل حنكة  ومرا

 !!هلا ، زعموا 
وكانوا من املراجع اليت يعتمد عليها الناس يف ، هؤالء العلماء كانوا إنسان العني بالنسبة جلماهري الشباب 

ٍ                                                             ترتيل نصوص الوحيني على واقع  بئيس سكت فيه الكثريون ، وكان بعض هؤالء العلماء يرسلون الشباب                          
 إما بأشرطتهم وكتبهم ومضامني أفكارهم القائمة على نبذ احلكم بغري ما اتثغور ويقدموهم للساحإىل ال

 .                                        ً ، وإما بالدعم املادي املتحقق على األرض فعال  وجهاد الطغاة أنزل اهللا 
ٍ  وهكذا سار العامل يف تناغم    مع ااهد ، ومل تطف اخلالفات إىل السطح وقامت يف ذلك ١! )ظاهري (                       

 .ت سوق الشهادة وارتفع شأن الس عند هؤالء الدعاة والعلماء الوق
 سجنهم ، فلما خرجوا من السجن وجدوا ااهدين على نفس املستوى من                         َبيد  أن الدعاة س جنوا وطال 

 أعين –الصرب والثبات واليقني بوعد اهللا ومواجهة أعداء اهللا سبحانه على مجيع تراب هذا الكوكب ، وهم 
ولكنها ليست أقوى من الضغوط اليت مورست على إخوام يف ( قد مورست عليهم ضغوط قوية  –الدعاة 

               ً           ً               وكان السجن جتربة  جديدة كليا  عليهم ، فهم مل  )  وال على ااهدين يف نفس بالد احلرمنيالدول العربية
ان عندهم رصيد سابق من وما ك) ووالينا أدام اهللا والينا ( يعهدوا من مشاخيهم يف هيئة كبار العلماء إال 

                                                
 !عتذار للمجاهدين عن إسقاط مافعله العلماء ضدهم يف تلك الفترة ، ولكن دعونا نتكلم يف العموم مع اال 1
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املواجهة ، بل إن بعضهم كان يعتقد بعقله الباطن أن الدولة مبنية على أساس ديين فال ميكن أن تتصدى 
للدعاة بالسجن والتغييب ، فحصل من ذلك أن خربم يف مواجهة الضغوط قليلة وضعيفة وغري فاعلة ، 

 .                            فاستسلم كثري  منهم هلذه الضغوط 
ومتييع املفاصلة مع أعداء اهللا من املرتدين والرافضة ) العصرنة ( احلسابات ويتجه حنو  فأحدهم بدأ يعيد 

 على – )اجلهاديني ( والزنادقة بل ومتييع مفاهيم اجلهاد والشهادة بل لقد وصم ااهدين والفدائيني بوصمة 
اهدين مع هؤالء ، ولعمري إن حال ا) التكفرييني ( وغريه من رفاق دربه وصمهم بـ ،  -جهة الذم 

 :كما قال السموأل
                       ُفقلت هلا إن الكرام قليل                 ٌ       تعي رنا أنا قليل  عديدنا 

 : أو كما قال القائل 
ِ          عريتين بالشيب  وهو وقار                       ليتها عي رت  مبا هو عار            

أمر املسلمني بمن مل يهتم (                                           ً       ّ               وبعضهم انطلق حنو الدينار والدرهم جيمعه جمتهدا  غري كال  ونسي أو تناسى 
                                               ّ                            ، وبعضهم أخذوا يظهرون مع املومسات يف القنوات وينظ رون لإلسالم السمح الرحيم الذي ) فليس منهم 

ٍ                                                            يدين هجمات  كهجمات الثالثاء األغر ويرفض مثل هذه األعمال اإلجرامية العنيفة           ..!! 
 !!!غفلة لعلها غفلة الصاحلني 

                               ة السعودية واضح  جلي  لذي عينني ،  ، فأمرهم مع احلكومدعاةوأنا واهللا أتعجب من غفلة هؤالء ال
فاحلكومة عندما حتتاج هلم جلمع الشعب حوهلا تطلق هلم العنان ليتكلموا وحياضروا ، فإذا انتهت منهم 

، !!  عريكتهم وتتغري أفكارهم خالل فترة التزاوج  ن                                             ِ رجعت وألقت م يف السجن ، هذا إذا مل يهادنوا وتل 
واخلطباء الذين فصلهم صاحل آل الشيخ خري دليل على ذلك ، فبعد وما جرى قبل مدة من فصل األئمة 

وهكذا !! سلسلة من الكذب املتبادل بني احلكومة وبعض اخلطباء فصلتهم احلكومة رغم إخالصهم هلا 
                                                                                           حكومتنا يف كل أزمة تستخدم الدعاة مطي ة لتنفيذ أغراضها مث توثقهم باألدهم الغليظ ، ولعمري لو رأى 

  !ين هؤالء لزاد يف قصيدته املشهورة بضعة أبيات القاضي اجلرجا
 

                                 يقولــون يل فيــك انقبــاض وإمنــا
                                     ولو أن أهل العلم صـانوه صـام       
                                  ولكــن أهــانوه فهــانوا ودنســوا
              ً         ِ ّ ً             أأشقى بـه غرسـاً وأجنيـه ِذلّـةً        

 

        ً                           رأوا رجالً عن موقف الذل أحجمـا        
       ّ                ِّ            ولو عظّمـوه يف الصـدور لعظِّمـا       

ــىت جته ــاع ح ــاه باألطم حيم                          ــا      م
                                فاتباع اجلهل قـد كـان أحزمـا       ً  إذاً  
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                        ً                             ً                    ّ                        ذهب سعود يرتاد لنا مكاناً أفضل من الذي كنا فيه ، وفجأةً مسعنا صوت الطائرة حتلّق فـوق رؤوسـنا ،        
  .                      فانتبهنا وأخذنا سالحنا 

                                                                                 م تنتبه لنا ، مث ذهبت مرة أخرى وعادت وحامت فوقنا ، مث صرفها اهللا عـز                  ف                           مرت الطائرة فوق رؤوسنا     
  .                  ل عنا بفضله وكرمه   وج

                                             ، فذهب أحد اإلخوة إىل القريـة القريبـة                     إال القليل                   معنا من املاء       ن   ك    مل ي                                 بعد ذلك جتمعنا مرة أخرى ، و      
                 ً                                       ً                                         وأحضر لنا منها ماًء ، وكان ذلك يف حدود الساعة الواحدة ظهراً ، تزودنا باملاء مث انطلقنا على بركـة اهللا   

   .           إىل القصيم 
ٍ              أمل تواجهوا عقباٍت أو مفاجئاٍت غري متوقعة ؟                    يف طريقكم إىل القصيم   /   س             ٍ                 
                                                            ً                                          بلى ، وهذا مما ال خيلو منه أي طريق ، فكيف إذا كان اإلنسان مطارداً من قبل مجيع الوحدات األمنية                  /    ج  

      مجيـع                                                                                        هلذه احلكومة الطاغوتية ؟ وعلى الرغم من ذلك فقد متكنا حبمد اهللا من الوصول إىل القصيم بـرغم    
   .                                            ً                                احلواجز األمنية ونقاط التفتيش اليت كانت منتشرةً على طول اخلط من احلجاز إىل القصيم 

                             عدة أيام ، وخالل هـذه       -              حنن الثمانية     -                لنا ومكثنا                            ً     وتوجهنا إىل حيث كان مقرراً                        وصلنا إىل القصيم و   
                        خلت مـن اجلانـب األميـن                                                                              الفترة متاثل أبو ناصر للشفاء وهللا احلمد ، وقد كانت الرصاصة اليت أصابته د       
              فللـه احلمـد     !                يصبهما شيء                                                                         وخرجت من اجلانب األيسر ، ومع ذلك فقد سلم اهللا العظم والعصب فلم            

  .     واملنة
                            إىل الرياض ، ولكن االتصـال                   لقضاء بعض األمور–          ُ       كان الذي كُنا فيه        صاحب امل  -                    بعد ذلك سافر األخ    

                                              ً        ن األخ قد وقع يف قبضة الطواغيت ، فانتقلنـا مباشـرةً إىل                           ، وأتانا ما يفيد أ                                  معه انقطع بعد يوم أو يومني     
                                                                                                                   إحدى املزارع ونقلنا الشيخ أبا ناصر إليها ، ويف ذلك اليوم فارقت الشباب على أن أعود إليهم من الغد ،                    
                                                                             ً      ً                    وكان هذا يوم األحد ، ويف صباح يوم االثنني ذهبت إىل املزرعة من طريق خلفي فوجدت دوريةً واقفـةً                   

            م وإذا يب   ٥٠٠                          منها وبقي عليها حوايل     ت                                            إىل املزرعة من طريق آخر ، فلما اقترب            ألعود   ت  جع            باخللف ، فر  
   .                    ً         ى قوات الطاغوت حميطةً باملزرعة   أر

 

                              وكيف كان االقتحام واملواجهة ؟  /   س 
 

    ،                                                                                               كانت البداية أن اجلنود كانوا يفتشون املزارع كلها ، فلما وصلوا إىل املزرعة اليت كان فيها اإلخوان       /    ج  
      عندها     و  ،                                       وشاهد حترك بعض اإلخوة يف أحد الغرف                                 ٌ                         كان جبانب سور املزرعة مصفحةٌ فوقها أحد اجلنود          و



        صلى اهللا علیه وسلم
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        ، وبعد              املواجهة                                      ، عندها قام اإلخوة بترتيب عملية       "                      موجودين ، موجودين        : "                        صاح يف جنود الطاغوت     
                      اد ، ومل يكـن املقـدم                                                                              ذلك تقدم من جانب صف الطاغوت املقدم الشمراين والرقيب املطريي وأحد األفر          

     ً                                                                                                    حمتمياً بساتر ، فاستغرب اإلخوة ألن عادة هؤالء اجلبناء أم ال يتقدمون إال باألمر العسكري وحتت سواتر                 
                                                                                           ومدرعات ،غري أن االستغراب سرعان ما زال عندما بادره اإلخوة بإطالق النار ، فوىل األدبار هو وصاحبيه 

                              ومعه أحد الشباب ، وأطلقوا       "                     الشيخ أمحد الدخيل      "               أبو ناصر                                                ، مث عادوا وأخذوا سواتر فتقدم هلم البطل       
                                                                                               النار على جنود أمريكا واملدافعني عنها فقتلوا اثنني منهم وسط صيحات التكبري والتهليل واليت أرعب اهللا ا 

  ىل                                                                                                          جنود أمريكا وجنود الطاغوت فاللهم لك احلمد ، واستتر الضابط بدورة املياه ، فتقدم الشيخ أبو ناصر إ            
           املستتر يف -              أخرج الضابط –                         وعلى عادة اخلونة اجلبناء –                                               البوابة الرئيسية ، وأصبح الضابط خلفه ، عندها   

      ً                                                                                      مسدساً به كامت للصوت وأطلق منه على الشيخ أيب ناصر فأصاب الشيخ أمحد رمحـه اهللا يف                  -             دورة املياه   
    األخ   (                           برز اثنان من اإلخوة                  ، وبعدها                                                  مث أصيب هذا الضابط يف عينه ال ردها اهللا عليه                            مقتل هو وصاحبه ،   

                                                                     وألقيا القنابل على جنود الطاغوت مث التحما معهم ، وكـان األخ              )                                       سعود القرشي وأبو عبد اهللا التشادي       
                            ً                                        ً                                        التشادي يرميهم مث يستلقي أرضاً ويتفادى طلقام  مث يكر عليهم ، وهكذا مرةً بعد مرة حىت أكهـم ،                    

             ِ                                                                      إنه جمنون ، ِملا رأوا من شجاعته الفائقة ، وما علم جنود أمريكـا أـم                  :                                وكان اجلنود يقولون فيما بعد      
                                                                                                          يقاتلون يف سبيل الطاغوت ، وأنه يقاتل يف سبيل اهللا ، ومن كان يقاتل ليقتل يف سبيل اهللا فمم خياف ؟  مث                

                خ عبـد الـرمحن    ُِ  َ                           ِ َ                                                         قُِتلَ االثنان ولقيا اهللا عز وجل مقِبلَني غري مدبرين ، مث خرج األخ كريم احلريب ومعه األ                
ِ                                                                           التشادي ، واستبسل اَألخواِن يف القتاِل أميا استبسال ، غري أن اجلنود متكنوا من القبض على األخ كـريم                             ِ     َ                    

  :                                                                                            ً احلريب بعد أن أثخنته اجلراح رمحه اهللا ، وجاءوا به يتهادى بني اثنني منهم ، فسأل أحد اجلنود رئيسه قائالً 
   ً                                                     اصةً يف الرأس ، وهذا يدل على حقد هؤالء اجلنود على ااهـدين                     نعم ، فأطلق عليه رص  :                  هل أقتله ؟ قال   

          وما نقموا   (          إذ يقول                                                                                  يف سبيل اهللا ، ورغبتهم يف االنتقام ممن يقاتل األمريكان والربيطانيني ، وصدق اهللا              
   ).                                   منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد 

ٍ            إن أحد اإلخوان أخرب بأنه عد بنفسه سبعةَ جثـٍث                                         ً                         أثخن اإلخوة يف األعداء وقتلوا كثرياً من اجلنود ، حىت               َ                                    
        ، كمـا                                                                                                  جلنود الطاغوت ، وقد ألقى اإلخوة على اجلنود ما يقارب الثالثني قنبلة  وأثخنت فيهم أميا إثخان            

          أنـه رأى           املعركـة           من شهد      ذكر يل        ، وقد                                                             أعطب اإلخوة عدد من اآلليات وأتلفت بعض سيارات العدو          
              تـل يف سـبيل                                                          ان بني الثرى و الثريا ، فأحدمها قاتل يف سبيل اهللا ، واآلخر قا                            قتيلني متجاورين ، ولكن شت    

                                                                                منهما فاحت رائحة دماء اجلندي فإذا هي رائحة كريهة منتنة ، وأما دمـاء                    رآئي       ال                       الطاغوت ، وملا اقترب   
ِ    ٌ ِ  َ       األخ فرائحتها عِطرةٌ عِبقَة فتعجب                من هذه اآلية              .    

ٍ             وهكذا انتهت مسرية شباب  من شباب األم                                                          ً ة ، توفاهم اهللا كرام  النفوس ، رافعي الرؤوس ، ما ارتضوا يوما                      
أن حينوها لغري اجلبار جل جالله ، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبلهم ، وأن يلحقهم باألنبياء والصديقني 

  .والشهداء وحسن أولئك رفيقا 
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  :                                      الناصرة ـ القدس العريب ـ من زهري اندراوس

                                                                                                  النائب يف الكنيست من حزب الليكود احلاكم جملي وهبة النقاب أمس عن وجود تنسيق كامل بني                    كشف
            وهو عضو جلنة   -              وأضاف وهبة ،                  مساه مكافحة اإلرهاب  أ                     سرائيل يف ما يتعلق مبا  إ                         اململكة العربية السعودية و

  ،                        تفجري اليت شهدا اململكة                                     نه زار السعودية عدة مرات بعد حوادث ال أ  -                               اخلارجية واألمن التابعة للكنيست
                              اخلربة اإلسـرائيلية يف جمـال      ى         طالعهم عل  ا              ، وذلك دف                              من املسؤولني السعوديني        ٍ   رمسيةٍ      ٍ   دعوةٍ  ى     عل     ً بناًء

   .          حد قوله ى                مكافحة اإلرهاب عل
                                                                                                      أن النائب وهبة من أبناء الطائفة الدرزية يف إسرائيل، وهو ضابط رفيـع يف جـيش االحتيـاط                    ىل       يشار إ 

                         يف نشرة أخبار اليوم اليت    ]                     اإلسرائيلية ـ السعودية  [                                    وجاءت أقوال النائب وهبة عن العالقات   ،            اإلسرائيلي
  .                            تبثها شركة الكوابل يف إسرائيل

                                             مساعدات ومشورة من إسرائيل يف مكافحة اإلرهاب               ً                                ً         وقال وهبة رداً على سؤال إن السعوديني يتلقون فعالً        
                 عربية أخرى رفض                                       ً  ا إىل السعودية لبحث هذه األمور مشلت دوالً                           أن الزيارات األخرية اليت قام ىل      ً  ، مشرياً إ

   .           الكشف عنها
  وكان شارون عي                                ن وهبة قبل عدة سنوات مبعوثه الشخصي إىل الدول العربية واإلسالمية الـيت ال تقـيم                                                                                         

        حل امللك                                                ً     ً                                     عالقات ديبلوماسية مع إسرائيل ، وقد لعب وهبة دوراً هاماً يف االتصاالت مع العاهل األردين الرا      
                                                                                                        حسني بعد احملاولة الفاشلة اليت قام ا عناصر من املوساد الغتيال خالد مشعل املسؤول السياسي حلركـة                 

   .    محاس
 

 
  .    

  

 السفارة البريطانية في مسقطمقتل ألماني أمام 
            عمار الجندي  :     لندن   )     هـ     ١٤٢٤  -  ١٠-  ١٠       الخميس   (             الشرق األوسط 

                                                                                            قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ليست بصدد رفع درجة التحذير الموجه للمواطنين البريطانيين 
        ي مسقط                                                                                               الراغبين بالتوجه الى سلطنة عمان في أعقاب مقتل سائح ألماني قرب مجمع سفارة لندن ف              

                                                                        ويعتبر الحادث الثاني من نوعه في غضون أسابيع، إذ أصيب سائح بريطاني بجروح   .             أول من أمس  
  )             تشـرين األول  (                                                                              جراء تعرضه لطلقات نارية في حادث غامض مماثل بمسقط خالل شهر أكتـوبر              

  .      الماضي
          في وضـح                                                                                            وكانت السفارة البريطانية في مسقط أفادت أن الحادث الذي راح ضحيته األلماني وقع              

                                                                                           النهار قرب مبناها في منطقة تشهد كثافة عالية لحركة المرور ، وأوضحت السفارة البريطانية إن ما 
                                                                                      حصل الثالثاء الماضي يشبه إلى حد كبير حادث إطالق الرصاص على السـائح البريطـاني قبـل      

              ولم يكن أيهما                                                   كان كل من الضحيتين بمفرده وقت إطالق النار عليه ،     «            ُ                    أسابيع ، ونُسب إليها القول      
  . »    ً      ً        هدفاً واضحاً للهجوم 
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     ..                       استفيدوا من جتربة اجلزائر  :                                                               حري بالعاقل أن يستفيد من التجارب ، فيا أيها ااهدون يف كل مكان 

                                                                                   اجلزائر أن فكرة الدميقراطية ليست إال خديعة كربى أراد ا الكفار إشغال الشباب املتحمس ،            لقد علمتكم 
    ...                                                                               والطاقات اإلسالمية املتوقدة ، وتصريفها لتصب يف النهاية يف خدمة الطاغوت وحكم الطاغوت 

    :١                                    قال الشيخ ااهد أسامة بن الدن نصره اهللا
          ال تقـوم        : (                                                       يهود كما أخربنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال                                 ً            واألمة موعودة بالنصر أيضاً على ال       " 

                                                                                                   الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر فيقـول          
   ).                 ه من شجر اليهود                                      َ                       يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي فتعالَ فاقتله، إال الغرقد فإن :             احلجر أو الشجر

                        ً                                                                                    ففي هذا احلديث تنبيه أيضاً إىل أن حسم الصراع مع األعداء إمنا يكون بالقتل والقتال ال بتعطيل طاقـات                 
    "                                                    األمة لعشرات السنني عرب طرق أخرى كخدعة الدميقراطية وغريها

              وشرح هلـم                                                                                  ً             دخل اإلسالميون يف اجلزائر يف مستنقع االنتخابات متأثرين بسحر الدميقراطية فلم جينوا شيئاً            
                                                                         كيف يكون الواقع على حقيقته وأن قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر كما قال       ً  عملياً          ً طاغوت شرحاً  ال

        ) ...      ً  ونصرياً               ً وكفى بربك هادياً  (      تعاىل 
                              ناقص ، وأنه مهما ظهـر         ٌّ حلٌّ  -                                   لو سلم من املخالفات الشرعية       –                                      لقد علمتكم اجلزائر أن احلل السلمي       
                                                                           غاية اليت أمرنا بتحقيقها وهي أن يكون الدين كله هللا ، وأن  يقضـي                                                     تأثريه وعم نفعه ال يستقل بتحقيق ال      

    ...                   ااهدون على الفتنة 
 

                ً                    دعا املصطفى دهـراً مبكـة مل جيـب        
                                  فلما دعـا والسـيف صـلت بكفـه     

 

                                وقد الن منـه جانـب وخطـاب        
                                     له أسـلموا واستسـلموا وأنـابوا      

 

 

                                       السيف إىل حني فأدى النيب صلى اهللا عليه وسلم                                               مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بكف اليد وتأخري مرحلة      ُ لقد أُ
                                                                                    أما حنن فأمرنا باإلعداد واجلهاد ووعدنا باستمرار مرحلة السيف وبقاء أهل السيف وأهـل         ،                  ما أوكل إليه    

اخليل اليت ع           قيامة أال وهو األجر واملغنم                           قد يف نواصيها اخلري إىل يوم ال                         ..   
                                                            خابات فالنوا لعدوهم وقد أمروا بإظهار عداوته ، وشاركوه                                  يف اجلزائر مستنقع االنت     ني         اإلسالمي       بعض    دخل

   )                        ال أعبـد مـا تعبـدون     *                     قل يا أيها الكافرون   (                                                        جمالسه الشركية وقد أمروا باجتناا ، وحادوا عن سنن       
     )                                       قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم          (                      وانصرفوا عن هداية      )                      لكم دينكم ويل دين       (                    وجبنوا عن مقولة    

   ..                      إال من رحم اهللا منهم  !                                                   ذا الطريق البدعي ليحققوا مكاسبهم أو يبلغوا غايتهم ؟            فهل شفع هلم ه
       ...                                   اللهم إنا نسألك العزمية على الرشد

                                                
 .ن ، للشيخ أيب جندل األزديأسامة بن الدن جمدد الزمان وقاهر األمريكا: انظر   1

  



 

 ٢٨

 

٢٨  

                                                                                                         لقد علمتكم اجلزائر كيف أن استعجال النتائج يكسب اخلسائر ، وأن املبادرة إىل قطف الثمـرة يوجـب                  
                       ٌ     ٌ                      عصابات قبل انتهائها خطأٌ قاتلٌ ، قد يرجع مبسرية اجلهاد                     ٍ      ٍ           وأن االنتقال من مرحلٍة معينٍة يف حرب ال       احلسرة ،

  .                                                 خطوات كثرية إىل الوراء رمبا تتجاوز خطوات االنطالق األوىل
                                                                                                أن سلعة اهللا غالية ، فهل ظننتم أيها اإلسالميون أن تنالوها باليسري من الدروب ، والسريع                                علمتكم اجلزائر   

    .                من األيام ، ال واهللا
                  وزلزلة القلوب يف      ،                       وريح عواصف املعارك       ،   ً                                           اً مغلقا ال يكسره إال سيل الدماء اجلارف                               إن بينكم وبينها باب   

   ..                    اقتحام مواطن املهالك 
                                                                                     هل ظننتم أن تقوم دولة اإلسالم على أصوات أهازجيكم يف حفالت املسارح ، أو مجال صوركم على أغلفة 

   ..                               االت والشرائط والقنوات والربامج 
                                                                                     لذين كفروا بغري القتال ، أو أن تصد القنابل والصواريخ باخلطب والصياح ، أو                                       أم حسبتم أن يكف بأس ا     

   ..                                                احلمالت الصليبية العسكرية باحلمالت السلمية الدعوية  
ــر   ــق النص ــاس طري ــي الن                                نس

ــاءٍ   ــري  دم ــن غ ــري                             ٍ         أو م                         جت
 

 ــأيت يف ي ــبوه يـ ــ                    حسـ   ِ ِر    سـ
                            أيـــن جهـــاد رســـول اهللا ؟

 

                              النصر واهلزمية ، فالقضية قضية                                                      االغترار بالكثرة ، وأنه ال يعول عليها يف حسابات          عدم                     لقد علمتكم اجلزائر    
ٍ                                                                   قناعة باملبادىء ، وثباٍت عليها فالكيف ال الكم هو الذي حيدد مدى انتشار الدعوة ورسوخها وثباا                       .  

                   سبيل ذلك دماء                                                                          حقيقة الطواغيت واستماتتهم يف نشر الكفر والفتنة حىت لو أراقوا يف                               لقد علمتكم اجلزائر    
                                                                                                    األطفال والنساء ، علمتكم اجلزائر ضريبة السكوت عن الطواغيت والبقاء حتـت حكمهـم وكيـف أن                 
                                                                                                          مساملتهم تعين التمكني هلم ، وأن كل دقيقة يعيش فيها الطاغوت من غري مدافعة تعين خسران أخ مسلم ،                   

    ...                      وانتشار بدعة أو خطيئة   ،                 واندثار فريضة    ،           وغياب حقيقة
                 ، وأن الكفر                  داهنة وااملة                                                                                  اجلزائر أن طريق الدعوة ال جيوز أن يبدأ بغري التوحيد ، وال ينفع فيه امل                     علمتكم

                                                                                                   بالطاغوت ركن أساس ومبدأ متني مىت غفلت عنه الدعوات دخلت يف مدهلمات الفنت ، وانكبت عليهـا                 
                         ما ينهار بأهلـه فيكـون                    ً        ً                    وصار جهدها ترقيعاً وترميماً على أصل فاسد سرعان   ،                        االحنرافات من كل جهة     

   ..           ً      عليهم عذاباً وبيال 
                      ً                                  ً                                                لقد علمتكم اجلزائر كثرياً من الدروس ، فلتكن تلك الدروس سبيالً لتصحيح اخلطأ ، و تصويب املسرية ،                  

   .                 ً                            بدل أن تكون سبيالً لتعطيل اجلهاد ، ورد احلق كله 
 واحلمد هللا رب العاملني

 
 

                
 


 



 

 ٢٩

 

٢٩  

 
 
 
 

ـ      صا                 أبوحممد املقدسي ع              كتب الشيخ        )                                         الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية        (                ً            م العتييب كتاباً رقمه ب
        حكـى                                       ٍ   ها لعلهم يهتدون وقد مهد للكتاب بتمهيدٍ    ت                                                    َ         أراد به أن يكشف للمخدوعني بشرعية احلكومة السعودية حقيقَ        

       فيه بدايات حرب هذه الدولة على اإلسالم فأر                                                    لة الصراع بني عبد العزيز بن سعود                                       خ لفترة تأرخيية مهمة وهي مرح                                      
                                                                           وما جرى من دعم اإلجنليز لعبد العزيز ضد اإلخوان الذين مل يسـتطع ابـن              )                     إخوان من طاع اهللا       (              وبني اإلخوان   

                          عمالـة هـذه احلكومـة           َ   حقيقةَ                                                                ٍ               سعود توحيد اجلزيرة حتت حكمه ذه السرعة إال مبساعدم  ،  مما يوضح جبالءٍ              
  .   ا                       للصليبيني من بدايات نشأ

               قد خرجت من دين                                                                                         بعد ذلك شرع الشيخ بذكر نواقض اإلسالم اليت وقعت فيها هذه الدولة وبني أن هذه احلكومة         
  :                               وحيد من أبواب شىت من أمهها ما يلي ت         ّ    اإلسالم وملّة ال

  ن                       ومـا أكثرهـا كقـانو     )       داخليا (         ً سواء حملياً                                                    وحتكيم القوانني والتحاكم إليها على مستويات شتى        تشريع   :      األول
  ،  )                     مجلس التعاون ونظامه   ك (                              على مستوى إقليمي خليجي          كذلك و                                                  احملاكم التجارية ونظام العمل والعمال وغريها ،        

              واليت تعترب                                                        على مستوى هيئة األمم وميثاقها وحمكمتها الكفرية        و أ      ،           وميثاقها )       العربية       الدول       جامعة (       مستوى       على    أو
  .                             احلكومة السعودية من املؤسسني هلا 

   :                                والغربيني، والتعاون معهم عن طريق                              ة أعداء اهللا من الكفار الشرقيني    مواال   :       الثاين
  .                                           توثيق روابط األخوة واملودة واحلب والصداقة معهم -
  :                        وتوليهم بالتأييد والنصرة -
                    الداخليـة وقـادة       ء                                             أمنية وعسكرية ودفاعية واجتماعـات وزرا               ٍ   ومعاهداتٍ         ٍ اتفاقياٍت          عن طريق      )        بالنفس   ( •

  .                    الشرطة واألمن وغري ذلك
  .                                                     اتفاقيات ومشاريع اقتصادية ودعم وقروض وصناديق وغري ذلك         عن طريق    )      وباملال   ( •

                                                                                             من قوانينهم وقوانني أوليائهم ومن معاهدام واتفاقيام ونصوصهم وأقـواهلم وتصـرحيام                      ٍ  ذلك بأدلةٍ             ذكر الشيخ   
  .                                                           وكتب أنصارهم وأحبام اليت ألفت على سبيل املدح والثناء وغري ذلك

                                                                                                             شيخ كتابه ببيان املخرج من هذا الواقع السيء والفتنة احلاصلة ذه احلكومة املرتدة وأحال يف ذلك علـى                            مث ختم ال  
           وهو هجـرة                     حيتاج إىل اجتهاد أال                      بالنص واإلمجاع والذي ال                                                الكتاب والسنة وفهم سلف األمة حيث الواجب املقرر  

                           تكون فتنة ويكون الـدين                      وقاتلوهم حىت ال      (     ،          العليا                                                                الباطل وأهله والقتال يف سبيل اهللا إىل أن تكون كلمة اهللا هي           
                           ورفع به من الغشاوة ما عساه   ،                  وبصر به من العمى   ،           نفع اهللا به   ،                يف هذا الباب                       ً      فهذا الكتاب يعد عمدةً        ،  )        كله هللا   

  هللا                                                                                                            أن يكون يف ميزان حسنات الشيخ الذي يقبع اليوم يف سجون الطواغيت جزاء صدقه وثباته وصدعه باحلق نسأل ا             
  .                              غري آجل وأن ينصره على من عاداه                  أن يفك أسره عاجال 
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                                                                                                              شهيدنا الذي سنتناول سريته هذا اليوم هو الشهيد سامي اللهييب الذي استشهد يف جبال البجيـدي يف مكـة                   
ٍ                 ٍ       املكرمة يف احلادي عشر من شهِر رمضان املبارك سنةَ أربٍع وعشرين وأربعمائٍة وألف      َ                  ِ     .      جرة      من اهل                        

                                 ُ                                                     هـ ، ونشأ كغريه من شباب املسلمني املُغيبني عما خلقوا له ، الغائينب عـن واقـع                   ١٣٩٨ ِ                  وِلد رمحه اهللا عام     
                                               ً                                                            أمتهم البائس ، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد به خرياً ، فهداه إىل الطريق املستقيم ، وبدأ يبحث عن الوسـائل          

ٍ                 د أن األمة يف كل مكان تشتكي وتئن ، يف كل قطٍر مـن أقطـار                                                  اليت ميكنه ا نصرة دين اهللا عز وجل ، فوج                                                  
                  املسلمني جراح وآالم 

                       ٍ          أىن اجتهت إىل اإلسـالم يف بلـدٍ       
  ج

      جتده كالطري مقصوصـاً جناحـاه               ً                 
 

ٍ         إىل مزيد تفكٍري وتأمل –                   بالنسبة إىل بطلنا –                 ما كان األمر حيتاج               .   
                   ً                                   عاثت يف أرض اهللا فساداً ، تقتل من تشاء وتضرب من             )         أمريكا    (   َ                                         نظَر فوجد أن طاغوت العصر وهبل الزمان        

ٍ                                                  تشاء دون أن يكون ألحٍد من الناس رأي يف مقاومتها أو دفع لعدواا وإجرامها                      .   
            يف السـلك      اهللا                                        العدة وحشد العتاد ، وكان وقتـها رمحـه       إعداد                                       عندها علم أن السبيل هو اجلهاد واجلالد ، و 

ٍ                 العسكري ، فتركه غري آسٍف عليه ، و                                                            ِ       ٌ            بدأ خيطط ويتربص بأعداء اهللا سبحانه وتعاىل ، وكان جمال عملِه قاعدةٌ                                 
                                                              ، وكان يتواجد ا الكثري من العلوج ، فبدأ بالتحريض على أعداء اهللا   )       اجلبيل   (     ٌ                      حبريةٌ يف شرق اجلزيرة يف مدينة 

جأ بكثرة املخذّلني واملرجفني                                      ً           ً                      الس اليت كان يرتادها، وكان يريد مرافقاً له ومشاركاً يف العملية ، ولكنه تفا    يف ا           ّ             
ٍ             ُ                ً                                                                                يف زماٍن ال جيد فيه احلُـر على احلق معيناً ونصريا ، ولكن برغم هذا فإن العقيدة إذا وقرت يف القلوب فإـا                            

                                         ً                          تصنع األعاجيب ، وتدفع صاحبها إىل املوت دفعاً وهو راضي النفس قرير العني 
 

ــا  ــوب رجاهل ــدة يف قل                                إن العقي
 

ــ   ــِف مهن ــوى وأل ــن ذرٍة أق ِ              م   د     ٍ          
 

 

            ً                 ال تشـاور أحـداً يف قتـل          (                                                               ً       ً              وعقد البطل النية على اإلثخان يف األعداء ، وأتاه صوت األسامة مطمئناً ومثبتاً              
ِ                  ّ                                                      األمريكان ، امِض على بركة اهللا وتذكّر موعودك عند اهللا بصحبة خري األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم                .(    

     ،  ٩  ُ                       ً                         احلُرم ، ومل يكن رمحه اهللا عاملاً بتفاصيل املسـألة                                              أنت يف شهر صفر ، وهو من األشهر           :                   قال له املخذلون    
                           فانتظر حىت اية شهر صفر مث –                      ّ               حنسبه واهللا حسيبه وال نزكّي على اهللا أحدا –            ّ   ً             ولكنه كان وقّافاً عند حدود اهللا 

        ن عمله                                                                                        ّ                       عدا الليث إىل الساحة اليت سينصر فيها دين اهللا ، واليت قرر أن تكون مكان عمله األول ، لعله يكفّر ع                    
ٍ                      يف مكاٍن يتواجد فيه أعداء اهللا        .   

                                                                                                               لبس بذلته العسكرية ، وأخذ سالحه وخمازنه ، وركب سيارته ، وتوجه إىل القاعدة البحرية يف اجلبيل ودخلها                  
    ٍ                                   ً                                                      بصورٍة طبيعية ، وأوقف سيارته ، ونزل حامالً سالحه ، ودخل إىل مكاتب العلوج ، ووجد أحد العلوج خلف    

                                                
            ، أما إذا  ﴾                       وقاتلوهم حىت التكون فتنة                   منسوخ بآية  ﴿                 هذا التحرمي                                         لب وابتداء ، وقد قال العلماء أن                                         األشهر احلرم حمرم إذا كان جهاد ط                 القتال يف     9

                                                رمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مـا                              الشهر احلرام بالشهر احلرام واحل   ﴿  :                    فقد قال اهللا تعاىل  –                      وهو احلاصل اليوم     –                كان جهاد دفع    
   .                                     ُ    دفع العدو الصائل ولو كان يف األشهر احلُرم –           بل أوجبت –                فجوزت الشريعة             اعتدى عليكم﴾


 

 



 

 ٣١

 

٣١  

                                املتعاقدة مع جـيش الطـاغوت ،   ١٠          األمريكية"        بان نسنا"                 وهو يعمل يف شركة      )     بولز        جورج بي   (              مكتبه وامسه   
                                      ً       ً                    ِ                                                      فناداه سامي فلم يرد عليه العلج احتقاراً وازدراًء للمسلمني الذين ما أِلف منهم إال اخلنوع ، غري أن البطل رفع                    

                          بطل بوابل من رصاص رشاشـه                                                      ، ففزع العلج واستدار حنو سامي ، وعندها بادره ال       ]         اهللا أكرب     [                صوته بالتكبري   
ِ                                             فأرداه قتيالً ، وخرج من املكتب مسرعاً إىل مكتٍب آخر فوجد العلج اآلخر قد فَِزع أشد الفزع وقام بإقفـال                     َ                          ٍ        ً                      ً           
                                                                                            ً           املكتب ، فقام البطل بإطالق النار على القفل ولكنه مل يفتح ، فخرج رمحه اهللا من هذا املبىن ، وركب سـيارةً          

             ً                                ً                                             القاعدة ماراً باألماكن اليت يعرفها لعله جيد أحداً من العلوج ، غري أم كانوا قد                     ً                         تابعةً للبحرية وأخذ يتجول يف    
                                                                                                           أطلقوا صفارات اإلنذار وحتصنوا ، فرجع إىل سيارته وامتطاها ، وعند املدخل الرئيسي ناداه احلارس عدة مرات            

   .         ِ                فلم يِعره سامي أي انتباه 
  –                ً                       ً                      ال تنشط إال حفاظاً على أهل الصليب ومطالبةً بـدمائهم                  اليت –                                          خرج البطل بسيارته فوجد نقاط التفتيش       

      سيارة    يف                                                                                                     فتجنبها بالدخول يف الطرق الزراعية ، وذهب إىل أحد مواقف السيارات وترك سيارته هناك وركب                
ٍ                                يف ثباٍت ويقٍني بأنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له    !!                                            أجرة ، مث توجه إىل أحد املساجد ألداء صالة املغرب       ٍ       .   

                     وال حتسنب الذين قتلوا يف     : (                                                   دخلت املسجد ، وفتحت املصحف فوقعت عيين على قوله تعاىل    :              ول رمحه اهللا      يق
    ً                     كثرياً وتفاءلت ، ذهبت أجتول         وتفاءلت                 فواهللا لقد ارحتت  :      ، يقول  )                       ٌ                  سبيل اهللا أمواتا بل أحياٌء عند رم يرزقون  

                                      ٍ             ية ، فواهللا الذي ال إله غريه أنين شعرت براحـٍة                                                                     مث عدت إىل صالة العشاء وفتحت املصحف فإذا أنا بنفس اآل          
   .     ٍ                                                                  نفسيٍة كبرية ، وبعد العشاء مكثت عند أحد الشباب حىت قررت االنتقال إىل احلجاز 

ٍ              عملية حبٍث مكثفة عنه ،                                                                   بعد هذه العملية جن جنون األمريكان والسلطات السعودية فبدأت                            غري أنـه التحـق          
ٍ  يذ وصية حممٍد    تنف   إىل        ي يسعى    الذ      العرب                       بالشباب ااهد يف جزيرة            بإخراج املشركني من جزيرة العرب                                 .   

                                  من شهر رمضان املبارك حصـلت            لتاسع                                                                      التحق باإلخوان يف مكة يف سرية األخ متعب احملياين تقبله اهللا ، ويف ا             
            ه وأمـرهم        ٌ                                                                                                مدامهةٌ من جنود الطاغوت ملرتل هذه اخللية ، فآثر البطل متعب احملياين تقبله أن يفدي إخوانه بنفس                

    ً                                                                                                                    مجيعاً باالحنياز ، غري أن البطل سامي تقبله اهللا قرر البقاء مع أخيه يف اهللا ليغطيا احنياز بقية الشباب ، وبـدأت                      
                                                                                                                  املعركة بينهما وبني جنود الطاغوت ، وأثخنا يف أنصار أمريكا أميا إثخان ، ومتكنا بفضل اهللا من االحنيـاز إىل                    

                ، فقتل االثنان ١١                           ٍ                         اهللا سبحانه وتعاىل وقوع مواجهٍة بينهما وبني قوات أمريكا                               اجلبال ، ومكثا فيها يومني ، مث قدر
ِ                                                                                      رمحهما اهللا وتقبلهما مقبلَيِن غري مدبرين ، ورحل سامي هو ورفاقه فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون                    َ                      

                            من اهللا وفضل وأن اهللا ال                                     ّ                                        ٍ               بالذين مل يلحقوا م من خلفهم ألّا خوف عليهم وال هم حيزنون ، يستبشرون بنعمةٍ              
                                                                                                   يضيع أجر املؤمنني ، الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 
                                                              ً                                                           ، الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياناً وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، فانقلبوا                    

ٍ       ضل مل ميسسهم سوٌء واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضٍل عظيم     ٍ          بنعمٍة من اهللا وف                             ٌ             .  

                                                
 . جريدة الشرق األوسط  10
      ً                   فمعذرة  على االختصار يف هذا ) يه وسلم فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عل(                                                 ً         يف العدد القادم بإذن اهللا تقرأون قصة خلية مكة كاملة  يف زاوية  11
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ِ                                 ِ                    كان املقال السابق هلذا عن دفع الصائل الكافر  ، وتطر قنا يسري ا إىل مسألة  دفع الصائل ولو كان مسلم ا ،                                          

    َّ ، إال  "                املني ة وال الدني ة"     ً                         اكتفاء  مبا سبق  من احلديث عنها يف  " تسليم النفس للمباحث"                 وأعرضت  عن مسألة 
ِ  الفهد تضم ن إيراد  ش بهة  مشهورة  رأيت  أن ال ي ؤخ ر احلديث عنها مع تعل قها مبسألة  دفع    َّ             أن  تراجع اخلضري و     ِ        ّ                                  ٍ       ٍ                    

ِ                         فقد استدل  كل  من اخلضري والفهد على منع دفع الصائل من رجال املباحث  ، مبا ذكره ابن املنذر حني الصائل ؛                                                  ٌّ   َّ         
ِ                                  وأهل العلم كام عني على استثناء السلطان مما جاء يف د: قال   .فع الصائل              

   َّ   ّ                                                     أن  حمل  كالم ابن املنذر السلطان املسلم ال الكافر ، والكافر جيوز :     ُ                     وأول  ما ي قال يف هذه الشبهة 
ِ     ً      ِ ِ         َ                      ٌ            ٍ                           ابتداؤه بالقتال  فضال  عن دفع ه  إذا صال  ، وطواغيت اجلزيرة كفرة  مرتد ون بأدلة  ال يستطيع املخالف دفعها أو                

 .اجلواب عنها
ِ  ن املنذر    َّ   إن  اب :              وي قال بعد ذلك   ِ   اإلمجاع   حكايةيفمتساهل                                      ، وذلك معروف  عنه فال يكاد يسلم       

ٍ  ، وال ي مكن تقدمي إمجاع                                                                 نصف  ما حيكيه من إمجاعات ، ومن اإلمجاعات اليت حيكيها ما فيه خالف  مشهور                     
ِ                           ٌ                               حيكيه ابن املنذر  على عموم احلديث حني جاء رجل  إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال            ٌ ن جاءين رجل  أرأيت إ:              

                   ٌّ                  ٍ         فقاتله ، واحلديث دال  على العموم من وجوه  ، منها :  فإن قاتلين؟ قال :فال تعطه ، قال: يريد أخذ مايل؟ قال 
ِ                          ّ ٌ                               َّ         ٌ     ٌ        ترك االستفصال  يف مقام االحتمال ، وهذا مرت ل  مرتلة العموم يف املقال ، ومنها أن  قوله رجل  نكرة  يف سياق             

ٍ                 ٌ         شرط  ، وهو أيض ا نكرة  يف سياق ا  .     ٍ                        ستفهام  ، وكال هذين مفيد  للعموم  
                معروف  بتساهله ابن املنذرو،         ِ                                 ذه املرتلة  ، ال ي عترض عليه بإمجاع ابن املنذر                   َّ     فالعموم الظاهر ال ذي هو 

      مجاع ا؟إ                                                             ُ               يف حكاية اإلمجاع ، هذا لو كان حكى اإلمجاع صرحي ا ، فكيف وهو يقول كامل جمعني ، ومل جيعله 
                 ٍ                عنه أن جيري عني ماء  يف أرض عبد اهللا  رضي اهللا                             ن أيب سفيان وكان والي ا ملعاوية   َّ              ومل ا أراد  عنبسة ب 

                                                                      أىب عبد اهللا ، وركب هو وغلمانه وقال واهللا ال خترقون حائطنا حىت ال يبقى من ا أحد ، ليوصلها إىل أرض عنبسة 
    ُ       من ق تل دون : "يب صلى اهللا عليه وسلم     َّ    َّ                                                      ، ومل ا كل مه خالد بن سعيد بن العاص يف ذلك احتج  عليه مبا مسعه من الن

                                َّ                                        ُ  ، فهذا فهم صحايب  وعمله باحلديث وهو موافق  لعمومه ال ذي ال م خص ص له ومل ي نقل خالف ه "              ماله فهو شهيد 
ِ             عن غري ه من الصحابة     . 

مجاع                            َّ            َّ   ً      ُ            ّ       َّ         ولو ت رت ل مع اخلصم وف رض جدال  أن  االستثناء ال ذي ذكره ابن املنذر صحيح  ، وأن  قوله كاإل 
ِ       َّ                  كحكايته اإلمجاع الصريح ، وأن  إمجاعاته مقبولة  ي ستدل  ا على ختصيص احلديث  ، وأن  اسم السلطان يشمل                   ُّ      ٌ               َّ                          
ٍ             املسلم والكاف ر ، لو س ل م بكل  هذا وأعرضنا عن عموم احلديث ، وعن عمل عبد اهللا بن عمرو  رضي اهللا عنه                                                    ِّ     ِّ          ِ           

 .  َّ                          ال ذي مل ي خالفه أحد  من الصحابة
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      ِّ           ُّ                       ِ ِ                                        ل يف كل  هذا ؛ فمحل ه وال ريب  من أراد السلطان العدوان على مال ه  ، وال يقول أحد  مبثل ذلك      ِّلو ت رت  
ٍ  يف عرض ه  ، وأهل العلم حني فر قوا بني العرض واملال يف وجوب الدفع يف األو ل وجوازه يف الثاين دون وجوب                                                                                    ِ ِ     

ِ        الف العرض ، وهذه العل ة بعينها موجودة  يف النفس  ، فإن          ُ             َّ           َّ           ً   على األصح  ، عل لوا ذلك بأن  املال جيوز بذل ه  ابتداء  خب        ٌ               َّ                    
ِ            جاز  له الدفع  عن الع رض  ال ذي ال جيوز بذله ولو كان الصائل سلطان ا ، فإن  الدفع عن النفس  جائز  ألن ها                َّ                                         َّ    ِ   ِ                  

ِ           ال جيوز  بذل ها ابتداء  ، ولوال النصوص يف الباب لقيل  بوجوب  الدفع عن النفس  كما ي دفعالعرضك                ِ      َ                            ً        ُ           ، عن العرض 
 .                                        ٍَّ                         ولكن  النصوص فر قت بينهما يف حكم الوجوب لعل ة  أطال الفقهاء الكالم فيها

ٍ        هذا والصواب كما تقد م أن  كالم ابن املنذر يف السلطان املسلم دون الكافر ، وهو غري  مسل م  حت ى يف   َّ                                                      َّ                       
 .                       الصائل ولو كان سلطان ا                                           ٌّ                السلطان املسلم بل عمل الصحايب وعموم احلديث دال  على مشروعي ة دفع

ٍ                                                    وهذا كل ه مفروض  يف صيال  سلطان  كافر  على رعي ته ، أم ا احلال يف بالد احلرمني مع ااهدين ، فهو        ٍ       ِ              ُّ       
    ٌ                            ِ                 ٌ             ِ                   صيال  من الصليبيني وعمالئهم على شوكة  املسلمني وقو ة اإلسالم  ، وعمل حثيث  دؤوب  على استئصال 

ِ         ّ     ِ  ااهدين  برم ت ه م ، وأقل  أحوال ه  ِ             اعتقاهلم سنني طويلة  لرعاية  أمن  الصليبيني يف بالد احلرمني ، كما أن ه يف حق                                       ِ     ِ      ً                  
ِ      ٌ          ِ                 ، صيال  من كافر  على اجلهاد  يف سبيل  اهللا  نفس ه وجزء  من مدافعة  من خرج ااهدون خاصة ااهدين العاملني      ِ    ِ        ِ           ٍ        ٌ      

ِ ِ     ً                                               جلهاد ه  أصال  ، ومجعوا ما مجعوا إلقامة أحكام اهللا فيه ، فما الفرق   بني الصائل عليه ليحول بينه وبني الصليبيني    
ِ    إذا استقبل  جمم عات هم ، والصائل  عليه  وهو يعد  العد ة  لذلك؟ أو للذهاب للجهاد يف سبيل اهللا يف العراق  وغري ها      ِ                                          َ               ِ     ِ             ِ     َ          

 من ثغور اإلسالم؟
ِ         ّ           نسأل اهللا أن ينصر ااهدين ، وميك نهم من رقاب من صال  عليه م ، ويوف قهم لإلثخان   يف أعداء الدين                              ّ                  َ    

 .                                                                                 َّ من الصليبيني وعمالئهم املرتد ين ، واهللا أعلم ، وصلى اهللا على نبي نا حممد وعلى آله وصحبه وسل م
 

ٍ وكتبه عبد اهللا بن ناصر  الرشيد صبيحة  الثامن من شوال عام أربعة  وعشرين  وأربع مائة  وألف       ٍ    ِ             ٍ                        َ              ٍ                    . 


           



                        للشهيد عنـد اهللا سـت             : "                          يكرب قال قال رسول اهللا                           عن املقدام بن معد      "
                                     ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب        من دمه                           خصال يغفر له يف أول دفعة   

                  خري من الدنيا       فيه                                                                 ويأمن من الفزع األكرب ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة           
  "           ني من أقاربه                                                        وما فيها ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ويشفع يف سبع

 - رواه الترمذي -
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٣٤  

















 
 
 
 
 
 
 

 حمليا جممع ا _مبناسبة غزوة بدر الرياض 
 

 - 

  

                     ِ            اصـــمتوا فـــالكالم لألبطـــالِ  
                                     اصــمتوا واصــمتوا فإنــا مللنــا   
ــاكم  ــاذا عس ــيوخ التضــليِل م ــا ش ِ                       ي                
ــدهر إالّ    ــبعوا ال ــا مل تش ــد عرفن                            ّ            ق

 ــباب ــاروِق  (         وش ــقٍ    )       ِ   الف ــانوا حب           ٍ       ك
ِ                    أنفــوا العــيش يف وهــاِد الــدنايا                      

ــجٍ  و ــلَ ـ ــاِد أفضـ ِ      َ   ٍ           رأوا يف اجلهـ                                        
                                   نطقــت عنــهم الرمــاح العــوايل   
                 ً      ً            ينصــر املســلمني نصــراً عزيــزاً   
ــالوا    ــليِب وك ــةَ الص ــوا راي ِ                   نكس       َ           
                                   وبأمريــك أنزلــوا البــأس حــىت   
          ّ       ِ                  حطّمـــوا حـــاجز املهابـــِة منـــها
ــاً  ــاً دهاقـ ــقوها األذى كؤوسـ                   ً      ً          وسـ
ــواً  ــراً وجـ ــراً وحبـ ــا بـ            ً     ً     ً              هزموهـ

ــا  ــحكوا الن ــا وأض ــها                            أرعبوه           س من
ــاتٍ  ــهم محكمـ ــا دروسـ    ّ                  ٍ           لقّنوهـ
  َ َّ       َ      ُّ                   قَطَّعـــوا ســـبلَها أحلُّـــوا محاهـــا
ــرنا   ــف انتص ــوش كي ــا ب ــتم ي                                       أرأي
ــوا   ــن تزال ــم ل ــيخ أنك ــم الش                                       أقس
ــتطرياً   ــو مس ــب فيكم ــدا الرع                         ً           فغ
ــال ــريةَ كــ ــا األخــ                َ               ال تظننهــ
ِ     ً             ولــدينا األســـود هبـــوا ِســـراعاً                     
ــتياقاً    ــوا اش ــباب ذاب ــدينا الش                             ً            ول

                                                        تــــوا كرامــــا       َ          يتمنــــونَ أن ميو
ــي  ــاض  (      ه ــدر الري ــزت       باــد   )               ب ه       

ــا  ــانُ  ال  (           وتليهـ ــا    )    ُ    ربكـ                 فانتظروهـ
                       ح مظفــر لــيس منــا            هــو فــت 

ــِز ــوِي العزي ِ        ِ     الق ــربوِت     ـــ         ِ    ذي اجل         ال
ــا   ــتعدوا فإنـ ــا اسـ ــا طواغيتنـ                                        يـ

 

ــال   ــاِل باألفعــ ــالم األبطــ ِ                      وكــ            
ــذَّال   ــذِّل العـ ــالِم املخـ ــن كـ ِ      ِّ      َّ                مـ       
ــالِ  ــيئاِت املقـ ــن سـ ــوا مـ ِ       ِ              أن تقولـ                   
ِ  ِ              ِ            بالرخيصــاِت ِمــن فتــاوى الضــاللِ             

ــ ــالِ    د     عـ ــد اآلمـ ــديِن معِقـ ِ        ِ            ة الـ     ِ        
ِ        ِ          تماتوا علـــى طريـــِق النضـــاِل      فاســـ                

ــال   ــِري القتـ ــال بغـ ــال العـ ِ                      ال تنـ                                                     
ــرتالِ   ــوم الـ ــان يـ ــيح البيـ                        ِ               بفصـ
ِ        ِ               مبــــداِد الــــدماِء واآلجــــالِ          ِ     

 ـــرالض ــم              ِ         أوفـــر املكيـــالِ                هلـ
ــايل    ــواد اللي ــحى س يف الض ــرت                                      أبص
ــرارةَ اإلذاللِ  ــا مــــ              َ      ِ              جرعوهــــ
ــالِ   ــبٍة ونكَــ ــا بغضــ             ٍ     َ  ِ               هزموهــ

ــها   ــأس جيشـ ــوا بـ ــ                           أبطلـ    ِ اِل   َ     الفَعـ
  عــِب مضــربفهــي يف الر               ِ            األمثــاِل     ِ        

د  ر   ِــال ــورِة األنفــ ــوها يف ســ            ِ        ِ              ســ
ــالِ   ــٍة ووبــ ــا يف نكبــ              ٍ       ِ               تركوهــ
ــالِ  ــاِر الرجـ ــىب احتقـ ــتم عقـ ِ        ِ              أرأيـ                  
ــالِ   ــٍة يف خبـ ــيٍم وِذلَّـ ــن جحـ ٍ        ِ               مـ َّ ِ    ٍ        
ــواِل    ــوأ األحــ ــتم بأســ ِ                وبِليــ                ِ    
ــالِ   ــف ِمثَـ ــن ذاك ألـ ــدينا ِمـ         ِ            ِ َ  ِ               فلـ
ــوايل ــانَ العــ ــى اِهللا واجلنــ ِ        َ                   لرضــ        

ــاِء احلــــوراِء ذاِت ا ِ           للقــ     ِ        ِ   ِ ِل       لــــدال    
ــالِ  ــيش البغـ ــتهونَ عـ ــا تشـ              َ           ِ              مثلمـ

ــع ــزالِ         مجمـ ــزةَ الزلـ ــِر هـ ِ     َ        ِ            الكُفـ  ُ     
ــال    ــةٌ كخيـ ــا حقيقـ ــاً مـ       ً         ٌ                     واقعـ
ِ                             بـــل مـــن اِهللا ربنـــا املتعـــايل             

ِ        ِ          ــــقاهِر القـــادِر الشـــديِد        ِ    ِ    ِ     اِملحـــاِل    
ــوالِ  ــِب واألهـ ــِدمنا بالرعـ ــد قـ ِ         ِ              قـ           ِ      

 



 

 ٣٥

 

٣٥  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



                                                                                                                        إن مما يفرح القلب ، ويبهج الصدر ، أن نرى املواقف البطولية العظيمة يف زماننا واليت يعيد ا أهلها أجماد أمتنا                  

  .                                                                     اإلسالمية ، ومواقف املسلمني واملسلمات املشرقة ، واليت طاملا تغىن ا أهل اإلسالم 
                               ً                                   ِّ                       التاريخ والناس أمجعون كان لزاما  علينا أن نذكر بطوالت هؤالء الذين ي ذك روننا مباضينا التليد ،  وحىت يشهد

وبطوالت أسالفنا األماجد

ه  أحسبه كذلك واهللا حسيب–                                                                       أبو حممد ذلك الرجل الشجاع ، الذي ن زع حب الدنيا وكراهية املوت من قلبه 

                                                                           ، فتح اهللا عليه الدنيا ولكن أن ى ملثله أن يركن إليها وهو يرى أولئك العلوج من -وال أزكي على اهللا أحدا 
                                                ِّ                                           اليهود والنصارى  يسرحون وميرحون يف جزيرة العرب حمتل ني هلا ومستغلني ثرواا بإقرار ومحاية من النظام 

  .السلويل الغاشم
                                                                          له مبشاركتنا يف جهاد هؤالء احملتلني وعزمنا على ذلك وقال يل بـاحلرف                      ً                           طار فرحاً عندما منا إىل مسعه دعويت      

              قبـل فتـرة                          ً                                                                                 الواحد أنا معكم قلباً وقالبا أينما تريدونين فأنا يف أمت االستعداد وكذلك ابين حيث إنه طلب مين                
                  ألقربني من الصليبيني           لنقاتل ا                                                                    الذهاب إىل العراق  للجهاد واحلمد هللا أن يسر يل وله اجلهاد يف جزيرة حممد 

ِ   ُ  ِ  ْ   قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم     :       تعاىل       ً        امتثاالً لقول اهللا  ِ    ِ  َّ ُ ْ       ُ   ُ     ِ َّ   ْ  ُ ِ  َ  ِغلْظة    ْ ِ     
                          وجل  أنه مازال يف هذه األمة                             ُ                                                     فرحت أنا اآلخر ذا املوقف املُشرف ، من هذا الرجل الشهم ، ومحدت اهللا  عز               

ٍ       د والنصارى املعتدين اَألمرين ، وسيعيدون أجماد بدٍر وحطني     ً              رجاالً سيذيقون اليهو                         َ                     .  
ٍ  ولقد صد ق أبو حممد  قوله بفعله فكان هو وابنه من خرية ااهدين ، مهة ونشاطا  وتضحية ، حفظ اهللا أبا حممد                          ً                                                     ٍ                

ٍ                       وذريته ، وجعلهم قرة عني  له ، ورزقهم الشهادة يف  سبيله                     

ــوداً  ــر سـ ــا الغـ ــا راياتنـ                          ً              ورفعنـ
   بــواح القــانوِن كفــر إنَّ حكــم                      ِ            َّ   

ــاللَ   ــه احل ــتم ب ــد جعل ــاً                َ           ق        ً    حرام
ــاً  ــيس رخيصـ ــلمني لـ                      ً           ودم املسـ
   َّ             ً      ً            إنَّ للمســـلمني شـــأناً وقـــدراً  
ــيبقى    ــاٍض س ــاد م ــروا فاجله ٍ                  أبش                  
 ــرح ــوم واف ــامةَ الي ــا أس ــم ي                 َ                        فابتس

 

ــٍب ذ   ــاٍت يف موكـ ٍ          خافقـ        ٍ ــالِل            ِ    ي جـ
ــالِ  ــه أدىن جمـ ــِك فيـ ــيس للشـ ِ             ِ              لـ         

واحلـــرام          الصـــريح            َاحلـــالِل    َ     مثـــل     ِ      
ِ                   بــل علينــا حبرمــِة الــديِن غــايل           ِ             

ــ ــايل َ   قَـ ــِد عـ ــدارِج اـ ِ              درهم يف مـ     ِ             
ــالِ  ــني املُحـ ــاِد عـ ــع اجلهـ ِ       ُ   ِ              إنَّ منـ          َّ   
ــوالِ  ــزِل النـ ــرِمي جـ ــاِء الكـ ِ        ِ              بعطـ     ِ       ِ      
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 حممد بن أمحد السامل/ يكتبها 



















 
 

                                                                          إنين أعلم أنكم ما سلكتم هذا الطريق طريق اجلهاد ، طريق اجلنة الشاق إال ألنه فرض    ..           ون األبطال           أيها ااهد
                                      ً               ً                                    ً                               افترضه اهللا على األمة فأعرض الناس عنه حباً للدينا وكراهيةً للموت ، وأما أنتم فأقبلتم عليه رغبةً عن الـدنيا                    

    ..      ً                                 وطمعاً فيما عند اهللا وما عند اهللا خري وأبقى 
                                           ِّ                                                        ات الواجبات الشرعية أن العبد يؤديها وهو مسلِّم هللا ، فال يعرضها على العقل وال خربات وجتارب                           وإن من مس  

                                                                 ً                            اآلخرين بل يقوم ا كما أمر اهللا تعاىل وحيتسب األجر من عنده سبحانه متبعاً لسنة سيد املرسلني حممد صلى اهللا 
   ..          عليه وسلم 

                                                ً               النظر عن النتيجة اليت يؤديها الرب ، فلو أن إنساناً له والد سيء      ً                                           فمثالً بر الوالدين واجب على كل مسلم ، بغض        
                   ذا الوالد ال جـدوى                                                                                             اخللق وكلما زاد يف بره زاد أبوه يف التنكر له والتهكم به ، فإن هذا ال يعين حبال أن الرب هل          

وال نتيجة لرب             هه وبذا فال جيب ِبر    ِ              !!..     لب علم                       ً             ال يقول هذا أدىن مسلم فضالً عن عامل أو طا      .  
                              َّ                                                                  ً وكذلك الدعوة إىل اهللا تعاىل حيث أنَّ الداعية والعامل مأمور من اهللا تعاىل بتبليغ الناس اهلدى واحلق وليس مكلفاً 

      يـوم                        ٌ                                                                             ولذا فالنيب وهو نيب مرسلٌ من عند اهللا ، وقد اصطفاه اهللا واجتباه من الناس ، ومع ذلك يأيت                       ..           بالنتائج  
             إن عليك إال      : "                         بل مهمته كما قال تعاىل       ،  ١٢                               نه إنه فشل يف جتربته الدعوية                وال يقال ع     ...                       القيامة وليس معه أحد   

     " ..      البالغ 
                                                                                              وما قيل فيما سبق عن الدعوة والرب يقال كذلك يف اجلهاد ، فاجلهاد أمر وواجب شرعي من عند اهللا تعاىل ، غري 

                                 ن هذا عني اجلهل بشريعة اهللا إذ اجلهاد                              ُ َ                                          مكلف فيه بالنتائج ، فال يبطَلُ لعدم ظهور النتائج أو مظنة عدمها ، بل إ      
   %    ١٠٠             ً                       شأنه خمتلف جداً ، والنتائج فيه مضمونة 

 ُ ْ     ِ َّ  ِ   ِ  َ       ْ          قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحـدى                                                                                 ولكي أوضح لك هذه املسألة أيها ااهد أرعين مسعك وتأمل معي قول اهللا              
ِ    ُ   ِ    َ   ُ  ِ            الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم ا      ْ  َونصبرتكُم معا مواْ ِإنصبرا فَتِدينِبأَي ِعنِدِه أَو نذَاٍب مِبع للّه َ         ُ      ِ  ْ      َ     ِ  َ  ِ  َ   ِ ِ  ِ      ٍ  َ   ِ  ّ     

                                            حلوق مبواكب الفخر والشهداء ، وإما نصر وعز على   :                      ٌ      ً             ااهد نتيجة عمله حسنةٌ دائماً فهي إما        ..                  اهللا أكرب   
  .                                   أعد اهللا له من األجر ، إن هو احتسب وصرب                                              األعداء ، وإن قدر اهللا له األسر فال تسل عن عظيم ما 

     ً               حكماً عليها بالفشل      يكن                                                     ُ ِ َ        ِ                 وذا تعلم أنه لو قامت طائفة من املسلمني بفريضة اجلهاد فقُِتلَت عن بكرِة أبيها ، مل      
ِ  َّ  اللَِّه فَلَن يِضلَّ      ِ   ُ ِ ُ    ِ َّ   ِ  ِ والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل    :                                                                وال اخلسارة ، بل احلكم عليها والتقييم لعملها هو ما أخرب به اهللا تعاىل     َ َ   َِّ    

 مالَهمأَع   َ    َ  مالَهب ِلحصيو ِديِهمهيس    َ      ِ      ِ  ِ     ما لَهفَهرةَ عنالْج مِخلُهديو    َ    َ    َ   ْ     ُ ِ          
   ..                                                                            فيا أيها ااهدون دونكم عظيم النتائج ، ومضموا من لدن اهللا ومن أوىف بعهده من اهللا 

       ُّللْ أَدوا هنَآم ا الَِّذينها أَيي      ُّ  َ  ْ        َ   ِ َّ      َ            ذَاٍب أَِليٍمع ننِجيكُم مٍة تارلَى ِتجع كُم         ٍ  ِ َ   ٍ  َ       ُ  ِ     ٍ    ِ  َ    ُ       ونَ ِفياِهدجتوِلِه وسرونَ ِباللَِّه وِمنؤت         ِ َ    ِ       ِ ِ      َِّ   ِ  َ   ِ    
ِ  ُ  َ       ُ    ِ  ُ َّ       ُ  َِ    َ           سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ            ُ  َ    ُ  ِ   َ  ِ  َِّ     ِ  ِ         اٍتنج ِخلْكُمديو كُموبذُن لَكُم ِفرغي         ٍ      ُ ْ ِ      ُ    ُ   ُ َ    ِ     ِريجت   ِ   

                                                
 .هـ أعوذ باهللا من اخلذالن.أ..!! " لقد أثبتت احلركات اجلهادية فشلها : " -      ً        ً ظلما  وعدوانا - كما قال بعض الصحويني 12



 

 ٣٧

 

٣٧  

            ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحِمن ت              ِ  ْ     َ ْ     َِ   ٍ     ِ       ِ ً   َ    ِ          َ ْ      ِ     ِ         حفَـتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخو          َ    َِّ                ِ      ُ  
ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب   ِِ   ْ    ِ       ِ َ    

                                            أقرب منهم لإلميان ، من عطلوا اجلهاد ملصاحل عقلية                                                      فال تلتفتوا إىل قول املبطلني واملخذلني والذين هم إىل النفاق 
          قال مسعـت      :                     جابر بن عبد اهللا قال   فعن  :           الرسول                    وإليكم أمنية من أماين   ،                          ، وحبجج واهية فلسفية             يظنوا  

  "            اجلبـل       فحص                                       أما واهللا لوددت أين غودرت مع أصحاب          -                      إذا ذكر أصحاب أحد     - "   :    يقول            رسول اهللا   
  .            يعين سفح اجلبل

                                        ً                                                            يتمىن أن يكون قد قتل يف أحد ولقي اهللا شهيداً ، مع أن وقعة أحد كانت قبل ظهور اإلسـالم                              النيب       انظر
  .                                           ومع ذلك فقد متىن الشهادة يف سبيل اهللا ذلك اليوم                               والنتائج الكربى لدعوة الرسول             والفتح األكرب 

  ن  و        ن واملرتد و                        م ا من مثرة ،وأما الكافر   ً                                                            إذاً أن تكون نتيجة عملك شهادة يف سبيل اهللا فأنعم ا من نتيجة ، وأكر
    ِ     وِإمـا    :           بقولـه                                                                                      الذين تقاتلهم فاهللا متكفل خبذالم وهالكهم وسوء عاقبتهم ، ولذا سلى اهللا تعاىل نبيه           

لَى مع ِهيدش اللّه ثُم مهِجعرا منفَِإلَي كنفَّيوتن أَو مهِعدالَِّذي ن ضعب كنِرين    َ     ِ    ّ     ُ      ِ       َ ِ َ     َّ      َ      ِ    ِ َّ          ِ   َلُونفْعا ي َ  ُ  ْ       
   وال         ً                                                                                                     ويا عجباً ملن يدعو لترك اجلهاد ودفع املعتدين حبجة أننا ال نستطيع أن نقاومهم ولن يكون جلهادنا نتيجـة                 

   :                             علم أن قوله هذا مردود من وجهني    وما  "             االستسالم للعدو  "                                          مثرة،وأن املرحلة مرحلة صرب على األذى أو باألصح
ٍ                                           وجوبه وتعينه ، هو قيام بفرٍض من فرائض الدين ليس للعقل أثر يف إبطاله أو                                 أن القيام باجلهاد يف حالة        :      األول                             

  .                            ٌ                         ٍ                  تركه والنكوص عنه ، وتاركه آمثٌ معرض للعقوبة ، ومتصف بصفٍة من صفات املنافقني 
                                                       غري اجلهاد حقيقته تعين اخلنوع للظـاملني ، واالستسـالم                             إزاء هجوم العدو                                أن اخليار اآلخر املطروح       :       الثاين  

                              ّ                   ويفضي يف النهاية إىل الدخول يف ملّة الكافرين فإم لن                                            فرين احملتلني ، بأي اسم كان ، وبأي ستار حصل ،     للكا
                         ِ       ِ         ِ     ً               ً                        وما هذا واهللا بفعل أهل األنفِة والعزِة والرجولِة فضالً عن أن يكون فعالً للمـؤمنني                       ّ                     يرضوا إالّ باتباع ملتهم ،      

ِ               يِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللّـِه              َ ْ     ِ ْ  ِ َ  ِ   فَلْيقَاِتلْ ِفي سبِ     :                         التالني قول اهللا تعاىل      ّ     ِ  ِ     ِ ْ  ِ َ        ِ  ِ   ِ         َ    ْ   َ        ِ َّ    ِّ     ِ  
   ِ      َ   ِ ِ       َ    ِ    َ  ْ  ْ  َ    فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما

ِ      ٍ     ٍ     فيا أيها ااهدون حذار حذار من تلبيس إبليس عليكم ، بأنه ال فائدة من جهاِد جمموعٍة صغريٍة أما            م دول عظمى                                                                      
                     ً                                                                            ، وأن هذا يعد استرتافاً ملقدرات األمة ورجاهلا يف غري ما فائدة ، فهذا لعمري قريب من قول املنافقني عن شهداء 

ِ  ُ    ُ    ِ    ْ    الَِّذين قَالُواْ ِإلخواِنِهم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا قُلْ فَادرؤوا عن أَنفُِسكُم الْموت ِإن كُنتم   :    أحد  ُ  َ           َ  ْ ُ    ُ ِ ُ          َ َ   َ  ْ    َ     ِ  ِ    ِ  ْ  ُ  َ    ِ َّ  اِدِقنيص    ِ ِ       
                               فإما أن نعـيش بظـل ديـن       
ــايل  ــوت وال نب ــا أن من                            وإم

 

ــيد    ــدين الرش ــه وبال ــز ب                                 نع
                                فلسنا نرتضـي عـيش العبيـد      

 

                                                                    ً                          وال أنسى أن أذكركم أيها ااهدون بقصة أصحاب األخدود ، الذين أبيدوا حرقا  من أول وهلة فلم ير الغالم 
ِ  إ ن  ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص ال ح ات   :  اهللا عن مصريهم ومع ذلك قال !!نتائج وال مثرات بدعوته من آوال من     ِ       ُ ِ            ِ َّ   َّ  ِ

ِ   ِ      َِ ْ     َ ْ     َِ      َ ْ      ِ ل ه م  ج ن ات  ت ج ر ي م ن ت ح ت ه ا ال أ ن ه ار  ذ ل ك  ال ف و ز  ال ك ب ري            َ   ،  اللهم إن ا نسألك عيش السعداء ، والنصر على                                         
 األعداء ، وموت الشهداء ، ومرافقة األنبياء ، يا مسيع الدعاء



 

 ٣٨

 

٣٨  

             -""واطر جماهدواطر جماهدخخ""

                                             ً                                                                         لقد جعل اهللا للجهاد يف سبيله فضائل عظيمة ، ومنحاً جليلة ، وما ذاك إال ملا يف اجلهاد من املشقة على املرء ،                       
      فياهلا     ...                                                                                           حيث املخاطرة بالنفس واملال ، وهجران األهل والزوجة والعيال ، ليقابل العدو بنحره ، وخياطر بنفسه 

                                                                       لناس غمار اجلهاد بسببها ، وبدء يبحث الواحد منهم عـن املـربرات                                                    من مشقة عظيمة ، مل يركب كثري من ا        
                                                                                                    ً الواهية اليت يبثها يف االس واملنتديات ليتظاهر أمام الناس بأنه مل يذهب للجهاد هلذه األمور فيبقى بذلك شجاعاً 

                    هاد يف سبيل اهللا ، وهو                   ً                                             ٍ                              بني الناس ، متظاهراً بالزهد يف الدنيا ؛ وأن الدنيا مل ولن تصده يف يوٍم من األيام عن اجل              
   .                      يف ذلك كله من الكاذبني 

                                                                          ً      ً         لوكان قتال األمريكان واإلجنليز الظاملني أو الروس املعتدين  يف البلدة الفالنية قتاالً شرعياً لكنت      :              يقول أحدهم   
  .                   أول الذاهبني للجهاد 

  .                  يعلمهم ومن يرعاهم               من يربيهم ومن     ...                                             إذا ذهبنا للجهاد فمن يبقى عند أهلينا وذوينا   :           ويقول آخر 
            إذا ذهبت من     : -      ً     َّ                                                          مدعياً أن مهَّه األول هو نفع املسلمني ، وكأن بلده سيهلك إن ذهب للجهاد     -            ويقول آخر   

   .                                 يعلم الناس أمر دينهم ومن يربيهم 
                                                                                                    وهكذا دواليك من أعذار واهية ، وتربيرات كاذبة ، لو كانت مربرات شرعية مقبولة عند اهللا لعذر اهللا أصحاا      
                                                                                                        كما عذر األعرج واملريض واألعمى ، مع العلم أن هذه األعذار ليست جديدة ووليدة اليوم ؛ بل منذ عهد النيب          

                                                    ً                      والناس عندهم أوالد وزوجات وأمهات وآباء وهم حباجة أيضاً إىل رعايـة وعنايـة   –                      صلى اهللا عليه وسلم    –
                                           ؛ بل مل يزد على األعذار الثالثة اليت ذكرا ،                                                          وتربية وتوجيه وتعليم ومع ذلك ما ذكر اهللا هذه األعذار يف كتابه

                                                                                            مع العلم أن الوضع قد تغري واألحوال قد تبدلت فبإمكانك أن تتصل على أهلك وأنت يف أقصى املشرق وهم يف 
  .                                               ً                                         أقصى املغرب وتطمئن على أوضاعهم وتتابع أمورهم أوالً بأول ولكن النقول إال حسبنا اهللا ونعم الوكيل 

                                                                                                             أما أنتم إخواننا املنكوبني وأخواتنا املنكوبات وأطفالنا اليتامى الذين حرمكم العدو اللدود من آبائكم وأمهاتكم    
    ...          اعـذرونا     ...                                                                                            إما بأسرهم أو قتلهم أو نفيهم وأنتم يامن اكتويتم بظلم الظاملني ، وتسلط الكافرين فاعذرونا      

                                                                   فما جييبوننا إال باألعذار الواهية ، وال يزيد أحدهم عنـدما                                                            فواهللا ما فتئنا حنرض هؤالء القاعدين عن نصرتكم       
                            إال احلوقلة ، وإن أحسن      -                           ً                         واليت تؤمل قلوبنا رؤيتها فضالً عن أن حتل بنا           -                                   يشاهد املآسي املؤملة اليت حتل بكم       

           ن وقته ذلك                                                        ً                         ً     بكى ملدة مخس دقائق مث أكمل برناجمه اليومي الروتيين وكأن شيئاً مل حيدث ؛ غري أنه أضاع جزءاً م   
                            ٍ      فهل أحسستم إخويت املظلومني بنصرٍة يوم     ...                                                          اليوم يف البكاء على ما شاهده من مآسي مفجعة ، ومناظر مروعة 

     ! ..                       هل استرديتم أموالكم ؟ !             ُ          هل أخرج من أُسر منكم ؟ !                        هل خرج العدو من دياركم ؟  !                   أن بكى هذا اجلبان ؟
      ً                    هل فعالً نصـرة إخوانـك        :     ً                           سؤاالً ال جتامل يف جوابك عليه                                                     اسأل نفسك أيها القاعد عن نصرة املستضعفني        

                             واملستضعفني مـن الرجـال                          تقاتلون يف سبيل اهللا      ال        ومالكم      : (                                               املستضعفني النصرة اليت أمرك اهللا ا يف قوله         
                                    ً              ة الظامل أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من                                                         والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القري  

          !!!.....  ؟  )           لدنك نصريا 



 

 ٣٩

 

٣٩  

               

ٍ                               إنّ قتلَ أي مسلٍم يف العراق ، أو ترويع                  َ    ّ    أي                 وٍن على يـِد خنـازيرصآمٍن هناك ، أو هتك حرمِة مرتٍل م                       ِ        ٍ      ٍ     ِ                   ٍ   
ٍ                                                      ن إمثه أو كفٍل منه ، من رضي بالقوات الصليبية غازية من أرضه على أرض       سلم م  ي                       الصليب وأذنام ، ال               

                 ، بل زاد علـى                         وهو يقدر على ذلك                                        كر ذلك عالنية ، بالقول والعمل                            ً               إخوانه ، ومل حيرك ساكناً ، أو ين       
                    لوحدها ما ينتظره     ة     تبع              وليست هذه ال     ..                                                                   ذلك بالنيل من ااهدين وجترميهم إذا تقصدوا الصليبيني بالقتال          

       ١٣  ..                                ومن أعان الكافرين ومن رضي وتابع   ،      ٌ            حميقةٌ بالكافرين    ره ِ     وِغي         ِ  عقوبة اِهللا     ّ بل إنّ
             

              
               
               
            
                
                

             
                
               
               
            
                
                  
                  
                  

               
             

                
             

             
              
               
            
               
                
                
               
             

             
            
                

 

                                                
ٍ     كل من مل ينكر بفعٍل وال قوٍل من                                                   وحىت نكون واضحني وصرحاء أعين بالذين يلحق م اإلمث هم  13        ٍ               زيـرة ، ودول        شعب اجل                

                         من أرضهم وقدموا هلم                                                    للقوات األمريكية بغزو دار املسلمني وتدمريها                حكوماا                                              اخلليج ودول اجلوار احمليطة بالعراق واليت مسحت      
    .             ً                                                         اإلعانات ، فضالً عمن ينكر على من يقوم بالواجب الشرعي من ااهدين والصادقني 



 

 ٤٠

 

٤٠  

 
 

 
 

 

                                أن تفضل علينا بأن جعلنا من        )                      معشر نساء ااهدين      (           علينا   -                  سبحانه وتعاىل    -                             إن من أجل وأعظم نعم اهللا       
    ...                                نساء هؤالء الثلة املباركة بإذن اهللا 

                                                       تارنا ليستعملنا سبحانه يف طاعته ونصرة دينه يف هذا الزمن                                                 فواجب علينا أن حنمد اهللا ونشكره بأن اصطفانا واخ   
    ...                                           الذي نعيش فيه غربة اإلسالم يف أرضه وبني أبنائه 

                 الفرقة الناجية -            إن شاء اهللا -                        ٍ                                               وإا لسعادة لنا وأي سعادٍة أن نكون بإذن اهللا من ضمن هؤالء الغرباء الذين هم 
   ..                       من خذهلا إىل قيام الساعة        ها وال             يضرها من خالف                        والطائفة املنصورة اليت ال

     ليست    ..                                           ً                                                 إن السعادة احلقيقية للمرأة هو بأن تشتري جنةً عرضها السماوات واألرض باحلياة الدنيا                 ..           نعم واهللا   
                  إمنا هي يف اتباع ما    ..                                         ّ                                          السعادة يف املأكل واملشرب والس والسكن املرفّه ، والنفقة الوافرة ، ومتاع الدنيا الزائل 

                                                            ، واالقتداء بنساء السلف الصاحل ، وأمهاتنا الصحابيات ، يف                    ، وسنة نبيه                                كتاب اهللا سبحانه وتعاىل          جاء يف 
   ..                                                                                            نصرن لدين اهللا تعاىل ومشاركتهن يف الذود عن حياض الدين بالنفس والنفيس واملال واألهل والزوج والولد 

  -                                           ين اهللا سبحانه فهذه أم املؤمنني خدجية بنت خويلد                                                       فمنذ فجر النبوة واملرأة املسلمة هلا الباع الطويل يف نصرة د
      ً                                                      خائفاً يرجف فؤاده بعد أن بدئ بالوحي ألول مرة ؛ تلقته الزوجة                       عندما جاءها نيب اهلدى -            رضي اهللا عنها 

                                                 إنك لتصل الرحم ، وحتمل الكل ، وتعـني علـى              ...                     ً       ال واهللا ال خيزيك اهللا أبداً         :                              احلنون مطمئنة له ، وقالت      
    ...      احلق      نوائب

                                                                                                   كلمات بسيطة من زوجة إمام ااهدين لزوجها نصرته ا ، وقوت من عزميته ، وطمأنت قلبه ، بعد أن عرفت       
         جهادهـا            بل امتد          املوقف                                                                                           احلق ، واستبان هلا الطريق ؛ بل إن هذه الزوجة املباركة مل يقتصر دورها على ذلك                 

    ...            إىل أن توفيت          وتضحيتها 
              ً       ً                             ٍ                        ونصرته معنوياً ومادياً ، ومل تبخل على دعوة اإلسالم بشيٍء مما لديها ، ولنا فيها                        فهي أول من آمن بالرسول 

  .          أسوة حسنة 
      ً                               شهيدةً يف سبيله ، وهذا واهللا هو أعظـم  -                 سبحانه وتعاىل   -      ً                                            وختاماً إن الشرف األكرب للمؤمنة أن خيتارها اهللا         

    .-                            غبطة للمجاهدة يف سبيل اهللا تعاىل
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                            

 
 ١٤ أم الشهيد : بقلم                                                             

                                                
  .هذه الزاوية تكتبها نساء ااهدين *
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                             إصدار جديد من إصدارات موقـع      )                                       النبع الفياض ، يف تأييد اجلهاد يف الرياض     : (       كتاب    
  .                 اد يف جزيرة العرب        صوت اجله

                                                                                        هذا الكتاب عبارة عن ست رسائل تتحدث عن احلكم الشرعي لقتال الصليبيني يف جزيـرة               
  .           ً                      ً                          العرب خصوصاً ، وإن كان احلكم منطبقاً على غريها من بلدان املسلمني 

                                                                                       وقد اهتمت هذه الرسائل باإلجابة على الشبهات املثارة ضد هذا التوجه اجلهـادي ، وقـد          
  .                                               د غزوة شرق الرياض يف شهر ربيع األول من هذا العام              كتبت كلها بعي

                              الشيخ بشري النجدي ، والشيخ       :                                   صاحل بن سعد احلسن وكانت بأقالم         :                     مجع هذه الرسائل    
                                                                                 حسني بن حممود ، وأيب بشار احلجازي ، وبرغش بن طوالة ، واحلزيب املتستر ، وأيب عبد اهللا       

   .        املهاجر 
                                            ٍ          م الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا وهو عبارة عن مقدمٍة كان                            ً        ويتضمن هذا الكتاب متهيداً بقل    

ٍ      يبلغ الكتاب حنواً من مخٍس       "                                   النظرة الشرعية لتفجريات الرياض       "                  ً          الشيخ وضعها تقدمياً ملوقع           ً               
          ً                    ً                                         ً      ً       وسبعني صفحةً ويعترب توقيته مناسباً حيث تشهد العمليات اجلهادية املباركة تصعيداً ناجحـاً      

  .               على أرض اجلزيرة 
 

            وهو شـريط       )                شهداء املواجهات   (                                               صدر عن مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي شريط          
                                 الـذين استشـهدوا خـالل        -               بـإذن اهللا     -                                        مرئي يستعرض بعض أمساء وصور الشهداء       

                رب بـني اإلسـالم                                                                املواجهات املستمرة بني ااهدين وقوات احلكومة السعودية يف إطار احل  
  .                                 والصليبية املسماة باحلرب ضد اإلرهاب 

ـ                وتركي الدندين                                                               كان أبرز الوجوه يف هذا الشريط هو الشيخ يوسف العيريي                     اهللا ،    م     رمحه
                                               ً                                            وعبد اإلله العتييب  رمحه اهللا الذي تضمن الشريط تسجيالً لوصيته ومشاهد مـن تدريباتـه                

  .              يف جزيرة العرب                    العسكرية مع إخوانه 
                  جديدة مل تنشر مـن                                                                  از الشريط باإلخراج الفين املتميز، وصفاء الصورة ، ووجود لقطات          امت

ٍ                        لضرب مبىن التجارة العاملي وقد متّ نشره على نطاٍق واسع على شبكة االنترنت     قبل               ّ                             .  
                                                                                       كما تناولته الصحف العاملية والقنوات الفضائية واملواقـع اإلخباريـة بـالعرض والتحليـل       

      ٍ     عـامٍ                                                      ٍ            ذا الشريط األول من نوعه حيث يتوقع أن يسهم يف تشكيل رأيٍ                               واإلشارة ، ويعترب ه   
                                                                              إجيايب حيال ما جيري يف جزيرة العرب ، ويكشف طبيعة احلرب اليت يتبناهـا ااهـدون يف     

  .                                       جزيرة العرب ضد القوات الصليبية الغازية 
       تلبـي                                                 ّ           ٍ                  نشر الشريط يف موقع صوت اجلهاد على شبكة االنترنت ومتّ عرضه بأحجاٍم خمتلفـة          

             بلقطات جديدة  ]                 موقع صوت اجلهاد     [                مؤسسة السحاب          أبلغت                             إمكانيات املتصفحني ، وقد     
      ..!!                                        سوف تضمنها يف إصداراا القادمة إن شاء اهللا                                 لضربات مبىن التجارة مل تنشر من قبل 



 

 ٤٢

 

٤٢  



 
 
 
 

 

 إذن اهللاب





 ايا ساخنة ومناقشة قض


 

 وصية ألحد أبطال غزوة بدر الرياض






 
   





   

 حماضرة للشيخ عبداهللا بن حممد الرشود

 
  :           أخي القارئ 

                                                 حنمد اهللا إليك أن يسر لتنا القبول بني الناس         
                                         ، وخباصة خنبة األمة من ااهدين ومن حيمـل     
                                                 هم اجلهاد ، وإننا نرجو من اهللا أن يكون أثـر         

"         "        عملياً على الناس واألمة                    ً     
                                  هللا كتبت حروفها ، وكتبت صفحاا                ، فما وا  

                                                 إال ألجل أمتنا املسـلوبة كرامتـها ، لتعـود          
                                           ملكانتها اليت بوأها اهللا ، ولتقود الناس وخترجهم 

   ..                                   من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد 
                                             ونعوذ باهللا أن نكون ممن يسـتكثر بـالكالم         
                                              وينشغل بالقيل والقال ، ويعرض عن التصديق       

     ..               بالفعال واألعمال
                                                   وال يفوتنا يف ختام هـذا العـدد أن نتقـدم           
                                            بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف نشر هـذه         
                                              الة بأي شكل من األشكال ، وقد سررنا مبا         
                                             رأيناه من تسابق على نشرها ونشر مقـاالت        

                 نترنت ، أو بني                                 منها يف صفحات املنتديات واإل    
               احتسبوا أجـر     :                             عموم الناس ونقول للجميع     

  اهدين إىل األمة والنـاس ،                    إيصال صوت ا                             
                                          واعلموا أنكم تقومون بواجب عظيم ختدمون      

                                    واهللا يف عون العبد مادام العبد         ..             به إخوانكم   
   ..           يف عون أخيه 

                                     سدد اهللا على احلق خطاكم ، ووفقكم يف أمور 
              دينكم ودنياكم

 
 التحرير
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 ...احلمد هللا الذي تكفل بنصر دينه ، وإعالء كلمته ، ولو كره الكافرون 
                                       ً    وكلما تأخر النصر ، زادت القلوب اضطراباً ،                                                           فمع اشتداد األزمة ، وزيادة الكربة ، تتوق األنفس لنصر اهللا ،   

                                            حينها يقول الواثقون بنصـر اهللا ، والعـارفون     !              مىت نصر اهللا ؟      :  ا            ً                              والنفوس خوفاً ، حىت جيأر املؤمنون ويقولو      
ٍ       بسننه بثباٍت ويقني     ..                  أال إن نصر اهللا قريب     ...                   أال إن نصر اهللا قريب   :           

صرب فإمنا النصر صرب ساعة ، وحنن حينما نقول اليوم إن نصر اهللا  الصرب ال :نقول لك؟ فيامن تسأل مىت النصر 
                                                                          ً                  ً    قريب ، لسنا نقوهلا من باب التحليل السياسي ، أو النظر العسكري ، بل نقوهلا خربا  من السماء ، ووعدا  من 

َ ل م ا ر أ ى ال م ؤ م ن ون  األ  و  :  وإن تكالب األعداء ، وحتزبت األحزاب ..لدن من ال خيلف وعده    َ    ِ   ْ    َ     َ  ح ز اب  ق ال وا   ُ  َ      
    ِ         ِ    إ مي ان ا و ت س ل يم ا            ُ    ِ  َّر س ول ه  و م ا ز اد ه م  إ ال     َّ          ُ       َّ              َ ه ذ ا م ا و ع د ن ا الل ه  و ر س ول ه  و ص د ق  الل ه  و 

 

 :وصية الشهيد


  ١٩      ص أحد أبطال غزوة بدر الرياض                
 

 :ديوان العزة 


 ٢٥ص أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي            

 :سرية شهيد 
 

 
 ٣٣                                        ص 

 
 

 :  متابعات وبيانات  


 ١٠ ص                                                        

 

 :وصايا للمجاهدين 


            

 ٢٣            ص بقلم حممد بن أمحد السامل           
 :أباطيل وأمسار


 ٢٦        ص عبداهللا السعدي                    أبو 

 

 

  


        
 

  

                      ال يقوم الـدين إال    
ــدي  ــاٍب يه ٍ           بكت     
           وســــــيف 

           وكفى بربك   "    ينصر
 "     ً      ً هادياً ونصرياً

         



 

 ٣

 

٣  

 
 
 
 

  :        أما بعد   ،                                                           احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
      ّ  اليت ذكّر      ، و                 ً                                                                        فلقد استبشرنا خرياً بالكلمة الطيبة اليت حتدث ا القائد ااهد الشيخ أمين الظواهري نصره اهللا      

                                                                                                           املسلمني فيها بنعمة اهللا عليهم حيث أخزى األمريكان وأذهلم بعد عامني من معارك تورا بورا ، ونرجو أن                  
                     ً                           ً                 ً                                تكون تلك الكلمة حافزاً للشباب املسلم ااهد ، وحمرضاً له على املضي قدماً يف طريق اجلهاد ضد العـدو         

ٍ      حلّ بالصليبيني فيها من ضرباٍت                     بالذكر وما           ها الشيخ   ص  خ                                                   الصلييب وأذنابه ، ال سيما يف جزيرة العرب اليت                                  ّ  
 موجعٍة ، وأكّد على ضرورة حتريرها  ، وإعدادها إلقامة دولة اإلسالم اليت ستعم                                                         ّ       ٍ     العامل كله بالعدل واخلري                      .  

     لعرب            يف جزيرة ا                                     شائرها يف أفغانستان والعراق ، و                                                     ٌ            وأملنا بالنصر كبري حبمد اهللا ، وهزمية الصليبيني باديةٌ ب         
                                              ّ                                                    على وجه اخلصوص حيث بدأ العدو الصلييب األمريكي يقلّص تواجده العسكري واألمين واملدين ، ويقصره               
                                                                                                             على أقل املستطاع ، ومن مظاهر ذلك ما تقوم به السفارة األمريكية من تقدمي التذاكر اانية للعـائالت                  

   ..         رة العرب                                                           األمريكية حال استجابتها لنداء احلكومة األمريكية باخلروج من جزي
                                                                                                            فهذا من فضل اهللا علينا وعلى الناس ، حيث أذهلم وأرغمهم على التقهقر من البداية رغـم أن عمليـات                 
                    ً                                                                                   ااهدين ليست إال حتضرياً للمعركة الضخمة القادمة بإذن اهللا ، واليت سيعرف األمريكان فيها كيف ينصر                

        بإذن  -                                      ثرم وقوم ، فجزيرة العرب تنتظر                                                                     اهللا أولياءه رغم ضعفهم وقلتهم ، وكيف يهزم أعداءه رغم ك          
      ً       ً                    ً                                                      ّ                    واقعاً جهادياً يرفع رأس األمة عالياً وحيرر املسلمني من قبضة هذا النظام السلويل املرتد ، ومن تسلّط                  –    اهللا  

  .                                    الصليبيني على مقدسات املسلمني ومقدرام 
                 ٍ          ا الـدرب ، أي كرامـٍة                 م شرف هذ                                                   احلقوا بالركب ، واستعينوا بالرب ، وال يفوتنك         :                     فيا أيها املسلمون    

                   كان آخرها  مـا                                     جزيرة العرب مبخازيه الكثرية واليت                                              البقاء حتت حكم هذا النظام الذي يدنس                   ترجوا يف   
                                          ويكفيك من شر مساعه ، ذاك العيد البدعي الذي   )                 مهرجان اجلنادرية   (                                 تعايشونه اليوم من املهرجان اخلبيث 
                                                      ً          يني واحلداثيني ، ودعاة حترير املرأة ، واحلريات الدينية ، فضـالً عـن                                         جيمع كل متردية ونطيحة من العلمان     

  .                      مهبط الوحي جزيرة العرب                                                                       القائمة النتنة العفنة من املغنني والساقطني الذين ينشرون خزيهم وفجورهم على 
ٍ                 هذه صورة من صور اإلفساد الذي تقوم به احلكومة اخلائنة ، والذي قد ينطلي على كثٍري من أهـل اخلـري                                                                               
ٍ                                     ّ                                         والصالح ، فأي عيٍش يطيب للمسلم يف هذه اجلزيرة وهو يرى خمطّطات األمريكان وحنوهم مـن أعـداء                            
         ّ              ً                                                                                    الدين تنفّذ حبذافريها إرضاًء لعبدة الصليب فدمج تعليم الرجال مع النساء ، ووقف طبع املصاحف وتغـيري                 

ٍ                               مناهج التعليم وغري ذلك من اخلطوات كلها تكشف بوضوٍح ملن كان له قلب وا              ٍ                       ٍع حقيقة احلـرب بـني                                                    
  .                الصليبية واإلسالم 

                                                                                                        أيها املسلمون هذه سوق اجلنة قد قامت ، واحلرب بني ااهدين املسلمني وبني أعداء الـدين الصـليبيني                  
   "                              وقاتلوا يف سبيل اهللا من كفر باهللا   "                                      ً          واملرتدين قد قامت فهبوا سراعاً إىل رضوان اهللا واجلنة 

  و ل ي نص ر ن  الل ه  م   َّ    َّ     َ   ن ي نص ر ه  إ ن  الل ه  ل ق و ي  ع ز يز  ِ     ِ َ َ   َّ    َّ  ِ         

 
 

 


 



 

 ٤

 

٤  

 
 
 

 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، أما بعد 
                                                                                        فقد خلق اهللا اخللق مجيع ا لعبادته وحده ال شريك له ، وجعل أساس الدين وقوامه كلمة ال إله إال اهللا ، 

ٍ          ٍ   ، فكل ما اخنرم به إثبات األلوهية هللا من فعل أو قول  أو اعتقاد  اإلثبات والنفي: ولشهادة التوحيد ركنان                                                
ٍ                                                                           ُّ            مناقض  لإلميان باهللا وعبادته ، أو ترك ملا ال يصح اإلثبات إال به كترك مجيع العمل ، وكذا كل  ما اخنرم به      

ٍ                                             نفي األلوهية عن غري اهللا من صرفها ملعبود  سواه ، كل ما كان من ذلك مس ي ناقض ا من نواقض ا  .إلسالم                                  
الشرك يف عبادة اهللا فقال رمحه : وأول النواقض اليت ذكرها اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف رسالة النواقض 

ِ         َ إ ن  الل ه  ال ي غ ف ر  أ ن  ي ش ر ك  ب ه  و ي غ ف ر  م ا د ون   ﴿: -تعاىل-قال اهللا : الشرك يف عبادة اهللا: األول: "اهللا       ِ  ِ      ْ َ    ِ       َّ    َّ  ِ
ُ ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء         ِ   َِ  ﴾ ، ﴿   إ ن ه  م ن  ي ش ر ك  ب الل ه  ف ق د  ح ر م  الل ه  ع ل ي ه  ال ج ن ة  و م أ و اه  الن ار  و م ا ل لظ ال م ني  م ن   ِ   ِ  ِ َّ   ِ              ْ    َ   ْ    ِ  َ    َّ         َ َ   َِّ   ِ    ِ         ِ 

ٍ أ ن ص ار     َ  ﴾والشرك يف عبادة اهللا إخالل بركن النفي من   " ، ومنه الذبح لغري اهللا، كمن يذبح للجن أو للقرب
ِ أشرك فقد جعل مع اهللا إهل ا آخر ومل ينف شهادة أن ال إله إال اهللا ، فمن   .                    َّ الشريك عن اهللا عز  وجل                      ً           

  :وتوحيد اهللا ينقسم قسمني 
وأن يثبت هللا ما اختص به من األمساء والصفات                      َّ  أي يف معرفة اهللا عز  وجل  :توحيد املعرفة واإلثبات 

 .وحيد األمساء والصفات، وهو توحيد الربوبية ويدخل فيه ت                             واألفعال ، وي نفى ذلك عن غري اهللا 
                                                                      َّ  وهو أفعال العبد بقلبه وجوارحه وأقواله من العبادات اليت يصرفها هللا عز  وجل  :وتوحيد الطلب والقصد 

 .                       ً             ويقصده ا ، وال يصرف شيئ ا منها لغري اهللا
 ما ال  يف األلوهية ، فمن نسب إىل غري اهللا ًا  يف الربوبية ، وشرك ًا شرك:                            ويكون الشرك تبع ا لذلك قسمني 

يكون إال هللا ، كمن نسب القدرة املطلقة ، واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة وعلم الغيب وتدبري الكون إىل 
 .                                          غري اهللا فقد أشرك يف الربوبية ، واختذ غري اهللا رب ا

ان أو ومن دعا غري اهللا ، وسأل الغائب ، أو طلب من احلاضر ما ال يقدر عليه إال اهللا ، أو استعاذ أو استع
                                                                                     استغاث بغري اهللا ، وكذا من سجد أو ذبح أو نذر لغري اهللا ، ومن صام أو حج  لغري اهللا ؛ فقد أشرك يف 

 .       األلوهي ة
                                                   ُ       ٌ                              وللشرك يف األلوهي ة صور  عديدة  موجودة  اليوم ، فمنها دعاء من يدعو النيب حممد ا صلى اهللا عليه وسلم 

 ، وهذا من دعاء غري اهللا املخرج - أي شفاعتك –       د شفع كيا حمم: ويسأله الشفاعة ، كمن إذا عثر قال 
ٍ                                                             من املل ة ، إال  من تلف ظ ا غري عارف  ملعناها ، أو اعتادها فخرجت منه بال قصد مع جهده يف التخلص منها             ّ       َّ      َّ      

ة النيب                                                                                         ، معفو  عنه ، أم ا من يقوهلا بعد أن يعرف معناها ويصر  عليها فهو مشرك  كافر  باهللا العظيم ، وشفاع
                            ٌ      ٌ     َّ              َّ                                    الكرمي صلى اهللا عليه وسلم حقيقة  ثابتة  ، إال  أن ها ت طلب من اهللا ، كما أن  اإلعانة ال ت طلب من املالئكة 

 .الكرام ، وإن كانت حتصل بأيدي املالئكة إذا أمرهم اهللا

     



 

 ٥

 

٥  

   َّ               وجل  ، كالذي يقع يف                                                 ما ي فعل عند القبور واآلثار اليت تعبد من دون اهللا عز  :                         ومن صور الشرك يف األلوهي ة 
                                                                                            األبواء عند قرب آمنة أم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والذي يقع عند معبد البدوي مبصر ، وغريها كثري  جد ا 

 .﴾                                 ولقد صد ق عليهم إبليس  ظن ه فات بعوه ﴿:           ِّ                    يف العامل كل ه مبا فيه بالد اجلزيرة 
ٍ                      من دعاء علي بن أيب طالب  رضي اهللا عنه ولعن اهللا ومن صور الشرك يف الدعاء ما فعله الرافضة هذا العام                       

ِ                                                               من عبده من دون اهللا ، واحلسني  سيد شباب أهل اجلنة ، وفاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم ، من دون                          
ِ                                                                      اهللا يف النجف ويف البقيع  عند قبور الصحابة ، حت ى بلغ م األمر أن رفعوا أصوام بذلك مبكربات الصوت                     

كومة السلولية الكفر أن محتهم جبنودها ، وساقت من أنكر عليهم بلسانه من املوحدين إىل ، وبلغ باحل
ٍ وال ذين كفروا بعضهم أولياء بعض  ﴿السجون ،                           َّ    ﴾. 

ِ                                                                              ومن صور الشرك  يف الربوبية ما يتحدث به غالة الصوفية ، ويدرسونه يف املدارس املرخصة هلم ، وينشرونه              
حممد بن علوي مالكي الذي يسكن :  يف بيوم كما يفعل املرتد املشرك يف كتبهم ، وجيتمع الناس عليهم

بلد اهللا احلرام ، وهو رأس من رؤوس الكفر ، داعية من دعاة الشرك ، أسأل اهللا أن يثيب من يغتاله ويطهر 
 .                                                  بيت اهللا احلرام منه أعظم مما يتمن ى من خري الدنيا واآلخرة

 .                                    تأيت بإذن اهللا يف الكالم على بقي ة النواقض                             وللشرك يف عبادة اهللا صور  أخرى ، 
                                                               ِّ                                نسأل اهللا أن يفقهنا يف الدين ، ويهدينا سبيل املؤمنني ، ونسأله أن يشف ع فينا حممد ا سيد املرسلني ، صلى اهللا 

 .عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني
 

 فرحان بن مشهور الرويلي
 

qqqqqqqqqq 
  

 

  :                     وكالة األنباء اإلسالمیة 
                              مـريكيني يف هجـوم قـافلتني         األ     نود    اجل                          مريكي بإصابة أربعة من      أ                    اعترف مصدر عسكري    

   .              جروحهم طفيفة    ن أ  ىل  إ                         ً مريكيتني يف الكويت ، مشرياً   أ       عسكريتني
                 ن اهلجوم نفـذه     أ   ىل   إ                                                                     شار الصحفي الكوييت حممد العجمي يف اتصال هاتفي مع قناة اجلزيرة             أ و
            مـريكيني ،                                           طلقوا من داخلها النار على اجلنود األ       أ          مسرعة ،                ون سيارة    ل ق                 هولون كانوا يست   جم

                  جنحوا يف مغـادرة                                                      من الكويتية تكثف جهودها لتعقب املهامجني الذين                  ن أجهزة األ      أ  ىل إ      ً مشرياً
  .      احلادث      مكان 

 يعينهم على مواصلة الطريقأن نسأل اهللا أن يتقبل من إخواننا جهادهم و

 



 

 ٦

 

٦  

  
 
 
 
 

 

 
  ]            سعد القحطاين   :      بقلم   [ 

                                              صدرت قائمة املطلوبني التسعة عشر مـن وزارة       
                                                 الداخلية قبل سبعة أشهر وهم من خرية ااهدين        
                                             العاملني ممن أكرمهم اهللا خبوض املعـارك ضـد         
                                                   الصليبيني والشيوعيني يف أحناء متفرقة من العامل ،        
                                              وقد استغرب كثري من الناس صدور مثل هـذه         

         رة جديدة                                     القائمة باألمساء والصور ، ألا تعترب باد
   ..            من الداخلية 

                          بل إعالن األمساء كانت قد      ق                      ومعلوم أن الداخلية    
                                               وزعت القائمة على نقاط التفتـيش واملباحـث        
                                       باألمساء وبعض الصور ، وقد وقعت يف يدي تلك 

                              فيها زيادة على التسعة عشر                     قبل إعالا و          القائمة
  )                    خلضري والفهد واخلالدي  ا   ( :                  أمساء املشايخ الثالثة

                                      ة الذين وقعـوا يف أسـر القـوات           خو        وأحد اإل 
                                  ً            األمريكية يف باكستان ومن الطريف أيضاً وجود       

     يف                                            اسم القائد سيف العدل املصري حفظـه اهللا       
                                        ومضى على توزيع األمساء عدة أشـهر                  القائمة ، 

                          ً                  ولكن دون جدوى فاهللا خري حافظاً وهو أرحم         
   ..       الرامحني 

                                                  وكانت الداخلية آنذاك مترددة يف إخراج القائمة       
                                         إخراجها يعين االعتراف بقـوة ااهـدين           ألن  

                                               وإثبات وجودهم ، وألن الناس يعرفون حقيقـة        
                                          ااهدين وحسن مقاصـدهم ، وألن حقيقـة        

   من        وسابقة                                القائمة هي مشايخ وأهل فضل وخرية 

                                               ااهدين ففي إخراجها سابقة قد تزعزع شرعية       
                                               النظام وتكشف عمالته الصـرحية للصـليبيني ،        

ٍ             خراجها خط أماٍن مع أسيادهم  إ  يف              ولكن باملقابل               
                                                األمريكان إذ يف إعالم إشارة إىل أننا مكتوون        
                                            بنار اإلرهاب واإلسالمني مثلما أمريكا مكتويـة    

                                        وفيه كذلك ختفيف لصدمة أي عمل جهادي          .. 
         ن أجهزة   إ                                        يقوم يف اجلزيرة العربية فحىت ال يقال        

                                           الدولة عاجزة عن العلم واإلحاطـة بتحركـات    
             فإن الوزارة     ،                  رية للمجاهدين                   وعمل اخلاليا الس  

         ما حـدث      إذا                                تتفادى ذلك بإخراج األمساء حىت     
                                                 شيء فإن الناس ستقول أن الدولة علـى علـم          
                                           ودراية م ، ولكن مل تتوصل إىل أماكنـهم وأن   
                                                املسألة مسألة وقت ، ويف إخراج الصور إقحام         

                           يف مساعدة أجهـزة األمـن          هلم                 للناس وترغيب   
   ..                   للقبض على ااهدين  

                                             إال أن حادثة مرتل أشبيلية فصلت الرتاع حيـث      
   يف  ف                                        قررت الوزارة إعالن األمساء والصور ولتخ     

                                               ذلك أمرت بإبعاد املشايخ ومن سبق ذكرهم من        
                                        ً  القائمة ، فخرجت القائمة حتمل تسعة عشر بطالً  

ـ           ي  ذ                                              من أبطال اإلسالم لتقع الوزارة يف الفخ ال
                                            غفلت عنه ، فمنذ صدور األمسـاء وسـاحات         

                                    وجمالس العامة واخلاصـة أصـبحت              األنترنت
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                          من هم ؟ وماذا يريـدون ؟     :                   مشغولة بااهدين   
   ..     وفالن    ..                          وملاذا طلبوا ؟ ومن هو فالن 

                     احر وأصبح التسعة عشر                       وانقلب السحر على الس  
                                م اهلمم ، وفرسان م حتىي األمم               قادة تستنهض 

                       يف حتـدي الطـاغوت       ى             ً         ، فكانوا مثاالً حيتـذ    
   ..             كل صغرية كبرية                  والتوكل على اهللا يف 

                              ً                 وبدأت بيانات املطلوبني ترتل تباعاً تبني حقيقـة      
                      كان من أهـم تلـك          ؟ و                          موقفهم ، وملاذا طلبوا     

                                                  البيانات بيان الشيخ احلافظ القائد ااهد يوسف       
                                              بن صاحل العيريي رمحه اهللا ومما يهمنـا يف هـذا        

                           وميكن للبعض أن يسأل إذا         : "                    املقام قول الشيخ    
                               ء العملية اإلرهابية اليت ألصقتها                  مل يكن هؤالء ورا   

                                          ، فما سبب مطاردم ؟ أقـول إن          ١          م الدولة 
                                                  سبب مطاردتنا هي أن أمريكا تريـدنا ، وقـد          
                                      ً         أرسلت أمريكا بعد سقوط كابل مباشرة طلبـاً        

  ً       مساً وكنية    ا   ١٤١                           لسلطات السعودية باإلفادة عن  ل
                                                ، مت احلصول عليها من أسرى غوانتنامو ، ضمن         

                                 معهم ، واليت أشرف عليها لواء                       إطار التحقيقات   
                                              سعودي من إدارة املباحث العامة كان رئـيس        
                                               الوفد املنتدب إىل غوانتنامو ملساعدة األمريكيني      
                                             على التحقيقات ، ومتكنت السلطات من القبض       
                                              على البعض ، وعلم البعض اآلخر بأصل الطلب        
                                              فقرروا التواري عن األنظار ، وكنت من ضمن        

                       الطلب يل ولكثري من                               من قرر ذلك ، وكان هذا     
                        ً                       خوة قبل عام أو يزيد قليالً ، وبعدما عجزت           اإل

                                             السلطات عن حتديد أماكن تواجـدنا وحتقيـق        
                             ً                 املطلب األمريكي ، الذي زاد ضغطاً بعد سقوط        
                                               بغداد ، قررت السلطات أن تسـتعني بالنـاس         
                                           ً        ليساعدوها ، فلفقت لنا هذه التهمة لتكون مربراً        

                                                
 .أي عملية شرق الرياض  1

                    عن مكافأة ملـن                                 لنشر صورنا وأمسائنا واإلعالن   
                                          يديل مبعلومات عنا ، فهذا الطلب البد وأن يكون 
                                                    له سبب مقنع أمام الناس ، فتم افتعـال هـذه           
                                            القضية وتضخيم حجمها وإطالق العنان لإلعالم      
                              ً     ً                بتعظيم هذه اجلرمية ، ليكون دافعاً قوياً للنـاس         
                                           لإلعانة على مالحقتنا واإلدالء بأي معلومات عنا  

                        طويلة وسوف يعلن عـن                                ، مع العلم أن القائمة      
                                                    مشايخ وجتار يف األيام القادمة إذا مت االنتهاء من         
                                                    هذه الدفعة وهذا ما أشار إليه بيان الداخلية بقوله    

  ن  ل                       إضافة إىل آخرين سـيع      (                      بعد أن عد أمساءنا     
                       ، فإذا كان اآلخـرون       )                       عنهم يف الوقت املناسب   

                                                اشتركوا مع هؤالء ارمني كما وصفهم البيان ،        
                                       يتم تأخري اإلعالن عنهم وهم خطر عظيم               فلماذا  

                                                    على أمن البالد والعباد كما وصفهم البيان ؟ هذا        
                                           ال يدل إال على أن األمساء معدة منذ مدة واحلادثة 

    .."                      مفتعلة والقائمة طويلة 
                                       وبعد توايل األحداث ومضي سبعة أشهر ، وطرق 

ٍ       الداخلية بل ولوجها كل باٍب             لقضاء  ل       حماولة     يف                          
   ..           الء املطلوبني                أو القبض على هؤ

                                              أسفرت القائمة عن مشاركة مجلة من التسـعة        
                                           عشر يف عمليات شرق الرياض والوصـول إىل        
                                                هدفهم الذي سعوا من أجلـه قبـل أن حتـول           
                                                    الداخلية وقوات أمن الصليبيني بينهم وبينه فلقوا       

   ..                              اهللا تعاىل شهداء مقبلني غري مدبرين 
                   لم يرض الدنية يف                     طورد أو حوصر ف               ومجلة منهم   

                                                 الدين وقال ال أنزل حتت ذمة كـافر فلقـي اهللا          
     ً                                               شهيداً بعد أن أثخن يف األعداء ، وبقي منهم ثلة          
                                            ممسكون بأعنة خيوهلم خييفون األعداء وخييفوم      

                                  ّ     ومل متسك الداخلية بأحد منهم إال من سلّم هلا    .. 
    .     خيانة                         بصفقة خبسة ، ووعود كاذبة و
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   الت                         راد املباحث وضباطها ، ومح                   إذن الداخلية بأف  
                                         عتقاالت املسعورة ، ونقاط التفتيش املنتشرة يف   اال

                                            كل طريق ، وقوات األمـن هنـا وهنـاك ، مل       
    دى                                     يستطيعوا القبض على أحد من هؤالء وعلى م

  .          سبعة أشهر 
               على مـواد     ع                                   ولكن باملقابل مل تزل الداخلية تق     

  –                                    سواء احلق منـها أو املكـذوب         -        وأسلحة  
     رجال                                        والتحقيقات مع األسرى تسفر عن وجود       

                  ، وال يرضون بقاء  ُّ ذُّل                      صادقني يأبون اخلضوع وال 
                                           الصليبيني فأصبحت الدولة يف حـرج وكـرب        

       زق مع                              ن حممد بن نايف وقع يف مأ       إ        يد حىت     شد
                                                 والده املشؤوم ، ومع أسياده األمريكان الـذين        
                                            خيطب ودهم صباح مساء ، وبني دعاة الصحوة        
                                               الذين استطاع مبكره أن يستحوذ عليهم وجيندهم       

     ..١  حله   لصا
                                                ويف ثنايا ذلك كله كثـرت قائمـة املطلـوبني          
                                     ً            املطاردين والذين أبوا تسليم أنفسهم عربةً مبـن        

        الـذين  ٢                  ً                عذب من إخوام سلفاً ، وقدوة بقادم 
                      ، وأنفة من اخلضـوع                     يف املواجهات          استشهدوا

                             ، وثبت لدى الداخلية محـل                       ألمريكا وعبيدها   
  ل                                      هؤالء األسلحة ومدافعتهم عن أنفسهم من خال

                                           ً التحقيقات والوقائع واملواجهات اليت كانت دائماً 
                                               ما تسفر عن سالمة ااهدين والنكاية يف جنود        

  .         الداخلية 
ٍ  ومأزٍق                                         وهنا أصبحت الداخلية يف حرج شديد ،             

                                    على ضباط التحقيق وعلى تصرحيات       ٍ ٍن       وبي     ٍ ظاهٍر
                  أمريكا تطالبـهم                                  نايف وابنه الفويسق حممد ، ف     
        ُ ُ       طلوبـون كُثُـر      امل                            بالقضاء على اإلرهـاب ، و     

                                                
 .حىت قال أحدهم أنه ال بد أن نكون كلنا رجال أمن  1
 .تركي الدندين  كالشيخ يوسف العيريي وااهد  2

                                             واملشكلة أم من مجيع طبقات اتمع بل ومـن       
                                              خمتلف القبائل واملناطق ففيهم القضاة وطـالب       
                                              العلم وحفظة كتاب اهللا وخنبة مـن ااهـدين         

                  سـتقامة ويشـهد                              وكلهم من أهل الصالح واال    
   ..                            قهم وحمبتهم للخري كل من خالطهم       حبسن أخال

      سـعي                                           وبعد املشورة والنقاش قررت الداخلية ال     
                                             إلقناع املطلوبني بتسليم أنفسهم وأدخلت يف هذا     
                                                املشروع الدعاة واملشايخ املقربني مـن الدولـة        
                                          ولكن بائت هذه احملـاوالت بالفشـل الـذريع     

          ومل جتد    "                   املنية وال الدنية        : "                    فاملطلوبون يرددون   
                                            دعوات احلوار وتسليم النفس صدى لدى مـن        

  .                          يعنيهم األمر من شباب اجلهاد 
                                         سلسلة املواجهات تستمر ، وقد أخـذ          لت ا    وماز
                                      على املواجهـة وأجوائهـا إال أن          ً بةً  ر     ن د  ا     الطرف

   :       ن هـي     رفا                                   احلقيقة الواضحة اليت يشهد ا الط     
واْ  اكَفَر الَِّذينِبيِل اللِّه وقَاِتلُونَ ِفي سواْ ينآم لَِّذين ْ   َ َ    ِ َّ     ِّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ        ِ َّ 

ِ   َ َ  ِ ُ  ْ  َ  ِ               يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّـاغُوِت فَقَـاِتلُواْ أَوِليـاء           ُ  َّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ  
ِ   َ  َ   ِ  ً لشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا ا  َ        َ  َّ  ِ  ِ  َ       

                                                   ومع توايل الشهداء الذين أظهر أهاليهم معـاين        
                                             الفخار والعزة م إذ قتلوا مدافعني عن اإلسـالم   
                                               وأزقهت أرواحهم على يد محـاة الصـليبيني ،         
                                               كانت الداخلية بعد إعالن مقتـل أحـد مـن          

             من املطلوبني    وهو    : "        بعبارة       بياا                ااهدين تذيل   
   ..                                          مما يثر السخرية ا والتندر بتصرحياا         "      ً  أمنياً  

                                             فالعدد ليس تسعة عشر وال تسـعة وعشـرين         
   ..                   فالعدد أكثر من ذلك 

                                               وبعد أن وقعت غزوة بدر الريـاض يف امـع          
              غتيال الناجحة                            لصلييب بإسكان احمليا وحماوالت اال ا

     ً                                           نسبياً اليت استهدفت العقـول املـدبرة يف وزارة       
                                             داخلية وضباطها اليت تقوم ا كتائب احلرمني         ال

               تنظيم القاعدة          مؤازرة                               وفقهم اهللا واليت أرادوا ا      
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             ، قـررت                                  وإراحتهم ممن يتصدى ملشـروعهم    
                                         يف أجواء الفوضى اليت تعيشها إبـان        -          الداخلية  

                                            غياب اهلويريين ووجل الضباط اآلخرين وخوفهم      
                                      أن ترتل القائمة اجلديدة حمتويـة      -             على أنفسهم   

                  ً                           على ستة وعشرين امساً مع أن اخلالف شديد يف         
                                                     إنزاهلا لفشل القائمة السابقة يف حتقيق املراد منها        
                            ُ                     ولكن ومع إصرار نايف ومحقه أُنزلت القائمة ،       
                                                  مع أنه يوجد لدى الداخلية أضعاف هذه القائمة        

                               وكان من أهـم األسـباب وراء                  من املطلوبني ،  
   :                 إنزاهلا عدة أمور 

                          واجهه الدولة من العامة                       لرفع احلرج الذي ت     . ١
                                               ومن يثق فيها ممن يتلبس بلباس أهل العلـم         

                         ُ          جهات واملدامهات ، فإذا ما قُتـل        ا         جراء املو 
                                         أحد ااهدين من هؤالء املطلوبني يكتفـى       
                                                بالقول بأنه من القائمة الستة وعشرين ، مما        

  .         يف ظنهم                       خيفف وطأة اخلرب على الناس
   )                    علمـاء الطـاغوت       (                     لتعهد املنافقني من      . ٢

                                         بالذب عن عرض الدولة ، وحتريض النـاس       
       محايـة                                       على ااهدين ، والدفاع عمن أراد       

                 م يف بالد احلرمني                 توفري األمن هل             الصليبيني و 
                            ً            ممن رضي أن يكـون للخـائنني خصـيماً         

  .       ً ومدافعاً 
                                                 لتربير القيام بأي عملية دهم أو إيذاء لعموم          . ٣

  .                             الناس ، حبجة البحث عن املطلوبني 
                             ت سواء يف األنظمة أو مـا          يريا                للقيام بأية تغ    . ٤

            لألسياد من                ً القيام به إرضاًء       النظام     نوي  ي     كان
      كمـا    ،               عامل الـدين     مل                    تغريب للبلد وطمس    

صر          ح بعض املسؤولني باالنتهاء من إعـداد                                       
                                          ورقة عمل للشرطة النسائية ورفعها ملكتب      

                         ، ويسـتخدمون حجـة      ١                وزير الداخليـة  
                                        اإلرهاب وإحالل األمـن يف جلـم أفـواه         

   .       سلميني           املنكرين ال
                                من األسباب والـدوافع إال أن                إىل غري ذلك  

ِ  َّ    ّ   ِإنَّ اللّه      :                                  األمر هو ما قاله اهللا تعاىل           مآل
   فِْسِدينلَ الْممع ِلحصالَ ي      ِ  ِ ْ  ْ   َ      ِ   َ       فسوف ينقلب            

                                          السحر على الساحر ، وسوف جتعل القائمة       
                 ً                        أصحاا يدركون حقاً قصد الداخلية مـن       
                                            محاية الصليبيني والدفاع عنهم ، ويصـرون      
               ّ                              على مبادئهم احلقّة ، ويطلبون الشـهادة يف        
                                            سبيل اهللا ، ويعلمون حقيقة علماء السـوء        

          ، ويعلم                              الذين نعقوا وسبحوا حبمد السالطني
                                        كل باحث عن احلق أن حكومة آل سلول         
                                       ال تطارد وال حتارب إال املصلحني وأهـل        
   ..                                      الدين وتترك الصليبيني واملرتدين وامللحدين

                 رة الداخلية و   ا      يد وز                         وليعلم ااهدون أن ك   
   َ      وما كَيد                    كله يف ضالل        )  يه إ          السي آي      (

 َِ  ُ  ّ    َّ َ      ذَِلكُم وأَنَّ اللّه    ِ  َّ ِ    ِ  ِ َ ْ              َ  ٍ    الْكَاِفِرين ِإلَّا ِفي ضلَالٍ   
  ِد الْكَاِفِرينكَي وِهنم     ِ  ِ َ ْ    ِ  َ    ِ          وليسـتمروا علـى                      

                                            طريق اجلهاد وما ارتضاه اهللا وأوجبه عليهم       
                                              ، وليتقوا اهللا يف أمتهم وال يرتـدوا علـى          

م فينقلوا خاسرين      أعقا                 ..   
                                           نسأل اهللا لنا ولكم الثبات عل احلق حـىت         

  .                          ه سبحانه غري مبدلني وال حمرفني     نلقا
 

                                                
                                                        وحىت ال يستغفلك أحد ويقول هذه من املفاسد اليت جرها            1

                               أنه مت تصميم مبـاين املـرور         :                            ااهدون على اتمع نقول     
                                                          اجلديدة على أساس وضع قسم نسائي يف كل مبىن وذلك قبل           

                                      فتأمل واعلم أن األمر قد قضي بليل           !!!           سبتمرب     ١١       أحداث  
  .             خري املاكرين                       ولكن ميكرون وميكر اهللا واهللا
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        ا حممـد                                                                                       احلمد هللا رب العاملني ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على نبين 
  :                              وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 

 َ  ْ  ْ          ُ  ِ َ    ِ ْ  َ     ِ َّ   ُ َ    ُ  ِْ     َ   َ   ْ   ْ  ُ      َ     ِ                       أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مسـتهم الْبأْسـاء                    :                 يقول اهللا تعاىل    
ِ                منواْ معه متى نصر اللِّه أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريـب  ِ َّ    ُ       َ  ُ       ْ  ُ ِ ْ                               والضراء وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آ       َ   ِّ        َّ  ِ  َ   ِّ                ْ       ويقـول           

   )                ً             ً                      بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء   (       :        الرسول 
ٍ                                      لقد طالعتنا الصحف اخلبيثة هذه األيام بصوٍر نشرت لعدٍد من اإلخوة األفاضل وكانت صوريت من ضمنهم  ف           ٍ                                       

  ُ                                                          أُضم إىل هؤالء الرجال الذين حنسبهم واهللا حسيبهم جاهدوا               أن                         سي كانت أهون عندي من                   ، وواهللا إن نف   
                                                                                               أعداء اهللا من النصارى واملرتدين واملنافقني ولكن هذه الدولة العميلة املرتدة اليت حكمت بغري ما أنزل اهللا يف 

                                من اليهود والنصارى وظاهرت                                                                               حماكمها التجارية وحماكمها العسكرية على سبيل املثال ، وتولت أعداء اهللا          
                                                                                                           هبل العصر أمريكا الصليبية على إخواننا املسلمني يف أفغانستان والعراق وغريها من بالد املسلمني أبت إال                
                                                                                                        أن تنفذ أوامر أسيادها يف أمريكا مبطاردة ااهدين والصاحلني والعلماء الصادقني وتزج م يف السـجون                

                                                   وزبانيتهم من املباحث واملنافقني ملطاردة الشباب                        ً   جتييش املسلمني عموماً      ً                              إرضاًء ألوامر أسيادها ، وأرادت      
                                                                                 ً           الصاحلني بإخراج هذه الصور ، فأنصح إخواين املسلمني بأن يتقوا اهللا جـل وعـال وال يكونـوا أعوانـاً       

ـ           روهم                                                                                               للطواغيت على إخوام ااهدين الذين أبوا أن يعطوا الدنية يف دينهم وأال خيذلوا إخوام وأن يناص
  .                                                            ويعينوهم مبا يستطيعون وال يبخلوا عليهم بالدعاء بالنصر والتمكني 

                                                                                             اتقوا اهللا يف أنفسكم ويف أمتكم ، اصدعوا باحلق وال ختافوا يف اهللا لومة الئم ، وال تكونوا                    :                 وأقول للعلماء   
   ِ َّ     َ  ِ   ّ    َ  خذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين  ِ  َ  َ وِإذَ أَ   :                                                                      سدنة هلؤالء الطواغيت وأبواقا هلم ترددون ما يشتهون فإن اهللا عز وجل يقول     

ِ           ْ ِ َ  ً  ِ َ  ً   َ   ِ ِ ْ          َ أُوتواْ الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء ظُهوِرِهم واشترواْ ِبِه ثَمناً قَِليالً فَِبئْس ما يشترونَ   ِ   ُ         ُ   َ       ْ   َ    ِ    ِ        َ     ِ ْ   ْ    ُ  .     
    يقتلـون أهـل اإلسـالم      (         م خوارج                                                            وأسألكم باهللا العظيم هل من يدافع عن املسلمني وبالدهم ومقدسا                       

   !  ؟  )                   ويدعون أهل األوثان 
                                                                                           هم الذين يعينون الصليبيني ويفتحون هلم القواعد اليت تنطلق منها الطائرات الـيت تقصـف                         أن اخلوارج       أم  

  !                                     املسلمني يف العراق وغريها من بالد املسلمني ؟
                                          أهل التوحيد الذين ينكـرون علـيهم يف                                                              املشركني الروافض يف املدينة النبوية وغريها ويزج ب         ي         والذي حيم 

  !                                   السجون فهل يكون هذا ويل أمر املسلمني ؟
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   ِ       َ َ    وكَأَين من نِبـي      :                              اصربوا فإن اهللا عز وجل يقول       :                                                  مث أقول إلخواين ااهدين واملطاردين يف كل مكان         
         ِفي س مهابا أَصواْ ِلمنها وفَم ونَ كَِثرييِرب هعلَ مقَات              ِ      َ     ِ ْ        َ    َِ  َ    ِ      َ   َ     ـاِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه و       ِ  ِ       ِ    ّ     ْ    َ         ْ  ُ         ِّ     ِ  ِ 

                  ِملَى الْقَـوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو                   ِ  َ ْ    َ                ْ َ    َ     ِ  َ    ِ   َ     ِ       ُ    َ    ِ ْ        ْ  ُ  َ   َ  َّ  ِ   َ  َ  َ  َ      
الْكَاِفِرين   ِ  ِ َ ْ   ا أليام معدودة مث نقدم على اهللا     وإياكم من هؤالء املخذلني أو أن تعطوا الدنية يف دينكم فواهللا إ                                                                                  

  .                  ام وهو خري احلاكمني  و                                 فيحكم بيننا وبني هؤالء الطواغيت وأع
                                                              اتقوا اهللا واصربوا وال يغركم وعود هؤالء الطواغيت فواهللا إم ال يرقبون   :                             وأقول لوالدي ولكل والد جماهد 

                    اللهم اغفر لوالـدي    (         ً                                                                  مؤمن إالً وال ذمة والسعيد من رزقه اهللا الشهادة يف سبيله وخنربكم أنا ندعو لكم     يف
                                          ً                             ولن أسلم نفسي هلؤالء الطواغيت ألن يف هذا خذالناً للمجاهدين وال جيوز              )                       ً     وارمحهما كما ربياين صغرياً     

  .               الوقت واهللا أعلم                        ً           والرتول على حكمه ، خصوصاً يف مثل هذا     ً                 شرعاً االستئسار للكافر 
                                                                   ين أستودعهم اهللا عز وجل وهو خري احلافظني وأسأل اهللا أن يصـلحهم              إ                                 أما بالنسبة ألوالدي وأهل بييت ف     

   .                         وجيعلهم من عباده ااهدين 
ِ                   قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتر             :                                     وأقول جلنود الطاغوت قول اهللا تعاىل             ْ       ِ َّ  ِ   ِ  َ       ْ   ْ ُ    أَن ِبكُم صب    َ   ُ  ِ   

ِ ِ   َ        ُ      ِ  ْ      َ     ِ  َ  ِ   َ            يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ              ِ      ٍ  َ   ِ  ّ     ُ   ِ     ،             ِبيِلقَاِتلُونَ ِفي سواْ ينآم الَِّذين      ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ        ِ َّ  
ِ     َّ  ُ  ِ اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ   َ َ    ِ َّ     ِّ   ...    اآلية       .  

                 مـن جنـدهم                                          ؤوا من هؤالء الطواغيت وال يكونـوا                            ً                      يب بإخواين املسلمني عموماً وأشقائي بأن يترب         وأه
                                                                                          وعساكرهم وأن ينضموا إلخوام ااهدين ، وأن ينفروا يف سبيل اهللا ويلتحقوا بكتائب ااهدين يف جزيرة 

                               ىل على املضي على هذا الطريق                                                                                العرب اليت بدأت مثارها تطيب حبمد اهللا وخنربكم بأنا عازمون بإذن اهللا تعا            
  .                                                    ال يضرنا من خذلنا أو خالفنا حىت يكون النصر أو الشهادة 

                                    نسأل اهللا عز وجل أن يفرج كـربتكم                                                            ً          وأقول إلخواننا املساجني يف سجون الطواغيت أننا لن ننساكم أبداً         
ٍ                                           ويفك أسركم وأن يثبتنا وإياكم حىت نلقاه وهو راٍض عنا ونسأل اهللا جل وعال أن ينص                                  ر ااهدين يف كل                                                

          ئها اللهم            ّ                                                                       مكان وأن ميكّن هلم يف األرض اللهم انصر دينك وأعل كلمتك اللهم عليك بأمريكا وأذناا وحلفا
                                                                                    وارزقنا الشهادة يف سبيلك مقبلني غري مدبرين اللهم خذ من دمائنا حىت ترضـى                                      ارزقنا اخلوض يف دمائهم   

                                                     كهم وأزل دولتهم وخالف بني كلمتهم ، اللهم عليك                                                          اللهم عليك بطواغيت احلرمني أمجعني اللهم مزق مل       
                                                                                                        بكالب مباحث الدولة وجنودهم وعلمائهم الضالني اللهم اكفناهم مبا شئت اللهم إنا ندرأ بك يف حنورهم                

  .                                      وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني   .                                         ونعوذ بك من شرورهم حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
 أخوكم

 ييبالعتسعود بن محود بن عبيد 
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                                                       هذه املقولة نرددها حنن خرجيو السجون كما حيلو للبعض             )               يكسر أو يعكر                                 السجن بالء إما أن يثمر أو       ( 
                                                     السجون ، ولذلك فهي تصف حقيقة السجن وآثاره املتباينة                                           تسميتنا وهي مقولة تكرست من مشاهداتنا يف    

   .                       ويعايشون ساحات تعذيبه                                                             على من يدخلونه ويعيشون يف أقبيته وبني قضبانه وميكثون يف زنازينه
                                                                                        ومن مل يعايش ذلك ويعرفه عن قرب فقد يعجب أو يفاجأ مبا يصدر عن كثري من رواد السجون من تقلبات 

                                                                  ايشه وذاق ويالت بالئه وصنوف األذى وفنون التعذيب يف ساحاته فرمبا تـروى          أما من ع   ..            أو تصرحيات  
                                                                                  أحكامه على بعض أهله إن بدرت منهم بعض التصرحيات العكرة أو حىت املنكسرة ،                                    وتريث قبل أن يطلق   

   ..                                                       يف متابعة فتاويهم املناقضة ملنهجهم واليت قد تصدر حتت اإلكراه        ويتريث
          عن أقواله                                                              ظنة تعرضه للضغظ واإلكراه ؛ ولذلك ال حيل أن حيمل املسؤولية الكاملة             قاصر األهلية مل       فالسجني

                                          ً                                                                    حىت خيرج من األسر والقيد فيبني عن أقواله خمتاراً دون أي ضغط أو إكراه ؛ ويتأكد ذلك يف مشايخ التيار                    
         د سيفه يف                             فبدهي أن شدة عداوم ملن جر      ...                                                          اجلهادي لضراوة عداوة الطواغيت هلم وشدة ضغطهم عليهم         

   ..     لغريه                                    وجوههم أو حرض على ذلك ليست كعداوم
                                                                                                  ولذلك نصحنا كل من زارنا وراجعنا مبا صدر عن الشيخ اخلضري وناصر الفهد وأمثاهلم من املشايخ بعـدم          
                                                      ً                ً                                         االغترار مبا صدر عنهم من الفتاوى أو التراجعات يف األسر أوالً ، والتريث ثانياً وعدم إطالة ألسـنتهم يف                   

   ..                                                                                 هؤالء املشايخ ، والدعاء هلم بأن ينجيهم اهللا من كيد الطواغيت والتريث إىل أن يفك اهللا أسرهم      أعراض 
                                  عنهم ما خرج مـن تراجعـات يف                                                                             ولذلك كففنا ألسنتنا عن قيادات اجلماعة اإلسالمية يف مصر ملا خرج          

                  نهم يف األسر وحنفظ                                                                                     السجون حتت مسمى املراجعات والزلنا إىل اليوم نتحفظ يف كالمنا على من ال زال م              
                                                                        ً                              هلم سابقة دعوم وجهادهم وبالئهم يف اهللا ، خبالف من قد خرجوا أو كانوا باخلارج أصالً فقد سـاءنا                   
                                                          ً                                           إخالد بعضهم إىل األرض وما نسب إليهم من انتكاسات كما ساءنا جداً هجومهم على إخواننا ااهدين                

           وكأم قـد                                      وبة مما يقومون به من عمليات جهادية ؛                                    ومبادرم بالتربي منهم ، ودعوم إىل الت          يف القاعدة
             ً               ً                                                                       اقترفوا منكراً من الفعل وزوراً ؛ معتمدين يف التشنيع عليهم بدعاوى قتلهم للمسلمني واسـتهدافهم ملكـة       

                    مع أم أنفسهم قد      ،                         ويروجها إعالمها اخلبيث                                                                واملعتمرين ؛ على املعلومات اليت تعلنها احلكومات الكافرة       
                                   وإال فهل يصدق مسـلم عاقـل أن           !!                         اكتووا بناره من قبل                            احلكومات وإعالمها وقد                   جربوا كذب هذه    

                                                                  ااهدين ميكن أن يستهدفوا املسلمني سواء كانوا يف الرياض أو جدة أو غريها                          جماهدي القاعدة وأمثاهلم من
                  السـي آي إيـه        ء                      َّ           اللهم إال إذا كانوا يعدَّون عمال       !      ً                                                 ؛ فضالً عن استهداف املعتمرين يف مكة البلد احلرام ؟         

                                              أو أم يقصدون باملعتمرين الطواغيت الـذين         ،                                                       واإلف يب آي الذين قد طفحت م اجلزيرة من املسلمني           
                أعتذر للقارئ عن    ...                 املسلمني يف مناسكهم                                                   يعتمرون اللتقاط صور يروجوا على شعوم وللتضييق على

    ...   فيه                وأرجع إىل ما كنا  ،              هذا االسترسال 

  



 

 ١٣
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                  يف طاعة اهللا وعبادته                                                        ر مثرات عظيمة عندما يوفق صاحب الدعوة أو ااهد يف استغالله                نعم السجن قد يثم
                                 ً وجتارب اآلخرين ليخرج منه أصلب مراساً                    واالستفادة من جتاربه  ،                                   وحفظ كتابه وطلب العلم ونشر الدعوة 
  .        ومنهاجه           ً              ً          وأشد متسكاً بدعوته وثباتاً على جهاده
                       ويتراجـع ويخلـد إىل                                                    ه فيجعل فتنة الناس كعذاب اهللا فيبدل ويغري                                             وقد يكسر بأن ينقلب املرء على عقبي      

                                            فيغدو يلبس احلق بالباطل وينحاز إىل عدوة          ..                                                          األرض بعد أن عرف احلق وأبصره وسار على الدرب وتبينه         
    ...                                                                         أعداء الدين ، وصور ذلك كثرية ومتنوعة ، نسأل اهللا العافية والسالمة وحسن اخلتام 

                                                                                      عىن أنه قد حيرف املرء عن اجلادة حبسب طبيعة املرء ، فإن كان إىل الشدة أميل احنرف بـه              وامل   ..        ّ  وقد يعكّر 
                                                                              ّ                       القيد والكبت والتعذيب إىل الغلو ، ومن كيس هؤالء خرج الفكر السجوين التكفريي الذي كفّر اخلالئق                

                       أفعـال انتقاميـة                                                                                              بالعموم واتمعات باجلملة ، وصار التكفري عندهم ال يتبع الدليل بل عبارة عـن ردود              
     ً                                                                   أحداً إال من كان على طريقتهم واعتقد معتقدام حبذافريها وإن كانت طبيعة السجني                وتشنجية ال تستثين

                                                                                                           إىل اللني أميل احنرف به إىل التجهم واإلرجاء العصري أو التفريط واملداهنة وتتبع الرخص أو قـل زالت                   
                                                            دالل ؛ بل ملناسبتها لرغباته وتوجهاته اليت مال إليها يف                                                               العلماء وأخطائهم وتبنيها ال عن قناعة وتفهم واست       

 ...                                                                       ضيق السجن ، وبنات أفكاره اليت ارتضاها واحنرف إليها عقله املعيشي لشدة القيد
                                                                         أهلها ، وجنانا اهللا تعاىل بفضله ومنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه وتثبيته وحده ؛ من                     هذه كلها آفات عايشنا

 ..                  ل التفريط وتفريطهم                       أهل اإلفراط وإفراطهم وأه
                                                       ً                                          ً أضف إىل هذا أن فتنة السجن وأذى أعداء اهللا فيه تتفاوت تبعاً للبالد املختلفة وضراوة التعذيب فيها ، وتبعاً

                                             ً                                                           اهرة صاحب الدعوة بدعوته وعقيدته احلقة ، وتبعاً ملدى قربه من التيار اجلهادي األشد عداوة للطواغيت             
                                                        فأول أيام االعتقال حيث احلبس االنفرادي والتحقيق املتواصـل     ،             ا املعتقل        ً     ً                     وأيضاً تبعاً للمراحل اليت مير        ، 

                                         هذه الظروف أشد من ظروف السجني بعد استقرار   ،              العامل اخلارجي                               وساحات التعذيب ومنع االتصال مع
    ...                                العام ، حيث يتيسر اتصاله بالناس                     أمره ونقله إىل السجن

                                                   والظروف صدر ما صدر عن املعتقل ميكن من خاللـه تقـدير                                             ومعرفة تفاصيل هذا كله ، ويف أي املراحل    
                                               للضغط واإلكراه فالسجني ما دام يف القيـد              ً   مظنةً                 ً   يبقى السجن عموماً                 وعلى كل حال    ..                مصداقيته وقيمته 

                                                                                      واألسر فهو عرضة لتقلب ظروفه ونقله وحتويله إىل سجن آخر وتعرضه إىل ضغوط مفاجئة ، وغري ذلك من 
       ويتأكد    ..                                                                    ا والنظر فيها عند متحيص ما يصدر عن السجناء من فتاوى وتصرحيات                              األحوال اليت جيب مراعا   

   ..                                     ذلك إذا جاءت مناقضة لنهجهم وسريم األوىل
     عليه                                                                           ملن مل يعايش السجون وفتنها ليعرف ويتبصر حبال ما يصدر عن السجني فال يتعجل باحلكم         أذكر هذا

                      األوىل فيمن كان كذلك أن         وإن كان  ،        ً          ً ان شيخاً أو متبوعاً                                            أو يتضرر بتقلباته يف السجن أو تراجعاته إذا ك  ، 
                                                                  وأن خيتار القتل واألذى واهلوان يف سبيل صيانة دينه وعدم التلبيس على      ،                   ُ ّ                يأخذ بالعزمية ولو قُطّع ولو حرق       

                                                                                                             األمة ويتأكد ذلك يف حق رموز التيار اجلهادي يف زماننا ألم أقل من القليل والناس تنظر إليهم يف خضم                   
       كاإلمام                                وهلم يف ذلك قدوة وأسوة مبن سبقوهم  ،                                           الدائرة بني اإلسالم والكفر ويسمعون ما يقولون      لحمة  امل
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                                يف قتال العبيديني املرتدين فلم                                                                                    أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام النابلسي الذي سلخ جلده ليبدل فتواه           
   ..          م على احلق            ذكرهم بثبا          ُ                           يفعل حىت قُتل رمحه اهللا وأمثاهلم ممن رفع اهللا

  َ       َ    ُ  ِ    َ  ْ        َ         ّ    ْ       َ  ْ        ِ َّ      َ         َ  يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ  :                       وال يغفلوا عن قوله تعاىل
               ً                                                                                وليتذكروا دوماً حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا شكا له بعض أصحابه أذى املشركني يف مكة فقـال        

                                   مث يؤتى باملنشار فيوضع على رأسـه       ،                                                                   قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها              ( :
  .            رواه البخاري   ..)                    ما يصده ذلك عن دينه   ،      ُ                               ويمشطُ بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه   ،            فيجعل نصفني 

                                املبتلني أو التضـرر بتصـرحيام                                                                                 ومع هذا فال بد من اعتبار ما قدمناه حىت ال يبادر املرء بالطعن يف إخوانه             
                                                           بل يتأملها فإن كانت على ما كانوا عليه من احلق من قبل فبـها   ،                 من وراء القضبان                   وفتاواهم اليت تصدر

                                                                                                           ونعمت وإن تغيرت إىل اإلفراط أو التفريط مل يبادر إىل الثلب والطعن على قائلها حىت يعرف ظروف قوله                  
        وإال فقد    ..                       يف القيد فلكل حادث حديث                              فإن أصر يف السعة على ما قاله ،                            هلا ، وليتريث حىت يفرج اهللا عنه 

   ..                                    ً                غيبته ، فاألصل إحسان الظن باملسلمني فضالً عن أنصار الدين                                     كفى اهللا املؤمنني القتال وحفظنا أخانا يف
  َ َِ         َ َ    َ  ُِ   َ     َ     أَفَِإن مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَـى         ِ ِ َ    ِ  َ    َ  ٌ     َّ  ِ         ُ وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ    :          قال تعاىل       ً    وأخرياً فقد

           اِكِرينالش ِزي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضِه فَلَن ييِقبع لَىع نقَِلبن يمو قَاِبكُمأَع              ِ  ِ       ّ      ِ       ً     ّ         َ َ   ِ  ِ    َ     َِ         ُ  ِ َ  َ         فهذه قاعدة من قواعد أهل                               
       ّ              ومل يعلّق دينـهم            ِ      َ  وِإنهم ميتونَ  ِ         ِإنك ميت                                                               اإلسالم أن اهللا كتب على نبيه صلى اهللا عليه وسلم املوت            

                                                 سبحانه احلي الذي ال ميوت وبدينه وكتابه الذي ال يغسله         ّ          وإمنا علّق قلوم به  ،                        حبياته ووجود شخصه بينهم 
                                                                     بني يديه وال من خلفه ، فمن تعلق به فقد استمسك بالعروة الـوثقى الـيت ال                      وال يأتيه الباطل من  ،      املاء 

                                                                                       كان ذلك كذلك بالنسبة لشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم أعز اخللـق وأحبـهم إىل                                    انفصام هلا ، وإذا   
                                                                                                     فغريه من البشر الذين قد تطرؤ عليهم إضافة إىل طوارئ املوت أو القتل ؛ طوارئ الردة والتغيري                   ،         املسلمني  

 ً               اً ودعاة التوحيد                                                                              والتبديل من باب أوىل أن ال يعلق املسلم دينه بأشخاصهم ، واألصل فينا أهل اإلسالم عموم
 ..                                  وعدم قبول قول القائل إال بدليل شرعي  ،         التقليد                              وأهل اجلهاد على وجه اخلصوص عدم

ِ    ْ  ِ   ُ  ِ  قُلْ ِإنما أُنِذركُم ِبالْوحيِ     :                 قال تعاىل لنبيه    ُ     ِ  ْ ُ   وقال سبحانه             :  واْ ِمنِبعتالَ تو كُمبن ركُم ما أُنِزلَ ِإلَيواْ مِبعات   ِ ْ    ِ   َ    ُ        ُ  َ ِ  َ  ِ  ُ     ْ    ِ  
 ِليوِنِه أَود   ِ  َ   ِ ِ    اء        ودين اهللا غين عن العاملني                                       ِميـدح ِنيلَغ ا فَِإنَّ اللّهِميعِض جن ِفي اَألرمو مواْ أَنتكْفُرِإن ت                ِ     ِ َ   ّ    َّ  َِ     ِ    ِ   َ     ِ        َ  ْ   ُ ْ     ِ    

                                                                  أنصار ورجال،ولكن ليبلو بعض الناس ببعض ويتخذ مـن املـؤمنني                                                 ولو شاء اهللا النتصر من أعدائه بغري      
          الـذين ال                      الظانني باهللا ظن السوء  ..                  هل الذبذبة واإلرجاف                              اهلزات يتميز ا أهل الثبات عن أ     وهذه  .      شهداء

  ،                                   ختاذله ومفارقته للقافلة وتركه الصف                                  ّ    فمن كان ينتظر مثل هذه اهلنات ليعلّل ا  ،                    ً يزيدون الصف إال خباالً 
      ِ َ      َ      َ  علَى مآ أَنتم علَيِه حتى  ِِ   ْ    َ  ِ   ّ    َ  َ      ما كَانَ اللّه ِليذَر الْمؤِمِنني    ..       ً       ً ورصاً وثباتاً                                   ً فأبعده اهللا وسيزداد الصف ببعده متاسكاً

                                                                                 فمن كان يعبد املشايخ اخلضري أو ناصر الفهد أو أبا قتادة أو املقدسي أو غريهم           َّ      ِ َ  ِ  ْ     ِ     ِ    يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيبِ   
                                                       ومن كان يعبد اهللا فإن دين اهللا ثابت راسخ معصوم ال             ،                                                   فإن املشايخ غري معصومني وال تؤمن عليهم الفتنة         

ٍ      ِ  ٍ ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم              ديل وال التغيري            يعتريه التب    ِ   َ       َّ  ِ   ومن   ،                    ً      ً             ومن علم اهللا منه خرياً وصدقاً ثبته وعصمه    
 ..                                                             علم منه غري ذلك صفى الصفوف ونقاها منه ومن أمثاله مبثل هذه اهلزات

  ُو إ ن ت ت و ل و ا ي س ت ب د ل  ق و م ا غ ي ر ك م  ث م  ال ي ك ون وا أ م ث ال ك َ  َ  َ      ُ      ُ   ُ   َ     َ  ْ  ِ        َّ       ِ  م   
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    ...                                            احلمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على النيب املصطفى 
ٍ     ً                           من وطئت قدمه أرض جهاٍد سواًء العامل منهم اآلن والقاعد                                      هذه وصييت لشباب اجلهاد ، وأعين بذلك كل                      

  :                                                                   وأخص بذلك أهل اجلزيرة العربية فأبدأ بوصييت للقاعدين من ااهدين فأقول 
ِ             جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن الْعالَِمني            ومن    :              قال تعاىل    َ   ْ    ِ     ِ َ   َّ    َّ  ِ  ِ ِ ْ  ِ    ِ        ِ َ              وقال تعاىل ،                  :      ْوانِفـرِإالَّ ت    ْ    ِ   َّ  ِ

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا وا أَِليمذَابع كُمذِّبعي   ِ َ   ٍ   ِّ ُ   َ    ّ      ً          َ    ُ   َ     َ  ْ  ِ          ِ َ     َ    ُ  ِّ      
ِ        انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل             :                                      مبا وصاكم اهللا به يف قوله تعاىل                فأوصيكم  ِ     ِ  ُ  ِ ُ  َ    ُ  ِ   َ  ِ ْ    ِ     ً  َ  ِ   ً  َ  ِ  ْ    ِ   

  :                                                     وأوصيكم بوصية نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم حيث يقـول      ،  َ       ُ    ِ  ُ َّ       ُ  َِ   ِّ       َ    اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ   
    ) .              ن جزيرة العرب                أخرجوا املشركني م (

ـ                          إال ألـم    يء                                                                                                 فيا أخي يف اهللا إن اهللا سائلنا عن نصرة الدين وعن دماء إخواننا اليت تراق ليل ار ال لش
                                                                                                          مسلمون ، أتظن أن اهللا ال يسألنا عن ذلك ، وحنن نرى ونسمع أن أعداء اهللا الصليبيني يف بالد احلـرمني                     

                                                                   ا ، ونعلم أم يضربوم بأموالنا ومن ديارنا مبوافقة نظام آل                                                       يضربون إخواننا يف أفغانستان والعراق وغريه     
  .                                       سلول لعنهم اهللا ، وبفتاوى عمالئهم املنافقني 

                                                                                          أخي إن املصاب عظيم واخلطب جلل فقم وهب لنصرة الدين كي تعذر أمام اهللا ، فـإن اإلسـالم اليـوم      
                                            قبلكم ، واهللا اهللا أن يطلبكم اهللا ويستحثكم                                                                        يناديكم ، واألمة تنتظر نصرتكم فاهللا اهللا أن يؤتى اإلسالم من            

                                                                              ٌ                     لنصرة دينه ونصرة املستضعفني مث ال جيدكم إال قاعدين متثاقلني ، واعلم أخي أا نفس واحدةٌ فلـتكن يف            
                                                                                                               سبيل اهللا ، واحتسبها عند اهللا ، واعلم أن ما عند اهللا خري وأبقى ، فامضوا يف ركاب الشهداء ، واحلقـوا                      

                                                                                              بقوكم على هذا الطريق ، فيا خيل اهللا اركيب ؛ فإن األعداء احتلوا بالد احلرمني ، وقتلوا                                   بإخوانكم الذين س  
                                                                                             إخواننا وشردوهم ، وحنن ما زلنا نفكر أهو فرض عني أم كفاية ، فانفروا يف سبيل اهللا ، وليكن نصيبكم من 

    …    ميلة                                          ، وال يكن نصيبكم من اجلهاد األناشيد والقصص اجل                           اجلهاد هو القتال واالستشهاد
                                     إذا شئت انتصـار احلـق فاطلـب          

                                  ودع عنك الـذي يسـعى لـدنيا       
 

ــثىن   ــدة واملـ ــاد أيب عبيـ                               جهـ
                              وإن ذكــر اجلهــاد وإن تغــىن  

 

        ً       ً               خيذل امرًء مسلماً يف موضع تنتهك  ئ         ما من امر    : (                                                  وتذكروا حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما قال 
            مسلم ينصر  ئ              ه ، وما من امر                     يف موطن حيب فيها نصرت                                            فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهللا تعاىل

 


  
  

 




 -)  املكي أبوعبداهللا( أبو خيثمة  -
   أحد أبطال غزوة بدر الرياض على جممع الصليبيني باحمليا
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      ً                                                                               مسلماً يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيها نصرته     ً امرًء
  .                ه أبو داود وأمحد     أخرج  ) 

      توبوا                                                           خذلت إخوانك فيخذلك اهللا ، وإما رجل نصرت إخوانك فينصرك اهللا ، ف                       فأنت بني رجلني إما رجل 
ِ  ِ        وِإن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدهِ                                 إىل اهللا قبل أن خيذلكم              ُ        ِ َّ    َ    َ   ُ ْ ُ      ِ          فاتقوا اهللا يف أنفسكم وزكـوا                                  

    ِ    ٍ َ  ِ  ّ      ِْ      سوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم                                                                     علمكم العسكري والشرعي فإن األمة يف حاجتكم ، وإن تثاقلتم فاعلموا أنه 
ٍ   َِ   َ   ُ                ٍة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ                     ِ    َ ِ َّ  ويِحبونه أَِذلَّ   ِ  َ   َ  َ  ُ     َ    ِّ     ِ  ِ     ِ َ    ِ       ِ  ِ َ ْ    َ    ٍ  ِ َ    ِِ   ْ    َ    ٍ

ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤاللِّه ي   ِ     ِ     ّ              ِ ِ     ِّ      
       ٌ                                لنا لقاٌء عند رب العاملني حيكم بيننا                                                                              فإين أبرأ إىل اهللا من قعود القاعدين وختاذل املتخاذلني ، وسوف يكون             

   .               وهو خري احلاكمني 
     ً                             هنيئاً لكم أجر مخسني من الصحابة         ..      ً             هنيئاً لكم الغربة     ..                                 ً                   وأما وصييت للعاملني فأقول هلم هنيئاً لكم الدين         

  م              ً   وأصبحتم أسوداً يو   ..                     وآمنتم يوم شك الناس    ..                     ونصرمت يوم خذل الناس    ..                    قمتم يوم قعد الناس    ..       املتقني 
ٍ        يبشرهم ربهم ِبرحمٍة منه وِرضواٍن         :                                                  فأبشروا ببشرى اهللا لكم حيث قال سبحانه وتعاىل            ..            جنب الناس        ِ        ٍ    ِ             

      ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَّهنجو        ِ     ِ      ِ    َّ   ٍ               ِظيمع رأَج هِعند ا ِإنَّ اللّهدا أَبِفيه اِلِدينخ             ِ     َ     ِ   ّ    َّ  ِ    َ     ِ    ِ  ِ        وأبشروا ببشرى نبيكم حممد                              
         ٍ                                مائة درجٍة ما بني الدرجة والدرجة كمـا                               أعد اهللا للمجاهدين يف اجلنة        : "                           اهللا عليه وسلم حيث قال           صلى  

  .             رواه البخاري   "                 بني السماء واألرض 
      ً                                ً                                                                     فهنيئاً لكم طلبتم املوت فوهب اهللا لكم حياةً أخرى يف نعيم مقيم ، واستقبلتم املوت فهونه علـيكم فـال                  

    ً                                                         نيئاً لكم صحبة النيب صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء علـيهم السـالم                                      جتدون من أمله إال كمس القرصة ، وه     
                                                                                           والصحابة والصاحلني يف جنات الفردوس فأنتم خري الناس آخذين بعنان خيولكم تبتغون املـوت مظانـه ،    

          علـيكم     ،                                                                                    فأوصيكم بتقوى اهللا وذكر اهللا وعليكم باألذكار الشرعية ، احرصوا عليها وقوموا بأمر األمـري    
                                                     ، واقرؤوا سري الصحابة وقبل ذلك سرية النيب صلى اهللا عليـه                       ً                   القرآن وتدبره وخاصةً األنفال والتوبة            بقراءة  

     ومحزة   (  و  )               والشيخ أيب حفص   (   و   )     خطاب (                                                  وسلم فهي خري مربية ، وكذلك سري إخواننا الذين مضوا كـ
                  واحلمـد هللا رب      ،    مني   آ    ته                                   أسأل اهللا أن جيمعنا يف مستقر رمح        .  .            وغريهم كثري     )                الشيخ العيريي     (  و  )      الزبري

  .       العاملني 
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           يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم علـى                                                                  
ــرين   ــوا خاســ ــابكم فتنقلبــ ــو خــــري                                          أعقــ ــل اهللا مــــوالكم وهــ                                      بــ

           الناصرين
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  :          ة الثانية     ــــ    احللق


                                               
                                                        

                                                      
                                           

 صوت اجلهاد                                                       
                             

      على                                                                                        ً       يف كل مرة أحاول فيها الكتابة عن اإلمام يوسف العيريي ، ختنقين العربة وتغرورق عيناي بالدمع حزناً      
                                            مام يوسف العيريي من الذين ال تطيب احلياة                     كان الشيخ اإل    ..         رمحه اهللا                                هذا الرجل كان أمة لوحده          ،        فراقه

   ..           بعد فراقهم 
                                                                                                 على املستوى الشخصي واألخالقي كان الشيخ يوسف رمحه اهللا من الذين يستوي ظـاهرهم وباطنـهم                

                             عالمة من الذين مجعوا بني                                  ً     وعلى املستوى العلمي كان حافظاً         ..                               ً       حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحداً      
  (                 قـال اهللا تعـاىل        ..                              ً حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحداً  ،                      ا وبلغ مرتلة اإلمامة                        العلم والعمل ، حىت مس    

                                                    و كان لني اجلانب للمؤمنني من الذين انطبق عليهم            ،    )                                                        وجعلنا منهم أئمة ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون         
                          تواضعه الشديد ، فـإذا               هذا فوق     )                                                              أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا             (          قول اهللا   

         إن الشيخ                             من شدة التواضع وحسن اخللق ،    !    ه                                                         جلست معه جيعلك تشعر وهو يعلمك أنك أنت الذي تعلم         
   :                                    يوسف من الذين يصدق فيهم قول الشاعر 

             ْ    ُ ْ        ٍ          وما كان قيس هلْكُه هلْـك واحـدٍ       
 

ٍ                 ولكنــه بنيــانُ قــوٍم ــدما        ُ            
 

                 املصادر الشرعية    يف                             ً وص وال األفراد لكوا تقررت سلفاً                                                ولوال أن اجلهاد قضية عقائدية ال تعتمد على الشخ     
    ..       األركان                                                            سالم لقلنا إنه مبوت الشيخ رمبا فقد اجلهاد يف اجلزيرة واحدا من أهم              كذروة سنام اإل

                                                                                                             آثار الشيخ وتأثريه ال خيفى على أحد ، وأبرز ما متيزت به طريقته يف العمل أنه مـن أصـحاب العمـل                      
                                                                      لعمل اجلماعي هو خري وسيلة ملواجهة العمل املؤسسايت الغريب الصلييب ، وكان يقول                     املؤسسايت ، يؤمن بأن ا

                                                                                                           إن العمل املؤسسايت يبقى بذهاب األفراد والعمل الفردي يذهب بذهاب الفرد ، ولذا ابتكر هو رمحـه اهللا                  
     يـة            يـة الغرب           لـة اإلعالم               اولة مواجهة اآل                                              اإلعالمية وكان سبب ابتكار هذه النظرية هو حم        )               نظرية القنوات  (

     ..                  مكانيات القاعدة                              الضخمة بطريقة فعالة رغم قلة إ
                                                                                    خر من ميزاته الكثرية ، أنه صاحب تفكري استراتيجي ، بعيد النظر ، ومل يكن صاحب ردود أفعال         واألمر اآل

                  تمـام باملشـاريع                                                                                       أو مشاريع قصرية النفس ، بل كان من الندرة الذين مجعوا بـني خصـلتني األوىل االه              
   !                                                                      هداف طويلة املدى ، مع االهتمام بالتفاصيل الصغرية ومتابعتها بطريقة مذهلة         يجية واأل       االسترات

      إن اهللا   (                                                                                            ذا قرأت سرية الشيخ اإلمام يوسف العيريي رمحه اهللا ستدرك أن قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم              إ
  .        رمحه اهللا                     ينطبق على الشيخ يوسف      ) ..                    يستعملهم يف طاعته                    ً يغرس هلذا الدين غرساً

  



 

 ١٨
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                                          وكلهم ال يساوون حذائه وموقف من مواقف         )        إرهايب    (                                                 اليوم يتحدث املنافقون عن الشيخ يوسف بوصفه        
      ..                                                           ً الشرف اليت وقفها الشيخ يوسف حىت آخر حلظة يف حياته خري منهم مجيعاً

                                                                                  سترى أمساء الطرق واملدارس واملستشفيات واملعسكرات والكليات العسكرية تسمى باسم الشيخ        ً ولكن غداً
    ..                             ماذج املشرقة يف تاريخ هذه األمة                                                    يوسف رمحه اهللا كمعلم بارز من معامل قادة ااهدين وأحد الن

   ..             إن شاء اهللا                                                  ً  يف سرية هذا اإلمام الذي مجع اد من أطرافه وقتل شهيداً     ً   كامالً                       ً     ميكن للمرء أن يكتب جملداً    
                                        وال مفتونني سائرين على نفس الدرب الذي سار                                                     نسأل اهللا أن يعلي مرتلته يف اجلنة وأن يلحقنا به غري خزايا 

   .                        عليه رمحه اهللا حىت لقي ربه 
  صـوت اجلهـاد                                                        

                                                   
                           

                                                                                             التيار الصحوي السروري يعيش أزمة كربى هذه األيام رمبا هي أكرب أزمة واجهته منذ حرب اخلليج الثانية ، 
                                             وسبب توصيفنا ألزمته بأا كربى كوا تضرب يف صميم    ،                                             ويبدو أن هذا التيار يف طريقه للتالشي واملوت   

                                                                 سنتني األخريتني يف اختبار حقيقي فشل فيه ورسب بدرجـة االمتيـاز يف                                             فكر هذا التيار فهو قد وقع يف ال       
                                                                                  طرح هذا التيار نفسه منذ أزمة اخلليج على أنه جزء من احلل ولديه التصور الكامل للمشكالت    ..        الرسوب 

                                               واجه هذا التيار عواصف كـثرية عصـفت بـه             ..       سالمي                                   املشكالت الرئيسية يف العامل اإل                وحلوهلا أعين 
                       يار رسوبه يف االختبار                                   سبتمرب عندما أعلن هذا الت       ١١                                      وعه كله لتحديات حقيقية انتهت بـ                 وعرضت مشر 

   .                       من احلل كما كان يزعم         ً                              ً وأصبح جزًء من املشكلة بدال من أن يكون جزًء
              من أن هـذا      )                                             اخليار التارخيي واالستراتيجي ملشائخ الصحوة        (                                         كنت قد حذرت يف مقال قدمي وهو مقال         

                                                             نظام آل سلول ، وذكرم بأن هذا التحالف سوف جيعلهم خيسرون كثريا  ع               ليعقد حتالفا م                التيار يهيء نفسه
                                         وحدث فعال هذا التحالف وارمتى الصحويون         ..                                                           وهو من الركون إىل الظلمة والذي ى اهللا عنه وحذر منه          

           اخلطـاب                      مقبول لدفع ورد                                                                             يف أحضان آل سلول الذين رحبوا م بالطبع حلاجتهم املاسة إىل خطاب ديين            
   ها                                                                                                مشكالت هذا التيار كثرية منها أنه تيار يعاين من خلل كبري يف التصور لعدد من القضايا أمه                   ..          القاعدي  

                                لديهم يف هذا اجلانب ، ولذا تغذى                                بسبب نقص الكوادر العلمية املؤهلة     سالمي                           القضية السياسية يف العامل اإل
                                                          اتية ، واليت تتصور بسذاجة أن العامل كله عبارة عـن                 املؤامر  )            حممد سرور     (                                  أفراد هذا التيار على نظريات      

                                             فتغلغل يف فكرهم النظرية املؤامراتية يف كل          ..                                                  وأم وحدهم الذين يفهمون حقيقة هذه املؤامرة           ..         مؤامرة  
                                                   ومل يستطيعوا استيعاب طريقة سري األمور يف شـئون             ...                                                شيء فصاروا يفسرون كل قضية من هذا الباب         

    ..                                                                 ف جتري األمور ومىت يكون األمر مؤامرة ومىت يكون جمرد توازن قوى أو مصاحل                    السياسة الدولية وكي
                                 ة تفسري القضية من نفس املنظار                                                                  سبتمرب ارتبك هذا التيار كثريا واحتار وحاول يف البداي           ١١             عندما حدثت   

   ..               يف املنطقة        افها                                                                     فشجعوا يف البداية قصة أن احلدث جمرد تدبري أمريكي لتربير بعض أهد             )                 منظار املؤامرة    (
                                              سبتمرب جمرد عملية جهادية خطط هلا ونفـذها         ١١                                        طالق هذه التفسريات حىت ظهر يقينا أن                      واستمروا يف إ  
    !!                                                                         ذلك التنظيم الذي كان يتعاىل عليه هؤالء السروريون ويتهمونه بالتخلف السياسي    ..               تنظيم القاعدة 
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١٩  

                                          وحماولة فهم ما جيري من خالل املمارسة ،                                                                    بعد ذلك اكتشف السروريون أم حباجة ماسة لدخول املعمعة          
                                                                                                          فقرروا أن يصبحوا سياسيني يلعبون كما يقال اللعبة السياسية ، لكنهم يف الوقت نفسه ال ميلكون أيا مـن              
                                                                                              مقومات املمارسة السياسية فال مراكز دراسات سياسية مبنية على اخلربات أو الكفاءات العلمية لديهم وليس 

                           وال ميلكون أي وسيلة من وسائل    ..                                         أو فهم واضح لشئون احلكم والسلطة والقوة                        لديهم أي ممارسة حقيقية  
                          سهل وسيلة لدخول هذا العامل           فظنوا أن أ   ..                    سة والشئون الدولية                                       القوة اليت جتعلك العبا أساسيا يف عامل السيا

              اجلانب اخلاسر يف                                                                                      حبيث يكون هلم التأثري أن يتحالفوا مع أحد الالعبني األساسيني ، لكنهم لألسف اختاروا            
    ..                             هذه اللعبة أعين جانب آل سلول 

                                                                          سبتمرب أو قبلها بقليل زمن املراجعات بعد السجن ، فظهرت اجتاهـات               ١١                             بالطبع اختلفت مسارم بعد     
   ل                                   وي ، ومنهم الذين أصبحوا مطايـا آل                                                                        خمتلفة فيهم منها اجتاه سلمان العودة الذي سار على طريقة القرضا          

                                                  ومنهم من الزال يضطرب يف مقوالته ، أما سـرور             ..                           هم هنا ولكنكم تعرفوم                            سلول ، وال داعي لذكر    
    ..                                                                    نفسه فهو أكثرهم ختبطا ، وخري دليل ختريفه األخري يف مقاله حول تفجريات احمليا 

                                                                                                           أعود فأقول إن املأزق احلقيقي هلذا التيار أن ذاكرته قصرية فهو ينسى يف حلظه كل تارخيه ، ويدعي مواقف                 
                                                                                         على عدم منهجيته وعدم سريه على اجلادة ، وبالطبع الركن األساس يف أزمته هو أنه تيار بـىن                 جديدة تدل 

                                                                                                          كل تارخيه ومواقفه السابقة وفق النصوص الشرعية ، وعندما وقع يف املآزق احلالية تنكر لتلك النصـوص                 
                     ة ، كما أصبح هذا                                                                                           وتعامل مع النصوص بطريقة حمرية ، لكنها بشكل عام ال متت إىل الطريقة الشرعية بصل              

                                                                                                        التيار انتقائيا يف تعامله مع نصوص الشريعة ألنه وفق املعطيات احلالية ال يستطيع أن مير النصوص وجيريهـا           
                                                                                                              كما هي حسب مقتضياا كما كانت دعوة هذا التيار يف الفترة املاضية ، ولذا تالحظ أن هذا التيار أصبح                   

                                                    األمر الواقع وعدم منازعة احلكام حىت لو ظهر منهم كل فعل                                               يتعامل مع احلكام بواقعية سياسية تقول بقبول     
                                                                                                        مكفر أو خمرج من امللة ، بينما يستدعون النص الشرعي بسرعة يف التعامل مع ااهدين فيسوقون نصوص                 

  ال    !!                                                                                        اخلوارج وما جاء يف النهي عن منازعة احلاكم ، ويعترب عدد منهم أن األمريكان معاهدين أو مستأمنني 
                         فكما قلنا هم يغيبـون        !!                                                                      م  ويستدلون على ذلك بنصوص ال تنطبق إطالقا على الوضع الراهن                      جيوز قتاهل 

                                                                                                نصوص الشريعة بالنظر إىل أفعال احلكام وطريقة التعامل معهم ويتعاملون مع احلكام من منطلقات خمتلفـة     
                     اهدين فتجدهم يستدعون                                        ، أما إذا كان األمر يتعلق بالتعامل مع ا  )              مصلحة الدعوة   (                     منها ما يزعمون أنه  

                                             ويف هذا تزوير شنيع حلقائق األمور وإفساد لـوعي      ..                                                    كل النصوص الشرعية اليت يظنون أا ضد ااهدين         
    ..                          األمة ال جيوز من مثلهم أبدا 

                                                                                                         وأصبح هذا التيار يتعامل مع نصوص اجلهاد مبثل تعامل العقالنيني املعطلني لنصوص اجلهاد أو يكيفها كما                
                                                                                                قى مأزق هذا التيار أنه تيار يعتمد يف طرحه على النصوص لكن النصوص اليت ال ختدمه أصـبح                             يريد ، ويب  

                                                         لكنه مازال يزعم اعتماده على الطريقة السلفية يف التعامل مع    ..            أو التأجيل     ...                            يتعامل معها بطريقة التأويل 
    ..                                                  النصوص ، غري أن الدعوى شيء والواقع العملي شيء آخر 

            سه يتحرك بال  و                                                           يار تشتت أوصاله وتفرقت طرق السالكني فيه ، وأصبح كل رأس من رؤ                بشكل عام هذا الت
                      وكثرت االحنيـازات مـن      ..                   يف السنتني األخريتني  ه                                         هدى ولذا ظهرت التخبطات يف معظم مواقف رؤوس 
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  ا                                                                                             أفراده إىل مسالك وطرائق أخرى ، واحناز كثري من قواعده الصغرى وقياداته الوسيطة إىل ااهدين عنـدم  
  .                                                           شعرت تلك القواعد والقيادات أن الرؤوس مل يعد لديها ما تقدمه  

                                                                                                      وعندما حاول بعض أفراد هذا التيار التحرك يف املوقف السياسي وفق اجتهادام املبنية على غري أساس متني          
    ..                                                                                              ظهر منهم ما يشبه الطفولة السياسية أو السذاجة الفكرية وصاروا مثار سخرية للعلمانيني والليرباليني

      كان يف   )              رهاب األمريكي                لنتحالف ضد اإل (            مقاال بعنوان   )              سلمان العودة   (                              وأذكر أنه عندما طرح الشيخ    
                                                                                             تركيا يعقد مؤمتر الدول احمليطة بالعراق وذلك قبل أن تشن أمريكا حرا األخرية على العراق ، خرج الشيخ 

                                             بعدة أيام بيان الدول اتمعة يف تركيا                                                                     مبجموعة تصورات ورؤى ملواجهة التغول األمريكي ، وظهر بعدها        
                                                                                                     للتشاور يف املوقف من احلرب ضد العراق ، فكان بيان هؤالء أفضل بكثري من بيان سلمان العودة السياسي            

                                                                                        رغم بعض التشابه يف الطرح ، لكن كان يفترض مبن يظن نفسه يرى بنور الكتاب والسنة ، أن يكـون      !! 
    !!                 ذه الدول اخلائبة                                طرحه أكثر واقعية ونفعا من طرح ه

                                                                                                              بشكل عام يعاين هذا التيار من مأزق يتلخص يف  تركته الشرعية الضخمة اليت حياول تنقيتها لتتوافق مـع                   
                                                                                          الوضع احلايل ، مث يعاين من سطحية يف فهم املشكالت احلالية ، مث أخريا يعاين من فقدان نور الكتاب والسنة 

                                                             ما شئت لكنه بدون شك تيار ال مستقبل له أ وهو مستقبل                                                           والسبب ببساطة قصر نظره أو سطحيته أو قل         
                                                                                                     خاسر ، ألن مواقفه مسجلة وحمفوظة ، وهو يعمل حاليا للحفاظ على مكتسبات قرن واحـد وإضـاعة                  

     ..                                                                                   مكتسبات ثالثة عشر قرنا من تاريخ اإلسالم ، ومثل هذا املوقف سوف جيدون نتيجته ولو بعد حني 
  صــوت اجلهــاد                                                       

                                                              
               

            ية مركزية يف                                           شاء من الدالئل حول هذه القضية ، لكن هناك قض                                  ميكن ألي حملل أن يتفلسف ويذكر لك ما
              مثل االحتـاد        ً  هادئاً                                                                         ً       هذا اجلانب جيب النظر إليها بعني االعتبار لتكتشف بعدها أن أمريكا لن تسقط سقوطاً      

    ..                           جيعل العامل كله يشمت ا       ً  فاضحاً              ً  وتنهار اياراً      ً  مدوياً      ً  سقوطاً               ، بل سوف تسقط           ً السوفييت مثالً
                                      ً      سالمي أو بعبارة أخرى اختذت لنفسها عدواً           امل اإل                              ن أمريكا ختوض حربا ضد الع                                هذه القضية املركزية هي أ    

    ..                                وهي محقاء جدا باختيار هذا اخليار      ) !!        املسلمني   (      امسهم 
     سالمي                                   ارة حتافظ عليها بينما العامل اإل       حض                                                                  فأمريكا امرباطورية ال مقوم هلا للتماسك سوى القوة املادية وال         

                                                ما حدث من تقلبات أو ايـارات أو هـزائم                                                                  عمق ديين وتارخيي وحضاري يبقيه حيا حىت لو حدث فيه           
           بن الدن حيث  ا                                                             وأطلب منك الرجوع للمقال األخري حول املشهد السياسي كما ترمسه ريشة    ..           وانتكاسات 

                                                                                                       ذكرت فيه أن خسارة أمريكا يف العراق حتقق نتيجتني مزدوجتني ، أا ستخسر من حرا يف العراق ، أهم                
                                                                                   نظم اليت حتميها يف املنطقة العربية وستخسر الريادة العاملية يف النظام الدويل ،                                             املوارد االقتصادية يف العامل وال    

   .                                                                       وهذا سوف يعود بايار شامل لبنية هذه االمرباطورية املبنية على الظلم واجلشع 
                                                                                          ن ميكننا أن نبارك للشيخ أسامة بن الدن ونئه هو والشيخ الظواهري وبقية ااهدين ونقول هلم إن           ومن اآل 

                                                                                              حربكم ضد أمريكا أوشكت على االنتهاء وهاهي أمريكا يف طريقها لاليار واملسألة فقط مسألة وقـت ،       
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                                                                                                ولعل هذه القراءة ملا حيدث يف العراق وما تعده القاعدة ألمريكا هي اليت جعلت الشيخ أمين الظواهري يبشر    
    ..                األمة بفجر جديد 

                                                   قوالته أن من أهداف حرب القاعدة ضـد أمريكـا                                                           وقد شرح الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا يف بعض م         
                                     من العامل وضرم الضربات املختلفـة ،   ة                                                      كانت استرتافهم من خالل دفعهم إىل االنتشار يف أكرب بقعة ممكن  

                                                       إن شاء اهللا ، ويبدو أن األمريكان قـد ابتلعـوا الطعـم                                                ً   انتظارا للضربات الساحقة يف أمريكا نفسها قريباً  
         فغانستان                               ستعانتهم مؤخرا حبلف األطلسي يف أ                                       هو فوق قدرم وظهر هذا واضحا يف ا                              وتوسعوا وانتشروا مبا    

                                                                                           ، وما دار من مناقشات حول خروجهم من العراق ، لكنهم لن خيرجوا من العراق بطريقة سهلة كما يظنون 
                                                                                                  هم وكما يظن من يستمع هلم بل سيخرجون بالركالت والصفعات على مؤخرام وأقفيتهم بعد أن يأكلوا            

    ..                                      الطعنة الكربى إن شاء اهللا هناك يف أمريكا 
                                       سالمية سوف جيعلهم يندمون كثريا هذا إن بقي                  يف عمق املنطقة اإل              سالمي وانتشارها               أمريكا للعامل اإل    حرب 

                                                                                                             فيهم من يندم على ما حدث بعد ذلك ، بعد أن ينكفئوا  ويستحر القتل فـيهم ويسـترتفون اقتصـاديا                     
                                           سهم وينتفضوا ضد منظومة احلكم احلالية يف        و                            عني هناك إىل أن يرفعوا رؤ                                    وعسكريا وهذا سوف يدفع الطام    

                                                                                                           أمريكا مما سيسبب تقطع أوصال تلك الدولة وتقع الرتاعات بينهم مما يؤذن بايار تلك الدولة واضمحالهلا                
         ت بينهم                                                                                                        وخروجها من املسرح العاملي ، وهذا ما نعنيه بايار أمريكا وخروجها من املنطقة ، لتنشتر الرتاعا               

 .            ، والدائم اهللا  )              االحتاد السوفييت (                 كما تالشى شيء امسه   ..                                           وينسى الناس شيئا كان امسه أمريكا عندما تتالشى
صــوت اجلهــاد                                                  

                                               
                                                                                                         السؤال هذا سؤال جديل ويعتمد اجلواب فيه على التكييف الواقعي للقضية وإال فإن أي جواب افتراضـي                 

                                     خضاع اجلواب له ، لكن رمبا أبرز تكييـف   إ                                                           سوف ينظر للقضية من زوايا رمبا ختتلف عن الواقع الذي يتم       
                                       املنطقة العربية ، وأظن أن هـذه                                                                              واقعي هو أن نقول هل حرب أمريكا أوىل أم حرب العمالء واألتباع يف            

                                                                                                          القضية قد مت نقاشها مطوال يف مقاالت سابقة وقدمية ، وظهر أن البدء حبرب أمريكا أوىل وجرها للمنطقة                  
              لكن التطورات     ..                                                     دخاهلم مع أمريكا يف خانة واحدة هي خانة العدو                                             هو السبيل األفضل لكشف العمالء وإ     
                                                                     الداخلي أشرس وأسوأ يف حربنا من أمريكا نفسها فاضطر ااهدون                                                امليدانية هلذه احلرب أظهرت أن العدو     
                                                         يف وضع يقتضي خوض حربني بأسلوبني يف وقت واحد ضد أمريكا                                      ً      إىل املزج بني األسلوبني فأصبحنا حالياً     

                                                    وحربا أخرى دفاعية ضد العمالء الذين يتحركون وفق املهام    ،                                     بأسلوب هجومي كاسر ملفاصلها االقتصادية
           وهللا األمر من    ..                     ولعل هذا أفضل أسلوب    ،                                      رمبا هذا ما حيصل فعليا يف هذا الوقت       ،                   هلم من أمريكا         ادولة

   .             قبل ومن بعد 
صوت اجلهاد                                                       

                                                          
             املقصود منه ؟                                     مصطلح  حوار مصطلح غامض غري مفهوم فما
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                                                          مقابل ماذا ؟ هل سيتخلى هؤالء الظلمة عـن احلكـم                                                   ً         هل يقصدون أن يلقي ااهدون السالح  ؟ حسناً        
                                                                  ويقبلوا باخلضوع حملاكمات شرعية على جرائمهم اليت ارتكبوها يف حق األمة ؟ 

          وليس له                                                                      ً      وار وعلى أي أساس جيري ؟ لألسف أن الذي طرح هذه الدعوة ال ميلك من أمره شيئاً            معىن احل     ما
                                                                                       أي متثيل فهو ال ميثل ال ااهدين وال الظلمة فمن الذي طرح هذه الدعوة وعلى أي أساس مت طرحها ؟؟ 

           ية ليسـت                                                                                            هي جمرد حماولة حنسب أن من طرحها طرحها حبسن نية ، لكن حسن نيته ال تصلح ألن القض                 
                            كله هللا ولرفع الظلم عن              الدين                                                                             قضية فقهية خالفية ، بل قضية متعلقة بأصل الدين فااهدون قاموا ليكون           

    ساس  أ                      خر طرف حكمه قائم على                                      ركني من جزيرة العرب ، والطرف اآل               خراج املش  إ                      األمة وردع املفسدين و   
                     فعلى أي أساس يكون       ..           يكا وهلم         ألمر                                                      ً         أن يكون الدين واألمة والعرض واألرض والشرف والثروات ملكاً        

          هنا ؟؟                      ً حوار وما معىن حوار أصالً
                                                                                                                 ال فائدة يف هذه الدعوة سوى التخدير الذي يظن البعض أنه بطرحه هلذه املبادرة قد أدى ما عليه بينما هو                    
                                                                                                 خيدع نفسه ويكذب عليها ، فأسباب جهاد ااهدين مازالت قائمة فاملشركون يف جزيرة العرب واملنافقون         

   ..                                                                                 مازالوا حيكمون األمة ويأمترون بأمر أمريكا ويفسدون فيها ومظاملهم قد بلغت عنان السماء  
                                                                                                         كما أن هذه الدعوة فيها ظلم كبري للمجاهدين ألا تساوي بني ااهدين الذين جياهدون لتكون كلمة اهللا                 

    ..                        ي الطرفان ساء ما حيكمون                                                                 هي العليا وبني ارمني الذين جياهدون يف سبيل أمريكا ورضاها ، فهل يستو
    ..                                                              ليس لدى ااهدون ملثل هؤالء سوى ضرب الكلى وطعن الرقاب واهللا املوعد 

 صوت اجلهاد                                                      
                                  

     إىل                                                                                         هذه القوائم هي اعتراف منهم بفشلهم وعجزهم عن كسر شوكة ااهدين بوسائلهم األمنية ولذا جلأوا
                                     من املضحكات املبكيات أي عندما يقوم                ً   وهذا األمر فعالً     ..                                                هذه الوسيلة يف تقليد فج ألسيادهم األمريكان        

                                              اء األمة بتصوير جمموعة من أطهر وأخري رجال                                                                     املنافق ارم الطاغية السارق لثروات األمة املتحالف مع أعد        
                                                                                                     األمة على وجه األرض بأم جمرمني قتلة سفاحني ، بينما هو الذي تنطبق عليه كل هذه األوصاف فإجرامه              

    ..                                        وظلمه وطغيانه مشهود ومعروف ال ينكره أحد 
ــر الطــائيإذا عي                   بالبخــل مــادر                   

ِ           ٌ       وقال السها للشمِس أنت كسـيفةٌ                      
             ٌ        احليـاة بغيضـةٌ                 َّ      فيا مـوت زر إنَّ    

 

ــلُ    ــة باق ــاً بالفهاه ــر قس وعي           ُ              ً         
                            ُ            وقال الدجى يا بـدر لونـك حائـلُ        
                            ُ            ويا نفس جـدي إن دهـرك هـازلُ        

                                                                                                  ويف هذه القوائم شيء من الفائدة إذا حاولنا النظر إىل اجلانب اإلجيايب فيها فهي ورغم أنوف من صـاغوها       
                                            رفت بعد إخراج تلك القوائم عـددا مـن                                                                          تعرف األمة بقادا ، فهذه القوائم هي قوائم شرف ، واألمة ع           

                                                                                                             السادة الفرسان األبطال الذين ستثق م يف مراحل الحقة عندما تزول الغمة وينقشع الظلم والطغيان قريبا                
  .          إن شاء اهللا 

                                                                                        ألستاذ الفاضل لويس عطية اهللا جتاوبه معنا ومع أسئلة األخوة القراء ، سائلني اهللا له                                 ويف اخلتام نشكر ل   
  .                         الثبات ، والعصمة من الفنت  و              لسداد ، واحلفظ           التوفيق وا
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 حممد بن أمحد السامل/ يكتبها 


















 
 

 ..وصييت ألهل اجلزيرة العربية أال يذهبوا للعراق 
                                                    ّ                                           ّ           ال ألن القتال يف العراق فتنة وغري واضح الراية كال ، وال ألنّ القتال هناك إلقاء باليد إىل التهلكة ، وال ألنّ           

         ّ                                                                م ، وال ألنّ صدام قد اعتقله األمريكان ، ومن بقي فهـو يف الطريـق                                                   القوة األمريكية ال يدان ألحد بقتاهل     
   ..                                                                   ً             لألسر ، وال ألن األمر قد قضي ومل يبق إال القليل من ااهدين ، كال فليس شيئاً من هذا أريد 

                                                                                                            فالقتال يف العراق اليوم هو ضد الصليبيني ، وأذنام وهذا من أوجب الواجبات ، وكما قال شيخ اإلسالم                  
                                 وحنن نشد على عزم إخواننـا         ..                                                                      اهللا أن دفع العدو الصائل ليس واجب بعد اإلميان أوجب من دفعه                 رمحه

   ..                                                              هناك ونسأل اهللا هلم النصر والتمكني ، فهم على ثغر من أهم ثغور األمة 
        يقاتلون                          ً       ً       ً     ً                                           ولكن وصييت ألهل اجلزيرة شيباً وشباناً ، رجاالً ونساًء أن يقاتلوا األمريكان يف ديارهم فأهل اليمن  

                                                                                                  األمريكان الذين يف اليمن يف قواعدهم وبارجام وقنصليام ، وأهل اإلمارات وقطر والبحـرين وعمـان          
                                                                                                        عليهم اقتناص األمريكان يف الشوارع ، واهلجوم عليهم يف ثكنام وحامالت اجلنود والطائرات ، أما أهل                

                                لييب وعليهم ضرب املطارات الصليبية                                                         الكويت وبالد احلرمني فعليهم الضرب بيد من حديد على كل معلم ص
     ٌ                                           ً                  ، كلٌ حبسبه ، وعليهم القعود لألمريكان بكل مرصد سواًء يف الفنادق أو يف              األمريكية                     والقواعد العسكرية 

                                                                                                          األسواق أو بالقرب من قواعدهم وجممعام ، وعلى اجلميع من أهل اجلزيرة الشد على أزر ااهدين الذين                 
    ...                          يقومون ذا الواجب العظيم

                                                                            ً                كيف تذهب للعراق وتترك الغازي الذي يقصف إخوانك يف الفلوجة والرمادي يبيت مطمئناً يف الظهـران     
   ..                      والرياض وعرعر والكويت 

                                                                                                  كيف نتكبد املصاعب واملشاق للوصول إىل أرض العراق ألجل قتال األمريكان وهم يف أرضنا يسـرحون                
                                                  دعون ااهدين املطلوبني الذين جترأوا علـى محـل                                                                وميرحون ، وكيف تنطلي علينا نصائح العلماء الذين ي        

                                                                                                       السالح أن خيرجوا للعراق ال ألجل العراق بقدر ما هو ألجل صدهم عن قتال األمريكان يف الريـاض أو                   
                                                             ، وجتد بعضهم يطلبون ممن جياهد هنا أن يذهب للعراق ،              !!                    أو لتأمني أوضاعهم                           الطائف أو مخيس مشيط     

  .       العراق                             وينهون من قعد عن الذهاب إىل
         ؟ ونترك    ..                                                                                            إن األمريكان اآلن حيتلون جزيرة العرب جبنودهم وطائرام وعاهرام فعالم حنرر أرض العراق              

    : "                                                                        أننتظر األمريكان حىت ينتهوا من العراق ليأتوا إلينا وحينها نقول             ..           ً     ً      ً               أرضنا مرتعاً خصباً وآمناً للصليبيني      
   ..                 ن حول هذا املوضوع  ا             يف ذاكريت قصت         إنه ال زال      " !!         ُ               كلت يوم أُكل الثور األبيض  ُ أُ

         ملا كان يف   )        طالبان   (                                                       خوة ااهدين الذين كانوا يقاتلون يف صفوف اإلمارة اإلسالمية             قصة أحد اإل :     األوىل 
                                         مع جنود حتالف الشمال يقول األخ أثناء         )          املخابرة    (                                                اخلط األول مشال كابل عندما حتدث عرب الالسلكي         

                                                   ملاذا أنت عريب تقاتل هنا ؟ فرد عليه األخ قال أريد       :                            جانب قوات مسعود قال يل                                 نقاشي معه عن قتاله إىل      
   !!                               كيف تأيت هنا واألمريكي عند أختك ؟  :                                              الدفاع عن هذه الدولة املسلمة ؟ فقال له األفغاين 



 

 ٢٤
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     ..!!         ً      ً               فخجلت خجالً شديداً ومل أستطع الرد   :          يقول األخ 
     يقول   ]                   اهلالل األمحر السعودي   [                        ي كان يف العراق ضمن وفد      الذ ه                            حدثين ا أحد املشايخ عن قريب :        الثانية 

                                                                                                           إنه يف صبيحة يوم جاءت إليهم امرأة عراقية مريضة وطلبت منهم دواء ملرض السكر يقول فأعطيناها بعض                 
ٍ            ال يوجد إال هذا ، فنظرت إلينا وقالـت يف أٍمل وحسـرة     :        لنا هلا                                    بسوالت القليلة فطلبت زيادة ، فق        الك                                       ":   

      ..!!"                                               أيها السعوديون ، تقتلون القتيل مث متشون يف جنازته            عجيب أمركم 
                                                                                                       هاتان احلادثتان تبني لنا مدى وضوح حالنا ووضعنا لدى األماكن املنكوبة واملكتوية بنار الصليبيني القادمني         

  .                         بوضوح وبال تلبيس أو مضللني        للواقع                               إليهم من بالد احلرمني ، ومن ينظر 
ٍ                       الشيخ أسامة من أن القوات األمريكية لن تكون مبأمٍن يف اخلليج وجزيرة العرب                              ويف هذا املقام أذكر مبا قاله                                                  

                                                                                                             وخاصة الكويت ، فيا أهل اجلزيرة دونكم الصليبيني فأثخنوا فيهم اجلراح ، وقاتلوهم بكل قوة لـديكم ،                  
ٍ                           وأعينوا ااهدين على اجلهاد وانصروهم ، فإن من مل يفعل شيئاً من ذلك لن يكون مبأمٍن من عـذا                         ب اهللا                                                         ً                   

                                                                                                وعقابه ، وحلول نقمه وبأسه ، فاهللا يغار على البالد والعباد الذين قتلوا وشردوا وسلب منهم األمن من قبل 
   ..                               الصليبيني القادمني من البلد األمني 

                                                                                                         وهل من شكر نعمة األمن علينا أن جنلب إلخواننا اخلوف يف أفغانستان والعراق وغريها من الطائرات اليت                 
   !  ؟ . .              تقلع من أرضنا 

                                                                                                        إن ترويع اآلمنني يف العراق مما تطالعنا به وسائل اإلعالم على مدى الثمانية أشهر املاضية ، على يد قـوات           
ٍ                 املاريرت ومشاة البحرية األمريكية من دهٍم للمنازل ، وهتٍك لألعراض ، وترويٍع للنساء واألطفال ، وإشهاٍر                                         ٍ                 ٍ                ٍ                                    

                                             يف النفس األسى واحلزن ، واحلسرة والغرية ، إذ أننا                                                بالسالح يف وجوه العجائز والبنيات الصغريات ، ليبعث 
         ً                                                                                                    نعلم مجيعاً أن هؤالء اجلنود قد دخلوا للعراق من مطار الظهران والرياض وقاعدة قطر ، ومن البارجات يف                  
                                                                                                             اخلليج والبحر األمحر ، وأتوا من القواعد اخللفية يف عرعر والكويت ، فال حول وال قوة إال باهللا أي زمان                    

  :      نعيشه          هذا الذي 
ــوم  ــومي وخن ــن ق ــأل ع                                إين ألس
ــي  ــدين لك ــحق املعت ــوا لس                                   أال ب
                                       أرض العراق ا جنـد الصـليب هلـم        

 

ــاروا   ــد ج ــداء ق ــة فاألع ــن احلمي                                       أي
ت         شفى الصدور وميحـى اخلـزي والعـار                                      

ِ                      كــر وفــر ومــن أرِض احلمــى غــاروا               
 

                                    م يأمنوا فيها ، أو يهنأوا بعيش رغيد                                                     ً             فال تذهبوا للعراق ، بل أشعلوا أرض اجلزيرة عليهم ناراً ، وال جتعلوه
                                                                                   ً         فيها ، وإين أحيي كل عمل يف طرد هؤالء الصليبيني وخاصة ما حيدث يف بالد احلرمني ، وما حدث مؤخراً         

   ..                                                       يف الكويت ، وحنن نسأل اهللا املزيد ، والتوفيق لعباده ااهدين 
ــرم  ا ــلبان يف أرض احل ــروا الص                                 كس

ــم  ــوا هلـ ــدوهم وال تبقـ                                   وأبيـ
 

ــو  ــلّ يف  ا         واجعل ــل احلُ    ّ    احملت ــم       ُ    مث      م
ــكناً ــدم    ً     ســ ــار قــ                             أو أي آثــ
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ــإين    ــي ف ــاه ال تبك ــا أم                                أي
                                إىل من سوف يعفو عـن ذنـويب       
ــوم  ــدنيا لق ــاهج ال                                 تركــت مب
ــاء ريب  ــروح يف إرض ــذلت ال                              ب

ــاه ا  ــا أم ــي أي ــال تبك ــاً                            ف     ً   بن
ــز  ــرف وع ــوت يف ش                            أراد امل
                                    تركت دمـي أيـا أمـاه خلفـي         
ــن   ــري م ــة ت ــالًء ممزق ً                       وأش      
                              شــهدت بــأن ديــن اهللا أغلــى 

           ً     ألبســت تاجــاً                   أيــا أمــاه قــد 
ــع احلــوراء تطــربين بلحــن                                م
                      ً         أبيت وقد ضـممت إىل صـدراً      
ــرض  ــوم ع ــي يف ي                           وإين أرجت
ــرباً  ــبيل اهللا ص ــرباً يف س      ً              ً        فص

 

ــان     ــود إىل اجلن ــيت إىل الوع                                  مض
ــدان   ــم الي ــه يف الظل ــا اقترفت                                      وم

                               فيهـــا املقاصـــد واألمـــاين  ا   رأو
                                ولبيـــت النـــدا ملـــا دعـــاين
                                 مضــى ميشــي علــى حــد الســنان 

ــيش يف  ــاف الع ــوان                  وع ــذا اهل                ه
ــان   ــق إىل اجلن ــى الطري ــدل عل                                   ي
                                يــروم بأــا مهــر احلســان    
ــاين   ــل ف ــاة وك ــن احلي ــي م                                  عل
ــواين  ــع الغ ــور م ــكنت القص                                  وأس
ــان   ــأطراف البنـ ــقيين بـ                                 وتسـ
ــان   ــل احلن ــوى ك ــد ح ــاً ق       ً                            وقلب
ــان   ــد األم ــه عه ــم ب ــون لك                                   أك

ــاه ف ــا أمـ ــواين                أيـ ــدنيا ثـ                   الـ
 

 الشيخ محود العقال رمحه اهللا

                                                    
                                                

                                                    
                                                 

     .  
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 هل يسعى ااهدون إلقامة دولة إسالمية ؟

 شريعة اهللا بني عباده ،  اإلسالم ليحكموا  إلقامة دولةنسعو               ٍ         نعم ، ومن غري شك   ، فهم ي
ِ    ِ َ َ      أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَقَِدير          :                قال اهللا تعاىل      ِ     َ    َّ    َّ  ِ      ُِ     َ  ِ َ  ُ   َ     ِ َّ ِ  َ  ِ ُ    ـوا ِمـنِرجأُخ الَِّذين        ِ     ِ  ُ    ِ َّ   

ِ     ِ  َّ    ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإالَّ       ِ   ِ  ِ   ِ   أَن ي       َ     لَوو ا اللَّهنبقُولُوا ر     َ    َّ           ُ  ُ اللَِّه ا    ال فْعد       َِّ     ْ          اتلَوصو عِبيو اِمعوص تمدٍض لَّهعم ِببهضعب اسلن          َ      ِ     ِ        َّ   ٍ   ِ            
               ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيا واللَِّه كَِثري ما اسِفيه ذْكَري اِجدسمو                 ِ     ِ َ َ   َّ    َّ  ِ           َّ    َّ     َ      َِ   َِّ           ِ   َ ْ     ِ        ِِفي       َّ ِ   الَّذ ماهكَّنِإن م ين      ِ     َّ     ِ   

ِ   َ َ         رِض أَقَاموا الص  األ  ال ةَ و   َ ِْن الا عوهنوِف ورعوا ِبالْمرأَمكَاةَ وا الزوآت ْ    ِ          ِ     ْ  ِ      َ   َ  َ         ةُ اُألاِقبِللَِّه عنكَِر وم ُ   ُ  ِ     َِّ ِ    ِ َ   وِرم ِ      
    ً                               ٍ      ٍ                                                                   كثرياً ما يعترض على جهاد ااهدين بشبهٍة غريبٍة مفادها أن ال جهاد حىت تقوم الدولة ، وحـىت يتميـز                    

      املسلمون يف بلٍد أو ناحيٍة غري ناحية العدو، ويكفي يف رد                                   ٍ         ٍ                                                 هذه الشبهة املطالبة بالدليل الشرعي عليها ،  وال             
                                    وسريته اليت سـار عليهـا يف                        غري فعل النيب                      لكنهم قد حيتجون        َ                                 دليلَ يستدل به أصحاب هذه الشبهة       

   ُ  َ  ُ        ُ          ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه      و               تباعه فقال    ا                                               نعم القدوة واألسوة ، وقد أمرنا اهللا ب                                   تأسيس الدولة ، ونبينا     
                                 تباع  جيدون أنفسهم يف مضـايق                                           لذين يقصر فهمهم يف طريقة ذلك اال                ولكن ا      َ       ُ               نهاكُم عنه فَانتهوا        وما

                                                                                             ومآزق ال خيرجهم منها إال حسن الفهم الذي هدى إليه الشرع ، فإن املتبع على غري بصرية رمبا اتبع الـنيب   
وج يف أمر خاٍص به ، أو رمبا اتبعه يف أمٍر منسوٍخ ، أو ظن              ٍ       ٍ                         ٍ ٍ       واجٍب ، أو                             ب االتباع فيما اتباعه سنة غري  و              

  .                                           غري ذلك من األخطاء اليت حتيد بصاحبها عن الصواب 
                                                            ّ                                                ومن أمثلة ذلك هذه الشبهة اليت نعرض هلا اليوم حيث يرى بعضهم أنّ دولة اإلسالم ال تقوم إال بـنفس                    

                             لك على أي جهاد يقوم قبل قيام                                                         ً                 الطريقة اليت قامت عليها دولة اإلسالم األوىل ، ومن مث يعترض بناًء على ذ          
      ٍ    مـاضٍ                                                                               ٍ      تلك الدولة ، أورمبا اعترض بتلك الشبهة على بعض صور اجلهاد دون بعض ، وقد سبق يف عـددٍ    

                                                                                              احلديث عن النسخ الذي طرأ على طريقة إقامة دولة اإلسالم مما يتعلق مبراحل تشريع اجلهاد ، وما أريد قوله 
ٍ     ً                               إذ إن اجلهاد القائم اليوم كلّه جهاد دفٍع سواًء ما كـان منـه يف                                  ً     ً       أن يف هذا الكالم خلطاً كبرياً         :        اآلن هو           ّ                           

                                                                                                        فلسطني أو الشيشان أو أفغانستان أويف جزيرة العرب أو يف أمريكا وبريطانيا فكله من جهاد الدفع إذ غايته         
  .                                                                                        رد العدو الصائل ونصرة املستضعفني والدفع عن أعراض املسلمني وأمواهلم وأنفسهم ، وأديام قبل ذلك 

ٍ                 فكيف إذن يراد هلذا اجلهاد أن يتوقف بشبهة أن اجلهاد ال يكون قبل الدولة ؟ أي ديٍن أو عقـٍل يقضـي                ٍ                                                                           
          بذلك ؟   

       ال جهاد   "                                                                                 ً                 مث لنفرض أن هذا اجلهاد هو إلقامة دولة اإلسالم فهل يصح أن يعترض عليه بتلك الشبهة أيضاً                
  ! ؟  "            قبل الدولة 
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                       فيقوم العـازمون                                        مجيع خطوات إقامة الدولة اليت فعلها النيب      ً                                 أبداً ال يصح ذلك  وإال  لوجب أن تتبع   
                                                                                                 على إقامة الدولة بعرض أنفسهم على القبائل ، والبحث عن موطن هجرة ، مث االنتقال إليه دون إراقة قطرة   

     !                                  فهل قال أحد من املسلمني مبثل ذلك ؟   !!                          دم واحدة قبل قيام الدولة 
                                                                    جيز اجلهاد قبل الدولة ؟ هل ننتظر أن ترتل مالئكة من السماء لتقيمها                                         وكيف إذن تقوم دولة اإلسالم إذا مل      

                                                                                              وحنن قاعدون ؟ أم نتوقع أن يتنازل لنا أعداء اهللا طواعية ويسلموا لنا زمام الدولة لنحكمها بشرع اهللا ؟
         ة النيب                                               وقد خرج مجاعة من املسلمني على احلكام املرتدين يف حيا  :                                      قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز   

                                                                                                           ومن بعده، دون تميز يف الديار أو مفاصلة، فلما خرج األسود العنسي املتنيب الكذاب وغلب على الـيمن                  
                         َ                                                                     واستوىل عليها احتال عليه فَيروز الديلمي ـ وكان من أنصاره يف الظاهر ـ حىت قتله، وذلك يف حياة النيب   

  ومل ينكر ذلك النيب      ، ١                    ا قال أحد كيف يقتل فريوز هذا األسود قبل أن     ، وم                     وال أحد من الصحابة                                         
ِ             ؟ كذلك خرج يزيد بن الوليد وطائفة معه على اخلليفة الوليد بن يزيد ملـا اتِهـم                                 ينحاز إىل أرض مستقلة                                                                        

      ...                               ونقتصر على هذين املثلني اختصارا   ،٢                   ، دون تميز يف الديار                         باالحنالل يف الدين حىت قتلوه
                                                                           نه إذا نزل العدو الكافر ببلد تعين على أهله قتاهلم ـ أي صار دفع الكافرين فرض  أ                    وقد انعقد اإلمجاع على 

                                                                         ـ فهاهم املسلمون وعدوهم يف دار واحدة، وقد فقد املسلمون اسـتقاللية                                          عني على املسلمني ذه البلدة    
     .. .٣                                          ً      دارهم بالغزو، ومع ذلك جيب عليهم القتال عيناً إمجاعا

    إن هذا القول باشتراط ت                                         ز الدارين لوجوب اجلهاد هو قول فاسد، وهو يفضي إىل تعطيل اجلهاد خاصـةيم                                                                                
                         لألمر الواقع والسكوت عن        االستسالم                                             كذلك فإن هذا القول باشتراط متيز الدارين معناه   :    قلت  .           جهاد الدفع

            سلمني ـذه                                                إسقاط فريضة اجلهاد املتعني على أعيان امل        ه                                            هؤالء الطواغيت احلاكمني لبالد املسلمني، ومعنا     
    "                نعوذ باهللا من ذلك   ،                                                                 ، وهذا القول يفضي إىل استئصال اإلسالم بالكلية من هذه البالد يف زمن يسري       البالد

  :                                   واخلالصة أن هذه الشبهة ساقطة من وجوه   .                    هـ من العمدة بتصرف  . ا
 .أنه ال دليل عليها  -١
 دون ذكر للتميز أو قيام أنه قد انعقد اإلمجاع على وجوب اجلهاد إذا دخل العدو بلد املسلمني -٢

 .الدولة 
 .أن قيام الدولة ال ميكن أن حيصل إال باجلهاد  -٣
حصلت وقائع جهادية يف تأريخ املسلمني يف عهد الصحابة وغريهم مل يذكر فيها هذا الشرط  -٤

 .أو يعتد فيها ذه الشبهة 
 . ة  على بطالن هذه الشبه                                             ًأن حاصله تعطيل اجلهاد إىل غري أجل وكفى بذلك دليال  -٥

 واحلمد هللا رب العاملني

                                                
 ٣١٠ ـ ٣٠٧ / ٦البداية والنهاية البن كثري  - ١
 ١١ ـ ٦ / ١٠البداية والنهاية البن كثري  - ٢
 ٣٠٩: كما نقلته عن ابن تيمية ـ االختيارات الفقهية ص  - ٣
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   !!                      مثال على التبدل املريع 
                                                                                                                       مر معنا يف احللقة السابقة عرض تارخيي لكيفية تغير دعاة الصحوة ، ومن صور هذا التغير وأمثلته ما أسوقه هنا                    

                                              إن احلديث عن احلقوق املشروعة والقـرارات           : [               لألسف كان يقول         بعضهم               ً        ما ذكرت سابقاً ، ف                  للتدليل على   
               كتلـك الـيت   -             وال عشر أذن -                                                                 الدولية الذي استرتف ويسترتف من اإلعالم العريب ما ميأل البحار مل جيد أذنا  

                           للغة وحدها يسحب الكفـر                                                                                    أحدثها انفجار مشاة البحرية يف بريوت واهلجوم على ثكنام يف مقديشو، ذه ا            
                                                                     العتية أمام جمموعات طائفية وعصابات قبلية وليست جيوشا دولية ،            "          اخلواجات   "                            أذيال اهلزمية وتنحين هامات     

              وإن أي خطـاب    .                                                                                   وإن استرداد بضعة قرى ومدن يف البوسنة قلب املؤشر الصلييب وأرغمه على إعادة حساباته     
ٍ                  كالم مجيل لعله دفع بشباٍب لعل منهم أحـد     ]                 قول وزور من العمل                                         للكفر ال يستخدم هذه اللغة هو لغو من ال                           

      فهناك     [    :                                                                                                 منفذي هجمات الثالثاء األبلج إىل ظالل السيوف ، تأمل أخي يف كالمه السابق مث انظر إىل احلايل                  
                                        اليت تقتصر على الشـجب واملطالبـة                             لغة االستجداء والضعف  - ١     ) :                              أي أسلوبان يف دفع العدوان        (        لغتان  

  .                             اخلطابية من العلماء واملثقفني                                            قرارات الدولية من احلكام وتقتصر على البيانات   بال
                                                                                                       وهي اليت تضع الربامج العملية للنكاية يف العدو والتأثري عليه ليس عسكريا فقط بل واقتصـاديا                           لغة القوة - ٢  

                         يان مشروعية مقاومتـها                                                                                       وإعالميا وقانونيا أيضا وفق ختطيط حمكم ومن أهدافها شد أزر الشعوب اإلسالمية وب            
                                      وكل عاقل يعلم أن هذا من أهم أسـباب    .                                                              ونقل أخبارها والدفاع عن قضاياها أمام العامل وفضح خطط العدو     

      علـى    )                 رضي اهللا عنهما      (              ً                      كان حيث حساناً وكعب بن مالك                                                  القوة وأعظم أنواع السالح ، ورسول اهللا        
                                                  رب أن ذلك أشد على املشركني من وقع النبل وهو             وأخ  "                          اهجهم وروح القدس معك       "                      هجاء املشركني ويقول    

              الـذين      !!!                  سبحانك ريب       ]                     ً                                                             كان عمره كله جماهداً يف سبيل اهللا مع أن أيام املعارك معدودة على األصابع        
   ..                         ً      مث إن هذا الكالم منقوض عروةً عروة     ...          ّ                                  كانوا ينظّرون للمواجهة أصبحوا ينظرون للقعود 

              !! )!! )                                                دوا بأقالمكم اليوم ياقوم دوا بأقالمكم اليوم ياقوم       جاهجاه          !! ( !! (                                           التقدم عن طريق السلم التقدم عن طريق السلم 
                                                                                  ً                                  فنحن رمبا كنا نستطيع إجياد املخرج للشيخ سفر يف كالمه الثاين لكن التطبيق ضد ما قاله متاماً ، وإال فلسـنا                    

                                                                قتصادية ، ولكننا نعيب على من قال ذلك وحصر املقاومة فيه ورمـى                                        ومة العدوان بالطرق الثقافية واال           ضد مقا 
           ً            ً                                                               هم ال ثقافياً وال اقتصادياً ، فهذه البيانات تصدر عن هؤالء املشايخ وهذه خطبـهم                                        السالح ومع ذلك مل يقاوم    

                                                                                                              وحماضرام تعج ا التسجيالت اإلسالمية، ولكننا مل نرها تدفع بوش عن غزو أفغانستان وال العراق ، ومل تثن                  
ِ     ِلـم    :              مث إين أقول       !!  ن                                                                 جرائم حرب مروعة يف حق إخواننا يف الدين والعقيدة بل واللسا                                الصليبيني عن ارتكاب  

                                        ن املتلقي هم شباب الصـحوة املـتحمس                                          هذا األسلوب يف خلط األوراق ؟ أأل                 ِ                      املغالطة ؟ وِلم يستخدم الدعاة      
                  تخدام الشيخ سفر                                                                                                  ملشاخيه والذي ال يعلم عن حقيقة الصراع سوى ما يتلقفه منهم ؟ إن من املغالطة الكبرية اس                

                                                                   إلقناع املتلقي بأن اجلزء األكرب من اجلهود يف اجلهـاد جيـب أن                                     النفسي يف كالمه السابق                  ألسلوب اإلسقاط   
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 ٢٩

 

٢٩  

                                                    ولكنه ال يستطيع أن ينقض حقائق اإلسالم فقال على            !!                                قتصادية والثقافية والسياسية                          تصرف على املواجهة اال   
        ختطيط                                                                                                 للنكاية يف العدو والتأثري عليه ليس عسكريا فقط بل واقتصاديا وإعالميا وقانونيا أيضا وفق               [   :          استحياء  

                                                                                                        حمكم ومن أهدافها شد أزر الشعوب اإلسالمية وبيان مشروعية مقاومتها ونقل أخبارها والدفاع عن قضـاياها           
                                                                                    فتم ذكر القتال يف املقال على استحياء ، واملعلوم عند العقالء أن آلة املواجهة                ]                                أمام العامل وفضح خطط العدو    

                                                             ة والقتال والرتال ، وعلى هامشها تقوم حـرب اقتصـادية                                                          األوىل بني أي قوتني متصادمتني هي اآللة العسكري       
                                                                                              أما أن يأيت بوش بدباباته وطائراته ليقصف املسلمني العزل ويبيدهم ويقتل رجاهلم ويستحيي نساءهم           !!          وثقافية  

ٍ                   مث نرد عليه بأساليب اقتصاديٍة وثقافيٍة وتوعيٍة خبططه ، فعندئٍذ لن جتد سوى األصفار                ٍ       ٍ        ٍ                          .  
                                                                  ً                       اإلسقاط النفسي ومن املغالطات الكبرية يف الفقرة الصغرية اليت نقلتها آنفاً من كالم سفر قوله              ً       وامتداداً ألسلوب 

  "                             على هجاء املشركني ويقـول        )                 رضي اهللا عنهما      (             ً                    كان حيث حساناً وكعب بن مالك                    ورسول اهللا     [   : 
                ً ن عمره كله جماهداً     كا                                                  وأخرب أن ذلك أشد على املشركني من وقع النبل وهو       "                          اهجهم وروح القدس معك     

     .  ]                                              يف سبيل اهللا مع أن أيام املعارك معدودة على األصابع 
   :                                                                                    الذي كان يقول كما يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضـي اهللا عنـه                       حممد     ..            سبحان اهللا   
      ين، وال                                                                   والذي نفسي بيده، لوال أن رجاال من املؤمنني، ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا ع   (  :       يقول         مسعت النيب 

                                                                                              أجد ما أمحلهم عليه، ما ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا، والذي نفسي بيده، لوددت أن أقتل يف سبيل اهللا مث 
   )                                             أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل

   !!                                                         نيب كرمي هذا شأنه تأيت لتقول عنه إن أيام معاركه معدودة ؟
                                                                        اركه معدودة وهو أنه ال يريد أن يكسر قلوب أصـحابه الفقـراء الـذين ال                                            إنه بين هنا السبب يف أن أيام مع       

                                                                                 يستطيعون الغزو معه ، بعد هذا تأيت لتقول إنه اهتم حبسان وكعب وكانت معاركه معدودة ؟؟
                                           ملاذا هذا التضليل النفسي للمتلقي والقارئ ؟؟    ...          سبحان اهللا 

                                                       ا بعد اهلجرة قرابة العشر سنوات ومع ذلـك فعـدد                                 كثرية فاملدة اليت قضاه                                  ومع ذلك فقد كانت معاركه      
          لـوال أن     "     :                                              معارك أو سرايا يف كل عام وكان يقول           ٣                                                  الغزوات والسرايا فيها يزيد على الثالثني مبعدل        

                   ً                                               تغزو يف سبيل اهللا أبداً ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة                     ٍ      خالف سريٍة     ت   قعد            املسلمني ما             أشق على   
     .               بأيب هو وأمي              رواه مسلم ،    "         لفوا عين                  ويشق عليهم أن يتخ

                                                          أن الذي عهدناه من أعدائنا أم أذكى من أن يدعوا لنا أي جمال   :                                                  النقطة الثانية يف الرد على كالم الشيخ سفر        
   .              ً            ً                           للتقدم عسكرياً أو اقتصادياً أو يف أي جمال من جماالت القوة 

                                                          النظام العريب أو اإلسالمي الوحيد الذي ميكن أن يكون              ماهو  :                             ً                ففي اجلانب العسكري نالحظ أموراً مهمة منها      
                 على تقنيـات    –                   أو ذلك البلد     –                                                          للغرب ؟ والذي بالتايل ميكن من خالله أن حتصل األمة                    ٍ    أو عميلٍ          ٍ  ليس خبائنٍ 

                                  اال العسكري وإمكاناته املتطورة ؟ 
                                  تاك فتعالوا لننظر كيف تعامل الغرب                                                                        مث لو سلمنا بأن هناك بعض احلاالت الشاذة الباحثة عن السالح املتطور الف       

   ..                 مع بعض هذه احلاالت 



 

 ٣٠

 

٣٠  

           ً              وجد مـذبوحاً بشـقته يف                                                   ً                                   فعلى سبيل املثال الدكتور حيي املشد الذي كان متعاوناً يف الربنامج النووي العراقي          
   )                                 صورة مروعة للموساد من الداخل-              عن طريق اخلداع   (                              والقصة بكاملها موجودة يف كتاب    (   ...      باريس 

                                          ً                                                             كتورة مصرية بارعة كان عندها مشروع جبار جداً وهو إنتاج الطاقة الذرية من مـواد خـام غـري                           وهناك د 
                   إن املوضوع عبارة عن                                          مسرية موسى لقيت نفس املصري األليم وقيل          .                               مثل النحاس وغريه ، وامسها د       )             اليورانيوم   (

     ...            حادث سيارة 
                                               افقوا على منحهم جنسيات غربية وبالتايل بذل                                                                    وهناك كثري من العلماء العرب مورست عليهم ضغوط كبرية ليو         

                                                                                                 كافة التسهيالت هلم وفتح أبواب املعامل واملختربات هلم واحلصيلة بالطبع هلذا البلد الغريب ، فاستسلم كثري منهم 
   !!                           ً و علمت مبا لديه العتقلته فوراً                 ً                              هلذه الضغوط خصوصاً أن احلكومة لديه يف بلده األصلي ل

                                                                          الطاقات إمنا أتى من خيانة احلكام ألمتهم ، وانصياعهم للغرب الكافر ، ورفضهم أن                       وكل هذه الضغوط وإهدار 
                                                                     ً                                         متارس أممهم عملية التقدم واالزدهار إال يف ركاب الكافرين ويف جوانب ضيقة أيضاً ، ليس منـها بالتأكيـد                   

  .                       جوانب السيطرة العسكرية 
                           ّ                         كري عرب الطرق السلمية والتعلّم واجلهود الذاتيـة                                                                       فحصل من هذه األمثلة أننا كلما أردنا التقدم يف اال العس          

 ١                                                                ً    وقف الغرب حجر عثرة هلذه اجلهود ، فكيف ميكننا أن نتطور ونتقوى عسكرياً ؟؟ 
                               ً               حاولت النهوض واالرتقاء اقتصادياً ، وجنحت       –                          النمر اآلسيوي املستقل     –                                   ويف اال االقتصادي هاهي ماليزيا      
              أرجعت االقتصاد   )      سورس   (                         ً                  صابة املرابني العامليني ممثلةً يف التاجر اليهودي     ً      ً                     جناحاً باهراً ولكن ضربة واحدة من ع

    ...                             اليزي إىل الوراء سنوات وسنوات   امل
                                                                           كلما حاول هؤالء الدعاة أو غريهم العودة باألمة إىل اهللا وتسوية الصف             –                   إن صح التعبري     –                  ويف اال الثقايف    

      ٌ              ٌ             ، سجونٌ ومعتقالت وسـياطٌ وكـالب        !                    يهم أبواب اجلحيم                                                 ونبذ املعاصي واملوبقات والكفريات انفتحت عل     
    ٌ                                                          ً                                 وحالٌ بئيسة ، أضف إىل ذلك تسلط اآللة اإلعالمية الغامشة واليت هي غالباً بيد احلاكم على املسلمني ، وحماولتها 

    ً                                                           فضالً عن ترسيخ فكرة مقاومة عدوهم أو حىت حتييدها ، بل جتدها حتض على –                           مسخ دينهم وهويتهم وثقافتهم 
                                                                                           ون والذل ، وتشجع على احلوار بني خمتلف الديانات ، وهكذا دواليك يف سيل دعوات شىت صاغت عقول            الرك

  –                                                                 ، وحىت عندما حاول هؤالء الدعاة إدارة بعض الوسائل اإلعالمية         -                             ً      ً       جهلة املسلمني وأثرت عليهم تأثرياً بالغاً       
           ً                ا التقين أوالً مث يف صدعها باحلق                              ً               خرجت هذه الوسائل ضعيفة باهتةً يف حجمه       –                         حتت إشراف طاغوت احلرمني     
                            ً              ً         يف أحايني ويف أحايني كثرية فساداً يف الفكر وجبناً        –     ً                     خوفاً من مقص الرقيب      –     ً                              ثانياً مث يف متييعها لقضايا األمة       
واستسالماً ، وأيضاً ارتكب عر          ً        ً         ابوها الكثري من احملاذير الشرعية ، كل هذا مقابل آلة إعالمية جبارة يديرها يهود                                                                          

                                              ً      ً                                                  مل وتعربها لنا حكوماتنا وحيرصون على إعطائنا جرعةً يوميةً منها كل احلرص فلها مفعول على الشعب                         هذا العا 
       !! .      ألفيون         كمفعول ا

            ً                                                                                     ولو أن منصفاً تأمل يف األثر الكبري واهلائل الذي أحدثته غزوات نيويورك وواشنطن يف قلوب املسلمني ، وكيف     
                                                              والتحاقهم بركب ااهدين ، لعلم السبيل الصحيح إليقـاظ                                                       سامهت يف عودة كثري من الشباب إىل دينهم بل        

                                                
 .وأما قنبلة باكستان فنسأل اهللا سبحانه أن يطلق سراحها من أيدي اخلونة  1
 



 

 ٣١

 

٣١  

                                                  ، إن هذه الغزوة املباركة لو نظر إليها املنصف مـن   )                   حىت ترجعوا إىل دينكم       : (                             األمة ، ولتأكد من قوله     
      جانب إعالمي وفكري فقط لعلم أن أثرها على األمة أكرب بكثري من أثر تلك املشاريع السلمية املتخاذلة ، سواؤ                                                                                                        

          ودخـول  –                       وهو مايدندنون حوله   –                                                                           كان هذا األثر على صعيد إحياء األمة اإلسالمية ، أو على صعيد الدعوة              
الناس يف دين اهللا أفواجا ، ورحم اهللا الذهيب                                       اإلنصاف عزيز     : (           إذ يقول            ( .    

                              ً                            هل يعقل أن خيطئ املشايخ ؟ إذاً ماهو السبيل إن كنتم صادقني ؟
                                                                          نا كلما أردنا التقدم والنهوض واإلصالح انتبه العدو وأمخد تلك احملاوالت يف مهدها                             حصل من الكالم السابق أن    

                                      وقبل أن يشتد عودها ، فما هو السبيل ؟؟
      حنـالل    اال                                تفرض الربا والزنا والعهـر و                                                                         ما هو السبيل يف ظل حكومات خائنة كافرة مبا أنزل اهللا على نبيه              

     ً                                          ائياً وتظهره يف ثوب اإلسالم السمح الرحيم املعتدل ؟؟                       عتقادي وتروج لكل ذلك دع                اخللقي والفساد اال
                                                                           أغلقت البنوك الربوية وحمالت القمار والدعارة وبيع األغاين وامللـهيات           –              أي حكومة    –               ً     باهللا لو أن حكومةً     

          ال سرقته –                                                                                          بشكل عام ، ومكنت للعلماء الصادقني واملصلحني ، واهتمت باإلصالح اإلداري وتنمية املال العام         
                                                      ً     ً                               واستثمرت شباا وأبعدت عنهم شبح البطالة وكونت منهم جيشاً قوياً للدفاع عنها ، وأهم من ذلك كله   –   !! 
                       أي فساد سيبقى آنذاك ؟   :            حينها قل يل     ...   ّ                                  حكّمت شرع اهللا ومل توال الكفار واملرتدين   : 

                      كان الختياره يف الشريعة                                                        ً                 إن كل اخلطوات الفعلية والكبرية لإلصالح واإلفساد موجودة فعلياً بيد احلاكم ولذلك 
   .            أمهية بالغة 

                  ما هو السبيل ؟       ...                نعود إىل سؤالنا 
                                                    ما هو السبيل ؟ يا دعاة الصحوة يف ظل هذا اجلو املظلم ؟ 

ٍ                                                    ما هو السبيل وحنن كل يوم نزداد ضعفاً ؟ كل يوم والغرب يركبنا يف قُطٍْر جديد ؟ كل يوم والفساد واإلفساد                      ْ ُ                           ً                                  
           طاين خميف ؟                      يف األرض يتزايد بشكل سر

   ..                        أما أنا فقد وجدت اإلجابة             الطريق ؟ ا                      ً                    هل مازلتم تتساءلون فعالً ؟ هل مازلتم مل تعرفو
   ..                                         بل لقد وجدها الكثري من أبناء األمة الشرفاء 

ِ           أميت يا منبت الرمِح أمـا                       
                            طاملا رددـا يـا أمـيت       
ِ      ً         تشِف ِغالً تطِْف ناراً وا      ْ   ً  ِ   ِ    
                            وبه أسالفنا سادوا الـدنا    

 

             ىب فـانتقمي         ل الز          بلغ السي  
ِ       هلجةُ السيِف بليغُ الكَِلـِم       َِ    ُ      ِ      ُ    
ِ        إن ينادى اد لبى فـاعلِم                             
ِ           َ ِ      فانزعي عنِك رداء السـلَمِ               

 

    ...       وسلكوه     ..                 لقد وجدوا السبيل    ..        اهللا أكرب 
                                                            ً                                         لقد ارتقوا يف معارج البطولة والفداء ، هاهم يعرضون رؤوسهم مهراً للحور ، ويبذلون دمـائهم وأمـواهلم يف      

ٍ       ن النساء واألطفال والشيوخ الذين انتظروا مساعدة وعون املشايخ فأمدوهم ببياٍن عاجل             سبيل الذود ع                                                                       !..    
 
 



 

 ٣٢
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            انقالب اآلية 
                                                                                                لقد كان دعاة الصحوة قبل عدة سنوات يستهزئون مبؤمترات القمة العربية واجلامعـة العربيـة                   !!           سبحان اهللا   

     ً                                     هنيئاً ياقوم ستحرر األقصـى ، فتنطلـق          !  !                                                       انظروا لقد خرج علينا عصمت عبد ايد ببيان عاجل            :          ويقولون  
   !!            إنكم مضحكون   :                          واآلن جاء دورنا لنقول لكم     !!                                               الضحكات وتتعاىل من هنا وهناك يف استنكار واستهجان 

      ً  إجياباً –                                                       ّ                                 تأمل يف األحداث العظام اليت حدثت خالل الثالث السنوات واليت أثّرت بالغ التأثري على أمتنا اإلسالمية 
                            لذي فعله املشايخ من أجلها ؟    ا                                      ت تداعياا إىل اللحظة مث أمعن النظر يف ما        ومازال–     ً وسلباً 

  .                              ً         بالتأكيد سريتد إليك البصر خاسئاً وهو حسري 
                             إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت          : ((-                                        كما يف سنن أيب داود عن ابن عمر          -   ل        يقو                 نسمع نبينا                    وحنن نتعجب إذ  

          مث نرى بعد    ))                                           سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم                                         أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد  
                                        وإقامة احلمالت الضخام اليت تتكلف املاليني        !!                                                                ذلك سيل املغالطات اهلائل من حصر للجهاد فيما سوى القتال           

        لة خبطر                   توعية األمة اجلاه       !! ١                                 ٍ                    إقامة دعوى على بوش وبلري يرفعها حماٍم يهودي ماهر          :                         وذلك حلصد نتائج منها     
  –                                                                أي جهود الشباب املتحمس الذي يريد الدفاع عن دينه بالسيف والسنان –             احتواء اجلهود    !!                احلملة الصليبية 

   !!                                                    يف محالت منظمة سلمية تقاوم احملتل بالطرق الشرعية السليمة 
   :                                   وهكذا دواليك ، وقد حق لنا أن نقول 

ِ  زمان  رأينا فيه كل العجائب   ِ  فوق الذوائب              وأصبحت األذناب             ٌ                                 
                                            ً         ً         ً                   ٌ                          فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وحنن ال نقول هذا صراخاً أو صياحاً أو تشكياً ، فكتيبة اهللا منصـورةٌ منصـورة ،               
                                                                                              ولكنها حماوالت فقط لفضح هؤالء ولكشف الدور الذي رضوا ألنفسهم التلبس به يف هذا الوقت الذي تكالب      

  .      ئصاهلا                                             فيه أعداء األمة عليها كلهم يريد اجتثاثها واست
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 -                                                 والذي هو متفرع  من احلملة والذي هو من طبيعة عملها-يل عندما زاره بعض أقرباء سجناء جوانتناموا ، وسألوه عن مشروعه إلطالقهم  هذا نص كالم سفر احلوا1

 !! فأجام ذا اجلواب ، وليت شعري أين سيقضي ذلك احملامي اليهودي ليلته بعد رفع قضيته ، هذا إذا رفعها 
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                                                                                                           احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على الضحوك القتال املبعوث بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا                  
   .                وحده ال شريك له 

ِ       ا ديناً ومذهبا ، والِذلّةُ واهلوانُ طريقةً للحياة ومسلكا ، يولد من رِحم هذه                         ُ            يف هذه األعصار اليت أصبح اجلُبن فيه                                 ً      ُ       ُ ّ ِ              ً      
            ٌ       ِ    َ      ِ              ٌ                                                               الظلمات رجالٌ حيملون ِمشعلَ اهلدايِة واخلالص ، رجالٌ ارتضوا أن ينريوا الطريق ألمتهم بدمائهم وأشالئهم ،                

                 ، ومـن هـؤالء                        أثر الناس عليهم                                                              جبمامجهم ، فرمحة اهللا عليهم ، ما أطيب شأم وما أقبح                                وميهدوا هلا الطريق    
   .                   صاحبنا محزة الشهيد 

   :            امسه ونشأته 
       ) .      ِ   أبو ِعيده  (   ،    )             محزة الشهيد   (                               تركي بن ناصر بن مشعل الدندين ، 

                            ً                  ً                 وا نشأ ، وكان رمحه اهللا متفوقاً يف دراسته ، معروفاً بـني               )              سكاكا اجلوف     (                                ولد رمحه اهللا يف منبع األبطال       
ِ                  ٍ              ٍق عاٍل وسريٍة محيدة ، وقد سِجن أثناء دراسته ملدٍة تق                            أصحابه وزمالئه خبل                 ٍ     ٍ                        ٍ             ترب من السنة بتهمة شريفٍة وهـي       ٍ    

                    وقد كان رمحـه اهللا       )                   العلوم الطبيعية     (                               ْ ِ                       وقد أكمل دراسته  الثانوية يف خلْوِته واختار قسم               ) !!             حيازة سالح    (
   .                    يريد التخصص يف الطب 

   :                    أرض العزة والكرامة    ..           أفغانستان 
                                                                                                     دنا رمحه اهللا إىل أرض الرباط يف أفغانستان قبل غزوة سبتمرب املباركة بستة أشهر ، والتحق مبعسكر                           انطلق شهي 

     .                                            الفاروق ، وحصل فيه على دورات عسكرية متقدمة 
                        يف هذه احلـرب وكـان                 رمحه اهللا        شارك                                                                  وبعد وقوع غزويت نيويورك وواشنطن وبدء احلرب الصليبية اجلديدة          

                                                                     ً          رمحه اهللا حنسبه واهللا حسيبه من الذين طلقوا هذه الدنيا وزخرفها ، وكـان واضـعاً                                  كالليث إذا رأيته ، وكان    
                                                                                                 جعبته على صدره ال تفارقه ليل ار ، و قد كان رث الثياب مل ميسه املاء منذ أسابيع وهو فوق شواهق اجلبال ، 

                            ده العمليات االستشـهادية أو                                                 قلبه ووقته وحياته ، وكانوا يف اجلبهة إذا ذكروا عن  :   َ                        ملَك اجلهاد عليه كل شيء     
   .                                  ً    الشهادة يف سبيل اهللا ذرفت عيناه توقاً هلا 

  :                                               يف زرمت وهي آخر حمطة كانت له يف أفغانستان وقال له                 قابله أحد اإلخوة 
   ما  :                  فدمعت عيناه وقال ،                                                        أي إىل خارج أفغانستان فقد صدر هلم األمر باخلروج           –                               أال تريد أن ترتل مع إخوانك       

  .     ُِ  ً                                                                    يقية إال عند هؤالء األبطال ، ولكن يف آخر األمر نزل وكان ذلك أمراً أُِمر به من األمري               عرفت احلياة احلق
   :                 العودة إىل الوطن 

                                                                                                             قبل عودته رمحه اهللا إىل اجلزيرة ، قبضت سلطات النظام الطاغويت املرتد على بعض الشباب العائدين من أرض                  
      ً  وأيضاً                                                    مور منها أم قابلوا األخ محزة الشهيد يف أفغانستان                                                            أفغانستان ، وبعد تعذيبهم والضغط عليهم اعترفوا بأ       

  .                                  أنه كان ينوي العمل داخل بالد احلرمني 
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                                        رمحه اهللا عن اقتحام السـاحة ، فاسـتخدم              محزة الشهيد                                                       وعندما وصلت هذه األخبار إىل البطل مل تكن لتثين          

                                            ة العربية لبدء مشروع اجلهاد داخل جزيرة العرب                                                      البطل رمحه اهللا بعض األوراق الثبوتية املزورة ودخل إىل اجلزير
                                                         ، فدخل اجلزيرة وبدأ العمل يف هذا املشروع النبيل الشريف ، غري                 اليهود والنصارى                      ، وتطهري أرض اإلسالم من 

                                                                                                                أن وكالء أمريكا وعمالءها يف املنطقة بدأوا مبطاردته ومالحقته ، غري أن هذا مل يثنه عن عمله ، كما حيـدث                     
              فإذا عـاد إىل               من بالد اإلسالم                           ً      ً                               من الشباب ، جتد أحدهم أسداً هزبراً يف أفغان و الشيشان و غريها               عند كثريين 

                                      هلذا الصائل على دينه ونفسـه بـل                                                                                  بالد احلرمني وطلبه جنود فرعون جتده يسلم نفسه بال أي مقاومة أو دفع              
   .       وعرضه 
   :                       بداية املواجهة العلنية    ..         أشبيليا 

                             شرق الرياض ، وكانوا حتـت        )          أشبيليا    (                                              بعض مراحل العمل يف أحد املنازل يف حي                                  كان اإلخوة قد نزلوا يف    
   .                      إمرة األخ تركي رمحه اهللا 

                                                                                              ويف أحد األيام شعروا ببعض احلركة يف اخلارج ، فاستطلعوا األمر فوجدوا بعض قوات الطاغوت فـد بـدأت      
          وخرجوا      ً                      وفعالً بدأ اإلخوة باالنسحاب             باالنسحاب                                                            بالتجمع يف اخلارج ، وعلى الفور أصدر األخ تركي أمره           

   .                            من املوقع حبفظ اهللا مل ميسهم سوء 
                   وهي الـيت ظهـرت       )        هوندا    (                                                                                 وأما ما كان من األخ تركي فقد ركب هو وأربعة من إخوانه سيارة من نوع                

      عليهم                                                                                                     صورها يف الصحف احمللية ، وخرجوا من البوابة الرئيسية ، وعلى الفور بدأ جنود الطاغوت بإطالق النار          
                                       كانوا حماصرين للبوابـة منـهم ،         ن                                           بإطالق النار وبكثافة عليهم ، فهرب الذي             اهللا                             فرد عليهم األخ تركي رمحه    

                                حدى سيارات املباحث وفيها اثنني من                                            اخلروج من احلي واستمرت املالحقة من بعيد إال أن إ               ومتكن اإلخوان من 
             إجبارهم على                                     م بسيارة األخوة من اخللف حماولني                                                  قد جترؤا فاقتربوا منهم حىت ارتطمت سيار                   كالب املباحث   

     ،                                                                     اهللا ، ورماهم بعدة طلقات وكانت إصابته ناجحة أردمـا قتـيلني                   رمحه       عيده                              التوقف ، فاستدار األخ أبو      
     .       من معه   و ً اً              وأجنى اهللا تركي )                 يف الدائري الشمايل   (                      بالفاصل بني الطريقني  ت    رتطم                 واحنرفت سيارما وا

    :             اشتداد الطلب 
                                                                                                         وبعد أن أدرك الطواغيت عجزهم عن القبض على األخ تركي رمحه اهللا ، نشروا صورته ضمن جمموعة مـن                   
                                                                                                               خيار ااهدين ، فاشتد عليه الطلب ، وجرت عليه سنة اهللا يف أتباع الرسل من نزول الضيق واحلرج بساحتهم                   

           ّ                              م دينه ويزكّيهم ، ومل يكن ذلك الطلب الشديد                                                          واشتداد البالء عليهم ، حىت يرفع اهللا درجة أولياءه ، ويميز خدا
    .                                                                                            على األخ محزة الشهيد من الطواغيت إال ملا علموه من تفانيه يف خدمة دينه واجلد واالجتهاد يف طريق اجلهاد 

   :             بسالة نادرة 
         لقتال                                          وكان حيرض الشباب على اجلهاد والعمل                                                                       من مظاهر شجاعته الفائقة رمحه اهللا أنه كان أثناء فترة الطلب          

                                      ً                                ع علمه بأنه مطلوب ، ومع علمه بأن كثرياً من هؤالء الشباب مراقب من املباحث                  اليهود والنصارى م
                                                                                                             ومن القصص اليت حدثت له أثناء فترة الطلب واليت تدل على عظيم شجاعته واستبساله ، أنه يف إحدى املرات               

                                 يارته وتقدم دون أن حيتمـي بأيـة                                                                  حوصر هو ومن معه بني فكي كماشة من سيارات املباحث ، فترجل من س     
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                                                                ً                                                   سواتر وبدأ يف رش أولئك األنذال اجلبناء والذين كانوا يف املقدمة ، علماً بأم جمموعة كبرية ، ولو أن أحدهم                    
                  لكنـهم هربـوا   –               ُ                      ألنه كان مكشوفاُ وبدون أية سواتر     –        ً                                          ثبت قليالً وأطلق على األخ تركي ألصابه يف مقتل          

                                                                                      يم جبنهم أن الفرقة اليت يف املؤخرة عندما رأت ما حدث هربوا على الفور مع أن                                              كالفئران ، ومما يدل على عظ     
                                     ً                                                         األخ تركي رمحه اهللا مل يطلق عليهم وال رصاصةً واحدة ، وهل تظن أيها القارئ الكرمي أن القصة قد انتهت هنا 

ٍ                                                         ؟ يف حالٍة غري حالة األخ تركي ومع رجٍل غريه رمبا يكون اجلواب نعم ، أما والبطل تر                                         كي هو املنازل لألعداء           ٍ                         
                   وأخذ يالحقهم برصاصه    !!                      فلول جمموعة املباحث   د            ً                                             فاإلجابة حتماً ستختلف ، فقد تقدم رمحه اهللا وأصبح يطار         

   .                                                                                  حىت تعجب اإلخوة الذين كانوا معه يف السيارة من ذلك أميا عجب ، فعليه من اهللا واسع الرمحات 
  :                                                        ملباحث وعباد الدرهم والدينار ، وإذا قال له بعض الشـباب                          ّ                        كان رمحه اهللا ال يرضى أن يسلّم نفسه خلنازير ا         

                                               ً      ً                                        ملاذا ال تسلم نفسك ؟؟ جتد األخ محزة الشهيد يغضب غضباً شديداً من ذلك ، وكان معه فتوى بأن ال يسـلم     
                                                           اللهم إين أسألك شهادة يف سبيلك تعز ا دينك وتغـيض ـا            : (                                            نفسه حىت ميوت ، وكان يردد هذا الدعاء         

                                    مدير العالقات العامة بوزارة الداخلية   )              سعود املصيبيح   (                    ، وقد صرح عدو اهللا ١               صدق اهللا فصدقه اهللا  )        أعدائك 
                                                                                              السعودية الصليبية بأن الذي قتل تركي الدندين يستحق وسام شرف ، فسبحان من استجاب دعاء األخ محـزة    

   .                              الشهيد وأغضب ارمني باستشهاده 
   :           كرم األخالق 

        ً        كان كرمياً يشهد     :      ً   ُ ُ        ً                                       كرمياً خلُقُه ، رضيةً نفسه ، حيدث عنه أحد أصحابه            –                بداية سريته                     كما أسلفنا يف   –     كان  
ٍ            من ماٍل وغريه     –                                          له بذلك كل من عرفه ، وما كان معه           ِ                                ليس له ولكن إلخوانه يؤثِرهم على نفسه ، وامتاز          -                              

                        و خيطئ عليـه أحـدهم إال                              ً                                                   رمحه اهللا وتقبله بأنه حساس جداً يف عالقته مع إخوانه فما أن خيطئ على أحدهم أ          
ٍ                   ٍ           استسمح منه حىت ال يكون يف نفس أحٍد عليه شيء ألجل لعاعٍة من الدنيا            ذهب إليه و                              .  

    ]          صوت اجلهاد   [                                                                                            تتمة الترمجة يف العدد القادم بإذن اهللا تعاىل ، وفيها استشهاده ومراثيه رمحه اهللا تعاىل 
 

           
 

   
           

 "صوت اجلهاد "   :موقع 
 خمتص بشؤون اجلهاد وااهدين يف جزيرة العرب

                               وحمر ض للمؤمنني على قتال الصليبيني

                                                
  .          ًى اهللا أحدا حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي عل 1
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 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد

                    ُ                                                     ٍ     فقد سبق  احلديث  عن املقصد األو ل من مقاصد اجلهاد وهو دفع الصائل ، واحلديث عن صورة  من  
ٍ            صور  دفع  الصائل  ، وهو دفع الصائل من جند  الس لطان  إذا صال ، واحلديث  اليوم عن موجب  من موجبات               ُ                  ِ         ِ                         ِ        ِ     ِ   
ِ                            َّ        َ اجلهاد ، ومقصد من مقاصده ، وصورة  من صور  عدوان الكف ار  على املسلمني ، وهو دخول الكف ار جزيرة    َّ            ِ        ٍ                              

، وحشدهم احلشود الربية والبحرية واجلوية ، يف كل                                                      العرب اليت حر مها اهللا عليهم ، وإقامتهم القواعد العسكري ة 
 .شرقها وغرا ومشاهلا وجنوا:   ٍ                      جهة  من جهات جزيرة العرب 

"                            أخرج وا املشركني يف جزيرة العرب: "وقد كان من آخر وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل موته   
 .                                          وهذا أمر  منه صلى اهللا عليه وسلم يقتضي الوجوب

ِ  رب مرك ب  إضايف  من جزأين        ُ    وجزيرة  الع          ٌّ      ّ       : ا  جزيرة ، والعرب ، فأم ا اجلزيرة  فهي اسم  ألرض  ي حيط    ُ      ٍ            ُ                            
   ُ          ٍ                                                                                املاء  من كل جهة  ، ومنه جزيرة العراق ، وهي ما بني دجلة والفرات ، وجزيرة العرب املذكورة يف احلديث ، 

رة القاموس ، وحبر الشام هو املسمى ما أحاط به حبر اهلند وحبر الشام ، مث دجلة والفرات ، كما هي عبا: وهي
                                                     َّ                                            اليوم بالبحر األمحر ، وحبر اهلند هو احمليط اهلندي وكأن ه أحلق به حبر فارس ال ذي يسم ى اليوم اخلليج العريب ، ومل 
                                                                                                 يذكر اللغويون غري هذا القول وإن تفاوتت عبارام يف بيانه ، وتسميتهم جزيرة العرب باسم اجلزيرة إما أن ه 

                                                                                              ز إلحاطة املاء ا من أغلب جهاا ، على عادة العرب يف التوسع يف مثل هذا الباب ، وإم ا أن هم عد وا دجلة   جتو 
ِ                     ُ   وهو ال ذي مرج  البحرين  هذا عذب  ف رات  وهذا ملح  ﴿:                                           والفرات حبر ا كما جاء ذه التسمية قوله تعاىل               َّ      

 .         َّ                      ومعلوم أن  العذب الفرات هو النهر ﴾ ُ   أ جاج 
ِ                                                  َّ      ٍ  ح تسمية جزء  من األرض  باجلزيرة مع كون املاء ال ي حيط به ، وليس بقربه حبر  إال  من جهة  وال يص          ٍ          

ِ         َّ                   ٌ                           واحدة  من جهاته ، ليس هذا يف لسان  العرب  ، وإن ما ي تصو ر أن تشتهر جزيرة  باسم جزيرة العرب مث  ي طلق        ِ                           ٍ    
                                   َّ     جماز  نادر  يف االستعمال ال ي صار إليه إال  أن                 ِ               ٍ                        االسم وي راد به بعض  أجزائ ها خلصوصي ة  فيه ، وإذا كان هذا فهو

                           ٌ                                                     ٌ     ٌ    ً ت رج حه على احلقيقة قرينة  ، ولعل هذا هو مستند من فس ر جزيرة العرب بأرض احلجاز وهو قول  باطل  عقال  
ِ           ونقال  ولغة  وشرع ا على جاللة  بعض  من قال به     ِ              ً     ً     . 

ٍ          ٌ  واسم اجلزيرة الوارد يف احلديث  ورد  على أرض  هي جزيرة  ال              ِ                                  ً  يعرف أكثر املخاطبني أو بعضهم جزيرة                           
ِ  غري ها ، وهي جزيرة العرب ، وهذه اجلزيرة  هي أرض  العرب               ُ                                     : قحطاني هم يف اليمن منها ، وقريش  وهوازن                                     

ٍ                       وغطفان ومن جاورهم من العرب وعام تهم من مضر يف احلجاز ، وربيعة  ومتيم  يف جند  وهجر والبحرين وأطراف           ُ                                                          
 .زيرة غريهمالعراق ، وليس يف اجل
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ٍ           وليس من العرب أحد خارج هذه اجلزيرة إال  شيئ ا من ربيعة ومضر ممن دخل بالد فارس  ، ومل تكن                                 ً    َّ                                    
ِ      ِ ديار ا هلم ، وبعض العرب ممن دخل الشام كالغساسنة من األزد  وهم قليل  يف أكناف  الروم         ٌ          ِ                                                    . 

ِ  غري ها ؛ فهي جزيرة  العرب                                        أن ه ال يسكنها غري  العرب ، وال يسكن العرب :                  فصح  يف هذه اجلزيرة        ُ                
                     َّ          ِ                          َّ                              باحلس  واملشاهدة  ، وصح  أن  اسم اجلزيرة مطابق  هلا يف اللسان ، وأن  امسها عند العرب جزيرة العرب يف 

ِ البلدان        . 
              َّ                                                                       وأم ا من قال إن  جزيرة العرب هي احلجاز ، فقد استند إىل إبقاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعض  

                                            َّ                        ِ     از كنصارى جنران ، وبقايا يهود اليمن ، فرأى أن  ذلك صارف  يصرف اسم اجلزيرة  إىل املشركني يف غري احلج
ِ       أرض  احلجاز  وحد ها       ِ   . 

                                 ُ                                 ُ        وال يصح  هذا االستدالل ، فإن كان قد أ بقي بعض املشركني خارج احلجاز ، فقد أ بقي بعض  
ٍ                             املشركني يف احلجاز مد ة  خالفة  أيب بكر  ، واجلواب عن هذا يأيت بإذن اهللا        ِ    َ                  واحلديث على ظاهره وعموم ه ،   ِ                        . 

                                                                         ٍ               وإخراج املشركني من جزيرة العرب ، أمر  من النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقي ده بوسيلة  من الوسائل ،  
            َ                                     َّ                                              بل هو مطلق  واملقصود خروج ه م من اجلزيرة ، ومعلوم  أن  الكافر الواحد الذي ال شوكة له وال منعة  م باح الدم 

ٍ                     ِ ِ                      ِ                               ه ألي غرض  ولو للتقرب إىل اهللا بدم ه  تقرب ا جمرد ا عن املنفعة الدنيوي ة يف قتل ه ، فإن كان أمر                  ُيف األصل ، جيوز قتل         
بإخراجه من جزيرة العرب كان قتله من امتثال ذلك األمر ، وإذا كان له شوكة ومنعة يف بالد املسلمني كان 

            ٌ     وسيلة مباحة  أو  بالقتال                  بت  أن إخراج املشركني           ِ                                          معتدي ا عليها جيب قتاله وجوب ا وليس على اإلباحة  فحسب  ، فث
     ٌ                                                                                    واجبة  ، وهي من أنفع الوسائل ملا حيصل ا من الردع للمشركني والتخويف هلم من دخول جزيرة العرب ، 
                                                                                         وهذا ما رأيناه بعد تفجريات الرياض ، حىت صار بعض الصليبيني يأمر بعض ا باخلروج وطلب مسؤولوهم ممن 

 .خيرجليس لوجوده ضرورة أن 
ٍ                         وإخراج املشركني من جزيرة العرب باجلهاد يكون جهاد  طلب  وجهاد  دفع  ، فأم ا جهاد الطلب فإذا             ٍ                                                 

                                                                                              ورد األمر على مشركني موجودين مقر ين بالشرع أو متروكني على ما كانوا عليه يف جاهليتهم قبل ذلك ، وأما 
    ُ             ً                     ً   دخول ه م فيها خمالفة  لصريح النهي ، ال داخال  يف جهاد الدفع فإذا دخل املشركون اجلزيرة بعد ورود األمر وكان 

                                                                                         املسكوت عنه قبل ورود النص ، وذلك مثل قتاهلم يف أرضهم إن كانت أرض ا حتت أيديهم قبل اإلسالم ، كان 
                                                                                          قتاهلم عنها وجهادهم فيها من جهاد الطلب ، وإن كانت أرض ا دخلوها بعد أن كانت بأيدي املسلمني كان 

                                                                              اد الدفع ، وأحكام االستدامة والبقاء ختتلف عن أحكام اإلنشاء واالبتداء ، ويثبت تبع ا جهادهم فيها من جه
 .                         ً        ًواستمرار ا ، ما ال يثبت  أصال  واستقالال 

ٍ         وإذا استبنت  هذا التفريق  بني حايل إخراج املشركني من جزيرة العرب ، ما يكون جهاد دفع  كما هو                                                                               
ٍ            اليوم ، وما يكون جهاد طلب  كما كان زم ن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، ظهر لك بإذن اهللا السبب يف                         

ٍ                                                                            تأخري عمر وأيب بكر  إخراج هم من اجلزيرة العربية ، وكون ذلك مشروع ا هلما جائز ا ، ألن جهاد الطلب جيوز                 
جهاد                                                                                   ً           تأخريه للمصلحة واحلاجة مع التزامه والعزم عليه ،  وعدم جوازه ملن وجدهم وقد دخلوا ابتداء  لدخوله يف 

ٍ                      الدفع ، وجهاد الدفع ال جيوز تأخريه حبال  من األحوال ، واهللا أعلم                                   . 
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                                                                                 وإخراج الصليبيني من جزيرة العرب اليوم ، اجتمعت فيه عدة م وجبات ، فمع خصوصية اجلزيرة  
بوجوب إخراج املشركني منها ، اجتمعت املوجبات العامة جلهاد الدفع ، فدخول املشركني بقوة هلم وشوكة 

ٍ     للجهاد يف كل بلد ، وأفرادهم إذا دخلوا ولو بال قوة وشوكة بال إذن من املسلمني يف أي بلد  غري موجب                                                                                
ٍ  اجلزيرة مباحة  دماؤهم ، أما اجلزيرة فيجب قتاهلم فيها حىت خيرجوا ولو كان دخوهلم بإذن من حاكم مسلم                                                                               ٌ            

يها شعائر كفرهم موجب لقتاهلم    ً                                                         فضال  عن الكافر العميل ، وختلية أجزاء من أرض املسلمني هلم ي قيمون ف
وإخراجهم ، وقتاهلم للمسلمني من هذه األرض واختاذهم هلا قواعد عسكرية موجب جلهادهم ، وكل من هذه 

 .يغلظ ويشتد إذا كان يف جزيرة العرب
ٍ         هذا ما يسر اهللا تدوينه يف بيان هذا احلكم ، وسنعرض يف املقال القادم بإذن اهللا إىل شبهات  ي وردها                                                                               

 .خالفون على هذا احلكم احملكم من إخراج املشركني من جزيرة العرب باجلهاد يف سبيل اهللامل
                                          َّ                                           واهللا أعلم ، وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وسل م ، وعلى آله وصحابته والتابعني هلم بإحسان إىل  
 .ليلة التاسع والعشرين من شوال عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف . يوم الدين

 
           


      احلرمني      بالد    من      احملتل       العدو       إلخراج    اهللا      سبيل   يف       اجلهاد       احلرمني       أبناء    من          وأبناؤكم         إخوانكم     بدأ    قد                  واليوم

       عليكم     خيفى   ال     أنه            احملتلة ، غري         مقدساا       وحترير      لألمة       العزة       إلعادة       املهمة     ذه        القيام   يف        ترغبون      أنكم    شك      ، وال
           العـدو ،          وقوات        املسلحة          النظامية        قواتنا    بني         التوازن      ً      نظراً لعدم         مناسبة        قتالية        أساليب       اتباع        تستدعي      رحلة  امل    أن

       يشارك        عصابات     حرب    شن      أخرى                  تامة ، وبعبارة        سرية   يف                احلركة ، تعمل         سريعة       خفيفة      قوات        بواسطة      وذلك
        اجلـيش         قـوات         جتنيـب         املرحلة     هذه   يف       احلكمة    من     أنه            وتعلمون  ،        املسلحة          القوات    غري    من       الشعب       أبناء      فيها

      يقوم     اليت        اجلريئة        القوية          العمليات     ذلك    من                   الصلييب ، ويستثىن         العدو      قوات    مع              قتال تقليدي    يف        الدخول        املسلحة
   ال                       التقليديـة ، حبيـث              بتشكيالا        نظامية      قوات      حتريك      بدون              فردية ، أي         بصورة        املسلحة        القوات    من       أفراد    ا

   يف       فادحة       عظيمة                 راجحة ، ونكاية       كبرية       مصلحة      هناك     تكن     مامل      اجليش     على     قوي      بشكل        األفعال      ردود       تنعكس
    أن      مـن         الشديد      احلذر        ً       ً       ً         مهزوماً مدحوراً مقهوراً ، مع            إخراجه     على                 بنيانه ، وتعني          وتزلزل        أركانه               العدو ، حتطم  

  .      مسلمة       دماء     ذلك    َ    تسفَك يف
          املعلومات    من     ممكن     عون    كل      تقدمي    هو        املرحلة     هذه   يف      منكم         ااهدون          وأبناؤكم         إخوانكم       يرجوه                 والذي

                                    عليهم ، وختذيل العـدو عنـهم ،                التستر      خاصة      األمن      رجال    من                   لعملهم ، ويرجون          الالزمة         واألسلحة        واملواد
  .     احملتل        العدو     على         ااهدين       إعانة      شأنه    من    ما             صفوفه ، وكل   يف         واإلرجاف

 ]هاد على األمريكان إعالن اجل: كتاب  [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
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                   وتذكره بعظيم فضل                    ً                                                           يفرح املؤمن كثرياً مبا قد جيريه اهللا على يديه من كرامات حتدث له وحتفزه                 :           أخي ااهد 

                    ُّ                                                        ً                                          اهللا عليه مع أنه ما كلُّ كرامة هي كرامة يف احلقيقة إذ قد تكون فتنة للعبد واستدراجاً له وغري ذلك ، ولكـن                       
                      وجل علـى خـري خلقـه                                                       يتطرق إليها احتمال غري الكرامة اليت امنت ا ربنا عز                              تبقى كرامة الكرامات اليت ال     

                                                   وعدم تأثره بتضليل وتلبيس املضلني حيث يقـول اهللا          "                 لزوم االستقامة     "                إا كرامة                              وأحبهم إليه نبينا حممد     
               ُ  َ  ُّ  ِ َ  ُّ ِ         ُّ ِ    َ            هم أَن يِضلُّوك وما يِضلُّونَ ِإالُّ أَنفُسهم وما يضرونك   ٌ َ  ِ َّ     َ           َ    ِّ    ُ  َ  َ  َ                   ولَوالَ فَضلُ اللِّه علَيك ورحمته لَهمت طَّآِئفَةٌ من             :     تعاىل

ِ  ْ   ِ     َ    ِّ    ُ  َ  َ  َ    َ     ُ    َ       َّ    َ                    ِمن شيٍء وأَنزلَ اللّه علَيك الِْكتاب والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللِّه علَيك عِظيمـا                  ْ       ِ ْ     َ    ّ    َ   َ    ٍ     ِ    ويف      
ِ       ّ    َ   َ     ِ        ُ  َ وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه والَ     :                                نبيه من هؤالء املضلني سعاة الفتنة                                 ً   السورة اليت تليها يقول عزوجل حمذراً    َ  

ِ     ِ      ِ    َ   ّ      ِ      َ   َ   َ  ْ  َّ      َِ    َ ِ   ّ    َ   َ    ِ           تتِبع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللّه ِإلَيك فَِإن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يِريد اللّه أَن يِصيبهم ِببعضِ                    ِ ْ    َ     َ           َ    ِ    
ِ  ُ  َ      ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس لَفَاِسقُونَ       َ َ   ِ            َِ  َّ  ِ    ِ  ِ  ُ        لة إال أن مؤمن  ي                                                   ورغم أن املؤمن يف كل األزمان يدرك عظيم هذه الفض              

                        ً        ً                                                                                     زمان الغربة أشد استيعاباً وإدراكاً لعظيم هذه الكرامة الربانية ، السيما حينما يرى كثرة املتساقطني حوله دون                 
                                     ً         ً        ً               ً          إال باهللا فيزداد املؤمن ذه املواقف إمياناً واعتبـاراً ، وجلـوءاً إىل اهللا وافتقـاراً ،                                 بلوغ املراد وال حول وال قوة     

                ً                                            يفعلون فترى مثالً اإلمام الراشد الفقيه املسدد املبشـر                  ً               ً       ً                         وازدراءاً لنفسه واحتقاراً ، متاماً كما كان الصحابة         
ـ                                       كثري النوح على نفسه واخلوف عليها                                      باجلنة والنجاة عمر بن اخلطاب            ة                              من موارد النفاق فيقول حلذيف

                                أدركت ثالثني من أصحاب الـنيب           : (  ة                                                                 نشدتك اهللا هل عدين رسول اهللا من املنافقني ؟ وقال ابن أيب مليك            
              ً             ً                           أحسن الناس عمالً وأكثرهم خوفاً وأشدهم حماسبة ألنفسهم                       فلذلك كانوا     )                               كلهم خيشى النفاق على نفسه      

                                                                               ومعرفة استحقاقه من العبادة واخلضوع أضعاف أضعاف ما يفعله العبـاد ،                                                ملا استقر يف أنفسهم من تعظيم اهللا      
    : (                                                      منهجهم هو املعيار الذي ال يعترب غريه ففـي احلـديث                    جعل الرسول                                  وهلذا احلس الرباين يف قلوم      

    : (            ؟ قال                        من هي يا رسول اهللا      :        قالوا    )                                                                       وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة             
           السيما إذا                                    ً                   أو فيما معناه ولذلك من كان مستناً فليسنت م            )                                                  من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب          

   .                     ّ              اشتدت غربة الدين وقلّ املساعد واملعني 
    :      ه اهللا                 قال ابن تيمية رمح  )                ً             ً                      بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء   (     نعم   :            غربة الدين     * 
                                            فإنه ما ارتد عن اإلسالم  طائفة إال أتى           :               إىل أن قال       ..                                                    أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه          ( 

                                                                                                              اهللا بقوم حيبهم جياهدون عنه وهم الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة يبني ذلك أنه ذكر هذا يف سياق النهي                   
ٍ  ن آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض    َ       َّ ِ يا أَيها الَِّذي      :                          عن موالة الكفار فقال تعاىل        ِ  َ           ِ  َ               ْ   ْ  ُ  ِ    َ  ْ       

          الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يمو             ِ  ِ َّ      َ ْ     ِ    َ   ّ    َّ  ِ    ِ    ِ َ   ُ      َّ              إىل قوله              :      ـدترن يواْ منآم ا الَِّذينها أَيي           ْ        ِ َّ      َ    
ِ    َ ِ               م عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي              ِ  ُ ِمنكُ       ِ  ِ َ ْ    َ    ٍ  ِ َ    ِِ   ْ    َ    ٍَّ ِ َ      ِ       ِ    ٍ  َ  ِ  ّ      ِْ      َ   ِ ِ ِ      

ٍ   َِ     ّ              ِ ِ     ِّ    ُ  َ    ِ سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه من يشاء واللّه واِس  ِ  َ   َ  َ  ُ     َ    ِّ     ِ  ِ  ِليمع ع   ِ       فاملخاطبون بالنهي عن ،                        
  .   هـ  .    أ ١ )                                             مواالة اليهود والنصارى هم املخاطبون بآية الردة 
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                                      وإن من إدبار هذا الدين أن جتفو القبيلة    (   :                                                            نعم إا الغربة الغريبة ومن مالحمها ما ورد يف احلديث عن أمامة    
                                             فهما مقهوران ذليالن ال جيدان على ذلـك                                                                       كلها بأسرها حىت ال يوجد فيها إال الرجل الفقيه أو الرجالن          

                                                                       ً       ً    وحينها ترتل رمحة اهللا الواسعة على أولئك الغرباء فيعوضهم اهللا يف هذه الغربة فضالً ربانياً       )      ً        ً   أعواناً وأنصاراً   
  :      قال   ه      أن                                                                       وهو مضاعفة األجور هلم أضعاف أجور بعض األولني ففي الطرباين الكبري عن ابن مسعود 

                                     وهؤالء القلة هم الطائفة املنصـورة        )                                 ً              مان صرب للمتمسك فيه أجر مخسني شهيداً منكم                         من ورائكم ز     ّ إنّ  ( 
                      ً                  لن يربح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة      (     قوله                            مسلم عن غري واحد من الصحابة     عند               حيث أنه ورد   

                 أولتهم حمبة اهللا هلم             ٍ                                     فجعل أظهر صفٍة هلم املقاتلة يف سبيله ، تلك الصفة اليت   )                            من املؤمنني حىت تقوم الساعة   
      ً                                فهنيئاً لك أخي هذه النصـوص الـيت          )                                     ً           ٌ                إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأم بنيانٌ مرصوص             (

  .                              يت تعدهم الفقر وتأمرهم بالفحشاء                 َّ                             حينما يستأنس البطَّالون بنصوص الطواغيت املظلمة ال ؛          تؤنس غربتك
                                                ب التغريات والتقلبات ؟ نعم ينبغي لك أن تستلهم من                              ما موقفك من دروس الزمان وعجائ    :               ولكن أخي ااهد

   :                 ً                                               هذه الظروف دروساً نافعة نسأل اهللا اهلدى والسداد فمن الفوائد ما يلي 
                              ً                   وال يقتضي هذا أنه إذا صار غريباً أن املتمسك به يكون       : ( -           رمحه اهللا   –                                         االغتباط بنعمة الثبات قال ابن تيمية        - ١

       تعاىل –             من الطيب قال     ) :      وطوىب   (   ،   )              فطوىب للغرباء     : (             يف متام احلديث                                 يف شر بل هو أسعد الناس كما قال   
- :         ٍآبم نسحو مى لَهطُوب    ٍ           َ     ُ                 فإنه يكون من جنس السابقني األولني الذين اتبعوه ملّا كان غريباً وهم أسعد                        ً           ّ                                              

  .  ـ  ه .   ا١   )-              عليهم السالم -                                                   الناس وأما يف اآلخرة فهم أعلى الناس درجة بعد األنبياء 
                                          وكما أن اهللا ى نبيه أن يصيبه حـزن أو             : ( -            رمحه اهللا    –                                                     عدم احلزن والضيق من حال الغربة قال ابن تيمية           - ٢

                                                                                                          ضيق ممن مل يدخل يف اإلسالم يف أول األمر فكذلك يف آخره ، فاملؤمن منهي أن حيزن عليهم وأن يكـون يف                      
                       َّ                من أحوال اإلسالم جزع وكلَّ وناح كما ينوح                                                      ضيق من مكرهم ، وكثري من الناس إذا رأى املنكر أو تغري كثري

  .   هـ  .   ا٢ )                                                                           أهل املصائب وهو منهي عن هذا بل هو مأمور بالصرب والتوكل والثبات على دين اإلسالم 
 َ     فَمـا      ِْ          َ  م تفِْلحونَ   َ   ّ    ْ  ُ     ْ  ُ  ِ    ْ    ِ    ْ    ِ   ْ        ِ َّ      َ    َّ ُ          يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُ                                     الصرب واملصابرة واملرابطة     - ٣

اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابا أَصواْ ِلمنهو   ِ  ِ       ِ    ّ     ْ    َ         ْ  ُ         ِّ     ِ  ِ     ِ      َ     ِ ْ        .     
                                                                                                  االنطراح بباب الغين الرحيم واالنكسار بني يديه بالدعاء واالستغفار فإن أعظم ما خيذل العبد ذنوبه ففي احلديث  - ٤

                          إنكم ختطئون بالليل والنهار    ..            إىل أن قال  ..                                              يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم        : (       القدسي
                        اللهم يا مقلب القلوب        : (                       ومن األدعية املأثورة                 رواه مسلم ،    )           غفر لكم                        ً                 وأنا أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أ     

                  اللهم أهلمين رشدي     (  :                ً    عية املأثورة أيضاً            ومن األد                                      وكان هذا من أكثر دعاء املعصوم         )                    ثبت قليب على دينك   
                                                                              قيوم ال إله إال أنت برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسـي                        حي يا     يا  (    )               وقين شر نفسي    

ٍ          طرفة عني وال إىل أحٍد من خلقك      ) .                              اللهم إين أسألك اليقني والعافية     ) (                 
يكون استقرار نعمه وزيادا فهو وحده املستحق للحمد  اإلكثار من محد اهللا على نعمه فعلى قدر محدك هللا -٥

  .                            ً       ً                                           يف األوىل واآلخرة فله احلمد ظاهرا  وباطنا  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 مالذي أبدأ به رساليت لك ؟ هل أواسيك ؟ هل أهنيك ؟ هل أسليك ؟..أختاه
    ..                                كال واهللا لن أقدم لك عزاء وال سلوى 

                                     الذي رفع هامته يوم تقزم أشـباه          ..                                  أجل فأنت هي زوجة ااهد البطل       ..       ً     مث هنيئاً لك    ..     ً    هنيئاً لك   :           لكن سأقول 
        ً                                فهنيئاً لك الشفاعة اليت ستأتيك من الشهيد  ..                          يوم دسوا رؤوسهم يف األوحال    ..                     وصال يف امليدان وجال      ..       الرجال
   ..                           فإنه يشفع لسبعني من أقاربه  –            إن شاء اهللا –

                    فأرضت را وأرضـت      ..                                        وقفت مع زوجها يف حمنته حىت النهاية          اليت  ،                      تلك الصابرة الراضية    ..   سها            فأنت هي نف  
                                 ً     بل من بني نساء العامل أن تكوين فراشـاً      ..                                  أنت اليت اصطفاك اهللا من بني أهلك        ..                  لك هذه النعمة         ً فهنيئاً  ،      زوجها

ـ                    واصطفاك بأن ترتل علي  ..                   باعوا الدنيا باآلخرة            اإلسالم الذين                 لواحد من شباب      ك                          ِ  ك هذه املصيبة واليت لو مل يأِت
                                                   ولعل اهللا قد كتب لك مرتلة عظيمة يف اجلنة لـن تناليهـا     ..        ً  ا أجراً م   ونع  ،                            ً     من زوجك إال هي لكفاك ا فخراً    

    ..                          فأحسين الصرب واالتكال على اهللا  ..              ها ذه املصيبة                         ِ بعملك مهما طال وكثر ونلِت
                   خائفون من أن تأخذي   ..                    خائفون مما فعلوا به م  وه  ،     جعهم                     ألنك زوجة الذي اقض مضا  ..                    ً إم ينظرون إليك شزراً

  .                 ً إنك ترعبينهم كثرياً  ..                                                   أو تريب أشبالك الصغار كما ترىب أبوهم على العزة واألنفة  ..         بالثأر له
                                                                           إين زوجة ااهد الذي طلبه الكفار عبيد اليهود وأرادوا شراءه من عبيدهم لكنه أىب   ..                 ً     فارفعي رأسك عالياً وقويل

                             كان بإمكانه العـيش يف أمـان     ..              أىب الذل واخلنوع  ..                أىب الدنية يف دينه  ،                        تنقل من العبيد للعبيد              أن يكون بضاعة 
                                                     ترعرع يف الرفاهية مث كرب وتزوج وأجنب مث مات ، وانقضى شأنه   ..                           بإمكانه أن يكون كأي إنسان ن  كا  ،       وراحة 

                                حيمل هم أمته مجعاء ومل يكن                          كان عايل اهلمة كان     ،                   ك اهلمة الدنيئة   ل          يكن بت      مل     لكنه  ..                     وطوته صفحات الدهر    
                لقد كان يتطلع     ..                      ها باهتة بالنسبة له    ئ                                 كانت احلياة هذه كلها على إغرا       ..                             ُ         يعنيه شيء ملا ظهر امسه ضمن من طُلب       

  .                           رمحه وامجعه بزوجه يف جنات عدن    م ا     فالله    ...                    ً هلا نعيم ال يزول أبداً   ..            إىل حياة أخرى
               كثر يف هذه     ً اً                       عزاؤك أن لك أشباه        لكن  ،               على اهللا درجته                                              لعل احلزن قد كوى قلبك على فراق زوجك أ           ..      أختاه
        ٍ  فكم من أٍم    ..                                                                                 فكلنا مثلك أخوات لك يف اهللا نترقب أن يأيت كالب الدولة ليفعلوا بأبنائنا ما فعلوا بزوجك .      الدنيا

ٍ                     ً        ً وكم من أطفاٍل حرموهم والدهم شهوراً وأعواماً  ،                 قطعوا نياط قلبها    سري                                   كم من أم منعوها من رؤية ابنها األ ل ب  ،            
                      اهللا مـن اليهـود             أعـداء                       كـل هـذا إلرضـاء         ..                                            يريدوا أن تراه وهو يئن من سياطهم           فال  ،      ً     ً  أشهراً طواالً 
          فإن دعوة    ..                             وارفعي كفيك بدعاء ال ينقطع      ..                                           حسبنا اهللا عليكم يا دولة الظلم والطغيان        :          فقويل معي   ..         والصليبيني

   ..                        وال تيأسي من إبطاء اإلجابة  ،                   وال تقنطي من رمحة اهللا   ..                             املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب
             وأوشك الليل    ..                            فإنه قد اقترب زوال الظلم      ..           أبشري أخية   :                                                      وأريد قبل النهاية أن أمهس يف أذنيك ببشارة عظيمة        

  ،                                                   سنطرد الكفار من أراضينا ونقتلهم شر قتلـة              ً وقريباً  ،              متنا املكلومة  أ   م   وآال  ،       ً              فقريباً ستمحى آالمنا    ..         أن ينجلي 
  .      اخلنساء  :          أختك يف اهللا          بقلم                                                    -            إن شاء اهللا -  ..    ألقصى    ً                ريباً سنصلي يف املسجد ا  وق
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    وفيه البيان الشايف     )                                  علي اخلضري،ناصر الفهد،أمحد اخلالدي    (                                   نقد علمي مؤصل لتراجعات املشايخ                    

                       صفحة وهو من إصـدار       )   ٧٢ (                              بعد هذه التراجعات ويقع يف                                           ملا أثري حول منهج اجلهاد وااهدين     
   .                               مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية 

              
         ويتميـز    )                                           الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية         (              حممد املقدسي                                      ذيب خمتصر ، لكتاب الشيخ أيب     

                                                                        جلميع الطبقات حيث يصلح للعامة ولطالب العلم ، ويف قراءتـه إملـام                                          التهذيب باالختصار والسهولة    
   ].           صوت اجلهاد   :[                   صفحة من إصدار موقع  )   ٤٦ (                                حتوى الكتاب األصل ، ويقع يف قرابة  مب








 
 

 
 

                                                   ً                 نسأل اهللا تعاىل أن جيعل فيما قرأت من صفحات جملتنا ، عوناً لك على الطاعة ،     ..         الكرمي     ئ                  وبعد أخي القار  
ـ                         نقوم      ً                                                                     ً                                     وزاداً لك يف جهاد الصليبيني وإخراجهم من جزيرة العرب ، وننبه إخواننا أنه ابتداًء من هذا العدد  س

ٍ                  ملحٍق بالة باسم          إصدار                               بالتعاون مع بعض ااهدين يف                      ويكـون فيـه        "       العيريي      يوسف       الشيخ       معسكر  "     
                                                                                                               خطوات عملية لإلعداد يف سبيل اهللا تعاىل ، حىت يستفيد قراء الة استفادة عملية يف جمال اإلعداد والتـهيؤ                    

  ً                                           فاً أو فرصة للنيل من الصليبيني فإنه يستعني باهللا                                                                  لقتال الصليبيني ، حىت إذا ما سنحت الفرصة ، ووجد املرء هد           
        جتهاد يف                          ، ويبقى بعد ذلك اجلد واال                                            ً                   ، وال يتردد ، ويف ثنايا امللحق جتد ما جيعلك قادراً على اإلثخان يف العدو

  .                                     ، وسوف خيرج بشكل نصف شهري إن شاء اهللا                               ترصد والقعود للصليبيني بكل مرصد  ال
                     نترنت واملنتديات يؤخذ                الة يف صفحات اإل                  قتراحات وآراء حول  ا             ع ما يكتب من                          وكما ننوه القراء إىل أن مجي

                                                                                                                     بعني االعتبار ، ويصل إلينا يف حينه ، ونشكر كل من كان له نقد بناء للمجلة سائلني اهللا لنا ولكم التوفيـق                      
       ..             ُ           والرشاد ، واهلُدى والسداد 
 ًربنا هب لنا من لدنك رمحة وهيء لنا من أمرنا رشدا                                                

  

   
 




 -                         ا الصلييب وكشف حلقائق مهم ة                غزوة مستوطنة احملي  -
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  :          تقرير خطري  §
                  

 

 

 ..عوفيات   
 أنا مجاهد ال غزى الجيش للجيش

 

 ..شقائق ااهدين  §
 هكذا فلتكن النساء

 :شيخ أسامةمن النداء النفري  §
 م عبدالعزيز المقرنبقل

 
 

 
 :وتقارير متابعات  §

من سلطان بن بجاد العتيبي إلى من 
 يراه من المسلمين

 :سرية شهيد  §
 رحيل األبطال.. تركي الدندني 

 
 عليه أعظم النوال ، والصالة احلمد هللا الذي كتب على عباده القتال ، ووعدهم ن                 

افع اليت حتث املرء على القتال واجلهاد يف وفإن من أهم الد: والسالم على خرية الفرسان واألبطال ، وبعد 
 أوصى املؤمنني من ،ملا كان يف مرض موته ، وينازع سكرات املوت    ًا جزيرة العرب أن يعلم أن نبيه حممد
ا املشركني من أخرجو: "  خيرجوا املشركني من جزيرة العرب بقوله بأنبعده ومن يسري على سننه وجه 

لنخرجنهم منها أذلة .... نيب الرمحة وامللحمة ل    ً      مسعا  وطاعة ..   رسول اهللال   ً       مسعا  وطاعة " جزيرة العرب 
، ولن يضرنا صاغرين ، بكتاب يهدي وسيف ينصر ، أو نذوق ما ذاق محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه 

وال تضيعوها وتضيعوا دينكم  عليكم بوصية رسول اهللا : فيا أهل اجلزيرة .. اهللا من خالفنا أو خذلنا بإذن
 ..لتحوزوا شرف الدنيا واآلخرة  للوصية النبوية           ً      ًوهبوا مجيعا  تلبية 

 

  


        
 

  

                     ال يقوم الـدين إال     
ــدي  ــاٍب يه ٍ           بكت     
           وســــــيف 

           وكفى بربك   "    ينصر
 "     ً      ً هادياً ونصرياً

         



 
 



 

 ٢

 

 ٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :                                                                احلمد هللا وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، أما بعد 
                                   ً              دن نصره اهللا يف هذه املرحلة متضمنة كثرياً مـن                                                        جاءت كلمة شيخنا إمام ااهدين أسامة بن ال       

     ً                                                                                 كثرياً من األهداف كغريها من كلمات هذا الرجل املسدد اليت يوافينا ا بني الفينة واألخرى                  ّ ً  املعاين، وحمققّةً 
                  ّ                                                                        جتدد العزائم ، وتذكّر باألهداف ، وتوجه املسلمني وااهدين يف شىت بقاع املعمورة ، وال عجب فإن             فهي  
                                                                                         نا وإخوانه من قادة اجلهاد هم اليوم الرموز اليت تقف وحدها يف ساحة املعركة ، ويف مقدمة الصفوف ،    شيخ

   ..   ّ                                                                                 تعطّل مساعي الكفار اليت دف إىل االستيالء على بالد اإلسالم ، وال سيما منطقة اخلليج وبالد احلرمني 
                                      ليت تعيشها أمريكا أعىت دولة يف هذا                                             ً                          رسالة الشيخ يف هذا التوقيت تعد استمراراً يف إثبات اهلزمية ا          

                                                                                             العامل ، حيث متر األيام بفضل اهللا دون أن تستطيع هذه القوة الشريرة أن تقبض على قادة ااهدين ، ودون 
                                                                                          أن توقف مد العمليات اجلهادية بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب املباركة واليت طالت املصاحل األمريكية 

      ...)                                 بالد احلرمني والكويت واملغرب وتركيا   (                    سيما يف بالد اإلسالم                    يف بقاع العامل كله وال
                                                                            ً                                  كما تأيت هذه الرسالة بعد أسر الرئيس العراقي صدام حسني ، ليبقى الصف اجلهادي نقياً واضح الرايـة ،                   

    احلل                                                                                         مؤكدة سقوط مجيع الشعارات الزائفة الباطلة اليت خدعت املسلمني يف يوم من األيام ، وليبقى اإلسالم   
  .                                                                                            الذي يستحق وحده أن تبذل فيه النفوس والدماء واألموال ، واحلل الذي ال قيمة للقتال واملقاومة بدونه 

                                                                                       هي املعاين اليت تضمنتها كلمة الشيخ األخرية ، واليت خصصت منطقتنا جبزء كبري ملا حتمله هذه املنطقة     ٌ كثريةٌ
                                                يخ على التذكري حبقيقة الصراع الدائر يف جزيرة العرب                ، فقد حرص الش          ٍ  واقتصاديٍة        ٍ  وعسكريٍة      ٍ  دينيٍة       ٍ من أمهيٍة

                                        يف سلسلة احلرب الصليبيية اليت تدور رحاها                                                        ٌ بني ااهدين وبني الصليبيني وأذنام من املرتدين ،  وأا حلقةٌ
  :                                       يف طول األرض وعرضها ، فالفريقان متمايزان 

                        اق وفلسطني والشيشان ،                                                                 دول كافرة صليبيية حاقدة تقتل املسلمني يف أفغانستان والعر         -
    .                                                                      وتتمركز قواا يف قواعد اخلليج وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وغريها من بالد اإلسالم

         ني وتنتقم    سلم                                                                   وطائفة جماهدة حمتسبة لألجر تذود عن محى اإلسالم وتدافع عن قضايا امل         -
  .                                            للحرمات املستباحة وتنتصر للمستضعفني من املسلمني 

                                                                                ما نلتزمه ونسري عليه يف جهادنا يف جزيرة العرب مستهدفني القوات الصليبية  ،                                      وهذا احملور يف الصراع هو      
             عنها فهو يف                                                                              ً   ومراكزها العسكرية واالستخباراتية والسياسية ، وكل من وقف يف صفها ومحل السالح دفاعاً  

   .                      ً وإن كنا ال نستقصده أصالً       حكمها 
                                             يشنها املبطلون على احلركة اجلهادية ويتهمون                                                          وهلذا شدد الشيخ على احلملة اإلعالمية اخلبيثة اليت          

   .                                        ااهدين بتكفري املسلمني وسلوك مسلك اخلوارج 

 
 

 

 



 

 ٣

 

 ٣ 

                                                                                                        كما أشار حفظه اهللا إىل دور النظام السلويل يف حرب ااهدين وتنفيذ اخلطط األمريكية والقيام باملهمات                
                               هدين مل تكن إال يف هـذا السـياق                                                             عنها حىت قبل غزوة شرق الرياض ، وأن املواجهات بينه وبني اا    ً بدالً

                                                                             ً                        وحتت مظلة العمالة اليت يستظل ا آل سلول متربعني جبنودهم وجيوشهم وأمواهلم لتكـون ردءاً جلنـود                 
  .        الصليب  
                                                                                    من أبرز املعاين اليت تضمنتها الكلمة األخرية للشيخ أسامة هي استشراف املستقبل يف جزيرة العرب  

                                                                          اليت مل تعد تتحمل التستر خلف هذه األنظمة العميلة  حيث مل تعد تثق                                                ومنطقة اخلليج واألطماع الصليبية     
                                                                                                 يف قدراا على وقف اجلهاد ضد الصليبيني وال على محاية مصاحل أمريكا وحتقيق مطالبها ، فقد أشار الشيخ        
                                                                                    ٍ                   إىل اخليار العسكري لدى اإلدارة األمريكية والذي جيعلها حتتل بالد احلرمني بشكل أوضـح ، وبطريقـةٍ                

                                                                              مكثف ميكنها من حتقيق األهداف اجلديدة اليت يأيت يف مقدمتها ضـمان أمـن الدولـة                      ٍ   مباشرة ، وبوجودٍ  
  .                                       اليهودية الصهيونية ، وأطماعها التوسعية 

                                                                                               إن مشروع االستيالء على ما يسمى منطقة الشرق األوسط يبدو أنه يف املراحل األخرية بعـد أن                  
                                                              يسهل هلا عملية االستيالء بالقوة على منطقة اخللـيج بشـكل                         يف العراق                             ٍ     أوجدت أمريكا هلا موطىء قدمٍ    

    !))                ً        بغداد اليوم وغداً الرياض    ((         مفضوح فـ
                                                                                                    ومن هنا كانت رسالة الشيخ واضحة إىل أهل اجلزيرة بأن استعدوا للمستقبل قبل أن تتفاجؤوا مبا                 

                                اهللا ، ينتصـب لـه العلمـاء                                                                                        مل تعدوا له العدة ، وأن هذه احملنة لن يكون عالجها إال يف اجلهاد يف سبيل                 
                                      ً                                                                      والوجهاء والتجار وأهل احلل والعقد بعيداً عن هذه األنظمة املرتدة اخلائنة فإا فوق عمالتـها للصـليبيني              

                             يقي األمة من شرور املستقبل ،                         ٍ  أشد العجز عن عمل أي شيٍء                                      ً    وتضييعها مصاحل األمة وتفريطها فيها عاجزةً   
                                                             الصهيونية ، ومن هنا نستغرب أشد االستغراب ممـن ال يكتفـي                                              ويضمن وقوفها يف وجه املطامع الصليبية     

                                                                                                           بقعوده عن اجلهاد يف سبيل اهللا ، وتفريطه يف مصاحل البالد والعباد حىت جيمع إىل ذلك الركون إىل الـذين                    
ٍ                  ظلموا من احلكام املرتدين ، والتواطؤ معهم على إيقاع الضرر باألمة وب خرياا وإفساد دينها عرب صوٍر                                                                                                           

             والذي اجتمع    )                     مؤمتر احلوار الوطين      (                                                                      دة كان آخرها التجمع اجلاهلي املعقود على راية الوطنية الوثنية               متعد
                                                                                                  فيه احلكام املرتدون ، مع احلثالة من املنافقني والعلمانيني ، مع دعاة الشرك الصوفية القبوريني ، باإلضافة إىل 

                                         ليجلس معهم بعض املنتكسني من املنسبني                                        من شيوخ الرافضة واملكارمة ،                               من يسب صحابة رسول اهللا      
                                       وال ليلزموا املخالفني بأحكام اإلسالم ،                                                                    إىل العلم والدعوة ال لريدوا خالفهم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله            

                                                                                                 أو يكشفوا الشبهات عن املعترضني ولكن ليحسموا أمورهم مبا تقتضيه مصلحة الوطن ، ومبا ال يعكر صفو          
  .                                                                          ثقافة التسامح اليت حتبها أمريكا، وتلغي مبادىء الوالء والرباء اليت تكرهها أمريكا                      وحدة الوطن ، ومبا ينشر 

                                                                               على الصادقني من املسلمني يف هذه اجلزيرة وغريها من بالد اإلسالم ليتحملـوا                             األمل معقود    ّ إنّ 
   ِ َّ      َ      يا أَيها الَِّذين                                                                                               املسؤولية ، ويدركوا خطورة الوضع ، ويصدقوا مع اهللا ، ويكونوا مع ااهدين الصادقني             

اِدِقنيالص عواْ مكُونو قُواْ اللّهواْ اتنآم   ِ ِ         ْ    ُ    ّ    ْ  ُ    ْ        
 
  
 



 

 ٤

 

 ٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السليمخالد / بقلم 



                                                     بالعلماء يرى أم يستنكرون ويشجبون قتل الصليبيني                                                          املتأمل يف حال بعض دعاة اإلسالم ومن يتسمون         

                                                                                                       وأعوام وأنصارهم ، يف الوقت الذي مل نسمعهم يتكلمون بعشره على الصليبيني وأعوام وأنصـارهم ،                
                                                                                                      وعلى رأسهم النظام السعودي الذي أصبح يتبجح بنصر الصليبيني علـى ااهـدين أو مـا يسـموم                  

  .                                    شيشان والعراق واجلزيرة العربية وغريها                يف أفغانستان وال  )         اإلرهابيني (
                                                                                                          وما أكثر ما تستأجر الدولة أمثال هؤالء يف التصدي ألهل العلم من الدعاة واملصلحني وااهدين ، وذلك                 

                   ا للحفـاظ علـى        ّ وإمنّ      ،                                                 هؤالء الذين ينسبون إىل الدعوة والعلم كال                  تلتزم برأي         ً                  ليس حرصاً منها على أن      
                                                                           وية للدولة ، وألجل ضرب الدين باسم الدين وبقائهم متفـرجني ، ولـو كـانوا                                األهداف احليوية أو الثان   

                                               وأشباههم ملا تركوا العمل برأيهم يف قضـايا          )               علماء السلطان  (                                           صادقني يف الرتول عند رغبة هؤالء العلماء        
      اش ما          ومسلسل ط                  ً                                                                          كثرية من آخرها مثالً قضية دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة املعارف اليت أنكرها اجلميع               

             خ مل يقولوا                                      مع ذلك فكأن هؤالء الدعاة واملشاي      و                                                         طاش الذي خرجت فتوى يف حترميه من هيئة كبار العلماء           
   !!    ً شيئاً 

                                                                                                            فالعربة هي أن يقوم هؤالء الدعاة وعلماء السلطان بالتغرير بالشعب ، واللعب بعقوهلم وعقائدهم من أجل                
      .. !!   مر   األ                   لناس ملن يسمون بوالة                                                  أن حتقق الدولة أهدافها ، ومن أجل مزيد من استعباد ا

                                                                          ً                         فقتال اليهود والصليبيني يفسد العالقات األخوية بني الدولة وبني هؤالء النصارى إذاً جيب علـيكم أيهـا        
                                           يف الدين ، ومن قاتلهم مل يرح رائحة اجلنة بل                                                        ٌ          العمالء أن تبينوا للناس بأن قتاهلم معصية هللا ورسوله ، وفتنةٌ         

  .   ً      لداً فيها                 ً  هو يف النار خالداً خم
            ُ                                                                                  وألجل أن تضرب االنتفاضة املباركة يف فلسطني دعوا إىل عقد الصلح مع اليهود مث أتوا ؤالء املُغرر ـم     
                                                     ٌ                                           من املستأجرين ليصدروا الفتاوى يف هذا ، فيكون للنظام غطاٌء شرعي أمام عامة الناس ويسلم من النقد ، إذ 

                   ُ               فيمكن تشبيه هـؤالء املُسـتأجرين          ...                          فتني ذا وهكذا دواليك                           ً              ُ       يصبح اللوم حينها موجهاً إىل العلماء املُ      
ِ               باملناديل يف يِد السلطان ي                                فيصبح السلطان حمل الثناء       !!      ريخ   ا                               مث يلقي ا يف سلة مهمالت الت           !!             لوثها بقذره             

                                                                                                واملدح إذ إنه ال ينسب لنفسه إال كل عمل حسن كبناء املساجد وطباعة املصاحف وحنوها وأما األعمـال           

                                                
املقال ، وهذا املقال نشر أو كتابة ، وعتب بعض مقدسي األشخاص علينا ) احذروا من هؤالء (                          ً                            سبق للمجلة أن نشرت مقاال  يف وصايا للمجاهدين بعنوان 1

 معينني ، وإمنا هي بيان احلق والغرية على األمة وتبصرة هلا فيما حياك الذي بني يديك أيها القاريء يبني لنا خطورة األمر ، وأن القضية ليست عداوة ألشخاص
 ..!!ضدها من مؤمرات أخطرها وآخرها ضرا ببعض واستخدام اهليئات الدينية يف ضرب مايسمى باإلسالم املتشدد أو الوهايب 

   



 

 ٥

 

 ٥ 

                                                                                                    الشنيعة فيستأجر من أصحاب اللحى من حيسن له عمله أمام الناس ، فيصبح امللوم اخلائن لدينه هـو مـن          
                                                                                                        حيسب على الدين والعلم فاألجرة معلومة والعمل املطلوب من صاحب الفتيا مقابل هذه األجرة هو تبديل                

  .           عقول العاملني ب             الدين واللعب 
                    ٌ           أو مل يقع من الوايل شيٌء من هذا      !!                         ليست من نواقض اإلسالم                                                فإعانة الصليبيني على املستضعفني يف الدين       

ِ                                       ً       ً   أو حنو ذلك املهم أن تصل إىل نتيجٍة يريدها املُستأِجر وهي أن متسح العار الذي سيلحقه إن عاجالً أو آجالً       ُ           ٍ                             
   !!                       وجتعلها على جبينك األسود 

   :  ب                                                                 والشواهد على هذا كثرية ومنها على سبيل املثال من واقعنا املعاصر القري
ٍ                                                          هـ خشيت الدولة من نشاطات عدٍد من الدعاة وارتابت منها وكان هلؤالء وقتـها يف                   ١٤١٥          يف أحداث                               

                                                                                                               قلوب الناس مكانة ، فما كان من الدولة إال أن أوعزت إىل هيئة كبار العلماء بأن خيرجوا فتوى يف هؤالء                    
            السـابقة         روتينية                  تم بذلك العملية ال            ً                                                     حىت يكون مربراً للدولة اعتقاهلم وإحلاق األذى م وبكبار أتباعهم ، وت    

ٍ                                                                                 الذكر فكان ما كان ، مث وبأمٍر من الواليات املتحدة األمريكية مت إخراجهم ، وقبل إطالق سراحهم أمـر                                              
ٍ                                                 قابل كل واحٍد على حدة ، وذلك لتحسني مسعته عندهم ، وكان مما                                            ف بن عبد العزيز بإحضارهم إليه لي         تال            

   ً      إذاً بعد    )                                             حسيب اهللا على املشايخ الذين أفسدوا مابيننا        :(       هلم    ه ل و     هو ق                                       جرى يف اللقاء كما مسعته من أحدهم        
                      ً                                                                              هذا كله خيرج الظامل ساملاً من تبعات القرار السابق الذي انتهت صالحيته ويبقى املشـايخ الـذين أفتـوا         

  .           ٍ       تاهم من أجرٍة سابقة آ              وذلك مقابل ما                          عنه هذه الصفحة العفنة ،     حيمل   من           بسجنهم هم 
                    ف ويف نفس الوقـت      ي ا ن                                ً    ً                           عت من أحد هؤالء الذين سجنوا سابقاً ثناًء على هذا اهلايف                مس                ومن العجيب أين  

 كان ي                 كيل اللوم مراراً وتكراراً على هيئة كبار العلماء ، إذاً هذا دليل على جناح النظام يف هذه اخلطة الـيت                                                  ً                            ً        ً               
    ) .       املنديل   (                 ميكن تسميتها خبطة 

                               أما ختشون اهللا تعـاىل مـن           :                      ُ           دعوة والعلم من هؤالء املُستأجرين                                              وذه املناسبة أقول هلؤالء املنتسبني إىل ال      
            من الدنيا        ٍ جل متاٍع أل     لدين  ا           عن ثوابت     ً نكوالً   و     ً خيانةً          واليت تعترب                                                أفعالكم الشنيعة اليت تقومون ا هذه األيام        

  .      وهومة   امل      دعوية   ال    صاحل   امل     من          ٍ قليل وشيٍء
                         يف أنظمة الـردة ملواجهـة                 األجهزة األمنية             للتنسيق مع                      ماذا تسمون سعيكم احملموم  :                   قولوا يل باهللا عليكم 

                                                                                                        ااهدين الذين طلبت الواليات املتحدة األمريكية القبض عليهم ليتم استجوام وإخراج املعلومات منـهم              
   !!                                        فيما يفيد الصليبيني يف حرم الصليبية هذه ؟

ٍ                                                     من جماهٍد أقلق الصليبيني ساعدمت على تسليمه إىل احلكومة ا             كم                                              ملرتدة ليحقق معه الصليبيون من األمريكان            
    !!  ؟      وغريهم 

   ِ َّ      َ        يا أَيها الَّـِذين                                                                   :                                     اتقوا اهللا وتوبوا إليه قبل أن يفوت األوان ، وحيل بكم انتقام امللك الديان قال اهللا                 
         مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فون ِديِنِه فَسع ِمنكُم دترن يواْ منآم             ِ    ٍ  َ  ِ  ّ      ِْ      َ   ِ ِ ِ      ُ  ِ          ْ      لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو    ِ  ِ َ ْ    َ    ٍ  ِ َ    ِِ   ْ    َ    ٍَّ ِ َ      ِ    

                  ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤلُ اللِّه يفَض ةَ آلِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وونَ ِفي ساِهدجي                    ِ     ِ     ّ              ِ ِ     ِّ    ُ  َ    َِ   ٍ  ِ  َ   َ  َ  ُ     َ    ِّ     ِ  ِ     ِ َ    ِ          امِإن      ِ  
ِ    َ      لَِّذين آمنواْ الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعونَ          ُ       ّ     ُ  ِ     وِليكُم اللّه ورسولُه وا           َ  َ     َ       َ َ     َ    ِ     ِ َّ   ْ        ِ َّ       لَّ اللّـهوتن يمو     ّ    َّ         



 

 ٦

 

 ٦ 

ِ   ِ   ْ       ِّ       َ         ورسولَه والَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه هم الْغاِلبونَ           َّ  َِ  ْ        ِ َّ     َ                 ا ِخذُواْ الَِّذينتواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيي             ِ َّ   ْ  ُ  ِ    َ  ْ        ِ َّ      َ       كُمذُواْ ِدينخت   ُ   ِ  ْ  ُ   
ِمِننيؤم مِإن كُنت قُواْ اللّهاتاء وِليأَو الْكُفَّارو ِلكُمِمن قَب ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين نا ملَِعبا ووزه   ِِ       ُ    ِ  ّ    ْ  ُ        ِ  َ    َّ ُ ْ     ُ  ِ َ    ِ    ِ ْ   ْ    ُ    ِ َّ        ِ َ            

              لة القادمـة                                                                                                     ويف اية املطاف اقرأ أخي هذا اخلرب اهلام والذي يبين أن خطة الدولة إلعانة الصليبيني يف املرح                
ٍ                                        تتمثل يف شراء ذمم عدٍد ممن ينتسبون إىل الدعوة والعلم                                              وهذا واضح جلي ال حيتـاج إىل        -               وقد فعلوا    –                   

ٍ                       ُ                زيادة بيان وتدليل ، فمجرد قراءة اخلرب كاٍف يف معرفة هذه احلقيقة املُرة وإليك هذا اخلرب                                       :  
  :         م ما يلي     ٢٠٠٣ /  ١٢ /  ١٢           يف تاريخ           صحيفة احلياة      جاء يف 

                       سفري تشـيلي هريالـدو       "       طالبان " ة    وحرك  "        القاعدة "                            من ملراقبة ومطاردة تنظيم                     يس جلنة جملس األ          أكد رئ   ( 
  يف   "         جـراءات              صعدت وعززت اإل "         يف الرياض           ن السلطات أ  ،                      بعد عودته من السعودية  "      احلياة "         مونيوز لـ

             ات العالقـة                        لألفراد واملنظمـات ذ     ،       موال أ           وليس فقط     ،         ممتلكات      جتميد "          مبا فيها     ،     رهاب              املعركة ضد اإل  
    ...                                          نشاء مفوضية لإلشراف على املسامهات اخلريية      إ و    ...                    على املؤسسات اخلريية            والسيطرة     "...        القاعدة "  بـ

    رخص  أ     )    املايل  (    ل                         نشاء مراكز خمصصة للتحوي    إ و    ...     رهاب               موال ومتويل اإل                          القوانني ملعاقبة غسل األ         وفرض
                                واختاذ القرار اجلذري بأن ال مفر من       ...       لتحويل                                    جراءات حملاكمة انتهاك القوانني اجلديدة ل إ            سرع ترافقها  أ و

  .                                    إلحلاق اهلزمية بعقيدة القاعدة وبالقاعدة                                            ً املواجهة العقائدية باعتبار رجال الدين مفتاحاً
  ن أ  ىل  إ    ً الفتاً   ،               تتعدى السعودية  "          مهية بالغة أ "                  ساس عقائدي بأن له  أ                 قرار املواجهة على             ووصف مونيوز

                      العلنية لقادة الـدين              مهية املواقف أ           شددت على    "                          يارة سابقة له جلاكارتا            ثناء ز  أ  ،         ندونيسيا أ            السلطات يف   
 . "                                   السعوديني وأثرها القوي يف عزل املتطرفني

                         ووزير اخلارجية بالوكالة  ية                                                  جرى يف الرياض حمادثات مع مسؤولني كبار بينهم وزير املال أ            وكان مونيوز
 .    رهاب        حاربة اإل مب         مين املكلف                                        ونائب وزير الداخلية ومسؤولون يف اجلهاز األ

     لـب                 ىل اقتناع بـأن  إ       توصلوا   )         السعوديني (   م  إ       : "                حد الوزراء قال يل أ  ن  أ  "      احلياة "         مونيوز لـ     وقال
  ن  أ                      عالن قادة رجال الـدين   إ                            ّ       ن إحلاق اهلزمية بالقاعدة يتطلّب قيام  أ و  ،                                  الصراع هو يف املواجهة العقائدية    

  ،                                         املفتاح إلحلاق اهلزمية بعقيـدة القاعـدة         و                           وهم يشعرون بأن هذا ه         ،                             املتطرفني يتصرفون ضد القرآن   
 . "       وطالبان          وبالقاعدة

                       جيابيـة االسـتعدادات    إ            ركـز علـى    أ  ن  أ     وأود     ...      جيـايب  إ        بانطباع  )            من السعودية (    عود  أ   نين  إ   : "   ضاف أ و
    ".      جراءات   واإل

    ألن      ذلـك   "    مهية       فائق األ "              موال يف املصارف                                           جتميد السلطات السعودية املمتلكات وليس فقط األ  ن أ      واعترب 
   ".    ً                                      عدداً من الدول يتردد يف جتميد املمتلكات واملصاحل "

              جراءات ملكافحة إ                                     عطونا معلومات مجة يف شأن ما يتخذونه من  أ   و   ،                  السعوديني صرحيني معنا     وجدت   : "    وزاد
        لقـد     ،       اخلرييـة                                   مبا يف ذلك السيطرة على املؤسسات      ،                        جراءات وسرعوا بعضها                فهم عززوا اإل        ،       رهاب  اإل

                        نشاء مفوضية عليا لإلشراف  إ    صدد          فهم يف   ،    رهاب    ىل اإل إ                         ل دون حتويل املسامهات اخلريية               وضعوا قوانني حتو



 

 ٧
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  ىل  إ    شار  أ و   ".     رهاب             موال ومتويل اإل                تعاقب على غسل األ                         وبدأوا تنفيذ القوانني اليت  ،                  على املسامهات اخلريية
   ".    قوال أ             وليس فقط جمرد   ،                   ومعلومات تفصيلية                      اطلع على تفاصيل مدونة "   نه  أ

      لقـد     . "                          املباشر خارج اجلهاز احلكـومي                           جراءات اهلادفة ملنع التحويل   واإل     موال         ىل حتويل األ إ     نيوز        ولفت مو
      مراكز      نشاء إ                                 وحضوا البنوك واملؤسسات املالية على     ...                             مباشرة خارج اجلهاز املايل الرمسي        ي حوالة أ      منعوا 

                     بأي خدمات مصـرفية             تقوم                                  وتنحصر مهماا بالتحويل فقط وال      ،     موال                            حناء البالد خمصصة لتحويل األ     أ   يف  
                   ىل الـذين يقومـون    إ         الشخصـي                          ا تفسح اال للتعرف    أ                                     وهذا جيعل املراكز أسرع وأسهل كما         .    خرى أ

 ."         بالتحويالت
       جراءات       مهية اإل أ  ىل  إ    ً الفتاً   "     ً                          فرداً وهيئة خرقت القوانني اجلديدة    ٢٥٠ "                        ن السلطات السعودية حتاكم  أ     وكشف 

 .        الداخلية            صدرا وزارة أ        خرية اليت               حبسب القائمة األ  ،     رهاب     ً    متهماً باإل  )  26    (           خرية يف مالحقة  األ
         ً                  يكن واضحاً من منهم على عالقة    مل  ،  "    رهاب              هلم عالقة باإل    ٤٠٠ "                              ن السلطات السعودية اعتقلت      أ     ضاف   أ و

                                           فراد الذين هلم عالقة بالقاعدة كي نضمهم              مساء األ  أ      لينا إ           ن يقدموا    أ            طلبت منهم      : "    وقال  ،  "       القاعدة "       بشبكة  
       ّ                       مما يتطلّب االنتظار قبل تقدمي       ،      خرى أ                                 احلاالت التحقيقات جارية يف دول                 ن يف بعض   إ        وقالوا        ،    ا        ىل الئحتن  إ

         عترب ذلك   أ    نا   أ و      ،      مساء                                    م ينظرون جبدية يف تقدمي الئحة باأل       أ         كدوا يل    أ          لكنهم       ؛          ىل اللجنة  إ         بأمسائهم        الئحة
     ".    ً ابقاً س           على علم به        مل نكن "             ثناء الزيارة  أ  "       ً               ن كثرياً مما اطلعنا عليه إ    ...      ً     ً مؤشراً جيداً

      ننـا   أ         وواضـح    "                       من مع اية السـنة             جملس األ    ىل إ                                            نه سيقدم تقريره الكامل عن ردود الدول         أ   ىل   إ      وخلص  
                مام الدول اليت مل  أ   : "    وقال   ".                 ومن مل تفعل ذلك    ،          للمتطلبات                                               سنكشف فيه الدول اليت تعاونت معنا وامتثلت      

   ".      ستدراك               وهذه فرصة هلا لال    ،      سابيع أ                     تتقدم بتقاريرها ثالثة
                                            بينها سبع دول عربية هي مصر والعراق وليبيـا    ،                    تقدم تقاريرها بعد           دول مل     ١٠٨                ىل اللجنة فإن     إ        ً  واستناداً  

 . )                 والسودان وجيبويت               وعمان والصومال
      ..      ً           وأخرياً أخي القارئ

        مـن   –                                                                                              مللنا من السكوت عن هؤالء العلماء الذين يستخدمهم الصليب يف حتصيل مآربه وقضاء حاجاته               
                                                                  ، وليس قصدنا هو التشفي والنيل منهم ، ولكن نعين أن عليهم أن يتقـوا    –                      يشعرون أو ال يشعرون     حيث

                                                                                                اهللا تعاىل يف األمة ، وعلى األمة أال تنخدع م وخباصة شباب اإلسالم فإن الذين يقومون اليوم خبدمـة آل         
ٍ            سلول وأمريكا من العلماء أياً كانوا هم ممن باعوا دينهم بعرٍض من الدنيا                                  قليل ، فيـوم أن كـان هـؤالء                               ً                            

ِ     أبطاالً ِعظام   (                                                                ن يجاهدون الروس برضى من أمريكا كانوا يحرضوم ويعتربوم           و     ااهد            وملا كانوا         ) !!  ً اً     ً 
                                وكأن امليزان عندهم هـو       -                    مناديل السلطان    –     عند    )      ني   جمرم  (                                        يقاتلون األمريكان أصبح هؤالء أنفسهم      

        !!!      الم اهللا                             كتاب األمريكان املقدس ، وليس ك
ِ        يوم تقَلَّب وجوههم ِفي النـاِر          :                                                                           وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم                      ِ         َّ َ      

   نا أَطَعنتا لَيقُولُونَ يي      َ َ      َ     َ  ُ  ُ  والسا الرنأَطَعو ا اللَّه          َ َ    َّ       اءنركُبا ونتادا سنا أَطَعا ِإننبقَالُوا رو       ُ             َ َ    ِ         ُ  َ   ِبيالا السلُّونا فَأَض  ِ        ُّ  َ َ        انبر     
ِ     َِ     َ      ْ   آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنهم لَعنا كَِبريا  َ  ْ     ِ  ِ  َ   ِ    ِ  ِ    
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 ..هذا ما أراد أن يقوله أسامة  ..                        آن لألمة أن تتحر ك بنفسها 
 

مل الواضح يف                                                                                وصلت كلمة القائد اليت وإن تصرف فيها من نشرها بالقص والتقطيع ، فإن ها مل ختل من املعا
 .تشخيص الداء ووصف الدواء لألمة

احلرب الصليبية مشرت عن ساعديها وكشرت عن نابيها ، النوايا األمريكية مل تعتد حتتاج إىل ذكاء وحتليل 
                                                                                              وعبقرية ومتابعة دقيقة للتقارير واألخبار والبيانات ، أصبح العدو يتكلم بوضوح ، حرب  شاملة على مجيع 

 .بية على الدين ، واقتصادية على مكتسبات املسلمني ؛ فقد آن لألمة أن تتحركحرب صلي.. األصعدة 
احلرب يف القدس قبلة املسلمني األوىل مستمرة ، وقد فقدناها باألمس كما قد نفقد احلرمني اليوم ، 
حماوالت هدم األقصى ، وخارطة الطريق جزء من هذه احلرب ، واحتالل بغداد جزء من احلرب ، واحتالل 

 .لرياض مرحلة قادمة من مراحل احلرب الصليبية ، إال أن يشاء اهللا
                                                                                       الوضع الطبيعي يقتضي أن يهب  ويل األمر للدفاع عن األمة ، والوضع الطبيعي أن يكون حكام املسلمني 
منهم ، ولكن احلال اليوم بضد ذلك ، احلكام هم جزء من احلملة الصليبية ، وهم جزء من العدو الذي 

                                                                              ة بالنهوض لرد عدوانه ، هؤالء العمالء ليس خطؤهم منحصر ا يف الفسوق واملعاصي اليت تدور ننادي األم
يف القصور فحسب ، خطؤهم يف منهج ميلي عليهم اتباع شهوام ، ومصاحلهم الشخصية ، ويسوغ عليهم 

 .مناصرة الصليبيني على املسلمني
 ، فهم ال ميلكون اإلرادة الختاذ قرار الدفاع عن األمة ال ميكن انتظار هؤالء احلكام ليدفعوا العدوان عن األمة

                                                                                             ، القرار الذي ي فترض أن يكون املهمة األساسية للحاكم ، وال ميلكون القدرة على الدفاع عن األمة ، ألن هم 
                                                                                              تعاهدوا واتفقوا سر ا منذ عقود طويلة مع مواليهم من الصليبيني ، على عدم التسلح وتقوية األمة ، وعدم 

 .اد ما يرهب عدو اهللا وعدو عباده املؤمننيإعد
، ) أمريكا(عن طاعة السيد ) إيران(دخلوا يف حرم مع إيران يف سبيل أمريكا عندما خرج أحد العبيد 

فأكلت تلك احلرب األخضر واليابس ، ودخلوا يف احلرب الثانية حتت مسع أمريكا وبصرها وقيادا ، فأفنت 
ك بالقروض الربوية املتعاظمة ، وما زالت األمة تعاين من أثر هذين احلربني حني ما بقي من اقتصادهم املتهال

أكلت أمريكا مجيع املصاحل منهما ، وتركت هلم األضرار اليت نشأت عن احلربني ، كما تركت هلم قواعد 
 .                        ً                                                 يف بالد املسلمني حتتلها احتالال  عسكري ا ، وختوف بقية العبيد من اخلروج عن طاعة السيد

ا التصور هلؤالء املرتدين الذين أخذوا مقعد احلاكم الشرعي يف بالد املسلمني ، جيعل احلوار معهم هذ
 . إال بالسيف والقتال يف سبيل اهللا-           ًشرع ا وسياسة –      ً    ً                      مستحيال  أصال  ، وال حوار مع املرتدين 

املسلمني هي إزالة هؤالء                            َّ                                          من منطلق هذا التصور نعلم أن  اخلطوة األوىل ملواجهة احلملة الصليبية على بالد 
 .                                         العوائق املسماة حكام ا ، وليست التحالف معهم
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                                                                ً                      وحري  مبن اتضحت لديه هذه الصورة أن يعجب من دعاة الصحوة ، الذين بدال  من أن يقوموا بالواجب 
لقعود بل                                   ً                                                   الشرعي يف هذه احلملة الصليبية ، وبدال  من أن حيملوا السالح لي قاتلوا يف سبيل اهللا ، مل يكتفوا با

ويركنوا إىل أعداء ) الذين يلوم من الكفار(انطلقوا يف االجتاه اخلطأ ، وعكسوا الطريق ، ليتحالفوا مع 
األمة من احلكام املرتدين ، مع أم جزء من احلرب على اإلسالم ال الدفاع عنه ، وذكر هؤالء الدعاة الذين 

ٍ                  حياربون األمة عن علم  أو جهل  باإلمث الذي ينالون        ٍ  .ه من أوزارهم وأوزار الذين يضلوم بغري علم                 
من قبل الصليبيني ، واخلطوة القادمة من احلرب كما ذكر ) غري كامل(البالد اإلسالمية تعيش حتت احتالل 

 ، فماذا تنتظر األمة؟ ) االحتالل الكامل(الشيخ أسامة هي 
ظمة العميلة ، ويف هذه الكلمة وجه إىل يف كلمات الشيخ األخرية كان الشيخ يدعو إىل التغيري وإزالة األن

البدء يف اخلطوة التالية ، وهي تشكيل جملس يوحد األمة حتت كلمة التوحيد ، ليقوم هذا الس بواجب 
                                                                                            توجيه األمة وقيادا بعد زوال األنظمة املتوقع قريب ا ، وفور سقوط أمريكا الذي بات قاب قوسني أو أدىن 

 .بإذن اهللا
رك وضعها وواقعها ، وأن تدرك أا حمكومة من قبل عدو هلا ، وأن عليها أن تبدأ يف على األمة أن تد

اإلعداد لقيادة األمة من أبناء األمة ، ليختار أهل احلل والعقد من املسلمني من يقوم بقيادة املسلمني ، فليس 
 .                                                   من الشريعة ، وال من العقل أن يقود األمة من نصبه عدو ها

                                                                         تخرج من أدخلهم الطواغيت  يف دوامات اخلالفات اجلزئية ممن قعد عن اجلهاد ، ليغفلوا لقد جاءت الكلمة ل
عن احلقيقة الواضحة املتفق عليها ، من كون األمة حمتلها يأمر فيها عدوها وينهى ، ويعمل على تغيري دينها 

املسألة وال موطن                                                                        ، وتبديل عقيدا ، جاءت الكلمة لت خرج هؤالء من املسائل الدقيقة اليت ليست لب 
 .اخلالف والصراع ، إىل الواقع املر احلقيقي لألمة

ومل يكتف بالتنظري واحللول الكالمية ، كما فعل كثري ممن حيذر من العلمانيني وحني جيد فرصة للتقارب 
                                                                                         معهم يقف يف صفهم ضد ااهدين ، وحيذر من اخلطط الصليبية وعندما يظن أو يتوهم أن له نصيب ا يف هذه 

 ! احلرب يكون أول من يساهم فيها وميهد هلا ويلتمس األعذار ، ويعلن لبوش أنه معه دون حتفظ
مل يكتف بالتنظري الذي يوشك أن يتبدل بتنظري مضاد ما دامت اخلسائر يف الكالم ، والكالم فقط ، بل بني 

خارج سيطرة الطواغيت ، أن احلل هو اجلهاد ، ومحل السالح يف وجوه املعتدين ، والعمل اجلاد واحلقيقي 
ٍ               وها هو حيمل سالحه ويرسل جنوده يف كل بلد  من بالد املسلمني                                    . 

 
 ..يا خيل اهللا اركيب .. يا خيل اهللا اركيب .. فيا خيل اهللا اركيب  

 
 
 

 عبد الرحمن بن سالم الشمري
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                              السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                                                              احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حبيبنا حممد وعلى من تبعه وسار على جه واقتفى أثـره إىل     

   :                  يوم الدين أما بعد
                                                                                                         فإنين مل أتفاجأ خبروج امسي وصوريت ضمن القائمة اليت خرجت من وزارة الداخلية ألن ما تقوم به هـذه                   

  .                             عاليم وأوامر اإلدارة األمريكية             الوزارة هي ت
                                                                                                      وهي مرحلة من مراحل احلرب الصليبية اليت تقودها الواليات املتحدة وحلفاؤها يف املنطقة ضد اإلسـالم                

  .                واجلهاد يف سبيل اهللا
                                                                                          وعلى كل حال فجرمييت أين أعمل ذه الفريضة الغائبة وهي اجلهاد يف سبيل اهللا ، وهم يريدون القضاء على 

  .                                                                   اهدين يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون        اجلهاد وا
ٍ                                                         أن اجلهاد ماٍض إىل قيام الساعة ، فالقضاء على اجلهـاد أمـر                                                      ولكن لتخسأ أمريكا وأذناا فقد أخرب                    

ِ      َ  ْ      ِعدواْ لَهم مـا    َ وأَ       َِ                                         :                                        مستحيل ، وحيتالون على الناس باسم اإلرهاب فَِنعم هذا اإلرهاب قال اهللا عز وجل             
كُمودعاللِّه و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخبِمن رٍة ون قُوم متطَعتاس  ُ       ِّ         ِ ِ َ   ِ     ِ   ْ    ِ       ِ   ٍ ُ        َ         

                                                                                                      فهذا هو إرهابنا سوف نرهب اليهود والنصارى يف كل مكان ، سوف نرهبهم يف بالد احلرمني ويف جزيرة                  
                                                وهم الذين يتعدون على أمهاتنا يف العراق وأطفالنا             ً                                        العرب عموماً وعلى كل أرض وحتت كل مساء كيف ال           

                                                                                                         يف فلسطني وثرواتنا يف بالد احلرمني ، كيف ال نرهبهم وإخواننا يف غونتنامو حتت وطأة التعذيب والقهـر                  
  .               والذل واالحتقار 

       حـىت                                                                              لن خنذلكم ولن ننساكم ما دمنا أحياء ولن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار             :                        فنقول إلخواننا يف كوبا   
                                                                                                    نأخذ بثأركم وحق املستضعفني يف األرض، ونشهد اهللا أننا جادون يف مواصلة الطريق رغم ختذيل املخذلني                

  .                              وتقاعس املتقاعسني وتزلف املنافقني 
                                                                                        وواهللا الذي ال إله غريه وال رب سواه ألن أقتل يف سبيل هذه املبادئ العظام خري يل من أن أموت حتت نظام 

                                                                       ع اهللا عز وجل عن احلياة ، نظام يقهر األبطال ويودعهم يف السجون ، نظام يبجـل                      علماين يريد تنحية شر 
  .                                                 األذناب ومنافقي األمة ، وحيميهم من إقامة حد اهللا عليهم

                               ّ                                                           ولقد أضحكين فعل وزارة الداخلية ملّا جعلت جائزة مقدارها املاليني حيث تذكرت تلـك اجلـائزة الـيت     
  .                          ً         ، هذا فعل أعداء اإلسالم سواًء بسواء                                     وضعتها قريش للقبائل من أجل قتل حممد
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              اجلرمية معروفة    :   ّ                                                                                           وملّا قالت وزارة الداخلية على هؤالء أن يسلموا أنفسهم ليبينوا موقفهم وجرائمهم فنقول              
                                                                                                        وهي اجلهاد يف سبيل اهللا وأحكامها السجن والتعذيب والتسهري واحلرب النفسية أسأل اهللا أن يعيذنا مـن                 

  .                                       ً      والكسر وأن يدحر أعداءه ويرينا فيهم يوماً أسود                   األسر والقهر والبتر 
  :                         وأود أن أبعث ذه الرسائل 

  :                                                                                               إىل الذي يريد املاليني ممن باع دينه وشهامته ورجولته ، ويبتغي التعاون مع أذناب أمريكا نقول لـه       •
ٍ                               واهللا الذي ال إله إال هو الذي ال رب سواه إنَّ من وقعت عينه بعني واحٍد منا فلن يغادر                              سواده سوادنا                                       َّ                     

  .                                                          حىت ميوت األعجل منا فلن تنفعه املاليني ولن تنفعه وزارة الداخلية 
                                ّ                                          إن أبناء املسلمني لن يرضوا أن تحتلّ أراضيهم وتنهب ثـروام وتـدنس               :                           أما األمريكان فنقول هلم      •

      م دون                                                                                  مقدسام ويقتل إخوام ويؤسر أبطاهلم ويعتدى على نسائهم ، وهم مستعدون أن يبذلوا أنفسه
  .                                                ذلك ، فلتنتظر أمريكا الرجال فإم قادمون بإذن اهللا 

  :                                وهذه رسالة إىل املتقاعسني عن اجلهاد  •
           إىل الـذي     ..                                         إىل الذي جلس عند نسائه مكتوف األيدي           ..                                              رسالة إىل الذي خذل ااهدين بنفسه وماله        

                           ئ على أريكته ومل يبذل أسباب                             إىل الذي يريد نصرة اهللا وهو متك  ..                                  لعبت به نفسه وتشبث بأعذار الشياطني 
  :                                                             ً إىل الذي غرته دنياه وأصبحت مهه يفكر فيها ليل ار نقول هلؤالء مجيعاً   ..       النصرة 

              ما هو دوركم ؟  ..                                     ً                      ال ختادعوا أنفسكم فإنكم تعرفون احلق جيداً ، وهو يف قرارة أنفسكم 
              ً           ين سجدمت هللا شكراً ملا دمـرت                                                                                  ألستم أنتم الذين فرحتم يوم ضربت أمريكا يف عقر دارها ، ألستم أنتم الذ             

                                                                                              كول يف عدن ، ألستم أنتم الذين تتمنون الشهادة يف جمالسكم ، ألستم أنتم الذين غضبتم يوم ضربت طالبان 
  ؟ .                               ألستم أنتم الذين تكرهون أمريكا    ..                            ، وبكيتم يوم أن ضرب العراق 

                           ضعون الكنائس يف أرض حممد            هاهم ي   ..                            هاهم األمريكان بني أظهركم       ..                                   هاهو اجلهاد اليوم جاء يف بلدكم       
   بوا ثرواتكمم وأسلحتهم ، وأقول لكم بكل صراحة ماذا عامل الـنيب     ..                                                        هاهم دخلوا أرضكم بقوا                                    
 ؟  ..                                                        الذين ختلفوا عن غزوة تبوك وماذا كان الناس ينظرون إليهم  

     !!                                    أترضون أن يقال لكم إنكم منافقون ؟؟
ِ  ْ  َ    ّ      ً          َ    ُ   َ     َ             واْ يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم والَ تضروه شيئًا واللّه علَى            ِ  َّ    ِ   ِإالَّ تنِفر     :                           أين أنتم من هذه اآلية                ِ َ     َ    ُ  ِّ    ْ  

ٍء قَِديريكُلِّ ش   ِ َ   ٍ   ِّ ُ    أم أن هذه اآلية ختاطب املطلوبني الستة والعشرين فقط ؟                                                    
ِ  َ  ً      ً  َ  ِ  ِ    انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاهِ       :                               أين أنتم من قول اهللا تعاىل         ْ    ِ           ريخ ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَمد             ُ  َِ   ِّ     ِ  ِ     ِ  ُ  ِ ُ  َ    ُ  ِ   َ  ِ ْ   

                                                                                   ملاذا ال تستشعرون هذه اآليات العظيمة اليت نزلت على خري جيل ، اتقوا اهللا تعاىل             َ       ُ    ِ  ُ َّ     َ    لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ   
    .                                                         ً            وتوبوا إليه قبل أن تغرغر الروح فإن اليوم عمل بال حساب وغداً حساب بال عمل

  .                                                     وادعوا هلم بظهر الغيب ، نسأل اهللا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم   ..                                 انصروا ااهدين بأنفسكم وأموالكم 
                                                                                             أما إخواين ااهدين الذين خرجت أمساؤهم وصورهم يف القائمة ومل جتمع بيين وبينهم إال قضية اجلهاد          •

                                 ين هجروا أهاليهم من أجل نصرة دين       إىل الذ   ..                                        إىل األبطال الذين أقلقوا أمريكا وحلفاءها   :          فأقول هلم 
        إن هذا    :             ً          إىل هؤالء مجيعاً أقول        ..                                                  إىل الذين ختلى عنهم األصدقاء واألحباب واملشايخ           ..              اهللا عز وجل    



 

 ١٢
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ِ            ٌ      ُ    ِ       ِإن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وِإن         :                                                              من االبتالء والتمحيص لكم وملن معكم وحولكم قال اهللا تعاىل           
ئَةٌ ييس كُمِصبت   ٌ َ     ُ  ِ  ٌِحيطلُونَ ممعا يِبم ئًا ِإنَّ اللّهيش مهدكَي كُمرضقُواْ الَ يتتواْ وِبرصِإن تا وواْ ِبهحفْر ٌ  ِ   َ  ُ        ِ  ّ    َّ  ِ  ً        َ   ُ     َ  ْ  ُ     ْ    ِ     ِ     ِ ْ    ْ    وقال       

َ    ِِ       ُ    ِ َ  َ           والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِنني              :         سبحانه        َ          َ      ِ   َ          ـسم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي             َ َ    َ   ُ        ِ   
ِ  َ  ِ  ُ  ّ             َ                   الْقَوم قَرح مثْلُه وِتلْك األيام نداِولُها بين الناِس وِليعلَم اللّه الَِّذين آمنواْ ويتِخذَ ِمنكُم شهداء واللّـه الَ                       ْ        ِ َّ    ّ     َ   ِ    ِ            ُ ِ            ْ ِ    ُ ْ     َ    َ ْ  

 الظَّاِلِمني ِحبي   ِ  ِ َّ      ِ     الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليو    ِ  ِ َ ْ         ْ        ِ َّ    ّ        ِ      أَم   َ   الَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح   َ   َ   ْ   ْ  ُ      َ     ِ  
 اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعي   ِ  ِ      َ      ُ  ِ  ْ         ِ َّ    ّ     ِ َ        

              طريق الصحابة     ..                                                                                           فهذا ابتالء ومتحيص ليميز اهللا الصفوف فاثبتوا على هذا الطريق طريق األنبياء واملرسلني              
                                                                رض حتت أرجل األمريكان واقتلوهم يف كل مكان ، علموهم أن يف                      أحرقوا األ   :             ونقول لكم      ..           والتابعني  

ٍ                                                                                     أحفاد أيب بكٍر وعمر وخالد وعلي والزبري ؛ فلقنوا أعداء اهللا الدروس وعلموهم من هم أبناء                  :           ً   األمة أبطاالً               
       القتال   "   :                                                                    والقتل يف سبيل اهللا وال األسر عند األعداء ، وليكن عندكم مبدأ                ..                               احلرمني ؟ فاملنية وال الدنية      

   "         حىت املوت 
   وإما ممات يغيظ العدا فإما حياة تسر الصديق  

                                                                                                                     اثبتوا على هذا الطريق ، وال تغريوا وال تبدلوا ، وال تلينوا وال تستكينوا ألعداء اهللا عز وجل ، فأنتم أبطال                     
   ..                                             األمة وأنتم شجعاا ، وأنتم قدواا يف هذا العصر 

  .       هللا دركم    ..      أنتم   ..      وأنتم 
   ..               ركم ذه البشرى     وأبش

           يا رسول اهللا   :                ً             ً                              بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء ، قالوا      : ((                      قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ِ    َ                      يصِلحونَ ما أفسد النـاس ، ويف      : -           ويف رواية –                     ُ           هم الذين يصلُحون إذا فسد الناس     :                       من الغرباء ؟ فقال     

      )) .                                هم الذين يعصيهم أكثر ممن يطيعهم   :              ، ويف رواية       ّ             هم الرتّاع من القبائل  :       رواية 
                                                 ال تزال طائفة من أميت على احلق يقاتلون ، ال                 : (( -                      وأصله يف الصحيحني     –                           وقال صلى اهللا عليه وسلم      

      )) .                                                        يضرهم من خذهلم وال من خالفهم ، حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك 
                                               ٌ             ذه األرض وعلى هذا الطريق واستمراركم فيه هلـو إغاظـةٌ                                                        واعلموا حفظين اهللا وإياكم أن بقاءكم على ه       

 َِ     َ  ِ   َ     ذَِلـك ِبـأَنهم الَ                                                             ً           ّ    ألمريكا وحلفائها ، وتعطيل ملخططاا يف املنطقة ، وذلك امتثاالً لقول اهللا جلّ وعال
ِ     ِّ      ً ِ    َ   َ   َ  ِ            يِصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يطَؤونَ موِطئًا يغِ             ِ     ِ ٌ      َ       َ   ٌ  َ      ِ   ًالين ودع الُونَ ِمننالَ يو يظُ الْكُفَّار ً          ِ َ  ُ     َ     َّ ُ ْ   ُ  

          ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي ِإنَّ اللّه اِلحلٌ صمم ِبِه علَه ِإالَّ كُِتب            ِِ   ْ     َ    ِ   َ   ّ    َّ  ِ   ِ   ٌ     ِ ِ   َ    ُِ  َّ  ِ    َالةً والَ كَـِبريةً وِغريفَقَةً صنِفقُونَ نالَ يو    َ   ً   ِ َ  َ   ً   ِ  ً َ َ   َ  ُ  ِ   َ   
هِزيجِلي ملَه ا ِإالَّ كُِتباِديونَ وقْطَعي   ِ   ِ    َ    ُِ  َّ  ِ   ِ    َ   َ ْ  َلُونمعواْ يا كَانم نسأَح اللّه م َ  ُ     ْ    َ        َ   ّ        

   ..                            وأبعث رسالة إىل أهايل املطلوبني  •
        إىل هؤالء   ..                     ً           وخرجوا من بيوم أبطاالً لألمة         ..                          إىل الذين ربوا األبطال        ..                                  إىل آباء وأمهات وأهايل األبطال      

                       ً       ً         اروا هذا الطريـق اقتناعـاً وإرادةً                                                                      إن أبناءكم مل يرضوا أن يعطوا الدنية يف دينهم ، وقد اخت             :     ً        مجيعاً نقول   
  .            أم مغرر م   :       ً                              ومنهجاً ، ليس كما يدعيه دجاجلة العصر 
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                                                       وأصحابه ، وحتركت يف قلوم الغرية ، فرفضوا واقع                                                               إن أبناءكم اختاروا هذا الطريق اقتفاء ألثر حممد         
  .                                                 الكفر والضالل ، وواقع الذل والقهر واستعباد األحرار 

  .             ً                                                        أس األمة عالياً يوم أن وقفوا يف وجه الصليب وأنصاره وهم اآلن أعداء أمريكا                   إن أبناءكم رفعوا ر
                                                  إمنا اتبعوا احلق لريضوا اهللا تعاىل ، ال لريضوا املخلـوقني     ..                          ً               ً         إن أبناءكم مل يتبعوا أشخاصاً ومل يعظموا رجاالً         

                              ا لكم فلن ينسى التاريخ أمساءهم       ً              وهنيئاً لكم أن ينتسبو   ..       ً                 فهنيئاً لكم ؤالء األبناء   ..                    كما يزعم من أضله اهللا 
  .                                                     ولن تنس األمة معروفهم فثقوا واعلموا أن أبناءكم على خري    .. 

                                                                         الذين ال يتكلمون إال بالريال ، وال يسكتون إال بالريال ، وشتان بني                ..                              فال تسمعوا إىل كالب السالطني      
                               فساد ، فال تنسوا أبنـاءكم مـن                                                                             من ابنه بطل من أبطال األمة وبني من ابنه يسرح وميرح يف دور اخلنا وال            
   ..                                                                 الدعاء والتجئوا إىل اهللا ، وتضرعوا له بأن ينصرهم على القوم الكافرين 

                                      ً                                                           وافتخروا بأبنائكم وارفعوا رؤوسكم عاليا  ، وال تسمعوا لإلعالم الكاذب العميل وما يتهم أبناءكم به فاألمر 
   :    كما قيل 

ٍ     وإذا أتتك مذميت من ناقص       ة يل بأين كاملفهي الشهاد                      
                                        ّ                                                               وتذكروا تلك الصورة الرائعة وهي اخلنساء ملّا احتسبت أربعة من أبنائها يف سبيل اهللا ، أسأل اهللا أن يعـز         
                                                ً      ً                                                              دينه وأولياءه ، وأن يذل أعداءه وأن يفتح لنا فتحاً مبيناً ، وأن حيفظنا حبفظه ويكألنا برعايته ، وأن حيرسنا                  

  .                                                         يكان وعبيدهم يف كل مكان ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني                                 بعينه اليت ال تنام ، وأن يدمر األمر
 

 كتبه سلطان بن جباد العتييب
  هـ١٤٢٤ / ١٠ /٢٣ صبيحة األربعاء -املدينة النبوية
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                وأصحابه رضوان                              املستقيم وهو ما كان عليه النيب   ّ         ٍ                                      إنّ أعظم نعمٍة ينعمها اهللا على العبد أن يهديه الصراط 

   ..                   اهللا تعاىل عليهم أمجعني 
ِ                                                                                       وإنّ من أخِص مظاهر اهلداية يف هذا الزمان أن يهدي اهللا العبد إىل سلوك طريق اجلهاد يف الوقـت الـذي                ّ   

       املسلمني                       احلرمات ، بينما شعوب                      ً  ديار اإلسالم ، ومنتهكةً                                       ً حشدت فيه أمم الصليب قوام وجيوشهم غازيةً
ِ            عليه ِغير اِهللا وعقوباته          َّ ه ، أو حتلَّ ر ا  ٌ      ٌ                                              كلٌ منشغلٌ بدنياه سائر يف أمور معاشه ، حىت يبغته العدو يف د     ِ       ..   

ِ                            فأن مين اهللا عليك مبقارعة الصليبيني والذَِّب عن حياض الدين هلي نعمة عظيمة حِرمها كثري من الناس مـن                                       ِ َّ                                   
   ..                لتحرير بالد اإلسالم                             عيين على كل مسلم يف هذا الزمان                         مع أا من صميم الواجب ال    ،            علماء وعامة
                                                                                             يامن اصطفاك اهللا من بني الناس لترفع رايته ، وتقاتل من أجلها اذكر نعمة اهللا عليك ، وقم                ..             أخي ااهد   

ِ    ُ     َألِزيـدنكُم   َ     َِ   ُ    َ َّ َ   ْ  ِ        وِإذْ تأَذَّنَ ربكُم لَِئن شكَرتم                                                                         بواجب الشكر فالنعم بالشكر تزيد وتقر ، وبالكفر تزول وتفر             َ
 ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متلَِئن كَفَرو   ِ  َ    ِ َ   َّ  ِ    َ َ    َِ     

ِ                                    أال وإن من أهم وسائل الشكر أن تعترف هللا بالفضل وتنسبه إليه سبحانه فإنك مل تِد إىل طريق اجلهـاد                                                                                             
                       وهـذا يقتضـي منـك         ..                                                                              بذكاء وال دهاء وال حسب وال نسب ، ولكن منة ونعمة من اهللا الرب الرحيم                

                  ً         ً                                                                   ني يدي اهللا تعاىل شكراً واعترافاً بالفضل واملنة والكرم منه سبحانه ، وسؤال اهللا املزيد من اهلداية                   االنطراح ب 
  .              والثبات عليها 

                                                                                                    ومن شكر نعمة اهللا عليك باجلهاد ، أن جتاهد يف اهللا حق جهاده ، مة وعزم ، وأن تري اهللا من نفسـك                
                                                          النعمة ، من اهللا عليك وتكرم باملزيد فلرمبا أنعم عليك             ً                                                 خرياً ، فإذا ما قمت أخي ااهد بواجب شكر هذه           

                                           ً                                                               بنعمة النكاية يف العدو وأن يكتب على يديك عزاً لإلسالم واملسلمني ، وإذا ما قمت بواجب الشـكر أن                   
                                                                                                  استعملك اهللا يف طاعته لرمبا زادك اهللا نعمة على نعمة وختم لك حياتك بأعلى مراتب الشهادة يف سبيل اهللا         

   ..          رضى واجلنة   :                  تفوز بأغلى املراد        وحينها 
      لـى                                                                        زدراء النفس وعدم احتقار اآلخرين ، أو الترفع عليهم ألن الترفع ع                                              وإن من أهم وسائل شكر النعمة ا      

                                                                                                               الناس والنظر إليهم بشيء من التحقري واالزدراء سلب املرء نعمته ، وجيعله صفر اليدين ، مث يقدم على اهللا                   
                                                                              ونازع اهللا الكربياء والعظمة ، فال تنظر لنفسك أنك الذي نفرت يـوم أن                                 ً      ً     تعاىل وقد ارتكب جرماً عظيماً    

 َ َِ    َ  ُ  َ        ُ   كَذَِلك كُنتم من قَبلُ فَمن       :                         ال  ولكن انظر إىل غريك وقل      ..!!                         أنك صادق وغريك منافق      و               قعد الناس ،    
كُملَيع اللّه  ُ  َ    ّ        ..    م ال    : "                               وانظر إىل الناس بعني الشفقة وقليعلمون                      اللهم اهد قومي فإ          "   

  .                                                                            من الكرب واإلعجاب بالنفس فإنه ماحق لنعمة اهللا عليك ، واعترف هللا بالفضل واالمتنان     حذار    ...      حذار 
         الثبات                         صول على هذه النعمة ال يعين                                                                   أال يا أيها ااهدون اشكروا نعمة اهللا عليكم باجلهاد ، ولتعلموا أن احل    

  .                                      عليها مامل يوفق اهللا العبد إىل شكر النعمة 



 

 ١٥

 

١٥ 

                           ال يضرها من خذهلا وال من          ...         منصورة     ..        قليلة      ...                                                     وقد جاء وصف ااهدين يف آخر الزمان أم طائفة          
   ..                          حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك    ..        خالفها 

فإنه يعين أم مستمرون يف جهادهم ، شاكرون  " حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك : " تأمل معي قوله 
 ..اد فما زالوا يستمرون يف القتال حىت يقاتل آخرهم الدجال لنعمة اهللا عليهم باجله

 :  َّ                                                        إن  املوفق هو من عرف نعمة اهللا عليه وقام بشكرها واحملافظة عليها 
ــا  ــٍة فارعهـ ــت يف نعمـ       ُ        ٍ                  إذا كُنـ
ــهِ  ــكر اإللـ ــا بشـ                       ِ           وداوم عليهـ

                 

    عمــن ــلُ ال ــي تزي ــإنَّ املعاص     َّ               ُ               ف
   قمالــن فــإنَّ اإللــه شــديد                            َّ    

 

                                                                                   ضي ع نعمة اهللا بعد أن أوتيها ، وترك اجلهاد بعد أن غب ر قدميه يف ساحاته ، وعزف عن الشهادة واحملروم من 
 ..                       ً         ً         وطلبها بعد أن كان تواقا  هلا مشمرا  للقياها 

                               أخــي إن اجلهــاد لــه حــنني   
                                ففــي أرض اجلهــاد صــقلت نفســي
ــٍر    ــدون نص ــاد ب ــن أدع اجله ٍ            فل                       

       

ــوق    ــذكره نت ــني ن ــاٍض ح ٍ                         وم     
ٍ               وفيهــا مــن شــذى عــدٍن رحيــ   ق               

ــوق ــين عق ــداء ، ذا م ــى األع                                 عل
 

                        ، وأوزعنا أن نشكر نعمتك    ..             وحسن عبادتك    ..       وذكرك    ..                                     اللهم أعين وااهدين يف سبيلك على شكرك 
  .           ً                                      ن نعمل صاحلاً ترضاه ، وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني            الدينا ، وأ            علينا وعلى و

 
qqqqqqq 

 
 :وكالة األنباء اإلسالمية 

                                            نه مت العثور على جثـة أحـد الرعايـا               هـ أ     ١٤٢٤  /   ١١ /  ١١            يوم اجلمعة                   سلطنة عمان         لن يف  ُ أُع
         ن فـرق    أ   ىل   إ                                                                العاصمة العمانية مسقط ، وأشار مصدر يف الشرطة العمانيـة                     حمافظة          مريكيني يف   األ

  .                                                         باشرت مهام عملها حيث اختذت كافة االجراءات لكشف مالبسات احلادث            التحقيق قد
                     منطقة احليل اجلنوبية               لعثور على جثة يف     م مت ا    ٢٠٠٣   ي            ديسمرب املاض  ٣١          نه بتاريخ    أ           وأوضح املصدر

     .      مريكيني             حد الرعايا األ    ا أل أ            مسقط اتضح       مبحافظة
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 !تساؤل هام 
هل تنكرون فضل الدعوة ؟ [  تساؤل من أحد دعاة الصحوة ، مضمونه – بل لقد حصل بالفعل –قد يثور 

 ؟ أنتم ذا تقللون من ١    ً                                        سبيال  للتغيري ؟ ملاذا إلغاء جهود الدعاة واملشايخ ) نكوفالكالش( ن إال أنتم ال ترو
ٍ      ٍ                                       إىل غري هذا من مجلة اامات  باطلة  ال يقف منها عند العرض على الواقع شيء ]...أمهية العلم الشرعي                         . 

، نعم حنن !! ات خيمواحملاضرات واملننكر على مجهور دعاة الصحوة اهتمامهم املفرط بأمر الدعوة  فنحن ال
يف الوقت ولكن !! ٢امليدان هذا ننكر هذا كله بل ننكر أشد النكري على من ينكر اجلهود اليت تبذل يف  ال

 ااهدين يف ن ِ           ل م  ال تتركو : أخرى     ٍ بعبارة ننكر على من ينشغل ذا مث ينكر على ااهدين جهادهم ، نفسه 
 –اتلون وتشتغلون أنتم بدعوتكم ؟ ما وجه اعتراضاتكم املتكررة وصراخكم الدائم سبيل اهللا على الثغور يق

                                                                      على أفعال ااهدين وتصرفام ؟ أهو حرص  على مصلحة األمة ؟ أهي الغرية على –عرب وسائل اإلعالم 
ونكم احملاكم                        ً                                                             هذا الدين ؟ لو كنتم فعال  تغارون على الدين فدونكم املنكرات العظيمة يف البلد فأنكروها ، د

دونكم سرقة املال العام وتبديده على شهوات احلكام ، دونكم ، الكفرية والبنوك الربوية وبيوت الدعارة 
ٍ                            ويف هذا الصدد أسوق لكم هذا املقطع من مقال  مجيل لألخ لويس عطية اهللا حفظه  ...ودونكم ودونكم                                        

 استحققتم أن يوجه إىل ةكنكم يف الفترة األخري كبار العلماء ال لكم ول٣                      ً     اهللا وإن كان الكالم موجها  هليعة
وال أبالغ إن قلت إنكم مسئولون مسئولية مباشرة عن كل فساد حيصل يف أرض  :[  مثل هذا الكالمبعضكم

  ّ                                                                    ع ط لت أحكام اإلسالم الكربى وأوهلا احلكم مبا أنزل اهللا وهذه احملاكم التجارية تشهد  :احلرمني فبسببكم
الربا أمام املسجد احلرام واملسجد النبوي تصيح بفضيحتكم على رؤس األشهاد عليكم بذلك وهذه صروح 

وبسببكم وسكوتكم متكن العلمانيون من اإلعالم ونشروا الفساد يف األمة من خالل الفضائيات  ..
 ..          ُ                                                                وبسببكم ط ب ع الفساد وأصبح شيئا ال ينكره أحد ومن أنكره قذف به يف غياهب السجون..وغريها

                    وبسببكم ب عثرت ثروات  ..  ّ                                               ك ن الكفار من بالد اإلسالم وأقدس بالد اإلسالم أرض احلرمني         وبسببكم م 
وبسببكم حوصر الدعاة وااهدون ورموا يف السجون .. األمة وتالعب مبقدراا فئة منافقة ظاملة مستبدة 

  ..                                                                  وض ي ق عليهم يف نشاطام الدعوية واإلصالحية اليت ال ترضي آل سلول أو تثريهم 
وبسببكم انتشرت الفوضى يف القضاء وفشا الظلم وأصبحت احلدود تقام على الضعفاء فقط وال تقام على 

ل سلول ال تقام عليهم احلدود على مرأى آأحد من آل سلول، وهذا أحد أعمدة آل سلول يتبجح بأن 
تم سياط لومكم  فلذلك صبب–                       ً  أي إنكار ولو كان خاطئا  –أم أن املهم أن تنكروا فقط .. ومسمع منكم

  ]!وتقريعكم على من نفروا للدفاع عنكم وعن نسائكم ؟
                                                

 ...! وكأن املسألة أصبحت مفاخرة 1
 .اجلهاد وطرد الصليب ووقف عدوانه على أراضي املسلمني: ألمور عن الفرض العيين ولكننا نكر من وجه آخر اإلنشغال مبثل هذه ا 2
          ً       ً ليس خطأ  مطبعيا 3
 

 4 
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  : طفيليو القرن اخلامس عشر
فسطاط إميان ال نفاق فيه :  إن هذه األحداث قد قسمت العامل بأسره إىل فسطاطني : (أسامة الشيخ قال    

 !!                         ختر لنفسك أي الدار ختتار  ؟فا، ) من ليس معنا فهو ضدنا : ( وقال بوش ) ، وفسطاط كفر ال إميان فيه 
إن مشكلة املشايخ أم تأخروا يف اختاذ املوقف بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، ولعل هذا ألن 
                         ٍ                                           ً                        احلدث عظيم  جلل ، وساهم بقوة  يف إعادة الروح املعنوية لألمة وتعبئتها نفسيا  للمواجهة ، فصدم الدعاة 

                  ً                                 كأم قد وقعوا عهدا  مع اهللا أن ال ينصر الدين سوى مشيخة  و–ألن هذا التغيري مل يكن عن طريقهم 
                                      ً      ً                                 مث ملا اختذوا موقفهم من األحداث أتى خمنثا  خداجا  كريه املنظر واملخرب ، فأطراف هذه - ١!!السعودية 

احلرب هم الفئة الصادقة من شباب األمة وشيبها وعلمائها ومفكريها تقابلهم فئة الكفر العاملي أمريكا ومن 
ها ، وكال الفريقني ينظر لآلخر على أنه هو الند املناوئ ، وحيسب له ألف حساب ، فإذا أتى املشايخ مع

ن عنهم باحلرج و  واملدافع- أنصار املشيخة –            ً     ً                                   واختذوا موقفا  خمنثا  فسيحتقرهم الفريقان وسيشعر أنصارهم 
 أشبه بالصبية الذين يتجمهرون حول الشديد ، ألم يعلمون أن اإلدارة األمريكية مل ولن تم ؤالء فهم

 عندما مل - بعد سقوط بغداد –املضاربات يف معارك األحياء القدمية ، ويذكرين موقفهم مبوقف الصحاف 
                  ُ                                                                             ي علن امسه ضمن قائمة الكوتشينة الشهرية ، أ شيع حينها أنه توس ل إىل القوات األمريكية الغازية أن تعتقله 

            ً                                                       لكي يبدو بطال  يف عيون السذج من أبناء شعبه ، ولو أن هؤالء املشايخ ركبوا ملدة يوم أو يومني على األقل 
املوجة واستغلوا هذه العواطف املتدفقة من مجاهري الناس حنو الشيخ أسامة وااهدين وأيدوهم وأيدوا أفعاهلم 

 هذا هو عني الواجب ، ناهيك عن أن ٢!!          ً                  راهن دائما  على اجلواد الرابح :         ً                   لكان خريا  هلم فاإلجنليز يقولون 
 . عليهم من نصرة ااهدين والوقوف معهم ضد األعداء 

 داء العلماء 
 ..فباع منها الكيد للنساء واحلسد للعلماء : بليس كان حيمل بضائع إروي يف بعض اإلسرائيليات أن 

همة وهي أن  حقيقة م- يف الغالب -إن جيل الصحوة احلايل والذي نشأ على أيدي هؤالء الدعاة ال يدرك 
 .                                        ّ                  هؤالء املشايخ تصدروا لألمة وأدوات التصدر مل ا تكتمل لديهم بعد 

                                      ً      ً                                 ً                 فهم قد أتوا والناس يف اجلزيرة تعاين قصورا  شديدا  يف فهم األمور السياسية وحتليلها فضال  عن املشاركة فيها 
 الذين كانوا –لناس        ً                     ً                                           ، وأيضا  كان طلب العلم مقصورا  على فئة معينة ، فلما أتى هؤالء وفتحوا أعني ا

 على بعض التجاوزات -           ً      ً      ً      ً                                      يعانون كبتا  فكريا  شديدا  وحصرا  ملنافذ التلقي على احلاكم وآلته اإلعالمية 
السياسية للحكومات العربية واإلسالمية وبعض اخليانات للحكام وبعض أمور اخلداع الدويل والتآمر العاملي 

   ً                                          وسا  لألمة يفتون يف كل شؤوا فال يرد عليهم أحد ، انبهر الناس م ، واختذوهم رؤ: على املسلمني 
 ال يستحق ربع هذه –        ً       بل كثريا  منهم -ويشريون فيتسابق الشباب لتلبية إشارم ، ويف احلقيقة أن بعضهم 

              ً      ً      ً                                    مل يؤ سس تأسيسا  علميا  صحيحا  يؤهله لكي يكون عامل أمة يرجع الناس - بل أكثرهم –املرتلة ، فبعضهم 

                                                
 .                    ً         وليتهم نصروا ، إذا  ألعذروا 1
 



 

 ١٨

 

١٨ 

رحم اهللا ( ن أو ثالثة لسيد قطب ومثلها ألخيه ا دينهم ودنياهم ، قصارى ما هنالك كتابإليه يف شؤون
 ..وبعض الكتب الفكرية ، وبعض املختصرات الفقهية وانتهى األمر ) األول وحفظ اآلخر 

فلما استجدت مستجدات احتاجت األمة فيها إىل فتاوى علمية راسخة من علماء هلم قدم صدق يف احلق 
اسخ أصيل ، تلعثم هؤالء وبدأ جهلهم يظهر ويطفوا على السطح ، فهذا ال يعرف أبسط القواعد       وعلم  ر

عقيدة ، واآلخر يتكلم :  والسبب أن ختصصه يف اجلامعة – واليت مافتئ يتحجج ا –يف املفاسد واملصاحل 
ربية بل درس يف بكالم عجيب وحيمل النصوص على غري حماملها والسبب أنه مل يدرس يف كلية اللغة الع

 !كلية الشريعة 
ونسي هؤالء أو تناسوا أن هذه األمور العظام اليت حتل باألمة واليت لو نزلت بساحة الفاروق جلمع هلا أهل 
                     ٌ                                                       ٍ            بدر ال يفيت فيها إال عامل  متمكن من الكتاب والسنة ومن علومهما ومن علوم اآللة من لغة  وغريها لكي 

                                                      ً     ً قات الشارع وترتيل ذلك على الواقع ، ال أن يأيت من شدا شيئا  يسريا  يتمكن من فهم مقاصد الشريعة وإطال
ويفيت يف مثل هذه ) رسالة دكتوراه ( من بعض كتب أهل العلم مث أعاد جتميعه وقدم عليه ورقات تدعى 

 . النوازل العظام 
خذهم يف اهللا لومة الئم ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره من كره ، فهيأ هلذه األمة علماء صدق مل تأ

، علماء مل يرهبهم طغيان جاهلية أو استئساد عميل ، فبينوا لألمة ما حاول غريهم أن يكتمه ، وصدعوا 
 .                               ً              بكلمة احلق وأطلقوها هادرة مو ارة  جتتاح األباطيل 

 مساع عند ذلك انصرف الناس إىل هذه الطائفة الصادقة من أهل العلم بكل قلوم ، وعطلوا مسامعهم عن
                                                                           ٌ      ِ            ما يقوله منظرو الصحوة اإلسالمية وأعاروها أسود احلق الصادعني به ، عند ذلك برز داء  قدمي ق د م  إبليس ، 

ٍ              ً                 مرة  عندما تسلط عليهم اجلامية بسبب  من احلسد ومرة  عندما تسلطوا هم :   ٌ                          داء  ابتلى اهللا به املشايخ مرتني                              ً   
 ...                       ً          ومن تأمل وجد ذلك ظاهرا  لذي عينني ،  ر من احلسدعلى هؤالء العلماء الصادعني بسبب مباش

                                                            ً                             فلقد كان هؤالء الدعاة حيظون بشعبية هائلة لدى مجيع األوساط تقريبا  ، وعلى مستوى العامل اإلسالمي ، 
فلما اختذوا هذا املوقف املخزي من اجلهاد وااهدين بدأت شعبيتهم تنحسر وبدأ الفئام من الناس يشككون 

 – بدون اختيار منهم – موقفهم هذا ، وبدأت األضواء تسطع حول مشايخ آخرين يف ثبام وصدقهم يف
                                                                                       وبدأ الناس يلتفون حوهلم ويقد روم وي علون شأم ، فحز  ذلك يف أنفس هؤالء املشايخ وصعب عليهم أن 

شايخ                                              ً                                          يروا هذه الفئة الصادقة تكتسحهم وتلقي م بعيدا  عن قلب وأذن وعقل املتلقي ، وهنا حدث عند امل
                                                                                           نوع  من الغرية الصبيانية انصبت على رؤوس علمائنا األفاضل ، وبدأ التنقص والتجريح لعلماء أجالء بل 
أئمة نبالء يف العلم واجلهاد ، كاإلمام محود العقال الشعييب رمحه اهللا ، واإلمام أسامة بن الدن رضي اهللا عنه 

 :  الطائي                    ً      َولكن نقول هلؤالء مجيعا  مقالة .                   وثبته ونصره وأي ده 
  اشتعال النار فيما جاورت اللو

                      ٍ وإذا أراد اهللا نشر  فضيلة 
 

ِ  ما كان ي عرف طيب عرف  العود          ِ                   
ِ ط ويت  أتاح هلا لسان  حسود      َ                ُ  
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                        رهاب أو التورط فيه ،         ة اإل      ً                      جماهداً يف سبيل اهللا ، بتهم         )   ٢٦  (                                         بعدما أعلن امسي ضمن قائمة حتوي على        
                                                                                 خوة واألحباب ممن أعرفهم يعتب علي ويود لو أين ما سلكت هذا الطريق طريق اجلهـاد                     كان بعض اإل  

                   ّ                           ً                                  ً                          ومقارعة الكافرين ألنّ فيه املصاعب واملشاق ، فبياناً حلقيقة منهجي ، وسبب سلوكه ،  ورفعاً ملا قـد                   
   :         العاذلني                                           يظن يب أو يلتبس على البعض أقول لكل الالئمني و
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 فني يف األرضمستضع ُ   ك ن ا 
          ا وبـدون         ، هكـذ   !            ، أنا ضعيف   !          ال أستطيع   :                                             جاهد يف سبيل اهللا ، فيأتيك اجلواب السهل املريح     :           تقول له   

ٍ                   مقدمات ، يريح نفسه من عناء الواجب الضخم واحلمل الثقيل الذي جعله اهللا اختباراً لكل طالٍب للجنـة                    ً                                                                          أَم  َ 
 اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعا يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح   ِ  ِ      َ      ُ  ِ  ْ         ِ َّ    ّ     ِ َ      َ   َ   ْ   ْ  ُ      َ     ِ     

                                               ً                ً            قال مبوجب العقل ، بل تسوقه النفس الذليلة ، إخالداً إىل األرض ،  وحباً يف الدنيا ،                        مثل هذا اجلواب اخلانع ال ي
                                                       اآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج والعشـرية واألمـوال          (   :        ً                 ً                         وكراهيةً للموت ، واستسالماً للمعوقات الثمانية       

   )                                              املقترفة والتجارة املخشي كسادها واملساكن املرضية 
   ..            ّ    ، وليس القلّة               ّ مرضنا هو الذلّة

                                                                               ُ ً                       إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذمت أذناب البقر وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذُالً ال يرتعه                 "    :      قال  
  . "                                       أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل   "     :      وقال   ،   "                    حىت ترجعوا إىل دينكم 

                 فلم ينفع ذلـك يف    ،                           بالنصر ، ونيب اهللا بني أظهرهم                                                     الذل مرض أقعد بين إسرائيل عن اجلهاد مع أم موعودون    
 َ  ْ        ِ    ِ َ َ         َ     فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنا هاهنا       :                ّ                                               اقتالع شجرة الذلّ الراسخة يف أفئدم اهلواء فقالوا ملوسى عليه السالم 

ِ    َ قَاِعدونَ   َ    
   واليوم يتبع بعضنا س                       ن  ن            م من الذل ما مينعهم من ّاجلهاد يف سبيل اهللا معتذرين بالضـعف                        ّ                                  من كان قبلنا فيحل                                       

                                                                                                                 واالستضعاف ، فمهما أريته اآليات البينات يف نصر اهللا لعباده املؤمنني سواء منها اآليات الشرعية املبثوثـة يف                  
       ِ َّ   ُ  ُ       ويقُولُ الَِّذين آمنـوا                                                                           ً نصوص الشرع ، أو اآليات الكونية احملسوسة على أرض الواقع فلن جتد منه إال صدوداً

ِ     َ     َ ِ  َ   ُ                         نزلَت سورةٌ فَِإذَا أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها الِْقتالُ رأَيت الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُرونَ ِإلَيك نظَر َ                    َ لَولَا  ِ ُ ُ    ِ   ِ َّ     َ   ُ   ِ ْ      ِ    ِ ُ   ٌ  َ    ٌ      َ ِ  ُ   َ  َِ  ٌ      َ    
ملَى لَهِت فَأَووالْم ِه ِمنلَيع ِشيغالْم   َ   َ  َ َ   ِ   ْ     ِ  ِ َ     ِ   ْ         

                                               عن اجلهاد الواجب وما يف ذلك من سلوك مسالك النفاق                                           ومهما سردت له من نصوص الوعيد يف حق املتخلفني 
  :                                               فلن يتحرك يف قلبه شعور احملاسبة ، ووازع املراقبة فـ

ٍ ما جلرح مبيت  من يهن يسهل اهلوان عليه    إيالم         
                                مطية لـه فيعـادي ااهـدين         "                           اهلجوم خري وسيلة للدفاع       "                                                وبعضهم ال يكتفي بقعوده بل يتخذ من قاعدة         

   !!                                                          له جاهه وال تنكسر كربياؤه إذا وصف بأنه من اخلوالف القاعدين               وخيطؤهم حىت يسلم
                                                                                                        ال نشك أن املسلمني اليوم ضعفاء ، وضعفهم متفاوت من بلد إىل آخر ، ولكن هل كانوا ضـعفاء إال بتـرك               
                                                                                              اجلهاد ؟ هل ميكن أن يزول هذا الضعف إال باستثمار الطاقات املوجودة وتوجيهها للجهاد ؟ وهل يكف بـأس   

ِ    ْ  ُ    َ   ّ          ِِ               فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف                                           ر بغري  اجلهاد ؟ ال واهللا             الكفا       ْ   َّ  ِ  َّ َ   َ   ِّ     ِ  ِ     ِ ْ  ِ َ َ 
     َ     ْ     َ   ّ     ْ   َ َ    ِ َّ    ْ    ِ  ً بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً
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                                                       بل وعدهم اهللا بالنصر إن هم نصروه مهمـا كـانوا ضـعفاء     ،                                            املسلمني ال يقاتلون عدوهم بعدد وال عدة         ّ إنّ
 نقَكُم مزرِرِه وصكُم ِبندأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَن يخِض تفُونَ ِفي اَألرعضتسقَِليلٌ م مواْ ِإذْ أَنتاذْكُرو     ُ َ      ِ ِ   ِ   ُ   َ    ُ    َ         ُ َ َّ      َ  َ  ُ      ِ   َ     ِ َ  ُ       ٌ  ِ َ     َ  ْ  ِ ْ   ُ ْ   

ِ   َ  ُ     ُ َّ   َ الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ    َّ      
ِ                       اليوم كثري عددهم ، مستفيضةٌ أموالُهم ، متُأل األرض خريات بالِدهم ، والسالح بني أيديهم        فكيف وهم               ُ       ُ      ٌ                          ؟   !  

                                                                                                                 هل ينقصهم إال أن يتوبوا إىل اهللا من ذنوم ، وإسرافهم يف أمرهم والركون إىل أعدائهم ونفض غبار الذل عن                    
  !        رؤوسهم ؟

        إنّ للضعيف سبيالً إىل النصر باإلعداد ، والعمل اجلاد                                        ً            ّ              ا القعـود واالعتـذارة ، أمليحصل النصر ، وتربأ الذم                                                              
  .                                                بالضعف فهو سبيل الفاسقني ، وعالمة على درب املنافقني 

ٍ                                         إنّ الضعيف يسري يف األرض وميشي يف مناكبها يبحث عن أرٍض يستطيع فيها جهاد أعداء اهللا ،ويقيم شرع اهللا                                             ّ  .  
     ٌ                                                  كفيلٌ بتحقيق النصر للمؤمنني الذين حققوا التوحيد والكفر                                              إن األخذ بأسباب القوة املادية بعد التوكل على اهللا  

    ...                        بالطاغوت مهما طال الزمن 
   ..                            نصورون حقيقة يف الدنيا واآلخرة                                                                   إن ااهدين الذين يتوكلون على اهللا وخيلصون له ويلتزمون أمره هم القوم امل

                                    ة ، ومن اهليئات الطاغوتية األممية                                                                              أولئك الذين يكفرون بطواغيت األرض كلها من احلكومات العربية والعجمي         
   ..                                                                 الذين يتربؤون من املذاهب الشركية ومسالك الدميقراطية ، ووثنية الوطنية    ..                   والعربية واإلقليمية 

                                                                                                                أولئك مهما قل عددهم وضعفت قوم فلهم النصر بإذن اهللا إذا سلكوا طريق اجلهاد وحققوا العلم بالعمل ولن                  
  .                   ، واحلمد هللا رب العاملني                           تقف يف وجوههم قوى األرض كلها 

 
qqqqqqq 


 

              لـو أن أهـل       : (                                                                               ذكر ابن دقيق العيد في شرحه لألربعين النووية عن علماء السـلف أنهـم قـالوا       
                                       ، الســلف األوائــل يــرون قتــال مــن    )                                                                      بلــدة تواطئــوا علــى تــرك ســنة لقوتلــوا عليهــا حتــى يرجعــوا  

                                       ، و الخلف الجدد من رهبان نجد والحجاز                                             تواطأ على ترك سنة ثابتة عن رسول اهللا  وجحدها  
                                                                                                         ، وأحبار مصر و الشام ،  يجرمـون ويشـنعون بـل ربمـا كفـروا مـن قاتـل الصـليب ، ذلـك العـدو                

                                                                         للدين ليال ونهارا ، الذي ال يريد أن يتواطأ على جحود سنة من سـنن الـدين     رب             الصائل المحا 
                                  يتناسـب مـع الـذوق الغربـي ،                                                                      فحسب  ، بل يريد نسف اإلسالم مـن جـذوره وتصـميم إسـالم آخـر         

  ،     ) " extreme  (               ، ال إسالم متطرف     ) moderate  (                 نريد إسالم معتدل      :  "                  فهو كما يقول بوش 
       ... !!                     إنه بحق زمن العجائب  
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      خـوة                                 ونطلب منه أن يعرف بنفسه لإل                                              نرحب باألخ ااهد صاحل العويف حفظه اهللا         ]                صـوت اجلهـاد       [ 

  .       القراء 
                                       على املبعوث بالسيف ورمحة للعاملني حممد                                              واحلمد هللا ويل املتقني ، والصالة والسالم                                   بسم اهللا الرمحن الرحيم ،      

     ..                            ً  وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهالً                   ً سهل إال ما جعلته سهالً                                         بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني ، اللهم ال
       مـن   ٣             متزوج ولدي ـ  ه    ١٣٩١    عام                                                                       صاحل بن حممد بن عوض اهللا العويف من مواليد املدينة النبوية أواخر                امسي  

                                                                                 أسأل اهللا أن يصلحهم ويسريهم على طريق العزة والكرامة، درست إىل املرحلة الثانوية تركتها        ن وابن  ا         األوالد بنت
                                     مث بعد أن هداين اهللا وعرفت طريق                                                                      ً            يف الصف الثاين مث التحقت بالعسكرية وعملت ا قرابة سنة ونصف تقريباً           

                                                                                                    امة اشتغلت يف التجارة احلرة وقد فتح اهللا علي فتحا عظيما لدرجة أن إخواين املـوظفني والـذين                              العزة والكر 
                                                               كانوا دائما ما يستدينون مين واحلمد هللا وكما قال اإلمام مالـك         ١٥٠٠٠    -    ٦٠٠٠                           تتراوح رواتبهم ما بني       

  . )                         التجارة تسعة أعشار الرزق  (
 
   ؟                             حتس بأا كانت األقرب إىل نفسك                يها ، وأيتها اليت                        ما هي اجلبهات اليت شاركت ف   ]          صوت اجلهاد   [ 

                                                                                     بعد أن هداين اهللا عز وجل لالستقامة على صراطه املستقيم علمت بأن اجلهاد يف سبيل                                        بسم اهللا ، واحلمد هللا ،       
           وهذا مـن                                                            يف هذا الزمن السترداد بالد املسلمني وختليصها من احملتلني                                  ّ             اهللا واإلعداد فرض عني على كلّ مسلم        

                            معاذ اخلوسيت تقبلـه اهللا يف                                           أفغانستان مع القائد البطل أيب                                                      وى العلماء الصادقني فمن اهللا علي باملشاركة يف          فتا
                                                                         مث يف طاجكستان مع القائد البطل خطاب تقبله اهللا يف الشهداء وأحلقين                     األعلى                                الشهداء وأحلقنا به يف الفردوس    

                 ً           هم الصليبيني وأخرياً وفقين اهللا يف  ئ                  يني يف اجلهاد ضد أعدا                          وبعدها شاركت إخواين الشيشان      األعلى              به يف الفردوس 
                                                                                                                  املشاركة يف جهاد اإلمارة اإلسالمية ضد احلملة الصليبية العاملية وقد من اهللا علينا يف هذه اجلبهة بالدفاع عـن                   

              ه واهللا حسـيبه                                                                                       الدولة اإلسالمية الوحيدة واليت كان اإلمام فيها املال حممد عمر الذي اشترى اآلخرة بالدنيا حنسب  
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                             وهلذا السبب العظيم كانت هذه                                ء ربه ونصرة أوليائه املستضعفني ،              ٍ                           حيث باع كل شيٍء وباع ملكه ألجل إرضا       
                                                                                                             اجلبهة أقرب اجلبهات إىل نفسي ألنين رأيت فيها الدولة اإلسالمية اليت تقيم حدود اهللا وتوايل أولياءه وتعـادي                

  .       قادر           فهو كرمي     ً  عاجالً                   ً إلسالم مرة أخرى قريباً                                       أعداءه وأسأل اهللا أن ميكننا من قيام دولة ا
 
                                                                              ما هو تقييمك العسكري للمواجهات اليت حدثت بني جنود النظام الطـاغويت يف                  ]                صـوت اجلهـاد       [ 

                                  جزيرة العرب وبني ااهدين األبطال ؟ 
ِ     ِّ  ين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه   َّ ِ الَِّذ                                                         أود أن أذكر مبا قاله اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي               ً أوالً                         بسم اهللا ، واحلمد هللا ،         ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ        

ِ   َ  َ   ِ  ً              والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا               َ        َ  َّ  ِ  ِ  َ         ِ  َ  ْ  ُ ِ  َ َ   ِ  ُ  َّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   ْ   َ َ    ِ َّ           مث أنبـه أن              
                                           اهللا سبحانه وتعاىل من مواجهات هي عبـارة عـن                                      ً       ً             ااهدين مل يواجهوا جنود النظام ابتداًء وقصداً ، وما قدره  

                                                                                                               مدامهات يقوم ا العدو على ااهدين وهم يف مساكنهم رغم هذا يتكبد النظام وجنوده فيها اخلسارة الفادحة                 
                                                                                ً                           مع أن عنصر املفاجأة له دور كبري يف حسم املواجهة لصاحل العنصر املفـاجئ ولكـن إرادة اهللا أوالً مث قـدرة                 

                                                                                                املناورة والقتال وخربم وشجاعتهم وحبهم للشهادة يف سبيل اهللا وشوقهم للقاء رم دائما مـا                             ااهدين على   
                                                                                          حيسم املوقف لصاحل ااهدين حىت وإن قتل يف املواجهة عدد من اإلخوة ألن اهللا ذكر يف كتابه الكرمي على لسان 

ِ ِ  لْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه  ُ ْ     ِ َّ  ِ   ِ  َ       ْ    قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى ا      :             املؤمنني قوله   ِ      ٍ  َ   ِ  ّ     ُ   ِ    َ   ُ  ِ             ِ      ْ 
                                                                 مع هذا كله ورغم ما يقوم به النظام من حماوالت لرفع مهم جنـوده                   ُ      ِ  ْ      َ     ِ  َ  ِ  َ     َ      أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ     

                                                               ألم ما قاتلوا إال ألجل راتبهم ومعيشتهم ، وإال فلم املكافـأة                                                 وتشجيعهم جتدهم من أحرص الناس على احلياة      
َ   ُ    ِ               وجاء السحرةُ ِفرعونَ قَالْواْ ِإنَّ لَنا َألجرا ِإن كُنـا                                         ول اهللا تعاىل عن فرعون وجنوده                                والترقيات وهذا يذكرنا بق       َ  َّ  ِ ْ  ْ  َ  َ     ِ ُ           

   اِلِبنيالْغ نحن     ِِ   ْ             ِبنيقَرالْم لَِمن كُمإَنو معقَالَ ن         ِ َ  ْ     ِ َ   ُ  َ       َ  َ      ،  اهدين مع جنـود   و                        وهذا ما حيصل اليومهذا هو حال ا                             
  .                  النظام يف املواجهات 

                                                                      ماهي نصيحتك لرفقاء الدرب ممن ألقوا السالح يف جزيرة العرب ، وأصموا أذام       ]            صوت اجلهاد     [ 
                              عن مساع داعي اجلهاد حبجج واهية ؟

ِ      ومن جاهد فَِإنما يجاِهد       :                          عز وجل يف كتابه الكرمي                   بقول اهللا      هم                أود أن أذكر    :   ً أوالً                         بسم اهللا ، واحلمد هللا ،               ِ َ          
     الَِمنيِن الْعع ِنيلَغ فِْسِه ِإنَّ اللَّهِلن        ِ َ   ْ    ِ     ِ َ   َّ    َّ  ِ  ِ ِ ْ  ِ     ًما ترك قوم اجلهاد إال ذلّـوا          (                                        أذكرهم بقوله صلى اهللا عليه وسلم         :     ً ثانيا           ّ                       (  

                                دهم بني خائف وذليل إما خائف                                                                                 وهذا واضح على إخواننا الذين تركوا عزم وشرفهم وألقوا السالح حيث جت           
                                                                                                             من جنود املباحث أو ذليل يذهب هلم كلما استدعوه أو جتده يذهب للتوقيع لديهم كل أسبوع وهذا واهللا عني                   
                                                                                                         الذلة واهلوان فأقول هلم عودوا إىل عزكم وشرفكم عودوا إىل دينكم وجهادكم ترتفع أسهمكم وذكـركم يف                 

                                ذلوه وتأخذوا بثأر دينكم وثأركم                                      الدنيا واآلخرة ويهابكم من كان يذلكم فت
 فإما حياة تسر الصديق     وإما ممات يغيظ العدا

     ً  مجيالً                                   ً أسأل اهللا أن يهديهم ويردهم إىل احلق رداً



 

 ٢٥

 

٢٥ 

                                                                         ج امسك يف القائمة األوىل والثانية للمطلوبني لدى الداخلية ماهو شعورك            و       بعد خر      ]                صـوت اجلهـاد       [ 
            م اجلهادية ؟                                    جتاه هذا اإلجراء وهل أثر ذلك على مسريتك

                                                                              عندما شاركنا إخواننا يف اإلمارة اإلسالمية يف اجلهاد وعدنا إىل هذا البلد كنا نتوقع من                     بسم اهللا ، واحلمد هللا ،    
                       الء األبطال نسـأل اهللا أن   ؤ                                                                     هذا النظام كل شيء منها إخراج الصور واألمساء ألن أمريكا تبحث عن كثري من ه 

  :                                             ألوىل والثانية محدت اهللا كثريا ومل أستنكر لثالثة أمور                   خرج امسي يف القائمة ا              حيميهم فعندما
                                                                                                             ألن النظام يسعى إلطفاء نور اهللا بطاعته العمياء ألمريكا ومن معها وحماربة ااهدين الصادقني الذين هم                  :   ً أوالً

                                                                         اخلطر األول واألخري على اليهود والنصارى وهم الغرباء حقا وهم الطائفة املنصورة 
                                                                                                ونا فوق سنام الدين وقمته بفضل من اهللا ومنة منه وحده فال بد من ضريبة هلذا العلو والرقي وألن                      ألننا عل   :     ً ثانياً

  .                                                                                 لكل شيء ضريبة على قدره فضريبة اجلهاد على قدر رفعته فال بد أن تكون عالية غالية الثمن
  ْ  َ    ِ ْ  َ     ِ َّ   ُ َ    ُ  ِْ     َ   َ  ِ  ُ  الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم  َ      َ     ِ    ُ  ْ أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ         :                               ألن اهللا تعاىل قال يف كتابه الكرمي :     ً ثالثاً

                  اللِّه قَِريـب رصاللِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرى يتلِْزلُواْ حزاء ورالضاء وأْسالْب مهتسم                       ِ َ   ِّ        َّ  ِ  َ   ِّ                ْ        ِ َّ    ُ       َ  ُ       ْ  ُ ِ ْ               ْ  ْ            
       أو كما   )          ً                             الناس بالًء األنبياء مث األمثل فاألمثل        أشد  (   :       وقال    )                            لى املرء على قدر إميانه         يبت  (   :         قال              وألن النيب   

                 نسأل اهللا عز وجل    .                ال ميكن حىت يبتلى :     قال    ؟                        هل ميكن الرجل أم يبتلى       الشافعي                     وعندما سئل اإلمام     قال 
  . ً اً           ً     واحلمد هللا أوالً وأخر           دولة اإلسالم                                                               بعد أن ابتالنا أن يرفع ذكرنا يف الدنيا واآلخرة وأن ميكن لنا لنقيم 

    ترة                                                                        هل ترى أنه من األفضل لك وإلخوانك املطلوبني التوجه إىل العراق يف هذه الف           ]                صـوت اجلهـاد       [ 
                        عليكم من الوقوع يف األسر؟                         ً وقتال الصليبيني هناك حفاظاً 

ِ   ُ  ِ  ْ    ِ ْ َ ً          لُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَـةً                ِ َّ      َ     ْ  َ  ِ     يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاتِ                 قال تعاىل                            بسم اهللا ، واحلمد هللا ،         ِ    ِ  َّ ُ ْ       ُ   ُ     ِ َّ   ْ  ُ 
    ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو       ِ  ْ       ّ    َّ َ  ْ   َ             ًذهايب وإخواين املطلوبني إىل العراق مث إن العدو                                  ً       وعلى هذا األساس أرفض قطعا                                                   
        ً   فعلياً                                        ً        ة أعماله هناك إال منها وهو متواجد تواجداً                                            من هذه األرض وهو ال يقوم بإدار                             ّ     الصلييب مل حيتل العراق إالّ    

                                                                                                         وبكثرة حىت اآلن على أرض اجلزيرة فلم الذهاب إىل ذيول الصليبيني، ورؤوسهم وقواعدهم ودعمهم على هذه                
     يدعو                                               ال جيعل ااهد يتقاعس عن نصرة احلق وإمنا عليه أن         فإنه                                    ، أما بالنسبة للخوف من األسر                      األرض املباركة 

  .                    مث يتوكل عليه سبحانه   "                                         اللهم إين أعوذ بك من األسر والبتر والكسر  "      اهللا 
وي               قدم على اجلهاد واإلثخان يف أعداء األمة وال يبايل وال خياف يف اهللا لومة الئم وإن قدر اهللا له األسر فإن كان                                                                                                      

     مـن   ف                   د اهللا منا وأكرم                                                              إذا بدل هو وعلى العموم فقد أسر من هم أفضل عن                                   ّ        هللا فلن يضيعه ولن خيذله إالّ          ً خملصاً
                                                                                                             األنبياء مثل يوسف عليه السالم ومن الصحابة أمثال خبيب وعبد اهللا بن حذافة السهمي وغريهم كثري وهذا مل                  

                                   وهاهو الشيخ الفاضل الذي مـا                     رمحهما اهللا ،                                                                    يؤثر عليهم وغالبية الصادقني أسروا كابن تيمية وأمحد بن حنبل         
                                                                  أن حيفظه ويثبته يف سجون األردن وهو الشيخ أبو حممد املقدسـي مث إن                                           يزيده األسر إال قوة وصالبة نسأل اهللا      

                                                                                       من يذهب إىل العراق ليس يف منعة من األسر بل هو لألسر أقرب حيث يذهب بال سالح وقوة ولكن كما قلت 
                                  األسر ليس مانعا عن اجلهاد واهللا أعلم 



 

 ٢٦

 

٢٦ 

                  املشـاركة يف هـذه              ل ترغبـون                                              بعد إطالق وزارة الداخلية مبادرة املفاوضات فه       ]            صوت اجلهاد     [ 
                              على التيار والتوجه اإلسالمي ؟ ني                       أن القائمني عليها حمسوب              ً املفاوضات خصوصاً

                                   أما بالنسبة للقائمني على املفاوضـات    ،                                       هذه املفاوضات مؤشر ضعف يف النظام         :   ً أوالً                         بسم اهللا ، واحلمد هللا ،       
                    من األيام فلـن                                   ً      ا ومل ميثلوا اجلهاد وااهدين يوماً                                                                 هم ممن أعطى الدنية يف دينه ومن املنبطحني الذين مل جياهدو          

                                                                       وهم الذين مل يغربوا أقدامهم يف سبيل اهللا وحبيبنا ونبينا حممد صلى اهللا عليـه          ً    وال أمراً                     ً    يرعى ااهدون هلم مسعاً   
        اخلطـاب                                        نعطي الدنية يف ديننا وكما قال عمر بن                     على سننه بإذن اهللا ولن     فنحن   ،             ة يف دينه          الدني           مل يعط        وسلم

                                                          قال بلى قال فلم الدنية يف ديننا ؟ هذا ولـيعلم                ؟                                                    ألسنا على احلق يا رسول اهللا إن قتلنا أو حيينا                       رضي اهللا عنه    
  .                                                  اجلميع أن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني ااهدين الصادقني 

       ىل إحدى                                     خيدم القضية اجلهادية يف حني أن ذهابك إ           ً    ك خمتفياً ال                         البعض يرى أن بقاء       ]                صـوت اجلهـاد       [ 
                   فما رأيك يف ذلك ؟                             ً هات خارج جزيرة العرب خيدم كثرياً   اجلب

ِ    َ     ِبأَنهم الَ يِصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفي سـِبيِل اللّـِه والَ    َِ   ذَِلك     :         قال تعاىل                      بسم اهللا ، واحلمد هللا ،     ّ     ِ  ِ     ِ ٌ      َ       َ   ٌ  َ      ِ   َ     َ  ِ
ِ     َ             ن عدو نيالً ِإالَّ كُِتب لَهم ِبِه عملٌ صـاِلح ِإنَّ اللّـه الَ يِضـيع أَجـر   َ     َّ ُ ْ   ُ  ِ    ً ِ    َ   َ           ُ  َ  ِ       يطَؤونَ موِطئًا يِغيظُ الْكُفَّار والَ ينالُونَ مِ         َ   ّ    َّ  ِ   ِ   ٌ     ِ ِ   َ    ُِ  َّ  ِ ً         

ِسِننيحالْم   ِِ   ْ                 ملعنويات إخواننـا الـذين     ً اً                                                                         فمن يقول ذلك ال يعي ما يقول ألن يف بقائنا هنا إغاظة للكفار ورفع                             
                                                    د هللا متخفني فنحن نعمل ليل ار للنيل من أعداء                       ا لسنا واحلم           ، مث إنن                                             ينقصهم القليل من اجلرأة لنصرة دين اهللا        

                                                                                       اهللا وال يهمنا تسويف مسوف أو خمالفة خمالف أو ختذيل خمذل أو تقاعس عامل أو جترب طاغوت حاكم فاحلمد هللا 
                              من ياسر الشريك وأطاع األمري       (                                                        َّ           نومنا ونبهنا كله أجر وثواب كما روى احلاكم يف مستدركه أنَّ                    حنتسب أن   
                                                                       ولو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه من سعادة جلالدونا عليها              )                                    ة كان نومه ونبهه كله له أجر                  وأنفق الكرمي 
                                                                                                 فلن خنرج بإذن اهللا من هذه األرض وهذه األرض أرضنا وحنن أحفاد الصحابة كيف خنرج منها من                   .       بالسيوف

  !    ؟؟ ن و       ن احلاقد           ون الصليبيو                                   أحق باخلروج منها حنن أم األمريكان احملتل
                                                                                                           واهللا لن خنرج من هذه األرض حىت خيرج منها أعداء اهللا وتقام فيها راية الدين أو أن تراق دماؤنا وتروى هذه                 ف

  .                                        ونسأل اهللا أن يثبتنا على هذا احلق حىت نلقاه     ،               األرض من دمائنا
                                                    هل من كلمة توجهها للمجاهدين الذين يذهبون للعراق ؟   ]          صوت اجلهاد   [ 

  :                                                       احلقيقة أن ااهدين الذين يذهبون إىل العراق على ثالثة أقسام                   بسم اهللا ، واحلمد هللا ، 
                                                                                             هم الذين ذهبوا للعراق وهم متواجدون على أرض املعركة فهؤالء أسأل اهللا أن يثبتهم وينصرهم              :            القسم األول 

                                                                                             وخيزي عدوهم ويشفي م صدور قوم مؤمنني فهم على ثغر عظيم من ثغور اإلسالم أسأل اهللا أن ميكـن هلـم        
  .        غري آجل          ً نصرهم عاجالً  وي

       زيـرة           كم يف اجل     بالد                                                                                   هم الذين نووا الذهاب للعراق ولديهم النية الصادقة للذهاب فأقول هلم إن               :            القسم الثاين 
                                                                         كثرية وحتتاج إليكم لتسدوا الثغر والعدو الذي ستذهبون إليـه والـذي ينتـهك          هنا       الثغور                 أحوج من غريها و   

                                                          غريها متواجد بينكم وعلى أرضكم يسلب دينكم وخرياتكم فاألوىل                                             األعراض يف أفغانستان والعراق وفلسطني و     



 

 ٢٧

 

٢٧ 

                                                                     ً          أن يسد الثغر األقرب إليه كما أمجع العلماء على أنه إذا دخل العدو بلداً                                       ً     باملسلم واألحرى والواجب عليه شرعاً    
  .                                       من بالد املسلمني وجب دفعه على األقرب فاألقرب

                                                           راق فهم مل يذهبوا ولن يذهبوا إمنا هي أعذار املتخاذلني                                                  فهم الذين يتحججون بالذهاب إىل الع       :             القسم الثالث 
ِ      َ  َ َ    َ    ِ    ّ    ِ   َ               ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَـبطَهم وِقيـلَ                                           وكما قال تعاىل يف أسالفهم       َ    ِ  َ   ً     َ  ْ     َ      ْ   ْ     َ   َ  

   الْقَاِعِدين عواْ مداقْع     ِ  ِ  َ ْ      ْ    ْ   ورفع اإلمث عنهم باجلهاد يف سبيل اهللا وصدق النية والقصد يف                            فهؤالء عليهم التوبة إىل اهللا                                                   
                                                                                                             ذلك باالنضمام إىل إخوام ااهدين يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب للجهاد ضد اليهود والصليبيني وهـم                 

   رة                                        ، ويبايعون على نصرة اجلهاد يف سبيل اهللا ونص                                                       الذين كانوا يعاهدون ويبايعون على القتال يف أي أرض كانت
                                                                            عن هذا كله فال يسوف وال يوهم نفسه وال يتعذر فاهللا أعلـم بسـرائر                 ل        ، فسيسأ                       املستضعفني يف أي أرض   

    .     تباعه ا               ً  ويرزقنا مجيعاً                                                                                  ً النفوس وخفاياها نسأل اهللا أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا وأن يرينا وإياهم احلق حقاً
    :                طني يف جزيرة العرب                             كلمة توجهها للمجاهدين املراب     ً  أيضاً   ]          صوت اجلهاد   [ 

                                             ن على جزيرة العرب فأقول هلم ما قاله اهللا رم عز                              إخواين وأحبايب الصابرون املرابطو    أما                    بسم اهللا ، واحلمد هللا ، 
                    الغربـاء قليلـون     ف   ا           وأبشرو   ِْ    ُ َّ  َ   ّ    ْ  ُ     ْ  ُ  ِ    ْ    ِ    ْ    ِ   ْ        ِ َّ      َ        َ           يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ                 وجل  

                                         كما بدأ وال تزال طائفة من أمـة حممـد                                                           ً   والطائفة املنصورة هم األقالء يف آخر الزمان واإلسالم يعود غريباً  
                                                                                              تقاتل ظاهرة على احلق ال يضرها من خذهلا أو خالفها وأذكركم بأن النصر مع الصرب وأن النصر صرب ساعة وأن 

                     مل يبشر أصحابه بفتح                                         ة وكالمها هدفان ساميان وأذكركم بأن الرسول                                      العاقبة للمتقني فإما النصر وإما الشهاد
                                                                                                            فارس والروم بعد قيام الدولة اإلسالمية وإمنا كان يبشرهم بذلك وهم يف أحلك الظروف وأشد االبتالءات يف                  

         ا فاحلمد                                                                                                        الوقت الذي كانت فيه قلوب أصحابه املؤمنني الصادقني تبلغ احلناجر وكانوا وقتها يظنون باهللا الظنون              
ِ     أَحِسـب       امل                                                                                             هللا البالء وقلة املناصرين سنة سنها اهللا لعباده املتقني املوحدين وأذكرهم بقول اهللا عز وجل               َ 

ِ   َّ      َ   َ َ     َّ  ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه ال  ْ    َ             ُ  ُ    َ    ُ      َ       َّ  َ      الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ        ِ َ    ِ   ِ َّ      َ   َ َ    نلَمعلَيقُوا ودص ِذين   َ   َ     ُ      ِ 
  الْكَاِذِبني    ِِ  َ ْ                    أسأل اهللا أن مين علينا وإخواننا املرابطني على جزيرة العرب بالصدق والصرب واإلخالص إنه الكرمي                                                                                                
  .      القادر

  .                                      خوة املطلوبني بعد التشويه اإلعالمي السلويل                          كلمة توجهها ألهل وذوي اإل   ]          صوت اجلهاد   [ 
                                                                                         أما بالنسبة ألهل وذوي اإلخوة املطلوبني فأقول هلم اطلبوا احلق تعرفوا أهله ويكفـيكم                 ،             ،واحلمد هللا            بسم اهللا 

                                                                                                            معرفتكم بسرية أبنائكم وذويكم من املطلوبني وتعلقهم بدين اهللا ونصرته وصالحهم وتركهم الدنيا وما فيهـا                
                        سريهم وصورهم فهذا حال                                                                               الدين ونصرة املستضعفني وال يغركم ما يقوم به اإلعالم السلويل من تشويه                    لنصرة
                  فال بد أن يكـون                                             ً شوه مسعته وصورته فكيف إذا كان العداء عقائدياً ت                                      من يعادي شخص فإنه ال بد من أن          كل

                                                                                                              التشويه أوسع وهذا ما حصل مع أشرف األنبياء عندما قام كفار قريش بتشويه مسعته وصورته الواضحة عندما                 
                                                       لك بأيب هو وأمي ولكنه العداء ويف اخلتام أقول هلؤالء األهـايل                                               قالوا ساحر وقالوا كاذب وقالوا جمنون حاشاه ذ   

                          عن التطرق لألدلة والرباهني       ً  خارجاً        يف ذهنه                                                       وكل من لبس عليه اإلعالم يف دينه وتشويه صورة ااهدين األبطال
  ط                                                                                             أقول هلم انظروا من رضي عن هؤالء املطلوبني من ذويكم أو غريهم من ااهدين ومن سـخ                            ً  وببساطة جداً 

                                                 أما من رضي عن هؤالء املطلوبني فهم الصـادقون            ! ؟                                            ومن رضي عن النظام السلويل ومن سخط عليه        ! ؟       عليهم



 

 ٢٨

 

٢٨ 

         والنصارى                                                                                                 املخلصون وإن كانوا قلة من ااهدين والعلماء الصادقني واألولياء وأما من سخط عليهم فهم اليهود         
                                       ون من أمثال أمريكا وغريها وأما من سـخط                                                        وأما من رضي عن النظام السلويل فهم اليهود والصليبي            ،          وأذنام

                          من كتاب اهللا نقيس عليه ما                                                                    ٌ  عليه فكل خملص وجماهد وعامل صادق مبتلى يقبع يف سجون الطواغيت ولدينا دليلٌ 
  .     َّ ِ    ِ               َ       ْ             َ     ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم       ه     ذكرنا

  ؟ ا     توجهه   ملن      أخرية        كلمة    ]          صوت اجلهاد   [ 
                                                                                    لكل شخص على هذه املعمورة ؛ خاصة وحمبوبني فرساليت األخرية أوجههـا إىل خاصـيت                                بسم اهللا واحلمد هللا   

                         ً              ً                                                                     وأحبيت يف اهللا ممن أعرفهم جيداً ويعرفونين جيداً ممن سرت معهم على طريق العزة والكرامة وممن تعلمت منهم                  
                                                                   اتقوا اهللا ربكم فإن النجاة يف تقواه واتباع أوامر رسوله               : "                                                 الوالء والرباء والصرب على األذى فيه فأقول هلم         

                     عند موطن تنتهك فيه                           ً     ما من امرئ خيذل امرأ مسلماً      : "         قوله                                                    فال ختذلوا احلق وأنتم أهله فقد جاء عن النيب          
                                                                                            ً                 حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهللا عز وجل يف موطن حيب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلماً                

     "                                                                            يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته
                                        إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقـر      "             هلا وقد قال                                                           وال تركنوا للدنيا وأنتم الذين علمتمونا عدم الركون         

    "          ا إىل دينكم                                                          ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه حىت ترجعو
ِ  ْ  َ          ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما                                                       ّ              فاهللا اهللا يف نصرة احلق وأهله وأذكركم بقول اهللا جلّ وعال                    ِ َ     َ    ُ  ِّ    ْ    ِ   َّ  ِ

      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرغَي         ِ َ   ٍ   ِّ ُ   َ    ّ      ً          َ    ُ   َ       يهدينا وإياكم إىل ما                                فاتقوا اهللا وعذابه ، أسأل اهللا أن                      
     .                       فيه فالح الدنيا واآلخرة 



                                                
                                                 

               



 
  

                        اإلسـالمية وهـو ينطلـق                      هو تنظـيم األمـة    )         القاعدة   (                                 تنظيم قاعدة الجهاد المعروف باسم  •
      سـالم                       األمة الذين يدينون باإل                                                        من عقيدتها ويدافع عن مصالحها فعناصر القاعدة هم من أبناء

                                      خالصـة مـدخرات األمـة التـي تتقـرب                                                            دينا كما أن كافة إمكانيات القاعدة المادية وغيرها هـي 
   ..                بها إلى اهللا تعالى

                                                                                      ما يسمى بالمثقفين العرب والذين يد عون الحكمة والعقل ليحاوروا بـه الغـرب يشـتركون       •
           ة األعـداء                                                                       الموظفين الحقيقين للسي آي إي في تمثيل الطابور الخامس الذي يعمل لخدم      مع
 ..                                                                         داخل بالدنا وعلى كافة المستويات لتبرير الغزو القادم للمنطقة وإرهاب شعوبها    من

 

 ...توقيعات 



 

 ٢٩

 

٢٩ 


 
 

 

       
                       ً    ٌ                                                            بيوم نفسيته طيبةٌ جداً ، وكان يسبح ويلهج بذكر ربه ، وكأنه يعلم أنه على موعد                قتله                      كان تركي رمحه قبل م    

                 وهي املدينة اليت –                      مشال جزيرة العرب احملتلة   )      صوير   (                                                      مع ربه سبحانه وتعاىل ، وأما حقيقة ما حدث يف مدينة      
                                                                            السلطات مل تتمكن من معرفة املكان الذي خيتبئ فيه األخ تركي وصـحبه                        فهو أن  – ُِ  َ                      قُِتلَ فيها تركي وإخوته     

                                                                                                   عبد الرمحن جبارة و عماش السبيعي وراجح العجمي ، ولكن وقع يف أيدي املباحث أحد الشباب ممن                   :         الكرام  
   .                                            كان له عالقة مباشرة باألخ تركي الدندين رمحه اهللا 
                                                   ض له ببعض األماكن اليت كان األخ تركي خيتبئ فيها ، فقام                                                 واعترف ذلك األخ بعد التعذيب الشديد الذي تعر      

                                                                                                  خنازير الطوارئ باقتحام البيوت للتفتيش عنه ، وال يستغرب القارئ الكرمي ذلك ، فليس عند هؤالء  أي احترام 
  ا                                                                                                      للبيوت وعوراا ، فهم يف سبيل القبض على ااهدين األبطال يدخلون على النساء ويروعون األطفال ، وكأنن        

   .                                  ن يف فلسطني حررها اهللا من رجس اليهود  و                           نعيش ما يعيشه إخواننا املسلم
                    ساعة ، وعندما أتت   ٢٤                                                            أن تركي الدندين يف اجلوف قاموا باالستنفار العام فهم مرابطون                            ومنذ أن بلغ املباحث     

           ٍ     ين وأربعمائـٍة                                                                            ٍ                     ساعة الصفر يوم اخلميس  املوافق للرابع والعشرين من شهر مجادى األول من عام أربعٍة وعشر               
                                                                                                           وألف للهجرة ، انطلقت قوات املرتدين إىل مدينة صوير حيث كان األخ تركي الدندين وعبد الرمحن جبـارة                  
                                                                                                                   وراجح العجمي وعماش السبيعي عند األخ مساعد الرويلي فك اهللا أسره ، وقد رأى أحد اإلخوة ما يقـارب                  

                                                     وكما ذكرت وزارة الداخلية الصليبية السعودية بأن                                                   من سيارات الشرطة انطلقت إىل هناك ،          )              أربعني سيارة     ( 
   .                                  جندي شاركوا يف العملية اإلجرامية    ٢٠٠                              الذي اقتحم على اإلخوة قد بلغ     اجليش          عدد أفراد 

                                                                                                  وبدأت األحداث بعد صالة الفجر حيث قام أعداء اهللا مبخاطبة تركي الدندين ورفاقه عـن طريـق مكـربات            
   .                              الصوت وطالبوهم بتسليم أنفسهم 

                                                                                                               كانوا بعد الصالة عند األخ مساعد الرويلي ، فسلم األخ مساعد الرويلي نفسه هلم وأخذوا أهله وأطفاله إىل                   و
       ورفـض    )                                                                  حيث قال جنود أمريكا فيما بعد أم أخذوهم إىل مكان آمـن               (                              سجن النساء يف سكاكا اجلوف      

     قوات   (                   أهل سكاكا اجلوف                                                                                    اإلخوة تسليم أنفسهم ، عندها دخل بعض جنود قوات الطوارئ أو كما يسميهم              
                                                          ً       ً       ً               وبعض من خنازير املباحث إىل املرتل ، وكان الشباب قد اختذوا وضعاً قتالياً مناسباً ، وعندما دخل ١ )         البشمركة 

  –                      الذي دخل بعـده      –                                                  ً                                  عسكري الطوارئ األول فتح اإلخوة النار عليه فأصيب فوراً يف كتفه واستلقى اآلخر              
   .          ب املباحث     ً                           أرضاً ، وفر البقية وعلى رأسهم كال

                                                
 . هذه قوات كردية ساعدت الصليب على سقوط بعض مدن العراق وهي قوات مرتدة تقاتلها مجاعة أنصار اإلسالم نصرها اهللا  1


 رحيل األبطال... تركي الدندين 

 



 

 ٣٠

 

٣٠ 

                                                                                                         بعد ذلك خرج الشباب من املرتل قاصدين املسجد القريب فوقع أحد اإلخوة بني أيدي العسكر فهب الليـث                  
                           ً                                                                                    محزة الشهيد وأطلق عليهم وابالً من النريان ففر العسكر إىل حاويات القمامة ليحتموا ا وهرب األخ رمحه اهللا                  

   .                      إىل تركي ودخلوا املسجد 
               وقد مسعهـا    -                                                                   سجد قام تركي رمحه اهللا بإلقاء كلمة عرب مكربات الصوت يف املسجد                              ُ      وعندما دخل الليوثُ امل   

                  إننا أتينا حنـارب    :                 ، وكان مما قال -                                                                  بعض اإلخوة من بعيد ألن املنطقة كانت حماصرة من قبل جيش الصليب          
                  قوا أموالنـا يف                                                                                                األمريكان الذي سفكوا دماء إخواننا املسلمني يف أفغانستان والعراق وعذبوهم يف كوبا وسـر             

   .      اخلليج
                                                                                                               ويف هذه األثناء أحس بعض اخلبثاء من جيش أمريكا خبطورة هذا الكالم ، وأنه رمبا يؤثر على نفسيات اجلنود                    
                          ً                                                                  الذي يساقون إىل الذبح دفاعاً عن أمريكا ووجودها يف أرض احلرمني ، فقام أحد العسكر بإطالق الرصاص على 

ِ    ِ َ ْ     َ يطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللَّه ِإلَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ    ِ   َ  َ ْ يِريدونَ أَنْ                  مكربات الصوت ولكن  َ   َ          ِ  ْ َ   َّ ِ   َّ      ْ      ِ  ِ   ْ َ  ِ  َِّ          ُ ِ ْ   ،    
                   ً                                                                        وحاول العسكري مراراً أن يصيب املكربات فلم يفلح ، وكان األخ تركي الدندين حينها يتكلم وخيوف العسكر 

                                            ً                    سنقاتل من يقاتلنا ، وبعد مضي ربع ساعة تقريباً على بداية كلمة األخ                         بأننا لن نسلم أنفسنا و    :                   باهللا ، وقد قال     
  .                                             تركي الدندين ، أصاب العسكر مكربات الصوت فعطلوها

                                                                                                        حينها حانت حلظة املواجهة األخرية ، وبدأت املعركة بني جيش اإلميان وجيش الطغيان واستمرت أكثر مـن                  
               ً                                    لثانية عشر ظهراً حيث قام أعداء اهللا باستخدام الرشاشات                                           مخس ساعات ومل يتوقف الرصاص حىت قرابة الساعة ا

               يف التلفـاز                                                                                           الثقيلة يف ضرب املسجد والقنابل الغازية ، والدليل على استخدامهم للقنابل هو ظهور أحد اخلنازير  
   .                                                                           وقد لبس كمام واقي من الغازات وهو يفتش جثث الشباب رمحهم اهللا بعد قتلهم مباشرة 

                                                                                               ء اهللا الرشاشات الثقيلة ، انطلق الرائد عبد العزيز أنور فهمي الفراج  قاتله اهللا  إىل داخل                                  وقبل أن يستخدم أعدا   
            ً                                                                                     املسجد ، علماً بأنه قائد للدوريات األمنية وال عالقة له باملوضوع ، ولكن أعجبته نفسه وغره أنه قد حصل على 

                                       القوات اخلاصة وتدريبها مـن تـدريب          ٍ                                                                     دورٍة يف الصاعقة ويقال أنه كان يف القوات اخلاصة ، ولكن أين هذه              
   :                                                          خرجيي معسكر الفاروق وأيب عبيدة ؟؟ شتان شتان وقد صدق القائل 

ــره  ــع ذك ــذكرنا م ــن ب                                 ال تعرض
 

                       ِ        الصــحيح إذا مشــى كاملقعــِد     لــيس 
 

    ،                             ِ    ع رصاصات استقرت يف بطنه وأحشـاِئه                                                                 فذهب هذا اخلاسر إىل الشباب ليقتحم املسجد ، ولكنه تفاجأ بأرب      
  .                                                                  آلن يعاين من اإلصابة ، نسأل اهللا عز وجل أن جيعل املوت أعظم أمانيه فال جيده         وهو إىل ا

                                                                         ً                                   وحينما محي الوطيس فقد األخ تركي الدندين إحدى ذراعيه يف هذه العملية وأصيب أيضاً يف قدمه وقد ربـط                   
               صـيب أيضـا يف                                                     ً                                            عليها عمامته اليت كانت معه ، وقد واجه اخلنازير صعوبةً يف فك عقدة هذه العمامة ، وقد أ              

    .           ٍ                            صدره بطلقٍة من طلقات الرشاشات الثقيلة 
                         من دمه على جدار املسجد      )          اهللا أكرب     (                                                                        وأثناء املعركة اليت امتدت مخس ساعات قام أحد الشباب بكتابة كلمة            

ِ                                                        من الداخل وهذا تصديق للخرب الذي نِشر يف اإلنترنت بأنه وجدت هذه الكلمة مكتوبة على جدار املسجد                                   .   



 

 ٣١
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                                                                                                   ذلك تكالب أعداء اهللا على اإلخوان ورموا املسجد بكل أنواع األسلحة ، ومتكنوا آخر األمر مـن قتـل                وبعد
                                                                                                    الشباب رمحهم اهللا ، ودخل أعداء اهللا املسجد وطلبوا من أفراد اهلالل األمحر أن يرفعوا جثث  الشباب ، فرفض         

   .                      فسهم باألحزمة الناسفة                                                       أعضاء اهلالل األمحر حبجة أن الشباب من احملتمل أم قد فخخوا أن
ِ   َ                    ً      ً                      وعندها بدأ اخلوف يدب يف اخلنازير ، وأصبحوا يحرِكونَ الشباب من بعيد خوفاً وهلعاً من أن تنفجر فيهم هذه                                             

   .                األحزمة الناسفة 
                                                                                                  وكان املباحث قاتلهم اهللا يف وضع اخلائف اجلبان حيث مل تظهر عضالم إال بعد أن تأكدوا من قتل الشـباب          

                                                                                                عمل هذه األحزمة ، عندها أتت الكامريات لتصويرهم وإظهارهم مبظهر القوي املنتصر ، وبعـدها                           ومن إبطال   
   .                                                                     أخذوا جثث اإلخوة إىل مستشفى اجلوف املركزي ووضعت حراسات عند ثالجة الوفيات 

  ا                                                                                                              وقد قام الطبيب الشرعي بتشريح اجلثث ، وقد أقسم باهللا العظيم من رأى جثثهم على أن أشكاهلم عجيبة جد                  
   .                                                                  وتشعر بأم غري أموات ، حنسبهم واهللا حسيبهم أم أحياء عند رم يزرقون  

ِ         ويف ليٍل مظلـم ، قَـِدم   -                                   أي بعد استشهاد الشباب بثالثة أيام -                                       وبعد الواحدة من منتصف الليل يوم األحد    َ          ٍ        
                       حمافظة دومـة اجلنـدل                                                                                           عسكر الكفر والتنديد إىل املستشفى وقاموا بإخراج اجلثث من الثالجة وذهبوا ا إىل              

   .              ودفنوها هناك 
ٍ                                                          وقد رأى الشباب يف دومة اجلندل حركةً غري طبيعية وحراساٍت عند مقربة دومة اجلندل ، وبعـد أن هـدأت                                      ً                                
ٍ                                                     احلركة وذهبت احلراسة ذهب الشباب هناك ووجدوا أربعةَ قبوٍر متفرقة ، واكتشفوا أا قبور الشباب ااهدين               َ                                               

                            رمحهم اهللا أمجعـني وأسـكنهم        )                                              ن جبارة ، راجح العجمي ، عماش الدوسري                                   تركي الدندين ، عبد الرمح      ( 
                                                                                                              الفردوس األعلى من اجلنة ، وعندما أصبح الصباح تأكد الشباب من املسؤولني يف دومة اجلندل بأن هذه القبور                 

  .                                  هي قبور الشباب ااهد عليهم رمحة اهللا 
      

            رأيت الرسول   :                           أخربين برؤيا ؟ ، فقال اليمين   :    ً                      نياً وسيم الوجه ، فقال له         ً  رأى شاباً مي   :                      رأى أحد الشباب رؤيا 
   .                                      أفضل املوجودين تركي الدندين والذين معه   :                       صلى اهللا عليه وسلم يقول 

                                                                  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومعه أناس على خيوهلم ، وتركـي الدنـدين     :                               وأيضا رأى أحد الشباب رؤيا     
   .                                                           وكأنه غضبان ، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأركبه مكانه                     حياذيهم وليس معه خيل 

           هذا الرجل    :                                           كأنه صغري يف املهد ، فقال هلا املعرب          -                               أي ال تعرف تركي رمحه اهللا        -                ٌ              وأيضا رأته امرأةٌ ال تعرفه      
   .                             رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

                                 رأيت أين واألخ تركـي الدنـدين         :             م ، يقول                                                                   وقد رأى أحد الشباب رؤيا عجيبة قبل مقتل محزة الشهيد بيو          
                                               اذهب إىل حائل ، فغرينا مسارنا حىت وصلنا إىل مكان ال   :                                         ن إىل الرياض ، وعندما انتصف الطريق قال يل  ا    متجه

                                                                                                         أعرفه ، ونزل وإذا به عند أخيه الشيخ ااهد البطل يوسف العيريي رمحه اهللا وهو مقتول فرتل تركي الدنـدين            
                                                          هـ ، وبعد هذه الرؤيا بيوم جاءنا خرب مقتل تركي الدندين رمحـه   .                          وبكى ، مث مشى من عنده ا                    وقبله واحتضنه   

   .    اهللا 




 

 ٣٢

 

٣٢ 

                             
   .                                       ً            ّ             أخشى أن يأخذ اهللا وديعيت وأنا مل أقدم شيئاً لدين اهللا أكفّر به عن ذنويب   :                     كان رمحه يبكي و يقول 

                                                                    يا شباب قد نقول األذكار وحنافظ عليها ولكن قد يبتلينا اهللا سـبحانه         :                          شباب الذين معه بقوله                  كان خياطب ال  
   .                   وتعاىل حىت بعد قوهلا 

      
                                                                               وقد ألف بعض الشعراء يف منطقة اجلوف قصائد يف حق البطل تركي الدندين منها هذه القصيدة

  .                           للشاعر خالد اخلالدي حفظه اهللا   .        الدندين                                          إىل الشهيد بإذن اهللا تركي بن ناصر بن مشعل 
                                       يا صوير ما قدك بالبالد يا صـوير        
ــاخلري  ــزين ب ــذكورة مي العزي                               م
                                  يا هجرة يعجز هلا وصـف تعـبري       
                                     مرحوم يا من عانق بدربـه الضـري       
                               حطوه يف كـل احملطـات تشـهري       
                                 وحطوا هلم وسط الدعايات حتـذير     
                                      ما قصروا به يـوم نـادوه شـرير        

 

             نقيت النـار                         زبن عليك الضيف وعـا     
                                        يا صوير يبقى لـك باأليـام تـذكار        
                                      تركي لفـا ميـك حضـنتيه بالـدار        
                                      مرحوم ياللي ألمـه الطيـب البـار       

                     زمرة الشـر كفـار      )      جمرم    (         ونادوه  
                                     قالوا خطـري الدنـدين ميلـك أدوار       

                     بـالتحرك واألسـفار     )  ن (           وقالوا كثري 
 

                                  ميتني جندي كلـهم جنـد لـبلري       
                                 ضباطهم صاروا مع البوش شـوفري     

                              باحث يـا عبيـد اخلنـازير              ياهل امل 
                                    عزاه مـن وقـت جيينـا بتحريـر        
                                    الدندين تركي مثـل نـادر الطـري       
                                   شجاع ما يركـع لنفاخـة الكـري       
                                     تبكيه سكاكا والرفايع مـع طـوير      
                                     شهيدنا لـه دعـوة اخلـري تقـدير        
                                      عساه يف قـرب بـه النـور تنـوير         
                                 ياجلوف جييب مثل تركـي منـاعري      
                                  ياجلوف رجالـك لليـايل املعاسـري      

                   ن خـري املقـادير                    نرجي من الـرمح   
 

                                      وفار املباحث بالزبايـل هلـم كـار        
                                    نسيوا سنام الدين رخيصني األسـعار     
                                         يا شعلة الفتنة ويـا رهـن األشـرار        
                                     وعيالكم تبقى هلـم وصـمة العـار       
                                     عيا يسـلم حليتـه نسـل األحـرار        
                                     وعند احلشر بإذن الويل بني األبـرار      
                                    واهل املطر واهل اللقـايط باألذكـار   

           ب تنـدار                            وال بد من ساعه رحى احلر     
         لألخيـار   )  ن (                     وعساه للفردوس جـار   

ــوار  ــادين ث ــاجلوف ودي للمي                                ي
                                 ياجلوف رجالك للشـرف دوم زوار     
                                 مىت نشوف احلق سـاري باألقطـار      

 

   :      وبعد 
    ...              يا شباب اإلسالم 

   ..                       أيها ااهدون يف سبيل اهللا 
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                   بنواجذكم على سنة                                                                     ً     هذا تركي الدندين قد سبقكم على هذا الطريق ، فهل ستمضون على طريقكم قدماً عاضني
                        أمحد صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

ٍ                                                             لقد تكنفكم املبطلون من كل صوٍب وجانب ، وأجلب عليكم أعداء اهللا خبيلهم ورجلهم وعلمـا                                       هم ، فهـل   ئ           
                                  سينجحون يف صدكم عن احلور والقصور ؟ 

ٍ    ّ                       طوىب لعبٍد اختاره اهللا سبحانه وتعاىل لنصرة دينه يف زماٍن قلّ فيه ناصر ااهدين ومع                                            ٍ            ٌ             ينهم ، زمانٌ جتلـت فيـه          
    .                        ً      ً  ، والسكري الزنديق متصدراً مكرماً                   ٌ                    ً       ً غربتهم وصربهم ، زمانٌ أصبح فيه ااهد جمرماً مطارداً

    ...              يا شباب اإلسالم 
     :             ً                                                                            امضوا قدماً على هذا الطريق األليم يف بدايته ، املريح يف ايته ، وليكن حداؤكم على هذا الدرب 

                                 دندن وشنف مسـمعي مـا سـرين       
                        ً     عزف على صوت الرصاص مالمحاً      وا

مــي ــان مت ــول الزم ــى ط                                 إين عل
ــه وحطّمــي ــل اإلل                     ّ          فلتــركيب خي
                         ً         دندن ذا الصوت واحشـد أمـةً      
                       ٍ           ما حركت قلـيب معـازف مـاجنٍ       
                                  ال ما شداين نـوح قمـري علـى        
                       ٌ           أو حركت أهـداب عـيين غـادةٌ       
ــم  ــنٍني إ ــاٍل أو ب ــب م ٍ              أو ح        ٍ          
ــين  ــاد أمض ــب اجله ــه ح                             لكن
ــاً  ــيالً خانع ــي عيشــاً ذل              ً     ً      ً          ال أبتغ
                                     أو ما ترى جند الصـليب بأرضـنا       
                                  قد بعـت نفسـي لإللـه وإنـين        
                          ٍ            أنا ال أريد العـيش عـيش مذلـةٍ        
            ً              ِ         ما ضقت ذرعاً بالصـليب وجنـدهِ      
ــي دائمــاً                       ً         لكــنين صــهوات خيل
            ً                    مل أخش خوانـاً ولـيس يضـريين       
ــت لنجــدٍة ــد هبب ــبين أن ق                         ٍ         أيعي
ــا ــا وجهادن ــثين يف عزمن ــن نن                                 ل
      ّ   ّ                   كبـــر وهلّـــل مثّ ردد إـــم

 

             اء الدنـــدين                  يف غـــربيت إال حـــد 
ــرب أذين ــزٍة قعســاَء ، واط ــن ع َ                     م       ٍ      
ٍ                         بسماع صـوٍت للعـال قـد شـدين                  
ٍ                      طــاغوت كفــٍر عــن إهلــي صــدين          
ــنِ  ــاد املعل ــاح اجله ــت إىل س                         ِ          تاق
ــتعفنِ   ــوه مـ ــٍر يف هلـ ٍ             ِ            متكسـ      
ــدين  ــيٍف لن ــان دوٍح يف مص ٍ             أغص        ٍ          
                                يف غيهـــا ال ترعـــوي أو تنـــثين
ــنتِ   ــم ال تف ــافطن هل ــداءنا ف                        ِ           أع
ــين  ــيت وأمه ــجع راح ــض مض                              وأق

   ً                 جــاً أراه يهيـــنين              ال أرتضــي عل 
ــنحين  ــي ن ــذلنا ك ــدون ل                                 يستأس
ــننِ   ــل وام ــان فاقب ــة املن                         ِ           يف رمح
ٍ                        أكــرم مبــوٍت بــاملعزة يعــتين            
ــوطين  ــه يف م ــلٌ ل ــى ذي ــىت أت            ٌ                     ح
ــنبِ  ــت جت ــاً وليس ــش طاغوت             ً         ِ          مل خت
ــبين  ــده ليعي ــن حق ــدا م ــك ب                                   إف
ــؤمن  ــٍد مـ ــا لعبـ ٍ                يف اهللا أبغيهـ                 
ــِر االردِن  ــرق ــاً ش ــد حتم ِ       ِ         والوع       ً            
ــدين   ــاق الدن ــا رف ــراف أمتن                                   أش
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                              صفحة ومؤلفه هو الشيخ حممد بن   ٥٦                                                                    هذا الكتاب من إصدار مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ، ويقع يف          
                                                                                                              أمحد السامل ، وفكرته هي ذكر الوسائل واألساليب اليت هلا دور مبارك يف دعم مسرية اجلهاد يف سبيل اهللا تلك                    

                                                                   ري من الناس ، فهي حماولة لتشجيعهم على أن يسهموا يف ذروة سنام اإلسالم مبا                                العبادة العظيمة اليت قصر فيها كث
ٍ                                                                 يقدرون عليه من الوسائل بعد أن عاشوا زماناً طويالً يف بعٍد عن هذه الشعرية مما أورث أمتنا الذل واهلوان على                          ً     ً                                         

ٍ       ٍ مدى سنواٍت طويلٍة           .    
              ً                                 ا املضمار بعيداً عن الترف العلمي الذي ال يتعدى به                                                         وقد متيز الكتاب بإيراد اخلطوات العملية الواقعية يف هذ      

                                                                                            صاحبه حدود اخليال ، كما تنوعت هذه اخلطوات العملية بني أعمال القلوب وأعمال اجلوارح مما يكون له    
  .                         األثر اإلمياين النافع بإذن اهللا

                          ً هل العلم مما يضفي عليه قيمةً      ً                  ٌ                                                  إضافةً إىل أن الكتاب مؤصلٌ باآليات الكرمية ، واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال أ
       ً     ً        ً      ً                                                                                            تأصيليةً كبريةً ، وأثراً بالغاً يف تقبل القارئ ملثل هذه املطالب الشرعية ، كما أنه مرصع باألبيـات اجلميلـة ،                     

  .                           ً                       ً والقصص املؤثرة اليت تزيده مجاالً وتشبع ذوق القارئ أدبياً
ٍ               ، وذكر خالفة الغازي يف أهله خبـٍري ،                                                                      ٍ          ابتدأ املؤلف الوسائل بتحديث النفس بالغزو ، وسؤال الشهادة بصدقٍ                                      

  ،                                                                                                              ومجع التربعات للمجاهدين ، وإيواء ااهدين ، ونشر أخبارهم ، وآخر الوسائل هو مقاطعة بضائع العـدو                  
  .                       استقدام العمال من بلده     عدم  و

   :                                                                   وقد ختم املؤلف كتابه خبامتة بني فيها خماطر ترك اجلهاد وخلصها يف نقاط منها 
  .                 ٌ                  اجلهاد املتعني كبريةٌ من كبائر الذنوب         أن ترك :     األوىل 
  .                                   أن يف ترك اجلهاد علو الكفر وأحكامه  :        الثانية 
  .                                  أن يف ترك اجلهاد حلول الذل واهلوان  :        الثالثة 
  .         بني الناس                     حصول الفرقة واخلالف  :        الرابعة 

                      لنفري إىل أرض اجلهـاد ،                                                                    ً         فكأن املؤلف ذه اخلامتة خياطب القارئ أن هذه الوسائل املعروضة ليست بديالً عن ا   
                                       من كان من أهل األعذار كاملريض واملـرأة      :       األول    :                                                       وسلوك طريق العزة والكرامة ، وإمنا هي ألحد شخصني          

                                        من كان من القاعدين فهذه الوسائل ليست إال   :         الثاين  ،                وال يهتدي سبيال                               ً الضعيفة وحنومها ممن ال يستطيع حيلةً
  .                                                             ريق اجلهاد املبارك دون أن تكون هي البديل عنه واحلمد هللا رب العاملني      ً               ً         ختفيفاً لذنبه ، ومتهيداً لسلوكه ط
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 هـ١٤٢٢رمحه اهللا ، قتل يف قندرهار رمضان عام ) أبوهاشم املكي (  درويش السيد  1
 . ماهر أحد األخوة الذين استشهدوا يف قلعة جاجني مبزار شريف بأفغانستان  2
 . حيىي عياش رمحه اهللا  3
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 : رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعداحلمد هللا

 ، ويف هذا العدد "أخرجوا املشركني من جزيرة العرب"                           ُ             فقد سبق يف العدد املاضي احلديث  عن معىن حديث 
ِ     سنعرض للجواب عن بعض الش ب ه  امل وردة  على االستدالل  باحلديث  ، و        ِ             ِ   ُ    ِ                        الرد على من خالف يف داللته. 

ِ    فأول الشبه وأشهرها وأقدمها ، قول من قال إن  جزيرة الع رب هي احل جاز                   َّ                                            وقد سبق يف الع دد املاضي إثبات ،                                
  َّ                                                                     َّ        َّ           أن  جزيرة العرب أوسع  من ذلك ، وإن ما جنح من جنح إىل تأويل احلديث ذا املعىن مل ا رأى أن  من املشركني 

ٍ                              َّ ز  ومل ي خرج ، وقد ي ستأنس له مبا ر وي بسند ضعيف  عن أيب عبيدة عامر بن اجلراح أن  من بقي خارج احلجا                                          ِ
أخرجوا يهود أهل احلجاز من جزيرة العرب ، ولكن احلديث ضعيف اإلسناد : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

عام ال يستلزم واألحاديث الصحاح على خالفه ، ولو سلم بصحته فذكر بعض أفراد العام حبكم يوافق ال
                 ُ                            َّ      َ                                    التخصيص ، بل حيتمل  إفراده ألمهيته وشرفه ، على أن  احلديث  أصلح يف الداللة على نقيض ما استدل به 
املستدل ، فقد فرق بني احلجاز وجزيرة العرب ، ومل يقل أخرجوا يهود أهل احلجاز من احلجاز ، بل قال من 

أخرجوا يهود أهل احلجاز وأهل جنران من جزيرة : فسه جزيرة العرب ، مث إنه قد جاء يف احلديث باإلسناد ن
 .العرب ، وأهل جنران خارج احلجاز

ِ  وأما من بقي يف اجلزيرة يف غري احلجاز ، فالقول فيهم كالقول فيمن بقي يف احلجاز                                                                        : 
 .                                                                                           إذا كان وجودهم قبل األمر بإخراجهم ، وكان الشارع قد أقر هم من قبل ؛ فإخراجهم من جنس جهاد الطلب

وإذا كان وجودهم بعد األمر بإخراجهم ، ودخلوا خمالفني أمر اهللا ووصية رسوله صلى اهللا عليه وسلم ؛ 
 .فإخراجهم من جنس جهاد الدفع

                          ّ                                                         وال ي شغ ب على هذا بأن  فعل الصحابة كان إخراج هم بغري اجلهاد ؛ فإن املراد إيضاح التفريق بني  
  َّ                                                         إن  العلة املوجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة وهي إخراج عدو جيب                                  َّ أحكام االبتداء وأحكام االستدامة ، مث  

                                           َّ                                                  إخراجه من بالد املسلمني ، ومل ي قاتلوا ألن  اجلهاد طلب ا ودفع ا قد يسقط ويكفي اهللا املؤمنني القتال إذا رجع 
طلب إذا            ُ                                                                       العدو عما ق وتل ألجله ، فيسقط تعني جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صياله ، ويسقط وجوب ال

 .                                                       َّ  أسلم الكافر أو بذل اجلزية على تفاصيل يف الفروع ليس هذا حمل ها
            َّ                   ُ                                         َّ              فإذا تقرر أن  إبقاء الصحابة ملن أ بقي من املشركني كان من جنس جهاد الطلب ، فإن  جهاد الطلب ال  

ِ      ٍ                 جيب على الفور كما جيب جهاد الدفع ، بل جيوز تأخريه ملصلحة أو خوف  مفسدة  ي رجى أن تزول قر           يب ا ، كما                                                          
ٍ                  ٍ    َّ          جيوز تأخريه النشغال عسكر املسلمني بفتوح  ، أو النشغال إمام املسلمني بأمر  نزل به ، أو نازلة  حل ت باملسلمني                               ٍ                                  
ِ                    دون تعطيل  له ، وجيوز تأخريه ملصلحة  للمسلمني يف بقاء ذلك العدو  سواء كان دنة  أو بغري ها مع التزام قتاله         ٍ                                       ٍ                      ٍ         

 .           ِ      ِ وعدم استدامة  اهلدنة 
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ٍ                            َ    ِ ِ       ً                                    و بكر  الصديق رضي اهللا عنه كان فترة  خالفت ه  مشغوال  بقتال املرتد ين والروم ، ومل يلبث بعد وأب      
أخرجوا : استقرار األمر حىت قبضه اهللا ، أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

 .فة                                                      املشركني من جزيرة العرب أجلى اليهود من خيرب  يف القصة املعرو
                                                                                 ُ فال حيتج أحد بترك الصديق لليهود يف خيرب ، وال بترك الفاروق هلم أو لغريهم يف غريها ، إال حيث   

                                                                                       كانت احلال واحدة بأن كانوا مستوطين األرض يسكنون الديار من أول األمر ، خبالف من و ر د عليها بعد 
 .                 ُ        ً                   ً       النهي ، وكان دخول ه  انتهاك ا ألرض اجلزيرة واعتداء  عليها

ا استبان هذا األصل من التفريق بني املوجودين قبل النهي ، ومن دخلوا بعد النهي ؛ زالت الشبهة وإذ 
 .يف احتجاج من احتج ببقاء بعض املشركني يف اجلزيرة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ِ          ة  أن ه كان                                                     َّ                      وأما من احتج مبن دخل اجلزيرة من بعد كأيب لؤلؤة اوسي ال ذي ثبت باألسانيد الصحيح 
    ً                       ً                                                                    مشرك ا ؛ فأبو لؤلؤة كان رقيق ا ، والرقيق من مجلة أموال املسلمني وليسوا كاألحرار يف األحكام ، ولذا أجاز 
ِ                                                         كثري  من أهل العلم وطأ األمة غري الكتابية ومل ي ج ز أحد  نكاح ها ، وجوزوا االستعانة بالرقيق املشرك واختلفوا يف                                            

                          ٌ                                                الرقيق املشرك واملؤمن واحدة  ال تزيد دية املسلم منهما على الكافر وهي قيمت ه  ، االستعانة باملشرك احلر ، ودية
                                          ً                                                 ُ   وغري ذلك من األحكام اليت ي عامل فيها الرقيق من جهة كونه ماال  من مجلة األموال وال ي نظر لدينه ، ولو ف رض 

ذين كانوا يف خيرب وغريهم ، ممن   َّ        ُ                                                      أن  واحد ا من هؤالء أ عتق  بعد أن دخل املدينة كانت حاله كحال اليهود ال
ٍ                                         ٌ                      ً        ً               دخل بسبب  م باح  ، فبقاؤه بعده استمرار  واستدامة  ملا كان أصله مشروع ا ، وليس إنشاء  وابتداء  لإلقامة كما ال       ٍ        

 .خيفى
ِ                                 ُ       ِ                                      َّ ومن أبرد  الش ب ه  اليت أ وردت على هذا احلديث احملكم البي ن ما أورده موقع اإلسالم اليوم حني زعم أن           
                                                 َّ                                      ال يقتضي قتاهلم بل أمر باإلخراج ، وزعموا بعد ذلك أن  احلديث ال يدل على القتال ال باملنطوق وال احلديث
ِ                          َ َ مع أن  األمر بإخراجهم مطلق  مل ي قي د بوسيلة  ال باإلنذار وال بالقتال  ، ومن كتب هذا االعتراض خ ل ط  ! املفهوم                      ٍ                                َّ     

 ُّ                       ِ     ٌّ          ِ ِ    َّ      ل  على القتال بنص ه  ، ولكن ه دال  عليه مبنطوق ه  ال ذي هو بني املنطوق واملفهوم ، والنص والظاهر ؛ فهو ال يد
ِ                                  َّ مطلق  يف اإلخراج ، فكل ما كان إخراج ا هلم كان من داللة  املنطوق  ، سواء اإلنذار أو القتال ، على أن          ِ                                               

ٍ                    املخالفني هلم يف معىن هذا احلديث ال خيالفون يف أن  خروجهم باإلنذار كاف  ، ولكنهم يرون أن ا لقتال ملن مل                                         َّ                  
ِ    َّ                                                          يكن له اإلنذار كافي ا ، وهذا على فرض  أن  مناط قتال املشركني يف اجلزيرة اليوم هو جمرد دخوهلم جزيرة العرب                                   

ُ    بقطع النظر عن بقية العلل األ خرى                           . 
                ِ       ُ                                                            ومن الشبه الواهية  اليت أ ورد ت على االستدالل ذا احلديث ، واعت رض  ا من ض المتثال أمر حممد  
ِ                                        أن  املراد باحلديث  أخرجوا املشركني احملاربني للمسلمني من جزيرة : هللا عليه وسلم والقيام بوصيته صلى ا             َّ  
 .العرب

ٍ          واملشركون احملاربون ي ؤمر بقتال هم يف كل مكان  وكل أرض  ، وي ؤمر بإخراجهم من كل بلد  للمسلمني                               ٍ         ٍ             ِ                          
                                  َّ       ماء وغريهم من املوافق واملخالف على أن  احلديث مع اتفاق العل!            ٍ                         ، فأي خصوصي ة  جلزيرة العرب يف هذا احلكم؟

ِ                           ُ        ُ                          دال  على خصوصي ة  جلزيرة العرب  دون سائر البالد ، واألحاديث  الصحيحة  عام ة ال خمص ص هلا ، وما ي د عى              ٍ          ٌّ   
 .                                           ختصيصها به من بقاء بعض املشركني تقد م اجلواب عنه
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) انتقاض االعتراض على تفجريات الرياض(     ِ    ب ت  عنه  يف                      ٍ       َّ    َ      ِ    هذا وما عدا هذا من شبه  مما اط لعت  عليه  قد أ ج  
ِ           جبواب  أرجو أن يكون فيه كفاية  وأسأل اهللا أن يكتب به النفع ، وإمنا قصدت  يف هذا املوضع  اجلواب عن                                                   ٌ                        ٍ    

ٍ     ُ                       شبهات  مل أ طل الكالم فيها يف االنتقاض     . 
ِ     ُ                      د ك امل ؤمنني ، وارزقنا اهلداية اللهم أخرج املشركني من جزيرة العرب أشالء ممزقني ، بأيدينا وأيدي عبا 

ِ                                                   والسداد والثبات على احلق والعلم والعمل واجلهاد  حىت نلقاك ، شهداء يف سبيلك مقبلني غري مدبرين ، برمحتك                                             
 .يا أرحم الرامحني

ٍ              وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان  إىل يوم الدين                                                                  . 
 

 
           








 معسكر البتار  
                 نشرة دورية ، تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب ، حتتوي علـى زوايـا                                                                                                

                                                                                             عسكرية وبرامج لإلعداد يف سبيل اهللا ، كشرح وتعليم لبعض األسلحة ، وبرنامج رياضي ألخـذ                
  .                        اللياقة املناسبة للمجاهد 

                                                                                             ويكتب يف معسكر البتار خنبة من ااهدين ، مما جعل كتاباته متميزة ، وأهم ما يتميز به املعسـكر       
                                                                                                  أنه حيتوي على خطوات عملية يستطيع كل أحد أن يطبقها يف مرتله ولو كان لوحده أو معه أحد                  

    .          صفحة   ٣٠                       إخوانه وبلغ عدد صفحاته 
                                                  عمل حبتواه ، وإعداد نفسك للجهاد يف سـبيل اهللا ،                                                 باإلطالع عليه ، واالستفادة منه ، وال              فبـادر 

   .                                ومقارعة الروم والغزاة الصليبيني 
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   : :شقائق ااهدينشقائق ااهدين

  ..!!على حرفدعونا نعبد اهللا                


     ..           شيخي الفاضل     ..          أخي الكرمي     ..          أيب الرحيم
      أهـل        ،                أولئك األخيار                  لكنها مهسات إىل        ،       خبار أ           حتمل جديد              وكلمات ال       ،                  تسابقها العربات    ،               هذه عبارات   
     ..                              من يطلبون يف سبيل اهللا االستشهاد   ،             الرباط واجلهاد

                فسـاروا يف دروب      ،      األجور         ال بأعلى إ           ومل يرضوا    ،                رقوا األهل والدور     وفا   ،                  الذين تركوا الدثور   ..       الثغور    أهل
    .                    يف جنات اخللد واحلبور   ،      احلور ىل إ                تعبق باملسك وتزف   ،                     دماء وأشالء بال قبور  ،                      وقدموا أغلى املهور ،      النور 

           مل يتملق أو     ،   ئق              يأبه بكل العوا     ومل   ،             ومل خيش أي فاسق    ،     صادق    وهو         قام هللا  ئ               كم من أهل املباد..             أيها الكرام
ِ                مل حيِن هامته لغري مواله   ،            يذل أو ينافق                 ورفع قدره بني   ،               فتألأل بني البيارق    ،                          منابعه صافية كاملاء الرائق    ،      اخلالق    

    ،     لينا إ        نكم عدمت  أ      لنا      ً هنيئاً    ،       اخلنادق       يفارق            كالليث ال     ً شجاعاً  ،             ال يف احلدائق إ     جتدها              كالنحلة ال    ً طيباً  ،       خلالئق ا
   ن إ            قضى ربنا و                  والصرب على ما        ،                                يف الثبات على املبدأ احلق                  ً   ضربتم لنا مثالً        ،        بيننا                 أمثالكم يعيشون                  وهنيئا لنا أن    

     ..  شق
     ..    وكذا                                                ن تقولوا لو أننا كنا يف غري ما حنن عليه لفعلنا كذا أ       احذروا   ..           أيها الكرام

      ٍ   وفـرحٍ       ،         ٍ     وهـوانٍ       ٍ   ورغدٍ     ،    مان  وأ              ٍ     عنكم يف ذلٍ              ً   حنن نعيش بدالً        ،       العناء   ..    نعم      ،                              حتزنوا لقد كفيناكم العناء      ال
     ..       واستسالم

    ها        لكفى           ً ن زادكم عزاً أ  ال  إ        نتم فيه  أ                           نتم فلو مل يكن لكم مما        أ     أما        ،        شهواتنا   ال إ        تطلبنا      وال      ،            ال ذنوبنا  إ         يطاردنا     ال
    :     وشتان     ..            نتم تعيشوا أ و          حنن نعيشها

     ..  اهللا     عن     ٍ  وبعٍد         ٍ  وذل وكذٍب    ٍ وخوٍف    ،                     حنن نعيش يف نفاق ورياء
 ..              ألن مشقتكم أكرب    ،       أوفر–          بإذن اهللا -        فجزاؤكم      ،                             تربتم فيها من ربكم أكثر فأكثر         وحنسبكم اق

    وال      ،                               عاد وجـه املـوت يبكـيكم          ما      ،      والد       هل واأل   األ                           ويف األعياد حرمتم مداعبة         ،                            حرمتم فيها لذيذ الرقاد   
     ..                 تفرحكم صرخة امليالد

  ؟                     فوالذ أم مثلنا أجساد أ   ..       أجيبوا          فمم خلقتم
                 أما حنـن فنـنعم       ،        النفحات                       وتستمتعون من ربكم بتلك    ،                          فتنعمون فيها بلذة املناجاة    ،        الكربات           تشتد عليكم 

    .      اخللوات                 ونسينا البكاء يف    ،        الصلوات                           فاستمتعنا بفقد لذة اخلشوع يف    ،                  بالشهوات والقنوات
     ..     ىل سقر إ   ما  إ   ة و      ىل اجلن إ  ا   إم     ،       ياة سفر       أن احل        علمتمونا      ...            أيها الكرام

          ن للمحارب  أ         علمتمونا     ،    هبل        ىل احلياة إ         وأنه عاد                  جهل وابن سلول و ب أ  ا     ومن    ،                      فينا املثىن وسعد وعمر ن أ    لنا       أثبتم
     ..     رواحة              يزال فينا ابن       نه ما أ   و   ،           ولألمة سياحة    ،        استراحة



 

 ٤٠

 

٤٠ 

  ق                    واعلوا اماتكم فو        ،                      أقدامكم على الثرى          وثبتوا      ،                      ترضوا اهلوان والرق      وال      ،                  ثبتوا على احلق   ا      ...             أيها الكرام 
                تستسلموا للملل    وال    ،              واحذروا الزلل    ،                       طرقوا للمكارم كل باب   ا و      ،                               وامسوا بأرواحكم فوق السحاب         ،        الورى

            ولألمة معلمني     ،       الصفوة            كانوا من              ً ا لنعلم أقواماً        فواهللا إن              نفسكم الفتنة أ           تأمنوا على     وال  ،      خذل            تكترثوا مبن    وال  ، 
      ماذا؟  مث      ..             وسجنوا وعذبوا  ،                 أوذوا يف سبيل اهللا     ،      وقدوة
                        ومنهم من تراجع وحتول         ،        وختاذل                    ومنهم من داهن       ،              منهم من بدل        ،                   طال عليهم األمد     ..              تاهم الفرج  أ       عندما  

 ..       إياه                              ترتعوا ثوب عز وكرامة ألبسكم اهللا    وال    ،                 فاحذروا مث احذروا ،
    ،                ح وابـن حنبـل          ابن نـو        واذكر    ،  ل              فال يغرك من بد    ،          سيستبدل    ً حتماً   ..        يستعمل            إن من ال       ..             أيها الكرام 

    ،                   ما بينكم وبني الناس         أصلح لكم    ،                           صلحتم مابينكم وبينه سبحانه أ  ن  إ ف    ،                 حسن عالقتكم بربكم            واحرصوا على
    :   اهلي      ...                           وقولوا بلسان حالكم ومقالكم

        مريـرة                        فليتـك حتلـو واحليـاة   
                                 وليت الذي بيين وبينـك عـامر      
                                    إذا جاء منك العفو فالكـل هـني       

 

                            وليتك ترضى واألنام غضـاب     
ـ     يين  وب          خـراب          لعـاملني     ني ا     وب

                               وكل الذي فوق التراب تـراب     
 

  ِ   ْ     َ        َّ  ِ     َ وِإنَّ جندنا لَهم الْغاِلبونَ       ْ     َ     ِ    َ  ِإنهم لَهم الْمنصورونَ     ِ   ْ     ِ   ِ  ِ      َِ   َ     َ َ     ولَقَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني        ..       وتذكروا
  ؟           على يد من      ولكن    ،     حمالة     ال  ٍ آٍت        فالنصر  

               كم يف الـدنيا         اشتد علي  ن  إ و    ،                    وقد آن أوان التجريب    ،                يف معسكر التدريب         فقد كنتم    ،  ف                فاظفروا ذا الشر
           بأن من كاد      ..        فتذكروا                           ذا آملكم اخلذالن وشدة العقاب إ و        خوفني ،         على عبده             ن اهللا لن جيمع           فتذكروا بأ    وف  اخل

          عشريته         ً  ارب حممداً            وأول من ح        ،                    كان من أسرته               ً   ومن خذل نوحاً        ،           زوجته          ً  خانت لوطاً      ومن      ،               ليوسف أخوته 
..   
  ؟                         ذا قالوا لكم ومن تكونون إ و

           ن يعـرفكم   أ         وكفى بكم     ،                                  للدين وأهله يف آخر الزمان غربة         وأن      ،                                أن أصحاب الكهف كانوا فتية         ..        فتذكروا
     ..                                                  أناس صاحلون يف أناس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم    هم                   فطوىب للغرباء الذين    ،     ربكم

    :               أنت أيها الغريب
                         الـدر واليـاقوت يف              أنت كـرت  

                          حمفــل األجمــاد حمتــاج إىل  
 

ــدنيا وإن مل           يعرفــوك                    جلــة ال
               ن مل يسـمعوك    إ              صوتك العايل و  

 

  ين  إ            نت سبحانك    أ   ال   إ    له      إ  ال    :     احلوت                           ذ نادى ربه وهو يف بطن      إ       ويونس        ،            وصرب أيوب       ،                      وتذكروا بالء يعقوب  
        العسـر         وإن مع    ،                 ً  أيها الكرام صرباً    ً فصرباً    ،                                     ومهما أصابكم فهو لن يعدل غمسة يف جهنم    ،              كنت من الظاملني

   ..       ً  يسراً    ً دوماً
         تطالبونا     وال    ،                    تذكرونا بآيات اجلهاد   ال    ،              نعيش بني الرمم        ودعونا    ،                     اذهبوا واسكنوا القمم   و     دعونا    ..           أيها الكرام

    ،                                نؤسس بنياننا على شفا اجلـرف            دعونا      ،                  نداريهم يف خوف          ودعونا      ،                             قاتلوا عدونا ولكم الشرف         ،       عداد   باإل
    .               نعبد اهللا على حرف        ودعونا    ،               وقاتلوا يف الصف                بوا أنتم وربكم   اذه



 

 ٤١

 

٤١ 

 
 

    شدة                                                                                                             اعتزلت الدنيا وزينتها ، فتركت حياة الترف وفضلت حياة الزهد ، وتركت حياة الدعة واألمن إىل حياة ال               
                                   أمره الذي تركه معظـم النـاس ،                                                                                 ، وباعت متع الدنيا وملذاا الزائلة ، واشترت رضا اهللا وطاعته يف                    واجلهاد

    :                                                                                                فاختارت حياة اجلهاد إىل جانب زوجها ااهد كل هذا لتنال أجر اجلهاد يف سبيل اهللا ، متذكرة قول اهللا        
              ُكعتأُم نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل لِّأَز ِبيا النها أَيي             ُ    ُ    َ    َ       ِ          َ    ْ   َ   ِ      ُ    ِ   ِ    َ ِّ   ُ    ِ       َ         ِميلًاا جاحرس كُنحرأُسو ن      ً  ِ          ُ    ُ      

ِ   ِ  ُ   ِ      َ   وِإن كُنتن تِردنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآِخرةَ فَِإنَّ اللَّه أَعد ِللْمحِسناِت ِمنكُن أَجرا عِظيما   ِ   ْ ِ    َ   َّ    َّ  َِ  َ   ِ  ْ           َ       َّ    َ   ِ      ُ    ِ   .    
                       ة من حياا ، واليت حدثت                                                                     إا زوجة ااهد البطل اليت ظلت ختدمه ومن معه من ااهدين حىت اللحظات األخري
                   إين أرى علـيني ، إين      : (                                                                                     هلا الكرامة اإلهلية اليت ال يعطيها اهللا إال ألوليائه الصاحلني ، عندما قالت وهي حتتضر            

   )                          أرى مكاين يف الفردوس األعلى 
  . .           ً                                    رمحها اهللا رمحةً واسعة ومجعها وزوجها يف الفردوس األعلى    !!                    ما أعظمها من امرأة    !!        اهللا أكرب 

                                                                                                          هكذا نريد من النساء ، نريد منها أن تصرب على ما أصاا يف سبيل اهللا من مصاعب ومشاق ، وبعد وفـراق ،              
                                                                                                                نريد اليت تعني زوجها على اجلهاد ، وتؤازره إذا خذله الناس ، وتصربه إذا مر مبشاق وصـعاب ، وتؤمنـه إذا                  

                                         سه يف وحدته وغربته ، وتذكره بأن اجلنة مثنها                                                               خشي مكائد العدو ، وترفع روحه إذا أصاا ملل أو فتور ، وتؤن     
ٍ                                                                                  غاٍل ، وتقف جبانبه يف السراء والضراء ، تلك واهللا الزوجة الصاحلة ، هذا ما قاله نبينا الكرمي     ) :       الدنيا متاع            

                                                                 فتسلك يف ذلك ج أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها حينما أتاها الرسـول    )                           وخري متاعها الزوجة الصاحلة  
                      إنك لتصل الرحم ، وحتمل    ..                   ً واهللا ال خيزيك اهللا أبداً     : (            عندها قالت   )               دثروين ، دثروين     : (           خائف يقول     وهو 

    ) .                          الكل ، وتعني على نوائب احلق 
                         ا على اجلهاد ، وختدمـه يف       ً                               أختاً أن تعني ابنها وزوجها وأخاه              ً                   كانت أماً أو زوجة أو                             ً    فعلى املرأة الصاحلة سواءً   
                                                                    وتشمر عن ساعديها يف خدمته وخدمة من معه من ااهدين حىت لو استغرق          ..          احلياتية                           كل ما أراد من األمور      

                                                                       ولتعلم أن كل حلظة تقضيها يف عملها هذا يف سبيل اهللا ، ولتستشعر يف ذلك عمل        ..                         ذلك مجيع ساعات يومها     
                    د الطعام والتمريض                                                                                        الصحابيات اجلليالت رضوان اهللا عليهن حينما خيدمن ااهدين على أرض املعركة من إعدا            

    ..                       وغريها من أعمال النساء 
       ويزلزل    ..                                             ً                                      وال تنس شقائق ااهدين أن مبقدورهن أن يفعلن فعالً يهز أعداء اإلسالم يف مشارق األرض ومغارا 

ٍ                      األرض من حتت عروشهم ، ويرفع أنصار اإلسالم املوحدين ااهدين رايتهم خفاقة يف كل بلٍد داسـته أقـدام                                                                                  
                                                      سالح املؤمن الذي فيه العجب العجاب ، والذي يـرتل            "         الدعاء    "      إنه     ..                           لنصارى من ديار املسلمني               اليهود وا 

                                                                                                      بفضل من اهللا كرامات وعجائب للمجاهدين يف أرض املعارك ، فعاهدي نفسك أخيت املسلمة أن تقـومي يف                  
   ..                                                                   الثلث األخري من كل ليلة ولتدعي إلخوانك ااهدين فهم يف أشد احلاجة لدعائك 

                                                                                                  اللهم انصر ااهدين يف أفغانستان والعراق وفلسطني والشيشان ، اللهم انصر ااهدين يف جزيرة العرب ، اللهم 
                                                                                                           انصر من نصرهم ، واخذل من خذهلم ، اللهم سدد رميهم ، واشف مرضاهم وفك أسراهم اللهم احفظهم من                   

    آمني   ...                            بعظمتك أن يغتالوا من حتتهم                                                         بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم ومن فوقهم ونعوذ




 



 

 ٤٢

 

٤٢ 




                                                                                        احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

      ظـات   و ح ل                              من وضع موضوع لالقتراحات وامل     ً                                   ثرياً ما فعله اإلخوة يف بعض املنتديات                  فقد سرنا ك    :           أما بعد   
        ّ                                                              وكانت حملّ االعتبار ولعلنا نقف يف هذه العجالة مع أهم ما جاء فيهـا             )       جلهـاد         صـوت ا    (           على جملة   

   ..                                                   شاكرين ألخينا شقحب الذي بادر باملوضوع وطرحه يف املنتدى 
            خوة القراء                لة فنعدك واإل                                                                     اقتراحك للمجلة بشأن إتاحة الفرصة للقراء كي يشاركوا يف ا             :         األخ شقحب 

  .                           لعله يتيسر يف القريب العاجل                            بأننا ساعني إلتاحة هذا اال و
                         وسترى ما يسرك بإذن      ،                                                                                      أما اقتراحك بشأن الزوايا وعدم تكرارها يف األعداد القادمة فإنه يف عني االعتبار            

                                                               دين يف اجلزيرة من غري دولة آل سلول فإننا نسعى إىل ذلـك              ه                                      وأما ماذكرته فيما يتعلق بشوؤن اا            اهللا ،   
           لرصـد أي       "                                 أخرجوا املشركني من جزيرة العرب        : "                          ، وقد وضعنا زاوية         ّ                              وعلّ اهللا أن ييسر لنا ما أردنا      

  .                                                 ملني أن تشمل الة أخبار وشؤون كل ااهدين يف اجلزيرة  آ                                    خرب يتعلق بعمل جهادي يف جزيرة العرب ، 
     إىل                                                                            اقتراحك بشأن طرح ما اختلف الناس فيه يف املنتديات السياسية واجلهادية فإننا نسعى    :      مهدار     أبو     األخ

           ً                              نترنت بعيداً عن املهاترات الكالمية ، وتبادل   ً                          ماً ومنه ما يثار يف منتديات اإل                            تبيني املختلف فيه بني الناس عمو
  .                                                        التهم ، ونركز يف الطرح على ما خيص اجلهاد وشؤون جزيرة العرب 

              لة حمتوية على                                                               ً                             واقتراحك خبصوص طرح الدور املناط بالشباب يف هذه األيام فإننا دوماً حنرص أن تكون ا               
                    اء بطـرح موضـوع              عد القر   ون                                                                         خطوات عملية ويف زاوية دكان الوراق من هذا العدد مؤلف يرشد لذلك             

  .                    ُ    وبقية االقتراحات يف احلُسبان "                                            الدور املطلوب من أهل اجلزيرة جتاه الغزو الصلييب  "      حول  ر       خمصص يدو
                   الة تكلف به بعض              ّ تراح رائع لعلّ  اق                          كتابة سري شيوخ وأعالم اجلهاد             اقتراحك حول    :      الشمري         األخ حممد

                          ّ       ً                                                            األخوة وستراه على صفحات الّة قريباً ، وأما اقتراحك إجراء لقاء مع الشيخ عبداهللا الرشيد فهو من ضمن 
  .                                           خطة الة وسترى اإلعالن عنه يف األنترنت بإذن اهللا 

                           على قتال األعداء وبالنسـبة                                              نشكر لك تفاعلك معنا ، ونسأل اهللا أن يعينك      :                        األخ أبو حممد الكردستاين   
   .            ّ                               ً للموقع فلعلّ موقع صوت اجلهاد يرى النور قريباً 

                  مت رفعها ملؤسسـة                  اقتراحام                                                                           األخوة الذين ذكروا مقترحات بشأن التصوير وتوثيق العمليات خنربهم بأن         
  .                            سحاب وهي يف احلسبان إن شاء اهللا 

                          الة هي منكم وإليكم                ّ  ولتعلموا أنّ       م ،                 ام واقتراحا      مبتابع                              خوة القراء واملتفاعلني معنا                        ويف اخلتام نشكر اإل   
                                   ً                                                   هلا من اسم صوت للجهاد وااهدين فحيهالً بكم قـراء ، وناقـدين ، ومشـاركني ،                            كما اختري        وهي  

   ..        وجماهدين 
                               من لديه أي أمر فصدورنا له        :                                                                    خوة الذين مل يتسن لنا الرد على مقترحام ، وما زلنا نقول                           ونعتذر عن اإل  

  .                                 ة ، وسندين له بالفضل بعد اهللا تعاىل      مفتوح







 

 
٢ ––– 






                         خطـــــــاب الشـــــــيخ  "              قـــــــراءة يف §
  :           أسامة األخري 




 
                                 تسـاؤالت حـول جهـاد الصــليبيني     §

  :              يف جزيرة العرب 

     


 
  :                           أم محزة مثال للمرأة ااهدة  §




 
     ..!!                      اصربوا على ضريبة اجلهاد  §

 


 
    ...              بداية النهاية  §

 

 

ٍ                  ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف                            
  "               ً      ً وكفى بربك هادياً ونصرياً "    ينصر
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اده احلمد هللا الذي كتب لعب                                          

وبعد بذهلم يف سبيل رفعة رايته النفس  تمكني يف األرض بعد التمحيص ،ال
 :وبعد .. والنفيس ، والصالة والسالم على إمام ااهدين، حممد بن عبداهللا 

  ّ                                                                         إنّ نصرة الدين ، والتضحية من أجله ، وسفك الدم لتكون كلمة اهللا هي              
      العليا ، وليعبد اهللا وحده ، واجب                                        لهم ، وليس حكراً على                  على املسلمني ك     ً               

ِ    ِ ْ        وما خلَقْت الِْجن والِْإنس        :                                              طائفة منهم ، فالكل خماطب بقول اهللا تعاىل          ْ    ْ َ      
                                                           واملؤمنون باهللا وبالدين احلق دين اإلسالم خماطبون كلـهم              ِ   َّ ِ     ِ  ِإلَّا ِليعبدونِ 
       ً  يس حكراً              فاجلهاد ل   ُ َّ    ُ      ُ   ِ ْ    ُ  َ     ُِ        كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم           :              بقوله تعاىل   

                                         ً                     على الذين سبق هلم اجلهاد من قبل ، وليس حكراً على الشباب دون غريهم 
                                                                       ، وال على الصاحلني واملستقيمني دون غريهم ، بل هو واجب على األمـة              

                     الدفع فهو أشد أنواع              وأما قتال     "  :                               كما قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا              واألمر
          الذي يفسد              لعدو الصائل                                      ً        دفع الصائل عن احلرمة والدين فواجب إمجاعاً ، فا   

                                                                الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ، فال يشترط له شرط بل
     وقال   "                                                                يدفع حبسب اإلمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم           

                                                   بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه علـى األقـرب                             وإذا دخل العدو    " 
                                 لدة الواحدة ، وأنه جيب النفري إليه         مبرتلة الب                           فاألقرب ، إذ بالد اإلسالم كلها

                     نسأل اهللا أن يوفق األمة    "          صرحية ذا                              بال إذن والد وال غرمي ونصوص أمحد
                                                                     للقيام مبا أوجبه اهللا عليها ، من دفع العدو الصلييب الصائل ، عسـى اهللا أن   

    ..                                 ً           ً يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً 

      
 



 

 
٣ ––– 

 




                                              احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم علـى         
                                                        خري األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصـحبه          

  :               أمجعني ، أما بعد 
                   ً      ً           يشون هذه األيام مومساً عظيماً مـن             َّ               فإنَّ املسلمني يع  

           أيام عشر                               ات ، يتقربون فيه إىل رم ، وهي             مواسم الطاع 
  :      فيها                                                ذي احلجة ، تلك األيام الفاضلة اليت قال النيب   

ٍ                                              ما من أياٍم العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من هذه             "           
                                    متفق عليه من حـديث ابـن            "                       األيام يعين أيام العشر   
  .                 عباس رضي اهللا عنهما

                                بالطاعات ، املتزلفني إىل اهللا            ً                       فهنيئاً فيها للقوم املتنافسني   
                                                   بالقربات ، ويا حسرة املفرطني املعرضني ، كم متر عليهم    

                              ويف ميـادين شـهوات الـدنيا                              األيام وهم غـافلون ،      
   .        منشغلون

                                              نصيحيت لنفسي وإلخواين املسلمني أن يعمـروا يف         و      
                                                    هذه األيام آخرم ، وينظروا ملستقبلهم ، ويتزودوا مـن   

                               فالصالة ، والصيام ، والصدقة       :      فها                    الطاعات على اختال  
                                                        ، والذكر وال سيما التكبري ورفع الصوت به يف جمـامع           
                                                         الناس ، وذبح األضحية ، وغريها مما ينور القلب املؤمن          

                     أنه سـبحانه قـال يف                               ويرفعه درجات فقد صح عنه 
           ّ                    وما تقرب إيلّ عبدي بشيء أحب          : (                احلديث القدسي   

                         عبدي يتقرب إيل بالنوافل                             إيل مما افترضته عليه ، وال يزال
                                                           حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسـمع بـه ،             
                                                  وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش ا ، ورجله اليت 
                                                        ميشي عليها ، ولئن سألين ألعطينه ، ولـئن اسـتعاذين           

   )        ألعيذنه 

      َّ                                                       وإنَّ مما يأيت يف مقدمة هذه األعمال الصاحلة اليت تبدأ          
                                         لعشر هو حج بيت اهللا احلـرام ، تلـك                          يف هذه األيام ا   

                                                           العبادة العظيمة اليت مدارها على حتقيق التوحيد يف نفوس         
                                                      الناس والتخلص من كل العالئق ، والتحرر من شوائب         

                                        لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك          (                 الشرك والبدعة   
  )                                            لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك 

                         ولكن ذروة السنام هـو     
                     جلهــاد يف ســبيل اهللا ،  ا

       وجـب     أ    تعني          فاجلهاد امل 
                         الواجبات بعـد إقامـة     
                            التوحيد ، قيل يا رسـول      

                  أي العمل أفضـل ؟    :     اهللا  
  مث   :                         قال إميان باهللا ، قيل      

           اجلهـاد يف     :             أي ؟ قال    
         مث أي ؟     :                   سبيل اهللا ، قيل     

                   حج مربور ، وقـال      :    قال
                         شيخ اإلسالم ابن تيميـة     

            فدفع العدو      : "          رمحه اهللا   
                 لذي يفسد الدين            الصائل ا 

       كما أن    "                                              والدنيا ليس شيء بعد اإلميان أوجب من دفعه      
                                                            النافلة منه أفضل النوافل كما تقرر عند الصحابة حيـث          
                                        ً                   استغربوا أن يكون العمل يف األيام العشر خرياً من اجلهاد          
                                                        خارجها ملا رسخ عندهم من أن اجلهاد أفضل العمـل ،           

                 يف هذه األيام                                     أن العمل الصاحل غري اجلهاد               فبني هلم   
                                                 العشر خري من كل عمل خارجها حىت ولو كـان هـو        

                 اجلهاد يف سبيل اهللا 

  ..االفتتاحية
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                                      من اجلهاد إذا عملها املسلم خارج            ً   صورةً             مث استثىن   
   أال   ،                 َ    ٌ                         العشر مل يعدل عملَه شيٌء حىت العمل يف أيام العشر  

                                                       وهي اخلروج بنفسه وماله مث عدم الرجوع منها بشـيء          
                           ه وماله مث مل يرجع مـن                         إال رجل خرج بنفس       : (       فقال  

                  بقيمة التضحية                          ففي هذا املوضع إشعار        ) .             ذلك بشيء   
                                                         والفداء يف باب اجلهاد ، وعظيم األجر ملن باع نفسه هللا           

             لنذكر املسلمني   -              اليوم وكل يوم   -                    ، وهو ما ننطلق منه  
                                                   يف مشارق األرض ومغارا بعظيم الواجب امللقى علـى       

                       كفار املعتدين ، مـن                                       عواتقهم من اجلهاد املتحتم ضد ال     
  .                  الصليبيني واليهود  

  :                               فيا أيها املسـلمون     
                          تذكروا نعمة اهللا علـيكم     
                          أن هداكم لإلميان ، ويسر     
                         لكم األمور ، فاشـكروه     
                         على نعمه ، وجاهدوا يف     

                       يا أيهـا الـذين             سبيله  
                               آمنوا اتقوا هللا وابتغوا إليه     
                        الوسيلة وجاهدوا يف سبيله 

                لعلكم تفلحون 
                                                 من تيسري اهللا وفضله أن هيأ لألمة جماهدين يف                  َّ      وإنَّ

                                                    سبيله سخرهم خلدمة دينه فهم من عشـرات السـنني          
                                                        يبذلون دماءهم رخيصة يف سبيل اهللا ، ويبيعون أرواحهم         
   ً                                                 فداًء لدين اهللا ، ونصرة للمستضعفني ، فسريوا على مـا      

                                                           ساروا عليه ، واحلقوا م قبل فوات األوان ، قبـل أن            
                                حسرتى على ما فرطت يف جنـب اهللا ،       يا    :            تقول نفس   

                                                        وقبل أن يأيت الفتح فيصبح قوم على تقصريهم نادمني ،          
                                                       وال تتواكلوا وتكتفوا بالكالم مع قدرتكم على النهوض        

                     إن اهللا لغـين عـن                                      ، فإن لكم يف األجـر حلاجـة و        
  .      العاملني

  ّ                               إنّ إخوانكم ااهدين يف جزيـرة          :                      أيها املسلمون 
                                    ا راية اجلهاد يف سبيل اهللا ، وهم                             العرب خاصة قد رفعو   

          ، وهم                                                ماضون يف طريقهم ، مقتفني سنة نبيهم حممد         
                                                         يتطلعون للنصر ، ويتمنون الشهادة ، وهم  بني ذلـك           
                                                         التطلع وتلك األمنية ال يكتفون باألمنيات ، وال يعيشون         
                                                       األحالم املثاليات ، وال يستعجلون قطف الثمار ، بـل          

                            ق اهللا ، موقنني بنصـره ،                                   يسعون جاهدين إىل القيام حب    
                                               ومصدقني بوعده ، غري آني بكثرة عدوهم ، وقوة عتاده 
                                          ً                ، وال خبذالن بين قومهم ، بل يزيـدهم ذلـك إميانـاً            

                                من وصفه للطائفة املنصـورة                      ملا صح عنه            ً وتصديقاً
                                         بأم ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم          :           على احلق   

                داء ، وجهـود                     ً                          ، وهم يدركون متاماً ما تعنيه دماء الشه       
                                                     املخلصني وأا ال تضيع سدى مهما ظن األغرار ذلك ،          
                                                        وأا تثمر ولو بعد حني ، حىت ولو كان ذلك احلني هو            

      :                             ً          متسلني مبا سلى اهللا به نبيه حممـداً            ،                يوم القيامة   
          وإما نرينك بعض الذي نعـدهم أو نتوفينـك فإلينـا                                                        

                                  مرجعهم مث اهللا شهيد على ما يفعلون 


qqqqqqqq

  ..االفتتاحية
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 ..احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

 :  أما بعد  
فقد تقدم احلديث عن أول ناقض ذكره شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا من نواقض اإلسالم ، وهو الشرك  

 .، وذكر من صور الشرك دعاء غري اهللايف عبادة اهللا 
من اختذ وسائط يدعوهم من : والناقض الثاين الذي ذكره اإلمام رمحه اهللا متفرع على الناقض األول وجزء منه ، وهو  

ىل اإلسالم                                                     َّ                                                دون اهللا ويستغيث م ويتوكل عليهم ، وإمنا أفرده اإلمام ألن  البلوى به أكرب وأعم وألن أكثر املشركني من املنتسبني إ
 .يستدل به ويستند إليه

 : ث ال   َّ                                     فإن  من يدعو غري اهللا ال خيرج عن هذه احلاالت الث 
                                                                                  قادر مستقل عن اهللا عز وجل ، وأن ه مستحق ألن ي دعى وي طلب منه ما يكون من خصائص الرب جل        املدعو            َّأن يعتقد أن  

                                                             د رب ا غريه ، مثل من يعبد النمرود وفرعون وحنوهم ممن ينكر وجود اهللا وعال ، سواء اعتقد أنه هو اهللا ، أو أنكر وجود اهللا واعتق
 .معبوده هو املعبود األحد الذي ال إله غريه وال رب سواه ويدعي أن 
 .كمن يدعو عيسى عليه السالم وأمه: أو أن يعتقد أنه قادر شريك هللا عز وجل ، ويستحق الدعاء مع اهللا ، فيدعوه  
      ً                                          ً                                  س شريك ا هللا بل هو عبد من عباد اهللا ، ولكن يتخذه وسيط ا بينه وبني اهللا ، كما كان يفعله بعض أو أن يعتقد أنه لي 

 .                                            املشركني الذين ب عث إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
 فالناقض األول يشمل الصور الثالثة ، والناقض الثاين خصه شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب بالصورة الثالثة من هذه  

 .ورالص
                                    ً                                                                 وصاحب هذه الصورة الثالثة ال يكون مشرك ا يف الربوبية من هذا الوجه ، بل شركه يف األلوهية ، أي يف صرف العبادة  

 .إىل غري اهللا عز وجل
                                                                    ﴿أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقر بونا ومن ذلك املشركون الذين حكى اهللا عنهم  

 .     ز لفى﴾إىل اهللا 
                                                                                                      وأما املشركون املعاصرون الذين يعبدون النيب صلى اهللا عليه وسلم واألولياء والصلحاء ويدعوم من دون اهللا ، وحيتج ون  

                                                                            َّ                    َّ       ذه احلج ة ، فإن  أكثر ما حيتجون به أن  اآلية فيمن دعا األصنام اليت هي أحجار ال تضر وال تنفع ، خبالف من دعا الصاحلني 
 .تقياءواألولياء واأل

﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال :                                                                    وقد رد  اهللا على هذه الشبهة بعينها ، وبي ن أا وقعت ممن قبلهم فقال تعاىل  
أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون *                            ً ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال  

 .عذابه﴾

            ً العقيدة أوال  
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            ّ                                                                       ه للمشركني أن  الذين يدعوهم املشركون كانوا موحدين يسألون اهللا يرجون رمحته وخيافون عذابه ، فأوضح اهللا يف خطاب 
ٍ                وزكاهم اهللا عز وجل يف هذا ، فهؤالء املعبودون من دون اهللا أولياء هللا خملصون وليسوا أصنام ا من حجر  أو متر  ، ومع ذلك فقد        ٍ                                                                                     

 .جر                    ً                      جعل اهللا من دعاهم مشرك ا كالذي يدعو احلجر والش
 :                                                                                            واملشركون يف حجتهم يف اختاذ الوسائط احتجوا بأن هم ال يعبدوم إال ليقربوهم إىل اهللا ، فتضمن هذا أمرين  
 .                 ٍ              ٍ            أن املدعو ين ذوو جاه  عند اهللا ومكانة  ليست لغريهم 
 .   َّ                                                      وأن  الداعني حيتاجون إىل ما يقرم إىل اهللا ممن هو أقرب منهم إليهم 

                                 هؤالء أناس صاحلون ال يرد اهللا هلم طلب ا : ء والصاحلني من دون اهللا يف املشركني املعاصرين ، حيتج فيقول وكذلك من يدعو األوليا
                                                            َّ                                          ، وأنا رجل كثري الذنوب لست بأهل إلجابة الدعوة ، فدعوت هذا الويل  لت جاب دعويت جباهه هو حني يطلب من اهللا أن يقضي 

 .و ذو جاه عند اهللا ، وأن الداعي حيتاج إىل هذا املدعو بسبب قربه من اهللاأن املدع:                              حاجيت ، فيتضم ن األمرين بعينهما 
ِ                                                          ويكون الداعي للوسيط مشرك ا إذا طلب من الغائب  أي طلب ولو صغ ر ، كما لو طلب من الغائب أن يعينه على صعود                     ً                        
 .جبل وحنوه
ة لذنوبه ، أو أن يصرف عنه املوت وحنو وكذلك إن طلب من احلاضر ما ال يقدر عليه إال اهللا ، كمن يطلب منه املغفر 

 .ذلك
مثل أن يطلب من الطبيب العالج الذي هو سبب الشفاء ، ومثل قوله ملن : أما من طلب من احلاضر ما يقدر عليه احلاضر  

 . بال شك مباح كذا وكذا ، فهذا عنده ناولين الكأس ، وأعطين
سلم جاء واملشركون يطلبون من األصنام أو من الصاحلني أشياء ال يقدر   َّ                   أن  النيب صلى اهللا عليه و: والدليل على التفريق  

عليها إال اهللا كالنصر على األعداء ، وكذلك يطلبون منها وهم غائبون عنها ، فبني أن هذا شرك وكفر ، وحكم اهللا عز وجل يف 
 .              كتابه بأن ه شرك

                                                 جعلها اهللا أسباب ا طبيعية ، كمن يطلب اإلعانة على أمر وقد كان املشركون يطلب بعضهم من بعض األشياء الدنيوية اليت  
 .وحنوه ، فلم ينههم عن هذا ، بل فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته

                     ً                                                                                فكانت الصورة األوىل شرك ا بالنص من الكتاب والسنة ، وباإلمجاع ، وكانت الصورة الثانية جائزة بالنص من الكتاب  
 .والسنة ، وباإلمجاع

                                            من يتوكل على الوسطاء ، فهذا من الشرك أيض ا ، : ر الشرك يف الوسائط اليت ذكرها الشيخ يف هذا الناقض ومن صو 
                                                                         ً                                  ويقع من أكثر املشركني قدمي ا وحديث ا ، وخاصة من تقرب إىل املعبود من دون اهللا بقربان ، فإن ه يطمئن بعده من اخلوف واخلطر 

 .خيذله بعد أن قرب له ذلك القربانويرى أن معبوده حيفظه من هذه األمور وال 
ومجيع ما يقع من الصور املعاصرة للشرك يف الناقض األول ، يقع يف هذا الناقض وإمنا هذا الناقض كما تقدم حجة من  

 .حجج من يقع يف بعض صور الناقض األول
 


 

            ً العقيدة أوال  
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ِ   وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربك بِصريا                احلمد هللا القائل          َ  َ   َ    ِ  َ  ً   ِ   ٍ   ِ   ُ       ْ       ًوصلى اهللا على خري من أرسله للنا س بشريا ،  ً                                      
    :      ً                             ً     ً      ونذيراً ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وبعد 
 َ   َ     ْ    ِ ِ               أَتواصوا ِبِه بلْ هـم قَـوم          :              كما قال تعاىل                            ا أوصى ا أوهلم آخرهم           ،كأمن                                                  فهاهي سنة الطواغيت تتكرر وال تتغري عرب العصور       

                                                                             ً                                            فيخرج الطاغية املفسد لقومه يف ثوب الناصح الشفيق ، اهلادي هلم سبيل الرشاد ، مصوراً خصومه املوحدين ، الداعني                       َ  ُ  َ طَاغُونَ
           لرب العاملني ، باملبدلني للدين ، واملظهرين يف األرض الفساد ، وي                                                                              ذا الزعم اهلزيل استباحة دماء املصلحني ، فيستخف بذلك ررب                                                              

              َّ                             ً                                                                        عقول أكثر السذَّج الفاسقني ، فيتبعونه إال فريقاً من املؤمنني ، هذا هو منهج طغاة آل سعود اليوم ، الذي اقتبسوه من سرية سلفهم 
ِ    ْ َ    ربه ِإني أَخاف أَن يبدلَ ِدينكُم أَو أَن يظِْهر ِفي الْأَرِض الْفَساد   ْ        ْ  ْ َ    ِ  َ  ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع     :                              اللعني فرعون مصر ملا قال لقومه   َ ْ     ِ   ِ ْ    َ   َ   ُ   ِ  َ      َ     َ    ِ        ،    

                              ً                        وجيد على هذا الزعم الكاذب طاعةً عمياء من خفيفي العقول      َ  ِ    َّ ِ   ُ  ِ  َ        َ      َّ ِ   ُ  ِ ُ        ِ      ما أُِريكُم ِإلَّا ما أَرى وما أَهِديكُم ِإلَّا سِبيلَ الرشادِ         :          ً   وقال أيضاً   
 :    فختفَاس      َ ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مهِإن وهفَأَطَاع همقَو    ِ  ِ  َ     َ      َ     ِ      َ َ َ     َ    .    

     وكان من عظيم فضل اهللا علي                                  أسأل اهللا الثبات والعافية   -                                                               أن نظمين يف سلك املطالبني يف هذا العصر من جند الطواغيت الظاملني                        
 َ  ُ ْ         فَمـن يكْفُـر                                       ي الكفر بالطاغوت واإلميان بـاهللا           املقتض   ،                                                                     ال لشيء إال من أجل ال إله إال اهللا مبعناها الذي جاءت به الرسل               -

          ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتِمن ِباللِّه فَقَِد اسؤيِبالطَّاغُوِت و             ِ     ِ    ّ       َ      ِ   َ   َ ْ  ْ    ِ   ْ  ِ          ِ َ َ   ِّ   ِ    ِ      ِ  ُ  َّ   ِ     د من املقتضـياترال مبعناها احلكومي ا                                     
  .    دوده                                       واللوازم والشروط واملقيد برضا الطاغوت وح

                                                                                                               ال غري الذي من أجله أجلبت حكومة آل سعود علي وعلى إخواين خبيلها ورجلها ، جبندها وإعالمها منذ أكثر مـن                         هذا السبب 
          هيئة األمم   (                          ملناقشة موضوع طاغوت العصر   )              إفتاء آل سعود  (                   م إىل مقر إدارة                       ً                                 سنة ، حيث أنين وإخوةً يل عمدنا قبل أكثر من عا          

ٍ        ً                                       ساب هلا واخلضوع لقراراا ، وحصل اجتماع مبارك كان قد سبقه بشهٍر تقريباً من تارخيه عدة اجتماعات                           وحكم االنت   )         املتحدة                                                             
                                                                          َ َ ً                                                 أكرب وأكثر إلخوة آخرين عند قصور األمراء واملشايخ واملسئولني مل تلق من الطواغيت صلَفَاً كتلك املـرة إذ أن االجتماعـات                     

 ُ                                                                 لُب الدين مما ال يقض مضاجع املرتدين كموضوع الدمج وغريه من فروع القضايا                                           السابقة مل تعن جبانب التوحيد أصل الدعوات ، و
         ً      ً                  فتاء سبباً رئيساً يف استشاطة طواغيت     اإل            ً                                                                      املسبوقة شرعاً مبسائل التوحيد الكبار كالكفر بالطاغوت ، الذي كانت إثارته يف اجتماع     

                                                       بذلوا حينها كل وسعهم لتفريق اجلمع املبارك وحماولة القـبض                                                    رسني عبدة طاغوت األمم املتحدة كنايف وسلمان ، ف               املتغط       األمراء
                                     ، ومنذ ذلك احلني و إىل هذه الساعة وهم –                        واحلمد هللا رب العاملني     –                                                          بعد ذلك علي وعلى آخرين فحيل بينهم وبني ما يشتهون           

ٍ                               يف طغيام يعمهون حىت أظهر اهللا خزيهم وعجزهم ملَّا أخرجوا آخر سهٍم يف جعبتهم املهترئ                                               ة ، وذلك بإخراج صور املطلـوبني ،                                           َّ               
                                بعد خروجه من مكة ، وذلك                                                                                                     واملساومة على اخليانة باملاليني ، كما صنعت قريش يف آخر حلوهلا وحيلها للقبض على قدوتنا                

  .                                            ٍ                       ً        ً باستمالة عباد الدرهم والدينار ، وإغرائهم مبائٍة من اإلبل ملن جاء به حياً أو ميتاً 
  :                         إخواين املسلمني إىل ما يلي                          وذه املناسبة يطيب يل تنبيه

ِ        ً       ً                    ، وأشرف املنح ، وأعظم النعم ، أن خيتارك اهللا أخي املسلم ملراغمة الطاغوت وسدنته وعباِده جتسيداً واقعياً                                     من أسعد الفرص     َّ إنَّ                                                                               
ٍ      قَد بعثْنا ِفي كُـلِّ أُمـٍة     َ ولَ      ، -                       صلوات اهللا وسالمه عليهم –                                                                   ملقتضى ال إله إال اهللا الذي بعثت بالدعوة إىل حتقيقه مجيع الرسل               ُ  ِّ ُ    ِ   ْ     َ 

واْ الطَّاغُوتِنبتاجو واْ اللّهدبوالً أَِن اعسر   ُ  َّ    ْ   ِ       ّ    ْ        ِ َ  ً       وكان من أعظم من قام بذلك إمام احلنفاء ، وخليل الرمحن ، الذي أمر نبينا ،                                                                         وأمته        

  ...متابعات وبيانات



 

 
٨ ––– 

                                            الذي ناجز الطاغوت بيده ولسانه وأعلن       –                        عليه الصالة والسالم     –                                                                    باتباع ملته ، اليت ال يرغب عنها إال من سفه نفسه ، إبراهيم              
ِ                                 العداوة والبغضاء لطاغوت عصره ، وعباِده يف مصره ، قال تعاىل            –                                                   مع ضعف قوته البشرية ، وقلة حيلته املادية          –                                      :     تكَان قَد    َ   َ 

           ا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم                ِ    ِ  ِ  َ  ِ   ُ  َ  ْ  ِ       ِ َّ      ِ    ِ    ِ ٌ     ٌ   ُ   ُ َ ر  َءاؤا   َ             كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو ِمنكُم              ُ                  ُ  ِ    َ َ   َِّ     ِ      ِ َ          ِ   ُ  ِ  
      هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع             َِّ   ِ     ِ           َ       ْ    ُ     ْ       ا امللةاليت يعترب جتريدها أصلح املصاحل ولو ترتب عليه تلف النفس ، وزهوق                            ، إ                                                                         

                                ل دوا املصاحل ، وختسر بتسـويفها    ء                                                                                               لروح ، والتحريق بالنار ، إن اعتناقها وإعالا ونصرها باللسان والسنان املصلحة اليت تتضا              ا
                                                                                                                                 وميشها كل املكاسب ، وإن وقفت بعض العقول دون فهم عواقب ذلك فإن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ، فإياك إياك أخـي أن                        

ِ  ِ  َ    ّ    َّ َ  ْ   َ      ُ  ِ       ِ  ُ          يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمـواْ أَنَّ اللّـه                  ال يسمعون                                تكون ممن يقولون مسعنا وهم           ِ    ِّ ِ  ْ    ِ     ْ        ِ َّ      َ    
ِ  َ  ِ        لَمواْ ِمنكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَابِ           ِ َّ      ِ   َّ  ً   ِ  ْ  ُ     َ        واتقُواْ ِفتنةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَ            ِ َ ِ    َ    ِ ِْ َ    ِ  ْ       ُ      َ        يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ         ْ     ِ    ّ    َّ َ  ْ   َ     ً      ُ  ِ  ْ   َ     ،     

                             ُّ                                                              ً                       إن الفتنة احلسية واملعنوية ال حتلُّ إال مبن تنصل من االستجابة هللا وللرسول وإن زعم أنه ال يريد إال إحساناً وتوفيقا ، أو زعم خشية 
  .  ِ  ِ َ ْ  ِ  ٌ َ  ِ  َ       َّ  ِ  ْ  ُ َ    ِ  ِ ْ     ِ َ َ    ِ ْ   َ    ِّ   َ ْ   ُ  ُ       ن يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تفِْتني أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُواْ وِإنَّ جهنم لَمِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرين     ِ   وِمنهم م          ٍ                           وقوع فتنٍة بامتثال أمر الشارع احلكيم 

ِ ِ    ُ               وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم                                                             ً                          وهي امللة اليت حتتم على حاملها اجلهاد احلق يف سبيلها معتصماً باملوىل النصري                  ِ      َِّ      ِ     ِ       ـامو         
ٍ     ُ     ُ  َ      ِ   ُ       َ  ُ  ِ   َ     ِ  ُ  َ    ِ    ِ  ْ    ُ          ِ    ِ   ُ  ِ َ  َ َّ                        جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج ملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ شِهيدا علَيكُم وتكُونوا                           ِ  ِ        ِ  ُ  َ   َ   

كَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاِس فَأَِقيملَى الناء عدهش   َ  َ           َ  َ         ِ َ َ   ِ       َ        ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاع   ِ        ِ   َ   ْ      َِ   ُ  َ        َِّ   ِ      ِ      .    
ِ     شرع لَكُم من الديِن ما                                          ، ويكبر على املشركني دعوم إليه                                                                            جتريد امللة وإعالا يعترب إقامة الدين الذي ال جيوز التفرق فيه             ّ إنّ          ُ َ     

  حالَِّذي أَوا ووحى ِبِه نصو     َ    ِ َّ          ِ ِ      ـام ِرِكنيشلَى الْمع رقُوا ِفيِه كَبفَرتلَا تو ينوا الدى أَنْ أَِقيمِعيسى ووسمو اِهيمرا ِبِه ِإبنيصا ومو كا ِإلَيني        ِ  ِ   ْ    َ     َ   ِ ِ    ُ  َ     َ             ِ َ  ْ َ     ِ           ِ    ِ   ِ ِ             َ ِ     
ِنيبن يِه مِدي ِإلَيهياء وشن يِه مِبي ِإلَيتجي ِه اللَّهِإلَي موهعدت   ِ       ِ َ ِ    ِ              ِ َ ِ    ِ     َّ     ِ َ ِ          .  

ِ   َ  ُ  ْ  ِ            وِإذَا ِقيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنمـا نحـن                                                           يت تتعارض مع مصاحل املنافقني املوهومة ، ومكاسبهم املزعومة                إا امللة ال     َ     ِ ْ    ِ ْ   َ    َ  َ  ِ   َ  ِ 
ِ    َّ       َ         أَال ِإنهم هم الْمفِْسدونَ ولَـِكن الَّ يشعرونَ         ِ    َ  مصِلحونَ    َ   َ    ِ ْ  ْ         ِ   َ            ال نا آمواْ كَمآِمن مِإذَا ِقيلَ لَهو               َ  ْ   ِ     َ  َ  ِ   َ  ِ       اءفَهالس نا آمكَم ِمنؤقَالُواْ أَن اسن         َ           َ    ِ   َ  ْ  ُ  َ     

ِ    َّ   َ    َ أَال ِإنهم هم السفَهاء ولَـِكن الَّ يعلَمونَ   َ      َ           ِ   َ .          
 َ                   ُِ    َ    ِ  َ فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك والَ                                                                                          ملة إبراهيم عنوان االستقامة ، وطريق السالمة ، وبرزخ حيول دون الركون إىل الظاملني             

ِ        غواْ ِإنه ِبما تعملُونَ بِصري        ْ تطْ   َ  ُ        ِ   ِ  ْ                    َونرنصالَ ت اء ثُمِليأَو وِن اللِّه ِمنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم واْ ِإلَى الَِّذينكَنرالَ تو                   َ       َ   ُ     ِ  َ    ِ  ِّ     ِ        ُ َ             ُ    َ  ْ   َ َ    ِ َّ    َ ِ  ْ   َ    َ       ومل      
    ) .                  فاستقم كما ارتأيت     : (     يقل 

    ) .                                     فإنه مل يأت أحد مبثل ما جئت به إال عودي     : (                 ي كما يف البخاري                                      إا امللة اليت ما جترد لنصرها أحد إال عود
                                                                                                                                 وتدبر كالم اهللا اآليت لترى سنة اهللا يف محلة تلك امللة من أنبيائه ، وورثتهم الداعني إىل جه ، وحال الناس معهم مـن األعـداء                     

ِ     وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شياِطني اِإلنـِس             ل مبني                                                                            املفترين ، واملغررين بالرعاع املتأثرين ، وأن أكثر من يف األرض يف ضال               ِ     ِ            ِِ  ِّ ُ  ِ   ْ      َِ َ  
ِ   ُ   ْ          َ َ    ُ  َ              َ        َ                 والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ                   َ ْ         ٍ     َ ِ          ِ      ِ ْ        َال ةُ الَِّذينِه أَفِْئدى ِإلَيغصِلتو      َ    ِ َّ   ُ   ِْ َ   ِ َ ِ      ِ   

ِ  ُ  َ        يؤِمنونَ ِباآلِخرِة وِليرضوه وِليقْتِرفُواْ ما هم مقْتِرفُونَ          ْ         ْ  ُ  ِ  ْ  ِ        ِ    ِ  ِ   ِ  َ   ِ                 الَّـِذينـالً وفَصم ابالِْكت كُملَ ِإلَيزالَِّذي أَن وها وكَمِغي حتاللِّه أَب ريأَفَغ                   ِ َّ    ً  َ      ِ ْ    ُ  َ ِ  َ   َ    ِ َّ         َ     ِ  َ   ِّ       َ َ  
ِ  ِ  َِ   ِ ِ   وتمت كَِلمت ربك ِصدقًا وعدالً الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه   ِ    ْ     ِ    ُ   َ َ    ْ      الْحق فَالَ تكُونن ِمن الْممتِرين       ٌ       َ  َ   َ       ِ ْ                ِ        آتيناهم الِْكتاب يعلَمونَ أَنه منزلٌ من ربك بِ            َّ  ً      ً   ِ         َِ       

 ِليمالْع ِميعالس وهو   ِ  ْ     ِ         ونَ ِإالَّ الظَّنِبعتِبيِل اللِّه ِإن ين سع ِضلُّوكِض ين ِفي اَألرم أَكْثَر ِطعِإن تو   َّ    َّ  ِ َ    ِ     ِ  ِّ     ِ  ِ        ُّ ِ    ِ   َ     ِ     َ ْ َ    ِ     ِ  َونصرخِإالَّ ي مِإنْ هو َ       َّ  ِ    ْ  ِ   .    
                                                 أمام من ضربت عليهم الذلة وتفرق كلمتهم هو عـدم                      ً                                       وهلذا جيب أن ندرك جيداً أن السبب الرئيس يف ازام املسلمني اليوم        

                اتلتهم حـىت ال                                                                         ً                                             تقوى اهللا بتحقيق الكفر بالطاغوت وسدنته ، وجماهرم بالعداوة والبغضاء أبداً حىت يؤمنوا باهللا وحده ؛ بل ومق                 

  ...ياناتمتابعات وب



 

 
٩ ––– 

ِ          وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انتهواْ فَِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ بِصـري                                           تكون فتنة ويكون الدين كله هللا          َ  ُ        ِ  ّ    َّ  َِ  ْ        ِ  َِ   ّ ِ   ُّ ُ        َ  ُ    ٌ   ِ  َ  ُ   َ         ُ ِ  َ    
ِ      وِنعم النِصري  ْ      ِ  ُ َ     ّ    َّ َ  ْ   َ   َ  ْ  َّ      ِ    َ        وِإن تولَّواْ فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه موالَكُم ِنعم الْمولَى               ِ      نعم إن السقوط يف وحل الفتنة حيصل مبجرد ترك قتال الكـافرين ،                                                            

ِ                                                            ً                                املأمور به ؛ فكيف باملوِغل يف الفتنة الذي يضاد اهللا يف أمره وحكمه وعلمه حينما يقول ناهياً عما أمر اهللا به                                    ال تقاتلوا الكفار     : (                      
                                                                         بعض أدعياء العلم والدعوة املنخرطني يف سلك سلطان السوء املرتد ، أال يعلم أولئك                    كما يتفوه به اليوم   )                         اليوم حىت ال تكون فتنة    

                                     هم يف املنطقة مبطاردة ااهدين وسـجنهم                                        الصليبيني ، الذين يأمرون أولياء                                                        أن السري يف ركب آل سعود ما هو إال حتقيق ألطماع          
   !!        وقتلهم ؟

ِ      وِإنَّ الشـياِطني                             ً                                    ا للبعض يسرياً من األمور املخالفة حلكم اهللا  شرك أكـرب؟                                   ولو فيما قد يبدو                   طاعة الكفار                  َّ    أال يعلم أولئك أنَّ          َّ  ِ 
ِ  ُ  َ        لَيوحونَ ِإلَى أَوِليآِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ          َ   ُ  ِ        َ َ  ْ  ِ   ُ  ُ ِ    ِ    ِ  ِ  ِ  َ   َ ِ  َ     َ           أتأكلون ممـا      : (                                              نزلت ملا قال بعض الكفار لبعض الصحابة             

                                                                 فجعل اهللا طاعتهم يف تلك اجلزئية لو حصلت ألوبقت مرتكبها يف الشرك األكرب ،     ) –              يعنون امليتة –     اهللا                       قتلتم وال تأكلون مما قتل
   :                                        ً          ً        ً                                                               فكيف مبن يطيعهم اليوم ؛ بل ويدعمهم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ، ويقدم هلم قرابني من دماء ااهدين الطـاهرة كالشـيخ             

                                                   تركي الدندين وغريهم الكثري ، أال يعلم أولئك أن           :                          أمحد الدخيل ، وااهد     :   شيخ                         إبراهيم الريس ، وال     :                       يوسف العيريي ، والشيخ   
ٍ                           تقريب ذُباٍب لطاغوٍت كفر خمرج من امللة كما ورد ؟        ٍ   ُ       !!   

ٍ                      الدنيا بأسرها أهون عند اهللا من إراقة دم مسلٍم بغري حق ، فكيـف إذا                 ،واهللا إن زوال                                        فكيف بدماء األولياء حنسبهم واهللا حسيبهم                                              
   !!           ً                ً              قتها إرضاًء للطاغوت وتدليالً على صدق طاعته        كانت إرا

                 كَاِفِرين اِنكُمِإمي دعوكُم بدري ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين نواْ فَِريقًا مِطيعاْ ِإن تونآم ا الَِّذينهاأَيي                 ِ  ِ َ   ُ  ِ   ِ      ُ         ِ ْ   ْ    ُ    ِ َّ       ً  ِ َ  ْ    ِ     ِ ْ        ِ َّ      َ         كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَيو        ُ  َ    َ       َ   َ   ُ ْ     َ   
ٍ      ِ  ٍ م رسولُه ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم     ِّ       ِ  ُ آيات اللِّه وِفيكُ    ِ   َ ِ    ِ    َ َ   ِّ   ِ    ِ          ُ        .    

                                                                                   ٌ     بسعيهم احلثيث يف حتقيق مطالب الصليبيني برتع السالح من شعب اجلزيرة وحظر متلكه ما هو إال حلقةٌ من      َّ                 إنَّ آل سعود اليوم
ٍ      ٍ             للزج بشعب اجلزيرة يف حلقة ضعٍف مغلقٍة سينعكس أثره  )         آل سعود                       اليهود ، والصليبيني ، و  (                             حلقات مكر حمور الفساد الثالثي                            ا   

                                  احلجارة والشتائم ولطم اخلـدود                                                                                   َّ                على مستقبل صراعهم القريب مع الغزاة احملتلني حىت ال جيدوا يف الذود عن الدين واألعراض إالَّ               
ٍ                                                 وشق اجليوب كما هو حال كثٍري من إخواننا املستضعفني يف فلسطني يوم أن مرر ط        ٍ                           واغيتهم على كثٍري منهم مراحل اخليانة العظمى                                       

                                                                                                                      واليت يقتفي آل سعود اليوم نفس خطاها اآلمثة لعزل اتمع عن كل عوامل القوة احلسية واملعنوية عسى اهللا أن يـرد كيـدهم يف           
  .      حنورهم 

                          طب رحى الدين أال وهو الكفر       ِّ                ُ  أن حيقِّق أصل التوحيد وقُ                                                                      ولذلك فإنه جيب على كل من يروم النصر يف الدنيا والفوز يف اآلخرة            
 َ     ٌ   ُ   ُ َ     َ   ٌ ِ        قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي                                                           ًً                                              بالطاغوت شطر التوحيد وشرطه ، ويعلن ذلك ويظهره تأسياًً باخلليل عليه السالم  والذين معه                

  هعم الَِّذينو اِهيمرِإب         ِ َّ      ِ    ِ  ..                دهم الصليبيني                                                                     اآلية ، وها حنن نقوهلا مبلء أفواهنا لطواغيت آل سعود وأسيا                :         ـاِممو اء ِمنكُمرا بِإن         ِ   ُ  ِ         ِ 
هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعت       َِّ    ِ    ِ           َ       ْ    ُ     ْ    ُ                  ُ  ِ    َ َ   َِّ     ِ      ِ َ           

ٍ      الم ديناً ، ومبحمٍد                                      ٍِ  ً                  كما أنه جيب على كل موحدٍِ يرضى باهللا رباً ، وباإلس                  ً                والصدق يف نصر ر عن ساعد اجلدشمرسوالً ، أن ي                                             ً     
                                                 ، ونصر دين اهللا يكون باحلجـة والربهـان ،               َ      ُ       َ   ِ َّ      َ          َّ ِ       يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ                                                   دين اهللا يوم أن قعد عن نصره املغبونون         

  ْ   َ   وأَنزلْنا     :                ، وقال تعاىل      )                                                 بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده              بعثت    : (                                            احملروسة بالسيف والسنان ، كما يف احلديث        
               ِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدالْح                  ِ     ِ َ   َّ    َّ  ِ  ِ   ْ  ِ   َ               َّ     َ   ِ    ِ    ِ    ِ       ِ    ْ    ِ ِ    ِ  ْ          مث     : (                                قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

                                                                                                             أنه أنزل احلديد فكان املقصود األكرب بذكر احلديد هو اختاذ آالت اجلهاد منه كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك الذي          أخرب  

  ...متابعات وبيانات
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           ً        ً        نطلق عسكرياً وسياسـياً بـل                               من محلتهم ضد العامل اإلسالمي ي                                 ً     ً ، ال سيما وأن الصليبيني اليوم جانباً كبرياً  )                       به ينصر اهللا ورسوله     
                                                                                                           العربية يف ظل خيانات آل سعود الضاربة يف أعماق األحداث الراهنة ، واملبنية على أساس االنتماء لطاغوت                      ً            واقتصادياً من اجلزيرة  

                 َّ                                                                                                   األمم املتحدة واملوقَّع على ميثاقه الكفري من طواغيت آل سعود منذ عقود ؛ بل ويتبجحون بأم عضو مؤسس وداعـم لـذلك            
  .                                                         كل معاين االلتزام بقراراته وأحكامه وتنفيذ أوامره ونواهيه                                      الطاغوت العاملي يف إعالمهم وحمافلهم معلنني

                                                         ً     ً                                                                  ورغم ذلك كله وإن حلكت الظروف يف أعني املتشائمني إال أن لنا أمالً كبرياً يف اهللا مث يف ااهدين أسود الوغى الذين امتطـوا                        
                                              فعادت وهللا احلمد اليوم روح العزة واإلباء تسـري                                                                               ذروة السنام ، وسبقوا غريهم يف اإلعداد واالستعداد ففتح اهللا م أعني اآلمال            

   ٍ                                                                      ً                                    بقوٍة يف نفوس كثريين من شباب بل وشيب ونساء املسلمني يف اجلزيرة الذين أدركوا أخرياً بعد االحتالل الصلييب السافر للعراق أن 
                            احلمد تتـهتك أسـتارهم                ٌ                                                                                   األمر خيانةٌ نسجت خيوطها يف ظالم التحالف القدمي بني آل سعود وجنود الصليب حيث بدأت وهللا               

  َ  ِ   ّ    َ  َ    ما كَانَ اللّه ِليذَر                                                                                                      وتتكشف أوراقهم يف وضح ار التوحيد واجلهاد ، وبدأ الصف الداخلي يتمايز على مقتضى حكمة اهللا البالغة       
ِ     ّ  َ    ُ   ِ ْ         ِ َّ        أَن تتركُواْ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمـنكُم ولَـم   ِ    َ     أَم حِسبتم َّ      ِ َ  ِ  ْ     ِ        ِ َ      َ      َ     ِِ   ْ     ،        ِ          الْمؤِمِنني علَى مآ أَنتم علَيِه حتى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيبِ          َ      َ   ْ  ُ      َ 

ِ     ِّ          ِ   ِ   ّ     ً   ِ     ِِ   ْ   َ    ِ ِ    َ  ُ  َ يتِخذُواْ ِمن دوِن اللِّه والَ رسوِلِه والَ الْمؤِمِنني وِليجةً واللّه خِبري ِبما تعملُونَ      ِ ْ  ُ  ِ     .    
                                                ألدعياء الذين ال يصدقون دعاواهم وأقواهلم بأفعـاهلم               وتكشف زيف ا                                                  وأخذت األحداث اجلهادية املتصاعدة تكرس هذا التمييز    

ِ    ِ َّ           ِإنَّ اللَّه يِحب الَّـِذين ْ    َ       ُ  ُ    َ   َِّ      ِ    ْ     َ         ُ  َ            كَبر مقْتا ِعند اللَِّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ            ْ    َ     َ  ُ  ُ     ِ      َ   ِ َّ      َ     ُ  َ          يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ                     وجهادهم      َّ    َّ  ِ 
   ِبيِلِه صقَاِتلُونَ ِفي سي       ِ ِ ِ     ِ َ  ُ ِ  َ     وصصرانٌ منيم بها كَأَنف          ٌ         َ َ                 وما زالوا يتشبثون بأعذار املنافقني يف سالف الزمان ،                                                                 ـمِقيلَ لَهافَقُواْ ون الَِّذين     َ  َ  ِ   ْ  ُ َ      ِ َّ  

اكُمنعباالً الَّتِقت لَمعن واْ قَالُواْ لَوفَعِبيِل اللِّه أَِو اداْ قَاِتلُواْ ِفي سالَوعت  ُ      َّ  ً   ِ   َ     َ  ْ  ُ  َ  ْ   َ     ِ َ   ِّ     ِ  ِ     ِ ْ  ُ ِ  َ  ْ  َ       أن يسند هلم األمر كله وختتزل طاقات األمة                    ، وقصارى مبتغاهم                                     
ِ  ِ   وطَآِئفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ ِباللِّه غَير الْحق ظَن الْجاِهِليِة يقُولُونَ هل لَّنا ِمن اَألمِر ِمن                                   وقدراا يف آرائهم وعقوهلم القاصرة    َ     ِ   َّ     َ  ُ  ُ    ِ ِ ِ   ْ    َ    ْ     َ   ِّ   ِ  َ   ُ      ُ  َ       َ   َ  ٌ َ  ِ َ  

َ   َّ ُ     ِ شيٍء قُلْ ِإنَّ اَألمر كُلَّه ِل   َّ  ِ ْ ُ   ٍ  ونَ لَكدبا الَ يفُونَ ِفي أَنفُِسِهم مخلَِّه ي  َ  َ      َ       ِ  ِ ُ  َ    ِ َ  ُ     َِّ   .    
                                    ً      ً                        هبوا للجهاد واإلعداد ، وانفروا خفافاً وثقاالً وأبشروا بوعد                                                 ً               ً           فاهللا اهللا أيها املسلمون يف العامل اإلسالمي عامةً ويف اجلزيرة خاصةً          

    َ  ُ        ِ  ّ    َّ  ِ  ً        َ   ُ     َ  ْ  ُ        ،     ِ  ٌ  وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ   ِ     ِ  ْ وِإن تصِبرواْ                            َّ                 اهللا الذي ال خيلف ، ونصره املؤكَّد ملن صرب واتقى    
َ       َ   ُ       َ          لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونَ             ُ  ُّ     ُ  ُ ِ  َ     ِ   ً َ  َّ  ِ  ُ       َ    وانفضوا غبار لذل واخلنوع والتسويف والتأخري ، فقد كُتب    ُ                                                 

ِ    ِ َ   َ  ِ ُ   ِ ْ         فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ ِإذَا فَِريق          :                                                                                       عين بالنص واإلمجاع يف مثل وضع أمتنا اليوم ، واحلذر أن نكون ممن قال اهللا فيهم                           القتال وت   َ     ُِ    َ َ 
ٍ   ُ ْ              َ ِ  ٌ          تالَ لَوال أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ             َ      َ    ِ      ْ  ُ  َ   ً       َ   َ   ِّ     ِ   َ        َ             ْ ِ              منهم يخشونَ الناس كَخشيِة اللِّه أَو أَشد خشيةً وقَالُواْ ربنا ِلم كَتبت علَينا الْقِ               ِ َ   ٍ  َ   َ ِ       َ    َ  َ   

ِ     َ ْ   َ    َ   َ  َ ِ  ً واآلِخرةُ خير لِّمِن اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً  ِّ      ُ   ِ      .    
               

   ّ                    ٍ       ذلّ من يغبط الذليل بعـيشٍ     
                             من يهن يسهل اهلوان عليـه     
       ً    ّ         ٍ         أقــراراً ألــذّ فــوق شــراٍر
     دون أن يشرق احلجاز وجنـد                             

 

بر        منه احلمـام عيٍش أخف                      ٍ     
ــالم ــٍت إي ــا جلــرٍح مبي ٍ              م     ٍ       
       ً                       ومراماً أبغي وظلمـي يـرام     
ــا والشــام ــاِن بالقن ِ                     والعراق          

 

 َّ ِ    َ  َ  َ   لَِّذين قَالَ لَهم    ا                                                                                   ، ومجع الكلمة على الكتاب والسنة وعدم املباالة جبمع الناس وختويفهم وإرجافهم                                        فاهللا اهللا يف املبادرة والنهوض    
    ج قَد اسِإنَّ الن اسالن        َ        َّ  ِ       ُِكيلالْو مِنعو ا اللّهنبسقَالُواْ حاناً وِإمي مهادفَز مهوشفَاخ واْ لَكُمعم ُ  ِ  ْ      ِ   ّ          ْ  ُ  َ   ً     ِ      َ        َ   ُ َ  ْ        ـٍل لَّـمفَضاللّـِه و نٍة ممواْ ِبِنعفَانقَلَب         َّ   ٍ  َ    ِ ّ        ٍ   ِِ  ْ   َ َ   َ  

ٍ           يمسسهم سوٌء واتبعواْ ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم            ِ    ٍ  َ   ُ   ّ      ِّ    َ     ِ  ْ         ٌ            الش ا ذَِلكُممِإن          ُ  َِ     ِ          مافُوِن ِإن كُنـتخو مافُوهخفَالَ ت اءهِليأَو فوخطَانُ يي            ُ    ِ  ِ  ُ        ُ     َ َ      ِ  َ       ُ  َ  

  ...متابعات وبيانات
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ِمِننيؤم   ِِ                   ويا أيها املسلمون اطلبوا املوت يف مرضاة اهللا توهب لكم احلياة ،                                                                            ِلِت أَِو الْقَتوالْم نم مترِإن فَر ارالِْفر كُمنفَعقُل لَّن ي   ِ  َ ْ    ِ َ   ِ   ْ          َ    ِ     ِ ْ    ُ  َ     َّ   ُ 
ِ     َِّ                 قُلْ من ذَا الَِّذي يعِصمكُم من اللَِّه ِإنْ أَراد ِبكُم سوًءا أَو أَراد ِبكُم رحمةً ولَا يِجدونَ لَهم من دوِن اللَِّه                 ِ َّ   َ ِ  ً      ِإلَّا قَِليلًا           َّ   ً  ِ  َ   وِإذًا لَّا تمتعونَ           َ  َ    ِ    َ   ً      ُ  ِ    َ   َ   ً     ُ  ِ    َ  ْ  ِ  َِّ        ُ   ِ      ِ َّ    َ     ْ ُ  
ِ   وِليا ولَا نِصريا    َ     ِ     يف هذه البالد من حكم الطواغيت املرتدين                                                              ، فاهللا اهللا يا رجال اإلسالم ويا شباب األمة كونوا حجر أساس التغيري                                    

ِ   ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن الْعالَِمني                       إىل حكم الواحد القهار  َ   ْ    ِ     ِ َ   َّ    َّ  ِ  ِ ِ ْ  ِ    ِ        ِ َ            .    
                     أكثر من ينتظر منـهم                                                                     يف شباب اجلزيرة ااهدين اليوم من يطلبون الشهادة كطلبكم احلياة ، وما    ّ  أنّ                        وليعلم آل سعود وجنودهم  

                                        ً            الشباب الذين يلتحقون مبواكب التجديد يوماً بعد يوم ،    مجوع           ً          ً    ِّ                                      اليوم عمليةً استشهاديةً يوفِّي ا عهده ، ويقضي حنبه ، ناهيك عن      
ٍ                                                                        وإنَّ ما يلمسه ااهدون اليوم يف اجلزيرة العربية من تعاوٍن واسع النطاق وعلى شىت األصعدة من شرائح اتمع املتنوعة ل                      –      يوحي     َّ                                                

ٍ               أن عرش آل سعود على فوهة بركاٍن تغلي مراجله –         واهللا أعلم                                 َونلَمعاِس الَ يالن أَكْثَر لَـِكنِرِه ولَى أَمع غَاِلب اللّهو َ   َ    َ   ِ       َ ْ َ    ِ  َ    ِ ِ  َ   َ     ِ َ   ّ      .    
ـ                       ال خنشاهم وال من خلفهم –               بفضل اهللا وحده –                             ليعلم متغطرسو آل سعود أننا  :           وقبل األخري   ا أَشم افأَخ فكَيو    َ        َ    َ    َالو مكْتر َ     ْ  

ِ  ِ    ُ   َ       َ                  تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم ِباللِّه ما لَم ينزلْ ِبِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَِريقَيِن أَحق ِباَألمِن ِإن كُنتم تعلَمونَ                     َ  ِ    َ   ِ  َ  ِ َ ْ    َ َ     َ ْ    ُ  َ    ِ ِ ْ      َ      ِّ   ِ    ْ   َ   ُ  َ  َ  ُ         ْوالِْبسي لَمواْ ونآم الَِّذين      ْ    ِْ    َ   ْ        ِ َّ   
اَألم ملَه لَـِئكم ِبظُلٍْم أُوهانِإمي   َ     َ    ِ َ  ُ   ٍ ْ ُ  ِ       َِوندتهم مهو ن َ               ،      اِبِم الِْحسوِبي ِمنؤٍر لَّا يكَبتن كُلِّ مكُم مبري وبِبر ذْتي عِإن ِ    ِ ْ    ِ   ِ    ِ     َّ   ٍ  َ    ِّ ُ      ُ         ِ  ْ     ِ   .    

ِ    ُ  ِ           قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم                                         فموتوا بغيظكم فإن اهللا موالنا وال موىل لكم       ْ       ِ َّ  ِ   ِ  َ       ْ   ْ ُ  ذَاٍبِبع اللّه كُمِصيبأَن ي  ٍ  َ   ِ  ّ     ُ   ِ    َ 
ِ ِ   َ        ُ      ِ  ْ      َ     ِ  َ  ِ   َ من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ  ِ                     .                   

                        ً           ولست أبايل حـني أقتـل مسـلماً       
ــأ ــه وإن يش ــك يف ذات اإلل                               وذل

 

                                على أي شق كـان يف اهللا مصـرعي     
ٍ               يبارك على أوصـال شـلٍو ممـزع                           

 

                                                     ٍ                                       أبشركم واهللا أين أعيش أطيب أيام حيايت وأسعدها ، وأمتتع بعزٍة وحرية ال يطمـع مبثلـها                   :                          إىل أحبايب والسائلني عين         :      ً وأخرياً
  .                                                               ً  غري أنه ينقصنا رؤيتكم يف ميدان اجلهاد واإلعداد ، عسى أن يكون قريباً –          وهللا احلمد –               طواغيت آل سعود 

 .لى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني            ً      ً      ً       ً     واحلمد هللا أوال  وآخرا  ظاهرا  وباطنا  ، وص
 عبد اهللا بن حممد بن راشد بن حممد الرشود السبيعي

 هـ٢٧/١١/١٤٢٤
 

qqqqqqqqq 

           ًيا أيها الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم فـانفروا ثُبـاٍت أو انفـروا مجيعـا                   ً                ٍ   ُ                                           ّوإن ّ   
                                                                            منكم  ن ليبطئن فإن إصابتكم مصـيبة قـال قـد أنعـم اهللا علـي إذ مل أكـن          

                           كأن مل تكن بينـه وبينـه                  ٌ                   ولئن أصابكم فضلٌ من اهللا ليقولن               ً   معهم شهيداً   
     ٌ                            ً      ً مودةٌ يا ليتين كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً 

  ...متابعات وبيانات
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إمام ااهدين الشيخ أسامة بن الدن 

________________________________________
 

                              له صادقة ، وتوجيه لألمة                                                                 ٍ             ن إمام ااهدين ، وجمدد اجلهاد يف هذا الزمان ، شنف آذاننا بكلمةٍ                                شيخنا أسامة بن الد         
   :                      مما قال الشيخ حفظه اهللا     كان  و   ..                                                              هذه املقتطفات ليبلغ ا من مسعها وقرأها من مل يسمعها أو يقرأها  ا     منه    نذكر      عام ، 

 

q    األمر خطري واخلطب جلـل                    َّ   أيها املسلمون إنَّ      يا                            
                       ودنيـاكم ، فـأعريوين               دينكم  ى                واهللا حريص عل      وإين

                           حول هذه اخلطوب املدهلمة      س                       أمساعكم وقلوبكم لنتدار  
                           للخروج من هذه احملن امللمة ؟            وكيف السبيل

                                           احتالل الغرب لبالدنا قـدمي جديـد ،          ّ إنّ
                                            والتدافع بيننا وبينهم واملناطحـة وكسـر       
                                            القرون قد بدأ منذ قرون ، وسيسـتمر ألن        

           ضـية إىل                     ني احلق والباطل ما             التدافع ب      سنة
                 نة التدافع هذه ،    س                       قيام الساعة فانتبهوا إىل

                                      وال حوار مع احملتلني إال بالسالح ، وهذا ما
   .       إليه ى         جيب أن نسع                     يلزمنا اليوم وهو ما

                                          فكذلك احلال مل يتم حترير بـالد العـامل         
       حـتالل      ا                              اإلسالمي يف القرن املاضي مـن     

         اجلهاد يف                                     الصليبيني العسكري إال برفع راية      
       ليـوم      ا                                  سبيل اهللا ، والذي يستميت الغرب     

                                         لتشويهه وقتل من حيمل رايته حتت اسـم        
         ألـم             املنافقون                                  مكافحة اإلرهاب ويناصرهم يف ذلك    

                                           اجلهاد هو القوة الفعالة إلحباط مجيـع          ّ أنّ    ً  مجيعاً          يعلمون  
  .                      هذا هو السبيل فاتبعوه          مؤامرام

                 سـنكون كالـذي                                            ألننا إذا ابتغينا دفعهم بغري اإلسالم ف      
                                             يف حلقة مفرغة ، وسيكون حالنا كحال أجـدادنا          يدور

  الغساسنة كان ه                 م      يكون ضابطاً                            الواحد من كربائهم أن  ً            
        ليقـوم     ،                                                 لألمن عند الروم وإن أطلق عليه لقب ملـك          

  ،                          إخوانه من عرب اجلزيرة                                حبماية مصاحلهم وذلك بقتل   
  .                                           وهذا هو حال الغساسنة اجلدد حكام العرب اليوم

                                        ا أهل اإلسالم إن مل تأخذوهم جبريـرم          في
ــدين أخــذوكم                                     يف القــدس وأرض الراف
                                       خبذالنكم وسلبوكم أرض احلرمني ، فاليوم      

        إال أن         ً      وهلـم جـراً      ،             الرياض             ً  بغداد وغداً 
                                      اهللا وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، فكيف             يشاء

                                 السبيل لوقف هذا الطوفان اهلائل ؟ 
 

 q        احلاالت العصـيبة             ويف مثل هذه                
                ضرورة أن تتحد                   بعض دعاة اإلصالح   ى  ير

          ، وتتحـد                              مجيع الطاقات الشعبية والرمسية
                                         طاقات احلكومات مـع أبنائهـا جبميـع       

                       فيما يحتاج إليـه               ٌ  أفرادهم كلٌ    و           شرائحهم  
  .                             هذه اهلجمة الصليبية الصهيونية     لصد

  :                                    ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو
             أة ألن تقوم                                          هل هذه احلكومات يف العامل اإلسالمي مهي      

                                      عن امللة واألمة وأن تتربأ من والئها                            ذا الواجب للدفاع  
                                           ألمريكا ؟؟ وإن تعجب فعجب قـول بعـض دعـاة   
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                           والدفاع عن البالد والعبـاد                         اإلصالح بأن طريق الصالح   
    :                               مير بأبواب هؤالء احلكام فأقول هلؤالء

 إن كان لكم عذر                  ح لكم   بي ي                          يف القعود عن اجلهاد فهذا ال      
       وأوزار                    فتحملوا أوزاركـم   ؛                 الذين ظلموا        إىل           أن تركنوا 

               ا اهللا يف أمتكم ،                                    من تضلون ، فاتقوا اهللا يف أنفسكم واتقو
  .                                 غين عن مداهنتكم للطغاة من أجل دينه          اهللا تعاىل   َّ وإنَّ
                    بلسان احلال واملقال                                    دول اخلليج قد شهدت بعجزها       َّ إنَّ

   ى                                                       عن مقاومة القوات العراقية واستنجدوا بالصليبيني وعل      
                                        أمريكا كما هو معلوم ، فكيف سـتقف هـذه       سهم  رأ

                      الدول أمام أمريكا ؟؟
                               هذه احلكومات أيـدت أمريكـا             ّ   إنّ    :            فخالصة القول 

        ا يف اهلجوم علي دولة عربية بينهم وبينها عهودوساند                                                           
                                      زادت من توثيقها له قبـل اهلجـوم           ،                  للدفاع املشترك   

   مث   ،                      الـدول العربيـة                  يف جامعة         ٍ   معدودةٍ              ٍ  األمريكي بأيامٍ 
                                                       نقضتها عن بكرة أبيها ، فهذا يظهر موقفها يف القضـايا     

  .     لألمة        األساسية
                      خبصوص اختاذ موقـف                            ً      هذه األنظمة تذبذبت كثرياً      َّ إنَّ

             ، فمـرة               العـراق   ى                 القوة واهلجوم عل          ستخدام ا      بشأن  
                        تقيد ذلك مبوافقـة     ى            ومرة أخر                    ً   ترفض املشاركة مطلقاً  

                احلقيقة أن عدم       ويف                                          األمم املتحدة مث تعود لرأيها األول ،      
                                     مع الرغبات الداخلية هلذه الـدول ،                         ً   املشاركة يأيت متشياً  

                           رضخوا للضغوط األمريكيـة    و             استسلموا              ً   إال أم أخرياً  
                                                       وفتحوا قواعدهم الربية واجلوية والبحريـة مسـامهة يف         

ـ                                احلملة برغم اآلثار الكبرية       ى                         واخلطرية اليت ستترتب عل
           نـواقض          مـن                   ٍ     ذلك ارتكاب لناقضٍ                 ّ    ذلك ، وأمهها أنّ   

          يفـتح    ّ الّ                                 وأهم وأخطر من ذلك يف نظرهم أ                اإلسالم ، 
               املسـلحة مـن                                             باب إسقاط األنظمة الدكتاتورية بالقوة    

                                 رأوا أسر رفيق درم السابق يف                             اخلارج وخاصة بعد ما   
                        أمرم بإشعال حـرب                     ألمريكا ، عندما                    اخليانة والعمالة 

      فأكلت                                     ضد إيران ملا خرجت عن طاعتها                 اخلليج األوىل 
                       ت املنطقة يف تيـه مل           وأدخل   ،                     ب األخضر واليابس       احلر

                               يعلمون أن الدور قادم عليهم                       اليوم ، فهم               خترج منه إىل  
                  الصعب لصد العدوان                                فهم ال ميلكون اإلرادة الختاذ القرار

                                                      عن أن ميلكوا القوة املادية لـذلك مـن وجهـة               ً فضالً
         ٍ     عسـكريةٍ     ٍ قوٍة                             فقد حيل بينهم وبني إنشاء         ..!!      نظرهم

              خذ عليهم من            ُ   كبرية ملا أُ  
                         عهود ومواثيق سرية منذ    

 .         زمن بعيد
         احلاكم                َّ   فخالصة القول إنَّ  

                       الذي يؤمن ببعض احلال    
                       الـيت سـبق ذكرهــا ال  

                  أن يـدافع عـن             يستطيع
                   فكيـف إذا كـان            البالد

    !!  ؟؟    ..                               يؤمن ا كلها ومارسها مرات ومرات
           املسلمني  ى                                            الذين يؤمنون مببدأ مناصرة الكافرين عل        َّ إنَّ

ـ             دماء إ          ويهدرون    ىت                                 خوام وأعراضـهم وأمـواهلم ح
ي  س  َل َ م  م ولكنهم     ..!!   وام حيبون إخواكرهون                             مدعني أم       
                 ، إن هـؤالء              ً    يعترب شـرعاً                         أن هذا اإلكراه ال     ى  خيف    وال

                         املبدأ ضد بعضهم الـبعض يف        نفس ى  عل             مؤهلون للسري
                                        هذا املبدأ قابل للتوسع يف داخـل                        َّ     دول اخلليج ، بل إنَّ    

                               ً      من قرأ وتدبر تاريخ امللوك قدمياً                                الدولة الواحدة ذاا ، ف    
                             للقيام بأكثر من هذه التنازالت                   يعلم أم مؤهلون      ً وحديثاً

                     ً      احلاكم قد بـدأ عمليـاً       َّ بل إنَّ                      إال من رحم اهللا منهم ،   
                      م وسجنهم واـامهم     د                               بالتفريط يف أبناء البالد مبطار    
         ً     وتانـاً             ً    املسـلمني زوراً                           مبذهب اخلوارج يف تكفـري    

                                    حنسبهم شهداء واهللا حسيبهم ، وكل                        واملبالغة يف قتلهم  
                          الرياض يف ربيع األول مـن    ات     نفجار ا    قبل         ذلك كان
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        تنفيـذ                                       وإمنا جاءت هذه احلملـة يف سـياق                   هذا العام   
  .                                  تعليمات أمريكا لعلهم ينالون رضاها

                      اخلطر احلقيقي الذي     ى  مد     ظهر                  ما تقدم فقد    ى     عل      ً وبناًء
                     ً         وجزيرة العـرب خصوصـاً                          ً    تتعرض له املنطقة عموماً   

                                   احلكام غري مؤهلني إلقامـة الـدين        ّ بأنّ              ً  أصبح واضحاً  و
       ينفذون         أم  ى  عل                                       والدفاع عن املسلمني بل قدموا األدلة     

                                                      خمططات أعداء األمة وامللة ومؤهلون للتفريط بـالبالد        
  .        والعباد

    q             واآلن بعد أن عرفنا حال احلكام ينبغي أن ننظر                                                  
     يف                    ، إن املتأمـل                 يسريون عليـه                         يف املنهج الذي كانوا   

                                                         منهج هؤالء احلكام يتضح له بغري عناء أم يسريون وفق         
                        تقتضيه مصاحلهم الشخصية                               أهوائهم وشهوام ووفق ما   

                   يف قضية فرعية كفساد                              ووالءام الصليبية ، فاخللل ليس
               إمنا اخللـل يف         ..!!                              شخصي حمصور داخل قصر احلكم      

        عتقـاد                               وذلك عندما انتشر ذلـك اال                       املنهج من أساسه  
        السيادة                                      ّ       ملبدأ اهلدام يف معظم نواحي احلياة بأنّ               اخلبيث وا 

           ، وكما                                    ني للحاكم وليستا لدين اهللا تعاىل                    والطاعة املطلقت 
                           حتـت عبـاءة الربملـان        ى            بلدان أخـر                  أم تستروا يف  

       ٍ احنطاٍط                                                    والدميقراطية ، لذا فحال مجيع الدول العربية يف        
                      ور الدين والدنيا ،         يف أم    ..                             سحيق يف مجيع مناحي احلياة      

                                      احلالة املزرية إال ألنه قد غاب عـن                هذه             ا وصلنا إىل    وم
 الكثري من            الفهم الصحيح والشامل لدين اإلسـالم ،         ،     ا                                          
         تعبديـة    ال                               أنه أداء لبعض الشـعائر      ى         فهمهم عل         واقتصر

            إال أن دين  ى     العظم         أمهيتها ى                       كالصالة والصيام ، وهي عل
                                                  ً        اإلسالم يشمل مجيع شؤون احلياة الدينية والدنيوية أيضاً       

                    مبا فيها امليزان الذي   ،                             قتصادية والعسكرية والسياسية  ال  كا
  ،                          احلكام والعلمـاء وغريهـم                          نزن به أفعال الرجال من

                                                        وكيفية التعامل مع احلاكم وفق احلدود اليت وضعها اهللا          
   ّ لّ         أن احل                       ً    وبالتايل يتضح لنا جلياً      ،                    له فال يتجاوزها       ىل     تعا

        بـه                    الذي أعزنـا اهللا                                      يكمن يف التمسك بدين اهللا تعاىل     
                                   وتنصيب قيادة قوية أمينة تقـيم         ،                       خالل القرون املاضية    

  .                      ً وترفع راية اجلهاد حقاً             القرآن فينا
q   الصادقني ممن يعنيهم األمر كالعلمـاء       ى        فيجب عل                                          
                         واألعيـان والوجهـاء                                لزعماء املطاعون يف أقوامهم     وا

        عن ظل       ً  بعيداً    ٍ  آمٍن    ٍ مكاٍن                      أن يتنادوا ليجتمعوا يف         والتجار
          ِ        ألهـل احلـلِ            ً  لوا جملساً   ِّ شكِّ   وي   ،         ِ بطاشِة     ال           ِ  هذه األنظمةِ 
                                 الفراغ الذي حصل بسقوط هذه األنظمة               والعقد ليسدوا

                          احلق يف تعيني اإلمـام              َّ     ، حيث إنَّ              ً    وعجزها عقالً      ً شرعاً
إن           اجلادة إذا احنرف     ى                                     ما هو لألمة ، واحلق هلا يف محله عل                    

  عنها ، واحلق                 وجب ذلـك                      هلا يف عزلهإن ارتكب ما ي                           
  .     ة مثال             كالردة واخليان

 لسفهذا ا             َّاملمكن مـن       ألدىن          من احلد ا     ل           َّ    املؤقت يتشك               
                  بقية األمـة إال    ى                    دون أن يفتئتوا عل      ،                     الطاقات والكوادر   

            أن تستكمل  ىل إ  ،                              تبيحه الشريعة يف حالة الضرورة      فيما
                   بإذن اهللا ، ويكون                                        بقية األعداد عندما تتحسن األوضاع    

             والسالم ،                                             منهجهم كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة      
                             األولويات املهمة يف هـذه                        بتوجيه املسلمني إىل      ون أ    ويبد

ـ      بر                           ويأخذوا بأيديهم إىل                املرحلة احلرجة        أن   ى              األمان عل
                                         أولويام توحيد الكلمة حتـت كلمـة                     يكون من أوىل  

                                 عن بيضة اإلسالم وأهله وحياضـه                           التوحيد ، والدفاع  
       الروم      غدرة    (        ً      ستعداداً لصد  ا                              وإعالن النفري العام يف األمة      

                                                        اليت بدأت يف العراق وال يعلم أين ستنتهي وحسبنا اهللا            ) 
   .            ونعم الوكيل

  ...متابعات وبيانات
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                                                 شعرت باحلنق على قناة اجلزيرة الختصارها الكلمة           
                                                               من أكثر من أربعني دقيقة إىل أربعة عشر دقيقة فقط ، ألنه            

                                             أن هذا اخلطاب من أهم خطابات الشيخ ،                    ً    الواضح جداً    من
                                                       وواضح أنه خطاب سياسي تفصيلي ، وواضح أن الشـيخ          

                        ، مبـا يـدل علـى أن                ً عدادها مسبقاً إ                    يقرأ فيه من ورقة مت  
         ً    متسلسـالً        ً    وفكريـاً        ً  منطقياً           ً  ليبين سياقاً               ً  اخلطاب معد مسبقاً 

                       ٍ        فكار والنقاط وفـق مسـارٍ                                  حتشد فيه األدلة والرباهني واأل    
                                                   ومرتب ، فجاء بتر اجلزيرة لنص اخلطاب واختصاره           ٍ قصوٍد م

       وإن                                                   ً          واختزاله مبا قاموا بقراءته علينا مفسد للخطاب نسـبياً        
                                                     كان ميكن بشكل عام الوقوف على أهم مالمح اخلطـاب          

    ..                                                     وقراءة االستشرافات املستقبلية والقراءات الفكرية حملتواه 
      تقبلي                                        يف رأيي الشخصي هذا اخلطاب يف خالصته خطاب مس

                                                    شارات مهمة للغاية وفيه تلميحات رمبا لن يفهمها         إ         ، وفيه   
                                                            معلقوا قناة اجلزيرة أو حمرروها اإلخباريون، وسيفهمها فقط        

  .                                                  من حيمل نفس الفكر والعقلية اليت يفكر ا الشيخ أسامة 
 

                                                    اخلطاب يف ظاهره حتريضي وحتذيري لألمة من وقوع بعض         
                الشـيخ يريـد                                            األحداث لكن يف نفس الوقت أشعر وكأن        

                                                                   إفهامنا أن ما حيذر منه هو يف الواقع ما يراه يف خميلته مـن              
                                                أحداث ستحدث عن قريب ، ولذا طرح الشـيخ قضـيتني    
                                                        يطرحهما ألول مرة يف كل خطاباته على اإلطالق ، ومهـا           

    ..                                  قضية جملس احلل والعقد وقضية اإلمامة 
 

                                                          وأكاد أجزم أن الشيخ مل يطرح هاتني القضـيتني إال ألنـه          
                                      لألوضاع وسقوط األنظمة يف املنطقـة            ً   شامالً            ً  توقع اياراً  ي

                                                        كنتيجة لبعض األحداث القادمة والـيت سـيكون للشـيخ          
   ..                   والقاعدة  دور فيها 

 

                 دانة أنظمة دول    إ                                          لذا نالحظ أن الشيخ ركز يف حماجته على         
              وأسـهب يف                                           ً      اخلليج واعتربها متواطئة ومتآمرة وركز كثرياً     

                             ها ، وزاد من ذلك بنقـد                                       بيان عجزها عن الدفاع عن نفس     
                                                              الدعاة الذين يظنون أن التحالف مع هذه األنظمة قد يساعد          
                                                    يف دفع العدوان األمريكي فأكد أن هذه األنظمـة أضـعف     

                                                       من أن تدافع عن نفسها ، وأا متآمرة والتحالف                   ً  وأقل شأناً 
                                                   معها ركون إىل الذين ظلموا وأنه جيب على الدعاة املصلحني 

                               مة وحصنها األول حصن اإلسـالم                            أن ينحازوا ملعسكر األ   
                                                         حبيث يقومون هم بأنفسهم بعقد جملس احلل والعقد للدفاع         
                                                        عن األمة ومحاية بيضة اإلسالم وتنصيب اإلمـام الشـرعي          

   .       املؤمتن 
 

                                                        الشيخ أسامة يف هذا اخلطاب يبدو كمن خياطب مباشرة            ّ إنّ
                                                                العلماء والدعاة الذين وقعوا على بيان تغيري املناهج األخـري          

                                                        و من خري البيانات اليت صدرت يف هذه القضية جزى اهللا             وه
                                                     القائمني عليه كل خري، والشيخ مثل الذي يقول هلم ، إنـين   
                                                            معكم أتفق على أن أمريكا تريد مسخ هويتنا وجتريدنا مـن         
                                                            ديننا ولكن أنتقد ظن بعضكم أن هؤالء احلكام مازال فيهم          

          تنفضوا                                                       بقية خري أو يريدون اخلري أو يسعون له ، فيجب أن          
                                                           أيديكم منهم وتضعوا أنفسكم موضع املسئولية وتتقـوا اهللا         
                                                           وتتوكلوا عليه وتباشروا بأنفسكم تويل أمورها وأول واجب        

   وال   )      آمن    (                                               عليكم هو إنشاء جملس للحل والعقد يف مكان         
  )          مكان آمن   (                                         أشك حلظة أن الشيخ عندما يقول هذه العبارة 

  ...تحتليال



 

 
١٦ ––– 

                     املتوتر القادم الذي                                            يقصد أن يعقد هذا الس يف ظل الوضع         
    ..                                              يراه الشيخ يف خميلته وال يصرح به كما ذكرت سابقا 

 

                                                       الشيخ يتوقع أن جم أمريكا مباشرة على منابع النفط وتعلن 
                                                         احتالهلا يف وضع سوف يؤدي إىل ايار تام لبىن احلكـم يف           

                                                 ورمبا يكون للصراع املتوقع بني آل سلول كنتيجة          (         املنطقة  
                           ، ويف هذه احلالة جيب على        )             ذا االيار                      ملوت فهد دور يف ه    

                                                           من يهتم بإصالح شأن األمة أن يستعد ملثل هذا الوضع من           
                                                   خالل تشكيل جملس للعلماء والدعاة ملواجهة وضع االيـار   

  .              الشامل املتوقع 
 

                   يـزعم زاعـم أن             وحىت ال 
                         ااهدين يتصرفون بـدون    
                            أي اعتبار حلال األمـة أو      
                           حتذيرها  فإن الشيخ يوجه     

                          الة خفية يقـول فيهـا        رس
                           هلؤالء الدعاة والعلماء جيب    
                            أن تفهموا أن هؤالء احلكام     
                            أحقر من أن يدافعوا عـن      

                                                        األرض والعرض والدين ، وحنن ماضون يف طريقنا وجهادنا         
                                                          ضد أمريكا ، وماضون يف ضرب أمريكا ونتوقع أن ضربتنا          
                                                          القادمة هلم سوف تتسبب يف ايار الوضع بسبب رد الفعل          

                                                    والذي سيكون أول نتائجه احتالل منابع الـنفط                 االنتقامي
                                                             مباشرة ، ودخول أمريكا لتغيري الوضع من أساسه ، ولـذا           
                                                          جيب عليكم االستعداد وتوقع مثل هذا السيناريو وعلـيكم         
                                                  مسئولية وواجب عظيم يتمثل يف تشكيل جملس حل وعقـد     
                                                     يقوم بتنصيب إمام من املسلمني ليتـوىل شـئون املواجهـة     

                                                صليبيني ، وهذا يعين أنه يف مثل هذا الوضـع                         املباشرة مع ال  
    ..   ً                           داً عن أعني الصليبيني ومن يتبعهم                    جيب أن يكون العمل بعي

                                                             فخالصة القول أننا من خالل معرفتنا بطريقة الشيخ املعروفة         
                                                       واستراتيجية ااهدين وأسلوب تفكري وختطيط القاعدة من       

         ز علـى                          للعمليات مع التركي                             ً     خالل اعتبار العامل كله مسرحاً    
                                                         جزيرة العرب باعتبارها مأرز اإلسالم واملسـلمني وقلعـة         

                                                            اإلسالم األوىل ميكننا فهم السياق العام للخطاب برغم البتر         
  .                             الذي مارسته اجلزيرة على اخلطاب 

 

                                                              من البديهي أن الشيخ ليس بالسذاجة اليت يدعو فيها الناس           و
                                                       ألن جيتمعوا لتكوين جملس احلل والعقد يف ظـروف مثـل           

                                                            ا احلالية اليت ال يكاد جيتمع فيها اثنان من املعروفني إال                ظروفن
                       والشـيخ ال ميكـن أن         .                               وقد رصدم أجهزة املخـابرات    

                                                          يتحدث عن خطورة املواجهة املباشرة مع أمريكا يف داخـل          
    .                  دون معطيات جديدة ئ                          جزيرة العرب هكذا بشكل مفاج

 

 مث إن            مثل الشيخ معروف بلغتـه     ً شخصاً                       ه من غري املقبول أن                           
                                    يتحدث عن فراغ سياسي وايـار                               العملية وخطابه الواقعي  

                                           بينما األنظمة تبدو أمام الناس صامدة        ة                   نظمة بلغة شعاراتي    لأل
           شيخ مقاصد                         ، دون أن يكون لل                               متماسكة بأجهزة أمن قوية   
    ..                      أبعد من الطرح الظاهري

                                              الشيخ يتحدث عن سيناريو تدخل فيه أمريكـا             ّ     ال بد أنّ      ً إذاً
                                     نوة وجبيشها ذاته وليس مـن خـالل                           إىل جزيرة العرب ع   

                                                          عمالئها الذين مهدوا هلا األوضاع وسـخروا هلـا الـدين           
                                                 وما دام الشيخ يف نفس الشـريط يقـول إن               ،         واالقتصاد

                               لة ألمريكا فمن الطبيعـي أن       ي                            األنظمة عبارة عن أجهزة عم    
    :                                       أمريكا لن تفضل االحتالل املباشر إال يف حالتني

                  ة نظام آل سلول                                     إما أن تنهار هذه األنظمة وخاص      - ١
  .                             ؤمن ما تظن أنه مصاحلها املباشرة               فتدخل أمريكا لت

٢ -       أو أن تتعرض أمريكا لضربة هائلة فيجن                                               ـاجنو           
                                                وتقرر تأديب املتطرفني يف عمق جزيـرة العـرب         
                                                 باحتالل مباشر مثلما مل يقتنـع الصـهاينة بكـل       

    .                               خيانات وعمالة السلطة الفلسطينية
                       طته من قمـع فعـال                                           فرغم كل ما عمل ياسر عرفات وسل      

               وسـلو أال أن     أ                                            للمجاهدين الفسلطينني أيام تطبيق اتفـاق       
                                                          العمليات املتعاقبة دفعت اليهود ألن يتجاوزوا العميل ويعاقبوا 

  .               ااهدين بأنفسهم
                                                          هذا على األرجح هو السيناريو الذي يتحدث عنه الشـيخ          

                        القاعدة واستراتيجية                على برامج                          ً    وهو األليق واألكثر انطباقاً   

 



            




  

 ..حتليالت 



 

 
١٧ ––– 

لكن السؤال األهم الذي يطرح نفسه هل الشيخ              ،        اهدين  ا                                               
                                                 يتحدث يف هذا الشريط عن استشراف سنين تأرخيي يتوقع به 
                                                          هذه احلوادث جمرد توقع أو إنه يتحدث عن علم بأحـداث           
                                                              متوقعه له يد يف التخطيط هلا بصفته املسؤول األول يف القوة           

                 املواجهة ألمريكا؟ 
                          فيقال هل يف جعبة الشيخ                                       أو رمبا يصاغ السؤال بشكل آخر       

                                                              أو يف جعبة القاعدة خطوة أو عمليـة قادمـة أو جمموعـة             
                  ملذكور سواء كـان       ا      وضع                                 عمليات أو مشروع يؤدي إىل ال     

      نظمة؟       سقاط لأل إ                 مريكا أو سيناريو                سيناريو إغضاب أل
 

                                                     اجلواب الصحيح من اختصاص ااهدين وإن كان هنـاك         
     سقاط  إ         يكا أو                                           شارات قوية لكال املشروعني أعين ضرب أمر       إ

  .       األنظمة 
        مريكـا   أ                                                    أما ضربة أمريكا فقد حتدث عنها الكثري مبن فيهم          

                                                        نفسها وأخذا مأخذ اجلد وحددت يف آخر حتذيراا أـا          
       كلها  ا     أمريك        وال تزال   ،                    كرب من ضربة سبتمرب  أ               ضربة مثل أو    

        والواقع     ،                   من هذه الضربة                               ً     واقفة على أطراف أصابعها خوفاً    
                                 وجهت بسؤال بسيط لكنـه حمـدد                             أنين منذ زمن طويل ت    

                                                        وواضح لعدد ممن هلم عالقة بالقاعدة وسألتهم هـل هنـاك        
                  ضربة كربى أخرى ؟؟ 

                     بعض املالمح حـول          جابات                     فاجتمع لدي من اإل   
  :                 وأبرز هذه املالمح                   الضربة التالية ، 

         ، وأا                                       ً  أا ضربة مبدعة مبعىن أا غري متوقعة إطالقاً  -
                   ميكنـهم تصـور                                   ال ميكن أن ختطر على باهلم وال      

  .                                      طريقة تنفيذها ألا غري متصورة بشكل طبيعي
                                                 أا كربى ، مبعىن أن اخلسائر اليت ستصيب أمريكا          -

  .             ال ميكن حصرها                            ً والعامل الغريب بسببها كبرية جداً
  .            دولية بسببها                                 أنه من كربها ستتغري موازين القوى ال -

                                                               هذه كانت توقعات أولئك القادة للضربة التالية ، وإن كان          
                                                        لبعض قد خالف يف تقييم أثر الضربة من حيث قدرة أمريكا       ا

                                                                 على الرد ، فالبعض أشار إىل أن أمريكا رمبا تبـادر إىل رد             
  )                    انتفاضـة امليـت       (                                         فعل انتقامي فيما يشبه ما يسمى بـ        

                                                     وأعين ا تلك احلالة اليت تعرض ملن يتعرض للمـوت بعـد      
     كأنه                                                     مرض شديد ومعاناة فتجده يف اللحظات األخرية يبدو         

                فالبعض قرر أن      ..                                          شفي وعادت إليه العافية ليموت بعدها       
                                                           أمريكا رمبا تنتفض انتفاضة امليت بسـبب تلـك الضـربة           

     ..                               قام وتقرر احتالل اجلزيرة مباشرة                    وتتصرف وفق مبدأ االنت
 

                                                        يكن رد الفعل األمريكي سواء بااليار واخلروج مـن              ً وأياً
                           رة العربية ومنابع النفط                                           املنطقة أو بالتغول فيها واحتالل اجلزي     

             النتيجـة         ّ      ، فـإنّ        ً خصوصاً
                           واحدة وهي االيار الشامل    

  .                  لبىن احلكم يف املنطقة 
                       وأمــا مشــروع إســقاط 
                          األنظمة فهذا خدمته احلرب    
                         العراقية األخرية اليت كشفت  
                         عمالة األنظمة مـن جهـة    
                    ً       وجعلت رهاـا متعلقـاً    

            وخدمتـه                ً    بأمريكا مطلقـاً  
                       كذلك من خالل صـناعة     

       ميكن   ،           يل للجهاد         حمضن مثا 
    ..                             شر منه اجلهاد إىل بقية املنطقة  ت ن    أن ي

                    ً  الشيخ يتحدث غالباً                             ّ يف مجيع األحوال ترجيحي الشخصي أنّ
                                           ورد فعل أمريكي يتمثل يف احتالل مباشـر            ٍ   قادمةٍ        ٍ  عن ضربةٍ 

                                                        ملناطق النفط يف اخلليج ، ويتوقع ايار نظام احلكم يف بـالد     
                          لدعاة مسئولية التحرك يف                           ، وحيمل العلماء وا               ً  احلرمني حتديداً 

    ..                              لة ايار النظام السلويل القائم  حا
                                  ضروري ملواجهة األحداث القادمة                       ٌ     قراءة املستقبل شرطٌ     ّ إنّ

                                                       ولعل يف رسالة الشيخ األخرية تنبيه إىل بعض ما سيحصل يف       
                                                               املنطقة ، ويقع على عاتق أهل العلم والدعوة مسئولية محاية          

                     اإلسالم واحلفـاظ علـى                                   األمة وصيانتها والدفاع عن بيضة   
                                                           مستقبل األمة من أوجب الواجبات يف هذا العصر ، وهـذا           
                                                             واجب العلماء يف كل عصر أن يأخذوا بيد األمـة إىل بـر             

   ..                                                        األمان يف ظل هذه الظروف العاصفة اليت تعصـف ـا            

 
           

       
           

          


  

  ...تحتليال



 

 
١٨ ––– 

             هابيةإحباط حماولة إر:  املوضوع. 
 هـ٢٥/١١/١٤٢٤: التأريخ       صوت ااهدين يف جزيرة العرب                                 

 
 


  :                                                                                 احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

ٍ         ّ                       فبفضٍل من اهللا متّ يوم اجلمعة الرابع                                                            ً                                    والعشرين من شهر ذي القعدة ويف الساعة الثانية عشرة مساًء إحباط حماولة إرهابية                  
                                                                                                                      جبانة من قبل احلكومة السعودية على أحد األماكن العامة اليت كان يتواجد فيها بعض ااهدين يف مدينة الرياض حبي الربوة شرق       

                                                         للمجاهدين بعض املتعاونني من داخـل اجلهـاز األمـين                                                                              سوق اخلضار وذلك بعد ورود معلومات عن هذا اهلجوم قام بتسريبها          
                      ً                    ّ                                                                                         للحكومة العميلة ، وبناًء على تلك املعلومات متّ إخالء املنطقة من قبل ااهدين واالنتقال إىل أماكن آمنة فاحلمد هللا على فضـله                     

  .                    وحفظه لعباده املؤمنني 
                                                  زيرة ااهد لدعمه املتواصل حلركتنا اجلهاديـة ،                                                                             وحنب يف هذا الصدد أن نوجه تقديرنا ومشاعرنا الطيبة جتاه شعب اجل           

                    أبشروا مبا يسركم يف     :                                                                                                          وخنص املتعاونني من العاملني يف القطاعات األمنية جلهودهم البارزة يف هذا اال ، ونقول لعموم املسلمني                 
                وإننـا علـى                  جر من أحسن عمال                 إن اهللا ال يضيع أ                                                               دينكم ودنياكم ، وإن وقفتكم الشجاعة مع ااهدين لن تضيع بإذن اهللا  

                                                                                                              العهد ماضون ، وعن دينكم وحرماتكم وأموالكم وأراضيكم مدافعون ، والنصر قريب بإذن اهللا ، وسوف ترون منا ما يسركم يوم 
                                                                                                                                 أن ننتقم لكم ممن ظلمكم ، وأفسد عليكم دينكم ، وباع مقدراتكم ألعدائكم ، وسلب خرياتكم ، فأبشروا وأملوا ، ونسأل اهللا                      

  .                                        نكون عند حسن الظن وأن يعيننا على مرضاته    أن 
                                                                                                                  واجلدير بالذكر أن النظام السلويل قد ظهر ختبطه يف مواجهة ااهدين فبعد أن كان يويل جهاز املباحث مهمة مواجهـة              

            ألمن اخلاصـة                                                                                                                      ااهدين أوكل تلك املهمة إىل قوات الشرطة ، مث إىل قوات الطوارئ ، ويف احملاولة الفاشلة يوم أمس دفع بقوات ا                   
                                                                                                                            لتويل هذه املهمة وكل ذلك نتيجة تعاقب فشل تلك األجهزة مجيعها يف مواجهة ااهدين ، فالنصيحة املوجهة لكـل الضـباط                     
                                                                                                                 واجلنود والعساكر أن يتعظوا من جتارم الفاشلة ، وأن يتعلموا ممن سبقهم فإن قوة ااهدين ال تقهر ، وحزم ال يهزم ، ال لشيء 

                                                                                                                 تنصرون باهللا وينفذون أمره باجلهاد ، ومن كان اهللا معه فليس له غالب ، ولقد كانت حتركات قوات األمن اخلاصة يف                            إال أم يس  
                                                                                               ً                                 العملية املشار إاليها يوم أمس حتت نظر ااهدين ، وكان باإلمكان تكبيدهم خسائر فادحة ، وتلقينهم دروساً حمكمة ال ختفـى                     

                                                                                                      ، لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا أنفسهم ، ويتركوا نصرة الطاغوت ، ويفيقوا من غفلتهم ، ويعلموا                                                     عليهم أمثاهلا ، ولكننا نستأين م       
                                                                                                                                 أن هذا الطاغوت إمنا يستخدمهم لنصرة الصليبيني واليهود ، ويتخذهم وقاية وفداء ألرواح األمريكان والربيطانيني ، وأن عملهم                   

   اق                                                                      دين واألمريكان ومن حالفهم واليت تدور رحاها يف أفغانستان والعـر                                                                 كله إمنا هو حلقات يف سلسلة احلرب الصليبية بني ااه         
  .                                وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني                             وفلسطني وجزيرة العرب وغريها ، 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
     يف   ا                   ا من كمني وضع هلم     ي                    ُ                                                                     حقيقة املطاردات اليت أُعلن أا جرت يف حي النسيم بالرياض ، أن اثنني من ااهدين جن                 /        تنبيه   

      يصب                                     ا من قوات آل سلول بفضل من اهللا وحده ومل ي     ً               خمرجاً من عنده ، فنج ا                                         الطريق ، بعد أن حوصرا ولكن اهللا سهل هلم     
  .                      ً      ً                               ً      ً  بأذى ، وهذا يسجل فشالً جديداً لقوات حماة الصليب ، واحلمد هللا أوالً وآخراً  ا        أحد منهم

 ..تقارير إخبارية 



 

 
١٩ ––– 

 ..!!اصربوا على ضريبة اجلهاد 
 محمد بن أحمد السالم/ بقلم 

  . .                           أيها ااهدون األبطال األشاوس 
                ّ                                             علموا رمحكم اهللا أنّ اجلهاد طريق النصر والعزة والكرامة ،           ا

 ً                                        اً ، وضريبة يدفعها ااهد بسبب سلوكه        ظ           ً       ولكن له مثناً باه   
                                                              هذا الدرب ، مبينة يف كتاب اهللا تعاىل وفق سننه الكونيـة            

   ..             سبحانه وتعاىل 
                                                             ففي اجلهاد حمن وقرح ، وفيه مشقة وأمل ، وفيـه فقـدان             

                                        األصحاب ، وفيه مساع أزيز الطائرات                         األحباب ، ومفارقة  
   ..                           ودوي القاذفات وصليل السيوف 

   ..                                        وفيه اخلوف والوجل ، واحلذر الدائم والترقب 
   ..                                        وفيه أذى يف املال واألهل ، ويف النفس والعرض 

   ِ     ِ ْ   ِ   َ        والَ تِهنواْ ِفـي ابِتغـاء          :                             ولكن ذلك كله كما قال تعاىل      
ِ  ِ     َ ْ   ْ    ُ   َ     الْقَوِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ       َ ْ       َونجرتأْلَمونَ وا تونَ كَمأْلَمي مهفَِإن     َ       َ   َ ْ     َ  َ   َ ْ      ِ َ 

   ِ      ِ    ّ    َ  َ   َ      َ      ِّ      ِ   ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليما حِكيما
              ّ                                         نعم فيه أمل وكلّ ما ذكرنا ولكن هنا حقيقتان ال بد من العلم 

  :    ما 
  ّ                                                 أنّ الكفار يأملون كما نأمل ، وجيدون من الشـدة              :     األوىل

                                      ال والنفس مثل ما جنده بـل أشـد                             واخلوف والنقص يف امل   
                                                           وأكرب ، وذلك كله يف سبيل الشيطان وطلب لعاع الـدنيا           
                                                           الزائلة وخدمة مبادئ مكذوبة ومغلوطة ، فليست اخلسـائر         

  .                                              يف صفوفنا حنن فقط ، بل هم يذوقون ما نذوق وزيادة 
                                                  أننا نرجو من اهللا ما ال يرجـون فخـوفكم أيهـا             :        الثانية

     دافع                              اآلخرة ، ومساعكم لصوت امل                  أمن وأمان يف    :          ااهدون  
                                           أمان من سؤال منكر ونكري وفتنة القرب ،          :                  وأزيز الطائرات   

  :                                                       والنقص يف األموال واألوالد واألذى يف العرض والـنفس          
                                                          جزاؤه عند اهللا كبري ودرجات على من اجلنـة ، والكلـم            

  :                                                        واجلرح يف سبيل اهللا وسام فخار يف يوم احلشـر األكـرب            
                                               والريح ريح املسك ، واملوت يف هذا الطريق                         اللون لون الدم  

                        خالفة من القريب والبعيد               ، واخلذالن وامل                      شهادة يف سبيل اهللا     
  .                   عالمة صدق وصحة طريق   : 

   ِ     ِ ْ   ِ   َ      والَ تِهنواْ ِفي ابِتغـاء             :                            ولذلك صدر اهللا تعاىل اآلية بقوله      
                                                              نعم ال نوا وال تكسلوا وال تلينوا ما دام ما تالقونه            َ ْ     ِ الْقَوِم

                                                       من أذى هو يف موازين احلسنات لدى اهللا ، وتذكروا قـول        
  ّ                                               إنّ يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف             "      حممد  

                            سبيله مـا بـني الدرجـة       
                           والدرجة كما بني السـماء     

  .             رواه البخاري   "       واألرض 
               ّ           أيها ااهدون إنّ طريـق     
                           العزة والكرامـة مفـروش     
                         باملكاره واجلراح واملصائب   

              ولكنه طريـق               والصعاب ،   
         احلديث                   اجلنة كما جاء يف   

  . )      َّ           حفَّت اجلنة باملكاره  (
  :                ليكن لسان حالكم 

 
 

           ٌتلك شهـادة :      ُ       فتقتل  ، قلت  : قالوا 
ِ وهلا خرجت  أريد  خري  ج ـــو ار         ِ                   

 ذا:                     فت جر ح  أو ت ص اب  ، فقلت : قالوا 
ِ         ِ           يوم  املعاد  لدى اإلله  فخـــاري           

  ُ    أ سويت يوسف :             فت ؤسر ، قلت  : قالوا 
ِ                   يف الس جن  قض ى زهرة األعمــار        

              ِ       فدربك  باملكاره  م وحــش : قالوا 
                           فعالم تبغي العيش  يف األخطــار

ِ   ِ    ِ  املكاره  وصف  درب  ج ن ان ـن ا:     قلت                 
ِ          أما الن عيم  فوصف  درب  الن ـــار                    

 

 
             

          
         
          
          

            


  

 وصايا للمجاهدين 
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  :             أيها ااهدون 
ٍ                  وال تظنوه مبشراٍت كلـه ، وال                                   تبصروا بطريقكم وطبيعته                   

                                                 بل فيه الشدة وبلوغ القلوب احلناجر ، وفيـه                 كله ،       ً نصراً
                                                           اهلزمية واجلراح ، وفيه النقص يف األموال واألنفس والثمرات         

     "              وبشر الصابرين  "      ولكن 
ِ     والَ تقُولُواْ ِلمن يقْتلُ ِفي سـبيِل       :                         يقول اهللا تبارك وتعاىل            ِ ُ  ْ      ِ ْ  ُ  ُ   َ  

ِ  اللِّه أَموات بلْ أَحياء ولَِكن َ       َ  ْ       َ   ِّ     َونرعشالَّ ت َ       َّ    ٍءيِبش كُمنلُوبلَنو   ٍ   ِ  ُ   ُ   َ   
ِ     َّ     ِ        من الْخوف والْجوِع ونقٍْص من اَألمواِل واألنفُِس والثَّمراتِ        ُ       ِ     َ       ٍ ْ     ِ   ْ       ْ       

   اِبِرينِر الصشبو     ِ  ِ      ِ             ا ِللّـِهةٌ قَالُواْ ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين            ِ ّ ِ    ِ  ْ  ُ  َ  ٌ   ِ         َ   َ  ِ   ِ َّ   
ِ    َ    وِإنـا ِإلَيِه راِجعونَ         ِ َ ِ     ِ       ص ِهملَيع أُولَـِئك         ِ  َ     ِ َ  ُ     ِهمبن رم اتلَو     ِ          َ 

       ْ        ِ َ  ُ   ٌ         َ ورحمةٌ وأُولَـِئك هم الْمهتدونَ
          به من                               ِ        ة يف تعامل املؤمن مع كل ما يِلم              قاعد              ويقرر النيب   

              ألمر املؤمن       ً عجباً     : "                                   حزن وفرح ، وسراء وضراء بقوله       
    ْ إنْ  ،            للمـؤمن     ّ  إالّ            ٍ وليس ذاك ألحٍد  ،    خري    له   ه         ّ    أمره كلّ    ّ إنّ

                      وإن أصابته ضراء صرب       ،         له         ً  ان خرياً                      أصابته سراء شكر فك   
    "    له        ً فكان خرياً

    ّ                                                       إنّ معرفة طبيعة الطريق وحقيقته تعني املرء على الصرب على    
   ..                              مشاقه ، والثبات عليه حىت املمات 

             ُ                                                وقد بلغين عن أُناس ذهبوا ألراضي اجلهاد ، فلمـا ذاقـوا            
                                                           حلوها ومرها نكصوا منها راجعني وقد ولـوا األدبـار ،           

                    نسأل اهللا السالمة    –                               يق اجلهاد ملا فيه من املشاق                 وتركوا طر 
   –        والثبات 

  :             أيها ااهدون 
    ...                                    اصربوا على مرارة الطريق ، وشدة البالء 

   ..                   وإن مع الشدة الفرج    ..               ً  مع العسر يسراً    َّ فإنَّ
                                                          ولو كشف اهللا لكم عن عظيم األجور املترتبة على الصرب يف           

                 ملخـالفني لـذهب                                         طريق اجلهاد رغم املخذلني واخلاذلني وا     
    ...                 عنكم امللل والتعب 

                                            ّ           فسريوا على بركة اهللا ، مستعينني باهللا ، واعلموا أنّ النصـر    
ِ    ٍ ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب               صرب ساعة ، وأنه    ِ    ِ     َ  َ    ِ      َّ       ِ ..   

 
qqqqqq 

 وصايا للمجاهدين 


              إنّ الصخب املدوي، واحلوادث املريعة، والنكبات املتتالية اليت تلدها أرحام الليايل احلباىل يف هذا                                                                                   ّ  

          ؛ فأشربت               ل اهللا تعاىل                                ُ                                                                     الزمان، واجلراحات القاتلة اليت أُثخنت ا أمتنا ما كانت لتكون لوال أننا تركنا اجلهاد يف سبي               
       ً               ً   ّ                ً              ؟؟ خوفاً مأل قلوبنا، وذالً نكّس رؤوسنا، وهوانـاً أرغـم                                                                قلوبنا حب الدنيا، وكرهت املوت، فماذا كانت النتيجة       

                                  ، والذل واالنكسار ال ولن تتبدل                        ً                                                                أنوفنا، وانكساراً حطم مشوخنا ، وهذه احلالة املثقلة بكل معاين الضعف واالزام           
                                           الزوابع العاصفة، والسيول اجلارفة مـرددين   م                                   كم، وتضحيتكم، وجهادكم، ووقوفكم أما                         إال بسيعكم املخلص، وبذل   

  :         قول احلق
  ق ال  ال ذ ين  ي ظ ن ون  أ ن ه م م ال ق و الل ه  ك م م ن ف ئ ة  ق ل يل ة  غ ل ب ت  ف ئ ة  ك ث ري ة  ب إ ذ ن  الل ه  و الل ه  م ع  الص اب ر ين  ِ  ِ         ّ      ِ ّ     ِ ْ  ِ ِ ً   َِ  ً َ  ِ   َ َ   ٍَ   َِ   ٍَ  ِ     َ   ِّ     ُ َ      َ  َ   ُ     ِ َّ   َ  َ  . 

 )حتت ظالل الرماح ( الشيخ سليمان بوغيث حفظه اهللا                                                           

  ::قال أهل الثغور قال أهل الثغور 
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                                                                                                                هذا التساؤل هو أكثر تساؤل يطرح من اجلانب املصلحي ، فريى من طرح التساؤل أن هذه البالد على الفساد املطبق يف              
ٍ                                كومة واحلكام ، وطغيان الطواغيت واستكبارهم عن أحكام اهللا عز وجلّ ، ما زال فيها بقية من خٍري ومصاحل دعويـة يعجـز              احل                         ّ                                                           

  .                                                               ِ     ّ                                         الطواغيت عن القضاء عليها يف األحوال العادية ، وقيام اجلهاد يف اجلزيرِة يعطّلها ، ويعطي أعداء الدين املربر للقضاء عليها
                                   َّ                                                                       واضح ال خفاء فيه ، فقد أمر اهللا عز وجلَّ بالقتال حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، قال شيخ                                              واجلواب على هذه الشبهة     

  .                                                                  فإذا كان بعض الدين هللا ، وبعضه لغري اهللا وجب القتال حىت يكون الدين كله هللا  :                         اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  
                                                                  اجب عليه لبقاء بعض الدين ، وبعض الشريعة ، وبعض الشعائر الظاهرة من                                                فال جيوز للمسلم أن يقبل بالتنازالت ، ويتهرب من الو

  .                                                                                                           الدين ، بل الواجب شرعا بنص كتاب اهللا أن يكون الدين كله هللا ، وال جيوز إيقاف القتال إذا كان بعض الدين هللا وبعضه لغريه
                                            رمني ، حىت البالد اليت ال خيتلف اثنـان يف                                                                                        وترك القيام بالواجب الشرعي ألجل بعض املكاسب شبهة تنسحب على غري بالد احل            

                               ً                                                                            حكم القتال فيها ، ففي فلسطني مثالً يبقى يف أيدي املسلمني مكاسب حىت مع االحتالل الصهيوين ، فهم يستطيعون الـدعوة إىل    
                  د األقصى ، بـل                                                                                                                    اهللا ، والقيام بشعائر الدين ، وفتح املدارس واملكاتب الدعوية وحلقات حتفيظ القرآن ، مع حتمل خسارة املسج                 

                                                                                                                           مجيع البالد إال ما ندر فيها مكاسب دعوية ومصاحل شرعية ، فأمريكا رأس الكفر وأكرب من عادى اإلسالم واملسلمني ، ال تـزال                  
                                                                                                                    املراكز الدعوية فيها مفتوحة ، وهذا ال يسوغ إيقاف اجلهاد ضد أمريكا وهي تقتل املسلمني وحتتل بالدهم ، وحتافظ على إسرائيل       

                                                                                                            من األعداء ، بل حتى روسيا إذا قورنت بفترة ما قبل سقوط االحتاد السوفييت ، فإنها تعيش انفتاحا كبريا ، ويتمكن املسلم        وحتميها 
  .                       فيها من الدعوة إىل اإلسالم

     يقهم                                                                                                                       وهذه املكتسبات القليلة اليت يطلب إيقاف املشروع اجلهادي ألجلها مكاسب مؤقتة ، يوشك أن تزول ، فالطواغيت يف طر                  
                                                                                                               الذي شرعوا فيه منذ عقود ، حياربون الدين ال يفترون يف حرم ، ومن الطبيعي أن تتضاعف حرم للدين وتتقدم مراحل متسارعة 

  !                                                                   يف هذا الوقت ، ألن أسيادهم الصليبيني يأمروم بذلك ، وهل هلم إال االمتثال؟

 ..دراسات شرعية 
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     ،   ﴾                                                       لن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبـع ملتـهم           و ﴿  :           َّ                                                  حنن نعرف أنَّ اليهود والنصارى لن يرضوا حىت نتبع ملتهم           
                                                    َّ                                                       ونعرف أيضا أنَّ هؤالء العمالء لن يرضوا حىت يرضى أسيادهم ، وأنهم سيعملون ما يف وسعهم إلرضاء أسيادهم ، وإذا كان رضى 

  .                                َّ                              أسيادهم يف تبديل الدين ، فال شك أنَّ العمالء ال يسعهم إال تبديل الدين
                                                                                             مرحلة متقدمة من الصراع ، مل يعد فيها جمال ملن يغالط نفسه ، ويناقش يف عمالة احلكومة السلولية وغريها                  وقد وصلت احلرب إىل 

                                    َّ             َّ         ً           ً                                                        من حكومات العامل اإلسالمي اليوم ، بل إنَّ الذي يدعي أنَّ هناك دوالً أكثر عمالةً من احلكومة السعودية ، واحلكومات اخلليجية                  
  .                                              ليط كبارا ، ال حتتاج إىل تأمل يف كشفها واجلواب عنها                                والعربية يف العامل كله ، يرتكب أغا

         بطـيء ،     (                 َّ                                          َّ                                                        فإذا كنا نعلم أنَّ الطواغيت جادون يف تغيري الدين وحماربته ، وأنَّ تأخرهم إنما هو لضمان جناح خططهم على قاعدة                
                                              على تبديل الدين سيبدلونه ، وأنهم كلمـا                                   َّ                                        ؛ إذا كنا نعرف هذا ونعرف أنَّ الطواغيت ما دام لديهم قدرة               )                     ولكن أكيد املفعول  

                                                                                                                               تأخروا فإنما هو إلحكام املكيدة ، فلماذا نطالب بالسكوت والقعود والتخاذل عن  الواجب الشرعي الذي نتفق أنه هـو احلـل                  
  !                                                                      الصحيح يف األصل ، ونؤيد كل من خيتار هذا احلل يف الشيشان وأفغانستان والعراق؟

ِ               وجودة بعٍني واحدٍة منهج خاطئ ، فليس لنا أن ننظر إىل مكاسب موجودة على حساِب املسلمني الذين                        والنظر إىل هذه املكاسب امل                                                       ٍ      ٍ         
                                  من دئة األوضاع ، والتغاضي عمـا            تطالبون به                                                                               نعلم أنهم يقتلون بدعم احلكومة السلولية ، اليت ما كانت لتستطيع ذلك لوال ما         

  .                        تفعله هذه احلكومة العميلة
                                       أمل تر الثكاىل على الشاشات يصرخن ويستغثن   !  ؟                                                        د ؛ أمل تر املسلمني يقتلون يف أفغانستان ، ومن بعدها العراق               أخي املسلم وااه

                     ٍ             أمل تر املسلمني يف شر حالٍة مـن          !  ؟                              ً                                                أمل تر أشالء األطفال ممزقة مقطعةً ، ومجامجهم وأدمغتهم منثورة على الشاشات             !  ؟        املسلمني
اهلوان والذل واألمل والبأس والضر                                ؟ !  

                                                                           َّ                                َّ                      هل ميكن أن تقبل ذا مثنا للمكاسب اليت تذكرها وتطالب باحملافظة عليها؟ ألست ترى أنَّ قيادة احلرب كانت من اجلزيرة ، وأنَّ                      
  ؟                                                                                              الدعم اللوجسيت جبميع أنواعه كان مقره هذه البالد اليت أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتطهريها من املشركني

                                                                                          ورأيت كيف كانت مجيع اإلمكانات العسكرية يف بالد احلرمني حتت أيدي الصليبيني ، مبا يف ذلـك                                         رأيت احلرب على العراق ،      
  .                                                                                                        القواعد العسكرية ، بل ومطار عرعر املدين حتول إىل قاعدة عسكرية ملوقعه االستراتيجي الذي ال يستغىن عنه يف ضرب العراق

                                                                       حيث ال نشعر ، ونساندها وحنن ال نعلم ، حني نعمل على إبعاد احلرب                                                                    هذه اخلسائر العظيمة يف بالد املسلمني ، كنا ندعمها من         
  .                                                                 عن هذه األرض ، وحنن حنمي قواعد الصليبيني ، ونؤمن ظهورهم من حيث ال ندري

                                                    جتهادات الفردية ، بل ليس للمحافظة على الدين سبيل إال                               ة ، ولكن ذلك ال يكون بالرؤى واال                              علينا أن حنافظ على املصاحل الشرعي
                  ً                               ً                        وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم               ُ                                  كُتب عليكم القتال وهو كره لكم          ﴿               بإقامة الدين   

  . ﴾                         واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
                      فناها مع طول الزمان ،                              ً               ُ                                                     هذه املكاسب اليت نتشبثُ ا ، ال تعد شيئًا إذا قارناها باخلسائر العظيمة اليت نعيشها ، ورمبا استمرأناها وأل

  :                                                                          ولكن علينا أن نراجع أنفسنا ، وننظر يف هذا األمر العظيم الذي تعيشه األمة اليوم
  ! ؟               يف كثري من ااالت                          ً                                              هل تعادل هذه املكاسب شيئًا أمام اخلسارة ، يف بالد احلرمني اليت حتكم بغري شرع اهللا

                                         ِّ                                     ون بالتحاكم إىل نظام العمل والعمال الطاغويتِّ ، ونظام احملكمة التجارية ،                                   ً                                هل تعادل هذه املكاسب شيئًا ، مقابل أن يلزم املسلم         
                                               وما إىل ذلك من قوانني وضعية مستوردة عـن الغـرب     ،                                                                      والنظام املصريف الربوي ، والنظام اجلمركي ، ونظام احملكمة العسكرية         
  ؟                          ناول هذه املسائل والقضايا                                                           الصلييب الكافر ، وينحى شرع اهللا ، وحيرم على من حيكم بالشرع أن يت

 ..دراسات شرعية 



 

 
٢٣ ––– 

                       ً                                                                                      ً  هل تعادل هذه املكاسب شيئًا ، مقابل مواالة الكفار اليت صدع ا الطواغيت ، وأعلنوها ، بل وافتخروا ا حىت كادت تصري شيئًا 
  !           من الناس؟             ً                         ُ                                                          معتادا ومألوفًا عند اخلاص والعام ، وحىت طُمس معىن مواالة املؤمن املوحد ومعاداة الكافر عدو اهللا من قلوب كثري

                       ً                                                                                                               هل تعادل هذه املكاسب شيئًا مقابل متييع الدين ، وتبديل الشريعة ، وطمس البصائر ، وتلويث الفطر ، وترويج الباطل واملنكـر                      
  !                والفساد والفسوق؟

             ً                                                                                   هل تعادل شيئًا مقابل ما تزخر به وسائل اإلعالم اليت يرسلها الطواغيت ويروجوا من فساد ومنكرات وعصيان؟
  ً                                                                                                          يئًا والرجل العابد الصاحل ، الذي حصن بيته من وسائل الغواية والفسوق ، ال يأمن على ولده أن جيرفه اتمع مبا انتشر يف         أتعادل ش

                                          كثري من الطبقات من الفساد واألمراض األخالقية؟
ٍ                  أتعادل شيئًا وحنن نرى حرب اهللا ورسوله ، متمثلة يف البنوك الربوية يف كل شارٍع وكل حي ، بل ز                            امحـت املسـجد احلـرام ،              ً                                                          

  !                                       وكادت تضاهي املساجد عددا يف كثري من البالد؟
ٍ                ٍ            ّ                       أتعادل شيئًا مقابل صرخات مئات ااهدين الذين يكال هلم النكال ، يف سجون آل سلوٍل ، منذ سنني طويلٍة دون أن نفكّـر يف                                                                                   ً          

  !                                            نصرم ، بل ونطالب بالقعود والتخاذل والتكاسل؟
                                                                                                            أة املسلمة اليت يكيد هلا الطواغيت أنواع الكيد ، وميكرون هلا الليل والنهار ، ال يفترون عن مكـرهم                             ً                  أتعادل شيئًا أمام عرض املر    

  ؟                   وأالعيبهم ومكايدهم
          ً                   ٍ     ٍ                      َّ                                                                   أتعادل شيئًا أمام استغاثة مسلمٍة صاحلٍة تقاد إىل السجن رد أنَّ زوجها جماهد يف سبيل اهللا؟ أو لتهديد زوجها بانتهاك عرضها إن            

                        يمليه عليه جند الطاغوت؟           مل يعترف مبا 
ٍ            ال يردعهم واهللا إالَّ السالح واجلهاد يف سبيل اهللا ، ومىت كانوا يرقبون يف مؤمٍن إال أو ذمة؟                                  إنهم حزب الشيطان ، وأئمة الكفر ،                                                 َّ               !  

                         هذه املكاسب يقابلها خسائر                                                                                    َّ               املكاسب املذكورة هي حقا مكاسب ، ويعلم اهللا أننا نتمنى أن تستمر وأن تبقى ، ولكن ال ننس أنَّ               
                                                                                                                    كبرية مستمرة ، وحنن حريصون على إزالة اخلسائر كما أننا حريصون على احملافظة على املكاسب ، ولن حنتفظ باملكاسب فقـط             

       ان ما                                                                      ّ                                                      ونتحمل اخلسائر ، وقبل ذلك كلّه نترك أمر اهللا الواضح الصريح احملكم ، من أجل احملافظة على مصاحل سرابية موهومة سرع                    
  .                                                ُ       تزول فنفقد ما أردنا احملافظة عليه ، وال نصل إىل ما أُمرنا به

                                                                                                                               أما تعطيل اجلهاد بعد معرفة حكمه وظهوره وارتفاع رايته ، حبجة املصاحل املوجودة واملكتسبات واحملافظة عليها ، فهي دعـوى                    
ٍ                                 كاسدة ، ولو صح االستدالل ا لكان ذلك يف كل بلٍد من البالد ، فإنه ال خيلو                                                      شيء من البالد من اخلري أو التوسيع للمسلمني يف                                           

                                                                                                                             مصاحلهم الدعوية ، ولو كان ذلك لتعطل اجلهاد يف الشيشان ضد الروس وعمالئهم ، ويف أفغانستان واليمن وجزيرة العرب ضد                    
                    د احلكومات العميلة                                                                                                            األمريكان وعمالئهم ، ويف كشمري ضد اهلندوس ، ويف الفلبني ضد احلكومة الصليبية ، ويف اجلزائر وليبيا ض                 

                                                                                                                                والصليبيني احملتلني ، بل وحىت يف إسرائيل ضد اليهود حبجة أن قتاهلم يؤدي إىل االنتقام وضياع املصـاحل الدعويـة ، فيطالـب                       
  .                                                                            بالسكوت وترك العدو الصائل دون مقاتلة كما يفعل من طمس اهللا على قلبه والعياذ باهللا

                                ً                                                     تعد تنطلي على أحد من املسلمني فضالً عمن يفهم الواقع ويدرك حقيقة الصراع اليوم وحقيقة                                       مكايد العدو اليت كنا حنسبها مل        َّ إنَّ
                                                                                                         العدو وعمالئهم،من هذه املكايد أم يسمحون ببعض املصاحل اليسرية اليت ميتصون ا غضب اتمعات ، وحيولون ا دون اندالع  

                                                                    ركها رؤوس الطواغيت يف البالد ما ال يدفعهم للمحافظة عليه حب للدين ،                                                            املقاومة اجلهادية،ولذلك ترى من املصاحل الدينية اليت ت       
                                                                                                             وال تقصري يف طاعة إبليس اللعني ، وإنما هو جتنب استفزاز الشعوب ، واحلرص على بقائها خمدرة عن خمططات عدوها وعمله ليل    

        ً                                 ً                احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه                                              د وانتهابه وحماربة دين اهللا فيه،نسأل اهللا أن يرينا                 ار يف احتالل البل

 ..دراسات شرعية 



 

 
٢٤ ––– 




 

                                                   هذه الرسالة القيمة تتحدث عن قضية مهمة تتعلق        
                                                  جبانب عظيم من جوانب التوحيد أال وهو حتكيم الشريعة    

                       د منه لسالمة التوحيد                                       وهو من مقتضى االنقياد الذي ال ب      
                                 ً         ً              ، واخللل يف هذا اجلانب بدا أشد وضوحاً وانتشـاراً يف           
                                                     هذا الزمان حيث تسلط الطواغيت على بالد املسـلمني         
                                                       وحكموها بالقوانني الوضعية ، ورغم انتشار الوعي بني        
                                              املسلمني بوجوب حتكيم الشريعة ورغبتهم امللحة يف ذلك 

                عة ويسـتبدلون                                           إال أن حكم احلكام الذين يعطلون الشري      
                                                        ا القوانني الوضعية كان أقل وضوحا وانتشارا بسـبب         
                                                       تلبيس امللبسني من علماء السوء ، وضعف أهل احلق عن          

   .       بيانه 
                              رغم قصرها حيث ال تزيـد       -                 وهذه الرسالة      

               ألسباب منها                    ً      ذات حمتوى مهم جداً    -               على عشر ورقات  
                                                        التفصيل الدقيق والعمق والوضوح يف تناول املسألة حيث        
                                                    صرح الشيخ رمحه اهللا بأن فـرض القـوانني الوضـعية         
                                                      واعتبارها مرجعية للتحاكم كفر أكرب خمرج من امللة وهو      
                                                        يقطع بذلك الطريق على املرجئة الذين يشترطون للتكفري        
                                                       مبثل هذا الفعل وجود االستحالل القلـيب املعـرب عنـه           
                                                            باللسان  وهذا يوافق ما صرح به يف مواضع من فتـاواه            

  .        املطبوعة 
          لألثـر         ً     سـليماً                          ً    كما تضمنت الرسالة توجيهاً   

            كفر دون كفر   :                                        املشهور عن ابن عباس رضي اهللا عنهما        
   َ     ِ  ُ     َّ     َ     ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ                                    وهو يقصد بذلك قوله تعاىل      

                           حيث بني الشيخ أن هذا        ِ َ ْ        ِ َ  ُ َ   ّ     َ     اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ     
         ضي علـى                                            األثر هو فيما إذا محلت الشهوة أو احلمية القا 

                                                            احلكم بغري ما أنزل اهللا يف قضية معينة مع اعترافه بـأن            
                                                       حكم اهللا أعدل ومن غري أن يكون القانون هو املرجـع           
                                                       عند التنازع واملستمد الذي تستمد منه األحكام وتطبق        
                                                        على الناس والدستور الذي حيكم البلد أو جمـاال مـن           

   .           ااالت فيه 
      تـاب                                           حفلت الرسالة باألدلة الشرعية مـن الك      

ٍ        والسنة مع توجيٍه دقيٍق وحسِن استنباٍط                ِ      ٍ               وختمها الشيخ     ،                ٍ     
  :                     مبوعظة مؤثرة كان منها 

 !     الن ها ويا مجاعات األذكياء وأويل!                فيا معشر الع قالء
             ْ                                كيف ترضون أن  جتري عليكم أحكام  أمثالكم، وأفكار 

               ِ                              أشباهكم، أو م ن هم دونكم، م م ن جيوز عليهم اخلطأ، 
بل خطأهم أكثر  من صوا                     صواب يف  م بكثري، بل ال

ِ       ِ       ح كمهم إال  ما هو م ستمد  من ح كم اهللا  ورسوله ، نص ا                       ّ        
 !!       ً  استنباط ا؟ أو

                                        ت د عوم حيكمون يف أنفسكم ودمائكم وأبشاركم،
وأعراضكم ويف أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، ويف 

ويرفضون أن  ويتركون!! أموالكم وسائر حقوقكم
                     ه، الذي ال يتطر ق إليه                        حيكموا فيكم حب كم اهللا ورسول

الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل  اخلطأ، وال يأتيه
 ! !من حكيم محيد

               دكان الور اق 



 

 
٢٥ ––– 

 

         
        

 

                             ماذا استفدمت هل أخرجتموهم ؟    
 وهي أن العمليات املباركة اليت يقوم ا شباب اإلسالم ضد ١           ُ    لصحوة ومن ف نت م               ً               هناك شبهة دائما  يطرحها مشايخ ا

فهي على حد زعمهم مل !!                            ً أن هذه العمليات ال تفيد شيئا  ) كعمليات بايل والثالثاء املبارك والرياض ( أمريكا وأعواا 
، قصارى ما فعلته هذه العمليات أن خترج العدو من جزيرة العرب ومل تردع أمريكا عن عدواا وظلمها للمسلمني 

شوهت صورة اإلسالم واملسلمني يف أعني الغرب ، وأظهرم على أم قوم حجريون يكتحلون بالدماء ويتعطرون 
 !! باألشالء 

إن اجلهاد الذي حيدث نكاية يف العدو خيتلف عن اجلهاد الذي هو مظهر من مظاهر عودة (                   ً       وقد قال أحدهم كالما  معناه 
 ..سبحان اهللا ، بالتأكيد هو خيتلف .. )  إىل دينها ، اجلهاد العريض الشامل األمة

 ؟ ... أتعرف ما وجه اختالفه يا شيخ 
                                                                                       ً               أنه فرض عني ، بينما الذي تدعو لتحقيقه والقيام به حال قوة األمة هو فرض كفاية ، وال أظن عاقال  يسقط فرض العني 

 !ويبقي فرض الكفاية
                                          ً                                        نصل إىل اجلهاد العريض الشامل الذي يكون مظهرا  من مظاهر عودة األمة إىل دينها ؟ أليس ذا كيف ميكن أن :      ً ثانيا  

إذا تبايعتم "                                                                                                 اجلهاد الذي حيدث نكاية يف العدو ؟ سبحان اهللا أمل تعلم أنه ما ترك قوم  اجلهاد يف سبيل اهللا إال ذلوا ، أمل تقرأ 
"                          ً                                كتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال  ال يرتعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتر

 ،)     ً دينا  ( إذا أردمت الرجوع إىل العزة والكرامة فعليكم باجلهاد ومساه :           ً                             أختالف حممدا  صلى اهللا عليه وسلم ؟ حممد يقول 
 !!وأنتم تريدوننا أن نرجع ولكن بطرق سلمية 

ت أن األمة عادت يف يوم من األيام إىل عزا املسلوبة بغري اجلهاد ، فهذا نور الدين قد ألقى                            وأنا أحتدى أن يأتيين أحد  ويثب
 .                ً                                                                ً           يف شأنه سفر حماضرة  شهرية ، وهذا صالح الدين ، وهذا قطز وهؤالء أمراء اإلسالم مل يعيدوا جمدا  بغري السيف 

  

ً          السيف أصدق إنباء  من الكتب                 
          ً       ً        لبيك صوتا  زبطريا  هرقت له

      ً              ًمعلنا  بالسيف منصلتا أجبته 
 

ِ  يف حده احلد بني اجلد واللعب                           
ِ كأس الكرى ،ورضاب اخلر د العرب                             
ِ ولو أجبت بغري السيف مل جتب                         

 

 !!أفهمتم ؟
ِ  ولو أجبت بغري السيف مل جتب  (                        ( 

 !!ما بالكم يا قومنا ؟
                                                

 . ولست هنا يف معرض حصر شبهام والرد عليها ، ولكن خلطورة هذه الشبهة ارتأيت الرد عليها  1
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 ..دراسات ومقاالت 



 

 
٢٦ ––– 

 ! ؟                                                                        ًأصبحنا نقرر لكم حقائق واضحة وضوح الشمس ونلقنكموها كأنكم مل تسمعوا ا يوما 
 !!أمل تعلموا أن اهللا سبحانه أمرنا باملقاومة لعدوه وعدونا والنصر من عنده ال من عندنا ؟

ِ     ِّ و م ا الن ص ر  إ ال  م ن  ع ند  الل ه  أمل تقرأوا   ِ    ِ َّ  ِ            
 !! أمل تعلموا أن الفقهاء قد قرروا أن اجلهاد يتعني إذا دهم العدو أرض املسلمني ومل يذكر أحدهم هذا الشرط العجيب 

 !! ياهللا للمسلمني 
يتعني اجلهاد إذا دهم العدو :  وهي – على مفهوم الصحويني –             ً          ٍ                    إين أختيل صياغة  جديدة حلالة  من حاالت تعني اجلهاد 

                                                                       ً                            أرض املسلمني بشرط القدرة على دفعة واالنتصار يف ذلك وبشرط أن تكون األمة جاهزة  كمال اجلاهزية لدفعه ، وبشرط 
حىت يكون اجلهاد يبقى يف األمة مبتدع وال ضال  ، وبشرط أن ال) ٢ !! ال نعلم من هو الذي( أن يأذن ويل أمرها 

 !! .     ً صحيحا  
                      ِ  َ                                                                             مث ماهذا املسخ العجيب يف ف ط ر هؤالء القوم والذي جعلهم ينسون أو ينكرون أن املقاومة للمحتل الغاصب الباغي أمر  

 !!ن املقاوم سينتصر أو ال                                               تعارفت عليه أمم األرض كلها بغض النظر عم ا إذا كا
                                                                                                       ً هل تريدوننا أن نصبح مثل البغاددة حينما ذحبهم التتر ذبح النعاج وهم ساكتون خائفون جامدون ،مل يرفع أحدهم عصا  
                                                                                         ً                    يف وجه التتر ؟ بالفعل جيب علينا أن نعذر البغاددة ألم برفعهم العصي ضد التتر لن يستفيدوا شيئا  فالتتر لن خيرجوا من 

 ذه العصي أرضهم!! 
 .                                                       أمر  غريب بالفعل ، وانتكاس عظيم يف الفطرة نسأل اهللا السالمة 

                          ً                                                                            مث إننا يف كل يوم نزداد ضعفا  ، كل يوم وأمريكا تضربنا يف قطر جديد ، فما هو األفضل ؟ أن نتحرك اآلن وفينا عرق  
 !! ينبض أو ننتظر حىت نرى اجلندي األمريكي ينظم عملية دخول املصلني للحرم ؟

    ّ                                                                                                       مث إن  زمان املعارك اليت تبدأ حينما يكب ر قائد املسلمني يف شعب من الشعاب وتنتهي إذا أتى املساء قد انتهى وأصبح العامل 
وحنن نعذرهم يف ذلك فلم !!!                ً                                 ً                         اليوم كله مسرحا  للمواجهة وأصبحت املعركة متتد شهورا  وسنني  بدل األيام واألسابيع 

ر املعارك يف سبيل اهللا ، ولو فعل بعضهم ذلك لعلموا أن النصر من عند اهللا يؤتيه نعرف أن أحدهم قد ذهب يستنشق غبا
 ، عدد قليل من اآلر يب جي حتطمت أكرب قوة يف العامل أال وهي االحتاد ٣عدد قليل من الكالشينات( من يشاء وأنه بـ 

ها ، فنضرم هنا ونضرم هناك حىت يقضي اهللا مريكا وحلفائأ                                ً             ، إن العامل قد أصبح اليوم ميدانا  ملعركتنا مع ٤)السوفييت 
 .    ً           أمرا  كان مفعوال 

 
qqqqqqqqq 

 

                                                
 .فهل هو حسين أو فهد أو زايد أو جابر ؟؟ ال فرق عندي بني أرجوازات أمريكا  2
 . ! بني القاعدين والعاملني – والفيصل السيف –                      ّ                                                 ً                      ً روه  عند القاعدين ، أذل  اهللا به طواغيت العرب والعجم ، وهو مبثابة السيف قدميا  ، وقد جعل اهللا محله فيصال                            سالح  معروف عند ااهدين ، مك 3
 . مابني املعكوفتني من كلمة قدمية للشيخ أسامة حفظه اهللا ونصره  4

 ..دراسات ومقاالت 



 

 
٢٧ ––– 

     


  .                            بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني                                                           احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ن
  .   ٌ                                                              صفاٌء ونقاء ، وثبات حىت املمات ، حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحدا   ..                               إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا الريس 

            نفر مبكراً إىل أرض العزة والكرامة ، أرض الفداء واالستشهاد ، وكان من قُدامى من ذهب إىل أفغانستان عام                                        ُ                                                         ً         هـ ، وقد     ١٤٠٧           
  .       رمحه اهللا                                    َ              ، وكان من زمالئه يف الدورة اإلمام العلَم عبد اهللا عزام    )             موسوعة اجلهاد   (      مؤلف                          تدرب عند أيب برهان السوري 

            ً                                                                           رمحه اهللا حريصاً على اجلهاد واملشاركة يف املعارك ، فلم يكن يطيب له القعود يف املضافات واالستراحات                الشيخ إبراهيم          كان    وقد
                                      ّ                             دة األنصار مع الشيخ أسامة حفظه اهللا ، تنقّل بني اجلبهات يف أفغانستان ومكث                                           ، حىت إنه كان أحد القالئل الذين شاركوا يف مأس

   .       ً                   مرابطاً قرابة السنتني هناك 
                                                                      هـ وكانت بداية معرفيت به يف حج هذه السنة ، فقد التقيت به أيام التشريق     ١٤٠٩                                     عاد رمحه اهللا بعد ذلك إىل أرض اجلزيرة عام 

ٍ                  ن خلٍق رفيع وصفات طيبة                               وأحببته يف اهللا ملا كان يتميز به م      .   
                                                                                                                             مث زرت أحد اإلخوة بعد احلج فقابلت األخ إبراهيم عنده فسررت برؤيته وفرحت به وسافرت بعدها وانقطعت عن اإلخوة قرابة                    
                                                                                                            ً سنة ، فلما رجعت قابلته وكانت حرب اخلليج على األبواب ، فسافر هو رمحة اهللا عليه إىل أفغانستان يف تلك األيام ، ومكث مدةً 

                                                                                                                  ناك مث عاد ، مث أخذ يتجول ويزور إخوانه يف اهللا وحيثهم على الصرب والثبات ، ويتكلم مبا فتح اهللا عليه يف حقيقة حرب اخللـيج        ه
                                        تربر ا دخول املنطقة واحتالل بـالد احلـرمني          ألمريكا          ٌ       ي إال لعبةٌ كربى       ه  ا                                 املسلمني من قبل الصليبيني ، وأمن                        وأا احتالل لبالد    

ـ                           شهر رمضان بكامله ، وم            سجن يف          هـ       ١٤١٠                                                          سجن يف سجون الطواغيت رمحه اهللا عدة مرات ، يف عام                            وثرواا ، وقد     ه    ت
                                                    اهللا ، يذاكرهم ويذاكرونه ، يأمرون باملعروف وينهون عن    يف                              ، واحلق أنه كان جيتمع بإخوته–             كما يقال   –                  اجتماعات مشبوهة   

   ..                                 ً       املنكر ، يقيمون الصالة وال خيشون أحداً إال اهللا 
 

ِ          قوم كرام السجايا أينما ذُِكـروا      ُ                         
 

 

ِ       يبقى املكانُ على آثارهم عِطرا                   ُ           
 

 

                                                                                                                  ومل يكتف ارمون بسجنه يف شهر رمضان املبارك ، بل لقد صادرت وزارة الداخلية السيارة اليت كان األخ إبراهيم قد ابتاعها للتو 
  ى                        ً                                       ولكنه رفض أن يكتب شيئاً للطواغيت يستعطفهم به ، وأن                ً                                 موجهاً لوزير الداخلية السترجاعها ،                               ً      ، وطلبوا منه أن يكتب خطاباً     

ٍ                          ً          ِ                      ليٍد رِفعت ابتهاالً هللا يف جوف الليايل أن تدنس بكتابة مثل هذا اخلطاب     .   
             ج اهللا عنـه ،                         ً                                                ً             براهيم رمحه اهللا للسجن مرةً أخرى يف مدينة حائل مع بعض اإلخوان لكنه مل ميكث طويالً ، وفـر      إ              مث تعرض األخ    

  بإخوانه يف اهللا ، وكان يف طريقه لزيارة بعض إخوانه يف املدينة ، ومن مث الذهاب للعمرة يف مكة ، وبعد         وكان مته أيضاً اجتماع                                                                                                   ً        
                                                                                                ٍ               أن خرج وفقه اهللا للزواج من عائلة طيبة يف القصيم ، وبعد زواجه بأقل من شهر قامت هذه احلكومة املرتدة حبملٍة مسعورة أرادت 

                                                 ُ                                           ة وأهليهم على سكوم عن كفرياا خالل أيام احلرب ، فأُلقي القبض عليه مع جمموعة من اإلخوة بتهمة                             أن تكافئ ا شباب األم    
                                    هم ضد اإلخوة حىت يتحصـلوا علـى                                            ً                                                   التخطيط إلسقاط احلكم ، وأودع السجن مرةً أخرى ، وأراد الضباط واحملققون تثبيت الت             

ِ                      متيازات والعالوات والترقيات ، فحِكم على جمموعة من         اال                                   فف احلكم إىل السجن ملدٍد تتراوح مابني عشريناإلخوة بالقتل ، مث خ                       ٍ                                       

 سرية شهيد



 

 
٢٨ ––– 

                       ٌ                                                                                              إىل مخسة عشر سنة ، وجمموعةٌ حكم عليهم بالسجن سنتني أو ثالث سنوات ، والذي مل يستطيعوا أن يثبتوا عليه شيء أودعـوه             
ٍ      السجن حىت إشعاٍر آخر               .  

    وبعد سنة ومثانية أشهر من                                  روجه من السجن زرته وكانت نفسيته مرتاحة وطيبة ، ومعنوياته عالية ،                                           اهللا عليه باخلروج ، وبعد خ                                                                            
                           ً          يناصحهم إذا رأى عليهم تقصـرياً ،                                           كعادته يتنقل ويزور إخوانه و     –            رمحه اهللا    –                                               وأخربين أنه يرغب يف زيارة إخوانه ، مث أخذ          

ِ                                 ً     ً     ً   بالكلمة الطيبة واخلُلُِق الرفيع ، ولقد عرفته رمحه اهللا كرمياً شهماً فاضالً                                                       ، وأذكر أنه زارنا أحد اإلخوة من احلجاز ، وكانت أموره                   ُ ُ
                                                            براهيم رمحه اهللا بإعطائه سيارته اخلاصة وكانت حالتها جيدة وحديثة                                سيارة قدمية رديئة ، فقام األخ إ                         املادية ضعيفة ، وكانت عنده

   .                           ً       خذ سيارة األخ ، فرمحه اهللا رمحةً واسعة  أ          املوديل ، و
                                      ً                           ا إذا أردنا أن نلتقي باإلخوة جندهم دائماً عنده ، وقد كان              ن                 ُ      هلم وملشاكلهم ، وكُ                     ً   خوانه وصدره واسعاً     ً       ً    ئماً مفتوحاً إل                وكان بيته دا  

                                                                                                                  يعمل يف جمال األعمال احلرة وقد فتح اهللا عليه ووسع عليه يف رزقه ، وكان الناس حيبون التعامل معه يف أمورهم املادية ، ويثقون به 
                                                                                   ، ومع ذلك فقد آثر رمحه اهللا ترك هذا كله واالنضمام إىل صفوف إخوانه ااهدين يف جزيرة           ً                                   كثرياً ، الذي يعرفه والذي ال يعرفه        

   .       العرب 
                      ً                                                                                             كان رمحه اهللا ال جيامل أحداً يف مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، بل يبادر باإلنكار مع ذكر الدليل ، وكان قليل احلديث     

  .                             ئدة أو إدخال سرور على إخوانه                                    يف شؤون الدنيا وال يتكلم إال مبا فيه فا
                                                                                                                 وكان يحب لقيا ااهدين الذين عادوا من أفغانستان ، وجيلس معهم وحيثهم على الصرب والثبات على الطريق ، وينصحهم بعـدم     

   ..                                        االنشغال واالنغماس يف الدنيا وحيذرهم من ذلك 
  ّ         ً            ً                          ً   قلّ منه علماً أو أصغر سناً، سواء كان ذلك العلم شرعياً               ً                                                          وكان متواضعاً إلخوانه وحيب االستفادة من غريه يف كل شيء ولو كان أ            

     ..           ً أو عسكرياً 
                  عن عبد اهللا بن عمرو    ٌ                                                          ساملٌ صدره على إخوانه املسلمني فبشرى له ، فقد ورد يف سنن ابن ماجة   ،           نقي النفس    ،                    كان خمموم القلب    

     :     قالوا  ،    ))                           كل خمموم القلب صدوق اللسان    ((      :   قال   ))   ؟               أي الناس أفضل      : ((                                     قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :      قال  
         )) .                                           هو التقي النقي ال إمث فيه وال بغي وال غل وال حسد     : ((     قال      ))      ؟                                صدوق اللسان نعرفه فما خمموم القلب   (( 

     ً                  وقفاً هللا مذ كان ،                                                  َ                                                                    وبعد أن انضم إىل إخوانه ااهدين وقَف نفسه وأهله وماله يف سبيل اهللا ، وخدمة إخوانه ، ومل يزل رمحه اهللا                    
   :            ولسان حاله 

      لـه نفسي ملوىلً ال خييب وهبت                 ً              
                               إين مقيم على عهـدي وميثـاقي    

 

ِ                      راٍج على الدهِر واملوىل هو الواقي                 ٍ    
                      ّ         وليس يل غري ما يقضـيه خالّقـي     

 

 

                       الم ولكنه قابل أحـد               أنصار اإلس                                     ً                                                         ملا هددت أمريكا بضرب العراق اهتم كثرياً وعزم على الذهاب إىل العراق و اللحوق جبماعة                 و
             ابين حممد هذا    :            ً     ً                         بذلك سروراً كثرياً ، وكان قبلها يقول ألهله   ر                                                          خوة وعرض عليه مشاركة ااهدين يف جزيرة العرب فوافق وس        اإل
   !!  ..               واألعراض منتهكة    ..                                                        إذا كرب ماذا سريانا قدمنا له ؟ سريى أراضي املسلمني حمتلة –             االبن األصغر –

   ..                                                                                   إلخوة على التدريب واإلعداد ، وخيرج معهم بنفسه ألجل ذلك ، ملا يعلم من أمهية اإلعداد ووجوبه                وكان قبلها حيث ا
                                                   ً                                               ً                              وقد قابلته قبل رمضان املاضي ففرحت برؤيته ، وفرح كثرياً ملا علم بانضمامي إىل ااهدين ، وجلسنا نتحدث طويالً ، فكـان                      

                                                                               فكلما علم بأخ أنه التحق بااهدين فرح واستبشر ، وإذا علم بتقـاعس                                                                 يسألين عن بعض اإلخوان وهل انضموا إىل ااهدين ،        

 سرية شهيد



 

 
٢٩ ––– 

                             هـ ، وسألين عـن بعـض            ١٤٢٤                                                                                            بعض إخوانه عن اجلهاد حزن وتأسف ، وكانت آخر مقابلة رأيته فيها يف أول رمضان عام                 
                               بالسر والعالنية فيما علمت عنه ،      هلم              ، وكان يدعو-               املواجهات األخرية     يف –                  ً                       اإلخوان ، وفرح كثرياً بسالمة اإلخوان يف القصيم 

   .                         فعليه من اهللا واسع الرمحات 
ٍ      كان رمحه اهللا قبل مقتله بأيام طيب النفس مرتاحاً ، وقد كان من املقرر أن ينتقل من مرتله الذي قتل وهو خارج منه إىل مرتٍل آخر                                                                  ً                                           

ٍ            قد عزمت على االنتقال ، ولكن يف بيٍت مسـتقٍل            :     هلم                                                                                     ، ولكنه آثر البقاء ، وملا أتاه اإلخوة وأصروا عليه أن ينتقل معهم ، قال                       ٍ                                
          ٍ               وبعدها بيوٍم أو يـومني        !!                                                 ً               املرتل الذي سأذهب إليه صاحبه يعرفين ولن يستقبل أحداً غريي             :                ملاذا ؟ فقال      :             فقالوا له      !!        مبفردي  

                                  هللا وبل بالرمحة ثراه ، وتقبله يف عليني                                                                                 جاءنا خرب مقتله ، فرمحه اهللا ذهب إىل الذي يعرفه وال يضيع سبحانه عمل املؤمنني ، فرمحه ا   
وأسكنه منازل الشهداء ، وأسأله أن ينتقم ممن ظلمه وأال ي ،                                                       بلّغَ من ب      َ ّ   اهدين من األخذلّغَ عنه اخلري والعافية ، وأسأل اهللا أن ميكن ا                                                    َ ّ 

   .       بثأره 
ٍ                        وقد صح عن نبينا حممٍد صلى اهللا عليه وسلم قوله             وينتقص فيه   ،                          يف موضع تنتهك فيه حرمته  ً اً                        ما من امرئ خيذل امرأ مسلم      : ((                  

          وينتهك من   ،                            يف موضع ينتقص فيه من عرضه                       ً  وما من امرئ ينصر مسلماً    ،                                         إال خذله اهللا يف موطن حيب فيه نصرته                   من عرضه 
       )) .                                حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب نصرته

 ... خذلك يا أبا عبد اهللا ملنفالويل كل الويل 
 .بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على ن

 

    
  



          
                   ه حيرص على تعميم                                                                      ا أكثر من التخلي عن راية اجلهاد يف الوقت احلايل ، لذا فإن                                  العدو ال يطلب من      ّ إنّ

                                 املراقبني واملطاردين إذا مـا                                                                      املصطلحات واأللفاظ اليت توحي لشباب املسلمني أم سيدخلون دائرة        
                                                                          ً                             فكروا حبمل منهج اجلهاد ، أو سعوا ليدخلوا ضمن دائرة من يرفع هذه الراية عسـكرياً ، فتخلـي                   
ً       ً         ً         ً                                                         املسلمني عن تلك الراية سواًء عقدياً أو فكرياً أو عملياً ولو ملرحلة قصرية ، هذا هو معىن اهلزمية اليت                                            

  .         تربم منها                                        يوصف ا من غري مبادئه أو انقلب عليها أو 
                                                         ً                                         لذلك من املفترض أال يزيدنا عداء الكافرين هلذه الشعرية إال متسكاً ا ونصرة ألهلها ، وهذا معـىن              

  .                                               االنتصار حىت لو وقف القاصي والداين ضد هذه الشعرية  
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٣٠ ––– 


  

 :وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعداحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد    
ٍ                                             ال  كتبته عن دفع الصائل يف جملة صوت اجلهاد ، وعلى                                                             فقد ع رض ت علي  أوراق  ن شرت يف اإلنترنت ، يعترض ا كاتب ها على مق  

 .            ُاليت ن شرت قبل ) املنية وال الدنية(رسالة 
ِ       ٌ     ٌ               وقرأت  ورقات ه فلم أر طائال  ، ومل أجد ما يستحق  الرد  ، غري أن  املسألة اليت شب ه  فيها كاتب الورقات  مسألة  مهم ة  ، وال ينبغي أن                                  َّ                               ً              ِ          

        ٍ                                                                         أدىن شبهة  ، وقد سلكت  يف املقاالت والرسائل اليت أكتبها مسلك االختصار واإلجياز ، مع احلرص يبقى لدى ااهدين فيها أدىن
ِ                         على الكفاية  يف املسألة  قدر املستطاع  ، إال  حيث  استدعى املقام التطويل  والتفصيل ، فلعل  سوء الفهم  من ها هنا دخل ، أو د خل           َّ                َ                     ُ    َّ      ِ             ِ         ِ          

 .اهللا املستعان                                   علي  من قصور العبارة وسوء البيان ، و
 : وجممل الشبهات اليت أوردها كاتب تلك الورقات 

 .                                                                                           التشكيك يف حديث عبد اهللا بن عمرو وأن ه مل يكن يف مواجهة سلطان ، والطعن يف القصة واللفظ الذي أوردت ه •
ذي فهمه ، وزعم                                                                    َّتسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ، وعاب أن ي فسرت  احلديث بغري املعىن ال : االستدالل حبديث  •

مع تبويب أهل العلم على حديث عبد اهللا بن عمرو يشهد بصحة ما قاله ابن املنذر ، يعين " وإن أخذ مالك"أن حديث 
 .اإلمجاع املخروم

ٍ                                                        عد  بعض من س جن من األئمة وأهل العلم ومل ي نقل عن أحد  منهم مقاومة السالطني ونو ام ، مث طالب بالتحاكم إىل الكتاب  •                                                
ُ                                        نة بفهم سلف األ م ة ، وسأل عم ن يقول ذا القول من العلماءوالس              . 

ملا كان بني عبد اهللا بن عمرو :                ٌ           ُ                                                  فأم ا احلديث  ، ففيه قص ة  ، ونص  مرفوع  ، وقد ثبت من القصة يف مسلم وغريه قول الراوي 
:  عمرو به يف هذا املوضع ، وقوله ما كان                                    ِ                                  وعنبسة بن أيب سفيان ما كان تيسرا للق تال ، فذكر احلديث واستدالل عبد اهللا بن

ٍ                            اختصار من بعض  رواة  احلديث  للقصة  ، وقد جاء مفصال  يف روايات  غري هذه الرواية تأيت بإذن اهللا         ً                ِ      ِ       ِ     ِ             . 
        َّ                          ٍ                                               يظهر أن  عنبسة أراد العدوان على شيء  من مال عبد اهللا بن عمرو ، فأراد عبد اهللا أن ي قاتل: ومن اللفظ الثابت يف صحيح مسلم 

                     َّ                        َ       َ               َّ                                       دونه ، وحني حوجج استدل  باحلديث ، وعنبسة كان وايل  معاوية  على الطائف ومك ة ، قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري قبل 
 : املوضع الذي ذكر فيه كالم ابن املنذر بأسطر يسرية 

ا ،                      من ماء ليسقي ا أرض     عين املعاوية أجرى                  ًفإن أوهلا أن عامال ؛ يف روايته املشار إليها           بي نه حيوة  إىل ما "ما كان"  :وأشار بقوله"
فأقبل عبد اهللا بن عمرو ومواليه بالسالح ؛ جري العني منه إىل األرض  ـُ ه ليقفدنا من حائط آلل عمرو بن العاص فأراد أن خير

يب سفيان كما ظهر من والعامل املذكور هو عنبسة بن أ، فذكر احلديث ، واهللا ال خترقون حائطنا حىت ال يبقى منا أحد : وقالوا 
وامتناع عبد اهللا بن عمرو من ذلك ملا ، واألرض املذكورة كانت بالطائف ، ألخيه على مكة والطائف     ً عامال  وكان ، رواية مسلم 

 "يدخل عليه من الضرر
ن عمرو بن عن أيب األسود عن عكرمة عن عبد اهللا ب املشار إليها هي روايته احلديث -وهو ابن شريح املصري–ورواية حيوة 

 .                                                                                     َالعاص اليت أخرجها الطربي فيما ذكر احلافظ يف الفتح ، وإسنادها على شرط الصحيح إن صح  إىل حيوة 

 فقه اجلهاد
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                                                                                                    وقد أخرج املز ي احلديث بإسناده إىل س عري بن اخلمس عن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عن عكرمة موىل 
ٍ         ابن عباس عن عبد اهللا بن عمرو  به ، وذ                                           ، وقد أخطأ سعري  يف إسناد هذا احلديث ، وصوابه ) بدل عنبسة(  َّ        أن  معاوية : كر يف القصة                          

 إبراهيم بن عبد اهللا بن طلحة عن عبد اهللا بن عمرو بن -أخي أبيه ألمه–ما رواه الثوري وغريه عن عبد اهللا بن احلسن عن عمه 
 .العاص

راد أن يأخذ األرض ، وأمر أخاه عنبسة وهو واليه على مكة بأخذها ، فكان أرضي اهللا عنه                         َّ        وظاهر  من هذه الروايات أن  معاوية 
                                                                                                          من عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ما كان ، وهو ما جاء صرحي ا فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أيب 

.. بلغ ذلك عبد اهللا بن عمرو فلبس سالحه إىل عامل له ليأخذ الوهط فرضي اهللا عنه أرسل معاوية بن أيب سفيان : قالبة قال 
 .فذكر احلديث ، وهذا مرسل جيد اإلسناد

ٍ                            وال ي ورد على ثبوت القصة مفصل ة  رواية  من روى احلديث  بغري القص ة ، فإن  من عادة كثري  من رواة احلديث ، ومن صن ف يف             َّ                َ             ُ      ً َّ                           
                                                  احلديث يف الغالب ، وقد اشت هر ذا بعض احلفاظ كشعبة بن             ً                                      املسندات خاص ة  االختصار ، واالقتصار على املنت املرفوع من 

                                  َّ                                           ِ           َّ       ُّ  ِ         احلجاج ، فكانوا ال يروون من احلديث إال  املرفوع ، ومثل هذا ال ي ع ل  به احلذ اق يف الصناعة  ، خصوص ا والقصة مشار  إليها يف 
 .     ٌ          ٍ وافقة  غري متعارضة             ٌ                                      ٍ               املنت ، مشتهرة  وال بد  يف ذلك الوقت ، وقد ر ويت من غري وجه  ، ورواياا مت

فهذا عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، بقية الصحابة ، وحبضرة سائرهم يريد قتال عنبسة بن أيب سفيان عامل : قال ابن حزم يف احمللى 
 عنه أخيه معاوية أمري املؤمنني إذ أمره بقبض الوهط ، ورأى عبد اهللا بن عمرو أن أخذه منه غري واجب ، وما كان معاوية رضي اهللا

ِ    ليأخذه ظلم ا صراح ا ، لكن أراد ذلك بوجه  تأو له بال شك  ، ورأى عبد اهللا بن عمرو أن ذلك ليس حبق  ، ولبس السالح للقتال  ،                                                                      ٍ                                    
 .وال خمالف له يف ذلك من الصحابة رضي اهللا عنهم

ِ                         وإن طائفتان  من املؤمنني اقتتلوا فأصلح﴿:        َّ       ٍ                     مث استدل  ابن حزم  للمسألة بقوله تعاىل  ُ     وا بينهما فإن بغت إحدامها على األ خرى                                          
ٍ      ٍ  ومل يفر ق بني حاكم  وحمكوم ﴾فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا                 مع نص الفقهاء على أن  من خرج على السلطان ي سأل ،                          ّ                       

 .                            ً  ُ    فإن ذكر مظلمة كشفت ، أو شبهة  أ زيلت
 الصورة اليت ورد فيها العموم يكثر أن تكون مع سبق           ٌ                                           َّوهو استدالل  قوي  ، من جهة عموم احلكم وال خمصص ، ومن جهة أن 

           ٍ                                                                                                    والية ألمري فئة  على الفئتني مجيع ا ؛ فال ي مكن أن ت خرج هذه الصورة من لفظ العموم مع كثرة وقوعها ، ومن أقوى الوجوه يف هذا 
                              ، وقد أخطؤوا يف ظنهم أن علي ا يف                                               يف قتاهلم لعلي بن أيب طالب رضوان اهللا عليهم مجيع ا -خمطئني–فعل عائشة وطلحة والزبري 

الفئة الباغية ال يف كوم رأوا قتال الفئة الباغية ، وقد قاتلوا السلطان يف خروجهم ذلك ، وكذلك فعل معاوية يف قتاله لعلي ومن 
                ، ومل ي ذكر اختالف  كان مع معاوية من الصحابة رضي اهللا عن اجلميع ، فهؤالء الصحابة رأوا قتال ويل األمر ملا ظنوه هو الباغي 

                                                                                                         يف حكم قتال ويل األمر الباغي ، وإن ما كان اخلالف يف احلق مع من هو؟ ، ولو كانت مقاتلة ويل األمر ال جتوز ولو كان باغي ا 
 مقاتلته ،                                                            ً           إم ا أن يكون علي  مصيب ا فيلزمهم الرتول حلكمه ، وإم ا أن يكون خمطئ ا فال جيوز هلم: النتهى اخلالف بني الصحابة ذا 

 . إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-فيما نعلم–ولكنهم ما فهموا هذا من دين اهللا ، وال نسبوه 
       ٌ                   َّ                          ، فحديث  صحيح  ، وليس فيه إال  أن السمع والطاعة لإلمام ال " تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك: "          وأم ا حديث 

ِ  الظهر ، فإن كان املخالف يفهم أن  املراد السمع والطاعة يف أخذه للمال  تسقط جبوره وظلمه ، وإن بلغ ذلك أخذ املال وضرب                                  َّ                              
                                                       َّ                                                           وضربه للظهر ، فأول ما يلزم على هذا أن ه جيب عليه إن طلب منه السلطان ما طلب من املال ظلم ا وجور ا أن  عليه االمتثال وجوب ا 

 عليه وسلم بالسمع والطاعة لإلمام يف هذا األمر خاصة ، وكذا ، وأن يسعى بنفسه إىل السلطان ويناوله ماله ، ألمر النيب صلى اهللا
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ٍ                إن طلبه ليضربه ، فليس له االمتناع عنه بشيء  ، وال الفرار منه أو التهرب عن طاعته واخلروج عن أمره بأي  طريق  ، ويكون واجب ا                                                             ٍ                                        
 .ه أو ظهرهعليه إعانة السلطان على ظلمه له ، وحيرم عليه أن يفر وال ميكن السلطان من مال

ٍ                         وقد ثبت يف صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك  يف كتاب أيب بكر الصديق رض  : ي اهللا عنه إىل عماله يف الصدقات                                         
هذه فريضة الصدقة، اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني، واليت أمر اهللا ا ، الرحيم  الرمحن اهللا بسم" 
 ".عطها، ومن سئل فوقها فال يعط                 لمني على وجهها فلي  من املس     س ئلهافمن رسوله، 

                       َّ                                                                              فإن كان املخالف ال يرى أن  املراد يف احلديث السمع والطاعة يف أن يأخذ السلطان ماله بغري وجه حق ، وأن جيلد ظهره  
 منه وتغييب املال عنه ؛                            َّ                            ُ                           لغري موجب شرعي ، ولكن رأى أن  جمر د مدافعة السلطان خالف  ملا أ مر به من طاعته ، خبالف الفرار

         َّ             ُ       ٍ       َ                                                                           فيلزمه أن  الس لطان ال ي داف ع عن شيء  من احل رمات البت ة ، ولو أراد عرض الرجل مل يكن له أن يدفعه وال بيده ، بل ولو أرادت 
سلمني ، وإذا التزم هذا يف                                                                                          ُّ       املرأة الشريفة العفيفة أن متتنع منه مل يكن هلا ذلك إال بالفرار ، وليس هلا أن تدفعه بيدها ألن ه ويل  أمر امل

ِ     ٍ      السلطان ، فلي علم أن ه ليس خمتص ا بإمام املسلمني ، والسلطان الذي ليس فوقه سلطان لبشر ، بل هو يشمل كل صاحب  والية  على                                                                                                    
ُ                                                                     واليته ، وكل وكيل  ألمري  يف أمر  من األ مور ، باعتبار نيابتهم للسلطان ، وكون مقاتلة الواحد منهم كمقاتلة السل       ٍ       ٍ     ٍ       َّ           طان ال ذي أنابه ،                

                  ّ                                                                                              فيحرم أن يدفع املوظ ف مديره  ، واملرؤوس رئيسه عن عرضه ، وال جيوز له أن يزيد عن يه بالكالم ، أو الفرار منه إن استطاع ، 
ِ                                     فإن مل يستطع الفرار ، مل جيز له أن يدفع عن عرضه بيده ، وكذلك املوظفة عند رئيس ها ، مىت كان الرئيس واملرؤوس يف كل ذلك                                                                          
    ً                                                                                                          موظف ا حكومي ا ، وإن ما استطردت  يف هذا الالزم لبيان شناعة هذا القول الذي اجتمعت أدلة الشرع والعقل والفطرة السوي ة يف 

 .دفعه
ٍ     ٍ                                     والقول ال ذي ق لناه هو ما دل  عليه الكتاب فيما ي فهم من آية البغاة  ، ويف عمومات  كثرية  ، وما دلت عليه السنة يف احلديث املتفق              ِ                                   َّ             ُ    َّ         

ِ                  ، وبه فهم احلديث  عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، وهو راوي احلديث  ، وهو صحايب  ، بل " وإن جلد ظهرك وأخذ مالك: "ليه ع                                         َ               
                                                                                                        من علماء الصحابة وكان غزير العلم كما قال املز ي يف ترمجته من ذيب الكمال ، واشتهرت الواقعة ومل ي نكرها أحد من 

ٍ          لصحابة يومئذ  متوافرونالصحابة وال التابعني ، وفقهاء ا            . 
ٍ                                                                                          فمن سأل عن سلف  يف فهم احلديث ، فحسبك بعبد اهللا بن عمرو ومن وافقه من الصحابة والتابعني يف ذلك العصر ، ومن سأل               

ٍ                                                  عن عامل  فحسبه عبد اهللا بن عمرو ومن وافقه من العلماء يف وقته      . 
ِ       ً          ال نقول إن  االستئسار للكافر حمر م  يف األصل  ، فضال  عن احلاكم                                                    وأم ا من مل ي قاتل من األئم ة حني سيقوا إىل السجون ، فنحن                            َّ         

ٍ                     اجلائر وقتذاك ، وإن ما نقول إن  االستسالم له غري واجب  ، وقتاله مشروع  جائز                    َّ                            . 
ٍ         وهذا يف السلطان املسلم ، أم ا الطواغيت  فبام غري هذا ، وأمرهم خمتلف  ، وقتاهلم يدل  عليه كل  دليل  ، وتشهد     ُّ        ُّ                                                                            به كل  بي نة  ، وما         ٍ    ُّ      

                                                                                    ّ                      ً ذكرناه هنا لبيان حكم دفع الصائل حني يكون سلطان ا مسلم ا ، يوحد اهللا وحيك م شريعته ، فكيف بالصائل الكافر املرتد  رد ة  
 !غليظة؟

خيتم لنا بالشهادة يف                                              ّ                                                      نسأل اهللا أن ينصرنا على القوم الكافرين ، وأن ميك ننا من رقاب املرتد ين ، وجيعلنا ممن يرفع راية الدين ، وأن 
 .سبيله ابتغاء مرضاته ، مقبلني غري مدبرين

 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد ، وعلى آله وصحابته أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
ٍ مائة وألف  صبيحة االثنني العشرين من ذي القعدة عام أربعة وعشرين وأربععبد اهللا بن ناصر الرشيدكتبه           . 
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هاشم العبدلي/ بقلم بداية النهاية بداية النهاية بداية النهاية                         
 

  

                                                           احلمد هللا ناصر الدين بأيب بكر ، ومثبته بأمحـد ،             
                                                            ومعزه بأسامة ، احلمد هللا الوهاب ، قمع األحـزاب ، ورد            
                                                         كيدهم يف حنورهم فله احلمد ، والصالة والسالم على مـن           

    .                            ساعة ليعبد اهللا وحده ال شريك له  ال                  بعث بالسيف بني يدي 
                                    إخويت يف اهللا هل اقتربت اية العمالق ؟  

                                                      هاهو قد بدأ يترنح بسبب تكاثف الطعنات عليه وامارهـا   
                                                        كاملطر على جسمه املليء باألمراض والتسوسات الداخليـة        

    ..          املستعصية 
       ً                   هل حقاً ستنهار أمريكا ؟؟؟ 

                        ً                سؤال البد من طرحه ، خصوصاً يف هـذا         
        مـن   –                                   الوقت بالذات وحنن نرى أن هناك       

                                         من يريد دفع العدوان عنـا بطـرق         –       أمتنا  
                                        تستغرق مئات السنني لكي تفلـح بعـض        

     ....      الفالح 
                                         وقبل اجلواب البد أن نستعرض حال هـذا        
                                          الكوكب باألمس واليوم ، لنرى وحنكم على       
                                              وفق املعطيات الناجتة لدينا من تأمل حالـة        

                 جيريه املنصف لواقع        ً      ً إن جرداً سريعاً     ...       العامل 
                                              األمم الباغية اليت خلقهـا يف األرض قبلنـا         
                                             وأعطاها من النعم واخلريات ما يفـوق مـا         
                     ً                         تتمتع به أمريكا حالياً من سـطوة ونفـوذ         

   ..                                                ً ليؤكد أن مصري هذه األمة البائسة هو الزوال ، وسريعاً 
                                                  ً            أمة باغية ظاملة كافرة باهللا وشرائعه كلها ، انطلقت ركـالً           

                                             د اهللا بدون وازع من دين أو أخـالق ودون               ً       وضرباً يف بال  
                                                             حتاكم إىل ما أنشأته من حماكم طاغوتية حتكم بغري ما أنزل            
                                                   اهللا ، استرتفت خريات الشعوب ، وولت عليهم أعدى أعداء    

                                                          اهللا ، طاردت املسلمني وآذم يف معايشهم ودينهم وكل ما         
  ق    ٌ     ّ                       أمةٌ منحطّة ال تعرف القيم وال األخال    ..                     هلم يف هذه الدنيا     

              ً              ً                                وال تعرف معروفاً وال تنكر منكراً ، يتهارج أفرادها ارج          
                                                                احلمر ، أمة هذا حاهلا ومع ذلك سلطها اهللا علينا ، أتعرفون            

     مل ؟ 
  فُِسكُمِعنِد أَن ِمن وقُلْ ه  ُ  ِ ُ  َ   ِ  ِ    ِ    ْ ُ      ...       

     ...                         أال ما أبلغ اخلطاب الرباين 
                                                          قل هو من عند أنفسكم ، نعم واهللا إنه حلق ، تأمل يف واقعنا      

                   اليوم ، ماذا جتد ؟ 
                                            رأس اهلرم يستقر عليه حكام مرتدون عطلوا       
                                           شرائع اهللا وضيعوا حدوده ومكنوا للفسـاد       
                                         واملفسدين يف األرض ، اسـترتفوا أمـوال        
                                             الشعوب املغلوبة على أمرهـا ، وامتـهنوا        
                                             كرامتهم ، قتلوا وسجنوا وفعلوا األفاعيـل       

      ....                حسبنا اهللا عليهم 
           أحبـار   –      اخلسة                      يف سلم اخليانة و    –       يليهم  

                                         ورهبان يأكلون بصحفهم ، يلوكون ألفاظ      
                                        املصحف يف أفواههم ويعجنوا ليقـدموها      
                                          هشة غضة طرية لتذبح على مذبح نـزوات        
                                               السلطان ، ورغباته اآلمثة املعربدة ، وعمالته       

     ...                           وخيانته للدين واألمة واألرض 
  ؟    ...                فما حال الشعوب     ...                        هذا رأس اهلرم وهذا حاله 

          عائلها   ت                                            سة يائسة بالتأكيد ، فهم مابني أسرة فقد          ٌ     حالٌ بئي 
                                                          حني دق بابه كالب الوايل ذات مساء ، وبني فقراء مدقعي           
ٍ                           الفقر ال جيدون ما يسد الرمق فهم حينئٍذ يعدون التفكري يف                                              
                                                         السياسة أو الكالم فيها جرمية جديدة تضـاف إىل سـجل           


           

             
           
          
           
            




 

 مقال



 

 
٣٤ ––– 

              السلطان ،   –     ً    سلفاً   –                                    جرائمهم احلافل والذي أعده وجهزه      
                                          دواب يركبها الوايل وينتعلها مث يرمي       –     ً    عفواً   –          بني أناس    و

                                                         هلا بعض الفتات شأنه يف ذلك وشأم شأن األسد والضباع          
                                  أو أنـاس مترفـون نـاعمون ال          –                       مع اعتذارنا لألسد     –

                                               يكترثون جبريام اجلياع فكيف مبن هم يف ثغور املسلمني ؟
       عوب ،                                                       هذه نظرة تلخيصية سريعة رمبا تكون خملة لواقع الش        

                                                      مع بعض االختالفات بني دولة ودولة وهذا راجع الختالف         
                                                             أذواق حكام هذه الدول يف اختيار ما يتمرغون فيـه مـن            

     ...                           مستنقعات الرذيلة والعمالة 
   ٌ                                                       أمةٌ أكرمها اهللا برسالة خامتة للرساالت ، وبعقيدة واضـحة        

           خلفهـا                                                    وضوح الشمس يف رابعة النهار ، وبأجماد عظيمـة        
                    هم يصبح هذا حاهلا ؟           ة إىل أبنائ            أسالف هذه األم

    ..                    نعم مع األسف الشديد 
                األمة بسـبب                                               فقد سلط اهللا هذه العوامل جمتمعة على هذه       

    حكم الطاغوت ، وتركهـا          على     ا                         بعدها عن اهللا ، وسكو                          
                                                   واجب اجلهاد يف سبيل اهللا ، سبحان اهللا ، واهللا ما ينطق عليه 

                 عينـة ورضـيتم                     إذا تبايعتم بال    (                  السالم عن اهلوى            الصالة و 
                                                             بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم         

    ).   ً                               ذالً ال يرتعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم
                                                                وبينما األمة يف سباا العميق ، األعداء ينهبوا ويركبوا ،          
                                                            واحلكام يسلبوا آدميتها ، نبتت نابتة من شباب اإلسـالم          

                              و االستعباد ، مـذ كـم               للذل     ال    ...   ال        ....   ال    :        وقالت  
   ..                              ً استعبدمتونا وقد خلقنا اهللا أحراراً 

              لنهب الثروات     ...   ال     ...                     لسرقة األرض واملقدسات     ...   ال 
     ٌ    ً       ٌ                ٌ           خمتلفةٌ جداً ، هي الٌء من نوع آخر ، الٌء            )       الءهم    (         غري أن   

                                                    مقرونة بالرصاص ورامجات الصواريخ ، أطلقوها قوية مدوية 
                       ، فأنصت العامل هلـم ،                                 يف وجه اخلونة بائعي الدين واألرض  

                       ً      ً                       وامتألت قلوب العلوج خوفاً ورعباً من صيحات التكـبري ،    
     ...            فماذا رأوا                                        هرولوا مسرعني إىل الشاشات لريوا وحيللوا ،

                           األسنان ، ومع ذلك مرغـوا    ُ اثُ  د           ِ    الوجوه ، حِ     اح  ب      ِ  شباب صِ 
                                                         أنوف الروس يف أفغانستان ، وداسوا رقـاب الصـرب يف           

            يف الشيشان –           مرة أخرى –         ود الروس                      البوسنة ، وانتعلوا جل
                ً                                       ، مث مل يرضوا خصماً هلم هذه الدولة البائسة املتعفنة روسيا ، 

                          ا إىل هبل العصر فنغزوه               ، ذهبو               الطاغوت األكرب             فذهبوا إىل   
ِ  ُ ِ  َّ        وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباِطـلُ ِإنَّ                         وهم يرددون          بعصيهم   ْ          ْ       ْ ُ  

ِ  َ  َ  َ الْباِطلَ كَانَ   ْ    وقًاهز ً         
                                               الشباب من عوامل التخذيل والتثبيط الـيت         ء             فهل سلم هؤال  

                                   هي من سنن اهللا اليت ميتحن ا اددين ؟ 
                    ً                                 بالتأكيد ال ، ألن بعضاً ممن يتسمون بأمسائهم ويلبسون ثيام 

                 ً      أودع اهللا فيهم طبعـاً     
ــة  ــاً هــو األنوث      ً                 خبيث

     ...          واالنبطاح 
                     فتجدهم قد امحـرت    
                      منهم األنوف ملا أصاب    
                     عمهم سام من ضربات    

                اهللا وعادت هلـم         جند  
                        طبيعتهم األنثوية الـيت    
                ً     حتب االنبطاح دائمـاً    
                    حتــت العــم ســام ، 

           وقــرأوا -          فتحســروا 
                                                     على أرواح العلوج وكانوا حبق منـافقي القـرن          -        الفاحتة  

     ...           اخلامس عشر 
                                                             أضف إىل هذا ثلة أخرى قد مر بنا ذكرها يف األعلى وهـم             

ـ              دأوا                                                         قوم فرطحوا نعاهلم وأطالوا وقوفهم بباب السلطان فب
                                                      يتباكون على أرواح الصليبيني وعلى مأسام ، ونسي هؤالء    

ـ      ذ                   الذين يذحبون من          املسلمني  :        ُ اخلونةُ    ي                        حوايل القرن ، ونس
                                             أخوام اللوايت اغتصـبهن أعـداء اهللا ،            :             هؤالء املعممون 

  –                                                        ونسي هؤالء أطفال املسلمني الذين مات منهم يف العراق          
        .....                        أثناء احلصار مليون طفل –    فقط 

             موقف بعـض  –                     من املثبطات واملخذالت –             أضف إىل هذا   
                               ٍ                           الدعاة واملصلحني الذين كانوا يف يوٍم من األيام صـادعني          
                                                            بكلمة احلق وحتملوا يف سبيل قوهلا سنوات السجن ، غري أنه           


          

         
            ...      

                
              

                



 

 مقال



 

 
٣٥ ––– 

ِ                    ً        من اخلطأ أن نعتقد أن كل من سِجن خرج من السجن ذهباً                                    
    بنا                       فقد خرج بعض أصـحا   –          مام أمحد                  كما فعل اإل   –     أمحر  

    !!!                                                        من السجن وقد أصلح الوايل ما كان به مـن شـطط             
                                                        فأصبح يشن احلمالت تلو احلمالت ، ويرسل السهام تتلوها         
                           ً                                السهام إىل ظهور ااهدين غدراً ولؤما ، وما علم املسكني          
                                         ً                          أن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ، ورمبا أن كثرياً من أسود امللة             

                      ن يفوه به وينشره مـن                                        املرابطني على الثغور مل يعلموا مبا كا     
      ....                 سفسطة وكالم فارغ 

                                                              هذه العوامل املثبطة كلها هل ثنت مهة ااهـدين ؟ هـل            
                                                        أصابتهم بالتقاعس واحلرية واخلذالن ؟ اجلواب نأخذه مـن         

                                     السالم ، فقد صح عن نبينا عليـه                  الصالة و                 املصطفى عليه   
ِ     ّ   ِّ َ   ً      ِ ِ  من يِرِد اللّه ِبِه خيراً يفَقِّهه  ((           السالم قوله   ِ     يِنِفي الد  ِ        ِ  .   ُالزالَ تو ُ     َ  

          ـنلَٰى مع ظَاِهِرين قلَى الْحقَاِتلُونَ عي ِلِمنيسالْم ةٌ ِمنابِعص               ٰ َ     ِ  ِ  َ    ْ    َ   َ  ُ ِ  َ     ِ  ِ  ْ     ِ ٌ     ِ
ِ    ْ ِ    ِ ناوأَهم، ِإلَٰى يوِم الِْقيامِة     ٰ َ ِ     َ     ... ((          

                                                         فاستمرت خيلهم يف الصهيل ، وعادت مدافعهم لتـزأر يف          
    ..    اىل                  َ                    َ      وجه الباطل وحتيل لَيلَه  سرادقات عزاء وأنات ثك

ٍ                   ً                    بدأ القوم يتذوقون من كأٍس سقوها الناس عقوداً طويلـة ،                                   
ِ                                    واكتشفوا أن طعمها مرير ِجد مرير ، وبدأ مسلسل تساقط                                  
                                                           أوراق التوت عن عورات الغرب القبيحة ، فتهاوت مفاهيم         
                                                             الدميوقراطية اهلشة اليت كان أساطني الغرب يتغنـون ـا ،           

        ّ             نا ال نسـلّم أـا            مع أن   (                                واارت مبادئ حقوق اإلنسان       
                                         وظهر الوجه الكاحل للغرب الصلييب احلاقد        )               كانت موجودة   

              مل يعجبـه       سيد       لعل ال   :                                         ، فتفاجأ األنثويون من قومنا وقالوا       
                                  ً                         هذا الوضع االنبطاحي ، فاختذوا أوضاعاً أخرى متعـددة ،          
                                                                وحاولوا بكل ما أوتوا من قـوة أن يثبتـوا للغـرب أننـا            

                           برياء وأن اإلسالم هو دين                                   متحضرون ومساملون وال نقتل األ    
                                                            الرمحة والعدالة واإلنسانية ، وأن ما حدث ليس من اإلسالم          

                                     و ، غري أن الفحل مل يرض ومل يأبه هلـم ،     ..  و  ..         يف شيء و  
  :                  ً     ً                                       ونسي األغبياء مبدأً مهماً يف تعامل الغرب مع أمثاهلم وهو           

                    ، ومل يعرفـوا أن       )                                       كلما نفق محار استبدلناه حبمار آخر         ( 
                          ً                            تهى ، وأن األمة لعنتهم لعناً كبريا ، وأن املسألة                       دورهم قد ان  

                                                         مسألة وقت لكي يتعوذ الناس مـن ذكـرهم يف احملافـل            
     ...                          ويهدمون متاثيلهم يف القلوب 

ِ                                                    ويف هذا اِخلضم ومع توايل الضربات على أعداء اهللا وتتـابع                    
                                                      رسل املوت إىل هبل العصر ، وعدم تأثر ااهدين بتخـذيل     

                                       جفني ، ومع هذه العزمية اجلبارة الـيت                          املخذلني وإرجاف املر  
                                                              تزيل اجلبال عن مواضعها ، ومع الوعد الرباين بنصرة هـذه           
                                                          الطائفة اليت أصدق ما يقال يف وصف أفرادها أم غربـاء ،       

   :                               مع ذلك كله حيق لنا اآلن التساؤل 
                   هل ستسقط أمريكا ؟ 




                                  تأهـــب مثـــل أهبـــة ذي كفـــاح

        عنـــها     أذود    و                 ســـألبس ثوـــا 
ــا وقـــد كثـــرت علي ــ                             أتتركنـ   ا    نـ

ــب   ــت تؤل ــا فتئ ــر م ــاب الكف                                     ذئ
ــأين ــين    ا        ف ــاء دي ــن أبن ــر م   ؟                          حل

ــوت    ــذل م ــاة ال ــن حي ــري م                                   وخ
 

ــإنّ  ــلّ    ّ   ف ــر ج ــي         ّ       األم ــن التالح                  ع
بــــأطراف األســــن                    ة والصــــفاح              

ــر ــاب الكف ــاحي                 ذئ ــن جن ــل م                      تأك
ــاح    ــىت البط ــن ش ــرار م ــين األش                                     ب
                                  يـــذود عـــن احلرائـــر بالســـالح
                                   وبعــض العـــار ال ميحــوه مـــاحي  

 



 مقال



 

 
٣٦ ––– 




        حينما يدعي مثقف                                   مزعوم أن الصراع املسلح والتجربة اجلهادية وصلت إىل طريق مسدود فهو خيون األمانة ، ويعظـم                                                                                                    

                                    ربون ا إىل اهللا ، وقد علمهم اهللا                                                                                                             الفرية على دين اهللا ، فاجلهاد الذي يقوم به الصاحلون هو عبادة قبل كل شيء آخر ، وقربة يتق                  
                          هل طريق اجلهاد  جتربـة        :                                                                                                      كل ما حيتاجونه فيه ، فلم حيوجهم سبحانه إىل عقوهلم الضعيفة ومداركهم الضيقة ليتأكدوا وجيربوا                

   !             ناجحة أم ال ؟
                    ه احلق أن ينتقد اخلطط  ل   !!                                                                                       فمن السفه أن يعترض معترض على أي قتال يقوم به ااهدون ليقول بأنه جتربة أثبتت فشلها       

                                                                                                                                       العسكرية واآللية اليت ا أديرت املعركة وحنو ذلك مما هو يف جمال االجتهاد ، أما أن يعترض على مبدأ القتال من نوع معني ، أو                         
                                                                                               صورة من صور اجلهاد ذه الشبهة الساقطة فهذا هو احملذور ؛ ألنه تلبيس علـى القـارئ ،                  

                                                      ذي كان بوسعه أن يستخدمه لتقرير مدى شـرعية تلـك                                            وهروب من النقاش العلمي املفيد ال     
                                      التجارب املزعوم فشلها بل ومدى وجوا ؟ 

                                                                                أقول ذلك ألن من يدعي مثل هذه الدعوى يريد يف النهاية من ااهدين أن يتركـوا        
                                            فهل يقول ذا عاقل عرف كتاب اهللا وسـنة            !!                                            ذلك اجلهاد الواجب حبجة أنه جتربة وفشلت        

                               ً          ً                       هل من املمكن أن يكون اجلهاد شرعياً بل وواجباً ويهزم فيـه              :            ارة أخرى             ؟ وبعب         رسوله  
                                               وأبرز األمثلة على ذلك غزو أحد اليت قال              ً   حسياً                     ً     نعم ،  يهزمون ظاهرياً      :                    املسلمون ؟ اجلواب    

ِ         لْ هو ِمـن ِعنـِد       َ     َ    ْ ُ     َ ْ       َ   َ  ٌ   ِ    ُ     َ    َ   َ   ُ          أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا قُ             :           اهللا فيها    ِ    ِ    ْ 
        ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللّه فُِسكُمأَن          ِ َ   ٍ   ِّ ُ   َ    ّ    َّ  ِ  ُ  ِ ُ  َ           اِن فَِبـِإذِْن اللّـِهعمقَى الْجالْت موي كُمابا أَصمو              ِ ّ     ِ ْ  ِ  َِ   ِ     ْ    َ  ْ        ُ    َ      

 ِمِننيؤالْم لَمعِليو   ِِ   ْ    َ   ِ   
ٍ  ِ  ْ  َ  ُ   ْ َ   ُ         ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم                                               ، وأول غزو حنني اليت قال اهللا فيها                       ـنكُمِن عغت فَلَم        ُ     ِ     َ َ  

ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضاَألر كُملَيع اقَتضئًا ويش   ِ  ِ      َّ    ُ          ِ    َ    ُ  َ    َ      ً      
                                            املبطلون حجة للتثبيط عن اجلهاد اجلائز فضال عن  ا          أن يتخذه     ً  أبداً                                            ً    إذن فهزمية املسلمني يف معركة أو معارك ال جيوز شرعاً      

                                                                             ً                       متاما مثلما أن املسلمني هزموا يف أحد ، ويف أول غزوة حنني ومع ذلك بقي اجلهـاد واجبـاً                                                      االعتذار به عن اجلهاد الواجب  ؛      
      ه كان                                      من أهل العقول بوجوب إيقاف اجلهاد ألن                                        بعد تلك اهلزائم مرات متعددة ومل يقل أحد                  وكرره رسول اهللا         ً   وشرفاً       ً وفضيلةً

      ن وجه      ويبي  ،                                    لكان له أن يبني حجته يف ذلك السياق             ً بيل اهللا جهاداً                                         ، نعم لو كان املعترض ال يرى ذلك القتال يف س              جتربة وفشلت 
      وال أن   !                    ه كان جتربة وفشـلت                                         ال جتاهدوا اجلهاد املشروع أو الواجب ألن      :                    ، ال أن يقول                                     ً      اعتراضه على كون ذلك اجلهاد شرعياً     

                             ال تتسابقوا إىل الشهادة باجلهاد   :              وال أن يقول  !                            ة باجلهاد ألنه كان جتربة وفشلت           لى من اجلن                        ال حترصوا على الدرجات الع  :      يقول 
  !                   ألنه كان جتربة وفشلت 
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                                                                                                                            ولكن غالب الظن أن مثل هؤالء مفلسون من احلجة العلمية والبينة الشرعية اليت يعترضون ا على اجلهاد الذي يقوم به                      
  َ       َ  َ  ِ  ْ  َ  ِ ُ  ْ ِ       وِقيلَ لَهم تعالَواْ قَاِتلُواْ ِفي                               الذين حذرنا اهللا منهم           كحال     ،                                                فماهلم بعدها إال التثبيط واإلرجاف والتخذيل          ،     ن   و                 أولياء اهللا الصاحل  

 اكُمنعباالً الَّتِقت لَمعن واْ قَالُواْ لَوفَعِبيِل اللِّه أَِو ادس  ُ      َّ  ً   ِ   َ     َ  ْ  ُ  َ  ْ   َ     ِ َ   ِّ     ِ  ِ     ]  ١٦٧   :        آل عمران   [      
  ُ َ     وما لَكُم     :                          كم ، وهؤالء إذا ذكروا باهللا                    لو نعلم قتاال التبعنا  :                        يا خيل اهللا اركيب ، قالوا   :                                   فهؤالء هم أشباه أولئك ، إذا صيح م 

ِ    ْ ِ ْ            ِ     الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْدانِ             ِ   ِ     ْ     ِّ     ِ  ِ     ِ َ  ُ ِ  َ   َ    ]   لو أريتمونا جتربة ناجحة لفعلنا مثل   :         قالوا    ]  ٧٥ :       النساء                                  
  َّ ِ   ُ  ِ َ          َِ    َ  َ   الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَِإن كَـانَ                                  ، أو كحال الذين قال اهللا عنهم                                                          فعلكم وخلرجنا معكم يهلكون أنفسهم ويعلمون أم كاذبون       

                  ِمِننيؤالْم نكُم معنمنو كُملَيِوذْ عحتسن قَالُواْ أَلَم ِصيبن ِإن كَانَ ِللْكَاِفِرينو كُمعكُن من اللِّه قَالُواْ أَلَم نم حفَت لَكُم                     ِِ   ْ       ُ        ُ  َ   ْ  ِ       َ َ  ْ  ُ  َ    ِ     ِ  ِ َ ْ ِ  َ  َ    ِ   ُ     ُ    َ َ  ْ  ُ  َ   ِّ         َ   ُ َ      ]   النسـاء         :    
١٤١   [      

             أال فليتق اهللا هؤالء ولرياجعوا أنفسهم هل ما يقولونه له قيمة حقيقية ؟ هل يصح أن ن                                                                                         ع  ِّق أمر اهللا باجلهاد علـى جنـاح    ِّ ل                            
    ..                                             ألن جتاربه الكثرية فشلت ومل تؤد النتيجة املطلوبة    !!                                                       فليتركوا الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر              ً التجارب ؟ إذاً

                يف هذا اال          ً   واحدةً                                                                                       ً                 عات إسالمية ، سرية وعلنية من عشرات السنني تسعى إلقامة الدولة اإلسالمية وإىل اآلن مل تتقدم خطوةً                  مجا
                                  واستطاعت تطبيق الشريعة اإلسالمية إىل   ،           محت املسلمني   ،                  وكيانات مباركة                                           ً يف حني أن اجلهاد يف سبيل اهللا استطاع أن يقيم دوالً

        والدولة    ..                                          ودولة الطلبة يف أفغانستان مل تقم إال باجلهاد   ،                                          مد بن عبد الوهاب رمحه اهللا مل توجد إال باجلهاد              دولة الشيخ حم    ..     حني  
ـ                                         ِ        صحيح أن هذه التجارب مل تكتمل أو تؤدِ          ..                                            اإلسالمية يف الشيشان مل تقم  إال باجلهاد          دورها الكامل املطلوب لكن هذه س                                       ن   ة  

                              بإذن اهللا تقوم وال تسقط حىت يأيت                                 ً واليوم تقوم لنا دول وتسقط ، وغداً   ،                         مل نكن حنلم بدولة                            وهي التدرج فباألمس          ٌ   معلومةٌ      ٌ كونيةٌ
                                                                                                                               أمر اهللا ، ومل يكن فتح مكة إال بعد غزوات كبار ، وهجمات صغار ، وسرايا مبثوثة ، ومناوشات حمدودة ، كان بعدها النصـر                    

        وبدون      ٍ  واحٍد                                                    ٍ           توقع هؤالء املثاليون أن تقوم لنا دولة اإلسالم هكذا يف يومٍ               أم ي    ..                                                      العظيم والفتح املبني ، وكذلك يف زماننا بإذن اهللا          
  .                      ً  وتلكؤات وهزائم أحياناً                          ٍ  وتضحيات ، أو بدون تعثراٍت    ٍ دماٍء

                                                              مثله مثل الصالة والصوم واحلج من جهة ، ومثل الدعوة واألمر باملعروف   ،                           اجلهاد عبادة من العبادات              ّ خالصة احلديث أنّ
                                                                                     وعلى كال اجلهتني ال جيوز أن يعترض على إقامته معترض بأنه مل حيقق فوائـده وأن جتاربـه            ،               ن جهة أخرى                        والنهي عن املنكر م   
   :                 كانت فاشلة ألمور 

   ..                                                                                       أن جمرد االمتثال لألمر الواجب أكرب فائدة ، وال تربأ الذمة إال به ، واخلسران كل اخلسران يف تركه  :    أوهلا
            ال يـدركها      ،                                                فإنه ال خيلو من مقاصد أخرى وفوائد كـربى             ،                 جلهاد وفوائده                               ه مهما ختلفت بعض مقاصد ا           أن  :       وثانيها

        وتكفـري     ،                    واختاذ الشـهداء       ،                                       ومن تلك الفوائد االبتالء والتمحيص         ،                                                         املتعجلون السطحيون الذين يقيسون األمور مبقياس مادي        
    .                                          وغري ذلك مما ال يفهمه إال املستنريون بنور الوحي   ،        الذنوب 

       ً                                   أو قدراً ال يتزحزح بل فضل اهللا واسع ،            ،                                                           شل الظاهري يف حتقيق بعض مقاصد اجلهاد ليس ضربة الزب                 الف    ّ   أنّ  :       وثالثها
ٍ                                                      َّ                       ووعده حق ، وهو ناصر دينه ، ومعٍل كلمته ، طال الزمن أو قصر ، ال نشك يف ذلك طرفة عني ، وإنَّ                                                         اهدين املطاردين اليوما                            

                                                         إن ثبتهم اهللا على هذا الطريق وأحياهم إىل حني ، وأما         ،                      ه ، ويفرحوا بفضله                     ذلك اليوم ونصر   ب                                    هلم أحق الناس وأوالهم أن ينعموا       
  .                                                                              هؤالء املتربصون الشامتون فهم أوىل بالندامة يف الدنيا واآلخرة نسأل اهللا العفو والعافية

 
qqqqqqqqq

 أمسار أباطيل و



 

 
٣٨ ––– 



                   
 شعر سالم الزايدي

 
ــذنب ــر         ال ــدنا ال يغف ــك عن                             ذنب

ــغٌ  ــن مبل ــ       ٌ      م عن       ــايٍف               ٍ   ا وزارة ن
ــ ح   ب    ــنا ــربته نفوس ــاد تش                              اجله

                                    يــا نــايف امللعــون أبشــر بالــذي
ــا    ــذيقكم ويال ــوؤكم وي                               سيس

ــوم ــلٌ       ي ــك فاش ــدري بأن ــه ت                     ٌ           ب
ــوم ــاراِت      ي ــيخنا         ِ    لث ــيريي ش                   الع
يــوم      رخيصــة               ِ        بــه بــذل النفــوِس          
ــوم ــاً        ي ــامة فاحت ــأيت أس ــه ي                     ً            ب

                           ً           يــوم تــرى فيــه الشــريعة واقعــاً
ـ         أئمـة                          أين املشايخ عن دمـاء              التـ

ـ         ِ    من أجلِ       ِ باألمِس الص           ليب تكـاثرت              
ـ         ِ    من أجلِ       ِ باألمِس الص           ليب تكـاثرت              
ــاً ــا     ً   تب ــالل وزيفه ــيخة الض                             ملش
شهر     الر              بيـع بـه اجلهـاد تبـادرت                               

 

  ــأر ــارم يث ــروءة للمك ــو امل                                    وأخ
أن           ا علـى خـوض الكريهـة أقـدر                                     

        ومن القعـود علـى املهانـة تنفـر                                         
 سيســـوؤكم واهللا ال يتـــأخر                             

يــوم       علــى        قصــر اليمامــة أمحــر                        
ــأنّ ــم أذلُّ    ج    ّ   وب ــدك ه ــر          ُّ     ن             وأحق
                      وصــحبه ال ينكــر       دنــدين   وال

ــاِن                       و بردهــا ال نصــرب         ِ     فعــن اجلن
ــلُ ــه القبائ ــرة تنصــر           ُ     ول                       يف اجلزي

ــاً ــر    ً   حي ــى املنك ــه ويقص                               نعايش
 ــر ــغينة تظه ــوحيد أم أن الض                                   ـ

ــوم ــيحاتكم والي ــتنكر                   ص                ال مس
ــز ــرب                  صــيحاتكم واهت ــها املن                   من
                   ل املشــايخ أكــرب              فــاهللا مــن كــ

ــداً  ــواره وغ ــاً           ً      أن ــفر    ي      ً    قريب        س
 

 



 ديوان العزة
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 رمحه اهللا    ١: اإلمام خطبة 
                                          د هذا الدين احملمدي باجلهـاد ، ووعـد                              اهللا سبحانه ، أي              َّ  واعلموا أنَّ    ،                                        عليكم بتقوى اهللا ، وأجيبوا داعي اهللا        :           عباد اهللا     

                      بالرزق اجلزيل ، وحسـن                                                            سين املراد ، فجعل سبحانه الشهيد باحلياة احملفوفة يف برزخ املوت ،             يف شيء منه إىل                 الساعي فيه ، أو
                                                                   الشهيد ، ملا يرى من فضل الشهادة عند ذي العرش احلميـد ،               َّ إالَّ                                                                   االستمداد ، فما من ميت مقبول إال وال يتمىن العود إىل الدنيا           

    .      العباد                                               عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر على قلب بشر ، يوم   ال                            ليزداد ، إذ له من الكرامة ما             الرجوع إليها  :       فيتمىن 
                                                   وسلم قال جلابر بن عبد اهللا وقد استشهد أبوه يف أحد ، أال                                                        أخرج احلاكم عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

      رب ما     يا  :     قال                       متن على ما شئت أعطيك ؟  :      وقال                                  إن اهللا أحيا أباك وأقعده بني يديه ،   "          اهللا ، قال      رسول        بلى يا  :             أبشرك ؟ قال 
     ".                         قد سبق مين إنك إليها ال ترد  :                    أخرى يف اجلهاد ، قال                                     ن تردين إىل الدنيا ، أقتل مع نبيك مرة أ                      عبدتك حق عبادتك ، أمتىن 
  .      التناد       رمي يوم            الرحيم الك                                                           حتصى فضائله ، إذ قدمت على نوافل اخلري املعلى نوافله ، عند الرب                  فأعظم به من وصف ال

  . د                                  حياته احملفوفة بالرزق اجلليل طول اآلبا                                                   للمجاهد مزية ال يدركها غريه ، ولو عبد ألف سنة ، هي          َّ فناهيك بأنَّ
                                      أصيب أهل أحد ، أعطاهم اهللا الشـهادة  ا مل  :                                     عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                          بن جرير عن الضحاك رضي اهللا ا     أخرج 

              أنا رسولكم إىل   :                            ا ، وأرضانا ، فقال اهللا تعاىل         فرضي عن                     إنا قد لقينا ربنا ،  :                       يا ليتنا نبلغ إخواننا   :           ب ، قالوا                     واحلياة ، والرزق الطي
ِ       ُ  َ والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ     :    اهللا                           نبينكم ، وإخوانكم ، وأنزل      ِ      َ  ْ        َ   ِّ     ِ  ِ     ِ ْ  ُ ِ ُ    ِ َّ         َ   و         ْقُولُواالَ تو ْ  ُ  ُ   َ  

ِ    َّ       َ ِلمن يقْتلُ ِفي سبيِل اللِّه أَموات بلْ أَحياء ولَِكن الَّ تشعرونَ  َ       َ  ْ       َ   ِّ     ِ       ِ ُ  ْ      ِ 
                           املزايا مراتبها ، ورتبة علت                                                  يف قتال أهل الكفر والعناد ، فياهلا من مزية ، علت        ّ ال حميد إالّ  و             جناة من املوت    ال    أنه  :            فبني سبحانه 

                                                                           بكرمي مناا يوم يقوم األشهاد ، فلو أراد أحدكم دواء للموت ، مل جيد له إال                                             ق ا ااهد سائر العباد ، وفاز                            املراتب فضائلها ، فا   
  .                              نفسه يف قتال أهل الكفر واالرتداد     فناء

    فإن         عداد ،                                       هبة والنفر إليه ، وبادروا له بغاية االست                             وجازم االعتقاد ، وأكثروا من األ                                        فحرضوا أنفسكم وأشياعكم عليه بقلب وقالب
                                        ترون أم نزلوا على من بـالقرب مـنكم ،                                                                                        مل تشغلوهم شغلوكم ، وإن مل تقاتلوهم قاتلوكم ، كيف وهم لكم باملرصاد ، أوال              

  .   والد        موال واأل                                                   رعبا منهم ، املنازل والقصور ، ويغتالون هلم الرقاب واأل                                        واستولوا هلم على أعظم الثغور ، وصارت ختلى
     ثـر   أ   ى  مح  ي                                   والتثليث ، وينسخ كلمة التوحيد ، و                       يعدله فساد ، يبث الشرك                  فساد الكفر ، ال         َّ سكم ، فإنَّ                    فانظروا أيدكم اهللا ألنف

    !                     قائلها من األرض والبالد
    ؟                                                                تتيقنون أن اهللا تعاىل أمرنا بالغلظة عليه ، والتقوى ، وكثرة االستعداد    أوال

    ؟          خيلف امليعاد   ال            إن وعد بشيء                                                      أوال تعلمون أن اهللا تعاىل ، وعدنا بالنصر عليهم وهو سبحانه 
ِ   ُ  ِ  ْ    ِ ْ َ ً وِليِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَةً    :  ل       وقا ُ       َّ             ِ   ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم                 قال جل من قائل   ِ     

ِ   ُ        َ          َ  ْ   ٍ وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة      :     وقال َ      وقال     :      ٌةنكُونَ ِفتى الَ تتح مقَاِتلُوهو ٌ   ِ  َ  ُ   َ         ُ ِ  َ       
ِ   ُ   ُ ِ  َ     َ  ً َّ  َ    َ  َّ ً وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَآفَّةً      :    وقال   ُ  ِ  َ  ِ  ّ       ِّ         هم يعذِّبهم اللّه ِبأَيِديكُم َ  ِ ُ قَاِتلُو       وقال   ِ   ْ   ْ  ُ ِ  َ       

                                                
 هـ١٢٤٦يف احملرم  ر على اجلزائراملا استوىل الكفخطبها  ٢٥٦لقادر يف اجلهاد ص  اري عبدكتابه أجوبة التسويل على أسئلة األممن ،  1

             كلمات  من نار
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ِ     ّ  ُ  ِ  ْ         ِ َّ    أَم حِسبتم أَن تتركُواْ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم        :     وقال َ      َ   ْ  ُ      َ     ِ    َ      يف اجلهاد ، وال        القتال                            أحسبتم أن تتركوا فال تؤمروا ب  :    أي              
 .     نفراد                                                متتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب ، ويتميز كل على اال

ِ  ِ    ِ  ِ       ُ  ِ        ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين           :     وقال    ْ    َ         ُ   ُ   َ      لنعاملنكم معاملة املخترب بأن نأمركم بالقتال واجلهاد ، حىت             :   أي                                                              
  .                                ريه ، وتظهر أخباركم للحاضر والباد    من غ                     يتبني الصابر على دينه

                العقد ، والرعية                                                                       اآليات القرآنية املخاطبون ، وباألحاديث املصطفية املقصودون ، إذ بيدكم احلل و       كم ذه    فإن  :                  فتنبهوا أيدكم اهللا 
     ..                                                           يف طوعكم ، فكيف بأمرها باجلهاد تبخلون ؟ وأنتم خلفاء اهللا يف أرضه

ِ    َ فَالَ يأْمن مكْر اللِّه ِإالَّ الْقَوم الْخاِسرونَ              منتم مكر اهللا           تغريون ؟ أأ                 فكيف على دينه ال   ْ     َ ْ   َّ  ِ  ِّ     ْ     ْ   َ َ    
 !                       ، فأنت عليه متوكلون ؟               ً ختذمت عند اهللا عهداً ا أ

 .                        يقصدونكم بالقتال واجلهاد         اليوم ال                     أم تعتقدون أن كفاركم
      والد ؟                              أنفسنا ورعيتنا ، باخلدمة على األ                      حنن اشتغلنا اليوم جبهاد  :           أم تقولون 

                 لعدوه االسـتعداد        يستعد  :              باليسري ، وهو      ً نعاً ت      ، مق        ً دىن زاهداً                   ، ويف هذا الغرض األ             ً بعثه اهللا جماهداً                           والنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا
                        قتدوا به فبمن تقتدون ؟ ت      إذا مل          الكبري ، ف

                به فبمن تدون ؟             وإذا مل تدوا
      رون ؟   تشم                                                وإذا مل تشمروا عن ساق اجلد يف هذه الربهة ففي أي وقت

                                          وإذا مل تستعدوا يف هذه الفسحة فمىت تستعدون ؟
                               إىل برنا هذا بالغي والفساد ، أم           إذا قدموا  :                                             أمر بالذهاب إليهم ، وقتاهلم يف أرضهم ، فكيف  ه               اهللا تعاىل سبحان  ّ أنّ :            أفال تتذكرون

              دعوة العباد ؟                                          لنا براءة استثنانا اهللا تعاىل بسببها من عموم
                             فعلى الذين يلوم ، فإن مل تكن   :                           كفاية ، أو مل جتتمع هلم كلمة                                      من نزل به عدو الدين ، فإن مل تكن فيهم      على              ٍ فاجلهاد فرض عٍني
    ...                                                                       كفاية ، أو مل جتتمع هلم كلمة ، فعلى الذين يلوم ، وهكذا إىل أن حتصل الكفاية                يف الذين يلوم

 .          ضر والباد                    وعم ذلك من اآلفاق احلا     ..             املغرب لبغداد                     ولو اتصل ذلك من مثل
                                              معكم فرصة االستعداد ، قبل أن يتفاقم اهلول ، وحيق                                                                       فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة ، وانتهزوا من عدو الدين الفرصة ، مادامت

    ...                                                        العذاب ، وتسترق بالكفر الرقاب ، وحيصل الفوت بسبب االزدياد                          القول ، ويسد الباب ، وحيق
                 العقول من وفائهم                                                         ، والوقوف لكم باملرصاد ، وال تتكلوا على من خيربكم من ضعاف                 لكم بصدد االستعداد                    فإن مل تستعدوا فهم

    ...      مردود                                                           باستمرار العهود ، وعدم نقضهم للميثاق املعقود ، فإن ذلك كله
          بالنسبة                                    وشهادم باإلضافة إليهم ، فكيف نعتربها                                                             ميثاق وال عهد ألعداء الدين وأهل الفساد ، كيف وحنن ال نعترب عهودهم        إذ ال

 ! ؟                               إلينا بإمجاع أهل العلم واالجتهاد
  .                        حىت فاز بفضيلة مزية اجلهاد    ل ، ث               وكان أول من امت    ...                            ن يقظ فاستيقظ ، ووعظ فاتعظ  مم               جعلين اهللا وإياكم 

 
qqqqqqqq

             كلمات  من نار
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                    خرية بعيـد وقـوع                      املتزايد على الذ                                                          بول كرين قائد سالح متوين اجليش األمريكي إن الطلب          ل             كشف اجلنرا   :              مفكرة اإلسالم     

                                                                   والعراق فاق ما ينتجه املصنع العسكري األمريكي الوحيد املتخصص يف إنتاج                                  وحريب أمريكا يف أفغانستان        ٢٠٠١              أحداث سبتمرب   
    .             األسلحة اخلفيفة     ذخرية

            ،كما اضطرها    ب                                           االستراتيجي من الذخائر املعدة لالستخدام يف احلرو                                           ن ذلك حدا بالواليات املتحدة إىل استرتاف خمزوا أ      وأوضح 
  .          ً                   ً               طلقة شهرياً من إسرائيل اعتباراً من يونيو املقبل        مليون  ٧٠        إىل شراء 

                بطاقته القصـوى                                                                           األمريكي الوحيد للذخرية الذي يوجد مقره يف بلدة اندبندانس بوالية مونتانا يعمل         املصنع ّ نّ أ             وأشار كرين إىل 
                                                   اخلارج والتعاقد مع مصانع جتاريـة أمريكيـة لتلبيـة               الشراء من                  واشنطن مضطرة إىل                 ً             ّ      ماليني طلقة يومياً، ومع ذلك فإنّ     ٤       لينتج  

  .                                                 ً وتدريب القوات اليت ختطط لنشرها يف هذين البلدين قريباً                  فغانستان والعراق أ              حاجات قواا يف 
      ً    سـبوعياً،   أ       أيـام    ٦            ساعات ملدة  ٨                                                             العسكري األمريكي الوحيد يقوم بتشغيل ثالث نوبات عمل مدة كل منها         املصنع ّ نّ إ  :     وقال

  .     ملم ٩              واملسدسات عيار      ٠،٥٠                     ملم والرشاشات عيار     ٧،٦٢   و    ٥،٥٦                       نتاج طلقات بنادق عياري  إ       ويقوم ب
                                                           الطلب على الطلقات محلت اجليش األمريكي على أن مينح يف اية ديسمرب                           الضغوط النامجة عن تزايد ّ نّ أ                     وأوضح اجلنرال األمريكي 

                ً        ً مليون طلقة شهرياً اعتباراً    ٧٠                                    احلربية اإلسرائيلية لتزوده كل منهما ب                                     لشركة يف والية ايلينوي وشركة الصناعات             املاضي عقدين
  .            حزيران املقبل /        من يونيو

               مواصفات اجليش   ّ ألنّ                                                  ن ترتل األسواق لشراء حاجتها من طلقات األسلحة اخلفيفة، أ                       املتحدة ال تستطيع ببساطة           الواليات َّ نَّ إ     وقال 
                                              درجة مئوية حتت الصفر وترتفع حرارا حىت          ٤٠    إىل                        أجواء يصل بردها                                  ذخرية جنوده جيب ان تعمل يف       ّ نّ أ                   األمريكي تنص على    

 .      درجة   ١٤٠


qqqqqqq
 

 

   ...عدونا من الداخل

 الداخلعدونا من 


    قال     »                                                       يوشك أن تتداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها     «   :                                     قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

                                                                          بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينـزعن اهللا من صـدور               «   :                              ومن قلة حنن يومئذ ؟ قال         :       قائل  
ـ   «   :            لوهن ؟ قال     ا ا                 يا رسول اهللا وم     :            قال قائل     »                               وليقذفن يف قلوبكم الوهن                         عدوكم املهابة منكم   ح  ب   الـد         نيا    

ُ                                         الرغبة يف الدنيا واإلعراض عن اُألخرى سبب اهلالك والدمار وتسـلط                  َّ  على أنَّ   :                ، فدل احلديث        »             وكراهة املوت                               
  .                   األعداء وفشل األعمار 

 



 

 
٤٢ ––– 

              
  

                         أمحد قاديروف سيتوجه على                 الرئيس الشيشاين                                                  ّ أعلن مصدر مسئول باإلدارة الشيشانية املوالية ملوسكو أنّ  /   نت .            إسالم أون الين
                                                                          إىل اململكة العربية السعودية، حيث يعتزم الطلب من الرياض استخدام               ٢٠٠٤- ١-  ١٤                                     رأس وفد من مسلمي روسيا األربعاء       

  .                للمقاتلني الشيشان  "           وقف أي دعم "                       نفوذها بالعامل اإلسالمي لـ
-  ١٣  (                                                            عيدي عيسايف لوكالة نوفوسيت الروسية لألنباء الثالثاء                                                                              وقال مدير الدائرة اإلعالمية لدى ممثلية اجلمهورية الشيشانية يف موسكو         

                                                           إىل السعودية يف أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه يف     ٢٠٠٤- ١-  ١٤                          إن قاديروف سيتوجه األربعاء   :     )     ٢٠٠٤- ١
  .                                                           ، تلبية لدعوة من ويل العهد السعودي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز    ٢٠٠٣       أكتوبر 

                                                                                                       أن قاديروف سيلتقي خالل زيارته للمملكة األمري عبد اهللا وكبار املسئولني ورجال الدين السعوديني حلثهم                              وأوضح عيسايف   
                                                       الساعني النفصال اجلمهورية القوقازية املسلمة عن االحتاد        "                           عدم متويل املقاتلني الشيشان    "ـ  ب                                 على توجيه دعوة للعامل اإلسالمي    

  .      الروسي
                                                                        زيارته وفدا من كبار رجال الدين يف دول االحتاد الروسي، منهم مفيت الشيشان أمحد                                   وأضاف أن الرئيس الشيشاين يصحب يف    

                                                                                                      حاج مشايف، ومفيت مجهورية داغستان أمحد حاج عبد الاليف، ومفيت مجهورية أجنوشيتيا حممد حاج ألبوجاتشييف، ورئـيس     
  .                                      يد املعهد اإلسالمي يف الشيشان حممد خاسخانوف                                                                 الس التنسيقي لإلدارة الدينية ملسلمي مشال القوقاز إمساعيل بريدييف، وعم

   
                                                                                                       إن قاديروف سيسعى إىل التأكيد للمسئولني السعوديني على أن احلرب الدائرة يف الشيشـان ال تسـتهدف                    : "            وقال عيسايف 

             ً                  القوات، مضيفًا أنه انتشرت                                                                                         ، يف إشارة إىل مالحقة القوات الروسية للمقاتلني الشيشان وهجمات املقاتلني ضد هذه             "      املسلمني
ـ     ،  "                                         هذه احلرب موجهة ضد الشعب الشيشاين وضد اإلسالم "       حول أن   "        اخلرافات "                                      يف بلدان الشرق األوسط مؤخرا ما وصفه ب

  .           على حد وصفه
     شكيل                                                                                                    املعلومات املتحيزة تساعد اإلرهابيني يف الشيشان على احلصول على املساعدة من البلدان اإلسالمية، وت              "                واعترب أن هذه    

   ".                                                                       عصابات مسلحة غري شرعية حتت شعار اإلسالم يشارك فيها أناس من دول خمتلفة جبانبهم
               أن يف الشيشـان   "                                                                                      إن الوفد املصاحب لقاديروف سيوضح للمسئولني السعوديني يف حماولة لتأكيد هذه الرؤية              :              وقال عيساييف 
                                                   ن يف املدارس اللغة العربية، مما يعين أن احلرب ذا البلد                                            مسجد ومعهدين إسالميني كما أن التالميذ يتعلمو   ٤٠٠              اليوم أكثر من 

  .            ، حبسب تقديره "                                          ال تدور ضد املسلمني وإمنا ضد اإلرهابيني واملتطرفني
                                                                                                                            وكان قاديروف قد ام يف تصرحيات صحفية بعد لقاء له مع ويل العهد السعودي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز مبوسـكو يف                       

          الكثريين يف  "                                                                         اديق عربية مل حيددها باالسم، بتقدمي مساعدات مالية للمقاتلني الشيشان، مؤكدا أن             منظمات وصن    ٢٠٠٣      سبتمرب 
   ".                                               إم يعتقدون أن جهادا جيري هنا، لكن األمر ليس كذلك  .                                       العامل العريب ال يدرون ماذا جيري يف الشيشان

                                                  اقشة قضايا التعاون يف جماالت األمـن واالقتصـاد                                        أيام وسيجري خالهلا أيضا من      ٤                             يف إىل أن الزيارة ستستمر       ي           وأشار عيسا 
                                            ً                                                                                    والثقافة بني اململكة واجلمهورية الشيشانية، مضيفًا أنه من املقرر كذلك عقد عدد من االتفاقيات بني وزارات ودوائر البلدين                   

   ".                   عملية مكافحة اإلرهاب   "                                                                                    تتعلق بالتعاون يف جمال الصحة وبتقدمي املساعدة اإلنسانية ملواطين الشيشان املتضررين مما أمساه بـ

 ...بدون تعليق 



 

 
٤٣ ––– 
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ملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء احلمد هللا رب العا[ 

 :واملرسلني أما بعد 
                                ً                                أما السؤال عن أم محزة رمحها اهللا رمحةً واسـعة وأسـكنها اهللا             

                                    اها يف جنات عدن عند مليك مقتدر                                 فسيح جناته ومجعين اهللا وإي    
                                                                 إن العني لتدمع ، وإن القلب ليحزن على فراق األحبـة وإننـا            ف

                                   لوه ومره وهذه الكلمـات كتبتـها                               راضون بقضاء اهللا وقدره ح    
         ٍ                         ً                                 لسرية امرأٍة عظيمة كتبتها لتكون قدوةً لنساء العصر ، كتبتـها           
                                                              ليعرف أعداء اهللا أن هناك نساء صامدات على طريق احلـق مل            
                                                  ً       يضرهن كيد األعداء ، كتبتها ليعرف الرجال أنفسهم جيـداً أن   

  .                                  هناك نساء مل جينب ومل يتقاعسن عن اجلادة
•     

                                                           أم محزة دفعت مجيع ما متلك من ذهب ومال يف أبواب اخلري ويف          
ـ  ً اً                 َّ                            نصرة املستضعفني ، ملَّا علمت أم محزة أن هناك مشروع     ً اً       خريي

                                        ٍ                    وهو اجتماع أسبوعي يف إحدى االستراحات لداعيٍة من الدعاة         
                                                               أو طالب علم ليلقي حماضرة يف هذه االستراحة علمت أن املكان           

                                      ت ذهبها لتدفع قيمة املكينة وليذكر                                   حيتاج إىل مكينة كهرباء فباع    
                      َّ                                         اهللا يف هذه االستراحة ، وملَّا علمـت أم محـزة أن ااهـدين              
                                                              حيتاجون إىل املال دفعت مجيع ما متلك من مال لنصرة ااهدين           
                                                            ومجعت هلم التربعات عن طريق النساء من األقارب واخليرات ،          

           ال خـامتني          الذهب إ                                               فلله درها فقد توفاها اهللا وهي ال متلك من          
  .          فيما أعلم 

•        
                        َّ                                       لقد آوت أم محزة ااهدين ملَّا خاف الرجال وختاذلوا عن نصرة           
                                                             إخوام ، لقد آوت ااهدين يف بيتها مع زوجهـا وطبخـت            

                                                     ونفخت وغسلت ونظفت ومل تتكاسل بل فرحت واحتسـبت         
  .                              ذلك عند اهللا فلله درها من امرأة 

•     
                                                            ملا تبني ألم محزة أن حكام جند واحلجاز طواغيت ومرتدون عن           
        َّ                                                  اإلسالم كفَّرم وتربأت منهم وأبغضتهم وطلبت مين اهلجرة إىل         
                                                         أفغانستان حيث هناك حكم طالبان اإلسالمي فرفضت الذهاب        

لعدم ت       ب  ي   هـ     ١٤٢٠                                ين حلال طالبان آنذاك وكان ذلك عام   .  
•    

                                              ها وكانت رمحها اهللا متر السـنة عليهـا ومل                           كانت طائعة لزوج  
         ً                                                       تطلب شيئاً من السوق ، وكانت قليلة اخلروج مـن البيـت ،             
                                                                  وكانت ال تزور أهلها إال يف الشهر مرة ، وكانت تردد قول اهللا             

 :      وِتكُنينَ ِفي بقَرو  ُ  ِ      ِ َ  َ     وكانت تقول إن املرأة إذا أكثرت ،                                  
                          وكانت ال تذهب للمناسبات                يف بيتها ،    ً ةً   ار                َ     من اخلروج مل تكن قَ    

                                                                 واالس العامة لوجود املعاصي والتربج يف النساء فلله درها من          
    ٍ    َّ                                            ً               امرأٍة قلَّ أن يوجد مثلها من النساء ، وكانت تـذهب أحيانـاً             

  .                                      لبعض الدور النسائية لتسمع بعض احملاضرات 
•         

         وقـد                  العلمـاء ،          ّ                ق وبامللّة يوم أن سكت                      أم محزة صدعت باحل   
                 ّ                                             كانت توزع كتب امللّة يوم أن جنب الرجال ومن أشهر الكتب            
                                                                اليت وزعتها أم محزة على بعض النساء دعوة هللا ونشـر للحـق             

    : (        وكتاب    )                 الكواشف اجللية     (                              كتاب شيخنا أبوحممد املقدسي     
  .  )             مرجئة العصر                   إمتاع النظر يف كشف  (  و   )   َّ          ملَّة إبراهيم 

   
•  •  

 مواقف مشرقة



 

 
٤٥ ––– 

•          
                              ً                 لقد كانت تفرح عندما تسمع عمليةً استشهادية       

ن  َّا امرأة سواًء يف فلسطني أو يف الشيشـان          َّ فذ                                ً             
                                              فكانت واهللا تبكي تريد عملية استشهادية ضد        

  .                              جزيرة العرب فلله درك يا أم محزة    يف       صليبيني  ال
•         

                 ً                                 وقبل وفاا تقريباً بعشرة أيام كتب آيات مـن         
                                           اب اهللا تعاىل عز وجل يف السكينة وكأـا           كت

   ..        السكينة    ..         السكينة   :        تقول يل 
                                               كتبتها يف ورقة ووضعتها عند رأسها ومل أمتعن        

               َّ           يف هذه اآليات إالَّ بعد وفاا 

          ها قبـل                                   كانت تنظر إىل أعلى وتقول ألهل      و
               ، وكانت تقول     )              إين أرى عليني      : (        وفاا  

   إين   :(       تسـم       ً                            أيضاً وهي تنظر إىل السماء وتب     
      قـول    وت  )                               أرى مكاين يف الفردوس األعلى      

   )                يف اجلنـة                   ِ    ال حتزين سوف أراكِ       : (       ألمها  
  )                 جاهدوا الكفار      :(                        وكان من آخر ما قالت    

                                         ونطقت الشهادة ففاضت روحها إىل بارئها      
                                          يف ابتسامة مشرقة رمحك اهللا يا أم محـزة         
                       ً                    وغفر اهللا لك ما أطيبك حيةً وما أطيبـك         

                          عنها فارض عنها يـا          ً             ٍ    ميتةً اللهم إين راضٍ   
  ] . .            أرحم الرامحني 






   بدر بدر بدر 
   الرياضالرياضالرياض






 

        مؤسسـة                  الذي أنتجتـه        "            بدر الرياض   "                            نسخة خاصة من شريط                             تلقت جملة صوت اجلهاد   
                                                                                       ، وقد حتدث هذا الشريط عن عملية اهلجوم على مستوطنة احمليا الصليبية اليت وقعت                     السحاب

  ة                                                                                              يف الثالث عشر من رمضان من هذه السنة ، و عرض الشريط مقاطع من وصايا منفذي العملي                
                                                              أثناء جتهيز السيارة املفخخة و طالئها بلون سيارات قوات           ً اً                                  ، و لقاءات أجريت معهم ، وصور      

                                                                           ز الشريط على التأصيل الشرعي للعملية ، و دوافع القيام ـا ، وشـرعية                         َّ    الطوارئ ، كما ركَّ   
    اهني                                                   سقوط الشرعية عن حكامها العمالء من خالل األدلة و الرب                              ً  العمل يف اجلزيرة العربية ، مبيناً 

         لقطات     تضمنت                                             للمعسكرات اليت يقيمها ااهدون يف بالد احلرمني ،  ً اً                  ، و عرض الشريط صور
                                             بالصوت و الصورة لعملية اقتحام امـع         ً اً     حي                                ً        للتدريب ، كما عرض الشريط تسجيالً            متميزة

         التقاط                                                                                 الصلييب ، و يبدو أن ااهدين التقطوا التسجيل هذه املرة باستخدام تقنية جديدة تتيح هلم
                                                                                         البث بالصوت و الصورة للحظات األخرية  يف العمليات االستشهادية ، وقد عرض الشـريط               

                                                                                           للترصد ضد امع الذي يقيم فيه الغربيون الصليبيون ظهرت فيها احلراسات املشددة هلم               ً اً   صور
  .                             و اآلليات و املدرعات اليت حتميهم 

                                         التحريضية للشيخ أسامة و عدد مـن                                                             كما احتوى الشريط على األناشيد احلماسية و الكلمات       
                والشـيخ محـود                                   خ عبدالرمحن الدوسري رمحه اهللا                                              املشائخ وقادة ااهدين، من ضمنهم الشي     

  .                       ، و القائد خطاب رمحه اهللا         حفظه اهللا                                  يب رمحه اهللا ، و الشيخ أبو عمر السيف  ي    الشع

  ]صورة ضوئية للورقة التي كتبتها أم حمزة قبل موتها[ 
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    ..                        إىل كل مبتالة بفراق زوجها       

      ...                                      رجعت من بيتها إىل بيت أهلها شاكية باكية  
   ..                    ومجيع ما متلك عاد معها  ،                           عادت ومعها طفلتها الصغرية  ،                مث هاهي تعود ني     اثن ني                       ميض على زواجها سوى عام مل

   ؟             ؟ هل طلقها            ملاذا تركها و   ؟               ترى أين زوجها
       !!                            لقد خرج يف سبيل اهللا كما يقول  ،                       يقول إنه سيودعنا لألبد   :               ملا سئلت قالت

   !!             يف بالدنا هذه    !!                إنه سيجاهد هنا  ..                           وليته قد سافر للبالد البعيدة
      اخل   ..    مغفل    ..  غيب  ..      جمنون  :                  هاج أهلها وأقارا

                         ؟ كيف يترك عمله ؟ وهـو                      ؟ والبنته باليتم                              كيف يرضى لزوجته بالترمل     ..     له                      ً      ؟ لو مل يتزوج لكان خرياً                             كيف يذهب ويترك أهله   
                    فليشارك يف إعداد تلك   ..                                                                 ً كان بإمكانه القعود والعمل يف جمال الدعوة حىت خيدم دين اهللا إن كان صادقاً  ..                      احلريص على إتقان العمل 

    !!!                                   ً الة اهلادفة فاجلهاد يكون بالقلم أيضاً
              ذلك ملا تركك         ِ لو اتقنِت      !!!                                     أنك ال حتسنني التجمل له وال الزينة أمامه  ،                    دعاه للتخلي عنك ي          علم ما الذ     أنا أ  :                  قالت هلا صديقتها

  .    وذهب
   ..               وال يضبطون محاسهم    .. ة                    إم ال يقدرون املسؤولي    ..                                       لقد حذرتك من الزواج ذا الصنف من الشباب  :               وقالت هلا أختها

     ً               ً   قياماً بواجب اهللا ورغبةً يف    بل     ،             ليس رغبة عنك    ،                    لقد خرج زوجك للجهاد  ،      احلق      نك على إ      اثبيت ف  ،                    ال تمي هلؤالء الناس   :     أختاه
                                   إا الغربة اليت قال عنها رسـول اهللا     ،                ن على هذا الدرب                     ال يغرك قلة السائري                                                    األجر الذي ستشاركينه فيه إن صربت واحتسبت ،         

  ) :   طوىب للغرباء           (  
                                  وترك بناته مبكة ، وكذلك الصد يق ،  وأزواجه وبناته ، لقد هاجر النيب ر ه لقليل يف جنب ما أوذي به سيد البش  ّ      ِ إن  ما مسعت 

 .   إنه الدين الذي ما خلقنا إال ألجله ، وكل شيء يهون دون الدين 
             ك كثرة هؤالء        ِ بل ال يثِن  ..                     اتباعك يا بوق السلطان           فالفتنة هي   ..          اجلهاد فتنة  :                                              ال خيدعك شيخ لبس جبته وظهر يف شاشة التلفاز ليقول

ِ     ِّ  ِ     َّ    َّ  ِ َ    ِ             وِإن تِطع أَكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن                :     تعاىل             املشايخ قال     ِ        ُّ ِ    ِ   َ     ِ     َ ْ َ    ِ     ِ به؟                      يقولون ما يدينون اهللا        أتراهم      
                           أم تراهم يداهنون السلطان ؟

    ..                       قني به يف اجلنة إن مل تغريي              فهناك يوم ستلت  ،            كال ليس لألبد  ،             فهذا غري صحيح   ..             سيفارقين لألبد  :        إن قلت 
                ً            وكتب التمتع قليالً لبعض الناس   ،                                      إال أنك قد عجل اهللا لك الفراق عن زوجك     ،                                                  وال خيفاك أن كل الناس ال بد أن يفارقهم خالم         

  ،     ً     رغماً عنها         سيفارقها    ..                     لن يتركها ألنه حيبها ه                                                  فصديقتك تلك ال بد أن تفترق عن زوجها الذي تزعم أن     ..                        بأحبام مث مآهلم الفراق   
   ..                            أو ستموت قبله ويتزوج وينساها  ..     سيموت

                     بالء هـذه الـدنيا                  فأغمضي عينيك عن    ..     فيه ء          خلود ال فنا    ..                            أما يف اآلخرة فهناك اخللود     ..                 البد من الفناء    ،                      هذه هي سنة احلياة     
   ..     زوجك    ..      والديك  :                             لتسعدي هناك بلقاء أحبابك      ..                              حىت تلقي ربك وهو عنك راض        ..            جدي بالعمل     ..    عملي                ومهها ونكدها وا  

    .     خوانك إ

 شقائق ااهدين
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 :شهادة الثقات 
      آل  –               شهادة الثقات     [       كتاب    )             صوت اجلهاد     (                             من اإلصدارات اجلديدة ملوقع     

                                                  من مجع الشيخ صاحل بن سعد احلسن حفظه اهللا ،            ]                            سعود يف ميزان أهل السنة      
ٍ                                   ويتضمن هذا الكتاب أربع شهادات موثوقة من عدوٍل معتربين أبدوا فيها حكم                                                        

  .                                                الشرع يف النظام السعودي اجلامث اليوم على بالد احلرمني 
   :                         ً        وجاء ترتيب الشهادات وفقاً ملا يلي 

  .       لك فهد                                       رسالة الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا إىل امل  :    ً أوالً 
                       لكتابـه الكواشـف     –                 فك اهللا أسره     -                               مقدمة الشيخ أيب حممد املقدسي        :      ً  ثانياً  
  .      اجللية 
        مقـاالت    (                                                            مقتطفات من كالم الشيخ عمر بن حممود أيب عمر يف كتابه              :      ً  ثالثاً  

    ) .         بني منهجني 
  .                                                  فتوى الشيخ عبد املنعم مصطفى حليمة يف النظام السعودي   :      ً رابعاً 

                                                        باستنادها إىل األدلة الشـرعية الصـرحية الواضـحة ، وإىل                        تتميز هذه الشهادات  
                                                                               الشواهد الواقعية احملسوسة ، وتناولت املوضوع من جوانب خمتلفة ، وبأسـاليب            

    .               توضيح هذا اجلانب                             متنوعة مما يسهم يف سد الثغرة يف 

 :رسالة قبل فوات األوان 
                ين أعلنت عنهم                                                                   الشيخ عيسى بن سعد العوشن أحد املطلوبني الستة والعشرين الذ         

                                   وجه رسالة قيمة إىل أهـل اجلزيـرة      ،                                        وزارة الداخلية السعودية كمطلوبني لديها   
            ، بعنـوان                ً                      ً                     ً                العربية خصوصاً ، علماء وعامة ، ورجاالً ونساء ، وشـيبا وشـباناً              

                                                     ، حثهم فيها على القيام باجلهاد والسعي يف جـالد             )                       رسالة قبل فوات األوان    (
    أهل الكفر واإلحلاد ، وبي                            ها موجبات هذا اجلهاد على األمة اإلسالمية عموما             ن في                                                  

  .                     ً وعلى أهل اجلزيرة خصوصاً 
                                                                         جيد القارئ يف هذه الرسالة صدق املشاعر، وانسـياب الكلمـات ، ووضـوح           

                           لكلمات إىل قلـوب النـاس ال                 يؤدي إىل وصول ا                           اهلدف ، وشرف املقصد ، مما     
              لـه الثبـات                  الذي نسـأل اهللا                                            سيما كل من كانت له عالقة واتصال بالشيخ     

    .       والسداد

                                                  وبعد فنرجو أن تكون قد استمتعت أخي القـارئ         
                                               مبضمون الة واستفدت منه يف تبصـرتك بـأمر         

   ..                       واجبك جتاه أمتك املكلومة       دينك و
  ّ                                                   إالّ أننا نود منك إذا عزمت على احلج ، أو تعرف           
                                               من عزم عليه ، أن تأخذوا معكم أعـداد الـة ،    

                   ، سواء مطبوعـة                 صـوت اجلهـاد             وإصدارات  
     :                                                   على أوراق ، أو منسوخة يف أقراص مضـغوطة          

        مـن                                ، لتوزعوها على من استطعتم      )        ي دي    س  ( 
                         ل اخلليج واليمن والشام                           احلجاج العرب وخاصة أه   

                                 ّ                 والعراق ومصر حىت ينفع اهللا ا ، ولعلّ اهللا حييـي         
         ً                                           ا أقواماً للجهاد فيكون لك مثل أجورهم عند اهللا         

   ..     تعاىل 
                                   ّ                ولكي تربأ ذمتك أمام اهللا ، وتكون قد بلّغت كلمة         

   ..    احلق 
                                                     وال يفوتنا أن نكرر الشكر ملن يقوم مبثل هذا اجلهد         

                           تنا على الناس ، وال شك                               املبارك من توزيع إصدارا   
  ّ                                                 أنّ هذا يف مقام قول كلمة احلق واجلهر ا وأجره          
                                    ً              عند اهللا عظيم ، وال حتقرن من املعروف شـيئاً ،           

     ...                       والدال على اخلري كفاعله 
 

 مبشيئة اهللايف العدد القادم  

لقاء مع الشيخ 
سعود بن حمود العتيبي 
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ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف
  "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية -
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احلمد هللا الذي خلـق اخللـقت                                                   
ه حممـدئفأبدعه ، وسنَّ الدين وشرعه ، والصالة والسالم على خري رسله وأفضل أنبيا            

  :بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد 
 حماسبة النفس ، ليتجدد العهد بني العبد وربهيف أواخر العام اهلجري يكثر احلديث عن      

لة نفسه عنها هي مسألة حتقيق التوحيدء، إال أنَّ من أهم املسائل اليت ينبغي للمرء مسآ         
قَْد :، والرباءة من املشركني والسري على منهج اخلليل عليه السالم حيث قال اهللا تعاىل       

يَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّـاكَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي ِإْبَراهِ     
َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنـوا

    ِباللَِّه َوْحَدُه
هل تّربأت من الطاغوت ، هل أبغضت الكافرين: ة نفسه وسؤاهلا    فينبغي للمرء مراجع  

  ؟.، هل قامت بالكفر بالطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى 
وإنَّ من اجلهل بالدين ، وبأوامر رب العاملني أن يعرض املسلم عن الكفر بالطاغوت ،

نه أنَّ هذا باٌب منوعن الرباءة من رؤوس النفاق واملرتدين والكافرين باهللا العظيم ظناً م          
ِلم مل تكفر بالطاغوت وِلم مل تتربأ مـن: أبواب الورع ويقول إنَّ اهللا لن يسألين غداً         

: "وهذا جهل بالدين وأصول امللّة يقول اإلمام حممد بن عبد الوهـاب              ،   ..!!فالن  
فاهللا اهللا يا إخواين متسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره أسه ورأسه وهو شهادة أن

إال اهللا، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخـوانكم ولـو كـانوا إلهال 
واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل بعيدين،

ما علي منهم، أو قال ما كلفين اهللا هبم، فقد كذب هذا على اهللا يكفرهم أو قال
م والرباءة منهم ولو كانوا إخوانهاهللا هبم، وفرض عليه الكفر هب بل كلفه وافترى،
اهللا، متسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ال تشـركون بـه فاهللا. وأوالده
 ]٥٣:جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان[                                      "..شيئا
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احلمد هللا محداً يليـق جباللـه وعظـيم          
سلطانه ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى آلـه            
وصحبه وإخوانه ، ومن سار على هنجهم واقتفى أثرهم         

  :بإحسانه ، أما بعد 
فيطيب لنا أن هنىنء األمـة اإلسـالمية بعيـد            

األضحى املبارك وخنص منها جنومها وسادهتا ومنـارات        
 يف كـل    العزة فيها من أمراء اجلهاد وقياداته ومشـاخيه       

 وعلى رأسهم شيخنا أبو عبد اهللا أسامة بـن الدن           مكان
والدكتور أمين الظواهري حفظهمـا اهللا  ، ونسـأل اهللا           

صاحل األعمال وأن يتقبل من     ومنهم  سبحانه أن يتقبل منا     
  .جهم ويعطيهم سؤهلم إنه مسيع جميب احلجيج ح
 لقـد حـدثت      :أيها املسلمون يف كل مكان      

حادثتان يف األيام القليلة املاضية كان هلما داللة وفيهمـا          
ذكرى وتبصرة ملن أراد اهللا له اهلداية ، أوهلما مقتل أخينا           
الفاضل محود اجلوير الفراج رمحه اهللا على يـد الفئـة           

حي ( يف مدامهة    سلولية العميلة اخلاسرة جنود احلكومة ال   
 ، وثانيهما وفاة مائتني وواحد ومخسني       )الفيحاء بالسلي 

 يف جسر اجلمرات مبىن ، وكان القاسم املشترك بني     حاجاً
هاتني احلادثتني هو أنه ليس شيء على آل سلول أرخص          
من دماء املسلمني ففي احلادثة األوىل يقوم جهاز املباحث         

ود الفراج رمحه اهللا إىل حيث املرتل       العامة باقتياد األخ مح   
 لصورة اجلهاد   املراد تفتيشه مث ال يتورع عن قتله تشويهاً       

 حلفظ ما تبقى مـن مـاء         يائسةً يف أذهان الناس وحماولةً   
 حيث منيت قـواهتم     -   إن كان لوجوههم ماء    -الوجه  

هبزمية منكرة على يد اإلخوة اجملاهدين األبطال املدافعني        
ماهتم ودينهم فلم يعـد بإمكـاهنم إال        عن أنفسهم وحر  

ة الشنيعة بعد أن أصبح إخفـاء عـدد         كذبهذه ال إفتعال  
 بسبب ما من اهللا     قتالهم أو التستر على احلادثة مستحيالً     

  . به من اجلهد اإلعالمي املوجه من اجملاهدين 
 ويف احلادثة الثانية تتكرر املأساة اليت أصبحت شبه معتادة        

احلجاج بسبب عوامل خمتلفة     مبوت عدد من     كل موسم 
  : منها 

املواكب الرمسية اليت تضايق املسـلمني يف طرقـاهتم            
شاعر وختلق أحـداث الزحـام،      وطوافهم ومبيتهم يف امل   

 اإلمهال وسوء التخطيط والترتيب وإهدار أموال       وكذلك
 من   ذلك حنوكثرية ال يرى هلا أثر يف حل مشاكل احلج و         

 احلادثتني اللتني وقعتـا يف      والرابط بني هاتني  ،   األسباب
هذه األيام الفاضلة هو االستهانة بدماء املسلمني ، وعدم         
احترامها ، وتأريخ هذه الدولة مع دماء املسلمني تـأريخ          

ولو قارناه مبوقفها من    ،  أسود كسواد ظلمة الليل البهيم      
دماء الصليبيني التضح لكل ذي رؤية سليمة مدى عمالة         

 للغرب الصلييب ومدى الوالء الذي      هؤالء احلكام املرتدين  
اخلوف واجلنب الذي ميأل جواحنهم     ميأل قلوهبم للكفار ، و    

 يقتل يف تفجري العليا مخسة من اجلنود األمريكان فيقدم          :
  هلم  فضالً   النظام الفاسد رقاب أربعة من املوحدين فداءً      

 وا وطـورد  وا وعذب واعن املئات من الشباب الذي سجن     
ماء النجسة ، بينما ميوت يف كل عام من          لتلك الد  انتقاماً

 من املسلمني وقبل أشهر قليلة مات       حجاج بيت اهللا عددٌ   
 كبري  من أبناء املسلمني املسجونني يف أوضاع متردية عددٌ       

بسبب احلريق الذي شب يف سجن احلائر، ويف الفتـرة          
األخرية تكررت حوادث إطالق النار من قبـل قـوات          

د االشتباه الذي يتبني فيما بعـد       األمن على املواطنني جملر   

  االفتتاحية
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مث ال جتد ،  سقيمة يف عقول مريضة أنه مل يكن إال أوهاماً
 مبثل هذه املسائل سـوى      ياً جدِّ من هذه احلكومة اهتماماً   

التصرحيات الفارغة ، وال جتد حماسـبة للمتسـببني ، أو           
معاقبة للمقصرين ، وكيف يكون ذلك واألمر بأيـديهم         

م وفضيحته آخر األمر هي بسببهم      ومنتهاه الدنيوي إليه  
 وغري غائب يف هذا السياق      ،واستهانتهم بدماء املسلمني    

جهود هذه احلكومة اخلبيثة يف إعانة الكفار       
على املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبـا      
يف أفغانستان والعراق وغريمها رغم تظاهرها      
خبدمتهم ومساعدهتم باملسـاعدات املاليـة      

 فهي متدهم بإحدى    ياناًوالغذاء والدواء أح  
يديها برتر يسري من الصدقة املكيلة مبكاييل       
املن واألذى مث تطعنهم من اخللف بيد أنكى        

  . ودموية  وجناسةًوأوجع وأكثر وحشيةً
إننا حني نذكر هبذه القضية نلفت        

أنظار املسلمني إىل حقيقة الواقع ، ونأمل أن        
يكون لدى الناس من الوعي الكـايف مـا         

عون به متييز الغث من السمني مـن        يستطي
أخبار هذه احلكومة العميلة ال سـيما مـا         

وذلـك  يتعلق جبهاد اجملاهدين وعمليـاهتم      
ليفوتوا الفرصة عليها يف تلبيس احلق بالباطل       

حيث مل يبق معها إال ورقة اإلعالم كورقة أخرية بعد أن           
ثبت لديها فشل أجهزهتا األمنية يف وقف املد اجلهـادي          

مالت الشرسة واملستمرة على اجلهـاد كمـا        رغم احل 
تؤكده املصادر املطلعة القريبة من وزارة الداخلية ، لذا ال          

نستبعد أن تقوم وزارة الداخلية أو غريها بإحداث أعماٍل         
ختريبية يف البالد تنسبها للمجاهـدين بغيـة التشـويه          

داف جتمعات  اإلعالمي لصورة اجلهاد النقية وذلك باسته     
ولكن يريدون ليطفئـوا نـور اهللا        و أسواقهم املسلمني أ 

بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ،           
وقد صارت مثل هذه احملاوالت التشويهية حمل شك من         
الناس الذين يدركون تعظيمنـا حلرمـات       
املسلمني ودمائهم وغريتنا عليهـا وعلـى       
أدياهنم كما يدركون سياسـتنا يف القتـال        

كزت على قتال الصليبيني مـع أن       واليت تر 
قتال املرتدين أسهل واسـتهدافهم أيسـر       
وانتشار مواقعهم أكثر وأوضح ، فاجملاهدون      
ما زالوا يتجنبون جنود الطـاغوت قـدر        

 ملـن    عن أنفسهم وردعاً   طاقتهم إال دفاعاً  
عون يف دماء املسلمني    مجترأ منهم فكيف يط   

 من عامة الشعب الذين ال يستطيعون حيلةً      
 املسـلمني    يهتدون سبيال ، ال شك أنَّ      وال

حبمد اهللا سوف يتذكرون هـذه احلقـائق        
ويستطيعون بعد ذلك أن يعرفـوا حجـم        
اجلرمية اليت يرتكبها الطواغيـت بشـناعة       
لتحقيق مآرهبم اخلسيسة ، نسأل اهللا أن يرد        
كيدهم يف حنورهم وأن ينصرنا على من بغـى علينـا ،            

 وعلى آلـه وصـحبه      وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد     
 .أمجعني 
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אאW  

א  
  .هذا الناقض هو ثالث النواقض اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف نواقض اإلسالم ، وقد أمجع عليه أهل العلم يف اجلملة

وص ، والقبول ألحكام اهللا عز وجل ، فمن مل يكفر من كفرهم اهللا فقد ردَّ على اهللا حكمه ومرجع هذا الضابط إىل التصديق بالنص
  .، وامتنع عن العمل به ، وكذَّب خربه وعاند أمره
كمن مل يكفّر من يدعو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، ومن مل يكفِّر النصريية :وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة يف مسائل عدَّة 

  . مل يكفِّر اليهود والنصارى ، وحنو ذلك، ومن
ومن مل يفقه ضوابط هذا الناقض أدَّى به إىل التسلسل يف التكفري ، وهذا ما وقع جلماعات من الغالة أبرزها اجلماعة اإلسالمية 

  .املسلحة يف اجلزائر بعد احنراف مسريهتا ، واليت هادنت الطواغيت لتتفرغ لقتال اجملاهدين يف سبيل اهللا
من مل يكفِّر الكافر فقد يكون ال يعرف حاله ، كمن مل يعلم أنَّ املدعّو تركيا احلمد تلفَّظ مبا تلفَّظ به من الكفر ، فهذا معذوٌر و

  .وليس داخالً يف القاعدة
  : قسام وأمَّا إذا كان يعرف حاله ، فُينظر فيه حبسب الكافر الذي مل يكفِّره أو شك يف كفره أو صحح مذهبه ، وهذا على أ

 أن يكون كفر هذا الكافر من املعلوم بالدين بالضرورة ، ومن مل يعرفه فليس من أهل اإلسالم ، كمن شك يف كفر عباد :األوَّل 
  .األوثان والبوذيني واليهود والنصارى على العموم ، فمن شك يف كفر بعض هؤالء الكفار فهو كافر مثلهم

من الدين بالضرورة ، ولكن النصوص تدل عليه داللة قطعية ، فمن شك يف كفره ُبيِّنت له  أن يكون كفره ليس من املعلوم :الثاين 
عباد القبور الذين يدعوهنا وينذرون هلا وحيجون إليها من املنتسبني إىل اإلسالم ، فمن : النصوص فإن مل يقبلها كفر ، ومثال ذلك 

  .كفرشك يف كفرهم ُبيِّنت له األدلَّة على ذلك فإن مل يكفرهم 
 أن يكون تكفريه حمتمالً للشبهة ، كاحلكام احلاكمني بغري ما أنزل اهللا وحنوهم ، فهؤالء وإن كان كفرهم قطعيا عند من :الثالث 

حقق املسألة ، فإنَّ ورود الشبهة حمتمل فال يكفَّر من مل يكفِّرهم ، إالَّ إن أُقيمت عليه احلجة ، وكٌشفت عنه الشبهة وأزيلت ، 
  . حكم اهللا فيهم هو تكفريهموعرف أنَّ

  . أن يكون تكفريه مسألةً اجتهاديَّةً فيها خالف بني املسلمني :الرابع 
  : وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذا الناقض ثالث صور 

  . من مل يكفِّر الكفَّار ، وهو ما تقدَّم:الصورة األوىل 
ىل ما تقدم ، مقيد بالضوابط نفسها ، فإنَّ من مل يكفِّر الكافَر يكفر لتكذيبه خرب  من شكَّ يف كفرهم ، وهو عائد إ:الصورة الثانية 

  .اهللا ورده له ، ومن شك يف كفر الكافر يكفر لشكه يف خرب اهللا وعدم قبوله له
ما ذكرها اإلمام  من صحح مذهبهم ، وهذه الصورة يف احلقيقة داخلة يف الناقض الرابع التايل هلذا الناقض ، وإنَّ:والصورة الثالثة 

  .هنا ملشاهبتها املسألة ال باعتبارها صورةً من صورها ، وسيأيت احلديث عنها بإذن اهللا
  

  فرحان بن مشهور الرويلي/ وكتبه 
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>אא؟ 
 אאFLEאאאא

א>، אא
  Lא ،א١٨אL١١L١٤٢٤ ،   ،א   

אK אאאאאאא١K  
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا ، ، بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعن فرقها ، وحصر أقواهلا ، فإن هذا له مراجع  حيث النشأة وتارخيهامن فليس املراد هبذه التأمالت السريعة الكالم عن اخلوارج 
اجملاهدين هم  س على الناس بأنلّبنظرة حتقيق إىل َمِن األْوىل بوصف اخلوارج الذين صار الكثري ُيك خاصة ، وإمنا املراد الكالم عليها

ت األمساع واألبصار من مساع وقراءة لقد كلَّ : اخلوارج الذين وردت النصوص بذمهم ، وكثر كالم السلف بعيبهم ؛ فنقول
كثرياً   الذين جياهدون يف سبيله إتباعا ألهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلواعلى أولياء اهللا املقاالت يف شن الغارة املاكرة املتحاملة

   .وضلوا عن سواء السبيل
لرفع رؤوس أهل اإلسالم يف هذا الوقت الذي كاد جنم الدين أن  لقد قامت احلملة املسعورة على وصف اجملاهدين الذين أقامهم اهللا

إرهايب متطرف   فعاملهم جاهل ، وجماهدهم خارجي–ال يسمع الناس هلم  حىت -بأوصاف تشوه مسعتهم  يأفل وعراه أن تفصم
من أهل اإلسالم والسنة الويالت ومل يبق إال فرقة اخلوارج  فاهللا املستعان ، وكأن كل ِفَرق اإلحلاد تعاين! ومتبعهم تكفريي ضال 
وال دعاة  فال علمانية وال رافضة وال صوفية بالد اإلسالم من كل فرق الضالل حماربتهم حىت تصفىَّ  علىفال بد من اجتماٍع

متطرف حينما انضممتم إىل مواالة اليهود والنصارى  نَعم! اإلباحية وهؤالء كلهم ليسوا متطرفني إمنا املتطرف هو اجملاهد فقط 
والزندقة فأين   اإلحلادالعداوة ؛ فصار يف محاية من اهللا أن تدنسه أفكاركم املتدنسة بأوضار والرافضة والصوفية تربأ منكم وأظهر

قبحه ) إهنا تراث ننت ( والسنة وجمالس العلم بقوله  غريتكم على من يسب ذات اإلله ؟ أين غريتكم على من يسب نصوص الكتاب
   .اهللا

املسلمني  املسلمني يف الداخل واخلارج وقد كان صدر قبل سنني من أئمة الشرك األكرب ويعلمه بني  أين غريتكم على من ينشر
يفهمون الواقع فيجتمعون مع جنس هؤالء األراذل  احلكم بكفره ، واآلن انتهى تاريخ التكفري وجاء مشايخ ودكاترة ومفكرون

  ) . اجلهاد( لقمع التطرف 
 عليه من الشرك األكرب وسب الصحابة ولعن أين غريتكم على من حيملون الكتب واملنشورات يف احلرمني وغريمها مبا اشتملت

 بأصوات مرتفعة ومبكربات -ويدعون هبا  فيقرؤوهناكما يّدعون ، اجلبت والطاغوت )   رضي اهللا عنهماأيب بكر وعمر ( الشيخيني
  !املواضع اليت يعتقدون فيها شيئاً من اخلصوصية والفضل ؟  هناك وعند البقيع وعند أُحد وبعض–الصوت 

 ومنذ سنني ْم َما لَْيَس ِفي قُلُوِبِهْم ِبأَلِْسَنِتِه  َيقُولُونَاب والسنة بالد املسلمني اليت يدندن أهلها بتحكيم الكت أين غريتكم على
من القتل  املنكرات اليت تقشعر منها اجللود وتدمى منها األكبادوإقامة احلدود مع ظهور الفواحش  متطاولة ال يعرف أهلها

                                                 
  .نقالً عن منتدى اإلصالح ١
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قول صحابة فقد رَجم اجملتمع إال جمتمع مالئكة فال ن نوالسرقات واخلمور واملخدرات واللواط واالختطاف والسحر والردة وال كأ
  ! وجلَد وقَطَع وأقاد يف القصاص ؟رسـول اهللا 

عليهم أعظم من حزن من ذبح فلذة كبدها يف حجرها من اجملاهدين من علماء وطالب  أين حزنكم على أناس ورجال جيب احلزن
وترمل نساؤهم ، وييتم أطفاهلم  فتراق دماؤهم ،! تهدفوا مسلماً قط وأهل زهد وصالح مل يشهد عليهم مسلم واحد بأهنم اس علم

 اهللا إخوان القردة واخلنازير  جنودالغرية والغضب واحلماس أن تنهد حينما قتل ، يف وقت أرغى الكثري وأزبد ، وكادت املنابر من
شىت بقاع األرض ؛ باهللا كلمة  ه ومطاردهتم يفوغريها ، ويسر اهللا تدمري منشآهتم القائمة على حماربة اإلسالم وأهل يف بالدهم

ن اليهود والنصارى والشيوعيني والرافضة أاإلسالم ويدع أهل األوثان ؟ أم  وجواباً يسألك اهللا عنه يوم تلقاه من الذي يقتل أهل
ون الذين يرخصون نفوسهم اجملاهد أم! فهل من قتل اجملاهدين محاية للطواغيت أقرب شبهاً باخلوارج ! ليسوا عبدة أوثان؟ وحنوهم

  !دفاعاً عن حوزة املسلمني يف كل مكان ؟
القتل وحنو ذلك من الكبائر حىت تصفه بأنه  مسعت جماهداً أو من علماء اجملاهدين يكفر بالزنا أو اللواط أو اخلمور أو الربا أو مىت

هبم  ، تأمل وفكّر فيمن امتألت! فيه شبه اخلوارج ؟يوصف هبا اجملاهدون مث فكر من الذي  خارجي ، ويف املقابل امسع األلقاب اليت
والفواحش وترك الصلوات وأهل الفجور واجملون  وأين سجون أهل الردة والفسق !أليسوا شباب العقيدة واالستقامة ؟! السجون ؟

أو  أن أوقف علماين أو رافضيذا مل ُيعهد لم بنقيض ما يعرفه من احلق ؛ ملاعن منهجه ويتك فكّر حينما ُيجرب العامل حىت يتراجع!. ؟
ـُّنا أحق شبهاً باخلوارج واملتطرفني ؟! صويف من نساء ورجال حىت يتراجع عن ضالالته وكفرياته ولو باللسان جماملة ؟ أين ! فأي

 ومهموأنتم ترون وتعلمون أن النريان اليت استبيحت هبا بالد املسلمني ومزقت هبا حل! ؟ االجتماع للنطق بكلمة احلق واإلنصاف
ومامل ُيذكر أعظم وأطم ما زلتم تقولون  وانتهكت هبا أعراضهم كان وقودها ومددها من حتت أقدامكم ، ومع هذه اجلرائم املتقدمة

 ، اهللا! دستورها الكتاب والسنة ، حنن حمسودون على تطبيق الشريعة يف هذه البالد  بالدنا ُتحكِّم الشريعة ،: وتسمعون من يقول 
والذي نفسي بيده إن كانت هذه املقولة يقوهلا القائل عن صدق )  كَِذباً  كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِهِهْم ِإنْ َيقُولُونَ ِإالَّكَُبَرْت (أكرب 

كشف " كتابه النفيس  باهللا إنـه ال يعرف الشريعة وهو من أحق الناس بكلمة اإلمام اجملدد حينما قال يف واقتنـاع فأقسم
أما ترون شّر اخللق واخلليقة من الرافضة صاروا !! عجباً  ، يا ) ح اهللا َمن أبو جهل أعلم منه بال إله إال اهللافقب: ( "الشبهات 

كيف تكون عقيدته وفكره  وينضمون يف سلك التعليم والتوجيه للذكور واإلناث فباهللا َمن خيرج من تربية رافضي ُمينحون املناصب
خداعة ، ُيخوَّن فيها األميـن ، ويؤمتن اخلائن ، ويتكلم  إن بني يدي الساعة سنني: ( ولكن ال عجب فقد ورد يف احلديث 

وغريه عن أنس ،  أخرجه أمحد) الرجل الفويسق يتكلم يف أمر العامة : ( الرويبضة يارسول اهللا ؟ قـال  ومن: قالوا ) الرويبضـة 
  . ) إذا ُوسد األمر لغري أهله فانتظر الساعة: ( ويف الصحيح 

   اللَُّه ِإالَّ أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ َوَيأَْبى  :مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،واحلمد هللا القائلواحل
   . اهللا على َمن ُبِعث بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا ال ُيشرك به شيئاً وصلى

  .انتهى هـ ١٤٢٤/ ١١/ ١٧ معةاجل / يوم - عبد اهللا بن إبراهيم السعوي/ كتبه 
  

 العقيدة أوالً 
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لعـن  يشيٌء واحد فقط هو الذي جعل أقواماً من تيارات وملل متناحرة متضادة ، تتحد وجتتمع وهي اليت كانت وما تزال                     
 أمورها ، ألف وأربعمائة سنة مضت على مؤمتٍر مماثٍل ُعِقد يف مكة ، اجتمع فيه أشقياء القوم ملناقشـة قضـية      بعضها بعضاً يف بقية   

واحدٍة فقط وإجياد حل جذرٍي هلا ، وهي نفس القضية اليت جيتمع السفهاُء من أجلها اليوم ، إبليس هذه املرة و كتلـك السـابقة                         
ط متلبساً بصورة شيخ جندي بل تلبس وظهر بصور وأشكال متعددة من شـىت بقـاع                تواجد بقوة بآرائه و مقترحاته ومل يكن فق       

بدل الفكر اجلاهلي القدمي الذي     " أمريكًيا متصهيًنا   " اجلزيرة وخمتلف أصقاعها ، والعجيب أيضاً أنه يف هذه املرة كان حيمل فكًرا              
  .كان يف داخله 

  

عد درجة لكنهم حتت ظرٍف ما ، وألجل مصلحٍة ما ، اجتمعوا واتفقوا             فئات متناحرة جًدا ، أناٌس متفرقون إىل أب       .. نعم  
اجتمع الفرقاء على حرهبم واتفقوا ، حرب اجملاهدين املوحدين الذين كفروا بالطاغوت وسفَُّهوا أحالمه ، على أصل واحد ، وهو 

  ... غىن على لياله  جوا عريضة البيان وقدموها للطاغوت ، و يومها كلٌّوإن اختلفوا يف التفاصيل ، مث دبَّ
  

إنَّ فسطاط اإلميان فسطاطٌ نقٌي جداً ال ميكن أن يضم يف داخله تيـاراٍت متنـاحرةً      
، خمتلفة يف األصول ، وإن اتفقت يف بعض الفروع ، لكّنه فقط يضم أهـل                 متضادة متالعنة 

وان ، ويف   اإلميان النقيِّ اخلالص املتفقة أصوهلم على توحيد اهللا وحرب البغي والظلم والعـد            
اللعني ، هو وحده فقط الذي ميكن له احتواء أصحاب األفكار           " بوش  " املقابل فإن فسطاط    

 ولو اختلفت يف    -  مادامت تتوافق يف نقطة واحدة    املتناحرة املتضادة ، والتيارات املتعاكسة      
  .حرب اإلرهاب كما يسموهنا  أو وهي حرب وعداوة اجملاهدين -كل النقاط  

  

 يف دراسة التوصيات اخلتامية للمؤمتر ونقدها أو نقضها ، ألنك إن علمـت              غراقلن يهمنا اإل  
جنـد  .. وحنن حقيقة    دوافع إقامة مثل هذه املؤمترات وأسباهبا توقعت أي شيء يصدر منها ،           

أنفسنا مضطرين للحديث عن أصناِف وتيارات املشاركني يف املؤمتر  ، والذين رغم عداواهتم              
ول واعترافهم بذلك إال أهنم اتفقوا ضد اجملاهدين ، لتعلم مقدار اخليانة            ، واختالفهم يف األص   

اليت حيملها أعضاء املؤمتر يف دواخلهم ، ومقدار اخلطر الذي يشكله اجملاهدون علـى أهـل                
ِلَك َمْن َهلَـَك    َيْه لِ الفساد يف هذا الزمان أًيا كان شكل فسادهم وخبثهم و حىت لو متسحوا بالدين وارتدوا لباس العلِم والدعوة                   

   . َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍة
  

 :   
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حينما نريد أن نصنف املشاركني يف املؤمتر بشكل ليس بالتفصيلي املطول وال باملختصر اجململ فإنَّا لن جنَد أفضل من هذا                    
  - :١التصنيف

كرين واملثقفني والدعاة اإلسالميني والذين ينتمون إىل        وهم جمموعة من املف    أو احلركيون  اإلسالميون الصحويون  :أوالً  
خلفيات منهجيٍة متنوعة من وسطيني ، وسروريني ، وإخوانيني ، يغلب عليهم ادعاء التوجه اإلصالحي وفق أمزجتـهم ونظـرهتم                   

، أما يف جمملهم فهم أضداد       - على األقل أثناء حضور املؤمتر       -اخلاصة ، وهؤالء فيما بينهم غري خمتلفني يف األصول أو متناحرين            
 يف  فالعلمـانيون واضحون ملعظم التصنيفات املشاركة األخرى وجتد ذلك واضًحا  يف أدبياهتم و تصرحياهتم اجلديدة والقدميـة ،                  

 الشـيعة  حيملون فكًرا منحال ورغبة يف تغريب وعلمنة البلد وهم أعداء حقيقيون للمظاهر اإلسالمية ، و                 ٢ مرتدون كفرةنظرهم  
 جامدون صامتون وسبب رئيس يف تأخر وتعطل الـدعوة ، بـل             واملشائخ الرمسيون واجلامية  ك روافٌض ومشركون أجناس ،      كذل

وهكـذا تكـون    ! ورمبا كانوا سبًبا رئيًسا يف زجهم عدة سنوا ت يف السجون أو منعهم وإيقافهم عن إلقاء اخلطب والـدروس                    
  .. تصنيفات التيارات املشاركة يف أنظارهم 

الصنف هو أكثر األصناف خسارة يف املؤمتر فهم إضافة إىل خسائرهم العقدية الفادحة واليت متثلت يف وقوفهم مـع                   وهذا  
طغاة يف وجه اجملاهدين املخلصني ، مل يستطيعوا مترير أبسط املطالب اليت يريدوهنا ، واليت مـن    ر خلق اهللا من علمانيني ورافضة و      ش

 وبرغم كل هذا مل يستطيعوا الوقوف يف وجه بعض املطالب والـيت   لعمل اجلهادي ، وهم أيضاً    أجلها يتأولون وُيَجرِّمون أصحاب ا    
مثل تغيري املناهج ، أو املطالبات املبطنة بتحرير املرأة ، وتغريـب            !!  هتدم جزءاً كبًريا من مكتسباهتم املزعومة        - يف نظرهم    -هي  

طط العلمانيني لتحقيق أهدافهم ومآرهبم يف هذا اجملال ، ولكنَّ األمة بعد دوران             اجملتمع ، واليت كانوا سابقًا حيدثون األمة بطرِق وخ        
عجلة الزمن وجدت أمسائهم يف بيان املؤمتر اخلتامي مناديةً بتنفيذ تلك املطالب و اخلطط ، وال داعي للزعم بأهنم مل يكونوا راضني                      

م الرمسية أن املطالبات يف البيان اخلتامي متثل وجهة النظر املشتركة           عن بعض املطالب ، فهم الذين قالوا يف تصرحياهتم و عرب منصاهت           
   . ٣بني املؤمترين ، وأنَّ على الدولة إجياد آليات فعالةً لتنفيذها

واملصيبة اليت جنوها بأيديهم وحمض إرادهتم ، هي استخدامهم من قبل الكفر والصليبية العاملية كأحجار يف رقعة شطرنج                  
 و العجيب أن هؤالء وبرغم كـل التنـازالت و           ،صاحله الكربى يف املنطقة ،كما سنبني ذلك الحقًا بإذن اهللا           حيركها يف خدمة م   

الطوام اليت قدموها مل يزدادوا إال احتقاًرا وازدراًءا من ِقَبِل املشاركني يف املؤمتر ، أو من جلانه التنظيمية على حٍد سواء ، حيـث مت                         
فقـد  قوطهم من أعني الناس      كما قد يستبعد البعض منهم من املؤمتر القادم وهم أيضا إضافة إىل س             استبعاد بعضهم عن اللقاء الثاين    

 طاغوٍيت حقري ضد إخواهنم اجملاهدين املوحدين يف وقت تزداد فيه جراح األمة ، بسبب خيانات                 اهللا ، ملا وقفوا يف صفٍ      خالفوا أمر 
مل دؤوب إلرضاء الغرب الكافر ، وقد تكشفت اخلطط واتضحت املقاصد اليت            هؤالء احلكام العمالء الذين كانوا وما زالوا يف ع        

يريد العدو الصلييبُّ الكافر حتقيقها يف البلد عن طريق تلك املؤمترات وأمثاِل هؤالء ، ويكفيك أن تعلم مقدار اهلزمية النفسـية الـيت       
يه ممثلون عن التيارات املشاركة ليلقوا كلماهتم اخلتامية أمـام          يعاين منها هؤالء بتأملك املشهد اخلتامي للمؤمتر الثاين والذي وقف ف          

 عبد اهللا واليت تضمنت املطالب اليت يتبناها كل فريق و تيار مبنتهى الصراحة و الوضوح ، بدًءا بالشـيعة و انتـهاءاً                       األبكماألمري  
 ذا بال يف مثل هذا املوقف       اً  أن يقول كالم    - وأتباعه   ن طالبه  على األقل م   –بالعلمانيني ، لكن ممثل اإلسالميني والذي ُينَتظَُر منه         

                                                 
  .املؤمتر ، ومعرفة مغزاه وماذا ُيراد منه ولن خنوض يف  ذكر األمساء وفرزها بشكل تفصيلي لعدم اتساع املقام لذلك ، وعدم وجود فائدة كبرية فاملهم معرفة الوضع واألجواء اليت عقد فيها  -١
 .قبل تعرضهم للسجن السابقة اليت وكتبهم كما يف أطروحاهتم  ٢
  . ذكر هذا موقع اإلسالم اليوم على لسان بعض املشاركني يف املؤمتر الوطين - ٣

 :  
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وهذه الظرف كال املدائح الساذجة الباردة للطواغيت بشكٍل مقزز ومزعج وبدون داٍع أو أي احترام ملشاعر األتبـاع واملريـدين                    
 من أشكال االعتذار املـبطن      وحنن نعتقد أن هذا التصرف الغريب كان شكالً        ، )نا عبد العزيز    لّكُ: ( حىت قال يف هناية قصيدته      

للطاغوت،وإعالن الندم عن بعض التصرفات الطائشة اليت بدرت من بعض الصحويني ، حيثُ تردد أن هذا التيار تسبب يف مشاكل 
  .داخل املؤمتر جراء اإلقصاء والنبذ الذي عاىن منه من تيارات مشاركة أخرى ، واليت رمته بأنه السبب الرئيسي للتطرف و الغلو 

  

علـى  اسب يا معاشر الصحويني بعد تنازالتكم الكبرية واليت قـدمتموها           ماذا جنيتم من مك   ل السؤال الكبري ،     ظ وي
 ال أعتقد أن مكاسبكم جتاوزت لقباً جديداً يضاف إىل أمسائكم على اللوحات اإلعالنية والدعائية                !؟الصحيحة  حساب العقيدة   

  !!! ر الوطين عضٌو مشارٌك يف مؤمتر احلوا: حملاضراتكم 
واهللا إنا حريصون عليكم وعلى عقيدتكم ، وحنن نراكم يف كلِّ يومٍِ يف حاٍل أسوأ من ذي قبل، فمىت تعـون وتعقلـون                       
وختلعون عنكم رداء العصبية احلركية املقيت والرؤية املصلحية الساذجة ، واليت مل تكسبوا منها أيَّ شيٍء سوى مزيٍد من اخلسائر ،                     

 خذوا العقيدة الصحيحة بقوة و أعلنوا براءتكم من الطاغوت ومن كفره وتبعيته للصليب ، فواهللا لن جتدوا مكسًبا و اخلسائر فقط ،
  .أبقى وأنقى من الصدع باحلق وبيان العقيدة الصحيحة ، وجعل أموركم كلها خاضعة ملقاييس الشرع الثابتة اليت ال تتبدل

 العقائدية املطاطة الفضفاضة ،مل يستطيعوا إخفاء اخلطر العقدي احملتمل           أنه حىت الرافضة وهم أصحاب الفكرة      ونذكر هنا 
إن قرار املشاركة يف اللقاء الـوطين  " : حدهم وهو من املشاركني يف املؤمتر قائالً أيف مثل هذه املؤمترات ، وقد صرح من املشاركة   

، )العقيـدة (تلف مناطق السعودية باعتباره أمًرا خيـصُّ        يف خم ) رموز الشيعة (مع   الثاين يف مكة املكرمة جاء بعد تشاورات متعددة       
   " !لعموم الشيعة) كارثة عقائدية(فيه مبثابة  والفشل

  

وهذان الفريقان برغم االختالفات يف األمور التفصيلية فيما خيص اخللفية الفكرية و            :ة   ، واجلاميّ  نئخ الرمسيو املشا :ثانًيا  
ضعهم يف قائمة واحدة نظًرا التفاقهم يف خطوط عريضة هتمنا عند احلديث عن مؤمتر احلـوار ،                 التبعية احلركية ، إال أننا نستطيع و      

 والدفاع عنه وإجياد املـربرات الشـرعية        العملية تتجاوز متثيل النظام احلاكم    حيث أن الرمسيني ال ميلكون مبادئًا حركية يف حياهتم          
 الدينية الرمسية ، أما اجلامية فهم يتفقون كثًريا معهم بتأييد األنظمة الكافرة             للطوام اليت يقوم هبا ، فهم موظفون رمسيون يف األجهزة         

 رئيًسا أًو املرتدة ، و لكنهم يتميزون عنهم باجملاهرة ببغض ومعاداة اإلسالميني احلركيني أو الصحويني والتربؤ منهم وجعل ذلك مبد
"  املطبلني واملدافعني عن األنظمة احلاكمة ، وُينقَـل أن             زمرةم يف   من مبادئهم حىت بعد التراجعات اليت قام هبا الصحويون ودخوهل         

 بأهنم السبب احلقيقي للتفجريات     - الذين كانوا متواجدين يف املؤمتر       –يف املؤمتر األول اهتم الصحويني بأمساء مشائخهم          "املدخلي  
وكان ذلك يف معرض احلديث عن الشيعة الذين        !! م  واضطراب األمن وأن البلد مل تعرف التفجريات واإلرهاب إال بعد أن عرفته           

 بأهنم مشركون كفرة إال أهنم بالرغم من ذلك مل يضروا أمن البلد منذ عرفهم على العكس من أولئك الصحويني             هوصفوا على لسان  
 من التيارات املشـاركة  وهذا الصنف بكاملة مل يربح منذ زمن من إصدار الفتاوى الرمسية ، والفردية اليت تضلل بل وتكفر الكثري        . 

   .أو بعض رؤوس الروافض،  ) حممد علوي مالكي ( يف املؤمتر ، و قد يكون التكفري أحياًنا بالتعيني كحاهلم مع 
  

ُينظَُر  إليهما من بقية املشاركني على أهنما ميثالن التيار          ) الصحوي والرمسي   ( ن  يرا أو التي  نين الصنف يفإن هذ و للمعلومية   
سك بسلفيته ، وال شك أهنا نظرة قاصرة وساذجة وسطحية ، فالسلفية احلقيقية بريئة منهم ، ونشري هنا أن العديد من                     السلفي املتم 

طلبة العلم واملشايخ والذين يف الغالب ال يتبعون لتنظيٍم حركٍي معني ، ولكنهم ُيمثِّلون نسبة ال ُيستهان هبا ، وبـرغم قعـودهم و               
  .م رفضوا الدخول يف املؤمتر ألسباٍب عقدية ِصْرفة تأخرهم عن ركب اجلهاد إال أهن

  

 :   
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 وهؤالء تيارات واضحة املعامل ، تسعى ألهداٍف طائفية معلومة ،           املذاهب البدعية املنحرفة من صوفية ورافضة ،       :ثالثًا  
نهم وبني بقية التيارات املشاركة ،      بي" اآليدلوجية  " وهي تعترب  املؤمتر فرصة ساحنة لتحقيقها ، املهم أن تعلم مقدار العداوة العقدية               

 شبه مشتركة داخل املؤمتر وبالذات فيما خيص قضية حريـة            جعلتهم يشكلون جبهةً   ؛إال أن تقاطع بعض مصاحلهم مع الليرباليني        
جمموعة من املكاسـب     هذا التيار قد ُيَحصِّل      ،األديان أو التعددية الطائفية و املذهبية و تعديل املناهج لتتوافق مع ما يريدون مجيًعا               

يضره من مناهج العقيدة ، أو االنفتاح واحلرية املذهبية اليت سوف متكنه من ممارسـة كفرياتـه                  كتعديل ما  الوقتية أكثر من سابقَِْيه   
  .بعلنية أكثر ، وحتت محاية رمسية ، ألهنم سيكونون يف نظر الدولة مواطنني شرفاء 

جمموعة من أهل التغريب ودعاة االحنالل والسفور والعصرنة ، على اخـتالف يف              ، وهم    العلمانيون والليرباليون  :رابًعا  
االنتماءات املذهبية ، والتوجهات احلركية ، واخللفيات الفكرية ، وكحال التيارات السابقة فإن هذا التيار يف حالة صدام مستمر مع   

 حىت من بـدَّل     – من الوعاظ املتعصبني اجلهلة         وجمموعةً البقية ، فمثالً الصحويون يف نظرهم ال يعدون عن كوهنم ظاهرةً صوتية           
  فهم يف نظرهم يريدون إعادة اجملتمع إىل الوراء ، وهم أيضا وخاصة بعد التراجعات واالحنرافات األخرية                  -منهم وحاد عن اجلادة     

ة للعلمانيني ، واحلقيقة أن هـذا       قد ينافسوهنم يف التقرب من الطاغوت ونيل قسم من كعكته ، واليت كانت يف السابق شبَه خمصص                
التيار يتميز بانتهازيته الفعالة وقدرته على اقتناص الفرص بناًءا على الظروف واألوضاع املختلفة ، وما ذلك إال بسـبب بنيتـهم                     

لكامل هلم مع مـن      واتباع املصلحة ، إضافة إىل االتفاق الفكري ا        ١الفكرية املطاطة واليت ال تنبين على عقيدة ثابتة سوى امليكافيلية         
حيكم البلد وهؤالء قد يكونون أعظم من جيين املكاسب من هذه املؤمترات وإن ادعوا عكس ذلك ، والدليل هو التوافق التام بني ما                       
يقدمونه يف الساحة من أطروحات مع املطالب اليت تضمنها البيان اخلتامي للمؤمتر  ، واليت كأمنا كتبوها بأيديهم أو اليت ال ختتلـف                       

  . عن أيادي أسيادهم األمريكان بشيء قط 
هذه هي التركيبة العقدية للمشاركني يف املؤمتر ، اختالٌف يف كل شيء إال يف حرب اجملاهدين ، ميكنك اآلن أيها القارئ الكرمي أن                       

احلوار الوطين ومـا    اتفق عليه املشاركون يف جلسات       ما" تتوقع مقدار القبح  الذي سينتج من هكذا مؤمتر ، خاصة إذا علمت أن               
  ، ختيلوا شكل هذا الرأي اجملمع  !!" ٢الوطين خلصوا إليه ميثل إمجاًعا من كل املشارب السياسية والفكرية اليت انضوت يف احلوار

عليه من قبل هذه التيارات املتناقضة ، كيف سيكون منفصالً كل االنفصال عن روح الوحي السماوي النقي ، ختيلوا شكل الرأي                     
على قضية مثل حتسني وتطوير املناهج الدينيـة ، أو إذابـة            ) اإلنبطاحيني  (  سيجمع عليه الرافضة و العلمانيني واإلسالميني        الذي

الفروقات املذهبية ، ودعاوى التسامح بني األديان ، أو قضية مثل قضية املرأة ، أو ظاهرة االلتزام الصحيح بالدين اإلسالمي ، أخي                      
ْجِمع الرافضة ، والعلمانيون ، وأهل البدع ، ومجاعة اإلنبطاحيني اإلهنزاميني ، على ضرورة تدريس العقيـدة      القارئ هل تتوقع أن يُ    

أو على ضرورة طـرد     ! أو على ضرورة تطبيق الشريعة كاملة يف خمتلف مرافق احلياة           ! السلفية الصحيحة يف املدارس واجلامعات      
 و واهللا   ،إن هذا أبعد من جنوم الثريا       .. ى حتمية إعالن اجلهاد لتحرير بالد املسلمني        عل املشرك النجس احملتل من أرض اجلزيرة ، أو       

ميينا ال أحنث فيها أهنم لن جيمعوا إال على تغريب البلد ، و طمس العقيدة من قلوب الناس و إبعاد روح الشريعة عن واقع احلياة                   .. 
   .، و حرب اجملاهدين الذين يسعون إلصالح اجملتمع والعامل

بداية حنن لسنا حباجة إىل مناقشة بيان املؤمتر اخلتامي وما جاء فيه و نقض توصياته أو                الإذن أخي الكرمي وكما أسلفت يف       
  .نقدها يكفينا أن ندرك كنه منبع هذه التوصيات وكيف اتُِّفَق عليها لنعلم مقدار القبح الذي ستكون عليه الصورة 

                                                 
  .نسبة إىل ميكافيللي )  الغاية تربر الوسيلة ( وهو املبدأ الغريب  ١
  . يف تصريح لإلسالم اليوم وهو أحد املشاركني يف املؤمتر خالد العجيمي- ٢

 :  
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 نبالغ إذا قلنا أن مثل هذه املؤمترات تعد جداول أعماهلا يف واشنطن ولندن ، ليكون اهلـدف                  أننا ال هو أن نعلم    وشيء آخٌر مهم    
، والصـحفية   منها اإلسراع يف عملية االنفتاح للغرب ، والعلمنة الكاملة للبلد ، بدل أن تظل العلمنة يف الدوائر الرمسية والسياسية                    

د من اجلمل و املطالب اليت طاملا ترددت يف الصحافة الغربية وعلى ألسنة املسؤولني              والدليل أن املتأمل يف البيان اخلتامي وتوصياته جي       
الغربيني مثل تعديل املناهج الدينية ، ومراقبة األنشطة اخلريية ، وقضية املرأة ، واحلرية الطائفية واملذهبية ، وحـوار احلضـارات ،                      

اءت من أشخاص ملتحني أو من أشخاص يرتدون غترة بيضاء أو محراء             إلعالمي ، الفرق أهنا هذه املرة ج      اواالنفتاح االجتماعي و  
أو عمامة سوداء ، بدالً من البنطال والكرافتة ، إهنا حماولة إلقناع األمة أن هذه املطالب ما هي إال                   

فبعد أن كانت مطالبات التغريب تأيت بشـكل فـردي   ! رغباهتا تقدم هبا عنها املثقفون والفضالء   
ليت تظهر أهنا ال متثل إال شرحية من تقدم هبا من مثقفني وسياسـيني ، أصـبحت                 وغري منسق ، وا   

 مطالب الشرحية العظمى من الناس ، واليت لن يكون للطاغوت أي خوٍف من              ١بفضل هذا املؤمتر    
نتائج تطبيقها ، فهل أدركتم ملاذا قلنا إن الصحويني حيققون رغبات وخطط الغـرب يف املنطقـة                 

 يشعروا ، فوجود أمسائهم سيكون سبًبا لقبول تلك املطالب واستساغتها مـن             شعروا بذلك أو مل   
جهت بـالرفض مـن     و لو ت من الغريب أو العلماين مباشرةً     ءجا قبل عامة وسذج الناس ، واليت لو      

اجلميع ، ولكن اسم الشيخ فالن على عريضة تطالب مثالً بتطوير املناهج الدينية والـيت تقتضـي                 
اضيع عقدية جترح شعور العم سام ، أوغريه من املطالب احلساسة، جعـل             بطبيعة احلال حذف مو   

، وال يغرنك الصراخ والعويل من قبل الرافضة والعلمانيني الـذين           " ! جائزة شرًعا   " التوصيات  
يزعمون أن اإلسالميني مرروا ما يريدون من مطالب وفرضوا رأيهم يف املؤمتر فما تلـك واهللا إال                 

عة الناس وإيهامهم أن ما يف العريضة اخلتامية مطالٌب إسالمية أرقـت أهـل              حماولة ماكرة ملخاد  
العلمنة ومن وراءهم ، ويكفيك فقط أن تقرأها مث تقرأ مقاالً من مقاالت العلمانيني أو الرافضـة                 

  .بزعمهم لتعلم مقدار توافق العريضة مع ما يريدون ويطرحون " لإلصالح " الداعية 
لة اخلالف بيننا وبني هؤالء الطواغيت خالف يف األصول كما قال إمامنا الشيخ أسامة بن الدن فال ميكن لنا                    مسا ننبه أنَّ .. أخًريا  

و اليت حتتم علينـا يف      " القرآن  " حبال من األحوال أن نتحاور معهم حتت أي حجة أو دعاوى مصلحية ،  إال بلغة واحدة هي لغة                    
  .ن ارتدوا وخانوا أمة اإلسالم اخليانة الكربى مع الذي" السيف " مثل هذا احلال تطبيق منهج 

  

وإن أي رغبة يف إصالح وضع هذه األمة تنسى أو تتناسى جراحها الغائرة ، واحتالل أقدس مقدساهتا من الصليبيني برضى هـؤالء            
اغوت ، و أنـه ميكـن       الطواغيت ، مث تأيت لترسخ مفهوم الوطنية املقيت ، أو حتاول أن توهم األمة ان اإلصالح يبدأ من باب الط                   

ألمتنا أن تنهض من جديد بغري سبيل اجلهاد ، هي رغبة ليس هلا مكان إال يف عقول أصحاهبا ، فهي باطلة شرًعا وعقالً ، والواقـع           
تَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللِّه َوالَ َرُسوِلِه َوالَ       أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَركُواْ َولَمَّا َيْعلَِم اللُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُْم َولَْم يَ           (.. يرفض هذه وميجها جماً     

   ) .الُْمْؤِمِنَني َوِليَجةً َواللُّه َخِبٌري ِبَما َتْعَملُونَ

                                                 
 . أو على األقل كما يريدون أن يصدقوا هم أو كما يريدون  منا أن نصدق - ١
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رض يف بدايتها صوًرا للمباركني واملهنئني مبناسبة العيد و النجاح الباهر لتنظيمات احلجاج هذا              هي ذاهتا نشرة األخبار اليت عُ     
 خـرب القتلـى واجلرحـى        فيها كر هي نفسها النشرة اليت ذُ     طبلني والراقصني ألجل امللك ،    وٍر للشعراء وللخطباء امل   مع ص  العام ، 

  !! ، يف نفس موسم احلج والذي كانوا ينقلون الصورة املشرقة لنجاحه - إن صدقت إحصائيتهم الرمسية –اخلمسمائة 
توه ، أي بعد ذكر خرب النجاحات الباهرة يف تنظيم موسم احلج            ال تظنوا أن نبأ القتلى جاء على شكل خٍرب عاجل وصل ل           

ولكنها فاحلادثة وقعت هناًرا واالحتفاالت أجريت مبرامسها امللكية يف قصر مىن ، وعلى بعد أمتاٍر فقط من مكان اجملزرة ،                    .. ، كال 
  .، أي بعد احلادثة كانت مساءاً 
 - ، وصور قتلى وجرحى باملئات من مسـلمني ضـعفاء            - خرباً   -اهر  أمامنا خربان متناقضان ، خُرب النجاح الب      .. إذن  

 –ال تظنوا أهنا جمرد حادثة تناقض ..  ، ال تذكرنا إال بصور اجملازر املؤملة اليت ُترتكب شرقًا وغرًبا يف حقِّ إخواننا املسلمني -صوًرا 
ليس تناقضاً وفق املقاييس السلولية ، فالـذين سـامهوا          فهذا  ..  تكررت ، كال     ا يف أخبار وبيانات آل سلول ، واليت طامل        –عادية  

وحرضوا على حصار مسلمي العراق وقصفهم انطالقًا من أراضيهم وقواعدهم ومطاراهتم وقتل أكثر من مليوين طفل وبالغ عراقي                  
ا عسكرًيا هلم ، بل وجهاًدا       هـ ، انتصارً   ١٤١١، مث اعتبار تدمري ملجأ العامرية وغريه من مآسي العراق يف احلرب اخلليجية الثانية               

مقدًسا ضد البعث الكافر ، وإن كان هذا اجلهاد بيد صليبية أو كما مسوهم األصدقاء واحللفاء األمريكان ، فالذين فعلـوا هـذه                       
ردين اجلرائم بل وأشنع من قتٍل اجملاهدين األبطال والعلماء الصادعني ، وقتل من يتعاطف أو يقدم أدىن مساعدة للمجاهدين املطـا                   

 ، والذين أيضاً مل تقم دولتهم إال على حباٍر و أهناٍر من دماء األولياء أو                محود الفراج بكل دم بارد كما فعلوا قبل أيام قليلة فقط مع           
األبرياء اليت سفكت خيانة وغدًرا جملرد كوهنم من قبيلة فالن أو من أسرة فالن اليت ميكن أن تنافسهم على سدة احلكم ، أو مـن                         

ين األتقياء الذين رفضوا جورهم وعمالتهم للغرب ، أقول الذين فعلوا هذه األفاعيل وأكثر بدماء باردة ، لـن يهمهـم أن                      املوحد
  .   يف قتل وجرح املئات – كما حيسبون يف عقوهلم –مباشر  يتسببوا بشكل غري

 موت وجرح مخسمائة مسلم ال ميكـن        : "ونعيد أن اخلربين مل يكونا متناقضني يف ميزاهنم ، فنظرهتم ولسان حاهلم يردد              
اعتباره أبًدا مكدًرا لصفاء النجاح الكبري يف تنظيم احلج ، فمائتني ومخسني ليست شيئًا أمام مليوين حاج سلموا ، وهي ليست شيئاً                       

ر اهللا أن يصطفيهم حمرمني     أمام مليوين عراقي قتلوا بسببنا من قبل، وبسبب إخواننا يف اخليانة من الدول اجملاورة ، ملاذا حنزن لقد قدَّ                  
  !! " إنه جناح باهر فلم يقتل إال مائتني ومخسني فقط ! ملبني ، هل حنسدهم على هذا الفضل ، واملنحة الربانية ؟

إين أتسائل كثًريا عن كيفية ردة فعل اإلعالم السلويل وردة فعل مشاخيه وكالبه لو كان القتلى مخسة وعشرين أمريكيـاً                    
قتلهم يف إحدى املستوطنات ، بل ماذا لو قتل أمريكي واحد برصاصة جماهدٍ موحٍد ، بل ماذا لو قُتل األمريكان                    تسبب اجملاهدون ب  

 عسكرية يف احملـيط األطلنطـي       بارجةيف وزارة دفاٍع يف واشنطن ، أو يف مركز عسكرٍي ، أو اقتصادي هلم يف نييورك ، أو فوق                    
جمة اإلعالمية اليت ستكون من علماء ومشايخ السوء لوصف اجملاهدين باخلوارج ، و             وهي قادمةٌ لغزو بالد اإلسالم ، ما حجم اهل        
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 احلرم ، ومنابر املدينة ، ترمحـاً علـى أرواح           نابراهتامهم بالكفر واملروق ، وكم من التباكي والدموع اليت سوف تسكب على م            
  !! .األبرياء املساملني املعاهدين ، الذين قتلهم األشرار 

بنائها من املسـاكني    أمل جيدوا غضاضة يف االستهتار باألمة ، و أرواح           وٍل بإعالمهم ومشائخهم وسفهائهم   ولكن آل سل  
ون متعجلون وسبب يف احلادثة ، دون أي احترام ملشاعر ذويهم ، بل ملشاعر اُألمَِّة املفجوعِة                فُلَِّخَتامللبني حني اهتموا الضعفاء بأهنم مُ     
أهنم ما : ، ولكن جتاوزوه إىل حد االستهتار بدين اهللا وثوابت عقيدتنا ، حني قال كبار سفهائهم كلها ، ومل يكتفوا بذلك فحسب 

والدولة وفقها بذلت الكثري وستبذل     : " ، مث قالوا    "وعلى املسلم أن يرضى بقضاء اهللا وقدره        " ماتوا إال بسبب قضاء اهللا وقدره ،        
ة  يف وجهة نظرهم املخادعة ال تعدو عن كوهنا قضاًءا وقـدًرا ، ومـن يطالـب                  ، إذن املسأل  ... " حبول اهللا كل مايريح احلجاج      

بالتحقيق أو معاقبة املتسبب ، معترٌض على أقدار اهللا ، أيها العمالء السفهاء حنن نؤمن بقضاء اهللا وقدره ، ولكنا نؤمن بالسـبب                        
لها ال جتزئ عن حماسبة الفاعل ومعاقبته ، وال شك بأن قضاء            واملسبب ، إهنا حادثة واحلادثة هلا ما يسببها إما بإمهال أو تعمد ، وك             

  .اهللا قبل ذلك كله وبعده 
أن قتلى البنتاغون واألبراج ماتوا بقضاء اهللا وقـدره ، و           : حنن نتعجب من ازداوجيتهم يف املعايري ، فلماذا مل يقولوا مثالً            

ا بقضاء اهللا وقدره ،ِلَم يدينون املتسببني هبا ، وال يدينون املتسـببني يف              أهنم ماتو : ملاذا مل يقولوا عن القتلى الصليبيني يف أرض جند          
جمزرة مىن ؟ أم أن أقدار اهللا عندهم ال جتري على أسياد أسيادهم الصليبيني ، ولكنها جتري على ضعفاء املسلمني حـني ميوتـون                        

  !؟...بأخطاء والة أمرهم 
نـه ال  أ مصيبة كبرية جيب أن يعاقب فاعلها ، فكيف هبا و حنن نعلـم   فإهنا؛حىت لو كانت هذه اجملزرة حتصل ألول مرة       

وف أو باملئات سواء يف حرائق تنشب ، أو يف سقوط ودهٍس يف نفس املكان وعلـى نفـس                   ليكاد خيلو موسم حج من قتلى باأل      
ـ       احلجاج يتغريون كل عام ،       : يا آل سلول   اجلسر ، واملتهم بالطبع ، هم احلجاج املساكني ، حسناً           ةو أنتم ثابتون ، والنتيجة ثابت

فكل عام خسائر فادحة ، فهل يكون املتغري املتبدل باستمرار هو السبب الدائم يف مأساة دائمة ، و الثابت الباقي يف املعادلـة هـو                    
سـببون يف   الربيء و املستبعد عن أي اهتام ، هل يكون ماليني احلجاج الصادقني يف أداء عبادهتم والذين يتغريون كـل عـام ، مت                      

  . ، وأنتم بريئون من ذلك كله ، رغم بقاء هيئاتكم وأفرادكم يف اللجان التنظيمية  احلوادث نفسها
 املواكب اليت تزاحم املسـلمني      - كما رأينا    – و رأوا    - كما شاهدنا    –إن املسلمني الذين أدوا فريضة احلج ، شاهدوا         

غ هلا املكان ، ويصلح هلا املسار ، قبل قـدومها        رَّفَاجلمرات املزدمحة ، وكيف يُ    لتدخل حبافالهتا الفخمة ومواكبها امللكية يف منطقة        
من رمي احلصى من نافذة السيارة ، و املسلمون أيًضا رأوا سوء اإلدارة والتنفيـذ خلطـط        " طوال وطويالت العمر    " حىت يتمكن   

ابط الذي سبقه ، فإذا كان احلـج يـدار و           ضن خطة ال  د اخلطة ويبدع فيها ع    يريد أن جيد  " ضابط  " احلج اليت يديرها يف كل عام       
ينظم مبثل هذه العقليات من األمراء والعسكريني أصحاب النفسيات املهترئة ، والطاقات العقلية الضعيفة ، واليت مل يعد هلا هـم إال     

عدهم العسكرية ، وإذا كـان      محاية األمريكان وتأمني املداخل واملخارج إلسكاناهتم ، ووضع اخلطط لطريقة سريهم من وإىل قوا             
  !!املهندسون مشغلون ببناء املوانع العسكرية جملمعات األمريكان ، وتصميم بيوت األمراء ، فماذا يا ترى نرجوا من هؤالء 

 إال أهنا تكشف لنا عن حقائق تردي نظام آل سلول ، وتفككه من داخلـه          اًث و إن كانت مؤذية ومؤملة أحيان      إنَّ مثل هذه األحدا   
 يف زيادة تلك التصدعات وفضحهم على رؤوس األشهاد بإذن اهللا ، وإراحة األمة منـهم                ب اهنياره بإذن اهللا ، بل وتكون سبباً       وقر

ومن خطرهم ، فالذي يتأمل مثالً يف األمر بتشكيل هيئة لتطوير املشاعر يف مكة واملدينة ، والذي جاء بعد ساعاٍت فقط من حادثة                       
، فنحن نعلم وجود وزارة للحج وجلنة عليا للحج ، فما الفائدة من هذه اهليئة ؟ هل هي حماولـة                    اجلمرات ليتعجب أشد العجب     

 :   
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منهم لالستهالك اإلعالمي ؟ أم أهنا إعالن غباء منهم إذ كيف مل يتفطنوا ملثل هذا النوع من اهليئات من عشـرات السـنني ؟ إن                         
العزيز حيث وجدها فرصة ساحنة لسحب الصالحيات من        عبد اهللا بن    املسألة أعمق من ذلك وأبعد ، فالذي أوعز بإنشائها هو عبد          

عبد اجمليد والبقية   ( ومت توكيل أمر املهمة على حلفاء عبد اهللا واجلناح املؤيد له             أخيه نائف والذي يرأس حالًيا اللجنة العليا للحج ،        
 إال يف موسم حج قادم ، لالنتقام        - ر قد ال تتكر   -زيز  يبدوا أن دماء املسلمني املهرقة أضحت فرصة ساحنة ألبناء عبد الع          و،  ...)  

  . من بعضهم البعض
إن على األمة أن تسعى ملعاقبة املتسبب يف مثل هذه اجملازر ، والعمل على منع تكرارها ، يف املشاعر ويف غري املشـاعر ، فـدماء                          

حقق إال بوقفة حازمة وجادة من أبنائها املخلصني ،         املسلمني واحدة وأرواحهم ليست رخيصة حىت يتالعب هبا الطغاة ، وهذا ال يت            
، اجلهاد واإلعـداد    :  الشرعية    التغيري التغيري اجلدي لواقع مؤسف بوسائل    وإعالن الرغبة يف التغيري والتمرد على البغي والعدوان ،          

سان ، فليست القضـية حادثـة       ف والل يوتربية النفس على الصدع باحلق والوقوف يف وجه الظلم الطغيان ، ومقارعة الباطل بالس             
شكل شبه يومي ، بسبب هـؤالء       ب مبىن و اخلليل ، وتتكرر       راً متتد من الصني إىل طنجة ، مرو       واحدة أو مأساة واحدة ولكنها مآس     

 .، فاهللا املستعان ) ولزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلم . ( وخياناهتم 
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                    א  مدامهة حي السلي:املوضوع   
  هـ٧/١٢/١٤٢٤: صوت اجملاهدين يف جزيرة العرب                        التأريخ                         
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ُنواْ َتأْلَُمونَ فَِإنَُّهْم َيأْلَُمونَ كََما َتأْلَمونَ َوَتْرُجونَ ِمَن اللِّه َما الَ َيْرُجونَ َوكَانَ اللُّه َوالَ َتِهُنواْ ِفي اْبِتَغاء الْقَْوِم ِإن َتكُو ﴿
  ﴾  َعِليًما َحِكيًما

  

هـ  أقدمت جمموعة من أفراد املباحث العامة على مدامهة جمموعة مـن             ١٤٢٤ / ١٢ / ٧يف ظهر اليوم اخلميس     
خالد اجلوير الفراج ، حبي السلي يف شرق مدينة الرياض ، وذلك يف متام الساعة الثانية والنصـف                  اجملاهدين يف مرتل األخ     

وحينما شعر اجملاهدون بدخول أفراد املباحث العامة البيت ، أخذ اجملاهدون مواقعهم الدفاعية يف املرتل وحصـل اشـتباك                   
ملباحث وهروب اثنني منهم ، إىل جانب إصابة اثنني مـن  سريع بني املباحث واجملاهدين أدى ذلك إىل مقتل ستة من أفراد ا 

  .اجملاهدين إصابات خفيفة ، وإصابة والد األخ خالد إصابة بليغة ومتكن اجملاهدون بعد ذلك من مغادرة املكان 
  

ر الفراج كان قد مت أسره هو وزوجته وولده الصغري مـن قبـل          هدون بعد ذلك أن األخ خالد اجلوي      وقد علم اجملا  
حث العامة يف أول ظهر اليوم اخلميس ، يف انتهاك صارخ من قبل جهاز املباحث العامة حلرمة األشهر احلرم وترويـع                     املبا

  .اآلمنني من املسلمني واعتقال األبرياء 
  

وإنَّ اجملاهدين هبذه املناسبة يعلنون إصرارهم على املضي يف الطريق وإخراج املشركني من جزيرة العرب رغم كل                 
ليت تواجههم ، ويعدون باإلنتقام من كل من حيارب الدين وأهله ، أو يقف صفاً دفاعياً للقوات الصليبية ، واهللا                    املصاعب ا 

 .   غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

  

 אW 
جاز والدة وزوجة األخ خالد الفراج مث أُفرج عنهم مت احتاستشهد محود الفراج بعد إصابته بساعات معدودة وقد  •

  . يكتفوا بفجيعتهم بوالدهم محود الفراج رمحه اهللا بل زادوا على ذلك حبجز النساء  ملبعد مّدة ، حيث
 الداخلية من القبض على سبعة ه فك اهللا أسره ، أما ما ذكرتاًنا خالدماعدا أخامل يقع أحد من اجملاهدين يف األسر  •

ليس له أساٌس من الصحة ، وهذا يبني مدى التخبط واإلفالس اليت تعاين منه أجهزة املباحث ، حيث مل أشخاص ف
يصرحوا بالقتلى إال بعد أن شاع اخلرب وكُشف أمرهم ، وسربوا شائعة وجود قتلى يف صفوف اجملاهدين ، ونسبوا 

 
   عات وبياناتبمتا
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له حرمة ، وقد اضطروا إىل بيان ا م الذي مل يراعو هترباً من دمه احملّررمحه اهللا إىل اجملاهدين) محود الفراج ( مقتل 
  .العدد احلقيقي للقتلى يف صفوف جنودهم حماولة منهم يف تعمية مقتل محود الفراج على أيديهم 

يتقدم اجملاهدون ألهايل أسرة الفراج ، سائلني اهللا أن يتقبله يف عداد الشهداء يف سبيله وأن خيلف على أهله خبري  •
 ،  هلم يف الدنيا واآلخرةة مصيبتهم ، وأن يستر عوراهتم ، ويؤمن روعاهتم ، وجيعل ما أصاهبم رفعوأن جيريهم يف

  .وأن يقّر أعينهم بنصر اإلسالم وفكاك أسر ابنهم 
ونؤكد أن دمه ودماء اجملاهدين اليت أريقت على جزيرة العرب من أجل إرضاء الصليبيني والدفاع عنهم ، لن تضيع  •

  .وراً وضياء ، ووقوداً ملواصلة اجلهاد والثأر للمسلمني سدى ، بل ستبقى ن
  

  
  

אאWW
 لغرينا ؟نيمتكم ، وشعوبكم ، وجمتمعاتكم ، هل تروننا إال مستذل         تلفتوا حولكم ، وأمعنوا النظر يف حال أ       

 ، وراء شهواتنا ؟ ديست أراضينا ، وانتهكت أعراضنا، وسلبت أموالنا          ني بغري شريعة ربنا ؟ منساق     نيحمكوم
  ..وعطلت شريعة ديننا يف ديارنا 

  اخليانة يف مجيع أوضاعنا ؟هل ترون أحداً قد سلم من مناورات الغصب ، ودسائس االستعمار ، ومؤامرات
 فماذا بقي لنا ؟ وأي كرامة خنادع هبا عقولنا ؟ وأي عزة منين هبا أنفسنا ؟ وأي سالم نبتغيه من عـدونا ؟

مث ملاذا اخلوف ؟ ومم اخلوف ؟ وعالم اخلوف ؟ وإىل مىت اخلوف ؟ فهـل! وأي مصلحة نرجتي حتصيلها ؟    
  !يضر الشاة سلخها بعد ذحبها ؟

FאE 
FאWאE
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   عات وبياناتبمتا
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  :رسالة من 
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  : أما بعد  احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على الضحوك القتال حممد     
 الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم وفضَّلنا على كثري من خلقه ، واحلمد هللا على أن اختارنا للجهاد ورفع رايـة الـدين ،                        فاحلمد هللا 

 يف معاملة الكافرين ، فإنين عندما علمت بأن حكومة آل سلول املرتدة قد نشرت امسي وصوريت ضمن                  والسري على منهاج النيب     
وتذكرت ما  ،  حتققت يف قرارة نفسي أن دين اإلسالم ال يقوم إال على األشالء والدماء والتضحية               حرَّاس العقيدة األبطال األشاوس     

وهذا من التدافع الذي حيصل بني احلق والباطل منذ إرسال الرسـل            ،   وما حصل ملن صدع باحلق       حصل ملن هو خري منَّا حممد       
  .دليل خري قصصهم على ذلك وعليهم السالم 

 إرهـاب    هل إقامة اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل وامتثال أوامره عز وجل وأمر رسوله               : وهو   يف قرارة نفسي  ولكن يراودين سؤال    
  ن ؟وكما يزعم النصارى واملرتد

  هو مقياس اإلرهاب الذي تزعمون ؟  ما إذاً:أقول هلم و
رائيل يف فلسطني وما يقوم به األمريكان يف        هو اسم الذي تقوم به إس      ما: فنقول  ،  ما تزعم أمريكا لعنة اهللا عليهم       فإن كان الرد ك   

  .أفغانستان والعراق وما يقوم به الروس يف الشيشان وغريها كثري من بالد املسلمني ؟ 
َوأَِعدُّواْ لَُهـم مَّـا      : ا فيه وهذا الوصف من اهللا عز وجل قال تعاىل           مب باألخذأمَّا حنن فإرهابنا ُمستمدٌّ من كتاب اهللا الذي أمرنا          

 ، وقال أيضاً سبحانه     َوِلَيِجُدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً   :  ، وقال تعاىل      طَْعُتم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُمْ          اْسَت
 هذا وصف اهللا لعباده املؤمنني وكما قال         ُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاقَ  فَِإذا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فََضْرَب الرِّقَاِب َحتَّى ِإذَا أَثَْخنُتُمو         : وتعاىل  
  ) :  نصرت بالرعب. (  

 املرتدة مل تألُ جهداً يف إرضـاء        حيث أن هذه احلكومة   واعلموا أن نشر امسي وأمساء هؤالء األبطال هو من أجِل إرضاء أمريكا ،              
  .والقول ما قالته أمريكا د اجلهاد فاحلكم ما حكمت به أمريكا أأمريكا من أجل و
  !! يف كل حني تثبت غباءها وتقع يف سوء ختطيطها يف القضاء على اجملاهدين ة وزارة الداخلية السلوليلكن احلمد هللا فإنّ

  تعلمون ملاذا ؟  أ
ا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الـدُّْنَيا         ِإنَّ :  وقال تعاىل     َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللُّه َواللُّه َخْيُر الَْماِكِرينَ      :  قال   ألن اهللا   

   .ُيِريُدونَ أَن ُيطِْفُؤواْ ُنوَر اللِّه ِبأَفَْواِهِهْم َوَيأَْبى اللُّه ِإالَّ أَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ :  وقال عز من قائل  َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد
ال تزال عصابة من أميت ظاهرين على احلق يقاتلون يف سبيل اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت تأتيهم                      : (  قال   وقد

  ) .الساعة وهم على ذلك 
  .هذا أمر اهللا لنا يف إقامة شريعة اجلهاد

 تدل علي هو إقامة اجلهاد الذي حاول أن وتوضع املبالغ املالية الضخمة على من يديل مبعلوماتٍ       من أجله    أطارد   الذيإن كل ذنيب    و
ميحوه الطواغيت من أنفس شباب اإلسالم لكن هيهات فقد انتفض أبناء احلرمني ، وسرى حب اجلهاد يف أرواحهم وأضـاء لـه                      

  . القردة واخلنازير ومن معهم من الطواغيت أن يطفئوا هذا النور إلخوانالقلب فأنَّى 

   عات وبياناتبمتا
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لم من رأس الكفر أمريكا والطواغيت احلكام يدعمون ذلك بكل جهدهم يف فلسطني وأفغانسـتان               العامل اإلسالمي يف دم ونار وظ     
 واألمة دون حـراك وال      والشيشان وأندونيسيا والعراق وكشمري والفلبني وغريها كثري إىل أن امتد الظلم إىل جزيرة رسول اهللا                

  .جميب إال من رحم اهللا 
  ..ريكان وإخواننا األسرى يف أيدي العلوج األم

  . حسبنا اهللا ونعم الوكيل  ؟ أين نصرة املظلوم أين أحاديث فك األسري
  :وأود أن أرسل هذه الرسائل إىل 

أبشروا فقد حتركت جحافل النور لدفع الظلم وإعادة احلق ورفع راية الدين فالدم الـدم               : املستضعفني واألسرى من املسلمني     _ ١
  .ذاقه محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه  أو نذوق ما واهلدم اهلدم فإما النصر

 قـول اهللا  واتذكر:  واجملاهدين يف سبيل اهللا أقول لك   الطامعني يف اجلائزة والوسام الطاغويت الكفري يف حماربة اهللا ورسوله           _ ٢
  :          ِكُْم َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتُخوُنواْ اللَّه َوالرَُّسولَ َوَتُخوُنواْ أََماَنات           فإن أبيتم إال اخليانة فواهللا الذي ال إله غريه 

  . وقد أعذر من أنذر قتلإال اللكم ليس عندنا 
ُهْم َولَقَْد كَرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَملَْنا       يقول اهللا تعاىل      ؟ أيها الشباب إىل مىت هذا الذل واهلوان واالستعباد       : شباب اجلزيرة العربية    _ ٣

  ؟بعد ذلك  فأنت مكرم من اهللا أترضى االستعباد ...ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر
يا شباب الصحوة واهللا مل يكن هذا منهاج أيب القاسم عليه أفضل الصالة والسالم يف الدعوة وإنكار املنكر وقول احلق أين أنتم من                       

  ..) من رأى منكم منكراً : ( حديث 
  .على األذى يف سبيل اهللا ؟أين  قصص االبتالء والصرب 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلُْتْم ِإلَى اَألْرِض أََرِضيُتم ِبالَْحَياِة الـدُّْنَيا                     ون قول اهللا تعاىل     أأما تقر 
 ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ َتُضرُّوُه َشـْيئًا             َيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ      ِمَن اآلِخَرِة فََما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّنْ     

  .  َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
   يف النار وهو َمْن ؟وليس أحد بينه وبني اهللا نسب فعم رسول اهللا 

  .الدين وهو على غري ملة اإلسالم نصر هذا 
فانفروا واقلبوا ظهر اجملن ملن ارتد عن دين اهللا وأظهر الشرك وأيد أهله وأفسد يف األرض فالسعيد من خدم هذا الدين وأرضى رب                       

  .العاملني 
   ..اهللا أكرب..  اهللا أكرب  ..اهللا أكرب 
بط العدو حيث أنه ظهر عجزه يف القدرة على إبادة اجملاهدين وبـذلك              ما قامت به الدولة املرتدة ليدل على عالمات النصر وخت          إنّ

  .تأكد الناس من ضعفه وعدم سيطرهتم هم وأسيادهم على املوقف وما أمرهم إال يف تباب بإذن اهللا تعاىل 
ْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُواْ َحْسـُبَنا اللّـُه َوِنْعـَم          لَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَا         ا فليكن حالك أيها اجملاهد       

 فَانقَلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مَِّن اللِّه َوفَْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم         نزلت يف الصحابة رضي اهللا عنهم  فتشبه هبم حيث كان هلم النصر والظفر                  الَْوِكيلُ
   .اللُّه ذُو فَْضٍل َعِظيٍم ُسوٌء َواتََّبُعواْ ِرْضَوانَ اللِّه َو
 وأكثر من الذكر واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال بشيء قد كتبـه اهللا                     اًفاجعل ارتباطك باهللا قوي   

  .لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك 

   متابعات وبيانات
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قال أنس بـن  ؛ عند اهللا وأن اجلنة غالية فابذل مهجتك ولكن بعد اإلثخان يف عدو اهللا            مهتك وتذكر موعودك     فاشدد عزميتك وقوِّ  
  .أصنع فأثخن يف العدو ونال الشهادة  لريين اهللا ما : النضر 

ال جتزعوا وال هتتموا بل افرحوا واستبشروا وامحدوا اهللا على أن جعل فيكم من ينصر هذا الدين ويتقدم بالشـفاعة                : أهل بييت   _ ٥
  :فيكم بعد إذن رب العاملني فإين مقدم على رب رحيم عزيز جليل ال يرد من دعاه وال خييب من رجاه 

  

  وفرَّق بيننا كأس املنـون  لتقي يف األرض يوماًفإن مل ن
  هبا حييا احلنون مع احلنون  فموعدنا غداً يف دار خلـد

  
  

فواهللا لن خيذل اهللا عبداً أقبل عليه ، وادعوا يل يف             قول القائلني  وأوصيكم بتقوى اهللا يف السر والعلن وارفعوا رؤوسكم وال يهمكم         
  .صالتكم بنصرة الدين واإلثخان يف عدو اهللا من نصارى ومرتدين مث شهادة يف سبيله تقر هبا العني 

مرتـدين  ويهود و نصارى  أرسلها إىل األمريكان ومن كان معهم يف أحناء املعمورة من           : أما الرسالة األخرية ليست ككل الرسائل       
أنـتم ومـن     -لكم قد فضحت    َيهيهات أن تطفئوا روح اجلهاد وقد استشربته أنفسنا وامتثلت ألمر رب العاملني فحِ            : أقول فيها   

  .فقد ظهر عجزكم أمام العامل وهللا احلمد واملنة -يعينكم على تنفيذها 
  

ال وريب بل   ،  ا مطاردون   نفقد تظنون أن  ،   وتفجري    ونارٌ اٌب وتدمري ، وخر   فيها ويلٌ و هذه الرسالة بلون جديد إنه لون الدم         إنَّ
  .حنن لكم طاردون 

 ولو سجنتمونا حىت املوت وأقول لكم بأننا حنن قضاء اهللا وقدره فكيف له تصدون ومنه تفرون فواهللا لو قتلتمونا عن بكرة أبينا
رجن اهللا لكم من أرحام نساء املسلمني مـن يقـتلكم      وليخ،  ولو قتلتم رجالنا ووأدمت نسائنا لكي توقفوا اجلهاد لن تستطيعوا           

  .طفئوا هذا النور إن استطعتم أويشردكم هذا أمر اهللا فاعملوا ما شئتم و
  

  كرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني واهللا أ
  

  

  متابعات وبيانات
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 ... الثأر حق إنَّ.. الثأر 
  محمد بن أحمد السالم/ بقلم 

جملاهدين مـن أرض    حد األخوة ا  تين كلمة أل  عجبأ    
اليمن ملا دار احلديث بيننا عن اجلهاد يف هذا الزمان ، وعـن      
املخذلني واملرجفني ، وعن جراح األمة وكيف مل يهّب هلـا           

 بعد كالمه عن واجـب الشـباب     أبناء األمة ، قال يل األخ     
نعم واهللا صـدق     ] يا أخي ديننا دين رجال    : [ واملسلمني  

دوا اهللا عليه ، فمنـهم مـن        ديننا دين رجال صدقوا ما عاه     
قضى حنبه مدافعاً عن األمة والدين وعبـاد اهللا املسـلمني ،            

  ..ومنهم من ينتظر وهو مالزم لثغور األمة مقارع ألعدائها 
حيملون يف قلوهبم غرية علـى أعـراض        ... ديننا دين رجال  

ويثأرون إلخواهنم وأخـواهتم    تنتهك ، وحرمات تستباح ،      
  ..املظلومني واملضطهدين األسرى واملعتقلني ، و

ديننا ال يعرف الدياثة على األعراض ، أو التعامل مع جـرح      
ال فما واهللا هـذا بفعـل       ..األمة بقلب بارد ، وبال معرض       

  ..الرجال 
 أنتم الرجال الذين بكم تنهض األمة وبنصر        :أيها اجملاهدون   

  .اهللا لكم تندمل اجلراح ، وتتوقف شالالت الدماء 
الذين تثأرون للمسلمني يف كل مكـان ، ال         . .أنتم الرجال   

  ..حتدكم احلدود ، وال متنعكم السدود 
وال يغرنكم قول املرجفني عنكم أنكم أهل محاس وعاطفة ،          
فهكذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم متحمساً للـدين ذا           
عاطفة جياشة جتاه املسلمني ، حيث نقض العهود واملواثيـق          

وقتلهم للرجل  وأة امرأة مسلمة    مع اليهود جّراء كشفهم لس    
فما كان من نيب امللحمة إال أن       .. ها  ألجلاملسلم الذي غار    

  ..جاءهم بالذبح وخبيول اهللا املغرية صبحاً على املشركني 
وما أروع صور الثأر لألمة والدين وأعـراض املسـلمات ،           

  . يرفع الذل ، وُتشفى صدور قوٍم مؤمنني احيث هب
 قصة ذكرها يل أحد اجملاهدين العرب يف        وأذكر يف هذا املقام   

الشيشان واليت تتجلى فيها عظيم غرية صهره اجملاهد علـى          

بينما كانت قوافل املهاجرين    : أعراض املسلمات يقول األخ     
تغادر الشيشان وذلك يف أوائل احلرب كان هنـاك قافلـة           

 من نساء وشيوخ وأطفـال ويف       اًتتكون من مخسني مهاجر   
ش اليت يف   إحدى نقاط التفتي  

الطريق قام أحـد اجلنـود      
 مبحاولة  وصاحٌب له الروس  

لــرتع حجــاب إحــدى 
الفتيات الشيشانيات وكان   
ــد  ــة أح ــذه القافل يف ه
اجملاهدين ، وكان ميشـي     

حيث كانـت   على عكاز   
 نيرجله وإحدى يديه مبتورت

 وكان خيفي معه مسدساً     ،
فلما رأى ما فعل اجلندي مل      

 تصرخ وتستغيث فأخرج    يتحمل املشهد حيث كانت الفتاة    
اجملاهد مسدسة وقتل اجلندي الروسي وزميله فاجتمع عليـه         
اجلنود الروس فقتلوه فلله در هذا اجملاهد الذي مل حيتمل مـا            

َوال َعلَـى   فتاة مسلمة مع أنه معذور شرعاً     رآه من إهانة ل   
 ولكن مع هذا كله     الْأَْعَرِج َحَرٌج َوال َعلَى الَْمِريِض َحَرٌج       

غضبة مضرية هللا رب الربية ، فكان أن دفع نفسـه           غضب  
مقابل احلفاظ على حمارم اهللا وأعراض املسلمات تقبله اهللا يف          
الشهداء ، وبعد هذه احلادثة كف الروس نسبياً عن التحرش          

  ..بقوافل املهاجرين 
وليت الروس قد اكتفوا هبذا بل إهنم أخذوا هذا اجملاهد بعدما           

 وربطومها يف دبابة وسحبومها على      قتلوه هو وأحد اجملاهدين   
األرض وصوروا ذلك املشهد البشع ونشروه يف صـحفهم         
كي خياف منه الناس فال يتعاونوا مع اجملاهدين أو يشاركوهم          

مث ملا تركومها جاء املنافقون إىل أم هذا اجملاهـد الغيـور     …
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 وصايا للمجاهدين 
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الذي لقي اهللا حمتسباً فقالوا هلا متهكمني إن جثة ابنك هناك           
، فردت عليهم بثبات ويقني ال علي فإن ابين         …    يها  إذا أردت 

قد حلق بربه وإين أحتسبه شهيداً وروحه يف اجلنة وافعلوا به           
   .. ما تشاؤون
مثنها الروح رخيصة يف سبيل     .. غرية وأي غرية    .. اهللا أكرب   

اهللا ، سيقول البعض بأنه متعّجل ورمبا تسبب يف مفسدة أكرب 
 بأنه لو حاول الدفاع بالكالم      من املصلحة ، وسيقول البعض    

إىل غري ذلك من مسج الكـالم الـذي         .. واحللول السلمية   
إنّ هذا اجملاهد سيأيت يوم     : إال أنين أقول    .. نسمعه كلّ يوم    

القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك          
 وكفى هبذه املرتلة العظيمة عند اهللا..وجيازيه اهللا اجلزاء األوىف 

  ..فخراً 
أوصيكم مبا قاله أشـرف السـيد الـذي         :  اجملاهدون أيها

  :استشهد يف غزوة شرق الرياض حيث قال يف وصيته 
  :وأوصي إخواين اجملاهدين " 

إليكم يا من قال هلم الناس إن النـاس قـد مجعـوا لكـم               
فاخشوهم فما ازددمت إال إمياًنا وقلتم حسبنا اهللا ونعم الوكيل          

ثـأروا  ا  ..ل مسلم على وجـه األرض     أوصيكم بالثأر لك  
.. إثأروا للشيخ عمر عبـد الـرمحن        ... ألسرانا يف كوبا    

واثاروا للمسلمني يف فلسـطني والشيشـان وأفغانسـتان         
  ...ندونيسيا والفلبني وفوق كل أرض وحتت كل مساء أو

ــق  ــأر ح ــأر إن الث  الث
 قسًما إذا حضـر الـوغى     
ــم  ــت هل ــديارنا ليس  ف
ــا ليســت هــدر  ودماؤن

ــوم ال ــاي ــة يومن  كريه
ــى  ســنعيدها جــذعاً عل
 أسٌد مضت أسـٌد غـدت     
 قسًما سنثأر قـد مضـى     

  

والكفر عربد واسـترق     
 سيصيبهم قتـل وحـرق    
 هنباً تكـون ملـن سـبق      
 ستعيد جمـًدا قـد أبـق      
ــتنفلق  ــاك س ــام هن  ه
 الكفار نقتل مـن مـرق     
ــق ــٍد تنطل ــر أس  يف أث
 عهد التخـاذل والفـرق    

  

  ..رمحك اهللا يا أشرف 

صّدقت فعالك مقالـك ، وثـأرت       فلقد قلت وعملت ، و    
  ..للدين واملسلمني 

  :فيا أيها اجملاهدون 
  ..الثأر للدين وامللّة فقد مزقت كل ممزق .. الثأر 
ألمة املليار اليت تعاقب على ختديرها وتغييبها عـن         .. الثأر  

  ..حقيقة وجودها األعداء واملنافقني 
اب الثأر ألسرانا الذين يكال عليهم صـنوف العـذ        .. الثأر  

  ..واهلوان ، وهم مقيدون بالقيود ، ال حول هلم وال قوة 
يوسف العيريي رمحـه اهللا ،      ) البتار  ( الثأر لشيخنا   .. الثأر  

وتركي الدندين ، وأمحد الدخيل ، وإبراهيم الريس ، ومحود          
    ..  الفراج 

هم تضيع سدى واجعلوا منها نـوراً يبـدد         ءفال تتركوا دما  
 ممن ال   ْمِهِتَمَدرهم من الصليبيني وخَ   ظلمات التيه ، وخذوا بثأ    

  .خالق هلم يف الدنيا واآلخرة 
الثأر ألعراض أخواتنا يف العـراق      ..  الثأر   :أيها اجملاهدون   

الاليت كتب عنهن األسري الشيشاين     .. وأفغانستان والشيشان   
رسالة بدمه على قطعة قماش استطاع إيصاهلا للمجاهـدين         

  :عن ألف خطبة حيث كتب يقول فيها عبارة موجزة تغين 
فلينقذوا املسلمات الاليت   ..إن كان يف األرض مسلمون      " 

 ١ .."قد عراهن الروس يف املعتقالت الروسية يف الشيشان       
  .أال فاثأروا هلن أيها اجملاهدون األشاوس .. مث كررها ثالثاً 

ال يكن النصارى واليهود أغري منكم على بين جلدهتم ، و ال            
  .اً لدينهم منكم يكونوا أشد محاس

    "األعلون إن كنتم مؤمننيأنتم و" 
وأستودعكم اهللا يف هناية هذه السلسة من وصايا للمجاهدين         

خر وصية منها ، سائالً اهللا أن أكون قد سامهت          آ، اليت هذه    
يف النصيحة اليت تبذل للدين وعامة املسلمني ، وأن جيعل ما           

  . والقادر عليه كتب وقرئ حجة لنا ال علينا ، إنه ويل ذلك
  

                                                 
 .نقالً عن الذين وصلتهم تلك الرسالة ) صوت القوقاز ( وردت يف موقع  ١

 وصايا للمجاهدين 
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אWאא  א 
 אאא،א 

אאאא אאא
 א..   

 ، وزادنا من فضله ورفده ، وصالته وسالمه على رسوله وعبده ، وعلـى           بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي أمرنا حبمده        
 أحيي جماهديهم وأحيي قادهتم علـى )  صوت اجلهـاد  (يف جملة فأرحب بإخويت   -:أما بعد ......... آله وصحبه من بعده   

مشاالً ومن خليج فارس شرقاً إىل حبر القلزم  جزيرة العرب من احمليط اهلندي وحبر العرب جنوباً إىل بادية الشام وريف العراق أرض
  .يف مشارق األرض ومغارهبا غرباً كما أحيي بقية املسلمني)  األمحر (

إن اجلميع يعلم أن اجملاهدين وقادة اجملاهدين يف : عن شخصييت احلقيقية فأقول ف املستعار وعدم الكشباالسمابة أما بالنسبة للكت
الذين يتواجدون يف بالدنا وحيكموننا   )الوكالء (وأذناهبم املرتدين ....) أمريكا وبريطانيا(حرب مع الصليبيني واليهود  حالة

الطواغيت قد تفننوا يف إتقان وضع القيود واحلواجز اليت متكنهم من السيطرة عند  ؤالءغصباً وقهراً وظلماً ويعلم كيف أن ه
اجلميع ويدركون أبعادها لذا  أي طارئ ومتكنهم من قهر وإذالل الشعوب املسلمة فنحن إذاً يف حالة حرٍب واضحة يعرفها حدوث

التخفي والتنكر والتمويه والتورية فاجملاهدون يتدربون على املشروعة يف  البد من أن ميارس قادة اجملاهدين وشيوخهم كل الوسائل
السوداء وحواجز املطارات ألهنم ال   عقبة القوائميوذلك ليتمكنوا من ختط) دورة التحرير من قيود الطواغيت(الوثائق  تزوير

 من انطالقاًطنعة صنعها املستعمر للعامل اإلسالمي ألهنم يدركون أهنا حواجز مص يعترفون أصالً بوجود هذه التقسيمات اجلغرافية
أسامة بن إطالقاً فمثالً الشيخ اإلمام  هم احلقيقيةءوكذلك جتدهم دائماً يف ميدان املعارك ال يستخدمون أمسا) فرِّق تسد( قاعدة
  عصاههملالقعقاع يف مأسدة األنصار وجاجي وأيضاً بأيب عبد اهللا وبأيب العصا حل  يف فترة من الفترات كان ُيعرف بأيبالدن

يعرف باسم معتز على ما أذكر والقائد  أيضاً الشيخ الدكتور أمين الظواهري كان) أبو عصا(حىت إن األفغان ينادونه ، باستمرار 
وتقبله يف الشهداء مل يشتهر إال باسم أيب حفص املصري وسامر السويلم إىل يومنا  الكبري حممد عاطف أبو سنة إىل أن قتل رمحه اهللا

  َو٩باسم أيب طالل القامسي شتهر إال باسم خطاب كذلك املهندس طلعت فؤاد قاسم إىل يومنا هذا مل يشتهر إالمل ي هذا
وهو أمثال حبيب الشيخ أسامة  وغريهم من القادة الكبار من عبدالباسط كرمي فك اهللا أسره ُعرف واشتهر باسم رمزي يوسف

 كتب كتباً كثرية  وتقبله شهيداًالعيريي رمحه اهللا بله اهللا شهيداً والشيخ يوسفأيب عبيدة البنشريي تقعلي أمني الرشيدي املكىن ب:
أبو البطل العراقي فك اهللا أسره والشيخ اهلُمام  والقارئ اجملاهد أبو هاجرمنها البتار وصالح الدين وأبوقتيبة املكي بأمساء مستعارة 

 وهذا يف البداية - نشره  يف كفر الدولة السعودية لكواشف اجلليةحني كتب كتاب ا حممد املقدسي عاصم الربقاوي فك اهللا أسره
  حفظه اهللابصري عبد املنعم مصطفى حليمةو حممود أبو عمر فك اهللا أسره وأبوالشيخ أبو قتادة عمر  باسم أيب الرباء النجدي-

ن من هو أبو جندل األزدي أسأل اهللا الثبات تعرفو والقائمة طويلة وإذا كنتم عرفتم األمساء احلقيقية ملن تقدم فسيأيت اليوم الذي
  .حىت املمات

                                                 
 .ن أخباره انقطعت منذ تسليمه إىل طواغيت مصر قاتلهم اهللا فك اهللا أسره إن كان حياً وتقبله اهللا شهيداً إن كان قد قُِنل ، أل ٩

 لقاء مع جماهد
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  ؟ أولئك القادة والشيوخ والعلماء أن تسموا يف فترة من الفترات بأمساء مستعارة  هل ضرَّ- :والسؤال
ثهم أشرطتهم ومقـاالهتم وكتبـهم وحبـو    هم اليوم ُيعرفون للقاصي والداين وللعدو والصديق فهالّ رد خمالفوهم عليهم وعلى مث

 األيام إما بعد مقتله شهيدا بإذن اهللا أو عند أسره أسأل اهللا أال ميكن الطواغيت واتركوكم من أيب جندل إىل أن تعرفوه يف يوم من
  . فأيل منَّا أو عند تغري احلال قريباً بإذن اهللا وهذا

قـادة   وأظن أن من األسباب اليت جتعـل ) الرجال يعرفون باحلق وال يعرف احلق بالرجال(َو) أهله اعرف احلق تعرف(وكما قيل 
 كمـا   –قمعاً فكرياً من ِقبل هذه األنظمة البطاشة         اجملاهدين وشيوخهم يستخدمون األمساء املستعارة أهنم يعيشون يف بلداٍن متارس         

ظمـةٌ  تسجنه وتقتله وتطارده فكيف مبن يرى ويقول بأن هـذه األنظمـة أن   اـ فكل معارض هل–  بن الدن مساها الشيخ أسامة
جلـأوا إىل الكتابـة      وجيب اخلروج عليها هل تتوقعون من هذه األنظمة غري احلبس والبطش والقتل ولذا            ،  هلا   افرةٌ ال شرعية  ـك

  . محالت الصليب والردة يف العطاء ملواجهةلالستمرارأوالً والثاين   املستعار حىت حٍني وذلك للنجاة من هؤالء الطواغيت هذاباالسم
املشروعة اليت ال غبار عليها وقـد    يف العطاء هي من املطالبواالستمرارطلبني التخفي من أنظمة الكفر البطاشة امل وأظن أن هذين

 مث مع وجود وسيلة الشبكة املعلوماتية وانتشـارها بـني   -عن هوية الكاتب   وهي املطالبة بالكشف-جتاوزت األمة هذه املسألة 
  - :وأخرياً أقوليف الكاتب من خالل الطرح املتواصل  املستعار وكسب الثقة سمباالاملألوف هلم الكتابة  الناس أصبح من

موافــق  ال حتقرنَّ الرأي وْهـو
 ىنــفالدُّّر وْهـو أََعّز شيء ُيقَْت

  

ُحكَْم الصواب، وإن أتى من ناقص  
 ما َحـطّ ُرْتَبَته هـوانُ الـغائص

  

א؟אאאא  
 إال هو لكفى     منها األسباب املوجبة للجهاد يف جزيرة العرب كثرية جداً وكل سبب ُيعترب أحد مفاتيح الصراع اليت لو مل يتوفر                 

  .به سبباً موجباً للجهاد إذ أعداء اهللا قد كشروا عن أنياهبم وأظهروا نواياهم وكشفوا خمططاهتم
ب رئيس يف قيام اجلهاد يف جزيرة العرب واألدلة على ذلك كثرية ومتوافرة والبحوث يف                سب فإخراج املشركني من جزيرة العرب    

لكفـى وإين   ) أخرجوا املشركني من جزيرة العـرب      (ذي لب لو مل يكن منها إال حديث النيب          كل  ذلك منتشرة ال ختفى على      
 القارئ أن يطبقه علـى       للذمي وأريد من   تعريفاً اخل وسأورد هنا  ...ألتعجب ممن ال زال يطنطن حول أن هؤالء معاهدون وذميون           

) عدا جزيرة العـرب   (وكذلك اجملوسي وأخُتلف يف غريهم الذي يقيم بدار اإلسالم          ) يهودي أو نصراين    (هو الكتايب    (:األمريكان
  .قارئ أن حيكمولن أطيل يف احلديث هنا ولكن على ال) ويلتزم بأحكام اإلسالم يف املعامالت ويدفع اجلزية عن يٍد وهو صاغر

كلها انطلقت من جزيرة    ... مث.... اجلديدة مبراحلها اليت متت أفغانستان مث العراق مث          ةكيف وقد اجتمع مع ذلك أن احلرب الصليبي       
  ! اخل فهل هؤالء ذميون يا عقالء؟...العرب من قاعدة اخلرج وقاعدة الُعديد والكويت 

  -: كتابه القول املختار يف حكم اإلستعانة بالكفاريقول اإلمام محود العقال الشعييب رمحه اهللا يف
 يف اجلزيرة العربية قد جتاهلت مدلول هذه النصوص فسهلت الطريق لدخول - اليت تدعي اإلسالم    -وملا رأيت بعض احلكومات       (

 املسلمني وهتديد استقرار    اليهود والنصارى إىل اجلزيرة ومكنتهم من اإلقامة فيها وتكديس ترسانات أسلحتهم املتنوعة فيها إلرهاب             
رأيـت  ... الشعوب العربية املسلمة ومهامجتهم باألسلحة الفتاكة واستمرار اهلجمات والضربات العسكرية عليهم من وقت آلخر               

 لزاماً عليَّ أن أبني هذه احلقيقة وفق ما يفهم من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم فكتبت هذا البحث املختصر وضمنته                     

 لقاء مع جماهد
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بعضاً من النصوص الواردة يف القرآن الكرمي ويف السنة املطهرة يف هذا الشأن كما ذكرت فيه مجلة من أقوال علماء األمة الذين أدوا                       
  ). األمانة ووفوا بالعهود اليت أخذها اهللا عليهم فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خرياً

فقهاء األمة وعلمائها على أهنا ال جتوز إقامة اليهود والنصـارى واملشـركني يف              لقد اتفق من يعتد بقوله من         (-:ويقول رمحه اهللا  
جزيرة العرب ال إقامة دائمة وال مؤقتة  ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثالثة أيام للضرورة ، وال جيوز ملسلم أن يـأذن      

 مث أورد   - واآلثار الثابتة عن الصحابة رضوان اهللا علـيهم          معتمدين على األحاديث الصحيحة عن النيب       . هلم يف دخوهلا لإلقامة     
 لليهود والنصارى وغريهـم مـن       زهذه النصوص وغريها مما مل أورده تدل داللة قاطعة على أنه ال جيو             : ( مث قال  -تلك النصوص   

إلحكام حبيث ال ميكـن     الكفار أن يبقوا يف جزيرة العرب وهي كما ترى يف مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح املعىن وا                 
الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ وذلك أهنا خمرجة يف الصحيحني وبعضها يف املسند وبعضها يف السنن وقد اتفـق         

ال العلماء على أن ما اتفق على إخراجه البخاري َومسلم رمحهم اهللا أنه يفيد العلم اليقيين ألن األمة تلقته بالقبول والتصديق فال جم                     
للطعن فيما اتفق عليه البخاري َو مسلم ، وأما عدم جواز تأويلها فذلك ألجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكوهنا نصاً يف املوضوع                     
ال حيتمل لفظها معىن غري املعىن الظاهر منها وما كان كذلك فال يصح تأويله عند علماء األصول وغريهم من العلماء إمنا الذي جيوز    

ص هو الذي يكون لفظه حمتمالً ملعنيني فريجح أحدمها ألجل قرينة حتف به ، أما كوهنا حمكمة وغري قابلة للنسـخ                     تأويله من النصو  
كـان  : "  أمر وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب يف آخر حياته كما روى اإلمام أمحد عن عائشة أهنا قالت                   فألجل أن النيب    

أنه مسع عمر   : وكما قال اإلمام مالك رمحه اهللا يف املوطأ         ) رك جبزيرة العرب دينان     ال يت : (  أنه قال    آخر ما عهد به رسول اهللا       
قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض :  أنه قالكان آخر ما تكلم به رسول اهللا : ( يقول 

  .هـ . أ...) بذلكة تأخر تأريخ تكلمه فإذا كان األمر كذلك فدعوى النسخ غري واردة ملعرف) العرب 
وعطلت العمل باحلـدود واألحكـام    .. ومن األسباب املوجبة للجهاد إزالة أنظمة الكفر والردة اليت حكمت بغري مبا أنزل اهللا   

وشرَّعت التشريع املضاهي لشرع اهللا تعاىل ونسبت لنفسها   .. واحتكمت إىل شرائع الكفر الطاغوتية من دون شرع اهللا          .. الشرعية  
فة ومتنوعـة   وحاربت اهللا ورسوله واملؤمنني بأساليب خمتل     .. وحلَّلت احلرام وحرَّمت احلالل     ..كثرياً من خصائص وصفات اإلهلية      

وصدَّت الناس عن دين اهللا تعاىل، وعن التوحيد اخلالص مبكر الليل والنهار من أجـل أن يتحقـق هلـم ذلـك                      .. ترغيباً وترهيباً   
وباركت الشرك األكرب وأقرَّته ومل ُتغريه، ..وسِخرْت من دين اهللا ومن أوليائه ..وكرهت ما أنزل اهللا من الدين والتوحيد واجلهاد ..

ودخلت حىت العظم يف مواالة أعداء األمة من اليهود والنصارى وخدمتهم وخدمت مصـاحلهم وذادت               .. مسحت بتغيريه أو حىت   
  ؟ اخل ولكل فقرة من هذه الفقرات عشرات األدلة من الكتاب والسنة فكيف هبا وقد اجتمعت كلها يف هذه األنظمة الكافرة..عنهم

 وقـد كتبـت يف ذلـك كتابـاً          ب من سجون هؤالء الطواغيت يف جزيرة العر       ومن األسباب املوجبة للجهاد استنقاذ أسرانا     
وذكرت فيه عشرات القصص ملا جيري إلخواننا املأسـورين         )  وجوب استنقاذ املستضعفني من سجون الطواغيت واملرتدين      (بعنوان

الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َوالِْولَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا        َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه وَ        : فك اهللا أسرهم يقول اهللا تعاىل     
: ( يقول سـيد قطـب رمحـه اهللا      اأَْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِليا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريً               

يف تقعدون عن القتال يف سبيل اهللا واستنقاذ هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ؟ هؤالء الذين ترسم صورهم يف                    وك
هؤالء الذين يعانون أشد احملنة والفتنـة ألهنـم         .. مشهد مثري حلمية املسلم، وكرامة املؤمن، ولعاطفة الرمحة اإلنسانية على اإلطالق          

دهتم، والفتنة يف دينهم، واحملنة يف العقيدة أشد من احملنة يف املال واألرض والعرض ألهنا حمنة يف أخص خصائص                   يعانون احملنة يف عقي   
  ). الوجود اإلنساين، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق املال واألرض
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إذا : ربات ، وقد قال بعض العلمـاء        وإنقاذ أسرى املسلمني من أيدي الكفار من أفضل الق         : (وقال العز بن عبد السالم رمحه اهللا      
  ).  !أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتاهلم حىت خنلصه أو نبيدهم ، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثرياً من املسلمني ؟

ن أعراضنا وعـن    ومن األسباب املوجبة للجهاد إقامة دولة اإلسالم واستعادة أموال املسلمني املنهوبة والدفاع عن أموالنا وع              
 وهذه كلها من جهاد الدفع ولذا علينا أن حنرك أمتنا املسلمة لكي تذود عن كل ما سبق                  أراضينا وعن حبارنا وقبل ذلك عن ديننا      

  .واهللا أعلم

 אאאFאאאE
אא؟אא؟אא

  א؟
بطبعته األوىل والثانية فهو من أشهر الكتب اليت مت تداوهلا يف           )  الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط املباحث       (بالنسبة لكتاب   
وقـد  )  أسامة بن الدن جمدد الزمان وقاهر األمريكان       (وكتاب  )  ةالكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودي      (اإلنترنت مع كتاب    

أثار هذا الكتاب بفضل اهللا عز وجل ردوداً طيبة بني طلبة العلم وشباب اإلسالم وأثار أيضاً ردوداً عنيفة بني أنصار الطواغيت حىت                      
مد العوضي يف جريدة الراية الكويتية حيث       إن بعض مشايخ الكويت اجتمعوا بصباح األمحد يف الكويت ملناقشته كما ذكر ذلك حم             

كان الدكتور طارق الطواري والدكتور عادل الصبيح يستعدان للقـاء          !  ......شر... خواطر قلم دوام الظلم      : (قال حتت عنوان  
عن حـق   الشيخ صباح األمحد خبصوص التجاوزات اليت دفعت بعض الشباب الكوييت املظلوم إىل أن يستفيت بعض أساتذة الشريعة                  

وكادت )  الباحث يف جواز قتل املباحث     (اإلنسان يف أخذ مظلمته بيده مادياً إذا مل جيد من ينصفه من خصمه، وانتشرت مذكرة                
دخل الدكتوران على الشيخ صباح ومعهما أدلة وصور ومذكرات خطرية تنذر خبطر وفتنة متـزق الدولـة                 ، الفاس تقع يف الرأس   

  .طى الشيخ صباح أوامره لفتح ملف التحقيق يف هذه االنتهاكاتوأع، بسبب ممارسات أمن الدولة
قلت سأذهب إىل وزير التربية     ، ، وسألته هل رجعت إىل دراستك، قال ال        املعذب الربيء  ) ف (قبل مخسة أيام لقيت الشاب      

، فقد أعطيت وزير    ) ملباحثالباحث يف قتل ا    (أما املذكرة اخلطرية اليت بدأت تنتشر يف اخلليج وسحبت من اإلنترنت            ملوضوعك،  
مل نرى أي رد     ). (  املعتوق نسخة منها قبل أن يكون وزيرا بشهور لنقضها كما يقوم الدكتور الطواري بتفنيدها              األوقاف عبد اهللا  

  ) !!أو تفنيد
 الباحث  والكتب اليت توزع بشكل كبري كتاب      :(-!!! حسب زعمها مع تكفريي تائب     -وجاء يف جريدة اجلزيرة يف حوار أجرته        

  ). يف حكم قتل أفراد وضباط املباحث الذي جييز قتل رجال األمن
والكتاب فعالً انتشر انتشار النار يف اهلشيم وأثار بلبلةً يف أوساط املباحث وبدأ كثٌري منهم خياف من القتل وهو كما تعلمـون           

 َوإمجاعات أهل العلم    اهللا ويف سنة حممد     يبني حكم املباحث ويشرح طبيعة عملهم وعمل اجليوش املعاصرة وحكمهم يف كتاب             
كما يبني بعض املسائل مثل مسألة العدو الصائل ومسألة مدامهة املنازل وفيه بعض الوصايا القيمة للمجاهدين وكان سبب تأليفه ما                    

ضـحت  هــ فو ١٤٢٣جرى من مطاردات للمجاهدين يف أرجاء اجلزيرة العربية وبالذات حدث الشفا يف شهر رمضان من عام        
 وكالم فقهاء وعلماء املسلمني وقد ذكرت ما يقرب من عشرين دليالً على ذلك مث أكـدت                 حكمهم من كتاب اهللا وسنة نبيه       

  : يف احلديث يف مثل هذه املسائل ومهاقاعدتني مهمتنيعلى 
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أن (وبعبارة أخـرى    ) بأن تبني املوانع إمنا جيب يف املقدور عليه، وال جيب يف املمتنع أو احملار              (-:القاعدة األوىل    -١
  ).الفـرد يف الطائفة املمتنعة عن القدرة له حكم رءوس الطائفة

املانعية (  أن شروط التكفري وموانعه وأسبابه ال تثبت وتعترب إال بدليل شرعي معترب أو مبعىن آخر                 - :القاعدة الثانية  -٢
 والشروط واألسباب كل ذلك من األحكام       فاملوانع) والشرطية وكذلك السببية البد إلثباهتا واعتبارها دليل شرعي       

 .الشرعية الوضعية اليت وضعتها الشريعة بتوقيف
والذي يقول فيه عندما سئل عن عسـكر التتـار          ) ٢٨/٥٣٠(ونقلت كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا من جمموع الفتاوى            

 من النصارى واملشركني، وعلى قوم منتسـبني    فهؤالء القوم املسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار         ( -:وحكم جهادهم 
إىل اإلسالم وهم مجهور العسكر ينطقون بالشهادتني إذا طُلبت منهم، ويعظمون الرسول، وليس فيهم من ُيصلي إال قليل جـداً،                    

اإلسالم وصوم رمضان أكثر فيهم من الصالة، واملسلم عندهم أعظم من غريه، وللصاحلني من املسلمني عندهم قدر، وعندهم من                   
بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الذي عليه عامتهم والذي ُيقاتلون متضمن لترك كثري من شرائع اإلسالم أو أكثرهـا فـإهنم أوالً                      
يوجبون اإلسالم وال ُيقاتلون من تركه، بل من قاتل على دولة املغول عظموه وتركوه وإن كان كافراً عدواً هللا ورسوله، وكل من                      

  .ول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار املسلمنيخرج عن دولة املغ
فال ُيجاهدون الكفار وال ُيلزمون أهل الكتاب باجلزية والصغار، وال ينهون أحداً من عسكرهم أن يعبد ما شاء من مشس أو قمر أو                       

  ..! هم مبرتلة الفاسق يف املسلمنيغري ذلك، بل الظاهر من سريهتم أن املسلم عندهم مبرتلة العدل أو الرجل الصاحل، والكافر عند
وكذلك عامتهم ال حيرمون دماء املسلمني وأمواهلم إال أن ينهاهم عنها سلطاهنم؛ أي ال يلتزمون تركها، وإذا هناهم عنها أو عـن                      

 بـل حيكمـون     غريها أطاعوه لكونه سلطاناً ال مبجرد الدين، وعامتهم ال يلتزمون الواجبات، وال يلتزمون احلكم بينهم حبكم اهللا،                
  ..! بأوضاع هلم توافق اإلسالم تارةً وختالف أخرى

وقتال هذا الضرب واجب بإمجاع املسلمني، وما يشك يف ذلك من عرف دين اإلسالم وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي                     
  .هـ.أ) هم عليه ودين اإلسالم ال جيتمعان أبداً

رون أنه من باب السياسة الشرعية أن ال يكون هؤالء اجلنـد هـدفاً دائمـاً                وقد نبهت إىل أن أمراء اجلهاد واجملاهدين قد ي        
للمجاهدين إال يف حالة الدفاع عن النفس، وأن يكون العمل كله موجهاً إىل رؤوس الكفر وأئمة الطغيان أصحاب القـرار مثـل                      

 فلذا توجه اجلهـود     فمىت َسقَطَْت َسقَطُواْ  كا  فدول الردة هذه بقاءها مرتبط بإهلهم أمري      ... الرؤساء وكبار الوزراء وما شابه ذلك       
على إمام الكفر الكبري ويأيت دور هؤالء وهو خالف ليس يف أصل املشروعية وإمنا يف التكتيك العسكري ومبن نبدأ أوالً وال ينكـر         

سلمني، وبأذاه الشديد   على من قاتلهم واستهدفهم ولكن من ُعرف من اجلنود أو من ذوي الرتب الصغرية بشدة عدائه لإلسالم وامل                 
ُيقصد بعينه وُيزال لتزول معه فتنته للعباد، وال يتشفع له كونه جندي أو من ذوي الرتب الصغرية، فكم من صاحب                    .. للمسلمني  

  ..!رتبة صغرية اشتدت فتنته على العباد أكثر من أسياده وزعمائه الكبار 
أنظمـة الـردة   (وعدٌو داخلـي  ) الصليب وأهله( أن هناك عدٌو خارجي لرأيتم....ولو تأملتم حال أفغانستان والشيشان والعراق  

  .ويف كل امليادين جتدون استهداف هذا وذاك وال بد ومل ينكر هذا أحٌد فكذلك احلال يف جزيرة العرب ) وأنصارها
صٍل مـبين علـى     صفحات وكنت أمتىن ممن خيالف يف مثل هذا املسألة أن يقوم بكتابة رٍد علمي مؤ              ) ١١٠(والكتاب يقع يف    

 ولكن لألسف ليس لدى شيوخ آل سلول إال الصياح والتشغيب والقمع الفكـري لكـل خمـالفيهم                  كتاب اهللا وسنة رسوله     
وصكوك الرمحة والغفران للطواغيت وأنصارهم وصكوك اللعنة واجلحيم ملن خالف آل سلول حىت إن مفتيهم أصـدر فتـوى يف                    
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هذا باطل وكذب وافتراء على اهللا، هذه       : (ما يلي ) ١٢٨٤١(ا يف جريدة الرياض العدد      الكتاب ورد عليه يف سطرين بأنْ قال كم       
  ....)!!.املقالة ال تصدر من قلب فيه إميان

!! صفحات يف سطرين ؟   ) ١١٠(وأنا أسأل كل من يقرأ هذه اجمللة هل من املقبول أن يقوَم شخٌص بالرد على كتاٍب يقع يف                   
اإلميان بدون تبني شروط وانتفاء موانع؟ وهل حنن الذين نكفر بال علم وبرهان أم هـم شـيوخ                  وحيكم على املؤلف بالكفر وعدم      

السلطان؟ وهذا املوقف يذكرين مبوقف ذلك الشيخ السلطاين اآلخر والذي ذكر قصته أبو قتادة فك اهللا أسره إذ قال يف مقـاالت                      
  -):٩(بني منهجني املقال رقم 

ويقصد به الشيخ الصادع باحلق أبـا        ) ( الكواشف اجللّية يف كفر الّدولة الّسعودية      (باً ّمساه   ألّف بعض الّشباب املوّحد كتا      (
وجبهود بعض الّشباب اجملاهد دخل     )  سنة تقريباً ٣٢هـ وسّنه يف ذاك الوقت      ١٤١٠حممد املقدسي فك اهللا أسره وقد ألفه يف عام          

ذكياء أن يقدمه هدّية لبعض الّشيوخ ـ شيخ ِعلم ال شيخ عشـرية ـ    هذا الكتاب أرض اجلزيرة، وتداوله الّناس، وحاول بعض األ
دخلت علـى الّشـيخ يف جملسـه،    : ليطّلع عليه، ويفيد منه، وإذا كان له بعض املالحظات لينتفع كاتبه هبا فليذكرها، قال الراوي     

قذف، غضب غضبة مل تعهد منه، مثّ ركض        ، انتفض الّشيخ، أرغى وأزبد، شتم و      ) عنوانه (وناولته الكتاب، نظر الّشيخ إىل طّرته       
، وخفّفـوا    ، قام احلضور وهّدؤوا الّشيخ     ، وأُخرب الوزير هبذا الكتاب ليقضي عليه       اآلن سأّتصل بوزارة الّداخلية   : إىل الّتلفون قائالً  

: وجَّه إىل احلضور قـائالً    من غضبه، ومارسوا كلّ أصناف املهدِّئات حّتى سكن غضب الّشيخ، جلس الّشيخ على املقعد الوثري مثَّ ت                
إنَّك بتأليف هذا الكتاب كفرت باهللا      : من كان منكم يعرف مؤلِّف الكتاب فليخربه أنِّي أحكم عليه أنَّه كافر باهللا العظيم، قولوا له               

لّشاّب توجـه   ، هذا ا   ، لكنَّ ردَّهم لرشدهم شابٌّ جريء      َوِجم احلضور هلول املفاجأة، ودارت هبم رؤوسهم      : العظيم، قال الّراوي  
وانتـهت  !!! ال، مل أقرأه، وال أريد قراءتـه      : شيخنا هل قرأت الكتاب من قبل؟ ردَّ الشَّيخ قائالً        : لشيخ العلم، وعلََم الّدنيا سائالً    

و كان كافرا،   نعم إنَّها سلفّية، ولكنَّها سلفّية زادت إىل أركان اإلميان ركناً جديداً، هو اإلميان بكلِّ سلفّي حّتى ول                . احلكاية املرسلة 
العكيـدة  : ، وتسـتطيع أن تنطقهـا     )العقيدة الصَّـحيحة  : (حىت لو كان هذا السَّلفّي هو آل سعود، ألنَّ آل سعود من أصحاب            

  هـ.أ) الّصحيحة
وعندما خـرج اللـص     !!! ومن العجائب أن شيوخ آل سلول لطاملا صاحوا وأرغوا أن التكفري ال يكون إال من كبار العلماء                

وكذلك عندما خرج التالف نايف وكفر كل أعضاء        !! بن عبد اإلجنليز وكَفَّر الشيخ أسامة مل يقولوا كلمتهم تلك         اجلاهل سلطان   
  !!.تنظيم القاعدة مل يتحرك هؤالء الشيوخ الُعجز ومل ينبسوا ببنت شفه

  
אאא 
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 على التساؤل الذي قبله ، فمن ضمن املكاسب الشرعية اليت ُيطالب باحملافظة ٌعهذا التساؤل متفرِّ
  .ال اليت يبذهلا احملسنون إىل اجملاهدين يف أحناء العاملعليها األمو

وقد بدأ هذا التساؤل يطرح نفسه حني بدأ التشديد على جتفيف منابع اإلرهاب وحماصرة رؤوس األموال اليت خيشى الصليبيون من 
  .دعمها للجهاد يف سبيل اهللا

نَّما املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا ، يا أيها الذين آمنوا إ﴿: وقد قال اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي 
  .﴾وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء إن اهللا عليم حكيم

ففي اآلية أمر من اهللا عز وجل بإخراج املشركني ، ومنعهم من دخول املسجد احلرام بعد ذلك العام ، وبني اهللا عز وجل للمسلمني 
م من فضله فال خيافوا الفقر إذا منعوا جتار املشركني من دخول املسجد احلرام ، وسائر املشركني الذين يشترون من جتار أنَّه سيغنيه

املسلمني يف املوسم ، وهذا موجه إىل كل من يتهاون يف أمر من أوامر اهللا وخيشى الفقر ، وإذا كان اهللا هو الرازق ، وسيغين 
  .لشخصية ، فكيف بأموال اجلهاد يف سبيل اهللا ، وما ُيحتاج إليه يف رفع راية ال إله إال اهللاملسلمني من فضله يف أمواهلم ا

فمن خاف العيلة والفقر فليمض ألمر اهللا عز وجل ، وسيغنيه اهللا من فضله وال خيف ، ومن خاف أن يتوقف دعم جبهة جهادية 
  .شاءفليسر يف طريقه وال خيش عيلة فسوف يفتح اهللا للمجاهدين مبا 

فليس جانب الدعم املادي حجة ُيّتكأ عليها يف التوقف عن القيام مبا أوجبه اهللا عز وجل على عباده ، واهللا عز وجل بيده مقاليد 
  .كل شيء وهو املعطي املانع

وفوق ذلك فال شك يف أن الطواغيت ضد كل جهاد وكل جماهد ، فهذا الشيء الذي يسمونه ويل العهد يصف اجملاهدين يف 
شيشان بأهنم إرهابيون ، وهو وإخوانه يصفون اجملاهدين يف أفغانستان باإلرهاب ، والسجون مألى بالذين سجنوا بتهمة اإلرهاب ال

سواء كانوا ممن جاهد يف أفغانستان أو البوسنة أو الشيشان أو غريها ، والطواغيُت أعضاء يف احللف العاملي ملكافحة اإلرهاب ، 
ردون من ليس هلم إال دعم اجملاهدين يف الشيشان أو العراق ، ويعملون على خنق مجيع مصادر األموال ، وحنن نراهم يتعقبون ويطا

فال يتوهم من يعمل على مجع التربعات للشيشان والعراق فقط على سبيل املثال أنَّ الطواغيَت سيتركونه وشأنه ، بل هو عدوٌّ هلم 
  .﴾والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴿وهم عدو له 

ع نايف الطاغوت يف وال يظن ظانٌّ أن هذا األمر جديد بعد احلادي عشر من سبتمرب ، أو بعد تفجريات الرياض ، بل قد وقَّ
اجتماعات وزراء الداخلية العرب اليت سبقت احلادي عشر من سبتمرب على قوانني تتضمن حماصرة اجلمعيات اخلريية اإلغاثية 

سم آل سلول يف األحداث األخرية ، كبندر بن سلطان وتركي الفيصل ونايف بن عبد العزيز وإغالقها ، وهبذا اعترف من تكلم با
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وا يعملون يف العلن أأنَّ العمالء بد: وغريهم ، كل ما حدث بعد احلادي عشر من سبتمرب ، وبعد تفجريات الرياض بصورة أكرب 
  .بعد أن كانوا يكيدون لألمة من وراء احلُُجب

ات والقبض على فاعلي اخلري وجامعي التربعات مسألة وقت فقط ، ومع ذلك فالذين قبض عليهم آل سلول فاملسألة يف التربع
وأودعوهم السجون قبل تفجريات الرياض وبعدها ليسوا فقط من اجملاهدين يف أفغانستان أو املتهمني باالنتماء للقاعدة ، بل فيهم 

لبوسنة ، بل ومؤخًرا من ذهب إىل العراق وعلمت عنه حكومة آل سلول تودعه من اجملاهدين يف الشيشان ، ومن مل جياهد إال يف ا
  .السجون وتطارده مىت رجع إىل البالد

  : مث لو نظرنا نظرة حتليلية إىل مصادر التربعات اليت يتلقاها اجملاهدون يف املدة املاضية ، لوجدناها على ثالثة أقسام 
واملدارس وغريها ، فهذه توقفت منذ أعلنت أمريكا سقوط الطالبان ، واستطاع آل تربعات عامة ، من املساجد  : األول القسم

  .سلول منعها بالقوة وسد أبواهبا
 تربعات شخصية يدفعها بعض فاعلي اخلري من التجار إىل معارفهم ومن يأتيهم من اجملاهدين ؛ فهؤالء توقفوا خوفًا :القسم الثاين 

  . جملس الشورى بعقوبة داعم اإلرهاب بسجنه مخسة عشر عاًما ، إضافةً إىل غرامٍة ماليةقبل حرب العراق ، وبعد أن صدر قرار
 مصادر مالية خاصةٌ ، وهذه كما هو معلوم ال تتأثر بإذن اهللا باألحداث ، وهي مستمرة منذ بدأ اجلهاد بصور :القسم الثالث 

  .رية بفضل اهللا وتوفيقهخمتلفة ، ومل تنقطع حىت مع بداية حرب العراق ، وهي إىل اليوم جا
فالقسم األول والثاين متكن الطواغيت من إيقافهما وسد باهبما ومنع اجملاهدين يف أحناء العامل منهما ، وال يؤثر العمل اجلهادي 

  .عليهما
يف حرب لن يتمكن الطواغيت بوعيدهم وإرهاهبم من إيقافه بإذن اهللا ، مهما تشدقوا بالدعاوى والتهديدات : والقسم الثالث 

  .اإلرهاب وجتفيف منابعه
وهناك جانب مهم يف كثري ممن توقفوا خوفًا بعد هتديدات الطواغيت عن دعم اجملاهدين ، وهو أنَّ مثل هذا النوع من التأثر غالًبا 

ذين يكون وقتيا بدافع طبيعي من اخلوف ، وإذا مرت مدة بسيطة تكيف الناس نفسيا مع ظروف احلرب ، وعاد الداعمون الَّ
    .﴾ويف سبيل اهللا﴿: يريدون وجه اهللا إىل بذل األموال وإيصال الصدقات والزكوات إىل اجملاهدين ، لُتنفق يف أحد أهم املصارف 

وليتصور من يطرح هذا التساؤل لو أنَّ معترًضا اعترض على دعم اجملاهدين يف اخلارج كاجملاهدين يف أفغانستان مثالً ، أو يف العراق 
لباذلني واملنفقني عددهم حمدود ، وينبغي أن ال تسترتف األموال اخلريية اليت ُيفترض أن تذهب إىل اجملاهدين يف فلسطني ، ، بأنَّ ا

  .لتحرير املسجد األقصى من رجس اليهود
، وُتنسى أو إنَّ هذا االعتراض ينبه إىل قضية مهمة جدا ، فليست قضية املسلمني قضية واحدة ُتخنق من أجلها القضايا األخرى 

  .ُتتناسى كأنَّ اإلسالم ليس له من اجلراح إال هذا اجلرح ، وال يف املسلمني من املصائب إال هذه املصيبة
إنَّ احتالل اليهود للمسجد األقصى موجب من أعظم موجبات اجلهاد ، واحتالل األمريكان ألفغانستان موجب من أعظم 

ى الشيشان موجب من أعظم موجبات اجلهاد ، واحتالل اهلندوس وتقتيلهم موجبات اجلهاد ، واحتالل الروس وعدواهنم عل
للمسلمني يف كشمري موجب من أعظم موجبات اجلهاد ، ويف الوقت نفسه فإنَّ أمريكا اليت هي السيف املصلت املشهور على رأس 

بيد إسرائيل ، ويف كشمري بأيدي كل مسلم يف العامل من أعظم من جيب جهاده وقتاله ، فأمريكا تقتل املسلمني يف فلسطني 
اهلندوس ، ويف بالد احلرمني بأيدي عمالئها من آل سلول ، ويف العراق وأفغانستان واليمن بأيديها وأيدي عمالئها ، فقتاهلا يف 

  .احلقيقِة يف أي بلٍد ، كقتاهلا يف مجيع هذه البالد اليت حتتلها ، فالعدو واحد ، وإن امتّد يف البالد وانتشر فيها
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فلو ساغ إمهال قضية ألجل قضية ، والتعامي عن أمر ألجل أمر آخر ، لساغ إمهال مجيع القضايا ألجل قضية فلسطني ، وجلاء آخر 
يطالب بإمهال كل القضايا عدا قضية الشيشان ، باعتبار الروس عدوا منهاًرا على وشك السقوط ، وهو يف حالة ضعف ، فهي 

 الشيشان املسلم ، خبالف أمريكا اليت متتلك قدرات كبرية حيسن أن متهل حىت تضعف قواها فرصة للقضاء عليه وحترير شعب
  .ويسري إليها الوهن من داخلها ، وليس للمسلمني هبا طاقة

وألمكن أن يأيت من يعكس القضية ، ويوازن بني مفسدة أمريكا ومفسدة روسيا ، وُيطالب بتركيز اجلهود يف حرب أمريكا اليت 
در سقوطها ، وترك روسيا وإمهاهلا ، خاصةً والعمل ضد روسيا يصب يف مصلحة الواليات املتحدة ، اليت مهما خفت ظهرت بوا

  .شدة احلرب الباردة بينها وبني روسيا إالَّ أنَّها تبقى عدوا تارخييا ال ُيستهان بقوته لألمريكان
د يف بالد احلرمني ، ألنَّها منطلق اجليوش اإلسالمية اليت فتحت العامل وقد يأيت من يطالب بتوقف مجيع اجلبهات اجلهادية ألجل اجلها

، وهي مهد الرسالة وموطن النبوة ، ولو حررت من الصليبيني واملرتدين فيها أمكن تسيري اجليوش اجلرارة منها ، واستغالل موسم 
عنه ، وإمكان الدعوة إىل دين اهللا كامالً دون احلج الذي يكون أحسن مواطن التحريض على اجلهاد بعد زوال الرقابة السلولية 

  .تزويٍر وحتريٍف وإسقاط ملا ال يهوى أذناب الصليب
 هذه احلكومة السلولية وجاراهتا من حكومات اخلليج ، تقبع على أعظم ثروات األمة االقتصادية يف الوقت احلاضر ، وهي وألنَّ

لشرعية الستغنت هبا جبهات اجلهاد والقتال ، والستطاعت أن تعد من القوة الثروة النفطية الضخمة ، اليت لو صرفت يف مصارفها ا
  .أضعاف أضعاف ما لديها

 حكومة آل سلول لو أزيلت وكشف للناس القناع عنها والستار الذي يستر سوأهتا ، وأمكن أن ُتخاطب ِفطر املسلمني وألنَّ
 يف احلقيقة كرتٌ من أعظم كنوِز األمَّة ، والنتشر اجملاهدون يف سبيل خبطاٍب شرعيٍّ مل يدخله التشذيب ، خلرجت طاقةٌ بشريَّةٌ هي

  .اهللا من هذه البالد فاحتني ، كما خرجوا يوم أيب بكر الصديق باجليوش اجلرارة لقتال املرتدين واملشركني من الفرس والروم مًعا
وجزيرة العرب حمتلة حتت حكم الصليب وأوليائه ولكننا مع هذه األمور العظيمة ، واملربرات اجلسيمة ، وكون بالد احلرمني 

العمالء املرتدين ، مع كل هذا ال جيرمنا االهتمام والعناية جبزء من اجلهاد على احليف على جبهٍة أخرى وبلٍد آخر ، بل نعتقد أنَّ 
م فرض عٍني جيب علينا أن كل جماهد يف كل أرٍض مسلٌم جيب علينا نصرته بكل ما نستطيع ، وكل موجٍب للجهاِد يف األرِض اليو

  .نعمل له مبا نستطيع
 ، واعلم أنَّ العربة ليست فقط جببهات اجلهاد القائمة ؛ فنقول إن كل اجلهود جيب أن تنصب يف تلك اجلبهات ، وننسى تأمَّل هذا

هاد ، العربة باجلراح اليت مواطن هي أوىل منها ولكن مل تقم فيها احلركة اجلهادية ، بل العربة باملوجبات الشرعية اليت توجب اجل
  .حتتاج إىل العالج ، العربة بأماكن وجود األعداء الذين جيب ردعهم وقتاهلم والنكاية فيهم

وهذه املواطن اليت يوجد فيها األعداء ، وحيتلها املعتدون ، وُيقتَّل انطالقًا منها املسلمون ، أشدُّ حاجةً إىل اجلهاد ، فإذا احتاجت 
ىل جهود اإلمداد واعمل على االستمرار ، فهذه مناطق حتتاج إىل إسعاٍف وإغاثة عاجلة ، باجلهود العظيمة الدائبة املناطق األخرى إ

  .إىل اإلنشاء والتأسيِس ليقيمها املخلصون اجملاهدون يف سبيل اهللا على أكتافهم ، ويسقوها مبهجهم ودمائهم
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كتاب عبارة عن أربع هذا ال 
حفظه اهللا  ) حازم املدين( رسائل سطرها 

وقد أخرجها مركز الدراسات والبحوث ،
اإلسالمية لتشرح األسلوب العملي 
املناسب هلذه املرحلة من عمر األمة والذي 

  .لعاملية لقتال الصليبيني واليهودتتبناه اجلبهة ا
اجتـه إىل   تتعلق بواقع العمل اإلسالمي وح     : الرسالة األوىل 

قيادة خملصة ، وجيٍل واٍع ، وأجهزة عمل وفق رؤية سياسية           
  .، وأفراد لديهم اإلرادة والقوة العسكرية للتغيري 

من هو؟ ومبن نبدأ ؟     : تتحدث عن العدو   : والرسالة الثانية 
ومبن حنّيد ؟  وفيها يعرض املؤلف مقدمة تأرخيية اسـتعرض           

  :فيها سرية العدو على مرحلتني 
 من سقوط الدولة العثمانية ومـروراً باالسـتعمار          :أوالمها

  وانتهاء بالوكالء املخلصني 
 مرحلة السيطرة التامة على املسلمني فيما حيسب        :وأخرامها  

األعداء وهي هذه املرحلة اليت نعيشها اليوم واليت يريد فيهـا           
الصليبيون ضرب احلركات اجلهادية والقضاء عليهـا هنائيـاً         

ألمر وحيكمون السـيطرة علـى بـالد        حبيث يستتب هلم ا   
املسلمني ويقضون على كل التيـار الـرافض للصـليبيني          

وبعد االنتهاء من املقدمة التأرخيية قسـم       . والتعايش معهم   
  :املؤلف العدو إىل شرائح أربع 

تشمل أئمـة   والثانية   منها تضم اليهود والنصارى ،        األوىل
ملؤسسات التابعـة    ا والثالثةالكفر والوزراء وعلماء السوء ،      

 هم األحزاب السياسية ذات والرابعةللنظام والتيار العلماين ، 

التوجه القومي ، ونبه املؤلـف إىل ضـرورة         
مراعاة هذا الترتيب لشـرائح العـدو عنـد         
استهدافه وقتاله يف هذه املرحلة مـن الـزمن         

  . باعتبار جناحها واقعيا 
ويف ضوء هذه الرؤية يتحـدث املؤلـف يف         

 الثالثة عن أنه ينبغي على اجملاهدين يف        الرسالة
هذه األثناء أن يعدوا للمعركة الكبرية وذلك بتجييش األمـة          
وحتريضها على محل السالح وتعلم فنونه وتشكيل جمموعات        
صغرية ليحصل بذلك لألمة اإلعداد العقـدي والعسـكري         

  الذي يضمن قيام األمة بواجبها يف جهاد أعداء اهللا  
ّدم هلا املؤلف مبقدمة من نقول عن العلمـاء         وآخر الرسائل ق  

يف أحكام اجلهاد الشرعية لينتقل بعـد ذلـك إىل شـرح            
األسلوب العملي للتنظيم العسكري الذي ينصح باستخدامه       
وركز فيه املؤلف على توضيح طبيعـة حـرب العصـابات         

  .وكيفية تشكيلها ووسائل حتقيق أهدافها ومراحلها 
وة طائلة للمجاهدين يستطيعون هبا     هذا الكتاب ثر   عتربيوحبٍق  

 واجبهم الشرعي بإتقـان ،      واترتيب نشاطهم اجلهادي ليؤد   
كما يعد جوابا لكل من يتساءل عن منـهج اجملاهـدين يف            
تنظيم القاعدة ، كما أنه مساندة ملن عنده قدرة على املبادرة           
واالجتهاد يف باب اجلهاد ، وهو واحد من احلجج الكـثرية           

ن إخواننا نسأل اهللا أن يلحقهم باجملاهـدين        على القاعدين م  
  .ةوييسر هلم باجلهاد الطريق إىل الدرجات العلى من اجلن

  

  دكان الوّراق 
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  !!اللعب على مجيع احلبال     
م وأطروحاهتم األخرية ، وأعزو ذلك واهللا أعلم أن هؤالء املشايخ مازال فيهم بقية من خري ، هناك تناقض خميف يف مواقف املشايخ وآرائه

نعم هذا منهجهم ، مث ال : هل هذا هو منهجهم ؟ فيحسن الظن ويقول : فتفلت منهم يف بعض األحايني كلمات إذا قرأها اإلنسان يتحّير
  . والتضليل الشيء الكبري يربح حىت يصعق ببيان صدر هلم فيه من الكذب والتشويه 

إن التنظري شيء والتطبيق شيء آخر متاماً ، التنظري سهل مريح ميارسه اإلنسان من على مكتبه الفاخر املكيف ، أما التطبيق فيحتاج إىل نزوٍل 
 حيث عقد ناصر العمر ، ومن صور هذا التناقض ما وقع مؤخراً يف مدينة الرياض، ودفع لضريبة الكلمة والفعل للميدان وجتشم للصعاب 

بن جربين وكثري من املشايخ ، وكان املوضوع الرئيس للملتقى هو تغيري املناهج ، وقد حضرت امؤمتراً حضره سلمان العودة وسفر احلوايل و
ت األسئلة من َحِرطُجملساً تواجد فيه أحد مشايخ الصحوة فروى لنا ما دار يف اجمللس امليمون وقرر حقائق التغيري الذي حل باملناهج وعندما 

 وقال ١احلضور عن العالج وكيفية التصدي هلذا الزحف العلماين بدأ بذكر وسائل باهتة رمبا تنفع يف حاالت فردية ، عندها انربى أحد العوام
:  ، فقال األخ  ال ال ، اإلمتناع حيدث فتنة وسجن ومشاكل وليس حالً:فقال الشيخ ! ياشيخ جيب أن منتنع عن تدريس هذه املناهج اجلديدة 

واهللا : وهل فتنة تغريب أطفالنا ومسخ عقوهلم وسلخ هويتهم أعظم أم فتنة السجن ؟ عندها مل يرد الشيخ بل رد أحد العوام كبار السن وقال 
  !ن الرجل يف سبيل دينه هلو شرف لهإن سج

واهللا حنن : من حدة اجلو الذي تكهرب فجأة فقال ر املوضوع لعله خيفف ويف خضم هذا اإلحراج تدخل أحد الصحويني األكادمييني وغّي
 تتعلق بنقض دعاوى القوم يف أن مناهجنا تغذي العنف يعندنا يف اجلامعة رسالة جيدة تقدم هبا أحد الطالب لنيل رسالة الدكتوراة وه

مل فيها ياشيخ طرق األصوليني يف النقض  وقد استع- واستطرد معجباً بقوله ومل يعلم أن القاصمة ستحل به بعد قليل - والعداء والكراهية ، 
والقلب والتقرير ، فقد نقض هذه الدعاوى مث قلبها عليهم وقال بأهنم هم الذين يغذون العنف ومشاعر العداء ضد اآلخر ، فقاطعه الشيخ 

تقعون يف هذا التناقض الصارخ كيف اهللا سبحان : ، عندها مل أملك نفسي وقلت ... جيد ممتاز ، نريد هذه الرسالة فهي فريدة يف : وقال 
 – منابذهتم – الرباءة منهم –معاداة املشركني (  حذف مفردات مثل – قاتله اهللا –الرشيد وزير املعارف كنتم قبل دقائق تنقمون على !! ؟

!! عداء والعنف والكراهية ؟ليس لدينا مناهج تغذي ال: وهذا جيد منكم ، مث تأتون اآلن وتقولون ) مواالة املؤمنني والرباءة من الكافرين 
قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم (( سبحان اهللا إذا مل تكن هذه املناهج اليت حتتوي على هذه املفردات واليت حتتوي على آيات مثل قوله سبحانه 

(( وقوله تعاىل )) فتنة وقاتلوهم حىت ال تكون (( وقوله تعاىل )) ويذهب غيظ قلوهبم * وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني 
* فَقَاِتلُواْ أَِئمَّةَ الْكُفِْر ِإنَُّهْم الَ أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم َينَتُهونَ (( وقوله تعاىل ))  ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله 

وقوله )) اْ ِبِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم َبَدُؤوكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة أََتْخَشْوَنُهْم فَاللُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوُه ِإن كُنُتم مُُّؤِمِنَني واْ أَْيَماَنُهْم َوَهمُّوالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوًما نَّكَثُأَ
رُِّمونَ َما َحالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيِب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَ اِتلُواْقَ(( وقوله تعاىل )) نَ َضِعيفًاافَقَاِتلُواْ أَْوِلَياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَ(( تعاىل 

                                                 
 .  التنقص بإطالق كلمة العوام ، بل لعل العامي أفضل من كثري من العلماء الذين زلت هبم أقدامهم ، نسأل اهللا الثبات – ويف ثنايا هذه الورقات أيضاً –وال أقصد هنا  ١
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قَاِتلْ ِفي َسِبيِل ُيلْفَ((وقوله تعاىل )) َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُواْ الِْجْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ
إذا مل تكن هذه املناهج : أقول )) فَُيقَْتلْ أَو َيْغِلْب فََسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما  اللِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا ِباآلِخَرِة َوَمن ُيقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللِّه

  هللا فمالذي يغذيه ؟ اليت حتتوي على هذه اآليات تغذي العداء ألعداء ا
 هل أصبح مالديكم رخيصاً حىت تتربأون منه هبذه السرعة ؟ هل أصبحت بضاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم مزجاة إىل هذا احلد ؟ ملاذا 

  !حان اهللا سبإنكم أنتم الذين تغذون العنف والعداء ؟: ال ال ، حنن نقول هلم: فقال الشيخ  تتخلون عن سبب قوتكم وعزتكم لو متسكتم به؟
 أفعال جتاه أفعال ود ما حدث من تفجريات على أهنا ردأنتم هبذا تنفون أن يكون الكتاب يغذي العداء ألعداء اهللا وإرهاهبم وحصرمت أسباب

فاصلة معهم وهذا إما أنكم ال تؤمنون بأن القرآن والسنة يغذيان العداء واإلرهاب ألعداء اهللا وامل: إذاً أنتم بني خيارين أحالمها مر .. أمريكا 
كذٌب على اهللا وافتراء ، أو أنكم ُتقرون ولكنكم بسبب من عجزكم وختاذلكم ال ترون هذه النصوص تنطبق على هذا الواقع فال تعادون 

ذا أخرج يده ، أو أنكم تروهنا تنطبق على هذا الواقع وعاديتموهم بإقامة احلملة العاملية للعدوان ؟ ظلمات بعضها فوق بعض إ!!أمريكا حالياً 
  . مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور 

   !!أنت أمري وأنا أمري 
وأنتم ال ترون :  جعلت املشايخ حيجمون عن تقّحم أبواب اجلهاد يف زماننا هذا حىت أصبح أكثرهم يردد – يف نظري –إن من األمور اليت 
ك أن مجيع املشايخ يريدون أن يصبحوا منظرين لألمة من أبراجهم العاجية ، يأمرون فال ُيترك إن من أسباب ذل:  ، أقول ١اجلهاد إال القتال

األمر حىت ينفذ ، ويشريون فتصبح مشورهتم منهج ، ومل يتربع أحد منهم بالرتول إىل امليدان وتربية الناس هناك ، إن هذا النموذج  قد أغرى 
تكون معشوقاً من املاليني ، وأن تكون حماضراتك حتوز على أكرب نسبة توزيع ، وأن تتصدر جمموعة من املشايخ الحتذائه ، فما أمجل أن 

أن اهللا لن يترك صغرية وال كبرية إال وحاسب : الشاشات إلجراء املقابالت والتنظري ، فعالً كل هذا مجيل ولكن ينغصه شيء واحد فقط 
  .الناس عليها

املكتب الوثري وال السيارة الفارهة وال  لن جيدوا –اضها أكرم اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم  اليت خ- مث إهنم لن جيدوا يف أرض اجلهاد 
  ..الزوجة احلسناء وال جهاز التكييف والتدفئة وال كثرة املريدين واألتباع 

  .ولكن حبسب أشراف األمة شهادهتم على القاعدين يوم الدين ، نعم كل هذه مل جيدها املرابطون على الثغور 
 مع كثرة النحيب على هذا –إن اإلنسان إذا استغرق يف عامل األفكار والنظريات ومل جيرب احلياة فعالً حيصل عنده استغراق يف القدمي جيعله 

ن العلماء ر واألغالل اليت كانت عليها ، فهو يؤمن متام اإلميان بتلك النماذج املضيئة مُص يتفاجأ إذا رأى أن األمة قد وضعت عنها اُأل–الواقع 
سحاق الفزاري رمحهم اهللا ، ولكن إذا ثاب إىل عامل الشهادة فهو يعجز متاماً عن إاجملاهدين العاملني كابن تيمية وابن القيم واحملدث الثقة أيب 

ة ، كمراعاة اإللتحاق بأولئك بسبب أن بعض الناس كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ، نعم ال تبحثوا عن أسباب كثري
 إال هذا السبب ، وهم – يف اعتقادي – فما مث ٢الواقع وعدم كون هذا الزمان زمان جهاد ، أو كون األمة يف حاجة إليهم يف مواقعهم هذه

  .يف نظري َعَجَزةٌ قاعدون 
                                                 

لق ، وقد اتفق األئمة األربعة على أن اجلهاد إذا أطلق فهو القتال ، ولكننا ال حنصره به ، ويف نفس الوقت حنن نعيب على من حيصر اجلهاد يف كل األبواب ما عدا  أن اجلهاد هو القتال ، هذا إذا أطحنن نرى ١
 !!القتال حبجة أن العهد مكي 

ريكي املتعصب ، ويتعهدوا له بأن يكون مشروعهم القادم منع أحداث مثل أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، ويف املقابل يتعهد فعالً ، رمبا األمة حتتاجهم يف بيوهتم لكي يستقبلوا فريدمان الصحفي اليهودي األم ٢
 . ولكنه يهودي أمريكي متعصب– وهو جلل –هلم فريدمان بإفساح اجملال ألفكارهم املعتدلة ،ولو كان نصرانياً لرمبا يهون األمر 
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ها ووقعوا يف ألخرية مل يوفوها حق وحىت هذه ا– من املشاكل يف طريقة تفكريهم أهنم حصروا واجبهم جتاه األمة يف الدعوة والتعليم إنّ
 وهم هبذا مل يفقهوا دور العامل -وذلك أن الطاغوت يف جزيرة العرب حيارب دعوهتم وهم يتقربون إليه ، فماحلل ؟ تناقض مضحك بشأهنا 

  . يف أمته 
كالم الذين استفحل خطرهم ، وكان شيخ لقد كانت األمة على حياِة شيِخ اإلسالم رمحه اهللا حمتاجةً أشّد احلاجة إىل من يرد على علماء ال

اإلسالم قائماً على هذا الثغر خري قيام ، غَري أنه عندما َدَهَم التتُر أرَض املسلمني حّول ثغره ، وأفىت فتاواه الشهرية يف دفع الصائل على الدين 
  . والعرض ، فليتهم اختذوه قدوةً رمحه اهللا وهداهم 

يدلنا  الدنيا وكراهية املوت ، وأن بَّ ، وأن يوفق األمة لإلفاقة من الغّمة ، وأن يرتع من قلوبنا ُحأسأل اهللا أن يهدي ضالَّ املسلمني
  .، وأن يبصرنا بالشر ويوفقنا الجتنابه ، وأن يكفينا شّر الفنت ما ظهر منها وما بطن على اخلري ويوفقنا لسلوكه 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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אאF١L٢E 
  :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد    

فهذه آخر مسألة نذكرها من مسائل جهاد الدفع ، وهو املقصد األول من مقاصد اجلهاد اليت وعدنا باحلديث عنها ،    
  .واملسألة مسألة قتال احلاكم الكافر

  ".إال أن تروا كفًرا بواًحا عندكم من اهللا فيه برهان: "فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله   
أن تروا كفًرا : "واتفقت األمة على وجوب قتال احلاكم الكافر ، وشرط النيب صلى اهللا عليه وسلم لقتاله كما يف احلديث   
أن يكون الكفر بواًحا ، وأن يكون عندنا من اهللا فيه برهان ، : وهذا الشرط يتضمَّن جزأين " كم من اهللا فيه برهانبواًحا عند

  .والشرط األول يف فاعل املكفّر ، والثاين يف دليل كون الفعل كفًرا
ان النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ك" حلن القول"خيرج الكفر امللتبس املشكوك فيه ، مثل ما كان من جنس : وقوله بواًحا   

يعرف به املنافقني ، إالَّ أنَّ االحتمال يرد يف املقالِة فتحتمل ما هو كفر وما ليس بكفر ، وال ميكن أن تقوم البيِّنة على أحد 
  .االحتمالِني
 مشتبه الداللة ، أو ضعيٍف وقوله عندكم من اهللا فيه برهان ، أي دليلٌ واضٌح على أنَّ هذا الفعل مكفِّر ، فال ُيؤخذ من دليٍل  

  ".إذا تبايعتم بالعينة: "كحديث 
ما أقاموا فيكم الصالة ، كما ُيعبَّر بالركوع عن الصالة ، وكما عّبر : وعّبر يف بعض األحاديث بالصالة عن الدين فقال   

 ثبوِت قتله وقتل أصحابه من بعده جلمٍع من مع" إنِّي ُنهيُت عن قتِل املصلِّني: "بالصالة عن أصل الدين يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .املرتدِّين الَّذين مل يتركوا الصالة لسبٍب آخر ارتدُّوا به

ولو فُرض أنَّ املراد الصالة حقيقةً ، فالعموم يف حترمي قتال احلاكم املقيم للصالة ، خمصوص بالكفر البواح فُيقاتل إذا كفر   
  .ضى وما يأيت من أدلٍّةكفًرا بواًحا ولو مل يترك الصالة ملا م

م كلٌّ منها كاٍف يف وجوب واحلكَّام املرتّدون احلاكمون لبالد املسلمني اليوم مشروٌع قتاهلم ملناطاٍت عدٍة جمتمعٍة فيه  
  : القتال

قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿: كفرهم ، والكفر من حيث هو موجٌب للقتال ، لقوله عزَّ وجلَّ  : فاملناط األول  
قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه  ﴿: ، وقوله ﴾  َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه ﴿: ، وقوله ﴾ الْكُفَّاِر َولَْيِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً 

﴾  ال ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُوا الِْجْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونََوال ِبالَْيْوِم الْآِخِر َو
لناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين أمرت أن أُقاتل ا: "وقال صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني من حديث مجاعة من الصحابة 

ُبعثت بالسيف بني يدي : "احلديث ، ويف املسند وسنن أيب داود بسنٍد حسن وجوده شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن رجٍب وغريمها " رسول اهللا
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ضوا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر ام: "، ويف صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه " الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له
  ".باهللا

وهذا املناط يقتضي القتاِل ، ولكنَّه ال يقتضي كون قتال احلكَّام املرتدِّين احملاربني للمسلمني اليوم من جهاد الدفع ، وإنَّما االعتماد   
  .يف ذلك على املناطات التالية

ّد بعد أن ثبَت له حكم اإلسالم الظاهر وإن كان منافقًا مثَّ أعلن بعض نفاِقه ، الردَّة ، فيجب يف الشريعة قتال من ارت: املناط الثاين   
وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه قتلُ مجاعاٍت من املرتدِّين يف حياة النيب " من بدَّل دينه فاقتلوه: "قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .صلى اهللا عليه وسلم وبعد وفاته
ملرتدون طائفةً هلا منعةٌ فاحلكم فيهم القتال كما فعل الصديق رضي اهللا عنه والصحابة معه ، وكما دلَّت عليه إشارة وأما إذا كان ا  

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرؤيا اليت أُريها ورؤياه وحٌي حني رأى سوارين من ذهٍب يف يديه فنفخهما فطارا ، فأوَّهلما باملرتدَّيِن اللَّذين 
أيب األسود العنسي ومسيلمة الكذّاب ، فكان السواران مها املرتّدان ، وكان نفخه هلما صلى اهللا عليه وسلم قتال الصديق :  حياته ارتدَّا يف

  .هلما وإزالتهما به بعد أن مات النيب صلى اهللا عليه وسلم
الدين ، والدفاع عن العقل والعرض من :  وأمهِّها وقتل املرتّد وقتال الطائفة املرتدَّة حفظٌ إلحدى الضروريَّات اخلمس ، بل ألعظمها  

جهاد الدفع الواجب ، أما الدفاع عن النفس واملال فمشروٌع ال جيب مىت كان يدفع عن نفسه ، وواجٌب من أعظم الواجبات إن كان 
  .عدوان العدّو يعمُّ أموال املسلمني ونفوسهم

والصّديق رضي اهللا عنه وسائر : "دفع ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهلذا قّدم الصديق قتال املرتّدين لكونه من جهاد ال  
وأن يدخل فيه من أراد  قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤالء حفظ ملا فُتح من بالد املسلمني الصحابة بدؤوا جبهاد املرتّدين

  ".زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس املال مقّدم على الربح ب مناخلروج عنه، وجهاد من مل يقاتلنا من املشركني وأهل الكتا
أيِّ مرتدٍّ حاكٍم أو غري حاكٍم ، من جهاد الدفع املفروِض على األمَّة ، وهبذا املناط تعلم أنَّ جهاد : فُعلم هبذا أنَّ قتال املرتدِّ   

  .نيالطواغيت املرتّدين جهاد دفٍع من حيث كوهنم مرتدِّين ال كفَّاًرا أصليِّ
 ال جيوز إقراره على حكم شٍرب من بالد  ]أصليا كان أو مرتدا[ كوهنم حكَّاًما على بالد املسلمني ، والكافر : املناط الثالث   

  : املسلمني ، بل هو حمتلٌّ له معتٍد عليِه وهذا معروٌف بأصلِني متفٍق عليهما ال حاجة إىل اإلطالِة يف تقريرمها 
 حكم الكافر لبالد املسلمني عدوانٌ يوجُب جهاد الدفع ، كحكم اليهود اليوم للمسجد األقصى ، وكما لو أنَّ: األصل األوَّل   

  .حكم رئيس أمريكا بالد املسلمني علًنا اليوم ، وهذا مما ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني
كافر احمللي والكافر األجنيب ، أو بني العريب أن حكم الكافر ال خيتلف باختالف جنسه وبلده ، فال فرق بني ال: واألصل الثاين   

واألعجمي ، فإذا حكم الكافر الرومي بالد املسلمني واتُّفق على أّنه احتالل جيب القيام عليه ، فإنَّ حكم الكافر العريب مثله سواًء ، وليس 
جناس واألعراق ، بل املعقد هو الدين واإلسالم ، فاألجنيبُّ حكم األجنيب احتالالً لدى املسلمني ألنَّ معقد املواالة واملعاداة والتفاضل ليس األ

  .أرومةً إذا كان مسلًما كاملسلم غري األجنيبِّ ، والعريبُّ أرومةً إذا كان كافًرا كالكافر األجنيبِّ
  .حال الكافر األجنيبِّوإذا علم هذا فإنَّ قتال الكافر احلاكم لبلد املسلمني من جهاد الدفع يف حال الكافر احمللِّي ، كما هو يف   
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عمالتهم للصليبيني واليهود والكفار األصليني ، فلو قُطع النظر عن كفر احلكام املتسلِّطني على بالد املسلمني اليوم ،  : املناط الرابع  
 حكم األصيل ، كما أنَّه ال فإنَّهم عمالء للصليبيني واليهود وحنوهم من الكفار األصليني ، وهم حيكمون البالد هلم بالوكالة ، وحكم الوكيل

ُيختلف يف قتال جنود اجليش الصلييب إذا غزا بلًدا من بالد املسلمني ولو كان من املنتسبني إىل اإلسالم يف األصل ، وال ُيختلف يف قتال قادة 
صليبيني الَّذين يضعوهنم على البالد اليت اجليش الصلييب الَّذين يضعهم الصليبيون احملتلّون من أبناء املسلمني ، وال ُيختلف يف قتال عمَّال ال

حيتلّوهنا حلفظها ، كما أنَّ اخلالف ال يقع يف مجيع هذه الصور فإنَّه ال ينبغي أن ُيختلف يف العمالء الكبار الَّذين يستخلفهم الصليبيون 
  .ليِهم ، ومقدار العمالة املتحقِّقة فيهمليحكموا بالد املسلمني ، فالفرق بينهم وبني من سبق ذكره إنَّما هو حجم الوالية املسندة إ

كحكام ما يسّمى بدول اخلليج ومنهم حكام بالد احلرمني ، : وعمالة احلكَّام املوجودين اليوم متفّرقة ، وأكثرهم عمالء ألمريكا   
  .وكحكّام اليمن ومصر وأفغانستان وجملس احلكم االنتقايل يف العراق وغريهم

الد نيابةً عن أمريكا ، فليس خيفى أنَّهم تابعون يف حكمهم وأحواهلم كلِّها للشرعية الدولية اليت هي وإذا خفي كوهنم حاكمني للب  
ديُن األمم املّتحدة الَّذي جتتمع عليه وتلتزم به ، وما يتبعه من أحكاٍم يستحلُّون قتال من خرج عنها ، وحيّرمون ما ال تأذن به ولو كان أوجب 

  .اًما بعد أن تأذن األمم امللحدة فيهالواجبات ، وال حيّرمون حر
وال خيفى حاهلم مع األمم امللحدة إال على من طمس اهللا بصريته وأعمى قلبه ، فهم يعلنون بألسنتهم وأفعاهلم تبعّيتهم والتزامهم   

جل اهللا ال املؤمن الصاحل مع كتاب اهللا الكامل هبا ومبا توجبه أو حتّرمه ، وال يقّدمون عليها قراًرا وال رأًيا وال اجتهاًدا ، بل حاهلم معها ح
  .وعال

وال خيفى حال األمم امللحدة وقوانينها وحكمها النافذ يف عّبادها إالَّ على من أغمض عينيه وسّد بالكرسف مسعيه مثَّ وثب على   
يًدا ، وهل يظنُّ أنَّ املعاهدات حتلُّ احلرام األحكام ُيفيت وجيادل فيما ليس له به علٌم ، ومن شبَّهها باملعاهدات املشروعة فقد ضلَّ ضالالً بع

وحتّرم احلالل فيكون ذلك ديًنا؟ وأنَّ احلكم بغري ما أنزل اهللا والتحاكم إىل الطاغوت الَّذي هو كفٌر خمرج من امللَّة ُيباح يف العهود والعقود 
  اليت يأمر اهللا عزَّ وجلَّ بالوفاء هبا؟

زم املسلمون ترك بعض ما أُذن هلم يف فعله وتركه ، ويتركوا قتال املشركني مّدة حمدَّدة يكون غاية ما يف العهود الشرعية ، أن يلت  
  .ترك القتال فيها أصلح للمسلمني شرًعا بنظر ويل أمرهم املسلم وهذا جائٌز مبعاهدٍة وبغري معاهدٍة

الردة عن الدين ولو مل يكونوا حكاًما ، : املناطات الثالثة وهذه املناطات األربعة هي مناطات قتال احلكام املرتّدين املبدِّلني للدين ، و  
 على بالد املسلمني ولو مل يكونوا مرتدين ، والعمالة للكفرة والصليبيني ولو قطع النظر عن كفرهم يف أنفسهم ، -مع كفرهم–والتسلط 

ين من جهاد الطلب فقد أبعد يف اخلطأ ، ومل أجد ملن ذكر هذا كلُّها مناطاٌت موجبةٌ للجهاِد جهاَد دفٍع ، ومن توهَّم أنَّ قتال احلكام املرتدِّ
  .القول من االستدالل

  .هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحابته أمجعني  
  

  .ربعمائٍة وألٍف صبيحة األربعاء ثالث أيام التشريق عام أربعٍة وعشريَن وأعبد اهللا بن ناصٍر الرشيدوكتبه 
    

  

 فقه اجلهاد



 

 
٤٠ א–אא–א–١٤٢٤ 

אא
אא

 يف ترك جهاد الروم يوم غزوة تبوك ألنه خيشى أن يرى منافق من املنافقني يتظاهر بطلب األسلم له يف دينه فيستأذن من النيب    
  !! نساء بين األصفر فيفتنت هبّن 

يف األمر   وملا كان  ( : ، قال ابن تيمية رمحه اهللا  أال يف الفتنة سقطوا وإن جهّنم حمليطة بالكافرين وهنا يأيت احلكم الفصل من رب العاملني 
وجب عليه من   صار يف الناس من يتعلل لترك ما : اهللا من االبتالء واحملن ما يعرض به املرء للفتنة باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل

 .. .   اآلية ] ٤٩  : التوبة [ )  ائْذَن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي أَالَ ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُواْ َوِمْنُهم مَّن َيقُولُ (    :  من الفتنة كما قال عن املنافقنيذلك بأنه يطلب السالمة
 فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف  : الذي زين له ترك اجلهاد ه ومرض قلبهيقول نفس إعراضه عن اجلهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إميان

  ) ُن كُلُُّه ِللّهالَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّي َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى (    :  واهللا يقول ؟ مل تصبه بوقوعه يف فتنة عظيمة قد أصابته يطلب التخلص من فتنة صغرية
ساقط مبا وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر اهللا   فهو يف الفتنة : فمن ترك القتال الذي أمر اهللا به لئال تكون فتنة   ] ٣٩  : األنفال [ 

  ١) به من اجلهاد
 النجاة لقريبة احذر فهذه خصلة من خصال النفاق ، فانج بنفسك وواهللا إن! فيا أّيها املسلم احذر

ورمحة اهللا قريب من احملسنني فجاهد نفسك وال تستسلم هلا وادفعها إىل اجلهاد يف سبيل اهللا دفعاً 
  .عسى أن تكون من املفلحني 

شبهة الفتنة ترد كثرياً حينما يأيت ذكر اجلهاد ، فتارةً يزعم املبطلون أنّ القتال فتنة ، ورمبا   
لقتال يف بالد املسلمني فتنة ، وتارةً جيلب الشيطان على العبد إنّ ا: خّصص بعضهم احلديث فقال 

فيخّوفه من سلوك طريق اجلهاد خوفاً من الفتنة وعدم القدرة على حتّمل أعباء اجلهاد ومشقاته 
وحذراً من االنتكاسة أو خوفاً من األسر أو اجلراح وحنو ذلك من عوارض الطريق ، وهذه الشبهة 

 مرّدها إىل ظروٍف نفسية ، وصراعات معنوية بني – باب اجلهاد  كحال كثري من الشبه يف–
اإلنسان ونفسه تقنعه بتّرهات ، وتعلّقه بأوهام ، وإال فإنّ اإلنسان حني يعود إىل رشده يستغرب 

  . كيف تعلّق بالقشة ، واستمسك بالشبهة ، وترك احلقيقة الناصعة ، واحلق الواضح 
جلهاد حيث ال يفهم أولئك من معاين الفتنة إال أهنا الدماء ومن تلك الشبه شبهة الفتنة يف ا  

والقتال واخلوف واحلروب فأينما وجدت هذه املفردات فثّم الفتنة ، فما هي صورة اجلهاد يف 
أذهاهنم إذن ؟ هل يتصورون قتاالً يف سبيل اهللا بال دماء ، أو أشالء ، أو تطاير الرؤوس ، وتناثر 

  األعضاء ؟
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  له ذلك الرجل املتردد الذي خيشى األسر أو التعذيب أو اجلرح أو املوت ؟أّي جهاد يؤّم
  !!مثل هؤالء ينتظرون السراب أو باألصح ال ينتظرون شيئاً أبداً 

ال بد لك أيها املسلم أن تصارح نفسك وتعيش صورةً واقعية بعيدة عن خيال التنظري ، اجلهاُد ساحةُ معركٍة فيها الدماء ، واألشالء ، 
فيها من ينكص على عقبيه ، وفيها من جيزع .. فيها قطع الرؤوس ، وبتر األيدي واألرجل ، وكسر العظام ..وف الذي يزلزل القلوب واخل

  .. فيقتل نفسه 
ن واجملاهدون ليسوا معصومني ففيهم الصاحلو..كل ذلك ال ُيتصور جهاٌد بدونه ، وألجل تلك املشاق العظيمة كان أجر اجلهاد عظيماً جداً 

ومنهم دون ذلك بل رمبا كان أمريهم من الفجار ومل يكن ذلك مانعا من اجلهاد بل عّد ذلك أهل السنة من أصول منهجهم وذكروه يف 
  ١.عقائدهم وأن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة مع الرب والفاجر من األمراء املسلمني 

ب وال لإلرجاف ، بقدر ما هو تنبيٌه ألولئك اخلياليني الذين يعيشون أحالم ليس يف ذكر هذه احلقائق تشويٌه لصورة اجلهاد ، وال زيادة للرع
: تنبيٌه يصدع يف وجوههم ! ربنا مل كتبت علينا القتال ؟: اليقظة ويتصورون اجلهاد نزهة مجيلة ، ال بالء فيها وال عناء ، فإذا جاء اجلّد قالوا 

الذي جاءت يف فضله آيات القرآن وأحاديث السنة ، والذي حيب اهللا أهله ويرفعهم ال ختادعوا أنفسكم ، اعلموا أن اجلهاد يف سبيل اهللا 
  .درجاٍت ليس إال هبذه الصورة الواقعية احلقيقية، وما شرعه اهللا إال لفوائده العظيمة وعواقبه احلميدة 

املشاعر الرقيقة يكذبون على  إنّ الذين يستشنعون هذه الصورة للجهاد ، ويظهرون أنفسهم مبظهر أصحاب القلوب الرحيمة، و
أنفسهم وعلى الناس وإال فإن شناعة الكفر واإلحلاد الذي يعايشونه وال يستنكرونه ، وشناعة الرمحة بالذين يبغضون اهللا وحيادونه ويكفرون 

  !!كل ذلك أكرب دليل على كذهبم وزيف مشاعرهم : بدينه ، وشناعة الرأفة باجملرمني 
ولو أيقنوا أن هذه الفتنة أكرب .. لتغّيرت نظرهتم حنو اجلهاد  هي الكفر والشرك كما صح عن صحابة رسول اهللا لو أيقن هؤالء أنّ الفتنة

َوقَالُواْ الَ َتنِفُرواْ ِفي الَْحرِّ  وأشد من القتل كما أخرب اهللا جل وعال ملا تردّدوا عن النفري ، وال تأخروا عن النصرة ، وخلافوا من عذاب النار 
لو تذكّر هؤالء فتنة القرب وأسئلته اليت ال بّد منها لعرفوا أي الفتنتني أوىل بالتباعد .. ٨١/ التوبةاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرا لَّْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ قُلْ َن

  ..واحلذر والنجاة منها 
نع ، يسّول هلم الشيطان ترك اجلهاد خشية الفتنة  هؤالء يف احلقيقة حياولون درء الفتنة املتومهة بارتكاب الفتنة اليت هي أعظم وأشإنّ

خيافون عذاب الدنيا .. اليت مل تقع ليوقعهم يف فتنة ترك اجلهاد والرضوخ حلكم املرتدين والكافرين ، وتسلط اليهود والنصارى والوثنيني 
أبعد الناس عن الفنت وأقرهبم إىل السالمة منها يتحاشون الفتنة بالقعود عن اجلهاد وما علموا أن أهل اجلهاد .. وعذاب اآلخرة أشد وأبقى 

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا   (   : دل عليه قوله تعاىل  حميطة بأبواب العلم، كماي هوهلذا كان اجلهاد موجًبا للهداية اليت (( .وأسعدهم باهلداية 
سبله تعاىل؛ وهلذا قال اإلمامان عبد اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبل   فجعل ملن جاهد فيه هداية مجيع .  ] ٦٩  : العنكبوت [   )  َناُسُبلَ لََنْهِدَينَُّهْم
  ٢  ) َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوالَِّذيَن  (  :  ء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن احلق معهم؛ ألن اهللا يقولي شاختلف الناس يف  إذا : وغريمها

   
 

                                                 
 . )واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة، ال يبطلهما شيء وال ينقضهما: ( ال الطحاوي رمحه اهللا  ق ١
 ٢٨/٤٤٢  جمموع الفتاوى / ابن تيمية  ٢

 أباطيل و أمسار
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  אW ... يا نساء األمة 

أن ذلك  ، فتجولت يف جنباته ، وسحت يف ساحاته ، أريد أن استطلع أحواله واستكشف مكامنه ، فلقيت                   دخلت على جمتمع فسيح    
  فأبوابه مفتوحة وأسراره مفضوحة ،فسألت عن بنات جنسي؟؟..ال حيتاج إىل استكشاف أو استطالع 
وانقدن وراء الشعارات الزائفة فصرن ..وانسقن خلف التقليعات الساحرة ..وفّنت باملناظر اجلذابة ..فرأيتهن قد خدعن باملظاهر اخلداعة 
  )..ألفضلأنا ا:(يتسابقن لكي تقول كل واحدة منهن 

تتباهى كل واحدة منهن  ..ويف األعراس كاسيات عاريات  ، ويف الطرقات تائهات ، ولألموال مسرفات..فتراهّن يف األسواق سائحات 
يف الوانه ..يف اجلوال متباهيات هّن ف ..ولكل ثوب جّوال  ..وترى يف كل حفل ثوب  ..وطقمها األملاس  وحبذائها العايل ،..بثوهبا الغايل 

  ..وأنواعه الراقيات ..زاهيات ال
لكي ال يعكر صفو حياهتن هواء ساخن ..فنرى البذخ والتبذير ، والغفلة دون تذكري ، فأغلقن على أنفسهن األبواب وحجنب األستار 

  ..وحريق الهب.. ودوّي صاخب..وصياح موجع.. وأنني مؤمل..وغبار شاعث..
وإخواناً غري ..  أن هلا أهالً غري أهلهاتونسيت هؤالء أو تناس..ومظاهرها الزائفة .. لرباقةأغرهتن الدنيا بزخارفها ا..فكأهنن خلقن لوحدهن 

سروا أ رجاالً قتلوا وىفنر ..ةأمواهلم منهوبو.. نوويف أنفسهم مقهور..ن ويف ديارهم مشرد..وابط اإلنسانية تربطها هبم أفضل الر..إخواهنا 
ة ظلموغياب الربيب ، وأجواء من حياة اخلوف واجلوع يف بيوت مقفرة لفراق احلبيب ، ونرى نساء يعش..و بأمر قاصم  ..بظلم ظامل 

  ..نقطاع األنوار وحصول الدمار ال..
ينام يف ..بطنه جوعاً  قد تضّور..معة طفل بائس مسكني ومتسح د..  األحباب أعزويهتكوا ستر..ختاف من جنود العدو أن يكسروا الباب 

  ..ودوّي اإلنفجارات ..  ويفزعه ضجيج الدبابات الَّإالذي ما يكاد أن ينام .. فئاً إال حضن أمه الرؤوم اخلالء عريان ، ال يلقى د
  ..وسلباً وهنباً ..وقوة وجترباً وكرهاً وعداًء.كل ذلك من أثر أعداء داسوا أراضينا ظلماً وقهراً

ومعرضات بقلوهبن فإىل مىت هذا الصّد .. ل نساؤنا أولئك مغلقات شرفاهتن وال تزا..وختريباً ودماراً .. وأسراً واضطهاداً ..فنرى دماًء وأشالًء
  ..وإىل مىت هذه الغفلة والنسيان ..واإلعراض 

  .كيف تنامي قريرة العني وهناك جفون سهرهتا أيادي األعداء :أختاه
يهنأ لك عيش وأخواتك تالقني ما يقض أم كيف تطيب لك حياة وإخوانك يالقون ما يالقون من مآسي الردى ، وأنواع البالء؟؟أم كيف 

  ؟ املضاجع ويزعج املسامع
وفيها إسالم .. اً ونقماًوفتن .. اً ، وابتالء ونعم وباطالًاً ، وحقاً وموتأما آن لك أن تعلمي أن يف الدنيا حياةً.. يا حفيدة خدجية وأمساء وعائشة

  وكفر ؟
  كت على مذابح جنني ونابلس ورفح ؟النساء ب َن ِمْنَم   النساء اليوم حتمل هّم األمة ؟َن ِمْنترى َم

   ؟ النساء بكت على سقوط  بغداد َن ِمْنَمبل  النساء بكت على سقوط كابل ؟ َن ِمْنَم و
  .فواهللا ال ترى من النساء إال من يبكني على حبيب ، وال يكترثن مبا يصيب الدين وأهله 

 اجملاهدينشقائق 



 

 
٤٤ א–אא–א–١٤٢٤ 

وتقويل نأىب التذلل واخلضوع، واملسكنة واخلنوع، نريد التحرر من الركوع ..بطالجيب أن توقظي قلوب الرجال ، وترفعي مهم األ: أختاه
  ..أمام عباد الصليب 

يله بأعز ما منلك من أنفس عليك أن تدفعي أحبابك مليادين اجلهاد فإن أحب األحباب ورب األرباب أحق علينا بأن نضحي يف سب
  ..وأموال

حذار أن تصدي عن سبيل و.. وترضي بأمر اهللا . أن تصميت منك حال خروج الرجال للجهاد إن أقلّ ما يطلب :  خيت املسلمةأوأقول لك 
  . عقبة يف طريقهم إىل اجلنان ويف نيل رضى الرمحن اهللا وأن تكونني

   َيْبُغوَنَها ِعَوجاً أُولَِئَك ِفي َضالٍل َبِعيٍدالَِّذيَن َيْسَتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة َوَيُصدُّونَ َعْن َسِبيِل اللَِّه َو : قال تعاىل 
فكوين كاخلنساء ونسيبة بنت  )الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً أولئك يف ضالل بعيد  

فع الذل واهلوان عن جبني األمة ، وأن يرفعن كعب وصفية بنت عبد املطلب الليت ما خال هذا العصر من شبيهات هبنّ  والاليت أردن أن ير
  ..وأن يوقفن املد الشيوعي الكافر عن أراضي اإلسالم وأهله  ، بنائهن وفلذات أكبادهنأ بدم راية النصر لإلسالم واملسلمني

فلما قتل قالوا كيف خنربها مبقتل فغانستان فهي قد دفعت ابنها للجهاد يف أ.. ةوما أدراك ما أم سراق.. ملاذا ال تكوين مثل أم سراقة: أختاه 
  ابنها ؟

فاتصل هبا الشيخ رمحه اهللا وبشرها مبقتل ابنها وعزاها بكلمات يف الصرب فإذا  ..مث رأوا أنه لو كلمها الشيخ عبد اهللا عزام هلانت مصيبتها 
احلمد اهللا على استشهاد سراقة :  ائلةوردت على الشيخ ق هبا ال حتتاج إىل مثل هذه الكلمات ، وكأهنا تنتظر هذه البشرى على شوق ،

  ١"..وسأرسل لكم بعد أسبوع أخاه ليحل حمله
  

rtttttttttty  
  

                                                 
  .الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا : تأليف .كتاب دور النساء يف جهاد األعداء    ١

                                
 ابتداًء من العدد القادم سنعرضال يفوتنا أخي القارئ أن ننبهك إىل أننا بإذن اهللا تعاىل                                

لعالقاتا: ( ة يف اجمللة يف جتديد موضوعي ، وتنويع يف الطرح ، وسيكون من الزوايا اجلديدة ؛ زاوية زوايا جديد
: وأخبارهم وكل ما جيد حوهلم ، وزاوية ىوهتتم بشؤون األسر ) العاين فكوا: ( ، وزاوية  ) الدولية يف اإلسالم

 ، آملني أن يتحقق اهلدف من هذهدراسات اجلديدةوالالت اجلديدة ا، وغريها من املق ) مطلوبون عرب التاريخ (
 "اجلزيرة العربيةوإخراج املشركني من نشر عقيدة التوحيد والتحريض على اجلهاد يف سبيل اهللا " اجمللة وهو 

ح ، إىل طريق احلق والفالوإننا لنرجوا من اهللا تعاىل أن يضع هلا القبول ، وجيعل فيها نفعاً ألمة اإلسالم ، وهدايةً
  .ونوراً يف غياهب ظلمات اخلنوع والتذلل للكافرين

ونود من إخواننا القراء الدعاء للقائمني عليها بالتوفيق واهلداية لقول كلمة احلق والصدع هبا ، وأن يضاعفوا من
   .    ، وإىل اللقاء يف العدد القادم بإذن اهللاجهودهم لنشرها بني الناس وإيصاهلا ملن يستفيد منها من املسلمني
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  الساريمشهور بن عبداهللا: شعر 

 

                                            
رب العـاملني ، والاحلمد هللا                                                     

م على سيد األنبيـاء واملرسـلنيعدوان إال على الظاملني ، والصالة والسال      
من املسائل املقررة يف الكتاب والسّنة ، أن أمر اهللا نافذٌ ال مردإن  ف :وبعد  

حانه وتعاىل ، وأنّ نوره ظاهر ودينـهبله ، وحكمه العدل ال معقب له س       
أَْبىُيِريُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َويَ        ؛منتصر مهما كثر األعداء     

 .  اللَُّه ِإلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ
،فمهما أراد الكارهون واملشركون أن حيجبوا نور اهللا تعاىل فلن يستطيعوا            

بل إهنم كلما أرادوا أن يصرفوا الناس عن هدى اهللا زاد إقبال الناس علـى              
 :كما قال القائل اهلدى وفق ما يريد اهللا هلم و

 وإذا أراد اهللا نشر فضيلةٍ       طويت أتاح هلا لسان حسوِد
ال منهم وَينقُص منن وقادة األمة ؛ من ين     ييتيح اهللا للشهداء واجملاهد   .. نعم  

لتفت الناس هلم ويذكروا مآثرهم ، ليقتدوا هبم ، وجيعلوهمقدرهم ، حىت ي   
األحزابذا من نيل بعض الطوائف و     جرى يف زماننا ه    منارات هدى ، وما   

خـرة ،بعض رموز اجلهاد واجملاهدين ؛ إمنا هو زيادة يف رفعتهم دنياً وآ من  
 :ولينقلب السحر على الساحر 

 فهي الشهادة يل بأين كامل   من ناقٍص   أتتك مذميتوإذا 
لجهاد واجملاهـدين فـإن اهللال املخذلون واملرجفون واالهنزاميون      فإن يكدْ 

 كره  فإنَّ اهللا خري املاكرين واهللا متم نوره ولوتعاىل أشد كيداً ، وإن ميكروا     
 .املشركون 

 الدين إال بكتاٍب يهدي وسيفال يقوم 
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية -

 هـ١٤٢٥ – حمرم –العدد احلادي عشر 
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               מ:
     

احلمد هللا على إحسانه ، والشكر له على توفيقه          
وامتنانه ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه          

 :وإخوانه ، أما بعد 
فإننا نستقبل مع إطاللة هذا العدد اجلديد مـن          

 نسأل اهللا سبحانه أن يكـون        جديداً صوت اجلهاد عاماً  
 ...عام عز ومتكني لإلسالم واملسلمني 

 باألحداث العظيمة يف بالد     ولقد كان العام املاضي حافالً    
احلرمني حيث انطلقت كتائب اجملاهدين لتقاتل الصليبيني       
وتزيدهم من الضربات املوجعة اليت أقضت مضاجعهم ،        

  يسـرياً  ئاًوأفسدت عليهم أمنهم وراحتهم ، وأذاقتهم شي      
مما يذوقه املسلمون يف كل مكان على أيدي         
الكفرة اجملرمني سواء يف فلسطني أو الشيشان       

 .و الفلبني أو العراق أو كشمري أو أفغانستان أ
وكانت البدايـة يف غـزوة شـرق         

 األمريكان وحلفاؤهم يف    َبِرالرياض حيث ضُ  
ثالثة مواقع أحدها كـان لشـركة فينيـل         

 ، واآلخرين جممعات    راتيةاألمريكية االستخبا 
سكنية لضـباط وخـرباء عسـكريني مـن         

 مث بعد ستة أشهر مت       ، األمريكان والربيطانيني 
توجيه الضربة الثانية يف غزوة بدر الريـاض        

لعمـالء   اًبتفجري جممع احمليا والذي كان مقرّ     
 وجمموعـة مـن الضـباط    CIA لـأمريكا وموظفي ا

فكانتا ضـربتني مـوجعتني مت توجيههمـا          ، األمريكان
للصليبيني احملتلني جلزيرة العرب يف عام واحد ، وهـذا          
األمر يشكل نقلة كبرية يف تأريخ اجلهاد يف بالد احلرمني          

 فرغم قلة عدد تلك الضربات إال أن نوعية تلك الضربات         
 أربـك   اً جـد  وحجمها الواقعي واإلعالمي كان كبرياً    

حسابات الصليبيني وعمالئهم يف املنطقة ، كما أن دقـة          
 . أكرباألهداف وخطورهتا أكسبها أمهيةً

هذا إذا أخذنا باالعتبار املعوقات الضخمة الـيت        
اعترضت طريق اجلهاد يف املنطقة واليت متثلت يف النشاط         

لنظام احلاكم ، وكـذلك يف      اإلعالمي املكثف من قبل ا    
غياب عدد من رموز التيار اجلهادي عن السـاحة إمـا           
ملقتلهم كما حصل للشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا ، أو          
ألسرهم من قبل النظام السلويل املرتـد باإلضـافة إىل          
ضعف الفهم املطلوب توفره لدى الشـعب       
جتاه قضية اجلهاد يف أول األمـر وعـدم         

اد والقتال بل إن اجلو     تعودهم على جو اجله   
من حوهلم متشبع حىت االختناق بالـدعوة       
إىل الراحة والسكون ، واإلخالد إىل الدنيا       
، والتزام كل طريق إال طريـق اجلهـاد يف         

 وآخـرا    فضل اهللا أوالً   ولكنَّ... سبيل اهللا   
ساعد على ختطي تلك العوائق وغريها مبـا        

 من اجلهد اإلعالمي املضاد من قبـل        َرسََّي
جملاهدين والذي مشل جملة صوت اجلهـاد       ا

ومعسكر البتار واألشـرطة التحريضـية ،       
ووصايا الشهداء واليت كان آخرها شريط بدر الريـاض         

كما أن صمود اجملاهدين وثبـاهتم علـى        ..ذائع الصيت   
مطالبهم ومبدأهم عزز من نشر قضيتهم وجذب النـاس         

لـها   باعتبارها قضـية األمـة ك       وعملياً لتأييدها عاطفياً 
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وليست قضية فئة لوحدها ، كما  أن توايل الضـربات           
على الصليبيني أثبت قدرة اجملاهدين وقوهتم وأن جهـود         
النظام السعودي العميل ال ميكـن أن حتمـي مصـاحل           
الصليبيني يف البلد وأهنا من اهلشاشة مبكان ال تقدر معـه           

 .على الوقوف يف وجه اجملاهدين 
اجهات كبرية بني   ولقد ختلل تلك الضربات مو      

اجلنود السعوديني وبني اجملاهدين يف حماولة يائسـة مـن          
احلكومة املرتدة للحد من نشاط اجملاهدين إال أن اهللا جل          
وعال ألقى الرعب يف قلوهبم وخذهلم وكـان التفـوق          
العسكري حليف اجملاهدين واستطاع اجملاهدون اخلروج      

هللا اإلثخان  من هذه املواجهات بأقل اخلسائر ، بل رزقنا ا        
يف هؤالء الذين رضوا بأن يكونوا طليعة جلنود الصليب ،          
ويدا للطاغوت يوردهم موارد اهللكة ، ويـزج هبـم يف           
معركة خاسرة ، لذا فإننا ال منل من تـذكريهم بـاهللا ،             
ودعوهتم إىل التوبة من البقاء يف صف الطواغيت املرتدين         

َوَمْن هيم  الرغبة عن ملة إبرا   هدين فإن ذلك من     ضد اجملا 
مـن  : البقرة( َيْرغَُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسهُ       

 ونؤكد هلم أننا مـع ذلـك نتجنبـهم وال           )١٣٠اآلية
نتقصدهم رغم شناعة جرائمهم تركيزاً جلهـدنا علـى         
الصليبيني الغاصبني ورعاياهم ، فأما إذا أبوا إال املخاطرة         

 بأنفسهم يف نصرة الصليب   
والطاغوت فليس أهون علينا    
منهم وال أسهل هزمية مـن      

 –مجوعهم ولقد رأوا منـا      
 مـا   –وسريون بـإذن اهللا     

يسوؤهم حينما سولت هلم    
أنفسهم شرا وجترؤوا علـى     
قتالنا يف هذه البالد الطاهرة     
اليت أبيحت لكـل عربيـد      

فاجر ، وخبيث كافر ، وُمِنعها أهل اخلري والصـالح ،           
 وإننا نعد أمتنا املتشوقة إىل عهـد        ..وضيق عليهم فيها    

اجملد والكرامة والسؤدد بأننا ماضون على هذا الطريـق         
حىت يتم اهللا هذا األمر أو هنلك دونه ، ومنوت على مـا             
مات عليه أئمتنا وأشياخنا وقادتنا وسـلفنا الصـاحل ،          
وسوف نبذل جهدنا يف قتال الصليبيني لرفع راية الـدين          

ني ، فقوموا أيهـا املسـلمون       وحتكيم شريعة رب العامل   
بواجبكم ، واصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم        

 .تفلحون 
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اقض اعتقادي ، مبعىن أنَّ هذا الناقض هو رابع النواقض اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل ، وهو ن 
 .الكفر فيه يكون باالعتقاد ، وإن كان هذا االعتقاد قد يعرف بالقول وبالفعل ، إالَّ أنَّ املكفِّر فيه هو االعتقاد الكفري

 صلى اهللا ؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه أو حكم غريه أحسن من حكمه: "وتتمة كالم الشيخ يف هذا الناقض 
 ".عليه وسلم

وهي أن هدي النيب املراد هو هديه التشريعي ، أما ما كان من أمور الدنيا اليت ال تشريع فيها ، فقد : وال بد من التنبه إىل مسألة 
 .يكون اهلدي الذي يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم مناسًبا لزمانه دون األزمان اليت بعده ، أو ملكانه دون األمكنة املختلفة عنه

 ، َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى ﴿: لنيب صلى اهللا عليه وسلم الذي هو من وحي اهللا عز وجل وشرعه كما قال تعاىل أما هدي ا 
، فمن اعتقد أن غريه أكمل منه ، فقد اعتقد أنَّ غري شرع اهللا أكمل من شرعه ، وأن غري حكم اهللا ﴾  ِإنْ ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى

 .التوحيد والرسالة:  يناقض شهادة اإلسالم بشقيها أكمل من حكمه ، وهذا الناقض
نَّه طعن يف اهللا عز وجل ويف شرعه وكمال دينه ، وهذا طعن يف الربوبية ألن التشريع من خصائص ألفأما التوحيد ف 

 إليه عزَّ وجلَّ الربوبية ، فهو من نسبة النقص إىل اهللا يف شرعه ، كما لو نسب النقص إىل اهللا عز وجل يف خلقه ، أو نسب النقص
 .يف قدرته وحنو ذلك

 طعن يف رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكماهلا وصحتها ، فإنَّ الذي يعتقد غري هدي النيب صلى اهللا ألنهوأما الرسالة ف 
 اهللا ، وعليه فإما أن عليه وسلم أكمل من هديه ، إمَّا أن يعتقد أنه هدي من عند اهللا ولكنَّه ناقص ، وإمَّا أن يعتقد أنه من عند غري

 .تكون رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقصة باعتبار أهنا جاءت بالنقص ، وإما أن تكون باطلة باعتبار أهنا من عند غري اهللا
 . ؟﴾ ُيوِقُنونََوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً ِلقَْوٍم  ﴿: وكل ما تقدم من الكفر األكرب املخرج من امللة ، وقد قال اهللا عز وجل 

وأما من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل من هديه ولكنَّه عىن بذلك الرساالت السابقة ، فظنَّ أنَّ ما  
أوحى اهللا عزَّ وجلَّ إىل موسى وعيسى وغريمها من األنبياء أكمل ولو من بعض الوجوه مما أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، 

 ، ﴾َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه  ﴿: ن له الدليل ، من مثل قول اهللا تعاىل فهذا يبّي
 . والكمال ما ال يقبل الزيادة﴾َرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َو ﴿: وقول اهللا تعاىل 

 . من امللة ، بتكذيبه خلرب اهللا عز وجل وكالم نبيه صلى اهللا عليه وسلمَجَر وَخَرفَ له كََحضِّفإن أصرَّ بعد أن ُعرِّف الدليل وُو
 من هديه على جهة العموم ، كما يشمل من وهذا الناقض يشمل من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل 

اعتقد أن غري هدي النيب يف مسألٍة من املسائل أو حاٍل من األحوال أكمل من هديه ، كمن اعتقد أن هدي الغرب الكافر يف مسألٍة 
مل مما جيده يف هدي أكمل مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، أو اعتقد أن ما ينتهي إليه عقله وهواه يف أمر من األمور أك

 .النيب صلى اهللا عليه وسلم
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 ، فمن اعتقد أن حتكيم قانوٍن من القوانني الوضعية ، أو ملة أو حكم غريه أحسن من حكمه: ذلك أيًضا يف بقية هذا الناقض كو
اعتقد أن حكم القانون من امللل املنسوخة أحسن من حتكيم شرع اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقد خرج من امللة ، ومن 

 .يف مسألٍة من املسائل كمسائل احلدود والقطع والرجم وغريها أكمل من حكم اهللا ورسوله فقد كفر
 : وتفضيل غري حكم اهللا على حكم اهللا يكون على ثالث حاالت 

 .أن يعتقد أن غري حكم اهللا أكمل من حكمه على العموم: األوىل  
 . اهللا يف مسألٍة معينٍة أكمل من حكمهأن يعتقد أن غري حكم: الثانية  
أن يعتقد أن حكم اهللا أكمل من حكم غريه يف كل مسألة ، ولكن ليس يف كل العصور ، بل يف بعض العصور : الثالثة  

 .يكون حكم غري اهللا أكمل من حكمه سواء يف مسألٍة معينة أو يف مجيع الشريعة
خرج من امللة الناقض لعرى التوحيد ، وإمنا هي ألوانٌ للكفِر ، وكلها ترجع إىل وهذه احلاالت الثالث كلها من الكفر األكرب امل

إما النقص يف بعض التشريعات ، وإما اجلمود يف بعض األزمان ، وعدم املناسبة للعصر احلديث : نسبة النقص يف شرع اهللا وحكمه 
 .ٍة ، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبًريا، وكأن اهللا جل وعال جهل العصر احلديث أو عزب عن علمه منه مثقال ذر

ما يعتقده بعض من زاغ قلبه وعميت بصريته ، أن تشريعات القانون : ومن صور تفضيل غري حكم اهللا على حكمه  
ل ، وحتميه الفرنسي يف نظام العمل والعمَّال احملكوم به يف بالد احلرمني ، أكمل من شرع اهللا عز وجل ، ألهنا حتفظ حقوق العام

من ظلم أرباب العمل وحنو ذلك ، مما لو كان خًريا وحقًّا وكماالً وعدالً ، ملا خال منه شرع اهللا عز وجل ، وإمنا هو زبالة أفكار 
 !الصليبيني ، فعجًبا ملن يقدمها على شرع اهللا العزيز احلكيم

كام املرتدين وجوب منابذهتم بالسيف عند ومن صور تفضيل غري حكم اهللا على حكمه ، من يعلم أن حكم اهللا يف احل 
القدرة ، وقتاهلم حىت يكون الدين كله هللا ، مث يعتقد أنَّ غري القتال الذي هو حكم اهللا أنفع من القتال ، وأنَّ القتال فيه مفاسد 

 .أرجح من مصلحته ، مع علمه أنَّ حكم اهللا هو القتال
 .ى آله وصحبه أمجعنيواهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعل

 

 وكتبه فرحان بن مشهور الرويلي
 

 א

                
 

النفوس التي تعد لبناء األمم المسلمة ومجتمعاتها، ولقيادة البشرية وتوجيهها ال بد أن تبنى على محك الشدائد،" 
 .وتصقل في أتون المحن، وتنضج على حرارة الفتنة وأهوال الطريق

عوات، وقانونه في انتصارن يروا ناموس اهللا  في الدفالذين يفكرون في تربية األجيال وفي قيادتها عليهم أ
 .أن أصحاب المبادئ ال بد لهم من المحن والفتن: قانونه، المبادئ

الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا  الذين صدقوا(
 )٢: العنكبوت) (وليعلمن الكاذبين

أن الترف والتقلب بين أعطاف النعيم ينخر في كيان النفس، كما ينخر السوس في الخشب، وكلما كانتليعلموا 
..النفس تعيش على التقشف والزهد، فإنها تستطيع مواجهة األحداث واحتمال البالء إذا أناخ عليها الزمان بكلكله

لزمان في أحقابه المتطاولة لها نظيرا ، ومع ذلك ومصائب ما رأى اويكفيك مثاال  الشعب األفغاني الذي واجه أحداثاً
 . على مواصلة المسيرة مصمٌم محتسٌبفهو صابٌر

 ]٤ص/  عرب وبصائر للجهاد يف العصر احلاضر[ 
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ن لعنة لكنه حني ُيكشف للناس بأدلة قطعية واضحة يكو..  ال يوجد دليل على زيفه  حني مفيداً الكذب يكونقد 
 ... آل سلول ومن يقف معهم ليشنقهم شنقة املوت بإذن اهللاحبل الكذب التف على رقاب. باالً على صاحبه وو

 

الـيت   و الشحنة املتفجرة   كمية من   ب األوىل يف رمضان متت   : حينما تتحدث عن بدر الرياض فأنت تتحدث عن عمليتني          
 والشهران مهـا    –والثانية يف شهر ذي احلجة      ى رؤوس الصليبيني ،     كفيلة بأن هتدم اجلدر اخلرسانية ، واألسقف اإلمسنتية عل        كانت  

 مـع   هدم جدار املصمك الذي بناه آل سلول      شريطًا مبدة ساعة ونصف تكفل بأن ي       ها كانت ولكن –أقدس األشهر عند املسلمني     
نسـجت عـن    ص الكاذبة اليت     لقد اهنار اجلدار الزائف ، واهنارت معه األباطيل والقص         . ليحجب احلقَّ عن عقول الناس       علمائهم

 الطاغوت أمام الناِس ، وبانت للعامة قبل اخلاصة كم هي عظيمة خيانتـه              يهؤالء األبطال ، وهبذا الشريط كشفت احلقائق و ُعرِّ        
ينـوا  دماء الشهداء اليت ال تضيع أبداً ،وهللا در أولئـك الشـهداء ب  مث  توفيق اهللا    هاتني العمليتني هو   إن القاسم املشترك بني   . لألمة  

 .احلقيقةَ لألمة أحياءًً وأمواًتا 
 

 كان مؤملاً جداً ، لقد أصاهبم بالذهول ، ونسف كل ما قاموا به من محلة شرسة ضد                  لى طواغيت اجلزيرة    وقُْع الشريِط ع  
بـني   فيصالًأشهٌر بل سنني من التضليل املنظم ضاعت بتسعني دقيقة فقط ، لقد كان الشريط حبق                . اجملاهدين طوال الفترة املاضية     

فترتني زمنيتني حساستني ، وتغًريا كبرياً يف تاريخ اجلهاد على ثرى اجلزيرة ، وهبذا الشريط أعلن اجملاهدون انتصارهم يف الفتـرة أو                      
وا جولةً جديدة بإذن اهللا سـيكون       أ ليبد - جولة إثبات الوجود     –اجلولة املاضية وهي جزٌء من املرحلة األوىل يف حرب العصابات           

إىل أوساط الناس ، وسريان روحه يف عامة أفراد األمة بعد أن جرأهم اجملاهدون على ذلـك ،                  " اجلهاد  " مساهتا انتقال جذوة    أبرز  
وثقتهم بعدالة وصدق املشروع اجلهادي ، بعد أن كان مقصوراً على أهل اهلمة والبصرية من اجملاهدين ، ولن يتوقف األمر علـى                      

ن تعاطفاً إجيابياً فعاالً بتقدمي كل العون للمجاهدين والوقوف معهم قلباً وقالباً بدءاً بالدعاء وانتهاًء               التعاطف السليب القليب بل سيكو    
بالزجِّ باألبناِء ليكونوا قنابلَ موقوتة ، وأبطاالً مغاويَر ضد الصليبيني وأنصارهم ، فما حصل من بكاء العجائز بعد مشاهدة الشريط                    

قادمة واجلولـة اجلديـدة مـن       ك بطبيعة املرحلة ال   ئما هو إال مقدمة تنب    " !! الكفار  " قوتةً تنفجر يف    ، و متنيهن أن يكنَّ قنابلَ مو      
 .الصراع

 

إذن ُخِتَمت اجلولة املاضية بعد مدٍّ وجزٍر لصاحل احلقِّ وُهزم الباطل على رؤوس األشهاد ، فقد متكن اجملاهدون من إثبات                    
 كيف ال وهم أصحاُب العقيدة الصحيحة ، واملنهج الرباين الصايف ، فاهللا معهـم ، واهللا                 قوهتم وجدارهتم بالفوز من كلِّ النواحي ؛      

 .حنسبهم كذلك وال نزكيهم على اهللا) ا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصرو: ( موالهم وال موىل ألعدائهم 
 

خاصة إذا علمنـا أن احلـرب   جهم ؛ فأبرز ناحيٍة انتصر فيها اجملاهدون يف هذه املرحلة هي إثبات صحة عقيدهتم ومنه       
لقد جنَح اجملاهدون يف إثباِت أهم نقطة لُبِّست على عقول بعض الناس وهي              .الفكرية والعقدية هي األساس يف الصراع الدائِر حالياً         

 



 

 
٨  

א  א

 يف احـتالل بـالد      أصل عقائدٌي من أصوِل جهاِدهم أهنم ال يقتلون إال الكفار الذين اختذوا من أرضنا املقدسة منطلقاً وقاعدة هلم                 
 - إن فعل    -اإلسالم ، أو من رضي أن يكون جندًيا هلم يسهر على محايتهم ، أو يكرِّس احتالهلم حىت لو كان من بين جلدتنا فهو                        

 ) :ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ( منهم وال شك بنص القرآن الكرمي 
 هلو العدوُّ وذاك حكم أظهر... إن الذي حيمي العدوَّ بروحه 

يوازي هذا إثباُت عمالِة حكومة آل سلول للغرب وكفرها وردهتا وجهودها القدمية واجلديدة يف حرب اإلسالِم واجملاهـدين ،                    و  
مدللني على ذلك بكل أنواع األدلة الشرعية ، والواقعية صوًتا وصورة ، وعلى لسان أكرب املسئولني من الطرفني ، مث إثبات انتقاض                      

 ، وذلك باعتدائهم على بالد املسلمني كالعراق وأفغانسـتان ، والصـومال ،              ١لصليبيني إن صح أصالً     العهد املزعوم مع هؤالء ا    
 .والسودان ، أو إعانتهم إلسرائيل ، يف تقتيل الفلسطينيني ، وكل هذا كما أسلفنا بأدلة شرعية وواقعية ال تقبل النقاش 

 ، وأظهروا صور الطائرات وهي تنطلق لقصـف املسـلمني ، مث             لقد أثبتوا الوجود األمريكيَّ العسكريَّ الكثيف يف البلد       
، ومل يكتفـوا    " ن األهداف األمريكية يف الرياض كثرية ويصعب محايتها كلها          إ: " تصرحيات آرميتاج الذي كان من ضمن قوله        

حيطوا بأشد اإلجراءات األمنية ، وكـل       بذلك بل أثبتوا أن الذين كانوا يف احمليَّا ما هم إال جمموعة من الصليبيني املعتدين ، الذين أُ                 
 .هذا طبًعا كان موثقاً بالصوِت والصورة 

 ، وعدٌو   فهذا الوضع املؤمل من احتالل البالد و اختاذها منطلقاً للحرب ضد اإلسالم يف وجهة النظر الشرعية احتالل سافرٌ                 
 و جيب تبعاً لذلك السعي لتوفري ما ُيدفع به من قوة  جيب دفعه وجهاده هو ومن وااله أو كرس احتالله ،       انيدصائل مفسٌد للدين وال   

وسالح ، وهذا اخليار الذي اختاره اجملاهدون هو احلل العسكري بإعالن اجلهاد ضد الصلييب أوالً مث مقارعة أذنابه و أعوانه ، بعد                      
لذي أمر اهللا به يف كتابه وأكد عليه يف         أن وفروا بفضل اهللا مث جبهودهم وسائل اجلهاد وأدواته ، فاجلهاد هو احلل الشرعي احلقيقي ا               

 الشَّْهُر الَْحَراُم ِبالشَّْهِر الَْحَراِم َوالُْحُرَماُت ِقَصاٌص فََمِن اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتـَدى َعلَـْيكُمْ   : "مثل هذه احلاالت    
، واألدلة من الكتاب و السنِة علـى صـحة           " ا ُيقَاِتلُوَنكُْم كَآفَّةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقنيَ       َوقَاِتلُواْ الُْمْشِرِكَني كَآفَّةً كَمَ   "  ،   ..."

، واجلهاد أيضاً هو احلل السياسي الصحيح ، واملنطقي  ملثل هذا الوضع ، والتاريخ               ٢خيارهم كثرية ال جمال هنا لبسطها أو حصرها         
 :مثلة والشواهد القريب والبعيد مليٌء باأل

 يف حده احلد بني اجلدِّ واللعب... السيف أصدق إنباًء من الكتب  
أو  لقد انتصر اجملاهدون فكرياً ، فهم مل يدعوا مسألة أو شبهة تثار حوهلم أو حول عملياهتم إال وهلم فيها كتاب ،                    .. نعم  

لذي ال ُيختلُف يف صحته ، مما جعل أتباع التيار اجلهاديِّ            الفقهيِّ ا  ستنباطرسالة ، أو مؤلف يدرسها ويفندها بالدليل الشرعي واال        
أكثُر التيارات تأصيالً شرعيَّا و متسكاً بالدليل الذي ال يقبل التأويل أو الفهم اخلاطئ ، وهذا بالطبع راجـٌع لوضـوح قضـيتهم                       

لِّ نواحي احلياة ، وهذا بالطبع ال يكون        فية السمحة ، واليت تكون متجسدةً يف ك       ياألساسية ، وهي الدعوة إلقامة ملة التوحيد احلن       
 .إال بالتضحية واجلهاد واالستشهاد 

 

ن اجملاهدين اثبتوا أن احلل     إ فكما قلنا أعاله     و الناحية الثانية اليت انَتَصَر فيها اجملاهدون هي الناحية العسكرية و األمنية ،            
اح خطتهم وتكتيكهم العسكري ، والذي يهدف إىل اسـترتاف          ، فقد أثبتوا أيًضا جن    "شرعاً وعقالً   " العسكري هو احلل الصحيح     

                                                 
يراجع يف ذلك كتاب  إنتقاض االعتراض أو حقيقة .  إباحة دخوهلم للجزيرة وفتحها هلم ، وجعلها حممية صليبية من حممياهتم نعم فهذا العهد املزعوم ال يصح أصالً ألسباب شرعيٍة كثرية أقلها ١

 احلرب الصليبية اجلديدة 
 "من حنن و ماذا نريد؟ " يراجع رسالة  إعالن اجلهاد  للشيخ أسامة ، وبيان اجملاهدين يف اجلزيرة العربية   ٢
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العدوِّ بالصمود أطول فترة ممكنة مع تنفيذ العمليات القاتلة يف املفاصل احلساسة ، فضربة احمليَّا مثالً أكدت مقدرهتم على اختيـار                     
رغم شدة حتصني املوقع عسكرياً      ودقة   مث تنفيذ العملية بنجاحٍ   وضباط أمريكان ،     – ) CIA( ـ سكن عمالء ال   –هدٍف حساس   

، وأثبتوا كذلك تفوق كوادرهم من خالل مسريهتم املشرفة يف املواجهات اليت حصلت مع الدولة واليت كبَّـدوا فبـها                    ١وجغرافياً  
 استطاعوا حتقيق الصمود الناجح حـىت اآلن ، بـل و تأسـيس              وهم أيضاً . قوات الطوارئ واملباحث من اخلسائر الشيء الكثري        

عسكرات اليت كانت التمارين فيها بالذخرية احلية فقد ظهروا وهم يقومون بتجارب التفجري عن بعد جهاراً ، و كذلك جنحوا يف                     امل
استجالب األسلحة ، والصواريخ ، واألجهزة  احلديثة ، ومضاعفة عدد وعدة اخلاليا العاملة ، و استقطاب العقليات الشرعية ، و                     

 " ! .دولة داخل دولة " المية ، فهم حبق العسكرية ،والعلمية ، واإلع
 

إن مظاهر هذا النصر العسكري األمين ، بدا واضًحا مثبتاً يف شريط بدر الرياض ، وسيظهر للعيان بإذن اهللا بشكٍل أوضح                     
 الناشـئ عـن   يف املرحلة اجلديدة ، واليت سيكون من أبرز مساهتا العسكرية زيادة عدد اهلاربني من اخلدمة العسكرية بسبب الرعب             

اهلزائم املتوالية اليت منوا وسيمنون هبا إن شاء اهللا، خاصةً مع عدم وجود قضية عادلة مبنية على تربيٍر شرعي صحيح ُيقاتلون مـن                       
 أي الفشـل  –أجلها سوى الدفاع عن احملتل األمريكي ، وعميله الطاغوت ، وراتب يف آخر الشهر ، مما يؤدي يف هـذه احلالـة       

 إىل االستعانة بقوات أجنبية اليت قد تكون صليبية غربية ، وهذا بالطبع سيكون من أهم أسباب زيـادة                   – احمللية   العسكري للقوات 
، حيث سينجلي األمر للناس و سـتظهر        "بدر الرياض   " الدعم الشعيب للمجاهدين ، والذي ذكرنا أنه أبرز مسة يف مرحلة ما بعد              

 .العمالة على حقيقتها 
 

 الشريط بتزامنِه مع حادثة السلي استطاع أن يزلزل قلوب ضباط وأفراد العسكر الـذين يالحقـون                 ويكفيك أن تعلم أن   
، فهم يعلمون أكثر من غريهم      " فشهداء  " وأهنم إن قتلوا    " جماهدون  " اجملاهدين أميا زلزلة ، ومل تعد تقنعهم فتاوى املدلسني بأهنم           

، و حيبون   " ة  يرتدون األحزمة الناسف  " يف مواجهٍة مع اجملاهدين الشجعان الذين         مقدار سوء موقفهم ، وأن هذا املدلِّس لن ينفعهم          
 . املباحث احلياة عناصراملوت كما حيب 

 

 وهبذا النجاح اإلعالمي جتسـدت نـواحي        أما الناحيةُ الثالثة اليت انتصر فيها اجملاهدون فهي النصُر اإلعالمي الكبري ،           
ن من إثبات أنفسهم ، بشكٍل قوي وراسخ ، لقد كان الكالُم مقروناً باألفعال ؛ فلوال العمليات                 النصر سابقة الذكر ومتكن اجملاهدو    

 :العسكرية ملا كان لإلعالم صدى وأثٌر يف نفوس املتلقني 
 ماُء احلياة من الصخوِر َتفَجَّرا.... دّوى كالم الصادقَني كأَنَّه 

  إن َسَبَق الَمقالةَ أثََّراو الِفعلُ.... عالُهْم َسَبقَْت حروف َمقَاِلهْم أف
وهذه من أخص خصائص اإلعالم اجلهادي ، و اليت يتطابق فيها الفعل بالقول يف إطاِر الواقع احملسوس امللموس ، فال جمال                

ملريـر  للخطاب الفلسفي الزائف ، وال جمال للصراخ واحلماسة املفرطة اخلالية من األفعال ، وال جمال لالهنزامية والذلة والتبـاكي ا                   
عقول الناس ، والضحك على أذقاهنم ، وال جمال للرقص على آالم األمـة ، أو                بوالذي ال يصنع إال اخلائرين ، وال جمال لالستهتار          

بل مشكلة وحل ، وعقيدة واضحة صرحية ال        . تناسي جراحاهتا ، و ال جمال للخطاب الفضفاض العائم الذي ال شكل له وال لون                
 .  ألحد جماملة أو حماباة فيها

 

                                                 
 .بال ، وأودية وجماٍر مائية ، إضافة احلواجز اخلراسانية حوله ، مع حراسة أمنية مشددة املوقع حماط جب ١
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إنه إعالٌم خيتلُف متاماً عن غريه ، ولقد استطاع بسبب هويته اإلسالمية احلقيقية ، وحمافظته على روح التوحيد ، والعقيدة                    
، أن يضرب العدوَّ ضربةً موجعة ، فكان االرتباك وتأثري هذه الضربة واضحاً جداً يف اإلعالم السلويل ، فاحلقائق اليت قدمها دامغة                      

 إنكارها ، والتأثري الذي صنعه ال ميكن التغاضي عنه ، ولكن الرد السلويل على الشريط كان مضحكاً جداً ، فهو مل يْعـُد                        ال ميكن 
مل تتجاوز ردة فعلهم أن أعادوا "الكيفية " فمن الناحية   . عن كونه كماً بال كيف ، و صراخاً شديداً يبني مقدار األمل الذي أصاهبم               

متناسني الصـور و احلراسـات      " عدم وجود األمريكان    " ليت يرد الشريط نفسه عليها باحلجة الدامغة مثل         بث شبهاهتم القدمية وا   
... واألعالم األمريكية املرفرفة وكلمة أرميتاج ، وما زالوا يرددون أن اجملاهدين يقتلون املسلمني ، وبأهنم خوارج وبأهنم ، وبأهنم                    

 . من اإلثباتات والذي يكفي ملعرفة زيفه مشاهدة الشريط مرة واحدة إىل آخره من الكالم الساذج األمحق اخلايل
 

لقد رسب اإلعالم السلويل ، ومن ورائه آل سلول بامتياز هذه املرة ، وسقطوا مع مشائخهم فال رجعة هلم بعد اليوم بإذن                 
و أسس متينة يسريون عليها ، فالذين بنوا        اهللا ، فهم يفتقرون إىل أدىن عوامل النجاح واالستمرار ؛ وهو وجود استراتيجية واضحة أ              

سياساهتم كلها على الفعل ورد الفعل ، وعلى قاعدة ضخمة من الكذب ، والبهتان ، والتناقضات الواضـحة والـيت ال ُيحتـاج                       
 لفضحها إىل أكثر من كلمة مسجلة أو صورة أو تصريح ، ال ميكن أن يصمدوا مقابل أناٍس حيملـون منـهجاً راسـخاً ثابتـاً ،                         

 .تيجية واضحة ، وأسساً متينة باقية ال تتبدل أو تتناقض مع بعضها اواستر
 

يتوجب على املتلقني خاصةً أولئك الذين ظنوا الظنون يف اجملاهدين بداية األمر مث تغريت نظرهتم وتبدلت بعد أن                  " كذا  "و  
املسائل من خالل مبادئ وأسٍس ثابتة تعتمـد        بانت هلم احلقائق من خالل الشريط ؛ إن عليهم أن يبنوا تصوراهتم وحكمهم على               

على تكذيب كل ما يقوله اإلعالم السلويل ، وأن األصل فيه الغش ، والدجل ، و التزوير خاصة يف األمور اليت ختـص اجملاهـدين                         
ِبَنَبٍأ فََتَبيَُّنوا أَن ُتِصيُبوا قَْوًما ِبَجَهالٍَة فَُتْصِبُحوا       َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءكُْم فَاِسٌق         : "واحلرب الصليبية ، ويف ذلك امتثالٌ لقوله تعاىل         

 ، فكيف إذا كان األصل يف من جاء باخلرب هم احلكام الذين ارتكبوا النواقض واملوبقات املخرجة من امللـة                    " َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمنيَ   
اهدين العدالة ، والرتاهة ، والبعد عن حمارم اهللا ، فكل ما يفعلونه إن شاء اهللا ويف املقابل فإنه جيب اعتبار األصل يف اجمل  . والعياذ باهللا   

خاضٌع ملقياس الشريعة ، و ال يشترط يف كل مرة ومع كل عملية أن يقدموا شريطاً يثبت صحة ما يقولون ، ودجل مـا يقولـه                          
 غارٌق  بطال بسبب كذبة ، أو إشاعة َتقََوَّلَها جمرٌم خبيث        فعلينا إذن أن حنذر من الوقوع يف أعراض الشهداء واأل         . اإلعالم السلويل   

 . والعمالة يف حبور الكفر و الردة 
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                    א استشهاد عامرالشهري  :املوضوع
 هـ١٨/١٢/١٤٢٤: صوت اجملاهدين يف جزيرة العرب                        التأريخ                
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 ﴾ لِّه أَْمَواٌت َبلْ أَْحَياء َولَِكن الَّ َتْشُعُرونَُيقَْتلُ ِفي َسبيِل ال ﴿ َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن
 

 عامر بن – بإذن اهللا –واملواساة اإلميانية ألسرة الشهيد  يتقدم اجملاهدون يف جزيرة العرب مبشاعر العزاء الصادقة
املرتد يف  ام السلويل والذي وافاه أجله إثر إصابته يف مواجهة سابقة مع قوات النظ-رمحه اهللا  - حمسن آل زيدان الشهري

 . – رمحه اهللا -  حي السويدي مبدينة الرياض واليت استشهد فيها أيضا األخ عبد اإلله العتييب
الشهيد عامر الشهري يف مكان مناسب وناٍء بإحدى ضواحي   اإلخوة اجملاهدين قد دفنوا األخاجلدير بالذكر أنّ

 رف عن الطواغيت اجملرمني من خسة ونذالة مل تردعهم عن انتهاكإخفاء مكانه ملا يع مدينة الرياض ، وقد حرصوا على

السلويل مبكان قرب الشهيد إثر  حرمات األحياء واألموات من املسلمني ، وهو ما حصل فعالً حينما علمت سلطات النظام
ثة الطاهرة بعد الدفن وتعذيبه مث قامت بنبش القرب وانتشال اجل معلومات حصلت عليها بعد اعتقال أحد املشاركني يف

حسم  الشرطة واملباحث حول من يقوم هبذه الفعلة الدنيئة ولكن لؤم الطباع وحقارة الغايات خصومة وقعت بني قوات
كل يوم املدى الذي وصلوا إليه من  املوقف الذي انتهى بنقل جثة الشهيد إىل حيث يدنسها هؤالء األنذال الذين يؤكدون

 . استهانة حبرمات املسلمني
أرض أفغانستان   عامر الشهري هو أحد الرجال الذين تغربت أقدامهم يف سبيل اهللا وعرفته–بإذن اهللا  - هيدوالش

اجلزيرة وشارك يف اجلهاد ضد الصليبيني وأبلى بالء  جماهداً بطالً مشاركاً يف قتال الصليبيني األمريكان مث عاد إىل أرض
 نصرة املستضعفني وقد كان معروفا بني الناس حبسن اخللق ، والصفاترفعة الدين و حسنا حىت أريق دمه الطاهر يف سبيل

وأهله وعشريته ، وقد أعلن امسه  احلميدة ، والشجاعة والشهامة ، وكان رمحه اهللا رمز فخر ، وشامة عز يف جبني أمته
 له إحدى احلسنيني احلكم الطاغويت يف جزيرة العرب فاختار اهللا ضمن ستة وعشرين بطالً من اجملاهدين املطلوبني لدى

 . عزيزاً بدينه ، مستعلياً بإميانه ، شامخ الرأس ، طاهر األردان  - رمحه اهللا-ليقتل 
جزاء أن قدم روحه رخيصة يف  اهللا سبحانه أن يتقبل أخانا عامراً يف عداد الشهداء ، وأن يعلي مرتلته ، ويرفع ذكره نسأل

 . وأن يكرمهم بشفاعة ابنهم اجملاهد ، واحلمد هللا أوال وآخرا رب والرضىسبيل اهللا ، ونسأله سبحانه أن يلهم أهله الص
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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ج هذا الشـريط    رغم كل القيود والتشديدات األمنية واحلصار احملكم الذي حياول الكفار فرضه على إعالم اجملاهدين يسر اهللا إخرا                
 .ونشره على نطاق واسع 

فبشكل خيايل حيث ال يكاد خيلو منتدى من املنتديات من روابط لترتيله ، أو علـى                ) االنترنت  (  أما على مستوى الشبكة العاملية      
ستني ألف زائـر     )  ٦٠٠٠٠( األقل إشارة إىل خربه ، أو حىت معارضته وانتقاده ، وبلغ زوار أحد املواقع اجملانية اليت محل عليها                   

( يف أقل من مخسة أيام ، ويف منتديات الساحة العربية وحدها بلغ زوار صفحة الشريط                ] موقع الدعوة   [ باعتراف صاحب املوقع    
 مئـات اآلالف     عدد زوارهـا   اقع اليت يوجد عليها الشريط فبلغ     ثالثني ألف زائر يف نفس املدة تقريبا ، وأما جمموع املو          ) ٣٠٠٠٠

أربعمائة ألـف مـن مصـدرين       )  ٤٠٠٠٠٠( ثالمثائة ألف إىل    ) ٣٠٠٠٠٠( ها األولية يف نفس املدة السابقة بـ        قدرت حصيلت 
خمتلفني كان أحدمها الشركة اليت استضافت صفحة الشريط ، وقد تربع عدد من هؤالء الزوار باستضافة الشريط على مواقع جمانية                    

 .باهتم امللحة نتيجة الضغط الشديد على السريفرات األصليةجديدة أنشؤوها بأنفسهم تلبية حلاجة اجلمهور وطل
وأما على مستوى القنوات الفضائية فقد َنَشَرْت منه مقاطَع مع التعليق عليه كلٌّ من قناة اجلزيرة وقناة العربيـة وبعـض القنـوات                 

 .هاب وتفصيل اإليطالية واألوروبية عموما ، كما تناولته املعارضة السعودية بالتحليل واملناقشة بإس
وأما على مستوى الشارع داخل بالد احلرمني فقد كان اإلقبال منقطع النظري حيث تناقله الناس وبدؤوا بنسخه وتوزيعه بكميـات                    

وبدأ يف االنتشار شريط فيديو مدته ثالث ساعات حيتـوي          ، مل يقتصر انتشاره على فئة حمددة       كبرية على خمتلف طبقات اجملتمع و     
 . وشهداء املواجهات ووصايا سرية الشهيد حممد الشهري تقبله اهللا على بدر الرياض 

واملتوقع أن يزداد انتشار الشريط بشكل أكرب مع مرور الوقت ، واملهم أنه يتوقع أن يكون له أثر إجيايب على تصور النـاس عـن                         
هدين خالل تسعة األشهر املاضية ، مسـتغال  اجملاهدين حبيث سيسهم يف نسف مجيع التهم اليت حاول اإلعالم السلويل إلصاقها باجملا         
 :كل ما ميلكه من اآللة اإلعالمية الضخمة ، بسبب أن الشريط امتاز مبيزات كثرية منها 

 .أنه مجع بني التأصيل للعمل اجلهادي ، والرد على الشبهات املثارة حوله  . ١
 باخلطاب املعد املرتب ،     لشواهد التأرخيية ، وحيناً    با  بالصورة احلية ، ومرةً    أنه استخدم يف سبيل ذلك أساليب متنوعة فمرةً        . ٢

ع باحلـداء املـؤثر ،      جَّر باآلية القرآنية ووعظ باحلديث الشريف ، وشَ       كَّ باخلطاب العفوي املنساب بأرحيية وبساطة ، كما ذَ        وحيناً
 .وأقنع بأصوات العلماء والقادة املطاعني من األحياء واألموات 

 .لشواهد امللموسة على صحة ما يدعو إليه ، مع قرهنا باخلطاب العاطفي الوعظي أنه تضمن األدلة القاطعة وا . ٣
 .أنه امتاز بتقنية عالية ، ومهنية حمترفة يف اجملال اإلعالمي  . ٤

 ودفاعه عن احلق الذي تقبله النفوس السوية والفطر السليمة          ، صحيح إىل غري ذلك من املميزات إال أن أكربها هو استناده إىل منهجٍ           
 ومثل هذا اخلطاب يبارك اهللا فيه        وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض         ل هذا النوع من اخلطاب البد أن يؤيت مثاره الطيبة           ومث

رغم قلته وضعفه وإال فما عسى أن تصنع تسعون دقيقة يف مقابل غثاء مستمر على مدار األربع والعشرين ساعة لوال أنـه احلـق                        
   إذ رميت ولكن اهللا رمى  وما رميتوصدق اهللا سبحانه 
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 إىل أن جياهد يف سبيل اهللا ، وهذا ما نلمسـه   إال أن يتحرق قلبه شوقاً– وهو يرى حال املسلمني اليوم     –ا  حد منَّ أال ميلك أي     
  عليـه يف محـاسٍ     ا ، ويتزامحو   ووحداناً ادقني الذين ما إن يفتح هلم باب إىل اجلهاد حىت يهبوا إليه زرافاتٍ            اليوم من شباب اإلسالم الص    

 . يغيظ الكفار ، ويعجب أهل اخلري ، وينبهر منه املتثاقلون إىل شهوات احلياة الدنياوإقباٍل
 واليت بدوهنا رمبا حيرم مـن  –  مثالً–الحتياطات األمنية يف غمرة هذا احلماس والشوق قد ينسى بعض الشباب اجملاهد األمور املهمة كا       

طريق اجلهاد لتقصريه يف األخذ باألسباب املشروعة ، كما حيصل يف غمرة هذا احلماس أن يتطلع الشاب اجملاهد إىل األدوار الكبرية أو                      
 لنصرة هذا الدين أو أنه لـيس        هنا أنه مل يقدم شيئاً     دوهنا،ولرمبا أحس بدو   األساسية أو املباشرة يف القتال حبيث ال يرضى أن ميارس شيئاً          

يتسابق الشباب على العمليـات االستشـهادية بينمـا         ،عى حللها وتوعية الشباب حوهلا     على احلقيقة ، وهنا تقع املشكلة اليت نس        جماهداً
حيـرص   ،رات االستشـهاديني     جتنيد عش  - دون غريهم    -مصلحة اجلهاد تقتضي أن ال يسمح لبعض هؤالء املتسابقني ألن بإمكاهنم            

 اجلميع على خوض املعارك ومباشرة القتال بينما مصلحة اجلهاد تقتضي أن يبقى البعض يف محاية نساء وأطفال وأسر اجملاهدين وإعالتهم                   
 .باشرةللجهاد وحتصيلها إال هو فليس من التدبري يف شيء أن تسند إليه مهمات عسكرية م بعض اجملاهدين ال يصلح جلمع األموال، 
 من صور العمل اجلهادي القتايل ال ميكن أن يتم اجلهاد بدوهنا فالعامل فيها مشارك للمجاهدين يف أجـورهم                   ثريٍة ك  لصورٍ هذه أمثلةٌ  

 سلكنا شعباً وواديـاً إال     ما   خلفناباملدينة  أقواماً   إنَّ" :  يقول يف حق القاعدين من أهل األعذار         وهو من مجلة اجليش فإذا كان النيب        
هذا يف حق القاعدين من أهل األعذار الذين مل ينفعوا اجلهاد بشيء فكيف بالذين مـا      رواه البخاري ،    " حبسهم العذر   وهم معنا فيه ؛     

 مكملة للمهمـة     أدواراً  عن اجلهاد بل هم ممن نفر يف سبيل اهللا لكنهم أخذوا           قعدوا إال ملصلحة اجلهاد بل كيف بالذين مل يقعدوا أصالً         
  ؟ األساسية

 يف امتثال أمر     وجديةٍ  مع اهللا وحسن نيةٍ     الشعور املتدفق حيوية ومهة عالية الذي حيمله شباب اجلهاد بني جنبيه إمنا يدل على صدقٍ               إنَّ 
 من التثاقل إىل األرض ، ولكن ينبغي توجيه هذا الشعور الوجهة الصحيحة حـىت ال                 من صفة النفاق ، وانعتاقٍ     الشرع باجلهاد ، وحتررٍ   

 إىل االنقطاع عن اجلهاد والتراجع عنه ، ال ختفى تلك املشاعر الفياضة حنو مواطن الشهادة والتعرض هلا واليت من الصعب علـى                       يؤدي
 :  يف املدينة يف غزوة تبوك حيث قال للرسـول           النفس املؤمنة جتاهلها وكلنا يذكر قصة علي رضي اهللا عنه ملا خلفه رسول اهللا               

أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ؟               :   إال أن قال له       لصبيان ؟؟ فما كان منه      ين يف النساء وا   أختلفُّ
 لقلوب الشباب اجملاهد أصحاب الساقة      ب نفسه هبذه الكلمات املؤثرة ، وحنن نرجو أن يكون حديثنا هذا تطييباً            فطّي] رواه البخاري   [ 
فأنتم عماٌد حلركة اجلهاد وال     ... نعم واهللا أنتم على خري    ... يا أهل الساقة أنتم على خري       : قول هلم    ون - والساقة هي مؤخرة اجليش      –

تقوم بدونكم مهما كانت مواقعكم ومهماتكم اليت تعرفوهنا ، واليت رمبا كانت يف أعينكم صغرية ، أنتم على خري ألنكم مل تقعدوا عن                       
 :  " ون بأن يصدق فيكم ثناء الـنيب        ى ما يقدره أمراؤه ، والتزمتم أمرهم فأنتم حريّ        اجلهاد بل درمت حيث دارت مصلحة اجلهاد عل       

 كـان يف    طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ، وإن كان يف الساقة                       
    . أيب هريرة رضي اهللا عنهمن حديثرواه البخاري " الساقة 

 א
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 وكل من يقوم هبذه     ها بعضاً  بعضُ لُمِّكَأنتم على خري يا أهل الساقة ألن احلرب يف هذا الزمان تقوم على أطراف خمتلفة املهام واألدوار يُ                 
يـة   اجليوش النظامية العاملية إمنا يباشر القتال فيها نسبة مئو          أنَّ األدوار مهما كانت هامشية فهو حمسوب يف عداد اجليش فأنت ترى مثالً           

 يف جيوش حلف وارسو بينما يكون دور البقية هو التموين واإلمداد وغري             %٧٠ يف جيوش حلف الناتو ، و      %٤٠من اجلنود تقدر بـ     
 للقتال بنفسه مباشرة ويف أي وقت حيتاج إليه ،           ونفسياً  وعسكرياً  بدنياً ونذلك من األمور األساسية مع مالحظة أن كل اجلنود جاهز         

حرب العصابات  [  بإعداد نفسه ليكون رجل عصابات حيث إن هذا النوع من احلروب             اليوم فإن اجملاهد مطالبٌ   وأما يف وضع حروبنا     
هو الذي نقدر عليه اليوم وهو األسلوب الفعال ملواجهة اجليوش الصليبية النظامية فإذا أعد اجملاهد نفسه اإلعداد العسكري املطلـوب                    ] 

 – حتمت احلاجة تكليفه هبا مهما كانت صغرية يف عينه فإهنا عند اهللا كبرية                فيه ، أو مهمةٍ    فال يستنكف بعد ذلك من ثغر وضعه األمري       
  . تعاىل نية صادقة وخالصة لوجه اهللاب إذا كانت –إن شاء سبحانه 

املسؤولية اليت   يعرفون به طبيعة الصراع واحتياجاته وحجم         صحيحٌ  ، وفهمٌ   ثاقبٌ جيب على شباب اإلسالم اجملاهدين أن يكون هلم نظرٌ        
 وطلبها من أعظم األعمال لكنها ليست الغاية الوحيدة ، فاهللا أمرنـا              عظيمةٌ تنتظرهم ، واهلدف الذي يسعون إليه ، فإن الشهادة غايةٌ         

 إقامة   يف باجلهاد حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، فليكن هم كل واحد منا أن يرزقه اهللا الشهادة وأن جيعل جهاده وسعيه سبباً                       
 .دولة اإلسالم وحتكيم شرع اهللا ، ومن سبل ذلك أن يكون حيث كانت مصلحة اجلهاد ، وحيث يضعه األمري 

 ودليل صدقكم مع اهللا وأن دافعكم هو نفـع األمـة             عظيماً فيا شباب اجلهاد الزموا أماكنكم واعلموا أن يف صربكم على الساقة أجراً           
بات النفس وطموحها ، ولرمبا رأى اهللا صربكم واجتهادكم يف السمع والطاعـة ألمـرائكم               وإبراء الذمة ولو كان يف ذلك خالف رغ       

 ...فبلغكم ما حتبون ، ومهما يكن من أمر فإن نيتكم لن تضيع بإذن اهللا 
وأن تكون حتت     وصادقةٍ  خالصةٍ بقي أن نذكر بشرط مهم هو أن يكون قعود اجملاهد يف مثل هذه األدوار املتأخرة والقواعد اخللفية بنيةٍ                 

 زينت له نفسه التشاغل بأمر الدنيا مث تراه         نظر أمراء اجلهاد الذين يقدرون مدى احلاجة من عدمها ، وعليه فال يفرح بكالمنا هذا قاعدٌ               
منيـة ،   يتذرع بأنه خيدم اجلهاد من مكانه الذي ختلف فيه ، فإذا تأملت حاله رأيت أنه إمنا اختار من األعمال أبعدها عن املالحقـة األ                       

 وخطورة ولو كانت حاجة اجملاهدين إىل غريها أعظم ، وكذا لو كانت طاقته تؤهله لدور أكرب ، مث وأسهلها على النفس ، وأقلها ضرراً   
 ترك هذا الدور القليل اهلزيل      هو مع ذلك ال يعطيها إال فضلة وقته ، وفتات مهه ، ورغم ذلك كله فإنه إذا أحس باخلطر وأوجس خيفةً                    

 على كذبه ، وضعف إميانه ، وأنه إمنـا          نةٌ بيّ ن مين به على دين اهللا واجلهاد ويعتذر به عن النفري إىل القتال ، فكانت هذه عالمةٌ                الذي كا 
 هـداهم اهللا وردهـم إىل       - من هذا اجلنس     لتومهه السالمة فلما حتقق عدمها نكص على عقبيه ، ولقد رأينا كثرياً           هذه األدوار   اختار  

 لكنها ليست باملستوى املطلوب الواجب فلم ينفروا إىل          طيبةً  طريق اجلهاد بعد غزوة منهاتن املباركة ، وأدوا أدواراً          جدوا يف  –رشدهم  
 مبا يقدرون على أكثر منه فلما وقعت غزوة شرق الرياض           ساحات املعارك بل قعدوا يف الظل والنعيم وخدموا العمل اجلهادي إىل حنيٍ           

 من الناس على أعقاهبم      ميز اهللا الصادقني من الكاذبني ورجع كثريٌ        شديداً اهدين وزلزل املؤمنون زلزاالً   املباركة وضاقت األرض على اجمل    
 من العمل الذي كانوا يؤدونـه       وجبنوا وضعفوا ، وادعوا أن ليس يف مقدورهم عمل شيء ومل يكونوا صادقني فقد كان أمامهم كثريٌ                

 على صدق نيته وأن تأخره مع أهل الساقة مل يكـن            ها وثبت على الطريق كان ذلك دليالً       لكنه اليوم حمفوف باملخاطر فمن حتمل      سابقاً
 من لقاء بل كان ملصلحة اجلهاد وفائدته ، وأما من فعل غري ذلك فقد شهد على نفسه بأنه طالب سالمة ، ساع                        يف بقاء أو خوفاً    طمعاً

ِإالّ َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً َوَيْسـَتْبِدلْ قَْومـاً          ه ونعظه بكتاب اهللا      لنفسه ، بل حنذر    يف دروب الراحة ، ومثل هذا ال نزيده خداعاً        
 . ِإالّ َتْنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه * غَْيَركُْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئاً َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
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    ... ...   
 لممحمد بن أحمد السا/ بقلم 

خوة املقال السابق الذي كتبته     استنكر بعض اإل    
وكان االستنكار على   ) ال تذهبوا للعراق    ( حتت عنوان   

ألة العنوان مسألة   العنوان دون احملتوى ، وأنا أظن أن مس       
 ألن الكاتب دائماً حيرص     حتتمل االجتهاد 

على العنوان الذي جيعل القارئ ينجـذب       
القـارئ  قال وقراءته ورسوخه يف ذهن      للم

 ..وال يكن احملتوى خمالفاً للمضمون 
ويف هذه األسطر استأذن أحبيت يف االنتقال       
من جزيرة العرب إىل مشاهلا حيـث أرض        

أرض " الرافدين ، وحيث أرض اخلالفـة       
اليت كانت تئن منذ سنوات عّدة      " العراق  

مرت على أهلها عجافاً ، أكلت األخضر       
 ..واليابس ، حتت حكٍم بعثي حقود 

 عن حـاهلم   قد كان كثٌري من الناس غافالً     ل
ومصاهبم جراء احلصار الصلييب الذي ُيدار      

من أرض احلرمني ، ومل يكن يذكرهم إال القالئل مـن           
رجال األمة الصادقني وعلى رأسهم إمام اجملاهدين شيخنا        
أسامة بن الدن ، الذي كان كثرياً ما يذكرهم ويعتصـر           

 أن أحد أقاريب ممن أكرمـه       أملاً ملا حيل هبم ، ومما أتذكره      
اهللا باإلعداد يف أفغانستان ملا عاد إىل أرض اجلزيرة وبدأ          
يف الكالم عن أفغانستان والشيخ أسامة كان ممـا قالـه           

أن الشيخ أسامة حينما يـذكر      : " ومازال عالقاً بذهين    
، ويستشهد بقصة   العراق دائماً ما يبكي أو ختنقه عربته        

 " هّرةاملرأة اليت دخلت النار يف

سـالم  رجال الذين تعلقت قلوهبم بـبين اإل      نعم هؤالء ال  
هم حـدود وال تفـرِّق بينـهم        ال حتـد  حيث كانوا ،    

 ..جنسيات
.. لبيـك   .. لبيـك   .. عراق اخلري    فلبيك يا 

نقوهلا ملء أفواه اجملاهدين األبطال على ثـرى        
 .. اجلزيرة العربية 
يوم أن دنسك الصـليبيون     .. لبيك يا عراق    

لية القوم عندنا يتناقشون هل األفضل      وبعض ع 
فـال خنـوة   ..!! صدام أم األمريكان  : للعراق  

 ..بل وال عروبة حىت .. عندهم وال غرية 
يوم أن مرت بك السـنون       .. لبيك يا عراق  

العجاف ، واألحداث الرهيبة من بالء ورهق ،        
وما زلت صامدة تعلنني للعامل كلّه أن املسلم         

ه أمام جند الصليب ،     األيب يرفض أن حيين رأس    
 :وإن كان اخليار اآلخر صعباً ولكن 

   فمن العجز أن متوت جباناًن املوت بٌد  وإذا مل يكن م
يوم أن خذلك بعض من يتسمون بالعلماء  .. لبيك يا عراق

من أهل العراق ممن بدأ يتمسح باجلنود األمريكان طمعاً يف 
من خوارم كرسي حكم أو برملان ، ناسياً أنَّ هذا الفعل 

 .. العقيدة ولو كان بوشاح املصلحة العامة للعراق والعراقيني 
سالمي من حولك ّدر العامل اإليوم أن ُخ .. لبيك يا عراق

.. فأصبحوا يشاهدون االحتالل فال تتحرك املشاعر إال قليالً 
ويرون العمليات اجلهادية املباركة فال حيدثوا أنفسهم بدفع 

 ..م لستم بإخواٍن هلم إال من رحم اهللالزكاة أو النفقة وكأنك
 ..لبيك .. لبيك .. ياعراق .. لبيك 
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ٍ  يإننا واجملاهد ن يف جزيرة العرب نتابع أخباركم كلّ يوم
وندعوا لكم يف صلواتنا وخلواتنا ، وحترضنا عملياتكم 

 بني ظهرانينا ، ممن نوجراحاتكم على جهاد الصليبيني الذي
 ..غزوكم وحاربوكم 

سب على اهللا تعاىل يف كل عملية نقوم هبا أهنا لرفع إننا حنت
راية الدين ، وانتقاماً لكل املسلمني يف العراق وأفغانستان ممن 

 ..غزهتم القوات الصليبية من أرضنا 
 عدواً واحداً فلن أنتمنقاتل و.. إننا أيها اجملاهدون يف العراق 

 نتوقف عن قتاله حىت نطهر أرضنا وأرضكم منه ونعدُّ أنّ
بالدنا بالدكم ، وأرضنا أرضكم ، فال حّد وال 

 الذي بيننا وبينكم وطن يفّرق بيننا ، بلأرض وال 
       :سالم هو دين اإل

 إن يفترق نسٌب يؤلف بيننا 
  ديٌن أقمناه مقام الوالِد 
لقد تعلمنا منكم يا جماهدي العراق أن العيش يف 
خوف وحرب أهون عند أهل املبادئ من العيش 

من حتت حكم الصليب أو الرافضة ، وأنَّ يف أ
أمن العقيدة والتوحيد من أي مفسد أو خارم 

 .أهم من أمن األنفس واملمتلكات
ولقد تعلمنا منكم أن العدو مهما كانت قوته 
وجربوته فإهنا ليست أمام قوة اهللا بشيء بل األمر 

ةً كَِثَريةً كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَ :كما قال اهللا تعاىل
  ِبِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبِريَن

 :إننا نقول مبلء أفواهنا  
 وب جسيمةٌ طصرباً عراق فذي اخل 

 قتلٌ وتشريٌد كذا اإلحـراق
 لكن لك اهللا العظيم بنصــره 

 فالليل يبزغ بعده اإلشـراق 
 ولك األشاوس من ساللة خالد 

 محلوا السيوف وللعدو أذاقوا

  أيها الرومان مهـــالً إنَّنا يا
 السيف منضي والزمان طباق ب

 أرض اجلزيرة لن تكون مبأمٍن 
 وصليبكم يف أرضها خفاق

 .. ال يثنينكم أن قلّ الناصر ، فنصريكم اهللا جلّ جالله 
فاهللا معكم وهو حسبكم وال ختشوا تكاثر األعداء عليكم 

 ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس :ونعم الوكيل
لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم 

  الَْوِكيلُ
، وتوكلوا على اهللا فإن امضوا على بركة اهللا 

ينصركم فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا 
 .الذي ينصركم من بعده 

الذين ظلموا  أن تركنوا إىل ونعيذكم باهللا
فتمسكم النار ، أو تركنوا إىل االهنزاميني 

 ..فتخسروا دينكم وختترم عقيدكم 
وحنذركم إخواننا اجملاهدين على أرض 

 أن ترضوا الدنّية يف دينكم ، أو ترتلوا الرافدين
حتت ذمة الكافرين ، وحتت حكم الصليبيني ، 
أو حتنوا رؤوسكم لبغايا الروم وشذاذ النصارى 

 ..قوهم الكأس ُمراً ، بل أذي
فإنَّ األمريكان لن يرضوا عنكم إال بعد ختليكم 
عن دينكم ، وتتبعكم لسننهم ، وتنحية الدين عن احلياة 

 ..واآلداب ، لتتبعوا ملتهم ، فاهللا اهللا يف دينكم 
 ه الح ومن مل يذد عن حوضه بس

  السيف ُيظلِمملهدَّم ، ومن ال حيُي
العراق ، وكن معهم على  يف اللهم انصر إخواننا اجملاهدين

اللهم أعّنا واجملاهدين يف جزيرة العرب على قتال أعدائهم ، 
 من دنسهم ورجسهم ،  أرض اإلسالمالصليبيني وتطهري

  ..اللهم نصرك الذي وعدتنا ؛ إنك ال ختلف امليعاد
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قية اللقاء مع الشيخ أبي جندل األزدي سائلين اهللا لنا وله التوفيق والثبات ، وأن ينفع                نستكمل في هذا العدد ب     

 ..بهذا اللقاء كّل من قرأه أو سمعه 

أن الناس غير مهيئين لقيام الجهـاد وغيـر مسـتعدين           حجة  يعترض البعض على الجهاد في الجزيرة العربية ب       :س   
 ثل هذا ؟لمساعدة المجاهدين فما الرد الشرعي على م

َشـَغلَْتَنا أَْمَوالَُنـا َوأَْهلُوَنـا      : فسيخرج عليك َمْن يقول   ،  من غري املستغرب أن خترج رؤوس النفاق والقاعدين عند بدء مسرية اجلهاد             
ْيئًا ِإنْ أََراَد ِبكُْم َضرا أَْو أََراَد ِبكُْم َنفًْعا َبلْ كَـانَ اللَّـُه ِبَمـا                فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ ِبأَلِْسَنِتِهم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوِبِهْم قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُم مَِّن اللَِّه شَ              

  ِء َوكُنُتْم قَْوًما ُبوًراَبلْ ظََننُتْم أَن لَّن َينقَِلَب الرَُّسولُ َوالُْمْؤِمُنونَ ِإلَى أَْهِليِهْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوِبكُْم َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْو* َتْعَملُونَ َخِبًريا 
 ورابع يقول وهـو خيشـى علـى         غَرَّ َهـُؤالء ِديُنُهمْ  :  وثالث يقول  ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإن ُيِريُدونَ ِإلَّا ِفَراًرا         : وآخر يقول 

 لَِو اْسَتطَْعَنا لََخَرْجَنا    باهللا  وعاشر حيلُف   ... أمامكم السجون   فتبهوا   وال يف الربد وان    الَ َتنِفُرواْ ِفي الَْحرِّ   صحتكم من الطقس والتضاريس     
 ِإنَُّهْم لَِمنكُْم َوَما ُهم مِّنكُْم        باهللا  بل وسيحلفون  ائْذَن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي   :  ومائة يقول لك   َمَعكُْم ُيْهِلكُونَ أَنفَُسُهْم َواللُّه َيْعلَُم ِإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ      

  .لَْو َيِجُدونَ َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدََّخالً لََّولَّْواْ ِإلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحونَ* لَـِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ َو
الكلمات اخلطرية والبيانـات املناصـرة       وإذا صدر منهم      لَكُْم ِلُيْرُضوكُْم َواللُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه ِإن كَاُنواْ ُمْؤِمِننيَ          باهللا  وسيحلفون  

ـ       َيْحِلفُونَ ِباللِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ الْكُفِْر َوكَفَُرواْ َبْعَد ِإْسالَِمِهْم َوَهمُّواْ ِبَما لَـْم               للطواغيت واجملادلة عنهم وأتيت معترضاً عليهم فسي
ُهُم اللُّه َوَرُسولُُه ِمن فَْضِلِه فَِإن َيُتوُبواْ َيُك َخْيًرا لَُّهْم َوِإن َيَتَولَّْوا ُيَعذِّْبُهُم اللُّه َعذَاًبا أَِليًما ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهـْم  َيَنالُواْ َوَما َنقَُمواْ ِإالَّ أَنْ أَغَْنا   

 .اخل ......ِفي اَألْرِض ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصٍري
َولَـْو  * ِإنََّما َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيِبِهْم َيَتَردَُّدونَ               : لوهؤالء ينطبق فيهم قول اهللا عز وج      

لَْو َخَرُجواْ ِفـيكُم مَّـا َزاُدوكُـْم ِإالَّ َخَبـاالً           * يلَ اقُْعُدواْ َمَع الْقَاِعِديَن     أََراُدواْ الُْخُروَج َألَعدُّواْ لَُه ُعدَّةً َولَـِكن كَِرَه اللُّه انِبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوقِ          
واْ لََك اُألُموَر َحتَّى َجاء الَْحـقُّ       لَقَِد اْبَتَغُواْ الِْفْتَنةَ ِمن قَْبلُ َوقَلَّبُ     * وَألْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم َواللُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمَني           

 .َوظََهَر أَْمُر اللِّه َوُهْم كَاِرُهونَ
فَِإن رََّجَعَك اللُّه ِإلَـى طَآِئفَـٍة مِّـْنُهْم         : فعلى اجملاهدين وقادهتم أالَّ يعّولوا عليهم يف عملهم وجهادهم بل يسريوا بقول اهللا سبحانه وتعاىل              

 . فَقُل لَّن َتْخُرُجواْ َمِعَي أََبًدا َولَن ُتقَاِتلُواْ َمِعَي َعُدوا ِإنَّكُْم َرِضيُتم ِبالْقُُعوِد أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعُدواْ َمَع الَْخاِلِفَنيفَاْسَتأْذَُنوَك ِللُْخُروِج
من عشرين عاماً وهم يعـدون األمـة        هلم أكثر   ،  املهيأ حيتاج إىل هتيئة والتهيئة متر مبراحل وخطوات واجملاهدون وقادهتم           غري  مث إين أقول إن     

اخل بل أقوهلا وأنا مطمئن لذلك إن       .......ويدربون شباب اإلسالم وأصدروا الكتب والبيانات واألشرطة واألفالم املرئية واألشرطة املسموعة            
رد على الكفر العاملي هم أبناء جزيرة       أكثر شعب مرَّ مبرحلة التوعية والتبصري هم أهل جزيرة العرب بل والواقع والتجربة ُتثبت أن أكثر من مت                 

). ولكن إن شاء اهللا النصر القادم يف احلجاز وجند سينسي أمريكا أهوال فيتنام وبريوت وغريها              : (العرب وهذا الذي جعل الشيخ أسامة يقول      

 



 

 
١٨  

א  א

 ومـا   ان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل    الذي ك  أهوال فيتنام، وهذا     ىن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء احلرمني سوف تنس         إ: (وأيضاً حني قال  
 ).خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل 

ومبا أن كفر طواغيت اخلليج قد بان للقاصي والداين فال تنتظر من أهل جزيرة العرب إال التمرد عليهم واالنتقام منهم وهذا يصدقه ما قالـه                         
أن العرب ال حيصل هلم امللك إال بصيغة دينية من نبوة أو            ( بع والعشرون يف    الفصل السا يف  : ابن خلدون رمحه اهللا عن طبيعة العرب يف املقدمة        

والية أو أثر عظيم من الدين على اجلملة والسبب يف ذلك أهنم خللق التوحش الذي فيهم أصعب األمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة واألنفـة                        
ة أو الوالية كان الوازع هلم من أنفسهم وذهـب خلـق الكـرب              و الدين بالنب  مع أهواؤهم فإذا كان   وبعد اهلمة واملنافسة يف الرئاسة فقلما جتت      

واملنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك مبا يشملهم من الدين املذهب للغلظة واألنفة الوازع عن التحاسد والتنافس فإذا كان فيهم                    
 متَّات األخالق ويأخذهم مبحمودها ويؤلف كلمتـهم إلظهـار احلـق            النيب أو الويل الذي يبعثهم على القيام بأمر اهللا يذهب عنهم مذموم           

اجتماعهم وحصل هلم التغلب وامللك وهم مع ذلك أسرع الناس قبوال للحق واهلدى لسالمة طباعهم من عوج امللكات وبراءهتا من ذمـيم                      
بـيح  الفطرة األوىل وبعده عما ينطبع يف النفوس مـن ق          لقبول اخلري ببقائه على      يئاألخالق إال ما كان من خلق التوحش القريب املعاناة املته         

 ).  مولود يولد على الفطرة كما ورد يف احلديث وقد تقدملالعوائد وسوء امللكات فإن ك

 ما هي نظرتك ألثر التراجعات األخيرة على شباب الجزيرة ؟ وهل أحدثت التراجعات ذلك األثر الذي كان يؤمله آل سلول ؟  
إن مشكلة هؤالء الناس أننا إذا أردنا أن نسيطر على أعضاء أي مجاعة نسيطر علـى                : ( إلرهاب الدويل وهو أمريكي   يقول أحد خرباء ا   

زعمائها وبذلك نستطيع السيطرة على كل أفرادها إال هؤالء إذا تغريت قياداهتم غريوها ووضعوا قيادات أخرى على نفس املنهج وأكملـوا                     
 .هـ.أ! ) أعماهلم اليت يعتقدوهنا

ا ه إن هذه القضية أخذت قسطها الوايف من الردود والتفنيد والبيانات وقد انتهى مفعوهلا بسبب املضادات احليوية اليت قـدم   -: أقول أوالً
ولكن ) ال يفل احلديد إال احلديد    (اجملاهدون وقادهتم وغريهم من الصادقني للمسلمني وأظن أن آل سلول أرادوا أن يعملوا بالقاعدة املشهورة                

فلما رأوا أن دعوة اجملاهدين هلا أرضية قوية يف نفوس املسلمني بسبب إنطالقها من آيات وأحاديث بينـات                  ) ال يفل الدين إال الدين    (بارة  بع
واضحات وملا كان هلؤالء العلماء فك اهللا أسرهم دوٌر ُيشكرون عليه يف تبصري الناس أرادوا أن ُيظهروهم كمتراجعني حىت يضربوا الصاحلني                     

 .صاحلني وال أريد اإلطالة يف هذا املوضوعبال
يدعونا ألن نصدقهم يف دعواهم عليه قبل        إذا أصرَّ اجملادل عن الطواغيت عايض القرين على إلزامنا بتصديق وزارة الداخلية نقول هذا                -:ثانياً

ـ  (دته ومقابالته من أصلها وُتلزم إمامـه      تطعن وتنسف شها   وهذه الصفة    تبني لنا أنه فاسٌق ماجنٌ     فإذا صدقناهم يف ذلك      عقٍد من الزمان    اأب
أن يقيم عليه احلد وال جيوز إسقاط احلد عنه ال من حاكم وال من غريه وإذا كان اهللا عز وجل قد أبطل شهادة القاذف فمن باب أوىل               ) رغال

 يقول ابن كثري رمحـه  َدةً أََبًدا َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ َتقَْبلُوا لَُهْم َشَهاَوال:  كما قال اهللا سبحانه وتعاىل - على حد زعمهم     -من فعلَ ِفعلَه    
 ).أن يكون فاسقاً ليس بعدل ال عند اهللا وال عند الناس....أنه ترد شهادته أبداً: (اهللا يف تفسري هذه اآلية وهو يعدد األحكام اليت تؤخذ منها

 ون وأرانا اهللا فيهم يوماً أسودا     ان يؤمله آل سلول عليهم من اهللا ما يستحق        ولذا أقول واهللا أعلم أن هذه التراجعات قد أتت على عكس ما ك            
 . وقد كفانا الشيخ عبد اهللا الرشيد يف رده القيم هشيم التراجعات

 



 

 
١٩  

א  א

 جندل األزدي ؟هي آخر إصدارات الشيخ أبي ما
 ن التاريخ لألنبياء والرسل والصـحابة قصة م) ١٦(وقد ذكرت فيه أكثر من ) للمطلوبني قصص تارخيية(كتاب آخر اإلصدارات هو 

واختفوا عنهم وأن ذلك من الدين واإلميان كمـا بـوَّب            ن ففروا منهم  وذين كان يطلبهم الطواغيت والظامل    والتابعني والعلماء والصاحلني وال   
املطلوبني يف كـل      تسلية ألحبيت  وذلك،  ال كما يزعم شيوخ البالط امللكي       ) من الدين الفرار من الفنت     باب(البخاري رمحه اهللا يف صحيحه      

 .طواغيت آل سلول وأذناهبم محاهم اهللا من شر) ٢٦(مكان من األرض وإن كان سبب التأليف هو الـ 

: نصيحة توجهها ألهل الجزيرة العربية في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الصليبيين 
وفيها قبلة املسلمني وفيها مكة واملدينة وحتيط هبا أهم وأغىن حبار العـامل              بالدكم تقع يف وسط العامل       إنَّ : أقول ألهلنا يف جزيرة العرب    

ل فأنتم أبناء وأحفاد املهاجرين واألنصـار مـنكم         وكل ذلك أنتم أبناء الفاحتني األُ     وأهم املضايق البحرية وفيها أكرب خمزون نفطي وفيها قبل          
الفاحتون اجلُدد خرج منكم اإلمام قائد اجملاهدين أسامة بـن الدن ومـنكم             الصحابة يفتحون األمصار تلو األمصار ومنكم أيضاً خرج         خرج  

خرج خطاب َو أبو الوليد َو أبو علي احلارثي وأبو عمر السيف ومنكم خرج كوكبة غزويت نيويورك وواشنطن الذين دكَّوا أنـف راعيـة                        
 ..... زال األبطال خيرجون السرية تلو السرية والكتيبة تلو الكتيبة الصليب وما

 ويقّتلون أبنائكم ؟م على أرضكم وينهبون أموالكم وخرياتكم ؤههل ترضون أن يسيطر الصليب ووكالف
كم يف سجون طواغيت اجلزيرة ؟ وإىل مـىت وأشـراف أمـتكم             ؤكم ونسا ؤذا الظلم والقهر؟ وإىل مىت وأبنا     إىل مىت وأنتم ساكتون على ه     

 .يب تقلع من أرضكم لتدك إخوانكم املسلمني يف أفغانستان والعراق وغريها؟وخيارهم ُيطاردون ويهانون؟ وإىل مىت وطائرات الصل
 أما علمتم أن الصليبيني قد رمسوا خطتهم وجعلوا العراق هدفهم التكتيكي وأنتم اهلدف اإلستراتيجي؟

 وأجنحته مفرودة باجتـاه بـالد فـارس         أمل تعلموا بأهنم رمسوا صورةً لنسٍر يقُف مبخالبه على أرض العراق وذيله باجتاه تركيا وبالد القوقاز               
وخراسان شرقاً والشام والبحر املتوسط ومصر غرباً وأما الرأس فهو باجتاهكم أنتم فهل تريدون أن يصيبكم ما أصاب إخوانكم يف مشـارق                      

 !األرض ومغارهبا بسبب سكوتكم عن هؤالء الطواغيت املتحالفني مع الصليبيني؟
 لدولة يهود الكربى أن تتم وأن الرافضة حيلمون ويعملون إلقامة دولتهم الكربى وكفرة األكراد يريدون قيام                 أمل تعلموا أن الصليبيني يريدون    

 .دولتهم الكربى وأنتم الضحية على كل األحوال إن مل تتداركوا أمركم وتدعموا إخوانكم اجملاهدين يف كل مكان
ُخذُوُهْم  َو   ُم الَْباَب فَِإذَا َدَخلُْتُموُه فَِإنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللِّه فََتَوكَّلُواْ ِإن كُنُتم مُّْؤِمِننيَ           اْدُخلُواْ َعلَْيهِ يا أهل جزيرة العرب يا شباب اإلسالم        

َني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ اقُْتلُواْ الُْمْشِرِك َو   َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ِثِقفُْتُموُهْم َوأُْولَـِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيِهْم ُسلْطَاًنا مُِّبيًنا        
 . لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد

علموا أيضاً أن الطواغيت حياولون أن ُيحدثوا بيننا وبينكم فجوةً وأن ُيلصقوا استراتيجي فأنتم سندنا بعد اهللا وعلموا أنكم ُعمق اجملاهدين اإل   او
 .م وال تصدقوهمبنا التهم واألكاذيب فاحذروه

احذروا قوانني سحب السالح منكم واعلموا أن الطواغيت ماضون يف شرائه مـنكم وسـن               ) كل جزيرة العرب  (يا أهلنا يف جزيرة العرب      
ـ       : قال تعاىل " مكافحة اإلرهاب "القوانني لكي متنعكم من حيازته ومحله حتت ذريعة          ِلَحِتكُْم َوأَْمِتَعـِتكُْم   َودَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْس

 . فاحذروا مث احذروا حىت ال تصبحوا قطيعاً من األغنام حيركها الصليب كيف يشاءفََيِميلُونَ َعلَْيكُم مَّْيلَةً َواِحَدةً

 



 

 
٢٠  

א  א

كملوا نقصـهم وتسـدوا      وإمنا هم طليعةٌ لكم وألمتكم وعليكم أن تسريوا على درهبم وت           وأخرياً اعلموا أن اجملاهدين ال يقاتلون نيابةً عنكم       
 . واهللا أعلم. خللهم وتدعموهم بأموالكم وأسلحتكم ورجالكم وتؤوهم وحتموهم وتؤازروهم فنصرهتم عليكم واجبة

فهل ترى مـن المصـلحة      ) العواجي وأمثاله (  مع المجاهدين عبر قنواتها      تبعد طلب حكومة آل سلول المفاوضا      
ت الراهن ؟للمجاهدين القبول بمبدأ المفاوضات في الوق

وقد أثبتت التجربة يف مصـر والـيمن واجلزائـر    ، أظن أن قاعدة اجلهاد صاحبة اخلربة الطويلة واملعرفة بكل جتارب اجملاهدين املعاصرة             
ء جتربة الفقعسي فك اهللا أسره خري دليـل علـى أن هـؤال            اخل أن فتح جمال نقاش هذه املسألة يؤدي إىل اإلضرار باجملاهدين دائماً ولعل              ....

العواجي ُيعترب الناطق الرمسي حملمد بن نايف وليس الوسيط أضف إىل ذلك أن الكافر املرتد ليس لـه        ، و املفاوضني ال ميلكون من أمرهم شيئاً       
 .يرواه البخار) من بدَّل دينه فاقتلوه: ( قالإال العودة إىل اإلسالم أو القتل والذبح كما يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب 

متناع عن الزكاة فقط قال كما روى البخاري يف صحيحه عـن            من أجل اال  قد قاتل مانعي الزكاة     وإذا كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه         
: ، فقال عمر رضـي اهللا عنـه       وكفر من كفر من العرب     وكان أبو بكر رضي اهللا عنه،        ملا تويف رسول اهللا     : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال     

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه،                    : (ناس؟ وقد قال رسول اهللا      كيف تقاتل ال  
 ، واهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا         واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال          : "فقال). وحسابه على اهللا  

فواهللا ما هو إال أن قد شرح اهللا صدر أيب بكر رضي اهللا عنه، فعرفت أنه احلق: "قال عمر رضي اهللا عنه".  لقاتلتهم على منعها." 
 -: قال أبو بكر رضي اهللا عنهفعلى اجملاهدين أن يقولوا بصوت عاٍل كما 

 ..القاتلني إلخواننا الصليبيني املتواجدين على أرضنا والسارقني ألموالنا وواهللا لنقاتلنَّ
 .. العمل باحلدود واألحكام الشرعية لوعطَّ.. كَم بغري مبا أنزل اهللا  من حوواهللا لنقاتلنَّ
 .. الطواغيت الذين حيتكمون إىل شرائع الكفر الطاغوتية من دون شرع اهللا وواهللا لنقاتلنَّ
 ...   وينسبون ألنفسهم كثرياً من خصائص وصفات اإلهلية  الذين ُيشّرعون التشريع املضاهي لشرع اهللا تعاىلوواهللا لنقاتلنَّ
 ..  الذين حللوا احلرام وحرموا احلالل وواهللا لنقاتلنَّ
 ... الذين حياربون اهللا ورسوله واملؤمنني وواهللا لنقاتلنَّ
 ..هار من أجل أن يتحقق هلم ذلك الذين يصدون الناس عن دين اهللا تعاىل، وعن التوحيد اخلالص وميكرون بالليل والنوواهللا لنقاتلنَّ
 ..   الذين يكرهون ما أنزل اهللا من الدين والتوحيد واجلهاد وواهللا لنقاتلنَّ
 ..  الذين يسخرون من دين اهللا ومن أوليائه وواهللا لنقاتلنَّ
 .. الذين يباركون الشرك األكرب ويقرونه وال ُيغريونه، وال يسمحون بتغيريه وواهللا لنقاتلنَّ

 .. الذين هم داخلون حىت العظم يف مواالة أعداء األمة من اليهود والنصارى ويف خدمتهم وخدمة مصاحلهم والذود عنهم  لنقاتلنَّوواهللا
 وأوصيهم أن يسريوا يف طواغيت اجلزيرة كسرية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف املرتدين يف زمنه إذ أوصى كمـا يف البدايـة والنهايـة                         

بو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد حني جاءه أنه كسر طليحة ومن كان يف صفه وقام بنصره فكتب إليه ليزدك ما أنعم                       كتب أ   ():٦/٣١٩(
اهللا به خرياً واتق اهللا يف أمرك فإن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ُجدَّ يف أمرك وال تلن وال تظفر بأحد من املشركني قتل من املسلمني                            

 فأقام خالد ببزاخة شهراً يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها          من أخذت ممن حاد اهللا أو ضاده ممن يرى أن يف ذلك صالحاً فاقتله             وإال نكلت به    

 



 

 
٢١  

א  א

يأخذ بثأر من قتلوا من املسلمني الذين كانوا بني أظهـرهم حـني             يف طلب الذين وصاه بسبيهم الصديق فجعل يتردد يف طلب هؤالء شهراً             
لنار ومنهم من رضخه باحلجارة ومنهم من رمى به من شواهق اجلبال كل هذا ليعترب هبم من يسمع خبـربهم مـن                      ارتدوا فمنهم من حرقه با    

 ).مرتدة العرب رضي اهللا عنه 
جــاء وفـد ُبَزاخة من أسد وغطفان إىل أيب        (عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال          : قال الثوري : (وقال ابن كثري رمحه اهللا أيضاً     

ُتْنـَزع مـنكم احلَلْقَـة    : قال. هذه املُْجِلَية قد عرفناها فما املخزية؟: ه الصلح، فخيَّرهم بني احلرب املُْجِلَية والسلم املُْخِزَية، فقالوابكر يسألون 
 يتبعون أذناب اإلبـل     والكَُراع، وَنْغَنم ما أصبنا منكم،  وَتُردُّون علينا ما أصبتم منا، وَتُدون قتالنا وتكون قتالكم يف النار، وتتركون أقواماً                  

قد رأيت رأيا وسنشري عليك،     : فَعَرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال         ) حىت ُيِرَي اهللا خليفة رسوله واملهاجرين أمراً يعذرونكم به        
ما أصبتم منـا فـِنْعم مـا        أما ما ذكرت من احلرب اجمللية والسلم املخزية فَِنْعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون                     

: قـال ) أجورها على اهللا ليس هلا ديات     ، ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتالنا وتكون قتالكم يف النار، فإن قتالنا قاتلت فقُِتلت على أمر اهللا                
 .رواه الربقاين على شرط البخاري. أهـ. فتتابع القوم على ما قال عمر

 .أهـ).  حديث الثوري بسنده خمتصراورواه البخاري من: قال ابن كثري رمحه اهللا
 :وما أمجل قول الشاعر

 

ال تقطعن ذنب األفعى وترسلـها 
إن العـدو وإن أبدى مودتــه

 

إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا 
ك يوماً فرصة وثبــامنإذا رأى 

 

ل ترى أنه من المصـلحة      بعد المعارضة الشديدة من قبل بعض طلبة العلم للمشروع الجهادي في جزيرة العرب فه             
 بحث ومراجعة هذه القضية مع قيادة المجاهدين كما يقول البعض ؟

يا ليت هؤالء املعارضني يقومون بإعداد الدراسات اإلستراتيجية والبحوث الشرعية ملشروعهم الذي يستندون إليه حىت يقتنع الطـرف                  
اجملاهدين حلسم خالفهم مث إن املسائل العسكرية ال يبتُّ فيها إال قادة اجملاهدين             الناس فلريجعوا إىل قادة     إذا اختلف   : اآلخر مبا يقولون وأقول   

فاجملاهدون وأهل الثغور هم املهديون، فإذا ما اختلفت اآلراء وافترقت السبل، فاهلداية    : (وليس غريهم ورحم اهللا ابن القيم يوم قال يف الفوائد         
 رأيهم، ذلك أن ألهل اجلهاد من اهلداية والكشف ما ليس ألهل اجملاهدة ممن هم يف جهـاد                  يف ترّسم خطاهم، واقتفاء آثارهم، والرتول عند      

قد علق اهلداية باجلهاد ، :  اهلوى والشيطان، ألنه ال يوفق يف جهاد العدو الظاهر أال من هو لعدوه الباطن قاهر، من هنا يكون املوىل عز وجل        
 ). هاد، فاته من اهلدى حبسب ما عطل منهفأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، ومن ترك اجل

ويف اخلتام أكرر شكري لكم وأرجو أن أكون وفقت يف إصابة احلق وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني والسـالم                       
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كيد الطواغيت ونعد    نشكر للشيخ أبي جندل تفاعله معنا واهللا نسأل أن يحفظه من كلِّ سوء ومكروه وأن يقيه               
قراءنا الكرام في العدد القادم بلقاء مع الشيخ سعود العتيبي حفظه اهللا والذي يعد أحد المطلـوبين فـي قائمـة                     

 . األخيرة والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ٢٦الـ
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ة أبيَّ عيشي يف احلياِةيا نفُس
ين فهّوغاِة من الطُإذا اعتقلِتف

ة إىل الرويس عشيَّقلِتوإذا ُن
 إىل الصفاة جبمعةخذِتوإذا أُ

 سوف حتيا أميتِكِرْح َن دوِنْنِم
هاُعقْ َوكل الشدائد إن تزايَد
سرةم فاليسر ال يأيت رديَف

فسلي النهار إذا تفاخر بالضحى
أومل تكن بالليل ذكًرا بيننا

 العظيم إجابةسيجيبك الصبح
 الظالم إذا تزايد وقعهإنَّ

هبت جيوش الصبح من أوكارها
 

أو فلتمويت يف جهاد الكاِفِر 
فالنصر يبدأ من سجون احلاِئِر
فالنصر يأيت يف الصباح الباِكِر
فلك التهاين بانتصار باِهِر
وسيقلب الرمحُن ِسحَر الساِحِر
جاء اخلالص من اإلله القاِدِر

أبًدا رديف معاِسِرلكنه 
 عن ناظريايا صبح أينك يف املس

نرجو بزوغك من كرمي قاِدِر
 الطريق لكل حر ساِئِربديت

والكل ملَّ من السواد القاِتِر
ليسطر اإلشراق بعض خواطري
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 عبداهللا بن حممد الرشود: بقلم الشيخ  

 ...اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد احلمد هللا وصلى  
 معامل طريق احلق ظاهرة ال ختفيها عوادي الفنت ، وال تعتمها ظلمات الضاللة عرب العصور وعلى مر الدهور ، وكذلك معامل طريق الباطل        فإنَّ

 .  تزويق املفترين وال زخرفة املبطلني خيفيهاجلية املظهر ال 
ء طريق اهلدى يف هذه األمة اإلمام اهلمام شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الذي ضاقت شياطني اإلنـس                       ومن كبار أدال  

الذي عصفت فيه رياح الفتنة بعقول كثٍري       ؛  واجلن ذرعاً بكتبه وشرقت هبا عقول املتأولني واملنتحلني واملبطلني من عصره وإىل عصرنا احلاضر               
 – مستعيناً باهللا وحده     - إىل العلم والدعوة لبعدهم عن االستهداء بالكتاب والسنة وعدم قدرهتم على حتمل تكاليفهما ، فرأيت                   من املنتسبني 

 معـامل    مدى ارتباط علمه املسطر منذ قرون حبوادث واقعنا الراهن ، وتبيني أنَّ             عليه مبا ُيفِْهُم القارئ    اإلفادة من علم شيخ اإلسالم اجلم معلقاً      
 . لباطل الذي كان مستحكماً يف وقتهم هي نفس معامل باطل العصر اجلديد ، وإمنا اختلفت األزمان واألمساء واألعراض ا

 . وكذلك معامل احلق الذي يرسم شيخ اإلسالم منهجه على درهبا هي نفس املعامل اليوم وإىل أن تقوم الساعة 
ولنا من عذب حبورهم حىت ال يدعي مدٍع        اعلمهم ، وشق جد   بفقد حرصت على ربط علمنا       لنا مرجعيتنا الشرعية من أئمة هذا الدين         ومبا أنَّ 

  . - كما يزعم امللّبسون –بأننا خارجون عن دائرة االقتداء بأئمة اهلدى وبدور الدجى وأننا إمنا نفيت ونتكلم مبا حيلو لنا 
كالِم شيخ اإلسالم معلقاً على بعض املواطن       من   نفائس صدور صفحاهتا    فإليك أخي الكرمي هذه الزاوية من هذه اجمللة املباركة أزّف إليك يف           

منها تعليقاً أحاول من خالله ترتيل كالم الشيخ يف ذلك الزمان على واقعنا الراهن حيثما ُوِجَد التطابق أو التشابه لترى كيف كـان شـيخ                         
ض مستنصراً بالدليل مستكثراً باحلق متحمالً غربـة الزمـان وقلـة            اإلسالم يكشف بعلمه كثرياً من ملتبِس مسائل هذه األيام يف أذهان البع           

اد يل وجلميـع    األعوان كما هو احلال يف هذا الزمان ، فإليك يا أخي الكرمي الفصل األول من فصول هذه الزاوية ، أسأل اهللا اهلدى والسـد                       
 . إخواين املسلمني

ا مـا   وفعلـو ،   وستمائة ، الذين قدموا سنة تسع وتسعني       هؤالء التتار  يفة الدين   ما تقول الفقهاء أئم   : السؤال من اجمللد الثامن والعشرين      
 ، وإهانـةٍ    املسـلمني  وهتكوا حرمات الدين من إذاللٍ    ،   ملن وجدوه من املسلمني    ، والنهب ي   بعض الذرار  ، وسيب اشتهر من قتل املسلمني   

، وأسروا من رجال املسلمني اجلم       احلمل العظيم  ملسلمني وأموال بيت املال   وأخذوا من أموال ا    ،  وأفسدوا فيه    بيت املقدس   السيما   املساجد،
 ، اع أصـل اإلسـالم    تّباا زعموا من    َم، لِ  ذلك التمسك بالشهادتني وادعوا حترمي قتال مقاتلهم       وادعوا مع ،   وأخرجوهم من أوطاهنم  الغفري  

  .  أفتونا مأجورين ؟ الوجوه جوازه أو وجوبه أي كان فمن ميا وأ،  فهل جيوز قتاهلم أو جيب .  وا عن استئصال املسلمنيولكوهنم عفّ
  ١،كل طائفة احلمد هللا  :  فأجاب

                                                 
ر وغريها بني الطائفة املمتنعة والفرد املقدور عليه إذا تركـوا أو تـرك              عذ العلم يف القتال واالستتابة وال      هنا فرٌق من الفروق عند أهل       )١(١

 .  فما كل ما ُيتعامل به مع الفرد املقدور عليه ُيتعامل به مع الطائفة املمتنعة شريعةً من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة
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كانوا  وإن،   فإنه جيب قتاهلم حىت يلتزموا شرائعه      ٢الظاهرة املتواترة من هؤالء القوم وغريهم      شريعة من شرائع اإلسالم    ١ممتنعة عن التزام  
  .   الزكـاة  يمـانع  - رضي اهللا عنهم     -والصحابـة   ، كما قاتل أبو بكر الصديق      ٣ بعض شرائعه  وملتزمني مع ذلك ناطقني بالشهادتني   

 فاتفق الصحابة رضي اهللا عنهم على القتال على         -  رضي اهللا عنهما   -سابقة مناظرة عمر ألىب بكر       وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد     
   .   بالكتاب والسنةعمالً حقوق اإلسالم

حتقـرون صـالتكم مـع        (   :  مع قوله  وأخرب أهنم شر اخللق واخلليقة     اخلوارج  من عشرة أوجه احلديث عن      النيبوكذلك ثبت عن    
 .   للقتالمبسقٍط  أن جمرد االعتصام باإلسالم مع عدم التزام شرائعه ليسَمِل، فُع  ٤)  وصيامكم مع صيامهم ، صالهتم

                                                 
ممتنعة عن االلتزام العملي ، ولو اّدعت اعتقاد وجوب الواجب وحرمة احملّرم كحال تاركي التزام دفع الزكاة مع اعتقادهم وجوهبا                    :  أي   - ١

هـو مـا   املُسوِّغ للقتال  ، وقد بّين شيخ اإلسالم يف موضع آخر أن االمتناع      د ذلك يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقاتلهم على جمر          
 . كان مستنداً إىل منعة أي قوة وشوكة ومقاتلة 

فيه أن األحكام الشرعية ال ُيحاىب يف تطبيقها أحٌد لنسبه أو جنسه أو وطنه أو علمه أو شعاره وانتمائه ، فما ُيكفّـُر                  ) وغريهم  : (  قوله   - ٢
 عجُم التتار شرعاً ُيكَفُّر به العرب من آل سعود وغريهم وإن كانوا من بالد احلرمني ، فاألرض ال ُتقَدُِّس أحداً و الشرع واحٌد ال يـتغري                           به

ـ                    ي رسـول اهللا     بتغّير األزمان واألماكن والسياسات واألنظمة ، ولو كان النسب والوطن يشفع ألحد لشفع أليب هلب وأيب طالب عمَّ
 . ن كانا من أعرق العرب نسباً واللذي
 هنا قاعدةٌ عظيمة من قواعد الشرع احلنيف ومن مسائله الظاهرة اليت أمجع على تقريرها وتطبيقها خري القرون وأفضل البشر بعد األنبياء                      - ٣

في النار وإن كَثَُر عددها      منهجهم هو منهج الطائفة املنصورة الناجية ، ومن سلك غري منهجهم من طوائف األمة ف               والرسل والذين جعل    
: وهي كما وصفها عليه السالم بقوله " وستفترق هذه األمة على ثالٍث وسبعني فرقة ، كلها يف النار إال واحدة     : " وسوادها ، ففي احلديث     

بينهم مـن   من  صنافهم مع أن    ، والصحابة األبرار قد أمجعوا على استحالل دماء املرتدين بأ         " من كان على مثِل ما أنا عليه اليوم وأصحايب          " 
لشـبهٍة   ينطق بالشهادتني ويقيم الصالة ويصوم وحيج ويقوم بسائر تكاليف الدين غَري شريعٍة واحدٍة تنّصلوا من التزامها بعد وفاة الـنيب                     

 اآلية  هم وتزكّيهم هبا     خذ من أمواهلم صدقةً تطهر     :  الزكاة متذرعني بفهمهم لقوله تعاىل       دفعوتأويٍل الح يف نظرهم فمنعوا      عرضت هلم   
 ال غريه ، فلم يشفع هلم هذا التأول واالستدالل املنحرف ، كما مل يشفع هلم مـا                  فهموا أن املَُخّول بأخذ الزكاة هو رسول اهللا         حيث  ،  

العتصام بقوهلـا ، كمـا يف       هلا حقوٌق ال تسقطُ مبجرد التلفظ هبا وا       ) ال إله إال اهللا      ( حيث أنَّ يقومون به من سائر شرائع الدين األخرى ،         
أُمرُت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مين                  " احلديث الذي استدل به أبو بكٍر رضي اهللا عنه          

من أركان اإلسالم فما بالـك إذا       فإن الزكاة من حقها ، هذا إذا كان يف شأن الركن الثالث             : قال أبو بكر    .. " دماءهم وأمواهلم إال حبقها     
من إشراك غِري اهللا يف     " ال إله إال اهللا     " كان اإلخالل بأهم مقتضيات ولوازم الركن األول وقطب رحى الدين ومدار دعوة األنبياء واملرسلني               

 .  لكل ذي بصريٍة وعلم رهو واقع آل سعود اليوم ، والظاهاحلكم والطاعِة واالنقياد واخلشية كما 
أن اخلوارج مع   : بينهما ، منها    قد توجد   مع اختالف اخلوارج عن املرتدين يف احلقيقة واحلكم عند أهل السنة إال أن هناك أوجه تشابٍه                  - ٤

 إقامتهم لشعائر الدين ، إال أهنم أُتوا بسبب تأوهلم الفاسد من ِقَبِل اإلخالل بأصٍل كبري من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات ال إله إال اهللا                        
  =، وهذه الصفة جتدها جليةً"يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان  : " أال وهو الوالء والرباء ، حيث ورد يف صفتهم عن رسول اهللا 
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ن املستعرَض لتارخيهم منذ عهد أبيهم عبد العزيز وإىل زماننا هـذا جيـد أن               إلثة ، حيثُ    منذ نشأة دولتهم الثا   يف سرية حكومة آل سعود      = 
 األوثان ، واستفت قلبك     قتال أهل اإلسالم وترك أهل    : معظم صفات اخلوارج املارقني منطبقةً عليهم أمت االنطباق ، ومن أبرز هذه الصفات              

سلمي اجلزيرة بسيف الظلم وسطوة املُلك ؟ آالف املسلمني يف احلجاز واجلنوب والشمال             كم قََتلَ عبد العزيز من م      :تاك الناس وأفتوك  وإن أف 
وجند مما ليس هذا موضُع حصره وذكره ، بينما مل يقتل هو وبنوه يهودياً واحداً وال نصرانياً وال مرتداً وال ملحداً وال وثنياً والتـاريُخ خـُري                           

خالد بن مساعد بـن     : اإلخوان اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر أتباِع األمري الشهيد          شاهد ، وهكذا بنوه من بعده فكم قتل فيصل من           
عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا والذي اغتاله فيصل ، وقد قام رمحه اهللا مقاماً يشبه مقام مؤمن آل فرعون يف قومه ، فانربى امللك فيصل بـن                            

 . ن قضيتهم ودفعبد العزيز لقتله وقتل أتباعه ودحر دعوهتم 
 املرتدين احملاربني هلذا الدين حماولني التستر على كفـرهم مبجـرد   حضيض آل سعود خرج من طور منهج اخلوارج املارقني إىل        ضاللبل إن   

 االنتساب واالدعاء والسماح بإقامة بعض الشعائر والشرائع اليت ال متس مصاحل اليهود والنصارى وحلفاءهم يف الـداخل واخلـارج تلبيسـاً                   
 ةعانإن  م على قتل املسلمني وترك املشركني       ه املرتدين ما زادو   مهاويحد اخلوارج إىل    ن من مظاهر جتاوز حكومة آل سعود        وتدليساً ، وكا  

من خالهلا ناهيك عن دعمهم السياسي واإلقتصـادي واملخـابرايت   ملسلمني يضربوا ال كفارللاجلزيرة املشركني على قتل املسلمني بفتح أرض      
ن خلف نواعـق النفـاق      سائريعزعة الثوابت يف أذهان الرعاع ال     مسخرين إعالمهم املاسوين املنافق لقلب احلقائق وتغيري املفاهيم وز        ،  وغريه  

بسبب اجلهل والسطحية يف التلقي ، واإلعراض إىل حٍد كبري عن هدايات الكتاب والسنة واليت مل تدع سبيالً من سبل الكفر والنفاق والفساد    
 . سبحانه فله احلجة البالغة من يشاء فيضل اهللا من يشاء ويهدي  بأوضح بيان وأزهى حجة  وأوضحتهإال

والواقع اليوم خُري شاهٍد على ختصص آل سعود يف قتل وسجن ومطاردة املسلمني ال غري ، وقد خيرج عن هذا العموم استثناءات مناوراتيـة                        
ين كما حدث على خلفيات أحداث جنران وتفجريات الربيطانيني يف الرياض           طارئة كسجن بعض الرافضة املشركني وبعض النصارى املفسد       

، مث تنتهي هذه املآسي بالعفو امللكي اخلائن وإطالق سراحهم أعزةً مكرمني ، يف حني تستميت قوات الطاغوت يف سبيل قتل وأسر من دعا                        
كية وُيعتدى على أعراض الطاهرات فُيسقن إىل ظلمـات السـجون           للجهاد يف سبيل اهللا ضد اليهود والنصارى وحلفاءهم وُتَراُق الدماُء الز          

 للـدين وحـراس     نصاروغياهب الظلم على مرأى ومسمٍع من العاملني ، وُيوغلُ آل سعود يف وحل الردة حينما يّدعون بعد كل هذا أهنم أ                    
ُمونَ حراس العقيدة حقاً اجملاهدين يف سبيل اهللا بـأهنم           ، ويقلبون احلقائق حينما َيصِ      والكالم إىل غري ذلك من اهلراء    ،  سالم  للعقيدة ودعاةٌ لإل  

ل سـعود أن  ن الذين يّدعي آو هم املسلمَمْن: ألوثان ، فال إله إال اهللا يسعون يف األرض فساداً وأهنم خوارج يقتلون املسلمني وَيَدُعونَ أهلَ ا       
ي ؟ أم شارون وقومه صاروا أهلَ سنٍة يف عرفكم ؟ أم املرتـدون              ن ينادون بقتلهم ؟ أبوٌش وحزبه صاروا مسلمني يف نظامكم السعود          ياجملاهد

ن هم يـاترى  م: الذين يسبون اهللا ورسوله عادوا موحدين يف تفكريكم ؟ ال نعلم واهللا أن اجملاهدين ينادون جبهاد أحٍد غري هؤالء ، وباملقابل                 
كـل يـوم    هم  ؤشالن واملسلمات الذين تتناثر أ    وأهم املسلم ؟  !! بصفتهم خوارج    – اجملاهدون قتاهلم يف زعمكم      يتحاشىأهل األوثان الذين    

وُتنتهك أعراضهم كل حٍني يف فلسطني والشيشان وأفغانستان والعراق وغريها ظلماً وعدواناً ؟؟ أهؤالء هم أهل األوثـان الـذين يـرفض                      
 أفغانستان والعراق والشيشان وفلسطني ؟ أنـتم أم         اجملاهدون قتاهلم ؟؟ من الذي ياُترى يدعم الوثنيني من اليهود والنصارى ضد املسلمني يف             

مها وتسخريها بعـد ذلـك      واجملاهدون ؟ إهنا حقائٌق واهللا ظاهرة وبّينات باهرة يسعى آل سعود وعمالؤهم بكل جهدهم لقلبها ونقض مفه                
 .اليهود والنصارى يف املنطقة ، فقاتلكم اهللا أيها املنافقون أىن تؤفكون مصاحل لتصب يف صاحل 
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  .١الدين لغري اهللا فالقتال واجب ، فمىت كان  حىت يكون الدين كله هللا وحىت ال تكون فتنةفالقتال واجٌب

                                                 
  كي ال تكون فتنة ويكون– هنا رٌد ظاهر على منظري اهلزمية يف عصرنا هذا ، كبعض أدعياء الدعوة والذين يرون أن القتال يف سبيل اهللا                  -١

، ومن إمعـان هـؤالء املنظّـرين يف    !!  فتنة دعاة واملنادين به استجابةً ألمر اهللا احلكيم  اأنه هو الفتنة بعينه   :  يف هذا العصر     –الدين كله هللا    
ن وال  ال تقـاتلو  :  اهلزمية ، فيقولون بتـبّجٍح مؤسـف         ذلِّالضالل أهنم نقضوا كالم اهللا احملكم خبزعبالت عقوهلم املخمورة بسكرة اهلوى و           

واهللا إن هؤالء ملـن     !! جتاهدون أعداء الدين يف هذا العصر خشيةَ وقوع الفتنة ولإلبقاء على ما تبقّى من مكتسباتنا الدعوية ووحدتنا الوطنية                   
 : " قال رسـول اهللا  :  ورد يف احلديث عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال حيثأشر طوائف األمة وأخطرهم على واقعها ومستقبلها     

رواه الطـرباين   " تفترق أميت على بضٍع وسبعني فرقة أعظمها فتنةً على أميت قوٌم يقيسون األمور برأيهم فُيِحلّون احلرام وُيَحرِّمونَ احلـالل                    س
 .رجاله رجال الصحيح : والبزار ، وقال اهليثمي 

ـ َرقدميها على قواطع النصوص ومربمـات األحكـام فَ        وهاهم أوالء ُيقدمون املصلحة اليت قد تلوُح لعقوهلم العقيمة فينتحلون املربرات لت             ْتَب
والذوا مبتشـابه العقـول     ومتشاهبها مجلة   ضاللتهم على التاركني حملكم النصوص املتبعني ملتشاهبها ، حيثُ أهنم أعرضوا عن حمكم النصوص               

 . واآلراء فجاءوا بالطامة الكربى والفتنة العظمى وقى اهللا األمةَ شرَّ فتنتهم 
إن أهم مكتسبات األمة على اإلطالق توحيُد اهللا عز وجل مبعناه الشامل وإن عارض مصاحل سالطني السوء أئمِة الضـاللة ،                     : هلؤالء  وُيقال  

أال إن رحى اإلسالم دائرة ، فدوروا مع الكتاب حيـث دار ، أال إن               : "  يقول   مسعت رسول اهللا    : فعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال         
 فإذا عصيتموهم قتلوكم ،      يقضون ألنفسهم ماال يقضون لكم     ، أال إنه سيكون عليكم أمراء      سيفترقان فال تفارقوا الكتاب      الكتاب والسلطان 

كما صنع أصحاب عيسى بن مرمي ، ُنِشروا باملناشري وُحِملُوا علـى            : كيف نصنع ؟ فقال     : يا رسول اهللا    : وإن أطعتموهم أضلوكم ، قالوا      
 . الطرباين رواه "  خٌري من حياٍة يف معصية اهللا اخلشب ، موٌت يف طاعة اهللا

َولََنْبلَُونَّكُْم ِبَشْيٍء ِمَن     فحقيقة املصلحِة السعُي يف مرضاة اهللا وإن كلَّف ذلك من اخلسائر املادية ما كلف فكله مراٌد هللا موافٌق حلكمته البالغة                   
 يف نظر املنهزمني    – ، وليس السعي للحفاظ على املصاحل الدنيوية          فُِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبِرينَ   الَْخْوِف َوالُْجوِع َوَنقٍْص ِمَن الْأَْمَواِل َوالْأَنْ     

 معصيةً تنذر حبلول عقاٍب عظيم ، أال ترى عتاب اهللا جلنده األبرار إثر معركة بدر                هيعلى حساب أحكام اهللا مصلحةً شرعية معتربة ، بل           –
 صناديد الكفر مقابل َعَرٍض دنيوي يفدون أنفسهم به فيأخذه املسلمون قوةً هلم على اجلهاد واإلعداد كما أشـار                   يوم أن عفو عن سبعني من     

آيات عتاٍب عظيمة مسى تعاىل فيها تلك املصلحة اليت الحت خلري البشر            على إثر ذلك     ، فأنزل اهللا     بذلك أبو بكٍر رضي اهللا عنه على النيب         
: ل تعاىل   اقحل العباد يف الدنيا واآلخرة ، ف      عارض به حكمة اهللا املقترنة بعلمه تعاىل مبصا       ُتعرضاً دنيوياً ال    : م أيب بكر    بعد األنبياء عليهم السال   

     للَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَما كَانَ ِلَنِبيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي الْأَْرِض ُتِريُدونَ َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيِريُد الْآِخَرةَ َوا   ُويبكي هـذا العتـاب  
 وأبابكر ، مع أنه مل يكن يف مسألة األسرى نص قبل ذلك حىت يكونوا خمالفني له ، وإمنا مصلحةٌ رأوها يف نازلٍة ال نص فيهـا مث                            رسولنا  

وا كثرياً من جهودهم يف سبيل تربيـر املصـاحل          يعاتبهم اهللا هذا العتاب املؤثر ؟ فكيف حبال القاعدين أصالً عن اجلهاد واإلعداد ؟ وقد فرغ               
 للكتاب والسنة بصلٍة أبداً مع معارضتها الصرحية لكليات وقواعـد الـدين ونصـوص               حسب طرحهم الوطنية القومية املزعومة اليت ال متت       

  . الكتاب والسنة واليت استقر عليها فهم صحابة رسول اهللا 
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رادة إقامة حكم اهللا كما أمر اهللا إرادةٌ شريفة ال ميكن أن تترعرع يف نفوٍس عششت فيها اهلزمية واهلوان والذل واخلوف ولذلك ُيرّبي اهللا                        إنَّ إ 
هم على االستعداد لتحّمل كل تبعات هذا الطموح الكبري واستصحاب توحيد اهللا باخلشية والرجاء والتوكل والصـرب                 عز وجل أنبياءه وأتباع   
يَن قَالَ لَُهـُم النَّـاُس ِإنَّ       لَِّذ ا   الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ ِرَسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا َيْخَشْونَ أََحًدا ِإلَّا اللََّه َوكَفَى ِباللَِّه َحِسيًبا             والتفويض وغري ذلك    

 فَانقَلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مَِّن اللِّه َوفَْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعـواْ           ١٧٣النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللُّه َوِنْعَم الَْوِكيلُ             
أَلَـْيَس   :  وقال تعاىل      ِإنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياءُه فَالَ َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإن كُنُتم مُّْؤِمِننيَ           ١٧٤اللُّه ذُو فَْضٍل َعِظيٍم     ِرْضَوانَ اللِّه وَ  

  .  )عباده( :  ويف قراءة  ا لَُه ِمْن َهاٍداللَُّه ِبكَاٍف َعْبَدُه َوُيَخوِّفُوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه فََم
إهنا أنفٌس زكية أبّية ال ترضى بأنصاف احللول وال بتجزئة الدين وال خبلط الطيب باخلبيث ، وال تطيب هلا احلياة والدين ينقص من أطرافه ،                         

هكذا ! اهللا أكرب   ! " أينقص الدين وأنا حي ؟    : " الردة  بل ومن لُّبه ، وكما كان أبو بكر رضي اهللا عنه حيمل هذا احلس النقي حينما قال يوم                   
فليكن أتباعهم سرياً على منهاجهم ، إذ كيف تطيب هلم احلياة والديُن خيترُم اختراماً وُيحارب حرباً ؟ أال خنشى أن يعمنا اهللا بعقاٍب من عنده                    

 ؟ كيف نأمن من عقاب َمْن       قليالًلو ركن إىل الظاملني شيئاً      يلة وحبيبه   وخلإن مل ننتصر له فنبوء خبسارة الدنيا واآلخرة ؟ أمل ُيخّوف اهللا نبيه              
َولَْوال أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكْدَت َتـْركَُن ِإلَـْيِهْم            لو ركن إىل الكافرين شيئاً يسرياً وحاشاه أن يفعل بأيب هو وأمي              ال حيايب رسوله ونبّيه     

    ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ ال َتِجُد لََك َعلَْيَنا َنِصرياًِإذاً لَأَذَقَْناَك  َشْيئاً قَِليالً
 حنن املذنبني املفّرطني لو ركّنا ركوناً كبرياً وداهّنا يف ذات اهللا مرتدي الزمان وطواغيت األوطان باسم مصلحة الوحـدة الوطنيـة                      فكيف بنا 

 !!اجلاهلية واحلفاظ على مكتسبات الدعوة زعموا 
 . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وإىل لقاٍء يف فصٍل آخر يف العدد القادم مبشيئة اهللا

 

 

          
 األعظِمال حّل إال بالجهاِد

ال سلم لألعداء هذي شرعةٌ
القدس كال لن تعود بقمٍة

أو بالقرارات التي كتبت على 
القدس كال لن تعود بخطبٍة

ئٍع يرجع كل حٍق ضافالسيفُ
 

  
 

 

ما عاد يرضينا السالم العالمي
 في كلِّ قلٍب مسلموعقيدةٌ

فيها  التخاذل والخضوع لغاشم
 أدهمورق المذلّة في ظالٍم

مكال ولكن بالحسام وبالدَّ
ويعيد مجد المسلمين األقدم

 

                                                         
 عبداهللا اخلالدي: شعر                                                       
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املصاحل الدعوية اليت قد تفوت بإقامـة       يف احللقتني املاضيتني بّينا اجلواب الشرعي حول إشكالية          
  وهو  كال يورد ن ويف هذا العدد نتطرق إىل إش      ي وحول كون اجلهاد يضرُّ بالدعم املادي للمجاهد       اجلهاد  

   : دون جزيرة العرب وها ُهنا جوابهأن األوىل استهداف األمريكان يف العراق
أليس استهداف العدو األمريكي في العراق أولى ألن العدو واضح : التساؤل الثالث 

 والوصول إليه سهل؟
جلهـاد يف العـراق     استهداف العدو األمريكي يف العراق وال شكَّ واجٌب من أعظم الواجبات الشرعية ، وا             

 .فريضة مشروعة ال جدال فيها
والعدو األمريكي عندما ضرب العراق وقتل فيها وشّرد ورمَّل ويتَّم ، كان ينطلق من بالد احلرمني وجزيـرة               
العرب ، وحكومات اجلزيرة العميلة هي اليت تربعت بالدعم اللوجسيت للجيش األمريكي الصلييب يف حربـه                

 .ملعدات العسكرية وحىت التموين الغذائي للجيش األمريكي داخل العراق وا ووقود للطائرات على العراق ، من مدرجات
ن جيشه املتنوعة من جزيرة العرب ، باعتبارها أقرب منطقة مستقرة ميكنه إدارة احلرب بأمـان                ؤووما يزال العدو األمريكي يدير عملياته وش      

 .منها ، خبالف العراق اليت هي منطقة حرب عنده 
ضرب العدو يف األماكن اليت يأمن فيها وال يتخذ احتياطاته األمنية كلها أوىل وأفضل من اجلهة العسكرية من أن ُيضرب يف األماكن الـيت                        و

أبو عمر السيف حني حذّر من ترك العدو األمريكي يأمن على قواعده اخللفية ، ومن               الشيخ  يتوقعها ، وهذه هي وجهة النظر اليت استند إليها          
 .عوامل االستقرار للجيش احملتل أن يأمن على ظهرهأهم 

 أنظار العامل الغريب حيث موارد البتـرول        بُّ مصَ هي وقوي ، ذلك أن أرض اجلزيرة العربية          بّينٌ واستهداف األمريكان يف بالد احلرمني له أثرٌ      
 العدو واسترتافه ماال خيفى ، وهو أيضاً واجـب مـن            والطاقة ، ولذلك جعلها مضطربة وبالداً خموفة لساكنيها من الصليبيني، فيه من إرباك            

دفع هذا  لقتال  ال واجٌب عليه اجلهاد و    الواجبات الشرعية اليت جتب على أهل اجلزيرة وال ترتفع عنهم جبهاد يف العراق أو أفغانستان ، بل كلٌّ                 
وا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّاِر َولَْيِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه            َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ     العدو الصلييب الصائل ، وكلٌ مبن يليه من الكفار          

 . )١٢٣:التوبة ( َمَع الُْمتَِّقَني
ية بينهم ،   ومن فوائد الضربات يف بالد احلرمني الضرب بني األسياد وعبيدهم وتشكيك بعضهم يف قدرات البعض ، وإبطال املخططات الثنائ                  

حىت تنكشف اللعبة ، ويظهر وجه الصراع احلقيقي بال غبش وال حجاب ، حىت يعلم الناس حجم املؤامرة ، ومقدار العمالة اخلسيسة ، ممـا                         
 .يساعد يف جتييش األمة ، وحتريضها على القتال 

لشعب األمريكي عند النظر إىل احلرب بشمولية أوسع من          منها معركة مع ا     كبريٍ وينبغي أن ُيالحظ يف احلرب مع أمريكا أنَّ املعركة يف جزءٍ          
طاغية يتخذ القرارات حبرب املسلمني ، فالشعب األمريكي كما أوضح الشيخ أسامة بن الدن شعب متعطش للحـرب ، ومؤيـد للعمـل                       

الدن يف مقابلته مع قناة اجلزيرة       أسامة بن     الشيخ قالالعسكري ضد مجيع أعداء أمريكا ، فهو شعب يسود سفهاءه ، ويقدم لقيادته اجلزارين               
فاملستهدف حسب ما ييسر اهللا للمسلمني كل رجل أمريكي هو عدو سواء كان من الذين يقاتلوننا قتاالً مباشراً أو من الذين                     : "  م ٩٨عام  

فشـعب  ! اع الشعب األمريكي  يدفعون الضرائب، ولعلكم مسعتم هذه األيام أن نسبة الذين يؤيدون كلينتون يف ضرب العراق تقريباً ثالثة أرب                
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ترتفع أسهم رئيسه عندما يقتل األبرياء، شعب عندما يقترف رئيسه الفواحش العظيمة والكبائر تزيد شعبية هذا الرئيس، شـعب مـنحط ال                      
  ذكِّراته ،، وهذا ما أكَّده اجلنرال باتون ، أشهر القادة العسكريني األمريكيني يف مجيع خطبه وخطاباته وم "يعرف معىن للقيم أبدا

ـ  )CIA( ـفالضربات اليت يف العراق متركزة على العسكريني الذين يتوقع أن تصلهم نار احلرب ، خبالف الضربات جلنود ال                   )FBI(ـ وال
 علـى  املنتشرين بأعداد هائلة يف بالد املسلمني عموًما ، ويف بالد احلرمني خصوًصا ، طليعةً الحتالل البالد الكامل ، الذي ال ندري كم بقي                  

 .توقيته
فاألوىل يف احلقيقة هو استهداف األمريكيني يف أشد األماكن أملًا ونكاية ، واملتأمل يدرك أنَّ النكاية يف ضرب اجملمعات املدنية يف الظاهر أشّد                       

هم يعيشون اخلـوف    بكثٍري من ضرب جنوٍد عسكريني أكثرهم ذهب وهو ينتظر القتل بني الفينة واُألخرى ، مع أن قتاهلم هنا وهناك ، وجعل                    
 . يف خطوطهم األمامية واخللفية مقصد شرعي ومكسب سياسي وعسكري 

ومما يكشف أمهية الضربات يف بالد احلرمني ما حيصل بعدها من زيارات مكثفة ولقاءآت سرية وعلنية من قبل كبار املسـؤولني األمريكـان      
 هلم من الضربات املتتالية يف العراق وأفغانستان ، وال يضطرون بعدها إىل             الذي يفدون إىل البالد بعد أي ضربة عسكرية هلم ، مع أنه حتصل            

 .زيارة البلد أو فعل شيء يذكر سوى التعتيم اإلعالمي على حسب استطاعتهم 
يت العـدو   واملورد هلذا التساؤل مل يدرك إىل اآلن التكتيك الذي يستخدمه تنظيم القاعدة يف حربه الكربى مع أمريكا ، والَّذي يقضي بتشت                    

وضربه يف كل مكان وبلٍد ، وهذا من إرهاب العدو وإهناكه باالحتياطات املشددة ، واهنيار معنويات أفراده مـن مـدنيني وعسـكريني ،                        
 .للتحذيرات املتكررة اليت ال ينفك يسمعها من حكومته ، مث الضربات املتتابعة لألمريكيني اليت يراها على شاشات التلفزة

ند إليها من يطالب هبذا املطلب من كون العدو هناك ظاهًرا يسهل الوصول إليه ال حمل هلا ، فالعدو اخلفـي الـذي ميكـر                         واحلجة اليت يست  
باملسلمني أوىل من الظاهر بالقتال ، والعدو الَّذي يصعب الوصول إليه أوىل من العدو الذي يظهر للناس ويتمكن كل أحد من الوصول إليـه                        

 العدو الظاهر الذي ميكن الوصول إليه بسهولة قد انتدبت له مجاعة من اجملاهدين تقاتله وتذيقه الويالت ، فاملطلوب                   والنكاية فيه ، وإذا كان    
 .من األمة أن توجه كوادرها وأفرادها إىل النيل من العدو اخلفي املستتر ، الذي يسعى هلدم عقيدة اإلسالم يف نفوس األمة وطمس معامله

ذا التساؤل أنَّ العدو األمريكي يف بالد احلرمني ويف بالد املسلمني ال ميكن الوصول إليه إال بقتل حراسه وخمالطيه مـن                     وأمَّا إن كان املراد هب    
املسلمني أو املنتسبني إىل اإلسالم ، فهذا واقع يف العراق ، ويف أفغانستان ، ويف كثري من البالد ، بل ال يكاد خيلو شيء من العمليات اليت تقع                            

 اجلهاد من ضحايا إما من حراس املشركني وأعواهنم وأنصارهم ، وإما ممن صادف مروره باملكان من املسلمني األبرياء ، وهذا يقع                يف جبهات 
كثًريا مع شدة التحرز منه كما يعلُم اجملاهدون يف أفغانستان والشيشان وغِريها ، والعدو يف بالد املسلمني كالورم السرطاين اخلبيث الذي ال                      

 .قتالعه دون أن ُيقتلع معه بعض األنسجة احمليطة بهميكن ا
 ، وخصوًصا مع تقدم وسائل القتال ، وتعديها السيوف والرماح            وال حديثٍ  وهذا األمر مل يسلم منه شيء من ميادين اجلهاد وجبهاته يف قدميٍ           

ابل واملتفجرات وغريها ، وبسبب توغل األعداء واحملتلني يف          أكثر تطوًرا هي القوة املأمور بإعدادها يف هذا العصر ، كالقن           واجملانيق ، إىل أمورٍ   
 .شىت بقاع املسلمني ، واختالطهم بالناس وتترسهم هبم

  واحـدٍ  وينبغي أن ُيعلم أنَّ جهادنا وجهاد إخواننا يف العراق ، وجهاد إخواننا يف فلسطني ، وجهاد إخواننا يف أفغانستان ، كله جهاد لعدوٍ                      
، وإذا كان يتلف األبدان يف بلٍد من البالد ، فإنَّه يتلف األديان يف غريها من البالد ، وجهادنا مجيًعا ألمريكا مع جهـاد                        منتشر يف هذه البالد     
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إخواننا يف الشيشان لروسيا ، ويف كشمري للهندوس ، كله جهاد يف سبيل اهللا هلدٍف واحٍد ، هو رفع الضيم عن املستضعفني من املـؤمنني ،                          
 . هي العليا ويكون الدين كله هللا عزَّ وجلَّولتكون كلمة اهللا

والعدو وإن تنوع من شرقي وغريب ، يرهبه كل عمل جهادي ، وحركٍة قتالية تقاتل أعداء اهللا من املشركني ، أينما كانت وأيا كان حجمها                         
ميكنهم أن يطغوا ويبغوا يف البالد فيكثـروا فيهـا          ، لعلم الكفار مجيًعا الذين بعضهم أولياء بعٍض أنَّ املسلمني مىت قاموا وقويت شوكتهم مل                

الفساد كما يفعلون اليوم ، وكل من حيمل سالحه ويقاتل يف سبيل اهللا يف جبهة من اجلبهات يقاتل مجيع هؤالء األعداء ألنَّه ُيقاتل حتـالفهم                         
 .الدويل الضخم حملاربة اإلرهاب ومطاردة اإلرهابيني

 . العدد القادم مزيد بيان وإيضاح هلذا التساؤل إن شاء اهللا وسيأيت يف جواب التساؤل الرابع يف
    

     ..  ..         ......  


، عن العالء ، عن أيب بكر بن أيب مرمي ، عن إمساعيل بن عياش ، وغري واحد بأسانيدهم  أبو احلجاج املزي احلافظىرو
اقته ال تزال تصاب فيكمن هلم الكمني، فيصاب الكمني،غزا بسر بن أرطاة الروم فجعلت س: ، قال  بن سفيان احلضرمي

، فإذا براذين مربوطة حنو ثالثني، والكنيسة إىل  يف بعض أودية الرومفلما رأى ذلك ختلف يف مائة من جيشه، فانفرد يوماً
سة فأغلق عليهاذين الذين كانوا يعقبونه يف ساقته، فرتل عن فرسه فربطه، مث دخل الكنيربجانبهم فيها فرسان تلك ال

، وفقده أصحابه فطلبوه وعليهم باهبا، فجعلت الروم تعجب من إغالقه، فما استقلوا إىل رماحهم حىت صرع منهم ثالثة
فأتوا فعرفوا فرسه ومسعوا اجللبة يف الكنيسة، فأتوها فإذا باهبا مغلق فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم، وبسر ممسك طائفة

قبلوا على أولئك، فأسرواأ عليه، ف بيده اليمىن، فلما متكن أصحابه يف الكنيسة سقط بسر مغشياًمن أمعائه بيده، والسيف
واللّه ما ولدت النساء: ، فقالوا  بسر بن أرطاة: ؟ قالوا  ننشدكم اللّه من هذا: وقتلوا، فأقبلت عليهم األسارى، فقالوا 

 . شيء، مث عصبوه بعمائمهم ومحلوه مث خاطوه فسلم وعويف مثله، فعمدوا إىل أمعائه فردوه يف جوفه ومل ينخرق منه 
 ] ٣٢٥/١مشارع األشواق [ 
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 ....مازالت صرخاهتم تتعاىل  
 ...وما زالت نداءاهتم تتردد يف آذننا 

.. كالصم الصالب ال نتحرك ... جامدون ... وحنن صامتون 
 وال نتأثر .. والحنس 

نا وأخواتنا يف سجون اليهود إنه عار وأي عار أن نرى إخوان
والنصارى ويف سجون الطواغيت املرتدين قابعني خلف األسوار 

 ... قد أدمى القيد أيديهم ، وفتت الظلم أكبادهم 
 ...إنه عار وأي عار أن تنتهك أعراضهم ومتتهن كرامتهم 

إنه عار وأي عار أن نسمع آهاهتم وما يصب فوق رؤوسهم من 
 ... ألوان العذاب 

 .بقى بعد هذا كله مكتويف األيدي ال حنرك ساكنا مث ن
فأين شيمة العرب ، .. فأين أخوة الدين إذاً ، وإن مل يكن مثة دين 

 .وأين خنوة العرب 
أين الدماء اليت تراق على جوانب العرض والشرف ليبقى سليماً 

 .من األذى 
أين النفوس األبية اليت يهون عليها املوت دون أن متس هلا كرامة 

 . أوتدنس هلا عزة 
أين العيون اليت ال يغمض هلا جفن وال يرقأ هلا دمع حينما ترى 

 . أشراف األمة حتت سياط اجلالدين وبني أيديهم القذرة 
 إنه حرُي بنا واهللا أن نطرق برؤوسنا خجالً من يا شباب اإلسالم

هذا الواقع املخزي الذي نعيشه يوم أن رضينا ألنفسنا الذل 
 .وم أن ركنا إىل الدعة والنعيم واهلوان ، وي

وجيب فداء أسرى املسلمني : فصلُ : ( يقول ابن قدامة رمحه اهللا 
ويروى  عمر بن عبدالعزيز ومالك وإسحاق ، إذا أمكن وهبذا قال

على من فكاك : " عن ابن الزبري أنه سـأل احلسن بن علي 
 وثبت أنّ، "  على األرض اليت يقاتل عليها :األسري ؟  قـال 

أطعموا اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين :" قال رسول اهللا 

 وروى سعيُد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول اهللا ، " 
إن على املسلمني يف فيئهم أن يفادوا أسريهم ويؤدوا عن : " قال 

أنه كتب كتاباً بني املهاجرين  وروي عن النيب ، " غارمهم 
، " قلهم وأن يفكوا عانيهم باملعروف أن يعقلوا معا: " واألنصار 

 رجلني من املسلمني بالرجل الذي أخذه من بين وفادى النيب 
توهبها من سلمة بن األكوع رجلني عقيل ، وفادى باملرأة اليت اس

هذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معني فكل ، 
عل الفقهاء شيٍء استطعنا فك األسرى به تعني علينا فعله وهكذا ف

  )ألسرى إذا استطعنا فك األسرى هبافقالوا بوجوب احلرب لفك ا
جيب استنقاذهم من يد : ( وقال ابن جزي املالكي رمحه اهللا 

الكفار بالقتال فإن عجز املسلمون عنه وجب عليهم الفداء باملال 
فيجب على الغين فداء نفسه ، وعلى اإلمام فداء الفقراء من بيت 

) . قص تعني يف مجيع أموال املسلمني ولو أتى عليها املال ، فما ن
وإنقاذ أسرى املسلمني من : ( وقال العز بن عبد السالم رمحه اهللا 

إذا :  أيدي الكفار من أفضل القربات ، وقد قال بعض العلماء 
أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتاهلم حىت 

 ) وا خلقاً كثرياً من املسلمني سرخنلصه أو نبيدهم ، فما الظن إذا أ
فكاك األسارى من أعظم :( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 ) يف ذلك من أعظم القرباتالواجبات، وبذل املال املوقوف وغريه

تسابقوا إىل ساحات القتال ، .. فيأيها الرجال أقدموا وال تتوانوا 
 أمامكم قد نشرت واستعدوا ليوم الرتال  فهاهي رايات اجملاهدين

وهاهي بنودهم قد رفعت وهاهي سيوفهم قد سلت ولن تغمد 
م وأهله بإذن اهللا حىت يكسر القيد ، ويرفع اهلوان ويعز اهللا اإلسال

 .، ويذل اهللا الكفر وأهله
 

 أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي: وكتبه 
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  خـويت خـويت إإال حتزنوا يـا     ال حتزنوا يـا     

ــدودةٌ ــا حمـ ــدودةٌآجالنـ ــا حمـ   آجالنـ
ــيّ  ــرحيت مبن ــا ف ــيّ ي ــرحيت مبن ــا ف   يتيتي

ــا مبفف ــا مبلقاؤنـ ــالقاؤنـ ــاليكنـ   ليكنـ
ــيت ــالميت يف وقف ــيتوس ــالميت يف وقف   وس

   والـدما   والـدما   لـديينَ   لـديينَ  نصراًنصراً
   األحّبـة سـلويت     األحّبـة سـلويت    ذكُرذكُر

   شـاكرٌ   شـاكرٌ   دومـاً   دومـاً  والقلُبوالقلُب
   فذا دمي   فذا دمي  تُُتعْْعرِِرولئن صُ ولئن صُ 

ــاطٌر ــه ع ــريح من ــاطٌرال ــه ع ــريح من   ال
   الطعنــِة الطعنــِةهــذي دمــاُءهــذي دمــاُء

ــرحيت ــرحيت واف ــرحيتواف ــرحيت واف   واف
  

ــهيُد   ــهيُدإين شـ ــِةإين شـ ــِة احملنـ    احملنـ
  ولقاؤنـــا يف اجلّنـــِةولقاؤنـــا يف اجلّنـــِة

ــوم أُ ــوم أُالي ــربيتالي ــي غ ــربيتهن ــي غ   هن
   والصـــحبِة والصـــحبِةوحممــدٍ وحممــدٍ 

  يوم الـوغى بشـجاعةِ    يوم الـوغى بشـجاعةِ    
   شـهادةِ   شـهادةِ  قـربِ قـربِ بببشرى  بشرى  

ــوةِ  ــويت واجلل ــوةِ يف خل ــويت واجلل   يف خل
   يف شــدِة يف شــدِةأو صــابٌرأو صــابٌر

ــِة ــوم القيام ــِةي ــوم القيام ــيتي ــيت آي    آي
   الـوردةِ   الـوردةِ   لـونُ   لـونُ  واللونُواللونُ

  رحيـــانيت وســـعاديترحيـــانيت وســـعاديت
ــة ــا ورّب الكعب ــةفزن ــا ورّب الكعب   فزن

  

 مروان حديد قائد احلركة اجلهادية يف سوريا من بالد الشـام ، والبطـل               – بإذن اهللا    –كانت هذه األبيات العذبة من شعر الشهيد         
 .... له تلك احلياة وهذه الشهادة  فهنيئاً، واستبان له سبيل اهللا فاستمر على اجلهاد فيه حىت لقي ربه شهيداًالذي عرف احلق فاتبعه 

 ...واجلبل الصامد يف وجه طغيان الردة والكفر والفجور ...واملسلم الصادق ... والشاعر الرقيق .. الشجاع اجلسور ... مروان حديد 
 ... ، أنيق املظهر  عريض املنكبني، له شعٌر أملٌس أمحرم وكان طويل القامة ، قوي البنية ،١٩٣٤ام ولد مروان رمحه اهللا يف محاة ع  

وكان ينتمي إىل أسرة عريقة هلا جاهها يف بالد الشام وكانت هلا جتارهتا الواسعة ومشاريعها الضخمة إال أن كرمها كان حيد مـن مظـاهر                         
  ...األهبة واإلسراف اليت تعيشها األسر الغنية

، وتسجل يف كلية ١٩٥٥الفرع العلمي عام  عدادية والثانوية وحصل على الثانوية العامة االبتدائية واإلةوتدرج يف مدارس محا درَس   
 ، طالت مدة دراسته بسبب كثرة اعتقاله من قبل املخابرات املصرية، التحق١٩٦٤منها يف   يف مصر وخترج١٩٥٦الزراعة جامعة عني مشس 

 .١٩٧٠داب جامعة دمشق قسم الفلسفة وحصل على البكالوريوس عام بكلية اآل
ترة اليت سـبقت التحاقـه   ابن رشد يف الف مروان يف بيئة حزبية اشتراكية وكان مسؤوالً مالياً عن التنظيم االشتراكي يف ثانوية نشأ  

ـ واإلسالم    بالدعوة إىل  خوان بأنه من أكثرهم متسكاً    ُعِرَف مروان بني اإل    ، وبعد أن من اهللا عليه باهلداية         خوان املسلمني جبماعة اإل  ، هتعاليم
الذين عمل    وإخوانه، ونِشطَ كثرياً يف الدعوة ونصرهتا يف أوساط الشباب          رمحه اهللا   مصر والتقى بسيد قطب    سافر إىل  م١٩٥٤وبعد حمنة عام    

ه من الشباب حىت ترىب ونشأ بقربه جيلٌ من الشـباب           حول على تربيتهم على معاين العزة واإلباء، واستخلص اخلوف والرهبة من قلوب من           
يقضي ُجـلَّ وقتـه      ، فكان    وجهادٍ املصري الذي أحب املوت واالستشهاد يف سبيل اهللا، واملرحلة اليت عاشها يف مصر كانت مرحلة دعوةٍ               

احث تدرب فيها على مصـاولتهم ومصـارعتهم        صراٍع فعلّي مع رجال املب     ومعظم أيامه إّما يف الدعوة إىل اهللا وشرح العقيدة واملبدأ، أو يف           

 " "  " "  
  .. ..   

************
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وأعمقه يف قلبه وحسه  ، وكان حملنة اإلخوان واضطهادهم وإعدامهم يف مصر بالغ األثر إخوانه السوريني واملصريني الذين معه ودرََّب عليها
مصـر   ها، ويف الداخل كان جالدعبد الناصر يومها زعيم العرب وبطلقد كان يف كل مكان، و املرهف، فأعلن عداءه لعبد الناصر وحاربه

أو حمكوماً صغرياً أو كبرياً، فقد امتأل قلبه حبب   ولكن هيهات أن يتطرق إىل قلب مروان خوف من بشر كائنا من كان، حاكما،ومرعبها 
الصادقني، لقّنـها كيـف    ننيقلبه نصيب، كيف ال وقد لقَّن الدنيا درساً مل تعرفه إال من أمثاله من املؤم اهللا واخلوف منه فلم يعد لسواه يف

 رؤساء الدول العربيـة     مؤمتر لقمة أثناء دراسته يف مصر عقد       ف ، رضى اهللا تعاىل   تكون ذليلة حقرية تافهة أمام األهداف السامية الرفيعة وأمام        
وأرسله إىل عبـد الناصـر   ، ه وكتب امسه وعنوانه وشقت ) سالمجيب أن حتكموا باإل: (  رسالة يقول هلم فيهاكتب هلم فما كان منه إال أن      

 من املخابرات ال يفارقه     رجالًفوكلوا به   ، ]كونوا منتبهني له     [ )ديروا بالكم عليه  : ( املصرية عبد الناصر قال للمخابرات   ، وإىل كل املؤمترين  
  . إال عندما يدخل شقته للنوم،  أبداً

صوله على بكالوريوس اهلندسة شعبة حماصيل من كلية الزراعة         بعد ح   من مصر  ٣/١٩٦٤وعاد مروان رمحه اهللا يف أوائل شهر آذار           
متابعة أخبار الـبالد بعـد        عن متابعة أخبار بلده سوريا أو زيارهتا يف كل صيف، وخصوصاً          منقطعا   مروان   كنمل ي و جامعة عني مشس،     –

 احلزب امللحد متد أعناقها وحتكم قبضتها على        الباطنية املتسلطة على هذا     الذي جاء حبزب البعث إىل السلطة وبدأت العناصر        ١٩٦٣انقالب  
وراء هذا احلزب امللحد فقـام    عن وجهها الكريه، وسرعان ما أحس باخلطر الذي يكمنمن وراء ستار دون أن تسفر عالنيةً مقاليد احلكم

 ، ، وأن وراءهم ما وراءهم     نون فيما صنعوا  وشفافيته لألمور أن هؤالء القوم ال يهادِ       يدعو الناس وحيذَّرهم وينذَرهم ويبُني هلم حبسه املرهف       
 سيدوسـون املقدسـات     وقويت قبضتهم وعندئذٍ   ، وإال استشرى خطرهم    والبد من جماهبتهم من اللحظة األوىل قبل أن يتمكنوا من احلكم          

  وأقـام احملاضـرات    ، ، فعقد الندوات يف بيته ومسجده الصغري يف حـّي الباروديـة            عالج وينتهكون احلرمات ولن جيدي بعد ذلك معهم      
الشباب وغذّاه بروحه اليت تسـتهني بالطواغيـت وال          والدروس يف املساجد فكشف نوايا البعثيني الطائفيني وعّرى خمططاهتم و أهلَب محاس           

  . حيب غريه احلياة ختشى إال اهللا وحتبُّ املوَت كما
حصلت أحداث ومواجهات بـني الشـباب       ف  ، لكفر واإلحلاد صطدم با ي أن   ملن حيمل مثل هذا اهلم ويقتنع هبذا املنهج       وكان ال بد      

مسحوا لـبعض الصـحفيني     املسلم وبني قوات النظام النصريي حوكم مروان حديد على إثرها حماكمة علنية لقصد الدعاية لنظامهم حيث                 
ة نصـريية متسـك     كان أقوى شخصي  هذا  وصالح جديد   ،  ديدجوصالح  ،  كان الذي حياكمه مصطفى طالس    و،  األجانب أن حيضروها  

وكلب منسـوب   ،  هنالك كلب نصريي امسه صالح جديد     : فأجاب الشيخ مروان  ؟  ملاذا محلتم السالح ومتردمت على الدولة     : قال له   ، البلد
هجم احلرس ، وحنن نرفض وحنارب أن ميسح اإلسالم وحنن أحياء، يريدون أن يذحبوا اإلسالم يف هذا البلد، ألهل السنة امسه مصطفى طالس     
أنت : قال له ، الشرطة محوا الشيخ مروان أمام الصحفيني األجانب حىت ال يقال يف العامل قتل داخل احملكمة              ، الثوري ليقتلوه يف داخل احملكمة    

تسعة وسبعني ألف جنيه مـن عبـد        ) ٧٩،٠٠٠(أما العميل فهو رئيس حزبكم ميشيل عفلق الذي قبض          ، عميل هللا عز وجل   : قال، عميل
فَِإنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسِبَي اللَُّه ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهـَو َربُّ     : قال، معكم وهو يكرهكم  ) حممد احلامد (أنتم تقولون   : هقالوا ل ، الناصر

لذين حكم عليهم باإلعـدام     وا؟ الذين برئوا صاروا يبكون   ، وبرئت جمموعة ، حكم عليه باإلعدام مع جمموعة من الشباب       و  الَْعْرِش الَْعِظيمِ 
وهم حرموا من   ، فقالوا هلم حنن منحنا اجلنة    ؟ هؤالء برآء وهؤالء يضحكون   ، ن األجانب انبهروا ما هلؤالء يبكون     والصحفي، صاروا يبتسمون 

يب على نفسي من    يف حيايت ألذ على قليب وأط      ما عشت أياما  :  يقول الشيخ مروان    ، وأخذوا إىل السجن وهم ينتظرون تنفيذ اإلعدام      ، اجلنة
 :الشيخ مروان تلك الكلمات اليت يرددها الشباب كتب ويف هذه األيام،  تلك األيام اليت كنت أنتظر فيها أنا والشباب تنفيذ حكم اإلعدام
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 الروح ستشرق من غدها         وستلقى  اهللا  مبوعدها
مـاذا  : قال له ، وأمني احلافظ من محاة كذلك    ، للجمهورية رئيساًوكان  ، أمني احلافظ ذهب إىل    شيخ مشايخ محاة الشيخ حممد احلامد        ولكن

هل تظن أن محاة ستسكت عليكم إذا أعدمتم مروان ؟ قال أنت من عقلك تقول هذا ، قال حكمنا عليه باإلعدام   ، تريد أن تفعل مبروان حديد    
ذهب أنت بنفسك وأخرجه فجـاء  ا: قال، عفو عنهأنا رأيي أن خترجه وت: قال، ما رأيك يا شيخ   : قال، ستواجهون مشاكل ال تنتهي   ؟ حديد

  .قلنا له ساحمك اهللا حرمتنا من اجلنة: قال الشيخ مروان، عفت عنكم الدولة: قال؟ يا أوالدي هيا بنا قالوا له أين: الشيخ حممد احلامد وقال
 أو تأخري، وقـام قـادة انقـالب         كاملعتاد بدون توانٍ    تابع مسريته  ١٩٦٤وبعد أن خرج مروان من السجن مع إخوانه يف أحداث             

 ولكن  ، ٦٧ ومن معه أثناء حرب    خوان والعلماء يف سوريا مث أفرج عنه      مع جمموعة كبرية من اإل     النصرييني باعتقاله ) جديد وأسد   (  ١٩٦٦
ليم اجلوالن احلصني،    إىل أخطر خاصة بعد تس     هلا من قبل، أخذت تتطور من خطرٍ       مروان هو كما هو ُيدرك بتوفيق اهللا أن األمور كما توقع          

 . األمر مفاجئاً بل كان متوقعاً ومل يكن
إسرائيل، وكانت مناسبة كبرية لدفع العديد من الشباب للمشاركة وللتدريب علـى              ضد اجلهادي شارك مع العمل     ٦٧بعد هزمية     

ي وكونوا فيما بعد نواة العمل العسكري يف  اجلهادوالسالح، وخترج على يديه جمموعات جيدة من املقاتلني الذين شاركوا يف العمل القتال
كان مهها الوحيد أن تالحقه وتراقبـه    أو متغافلة عن حتركاته ونشاطه بل، ومل تكن السلطة الغامشة بغافلٍة  يف سوريارتدامل  ضد النظامهاداجل

 ر له روحه وحياته ودائماً ما كانَ ُيـردد حلظة واحدة عن االستمرار يف الطريق الذي نذ يف كل مكان وزمان، ومروان هو مروان مل يتوان
 ، ، وكانت أحاديثه تدور كلها حول الصرب واملصابرة ومقارعة األعـداء           )معصيته   ملوٌت يف طاعة اهللا خٌري من حياٍة يف       : ( كلمته املشهورة 

فرق رأسه حىت يكـون نصـفني مـا     املنشار على م   طُ بأمشاط احلديد ما بني حلمه وعظمه ويوضع       ن كانوا قبلنا يؤتى بأحدهم فيمش     وأنّ م 
  َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوَّةٍ      ، ويستشهد باآلية الكرمية      ويعتقُد أن النصَر مع اإلميان     ،   ، وكان يبشُِّر بالنصر    يصدهم ذلك عن دينهم   

  . هربَّ ، أي باملمكن منها حىت ولو كانت عصا فقط فاهللا تكفَّلَ بالنصر إذا صدق العبُد
ثـار النـاس    ف،   أن سوريا دولة إسالمية     اليت تتضمن  وىل ومسحوا منه املادة األ    جديداً  دستوراً  البعثيون أخرج) م  ١٩٧٣(يف سنة     

 ملا بدأ الشيخ مروان حديد خيطب أصبح الناس ينسلون           ؟ من يبايع على املوت   : فقال،  اخلطباء وقام الشيخ مروان حديد يف املسجد      وحتدث  
مرتله الكـائن يف      يف ١٩٧٣ يف أوائل شهر آذار       الشيخ أرادوا اعتقال خوفا على أنفسهم من املالحقة األمنية ، بعد ذلك          ، خرو اآل  تل واحداً

 . أن هذا غري مروان حي البارودية وكادوا يقتلون ابن أخته لوال أن حذَّرهم أحد املباحث
 ليوم تواَجُه به السلطة الباغية بقوة السالح       ُيِعدَّ العدة يجمع السالح و  فاء ل وشاء اهللا ملروان أن خيتفي بعد هذه املرحلة وأن يعمل باخل            

وليس محاة، وتنقّلَ    وشاء اهللا أن يكون مكانَ تواجده دمشق      ،  يف دمشق فيه قنبلة يرسل أحد الشباب ويشتريها        اًحيأن  حيثما يسمع   وكان  ،  
لنصريية بكل قوهتا وحيلتها وجتسسها للتعرف على مكان تواجـده وإلقـاء            ا بني عدة بيوت ملدة سنتني ونصف تقريباً، وقد دفعت السلطة         

 ، نظرت إىل وجهه ليس من أهل الدنيا أبـداً        : زاره الشيخ عبد اهللا عزام وكان يف سوريا وقتها وقال عنه            وقتله، يف هذه الفترة      القبض عليه 
، أمل تشتق إىل اجلنـة    : يا أبا حممد  -كان قد جاء معنا     ،  أيام فلسطني هو يعرفين من    -أول كلمة قاهلا يل     ،  النور يشع  ،  عجيباً  صفاءً صاٍف

 .كانت تلك آخر كلمات مسعتها منه
، ١٩٧٢ميكن أن حتياه معه وذلك يف أواخر عـام           على فتاة مؤمنة تعلم حياته وتدرك نوع العيش الذي        قرانه   وكان مروان قد عقد       

خدمته، إىل أن  فع هبا إىل أهلها يف آخر أيامه دفعاً وهي ترفض لتبقى جبانبه وتقوم علىوحاول أن يد وللظروف اليت أحاطت به مل يدخل هبا



 

 ٣٥  
א  א

وانتهى األمر باعتقاله بعد أن خرج أحد إخوانه ليأتيهم مبستلزمات البيت وحاجياته  ١٩٧٥ حزيران ٣٠دامهته قوة املخابرات يف صبيحة يوم 
 .ه الذي استضافه بعد معركة بطولية خيالية واعتقال زوجته وزوجة صاحب

لن حناسبك   ،اهللا عما مضى     عفا،  قال يا مروان دعنا نفتح صفحة جديدة مع بعض         حافظ األسد بنفسه ، و     ذهب إليه  ويف املعتقل     
حافظ األسد  ، أن تساعدين على قيام الدولة اإلسالمية يف سوريا        : وأنا موافق بشرط واحد   : قال،  على شيء بشرط واحد أن تترك السالح      

 .ع نفسه وخرجمج
جاءوا بالشيخ  ، جمموعة من الضباط النصرييني الكبار    وومصطفى طالس   ،  ناجي مجيل قائد القوات اجلوية      ضم  جملس عسكري   عقد  

أوصيت الشباب أول مـا     ! ؟هل ستظن أننا سنتركك حياً    ، ويلك يا كلب يا ناجي مجيل     : فعرف ناجي مجيل ومصطفى طالس قال     ، مروان
 ناجي مجيل ومصـطفى     وكان[ ، وانتهكوا أعراضنا ، ألن على ظهوركم يا كالب أذلنا هؤالء النصرييون       ، طفى طالس يبدأوا بكم أنت ومص   

 ناجي مجيل قال خـذوا      ،فقد أوصيت الشباب أن يقتلوا منكم مخسة آالف       ، نووأما أنتم أيها الضباط النصريي    ] طالس منسوبني ألهل السنة     
ودُبـِره،   كشف قُُبِلِهب فقاموا بوسائل شىت متفاوتة القذارة واخلسة والدناءة  للتعذيبوهرضوع ه عنه فأبعدوأبعدوه عين،  رفعوها، هذا جمنون

ليستر عورته اليت أرادوا كشفها وأراد اهللا سترها، مث قطعوا  ومروان معروف بشدة حيائه وخجله فإذا دخلوا عليه الزنزانة انكمش على نفسه
 يقدمون له الطعام بعد أن ميزجوه أمام ناظريه باألقذار، فصار يأىب أن يأكل من هـذا  أحياناً كانواعنه الطعام وأجاعوه حىت خارت قواه، و

  . الطعام القذر
 حبالة هو فيها أقرب إىل      أنه كان ينقُلُ عنه أحد الذين شاهدوه أخرياً        مروان صاحب الطول الفارع واجلسد املمتلئ والقبضة احلديدية         

تعد حتتملُ حىت اللنب، وكـان        بعد أن سقاه لبناً بيده فتقيأه ألن معدته مل          الشاهد ، ويقول مروان هلذا    سد العادي إىل اجل  اهليكل العظمي منه  
ويعين "انقل عّني وقل للناس أن هؤالء الكالب : ( من غيبوبته قال هلذا األخ  يغيب عن الوعي لفترات متقطعة ويصحو، وبعد أن صحا قليالً

   ) . ُتشفى هبا صدورهم واحدٍةصلوا مين على كلمٍةأهنم مل حي" احملققني هبم
إىل مستشـفى حرسـتا      ساءت حالته الصحية إىل درجة يئست السلطة منه فأرادت أن ُتخفي جرميتها، فنقلوا مروان              مث بعد ذلك    

 كان مضرباً عن الطعـام، وأنَّ     أراد األشرار شاهداً من أهله أنه        العسكري وطلب أسد منهم أن يأتوا بأخيه الدبلوماسي كنعان ليكون كما          
إليه أن يأكـل ويشـرب    امتناعه عن الطعام، ومروان قد أعياه اجلوع وأضناه اجلهد وهبط ضغطه، فكان أخوه يتوسل حالته تردت بسبب

بأن يأكـل   ، ومع ذلك وافق مروان على طلب أخيه          أخربه مروان بذلك   فريفض لكثرة ما رأى من تلويث الطعام واملاء بالبول والغائط وقد          
فقال له  .. كنعان ال ُيصلّي أخي أشرب وآكل بشرطني، أحدمها أن يكون املاء من محاه والثاين تعدين أن تصلي ، وكان يا  : ، فقال بشرط

 ..، ووفّى كنعان بوعده وصار مصلياً  ماء محاة وأكل مروان وشرب.. كُلْ وأَُصلّي : أخوه كنعان 
ويف مساء   احلديث مع أهله الذين استبشروا خرياً      أ ضغطه يعود إىل الوضع الطبيعي، وعاد إىل       وبدأت صحة مروان يف التحسن، وبد       

عنقه، وإذ باألجهزة الطبيـة      ليجدوه جيود بروحه الطاهرة وقد أشار إليهم بإصبعه إىل رقبته وأنه قد أعطي حقنة يف               أحد األيام عاد إليه أهله    
مـع  إن شاء اهللا وتسوء، مث فاضت روحه طاهرة زكيه إىل بارئها لتلتقي  ته صارت تسوءتشري إىل أن ضغطه أخذ يهبط من جديد وأن حال

 . ويستبشرون بقدومه كما هو يستبشر بقدوم إخوانه من خلفه وال حول وال قوة إال باهللا ركب الشهداء الذين سبقوه
لغادرين وحقد احلاقدين، وكان ذلك علـى يـد         ا سلم الروح خلالقها بغدر   ألقد ترّجلَ هذا الفارس من على صهوة فرسه أخرياً، و           

 . ٦/١٩٧٦الننت، وأسلم الروح لبارئها يف سجن املّزة العسكري يف شهر  الطاغية اجملرم حافظ أسد ونظامه األسود
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دفنـه يف   وأمر باملعروف وهنى عن املنكر ومل ُيسمح ألهله ب        ن ، ونصح لألمة     وبيَّغ  مضى مروان إىل ربه بعد أن بلَّ       و استشهد مروان   
األمن املشددة اليت أحاطت باملكان، وبعد دفنه بقيت احلراسة على القرب شـهوراً              محاة، فُدِفَن يف دمشق يف مقربة الباب الصغري حتت حراسة         

   . كانوا يعتقلون كل من يزور القرب حيث
اً ما يسمعه تالمذته ُيردد مقولة بالٍل رضـي اهللا          وبلَغَ أمسى أمانيه، فكثري    ، إن شاء اهللا     لقد عاش مروان حديد محيداً، ومات شهيداً         

  . ، لقد أرعب مروان مجيع الطغاة حّياً وميتاً)غداً نلقى األحبة، حممداً وصحبه (  عنه
د  يف قتال املرتدين فقد كان جهاده من أول وقائع اجلهاد ضد األنظمة العلمانية املرتدة بع                حسنةً ةًنَّ سُ استشهد رمحه اهللا بعد أن سنّ       

 بأحوال هؤالء الطواغيت وحقيقتهم ، وحقيقة الواجب الشرعي جتاههم ، وكان نداؤه إىل العلمـاء وقيـادات                  االستعمار وقد كان بصرياً   
اجلماعات اإلسالمية كاشفا عن فهمه العميق ملنهج اجلهاد ، وخربته بشبهات القوم ونقدها ، ولقد جنحت احلركة اجلهادية يف حياته جناحـا                      

قضت مضاجع الطغاة ، ورغم أهنا تراجعت بعد موته رمحه اهللا لبعض األخطاء العسكرية اليت وقع فيها اجملاهدون رفع اهللا قدرهم                     عظيما ، وأ  
إال أن حركته كانت جذوة هداية ، وبداية صحوة ، عرفت فيها األمة طريق العزة والكرامة ، وعرفت هبا ضعف الطواغيت وجبنهم وذلتهم                       

 وأنه موصل للغاية اليت يريدها املسلمون ولكنـه          وبركةٍ قدهم وجناستهم ، كما عرفت أن طريق اجلهاد طريق خريٍ         ، كما عرفت هبا شدة ح     
 وثبات ، وحسن إدارة وخربة بطرق احلرب اليت حرص الطواغيت وأسيادهم من الصليبيني واليهود على أن نكـون أجهـل                     حيتاج إىل صربٍ  

 ...الناس هبا 
جتربة غنية بالدروس والعرب اليت يستفيد منها أبناء األمة واجملاهدون بشكل خاص لينطلقـوا يف ميـدان                 لقد كانت حركته اجلهادية      

 من الذين ال يفقهون اختذوها مشاعة يعلقون عليها أفكارهم الرديئة حنو اجلهاد ، ويثبطـون                اجلهاد خبطى أثبت ، وخطط أحكم ، ولكن قوماً        
لمني منذ أن وجدوا ، هذا إذا أخذنا األمر باملقياس املادي احلسي ، وأما املقياس احلقيقي فـإن تلـك                    هبا األمة ، وكأهنا أول هزمية تقع باملس       

كيف يكون ذلك وهم قد جنوا مـن        .. اجلهود العظيمة والتضحيات اجلسيمة اليت بذهلا أبناء الشام يف سبيل اهللا مل تكن ضائعة ، وال مهدرة                
محاة يف سبيل اهللا فقتل منهم من قتل وسيغلب منهم بإذن اهللا من مين اهللا عليه واملهـم أن اجلميـع        احلياة يف ظل الكفر والطغيان ، قاتل أهل         

 )٧٤من اآلية: النساء( َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فََسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً كان منتصراً راحباً 
 

 :مقتبس من * 
 .هادية للشيخ عبد اهللا عزام التربية اجل •
 .سورة التوبة للشيخ عبد اهللا عزام تفسري يف ظالل  •
 .ساحات تدمر  •

   
  الشجاعة اليت كان عليها تعترب جنوناًاحلقيقة أنَّ.. ، فعالً كانوا يقولون عن مروان حديد هذا جمنون" 

أحدهم لقيين أيام أن كان مروان ،  ، كانوا يقولون جمنون ؤالء الذين يتهاوون على الطريقهلبالنسبة 
يا أخي : ، قال يل اً ، حيمل السالح حيثما ذهب يف داخل دمشق مطارد  يف داخل دمشقحديد مطارداً

  ] التربية اجلهاديةعبد اهللا عزام ، [ " ، يقول له بايعين على املوت  هذا ماّد يده لكل من يلقاه
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 :العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعداحلمد هللا رب   

فقد مضى احلديثُ يف املقال السابق هلذا عن اخلروج على احلاكم الكافر ، وما يتعلق به ، وسنورُد يف هذا املقال ما يتعلق باخلروج  
 .على احلاكم املسلم ، وُحكِم ِقتالِه

هي اإلسالم ، والذكورية ، والصالح ، واحلرية ، واالجتهاد : طُ اإلمامِة املتَّفُق عليها فشرو 
، والقرشية ، وقد خالف يف شرط القرشيَِّة بعض اخلوارج ، وحكى اإلمجاَع عليِه القرطيبُّ ، وابن 

 أهل ، وهو منصوص األئمة أمحد والشافعي ومالك ومذهب أيب حنيفة وغريه مناهللا حزٍم رمحهما 
السنة ، ومل يعرف من أهل السنة من خالف فيه وهو مدلول النصوص الصحيحة الصرحية كحديث 

حقًّا هلم  ، واملراد أّنه ال يزال  "ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" : ابن عمر املتفق عليه 
 .ًعا وغريه من األحاديثشرًعا ، وإن غُصبوُه واق

 :  فله واحٌد من ثالثة حمامل "بًدا حبشياوإن كان ع" وأما حديث 
أنَّ املراد به ضرب املثل لتأكيد احلكم ، كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم من بىن هللا  : احململ األوَّل

مسجًدا ولو كمفحص قطاة ، وإن كان املسجد ال ميكن أن يكون كمفحص قطاة ، وإنَّما املراد يف 
 .ه يف أقلِّ األحوال ، وإن مل يكن املذكور منهامثل هذا تأكيد احلكم ببيان ثبوت

دخل يف مسألة طاعة املتغلب الذي يأنَّ املراد به طاعته إذا تأمَّر ال تأمريه ابتداًء ، و : واحململ الثاين
 .ُيطاع وإن مل تتوفر فيه الشروط ما دام مسلًما

لناس وقريٍة من القُرى وعمٍل من أنَّ املراد الواليات الصغرى كإمارة مجاعٍة من ا: واحململ الثالث 
عّماله يف األعمال ، ألنَّ الشروط إنَّما تشترط يف أمري املؤمنني الذي ليس فوقه واٍل من الناس ، ال 

 .ه ووالتهئوأمرا
وجيوز ألهل احلل والعقد خلع احلاكم كما أنَّ إليهم توليته ، مىت مل يترّتب عليه فتنةٌ ومل يكن فيه قتالٌ 

ذا فقد شرطًا من شروط اإلمامة ، أما القتال فال يكون إالَّ إن كفر احلاكم ، واألحاديث ، وخيلعونه إ
اليت علقت اخلروج على احلاكم بالكفر البواح ، وإقامة الصالة وما يف هذا املعىن إنَّما فيها النهي عن قتاهلم ، أمَّا إزالتهم وإزالةُ ضررهم دون 

 .ن مفسدة بقائهم فال داللة لتلك النصوص على منعهاقتاٍل وال مفسدٍة حتدث من ذلك أكرب م
ولذا فإن اإلمجاع احملكي على طاعة اإلمام املتغلب إنَّما حملُُّه من مل ميكن إزالته بغري قتال ، واألغلب يف املتغلِّب أنَّه ال يزول بغري قتال ، وطاعة 

حلجِّ الفاسد الذي يلزم إمتامه ، والنكاح الفاسد الذي يثبت به النسب ويندرئ املتغلِّب طاعةٌ لدرء الفتنة ومصلحة املسلمني ، وواليته مبرتلة ا
 .احلدُّ

 . وقتال احلاكم املسلم إمَّا أن يكون حلقِّ اهللا عزَّ وجلَّ إذا فرَّط فيه وعطَّله ، وإمَّا أن يكون حلقِّ خملوٍق مسلٍم إذا اعتدى عليه

א
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 إلزالته عن احلكم وخلعه واستبداله بغريه إذا فقد شرطًا من شروط اإلمامة أو عمَّ ظلُمُه ، وحنو مقاتلته حلقِّ اهللا ، وتكون : فالضرب األوَّل
ذلك ، فهذه هي مسألة اخلالف املشهورة اليت وقعت قدًميا بني السلف ، فمنهم من رأى اخلروج على احلاكم اجلائر ، ومنهم من منعه ، 

أنَّ اإلمجاع انعقد بعد اخلالف القدمي ، ويف هذا نظٌر إذ اإلمجاع ال يكاد ينضبط بعد القرون وادَّعى بعضهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه 
الثالثِة ، ومل يصحَّ فيها إمجاٌع ، وإنَّما تسلّم دعوى اإلمجاع بعد اخلالف على مذهب من يرى أنَّ القول ميوت مبوِت قائله ، وهي مسألةٌ 

 .أصولّيةٌ مشهورةٌ
، بأن املراد معصيةً بواًحا كما ذكره النووي يف " إالَّ أن تروا كفًرا بواًحا " : باخلروج على اجلائر حديث وتأوَّل بعض من قال  

شرحه ملسلم وغريه ، وهذا ضعيٌف جدا ، وظاهر احلديث الكفر األكرب ، وقوله بواًحا مؤكٌِّد هلذا الظاهر ، وما جاء يف بعض األحاديث من 
 .يزيد املعىن تأكيًدا ويوّضح أنَّ املراد الكفر األكرب ال ما دونه" ال ما صلَّوا " :  وقوله النص على إقامتهم للصالة ،

 هو حترمي اخلروج على احلاكم اجلائر ما مل يكفر وخيرج من امللَّة ، للنصوص -وإن مل يصحَّ اإلمجاُع عليه–وال شكَّ أنَّ القولَ األرجَح 
 .تهض لتأويل األحاديث وصرفها عن ظواهرهاالصرحية يف ذلك ، وعدم املعارض الذي ين

 :وأمَّا من خرج من السلف على احلكَّام الظلمة فقد تنوَّعت مذاهبهم ومنازعهم يف خروجهم على احلكَّام
وقع جلماعٍة من رأى اجلور مبيًحا للخروج على احلاكم مسّوغًا لقتاله لُيقام للمسلمني إماٌم عادلٌ أو إماٌم من أهل البيت ، وهذا ما  : فمنهم

 .زمن الدولة اُألمويَِّة والدولة العباسيةوغريهم ممن خرج من أهل البيت 
من رأى أنَّ اإلمام القائم مل تنعقد له اإلمامةُ ومل تصّح أصالً ، فلم ير صّحة كونه إماًما ، وكان قتاهلم ملنعه من اإلمامة ال إلزالته  : ومنهم

 عنه وأرضاه ومن خرج معه ، ومن عبد اهللا بن الزبري الذي صحَّت له اإلمامة بال منازٍع بعد نزول عنها ، وهذا ما كان من احلسني رضي اهللا
 .معاوية بن يزيد بن معاوية عن اخلالفة ، حىت بغى مروان بن احلكم عليه وأخذ البيعة لنفسه

مع ابن األشعث من السلف حني كفّروا احلجَّاج من حكم بكفر الوايل الذي قاتله ، كما كان من سعيد بن جبري ومجاعٍة ممن خرج  : ومنهم
إن خلعنا احلجاج فقد خلعنا عبد امللك بن مروان ، ومل ُينقل عن أحٍد منهم تكفري عبد امللك وإنَّما : ، وخلعوه ، مثَّ تأوَّل بعضهم فقال 
 .كفّروا والَيه فخلعوه وخلعوا واليه

روج على اجلائر ، وتكلّموا يف بعض من يرى ذلك كاحلسن بن صاحل بن حي وغريه  من مجاعٍة من السلف التشديد على القول باخلوقد وقع 
، وتكلم أبو إسحاق الفزاري يف أيب حنيفة ألجله ، وشدَّد فيه اإلمام أمحد حىت مسى من خرج على السلطان املسلم مبتدًعا ، لظهوِر األدلَِّة يف 

 .املسألة ، وملا يف اخلروج من املفاسد
أعظم املفاسد كفره وحكمه للمسلمني مع كفره ، فيجب اخلروج عليه عند القدرة ، ومن اشترط رجحان املصلحة أو أمن أما إن كفر ف

املفسدة يف هذا املوضع فما فهم الشريعة ، وال عقل مرتلة التوحيد ، وأعظم الفتنة واملفسدة الشرك ، فمىت غلب على الظن إمكان إزالة 
إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر ، فقد : تّد األمر ، وقد أحسن سليمان بن سحمان حني قال الطاغوت وجب السعي فيه وإن اش

هي الكفر ؛ :  والفتنة ﴾القتل والفتنة أشد من﴿: وقال  ، ﴾والفتنة أكرب من القتل﴿: القتل ، قال  أن الكفر أكرب من: ذكر اهللا يف كتابه 
اليت بعث اهللا هبا  ا ، لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتاً ، حيكم خبالف شريعة اإلسالم ،يذهبو فلو اقتتلت البادية واحلاضرة ، حىت

 .ه وسلميرسوله صلى اهللا عل

א
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مقاتلته حلقِّ خملوٍق وهو ما تقّدم اإلشارة إليه يف مقالني سابقِني ، من مقاتلته دفاًعا عن النفس ودفًعا للظلم : من قتال احلاكم والضرب الثاين 
، وهذا غري النوع األوَّل فالنوع األوَّل ُيراد به إزالة احلاكم وتولية غريه على املسلمني ، والثاين ُيراد به زوال املظلمة دون تعّرٍض لبقاء اجلائر 

 .حاكًما على املسلمني
 : ويتعلّق بالضرب الثاين مسألتان  
نفسه أو ماله أو عرضه ظاملًا ، وهذه املسألة قد سبق  – ل نائٍب عنهويف حكمه ك –دفع الرجل عن نفسه إذا أراد احلاكم : أُوالمها  

 .احلديث عنها مبا فيه إن شاء اهللا كفايةٌ
إعانة الرجل إذا اعتدى عليه السلطان ونّوابه ، ودفع الظلم عنه ومقاتلة السلطان دونه ، وهذا الزٌم لألّول مرتبطٌ به ، فإذا : والثانية  

انصر أخاك ظاملًا أو : " عن نفسه قتاالً مشروًعا فإنَّ إعانته عليه مشروعةٌ كذلك ، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم كان قتاله للحاكم دفًعا
َغْت ِإْحَداُهَما َوِإنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنَني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما فَِإنْ َب ﴿: ، وهو داخلٌ دخوالً أولًيا يف عموم قول اهللا عز وجل " مظلوًما

 فقد ﴾ َعلَى الْأُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإلَى أَْمِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِبالَْعْدِل َوأَقِْسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني
فإن : دلول اآلية ، وأمر مبقاتلة الباغية منهما دون تفريق ومل خيّص املبغيَّ عليها فيقول سّوى بني الطائفتني وقّدمنا توضيح دخول احلاكم يف م

 .فقاتلوا: بغت إحدامها على األخرى فلتقاتلها ، بل قال 
ه بنص وكل ما دل على املسألة األوىل وهي قتال الرجل وحده دالٌّ على الثانية وهي إعانته عليه ، فال ميكن أن يدخل قتاالً ُيؤمر ب 

 .احلديث ، وُيحكم له بالشهادة إن قُتل فيه ، مثّ ُيمنع املسلمون من إعانته عليه ، واآلية ظاهرةٌ فيما ذكرنا
 .واهللا أعلم ، وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني 
 .أربعة وعشرين وأربعمائة وألف ليلة الثالثاء السادس والعشرين من ذي احلجة عام عبد اهللا بن ناصر الرشيدكتبه  

 

                               

א

ظهَر أبو رغال ، وأحفاُد أيب رغال ، ظهروا لُيبيحـوا
بالد احلرمني فتصبح محًى مستباحاً لدبابات األمريكان
وجلنود األمريكان ، بل وللمجندات من بنات اليهود

 على أرٍض ُوِجَد فيهـاوالنصارى يسرحون وميرحون  
 ونزل فيها جربيل األمني بالقرآن العظيم منحممٌد  

  .السماء على حممد 
  - جزء من وصية علي املعبدي احلريب رمحه اهللا -
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 بتصرف من كتاب أيب جندل األزدي                                                                                   

 حيث طورد بأيب هو وأمي من قبـل صـناديد   ية هو خري الربية وأفضل البشرية حممد    أول من نبدأ بذكره يف هذه السلسلة التأرخي        
     من وقع احلسام املهنداملرءة       على وظلم ذوي القرىب أشد مضاض           : الكفر من بين قومه 
يَن كَفَُرواْ ثَاِنَي اثَْنْيِن ِإذْ ُهَما ِفي الَْغاِر ِإذْ َيقُولُ ِلَصاِحِبِه الَ َتْحَزنْ ِإنَّ اللَّه               ِإالَّ َتنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللُّه ِإذْ أَْخَرَجُه الَّذِ        : يقول سبحانه وتعاىل  

  ِه ِهَي الُْعلَْيا َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَمَعَنا فَأَنَزلَ اللُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللّ
 قد جتهَُّزوا، وخرُجوا، ومحلُوا، ملا رأى املشركُون أصحاَب رسول اهللا   : (يقول ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد وهو حيكي هجرة النيب           

 داُر َمَنَعٍة، وأَن القوَم أَهلُ َحلْقٍَة َوَشْوكٍَة وبأٍس، فخـافوا خـروَج             وساقوا الذَّراِري واألطفالَ واألموالَ إىل األوِس واخلزَرج، وعرفُوا أن الدارَ         
 إليهم وحلوقَه هبم، فيشتدَّ عليهم أمره، فاجتمعوا يف دار الندوة، ومل يتخلَّْف أحٌد من أهل الرأي واحلجا منـهم ليتشـاوروا يف                       رسوِل اهللا   

 فأشار كُلُّ   بري من أهل جند مشتمل الصَّمَّاء يف ِكسائه، فتذاكَُروا أمَر رسول اهللا             أمره، وحضرهم وليُّهم وشيُخهم إبليُس يف ُصورة شيخ ك        
أرى أن  : ما هو ؟ قال   :  ما أراكم قد وقعُتم عليه، قالوا      يقد فُِرَق يل فيه رأ    : أحد منهم برأي، والشيُخ يردُُّه وال يرضاه، إىل أن قال أبو جهل           

 بنـو   يتفرَُّق دمه يف القبائل، فال تدر      َجلْداً، مثَّ نعطِيه َسْيفاً صارماً، فيضربونه ضربةَ رجٍل واحد، في          نأخذ من كل قبيلة من قريش غالماً َنْهداً       
: ِهللا َدرُّ الفىت، هذا واِهللا الـرأُي، قـال        : عبد مناف بعد ذلك كيف تصنُع، وال ُيمِكُنَها معاداة القبائل كلها، ونسوُق إليهم ديته، فقال الشيخ               

 .لك، واجتمعوا عليه، فجاءه جربيلُ بالوحي من عند ربه تبارك وتعاىل، فأخربه بذلك، وأمره أن ال ينام يف َمضجِعه تلَك الليلةفتفرَّقوا على ذ
َك يا رسولَ   إمنا ُهم أُهل  : فقَالَ" أْخِرْج َمْن ِعْنَدك  : " بكر ِنصَف النهار يف ساعٍة مل يكن يأتيه فيها ُمَتقَنَّعاً، فقالَ له             إىل أيب  وجاء رسولُ اهللا    

فخـذ بـأيب   : فقال أبو بكر " نعم : "الصحبة يا رسولَ اهللا ؟ فقال رسولُ اهللا         : فقال أُبو بكر  " إنَّ اهللا قَْد أَِذنَ ِلي يف اخلُُروجِ      : "اهللا، فقال 
 ".بالثمن : "وأُّمي إحَدى راحليتَّ هاتني، فقال رسولُ اهللا 

 واجتمَع أُولئَك النفُر ِمن قريش يتطلعون من ِصْيِر الباب ويرُصُدونه، وُيِريدون بياَته، ويأمترونَ أيهم               وأمر علياً أن يبيت يف َمْضَجِعِه تلَك الليلة،       
َوَجَعلَْنا ِمن َبْيِن   :  عليهم فأخذ َحفنةً من البطحاء، فجعل َيذُرُُّه على رؤوسهم، وهم ال يرونه، وهو يتلو              يكونُ أشقاها، فخرج رسول اهللا      

 إىل بيت أىب بكر، فخرجا ِمن َخْوَخٍة يف دار أىب بكـر              ، ومضى رسولُ اهللا      ِمْن َخلِْفِهْم َسدا فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبِصُرونَ      أَْيِديِهْم َسدا وَ  
 على رؤوسكم التـراَب،     ِخْبُتم وَخِسْرُتم، قد واِهللا مرَّ ِبكُْم وذرّ      : حممداً، قال : ما تنتظرون ؟ قالوا   : ليالً، وجاء رجلٌ، ورأى القوم ببابه، فقال      

أبو جهل، واحلكُم بُن العاص، وُعقَْبةُ بن أىب ُمعيط، والنَّضُر بن احلارث،            : واِهللا ما أبصرناه، وقاموا ينفُضون التراب عن رؤوسهم، وهم        : قالوا
ـ      بن خلف، ونبيه ومنّبه ابنا ا      ُي، وأبو هلب، وأُبَ   ي  وأُميَّةُ بن خلف، وزمعةُ بن األسود، وطُعيمة بن عد          عـن   ٌيحلجاج، فلما أصبحوا، قام عل

دخاله، وضرَب العنكبوُت على     وأبو بكر إىل غار ثوٍر، ف      مث مضى رسولُ اهللا     ال ِعلم يل به ،      : ، فقال  الفراش، فسألُوه عن رسول اهللا      
ين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلَّما إليه وكانا قد استأجَرا عبَد اهللا بن أَُرْيِقٍط الليثي، وكان هاِدياً ماِهراً بالطريق، وكان على دِ            ،   بابه

ـ هوا إىل باِب الغار، فوقفوا عليـه ،         راحلتيهما، وواعداه غاَر ثور بعد ثالث، وجدَّت قريش يف طلبهما، وأخذوا معهم القافَة، حىت انت                يفف
َيا أََبا َبكٍُر ؛ َما ظَنَُّك ِباثَْنْيِن اُهللا ثَاِلثُُهَما، الَ          : " ألبصرنا فقال  يا رسول اِهللا ؛ لو أنَّ أَحَدُهم نظر إىل ما حتت قََدَمْيهِ           : الصحيحني أن أبا بكر قال    
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 وأبو بكر يسمعاِن كالَمهم فوَق رؤوسهما، ولكن اهللا ُسبحانه عمَّى عليهم أَمرمها، وكان عاِمر بن فُهرية                 وكان النيبُّ   " َتْحَزنْ فإنَّ اهللا َمَعَنا   
وجهَّزناُهما أحـث   : قالت عائشة ذا كان الَسَحر َسَرَح مع الناِس ،        تسمَّع ما ُيقالُ مبكة، مث يأتيهما باخلرب، فإ        بكر، وي  يرعى عليهما غنماً أليب   

اِجلهاز، ووَضْعَنا هلَما ُسفرة يف ِجراٍب، فَقَطََعْت أمساُء بنُت أىب بكر قطعةً ِمْن ِنطاقها، فأْوكَْت بِه اِجلراب، وقطعِت اُألخرى فصريَّهتا ِعصـاماً                      
 .ذاَت النطاقني: فم الِقربة، فلذلك لُقِّبْتِل

 ساعة بني يديه، وساعة خلفَه، حـىت        يفجعل ميش  إىل الغار، ومعه أبو بكر،       خرج رسولُ اهللا    : وذكر احلاكم يف مستدركه عن عمر قال      
يا أبا بكر   : " فقال  بني يديك  يلرَصَد، فأمش  خلفك، مث أذكُر ا    يشيا رسول اهللا ؛ أذكُر الطلَب، فأم      :  ، فسأله، فقال له    فَِطَن له رسولُ اهللا     

مكاَنَك يا رسول اهللا حـىت      : نعم والَّذي بعثك باحلقِّ، فلما انتهى إىل الغار قال أبو بكر          : قال" ؟؛ لو كان شيء أحببَت أن يكون ِبَك دوين        
مكانك يا رسول اهللا حىت أستربىء اِجلَحَرةَ       : ، فقال أستربىَء لك الغاَر، فدخل، فاستربأه، حىت إذا كان يف أعاله ذكر أنه مل يستربىء اِجلَحَرةَ              

انزلْ يا رسولَ اهللا، فرتل، فمكثا يف الغار ثالثَ لياٍل حىت مخدت عنهما ناُر الطلب، فجاءمها عبد اِهللا بن أُريقط بالراحلتني، فارحتال،                      : مث قال 
 .مها، وتأييُده يصحُبهما، وإسعاده يرحلُهما وُيرتهلماوأردف أبو بكر عامر بن فُهرية، وسار الدليلُ أمامهما، وعُني اهللا تكلؤ

، فلما مرُّوا حبـي     وملا يئس املشركون ِمن الظَّفِر هبما، جعلُوا ملن جاء هبما ِديةَ كل واحد منهما، فجدَّ الناُس يف الطَّلب، واُهللا غالٌب على أمره                     
لقد رأيُت آِنفاً بالساحل أَْسِوَدةً ما أُراها إال حممداً وأصحاَبه،          :  على احليِّ فقال    من احليِّ، فوقف   صعِدين من قُديد، َبُصَر هبم رجلٌ     بىن ُمُدٍجل مُ  

بل هم فـالن وفـالن،      : فَفَِطَن باألمر ُسراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفُر له خاصة، وقد سبق له من الظَّفَِر ما مل يكن يف حسابه، فقال                     
اْخُرْج بالفرس من وراِء اِخلباء، وموِعُدك وراء األكمة، مث أخذ          : قام فدخل ِخباءه وقال خلادمه    خرجا يف طلب حاجة هلما، مث مكث قليالً، مث          

 ، وأبو بكر ُيكِْثُر االلتفات، ورسـول اهللا         ُرحمه، وخفض َعاِليه َيُخطُّ به األرَض حىت َرِكَب فرسه، فلما قَُرَب منهم ومسع ِقراءة رسوِل اهللا                 
     ا رسولَ اهللا ؛ هذا ُسراقة بن مالك قد َرَهقََنا، فدعا عليه رسولُ اهللا               ي:  ال يلتفت، فقال أبو بكر فساخت يدا فرسه يف األرِض، فقـال  :

 ، فأُطلق، وسأل رسـولَ اهللا       قد علمُت أن الذي أصابين بدعائكما، فادعوا اهللا يل، ولكما علّى أن أردَّ الناَس عنكما، فدعا له رسول اهللا                    
     كتب له أبو بكر بأمره يف أدمي وكان الكتاُب معه إىل يوم فتح مكة، فجاءه بالكِتاب، فوفَّاه لـه رسـولُ اهللا                        أن يكُتب له كتاباً، ف  ، 
قد كُفيتم، ورجع فوَجَد الناَس     : ال حاجة لنا به، ولكن َعمِّ عنَّا الطلَب، فقالَ        : ، وعرض عليهما الزاد واِحلمالن، فقاال     "َيْوُم َوفَاٍء َوِبرٍّ  : "وقال
 ).قد استربأُت لكم اخلرب، وقد كُفيتم ما ههنا، وكان أول النهار جاهداً عليهما، وآخره حارساً هلما: طلب، فجعل يقوليف ال

وال ، ال متلك هلا دفعاً     ، كما تضيق القوة الغامشة دائماً بكلمة احلق        ،  ذرعاً   ذلك حني ضاقت قريش مبحمد      : " يقول سيد قطب رمحه اهللا      
فخـرج وحيـداً إال مـن    ، وأوحى إليه باخلروج ، فأطلعه اللّه على ما ائتمرت ؛ وقررت أن تتخلص منه    ،  فائتمرت به    ،تطيق عليها صرباً    
ِإذْ ُهَمـا ِفـي     :  وصاحبه وقوهتم إىل قوته ظاهرة والسياق يرسم مشهد الرسول         ، وأعداؤه كثر   ، ال جيش وال عدة     ، صاحبه الصّديق   

والصديق رضي اللّه عنه جيزع ال على نفسه ولكن على صاحبه أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إىل صاحبه                 ، عقبون  والقوم على إثرمها يت   ،   الَْغاِر
يهـدئ مـن روعـه      ،  وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه        والرسول  . لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا حتت قدميه          :يقول له ، احلبيب  

 " .  ؟نك باثنني اللّه ثالثهمايا أبا بكر ما ظ:"ويطمئن من قلبه فيقول له
كان النصر املؤزر من عند اللّه جبنود مل يرها ؟  مع صاحبه منها جمرد والرسول ، والقوة املادية كلها يف جانب ، مث ماذا كانت العاقبة 

وظلت كلمة اللّه يف مكاهنا العايل منتصرة قوية  َوَجَعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى: وكانت اهلزمية للذين كفروا والذل والصغار. الناس 
 . .  َوكَِلَمةُ اللِّه ِهَي الُْعلَْيا : نافذة
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 ..إن ابنك شهيد ولوكره املبطلون  .. ال حتزين أم الشهيد
وال يقولون ما  ..لطاغوتيقولون ما ميليه عليهم ا ..املضللون 

قالوا ما يريد الطاغوت  ..ميليه عليهم دينهم الذي تسربلوا به 
ودوا لو ..يف كل زمان ومكان  .. قالوا إن اجلهاد حرام ..اليوم

 ..حيكّون آياته من القرآن
 .. فللقرآن رب حيميه.. لكن هيهات 

 ةنساق وراء فتناقد ؛  قالوا إن ابنك الذي سكب دمه فداء للدين
 .!!.وهو ذو فكر وافد ،  هو خارجي ،  غالم مغرر بهوإمنا هو ..

كتموا ..وقلبوا آيات القرآن كيفما يشاء الطاغوت الذي يعبدونه 
لكنهم سكتوا ..علموا العلم ..ما آتاهم اهللا من البينات واهلدى

.. قد توعد اهللا من عمل عملهم بلجام من نار يوم القيامة..عنه
 ..لكنهم مل يبالوا

 .. ويستخدمهم ملآربه اخلسيسة ..ن الطاغوت أراد منهم ذلكأل
ولو سقطت أمريكا غداً وحتالف الطاغوت مع عدو هلا ألجازوا 

 ..واعتربوه من أفضل األعمال  ..القتال ضدها
 ؟ وإن قلت ما دليلكم ؟ وما الذي غريكم

فقدموا املصاحل على آي القرآن ، وعلى ، املصلحة العامة : قالوا 
 ..  األنامقول خري

.. وهم أهلها واهللا.. رموا ابنك بأقذع األوصاف .. أم الشهيد 
ويف وقت قلّ فيه  ..فهم اخلائنون لدين اهللا يف زمن حاجتهم 

 ..تباً هلم وسحقاً: فقويل معي .. الناصر
 ..أجل  واهللا

مث زادها هؤالء مصاباً   أم الشهيد قد وجدت لفراق ولدها ،إنَّ
متوا وعن خزيهم سكتوا ، حىت عامة القوم قد  صم ، يا ليتهوبالًء

 ..ستشهادين الناس من حتّرج من تعزية أم االصدقوا إفكهم ، فم
 ..عجَّل بنفسه للنار: ألنه حسب الفتاوى املأزورة

 !!وهم حيذرون من التكفري !! حكموا عليه بالنار
 التكفري أم احلكم بالنار ؟؟: هما أشّد باهللا عليكم أيُّ

 جهال ، ودعاة مضلون ، سإهنم رؤو: سالمصدق عليه ال
 .. بغري علم يستفتون فيفتون

واهللا مل نلم ذلك األمري الفاجر على فجوره وظلمه كما ملناهم ، 
 ..فاألمري ينتظر منه غالباًُ البطش والظلم والطغيان ، لكن هؤالء 

فلبسوه عليها ، وخلطوا عليها ، انتظرت منهم األمة تبيني احلق 
فال !! هذا باطل : هذا حق ، وللحق : الوا للباطل األمر ، وق

 ..بل ال تسمعي منهم يا أمة اإلسالم  ..هتتمي هلم يا أم الشهيد
فإهنم اليوم قد وقفوا بصفّه ، .. واحذريهم كما حتذرين عدوك 

فقد أشبعت قلوهبم حبب ، فاغسلي يديك من درهنم ورجسهم 
هية املوت حىت قبلوا وبكرا، الدنيا ، حىت امتألت خزائنهم ذهباً 

 .أقدام عدوهم الذي خافوا منه
وتذكري أن ابنك سيأيت يوم القيامة بإذن  .. ال حتزين أم الشهيد

اهللا ، شهيداً جرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك 
، ال يشفع لك لوحدك ال بل لسبعني من أهله وعليه تاج الوقار 

 .. فيها ، هنيئاً لك يا أم الشهيد الياقوتة فيه خري من الدنيا وما
سريفع رأسك  ..ستفخرين به حينئذ رغماً عن أولئك املشائخ

 ..عالياً 
 :أم الشهيد تذكري ابنك وهو يشدو مصرباً ومثبتاً 

أماه إن سحت دموعك
 عليك الذكرياُتْتَدَعَو

دي بالصرب حيناًفتجلَّ
وتذكري يوماً قريباً

ك يا فؤاديؤهذا عزا
 

ِت اللقاءأو تذكر
 البكاءجت فيِكوهيَّ

مث جودي بالدعاء
عند ريب يف السماء

العزاء حني ينفعك
 

  

 صرباً فإن املوعد اجلّنة.. أم الشهيد 

א
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 هللا بنأعلن العاهل السعودي امللك فهد وويل العهد األمري عبد ا: ب.ف.ـ أ) السعودية( مىن/ الوطن ك 
برقية جوابية على  رهاب، يفمريكي جورج بوش يف حربه على اإلدعمهما الرئيس األ) االثنني(عبدالعزيز 

  .الربقية اليت بعث هبا مبناسبة عيد األضحى املبارك وموسم احلج
 احلرب الدولية على اإلرهاب مما من شكر على دعمنا ما عربمت عنه ...أسعدين " وقال امللك فهد يف برقيته اليت بثها التلفزيون السعودي 

 ".أن يسود منطقتنا السالم واالستقرار والرخاء يعكس رؤيتنا املشتركة وتطلعنا إىل
جهود لتحقيق  جهودكم الصادقة يف حماربة اإلرهاب العاملي وما تبذله الواليات املتحدة األمريكية من حنن نقدر كل التقدير" وأضاف 

 " . ويف منطقتنا خاصةاالستقرار والسالم يف العامل
وشكر العاهل السعودي ،  " األمريكية متانة العالقات التارخيية القائمة مع الواليات املتحدة: " أشار األمري عبد اهللا إىل ويف رسالة مماثلة،

  .وويل العهد الرئيس بوش على برقيته
مبالحقة سامة بن الدن، تقوم السعودية أ رهايب بزعامة اإل مسؤوليته عنها تنظيم القاعدةعلن، اليت أ٢٠٠١ سبتمرب ١١اعتداءات  ومنذ

 .من دامية بني مشبوهني و قوات األياناًحنت أاملئات واىل مواجهات مسلحة كا ىل اعتقالاملتطرفني املفترضني ما أدى إ
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. نقف وإياك يف ختام هذا العدد وحنن نأمل أن تكون قد استفدت منه:أخي القارئ الكرمي 
 فيما يصلح أمر دينك ودنياك ، وقد حرصنا أن يكون هذا العدد بداية إنطالقة جديدة مع العام اهلجري اجلديد ، وفيه كما

وما حصل كل هذا إال مبحض فضل اهللا وتوفيقه ، مث بتعاطف املسلمني ودعواهتم، زوايا  يف الاً يف الطرح وجتديداًرأيت تنوع
مني ، وكذلك حرص كثري من اإلخوة على نشر اجمللة وتوزيعها يفاملسلونصحهم ، ولقد أثلج صدورنا انتشار اجمللة يف بيوت 

ويفت يف عضد الصليبيني الذين ما فتئوا يف جملاهدين ،املساجد وعلى طلبة العلم وهذا كلّة مما يساهم مسامهة فعالة يف خدمة ا
، ويف هذا العدد نكرر رغبتنا لقرائنا الكرام الذين حيرصون علىهبم ختدير املسلمني وتعميتهم عن املخططات اليت تدار للفتك 

مة من غفلتها وتدرك ما حياك هلاوصلوها إىل أهليهم وذويهم ومعارفهم حىت تصحوا األطلعوا غريهم عليها وأن ُيقراءة اجمللة أن ُي
 ..من مؤامرات 

ولكننا سوف نرجئها إىل أعداٍد قادمٍة بإذن اهللا تعاىل ، " العالقات الدولية يف اإلسالم" ا قد وعدنا قّراءنا الكرام بزاوية ّنوكُ
من مرئيات " ت اجلهاد صو"يشتمل على مجيع ما صدر عن ] سيدي [ وننبه األخوة املتابعني إلصداراتنا أنه سيتم إصدار 

وغريها ، كي يسهل الرجوع إليها عند احلاجة ، ويعم النفع لعموم األمة ، ويستدرك من فاته شيئاًوصوتيات وجمالت وكتب 
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ولنا ولكم السداد يف القول والعملمنها ، سائلني اهللا 

 





 

 
 
 
 

 يا ح ... ...إىل مىتإىل مىت
ُ
 يا ح
ُ
  راس العقيدةراس العقيدةــ
!!!!

  العرينيعبد الرحمن بن محمد الشيخ 
  
  

 

 تنفروا يعذبكم تنفروا يعذبكمإالإال
  صالح بن سعد الحسنالشيخ 

  

  


أال نقتدي بهؤالء ؟أال نقتدي بهؤالء ؟ 

   الخالديالعزيز  بن عبدأسامة
  

  
  

  
  

 
حوار مع اإلسالمحوار مع اإلسالم

  صالح العوفـي:  شعر

 
  

 

 يف صفحات هذا العدد
                                         

والصالة والـسالم   رب العاملني ،    احلمد هللا                                    
  :أما بعد ..على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

يزيد على العام يرى أن األحـداث        مافإن املتأمل يف أحداث جزيرة العرب منذ        
ااهدون وهم العنصر الفعال وهو الـذي       : تدور على أربعة أصناف من اتمع       

يصنع األحداث والعلمانيون الذين يسعون سعياً حثيثاً لتغريب البالد وأهلها وقد           
جنحوا يف حتقيق بعض مآرم إال أن ااهدين بفضل اهللا قد عرقلوا جزءاً كـبرياً               

 مث املرتدون وهم والة هذا البلـد        – وإن كابر يف ذلك من كابر        –ن خمططام   م
وأعوام الذين حياربون ااهدين ألم يقاتلون أسيادهم من الصليبيني الغـزاة ،            
والصنف األخري هم الرافضة الذين حققوا مكاسب كربى يف اجلوالت األخـرية            

 الشورى أو اجلهود اليت يقومون      ها سواء يف مؤمترات احلوار أو جملس      واليت خاض 
  .ا يف سبيل حتقيق مكاسب هلم 

  وقد يسأل القارئ الكرمي أين موقع أهل العلم والدعوة من اإلعراب ؟
ـ واجلواب وبكل حسرة إم هم اهلامشيون يف األحداث فلم يفعلوا شيئاً             ذكر ي

  !!ة أمر وتقرير أم والوأبرز جهودهم هي إضفاء الصبغة الشرعية على املرتدين 
منع املد الشعيب للمجاهدين يف نفوس النـاس ،         حماولة  وكذلك حرب ااهدين و   

 من يريد أن يوقف الرافضة عند حدهم إزاء مـا يفعلونـه مـن بـدٍع                 ةودئ
   .النبويةيف املدينة  رسول اهللا  عند مسجد ةوشركيات فضيع

، شيباً وشباباً ، أين     فيا حسرتا على أهل السنة علماء وعامة ، جتاراً وأغنياًء           
هم يف هذه األحداث أهم مع عسكر اإلميان ويف خدمته ؟ ، أم يف عـسكر                

  . الصليب وخدمته من املرتدين واألذناب ؟ ، وال حول وال قوة إال باهللا 

 هـ١٤٢٥ – حمرم ١٥ –العدد الثاين عشر 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
  "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية -
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:מ    أسرانا أمانة يف أعناقناأسرانا أمانة يف أعناقنا        
     

احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،  
وأصلي وأسلم على املبعوث رمحةً للعاملني ، نبينا حممد وعلى 

  :آله وأصحابه ، أما بعد 
فإن قضية أسرى املسلمني يف األرض كلّها تـؤرق           

قلوب احلية ، وتثري يف نفوسهم نزعات احلميـة         أصحاب ال 
هلؤالء األطهار الشرفاء املؤمنني ، الذين أكرمهم اهللا مبعرفتـه          
وعبادته فتسلّط عليهم عباد األوثان والـصلبان ، وإخـوان          
القردة واخلنازير من شذّاذ البشر وسقطة العـامل ، فـأثقلوا           

قّهـم يف  نفوسهم بقيود اإلهانة واإلذالل ، وحبسوهم عن ح     
العيش بأمان يف هذه احلياة اليت ما خلقوا إال ألجل شـغلها            

  .بطاعة اهللا وتوحيده 
يف أمريكا الصليبية مرت السنون الطوال على الشيخ          

عمر عبد الرمحن وهو يف القيد حبيس ، مل ترع لشيبته مكانة            
، وال لعلمه حرمة ، ويف كوبا مثامنائة أسري مـن ااهـدين             

 كابل والقدس وبغـداد رجـالٌ صـادقون         األبطال ، ويف  
حبستهم يد الغدر واخليانة ، ويف جزيرة العرب البلد الطاهر          
تكتظّ السجون بالشباب ااهد ، والصاحلني من املـسلمني         

  . عليهم عبيد أمريكا وجند الطاغوتويتسلّط
إنّ هؤالء األسرى على حظّ عظيٍم من األجر ما   

 إمنا يوفّى الصابرون  داموا صابرين فقد قال اهللا تعاىل
 وهم قد بذلوا ما يف وسعهم فسقطت أجرهم بغري حساب 

  .عنهم التبعة اليت بقيت على القاعدين ، وحتملها ااهدون 
لقد علم هؤالء األسرى طبيعة اجلهاد الذي سلكوه          

، وأنّ املشاق واملكاره هي من لوازمه ، ولقد استرخـصوا           
عب عليهم بإذن اهللا حتمل هذه      أنفسهم يف سبيل اهللا فلن يص     

املصيبة مصيبة األسر ، ولكن الشأن فينا حنن املسلمني ؛ ماذا           

عملنا لدين اهللا ؟ وماذا قدمنا هلؤالء األسرى الذين حتركـوا           
  ؟يننا ومصاحلنا الدينية والدنيويةلنصرتنا ؟ وهبوا للدفاع عن د

إنّ املسلمني مجيعاً عليهم حـق هلـؤالء األسـرى          
ن اخلـوض يف أوديـة      مهم ينبغي أن ينشغلوا به بدالً       ِرسأُوِل

 دروب املتعة والشهوة ، وبدالً      اللهو والعبث ، واالنغماس يف    
ن التشويش على قضايا اجلهاد وحماولـة تعويـق جهـود           م

ااهدين املباركة اليت لوالها لفـسدت األرض والمـتألت         
  .بالشنائع واملنكرات ، والكفر والشركيات 

جلنود والضباط واملسؤولون عن أسر الشباب      وأما ا   
ااهد ال سيما يف بالد احلرمني فلنا وإلخواننا عندهم ثأر لن           
ننساه ، وجرح ما زال يسقي دمه رغبةَ االنتصار هللا ولدينـه            
وللمستضعفني من املؤمنني ، تلك الرغبة اليت مدح اهللا ـا           

م البغـي    والذين إذا أصا   : عباده يف كتابه فقال سبحانه      
   .هم ينتصرون 

فهؤالء اجلنود والضباط قد أدخلـوا أنفـسهم يف           
معركٍة خاسرٍة مع ااهدين يف سبيل اهللا ، وجندوا أنفسهم          
خلدمة أمريكا ومصاحلها ، والـتمكني لعـروش عمالئهـا          
احلاكمني بالطاغوت الكافرين بـاهللا ، وإنّ املعركـة بـني           

آل سعود وبني ااهدين    الصليبيني ومن ورائهم األذناب من      
يف سبيل اهللا حمسومة النتائج ، قدر اهللا فيها النصر للمجاهدين         
يف سبيله قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة          
فكيف بعد ذلك يغتر جند الطواغيت ، ويتجـرؤون علـى           

  .حرمات أسرانا الذين قرب فرجهم بإذن اهللا 
فكّوا العاين   : " إنّ أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 اليـوم   – بإذن اهللا    –، وسيأيت     أمر عزيز على نفوسنا      "
الذي نرى تطبيقه على أرض الواقع ، ويومئـٍذ يفـرح           
     .املؤمنون بنصر اهللا ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
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لـشرف  ضمن قائمة ا  لدى آل سلول    املطلوبني  الشيخ فارس بن أمحد آل شويل الزهراين أحد         تلقى   
 باللقاء ملناقشة موقفـه     ا فيه علماء التيار الصحوي يطالبه   رسالةً من أحد احملسوبني على       ) ٢٦( الـ

والوصول إىل غاية يسعى إليها هذا الوسيط وهي تسليم نفسه إىل النظام املرتد ، وهلذا الوسيط جهود حثيثة وخبيثة يف نفـس                      
 .م أنفسهم باءت مجيعا بالفشل وهللا احلمد الوقت مع مطلوبني آخرين حياول فيها إقناعهم بتسلي

الغريب يف األمر أن هذا الوسيط كان من أكرب املتشدقني بأمهية العقيدة وتكفري حكام آل سعود ولكن يبدو أن السجن فعـل                      
قيـق   ورغم شناعة هذا املوقف وخبثه فإن القريبني من هذا الوسيط يصرحون بأن هدفه هـو حت – نسأل اهللا العافية    –فعله فيه   

مصاحله الذاتية فقط ، والبحث عن سند من األمراء لتسهيل مهمة فسح حماضراته وكتبـه وأشـرطته ومـشاريعه اخلاصـة ،                      
ويستدلون على ذلك بعدم تعاونه مع غريه من احملسوبني على الدعوة من أشباهه يف هذا اال ، وحماولة بناء عالقة خاصة تربطه           

  . هذا املوقف املخزي باملسؤولني من خالل احتكار دناءة
واملضحك يف األمر أن هذا الوسيط يفتخر كثرياً بدقته يف تنفيذ أعماله ، واحملافظة على أسراره ، والذكاء يف الوصول إىل غايته                      
، يف حني أن أخبار هذه الوظيفة االستشارية اجلديدة اليت توالها حملمد بن نايف وكيل وزارة الداخلية قد زكمـت رائحتـها                      

  .ف وصارت حديث الشباب يف جمالسهم وسط استهجان واستنكار وامشئزاز من هذا املوقف الرخيصاألنو
   

بدا واضحاً يف اللقاء الصحفي الذي عقده نائب وزير الداخلية أمحد بن عبد العزيز التخـوف الـشديد                   
 يـة جـراء   لعاملني يف األجهـزة األمن    والقلق الذي ينتاب رجال املباحث وقوات الطوارئ وغريهم من ا         

تعاملهم مع ااهدين ، وكان واضحاً أن الصحفيني استغلوا عدم وجود نايف يف املؤمتر للتجرؤ على إبداء مالحظام على طريقـة    
العمل يف هذا اإلطار وكأم حيسون بأن أرواحهم رخيصة إىل درجة كبرية وأنه ليس مثّة اهتمام باحلفاظ على أرواح اجلنود بقـدر                      

الذي يقرأ تفاصيل اللقاء سيلمس مؤشرات كثرية على احلالة النفسية اليت يعيشها العاملون             ، و ) اإلرهابيني  ( اء على   االهتمام بالقض 
يف القطاعات األمنية ، ومن تلك الدالالت خبلهم بأنفسهم على الوطن الذي ما فتئت قنوات إعالم آل سلول تلقنهم أنه أغلى شيء                      

غري أن نطلع على مؤمترهم هذا فإن مثل هؤالء اخلونة العمالء ال يقاتلون من أجل دينـهم بـل                   يف الوجود ، وهذا األمر متقرر من        
دينهم ينهاهم أشد النهي عن مثل هذا العمل وهم يعلمون يف قرارة أنفسهم أم لو وجدوا وظيفة غري هذه الوظيفة ملا ترددوا طرفة                       

هم يف جنديـة    ءغم أن طلب الرزق وحتصيل الراتب ال يربر هلم بقا         عني يف تركها فأرواحهم أغلى عندهم من نظام آل سلول ، ور           
الطاغوت إال أنه يشعرك مبصري هذه الطائفة السيما إذا قرنت موقفهم مبوقف األبطال من ااهدين الذين يتسابقون ويتزامحون على                   

دى العجز عن اإلجابة على أسئلة منطقية        من إجابات نائب وزير الداخلية م      كما بدا واضحاً  ،  لب الشهادة واملوت يف سبيل اهللا       ط
 ، كما ظهر مدى استهانة هؤالء األمراء بأرواح اجلنود          كثرية يطرحها هؤالء اجلنود وال نستبعد أا حتيك يف أنفس الطواغيت أيضاً           

من : ب احلرمني قال    باً على سؤال ديد رجال األمن واملباحث بالتصفية من قبل كتائ          ييف سبيل محاية ملكهم املتهالك حني قال جم       
معهم حوله إال الراتب ، ولكن العجيب أنه إذا كانت عقيدة األمري            نسي أنه إمنا خياطب أقواماً مل جي      مل ميت بالسيف مات بغريه ، و      

 يف  على هذا النحو فلماذا مل نره أو أحداً من إخوانه أو أبنائهم يرتل إىل ساحات القتال واملدامهات ال سيما وأم يعانون تـضخماً                      
   . ، وتزامحهم عليهاالعدد أدى إىل تناقص فرص النهب والسلب واالستيالء على مناصب الشعب املسكني وأمواله
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אאW  

من أبغض شيئا مما جاء به الرسول 
ً

من أبغض شيئا مما جاء به الرسول 
ً

  
و أبغض حكما من وهذا من نواقض اإلسالم امع عليها ، فكل من أبغض الدين الذي بعث به حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أ   

  .أحكامه ، أو شريعةً من شرائعه ، فقد خرج من امللة ، وخلع ربقة اإلسالم من عنقه
وهذا الناقض كالذي قبله يناقض شهادة أن ال إله إال اهللا ، كما يناقض شهادة أن حممدا رسول اهللا ، لتضمنه الطعن يف اهللا عز   

  . وكمال رسالته وهديه وسنته ، أو يف أمانته وتبليغهوجل وتشريعه ، ويف النيب صلى اهللا عليه وسلم
﴿والذين كفروا فتعسا هلم وأضل : ودليل كفر من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله عز وجل   
روا بأنهم كرهوا ما ، فعلل التعس وضالل األعمال وإحباطها للذين كفذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم﴾ * أعماهلم 

  .أنزل اهللا عز وجل
 من دين اهللا عز وجل مع حمبة اهللا ، بل املؤمن باهللا عز وجل حيبه وحيب أوامره ، واملنافق ال وال ميكن أن جيتمع بغض شيٍء  

ل أن يبغض شيئًا منها ، حيب اهللا وال حيب أوامره ، كما أن املؤمن إذا علم كمال الدين واشتماله على املصاحل العاجلة واآلجلة يستحي
  وكيف يبغض شيئًا يعلم أنه هو اخلري واملصلحة له يف عاجله وآجله؟

﴿فال وربك ال يؤمنون حىت : ومن األدلة على كفر من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل   
  .ضيت ويسلِّموا تسليما﴾حيكِّموك فيما شجر بينهم مثَّ ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما ق

  : فاشترط لإلميان ثالثة أشياء  
  . حتكيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الرتاع-  
  . التسليم حلكمه صلى اهللا عليه وسلم وعدم منازعته-  
ي فليس  عدم وجود احلرج يف األنفس مما يقضي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فمن وجد يف نفسه أدىن حرٍج من احلكم الشرع-  

مبؤمٍن حىت يزول احلرج من نفسه ويسلم تسليما كامالً بقلبه وجوارحه ، فكيف مبن زاد ما يف نفسه عن احلرج ووصل إىل البغض حلكم 
  !اهللا والعياذ باهللا؟

 ، وهو وجيب االنتباه إىل موضع من مواضع الزلل يف هذا الباب ، وهو عدم التفريق بني البغض املقصود يف اآلية وهذه النصوص  
أن يبغض ذات حكم اهللا عز وجل ، وبني البغض الطبعي للمشقة املصاحبة لبعض األحكام ، فهناك فرق بني من يبغض حكم القتال يف 

 بالنفس ، وقد وجدت من يغلط فيخلط سبيل اهللا ، ومن يكره القتال من حيث هو مشقة على النفس وركوب أهواٍل عظيمٍة وخماطرٍة
غض مشروعية تعدد الزوجات ، وتكره هذا احلكم الشرعي ، وبني اليت تبغض أن يتزوج زوجها عليها امرأةً أُخرى مما بني املرأة اليت تب

هو مقتضى الغرية الفطرية اليت مل ختل منها أمهات املؤمنني رضوان اهللا عليهن.  
واخلطاب ﴿كُتب عليكُم القتال وهو كُرٌه لكم﴾  :ودليل هذا التفريق الَّذي ذكرناه ، أنَّ اهللا عز وجلَّ قال يف كتابه العزيز   

* ﴿كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإنَّ فريقًا من املؤمنني لكارهون : للمؤمنني فأثبت كره املؤمنني للقتال ، وقال عز وجل 
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خروج يجادلون فيه بعد تبينه فأخرب عنهم أنهم كارهون لليجادلونك يف احلق بعدما تبين كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون﴾ 
  .وعلمهم أنه احلق ، أي أنه حكم اهللا سبحانه ، وشبه عز وجل حاهلم مبن يساق إىل املوت وهو ينظر

ومل يكن الكره يف هذه احلالة وهذه احلالة كفرا ، ألنه ليس كرها لنفس احلكم املشروع ، وإنما هو كره لألمور الشاقة على   
ضمنها احلكم ، ومن املعلوم أنَّ األحكام الشرعية تتضمن أمورا مكروهةً للنفس ولكن عاقبتها اخلري كله ، فال يقال إنَّ من النفس اليت ت

  . يكون كافراعلم حبكم شرعي يتضمن أمرا مكروها للنفس مث مل ينقلب كرهه له حمبةً
 وجل ، وصرب على ما يكره ألمر اهللا عز وجل ، فهو مؤمن بل كل من كره مشقة نفسه اليت يف احلكم وسلم مع ذلك هللا عز  

  .من الصاحلني املطيعني هللا
ومن ترك احلكم الذي يتضمن ما تكرهه نفسه ، ألنَّ نفسه تكره املشقّة املصاحبة له ، أو التنازل عن هواها املعارض له ، دون   

 أمر اهللا به ، وإنما أبغض القتال ملا فيه من املشقة ، فهذا عاٍص هللا أن يبغض حكم اهللا عز وجل ، فلم يبغض مشروعية اجلهاد ، ومل يكره
  .عز وجل بفعله ، فاسق بتركه اجلهاد ، ولكنه مسلم من املسلمني ال خيرج من امللة

  
  .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

  وكتبه فرحان بن مشهور الرويلي
  
  
  

  

  رمحه اهللارمحه اهللا   عزام  عزام عبد اهللاعبد اهللامن نفائس الشيخ من نفائس الشيخ 
  

، بل معركتنا  في أفغانستان  - إن شاء اهللا -، ولن تنتهي معركتنا  هللا أنفسناقد بعنا "  
 وننتزع حقنا بحد  ، م في كل حينـ، ننازله داء هذا الدينـ مع أع ، هي العمر كله

  "الحسام
، وسبع  سنة ونصف في الجهاد في فلسطين ، إن عمري الحقيقي اآلن تسع سنوات" 

، أما بقية عمري فليس له أي قيمة  ونصف في الجهاد على أرض أفغانستانسنوات 
   "عندي
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  !!!!؟؟إىل مىت يا حراس العقيدة إىل مىت يا حراس العقيدة 
אא

    :أما بعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
فقد دهى أمتنا أمر عظيم ، وخطب جسيم ، لقد نزلت بأمتنا الغمة ، واشتدت الكربة ، احلولك الظالم ، وطغت اآلثام ، اقشعرت 

ا وقع ، بكى ضوء النهار وظلمة الليل مملربكات وقلَّت اخلريات ، هزلت الوحوش وتكدرت احلياة األرض وأظلمت السماء ، ذهبت ا
 الكرام الكاتبون واملعقبات إىل رم من قبح ما حصل وِعظَِم ما فُِعلْ ، فبطن األرض واهللا خري امن أعمال فظيعة ، وأفعال خبيثة ، شك

  ٠ الوحوش أسلم من خمالطة الناس من ظهرها وقلل اجلبال خري من السهول وخمالطة
 ، وأفضل البقاع بعد رعاك اهللا واجته حنو طيبة الطيبة مهاجر رسول اهللا  تعلم أخي املسلم ماذا جرى ، وماذا حصل ، سر يا: أوالً 

  .رتف بسببه صديداً ودماً مكة إىل اهللا ترى فيها واهللا ما تتفطر القلوب منه كمداً ، وت
  . خرياا وثرواا بل هو واهللا أفضع وألدء ساكنيها بل هو واهللا أعظم وأشد ، أم حتسب أن ظاملاً استحلها فسلبأتظن أا اغتصبت نسا

 العباد إىل عبادة رب العباد هو الشرك باهللا الذي ةتحرير العباد من عبادل ا جرى يف املدينة منطلق البعوث والسرايا من املصطفى  مإنَّ
وورثتهم وشر  يف ما هو من خصائص اهللا يقع هذا من قبل أعداء األمة أحفاد ابن العلقمي ، وربائب اليهود بل هو مساواة غري اهللا باهللا
 ووزرائه بل  كالم اهللا عن موضعه األعداء األلداء خلرية األمة من الصحابة أحبة املصطفى  الشريعة احملمدية وحمريفالربية الرافضة مبديل

  .ته أمهات املؤمنني وأصحاب احلقد الدفني لزوجا
إعالنام الوقحة وتصرحيام النتنة عرب مكربات الصوت بالشرك الصريح والكفر  ,  ، واحللق غصةًىا ميأل العني دماً ، والقلب شجوإنَّ مم
  . وعدم اإلشراك بهة من أجل توحيدهأرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب وخلق اخلليقالذي  إىل اهللا جياهرون بالشرك باهللا وهو بغيض، البواح

  ولعظمه وشدته حرم اهللا   عظيم الشرك لظلٌمإنَّ ولزوال الدنيا بأسرها أهون على اهللا من فعله واختاذ شركاء معه وهو أعظم الظلم 
 ال يغفر أن يشرك نَّ اهللاإ ،   إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار اجلنة على من فعله 

أي الذنب أعظم قال أن : "  ، ويف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قلت للنيب  به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء
  . " جتعل هللا نداً وهو خلقك 

 والفتنة أشد من القتل :نهخر يف األرض قال سبحاآ مث واهللا ألن يقتتل البادية واحلاضرة أسهل وأهون من أن يشرك مع اهللا إله فوا هللا
   .ته يدعون علياً واحلسني وفاطمة ويسألوم قضاء احلاجات ، وتفريج الكرباع هذا كلَّ، وم

 ووزراؤه وقادات  أضف إىل ذلك مبارزة اهللا سبحانه وتعاىل مبسبة أوليائه ولعنهم وشتمهم ورميهم بالنقائص ، وهم صحابة رسوله 
   .م ورضوا عنهاألمة وجنومها رضي اهللا عنه

ة عينه الصديقة بنت الصديق املربأة من فوق سبع مساوات ،  وقروأقبح من هذا وأغلظ مسبة زوجاته أمهات املؤمنني ، ورميهم حلبيبته 
   .فيفترون عليها ، ويقذفوا بالزنا ، فيكذبون اهللا يف خربه ، وقد أمجع العلماء على كفر من رماها بعد أن برأها اهللا
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مما يزيد الغمة ، ويوقع النقمة تواجد أعداد كبرية من قطاعات األمن اخلاصة واملباحث العامة ال لنهيهم وقمعهم وطردهم وإذالهلم ، وإنَّ 
  !!؟ال ككال واهللا وألف  ..  وعن زوجاته أمهات املؤمننيوالدفاع عن دين اهللا ، والذود عن صحابة رسول اهللا 

هم حبضوره ، فضالً عن أن ينطق ببنت شفه ءهم لكي يتمكنوا من أداء شعائرهم وقمع من يعكر أجواما تواجدهم ومرابطتهم حلراستوإن
  ٠، حيث يودع من أنكر عليهم بلسانه يف السجون ، وتؤخذ عليهم العهود واملواثيق بأن ال يعاودوا اإلنكار 

  . ونعم الوكيل ؛ فحسبنا اهللا ينكرهفأي كفٍر بواٍح أعظم من إقرار الشرك وحراسته ، والذود عن صاحبه ، وقمع من 
 واستدعى باملشركني ودخل يف ة يف دار منعن فكيف إذا كا: [ رمحه اهللا تعاىلب عبد الوهان بن حممد بقال الشيخ سليمان بن عبد اهللا

سلمني وصار من جنود  وبني امله وواالهم وقطع املواالة بينل على دينهم الباطل وأعام عليه بالنصرة واملاةطاعتهم وأظهر املوافق
  أشد الناس عداوةً هللان فإنَّ هذا ال يشك مسلم أنه كافٌر مه والتوحيد وأهلصالقباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود اإلخال

 بك  افعل كذا وإالَّ فعلناو يستويل عليه املشركون فيقولون له اكفر أي وال يستثىن من ذلك إال املكره وهو الذتعاىل ورسوله 
  هـ .أ١] املوافقة باللسان مع طمأنينة القلب باإلميانهوقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حىت يوافقهم فيجوز ل

  !!؟ هلم موافقة ن فهل بعد اإلذ:قلت 
  !!؟ ة مظاهرموهل بعد حراسته

  !!؟ ة مناصرم من ينكر عليهعوهل بعد قم
 قنوام لينقلوا صورة ا مراسلوواحضرأيرون أعداء اهللا قد بلغت م اجلرأة أن وهم ؛ وكيف يهدأ ألبناء العقيدة بال ، أو يقر هلم قرار 

  .متكينهم من الشرك حية على اهلواء مباشرة 
من أن يأيت من ينغص  واسعة  مشددة ومحايٍة من حراساٍتهعلى ما بذلته هلم ووفرت) املزعومة(ويف كل حلظٍة يشكرون دولة التوحيد 

  . عليهم باإلنكار والتبيني
 ، فال تسأل عن حاهلم فالقوات تقمعهم ، واملباحث لينصروا دين اهللا وينفذوا وصية رسول اهللا ؛ ذهب خيار األمة وفلذات أكبادها 

   .تطاردهم وتصورهم فما استطاعوا أن ينبسوا ببنت شفة ، أو ينطقوا بنصف كلمة من اإلنكار والتبيني فال حول وال قوة إال باهللا
  !؟.. رسول اهللا أما فيكم من يقتدي بعلي واملغرية ويسنت خبالد وأيب عبيدة ةفيا أحفاد صحاب

ا ، اويا علماء األمة ويا دعا هبوا لنصرة دين اهللا ، وقمع الشرك باهللا ، ولو ندرت بسبب ذلك رؤوسكم ؛ قولوا كلمة احلق وانطقوا 
   .، وظلم الظاملني ، وشرك املشركنيذودوا عن عقيدتكم ، امحوا جناا ، صونوها من اعتداء املعتدين 

  .قفوا رمحكم اهللا مع إخوانكم وشدوا عضدهم ، وشاركوهم ، وانزلوا يف امليدان وانصروا دين امللك الديان 
ه  اهللا الباذلني حلمايتن أن تلغ يف أعراض ااهدين القائمني لنصرة ديملسنتكأ وخذالن دينكم وعقيدتكم فكفوا دفإن أبيتم إالَّ القعو

  .النفس والنفيس 

                                                 
  .)٨/٢٤٥( السنية  الدرر ١
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 ال  يرجتى من دعوٍة خٍريفأي. كان من الغاوين وإياكم أن تكونوا ممن آتاه اهللا آياته فكتمها واتبع هواه ونسي ميثاق اهللا ونقض عهد اهللا ف
  ومنذرةًباهللا حمذرةً ، وعن الشرك  ، وعن أعراضهم مناضلةً ، وألهله مناصرةً وذائدةً ، وعنه مدافعةً وموضحةًتكون لتوحيد اهللا مبينةً

  ٠ وداحضة  ، ولشبه أهله مفندةًةً وداحروللقائمني به قامعةً
 القردة واخلنازير من الرافضة يستبيحون بيضتكم إخوانكم وحيزنكم ويقلقكم مرأى وويا شباب األمة أليس منكم رجل رشيد ، أال يسؤ

شركون بربكم  يف سنته وسلف أئمتكم باالفتراء عليهم ، فيويدنسون مقدساتكم وذلك مبجاهرم بتكذيب ربكم يف كتابه ورسولكم
   .كم ، وجنوم مسائكم ، وصحابة نبيكم راويلعنون ويكفرون خي

  . وذلك برمي زوجاته أمهاتكم وهتك أعراضهن وإهدار حقوقهن  االعتداء على حرمة نبيكم  ووقاحةًوإنَّ مما يزيد األمر شناعةً
هكم وطاقتكم يف تبيني التوحيد هلم وحتذيرهم من الشرك باهللا فإن استجابوا فابشروا بقوله وا رمحكم اهللا وابذلوا وسعب ) ن يهدي أل

٠متفق عليه من حديث ابن عباس )  لك من محر النعم اهللا بك رجالً واحداً خري  
بكم أذى فإنما هو ابتالء من اهللا  ، وإن أصالٍفسلٍف خلري خروهم ، واطردوهم جعلكم اهللا خري فإن أبوا وعاندوا فاقمعوهم ، واقه

أم حسبتم أن تدخلوا   وقوله  ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ليخترب به صربكم وثباتكم ، 
 رواه الترمذي ، "ثل ًء األنبياء مث األمثل فاألمبالالناس  أشد "  وقال  اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

  .إلمام أمحد ارواه ) لقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد (وقال 
سأل اهللا أن يرفع الغمة ، ويدفع النقمة ، ونسأله سبحانه أن يعز اإلسالم واملسلمني وأن يذل الشرك واملشركني ، وأن ينصر عباده ن

ر ، اللهم انصر من نصرهم واقمع واخذل من خذهلم ، اللهم مجد الدم يف اللهم انصر اآلمرين باملعروف والناهني عن املنك،  املوحدين
كرمي ، وصلى اهللا  هم برعايتك يا سبيلك حبفظك واحرسهم بعينك واكألعروقه ، واجعل املوت أحلى أمانيه ، اللهم احفظ ااهدين يف

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  

  

إنَّ احلاكم قد بدأ عملياً بالتفريط يف أبناء البالد ، مبطاردم وسجنهم واامهم مبذهب              [ א  
 حنـسبهم شـهداء واهللا      -اخلوارج يف تكفري املسلمني زوراً وتاناً ، واملبالغة يف قتلـهم            

لك كانَ قبلَ انفجارات الرياض يف ربيٍع األول من هذا العـام الـيت               وكل ذ  -حسيبهم  
يتحجج ا النظام ، وإنما جاءت هذه احلملة يف سياق تنفيذ تعليمات أمريكـا لعلـهم                
ينالون رضاها ، رغم أن النظام هو الذي استفز الشباب بإباحة البالد للصليبيني ، خمالفـاً                

 متحدياً لرجولة الرجال من أبناء احلرمني ، وبالتايل هو          للدين مستهزئاً مبشاعر املسلمني ،    
  ] الذي أخلَّ باألمن على احلقيقة

א א
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آل سلول يف خدمة 

                                                

  اهديناهديناجملاجملآل سلول يف خدمة 
)א(:מ

  

يروى أن أحد جتار أوروبا وقع يف حب إحدى البغايا ، وهذه البغي كانت تعيش حياة صعبة من الفقر واجلوع ، والتشرذم ؛ ال                      
لواسع ، حيث املشرب    شك أا كانت حمظوظةً جداً ذا العاشق الذي أراد الزواج ا بعد أن نقلها من حياة البؤس والشقاء إىل قصره ا                    

واملأكل ، إضافةً إىل حياة ستكون أفضل من ذي قبل ، ولكن الذي حدث أن هذه البغي مل تصرب على هذا النوع من احلياة األكثر كرامة   
ا اليت  ، فهربت من القصر وعادت إىل الشوارع املشبوهة ، واألزقة املوبوءة ، واحلانات الصاخبة متارس البغاء من جديد ، فهذه هي حيا                     

 ...أِلفتها وال ميكن هلا مفارقتها 
  

إنَّ مثَلَ هذه البغي ال خيتلف كثرياً عن مثَِل آل سلول ؛ فهم ال يستطيعون ترك الكذب املقرون بالغباء ، واملُـؤطَّر باخليانـِة ،                         
وم ، وألفته نفوسهم ، و مل تعد تقوى على           عليهم بسببه ، فقد تغلغل هذا يف قل        مهما اكتشفوا مقدار الضرر العائد    والعمالِة واحلماقة ،    

 ما سنذكره هنا من أخطاء فادحة ارتكبها آل سلول يف حرم ألهل التوحيد واجلهاد ، ال ميكن هلم حبال من                     مفارقته أو تركه ، لذا فإنَّ     
عدم القدرة علـى التفاعـل      األحوال أن يتداركوها وذلك لسبب بسيط جداً هو اجلمود ؛ اجلمود يف تشخيص املشكلة ، واجلمود يف                  

اإلجيايب معها ، فهم ساِدرونَ يف غيهم ال يشعرون أصالً أن هناك مشكلة ، يعيشون يف عاٍمل آخر بعيٍد كل البعد عن ما جيري حـوهلم ،                           
يل ، و هم أيضاً     ات من القرن اهلجري احلا    ي وحىت العشرين  ١ات اهلجرية   يوعن املستجدات اليت حدثت يف العامل واجلزيرة من بعد السبعين         

ـ حشد ما يفعلونه جتيُء حينها ردة فعلهم أ محقى يف طريقة تصرِفهم وتعاملهم مع األخطاء ، ففي حالة اكتشفوا خلالً ما يف      حبيـث  اًمق
إـم  تؤدي إىل مأزٍق أكِرب من ذي قبل ، فنحن نعلم  أم ال ميلكون استراتيجية علمية وعملية تقوم على أسٍس واضحة  وثابتة ، بـل                           

إن    :أصحاب ردود األفعال املباغتة املشهورة ، افعل كذا وامنع كذا ، وأصدر مرسوماً ملكياً يقتضي كذا و هذا مصداق قوله تعاىل                      
   . اهللا ال يصلح عمل املفسدين

  

ق ال يعرف   هذا الوضع الذي يعيشه آل سلول من اجلمود والتخلف هو الذي خدم ااهدين خدمة العمر ، فهم أمام عدو أمح                   
 واهللا خـري     وميكـرون وميكـر اهللا     أبعاد وعواقب ما يفعل ، وال يفهم الظروف واملتغريات ، خيدم ااهدين وهو يظن أنه حياربهم                 

 :  ، عدو بارد ساذج جداً ، ال يستحق أن يكون نداً للمجاهدين ، بل يكفيه كونه عميالً ، وذنباً لعدو ااهدين األصـلي                        املاكرين
القوة الصليبية وحلفائها ، وهذا الوضع من اجلمود و عدم وجود استراتيجية واضحة ، وعقيدة صحيحة هو الذي تكفل بأن يولد تلـك              

 عامر الشهري أمام آالت التصوير بعد شهرين من دفنه مث           – بإذن اهللا    –األفعال اخلرقاء كتلك اليت جعلتهم قبل أيام ينبشون قرب الشهيد           
ورة جنازته واليت كأا مل تدفن إال الساعة ، وقد أنساهم اهللا أن يضعوا ولو كماماٍت على أنوف النابشني ، ولكن اهللا أراد أن                        يعرضوا ص 

 
  تاريخ وفاة أبيهم وانتقال السلطة ألبنائهوهو ١
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تكون كرامة للعاملني وآيةً واضحة هلم ، إنَّ هذا ما هو إال مثالٌ واحد فقط لألفعال اليت ختدم ااهدين واليت متيزت ِبـِسماٍت واضـحة                         
ميكن اعتبار هذه السمات أمراً الزماً لتصرفام ، ال تنفك عنها إطالقاً ، ورمبا تولدت من بعضها البعض ، فال أكاد أجد ردة                       جامعة ، و  

ا ألخطـائهم لـن   رنكْفعٍل أو قراراً يتخذ يف حرب ااهدين ؛ إال وجدته مشتمالً على واحدة منها على أقل تقدير ، مما يدل على أن ذِ                
  . جداً  ومتأزمةٌ، فاملشكلة عميقةٌ دهم يف تغيري شيء بإذن اهللايفيدهم ولن يساع

  

ا مجيعاً يف حالة متكن     مما يؤدي بطبيعة احلال إىل فقدا       ؛  واحدة و من أهم هذه السمات الزج بكل ما لديهم من أوراق دفعةً           
منها على سبيل املثال ما حـدث متزامنـاً مـع            ،   رية ٍ رزةً يف أفعاٍل كث   ن من جتاوزها أو إحراقها ، وميكن أن جند هذه السمة با           يااهد

 واحدة ، فالبيانات والتصرحيات     العملياِت اجلهادية يف بالد احلرمني ، وبالذات بعد ضربة احمليا املباركة ، حيث زجوا ِبكلِّ أوراقهم دفعةً                
  أو إعالٍن ألمساء املطلوبني خيدم ااهدين خـدماتٍ        اليت حتمل التهديد ، والوعيد ، والصراخ اخلاوي ، مث ما تالها من عرض للتراجعات              

 آلل سلول رغم تعلقهم الشديد ا ، وأملهم الكبري فيها ، وظنهم              يف نفس الوقت ، فالتراجعات مثالً كانت ورقةً خاسرةً          وكبريةٍ جمانيٍة
رج واملأزق الذي يعيشون فيه ، فهم كالغريق        أا ستخدمهم خدمةً عظيمة وستقصم ظهر ااهدين ، وعرضها أيضاً يدل على مقدار احل             

 ضد انتكاسات الغري أو تغيري املناهج فهم قـد           عاليةً أي قشة ، إالَّ أنَّ هؤالء احلمقى نسوا أن شباب اجلهاد لديهم مناعةً            بشبث  الذي يت 
وقيادة روحية هلم ، فأثبتوا عملياً ما كانوا        جتاوزوا من قبل ما حصل من انتكاساٍت ملشايخ الصحوة الذين مثَّلوا يف يوٍم من األيام مرجعية                 

يقولونه نظرياً من اتباٍع للدليل ووقوٍف عند النص وعدم اتباع للرجال إن حادوا وابتعدوا عن احلق ،كذلك جعلت عندهم ثقة بـاهللا مث                       
م ملا استطاعوا جتاوز هذه الورقة بكل        شيء سيضرهم وجعلت األمراء من ااهدين تزداد ثقتهم بالشباب الذين حتت قياد            بأنفسهم أالَّ 

 ، ستمكنهم بإذن اهللا من الصمود يف وجه األخطار القادمة ، مث إنَّ هـذه                 سليمةً  ، فهم حبق حيملون منهجاً متأصالً وفطرةً        وأمانٍ سالمٍة
   .-ن هناك بقية  إن كا-التراجعات جعلتهم يعلمون أنَّ هذه آخر ورقة يف يد الطاغوت ، ما يدل على ضعف ما بقي لديهم 

  

؛ سواًء ملا يقومون به من إجنازات مزعومة ، أو ملا يظنون أن نفخـه وويلـه زرع                   ١ومن السمات أيضاً التضخيم والتهويل    
ة ، شبيليإبعد اكتشافهم خللية  " إجناز أمين كبري    " للشك والريبِة يف قلوب الناس وختويفهم من ااهدين ، فنحن نتذكر ما تصاحيوا به من                

، وكيف تبدد هذا وانقلب ضدهم حينما وقعت العملية املباركة يف شرق الرياض بتلك الضخامة    " مؤامرة إرهابية كربى    " وأم أحبطوا   
والقوة ، مما يدل على أن إجنازهم األمين الكبري مل يتجاوز نشرة التاسعة و صفحات جرائدهم ، فكان حبق داعياً إىل إعجـاب النـاس                         

 الذي قبضوا عليه    - الوحيد   – ونتذكر أيضاً التطبيل والتهويل لصاروخ السام        ،  موجعةً كيف استطاعوا صفع النظام صفعةً    بااهدين و   
، فما كـان مـن      " ذا القدرات اجلبارة    " الذين خسروا خسارةً فادحةً هذا الصاروخ املتقدم        "  لإلرهابيني  "وأن سقوطه ضربة موجعة     

  يف شريط بدر الرياض    الدعاية اانية اليت قام ا النظام ليعرضوا عدداً ال بأس به من الصواريخ اليت ميلكوا              ااهدين إال أن استفادوا من      
  .؛ ليكونوا بذلك هم املستفيدين من هذه الدعاية ، فهل فهمتم كيف خيدم آل سلول ااهدين ؟ 

  

                                                 
 و التهويل خيتلف متاماً عن الكذِب والتزوير و االختالق ، فهو يكون بتكبري الصورة مرات ومرات، دون املساس مبكوناا األصلية أو إضافة عناصر جديدة هلا ، مما يؤدي بطبيعة احلال إىل عرض احلقائق  ١

  . ا الكذب والتزوير فيتم باالختالق والتحريف ، وذكر أشياء ليست موجودةً يف احلقيقة أصالً بل ال مكان هلا إال يف عقول خمتلقيها بطريقة خميفة  بعض الشيء ، أم
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 بذلك أن الزج بكـل األوراق أو التـهويل الـذي            وأعين كل خطوط الرجعة ،      قطعهم: سمتني السابقتني   ومما يتولد عن ال   
وه يف حالة انكشاف أو انقالب األمر ضدهم ، إال          ما زعم " ترقيع  " يصطنعونه ، جيعلهم وامجني يف مكان بعيد عاجزين عن التراجع أو            
 إن شـاء اهللا ، ويف        احلديث عنـها    سيأيت وهذا التناقض مسة أخرى   ،  حبالٍة واحدة وهي أن يناقضوا ما سبق مناقضةً بينةً واضحةً صرحيةً            

  .األمثلة السابقة تدليل على ذلك ، وهذا أمر رائع جداً كثرياً ما يصب يف صاحل ااهدين وينتهي خبدمِتِهم 
  

، واليت تؤدي إىل سقوطهم الكامل يف حالة كشفها ، وهي كـثرية يف          الزائفة  م لألساليب املقززة واملنفرة و    كذلك استخدامه 
ذلك ما   كاختالق األحداث ، و الكذِب السامج ، والتقول املمقوت ، والتزوير للحقائق بل وقلبها رأساً على عقب ، ومن                     مثل حالتهم 

 حيث أخطئوا بعرضهم لصورة جثمانه الذي مل يتغري ، وأخطئوا بعرض صور النبش للقرب ،                – تقبله اهللا    –حصل يف قضية عامر الشهري      
 ، مث أخطئوا بنشر املقابلة مع أخيه والذي أكد فيها أن جثمان عامر تقبله اهللا مل يتغري ، فكان ذلك نـوع                       وهذه من األمور املقززة املنفرة    

لكنـهم  ! من الدعاية اانية للمجاهدين ، حىت أين شككت و أنا أقرأ املقابلة ، هل أقرأ جملة صوت اجلهاد أم أين أقرأ جريدة اجلزيرة ؟                       
ـ           من ذي قبل مقزز    اًمحقشد  وها بفعٍل أ  حينما تداركوا هذه األخطاء تدارك      شخٍص حقاً ، وذلك حينما نشرت جريدة اجلزيرة صورة ل

متوىف ذي وجه مشوه وزعموا أا للشهيد تقبله اهللا  ، واليت ال يحتاج لكشفها ألكثر من نظرة واحدة على الصورتني ، لتعلم االختالف                        
هذا أيضاً تناقض صريح مع ما نشروه من قبـل          ه الدرجة من احلمق والغباء ، و      هذأوصلهم إىل   ذري بينهما ، فسبحان من أعماهم و      اجل

وما ذاك إال بسبب التخبط الذي يعيشونه و املكر اإلهلي م ، فالذي يشاهد هذا سيكتشف مباشرة زيفهم وجرمهم الشنيع يف انتـهاك                       
مثلة أيضاً ما يزعمونه وما يدندنون حولـه دائمـاً مـن    الكرامة اآلدمية للنفس املسلمة فهم بذلك يسقطون أنفسهم بأنفسهم ، ومن األ       

تركيزهم علـى هـذه     ن يقتلون املسلمني ، وحيملون مذهب اخلوارج ، و        ون جمرم والكذب والزور حيث يرددون أن ااهدين متوحش      
ن حباجة ألكثر من كـشفها بأدلـة    جليلة ، إذ مل يكن ااهدو ااهدين خدمةًمدهم اليت ال ميكن هلا أن تستمر ؛ خ ؤالكذبة هم وعلما  

أليست هذه  .  ومن معه من علماء السوء من عقول وأعني الناس سقطة لن ينهضوا بعدها بإذن اهللا                 هملموسة بسيطة ليسقط النظام بكامل    
  .التسهيالت واخلدمات اليت يقدمها آلُ سلول لكم تستحق الشكر يا معاشر ااهدين ؟ فهال شكرمتوهم بطريقتكم اخلاصة  

  

وميكن أن نسميها مسة االسـتعالء       ومن تلك السمات العجز عن تشخيص املشكلة والعجز عن فهم واقع الناس وتفكريهم ،             

 ، وهذا ملموس واضح جلي يف أفعاهلم        والبعد عن واقع الناس ومعرفة توجهام وما يؤثر فيهم ، وحماولة العيش يف سراب األوهام اليت يتخيلوا                
ثالً حينما يعرضون ضربات الرياض يربطوا بضربات سبتمرب ، وحينما يتحدثون عن جماهدي اجلزيـرة ، يربطـوم                  وأقواهلم ، فهم م   

مباشرة مبجاهدي الشيشان وأفغانستان والشيخ أسامة ، ظناً منهم أن هؤالء إرهابيون يكرههم الناس ، إضافة إىل رغبتـهم يف إرضـاء                      
 أو مـا يـسمونه      –برية للمجاهدين على أرض اجلزيرة ، وزرع تصور إجيايب يف عقل املتلقي             السيد الصلييب ، ويف هذا حقيقةً تزكية ك       

 دوافع و تربيرات احمليا أو شرق الرياض هي ذاا دوافع وتربيرات سبتمرب ، وأن جماهدي الشيـشان وأفغانـستان                    أنَّ   وهو  -بالالوعي  
العادلـة ، الـراغبني يف   اهدي اجلزيرة أصحاب نفس القضية      هم أنفسهم جم   أصحاب القضية العادلة الراغبني يف حترير أراضي املسلمني ،        

حترير مقدسات املسلمني من ربقة االحتالل ، خاصة إذا علمنا أن الناس وهللا احلمد يف بالد احلرمني ميلكون تصوراً واعياً حول حقيقـة                       
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 سلول مبثل هذه األفعال والتصرفات حيققـون هـدفًا مـن            الصراع ؛ بالذات فيما خيص قضية الصراع وحقيقته يف تلك البالد ، إنَّ آل             
  . أهداف مؤسسات ااهدين اإلعالمية ، وهو ربط جهاد الداخل جبهاد اخلارج 

  

كذلك جند هذه السمة بارزة يف طريقة إثارم لبعض القضايا إعالمياً ، فنحن نعلم أن أفراد املباحث مثالً منبوذون من اتمع ،                      
" أو يتعاطف معهم حىت من أقربائهم بل ويعتربوم رمزاً للخسة ، واحلقارة ، والوضاعة ، والـدليل علـى ذلـك أن                       ال أحد يتقبلهم    

 ال يستطيعون اجلهر حبقيقة عملهم يف املباحث رغبة يف عدم تنفري الناس منهم ، ولكننا نتفاجأ حينما خيرج علينـا اإلعـالم                       ١"الدبابيس  
التعاطف معهم ومع أبنائهم الذين قتل آباؤهم أثناء حرم لدين اهللا ، بل وجعلهم أبطـاالً يـستحقون                  السلويل بربامج تدعو الناس إىل      

  .التمجيد من الناس ، فسبحان اهللا الذي جعل هؤالء ال ميلكون أبسط أدوات التفكري والتشخيص السليم ملا يدور حوهلم 
  

وقد تكون هذه ، التناقض الدائم يف أطروحام و أخبارهم   وكذلك البعد عن املوضوعية وحدود املعقول فيما يطرحون ، و         
فهم دائماً يقدمون أنفسهم عن طريق علمائهم ، والكالب الناحبة يف الساحات ، واجلرائد كدولة راشدة                 ،السمة وليدة للسمة اليت قبلها      

ة النجدية ، يقيمون شرع اهللا إقامة كاملـة ،          عادلة ورمبا رفعوها إىل مصاف دولة اخلالفة كزعمهم أم سلفيون على منهج أئمة الدعو             
والكل يعلم أن هذا بعيد كل البعد عن احلقيقة ، لكن آل سلول يأبون إال أن جيعلوه منطلقاً ونقطةً فاصلة يف معاجلِة األموِر أمام الناس ،                          

كامٍل معها ، وتبادٍل للـسفراء ، أو يناقـضوها    أو تطبيٍع   لمث ال يستمرون على هذه الكذبة حىت يناقضوها مببادرة سالٍم دائٍم مع إسرائي            
باإلعالن الصريح عن التأييد الكامل لبوش يف حربه ضد اإلسالم ، أو بفتح بنوك الربا واستحالهلم هلا ، أو بتعطيل الشرع عن احملـاكم                        

 بالنسبة هلم وحينمـا يكـون       التجارية واإلعالمية وغريها ، والعجيب أنك جتد مثل هذه التناقضات حتدث يف أحلك الظروف وأصعبها              
ااهدون يف أمس احلاجة ملثلها ليعيدوا من جديد فضح النظام أمام املأل ، و لنا فيما حدث يف منتدى جدة االقتصادي من دعوة للسفور                        

ـ                    الـسلفية  " ة  و اختالط ودعوة لتغريب املرأة مثال مناسب يف خدمة ااهدين ، وكذلك ما تبثه الصحف واالت الرمسية هلذه الدول
 من إعالناٍت سافرة لربامج وقنوات الرذيلة ما هو حقيقةً إال خدمة مباشرةً للمجاهـدين ، الـذين قـد               – كما يزعمون    –" اإلسالمية  

 هللا الذي جعـل     شكرالحيتاجون لتأليف كتٍب توصل لعقل املتلقي النتيجة ذاا اليت ستوصلها بإذن اهللا هذه احلماقات من آل سلول ، ف                  
  ! نا أغبياء بدرجٍة كافية أعدائ

  

رت يف أفعاهلم اليت ال ميكن هلا أن تتغري إال إىل          هلم ، أثَّ    ونفسيةٍ  عقليةٍ فإن هذه السمات لدليل ما وراءها ، من تركيبةٍ         .. و أخرياً 
ة واخليانة ويتجرعوا منـها     ، وهذا من عقاب اهللا الشديد هلم ، حيث رضوا أن يغرقوا يف حبور الردة ، وأن يعيشوا يف أتون العمال                     األسوأ

  . حىت الثمالة ، فليهنئوا بالذل الذي أصام ، وليزدادوا محقاً وغباًء وخدمة للمجاهدين ، وليهنأ ااهدون بذلك وهللا احلمد واملنة 
  
  

 

                                                 
  .لفظة دارجة وشعبية تستخدم داللة على اجلواسيس ١
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                          א مالبسات استشهاد الشهري:املوضوع    
  هـ١٤٢٥/ ١/ ١٥:    التأريخ                        صوت اجملاهدين يف جزيرة العرب                           

   

 

 

 

 

אא 
אאאא 

אאאאאא 
  

  كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة ، فتصبحوا على فعلتم نادمني ء جا يا أيها الذين آمنوا إن: قال اهللا تعاىل 
رغبةً منا يف الذب عن أخينا عامر رمحه اهللا مما ألصق به وبقضيته من تهٍم زائفة سواء من قبل احلكومة السلولية أو من قبل أذناا 

يحيا من حي عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة ، ولنذب عن أعراض  هذه احلقائق ل وألهل اجلزيرة خاصةًنبني للمسلمني عامةً
   :ااهدين والشهداء مما ينعق به النفاق وأهله 

 يف إحدى املواجهات حبي السويدي ، وأخفي خربه سعياً يف إمتام عملية عالجه ة األخ عامر الشهريمتّت إصاب •
ثناء متّت معاجلته باإلمكانات املتيسرة لدى ااهدين وقد متاثل وإجناحها الذي يتعسر حال انتشار اخلرب ، ويف هذه األ

 .للشفاء يف بداية األمر واستقرت حالته نسبياً 
وبعد ذلك اجتهد ااهدون يف البحث عن أطباء متعاونني ، وعرضوا حالة األخ عامر رمحه اهللا على أكثر من طبيب  •

 نوازع األخوة اإلميانية ، وبعضهم مل يكتف خبذالنه ملرضى وكلّهم رب من الواجب الشرعي ، ومل تتحرك فيه
املسلمني يف الوقت الذي يعاجل فيه جراح الصليبيني ممن أصيب بيد ااهدين ، بل مجع إىل ذلك أن نشر خرب األخ عامر 

ا عرقل عملية البحث عن وبثّه يف الناس عن طريق بعض املنسوبني للعلم والدعوة حىت وصل إىل وزارة الداخلية مم
العالج واألطباء واليت كان من املمكن أن تثمر لو توفّر هلا جو مناسب من التكتم والسرية وهذا ما سعى يف إفساده 

 . عامر – بإذن اهللا –عدد ممن خرج بعد ذلك يتباكى على األخ الشهيد 
ينكم أحب إىل نفسي من تسليم إن مويت ب: " كان األخ عامر رمحه اهللا يرفض بشدة فكرة ذهابه للمستشفى ، وقال  •

 " .نفسي هلؤالء الطواغيت 
 استطاع ااهدون التواصل مع أطباء متعاونني قرروا إجراء عملية له بعد – وبفضل من اهللا –وبعد جهد من املخلصني  •

د األخ عامر أن يتم إعطاؤه قدراً كافياً من املغذيات وحددوا موعداً للعملية ولكن قدر اهللا وما شاء فعل حيث استشه
 .رمحه اهللا قبل موعد العملية بأسبوع 
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بعد أن فاضت روح األخ عامر رمحه اهللا طرح أمر إخفاء خربه على اللجنة الشرعية لدى ااهدين فقررت جواز و •
 إخفاء اخلرب ألنه ال يتعلق به أي حمذور شرعي ويف إخفاء موته حفاظٌ على جثته الطاهرة من أيدي املرتدين األجناس كي

ال يقوموا بنبش قربه واالعتداء على حرمته ، السيما وأنه ليس لألخ عامر زوجة حال وفاته فزوجته قد طلقها قبل 
التحاقه بااهدين ، كما أنه ليس مثة حقوق شرعية تترتب على إعالن خرب وفاته خبصوصها ، وبعد ذلك دفن يف مكاٍن 

 قابراملاغيت املرتدين على  يف مقربة ملا هو معلوم من تسلط الطومناسب ، وعلى ما تقتضيه سنة املسلمني ، ومل يدفن
ومل يسلّم ألهله خشية أن يتضرروا ويلصق م ومنعهم من الدفن فيها إال بإجراءات معينة ال ميكن قيام ااهدين ا 

 .عالقة بااهدين ملا عرف عن آل سلول من اإلضرار بأهايل ااهدين وإيذائهم 
 أنَّ ااهدين قد بذلوا ما يف وسعهم لعالج أخيهم الذي أتى معهم برغبته طمعاً يف ثواب اهللا ، وجوداً بنفسه وذا يتبني

بعض اإلمكانات يف بعض الفترات ووجود بعض احلرج والضيق إمنا هو متحيص واختبار من اهللا الطيبة يف سبيل اهللا ، وتعذّر 
 – وما زالت –عن الواجب الشرعي باجلهاد يف سبيل اهللا ، ولقد كانت تعاىل ، وال يكون حبال من األحوال معفياً 

اجلبهات اجلهادية يف سائر البالد تشكو قلة األطباء الذين يقدمون خدمام لنصرة دين اهللا يف حني تعج األرض باألطباء 
  .املنصرين ، وال حول وال قوة إال باهللا 

 ذكرها حمسن العواجي من أن بينه وبني ااهدين اتصاالً حول تسليم األخ وذا يتبني زيف وكذب االدعاءات الفارغة اليت
الذي ال جيرؤ عليه إال  املفضوحعامر للعالج فإن كل ما نقله مما يتعلق بقصة األخ عامر رمحه اهللا إمنا هو من الكذب البني 

ر أو عرب أي وسيط ، واحلقيقة املرة اليت مل قليل املروءة ، ناقص الديانة ، ومل حيصل بني ااهدين وبينه أي اتصال مباش
يساً ئنتطرق إليها سابقاً أن تسرب اخلرب إليه وإىل أمثاله نتج عنه تلقائياً تسرب اخلرب إىل وزارة الداخلية وقد كان هذا سبباً ر

رب وقت ، ولكن يف تعقيد قضية العالج حيث كان باإلمكان وباحترازات أمنية يسرية احلصول على العالج الالزم يف أق
تدخل هؤالء واستغالل هذه احلادثة لتحقيق مكاسب دنيئة محلهم على نقل اخلرب ألسيادهم طلباً للزلفى ، فحصل ما حصل 
واحلمد هللا رب العاملني ، وقد كنا نتحاشى أن نذكر مثل هذه احلقائق وتسمية هؤالء املنافقني إعراضاً عنهم وانشغاالً مبا هو 

أقربائه ومن حيب اديهم يف االفتراء والكذب والبهتان خشينا منه أن يؤثر على نفوس أهل الشهيد وأهم عندنا ؛ ولكن مت
   .ااهدين 

اهللا قد أمر باإلعداد على ونبني لألمة أن ااهدين يف سبيل اهللا لن يثنيهم عن قتاهلم وجهادهم قلّة اإلمكانات أو ضعفها فإنَّ 
 إال وسعها ، ومن يتِق اهللا جيعل له خمرجا ، وحبمد اهللا فإنَّ أحوال ااهدين تتجه إىل ستطاعة وال يكلف اهللا نفساًقدر اال

األفضل يف كل يوم سواء على صعيد التجهيز العسكري أو املدين ونبشر إخواننا املسلمني أن األخوة الذين أصيبوا يف 
تقرير مصور عن العيادة الطبية للمجاهدين يف شريط املواجهات السابقة قد متاثلوا للشفاء وهم اآلن بصحة جيدة وسيصدر 

  .قادٍم بإذن اهللا تعاىل 
  

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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    إال تنفروا يعذبكمإال تنفروا يعذبكم

א/מ
א( )א

 لكل من ختلف عن هذا الطريق  ، وعقوبة صارمة شديدإنه جزاٌء... وجزاء ، وقد وقع الشرط فما أصرب الناس على اجلزاء شرطٌ 
واللَّه علَى كُلِّ  ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما املبارك مع الطائفة املنصورة ااهدة يف سبيل اهللا 

ٍء قَِديريش  .  
  : الكفاية يف بابه فالناس موعودون بالعذاب األليم يف الدنيا قبل اآلخرة ، قال ابن سعدي رمحه اهللا فإذا تعني اجلهاد أو مل حتصل

من كبائر , فإن عدم النفري يف حال االستنفار ؛ يف الدنيا واآلخرة" ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما : " مث توعدهم على عدم النفري فقال" 
ومل يساعد على نصر , وارتكب لنهيه, قد عصى اللّه تعاىل, فإن املتخلف ، ملا فيه من املضار الشديدة,  بة ألشد العقابالذنوب املوج

ورمبا  ، وميحق دينهم, الذي يريد أن يستأصلهم, وال أعان إخوانه املسلمني على عدوهم, وال ذب عن كتاب اللّه وشرعه, دين اللّه
أن يتوعده اللّه بالوعيد , فحقيق مبن هذا حاله، بل رمبا فَت يف أعضاد من قاموا جبهاد أعداء اللّه, اناقتدى به غريه من ضعفاء اإلمي

 ، الء كلمتهفإنه تعاىل متكفل بنصرة دينه وإع" ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا :" فقال, الشديد
   "وال يغالبه أحد, ال يعجزه شيء أراده" واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير "  ، وراءكم ظهريا أو ألقيتموه, فسواء امتثلتم ألمر اللّه

 ، قال صـلى اهللا       على النفوس احلرة األبية     وعذاباً  صور العذاب اليت قد يصبها اهللا على املتخلفني كثرية فمنها الذل وكفى به عقوبةً              وإنَّ
إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد وأخذمت أذناب البقر سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حـىت ترجعـوا إىل                     : " عليه وسلم   

  "ما ترك قوم اجلهاد إال ذلوا : وقال "  دينكم 
 يقه نفوس أهل الشيم فترى أخس الناس وأحطهم أخالقـاً         وأنت ترى أهل جزيرة العرب ملا قصروا يف اجلهاد كيف أذهلم اهللا ذالً ال تط              

 يتحكمون فيهم ويف أرزاقهم ويف تصرفام ، حىت صارت الكلمة واألمر والنهي يف يد السوقة من الناس من أصحاب األخـالق                      وديناً
  ...ارم الدنيئة والنفوس الرديئة وهم مع ذلك متحكمون يف أشراف الناس والصاحلني منهم وأهل املكانة واملك

ولو تأملت لوجدت الرجل العزيز يف قومه املطاع يف عشريته ، يدخل على أمري من هؤالء األمراء فال جيد إال اإلهانة واإلذالل مما لو كان                         
  ..يف غري هذا العصر مل حيتمل معشاره ولغضبت له فئام من الناس 

 أخضع أجداده الدنيا كلها أن مير عليـه زمـان حتميـه فيـه         ولو تفكرت أكثر لرأيت من الذل صورا أقبح فهل كان خيطر ببال مسلم            
العاهرات واملومسات من اليهوديات والنصرانيات حتمل الواحدة منهن سالحها وتفارق أهلها وتبيت الشهور الطوال بعيدة عن ذويهـا                  

 العرب ال يعرفون حلمل السالح  طريقـة         وتقارع الرجال يف ميدان املعارك وجتوب ديارنا حاميةً ملصاحل الصليب فيها مث الناس يف جزيرة              
ومن صور الذل اليت ابتلى اهللا الناس ا ملا تركوا اجلهاد أن يعجز الواحد منهم عن                ...ولرمبا شابت حلية أحدهم مل تضغط يده على زناد          

 تـسلط املتنفـذين     ي جتارته عـن   محاية ماله وممتلكاته ، وال يستطيع أن ميارس نشاطه التجاري إال بأن يتخذ له شريكاً من األمراء حيم                 
  .وغصبهم وتطاوهلم
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ومن صور العذاب األليم أن يستبدل اهللا بالناس قوما آخرين خيتارهم لنصرة دينه ويفضلهم على املتخلفني عن اجلهاد ، فيا حسرة علـى                       
ل يف أعينهم ،  ولكنهم كانوا هـم         كيف تطيب هلم الدنيا وقد حرمهم اهللا فضله وهم ينظرون ، وأسبغه على قوم رمبا كانوا أق                !! العباد  

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم              وهذه سنة اهللا يف كل من أعرض عنه وصد عن سبيله            ..  املفرطني  
 يؤتيه من يشاء واهللا      على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا              على املؤمنني أعزةٍ   حيبهم وحيبونه أذلةٍ  
 لذا ال تعجب حينما يغتاظ هؤالء املغبونون ممن تفضل اهللا عليهم بفضله ، فيتسلطون علـيهم باحلـسد والكـرب                      ذو الفضل العظيم  

قلني   فبعد أن كانوا متثـا  وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا أليس اهللا بأعلم بالشاكرين               فيفتتنون  
 فال يهتدون إىل    – والفتنة صورة أخرى من صور العذاب األليم لتاركي اجلهاد           –عن احلق الذي يعرفونه يبتليهم اهللا ببلية أخرى فيفتنهم          

 احلق بعد أن كان يف متناول أيديهم وعلى قلوم وألسنتهم ، وتشتط م الفتنة فينتهجون مناهج ما كانوا يتوقعون يوما أن ينتهجوها                       
 أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون واتقـوا فتنـة ال                          يا

   تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب 
 كانوا جيتنبوم ويبغضوم ويعادوم ملا يرونه فـيهم         وأنت ترى يف جزيرة العرب كيف أن قوما مل يكونوا يكفرون الطواغيت ولكنهم            

من الظلم والفسق والبغي والفجور فلما تركوا اجلهاد ، وأصروا على تركه ، ومل يكتفوا بذلك بل عادوا من سلك طريقه ، وبغوا عليهم                        
والسعي يف مضمارهم مع أم يعرفـون  ابتالهم اهللا بالركون إىل الذين ظلموا والدخول يف حلفهم وحاربوهم أشد من حرب الطواغيت  

قبل غريهم خطورة هذا الركون وشناعته وقبح جريرته عليهم ولكن حق عليهم العذاب األليم فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وفتنـوا                      
وة على عتبـة بـاب      فظنوا أم بتركهم اجلهاد قد حقنوا الدماء وأمنت سبيل الدعوة ، وعاقبهم اهللا فلم يدركوا أم أول من دفن الدع                   

  ...السلطان والطاغوت الذي دخلوا يف حلفه ونصرته وتأييده 
هم يف الوالء للمؤمنني    ريطاء تفريطهم يف التوحيد وتف     من العقوبات واملصائب اليت حتل بالناس جر        املتأمل يف واقع الناس سيدرك كثرياً      إنَّ

والنفري الواجب ، وهم مع ذلك ال يشعرون قد ابتالهم اهللا مبوت القلوب فلم              وااهدين والرباءة من الطواغيت الكافرين ، وترك اجلهاد         
وصـلى اهللا وسـلم   ..وثبتنا عليه حىت نلقاك .. اللهم اجعل جهادنا يف رضاك     ..فاللهم يا ويل اإلسالم وأهله      ..يفطنوا إىل ما أتوا بسببه      

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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  ::اجملاهد اجملاهد ء مع الشيخ ء مع الشيخ لقالقا
  حفظه اهللاحفظه اهللاאא        

ـ          حفظه اهللا  في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ سعود العتيبي الذي نود منه              ٢٦ بحكم أنه من ضـمن قائمـة الـ
  .،أن يعّرف بنفسه ونشأته وعالقته بالمجاهدين مجاهداً 
  :  ،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعدبسم اهللا
هـ متزوج وهللا احلمد ويل سبعة أوالد أسأل اهللا أن يصلحهم ١٣٩١سعود بن محود بن عبيد العتييب من مواليد الرياض عام / أخوكم

افظة على الصالة يف مجاعة واحملافظة وقد نشأت وهللا احلمد نشأة طيبة فقد كان والدي حيرصنا كثرياً على احمل..وجيعلهم ذخراً وقرة عني
ابن باز غفر اهللا له وعفا عنه : عدد من املشائخ منهم الشيخ ى حلقة حتفيظ القرآن اليت كانت يف املسجد القريب وقد طلبت العلم علىعل

 الشيخ مقبل الوادعي يف اليمن ،  والشيخ عبد اهللا القصري وكذلك الشيخ عبد اهللا السعد فقد طلبت العلم عليه وتأثرت به كثرياً وكذلك
عبد اهللا بن جربين والشيخ ناصر العمر : هـ وكذلك حضرت بعض الدروس للشيخ ١٤١٢هـ مث عام ١٤١٠فقد سافرت إليه يف عام 

عهم عالقة موقد ارتبطت ببعض األخوة ااهدين وكانت يل . والشيخ عبد اهللا الغنيمان يف القصيم حضرت له بعض الدورات العلمية 
وخالد السعيد ومصلح الشمراين رمحهم اهلاجري قوية أمثال األخ إبراهيم الريس تقبله اهللا يف الشهداء ، وكذلك األخوة املعثم ورياض 

هـ فمرضت هناك ومل أبق أكثر من شهر مث رجعت وارتبطت ببعض األخوة هنا وكانت لنا مع ١٤١٠اهللا وقد سافرت ألفغانستان عام 
حىت ..هـ منعت من السفر فبقيت أتتبع أخبار إخواننا ااهدين ١٤١٢اجتماعات وبعض الدروس ، مث يف عام بعض اإلخوان زيارات و
ستطع فلما وقعت حرب العراق حرصت على الذهاب إىل هناك ، إال أن بت يف السفر إىل أرض اجلهاد فلم أكانت أحداث سبتمرب فرغ

  .ين يف أرض احلرمني فارتبطت معهم واحلمد هللا رب العاملني اهللا جل وعال قدر أن التقيت ببعض األخوة ااهد

وسمعنا أنهم ألقوا القبض عليك قبل شهر رمضان ولكنك استطعت التخلّص منهم فما قصة ذلك؟ , تاريخ مطاردتك قديم 
  وهل باإلمكان أن تحدثنا عن قصتك مع نظام آل سلول منذ البداية ؟

. أل اهللا جل وعال أن يثبتنا وإخواننا أمجعني وأن يرزقنا الصدق والقبول وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا احلمد هللا رب العاملني يف البداية أس
ن اهديهـ شنت هذه الدولة العميلة محلة على ا١٤١٢والقصة حقيقة منة من اهللا وحفظ منه سبحانه فقد قدر اهللا عز وجلّ أنه يف عام 

وقد استطعت أن أذهب  حىت هدأت األمور ، فاختفيت  جمموعة كنت من ضمنهمواختفىعامني ، وسجنوا قرابة القبض على عدد منهم 
 احلارثي تقبله اهللا بالتنسيق مع األخ أبو احلسن احملضار تقبله اهللا وقد تعرضت مع أحد األخوة أثناء يو علبإىل اليمن مبساعدة الشيخ أ

 تبقيت هناك بقية شهر رمضان وشهر شوال تلقيت عدد من التدريبات ومتكنعبور احلدود إىل إطالق النار من قوات سالح احلدود و
من اإلعداد وقد يسر اهللا وذهبنا مع عدد من األخوة للدعوة وللتنقل بني القرى و املدن لتعليم الناس والتحريض على اجلهاد ويف أول 

طاردة من سالح احلدود وقد سلم اهللا جل وعال شهر ذي القعدة رجعت للحجاز وعربت احلدود مبفردي وقد تعرضت أثناء رجوعي مل
 احلسن احملضار يف مكة حد األخوة املتعاونني وبقيت عنده يوم مث رجعت إىل جدة والتقيت باألخ أيبألتقيت باووصلت إىل أقرب مدينة و
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ستة غبت عنهم قرابة وبدأت أستعد للحج وكنت قد أديت العمرة مث استخرت اهللا ورجعت إىل الرياض وزرت الوالدين وكنت قد 
خوة والشباب والتنقل بني مكة وجدة والرياض والقصيم واجلنوب حىت هدأت األمور بعض الشيء أشهر مث سافرت لزيارة بعض اإل

خوة األربعة املعثم وإخوانه تقبلهم اهللا وذكر امسي يف التحقيق فكان من حفظ هـ شنت محلة أخرى ألجل قضية اإل١٤١٥ويف عام ..
عال أن سلمنا وبعض اإلخوان وبعد تفجري اخلرب استدعوا والدي حفظه اهللا وطالبوه بإحضاري فاختفيت مدة حىت هدأت اهللا جل و

هـ قبض على جمموعة من اإلخوة وذكر امسي يف التحقيق وأخربين بذلك بعض اإلخوة الذين خرجوا وأمروين ١٤١٧األمور ويف عام 
الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم  : قال تعاىل . الوكيل حسبنا اهللا ونعم : أن آخذ حذري فقلت هلم 

لقت أهـ ١٤٢٠وبعد خروج اإلخوة من السجن هدأت األمور بعض الشيء مث ويف عام  ، إمياناً وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
ت من احملرضني على  اجلهاد فاختفيت فترة نيق بدعوى أين كاملباحث القبض على بعض اإلخوة يف احلجاز وذكر امسي أيضاً يف التحق

خوة القادمني  األمور وشغلت أجهزة املباحث باإلحىت خرج أحد األخوة وأخربين أنه حكم عليهم وأن ملف القضية قد أغلق وهدأت
هـ يشهد بذلك ١٤١٧_ ١٤١٦من أرض اجلهاد حيث شنت محالت واسعة ضدهم وسبقها قبل ذلك محالت ضد ااهدين عام 

 شنت احلكومة محلة مسعورة هـ ١٤٢٣ عام سجن الرويس الذي يشهد بتعذيب ااهدين وإيذائهم وديدهم بأعراضهم وأثناء حج
األخوة وهم يف مكة وأثناء تأديتهم فريضة احلج حىت أن بعضهم مل يطف طواف اإلفاضة كثري من حىت ألقي القبض على ااهدين على 

 الذين أسروا فك اهللا أسرهم وبعد احلج اإلخوةلنا بعض األخوة لرمي اجلمرات عن كَّا و وحده من إمتام احلج وكنومتكنت بفضل اهللا
 فآواهم اإلخوة ألجل مساعدم وقد يسر اهللا هلم أحد اإلخوة املطلوبني وطلبوا مساعدم فسعيت هلم عند بعض اإلخوةزارين بعض 

 وأما قصة إلقاء القبض - اهللا كل من تعاون يف ذلك خرياً جزى -هم فكنت أزورهم وأتفقد أحواهلم عنده ومجع هلم بعض املال ملصاريف
 املطلوبني وزرته ألجل إعطاءه مبلغ من املال كان حباجته وهذا اإلخوة حيث كنت أزور أحد ٦/٨علي قبل رمضان فكان بالتحديد يف 

ننت ظ وطويالًلذي خيتفي فيه األخ طرقت على األخ الباب فلم جيب حىت انتظرت  ، فلما وصلت إىل املكان ااإلخوةاملبلغ كان من أحد 
وظننت أن أجد األخ عنده فلما وصلت عند مرتل األخ  املطلوبني أيضاً اإلخوة أنه ذهب حلاجة فخرجت من عنده وذهبت لزيارة أحد

ث من رؤيته لكين واصلت الرتول من سياريت الحظت سيارة جديدة بيضاء توقفت خلفي مث نزل منها شخص شعرت أنه من املباح
وذهبت إىل بيت األخ وطرقت الباب فلم جيب أحد وأثناء طرقي الباب جاء الشخص الذي نزل من السيارة فمر يب وسألين عن بيت 

لت إىل السيارة قفز عمالة باكستانيني فأخربته أين ال أعرف وأنين لست من احلي فرجع مث رجعت لسياريت على الطريق العام وحينما أقب
فقلت اإلثبات يف السيارة فأخذا مين مفتاح السيارة . معك املباحث : إيل شخصني أحدمها الذي رأيته قبل قليل وطلبا مين اإلثبات وقاال 

 وكان وكانا خائفني وكان أحدمها يفتش السيارة واآلخر يتصل كثرياً وينفذ ما يأتيه من تعليمات فطلب مين جوايل فأعطيته جوايل
عندي جوال آخر قد أعماهم اهللا عنه فيه بعض األرقام املهمة ، فأخذ يبحث يف جوايل عن رسائل أو أرقام فلم جيد سوى رقمني ألين 
كنت بعد استالم أي رسالة أو إرساهلا ألغيها وبعد كل مكاملة أمسح األرقام مث طلبا مين مرافقتهما فرفضت ترك سياريت فأمراين أن 

حي فأخربم تشان سياريت وطلبا مين إخراج سالوركب معي أحدمها يقودها ويف الطريق وقفا يف شارع فرعي وأخذا يفأركب سياريت 
اشتباه يف سيارة أخرى قطعت جمرد  ويقوالن األمر بسيط يف دئيتأنه ليس معي سالح ويف هذه األثناء كان أحدمها يتصل كثرياً وأخذا 

هرويب وقطعت الشارع الرئيسي وسلكت شوارع فرعية حىت وصلت لشارع رئيسي آخر  جل وعال ناء انشغاهلم يسر اهللاإلشارة وأث
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أوقفت سيارة فوقف يل رجل فاضل أخذين ومل ينتبه ألثر التعب علي ألنشغاله باتصال مث أوصلين إىل مكان قريب فرتلت إىل كابينه 
  . واحلمد هللا رب العاملني . وةاإلخاتصال فأجريت اتصال مث ركبت سيارة أجرة  وذهبت إىل أحد 

 من الناس يتأثر عندما يسمع أخبار المسلمين ومآسيهم ، وربما بكى لمصابهم ، ولكنه مع ذلك يتوقف عند هذا كثيٌر 
الحد دون أن يتغّير في برنامجه اليومي أي شيء ، فهل هذا العمل كاٍف لبراءة الذمة ، وما األسباب التي جعلت تأثر 

  ي إخوانهم وقتياً ؟المسلمين بمآس

مة ، وإعالن دولة الصليب ال شك أن هذا العمل والتعاطف غري كاٍف ، خصوصاً إذا كان احلال هذا مع تكالب أعداء األ. احلمد هللا 
ن اجلهاد على األمة اوأذناوطلبة ووجب التعبئة العامة على العلماء .  احلرب على اإلسالم ، واستيالئهم على بالد املسلمني فقد تعي

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا :  فقد وجب عليه ، قال تعاىل والقتالالعلم والصغار والكبار ، فكل من يستطيع  الدفاع
م عذاباً أليماً إال تنفروا يعذبك, يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل 

  .ويستبدل قوماً غريكم وال تضروه شيئاً واهللا على كل شيء قدير 
أن الروم  أمر املسلمني باخلروج ملا علم يف الصحيحني من حديث كعب بن مالك رضي اهللا عنه يف قصة غزوة تبوك وفيها أن النيب 

 - ض احلرمني اليت أصبحت قاعدة هلم  أرض اخلالفة يف العراق وأرفكيف واحلال اليوم استيالء الصليبيني على - جيمعون لغزو املسلمني 
وقبل منهم حلفهم  من ختلّف عنه وفيهم الصادق مثل كعب وصاحباه وأما املنافقون فقد أعرض عنهم الرسول  ومل يعذر النيب 
وأقول إنه قد وجب . وأصحابه   من النيب  الثالثة الذين خلّفوا بعد اهلجران الذي وجدوهرهم إىل اهللا ، حىت تاب اهللا علىووكل سرائ

وأما األسباب اليت جعلت تأثر املسلمني مبصائب . النفري على اجلميع ، وال يكفي التباكي على مآسي املسلمني دون اجلهاد واإلعداد 
قالوا وما : (  عنه وفيه يف احلديث الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان رضي اهللا إخوام وقتياً هو الوهن الذي أخرب عنه النيب 

  " .حب الدنيا وكراهية املوت : " الوهن يا رسول اهللا ؟ قال
أجل قد غلب علينا الوهن فأصبحنا حنب البقاء واخللود يف الدنيا ونكره املوت واجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهللا ، وكذلك من األسباب 

وكذلك من . ه الطاغوت ب احلق وال يتكلمون وال يصرحون إال مبا يأذن علماء السوء وسدنة الطواغيت واملنافقني الذين يكتمون: 
الدعاية بأن الكفّار عندهم قوة ال تقهر وميتلكون األسلحة الفتاكة ، وقد نسي من يقول هذا أن اهللا مع الذين اتقوا ومع : األسباب 

 العراق ، وكيف أن ااهدين أرغموا أنوفهم وأذاقوهم وانظروا إىل حال األمريكان اليوم يف. ااهدين وأن اهللا ناصر من نصره 
  .واهللا ناصر دينه ومتم أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون. الويالت، وانظروا إىل ااهدين يف فلسطني كيف فعلوا باليهود 

   ما األسباب التي تجعلكم تنادون بالجهاد في جزيرة العرب؟

 جيب حتريره من أرض اهللا هي أرض احلرمني ألا مهبط الوحي ومهد الرسالة ومنها انطلقت أن أوىل ما :من األسباب . هللا احلمد
أن املسلمني يف مشارق األرض ومغارا يرون أن أرض احلرمني هي قبلة املسلمني يف  :وأيضاً من األسباب .. اجليوش اإلسالمية الفاحتة 

ب علينا أن نبني للمسلمني عموماً أن ما يقوم به نظام الطواغيت يف أرض وأننا أبناء الصحابة ، فوج. كل خري وهي مهد الرسالة 
اجلزيرة من توٍل للمشركني ومناصرة هلم على املسلمني وحكم بغري ما أنزل اهللا وحماربة ألهل العلم الصادقني وااهدين ما هو إال ردة 

ليس توزيع للمصاحف وتكذيب مبا فيها وإذا طلبت دولة -   املسلمني الوجه الصحيح لإلسالمريعن اإلسالم وعمالة للصليبيني ون 
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ري املسلمني املواالة احلقيقية ألهل اإلسالم والكفر بالطاغوت ومعاداته ، مث حال جزيرة العرب هذه األيام  ن- الصليب منع ذلك مينع 
)   هيئة األمم( من انضمام هليئة الكفر العاملية لبس على كثري من املسلمني حىت ظنوا أن اإلسالم هو ما يقوم به الطواغيت من آل سلول 

ورضوخ لقرارات جمالس الكفر وحماربة املسلمني الصادقني ووأد للحركات اجلهادية ، كما أعانت هذه الدولة املرتدة حكومة اجلزائر 
 لضرب املسلمني يف أفغانستان وتويل للمشركني ومناصرم على املسلمني كما فتحوا القواعد لألمريكان.. على إخواننا ااهدين 

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.. والعراق 

بعض من يعترض على إقامة الجهاد في بعض البالد التي تحكم بغير شرع اهللا تعالى يحتج بأن الحركات الجهاد كلها    
قولون في الرد على مثل فما ت..أثبتت عدم وجود نتيجة من عملهم وهم أصبحوا ما بين قتيل وأسير أو متراجع أو مطارد 

  هؤالء ؟
ببذل الوسع ،  اآلية فقد أمرنا .. وجاهدوا يف اهللا حق جهاده : أقول أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر باجلهاد فقال عز وجلّ ..احلمد هللا 

املصاحل يف ذلك امتثال أمر والطاقة يف امتثال أوامر اهللا وجهاد أعداءه والصرب على ذلك ومل نكلف بالنتائج بل كلفنا بالعمل ومن أعظم 
 حىت توفاه اهللا مث قام بعده أصحابه جبهاد أعداء اهللا ، مث نقول أيضاً لو أن أصحاب رسول اهللا الذي جاهد يف اهللا اهللا وإقتداء  بنيب اهللا 

 ، متقني واهللا جل وعال يقولمث ليعلم هؤالء أن دين اهللا منصور والعاقبة لل قالوا ذلك وقعدوا عن اجلهاد ملا قام لإلسالم قائمة : وإن
 وأصحابه فقد أوذي   وقد قدر اهللا عز و جل شيء من ذلك على نبيه وخليله تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم 

زة بأيب هو وأمي وأدمي وجهه الشريف وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وقتل سبعني من أصحابه يوم أحد وقتل عمه مح
وإمنا أراد اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ منهم شهداء ويبتليهم ..ال يقول هذا عاقل..فهل يظن أحد أن هذا من هوام على اهللا؟ معاذ اهللا 

فكان منهم األسري . ليظهر من يريد الدنيا ممن أراد اآلخرة ولنا فيهم رضي اهللا عنهم أسوة فلقد صدقوا ونصروا اهللا ونصروا رسوله 
 وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصام : قال تعاىل , م القتيل ومنهم املطارد فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا ومنه

 مث من مثرات اجلهاد قيام اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان فهل قامت إال على أشالء ومجاجم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا 
  .اهدوا يف سبيل اهللا أعداء اهللا نسأل اهللا أن يوفقنا وإخواننا ااهدين يف كل مكان رجال ج

  ما الحكم الشرعي فيمن يتعاونون مع آل سلول وأجهزتهم األمنية ويدلهم على المجاهدين أو أماكن تواجدهم ؟

اهدين وتعني احلملة الصليبية ضد اإلسالم واملسلمني ال شك أن من تعاون مع أجهزة األمن السلولية اليت حتارب اجلهاد وا. احلمد هللا 
أخرج أبو داود يف سننه واإلمام أمحد يف مسنده عن جابر بن عبد اهللا قال قال . أن هذا خذل ااهدين وباع آخرته بشيء من الدنيا 

عرضه إال خذله اهللا يف موضع حيب فيه  مسلماً يف موضٍع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من ءاًمرا خيذل ئمراما من  : (رسول اهللا 
)  نصرته وما من أمريء ينصر مسلماً يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته

  .؟  والذي يتعاون مع املباحث ضد ااهدين هل هذا نصر ااهدين أو خذهلم
من حيث شعر أم مل يشعر ، إذ إن هذه الدولة العميلة ال تتورع عن تسليم املطلوبني إىل دولة الصليب مث أال يشعر هذا أنه خيدم الصليبيني 

  . وال حول وال قوة إال باهللا. أمريكا إذا طلب منهم ذلك 
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السكوت عن الطواغيت الذين يحكمون جزيرة العرب وبالد الخليج ويعينون أمريكا بكل ما يستطيعون من نفط وأرض   
   ومدارج جوية ما أثره في مستقبل الجزيرة العربية؟وقواعد
مستقبل اجلزيرة العربية ودول املنطقة بصفة عامة يتجه من سيء إىل أسوأ إن مل يتداركها اهللا تبارك وتعاىل برمحته، .  هللاحلمد

يد من السيطرة على بالد وخريات ن لن يكتفوا من هؤالء احلكام اخلونة ذا بل سيطالبوم باملزيد من التعاون واملزوفالصليبيــ
. ن هلم ال يستطيعوا أن يردوا عن أنفسهم شيئاً فضالً عن أن يدافعوا عن حرمات املسلمني وبالدهم ووهؤالء احلكام منبطح، املسلمني 

يك له يف أن ينصر  لكن األمل باهللا وحده ال شر.. ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم  :يقول اهللا تبارك وتعاىل 
وإال فهؤالء الطواغيت ال نرجوا منهم نصرة . املسلمني وميكّن للمجاهدين الذين يدافعون عن حرمات املسلمني ومقدسام وبالدهم 

يف إال لإلسالم واملسلمني وما األوامر اليت ينفذوا عن تغيري املناهج الدراسية وحذف ما فيها من والء وبراء ومنع لطباعة املصحف الشر
  .واهللا املستعان. دليل على إم مسلويب اإلرادة ، ال ميلكون شيئاً وال يستطيعون أن خيالفوا أوامر أسيادهم يف أمريكا

  هل تقرأ مجلة صوت الجهاد بشكل دوري ؟ وما نصيحتك لقرائها؟  
.  النافعة وعاتومناقشات لكثري من املوضقاءات وأقرأ مجيع حمتوياا من كلمات ولأنا من املتابعني لة صوت اجلهاد . احلمد هللا 

وأنصح إخواين املسلمني عموماً باحلرص على قراءا ومتابعتها وتوزيعها ألا صوت ااهدين يف جزيرة العرب وحنسب إخواننا القائمني 
 اجلهاد املبارك قد أتى حبمد اهللا مثرته وما  فهذا-  حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحداً-عليها من الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة آلئم 

 . استمرارها إال دليالً على ذلك واحلمد هللا رب العاملني 

  ؟ اهللا بذلك  أخ تعرفه سواء ممن سلك درب الجهاد أو ممن لم يكرمهما هي رسالتك لكل 
وا لنصرة اإلسالم وينفروا يف سبيل اهللا فاهللا تبارك وتعاىل يقول أرسل لكل أٍخ عرفته من قريب أو من بعيد بأن يتقوا اهللا يف أنفسهم ويهب. هللا احلمد

 : ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه ..  فهذه راية اجلهاد حبمد اهللا قد رفعت وهذه بوادر النصر قد اقتربت فانصروا اهللا وأروا اهللا من أنفسكم
  .خرياً والصدق الصدق والنفري النفري 

أن إخوام ااهدين ومل يلتحقوا باجلهاد بعد أوصيهم بأن ال خيذلوا ن عرفتهم وعرفت فيهم الصدق أحسبهم كذلك أما رساليت إىل اإلخوان الذي
فطاملا حتدثنا كثرياً ومسعنا كثرياً عن اجلهاد والصرب والصدق مع اهللا ولطاملا تواصينا على نصرة اإلسالم وكنا نزعم أن الذي يردنا يلحقوا بركبهم 

خواين فهؤالء الكفار أرض اجلهاد بعض األمور اليت ال نستطيعها ، أما وقد أتى اهللا ذا اخلري فال عذر ألحٍد فاتقوا اهللا يا إعن الذهاب إىل 
لذين كنا نرغب يف جهادهم جيوسون ديار املسلمني ويدنسون أرض احلرمني ، اهللا اهللا الصدق مع اهللا ال نعتذر باألعذار الواهية وعدم واملشركني ا

تطاعة فإننا حبمد اهللا قادرون على جهادهم واهللا ناصر من نصره وال ختافوا من هؤالء الطواغيت فأنتم من تبصر حباهلم وعرفتم كذم ولستم اإلس
خسر إال  والعصر إن اإلنسان لفي إخواين أروا اهللا من أنفسكم خرياً وصدقاً ، اجعلوا العمل مثرة العلم . كمن أعمى اهللا بصريته فلم يعرف احلق 

  .   الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
وسرية أصحابه ومغازيهم ؟ أمل تتق أنفسنا للجهاد واالستشهاد ؟ فهذا سوق اجلنة قد قام فبادروا بارك  أمل نقرأ كثرياً عن سرية النيب ..إخواين 

، أسأل اهللا جل وعال أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يفرج   الذين اتقوا والذين هم حمسنوناهللا فيكم واعلموا أن اهللا ينصر من ينصره وأن اهللا مع
وصلى اهللا على نبينا حممد وآله . عن إخواننا املأسورين يف كل مكان وأسأله أن يهلك أمريكا وأوليائها وحلفائها وطواغيت احلرمني أمجعني 

  .وصحبه أمجعني
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א :א

  اإلسالم ابن تيميةاإلسالم ابن تيميةيف نظر شيخ يف نظر شيخ 
   بن حممد الرشودعبد اهللا: بقلم الشيخ  

  : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا ...احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد  
  ١ فالقتال واجب ، فمىت كان الدين لغري اهللاةتنتكون ف فالقتال واجب حىت يكون الدين كله هللا وحىت ال" 

                                                 
 -  متنعت عن إقامة الدين كله هللا قتاالً واجباًتتمة للتعليق املاضي على هذه اجلملة واليت فيها تأكيد وجوب قتال كل طائفة هلا منعة ا - ١

 من األعذار الشرعية ايزة لقعوده عن القتال ويف هذا اجلملة املقتبسة من قوله تعاىل خال على كل من - ال مستحباً وال مباحاً
ويكون الدين كله هللا ةتكون فتن وقاتلوهم حىت ال اهللا تعاىل هي جعل بعض الدين هللاالم ة بنص كي احلقيقةإشارة إىل أن الفتن،  ةي اآل 

ويف هذا رد ،  قائمة جيب العمل على عقرها ووأدها وقتل رعاا وحراسها ةفمىت ما كان هذا يف قوم أو بلد فالفتن،  لغري اهللا هوبعض
ة واألصول العقدية حينما  املنصهرين وطنياً املنحرفني عقدياً الذين يقلبون احلقائق الشرعيشرعي قاطع على أولئك املنكوسني فكرياً

يعهم ن ويكون الدين كله هللا أشد من تشةتكون فتن  فيشنعون على املقاتلني حىت الةييردون على احلكيم جل وعال أمره احملكم يف هذه اآل
هم ث خلبون من االعتذارات هلؤالء والتماس املربارتلفبل األعجب أن جتدهم يتك،  ومشيعي الكفر ومنظري الردة ةعلى رعاة الفتن

 ويكون الدين كله ة إزاء جهاد املوحدين املقاتلني يف سبيل اهللا حىت ال تكون فتنهراوالتورع عن كشف سبيلهم ما ال يسلكون عشر معش
ى منه  حمضاً فكيف إذا كان قتالً مشروعاً وواجباً يف سبيل اهللا تعاىل يبتغأًولئك أن الفتنه أشد من القتل إذا كان القتل خطأال يعلم أهللا ، 

   . الكفر وكف بأس الذين كفروا ؟ةإطفاء فتن

 ما كان يتحلى به إال  يتوهم إمكان وقوعها عند اندالع شرارة اجلهاد تورعةالتورع عن قتال من أمر اهللا بقتاهلم خشية ترتب فتنو
يقول نفس إعراضه عن  :    الفتنة سقطوا أال يف  :  تعاىلقولهتعليقاً على سالم  كما قال شيخ اإل يف زمن الرسول صلّاملنافقون اخلُ

 فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من  : الذي زين له ترك اجلهاد اجلهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إميانه ومرض قلبه
   الدين كله هللا  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون  :   واهللا يقول ؟ مل تصبه بوقوعه يف فتنة عظيمة قد أصابته فتنة صغرية

ساقط مبا وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر اهللا به من   فهو يف الفتنة :  فمن ترك القتال الذي أمر اهللا به لئال تكون فتنة
  ـه.أ . ، فإن هذا مقام خطر هذا  فتدبر . اجلهاد

  وأخطاء قتالية حلرصةبينثاراً جاآة أن يفرز القتال يف سبيل اهللا  مبنع القتال يف سبيل خشيةوإن تظاهر هؤالء باحلرص على تفادي الفتن
 من  اليت برزت يف بعض معارك الرسول ةفكم هي األخطاء اجلانبي، على أمر ما صنعه اهللا يف جيش خري الربية عليه الصالة والسالم 

 صنعليك مما  إبرأأين إاللهم  " الصالة والسالم هبعض أفراد اجليش كما حصل يوم أحد ويوم حنني وقتل خالد لبين جذمية فقال علي
 عت بذلك قريش على رسول  فشنوم أن كان القتال فيه حمرماًبن احلضرمي يف الشهر احلرام ي الةوكذلك قتل بعض الصحاب" خالد
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ا طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات ، أو الصيام ، أو احلج ، أو عن التزام حترمي الدماء ، واألموال ، واخلمر ، والزنا فأمي
عن نكاح ذوات احملارم أو عن التزام جهاد الكفار ، أو ضرب اجلزية على أهل الكتاب ، وغري ذلك من واجبات  ، وامليسر ، أو
ا فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة  وتركها اليت يكفر اجلاحد لوجوا عذر ألحد يف جحود هاليت ال ١الدين وحمرماته

 كركعيت نت على ترك بعض السنر وإمنا اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة إذا أص٣ وهذا مما ال أعلم فيه خالفاً بني العلماء ٢ا 
قاتل الطائفة املمتنعة على تركها أم ال ؟ فأما ت وحنو ذلك من الشعائر ، هل - يقر بوجوا  عند من ال-الفجر واألذان واإلقامة 

  .الواجبات واحملرمات املذكورة وحنوها فال خالف يف القتال عليها 
هل الشام مع أمري املؤمنني مام ، أو اخلارجني عن طاعته ، كأوهؤالء عند احملققني من العلماء ليسوا مبرتلة البغاة اخلارجني على اإل

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معني ، أو خارجون عليه إلزالة واليته ، وأما املذكورون فهم 
ة علي ، وهلذا افترقت سريلهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه تخارجون عن اإلسالم مبرتله مانعي الزكاة ومبرتله اخلوارج الذين قا

                                                                                                                                                                                
 : يف املقابل عظيم جرم قريش  مبيناً مث قال ..قتال فيه قل قتال فيه كبري يسألونك عن الشهر احلرام   :وصحابته فأنزل اهللا تعاىل 

وصدأكرب من القتل ةهللا والفتنخراج أهله منه أكرب عند اإبه واملسجد احلرام و  عن سبيل اهللا وكفر ..   اآلية .    
ن جل وعال خطأ املؤمنني بقتلهم يف الشهر احلرام ولكنه خطأٌهكذا العدل الرباين حيث بيش بصد الناس  اليت توقدها قريةقارن بالفتن ال ي

 عنه شرعاً على يد بعض  منهي أكرب وأشد عند اهللا من حصول قتٍلةخراجهم من ديارهم فإن هذه الفتنإ الدين وإيذاء املؤمنني وعن
  .املؤمنني املتأولني 

ئد فضالًُ عن  عن واجبات الدين املتروكة وحمرماته املنتهكة من حكام آل سعود يف جانب العقا- كرسوى ما ذُ –حدث وال حرج  - ١
 وأعجب من ذلك أن آل سعود" عدم التزام جهاد الكفار أو ضرب اجلزية على أهل الكتاب "ويكفيك مما ذكره الشيخ هنا . الفروع 

 الكفار يف حرم ضد املسلمني ودعمهم بأموال ومقدرات املسلمني ويعلنون ذلك صرحياً حينما إعانة التزموا ازوا كل ذلك حىتج
لة الطاغوتية يربرون كفريام وميررون خمططام ، كما ظوحتت هذه امل، " السعودية لتلتزم بقرارات هيئة األمم املتحدة إن  " :يقولون 

أن من طوام آل سعود العظيمة ليس عدم ضرب اجلزية على أهل الكتاب فحسب بل ضرب اجلزية على أهل اإلسالم ويسموا بأمساء 
ن كاجلمارك والرسوم والتأمني وغري ذلك مما يسترتف من أموال املسلمني ليصب يف إعانة الكافرين ون ا عقول الذين ال يفقهويستخفّ

  .كما نراه ونسمعه كل وقت وحني مما ليس هذا موضع اإلسهاب بسرده 
صدار األوامر ومما يناسب ذكره هنا من طوام القوم تضييقهم على من حياول دعم املسلمني بالنفس أو املال حيث السجن واملطاردة وإ

  !!اً  تعليقعلٍقمل عالطاغوتية مبنع مجع التربعات بل ومنع حىت دعم املسلمني بدعاء القنوت فحسب األمر الذي ال يد
 ناطقةً  الطائفة مقرة باحلكمتهنا تأكيد على أن مسوغ مقاتله الطائفة جمرد االمتناع عن فعل الواجب أو ترك احملرم ولو كان -  ٢

 .وأفراخهم هذا رد ظاهر على املرجئة  ويف بالشهادتني ،
 لإلمجاع املنعقد يف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه حيث مت إمجاعهم على مقاتلة إشارةٌ" مما ال أعلم فيه خالفاً بني العلماء " :  هقول - ٣

بط الذي ال يعبأ بعده خبالف مجيع صنوف املرتدين مبا فيهم املمتنعني عن دفع الزكاة مع اإلقرار بوجوا ، وذاك هو اإلمجاع املنض
  . اخللفاء الراشدين املهديني من بعده ة وسن الرسول ةاملخالفني اخلارجني عن سن
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 ه ويف قتاله ألهل النهراون ، فكانت سريته مع أهل البصرة والشاميني سرية األخ مع أخيرة والشاميف قتاله ألهل البصرضي اهللا عنه 
 مبا استقر عليه إمجاع الصحابة من قتال الصديق وقتال اخلوارج خبالف ومع اخلوارج خبالف ذلك ، وثبتت النصوص عن النيب 

  . أهل الشام والبصرة فإن النصوص دلت فيها مبا دلت ، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها  الواقعة معةالفتن
مام بتأويل سائغ ، ال اخلارجون عن طاعته على أن من الفقهاء األئمة من يرى أن أهل البغي الذين جيب قتاهلم هم اخلارجون على اإل

فأما الذين ال يلتزمون شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة فال أعلم يف .  بني وآخرون جيعلون القسمني بغاة ، وبني البغاة والتتار فرق.
   .١وجوب قتاهلم خالفاً 

  

  
  
  
  

                                                 

 إضاءة
מ[ א מא א ،

א ، א א ، א א ،
מ א א א ، ]א

اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 أن  ، وهييف تصنيف الطوائف واحلكم عليهاوخلط كثري  ضالل عظيم إىل يدفع اجلهل ا مسألةشار الشيخ رمحه اهللا هنا إىل  أ-  ١
  : أصناف ولكل صنف منهم حكمه يف الشرع الذي خيتلف به عن غريه ةثالثادتني  من الناطقني بالشهللمقاتلةاملستحقني 
نعي الزكاة يف عهد أيب بكر  كمالإلسالم مع بقاء إدعائهم االنتساب اإلسالمبارتكاب ناقض أو أكثر من نواقض : املرتدون  - ١

  .غيت العصر ، ويدخل يف حكم هؤالء من باب األوىل طواغيت آل سعود ومن شاهم من طوا رضي عنه
مام مسلم أو عن طاعته كما يتوهم كثري من اجلهال وإمنا مسوا إوهؤالء مسوا شرعاً خوارج ال خلروجهم على : اخلوارج  - ٢

 وهؤالء يف كفرهم خالف بني سالم وتلفظهم بالشهادتنيخوارج خلروجهم عن الدين ومروقهم منه مع بقاء ادعائهم اإل
مع قتاله هلم بأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكانت معاملته معهم  نه مل يكفر أوائلهماملسلمني غري أنّ علياً رضي اهللا ع

التفريق بني  وصفّني كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم حيث يتضح بفعله رضي اهللا عنه ذلكختتلف عن معاملته مع أهل اجلمل 
 :كما يلي اخلوارج والبغاة يف االسم واحلكم فالبغاة ليسوا مرتدين وال خوارج بل هم 

بل املشروع ، قاتلون ابتداًء ي وال يطلق عليهم اسم الفسق وال،  ه وحقوقأُخوة اإلسالموهؤالء مسلمون تبقى هلم  : البغاة - ٣
 وإن طائفتني  : بالقتال بعد الصلح قوتلت الباغية بنص القران الكرمي األخرىاإلصالح بينهم فان بغت إحدى الطائفتني على 

  . ..ا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا من املؤمنني اقتتلو
ري مسلكه يف قتال  غوميثل أهل العلم لقتال أولئك بقتال علي رضي اهللا عنه يوم اجلمل وصفني فقد سلك يف قتاهلم مسلكاً

وللتعليق . ع إىل اجلزء اخلامس والثالثني من فتاوى شيخ اإلسالم ن شئت أن تعرف مزيداً من الفرق فارجإو،  املارقني خلوارجا
  . نكملها مبشيئة اهللا يف العدد القادم ةبقي
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  : عامر الشهري 
א..

  ..من أعايل جبال اجلنوب الشاخمة ، ومن تلك القمم اليت تعانق السحاب جاء شهيدنا 
  ..  كاهلمم ومهةٌ ال.. رجلٌ ال كالرجال 

  

 له نفس حتل به الـروايب     
  

 وتأىب أن حتل بـه الوهـادا       
  

  

  .. الشهري زيدان آل مريفعامر بن حمسن بن 
  .. أبو هالل 

  .أدب وأخالق حسنة ، يف طالقة وجٍه وبشر ، حيلي ذلك لسان فصيح وعقلٌ أريب 
 على النفور إىل أرض العزة والكرامة واتفقا على أن          – رمحه اهللا    –نفر مبكراً إىل أرض اجلهاد ، وكان من أمره أنه اتفق مع أخيه زيدان               

  . يكون بني ذهاما أسبوعاً لكي خيففا من الصدمة على والديهما 
رحل زيدان ، وجاء عامر إىل والدته يستسمحها ويطيب خاطرها ويقول هلا إنه سيذهب بعد أسبوع وبعـد أن ينـهي االختبـارات ،              

 ظهرها وسكتت على مضض ، وألنه كان باراً بوالدته أشد الرب فقد تأثر وسأهلا عما ا فقد كان يظن أا حزينة   رت الوالدة الصاحلة  افأد
سأذهب بعد أن أي اختبارايت فوراً ،       :  ويقول هلا    هائيهدفأصبح هو من    !! الرجال ذهبوا إىل أرض الرجال      : لفراقه ولكنه تفاجأ بقوهلا     

  .  الرجالفلله درها لقد أجنبت 
ذهب إىل أفغانستان وبرزت شجاعته الفائقة يف املعارك العسكرية الدائرة رحاها على أرض األسود ، وكان يف جمموعة أحد أشجع القادة         

، وعندما سقطت إمارة اإلسالم خرج من أفغانستان يف مجلة من خرج من الـشباب الـذين                 " عبد الوهاب الشيشاين   " كامليدانيني هنا 
تطهري أرضهم من غزو الصليب ، ولكنه سجن يف إيران وعندما حاول الدخول إىل اجلزيرة سِجن يف قطر مث سلِّم إىل                     عقدوا العزم على    

  . طواغيت اجلزيرة ومكث يف السجن إىل أن فرج اهللا عنه 
نت امرأته حامل وأتت بعد خروجه       وكا –بدأ العمل يف اجلزيرة ، وكان عامر رمحه اهللا قد تزوج ولكنه آثر اهللا والدار اآلخرة فترك أهله                   

ب الداعي سريعاً ، هب هبوب األسد ليسطر وإخوته مالحم بدمائهم وعلـى أرض              ا وأج –بولٍد مل يره يف حياته ، مجعهما اهللا يف اجلنة           
  :نبيهم ، حنسبهم واهللا حسيبهم ممن قيل فيهم 

  

 بفتيٍة كأسـود الغـاِب لـيس هلـم        
 كالربق إن عزموا ، والرعد إن صدموا      

  

 ــمالــوغى أج إذا امحــر إال الرمــاح 
 والسيل إن هجموا  .. والغيِث إن وهبوا    

  

  

   .-  حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً-كان من اإلخوة الذين تفانوا يف جهاد الصليبيني واملرتدين 
ي جنود أمريكا ويكبر وكانت أعصابه هادئةً جداً        شارك يف معركة استراحة األمانة ، وظهر لإلخوة فيها شجاعته الفائقة ، فقد كان يرم              

  . ، فسبحان من أيده ونصره 
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كان رمحه واسع الصدر ، حيب إضحاك إخوانه وإدخال السرور عليهم ، وكان حيب اإلنشاد هلم ، وهو الذي أنشد يف مقدمة شـريط                        
  . عامر كم ذكرتنا مبا نسيناه من جمد اجلدود  بدر الرياض ، فرمحة اهللا عليك يا

          هـ كان عامر رمحه اهللا هو وإخوته يف مرتٍل حبي السويدي يف مدينة الريـاض ،                 ١٤٢٤ويف أحد أيام شهر رمضان املبارك من عام 
فما شعروا إال وقوات الطوارئ حتاصر املرتل مبدرعاا وجنودها ، والطائرات حتوم فوق رؤوسهم ، وبرزت يف هذه اللحظات احلرجـة                     

صابه وثبات جنانه ، فقد أمر اإلخوة بلبس السالح وإطفاء األنوار وصعد هو وأخوه عبد اإللـه العتـييب                   عء أ شجاعة األخ عامر وهدو   
رمحهما اهللا على سطح املرتل وفاجئا قوات الصليب جوٍم صاعٍق بالقنابل اليدوية ، وسدد اهللا رميهما فسقطت القنابل مباشـرةً علـى                      

 اإلخوة ، ويف حلظاٍت خاطفة ووسط صيحات التكبري نزل عامر وعبد اإلله من الـسطوح                املدرعات اليت كانت تسد الباب على سيارة      
 وواجها قوات الطوارئ بصدر مكـشوف       – من شدة سرعتهما وحرصهما على االنغماس يف العدو          –وكانا أول اخلارجني من الباب      

األوىل يف ساعده األمين والثانيـة      : امر فقد أصابته رصاصتان     وبدءا يطلقان النار بغزارة ، فأما عبد اإلله فقد استشهد رمحه اهللا ، وأما ع              
دخلت من خلف كتفه وخرجت من جانب بطنه وأصابت أحد خمازن الرصاص يف جعبته ، فانفجر املخزن وبدأت الطلقات يف اخلروج                     

  . منه وأثر ذلك يف إصابته رمحه اهللا 
ا من اإلثخان يف قوات العدو وأرادوا اخلروج من املرتل ، فـأتوا لكـي               ولكن اإلخوة بفضل اهللا سبحانه مث بفضل هذين األسدين متكن         

  . اتركوين واذهبوا ولكنهم أصروا على محله رمحه اهللا : حيملوا أخاهم عامراً فقال هلم 
لون يف سـبيل     الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقـات          : وبينما هم يف الطريق كان يردد وبصوٍت مؤثر قول اهللا تعاىل            

 وكان هو الذي يعرف طريق املرتل الذي سيتجه إليه اإلخوة ، فبـدأ              الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا          
دعوين أصف لكم ، فلـو      :  قال هلم    – لئال يستهلك قوته     –بوصف الطريق هلم ودماؤه ترتف بغزارة ، وعندما اه اإلخوة عن الكالم             

  . ، حىت يف أحلك املواقف والظروف ال ينسى إخوته !؟رمحه اهللا ورفع درجته ، أي نفٍس هذه !! ن أنتم قتلت تنجو
وصل اإلخوة إىل مأمنهم وبدأت معاناته رمحه اهللا مع اإلصابة ، فقد كان ال يأكل وال يشرب إال قليالً ويكتفي باملغذيات ، ولكنه رمحه                        

 ولقد رأى منه اإلخوة يف مرضه هذا عجباً ، فقد كان ال             -حنسبه واهللا حسيبه     -ين احملتسبني   اهللا على شدة آالمه كان من خرية الصابر       
: " وقال باحلرف الواحـد     أن يسلم نفسه للعالج ،       ةيئن وال يظهر التوجع إلخوته ، ويغتم إذا أحس أم يتأملون ملصابه ، وقد أىب بشد               

 وأستطيع هناك أن أتعاجل بأفضل وسيلة       – يف الرياض  املستشفيات   يف أحد  يعملُلدي   ووا –واهللا لو أنين أردت الدنيا لرجعت إىل والدي         
ال إله إال   " ، ولكن واهللا ال أسلم نفسي للطواغيت ، وألن أموت بني إخواين أحب إيل ألف مرة من أن أسلم نفسي للطواغيت الكَفَرة                       

   . !اهللا ، من يقدر على مثل هذه ؟؟
وكان حيس بـاألمل الكـبري      .. مات طاملا تعجب اإلخوة منها كيف تصدر من هذا الرجل وهو ذه احلالة              كان رمحه اهللا تصدر عنه كل     

 لئن أحياين اهللا لرييـن مـا        واهللا: " لعجزه عن النهوض ومقارعة أعداء اهللا فكأنه أسد جريح ثناه الدهر عما يرومه ، وقد قال يف ذلك                   
  .  فعالُه  ممن يصدق كالمههوحنسبه واهللا حسيب" أصنع

وكان دائم احلديث عن العائلة املباركة ، ابتداًء بأمه وأبيه وأخيه زيدان ، فقد كان يتحدث دائماً عن أمه الصاحلة ويثين عليهـا وعلـى                         
 كنا جنلس بعض االس العامة ، ونظل نتحـدث مـع  : " مواقفها الرائعة ، وكان بينه وبني أخيه زيدان عالقةٌ محيمة جداً ، كان يقول          

ولذلك كـان   !! " بعضنا ونتناقش وننسى بقية اجلُالّس ، فيظن الناس أننا صاحبني تقابلنا بعد طول فراق ، مث يتفاجئون خبروجنا سوياً                    
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يحدث إخوانه أثناء فترة إصابته بقصة استشهاد زيدان يف مشال أفغانستان وهو يبكي ، فلقد سقط على اموعة اليت كان أخـوه فيهـا              
 متمم بن نويرة يف      وكان زيدان قائم يصلي باإلخوة فقتل رمحه اهللا ، وكان يشتد بكاؤه إذا تذكّر أخاه ويتمثل بأبيات                 صاروخ كروز ،  
  .  مل نبت ليلة معاجتماٍعلطول ا** فلما تفرقنا كأين ومالكاً : رثاء أخيه مالك 

يشاهدون التراجعـات ، وكـان منـه يف تلـك           وكانت التراجعات أيام مرضه ، وقد أتى وحتامل على نفسه وجلس مع اإلخوة وهم               
: اللحظات موقف عجيب ، فقد كان يوصي اإلخوة بالثبات ويذكرهم بأن الثبات من اهللا فتعجب اإلخوة منه فرمحه اهللا ، وقال أحدهم         

  . جع إىل سريره ومن شدة األمل مل يستطع املواصلة فر!! هل هم صحابة ؟ الصحابة بعضهم ارتدوا : لقد أحيا قلوبنا ، وكان يقول 
وكان شأنه مع الصالة عجيباً ، فقد اشتد املرض عليه رمحه اهللا ، فبدأ يغيب عن وعيه وتفوت عليه بعض الصلوات ، ولكنه كان سرعان                        

الصالة الصالة ، هل فاتتين الصالة ؟ مث يقوم بالصالة ويعود لغفوته ، مث يـصحو منـها وينـادي                    : ما يفيق من غفوته مذعوراً ويقول       
مل يصل ، فطمأنه اإلخوة وعملوا له جدوالً للصلوات الفائتة فارتاح كثرياً ، وكلما استيقظ من غيبوبته يقوم بقضاء ما                     الصالة ظاناً أنه  ب

  . عليه من صلوات ومل ميت رمحه اهللا وعليه فرض واحد فقد أداها مجيعاً رمحه اهللا 
يه اإلخوة وجدوه رافعاً بصره حنو السماء يناجي ربه ، وكان يف آخر أيامـه               وكان رمحه اهللا يدعوا كثرياً حال مرضه ، وكلما دخل عل          

فلله . يوصي اإلخوة بالثبات ، ويوصيهم مبعاداة الطواغيت والرباءة منهم ، وكان يسبهم ويشتمهم ، ويوصي إخوانه بالتعاون والتكاتف                   
الشك أا سـتكون حمفـورةً يف       ! لك خيصك بنصائٍح غالية     دره ، ختيل أن ترى أخاك طرحياً على فراش املرض يكاد يالقي ربه ومع ذ              

  ... سويداء القلب ال تربحه ، رمحك اهللا يا عامر
  ..بطلَ النهايِة من بدايِة ِقصيت..ما زلت أَنت ِبرغِم موِتك لَم تزل  .. مازالَ صوتك حاضراً يف يقضيت ..ما زالَ صمتك غَارقاً يف دمعِتي 

كان كلما زرته يف مرضه رأيت منه عجباً يف حتمل األمل والصرب على األذى ، وكان كلما : ( لشيخ عبد اهللا الرشود حفظه اهللا قال عنه ا
إنين أمتىن الشفاء من اهللا كي أثخن يف : " اشتد عليه األمل أوصى اإلخوةَ بالثبات على الطريق وعدم النكوِص عنه ، وكان يقول 

  " . هاد الطواغيت وأواصل درب اجل
  ايته ، والنفس الكبرية ما زالت تضرب أروع األمثلة يف الثبات الصمود والفداء ، ولقد مجع إخوته رمحه اهللا اقترب الشهر الثاين من

" يا فالن إين أحبك يف اهللا حباً خالطَ بشاشة قليب : " قبل استشهاده بيومني وجلسوا جبانبه ، فبدأ يشري على كل واحٍد منهم ويقول 
فعلَ ذلك مع كل واحٍد منهم على حده ، مث ألقى عليهم كلمةً مؤثرةً بليغة تأثر منها اإلخوة كثرياً ، وكان فصيحاً جيد االستحضار 
لآليات واألحاديث وأبيات الشعر ، ولكنه يف تلك الكلمة كان حملقاً يف قلوب اإلخوة الذين استمعوا له ، وأوصاهم وصايا غالياٍت 

  . يرددوا ويتذكروا مازال اإلخوة 

، وكان  " اللهم إين أحببت لقاءك فأحبب لقاءي       : "  كان يدعو حبرارة ويبكي بكاًء شديداً ويقول         - قبل مقتله بيوم     -ويف يوم اخلميس    
 -له بليلـه     قبل مقت  - ويف يوم اخلميس      وأخيه زيدان ، وكان حيب أخاه زيدان كثرياً ويدعو اهللا أن جيمعه به             ١يتكلم عن بدر الشبانات   

اللهم ارزقنا شهادة يف سبيلك مقبلني غري مـدبرين         : " ادع معي ، فكان يدعو ويقول       : ويف الثلث األخري من الليل قال ألحد اإلخوة         
  . ويبكي ويدعو نسأل اهللا أن يتقبله ويتقبل منه " على أحب هيئة إليك ، حتيي ا القلوب الغافلة 

                                                 
حسن من أصدقاء هـ في استراحة حي السلي ، وقد استشهد بدر رحمه اهللا في أفغانستان وآان هو وعبد الم١٤٢٤األخ األآبر للشهيد عبد المحسن الشبانات الذي استشهد في يوم عيد الفطر  ١

  .عامر و زيدان 
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 م وقبل مقتله بثالث ساعات أتى إليه أحد اإلخوة وحتدث معه عن مساعد السبيعي وعبد احملسن الشبانات فتمىن أن يلحق .  
                       وعندما حانت الساعة العاشرة من صباح يوم اجلمعة أتى إليه اإلخوة لكي يغريوا جلرحه فلما دخلوا عليه تفاجئوا بإشـراقٍة رائعـٍة

، وكانوا قد اعتادوا أن يرفعوا يده فوق وساده لتغيري اجلرح ، فلما             !! اماً  لوجهه الطاهر وتفاجئوا أيضاً بأن رائحة اجلرح قد انقطعت مت         
أرادوا أن يرفعوا يده حصلت له كرامةٌ عظيمة ذكرتنا مبا حصل لسعد بن معاذ رضي اهللا عنه ، فقد شخص ببصره إىل السماء وأخـذ                         

 ويلتفت مينةً ويسرة فلما رفع اإلخوة يده رفعهـا عاليـاً ومل             يقلب بصره وكأنه يشاهد زواراً غرباء ، مث أخذ يرتل ببصره رويداً رويداً            
يضعها على الوسادة وبدأ حيرك سبابته بالشهادة وهو طيب النفس مطمئن وحالته أبعد ما تكون عن حالة شخٍص حيتضر ، سـبحان اهللا                     

خرة نزل إليه مالئكة مـن الـسماء بـيض          إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآل            "  :لقد تأملت حديث النيب     
الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر مث جييء ملك املوت عليه                       

لقطرة مـن يف    السالم حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل ا                    
السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط وخيرج منها كأطيب                      
نفحة مسك وجدت على وجه األرض قال فيصعدون ا فال ميرون يعين ا على مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون                        

   . احلديث ، أخرجه أمحد .. ) بن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه ا يف الدنيافالن ا
، فقد صعدت روحه الطـاهرة إىل        -حنسبه واهللا حسيبه     -رمحه اهللا   حال احتضاره    شابه وضع عامر  لقد تأملت هذا احلديث فوجدته ي     

قدت فيه األلسنة ، وحتجر الدمع يف احملاجر ، وخيمت الدهشة املمزوجـة             بارئها ومل نشعر به ، سبحان اهللا ، لقد كان موقفاً عظيماً انع            
  .بالفرح هلذه النهاية على رؤوس اإلخوة فسبحان من أكرمه ذا 

، حاول األخ أكثر من مرة ولكنه حيس مبثـل          !! ولكن املفاجأة كانت عندما أتى أحد اإلخوة ليقترب منه فإذا به ال يستطيع االقتراب               
لسرير ، ذهل األخ أميا ذهول وحاول االقتراب أكثر من مرة ولكنه مل يستطع ، وعندما أتى اإلخوة بكامريا لتـصوير األخ   الزحام حول ا  

  . فإذا بالزحام ينقشع واستطاعوا أن يقتربوا من سريره رمحه اهللا 
 الذين كانت املالئكة حتضر جنائزهم      نيب  اهللا أكرب ، واهللا لوال أن املوقف حدث أمام أعيننا ملا صدقنا ، ولقد تذكرنا بعض أصحاب ال                 

وملا أتى اإلخوة ليغسلوه كانوا يغسلون يده ويقبـضون         ،   حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً        ورجونا له مثل هذه املرتلة الرفيعة حنسبه واهللا       
 قبل خروج روحه ، كرر اإلخـوة        أصابعه لغسلها فكانت أربع من أصابعه تنثين وتعود السبابة فتنتصب على هيئتها يوم رفعها متشهداً              

  . احملاولة ولكنها كانت كلما ثُنيت عادت فلله احلمد على ذلك 
ورحل شهيدنا عن هذه احلياة الدنيئة ، رحل طاهراً شجاعاً كرمي النفس عزيزها ال حيين الرأس إال هللا ، تواقاً إىل املعارك وإىل اإلثخان يف                         

   . - حنسبه واهللا حسيبه –وإىل لقاء ربه ، فما أسعده وما أوفر حظه أعداء اهللا ، مشتاقاً إىل احلور العني 
رأيت أننا متحلقني حول سرير عامر قبل وفاته ، وهناك طبيب           : " ولقد رأى فيه أحد إخوته على هذا الطريق رؤيا عظيمة ، يقول األخ              

انظر إليـه ،    ! كيف ذلك ؟  : فقال الطبيب   !! ميت  ال ، بل هو حي مل       : لقد مات ، فاقترب األخ وقال       : يكشف عليه ، فقال الطبيب      
  " . ال ، مل ميت ، وأخذ يشري إىل اإلخوة من طرف خفي فأشاروا إليه أن اكتم اخلرب : لقد مات ، فأعاد األخ 

نا اهللا بكم   رمحك اهللا يا عامر وأحلقك مبحمٍد صلى اهللا عليه وسلم وصحابته وأخيك زيدان وبدر وعبد احملسن الشبانات ، ومجع                  .. وبعد  
  . على منابر من نور ، ورزقك احلور العني ، وأقر أعني أهلك ذه النهاية الكرمية العظيمة ، واحلمد هللا رب العاملني 
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א  א

ــاهر     ــيفك ش ــوع وس ــك مرف جبين
ــم    ــام أخٍِ هل ــهٍر مق ــين ش ــيهن ب  ل
ــزةٍ   ــراٍم أع ــن ك ــرٌمي م ــجاٌع ك   ش

ــو أن  ــه   ول ــع موت ــرء مين ــل امل نب
ــم   ــق كلِّه ــى اخلل ــٌق عل ــه ح  ولكن
  فمــات علــى مــا كــان يرجــوه ميتــةً
 ومــن أجلــها قاســى الــشدائد جاهــداً

ــألناه  ــا س ــة؟  : وكن ــك حاج ــا ل أم
ــال  ــبيت : ( وق ــا أح ــنكم ي ــايت بي  مم

أحب إىل نفـسي مـن العـيش خانعـاً          ( 
 دفنـــاه يف مـــأوى كـــرٍمي وإننـــا
ــدونا    ــشى ألنّ ع ــذي خن ــان ال  فك

 أ أذنــاب الطواغيــِت خــسةً  جتــر
  فــأُخِرج غــضاً جــسمه فكأنمــا   
ــةً   ــت كرامـ ــدرها ريب فكانـ  وقـ
 أىب اُهللا إال أن يكـــونَ لـــه ـــا  
ــٍة   ــزٍن وفرحـ ــا حبـ ــا بؤنـ ولكننـ
 فأحزننـــا أنـــا افتقـــدنا مسيـــدعاً
ــاً   ــاً فثاني ــزان حزن ــا األح ــوج بن  مت
        وفاضت علـى فقـد احلبيـب فأسـبلت 

ــطّ   ــأ ق ــا مل يط ــأن العرجي ــك  هاأرض
ــده   و ــها لفق ــاء من ــت األرج  أظلم

ــصلياً  ــواه م ــا ح ــسجٍد فيه ــم م  فك
ــت   ــي لقال ــا حتك ــو أ ــه: ول  عرفت

ــه    ــرآن رب ــايل لق ــافظ الت ــو احل  ه
 ولكننـــا أيـــضا فرحنـــا ؛ فموتـــه

ــاز  ــإذن اهللا –وف ــضاعفاً– ب ــوزاً م   ف
 افخـر فمجـدك شـاده     ) هـالل   ( أال يا   

ــهداَءها  ــت ش ــهٍر أجنب ــلُ ِش ــن مث وم 

ــهر أخــ   ــين ش ــيهن ب ــامرل ــد ع  و اجمل
  ــادر ــز ن ــِب الع ــٌب يف موك ــه مرك  ل
  ــر ــة كاس ــر الكرام ــى وك ــٌر عل  وح
ــر   ــوِت زائ ــائف امل ــن  ط ــا زاره م  مل

ــري اخل  ــه خ ــن قبِل ــِقوِم ــادرواالئ   غ
ــر ــو حاسـ ــفه وهـ ــةً يف صـ  جهاديـ
 ــاطر ــبالً وخيـ ــا مقـ ــسعى إليهـ  ويـ

ــال  ــر  : فق ــق ناص ــاهللا للح ــوا ف  اثبت
  ــسي وإين لـــصابر ــب إىل نفـ  )أحـ

 )بـئس العـساكر   ،  لطـاغوت   لدى عسكر ا  
 ــاذر ــهمو وحنـ ــه منـ ــشى عليـ  لنخـ
لئـــيٌم وبـــاألخالِق والـــديِن كـــافر 

ــربه  ــى ق ــر ، عل ــشهم زاخ ــرب بال  والق
   قـــابر ـــه اليــومتــوىل قريبــاً دفن 
 ــاهر ــق ظـ ــور اهللا واحلـ ــر نـ  ليظهـ
  ــاطر ــادين  ع ــم  املع ــى رغ ــاٌء عل  ثن
 كــذاك ميــوت األكرمــون األكــابر   
ــآثر  ــافرين مـ ــاد الكـ ــه يف جهـ  لـ

ــاثر فج ــا تكـ ــزاٍن علينـ ــةَ أحـ  ملـ
  ــاجر ــاين احملـ ــا نعـ ــدامعها ممـ  مـ

ــيٌس  ــامر  ، أن ــطُّ س ــا ق  ــسمر  ومل ي
  ــاهر ــن اهللا قـ ــٌر مـ ــا أمـ  وفاجأهـ
 فلـــو أـــا تبكـــي بكتـــه املنـــائر
  ــابر ــرمي املث ــشهم الك ــد ال ــو املاج  ه
   ــابر ــسعى يث ــى اهللا ي ــث يرض  إىل حي
ــصائر   ــديهم بـ ــوام لـ ــاه أقـ  متنـ
ــسائر ــدين اخلـ ــشرت يف القاعـ  إذ انتـ

ــاخرأ ــها املفـ ــاً زخرفتـ  بـــوك قالعـ
  ــسويدي ــوم ال ــتهم ي ــامرطليع   !! ع
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  تساؤالتتساؤالت
  حول جهادحول جهاد

  الصليبيني يفالصليبيني يف
جزيرة العربجزيرة العرب

JJאאאאאאJJ  

استهداف العدو األمريكـي يف     سبق الكالم يف التساؤل الثالث الرد على من يقول أليس األوىل             
    :لقة تساؤل يلحق مبا سبقه وهو العراق ألنه أوىل وأسهل ويف هذه احل

لو توقفت العمليات في بالد الحرمين واستقر الوضع أال يكون ذلك أحـسن             : التساؤل الرابع   
  لتسيق الدعم وترتيب العمل الجهادي في العراق؟

    ـ          حلقيقة اليت دلَّ  قال أن ا  واجلواب على هذا أن ي ادي  عليها التاريخ اجلهادي احلديث ، أنَّ تنسيق العمل اجله
استطاع ااهدون التكيف مع األحوال املـضطربة يف        : وإدارته ال حيتاج إىل أوضاع مستقرة ، أو باألصح          

  .كل البالد ، وجنحوا يف ترتيب العمل اجلهادي دون احلاجة إىل استقراٍر
ا الـضعف   وأما اجلهاد يف العراق فهو قائم حبمد اهللا بشكل جيٍد يشهد ألثره ونكايته العدو قبل الصديق وأم                

 يف إدارة العمل اجلهادي يف العراق وتنسيقه ، ليس له عالقة باالضطراب يف بالد احلرمني البتة                 النسيب املشاهد 
، وإنما هي خطة حمكمة عملت عليها احلكومة السلولية يف بالد احلرمني قبل حرب العـراق ، متثلـت يف                    

قامة العمل وترتيب أوراقه ، وأُودع السجون كثري من منـسقي الـدعم ومجـع               اعتقال الكوادر اليت متلك اخلربات اجلهادية الالزمة إل       
التربعات للمجاهدين ، وصاحب ذلك محالت شرسة على اإلرهاب وداعميه ، فتخوف كثري ممن كان من املتوقع أن يعمل ، واعتقـل                      

  .جزء آخر ، وبقي مع ذلك جزء من التنسيق والعمل يعمل بفاعلية كبرية حبمد اهللا
أنا لو نظرنا إىل العمل اجلهادي العراقي ومستواه الذي وصل إليه ، مع أنه وليد حديث النشأة ، لوجدنا أنه ينمو ويتسارع                      على    

  .أكثر من كثري من اجلبهات اجلهادية اليت قامت وبدأت من الصفر ومنت بسرعة أقل مما نشاهده يف العراق
الد احلرمني ، أدى إىل ختفيف الضغط اإلعالمي املوجه إىل ااهدين يف العراق ومن              ومن املشاهد أن العمل اجلهادي املبارك يف ب         

يريد الذهاب إىل العراق ، وشغل احلكومة العميلة شاءت أم أبت بنسبة كبرية عن الذاهبني إىل العراق ، ومن يعملـون علـى توصـيل              
  .ااهدين إىل بالد الرافدين والترتيبات الالزمة لذلك

قة أن االستقرار الذي يراد به أن تقر عيون األمريكان وأوليائهم من العمالء يف بالد احلرمني ال خيدم القـضية اجلهاديـة                      واحلقي  
العراقية حبال ، بل من املعروف عن الطواغيت أنه يصيبهم داء الكلب كلما استقرت األوضاع بعد أحداث متر باملنطقة ، وينـشطون يف                       

  اهدين ومطاردم والتضييق عليهم ، خبالف أحوال اخلوف اليت ينشغل فيها الطغاة الكبار باحملافظة على كراسيهم وحفظ أمـن                  تتبع ا
عروشهم ، وهذا أمر واضح ملن تأمل ما فعلته احلكومة بعد فترة حرب اخلليج الثانية ، وما فعلته باألمس القريب من اعتقاالت بعـد أن                         

ل وتعذيب داٍم للمجاهدين ، بعد أن كانت صدمة احلادي عشر من سـبتمرب كفَّـت أيـديهم                  سقطت دولة طالبان من مطاردة واعتقا     
  .النجسة عن ااهدين ، وردعتهم مدة عما كانوا يصلون إليه من قبل

ولو ازدادت وترية العمليات ضد الصليبيني يف بالد احلرمني ، انشغل األمريكان ذه اجلبهة اليت تؤرقهم حني ال يأمنون علـى                       
قواعدهم اخللفية ، وعلى النفط املنهوب الذي يستمدون منه وقودهم ، وعلى احلكومة العميلة الـيت ال يـستغنون عـن خـدماا يف                        
االستخبارات ومجع املعلومات من املساجني حتت التعذيب األليم ، واهود االستخبارايت املعروف يف حماولة اختراق بعـض صـفوف                   

  .لدعم للعراق ، وبعض املشايخ الداعمني للجهاد يف العراقااهدين الَّذين يوفرون ا

 

אא  ٣١ א



 

بل إنَّ جبهة العراق واليت مل تنفتح إىل اآلن بشكل كاٍف ، تنتظر املزيد من التصعيد ليتمكن الشباب ااهـد مـن الـذهاب                          
رب مخسمائة أسري فيهم بعض الكوادر      بالعشرات ، فإنَّ عدد األسرى الذين قُبض عليهم وهم ذاهبون إىل العراق خالل الفترة األخرية قا               

املعروفة ، وأُودعوا السجون السعودية ، ومعلوم كيف يؤثر أسر الرجل الواحد على عدد من املترددين ، وكيف يتشجع كثري من الناس                      
  .على الذهاب مىت وجدوا الطريق سالكةً إىل ميدان اجلهاد

 اجلهاد يف العراق حباجة شديدة إىل اجلهاد يف بالد احلرمني لتنفـتح أبوابـه     فال حيتاج األمر إىل كثري من التأمل ليتضح جبالء أنَّ           
  .كما يراد هلا

إىل جانب أمٍر مهم ، وهو أننا حني ندعو إىل دعم اجلهاد يف الفلوجة والرمادي ، ال ندعو إىل ترك العمل كليـا يف املوصـل                            
دو ينبغي أن ال جيد يف األرض احملتلة مناطق أمٍن ولو جزئي ، بـل جيـب أن                  ومناطق اجلنوب السين ، بل اجلهاد واجب هنا وهنا ، والع          

  .تشعل األرض نارا حتت قدمه ، ويف كل أرٍض يضع عليها قدمه
ومن هذا املنطلق ، فمن اخلطأ أن يطالب أحد بتعطيل اجلهاد يف بالد احلرمني مع وجود املوِجب املوجود يف العراق ، بل حيث                         

ليقاتلوا سواء كان ذلك داخل احلدود السياسية للعراق ، أو خارج هذه احلدود اليت ما أنزل اهللا ا مـن سـلطان ،                       وجد األمريكان ف  
  .وخاصة إذا كانت الضربات يف مناطق القواعد اخللفية ، ومراكز الدعم اللوجسيت للقوات األمريكية احملتلة

بالسالح مقاومة األبطال ، فإنَّ الشعب يف بالد احلرمني قد لبس عليه وإذا كان الشعب العراقي قد أدرك حقيقة االحتالل وقاوم     
: األمر ، وحجبت عنه احلقيقة ، ومل يفطن لالحتالل بعد ومل يشعر به ، مع كون احلال يف بالد العراق مطابقة للحال يف بالد احلـرمني                      

ني ، وإدارة أمريكية رمزية غري مباشرة لالحـتالل يف          جملس حكم مشكل من العمالء العراقيني ، وحكومة مشكلة من العمالء السعودي           
  .العراق ، وإدارة أمريكية رمزية غري مباشرة لالحتالل يف بالد احلرمني وإن كانت أخفى حبكم استقرار الوضع النسيب

ألخضر العتقال  هذا كله فوق أن توقف العمليات واستقرار الوضع يعين إعطاء أمريكا ممثلة يف عمالئها وحتت إشرافها الضوء ا                   
هيك عن سـعيهم    يف أرض الرافدين ، نا    )  اإلرهاب   (البقية الباقية من ااهدين والداعمني واملنسقني ، ومن يثبت لديهم تورطه يف دعم              

  .احلثيث واملكشوف آنذاك إىل طمس اهلوية اإلسالمية ، وتغريب أهل اجلزيرة العربية 
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اعملوا : َّالتوحيد زين ، والدين حق ، إال التكفري والقتال ؛ قيل : فإن قيل [ 
  ]بالتوحيد ودين الرسول ، يرتفع حكم التكفري والقتال  

 رمحه اهللا بعبد الوهااإلمام حممد بن 
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  ال يهاب املنونال يهاب املنون.. .. ألب أرسالن ألب أرسالن 


٣٢٥/١   

، فكانوا ال   عن املطوعةخرج ملك الروم من القسطنطينية يف ست مائة ألف خارجاً:  ، قالوا  وغريمهاأيضاًذكر الطرطوشي والقرطيب 
، وقد أعدوا من   كاجلبال الشوامخ، بل كتائب متواصلة وعساكر متزامحة وكراديس يتلو بعضها بعضاً هم الطرف وال حيصرهم العدديدرك

، وديار  قطرا العجم والعراق مللك فجعلوا لكل مائة ألف. ، واقتسموا الدنيا واآلالت لفتح احلصون ما يعجز الوصف عنها السالح والكراع
،  ، فاضطربت ممالك اإلسالم ، والروم مللك ، واهلند والصني مللك ، واحلجاز واليمن مللك ، ومصر واملغرب مللك  مللكمضر وديار ربيعة

  .  ، وأخلوا هلم البالد ، وهرب بعضهم من بني أيديهم واشتد وجلهم وكثر جزعهم
، فما رأيكم ؟  قد علمتم ما نزل باملسلمني: ، وقال  وكان امللك ألب أرسالن التركي سلطان العراق والعجم يومئذ قد مجع وجوه مملكته

 تحما إذا سأم: ، قالوا  ، فموتوا كراما أحسن وأين املفر؟ مل يبق إال املوت: ، قال   ا ألحٍدلَب، وهذه اجلموع ال ِق رأينا لرأيك تبع: قالوا
،   من األجماد الشجعان املنتخبنيفخرج يف عشرين ألفاً، أول بالدي نلقاهم يف : ، وقال  ، فعزموا على مالقام بنفسك فنفوسنا لك الفداء

  . ، فإذا هم اثنا عشر ألفاً ه عسكرضر ثانية ع، فلما سار مرحلةً  ورجعت مخسة فوجدهم مخسة عشر ألفاً، عسكره ضر عفلما سار مرحلةً
فقال  املسلمون كالشامة البيضاء يف الثور األسود، وكان  ر األلبابفلما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحي ، :أن إين مهمت 

، وكان ذلك يوم   إال دعوا لنا بالنصرألن هذه الساعة ال يبقى على وجه األرض منرب: ومل ؟ قال :  ، قالوا ال أقاتلهم إال بعد الزوال
إين عازم على أن أمحل : ، فقال  ، ففعلوا ذلك حبه وليوصيليودع كل واحد صا: ، فلما زالت الشمس صلى وقال  افعل:  اجلمعة، فقالوا
 بسم اللّه وعلى بركة اللّه امحلوا معي: ، مث قال  كل صف ال يرى طرفاه فاصطف املشركون عشرين صفاً، وافعلوا كما أفعل  فامحلوا معي

 بعد صف ال صفوف املشركني صفاًا قوا  خرواحدةوال يضرب أحد منكم بسيف وال يرمي بسهم إىل أن أفعل ومحل ومحلوا معه محلة 
وقتلوا كل من  ، فما شعر حىت قبضوا عليه  يصل إليهيظن أن أحداً ال وأحاطوا به وهو يقف هلم شيء حىت انتهوا إىل سرادق امللك فوقف

،  موا السيوف فيهم أياماً، فولوا منهزمني ال يلوون على شيء وحك " تل امللكقُ" ، وقطعوا رأسا فرفعوها على رمح وصاحوا  كان حوله
 من ثيابه ، وجلس ألب أرسالن على كرسي امللك يف مضربة يف سرادقه على فراشه، وأكل من طعامه، ولبس فلم ينج منهم إال قتيل أو أسري

وأنت :رسالننئذ؟ قال ألب أأو تشك أنت يف قتلك حي: ما كنت صانعا لو ظفرت يب ؟ قال : ويف عنقه حبل، فقال  وأحضر امللك بني يديه
حىت . دراهم والفلوس، فما يشتريه أحد، اذهبوا فبيعوه، فطافوا به مجيع العسكر واحلبل يف عنقه، ينادى عليه بال أقل يف عيين من أن أقتلك

وأخربوه مبا ما إىل ألب أرسالن، ا إن بعتمونيه ذا الكلب اشتريته، فأخذوه، وأخذوا الكلب وأتو: انتهوا يف آخر العسكر إىل رجل، فقال 
الكلب خري منه ألنه ينفع وهذا ال ينفع، خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب، مث إنه بعد ذلك أمر بإطالقه، : صنعوا به ومبا دفع فيه، فقال 

مشارع األشواق  .ما وصل عزلوه عن امللك وكحلوه ، ووكل به من يوصله إىل بالده، فل وأن جيعل الكلب قرينه مربوطا يف عنقه
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أال نقتدي بهؤالء ؟

                                                

  أال نقتدي بهؤالء ؟
  
  ..اريخ ومواقف مشرفة سطرها أجدادنا وخطوها بدماءهم ، وأجماد ومآثر شيدوها بأشالءهم ومجامجهم ت

  .أذل أمة يف هذا العصر .. نعم إم أجدادنا حنن أمة اإلسالم 
مات من أيدي سلمني واملسلنعم إم أجدادنا الذين سريوا اجليوش وسعروا نريان احلروب ، وبذلوا األموال الطائلة ليفكوا أسر امل

  ..األعداء
  ... فأين حنن منهم 

  .واألسريات املسلمات يف أقطار األرض يستصرخننا وال من جميب .. وهل متعرت وجوهنا فضالً عن أن تسيل دماءنا 
 ال  أخواتنا املسلمات يف سجون الكفرة واملرتدين يناديننا ال لنفك أسرهن وال لنخلصهن من ألوان العذاب الذي يصب فوق رؤوسهن

إن يناديننا لنهدم السجون فوق رؤوسهن ، إن يسألننا إن كان فينا بقية من رجولة أن نقتلهن ليمنت وميوت معهن عارهن ، لتموت .. 
  .نطف الكفرة يف أحشاءهن 

سهم إىل  حتين رؤوصورهم وأيدي األمريكان... سالسل كم مرة يا ترى مرت علينا صور إخواننا األسرى يف كوبا وهم يقادون بال
  ... صورهم ونساء النصارى يضعن القيد يف أرجلهم ، ويلقني فتات الطعام بني أيديهم ... األرض قسراً 

  ...هل مسعنا بإخواننا وأخواتنا األسرى واألسريات يف سجون أوزبكستان وطاجكستان 
  ...يف سجون املغرب وتونس وليبيا وأرض الكنانة 

  ... يف سجون الشام وأرض الرافدين 
  ...وعسري وغريها من السجونهل مسعنا بإخواننا وأخواتنا األسرى واألسريات يف سجون جزيرة العرب ، يف الرويس واحلائر وعليشه 

ألن : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: خرج ابن عساكر بإسناده عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قال: ( ١قال ابن النحاس رمحه اهللا
  ) .ملسلمني من أيدي املشركني أحب إيلَّ من جزيرة العرب استنقذ رجالً من ا

 فإنكم تعدون ،أما بعد : وخرج أيضاً عن بكر بن خنيس ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل األسارى من املسلمني بالقسطنطينية
 رعييت إال خصصت أهلكم بأكثر ذلك  بنيأنفسكم األسارى ، ومعاذ اهللا بل أنتم احلبساء يف سبيل اهللا ، واعلموا أين لست أقسم شيئاً

وأطيبه ، وأين قد بعثت إليكم فالن بن فالن خبمسة دنانري ، ولوال أين خشيت أن حيبسها عنكم طاغية الروم لزدتكم ، وقد بعثت إليكم 
  ).السالمفالن بن فالن يفادي صغريكم وكبريكم وذكركم وأنثاكم ، وحركم ومملوككم ، مبا يسأل به فأبشروا مث أبشروا و

أعطهم : (  إليهم عبد الرمحن بن عمرة لفك أسرهم وقال له  أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيزعندما وقع بعض املسلمني يف األسر بعثو
إنك إمنا ! إنك ما فاديت به املسلم فقد ظفرت به ! فو اهللا لرجل من املسلمني أحب إيل من كل مشرك عندي !! لكل مسلم ما سألوك 

  .١)إلسالمتشتري ا

 
  .)٨٣٢ـ ٢/٨٣١(  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق١
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حكى القاضي أبو بكر ابن العريب أن بعض امللوك عاهد كفاراً على أن ال حيبسوا أسرياً ، فدخل : ( ٢وقال ابن النحاس رمحه اهللا أيضاً
أسرية فأبلغ صاحبك خربي ، فلما اجتمع به وجتاذبا ذيل  إين: رجل من املسلمني جهة بالدهم فمر على بيت مغلق ، فنادته امرأة 

 انتهى اخلرب إىل هذه املرأة فما أكمل حديثه حىت قام األمري على قدميه وخرج غازياً من فوره ومشى إىل الثغر حىت أخرج األسرية احلديث
  ) .واستوىل على املوضع 

مخسني غزوة ، ونظري هذا ما حكاه القرطيب يف تارخيه عن املنصور بن أيب عامر ومل يكن يف امللوك القائمني باألندلس مثله ، غزا نيفاً و
ولدي أسري يف بلد من : ومل ؟  قالت : حزينة ، قال  وأنا باكية، والناس يفرحون  أنت: وملا وصل املنصور إىل مدينته تلقته امرأة فقالت 

  .بالد الروم ، فسري العساكر لوقته راجعة إىل البالد حىت أحضروا ولدها 
  ).، وأثام على إعزاز دين اإلسالم رضوانه التام يف دار السالمفرحم اهللا تلك األمم اخلالية بتلك اهلمم العالية 

ونصب عليها اانيق ، ونقب صورها ، وطرح فيه احلطب والنار ، إىل أن ادم ، ودخلها " الرها " وغزا عماد الدين زنكي رمحه اهللا 
  .فحارم ونصر اهللا املسلمني فغنموا وسبوا وخلصوا منها مخسمائة أسري

لعماد الكاتب أن السلطان صالح الدين األيويب رمحه اهللا  خلص من األسرى يف وقعة حطني سنة ثالث ومثانني ومخسمائة أكثر  وذكر ا
  .من عشرين ألف أسري ، وأسر من الكفار مائة ألف أسري 

  ... هذه سري أجدادكم وهذه مآثرهم وأجمادهم فجددوا عهدها يا شباب اإلسالم
  ...  نومكم ، وانفضوا عنكم غبار الذل ، وارفضوا عيش اهلوان  هبوا منيا شباب اإلسالم
  ...  أحيوا يف نفوسكم عزة هذا الدين ، أحيوا فيها احلمية هلذا الدين ، أحيوا فيها خنوة العرب وشهامتهم يا شباب اإلسالم
  ... لتذهب األرواح دون األعراض ،  ولترق الدماء لتغسل العار يا شباب اإلسالم

  
  لة ال تدك بغري زخات الرصاصجذر املذ

  واحلر ال يلقي القياد لكلِّ كَفَّاٍر وعاصي
  وبغري نضح الدم ال ميح اهلوان عن النواصي

   
  

   اخلالديزعبد العزيأسامة بن : وكتبه 
  

  

                                                                                                                                                                                
  . )٢٨٢٢( رقم   سنن سعيد بن منصور١
  .)٨٣٣ـ ٢/٨٣٢(  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق٢

 

אא  ٣٥ א



א 

  : : املقصد الثاني من مقاصد اجلهاد املقصد الثاني من مقاصد اجلهاد 
  ))٣٣//١١((الدعوة إىل اهللا الدعوة إىل اهللا 

  : سالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعداحلمد هللا رب العاملني ، والصالة وال 

   الشيخبقلم
  بن ناصر الرشيدعبد اهللا

وإدخال الناس يف دين اهللا سبحانه ، وبذل املؤمنني نفوسهم يف سبيل أن فإنَّ من مقاصد اجلهاد يف سبيل اهللا الدعوةُ إىل اهللا ،   
  .يدخل الناس اإلسالم

ملشركني بالقتال ودعوم إىل اإلسالم ، مما أمجعت عليه األمة دون خمالٍف يعرف يف وهذا احلكم احملكم الواضح ، من وجوب ابتداء ا
 وسراياه القدمي ، وصحت به النصوص العامة كالنصوص اليت قدمناها ، أما النصوص اخلاصة يف القضايا اجلزئية من غزوات النيب 

الصحابة والتابعني وأمراء املسلمني يف القرون املفضلة مث من بعدهم يف صر ، وكذا ما بعده من جهاد أن حتوبعوثه إىل البالد فأكثر من 
األعصار املختلفة ، دون أن خيتلف فيه اثنان ، وما فتحت املشارق واملغارب ، وال دخلت العراق ومصر والشام واملغرب وأكثر ما 

  .إال بالقتال واجلهاد يف سبيل اهللايسمى اليوم بقارة أفريقيا واألندلس وتركيا وبالد املشرق األدىن يف اإلسالم 
وملا انتشرت اهلزمية العقدية يف األعصار املتأخرة ، نبتت نوابت أحدثت يف الدين أقواالً كثرية ، وأدخلت فيه ما استطاعت من دين 

 الطلب الذي يتضمن جهاد: النصارى وعقائدهم ، ومن نظريات الغربيني الكفرة وأفكارهم ، وكان مما أنكروه من الدين وتنصلوا منه 
ابتداء الكفَّار بالقتال ، وأن تشهر سيوف التوحيد على أهل التنديد تدعوهم إىل الدخول يف دين اهللا عز وجل ، وتقودهم إىل اجلنة 

  .بالسالسل
نة ويكون الدين ﴿وقاتلوهم حىت ال تكون فت: واألدلَّة من الكتاب والسنة على نقض ما زعموه أكثر من أن حتصر ، فقد قال عز وجل 

﴿وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا فإن انتهوا فال عدوان إالَّ : وقال كله هللا فإن انتهوا فإنَّ اهللا مبا يعملون بصري﴾ ، 
امة ، نكرة يف سياق نفي فهي ع" فتنة " والفتنة الشرك ، فأمر اهللا عز وجل بقتال املشركني حىت يزول الشرك وقوله على الظاملني﴾ 

 كله هللا ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  الدينويكون: وقوله ويكون الدين هللا عام يف الدين كله يف التعبد واحلكم ، وقد أكّده يف قوله 
يت يستمر فإذا كان بعض الدين هللا وبعضه لغري اهللا وجب القتال حىت يكون الدين كله هللا ، وقوله فإن انتهوا ، بين الغاية ال: رمحه اهللا 

فال عدوان إال على الظاملني ، دال مبنطوق احلصر على قتال الكفار ألم ظاملون ، ومبفهومه على أنَّ رفع القتال ال : القتال إليها ، وقوله 
ا ألنى مفهومما يسمه مفهوم اإلثبات يف يكون إالَّ بارتفاع الظلم ، وداللة مفهوم احلصر من داللة املنطوِق ال املفهوم على الصحيح ، وإن

 نفِسها ، فهو أقوى من املنطوِق ارد الجتماع الداللتني فيه ومن هذا الوجه كان احلصر مجلة احلصر ، وإن كان منطوقًا للنفي يف اجلملة
  .من أساليب التوكيد

اقعدوا هلم كل مرصد فإن فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم و﴿: وقال عز وجل 

حيث وجدوا ، وأخذهم وحصرهم فأمر بقتال املشركني  ﴾تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم إنَّ اهللا غفوٌر رحيٌم
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خلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة ف: والقعود هلم بكل مرصد ، فهو عام يف مجيع األحوال واألوقات واألماكن ، مث قال 
  .، فأمر بترك القتال عندئٍذ

﴿قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسولُه وال يدينون دين احلق من : وقال سبحانه وتعاىل 
يؤمنون من صيغ العموم ، وذكره الذين ال :  واالسم املوصول يف قوله الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون﴾

ألهل الكتاب يدخل فيه من باب األوىل كل كافر ، وجعل الغاية يف هذه اآلية إعطاء اجلزيِة ويف السابقة االنتهاء ، فصح رفع القتال 
 وحنو ذلك ، على أنَّ الغاية يف عنهم بأي من الغايتني ألن الغاية مطلقة ال تعم ، وهذا هو احلكم يف كل حكٍم يغيى بغايتني كعدة احلامل

اآليتني السابقتني هلذه اآلية داخلةٌ يف هذه اآلية ألنَّ انتهاءهم عن كفرهم يوجب رفع حكم القتال بارتفاع الوصف الذي علِّق به القتال 
  .هنا فهو كما لو غُيي احلكم بذلك

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا ﴿: ل ، وقا ﴾يا أيها النيب جاهد الكفَّار واملنافقني﴿: عز وجل وقال 
فعم باألمر كل من يلينا من الكفَّار ، وعلّق احلكم بكفرهم فيقاتلون ما دام الوصف قائما ،  ﴾فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع املتقني

  .وم آخرون من الكفَّار فيقاتلونوال يفرغ املسلمون من قوٍم يلوم من الكفَّار إالَّ كان يليهم ق
فلم جيعل بدالً لقتال هؤالء القوم أويل ﴿قل للمخلَّفني من األعراب ستدعون إىل قوٍم أويل بأٍس شديٍد تقاتلوم أو يسلمون﴾ : وقال 

اهللا بأسه ويأمن املسلمون شر سلموا ، خبالف املعتدي فبدلُ قتاله أن يكفهالبأس الشديد إالَّ أن ي.  
خري الناس : قال أبو هريرة يف هذه اآلية  ﴾كنتم خري أمٍة أُخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر﴿: وقال عز وجل 

  .للناس تأتون م يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم ، أخرجه البخاري 
ن ال إله أُمرت أن أُقاتل الناس حىت يشهدوا أ: "وغريه من الصحابة  فيما أخرج الشيخان من حديث ابن عمر ومن السنة قول النيب 

وفيه األمر مبقاتلة الناس عامة دون ختصيص وجعل غاية ذلك أن احلديث " إال اهللا فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم
، هم وأمواهلم ، أنَّ من مل يقلها مل يعصم دمه ومالُه فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مين دماء: يدخلوا اإلسالم ، ومفهوم الشرط يف قوله 

وإذا لقيت عدوك من املشركني : "وفيه قوله احلديث " امضوا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا: "وقوله كما يف حديث بريدة عند مسلم 
، وقوله " م فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمادعهم إىل اإلسال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إىل ثالث خصاٍل 

، " بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له: "كما يف املسند وسنن أيب داود من حديث ابن عمر بسنٍد جيٍد 
  .وغري ذلك من األحاديث، " عجب اهللا من قوٍم يدخلون اجلنة يف السالسل: "ويف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

وهذه املسألة حمل إمجاٍع متيقٍّن من أهل العلم ، حكاه بعضهم صرحيا ، ودلَّ عليه التواتر العملي الذي ثبتت مبثله شعائر الدين املعلومة منه 
أهل اإلسالم دون نكٍري بل بالضرورة ، من غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعوثه وسراياه ، وجهاد أصحابه من بعده فمن بعدهم من 

  .ودون سؤاٍل أو وجوِد خمالٍف يف ذلك
وقد كتب يف هذه املسألة بعض أهل العلم بعد أن حدث هذا القول البدعةُ ، وظهرت رسالةٌ منحولةٌ لشيخ اإلسالم ابن تيمية مكذوبة 

داللة "، وسليمان بن محدان يف رسالة مساها عليه ، فانتدب مجاعةٌ من أهل للعلم للرد عليها ، منهم سليمان بن سحمان يف رسالة 
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وقد طُبعت قدميا مبكة ، ورسالةٌ لصاحل بن أمحد املصوعي ، ورسالة أليب األعلى " النصوص واإلمجاع على فرض اجلهاد للكفر والدفاع
  .املودودي ، ورد على هذا القول غريهم من أهل العلم ردودا متفرقة

 إىل فهم غلٍط لألدلَِّة اهللا اجلواب عن أصول الشبهات اليت أُوردت على جهاد الطلب وخاصة ما استندوسنجمل يف املقال القادم بإذن 
  .واهللا أعلم ، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدينالشرعية ، 

  

  مثل عامل السوءمثل عامل السوء

 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
واتبع ،  فترك العمل به    ،  تاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غريه        آه سبحانه من    فشب

واملخلـوق علـى اخلـالق      ،  هواه وآثر سخط اهللا على رضاه ودنياه على آخرته          
 ومهتـه ال    فساً وأخسها ن  وأوضعها قدراً ،  بالكلب الذي هو من أخبث احليوانات       

ه يف األرض   مطَ ومن حرصه أنه ال ميشي إال وخ        وحرصاً تتعدى بطنه وأشدها شرهاً   
وال يزال يشم دبره دون سـائر أجزائـه وإذا          ،    وشرهاً تشمم ويستروح حرصاً  ي

 وهو مـن أمهـن احليوانـات         ، إليه حبجر رجع إليه ليعضه من فرط مته        رميت
واجليف القذرة املروحة أحب إليه من اللحم       ،   وأرضاها بالدنايا ،  وأمحلها للهوان   

وإذا ظفر مبيتة تكفي مائة كلب مل يـدع         ،  الطري والعذرة أحب إليه من احللوى       
ومـن  ،   حلرصه وخبله وشـرهه       ،  عليه وقهره  ر إال ه   يتناول منها شيئاً    واحداً كلباً

 نبحه ومحل   ٍة زري  وحالٍ  دنيةٍ  وثيابٍ  رثةٍ رأى ذا هيئةٍ   عجيب أمره وحرصه أنه إذا    
  وثيابٍ  حسنةٍ وإذا رأى ذا هيئةٍ   ،  كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته يف قوته        ،  عليه  
  .ه باألرض وخضع له ومل يرفع إليه رأسه مطَ وضع له خ ورياسٍةمجيلٍة

  إعالم املوقعني عن رب العاملني                   
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  صالح العوفي  :  شعر

  

اإلسالم  حوار مع حوار مع اإلسالم            
 

ن يف عدم تضحية  فيجيبين أن سر غربيت يكمعين به اإلسالم أسأله ملاذا أصبح غريباًأهذه قصيده أخاطب فيها اهلالل والذي 
؟ فتذكرت من .. فقال يل مليار مل خيرج منه إال هؤالء,  عن محاه افذكرت له األسرى واملطاردين الذين ذادو, جلي أالشباب من 

فقال يل حرضهم على الدفاع عن محاي ودار بيين وبينهم حوار ,  رجالُ قول وفعل أم على الطريق فذكرت له ساروا معي يوماً
  .!!  هدوهو يسمع ويش

 يــوم اقبـــل الغايــب عينــي  فـعـــينه 

 رد الجــواب انغــام صــوته حزينــه   

ـــينه  ــشعـاته دف ــورك شعـ ــاهالل ن   ي

ـــوينه    ــوم تظهرع ــال نج ــالح اب   ياص

ـــه  ــسـكن خزين ــاهالل ت ـــا ي  نـجومن

ـــه  ــزْوه حزمـــه متـيـن   ياصــالح الِع

ـــه  ـــه رزين ــاهالل كلـم ـــني ي  ذكرت

  ياصــالح المـلـــيار مابـــه سـمـــينه

ــي ر ــه  ل ــأرض المدين ــاهالل ف ــٍة ي  فق

  هــذي النجــوم اللــي نـبيـــها معيـــنه 

ــه   ــك مدين ــشر ل ــشر والب ــاهالل تب  ي

ـــه    ــري ياقرين ــك إظه ـــوم وين  يانج

 ياصـــالح الممـــشى تَعـــب خابرينـــه 

 اهللا اكـــــبر يانــجوم الغـبـيــنه     

ـــينه   ـــح نـهزالمـك ـــلون ياصال  اش

 يانـجـــوم خلـيـــها ِذلُـــوِلك سفيـــنه 

 رســى طحالــب عفينــه  ياصــالح الم

 يــانجوم لغــزي بالــشعر تفهميـــنه   

 ياصـــالح المغـــزى تـــرى فاهمينـــه

ـــنه     ــد تـذكري ــي والعه ــانجوم وفِّ  ي

ــه     ــينه وزين ــم ش ــاك العل ــاهالل ج  ي

ـــينه     ـــله سن ــالح طوي ــداك ياص  مب

ــِسينَه    ــك ح ــاهالل حب ــا ي ــصِبر ان ب 

ــه   ــتِّم دين ــى م ــلى اهللا عل ــت وص  تم

ــاهالل     ــت ي ــن ان ــاد وي ــن الميع ــب ع  غاي

 ماغـبــت ياصــالح انــا بيـــن األطـــالل   

ـــال    ــال فامي ــه امي ــاطع عرض ــام س  والع

ـــال   ــس  مـاط ـــله  ب ــي ارس ــتْ بريق  خَاِف

 جـالد حـابسـها ومـن دونــها أقــفــال       

ـــخ دالل ودالل  تـــشـب ضــــوك تــطب

 لـذات شـايب تـالـي الــعمر فـعـيـــال      

 عصابٍة القـيــل قـــــــالو وال يقــال     

ـ   ــــــعل عجزو كـل فعـال      القيل نفـــ

 ياصـــالح انـــصاها ترىالـــشعرمرسال   

 سمـيت بـاهللا بــرسل اللــغز فـالـحــال         

 انِْت قريـن البــدر ِحلِّـــه وتـرحــــال       

ـــيء وظــــالل  ـــها فَ ــل مال  شــمس القواي

 نـتـهى كــل زلــــزال     الغبـن بـكـره ال  

 ِترسين راحةْ والبقيـه علـى جــــــــال        

ــي  ـــمج وزالل تَرسـ ــسفـينه فالبحرهـ  الـ

 حتــى البحــر الهــاج مافــاد محتـــــــال 

ـــرب فنجـــــال  ــه ِش ــاني فكِّت  ســهل المع

ــالَل    ــطْ وح بــتْ ر ــاني البغَ ــعب المع  ص

  مايدفن عهـودك مخائيـل وخْــــــــيال       

ــال   ــى الح ــاهد عل ــاهالل ش ــم ي ــت حك  ان

ـَّــــــــال      محمد الهادي تَــنَـادوه دج

 د فيـه ِمدخَــــــــــال    والحب هللا ما لح   

 د النجوم وِعد ماتْــِهل يـــاهـــــاللِ      ِع
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  بتصرف من كتاب أيب جندل األزدي                                                                                          

א

א (  )א

 ودعا إىل اإلسالم مل يستجب له يف أول األمر إال الواحد بعد الواحد من كل قبيلة ، وكان املستجيب له خائفاً ا بعث النيب مل 
 منه وهو صابر على ذلك يف اهللا عز وجل ، وكان املسلمون إذ ذاك مستضعفني يشردون من عشريته وقبيلته ، يؤذى غاية األذى ، وينال

منهم من يعذَّب يف اهللا ومنهم من يقتل ، فكان الداخلون يف اإلسالم حينئذ غرباء ، وكان كل مشرد ويهربون بدينهم إىل البالد النائية 
 بعثت يف أثرهم هاجرون إىل مملكة أصحمة النجاشي آِمِنني، فلما عِلمت قريش بذلك،فاحناز امل: ( يقول ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 

 بعظماء عبد اهللا بن أىب ربيعة، وعمرو بن العاص، دايا وتحٍف ِمن بلدهم إىل النجاشي لريدهم عليهم، فأىب ذلك عليهم، وشفَعوا إليه
إنه عبد اهللا، فاستدعى املهاجرين إىل : ، يقولون أن هؤالء يقولون يف عيسى قوالً عظيماً: إليهبطارقته، فلم جيبهم إىل ما طلبوا، فَوشوا 

قل له يعيد : يستأِذنُ عليك ِحزب اهللا، فقال لآلِذِن: جملسه، ومقَدمهم جعفر بن أىب طالب، فلما أرادوا الدخولَ عليه، قال جعفر
فأخذ النجاشي عوداً " كهيعص"ما تقولون يف عيسى ؟ فتال عليه جعفر صدراً من سورة : الاستئذانه، فأعاده عليه، فلما دخلوا عليه ق

اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من : وإن خنرمت، قال: ما زاد عيسى علَى هذا وال هذَا العود، فتناخرت بطارقته عنده، فقال: من األرض فقال
جبالً من ذهب ما أسلمتهم إليكما، مث : لو أعطيتموين دبراً من ذهب يقول: قال للرسولنيمث )  اآلمنون يف لسام: والسيوم (سبكم غُرم 

فأما رواية جعفر فإا عزيزة جدا رواها ابن : (قال ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية ، ) أمر فَردت عليهما هدايامها، ورجعا مقبوحني
بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد دية من أيب سفيان إىل النجاشي فقالوا : ه قالعن عبد اهللا بن جعفر عن أبي....عساكر 

ما يقول هؤالء : فبعث إلينا فقال: ال حىت امسع كالمهم قال: وحنن عنده قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلينا قال: له
: ال فقال: أعبيد هم لكم قالوا: ث إلينا رسوالً فآمنا به وصدقناه فقال هلم النجاشيهؤالء قوم يعبدون األوثان وإن اهللا بع: قلنا: قال

إن هؤالء يقولون يف عيسى غري ما تقول : فخرجنا من عنده فقال عمرو بن العاص: فخلوا سبيلهم قال: ال قال: فلكم عليهم دين قالوا
ما : من ار فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من األوىل قالإن مل يقولوا يف عيسى مثل قويل مل أدعهم يف أرضي ساعة : قال

ادعوا يل فالن القس : فأرسل فقال: يقول هو روح اهللا وكلمته ألقاها إىل عذراء البتول قال: يقول صاحبكم يف عيسى بن مرمي قلنا
نت أعلمنا فما تقول قال النجاشي وأخذ شيئا من األرض أ: ما تقولون يف عيسى بن مرمي فقالوا: وفالن الراهب فأتاه ناس منهم فقال

: أيؤذيكم أحدا قالوا نعم فنادى مناد من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم مث قال:  هذا مث قاللما عدا عيسى ما قال هؤالء مث: قال
 قد ظهر وهاجر إىل املدينة وقتل ن رسول اهللا إ:  إىل املدينة وظهر ا قلنا لهأيكفيكم قلنا ال فأضعفها قال فلما هاجر رسول اهللا 

أخرب صاحبك مبا صنعت إليكم وهذا صاحيب : نعم فحملنا وزودنا مث قال: الذين كنا حدثناك عنهم وقد أردنا الرحيل إليه فردنا قال
 واعتنقين مث دينة فتلقاين رسول اهللا فخرجنا حىت أتينا امل: معكم أشهد أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا وقل له يستغفر يل قال جعفر

هذا جعفر فسله ما صنع به : ما أدري أنا بفتح خيرب أفرح أم بقدوم جعفر ووافق ذلك فتح خيرب مث جلس فقال رسول النجاشي: قال
تغفر يل فقام رسول اهللا قل له يس: نعم فعل بنا كذا وكذا ومحلنا وزودنا وشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا وقال يل: صاحبنا فقال

انطلق فأخرب ) أي رسول النجاشي(آمني مث قال جعفر للرسول :  فتوضأ مث دعا ثالث مرات اللهم اغفر للنجاشي فقال املسلمون
 ). مث قال ابن عساكر حسن غريبصاحبك مبا رأيت من رسول اهللا 
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  אW  ..!!..!!ليت زوجي منهم ليت زوجي منهم   يايا

قائمة صور املطلوبني ااهدين الشرفاء عندما خرجت 
املنافحني عن محى الدين واملسلمني متنيت أن تلك الباقة العطرة 
ضمت صورة زوجي وامسه لننال ا شرف العمر كلنا وليس هو 
وحده ، وليفرح أبناؤه عندما يرون أنَّ أباهم أحد أبطال األمة 

 يقف وشجعاا يف الوقت الذي فيه جارهم وأبو أصدقائهم
  !!متفرجاً على أمته وال حيرك ساكناً 

بل ليحب اهللا واملؤمنون أباهم وليجعل اهللا له القبول ألن من 
ويرضي الناس عنه بل ,  أرضى اهللا هو الذي سريضى اهللا عنه

  .سيحبه اهللا ومن أحبه اهللا أحبه من يف السماوات واألرض 
  .. عندما أحبنب أمهات املؤمنني الطاهرات رسول اهلدى 

أحببنه ألنه الشجاع الذي نزل عليه جربيل عليه السالم وهو يتعبد 
يف الغار املظلم ، أحببنه ألنه الشجاع الذي بلغ رسالة ربه وقال 

أحببنه ألنه الشجاع الذي  ،)  لقد جئتكم بالذبح: ( لقريش
  ..حيتمي أصحابه بظهره إذا اشتد الوطيس 

  ..فلقد أحبه اهللا و املسلمون أمجعون 
  ..دما أحبت زوجة الصديق زوجها وعن

أحبته ألنه الشجاع الذي كان أول من آمن باهللا  عز وجل ، 
،  أحبته ألنه الشجاع الذي كان أول من يصدق رسول اهللا 

أحبته ألنه الشجاع الذي قاتل أهل الردة قتال الشجعان حىت محى 
 .اهللا به دينه

  . فلقد أحبه اهللا واملسلمون أمجعون 
 زوجة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما عمر ؛ وعندما أحبت

أحبته ألنه الشجاع الذي كان أول من فرق بني احلق والباطل ، 
أحبته ألنه الشجاع الذي ما سلك واديا إال وسلك الشيطان 

فجاً آخر ، أحبته ألنه الشجاع الذي صدع بصوت احلق راداً 
  .على أيب سفيان يف أحد 
  .عون ن أمجوفلقد أحبه اهللا واملسلم

وهؤالء هم أحباب اهللا وأحباب األمة هم ومن سار على جهم 
ذادوا عنه ، نافح كما نافحوا ، وناصر من ناصروا ،  وذاد عن ما

اهللا املسلول وأبو  هؤالء هم قادة األمة وشجعاا أمثال سيف
 بن الزبري وسعيد بن جبري وأمحد وعبد اهللادجانة والرباء بن مالك 
دين وعمر املختار ومروان حديد وخالد بن تيمية وصالح ال

ويوسف ) خطاب(وسامر السويلم  ، االسالمبويل وحيىي عياش
العيريي وتركي الدندين ، وسلطان القحطاين رضي اهللا عنهم 

  .أمجعني 
  ..هؤالء هم الذين يستحقون احملبة 

  ..هم الذين يستحقون الوفاء  هؤالء
  .هؤالء هم الشرفاء 

حنبه ، ألنه أحب اهللا ورسوله ، وأحب كل أسد منهم يستحق أن 
  ..األمة ودافع عنها 

كل أسد منهم يستحق الوفاء ألنه وىف بعهده مع اهللا ، ووىف مع 
ووىف مع أمته عندما رفع رأسها مناضالً , باتباع هديه  رسوله 

  ..من أجل دينها 
كل أسد منهم يستحق أن يصان شرفه ألنه صان لألمة شرفها 

الشريف إذا أحب وىف بكل عهد أخذه على وعزها ، فالشجاع 
خوار جبان ال يستحق شيئاً من نفسه األبية ، وما عدا ذلك ف

  .ذلك
  

*************  

 

אא  ٤١ א



 

   :جديد اإلصدارات 

لفت الشيخ أسامة حفظه اهللا يف خطابه األخري نظر أفراد األمة اإلسالمية إىل اخلطر الداهم الذي جتدد فيه بروز معامل الصراع بـني                       
كفار واملسلمني ، واملشروع الصلييب الرامي إىل إعادة احتالل بالد اإلسالم بالقوة العسكرية مرة أخرى ضمن حتالف كفري عاملي                   ال

  . تقوده أمريكا ، ولكن إىل اهلاوية إن شاء اهللا تعاىل 
رب اليت لن تستطيع األمة جتاوزها إال       كما أشار إىل تقاطع املصاحل االقتصادية مع األحقاد واألطماع الكنسية يف توجيه دفة هذه احل              

                 ا خلدمة املشروع اجلهادي ، ذلك املشروع احلضاري الكبري الذي فيه حفظ عقيدة املـسلمني ومكتـسبام املاديـة   بتوجيه طاقا
 القدمي  واملعنوية ، وأسهب الشيخ يف شرح أنّ ذلك ما يقتضيه الواجب الشرعي وهو الذي أثبتت التجارب صحته على مدار التأريخ                   

  .واحلديث 
وتطرق الشيخ إىل بعض العوائق يف هذا اال ومنها تعليق األمل على اخلونة من حكام اخلليج الذين هم يف األساس جزٌء من العدو                       

  .وصورة من صور املشكلة ، وفوق ذلك فقد أثبتوا مراراً قريباً وبعيداً عجزهم وخيانتهم وعمالتهم 
  . هاد ضد األعداء ، ألنّ القتال واجلهاد عبادةٌ نتقرب ا إىل اهللا سبحانه وفيها سعادتنا يف الدارين وحثّ بعد ذلك على استمرار اجل

 ]يا أمة اإلسالم : [ هذه أبرز معامل كلمة الشيخ حفظه اهللا واليت نشرها مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية بعنوان 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :قارئ الكرميأخي ال
عدناكم به من إخراج سيدي جيمع مجيع اإلصدارات اليت خرجت خالل الفترة السابقة ، ولقد سرنا تفاعل األخوة القراء مع ما 

يام عتبار وسوف خيرج السي دي كامالً خالل األاملوضوع وهي يف عني االوتلقينا ما كتبه البعض من مقترحات حول هذا 
  . كذلك ليعم النفع على الناس اإلنترنتعلى مادته وجتمع يف موقع واحد رفع  ، وسوف تالقادمة بإذن اهللا تعاىل

ت والتقارير اليت صدرت يف اكما ننبه اإلخوة إىل أن الة ستصدر الد األول هلا وحيتوي على األعداد العشرة األول والبيان
 نظرهم املدعومة بالكتاب والسنة ةكل من خيالف ااهدين ليقرأ وجتلك الفترة إن شاء اهللا ، وندعو القراء الكرام إىل إيصاله ل

  .وأقوال األئمة ، ولكي ال يلتبس على الناس أمر ااهدين وهدفهم من جهادهم 
بقي أن ننبه إىل أن األعداد اليت ستصدر من الة سرياعى فيها اخلطوط حيث لن يوضع فيها إال خطوط الويندوز واليت تتوفر يف 

ضافة إىل أننا سنخرجها على صيغة إ األجهزة كي نتفادى األخطاء اليت تقع ملن ليس لديهم اخلطوط املستخدمة يف الة ، مجيع
  . إكروبات كما هي العادة يف كل عدٍد وإصدار 

ه والسالم ونشكر لكم التفاعل والتواصل ، جعلنا اهللا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ويل ذلك والقادر علي
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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احلمد هللا وحده والصالة والسالم على                                             

 : من ال نيب بعده أما بعد
اليوم إذا قرنه مبا كانوا عليه قبل عام أو عامني   يرة  فإن املتأمل حلال أهل اجلز    

 هلم بفضل من اهللا ومنة مث بفضل اجلهاد وإقامة          غرياً كثرياً حصل  تلريى أن   
 .شعريته بني الناس 

فقد كان الناس من قبل يف خوف شديد من املباحـث ومرتزقـة النظـام         
ويضنون أم يعلمون كل شيء وأن آل سلول ال يعجـزهم شـيء وال               
يستطيع أحد الفرار منهم فضالً عن مناوأم وقتاهلم ، وكان الناس ينظرون            
بعني الشفقة لكل من يفكر يف اهلرب من آل سلول إذا استدعته مباحثهم ،            

وكان حينها من حيمل    ..!! مل تتعب نفسك سلّم هلم وارتح       : ويقولون له   
 !!توجس مفرط السالح نادراً بل شاذاً وينظر الناس إليه باستغراب شديد و

وما إن انبثقت جذوة اجلهاد وقامت سوقه إال وبدأت الناس تتغري ، فليس             
 النـاس   نظـر كل من طلب سلّم ، وال كل مطارد مقبوض عليه ، بل وي            

للمطلوبني بإكبار وملن يسلم نفسه بالشفقة والعتاب ، وأصـبح النـاس            
ا بدالً من حيملون السالح أكثر من ذي قبل ، وكثُر عدد املطلوبني وأصبحو   

 وهم يف ازدياٍد يوماً بعد يوم فلله در اجلهاد الـذي  أضعاف إىل   ١٩كوم  
جعل جيالً من أهل اجلزيرة العربية يتحرر من ذلِّ العبودية آلل سـلول إىل        

 كتب عليكم القتال وهو كره لكم :عبودية اهللا الواحد القهار وصدق اهللا 
ى أن حتبوا شيئاً وهو شـر       وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم ، وعس        

  لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  صفر١ – عشر الثالثالعدد 
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فراق األحباب شديد على النفس ، وأشده        
ما يكون فراقاً إلخوان الشدائد ، ورفقـاء درب اجلهـاد ،         
فرحم اهللا أبا حازم وأسكنه يف عليني ، ومكّننا من الثأر لدمه     

 ممـن اصـطفاهم اهللا      ودماء مجيع إخواننا ومشاخينا وقادتنا    
 .واختذهم شهداء 

لقد كان األخ خالد بن علي حاج من األبطال الذين أفنـوا            
أعمارهم يف قتال الكفار ، وهذا الصنف من الناس موعودون 

ومن يقَاِتلْ ِفي : ( وعداً إهلياً كرمياً قاله تعاىل يف سورة النساء 
     وفَس ِلبغي لْ أَوقْتِبيِل اللَِّه فَيِظيماًسراً عِتيِه أَجؤن النساء)(ف :

 فهذه البشرى من اهللا تسلّي نفوس املؤمنني عند       )٧٤من اآلية 
فقد ااهدين ورحيلهم إىل حيث الكرامة والزلفـى لـدى          

 .الرب الكرمي سبحانه وتعاىل
فاملوت ال يدع بشراً إال زاره وأذاقه من كأسـه ،           

 قبل الوفـاة ؟      ولكن الشأن يف حال العبد امليت كيف كان       
 وكيف مر عليه املوت ؟  وما حاله بعده ؟   

أما املوفقون فهم الذين هداهم هللا لدينه ، وحتقيق توحيده ،           
والكفر بكل طاغوٍت من دونه ، مث اصطفاهم للجهـاد يف           

 .سبيل اهللا ونصرة الدين واملستضعفني من املسلمني 
والسعداء جداً هم الذين اختـذهم اهللا شـهداء ،          

ولئك الذين ال جيدون من أمل املوت إال كمس القرصة كما           أ
ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهم الذين ميوتون  
أشرف امليتات وأعزها عند أهل األرض كلـهم مؤمنـهم          
وكافرهم ، إا امليتة يف ساحات املعارك ، وحتـت األويـة            

وأمـا بعـد    والرايات ، وبني طعن القنا وضرب السيوف ،    
ملوت فلهم احلياة الطيبة ، والنعيم املقيم ، والدرجات العلى          ا

من اجلنة ، فارزقنا اللهم شهادة يف سبيلك ، تكرمنا ـا يف           
 .قتاٍل ترضاه ومتكّن به لإلسالم والسنة 

إنّ مقتل األخ ااهد خالد حاج وأخيه إبـراهيم املـزيين           
م علـى  رمحهما اهللا إمنا يدفعنا إىل مزيٍد من اإلصرار والعـز        

مواصلة الطريق واالستمرار على نفس الدرب حىت يبلغنا اهللا         
نصر دينه أو نلحق بإخواننا الذين سبقونا باإلميان واجلهاد ،          
وإنه حلدثٌ يكشف بعمٍق مدى اخليانة والعمالة والكفر الذي 
تلبست به هذه احلكومة املرتدة ، وسعيها املكشوف خلدمة         

 والربيطانيني الذين مل خيفوا     الصليبيني واليهود من األمريكان   
فرحهم واستبشارهم ذا احلادث اإلجرامي الشنيع ، كيف        
ال يفرحون وهم يرون سقوط بطٍل من أبطال اإلسالم طاملا          
صمد يف وجه جنودهم ، وحرس أعدى أعـدائهم يف هـذا     
الزمان وهو الشيخ أسامة حفظه اهللا ونصره ، ال سيما وأم           

ن جنوداً يف قتال ااهدين فقـد       يف بالد احلرمني ال خيسرو    
كفاهم هذه املهمة آل سلول بتجنيد عساكرهم وشـرطهم         
وقوام األمنية ملثل هذه املهام احلقرية اليت سيندمون كـثرياً          
على توليها نيابة عن الصليبيني ، لذا فإننا ال منل من تكـرار           
التحذير واإلنذار هلؤالء اجلنود والضباط الذين يبيعون دينهم        

رٍض من الدنيا قليل ، وخنوفهم من أليم عقاب اهللا وبطشه           بع
الذي جيريه على أيدينا وأيدي املؤمنني وكيف شاء سبحانه         
وتعاىل ، ونعدهم بأن جرائمهم يف حق اإلسـالم واجلهـاد           
وااهدين لن تنسى وستبقى إىل أن نوفيهم جزاءها أشد ما          

 .يكون اجلزاء وأنكاه حبول اهللا وقوته 
عمة اهللا وفضله على ااهـدين أن ثبـت         إنّ من ن   

للناس صدق وعوِدهم ، وأنّ أقوالَهم مل ختذهلا قط أفعالُهم ،           
طة االمتحان  وأما طول الطريق ، وتأخر النصر نوعاً ما فمح        

قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإلَّا ِإحـدى         ..، وفرصة التمحيص    
   ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسالْح       ذَاٍب ِمـنِبع اللَّه كُمِصيبأَنْ ي 

  ِإنا معكُم متربصونَِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا 
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 حاول أحد املنافقني املعدودين سابقاً من الرموز        - بإذن اهللا    –يف حركة مكشوفة وغري جمدية       §
ه حيث عقد عدة لقـاءات يف منـاطق         حتسني صورته وذلك بإقامة محالت دعائية ملنهجه ومواقف       

خمتلفة من اجلزيرة جيتمع فيها ببعض الشباب ، وأخذ يثين فيها على الشيخ أسامة نصره اهللا ، وعلى ااهدين يف الشيشـان                 
 من حقيقة مواقفه اخلبيثة جتاه اجلهاد وااهدين يف         وأفغانستان وفلسطني ، وعلى ااهدين يف جزيرة العرب دون استحياءٍ         

ظهرها إال يف جمالسه اخلاصة عند من يثق فيه اجلزيرة ويف غريها واليت ال ي. 
اخلداع الذي يستخدمه شيخ السوء هذا بدأ ينكشف يوماً بعد يوم ، وينكشف معه املدى املنحط يف األساليب اليت كان يتعامل ا     

ون بعد فترة أنه كان جيندهم حلساب وزارة الداخليـة ،  هذا الرمز مع الشباب الذين حيملون توجهاً طيباً حنو اجلهاد ، حيث يدرك 
 ... ....... ) الشيخ ( تلك الوزارة اليت يشمئز الشباب من ذكر امسها فضالً عن التعامل مع أحد املنتسبني إليها ولو كان يسمى 
هل :  الستة والعشرين وقال أحد الشباب يقول صعقت حينما دخلت على هذا املنافق فأخرج من جيبه صوراً للمجاهدين املطلوبني

من هذا الذي أمامي ؟ : تعرف أحداً منهم ؟ وأخذت أومهه أين أتأمل يف الصور بينما أنا يف احلقيقة مندهش وحمتار يف نفس الوقت 
 . حني يعرضون الصور يف التحقيقات و انصرف ذهين مباشرة إىل صور احملققني وكالب املباحث

ق برناجماً لزيارة ااهدين املسجونني يف سجون الطواغيت  حملاولة التأثري عليهم وصدهم عن سبيل               ويف نفس الوقت أعد هذا املناف     
 . اهللا وعن اجلهاد وبرفقته نائبه والناطق الرمسي باسم مشروعه 

 ، متاماً مثلما    واجتهاداً يف حتسني صورة هذا الرمز لدى شرحية الشباب مسح الطويغيت حممد بن نايف له بسبه يف االس وانتقاده                  
حممد يف حق هذا الرمز ، ولكن غاب عن بال هؤالء أنّ الشباب يف اجلزيرة لديه من الوعي ما يستطيع به متييـز                    نايف وابنه   يفعل  

 .الصادق من الكاذب ، ومرت جتارب جتاوزها الشباب جبدارة وأثبتت مناعتهم من التأثر مبثل هذا النوع من الرموز 
 

وكان السـؤال   ! ) اإلرهاب( أحد السياسني متحدثاً عن ظاهرة      ) ١ب  غص( استضافت قناة    §
هل القضاء على اإلرهاب سيكون قريباً ؟ السؤال ليس منطقياً بقدر           : األول الذي سأله املذيع     

واملهم أن اجلواب جاء على غري ما يشتهي املذيع الذي يدرك ) طوال العمر يف معصية اهللا ( ما هو رغبوي يعرب عن أحالم       
أن بقاءه يف الواجهة مرهون مبدى قدرته على استغفال الناس ، وتلقينهم ما يريد آل سلول أن يلقنوهم إياه ، حيث قـال     

إن القضاء على اإلرهاب ليس قريباً وغري ممكن على املدى القريب واملتوسـط ، وأشـار إىل تصـاعد                   : هذا السياسي   
يف تصاعد ،  وإىل وجود القيادة حرة طليقة حترض !) اإلرهاب ( لى أن العمليات اجلهادية بعد غزوة منهاتن مستدالً ا ع

وتشجع ، هنا بالطبع ثارت ثائرة هذا املذيع العميل وقطع احلديث على الضيف وقال بلغٍة مغرورة إن اإلرهابيني حماصرون 
عد ذلك يف غري طائـل  ومضيق عليهم وإن القضاء عليهم قريب جداً وحاول أن يستنجد بالضيف اآلخر ليستمر اجلدل ب              

حيث فات الثالثة مجيعا ومن وراءهم أن دين اهللا باٍق وحزبه هم املنصورون وأن اإلرهاب الذي يقصدونه ال ميكن أبداً أن 
 :  يهزم ، نعم نقوهلا بكل ثقة واطمئنان 

ــا   ــتغلب ربه ــخينةُ أن س ــت س  زعم
 

 ولَـــــيغلنب مغالـــــب الغـــــالبِِ 
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خالد بن علي حاج رمحه اهللا اغتالته يد الكفر اآلمثة اليت هلا أشباه وأمثـال يف  / ااهد البطل   §
 .كل أرض يعيش فيها جماهد صادق حيمل سالحه لرفع راية الدين ونصرة املستضعفني 

هذه اليد مل جتد شيئاً تتقرب به للطواغيت ، وأسيادهم الصليبيني أفضل من هذا الدم الطاهر الذي فـرح                   
إننـا  : عن مقتل األخ خالد حاج    ) اك سترو   ج( بسفكه أعداء اهللا من اليهود والنصارى ، حىت قال وزير اخلارجية الربيطاين             

في حني حتاشت بعض الصحف ذكـر هـذا         فسعداء ذا اإلجناز ونقلت هذا التصريح اإلذاعة السعودية يوم الثالثاء املاضي            
التصريح املشني كجريدة الرياض مل جتد بعض الصحف يف نقله أي غضاضة بل لسان حاهلا يقول إن هذا الكالم يعترب مصدر                     

إن مثل هذه التصرحيات حتمل دالالت معبرة ملن مل يزل يف قلبه شك ، أو على عينه غشاوة يدرك      ،  ومة العميلة   هلذه احلك فخر  
من خالهلا طبيعة الصراع بني ااهدين يف اجلزيرة وبني النظام السعودي الكافر الذي يقف موقف املدافع عن مصاحل الصليبيني               

رحم اهللا أبا حازم وتقبله يف عليني ، لكم كان يتمىن هذا املصرع اهلين يف أبياتـه     ،  ييب  لعدو الصل مسخراً إمكانيات األمة هلذا ا    
  قب ميدان القتالع              ما على الدنيا حسوفة       :  اليت سارت ا الركبان 

  الـيا صناديد الرج              ما على الدنيا حسوفة      
  يم اخللد نالـمن نع            ِسعد من نال الشهادة        
 ه رب اجلاللـيكرم             نان اخللد  دارهـيف ج      

             

، يت نييورك وواشنطن اليت نفّذها ااهدون بعد غزوتفجريات مدريد املباركة تعد من أقوى العمليات §
سبانية أدى إىل فوز اجلنـاح املعـارض        ق وفوري على مسار االنتخابات األ     يوكانت نتائجها ذات تأثري عم    

الشتراك أسبانيا يف احلرب على العراق ، وبعد فوزه مباشرة أعلن رئيس احلزب أن أسبانيا سوف تسحب قواا من العراق مبجرد حلول 
 ذلك إعالن هندوراس وعدة دول أخرى كانت حتت القيادة  لنقل السلطة إىل العراقيني ، وتبع الكافرةاملوعد الذي حددته األمم املتحدة 

: األسبانية يف العراق العزم على القيام مبثل تلك اخلطوة واالنسحاب من العراق مما شكّل ضربة قوية للحكومة األمريكية حىت قال بوش  
 إن القرار الذى اختذه رئيس الوزراء      :سفيلد  إن انسحاب أسبانيا من العراق يعين انتصار القاعدة ، كما قال وزير الدفاع األمريكي رام              

ويف إطار حتقيقاـا  ،  القوات األسبانية من العراق سيكون نكسة للواليات املتحدة بسحب' خوسيه لويس ثاباتريو'األسباىن املنتخب 
كومة املرتـدة يف جزيـرة   حول احلادث تذكرت أسبانيا أا لن جتد أوىف من آل سلول لذا طلبت املساعدة يف جمال التحقيقات من احل     

أن السلطات األسبانية تعودت على مثل هذه الطلبات مـن احلكومـة          ) ٩٢٤٠(العرب ، وذكرت جريدة الشرق األوسط يف عددها         
 .املرتدة  
التبديلُ والتغيري واالنتكاس مظاهر مل خيلُ منها صف جماهد ، ووِجدت يف أفضل اجليـوش ، وخـري                   §

أن حيدث مثل ذلك يف زماننا هذا ، ورأينا ورأى الناس مناذج متعددة ، ميحص اهللا ا                 القرون ، فليس غريباً     
الصفوف ، ومييز اخلبيث من الطيب ، ومن الواجب يف مثل هذه األحوال فضح املنافقني ، وكشف عوارهم حىت يبطـل اهللا كيـدهم                

حسن ( وامسه  ) أيب علي الطائفي    ( ٍد من هذه النماذج يكىن بـ       ويكون الناس منهم على بينة ، وقد تواترت األخبار املؤكدة عن واح           
 قضية الصواريخ املشهورة والـيت حـبس    -هـ ١٤١٨أحد الذين جاهدوا يف البوسنة سابقاً ، وأسر يف سجن الرويس عام       ) احلارثي

  التقى بالضابط احلكمي الذي نسق –خ  بعد وساطة من قبل أحد املشاي–ذا الرجل ؛ ه  - من الشباب ااهد يف البوسنة    بسببها كثري 
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له لقاًء مع الفويسقة حممد بن نايف أمثر عن عقد اتفاق بينهما يقوم مبوجبه احلارثي مبحاولة التأثري على الشباب ااهد ، وصدهم عن                       
اع األول عشرةَ أشخاص ، سبيل اجلهاد ، وإقناعهم باللقاء مبحمد بن نايف وقد حصل ذلك فعالً حيث مت إىل اآلن لقاءان ضم االجتم                  

لتسهيل مهمة تنقله ، كما صرفت له مبالغ مالية طائلة ) جيب ( واالجتماع الثاين ثالثني شخصاً ، وقد زود هذا اخلبيث بسيارة جديدة 
ىل جتميع عـدٍد مـن   يوزعها على الشباب الذين يستطيع التغرير م ، سواًء كانوا جماهدين حقيقة ، أو ادعاًء حني تعييه احليلة فيلجأ إ      

          م كانو متأثرين بفكر اجلهاد والتكفري ، وأظهرون للفويسقة أأحدث مشـاريع هـذا      ، و م استجابوا هلذا العميل اجلديد      الشباب ي 
الذي ظهر مع الشيخ أسامة والشيخ أبو غيـث بعـد غـزويت    ) أبو سليمان املكي ( اخلبيث هي السعي يف تسليم ااهد خالد احلريب  

هذا األسلوب حياول الفويسقة حممد بن نايف تطبيقه يف كل املنـاطق  ، ويف وقته  ) السي إن إن      (  نشرته   ك وواشنطن يف شريطٍ   نيوور
ااهدون ملثل هذه األحداث بعـني الثقـة    ، وينظر  لن تزيده إال رهقاً بإذن اهللا      واملدن بعد أن استفاده أبوه من زياراته لتونس ، واليت         

 املظلم القريب الذي سيحيق بكل خائٍن هللا والرسول ، وكل مواٍل للصليبيني ، أو مداهٍن للحكام املرتدين مـن آل       واالطمئنان للمصري 
 هم للظامل على ظلمه ، وتلطّخسلول ، كما ينظرون بعني الشفقة إىل هؤالء املغفلني الذين ينسون أن الناس لن تنساهم ، ولن تنسى إعانت

 .م البشعة يف حق الشعب املغلوب على أمره ، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون أيديِهم وصفحاِتهم باجلرائ
يف لقاء مليء باملغالطات والسفه السياسي أجري مع وزير الدفاع لدى آل سلول والذي ال جييد محل                  §

لة اليت يتمتع ا هو     البندقية فضالً أن يكون قائداً عسكرياً على قواٍت مسلحة ، كشف سلطان عن مدى العما              
 ، وهذا هو نص ما قاله أرميتاج نائب وزير اخلارجية عالقتنا ممتازة وجيدة: وإخوانه حينما سئل عن العالقات السعودية األمريكية فقال 

ويف سؤال عما   [ األمريكي أعقاب تفجري احمليا املبارك ، وأوردت جريدة اجلزيرة تقريراً صحفياً عن األسئلة اليت وجهت له فكان منها                   
إذا كانت اململكة قد قطعت شوطاً كبرياً يف مكافحة اإلرهاب ومالحقة اتمعات اإلرهابية يف أعقاب مقتل اليمين خالد بـن احلـاج     

 قد !!من اإلرهابيني الذين خالفوا الدين والوطنية % ٨٠أن نسبة أكثر من !!  حنمد اهللا ... الذي قيل أنه قائد القاعدة يف السعودية قال 
ولكن !! وحنن مستعدون أن نساعدهم ونؤيدهم      !! ولكن البقية الباقية عليهم أن يسلموا أنفسهم وأن حيترموا بلدهم           .. قضي عليهم     

أن ما يتعلق باحلاج اليمين اجلنسية الذي قتل ، فهو شخص مطارد وحـاول أن  : األمر الثاين !! ... جيب أن يكفوا عن إيذاء املسلمني    
لكن الذي أشري إليه أن هناك بعـض الصـحف   ..!! اهللا سبحانه وتعاىل أوقعه بني رجال األمن وقتله خري له ولغريه      .. يكون ذا قيمة    

أن هناك رجالً يسمى عبدالعزيز املقرن وأنه حلَّ حمل احلاج ، وهذا أمر ال جيوز من صحيفة سعودية تبث         !! أشارت بكل أسف وأدب     
..!! وليس عندنا إطالقاً رجل يدعى أنه يقود إرهاباً يف هذا الوطن أبداً     .. الم يعترب كذب يف كذب      ألنَّ هذا الك  ..!! مثل هذا الكالم    

وال خيفى على القارئ الكرمي األغاليط اليت وقع فيها هذا الرجل التافه الذي يتكلم يف أمر العامة ، ولتعلم مدى سفاهته تأمل ما قاله                        ] 
على كل حال املرأة حمل احترام وتقدير وهي اآلن عندنا أذكى : [ يف جملس الشورى حيث قال عن املرأة ملا سئل عنها وعن مشاركتها        

 !!]  ولدينا حوايل أربعة ماليني سيدة بني العلم والعمل وهن حمل التقدير والعناية !! من الرجل 
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     : السادسالناقض    

سالم على إمام املرسلني ، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين احلمد هللا رب العاملني ، والصالة وال  
 :، أما بعد

فقد ذكر اهللا عز وجل من صفة الكفَّار استهزاءهم بدين اهللا عز وجل ورسله وآياته ، وحكى عنهم ذلك يف غري موضع من  
رين ومنذرين ويجاِدل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق ﴿وما نرسل املرسلني إالَّ مبش: كتابه ، فحكى استهزاءهم بآياته 

يسمع آيات اهللا تتلى عليه مثَّ يصر مستكربا كأن مل يسمعها * ﴿ويل لكل أفَّاك أثيم : ، وقال واتخذوا آيايت وما أُنِذروا هزوا﴾ 
: ، وذكر استهزاءهم بنبيه صلى اهللا عليه وسلم ك هلم عذاب مهني﴾ وإذا علم من آياتنا شيئًا اتخذها هزوا أولئ* فبشره بعذاٍب أليم 

﴿وإذا رأوك إن يتِخذُونك إالَّ هزوا أَهذا : ، وقال ﴿وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إالَّ هزوا أهذا الذي يذكر آهلتكم﴾ 
﴿ولقد استهزئ : رسل وليس مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وحده فقال ، وبين أنَّ استهزاء الكفَّار كان جبميع الالَّذي بعث اُهللا رسوالً﴾ 

وما يأتيهم من نيب * ﴿وكم أرسلنا من نيب يف األولني : وقال برسٍل من قبلك فحاق بالَّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون﴾ ، 
 .يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون﴾وما *  ﴿ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني :، وقال إال كانوا به يستهزئون﴾ 

، فإنَّ االستهزاء كفر مغلّظٌ وقع فيه أكثر األولني ، فكان كفرهم بالرد واآليات والنصوص يف ذلك أكثر من أن حتصر  
 .يع األمم الكافرةوالتكذيب ، أو باإلباء واالستكبار واالمتناع ، وأضافوا إليه االستهزاء بالرسل والرساالت ، وذكر اهللا ذلك عن مج

وعد اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل هذا الناقض سادس النواقض اليت مجعها يف رسالة نواقض اإلسالم ، وهو من  
 .أعظم النواقض وأغلظها وأكثرها حمادةً هللا ورسوله

وقد  ن من املنتسبني إىل اإلسالم يف القدمي واحلديث ، هي أكثر ما يرتد به املرتدو) االستهزاء(وهذه الصفة من صفات الكفَّار  
 االستهزاء وقعت زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأخرج ابن جرير وغريه بإسناٍد جيٍد عن عبد اهللا بن عمر  قصصحفظ الرواة قصة من

 وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء فقال      ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا        :قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس      : رضي اهللا عنه    
،  فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ونزل القرآن ؛  ألخربنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،  كذبت ولكنك منافق  :  رجل يف الس  

يا رسول اهللا إمنـا كنـا   :  وهو يقولتنكبه احلجارة   فأنا رأيته متعلقا حبقب ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال عبد اهللا بن عمر    
 .﴾أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم﴿: ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول،  خنوض ونلعب

 خمرج ما حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوم قل استهزءوا إنَّ اهللا﴿: ونزلت يف ذلك هذه اآليات  
ال تعتذروا قد كفرمت بعد    * ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون              * حتذرون  

 .﴾إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذِّب طائفة بأنهم كانوا جمرمني
قد كفرمت بعد إميانكم ، وكانوا مؤمنني باطنـا  : ز وجل وقد كان أولئك النفر من املنافقني مؤمنني قبل ذلك ، كما قال اهللا ع             

 .وظاهرا كما قرر وبين شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ولكن كان هلم إميانٌ ضعيف محلهم على االستهزاء
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ملستهزئون مل ويف القصة أنَّ مرتكب الكفر ال يشترط لكفره أن يعلم أنَّ فعله كفر ، وإنما يشترط أن يعلم بالتحرمي ، فهؤالء ا                   
 .يعلموا أنَّ هذا كفر ، بل ظنوا أنه ذنب من مجلة الذنوب ال خيرج من اإلميان ، ومل يقبل اهللا عز وجل منهم ذلك العذر

وفيها أن املشارك يف الكفر والراضي به واالس قائله على وجه يتضمن اإلقرار ، كلهم كفَّار ، فقد حكم اهللا يف اآلية بكفـر        
نفر اجللوس مجيِعهم ومل يستثن منهم أحدا ، مع أن املتكلم أحدهم والبقية يستمعون ، وأما الطائفة اليت يعفو اهللا عنها ، فقيل هو أولئك ال

 .رجل أنكر عليهم بعض حديثهم ، وقيل بل املراد طائفة منهم تتوب ويعفو اهللا عنها ، وطائفة تبقى على كفرها وتنافق فهي اليت تعذَّب
ن من ارتكب الكفر حبط عمله وخرج من امللة ولو كان رجالً صاحلًا ، ولو كان له من األعمال العظيمة ما ليس آلحاد وفيها أ 

املسلمني ، فهؤالء ذكرهم اهللا عز وجل باإلميان ، وقد خرجوا يف غزوة العسرة اليت كانت من أعظم امتحان اهللا عز وجل لعباده ، وقعد     
لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه ﴿: خلَّفون ، وزكَّى اهللا عز وجلَّ أهل تلك الغزوة      عنها املنافقون والثالثة امل   

 .﴾يف ساعة العسرة
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر ﴿: واجلهاد أعظم األعمال ، فقد قال اهللا عز وجل   

فإذا مل يكن إميام قبل ارتدادهم ، وجهادهم يف غزوة العسرة مانعني هلم من الكفر ، فكيف  ﴾ ال يستوون عند اهللاوجاهد يف سبيل اهللا
مبن ليس له إالَّ سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام ، وليس يفعل ذلك من ماله وال بيده ، ويتبعه ألوان املن واألذى؟ عن غري إسالٍم سبق 

 .دفع إليه ، بل هو البطر ورئاء الناس والصد عن سبيل اهللاذلك ، وال إخالٍص 
فأصحاب األعمال العظيمة ، من العلماء وااهدين والدعاة واملُنفقني ال يأمنون الكفر وال يعصمهم ما قدموه مـن أعمـال                     

  .عظيمة إذا خرجوا من امللة بقول أو عمٍل أو اعتقاٍد كفري ، بل جيعله اهللا هباًء منثورا
﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم : وأدلَّة كفر املستهزئني كثريةٌ يف الكتاب والسنة منها ما تقدم ، ومنها قوله تعاىل       

ا وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هـزو * هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني               
الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا      * قل هل ننبئكم باألخسرين أعماالً      ﴿: ، وقوله عز وجل      ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون﴾     

* أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا             * وهم حيسبون أنهم حيسنون صنعا      
وأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتلى       ﴿:  ، وقال عز وجل       ﴾ا كفروا واتخذوا آيايت ورسلي هزوا     ذلك جزاؤهم جهنم مب   

﴿ذلكم بأنكم اتخذمت آيات اهللا هزوا وغرتكم احلياة الـدنيا فـاليوم ال             : إىل قوله    ﴾عليكم فاستكربمت وكنتم قوما جمرمني    
 .يخرجون منها وال هم يستعتبون﴾

 يكون صرحيا مبينا ، وهذا كفر يف الظاهر والباطن ، يحكم فيه بكفر من قاله دون استتابة ، ويكون بلحن                     واالستهزاء 
القول الذي حيتمل أكثر من معنى ، فيكفر صاحبه باطنا وال يكفر ظاهرا بل يستحلف على قصده إن رفع إىل قـاٍض حيكـم                        

 . ملا ظهر لنا ، وإن كان قصد االستهزاء فهو كافر يف حقيقتهبالشرع ، ومعىن كفره باطنا أنا حنكم بإسالمه
وحلن القول قد يكون بكالم حيتمل االستهزاء وغري االستهزاء ، أو بكالم واضح يف االستهزاء ولكنه ال يوضـح مـا                      

الستهزاء بشخص ولكن   استهزأ به ، فيحتمل االستهزاء باهللا ورسوله وآياته وحيتمل االستهزاء بغري ذلك ، أو بكالم واضح يف ا                 
حيتمل االستهزاء بشخصه واالستهزاء بالدين ، وأكثر استهزاء املنافقني زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من حلن القول وكان           

 



 

 

٩

 
 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرفهم به ولكن احلدود واألحكام ال ترتَّل إالَّ على األمور البينة اليت يحيط ا الشـهود وتثبـت يف                      
 .﴾ولو نشاُء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول﴿: الواقع ، قال تعاىل 

ومن اخلطأ يف احلكم على املستهزئني أن يحكم بكفِر املستهزئ بأهل الدين ورجاله من علماء أو جماهدين أو متصدقني                    
 : دون التفريق بني أمرين 

 برجٍل من أهل الدين ألجل الدين ، كمن يستهزئ بالعلماء ألنهم علماُء الشريعة ، ومن           االستهزاء بالدين ، أو    : األول 
يستهزئ بذات العلم الشرعي الذي حيمله العلماء ، أو من يستهزئ بااهدين ألنهم جماهدون ، أو يستهزئ بذات اجلهـاد يف                     

 بعموم ااهدين وجبهات اجلهاد دون استثناء ، مما يتعين فيه        سبيل اهللا ، أو من يستهزئ بعموم علماء اإلسالم دون استثناء ، أو            
 .أن املُستهزأَ به هو الدين

االستهزاء برجٍل من أهل الدين من جهٍة غري دينه ، كمن استهزأ بعاٍمل أو جماهٍد يف أمٍر من صورته أو كالمه                     : والثاين   
ٍمل يرى أنه ليس عاملًا يف احلقيقة ، أو أنه عامل سوٍء من الذين حذَّر         أو حنو ذلك من العادات اليت ليست من الدين ، أو استهزأ بعا            

اهللا منهم يف كتابه ، أو استهزأ مبجاهٍد يرى أنه ليس مبجاهٍد يف احلقيقة ، أو أنَّ جهاده باطلٌ ، فهذا وإن كان يقع يف إٍمث عظيم                           
 .إىل الدينيف بعض الصور إالَّ أنه ال يكفر حىت يكون استهزاؤه راجعا 

من استهزأ باللحى ومساها مكانس ، فهو كافر دون توقف ، أما من استهزأ بلحيِة رجـٍل معـين ،                    : ومن أمثلة ذلك     
وكان استهزاؤه بصورة حليته خاصة ال بعموم اللحى أو باحلكم الشرعي يف إعفاء اللحية ، فهذا ال يكفر وإن كان قد يفسق أو                       

 .يأمث حبسب حاله
تسرع بالتكفري رد مساع االستهزاء دون االستفصال والنظر يف هذا االستهزاء إىل أي شيء يعود؟ وبأي أي شـيٍء                   فال جيوز ال  

 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  علِّق؟
 فرحان بن مشهور الرويليوكتبه 
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لقد شاهدت وشاهد غريي قوافل اجلنود العسكريني اليابانيني الذين يصلون إىل أرض الكويت غزاةً منها إىل أرض العراق املسلمة  
ة عسكرية ضخمةً لتموين العـراق وإمـداد   ختاذ أمريكا للكويت قاعدا، وشاهدت أيضاً اجلنود األمريكان الذين يخلون طبياً إليها ، و         

 ..!!اجلنود الصليبيني بكل احتياجام 
 من بالد اجلزيرة    – كما تزعم    –وهذا املشهد متكرر يف أحناء اخلليج وأرض اجلزيرة العربية حيث أن أمريكا تقود حرا ضد اإلرهاب                 

 ..لبحرين ، والربية توجه من قطر والكويت العربية فاجلوية تدار من قاعدة سلطان باخلرج ، والبحرية تدار من ا
الكويـت  ( ومن املؤسف حقاً أال نرى مقاومة وجهاداً هلذا العدوان ، وال نرى احتجاجاً على هذا االستعمار ، وخباصة أهل اخللـيج                      

 ) والبحرين وقطر واإلمارات وعمان 
قد مر عليها أكثر من العام ، وكذلك نرى أهل اليمن يف كر وفر اليوم نرى بالد احلرمني يف حرب مع الصليبيني وأذنام من آل سلول و

كأم مع القوات اليمنية العميلة اليت تساندها القوات الربيطانية وتدعمها القوات األمريكية ، ولكننا نرى أهل اخلليج يف سكون تام ، و                   
من أهل الكويت ؟ وأين أشاوس البحرين وقطر ؟ أين أهل احلميـة             ن  و بعيش املذلّة وكأن شيئاً ال يعنيهم ، وإالَّ فأين ااهد          وارضقد  

 والغرية يف اإلمارات وعمان ؟
 أمسخت العقول ، وطمست الِفطَر ؟

 !؟..أم ذهبت الضمائر احلية واإلميان الصحيح 
 ..ي أحيوا لنا ذكرى جاسم اهلاجري و أنس الكندري وسامي املطري:  إين أخصكم حبديثي هذا وأقول يا أهل الكويت

 ..واهجموا على األمريكان الذين يف بالدكم ، وعرقلوا احلمالت الصليبية اليت تأيت غازية و منصرةً لبالد الرافدين 
اتقوا اهللا يا أهل الكويت يف العراق ، واتقوا اهللا يف أنفسكم فإنَّ غضب اهللا شديد ولزوال األرض أهون عليه سبحانه من أن يـراق دم                          

 ..امرئ مسلم 
مث تنالوا الشهادة مقبلني غري مدبرين ، خري واهللا من أن تروا بالدكم وثرواتكم وخرياتكـم                 تقتلوا األمريكان ،     نْأَلَ ..  الكويت أهلا  ي

 !!ون ظروأنتم تت.. سخرت كلها من أجل خدمة الصليب 
 ..ريهم من أبطال الكويت وأشاوسها يت ؟ وأين أنتم من الشيخ سليمان بوغيث ؟ وغيأين أنتم من أيب معاذ الكو .. يا شباب الكويت

ن بطـن   ال ترضوا بالدنية يف الدين ، وقوموا إىل أسلحتكم هللا صادقني ، وأعلنوها حرباً على الصليبيني ، وعلى خدم الصليبيني فواهللا إ                     
 .. على اإلسالم واحتلت دياره وحنن ساكتون الهون ياألرض خري من ظهرها إن قُض

 البالد من ربقة االحتالل األمريكي ، وجبهادكم تتطهر األرض من رجسـهم       صادقني ، فبجهادكم تنجو    وموا هللا ق : يا شباب الكويت  
 ..ونتنهم 

 ..؛ يستبدل اهللا قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم  تقاعسالنوع ، واخلوب
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كانت أو كبريةً  على جنود الصـليب مـن   إننا نرجوا من اهللا أن يقر أعيننا ويثلج صدورنا خبرب عملياتكم صغريةً             : يا شباب الكويت  
 .األمريكان أو الربيطانيني أو اليابانيني أو غريهم من ملل الكفر 

علينا أن تـأيت مومسـات                          فعار علينا واهللا أن نرى أمم الكفر تتعاضد على املسلمني وحنن ال حنرك ساكناً وكأن شيئاً مل يكن ، وعار 
 ..!! ن أهلنا يف العراق ، ويروعن نسائنا وأطفالنا وحنن نقف من هذا كله موقف املتفرج وعاهرات الصليب يقاتلن يف أرضنا ويؤذي

 إىل قتال األعداء وطردهم من بالد املسلمني ، نيتاب والسنة الداعيال يغرنكم املخذلون املرجفون ، وعليكم دى الك : يا أهل الكويت
تكلَّف إالَّ نفسك ، وحرض املؤمنني عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد تل يف سبيل اهللا ال ا فق: وأذكركم بقول اهللا تعاىل 

 بأساً وأشد تنكيالً 
قاتلوا يف سبيل اهللا وانفروا للجهاد مجاعات وفرادى ، اقتدوا بالصادقني ااهدين ، واحذروا من القاعدين واملنافقني ، وانفضوا عـنكم               

 . ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا و.. لكم من الناصحني  فإين واهللا العار والذلَّة


 

ما الفرق بني كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبت ونصب حكام دول   : لنا أن نتساءل   [
اخلليج؟ إم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كابل وثبتوا كرزاي باكستان، هم الـذين نصـبوا     

 غريها، ومن الذين نصبوا كـرزاي الريـاض         كرزاي الكويت وكرزاي والبحرين كرزاي قطر و      
وجاءوا به بعد أن كان الجئاً يف الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانيـة                  

م الصليبيون ومازالوا يرعون هذه األسر إىل اليوم، فال فرق بـني كـرزاي   إوواليها ابن الرشيد؟    
 أَكُفَّاركُم خير من أُوالِئكُم أَم    (، قال تعاىل    )وِلي اَألبصارِ فَاعتِبروا يا أُ  (الرياض وكرزاي كابول،    

إن احلكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أمهها القضية الفلسطينية عـرب             ،   )لَكُم براَءةٌ ِفي الزبرِ   
عبد العزيـز يف  األمم املتحدة أو عرب أوامر الواليات املتحدة، كما حصل مببادرة األمري عبد اهللا بن      

بريوت ووافق عليها مجيع العرب واليت باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطني إرضـاء                
ومناصرة لليهود وأمريكا على املسلمني، هؤالء احلكام قد خانوا اهللا ورسوله وخرجوا مـن امللـة             

ء احلكام العجزة اخلونة إن الذين يريدون أن حيلوا قضايانا عرب هؤال       : وخانوا األمة، كما أقول أيضاً    
قد خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم، وركنوا إىل الذين ظلموا وضلوا ضالالً مبنيـاً، وأحسـن               
أحواهلم أم عاجزون فاسقون، فينبغي على املسلمني أن ينصحوهم، فإن مل ينتصحوا فليحذروهم             

، وال خيفى أن التربؤ     وليحذروا منهم، وجيب على املسلمني أن كذلك يتربءوا من هؤالء الطواغيت          
من الطاغوت ليس من نوافل األعمال، وإمنا هو أحد ركين التوحيد فال يقوم إميان بغريمها، قـال                 

فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الوثْقَى الَ انِفصام لَها واللَّـه               (:تعاىل
ِليمع ِميععيد األضحىأسامة بن الدن ، خطبة الشيخ (          ]).س(   
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غـريبيني  لكشف خمططات العلمانيني والت" بدرجة كافية  " كانوا يف حماضرام ويف أدبيام يتباهون بكوم العباقرة ، واألذكياء           
وفضحها وتعريتها ، فمعظم اخلطوات اليت تتخذ لنشر الفساد والسفور يف البلد كانوا يقولون أم على علٍم ا ، وعلى علـم أيضـاً                        
 باأليدي اخلفية اليت تقف وراءها ، لذا جتدهم ميلكون دائماً قوائم طويلة بأمساِء أولئك العلمانيني ، وبأمساء اللجان واجلمعيات و الصحف

ولكن يبدو أن عقوبةً ربانيةً نزلت م ؛ لنراهم . بل و أحياناً بأمساء اجلهات الرمسية اليت تسعى لتغريب اتمع ، وإخراج املرأة من عفتها 
 اليوم يطَبلُون فرحني مسرورين وهم يتخذون ساتراً ، وواجهة أمامية من قبل الطواغيت وأهل العلمنة يف حرب ديـن اهللا ، ولتمريـر                      

هذه العقوبة ما هي إال نتيجةٌ طبيعية لكل متخلٍف عن اجلهاد ، وعن الصدع باحلق . املشاريع التغريبية اليت طاملا تباهوا بكشفها وتعريتها 
 جهراً لكل ، والرباءة من الطواغيت ومن واالهم ، فهاهم اليوم يحركون ويسيرون من قبل أشد األمساء عداوةً للدين وامللة ، والكارهني             

 .معاين احلشمِة ، والفضيلة 
 

فكما تعلمون أن الرغبات الصليبية املتوافقة مع رغبات عمالئهم بعلمنة اتمع والناس بعد أن أمتوا علمنة الدولـة تسـارعت           
حدين اليت تدفعهم إىل الفداء وتريا ، وتزايدت حدا  بعد غزوة الثالثاء املبارك ، فاشتدت املطالبات الراغبة برتع العقيدة من قلوب املو     

والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم : (والتضحية واملوت من أجل هذا الدين ، إن هذه املطالب مل تكن جديدةً علينا فاهللا تعاىل يقول               
 فقد علم الصليبيون ، وعمالؤهم صعوبةَ تقَبِل األمة         ، ولكن اجلديد هو أسلوب وطريقةُ طرحها وتقدميها ،         ) عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعواْ   

لتلك املطالب خاصةً إذا كانت نابعةً من فئاٍت ليربالية أو حتررية تغريبية ، فكان ال بد من إيهام الناس أن مطالب التغريب املتلبسة بلبوس 
نها ، وهذا ما يفَسر اختيارهم ألحد اإلسالميني املُغفَّلني      اإلصالح نابعةٌ من الداخل ، و من كل التيارات و الفئات وبالذات اإلسالمية م             

رئيساً لتلك اجلمعية  ، ويفَسر أيضاً سبب ادعاء احلكومة كذباً وزوراً أن اجلمعيةَ أهليةٌ أنشأها أعضاؤها بعد موافقة آل سلول عليها ،                       
 .لوا سابقاً مع مؤمتر احلوار فهم يريدون دائماً إضفاء الصبغة الشعبية على مثل تلك اللجان ، كما فع

 
إن من أمحق ما رأيت هو ما ردده البعض مصدقني أن هذه اجلمعية قد وضعت فعالً للدفاع عن احلقوق املغتصبة ألفراد هـذه               

لقـابعني يف زنـازين   األمة املسكينة ، أو حملاسبة الظاملني املعتدين على كرامة املسلم وآدميته يف هذا البلد ، أو للنظر يف أحوال اآلالِف ا     
الظلم ، والذين ليس هلم ذنب إال توحيد اهللا ، وجهاد يف سبيله ، أو كلمة حق قالوها مل تأخذهم فيها لومة الئم ، و املتابع ولو بشكل                          
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م فهم بسيط ملا يطرحه أعضاء هذه اجلمعية من رغبات وتطلعات بل وخطط عمل ؛ جيد جبالء أن هذه األمور بعيدة كل البعد عن عقوهل
 الذي جيري كره الـدين   ١مل يفكروا ا أصالً ناهيك عن أن يتخذوها أجندة عمل ، فكيف نظن أن مرتداً زنديقاً كعبد الرمحن الراشد                  

بل كيف نتوقع    !  وأهله يف عروقه ، سوف يشهر سيفه  مدافعاً عن األبطال ااهدين الذي يقبعون يف سجون اجلزيرة ظلماً وعدواناً ؟                   
 هذا اخلليط من الزنادقة ، والرافضة ، والتحرريني ، والتغريبني مع اإلسالميني االزاميني االنبطاحيني  الذين ال ميكن أن يقولوا           أن جيتمع 

ألسيادهم الطواغيت كلمة حق ولو صغرت حبجة مصلحة الدعوة واحلفاظ على مكتسباا ، وكيف نتوقع أن جيتمعوا من أجل نصـرة           
ين للمؤمنني ليالً واراً ؟ ، إن العقول اليت تظُن خرياً يف مثل تلك اجلمعية هي عقولٌ قاصرةٌ سقيمة ال تفقه ، وال                       الفضيلة وحماسبة املؤذ  

 .متيز بني احلق والباطل ، وبني الضار والنافع 
 

 ، وعلى أمساء أعضائها ، ويكفي ملعرفة مدى اخلطر على الفضيلة الذي متثله هذه اجلمعية إلقاء نظرة سريعة على أهدافها املعلنة           
مثالً وهي كاتبة صحفية عاشت يف الغـرب عشـر   " نورة اجلميح " والذين مل خيفوا تطلعام وطموحهم يف هدم عرى الفضيلة ، فـ           

ة  إذن فقيادة املرأ٢"  سعى مثال للحصول على حق املرأة يف قيادة السياراتنبدأ من أعلى السلم كأن   نلن  ":سنوات تصرح بكل صفاقة     
وحقوق املرأة . على سلم األولويات هلذه اجلمعية اخلبيثة ، فهم يطالبون حبقوق اإلنسان ، واملرأة إنسان ، ومن حقوقها أن تقود السيارة 

يف نظرهم من الصعب أن تتم يف جمتمٍع الرجل فيه أقوى لذا فإن إلغاء القوامة للرجل على املرأة فيما يبدو أمر سيكون مطروحاً يف درجة   
 أي يف   أقوىالرجل فيه    ه من الصعب على املرأة احلصول على هذه احلقوق بدون متابعة يف جمتمع            نإ" :  درجات هذا السلم ، تقول       من

 املمارس ضد املرأة ، وهذا يعـين يف         - املزعوم   – ، ومن أهداف اللجنة أيضا إلغاء التمييز بني الرجل واملرأة ، و إلغاء التهميش                "نزاع  
صول املرأة يف كل ميدان وجتول ، وأن تنخلع من عفتها وفضيلتها ، وتقول أيضاً أن من أهدافها حماربـة قضـية تعـدد     نظرهم ، أن ت   

 .إىل آخره من األهداف املعلنة فيما خيص قضية املرأة وما خفي كان أعظم  .. الزوجات أو على األقل التقليل منها 
 

من دعا إىل مساواة بني جنس الرجل       ل  بالفوارق بني الرجل واملرأة ، وأن ك      م  التاوجوب اإلميان   وأشري هنا إىل أن الدين جاء ب      
 ، ذلك داللة صرحية واضـحة  وقد دل الشرع على وجنس املرأة أو فضل جنس املرأة على جنس الرجل فقد كفر مبا أنزل على حممد ،             

الـذَّكَر  ولَيس  : ( وقال تعاىل   .) ِمن أَمواِلِهم     بعضهم علَى بعٍض وِبما أَنفَقُواْ     الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه       : (  ىلقال تعا 
عين هذا مطلقـاً   ، ولكن ال ي)اللّه عِزيز حكُيم ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ و   : ( ، وقال تعاىل     )كَاُألنثَى  

إهانتها أو حتقريها ، بل كرمها اهللا باإلسالم وأوجب تكرميها ، و حفظها ، وصيانتها ، والعناية ا ، حىت عن األعني واألبصار ، وتلك                   
ها عن كتـاب  و اهللا هي حقوقها اليت ننادي ا واليت ما ذاقت املرأة الويالت يف بالد املسلمني املختلفة إال حينما تركتها ، وميمت وجه   

 .اهللا شطر منحطِّ األفكار القادمة من الغرب والشرق 
 

                                                   
 .برز ممثلي اجلناح الليربايل يف اجلمعية وهو أحد أ هذا املنحل هو رئيس حترير جريدة الشرق األوسط 1 
 ) .ميدل ايست أون الين ( هذه التصرحيات واليت بعدها من موقع  2
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ومن حقوق اإلنسان اليت يدندنون حوهلا نشر فكرة التسامح ، و االنفتاح ، وحرية األديان ، فمن اضطهاد اإلنسان عندهم أن             
دينة مثالً فال مانع من أن يلعـن الصـحابة ،   متنعه من ممارسة كفره وشركه أمام الناس ، يف أطهر البقاع قداسة على وجه األرض كامل        
 .اليت يفيت ا علماء دار اإلفتاء املقننة ويدنس البقيع مادام الالعن واملدنس إنساناً ميارس حقوقه املكفولة بالقانون أو بالشريعة 

 
يخططُ العدو من ورائها ، هذه أيها األحبة بعض احلقوق واألهداف اليت صرح ا بعض أعضاء هذه اجلمعية ، وهي تكشف ما 

واحلمد هللا أا باتت مكشوفة عند الطيبني من الناس حىت من عامتهم الذين انكشفت هلم هذه األوراق مباشرة حلظة صدور قرار املوافقة         
ة الدفاع عن على إنشائها برغم كل اهلالة اإلعالمية اليت حاول الطاغوت إضفاءها عليها ، فالناس مازالت تذكر كيف طورد أصحاب جلن

احلقوق الشرعية ، وكيف أودعوا السجن بضع سنني ، وكيف فُِصلوا من وظائفهم وجرموا بفتاوى رمسية ، رد إعالم عن نشأِة تلك 
اللجنة ، والناس أيضاً شاهدت بأم أعينها وبعد ساعات قليلة من إعالن املوافقة على اللجنة السابقة كيف قام النظام بسجن و اعتقـال             
كل من فكر بإنشاء جلنة مماثلة ، أو حىت تعاطف معهم ، بالرغم من كوم من املدافعني عن الدولة يف وسائل اإلعالم واملنافحني عنـها        

 . جداً وهللا احلمد واملنة فسقوط هذه اللجنة كان سريعاً.  ، وكتابام بأقالمهم
 

         بغري ما أنزل اهللا ، وال تتم و احلاكم مرتد كافر ، فمن أوىل               حكمونوأخرياً فنحن نؤمن أن حقوق املسلم ال تكتمل والناس ي 
حقوق املسلمني أن تحكَّم فيهم الشريعة بإمام مسلم عادل ، وأن يعبدوا اهللا ويقيموا شعائره ال خيافون يف ذلك لومة الئم ، لـذا فـإن    

ن احلقوق ال تنبثق أنظمتها من قـوانني الشـرق ،           كذلك فإ . العمل يف الفروع قبل ضبط وإصالح األصول غايةٌ يف الغباء والسذاجة            
 .    من كتاب اهللا ومن سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم والغرب ، ومن دساتري هيئة األمم الكافرة ، بل تنبع صافيةً عذبةً
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 استشهاد خالد حاج واملزيين:املوضوع

 هـ٢٦/١/١٤٢٥:                     التأريخ              صوت ااهدين يف جزيرة العرب     
 

 




 ﴾  وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياٌء ولكن ال تشعرون ﴿
ـ كان ااهد خالد علي حاج رمحه اهللا خارجاً ملهمٍة له وكان معه األخ إبراهيم املزيين ، ويف ه١٤٢٥ / ١/ ٢٤يف عصر يوم االثنني 

 وحيتفظ ااهدون -أثناء ذهام حصل هلم اشتباك مع القوات العميلة أدى إىل استشهاد األخوين يف احلال حيث أخذوا على غرة 
 وكشفت هذه احلادثة عن اجلنب واخلوف لدى قوات -ا يف حينها بإذن اهللا بتفاصيل احلدث إىل وقت الحق ألسباب أمنية يعلن عنه

النظام وحذرهم من مواجهة ااهدين وحماولة أخذهم غيلة وبدون اشتباك لعلمهم مدى بسالة ااهدين وشجاعتهم اليت كشفت عنها 
 .املواجهات السابقة ؛ وأم ال يرضون الدنية يف دينهم

 وكذلك لدى وزارة C.I.Aخوة املطلوبني لدى املخابرات األمريكية  اليمين أحد اإلمألخ خالد علي حاج أبوحازومما جيدر ذكره أن ا
 مطلوباً لدى عمالء أمريكا ، وقد سبق له أن شارك يف القتال مع اإلمارة اإلسالمية يف ٢٦الداخلية ، وقد أعلن امسه ضمن قائمة الـ
اس الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا ، وشارك أيضاً يف مهام أخرى داخل أوروبا وجنوب أفغانستان ، وكان يف فترة ماضية من حر

 .  إبراهيم املزيين على يد املرتزقة من قوات النظام العميل هشرق آسيا إىل أن نال الشهادة يف سبيل اهللا مقبالً غري مدبر هو وأخو
ألمن والطوارئ واملباحث من عدم التعرض للمجاهدين ، ألن استهدافهم وااهدون ذه املناسبة جيددون حتذيرهم ألفراد وضباط ا

والنكاية م يف منازهلم أو يف مقرات عملهم أمر يف غاية السهولة إالّ أنه ليس من سياسة ااهدين اآلن ، ولكن هذا ال يعين حبال أن 
 .جراحة ااهدين غري قادرين على الرد وبقوة على من نال منهم بقتل أو أسر أو 

واأليام حبلى باألحداث ولسوف يلقن ااهدون أعداء اهللا من مرتزقة املباحث والطوارئ درساً لن ينسوه بإذن اهللا يف أي مواجهة تكون 
يف املستقبل ألن ااهدين لديهم من القدرة واإلمكانية ما جيعلهم قادرين على الرد وبقوة على كلِّ من وقف يف وجوههم دفاعاً عن 

 .ليبيني الص
  وأهاليهم ، وكل من يهتم بأمر ااهدين يف – حنسبهم كذلك و ال نزكي على اهللا أحداً –ونرفع مواساتنا وعزاءنا ألسر الشهيدين 

ادةً يف استشهاد األخوين خالد حاج وإبراهيم املزيين حيث أما ممن أبلى يف سبيل اهللا بالًء حسناً ، وال يؤثر مقتلهما على ااهدين إالَّ زي
نتقام ممن ظلمهم ، ونذكر املسلمني بأن عز اإلسالم وجمده ال يأيت إالَّ بتلك الدماء الطاهرة داً يف العزائم لألخذ بثأرهم واالاحلماس وتوق

   .الزكية اليت تسفك من أجل إعالء راية الدين ، وإقامة شعائر اإلسالم يف األرض
 ﴾ وإنَّ جندنا هلم الغالبون إم هلم املنصورون  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني   ﴿

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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معـه ألـف    متجهني إىل مكة ألداء العمرة وكان        وصحابته   يف العام السادس اهلجري ويف شهر ذي القعدة خرج النيب            
كُنا أَلْفـاً   ":  عن عبد اهللا بن أىب أوىف       وفيهما " كانوا ألفاَ وأربعمائة   ": ، وعنه فيهما     الصحيحني عن جابر   كما يف ،   ئةومخسما
 فإن جابر بن: قلت: قال. مخس عشرةَ مائة: كم كان الذين شِهدوا بيعةَ الرضوان؟ قال     : قلت ِلسعيد بن املسيب   :  قال قتادة  ،" وثَالمثائة

 . أم كانوا مخس عشرة مائة، هو حدثين يرمحه اهللا أوهم: ، قال كانوا أربع عشرةَ مائة: عبد اهللا قال
 ". وقد صح عن جابر القوالِن" :يقول ابن القيم رمحه اهللا

 تركت كعب بـن  إين: ، فقال ، أتاه عينه ، حىت إذا كان قريباً من عسفان بني يديه عيناً له ِمن خزاعةَ يخِبره عن قريش     النيب  بعث  
: ، وقال   أصحابه   ، واستشار النيب   ، وهم مقاِتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك       ، ومجعوا لك مجوعاً     قد مجعوا لك األحاِبيش    يلُؤ
، أم   تكُن عنقاً قطعها اهللاُ   جييئوا، وإن    رين حمروبني ، قعدوا موتو   ، فإن قعدوا    هؤالء الذين أعانوهم فَنِصيبهم    يأترون أن ِمنيلَ إىل ذَرار    "

 ؟ "، فمن صدنا عنه قاتلناه ترون أن نؤم البيت
 ، فقال النيب   ، قاتلناه  ، ولكن من حال بيننا وبني البيت       ، ومل جنئ ِلقتال أحد     ، إمنا ِجئنا معتمِرين    اُهللا ورسولُه أعلم  :  فقالَ أبو بكر  

 :"وا إوحذاًفَر."  
،  ، فدعا عمر بن اخلطَّاب ِليبعثه إليهم  أن يبعثَ إليهم رجالً من أصحابهأحب رسولُ اِهللا فلما اقترب من مكة وفزعت قريش لرتوله 

، وإنه مبلِّغٌ ما  ، فإن عشريته ا    ، فَأَرِسلْ عثْمانَ بن عفان      إن أوذيت   كعب يغضب يل    مبكة أحد من بين    ؛ ليس يل   يا رسولَ اهللاِ  : فقال
فدعا رسولُ اِهللا      أردت ،   عفان ا مل نأِت لقتال    ": ، وقال  ، فأرسله إىل قريش     عثمانَ بناراً    أخربهم أنمم إىل    ، وإمنا جئنا عهوادع ،
ِبرهم أن اهللا عز وجلَّ مظِهـر       ، وخي  ، ويبشرهم بالفتح   ، فيدخلَ عليهم   ، ونساًء مؤمناتٍ    رجاالً مبكة مؤمنني   وأمره أن يأيتَ  ،   "اإلسالم

 أدعوكُم   رسولُ اهللا    بعثين: أين تريد ؟ فقال   : ، فمر على قريش ، فقالوا      ، فانطلق عثمان   ، حىت ال يستخفى فيها باإلميان      دينه مبكة 
، وقام إليه أبانُ بـن   ، فانفُذْ ِلحاجتك  مسعنا ما تقُولُقد: ، فقالوا ، وإمنا جئنا عماراً ، وأُخِبركُم أنا مل نأِت ِلقتال إىل اهللا وإىل اإلسالم   

، وقال املسلمون قبل     ، وأردفَه أبانُ حىت جاء مكة      ، وأجاره  ، فحمل عثمانَ على الفرس     ، وأسرج فرسه   ، فرحب به   سعيد بن العاص  
: فقـالُوا ، " ما أَظنه طَاف بالبيِت ونحن محصورونَ" :، فقال رسولُ اهللا  خلَص عثمان قبلنا إىل البيت وطاف به      : أن يرِجع عثمانُ  

 أمـر   يفواختلط املسلمون باملشركني    " ، أالَّ يطُوف ِبالْكَعبِة حتى نطُوف معه        به يذَاك ظَن ": وما مينعه يا رسول اِهللا وقد خلَص ؟ قال        
،  ، وصاح الفريقاِن كالمها    ، وتراموا بالنبِل واِحلجارة    ، وكانت معركة   يق اآلخر ، فرمى رجلٌ من أحد الفريقني رجالً ِمن الفر         الصلح

وعزم على  " ال نربح حىت نناجز القوم    : "فقال،   عثمانَ قد قُِتلَ  سفريه   أن   ، وبلغ رسولَ اِهللا      وارن كُلُّ واحٍد ِمن الفريقني مبن فيهم      
،  - ١ة على املـوت ي ويف روا- ، فبايعوه على أالَّ يِفروا  وهو حتت الشجرةإىل رسول اِهللا    ، فثار املسلمون     دعا إىل البيعة  القتال ، و  

 ."هِذِه عن عثْمان": ، وقال  بيد نفسهفأخذ رسولُ اهللا 
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 .، فبايعه املسلمون كُلُّهم إال اجلد بن قَيٍس  ِللبيعِة حتت الشجرةوكان عمر آِخذاً ِبيِد رسول اهللا 
 .ي، وكان أولَ من بايعه أبو ِسنان األسِد وكانَ معِقلُ بن يسار آخذاً ِبغصنها يرفَعه عن رسول اهللا 

 .، وآِخِرهم ، وأوسِطهم  أول الناسيف،  وبايعه سلمةُ بن األكوع ثالثَ مرات
هللا فيهم آيات تتلى إىل يومنا هذا وسميت تلـك  ر املسلمون وتبايعوا على املوت أو على عدم الفرار وأنزل اانعم من أجل رجل واحد ث     

، وها حنن اليوم " أنتم اليوم خري أهل األرض"البيعة ببيعة الرضوان وبشرهم اهللا باجلنة وكانوا خري أهل األرض كما يف صحيح البخاري         
اهيم ه إبـر  يااهد خالد حاج وأخ   يف جزيرة العرب يتجرب طواغيت آل سعود ويتجرأ جند الطاغوت أعوان الصليبيني على قتل القائد                

 وسنأخذ بثأرهم وإين على يقٍني بأن ااهدين قد عزموا على مناجزة القوم وعلى عدم الفرار بـل      اًهم هدر ؤاملزيين وواهللا لن تذهب دما    
 أمحد الدخيل   –   تركي الدندين  – يوسف العيريي    –خالد حاج   (وعلى املوت عسى اهللا أن يرضى عنهم واأليام حبلى فدماء ااهدين            

 . لن تذهب باان بل ستبقى وقوداً للمعارك ، وزاداً للطريق ، ونوراً للمجاهدين ، وناراً على املرتدين والصليبيني) وغريهم ......
، وبايعهم على  م على املوِت وربما بايعه ، احلرِب على أال يِفروايف يبايع أصحابه  النيبكان : "يقول ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 

، وبايع نفراً من     ، والتزاِم طاعِة اهللا ورسوله     هم على التوحيد  ، وبايع  ، وبايعهم على اِهلجرِة قبل الفتح      اجلهاِد كما بايعهم على اإلسالم    
 ."أصحابه أال يسألوا الناس شيئاً

قصة عكرمة بن أيب جهل ) ١٢-٧/١١( رمحه اهللا يف البداية والنهاية   والبيعة على املوت من األمور املشروعة كما مر وقد ذكر ابن كثري           
 اهللا  قاتلت رسولَ : يب جهل يوم الريموك   قال عكرمة بن أ   : قال. قال سيف بن عمر عن أيب عثمان الغساين عن أبيه         : "يوم الريموك فقال  

ه:   يف مواطن وأفر منكم اليوم؟ مث نادىموضرار بن األزور يف أربعمائة من وجوه   احلارث بن هشاممن يبايع على املوت؟ فبايع ع ،
 وقد ذكر الواقدي ، وقُِتل منهم خلْق منهم ضرار بن األزور  ، فقاتلوا قُدام فسطاط خالد حىت أُثبتوا مجيعا جراحا        املسلمني وفرسام 

ادفعها إليه، فلمـا    : ت إىل أحدهم نظر إليه اآلخر فقال      وغريه أم ملا صرعوا من اجلراح استسقوا ماء فجيء إليهم بشربة ماء فلما قرب             
 ". مجيعا،  ، فتدافعوها كلهم من واحد إىل واحد حىت ماتوا مجيعا ومل يشرا أحد منهم ادفعها إليه: دفعت إليه نظر إليه اآلخر فقال

ى ومسمع أكثر من ألٍف من الصحابة بينهم وقد أوردت هذه القصة لتأكيد مشروعية البيعة على املوت فقد عقدت هذه البيعة على مرأ              
 : "مائة من أهل بدر وقائد اجليش يومئذ خالد بن الوليد ومل ينكر أحد منهم على عكرمة بل أقروه على فعله يقول ابن كثري رمحـه اهللا          

 من الصحابة منهم مائة  ألف رجل- جيش املسلمني بالريموك  -إم قالوا كان يف ذلك اجلمع       : إسناده عن شيوخه  بقال سيف بن عمر     
 ".من أهل بدر

 مع تلك اموعة الفريدة  ؛وحديث مع املؤمنني    ، كله حديث عن املؤمنني      – بيعة الرضوان    –هذا الدرس   : "يقول سيد قطب رمحه اهللا    
 تلـك   ؛م فيهـا    ويده فوق أيديه  ، وشاهدها وموثقها    - بعلمه   – حتت الشجرة واهللا حاضر البيعة       السعيدة اليت بايعت رسول اهللا      

 لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُـوِبِهم :              اموعة اليت مسعت اهللا تعاىل يقول عنها لرسوله         
إنين ألحاول اليوم من  و..." .أنتم اليوم خري أهل األرض:" يقول هلااهللا ومسعت رسول .. فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَتحاً قَِريباً 

 عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية اليت شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكرمي من اهللا العلي العظيم               وأربعمائةوراء ألف   
وهو يتجـاوب مجيعـه   ؛ ود يف تلك اللحظة وضمريه املكنون أحاول أن أستشرف صفحة الوج. إىل رسوله األمني عن مجاعة املؤمنني      

 من حال وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً. ..عن أولئك الرجال القائمني إذ ذاك يف بقعة معينة من هذا الوجود        ، بالقول اإلهلي الكرمي    
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 وحيدد املكان الذي كانوا     ،لقد رضي عنهم     :يقول اهللا عنهم  ، بأشخاصهم وأعيام   ، أم هم   ، أولئك السعداء الذين يسمعون بآذام      
، يسمعون هذا من نبيهم الصادق املصدوق . .  ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة : واهليئة اليت كانوا عليها حني استحقوا هذا الرضى، فيه 

 . . على لسان ربه العظيم اجلليل 
، يف ذات نفسـه  ، التبليغ الذي يشري إىل كل أحد ؟ ة القدسية وذلك التبليغ اإلهلي    تلك اللحظ  - أولئك السعداء    -كيف تلقوا   ! ياهللا  

 ! وعلم ما يف نفسك فأنزل السكينة عليك !  وأنت تبايع حتت الشجرة ، أنت بذاتك يبلغك اهللا لقد رضي عنك أنت :ويقول له
؟  يف هذا العمـوم      ألست أطمع أن أكون داخالً     :يقول يف نفسه  . فيسعد  . . اللّه وِلي الَِّذين آمنواْ      : إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع     

وأولئك الرجال ؟  أن أكون من هؤالء الصابرين أرجوألست  :يقول يف نفسه. فيطمئن ..   ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين  : ويقرأ أو يسمع
 !  ورضي عما يف نفسه،وعلم ما يف نفسه ! لقد رضي عنه  :بلغه وي، واحدا أن اهللا يقصده بعينه وبذاته واحداً. يسمعون ويبلغون 

 ! إنه أمر مهول ! يا هللا 
حاً قَِريبفَت مهأَثَابو ِهملَيةَ عِكينلَ السفَأَنز ا ِفي قُلُوِبِهمم ِلمِة فَعرجالش تحت كوناِيعبِإذْ ي ِمِننيؤِن الْمع اللَّه ِضير اً  لَقَد  .. 

 وعلم ما يف قلوم من كظم النفعاالم جتاه ، وعلم ما يف قلوم من الصدق يف بيعتهم  ،علم ما يف قلوم من محية لدينهم ال ألنفسهم          
 .  طائعني مسلمني صابرينوضبط ملشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول اهللا ، االستفزاز 

تضفي على تلك القلوب احلارة املتحمسة املتأهبة ، م السكينة نازلة يف هينة وهدوء ووقار ذا التعبري الذي يرس.. نزل السكينة عليهم    أف
 ." وارتياحاً وطمأنينةً وسالماًبرداً، املنفعلة 

 :وإنين أسأل كلَّ مسلٍم يقرأُ هذا الكالم فأقول
 عمر عبد الرمحن يف سجون أمريكا؟الشيخ أين حنن من 
  هاجر العراقي يف سجون أمريكا؟ااهد أيبن ااهد رمزي يوسف ووأين حنن م

 وأين حنن من علماء املسلمني املأسورين يف سجون الطواغيت واملرتدين؟ وأين حنن من أسرانا يف غوانتانامو؟
 وأين حنن من بقية املستضعفني من املسلمني الذين يقبعون خلف األسوار؟

 !! من رسول اهللا - عثمان بن عفان -احد ياهللا بيعةٌ على املوت وعلى عدم الفرار من أجل رجل و
 !!وقتالنا اليوم وأسرانا باملئات واآلالف وال تتحرك فينا شعرةٌ وال نبايع هللا بيعة صادقة نكفر ا خطايانا

 أين الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ؟ أين شباب اإلسالم؟
 أين الذين يثأرون لدينهم ولعرضهم وإلخوام وألمتهم؟

 !! وأُخذت ديارنا وحنن سادرون غافلون مشغولون ونبينا يننا وسب ربنا حورب د
 !!وقُتل أبطالنا وأخيارنا وحنن ساكتون  !!وأُخذت أموالنا وحنن الهون

 !!.فإىل مىت يا أمة اإلسالم؟ إىل مىت؟ إىل مىت؟
¦¦¦¦¦¦
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 بداهللا بن حممد الرشودع: بقلم الشيخ  

 
 :  ١قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                   
أشرنا يف العدد املاضي إىل أمهية التفريق يف االسم واحلكم بني املرتدين واخلوارج والبغاة ، وأن عدم العلم بالفرق بينها هو             : تتمة   1

الذي هيأ فرص التلبيس للمنافقني من محلة العلم يف زماننا ومن قبل زماننا ، على اجلهلة واملقلدة الذين كثرياً ما يعريون ااهـدين                     
بينما لو تأملت حقائق الشراع وقواعده لرأيت أقرب الناس لتطبيقها والتقيد حبدودها هم ااهدون يف         بقلة العلم والتعجل يف األحكام      

 مع بقاء تعرضهم لألخطاء اليت ال يسلم منها سوى أنبياء اهللا لكنها أخطاء ال خترجهم من دائرة الطائفة املنصورة الناجية خبالف سبيل اهللا
طوام ضلّال القوم الذين يقذفون باألحكام جزافاً من غري مستند شرعي منضبط فكثرياً ما يعتمدون على التهويل والتعيري والتنفري ، سنة                    

صلحني يف كل زمان ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره ويظهر دينه وينصر أولياءه ، ولذلك فلو تأملت واقع الطواغيت وعمالئهم          أعداء امل 
من مشايخ السوء  وجنودهم من العسكر مث عرضت أفعاهلم وأقواهلم ومواقفهم على الكتاب والسنة بفهم السلف رمحهم اهللا لرأيـت                     

ل سعود فال خيفى على من له أدىن إملام بسرية الصحابة مع املرتدين أن آل سعود قد ارتكبوا من النواقض                    عجباً ، فأما الطواغيت من آ     
واملكفرات ماال يقارن بشناعته ووضوحه وظهوره ما ارتكبه مرتدو زمان أيب بكر رضي اهللا عنه فال خيلو االمر من إلزام أحد الفريقني                      

 : بالضالل واخلطأ 
  حينما قاتلوا من أقر بالشهادتني وأتى جبميع شرائع الدين سوى الزكاة       - وحاشاهم   – رضي اهللا عنهم     إما أبو بكر والصحابة    •

 .اليت امتنعوا عن دفعها مع إقرارهم بوجوا وتأوهلم الفاسد املعتمد  يف نظرهم على نٍص قطعي يف منعها  
 والتحوط اخلارجي االمتناع عن تكفري من    -حد زعمهم على  -وإما مشايخ السوء والضاللة اليوم الذين بلغ م الورع والتقى            •

فتح على األمة كل أبواب الردة والرذيلة من قنوات وقوانني فضالً عن منعهم كل من دعا لدين األنبياء واملرسلني وحربه ومطاردته بل                      
يف حني تتبجح صحافتهم امللعونـة      وقتله والتشهري به والتشنيع على من ترحم عليه بل ووصمه بأبشع األوصاف ونبزه بأشنع األلقاب                

 .وإعالمهم املأفون بتبجيل كبار طواغيت العامل وملحدي الكتاب والسياسة مما ال خيفى إال على مطموس البصرية مظلم السريرة 
جوب قتله  فها هو مثالً حممد علوي مالكي يطوف األرض ويدنس البيت احلرام مع أنه مرتد ال عهد وال ذمة وال أمان ، وال يشك يف و

إال من ال يعرف من دين اإلسالم شيئا قط أو منافق مكابر ناهيك عن تركي احلمد الذي يرقع له بعض خوارج الدعاة ويتأولون إلحلاده 
 .الصراح ماال يتأولون عشر معشاره ملواقف ااهدين املشرقة إن كان بعضها حيتاج لتأويل 

 على الصليبية املنصرة املفسدة ديانا وأضفوا عليها من عبارات التبجيل ، واإلعظام ما ال وكم أدمى قلوبنا تباكي إعالم آل سعود امللعون
  .جيوز إطالق بعضه حىت على كبار أئمة الدين واملصلحني

 



 

 

٢٠

                                                                                                                                                                                        

 
 

طون  تبجيله وتعظيمه ثياباً للردة وخيواهلالك اآلخر من أكرب ملحدي العصر نزار قباين الذي بقي إعالمهم أياماً كثرية ينسج من عبارات   
سطوراً من الكفر يف حني يتراقص إعالمهم طرباً وفرحاً وسروراً عند موت أو مقتل أحد خيار رجال هذا الدين كاإلمام  محود العقال                       

 ..والشيخ ااهد يوسف العيريي والقائد خالد حاج وغريهم الكثري الكثري 
  .وما هذه األمثلة إال قطرة من حبر فجورهم فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

وجتد لألسف بعض محلة العلم يسلّط نقده ومهزه وملزه على إصدارات ااهدين وكتابام يف حني مل نسمع منه كلمة واحدة قـط يف                    
منـافقني  نقد اإلحلاد والفجور الذي متوج به حبار القنوات وسود الصحفات وعفن الكلمات من أعداء اهللا من سالطني وحـداثيني و                   

 .لفحسبنا اهللا ونعم الوكي
فال شك إذاً عند املنصف  العارف حبدود الشارع أن حكومة آل سعود حكومة مرتدة جيب على كل من يؤمن باهللا واليوم اآلخـر أن           
يسلك معهم ما سلكه أبو بكر والصحابة رضي اهللا عنهم مع مرتدي زمام وجوباً عينيا حىت يطهر اهللا منهم جزيرة العرب ويكـون                       

خيهم الذين يدافعون عنهم ماال يدافعون أقل من عشر معشاره عن ذات اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم ،                    الدين كله هللا ، وأما مشا     
فرب ساب هللا ورسوله يلتمس له أولئك الضالل أنواع األعذار والتربيرات وانتحال أقبح صور التأوالت بينما الذي يتكلم عن جرائم                    

ت فتجدهم يقذفونه بأوجع الصفات غري متحرين األعذار والتربيرات فجعلوا للحكـام            هؤالء السالطني وكفريام ولو بأيسر الكلما     
آل سعود  : " املرتدين حرمة أعظم من حرمة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، أرأيت لو أنّ خطيباً أو حماضراً أو كاتباً قال                       

فهؤالء ال شك أم قد     !يوخ الدولة وعباد املادة منه ومن مقولته ؟؟       فماذا يا ترى سيكون موقف ش     "  والشيطان وجهان لعملة واحدة     
ارتكسوا يف الفتنة ودخلوا مذهب اخلوارج من أوسع أبوابه وأقوى أسبابه ، بل إم واهللا أحرى حلوقاً يف احلكم بالرافضة الذين قـال                       

  -:فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ار على قتال املسلمني ، والرافضة يعاونون الكفار على قتال املسلمني ، فلم يكفهم أم ال                واخلوارج مع هذا مل يكونوا يعاونون الكف      " 

 هـ.ا" يقاتلون الكفار مع املسلمني حىت قاتلوا املسلمني مع الكفار ، فكانوا أعظم مروقاً عن الدين من أولئك املارقني بكثري كثري 
رة العربية إذ إن البغاة مسلحون خيرجون على إمام مسلم بتأويل سائغ جيـب          وأما البغاة أخي فال مثال هلم اليوم يف واقع اجلزي          -

بسببه عقد صلح شرعي بينهم وبني اإلمام حيث جيب عليه أن يزيل املظامل املوجودة ويقوم األخطاء الواقعة اليت سببت قيام هذه الطائفة         
 .املسلحة

عة املسلمني ، وهذا غري واقع اجلزيرة اليوم ألن املقاتلني فيها           وإذا فعل اإلمام ذلك وجب حينها كف السالح والدخول يف مجا           -
اليوم جماهدون خرجوا على طاغية مرتد مبدل للشرع مغري للدين ، ممكن للكافرين ، فقتاهلم له مشروع بل واجب حىت تزول الفتنـة                       

وم به املسلم يف قتال أولئك املرتدين املـال         ويكون الدين كله هللا وجيب على كل املسلمني النهوض معهم مبا يف اإلمكان وأفضل ما يق               
والنفس مجيعاً والواجب على كٍل حبسبه فاهللا اهللا أيها املسلمون ال يستخفنكم الذين ال يوقنون وال يضـلنكم املنـافقون وال خيطفـن             

 أبصاركم كثرة سواد اادلني عن الظاملني 
 ال ختش كثرم فهم مهج الورى     وذبابه أختاف من ذبان  -
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فإذا تقررت هذه القاعدة ، فهؤالء القوم املسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوٍم كفار من النصارى واملشركني ، وعلى قـوٍم                      
 وليس فـيهم مـن   ٢  ، ويعظمون الرسول ١ ينطقون بالشهادتني إذا طلبت منهم –وهم مجهور العسكر    –منتسبني إىل اإلسالم    

، وللصاحلني من املسلمني عنـدهم      ٤ ، واملسلم عندهم أعظم من غرية      ٣يصلي إال قليل جداً ،وصوم رمضان أكثر فيهم من الصالة         
، لكن الذي عله عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثري من شرائع       ٦ ،وعندهم من اإلسالم بعضه وهم متفاوتون فيه         ٥قدر

 ،  كل من قاتل على دولة املغول عظموه وتركـوه وإن             ٧ ها ، فإم أوالً يوجبون اإلسالم وال يقاتلون من تركه          اإلسالم أو أكثر  

                                                                                                                                                                                        
كما يف األعراف ويوسف والنحل والروم وسـبأ وغـافر          " ولكن أكثر الناس ال يعلمون      " بل كم يف القرآن من قوله تعاىل         -

 .  واجلاثية 
وإن تطع أكثر من يف األرض يضلون "اشارة إىل أن كثرة السواد ليس حبجة قطعاً على احلق إن مل يكن أحياناً دليالً على ضده                -

 ".كثر الناس ولو حرصت مبؤمنني وما أ" " عن سبيل اهللا 
 
  -:تأمل جيداً أوجه التطابق بني سرية عسكر التتار باألمس وعسكر آل سعود اليوم فمنها تلفظهم بالشهادتني ومنها أيضاً 1
  -: ، وليس هذا مربراً للتغاضي عن النواقض اليت يقعون فيها ومنها أيضاًأنه يوجد فيهم من يعظم الرسول  2
 .وم عند كثري منهم أعظم من الصالة وهذه ظاهرة اليوم يشهد بوقوعها كثري ممن عاشرهم تعظيم الص 3
أما هذه فلألسف أن من جند التتار من يفضل ذا الشعور على كثري من جنود آل سعود الذين أصبحوا يعظمـون الصـليبني مـن             4

بون لنجدة أي صلييب يصاب ببعض األذى يف جزيـرة العـرب   أمريكان وبريطاينني أعظم من اهللا ورسوله فضالً عن املؤمنني فهاهم يه        
وتتكالب قطاعام العسكرية يف انتشال جيفهم وإنقاذ جرحاهم عندما  يضربوم أولياء اهللا ااهدين بينما يهلك املئات من املسـلمني         

اق سجن احلائر الذي ذهب ضحيته أكثر     سواًء من جماهدين أو غريهم وال خيظون بأبسط هذه اإلسعافات واالهتمامات وما حادثة احتر             
 وال غريها عشر معشار ما يلقاه       ة ومخسني من املسلمني ببعيدة عن أذهان الكثريين و مل تلق عناية شعورية وال إعالمية وال طبي                همن مائ 

 الصليبيون ا هلالكون يف أحد عمليات ااهدين األشاوس فحسبنا اهللا ونعم الوكيل        
بني لإلسالم من التتار أنظر كيف يعريون الصاحلني قدراً ال جتده اليوم عند عساكر آل سعود الذين أشبه مـا يكونـون                    أولئك املنتس  5

 بل ويعاملوم واهللا بأبشع مما عامل به      الغربةيف زمن    باملتخصصني يف سجن وتعذيب وقتل وتشريد الصاحلني املقتفني أثر رسول اهللا            
 فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، بل لو رأيت أضخم سجون آل سعود اليـوم            صحابة رسول    من    الزمان   أبو جهل لعنه اهللا مسلمي ذاك     

 شبابه وخنبة أفراده ، وأظن كل عارف بسجوم يكاد جيزم أن ال يوجد ا ملحـد                 ي صفوة اتمع وصاحل    من  معظم سكاا  تلوجد
 .ود  أحد مرتدي آل سعضواحد اللهم إال يكون سجن العتدائه على عر

 .سيتبني لك يف الكالم اآليت ما يدل على أن عساكر آل سعود ليس عندهم من اإلسالم إال بعضه  6
وهذا واقع ما عليه عامة عساكر آل سعود أم ال يقاتلون من ترك اإلسالم ال يف اجلزيرة وال خارجها بل وال يقاتلون من قاتل أهـل         7

 بل ويقرون حكامهم الفجرة على توطيد قواعد الصليبني يف جزيرة العـرب ودليـل               اإلسالم بل وال يسلمون أهل اإلسالم من شرهم       
إقرارهم للحكام املرتدين بقائهم يف حقل عسكرية آل سعود الذي ال خيدم يف الغالب إال مصاحل األمريكان وحلفائهم يف املنطقة  ، فمن         

 



 

 

٢٢

 
 

 ، فـال  ٢ ، وكل من خرج عن دولة املغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار املسـلمني           ١كان كافراً عدواً هللا ورسوله    
زية والصغار ، وال ينهون أحد من عسكرهم أن يعبد ما شاء من مشس أو قمـر أو      جياهدون الكفار ، وال يلزمون أهل الكتاب باجل       

 ،والكـافر عنـدهم   ٤ ، بل الظاهر من سريم ان املسلم عندهم  مبرتلة العدل أو الرجل الصاحل أو املتطوع يف املسلمني٣غري ذلك 
 .٥مبرتلة الفاسق يف املسلمني أو مبرتلة تارك التطوع 

 

 
                                                                                                                                                                                        

"  من آل سعود وكفريام وأعماهلم حىت ال يبوء باخلسران يوم الت مندم  كان من أولئك العسكر مؤمناً باهللا واليوم األخر فليربأ إىل اهللا
 .االيه ..... وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكرباءنا فأظلونا السبيال 

من إذ على ضوئها يكون والء هؤالء وبراؤهم ف       " اجلبهة الداخلية   " أنظر الرتعة الوطنية واإلقليمية كيف تتكرر يف زماننا حتت شعار            1
كان سعودياً فله ما للسعوديني وعليه ما عليهم ولو كان مرتداً ملحداًُ أو زنديقاً ومن كان غري سعودي فقد برئت منه ذمة آل سـعود                
وعساكرهم ومشائخهم ولو كان ولياً تقياً ، بل من وااله مرتدواً آل سعود ولو كان من أكفر خلق اهللا كاألمريكان فقد وجبت مواالته 

عود ومشائخهم على كل مواطن حيمل هوية الوالء والرباء بطاقة األحوال ،ومن عادى  أولياء آل سعود فقد ارتكـب                    يف عرف آل س   
أبشع نواقض الوطنية وصار دمه هدراً بال قيمة وال قدر بل إن قطرة من دم صلييب مواٍل آلل سعود ز عروشهم وتقلق أمنهم وتستنفر                        

 د مقتل عشرات املوحدين الصادقني واهللا املستعان       أهبتهم ماال حيصل أقل القليل منه عن
 من استحالل دم كل من خالف اجلاهلية السعودية وقاتـل يف            رهذا يوضح ما قلناه أنفاً من مطابقة حال آل سعود وعسكرهم للتتا              2

 سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا 
هوداُ وال نصارى وال مرتدين وال هندوس وال مشركني ،كما مل يلزموا أهـل             وهكذا آل سعود وعساكرهم مل جياهدوا يوماً واحداً ي         3

الكتاب باجلزية والصغار بل إن الناظر بعني الواقع والبصرية يرى العكس متاماً وهو أم الزموا بدفع األجور واملعونات واألموال املرفقة                    
 إىل شي من ذلك ، وأما كوم ال ينهون أحداً من أليام من أخبار تشريبالذل والصغار ألهل الكتاب ،وال يكاد خيلو ،إعالمهم يوماً من ا

عسكرهم أن يعبد ما شاء فهذا ما حتتمة الوطنية السعودية املرسومة باألنظمة الطاغوتية املنبثقة من قوانني وبنود  وأنظمة هيئـة األمـم             
 الطاغوتية واليت تقضي حبرية األديان 

 
م ال قيمة له البتة إال إن صدع بالتوحيد وامللّة واستجاب ألمر اهللا باجلهاد فيحنئذاً  يرتل عليه آل سعود      أما آل سعود فإن املسلم عنده      4

 .كل أحكام املرتد لكن بدون استتابة وال حتٍّر، خبالف عسكر التتار الذين صاروا يف كثري من النواحي يفضلون آل سعود
 
بل جاوزا كفر التتار حىت أصبح الكافر عندهم ال سيما إن كان مـن الفئـة املمتـازة         وهذه أيضاً مل ينهج آل سعود فيها ج التتار           5
مبرتلٍة أعظم من مرتلة كبار األولياء والعلماء يف صدر العصر اإلسالمي ففي الوقت الذي تسفك فيه دماء "  أو أوريب أمريكي أو بريطاين"

ت الصليبية مدججة باألسلحة الفتاكة واحلراسات املشددة ومىت كان هـذا  األولياء على ثرى اجلزيرة لسواد عيون األمريكان جتد جممعا      
   .يفعل حىت يف حق األولياء والعلماء ؟ فاهللا املستعان وللكالم تتمة يف الفصل القادم 
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 دمــع منـك مـدرار      يا عني جـودي ب    
 هـذي املصيبة قد حلـت فمـا برحـت         
 أيـن األشــاوس مـن أبنــاء أمتنـا         
 وأيـن مــن شيــدوا للمجـد أبنيـة         
 يا ويـح أمتنــا مـا باهلــا انتكسـت          
 أيبتين اــد مــن أحالمــه قــدم        
 من يا ترى يركـب األهـوال يف يــده          

  ــدٍ  مـن ذا يقـود   ًـ   أمــة ِل سبت  
  البـــاغي ميزقهـــا أثـــواا يف يـــد

  تكابـده    صـقع لــها جـرح      يف كـلِّ 
        ـمهلا رجــال ليــوث حــال دو  
  هلا نســاء حيــارى وسـط مسـبعةٍ        

   ثوــا مــزقفــال تســـل عــن فتــاٍة
ــب منفطــر ــٍس فالقل ـــوب يف دن   والث

ـــة  ـــات باكي ـــة أن ـــل ناحي  يف ك
 هم وال تســل عــن صــغار غــاب عــائلُ

 فلــو تــراهم علــى األعتــاب يف وجــل 
  ـا   لـو تـرى أعينــاً محـراً أضـر       و

حــىت إذا قـــام لإلســـالم معتصـــم  
ـــدا صــيحات ـــه وأعلنــت للع   جندت

  اًكان الدفــاع عـن األعـراض مـؤمتر        
ــوغى كـــأس ومنضــدة   فجيشــه يف ال
 وإذ مبعتصـــم بــني الـــورى بطـــل 
 تصــاغ يف مدحـــه ســبعون ملحمـــة 

ـ  ضمفالصدر لو      مـات مـن كمـدٍ      اً قلب
 

 تـهك واألرض والــدار     العـرض من  
 حىت رأينـا صــروح العـز تنهــار        
 أيـن الزبري وأيــن الليـث عمــار        
 بـاتت يهددهـا بالــهدم حفــار      
 ميداـا كـرة والسيــف مزمــار      
 أم الـذي حـولــه دف وأوتــار       
سيـف يهز مـن اإلســالم بتــار        

هـا ليـزولَ  أجماد  الضيــم   والعــار   
 ـ   وقبـلَ فاليـوم قطر    أقطـار  ـوِم الي

 ه مـن سيـوف الغـدر أنــهار       ؤدما
  وأســوار    وتشـريد   وحــرق  قتـلٌ

  ختتــار   ا فهـي  تقلـب الطـرف فيه  
 نشبت فيهــا أنيـاب وأظفــار       قد أُ 

 والعني واكفــة والدمــع مــدرار      
  فكـل القـوم قـد خـاروا        وال مغيثٌ 

 فالسـوق مرتعهـم والقـس ميتــار      
مـن صـنوف الـذل أطمــار       عليهم  
  وترويــع و إذعــار       ودمــع  رسه

وأخبــار   ت سجايـاه أنبــاءٌ   هـز  
 وقـام يعلنهــا يف القــوم مهـذار        
 قـد أشـهرت فيــه أوراق وأحبـار        
 وحربـه للعــدا شـجب وإنكــار       
 كأنـه علـم فــي رأســه نــار        
  من كـل نذل وضـيع القـدر خـوار        

لكن     ما ضـمت األضــالع   أحجـار  
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 اإلشكال الذي يرد حـول كـون        دين املاضيني الكالم عن   مر معنا يف العد    
اجلهاد يف جزيرة العرب مضعف للجهاد يف العراق ويف هذا العـدد نتطـرق إىل               

  : إشكاٍل وشبهة يوردها بعض الناس وهي 
يتردد كثيرا أن أمريكا هي المسـتفيد الوحيـد أو األول           : التساؤل الخامس   

ن كون المجاهدين يقتلون بأيدي     مما يحدث من اضطراب في المنطقة ، وم       
 .النظام السعودي

تردد هذا التساؤل بعينه أيام اجلهاد األفغاين الروسي ، وكانت أمريكا فعالً مستفيدة             
من ذلك اجلهاد ، ولكن الواقع أنَّ أمريكا اليت أصبحت اليوم أمام أزمة بقاء على أيدي 

فالتقطه آل فرعون ليكون هلم     ﴿ قال اهللا عز وجل عن عبده ورسوله موسى          وقدهي أكرب متضرر من ذلك اجلهاد ،        ) األفغان العرب (
 ؟﴾قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني﴿ وكان فرعون مين على موسى بتلك اخلدمة اليت أسداها له ﴾عدوا وحزنا

 ،  ﴾عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال يشـعرون         ﴿ل  والواقع أنَّ فرعون مل يفعل ذلك من أجل موسى ، حرصا وشفقةً عليه ، ب              
وهذا بالضبط هو ما حصل ألمريكا يف اجلهاد األفغاين القدمي ، فقد التقطوه ليكون هلم عدوا وحزنا ، ومنوا به على ااهـدين ، بـل                  

جمموعة من الثوار الذين دعمتهم أمريكا ضد االحتاد أظهروا للشعب األمريكي أنَّ الشعب األفغاين املسلم حني أقام دولة طالبان ما هو إال 
 .السوفييت مث متردوا عليها ، مع أنَّ األمريكان مل يكن يعنيهم يف شيء عدالة القضية األفغانية ، ومأساة الشعب األفغاين

د أنَّ هذه احلجة حجة داحضة ، وقد ليس ذكرنا هلذه احلادثة التأرخيية منطلقًا من تشابه كبري هلذا مع الواقع املعاصر ، وإنما املرا 
وميكرون وميكر اهللا   ﴿قام املسلمون وقتذاك مبا جيب عليهم ، وكاد الكافرون كيدا ، وكاد اهللا الكافرين كيدا ، وما أمهلهم إال رويدا                     

 .﴾واهللا خري املاكرين
زيرة العرب على قائمة األولويات ، وهي اليت        والواقع أنَّ أمريكا هي املتضرر األول ، وهي اليت وضعت احلركة اجلهادية يف ج              

هددت الطواغيت بالزوال إن مل يتغلبوا على احلركة اجلهادية ، وهم يعرفون أنَّ ديد الطواغيت بالفصل من وظائفهم هو أعظم دافع هلم 
 .على العمل واالستماتة يف القضاء على احلركة اجلهادية

 بن نايف ابن وزير الداخلية ووكيله للشؤون األمنية طلب من بعض املطلوبني عن            بل قد حدث يف حوادث معروفة ، أنَّ حممد         
طريق بعض املشايخ املرتبطني به ارتباطًا وثيقًا أن خيرجوا إىل العراق ، وما كان له وال ألمثاله من العمالء أن يرسل الكوادر اليت قد ترفع 

 . وأمريكا تتمىن أن ختلو هذه املنطقة ، وأن تركز اهود يف العراقمستوى احلركة اجلهادية أضعافًا كثرية إىل العراق إالَّ
ومن املعروف لدى أي قوة أو دولة تدخل حربا ، أا حترص على توفري مكان آمٍن هلا تدار منه القوات ويتوفر فيـه الـدعم                          

مني ودول اخلليج يف وضع مستقر وهادئ إىل حـني  واإلخالء الطيب وما إىل ذلك ، وهذا ما يدعو األمريكان إىل احملافظة على بالد احلر       
 .الفراغ من العراق والقضاء على احلركة اجلهادية يف ظنهم ، ليكملوا احتالل املنطقة اليت بدؤوا يف احتالهلا منذ عقود

 أنها تفرح بالقضاء وأما أنَّ أمريكا تفرح بالقضاء على ااهدين على أيدي احلكومة السعودية العميلة ، فهذا أمر صحيح ، كما 
على ااهدين يف أفغانستان على أيدي احلكومة األفغانية العميلة ، ولو استطاعت روسيا أن خترج من الشيشـان وتوكـل احلكومـة                 
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الشيشانية العميلة مبا تعمله لنعمت بذلك عينا ، ومن الطبيعي أن كل عدو حمتل يتمىن أن يكون القضاء على عـدوه بأيـدي عمـالء            
جرين ال قيمة هلم ال عند اهللا ، وال عند من استأجرهم ، وال عند من يقاتلهم ، بل حىت يف حساب النفقات والتكاليف ال نشك أنَّ مستأ

 .األمريكان ال حيسبون القتلى من اجلنود األفغان أو السعوديني أو العراقيني يف العراق اليوم ضمن حساب اخلسائر
مريكان يف أفغانستان أو بالد احلرمني ، ال يعين أن يترك اجلهاد ، خاصة مع وضوح مشروعيته وكون هذا الظرف متهيأً لدى األ 

، وكون األمريكان حيتلون البالد مث يقيمون من حيمي مستوطنام من أهل البلد يف كل بلد حيتلونه ، ال يعين السكون عنهم وتركهم ،                      
 البحث عن قواعدهم السرية ، وجيدون من جيندونه من طريق عمالئهم املخلصنيوكون األمريكان ال يكلفون أنفسهم مطاردة أعدائهم و

 .ال يعين أن نترك امليدان هلم يسرحون وميرحون فيه بال حسيب وال رقيب
قل لو كنتم يف بيوتكم لربز  ﴿: هذا مع األخذ يف احلسبان إىل أنَّ املقاتل ال يستعجل من أجله يوما بل كما قال اهللا عز وجل                     

 .﴾قل فادرءوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني﴿ ﴾ين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهمالذ
وهذه املعاين الشرعية واآليات الصرحية ، ليست جمرد كلمات يرددها الوعاظ ، ويطَمأن ا اخلائف ، بل هي جزء من معتقد                      

ميان إال به ، أن تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ، وأن مـا  املسلم ، وركن من أركان اإلميان ، فمن اإلميان بالقدر الذي ال يصح إ            
 .أخطأك مل يكن ليصيبك

وإذا قلنا إن األمريكان يفرحون مبقتل ااهدين على أيدي عمالئهم وجنودهم غري األمريكيني ، فال نـنس أنَّ األمـريكيني                     
 ممن ليسوا تبعا ألمريكا وال حمسوبني عليها ، بل هم حمسوبون        سيفرحون فرحا أشد إذا قتل ااهدون على أيدي الروس وعمالء الروس          

، ومع ذلك فال يعين هذا أن يتوقف اجلهاد يف روسيا وأن نطالب بتوقف الـدعم بالرجـال واألمـوال         ) روسيا(على عدوها التأرخيي    
 .واخلربات واإلعالم للمجاهدين يف الشيشان ، نسأل اهللا أن ينصرهم وأن يعلي م دينه

 حىت ااهدون الذين تقتلهم أمريكا بأيدي أمريكيني يف كل جبهة من جبهات اجلهاد ، فإنها تفرح م ، ولو كان تصورهم بل 
هل تفرح أمريكا مبقتلنا؟ ملا قاتلوا ، وألوقف القتال يف كثري من اجلبهات ، وخاصة اليت ال                : للقتل يف سبيل اهللا مبنيا على هذا التساؤل         

الصراع اليت جتمع األهداف االستراتيجية من اقتصادية ودينية واجتماعية ، واليت حترص مجيع قوى العامل على السـيطرة                  تقع يف مناطق    
 .عليها ، بل كانت مدار أكثر املؤامرات واحلروب الباردة بني املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب

 اهدين يقتلون األمريكيني يف العراق وأفغانستان وبالد احلرمني ، وإذا نظرنا يف هذا اجلانب فلننظر إىل اجلانب اآلخر من كون ا
 .وهذا اجلزء هو اجلزء املؤمل لألمريكيني وهو حمل النكاية يف األمريكان

ال يذهب ااهدون إىل العراق فأمريكا تفرح لو استدرجت الطاقات اجلهادية           : وميكن أن تعكس الدعوى من أساسها فيقال         
بة من بالد احلرمني لتخلو هلم البلد فيحتلوها ، وخترجهم إىل أرض العراق اليت صارت بالنسبة لألمريكيني ميدان حـرب    والكوادر املدر 

 .حبكم األمر الواقع
ويف اجلانب نفسه فإنَّ الثمن الذي يدفعه األمريكان إذا انتقل ااهدون إىل العراق لن يكون أكثر مـن جنـود أمـريكيني ،                 

ن تأمني املدنيني ، وتأمني املدنيني والعسكريني خارج العراق ، وهذا مكسب تدفع أمريكا مقابلـه املليـارات لـو                    ويستفيد األمريكا 
 .استطاعت الوصول إليه ، لتكون يف حالة حرب عادية يف بلٍد حمدد داخل حدوده السياسية
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يف األرواح األمريكية اليت تبقى مسـتهدفة       خبالف ما لو مل خيرج ااهدون من اجلزيرة ، فإن أمريكا ستخسر خسائر عديدة                
حيثما حلت مع وجود أكثر من ثالثني ألف أمريكي يف بالد احلرمني فيما يعلنونه ، ووجود املصاحل الكثرية اليت ال يستغنون عن إدارا                       

 داخل جزيرة العرب ، والقيام واستيطاا بأنفسهم ، إضافة إىل تقييد حرية منسوبيها من جواسيس السي آي أي واإلف يب آي يف التنقل
 .مبهامهم اجلاسوسية املتنوعة

واملتتبع ملسرية التاريخ اجلهادي ، يلحظ أن قيام أي حركة جهادية ال يعين مقتل الكوادر وانقضاءهم حباٍل ، بل كـل جبهـة        
ااهدون من ميدان جهاد دخلوه إال بغنائم جهادية قامت أدت إىل تكوين العديد من الكوادر والعناصر املدربة من ااهدين ، ومل خيرج 

كبرية تتمثل يف ارتفاع املستوى العسكري للمجاهدين ، وما الذي أقلق األمريكيني وعمالءهم من العرب األفغان إال هـذه الطاقـات         
 واخلربات الكبرية اليت حصلوا عليها من جهادهم؟

يقة عجيبة ، فالشباب املؤمن املوحد كلما رأى حركة جهادية سارع           بل إنَّ االزدياد الكيفي يرافقه ازدياد كمي متسارع بطر         
باالنضمام إليها ، وحصل على التدريب الالزم ، واكتسب من املواجهات اخلربة الكافية جلعله جنديا من جنود اهللا يرهبـه أعـداء اهللا                

 .وحيسبون له ألف حساب
 عدد كبري من الشباب املتحمس ، فيتجاوز االندفاع الكالمـي           فأوضح املكاسب الكبرية من قيام أي حركة جهادية انضمام         

واحلماس العاطفي ، ليكون كادرا من كوادر األمة ، ويستلم دوره احلقيقي يف إنقاذ األمة وقيادة العامة ، بعد أن أصبح مقاتالً يف سبيل                   
دة بسيطة على كوادر كثري حتمل ثقافة عسكرية وعقلية اهللا يرهب أعداء اهللا ، وحيسن محل السالح ، وجييد فنون القتال ، فنحصل يف م     

مقاتلة توازي إن مل تتجاوز نتاج الكليات العسكرية األكادميية ، مع محلها هم األمة ، والتصور االستراتيجي الواعي لواقع األمة األليم ،            
 .وملنهاج العزة الذي خيرج األمة من نفقها املظلم

د استطاعت بفضل اهللا عز وجل أن تدرب كثريا من الكوادر اليت مل يسبق هلا أن تلقت أي                  وحركة اجلهاد يف جزيرة العرب ق      
نوع من أنواع التدريب ، وخرجت جماهدين أبطاالً يقاتلون يف سبيل اهللا سواء يف أرض اجلزيرة أو خارجها ، وقد اغتـبط املسـلمون            

معسكرات سرية يف بالٍد ظن الطاغوت برهةً من الدهر أنه را الذي يعلم السرائر اغتباطًا عظيما برؤية أبنائهم حني يتلقون التدريبات يف 
 .-تعاىل اهللا عنهم–فيها 

¦¦¦¦¦¦

 




 رمحه اهللا الشيخ عبدالرمحن بن حسن
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 .. عبد اهللا عزام رمحه اهللا –  بإذن اهللا–إذا ذُِكرت اإلمامةُ يف اجلهاد يف هذا العصر مل يسبق إليها أحد قبل الشيخ الشهيد    
فقد كان هذا الرجل موفقاً مسدداً أحيا اهللا به اجلهاد يف واقع األمة ، وغير صورة اجلهاد يف أعني املسلمني بعـد أن كانـت                         

ن االنتشار الكبري   صورةً مشوهةً ، وأشعل جذوة اجلهاد يف العامل كله ، وخطا باجلهاد مراحلَ شاسعةً أوصلته إىل ما عليه احلالُ اليوم م                    
 .هلذه العبادة العظيمة والقيام على أسٍس راسخٍة متينٍة ، حريٍة بأن تؤيت مثارها املرجوة بإذن اهللا 

 يف لواء جـنني عـام   "سيلة احلارثية" تقع يف الشمال الوسط من فلسطني امسها  يف قريٍة- رمحه اهللا- عبد اهللا عزام  يخولد الش 
ة بعد سنة من استشهاد ابنـه، أمـا   ، واسم والده احلاج يوسف مصطفى عزام الذي وافته املني"شواهنةحارة ال "، يف حي امسه      م١٩٤١

 ،، وقد وافتها املنية قبل استشهاد الشيخ عزام بسـنة تقريبـاً    بآل عزام   قرابةٍ  هلا صلةُ  ، من عائلةٍ   والدته فهي زكية صاحل حسني األمحد     
يخ يف بيئٍة صاحلٍة حيث عِرفت عائلته باالستقامة حىت إم كانوا يسمون باملشـايخ وأهـل          ونشأ الش  ،   ودفنت يف مقربة الشهداء ببايب    

اللحى لكثرة امللتحني من بينهم خالفاً ملا عليه عادة الناس يومئٍذ ، فال عجب أن يتأثر شيخنا ذه البيئة ، وقد كان منذ صغره جـاداً                           
: قول لهتهو يف املرحلة االبتدائية ف ، و يف دراسته ويطالع كتبهوهو منهمكليه يف غرفته كانت أخته تدخل عوحريصاً على الفائدة والعلم 

 . ه اآلنليس وقت:  ال يزيد على القول - رمحه اهللا - بنفسك، لو ذهبت تلعب مع أقرانك الذين يلعبون ويرتعون، فكان يا أخي رفقاً
فيـق يف   إنه كان يقوم الليل وهو يف املرحلة املتوسطة ، وكانت أمه ت           كان الشيخ كثري الذكر والعبادة منذ نعومة أظفاره حىت          

وهل من راحة للنفوس والقلوب     :  بنفسك والزم فراشك واسترح، فيقول هلا      يا ولدي رفقاً  : قول له تدخل عليه وإذا به يصلي، ف     تالليل ف 
 ؟ ذاإال 

اشتغل بالدعوة إىل اهللا وتعليم العلم يف قريته أثناء دراسته ، وواصل دراسته يف الكلية الزراعية يف طولكرم ونال منها دبلومـاً                      
 بينه   للخالفات اليت كانت قائمةً عن بلده ومسقط رأسه، نظراًبعيداً،   يف منطقة الكرك مت تعيينه معلماًهاوبعد خترجه منبدرجة امتياز ، 

 . لنفسه، بأن يوصي بتعيني الشهيد خارج الضفة الغربية كعقوبة له الكلية يثأرجعل مديربسبب جرأته يف احلق مما دير الكلية، وبني م
لقد عاش الشيخ رمحه اهللا حياته جمتهداً يف الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر متأثراً بسيد قطب رمحه اهللا وكتاباته حىت         

لتشاهما يف الصدع باحلق واجلرأة على الطواغيت ومعادام ، وقد تأثر الشيخ بكتـب شـيخ   " سيد قطب األردن  " هإم كانوا يلقبون  
 .اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فكانت سبباً يف التزامه منهج السلف رمحهم اهللا تعاىل 

 اليهودية إىل الضفة الغربية وكان قد عاد من ولكن النقلة الكبرية يف حياة إمام اجلهاد يف هذا الزمان كانت حني دخلت القوات
األردن فخرج من أرضه إىل أرٍض يعد فيها للجهاد ويتدرب على محل السالح انتقل إىل األردن وبدأ حياة اجلهاد اليت كان له فيها األثر     

فأجاب ؟  عبداهللا كيف خترج وتتركناشيخ يا:  قائلني لههجمموعة من أقربائ يوم أن حاول شيخنا أن خيرج من القرية تشبث بهو العظيم ،
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 دون أن أقـف يف   -أنا ال أستطيع أن أتعايش مع اليهود، كيف ترضون مين أن مير اليهود أمام نـاظري                (- رمحه اهللا    -الشهيد يومها   
ل كبري من  على األقدام ومعه جمموعة من الشباب بينهم رج        لذلك عزم الشيخ الشهيد أن خيرج مشياً       )؟ وأنا مكتوف األيدي   -وجههم  

بعائلته من عمان، من الشقة اليت كان    ل   انتق  ووصل األردن وعمل فيها مدرساً متهيدا للبدء يف اجلهاد وملا تيسرت له األمور             أهايل القرية 
 إلقناعه بالعدول عـن     ه، من بينهم والد   ه  اربــقأجاءت جمموعة من    واستقال من وظيفته ف   !!يسكن فيها مع عائلته إىل غرفة من طني       

 ، خصوصا  من موظف مؤهل حيمل شهادة، ألنه كان يف نظر الناس أن اجلهاد ال يقوم به إال              يقه، حيث كان اجلهاد يومها مستغرباً     طر
ان، وإذا بك تـدور مـع     أن تكون من القضاة الكبار يف عم   يا بين أنا كنت مؤمالً    : فقال له والده   !العاطل عن العمل أو غري املوظف     

 أنا أدعوكم إىل اجلنة وأنتم تـدعونين إىل   :وقام من مكانه وقال  الشهيد غاضباًشباب يف اجلبال، وبدأ يبكي فهب    األوالد الصغار مع ال   
ما زوجته أم حممد فقد ارتضـت   ، أ على أرض فلسطنيمنذ أن كان جماهداًيف فرض العني النار فهو من يومها يرى أنه ال إذن للوالدين   

  حمافظ على الدين، قد تربت  م وهي من بيٍت١٩٦٥سنة قد تزوجها  وكان  ،هيد لنفسه وصربت معه    الذي قبله الش   هذا اخلط اجلهادي 
 .يف مشال فلسطني بعد طردهم من قبل اليهود) أم الشوف ( من قرية  على يدي والدها الذي هاجر

 وكـان   )قواعد الشيوخ   ( عليها  ردن كان الناس يطلقون      هلم يف مشال األ     من الشباب املسلم قاعدةً    مع جمموعاتٍ   اختذ الشيخ
 كان من جريئٍة يف عملياٍت لالنطالق منها إىل فلسطني ملواجهة العصابات اليهودية املسلحة    ) بيت املقدس يف مرو   (  لقاعدة   اًالشهيد أمري 

بن (  وإبراهيم   ، ) مهدي احلموي ( مساعيل  إوقد اشترك فيها ستة من ااهدين كان من بينهم أبو            م١٩٧٠ حزيران   ٥معركة   أعظمها
 مراسل  ها مع دبابتني وكاسحة ألغام، كان دايان وزير الدفاع اليهودي قد أرسل         قوة مكونة من     تصدوا ل  حيث، وبالل الفلسطيين،    )بلة  

، من حيث مل حيتسـبوا    ذا جبند اهللا خيرجون هلم      إو  قد انتهى  هاديكندي وآخر أمريكي ليطوف م على احلدود، ويريهم أن العمل اجل          
 من اجلنود والضباط، ولكن قتلى األعـداء      واعترف اليهود باثين عشر قتيالً     ، ، وجرح الصحفيان   على القوة اليهودية     لت القذائف واا

يف حرب أيلـول    اهدين  ولكن ما جرى بني اجليش األردين وا      ،  أكثر من هذا بكثري، وقد استشهد ثالثة من اإلخوان يف هذه املعركة             
 .من مواصلة جهادهم على أرض فلسطني  ومنع هؤالء األبطال أغلقت احلدودف ه اجلهاد وإخواِنالشيِخ م حال دون مواصلِة١٩٧٠
 حيث كان أمـرياً -يف املغارة  ويدرس وهو يف ساحة اجلهاد يقرأ   رمحه اهللا جامعاً بني العلم والعمل فقد كان          عزام  شيخ عبد اهللا    كان ال 

ـ ورذاكر دكان يجو اجلهاد  إىل األزهر للحصول على شهادة املاجستري، ويف  وكان قد انتسب-)يف مرو (لقاعدة بيت املقدس     ، مث ه س
، فأرسل الشهيد يومها ألحد اإلخوة يف القـاهرة أن   وقته  كانت على هامشتقدم لالمتحان وهو خائف من عدم النجاح، ألن القراءةَ        

أنت استحييت أن تقول إن معدلك مقبـول وال  : ذا األخ قائال إنك ناجح يف املاجستري، فأرسل الشهيد هل: يرسل له النتيجة، فأبرق له    
 .وإذا به األول على الدورة بكاملها!   وأرسل خمطط الدكتوراهيقبل يف الدكتوراه، فأرسل للشهيد برقية ثانية أن تقديرك جيد جداً

 ها أم يريدون معيدين، فتقـدم      الشريعة يوم  ةُ كلي أعلنتووافق إيقاف األردنيني للجهاد ضد اليهود ومنعهم الفلسطينيني من ذلك أن            
رسل بعد سنة يف بعثة إىل األزهر للحصول علـى           فيها، مث أُ   فكان من ضمن املقبولني للتدريس يف كلية الشريعة، فأصبح حماضراً         الشيخ  

  .يف اجلامعة األردنية م، فعاد مدرسا١٩٧٣عام  شهادة الدكتوراه، حيث حصل عليها
 يف املـدارس     عن نظرم له وألهله يوم أن كان معلمـاً         يف قواعد اجلهاد كانت نظرة األقارب واألصدقاء ختتلف متاماً        ا كان الشهيد    ملَّ

 ألا كانت زوجـة     اتغريت نظرات النساء جتاه زوجته وأوالده، واحترامهم هل       و  ،  يف اجلامعة األردنية   الثانوية، أو بعد أن أصبح استاذاً     
 من عدم زيارة نساء     خ مرةً  الشي ةقد شكت زوج   ، و  نتقل يف اجلبال مع األوالد الصغار يف نظر الناس        موظف، فأصبحت زوجة جماهد ت    
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والذين هاجروا يف اهللا من بعد   : (منهن يف الدنيا قبل اآلخرة، ألن اهللا يقول         طمئين أنت ستصبحني بإذن اهللا خرياً     ا: األقارب هلا، فقال هلا   
 )١٤: لنحلا ()ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة

وبعد عودة الشهيد إىل العمل يف اجلامعة اجتهد يف حتريض الشباب وتوعيتهم ، وقام بدور كبري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكـر                       
 يضـم   )رسم ساخر (ها  في الرأي األردنية، وإذا      ذات مرة جريدةُ   ه وقع بني يدي   أنه:والصدع باحلق والقوة فيه فحصلت له مواقف منها         

ـ    ، ويف أسفل الصورة يرمز إىل أم خمابرات أمريكية     )٦١م( من املشايخ وهم حيملون بندقية       جمموعةً  ةفاتصل الشـهيد مبـدير املؤسس
عـذر مـن أنـذر    ألقد : ، فرفض املدير هذا الطلب، فقال له الشهيد    الصحفية وطلب منه أن يعتذر على ما أصدره يف هذه الصحيفة          

بدأت أجهزة األمـن    ، و م  ١٩٨٠ من اجلامعة سنة    الشيخ ي األردين الذي قام بإصدار قرار بفصل      باحلاكم العسكر فاستنجد هذا املدير    
، فقرر أن يبحث عن مكان آخر للدعوة، فغادر   وحتد من نشاطه وحركته يف نشر الدعوة وإلقاء احملاضرات والدروسيختضيق على الش  

ولكنه مل يطق العيش بني أعطاف النعيم، فطلب من مـدير  دة ، عبد العزيز يف جم مع جامعة ١٩٨١ حيث عمل عام   جزيرة العرب إىل  
 من جامعة عبد    قدم الشيخ استقالته   ، مث     م ١٩٨١يف إسالم آباد، ، فانتدب للعمل فيها سنة        اجلامعة العمل يف اجلامعة اإلسالمية الدولية     

دما اقترب من ااهدين األفغان وجد ضالته املنشودة، وعن، م وعاد مستشارا للتعليم يف اجلهاد األفغاين       ١٩٨٤ وتعاقد مع الرابطة     العزيز
م بتأسيس مكتب اخلدمات الذي كان يوجه اإلخوة العـرب يف  ١٩٨٤سنة قام وهؤالء الذين كنت أحبث عنهم منذ زمن بعيد،        : وقال

، وهلـذا املكتـب الـذي      األفغاين قدم استقالته من اجلامعة االسالمية يف إسالم آباد وتفرغ للعمل يف اجلهاد مثخدمة اجلهاد األفغاين،    
 تعليمية وتربويـة وعسـكرية   - تقريبا -استقطب معظم ااهدين العرب القادمني ألفغانستان نشاطات كثرية يف كل أحناء أفغانستان    

 .وصحية واجتماعية وإعالمية 
القهار، فآثر األفعال على األقوال، وآثر اجلهاد       لقد صرب الشهيد على ظلم الطواغيت، فكان كالطود الشامخ ال حيين هامته إال هللا العزيز                

آثر اجلهاد على الربيق اخلادع واملناصب الكاذبة اليت جتذب أصحاا إىل مستنقع الطـني   ..على القعود مع اخلوالف من النساء والولدان      
 .والذل اليت تكلفهم أن يقدموا على مذابح الذل أضعاف ما تتطلبه الكرامة 

 بدأت املرحلة اجلديدة من حياة الشيخ ورجع إىل طريق اجلهاد بعد أن ظل يبحث عنه مشتاقا إليه ، ونفع اهللا به نفعاً                       يف اجلهاد األفغاين  
يف العـامل  ، ويستنهض مهم الشباب  م بدأ حيرض املؤمنني على القتال١٩٨٢ قدم الشهيد إىل ساحة اجلهاد األفغاين سنة      عظيماً فمنذ أن  

 الرتال، ويوقظ إحساس العلماء أن أفيقوا من رقادكم فإن دين اهللا عز وجل ال ميكن أن يقوم على وجـه         للقدوم إىل ساحات  اإلسالمي  
وصدرت أول فتوى من الشهيد بشأن حكم اجلهاد يف  ، )القتال واستعمال السالح ( األرض وتصبح له شوكة إال باجلهاد يف سبيل اهللا

، إال أصـحاب     س من قبل الكفار أنه فرض عني على كل مسلم باملال والنفس           فلسطني وأفغانستان أو أي شرب من أرض املسلمني دي        
 .األعذار 

ق ما يقول على نفسه فامتشـق     طب ِلموقد ارجتفت أوصال احلكام من هذا الصوت الذي انطلق يف أرجاء املعمورة، وخاصة أن هذا العا               
اهدين العرب للتدرب على السالح منها  من املعسكرات اخلاصة  أقام جمموعةً وه وطرح الدنيا عن عاتقيه،      سالحخلدن" و" صدى"  با 

م، ومل يكن يومها معـه      ١٩٨٦ وتدريب للمجاهدين العرب على أرض أفغانستان، كان ذلك يف رمضان سنة              انطالقٍ كون قاعدةَ ت ل "
عسكرات على أرض أفغانستان، بل      يفد إىل هذه امل    الشباب املسلم فعالً   وبدأ   ، سوى جمموعة من ااهدين العرب يعدون على األصابع       

 "صدا" ، أصبح معسكر   اليت ويفيئون إليهااحملطاِتوستشهاد يف سبيل اهللا،  اليت يتوجه إليها الشباب املتعطش للجهاد واالأصبحت القبلةَ
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ه عريناًوغري لذلك اليوم  بية اجلهادية، انتظاراًمن التراً كبري  هلم يتدربون فيها على مجيع أنواع األسلحة، ويأخذون قسطاًلألسود، وقواعد
 الذي توتطهر مقدسات املسلمني من رجس اليهود والصليبيني ؛ ويومئذ يفرح املؤمنـون            ،  اإلسالم على طواغيت األرض    ةُفيه أم  هزج 

 .موهو العزيز الرحي بنصر اهللا ينصر من يشاء
، و كان ال يهدأ له بال وال حيلو له املقام إال أن يكـون               ين األفغان   شارك الشيخ مع تالميذه من ااهدين العرب يف القتال مع ااهد          

 " لقد مارست الشعائر والعبادات كلها فلم أجد أشق على النفس من عبـادة اجلهـاد    " :  يقول وكان،   داخل اجلبهات وبني ااهدين   
يف إحدى اجلبهات اليت تتعـرض إلطـالق        كان  حدث عن نفسه أنه     ..متحمالً األذى يف سبيل اهللا      ، كان يتنقل من جبهة إىل جبهة     و

اجلبال وهي   إن الصواريخ اليت كانت تطلق على املنطقة كانت خترج النبع من األرض، بل إنك لتحس:يقولجتاه، االصواريخ من كل 
 شهد  و"  نازلة تز ومتيد من حتت أرجلنا، واألعجب من هذا أنك جتد احليوانات تتجمع حتت الشجر خمتبئة من شدة القصف ودموعها                  

دخلت معسكر جاجي : ويصف الشيخ تدخوله تلك املعركة فيقول  داخل أفغانستان، ـه١٤٠٦معركة جاجي يف رمضان سنة لشيخ  ا
 يف أحد الكهـوف، وأغـارت       شخصا٦٠ًأثناء املعركة، وكنت صائما، وكانت الشمس تلم أذياهلا لتغيب وراء األفق، فتجمعنا قرابة              

كغم اليت ختترق سبعة أمتار داخل الصخر، وأما يف التراب ١٠٠٠تل كل من يف الغار قذيفة واحدة ذات وزن ؛الطائرات، وكان يكفي لق
فلقد رأيت بعيين رأسي النبع خيرج من جراء انفجارها، كان يف جييب بضع مترات، بدأت أحتسسها وأخرجتها بيـدي أنتظـر األذان،                      

ينا من كل مكان إثر مغادرتنا املغارة، وألقينا بأنفسنا على هذا السفح ننتظر القذيفة وجاءت األوامر بالتفرق، وبدأت الصواريخ تنهال عل
 .اليت نودع ا الدنيا، ومل أستطع خالل ساعتني أن أكمل حبات التمر اليت بيدي

 كان ينفذ إىل قلوب يتجزأ من دمه، وهلذا فإن كالمه  الأصبح السالح جزءاًو،  بني جواحنهأعماق الشيخ حيةً    يف  رسخت قضية اجلهاد    
 اجلهاد وإيصال أخبار اجلهاد وااهدين للعامل اإلسالمي فقد قام          مبدأ، وألجل نشر     اآلخرين، وحيرك عواطفهم إىل الفكرة اليت يريدها      

 .لنقل أخبار العمليات العسكرية داخل أفغانستان " هليب املعركة " ونشرة بتأسيس جملة اجلهاد تصدر غرة كل شهر، 
وكبده يتفتت من الواقع األليم الذي حتياه أمة اإلسالم يف كل مكان قبل فتح باب اجلهاد على أرض ،  قلب الشهيد عزام حيترق لقد كان

فلما قام قائم اجلهاد يف أفغانستان بذل الشيخ وسعه يف احلفاظ على مكاسب هذا اجلهاد وكان حريصـاً علـى رد مجيـع        فغانستان،  أ
حاولة التفريق بني األفغان والعرب بالضرب على وتر الوهابية وسعت إذاعة اليب يب سي يف ذلك املشروع                 املؤامرات اليت حتاك ضده كم    

سعياً سيئاً ، أو حماولة تضييع مثرة اجلهاد بتنصيب حكومٍة متعددة األطياف واملشارب تضم النطيحة واملتردية من املتسلقني على دمـاء                     
 . وهم الشهداء من بقايا الشيوعيني والرافضة وحن

كما سعى أعداء اإلسالم واجلهاد يف مشروع تشويه اجلهاد بالتفريق بني أمراء اجلهاد واإليقاع بينهم فكان الشيخ جمتهداً يف اإلصـالح                  
 .بينهم والعمل على تفويت الفرصة على األعداء حىت إنه كان على موعٍد يوم اغتياله رمحه اهللا الجتماع مصاحلة بني أمراء اجلهاد 

،   احلق الناطق باسم اجلهاد يف العامل، فأراد أعداء اإلسالم أن يسكتوا هذا الصـوت  صوت اجلهاد كان حبقٍ  شك فيه أن إمامِ     مما ال  وإنَّ
 له من األخطار اخلارجية قرروا إسقاط هذا الترس حىت يستطيعوا النفاذ إىل  واقيةٌ للجهاد األفغاين، وأنه مظلةٌوملا حتقق هلم أنه مبثابة ترسٍ  

 الدين ورصدوا حركاته وسكناته مث قاموا باغتياله وتفجري سيارته          اوهلذا تآمر عليه أعداء هذ     ،   قلب هذا اجلهاد ويطعنوه الطعنة النجالء     
ت مرإذ  م،  ٢٤/١١/١٩٨٩وهو يف طريقه إىل مسجد سبع الليل إللقاء خطبة اجلمعة بتاريخ             يف أكرب شوارع بيشاور ويف وضح النهار      

وقد انفجرت السيارة وتطايرت أجزاؤها يف اهلواء، ونتج عـن           )ت  . ن  . كغم ت ٢٠(ن يستقلها من فوق لغم بوزن       السيارة اليت كا  
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وقد سارت اجلموع الغفرية وهي تـودع  ) حممد وإبراهيم   ( ولداه  نفجار استشهاد شهيد األمة اإلسالمية الدكتور عبداهللا عزام ومعه          الا
 وبقيت هذه همعبقت يف أنوفورائحة املسك اليت انبعثت من دمه الزكي  وقد وجد الناس منه      يبإىل مقربة الشهداء يف با     كوكبة الشهداء 

وقـد  ) ت  .ن  . كغـم ت    ٢٠(حفظ جسده من التشويه رغم أن االنفجار نتج عن          ومن كرامات اهللا له     الرائحة الزكية حىت مت دفنه      
 وجدت جثة الشيخ علـى  مع ذلكثرت أجزاء السيارة يف اهلواء و، وحفر حفرة يف األرض، وتنا أحدث دويا هائال وقطع تيار الكهرباء 

 .مقربة من احلادث 
نزل خرب مقتل الشيخ شديداً قاسياً على قلوب املسلمني وااهدين خصوصاً وااهدين العرب بشكٍل أخص فلقد كان الشيخ عبد اهللا                    

 .. املساند األب احلاين والعامل املريب قبل أن يكون القائد ااهد ، واألمري
قتل الشيخ رمحه اهللا بعد أن قام اجلهاد على سوقه ، وثبت عماده ، ورسخت جذوره ، وواصل بعده تالميذه إىل اليوم مسرية اجلهـاد                         

اهللا واالستشهاد ، وخلفه يف اإلمامة الشيخ ااهد أبو عبد اهللا أسامة بن الدن حفظه اهللا الذي كان يقول فيه الشهيد عبد اهللا عزام رمحه        
دعو اهللا أن يبارك له أ  ملن تكفل هذا املكتب مباله اخلالص األخ أبو عبد اهللا أسامة بن حممد بن الدن،                وادعوا كثرياً   "  :- يف وصيته    –

وأن  ه وماله، فنرجو اهللا أن حيفظ له دين   يف العامل اإلسالمييف أهله وماله ونرجو اهللا أن يكثر من أمثاله، وهللا أشهد أين مل أجد له نظرياً   
  "يبارك  يف حياته

سنة ونصف يف اجلهـاد يف       ، إن عمري احلقيقي اآلن تسع سنوات     " : قتل الشيخ رمحه اهللا بعد عمٍر طويٍل اختصر احلديث عنه بقوله            
 . "، أما بقية عمري فليس له أي قيمة عندي ، وسبع سنوات ونصف يف اجلهاد على أرض أفغانستان فلسطني

هللا بعد أن قدم علماً كثرياً أخذه عنه الناس مشافهةً يف جلساته ودروسه وحماضراته ، وضمنه كتبه الكثرية اليت كان منها قتل الشيخ رمحه ا
وغريهـا مـن    " محاس اجلذور التأرخيية وامليثاق   "الدفاع عن أراضي املسلمني أهم فروض األعيان ، آيات الرمحن يف جهاد األفغان ،               : 

 .هللا الشهيد ومجعنا به يف الفردوس األعلى ، إنه مسيع جميب رحم ا ..الكتب النافعة 
 :قصيدة الشاعر القدير يوسف أبوهالله حفظه اهللا واليت قال فيها وقد رثي الشيخ بقصائد كثرية وعديدة منها 

ــالً  ــا بط ــزأي ــاد ه ــاد اجله  ه افتق
بـــساحات اجلهــاد منــارةًســـطعت  
ـــاوحـــزتأفـــانني املعـــايل كأ  
ــ ــرت إذا التطم ــا وزجم ــوج املناي  ت ه

 وعن سـاقها يومـا إذا احلـرب مشـرت         
ــه   ـــد فراغ ــا ال يس ــت مكان  ترك
 ومخسون عامـا عمـره الغـض ظهرهـا        

ـــصدره     ــلمني ب ــوم املس ــوج مه مت
  واــد والعــاليتــداعى الســع عليــه

ـــاذفت ــواب أرض تق ــفر ج  أخــو س

  ــر ــو البح ــارةً ه ــفو ت ــدر يص   مث يه
ــأت ــو انطف ــلُّل ــر ك ــابيح ، تزه   املص

ــدارات ــالٍكم ــور  أف ــت حم ــا أن   هل
 ــنفر ـــوال إال الغض ــم األه ــن يقح  فل
 بك الضرب يزهـى والبطــوالت تفخـر       
ــرب   ــيس جي ــره ل ــدع كس ــك ص  وذل
ــوقر ــارح العــبء م  مبــا محلــت مــن ف
ـــسر  ــه تتكـ ــبا إميانـ ــوق شـ  وفـ

 مـا كـان يفتـر     فما كـل  عـن شـأو و        
ــرب     ــعث أغ ــو أش ــوات فه ــه فل  ب
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ـــخية ــل اهللا روح سـ ــراه كأهـ  تـ
 لـــه أمنيـــات قـــدس اهللا ســـرها

ـــنسر  د ــاح ال ــل جن ــايك  ون بلوغه
ــه  إ ــى خطوات ــدنيا عل ــاقت  ال  ذا ض

ــل واألذى  ــه اللي ــكبوا يف درب  وإن س
ــه ــا عــن الســري رجل  وان كبلــوا يوم
ــزدري ــه أهــل الشــقاق في ــزري ب  وي

ــبط يف جلِّ ــادر وخيـ ــة سـ   العمايـ
 وجوه إذا أبــدى الــنفاق صـفاءها       
 وهــب أنكــر اجلهــال فضــل جهــاده
 إذا شق نــور النصــر يف ليـل أمـة          

 الصـمت فعلـه   طوى البطـل الكـرار ب     
 

 ميــوج ــا االحســان واجلـــسم معســر
 لتحقيقهـــا يف األرض يرســـو ويبحـــر
 ويف درــا اخليــل األصــيلة تعثــر   
ــا مــن الكــون أكــرب  ففــي صــدره دني
 ففــي الفكــر بــدر مــن هــدى اهللا نــري
ــر  ــة تؤس ــروح الطليق ــت ال ــا كان  فم
ــخر  ــري فيس ـــنذل احلق ـــتمه ال  ويش

ــرع ي ــه  بالش ــن جهل ــروم ــتط منك  ش
 تطـوى  يشـف التكـدر       فعن خبـث مـا    

ــثري؟ ــع وع  أحيجــب ضــوء الشــمس نق
ــهر  ــام املش ـــد احلس ــاد إىل الـغم  وع
ـــر  ــالفني جتـرج ــوق اخل ــت حل  وآب
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الشيخ عبد اهللا عليه رحمة اهللا هو رجل بأمة، أظهر بوضوح بعد أن اغتيل رحمه اهللا                 [
مدى العقم الذي أصاب نساء المسلمين من عدم إنجاب رجل مثل الشيخ عبد اهللا رحمـه            

فـي  اهللا، فأهل الجهاد الذين جاءوا وعاشوا تلك المرحلة يعلمون أن الجهاد اإلسـالمي              
أفغانستان لم يستفد من أحد كما استفاد من الشيخ عبد اهللا عزام ، حيث أنه حرض األمة    

  ]من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب على الجهاد
 الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
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لكهم بكالم ، فلطمـه  أُِسر رجلٌ يف زمن معاوية رضي اهللا عنه وأُدخل القسطنطينية ،فتكلم بني يدي م: حكى القرطيب يف تارخيه ، قال  
بيننا وبينك اهللا يا معاوية ، وِليت أمورنا فضيعتها ، فبلغ معاويةَ كالمه فسير إليه وافتداه  : - وكان قرشياً -أحد البطارقة ، فقال األسري 

أريد منك أن : ة ومعرفة ، وقالذي خرب) صور ( ، فلما أتاه سأله عن اسم البطريق ، فأخربه ، فأفكر طويالً مث أنفذ خلف قائٍد من قواِد 
افعل ما : أريد أن أنشىء مركباً مبجاديف مخِفيٍة يلْحق وال يلْحق ا ، فقال له : تتحيل يف إحضار فالن البطريق من القسطنطينية ، فقال

اذهب إىل القسطنطينية   :  وقال بدا لك ومكّنه من كل ما حيتاج إليه ، فلما كملت أوسقها من كل طرفة وحتفة وأعطاه أمواالً جزيلة ،                   
ما : فكأنك تاجر ِفِبع واشتر وأَهِد لوزير امللك وبطارقته وخاصته خال ذلك البطريق فال تقربه وال اده ، فإذا أعتبك على ذلك فقل له                      

 .عرفتك ولكن سأضاعف لك يف عوديت فإنه مل يبق معي ما يصلح ملثلك
هذا ـ أيضاً ـ للملك ولسـائر خواصـه     : صنع ، فجهزه ثانياً وأعطاه أضعاف ذلك وقالففعل ذلك مث رجع إىل معاوية وأخربه مبا 

إين أحب أن أصادقك ويكون بيين وبينك معرفة ، فسلين حاجـة   : ولذلك البطريق ، فإذا عزمت على احلضور إلينا فقل لذلك البطريق          
 أريد بساطاً من حرير حيوي مجيع األلوان وصـور  :أحضرها لك على حسب ما تقترحه ، ويكون عوضاً عما قصرت يف حقك ، فقال      

 .سائر األشجار واألزهار ، طوله كذا وعرضه كذا
إذا : فلما رجع وأخرب معاوية مجع له سائر الصناع ، فكمل يف أبدع صورٍة يدهش الناظرين ، وجهز معه كل ما حيتاج إليه وقـال لـه         

يحمله الشره على أن يرتل إليك ، فإذا صار عندك فاشغلْه باحلديث واعرض             وصلت إىل فم البحر فانشر البساط على ظهر املركب فس         
عليه البساط وقدم له غري ذلك من التحف ، ومر أصحاب املركب أن يقذفوا بااديف املخفية فإذا صرت يف البحر فـارفع الشـراع                     

 .وأوثقه ومن معه كتافاً وائْتين م
 فلما بلغه وصول املركب أشرف لينظر إليها ، فلما رأى البساط كاد عقله يذهب ، فخرج مسـرعاً             وكان للعلج ستارة على فم البحر     

ما هذا : للقائه فرتل إليه مسلّماً ، فعرضه عليه مع غريه ، وأصحابه يقذفون وال علم له فما شعر إال برفع الشراع ـ يعين القلع ـ فقال  
قم فالطمه كما : نعم ، قال: هذا خصمك؟ قال:  به إىل معاوية فأحضر القرشي وقال؟ فقبض عليه وأوثقه باحلديد وسائر أصحابه وأتى 

 .لطمك وال تزد ، ففعل ذلك ، مث قال لصاحب املركب خذه واذهب به إىل املوضع الذي أخذته منه ، وأعطاه ذلك البساط وغريه
اصك وبطارقتك ، فلمـا أوصـلوه إىل القسـطنطينية    قل مللكك تركت مِلك املسلمني يقتص ممن هو على بساطك ومن خو: وقال له 

 .وجدوهم قد اختذوا على فم البحر سلسلة ، فرموه هناك وأعطوه البساط ، فهاب ملك الروم معاوية رضي اهللا عنه وعظمه وهاداه 
دت أدلة الكتاب والسنة   لقد كانت هذا منوذجاً ملواقف الصحابة الذين يفقهون أحكام الشرع ويستجيبون ألوامره ومواعظه ، فقد توار               

 :على وجوب فكاك األسرى وختليصهم والقتال ألجل ذلك ، فقد قال سبحانه وتعاىل 
وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلـها               ( 

 ). لدنك مصريا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من

 أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي: وكتبه 
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حض على اجلهاد ، وهو يتضمن ختليص املستضعفني من أيدي ) : وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا(قوله تعاىل : ( قال القرطيب رمحه اهللا 
املؤمنني الكفرة املشركني الذين يسوموم سوء العذاب ويفتنوم عن الدين ، فأوجب تعاىل اجلهاد إلعالء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ             

الضعفاء من عباده وإن كان يف ذلك تلف النفوس ، وختليص األسارى واجب على مجاعة املسلمني إما بالقتال وإما بـاألموال وذلـك     
واجب على الناس أن يفدوا األسارى جبميع أمواهلم ، وهذا ال خالف فيه، : أوجب لكوما دون النفوس إذ هي أهون منها ، قال مالك 

 )).فكوا العاين : ( صالة والسالملقوله عليه ال
واملستضعفني جمرور عطفا علي االسم الشريف أي مالكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا وسبيل املستضعفني حىت : (  وقال الشوكاين رمحه اهللا 

م من أعظـم  ختلصوهم من األسر وترحيوهم مما هم فيه من اجلهد وجيوز أن يكون منصوبا علي االختصاص أي وأخص املستضعفني فإ       
 ).من يصدق عليه سبيل اهللا 

رواه ) فكوا العاين وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: و عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال
 .البخاري ومسلم

وبه قال اجلمهور، وقال إسحاق     .  على الكفاية  فكاك األسري واجب  : قال ابن بطال  : ( األسري قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا        : والعاين
 ). من بيت املال: بن راهويه

مبهملة ) العاين ( خلِّصوا ، و الفكاك بفتح الفاء و تكسر التخليص ، ) فكوا : (( وقال اإلمام املناوي شارحاً هذا احلديث يف فيض القدير
العاين األسري و كل من ذّل و استكان و خضع فقد عنا            : قال ابن األثري    و نون أي أعتقوا األسري من أيدي العدو مبال أو غريه كالرقيق             

روى احلجاج بن أرطأة عن احلكم عـن        ؛ وهذا احلكم من وجوب مفاداة األسارى ثابت علينا         : ( قال أبو بكر اجلصاص     .أهـ  .. ).
وا معاقلهم ويفدوا عانيهم باملعروف واإلصـالح  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار أن يعقل       : جده  

أطعموا الطعام : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أيب موسى األشعري قال         . بني املسلمني   
و األسري وقد روى عمران بـن       ألن العاين ه  ؛ ، فهذان اخلربان يدالن على فكاك األسري        ) وأفشوا السالم وعودوا املريض وفكوا العاين       

 ).أن النيب عليه السالم فدى أسارى من املسلمني باملشركني: حصني وسلمة بن األكوع 
ال، والذي : يا أمري املؤمنني، هل عندكم من الوحي شيء ؟ قال: قلت لعلي رضي اهللا عنه: و ثبت يف الصحيح أيضاً عن أيب جحيفة قال

العقل، وفكاك األسري، وال : قال. وما يف الصحيفة ؟ : قلت. يعطيه اهللا عز وجل رجالً، وما يف الصحيفة       فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهماً       
 .يقتل مسلم بكافر

: وقد جرت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم على إنقاذ األسرى وختليصهم من العدو، ففي الصحيح عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه                      
ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم لللمسلمني املأسورين لدى قريش كما يف الصحيح  ) فدى رجالً برجلني    ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم       

، اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة: ((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة األخرية يقول   
اللهم اجعلها ، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني    ، ليد بن الوليد  اللهم أنج الو  ، اللهم أنج سلمة بن هشام    

 )).سنني كسين يوسف
 .اللهم أعنا على فكاك أسرى املسلمني وافتح لنا يف هذا الباب فتحاً عظيماً ، يا كرمي 
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 :  هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعداحلمد 
فقد اتفقت األمة كما تقدم على جهاد الطلب لدعوة الكفَّار إىل دين اإلسالم ، وفهم بعضهم من اختالف الفقهاء يف علة  

 .سألة خالفية ، وهذا غلطٌ شنيعاجلهاد هل هو الكفر أم احملاربة أنَّ امل
والكفار باالتفاق إما حماربون جيوز قتاهلم ، وإما معاهدون ال جيوز قتاهلم ، فمن قال إنَّ علة القتال الكفر احترز من أن يشمل  

يب عن الكافر املعاهد ، ال نفس القتال املعاهد بأن جعل العهد مانعا ، ومن قال إنَّ علة القتال احملاربة قصد الوصف الذي مييز الكافر احلر
 .فعل احملاربة
ابن جريٍر يف إمجاع حكاه ومعلوم أنَّ كلَّ كافٍر يستطيع القتال مهدور الدم مأمور بقتاله ، إالَّ من كان له عهد أو أمانٌ ، وهذا  

 . وغريه﴿وال آمني البيت احلرام﴾ : تفسري قوله تعاىل 
 :مما يستندون فيه إىل القرآن ال خيرج عن هذه األصولأُوردت واجلواب عن مجيع الشبهات اليت  
أنَّ مفهوم اآليات اليت تأمر بقتاٍل أخص من قتال الطلب ، ال ينفي قتال الطلب لوروده مبنطوق نصوص  : األصل األول 
 .أخرى

: وقوله  والنساء والولدان﴾ ﴿وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال: فمن يستدلُّ بقوله تعاىل  
 ، يصح له االستدالل ا على القتال لدفع ﴿أُذن للذين يقاتلون بأم ظلموا﴾:  ، وقوله ﴿وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم﴾

اللة مفهوم املخالفة ، العدو الصائل ، والدفاع عن املؤمنني املستضعفني ، ولكن ليس له االستدالل بذلك على نفي ما عدا قتال الدفع بد
واملفهوم مطلق ال يعم ، العتماد داللته على االفتقار إىل سبب  -كاليت تقدمت يف املقال السابق -للمنطوق الصريح يف نصوص أخرى 

 ، واخلاص ختصيص املنطوق باحلكم ، واالفتقار يزول بأي سبٍب ، وإذا كان مطلقًا فمىت عارضه املنطوق اخلاص كان قاطعا مبينا له
 يقضي عليه ولو كان عاما فكيف وهو مطلق؟

 .فكل ما كان من هذا اجلنس من النصوص ، فال فرق فيه بني أن يتقدم أو يتأخر عن فرض جهاد الطلب ، من جهة أنه ال تنايف بينهما
قتال الكفَّار مطلقًا ، ومرحلٍة أُمر فيها بقتال مرحلٍة أُمر فيها بالكف عن :  أنَّ نصوص القتال على مراحل ثالٍث :األصل الثاين  

من قاتلنا من الكفَّار ، واملرحلة الثالثة أُمر فيها بقتال الكفَّار كافَّة حىت يسلموا ، ونسخت آية السيف وما يف معناها من النصوص كل 
﴿قل للذين آمنوا يغفروا : تفسريه عند قوله تعاىل آيٍة تأمر بالكف قبلها ، وهذا جممع عليه كما حكى ابن جريٍر رمحه اهللا تعاىل يف 

 .للذين ال يرجون أيام اهللا﴾
﴿أمل تر إىل الذين قيل هلم كُفُّوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما : واملرحلية يف نصوص اجلهاد ثابتةٌ بقوله تعاىل  

 . أو أشد خشيةً وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال﴾كُتب عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا

 

 بقلم
 اهللا بن ناصر الرشيد عبد
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﴿قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا﴾ : فكل آيٍة أو نص فيه أمر صريح بالكف عن الكفَّار كقوله تعاىل  
وهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ﴿فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمت: منسوخ بآية السيف وهي قوله تعاىل 

، وما يف معناها من النصوص اآلمرة بقتال الكفَّار حتى هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين﴾ 
 .يسلموا

 حال النيب صلى اهللا عليه والنسخ ثابت باإلمجاع كما حكاه ابن جريٍر رمحه اهللا تعاىل ، وباإلمجاع العملي املتواتر املعلوم من 
 معت ونظر يف مجلتها ال يشكِرهم ، وهو داللة النصوص مىت جوسلم وأصحابه رضوان اهللا عليهم بالضرورة ملن اطَّلع على السنة وسي

 . ، وال جتتمع النصوص إال عليهيف ذلك الناظر
ىل ، فال يحتج بالقدر على الشرِع ، والرمحةُ اليت بعث اهللا ا أنَّ مشرع الشريعة هو مقدر القَدر سبحانه وتعا: األصل الثالث  

نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم تشمل القتال وقتل الكافرين ، كما تشمل الدعوة إىل اإلسالم والتلطُّف فيه ، وليس هذا مبعارٍض هلذا ، 
بعثت : "، ونبيه صلى اهللا عليه وسلم قال ألمته  رمحةً للعاملني﴾ ﴿وما أرسلناك إالَّ: واهللا عز وجلَّ قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

، والرمحةُ حق والسيف حق ، فال يصح االعتراض على هذا احلكم الشرعي " بالسيف بني يدي الساعة حتى يعبد اهللا وحده ال شريك له
ل الناس يف اإلسالم ، حبجة أنَّ من املشركني من يقتل على الكفر فيكون مبا يعترض به بعض من يتسمون بالدعاة اليوم على القتال إلدخا

 .القتل تعجيالً به إىل نار جهنم
إنَّ الذي أمر بقتلهم هو الذي خلقهم وعلم مآهلم وحاهلم ، وهو الَّذي شرع الدين وأمر بالدعوة إليه ، وما يقتل : فيقال أوالً  

 .، فيتعين التسليم له سبحانه ، وقد خلق النار وخلق هلا أهالً ، وخلق اجلنة وخلق هلا أهالًمن يقتل منهم إالَّ بعلمه وإذنه 
إنَّ قتل هؤالء من أعظم رمحة اهللا خبلقه ، فقتلهم يعجل بإسالم نفوٍس كثريٍة إذا فُتحت البالد ، ويعجل بإنقاذ تلك : ويقال ثانيا  

 هلم لئالَّ يزدادوا إمثًا فهو رمحةٌ هلم من اهللا عز وجلَّ الذي خلقهم وهو أعلم م ، بله احلكم النفوس من الناِر ، كما أنَّ قتلهم رمحةٌ
 .العظيمة اليت قدرها اهللا عز وجلَّ فيما شرعه من قتل الكفَّار ما علمنا منها وما مل نعلم

بغري إذنه ، فعد موسى عليه السالم قتله النفس القبطية أنَّ العدوان هو اخلروج عن شرع اهللا عز وجلَّ والقتلُ : األصل الرابع  
إمثًا حق ألنه مل يكن مأذونا له أن يقتلها ، وكذا احلكم يف صدر اإلسالم حني ى اهللا عز وجل عباده املؤمنني عن قتال الكفَّار ، فكل 

 .خروٍج عن أمر اهللا وحكمه عدوانٌ
﴿ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن : اهللا عز وجل وذا يعلم اجلواب عن احتجاِجهم بقول  

هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 
 مضلٌّ مبني ه عدونفسي فاغفر يل فغفر له إ* إن ي ظلمتإن ه هو الغفور الرحيم﴾قال ربوقول موسى ملَّا أورد عليه فرعون قتله  ن

 .﴾فعلتها إذًا وأنا من الضالِّني﴿: للقبطي 
، فهو أمر من اهللا عز وجل بقتال من أذن  ﴿وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا﴾: ويفهم ذا قوله تعاىل  

 بعمومه وهو قتل من حرم اهللا قتله ، وقتل غري املعتدين من العدوان حني ى اهللا عنه ، ومن بقتاهلم وهم املعتدون ، وي عن العدوان
إقامة شرع اهللا حني أمر اهللا به ، ويف اآلية قول آخر رجحه ابن جرير وهو قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ، أن املراد بقتال الذين 
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هم : ل ، فالفعل املضارع يف اآلية املراد به الوصف ال نفس الفعل ، كما تقول عن املسلمني يقاتلوننا من شأنه القتال ال من يقاتل بالفع
: الذين يصلون الصلوات اخلمس ، وال تقصد أنهم يصلون وقت الكالم وإنما تقصد وصفهم بذلك ، فيكون املراد على هذا القول 

 .هي عن العدوان ي عن قتل غري املقاتلة من النساء واألطفال وحنوهماملقاتلة وهم الرجال البالغون القادرون على القتال ، والن
 .هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني 
 . وعشرين وأربعمائة وألف مخسةمن شهر اهللا احملرم عامالسادس والعشرين  يوم عبد اهللا بن ناصر الرشيدوكتبه  

 
 
 
 




انظروا كيف تضربون : أن ابن الزبري ملا حضره احلجاج مبكة كان يقول ألصحابه : " ذكر ابن النحاس يف مشارع األشواق 

 فكنت أرمقه: قال الراوي . بسيوفكم ، وليصن الرجل سيفه كما يصون وجهه، فإنه قبيح بالرجل أن خيطئ مضرب سيفه 
وهو يقول خذها وأنا ابن احلواري ، ويقاتلهم قتاالً شديداً ، . فما خيطئ مضرباً واحداً ثرباً من ذباب السيف أو حنوه 

فيشد ، فيشدون الشدة الواحدة ، حىت يقال قد اشتملوا عليه ، يا أهل الشام اهللا اهللا يف الطاعة : وجعل احلجاج يصيح 
 بين شيبة ، مث يكر ويكرون ، وكان الحيمل على ناحية إال هزم من فيها حىت رمي عليهم حىت يفرقهم ، ويبلغ م باب

 : بأجرة يف وجهه فشجته، فقال
 اب تدمى كلومنا      ولكن على أقدامنا تقطر الدماقولسنا على األع

 . مث وقع على وجهه وانتهض  فلم يقدر فابتدروه فقتلوه 
 . يف شجاعة وال عبادة وال بالغة:  ال ينازع يف ثالثكان ابن الزبري: وقال عثمان بن أيب طلحة 
 . كان ابن الزبري يصلّي يف احلجر واملنجنيق يصيب طرف ثوبه فما يلتفت إليه: وعن عمرو بن دينار قال
واهللا ما أبايل إذا : رأيت احلجر من املنجنيق لقد كاد أن يأخذ حلية ابن الزبري ، ومسعته يقول : وقال هشام ابن عروة 

 .وجدت ثالث مائة يصربون صربي، لو أجلب علي أهل األرض
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 صالح العوفي :  شعر 
  

 صحبتي عقب انِت معتزه حيف يا يا
 

 
 ك فعـلك الخانــيناشك هوانـك وذلّ 

 

ـّ    دربـهـا فزههاللَّــه دعـانـا لجـن
 من فـز همه ينـاصر دين رحماني 

 

 ياهللا طلبتك عسى قتلي على عزه
 

 
  كـل األوطـانيوترفع بها رايتك في 

 

 مشيته على سنَّه بال لزه) ن(درب
 

 
 كـود لذَّة ايماني ني له ياحـد ما 

 

 لبسته رفع سعره غال بزه) ن(ثوب
 

 
 يلبسه من ِقصر عن دفع األثماني ما 

 

 حر ارفع جناحـك للسما وِدزه يا
 

 
 خلك على نجومها من فوق األمزاني 

 

 ِغزه روالحظ عدوك وِغزه بالنظ
 

 
 وانهش عروقه وقطع منه األوتاني 

 

 وافتح معاليقه وخذ لك من دمه مزه
 

 
 وفتت عظامه وقسمها على اخواني 

 

 واليا نغط احبسه بالمخلب وِكزه
 

 
 ونسم هوى صدره بين ضلع والثاني 

 

 مع هجومك فعله في أهل غَزه واذكر
 

 
 وأهل العراق وبقية شعب األفغاني 
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 بتصرف من كتاب أيب جندل األزدي

 جعفر عن أبيه حدثين إبراهيم بن:  الواقديقال: سرية عمرو بن أمية الضمري : (قال ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية  
وعبد اهللا بن أيب عبيدة عن جعفر بن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضمري وعبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عوف 

ما أحد يغتال حممداً فإنه ميشي يف األسواق فندرك : كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش مبكة: وزاد بعضهم على بعض قالوا
إن أنت وفيتين وخرجت إليه حىت أغتاله فإين هاد بالطريق خريت معي خنجر مثل : أتاه رجل من العرب فدخل عليه مرتله وقال لهثأرنا ف

ال : اطو أمرك فإين ال آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إىل حممد قال األعرايب: أنت صاحبنا وأعطاه بعريا ومنقه وقال: خافية النسر قال
 حىت أتى املصلى فقال له  على راحلته فسار مخسا وصبح ظهر احلي يوم سادسه مث أقبل يسأل عن رسول اهللا يعلمه أحد فخرج ليال

 قد توجه إىل بين عبد األشهل فخرج األعرايب يقود راحلته حىت انتهى إىل بين عبد األشهل فعقل راحلته مث أقبل يؤم رسول اهللا : قائل
إن هذا الرجل يريد غدرا واهللا حائلٌ بينه :  قال ألصحابهجده فلما دخل ورآه رسول اهللا فوجده يف مجاعة من أصحابه حيدث يف مس

 كأنه يساره أنا ابن عبد املطلب فذهب ينحين على رسول اهللا  :وبني ما يريده فوقف وقال أيكم ابن عبد املطلب فقال له رسول 
يا رسول اهللا هذا غادر فأسقط يف يد : ن إزاره فإذا اخلنجر فقال وجذب بداختنح عن رسول اهللا : فجبذه أسيد بن حضري وقال

اصدقين ما أنت وما أقدمك فان معه نفعك الصدق  : دمي دمي يا حممد وأخذه أسيد بن حضري يلببه فقال له النيب : األعرايب وقال
ه خبرب أيب سفيان وما جعل له فأمر به فحبس وأنت آمن فأخرب: فأنا آمن قال: وإنْ كذبتين فقد اطلعت على ما مهمت به قال األعرايب

أن تشهد أن ال إله : وما هو فقال: قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خري لك من ذلك قال: عند أسيد بن حضري مث صارا من الغد فقال
من الرجال فما هو إال أن ) أخاف(ق إال اهللا وأين رسول اهللا فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك أنت رسول اهللا واهللا يا حممد ما كنت أفْر

رأيتك فذهب عقلي وضعفت مث اطلعت على ما مهمت به فما سبقت به الركبان ومل يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق 
ال  فخرج من عنده ومل يسمع له بذكر وق يتبسم وأقام أياما مث استأذن النيب وأن حزب أيب سفيان حزب الشيطان فجعل النيب 

حرب فإن أصبتما منه غرةً فاقتاله أخرجا حىت تأتيا أبا سفيان بن :  لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة ابن أسلم بن حريشرسول اهللا 
يا عمرو هل لك يف أن نأيت مكة فنطوف بالبيت : فخرجت أنا وصاحيب حىت أتينا بطن يأجج فقيدنا بعرينا وقال يل صاحيب: قال عمرو

 أنا أعلم بأهل مكة منك إم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم مث جلسوا ا وإين أعرف من الفرس األبلق فأىب علي: تني فقلتسبعاً ونصلي ركع
واحزناه فنذر بنا : فانطلقنا فأتينا مكة فطفنا سبعاً وصلينا ركعتني فلما خرجت لقيين معاوية بن أيب سفيان فعرفين وقال عمرو بن أمية

وجتمعوا وهرب عمرو وسلمة وخرجوا يف اء عمرو يف خري وكان عمرو فاتكاً يف اجلاهلية فحشد أهل مكة ما ج: أهل مكة فقالوا
 اجلبل وعمى اهللا عليهم طريق املدينة طلبهما واشتدوا يف اجلبل قال عمرو فدخلت يف غار فتغيبت عنهم حىت أصبحت وباتوا يطلبوننا يف

ن بن مالك بن عبيد التيمي خيتلي لفرسه حشيشاً فقلت لسلمة بن أسلم إذا أبصرنا أشعر بنا أن يهتدوا له فلما كان ضحوة الغد أقبل عثما
فخرجت إليه فطعنته طعنةً حتت الثدي خبنجري فسقط : أهل مكة وقد انفضوا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حىت أشرف علينا قال
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من : ال تتحرك فأقبلوا حىت أتوه وقالوا:  فدخلت فيه وقلت لصاحيبوصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم ورجعت إىل مكاين
قد علمنا أنه مل يأت خلري ومل يستطع أن خيربهم مبكاننا فإنه كان بآخر رمق فمات : قتلك؟ قال عمرو بن أمية الضمري فقال أبو سفيان

يا عمرو بن أمية :  مث خرجنا إىل التنعيم فقال صاحيبوشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكثنا ليلتني يف مكاننا حىت سكن عنا الطلب
أمهلين وتنح عين فان خشيت شيئا فانح : هو ذاك مصلوب حوله احلرس فقلت: أين هو قال: هل لك يف خبيب بن عدي نرتله فقلت له

 عليه حىت وجدته فحملته  مث استدرت١اخلرب ودعين فإين عامل باملدينةإىل بعريك فاقعد عليه فأِت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه 
مث أهلت ) يعين صوا(على ظهري فما مشيت به إال عشرين ذراعاً حىت استيقظوا فخرجوا يف أثري فطرحت اخلشبة فما أنسى وجيبها 

 وأتى النيب عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصفراء فأعيوا ورجعوا وكنت ال أدري مع بقاء نفسي فانطلق صاحيب إىل البعري فركبه
صلى اهللا عليه وسلم فأخربه وأقبلت حىت أشرفت على الغليل غليل ضنجنان فدخلت يف غار معي قوسي وأسهمي وخنجري فبينما أنا 

: رجل من بين بكر فقال: من الرجل فقلت: فيه إذ أقبل رجل من بين الديل بن بكر أعور طويل يسوق غنما ومعزى فدخل الغار وقال
 :مث اتكأ ورفع عقريته يتغىن ويقولوأنا من بين بكر 

 ولست أدين دين املسلمينا  فلست مبسلم ما دمت حيا
واهللا أين ألرجو أن أقتلك فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلها أحد قط مث خرجت حىت هبطت فلمـا أسـهلت يف                : فقلت يف نفسي  

أي (أىب أحدمها فرميته فقتلته فلما رأى ذلـك اآلخـر استأسـر             استأسر ف : الطريق إذا رجالن بعثهما قريش يتجسسان األخبار فقلت       
هذا عمرو :  فلما قدمت املدينة أتى صبيان األنصار وهم يلعبون ومسعوا أشياخهم يقولون     فشددته وثاقا مث أقبلت به إىل النيب        ) استسلم

 وهو يضحك مث دعا يل خبري وكان         رأيت النيب    قوسي فلقد  فأخربوه وأتيته بالرجل قد ربطت إامه بوتر         فاشتد الصبيان إىل النيب     
 مكان سقوطه   قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثالثة أيام رواه البيهقي وقد تقدم أن عمرا ملا أهبط خبيبا مل ير له رمة وال جسدا فلعله دفن                       

ا لكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية واهللا أعلم وهذه السرية إمنا استدركها ابن هشام على ابن إسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدي هل         
 ).يف هذه السرية جبار بن صخر فاهللا أعلم وهللا احلمد

 
¦¦¦¦¦ 

                                                   
 .يف هذا درس مهم ملن يقوم بالعمليات اجلهادية أن يكون عاملاً باملدينة اليت تتم فيها العملية 1



     

          شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا                        
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إنَّ مما يبعث األمل يف نفوس املسلمني ، ويشحذ اهلمم  
ملنازلة األعداء ؛ إصرار األبطال ااهدين على الصمود ، 

لصليبيني واليهود يف العراق وأفغانستان وثبام على جهاد ا
 ، حيث نرى ليوث اإلسالم يوقعون يف  واجلزيرةوفلسطني

صفوفهم اخلسائر اجلسيمة املوجعة ، ولعلنا نرى يف صفوف 
املسلمني نساًء جماهداٍت قد بعن هذه الدنيا الفانية وابتغني 
رضوان اهللا والدار اآلخرة ، فسارعن بالدفاع عن اإلسالم 

 . لمني واملس
فقد رأين أن خروج بعض الرجال للجهاد مل يكن كافياً لرد            
أعداء الدين ، بل مل يكن قعود بعضهن مانعاً هلن عن ركوب            

 . طريق اجلهاد مع ااهدين يف سبيل اهللا 
املرأة الفلسطينية البطلة اليت سطرت     " رمي الرياشي   " هي   فها

يصـةً يف  أفضل األمثلة للمسلمات ، فقد باعت روحهـا رخ        
 متناسيةً صرخة طفلـها     – حنسبها واهللا حسيبها     –سبيل اهللا   

الرضيع وابنها الصغري ، فلبت نداء را واستجابت ألمـره ،           
 ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنـآؤكُم وِإخـوانكُم        قُلْ  :قال تعاىل   

    ِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعو كُماجوأَزنَ   وـوشخةٌ تار
كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم من اللّـِه ورسـوِلِه         
وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصواْ حتى يأِْتي اللّه ِبأَمِرِه واللّه الَ يهِدي           

الْفَاِسِقني مالْقَو  .  
 .. وال ننسى سناء احمليديل 

اة البطلة اليت فجرت جسدها الطاهر وسط قـوات         تلك الفت 
م واليت جـاءت إىل     ١٩٨٢املاريرت األمريكية يف بريوت عام      

لبنان حتت غطاء محاية املصاحل وحفظ االسـتقرار ، فقتلـت        

 علجاً أمريكياً يف عملية بارعة ينـدر        ٣٠٠منهم هذه البطلة    
 . مثلها يف اإلحكام والنتيجة 

يات تتواىل يف أراضي املسـلمني      زالت قوافل االستشهاد   وما
املغتصبة ، فهاهي نوشة الشمري ووداد الدليمي تطالن علينا         
من مدينة الرمادي يف أرض العراق عندما رأتا جحافل جيوش          

مها حبرارة وحرقة على    االصليب تطأ أرض اإلسالم ، فامتأل قلب      
حال املسلمني وغريةً على أرضهم وأعراضهم ، فمـا كـان           

قامتا بالعملية الفدائية النسائية األوىل يف العراق ،        منهما إال أن    
فأسقطتا عشرات األفراد من قوات االحتالل ما بـني قتيـل           

 . وجريح 
وهناك يف أرض القوقاز هبت رياحني اإلسالم ، واستنشـقته          
نساء الشيشان ، فهبنب لنصرة اإلسالم وأهله ودحر العدو يف          

االستشهادية ، واليت   عقر داره ، فكانت العديد من العمليات        
كان من آخرها االنفجار العظيم يف أحد القطارات يف روسيا          

 . والذي قُِتلَ فيه الكثري من الشيوعيني الروس 
ماذا عنكن يا نساء اجلزيرة ؟ ماذا عـنكن وأنـنت           .. ولكن  

اللوايت مازال عبق قصة صفية بنت عبد املطلب رضي اهللا عنها   
 هانكن ؟ وبطولة أم عمارة عالقةً يف أذ

ماذا ستفعلن لو داس العدو أرضكن ؟ هل تنتظـرين أيهـا            
األخت أن يأسروك ويـذيقوك ألـوان الـذل بالتعـذيب           
واالغتصاب ؟ أم هل تنتظرين أن تنظري إىل أطفالك وهـم           

 يقتلون ويذحبون ؟ وأنت تولولني وتصرخني ؟ 
إمـا مـوت    : فلك أن تتصوري أخيت املسلمة أحد مصريين        

ش رغيد يف جنات اخللود ، وهذا ال يتـأتى إال    عزيز يعقبه عي  
 . باإلعداد والقتال يف سبيل اهللا حىت النصر أو الشهادة 

 عبدالرحمنبقلم أم 
 حوطة بني تميم
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وإما عيش ذليل وسيب وأسر يف معسكرات األعداء ، وهـذا           
 : قال الشاعر .. ذلٌ ما بعده ذل 

 رب عيٍش ألذ منه اِحلمام    ذل من يغبط الذليل بعيٍش
هزين نفسك للوقوف يف وجه العـدو ؟    أال جت : أخيت املسلمة   

 أال تبتغني الشهادة يف سبيل اهللا ؟ 
عليك بإعداد نفسك للجهاد ، والصمود أمـام األعـداء ،           
وعليك أن جتيدي الرماية بالسـالح اخلفيـف املسـدس أو           
الكالشينكوف ، وال يضريك أن تري من حولك من الرجال          

اضهم فضالً  وقد قعدوا عن اإلعداد للدفاع عن أنفسهم وأعر       
 . عن اخلروج لدفع األعداء من أراضيهم املغتصبة 

وال أعتقد أن ذلك ميثّلُ عائقاً لنا حنن النساء ، ال أعتقد ذلك             
 . إذا وِجد اإلميان العميق ، والعزمية الصادقة واإلرادة القوية 

وال مينعك صعوبة تعلم محل السالح من إعداد نفسك ، فال           
امت هناك العزمية وقوة اإلرادة ، وعندك    صعوبة بتوفيق اهللا ماد   

 علـى  – إن شـاء اهللا  –يف نشرة معسكر البتار ما يساعدك   
إعداد نفسك اإلعداد الكايف حىت تكوين غصـةً يف حلـوق           

 . األعداء 
ولعلك إذا قرأِت ما حل بنسـاء املسـلمني عنـدما غـزا             
املستعمرون أراضي املسلمني يف أوائل القـرن املاضـي ويف          

اضر يف البوسنة وكوسوفا وغريها من بالد املسلمني        العصر احل 
يكون ذلك دافعاً إلعداد نفسك باجلهاد يف سبيل اهللا ، فهبي           

ِت مربيـة األجيـال وصـانعة       رمحك اهللا لتعلّم السالح فأن    
 . األبطال
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 : أخي القارئ الكرمي 
 يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد يف القول ويف اية املطاف نستودعك اهللا الذي ال تضيع ودائعه ، ونسأله سبحانه وتعاىل أن

أننا عازمون بإذن اهللا تعاىل على إصدار نشرة  ) ( والعمل ، ونود لفت أنظار األخوة املتابعني إلصداراتنا يف 
على تكون مماثلة للمعسكر الذي خيص الرجال يف أكثر مواضيعه ، ويقوم ) ( دورية تم بشؤون النساء وامسها 

عسى اهللا أن ينفع ا نساء األمة الاليت حييك ) شقائق ااهدين ( إصدار تلك النشرة أخوتنا يف اهللا الاليت كن يكتنب يف زاوية 
 .هلن األعداء املؤامرات تلو املؤامرات بغية تغريبهن وإفسادهن 

يتطرق إىل أغلب الشبه  ) ( ونعد قراءنا بإصدار كتاب جديد باسم 
اليت تثار على ااهدين يف جزيرة العرب ، وهو جمموع مما كتب يف الة عرب ثالثة عشر عدداً وكذلك ما تضمنته إصدارات 

 .نصوت اجلهاد من كتب ودراسات ، آملني من اهللا تعاىل أن ينفع به وأن جيعله مفتاح لبصائر الذين أغواهم املخذلون واملرجفو
ونريد أن ننبه إىل زاوية جديدة يف الّة حتت اسم مراسالت وفيها نستقبل رسائل القراء ومشاعرهم ونصائحهم وتوجيهام عرب 

 ما كلَّاعتربوا أنَّ وعن طريق املنتديات يف األنترنت ، كذلك  إن شاء اهللا ، واملستقبلالذي سيعلن عنه يف الربيد اإللكتروين 
 .عتبار إن شاء اهللا تعاىل يصلنا فهو بعني اال
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احلمد هللا والصالة والسـالم علـى                                               

 :أما بعد .. رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 
 االام والتخطئة دائمـاً   مجاهدين بنظر   عجيب هي تلك العني اليت تنظر لل      

حبيث تفسر كل موقف هلم على أسوأ اإلحتماالت وأن املفترض أال يفعـل             
أً يف حني تراها نفسـها      ط ألن البعض قد يفهم هذا الفعل خ       ااهدون كذا 

هي تلك العني اليت تغض الطرف عن أخطاء ال تغتفر وال تؤول إذا صدرت              
كر هنا العلماء واحلكام ألنه كما قـال ابـن          من غري ااهدين وخنص بالذ    

 :املبارك 
 وهل أفسد الدين إال امللوك            وأحبار سوء ورهباا

فمثالً العامل أو من يتسمى بالعامل إذا حلل احلرام وحرم الواجـب ولـيس              
احلالل بدأ البعض بالتعذر هلم وإحسان الظن م إىل درجة تـزول معهـا              

وكذلك احلال لو تكلّم العامل يف ااهدين ونال منهم          .. شعرية إنكار املنكر  
 ..!!وأعان الكفار عليهم فإنه يقال عنه هذا اجتهاد ولعله يرد اخلري 

وأما احلكام فقد ارتكبوا الشيء الكثري من النواقض اليت خترج من امللّة وما             
 نت عنهم يف الدنيا فلـن     غزال الكثري يبحث هلم عن خمارج وتأويالت إن أ        

 ..تغين عنهم يف اآلخرة 
أليس ااهدون هم أحق الناس بالعذر ، وأوالهم حبسن الظن  ، فمقصدهم             
حسن ، وفعلهم واجب ، ومل خيالفوا يف ذلك كله الكتاب والسنة وإمجاع             

 :األمة 
 أقلّوا عليهم ال أباً ألبيكم         من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "نصرياًوكفى بربك هادياً و"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  صفر١٥ – عشر الرابعالعدد 
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احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسـول اهللا ،           
 :نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

 
فإنّ مما يسر املسلم أن يرى األمريكان يف العراق وهم يف           

لسـنة  حاٍل بئيس ، يتخطفهم أسود أهل ا      
بالتفجريات املتوالية ، واهلجمات املرعبـة ،       
والعمليات النوعية املوفقة الـيت أذاقتـهم       
الويالت ، ومألت قلوم رعباً ، وحطّمت       
كربياءهم ، وأضعفت اقتصادهم ، وأخذت      
بثأر املسلمني منهم ، متزامنةً مـع احلـرب      
املتصاعدة غري املتوازية اليت يشنها ااهدون      

 أحنـاء العـامل سـواًء يف        على أمريكا يف  
حيث يتأزم موقف أمريكا هناك  ؛  أفغانستان  

يوماً بعد يوم أو بالعمليات املتفرقة يف كـل        
مكان ، ومتزامنة كذلك مـع اسـتهداف        
حلفاء أمريكا يف حرا على اإلسالم وكان       
آخر تلك العمليات املوفقة عملية مدريـد       
اليت اضطرت أسبانيا للعزم على االنسحاب      

راق حبلول موعد نقل السلطة لس      من الع 
احلكم االنتقايل املرتد ، ورغم أن أسبانيا مازالت حباجـة        
لضربة أخرى جتربها على االنسحاب الفوري من العراق        
إال أن قرارها احلايل يعد مكسباً للمجاهدين ال يسـتهان          
به واحلمد هللا على فضله وكرمه ، وقد كانت أسـتراليا           

الدرس فاختـذت نفـس القـرار       أكثر استفادةً من هذا     
األسباين وعزمت على االنسحاب من العراق أيضاً قبـل         

جديدة ولكن يف عقر دارها هـذه       ) بايل  ( أن تتكرر هلا    

وينبغي أن تكون أستراليا أذكى قليالً فتعـرف أن          املرة ، 
وجودها يف أفغانستان أيضاً له نفس التبعـات املـدمرة          

      اهـدين وييسـر هلـم      واملروعة ، نسأل اهللا أن ميكن ا
 .أمورهم 

 ..أيها املسلمون 
 من نعمة اهللا علينا أن أحيانا إىل هـذا          إنَّ

اليوم الذي نرى فيه األمريكان يقتلـون       
وهـم يف متنـاول     ،  كل يوم ويروعون    

أيدينا وأسلحتنا ، بـل وميثـل جبثـثهم         
ويسحلون يف شوارع الفلوجة وتشـوى      
حلومهم جزاء ما فعلوا باملسـلمني مـن        

ائم الشنيعة اليت يصعب حصـرها ،       اجلر
ومع أن املثلة منهي عنها يف دين اإلسالم        

أن : يف األصل كما يف صحيح البخاري       
النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املثلـة         
إال أا مباحة فيما إذا استخدمها العـدو        
ضد املسلمني إيقافاً له عند حده وزجـراً        

وإن : ( وردعاً عن إجرامه ، قال تعـاىل        
وهذه ) عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به       

 .اآلية نزلت يف املثلة 
 يكشف مدى   – نصرهم اهللا    – وفعل إخواننا يف الفلوجة   

اإلجرام البشع الذي قاسـوه يف أنفسـهم وأعراضـهم          
وأمواهلم من جنود الصليب قبحهم اهللا ، وتلك املشـاهد      
اليت شاهدناها من صلبهم لألمريكان داللة واضحة على        

اء الشعب املسلم احلر ، وتفسري واضح لثمرٍة من مثرات          إب
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 ويشِف صدور قَـوٍم     اجلهاد واليت قال اهللا تعاىل فيها       
ِمِننيؤم  

وتأريخ أمريكا يف حرا مع املسـلمني ملـيء         
بالنماذج الوحشية اإلجرامية سواًء ما باشرته هي بنفسها        

فلسطني الـيت   أو باشره حلفاؤها وأوهلم دولة اليهود يف        
كلنا يعرف مذاحبها املتكررة وجمازرها املروعة وقد أخذ        
النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً من بين عقيـل جبريـرة            
حلفائه ثقيف وال زلت أذكر مشـهد ذلـك املسـلم           
الصومايل الذي أمسك به جنديان إيطاليان وشوياه على        
النار وهو حي يوم أن دخلت تلك القوات الصومال قبل          

و عشر سنوات ضمن املشروع األمريكي الصليبــي        حن
فأمريكا هي اليت اخترعت ذلك     ) إعادة األمل   ( املسمى  

 .. مم امللحدة املشروع وروجت له يف األ

وهي ال تعرف إال لغة القوة والرد باملثل حيث خرجـت           
ـ    جتر أذيال اهلزمية    من الصومال    حب ذلـك   بعـد أن س

 على مرأى مـن     اجلندي األمريكي يف شوارع الصومال    
 ..قنوات العامل 

وصف فالقنابل العنقودية اليت    تجرائم أمريكا ال    و
ـ   قنابل  الأمطرا على أفغانستان ، و     اليورانيم املشـبعة ب

املنضب وحنوها من األسلحة الفتاكة تفعل ما ال يدانيـه          
شيء مما حصل للكالب األمريكية يف الفلوجة  ، وقـد           

نية مثالً ، جمزرة بشـعة      دبرت القوات األمريكية والربيطا   

ألكثر من مثانية آالف جندي عراقي ، وكان ذلـك يف           
حيث قامت الدبابات   ) ١٩٩١ فرباير   ٢٥-٢٤( يومي  

وعربات أخـرى   ) لربامز و براديل    ( األمريكية من طراز    
مزودة جبرافات بدفن أكثر من مثانية آالف جندي عراقي         

بعد حصار  أحياء يف مواقعهم وكانوا قد التزموا خنادقهم        
) احلـرب الصـليبية     ( ويف كتاب الشيخ    ،  القوات هلم   

للشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا كالم طيب حول هـذا          
 .املوضوع 

 ..     أيها املسلمون 
اجتهدوا رمحكم اهللا يف جهاد أعـداء الـدين وقـاتلوا           
املشركني فإن اهللا أنعم عليكم وأراكم من بشائر نصره ما          

مل يف قلوبكم فاجتهـدوا     عسى أن حيرضكم وحييي األ    
وأبشروا وسيأيت بإذن اهللا اليوم الذي تسحل فيه جثـث          
األمريكان واليهود وان وتداس باألرجـل يف جزيـرة         
العرب هم وأذنام من الطواغيت وأنصارهم ، وسـيأيت         
بإذن اهللا اليوم الذي دم فيه قواعدهم على رؤوسـهم ،           

فيهم وننتقم  ونطردهم من بالدنا شر طردة بعد أن نثخن         
، ولعلَّ اهللا يكرم أهل اجلزيرة بسحل اجلنود األمريكـان          
يف شوارع اخلرب ومخيس مشيط ويف اجلـوف وعرعـر          
واحلجاز وجند وطردهم عن جزيرة العرب وتطهري بالدنا        

وهـو  ، واهللا أعلـى وأجـل       من دنسهم ودنس أذنام     
، وصلى اهللا وسلم علـى نبينـا        املستعان وعليه التكالن    

 .على آله وصحبه أمجعني حممد و
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أعلنت وزارة الدفاع األمريكية نقل ألفي جندي من جنودها يف اخلليج العريب إىل أفغانستان األمر الذي يعكس مدى الورطة اليت                    §

زيزات العسكرية ،   يعيشها اجلنود األمريكان يف أفغانستان وشدة العمليات اليت يواجهوا يف ذلك البلد مما حيتاجون معه إىل التع                
كما يفضح الدعاوى العريضة اليت كان األمريكان يطلقوا زاعمني فيها القضاء على ااهدين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة                
، وهاهي السنة الثالثة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب متر على األمريكان دون حتقيق أهدافهم يف الوقت الذي يقترب فيـه      

 .من حتقيق النصر يوماً فيوم واحلمد هللا ااهدون 
باإلضافة إىل أنّ هذا اخلرب يؤكد يف نفس الوقت حقيقة الوجود الصلييب األمريكي يف اخلليج حيث أصبح اخلليج مركزاً لتجميع                    

ـ            اظ املسـلمني  القوات الكافرة وقاعدة إلمداد احلروب الصليبية اجلديدة على املسلمني ، وبالتايل فإنّ هذا الوجود كـاٍف إليق
 . وحتركهم باجلهاد يف سبيل اهللا لطرد هذه القوات الغازية وطرد عمالئها من حكام املنطقة 

اإلخباريـة  ( وعرضته يف قناتيهـا     " يف دائرة الظالم    " يف إفالٍس كبري قامت وزارة اإلعالم السلويل بعرض شريط مرئي باسم             §
لرياض املباركة وحاول خمرج الفيلم تكرار اإلسطوانة املعروفة اليت يتهم على شكل حلقات آخرها كان عن غزوة بدر ا) واألوىل 

 .النظام ااهدين ا وهي استهداف املسلمني واألبرياء 
عرض الفيلم ذه الصورة يدل على أن آل سلول ال يعرفون االستفادة من التجارب فإن كذم وتدليسهم صار مكشوفاً أمـام                     

وسخرية من قبل عامتهم فاالستمرار فيه يزيد من أعدائهم وينفّر منهم املوالني من اهلمج الرعاع ، وأما الناس بل وأصبح حملّ تندر 
إخراج الشريط فقصة ملؤها الطرافة تقر ا عيون املوحدين فطرحهم كان بارداً مسجاً غري جذاب ، واملقاطع القصرية اليت نقلوها                    

 يبدو مل حيصلوا إال على النسخة ذات اجلودة األقل وأنزلوها من شبكة االنترنـت           من شريط بدر الرياض كانت رديئة ألم فيما       
ومرت بعمليات نقل وقص ولصق أنتج يف النهاية صوراً مشوهة تشرح ضعف اإلمكانيات عند جهازهم اإلعالمي املهترئ بينما                  

 ) . فيديو -سي دي  (جتد كثرياً من الناس استطاع احلصول على أفضل النسخ من الشريط وبأشكال خمتلفة
وقد بدا ظاهراً حماولتهم البائسة لتقليد سيناريو إخراج شريط بدر الرياض مما يدل على االعتراف بقيمة الشريط املعنويـة كمـا                    

ِإنَّ  اتضح منه ضعف النظام حيث مل يستطع إيقاف مد اجلهاد مع ما حاول إظهاره من قوات وإمكانيات وصدق اهللا سبحانه                     
 اللَّهفِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي )٨١:يونس(  
أعلنت الواليات املتحدة األمريكية منح الكويت صفة احلليف االستراتيجي خارج حلف الناتو وتؤهلها هذه املنحة للتمتع مبزايا                  §

د مع أمريكا يف حرب وذلك ملا بذلته الكويت من التعاون غري احملدو       من املساعدات واإلعانات وصفقات األسلحة       حلفاء أمريكا 
اإلرهاب ، وقد عقدت وزارة الدفاع األمريكية حفالً ذه املناسبة أعلن فيه املرتد جابر مبارك الصباح عزم دولته على االستمرار          
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يف التعاون مع أمريكا مفتخراً ذا الكفر الصريح مما أثار إعجاب احلضور وتصفيقهم واحلقيقة أن أمريكا تـأخرت كـثرياً يف                     
أة الكويت على كفرها وتعاوا مع الصليب فلو تنازلت أمريكا عن كربيائها ملا تأخرت كل هذه املدة ، وهذا وقد كانت                     مكاف

أمريكا منحت باكستان يف الشهر املاضي نفس املنحة جلهود باكستان يف باب العمالة واخليانة ، ويتوقع أن تؤخر أمريكا نوعاً ما  
 وذلك زيادةً يف تركيعها والضغط عليها لتقدمي قدٍر أكرب من اخليانة والردة واالخنـراط يف                مكافأة بعض الدول كالسعودية مثالً    

 .مشاريع احلرب الصليبية 
من رموز الغفلة وناقشوه    !!!  بزيارة ألحد دعاة الوسطية واحلكمة       – حنسبهم واهللا حسيبهم     –قام جمموعة من الشباب األخيار       §

شيخ عبد اهللا الرشود حفظه اهللا بعد أن دعاه إليها فما كان منه إال أن بدأ يف السباب والشتائم                   يف امتناعه عن مناقشة وحماورة ال     
وكيل التهم والتجريح الشخصي مما دعا هذه اموعة للخروج من الس ومقاطعته حيث مل حتتمل أمساعهم مثل ذلك الكـالم        

ه املريب الكبري والداعية احلكيم ، واملهم أن مثل هـذه املواقـف             البذيء الذي مل يسمعوه يف الشارع وإمنا يف جملس من يدعي أن           
تكشف زيف ادعاءات هؤالء املنافقني الذين يتظاهرون دائماً بتقبلهم للحوار والنقاش وحرصهم على اخلري وعلى التزام املنـهج                  

نظار واألضواء وحينها يظهر    الشرعي يف اخلالف بينما هم أول من ينقضه بشرط واحد هو أن يكون ذلك حني ختتفي عنهم األ                 
 .الوجه احلقيقي الذي خيفونه عن الشباب الصاحل املغرر م من قبل تلك الفئات الدائرة يف فلك النظام والعياذ باهللا 

وشكل ذلك اخلرب ضربة    ،  أعلن رئيس احلزب املرشح لرئاسة احلكومة االسترالية عزمه على سحب القوات االسترالية من العراق                §
حكومة األمريكية الفاشلة اليت توالت عليها اهلزائم العسكرية والسياسية واالقتصادية فبعد قرار أسبانيا بسحب قواا من قاصمة لل

العراق تأيت استراليا احلليف املهم يف خطوة جديدة لتعمق مأزق أمريكا يف العراق خاصة وأا ستواجه ضغوطاً شعبية قوية بعدما                  
 القتلى األمريكان وهم يسحلون يف شوارع الفلوجة يف مشهد ذكّر األمريكيني زميتهم النكراء يف نشرت القنوات الفضائية صور   

 .أرض الصومال على أيدي ااهدين 
أعلن السفري السعودي يف واشنطن ومن داخل البيت األبيض أن بالده لن تسمح بنقص إمدادات النفط يف األسواق العامليـة ،                      §

ذا التصريح بل يقدم صفعة جديدة لكل من حياول الدفاع عن نظام آل سلول ذلك النظام الكافر الذي وهو ال يذكر جديداً يف ه     
يتوزع جهده جتاه ثروات األمة بني بها وإنفاقها يف سبل شهواته وبني تقدميها قرابني ذلة وخضوع وتبعية ألمريكـا الصـليبية                    

هذه بأوهلا وقد كان من أبرزها أن عبد اهللا بن عبد العزيز تربع مبليون   وإسرائيل ، وخمازي آل سلول يف جمال النفط كثرية ليست           
 م واجلـدير    ٢٠٠١برميل يوميا عندما ضرب أسود اإلسالم برجي التجارة يف غزوة منهاتن يف احلادي عشر من سبتمرب عـام                   

عة إال وسيلة لضمان تدفق الـنفط       بالذكر أن أسعار النفط قد مت حتديدها مبا يتوافق مع مصاحل الغرب وما منظمة أوبك املصطن               
على دول الكفر والصليب بأسعار متدنية وإال فإن هذه السلعة العاملية األساسية كان باإلمكان بيعها بأكثر من هذا السعر أضعافاً           

مل يكن  كثرية خالفاً للواقع احلايل الذي حتقق من خالله الدول الصناعية مكاسب خيالية بسبب الرخص الشديد لألسعار والذي                  
 . حيصل هلم لوال بقاء هذه القيادات اخلائنة متحكمة يف مصري األمة وثرواا

فشلت وفود وزراء اخلارجية يف عقد اجتماع للطواغيت املرتدين رؤساء الدول العربية وأعلنت تونس الدولة املستضيفة تأجيـل                  §
 ا الستضافة قمة التخلف هذه ، مث تـال ذلـك لغـطٌ   موعد قمة التخلف العربية إىل موعد غري حمدد تبعه إعالن مصر استعداده  

ختبطات يف الساحة اإلعالمية العربية وإىل اآلن مل حيدد موعد لقمة التخلف تلك ، واملتوقع أن أوامـر أمريكيـة                     وخماصمات و 
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كـبري ،   حالت دون عقد قمة التخلف يف هذه الظروف حىت يتم اتفاق العمالء العرب على القبول مبشروع الشرق األوسط ال                  
واحلقيقة أن عقد هذا االجتماع وعدمه سواء إذ ال فائدة فيه لألمة سوى أننا رمبا حرمنا من االسـتمتاع مبشـاهد اخلصـومة                       
واملالسنة اليت من خالهلا ميكننا أن نسمع فضائح جديدة يظهرها كل طرف مما كان خيفيه خصمه كتلك اليت وقعت آخر مـرة                      

 !! الكذب أمامك والقرب قدامك: عزيز أنتجت لنا مثالً مل تقل العرب من قبل مبثله بني القذايف وعبد اهللا بن عبد ال
قامت وزارة الداخلية السعودية بإعداد قائمة جديدة تتضمن صوراً وأمساء اهدين مطلوبني لدى اإلدارة األمريكية أوالً مث لدى                   §

تيش ومراكـز الشـرطة وكـالب    مت تعميمها على نقاط التفمساء عدداً كبرياً من األهذه الوزارة اخلبيثة ، وتتضمن هذه القائمة     
 . املباحث

م يف جزيرة العرب ، وتضاعف عدد هذه        وهذه القائمة هي الثالثة من نوعها خالل عاٍم واحد هو عمر اجلهاد املعلن بشكل منظّ              
 .قضاء عليه أو حصاره أو استئصاله القائمة يعكس مدى تفاعل املسلمني مع هذا اجلهاد املبارك ، وفشل النظام املرتد يف ال

ويتوقع أن يتم إعالن هذه القائمة يف الصحف ووسائل اإلعالم بعد فترة كما حصل يف القوائم السابقة واليت اجتهد النظـام يف                      
تفعيلها وحث الناس على التجاوب والتعاون خبصوص التبليغ عن األمساء املدرجة فيها وحاول بشىت الطرق فـوزع الصـور يف                    

يف موسم احلج وبلغات متعـددة ، ورصـد         وبل  ت كبرية على اجلدران داخل املدن       لشوارع وامليادين العامة وجعلها يف ملصقا     ا
املبالغ الطائلة واملاليني لكل من يتعاون ويرشد إىل أي معلومات عن أفراد هذه القائمة ، وحنمد اهللا سبحانه أن أبطل كيد هؤالء                      

 وسخر للمجاهدين سبل النجاة ، ومكنهم من العمل لنصرة دينه رغم كل املعوقات اليت يسعى                الطواغيت ومحى ااهدين منهم   
 .النظام لوضعها أمام حركة اجلهاد 

واعتقـال جمموعـة مـن الشـباب        يف الرياض   حدى االستراحات   إيف حبث يائٍس عن ااهدين قام جنود الطواغيت مبحاصرة           §
االستراحة وبعد جلسات التحقيـق     تلك  رة السيارات اليت كانت ترتاد      يطة ا ، وذلك لكث     املنطقة احمل  املتواجدين فيها بعد تطويق   

وليسوا نزاعاً من القبائل ، فأطلقوا سراحهم وهـم          مع الذين مت القبض عليهم علم الطواغيت أن هؤالء كلهم أبناء قبيلة واحدة            
، هذا ويعاين آل سلول من التجمعات الكبرية اليت تعقد يف            تومهات    جمرد ن من تلك املدامهة اليت كانت مبنية على       ون وحمبط وآيس

االستراحات لبعض العوائل بعد أن منعوا التجمعات الكبرية للقبائل اليت كانت تعقد يف مناطق متفرقة من بالد احلرمني ، ولـن                     
لى ااهدين فاهللا حافظ عباده     ه معبداً هلم كما يريدون ، ولن يستطيعوا كذلك القضاء ع          ليستطيع آل سلول تفكيك اتمع وجع     

 .  املؤمنني 
زار حسن احلارثي بعد احلديث عنه يف صوت اجلهاد عدداً من املشايخ معتذراً هلم عن أفعاله الشنيعة فنصحه ناصح فاضل منهم                      §

 !!يم املطلوبنيركز جهودك إن كنت صادقاً على إطالق األسرى واملعتقلني بال ذنب أو جريرة بدالً من أن تسعى لتسل: فقال له 
 ذاتـه   فعـل البعذٍر أقبح من    عنه  ر  تذعأثبت فيه صحة ما نقل عنه ولكنه ا        إىل املذكور آنفاً     د نشر يف األنترنت بيانٌ منسوب     وق

يف والطريف يف بيانه أنه وصف كالم الة خبرب الفاسق بينما صدق الفويسق حممد بن نايف ملا قال له بأنه ال يوجـد تعـذيب                         
اسياً تعذيب األسرى الذي يقع يف هذه األيام وزنازين الرويس واحلائر وعليشه شاهدة بذلك ، وما سـبق يوضـح                    متنالسجون  

 .درجة اخلذالن اليت وصل إليها هذا احلارثي بعد أن كان مرفوع اجلبني باجلهاد يف سبيل اهللا والرباءة من الطواغيت 
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  : ع السابالناقض 

 :، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعداحلمد هللا رب العاملني   
﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر : فقد قال اهللا عز وجل 

واآلية ظاهرة يف تكفري الساحر د حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر﴾ وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أح
 .فال تكفر يعين فال تتعلم فتكفر ، أو فال تعمل بالسحر فتكفر: للفاء الدالة على التعقيب ، فقوهلم 

 .ة ، واستدل عليه ذه اآليةوقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالة النواقض هذا الناقض سابع النواقض اليت خترج العبد من املل
وقد وقع اختالف بني أهل العلم يف كفر الساحر هل يكون كافرا على اإلطالق أم حتى يكون يف سحره ما خيرجه من امللة من  

 استغاثة بالشياطني ودعاء هلا وللكواكب وحنو ذلك؟
عي إىل التفصيل املذكور ، ورأى أن الساحر ال يكفر فذهب اجلماهري إىل كفر الساحر مطلقًا أخذًا بظاهر اآلية ، وذهب الشاف 

 .بكل حاٍل ، بل يستفصل ويسأل عن سحره فإن كان فيه كفر حكم بكفره وإال فال
 : واألرجح واهللا أعلم أن يقال  
فتشمل سحر إن للسحر حقيقة شرعية ، وحقيقة لغوية ، فاحلقيقة اللغوية كما قال أهل العلم شاملة لكل ما خفي ولطُف سببه ،  

البيان ، وتشمل أنواع احليل واخلدع اليت تأيت بأمور مستغربٍة عند من مل يعرفها على التفصيل ، وإن كانت راجعةً إىل الطبيعة وخصائصها 
.وغريهوتفاعالت املواد الكيميائية أو اخلواص الفيزيائية لألشياء ، وهذا كله من املباح ما مل يستعمل يف حمرم وتشمل السحر املعروف 

  
وأما احلقيقة الشرعية فإنها خمتصة بالسحر الذي ذكره اهللا يف اآلية املأخوذ عن الشياطني وهو سحر قائم على الشرك معتمد عليه  

 .، ال يتم إال باالستغاثة باجلن والشياطني ، واالستهزاء بالدين وسب رب العاملني ، وهذا أمر كاملسلَّم عند العارفني به
 نفث فما كان سحرعرف بأماراته من الطالسم املعهودة عن السحرة ، والعقد اليت يا باحلقيقة الشرعية من سحر السحرة الذي ي

فيها ، واآلثار اليت يعرف أا تكون عن هذا السحر كالتفريق بني املرء وزوجه وهو الصرف ، وكذا العطف مما يكون بال أسباٍب ظاهرٍة ، 
لك الساحر ، وحنو هذه األمارات ، فهي ظاهرة يثبت ا السحر كما تثبت األحكام بالبينات املعروفة ، ما ويثبت كونه ناجتًا عن سحر ذ

 .كان من هذا الباب فهو كفر خمرج من امللة
وأما ما نظر فيه فوجد أنه راجع إىل أمور من السنن الكونية واخلصائص الطبيعية اليت يعرفها أهل كل شأن يف شأم ،  
رعات احلديثة اليت ظُنت سحرا لبعد أذهان كثري من الناس عن إدراك كنهها ، وكبعض احليل املعروفة من خلط مواد تؤثر تأثريا كاملخت

خارقًا للعادة يف وهم من جيهلها وحنو ذلك ، فهذا مباح ليس فيه إال استعمال ما خلق اهللا على وجه ال حمذور فيه ما مل يتوسل ا إىل 
 .حمرم
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وذا القول جيتمع قول الشافعي مع قول اجلمهور ، فالشافعي عمم اسم السحر واشترط ثبوت فعل الشرك يف كل واقعٍة من  
السحر حني رأى أن السحر يكون بشرك وبدون شرك ، فرأى أن ال يحكم بكفر الساحر حىت يثبت أن سحره من النوع الذي فيه 

 .الشرك
فر الساحر مل يريدوا األنواع اليت ترجع إىل طبائع املواد ، والكيمياء الصحيحة ، وحنو ذلك من كما أنَّ اجلمهور حني أطلقوا ك 

 .األمور اليت ال مييزها إال خفاء أسباا عن كثري من الناس
شرِك ، إنَّ الساحر يحكم بسحره مبجرد ثبوت السحر عنه ، ونريد بالسحر معناه الشرعي الذي ال يكون إالَّ بال: وحنن نقول  

 .فما علق الشافعي احلكم على ثبوته ، علمنا ثبوته فاستغنينا عن تعليق احلكم به
والنوع اآلخر الذي ذكره الشافعي وجعله دون الكفر وهو ما كان بغري األلفاظ الشركية ، فإنه مل يثبت وجوده وإنما احتمل  

يصح عند من علم أنها وإن مل تعلم تفاصيل معانيها ال ختلو من الشرك حباٍل لوجود ما ال يفهم من طالسم السحرة ، وتعليق احلكم ا ال 
من األحوال ، على أنَّ معرفة ما فيها اليوم ليست باملتعذرة بل يف كتب السحر اليت توجد عندهم ما يوضح معانيها ويبينها وقد نظر فيها 

 ومثل هذا مع استفاضته مبرتلة البينة اليت اشترطها الشافعي يف احلكم بكفر كثريا فلم يوجد شيء من طالمسهم وكتابام خيلو من الشرك ،
 .الساحر

 .وعلى هذا فال يكون السحر ناقضا مستقال عن غريه من النواقض ، بل هو يف احلقيقة عائد إىل نواقض أخرى مكفرٍة بذاا 
ضرب عنقه بالسيف ، وقد ثبت من كالم : ا عند اجلمهور الذي ثبت كفره عند الشافعي ومطلقً ومن األحكام الثابتة يف الساحر 

جندب بن جنادة وعمر بن اخلطاب ومن فعل حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم قتلُ الساحر ، فكان يف كتاب عمر بن 
لبخاري هذا احلديث فروى اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال جبالة فقتلنا ثالث سواحر ، وقد اختصر ا: اخلطاب الذي رواه جبالة بن عبدة 

 .حد الساحر ضربه بالسيف ، وأمرت حفصة بقتل جاريٍة هلا سحرا: بعضه وأسنده غريه بتمامه وهو على شرطه ، وقال جندب 
 :وأما لبيد بن األعصم الذي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يقتله النيب ، فحكمه خمتلف من وجوه  

ي الردة ، ولبيد يهودي مل يسلم أصالً فانتفت العلة فيه من جهة السحر وبقيت من جهة العدوان ، أن علة قتل الساحر ه: األول  
وهذا حق خاص للنيب صلى اهللا عليه وسلم له إسقاطه وله املطالبة به ، وانتقاض عهده بالعدوان إمنا يكون حيث ال يسقط صاحب احلق 

حقه أما إن أسقطه فال ألن احلق فيه حق خاص. 
أن ثبوت السحر عليه مل يكن ببينة ، وإمنا كان بالوحي ، واألرجح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يأخذ يف : اين الث 

 .األحكام القضائية بالوحي بل كان يأخذ بالبينات
أن حد الساحر إمنا أنَّ ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم لقتله متقدم على فعل الصحابة وأمر عمر بن اخلطاب ، فيحتمل : الثالث  

 .شرع بعد ذلك وأفعال الصحابة دليل على آخر األمرين
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 
   فرحان بن مشهور الرويليوكتبه 
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لشريعة وهلم فضلهم الذي قررته نصوص الكتاب والسنة ذلك أم مصابيح الدجى ومعامل للهـدى               ألهل العلم وزم وقدرهم يف ا      
 ..يستنري م الناس يف ظلمات التيه ليبصروا نور اهللا 

ينها ودنياهـا ،    تنتزع منه إذا كتم احلق ومل يبني لألمة ما أشكل عليها من أمور د– حباها اهللا العامل    –ولكن هذا الفضل وتلك املرتلة اليت       
وتنتزع منه كذلك إذا بدل وحرف آيات اهللا وبدأ يقلب النصوص الشرعية ويضعها يف غري موضعها ، وتنتزع مرتلة العامل وفضله كذلك مىت 

ما كذّب فعله قوله ومل يعمل بعلمه ، هذه احلاالت الثالث اليت تنتزع فيها مرتلة العامل وفضله بـل                   
 ..ص الكتاب والسنة وأجر علمه نصت عليها نصو

ِنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنـا      إ : " فالعامل الذي يكتم العلم وال يقول كلمة احلق قال اهللا تعاىل فيه             
             نلْعيو اللَّه مهنلْعي اِب أُولَِئكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيا بِد معب ى ِمندالْهاِت ونيالْب ونَ  ِمناللَّـاِعن مه 

 ) ١٥٩:البقرة(
انظر بدالً من الدرجات العالية وتسبيح احليتان له يف املاء رضى مبا يصنع ، ينقلب اجلزاء إىل لعنة من                   

 .اهللا ومن املالئكة ومن الناس أمجعني 
ن م" :  قال   عن أيب هريرة وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            مسند اإلمام أمحد   وقد ورد يف  

:  والذي يف الصحيح عن أيب هريرة أنه قـال          " من نار  أجلم يوم القيامة بلجامٍ   ، سئل عن علم فكتمه   
  االَيةإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى ما حدثت أحداً شيئاً ، لوال آية يف كتاب اهللا

بة خملوق ، جاء فيه الوصف بأنه يبيع دينه بعرٍض من الـدنيا  والعامل الذي حيرف النصوص الشرعية عن مرادها هلوى يف نفسه أو لتحقيق رغ            
 عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ باِدروا ِبالْأَعماِل ِفتنا كَِقطَِع اللَّيِل الْمظِْلِم يصِبح الرجلُ مؤِمنا                     روى الترمذي  ..قليل  

يا وكَاِفر ِبحصيا وِمنؤِسي مميا وِسي كَاِفرامينالد ٍض ِمنرِبع هِدين مهدأَح ِبيعيِحيحص نسِديثٌ حذَا حى هو ِعيسقَالَ أَب .  
أحدها أن يكون بـني     :  وجوه   فيه : بعض الشراح قال  . أي بأخذ متاع دينء ومثن رديء        ) ٍضربع( أي بتركه   ) يبيع أحدهم دينه     ( قوله

فرييقون دماء املسلمني   ، و ثانيها أن يكون والة املسلمني ظلمة        . فيستحلون الدم واملال    ، طائفتني من املسلمني قتال رد العصبية والغضب        
على جواز مـا    ، لسوء  فيعتقد بعض الناس أم على احلق ويفتيهم بعض علماء ا         ، ويزنون ويشربون اخلمر    ، ويأخذون أمواهلم بغري حق     

و ثالثها ما جيري بني الناس مما خيالف الشرع يف املعـامالت واملبايعـات               . من إراقة الدماء وأخذ األموال وحنوها     ، يفعلون من احملرمات    
 .١وغريها فيستحلوا 

                                                 
 . الفتنتحفة األحوذي  كتاب ١
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كَبر مقْتاً ِعند     ن آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ      يا أَيها الَِّذي   : وأما العامل الذي خيالف قوله فعله فهو على خطر عظيم قال اهللا تعاىل              
   ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفّاً كَأَنهم بنيانٌ مرصوص  اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ

 :               وكما قيل  
       معذّب من قبل عباد الوثن يعملنوعاملٌ بعلمه مل

 

وليس جمال الكالم هنا حول العامل إذا ختلى عن مسؤوليته وواجباته الشرعية ماذا حيلَّ به أو ما يكون عليه حاله فهذا بين وظاهر واهللا تعاىل                         
لكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ومثَّل  على عقبيه بعد أن استبان له احلق بأنه مثل االناكصوصف العامل املعرض عن آيات اهللا و     

 ..العامل الذي ال يعمل بعلمه ومل يتحمل مسؤوليته بأنه كمثل احلمار حيمل أسفارا 
ولكن احلديث هنا عن دور العلماء وخباصة الذين يف اجلزيرة العربية الذي تفتقده األمة وهو من صميم الواجب الذي فرضه اهللا عليهم ، وال                        

من إفراد اهللا بالعبادة دون غريه ، والتحاكم إىل شرعه سبحانه           : نَّ أهم تلك املهمات بيان عقيدة التوحيد وترسيخها يف قلوب الناس            شك أ 
 .وتعاىل ، وترسيخ الوالء للمؤمنني والرباءة من الكافرين 

وقف من الشرك باهللا وعبادة القبور يف بلد حممٍد صلى اهللا           ال جمرد كالم مبهم ال يزيد اجلاهل علماً وال بصرية ، بل جيب على العلماء بيان امل                
 وضعوا هناك حلماية الشرك وبيان شرعية حكومة نعليه وسلم واإلنكار على الرافضة وعلى من حيمي الرافضة وبيان حكم اهللا يف اجلنود الذي   

الفضيعة اليت مل نسمع من ينكرها عالنية ممـن         آل سلول اليت سهلت هلم ذلك بل وقامت على محايتهم  إىل غري ذلك من منكرات الشرك                  
 ..!!. على الشريعة أوصياءنصبوا أنفسهم 

 جيب على العلماء بيان حكم اهللا يف احملاكم الوضعية القانونية اليت حيكم فيها بغري ما أنزل اهللا تعاىل من حماكم عسكرية يتحاكم إليها مجيع                        
اكم إليها التجار ، وغري ذلك من أنظمة وقوانني وضعية تفصل بني الناس يف خصـومام ،                 العساكر من أهل هذه البالد وحماكم جتارية يتح       

فأين بيام الشايف الكايف بوضوح وبدون إاٍم أوتضليل سواء يف حكم تلك القوانني مبسمياا اليوم أو حكم من وضعها وسـنها للنـاس                       
 .وألزمهم ا من حكام هذه البالد 

 وجوب نصرة املؤمنني يف كل مكان وزمان ال احلديث عن نصرة املؤمن الذي يرضى عنه آل سلول دون غـريه ،                      وجيب على العلماء بيان   
 .فاملشرع واآلمر هو اخلالق وليس آل سلول وسفهائهم 

 الواجـب  أين احلديث عن مناصرة ااهدين الذين يتخطفهم الكفار من كل جانب ، يف كل بالد ودولة حىت يف أرض احلرمني فأين بيـان   
  .– ناهيك عن السعي يف البحث عنهم وإقناعهم بتسليم أنفسهم للطواغيت مما هو من فعل من ال خالق له وال أخالق –الشرعي جتاههم 

أين الكالم وبوضوح عن حكام اخلليج الذين أعانوا الكفار على املسلمني سراً وعالنية بكل ما أوتوا من قوة عسكرية ومالية وغريها ، فأين                       
 .ان حكم اهللا فيهم وبيان املوقف منهم بصراحٍة ووضوٍح يهتدي به عامة الناس من تضليل احلكام اخلونة بي

 و  أين بيان وجوب الرباءة من الكافرين ووجوب حرم وقتاهلم والقعود هلم كل مرصد خاصة وأم قد صالوا على األراضـي واألنفـس                     
 . حتريض األمة على جهادهم وباألخص جهاد أئمة الكفر منهم ؛ أمريكا وحلفائها واألموال املسلمة بغياً وعدواناً فأين احلرمات 

 أين الكفر بالطاغوت وبيانه للناس وبيان حكم أهل الردة الذين خرجوا من الدين بالكلية ، وظاهروا الكفار وأصبحوا من حـزم ؛ مـن                
إن اهللا لن يسألك يوم القيامـة مل مل         : " ين الناس عن تكفريهم وترديد مقولة       حكام اجلزيرة العربية وأعوام ، فأين الكالم عليهم بدالً من ث          

أمل تعلموا قول اإلمام ادد الذي تفتخرون به وبني أكثركم وبني منهجه القويل والعملي بعد املشرقني حيث قال رمحه اهللا تعاىل                     " تكفرهم  
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، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم  أسه ورأسه وهو شهادة أن ال إله إال اهللا      فاهللا اهللا يا إخواين متسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره          : ( 
، أو  واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل يكفرهم أو قال ما علي منهم            ،   إخوانكم ولو كانوا بعيدين   

، وفرض عليه الكفر م والرباءة منهم ولو كانوا إخوانـه            لفه اهللا م  ، بل ك   ، فقد كذب هذا على اهللا وافترى       قال ما كلفين اهللا م    
 ]٥٣: جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان [) ..، متسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ال تشركون به شيئاً فاهللا اهللا. وأوالده

: " كويت بأنه مرتد ألنه قال أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم             أين ألتعجب من إصدار من يتسمى بالعلماء لدينا فتوى يف أمحد البغدادي بال            
، يف الوقت الذي يرفضون رفضاً شديداً احلديث عن كفر تركي احلمد الذي يسب الدين والذات اإلهليـة                  " فشل يف اإلصالح االجتماعي     

 ..!!بألفاظ شنيعة بل واألدهى من ذلك الذي  نصب نفسه مدافعاً عن هذا الزنديق الضال 
 ..!!أم أن السعودة مانع من موانع التكفري استحدثه هؤالء 

 مل يدخلوها ويسكنوا فيهـا      نأين واجب العلماء من تطهري جزيرة العرب من رجس الصليبيني الذي          
فحسب بل وجعلوها أرضاً عسكرية هلم ملئية باجلنود والعتاد العسكري لغزو بالد املسلمني ومحاية              

 ..إسرائيل من ااهدين 
 .. ن اُألول ين من يتغنون بأجماد الصحابة وااهدأي

 ..بتداع تباع ، وينهى عن االأين من يزعم اال
 ..أين العلماء الغيورون على األمة ودينها ، ال الساعون يف مصاحلهم الشخصية ، وشهوام النفسية 

م آنذاك مل يوقفه    إنَّ جحافل جيوش املغول أيام سقوط بغداد واكتساحهم بقاع شىت من بالد اإلسال            
دعاة يف املساجد يعظون يف الرقائق ، وال فقهاء يدرسون مسائل الفقـه ودقائقـه ، وال حمـدثون                   

فبغداد يوم دخول التتار ..كال بل كل هذه األصناف مادام قصاراها األقوال ال األفعال فلن تغين عن اإلسالم شيئاً .. يدرسون اإلسناد وعلله  
وذوي الشأن ولكنهم ملَّا أعرضوا عن أمر اهللا تعاىل باجلهاد والدفاع عن حياض الدين قتلوا شر واملكتبات العلمية قضاة إليها مليئة بالعلماء وال

 ..!!قتله ، بل ورميت كتبهم يف األار لتختلط بالدماء واملاء 
فسيد الشـهداء محـزة     .. ل كلمة احلق باحلكمة     أيها العلماء ال تزينوا قعودكم عن اجلهاد يف سبيل اهللا باملصلحة ، وتزينوا صمتكم عن قو               

 ..ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله 
أيها العلماء دونكم أمة اإلسالم اليت تنتقص من أطرافها ، فذودوا عنها بالفعال واألقوال ، فلرمبا كتب اهللا على أيـديكم نصـر اإلسـالم                         

ا قاتل التتار يف معركة عني جالوت ، ويف شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا شارك يف وقعـة                  واملسلمني ولكم يف العز بن عبدالسالم أسوة حسنه مل        
 .فهؤالء حقاً هم العلماء الذين بعلمهم يعملون ولدينهم ينصرون ، وحلرمات املسلمني يدافعون .. شقحب وغريها جماهداً للتتار 

 : أيها العلماء إين أحذركم سخط اهللا وعذابه 
 ذَ الِإذْ أَخونَورتشا يم ناً قَِليالً فَِبئْسا ِبِه ثَمورتاشو وِرِهماَء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتال تاِس وِللن هننيبلَت ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِميثَاق لَّه  

املناط بكم ؛ فإن الدين ال حمالة منصور بغريكم كمـا           وأخربكم بأنكم يف الوقت الذي ختذلون فيه األمة ، وتعرضون عن الواجب الشرعي              
 يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين                     : قال اهللا تعاىل    

ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ةَ الِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخال يِبيِل اللَِّه وونَ ِفي ساِهدجي) ٥٤:املائدة ( 
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يكفينا ما مضى من زمان أن      أيها العلماء كفى غفلة عن اهللا والدار اآلخرة ، كفى سعياً وراء لذات الدنيا ، كفى ذالً وخنوعاً للطواغيت ،                     
 ..هون ، وعن ما أراد اهللا لنا من الواجبات منشغلون  تسرينا ، فبالوظائف الدنيوية الالدنيا هي اليت

فواهللا لزوال الدنيا وملذاا وفقد األهل واألوالد أهون على نفس املؤمن من أن تنتهك حرمة الدين وهو يف موقف املتفرج الذي ال حيـرك                        
 ..ساكناً 

مسعنا منكم قبل سنني أن علماء مصر وغريها من بالد املسلمني يفتون للحاكم مبا أراد ولو كان حترمي حـالل وحتليـل                ..يا علماء اجلزيرة    
 ..حرام ، فدار الزمان وأصبح علماء السلطان لدينا ال يشق هلم غبار يف هذا املضمار وال حول وال قوة إال باهللا 

ان والطالبان وأم ال ينكرون على أهل القبور ، بل وأخذ البعض منكم على بعض ااهدين العرب أـم ال                    مسعنا منكم احلديث عن األفغ    
ينكرون هناك على القبور ، فجاء اإلبتالء من اهللا لكم ليعلم صدقكم وغريتكم على ملَّة التوحيد فجاء الشرك ظاهراً من دعـاء لألمـوات                        

اس كلهم يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال نكري وال ناطق باحلق منكم فأينكم يـا                    وسب للصحابة على مرأى ومسمٍع من الن      
 ..١أهل العقيدة إن كنتم صادقني ، وأينكم يا أهل التوحيد إن كنتم صادقني 

 ولو بكلمة احلق يف حكمهم وحكـم     ستهزاء بالصاحلني من ِقبِل املنافقني واملرتدين ، الذين مل جيدوا من يوقفهم           فضالً عن سب الدين ، واال     
 ..فعجباً من حالكم ، ويا أسفى على علمكم ... أفعاهلم 

تكلمتم بالعقيدة نظرياً فلما جاء الواقع أحجمتم وصار ما تعلمونه الناس يف السابق حرباً على ورق ، وتكلمتم يف اجلهاد والسري واملغـازي                       
 ..ة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليلفلما جاء الغزو اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحليا

، فاهللا عز وجـل      إما حجة لكم أو حجة عليكم ، وهو إما عز لكم وفخار أو عار عليكم وشنار               :  يا أيها العلماء علمكم الذي مجعتموه       
 .. ليس بينه وبني أحٍد حسب وال نسب ، فأروا اهللا من أنفسكم ألمتكم خرياً 

إن أحجمتم عن اجلهاد وسكتم عن قول كلمة احلق ، فال تقولوا الباطل وال ختذلوا األمة وتثنوها عن اجلهاد يف سـبيل اهللا تعـاىل ، وال                            ف
 .تتعاونوا مع الطواغيت ضد ااهدين ، وال تضفوا الشرعية على مرتٍد حيكم بغري ما أنزل اهللا  ويوايل أعداء اهللا ويعينهم على املسلمني 

وإن تعجب فعجب قولُ بعض دعاة اإلصالح بأن طريق الصالح          : " م كالمي لكم مبا قاله شيخ ااهدين أسامة بن الدن حفظه اهللا             وأخت
إن كان لكم عذر يف القعود عن اجلهاد ، فهذا ال يبيح لكم             : والدفاع عن البالد والعباد مير بأبواب هؤالء احلكام املرتدين ، فأقول هلؤالء             

وا إىل الذين ظلموا فتحملوا أوزاركم وأوزار من تِضلّون ، فاتقوا اهللا يف أنفسكم ، واتقوا اهللا يف أمتكم ، وإن اهللا تعاىل غين عـن                         أن تركن 
عد املرُء يف أدىن طريِق      وَألنْ يق   ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ     فَال تِطِع الْمكَذِِّبني   : مداهنتكم للطغاِة من أجِل دينه ، وقد قال سبحانه          

 "احلق خري له من أن يقف يف أعلى طريق الباطل 
 




                                                 
 .الدمج  وياليتهم بذلوا يف إنكار هذا الشرك العظيم معشار ما بذلوه يف إنكار ١
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ليس للمسلمني اليوم خليفة حيكمهم ، وال أمري مسلم يسوسهم ، فاحلكام املرتدون من العرب والعجم قد تسلّطوا علـى املسـلمني يف                       
 .  ، واهللا املستعان بالدهم كلّها

ال بد : إال أنّ قوماً خمذولني حياولون أن يلبسوا على الناس دينهم ،  فكلّما سعى ساٍع من املسلمني إىل أرٍض جياهد فيها أعداء اهللا قالوا له             
 .. فأضلّوا كثرياً وضلّوا عن سواء السبيل !! من إذن اإلمام 

 !قتل فإنه ميوت عاصياً غري شهيٍدف) الطاغوت طبعاً ( م أنّ من خرج للجهاد اليوم بغري إذن إمامه ومنهم من يتفنن يف االفتراء على اهللا فيزع
  وجهادهم من أوجب الواجبـات       وهذا من أبطل األباطيل ، فإن هؤالء احلكّام الذين يشترط اجلهلة إذم أعداٌء هللا ورسوله                

 !، أم كيف يستأذنون يف جهاد أسيادهم من الكفار اليهود أو النصارى  ؟!   ؟بعد توحيد اهللا تعاىل ، فكيف يستأذنون يف جهادنا هلم
 .  فمن وجب عليه اجلهاد من املسلمني اليوم مل جيب عليه استئذان الطاغوت الذي يسمى يف بلده باإلمام زوراً وتاناً 

 اهللا أن يكون يف حق هؤالء الطواغيت وأمثاهلم وما ذكره السلف والفقهاء رمحهم اهللا من وجوب استئذان اإلمام يف اجلهاد فمعاذ      
، وإمنا هو يف حق اإلمام املسلم الذي لزمت طاعته ، ووجبت بيعته ، فاألصل حينئٍذ وجوب استئذانه يف اجلهاد ملا يف ذلك من اإلعانـة                          

 النساء   أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم         يا أَيها الَِّذين آمنواْ    : على حتقيق مقاصد اإلمامة اليت أرادها الشرع ، قال تعاىل           
قال ابن تيمية رمحه اهللا تعليقـاً  "  لَا يِحلُّ ِلثَلَاثٍَة يكُونونَ ِبفَلَاِة ِمن الْأَرِض إلَّا أَمروا علَيِهم أَحدهم" :   وهذا عام يف كلّ أمر ، قال   ٥٩/

َأَوجب صلى اهللا عليه وسلم تأِْمري الْواِحِد ِفي اِلاجِتماِع الْقَِليِل الْعاِرِض ِفي السفَِر تنِبيها ِبذَِلك علَـى سـاِئِر أَنـواِع                     : احلديث  على هذا   
وكَذَِلك ساِئر ما أَوجبه ِمن الِْجهاِد      . نكَِر ولَا يِتم ذَِلك إلَّا ِبقُوِة وِإمارٍة        وِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر ِبالْمعروِف والنهي عن الْم        . اِلاجِتماِع  

 وأمر اجلهاد أوىل وأوجب بأن ينصب       ١)رِة  وِإقَامِة الْحدوِد لَا تِتم إلَّا ِبالْقُوِة والِْإما      . والْعدِل وِإقَامِة الْحج والْجمِع والْأَعياِد ونصِر الْمظْلُوِم        
ويلْزم الرِعيـةَ   ، أَمر الِْجهاِد موكُولٌ إلَى الِْإماِم واجِتهاِدِه       وَ: ( له أمري تلزم طاعته ، ويستأذن يف تفاصيل اجلهاد ، قال ابن قدامة رمحه اهللا                

ذَِلك ِمن اهرا يِفيم هت٢ )طَاع  
 :ن إذن اإلمام ال يشترط وال جيب يف حاالت ، منها  ومع ذلك فإ

جعفر وزيد وابـن رواحـة   ( إذا  تعذّر استئذان اإلمام إما لبعد املسافة كما حصل يف غزوة مؤتة ملا استشهد األمراء الثالثة   -١
ك إذا خِشي فـوات       ، وكذل   إذ توىل اإلمارة خالد بن الوليد رضي اهللا عنه من غري استئذاٍن من النيب               ) رضي اهللا عنهم    

العدو مل يلزم استئذان اإلمام كما حصل من سلمة بن األكوع حني أغارت غطفان على إبل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                       
 .فقاتلهم سلمة رضي اهللا عنه لوحده حىت استنقذ اإلبل دون إذن من النيب صلى اهللا عليه وسلم، والقصة يف صحيح مسلم 

                                                 
 ٢٨/٣٩١جمموع الفتاوى  - ١
 ٧٤٢٣-٩املغين  -٢
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فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللّـِه الَ تكَلَّـف ِإالَّ         : هاد خوفاً أو جبناً أو انشغاالً مبلذّاته وشهواته ، قال تعاىل            إذا ترك اإلمام املسلم اجل     -٢
كفْسن ١  )الكفر وحده إن قدر  مع اإلمام ويغزو املرء أهلىكما يغز: ( حزم  قال ابن ٨٤/ النساء 

جل إذن اإلمام ، أما إذا عدم اإلمام كما هو احلال اليوم حيث ال يوجد إمـام                 ففي مثل هذه احلاالت ال جيوز ترك اجلهاد الواجب أل         
 من البالد ، واهللا املستعان فال يعطّل اجلهاد انتظاراً لوجود اإلمام ، وال يعلّق اجلهاد بإذن هؤالء احلكام الطواغيت بل يقوم    مسلم حيكم بلداً  

وجب عليهم أن يؤمروا أمرياً تلزمهم طاعته       ) اجلهاد يف سبيل اهللا     ( ةٌ على هذا اهلدف     كلُ مسلٍم مبا يقدر عليه من اجلهاد فإن اجتمع مجاع         
بأي كتاب ، أم بأيـة  : (  على من اشترط اإلمام يف اجلهادواستئذانه على التفصيل السابق ، قال الشخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا رداً 

من الفرية على الدين ، والعدول عن سبيل املؤمنني ، واألدلة على إبطال هذا القول أشهر       هذا  ! حجة أن اجلهاد ال جيب إالّ مع إمام متبع ؟         
العرب واألدلة على بطالن ما ألفّته ، كثري يف الكتـاب  ... من أن تذكر ، من ذلك عموم األمر باجلهاد ، والترغيب فيه ، والوعيد يف تركه            

األدلة واآلثار ، ال تكاد ختفى على البليد ، إذا علم بقصة أيب بصري ، ملا جـاء مهـاجراً   والسنة ، والسري ، واألخبار ، وأقوال أهل العلم ب        
فطلبت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرده إليهم ، بالشرط الذي كان بينهم يف صلح احلديبية ، فانفلت منهم حني قتـل                          

ويل أمه مسعر حرب لو كان معه       :  " مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         املشركني ، اللذين أتيا يف طلبه ، فرجع إىل الساحل ملّا            
 يأخذ ويقتل ، فاستقل حبرم دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم كانوا معه يف   – إذا أقبلت من الشام      –فتعرض لعري قريش    " غريه  
طأمت يف قتال قريش ألنكم لستم مع إمام ؟ سبحان اهللا مـا أعظـم          فهل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخ         – القصة بطوهلا    –صلح  

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والـذي       : ( مضرة اجلهل على أهله ؟ عياذاً باهللا من معارضة احلق باجلهل والباطل ، قال اهللا تعاىل                 
 .هـ واحلمد هللا رب العاملني . ا٢)أوحينا إليك 



                                                 
 ٩٢٩ -٥احمللى  -٣

 الدرر السنية   - ٤

 

 
] إن اهللا    ، وال خناف من وعود بوش وأمريكـا        نا نتمسك بوعد اهللا ونثق به     إن ،

، فـنحن مسـتمرون يف       نا عليه وعدنا بالنصر والتمكني إذا متسكنا بدينه وتوكل      
ونطمئن . جهاد أمريكا وكل الغزاة ، متوكلني على اهللا صابرين ألمر اهللا واثقني به

، وأن النصر آت وأن تفريج اهللا  املسلمني يف كل مكان أننا على العهد مستمرون    
، وبعد التوكل على اهللا تعاىل فإننا ال نستغين عـن دعـم              على املسلمني قريب  

 ]. وقوفهم معنا بكل سبيلاملسلمني و
أمير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا 
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 :لقاء مع ااهد 

حفظه اهللا
 

 : الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 
ـ    الرحمن الدخيل    التقت صوت الجهاد بالمجاهد القائد فيصل بن عبد          األخيرة  ٢٦أحد المطلوبين ضمن قائمة ال

في حوار موجز سريع على ما       وهو اآلن معنا     يبيين والمرتدين في جزيرة العرب    من اهللا عليه بقتال الصل    وقد  
  ...سمح به وقته حفظه اهللا 

 

  نريد أن تعرف بنفسك من حيث االسم والنشأة ؟ 
 : حبه وبعد بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وص

 فيصل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الدخيل ، نشأت يف مدينة الدرعية ، وهللا احلمد نشأت يف كنف والدين صاحلني وحرصوا علي                      : االسم
من ناحية التربية مثل الدراسة يف حلقات حتفيظ القرآن ولكن طبيعة الشباب املراهق كانت متيل إىل العبث واللهو ، ولكن بعد مدة مـن                        

 . بعد هداييت وبعد التزامي سلكت طريق اجلهاد فوراً وهللا احلمد وأنا لزمن وهللا احلمد هدانا اهللا عز وجل لطريق الدين وإىل طريق اجلهاد ا

 متى كانت بداية تعلقكم بالجهاد ومتى ذهبتم إلى أفغانستان ؟
ومل أكـن    –ن اهللا مرةً من املرات كنا جالسني يف أحد االس           كنت متعلقاً باجلهاد من قبل االلتزام ، وسبحا       ... احلمد هللا رب العاملني     

 ومعي شباب أسأل اهللا أن يتوب علينا وعليهم وأسأل اهللا أن يهدينا وأن يهديهم ، فعرضت قناةُ اجلزيرة مقابلةً خلطّـاب                      –ملتزماً حينها   
مظهره بالسالح والعتاد واإلخوة جبانبه ، مث بعد ذلك عرضوا          وكان  ،  رمحه اهللا ، وكان يتكلم فيها عن القتال يف الشيشان ويهدد الروس             

                 م   مقاطع ألحوال املسلمني يف الشيشان وعرضوا صور النساء واألطفال وقد قطعتهم الصواريخ والشظايا ، فسبحان اهللا كل الس مع أ
 إىل مىت نظل كذا ؟ وإىل مىت كذا ؟ فعزمت أنا واثنني وعلى أمور ال يعلم ا إال اهللا لكن كلهم تعاطفوا ، فأخذنا نتكلممل يكونوا مهتدين 

أسـأل اهللا أن يتقبلـه يف عـداد    أمحد الدخيل الشيخ  وهو -لشيشان ا تسبب يف إخراجنا إىل   من الشباب أن نذهب ألحد اإلخوة لكي ي       
ا له فاستغرب عندما رآين يف بيته كثرياً ،          فسبحان اهللا كان قدمياً يرغب أن أزوره كثرياً ولكن اإلنسان كان الهياً وقتها ، ذهبن               -الشهداء  

رائحـة الـدخان   ..!! ، استغرب !! حنن أتينا لك لكي تدلنا على الطريق ، وباختصار نريد الذهاب إىل الشيشان : فبادرته بالسؤال قائالً  
ك طريق ، لكن اجلهاد يف الشيشـان        إن شاء اهللا هنا   : ، واالثنني اللذين معي يعرفهم ، فقال        ! مازالت فينا ومع ذلك تريدون الشيشان ؟؟      

يريد صدقاً يف العزمية ، ويتطلب إمياناً راسخاً يف القلب ، وهللا احلمد أخذَنا بالتدريج ونصحنا ، والتزمنا بعد ذلك تقريباً بست شهور ، مث                         
لنكمل اجلهاد ضد الصليبيني    ، مث عدنا إىل جزيرة العرب       شهر  أشهر أو عشرة    أ سبتمر بتسعة    ١١خرجت ألفغانستان تقريباً قبل ضربات      

 . واملرتدين 
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 جهاد الصليبين على أرض جزيرة العرب أرض محمد صـلى  نولكن ماهي الدوافع التي جعلتكم تبدأو   
  .اهللا عليه وسلم ؟

" أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    : " أول دافع هو دافع إتباع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
وجزيرة العرب هي مهبط الوحي ، وقد تكلم أهل         " د والنصارى من جزيرة العرب      أخرجوا اليهو " أو  

أن الصليبني أو املشركني ال ميكثون يف جزيرة العرب أكثر من ثالث ، واآلن حنن نرى يوميـاً                  : العلم  
 الصليبني أمام أعيننا يف الشوارع بل إن احلكومة العملية تكرمهم وتصرف هلم الرواتب الكثرية وأبنـاء               

  !! سألون الناس يف الشوارع طلباً للقمة العيشاملسلمني ي
ن هؤالء ما تركوا أحـداً يف       يبيووالصل!! لصليبون معززون مكرمون  وأبناء املسلمني مذلولون وهؤالء ا    

حاله ، سواء بتدخل مباشر منهم أو من الطواغيت حكام املسلمني يف مجيع أحناء العـامل ، انتـهكوا                   
 . لوا األراضي وسفكوا الدماء ، فلم يراعوا شيئاً أبداً أعراض املسلمني واستح

ن هؤالء تركوا اجلهاد فأذهلم اهللا سبحانه وتعاىل فصاروا عند الطواغيت أو عنـد الصـليبيني                وواملسلم
 وجزيرة العـرب ،     كالغنم بل إن الغنم عند الصليبيني أغلى منا ، ولكن وهللا احلمد من اهللا سبحانه وتعاىل علينا باجلهاد يف أرض احلرمني                    

هذه نعمة كبرية وهذا فضل من اهللا سبحانه وتعاىل وواهللا الذي ال إله إال هو أنه شرف لنا أن نقاتل على هذه األرض وحنن نفتخر أن اهللا                           
 . ا  بنا وال يستبدلسبحانه وتعاىل من علينا بذلك ، وأسأل اهللا أن ال حيرمنا وأن يثبتنا وأن ال يفتنا وأن ال جيعلنا ممن يبدل وأن يستعملن

ال يخفى عليكم أن البعض يصف المجاهدين بأنهم خوارج ، ما رأيك بهذا القول أو بمن يقول هـذا                    
 .الكالم ؟ وهل المجاهدين على أرض الجزيرة فعالً خوارج ؟

ن واموه تاناً وزوراً ، واإلخوان كاه: ن بأنه ساحر وقالوا     و عليه وسلم وصفه الكفار واملشرك     حممد صلى اهللا  ... احلمد هللا رب العاملني     
يف جزيرة العرب وهللا احلمد يتبعون الدليل ويتبعون القرآن والسنة وهدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واخلوارج عِرف عنهم أم يقتلون                      

خواننا الذين جياهدون ، ويسجنون  أهل األوثان ، والذي ينطبق عليه هذا الوصف هو دولة آل سلول ، فهم يقتلون إ     ويدعونَأهل اإلسالم   
إخواننا الذين ينكرون يف املدينة على عبدِة القبور واألوثان ، وحيمون الرافضة الذين يأتون ويعبدون القبور يف البقيع وغريه من األمـاكن                      

 .وحيمون أهل األوثان من املشركني وغري ذلك ، فهؤالء هم اخلوارج 
اخل ، ولكـن    ..أو..هم بأم ال يقاتلون انطالقاً من هوى أو ضالل أو من أجل دنيا أو مال أو               ؤهلم أعدا واحلمد هللا أن ااهدين قد شهد       

ر عقيدم قبل أن نقاتلهم ، فهذا بإذن اهللا بعيـد           إن هؤالء يقاتلون عن عقيدة وعن دين ، فال بد أن نغي           :  صحفهم    يف شهدوا هلم فقالوا  
عليهم بعم  السماء ولن تطاله أيديهمدبإذن اهللا ونسأل اهللا الثبات ، وأسأل اهللا أن ميكننا من رقا  . 

ما صلة القرابة بينك وبين الشيخ أبو ناصر أحمد الدخيل رحمه اهللا وتقبله ؟ وكيف كان تلقيك خبـر                   
  .استشهاده ؟ 

هتدينا وعرفنا هذا الطريق على يده أو عـن         الشيخ أمحد بن ناصر الدخيل هو من أبناء عمي ، واحلمد هللا حنن ا             ... احلمد هللا رب العاملني     
 .طريقه فأسأل اهللا أن ال حيرمه األجر وأسأل اهللا أن يتقبله وأن يلحقنا به وجيمعنا معه يف جنات النعيم 
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ين فرحت عندما تلقيت خرب استشهاده واهللا الذي ال إله إال هو أ: فأقول ] كيف تلقيت خرب استشهاده   [وبالنسبة للجزء الثاين من السؤال      
، وواهللا الذي  ال إله " ويتخذ منكم شهداء " فرحاً ال يعلم به إال اهللا عز وجل ، ألن هذه الشهادة اصطفاء من اهللا سبحانه وتعاىل واتخاذ           

ىن بإذن اهللا    اليوم قبل غٍد مما يرى من املعاصي والفساد والفجور يف هذه األرض ولكن الواحد يتم                شهيداً إال هو الواحد أنه يتمىن أنه يقتل      
، ولكن ما يغنب اإلنسان أن هؤالء األخيار قـد           الشهداء   وأن ال يفنت بعد هؤالء    بعد أن يثخن يف األعداء      عز وجل أن يرزقه اهللا الشهادة       

كي الدندين قتلهم هؤالء األجناس املرتدون ، فنسأل اهللا أن يوفقنا لألخذ بدماء إخواننا كالشيخ يوسف العيريي والشيخ أبو ناصر وأخونا تر
 . ومجيع إخوتنا ، ومجيع دماء إخواننا املسلمني يف املعمورة واحلمد هللا رب العاملني

ما رأيكم في التهديدات التي يطلقها بعض طواغيت الردة هل تجد أنها تؤثر على نفسيات المجاهدين                
 .في أرض  الجزيرة ؟

              لقـاءهم قبـل لقـاء       فضلوندون هلم ويقعدون هلم كل مرصد و ي       اهدين يترص ال ، واهللا الذي ال إله إال هو ليس هلا أي تأثري ، ألن ا 
الصليبيني ، ولكن سياسة العمل اليت اختذها اإلخوة تقتضي البدء بالصليبيني ، فسمعاً وطاعة هلم ، ولكن أسأل اهللا أن ال حيرمنـا قتلـهم                         

 . وأسأل اهللا أن ميكننا من رقام 

لماذا قررت عدم تسليم نفسـك ؟ ولمـاذا         : يورده البعض وهو قولهم     يجرنا هذا السؤال إلى تساؤل قد        
  .اخترت قتال أفراد وضباط المباحث إذا أرادوا القبض عليك ؟ 

بعدما أتيت من أفغانستان إىل هذه األرض ؛ سحب جوازي على احلدود بعدها بشهر طُلبـت فاختفيـت أو                   ... احلمد هللا رب العاملني     
 ال خيتفي اإلنسان فقط بل إن الواحد إذا اختفى خيدم دين اهللا سبحانه وتعاىل ، وهؤالء حىت لو أتوك وأنت ما                      تواريت ، وكانت النية أن    

لو كان موحداً لقاتلته ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم          ! طُِلبت وال عليك شيء فلك أن تقاتلهم ، فما بالك مبرتٍد مثل رجال املباحث ؟              
فهذا من أجل املال فما بالك إذا أراد أن يفتنك يف دينـك ويسـلمك هلـؤالء الصـليبيني أو     " و شهيد   من مات دون ماله فه    : " يقول  

الطواغيت أو مينعك من قتاهلم ؟؟ ، وأود أن أوضح أمراً هاماً وهو أننا ليس فقط نقاتلهم إذا أتوا لكي يقبضوا علينا ، بل بـإذن اهللا عـز                   
ا نقتلهم يف بيوم ويف غرف نومهم ، وأسأل اهللا عز وجل أن ميكننا من فك أسر إخواننـا                   أنن: وجل الذي نفكر فيه ونستعد له ونريده        

 .  ااهدين يف سجون آل سلول ، فأسأل اهللا أن ميكننا منهم ااملأسورين ، وال خيفى على اجلميع ماذا يعمل ضباط املباحث بإخوانن

 .؟ ؟ ومن الجهاد في الجزيرة خصوصاًاً أيوب في موقف العلماء من الجهاد عمومي أخينا أب ما رأي
موقف العلماء من اجلهاد عموماً ؛ بصراحة العلماء هم أول من خذل اجلهاد وااهدين ليس فقط يف جزيـرة                   ... احلمد هللا رب العاملني     

 توجهات معينـة إمـا   العرب بل حىت خارج جزيرة العرب إال من رحم ريب وهم قلة ، فتجد بعض الذين ينصرون اجلهاد وااهدين هلم             
أنا ال أعلم : لفلسطني أو جتد منهم للعراق أو جتد منهم للشيشان ، وإذا استفتيته أو سألته عن اجلهاد يف جزيرة العرب أخذ يؤول أو يقول 

ولكـن  عن الشيء هذا وهكذا ، فالعلماء هم أول من خذل ااهدين إال من رحم اهللا سبحانه وتعاىل وهم معدودون على األصـابع ،                        
العلماء بينوا أن الذي حيمل العلم وحيمل القرآن وحيمل حديث حممد صلى اهللا عليه وسلم بني أضلعه جيب عليه وجوباً ال جيب على غريه                        
من عامة املسلمني جيب عليه أن يصدع باحلق ويقارع الطواغيت ويهيئ األمة لقتال الكفار واملرتدين والصليبيني وإخراجهم من هذا الذل                    

وصلت األمة له ، شيخ اإلسالم ابن تيمة ما خيفاكم أنه كان يف أول اجليوش أو يف صدر اجليوش اليت تقاتل التتر ، وكان يفيت وخيرج الذي 
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واإلمام أمحد بن حنبل مل خيـض       [ أمام اجليوش واملقاتلني ، والعز بن عبد السالم وغريه من العلماء مثل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ،                    
]  ، ولكنه صدع باحلق أمام املأمون يف فتنة خلق القرآن ،وهذا من أعظم اجلهاد فكلمة احلق عند السلطان اجلائر من أعظم اجلهاد                        املعارك

 . فليت العلماء اليوم قد جاهدوا يف سبيل اهللا من كفر باهللا أو ليتهم صدعوا بالتوحيد أمام هؤالء احلكام الطغاة 

ض الجزيرة وأفغانستان ما هي األمور التي تنصـح أن ينشـغل بهـا        بحكم تجربتكم الجهادية في أر     
 شباب اإلسالم اليوم ؟

ى اهللا عليـه وسـلم      أمور اجلهاد ، وتعلم فقه اجلهاد ، وإتباع هدي حممد صل          : األمور اليت أنصح أن ينشغل ا شباب اإلسالم اليوم هي           
وليرتعن اهللا من   : "   الدنيا ، و مصداقاً حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم          تباع الرجال ، والزهد يف الدنيا وترك ملذات       اوعدم التقليد و  

وهـذا  " صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول اهللا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية املـوت                  
أوحاهلا  إىل الدنيا وغائص يف       راكن هو الشباب العاديني و   لىوليس ع  شباب اجلهاد    علىالذي نراه اآلن ، فتجد أن كثرياً من الناس يتكلم           

 . وملذاا
     وجلـأ إىل اهللا  هـا هه يف املوت ، لكن لو زهد يف الدنيا وتركسبحان اهللا حب الدنيا هذه الدنيئة كر 

 جتـد  وفكر يف هم األمة ألعانه اهللا على سلوك درب اجلهاد بإذن اهللا ، سبحان اهللا         ،  سبحانه وتعاىل   
من الناس من حيمل مهّه هو لكن ال حيمل هم األمة ، ولو فكر يف هم األمة دقيقةً واحدة لعلـم أن                      

 . األمة حمتاجةٌ له وألمثاله وحمتاجةٌ لألجيال القادمة ، أسأل اهللا أن يصلح شباب املسلمني 

 نود منك في ختام هذا اللقاء أن تبعث برسالٍة لمن رأى فيلم بدر الرياض               
 ...عجب به واقتنع بالحق الذي يحتويه وُأ

الذين رأوا بدر الرياض وغري بدر الرياض عليهم أن يتبعوا احلق ، ألنك إذا علمـت أن هـذا هـو                    
الشـيخ  الصواب فاملطلوب منك اإلتباع ، واملطلوب منك الفعل وليس املكلف مبقاتلة الصليبيني هو              

قاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال       ف" ، كلٌ مكلف    أبو هاجر أو زيد أو عبيد من الناس ، ال           أسامة أو   
: "  ممن رأى بدر الريـاض       املشايخ، فيجب على شباب األمة أن ينفروا ، وقد قال أحد            " نفسك  

وهذا على العسكر وغري العسكر ، فعلى الشـباب أن ينصـر إخوانـه              " احلجة قامت ببدر الرياض   
اتل يف سبيل اهللا ويطلب ما عنـد اهللا عسـى اهللا       ويلتحق بركب ااهدين ويترك الدنيا وملذاا ويق      

سبحانه وتعاىل أن يرد كيد هؤالء الكفار والصليبيني بفضله ، وأن مينت علينا بدحرهم ، ونسأل اهللا                 
نا حممد  أن يهدينا وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرمحنا وأسأل اهللا أن جيمعنا مع إخواننا يف جنات النعيم هذا واهللا أعلم وصلى وسلم على سيد                       

 . وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

شكر اهللا ألخينا فيصل الدخيل تجاوبه معنا ، واهللا نسأل أن يقر أعيننا جميعاً بنصـر مـن اهللا وفـتح لعبـاده                       
 .المؤمنين وإلى لقاء قادٍم بإذن اهللا تعالى مع أحد المجاهدين 
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معلم مهم يف إرشاد ااهدين وحتريضهم على املبادرة يف أعمال اجلهاد ) فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك    : (  تعاىل   يف قوله  
  :فقَاِتلْ يف سِبيِل اهللا ال تكَلّف إالّ نفْسك : يعين بقوله جلّ ثناؤه: " ولو بصورة فردية قال الطربي رمحه اهللا يف تفسري اآلية 

(  ... وقاتلهم فيـه بنفسـك   ، وهو اإلسالم ،يف دينه الذي شرعه لك:  يعين ، يا حممد أعداء اهللا من أهل الشرك به يف سبيل اهللا      فجاهد
ـ (   ... وأنكر رسالتك   ، لعلّ اهللا أن يكف قتال من كفر باهللا وجحد وحدانيته         :  يقول  )عسى اللّه أنْ يكُف بأْس الِّذين كَفَروا       أش واللّه د

 فـإين    ،  فال تنكُلَن عن قتاهلم     ، واهللا أشد نكاية يف عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا حممد ويف أصحابك              :  يقول  )بأْسا وأشد تنِكيالً  
ال : أي : "، وقال البغوي رمحـه اهللا        " ألوهن كيدهم وأضعف بأسهم وأعلي احلق عليهم       ، راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة    

ـ ، وذكر السيوطي رمحه اهللا أثراً        " تدع جهاد العدو واالنتصار للمستضعفني من املؤمنني ولو وحدك ، فإن اهللا قد وعدك النصرة                هأخرج
 إن اهللا بعـث   ال: ؟ قال الرجل حيمل على املشركني أهو ممن ألقى بيده إىل التهلكة: قلت للرباء: أمحد وابن أيب حامت عن أيب إسحاق قال     

 .فقَاِتلْ يف سِبيِل اهللا ال تكَلّف إالّ نفْسك: وقال رسوله
، فعرب عنه بقولـه      ، وأوجبت عليه تبليغ املؤمنني األمر بالقتال وحتريضهم عليه         فاآلية أوجبت على الرسول صلى اهللا عليه وسلم القتال         " 

 ، ألنه إجياب القتال على الرسول      حريض لغري املخاطب  وهذا األسلوب طريق من طرق احلث والت      ) ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني     (
 فهو أمر للقدوة مبا جيـب اقتـداء         فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة        : (، وقد علم إجيابه على مجيع املؤمنني بقوله         

 واملراد م هنـا كفـار مكـة،          ، تعارة للوعد هنا مس )  عسى( ـ، ف   وبني هلم علة األمر وهي رجاء كف بأس املشركني          ، الناس به فيه  
عة حسنة يكن له نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان اهللا على                امن يشفع شف  : ( وقوله   ...فاآليات يئة لفتح مكة   

 للرسول عليـه الصـالة    وهو بشارةال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني(  استئناف فيه معىن التذييل والتعليل لقوله    كل شيء مقيتا  
والسالم بأن جهاد ااهدين بدعوته يناله منه نصيب عظيم من األجر، فإن حتريضه إياهم وساطة م يف 

ويعلـم  . خريات عظيمة، فجاءت هذه اآلية ذا احلكم العام على عادة القرآن يف انتهاز فرص اإلرشاد              
فاعة احلسنة، وأن سعي املثبطني للناس مـن        من عمومها أن التحريض على القتال يف سبيل اهللا من الش          

   ١ "قبيل الشفاعة السيئة، فجاءت هذه اآلية إيذانا للفريقني حبالتهما
 فيا أهل اإلسالم دونكم أعداء اهللا من اليهود والنصارى واملرتدين ، أذيقوهم العذاب األليم يف الـدنيا                 

تم علينا أن جنتهد يف باب اجلهاد ، ونبادر         قبل أن يلقوا جزاءهم عند اهللا ، فضخامة الواجب الشرعي حت          
 ..فيه ونعمل على قدر استطاعتنا 

 تقيم هذه الشعرية العظيمة هو املطلب النفيس عند إمكانه ، وأما إذا تعـذّر أو  وإن االنضمام إىل مجاعةٍ 
وافقته تأخر فمن املسابقة إىل اخلريات أن جيتهد املسلم يف عمٍل يرضي به ربه ولو صغر وحيرص على م                 

                                                 
  التحریر والتنویر البن عاشور ، سورة النساء- ١
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تشتيت جهود األعداء وبعثرة قوم ونشاطهم يف تتبع مثل هذه العمليات ولو كانت صغرية              : السنة فيه وهو بذلك حيقق فوائد كثرية منها         
ب مـن  بالنسبة إىل العمليات النوعية اليت ال يقدر عليها غالباً إال اموعات املنظمة ، ومنها جترئة أهل اإلسالم على أهل الكفر ونزع الرع     

 .قلوم وسن السنن احلسنة يف هذا الباب العظيم  ، وقبل ذلك فيها إبراء الذمة وحتصيل األجر العظيم من اهللا جل جالله
 واألهداف اليت ميكن استهدافها يف هذا اال كثرية وسهلة حبمد اهللا قد يتركها بعض ااهدين املتمرسني انشغاالً مبا هو أعظم منها وأكثر       

 .ا ال يقِْدر عليه إال أمثاهلم نكاية مم
والنماذج اليت فقهت هذا األمر الشرعي مناذج مشجعة يف قدمي التأريخ وحديثه فهذا عمرو بن أمية الضمري رضي اهللا عنه يدخل غـاراً                       

 :وهو هارب من قريش فيسمع مشركاً ينشد 
 ولست أدين دين املسلمينا فلست مبسلم ما دمت حيا

واهللا أين ألرجو أن أقتلك فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلها أحد قط ، وهذا سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه                 : يفقلت يف نفس  : قال  
ملا خرج األسود العنسي املتنيب الكذاب وغلب على اليمن واستوىل عليها احتـال عليـه               يستنقذ إبل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده ، و         

  ويف الزمن املتأخر قام خالـد اإلسـالمبويل     ،١ أنصاره يف الظاهر ـ حىت قتله، وذلك يف حياة النيب  فَيروز الديلمي ـ وكان من  
 م باجتهاد شخصي ومتويل ذايت ، وقام أحد الغيورين من الشجعان            ١٩٨٠وثالثة من رفاقه أو أربعة باغتيال الطاغوت أنور السادات عام           

سجن وأعدم وكان رأى النيب صلى اهللا عليه        مث    فقتل منهم  وب اجلزيرة وأطلق النار على ساكنيه     باقتحام جممع صلييب يف جن    قبل عام تقريباً    
ـ اً مقيم ، وقتل سامي اللهييب رمحه اهللا   غداً فاستشهد يوم اخلميس صائماً    ستفطر عندنا   : وسلم قبل إعدامه بيوم يقول له         يـدعى  اً أمريكي

ىل مستشفى القاعـدة    إ نقل فوراً ف ه يف بطنه  أصاب  حيث ) يف املنطقة الشرقية     (نة اجلبيل   يف قاعدة امللك فهد البحرية يف مدي       جورج بيبولز 
      .يام من احلادثأتويف بعد عدة والبحرية 

 إنّ العمل املنظّم واجلماعي خري وبركة ، وأكثر نفعاً وتأثرياً فإذا قدر ااهد على أن جيمع حوله من إخوانه على الطريق من يقدر معهـم                     
ل اهللا ال يكلف إال نفسه مع احلـرص علـى أن            بيى قتال الكفار فليعمل وال يتردد وإن مل يتيسر له ذلك فليجاهد وحده وليقاتل يف س               عل

يكون عمله خالصاً لوجه اهللا موافقاً لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم وأن يراعي احلكمة يف اختيار األهـداف والتوقيـت واملكـان                
الً وإغاظة ، وميكن أن يستفيد ااهد مما        مستفيداً من جتربة إخوانه اهدين حماكياً أعماهلم ليكون عمله أعظم إثخاناً يف العدو وأكثر تنكي              

حلازم املدين والذي نشره مركز الدراسـات  ) هكذا نرى اجلهاد ونريده ( كتب يف هذا الباب من قبل أهل اخلربة من ااهدين ككتاب              
 وكتاب آخر مفيد جـداً هـو   ،والبحوث اإلسالمية كما سيجد يف معسكر البتار الذي يصدره موقع صوت اجلهاد ما يفيده إن شاء اهللا      

 . أليب جندل األزدي ) حتريض ااهدين األبطال على إحياء سنة االغتيال ( كتاب 
فيا أيها املؤمنون اغتنموا حياتكم قبل املمات وانتهزوا الفرص قبل الفوات وقاتلو يف سبيل اهللا من كفر باهللا وقدموا ألنفسكم خرياً فـإنكم   

 : تم الفالح املبني وفزمت الفوز العظيم فأنتم بني خيارات راحبة ومكاسب ثابتة فإما النصر وإما الشهادةإذا سلكتم هذا الطريق أفلح
 
 فَس ِلبغي لْ أَوقْتِبيِل اللَِّه فَيقَاِتلْ ِفي سي نمِة وا ِبالْآِخريناةَ الديونَ الْحرشي ِبيِل اللَِّه الَِّذينقَاِتلْ ِفي سِظيماًفَلْيراً عِتيِه أَجؤن فو  

                                                 
 ٣١٠ ـ ٣٠٧ / ٦البدایة والنهایة البن كثیر  - ١
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ــهم    ــومي وغفلتــ ــت يف قــ إذا تأملــ
 أقــول كيــف يــروم القــوم رفعتــهم     

ــم مجـــع أمـــوالٍ    وبغيتـــهم  ومههـ
  يـــؤرقهم هـــم وجـــل قـــومي ال 

بـــين قـــومي مثلمـــة هنـــا ســـيوف  
ــربٍ    ــوم يف ط ــباب الق ــيش ش ــا يع   هن
ــرف     ــاهلم ت ــومي ح ــل ق ــرى ج ــا ت  هن

وأنديــــةٌهنــــا تقــــام مباريــــات   
ــا ي ــهنـ ــريشـ ــه د قصـ ــل لـ   ال مثيـ

ــةً  ــذياع أغنيـ ــن املـ ــذاع مـ ــا يـ   هنـ
    هنــا الرجــال ألجــل املــال ســعيهم  

ــد    ــواق غ ــى األس ــاء عل ــا النس  وا هن
ــغالً     ــاب منش ــل باأللع ــرى الطف ــا ت  هن
  مشـــاهد كلـــها للحـــزن باعثـــةٌ   
ــوم    ــومي وخنـ ــن قـ ــأل عـ  إين ألسـ

ــتمأال ــي   ضـ ــدين لكـ ــحق املعتـ   لسـ
ــه    ــت ب ــي فبح ــذي دار يف نفس ــذا ال  ه

 

 ــيس ــي أحاســ ــار دارت بنفســ   وأفكــ
 وليلــــهم مل يــــزل دف ومزمــــار   

عـــيشومـــا للـــدين تـــذكار  رغيـــد  
ــل أح   ــم الطف ــدس ه ــرى الق ــار ويف ث  ج

ــار   ــمري بتـ ــدوس يف كشـ ــيف هنـ  وسـ
  القـــوم أـــار  ءدمـــاالعـــراق ويف 

 وإخــــــوة الــــــدين ال أرض وال دار
ــدار     ــاألعراض غـ ــب بـ ــاك يلعـ  هنـ

علـــى األحبـــاب ينـــهارهنـــاك بيـــت  
  إنـــذار هنـــاك يســـمع للغـــاراتِ  

ــار     ــل اهللا أعمـ ــت ألجـ ــاك بيعـ  هنـ
 هنـــاك تســـىب ومـــا لألخـــت أنصـــار 

  علـــى األنقـــاض حمتـــار هنـــاك طفـــلٌ
ــرار   ويف امل ــث وأســ ــي أحاديــ  آســ

 أيـــن احلميـــة فاألعـــداء قـــد جـــاروا
ــار    ــزي والع ــى اخل ــدور وميح ــفي الص  تش
 فرمبـــا أيقظـــت للمجـــد أشـــعار   

 



 



 

٢٣

  




 عبداهللا بن حممد الرشود: بقلم الشيخ  

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ال يلتزمون تركها وإذا اهم عنها  أطاعوه : أي ، إال أن ينهاهم عنها سلطام      ،  عامتهم ال حيرمون دماء املسلمني وأمواهلم        وكذلك أيضاً 

وال ، ن الصالة وال من الزكاة وال من احلج وال غـري ذلـك              ال م ، ال يلتزمون أداء الواجبات     وعامتهم   ، ١لكونه سلطاناً ال مبجرد الدين    
 وهو ، الشيزبرونبينهم حبكم اهللا بل حيكمون بأوضاع هلم توافق اإلسالم تارة وختالفه أخرى ، وإمنا امللتزم لشرائع اإلسالم          يلتزمون احلكم   

                                                 
 زال الشيخ رمحه اهللا يتحدث عن كفريات التتار حكومتهم وعسكرهم املرتكبني لنواقض أخرجتهم من اإلسالم ومنها عدم حتـرمي                    ال) ١

وال املسلمني على ضوء أنظمة  سالطينهم وسياسام الطاغوتية فمـا           لشرع وإمنا يتعاملون مع دماء وأم     دماء املسلمني وأمواهلم مبقتضى ا    
موه وامتنعوا عنه وما أمرهم به اقترفوه واستباحوه وإن كانت تلك األوامر والنواهي السلطانية أحكاماً طاغوتية ال                 حرم عليهم سلطام حر   

  والذين يبذلون دينهم     -وهذا يطابق متاماً حال جند آل سعود  وعسكرهم البائسني املضللني إال من رحم اهللا منهم                 ، بصلة   متت لإلسالم 
قوانني وأنظمة  ل جزيرة العرب الطاهرة     إخضاعواملصرين على   ، غيت آل سعود املتسلطني على العباد والبالد      ودنياهم يف سبيل إرضاء طوا    

 الغرب احملاربني هللا ورسوله صلى اهللا       ه طواغيت رضي بذلُ ولو خسروا يف سبيل ذلك شعبهم واقتصادهم وكل ما ي         ، طاغوت األمم املتحدة    
بني عن ملة إبراهيم أن أحدهم إذا ذكّر بـاهللا          عض عساكر آل سعود وشرطهم املستغفلني واملغي      بلغ جهل ب  من  والعجيب أنه   ، عليه وسلم   

وما  درى املسكني أنه     !! إمنا أنا عبد مأمور     : وذكّر خبطورة األعمال احملرمة اليت يرتكبوا يف سبيل طاعة طواغيت آل سعود بادرك وقال               
اجلاهل املستغفل عبوديته لغري اهللا وطاعته أوامر الطواغيت ولو كانت ضـد طاعـة اهللا    بكل بساطة يعلن     حيث. قال عذراً أقبح من فعل      

ورسوله عليه الصالة وسالم وهذا وريب من خذالن اهللا لبعض الناس الذين استكربوا عن توحيد اهللا والعبودية لـه فـابتالهم اهللا بالـذل                        
ن هؤالء الطواغيـت  أر هؤالء العسكر ب  ل وال قوة إال باهللا العلي العظيم وأذكِّ       وال حو ، والعبودية ألنذل خلق اهللا ممن ال عقل هلم وال دين           
وامسع كالم  ،  منكم ومن خدمتكم هلم يوم تعرضون مجيعاً على اهللا حفاة عراة غرالً              نلن ينفعونكم يف الدنيا وال يف اآلخرة بل و سيتربؤو         

 أن حتدث توبة قبـل  ب عليك حسرة وندامة وبؤساً وشقاء يوم القيامة إال     ربك أرحم الرامحني الذين يذكرك فيه بأن طاعتك هلؤالء ستنقل         
قال الذين استكربوا ،  يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من الناروإذ: املمات 

وبرزوا ِللَِّه جِميعاً فَقَالَ الضعفَاُء ِللَِّذين استكْبروا ِإنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنـتم               : وقال تعاىل  ،   إنا كلٌّ فيها إن اهللا قد حكم بني العباد          
                ربص ا أَمنِزعا أَجنلَياٌء عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده ٍء قَالُوا لَويش ذَاِب اللَِّه ِمنع ا ِمننونَ عنغِحيصٍ    مم ا ِمنا لَنا من    ا قُِضيطَانُ لَميقَالَ الشو

ـ                       لُوموِني ولُومِلي فَال ت متبجتفَاس كُمتوعلْطَاٍن ِإلَّا أَنْ دس ِمن كُملَيع ا كَانَ ِليمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو ِإنَّ اللَّه روا الْأَم
أَِليم ذَابع ملَه لُ ِإنَّ الظَّاِلِمنيقَب وِن ِمنمكْترا أَشِبم تي كَفَرِإن ِرِخيصِبم متا أَنمو ِرِخكُمصا ِبما أَنم كُمفُسأَن )٢٢:ابراهيم(.  

 



 

٢٤

  

 وقتال هذا الضرب واجب بإمجـاع       ١،وأما هؤالء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه      ، الذي أظهر من شرائع اإلسالم ما استفاض عند الناس          
 فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين اإلسالم ال جيتمعان أبداً ،             ٢ ذلك من عرف دين اإلسالم وعرف حقيقة أمرهم          املسلمني وما يشك يف   

                                                 
مبا أنزل اهللا خالصاً من شوائب القـوانني واألنظمـة    احلكم بينهم  – حكومة وعسكراً    -ن عدم التزام التتار     مانظر ما ذكره الشيخ هنا       ١

ـ ون باإلنتساب لإلسالم واإلعتـزاز      جتده يوافق متاماً حال حكومة آل سعود وعسكرهم  الذين يتظاهر          ، والسياسات البشرية    ه نفاقـاً   ب
 زبـاالت أفكـار   فدة من   انني و بل على أسس قوا   ، يف حني ال يقيمون أنظمتهم وال رسومهم على أسس الشرع القومي            ، وتضليالً لألمة   

اليهود والنصارى مث يسموا بأمساء ختدع اجلهال والبسطاء كاألنظمة والتعليمات واللوائح وغري ذلك مما يستخفون به عقـول الـذين ال           
ناقضـة  يعلمون ولو عرضت أكثر تلك األوضاع اليت يقوم عليها نظام عسكرية آل سعود على هدي الكتاب والسنة لوجدته يف غايـة امل                   

ولكن سكوت مشائخ السوء بل واضفائهم الشرعية على حكومة آل سعود كذباً وزوراً هو الذي أضلّ كثرياً من                  ، ألصوهلما و تعاليمهما    
، يف األصل من حميب اخلري وإمنا أوبقهم يف رجس اخلطيئة تضليل أولئك املشائخ امللبسني املدلسـني                 قد يكون فيهم من هو      املساكني الذين   

وما دروا أنه ال حجة هلم يف ذلك وأنه لن ينفعهم تقليد مشـايخ            ،  أن إفتاء بعض املشايخ هلم سيكون حجة هلم بني يدي اهللا تعاىل              ظانني
باً ِمن دوِن   اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربا   :  ملا مسع قول اهللا جل وعال        –أال ترى أن عدي بن حامت رضي اهللا عنه          ، السوء عند اهللا شيئا   

قال مستشكالً حيث ظن اختاذهم أرباباً يعين   اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإلَهاً واِحداً ال ِإلَه ِإلَّا هو سبحانه عما يشِركُونَ
أليس حيرمون ما أحـل اهللا فتحرمونـه        : " قال صلى اهللا عليه وسلم      . إنا لسنا نعبدهم    : السجود هلم والركوع والذبح وغري ذلك فقال      

 .مذي وغريهم ررواه أمحد والت" فتلك عبادم " قال . بلى : قال " وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه ؟ 
ية اهللا عبادة هلم مـن      يف احلديث دليل على أن طاعة األحبار والرهبان يف معص         و: [ بن حسن آل الشيخ رمحه اهللا       قال الشيخ عبد الرمحن     

وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإلَهاً واِحداً ال ِإلَه ِإلَّا هو سبحانه عمـا           لقوله تعاىل يف آخر اآلية    ، ومن الشرك األكرب الذي ال يغفره اهللا        ، دون اهللا   
يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه وِإنه لَِفسق وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُوكُم            وال تأْكُلُوا ِمما لَم       :ونظري ذلك قوله تعاىل       يشِركُونَ

ـ  قلَّدليل إذا خالف امل   وهذا قد وقع فيه كثري من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم ال              وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ    ذا مـن   د وه
ا باألدلـة وال  أعلم من  هم: ويقول  ،  حيرم فعظمت الفتنة     واحلالة هذه يكره أو   ومنهم من يغلو يف ذلك ويعتقد أن األخذ بالدليل           ، الشرك

 وال ريب أن هذا كله من غربة اإلسالم كما قال شـيخنا رمحـه اهللا يف               ، ورمبا تفوهوا بذم من يعمل بالدليل       ، يأخذ بالدليل إال اتهد     
وعبادة األحبـار  ، لت إىل هذه الغاية فصارت عند األكثر عبادة الرهبان هي أفضل األعمال ويسموا والية          آفتغريت األحوال و  : املسائل  

 .انتهى كالمه رمحه اهللا وعبد باملعىن الثاين وهو من اجلاهلني، الصاحلني  ليس من ن تغريت احلال إىل أن عبد ممثَّ، هي العلم والفقه
ومن سخر نفسه جندياً هلم ضد ااهدين واجباً وجوباً عينياً علـى            عود  ما يؤكد ما ذكرته فيما مضى من أن قتال طواغيت آل س           هذا   ٢

 :  من األعذار الشرعية املبيحة للقعود كالعمى واملرض والعرج ، وال يشك يف وجوب ذلك إال أحد رجلني كل من خال
 . وصحابته األخيارل عليه رسول اهللا إما جاهل حبقيقة دين اإلسالم الذي قات .١
 .وإما رجل ال يعرف حقيقة أمرهم  .٢

ويف احلقيقة أن غالب من يعتذر بأنه من أحد هذين الرجلني غري معذور يف زماننا هذا وذلك لظهور العلم الشرعي وانتشاره ووجود مـن                
 من ال يريد معرفـة      إالّيف الغالب   وتية عرب وسائل كثرية ال جيهلها       يدعو للملّة احلنيفية وللتوحيد ارد من شوائب القوانني واألنظمة الطاغ         
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وإذا كان األكراد واألعراب وغريهم من أهل البوادي الذين ال يلتزمون شريعة اإلسالم جيب قتاهلم وإن مل يتعد ضررهم إىل أهل األمصار                      
 يف قتاله املسلك الشرعي من دعائهم إىل التزام شرائع اإلسالم إن مل تكن الدعوة إىل الشرائع قد بلغتهم فكيف ؤالء ؟ نعم جيب أن يسلك

 ١، كما كان الكافر احلريب يدعى أوالً إىل الشهادتني إن مل تكن الدعوة قد بلغته 


                                                                                                                                                                                  
احلق وال حتريه كأخ جلست معه ذات مرة وتناقشت معه يف كفر طواغيت آل سعود ففوجئت أنه يتورع عن تكفريهم ويتخـوف مـن               

هل تعرف  : ال يتفوه اإلنسان إال مبا يعلم ، فقلت له          الرباءة منهم ، وحيتج بأنه ال علم عنده يف املسألة حىت يتكلم به ، وأنعم به من عذر أ                  
إذاً يل إليك طلب واحد : فقلت له . ها فيأمسع عنها ولكين ال أقرأ  : شيئاً عن كتب الشيخ األسري أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره ؟ فقال              

 نتناقش وإياك بعد ذلك يف مضمونه فما كان فيه          مث" الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية       " وهو أن تقرأ أحد كتب الشيخ النفيسة        
من حٍق يوافق الكتاب والسنة قبلناه وما كان فيه خالف ذلك رددناه وأنكرناه وحذرنا منه ، فأخذ األخ يتململ ويتضايق ويبدي عـدم                       

ان الذين حياولون صرف الناس عـن       استعداده لذلك ، شعرت حينها بأن ذلك التضايق من آثار تضليل أئمة اإلفتراء والتضليل يف هذا الزم                
علماء امللَّة وكتبهم ويلصقون م ما ليس فيهم لتنفري الناس عن مظان احلق ومواطنه فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، بينما ال ينفرون الناس وال                        

 اخلري ومنابع التوحيد سـنة      حيذروم من وسائل الفساد واإلفساد وقنوات التنصري وتضليل العباد عشر معشار ما ينفرون الناس عن طرق               
 .أعداء اهللا يف كل زماٍن ومكان 

 
 وخلفائـه  ال شك أن إقامة احلجة واجبة قبل إصدار احلكم على الفرد أو الطائفة ، ولكن إقامة احلجة تكون بطريقـة رسـول اهللا                     ١

 ليس بأصم وال أبكم أن احلجة قد قامت عليهم          الراشدين املهديني وهي ظاهرة يف كتب السنة والسري أما آل سعود اليوم فال يشك عاقل              
منذ عقود ، كيف وهم يعرفون معىن التوحيد جيداً، ويدركون معىن الوالء والرباء ، ويدعون ذلك ولكنهم ينقضون كـل مـا يقولـون            

ام احلجة عليهم إال قيـام      وخيالفون كلَّ ما يدعون إمعاناً يف أعمق أعماق الدجل واالستخفاف بعقول السذج ، ولو مل يأت من دالئل قي                  
ـ         مخٍس و اإلمام الداعية الصادع باحلق الشيخ عبدالرمحن الدوسري قبل أكثر من            هم عشرين سنة حيث دخل رمحه اهللا على طواغيتهم كل

 توفيقـاً  ق رمحـه اهللا فِّر وأبدى وأعاد وكشف هلم كثرياً من حقائق الشرع ومسائل التوحيد كما و   م وأخ دوقال احلق طرياً وأمر وى وق     
 : ربانياً يف كشف خمططات الغرب واملاسونية منهم وأطماعهم يف اإلطاحة بعقائد وأخالق وأراضي املسلمني ولكن 

 لقد أمسعت لو ناديت حياَ    ولكن الحياة ملن تنادي
وصل الشيخ يف إقامة احلجـة      ومازال بعض مؤلفاته وكثري من أشرطته تتداول بني كثري من الواعني فارجع إليها لترى إىل أي مستوى                     

ناهيك عن الشيخ األسري وليد السناين الـذي ال زال إىل            والصاحلني ،    رمحه اهللا رمحة واسعة ورفع مرتلته مع النبيني والصديقني والشهداء         
مللَّة احلنيفية وصدع   انه أعلن   أليف ظلمات سجون الطواغيت اليت خلت من املشركني واملرتدين ال لشيء إال             ين  ه الصغري ياليوم يقبع مع ابن   

 طغاة آل سعود ، فلقي جزاءه موفوراً عند أعداء الرساالت وأولياء عبدة الطاغوت كما أنَّ من أعظم من أقام                    ارتكبهابذكر النواقض اليت    
لتأصيل الراسخ مـا ال     املقدسي الذي أشرنا إليه آنفاً فإن يف كتبه ورسائله من العلم اجلم ، وا              احلجة من املعاصرين الشيخ األسري أبو حممد      

 .ينكره إال مكابر أو جاهل أو عميلٌ للطواغيت واهللا ويل املؤمنني نعم املوىل ونعم النصري 
 .وللكالم تتمة نكملها إن شاء اهللا يف الفصل القادم 
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  وتثري يفّ مكامن األشجاِن      ذكراك حاضرة ز كياين 
  مرت علي خواطر السلواِن      ملريرة كلما أجترع الغصص ا

  .  ، ويلهب نار األسى واألملمن الوجد ، ويبعثُ خفي الشوِقيثري كوا  عن عبد الرمحن بن منصور جبارة احلديث
 عن رجـلٍ  ؟ ماذا أكتب      ومضى يزجي إىل العلياء يف عزم ركابه       .. هذب الدين شبابه  :  ومباذا أسطر مدادي عن رجلٍ     ؟    مقايل أمباذا أبد 

ِشعوزخرفهاوركل هذه الفانية،  الباقية ق  ، ج مظاهرها  مجاهلاىوقد أتت إليه ختتال يف  أوأ  
ــاً شــهادةًعشــقت   فنســيت دني

لِّفيـــا ربـــاه بجنانـــاًغـــه  
 

 ــت ــام   طلب ــدنيا حط ــد فال   اخلل
 ــا الشــهداء أحيــاًء أقــاموا   

 

  مضى عندما ومضخـرج  ة ،    املبارك أفغانستانمواطن األبطال يف أرض     ، رحل إىل    أرض القفقاز إىل مصانع الرجال       سيوف اجلهاد يف     ت
 ..خالقـاً أمتسكا و  ،    للشاب املسلم  اً منوذج ةوكان يف اجلامع   - على أغلب ظين   - ةكان يدرس اهلندس  قد  و،  من كندا وفيها نشأ وتعلم      

 للصالة وإقامة اجلمعـة      ختصيص مكانٍ  ة طلبا من إدارة اجلامع    نأ هو وأخوه ة  عت وجوده يف تلك اجلام    اوكان من برك   ..  عقيدةً ومنهاجاً 
  .فكم لك من األجر يا أبا طلحة على إحياء سنة املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه. فكان هلم ما أرادوا ، فيها

  بنفسه وماله   اهللا ديِنل نصراً  أفعاله تهصدق، و ظهر على سلوكه     و  اجلهاد قلبه  ملك عليه حب   ،  قبـل    للمجاهـدين   التربعـاتِ  كان جيمع
  . حلقنا بك غري خزايا وال مفتوننيأو ورفع درجتك يف عليني ، رمحك اهللا يا أبا طلحة ف كان مطارداًه حىت ولوخروجه للجهاد وبعد

 عدة الذل ش عيشي يستطع أن يع ملإىل أفغانستان ، فهو   أخرى    مرةً عاد فريضة احلج مث     ءداأليقارب السنة مث رجع       يف أفغانستان ما   مكث ي
 وكان األخ قـد     ، أحد األخوة    ةصابإإال بسبب   فيما بعد   ومل خيرج منها     ،    هاجر إليها  ضه اليت أر ، رجع إىل      من الناس  فئامالذي ارتضاه   

  . فك أسرهاهللا و  شفاه.. يستطيع معها احلركة بسهولة  الةًصابة بالغإأصيب 
ـ  ؛ ٢٠٠٢ املوافق ملايوهـ١٤٢٣من عام يف شهر ربيع األول   األسودعريِن سالِمإىل جزيرة اإلالبطل مث وصل   لياجلهـاد  ة مواصـل تم  ،

رِغوليومبديل امللة ،  أنوف أعداء األمةم .  
ث رسول حدي يتمثل ،  وحزمعزم ، هتماما ومهةٌ ، جتهادا وجد و يف العملإتقانٌ : فقام على املكتب خري قيام  ،    مكتب الوثائق  ه إلي وكلَأُ

 ) عمالً أن يتقنهإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم : (اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
 يرسم البسمة على شفاه إخوانه ، كان خفيف الظل

 ..ة م اهلعايلة ، طويل القام
   ..اجلبني اءوضة ، مرتفع اهلام


 

 

 عبد الهادي القحطاني: بقلم 
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  .. األردان طاهر ، مشرق القسمات
  .. اجلانب ن لية ،سهل العريك

بتسامة الانه تزي اهتفارق حمي..  
      بـه   كان يدعو  عاًء د خرىاألوالفينة  علينا بني    وطاملا ردد  ،    رفيع ٍقلُوخ،  تواضع جم   ، وكل ذلك يف     يبخل على إخوانه مباله وعلمه       ال
 ، ستشهدا ويف طريقة بعليه ش ، ستعملهم اهللا يف اجلهادانه ممن أحنسبه واهللا حسيبه وال نزكيه على اهللا      ، و  ) ستعملنا يف طاعتك  الهم  لا (

  . أسكنه اهللا فسيح جناته
فبعـد   -  ااهدينِرس أُةوقد كان هذا األخ يقوم على كفال - نا األبطال يف جزيرة العربتخوإ أحد رِسبعد أن أُ  وكان من أعماله اجلليلة   

ـ و "ة عبد الرمحن جبار"خ املبارك هذا األ، ولكن بفضل اهللا مث جبهود لصلة ذه اُألسر   قطعت ا نا األخ   رِسأن أُ  جدهـذه الكفـاالت   ت 
  .طريقها لألسر

ـ      كثري ال كان رمحه اهللا    وقد   والذي اقتحم مع أخيه اهلاجري جزيرة فيلكـا        "  محزة الكوييت  "ذكرى لألخ الكوييت أنس الكندري املكىن ب
 ، وكان   ومن مث إىل أمريكا فك اهللا أسره       إىل دولة الكفر كندا      مانعة  السلطنة املرتد  الذي سلمته " حممد"  وأخيه ،    اهللا يف الشهداء   ماتقبله
مث  ،   ا ذنوبنا ندأقعإمنا  : ، ويقول    همل يعتصر قلب   واأل يف وجهه  إال وترى احلزن     خوة الذي مضوا على هذا الطريق     اإليذكر  إن يذكرمها و   ما

  : ائلوكأنه يتمثل قول الق ، واحلزن  ملؤها احلرقة واألسىيتنهد بكلماٍت
مضى الذين شغاف القلب يعشـقهم       

  وأسـى  وصرت حقل هشـيم غربـةً     
شوقي إليهم كلمـا هجسـت      واحر  

 

 

 من األحبـة مـن حـويل فـوا هلفـي           
ــِف   ــان واألس ــرر التحن ــاحين ش  جيت

 نفسـي ـم جمنونـة الكلـفِ       فنفسي  
 

 

  هنيئاً ..هنيئاً ..  هنيئاً.. ت بركب الرجال  طلحة لقد حلقاهنيئاً لك أب
  أيهــا البطــلُ  وداعــاً

ــدبت  ــد ن ــاع األرض ق  بق
  لئن نـاءت بنـا األجسـاد      

 ففــي الــدنيا تالقينــا   
 فنســأل ربنــا املــوىل   
ــرح    ــاك يف ف ــأن نلق  ب
 جبنـــات وروضـــات  
  ـــا احلـــور تنادينـــا

ــة    ــاب قاطب ــا األحب  
ــا   ــال أمتنـ ــا أبطـ  ـ

   إىلفيــا مــن قــد ســبقت

ــدمع املقـــلُ   ــدك تـ  لفقـ
ــك و ــتكى اافراق ــلُ ش  لطل

ــلُ   ــاألرواح تتصــ  فــ
ــلُ   ــا األم ــرى لن   ويف األخ

 ويف األســــحار نبتــــهلُ 
 بــدار مــا ــا ملــلُ    
ــلُ   ــار واحللـ ــا األـ  ـ
ــلُ   ــه مث ــا ل ــوت م   بص

ــلُ   ــحاب والرس ــذا األص  ك
ــهداءنا األولُ  ــا شــ  ــ
ــلُ  ــد ترحتـ ــان اخللـ  جنـ
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ــه  ــرت ب ــا ظف ــاً م  هنيئ
 

ــلُ  ــا البطـ ــاً أيهـ  هنيئـ
 

 

 ..أخينا البطل الشهيد عبد الرمحن والدة أحب أن أهنئ  ،  خنتم هذه السرية العطرةقبل أنو
وأىب الذل واهلوان والـرتول علـى حكـم          ،    يف سبيل اهللا   خدم دين اهللا وقدم روحه رخيصةً       جنيباً بطالً على أن أجنبت   هنيئاً لك يا أماه   

 . اً على اهللا أحد ال نزكي حنسبه كذلك و ، من بيوت اهللايف بيٍت.. يف أطهر البقاع  بإذن اهللا ، وداًيفلقي ربه شه ، الطاغوت
   اهللا فيِكفبارك ، ذن اهللاإ ربه شهيداً ب   يوالشد على يديه حىت لق     ،    معتزاً بأن كنِت أحد عوامل صموده       مفتخراً  ، دثين عنكِ حيولطاملا كان   

ءاهـا ،    ر يابرؤ خوةوقد حدثين أحد اإل    ،   اللهم آمني  ،    به يف جنات النعيم     ، ومجعكِ  اًيع شف لكيوجعله اهللا    ،   صفية واخلنساء   دةَيحف يا
 لت ؟ تقُ ما  أنت :فقال األخأمام وجوهنا ، "  رمحنعبد ال" كنا جالسني و: يقول 

 .  تلِْتقُ ما ، ال : قال عبد الرمحن
 ) .  تشعرون  وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياٌء والكن ال: ( فأبشري فاهللا عز وجل يقول يف حمكم الترتيل 

  . وكاتب هذه الكلمات، عائك  من د تنسيهفال
  .. د احملرابيشه رمحك اهللا يا
  ..شهيد احملراب لن ننساك يا

  ..  كفلتهالن تنساك األسر اليت
 .. علمك  منلن ينساك إخوتك الذي عاشوا معك وعلمتهم

 .. بإذن اهللا  لك األجر والثوابيئاًهن
 وداعــاً يــا شــهيد فعــش ســعيداً 

ــاً يف ج  ــاً هنيئ ــش عيش ــانفع  ن
 يـــا ربـــاه فامجعنـــا ســـوياًأ

 

 

 لعلــــي أن يقربنــــا التئــــام 
  ــقام ــب والسـ ــك املتاعـ  جتافيـ
   ــا املقــام بفــردوس يطيــب 

 

 . وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

 


 

العزيمة الصادقة التي ال تنظر إلى انتقاد الناس ولومهم وعتبهم، ومنها :  منها ؛الجهاد يحتاج إلى صفات
 .السالح، ومنها حمل  ، ومنها الغلظة والشدة على الكافرين حب المؤمنين والذل لهم

يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة                     :قال اهللا تعالى    
ال يِبيِل اللَِّه وونَ ِفي ساِهدجي لَى الْكَاِفِرينعِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ةَ الِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخ  )٥٤:المائدة( 

 ١٣التآمر العاملي ص 
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سبق الكالم يف األعداد املاضية عن مخسة تساؤالت حول شرعية العمل  
د نتطرق إىل شبهة يوردها البعض سواء حبسن ومصلحته الشرعية ويف هذا العد

  :قصد أم بسوءه وهو 
هل قامت الحركة الجهادية بسبب التضييق والمطاردة       : التساؤل السادس   
 في بالد الحرمين؟

حقيقة هذا التساؤل ؛ تصور أن احلركة اجلهادية مل تقم من دوافع أساسية بـل               
احلكومة السلولية على اجلهـاد     كانت ردة فعٍل على احلملة الصليبية اليت تشنها         

واإلسالم عامة ، أو أنَّ احلملة على األقلّ دفعت احلركة اجلهادية للتخلـي عـن               
 .الشروط العسكرية الالزمة لبدء املعركة حتت الضغط السلويل

ين يقـاتلون بـأنهم     أُذن للَّـذ  ﴿: وهذا خمالف للواقع متاما ، ولو فُرض أنه هو الواقع فال بأس فيه ، فقد قال اهللا تعاىل                    
 .والدفاع عن النفس والثأر من العدو الكافر من املوجبات الشرعية املتفق عليها للقتال يف سبيل اهللا ﴾ظلموا

ولكن احلركة اجلهادية يف جزيرة العرب مل تقم أساسا ألجل هذه احلملة املؤخرة والتضييق الذي انطلق بانطالق احلملـة                    
رهاب ، بل سبق هذه احلملة األخرية متهيد وتوطئة طويلة األمد ، من عدد من العلماء والدعاة واملصلحني                  العاملية الصليبية ضد اإل   

، ومن شيخ ااهدين أسامة بن الدن ، منذ سنني عديدة تزيد على عشر سنواٍت سبقت قيام احلركة اجلهادية كمشروع حـرب                      
 .عصابات ، وإن ختلل هذه املدة شيء من العمليات اجلهادية

فهذا املطلب واملقصد مقصد واضح معروف عند كثري من الناس إن مل يكن األكثر ، قبل احلادي عشر مـن سـبتمرب ،                        
، وكثري من الشباب ااهد كان يتلهف منذ مدة طويلة على بداية العمل اجلهادي ضد االحـتالل                 " كـول"وخاصة بعد شريط    

 .يب جلزيرة العربليبالص
تمرب جاء التوجيه للمجاهدين ببداية العمل يف اجلزيرة واإلعداد لذلك ، فأعدوا حبمـد اهللا مـا            وبعد احلادي عشر من سب     

 .يسر الويل ، ويغيظ أعداء اهللا من األمريكان وعمالئهم ، وما يزالون يعدون ويعملون ويقاتلون يف سبيل اهللا
 من قبل احلكومة ، فلماذا سـلكوا طريـق          ومن العجيب تصور من يتصور أن ااهدين قاموا بذلك بعد أن ضيق عليهم             

 طريق القرح والضراء واخلوف واجلوع وزلزلة األقدام وبلوغ         هياجلهاد يف األصل قبل أن يناهلم أي تضييق؟ أليست طريق اجلهاد            
 القلوب احلناجر؟

مـرت يف الـرؤوس يف      ااهدون ينادون بإخراج احملتل من بالد احلرمني منذ سنواٍت عديدٍة ، فليست فكرة طارئة اخت               
أجواء اخلوف والتضييق كما يتصور من يطرح هذه الشبهة ، كال بل هو منهاج واضح يدعون إليه ويبينونه للناس منذ سـنوات                      

 .عديدة
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لو تأمل املتسائل لوجد أنَّ شرحية واسعة من هؤالء ااهدين الذين طُلبوا خالل هذه الفترة كانوا يف األصل بعيدين عـن                      
لدولة ، ونسبة من هؤالء مل خيرجوا إىل اجلهاد يف العراق أو الشيشان أو البوسنة أو غريها من قبل ، بل الدولـة جتهـل أي                أعني ا 

 .عالقة هلم وصلة باجلهاد
مغفّلٌ من يسلك درب اجلهاد ، يف أي بلٍد ، ويظن أنه سيعيش حتت حكم الطواغيِت ، مع كونه جماهـدا يف سـبيل اهللا           

كل من ذهب إىل اجلهاد وخاصة يف الفترات األخرية بعد أن متيز الفسطاطان ، يعلـم    !  سنام الدين ، وال ينالونه بسوءٍ      يعتلي ذروة 
أنَّ حكومة آل سلول كسائر احلكومات الطاغوتية عدو له ، وإن انشغلت أو مل تتمكن من متابعته يف هذا الوقت ، فإنها ستتمكن                    

 .ريبمن معرفته والوصول إليه يف الق
فاختيار طريق اجلهاد يكون عن علم مبا يتكنفه من أخطار وحييط به من عقبات ، وقصري اهلمة الذي تصده هذه العقبات                      

 .ال يسلك طريق اجلهاد من األصل
افع انقداح هذا التساؤل يف الذهن إنما يأيت بعد فراغه من معرفة الدوافع احلقيقية للمجاهدين ، فظن أنهم انطلقوا بال دو                    

 إىل الدوافع اليت تدفع ااهدين حقيقة ؛ فإنه لن يستغرب من ااهد كيف جاهد ، وإمنا يستغرب                  -ولو بال تأمل  –، أما من نظر     
 !من القاعد ، كيف قعد؟

 .طُلبوا فعملواال أنهم عملوا فطُلبوا ، فالواقع أنَّ ااهدين  
وانكشاف ط العسكرية لبداية العمل ، أم أعجلتهم املطاردات واملدامهات          هل انتظر ااهدون اجتماع الشرو    : أما مسألة    

 ؟ ما يعدون له
فيمكن من ينظر نظرة بسيطة ، ولديه أدىن جتربة جهادية أو معرفة ناجتة عن متابعة األخبار باهتمام ، أن يعـرف أمـرين         

 :ويدركهما بوضوح
اهدين إنما كانت يف اخلطوات النهائية لبدء العمل ، واالنكشـاف           أنَّ املرحلة اليت انكشف فيها عمل ا       : األمر األول  

 واملرحلة اليت وصل إليهـا      -سواء يف املشروع العسكري من األساس ، أو يف عملية معينة          –متوقع جدا وحيصل يف مجيع املراحل       
 ما تتوقعه القيادة امليدانية وتتمكن من       ااهدون قبل انكشاف العمل ، مرحلة ال يضرها االنكشاف إال بنسبة ال خترج عن حدود              

 .السيطرة عليه باخلطط البديلة ، فلم يكن االنكشاف والعمل يف مهده ومراحله األوىل وال املتوسطة
وبناء على هذا ، فال ميكن أن نقول إنّ االنكشاف سبب التعجل عن توفري الشروط العسكرية الالزمة ، مع أنَّ العمل مل                       

 .فّرت الشروط مبستوى أعلى من املستوى األدىن الذي ال بد منهينكشف إال وقد تو
 دخل املعركة ، وبدأ يف املواجهة يف مستوى أقل          -إن مل يكن مجيعها   – أنَّ أكثر احلركات اجلهادية املعاصرة       :األمر الثاين    

 .من املستوى الذي بدأت به حركات اجلهاد يف بالد احلرمني
فته أو تقديره من وسائل إعالم العدو ، أو من تقدير العمليات أكثر من العدد يف كثري من                  فعدد ااهدين الذي ميكن معر     

 .احلركات اجلهادية اليت بدأت ببضعة عشر رجالً
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واألسلحة اليت توفرت لدى ااهدين قبل بدء العمل مل تستطع بعض احلركات توفريها إال بعد مخس سنوات أو عشـر                     
 .سنوات من بداية العمل

لتأييد الشعيب الذي حصل عليه ااهدون بفضل اهللا مل حتظَ به أكثر احلركات يف بداياا ، بل مل تصـل إليـه بعـض                    وا 
احلركات اجلهادية إال بعد سنوات طويلة ، واحلركة اجلهادية يف جزيرة العرب توفر هلا من الدعم والتأييد والتعاون قبل بدايتها ما                     

 .بط عشواءجعل العدو يقلب كفيه ، وخيبط خ
وال بد أن نتذكّر ونذكِّر أنَّ كل هذا التأييد مل يكن حبول وال قوة من ااهدين ، وإنما هو حمض فضـل اهللا علـيهم ،                           

ومنته على عباده املؤمنني ، كما نتذكّر أيضا أنَّ ااهدين ال ينصرون بعدٍد وال عدٍة وال فضِل علٍم وخـربٍة ، وإنمـا ينصـرون                         
 . باهللا عز وجل وبنصرم لدينه اليت وعدهم عليها أن ينصرهموينتصرون
وليس هذا املقام مقام البحث يف أسباب توفر ذلك بعد توفيق اهللا ، من املستوى الديين والصحوة املباركـة يف الـبالد ،                        

الناس من نفاق حكومـة آل      واحملبة اليت ترسخت يف قلوب الناس للجهاد ، والنفاق اخلبيث الذي انكشف ملن مل يكتشفه قبل من                  
 .سلول الذي أعلنته يف األحداث األخرية

ولكن املراد احلديث عن الشروط العسكرية اليت يدعي من يطرح هذا التساؤل أو يروج هذه الشـبهة أنهـا مل تتـوفر                       
لكايف الذي يعرفه أصحاب اخلربة     للمجاهدين يف جزيرة العرب ، وأنهم تعجلوا ووروا فلم ينتظروها ، وحنن نقول أما املستوى ا               

من اإلعداد الواجب فهو موجود ، وأما املستوى اخليايل واالفتراضي الذي يفترضه صاحب الشبهة ، فلو أوقفنـا حركـة مـن                      
كات احلركات اجلهادية حىت تصل إليه مل تصل إليه قبل قرن من الزمان إال أن يشاء اهللا ، وملا رأيت اليوم شيئًا من املشاريع واحلر                       

ال "اجلهادية يف بالد اهللا ، ولكن اهللا تكفل ا وصاا عن أن يستأصلها املخالفون ، أو يوهن من عزمها اخلاذلون واملخـذّلون ،                        
تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين يقاتلون على أمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهـم علـى                   

 ".ذلك
 . على إنعامه ذه الطائفة املباركة ، وهنيئًا ملن حلق ا وجاهد يف سبيل اهللا معها ، وحسرة على القاعدينفاحلمد هللا 




   




 رمحه اهللا باإلمام حممد بن عبد الوها
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 وأبرز معاملها   م حنيفاً وما كان من املشركني        مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهي        باتباعها   هي احلنيفية اليت أمر اهللا نبيه حممداً        
 قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما                 الصدع بالتوحيد ، واجلهر بالرباءة من املشركني        

 اآلية ..)  وحده تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا
وكل دعوٍة مل هذا األسلوب فهي على غري منهج النبوة ، ومن ظن أن مصلحة الدعوة يف مداهنة الطواغيت ، ومتييع املوقـف                    

منهم ، أو التكتم على إعالن الكفر جباهلية هذا العصر وشركه وقوانينه الوضعية ، فهو واهم ؛ ألن اهللا أعلم مبصلحة عباده ، وهو الـذي                  
 .أمرهم ذا األمر ، وألزمهم ذا الدين القيم 

 واتباع ملة إبراهيم عليه السالم هو عني احلكمة والرشد ، وأصحاب هذه الدعوة احلنيفية هم أعقل الناس وأهداهم إىل سـواء                     
ن حق عليه قول اهللا تعاىل      السبيل ، ومن أعرض عن منهجهم ومسى طريقتهم يف الصدع بالتوحيد ورا ومثالية ، ومحاسا وجهالً ، فهو مم                  

 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه    
يا أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون : (  على هذه امللة واتبعها من أول األمر فصدع يف وجوه املشركنيولقد سار نبينا حممد 

لقد : وقال هلم يف عزة وشجاعة      ) دون ما أعبد ، لكم دينكم ويل دين         ، وال أنتم عابدون ما أعبد ، وال أنا عابد ما عبدمت ، وال أنتم عاب               
جئتكم بالذبح ، وكسر ما قدر عليه من األصنام يف مكة ، وسب آهلة املشركني ، وعاب ما ألفوا عليه آباءهم ، وسفه أحالمهم ، وأنكر                          

 .عليهم شركهم 
" ملة إبراهيم   "  أبو حممد املقدسي فك اهللا أسره يف كتابه القيم           هذه بعض معامل دعوة التوحيد الصافية النقية اليت وضحها الشيخ         

، وهو كتاب عظيم نافع ، جيلي واقعنا املرير جتاه دعوة التوحيد والكفر بالطاغوت والذي خنشى أن يكون هو أحد صور الفنت اليت أخرب                        
سي مؤمنا ويصبح كافرا وقد رد املؤلف على شبهة أن هـذا              أا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا ، ومي             النيب  

األسلوب من الدعوة هو مرحلة أخرية تسبقها مرحلة السرية ، وبني أن السرية ال تنايف منهج الدعوة األصيل لكنها سرية التنظيم ال سرية                       
 وال تسبوا الذين يدعون     ج الدعوة كقوله تعاىل     املبادئ ، كما أجاب عن بعض االستدالالت اجلزئية اليت يعترض ا على هذا الفهم ملنه              

  .نسأل اهللا أن ينفع ذا الكتاب وأن يهدينا إىل احلق ويثبتنا عليه إنه مسيع جميب. اآلية .. من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم 

 

 
   إن شاء اهللاإن شاء اهللاإن شاء اهللا
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 ....عجيبةٌ هي نفوس إخواننا األسرى يف كوبا 
 ....سائلهم اليت نشرت يف موقع األسرى فتعجبت منها تأملت ر

 ....قلوب كبريةٌ ، ونفوس أبية ، مل يستطع الكفر أن حيطّم عزا ، أو يضعف معنوياا 
 ....شباب صغار لكنك تقرأ يف حروفهم العقول الراجحة ، وتلمس أثر التربية اإلميانية العميقة 

 ..واطمئنانبل ورضى .. إميانٌ بالقضاء والقدر 
 ..  قدرةٌ على استيعاب املصيبة والتكيف مع الواقع تكيفاً يعجز عنه كثري ممن خلت قلوم من نور اإلميان وبرد اليقني 

إدراك جيد لطبيعة الصراع ، وحقيقة املعركة اليت خرجوا من أهلها ، لذا مل يفاجئوا بواقعهم األليم فقد كانوا ميلكون من العلم واإلميان 
 .لصرب واليقني ما يدفعون به شبهات الشياطني وتلبيس امللبسني وا

جتد فيهم روح التعلق باهللا ، واللجوء إليه ، وجتد كذلك حسن التصرف واجلدية اليت محلتهم على استغالل األوقات فيما ينفعهم ويقرم 
 ...إىل رم فهذا حيفظ كتاب اهللا ، وهذا حيفظ حديث رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

وتلمس يف ثنايا كلمام وبني السطور إشارات ذكية إىل ما يتجرعونه من مرارة األسر وإهانته خيفوا جتلّداً وتصرباً ، وحناناً بأهليهم فإىل 
 :مقتطفات من رسائلهم علّها حتيي قلوباً أو توقظ نياماً

لكن من .. وما أمر البعد، فما أقسى الغربة .. واخلطب فادح ، فاملصاب بكم جلل ..  احلال يا صاحيب أبلغ من املقال [ §
وشهد كل ، وفرح كل حزين وأمن كل خائف ، وأنس كل مستوحش ، قرت به كل عني ، قرت عينه باهللا سبحانه 

 ..وجعل رجائه كله هللا وحده ، وقصر خوفه عليه ، ومن اطمئن قلبه باهللا سكنت نفسه إليه وخلصت حمبته له .. غائب 
 إن كنتم فال ختافوهم وخافوِن) (هم واخشوينفال ختشو ( ؟ومن خنشى واهللا معنا.. ؟ واهللا ولينا -ي أخ-فمن خناف 

 ...واهللا موالنا وال موىل هلم )..مؤمنني
فهو . والرجاء به غري مفقود ، فاألمل باهللا معقود ، وبعدت الشقة ،  أخي احلبيب ألن طال بنا الفارق ونأت الديار 

 جيتمع فيه الشمل فتقر العني - وإن طال الزمان –وسيأيت يوم .. وكاشف كل بلوى ، ى سبحانه سامع كل شكو
، ونصره ال ريب قادم ، فموعود اهللا البد آت ) وما ذلك على اهللا بعزيز  (ويسكن اجلأش ، وتأنس النفس ويسر القلب 

 -عوشن بن سعد آل عبد العزيز  -                   ]) ولكنكم قوم تستعجلون (
اعلموا أن االبتالءات سبقت إىل من هو .. أمي احلبيبة اعلموا أن الدنيا حمطة عبور وليست حمطة خلود  ، أيب العزيز [ §

خري مين ومنكم نبينا وسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم اعلموا أن اهللا قد أحاط بكل شيء خرباً وإين وأنتم حتت مسائه 
 جيمع بيننا واعلموا أن كل مصيبة بذنب وكل ذنب له كفارة وواهللا واهللا ليس وعلى أرضه كما باعد بيننا قادر على أن

 أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي : بقلم
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خسارةً أن يكفر اهللا ذنوبنا يف دار الفناء باالبتالءات وواهللا واهللا لو ابتلينا بكل بالء ويكون الرمحن الرحيم راضياً عين 
 – صاحل بن علي اخلثعمي  -       ]تنقشعوما حنن فيه إمنا هي سحابة صيف عن قليل  فهي جنيت يف الدنيا ليست بالئي

 
 ال يعد وال حيصى ولئن كنتم  عظيماً فقد ساق اهللا إلينا يف السجن خرياً نعم اهللا علينا حنن املساجني عظيمة جداًوإنَّ[  §

بعات  ولئن كنتم تعتربون أسري مصيبة فواهللا ألسري سنوات متتا ،تعدون أسري مصيبة فأنا أعده نعمة أمحد اهللا عليها
وإمنا . أهون علي بكثري من كون واحد من بين أيب يتخلف عن صالة اجلماعة بال عذر يعتذر به أمام اهللا سبحانه وتعاىل 

املأسور من أسره هواه وأخذت قلبه الشهوات ، واملغلوب من غلبه الشيطان على مراده أعاذنا اهللا وإياكم ال حتزنوا علي 
 .وإن اهللا سائق ملا ترون فرجا وخمرجا ولكنكم تستعجلون ، ء وأكثروا يل وإلخواين من الدعا

 .ولكنكم تستعجلون " ومن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب" وإن اهللا ناصر دينه ومعل كلمته 
د وأين أدعو اهللا كل ليلة أن حيفظين وإياكم وأن جيمعنا يف جنات ور يف مقع.وإن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته

 .صدق عند مليك مقتدر 
 .واعلموا أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب 

ومن كانت اآلخرة مهه مجع اهللا مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه ضيعته 
 .إال ماكتب له وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ... وجزاكم اهللا خريا 
 قـــد اختارنـــا اهللا يف دعوتـــه   
ــهم  ــوا حنبـ ــذين قضـ ــا الـ  فمنـ

 

ــ ــنته  وإن ــى س ــي عل  ا سنمض
ــ ــه  ومن ــى ذمت ــيظ عل  ا احلف

 

   على وجه الصبح- هـ ١٤٢٣ -١١ - ٤الثالثاء  
اهلادي أبو بارعة عبد   : أخوكم الصغري وحمبكم مجيعاً §

 عيالسبي







 

 : قال البزازي رمحه اهللا
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 : احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعد  
 :رسالة احملمدية إليهفإن أحكام الكافر تنقسم قسمني باعتبار قيام حجة اهللا عليه وبلوغ ال

 .ما يثبت للكافر مبجرد كفره كتحرمي نكاحه املسلمة ، وحترمي الصالة والترحم عليه ودفنه يف مقابر املسلمني : القسم األول
ما يتوقف ثبوته على بلوغ الدعوة إليه ، وهو إباحة دِمه وماله وابتدائه بالقتال وغريها من أحكام الدنيا ،  : القسم الثاين

 .هادة عليه باخللود يف النار وتعذيبه من أحكام اآلخرة على أحد القولني يف املسألةوالش
ومن أحكام القسم الثاين جهاد الطلب الذي يبتدأ فيه الكافر بالقتال سواء لدعوته أو لغريه من املقاصد اليت سيذكر بعضها يف 

 .املقال القادم بإذن اهللا
وهو من مل يسبق له من املسلمني أمان وال -بيون ؛ فاملعاهد معصوم الدم واملال ، واحلريب والكفَّار يف الشريعة معاهدون أو حر

 : يشمل الرجال والذرية ، ومن بلغتهم الدعوة ومن مل تبلغهم ، إالَّ أنهم على مراتب ثالٍث يف األحكام-عهد وال ذمة
 فهؤالء حيرم ابتداؤهم بالعدوان على دمائهم وأمواهلم وأنفُِسهم ، وال من مل تبلغه الدعوة من الرجال والنساء والذرية ، : أوالها

 ".وذلك شيء جممع عليه بني املسلمني: "جيوز شيء من ذلك إالَّ بعد الدعوة ، قال ابن رشٍد 
 مأمنهم كأهل احلصون وإذا دعوا فلم يستجيبوا كانوا من القسمني التاليني ، إالَّ أنه ال جيوز التعرض إليهم إالَّ بأن يكونوا يف

والقالع ، أو يردوا إىل مأمنهم ، كشأن املستأمن ليسمع كالم اهللا ، ألنه كان حمرما دمه آمنا بالشرع قبل أن يدعى فإذا دعي ومل يستجب 
 .مل يزل عنه األمان والتحرمي الشرعي إالَّ بأن يصل إىل مأمنه

 فهؤالء يقاتلون ، وجيوز فيهم القتل واالسترقاق ، وأمواهلم -م كُلُّ من يقاِتل مثلُهوه–من بلغته الدعوة من املُقاتلة  : وثانيتها
 .غنيمة للمسلمني
من بلغته الدعوة من الذرية ، فهؤالء حيرم إفرادهم بالقتِل ، وجيوز فيهم االسترقاق ، وأمواهلم غنيمةٌ للمسلمني : هاوثالثت. 

ته ال يطلق القول بعصمة دمه وماله وال دره ، ألنَّ العصمة تشمل حترمي قتله واسترقاقه والكافر الذي مل يحكم بأنَّ الدعوة بلغ
وأخذ ماله ، ووجوب الضمان على من قتله ، وهذا يصح يف الكافر املعاهد والذمي دونه ألنَّ قاتله ليس عليه إالَّ التوبة ، وماله إن أُخذ 

 .ملال إن مل يوجد صاحبهأعيد إليه إن وجد صاحبه ، ورجع إىل بيت ا
ومجيع من قدمنا ذكرهم ممن مل تبلغه الدعوة أو كان من الذرية جيوز قتاله إذا قاتل ، ويدفع إذا صال ، بل لو كان مسلما دفع ، 

 .فكيف وهو كافر؟ وإنما جيري التفصيل يف ابتدائهم بالقتال ال يف دفعهم

 

 بقلم
 الرشيدناصر اهللا بن  عبد
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املة الطوائف أنها تعامل معاملة الرجل الواحد فيما يثبت له وجيب فيه ، كما ذكر شيخ والقاعدة الشرعية احملكمة املطّردة يف مع
 .اإلسالم ابن تيمية وغريه ، وأدلة املسألة مبسوطة يف غري هذا املوضع

من الكفَّار ، وأنَّ ومن فروع هذه القاعدة دعوة الكفَّار قبل القتال ، فقد توهم قوم أنَّ املراد ا أن تصل الدعوة إىل كلِّ فرٍد 
املراد ا أن يصلهم الدين ودعاته وأن يسمعوا حججه ويفهموا أدلَّته ، وهذا ما مل يقل به أحد من أهل العلم وال ذهب إليه من املسلمني 

 .يها جهاد الطلباُألول أحد ، وال فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وال صحابته وأحد من التابعني ومن تبعهم يف كل العصور اليت كان ف
 قد  ،دعىا ي وال أعرف اليوم أحد ،  حيارب حىت أظهر اهللا الدين وعال اإلسالم قال أمحد كان النيب يدعو إىل اإلسالم قبل أن

 . وعلموا ما يراد منهم ،   والروم قد بلغتهم الدعوة ،الدعوة كل أحد بلغت
والَّذي نفسي بيده : " عليه وسلم كما قال صلوات اهللا وسالمه عليه فاملقصود من الدعوة أن يسمعوا باإلسالم والنيب صلى اهللا

 ".ال يسمع يب يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب إالَّ دخل النار
وأما وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم أمراءه الذين يرسلهم يف البعوث والسرايا بدعوة الكفَّار قبل قتاهلم ، فقد عارضها إغارته 

يه وسلم على بين املصطلق وهم غارون وما يف معناه مما جاء يف اإلغارة ، ومجع كثري من أهل العلم بأنها كانت يف أول األمر صلى اهللا عل
 .قبل انتشار أمر اإلسالم ، ويف هذا احململ نظر ، واألوجه محل األمر فيها على الندب فهي من الدعوة املستحبة ال الواجبة

 حد هلا فكل ما زاد عن الواجبة داخل يف الدعوة املستحبة ، أخرج الشيخان من حديث املغرية بن شعبة والدعوة املستحبة ال
ويف " إنه ال أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل: "وابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فكل ما كان زيادةً يف اإلعذار فهو مشروع دون أن يترتب عليه ترك لشيء " بشرين ومنذرينمن أجل ذلك بعث اهللا املرسلني م: "لفٍظ 
 .من الواجبات ، إذ ال يقدم املستحب على الواجب

 وإذا كان هذا يف الدعوة اليت جتب قبل القتال ، فإنه كذلك يف االستجابة اليت يرفع ا السيف ، فال يقال إنَّ القتال يسقط اليوم
بوجود أفراٍد يدعون أفرادا يف حبوٍر من أمم الشرك والكفر كما يقول من ال يفقه دين اهللا عز وجلَّ ، وما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .يستمهلون بالدعوة بل كانت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ميهل العدو ثالثًا لينظروا يف أمرهموأصحابه 
ار يف جهاد الطلب يكون مؤقتا باهلدنة ، ودائما باإلسالم أو اجلزيِة ، والفرق بينهما أنَّ املؤقت يكون وارتفاع السيف عن الكفَّ

بذل : "بإبقاء الكفار ودولتهم وحكمهم ، أما الدائم فال يكون إالَّ بإزالة األحكام الكافرة واحلكومات الكفرية ، لذا اشترط الفقهاء فيه 
، واإلتاوة اليت تؤخذ من الكفَّار صلحا يتضمن إبقاء حكمهم الكفري مؤقتا ليست هي اجلزية ، وإن سميت " امللةاجلزية والتزام أحكام 

بذلك فعلى التجوز دون أن تكون مثلها يف األحكام ، ومن هنا تعلم خطأ بعض الفضالء حني ذكر أنَّ حترير موسكو من جهاد الدفع 
لمني ، فإنها مل حتكم باإلسالم قطُّ وإنما صوحل أهلها على بقاء حكمهم والعدول عنهم مدة يدفعون فيها ألنها كانت تدفع اجلزية للمس

 .تلك اإلتاوة
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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ــاجٍن   ــة مـ ــة ال غوايـ ــذي البطولـ  هـ
ــم    ــافل إـ ــذكار األسـ ــك تـ دع عنـ

 لبطولـــة ســـهرةً ليليـــةً   ظنـــوا ا
 ـــهموبـــأنَّ مـــن جعـــل الرياضـــة ه 
ــا  ــا هـــذي البطولـــة إمنـ  كـــالّ فمـ

ــٍب     ــق مبلعـ ــوز الفريـ ــةٌ فـ  أبطولـ
    ــاجن ــردد مـ ــي أن يـ ــةٌ هـ  أبطولـ
 هـــذي الرذيلـــة يف انســـالخ مبـــادئ
ــة  ــة إن أردت حقيقــ ــا البطولــ  أمــ

      

ــوار     ــا خـ ــد اللقـ ــٍب عنـ  أو ال عـ
ــار   ــم مزمـ ــاة ومههـ ــوا احليـ  عاشـ

ـ   ــدار الكــ ــا يـ ــار   فيهـ أس والقيثـ
ــدينار     ــه الـ ــاز ألجلـ ــالً ، حيـ  بطـ
ــار  ــردى والعـ ــة والـ ــذي الرذيلـ  هـ

ــزار    ــيهم اجلــ ــحابنا ينفــ   وصــ
ــغار    ــوس صـ ــى النفـ ــةً وعلـ  أغنيـ
 وـــا صـــروح إبائنـــا تنـــهار    
 فهـــي اجلهـــاد خيافـــه الكفـــار   

   



وأبوه حنظلة الذي غسلته املالئكة ، ألنه ملا مسع النـداء      . د اهللا بن حنظلة األنصاري الصحايب رضي اهللا عنه          ومن الشجعان عب  
 . يوم أحد وكان جنباً فخرج إىل اجلهاد عجالً قبل أن يغتسل فاستشهد ، فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن املالئكة غسلته

واستشهد يف وقعة احلرة ، وكان سببها أنه هو وغريه وفد إىل            ، اهلم وعبادهم وكان ابنه عبد اهللا هذا من شجعان املسلمني وأبط        
يزيد بن معاوية فرأوا منه أحواالً ال تصح، فرجعوا إىل املدينة الشريفة ، وخلعوه وبايعوا لعبد اهللا بن الزبري ، وتبايعوا على املوت 

 فخرج إليه عبد اهللا بن حنظلة مع أهل املدينـة فكانـت             يف ذلك، فأرسل إليهم يزيد مسرف بن عقبة امللقب بارم يف جيش،           
الوقعة املشهورة ، واشتد القتال، فازم أهل املدينة وعبد اهللا بن حنظلة متساند إىل ابنه نائم فنبهه، فلما رأى ما جرى ، أمـر                        

قتلوا وكانوا مثانية ، مث كسر جفن سيفه ،         أكرب بنيه فقاتل حىت قتل، مث مل يزل يقدم بنيه واحداً واحداً تنقرباً إىل اهللا تعاىل حىت                  
وأفتض ا ألف عذراء ،     ، وقاتل حىت قتل ، وقتل يف هذه الوقعة خلق من الصحابة وغريهم ، ودخل مسرف املدينة فأبها ثالثاً                 

 .على ما رواه ابن مقسم وغريه
وبين هاشم ، وقتل أربعة آالف وبضعة وسبعني رجالً         أباح املدينة ثالثاً وسىب حرمي املهاجرين واألنصار        : وقال القرطيب يف تارخيه   

 .، وأقامت املدينة ثالثاً ال يؤذن فيها أذان ، وال تصلى صالة 
: فقلت  .رأيت عبد اهللا بن حنظلة يف النوم يف أحسن صورة           : قال عبد اهللا بن أيب سفيان       : وقال ابن األثري يف كتابه أسد الغابة      

هـم  : وأصحابك ما صنع م؟ قال      : دخلين اجلنة ، فأنا أسرح يف مثارها كيف شئت، فقال         بلى ولقيت ريب فأ   : أما قتلت؟ قال  
 .معي حول لوائي مل حيل عقده حىت الساعة 

qqqqqqqqqqqqqq 




 



 

٣٨

  

 


                                                                                      
 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب                                          )احللقة الرابعة  (

 املدينة ثالثة أيام اختفى مجع من سادات الصحابة رضوان اهللا عليهم وذهب بعضهم إىل بعض) مسرف بن عقبة(حني أباح   
الكهوف واملغارات فكيف مبن أباح جزيرة العرب أسابيع وشهور وسنوات للصليبيني وأذنام ملطاردة وقتل املسلمني يف كل مكان 
حىت وصلوا إىل استباحة دماء ااهدين يف مكة واملدينة وألصقوا م التهم واألكاذيب أال حيق هلؤالء الشباب األخيار أن يقتدوا 

 !. اهللا بالفتح أو أمٍر من عنده ؟ويغيبوا عن األنظار إىل أن يأيت بصحابة رسول اهللا 
مث : (هـ وما فعله فيها يزيد بن معاوية ومسرف بن عقْبـة          ٦٣ قال ابن كثري رمحه اهللا وهو يتحدث حبرقة وأسى عن وقعة احلرة يف عام               

 ما أجهله املدينة ثالثة أيام كما أمره يزيد ال جزاه اهللا        عقبة الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه اهللا من شيخ سوء            أباح مسلم بن    
 فكان ممن قتل بني يديـه   من أشرافها وقرائها وانتهب أمواالً كثرية منها ووقع شر وفساد عريض على ما ذكره غري واحد          وقتل خلقاً  خرياً

عليه بسببه واستدعى بعلي بن احلسني فجاء ميشى        صربا معقل بن سنان وقد كان صديقه قبل ذلك ولكن أمسعه يف يزيد كالما غليظا فنقم                 
بني مروان بن احلكم وابنه عبد امللك ليأخذ له ما عنده أمانا ومل يشعر أن يزيد أوصاه به فلما جلس بني يديه استدعى مروان بشـراب                          

ن قليال مث أعطى الباقي اب شرب مرواوقد كان مسلم بن عقبة محل معه من الشام ثلجا إىل املدينة فكان يشاب له بشرابه فلما جيء بالشر     
ال :  بن احلسني ليأخذ له بذلك أمانا وكان مروان موادا لعلي بن احلسني فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ اإلناء يف يده قال لـه                          يلعل

ء من يده وال يشربه مث قال        بن احلسني وجعل ال يضع اإلنا      يع هذين لتأمن ما فارتعدت يد عل      إمنا جئت م  : تشرب من شرابنا مث قال له     
هذه الذي  : إن شئت أن تشرب فاشرب وإن شئت دعونا لك بغريها فقال          : لوال أن أمري املؤمنني أوصاين بك لضربت عنقك مث قال له          : له

 بـك وإن  إن أمري املؤمنني أوصاين: قم إىل ههنا فاجلس فأجلسه معه على السرير وقال له: يف كفي أريد فشرب مث قال له مسلم بن عقبة    
لعل أهلك فزعوا فقال إي واهللا فأمر بدابته فأسرجت مث محله عليها حىت رده إىل مرتله مكرما : هؤالء شغلوين عنك مث قال لعلى بن احلسني

إنك إن ظهر أهل املدينة قلت أنا معكم وإن ظهر أهل الشـام    : مث استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان ومل يكن خرج مع بىن أمية فقال له              
 .به فنتفت حليته بني يديه وكان ذا حلية كبريةلت أنا ابن أمري املؤمنني مث أمر ق

 الناس ويأخذون األموال فأرسلت سعدى بنت عوف املريـة إىل           قال املدائين وأباح مسلم بن عقبة املدينة ثالثة أيام يقتلون من وجدوا من            
وا إلبلنا مبكان كذا وكذا فقال ألصحابه ال تبدؤوا إال بأخذ إبلها أوال             أنا بنت عمك فمر أصحابك أن ال يتعرض       : مسلم بن عقبة تقول له    

أعطوه رأسه أما ترضني أن ال يقتل حىت تتكلمي : عجلوه هلا فضربت عنقه وقال: أنا موالتك وابين يف األسارى فقال: وجاءته امرأة فقالت
قال هشام  : ام من غري زوج واهللا أعلم قال املدائين عن أىب قرة قال           يف ابنك ووقعوا على النساء حىت قيل إنه حبلت ألف امرأة يف تلك األي             

زوج وقد اختفى مجاعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد اهللا            ولدت ألف امرأة من أهل املدينة بعد وقعة احلرة من غري            : بن حسان 
رأيته انتضيت سيفي فقصدين فلما رآين صمم علـى  وخرج أبو سعيد اخلدري فلجأ إىل غار يف جبل فلحقه رجل من أهل الشام قال فلما   
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من أنـت   : قتلي فشممت سيفي مث قلت إين أريد أن تبوء بامثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني فلما رأى ذلك قال                     
 .  قلت نعم فمضى وتركينصاحب رسول اهللا : أنا أبو سعيد اخلدري قال: قلت

م بسعيد بن املسيب فقال له بايع فقال أبايع على سرية أىب بكر وعمر فأمر بضرب عنقه فشهد رجل إنه جمنون                     قال املدائين وجيء إىل مسل    
ملا ازم أهل املدينة يوم احلرة صاح النساء والصبيان فقال ابـن            : فخلى سبيله وقال املدائين عن عبد اهللا القرشي وأىب إسحاق التميمي قاال           

سألت الزهري كم كان القتلى يوم احلرة قال سبعمائة مـن وجـوه             : دائين عن شيخ من أهل املدينة قال      عمر بعثمان ورب الكعبة قال امل     
الناس من املهاجرين واألنصار ووجوه املواىل وممن ال أعرف من حر وعبد وغريهم عشرة آالف قال وكانت الوقعة لثالث بقني مـن ذي                       

كانت وقعة احلرة يوم األربعاء لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة           : قال الواقدى وأبو معشر   احلجة سنة ثالث وستني وانتهبوا املدينة ثالثة أيام         
ملا قتل أهل احلرة هتف هاتف مبكة على أىب قبيس مساء تلك : عن املدائين قال....وقد روى ابن عساكر  )...إىل أن قال  .....(ثالث وستني 

 :الليلة وابن الزبري جالس يسمع
 والصـــائمون القـــانتون  
ــنون  ا ــدون احملسـ  ملهتـ

ــع    ــواقم والبقي ــاذا ب  م
 ــن ــرب وحيه ــاع يث   وبق
 قتــل اخليــار بنــوا اخليــار

 

 أولوا العبادة والصـالح     
ــالح  ــابقون إىل الف  الس
 من اجلحاجحة الصـباح    
 من النـوادب والصـياح     

ــماحذوو ــة والس   املهاب
 

 .هؤالء قتل أصحابكم فإنا هللا وإنا إليه راجعونيا : فقال ابن الزبري
قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا يف قوله ملسلم بن عقبة أن يبيح املدينة ثالثة أيام وهذا خطأ كبري فاحش مع ما انضم إىل ذلك من قتل خلق                            و

من الصحابة وأبنائهم وقد تقدم أنه قتل احلسني وأصحابه على يدي عبيد اهللا بن زياد وقد وقع يف هذه الثالثة أيام من املفاسد العظيمة يف                         
 النبوية ماال حيد وال يوصف مما ال يعلمه إال اهللا عز وجل وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه من غري                   املدينة

منازع فعاقبه اهللا بنقيض قصده وحال بينه وبني ما يشتهيه فقصمه اهللا قاصم اجلبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ                       
 .املة إن أخذه أليم شديدالقرى وهى ظ

اللهم إين مل أعمل عمال قط بعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا                 : (قال ابن كثري رمحه اهللا أن مسلم بن عقبة قال عند وفاته             
 باملسلك فيما قالـه     أحب إيل من قتل أهل املدينة وأجزى عندي يف اآلخرة وإن دخلت النار بعد ذلك إين لشقي مث مات قبحه اهللا ودفن                     

 ربيع األول ألربع عشرة ليلة خلت منه فما متعهما اهللا بشيء مما رجوه وأملـوه بـل        يفالواقدي مث أتبعه اهللا بيزيد بن معاوية فمات بعده          
 ).قهرهم القاهر فوق عباده وسلبهم امللك ونزعه منهم من يرتع امللك ممن يشاء
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 : أخي القارئ الكرمي 
 سأل اهللا أن يوفقنا وإياك إىل العمل الذي يرضه سبحانه وتعاىل عنا ، وإننا نـود أن ننبـه                                               ن

 املستقبل القريب ومنها ما قد صدر كرسالة إىل من ترك           ئنا إىل أننا سنصدر بإذن اهللا تعاىل عدة إصدارات صوتية يف          اقر
ثنان أو ثالثة ويشتروا هلـم جهـاز   امناطق اجلزيرة العربية أن جيمتع خوة يف ، وحداء اجلهاد ، ومن املقترح لإل السالح  

ي الذي  نسخ كاسيت ويرتلوا املواد الصوتية على أشرطة كاسيت مث يقوموا بنسخها وتوزيعها على أهل منطقتهم أو احل                
خوة يف إيصال صوت احلق إىل آذان النـاس كـي           املهم أن يساهم اإل   ،  قارب واملعارف    فيه أو توزع على األ     ونيسكن
 األمة ويكسر طوق احلصار الذي فرضه آل سلول على عقوهلم وأمساعهم وأبصارهم وميكن أن يقوم ا شخص                  تصحو

ة الصوتية على سيديات وتوزع على الناس ، ولو أن جيعـل            واحد إذا كانت لديه عزمية ، وميكن كذلك أن تنسخ املاد          
 عشر نسخ   – مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً       –كل واحد من قرائنا واجباً عليه أن يقوم بنسخ أي إصدار لصوت اجلهاد              

خري لـك   واحداً  ن يهدي اهللا بك رجالً      معارفه أو من عامة املسلمني ، وأل      على األقل ليوزعها على من يريد جناته من         
من محر النعم وذه املناسبة نذكر قصة أحد األخوة الذين هلم عالقة بااهدين حيث عرض فيلم بدر الريـاض علـى                     
معارفه فما كان من أحدهم إالَّ أن تأثر وأظهر رغبته يف اللحاق بااهدين بل إنه من شدة تأثره كان يبكي فدلَّـه األخ         

لتدريبات العسكرية الالزمة ، فال حيتقرن أحد منكم شيئاً من هذه األعمـال             على ااهدين وهو اآلن حبمد اهللا يتلقى ا       
 بأنا قد مجعنا األعداد العشرة األوىل من الة يف ملٍف واحد            كم علماً وحنيطوكن صوتاً للمجاهدين جبهدك وتوزيعك ،       

  "  صوت اجلهادالد األول لّة: " ليسهل اإلطالع عليها والرجوع هلا بسهولة وذلك حتت اسم 
سائلني اهللا أن يوفقنا وإياك ملا حيب ويرضى من األقوال واألعمال ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ، والسالم عليكم ورمحة                     

 .اهللا وبركاته 

 

الد األول لة صوت اجلهاد     
وحيتوي على األعداد العشـرة     

جمموعة قصائد محاسية عن اجلهاد 
 شعراء ااهديننظم من 


  


–– 

 أناشيد منوعة بأصوات ااهدين
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  :أما بعد ، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله
ِرشمن شرق من الناس ، وابتهج من ابتهج من املؤمنني خبطاب الشيخ أسامة              ق 

 ... أوروبا مقابل كف العدوان عن املسلمني اهلدنة علىاألخري والذي عرض فيه 
 ..ى من ابتهج باخلطاب فهذا أمر بني وواضح ومفهومةٌ دوافعهولن نعلّق عل

طاب الشيخ وقالوا أقواالً     خب واظاغتا باخلطاب والذين    قإال أننا نعلق على من شرِ     
 ..!!ا ختفي صدورهم بل ما ختفيه صدورهم أكرب متنبئ ع

أحد أن ابن الدن ال ميلك احلديث عن األمة ومل خيول بذلك من ِقبل              : فقد قالوا   
ابن الدن يتكلم باسم ااهـدين الـذين        الشيخ أسامة   ؛ وهؤالء مل يعلموا أن      

خيوضون املعركة مع الغرب دون غريهم من االنبطاحيني الذين رضوا بـالركوع          
للغرب ، والشيخ أسامة تكلّم باسم أشراف األمة وباسم الذين يؤرقهم مصاب            

ة تفاعالً حقيقياً ال    ايا األم املسلمني يف كل مكان وباسم الذين يتفاعلون مع قض        
وباسم املستضعفني من املسلمني الذين هم أول من يتحـرى خطابـات            دعائياً  

 وهؤالء وحدهم هم من يتابع الغرب أقـواهلم         ..الشيخ وينتظرها ويستبشر ا     
 ..وأفعاهلم ال من جتارته الكالم فحسب 

دوالر ، وتـأثري     الشيخ من اضطراب يف سعر ال      اتدثه خطاب حتإن التأمل يف ما     
 يف أوروبا وأمريكا ، وتناقل عرب مجيع وسـائل اإلعـالم    االنتخاباتعلى جمرى   

أن ؛ يكشف ذلك لنـا      ، وتناوٍل بالتحليل والدراسة     العاملية وجبميع لغات العامل     
اجلهاد ولغة القوة والعزة هي وحدها اللغة اليت جتدي وتنفع مع األعداء وهي قبل              

كتـب علـيكم    ﴿ : كيم ولو كان شاقاً على األنفس  ذلك كلّه أمر العزيز احل    
   ﴾القتال وهو كره لكم

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ – ربيع األول ١ –العدد اخلامس عشر 
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احلمد هللا رب العاملني ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على إمام املرسلني ، نبينا                      

 :حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 
ا ليست كأي اية ، بل ايته الفوز الكبري والدرجات العلى من اجلنة إذا ثبـت اهللا                فإن طريق اجلهاد له اية معلومة ولكنه      

 .العبد على هذا الطريق ورزقه فيه اإلخالص هللا واملتابعة لرسوله صلى اهللا عليه وسلم واتباع السلف الصاحل 
 له شهادة القتل مع شهادة الغـرق        وسواء أمات ااهد على فراشه كما مات خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ، أو اجتمعت               

 شهادة الطاعون كأيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ، أو قتل شـهيداً يف                حصلت له كأيب عبيدة البنشريي رمحه اهللا ، أو        
 معترك الرتال ككثري من األولني يف أمتنا املعطاء وكثري من املتأخرين من أبطال األمة وشجعاا كالشيخ أمحد ياسني والقائد                  

أخرياً ، ورزقهم اهللا ما سعوا له سعياً حثيثا ، وبلغهم مناهم             عبد العزيز الرنتيسي والقائد أيب الوليد الغامدي الذين فجعنا م         
  – حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم وال نزكي على اهللا أحداً –برمحته وفضله 

مل ، وغرها تأخر األجل فهامت يف أوديـة الـدنيا            هذه القوافل العزيزة من الشهداء تستحث نفوساً طاملا عبث ا األ           إنَّ
تستحثها هـذه القوافـل     .. تستحثها هذه القوافل لالنتباه والنظر والتأمل لتعلم حقارة الدنيا وسرعة انقضائها            ..ومهومها  

بقـى يف   وماذا تنتظرون ؟ وأي معىن من معاين الصدق مـع اهللا ي           !! ماذا تصنعون باحلياة بعد هؤالء ؟؟     : وتصيح بأصحاا   
قلب الرجل وهو يرى األرض من حوله فال جيد فيها أصحاب مبدأ إال وقد تداعت عليهم األمم وتكالبت عليهم طوائـف                     

وهو مع ذلك خامل قاعد يبكي كما تبكي النساء ، كال ،  بل واهللا إن يف زماننا نساء هن أعلى مهة وأكثر                       ..الشر والكفر   
.. فيا رجال   .. ن على درب اجلهاد يف كل مكان ويف جزيرة العرب خصوصا            محية وغرية على الدين عرفنا صدقهن وثبا      

 ..أدركوا رجولتكم وقوموا حبق دينكم ودافعوا عن احلرمات 
يا أهل اجلزيرة هؤالء الرجال والقادة العظام من بلدكم وبالد املسلمني األخرى يقدمون النفوس واألموال ويفارقون األهل                 

 للعدوان وإباء للضيم وأنفة من الذل واهلوان وهم مـا بـني              للجنان وصداً  يل مرضاة اهللا وطلباً   واإلخوان واألوطان يف سب   
مثخن يف العدو أو أسري يف أيديهم  أو شهيد منغمس يف نعيم ربه أو مطارد شريد وكل ذلك من قضاء اهللا وقدره واختياره                        

فيا حسرتى على أناس عرفوا احلق وهم        ) ل من عند ربنا   ك( لعباده وهو الذي أمرهم باجلهاد وهو الذي خيتار هلم العواقب           
وإن يأت األحزاب يودوا لو أـم بـادون يف األعـراب            ( : خيذلون أهل اإلسالم كحال املنافقني الذين قال اهللا عنهم          
 )يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً 

ى احلق حىت نلقاك غري مبدلني وال مغريين وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد              اللهم استعملنا يف طاعتك وبلغنا رضاك وثبتنا عل       
 .وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 يف  – نسأل اهللا أن يعلي درجته ويسكنه الفردوس األعلى مـن اجلنـة              –السبيت  بن عبداهللا   استشهد األخ ااهد خالد      •

تراق الطوق األمين املفروض على املكان الذي تواجد فيه ااهـدون           مواجهة حي الفيحاء بعد أن استطاع بفضل اهللا اخ        
والوصول إىل ااهدين وتنبيههم إىل اخلطر ، وجنح يف حتقيق مراده ، واستشهد بعدما بذل روحه رخيصة يف سـبيل اهللا                     

 .فداًء إلخوانه ونصرة لدينه ،
وعمره سـبعة عشـر    األوىل ج للجهاد يف أفغانستانيذكر أن األخ خالد السبيت كان من خرية الشباب ااهد وقد خر     

اهللا وكان يعرف يف اجلبهات     رمحه   ثانيا أليب الوليد الغامدي      الشيشان وكان نائباً  طاجكستان مث   عاماً مث انتقل للجهاد يف      
ئم احلركة  كان أبو مالك حمبوباً لدى الناس حلسن خلقه ومسته وطيب معشره ، ويعد من أكرب دعا               و)  أبو مالك   ( بكنيته  

 سـرية   – بإذن اهللا    -اجلهادية يف العامل ومطلوباً من قبل املخابرات الروسية جلهوده يف دعم اجلهاد الشيشاين ، وللشهيد                
 تنشرها الة يف هذا العدد ، نسأل اهللا أن يلحقنا بأيب مالك غري مبدلني وال مغريين وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهنيئـاً                      

 . احلكومة السلولية املرتدة اليت ما توانت يف نصرة أهل الصليب على أهل اإلسالم للروس واألمريكان ذه
اإلعالم العاملي أخبار املواجهات الشرسة بني ااهدين وقوات النظام السلويل          وسائل  واجه النظام السلويل حرجاً شديداً نتيجة تناقل         •

ام املرتد للبحث عن ااهدين واالسـتماتة يف منـع أي عمـل             واليت حدثت خالل األسبوعني األخريين وكانت ضمن جهود النظ        
عسكري جهادي حيمل معه اهلزمية القاسية للنظام اخلبيث ، ويثبت عجزه وضعفه عن إيقاف املد اجلهادي رغم ضخامة اإلمكانـات                    

الكفر العاملي واحمللي دروسـاً     املادية لديه وتعاون الشرق والغرب معه على هذا اهلدف ضد فئة قليلة صابرة قد عزمت على أن تلقن                   
 :عظيمة يف انتصار اإلميان وحزب اهللا على حزب الشيطان ونشري سريعاً إىل أبرز تلك املواجهات 

 حدثت مواجهات يف حي الفيحاء أسفرت عن مقتل جندي واستشهاد أحد ااهدين ، كما نـتج عنـها                   ٢٢/٢يف يوم االثنني   -
  وسـلم   ،  بالقنابل وقذائف اآلر يب جي     ) فكتوريا ، وسيارتني جيب ، ومصفحة       د  فورسيارة  ( إحراق عدد من سيارات العدو    

، ومما يناسب ذكره يف هذا الصدد شدة الرعب واهللع الذي دخل قلـوب جنـد                حبمد اهللا    من احلصار    واجباقي ااهدين وخر  
إن منظـر هـروم لفـت نظـر         الطاغوت حيث فروا عند مساعهم صوت أول طلقة وتركوا سيارام دون الدفاع عنها حىت               

جـاؤوكم  .. جـاؤوكم   : املتجمهرين من املواطنني واستغل بعضهم ذلك املوقف للدعابة والطرفة حيث أخذ يصيح يف اجلنود               
  . !!ويكرر النداء كلما سكنت نفوس اجلنود ليهربوا من جديد إىل خمابئهم كالفئران

ى طريق القصيم بعد حماولتهم حصار جمموعة من ااهدين يف الصحراء            من مركز أم سدرة عل     مت مقتل ضابط وثالثة جنود قريباً      -
 .وخرج ااهدون بسالم من املواجهة واحلمد هللا 
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                   قتل ضابط وثالثة جنود آخرين يف مدينة جدة غريب اجلزيرة العربية وذلك حملاولتهم الوقوف يف وجه ااهـدين وإيقـاعهم يف                       -     
بعث من جديد يف  ووقع ذلك يف ثالث حوادث منفصلة خالل األسبوعني املاضيني لتعطي داللة خري على أن جذوة اجلهاد بدأت ت         ر ، األس

 .بالد احلجاز واليت خرج منها عدد كبري من ااهدين خالل السنوات املاضية 
وسـجنته بتهمـة    ) سليمان احلديثي    ( وديوقفت العب نادي االحتاد السع    ذكرت جريدة الشرق األوسط أن السلطات السعودية أ        •

التخطيط والشروع يف الذهب للجهاد يف العراق ضد الصليبيني وحلفائهم املرتدين ، وهذا شاهد جديد على خبث هـذه احلكومـة                     
ا  وقضـاي   ، وخيانتها لألمانة وانغماسها يف حرب الدين ومعارضة اجلهاد وااهدين يف كل مكان وليس يف جزيرة العرب وحـدها                 

 .فلسطني والشيشان وأفغانستان وغريها كلها حتفل بشواهد العمالة واخليانة اليت تنتهجها هذه احلكومة الطاغوتية الكافرة
ذكرت جريدة القدس العريب نقالً عن سلطان أبو العينني أمني سر حركة فتح يف لبنان أن حزب الالت اللبناين أحبط يف أسبوع واحد                   •

ـ  أ ىلإشار أوة الفلسطينية قد خططت لتنفيذها ضد إسرائيل من اجلنوب      أربع عمليات كانت املقاوم    ـ الت ن سيطرة حـزب ال  ىعل
 ، وهذا اعتراف يهـدى    ثالث سرائيل بواسطة طرف  إي اتفاقيات مع    أمنية،  أاللبناين نابعة من اتفاقيات وترتيبات       املقاومة من اجلنوب  

خيهم يشهدان حبقدهم على أهل اإلسالم وتعاوم مع الكفار مـن اليهـود             لبعض املسلمني املخدوعني بالرافضة فعقيدة الرافضة وتار      
 صنيعة اليهود واألمريكان وهم يدها الضـاربة  فهمشعارات زائفة هو  وكل ما يعلنونه من عداء أمريكا واليهود        ، والنصارى واوس 
 حيثاالنتقايل العراقي وأن الرافضة ميثلون فيه الغالبية  وواقع العراق يؤكد ذلك إذا تأملنا يف تركيبة جملس احلكم  ، يف العمق اإلسالمي  

 .ب صخبدمة مصاحل العدو الصليبـي الغا من عمالة هذا الس لألمريكان وقيامه تظهر
قام حممد بن دليم القحطاين بالقدوم إىل مدينة الرياض للمنافسة يف مشروع حماربة اجلهاد والتأثري على الشباب املسلم وصرفه عن هذا                      •

لواجب الشرعي العظيم بعد أن أخذ الضوء األخضر من وزارة الداخلية ذا اخلصوص ، اجلدير بالذكر أن هذا الشخص كان قـد                      ا
در علـى حـل مشـكلة العنـف         بعث من سجنه يف اجلنوب قبل أشهر رسالة للطاغوت حممد بن نايف يعرض نفسه فيها وأنه قا                

اام الشباب ااهد بتهم زائفة وحاول أن يصورهم بصورة الغالة واخلوارج ويبـدو              ومأل الرسالة باملغالطات الشرعية و     !!واإلرهاب
 هذه املهمة الشنيعة بدل أن      يفأن وزارة الداخلية أرادت أن تعطي هذا الشخص فرصة إلثبات مزاعمه فأخرج من السجن وبدأ العمل                 

 .ول وال قوة إال باهللا يسخر جهده ووقته لفضح املنافقني وجهاد الكافرين وفك األسرى ، وال ح
عرض الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا على الدول األوروبية اهلدنة مقابل إيقاف االعتداء على املسلمني ، وقد كان هذا العرض من                       •

ن ،  الشيخ قمة يف احلكمة والسياسة الشرعية ، وتفعيالً للعمل العسكري اجلهادي يف خدمة املسلمني ورفع الظلم عنهم وردع املعتدي                  
ورغم منطق القوة واالستعالء الذي حتدث به الشيخ ال سيما وأن الشعوب األوروبية هي البادئة بالتجاوب ملطالب ااهـدين إال أن                     

 إىل الشعوب ال إىل احلكومات ولكن يبدو أن          ورفضت الصلح مع أن خطاب الشيخ كان موجهاً        أخذها الكرب احلكومات األوروبية   
لدى شعوا فبادرت بالرفض واحتـواء      ومصداقيتها   أن يف هذا اخلطاب الذكي زعزعة ألركاا وشعبيتها          احلكومات الغربية أدركت  

 إال حينما تفيق تلك الدول على دوي االنفجارات وجثث القتلى املتطايرة            املوقف دون أن تستفيد من الدروس اليت لن تدركها جيداً         
 . وحكمة أكثر مما هي عليه اآلن يف بالدها وحينها رمبا استطاعت التفكري بعقالنية
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صرحت كوندليزا رايس مستشارة األمن القومي األمريكي يف التحقيق الذي وجه هلا خبصوص أحداث احلادي عشر مـن سـبتمرب                     •
ائمة إن السعودية تتعاون معنا بشكل صريح وواضح وتناقلت الوكاالت العاملية والصحف احمللية والدولية هذا اخلرب ليضم إىل ق                 : بقوهلا

 .الشهادات واألدلة اليت ميتلئ ا ملف النظام السلويل يف مواالة النصارى واليهود والتحالف معهم على حرب اإلسالم واملسلمني 
طلبت اخلارجية األمريكية من رعاياها أخذ أقصى درجات احليطة واحلذر من وقوع هجمات جديدة على الوجود الغريب يف ما يسمى  •

وزارة ذلك التحذير يف موقعها على االنترنت ونقل عرب وسائل اإلعالم وذكرت اخلارجية األمريكية أن احلكومة           بالسعودية ، نشرت ال   
السعودية متعاونة جداً يف جمال منع مثل هذه اهلجمات ولكنها يف نفس الوقت أبدت عدم ثقتها بقدرة احلكومة السعودية على منعها                     

  حيسب للحركة اجلهادية يف اجلزيرة وصـفعة يف وجـه          ويعترب هذا التحذير مبجرده جناحاً    فعالً بسبب تزايد التهديدات وتصاعدها ،       
العمالء اخلونة يف النظام السلويل املرتد الذي ال يستحيي فيه وزير الدفاع من الزعم بأنه قضى على ثلثي التنظيم ، واملستقبل بإذن اهللا                       

 . الدارين تكون له العاقبة يففيل بإثبات احلق من الباطل ومن سك
مت يف الرياض اعتقال الشيخ سعيد بن زعري فك اهللا أسره بعد جهود إعالمية تصاعدت تدرجيياً بعد خروجه من السجن الذي قضـى                        •

فيه سابقاً قريباً من مثان سنوات وكان آخر تصريح له هو ما علق به على تصريح الشيخ أسامة بن الدن وعرضه للهدنة على الـدول                         
هم أن الشيخ عرض وجهة نظر ااهدين يف اجلزيرة ومأخذهم الفقهي يف جهادهم وكشف تلبيس اإلعالم وعلمـاء                  األوروبية ، وامل  

ستهدفون املسلمني ، وكان هذا التصريح كفيالً بأن يسلط الطواغيت عليه ليسـجنوه            ي حاول تصوير ااهدين على أم       السوء الذي 
نما كان يف وسعهم احتمال التفجريات الفعلية من قبل الربيطانيني والغـربيني الـذي              جزاء كلمة فقط مل يتحملها هؤالء اخلبثاء ، بي        

فجروا يف الرياض قبل أكثر من عام ومت إطالق سراحهم والعفو عنهم ألم من الكفار وأبناء أسياد الطواغيت ، وهكـذا يف مملكـة              
 .حسب فعامل مسلم أن يبدي رأياً شرعياً تفجر وتقتل بينما ال جيوز لبريطانياً أو غربياً كافراً أن  أو أمريكياًالظلم جيوز لك إذا كنت 

يف الشهداء بعد أقل من شـهر مـن اغتيـال           اهللا  بدا أن إسرائيل من خالل اغتيال قائد حركة محاس عبد العزيز الرنتيسي تقبله               •
سلمون وعدم قدرم على الرد سوى ما     يف الشهداء قد أدركت مدى العجز الذي يعيشه امل          اهللا املؤسس السابق أمحد ياسني تقبله    

 مجع ممن ال هم هلم إال املتاجرة        هبثته القنوات الفضائية العربية من خطب محاسية وشجب واستنكار ال يقدم وال يؤخر يشارك في              
مـع    بقضايا األمة وحماولة حتصيل السمعة واجلاه والكسب احلزيب اإلعالمي من خالهلا وإال فكيف نفسر هذا التفاعل الصـويت                 

 والتخذيل واحلرب الشعواء اليت يقوم مبفرداا كثري من هؤالء النفعيني ضد اجلهـاد وأحكامـه                نالقضية الذي يتزامن مع اخلذال    
 .وحقيقته وضد القائمني به يف كل مكان 

ة معنويـة كـبرية     تسبب يف هزمي  مما  واجهت القوات الصليبية يف العراق حرباً ضروسا وأساليب خمتلفة من اجلهاد ضد احملتلني ،                •
ـ شاهد من تتبعها وإحصائها وهذا األ     للحلف الكفري العاملي ، باإلضافة للخسارة املادية الفادحة واليت يتعب امل           ر هـو دليـل     م

حمسوس على أمهية اجلهاد ومثرته يف حتقيق مصاحل األمة فلرمبا كان أهل الفلوجة أول من أرغم األمريكيني يف تأرخيهم على إعالن                     
ددهم وينصرهم على   ن عجزت قوام عن اقتحام املدينة السنية بعد حماوالت كثرية ، نسأل اهللا أن يعني إخواننا ويس                هدنة بعد أ  

 .القوم الكافرين
الشريط الذي صورت فيه أحـداثها      وعرض عليهم   األخرية  مجع الطويغيت حممد بن نايف جنوده املشاركني يف مواجهة الفيحاء            •

رهم جببنهم وفـرارهم واختبـائهم خلـف األشـجار     سع أولئك اجلنود والضباط سباً وشتماً وعيمن قبل وزارة الداخلية ، وأو  
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الذين يتسابقون على الشهادة يفدي كل واحد        نوالسيارات ، وأراهم أنفسهم وهم ينهزمون ويولون الدبر أمام جند اهللا ااهدي           
يحاء هي فرقة خاصة من قوات الطوارئ تسمى فرقة مكافحـة           منهم إخوانه بنفسه ، هذا مع أن الفرقة املشاركة يف مواجهة الف           

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن         (  :وتعترب من أقوى القطاعات األمنية تسليحا وتدريباً ولكن كما قال اهللا تعاىل           اإلرهاب  
  )اهللا واهللا مع الصابرين 

حممد بن نايف يف إطار اجلهود اخلبيثة حلرب اجلهاد يف جزيرة           ريال من   ثالمثائة ألف   )  ٣٠٠٠٠٠( تلقى أبو علي احلارثي مبلغ       •
العرب وقد صرح ذه املعلومة بعض شركائه يف نفس اال املفسد بعد أن احتدم اخلالف بينهما نتيجة التنافس غري الشـريف                     

طرة على  يسني ورغبة منه يف ال     من كال الطرف   الذي أذكاه بينهما حممد بن نايف بغرض ضمان أكرب قدر ممكن من التبعية والعمالة             
ق فـر ( مجيع اجلهات العاملة يف هذا املشروع احلقري دون أن يتعرض البتزاز من قبل تلك اجلهات والشخصيات وتطبيقا لقاعدة                  

زادهم اهللا خالفاً واختالفا وأبطل كيدهم إنه مسيع جميب ) تسد ،   . 
 

 ولـيس   ، وال يملك الناس أن يتخلصوا من ضعف البشر ومشاعر البشر   ،إن هناك ضعفاً في البشر      : م  نع 
مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري وال أن يخرجوا من إطار هذا الجنس ويفقدوا خصائصـه                 

 .  آخر ال مالئكة وال شياطين وال بهيمة وال حجراً ومميزاته فلهذا خلقهم اهللا ليبقوا بشراً وال يتحولوا جنساً

 - مع كل ذلك     -إن الناس يفزعون ويضيقون بالشدة ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة ولكن المؤمنين             
 . مرتبطون بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى اهللا وتمنعهم من السقوط وتجدد فيهم األمل وتحرسهم من القنوط

ا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزعنا مرة أو ضقنا بالهول والخطر والشدة والضيق فعلينـا                  وحين نرانا ضعفن  
ولكن علينـا فـي   . أال نيأس من أنفسنا وأال نهلع ونحسب أننا هلكنا ، أو أننا لم نعد نصلح لشئ عظيم أبداً        

نه يقع لمن هم خيـر     ونصر عليه أل  . الوقت ذاته أال نقف إلى جوار ضعفنا نمجده ألنه من فطرتنا البشرية             
هنالك العروة الوثقى ، عروة السماء ، وعلينا أن نتمسك بها لننهض من الكبوة ، ونسترد الثقـة                  . . منا ،   

 . والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمئن ، ونسير في الطريق 
در اإلسالم النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكـريم         وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في ص         

 . مواقفه الماضية وحسن بالئه وجهاده وثباته على عهده مع اهللا فمنهم من لقيه ومنهم من ينتظر أن يلقاه 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظـر ومـا    ( 

                                   ).بدلوا تبديال 
  سيد قطب رحمه اهللا
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  : ثامنالالناقض 

  

 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعد  
تويل الكافرين ومظاهرم على املسلمني ، والعبد إذا وحد اهللا : فإن من نواقض اإلسالم اليت كثر الوقوع فيها يف قدمي العصور وحديثها 

رك يف عبادته ، ومل يوال املؤمنني ويعاِد الكافرين فليس مبسلم ، إذ قيام الدين على توحيد اهللا عز وجل والكفر مبا يعبد من دونه وترك الش
 .، ومواالة أولياء اهللا ومعاداِة أعداِئه

 يتوهلم منكم فإنه منهم إنَّ اهللا ال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومنقال اهللا عز وجل ﴿
فترى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من  * الظاملنييهدي القوم 

ام إنهم ملعكم حبطت ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمي* عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني 
 .﴾أعماهلم فأصبحوا خاسرين

وقد نزلت هذه اآليات يف عبد اهللا بن أيب بن سلول ومواالته ألوليائه من اليهود ، ومل يعرف أكثر الصحابة نفاقه إال يومئذ ويف هذا قال 
﴾ ، واملواالة عكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرينويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إنهم مل﴿: اهللا سبحانه 

للكافرين تكون كفرا بالقلب وبالعمل وباالعتقاد وال يشترط أن يقارا مجيعها االعتقاد ، بل مذهب أهل السنة أن اإلميان واخلروج منه 
 .يكون بقول جمرد أو عمل جمرد أو اعتقاٍد جمرد

﴾ فدافعهم ليس احملبة للكفر وأهله ، بل وال الرغبة يف دنيا لون خنشى أن تصيبنا دائرةيقو﴿: ويف هذه اآلية خاصة نص صريح يف قوله 
 .ومال ، وإمنا هو اخلوف واتقاء الدوائر

 :فإن قيل يعكر على االستدالل باآلية أم قالوه كاذبني يف ذلك فال يلحق م من يعتذر بذلك وهو صادق فاجلواب من وجوه
ا أولياءهم من اليهود أولياء يف اجلاهلية ، ومل يكن لذلك سبب إال خوف الدوائر ، وقلوم مل تشبع من التوحيد  كانوا اختذوأم: األول 

وحسن الظن باهللا ما جيعلها تستغين عن واليتها اجلاهلية فهي على خوفها وهلعها ، ومقتضى هذا أم صادقون يف قوهلم خنشى أن تصيبنا 
 .دائرة

 فهو دليل على صحته ، مع وجود غريه من النواقض يف قلوم كما قال وجل مل يكذِّم يف هذا ومل يرده عليهماهللا عز أنَّ : الثاين 
 .﴾فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني﴿

: ذلك كما يف اآلية أن الكفر إنما يحكم به يف الدنيا على ما يظهره الناس ال على ما يسرونه ، واملؤمنون حكموا بكفرهم وقت : الثالث 
 ، فدلَّ على أنَّ ما ظهر ﴾ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إنهم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين﴿

علوا ذلك منهم وحده موجٍب مستقلٌّ للحكم بكفرهم ، والذي ظهر منهم إمنا هو املواالة العملية ، وال ميكن الشق عن قلوم ومعرفة أف
 عن حمبة للكفر وأهله أم ال؟
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أن مقتضى هذا القول أنَّ عذر املنافقني كان عذرا شرعيا صحيحا ، وأنَّ اخلطأ مل يكن يف اعتذارهم به وإنما مبا يف قلوم ، مع أنَّ : الرابع 
مع كونه عذر ااهللا سبحانه ذكر عنهم هذا العذر بعينه على جهة الذم وال ميكن أن يذما شرعي. 

أنهم ارتكبوا كفرا بنص اآلية ، فإن مل يكن العذر : ال يلزم أن يكون العذر عذرا شرعيا ولكنه معصية وليس كفرا ، فاجلواب : فإن قيل 
 .شرعيا لزمهم حكم الكفر وال ثالث بني احلالني

 يكن عن حمبة لدينهم ، وال ميكن اجلواب عنها إال بتحريف واآلية من أصرح النصوص يف تكفري من توىل الكافرين بعمله أو بقوله وإن مل
 .الكلم عن مواضعه ويل اللسان بالكتاب ، كما يفعل ذلك اليوم من ال خالق هلم

نفط والدائرة اليت كانوا خيشوا قيل هي الفقر ، وقيل احلرب ، وكالمها يعتذر به املرتدون اليوم ، فإما أن يتذرعوا خبوف الفقر وانقطاع ال
والرواتب كما قال ذلك بعض من يلبس ثياب العلم وينطق باسم طواغيت اجلزيرة ويجادل عنهم يف احلياة الدنيا ، وإما أن يتذرعوا 

 .باخلوف من العدو كالنظام العراقي البعثي السابق وحنوه ، وكالمها سري منهم على سنة أسالفهم من املنافقني
فة ، فمنها الوقوف مع الكافرين على املؤمنني وأعظم ذلك ما يكون يف احلرب والقتال ، وقد قال اهللا عز وللتويل صور عديدة وأنواع خمتل

وال نطيع فيكم أحدا أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ﴿: وجل 
 ، فعد اهللا وعدهم إلخوام الكفار بالنصرة كفرا ومسى من فعله منافقني ، ﴾م لكاذبونن قوتلتم لننصرنكم واهللا يشهد إنهأبدا وإ

فكيف مبن خرج حقيقة وسار حتت لوائهم وقاتل يف صفهم؟ هذا وهم كاذبون يف قوهلم ووعدهم فليس وعدهم هلم بالنصرة إال كلماٍت 
خيرجون معهم ولئن قُوتلوا ال ينصروم ولئن نصروهم ليولُّن األدبار مث لئن أُخرجوا ال ﴿شهد اهللا بكذا وال وجود هلا يف الواقع ، بل 

 ، فكيف مبن كان صادقًا بقوله وفعله يف نصرة الكافرين على املسلمني ومظاهرة أمريكا على الشعوب املسلمة ، واجلماعات ﴾ال ينصرون
 ااهدة يف سبيل اهللا؟

، وجحود هذا األصل الشرعي جحودا كليا ، فضالً عن الزيادة يف ذلك بإعالن احملبة ومن توليهم التصريح بإنكار عداوم وبغضهم 
 .واالتفاق واالحتاد ووحدة املصري والصداقة الدائمة واملودة اخلالصة

ظاهرة وهي وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل هذا الناقض ثامن النواقض يف رسالته املشهورة ، واقتصر على ذكر امل
أصل املودة وقطب رحاها الذي تدور أكثر صورها عليه ، والشيخ يف رسالته كما أسلفنا مل يقصد إىل االستيعاب يف النواقض بل اقتصر 

 .على ما تكثر احلاجة إليه والوقوع فيه يف وقته
 .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   لرويليفرحان بن مشهور اوكتبه 
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 : بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد 
النظام السعودي العميل تعد    إن املواجهات املسلحة اليت حدثت مؤخراً يف جزيرة العرب سواًء بني ااهدين والصليبيني أو بني ااهدين و                ف

نقطة حتول جذري يف األوضاع جبزيرة العرب ، وهلا أثر كبري على الوضع السياسي والعسكري واالجتماعي والديين يف بالد احلـرمني ،                      
بت أن أقف مع القارئ     وحماولةً مين يف دراسة تلك املواجهات املسلحة اليت وقعت بني النظام العميل ألمريكا وبني جمموعات ااهدين أحب                

 . الكرمي ذه الوقفات كي نفهم ما حيدث من حولنا ونقف معه املوقف الصحيح 
  :الوقفة األوىل

 حىت يتسنى لنا احلكم على أفعال الطرفني ونتائج عملهم          درك أوالً ما أهداف كل طرف ؟ ومن قام بعنصر املبادأة من الطرفني ؟             جيب أن ن  
 . بعدٍل وعلم 
  قتال الصليبيني وإخراجهم من جزيرة العرب كما أوصى بذلك الرسول            اهدين فهو أما هدف ا           يف مرض موته وال شك أنه ال يـتم 

 ذلك إال بقتاهلم والقعود هلم كل مرصد ، وأما إن تعرضوا إىل هجوم من القوات العميلة املناصرة للصليبيني فقد أعلنوا أـم سـيقومون                       
 وأفعاهلم اليت برهنت صدقهم فإم قد ذكـروا مـراراً           هلمأقواعلى أن هذا هدفهم هو      دليل  ال؛ و لقوات  وقتال هذه ا  الدفاع عن أنفسهم    ب

وبينوا أن من وقف يف وجههم ليحول بينهم وبني          ، احملتل ألراضي املسلمني ومنها بالد احلرمني     الصلييب  وتكراراً أن هدفهم هو قتال العدو       
 ، ودلَّلوا على شرعية عملهم هذا باألدلة القطعية من الكتاب والسنة واإلمجـاع ،               ابتداءاًدفهم  هدفهم فإن مصريه مصريهم وإن مل يكن ه       

 رمحه  –يوسف العيريي   / بيام بشأن حادثة أشبيلية ، وبيان الشيخ ااهد         : وارجع إن شئت إىل بيانام املتعددة فمنها على سبيل املثال           
وبيام ذلـك يف شـريط       ،    الثالث يف العدد ) صوت اجلهاد   ( والذي نشر يف هذه الة املباركة        )من حنن وماذا نريد ؟      (  وبيام   –اهللا  

 نشـرت عـرب القنـوات        وغريها من البيانات والرسائل اليت     ،) بدر الرياض   ( و  ) شهداء املواجهات   ( و  ) وصايا سرية حممد الشهري   (
أليسـت هـي   : هاجم فيهـا  ق ذلك جبالء ؛ انظر إىل املواجهات السابقة ومن املُ الشبكة العنكبوتية ، وأفعاهلم كذلك تصد     الفضائية ويف 

 ...القوات احلكومية ؟ 
ارى وأذنام وخـدمهم     هؤالء بالقتال ؛ وإمنا اهلدف هو الدفاع عن النفس ، إذ كيف يستسلمون لعمالء النص               ابتداُءهو  إذاً ليس هدفهم    

 ، وال تسل عن فرحها العميق عند أسر أحد اإلخوة ااهدين حىت ال يستطيع بعدها املُضي                 اًأز أمريكا للقبض على ااهدين    تؤزهم   الذين
يف نصرة إخوانه املسلمني وديارهم اليت احتلتها ، فيخلو هلم اجلو ليعيثوا يف أراضي املسلمني وأعراضهم وممتلكام فساداً ، ألنه لن يردهم                      

كام اخلونة وأعوام فإنه من املعلوم للجميع أم لن يقفوا يف وجههم أبداً ؛ بل سـيقومون بتنفيـذ               عن ذلك واهللا إال ااهدين ، وأما احل       
  ...- وال حول وال قوة إال باهللا –خمططام على أمت وجه وأكمله ، كما هو الواقع 

اهدين األبطال وقتاهلم هـو خـوفهم        فهدفهم من مالحقة ا    -) النظام السعودي   (  عمالء أمريكا يف املنطقة      –وأما عن الطرف اآلخر     
 !!الذريع من أن يمس ِعلج من علوج النصارى بأذى 

 !!وإن كنت أخي تشك يف هذا فاسأل نفسك هذه األسئلة 
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 !!هو موقف كل طرف من هذه املواجهات ؟ ما
 !!وااهدون يمثِّلون موقف املدافع! ! هي اليت تمثِّل موقف املهاجم - بال استثناء -أليست القوات احلكومية يف كل مواجهة 

هل حتصينات مراكز قوات الطوارئ ، واملباحث العامة ، ومراكز الشرط أقوى من حتصينات امعات الصليبية األربعـة الـيت دمرهـا                      
 !!ااهدون ببسالٍة وأعجوبة كما صرح بذلك العدو قبل الصديق ؟

 الشاسع بني حتصينات املستعمرات الصليبية  وحتصينات مراكز هؤالء العمالء اخلونـة لدينـهم               يشك أحد يف الفرق الواسع ، والبون       ال
 !!وأرضهم وأهليهم 

 !!أليس ألم ليسوا هدفاً هلم ؟! إذاً ملاذا يقصد ااهدون هذه املستعمرات املُحصنة التحصني الشديد ، ويدعون هؤالء ؟
  :الوقفة الثانية

أنه : لصرب العجيب الذي حتلَّى به إخواننا ااهدون ، ورباطة جأشهم ، وتريثهم وعدم استعجاهلم ، وبرهان ذلك                  أثبتت هذه املواجهات ا   
 .قد أصام من البالء واجلهد من هذه احلكومة ما اهللا به عليم ومع ذلك مازالوا متريثني ومتحلِّني حبلَّة الصرب

 أسأل  -حممد السحيم   /  بإصاباٍت بليغة مل يزل إىل اآلن يعاين منها أال وهو ااهد البطل               لقد دومهوا يف استراحة الشفا وأصابوا أحدهم      
 ، ومن مثَّ هامجوهم يف شقق الروشن وسلَّمهم اهللا ، وهامجوهم يف مرتهلم حبي إشـبيلية                 -اهللا أن مين عليه بالشفاء العاجل وأن يفك أسره          

      وهامجوهم يف حي اخلالديـة مبكـة      - قتلهم اهللا    – وقتلوه   – تقبله اهللا    –يوسف العيريي   / اهد  وسلَّمهم اهللا أيضاً ، وهامجوا الشيخ ا ، 
 تقبلهم اهللا يف الشهداء – ، وهامجوهم يف بلدة الصوير وقتلوا أربعةً من اإلخوة       - تقبلهم اهللا يف الشهداء      –املكرمة وقُتل مخسةٌ من اإلخوة      

 ، وهامجوهم يف استراحة حـي األمانـة         - أسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء        –وا ستةً منهم       ، وهامجوهم يف بلدة غضي بالقصيم وقتل       -
 ، وهامجوهم يف رياض اخلـرباء وسـلَّمهم اهللا مجيعـاً ،             - تقبلهم اهللا    –وسلَّمهم اهللا ، وهامجوهم يف إسكان جيزان وقتلوا ثالثة منهم           

 ، وهامجوهم يف حـي السـويدي   - أسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء – من اإلخوة   وهامجوهم يف حي الشرائع مبكة املكرمة وقتلوا أربعةً       
عامر الشهري إصابة بليغة تويف على إثرها       / ، وأصيب ااهد البطل      - تقبله اهللا  –عبداإلله العتييب   / مرتني ، يف آخرها قُتل ااهد البطل        

عبداحملسن بن  / حة باملونسية يف عيد الفطر قُتل فيها اثنان من ااهدين األبطال            ، وهامجوهم يف استرا    -تقبله اهللا –بعد شهرين من املرض     
منقطـع  إيـذاًء    ، هذا فضالً عن إيذائهم يف أنفسهم وأهليهم          - تقبلهم اهللا يف الشهداء      –عبدالعزيز الشبانات ومساعد بن حممد السبيعي       

م للمجاهدين يف السجون فضالً عن حصوهلا للمرء ولعل اهللا أن ييسر كتابة هذا              النظري ، فالقلب يتقطع أملاً وحسرةً من مساع طرق تعذيبه         
 تقبلـه اهللا يف     –علي املعبـدي    / وقد أشار األخ    التاريخ األسود القامت للسجون الطاغوتية اليت أُعدت خصيصاً للمجاهدين يف سبيل اهللا             

، وإن مل   ) بدر الريـاض    (  يف السجون يف اللقاء الذي أُجري معه ونشر يف            إىل شيٍء من التعذيب الذي يتعرض له ااهدين        –الشهداء  
 اعتقلـوا   - فك اهللا أسـره      –عبدالرحيم الناشري   / يستطيعوا القبض على ااهد انتقلوا إىل إيذاء أقرب الناس إليه ، فهذا ااهد البطل               

 اعتقل كثري من عائلتـه فتـرةً   – تقبله اهللا –جربان حكمي / اهد الشهيد   ، وهذا ا    من الرجال والنساء   أعداداً غفرية من عائلته وأقربائه    
 ، وعذِّب - لعنهم اهللا – اعتقلوا أباه قبل أن يتمكَّنوا منه فترةً طويلة – فك اهللا أسره    –صاحل اجلديعي   / طويلة أيضاً ، وهذا ااهد البطل       

عبد ايد املنيع اعتقلوا أخاه عبـداهللا      / هذا ااهد   و،  حل العويف اعتقلوا والدي زوجته      صا/ األسد  عذاباً شديداً بعدما أُسر ، وهذا ااهد        
 -كرمي التهامي ااطي    / وبقي رهن االعتقال يف سجون الطواغيت عدداً من األشهر ، وكذا اعتقاهلم للمرأة الصاحلة زوجة ااهد العابد                  

 حيث قاموا باعتقاهلا هي وابنها األكرب الذي يبلغ الثالثة عشر من عمره وقد اعتقلوا               –داً  حنسبه كذلك واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أح        
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 فك اهللا أسرهم وانتقم هلم ممـن اعتقلـهم          –يف املستشفى الذي تقوم الزوجة الصاحلة بالعالج فيه وقد كانت ذاهبةً إليه مع ابنها األكرب                
ملأساة اليت حلقت هذه العائلة ااهدة حيث فرقوا مشلها بعد اجتماع ، فـاعتقلوا               ولك أن تتصور أخي املسلم حجم ا       –وتسبب يف ذلك    

األم وابنها بغري ذنٍب إال ألم ممن هاجر إىل أفغانستان بينما أهل العهر والفساد يعيشون يف اجلزيرة العربية بكل احتراٍم وتبجيٍل من هـذه                        
راسة املشددة عليهم وقتال كل من يسعى لقتاهلم بكل ما أُوتوا من قوة كل ذلك من أجـل                  الدولة اللعينة ، وأما عن اجلنود الصليبيني فاحل       

 عدة مرات هيفاء األمحديوى الصاعدي ورفيقة درا  جن/ عيون النصارى املعتدين عليهم من اهللا ما يستحقون ، وكذا اعتقاهلم للمجاهدة             
أن حيفظهن حبفظه وأن يفك أسر من أُسر من اهللا ا وزوجها وأخي زوجها نسأل  عن أعني هؤالء الطواغيت بعد أسر أخيهوهي اآلن خمتفيةٌ

قائمة طويلة  .... و...  من رجاٍل ونساء     – فك اهللا أسره     –علي الفقعسي   / ااهدين وااهدات و كذا اعتقاهلم لعدٍد من عائلة ااهد          
 ... أعلمه منها الحتجت يف ذلك إىل كتاباٍت كثرية وطويلة جداً من هذه االعتداءات الوحشية واليت لو ذهبت ألذكر ما

اليت حلقت هؤالء ااهدين فإم مل يقوموا بأي عمليٍة ضد والتصرفات الفرعونية ، ومع كل هذه األعمال الوحشية ، واألفعال اإلجرامية ،   
ا معاقل اليهود والنصارى دكَّاً أدهش العامل بأمجعه ،         هؤالء ارمني ، مع عدم عجزهم عن ذلك ولو كانوا عاجزين ملا استطاعوا أن يدكُّو              

فمعاقل هؤالء ارمني من املباحث والقوات ورؤوس النظام السعودي ليست بأشد حتصيناً من جممع فينيل بالعليا والذي دمـره إخواننـا                     
 أمريكا يف نـريويب ودار السـالم ،          ، وليست بأصعب من ضرب سفاريت      - تقبل اهللا من استشهد منهم       -هـ  ١٤١٥ااهدون يف عام    

مما عطَّل عملها للسنني املاضية وما عادت للخدمة إال يف شهر شوال من هذا العام               ) كول  ( وليست بأصعب من ضرب املدمرة األمريكية       
 امعـات   التجارة العاملي ، وليست بأصعب أيضاً من ضـرب         وبرجي مركز ، وليست بأصعب أيضاً من دك البنتاجون        ) هـ  ١٤٢٤( 

وال غريها من الضربات الكثرية واملباركة ، واليت نفَّذها أولئك األبطال الذين مـا              وغرا  الرياض  شرق  الصليبية األربعة واليت ضربت يف      
وطها إمنـا    ختشى عليها من السقوط ألن سق      – وعينها على الواليات املتحدة األمريكية       –زالت هذه احلكومة الغامشة تالحقهم وتهددهم       

هو سقوطٌ هلا فلوال بقاء الواليات املتحدة األمريكية معلنةً احلرب على هؤالء ااهدين ملا جترأت هذه  احلكومة العميلة على حرم ؛ بل                       
صرنَّ اللَّه من   ولَين   – بإذن اهللا    –لسعت جاهدةً يف االستجداء م وطلب رمحتهم ، وهذا ما سيحصل واأليام بيننا وسترون ذلك عياناً                 

ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصي .  
الشاهد أن عدم قيامهم بعمليٍة ال نوعية وال تكتيكية وال استراتيجية ضد هذا النظام العميل مع كل ما حصل منه من إيذاٍء وتعـد علـى                          

فإن من يستطيع أن يهدم ناطحةً لن يعجزه حبـال          .. ى ذلك   أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم وإخوام وأهليهم ال يدل على عدم قدرم عل          
هدم مرتٍل من طابقني ؛ ولكن هي احلكمة واألناة والتريث الذي جيب أن يحسب إلخواننا ااهدين مع درجة الشرف األوىل ، حىت إنين                       

 حفظه اهللا ومـن معـه مـن         –سامة بن الدن    أ/ واهللا ألستغرب من حلمهم إىل هذا الوقت وتقيدهم العجيب بتعليمات أمريهم الشيخ             
  .-ااهدين 

باالنتقام هلؤالء ااهدين ، فلم يطق هؤالء الصرب على ما يلحق إخـوام             ) كتائب احلرمني   ( ومن العجيب أيضاً قيام مجاعة كاملة وهي        
 أن يشاء اهللا قاموا باملهمة اليت أسأل اهللا         دوه إىل  على أنفسهم منهجاً لن يتع     ااهدين من تسلط هؤالء الطواغيت ومبا أن هؤالء قد أخذوا         

 ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إال          يف موضعٍ  وما من امرئ ينصر مسلماً     : ( أن يكتب هلم فيها أجر النصرة قال رسول اهللا          
  ) .نصرتهفيه نصره اهللا يف موطن حيب 
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  :الوقفة الثالثة
ين هو زعزعة األمن ، وقتل املسلمني ، وترويع اآلمنني ، كما يذكره ويكرر ذكره من غُرر بـه مـن                     من قال بأنَّ هدف إخواننا ااهد     

 .العلماء واملثقفني ، والسذَّج واملغفلني ، فإن هذه التهم ال تنطلي إال على البلهاء واحلمقى 
يقوله تالف اللعني ، ويصدقه على ذلك األبله املسـكني ، لَمـا   كما ) !!! املعتمرين ( ولو كانوا يقصدون هؤالء األبرياء من املسلمني و         

ذهبوا ِمن قَبلُ إىل مشارق األرض ومغارا ليدافعوا عن أراضي املسلمني ، فمنهم من ذهب إىل أفغانستان ، ومنهم من ذهب إىل البوسنة ،      
إىل الصومال ، ومنهم من ذهـب إىل أندونيسـيا          كستان ، ومنهم من ذهب إىل الشيشان ، ومنهم من ذهب            يومنهم من ذهب إىل طاج    
وواهللا لوال طواغيت آل سلول لسلك ااهدون األبطال الطريق إىل فلسطني ؛ ولكنها احلماية الشـديدة ،                 ... وغريها من بالد اإلسالم     

 لَما تركهم اإلجنليز واألمريكان يستولون      والرعاية األكيدة ، من نظام آل سلول لدولة يهود ؛ إذ أنَّ هذا هو عربون بقائهم يف املُلك و إال                   
 .على شٍرب واحد من أرض اجلزيرة العربية ، ولَما أقروهم على ذلك 

رأس الصليبيني وإمامهم هو قتال املعتدين من اليهود والنصارى فقد أعلـن بعـد              ) بوش  ( الشاهد أن هدف إخواننا ااهدين كما أعلنه        
 صليبية فهو يعلم هدفهم ويقر به بينما كثري من املسلمني يكذب عليهم بكل وقاحة ومحاقة ونفاق دفني احلادي عشر من سبتمرب أن احلرب    

 .ويزعم أنَّ هدفهم قتل املسلمني 


 


وجل بيده ملكوت كل شيء، وإليه   عزواألجل المحدود والرزق المحدود مع العلم القطعي أن اهللا

 .يرجع األمر كله، وله من في السموات ومن في األرض، وأنه إليه ترجع األمور
. هذه األمور كلها كانت تدفع بأحدهم في أتون المعركة تاركا وراءه أهله دون معيل وال كفيل إال اهللا

لى  بجميع ماله، فقال له صيه وسلملى اهللا علوحسبك كلمة أبي بكر يوم تبوك إذ جاء إلى الرسول ص
 . تركت لهم اهللا ورسوله: ماذا تركت ألهلك؟ فقال:  اهللا عليه وسلم

ولذا فإنا نرى أن آيات العقيدة جاءت منبثة في معرض آيات القتال والجهاد، خاصة اآليات التي تقرر 
 :أن الحياة والموت بيد اهللا
 )  مؤجال أن تموت إال بإذن اهللا كتاباًوما كان لنفٍس(

 



 

١٤

  




  

 عبد الكريم بن محمد الحسين: بقلم األستاذ 
 

 واملكاسب احلزبية   جلمع الثروات مناسباً  سوقاً  ن ، الذين اختذوا من مسرح األحداث        ونبطاحين اال ومن أعنيهم هم أولئك املتأسلم    
الشـعارات  ، فنحن مسعنا منهم كثرياً أو ممن كان منهم على شيء من احلق ؛ أن أهـل                    - بطريقتهم اخلاصة    - والشخصية والوجاهية   

ة األعداء حال اشتداد األمور ، وهذا ما أصـبحنا          همة ، وال ميكن أن خيرجوا ملواج       ال ميكن أن يدافعوا عن األ       التنظريية اخليالية  واخلطابات
نؤمن به بعد تعاقب األحداث وتواليها ، فهم ال ميكن أن يقدموا لنا حالً عملياً هلذه املشاكل الكربى سوى الصياح و املتاجرة ببطـوالت                    

 ، مع ترديدك أم فقط من – إن كنت ذا ماٍل أو جاه      –ملا يقولون ودعمهم    التصفيق  هو  األبطال ودماء الشهداء ، فكل ما يريدونه منك         
  .ميلك احلل العبقري ، والفقه والواسع ، والسياسة الناضجة ، والفهم العميق 

علماء السلطة   ب اًبدءهؤالء العلماء    املبين على النظرة الواقعية والشرعية الصحيحة هو الذي يعجز أي انبطاحي من               الصحيح احلل العملي إن  
 امتالك حٍل بديٍل ملشاكل األمة الكربى والذي ال أجده ملخصاً بغري            – يف نقدهم للمجاهدين     – الصحوة ؛ مهما ادعوا      بأصحابوانتهاًء  

اخلاصة ، فهذا واحد من أبرز مشاخيهم يكَرر يف جمالسه "  وحب الدنيا وكراهية املوت – أو كفروا بتعبري أخص –الركون للذين ظلموا " 
 .أنه حىت لو احتِللْنا من قبل النصارى فنحن مضطرون ملهادنتهم ألننا ال نستطيع املقاومة

لقد جعلت هذه األحداث املروعة الدائرة اآلن يف الفلوجة مشاعر األمة تتقلب بني حاالت من النشوة والفخر ذا اجلهـاد املشـرف ،                       
لبشعة اليت تنقَلُ إلينا عرب الوسائل املختلفة ، هذه التحوالت الشعورية من أقصى حاالت وحاالت من احلزن والشعور باألسى جراء املناظر ا      

شعوراً باملسـئولية ، وإحساسـاً   "  الغيور "  يف نفسية املسلم – وال شك –الفخر ، و السعادة ، والنشوة إىل أقصى حاالت احلزن يولد  
استعداداً حقيقياً للتضحية بكل ما ميلك      " الطيب  " ، بل ويولِّد يف معظم نفوس الشباب        بالذنب ، ومحاساً داخلياً يدفع إىل العمل اإلجيايب         

 .من أجل هذه األمة
 –مشايخ االحنراف العقدي والفكري يعلمون أن مثل هذه األحداث ال ميكن مواجهتها بانتقاد ااهدين بالفلوجة ، والرمادي ، ونابلس                    

  ، ولكـن ألن النـاس        -مسلح جتاه أي عدوان يف تطبيقهم املعروف لنظرية الفترة املكيـة            برغم أن منهجهم احلقيقي يرفض أي عمل        
مسرورون ذا اجلهاد ، وناقمون على هذا العدوان الصلييب والصهيوين الغادر ، وألن امتداحه ال يشكل خطراً شخصياً كبرياً على الواحد                     

، بل إم جيدون فيه جماالً لكسب الشعبية والوجاهة ومربراً لسقوط تبعة            منهم وال يتطلب منهم أي تضحيات أو خطوات عملية حقيقية           
، يف املقابل فإن السكوت عن مثل هذه األحداث ميثل سقوطاً سريعاً !! اجلهاد عنهم فهم يقولون زوراً تاناً حنن جناهد بألسننا ، وكتاباتنا      
 اً بـدء –وحىت من عقالء الغربيني ، لذا فهم بكافة توجهام وتيـارام  هلم ، فكيف يسكتون و الكل يتكلم من علمانيني وقوميني ، بل         

  حياولون استثمار مثل هذه األحداث لصاحلهم ، فالشجب وارتفاع األصوات ،             -بالقرضاوي وانتهاًء بآل الشيخ مروراً برموز الصحوة        
مجاعات كف األيدي   "  أضحى مسة بارزة لإلسالميني من       والتنديد مل يعد من اختصاص من تسمى الدول اإلسالمية أو اجلامعة العربية بل            

 .كما حنب تسميتهم يف جزيرة العرب" االنبطاحيني " أو " 
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إذن ال شيء جديد سوى الكالم و اجلعجعة فهم بكالمهم وادعائهم تأييد قضية ما يستفيدون منها أكثر مما يفيدوا ، بل رمبا سعوا عمداً                        
 يوجد لديهم أي خطة عمل ، وإن وجد فهي خيالية سريالية باختصار هم ال  مكاسب حركية أو شخصية ، ف     إىل مضرا يف اخلفاء لتحقيق      

 . ، ولكنهم مستعدون الستغالل أي حدث مادام يفيدهم آنياً حىت لو خالف توجهام احلاليةال تكون إال يف عقول أصحاا 
ك الناس من أجل قضية ما ، كما كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه               ال شك أن أسلوب التهييج العاطفي واخلطايب أمر مرغوب لتحري         و

 ، وهذا ما يتقنه هؤالء املتاجرون بقضايا األمـة فنظـرة            وسلم ، ولكن أن يكتفى به لوحده يف قضايا األمة املصريية ، فهو مرفوض متاماً              
طني تنبيك مبدى الفقر لدى هؤالء يف تقدمي حل فعلي وعملي  على مقاالم وتصرحيام املتزامنة مع أحداث الفلوجة أو أحداث فلس       ةسريع

بون اذ وهم ك  ، وحقيقة أم صدقوا    عن هؤالء أم عبارة عن ظواهر صوتية         – ومازالوا   –لألمة ، وهنا أتذكر ما كان يطرحه العلمانيون         
صٍر يف النظر وعدم إدراك لواقع األمة ؛ هو ما ينطبق عليهم زوراً وتاناً من ِق" املتأسلمني " ، فتجد أن ما يتهم به ااهدون من قبل هؤالء 

خرية ، سوف تبني لك حقيقة ما أعين       متاماً وكما قلت أن نظرة سريعة يف خطابات التهييج والشجب واالستنكار املتزامنة مع األحداث األ              
اقع ووضع احللول له ، جتعلك تـؤمن يقينـا أـم            ، أما النظرة الفاحصة لتارخيهم القدمي واحلديث ، وقراءة يف خطام وتشخيصهم للو            

 سوى جمموعة من مجٍل مركبة      فليس لديهم مفلسون ، ال ميلكون حالً مبنياً على أسس شرعية من الكتاب والسنة أو فهم صحيح للواقع ،                  
مصلحة احلفاظ على مكاسب الدعوة : " مكتوبة يف مقال أو منطوقة يف حماضرة تكون مفيدة أحياناً ، وأحياناً تكون ناقصة غري مفيدة مثل 

هذه األعمال ال نتفق معهـا      " ، و   " اشتر منهج السالمة    " ، و   " ال تكن يف الفتنة     " ، و   " مفسدة جر األمة ملواجهة غري متكافئة       " ،و  "
 يف العراق ، و الشيشان منا هو إاجلهاد" ، و .. " والغرب متقدم ال ميكن هزميته " و " ااهدون أغرار ال يفهمون " ، و  ، !! .. " ولكن 

 ".و أنتم يف بيوتكم ووظائفكم على ثغر عظيم " ، و " ، وأفغانستان ، وفلسطني لكنهم ال حيتاجون لرجال 
خاطئاً ال ميكن ترتيلـه إال بشـق   االستدالل به هذه اجلمل والتراكيب اللغوية أو الصوتية ال يوجد هلا مستند أو نص شرعي خال ما كان               

رمبا كسره كسراً يعرفه اجلاهل قبل العامل ، فال يوجد تأصيل شرعي مقنع بالدليل من الكتاب والسنة لديهم لكل                   و يل عنقه لياً     األنفس مع 
فـال  "  املخالفة هي األصل     واقعدوا ومل يؤصلوا لقعودهم ، وخالفوا الدليل وجعل       " تلك اجلمل اليت ذكرا قبل قليل ، فهم بعبارة أخرى           

، بل إم مازالوا يعيشون مرحلـة الصـراع          سوى املربرات الواهية واليت ال ترقى ملستوى التأصيل الشرعي           -وا شيئاً    إن ملك  –ميلكون  
 بطالن مسألة الفترة املكية بل إا        وإظهار املضحك بني ما مينون أنفسهم به وبني ما درسوه يف كتاب اهللا وكتب العلم ، خاصة بعد بيان                 

 مصلحة الدعوة  " اهرة الطاغوت بالعداوة والرباءة منه ، والذي يعترب أمراً مستحيالً ال يمكن هلم فعله بسبب              لو صحت فمن أبرز مساا جم     
 ." واحلفاظ عليها املزعومة

ن األدلة  إ: هي قدرهم احملتوم ، فمرة يقولون       كل مرة خطة جديدة أغىب من السابقة وأكثر تناقضاً ، وكأن الفضيحة             يف  ولكنهم يبتكرون   
ك مرجئةً ولكن  ، ليكونوا بذل- وكأن القرآن نزل ليظل خمطوطاً تزين به اجلدران –ية اليت مع ااهدين ال ميكن ترتيلها على الواقع          الشرع

زيل الدليل على الواقع وما يعقبه من تبعات إىل أجل غري مسمى ، ومرة يقولون لنا ما املانع من ترك العمـل                      ـوا تن ؤمن نوٍع آخر ، أرج    
، ولكن املشكلة أم جيعلون كل مصائب األمة الكبرية هذه من تلك احلاالت اخلاصة اليت ال يعملُ                 " احلاالت اخلاصة   "  بعض   بالدليل يف 

 ، وبغض النظر    ١بة أو للسلف  حافيها الدليلُ ، و العجب العجاب أم يستدلون بصحة رأيهم هنا ببعض القصص التارخيية اليت وقعت للص                

                                                 
 " .الموقف مقوالت في فقه " هذه األفكار منشورة في مواقعهم وكتبهم بتصریح متفاوت الوضوح ، ومن ذلك كتاب سلمان العودة  ١
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بل رمبا ! أو هل تكون مستثناة بنص آخر ؟! ؟أوال ستدلوا ا وهل تكون حالة خاصة ال ينطبق الدليل العام عليها عن مالبسات كل قصة ا
فعجباً ،  وتركوا الكتاب والسنة بدعوى أن الدليل ال يصلح استخدامه دائماً  بآثار تارخيية ،  كانت القصة أصال ضعيفة ؛ املهم أم استدلوا         

 هل هذه أو! ، فهل ميكن جعلهم بعد هذا أصحاب منهج سلفي صحيح ؟! اريخ ومل يصلح دليل الكتاب والسنة ؟    هلم كيف صلُح دليل الت    
 ! .؟الذين يقدمون النص الشرع على كل شيء  صفات أهل السنة واجلماعة هي

 ليمـدح  ١"الظواهر الصوتية "  أحد هذه خيرج عليناشرة يف هذه األوساط الثقافية ، حيث    نت امل  ألسواق املتاجرة باملبادئ   ونعود مرة أخرى  
برغم " جياهدون اآلن يف بغداد ، واألنبار فهم أبطال أشاوس " يفتخر م " اجلهاد يف الشيشان وأفغانستان والبوسنة وكيف أمثر هذا شباباً   

 والشتائم هلؤالء ااهدين األبطال أو لسباباضحوا بالغايل والنفيس  ، ولكنه يف ذات الوقت يكيل أنواعاً من " أنف العلمانيني والصليبيني 
، ملا كانوا يقومون بعمليام يف بالد املسلمني كباكستان واجلزيرة وغريها وكأن العراق والشيشان وفلسطني " القلة القليلة " كما يسميهم 

ىل أوصال ، واعتقاده العميق أن األمـة        س بيكو اليت قسمت األمة إ     كليست من بالد املسلمني ،رغم أنه يف نفس املقال يدعي كفره بساي           
 .كلٌ ال يتجزأ 

          فالذي جعل اجلهـاد مشـروعاً وواجبـاً يف الشيشـان          ،   إا حماولة منه ومن أمثاله الستثمار جراح األمة بدون محل واجب التضحية             
يت وقطر وبالد احلرمني ، إن مل تكن تـدري أن  وأفغانستان والعراق وفلسطني هو ذاته الذي جيعل اجلهاد مشروعاً يف جزيرة العرب الكو     

ة ولتسكن يف فندق الظهـران      ي اليت تنطلق من عندنا وعند جرياننا فلتأت هذه األيام إىل املنطقة الشرق            ١٦الفلوجة تقصفها طائرات اإلف     
 يقيناً أن اجلهاد يف الظهران ، واخلرب        دولتزدالترى بعينك وتسمع بأذنك الطائرات اليت تنطلق من هنا من تلك القاعدة اجلوية يف الظهران ،                 

، والكويت ، واخلرج ، والعديد ، ال يقل وجوباً عن اجلهاد يف الفلوجة و تكريت ، وبغداد ، والرمادي ، بل إن ضرب األمريكـان يف                           
   قواعدهم اخللفية اليت تتماً لتمام جناح العمليات داخل العمـق       ن القوات األمريكية الغازية يعد عسكرياً واستراتيجياً ، أمراً الزماً ومتح          ؤم

العراقي ، ومن الناحية الشرعية فال نقاش وال جدل أصالً يف وجوب قتاهلم يف كل مكان جندهم فيه ألم حماربون ، وإن كنت ترفض هذا            
 العراق وأفغانستان جهاداً    فأنت بالضرورة ترفض كون قتاهلم يف      الرأي أي أم حماربون واحملارب حالل الدم واملال والعرض يف كل مكان           

 . ال يفهمون املتاجرين ، مما يلزمك إعادة النظر يف موقفك املعلن جتاه اجلهاد هناك ، ولكن يبدو أن مشروعاً
لقد ذكرين هذا املوقف بقصة اليهود مع عبداهللا بن سالم حني سأهلم الرسول صلى اهللا عليه عنه فقالوا هو خرينا وابن خرينا ، وملا علموا                         

 رضـي   اهللافعبدنه أسلم قالوا بل هو شرنا وابن شرنا ، ولكن يبدو أن اليهود قد جيدون مربراً أفضل يف نظرهم من مربر هذا املتفلسف ،                         أ
 وبـني   وع التحالف بينهم  اهللا عنه غري دينه وانتقل من اليهودية إىل اإلسالم ، أما هؤالء فكل ما ينقمونه على ااهدين أم أفسدوا مشر                   

 بشرط الرضى بالكفر البواح املمزوج بـاالحتالل األمريكـي أو   –ل سلول ، هذا التحالف الذي يتيح هلم الزئري من داخل الوطن    طغاة آ 
 و الوطنية ، أما حنن فنعترب أن جمرد إفساد هـذا             ، عون أم ذه الطريقة حيققون مكاسبهم الدعوية       والذي يد  -على األقل السكوت عنه     

فمعلوم أن الطواغيت شعروا أن املؤسسة الدينيـة   . من خطره على األمة من أعظم مثار إعالن اجلهاد يف جزيرة العرب    التحالف أو التقليل  
الرمسية هرئت ، وسقطت ، ومل تعد قادرة على احتواء تذمر األمة ومحاس الشباب الراغبني يف اجتثاث املنكر األكرب ، فكان ال بـد مـن          

  يوم من األيام وزن عند      العتيقة ، وبالطبع لن جيد الطاغوت أفضل من عباد املصاحل هؤالء الذي كان هلم يف               نعال أخرى تستبدل ا النعال    

                                                 
 ..الذي نشر في الوسطیة والساحات ) قادسیة الفلوجة والرمادي ( بمقاله   وهو محسن العواجي ١
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 سـرعان مـا      حبمـد اهللا   الذي، مما يعين أن مساع الشباب سيكون بنسبة أكرب ، وهنا يكمن اخلطر من هذا التحالف املشئوم و                   الشباب  
حينما أقول أن من أعظم مثار اجلهاد هو إفساد ، وفضح هذا التحالف أو التقليل من ، لذا ف ذي بصرية من العامة قبل اخلاصة انكشف لكل

جيب إفشاهلا وفضـحها ،      ؛ أليست كل وسيلة يستخدمها الطاغوت لتكريس احتالل الغرب للبلد ولتسويغ عمالته               فأنا أعين ذلك   خطره
 يتخذ الدين مطية هلؤالء األوغاد ، وأن جيعل الكفر البواح أمـراً الزمـاً        وكلما ازداد خطرها ازداد األمر وجوباً ، وأي بلية أعظم من أن           

 . شرعاً ال ميكننا تغيريه ، وأن يسكت عن هذه املنكرات العظيمة باسم احلكمة وباسم الدين 
  

الطيب " رة ذلك الشاب  ارتسم يف ذهين صوأسواق املتاجرة باملبادئيف لُجة هذه األحداث اليت حترك مشاعر األمة ، و بعيداً عن 
 خاصة بعد    ، ذاهباً إىل شيخه الذي اعتقد أنه أعلم أهل األرض وأصدقهم وأدرى الناس مبصاحل األمة                األمة املسكني املتحرق على مآسي   " 

فرسان الرمـادي ، مث  أن مسع حماضرته األخرية واليت جمد فيها ااهدين واجلهاد ، أو قرأ مقاله يف اإلنترنت اليت مدح فيها أبطال الفلوجة و  
أو أفغانستان أو حىت الشيشان     " أريد أن أشارك عملياً وأساهم يف حل مأساة العراق          " أو  " أريد أن اذهب للعراق      " استفتاه بكل بساطة    

 ال حيتـاجون إىل     إن ااهدين هناك  :  اإلجابة بكل برود     كتأتيل، إىل غريها من األسئلة اليت تزخر ا خزانات الفتاوى يف مواقع هؤالء ،               
 ، فيفرح الشاب ويظن أن الثغر هو قتال األمريكان على أرض اجلزيـرة ليـأيت                رجال بل هم حباجة إىل الدعاء ، ابق هنا فأنت على ثغر           

واطلب العلم  اجلس  اجلواب مستعيذاً باهللا من هذه الفتنة ، وحمذراً له من الوقوع ا ، أو تأييدها ، أو حىت التعاطف معها ، مث يتبعه قائالً                         
 إن  ، ويف حالة إصرار هذا املسكني على اجلهاد سيصارحه الشيخ قائالً          ) بعدين  (  ، وتزوج  ، وواصل دراستك ، واجلهاد          وحصن نفسك 

 . ، وهؤالء ال ينبغي الدخول معهم ويقودها الغالة من تنظيم القاعدة " التكفريي " اجلبهات هناك يسيطر عليها الفكر 
 

 األحبة أن هؤالء يتمسحون باجلهاد حالة ضمان مكاسب عاجلة ، و الشواهد كثرية من أفغانستان األوىل إىل                  خالصة القول أيها  
 ؛ بكـاء علـى    املتاجرة والكسب السريع  ق ، نفس األجندة تتكرر وال تتجاوز مسمى         االبوسنة إىل الشيشان إىل أفغانستان الثانية إىل العر       

امة ، مث منع الشباب من الذهاب إذا ما سألوهم ، وجعل الذهاب خطئاً كـبرياً فهـو كالـذهاب              اجلرح وييج للشباب يف امللتقيات الع     
للمحرقة ، مث االفتخار مبا ينجزه املضحون يف تلك الثغور ، وحماولة استثمار النصر من على األرائك  وهذا متاماً ما يفعله املنافقون قـال                          

ِإن كَانَ لَكُم فَتح من اللِّه قَالُواْ أَلَم نكُن معكُم وِإن كَانَ ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُواْ أَلَم نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم   الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَ   { :  تعال  
  . }اِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالًمن الْمؤِمِنني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَ

 
 أعرف شاباً يريـد أن يـذهب        خطب اخلطب العصماء و امتدح ااهدين يف العراق والفلوجة        ن  املتاجرين مم  وأخرياً أقول لكل  

 !!!فما رأي فضيلتكم ؟ليشارك إخوانه ذلك األجر العظيم واد الكبري للعراق 
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أمة خصها اهللا خبصائص كثرية وعديدة وأمهها أا خري أمٍة أخرجت للناس ، ومن أهم مسات هـذه األمـة أـا               ..  أمة اإلسالم    
 ..كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

 على عاتق كلّ مسلٍم جتاه أمته واجب عظيم ال سيما إذا كان الزمان مثل زماننا اليوم الذين تعاين فيه األمة من                      ولذلك فإن الواجب امللقى   
 ..تسلط األعداء وتكالب أمم الكفر عليها 

ـ                علىوقد دأب أعداء الدين وامللّة       وم يبحثـون    وضع احلواجز والعوائق اليت تقلل من متاسك اتمع املسلم وتعاضده وما زالوا حـىت الي
 ..!!وما هم بقادرين البسيطة على  ر األمة وتفكيكها بعد أن عجزوا عن استئصاهلا وحموها من الكفيلة بتخديلويدرسون السب

إىل إشـغال   .. سالم بصلة   ها إىل عصبية ووطنية مقيتٍة ال متت إىل اإل        ولية واليت مزقت األمة وفرقت والء     فمن وضٍع للحدود اجلغرافية الد    
 ..ايا هامشية بل تافهة من رياضة وفن وغريها من األمور احملرمة واليت تلهي الناس عن األمر الذي خلقوا له قضلألمة ب

ومن األمور اليت حيرص األعداء أن يغرسوها يف األمة وجيعلوها تتجه إليه هو ربط أمة اإلسالم بأمم الكفر عرب رابطة الـدول العربيـة أو                         
 املتحدة أو دول حبر قزوين أو دول جملس التعاون أو غريها من الروابط اليت جتعل رابطة اإلسالم بعيدةً عـن                     األفريقية أو األوربية أو األمم    

 !!الكافر  أو جملس األمنالطاغوتية كمة العدل الدولية واليت جتعل التحاكم حني اخلصومات أو احلروب عرب حم.. األثر السياسي الفعال 
متصاص الغضب والتفاعل العملي     واليت تستهدف ا   –ت فيها حكومات الدول اإلسالمية الضوء األخضر        ومن السياسات املتبعة واليت أعطي    

؛ سياسة املظاهرات العارمة اليت تغص ا الشوارع اإلسالمية بعد كل حدٍث جلل ، فما إن حيدث حـدث يسـتدعي              -مع قضايا األمة    
 من املعتدي إال أن ذلك يتالشى       االنتقامشدة مبينة رفضها للعدوان ورغبتها يف       التفاعل العملي إال وترى ألوفاً مؤلفة خترج يف مسريات حا         

 .. من ساعة وصول كل واحٍد منهم إىل بيته قافالً من تلك املسرية أو تلك املظاهرة 
سالمي واليت شارك فيهـا  عمت املظاهرات العامل اإلولنأخذ على ذلك مثاالً واحداً وهو مقتل الشيخ أمحد ياسني رمحه اهللا ، فعندما اغتيل     

 رأيت املراثي الشعرية واملقـاالت      اإلنترنتمئات األلوف من املسلمني مبشاعر صادقة وقلوب متقطعة ونفوس للثأر طالبة ، وإذا تصفحت               
ـ   احلماسية ، واملقطوعات النثرية ، ورأيت اخلطب اليت ألقيت واحملاضرات اليت سجلت متأل املواقع اإلسالمية ،                  ن يتهـدد   وترى وتسمع م

ولكن كلَّ هذا ال يغين شيئاً إذا توقف عند هذا األمر ، ألننا أبصرنا كيف أن كل من                  ويزجمر ويتاجر بقضيته عرب اإلذاعات والفضائيات ،        
 تكلّم وكلّ من تعاطف وكلَّ من زجمر قد رجع إىل حياته اليومية وكأن شيئاً مل يكن ومل يتغري يف حياة الناس سوى أم كـانوا يقولـون           

 .رمحه اهللا : أمحد ياسني حفظه اهللا واآلن أصبحوا يقولون 
 ..نعم بكل هذه البساطة انتهت قضية الشيخ أمحد ياسني يف قلوب الناس ومل يبق له إال الذكر احلسن 

عـاهلم وتفاعلـهم    ونستثين من هذا كلّه موقف ااهدين سواء يف أرض فلسطني أو غريها ممن تعهدوا بالرد أو قاموا به ، فهؤالء ردود أف                     
 ..لصحيح جتاه كلِّ قضايا األمة اوهو عني املوقف .. عملي ملموس أثره على املسلمني وعلى املتعدين 
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 وال تردع الباغي عن     لضائعة ، وال توقف الظامل عن ظلمه      إنَّ اخلطب احلماسية واملظاهرات السياسية واملسريات السلمية ال ترجع احلقوق ا          
 ..ا احلل الشرعي الذي أمرنا اهللا به وفعله رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم بغيه ، وليست هي لوحده

 ﴾ وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصـر ﴿ :  يف قول العزيز احلكيم سبحانه وتعاىل  لتفاعل احلقيقي مع قضايا األمة هو خمتصر إن ا 
 ذاوإ: "  أنه صلى اهللا عليه وسلم قال        ابن عباس  البخاري من حديث     والتفاعل احلقيقي هو عني ما قاله حممد صلى اهللا عليه وسلم كما يف            

  "فروانفا استنفرمت
ني وهي مقتضى العقل واحلكمة فالغريق الذي يستصرخ ويطلب الغوث ليس           منعم هذه باختصار الطريقة الشرعية للتفاعل مع قضايا املسل        

 وال استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء كال فاحلكم لو كان اإلنسان قـد    احلل جتاهه رفع الصوت بالبكاء والعويل فلن يغنيه ذلك شيء ،          
 ..دخل يف الصالة أن يقطعها ويذهب مباشرة لنجدة الغريق وإنقاذه من الغرق 

 ..صحيح أن البكاء والتأثر ملصاب املسلمني هو داللة واضحة على الشعور باجلسد الواحد إال أنه ال يكفي 
لب اهللا تعاىل وسؤاله كشف الكرب مطلب شرعي ووسيلة مشروعة عند كلِّ مصيبة إال أا ليست لوحدها احلل                  وصحيح أن الدعاء وط   

 ..والواجب املطلوب كال 
فالواجب اليت دلت عليه النصوص الشرعية أن يقوم اإلنسان بكل ما بوسعه ومقدوره فعله جتاه إخوانه ، وإال فإن الوقوف موقف املتفرج                      

 ..مة هو صورة من صور اخلذالن هلم والوعيد ملن فعل ذلك شديد جتاه قضايا األ
   ."جيهز غازياً أو خيلفه يف أهله خبري إال أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة أو   يغزمن مل" : قال صلى اهللا عليه وسلم 

 .. خبري وإال فالوعيد يف ذلك واضح وبين نعم ال بد من وقفة عملية صادقة مع ااهد ملن يستطيع ذلك بتجهيزه أو خالفته يف أهله
 ." فكوا العاين : " والواجب جتاه األسري خمتصر وواضح وجمملٌ يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

فاألسري إذاً ال حيتاج إىل مظاهرة يف شارع ، وال خطبة يف مسجد فحسب ، بل حيتاج إىل رجال يفلون احلديد باحلديـد ، ويقـارعون                          
 ..إما باملساومة والتبادل أو بالفداء واملال ..كوا العاين واألسري األعادي ليف

  .. من بين قينقاعالرجل الذي نصر املرأة على اليهودوهكذا كان حاله عليه الصالة والسالم كما يف قصة 
 : قومه يف قصيدته املشهورةرى لبين ما جللرسول  غدرت بنو بكٍر خبزاعة وأتى عمرو بن سامل شاكياً ملا من عمرو بن سامل  وموقفه

  ـدا    إينياربمحم  اِشــدن  
ـَّا واِلـدا       قَد كُنتم ولْداً وكُن

ـْراً       بـدا أَفَانصر هداَك اُهللا نص
 ِفيِهم رسولُ اِهللا قَد  تجــردا      
 إنَّ قُريـشاً أَخلَفُوك  املَوِعـدا     

  كَداٍء رصـدا    يف يلوجـعلُوا  
ها     ودــــدأَقَلُّ  عأَذَلُّ و م                                  

ــدا   ِحـــلْف أَبينــا وأبيــِه  األتلَ
 ثُمت أَســلَمنا ولَم ننِزع يــدا      
 وادع ِعبــاد اِهللا يأْتوا مــددا     
ـُو صـعدا      ـَدِر يسم  أَبيض ِمثْلَ الب

ــك ا ـــضوا ِميثَاقَ ـــداونقَ  ملُؤكَّ
ـَدا     ـُو أَح  وزعموا أَنْ لَسـت تدع
 هم بيتونا ِبالـــوِتِري  هــجدا    

 

ــجدا  ســاً و كَّعــا ر لُونقَتو 
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إنَّ هذه السحابةَ  : ( فقال، مث عرضت سحابةٌ لرسول اهللا  ) نِصرت يا عمرو بن سامل     : ( قُِتلْنا وقَد أَسلَمنا، فقال رسولُ اهللا       : يقول
 ..ر اجليش ِقبالة املشركني يف مكة مث سي .. )  كَعٍببينلَتستِهلُّ ِبنصِر 

يب  قال الراوي مبيناً تفاعل الن     ، وكَفَروا بعد إسالِمِهم     ، واستاقُوا الذَّود   يراِعالقَتلُوا   وموقفه صلى اهللا عليه وسلم من العرنيني حينما         
 ، ، فَقَطَع أَيـِديهم وأَرجلَهـم      ، فَأَمر ِبِهم    طَلَِبهم يفبعثَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم        صلى اهللا عليه وسلم مع احلدث حيث        

ولُ فقَال رس :  ، عن جابر   بري حديث أىب الز    ، وما استغىن صلى اهللا عليه وسلم عن الدعاء كما جاء يف             ناِحيِة احلَرِة حتى ماتوا    يفوتركَهم  
 ... ، فأُدِركُوا ، فعمى اُهللا عليهم السبيلَ )اللَّهم عم علَيِهم الطَِّريق، واجعلْها علَيِهم أَضيق ِمن مسِك جمل  : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .. ات األحداث هذا هو تفاعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قضايا املسلمني ومستجد
هم وخلّد ذكرهم على مر األزمان ال جتد يف الغالب إالَّ أم أولئك الرجال الذين يتكلمون                 الرجال الذين سطر التأريخ أمساء     وإذا نظرنا إىل  

  ..االتصالطريق بالفعال قبل املقال فصالح الدين األيويب مل يكن منظماً للمظاهرات وال معلقاً يف قناة اجلزيرة على أي حدٍث مهٍم عن 
بل كان رجالً يف املعارك ، وفارساً على اخليل منطقه أنَّ ما أُخذ بالقوة ال يرجع إالَّ بالقوة ، وكذلك كان معه يف القتال املوفق ابن قدامة                           

 وخرج بنفسه يذود عن الذي مل ير أنه على ثغر يف التأليف العلمي والتأصيل الفقهي حىت ولو كان ملسائل اجلهاد بل صدق األقوال بالفعال
 ..محى أمِة اإلسالم وحترير القدس من الغاصبني 

وهاهو شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قابل غزو التتار بتحريض األمة على القتال ال توجيهها إىل التعايش والسالم مع املعتدين ألنه يفقه قول 
 ، ويعلم أن الواجب املتعني الذي ال واجب بعـد اإلميـان              ﴾ رى حتى تتِبع ِملَّتهم   ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصا      ﴿   : اهللا تعاىل   

ومل يسـع   !! فلم يقم رمحه اهللا مبظاهرات عارمٍة يف شوارع دمشق          . .أوجب منه هو مدافعة هذا العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا            
أسيسه حلملٍة سلميٍة ملقاومة العدوان فالوقت وقت قتال وعدٍو زاحٍف جبيوٍش غازية ال ومل يعلن ت !! جلمع مليون توقيع يرفضون غزو التتار       

 ..!!كالم ومؤمترات يشرف عليها أعوان املعتدين وقت 
وتستمر تلك النماذج املشرقة يف تأريخ األمة عرب القرون سائرة على منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع األحداث واملصـائب                       

 الذين قتلوا يف أفغانستان ممـن مل يرضـوا أن           – حنسبهم واهللا حسيبهم     – ترتل بساحة املسلمني ومنهم يف هذا الزمان الشهداء الربرة           اليت
يقبعوا يف بيوم ويكتفوا باحلوقلة وهم يشاهدون القصف الصلييب على بالد اإلسالم ويسمعون استصراخ املسلمني م فهبـوا إىل تلـك                     

معرضني عن كل خمذٍّل    ..  وأمواهلم ليلقوا اهللا شهداء مقبلني قد برأت ذمتهم أمام اهللا وقاموا بواجبهم املطلوب منهم شرعاً                 البالد بأنفسهم 
قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنـن  : " تالني قول اهللا تعاىل    " لو نعلم قتاالً التبعناكم     " أو  " لو أطاعونا ما قتلوا     : " ممن يقول   
    "أو بأيدينا م أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده نتربص بك

فيامن تريد نصر إخوانك والتفاعل معهم لتعلم أن البكاء والعويل ، والصراخ والكالم ، ال تنفع إذا كانت هي الفعل الوحيد الذي تعملـه           
حنقق معىن األخوة اإلسالمية احلقّـة ال       وإمنا عني النفع والنصرة إلخوانك أن تنفر للنصرة مبالك ونفسك ودعائك وكل شيء متلك وذا                

 ..تلك اليت تطلق إدعاًء أجوفاً وال حول وال قوة إال باهللا 
وال أنس أن أذكر بأن التعجل واملسارعة يف نصرة املظلوم وإغاثة امللهوف هي الواجب العيين فضالً أن يكون نقيصة وعيباً يف حق من يقوم 

 . ﴾عواْ ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها السماوات واَألرض أُِعدت ِللْمتِقنيوساِر﴿ : ا وكما قال اهللا تعاىل 
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ــلّْ ــى وأجــــ  اهللا أعلــــ
  ـــــــبفضــله مت لنــا الن 

ــا  ــاًداريــ ــي فرحــ   تيهــ
ــا  ــاًداريــ ــي فرحــ   تيهــ

  ــري ــدأنا سـ ــد بـ ــا قـ  ناهـ
ـ  لكــن  ندرب ومــ علــى الـ

ــا  ــى أمِرينــ ــو خطــ  نقفــ
 شــــــيٍخ إذا أقســــــم مل
ــوا  ــا فاضـ ــوِم هيـ ــا قـ  يـ

ــ ــم ِمـ ــينكـ ــو تقـ  يف  وهـ
ـ     أو مــن إمــاٍم وهــو يف الــ
ـ  ــ ــدى ال ــمونٌ ل ــرزق مض   وال
 الزم والنصـــــر حـــــتم 
ــد  ــاغوت قـ ــا الطـ ــا أيهـ  يـ
ــواِل واأل  ــِب واألهــ  والرعــ
ــي ــت قبــــلُ تنتشــ  وكنــ

ــوم ــر والي ــاء النص ـــ ج   وال
ـ    تتابعـــت علـــيكم النــــ

ــم ي ــنفعكم فلــ ــد يــ  عــ
 واحلـــرب ال لـــن تنتـــهي  

 

ــلّ  ــلْ  وكـ ــاء فعـ ــا شـ   مـ
 صر وحققنـــا األمـــلْـــــــ

ــلّْ   ــد هـ ــالل اـ ــذا هـ  هـ
ــد ــلّْفموعــ ــر حــ   التحريــ
ــري ــلْ وســ ــى مهــ  نا علــ

 ســـار علـــى الـــدرب وصـــلْ
ــلْ  ــيِخ البطــ ــامةَ الشــ  أســ
ــلْ ــال فعــ ــثْ ، إذا قــ  حينــ
 وجاهــــدوا أهــــلَ الــــدجلْ
 ســــجن الــــرويس معتقــــلْ
ــلْ  ــه احلي ـــحاير أعيت  ــــــ

ـــ ــلْ  ـ ــى األج ــذي  قض  له ال
 للمــــــؤمنني ، ال وجــــــلْ
ــللْ  ــاً بالشــ ــبت حقــ  أُِصــ
ــلْ ــىت العلــ ــن شــ  دواِء مــ
ــلْ ــحر ختــــدع اهلمــ  بالســ
ــدنيا دولْ ــام يف الــــ  أيــــ
ــل ــرى الفشـ ــكبات واستشـ  ــ
ــلْ   ــد بط ــا ق ــحركم  م ــن س  م
 حـــىت نـــرى النصـــر األجـــلّ
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 :  يطرح البعض هذا التساؤل وجيعله عائقاً عن اجلهاد يف جزيرة العرب وهو
أال يمنع من مشروعية العمل الجهادي في جزيرة العرب  : السابعالتساؤل 

 !ما يترتب على ذلك من مقاتلة الجندي السعودي في القطاعات المختلفة؟
هذا التساؤل يرجع إىل بعض العوامل النفسية أكثر مما هو تساؤل منبثق مـن         

 يكن التساؤل خيطر ببالـه      إشكال شرعي ، ذلك أنَّ كثريا ممن يطرح هذا التساؤل مل          
ولو حلظة يف اجلهاد الشيشاين أو األفغاين القدمي واحلديث ، أو العراقي أو غريه ، بـل                 
ممن يطرح هذا التساؤل من مل يكن جيد حرجا شرعيا يف اجلهاد اجلزائري املبارك وقت               

 .ذروته
 ، بل هي شيء حمدث من األنظمة العامليـة احلديثـة ،   واجلنسيات ليست معقد والء وال براء وال شيء من األحكام يف الشريعة            

وعقيدة الوطنية املبتدعة ، وهي تفارق االنتساب إىل البالد والشعوب املعروف من وجوه كثرية ، ولو فرض أا مرتلة مرتلتها فتلك ليست                      
 .معقدا شرعيا هلذه األحكام أيضا

يطرح جمموعة أسئلة مماثلة عن الشرطي األفغـاين ، والشـرطي الشيشـاين ،              لذا ينبغي ملن يطرح هذا التساؤل ذه الصيغة أن           
 .والشرطي العراقي ، وغريهم ، وأن ينتظر جوابا واحدا

الذي يتحدث عن اجلهاد ، أو عن أي نشاط بشري آخر ، ال بد له أن يتسم يف حديثه بشيء مـن الواقعيـة ، وال شـك أنَّ                              
 . يبتعدوا عن األخيلة الفاسدة واألوهام ، لسقط نصف ما حيملون من التساؤالتأصحاب هذه التساؤالت لو حاولوا أن

فإذا حتدث عن قتال احلكومة السعودية فال يتصور أن املراد أن ينادي مبكربات الصوت يف حراس الطاغوت أن أسـلموا إلينـا                       
دين ، بل إذا حتدثت عن القتال فاعلم أنَّ هناك قـوات            طاغوتكم فال حاجة لنا يف قتالكم ، فيبتعدون عن الطريق وخيلون الطريق للمجاه            

يف اهلجوم على املستوطنات الصليبية ، فال ميكن تصور أن األسياد يعيشون يف بالد العبيـد الـيت                   ذلك   مدربة ومعدة لتقاتلك ، وقل مثل     
د الذين حيصلون على أي كمية يريدوا منهم    يستهدفهم ، دون أن يتخذوا هلم سورا حصينا من العبي          ناحتلوها ، وهم يعلمون أن هناك م      

 .باَّان
احلديث عن املسألة من اجلهة الفقهية الشرعية مبسوط يف مواضع أخرى ، ومن مل يكن مطلعا على مسألة قتال طوائف الكفـر                       

ب أو يف بالد الطواغيت األخـرى ،        وأحكامها اليت تتميز ا ، فال ينبغي أن يرى نفسه أهالً للحديث عن احلركة اجلهادية يف جزيرة العر                 
  وفك أسره  وليرجع إىل املسألة يف كتب من فصلوها كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع من كتبه ، وعبد القادر بن عبد العزيز حفظه اهللا                      

 .لة ما يكفي ويشفييف كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف ، ضمن نقده للرسالة الليمانية ، وقد نقل الشيخ عبد القادر يف املسأ
واحلديث عن جرمية أنصار الطواغيِت وكوم املضطلعني بالنصيب األكرب من جرائم الطواغيِت ، بل وكوم أعظم جرميةً مـن                    

 الطواغيِت أنفِسهم مبحوثٌ أيضا يف مواضع كثرية من كتب أيب حممد املقدسي إضافةً إىل املصادر السابقة ، والطاغوت ال يبطش بيِده اليت                     
تعجز عن محل السالح ، وال يرى يف نفسه القدرة على منازعة اهللا تعاىل ربوبيته وألوهيته مبفرده ، وال يرى نفسه قادرا على امتهان كرامة                 

 نساء ااهدين وتعذيبهم وسجنهم السنني الطوال ، أو على إلزام املشايخ بالتراجع عن احلق الذي ال شك فيه ، أو على مطاردة احلرائر من  
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–املسلمني وسجنهن وتعذيبهن ، دون أن خيشى جوابا يزلزل عرشه ، ال يرى نفسه قادرا على كل ذلك بقوته وحده ، بل مل متتد عنقـه    
 إىل هذه اجلرائم العظيمة إالَّ جبنوده الذين هم أوتاد حكمه ، من طوارئ ومباحث وحرس ملكي وغريهم ، فبهؤالء يف احلقيقة                      -قطعها اهللا 

 .أصبح طاغوتا ، وعلى أيديهم جرى كفره ، وبأسلحتهم أرهب املؤمنني
واملراد هنا ليس حبث املسألة من اجلهة الشرعية بقدر ما هو تنبيه الذي يتكلم يف املسألة إىل أنه يعاين من خلل يف تصور اجلهـاد                          

 .والقتال أصالً ، قبل أن خيوض يف أحكام ذلك
 أن يكون معتديا مطاردا للمجاهدين ، فهذا صائل يشـرع     األول: الد احلرمني ، يقع على وجهني       وقتال اجلندي السعودي يف ب     

املنية "دفعه كما دلت عليه األحاديث الصحيحة ، وقد صدر عن احلركة اجلهادية يف جزيرة العرب من اإلصدارات ما يبني ذلك ككتاب                      
 .، إضافة إىل مقالني يف جملة صوت اجلهاد" وال الدنية
قتل املستهدفني من رجال األمن السعوديني ابتداءًَ ، وهذا هو الذي نقصده يف مقالنا ، وهو الذي جيب علينا أن                     : الثاين والوجه 

ندرك جيدا أنَّ قتال الطواغيت وإزالتهم ال ميكن بدونه ، وأنَّ قتال الصليبيني احملتلني لبالد املسلمني ال ميكن بدونه ، وهو الذي نقـول إنَّ                   
مجيع جبهات اجلهاد يف العامل تقريبا تقوم به ، فيستهدف ااهدون األفغان القواِت األفغانيةَ العميلة من جنود حامد كرزاي ، ويستهدف                     

ن يف ااهدون الشيشان القوات الشيشانية العميلة ، وااهدون يف العراق يستهدفون القوات التابعة للحكومة االنتقالية العميلة ، ويثخنـو              
 .الشرطة العراقية وحنوها

بيد أن من يثري التساؤل وإن كان تساؤله منصبا على الوجه الثاين إالَّ أنَّ الواقع أن الوجه الثاين مل يتبنه جماهدو تنظـيم القاعـدة             
ث ، مع أنَّ الناظر هلا يدرك ضمن سياستهم العسكرية يف بالد احلرمني ، ومل يقوموا بعمليات تستهدف قوات الطوارئ أو حىت مباين املباح 

 .أنها أقل حتصينا واحتياطاٍت أمنية من مستوطنات األسياد
مقاتلة القوات اليت تدامههم وتطاردهم دفاعا عن أنفسهم وعن جهادهم ، ومقاتلـة             : كل الذي وقع من جماهدي تنظيم القاعدة         

لتها إالَّ لكي تقاتلهم ، وال فرق بني من يشرع يف إطالق النـار ، ومـن                 القوات اليت حترس امعات الصليبية وحتمل األسلحة اليت ما مح         
يكتفي حبمل السالح والترصد للمجاهدين وانتظار قدومهم وأصبعه على الزناد ، فكالمها أعلن احلرب للمجاهدين ، وكالمهـا يتعهـد                    

 .ال بد من قتاله إلبعاده عن طريق احلركة اجلهاديةلرؤسائه بأغلظ العهود أنه يقاتل ااهدين مىت ما رأم عيناه ، وكالمها 
والغريب أنَّ من يثريون هذا التساؤل ويستنكرون مقاتلة اجلندي السعودي من قبل ااهدين الذين ما قاتلوا إال لتكون كلمة اهللا                     

يشهرون حرام يف صدورهم ، فإذا كـان        هي العليا ، ال يطرحون التساؤل أو االستنكار على جنود الطاغوت الذين يقاتلون ااهدين و              
 !قتل اإلنسان ابن بلده جرمية فلم مل يكن كذلك حني يقتل اجلندي السعودي جماهدا يف سبيل اهللا؟

 !!أم أنَّ قتل النفس جيوز لتثبيت حكم آل سلول ، وال جيوز إذا كان لتحكيم الشريعة وتطهري جزيرة العرب من املشركني؟ 
قع ، يدلُّك على الباعث احلقيقي هلذا التساؤل عند شرحيٍة ممن يطرحه ، وأنَّ املسألة ال تعدو كوا اخلـوف                    وهذا اجلزء من الوا    

على الدنيا وزواهلا ، والرغبة يف بقاء الطاغوت وشركياته مقابل احملافظة على حظ دنيوي ال يأمن أن يزول إن تزعزع حكم الطـاغوت ،                      
وت ، وال جيد غضاضةً يف مقتل أولياء اهللا من ااهدين ، حيث جيد أنَّ مقتل ااهدين يصب يف اتجـاه                     لذا يستنكر أن يقتل جنود الطاغ     

 .مصاحله الدنيوية ، خبالف االقتراب من الطاغوت وأذناِبِه
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 ..  رجلٌ ال كالرجال .. السبيت خالد بن عبد اهللا 
، لطيف العبارة ، حسن السمت ، يدخل السرور على  يف وجوه أصحابه بشوش بساماهر النفس ، عفيف اللسان ، صادق اللهجة ، ط

 ..قلوب إخوانه بالطرفة احلاضرة من غري كذب 
 ..كان متواضعاً خافض الصوت ذليل على املؤمنني عزيز على الكافرين  

 ..الدنيا وتعلّقت نفسه باجلهاد أبو مالك طلّق 
 من عمره ، وكان يومها اجلهاد يف ة عشرالسابعةبية مستقيمة ، التحق بدار حتفيظ القرآن حىت بلغ نشأة يف كنف أسرة صاحلة ، فترىب تر

جل اخلطى يريد ما عند اهللا فتدرب يف معسكرات التدريب وشارك يف عدد من لشيوعيني قائماً ، فذهب إليها متعأفغانستان ضد الروس وا
ج يف اجلزيرة العربية فشفي بعدها مع بقاء عرجة يسرية لكن ذلك مل يثنه ومل يقعده اجلبهات حىت أصيب يف ساقه ،  فانتقل بعدها للعال

عن اجلهاد بل ما زالت نفسه معلّقة به فلما ذهب القائد خطاب إىل طاجكستان ذهب خالد معه وشارك هناك مع اخلطاب وانضم من 
 استغالالً للوقت ألن العمل –بال يرجع إىل أفغانستان يومها مع جمموعة اخلطاب ، وكان يف وقت الشتاء ونزول الثلوج على اجل

 القتال يف طاجكستان رجع إىل ى ويتدرب يف معسكر خلدن حيث أخذ بعض الدورات العسكرية املهمة وملا انته-العسكري يتوقف 
 ..اجلزيرة العربية 

ولكن قلبه كان معلقاً ... إىل الشيشان يف احلرب األوىل وملا وصل إىل اجلزيرة العربية انشغل بالدعوة وحتفيظ القرآن ومل يستطع اخلروج 
باجلهاد ، وبعد أن استقرت األوضاع يف الشيشان بعد احلرب األوىل وأنشأ خطاب معسكراً للتدريب ، ومعهداً للتعليم أرسل إىل أيب 

 ..، بل رتب أموره ونفر ملبياً داعي اخلري مالك خالد السبيت يطلب منه القدوم ففرح خالد بذلك كثرياً ومل يتردد ولو للحظة واحدة 
القائد خطاب ، وحكيم املدين ، وأبو الوليد ويعقوب الغامدي وأبو مصعب : وصل بعدها إىل الشيشان والتقى بأصحابه ورفاق دربه 

 ..التبوكي وأبو زياد اليمين وغريهم 
 أنيطت به وقام ا خري قيام ، حيث توىل التعليم والتدريس يف معهد وصل خالد إىل الشيشان ممتًأل حيويةً ونشاطاً ، واستلم املهام اليت

 ..القوقاز الشرعي 
 ..وكان ممن درس على يدي خالد القائد شامل باساييف حينما شارك يف دورة شرعية باملعهد 

معلماً يف معهد القوقاز إىل جانب تزوج أخونا خالد بعدها من الشيشان وحتديداً من قروزين من أسرة جماهدة واستقرت حاله مدرساً و
 ..بعض املهام اليت تناط إليه من ِقبِل القائد خطاب 


 

 

 عيسى بن سعد آل عوشن : بقلم 
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ومرت به وباألخوة جمموعة خطاب شدائد ال يعلمها إال اهللا من قلّة ذات اليد ، واحلاجة إىل املال والسالح ، إالّ أم صربوا وصابروا حىت 
 ..فتح اهللا عليهم 

من الروس يف داغستان وغريها من القرى  كرماخي ن ضمن الذين شاركوا يف حترير قرية الشيشان كان موملا بدأت احلرب األخرية يف
وكان من ضمن جمموعة القائد خطاب ، وملا رجع ااهدون إىل الشيشان وبدأوا حرباً نظامية مع الروس تشكَّل مع جمموعة القائد أيب 

له ، وكان حتت إمرته جمموعة من الشباب وقاتل فيها قتال األبطال ، وصمد فيها صمود الوليد الغامدي حفظه اهللا وكان النائب الثاين 
متمركز هو وجمموعته على أحد اجلبال فحصل تقدم عنيف من قبل الروس فحاول فيدينو الرجال ، وكان يف أحد املواقع القريبة من 

يف هذه األثناء أعطى األمري خالد موعته أمراً باالحنياز وفعالً األخوة صده لكنهم مل يستطيعوا لشدة القصف الذي كان ينهال عليهم و
طلقات بيكا يف كلتا يديه فكسرتا ) خالد ( بدأوا يف االحنياز من مواقعهم وأثناء ذلك كان الروس ميشطون املنطقة برماية كثيفة فأصابت 

نزفاً شديداً وكانت األرض كلها مغطاةٌ باجلليد فحاول االحنياز معاً وسقطت منه املخابرة ، وحاول محلها فلم يستطع وبدأ الدم يرتف منه 
 ، فما شعر بنفسه إال وهو ملقى على مستويمن أعلى اجلبل إىل مكان فتدحرج مع األخوة إال أن اإلصابة أعاقته فسقط مغشياً عليه 

توقف فتحامل على نفسه وض قائماً وهو يف  ألن يديه كانت على اجلليد مباشرة مما جعل نزيف الدم ي نزيفهاألرض واجلرح قد توقف
لقد خشيت وقتها أن أقع يف األسر فحاولت أن آخذ القنبلة اليدوية من اجلعبة اليت : يقول يل رمحه اهللا .. إعياٍء شديدٍٍ ال يعلمه إالّ اهللا 

 ..ت رِسين كانتا قد كُألبسها كي أسحب األمان ومىت ما قابلين الروس فجرا فيهم ، حاولت لكن مل أستطع ألن اليد
بعد ذلك استطاع أن يضع يديه داخل اجلعبة ويسري باجتاه مواقع األخوة وسار حبفظ اهللا وعنايته حىت وصل إليهم يقول أحد األخوة الذين 

موقعه وألننا فقدنا شديدة على ملا وصل إلينا كنا قد ظننا أنه قتل وتردد يف خمابرات الشباب أن أبا مالك قتل ألن الرماية كانت : رأوه 
 ..يقول فلما رآنا خالد سقط من اإلعياء الذي كان به ، فأخذه األخوة و أسعفوه حىت رجع إليه وعيه .. تصال به عرب املخابرة اال

لك بو ماوبدأت املسرية اليت سارها ااهدون بقيادة خطاب وشامل من شاتوي حىت املناطق السهلية داخل املدن ملدة أربعني يوماً وكان أ
 واآلخر من ضمن  أحدمها استشهد-رهاق والتعب الشديد  حيمالنه ملا كان فيه من اإل نمعهم يف تلك املسرية وكان صهراه مها اللذي

نتهاء وضع أخونا خالد لدى إحدى األسر اليت آوته وأكرمته حيث قال يل بنفسه القصة   وملا قاربت املسرية على اال-يد حرس أبو الول
  : كاملة قال

 يف بيت ينان فوضعومتاثل للشفاء فوجدوا بيتاً لشيخ كبري له زوجتأ فيه حىت ينملا وصل ااهدون إىل إحدى القرى حبثوا عن بيت يضعون
 بشكٍل ملحوظ أبناؤه يرتادها هحظ األب أن غرفة منعزلة يف مرتل فلما مرت األيام الومل خيرب األبناء أباهم الشيخ الكبري باألمرإحداهن 

 وبدأ يكرب  وسلم عليب يب ورحسأهلم عن اخلرب فحاولوا إخفاء األمر ولكن حتت إصراره علم أن يف بيته أحد اجلرحى العرب فانطلق إيلّف
 مث انصرف ونادى مجيع أوالده واجتمع م يف غرفة مث ملا انصرفوا جاء أحدهم إيلّ..ويقول هذا بيتك و أنتم الشجعان وأنتم الرجال حقاً 

 .ال : قلت له ه هل تدري ماذا قال لنا أيب ؟ وقال ل
فأنتم لستم رجاالً !! لنا واهللا لو مس هذا ااهد شيء من أذى أو مكروه أو علم به الروس فسوف أقتلكم واحداً واحداً لقد قال  : قال

لقد كانوا حيرسونين : احلال اليت كان ا واصفاً خالدوأمرنا أن حنرسك طيلة الليل يقول !! ختوضون احلرب فال أقل من أن حتموا الرجال 
!!  ، وعرضت عليهم أن أشاركهم فأبوا علي وقالوا لو علم أبونا بذلك لعاقبنا أشد العقوبة  منهمبأسلحتهم طيلة الليل يف كل ليلة اثنني

 سنة وتسألين ماذا تشتهي أن وكانت تأتيين كل صباح أمهم العجوز اليت تبلغ من العمر أكثر من سبعني … فابق أنت مسترحياً مطمئناً
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 تأكل اليوم ؟ وتلح علي يف أن أطلب منها أي صنٍف من الطعام وتقول ال بد أن تتغذى وتطعم كي تتحسن صحتك ، ودائماً تثين علي
وأفراد أسرا وعلى ااهدين الذين يقارعون األعداء وتقص علي يوم أن شردهم الشيوعيون إىل سيبرييا ومكثوا هناك ومات أبوها وأمها 

إن هؤالء الروس ال يعرفون إال الدم وقتل األبرياء وهتك األعراض وليس هلم إال القتل مث تبكي بكاًء وتقول يل ودفنتهم ورجعت وحيدة 
 .فكنت أحزن لكالمها حزناً بالغاً …شديداً 

 . من هذا املرتل الكرمي أهله ج معززاً ومكرماًسنت صحته والتأم جرحه وخرحىت حت قرابة الشهر وهو على هذه احلالة خالدوهكذا أمضى 
طلب القائد خطاب من أخينا أيب مالك اخلروج من الشيشان ألجل العالج حيث ال يستطيع البقاء يف الشيشان وهو مصاب ذه اإلصابة 

 اجلهاد فتعهد خطاب ألخينا خالد املعيقة عن اجلهاد فحزن خالد حزناً شديداً وتوسل للخطاب بأن يبقيه يف الشيشان وأالّ حيرمه من أجر
 ..بأن يأذن له بالدخول بعد أن يتم عالجه وشفاؤه 

خرج خالد إىل أذربيجان ومن مثّ إىل تركيا حيث كانت زوجته هنالك مع نساء ااهدين العرب الاليت خرجن مع بداية احلرب والتقى 
 ..هللا له ذلك كلّه مبنه وكرمه سبحانه وتعاىل بأهله ورتب أمورهم كي ينطلق إىل أرض اجلزيرة العربية ، ويسر ا

وصل خالد إىل أرض اجلزيرة العربية وهو ال ميلك شيئاً من هذه الدنيا فال مال وال مسكن وال سيارة ، إال أنه كان عزيز النفس فال يريد 
شغوالً بالقضية الشيشانية وبنشرها بني أن يكون عالةً على أحٍد من الناس فأراد أن يتكسب من العيش ما يغنيه عن الناس ولكنه كان م

 ..الناس وتوعيتهم ا ، وبزيارة التجار واألثرياء والعلماء وإقامة احلجة عليهم وطلب وقوفهم مع القضية 
فكان إذا تعارض لديه مجع املال والسعي يف طلب الرزق ، مع القضية الشيشانية واجلمع هلا كان رمحه اهللا ال يتردد يف تقدمي قضية 

 .. وأنفته رمحه اهللا ب من الناس ماالً وال معونة لعزة نفسهالشيشان على أموره اخلاصة وكان رجالً عفيفاً ال يطل
ورزق خالد قبوالً بني الناس فال يقابل أحداً من العلماء أو التجار أو غريهم من سائر الناس ويتحدث هلم عن القضية الشيشانية ووجوب 

 ..لون معه ويقفون مع القضية مما جعله جيند كثرياً من الناس خدمةً للمجاهدين يف الشيشان دعمها ومساندا إال ويتفاع
 حاجة شديدٍة للمال إال أن ذلك عديدة للمجاهدين يف الوقت الذي كان وضعه الشخصي يفخدمات ةً وثري اهللا على يديه أمواالً كويسر
 .. ويرضى من العيش بالكفاف  األمني كان يقدم خدمة الدين على خدمة نفسهااهد

 من الرزق كبرية إال أا مل تثنه عن خدمة ااهدين يف الشيشان أو أفغانستان ، بل كان يف  خالد أبوابوبعد مضي قرابة العام فتحت على
الشهداء واألسرى سعي حثيث ليس لقضية الشيشان فحسب بل كان جيمع األموال ألفغانستان والشيخ أسامة وجيمع أمواالً لكفالة أسر 

 ..وفتح اهللا على يديه من أبواب اخلري ما ال يعلمه إال اهللا 
سواء من أصحابه اخلاصني ..كان كل من يتعامل معه يلمس فيه الصدق واألمانة ، والتواضع واخللق اجلم ، مما جعل له القبول بني الناس 

 ...أو عامة الناس ، أو من العلماء واألثرياء 
ثرياء وكان خالد معه خريطة للشيشان يقوم ببسطها وشرح حتركات الت معه إىل مناطق عديدة نزور فيها العلماء واألكنا نذهب يف جو

ااهدين عليها وأماكن العمليات ومتركز العدو وغري ذلك مما جيعل لدى املستمع تصوراً واضحاً عن القضية الشيشانية ، فكنا نرجع بعدها 
 ..طاب رمحهما اهللا مجيعاً اهلا خلمبئآت األلوف مث يقوم بإرس

: جاءين يف يوٍم من األيام وقد بدت عالمات احلزن على وجهه فإذا هو حيمل يل خرب استشهاد القائد أيب جعفر اليمين رمحه اهللا وقال يل 
 ..واهللا إنه مل يعد للدنيا طعم بعد رحيل إخواننا شهداء وحنن يف هذه الدنيا نأكل ونشرب 
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ويت نييورك وواشنطن املباركة كان عندي يف البيت وتابعنا سوياً احلدث من خالل األنترنت وكان فرحاً مستبشراً وعندما حصلت غز
 –وزادته الضربات املباركة محاساً ألفغانستان وخدمتها إىل جانب الشيشان فجمع أمواالً كبرية ألفغانستان وكان يوصلها للشيخ الشهيد 

 .ما اهللا تعاىل  يوسف العيريي رمحه–بإذن اهللا 
سافرت خارج البالد ملدة عام وملا رجعت زارين يف البيت وكانت حرب العراق قاب قوسني أو أدىن ، وبدأت يف سؤاله عن أحواله 
وأحوال الشيشان فرأيته كما عهدته أو أشد يف احلماس والتفاعل والتضحية هلذا الدين ، وأخربين أنه منشغلٌ جبمع السالح وشراءه ألن 

 ..مور يف بالد اجلزيرة العربية على فوهة بركان وقد تنفجر يف أي حلظة األ
إنَّ ااهدين يف جزيرة العرب هم إخواننا : فتعجبت من هذا الرجل الذي استطاع أن جيمع بني كلِّ القضايا والسعي هلا ، وكان يقول يل 

ني القتال يف جزيرة العرب ، إال أننا يف جزيرة العرب نقدم قتال نفديهم بأرواحنا ، وال فرق بني اجلهاد يف أفغانستان أو الشيشان وب
نستحل قتل ملسلمني كما حياول الطواغيت التلبيس على الناس به بل نقاتل لتكون كلمة اهللا هي أننا ال ليعرف الناس حقيقتنا والصليبيني 

 .والصليبيني رض اجلزيرة من املرتدين العليا ولتحكيم شريعة اهللا يف الناس ، ولنطهر أ
أخذ دورة عند الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا يف حرب العصابات ويف تلك الدورة جاءت طيارتان عسكريتان حبثاً عن الشيخ يوسف  

رمحه اهللا إثر بالغ من أحد العمالء املنافقني فاستعد أولياء اهللا حلرب ارمني من جنود الطاغوت عبيد أمريكا وأخذ أخونا خالد سالحه 
يف شجاعة وعزم على اللقاء ولكن كفى اهللا املؤمنني القتال وصرف الطيارتني بعدما قال الشيخ يوسف إلخوانه مثبتا ال تنـزعجوا فما 

 . يدريكم لعل أحدكم ال يأتيه العصر إال يف اجلنة وكان الوقت ظهراً 
من روسيا وصلت بعده قائمة أمساء من السفارة الروسية وفيها اسم قابلته يف أحد األيام فأخربين أن الطاغوت عبداهللا بن عبدالعزيز ملّا رجع 

أخينا أيب مالك وأن البحث والتقصي عنه قد بدأ ، وأخربين أنه ال يريد أن يكون لقمة سائغة لدى الطواغيت وأنه سيقاتل حىت يقتل وفعالً 
 .. مر يف العمل هلذا الدين بدون كلٍل أو ملل انتقل إىل بيت جديد وأضاف فيه قرابة الثمانية من اإلخوة ااهدين ، واست

وبعد انضمام أخينا خالد رمحه اهللا مع ااهدين مل يعلم عنه شيء إال بعد أكثر من ستة أشهر وحينما أراد كالب املباحث السلولية القبض 
 آخر مع إحدى خاليا ااهدين فاقتادوا أباه عليه دامهوا مرتل أبيه يف الساعة الواحدة والنصف ليالً فلم جيدوه حيث كان خارجاً يف بيٍت

 .وأخوين له إىل سجن عليشة ومكث أبوه يف السجن مدة أربعة أيام وهو صابر حمتسب أجره على اهللا 
ل  أخينا أيب هاجر أن يرسى حيمل هم شباب اجلهاد القدامى ويتمىن أن يلحقوا بركب ااهدين ، حىت إنه اقترح عل خالد رمحه اهللا كان

  – واليت سجلت بعنوان رسالة إىل من ترك السالح –هلم رسالة عتاب وتذكري ونصيحة 
قاربه وأصحابه وكان يسعى يف إيصال صوت ااهدين هلم عن طريق إيصال الّة أو بعض اإلصدارات وملاَّ أوكان حريصاً على معارفه و

 يذهب لبيوت بعض أصحابه ويضع الشريط من حتت الباب حرصاً على صدر شريط بدر الرياض بدأ يف توزيعه على معارفه حىت إنه كان
 .إيصال اخلري هلم 

هـ خرج من مرتله قبيل املغرب وملَّا رأى سيارات الشرطة والطوارئ متأل احلي رجع إىل املرتل كي خيرب ١٤٢٥ / ٢ / ٢٢ إلثننيويف يوم ا
ظافر ( ابت خالد وكان يف حمل السائق وسقط مباشرة على أخيه إخوانه وعندما وصل عند باب البيت االت عليهم الطلقات فأص

شتباك مع العدو فقتل أول من قتل غدير القحطاين مث م ظافر باالالذي جبواره وبدأ يف نطق الشهادة وفاضت روحه من وقتها وقا) العجمي 
ار مما جعل جنود الطواغيت خينسون ويهربون نزل من السيارة وأخرج قنبلتني يدوية ورمى واحدة من جهة اليمني وأخرى من جهة اليس
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ويولوا الدبر وكانت الطلقات اليت أصابت خالد قد أصابت السيارة يف أجزاء متفرقة منها مكان الوقود مما جعها تشتعل وفيها صاحبنا 
 ..خالد ليجمع اهللا له بني الشهادتني شهادة القتل يف سبيل اهللا ، وشهادة احلرق 

وراءه زوجة صابرة حمتسبة ، وبنتاً يف مقتبل العمر وابنني كالرحيانتني ، ومضى هو إىل ربه مقبالً غري مدبر ، مل رحل خالد وقد خلّف 
 .. اجلزيرة العربية طاجكستان والشيشان وأخرياً يف بالدحيرف ومل يبدل ، بل عاش حياة اجلهاد مصابراً حمتسباً يف بالد األفغان و

 يتيم ، وكم واسيت من أسر الشهداء ، من عزمة صادقة ، وكم مسحت من دمعةك احلروب واملعارك فرمحك اهللا يا خالد كم شهدت ل
 ..وكم كفلت من أسر األسرى 

 عرفتك باراً ا وخادماً هلا ، وستبكي عليك زوجةً عرفت رجالً طيب املعشر حسن األخالق ، وسيبكيك  خالد أم رؤومستبكي عليك يا
 ..بوة احلانية ، والتربية الصاحلة أبناؤك الذين رأوا فيك األ

 ..سيبكيك إخوانك ااهدون ، ورفاقك  الصاحلون ، وستبكيك أسر الشهداء واألسرى 
أما أنا وإخواين فنعاهد اهللا باملضي قدماً يف طريق اجلهاد واألخذ بثأرك ممن قتلك وباألخذ بثأر إخواننا خالد حاج ويوسف العيريي ومتعب 

 ..ن األبطال فدماؤهم ليست هباء ولن تضيع هدراً احملياين وغريهم م
اللهم ارحم عبدك خالد ، وارفع مرتلته يف أعلى عليني ، وامجعنا به يف الفردوس األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك 

 .. مقبلني غري مدبرين اللهم ارزقنا الثبات يف األمر ، والعزمية على الرشد ، واختم لنا بشهادٍة يف سبيلك ..قاً يرف
ــامى      ــزة يتس ــى يف ع ــن مض ــا م ي

ــا ــة     ي ــع راي ــى هللا يرف ــن مض  م
 مل خيــش يف الــرمحن لومــة الئــم    
ــابنا    ــلّ مص ــريات ج ــد اخل ــا خال  ي
 هللا درك كنـــت خـــري شـــبابنا  

ــد ــا خال ــدى  اًي ــاهر باهل ــت ا   كن
 وبـــذلت روحـــك لإللـــه بعـــزٍة
 ــد ــه خال ــار في ــد س ــالً ق ــا جحف  ي

ــم ــريكمهللا دركـــ    ودر مســـ
 يــا أم خالــد صــابري وجتلــدي   

ــعيدة    ــاء س ــوين بالقض ــي وك  ارض
 زوجـة الشـهم الكـرمي أال اصـربي         يا

 بــالعفو اإلحســان فهــو رجاؤنــا   
ــة  ــهيد كرام ــهم الش ــد الش ــا وال   ي
ــاكرٍ    ــد ش ــد عب ــك مح ــد إهل  فامح

 

 أهـــدي إليـــك حتيـــة وســـالما  
ــا  ــرف اإلذالل واإلحجامــ  مل يعــ
ـ    ــاف مالمـ ــدع ال خي ــاحلق يص  اب

ــني و ــلتالع ــدمأرس ــجاما  ال  وع س
 واليــوم صــرت علــى اإلبــاء وســاما 
ــالما   ــدك اإلس ــدمت جبه ــم خ  فلك
ــا  ــب اإلكرام ــرحيم وتطل ــو ال  ترج

 حيثــو اخلطــى ويغــرب األقــداما    
 فــبكم نفــاخر ال ــاب ذمامــا   
ــا   ــاء ؟ عالم ــزع بالقض ــالم جن  فع
ــا  ــره إحكامـ ــم أمـ ــاهللا حيكـ  فـ
ــا    ــائلي العالم ــرام وس ــرب الك  ص
 بـــر، رحـــيم،ٌ  يغفـــر اآلثامـــا

ــأاهللا  ــا هكرمــ ــاــ   إكرامــ
ــا  ــهيد مقام ــذا الش ــوت ب ــد عل  فلق

 

 










 رمحه اهللا
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 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته ، أما بعد 
الوالدان ، : صده املختلفة ، مسائل االستئذان ، ومجلة من يشرع استئذام يف اجلهاد فمن املسائل املتعلّقة باجلهاد اليت ترد يف أحواله ومقا

 .والزوج للمرأة ، والدائن للمدين ، واألمري لرعيته ، وسنبدأ احلديث عن مسألة استئذان األمري
ب االمتناع مبنعه ، فاألوىل وجودية جتعل وجوب استئذان األمري ، ووجو: ويفرق يف هذه املسألة ويف مجيع مسائل االستئذان بني مسأليت 

 .إذن األمري شرطًا ، والثانية عدمية ال جتعله كذلك وإنما جتعل منعه مانعا ، إالَّ أنا سنتجوز يف التفريق بينهما ونعدمها صورة واحدة
نهم ، وطاعته واجبةٌ يف حدوِد واليته ما مل يأمر مبعصيٍة ، ولويل األمر يف الشريعِة مكانٌ ال ينكر ، وال يصلح أمر املسلمني إالَّ بأمٍري هلم م

 .واجلهاد من أمور األمة العامِة اليت يسوسها والةُ اُألمور ويرجع إليهم النظر فيها ، وجيب طاعتهم يف شئوا ما مل يأمروا مبعصيٍة
 استئذان األمري عن الفرد يف فرض الكفايِة إذا تعين عليِه بعدم وحيثُ مل يكن اجلهاد واجبا فإنَّ طاعة األمري يف شأنه واجبةٌ ، ويسقط

حصول الكفايِة ، أو باالحتياِج إليه خبصوِصه ، ويسقط عن األمِة يف عموِم اجلهاد إذا عطَّله ويل األمر سواء كان فرض عني أو فرض 
 .كفايٍة ، وإذا ى عنه بعض املسلمني أو كلَّهم وكان فرض عٍني

؛ فإنَّ تعطيله معصيةٌ منه ، ويه عنه أو منعه منه فرع على معصيته فال جيوز طاعته فيه ، بل ال جيوز إقراره  عطَّل األمري اجلهادفأما إذا 
 من عددعلى ترك اجلهاد ، وجيب األخذ على يده واإلنكار عليه ، وحتريضه وحتريض املؤمنني على اجلهاد ، وقد نص على هذه الصورة 

 .أهل العلم
، ومن معصية اهللا " ال طاعة يف معصية اهللا ، إنما الطاعةُ يف املعروف: "، فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأما إذا تعين فرض اجلهاد

أِذن ، وقد نص ترك الواجِب املتعين ، ومن قال باستئذان األمري يف فرض العني فقد جعل اجلهاد موقوفًا على إذنه فيترك إن منع ويسلك إن 
 مبعصية ، ومن يأمر مل ما عدل غري كان وإن الزمة اإلمام طاعة: "على هذا احلكم مجاعة من أهل العلم ، منهم ابن رشٍد احلفيد فقال 

 ".املتعني اجلهاد عن النهي املعصية
الف ما يفعله املسلم وحده ، وهذا باطلٌ ومنهم من زعم أنَّ االستئذان يف فروض األعيان واجب إن كانت الفريضةُ مما تفعل مجاعةً ، خب

 .الصلوات اخلمس ، ويف األدلَّة اآليت ذكرها ما ينقض هذا القول: باالتفاق ، فإنَّ من فروض األعيان اليت تفعل مجاعة 
ال : ل من له والية  خالف ، وليس هلما اختصاص باجلهاد فهما يف كماال ينبغي أن يكون فيهيتعني فيه اجلهاد مما السابقتان والصورتان 

  .يطاع إذا أمر مبعصية اهللا ، وال يطاع يف تعطيل فرائض اهللا ، وال يرتل إىل اجتهاده فيما هو متهم فيه
وفيما عدا هاتني الصورتني ، فإنَّ استئذان األمري واجب يف اخلروج إىل اجلهاد ، ويف مفارقته بعد اخلروج ، فإذا منعه األمري من اجلهاد 

كاالحتطاب وحنوه يسريٍة  مل يتعين عليه ، وجب عليه االمتناع ، وإذا خرج مع األمري يف جهاد وأراد أن يذهب أو خيرج حلاجة ولو الذي
وكذلك االستئذان لترك ﴿وإذا كانوا معه على أمٍر جامٍع مل يذهبوا حتى يستأذنوه﴾ : مل جيز له أن يذهب حىت يستأذنه لقوله تعاىل 

 .فرض الكفاية



 

 بقلم
 الرشيدناصر اهللا بن  عبد
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﴿ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم : أما االستئذان لترك فرض العني فهو من أمارات النفاق ، وهو على األرجح املراد بقوله تعاىل 
يف إنما يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوبهم فهم * اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم باملتقني 

 ﴿ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم: "فال يكون منسوخا ، وال تعارض بينه وبني اآلية األخرى ، قال القرطيب ريِبهم يترددون﴾ 
 أن املراد ذه اآلية من يستأذن بال عذر ،  ، وصح عن ابن عباس"أي يف القعود وال يف اخلروج ، بل إذا أمرت بشيٍء ابتدروه﴾ اآلخر
م أن االستئذان بال عذر ال يكون ذنبا إالَّ عندما يكون اجلهاد فرضا ، وفرض الكفاية ال يكون فرضا على آحاد الناس فال يكون ومعلو

االستئذان بال عذر منهم ذنبا ، وفرض العني يف سبب الرتول كان باستنفار اإلمام يف غزوة تبوك مع أا كانت من جهاد الطلب كما ذكر 
، وإلرهاب  ، وذلك قتال اختيار للزيادة يف الدين وإعالئه وهو قتال اضطرار فهذا دفع عن الدين واحلرمة واألنفس": ابن تيمية فقال شيخ اإلسالم 

، ولإلمام إذا استنفر العموم أن يعذر من يرى له عذرا فيستثنيه من استنفاره وإن مل يكن من أصحاب األعذار  " العدو كغزاة تبوك وحنوها
ذرهم اهللا عز وجل بالقرآن ، وذلك أن عذره له إنما هو استثناء من عموم استنفاره للمسلمني ، فال يكون داخالً يف نداء النفري الذين ع

 .الذي تعين به اجلهاد ، واهللا أعلم
حملذوف قبل أن ، فإن قُدر وعلى هذا التفسري لآلية فهي دليلٌ على عدم وجوب االستئذان للجهاد إذا كان فرض عٍني ، على التقديرين يف ا

ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يف أن جياهدوا كان املعىن استئذان من يستأذن ليجاهد ملا يف هذا من التثاقل عن : احملذوف 
 صلى اهللا عليه وسلم إن منع اجلهاد وملا فيه من نيته ترك اجلهاد إن منع منه وإن كان هذا ال يقع يف صورة سبب الرتول خاصة ألن النيب

منه وجبت طاعته خبالف األمراء ، فيكون الذم ألجل ما فيه من التثاقل يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولألمرين معا يف حق من بعده 
كراهة أن جياهدوا : ر احملذوف ، ويكون من يستأذن ليترك اجلهاد أوىل بالذم واإلمث ألن املستأذن ليفعل أفضل ممن يستأذن ليترك ، وإن قُد

 :وقوله  ﴾أن تبسل نفس مبا كسبت﴿: وقوله  ﴾يبين اهللا لكم أن تضلُّوا﴿: ، أو بتقدير ال نافيٍة بعد أن ، فيجري على مثل قوله تعاىل 
وهو وجه  ﴾يف جنِب اهللاأن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت ﴿: وقوله  ﴾أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني﴿

فاآلية حينئٍذ نص يف املستأذن ليترك اجلهاد ، والتقدير الثاين أرجح وأظهر واهللا أعلم ، وهو ؛ معروف كثري يف القرآن ويف كالم العرب 
 .الظاهر من اآلثار يف تفسري اآلية ، ومن سبب الرتول حيث نزلت يف املنافقني وهم يستأذنون كراهة أن يجاهدوا

استئذان من يستأذن ليذهب إىل اجلهاد : استئذان من يستأذن ليترك اجلهاد بعد أن أُمر به ، وعلى التقدير األول : ملراد على التقدير الثاين وا
 .، ويكون عاما مرادا به خصوص اجلهاد املتعين

، ألنَّ االستئذان يف حقيقته يعين طلب اإلذن ، وهذا وكال التقديرين يتضمن إبطال قول من يوجب استئذان اإلمام يف اجلهاد املتعين 
يتضمن تعليق الفعل على اإلذن ، فإن أذن اإلمام ذهب وإالَّ فال ، فيكون جمرد االستئذان معصية بقطع النظر عن مراد املُستأِذن بعد أن 

 . علمنا أنه سيمتنع إن منعه األمري ، ويطيعه يف معصية اهللا وترك ما أوجب اهللا
ومن األدلَّة على سقوط إذن اإلمام يف اجلهاد املتعين أنَّ من أعظم مقاصد اإلمامة وأوالها اجلهاد يف سبيل اهللا ؛ فال ميكن مع هذا أن يسوغ 

ال بد للناس  : "لإلمام إسقاط اجلهاد املتعين الذي ما كان إماما إال إلقامته وإقامة بقية الشرائع واحلدود ، وهلذا قال إياس بن معاوية املزين
، وأن يقام هلم بأمر الثغور اليت بينهم وبني عدوهم ، وخيتار حلكمهم حىت يعتدل احلكم فيهم ، ال بد هلم أن تأمن سبلهم : من ثالثة أشياء 

 ".فإن هذه األشياء إذا قام ا السلطان احتمل الناس ما كان سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون
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بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية ، :  أمحد وأبو داود وغريمها من حديث عقبة بن مالك الليثي رضي اهللا عنه قال ومن هذا ما أخرج
أعجزمت إذ بعثت رجالً منكم فلم : "لو رأيت ما المنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال: فسلحت رجالً منهم سيفًا فلما رجع قال 

، فالمهم على طاعتهم لألمري الذي مل ميض ألمره صلى اهللا عليه وسلم اخلاص ، " ن ميضي ألمري؟ميض ألمري أن جتعلوا مكانه م
 .وعاتبهم أن مل يكونوا حنَّوه وجعلوا مكانه غريه ، ومثله من مل ميِض للواجب الشرعي الظاهر الذي ال لبس فيه من دفع العدو الصائل

رواه محيد بن هالل عن بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي ، وقد صرح وهذا احلديث ظاهر يف املسألة ، وإسناده جيد فقد 
مسع عقبة بن مالك الليثي مسع : بشر بن عاصم الليثي بسماعه من عقبة بن مالك يف حديث آخر ، وقال البخاري يف ترمجة بشر بن عاصم 

مل ينسبه النسائي إذ وثقه وزعم :  وأما قول احلافظ يف التهذيب منه محيد بن هالل ، وقد وثق النسائي وابن حبان بشر بن عاصٍم هذا ،
القطان أن مراده بذلك الثقفي وأن الليثي جمهول احلال ، فال تصح دعوى القطان والقطّان كثري التجهيل للرواة املعروفني ، وأما أن النسائي 

 املشهور هو الليثي الذي قيل إنه أول من وضع علم العربية ، وهو أخو نصر بن عاصم ونصر بن عاصم: مل ينسبه فقد نسبه النسائي بقوله 
وعن بشر بن عاصم ونصر بن عاصم روى حميد بن هالل العدوي ، فظاهر أن قوله أخو نصر بن عاصم يراد به نصر بن عاصم هذا ، 

أخو عمرو ، وتوثيق : قد نسبه البخاري فقال فثبت أن الذي وثقه النسائي هو الليثي ، وهو املراد بقوله أخو نصر بن عاصم ، أما الثقفي ف
 نكر ، وهو مذهب صحيحما من توثيق التابعي املقلِّ الذي يروي عنه ثقة وال يأيت مبا يالنسائي وابن حبان لبشر بن عاصم جاٍر على عاد

 .، وقد روى الشيخان عن مجاعٍة ممن هذه صفتهم ، واهللا أعلم
وال يكون : "الم أهل العلم كلمة عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل إذ قال ومما وقع التنازع يف معناه من ك

فبين أنَّ اإلمامة ال بد فيها من اجلهاد ال العكس ، " ال يكون جهاد إال بإمام ، واحلق عكس ما قلته يا رجلال أنه اإلمام إماماً إال باجلهاد ، 
فاإلمام مفتقر إىل اجلهاد ال ! مام ال تصح إمامته بال جهاد ، فكيف يستأذن يف اجلهاد من لوال اجلهاد ما كان له والية؟وظاهر كالمه أنَّ اإل

ال أنه ال يكون جهاد إال بإمام : العكس ، وأقلُّ ما حتتمله عبارته سقوط استئذانه يف بعض صور اجلهاد ، والشق الثاين من العبارة يف قوله 
 على من يشترط وجود اإلمام للجهاد ، وإذا مل يشترط وجوده مل يشترط إذنه ، وهذا جيري على قول الفقهاء يف كثري من املسائل يرد به

 : ، ويف هذا نظر من وجهني " مل يشترط وجوده فال يشترط إذنه"
ند عدمه ملا يف العمل بال إذنه وقت وجوده من أنه ال مانع من أن يكون اإلذن مشترطًا عند وجود اإلمام غري مشترط ع : األولالوجه 

 .االفتئات ، وهلذا ال يشترط إذن اإلمام يف شيء من صور اجلهاد إذا مل يوجد أو مل ميكن استئذانه ، ويشترط إذنه إن وجد يف بعض الصور
 .ومها مسألتان متغايرتان كما قدمناأنَّ هذا مبين على اشتراط إذن اإلمام ، فال يدخل فيه ما إذا منع اإلمام ،  : الثاينوالوجه 

ونص عبارة ابن واستدلَّ بعض من مل حيقق املسألة مبثل عبارة املوفق يف املغين على القول املنكَِر بوجوب استئذان اإلمام يف اجلهاد املتعين ، 
فإم ال   فإذا ثبت هذا ،  د التخلف عنهاجلهاد عليهم فرض عني فوجب على اجلميع فلم جيز ألح وألم إذا جاء العدو صار: "قدامة 

 ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إىل رأيه  ،  وقلتهم خيرجون إال بإذن األمري ألن أمر احلرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو
 ".ألنه أحوط للمسلمني

احش ، فهي يف استئذانه يف تفاصيل اجلهاد املتعين ال يف أصله ، ولعدد من الفقهاء مثل هذه العبارة ، واالستناد عليها يف هذه املسألة غلطٌ ف
وفرق بني مسألة اخلروج إىل العدو وتوقيت ذلك ، وأصل قتال العدو ، فليس يف عبارة املوفق وال غريه من أهل العلم أنَّ اإلمام إن منع من 
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طاعته يف ترك هذا الفرض واجبةٌ ، وأنَّ مقاتلة العدو دفعا له عن حرمات أصل دفع العدو وتركه يدخل بالد املسلمني يعيث فيها فسادا أنَّ 
 .املسلمني حمرمة

والذي يقول إنَّ اإلمام ال يستأذن يف اجلهاد املتعين ال يعين بقوله أنَّ اإلمام ال إمارة له يف جهاد الدفع بل إمارته باقية وطاعته فيها واجبة ما 
سلمني ، ومما جتب طاعته فيه جهاد الدفع فيما يدخله االجتهاد ويرجع إىل أمر احلرب وسياستها ، فله أن يأمر دام ملتزما دفع العدو عن امل

باخلروج إىل العدو ، وأن يأمر بالبقاء يف البلد ومقاتلته كما أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أول األمر أن يقاتل قريشا يف املدينة ، وميهلهم 
ى يدخلوها فيقاتلهم املسلمون فيها ، فاخلروج للعدو ليس مطابقًا لقتاله ، بل هو شأنٌ من شئون القتال يدخل اجتهاد اإلمام يف توقيته حت

وصفته ، ولإلمام أن مينع منه ويأمر بالقتال يف البلد ، ولإلمام أن يصاحل العدو ويسعى يف ذلك فيمنع الناس من مقاتلة العدو حتى يصطلح 
 .حني يكون العدو بظاهر البلد أو قريبا منه وحنو ذلكمعه وذلك 

وإمنا يستأذن أمري احلرب وقائد املعركة يف الغزو واهلجوم : "ولذا قال الشهيد عبد اهللا عزام رمحه اهللا يف كتاب الدفاع عن أراضي املسلمني 
 ".منيمن أجل التنظيم والتنسيق وحىت ال يفسد املرء الذي يهجم على العدو خطة املسل

فال يكون يف كالم ابن قدامة وال كالم غريه من الفقهاء خمالفة للقاعدة الشرعية املتفق عليها من أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا عز 
 يطاع وجتري وجل ، وأنه ال استئذان يف فروض األعيان ، وليس فيها أنَّ األمري املعطِّل للجهاد أو التارك للواجِب منه ، بلْه املانع من ذلك

 .معصيته على مجيع الرعية واجبا من الواجبات الشرعية
 : ويوضح هذا املعىن كالم ابن قدامة نفسه يف مسألة إذن الوالدين حيث قال 

ه ألن؛ لديه يعين إذا وجب عليه اجلهاد مل يعترب إذن وا هلما يف تركها  الفرائض ال طاعةلُّ وكذلك كُ ،  وإذا خوطب باجلهاد فال إذن هلما"
اجلماعة واجلمع   والصالة يف ،  وكذلك كل ما وجب مثل احلج،  وال طاعة ألحد يف معصية اهللا، وتركه معصية  صار فرض عني

 فلم يعترب  ؛  ألا عبادة تعينت عليه. واجلمع واحلج والقتال ال طاعة للوالدين يف ترك الفرائض: قال األوزاعي ، والسفر للعلم الواجب 
 "كالصالة  األبوين فيهاإذن

فتأمل تعليله إسقاط إذن الوالدين يف اجلهاد املتعين بأنَّ تركه معصية وال طاعة ألحد يف معصية اهللا ، وهذا يكون يف اإلمام كما يكون يف 
 .الوالدين ، واملعصية ال يطاع فيها اإلمام كما ال يطاع فيها الوالدان

ادة تعينت عليه فلم يعترب إذن األبوين فيها كالصالة ، فأوضح أنَّ سقوط إذن الوالدين يف اجلهاد كسقوطه ألنها عب: وانظر قياسه يف قوله
يف الصالة ألنها عبادةٌ متعينةٌ ، وكذلك اإلمام كما يسقط إذنه يف الصالة يسقط يف اجلهاد جبامِع كوِن كلٍّ منهما فرض عٍني ، وهذا من 

 .أظهر األحكام
 إذن اإلمام يقال يف مجيع من قيل باستئذام من أصحاب احلقوق املعتربة شرعا ، على تفاصيل تأيت يف موضعها من املقال اآليت وما يقال يف

 .بإذن اهللا تعاىل
 .هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا على حممد وسلم ، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين
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. وكان فيها مقتل أمحد بن نصر اخلزاعي رمحه اهللا وأكرم مثـواه             (  :قال ابن كثري رمحه اهللا ، يف أحداث سنة إحدى وثالثني ومائتني             

الدعاة إىل دولة    هذا الرجل ، وهو أمحد بن نصر بن مالك بن اهليثم اخلزاعي ، وكان جده مالك بن اهليثم من اكرب                      أنوكان سبب ذلك    
 .ه نصر بن مالك يغشاه أهل احلديثوكان أبو وجاهة ورياسةد بن نصر هذا له وكان أمحين العباس الذين قتلوا ولده هذا ب

 كما تقدم ذلك -وقد بايعه العامة يف سنة إحدى ومائتني على القيام باألمر والنهي حني كثرت الشطار والدعار يف غيبة املأمون عن بغداد 
وكان من أهل العلم والديانة والعمل الصاحل واالجتهاد يف اخلري ، وكان من أئمـة السـنة اآلمـرين                   .  تعرف سويقة نصر ببغداد       وبه -

شد الناس يف القول خبلق     أ وكان الواثق من     ،ممن يدعو إىل القول بأن القرآن كالم اهللا مرتل غري خملوق             باملعروف والناهني عن املنكر ، و     
 وال   وال حجةٍ   وال برهانٍ   على ما كان عليه أبوه قبله وعمه املأمون ، من غري دليلٍ             ، اعتماداً   وجهاراً  ، سراً   واراً إليه ليالً القرآن ، يدعو    

 فقام أمحد بن نصر هذا يدعو إىل اهللا وإىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقول بأن القرآن كـالم اهللا غـري                        وال قرآن  ٍةن وال س  بياٍن
صب للدعوة إىل أمحد بن     لوق ، يف أشياء كثرية دعا الناس إليها ، فاجتمع عليه مجاعة من أهل بغداد ، والتف عليه األلوف أعداد ، وانت                     خم

رجالن ومها أبو هارون السراج يدعو أهل اجلانب الشرقي ، وآخر يقال له طالب يدعو أهل اجلانب الغريب ، فاجتمع عليه من                      نصر هذا   
 . كثرية ومجاعات غزيرة اخلالئق ألوف 

فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة ألمحد بن نصر اخلزاعي يف السر على القيام باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر ،                         
ا ، فتواعدوا   واخلروج على السلطان لبدعته ودعوته إىل القول خبلق القرآن ، وملا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من املعاصي والفواحش وغريه                  

 يضرب طبل يف الليل ، فيجتمع الذين بايعوا يف مكان اتفقوا عليه ، وأنفق طالب - وهي ليلة اجلمعة -على أم يف الليلة الثالثة من شعبان 
ـ      .شرس يتعاطيان الشراب    أ من مجلة من أعطوه رجالن من بين         وأبو هارون يف أصحابه دينارا دينارا ، وكان        يس فلما كانت ليلـة اخلم

ن تلك الليلة هي ليلة الوعد ، وكان ذلك قبله بليلة ، فقاما يضربان على طبل يف الليـل ليجتمـع                     أشربا يف قوم من أصحام ، واعتقدا        
 -براهيم بـن مصـعب      إ وهو حممد بن     -موا نائب السلطنة    علألنظام ، ومسع احلرس يف الليل ، ف        ا مواخنر الناس ، فلم جيئ أحد ،        ليهماإ

 الـرجلني ،  ذينكحضار إبطني ، واجتهد نائب السلطنة على صبح الناس متخأبراهيم ، لغيبته عن بغداد ، فإألخيه إسحاق بن وكان نائبا  
 فجمع مجاعة من رؤوس أصحاب      . له ، فاستقره فاقره مبا أقر به الرجالن          ا على أمحد بن نصر ، فطلبه وأخذ خادماً        قرأحضرا فعاقبهما ف  أف

فأحضر له مجاعة األعيان ، وحضر القاضي أمحد بن أيب          . م إىل اخلليفة بسر من رأى ، وذلك يف آخر شعبان            أمحد بن نصر معه وأرسل      
دؤاد املعتزيل ، وأحضر أمحد بن نصر ، ومل يظهر منه على أمحد بن نصر عتب ، فلما أوقف أمحد بن نصر بني يدي الواثق مل يعاتبه على                            

ما تقـول يف    : ( ى األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريه ، بل أعرض عن ذلك كله ، وقال له                 شيء مما كان منه يف مبايعته العوام عل       
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وكان أمحد قد استقتل وباع نفسه وحضر وقـد         ) . هو كالم اهللا    : ( قال  ) أخملوق هو ؟    : ( قال  ) هو كالم اهللا    : ( فقال  ) القرآن ؟   
لقرآن يا أمري املؤمنني قد جاء يف ا: ( فقال ) ما تقول يف ربك ، أتراه يوم القيامة ؟ : ( فقال له . حتنط وتنور وشد على عورته ما يسترها     

إنكـم تـرون    : (( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         } وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة       { : خبار بذلك ، قال تعاىل      اإلوالسنة  
أيرى كمـا يـرى     ! وحيك  : ( قال الواثق   : زاد اخلطيب   )) . ن على اخلرب    ، فنح )) ربكم كما ترون هذا القمر ، ال تضامون يف رؤيته           

وما قاله الواثق ال جيوز وال يلزم وال يرد بـه           : قلت  ) . أنا أكفر برب هذه صفته      ! وحيويه مكان ، وحيصره الناظر ؟     ! احملدود املتجسم ؟  
أن قلب ابن آدم بني إصبعني من أصابع اهللا :  سفيان حبديث يرفعه وحدثين: ( مث قال أمحد بن نصر للواثق    . هذا اخلرب الصحيح واهللا أعلم      

: فقال له إسحاق بن إبراهيم      )) ). يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك        : (( وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        . يقلبه كيف شاء    
نعم أنت أمرتين   : ( قال  ! ) أنا أمرتك ؟  : ( ، وقال   ، فأشفق إسحاق من ذلك      ) أنت أمرتين بذلك    : ( فقال  ) انظر ما تقول    ! وحيك  ( 

 وكان قاضيا -كثروا القول فيه ، فقال عبد الرمحن بن إسحاق         أف) ما تقولون يف هذا الرجل ؟       : ( فقال الواثق ملن حوله     ) . أن أنصح له    
 -وقال أبو عبـد اهللا األرمـين        )  حالل الدم    يا أمري املؤمنني هو    : ( -على اجلانب الغريب فعزل ، وكان موادا ألمحد بن نصر قبل ذلك             

هـو كـافر    : ( وقال ابـن أيب دؤاد      ) ال بد أن يأيت ما تريد       : ( فقال الواثق   ) اسقين من دمه يا أمري املؤمنني       : ( صاحب ابن أيب دؤاد     
مث ـض   ) حتسب خطاي   أ فإين    إليه فال يقومن أحد معي ،      إذا رأيتموين قمت  : ( فقال الواثق    ) .يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل        

 وقد كانت سيفا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي أهديت ملوسى اهلادي يف أيام خالفته وكانت صحيفة مسحورة يف أسفلها                    -بالصمصامة  
 وقف على نطع ، مث ضربه أخرى علـى رأسـه ، مث  أبة على عاتقه وهو مربوط حببل قد  فلما انتهى إليه ضربه ا ضر-مسمورة مبسامري   

مث انتضـى سـيما   .  فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، رمحه اهللا وعفا عنه .طعنه بالصمصامة يف بطنه ، فسقط صريعا رمحه اهللا على النطع ميتا           
الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه ومحل معترضا حىت أتى به احلظرية اليت فيها بابك اخلرمي فصلب فيها ، ويف رجليه زوج قيـود                        

 وقميص ، ومحل رأسه إىل بغداد فنصب يف اجلانب الشرقي أياما ويف الغريب أياما ، وعنده احلرس يف الليل والنـهار ، ويف                        وعليه سراويل 
هذا رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر اخلزاعي ، ممن قتل على يدي عبد اهللا هارون اإلمام الواثق بـاهللا  : " أذنه رقعة مكتوب فيها   

ن أقام عليه حلجة يف خلق القرآن ونفي التشبيه ، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إىل احلق ، فأىب إال املعانـدة                       أ أمري املؤمنني ، بعد   
  " .والتصريح ، فاحلمد هللا الذي عجله إىل ناره ، وأليم عقابه بالكفر ، فاستحل أمري املؤمنني بذلك دمه ولعنه 

 حنوا من تسع وعشرين رجال ، فأودعوا يف السجون ومسوا الظلمة ، ومنعوا أن يزورهم أحد مث أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فأخذ منهم
 . وقيدوا باحلديد ومل جير عليهم شيء من األرزاق اليت كانت جتري على احملبوسني ، وهذا ظلم عظيم 

ن املنكر ، ومسع احلديث من محاد بـن زيـد           وقد كان أمحد بن نصر هذا من أكابر العلماء العاملني القائمني باألمر باملعروف والنهي ع              
نس أحاديث جدية ، ومل حيدث بكثري من        أوسفيان بن عينية وهاشم بن بشري ، وكانت عنده مصنفاته كلها ، ومسع من اإلمام مالك بن                  

ختم اهللا له   : (  وقال   حديثه ، وحدث عنه أمحد بن إبراهيم الدورقي وأخوه يعقوب بن إبراهيم وحيىي بن معني ، وذكره يوما فترحم عليه                   
وأحسن حيىي بن معني الثناء عليه جدا ، وذكر اإلمام أمحد بن حنبل يومـا  ) إين لست أهال لذلك : ( وكان ال حيدث ويقول  ) بالشهادة  

 ومسعت أذناي بصر ت عيين وإال فقئتا: ( وقال جعفر بن حممد الصائغ ) رمحه اهللا ما كان أسخاه بنفسه هللا ، لقد جاد بنفسه له : ( فقال 
وقد مسعه بعض الناس وهو مصلوب على اجلـذع         " ال إله إال اهللا     : " وإال فصمتا ، أمحد بن نصر اخلزاعي حني ضربت عنقه يقول رأسه             

 ) .فاقشعر جلدي : ( قال ) امل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو ال يفتنون  { : ورأسه يقرأ 
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 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب                                           )اخلامسةاحللقة  (

 من كل من ساند ابن األشعث االنتقاماد احلجاج بن يوسف الثقفي على ابن األشعث أر) املُبري(بعد أن انتصر فاسق بين ثقيف   
، ) لو جاءت كلُّ أمة خببيثها وجئنا باحلجاج لرجحنا: ( على اخلروج عليه وهو الظامل الباطش الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

 كهالً وكان ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً احلجاج أهلكه اهللا يف رمضان سنة مخس وتسعني: (وقال عنه الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء
سافكاً للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبالغة وتعظيم للقرآن قد سقت من سوء سريته يف تارخيي الكبري وحصاره 

شرين سنة وحروب ابن األشعث له  إياها باملنجنيق وإذالله ألهل احلرمني مث واليته على العراق واملشرق كله عهالبن الزبري بالكعبة ورمي
وتأخريه للصلوات إىل أن استأصله اهللا فنسبه وال حنبه بل نبغضه يف اهللا فإن ذلك من أوثق عرى اإلميان وله حسنات مغمورة يف حبر ذنوبه 

 ).وأمره إىل اهللا وله توحيد يف اجلملة ونظراء من ظلمة اجلبابرة واألمراء
هشام اإلمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد بن سعيد بن جبري : (  أعالم النبالء عنه الذهيب رمحه اهللا يف سري    أما سعيد بن جبري رمحه اهللا فقال      

 ).أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا األسدي الواليب موالهم الكويف أحد األعالم
م أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا الكويف املكـي مـن   سعيد بن جبري األسدي الوايل مواله : (وقال عنه ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية    

وقـد رأى خلقـا مـن       كان من أئمة اإلسالم يف التفسري والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصاحل رمحه اهللا               أكابر أصحاب ابن عباس     
 . عن مجاعة منهم وعنه خلق من التابعني ىالصحابة ورو

على احلجاج كان يف سنة اثنتني ومثانني وما ظفروا بسعيد إىل           ) أي العلماء (ؤه فإن قيام القراء     طال اختفا : (يقول الذهيب رمحه اهللا يف السري     
 ).سنة مخس وتسعني السنة اليت قلع اهللا فيها احلجاج

تلَ احلجاج  قَ) هـ٩٥أي سنة   (ويف هذه السنة    : مقتل سعيد بن جبري رمحه اهللا قال ابن جرير         : (قال ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية       
بن يوسف سعيد بن جبري وكان سبب ذلك أن احلجاج كان قد جعله على نفقات اجلند حني بعثه مع ابن األشعث إىل قتال رتبيل ملـك         

وأصحابه هرب سعيد بن جبري إىل أصبهان فكتب        الترك فلما خلعه ابن األشعث خلعه معه سعيد بن جبري فلما ظفر احلجاج بابن األشعث                
 نائبها أن يبعثه إليه فلما مسع بذلك سعيد هرب منها مث كان يعتمر يف كل سنة وحيج مث إنه جلأ إىل مكة فأقام ا إىل أن وليها                            احلجاج إىل 

خالد بن عبد اهللا القسري فأشار من أشار على سعيد باهلرب منها فقال سعيد واهللا لقد استحييت من اهللا مما أفر وال مفر من قدره وتوىل                          
ألشعث من العراق إىل احلجاج يف القيـود   عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيز فجعل يبعث من باملدينة من أصحاب ابن ا    على املدينة 

فتعلم منه خالد بن الوليد القسري فعني من عنده من مكة سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح وجماهد بن جرب وعمرو بن دينار وطلق ابن                          
 إىل الوليد خيربه أن مبكة أقواماً من أهل الشقاق فبعث خالد ؤالء إليه مث عفا عن عطاء وعمرو بن دينار                     حبيب ويقال إن احلجاج أرسل    

ألما من أهل مكة وبعث بأولئك الثالثة فأما طلق فمات يف الطريق قبل أن يصل وأما جماهد فحبس فما زال يف السـجن حـىت مـات       
 ) وذكر القصة ...يدي احلجاج احلجاج وأما سعيد ابن جبري فلما أوقف بني 
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 : وأنقل هنا حوار سعيد بن جبري ولكن من كتاب وفيات األعيان البن خلكان رمحه اهللا يقول
 .سعيد بن جبري: سعيدك؟ ، امسما : احلجاجقال  

 .بل كانت أمي أعلم بامسي منك: سعيدبل أنت شقي بن كسري، : احلجاج
 .الغيب يعلمه غريك: سعيد، . شقَيت أمك وشقيت أنت : احلجاج
 .لو علمت أن ذلك بيدك الختذتك إهلا: سعيد، . ال بد لك بالدنيا نارا تلظى: احلجاج
 .نيب الرمحة وإمام اهلدى: سعيد، . ما قولك يف حممد؟: احلجاج
 .عرفت أهلها، لو دخلتها وعرفت من فيها: سعيد. أهو يف اجلنة أم هو يف النار؟، ما قولك يف علي: احلجاج
 .لست عليهم بوكيل: سعيد، . ما قولك يف اخللفاء؟: جاحلجا

 .أرضاهم خلالقي: سعيد. فأيهم أعجب إليك؟: احلجاج
 .علم ذلك عند الذي يعلم سرهم وجنواهم: سعيدفأيهم أرضى  للخالق؟  : احلجاج
 .إن مل أحبك لن أكذبك: سعيد، . أحب أن تصدقَين: احلجاج
 !!.والطني تأكله النار، وكيف يضحك خملوق خلق من طني: سعيد، . فما بالك مل تضحك؟: احلجاج
 .مل تستو القلوب: سعيد، . فما بالنا نضحك؟: احلجاج
إن كنت مجعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامـة فصـاحل وإال             : سعيدقال   ،   فجمعه بني يديه  ، زبرجد والياقوت  باللؤلؤ وال  احلجاجمث أمر   

 .وال خري يف شيء من الدنيا إال ما طاب وزكا، ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت
 .سعيدفلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بكى ، بالعود والناياحلجاج مث دعا 
وأما العود فشجرة قطعت من ، أما النفخ فذكرين يوماً عظيماً يوم ينفخ يف الصور، هو احلزن: سعيدقال  ، .ما يبكيك؟ أهو اللعب؟: فقال

 !!.من الشاة تبعث يوم القيامةوأما األوتار ف!! غري حق
 .ال ويل ملن زحزح عن النار وأدخل اجلنة:  سعيد فقال ، .ويلك يا سعيد: احلجاجقال 
 .اختر أنت لنفسك فواهللا ال تقتلين قتلة إال قتلك اهللا مثلها يف اآلخرة: فقال، .اختر يا سعيد أي  قتلة أقتلك؟: احلجاجقال 
 .وأما أنت فال براءة لك وال عذر، إن كان العفو فمن اهللا: يد فقال سع. أتريد أن أعفو عنك؟: قال
 .فلما خرج ضحك فأخرب احلجاج بذلك فردوه إليه، اذهبوا به فاقتلوه:  احلجاجقال
 .عجبت من جرأتك على اهللا وحلم اهللا عليك: فقال، . ما أضحكك؟: وقال

 . فطر السموات واألرض حنيفا مسلما وما أنا من املشركنيوجهت وجهي للذي: فقال سعيد ، اقتلوه: وقالفأمر بالنطع فبسط ، 
 .فأينما تولوا فثم وجه اهللا: قال سعيد، .وجهوا به لغري القبلة: قال احلجاج
 .منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى: قال سعيد، .كبوه على وجهه: قال احلجاج
خذها مين حىت تلقاين ا ، شهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله    أما أنا فأ  : قال سعيد ،  . اذحبوه: قال احلجاج 
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 – بإذن اهللا –نسأل اهللا أن ينفعنا واملسلمني ذا العدد وأن يبارك فيه ، وسوف نبدأ يف العدد القادم 
 :يف الرد على رسائل القراء واستقبال مشاركام ومقاالم واقتراحام على الربيد التايل

 )sout@hostnow.biz(  
مع تأكيدنا على ضرورة أخذ احليطة واحلذر وعدم ذكر األمساء الصرحية أو حتديد األماكن وحنو ذلك 
، وكذلك عدم اإلرسال عن طريق هاتف سعودي معروف لسهولة تتبع املرسل من خالله ، وميكن 

لتخفي ووسائل ا، استخدام الربوكسيات أو االشتراكات واالتصاالت الدولية لتجنب املتابعة األمنية 
يف االنترنت كثرية ومنتشرة ميكن البحث عنها واالستفادة منها أخذاً باألسباب ومن يتوكل على اهللا 

سواًء املقروء أو  مبزيد من اإلصدارات واملواد اجلديدة النافعة –إن شاء اهللا  –فهو حسبه ، ونعدكم 
 .عسى اهللا أن ييسرها ويبارك فيها املسموع أو املرئي 

 

 م ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليك

 




  

 إن شاء اهللا.. قريباً

mailto:sout@hostnow.biz
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 استئذان الغريماستئذان الغريم

 للشيخ عبداهللا الرشيد
 

 

ذهب أنت وربك فقاتالذهب أنت وربك فقاتالاا
 للشيخ صالح بن سعد الحسن

 
 


رسالة إىل مغتر
َ ْ ُ
رسالة إىل مغتر
َ ْ ُ

 
 أسامة الخالدي: شعر 

 
 
 
 
 


الصادع باحلق الصادع باحلق 
 الشيخ حمود العقال



 
ًرفقا بااهدين ًرفقا بااهدين 
 محمد بن أحمد السالم

 

 

 يف صفحات هذا العدد
احلمد هللا والصالة والـسالم علـى                                               

 :أما بعد .. رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 
إنَّ من مثرات اجلهاد اليوم على أرض اجلزيرة العربية أنْ كُشف الغطاء عن             

 يعد خيفى إالّ على من طمس اهللا        كشفاً مل .. العمالء واحملاربني هلذا الدين     
 ..وأعمى بصريته .. على قلبه 

فبعد أن كان آل سعود خيفون ردم وحماربتهم للـدين أصـبحوا اليـوم             
 : يشهروا يف التلفاز وعرب الصحف احمللية ، فخذ مثاالً واحداً على ذلك 

 فبعد أن كانوا يدعمون قرنق    ] إعانة الكفار ومظاهرم على املسلمني      [ 
واجلزائر واليمن اجلنويب وغريها بقصد إظهار الكفار على املسلمني أصبحوا          

 األمريكان على حرب املسلمني وميدوم ناليوم عياناً بياناً جهاراً اراً يعينو
بل وأعلنوا  .. وخربة وإمكانية ومل يكتفوا ذا      بكل ما يستطيعونه من قوة      

ائل إعالمهم شكر الواليات     عرب سائر وس   - يف األسبوع املاضي     -مؤخراً  
املتحدة األمريكية وتثمينها للجهود اليت تبذهلا اململكة يف حرب اإلرهـاب           
سواء على الصعيد احمللي يف اململكة أو على الصعيد الدويل يف أفغانـستان             

 ..!!والعراق 
 لكثرة امللبسني شروعية اجلهاد يف بعض البالدولئن تفهمنا عدم فقه البعض مل

 عدم مشروعية اجلهاد يف العراق وأفغانستان الذي حياربه آل          فكيف نتفهم 
 ..!!سعود وأسيادهم األمريكان كما يف الشهادة الفخرية أعاله 

 ..أبعد هذا يبقى ملن يدافع عن حكومة آل سعود عذر ؟ ال واهللا 
 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 -خ اإلسالم ابن تيمية  شي -

 هـ١٤٢٥ – ربيع األول ١٥ –العدد السادس عشر 
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ربح البيع يا شباب ينبع        
َ ُ

ربح البيع يا شباب ينبع 
َ ُ


احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني                   

 : ، أما بعد 
تني على احلق الذين يقاتلون دونـه رغـم   فإننا حنمد اهللا كثرياً على ما من به على أمتنا من بقاء اخلري فيها ، وبقاء الثاب      

 قيام املسلم بواجبه جتاه ربه من التمسك بالتوحيد والكفر بالطاغوت وإعـالن             قلتهم وكثرة عدوهم وخذالن الناس هلم ، وإنَّ       
قلة املتمسكني ذا الرباءة من املشركني واجلهاد يف سبيل اهللا ليس مستغرباً بل هو مقتضى الفطرة والعقل ، وإمنا نراه اليوم غريباً ل  

الدين على وجهه الذي يريد اهللا ، ويزيد من غربة ااهد قلة األنصار فليس كل من يعرف احلق اليوم يعينك عليه بل كثري مـن   
وحسبه إن اجتهد أن يدعو لك كأنك يف أقصى األرض ال يعرف لنصرتك ، هؤالء الذين فيهم بقية خري يشتغل بنفسه وهم دنياه 

 اإلشفاق والرمحة وكأنـك  والنظر بعني اإلشفاقهتدي سبيالً ، بل وأشد من ذلك أن جتد اللوم والتخذيل والتيئيس         طريقاً وال ي  
وال تلقـوا بأيـديكم إىل      ( تسوق نفسك إىل هلكتها وما علم أولئك أم هم واهللا اهلالكون خبذالم دين اهللا ، قال اهللا تعاىل                   

 . ومن بعدهم بترك اجلهاد واإلقبال على الدنيا وفسرها أهل العلم من الصحابة) التهلكة 
ومن هنا أجدين أنظر بإكبار واعتزاز إىل شهداء ينبع رمحهم اهللا ورفع درجام يف عليني وأحلقنا م يف جنات النعيم ،                     

ـ  حيث قام هؤالء األبطال األربعة بتجهيز أنفسهم والتخطيط للعملية مث تنفيذها بدقة وإحكام           ، دونا بـه  ، وصدقوا فيمـا وع
وترصدوا ألبرز ، فأحسنوا اختيار اهلدف فقد كان مقراً لكثري من شركات النفط الغربية اليت حتتل البالد اقتصادياً وتنهب األموال 

العاملني يف جماهلم من الكفار األمريكان وحلفائهم مث استخدموا أسلوباً مربكاً للوضع األمين اضطر اإلعالم لتناول عمليتهم وعدم 
تم عليهم وأحدثوا قدراً كبرياً من النكاية يف أعداء اهللا مث مل يتورعوا عن دماء اخلونة من جنود الطاغوت الذين باعوا دينهم                       التك

 .بدنياهم وقدموا أرواحهم فداًء للطاغوت والصليب 
ل حكـم املرتـدين    هلم من البقاء يف ظ خري– إن شاء اهللا –لقد ربح هؤالء األبطال وما خسروا ، فحيام يف اجلنان      

       م عن سواء السبيل ، وهي خريوعجـزٍ  وهواٍن هلم من البقاء مع اخلوالف والقعدة يف ذلٍّالذين يفتنون الناس عن الدين ويضلو  
عن قول كلمة احلق حيث أضحى املوحد يستخفي بإميانه وكفره بالطاغوت حىت ال يرى بني الناس تكفريياً ، وهي خري هلم من                      

دنيا والتمتع باملال واألهل والولد بينما جيزر املسلمون يف أندونيسيا وتايالند ، ويقتلون كل يـوم يف فلـسطني ،                  الركون إىل ال  
 .وتصورهم بغايا الروم عرايا يف سجون العراق 

اء يذكرونين بالشهداء األربعة الذين فجروا األمريكان يف العليا ، ويذكرونين بـشهد ) شهداء ينبع  (  هؤالء األبطال    إنَّ
جدة الذين منهم أربعة من املطلوبني ، فكلهم أبناء هذه اجلزيرة املباركة عرفوا احلق فاتبعوه ، وأنفوا الذل وعـافوه ، وفتحـوا                    

 .الطريق أمامهم للسالكني ممن يريد احلياة اآلخرة وكرامتها 
بية شجاعة مهما قل عـددهم ، وال يـستقلوا   إنين أدعو شباب األمة إىل االقتداء ؤالء األبطال ، واإلقدام على اجلهاد بنفوس أ  

أعماهلم فسيبارك اهللا فيها ، ولكين أحث الشباب على اإلعداد والتجهيز الذي ال بد منه ، واحلرص على التنظيم والتخطـيط ،                      
در املستطاع ، والبعد عنها قاحملرمة وحسن اختيار األهداف واألوقات ، وعلى إتقان العمل ، واحلرص على دماء املسلمني الغالية 

 . وليخلصوا عملهم هللا وليجتهدوا يف اتباع السنة عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً 
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 املرتدة يف احلرب األخـرية علـى     اعترف مسؤولون أمريكان وسعوديون باخلدمات اليت قدمتها احلكومة السعودية         •
.. إننا حلفاء ": افات ما أدىل به بندر بن سلطان السفري السعودي يف أمريكا حيث قال العراق ، وكان أبرز تلك االعتر

كبار قادة   أحد(  اجلنرال مايكل موسلي     أما " األمريكان بالطريقة اليت كانت ضرورية هلم وهذه هي احلقيقة         وساعدنا
" رفقاء رائعون "السعوديني بأم    صففقد و  ) القوات اجلوية األمريكية والذي كان من مهندسي خطة اهلجوم اجلوي         

وطائرات التجـسس   رسلنا الطائرات والصهاريجألقد قمنا بإدارة مركز القيادة يف السعودية و: "  يف هذا الصدد    قالو
ات أطلقـت رغـم   هذه التصرحيو ،  "ودعمهم ونصائحهم حنن نقدر ونثمن لطفهم وتعاوم وقيادم ... من هناك
 إىل حتسني صورة السعودية أمام الشارع األمريكي الذي تغريت نظرته للسعوديني بعـد           ضمن برنامج يسعى   خطورا

أحداث احلادي عشر من سبتمرب باعتبار أن مخسة عشر من املنفذين كانوا من ذلك البلد فاضطرت احلكومة السعودية                  
!! بعد عن دعم مثل هذه األعمـال     إىل االستماتة يف إقناع األمريكيني بأن هذا التصرف ال ميثلهم وأم بعيدون كل ال             

وال ) السديريني جناح ( بندر بن سلطان ويعمل حلساب :  واجتهد يف إعداد مثل هذه الربامج التسويقية طرفان األول     
 .عادل اجلبري ويعمل حلساب عبداهللا بن عبد العزيز ومن انضم إليه من األمراء : سيما والده ، والثاين 

علومات ليست جديدة على العقالء الذين يعرفون احلقائق وإمنا تستمد هذه التصرحيات أمهيتها إن هذه امل: بقي أن يقال 
من أن اادلني عن الطواغيت ال يستطيعون إنكارها وبالتايل يثبت للجميع ردة حكومة طواغيتهم وعمالتهم للكفـار                 

 . وليحىي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وخيانتهم لألمة
 تضمن ذكراً لبعض التفاصيل للمساعدات اليت قدمتها احلكومة السعودية           تقريراً خاصاً  خدمة اسوشييتد برس  نشرت   •

حترك ثالمثائة طائرة يف طلعات خمتلفة من القواعد السعودية يف اخلرج ومطار تبوك : املرتدة يف احلرب على العراق ومنها 
حملروقات بقيمة خمفضة جداً ، ومنها أن اجلزء األساسي من توجيـه          وعرعر املدنيني ، ومنها تزويد القوات األمريكية با       

 نفذ من أرض اجلزيرة ، ومنها أن اآلالف من القوات اخلاصة األمريكية انطلقت من أراضي                اجلوية ضد العراق  املعركة  
ألراضـي   مبرور صواريخ كروز يف السماء السعودية حيث سقط بعضها علـى ا       وامسح يني السعود اجلزيرة ، ومنها أن   

  .السعودية باخلطأ
وقد انتشرت كل هذه األخبار يف الفترة القريبة املاضية ضمن أنباء حتدثت عن التعاون الوثيق بني احلكومتني السعودية                  
واألمريكية واليت كان من مظاهره السيما يف حرب العراق علم بندر بن سلطان مبوعد احلرب قبل أي دولة باسـتثناء                   

كد مثل هذه األخبار والتقارير ما افتخرت به احلكومة السعودية عرب إعالمها الفاسد حيث أعلنت               إسرائيل طبعاً ، ويؤ   
بكل جباحة إشادة وزارة اخلارجية األمريكية جبهود احلكومة السعودية املرتدة يف جمال مكافحـة اإلرهـاب داخليـاً                  

 حرب أمريكا إمنا هي على اإلسالم واملسلمني ومعلوم بشكل واضح أن!! ) ونص على أفغانستان والعراق  ( وخارجياً 
 . وااهدين



 

 ٥ 

ب فيه  كذّ  – نصره اهللا     – صدر تسجيل صويت جديد أليب مصعب الزرقاوي أمري مجاعة التوحيد واجلهاد بالعراق            •
ادعاءات احلكومة األردنية املرتدة بأن ااهدين خططوا هلجوم كيماوي كان سيبيد عشرات اآلالف مـن املـسلمني                 

   ن أبو مصعب يف التسجيل الذي استغرق سبع دقائق أن اهلجوم كان قد استهدف مبىن حسب زعم احلكومة العميلة وبي
املخابرات األردنية ارمة دون أن يكون ذلك بالسالح الكيماوي الذي يتعدى ضرره ، وعرض أبو مصعب األسباب                 

هللا وجتاه املسلمني يف فلسطني والعراق وتعاوا التـام مـع           الشرعية هلذه العملية وجرائم احلكومة األردنية جتاه شرع ا        
أمريكا وختصيصها سجوا خلدمة أمريكا وسجن ااهدين من شىت أحناء العامل  حىت أصبحت األردن غوانتناموا العرب 

 .وختم أبو مصعب خطابه بالتعهد باالستمرار يف اجلهاد يف سبيل اهللا 
 بالدهاستمرار االامات األمريكية ل انزعاجه من  الفيصل يف حماضرة له بنيويوركأبدى وزير اخلارجية السعودي سعود •

 ومنعها من االمتداد يف العامل     قدرة على القيام حبرب ضد القاعدة     وأكد أن السعودية هي البلد األكثر        ، بشأن اإلرهاب 
 ، ويعكس   نيا غريه يف الدنيا قبل اآلخرة      ، وهذا التصريح يعكس منوذجاً للحسرة اليت يالقيها من باع دينه بد            اإلسالمي

  .مدى االبتزاز الذي يتعرض له هؤالء الطواغيت من قبل أسيادهم األمريكيني
 حسب بعـض    – أدى إىل مقتل أكثر من ثالثني شخصاً         وقع انفجار ضخم يف مبىن قوات الطوارئ مبدينة الرياض         •

بيث حامي شرك الرافضة يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه            معظمهم من املنتسبني إىل هذا اجلهاز ارم اخل        -املصادر  
 يذكر أن اإلعالم السعودي حاول التكتم علـى         واليهود ومصاحلهم يف جزيرة العرب      ر خلدمة أمريكا    وسلم واملسخ ،

 طفلـة نتائج هذه العملية الناجحة بتعمد إبراز صور وأمساء من ليس مستهدفاً يف هذه العملية أو من سقط عرضـاً كال    
 ممن قتلوا يف هذه العملية من قوات الطوارئ ولكن  كثٍرييف حني حاول إخفاء أمساء وصور ووظائف وعدد    ،   رمحها اهللا 

يأىب اهللا إال أن يفضحهم حيث نشر يف الصحف احمللية صور عديدة ألفراد جهاز الطوارئ وهم بلباسهم العسكري يف                   
 اجلهاز بعد احلدث مباشرة يف لقاء عابر مع قناة اإلخبارية بأن كثرياً من كما صرح أحد املنتسبني إىل هذا، املستشفيات 

زمالئه راحوا ضحية احلادث ، كما مل تستطع وسائل اإلعالم التصريح حبقيقة دور العقيد عبد الرمحن الصاحل ووظيفته                  
 .يف أجهزة األمن 

إدارات مهمة ومؤثرة يف حرب اجلهاد يف جزيرة  يضم – كما يذكر بعض املطلعني –اجلدير بالذكر أن املبىن املستهدف 
العرب ، ويشتمل على كامريات مراقبة ، وإرشيف ضخم للمعلومات واألدلة اجلنائية ويتردد عليه باسـتمرار كبـار                  

اللـواء  هو مقر عمـل  قيادات األجهزة األمنية اليت تنسق فيما بينها لعمليات املدامهة واملطاردة واحلصار للمجاهدين و           
 بأن جهود احلكومة املرتدة يف حرب ااهدين تتم بتنسيق عاٍل بني قوات الطـوارئ ،                 مروان صبحي ، علماً    اخلبيث

 فكلـها تـشترك يف التخطـيط    وإدارة املـرور وقوات األمن اخلاصة ، واالستخبارات واملباحث العامة ، والشرطة ،   
لرابع الذي صدر وتناقلته وسائل اإلعالم العاملية تبنيها ، وقد أعلنت كتائب احلرمني يف بياا ا       للمواجهات مع ااهدين    

 .عرفة باملكان املستهدف م سابق ترصد وعنللعملية وأا قامت ا 
 بعد سنوات طويلة قضاها يف اجلهاد يف سبيل اهللا استغرقت           استشهد يف الشيشان القائد أبو الوليد الغامدي رمحه اهللا         •

جنا وسياسياً بارعاً وقد    الشيشان ، وقد كان أبو الوليد قائداً شجاعاً         طاجكستان و نصف عمره تقريباً بني أفغانستان و     
مراراً من القتل حىت أتاه أجله احملتوم ليضرب مثالً للشباب املتطلع إىل نصر الدين وإىل العزة والكرامة بأن هـذا هـو                   

 .نعيمالطريق فبادروا إليه ، نسأل اهللا أن يرفع درجته ويعلي مرتلته يف جنات ال



 

 ٦ 

 جراء وقوع الكثري منهم قتلـى       تعيش عوائل وأمهات وزوجات العسكريني يف حكومة آل سلول املرتدة قلقاً بالغاً            •
وجرحى يف املواجهات القائمة بينهم وبني ااهدين ، والقصص يف هذا الصدد كثرية يتناقلها الناس منها أن أم أحـد                    

 هاتفها اجلوال منذ أن خيرج ولدها للمواجهة إىل أن يرجع ، وأمـا              أفراد قوة الطوارئ تبقى باكية مهمومة يدها على       
 تقـول  إن جنوت هذه املرة فلن تنجو يف املرة القادمة و       : اآلخر فقد طلبت منه زوجته االستقالة من وظيفته وقالت له           

ضحايا يف صفوف صاب به حني يصل إىل مسعي وقوع أُال تتصورين حجم األمل الذي «: الثالثة جلريدة الشرق األوسط 
، وكل ما أفعله هو أن أهرع إىل هاتفي النقال ألنتقل من رقم إىل  العسكريني يف حادث انفجار أو مواجهات عسكرية     

، لكن الشعور بـالقلق علـيهم    ، وبعدها أبدا بالسؤال عن زمالئهم يف العمل رقم آخر من أرقامهم لالطمئنان عليهم  
وغري ذلك كثري من القصص اليت حدثت وسط أنبـاء عـن             » صبح مالزما يل  ى أوالدهم ىف ظل األزمة احلالية أ      وعل

استقاالت كثرية يف صفوف العسكريني ، ومثل هذا اخلوف والقلق واألمل الذي يعيشونه قليل جداً يف جنب ما ينتظـر     
هم اهللا من هـذا     هؤالء العسكريني يف اآلخرة من عذاب اهللا حيث حاربوا ااهدين يف سبيله ووالوا أعداءه ، وسيذيق               

 .العذاب يف الدنيا قبل العذاب األكرب لعلهم يرجعون 
 غزوة قاهر الصليبيني  ( لتفجري ميناء البصرة واليت مسيت       نصره اهللا العملية البحرية      تبىن ااهد أبو مصعب الزرقاوي     •

نفطية يف مينـاء العميـق   البوارج ال  استهدف وذكر أبو مصعب يف بيانه أن اهلجوم)الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا     
وميناء البكر اليت تغطيها وحتميها القوات األسترالية حىت هرع رئيس الوزراء األسترايل اخلبيث إىل مكان احلدث لريى ما 

 ،" املفاجئة "بـ  هذه الزيارة وصفت؛ إال أن بعض القنوات الفضائية "!!زيادة تفقدية غري معلنة"حل بقواته مدعياً أا   
  .الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا ونصر أبا مصعب وااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكانتقبل اهللا 

 يف مواجهة شرسة حشدت هلا القوات        مخسة من ااهدين يف مدينة جدة      ٤/٣-٣استشهد يومي اخلميس واجلمعة      •
ن مقتل مثانية وإصابة    الطاغوتية قوات ضخمة متعددة واستخدمت الغازات املسيلة للدموع وأسفرت هذه املواجهات ع           

 . آخرين من جنود الطاغوت ومت التكتم على هذه اخلسائر 
مـن  ) أمحد الفضلي ومصطفى املباركي وطالل عنربي وخالـد القرشـي   ( وقد كان أربعة من هؤالء الشهداء وهم      

من خرية املوحـدين    املطلوبني يف قائمة الشرف والكرامة اليت أعلنتها احلكومة السعودية قبل أشهر وضمت أمساء عدد               
 ، وقـد    وشجعان ااهدين وليس هلم ذنب إال توحيد اهللا واجلهاد يف سبيله ومعاداة أمريكا واملطالبة بتحكيم الشريعة               

 مصطفى مباركي بعد إعالن امسه ضمن املطلوبني – بإذن اهللا –دها بياناً للشهيد اعدأحد أيف ) صوت اجلهاد ( نشرت 
 . نا وأن حييي مبقتلهم قلوب القاعدين، نسأل اهللا أن يتقبل إخوان

 قادة حركة طالبان شرح فيها أوضاع اإلمارة اإلسالمية وما           أحد أجرت قناة اجلزيرة لقاء مع املال داد اهللا نصره اهللا          •
 وصلت إليه يف عامها الثالث من الغزو األمريكي من االمتداد والتوسع وإاك القوات األمريكية وكان املال داد اهللا قد                  

 منطقة يف جنوب وجنـوب غـرب        ٢٦صرح يف وقت سابق لوسائل اإلعالم بأن ااهدين استطاعوا السيطرة على            
أن العمليات العسكرية اليت يقودها اجليش األمريكي قد أخفقت بشكل ذريع يف النيل من عناصر     أفغانستان وأكد على    
 .طالبان يف تلك املناطق
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 ، فحيث عرضت صورته يف ذلك الـشريط         ةدر الرياض ولكن بطريقة غبي    استفاد نايف بن عبد العزيز من شريط ب        •
متأثراً من اهلجوم على جممع احمليا ومرتعجاً بشكل واضح أراد هذه املرة أن يظهر التجلد والشكيمة يف لقاءاته املصورة                   

للسخرية بينما  ومثري  بعد تفجري مبىن الطوارئ يف الرياض األسبوع قبل املاضي فتصنع الضحك والتبسم بشكل مزري               
نفس الشجاعة والصمود والتحدي كلها تقتضي الظهور مبظهر اتزان ورباطة جأش بعيداً عن االزامية وعن اجلنون يف                 

أن التفجري مل يقع يف : األول : وقت ، إال أن البعض يرى أن سرور نايف بالتفجري حقيقي وغري مصطنع ألحد سببني ال
أنه مل يكن استهدافاً لألسياد     : ، الثاين   كما كان ينتظره ويتوقعه كل يوم       الذي يسكن فيه    وزارة الداخلية أو يف قصره      

الغربيني وبالتايل فقد تفادى إحراجاً كبرياً أمام الضغوط اخلارجية وهذا السبب صرح به نايف يف لقاءاته حيث ذكر أن    
أهم عنده من دمـاء  ) األمريكان وما واالهم ( عنده هذا التفجري ليس أهم عنده من تفجري احمليا مبعىن أن دماء األسياد        

 ) . اجلنود والضباط ( العبيد 
 هاجم فيها أربعة من ااهدين عدداً       وقع يف مدينة ينبع على الساحل الغريب من جزيرة العرب عملية بطولية ناجحة             •

كام املرتدين وقد استغرقت املعركـة      من الصليبيني العاملني يف جمال النفط الذي يتواطأ على سرقته األمريكيون مع احل            
 ساعات صال فيها ااهدون وجالوا يف أحناء املدينة وسحلوا جثة أحد األمريكيني بعد ربطها بالسيارة                مخسأكثر من   

والتجول ا يف شوارع املدينة ، وقد نتج عن العملية استشهاد منفذيها ومقتل ستة غربيني وعدد من اجلنود والضباط يف 
علماً أنَّ هذه حصيلة ما أُعلن رمسياً ويف ألمين وإصابة عدد آخر من الغربيني وقرابة العشرين من جنود الطاغوت اجلهاز ا

 . وكاالت األنباء 
وتعد هذه العملية عملية نوعية وناجحة برع الشهداء رمحهم اهللا يف تنفيذها ، ومرغت أنف احلكومة السلولية يف التراب 

 .ن قتلوا قبل العملية بعشرة بأيامل مكان ال سيما شهداء احلجاز اخلمسة الذيوأخذت بثأر املسلمني يف ك
هذا وقد كان أبو هاجر عبد العزيز املقرن أحد القادة امليدانيني يف اجلزيرة تلقى وعوداً من عدد من اخلاليـا اجلهاديـة       

م نسأل اهللا أن يبارك يف اجلهود وأن ينصر العاملة يف مناطق خمتلفة من اجلزيرة بتصعيد العمليات اجلهادية خالل هذا العا
 .ااهدين يف سبيله 

 الرخيص والتلبـيس علـى النـاس        استمرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة اإلعالم يف أسلوب الدجل          •
مستفيدة من األبواق اجلاهزة من الصحفيني وعلماء السوء واإلعالميني لتشويه احلركة اجلهادية ففي تفجري مبىن               

 التفجري وقع يف مبىن املرور مع أن وزير الداخلية صرح بـأن             ت الطوارئ سعى النظام إلعطاء االنطباع بأنَّ      قوا
مبىن الطوارئ كان مستهدفاً يف التفجري وهذا ما جتاهلته بيانات وزارة الداخلية املتعـددة ، ويف عمليـة ينبـع             

 االعتداء على املواطنني بينما احلقيقة اليت انتشرت        املباركة حاولت تصوير العملية على أا قتل ملطلوبني حاولوا        
 أن العملية كانت استهدافاً لغربيني وحققت أهدافها وأسـفرت  – وهللا احلمد -يف مجيع وسائل اإلعالم العاملية     

عن استشهاد ااهدين الذين مل تستطع السلطات حتديد هويتهم مع أا زعمت أم من املطلوبني أمنيا قبل أن                  
هم وما ذاك إال ألن كل من يقف يف وجه هذه احلكومة املرتدة وجياهد يف سبيل اهللا فهو مطلوب لـديها                     تعرف

باعتبار أن التمسك باإلسالم جرمية يف هذا الزمان ، كما أخفت ما حدث من سحل األمريكان يف شوارع ينبع                   
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ا يف اإلسالم إال أن هلا حاالت جتوز فيها بل ونفته رمسياً خوفاً من غضبة أمريكا عليها ومعلوم أن املثلة منهي عنه    
 .مفصلة يف مظاا من البحوث العلمية 

 يف أوضاع مشينة خملة بـاألدب والكرامـة         العراقينينشرت وسائل إعالمية غربية صوراً لعدد من السجناء          •
 هذه الصور أجربوا عليها من قبل السجانني من أفراد اجليش األمريكي يف سجن أبو غريب يف بغداد ، وقد مرت

كغريها مما هو أشد على النفوس وأعظم يف شرع اهللا وأذهب للحقوق دون أن حترك يف النفوس محية أو تستثري                    
خنوة لدى املسلمني بعد أن عكست هذه الصور مدى الدناءة واخلسة اليت يتميز ا أدعياء احلضارة األمريكان ،                  

 السجون العربية حيث تعد السجون من أقذر األمـاكن          واليت ورثها منهم أذنام من الطواغيت وجالديهم يف       
 وأكثرها احتواًء ملظاهر الكفر واإلجرام 

أن هذا األمر رغم فضاعته وهولة مل يسمع فيه من العلماء الذين تكلموا على مـصاب                ومن العجيب يف األمر     
حـىت أن  ..  أزمـاٍن غـابرة   الرافضة يف العراق أي بياٍن أو تعريج ، وكأن الصور تلك لبالد غري مسلمة أو يف    

وال عجب فإنَّ محزة ال بواكي له       .. الصحف الغربية والغربيون قد تناولوا املوضوع أكثر من تناول املسلمني له            
 مذكرة توبيخ لألشخاص    –بعد أن وعد بعقوبة من قام بتلك األعمال املشينة           -، وقد أصدر اجليش األمريكي      

وهذا مما يؤكد أن الغرب واألمريكان ال يعرفون أي لغـة إال لغـة             يكي ،   املتورطني الذين هم من اجليش األمر     
  ..السالح واجلهاد والتفجريات والسحل 

ويف هذا الصدد ذكرت مصادر موثوقة بعض الوقائع الفظيعة احلاصلة يف سجون آل سلول ومنها ما قام به اللواء 
مل تعـد   يف حادثة قريبة    ) يقول الظاملون علواً كبرياً     تعاىل اهللا عما    (  من سب اهللا     ؛يف سجن جدة    ) الزقزوق  (

 .، نعوذ باهللا من اخلذالن سراً على من يتابع أمر األسرى من ااهدين 
 





إن شاء اهللا

  إىل جريحإىل جريحرسالة رسالة 
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من اعتقد أن أحدا يسعه اخلروج عن شريعة حممد  
ً

من اعتقد أن أحدا يسعه اخلروج عن شريعة حممد 
ً

 صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم


والسالم على رسوله   احلمد هللا ، والصالة     

 :اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه ، أما بعد
فقد أكمل اهللا عز وجل لنا الدين وأمت النعمة ، وكان الدين            
عنده اإلسالم فمن ابتغى غريه دينا مل يقبل منـه وهـو يف             

 .اآلخرة من اخلاسرين
 اعتقاد: ومن النواقض االعتقادية اليت تخرج العبد من امللَّة         

أن أحدا من البشر يسعه أن خيرج عن شرع خامت النبـيني            
 إىل شريعِة غريه من األنبياء      وسيد األولني واآلخرين ، سواءً    

من الشرائع املنسوخة ، أو اتباع ما وضعه البشر من القوانني 
 .أو أماله اهلوى وإبليس اللعني

وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب هذا الناقض  
من اعتقد أن بعض الناس يسعه      :  التاسع   الناقض: "فقال  

اخلروج عن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسـلم ، كمـا          
اخلروج عن شريعة موسى عليه الـسالم ،   اخلضر وسع

 ". فهو كافر
والذي يعتقد أن من الناس من يسعه اخلروج عن          

، يلزمه تكـذيب الـنيب   صلى اهللا عليه وسلم   شريعة حممد   
موم رسالته ، وتكذيب اهللا عـز       صلى اهللا عليه وسلم يف ع     

وجل يف خربه بإرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس           
كافَّة ، وجحود أوامر اهللا عز وجل باتباع الشريعة والدين          

ومن يبتغ غري اإلسالم دينا      : كافَّة ، قال اهللا عز وجل       
  فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

ث مقـاالت كفريـة     ويدخل يف هذا الناقض ثال    
 :مشهورة

من يعتقد أنـه جيـوز لليهـود         : املقالة األوىل  
والنصارى أو بعضهم أن يبقوا على أديام بعد بعثة حممد           
صلى اهللا عليه وسلم ، أو أم ال يكفـرون إن مل يتبعـوا              
حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا القول كفر صـريح ال            

:  اهللا عليـه وسـلم       مرية فيه ، وقد قال أكرم اخللق صلى       
والذي نفسي بيده ال يسمع يب يهودي وال نـصراين مث ال     "

 ".يؤمن يب إالَّ كان من أصحاب النار
وقد كان من اليهود والنصارى من يعلنـون وال          

ينكرون إميام بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسـلم وصـحة           
رسالته ، وقد ذكر ذلك ابن القيم عن بعض علماء أهـل            

كل منصف منا يعلم نبوته ، ولكنـهم        : نه قال   الكتاب وأ 
يدعون أن رسالته خاصة بالعرب ، وهذا ال يكفـيهم وال           
خيرجهم من الكفر ، بل إن كان نبيا صادقًا فقد أخرب بعموم 
رسالته وبكفر من مل يتبعه ، وأبـاح دمـاءهم وأمـواهلم            
وأوجب قتالَهم ، وتصديقهم له ببعض رسالته من جـنس          

أفتؤمنون ببعض  كاه اهللا عنهم يف القرآن    كفرهم الذي ح  
 ، وال شك أن الكفر بـبعض         الكتاب وتكفرون ببعض  

الكتاب أو ببعض نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أو بشيء 
مما أخرب به كفر جبميع الكتب والرسل ، ولذلك قـال اهللا            

 ومل يبعث يف وقتهم  كذّبت قوم نوح املرسلني  : تعاىل  
 .وٍح عليه السالمرسول غري ن

من يعتقد أن اخلروج عن بعـض        : املقالة الثانية  
أحكام الشريعة جائز يف العصور املتأخرة ، وأن من اخلطـأ   
األخذ بالشريعة كلها بل ال بد من أن يضاف إليهـا مـا             
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يكملها ، سواء كان ما يريدون تكميل شرع اهللا به مـن            
 .وضعية الكفريةاملذاهب الفكرية العصرية ، أو القوانني ال

أفحكـم   وهذا كفر صريح وابتغاء لغري حكم اجلاهلية        
اجلاهلية يبغون ومن أحـسن مـن اهللا حكمـا لقـوٍم            

والنقص والباطل ال يأيت من قبل كتاب اهللا ودينه         يوقنون
وشرعه ، بل من عقوهلم القاصرة الضعيفة ، أما كتاب اهللا           

 ترتيل من   ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه         فـ
 . حكيم محيد

ومن هؤالء املرتدين من يجـادلون اليـوم عـن           
القوانني الوضعية ، فيدعون أن نظام العمل والعمال الوضعي 
الطاغويت وإن كان مأخوذًا عن الغرب إال أنه ال بد منـه            
حلفظ حقوق العمال ، وأن نظام احملكمة التجارية ضروري         

هم بلسان حالـه ،     ألجل مستجدات العصر ، ويقول بعض     
إن األحكام الشرعية ال تكفـي وال       : وبعض بلسان مقاله    

تفي مبتطلبات العصر ومستجداته ، وهذا كفـر صـريح          
ما فرطنا يف الكتاب من      : وتكذيب هللا عز وجل القائل    

 ، والعجيب أن جيترئ أصحاب هذا الكفر علـى           شيء
ألحكام علوم الشريعة فيحكمون عليها بالنفي وخبلوها من ا       

يف املستجدات ، والنفي ال يكون إال عن علم ، وهـؤالء            
أجهل الناس بشرع اهللا ، وأبعدهم عن معرفـة األحكـام           
وأدلتها وقواعدها واستنباطاا ، ومع ذلك فهم حيكمـون         
بقوانني موضوعة منذ مئات السنني ومل يغري فيها شيء إال          

نني ما ال يذكر ، وال يرون أن العصر جتاوز هـذه القـوا            
فيبحثون هلا عن بديل ، بل ال يريدون هلـا بـديالً ، وال              
يبحثون عن كفٍر سواها ، وما ذاك إال تلبـيس عـدو اهللا             

 .إبليس على أوليائه
ومن يقول ذه املقالة ممن حيكم ـذه القـوانني           

الكفر العملي مبا حيكم بـه مـن        : الوضعية جيمع كفرين    
 باسـتحالله للكفـر    القوانني الكفرية ، والكفر االعتقادي    

قال حممد بـن عبـد      الشيخ  وجتويزه له ودفاعه عنه ، وقد       

وكذلك نكفِّر من زين الشرك وأقـام       : رمحه اهللا   الوهاب  
الشبهة الباطلة على إباحته ، وكفر من يستحل احلكم بغري          

 .ما أنزل اهللا مما ينازع فيه حتى املرجئة
صـة ، أو    من يعتقد أنه جيوز للخا     : املقالة الثالثة  

لألولياء اخلروج عن الشريعة اليت جاء ا حممد صـلى اهللا           
عليه وسلم ، والعمل مبا يسمونه احلقيقة ، وجيعلون الشريعة  
مبرتلة القشر واحلقيقة مبرتلة اللُّب ، وهؤالء غالة الـصوفية          

 .وهم الذين يستدلون بفعل اخلضر مع موسى
تضيه واستدالهلم هو بأن اخلضر تصرف بغري ما يق        

فقتل الصيب ، وخرق سفينةَ من أحسن إليه        : ظاهر الشرع   
، وكان فعله يف الظاهر منكرا ، ويف الباطن عني حكم اهللا ، 
ومل يلتزم اخلضر شريعة موسى اليت تقتضي منعه من قتـل           
النفس وختريب السفينة ، وال استمع إىل إنكار موسى عليه          

بغري نفس لقـد    أقتلت نفسا زكيةً     : السالم حني قال    
أخرقتها لتغرق   :  ، وقال يف خرق السفينة        شيئًا نكرا 

 . أهلها لقد جئت شيئًا إمرا
وهذا استدالل باطل ؛ فاخلضر أوالً كان أعلم من          

موسى كما يف الصحيحني من حديث أيب بن كعب عـن           
أن موسى وعظ الناس ، فذكر      : النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 سأل موسى أي الناس أعلم؟ قال أنا        احلديث وفيه أن رجالً   
أن عبدا  : ، فعتب اهللا عليه أن مل يرد العلم إليه فأوحى إليه            

 .من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك
وما فعله اخلضر مما أنكره موسى كان لدى اخلضر       

فيه زيادة علم ، فإذا قيل إن العلم الذي اختص به اخلـضر             
 كان من يدعي ذلك العلـم    هو علم احلقيقة كما يدعون ،     

من أوليائهم وممخرقيهم مقدما نفسه على موسى يف العلم         
ألن موسى مل يكن يعلم ما علمه اخلضر ، وإن أُريد علـم             
الشريعة فليس فيه حجة هلم يف التفريق بني احلقيقة والشريعة 

 .وادعاء أن فعل اخلضر جرى على علم احلقيقة
 :لقصة ثالثة أنواعوما فعله اخلضر مما جاء يف ا 
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ما ظاهره أنه جائز ال حيرم ، وباطنه أنـه      : األول   
عمل صاحل ، وهو بناء اجلدار ألن بناء اجلدار ولو مل يكـن   
حتته كرت ألحد جائز مباح ، وإمنا استنكر موسى ارتكابـه           

 .لتلك املشقة بال أجرة ، ممن ال يستحق التربع له بذلك
بب استثنائه مـن  ما ظاهره أنه حمرم ، وس     : الثاين   

التحرمي داخل يف علوم البشر غري األنبياء ، فيمكن أن يفعله          
النيب وغري النيب ، وهو خرق السفينة ، فلو أن رجالً علـم             
عن ملك ظامل يغصب السفن ، جاز له أن يعيب سـفينة            
غريه الستنقاذها ، وإمنا استنكار موسى ألنه مل يعلم سبب          

 .االستثناء
ره أنه حمرم ، وسبب استثنائه من       ما ظاه : الثالث   

التحرمي مما ال يعرف إال بالوحي ، وهو قتل الصيب ، فـال             
يمكن أن يعرف أحد أن ذلك الصيب سـيكفر وتكـون           
مفسدة بقائه أعظم من مفسدة قتله ، وأن اهللا سيبدل أبويه           
خريا منه إال بوحي من اهللا عز وجل ، فهو حكم شـرعي             

ل به إال األنبياء ، وقد يوحي صحيح ولكن ال يمكن أن يعم
 .اهللا إىل نيب من األنبياء بسبب إباحة القتل دون اآلخر

والعلة يف القتل يف مجيع الصور الثالث اليت فعلها          
اخلضر علة صحيحة جتري على أحكام الشريعة املعروفة ،         
والفرق إمنا هو يف زيادة معرفة بالواقع أو بالغيب املستقبل          

ضر ، ومع ذلك فلم يسكت اخلضر عـن         لدى نيب اهللا اخل   
فإن اتبعتين فال    : ذلك ويكتمه عن موسى ، بل قال له         

فأخربه قبل    تسألين عن شيء حىت أُحدث لك منه ذكرا       
أن يفعل ما فعل أنه سيبين له األمر ويوضـح لـه العلـل             

 .واألحكام
ولو أن رجالً فعل ما فعله نيب اهللا اخلضر مث علـم           

ح ملا فعله سقط عنه الضمان ، بل واسـتحق          منه سبب مبي  
الشكر والثواب على فعله ، بشرط أن يكون ذلك مما يمكن 
إثباته بالبينة يف حق عامة الناس أما األنبياء فهم لـصدقهم           

 .مستغنون عن البينات
فأين هذا مما يرتكبه زنادقة التصوف من ركـوب      

 أن تباح   الفروج احملرمة ، وارتكاب احملرمات اليت ال يمكن       
مث مع ذلك ال يظهرون علةً تبيح ما فعلوه وال جوابا عمـا             

 !ينتهكون من حدود اهللا؟
واملقاالت الثالث سواء يف الكفر وقد ظهرت كل         

مقالة يف عصر ، وابتلي بكل فتنٍة وردة أقوام ، نـسأل اهللا             
الثبات على احلق واهلدى والتوحيد واجلهاد حىت نلقـاه ،          

 .حلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن ا
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  إنا هاهنا قاعدونإنا هاهنا قاعدون.. .. اذهب أنت وربك فقاتال اذهب أنت وربك فقاتال 


يقال أحياناً أن األمة إمنا تفتقد قائداً يقودها   
إىل العز والكرامة ، ويسوسها بشرع اهللا لتنقاد ألحكام امللة    

فاألمـة حتتـاج إىل قـادة       ..، وهذا احلصر غري صحيح      
يستثريوا ويوجهوا ويقودوا بال شك لكن ليس هذا هو      
السبب الوحيد بدليل وجود قادة وساسة كثر يف عاملنا اليوم   
يستنهضون األمة وحيثوا على اجلهاد واالجتهاد ومع ذلك        
تبقى األمة متثاقلة إىل الدنيا متباطئة اخلطى عن سلوك سبل          

األمة وضتها  السالم فثمة أسباب أخرى كثرية حتول بني        
من أبرزها املرض الذي ترسخ يف األمة بسبب طول عهدها          

به وإلفتها له أال وهو الذل ومثله اليأس من         
روح اهللا ومثله ضعف اليقني بنـصرة اهللا        
ومثله التواكل وغري ذلك مـن األسـباب        

تعبث بقلوب املسلمني وتؤخر    املعنوية اليت   
 .نصرهم

والذل والتواكل مرضان مرتبطان    
ضهما يف قصة بين إسرائيل فهـم ملـا         ببع

استحكم الذل يف واقعهم وتغلغل يف قلوم       
أبوا اجلهاد يف سبيل اهللا مع أن أفضل اخللق         
يف وقته كان بني أظهرهم بل ويف مقدمتهم        
فأي قائد يرجونه أفضل من موسى عليـه        

إذن اخللل كـان يف     ..ال أحد   ! السالم ؟ 
أنفسهم وواقعهم ، ومهما وجـد بينـهم        

ضل الناس وأتقاهم وأشجعهم فلن يكون      أف
ذلك كفيالً بتحركهم وقيـامهم بواجبـهم الـشرعي يف          
التمسك بالتوحيد والدعوة إليه واجلهـاد يف سـبيل اهللا ،           

ِإنَّ ِفيها قَومـاً      :ولذلك قالوا لنبيهم يف خذالن عجيب       
نْ يخرجـوا   جباِرين وِإنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا ِمنها فَإِ       

يا موسى ِإنا لَن   :ومرة أخرى قالوا   ِمنها فَِإنا داِخلُونَ
ندخلَها أَبداً ما داموا ِفيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنـا           

 .  هاهنا قَاِعدونَ
وكذلك املأل من بين إسرائيل من بعد موسى ملـا          

تار هلم ملكا يقاتلون معه يف سـبيل اهللا         طالبوا نبيهم بأن خي   
فَلَما كُِتب علَيِهم    : نكصوا على أعقام وقال اهللا عنهم       

     و مها ِإلَّا قَِليالً ِمنلَّووالُ تالِْقت  ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّه  )البقرة :
 )٢٤٦من اآلية

: (( لم وكذلك هذه األمة قال عنها النيب صلى اهللا عليه وس    
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القـذة       
بالقذة حىت لو دخلـوا جحـر ضـب         

يا رسول اهللا ، اليهود : لدخلتموه ، قالوا   
فمن مث ال   )) فمن ؟   : والنصارى ؟ قال    

عجب أن جتد هذه األمة وقد أصاا الذل 
قروناً طويلة حىت أصبح وجود القادة فيها  

نـاس  ضعيف التأثري عليها نظراً لتواكل ال 
عليهم وإحساسهم بالعجز والضعف إىل     
حٍد يصعب معه إقنـاعهم خبطـأ هـذا     
اإلحساس أو على األقل املبالغـة فيـه        

 .بشكل خمذل مقعد عن العمل 
وإين أتصور تنظيم القاعدة اليوم     

  مبثابة القائد لألمة     - على سبيل املثال     –
الذي اشتهر خربه وذاع صيته وهو يسعى  

 إىل دعوة األمة للجهاد يف سـبيل اهللا   جاهداً بأفعاله وأقواله  
ويدعوها إىل التفاعل احلي مع قضايا األمة ، وهو قبل ذلك           
يصحح هلا املفاهيم وينري هلا الطريق ويوضح هلـا احملجـة           
ويعرفها أعداءها من هم ؟ ويعرفها واجبها جتاههم ، وكيف 
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يشرح : تقوم بذلك الواجب بأحسن الوسائل وأنفعها لألمة 
 مث يطبقه عملياً ليصنع القدوات املفقودة ويعرض ذلك نظرياً

: التجارب امللموسة ويصيح بأعلى صوته وينادي يف الناس         
         ِفـي فُِسكُمأَنو اِلكُمووا ِبأَماِهدجِثقَاالً ووا ِخفَافاً وِفران

 )٤١:التوبة ( سِبيِل اللَِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       
مث يتقدم أتباعه الصفوف حمققني القول بالفعل وحمرضـني         
للناس على لزوم الطريق ومل يبق إال أن تتحرك األمة بعد أن   

عرفت خالل التجارب اجلهادية الكثرية ،      عرفت كثرياً من    
أا هزمت بسبب ترك الدين واإلعراض عنه ، وأن احلل هو 

ذ الـشرك  يف الرجوع إىل الدين وأعظمه حتقيق التوحيد ونب  
بكافة صوره ، ومواالة املؤمنني ومعاداة الكـافرين ، وأن          
هذه األنظمة اليت حتكم العامل اإلسالمي ما هـي إال أدوات      
للعدو الكافر يتستر ا حلرب اإلسالم ، وعرفت األمة أيضاً       
أن اجلهاد ممكن ومؤثر بشكل كبري ، وعرفت أشياء كثرية          

قوا ما عاهدوا اهللا    مل تكن لتعرفها لوال تضحيات رجال صد      

عليه وأخذوا على عاتقهم النصح لألمـة واالجتـهاد يف          
 : إقناعها باجلهاد كحال ذينك الرجلني يف بين إسرائيل          

قَالَ رجالِن ِمن الَِّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيِهمـا ادخلُـوا           
ِلبونَ وعلَى اللَِّه فَتوكَّلُوا علَيِهم الْباب فَِإذَا دخلْتموه فَِإنكُم غَا 

ِمِننيؤم متِإنْ كُن )٢٣:املائدة ( 
بعد هذا أجدين أسأل كل من كان له قلب مـن             

ماذا تنتظر ؟ هل تنتظر القاعدة أو غريها مـن          : املوحدين  
ااهدين ليقوموا باملهمة نيابة عنك وعن األمة ؟ أريـد أن         

ى حال سوي ؟ أريدك إذا      تعرف أيها القاعد أنك لست عل     
قرأت تلك اآليات من سورة املائدة وقصة بين إسـرائيل مث           
امتأل قلبك بغضاً للقوم الفاسقني الذين ى اهللا نبيه عـن            
األسى عليهم أريدك أن حتذر من مشاتهم وتفيـق مـن           
سكرتك وتعود إىل ربك وتقلع عن ذنبك لتجاهد يف سبيل          

 .اهللا عسى أن تكون من املفلحني

 

 
 

 

 ؛ حكمه كحكـم      مشاققٍ  ، أو من أناملِ     منافقٍ  باكستان من يدِ    أرضِ  فوق  غادرٍ إنَّ القتل برصاصةِ  
 كابل وعلى ذرى اهلندكوش ، وهو نفس احلكـم الـشرعي    يف أرِض روسيٍ  من يدِ   برصاصةٍ املوِت

 شيوعي   شيوعي يف باكستان ، ورصاصةِ      بني رصاصةِ   يف فلسطني ، وال فرق      يهوديٍ للقتل برصاصةِ 
 شـهادة ،     يف سبيل اهللا والكـلُّ      قتلٌ  أو لألمريكان ، الكلُّ    ليهوِد ل  عميلٍ يف أفغانستان ، ورصاصةِ   

 رفعةٌ وجمد وسؤدد يف دنيا الناس وإن شاء اهللا يف املأل األعلى ما دامت النية خالصة ، والعزمية          والكلُّ
منعقدة على بقاء راية اجلهاد مرفوعة ، وعلى مواصلة السري على هذا النـهج الواضـح واجلـادة                  

 .ة املستقيم
  رحمه اهللا عبد اهللا عزامالشيخ

 

 على طريق اجلهاد      إضاءةإضاءةإضاءة



 

 ١٤ 

  رتافات سلولية بعد تفجري الوشمرتافات سلولية بعد تفجري الوشماعاع

 ١أخو من طاع اهللا: مشاركة من األخ 
الذي رافقـه اسـتهداف   بغض النظر عن اخلالف الدائر حول استهداف مقر قوات الطوارئ السلولية العميلة              

وقت ال يزال مبكرا السـتهداف  ، وهل هو من مصلحة الصراع حاليا أم أن ال    ااهدين يف العراق ثالثة مراكز للشرطة العراقية        
 هذه األهداف؟ 

بغض النظر عن كل ذلك وما يتعلق به من مباحث يف الفقه أو السياسة الشرعية ، وبعيدا عن النفسيات املتشنجة اليت                     
ي  بعد حدث تفجري قيادة الطوارئ يف شارع الوشم بالرياض ، ومبنأى عن هذرمة املدهوش الذ               -املعدوم أصالً -فقدت التوازن   

مل يستفق بعد ليعلم ماذا حدث ، ال بد من تسليط الضوء على عدد من األحداث املرافقة واملتولدة عن هذه العملية ، واليت حال            
 .الضجيج الصاخب دون التأمل فيها لدى كثري من املتابعني واملعنيني مبا يدور يف الساحة

 متوقع يف معركتها مع اجلهاد وااهدين ، ففي الوقت          بالنسبة للحكومة السلولية ميثل احلدث تصعيدا غري مسبوق وال        
الذي انشغلت فيه مبطاردة ااهدين املنتمني إىل شبكة القاعدة وحتصني امعات الصليبية ، متكن ااهدون يف كتائب احلرمني                   

اجلهاز ، واليت يفترض أا من تسديد ضربة يف القلب ليس للحكومة فحسب وال جلهاز مكافحة اإلرهاب فقط ، بل لقيادة ذلك 
 .املسؤولة عن حفظ أمن أسيادهم األمريكان ، فأثبتت الضربة فقدانه لألمن ، وفاقد األمن ال يعطيه بطبيعة احلال

إذا كانت احلكومة السلولية تشهد على نفسها بالفشل على مجيع األصعدة ، فإن هذا احلدث أتى ليسجل فشالً جديدا             
ة ، ليثبت متكن فشل جهاز مكافحة اإلرهاب يف مكافحة اإلرهاب ، بل ووصول جمموعات اإلرهاب إىل        يف قائمة الفشل الطويل   

 .قيادة ذلك اجلهاز وتسديد ضربة نوعية إليه
يف هلجة غري مسبوقة من وزير الداخلية الفويسق نايف بن عبد العزيز ، تنازل فجأة عن غطرسته الزائفة وبدأ يف إدراك                     

" سنطارد الشرذمة"، " حنن قادرون"و " سنضرب بيد من حديد"ورقية على حقيقتها ، واستبدل عبارات قدر نفسه وحكومته ال
اإلرهابيون قدرنا وقضاء   : ، ليعزي نفسه وجهاز أمنه املتهافت بعبارات شرعية ويذكرهم باإلميان بالقضاء والقدر ولسان حاله               

 .اهللا علينا وال مفر
سذاجة منقطعة النظري أن نايف بن عبد العزيز ذا رجع إىل اهللا ، وتذكره وآب إليه      ال أظن أن من القراء من سيتوهم ب       

، وظهر ذلك يف ألفاظه ، ليس االختالف مع نايف سابقًا بسبب ألفاظه حسب ، وليست املعركة بني أولياء الرمحن وأوليـاء                      
تويل الكافرين ، وحماربة املؤمنني ، :  بكثري من ذلك الشيطان دائرة على جمرد كلمات يتلفظ ا هذا الطاغوت ، بل املسألة أكرب           

وطمس شعائر الدين ، وإقامة التحالفات اجلاهلية ، واحلكم بالقوانني الوضعية ، وغري ذلك مما مل يتغري منه شعرة بل هو كل يوم       
 .يف ازدياد

                                                
 . مشاركة مرسلة إلى المجلّة عبر البريد  ١

 ـدثمع احلـ



 

 ١٥ 

عون مصر حني أدركه الغرق     ه فر  هذا املوقف دليل على الضعف الذي وصل إليه الطاغوت ، ويذكرنا مبا فعله سلف              إنَّ
وتعرى أمام املأل  ، إن عبد اهللا بن أيب بن سلول كلما انغمس يف النفاق      آمنت أنه ال إال الذي آمنت به بنو إسرائيل         : فقال  

 .احتاج إىل املزيد واملزيد من األقنعة والعبارات الدينية ليغطي سوأته اليت صار يراها القريب والبعيد
هذا الضعف ، واليت لوحظت على هؤالء الطواغيت يف كل موقف مشابه ، زجهم بأصحاب اللحـى                 إن من مظاهر    

املستأجرين ليصنعوا صورة زائفة للدولة ، ما بني داعية أو شيخ يسارع يف مواالة الطواغيت راهبا أو راغبا ، وبني عسكري حيمل 
رض وسائل اإلعالم السلولية يف كل موقف صورة أحد هؤالء حلية ال يتورع أن يدنسها بالوقوف يف صف املشركني ، حني تستع

 .العساكر ، وشد ما تنتابك نوبات الضحك وأنت ترى وقوف الواحد منهم أمام العدسة يف مشهد متثيلي بارٍد إىل حد الغثيان
 صارت كلمـيت    ومل! مل مل يستدعوين إال اآلن؟    : ال أدري كيف ال يتساءل املشايخ الذين يدعوم زرافات ووحدانا           

! لو سأل أحدهم نفسه لوجد أنه تكلم مئات الكلمات يف مئات املسائل ومل ينشر إال هذه الكلمة! مسموعة اليوم ، واليوم فقط؟
هل سألته وسائل اإلعالم عن أمهية كلماته وأجاب ذا اجلواب وأخربهم أا كلها غري مهمة إال هذه الكلمـة؟ أم أن ترتيـب             

أنه هو بذاته شيء غري مهم لدى الطـاغوت إال يف هـذه         : د منهم؟ أم الثالثة وهي اجلواب الذي ال بد منه           األمهية كان باجتها  
 .املسألة حني حيتاجون إىل االستظهار به واالستناد إليه

ن للناس معهـا أن     أليس غريبا أن يضرب مبئات الفتاوى عرض احلائط ، مث يؤتى بفتوى واحدة من الرجل نفسه ليعلَ                
كم أمجعني أكتعني أبصعني أن تستمعوا وتنصوا لفتوى هذا الشيخ لعلكم ترمحون ، وأن الذين ال يأخذون بفتاواه سـالكو                    علي

 !!سبيل ضاللة بريئون من اهللا واهللا بريء منهم
ليس احلديث عن مجاعات كف األيدي ، وبشوت الدعوة السلمية ، الذين مسوا مشايخ صحوة على حـني غفـوة ،                    

قيقة من أشد من فرح باحلدث ، حني يسمي ااهدون هذه العملية غزوة ، ويسميها الطاغوت مصيبة ، يـسميها  فهؤالء يف احل 
هؤالء املشايخ فرصة ، ال يتلفظون ذا حقيقة وإمنا يستقر يف قرارة أنفسهم ، وبالتحديد حيث تستقر عقيدة مصلحة الدعوة اليت 

ية ، كال معاذ اهللا ، بل تستند إىل عقيدة التقية الرافضية ، واألحداث شواهد علـى                 ال تستند إىل قاعدة املصاحل واملفاسد الشرع      
 .هذا

هم يبحثون عن مثل هذه الفرص ليثبتوا الوالء الكامل ملن أوجب اهللا الرباءة الكاملة منه ، وكانوا ممن يقرر ذلك يوما ما 
املستغفلني من فاعلي اخلري ، وهي أنـشط يف تثبيـت عـرش    ، وانظر مثاالً على ذلك قناة اد اليت صبت فيها أموال عشرات    

الطاغوت وحماربة احلق والتلبيس فيه من القناة األوىل وسائر القنوات التابعة آلل سلول ، ولنقل بعبارة أدق إم صاروا سلوليني                    
 .أكثر من آل سلول أنفسهم

 كل عميل على وجه األرض يعمـل مـن ذات     احلقيقة اليت غفلوا عنها حني ينغمسون يف هذا العرض القريب هي أن           
املنطلق الذي ينطلقون منه ، وقليل من العمالء حيب أسياده حمبة صادقة ، بل دوافع العمالء هي ذات الدوافع اليت دفعت هؤالء                      

 لن يطول العمالء اجلدد ، وقد تكون هذه الكلمة ثقيلة على كثري ممن اخنرط يف هذه العمالة ممن يعرف حقيقة آل سلول ، ولكن      
ذلك فما هو إال تأنيب الضمري الذي يوشك أن يطمسه ما يطمس القلب من ظلمات الغفلة والعياذ باهللا ، إال من تاب اهللا عليه                       

 .وجنّاه
أحيانا أتعجب مما يفعل هؤالء من بيع الدين بالدنيا ، واألعجب من ذلك كيف مل يعتربوا باملئات قبلهم ممن فعل فعلتهم 

 . ، فخسروا الدنيا واآلخرةإين بريء منكم ورمى م وراء ظهره: اغوت مث قال هلم الط

 ـدثمع احلـ



 

 ١٦ 

هذه بعض مظاهر بداية االيار التدرجيي من جهة الدولة ، وهي مظاهر غفلة وبالهة وسذاجة ترتل عن املستوى اآلدمي 
ملقال ليس هذا كله ، وإمنـا املقـصود   ، وغري ذلك مما يثري الشفقة يف هذه الدمى اليت استأجرا الدولة ، لكن املقصود يف هذا ا       

 !االعترافات اليت اضطرت الدولة إىل االعتراف ا ضمنيا حتت وطأة التفجري
 لقد اعترفت الدولة بوسائل إعالمها وصحفييها وعمالئها املستأجرين اعترافًا شبه صريح أن قوات              : االعتراف األول  

أن قوات الطوارئ تستحق ما يأتيها وأكثر ، نعم اعترفت بكل ذلك وبأكثر من الطوارئ جمرمة أقبح ما يكون اإلجرام ، اعترفت 
 !!ذلك

إن مل يكن ذلك كذلك ؛ فما الذي يفسر حتاشيهم املستمر لالعتراف بأن التفجري استهدف مبىن قوات الطوارئ؟ بل مل 
ما الذي يفسر أن مجيع وسائل      !  على األقل؟  جتنبوا حبرص شديد أن يعترفوا أن مبىن قوات الطوارئ موجود يف املنطقة املستهدفة            

اإلعالم السلولية جتنبت اإلمياء أو اإلشارة إىل قوات الطوارئ ما عدا كلمة تلفظ ا الطاغوت نايف يف لقاء صحفي حمرج حني                     
 .قال بعد مراودة الصحفي وتكراره السؤال إن التفجري كان قرب مبىن إدارة املرور وإدارة الطوارئ

عتراف من الطاغوت ، جند أن العدسات واألقالم والتسجيالت مل تتناول إال جانب املرور ، ومل تتحدث                 ومع هذا اال  
 !!إال عن الضحايا من املرور ، ومل تتعرض للطوارئ وكأن أجسادهم من حديد فلم يؤثر فيها التفجري

رحى كانوا يرتدون لبـاس   ممن عرضت صورهم من اجل    % ٨٠واملالحظ للحدث يف الساعات األوىل جيد أن أكثر من          
الطوارئ والبقية ال يظهر عليهم اللباس ورمبا عرض اثنان أو ثالثة ممن يلبسون لباس املرور ، وبعد مرور يوم على احلدث مل يبق                       

 !!ال يف اجلرحى وال يف القتلى ، بل وال حىت يف الناجني من التفجري! جلنود الطوارئ أثر
 هم من اهلوان يف أعني أربام الذين عبدوهم من دون اهللا حبيث ال يـستحقون        وهل! هل جنود الطوارئ ال قيمة هلم؟     

حىت العطف عليهم واملقابلة معهم ، وذكر جرحاهم يف اجلرحى وقتالهم يف القتلى؟ حىت اخلسائر يف املباين والسيارات سـلط                    
 !عليها الضوء ، فما بال هؤالء البشمركة صاروا أهون من اجلمادات؟

ة حني تتركز العدسات على الضحايا من نصارى العرب ومن خيالط النصارى ممن باع دينه والعياذ باهللا يف إن هلذا سابق
وإن هلذه السابقة لداللة ال     !  موارد اهللكة  ياب التق حوادث التفجري السابقة ، وتتجنب العدسات تصوير األمريكي والغريب اجتن         

 .ة صحيحة أبدايستطيع من يغفل عنها أن يفهم ما يدور حوله بصور
إن الطوارئ جمرمون يف حقيقتهم ، وهم كذلك جمرمون عند الناس ، وهم جمرمون عند أسيادهم كما هم جمرمون عند                    
أنفسهم ، وخامت اجلرمية بني أعينهم أوضح من أن يغطى بأكاذيب املشايخ املستأجرين ، وإذا اعترفت الدولـة بـأن الـتفجري                      

ربر املنطقي للتفجري ، وتوجد املؤيدين وهذا ما ختشاه أشد اخلشية ، لذا جتنبت عرضهم وأظهرت     استهدف ارمني فإا تعطي امل    
جنود املرور الذين ترى الدولة أن ثيام أطهر قليالً من الطوارئ ، وأم صورم أبعد شيئًا يسريا عن صورة ارم الذي يقاتـل      

 .أولياء اهللا يف سبيل الطاغوت
 اخلَِصم املطالبة بقضيته األصلية ، بل حياول أن يثري الغبار حوهلا ويعمي العيون عنها ، ويترك املطالبة حني يتجنب اخلصم

بدية ابنه ويطالب بدية عبده ، فاعلم يقينا أن القضية األصلية عليه ال له ، وأن ابنه جمرم ال يريد من يذكره فتـدحض حجتـه                         
 على جنود الطوارئ مع أم يف أقل األحوال مستهدفون أصام ما أصاب       وينكشف أمره ، وحني تسكت احلكومة عن التباكي       

غريهم ؛ فإا تعترف جبرمية هذه الفئة وال تريد ذكرهم أو التذكري م وحتاول جهدها صرف األنظار عنهم إىل املرور أو املارة أو 
 .ما شاء اهللا

 ـدثمع احلـ



 

 ١٧ 

ليهم عمن يبيعهم دينه عندما يكون يف أحوج أحوالـه          يدل أيضا على شنشنة الطواغيت املعروفة من خت       هذا االعتراف   
إليهم ، فهم مع جنديهم ما احتاجوا إليه ، وينبذونه نبذ النواة مىت استغنوا عنه ، وقد وقع هذا يف أحداث عدة فاملصابون مـن                         

والـذين  ! نترنتجند الطاغوت يف مدامهات املدينة ، والقصيم وغريها تعالت صيحات ذويهم يطلبون العالج على صفحات اإل         
باعوا دينهم يف جازان أكلوا التراب مثن خيانتهم وترددوا مدة على أبواب آل سلول يطردون حيث جاءوا ورجعوا بأخفـاف                    

 !!حنٍني كلِّها
حني أصيب الطوارئ صار آل سلول بصنيعهم أول من أدام وأثبت التهمة واجلرمية والسمعة السيئة هلم حني جتنبـهم         

 !وحتاشى ذكرهم لئال تنكشف لعبته ولعلمه أم وجه أسود من وجوه احلكومة العميلة! يستحىي من ذكرهوأجراهم جمرى ما 
بـل  ! هم الصليبيني يف العمليات املاضـية     اعدة اجلهاد يف استهداف   االعتراف بصحة منهج جماهدي ق     : االعتراف الثاين 

 "!  العربأخرجوا املشركني من جزيرة: "واعترفوا بالداللة الواضحة حلديث 
عندما حتدث اادلون عن آل سلول يف وسائل اإلعالم عن الضربات السابقة كانوا يدندنون حول العهـد واألمـان                   
وأحكام أهل الذمة ، وحنو ذلك مما حياولون أن يلبسوه األمريكان والربيطانيني والصليبيني املقيمني يف جزيرة العرب ، وعنـدما                    

: هل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! هل هذا من قتال الصليبيني؟    : عوا عقائرهم بالصياح    جاء هذا التفجري يف الطوارئ رف     
 !كيف استهدفوا هدفًا ليس فيه أمريكان؟!! أخرجوا السعوديني من جزيرة العرب

 جزيرة  ال مل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجوا السعوديني من جزيرة العرب وال قال أخرجوا األمريكان من                  
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ، ما استثىن سعوديا وال غريه ، هذا هو اجلواب الواضح الـصريح هلـذا                    : العرب بل قال    

 .التساؤل البليد ممن طرحه
أن لو استهدفتم األمريكان ما كنـتم       : لكن طرح هذا التساؤل ويف هذا الوقت بالذات ، يدل مبفهومه داللة واضحة              

 .و استهدفتم األمريكان ما كنتم خمالفني حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال كنتم خارجني عن مدلولهخمطئني ، ول
الذي نفذ هذا التفجري أخذ على عاتقه يف بياناته حماربة املرتدين ، وهي كتائب احلرمني بارك اهللا فيهـا وسـددها يف                      

ب بيانام مل يلتفتوا إىل اآلن إىل املرتدين ، وإمنا يركزون جهودهم يف حماربة أعماهلا اجلهادية ، وااهدون من تنظيم القاعدة حس
العدو الصلييب ، واخلالف يف أي العدوين يقدم خالف يف سياسة احلرب معروف قدمي ، وهي مسألة اجتهاد ال تثريب فيها على            

 .املخالف
هل سـريجع إىل حـديث      ! ربة يف الصليبيني غدا؟   ماذا سيقول من تلفظ ذا الكالم إذا جاءت ض         : ولكنين أتساءل 

أم سيحاول جتاوزه بسرعة كما حاولت احلكومـة  ! أخرجوا املشركني من جزيرة العرب حني جيده مطابقًا متام املطابقة للعملية؟ 
 ! السلولية التكتم على استهداف قوات الطوارئ يف هذه العملية؟

يف ومههم ، هل معىن ذلـك أـم يقـرون    .." أخرجوا املشركني   "وهل معىن إنكارهم على ااهدين خمالفة حديث      
 !ااهدين حني يعملون بالصورة الواضحة من احلديث ؛ فيقاتلون األمريكان والصليبيني احملتلني لبالد احلرمني؟

، فنجد عايضا   االعتراف باجلهاد يف العراق وصحة منهج األسود الذين يقاتلون على أرض العراق              : االعتراف الثالث 
القرين ، الذي خرج يف التراجعات ليلقّن املشايخ املكرهني أن يشجبوا اجلهاد يف العراق ويقولوا إنه فتنةٌ ، وجند الربيك الـذي                      
ينافس القرين يف التزلف للطواغيت والتقرب إليهم ، والذي مل يوهن عزميته يف اادلة عن الطواغيت طرده إثر مٍة مالية مـن                      
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بل وينكران أما تكلما فيـه  ! مله ، جند هذين االثنني يف وقت واحد خيرجان ليقوال للناس إما ال يعارضان اجلهاد يف العراق ع
 !!!ما أسهل الكذب على هؤالء!! وحذّرا منه ومسياه فتنة

اق ، وذلك أحـب     على كل حاٍل ، فإن الطواغيت يتمنون لو خرج شباب اإلسالم من جزيرة العرب وقاتلوا يف العر                
إليهم من بقائهم على الساحة يف اجلزيرة يقاتلون األمريكان وعبيدهم ، وأحب إليهم من هذا ومن هذا أن يودعوهم الـسجون                

 .ليأمن األمريكان ، كما تشهد على ذلك السجون اليت غصت بااهدين
اب إىل العراق ليأمن األمريكان وعمالؤهم يف       إن حرارة نار اجلهاد اليت أحرقت العمالء جعلتهم يتمنون لو ذهب الشب           

 .اجلزيرة على األقل بدالً من يتجرعوا األمريِن يف العراق واجلزيرة
إال أن عراق اجلهاد يبقى شوكة يف حلوقهم وسؤاالً ملحا يالحقهم ، حني يطالب العقالء بالفرق بني العمليات اجلهادية 

فاع املدين العراقي التابعِني حلكومٍة عميلٍة تأمتر بأمر االحتالل ، والعمليات اجلهادية اليت رأينا             املباركة يف الشرطة العراقية بل والد     
 .واحدةً منها تستهدف الطوارئ يف بالد احلرمني

حكومة عميلة وحكومة عميلة ، وجند طاغوت وجند طاغوت ، وحمتل أمريكي وحمتل أمريكي ، ومعدن نفط ومعدن              
م وحرب على اإلسالم ، سعي يف الفساد وسعي يف الفساد ، تالعب باألعراض وتالعب باألعراض ،                 نفط ، حرب على اإلسال    

ويف املقابل جماهدون وجماهدون ، وتفجري وتفجري ، قتلى غري مستهدفني وقتلى غري مستهدفني ، مطالبة باحلفاظ علـى األمـن                
 !از هذا ، وما الذي جيوز هذا إن منع هذا؟ومطالبة باحلفاظ على األمن ، فما الفرق؟ ما الذي مينع هذا إن ج

االعتراف بااهدين يف اجلزيرة ، وبالتنظيمات اجلهادية العاملة ، فقد مكث الطواغيت فترةً مـن                : االعتراف الرابع 
ة ، مث الزمن ليست بالقصرية ينكرون وجود تنظيم جهادي لقاعدة اجلهاد ، حىت وجدوا أنفسهم مكرهني على االعتراف باحلقيق          

 .هم اليوم يعترفون بكتائب احلرمني اليت أعلنت ذه العملية عن عمليتها الرابعة على أرض احلرمني
اضطر الطواغيت بإعالمهم هذه املرة ولعلها أول مرة إىل احلديث عن تنظيم امسه كتائب احلرمني ، مث كالوها ما اعتادوا 

 أو كتائب الترهات ، أو غري ذلك ، واحملصل من كل ذلك أم اعترفـوا      كيله من التهم والشتائم ، فسموها كتائب الشيطان ،        
بوجود تنظيم جهادي ثاٍن على أرض اجلزيرة دون أن يكونوا يعلمون عنه من قبل شيئًا ، يف الوقت الذي حتدثت عنـه بعـض               

 خمتلفة عن القاعدة قبـل أن  اجلهات اخلارجية منذ أمد ، وحسب ما أذكر فقد حتدثت املعارضة السعودية عن تنظيمات جهادية           
 .تبدأ عمليات كتائب احلرمني ، ولعل األيام ترينا من ااهدين وأصحاب الغرية مزيدا ممن يتحرك لنصرة دينه

اعترافهم مبكانة ااهدين يف نفوس الناس وبصورة آل سلول الشوهاء يف نفوس الناس كما هي يف    : االعتراف اخلامس 
 .احلقيقة

 كثري من الناس ، من أهل اجلزيرة وغريها أن احلكام من آل سلول شر من وطئ احلصى ، وأم عمالء                     من املسلّم عند  
 .حىت النخاع ، وأم أرذل من تسلط على املسلمني من حكام الردة

ولكن جنود الطاغوت وعساكرهم مل تكن صورم بذلك املستوى من الوضوح نفسه ، إال أم يف الفترة األخرية وبعد 
ن تلطخت أيديهم بدماء ااهدين ، وبرز دورهم يف خدمة الصليب أخذوا يف النفوس السليمة صورة أسيادهم وعرف النـاس             أ

 .منهم ما عرف من الطواغيت من كفر وعمالٍة
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وهذا ما علمه الطواغيت فتستروا على وجود الطوارئ وأم املستهدفون من عملية الوشم ، وحجبوا صـورهم عـن                
الم ، وهذا ملا يعرفونه من أن كل منسوٍب إليهم ، وباألخص جنود الطوارئ هلم من سوء السمعة ما مينع التعاطف                     وسائل اإلع 

 .معهم ، ويكثِّر الشامت م احلامد اهللا على ما أصام
ويف الوقت نفسه علم الطواغيت أن للمجاهدين حبمد اهللا مكانة لدى ذوي الفطر السوية توجب التعـاطف معهـم                   

 .اة من يعاديهم وحيارمومعاد
ولألمرين معا ركزت العدسات والشاشات ووسائل اإلعالم املتنوعة على إظهار أن الضحايا من التفجري سواء القتلـى     
واجلرحى بعيدين عن الدولة والعمل هلا ، فبالغوا يف إظهار صور من ليسوا من موظفي الدوائر العسكرية عموما ، ومـن بـني                      

عسكرية ركزوا على موظفي املرور ، ألم يف الظاهر للناس ال دور هلم يف حرب ااهـدين ، وال يف تثبيـت   موظفي الدوائر ال 
عرش الطاغوت ، بل دورهم تنظيم حركة السري واحملافظة على املركبات والراكبني ، فاختيار الطواغيت هلؤالء اعتراف بأن من                   

 .ين مل يتعاطفوا معه ومل يأملوا ملا حيلّ بهعلم الناس وقوفه يف صف الدولة حربا على ااهد
ومع ذلك فقد كانوا أحرص على إظهار من ذهب يف التفجري ممن ليس تابعا للدولة بالكلية ، أو بعبـارة أدق ممـن ال     

رجل أمن ، اليت يطلقوا على جند الطاغوت حىت أصبحت كلمة إدانة أكثر مما هي مصدر اعتزاز كمـا                  : يصدق عليه تسمية    
يدون ، وقد أظهروا وركزوا على الضحايا من أهل البالد األخرى ممن ال حيمل البطاقة السعودية ، والضحايا من املراجعني أو                   ير

 .ااورين للمقر
بل حىت مدرسة األطفال اليت مل يصلها التفجري واليت مل يكن فيها أحد وقت التفجري كرروا ذكرها مـرات ومـرات                     

 .بطريقة مضحكة
ذا األمر يذكرين بقصة طريفة منسوبة إىل جحا ، فقد رآه أحدهم وهو يبكي بكاء مرا على بـاب داره ،           وتكرارهم هل 

جمنـون  : قـال  ! وما ضرك من سقوط الثوب؟: قال !! سقط ثويب من أعلى البيت على األرض     : ما يبكيك؟ قال    : فلما سأله   
 !!لو كنت فيه حني سقط لكنت يف عداد األموات! أنت؟

طق اجلحوي يتباكى آل سلول على طالب املدرسة االبتدائية الذين مل يكونوا موجودين وقت التفجري ، بطريقة             ذا املن 
 !!لو كانوا فيها لكانوا يف عداد األموات: 

خـدعوا مـن   : ومن مظاهر هذا االعتراف أيضا تركيزهم يف اخلطاب على من يتعاطف مع هؤالء ، فتجد عبـارات    
ستهدفون إال الصليبيني ، وحنو ذلك ، يف اعتراف صريح بوجود كم كبري من املتعاطفني مع ااهدين ،              يتعاطف معهم بأم ال ي    

وسكوم عن ذلك االعتراف قبل هذه العملية اعتراف ضمين بالعجز عن حماربة ظاهرة التعاطف مع ااهدين ، إال أم وجدوا                    
ال يوجد أي سعودي يتعاطف مع من يقومـون ـذه           : ل ذلك يقولون    فرصة أو تومهوا ذلك يف العملية األخرية ، مع أم قب          

 !!التفجريات
اعتراف من املؤسسة الدينية األجرية ، ببطالن قواعدهم املزورة اليت حتشر األمة يف العهد املكـي             :  االعتراف السادس 

 . ومقاتلة أعداء اهللا الكافرينوحترم اجلهاد يف سبيل اهللا ، وتسقط الواجب على األمة من استعادة مقدسات املسلمني
وهذا االعتراف جدير بالتأمل والوقوف طويالً عنده ، إنَّ خمالفة الفترة املكية عندهم خمالفةٌ لسرية الرسول صلى اهللا عليه 

 كـف   وسلم وجتنب هلديه وسنته ، والفترة املكية كان مأمورا فيها بكف األيدي ، وهذا ما يذهبون إليه حني يدعون األمة إىل                    
 .األيدي مقابل العدوان الصلييب واليهودي واهلندوسي إضافة إىل عدوان احلكام املرتدين
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حرب العراق املسماة حرب اخلليج الثانية ، واليت تعدوا فيهـا العهـد   : وال جند استثناءات هلذا العهد املكي إال مرتني      
هم واستعمارهم لبالد احلرمني ، وأوجبوا قتال العراق املعتدي املكي إىل عهد ما قبل اإلسالم حني جوزوا دخول الصليبيني جبيوش      

 !وحترير الكويت وكأن مل يحتلَّ من بالد املسلمني إال الكويت
هي احلرب على اإلرهاب الذي اخنرطت فيه احلكومة السعودية إىل أذنيها منذ سنني عديدة ، مث ظهرت                 : واملرة الثانية   

فغانستان مث العراق ، ومطاردة ااهدين يف أحناء العامل ، مث صارت حربا علنية على ااهدين                جبالء إبان احلرب األمريكية على أ     
 .يف بالد احلرمني يف اآلونة األخرية

أمر ويل األمر الذي جعلوه مرة خمصصا للعموم ، ومرة ناسخا للـنص             : يف هاتني احلربني صار من خمصصات العموم        
 .انعا يف كثري من األحكام الفقهيةاحملكم ، ومرات أخرى شرطًا وم

 ، وجاز لويل األمر أن يتـرخص      - مع أنه من املنكرات يف العهد املكي عندهم        –لقد جاز لويل األمر أن يعلن اجلهاد        
برخص اجلهاد ، بل مبا ال جيوز وال يشرع يف اجلهاد من االستعانة بالكفار على وجه ال جيوزه أحد ، بل من االخنراط يف صفوف 

 .لكفار عالنيةً ، والدخول يف حرب اإلرهابا
أمريكا هي العلة اليت يدور عليها احلكم وجودا وعدما ، ما أمرت به ائتمروا ، وما ت عنه اجتنبوا ، وما سكتت عنه                  

 .استفصلوا ، حىت يكون الدين كله ألمريكا ، يف دين عبيد أمريكا
اليوم حماورة الكفار املعتدين احملتلني ، ودعوم باحلكمة واملوعظة     وعندما يصرح كثري منهم بأن الواجب على املسلمني         

احلسنة ال غري ، وأن رفع السالح يف وجوههم منكر عظيم وإمثٌ وفساد يف األرض ، جندهم بوجوٍه أوسع من القواعد األمريكية                      
 وجدمت السيف بعد أن دفنتموه السنني الطوال عجبا ، أين.. يف بالد احلرمني ينادون بقتال ااهدين وبأن ال حل هلم إال السيف  

 !!!، وحرمتم البحث عنه أو التفكري يف ذلك ، فضالً عن الوصول إليه وانتضائه؟
 "يقتلون أهل اإلسالم ، ويدعون أهل األوثان: "لقد قاهلا من أُويت جوامع الكلم صلى اهللا عليه وسلم 

نايف بن ممدوح بن عبد ) املدخلية(لكبار وهو أيضا أحد أعضاء احملافل والعجيب يف هذا اجلهاد أن جتد أحد السلوليني ا 
ـ   رجال األمن ، وحيلف أنه يتمنى أن يقف معهم ويقاتل اإلرهابيني يف صفِّهم ، ويذكِّرهم كما يذكِّرهم                 ) جهاد(العزيز يشيد ب

 يف أفغانستان وال الشيـشان وال العـراق وال          كثري غريه بفضل الشهادة يف سبيل اهللا ، هذا الفضل الذي مل يستحقه ااهدون             
 !فلسطني ، واستحقه مرتزقة آل سلول عندما قاتلوا ااهدين

ما الذي منع هذا السلويل ، وما الذي منع هؤالء املشايخ اُألجراء من اجلهاد يف سبيل آل سلول ، هل ترى أن جـاؤوا    
هل ميدان اجلهاد املزعوم بعيد عنهم !! فتولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع.. ال أجد ما أمحلكم عليه : إىل الطاغوت نايف فقال هلم 

 !! فبعدت عليهم الشقة كما بعدت على إخوام املنافقني يف غزوة العسرة
ااهدون احلق مل تبعد عليهم غزوة تبوك مع بعد الشقة ، وال اجلهاد يف البوسنة أو كابل أو غروزين أو حـىت جـزر                   

 !! ، وااهدون يف سبيل العرش السلويل بعدت عليهم شوارع مدينة الرياض وهم يف أحيائهاامللوك والفلبني
                    م الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيـعأمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوا

ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينـصروم  لئن أخرجوا * فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصركم واهللا يشهد إم لكاذبون          
  ولئن نصروهم ليولُّن األدبار مث ال ينصرون
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 أثبتت الساهدين املباركـة       نة املاضية وعرب مسرية ا
واليت سعوا فيها إىل القيام بالواجب العيين من دفع العـدو           

ري من ضالل الكثالصلييب الصائل احملتل لبالد املسلمني أثبتت 
العسكريني الذين يواجهون ااهدين وكيف خيافون علـى        
رواتبهم ووظائفهم أشد من خوفهم على ذهاب دينـهم ،          
وكأن الرزق ال يوجد إال يف هذه الوظـائف وإىل هـؤالء        

 واعلموا أن اهللا قد تكفل لعباده بالرزق اتقوا اهللا : أقول  
 زقها   وما من دابة يف األرض إال على اهللا ر          : فقال  

فتوكل على اهللا واترك هذه الوظيفة املشينة اليت لست فيها          
إال كالكلب أكرم اهللا القارئ الكرمي يف يد أعداء الدين من           

وإن كنت ال تقرأ ولست ممن يطلـع        ،  اليهود و الصليبيني    
على األخبار فاعلم أن وكالة الكوابـل اإلسـرائيلية قـد           

لي هم ممـن    صرحت بأن أحد كبار ضباط اجليش اإلسرائي      
 حيث صرح بأنه  - أهلكه اهللا    –يسيرونك وهو جملي وهبة     

طالعهم على  دف إ قد قام بعدة زيارات رمسية للسعودية       
 !! اإلرهاب على حد قولهاخلربة اإلسرائيلية يف جمال مكافحة

من أجل إسداء النصائح وإعطـاء التعليمـات        أتى  .. نعم  
 اجلهاد إذ أن    اربةيف نظرهم حمل  الناجحة ، واخلطط السليمة     

اإلسرائيليني لديهم اخلربة الكافية يف حماربـة اإلرهـابيني         
فلهم أكثر مـن مخـٍس      ) إخواننا ااهدين يف فلسطني     (

 .ومخسني سنة وهم يقاتلون املسلمني يف القدس 
 واعلم أن الذي يسيرك أيضاً االسـتخبارات األمريكيـة         

ة يونايتد  ومكتب التحقيقات الفدرايل حيث أوردت وكال     
 تـصرحياً ملـسؤولني يف اإلدارة       قبل فترة برس أنترنشيونال   

األمريكية يكشفون فيه عن التعاون بني القوات الـسعودية         
ومكتب ) السي آي إيه    (واالستخبارات األمريكية املركزية    

، ووصف مسؤول   ) ف يب آي  اإل(االستخبارات الفيدرالية   
ف بأنـه الرجـل   أمريكي بارز يف الوكالة نفسها األمري ناي 

األكثر فعالية يف التعاون مع الواليات املتحـدة ملكافحـة          
 !!اإلرهاب داخل اململكة 

هل علمت اآلن أنك أنت ومن معك وعلى رأسكم تالف          
  م منفِّذون لألوامر األمريكية؟بن عبد العزيز إمنا أنت

 !!نكم من أهل التوحيديا من تقولون إ.. ياللعار .. فياللعار 
يدعوكم إىل أن تقفوا صفاً واحداً مع اليهـود          أتوحيدكم  

والـذين مـا   !!! والنصارى يف قتال أهل التوحيد واجلهاد    
أتوكم ليقاتلوكم بل أنتم الذين تبحثون عنهم بكل ما أوتيتم 

لومـوم علـى    من قوة لتقاتلوهم ، مث إذا أثخنوا فيكم ت        
 !!دفاعهم عن أنفسهم 

 ليشك هل هـو يف      واهللا إن املرء وهو يتابع هذه األحداث      
بـادروا   : ( يقظة أم منام ، ولكن صدق رسـول اهللا          

 وميسي  كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمناًباألعمال فتناً
 يبيع دينه بعرض مـن       ويصبح كافراً   أو ميسي مؤمناً   كافراً
 .رواه مسلم  ) الدنيا

أأنت أيها املقاتل يف صف اليهود والنصارى واملرتـدين يف          
 !! هذا احلديث ؟مأمٍن من

ال شك أن من أعان هؤالء على املسلمني أنه من املرتـدين          
 .بإمجاع املسلمني 

 ـدثمع احلـ

  

  رسالة عاجلة إىل العسكريني يف بالد احلرمنيرسالة عاجلة إىل العسكريني يف بالد احلرمني
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وبكل بساطة ولتعلم فظاعة عملك ، وجـرم صـنيعك ،           
 !!فانظر إىل من يفرح ذا العمل ؟

 !!!هل يفرح ذا املؤمنون الصادقون ؟
أم أن الذين سيفرحون ذا هم اليهـود        

بلــري والنــصارى ، كبــوش وتــوين 
 !!وشارون؟

من فِرح بقتل اإلمام ااهد البطل يوسف  
 !!العيريي ؟

أفرح مبقتله املسلمون املـضطهدون يف       
أفغانستان والعراق والشيشان وغريها من     
بالد اإلسالم الذين ما فتئ هذا الشيخ يف        

 !!نصرم ونصرة قضاياهم ؟
أم أن الذي فرح به هو بوش وشـارون         

.. و.. وبـاول و  وتوين بلري ورامسفيلد    
 !!!وأتباعهم وأذنام من حكام املنطقة 

من فرح باعتقال البطل ااهـد عبـد        
الرحيم الناشري والذي سامهت السعودية 

ممثلةً بكالب مباحثها واستخباراا مع احلكومة اإلماراتية       
اللعينة يف اعتقاله وتسليمه هديةً وقُرباناً إلرضاء الواليـات         

 !!!املتحدة األمريكية 
أتعلم أن من شدة فرح الواليات املتحدة األمريكية باعتقاله         
أن قام رأس احلملة الصليبيية بوش خطيباً يف قومه خيـربهم           

هذا اخلرب مرة أخرى يف اجتمـاع       ذا االنتصار ؛ بل أعاد      
 األطلسي متبجحاً أمام احللف ذا التقـدم يف       مشال  لف  ح

قاله هو أتباع   مع العلم أن الذي قام باعت     حرب اإلرهاب ،    
اليهود والنصارى يف هذه احلرب الصليبية من املرتدين ، فلم  

 . يعتقله بوش وال استخباراته 
كما أن تالف بن عبد العزيز وابنه التالف الصغري مل يقوموا           
بالقبض عليهم وقتلهم برباعتهم وإمنا الذي قام باعتقـاهلم         

ت ومن واهلجوم عليهم والداللة عليهم وعلى أماكنهم هو أن
 .معك من كالب الدولة يف السلك العسكري 

 !!من فرح مبقتل القائد الفذّ خالد بن علي حاج ؟
، وأمحد جبارة    من فرح مبقتل ااهد البطل تركي الدندين        

 !!؟، وراجح العجمي الذين قتلوا يف بيٍت من بيوت اهللا 
من فرح مبقتل ااهـد املغـوار سـلطان         

مبقتـل الـشيخ    من فرح     و  !!القحطاين ؟ 
والشيخ إبراهيم الريس   ااهد أمحد الدخيل    

 !؟رمحهم اهللا 
من فرح مبقتل ااهدين األبطال إبـراهيم       

مـساعد  و عبد احملسن الشبانات  املزيين و   
وعبد الرمحن الـسهلي وطـالل       السبيعي

العنربي ومصطفى املباركي وأمحد الفضلي     
  !؟، وخالد السبيت وخالد القرشي 

ل هؤالء ااهدين وغريهم يف     من فرح مبقت  
 !!هذه املواجهات اليت تشنوا ضدهم ؟

من فرح باعتقال املئات من شباب اإلسالم       
 !!وأسوده ؟

إن مل تكن تعلم عظيم فرح النصارى ذه        
األعمال اليت تقوم ا أنت ومن معك يف هذا القطاع فامسع           

حيفة صهريالدو مونيوز لتشيلي ه السفري األمريكي بالملا يقول
مـن  (عـود   أنين  إ: ( م  ١٢/١٢/٢٠٠٣احلياة يف تاريخ    

جيابيـة  إركز على أن أوأود ...  جيايبإ بانطباع) السعودية
الـسعوديني   وجدت( : وزاد ) راءاتجواإل االستعدادات  
عطونا معلومات مجة يف شأن ما يتخذونه       أو. صرحيني معنا 

ى اطلع عل  نهأىل  إشار  أو ) رهاباإل جراءات ملكافحة إمن  
 قوالأوليس فقط جمرد ،  ومعلومات تفصيلية تفاصيل مدونة

متهماً  ٢٦مالحقة خرية يف جراءات األمهية اإلأىل إالفتاً  ..
 صـدرا وزارة أخرية اليت حبسب القائمة األ،  رهابباإل

 .الداخلية
 هلم عالقة   ٤٠٠"ن السلطات السعودية اعتقلت     أضاف  أو

لى عالقة بـشبكة    يكن واضحاً من منهم ع     مل، "رهابباإل
مسـاء  أ لينـا إن يقدموا   أطلبت منهم    (: وقال، "القاعدة"

 ـدثمع احلـ
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. ىل الئحتنا إفراد الذين هلم عالقة بالقاعدة كي نضمهم        األ
احلاالت التحقيقـات جاريـة يف دول        ن يف بعض  إوقالوا  

ىل إبأمسائهم  مما يتطلّب االنتظار قبل تقدمي الئحة،  خرىأ
رون جبدية  م ينظ أكدوا يل   ألكنهم  . اللجنة

  ) .مساءيف تقدمي الئحة باأل
بل أشاد رأس الصليبيني وإمامهم يف هـذه        
احلرب بوش بالدور السعودي الكـبري يف       

 ) !! ااهدين ( ينيحماربة اإلرهاب
لعلماء من يفتوننا   إن قلت يل أن هناك من ا      

 :بذلك فأقول لك
اعلم أوالً أن من أهداف الصليبيني يف هذه        

العلماء السعوديني يف هذه    املرحلة استخدام   
احلرب الصليبية واسـتخدام فتـاويهم يف       
حرب ااهدين ، من حيث يشعر هـؤالء        
العلماء أو ال يشعرون ، وهذا ما صرح به         
الصليبيون بأنفسهم فهذا السفري األمريكي     

 يف نفس املصدر    هريالدو مونيوز يف تشيلي   
مفر مـن املواجهـة      ال: ( السابق يقول   
إلحلاق اهلزمية بعقيدة  عتبار رجال الدين مفتاحاًالعقائدية با

قرار املواجهة علـى   ووصف مونيوز ) القاعدة وبالقاعدة
، تتعدى الـسعودية  " مهية بالغة أ" له    (ساس عقائدي بأن  أ

ثناء زيارة سابقة لـه  أ، ندونيسياأالسلطات يف  نأىل إالفتاً 
ن العلنية لقادة الـدي    مهية املواقف أشددت على   "جلاكارتا  

 ) .  السعوديني وأثرها القوي يف عزل املتطرفني
مث اعلم أيها العسكري أن دين اإلسالم ال تقـديس فيـه            
للعلماء كما يفعل النصارى مع رهبام فـنحن نعبـد اهللا           
وحده ال شريك له ، ال نعبد هؤالء العلماء حىت نطيعهم يف         
معصية اهللا جل يف عاله ، بل اعلم أن من أطاع العلمـاء             

ألمراء يف معصية اهللا فقد أشرك كما قال اإلمام حممد بن           وا
 من باب: (   يف كتاب التوحيد – رمحه اهللا –عبد الوهاب 

لماَء أطاعراَء العرِمي ِفي واألمحلّ ما تليِل أَو اهللا أَححمـا  ت 
مراهللا ح م فَقَدذَهخا اتباباهللا دون من أَر.  
 مـن  حجـارة  معليك ترتل أَن وِشكي: (عباٍس ابن وقالَ

 وتقولونَ ،  رسولُ قالَ: أَقولُ السماِء
 بـن  أمحـد  وقال،   )روعم بكروأَب قالَ

 اإلسـناد  واعرف ٍملقو عجبت : ( حنبل
 واهللا ، سفيان رأْي ىلإ بونَذْهي وِصحته

 يخاِلفُونَ الَِّذين فَلْيحذَِر :  يقول ىلتعا
نِرِه عأَن أَم مهِصيبـةٌ  تنِفت أَو  مهـِصيبي 

ذَابع أَِليم  ، د؟ الفتنة ما ريأَت  
 ولِهق بعض رد ذاإ لَعلَّه ، كالشر: نةُالفت
ـ  شـيءٌ  قَلِْبه يف يقَع أَن  الزيـغِ  نم

ِلكهفَي.( 
 مسـع  أَنه : (  حاِتٍم بِن عِدي عن

 اتخـذُواْ  : اآلية هذه يقرأ  النيب
مهاربأَح مهانبهرا واببن أَروِن ماِهللا د 
واملَِسيح ابن ميرا مموا ودوا إال أُِمرِليعب 

 عمـا  سبحانه هو إال إله ال واِحدا إهلًا
 .  يشِركُونَ

 ألَـيس  (:  قال)  نعبدهم نالَس ناإ: هل فقلت : ( قلت 
 اُهللا حـرم  ما ويِحلُّونَ فَتحرمونه، اُهللا لّأَح ما يحرمونَ
 ) ِعبـادتهم  فَِتلْك (:  قال ) بلى : ( لتقف ) فَتحلُّونه؟

 . ) وحسنه والترمذي أمحد رواه
 يف شرحه   – رمحه اهللا    –قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن       

    على حديث عدي) :  طاعة أنَّ على دليلٌ احلديِث ويف 
 نوم ،اهللا دون من هلم عبادة اهللا معصيِة يف والرهبان اَألحبار
 أُِمروا وما :  تعاىل هوللق اُهللا؛ ِفرهيغ ال الذي األكرب كالشر
 عمـا  سـبحانه  هو ِإالَّ ِإلَـه الَّ واِحدا ِإلَـها ِليعبدوا ِإالَّ

 .  يشِركُونَ

 ـدثمع احلـ
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 اسم يذْكَِر لَم ِمما تأْكُلُوا والَ :  ىلتعا قولُه ذلك رويظه 
 أَوِليـاِئِهم  ِإلَى لَيوحونَ الشياِطني وِإنَّ لَِفسق وِإنه علَيِه اِهللا

اِدلُوكُمجِإنْ ِليو موهمتأَطَع كُمِركُونَ ِإنشلَم    . 
 ملعـد  مقلَّـدوه  من مع الناس من كثري فيه وقع قد وهذا

 .  الشرك هذا من وهو ، قلَّدملا خالف إذا الدليل ماعتباره
 لةواحلا - بالدليل األخذ أنَّ ويعتقد ذلك يف ويغل من مومنه
 هـم :  ويقول ، ةنالفت تفعظم ؛مريح أو ، يكره – هذه
ـ  ، اتهـد  إال بالدليل يأْخذ وال ، ةلباألد نام أَعلم  اورمب
 غُربة من هذا أن ريب الو ، بالدليل يعمل من بذم واتفوه

 أي الشيخ حممد    – تعاىل اهللا رمحه اشيخن قال كما اإلسالم
 وآلت ، األحوال تريفتغ: ( املسائل يف  -بن عبد الوهاب    

 هـي  الرهبان عبادة األكثر عند فصارت ، الغاية هذه إىل
 العلم هي األحبار وعبادة اليةً،و اويسمو ، األعمال أَفضل
 الصاحلني من ليس من عِبد أن إىل احلال تتغري مث ، والفقه

 طاعـة  اوأم،   ) اجلاهلني من هو من الثاين باملعىن وعِبد ،
 فقد:  هلورسو اهللا شرعه ما الف خي فيما مومتابعته األمراء
 اخللفـاءِ  بعد الوالة أكثر يف وحديثًا قدميا ىولالب هب تعم

 يستِجيبوا ملَّ فَِإن : تعاىل قال وقد را،ج موهل ، الراشدين
لَك لَما فَاعمونَ أَنِبعتي ماَءهوأَه نملُّ ون أَضِمم عبات  اهـوه 
 .   الظَّاِلِمني الْقَوم يهِدي الَ اَهللا ِإنَّ اِهللا من هدى ِبغيِر
 ما تعرف هل: (  عمر يل قال:  قال حديٍر بن زياد وعن
 ) ؟ اإلسالم يهدم

ـ  وجـدال  ، العامل زلة يهدمه : ( قال،   ال:  لتق  قافاملن
  ) . الدارمي رواه)  املُضلِّني ةماَألئ مكوح ، بالكتاب

إذاً ال طاعة هلؤالء العلماء يف معصية اهللا ، وال شـك أن    
فعلكم هذا ليس معصية فقط بل ردة عن الدين وال حول    

تعينوا الـصليبييني   وال قوة إال باهللا العلي العظيم فأنتم مل         
بكلمة بل أعنتموهم بأن قدمتم أرواحكم دون أرواحهم        

، الشريرة الكافرة اليت حتوي الغلَّ على اإلسالم واملسلمني 
ملاذا ال يأتون   ا شأنك وشأن هؤالء الصليبيني ،       إال فم  و

 !!!هم بأنفسهم ليقاتلوا ااهدين 

أم أن روحك وروح من معك يف هذا القطاع أرخـص           
أرواح الصليبيني عند طواغيت آل سلول فيـضحون      من  

 .بك دون هؤالء اليهود والنصارى 
وملاذا ال يقف من يفيت لك بقتال ااهـدين معـك يف            

حك ، وأوالده أعـز     الصف ، أم أن روحه أكرم من رو       
ملاذا ختاطر حبياتك مـن أجـل هـؤالء         ! من أوالدك ؟  
 !الصليبيني ؟

 أتعلم مصريك إن قُتلت يف صفهم ؟؟
 يبني لك بكـل  إن مل تكن تعلم فامسع إىل قول احلق      
 يا أيها الذين     : وضوح وجالء احلكم يف هذا قال       

آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليـاء         
بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم           

 ومن يتوهلم مـنكم   أفهمت هذه اآلية جيداً      الظاملني  
  .منهم فإنه 

واعلم أن العلماء قد أمجعوا على أن مـن يتـوىل اليهـود          
 : ( - رمحـه اهللا     –ول ابن تيمية    يقوالنصارى فإنه كافر    

 إىل التتار كان أحـق   - أي من املسلمني     –فمن قفز منهم    
بالقتال من كثري من التتار ، فإن التتار فيهم املكره وغـري            

بة املرتد أعظم مـن     املكره ، وقد استقرت السنة بأن عقو      
 ٢.) بة الكافر األصلي من وجوه متعددةعقو

 إنه سبحانه قد حكم،      : (- رمحه اهللا    –ويقول ابن القيم    
وال أحسن من حكمه أن من توىل اليهود والنصارى فهـو           

 فـإذا كـان        ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم         منهم  
وذكر  ٣ .)ن كان هلم حكمهم     منهم بنص القرآ  أولياؤهم  

 مظاهرة الكفار   - رمحه اهللا    -الشيخ حممد بن عبد الوهاب      
 النـاقض   : (لمني ضمن نواقض اإلسالم ، فقـال      ضد املس 
مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني، والدليل : الثامن

ه ال يهِدي ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّ   :قوله تعاىل 

                                                
، ٥٠٧، وخمتصر الفتاوى املصرية ص ٥٣٤، ٥٣١، ٢٨/٥٣٠جمموع الفتاوى  - ٢

٥٠٨.  
 .١/٦٧أحكام أهل الذمة  -  ٣
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   الظَّاِلِمني مالْقَو (. ويقول الشيخ عبد اهللا بـن عبـد         ٤ 
 : - رمحـه اهللا     -للطيف آل الـشيخ     ا
التويل كفر يخرج من امللَّـة ، وهـو         (

م وإعانتهم باملال والبـدن     كالذب عنه 
 ٥.)والرأي

 !!!أتعلم ما معىن كفر وكافر ؟
ليس معناها قطع معاش ، أو تأخر ترقية ، 

 !!!نزول فقر يف الدنيا أو 
معناها أن اجلنة على الكافر حرام ومآله       
يف اآلخرة اخللود يف النار أبد اآلبـدين        

 .ودهر الداهرين 
! أعلمت اآلن خطورة موقفـك هـذا ؟   

أعلمت اآلن حجم املصيبة يوم أن تقف       
يف الصف ضد ااهدين الذين تركـوا       
أهلهم وأمواهلم لنصرة املستضعفني مـن      

 !!!وقتال الصليبيني املسلمني 
ال تظن أن تويل املشركني واليهود والنصارى الذي يـؤدي   
إىل الكفر يستلزم أن يقف اجلندي األمريكـي معـك يف           

وإمنا جمرد عملـك إن كـان نـصرة          ...أبداً    !!الصف  
للصليبيني ضد املسلمني فهو ردة عن الدين بإمجاع املسلمني     

 ...الصليبينيلديار بينك وبني هؤالء ، وإن تباعدت ا
ولكي تعلم جبالء كيف أن هذا العمل نصرة للصليبيني امسع         
هلذه القصة ألحد زمالئك يف إحدى هذه القطاعات ممـن          
تاب إىل اهللا وترك الوظيفة حفاظاً على دينه حنسبه كذلك          

 : أحداً يقول اهللا وال نزكي على 
 -....انطلقنا كالعادة بعد ورود أوامر لنا بـالتحرك إىل      ( 
 - حفظه اهللالقطاع الذي يعمل فيهحتفظ باسم الشخص واأ

وكنت برفقة الضابط املكلف ذه املهمة وبعدما محي : قال 

                                                
 .٣٨ جمموعة التوحيد ص -  ٤
 .٧/٢٠١ الدرر السنية -  ٥

 واحتدم القتال فترةً مـن الـزمن        الوطيس وتقابل الصفان  
 وكنا بعيدين   نيتوقفت الرمايات بني اجلانب   

  يف هذه األثناء    وردنا  ، نوعاً ما عن املكان   
قد هربوا وبقي   ) هدين  اا( أن اإلرهابيني   

 .أحدهم ملقى على األرض وقد قتل 
تقدم هذا الضابط وأنا جبواره إىل مكـان        
      القتيل فإذا املنظر العجيب والرهيب شاب
يف مقتبل العمر ملقى على األرض وتعلـوه     
اهليبة والرهبة وهو مبتسم كأنه قد مسع للتو        

، ما يضحكه وجبانبه سالحه الكالشنكوف   
وقد سبقه   -ابط ارم عنده    أتى هذا الض  ف

:  فقال له -إىل املكان أحد ضباط املباحث    
 ؟هل هذا من التسعة عشر

ال ، ولكنه مطلوب    : قال ضابط املباحث    
 !!من أمريكا 

انت كلمات ك ..)  مطلوب من أمريكا   ( 
  ..كالصاعقة 
أننا من جنود أمريكا الـصليبية العـدو األول         : يعين هذا   
 .للمسلمني 

إا ، ال اهللا ، احلمد هللا أن اهللا مل ميتين يف هذه الواقعة ال إله إ
أحقاً كفر وردة   ،  إا الكفر والردة    ،  إعانة واضحة صرحية    

 !!معناها خلود يف النار ، وحرمانٌ من جنات النعيم  !!!
يصبح الرجل فيها مسلماً     : ( ... لقد صدق رسول اهللا     

  ) !!!وميسي كافراً يبيع دينه بعرٍض من الدنيا
 أأبيع جنةً عرضـها      !!أأبيع آخريت من أجل هذه الوظيفة       

 ...ال واهللا  !!وات واألرض من أجل عيون الصليبيني االسم
أأبيع آخريت وخلود يف النار أبد اآلبدين ودهر الداهرين من          

 ...ال واهللا   !!!أجل آل سلول 
  !!!مالنا وهلؤالء اليهود والنـصارى      أحقاً هذا ما حصل ،      

 !!!مالنا وإلخوان القردة واخلنازير 
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ألن طواغيت آل سلول ناصروهم وباعوا دينهم من أجـل   أ
هؤالء الصليبيني ليبقوهم على ملكهم أبيع أنا أعز ما أملك          

مايل ، ما يل وآلل سلول ...ديين ... ديين  !!يف هذه الدنيا   
 ..)وألف ال  ..ال..ال !!أأبيع ديين من أجلهم ، ومللكهم 
،   ما حصل ورب الكعبة يف أرض جزيرة حممٍد          نعم هذا 

ـ   هذا ما حصل يف هذه األرض اليت جش فيهـا رسـولنا   ي
 اجليوش وعقد األلوية من أجل قتـال هـؤالء          احلبيب  

 !!!اليهود والنصارى 
هذا ما حصل يف هذه األرض اليت أمرنا رسـولنا وحبيبنـا    

 يف آخر حياته وهو يف مرض موتـه وينـازع           وقدوتنا  
اته يقول موصياً املسلمني من بعده بإخراج املشركني        سكر

 !!من جزيرة العرب 
 رضي اهللا عنهما  –بن عباس   اقال  : عن سعيد بن جبري قال      

 دمعـه   يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث بكى حىت بلَّ         : –
  :قـال ؟  بن عباس وما يوم اخلميس      ايا  :  فقلت    ، احلصى

اته بأيب هـو     وذكر قصة وف   –  وجعه تد برسول اهللا    اش
 دعوين فالذي أنا فيه      : ( قال -  إىل أن قال      وأمي  

 أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    خري أوصيكم بثالث    
 وسكت عن    : قال  )وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم     

 .رواه اإلمام مسلم  . الثالثة أو قال فأنسيتها
الـدين  اليوم ويف نفس األرض يقاتل فئام من املنتسبني هلذا         

 من يقاتل اليهود والنصارى امتثاالً لوصية نبيهم وحبيبهم 
مباذا تقابـل   !!يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك         !!

 !!ربك يا هذا ؟
 يف السعي إلخـراج     تقابله وأنت مل تنفِّذ وصية احلبيب       

 ومـا آتـاكم     اليهود والنصارى الذي أمرك اهللا باتباعه       
تقاتل من يسعى جاهداً لتنفيـذ      بل و  ،   الرسول فخذوه   

هذه الوصية النبوية العظيمة اليت هي من آخر وصاياه بـأيب      
 . هو وأمي 

وخالصة حالك يا من تقاتل يف سبيل آل سعود أنك تصلى      
بنار احلرب مع ااهدين ومن تقاتل من أجلـهم مـن آل            
سعود يف هلوهم وسكرم يعمهون ، ويف قصورهم هانئون         

 يلعبون ، ويف ملذام ومخورهم وشهوام       ، وبني أوالدهم  
 !!!!!وغيهم سادرون 

أما أنت فتصلى اللهيب األمحر ، وترى املوت أمامك يتكرر  
 ، وأبناؤك وزوجتك ينتظرون أن يفجعهم خرب موتـك ،         

وبعد هـذا كلـه     وكذا أمك وأبوك وإخوانك وأهلك ،       
 !!خيدعونك بأنك حامي محى آل سعود 

رفاً فلمـاذا ال    ية محى آل سعود ش     محا تفيا عجباً إذا كان   
 !ل سعود ؟يقوم ا أفراد آ

فإنه مل يشارك يف مجيع هذه املدامهات أي فرٍد من آل سعود 
 !!رغم أن القتال يف سبيلهم ؟

 وإذا تكون كريهة أُدعى هلا       
 وإذا يحاس احليس يدعى قنرب
 ملاذا ال يكون الذين يأكلون املاليني من أموال املسلمني هم         

ويكون الذين تثقـل الـديون       الذين يصلون نار احلرب ؟    
 !كواهلهم يف منأى عنها

 !!باختصار ملاذا يشقى العبيد لينعم السادة ؟
جتد أم مجيعاً حيملون    من ااهدين   انظر إىل الصف املقابل     

 .السالح وخيوضون املعارك سواء فيهم القائد وغريه 
عاً املوت يف سبيل ألم واثقون بصحة منهجهم ويتمنون مجي

اهللا وال يعاملون الناس على أم عبيد هلم كما يفعـل آل            
 . سعود 

وأخرياً تب إىل اهللا أيها العسكري قبل فوات األوان ، فاليوم 
، عملٌ وال حساب وغداً يف اآلخرة احلساب واجلنة أو النار    

تب إىل اهللا إين أعظك أن تكون من اجلاهلني ، وال جتعـل            
قتالً يف سبيل الطواغيت مـن آل سـلول أو          خامتة عمرك   

 . إين أعظك أن تكون من اجلاهلني .. أسيادهم األمريكان 
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عاهدوا اهللا عليه ، رجالٌ غرباء ال        يف يوم اخلميس  الثالث من شهر ربيع األول ودع هذه احلياة الدنيا رجالٌ صدقوا ما                 
و ذلك اهلدف السامي اخلالد وهو أن تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين              تعرفهم أمتهم ، قد قدموا رؤوسهم قرابني فداء حن        

 .حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم  .. بدلوا تبديالً كفروا السفلى وما
عزموا علـى  طالل عنربي ، خالد القرشي ، مصطفى مباركي ، أمحد الفضلي ، قتل الكرام األجماد الذين : قُتل يف جدة إخواننا    

ألراضي املباركة اليت مشى يف ربوعها حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وانطلق منها نور اإلسالم ليعم العـامل مث     ا تطهري تلك 
 ..!خلف من بعدهم خلف يسمحون للشرك واملشركني بالتربع واملقام يف تلك الديار 
ريك له فتقطعت نفوسهم حسرات وتأملوا أشد       إم شباب ما ارتضوا غري اهللا رباً ، عرفوا معىن التوحيد اخلالص هللا وحده ال ش               

 ..األمل حينما رأوا الرافضة املشركني يعلنون بشركهم حول قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أما فيكم غرية يا مسلمون ؟ أما فيكم محية على نبيكم يؤذى يف قربه وأنتم متنعمون مهتنئـون علـى الفـرش    .. ال إله إال اهللا   

 .. من أمثال هذه األرجاس أردوا تطهري هذه البقاع املقدسةفاعلموا أن إخوانكم األحرار قد والرياش ؟ أال 
 وبني مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وفيها – وهي له أقرب –إن مدينة جدة الساحلية تقع بني بيت اهللا احلرام يف مكة 

أيسمى من ذهـب    : بحان اهللا كيف انقلبت املفاهيم وارتكست       لألسف جممعات لألمريكان وقواعد هلم وقنصلية أيضاً ، فيا س         
يسمى من يدافع عن الشرك واملشركني وحيمي من        اً جمرماً ؟ ويف املقابل      لتطهري هذه املناطق من رجس الصليبيني وأذنام إرهابي       

م ويذود عنها بروحه ويقاتل      مستوطنات األمريكان الصليبيني وقنصليتهم ومقرا     ييؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيم       
 !من حاول االقتراب منها وتنفيذ وصية نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ يسمى جماهداً شهيداً ؟

ي من يشاء أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرآه حسنا فَِإنَّ اللَّه يِضلُّ من يشاء ويهِد : مالكم كيف حتكمون ؟ قال اهللا تعاىل .. ياقوم 
  .  فَلَا تذْهب نفْسك علَيِهم حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يصنعونَ

إن مقتل هؤالء اإلخوة ااهدون هو عالمة فاصلة بني أهل اإلميان وأهل النفاق واجلهل ، فقد اشرأبت كثري من األعناق ملقتلهم                     
 الطاغوت استحوذ عليهم    ماء الزكية الطاهرة ، وأولئك قوم      بعض املنافقون بإراقة الد    ، وهفَت بعض النفوس ملصرعهم ، وفرح      

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقـي اهللا           : (  رسول اهللا    روي عن فأنساهم آيات اهللا وحججه ، إننا نقول هلؤالء ما          
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهـنم       ( :  تعاىل   رواه ابن ماجه ، ونذكرهم بقول اهللا       ) مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهللا      

 –ل الفاروق أبو حفٍص عمر رضي اهللا عنه مخسة نفر أو سبعة توقد قَ) خالداً فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً     
 .لقتلتهم مجيعاً لو متاأل عليه أهل صنعاء :  برجٍل واحد قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر –كما يف موطأ اإلمام مالك 
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أين هؤالء اخلونة الذين يتباكون على أرواح األبرياء عند كل عملية للمجاهدين ويظهرون الويل والثبور وعظائم األمور إذا قُِتل                   
  الذين نسأل اهللا أن يتغمدهم برمحته إذا كانوا مسلمني ، وياليتهم مسعوا حتذيرات ااهدين باالبتعاد عن جتمعات–بعض املدنيني 

 أين هؤالء من أولئك الفتية الربرة الذين قُِتلوا غدراً يف مدينة جدة ؟ أليسوا يف أقل األحوال مـسلمني ؟ أم أنكـم                –الصليبيني  
 حكمتم عليهم حبكم طاغيتكم اللعني نايف وأعوانه وأخذمت عنهم ما أخربكم به وتركتم ما سوى ذلك ؟ 

رض احلجاز لينذر بعقوبة من اهللا عز وجل ، إذ كيف يسكت أهل احلجاز             إن ما حيدث يف أرض اجلزيرة وما حدث مؤخراً يف أ          
مث أخذ يستهزئ برسولنا صلى اهللا عليه ،  مثانني كيالً فقط  اقترب من بيت اهللا احلرام قدر)كلينتون  ( عن كلٍب من كالب الروم

مث ال جيد منكم يا أهل احلجاز        نات النيب   وسائر أمهات املؤمنني وب   وسلم ويسخر بالطاهرة املطهرة أم املؤمنني بنت الصديق         
من يرضي اهللا عز وجل بإراقة دم هذا الكلب والتقرب إىل اهللا بالدفاع عن حرمات رسول اهللا ؟ ويف املقابل ملا أتى أسود اإلسالم 

يه ودينه وأرضه أن يطأها وأرادوا تطهري احلجاز من مثل هذه الدناسات أريقت دماؤهم ومل يقم معهم من حترق قلبه غرية على نب
 ..العلوج ويسرحون فيها وميرحون 

ولكن حبسب هؤالء األبطال األماجد رقام اليت قدموها لرم عز وجل يطلبون ما عنده ويتقربون له بإراقة دماءهم علـها أن                     
 !!تغسل بعض فضائح بين قومهم 
    ارة ن على أرض املعركة وقد سالت دماؤ وحكأين بأولئك األسود وهم مطريبتسمون كعادة الشهداء ، وكيف ال ؛ هم غزيرةً مو

ال جتـف   : "  ذكر الشهداء عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال            :عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         يبتسمون ،   
 واحدة منهما حلة خري األرض من دم الشهيد حىت تبتدره زوجتاه كأما ظئران أضلتا فصيليهما يف براح من األرض ويف يد كل    

  . أال يا ضيعة الغافلني املفرطني  عنه ؟أرأيتم أيها القاعدون ؟ أرأيتم ما تبخلون بأنفسكم " ٦من الدنيا وما فيها
ل وعال وال نزكي على اهللا أحدا ، ومـا  جإننا فرحنا واستبشرنا ألننا حنسب إخواننا واهللا حسيبهم من أفضل الشهداء عند رم  

 .. الرفقة والصحبة ذهاب دور ودمعات العيون إال نفثات املشتاقني للقاء األحبة ، املغبونني بعد حشرجات الص
 

 وتفقدهم عيين وهـم يف سـوادها      
 ومـن عجــٍب أين أحــن إلــيهم 

 

 ويشتاقهم قليب وهـم بـني أضـلعي        
 !!وأسأل عنهم من لقيت وهم معـي        

   
 .. ما زالوا يف قلوبنا .. مازالوا معنا .. نعم 
 ..د امتطوا رواحلهم يف القافلة وق

 .. تلك القافلة اليت مازالت متضي يف صحراء اجلزيرة ، حتيي القلوب ، وجتدد عزم الشباب على الثأر 
لقد قاهلا أحد هؤالء الراحلني العظماء ، قاهلا وألقاها أمانةً يف أعماقنا ، ولن نقعد عنها بإذن اهللا ربنا حىت تسيل                     .. نعم  .. الثأر  
 .. ء وتبلغ كلمةُ اِهللا اجلوزاء الدما

 ...سيصيبهم قتلٌ وحرق ... قسماً إذا حضر الوغى ... والكفر عربد واسترق ... الثأر إن الثأر حق 
 يف إثر أسٍد تنطلق ... أسد مضت ، أسد غدت ... هام هناك ستنفلق ... يوم الكريهة يومنا 

 ...ويف اخلتام 

                                                
 رواه ابن ماجة  ٦
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  أعـنيت  يـثين أودعكم والشوق   
 

ــيم ويل   ــع وخم ــاكم مرب  حبم
 

 

 .. وداعاً يا شهداء 
 .. ونعاهد اهللا أننا لن ننساكم ، وسنمضي على دربكم حىت يأذن اهللا بإحدى احلسنيني 

  ..أو الشهادة  .. النصر 
دافع بعد كتابة هذا املقال وقعت عملية ينبع املباركة ، وقتل أسود اإلسالم األربعة بعض العلوج األمريكان ومن ي       : تنويه

عنهم من العربان ، وإنَّ يف هذا احلدث لداللة ظاهرة على حترك شباب اإلسالم لطرد احملتل الصلييب يف جزيرة العـرب ،       
وأيضاً هو مؤشر خطري على األمريكان وأذنام يفيد بأن شباب جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم لن يرضوا بأن تتكرر                    

شات التلفزة األمريكية إلخواننا يف سجن أيب غريب ، وأم يفضلون املوت علـى              تلك املشاهد املؤملة اليت عرضتها شا     
 رؤية مثل هذه املشاهد جمدداً ، ومادام اإلنسان ال ميوت إال مرة فلم ال تكون يف سبيل إعالء كلمة اهللا ؟

  

 
  
  

  رسالة إىل مغرترسالة إىل مغرت
  

  شعر أسامة بن عبدالعزيز الخالديشعر أسامة بن عبدالعزيز الخالدي
    

ــها    ــدنيا وزينت ــذه ال ــاً ه ــا طالب  ي
ــه     ــال جيمع ــره يف امل ــاً عم  ومفني
ـــانيٍة  ــاء ف ـــى نعم ـــركنن إل  ال ت

ــا مــسكني إن هلــاا  رفــق بنفــسك ي
ــت    ــا فتك ــاً طامل ــدعنك دني  ال خت

ــو ب ــك ل ــصر فإن ــهالِّأق ــت غايت  غ
 يوماً تفارق مـا عمـرت عـن أسـٍف          
 هنــاك يرجــع عنــك املــال منكــسراً 
 اعمـل جلنـة خلـد فـاز ساكنــها      

 ــو م ــدار ل ــذه ال ــتكْلِّفه ــاً ا ه  زمن
 

ــب     ــد والتع ــسه بالك ــاتالً نف  وق
 وحـوله صـرر األمــوال والـذهب     
ــرب  ــوطن األوصــاب والك ــا م فإ 
 يوماً تزول فلـن تنجـو مـن العطـب         
 غدراً بغـريك يف مـاٍض مـن احلقـب         
 يومــاً تــصري إىل األجــداث والتــرب
إلــى حمـٍل وضـيٍع مقـفٍر خـرب     

 قــرب وال ينجيــك إال ســالف ال 
 لقـى مـع احلطـب   واحذر لنفسك أن ت 

 تنسيكها لفحـة مـن ألـسن اللـهب         
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 وقفات أخرى مـع المواجهـات التـي    ثالث سبق في العدد الماضي ثالث وقفات مع المواجهات وفي هذا العدد            
تحصل بين المجاهدين وبين جنود الطاغوت في بالد الحرمين بنظرة موضوعية شرعية ، تعطي للعاقل فرصـة للنظـر      

 .يار أي الفريقين أحق بالهدى والصواب وأيهما معسكر اإليمان ومعسكر البغي والطغيان والتأمل واخت
 :الوقفة الرابعة

 - من أجل حطـاٍم مـن الـدنيا      -نقول لكل من استعد     
 :لإلبالغ عن أحٍد من أولئك ااهدين

 سنة اهللا ال تتغير وال تتبدل نَّإاستعد لعذاب اهللا ونقمته ، إذ 
 الظاملني معلومة ، إا اهلالك والدمار وذهـاب         ، وسنته يف  

 .األمن واملال 
فإن كُنتم أيها املسلمون تريدون ألنفسكم األمن والسالمة        
يف الدنيا واآلخرة فتوبوا إىل اهللا توبةً نصوحاً ، وارجعوا إىل           
اهللا بصدق ، ونابذوا اليهود والنصارى واملرتدين ، وانصروا      

 .إخوانكم ااهدين 
اهدين إما خوفاً           أما إن أبيتم إال الوقوف مع أمريكا ضد ا

طلباً لرضاها فاعلموا أنكم قـد خـسرمت الـدنيا           منها أو 
 .واآلخرة 

أما خسارتكم لآلخرة فألنكم قد وقعتم يف نـاقٍض مـن           
مظـاهرة  : م اليت أمجع عليها أهل العلم وهو  نواقض اإلسال 

دينه بعـرٍض  املشركني على املسلمني ، ويا حسرة من باع       
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ        : من الدنيا زائل ، قال اهللا       

تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض ومـن   
 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتي   

فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفـيِهم يقُولُـونَ          

نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمـٍر        
اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نم .  

يوية فاعلموا أنَّ هـذا العـدو الـذي         وأما خسارتكم الدن  
تستجلبون عطفه ورمحته ال يكـن لكـم واهللا إال احلقـد       
والكراهية حىت ولو ضحيتم بكل ما متلكون من أجله ، فاهللا    
أعلم م وقد أخرب عن الغاية اليت تنتهي عندها كراهيتهم لنا   

 ولَن ترضى عنك الْيهود  - :      –وهي كما قال اهللا     
والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللِّه هو الْهدى           
           ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اءكالَِّذي ج دعم باءهوأَه تعبلَِئِن اتو

فمهما قدمتم هلم من قرابني لتنالوا        اللِّه ِمن وِلي والَ نِصريٍ    
فواهللا لن تنالوا إال اخلزي والعار ، والعيب        شيئاً من دنياهم    

انظروا ماذا فعلوا بشاه  :والشنار ، فهذا التاريخ بني أيديكم 
إيران بعد انقالب الثورة عليه مع ِعظم القرابني اليت قدمها          
للواليات املتحدة األمريكية حىت أصبحت إيران كالواليـة        

 مع صداقته   من والياا ، هل استقبلوه بعد طرده من إيران        
 !!احلميمة هلم ؟

 ..والوقائع التارخيية القدمية واحلديثة يف هذا كثرية جداً 
  : الوقفة اخلامسة

املالحظ يف هذه املواجهات هو الروح املعنوية العالية لدى         
 على ذلك من البسالة العظيمة اليت أثبتها        ااهدين وال أدلَّ  

 شئتم من شـارك  الواقع ، وأثبتتها املواجهات ، واسألوا إن    

 

 ٣٣ //٢٢وقفات مع املواجهات وقفات مع املواجهات 

 ـدثمع احلـ
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الـذين رضـوا    ( يف هذه املواجهات من جنود الطواغيت       
جتـد  ) ألنفسهم أن يكونوا عوناً للصليبيني على ااهدين        

العجب العجاب من القصص املُذهلة والـيت ال ميكـن أن           
 . عالية  معنويٍةحتصل إال ملن يتحلى بروٍح

فهذه مواجهة السويدي األخرية خري شاهٍد على ذلك خيرج        
 تقبلهما اهللا   –عبد اإلله العتييب وعامر الشهري      / الشهيدان  

 من املرتل وإخواما بدون أي غطاٍء أو ساتٍر حيـصدون           -
جنود الطاغوت حصداً بكل بسالٍة وشجاعٍة لو كانت تباع     

 شـجاعة هـؤالء   والشتراها ابن سعود جلنوده اخلونـة ،        
 :لشاعر  األبطال األحرار الذين يصدق فيهم قول اااهدين

 ن الظالم م      ـرهبان ليٍل إذا ج
 ه يف اخلد أجراهــم عابٍد دمعك

 وأُسد غاٍب إذا نادى اجلهاد م 
 وت يستجدون لُقياهـهبوا إىل امل

روح املتدنية لدى جنود الطاغوت      جتد ال   اآلخر ويف املقابل 
 ودين ؛   نه ما شارك يف هذه املواجهات عن عقيدةٍ       أل وذلك
م أن الذين يقاتلوم هم ممن ارتقـى ذروة سـنام           بل يعل 

 يف أفغانستان وغريها يوم أن      اإلسالم ، وممن نصر املسلمني    
م أكثر املسلمني وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي            خذهل

العظيم ؛ ولكن هو حب املال واخلوف علـى الوظيفـة ،            
وحىت يسلم من تأنيب الضمري ، ووخز اخلاطر يذهب ألحد 

سوء ممن هو على شاكلته يف اخلوف على الوظيفة         علماء ال 
 وكأا من املسائل اخلالفية     –والراتب ليستفتيه يف املسألة     

  !!-الغامضة 
ولكن شتان بني إقدام من يطلب الشهادة يف سبيل اهللا ان شت

 !!!، وبني من يطلب الدنيا ويهاب ذكر املوت 
 يف  ومن ذلك ما ذكره أحد ااهـدين الـذين شـاركوا          

حيث كان من املوافقات العجيبـة أن        مواجهات الشرائع 
يلتقي بصديٍق له مل يره منذ ست سنوات وكان من ضمن           

 وقال له بعد أن سأله األخ عـن         الفرقة اليت قامت باملدامهة   
أولئك رجالٌ ذهبوا إىل أفغانـستان      : ( سبب قتاهلم هلؤالء    

عادوا ورأوا وطبقوا شرع اهللا وأخذوا العقيدة بقوة ، فعندما 
فقال له األخ   !! ) األمريكان حاربوهم فحاربتهم احلكومة     

: فقـال لـه   ) نعم : ( إذاً هم على حق ؟ ، قال   : ااهد  
 !!! ) .اهللا يغفر لنا : ( وأنتم ، فقال 

وكذلك ما حصل يف مدامهة مرتل ااهد خالـد الفـراج           
حيث قتل ااهدون أغلب من واجهوهم وأصابوا ثالثـةً         

هم ، وصب هؤالء املباحث اخلبثاء جام غضبهم على والد من
األخ خالد الشيخ محود الفراج تقبله اهللا يف الشهداء وأسكنه 

 –الفردوس األعلى من اجلنة حيث كان أعزل من السالح          
وهذا ديدم يف أم ال يستأسدون إال على اخلـايل مـن            

  .  ، مث قاموا باعتقال والدة ااهد وزوجته-السالح 
 :الوقفة السادسة 

أثبتت املواجهات التعاطف العجيب مع ااهدين من قبـل         
طائفة من املسلمني فما أن يـسمع املـسلمون طلقـات           
الرصاص وأصوات الطائرات فوقهم إال وجتـد األكثـرين         
يلهجون بالدعاء للمجاهدين يف املساجد واألسواق وعـرب        

 .الشبكات العنكبوتية 
 خروج مجاعة كاملة بسبب أفعـال        على ذلك من   وال أدلَّ 

هؤالء الرعناء أخذت على عاتقها مشكورة تصفية كل من         
يقف حجر عثرة يف طريق ااهدين ووفَّت مبا تعهدت بـه        

فقد بينوا بكل وضوٍح يف أول      ) كتائب احلرمني   ( حقاً إا   
وا هذه الكتائـب إال نـصرةً       وأنشأبيان هلم بأم ما قاموا      
 انشغلوا بالترتيب للعمليات ضد اليهود للمجاهدين الذين قد

والنصارى يف جزيرة العرب ، وقد استهدفوا أكثـر مـن           
ضابط يف املباحث العامة وكان أحدهم وهو أوهلـم مـن           
جالوزة وزارة الداخلية برتبة لواء بل هو العقل املدبر لوزارة 

 قرأت تـصرحياً ألحـد املـسؤولني        مدةالداخلية ، وقبل    
ر امسه بأن هذا اللواء كان هـو املنـسق          األمريكان مل يذك  

األمين بني السعودية والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف          
 .مكافحة اإلرهاب 

 ـدثمع احلـ
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  ::الصادع باحلق الصادع باحلق                                                       
  محود بن عقالء الشعيبي     

  رمحه اهللارمحه اهللا                                                                
  

 ...  قلوب املوحدين ، وأفئدة ااهدينرمز عزة ، وشاهد كرامة لن تنساه    
كان هذا العامل مثاال حيا للعامل الرباين الذي طاملا مسعنا عنه يف التأريخ ، وقرأنا عنه يف بطون الكتب ، مث هو يتجسد أمامنا يف 

 .  حياة ذلك العلم الشامخ
 هـ١٣٤٦من قرى القصيم يف جند سنة ) الشقة (  يف عبد اهللا  أبوالشيخولد 
 ..  اش يف بيت دين وكرم ، ويرجع نسبه إىل بين خالد القبيلة العربية املعروفةوع

وبدأ حياته بالعلم فدخل الكتاب حني بلغ السادسة من عمره فتعلم القراءة والكتابة واحلساب ، مث انتقل إىل قراءة القرآن وحفظه 
ري ففقد بصره حني بلغ السابعة فلم يثنه ذلك عن مواصلة  بن مبارك العمري ، وابتاله اهللا مبرض اجلدعبد اهللاعلى يد الشيخ 

 . طلب العلم حىت استطاع حفظ القرآن كامال عند بلوغه الثالثة عشرة من عمره
كان ألبيه دور كبري يف تربيته حيث كان يدفعه إىل العلم وحيثه عليه ، كما كان يعلمه من أمر الدنيا ما حيتاج إليه فاستفاد شيخنا 

 . جمال الزراعة والسقي والفالحةمن أبيه يف 
وملا بلغ شيخنا العشرين من عمره أرسله أبوه إىل الرياض ليواصل طلب العلم ، وكانت الرياض حمطته اليت استفاد منها كثريا 

 . ينوخترج منها عاملا يشار إليه بالبنان ليهيأه اهللا ليوٍم عظيم كان فيه شيخنا اإلمام القدوة الذي رفع اهللا به منار الد
 فعبد اللطيالشيخ : يف الرياض الزم الشيخ حلق العلم ودروس املساجد على يد أكرب علماء جند يف ذاك الزمن فكان من مشاخيه 

بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا و الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا والشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا وقد الزم األخريين 
فاد منهما كثريا ، وعلى أيديهم حفظ كثريا من املتون وفهمها وأتقنها كاآلجرومية واألصول الثالثة والرحبية مالزمة طويلة واست

يف الفرائض والقواعد األربعة ، وألفية ابن مالك يف النحو وزاد املستقنع يف الفقه احلنبلي كما درس عليهم زاد املستقنع وكتاب 
اإلسالم واألربعني النووية وألفية ابن مالك وبلوغ املرام والطحاوية والدرة املضيئة التوحيد وكشف الشبهات والواسطية لشيخ 

للسفاريين واحلموية البن تيمية وسلم األخضري يف املنطق وروضة الناظر يف األصول ، هذا كله غري القراءة يف املطوالت اليت 
نون كثرية كالعقيدة والتفسري والفقه واحلديث وأصول الفقه كان حيضرها الشيخ واستفاد منها ، وقد أخذ من هؤالء العلماء يف ف

 . واللغة
 هـ درس فيه الشيخ مث التحق بكلية الشريعة وكان من مشاخيه فيهما الشيخ عبدالعزيز بن باز١٣٧١وملا فتح املعهد العلمي سنة      
والشيخ سعود ،  عبدالعزيز الرشيد يف الفقه والشيخ ، يف احلديث أيضا  والشيخ عبدالرمحن اإلفريقي، درسه يف التوحيد واحلديث

ومن أهل مصر   ، واألستاذ محد اجلاسر يف اإلنشاء واإلمالء       ، والشيخ عبداهللا اخلليفي    ، والشيخ إبراهيم بن سليمان     ، بن رشود   

  ::الصادع باحلق الصادع باحلق  ٣
محود بن عقالء محود بن عقالء 
  الشعيبيالشعيبي
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اهللا يف النحو والبالغة منهم الشيخ يوسف عمر حسنني والشيخ عبداللطيف سرحان والشيخ يوسف الضبع وغريهـم رمحهـم                   
 .مجيعا

عبـد  : كان الشيخ يتميز بالذكاء وقوة الذاكرة وحسن الفهم ، نقل عنه تلميـذه            
عريش رباط الشيخ حممد     كنت أجلس أحيانا بعد العشاء يف     :  الرمحن اجلفن قوله    

يعين ألفية ابـن مالـك يف   [ بن إبراهيم فال أقوم من مكاين حىت أي هذين املتنني           
 . ]لفقهالنحو وزاد املستقنع يف ا

وكان الشيخ ابن إبراهيم رمحه اهللا إذا انتهى من الدرس قام الطالب إىل الشيخ محود   
 وطلبوا منه أن يعيد هلم درس الشيخ - وكان منهم بعض العلماء املوجودين حاليا -

  يرفض ذلك أول األمر مث يقـوم إىل          – ميازحهم   -ابن إبراهيم فكان الشيخ محود      
 .درس الشيخ كامالركن املسجد فيعيد عليهم 

بعد خترج الشيخ من كلية الشريعة عني قاضيا يف وادي الدواسر مث ألغي ذلك التعيني 
، بشفاعة الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا ملا رأى من نفعه يف باب التدريس 

 هـ مث انتقل إىل ١٣٧٦فعني مدرسا يف املعهد العلمي ملدة سنة واحدة وذلك عام 
هـ وبقي فيها أربعني عاما يدرس فيها حىت سنة ١٣٧٧ عام الكلية بعدها

وقد درس فيها مجيع املواد ، هـ وترقى خالهلا حىت وصل إىل درجة أستاذ ١٤٠٧
اليت كانت تدرس يف املعهد والكلية كالتوحيد والفقه والفرائض واحلديث واألصول والبالغة والنحو كلها درسها وخترج على 

 . ب، وأشرف على عدد كبري من الرسائل اجلامعيةيديه عدد كبري من الطال
مل يكن هذا اجلانب هو اجلانب األبرز يف حياة الشيخ فقد مجع إىل ذلك خصاال محيدة ، ومآثر عديدة فقد كان سخيا منفقا 

عنه وتقاعس للمال ، حسن األخالق ، متواضعا ، زاهدا يف هذه الدنيا إال أن أبرز جانب متيز به الشيخ هو اجلانب الذي جنب 
أغلب علماء هذا الزمان ، فقد سد اهللا به ثغرة مل يسدها غريه ، وأظهر به للعاملني كيف تكون صورة العلماء الصادقني ، وكيف 
هو حال أهل السنة واالتباع من املصلحني ؛ فإننا يف هذه األزمان املتأخرة بلينا بسفهاء سقطاء يلبسون جلود الضأن على قلوب 

ذوا العلم مطية لتحصيل امللذات ، والتنافس يف املناصب ، والتقرب إىل السالطني املرتدين ، واحلكام اخلائنني ، السباع قد اخت
ولقد كانوا يف الزمان األول كثريا وهم يف هذا الزمان أكثر من الكثري وزادوا على ذلك سوءا إىل سوء فانتسبوا زورا وتانا إىل 

صورة اإلسالم والسنة ، ونفّروا منهما العاملني ، وجعلومها يف أعني الناس قرينة استبداد السنة ومنهاج السلف فشوهوا بذلك 
احلكام الظاملني وجشعهم وطمعهم ، ومستند عمالتهم للكافرين وخيانتهم ، حىت غابت عن أعني الناس صورة ذلك العامل الرباين 

ىت بعث اهللا الشيخ محود الشعييب رمحه اهللا ، رمحة من اهللا املهتدي دي السلف العامل بعلمه الذي يقول باحلق ويصدع به ح
باملسلمني ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن اخلري لن يزال يف هذه األمة حىت يأيت أمر اهللا ، ورغم قصر املدة اليت انتشر فيها ذكر 

يث بدأت جحافل الصليبيني يف الشيخ على مستوى العامل فإا جاءت يف مرحلة حرجة وحساسة من تأريخ العامل اإلسالمي ح
غزو بالد اإلسالم حتت اسم حرب اإلرهاب يف حرب صليبية جديدة ، وقد كانت كافية لرسم منهج ، وتأسيس مدرسة ، حتيي 

 . يف األمة كلمة احلق وترفعها عاليا يف مساء العامل
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ا ، مناصرا للجهاد يف سبيل اهللا ، متتبعا لقد ظل الشيخ طول حياته العلمية مهتما بأمور املسلمني يف مشارق األرض ومغار
ألحواهلم معينا هلم مبا ييسر اهللا له ، وسندا للمصلحني من العلماء ويف املقابل كان جسورا شجاعا صامدا يف وجه الطغاة 

 . والظاملني ، مقلقا هلم ، ومفسدا جلهودهم وخططهم بصدعه باحلق وجهره به على قدر استطاعته
هـ أربعني يوما وأوقف مرات كثرية عن اإلفتاء ومع ذلك مل ميتنع عن الفتوى فقد كان كثريا ١٤١٧هللا عام سجن الشيخ رمحه ا  

 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ما يردد 
فتوى يف حتكـيم القـوانني   : سائل كلها مما ميس واقع املسلمني وحيتاجون إليه فمنها       وقد أفىت شيخنا رمحه اهللا بفتاوى وألف ر       

القول املختار يف حكم االستعانة بالكفار ، وفتوى يف نصرة ااهدين يف الفلبني ، وفتوى يف تكفري تركي                  : الوضعية ، وكتاب    
كان له مراسالت مع أمراء اجلهـاد األفغـاين   ك ،وي وغري ذل  عواجي ، وبيان ضالالت حسن املالك     احلمد ، ومناصحة حمسن ال    

 . كحكمتيار لإلصالح بينهم وبني الطالبان
وملا أكرم اهللا ااهدين بنصره يف غزوة منهاتن كان ذلك منعطفا تأرخييا يف تأريخ 
املسلمني حيث فنت الناس فتنة عظيمة بسبب احللف الكفري العاملي ضد ااهدين يف 

ن الكفار يطالبون املسلمني حكاما وحمكومني بالدخول فيه ، سبيل اهللا والذي كا
فأما احلكومات وجيوشها فلم تتوان حلظة عن التأييد احلسي واملعنوي املباشر وغري 
املباشر وليس ذلك مبستغرب عليهم فليس بعد الردة والكفر ذنب ، وأما عامة 

 احلق صوت شيخنا املسلمني فثبتهم اهللا بأصوات قليلة كان أنداها وأسرعها إىل
اإلمام محود رمحه اهللا فكان أول من خط سوداء يف بيضاء لبيان احلق يف هذه احملنة 
العظيمة اليت حلقت باملسلمني فأبرز معاين الوالء والرباء ، وناصر ااهدين ، وحث 
على جهاد الكافرين ، ونصح املسلمني أن حيتاطوا لدينهم وحيذروا من إعانة 

ول يف حلفهم يف فتوى مشهورة حول غزوة منهاتن سارت ا الصليبيني والدخ
الركبان وترمجت إىل ألسن كثرية فعلم املسلمون احلق واهتدوا إليه بعد أن كدرت 
عليهم فطرم فتاوى املخذولني من املنتسبني إىل العلم الذين مل يستنريوا بنور الوحي 

اكستان يف عدم جواز تسليم وكانت فتواه تلك مستند ألفني من علماء أفغانستان وب
، شجع الشيخ شباب ى رأسهم الشيخ أسامة إىل أمريكا ااهدين العرب وعل

املوحدين على نصرة ااهدين يف أفغانستان وراسل أمري املؤمنني املال عمر يف رسالة 
ويغلظ عليهم وجياهدهم يف اهللا تثبيت وتأييد ، وكان له صوالت وجوالت مع املبتدعة والزنادقة من أهل العصر يرد باطلهم ، 

يكن غافال عما يعيشه واقعه وما حيتاجه الناس يف حاضرهم فكتب رسالة يف بيان معىن اإلرهاب وحقيقته ،  ، ومل جهادا كبريا
وملا كتب اهللا القبول لرسائله وفتاواه غص ا الطواغيت وأذنام من علماء السوء فأخذوا يشغبون ويلبسون على الناس بذم 

ات الرمسية املسموح هلا باإلفتاء فكتب ئلفتاوى الفردية ، واالجتهادات اخلاصة رغبة منهم يف صرف وجوه الناس إىل اللجان واهليا
كان أول من انتبه إىل التحول اخلطري يف مسرية الصحوة اإلسالمية يف بالد احلرمني بعدما خرج من و ،الشيخ يف ذلك رسالته 

ن هلم تأثريهم على جيل الشباب حيث أخذ حيذر من هؤالء علنا وينتقد انتكاستهم ويرد على السجن عدد من املشايخ الذي
شبهام اجلديدة ومل تأخذه يف اهللا لومة الئم ولقد تأخر يف انتقادهم علنا أمام الشباب أمالً يف رجوعهم إىل احلق واكتفى فترة 
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حيث أخربين رمحه اهللا  أنه ) سلمان العودة ( وكان أبرز من انتقده باملناصحة يف السر وملا رأى أم ال يستجيبون أعلن بذلك 
 . ناقشه مرتني استغرقت كل مناقشة ساعتني وقال إين أنتقد عليه تراجعه عن مبادئه ، وصده للشباب عن اجلهاد

 األجواء احلامية اليت قامت وبعد عمر طويل يف العلم والتعليم ومناصرة املسلمني وااهدين والصدع باحلق يف وجوه الظاملني ويف
احلرب فيها بني املوحدين واملشركني قبض اهللا روح ذلك العبد الصاحل لتفجع به األمة خاصة أولياء اهللا من ااهدين الذين 

 .. وجدوا فيه العامل الصادق ، واألب احلاين ، واملناصر الثابت
به أهل اإلميان ، وهذا جه ومسته يدفع الشباب إىل الثبات على مات الشيخ رمحه اهللا ، ومل متت آثاره فهذا علمه يستضيء 

 .. الطريق حىت يلقوا رم غري مبدلني وال مغريين
 هـ  وصلي عليه عصر يوم السبت وحضر جنازته اآلالف من الناس الذين ١٤٢٢ / ١١ / ٤تويف رمحه اهللا يف يوم اجلمعة 

نه أن يلحقنا به يف جنات النعيم ، وأن يعوض األمة عنه خريا ، إنه سبحانه ويل وفدوا من بالد خمتلفة وبعيدة ، نسأل اهللا سبحا
 . ذلك والقادر عليه

  :مهام اليماميوكان مما رثي به قصيدة للشاعر  
 ليت وجـوداـداين يا مقـــــأسع

 ح دمـعــــــوأفيضا دما إذا ش
 ل ِمنـــما عسى الشعر أن يقول وه

 هيـٍباٍن رــــــقمر غاب يف زم
الء ـــــرين خـأسد ودع العــ

 اج وأعياـــر باحلجــأشرق الكف
 ارى حيارى ــدت أمةُ النصـــوغَ
عديٍلــــت دولةُ الصــوليب ِبو 
 م برجوم ـــم الشيخ إفكَهـــيرج
  ال يبايل ذّ ثابتاًــــضى الفــم و

و على احلـ ـــني وهـــوأتاه اليق
 ها اللحدم ضممته أيــــأي حل

ـَه ومضـ  اًءــــــوإبـاًء حويت
 داًءــــــكم صدوٍر تنفَست صع

 د منهاــوٍر تنفـس احلقــوسط
 ـوءــــــولـئاٍم تربصـته بس

 يظـــموتوا بغ: ون ــأيهـا الشامت
اةًــ الدين ال تـزال فتـــــةُأم 

 اللٌــاَء هـــــكلما ودع السم

 املَ الزمان محـوداـــــوابكيا ع 
 ح قلبـا كميـداــــعلّه أن يري

 ؟ ام الفقيداــــــعبقري يفي اإلم
 ـوداــــتاركا بعـده الليايلَ س

 الّ األسـودـــا أقـــوهزبراً وم
  ارس التلمـودـٍل وأخــــكلَّ فح

 ديـدا ــكلَّ يوٍم ختشى بيانا ج
 ـزيدا ــن فتاواه ال تِطيق مـــم

 ودا ـــوٍم تفتت اجللمــــمن جن
 دا ـــاب وعيــبنفــاق وال يه

 ن الرقوداباـــال أدرك اجلـــق ف 
 ٍم آثـاره لـــن تبيداــوعل
 وداــــ وصمـوعــزةً وثباتاً

  عنيـداكان غماً هلا وخصمـاً
 وته تغـريداــــغردت يوم م
 وته كان عيداـــــوتـرى أنّ م
 وداـــةً و جـنـــإنّ هللا أم
 وداــر ال تزال ولـــوعلى الده
 الال وليداــده هـــــولدت بع
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 اــم مسرية السبت ملّــلو رأيت
 اكم ـــ له يذيب حشاًـــوداعو

 ن مجوع ــفاسألوا السبت ما رأى م
 رف إال ــل ال يناله الطــــجحف

 ة لـما ـــــيتراءى يـوم القـيام
 ع واخلالئق صور ـــــيزحف اجلم
 ه أكـف ـــش تقاذفتــفوق نع

 ى يعيب عليهـــــقل ملن بالعم
 ا أفـادك إالــك مـــنور عينيـ

 ـا فإنون مهالًـــا الشانئـــأيه
اب يف الدين إال ــر املصـــال يس

 د الضياء وال يألـــــينكر األرم
ودا ـــوق يبغى جهــإن عود احلق

 اتـــز منه ممــرب عيـش أع
 م وداعاـــل العظيــا الراحـأيه

 

 وداــفنه املشـهود،  وهــــشيع
 م كبوداــت منكــــووالء يفُ

 دنّ الشهوداـــــشيعوه واستشِه
 ديداــز التحــريان يعجـــرد ح

 وا وروداـــأجلب الناس واستتم
 دوداــــانه املمــــتتراءى جثم
 م ختالـه العني طوداـــــيف خض
 ص املعبـوداــد تنقــــساء عب

 الل البعيداــــحرية القلب والض
 اذر التفنيـداــــر ال حنــمعشـ
 ربيداــ عـاًـ أو مهتكداًــــملح

ودا ــه املـنكـــــف إال ظالم
 وب جهـيداــــن الشعـ موجهاداً

 نا التأييداـــــيوم يلقــى أقزام
 دى جتديداـــــأنت من جـدد اهل

 

   
  

 


 

 وسلم أن يوسد األمـر  مما ابتليت به األمة اليوم ما أخبرنا به النبي صلى اهللا عليه          [ 
إلى غير أهله ، فإعالمنا المقروء و المسموع قد ُأوكل إليه أسـافل القـوم ممـن ال                  

وجـدتهم   يشهد لهم بصالح وال استقامة إال ما ندر ، وإن أتيت علـى كثيـر مـنهم   
يرددون ماال يفقهون تقليداً للغرب الكافر و تطبيقا لسنة المغلوب المتبع للغالب اتباعا             

الشهوات وال حول وال قوة إال باهللا ، ولما كان هؤالء على ما هم عليه مـن  للهوى و  
نفوٍر عن الدين كانت ضراوتهم على أهل الدين أعظـم وأعظـم ، ألن مـواالة أهـل       

 ].الغالب على هؤالء اإلسالم العاملين له يتنافى مع تقاليد الغرب
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  ))٣٣//٢٢((أحكام االستئذان يف اجلهاد أحكام االستئذان يف اجلهاد 
  ريم ريم اسـتئذان الغـاسـتئذان الغـ

ومن تبعهم احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، 
 :أما بعدبإحسان إىل يوم الدين ، 

فقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب عبد الرمحن احلُبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا                 
، وأخرجه من حديث أيب قتادة وهو مما انتقد عليه ؛ اختلف فيه " يغفر للشهيد كل ذنٍب إال الدين : "لى اهللا عليه وسلم قال      ص

على عبد اهللا بن أيب قتادة فرواه املقربي عنه عن أبيه وهو غلط ، ورواه بكري بن عبد اهللا بن األشج عنه عن رجل من أهل جنران                      
و الصواب ، ورواه ابن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة وعن حممد بن قيس عن عبد اهللا بن أيب قتادة       عن عبد اهللا بن عمرو وه     

عن أبيه وقد غلط ابن عجالن يف كليهما ، أما رواية املقربي فالصواب فيها ما تقدم ، وأما رواية حممد بن قيس فصواا عن ابن             
هللا بن أيب سرح عن أيب هريرة يف املسند وفيه نظر ، ويف الباب حديث أيب           أيب قتادة مرسالً ، وروي من حديث عياض بن عبد ا          

أمامة وهو ضعيف ، وحديث سهل بن حنيف يف معجم الطرباين الكبري وهو ضعيف ، وحديث أنس وهو غلط كمـا حكـى                   
ب إال حديث عبد اهللا حممد بن جحش عند النسائي وغريه وفيه بعض النظر ، وال يصح يف البا         الترمذي عن البخاري ، وحديث    

 .بن عمرو بن العاص من رواية أيب عبد الرمحن احلُبلي الذي قدمناه واهللا أعلم
وذلك ال يستلزم عدم : "واحلديث مل يتناول مبنطوقه حكم اخلروج إىل اجلهاد ملن عليه دين ، وهلذا قال الشوكاين يف نيل األوطار 

بل إن أحب ااهد أن يكون جهاده سببا ملغفرة كل ذنب اسـتأذن صـاحب   ، ين جواز اخلروج إىل اجلهاد إال بإذن من له الد  
 ".وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له اخلروج بدون استئذان، الدين يف اخلروج 

                    ين دون  وما ذهب إليه الشوكاين ضعيف ، والصواب ما ذهب إليه مجاهري الفقهاء استنباطًا من هذا احلديث ، وبقاء ذنب الـد
الذنوب العظيمة إنما كان ملا فيه من حق اآلدمي ، وحق اآلدمي الواجب ال يقدم عليه ما ليس بفرٍض من اجلهاد وال من غريه ،               
 وتقدمي أثر الديِن من اإلمث الذي ال يغفر بالشهادة على أثر اجلهاد من مغفرة سائر الذنوب دليلٌ على تقدمي هذا الواجب على هذا      
الواجب ، وإذا حمل احلديث على اجلهاد الذي مل يتعين كما يأيت ازداد احلكم ظهورا إذ ال يمكن تقدمي ما ليس بواجب علـى        

الواجب القطعي. 
وليس يف الشريعة أن حيب الرجل أن يبقى عليه ذنب واحد يقدم على اهللا به ، بل إنما يتجاوز عن الذنوب املاضـية بالتوبـة                         

 .ستغفار أما اإلصرار على الذنب وتفويت حق املسلم وكون ذلك يف سبيل قربٍة إىل اهللا ، فهذا ال يكون يف دين اهللاواال
ما تولَّد عن املأذون غري مضموٍن ، فاألصل مـا يف           : ووجه قول اجلماهري بوجوب استئذان صاحب الدين القاعدة املتفق عليها           

ويستثىن منه ما إذا أذن الغرمي ألنَّ احلق له ، فإذا نتج عن جهاده استشهاده بعد اإلذن مل يكن احلديث من بقاء اإلمث على املدين ، 
عليه شيٌء من جهة خروجه للجهاد مع وجود الدين ، وإن كانت املطالبة بالدين باقيةً دون اإلمث لترتب اإلمث على التفـريط ،                       

 .والتفريط منتٍف بإذن الغرمي
    الذي جيب ينالقادر على األداء       والد ما هو الدين احلالُّ على الغينل الذي مل حيلَّ أجلـه فـال   : فيه االستئذان إنا الدين املؤجأم

تتوجه املطالبةُ به قبل األجل ، واإلذن إنما هو فرع على املطالبة ، وهذا هو الصحيح من قويل أهل العلم ، وأما املُعسر فإنما حقُّه 



 

 بقلم
 الرشيدناصر اهللا بن  عبد



 

 ٣٨ 

 فهو كالدين املؤجل الذي مل حيلَّ أجله ، وذا أفىت النووي            ﴾رةٌ إىل ميسرةٍ  وإن كان ذو عسرٍة فنظِ    ﴿: كما قال تعاىل    اإلنظار  
 .وابن تيمية

وكذلك من ترك وفاًء لدينه وأقام به كفيالً أو علم وجود من يقوم به من بعده ، فإنه ال يدخل يف املسألة باالتفاق لقصة عبد اهللا 
و بن حراٍم والد جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ، فقد استشهد يف أحد وعليه دين كثري ، ومل يذكر فيه ما مينع مغفـرة                   بن عمر 

ذنب الدين ، بل ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا كلمه كفاحا وقال له متن يا عبدي ، فتمنى أن يعود إىل الدنيا فيقتل يف                           
 .يذكر الدين وال أثره من الذنباهللا ثانيةً ، ومل 

سقط إذن الغرمي ، فإنَّ من احلقوق ما يقدم على الدين كالنفقات سواء منها الضروري وما زاد عن   وإذا كان اجلهاد فرض عٍني      
 الدين بثبـوت  حد الضرورة من املعتاد يف نفقة مثله ، واجلهاد مقدم على النفقة الزائدة عن الضرورة بال ريب فثبت تقدميه على        

عمن عليه دين وله ما يوفيه سئلت : "تقدميه على ما هو أوىل من الدين ، وهذا مأخوذ من فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قوله      
ومنها ما يقدم وفاء الدين     ، كنفقة النفس والزوجة والولد     :  من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين          :وقد تعني اجلهاد ؟ فقلت    

 فإن كان اجلهاد املتعني لـدفع       م عليه إذا خوطب به كصدقة الفطر ؛       قدي ومنها ما ال  لعبادات من احلج والكفارات ،      كا : عليه
 ".الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأوىل

مل ينقل عن أحد منهم بإسناٍد صحيٍح وال ضعيٍف أنه وقد اعتذر املنافقون وغري املنافقني من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزواته و
 .اعتذر بالديِن ، ولوال صراحةُ حديث عبد اهللا بن عمرو لقيل بسقوط االستئذان يف اجلهاد املتعين وغري املتعين

ق يف التركة اسـتدالالً     سقوط إذن صاحب الدين يف اجلهاد املتعين على أحد قولَي أهل العلم يف تزاحم احلقو               وميكن أن يخرج  
 ".اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء: "بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 :إذا علم هذا فإنَّ األصل سقوط االستئذان يف اجلهاد املتعين ، وقد استثىن شيخ اإلسالم ابن تيمية صورتني من ذلك
لبه من املدين ، فيجب األداء ولو كان اجلهاد فرض عٍني لتحصيل            أن يكون الغرمي يريد اجلهاد باملال الذي يط        : الصورة األوىل 

ينبغي تقييد ذلك مبا إذا كان الغرمي ال يستطيع اجلهاد إالَّ باملال الذي : مصلحة أداء الدين ، ومصلحة اجلهاد ، قلت : مصلحتني  
ليه ألجل اجلهاد ، والغرمي أحق به ، وال يصح أن           يطالب به ، ويدلُّ على ما ذهب إليه شيخ اإلسالم أنه مالٌ استويا يف احلاجة إ               

يقدم املدين ملصلحة اجلهاد مع اشتراكهما فيه ، إالَّ إن كان باملسلمني حاجةٌ إىل املدين خبصوصه فهو مقدم حلاجـة املـسلمني                  
 .ومصلحة اإلسالم
ىل تقدمي حق الغرمي ، ألنَّ األصل بقاء الدين ووجوب أن يكون اجلهاد باستنفار اإلمام ، فذهب شيخ اإلسالم إ : والصورة الثانية

حق الغرمي حق مالك ، وحق ويل األمر حق مِلك ، وال شك             : األداء ، وحق الغرمي مقدم على حق اإلمام يف االستنفار ، قلت             
              لإلمام ، وإن هذا على التسليم بأنَّ األمر يف النفري حق م ولكنل مقدهللا عز وجلَّ كما يف دفع الصائل ، وليس   أنَّ األو ما هو حق

لإلمام إال النظر يف املصلحة وتقدير احلاجة ، والشارع علَّق تعين اجلهاد بأمره حني يرى حاجة املسلمني إىل ذلك ، فمن هنا كان 
    ه تقدمي حلق اهللا الواجب يف حقاملعني على حق الغرمي ، واإلمام أعلـم  االستنفار كدفع الصائل يف التقدمي على الدين من جهة أن 

بالعدو وحاجة املسلمني وما قد يفجؤهم أو يقطع طريقهم دون العدو الذي يقصدون إليه ، فوجب تسليم النظر يف ذلك إليه ،                      
سلم ومل يعـذر  وأيضا فقد خرج املسلمون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة العسرة وقد تعينت باستنفاره صلى اهللا عليه و        

 .أحد ومل يعتذر أحد بالدين



 



 

 ٣٩ 

والصور املستثناة من فرض العني ليست مستثناة بإطالٍق ، بل هي ملحقة بفرض الكفاية يف أحكامه ، فما سقط فيه االستثناء يف        
 .فرض الكفاية ، حلقت به هذه الصور يف ذلك

 : ما قدمنا إالَّ يف صور ؛ فاألصل وجوب استئذان الغرمي علىوإذا كان اجلهاد فرض كفاية
أن يكون العدو قريبا حبيث ال حيتاج إىل نفقٍة يف الوصول إليه وقتاِله ، كحال أهل الثغور املقيمني ـا ، ألنَّ                       : الصورة األوىل 

 .الغرمي إنما وجب استئذانه يف اجلهاد لتقدمي حقه يف املال على نفقة اجلهاد ، فحيث مل تكُن نفقة فال استئذان
أن حيتاج املسلمون إىل أحٍد بعينه ، فهذا يكون اجلهاد يف حقه فرض عٍني وإن كان اجلهاد لعموم الناس فرض                     : لصورة الثانية ا

كفايٍة ، فهو ملحق بفرض الكفاية ، فهذه الصورة ليست مستثناة من استئذان الغرمي ، وإمنا هي مستثناة من أحكام فرض الكفاية 
 .عموما للحوقها بفرض العني

ولن جيعل اهللا للكافرين علـى  ﴿: استثناها بعض أهل العلم ، وهي ما إذا كان الغرمي كافرا ، لقول اهللا تعاىل              : الصورة الثالثة 
 ، وكأم أحلقوها باستئذان الوالدين الكاِفريِن ، وال يصح هذا واهللا أعلم ، واستئذان الغرمي لـيس مـن بابـة     ﴾املؤمنني سبيالً 
ن والزوج واألمري وحنوهم ، إذ استئذان هؤالء متفرع على واليتهم أو وجوب طاعتهم ، أما الغـرمي فاسـتئذانه     استئذان الوالدي 

ألجل حقه الواجب تقدميه ، فهو استئذان إلسقاط حقِّه ، وثبوت هذا االستئذان فرع على ثبوت احلق املايل ، وحيثُ قلنا حبفظ                 
        منه يف مسلم ، بل هو احتيـاط                  حق الغرمي الكافر ، فاالستئذان بعض احلق كم حبفظه ، وليس يف هذا والية وال حتكُّمالذي ح

 .مشروع له يف حفظ حقه واملطالبة به ، وإمنا يكون هذا يف الكافر الذمي أو املعاهد أو املستأمن ممن يحكم حبفظ ماله
 :فتلخص مما سبق يف حكم استئذان الغرمي

 :ب أن يستأذَن يف هذه الصوراستئذان الغرمي يسقط وال جيأن  -١ 
 .إذا كان الدين مؤجالً مل حيلَّ أجله ، سواء كان اجلهاد فرض كفاية أو فرض عني -
 .إذا كان املدين معسرا ، ألنَّ دينه يتأجل إىل ميسرٍة ، فيلحق بالدين الذي مل حيلّ -
 .إذا كان اجلهاد فرض عٍني ، فيما عدا الصور املستثناة -
 .باستنفار اإلمام على األصح يف املسألة ، فيكون حكمه حكم سائر صور تعين اجلهادإذا تعين اجلهاد  -
 .إذا مل حيتج اجلهاد إىل نفقٍة ، وذلك يف فرض العني وفرض الكفاية -
 .إذا احتاج إليه املسلمون بعينه ، لتعينه يف حقِّه وإن كان فرض كفايٍة يف حق العموم -
 : جيوز اخلروج إال بعد إذنه يف هذه الصور أن استئذان الغرمي واجب ال-٢
 .إذا مل يتعين اجلهاد ، فيما عدا الصور املستثناة -
إذا أراد صاحب الدين أن جياهد بعني املال الذي يطلبه من املدين ، ومل يكن الدائن يستطيع اجلهاد بدون هذا املال  -

 .، إال إن احتاج املسلمون إىل املدين خبصوصه فيقدم
 .ني الغرمي الكافر حمترم املال واملسلم يف االستئذان ، ألنَّ االستئذان من حفظ حقهوال فرق ب -

 فهو عاٍص مستوجب لإلمث خبروجه من هذا الوجه ، وجهاده صحيح ، بل ومن خالف يف الصور اليت جيب فيها استئذان الغرمي      
نفكّةٌ بني هذا وهذا ، لذا أثبت النيب صلى اهللا عليه وسـلم        وذنوبه الكبائر والصغائر مغفورة ، ومرتلته مرتلة الشهداِء ، واجلهة م          

مغفرة الذنوب للشهيد إال الدين ، وثبوت أثر الشهادة من املغفرة فيما عدا الدين دليلٌ على صحة الشهادة ، وقد أشار إىل هذه                       



 



 

 ٤٠ 

 بل هو شهيد مغفور له  ،د ال مينع من الشهادةوال خيفى أن بقاء الدين يف ذمة الشهي: الفائدِة الشوكاينُّ يف نيل األوطار بقوله 
 .كل ذنب إال الدين

 ، وفعل ما أمره اهللا عز وجل به ، مث قُتل فليس عليه من وال جيب استئذانه وأما من خرج يف الصور اليت يسقط فيها إذن الغرمي
ه ويأمث على ذلك ، وال يمكن أن يخيره الشارع بـني  اإلمث شيٌء ، ألنه مل يفعل إال ما أمره اهللا به ، ويستحيل أن يفعل ما أُمر ب   

إمث القعود الذي ال يباح بالدين ، وإمث الدين الذي ال يغفر بالشهادة ، بل ال ريب أنه إن امتثل ما أُمر : إمثني ال بد له من أحدمها 
 للمال ، واستحقاقه املطالبة بالدين ، والـشهيد  به دون خمالفة ، مل يلحقه من الذم وال من اإلمث شيء ، مع بقاء استحقاق الغرمي  

املدين إما أن يؤدي اهللا عنه يف الدنيا ، وإما أن يرضي اهللا خصمه يف اآلخرة ، وهذا يعرف باالضطرار من دين اهللا ، وعدله وسعة 
 .رمحته وحكمته ، وإخباره بكفالته وضمانه ملن خرج يف سبيله

 .وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيهذا واهللا أعلم وصلى اهللا 
 

 
 
 
 



 

 وكان ممدوح معه يف  وكان ممدوح معه يف ––   رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىلأنه أثناء حماكمة سيد قطبأنه أثناء حماكمة سيد قطب: :            يروي ممدوح الديري               يروي ممدوح الديري    
  شهيدشهيد  : : فرد عليه سيد قطب قائالً      فرد عليه سيد قطب قائالً      ) ) شهيدشهيد(( الضباط منه ، وسأله عن معىن         الضباط منه ، وسأله عن معىن         اقترب أحد   اقترب أحد  ––القفص  القفص  

  .. يعين أنه شهد أن شريعة اهللا أغلى من حياته  يعين أنه شهد أن شريعة اهللا أغلى من حياته ....……
  تأخرت أستبقي احلياة فلـم أجـد      تأخرت أستبقي احلياة فلـم أجـد      
  فلسنا على األعقاب تدمى كلومنـا     فلسنا على األعقاب تدمى كلومنـا     

  

ــدما    ــل أن أتق ــاة مث ــدما لنفــسي حي ــل أن أتق ــاة مث   لنفــسي حي
  ولكن على أقـدامنا تقطـر الـدما       ولكن على أقـدامنا تقطـر الـدما       

  

 حصني بن محامحصني بن محام
 



 

 ٤١ 

 ١إىل ليوث اجلزيرةإىل ليوث اجلزيرة
 

إخوة اإليمان أحييكم بتحية اإلسالم الخالدة و أرجو من اهللا العلي القـدير أن يهـب لكـم النـصر و                     
ـ             .. التمكين ة وبعد هذه قصيدة شعرية أزفها إلى ليوث الجزيرة الصامدين الذين سطروا بدمائهم الزكي

  ..إلى ليوث الجزيرة الصامدين... أروع البطوالت على أرض الحرمين
 

 ــج  ــادكم ــزجه ــد  ي إىل الع  رش
ــا     ــا قلوبن ــر أحي ــادكم للكف  جه

 ثــأر و لكــن لربنــا  جهــادكم  
ــتم أنَّ  ــا رأيـ ــٍد أرضفلمـ    حممـ
ــلِّ  ــدهم يف ك ــٍربقواع ــثريةٌ ش    ك

   بالـشرع منـهجاً   عنـها احلكـم   بعدو أُ 
ـ   ــذي بنــوك للربـ  ا مت فتحهــا فه

للــشريعِةو هــذي نــصوص وِر حبــت  
 ، قـد اوصـدت       عد ال ت  و هذي سجونٌ  

ــاً  ــان لزام ــصابةٌ فك ــوم ع    أن تق
ــاةَ ــتم أب ــضفكن ــا يِم ال ــون دينن   حتم
ــارعتم ــانَو ق ــشاره  الطغي ــد انت   بع

ــص ــا ضــركم أن ال ــايزت فوفو م   مت
ــتم ــثب ــان الكُ ــةً و ك   ل صــرعى أذل

 م عـنكم   بحـث اليـو    ي  شـربٍ  و يف كلِّ  
 يـــشوهكم بـــالقول إن جهـــادكم 

ــأنكم  كــلَّو لكــن ــدري ب   النــاس ت
ــاقِ  ــرمت إىل اآلف ــونَ تنف ــه عل   دين

ــلَ  ــيتم أه ــو واس ــأنفٍساِحر اِجل    ب
ــ    ديارنــا قــد أصـاب ل عـز بكـم كُ

 

ــِج  ــاِءو يف جل ــور الظلم ــد ن    و فرق
و عرــاد ي ــذي ك ــق ال ــا احل ــلْفن حد  

   يـسعد  - ال شـك   -  الرمحن و من ينصرِ  
  الكفـرِ  غشتها جيـوش  ت   رغـي و ت زبـد  
ي ــ حمــىو جيــشهمصان، ي ي ،مجــد  

ــع ي للغــرِبليحكمهــا مــن كــانَ بد  
ــفارات ــك س ــو تل ت زارو ت ــص   دق

      أبعـدوا  و قد كان فيها أخرجوا الـشرك  
  رشـد  يـدعو و ي    على من إىل التوحيـدِ    

تــغ يــر ع ــذا الكف ــر ه نــا و ت   دبِع
ــارات ــزمن ــاهقات ع ــ ش ت شيد  

  و ينجــد يغــورو قــد كــان ذا ســوٍء
ــ ــم ِع ــان لك ــدزو ك ــ يزي و ي صعد  

 و مههمــوا أن يغنمــوا مث حيمــدوا   
ــيم ــ دلئ ــديِع ــِع فاس ــ م الطب   دلِح
ــساد ــا يف األرض إالهف ــ م و م   دِسفْ

ـ     دٍيعلى خـري ه  سـار    فيـه م  حمـد  
ـ قور ت  النـاس يف الـد      كانَ على حنيِ  عد  

 و ضالـذي للمـالِ    ن     يـسعى و ي ـ ت  دِل
 ــة ي ــىت القيام ــثلكم ح ــا م ــفْو م  دقَ

 

 
 الشيخ أبي مسلم الشنقيطي: شعر    

 

                                                
 .هذه القصیدة أرسلت إلینا عبر البرید اإللكتروني  ١

 



 

 ٤٢ 

 :يطرح البعض هذا التساؤل وجيعله عائقاً عن اجلهاد يف جزيرة العرب وهو
أال يمكن أن تعيق االختالفات مسيرة العمـل        : التساؤل الثامن   

 لحرمين ، كما هو معروف من عادة العرب؟الجهادي في بالد ا
االختالف من طبيعة البشر ، وال نعين باالختالف االختالف اليسري الـذي ال        
يضر فقط ، بل اخلالف جيميع درجاته جزء من التكوين البشري االجتماعي ،            

 .﴾ وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ﴿: كما قال تعاىل 
تاره فالن من الناس بعد أن يدرس جدواه ،         والعمل اجلهادي ليس مشروعا خي    

فإن مل يناسبه املشروع تركه بالكلية وحبث عن مشروع آخر يوفر متطلباته ،             
 .بل هو حكم شرعي حمكم جممع عليه ، مل ينقطع منذ مشروعيته ، وال ينقطع حىت يقاتل آخر األمة الدجال

مر اهللا به ، وليس من األعذار املسقطة هلذا الواجب وجود اخلالف فضالً عن              والذمة ال تربأ إال بالقيام بالواجب الشرعي الذي أ        
 .احتمال وقوعه

واخلالف يقع يف مجيع األعمال اليت يقوم ا البشر ، وليس فقط يف العمل للدين ، ولو ترك العمل ألجل اخلالف لتعطلت الدنيا                     
 .، ألجل خالٍف حمتملوكل ما فيها ، فليس من احلكمة وال من العقل تعطيل العمل 

ولو تأمل الناظر التاريخ اإلسالمي ، ملا وجد موطنا خيلو من اخلالف بدرجاته ، ولوجد أيضا أنَّ اخلالف مهما عظم مل يؤثر على 
 .العمل إىل درجة اإلعاقة واإلاء التام له

شركني قبل املدينة أو انتظارهم ومقاتلتـهم يف        فوقع اخلالف يف غزوة بدر فيما يفعل باألسرى ، ويف غزوة أحد يف اخلروج للم              
املدينة وهي درع حصينة ، ووقع بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مقاتلة املرتدين ، ويف إنفاذ بعث أسامة ، ووقـع اخلـالف                        

د ال يف وقته    واالقتتال بني علي بن أيب طالب ومن خالفه من الصحابة رضي اهللا عنهم ، وكل هذا اخلالف مل يكن ليعطل اجلها                    
 .بعد أن وقع ، وال فيما بعده خوفًا من أن يقع ، وهذا يف اخلالف يف القتال واجلهاد ، فضالً عن اخلالف يف غريه من األمور

ولو تأملت يف سري الصحابة رضي اهللا عنهم وجدت أنَّ اخلالف مل يكن يثنيهم عن األخذ باحلق يف املسألة اليت اختلف فيها بعد                     
ف ، مث إذا نظرت إىل املعاصرين وجدت كثريا منهم يثنيه اخلالف عن األخذ باحلق الذي مل يختلف فيه ، وقبـل أن   وقوع اخلال 

يقع اخلالف بل على احتماله وتوقّعه ، فشتان ما بني العازم على العمل للدين الذي ال يثنيه عما خلق له شـيء ، واملتخـاذل                         
لو جيدون ملجأً أو مغاراٍت أو ﴿:  أمر اهللا ، ويف هذا مشاة للذين ذكر اهللا عنهم  املتكاسل الباحث عن حجة ومتكأ للفرار من      

 .﴾مدخالً لولَّوا إليه وهم جيمحون
واملُطالب بترك اجلهاد خوف االختالفات يلزمه أن يطالب األمة مجيعا بترك اجلهاد بالكلية واإلعراض عنه ، واالستسالم للعدو                  

ٍن من املواطن ، وميدان من ميادين اجلهاد إما أنَّ اخلالف فيه ظاهر علين ، وإما أنه حمتملٌ كما يدعي دون مقاومة ، فإنَّ كل موط
من يدعي يف بالد احلرمني ، وال يطالب بتعطيل اجلهاد يف مجيع مواطنه اليوم إالَّ من ال يريد اخلري ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم  

 .وأفكاره من كالم أعدائه وقدمها على كالم اهللا جل وعال، أو مغفل استقى علومه 
وكثري من اجلبهات اجلهادية مل يقع فيها بني ااهدين عرم وعجمهم خالفات ظاهرةٌ إىل احلـد الـذي يـتمكن املرجفـون             

 .ملوحدين فتحا مبيناواملخذلون من التعلق به ، وحىت ما وقع فيه اختالف فإنه جنح جناحا عظيما ، وفتح اهللا فيه على ا

 

  تساؤالتتساؤالت
  الصليبينيالصليبيني  حول جهادحول جهاد

جزيرة العربجزيرة العرب  يفيف
  

 



 

 ٤٣ 

مع االتفاق على مشروعية ذلـك  –فلم يقع شيء من االختالف يف اجلهاد أكثر مما وقع يف اجلهاد األفغاين ضد روسيا وعمالئها   
 . ولكنه أسفر عن حتطيم أقوى جيٍش بري يف العامل باتفاق احملللني ، وتفكيك أكرب دولة يف العامل وسقوطها سقوطًا مريعا-اجلهاد

وحقق اجلهاد هدفه من دحر الروس وحتطيمهم وإخراجهم صاغرين من أفغانستان ، وإزالة دولتهم الشيوعية وحموها بالكامل ،                  
 .حىت مل يبق للشيوعيني وجود إال قلة يف التخالف الشمايل ، وجنح اجلهاد يف إنقاذ املسلمني والدفاع عن املستضعفني

من الكوادر واخلربات مما مل يكن حيلم به املسلمون يف ذلك الوقـت ، فمـىت كـان      وحقق مثرات عظيمة جدا يف خمزون األمة        
املسلمون يطمعون أن يكون هلم قوة عسكرية ترهب أمريكا وترعبها كما نرى يف تنظيم القاعدة نصره اهللا اليوم؟ ومىت كـان                     

عفني يف دولة ال تصل مساحتها إىل ألـف         املسلمون يظنون أن الروس جبميع قواهم سيعجزون عن هزمية املسلمني القلة املستض           
 ).يف الشيشان(كيلومتر مربع 

وأما االختالف الذي وقع بعد حترير البالد من احملتل فهو عائد إىل بعض األخطاء اليت وجدت مع اجلهاد ومل ميكن إصـالحها ،      
ات اليت ما كانت لتحصل بغريه ، فـأخرج  وقد حال دون وصول اجلهاد إىل الثمرة العليا املرجوة منه ، ولكنه مل يلغ مجيع الثمر       

الروس من البالد ، بل أوقف املد الشيوعي الذي التهم بالد املسلمني وما كان منتهاه بالد األفغان لوال منة اهللا جل وعال بقيـام       
واملـؤثرات  وحىت األخطاء اليت وقعت ليس مرجعها يف األصل وجود االختالف ، وإنما هي نتاج جمموعة من العناصر         .اجلهاد

ترجع إىل طبيعة الشعب األفغاين ، وطبيعة قادة احلرب يف ذلك الوقت ، والتقصري الذي حصل يف كثري من اجلوانب واألسباب                     
اليت أدت بفعالية إىل وقوع األخطاء والعجز عن التخلص مـن           وأهم العناصر   اليت كان من املمكن حل اخلالف عن طريقها ،          

كومات العميلة اليت ثبت تورطها يف مشاريع ضخمة إلفساد اجلهاد األفغاين واحليلولة دون حصول              تبعاا ، هو حسن الظن باحل     
مثرته الشرعية اليت كانت ترعبهم وترهبهم وهي قيام دولة اإلسالم واستمرار اجلهاد يف سـبيل اهللا ، فكانـت السـتخبارات                     

بني أمراء احلرب ، ودعم الضعيف ليكون يف مواجهة القوي ، حكومات الدول اإلسالمية مساعيها الكبرية يف اإلفساد والتحريش 
 .وإدخال عناصر من االستخبارات يف صفوف ااهدين

ولو أردنا أن نستخلص عربة من االختالف الذي وقع يف اجلهاد األفغاين ، فسيكون أهم العرب البعد عن العدو املتلبس يف ثيـاب     
من التحـالف ،    : ر كل احلذر من الركون إليهم حتت أي دعوى أو مسمى كان             صديق من احلكومات العميلة املرتدة ، واحلذ      

وتوحيد اجلبهة الداخلية ، وغري ذلك فإنهم عدو هللا وألوليائه املؤمنني ، ولكل حماولة تسعى إىل إقامة دولة اخلالفة وإعادة عـز                      
 .اإلسالم وجمده

 اخلالف مهما كرب حجمه مل يكن عائقًا البتة دون اجلهاد  ما ذكرنا وأنَّوقراءة احلركات اجلهادية قراءة أكثر تأنيا مما سبق توضح 
 إىل  -اليت مل تفسد الثمرة األصـلية     –يف سبيل اهللا ، ال يف السرية والتاريخ ، وال يف الواقع املعاصر وإمنا عادت األخطاء اليسرية                  

ليت جناها املسلمون وغنمها اإلسالم مـن تلـك         أمور أخرى رمبا اتكأت إىل اخلالف واعتمدت عليه ، ورغم ذلك فاملصلحة ا            
 .احلركات اجلهادية أعظم بكثٍري من أي مفسدٍة أُخرى حدثت بعد ذلك

إنَّ املطالبة بترك العمل ألجل اخلالف أو خوف اخلالف ال تقتصر يف احلقيقة على اجلهاد وحده ، بل تشمل كل عمل ومشروع           
 .ي أو غريهمجاعي بشري ، وكل عمل إسالمي دعوي أو إغاث

فإذا قورن اخلالف الذي حيدث يف مجيع جبهات اجلهاد باخلالفات الكثرية والعريضة واملتشعبة اليت تقع يف احلركات الدعوية هلان  
اخلالف كله ، ولوجدنا أنَّ اخلالف يف كل جزئية من اجلزئيات الدعوية ، أو بني كل حزبني أو تنظيمني من التنظيمات الدعوية                

 الختالفات اجلهادية اليت وقعت ، فهل نقوف بإيقاف الدعوة إىل اإلسالم لوجود اخلالف؟يعادل مجيع ا

 



 

 ٤٤ 

وإذا ساغ ذلك ، فهل نطالب بإيقاف الدعوة حىت ولو مل يوجد خالف خوفًا من وقوعه يف املستقبل بدليل كثـرة اخلالفـات                     
 ؟ الواقعة يف ااالت الدعوية

ا فيه من القرح واملشقة وكره النفوس وتثاقلها عنه؟ مث سهولة ركوب املوجة اليت حتارب               أم أن املطالبة بالتوقف ختتص باجلهاد مل      
اجلهاد وااهدين االستناد إىل األمساء الرباقة اليت مهدت الطريق ملن أراد الطعن واهلمز واللمز وحماربة ااهدين ، فضالً عمن يريد 

 .ناالكتفاء بالقعود والتخاذل والتكاسل عن نصرة الدي
 

  
  

   


 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب    )السادسةاحللقة  (                                                     

ملا استخلف املهدي بعث إىل سفيان الثوري رمحه اهللا ، فلمـا    : ( ذكر الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء قال         
يا أبا عبد اهللا هذا خامتي فاعمل يف هذه األمة بالكتاب والسنة فأخذ اخلـامت               : ع خامته فرمى به إليه وقال       دخل عليه خل  

: أتكلم على أين آمن قـال : نعم قال: يا أمري املؤمنني قال: تأذن يف الكالم يا أمري املؤمنني قلت لعطاء قال له      : بيده وقال 
بلـى  : أليس قد أمّنته قال : فغضب وهم به فقال له كاتبه     : ىت أسألك قال  ال تبعث إيل حىت آتيك وال تعطين ح       : نعم قال 

ما منعك وقد أمرك أن تعمل يف األمة بالكتاب والسنة فاستصغر عقوهلم وخرج هارباً : فلما خرج حف به أصحابه فقالوا
مل أر للسلطان مثالً إال مثالً      إىل البصرة وعن سفيان قال ليس أخاف إهانتهم إمنا أخاف كرامتهم فال أرى سيئتهم سيئة                

ليس منها دستان خرياً من ) املكر واخلديعة   :الدستان( عرفت للكلب نيفاً وسبعني دستاناً      : ضرب على لسان الثعلب قال    
طُلب سفيان فخرج إىل مكة فنفذ املهدي       : قال حممد بن سعد   : ( وقال الذهيب رمحه اهللا    ،   )أن ال أرى الكلب وال يراين       

إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حـىت        : ن إبراهيم وهو على مكة يف طلبه فأعلم سفيان بذلك وقال له حممد            إىل حممد ب  
فتوارى سفيان وطلبه حممد وأمر منادياً فنادى مبكة من جاء بسفيان فله كذا وكذا فلم               : أبعث بك إليهم وإال فتوار قال     

بعثت أخت سفيان جبراب معـي إىل       :  أيب شهاب احلناط قال    يزل متواريا مبكة ال يظهر ألهل العلم ومن ال خيافه وعن          
رمبا قعد عند الكعبة مما يلي احلناطني فأتيته فوجدته    : سفيان وهو مبكة فيه كعك وخشكنان فقدمت فسألت عنه فقيل يل          

ب إن أختك بعثت معي جبـرا     : مستلقيا فسلمت عليه فلم يسائلين تلك املساءلة ومل يسلم علي كما كنت أعرفه فقلت             
يا أبا شهاب ال تلمين فلي ثالثة أيام مل أذق فيها ذواقاً فعذرته قال : عجل ا فكلمته يف ذلك فقال: فاستوى جالساً وقال

فلما خاف من الطلب مبكة خرج إىل البصرة ونزل قرب مرتل حيىي بن سعيد مث حوله إىل جواره وفتح بينـه                     : ابن سعد 
  ).ة يسلمون عليه ويسمعون منه وبينه بابا فكان يأتيه مبحدثي أهل البصر
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 فهد بن مسران الصاعدي  
 

 )الهزبر المدني ( 



أول لقاء يل به كان على ثرى قندهار احلبيبة وحتديـداً يف            
معسكر أيب عبيدة البنشريي رمحه اهللا وكان قادماً من خط          

 ، إذا  كابل ، طويل الشعر ، أمسر البـشرة ، رث الثيـاب           
 . رأيته فكأنك تنظر إىل أسد وكان هزبراً بالفعل رمحه اهللا 

كان قليل الكالم ، مبتسماً ذو طرفة عجيبة ، وإذا تكلـم            
يزداد إعجابك به ، وكان يسرد لنا القصص اليت مرت عليه 

 .يف املعارك مع الطلبة ويسلينا بذكرها رمحه اهللا 
ين يف اجلزيـرة    كان حريصاً على تتبع أخبار اإلخوة ااهد      

العربية ، وكان يدعو الشباب لكثرة حتـصيل الـدورات          
العسكرية ، وقد كان مهتماً بدورات العمل يف املدن وأتقن          
خالل وجوده يف أفغانستان دورة أو علم تصنيع املتفجرات         

 . ودورات التنفيذ وغريها 
بعد ذلك التقيت به يف املضافة العامة يف قندهار وكان عائداً 

: ة قناصة وكان يظهر عليه أنه يعد للسفر ، فسألته     من دور 
ال ، لكن من كثرة حديثه      : هل ستعود إىل اجلزيرة ؟ فقال       

عن وجوب تزكية العلم بالعمل وكيـف أن األمريكـان          
يسرحون وميرحون على أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛          
عرفت أنه يرتب للعمل يف اجلزيرة ، ولقد صدقت ظنـوين          

ن أفغانـستان بعـد ذلـك بفتـرة         ى اهلزبر م  فلقد اختف 
 ...!!وجيزة

لبثت يف أفغانستان حىت وقع الزلزال يف دار طاغوت العصر          
ودك جنود اهللا برجيها ومراكز قوا ، وانطلقت بعد ذلك          
احلملة الصليبية اجلديدة على أفغانستان ، وبعد جميئنـا إىل          

ادي مع  شاهي كوت ويف أحد األيام وبينما أنا أسري يف الو         
فأقبلت إليه وسلمت عليه !! أحد اإلخوة وإذا باهلزبر أمامي 

: ، وكان متأملاً جداً ألمر االنسحاب من قندهار ، فقلت له 
أين اختفيت كل هذه املدة ؟ فأخربين أنه عاد للجزيرة وبدأ           
يرتب للعمل فيها لكن اندالع احلملـة الـصليبية علـى           

سلمني وعن دولـة    أفغانستان أرجعه للذود عن أعراض امل     
اإلسالم ، وقد عاىن يف الدخول إىل أفغانستان يف هذه املرة           
حيث نفذت نقوده وتعرض لألسر من الروافض يف إيـران          

 . وفداه أحد اإلخوة مببلغ من املال 
وقد سر اإلخوة يف أفغانستان كثرياً مبقدم اهلزبر ، حىت إن           

لقاعدة رمحه   وهو أحد أشجع قيادات ا     –القائد محزة الزبري    
 كان مريضاً ، ولكنه عندما علم مبقدم اهلزبر املـدين           –اهللا  

 االنضمام موعتـه فوافـق      ذهب لزيارته ، وعرض عليه    
 . اهلزبر

وعندما جاء اخلرب إىل اإلخوة أن ااهـدين يف الـشمال           
 –حيتاجون لدعم ؛ حتركت جمموعة محزة الزبري رمحـه اهللا       

ادت بعد انقطاع الطريق  ولكنها ع–ومعهم فهد الصاعدي 
املؤدي إىل كابل ، فأرسل حينها اهلزبر رسالة من سطرين          
إىل الشيخ أيب عبد اهللا يطلب فيها منه السماح له باخلروج           

 اخلارج ، فوافق الشيح حفظه اهللا ، وطلب الشيخ         يفللعمل  
من خالد شيخ ترتيب أمر خروج اهلزبر وإخوانه لـضرب          

 جزيرة العرب ، ولكن يشاء      القواعد اخللفية لألمريكان يف   
اهللا أن تسقط قندهار قبل خروج فهد ، فاضطر إىل تأجيل           
       اخلروج واالحنياز مع اإلخوة إىل شاهي كوت حيثُ التقيت

 . به كما تقدم 
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وكان رمحه اهللا يرتب مع اإلخوة مـسألة حتـرك خاليـا            
العمليات اخلارجية يف أسرع وقت ممكن ، وافترقنا بعـدها       

 .  طويلة نزلت فيها إىل اجلزيرة للعمل فلم أره ملدة
ويف أحد األيام وجهين أحد اإلخوة إىل مقابلة رجل يف أحد    
األماكن العامة لترتيب بعض األمور املتعلقـة بالعمـل ،          
فذهبت إىل املكان احملدد فإذا باهلزبر ينظر إيل وهو يضحك          
، سررت كثرياً وفرحت برؤيتـه واصـطحبين إىل أحـد           

نا سوياً تلك الليلة ، وقد أمضيت معه أوقاتـاً          األماكن وبت 
مجيلة وحنن نتذاكر حال إخوتنا يف اهللا يف أفغانستان وماذا          
حلّ م ، وكان غاضباً ويتوعد األمريكان وأعوام املرتدين 
بالذبح ، وكان ذا صوٍت حزيٍن ومجيل يف تالوة القرآن وال       

ـ           ه اهللا  يترك قيام الليل ، وكان كثري الدعاء لألسـرى رمح
 . وغفر له وتقبل يف الشهداء 

اللهم ارزقين سالحاً نووياً أقتلُ     : " مسعته مرةً يدعو ويقول     
أنت تدعو : ، وعندما أصبح الصباح قلت له   " به الكافرين   

فقال يف ثقة املؤمن باهللا عز      ! اهللا أن يرزقك سالحاً نووياً ؟     
ـ      : وجل   دير ، نعم ، أنا أطلب اهللا ، واهللا على كل شيء ق

اللهم ارزقين عمالً مل يأت به      : " ومسعته مرةً يدعو ويقول     
أحد قبلي وال يأيت به أحد بعدي ، تتقبلين فيـه شـهيداً             

، وكان رمحه اهللا جيلس من      " ويفرح أهل اجلنة فيه مبقدمي      
بعد صالة الفجر إىل الساعة العاشرة صباحاً يقرأ القـرآن          

اً فلله دره ما أعلـى      وكان حيفظ من كتاب اهللا جزءاً كبري      
 . مهته 

وعندما عِرضت وصية العمري رمحه اهللا يف قناة اجلزيرة كنا        
هـل  : نشاهدها سوياً ، فرأيت عينيه تدمعان ، فقلت له          

لقد مكثـت   : " رأيت أبا العباس يف أفغانستان ؟ فقال يل         
أيـن ؟  : ، فقلت له " معه شهرين كاملني يف غرفة واحدة     

 التنفيذ ، فلقد كنا سوياً ، وكنت أعلـم  يف دورة : " فقال  
أنه حيفظ القرآن فلقد كان يصلي بنا ، ولكين مل أكن أعلم            
أنه على هذا القدر العظيم من العلم الشرعي ، وقد زكّـى            

 " . علمه بعمله أسأل اهللا أن جيمعين به يف جنته 
 تـصنيع  –كان رمحه اهللا كثرياً ما حيدثين عـن التـصنيع           

عن قدرته على اإلثخان بأعداء اهللا ، وكثرياً         و –املتفجرات  
ماكان يتحدث بوفاٍء عجيب عن بعض الـشباب الـذين          

البتار الشرقي : صاحبهم على الطريق ولكنهم سبقوه ، مثل  
وصارم الطايفي رمحهم اهللا مجيعاً ، وكان حيـب مداعبـة           
األطفال وحيب كثرياً أن يطبخ إلخوانه ، ومن أكثر األشياء          

 ، الذي يعرفه القريب والبعيدز ا رمحه اهللا ؛ كرمه اليت امتا
 رف بني الشباب بأن مايف جيبه ليس له ، وحينمـا           فقد ع

حانت ساعة الفراق وذهبت للعمل يف منطقٍة أخـرى يف          
إذا مسعت خرب انفجار فهـو  : اجلزيرة ودعته وهو يقول يل  

: يعين عملية استشهادية ، وجاءين اخلرب بعد ذلـك          !! أنا  
لقد استشهد رمحه اهللا وهو يصنع ، فقد صنع رمحـه اهللا            ف

كميةً كبرية جداً لإلخوة وقدر اهللا أن حيدث خطأ وتنفجر          
بعض املواد املتفجرة يف وجهه ، وكان ذلك تأويل رؤياه من 

 أنه يفتح   - وهو يف أفغانستان     –قبل ، فلقد رأى رمحه اهللا       
 تفسرياً ، فكان وينفجر يف وجهه ، ولكنه مل جيد هلا مصحفاً

 حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي      –تفسريها شهادته رمحه اهللا     
  . –على اهللا أحداً 

 قبل  -وقد رأت فيه والدته حفظها اهللا وشفاها أنه يف اجلنة           
 . إنه شهيد :  وقالت –أن تعلم مبقتله 

رمحك اهللا يا هزبر املدينة ، ومجعنا بك يف الفردوس األعلى           
 ذلك قدير وباإلجابة جدير ، وصلى اهللا        من اجلنان إنه على   

 . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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ال يكاد العجب ينفك عن املتبصر بكتاب اهللا وسنة رسـوله صـلى اهللا       
ن ممـن يـبلس لبـاس    و واملدلس امللبسون ملا يتفوه به     املتابع عليه وسلم 

 ..عن اجلهاد وااهدين .. العلماء 
 هي حمـل اجتـهاٍد      فااهدون هم الذين ال تقال عثرام اليسرية واليت       

ولكن الطواغيت يتلمس هلم العذر يف األعمال اليت ختـرجهم          .. أصالً  
 ..!!عن امللّة أصالً 

اللهم إنين أبرأ إليك مما فعل خالد ، بل يقـال           : وااهدون ال يقال هلم     
 ..!!اللهم إننا نربأ إليك من خالد وينابذون وجياهرون بالعداء : هلم 

م نصوص اخلوارج ألم يقتلون أهـل األوثـان         وااهدون تقلب عليه  
: ول قتلة ااهدين ومحاة الـصليبيني  لويدعون أهل اإلسالم بينما آل س     

 ..!!والة أمٍر هلم السمع والطاعة 
وااهدون إن قتلوا الصليبيني قيل مفسدون خمربون ، وإن قتلوا أئمـة            

مريكا يف عقر   خوارج وغالة وإن غزو أ    : الكفر وطغمة املرتدين قيل هلم      
 ..متعجلون ويفسدون أكثر مما يصلحون : دارها قيل 

وإن قُتلوا مل يبك عليهم إال أولو الضمائر واأللباب ، وإن أُسروا مل يسع              
يف فكاكهم إال الندرة من الرجال ، وإن جرحـوا تلكـأ يف عالجهـم             

 ..!!وامتنع سائر األطباء 
 هجروا الغايل والـرخيص ،      أال يا أمة اإلسالم رفقاً بااهدين فألجلكم      

وألجل رفع الذل عنكم عرضوا أنفسهم للمخاطر وركبوا األهـوال ،           
وألجل دينكم بذلوا النفوس والدماء ، أفيستحقون منكم هذا اجلفاء أو           

 ..هذا حق الوفاء وواجب اإلخاء 
عجباً واهللا مث عجباً ، يأيت الكرام لريفعوا عن رؤسنا غطاء الذلة واملهانة             

 عليهم ونصمهم بالنقص واجلهالة ، ويـأيت الكـرام ليكفكفـوا      ، فنأىب 
الدموع وميسحوا اجلراح ، فنأىب عليهم ونبسم ونصافح يـد الـسفاح            

!!.. 
أال يا أمة اإلسالم رفقاً بااهدين ، فبهم يستدفع البالء والنقمة ، وم              

 ..بإذن اهللا نعلو يف ذرى القمة 

  ًرفقا بااهدينًرفقا بااهدين
 لساملحممد بن أمحد ا

 
 
 

 : وبركاته وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا
اعـل معنـا وإرسـال املـشاركات        فإننا نشكر لقرائنا التف   

ليت نعدكم بأننا سنعطي كـل      واملقترحات واإلستفسارات وا  
اية وسنرد عليها بقدر املستطاع وسنتطرق      نهتماماً وع رسالة ا 

لبعض الرسائل اليت وصلت إلينا والبقية نتطرق إليها يف العدد          
 ..القادم بإذن اهللا تعاىل 

هاد وهم كُثُـر    خوة الذين يسألون عن الطريق إىل اجل      اإل (
سواء اجلهاد يف العراق أو يف اجلزيرة العربية أو غريها نفيدهم           
بأن هذه األسئلة سيجاب عنها يف معسكر البتار ابتداًء مـن            

 .العدد القادم 
 األخ أبو اخلطاب نشكر لك ما عرضته علينا من مقترح           (

ونفيدك بأنَّ الشريط من إنتاجنا وسيخرج يف املوقـع حبلتـه           
 .ونسأل اهللا لك الثبات ..يف القريب العاجل بإذن اهللا اجلديدة 

 الشيخ أبو مسلم الشنقيطي شكر اهللا لك ، وقـصيدتكم           (
 .نشرت يف هذا العدد ال حرمك اهللا األجر

خوة الذين سألوا عن األعداد السابقة نفيـدهم بـأنَّ          اإل (
موجودة يف موقعنـا     ) ١٦ -١( األعداد السابقة كلها من     

 :وهو على هذا الرابط على األنترنت 
٤٤٤sout/biz.free٤pages.www://https 

.. وهو عنوان يتغير بني الفتـرة واألخـرى فتـابعوا معنـا             
ونشريأيضاً إىل أننا نشرنا الد األول للمجلة وهو عبارة عـن   

حد وهـو موجـود     األعداد العشرة األوىل وذلك يف ملف وا      
 .كذلك يف املوقع 

 الذي سأل عن سـبب عـدم        – مل يكتب امسه     – األخ   (
أننا نرحب  : نشرنا للشيخ أيب بصري حفظه اهللا تعاىل نقول له          

مبقاالت الشيخ ونسعد بنشرها فإذا وصلنا شيء منها أو رأينا          
شيئاً مناسباً مما ينتج عن الشيخ سننشره سـائلني اهللا للـشيخ       

 .لعصمة من كل سوء داد والثبات على احلق ، واالتوفيق والس
شكر اهللا لك مقترحاتك ومشاعرك وال      :  األخ أبو الرباء     (

حتقرن من املعروف شيئاً ، واحتياطك األمين يف حملِّـه ومـا            
 ) .معسكر البتار ( سألت عنه لعل األخوة جييبون عليه يف 

 

   





�

ًصربا يا أهل اجلهادًصربا يا أهل اجلهاد
���� :��	
�� ���� �� ��	� 

�� 

َأخطاء ا�اهدين ليست عذرَاأخطاء ا�اهدين ليست عذرا
��������� �	�� ��� ���	�� 

��
 ماذا تفعل جتاه األسرىماذا تفعل جتاه األسرى

����� :� ��!"�� ���� �# $�	% 
���

ملرضاة ربي تطيب السجونملرضاة ربي تطيب السجون
������� ���� ��& �
� 

�� 

..أتواصوا به أتواصوا به
���� :'��	(�� ��� �� )��� 

يف صفحات هذا العدد
������ �	
� � 	�� 	�� ��� �	�� �� � �� ��� ������ :

����  �!"� #�!$� �	� %� ��&'$� ()� ��� �* �� +�� ,�� -.�/� �� 0%1
2�34� 56	378� 9 :3;��� <�=8 %� �!"� ��>?� #�@ AB�
 A"C-D8
:3==E� �3F��& :��G �H #�7�� I���@�  �&�J��� 	;� �	7&� 9 ��K��L

7�8 �F� ..N�� O4  �K�> �	��� %� "PQ�1 ��&'$� R-� ��� 2	S� �T) 
9 UG-�3V�� U�E�	3�� �	��� W�-� #�!$� X	7� Y"���� '&'��� �&	O8 %�

YZ�==[ (=��� 9 Y!\�-�� ]�E� ..^&�J8  _"F� Y!"�> �� �̀	7�
�&	)�a� �#-�=�� 9 Y)#�">� A&�b� Y!�c�� d�e�� �.�Jf�� d���;�

������3� ghF3@  i.j;�� ^K��k�� TE� �� �.�JL Yl� m
 Y!��
%�"
/�..

9 :"�1 �.�	��� ��>?�� %.e���& n"o�.=�� (�G #�!$� X	� %� W")��
�.��	3& U3@ P�����  ���	�� �.G�  nO�o� ,�� p��a� q���
h73�8 	
 ��� (r�s;� ��>?� 2�t 9 %.��'& ��@ 5	��;� ��>?�

�:&� uv U��� 5�w� ...�� �-.� xY�� ��� y �� -.� �.zc=& %� YS {��
%.@�f;� ��@..

(3)� �3� �K��k�� �.���� 2��L/� �.O& %� �T) �� A��� �jL ���
|�D3;�� 5�;�� Yl�TE �	�� Y!�� 2.\.��� �&	)�a� Y�	� ��&'$�

�� ���� 	O� ����s8 0�1 � <"cs��� <cs���..

���� ��	
 ����� �� �
��� ���
 �
���
"������ �
 ! "��� #$%�"

&'�(�) ��� �*�+� ,�- &

.��  �/��0��12 –456�� 0��7–48�9:!



;

 األسرى أحق بالسعي من الطلقاءاألسرى أحق بالسعي من الطلقاء
����:

}.�7;� ��� ������ ������ 9 d;�~�� ��� �1 %��	� �� 9 dO���� A7\����� 9 d���� �� � 	�� A3b- 
	�� ��� 9 Y"����� ��� ����� (k�� :"�� �� 	7� �� 	�� 9 d;����:

Y�>� :"�� �� ��� 5�O� h>/� W� .) Y"~� ��D� ��� 	\ Y�>� :"�� �� ��� �s�� %�� " :����� �.j� "��/� �T)�
 �� Y)��>� �.jc"� %.���;� :� (Jfs& %D� �&	G� 5�F����� P"O
 Y"~��� %�3j&��/� |	� |�>/� X�.> :"�� %�-	O&

 �̀�~� ����� ��&'G  ��"> � d���;� ��� :�c� R�c& ^G�.�� �T)� 9 A"8.o�=�� �	8�;� p��.j� |	� �� #.!"���
 �73O�� �� p.o�=�� '�� �; A")�.�� A!7f��� (O��& Y)�F@�� A��k�� #�	�/�� A��$�� %.�O��& �&T�� d�O��;� ��Fj�

�n37F&� �X�3&�@ :3� Ur�& �� Y!K�\	��� Y!�-���� �&	)�a� �-�\� �� dc�k��;� 5�O���  |��� �&	)�a� ��
 �.3"�� Y)��3� �3� �3�� Y!�"kO� <�e�& %�� 9 #.!$� Y!�"�� ("7>  5T78 %D� i�s�� P
� X�w)� 9 �#.G�

 ��s�&� %.�����&� (� �&	)�a� Y"��8 ��� %.���s�&� %.O����& %1 m
 %.�Y!k�� ���3� p�z� �1 �&	)�a� Y6�O"� 
:37K��� :�.3>- (>-� �&�f���� A���� ho �� 	)�a� %�@ ��1� :"�1 -�� �&�f���� A���� �&	)�a�� A\�� :� 	
D� NB

 )�O3L� �� �hO� i.cs�� �TS �̀���� XUL ��E �� �	s� �j& � %� :"�� ^ko :"�> (F� ���& �� Y�� ��1� �!!��
W3�  %.�3�& �� �� �̀�� A��� de��� �.��@ �� �� I��?� |.�#  d\#�� �.��@ %1 W�� �� ht �.�Jf��

 ��T��� X.> �&	�� X�	�� Y!�.�& �&T�� dc�k��;� |�>/� %D� 	!f8 ����� ��&'G %.�>� 9^3&�o �� ��3> 
.�������.o %.�>� ��J�� ���� �1 n�"� �; �̀�~�  }	��.�>�s�!"�� 2�f& ���G?�� Y�~��� ��T��� ��.�� �� 
Y!�c�D� n"o�.=�� ):s��� A"�E�	�� �&�� (dO����� ��7k�� %� Y��� ��@ %.���& Y)� �!"� }	� �� ("��c8 %.���&�

 ) ��ho� ���	��� ��'\'�� (%.@� (���� i�- ��� �.��� ��� A�"sf�� YS���� %.>-�  �.��� �� ¡3�& � �̀"cE Y!K�O�
 Y* ^���& �&T�� �.O�� AG�T>� �.��¢ �&T�� �1 ds@���� A�co 5�� �-��k� ¡�& %�@ %1� �#.G� �	� )�3� 	3��

 £&�� (�1 n�"� :��7r� �#.sG� :"�� YK��G� :�K��G %� �!~& uT�� )p����¤ (!! ��3��  ��73k�� ��� (7\ ��
 %¥� #.G� �S <"�� nkO�� .!! 

Y!"3�1 	8�& � Y!>�¦- U�sO� d�=!� -���/� :"� §�f8 �."� Y)�Ew& ��1 %.;�~�� (��& ��� (��J� <"� �� �j��
 �3�� 9 (�!& �� (!  ��� 9 :��.��� Uo�7�� ��� �K��	�� -�	8 d
 -�	��� �� Ucf"> Y@� 9 X�.) YZ	z��� Y!���

 $� 5T� �1 d���;� �� d\#���� ���� �s"�� �3� �.3�~��� §�O&� 5	��� Y�& m
 �&	�� �TS dj����  U����� 	!
 %.���& � i�s�� �F@� �j�� ���� ��� ^��o ��� 9 ��~�� .



8

7
':�<�=�>�	���א����(/�� @ �
�!A� BC .
,
7E��� ��/�� B�
FG @ �
�!A� H�I:�J/;/48�9:!


�����א��������������א���������������א������א��"!�!�א �
�LM�N%O�P�� OQR/N�O� STUV�� O�SWR.OX ��L�YZO� ��O[N� RQS!O �OFY\ RQS!R�O1R]Y\ RQL�Y� ��S/O(OG R�YZ Ô _��� Ù N� Ŝ _��� SQS	Y� YaYZ O�
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 Y!"�� n7�O�� �!��"�� 5.�
� �!�c� %.��w& ,�� YS���� %�� 9 d���@ �.��@ Yl�

 s� %.G�C n�=7� 9 P���� hJ� �.O��8� 9 .G�� ho .G-� 9 (��7�� �.�78� YlD� W�� � %���E %���V� �T) 	�� (!� 9 �̀	�� �!
 �!O���� %�=7� 5���/� .ë�.���8 5�\ ) :k�>� �&T�� ���j�>� �&T�� 5�\�(� Y@X�G �1 	�� |	S� �� Y@��#	� �¯� �.c

 d��´ Y�s@ *�k�>� �&T�� 5�\� ���3>�� �̀#�	�� :� (�Ê� ��� �cj� %� �s����D8 �1 -�!s��� ("��� �j� (� ���j�>� �&T�� �.c
 %.���& �.��@ �� �1 %�'Â () ���c@ �&T�� ��s��  5�o/� �s��G� ��T��� ���- �; A��	s�� (%.�3k& �#����� �#�O�� �Tj)�

 �.c���� 5�.�/� Y).=�� �� Y).�# %� #��� Y!��78� 5�\ A�G���� A7�� �.!f�� #�a W�� (@ d)����� A�#/� �� :� ����� �� 
���8 ) :�̀-.
	� �̀�.�T� �)��& Ys!G :� �s��G Ä 	&�� �; X�f� �� �!"� :� �s��� A�G���� 	&�& %�@ �� (���8 5�\� ) :��

:8w� �"�	�� }�
 	&�& %�@ ��� :¬�
  :� #'� ��E¥� }�
 	&�& %�@ ^"�� �� ��E¥�  :���� �!s� (�3� W3�� ho�
 ��V� p�.O��� _
�7;� �� ��/� 5�G�� %.��& �� �& ��.� p�&¥� ã-�.=��� A�̀3s"O& �̀3��� %.���8 Yj�1 Y)ho� A��f��� 

�3&'G �� -�cj�� ���E1 %�	&�& P
 ��� Yl� %.���8 d"��)-?�� Yl.��8 �Ø� Yj���\  Yj��� (��� ��� Yj�� ��3��� �
%.���8� 9 :"�1 Y@�e�&� �� ��f� R-/�  Yj� %� �1 A"8.o�=�� Y�/� Az"S Y@�e���� n"o�.=��� Yj� ��hJ& %� %�	&�&�

مقاالت



�m

�f7�� �� ��� �� %�@ X�.> �� %�# #.7�� (@ ��� X�kO�� %�	&�& Yl�9#�	7�>��� �!O��� Y�~�� A���1� 9�3�/� A3��\1� 
s��� 2���;�� A�&�f�� :7G.8 �� ��� �js;� �� U!9�3� ��� �js;� �� U!s��� 2���;�� ��/� .)� %¥� #.G.� .) ��@ �
��~s�� :7G.&9�3"���� U3) �� A��@ %.j�� %.�8�O& ��1 gA"�)�G �� gA"7�� �� gR-� (G� �� �.�8�O& � YS��\  Yl� %.���8� 

�1 Y�"�D� ��c��� ���c@ �&T�� A��@� ��"� Yj�7� �� 	L� ("7��� �T)  p.;� %.s��& Y)� 5��O�� �1 ��� Yj� <"�� YS��\ 
5�\ :�� �>.� �� UE� <"\ �� �#�� �� _&	
  ��@ :��/ Y�>� :"�� �� ��� �s�� X��# �� .) ��@ :�� 5.3>- 5�\

 Y�>� :"�� �� ��� ) :"7>  �̀�\ U×�+�� X�s� (�G� Y!��� %.��=��� ��=��� W� (� 	b�É3�¿©ì ���8 5�\ ��@� 3) :
%.s�w;� (@.�"�� �� ���� ���.� .) �s� �� ^�@ �� �1 �s7"�& �� (\ *§���� �¯� d"s�� |	
1 �1 �s� %.���8 () (\

 %.����� Yj�� ��1 �.����� �s&	&D� �� �	s� �� ��T�� �� Yj7"�& %� Yj� (�> ��� 5�\ ���8 �� :b- u	 :�3� ��E ��
 (+�� �; ²-	� ho 9 5�T[ :��� 9 �ho ��� (@.8 �� ���� 9 :"�� (@.89�K��	3�� Y3j� %.����& �&T�� dO��s��� (\� :u�

��s��� X�	�/�� �c~�� ��1 9 d"s�� |	
1 .)� 9 �s�c� A&�o :"� �̀��� �1 �s� %.���8 � Yj��� � �s� %.���8 XUL 9 Y!"3�� 
u."�	��� u��E/� ��.F�� ("�� .�� 	s� 5��s;� N�-�� P�V� p�G-# ���� �� U) ,�� �#�!f�� ��1�93 Y3j� �s���8 ���� 

Yj"3�� �s=�3> %D� 9 �s&	&D� �� 9 :"� �s� Ø̂ 7> � 9 �	s� �� ��T�� �� Yj7"�& %� Yj� §���� �es� 3 dO��s;� �f�� �&
 Yj��Os�9� �.����� �f�� Yj� §���� �¯� hV� �s .Y3j� £��3�& £"@ � _
�7;� 5�G-� ��f�� �!&� Yj�.O� �&� 3)�

 �3� W"�s�3> () � ²�\  n�r� ��1 ��O�/� �T) W�cs�> () 9 ��.�� �� ^G�.�� X�	!L Yj�.��Â� n"o�.=�� X�w)
 .j"> () � W�T� A��"O�� �.& Ws&��.� (ËOÜFØ�> () � :�s��� �O�� ��T� ��T� �� W"�s�> () � d�"��� W���@ TE/ �̀77> %

5�3�O� ��# uT�� Uj&��/� <"K��� (G� �� 5.O�> () �T) W���\ �� �� W�D> ��1 � W��T�� W@�S �̀77> %.j�> �� ��
 � �� ^G�.�� (G� �� �#�!L ²�s) () �̀	"G �T)  �j� � #.�> 5v n"o�.� è��� X�O� (G� �� �� � d"��)-?� X�G � ��.�

 5�\ :s� �� Ur- u��L/� �>.� �� _&	
 �� de"e���  :Y�>� :"�� �� ��� �s�� ����� 5�\ :YsJ��� (8�O& (G���
 5�O� � �� ("7>  Û�Ø� 9 :��j� |�"� (8�O&� �@T"� (8�O& (G���� ) :�� ("73>  .!� �"���� U) �� A��@ %.j�� (8�\ �� (

q"e�  �5�\ U��7�� ��	7� �� �	sG _&	
 �� Y��� :Y�>� :"�� �� ��� �� 5.>- 5�\ )9 A+"Ú�� A&�- n4 (×�Ë\ Û�Ø�
A"�)�G ÍAÙ�Û�×O� 9 A"7�� ��s& �� 9 A"7�� .�	& (��� �� 5.>- Yj
 �T!� 9 A"�)�$� A"s¬.�� -.�/� �T) �� -T� (@ -T
��

 �O��  ��.��� Y>� :"�� ��A��k;� |���c�� �� -T
�� 9 5��O��� (9W� n"o�.=�� 2�c��>� �� -T
�� .��3�8 5�3\ ) :
dO>�� �̀�.\ �.��@ Yl1 �.���D� :�.\ £��>�� (�� :b- hF@ ��� 5�\ ::� �.����>�� A��k�� �1 Y)��	� YS.O� £��>� .

�k��� �cj��� ²�f�� YS �&'& �� YS �"\ Y!O�� ^7�7� 3)� �f��� 5.Y3j� ^)T38 �� Yjs&# �1 ��#.�� �� �.O8��
 ��-T
�� 9 Y)#�">� %��� �1 ��� �� Y!�j
  n"o�.=�� P��.& �� ��� ��� ,�� A��k;� |���c�� �� �"�	�� ^
� n"o�.=��

 �"��� A�½ �� ���V�� 9 :��� ��� �� �� #�=��� 9 u	����� X�Of��� u	�/� ²�S� ^G.& �� ���8 5�\ :��7
�� :K ) :%1 (\
 d7;� %���V� .) W�� �� A��"O�� �.& Y!"�)�� Y!�c�� ����E �&T�� �&�>�V� *(�¢ Y!�4 ��� -�s�� �� (�¢ Y!\.� �� YS

 %.O8�� #�7� �& �#�7� :� �� 2.C W�� (Y!"� �� 5�\ �H �j8 �� ) :� �� �@� Y)���D� %�="f�� Y!"�� �.e�>� �'
 Wz��
 %��>�V� Y) %�="f�� �'
 %1 �� %�="f�� *d��/�  Wz��� :�.>-� �� %�#�� �&T�� %1 (

d���;� ��� -�cj�� ��)�~;� Y~�� �� �T) Yj��� %� �.����� 95.O& (G� '� ��� )#.3!"�� ��T3��8 � �.s�v �&T�� �!&��&
 S.�& ��� ��� X�"��� Y!k�� X�"��� |-��s��� Y!s� :��� Yjs� Y...A&¥� (�H (\�  N\� ��"� Y���� ()/ d�.\ W� �@�D>�

مقاالت



�4

��c@� �#�!G �.G.� �.�j
� hFj� :"� Y��\� .:���>-  ���8 �� :b- #.�> �� 	�� �� '&'���	7� �� #.�> ���?� 5�\
 5�O� (K�
 ()� #�!G  :#�!$� ^G.& uT�� u� _��F�� ��/� 9G.& �H :� £�8� �; #�!$� ^:Y!����1� d@�f;� ��)�~� 

d���;� ��� 95�� �� ^�O� �� %���� �� 	"� 9��>?� �� Î��[ Î�c@ �T!�9d��3�;� �3�� d@�f;� %��� ��� 9	3���
 :��� �� d@�f;� 9:s� �̀-�"�E� d���;� ��
 ��� :� %.s"���& �� 9�c@ 	O� .� A"s��� --	��æº¿æ¿ 9���?� �T) �~���

 ^"�3��� (3)/ ��3�s�� �� :� %.�.O& ��� _
�7;�� ��f��� #.�> 5v n"o�.� �T) ²-#� .� £"@ 5.O& ���� �� :b-
 Y!K�.&1� Y!����  5.E	��� 9	"
.��� ()� %�TE� 9Y* X�'!�>��� Y!7"�� Y!7>� Y!�z=�� 9Y!3�7
� Y!&�- :"c�8�

 � ��� YZ�7¬ ^7�� YS��\� :"� #�!$�� :"�� ����� 	"
.�� .(��"> (� YS��\� X�w) hcj�� �� :b- ���?� �T) £\.�& (!�
 %����;� ��� |-��s��� #.!"�� �� ��� YS��\ .�3� 	�� �� ��
 �� �b���	7� �� £"=���	7� �� ��	7� �� |.�� �T)�

 5�\ ���8 �� Y!b- ��).��	7� :.��\ �&T�� X�w)� 	"
.��� ()� ���	�  �9Yj"�� -�cj��� ����s�>�� 9#�� �1 Y).�E#��
 	Ê 9���	��� 	L� :�)�� 	"
.��� ��#��� 9Y)�)	"L��� (Yl�.�� �� Y!"�1 Y~�� ��� 9Y)�c@  Wf& �9YS�3�\ �.G��

 d���;� ��� 9�&	�� qK��- Yf& � �� �1 9��c� ^
�� �� 9	�� �T)  WL �� %.s�� (��7�� ()� N"½� A"��>?� �.�
 5.O�� 2�E'� Y!���� 9YS 2�E'& �� YS� 9���8 5�\ P� �-.�  Y!���� (�Â� :)�̀�	3� �3� (j� �s��G W�T@�

 %���c& ��� Y)-T� �.����� W�- X�L .�� �̀-��o 5.O�� 2�E� ��� �1 Y!k�� U
.& �$�� <�?� d��"L (A"s3��� --	��
�æºì©.�-.� ��� :��G� (��7�� d&'8 �� ���s;� ��� �O�& ��� �."�� :� mc& �� �~��� �� :b- ���?� �T) ��@ �1 �~���

 ��� �1 �.\ �� 5.
 �� P� .(�� (�� ���� �� Y���� ()� ��8 	O� ��f�� �* %.�.O8 ,�� 5���/� 9�3� 	�� ^�@ 	O�
 �	7� �� »��� £"=���	7�&'�� �1 Y")���1 �� 	��� ''&'���	7� .5�3O� �O"3>.;�� u�j���� i�7���@ 5���/� ��� �@��

 A"��>?� A�;� �T) X�	�� Y) �&T�� YG��/�� ²����� ¹���?� �K��L �� �!�@ U)� 9��3>?� A3�K� �3� 	
� 	s� 	!�& ��
 �&�ED�;�� d�	O�;� 9��	O�� Y) �&T�� 9� d��.\ ��	O�� <"�� YG��/�� ²����� ¹���? 9��3>?� �&# �� Y* :7f��� ��"Ä

5���/� �T) ��� P��.� %� �� �1 ��� �¯� W�� 	�� �.��\ 9-�j�?� �� p.j��� �	�� 9�̀s���� �̀�)�¢ �!s� �X����� 9��3��
 �!��� �� �� �1 9�)-��\1� 9�cj�� -��L -��\1 �� �)-��\1 %/ 9²�f��� .� A"s��� --	��ªéº©íé3©íí . Ø	×O� 	\�

 A��=��� Y���� A"4� A&�j���� A"e���� £"j� �O">.;�� i�7��� A"
�� �� Y!��@ �T) 9 NG�h�� ��f�� �� :Ë�@ Î��� 	�a� �T)
�"����Xb- Y")���1 �� 	�� Á"f�� 5�\ ÍA"8.o�� ÍA&�c@ Í5���� �T) Ë(@� �)ho� A&�j���� Y@�¨�� ���8 �� :) :	3"�� Nr��

 ²�f��  (E	&� #.���� (F� A!7$� ��� (� Y")���1 �� |����ªY\- Éîºîæ.�̀�3�� p�ec3��� �T3) n7�@ 	\�
 ���8 5�\ Y)#.sG� n"o�.=�� (�� :"�� �� %�"�� #�!$� ()�� 	"
.��� ) :d73& m
 Y)�	) �1 	�� �̀�.\ (k"� �� %�@ ���

 %1 %.O�& �� YS Y"�� XUL (j� �� (���8 5�\� ) :�� Y!s�� p.o�=�� �.7s�G�� �� ��	7�� %� �̀.>- A�� (@  �sF�� 	O��
 d�Tj;� A7\�� %�@ £"@ ���~��� R-/�  ��h�� A��k�� Y!"�� nO
 �� Y!s�� �� |	) (���8 5�\� ) :�.7"G� �s�.\�&

 �.�� �� Yj� �cJ& :� �.s�v� �� U��# �3� :� <"�� R-/�  '��� <"�� �� U��# ^Â � ��� Y"�� ��T� �� Y@�Â� Yj
 d7� 5�r  Wz��� X�"��� :��# (�s"7� �&�E¥�� d��/� 2�L� ��� ������ ������ d;���� �- � 	�� %� ���.�# �Ev�

 d�½� :7e�� :�v ���� 	��.

مقاالت



��

�c��� ��� -.3� ^&�3�8 ^7> �� 
9 ^3&�o.��  |�>/� �� p�f� ,�� ^&T����

 ,3�� d��3�;� A '� ��j� Uj&��� 	�O� .)�
 D=V�� n���8 �� 9 (�¨� A�-�O�� #�!$�� p�	�

 � (G/ n��> �l� ��9 �¨� Pb/�3� A3
��?
���� è.� ��=;�..

£3\.;�  :3� �¬� �� �̀hF@ �s"s�& � �T) (j�
  ����>� ��¤ U��f�� �� .��3s��.o �� ^&�o.�� 

%.���� �� �)ho..
u�Â �6�� 5�w�;� �� 2��� %� �s) �s�!&� �s"s�& uT�� ��1..�

�̀�.�E .��s��.o � ^&�o.�� |�>�� �̀�.�� |�>�� }	� ��� A"��w�;� NO8 �� ����..�
��?�� |�/� ��.�� �� ²�s) |�>/� �s��.E? }	� ��"� �.��� :G.& �� �1�� 5

���l� x�W�� '��2� ��� �*
n d��3�;� U3r�-� �3�� :�s�") ]��� 9 :�)�� ^"���� A�	E  �̀	!G %.�D& � �&T�� 
�8� 9 YZ���¬ ^l� Y)#�7��>��K��� ]"� YS �̀#�> :..56	7;� 26�¨� Y!s&# ("7>  %.��&� %.
	j& Y)� %.��&�..�!
l� '
��W�� B1>�  ��\n �*
 �n'��
�h ��/� �� A\'8�;� #.s$� �K�>� �.���3
 Y)� �.8� �&T�� Y)ho� %�j& �3�� ^"�3��� 

%.�D& � 9 Y!\�s��  �̀	!G ��3��� �3� �!3��� %�	&�& (� ^�e� �&	����� R-�  <"� �!���� A"��>?� A&.S� q��
 :�½D� U��>?� .. %.�O�& � ���- ¹� Yl� �� %.��&�.

�� �*
 �n �V�$.h�7 {$. 	& ���@ 5'8 � uT�� &������� %�����J��  d���;� X��# �� �=O8 :..p�.=E �̀s��� �̀�> ²-�7&�
 d���;� Ur�-�  A"7&����� A"j&��/� p�.O�� .. :� Ó|.F� -�s��� :�.\ A�	E  g%�c�� :�� �� ��&�..

��/�� B�
FG ��X �*
 �n �.O�� nG�E Y)	s� �� �&T�� �Z�hE� #�7�� ����> �&T��� 9 �!"
�c> -�7@ 2������ A&��J�� p
� A&�� �	��\ n��G ,�� n&.j�� ��� 9 �#���1� ������ 5��
� (G� �� %�j&���� �Z���j�1�6�� p�3\�=�� (3j� Y3S ��

 7�� �#�"O�� �!"� ,�� �&�e7�� �1 �=>.�� �#�"O�� �O� �!"� n��G ,�� �=\ �1 p���j�?�� d��� #�� �1 A"7"���� p�.O�� A&�e
 �.�3��� ��~s�� �!�	\ p�"!�8� p��	E �� #.>/� n"7�� A���� ��.!& ��� A"j&��/� p�.O�� �!r��� �S.=� p��> ,��

 !G 	8�;��X�"e�>� �� (�E �� �̀-�l �̀-... )�3�� (� XUL ��/� �� YS <"�� #�">/� |	� Î	"7� Yl� �� %.��&� u	3&D� Y
A��� 	"\ Y)����� �� ���V� %.j�  �� Y)#�">�..

g(V/�� �*
 �n A���1 ��� Y�j���  �̀F"F
 �̀"�> �.�> �&T�� � ��&'$� ��j
 A"j&��/� p�.O�–/� ^&T��� �."�� �.O8 ,�� |�>
 ��  .��s��.o � ^&�o–�.�>� %���@  �U��f�� YjA��"V� W��� �&â8 �	�� �� ��7f�� Y!"s¬  � 9 N\�.�� R-� ��� :

#�� ��>?� �b� d���;� R�"
 �� ���	�� �� Y!�s�� ������� %�����J��  #�!$� A3�j� §3O� �3� W3�� %� X��
(O����!!.. 

ملفات ساخنة



�;

m
 �� Y*��� �� �.��j�& �� .��s��.o � ^&�o.��  �s��.E�� (� �� �� �.�j> �&T�� X������ X�w) ��&� ��3j�� p���"7� 
� ,��  ^"���� ��k& ��	s� �ED�8�O����� ��&'G  �	��.\ ��k8 �� �-�# �!!.. ^3¤ � ��>��  |�>/� %D@�

 Y!)�¤ ^G�.�� %�"�� Y!s� _&	� �� YZ���.
(� �� %��& Y)� �Z#�"\� A��� Y!�c�� �.7�� �&T�� X�w) ��&� .o � ^&�o.��  �s��.E�� .��s�� �3� �s@�3> %.@�� �� 

�.�� Y!r���� ��� �.�j> �&	)�a� �� �� 9 �.r6�
 �� ���c� #�!���!!.. 
(V.>� �*
 �n�`A��)?� -.� ���-� .��s��.o � ^&�o.��  ^&T���� �E ����\ �&T�� ..XUL A"�."�� YZ�"
  hJ�& � Ä..

�6"J�& � .) .) :´����!!.. 
@ U��& :�>�-	� g�.& (..:�c"¢� �� .. 7��& �b �� W!�s& �̀r�� %D@ �� I� !!...��s��.o� ������  <"� �3�!"� (� ]O� 

dG���� |�>� �!"� %.���;� NO& ,�� #�7�� �� �)ho� ���� ��&'$�� ��f��� %#-/�  � %�����J��  #�7�� �K�>  �..
#�> Y!"o  Yl� �� %.��&� %�- %.>�s��� %.���o YZ.E�� (� uT�� ��� 9..

�(V.>� 7� �*
 �n X�.3> Y!K�	�� |�>/� ²�j� ("7>  �l.Ocs& �� Akc��� ^)T�� %�âj&� ���� 0T� �� %.�@D& �&T�� 
d���;� |�>� ²�j� �1 %.��& �&T�� �&	)�a� Y�	� �� ��L�7� X�	c��� .. 0%� �� X�&�¬/� X�w) ��&� Y)�3��� 	\ 5�;� +̂ 
 
.��s��.o � ^&�o.��  Yl�.E? �)�	)�L ,�� -.��� ��¤ Y!7G�� ��..

`��!A� �*
 �n �3� %.���& �� %.���& Yl�.E1� ³"� YS Ds!& �� dc�k������ �&	�� ���� A�"E- � Y!�c� �.�T� �&T�� 
�&	��� AQ�;� X�	�� �� 2��k�>��� X�7��..%.��&�Yl� ���� 	\��\� <cs��� #.$�� �� �1 ��-T ×#.$� A&�o ..

`�(V.>� 	
n ^&T���� %/� Y)��>� |�>/� %/ 9A��E Y!s� %Df��� Y���� ()/� A��� d������ :G.& �0�1 UO"O� �.��� 0%1
 � Y* Îº�E :8���� h>/� ²�jc� U��f�� ��/� %/� 9 Yl�.E1 ��� NO& ��+�1�&	38�;�� d"7"����� ��cj�� �� Y)hJ� 9%1�

2.!�;� A¬�o1 � ���s�� ��� A�/� �� �&-#�O�� ��� ^�s8 ��+�1 »���� £���� �� Y���� ()� -�\ ��@ A"��w�;�.
`�(V.>� 	
n:��\ 	O����@��Y�>� :"�� �� ��� :�.>- A6s>� ��� A>�-	��� 5�Jf��� %� 	Ê Y�� �  �̀-T 9 |�>/� ���

 �� %� �� PK�3\# <&-	�� ����� 5�Jf�� 0%� �� 9 d���;� �� dc�k��;� ���� ²�8  Î-T� ³"��� A�O� N½� Ac"¢.� ��78- 
� :Oc�� ("��c8�� (K��� uT�� (K���� �"���� �	��� N�# �� ^G�� %� ?� 	�� ^G�� �� dc�k��;� ���� ²�8 :� gq"7� #�O��
�>���.E1 .��s��.o � ^&�o ��  �s:�K��G 	
� .

Y!37@�� %�	3)�a� W�� �1 YjO7> 	\ �)� �&-.>D;� �>/ �̀@�j�� 9 dc�k����� ���� #�!$� �1 %.�����& ���c��� ��
 � 9 �.Oe���� �1&��>������� YS� 9 �.�k�� Y) ×�.\ �& Y@#�!�7� �.Oc��� �.��#�� �'��� Yj� #.�8� %���s8 ..��hcs��� �� �

..��# 	O� #�!$� ��# ..A6s$� �.> n��\� .. %���f;� �&D�..�!
`�(V.>� 	
n:Ì(j� 9 �&	)�a�� ��e���� #�!$� �� X������ 5����� �� 9 dcG�;� 2�G-�� �� 9 �&	��O�� #.�O� ����J8 �

�� Í5�w�� ã��� ��78�� �� ���� -T�8 ��� :�c� g���  :�.>-� �� ²��� 	\� 9 #�!$� �� #.�O�� 	�� Y�>� :"�� �� ���
 hcs��� #�!$�� X��3�/� �� �#���� 5.O� TE�� Y�>� :"�� �� ��� :�.>- ��@� :��@ �� R��� �6�� 5.O& ���8 �� 0%��

 X�������:	Û"Ù� �Ø& Ù%.Ë�.ËOØ& ×-�+s�� U×� ÛY!).G� ̂ 0�ÙO8 Ø�Û.Ø& �Ù�.>+��� �ØsÛ�Ù�Ù�Ø� Ø:0��� �ØsÛ�Ù�Ù� �ØsØ���ØsØ8Ø#�3Ø> �3ØsÛ�Ù�Ù� �3+�×1 �Øs+�Ø- �.Ë��Ù\Ø� 
�Ù�"×7+��� �Ø�.Ì�ØrÙDÙ� �Ø�X�Ø�Ø7Ë@Ø��Óh×7Ù@ �ÓsÛ�Ù� ÛY!ÛsØ�Ü��Ø� ×��ÙTØ�Ü�� Ø�×� ×�Û"ÙcÛ�×r ÛY×!×8v �Øs+�Ø-�


ملفات ساخنة



�8

Uk� X���o (3\ 9 ³
.3� gP&��  
.j��> Ù@� 9 �ËF�̀37&�o ��3>?� �	� 9 �.@-�8 �

%.e��& �&T�� X���J�� ï.=� �	� ��@ #.�">�
 (3)� Y3) %.e��& �&T��� 9 i�s�� 	��� ��
 9 º�3E?�� 	"
.��� ()� 9 %� ?�� ��>?�
 ÎI�� ²�s) ()� 9 X�	c��� 5T7��� #�!$� ()�
 h3J� Î��� ²�s) ()� � �� ("7>  #�!$�� Q�1

#�!$�� �()��Ê ²�s)��� #�!$� |. .
_&	3
  � 9 %���/� N���8� %��O�� 6�� ���

 1 g%.@�� Îq�� ²�s) <"� 9 ��'l�� ����>�� 6'� ²�s) <"� 9 dO����� §�\� Á&-������� 9 �Z�QT�� N�Q̧ � �!�s&'� 5�Jf��� �"�	�� 
�&�4 %� �s�B �� 9 �.sV�� AQ�T�� �!��s� �̀#�´� �s&�- �s��)� -�cj�� �s��E ��� �� 9 A6"��> A���O� �� 6�� ��'J�� #��� %�	�7�� 

� 9 ��>?� A6�� ��� ����¤ 	\ (� 9 �s���1 �� �s8�F@ �� �s�>�"> �� �s=cs� %�7����� %�¬�/� #�67�9 �3)X�B� �!3r-� �.
�7�>
�.��
�� R�� �.j�)� 9 �)X�s�� �.��\ 9 �Z�hE �.7l 9 �l�	�� %�	3�7��  � 9 W�� ��	�� �r��� Ur�;�  � 9 �!K��� ��� 

Q�1 ��js& � ������  |�G ��� 9 ��>1� X�	�� ×�K�>� Yl�.��� |-��s��� #.!"�� Y�¢� %�"J� ��� g	)�L hE A7&�O��� �	"�7��
�o �� ��>  X�s���� ��� ��� 9 %.�D� Î�"�� �� 9 %.��� Í("�� �� 9 %.�c� ÍÀK��� 	"�7� �6s� ������  ^&.

�� 9 A��!3L� �.ð �� 9 �&# �� ���� �s"� ²�e�& �� 9 �!����� �)��O� p�h>/� p����;� �� p�¬�J�>�� (K�>- h3o �
.E�9 A�.G-���3� Q�1 ��>?� X�s�� �� _"J� �� ��� ���� �� ��� %��s��&� �FJ�& ^"���� #�67� %.�>  p����;� Yj8
� �� Y
- �j�f;� �� �1� 9 Y) �� ("�\.

Y!k�� ���� 9 ��� �.� Y!k�� Nr� 9 A"\�E� ho �¢�s�� Az"> ��r��  � 9 ���� Y)� ������  d���;� d�O��;� -.�
 �3�� p�&-�� p�s"���� n�E#�� 9 A>��
 P��s�  Y!k�� ��r� 9 Y!k�� ��� ^"���� #�67� 56.78� 9 ��7� (�c& %�

��� X�s�> Ac���;� ^&T���� ���� ��.�D� �T� ��� 9 p�s"����� X�s���� �� (�\ �� ho �T) 9 �.
Q�1 ²�3e�8 � ,�� A"����� #�7�� è."G n@6�
 �)�s&�- �� �ssj�9 �!K.>� �!���f� ^7�� �S �̀�js��� -�cj�� ��� ²6�4 W�8

� |-��s��� #.!"�� è."G A&�b �� �!K�s�� (�\ �� �Z-�G �'J� �).B� ,�� è."$� W�8 A"\�c8� �&D� 9 �l.��� ,�� %�	�7�� #�	
 :
%.j8 %� �!O
 %�@� � ²��f;� ����� ���	�� A"\�c8� :3s&�- �3� �s�/ 9 |-��s��� #.!"�� �� ²��f;� ����� ���	�� A"\�c8� �

�;� �1 n!¤� A"����� è."$� �e�� ��\/� 	� ��&�e�� ������ �1 �� 9 ��& sj� 9U3�4� #.!"�� A��# #�	
 U�4 �)�s&�- �s
 �� ������  �� d=���  � Y!"�1 5.�.��� Y��; q��8 �� 9 YZ#�	�1� A"c�V� Y!�.=E� d7"���� è."G��1 n��=�>
�#�-�� ��X�L £"@ �l��6"�& Y)	"� ��#��9 |-��s��� #.!"�� %.�� 	s> �l� �!�O"O
 è."G U!� 9 �"7> W�� �.

£e3��� 9 �3!\�E� h�	8� �Z	"O� #���1� A"��>?� A6�/� �&	� :�	) (��� uT�� ���?� n@6�
 �)�s&�- �� -.��� W�8
����� p�a��cp�.sO��� ��f�& 5'o� 9 -	�� :G�� A"��o �!� �@� 9 u-��e�>� Î�j� �)#.O&� %���J�� �)�.�8� �.7�� �!"� ³

(��> ���1 9 X�fe�� -.�� &	�� 9 �js;�� �cj�� A&�- X��1 :�6) 9 ]es�7G��� �!7K��� �� �!���� �.�f�� ���7>�� �!

ملفات ساخنة



�9

�& uT�� ���?� �T) 9 ��'E�� �� :s�� è.� �"���� A7�@ p.�� ��"
 :@�4 uT�� ���?� �T) 9 �)���� �Z'�â#�3� ��� 5
³
�.c�� �̀�L�� 9 �6#���� �cj��� h�s��� �̀��
 d��� :�.�� ��k8� p��.j� ����8 ���1 9 �̀¬��1� �̀-.@� d��� X�s�� d� 

5�k��� (�'��� ]�J��� D=V� �� %.�.��� Yl� :��c� ��7�� Y�� X���� :s� n��&� 9 A&#��� ��r�
 (@ �1� gn"� Q(@ �1
� �s�c�� �s�D> ��� ���?� �T) 9 ("�	��� P� £��E .�� YS.\ Q�1 5.\ �� 9�:A36�/� ^K�3�� ��¤ ���?� �T) -�# �&�

� �S��.�� 
��� (F� (�� ��7�� n"�� 9 �!7>�s& �� �* �.��)� �� �!�� �.���c8 ���	��� X������ �s&�- �� -.��� W�8:�=s3L�� Ã�'o ��&� 

�� 2-�� Ac����� :���#� i��� �TE� ��s"
 ²-.&."��	E� 9 #.!"��� |-��s�� ���\ ��� �.� #	3s&� �js��& ���?�  ��
 Y) �&�� �������  }	� �6�� ��7�� ²�� �&D� 9 ^�f&� �H %� �� � Yl�.3E1 p�¬�J�>� �� Y) �&�� � �l.�>  }	�

 >�� �� Y!��s� �j&��� UO�& �� � 	&	s���� ^�f��� -�js� � n@����� £���;�� Y!s� P��.;� ���	��� X������ Wz��� ���8 �� 
�Y* Q(�� �K��	�� -�	8 %� %.fC �� � Yl�.E? �̀��TE Y!���� YZ.j> ���& �� � YZ�.E�� Yl�.E1 Y) Wz��� %� %��& �

0(
 ��� -�6!O�� u.O�� '&'��� �� ��O� �� ��T� YS�s& � %� Î	!� Y)	s� �� � Wz��D� 
7L �� �S ²�4 �s&�- �� -.��� W�8 d���;� �� AQ�\ |.> ïD� 9 -.��� �Z	)�f� 	�� ÞX�O� P=8 �� �̀�� N=��8 � 9 N7s&  

��� %.jek& ��TE� �&T�� d��� #��  |-��s�� �� YZ�.E�� Yl�.E? -DF��� ��O���� Q�1 �!s&# �!"���Yl��3&� d���;
 E� %� Q�1 Y!s� %�@ ��� 9 Y!s� %����&� Y* %.K'!��&� YZ�.E�� Yl�.E1 -.� YS �� �co 9 Y)6-# :��� 9 :8�&�Ý ��a� ��T

:����@ -�#� :�s6G  Y* ��½� 9.
�*�+� �W- 
:

��-T3
�� 9 £&.3����� Y@�36&1� 9 W�T� YjO��E� Yj�- Y@��� ��@ ��	��>�� ��6	��� ���8 �� �.O8� #�	�?� Y�@�8 �� �&
 �.�#� 9 A����;��js��.�  %.���8 ,�� -�T�/ �!�.O>� �l�=� AO"O
 Y.#.�� ���8 �� �.O8� I���� Y�@�8 ���&��.�b�� �


�>jA����� ��"\ �1 g��� #�!$� %�� 9 p�#�!�G�� nc��E� ��!�� 9 Y@X�	�� ��	)�G� Y~� �.7���� 9�� ��� �.eQ��� 9 :6��
js� �.�#� 9 :���� P� �� :"� Ø£�×�ÛE� �; Yj&	!& %� X��	��� 9 :�"�	� P� �.�'���� 9 5�;� A��r1� 5�w��� ��F@� 5�\� ("\ Y

�� U) ¹�¶ :K�J�1� #�!$� 5�=�1 ���# 9 A��k�� ���# �� ��-T
��)��	sE  Yj��.E1 N� �̀Qc� �.c\� 9 p.7js��� n"� �� 
	
�� �+�ÙDÙ@ �ñcØ� ×:×�"×7Ø> U×� Ù%.Ë�×8�ÙO& Ø�&×T0�� x̂ ×e& Ø:0��� 0%×1Îº.�Û�+� Í%�Ø"s� Y!.

#.!"�� �¯ _"
 �� :~c
 u��\-'�� ^��� �� (�� (F� �1 (4 � �&-.>D;� d���;� �s��.E1 U>ä� %1 #�	J�  Uj&��/� u
�� W�8 X�'G #�	J� %.�>  As"f;� pX�	�� .. X�	!f�� #�	�  �� :�7O8 u-���/� �c=�� (�� �� (F���� :��e��� .) �&T

 N7s& R-�  d"��� d"��J�� X��# �.jc> .. U��.s�� �� %�.S� �e  � �	�� qk� hJ��..
Q�::.$�n H�b::V�� �::2 ��::$% ��Z::


S��:/�� �b:!� ��	:��� �h�"	:��h 
	h�::�� ���::- ::�� ���::
 �M::% @

B	::Vh �::hl� @ ::(\ !�W::�X�
���}::dh �::���� SH�::-n 0::(��� 

�� ���::- ��::� ��::��H::G��X
 �&	)�a� ���� Y!��� Y!��� 9 %�j� (@  W�"7> .�������.o  d�O��;� �� ���  � ���3���� %�3f"f��� d=���  � 

n"o�.=�� %.�> �&	8�;�� :7e�� :�v� 	�� �s7"7
� �s"7� ��� �� ���� 9 d;���� �- �& p	�� uT�� ²��� Y!��� 9.

ملفات ساخنة



�i

h T:::V�� x:::�% �e� (�:::/�:.
`�::�c�� gt::.) `n t::]n �7�b:::X
B::���� ��h�(:::�� �:::2� �:::�\
`�::��l� "::VWZ #::dh �:::Z t:::]n
B�::h 	:::� #d:::hn �:::��:�\
��::��� T:::�+� a�:::�7 ��b:::%
T)�::::�	:� t::::�7 �::::::��\
`�::�h�>� #::dh �:::Z Q!�::�� t:::\�
T:::� Q::/�n Y'O(:::R�) �:::�� ��b:::%

�H::::�h���:::�n �Z ::��� �::h 
:::\ `�::� �n t::]n ::
 R�$/d:::) *

Q�::c/�� T:::�+� �%b:::� ����:::)
R�::�X ���:::X "WV:::�� ��b:::\
a�F::) ��::� �p��::::- �b	:::\
�� ��:::::! `�� ��:::::\��:] `��
��:::::��b:2 `�� ��(�:::::- `��

�:
 �:::h a�E::� x:::.V\ R���:::d
�::
�}�� �b::r ����:::X� Ox:::.��
R�::��� �g:::G� ��:::�:2 ��:::h `��

::
 �:::�:�W) *:::\ �z::��� O�n
Q	:::::)�7::
� ��:::::/�:h `��
�::
 � ��::� �b::! `:::% `�::::\
#::dh ::(�\ "h*:::% �::::
n�
�::/p� #::dh M�V :::�� ��b::::\
��:::% Q�:::c2 �b	:::% ��:::��
NT�:::::.X�� t::::�7 �¡::::�:�\
��:::¢7 £:::�:/� ��:::�� x::�n�
Q::~ �::¤e "�:::h R¥:::V}�:
 ¦�
Q�::::X7 ��7 '
::::27 @ Q	::::\

:::� 7 W:::\ �W::>� �::���� §$�
�:::
  NB�:::��� ��7 B::::=�(:�

`�:::�>� �:::
7 ��:::d) �e(:::\
�:::�>� ��:::��� T:::�+� �:::2�:� 
`�::� �::}� �::h ���::
 �̈ :::� (:::%
`��::.�� "::V�% `��::.�� �b	:::\
`�>:::c�� ��::::2�:) #::::��:h�
`�::::%�:1>� O�Y�::::Oh T::::�W:6��
�::::hl� �
�::::��� ��e '�::::\�:�

+� ��e �(::::XE:% �::::�>� �::::h
�:::�::� �:::Zn ��:::- '/V:::��
`��::.�� �b::r ��:::h� ��h::::Zn
���:::::.) �n �7�  g::::::G �e�
�W::>� ��:::��� §:::$�:� 7 :::��
�/::::h  �� ":::::X��� �b:::::!�
`�::�\ 	:::�h �::::p��:$�� #�:::W)�
�::V) �n Q::~ R�/:::d: :) *:::\
���::::.) *::::\ ��::::��:= `��

�:::-� Q�c:::2 �
�::::� �W::h <
��::.�� ©::2 M:::\��::��� "V:::�\

�R��:::� x::::�n� �7�::::	:- H7� 
R��::� N��:::\� �M::::!n ':::Z�:$:�
�::::W) � Q	V:::::p:�7 ��b::::%
���::�� �::::
n� HW:::6�� �:::
E:\
�:::hl� a�:::::���� ��e 'V(::::�
�W::h g*:::� t:::\ T:::��� ª:::�b:�
�W::::�V� T::::�V) �<F:::G *:::�

£W::::�� ��7�:::::\ ���:::\n� �:::« 
�::hn ���::::X� �/:::� � �	:::��
R�::z �Z��:::\ ��:::�) `n ¬�:::\
�:::
 � �:::%e B�V::: x:::�n�
�:::/�V�� ��e ^��:::�� "�::::2 < �
`�::�W�� M:::%� B:::��:�� `�	:::)

ملفات ساخنة



�j

YK��$�3� ��3�?� (K�>� �s�����
 P3
  9^3&�o ��  A7j8�;� A�"~c��
 ��1 ^&T3����� 9|�>/� d���;� �s��.E1
 ^&T���� +�j� 9Î	&	L ÎY"�� 	�$� ��� %�@
 �3�& x��� 9<cs�� ��� x	L�� Ë�v d!Ë;�

%�.S�� 5T�� ��� ��& �� ��¥� ���.
%� ��	3
� xY!& d
 �Ó-��� �0@T�� %� �s"��

 9:3�c� ��� xPf"� ^&T���� 2.s� �@T&
 0%�� 9�j��� x	L� :�c� ^&T���� N\� 0%� 9W�T� Y0�D�&� :3f"�& �� 9�Ó��@ W�� N��& %�@ .� �+s��& ^&T����  N\� �� 

�Ó�\��.
�3�s��� U) ��+�1 �j&���� 9YK��$� �� (&.� -.��� AO"O�  U) �)�s�+�D8 .� ^&�o �� %.�>  A"j&��/� A �$� �T)

 Y!s� ²+�e�8 � �&T�� X.��� X���� (�f"� d��a� -.��� �+�� 9:"� ���/� i�3s�� p.3�� Y) (� 9�cG YS +2�& �� ���L 
X�3���� _+73f�& d
 �� A"fE �� ]7!"� d��� �� XUL :"� �� �-��� �� 0%1 (� 9ÏY� Í�-��
 Y!��r� d� 9�Ó�.�\

 �3��  A3��j� Y!�s���� A��	� Yl."� (�78 d
 -�l/� :s� �6�c�& �; �-��� �� 0%1� 9A+"G���� Y!G���D� d��3�;� �
A������ }�	
/� �T) (F� (J��& �H 9�.e��� Á&�f� %.��& �H �-����� %.���& �&T�� A�"�\ p���@ �1 9dc�k��;�

d���;� ����  A������ � 9A&-����� :�&-�f�  .
9�&�GD��;� d"ce���� 9dG�c�;� �&	��O��� 9A�.V� �&6	8�;� ��j� W�T@ -.��=�� (�f&� %.G��� � �H X�w) ho� 

Ó���� �Ó��¢ xNf8 ,�� A������ �)-�.�D� A������ p���� %.���& Y)� Y* £&����� �1.
9Ncs& �� u	�& � -T� ��� .)� 9n�s� ��� �)-�T��� ns��� 9A&#�;� �Z.\� �Z��G� �l�"J�� �!��¢ ��� ��� �j&���

(e�8� 9�Ó-�l� Y)¦��# u�¤ �+�
:Q�@ ����� �-�.L  Y!FFG .
(��c�� A�.O�� 	�8� -T��8� 2���8 �j&��� .. -�T3���� �3� �j�>� 2���� ��1� 9�js&� (�c& �� ²�s) �j� .. ��73r�

:"� Y) ��"� %�����&� %.�6�j& �"�� ����D� :�.��c& �&T�� ^&T����.
9W���� �� %���f&� 9W� %.Ì\�& W"7� 0%� Y���� ���78 d
 Í(3�G W3�� 	�� U)� A7"���� �Ós&.Z� �̀�>�.; W��  0%��

ÍA�"~�..
d�7¨� d)- %.j8 d
 �+�� .. W3�� �3¬�& �� W� Y��& � i�s�� �� ÍA>.7� ²-�7E�� 9�&���'��  i.7� ²	�G ..

 N�	��� Uj7&� Y0�D�& :+�� �.� Îp.� 9p���� I���� ���E� 9p���
 <cs�� NÌ=O8 W�T��	���!!
n3"o�.� �3� 5�-�� 5T3��� x<E�� �c@� 9���8 �� :b- ��0=E 	K�O�� Y)�+B ��@ %���� ¡� #.!& 9����� n"o�.�

 	3O� �� �	� d"�#¥� A"O� d�� 9A�j�� (O��� ()� d� �!"�� Pc�� :�� ��c8��� ¡��� 9�!"�� ÎPc�� ÍAO"O
 �T) 9Y����
�E AF)��� ��j�� �� A"�#¥��#�;� £..

ملفات ساخنة



�k

�3� %�3���� '3��& �Ó��v (�e�� 95�O;� �.r.� U) ,�� d��� #�� n"o�.� %.�>� 9A+��� n"o�.=�� %.�> 0%1
�)-x.�8 �� 5.O��� '��� 0�1 �'�� ��� 9�!c��..

£�.��  (>���� () .. AF&	
 �Ó��\ �@T� �� ..) �X�s���� ��O�& uT�� �/� 	"�¤ �1 AG�¶ �¯ () �3� X��O��  (
����¢/� �'� �� 2��& !�X���!j�� U>�@ ��� <�G �� ���j�� Ã.E1 Yjs� () !:3"� �Ev U>�@ <�G �� Yj"� ()

 �0T�;� �	�O�  (E	& h7@ Î-����–�� Yj0�G�·�!
A"����� �� 5D�� Y�� ..�Ók&� �s��.E?� �s� �SD�� �ssj��" ..�]l �® #_�X Q%�Xn �h�S
 �T.$�� �® h T."
^&�o �� �� Y0�j�� .. _&	�� Õ	O�� Á&-����  ^&T���� §�\� 9�"��7>�  ³"�c��� Y@�� �� Y�j8 �s+�D@� .. �3�s��

  �-�J;�� �-�f;�  .)� <&����  �	G  .)� 9Af"��  � �&��  R�&���  :+�1 9�s) ��	s� #.G.� ^&�o ��� 0%�
d��� #��!!

^&�o ��� 0%1 Y�� ..R-/� ��� ^e�8 U)� �Z�.�� ��B �Ó7�- ^�O�� �  ,�� A&	&	� �#�c�D� .. 
XU=7�� p.;� Æ�� I�f8 ,�� :��oD�..

(&.=�� Y"�/� ��T���� g	&	G g	"�.� g�.& (@ :e7�8� (�/� <cs�� �� .e¸ ,�� :��-	Ý..�&T3�� :3��j&��D� ^&�o ��� 0%1
�QT�& ²�s) �s��.E1 %. .. �s8	�G ¡� �� %�j&��D� �s) #.G.�..^&�o ��  ,�� ��j�� 0%1 Y�� .. �3j� ��	3s� �#.G.�
�!B� :Y)#����� _
�7;� ��7r..
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/� �TS À���.� ��
 �� -�3s�� (E	& �� Y!s�� 9 -�s�� (E	& �� As$� (E	&
 �T)� 9 As$� (E	& Ä -�s�� (E	& �� Y!s�� 9 As$� (E	&
 ��� 9 R�;�� Ae���  i�s�� 5�.
� U) }�F�� 5�.
/�
 9 �.O�� %�=���� %.j&� ��!O�� �X�# :8.\ ���O8 �� i�s��

 	�� %�=���� %.j&� :8.\ �¦�# �!O& �� Y!s�� Y!s�� 9 X�
 Ae3��� d3� Î##��� .!� �̀�.� :8.\� :K�# d� ��� ��
 �3� Y!s�� 9 AOf�� g	!Ý ��& �� i�s�� ��� 9 R�;��
 �-�3� g(G�@ 5�/� 5�F�� <cs�� ��� g(b {#D� ��&
 �3�@ ��F��� 9 AOf�� ĝ ��� �1 ��!O& �� �̀	&	L �̀G-

 !� AOf� hJ� :���& :��� �̀c"�r �̀G- �-�� %.3j8 �Tj
 ��3� ��� 9 %�="f�� #.sG� �b��� #.sG d� A�-��;�

 %�="f�� ��� %�="f�� 	sG(١.
�� 	7� �� ���G ����:���& ) :�.3& A"����� ()� x#.&

 �3� %��& �; �&-�O;�� R�O8 n��@ Y!�. %� A��"O��
 X�7�� ()/ ���8 �� ��.¬. (

1�	
����٣٤ة ا�

 و'��*ت+� ر>



8�

� I��$� ��v ��� UEË� �& ���� 9 ��37
/� ���3� ���
 Y���� 9 Wb�& %� �� 0(�� ��� 0(G �� u	& d� I�=���

 ��3�8 5�3\ 9 ��.F��  Ï	
 :� <"� �&������ �G� %� :
	���
 hJ� Y)�G� %������� ç.& ��1
���8 5�\� :
	�3s8�&ä� �.��@� ���� �; ����D� %�	!& À�K� Y!s� �s��G�
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سائل الدمام واستفت اخلرب
ْ ُ

ِ سائل الدمام واستفت اخلربِ
ْ ُ

ِ ِ  
 شعر عبدالعزيز بن مشرف البكري

 

 
حمبة اهللا يا أهل اجلهادحمبة اهللا يا أهل اجلهاد

 لعامرالشيخ عامر بن عبداهللا ا
 
 


قصة حصار العمارية 
َّ ّ
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 بندر بن عبدالرحمن الدخيل 

 
  النتصارالنتصارعندما يكون اعندما يكون ا

غصة يف حلوق املنافقني
ً

غصة يف حلوق املنافقني
ً

 

 الشيخ عيسى بن سعد آل عوشن
 



 

خالد البغدادي خالد البغدادي : : الشهيد الشهيد 
  فواز بن محمد النشمي: بقلم 

 

 

 يف صفحات هذا العدد
 

 :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد 
سرية القدس اليت انطلقت غازيةً يف سبيل اهللا تعاىل يف مدينة اخلرب ، هـي               ف

قهم ما حيصل إلخوام يف فلسطني من قبل اليهود         ر أشاوس ، أ    أسودٍ سريةُ
واألمريكان فأعلنوها حرباً ضروساً ال اية هلا حىت خيرج آخـر جنـدي             
أمريكي من جزيرة العرب وآخر قرٍد يهودي من مسرى حممٍد صـلى اهللا             

على لسان شيخهم بأنه لن نأ أمريكا وال مـن          باهللا  عليه وسلم وأقسموا    
من قبل أن نعيشه واقعاً يف فلسطني ، وااهدون حني          يعيش يف أمريكا باأل   

يقومون ذا الواجب الشرعي ال يلتفتون إىل املتاجرين بقضية فلسطني سواًء 
من الفلسطينيني أنفسهم كعرفات وعريقات أو بعض ساسـة األحـزاب           

   موا من التقارب مع اليهود فلم يسلموا من التقـارب        ِلاألخرى الذين إن س
أو كان ذلك املتاجر من     ،  ت عميل اليهود وحامي حدودهم      مع حزب الال  

 ..غري الفلسطينيني ممن جتارم بالكالم والقيل والقال 
فااهدون سائرون حبول اهللا يف طريقهم وجهادهم وتطهري مقدسـام ال           

 ..ألن عملهم هذا مطلب شعيب أو رغبة عامة كال 
حتم عليهم ، وألم طائفة     بل قاموا جبهادهم املبارك ألنه واجب شرعي مت       

 ..منصورة تقاتل يف سبيل اهللا حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال 
  ..فلبيك يا قدس وإن سخط املبطلون ، ولبيك يا قدس وإن حنق املنافقون

  خيولنا قد أسرجت    حنو الوغى وحيثها الفرسانقدس إنَّ يا
 ألكفـانها    تأيت وخري ثيابنا اوخنيط أثواب الشهـادة علَّ

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  ربيع الثاين١٥ – الثامن عشرالعدد 
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  ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناسذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس       


على أشرف األنبياء أصلي وأسلم إال على الظاملني ، واحلمد هللا ويل الصاحلني ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان 
 :، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد  املرسلنيو

 اهدين على وجه اخلصوص ، هو حمض فضله ورمحته ، يفرح به الناس ، فإن ما يكرم اهللا به عباده املؤمنني ، وا
وأمـا  ،     اللَِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا هو خير ِمما يجمعونَ        قُلْ ِبفَضلِ  ويشفي الصدور ، ويذهب غيظ القلوب       

مهما كانت قوم ، ألن اهللا سبحانه قادر على أن يعطل قوم مهما عظمت ، وأن يديل فقراء إىل اهللا العباد فهم ضعفاء    
  .عليهم عدوهم مهما ضعف ، فاألمور كلها بيده يصرفها كيف يشاء

واذْكُروا ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ ِفي الْأَرِض  كروا نعمة اهللا عليهم فواجب املسلمني أن يعترفوا بفضل اهللا عليهم ، ويذ
لَّكُماِت لَعبالطَّي ِمن قَكُمزرِرِه وصِبن كُمدأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخونَتكُرشت   وأن حيذروا من االغترار

ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغِن عنكُم شيئاً وضاقَت  والعجب فإن ذلك سبب من أسباب الفشل واخلذالن 
ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضالْأَر كُملَيع .  

لية سرية القدس يف اخلرب فتحاً جديداً أكرم اهللا به ااهدين ، وأوقع احلكومة السعودية يف مآزق                 لقد كانت عم  
 احلكومـة    دوالراً وهذا يؤرق   ٤٢اوز الـ   فمنها ارتفاع أسعار النفط جمدداً إىل أعلى رقم يف تأريخ النفط فتج           : كبرية  

ر النفط هلا بأرخص األسعار ، ورغم هذا املأزق الكبري خيرج           زمة بضمان رفاهية أمريكا وتدفق استمرا     تاخلبيثة اليت هي مل   
علينا اإلعالم السلويل لريدد سفاهات عبد اهللا بن عبد العزيز بأن ااهدين يسعون إىل إضعاف اقتـصاد املـسلمني ، إن      

ـ     سلمني ارتفاع أسعار النفط هو يف مصلحة الشعب املسلم وال خيفى هذا على عاقل ، ولكن الذي ينـهب ثـروات امل
 إال ضيقاً يف املعيشة وغـالًء يف      بسببهم نفط ال جيد املسلمون   ويسرقها هم هؤالء الطواغيت الذين برغم ارتفاع أسعار ال        

األسعار وزيادة يف الرسوم والضرائب واملكوس ، فأينا إذاً هو الذي يسعى إىل اإلضرار باملسلمني إال إذا كان املـسلمون     
 .مريكيني والعياذ باهللا الذين يقصدهم الطواغيت هم األ

ـ                  ز ـومن مآزق احلكومة يف هذه العملية املباركة الفشل الذريع الذي منيت به رغم استعانتها بقـوات املارين
األمريكية ، فلجأت بعد ذلك إىل الكذب واالفتراء على ااهدين فكذبت حني ادعت أن ااهدين قتلوا الطفل املصري                  

ود الطاغوت برميهم العشوائي املتخبط ، يف حني أن كثرياً من وسـائل اإلعـالم احملليـة    رامي رمحه اهللا والذي قتله جن  
والعاملية ، احلكومية وغري احلكومية ، نقلت قصصاً كثرية عن شهود عيان بأن ااهدين كانوا يسألون كل من يلقونه عن 

عد عن سكن الكفار وأماكنهم ، مث كذبت حني دينه ، وما إن يعلموا بإسالمه إال ويعتذرون له وينصحونه ويذكرونه بالب 
ادعت أن ااهدين مل يستطيعوا االنسحاب إال باالحتماء بالرهائن أي أن قوات الطاغوت الفاشلة كانت قادرة علـى                  

فإن ااهدين مل يتركوا أحداً من الرهائن الكفار         ااهدين لوال حرصها على عدم إراقة دم الرهائن وهذا باطل صريح ،           
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 والـذين  إال وقتلوه وما بقي يف املبىن إال املسلمون الذين مل يتعرض هلم ااهدون بسوء    
 ، مث انـسحب     كانوا يتواصلون مع احلكومة باهلاتف ويعلموا أم غري مـستهدفني         

 – فقاغوت وأربكوهم جوم احترايف موااهدون بعد ذلك بعد أن أثخنوا يف جند الط
 ، مث كذبت حكومة آل سلول مرة أخرى         -والثناء احلسن   الفضل  و  احلمد وهللا وحده 

   اهدشهدا يف الطـائف         حني ادعت أن اين الذين قَتال عدداً من جنود الطاغوت مث است
بعد أيام من العملية كانت هلم عالقة بعملية اخلرب ، ستراً لفضيحتها التأرخيية ، مـع أن              

حاً إذ كيف يتسىن هلم أن خيترقوا هذا الكذب كان يف حد ذاته فشالً آخر لو كان صحي    
الطوق األمين على امع مث األطواق األمنية يف منطقة الشرقية مث ينتقلوا من شرق البالد             
إىل غرا ومبسافة تتعدى األلف ومخسمائة كيلو متر مـن دون أن تكتـشفهم هـذه                

 . احلكومة الغبية 
رب ، وقتل األملاين وقتل الـضباط       يف ينبع ، ويف اخل    (  هذه األحداث األخرية             إنَّ

إن هذه األحداث هي حمطة متحيص ومتييز بني الناس ، فالشرع       ) األمريكيني يف الرياض    
يا أَيهـا    :يوجب على الناس أن يناصروا ااهدين وأن يكونوا معهم كما قال تعاىل  

      اِدِقنيالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآم الَِّذين          وكما أمر رسول اهلدى صلى اهللا عليـه 
 وأما الطاغوت عبد اهللا      "جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم      : " وسلم  

بن عبد العزيز فقد أفىت بفتوى فرعونية تلقاها أحبار الـسوء بـالقبول مـضموا أن                
قـال  السكوت يف هذه األيام غري مقبول وجرمية وخيانة كحال الفاعل ، وقال كمـا           

أو مع املسلمني وااهدين الذين هم ) وهم املرتدون ( أي إما معنا " إما معنا وإما مع اإلرهاب ) : بوش (فرعون األكرب   
ال تزال طائفة مـن  : " أبرز الداخلني يف وصف الطائفة املنصورة اليت وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم باستمرار وجودها            

إن شـجب  : فبهذه الفتوى تسابق أحبار السوء ليقولوا "  من خذهلم وال من خالفهم      أميت يقاتلون على احلق ال يضرهم     
دارت األيام لنرى ! هذه األعمال اجلهادية املباركة واستنكارها فرض عني ال يكتفى فيه حبصول الكفاية ، فيا سبحان اهللا 

 وا مالذاً اليوم من أن يقولوا بفرضـية كيف أن أؤلئك الذين يضيقون ذرعاً بفرضية العني يف واجب اجلهاد سوف لن جيد   
العني يف إنكار اجلهاد وذم أهله ، اللهم إنا نسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة            

 .مضلة وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غري مفتونني 
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         عملية سرية القدس: املوضوع. 
 هـ١١/٤/١٤٢٥: التأريخ  جزيرة العرب                          صوت ااهدين يف                    

 





 
 
 
 

 والَِّذين كَفَروا فَتعسا لَّهـم وأَضـلَّ     تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن : قال اهللا تعاىل   
مالَهمأَع   

 :إحلاقاً ملا مت إيضاحه يف بيان غزوة سرية القدس املباركة نوضح احلقائق التالية 
) بتروليم سـنتر  ( قتحام أربعة من ااهدين ملقر شركة يف مدينة اخلرب با  يوم أمس السبت    بدأت الغزوة املباركة    

إىل دورها   األمريكية االحتاللية واليت ذكرها الشيخ أسامة يف خطابه ما قبل األخري وأشار           ) هيل برتون   ( التابعة لشركة   
ان منهم أمريكيان   يف خدمة مشروع االحتالل األمريكي لبالد املسلمني ، ويف هذا املقر قتل ااهدون أربعة أشخاص اثن               

 .وآخر غريب ورجل أمن ، وبعد ذلك قام ااهدون بربط جثة أحد األمريكيني وسحل جثته يف شوارع املدينة 
دفوا كميناً من القوات    وأثناء توجههم إليها صا   ) كروب  ياب( مث انتقل ااهدون إىل موقع آخر وهو مقر شركة          

وهـو  مديرها املايل   هم اثنان وجرح ثالث ، ويف مقر الشركة قتل ااهدون           مت دحرهم حبمد اهللا وقتل من     السلولية الذين   
 .بريطاين اجلنسية واثنني من املوظفني الفلبيني النصارى 

وهو جممع يقطن فيه أفـراد القـوات   ) جممع الواحة ( غ ن جممع معن الصا: ااهدون إىل املوقع الثالث    مث انتقل 
كات االحتالل األمريكي واستطاع ااهدون تصفية احلراسات املوجودة حول املوقع          األمريكية احملتلة وكبار موظفي شر    

مث دخل ااهدون امع ومشطوا املنطقة وقتلوا عدداً من الغربيني ) عيار مخسني ( وحامل الرشاش ) اهلمر ( وقتل سائق  
ا ، بعد ما     مت حنرمه   وسويدي ن بينهم إيطايل  من بينهم أمريكي ، ويف أحد الفنادق احتجزوا عدداً من الغربيني وقتلوهم م            

 كما قتل عشرة هنود من عباد البقر قتلة إخواننا املـسلمني يف         وجه اإليطايل رسالة إىل العامل عرب قناة اجلزيرة الفضائية ،         
 .كشمري وهم من العاملني يف الشركات النفطية 

يوجد به ااهدون وصد ااهدون هجومهم مرتني    ويف هذه األثناء حاولت القوات السلولية اقتحام املبىن الذي          
 .وأصيب الضابط قائد عملية االقتحام وعدد من جنوده باعتراف النظام السلويل املرتد 

واالحنيـاز إىل  رغم الطوق األمين املشدد ،   االنسحاب من املوقع   – حبمد اهللا    –وبعد ذلك استطاع ااهدون     
رفع اهللا درجتـه يف      -) منر بن سهاج البقمي     (    أحد األبطال وهو ااهد       -اهللا   بإذن   –أماكن آمنة بعد أن استشهد      

، هذا وقد شـارك يف       والذي فدى إخوانه بنفسه وعرض نفسه للشهادة تسهيالً ملهمة إخوانه والتغطية عليهم              –عليني  
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 يف وقت الحق    ن هذا التسجيل  سجلت وقائع العملية صوتياً وسينشر شيء م      د املطلوبني الستة والعشرين ، و     اهلجوم أح 
 .إن شاء اهللا تعاىل ، واستمرت العملية املباركة ملدة يوم كامل منيت فيه قوات آل سلول زمية نكراء وهللا احلمد 

واجلدير بالذكر أن ااهدين كانوا حريصني جداً على دماء املسلمني حيث كانوا مييزون بينهم وبني الـصليبيني   
 من منطقة القتال ، خالفاً ملا تقوم به قوات احلكومة املرتـدة مـن       وأخرجوهم هؤالء املسلمني    الكفار وقد أخلوا سبيل   

 .الرمي العشوائي ويف كل اجتاه دون مراعاة أو متييز 
وننبه إىل زيف ادعاءات اإلعالم السلويل وأن قوام حررت رهائن من امع أو أا قبضت على أحـد مـن                    

ساس له من الصحة ، ومل يقدر هؤالء اجلبناء على دخول امع إال بعد خروج ااهدين               ااهدين فكل ذلك كذب ال أ     
 .منه ، ومل يبق ااهدون على أحد من الرهائن حياً بل متت تصفية كل من وقع يف أيديهم من الكفار والصليبيني 

ى دحر قوات الصليب والطـاغوت ،       وإننا حنمد اهللا كثرياً على هذه العملية النوعية املباركة ، وجندد عزمنا عل            
ملشركني ، وأما حكومة آل سلول      وحترير أرض املسلمني ، وإقامة شرع اهللا وتنفيذ أوامره ، وتطهري جزيرة العرب من ا              

 اهلزيلة املندحرة اليت فضحها اهللا على رؤوس العاملني وهزمها شر هزميـة             ا االستعراضية الفاشلة ، وقوا    افرح بعمليا فلت
وقف اآلالف من جنود الطاغوت املدججني بأنواع األسلحة اخلفيفة والثقيلة ،           حيث   عدد ااهدين وعدم ،      رغم قلة 

واحلرس الـوطين ، وقـوات      ،  اجليش  ( تدعمهم الطائرات العمودية ، واملدرعات واملصفحات ، من كافة القطاعات           
 أمام أربعة  كلهم عاجزين أولئكوقف) ملدين وغريها  الطوارئ ، وقوات األمن اخلاصة ، والشرطة ، واملرور ، والدفاع ا           

واهللا غالب على     ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم       ولكن كما قال تعاىل       وملدة يوم كامل   من ااهدين فقط  
 .أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

 
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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اين يف مدينة الرياض وبعد عملية ينبع البطولية قبل شهر قام ااهدون األبطـال              ملبعد أيام من عملية قتل العلج النصراين األ        •
واستهدفت الكفار النصارى الغربيني العـاملني يف        يف مدينة اخلرب شرق جزيرة العرب        – حبمد اهللا    –بعملية نوعية ناجحة    

،  يفوق العشرين  غربية وأمريكية على وجه اخلصوص ، وقد أسفرت العملية عن مقتل عدد كبري من الصليبينيشركات نفط
 يف الشوارع مثلما حصل يف عملية ينبع البطولية ،  الصليبينيوقد كان من بني القتلى عدد من األمريكيني مت سحل جثة أحد    

ى إيطايل مت حنره بعد أن مت توفري اتصاله بقناة اجلزيرة اليت مل جترؤ              وما حصل يف الفلوجة الصامدة ، كما كان من بني القتل          
وإصابة عدد من عساكر الطاغوت من بينهم ضباط أحدهم قاد عملية            على بث التسجيل ، كما أسفرت العملية عن مقتل        

 .اقتحام امع اخليالية 
لباقون من املوقع بعد أن أدوا جهداً كبرياً مـشكوراً          استشهد أحد ااهدين األربعة منفذي عملية اخلرب وانسحب الثالثة ا          •

أشخاص ملدة يوم كامل أمام القوات اهلائلـة الـيت           ) ٤( وأبدوا بسالة نادرة وشجاعة عظيمة حيث ثبتوا بعددهم القليل          
إبداعيـة  استخدمتها احلكومة السعودية املرتدة ، هذا وقد كانت العملية مسجلة تسجيالً حياً من أرض املعركـة بتقنيـة                 

استخدمها ااهدون الذين وعدوا بنشر شيء من ذلك التسجيل ، وقد ظهر من خالله مدى رباطة اجلأش والسكينة الـيت                 
نزلت على ااهدين حىت إم استطاعوا النوم ملدة كافية ، وحصلوا على الغذاء الالزم ، كما قام قائد سرية القدس املنفذة                     

صال بقناة اجلزيرة أوضح فيه مقاصد ااهدين ومعاين مهمة يف اإلميان واجلهاد ولكن قناة              للهجوم بإلقاء خطاب قصري يف ات     
 .اجلزيرة مل تنشر اخلطاب الصويت الذي اعترفت بتلقيها له بعد ذلك

مل تستطع وسائل اإلعالم السلويل كتم جمريات األحداث اليت حصلت يف عملية سرية القدس باخلرب ، حيث قامت القنوات                    •
ائية ، والصحف ، وغريها مبقابالت مع األشخاص الذين كانوا موجودين يف موقع احلادث ، وكثري منهم اعترف مبـا           الفض

آخـر  كرره ااهدون على مسامعهم من أم ال يستهدفون املسلمني ، وأم كانوا يسألون الرجل عن دينه وجنسيته ويف                   
اهدين مل يقتلوا طفالً وال امرأة مع وجودهم يف منطقة احلدث وروايات ، كما أن اأخبارنا ملحق بعدٍد من هذه الشهادات 

 درس يف التقوى والورع يسطره ااهدون ألولئك الوالغني يف    - حبمد اهللا    -النساء املنقولة يف اإلعالم تشهد بذلك ، وهذا         
 .أعراضهم من علماء السوء واملنافقني من اإلعالميني والصحفيني 

 الغربية من مزاعم احلكومة السعودية عن سيطرا على الوضع األمين يف البالد ، وقدرا على حماصرة           سخرت بعض الدوائر   •
ـ   إنه آن لنايف بن عبـد      :، وقالت الصحيفة    ) كما قال عبد اهللا بن عبد العزيز        !! حديد من فوالذ    ( ااهدين والضرب ب

ح داخل ضمن إطار املستحيالت يف عرف آل سـلول فهـم            العزيز أن يستقيل ، وما علمت هذه الصحيفة أن هذا االقترا          
يتوارثون املناصب وراثة وهي مبثابة املمالك املختلفة داخل مملكة واحدة ، وقد بدأوا ميهدون لالستيالء على الوزارات بتعيني 

لتويل وزارة الداخلية ، أبنائهم يف مناصبها العليا بعد أن أحكموا قبضتهم على إمارات املناطق ، فهذا نايف حيضر ابنه حممد                  
وهذا سلطان حيضر ابنه تركي لتويل وزارة اإلعالم ، وهذا سلمان حيضر ابنه عبد العزيز لوزارة البترول ، وهـذا عبـد اهللا           
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، وأما فهد فقد كان حيضر ابنه عبد العزيز ملنصب أكثر طموحاً ال .. حيضر ابنه متعب لتويل رئاسة احلرس الوطين ، وهكذا  
 .قيقه سيكون ذه السهولة يبدو أن حت

 حجم الوجود النصراين الكبري يف جزيرة العرب حيث يقدر عدد الربيطـانيني مـثالً               ت العمليات اجلهادية املتصاعدة   كشف •
خبمسة وثالثني ألفاً يف العدد املعترف به ، واألمريكيون يبلغون قرابة هذا العدد ، خالفاً لألعداد اهلائلة من الفلبينيني وتسعون 

املائة منهم نصارى ، وكذلك اهلنود اهلندوس والسيخ والنصارى ، باإلضافة إىل نصارى العرب من اللبنانيني وحنـوهم ،                   ب
وهذه األعداد الضخمة نذير شؤم عظيم ، ومظهر تفريط كبري يف الواجب الشرعي العظيم بتطهري جزيـرة العـرب مـن                     

اطاً بسياج متني حيميه من دنس الكافرين وختطيطام املاكرة الحـتالل           املشركني إذ أراد اهللا هلذا البلد املقدس أن يكون حم         
قلب العامل اإلسالمي ومقدساته ، علماً أن هذا العدد الضخم من النصارى يضم جزءاً خبيثاً ميارس أعمال التنصري للمسلمني 

مكة ومـا   ( مل يسلم منه احلرم     وحياول على أقل األحوال إفساد املسلمني ونشر الفحشاء بينهم ، وبعض هؤالء النصارى              
 .حيث يعد أكثر أماناً هلم من أي مكان آخر يف اجلزيرة ) حوهلا 

فُضح النظام السعودي على رؤوس األشهاد ، وتبني مدى عجزه وضعف أمنه ، وقواته الفاسدة ، وظهر ذلك جليـاً مـن                 •
اإلعالم السلويل أن تأخر قـوات املرتـدين يف   عجزهم عن مواجهة أربعة من ااهدين فقط أيدهم اهللا بنصره ، وقد أوهم        

اقتحام املبىن كان حفاظاً على أرواح الرهائن ، ولكن أىب اهللا أن يفضحهم حيث نقلت قنوام مقابالت مباشرة مع بعـض    
 األشخاص املسلمني الذين أطلق ااهدون سراحهم ، ويف هذه املقابالت صرحوا بأم كانوا جيرون اتصاالت مع احلكومة                
وأم وضحوا للمسؤولني أم ليسوا يف خطر وأن ااهدين ال يقصدون قتلهم ، كما فضحهم اهللا حني أكدت املـصادر                    

إن كنت  : " قيامهم مبحاوليت اقتحام رجعوا إثرها خائبني ، وأصيب فيها ضابط االقتحام وجنوده بعد أن قال له ااهدون                  
بيه خاسئاً وهو حسري ، وأما مشهد اإلنزال املظلي فكان الفضيحة الكربى اليت فكانت ايته النكوص على عق" رجالً فتقدم 

حال نزوهلم من الطائرة العمودية اليت كان قائدها أضحوكة أخرى كان أستر آلل             !! ) الكوماندوز  ( بدا فيها تردد اجلنود     
صل إال بعد التأكد التـام مـن خـروج          سلول أن ال يسمحوا لإلعالم بتصويرها ، مع العلم بأن هذا اإلنزال املظلي مل حي              

 .ااهدين من املبىن 
 أو األلباين   عثيمني  يدرس عند ابن باز أو ابن      ملبعد متلص علماء آل سلول من مناظرة الشيخ أيب بصري حفظه اهللا حبجة أنه                •

 وهذا األمر لـه دالالت  التزم سفر احلوايل الصمت حيال الدعوة اليت وجهها له الشيخ فارس آل شويل الزهراين للمناظرة ،     
مهمة منها عدم ثقة املخالفني مبنهجهم وما يطرحونه وعدم جديتهم يف دعاوى احلوار بقدر ما هو رغبة يف فرض آرائهـم                     
وحتقيق مصاحلهم وإيقاف اجلهاد بدون أي حجة أو برهان ، نسأل اهللا أن يبارك يف جهود الشيخ أيب بصري والشيخ فارس                     

 .  ، وأن يرد كيد الكائدين ، ويكبت أعداء الدين ، إنه جواد كرمي ومجيع العلماء الصادقني
أسقط ااهدون يف الشيشان مروحية عسكرية روسية وقتلوا مخسة من اجلنود الروس وأصابوا أكثر من عشرين يف كمائن                   •

مليات مدامهة وتفتيش لبيوت متفرقة ، ويف كشمري قتل ااهدون أربعة عسكريني هنود من بينهم قائد ميداين أثناء قيامهم بع
املسلمني حبثاً عن ااهدين ، ويف أفغانستان لقي أربعة جنود أمريكيني مصرعهم يف هجوم نفذه ااهـدون ، يـذكر أن                     
عمليات ااهدين يف بقاع كثرية ال سيما يف أفغانستان متصاعدة ومتزايدة ، ولكن التعتيم اإلعالمي املتعمد حيجب مثل هذه 

 .املبشرة ، اللهم انصر عبادك ااهدين يف سبيلك يف كل مكان األخبار 
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اغتيل يف باكستان املفيت نظام الدين شامزي رمحه اهللا بإطالق النار عليه من جمهولني يف كراتشي ،  وقـد أثـار اغتيالـه                         •
يخ يعد من أبرز مناصري      اضطرابات وقالقل ومواجهات بني أتباعه وبني قوات احلكومة الباكستانية املرتدة ، يذكر أن الش             

وممن متيز بتعظيمه لعقيدة السلف وأئمتهم ، وكانت له مواقف تأرخيية مؤثرة منذ ) طالبان ( اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان    
أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، وقد كان داعماً قوياً للمجاهدين يف كل مكان وحيرض على قتال أمريكا الـصليبية يف                     

 . لعراق أفغانستان وا
يف خطوة خبيثة ضالة قررت قطر توسيع دائرة احلوار بني األديان ليشمل اليهود بعد أن كان مقتـصراً علـى املـسلمني                       •

والنصارى ، وأعلن ذلك رئيس الوزراء القطري عبد اهللا بن خليفة آل ثاين الذي ألقى كلمة افتتاح ندوة احلوار نيابة عن أمري 
حدود جزيرة العرب اليت أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتطهريها من املشركني ، وهـو مـا   البالد ، ودولة قطر تقع داخل  

يضاعف خطورة مثل هذه امللتقيات اليت حتمل يف طياا التضليل وتلبيس احلق على الناس وتشويه حقيقة الدين سواء عقدت  
 .يف جزيرة العرب أم يف غريها من البالد 

ت السابق يف أمريكا مبلغاً قدره ثالثة ماليني ونصف مليون دوالر أمريكي تربعاً ألسر اجلنود قدم سعود الصباح سفري الكوي •
األمريكيني الذين قتلوا يف العراق ، وهذا التصرف إبداع جديد من آل الصباح اخلونة املرتدين يف جمـال الذلـة والعمالـة         

مـريكيني  اليت تعىن بدعم اجلنود األ" ديشن فاون  انتريبيد"مؤسسة واملواالة للكفار ، وقد جاء هذا التربع يف سياق برامج 
 ، وهذا املوقف يشبه إىل حد كبري موقف احلكومة السعودية املرتدة حني تعهدت بإمداد أمريكا حباجتها من النفط                   وأسرهم

وقف العراق  حني بدأت احلرب األمريكية على املسلمني يف العراق وسط خماوف أمريكا من نقص إمدادات النفط بسبب ت                
 .عن ضخ إنتاجه 

حذرت وزارة الظلم األمريكية من هجمات كبرية جداً يتوقع أن ينفذها جماهدو القاعدة داخل األراضـي األمريكيـة يف                    •
الصيف القادم ، ووزعت صوراً ملن ادعت االشتباه بتورطهم يف هذه العملية ، وتأيت هذه املخـاوف املتـصاعدة يف ظـل             

امات داخل اال السياسي والعسكري األمريكي بني القيادات األمريكية اليت تستشعر احلرب            حدوث خالفات وتبادل ا   
الضروس املمهدة لالنتخابات الرئاسية األمريكية ، كما يأيت هذا التحذير الذي حصل له نظائر كثرية منذ غزويت نيويـورك    

ا على اإلسالم ال سيما وقد استرتفت قواا يف أفغانستان وواشنطن املباركتني متزامناً مع فشل كبري منيت به أمريكا يف حر      
 مع بقاء قياداته حية معايشة للواقع متفاعلة معه بشكل جيد وهللا    – حبمد اهللا    –والعراق وبقي تنظيم القاعدة فاعالً يف العامل        

 .احلمد 
 اتبىن فيه العملية ، ووعد باملزيد من هذه العمليأصدر أبو هاجر عبد العزيز املقرن نصره اهللا بياناً صوتياً عن عملية اخلرب ، ت          •

 الطريق علـى وزارة     – بفضل اهللا    –وأشار إىل بعض احلقائق اليت سعى اإلعالم السلويل يف طمسها ، وقد قطع هذا البيان                
البيان وتناولتـه  الداخلية وأجربها على االعتراف زميتها النكراء ، وقد نشرت وسائل اإلعالم العاملية ووكاالت األنباء هذا      

 . بالتحليل والدراسة ، نسأل اهللا أن يعز ااهدين يف سبيله 
 ، ويأيت هذا التحـذير نظـراً إلدراك         ه العسكرية قواتيف أفغانستان إذا مل يتم تعزيز       حذر حلف األطلسي من فشل مهمته        •

الـيت  لعمليات املستمرة اليت يواجهوـا      لو يف أرض العزة والكرامة ،       عوبات الكبرية اليت يالقوا   املسؤولني يف احللف للص   
أرغمتهم على التقوقع يف كابل تاركني بقية البالد باً لقطاع الطرق وأمراء امليليشيات بعد أن حرموا املسلمني األفغان من                   

اليت تعيـشها  ، ويزيد من تصور مدى الورطة  ) طالبان  ( األمن والرخاء الذي أنعم اهللا عليهم به يف عهد اإلمارة اإلسالمية            
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قوات احللف الصلييب استحضار طول املدة اليت قضوها يف أفغانستان دون حتقيق أهدافهم املزعومة فطالبان فاعلة ومتواجدة                 
 . والقاعدة خبري ، واحلكومة الكرزائية العميلة هشة هزيلة مل تكن على املستوى الذي يكفل مصاحل الصليب 

فاا وضعاً شديداً وحرجاً يف العراق ، وتواجه معدالً عالياً من اهلجمات يف طـول               تعيش القوات الصليبية األمريكية وحلي     •
البالد وعرضها ارتفع ذلك املعدل إىل أربعني هجوماً يومياً معترف ا من قبل قيادة قوات االحتالل ، وذكـرت تقـارير                     

يف بغداد تعين حدوث انفجارين كبريين        )هدوء ( لمةأن ك " صحفية أمريكية أن بغداد تعيش حالة من الرعب والقلق ، و          
وأن كثرياً من هذه العمليات ال يـتم         " فقط يف الليلة الواحدة سواء ضد القوات األمريكية أو ضد العراقيني املتعاونني معها            

اإلعـالم  االعتراف ا من قبل األمريكيني الذين ال يعترفون إال بالعمليات النوعية الكبرية اليت ال بد أن يصل خربهـا إىل                     
 .العاملي

  ))عملية اخلرب عملية اخلرب  (  ( صور من احلدثصور من احلدث
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رهينة أردين اتصلت به عن طريق هاتفه اجلوال أن ااهدين كانوا يتلون آيات قرآنية حـول       •

 .]جريدة اليوم [ اجلهاد وكانوا يسألون كل رهينة عن دينه وجنسيته 
يف حوايل العشرين إىل الواحدة     ) من ااهدين   (  يف غرفته بامع السكين أنه كان اثنان         أوضح حازم الضامن الذي بقي حمتجزاً      •

 .]جريدة اليوم [ والعشرين من العمر يتصرفان دوء ونصحانا بأن نطلق حلانا وأن نلبس ثياباً إسالمية لكي نؤكد إسالمنا 
: سألين أحدهم وكان ملتحيـاً      : يروي ما حدث قائالً     ..  سنوات وهو طفل لوالد عراقي حيمل اجلنسية الكندية       ٦الطفل هاشم    •

 .]جريدة الشرق األوسط [ فمضى لسبيله .. نعم : هل أنت مسلم ؟ قلت 
فشاهدنا من واجهة املكتب الزجاجيـة رجلـني حيمـالن    ... كنا سبعة موظفني يف الشركة منهم ثالثة سعوديني         : قال العتييب    •

: وعندها طلب منا أحدهم أن ال نتحرك وأال نغادر أماكننا ، وقال الثاين              ... ات سوداء   رشاشات ويرتديان مالبس سوداء وقبع    
 .]جريدة الوطن [ حنن ال نريدكم ، نريد الكفار 

حـني  : وقـال  ... روى الكيفية اليت مت من خالهلا إطالق سراحه         ... وهو من أصل عراقي     ... روى أحد الرهائن األمريكيني      •
إننا ال نريد أن نـؤذي  : ويقول يل ... هذا دمي فلقد أصبت وفجأة راح يلقي علي الوعظ : م قال يل   رأيت الدم على يد أحده    

جريـدة  [ ولن نقتلك أو منسك بسوء ... إننا نعتذر لك شديد االعتذار : قال يل أحدهم : أي مسلم يف هذه املنطقة ، ويضيف   
 .]الوطن 

إال أنـين  ... أخذت القرآن بيدي وخرجت من غـرفيت  ...  منتصف الليل يف: فيقول ) ... أردين نصراين   ( أما ندار حجازين     •
حنـن  : إن هذين الشابني قاال : وأضاف يقول ... نعم : هل أنت مسلم ؟ فقلت هلم : وقالوا يل  ) ااهدين  ( قابلت شابني من    

 .]جريدة اجلزيرة [ أتينا لقتل هؤالء النصارى واملسيحيني يف أرض اجلزيرة 
 .]جريدة اجلزيرة [ هل أنت مسلم وطلبوا مين اإلقامة للتأكد منها : قدموا إيل وسألوين : هانيز قال حممد  •
 إم أتوا إلخراج النصارى واملسيحيني مـن أرض اجلزيـرة         : قالوا له   ز أنه واجه هؤالء الشباب الصغار و      كما حتدث حممد قاري    •

 .]جريدة اجلزيرة [ 
بإطالق سراح بعض احملتجزين بعد التأكد من أم مسلمون حسب قـول            ) ااهدون   ( وبينما كانت القوات حتاصر املبىن قام      •

      .]جريدة عكاظ [ أحد الرهائن 
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  ))١١(( إصالح الغلط يف فهم النواقض  إصالح الغلط يف فهم النواقض 

 فرحان بن مشهور الرويلي : كتبه

 :، أما بعد ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني لني، والصالة والسالم على أشرف املرس احلمد هللا رب العاملني  
 فمن الناس من يغلو يف  ، والناس فيه طرفان ووسط فشأن نواقض اإلسالم واحلديث عنها وترتيل أحكامها شأن خطري ،

،  س من يعطّلها بالكلية، ومن النا   ، ومبا يشبهه ويشاكله    ، وبالفهم اخلاطئ للناقض    تطبيق النواقض ويكفِّر بالالزم والزم الالزم     
، وأهل السنة وأهل العلم وسط بني الغايل         ويوايل ألد أعداء اهللا من املرتدين وحيكم بإسالمهم ويجادل من يرتّل حكم اهللا فيهم             

 .، وال يعملوا دون ضوابطها وشروطها والنظر يف املوانع واألحوال املختلفة ، فهم ال يعطّلون أحكام اهللا واجلايف
، حسن احلديث عن  وبعد أن انتهينا من احلديث عن نواقض اإلسالم اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا  

 .الغلط الَّذي يقع يف النواقض وأسباِبه ومواطن الزلل واخللل فيه
، ويستدلُّ علـى ذلـك    ، وال حيكم على أحد بالكفرِ   غلط من حيذِّر من التكفري مطلقًا     :  وأول األغالط اليت نذكرها    

من قال ألخيه يا كافر فقد : " ، كمن يستدل بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ببعض النصوص اليت ال يحسن ترتيلها يف مواضعها
كون  قام الدليل على كفره ال ي، ألنَّ من ، أما ما كان بالدليل فال ، مع أنَّ احلديث يف تكفري املسلم بال دليل وبينة"باء به أحدمها

 ". من قال ألخيه : " ، وال يدخل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم اًأخ
من مات وليس يف عنقه بيعة مات        : " ومنهم من يستدلّ هلذا القول يف تكفري احلاكم بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم              

ى املسلمني فبيعته من املواالة اليت ـى اهللا         ، أما الكافر املتسلط عل     وهذا احلديث يف الَّذي يترك بيعة اإلمام املسلم       " ميتة جاهلية 
 .، ويلزمهم ذا صحة والية بوش وشارون وأمثاهلما على املسلمني الَّذين يف ديارمها عنها وحذَّر منها

، إمـا    ، فمن القائلني ذا من ينكر زيادة اإلميان ونقصانه         اخلطأ يف تصور معىن اإلميان والكفر     :  ومنشأ الغلط يف هذا    
، بل يرى أنَّ اإلميان ينقص حتى يبقى منه شـيٌء ال يـزولُ وال    ، وإما أن ينكر أنَّ اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه شيء     مطلقًا
، أو يـرى أنَّ   ، ولكنه ال يرى الكفر كذلك بل جيعل الكفر اعتقادا فحـسب         ، أو يرى أنَّ اإلميان قولٌ وعملٌ واعتقاد        ينقص

 .عمل وينقص بالعمل حىت ال يبقى منه إالَّ ذرة ال تنقص مهما فعل إالَّ جبحود التوحيد القليب ال غرياإلميان يزيد بال
، وقد يكون قائلها يف كثٍري من األحيـان   وهذه كلُّها من مقاالت املرجئة اخللَّص، ومن فروعها واألقوال املركَّبة عليها          

، وهذا من نقص العلم وقلة املعرفة مبذهب         ، وإن كان يعتقد معناها وهو جيهله       ينكرها لو مسعها بامسها الَّذي حذَّر منه السلف       
 . ، وكثري من القائلني ذا يتعصبون فيه لبعض من ذهب إىل مذهب املرجئة ونصره من املعظَّمني عندهم أهل السنة

، واألول  ، والثاين ال قائل بـه  اطالً، وإما أن يكون ب ، وإن وقع فيه بعض الغلط والتكفري إما أن يكون حكما شرعيا      
،  ، بل احملذِّر من التكفري يلزمه التفصيل فيحذِّر من التكفري بالباطل           وهو املتعني يقتضي أنه ال جيوز التحذير من التكفري بإطالق         

 .ويأمر بالتكفري احلق يف موضعه وبشروطه
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         من يتولَّون كرب هذه املسألة يتحاشون هذا ويتهر بطل مذاهبهم بون منهولكني هم يعلمون أنَّ التفصيل احلقوأنَّ  ، ألن ،
 .مإثبات التكفري يف موضعه الصحيح يثبت به تكفري الطواغيت الَّذين يجادلون عنه

، لعلمهـم   وهلذا السبب جتد أنَّ اادلني عن الطواغيت ليس هلم كالم علمي مفصل يف التحذير من الغلو يف الـتكفري   
، وال جتد من كتب يف الرد على من يغلو يف التكفري أحسن من أيب حممـد          شاشة أصوهلم وتناقض قواعدهم يف أبواب التكفري      

، ولصدعه باحلق دون مداهنة فيمـا        ، لوضوح مذهبه وصحة أصوله وقواعده يف أبواب التكفري واإلميان          املقدسي فك اهللا أسره   
 .هللا أحداحنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على ا

، وهو كتاب نفيس ال يستغين عنه طالب         وكتاب أيب حممد املقدسي موسوم بالثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري            
، ولو أنـصفوا ونظـروا يف أصـوله     ، وأكثر من نفَر من أيب حممد ونفَّر وحذَّر مل يقرأ له حرفًا ومل يعلم من مقالته شيئًا           العلم

وقواعده لعلموا أنإالَّ ما ال يسلم منه أحد من اخلطأ اليسري يف الفروع واملسائل االجتهادية ها احلق ،. 
 .، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني واهللا أعلم 
  

 
 


يا يا : : قالقالمعاذ ابن عفراء    معاذ ابن عفراء    أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه عن        أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه عن        
غمسه يده  غمسه يده  "": : ؟ قال ؟ قال رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده        رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده        

 كانت عليه فقاتل حىت   كانت عليه فقاتل حىت  وألقى درعاً وألقى درعاً : :  قال  قال ""يف العدو حاسراً  يف العدو حاسراً  
  ..قتلقتل

عن عاصم بن عمر بـن      عن عاصم بن عمر بـن      ، ، وروى ابن إسحاق يف املغازي      وروى ابن إسحاق يف املغازي      
قـال عـوف بـن      قـال عـوف بـن      ، ، ملا التقى الناس يوم بدر      ملا التقى الناس يوم بدر      : : قتادة قال قتادة قال 
يا رسول اهللا ما يضحك الرب تعاىل من عبده ؟          يا رسول اهللا ما يضحك الرب تعاىل من عبده ؟          : : احلارثاحلارث

 فـرتع    فـرتع   ل حاسراً ل حاسراً يقاتيقات: : أن يراه غمس يده يف القتال     أن يراه غمس يده يف القتال     : : قالقال
  ..فقاتل حىت قتلفقاتل حىت قتل، ، عوف درعه مث تقدم عوف درعه مث تقدم 

  

  فضل االنغماسفضل االنغماس
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 قـيم حفظه اهللا وهي بمثابة تمهيـد لبحثـه ال  ) أبي بكر ناجي  ( للشيختنشر صوت الجهاد عدة مقاالت      
والذي ينشره مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية علـى حلقـات          " تحفة الموحدين في بيان طريق التمكين        " 

 :متفرقة ، وهذا المقال هو األول في هذه السلسلة المباركة 
 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد 

هذا األثـر يلخـص     "  إمنا النصر صرب ساعة   " 
النصر يف أي معركة خنوضها مع األعداء ، وقد         الطريق إىل   

ختيل نفسك   : سيق لشرحه مثال لطيف يجلي معناه أكثر      
وقد وضعت إصبعك حتت ضغط أسـنان خـصمك ،          
ووضع خصمك إصبعه حتت ضغط أسنانك حبيث يكون        

 ، فكان أن صرخت أنت أوالً       املنهزم هو من يصرخ أوالً    
ظـة  لو أنك صـربت حل    : فقال لك عدوك وقد انتصر      

واحدة لصرخت أنا قبلك ورفعت الضغط عن إصـبعك         
  .ويف هذه احلالة تكون أنت الذي انتصرت

يف اليوم واللحظة اليت قرر فيها الروس االنسحاب        
 تكن عدم من السالح أقل مـن عـدة           مل من أفغانستان 

األفغان وقتها بل كانت أضعاف ما لدى األفغـان كمـاً           
 املدربني أقل عدداً أو     ونوعاً ، كذلك مل يكن عدد جنودهم      

كفاءة من جنود األفغان ، وكذلك عندما انسحب الـروم          
من أراضي إمرباطوريـام يف الـشام ومـصر يف بدايـة           

 - بأضـعاف  -الفتوحات كان عددهم وعدم أكثر كماً     
فما الذي حدث ؟     ، وأفضل نوعاً من عدد وعدة املسلمني     

 وما السبب يف هزميتهم ؟ 
ـ        أحيانا يصدر مثل ذل    ل ك القرار حبيـث ال ميكـن حمللّ

 !! عسكري أن يتوقعه قبلها بيوم 

ايار  ( الذي حدث يطلق عليه يف كتب احلرب       
وايار اإلرادة القتالية حيـدث يف أحـد         )اإلرادة القتالية   

 –  إذا كان عاقالً   –عندما يرى الطرف املُنسحب     : حالتني  
 جـراء  مـن ) وهلا صـور  ( أن اخلسارة املادية أو املعنوية   

استمراره يف القتال أكثر من مكاسبه إذا استمر يف القتال ،           
واحلالة الثانية هي نفاد صرب الطرف املنسحب ، ويمكن أن          

  :ندخل احلالة األوىل يف الثانية حبيث ميكننا القول
إن ايار اإلرادة القتالية ينتج عن نفاد صـرب الطـرف           

 .املُنهار
ل عدونا على التعجيل    يف هذه املقال سنتناول كيف يعم     

نعمل حنن على التعجيـل بنفـاد       بنفاد صربنا ؟ وكيف     
 ؟صربه

ستتناول اإلجابة أهم ما يقوم به العدو للعمل على         
تعجيل نفاد صربنا ، وكيف أن مفتاحنا للتعجيل بنفاد صرب          
العدو هو مقاومة ما يقوم به وهي األهم العتبارات ستأيت ،     

 .عمال لتحقيق غرضنا وكذلك علينا املبادرة ببعض األ
وهي أنه لطبيعـة     : نسجل يف البداية نقطة هامة    

نفسية الطواغيت ونفسية جندهم ال يستطيعون أن يبقـوا         
 حتت الضغط والتهديد مدة طويلة ، وذلك أحد األسـباب          

 اليت ال تدفعهم الستئصال متواٍل أوالً) ليس كل األسباب ( 
 احلركة كل   بأول للحركة اإلسالمية بل يعمدون إىل ضرب      

 ، بل وعند ذلك القرار يتم وضـع         فترة زمنية طويلة نسبياً   
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خطة تنهي األمر بسرعة ألم يعلمون أم وجندهم مهما         
بلغ عددهم وعدم ليس عندهم صرب ملعركة طويلة ، ومما          
يطيل أمد املعركة ويضع العدو حتت ضغط آخر أشد هـي           

جتعل  : أوالً بأعداد كبرية ، فهي مقتل أفراد العدو خصوصاً   
تعمل  : منه يراجع خطواته مما يطيل من أمد املعركة ، ثانياً         

على وضع اجلند والقادة يف حالة نفسية سيئة ال يطيقـون           
االستمرار عليها مدة طويلة فيبدأ اجلند والضباط يف التململ     
أو عدم تنفيذ األوامر أو الفرار ، ومن مث يعمل الطـاغوت            

 إذا مل   -عارك ، ويبدأ هـو      على سحب جنوده وجتنيبهم امل    
 يف إطالة فترة -يرحل إذا كان عنده الشجاعة لقرار الرحيل 

املعركة عن طريق جتنب الصدام وهو يعلم أنه بذلك يعطي          
ااهدين فرصة لترسيخ قواعدهم العسكرية وتنمية قدرام       
ولكنه يلجأ لذلك على أمل أن يتمكن من دعم قدراته عن           

رج يف املستقبل ، ويف أسوأ الظروف       طريق الداخل أو اخلا   
يقوم بذلك من أجل ب أكرب قدر من األمـوال قبـل أن    
يرحل أو لتنفيذ أوامر أسياده يف البقاء أكرب فترة ممكنة حلني           

 .النظر يف بديل له من قبلهم أو تدخلهم وحنو ذلك 
 :لذلك نستطيع القول أنه يريد 

 .تقصري أمد املعركة بقدر اإلمكان ) ١ (
جتنيب جنوده الدم بقدر اإلمكان ألنه يعلم أن ذلـك          ) ٢(

 .سريعب جنده وسيكون عامالً من عوامل إطالة املعركة 
لذلك يضع العدو لتحقيق هذين اهلدفني خطة خبيثة ، وهي          
أنه يتجنب يف البداية الدم قدر اإلمكان بل يعمل على مجع           
أكرب عدد من الشباب يف السجون ، ويرسم صورة أن من           

قاوم عند الضبط ال يطلق عليه النار ، وهو يف األصل ال       ال ي 
يتمىن أن يصل األمر لذلك ،  ويف الفترة األوىل من مرحلة            
السجن طاملا أنه ما زال هناك أعداد كبرية باخلارج جيعـل           
الضغط داخل معظم السجون بسيطاً إال على قلة من األخوة 

 أكرب  الذي لديه غرض من الضغط عليهم ، مث عندما جيمع         
قدر من األخوة يف السجون يبدأ بالضغط على مجيع األخوة      
داخل السجون وعلى ذويهم خارج السجون فيبدأ يف جعل       

 ، ويعمل  ، ويعمد إىل منع الزيارات تقريباً    السجون جحيماً 
على متابعة الدعم واملساعدات اليت تصل لذويهم وتـصبح         

نـضمام  الصورة سوداء ، فيبدأ الناس مينعون ذويهم من اال        
للمجاهدين أو مساعدام ملا يرونه من أمثلة كثرية ، وتبدأ          

 عن أن الطاغوت يبدأ يف  حالة ااهدين يف التدهور ، فضالً     
هذه املرحلة يف تغيري استراتيجيته من تقليل الـدم وإكثـار     
االعتقاالت إىل استراتيجية احلسم واالستئـصال بعـد أن         

قوم بعمليـات قتـل يف      ي ، ف  يكون هيأ اجلميع هلا إعالمياً    
وهنا يقترب األمر من ايته ويبدأ صرب ااهدين املدامهات ، 

 ، بعد أن يكون بدأ األمر بنفاد         - ال قدر اهللا     - يف النفاد 
 .صرب من يف السجن من الشباب 

 كذلك من االستراتيجيات اليت يتبعها العدو هـي       
حيث يعمد إىل دئة بعض املـدن       ) استراتيجية احلشد   ( 

واملناطق ويستعني جبندها يف حشد قواتـه يف منطقـة أو           
منطقتني يكثر من االعتقاالت واملواجهات فيهما ، وذلـك    
حىت يشعر جنده باالطمئنان ألم أكثر عـدداًً أضـعاف          
أضعاف ااهدين ، مث بعد أن ينتهي ويحكم قبضته علـى           

 .قل قواته للمناطق األخرى اهلادئةتلك املنطقة ين
 كل ما سبق حدث من النظام املـصري          وتقريباً

اخلبيث وقت مواجهة احلركة ااهدة حيث كان خيطـط         
بداية التسعينات يف بدء محلة لضرب الكيانات اإلسـالمية         

      اهدة بصفة خاصة اليت نـ بصفة عامة وا ميف العـشر    ت 
سنوات اليت تلت محلة بداية الثمانينات واليت بدأت قبل قتل      

 تلت مقتلهاء من احملاكمات اليت  االنتهالسادات وانتهت بعد
عندما بدأ يف محلة أرادها سريعة للقيام بذلك ، أنه  : القصد

رئيس ( فقامت اجلماعة اإلسالمية برد قوي بقتل احملجوب        
 من أن   ، دفعه لتأجيل محلته عامني ، وبدالً      ) جملس الشعب   

تستغل اجلماعة حالة تردده تركت له الفرصة كاملة لترتيب    
، فقـد    راقه فتباطأت ملدة عامني لبدء املواجهة الشاملة      أو

كان ميكنها حزم أمرها والبدء بعد عام علـى األكثـر ،            
وعندما بدأت سهلت له القيام بعملية حشد لقواته حىت أنه          



 

 

١٧ 

قام بالقضاء على كيانات اجلماعة مبدن وحمافظات تواجدها        
واحدة وراء أخرى ، مث حدث بسبب طريقة تفكري بعض           

ا حيث كانوا يضعون أعينهم على املفاوضات من بداية   قاد
بل وظنوا أن نظاماً كنظام مبـارك ميكـن أن          ! ! املعركة  

يرضخ للمفاوضات إذا قُتل له بضع مئات من اجلنود وبعض 
القيادات ، ونسيت أن هذه األنظمة ال اعتبـار لألعـداد           

والتفلـت  ( عندها إال بقدر خوفها من تفلت هذه األعداد         
فرار حيدث عندما يكون القتل بأعداد كبرية مع دعايـة          وال

، مث عنـدما   ) إعالمية جيدة وتربير إعالمي جيد كـذلك        
وافق النظام كانت أوراق الضغط كلها يف       

أعداد هائلة من أعـضائها رهـائن       ( يديه  
مما أتاح له أن يفرض شروطه ،       ) بالسجون  

فالذي بيده أوراق أكثر يفـرض شـروطه        
خر التنازالت بالطبع ، هذا ويقدم الطرف اآل

مع حتفظنا على مشروعية مفاوضة املرتـد       
 خاصة اليت تفضي إىل إقراره وتركـه        أصالً

على ردته ، أما مجاعة اجلهاد فهي مل تكن         
 ، لكـون    قد اختذت قرار املواجهة أصـالً     

سياستها كانت تقوم على إعـداد مـادي        
وتلـك سياسـة مت     ( طويل يسبق التحرك    

حلركات اجلهادية بعـد    شطبها من خطط ا   
، ) ذلك ألا أفضت إىل كوارث ومت وضع سياسات بديلة       

وفوجئت بكشف نصف خالياها على األقل بسبب أخطاء        
 معاجلة آثارها الضارة يف     أمنية ، هذه األخطاء يصعب جداً     

ظل نظام يتبع سياسة املدامهات العشوائية خاصة إذا كانت         
بعد ، ولكن على الرغم     اجلماعة مل تتخذ قرار بدء املواجهة       

من الضرر البليغ الذي حلق بكيان مجاعة اجلهاد حىت أـا           
 دون أن تغري من موقفها من النظام -أوقفت العمليات فترة  

 إال أن ثبات قياداا وعملهم على معاجلة ما حدث أبقاها -
حىت اآلن شوكة يف حلق النظام وأسياده بفضل اهللا ، ممـا            

ى استكمال سياسته باستئصاهلا ومن جعل النظام ال يقدر عل  

سالمية الدعوية كما يأمل بعـد      مث استئصال اجلماعات اإل   
 .ذلك

أن سبب هزمية اجلماعة اإلسـالمية        :خالصة هذه النقطة  
أا مل يكن لقيادا تصور جيد وواضـح لالسـتراتيجية          
العسكرية ، عطلت أربعة أمخاس قوا حتت مـا يـسمى           

ته مكشوفاً ممـا مكـن النظـام     باجلناح الدعوي بل وجعل   
املصري من أخذهم كرهائن وأوراق ضغط للتعجيل بنفاد        
صرب اجلماعة ، ومت ذلك يف فترة زمنية طويلـة ومل تتخـذ     
اجلماعة أي إجراء عملي جتاه ذلك مع أنه كـان أمامهـا            
فرصة ، أما ايارها العقـدي وتراجعاـا        
فريجع ألا اختذت مواقف غري شـرعية يف        

 مع اهلزمية العسكرية وهلـذا األمـر        تعاملها
جذور وظروف يطول شرحها ، أما مجاعة       
اجلهاد فال أدري كيف جيرؤ اجلهال علـى        
جعل القتال سبباً ملا حدث معها يف حني أن         

 معها مت أغلبه قبل أن تقرر هي أي   ثما حد 
 ! .     مواجهة 

ماذا علينـا أن نفعـل   : عودة للموضوع  
وإبطال هدفيـه  للتعجيل بنفاد صرب العدو    

 واستراتيجياته ؟
حنن لو كان عندنا القوة اليت عنـد العـدو          
لكان عندنا القدرة على حسم املعركة مـن البدايـة ألن           
جنودنا ال ختشى الدم واملوت بل تطلبه ، ولكننا ليس عندنا         

، لـذلك  ) وذلك من سنن اهللا يف الـدعوات  ( هذه القوة  
بقة هي العمـل    ستكون خطتنا بالنظر لكل املعطيات السا     

على إطالة فترة املعركة عن طريق مقاومة أهداف العـدو          
واملبادرة بتوجيه ضربات قوية وموجعة له ، على أن يكون          

 علـى رد الفعـل      - حبكم إمكانياتنا    -تركيزنا يف البداية    
املتمثل يف مقاومة أهدافه أكثر من املبادرة بتوجيه ضربات له 

 أعمالنا إال املبادرة بضربه     ، مث بعد فترة إذا جنحنا لن تكون       
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ألنه حبكم التجارب املرصودة ستكون أيامه يف املرحلة الثانية 
هي عبارة مقاومة غاراتنا إىل أن نصل إىل مرحلة إسـقاطه          

 . بإذن اهللا 
 استراتيجية احلشد عن طريق جعل عملياتنا       إبطال فعلينا   -

علـى الـرغم مـن      ( منتشرة على أكرب رقعة من األرض       
ها يف البداية إال أنه جيب أن تكون منتشرة على أكرب حمدوديت

 ) .رقعة ممكنة 
 وعلينا منعه من حتقيق هدفه جبمع أكرب عدد من األخوة           -

 :يف السجون ليضع يف يده أكرب أوراق للضغط عن طريق 
 تاليف التسيب األمين قدر اإلمكان ، وتنفيذ التعليمات         )١(

تنتشر بني األخوة قصص األمنية بدقة ، ومبناسبة هذه النقطة 
( من نوعية أن أخاً تعرض لكمني وكان معه أسـطوانات           

أو أوراق وكانت التعليمات أن يقوم بكـسرها    ) سي دي   
حىت مير على الكمني بدون مشاكل ، إال أنه احتفظ ـا            

 ما وعمل على قول الدعاء واألذكار حىت مر األمـر    لغرٍض
 تلك القـصص   بسالم ، ومجيعنا بالطبع يصدق حبقيقة مثل      

يـأمث  واحلمد هللا ، إال أنه ينبغي أن نعلم أن ما فعلـه األخ       
عرض نفسه وجمموعة مـن     بفعله فقد خالف التعليمات و    

، وذنبه هذا مع ذنـوب       للخطر) الذين يعرفهم   ( إخوانه  
أخرى قد جتعل األذكار ال أثر هلا يف املرة القادمة ، كذلك            

ـ     صك ، وتوجـد  من التسيب األمين حماولة معرفة ما ال خي
 .مظاهر عدة للتسيب األمين فلتراجع يف مظاا 

 الطريق الثاين الذي يبطل تلك االستراتيجية هو جعل         )٢(
مدامهاته العتقال األخوة تتحول إىل جحيم ويسقط فيهـا         
أكرب عدد من قواته ، وذات تكلفة عالية يف الدم واإلنفاق           

اعتقال أو قتل   واختاذ وقت طويل يف اإلعداد هلا ، بل إذا مت           
أفراد يف مدامهة يتم املبادرة بتوجيه ضربة ردع ودفع مثن يتم 

 أا بسبب اعتقال أو قتـل األخ فـالن ،           اإلعالن إعالمياً 
واملبادرات القليلة يف البداية مبهامجة قواته أو قوات العـدو          

 أا ردود فعـل علـى ممارسـاته يف    الصلييب يعلن إعالمياً 
، وأننا نقـوم باسـتهداف أسـياده    السجون أو اعتقاالته   

 على أن نبني    - نكاية مسببة    -الصليبيني نكاية فيهم وفيه     
أننا لن نوقف استهدافنا أهل الطغيان إال أن ممارسام تدفعنا 

 . أكثر وجتعل عملياتنا أكثر شراسة 
 ميثل السياسة اليت يتبعها إخواننـا  - تقريبا -وكل ما سبق   

 هلم الثبات على األمر والعزمية أسود جزيرة العرب نسأل اهللا 
 . على الرشد 

 أن عقيدة الصراع عند أهل       أيضاً وينبغي أن نتذكر جيداً   
الكفر والردة عقيدة مادية دنيوية يف أغلب بنائها وهلـم          
دوافع دنيوية يستروا بدوافع دينية أو حضارية كاذبـة         
ومزعومة ، وأن العامل العقدي التقليدي فيها ليس العامل 

وحيد فهو يعترب أحد عوامل دفعهم للمعركـة ودفـع          ال
األتباع اجلهال عندهم ، أما وقود حتركهم فهو املـصاحل          
املادية والبقاء ، فهم يصارعون من أجل ذلك ، وليس أي 
بقاء بل البقاء الذي يضمن هلم حياة الرفاهية والتـرف          
بدون منغصات ، وحلفاؤهم ومن يـدعمهم ليـستمروا     

 معهم ما دامت املـصلحة متحققـة        ويصربوا يتحالفون 
 .ف ، فيجب أن نعي ذلك جيداً بذلك التحال

فان إطالة أمد الصراع وإجياد قوة تستطيع توجيه ضـربات      
قوية جتنح بالعدو إىل املوادعة من طرفه فقـط بـالطبع ،            
وتوجيه ضربات ملصاحله االقتـصادية ، وديـد مـصاحل     

إعالمي جيـد    بتربير   -واقتصاد ومادة رفاهية من يدعمه      
 جتعل العدو يتقوقع على ما      –كما بينا يف دراستنا املفصلة      

يف يده من مصاحل ، وهذه القوة الرادعة كذلك تدفع جنده           
للتفكري يف أن القتال حتت راية قادم ال يضمن هلم البقـاء       
فهاهم ميوتون من أجل ال شيء ، فتبدأ مرحلة الـتفكري يف            

ار وانتظار انقالب املوازين ، االنتقال أو على أقل تقدير الفر     
لذلك وجدنا أن أشد الناس عداوة هلذه الدعوة أصـبحوا          
فيما بعد جنداً خملصني هلا يقدمون أرواحهم يف سـبيلها ،           
وذلك سيكون بعض حديثنا يف املقاالت القادمة بإذن اهللا ،          

 أن تطور املعركة باستراتيجية صحيحة هام حىت ال  :القصد
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 وباالً علينا أكثر من العدو فينفد صربنا        تكون إطالة املعركة  
 .قبله 

 عندما أرسل   : املقال ذه الواقعة من غزوة بدر       خنتم هذا   
 هلم على املـسلمني  املشركون عمري بن وهب اجلمحي عيناً   

كمني أو مدد  فقال بعد أن تأكد أنه ليس للقلة من املسلمني
 صون قليالً أو ينقلقد رأيتهم ثالمثائة رجل يزيدون قليالً    ( : 

 ،ولكين قد رأيت يا معشر قريش ، الباليا حتمل املنايا           ... 
 قوم ليس معهم منعة وال      ،نواضح يثرب حتمل املوت الناقع      

ملجأ إال سيوفهم ، واهللا ما أرى أن يقتل رجل منهم حىت            
يقتل رجالً منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم ، فما خـري     

 !)وا رأيكم رالعيش بعد ذلك ؟ فَ

ب للعـدو   إذا استطعنا أن نسر    خنرج من هذه الواقعة أنه    
 كما فعل سـلفنا     - بل ونؤكده بزيادة     هذا الشعور حبقٍ  

سيكون ذلك بإذن اهللا بداية هزميتـه ، ولريجـع           -وقتها  
القراء إىل كتب السرية لقراءة أثر تلك الكلمات على صف          

 .قريش  
لتعجيل  وسيكون ذلك الشعور بإذن اهللا هو أول الطريق ل        

 .  معركة الصرب بنفاد صربه ، فان معركتنا معه هي
 
          قُـوااتاِبطُوا وروا واِبرصوا وِبروا اصنآم ا الَِّذينها أَيي

  اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
 واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 




 

 خيولنـا      فلتصربي يا قـدس إنَّ    
 طال أسرك واعلمي      ال تيأسي إنْ  

 نفوسـنا مـشتاقةٌ         يا قـدس إنَّ   
وخنيط أثواب الـشهادة علّهـا         

يا رب فارزقنا الشهادة واملـىن           
واسكب دمانا يف املعـارك إننـا        

 

ثها الفرسان      قد أسرجت وحي   
  اليهود غداً هلم خـذالن      أنَّ

  وهلـان   وقلبنـا حنو اجلهـاد    
 تأيت وخري ثيابنـا األكفـان      

هذي الرقاب لصدقنا برهان       
 بعنا النفوس ودمعنـا هتـان      

 

 شعر عبداهللا الخالدي
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   فواز بن حممد النشمي–قائد سرية القدس  


 مـا : الحمد هللا حمداً حمدا ، والشكر له شكراً شكراً ، والصالة والسالم على القائل عندما سئل         :خاص  / صوت اجلهاد   
  .غمسه يده في العدو حاسراً : يضحك الرب من عبده ، قال 

  ..زيرة العرب لنأخذ تفاصيل العملية ووقائعها ة يف شرق جمعنا يف هذا اللقاء قائد سرية القدس واليت قامت بعملية نوعية فريد
  منه أن يعطينا نبذة عن االستعداد هلذه العملية ومقدماا ؟نرجو فواز ، و يف البداية نرحب بأخينا:صوت اجلهاد 

  عملية استشهادية كان مقرر أابالنسبة ملعركة اخلرب أو عملية اخلرب ،      لصالة والسالم على رسول اهللا ، حياكم اهللا ،          بسم اهللا وا  
ال يرجع أحـد   كانوا واضعني يف حسبام أن     - أسأل اهللا أن حيفظ من بقي منهم ويتقبل من قُتل            -خروج منها ، واإلخوة      ال

يف احلقيقة أن   وذلك لقوة األهداف وشدة احلراسات عليها ، و       منهم وأن يقاتلون حىت يقتلون وحيققون معىن االنغماس يف العدو           
 ٢٠٠ تسريتكاد  له مستوطنات ، وكأنك يف والية غربية ، لدرجة أن األسلحة الثقيلة واهلمرات ونقاط التفتيش الاملوقع أيضاً ك 

 .  سالح وعساكر مسلحني  و جتد ،هام إال وجتد
 املراجعـة ( رتبـون لألمـر    ، ومن بعد صالة الفجر واإلخوان جالسني ي قبلها بأيام فاحلمد هللا ، اجتمع اإلخوة ووضعوا اخلطة        

 مع اإلخوان وشرحت هلم  اجتمعت-  ابتالء من اهللاهاوأخونا أبو هاجر كلفين بإمارة اموعة ، ولست أهالً هلا ولكن -) النهائية
ويف يوم العمليـة    ،    وحفظنا الطرق املؤدية للمواقع   وقمنا بترصد غري الترصد السابق      األهداف واخلطة وأطلعتهم على األهداف      

١له راكباً جبواري ، وأخونا حـسني ر البقمي نسأل اهللا أن يتقب السيارة ، وكان أخونا من    قائدئية ، وكنت أنا     عنا األدوار النها  وز 
املتفجرات ، والسيارة مكسيما ، ويف ليلة العملية شركت السيارة ووضعت فيها            كان خلفي وأخونا الرابع نادر كان خلف منر         

م ٥٠٠اقع حتصيناً يف املنطقة الشرقية كلها ، وكان بينه وبني قصر حممد بن فهـد  هو أشد املو) جممع سكين ( ألن املوقع الثالث    
سم الصانع ، ويف حقيقـة  ا امع بقد أمسواللعهر والدعارة ، وهو كبري جداً ومليء بالفلل ، و منتجع  فقط ، ومعروف أنه أكرب      

نذهب للمجمع ) شركيت النفط ( تهينا من املوقعني األولني  أننا إذا ان، وكانت خطتناهذا إال غطاء  األمر أنه حملمد بن فهد ، وما
 .الطريق لإلخوة أدخل وأفجر السيارة فيهم حبيث أفتح اً أن مقررت قوات الطوارئ جمتمعة ، فكانالسكين وكان

 كم تبلغ مساحة هذه امعات ؟ : صوت اجلهاد 
 وكلها قصور ،  منطقة يف املنطقة الشرقيةيب ، وهي أفخم وأثرىهذه امعات مل أر مثلها يف حيايت ، وهي يف منطقة احلزام الذه  

امع تقريباً ، وية لدرجة أن أمري الشرقية ساكن فيها ، حىت أننا كنا نرى جنود املاريرت خيرجون من هذه امعات بالبدلة العسكر
 . هائلة تهمساحيعين  وله عدة بوابات ،  كيلو٣×  كيلو ٣

 الشركات ؟ وماذا عن : صوت اجلهاد 
 وهلا مـسامهة يف     ،هي الشركة العربية لالستثمارات البترولية ، وهي شركة تابعة لشركة هيلربتون األمريكية             : الشركة األوىل   

 أا يف الداخل عدة شركات من كربيات شـركات          العراق ، وهي تسمى الشركة العربية لالستثمارات البترولية وهي حقيقتها         
  .النفط العاملية 

                                                
 .لقب ألحد املطلوبني الستة والعشرين  ١



 

 

٢١ 

 
 وكيف كانت البداية ؟ :  اجلهاد صوت

خرجنا من املرتل يف متام السادسة إال ربع ، واقتربنا من املوقع وبدلنا مالبسنا ، ولبسنا اجلعب واألسلحة ، واستعنا باهللا عز وجل  
 أمـروا ية اإلخـوة ، و وكان للشركة بوابتني ، توجهنا لألوىل ، ونزل أخونا منر تقبله اهللا وبق       أمرنا ،   وطلبنا منه تعاىل أن ييسر      

اخلارج وواحد يف الداخل وهو من أفراد األمن ب ٢وهناك ، السياج  خص خلف البوابة و    يفتح الباب ، وكان هناك ش      أناحلارس  
  . أراد اإلخوة االقتحام ولكنه اختبأ خلف الكاونتر ، فرفض ، فأن افتح الباب من بالداخل أمروا من يستطيع الفتح ، فاإلخوة 

فتوجهنا إىل البوابة األخرى واقتحمناها ومت التعامل مـع         ني فالبد أن ننتهي من هذه الشركة مث نتوجه إىل الثانية ،             مستعجلكنا  
فساقه اهللا إىل أجله ، وهـو مـن   ) مدير استثمارات الشركة ( وإذا بسيارة الربيطاين    احلراسات املوجودة عليها ، وفور دخولنا       

 .وتركناه يف الشارع ارته وعليها الدم ، على مرتبة سيصورة جواله عرض  كرروا
الدوريات ، وكان أول من وصل جيب دورية فوجدنا  وخرجنا من الشركة وربطنا العلج برجل واحدة وركبنا سيارتناخرجنا ، 

 ،   واشتبكنا مع الباقني وخرجنا من وسطهم ، واحلمد هللا أننا حفظنا أكثر من طريق للموقع الثـاين                 ،كان فيه عسكري وقتلناه     
 الطريق الساحلي مث طريق اخلرب(  أقفلت الدوريات الطريق مل يعد هناك جمال للرجوع مع نفس اخلط ، فسلكنا طريقاً آخر عندماف

 فالوقت وقت - كلم ، وتقطعت مالبس العلج وأصبح عارياً يف الشارع وكان الشارع مليء بالناس ٤مسافة )  الدمام السريع -
 . سحوالً فلله احلمد واملنة  والكل شاهد العلج م-دوام 

 فاشتبكنا معهم ، وملا توسطنا اجلـسر         كالب الطواغيت وحراس األمريكان    وملا وصلنا أحد اجلسور وجدنا كميناً من دوريات       
انقطع احلبل وسقطت جثة العلج بني اإلشارات األربع ويف وسط امليدان ، وأصبح كل من كان واقفاً يف إحـدى اإلشـارات                      

 .سقط من أعلى اجلسر أن وم يشاهد العلج ي
واشتبك اإلخوان مع الدوريات وكان اإلخوة يكبرون ويهللون ، واكتسحنا هذا الكمني بفضل اهللا ، وأكملنا مشوارنا وتوجهنا         

وصلنا عند البوابة ونزلنا واحلمد هللا كان اإلخوان        ) نفس األسلوب جممع شركات     ( للشركة الثانية ، وهي شركة بتروليم سنتر        
 .م سكينة وطمأنينة عجيبة ، حىت أن اإلخوان كانوا يتمشون وكأم يف نزهة فيه

ما اخلرب ؟ وما الذي   : دخلنا ووجدنا شباب من شباب اجلزيرة وكانوا البسني لباس شركة أرامكو ، فكانوا يتساءلون ويقولون                
 .كان اطمئنوا وال ختافوا حنن ال نريدكم وإمنا نريد األمري: حدث ؟ فكنا نقول هلم 

أين األمريكان ؟ وكل الذين كانوا      : ويةً ، ولقينا املوظفني العرب وسلّمنا عليهم ، وسألناهم          سلنا الشركة وكنا حنن األربعة      دخ
حنن : ماهو اخلرب ؟ ومن أنتم ؟ فقلنا هلم : يف االستقبال من موظفني وغريهم كانوا مندهشني ومتعجبني أشد العجب ، ويقولون    

األمريكان ، حنن ما أتينا لكي نرفع السالح على املسلمني ، بل أتينا لتطهري جزيرة العرب من الكفار واملشركني          جماهدون ونريد   
  .نريدكم أن تدلوننا عليهم الذي يقتلون إخواننا يف أفغانستان والعراق عمالً بوصية نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، و

 عدة أبواب كلما فتحنا باباً وجدنا صالة كبرية فيها عدد كبري من             هناكشركات ، و  وتوجهنا إىل األعلى وكان املبىن يضم عدة        
 ودخلنا إىل إحدى الشركات ووجدنا علجاً أمريكياً يبدو أنـه مـدير إلحـدى               ، تب واملكتب الرئيسي بواجهة زجاجية    املكا

نفجر رأسه ، ودخلنا مكتباً آخر فوجدنا أحد        الشركات ، دخلت عليه املكتب وناديته فلما التفت إيل أعطيته طلقةً يف الرأس فا             
 ، خرجنا من الشركة ووجدنا أخونا هو العلج اجلنوب أفريقي هذا حسني نسأل اهللا أن يتقبل منا ومنه وكانالعلوج وحنره أخونا 

نا وركبنا  وكان يشرب بعض املاء وكأنه يف نزهة من شدة شجاعته رمحه اهللا ، خرج             حيرسنا  البطل منر واقف على باب الشركة       
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سيارتنا ، ووجدنا قواٍت هرعت للدفاع عن األمريكان ولعل بعضهم من املاريرت فاشتبكنا معهم وهذا ثالث اشتباك معهم ، وكان 
 . رب منهم وهم يتراجعون ويبعدون قتاجلنب العجيب واضحاً يف تصرفام ، فهم بعيدون جداً وحنن ن

 وكانت خطتنا أن نظل يف السيارة حىت حناذي سـيارة اهلمـر           - كل امعات     األشد حتصيناً من بني    -توجهنا للموقع الثالث    
األمريكية ، فلما حاذيناها ظهر اإلخوة من النوافذ وبدأوا بالتكبري والرماية عليهم ورأيت مججمة العسكري الواقـف خلـف                   

  ، وأول ما   ا أن ندخل من بوابة اخلروج     نا واضعني يف خطتن   ك ، وأظن أن السائق قتل أيضاً ، و        الرشاش تتفجر أمامي وهللا احلمد    
 معهم ، وعنـد بعـض       ناشتبكا على اهلمرات و    وصلنا مررنا  ندخل أفجر السيارة فيهم واإلخوة يواصلون ويقتحمون ، أول ما         

 األخ منر فلم حنتج لتفجري السيارة ، وكانفأمرناه أن يفتح البوابة ، ) رأيناه يف الشارع ( البوابات ساق اهللا لنا أحد حراس األمن 
مساحته بـالكيلومترات وداخلـه عـدة       امع كبري جداً    (  داخل امع وانطلقنا يف الشارع العام داخل امع          متبختراًميشي  

فذهبنا إىل أحد املباين وقام األخ منر رمحه اهللا بدفع الباب بقوة حىت انفتح ، ودخلنا وقابلنا كثرياً من النـاس ، وكنـا       ) جممعات
انام ونطلب أوراقهم الثبوتية واستغللنا هذا يف الدعوة إىل اهللا وتبصري الناس دفنا وحتدثنا مع كثٍري منـهم ، ويف               نسأهلم عن دي  

 !!هذه األثناء وجدنا علجاً سويدياً فقطع رأسه األخ منر ووضعه عند البوابة لكي يراه الداخل واخلارج 
نا منهم ، وكنا يف هذه األثناء نسمع صوت الـدوريات واحلـشود             استمرينا يف عملنا هذا نبحث عن العلوج وننحر من وجد         

 . دقيقة تقريباً أو ساعة ٤٥لية باخلارج ، ومل جيرؤ اجلبناء على االقتحام ، وكان قد مضى على بداية العم
لفلبني ، ووجدنا   بينيني فنحرناهم وأهديناهم إىل إخواننا ااهدين يف ا       لوج ووجدنا نصارى فل   بدأنا منشط املوقع ونبحث عن الع     

فنحرناهم أيضاً وهللا احلمد ، وطهرنا أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك اليوم من كثري من النـصارى                     هندوسمهندسني  
 وارحتنا ، مث صعدنا إىل الطابق األول ووجدنا أفطرنا فيهتوجهنا بعد ذلك إىل الفندق ، ودخلنا فوجدنا فيه مطعماً ف   ،  واملشركني  

هلندوس فنحرناهم وقلت لإلخوة أن يضعوهم يف السالمل ، لكي يراهم جنود الطاغوت إذا اقتحمـوا فيـصيبهم                  بعض كالب ا  
 . هؤالء اجلبناء أكثر من الالزم فهم مل يدخلوا إال بعد أن خرجنا الرعب ، ولكن يبدو أنين كنت حمسناً الظن يف

 ؛لمناهم قراءة الفاحتة قراءةً صحيحة ، وكانوا مندهشني جداً منـا  مث استغللنا الوقت وعملنا حلقة قرآن للمسلمني املتبقني ، وع      
 . كيف تفعلون هذا وسط هذه األجواء امللتهبة ، فاحلمد هللا الذي وفّقنا هلذا 

تأكدنا من فلما أتى وأخربنا هؤالء اهلنود املسلمني أن مديرهم هندوسي خبيث ، وأنه ال يدعهم يصلون ، وأنه سيأيت بعد قليل ، 
 . وأبقيناه معنا قليالً من خالل أوراقه ته ديان

  مع وأننا ال نـستهدف إال                على قناة اجلزيرة وأجروا معنا لقاءً      بعد ذلك اتصلتم بأين أكلمهم من داخل امل ينشروه ، أخرب 
 وكان قد   ذهبت إىل إحدى الغرف وشاهدت األخبار عرب التلفاز وشاهدت اخلرب على الشاشات ،            مث  ،  وتكلمت معهم   الكفار  

فوزعت اإلخوان يف !!! مضى تقريباً مخس ساعات على بداية العملية ، وكان اخلرب املعلن أن قوات الطوارئ تقتحم امع اآلن                 
 . أماكن معينة من الفندق استعداداً لرد هجوم كالب الدولة إذا اقتحموا علينا 

 مكاننا ، فرمينا عليهم القنابل وقُِتل الضابط وهللا احلمد وأصيب     ويف الساعة الثانية اقتحموا وكان معهم ضابط ، وحنن نراهم من          
اهللا موالنا وال : وكنا نكبر ونقول " نريد أن خنرج ، ياهللا خرجونا طلّعونا : " بإخوام الذين خلفهم جنوده ، وكانوا يصرخون 

 .  جبان تعال ، وذاك يفر منه موىل لكم ، إىل جهنم وبئس املصري ، وكان منر رمحه اهللا يقول ألحدهم اقترب يا
وبدأوا يرمون بأسلحة ثقيلة على الفندق واستمروا يف ذلك حىت العصر ، ويف هذه األثناء ذحبنا ذلك اهلندوسي اخلبيث الذي كان 

ينا يف  مينع مرؤوسيه من الصالة ، وطلّعنا املسلمني إىل األدوار العليا لكي ال تصيبهم رصاصات الطوارئ وقذائفهم الطائشة وبق                 
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يف الدرج فلمح العلج اإليطايل ، فوجه السالح إليـه وأمـره            ن األخ حسني    األسفل ننتظر هؤالء اجلبناء ، ويف هذه األثناء كا        
 يتكلم لبين قومه ويرسل هلم رسالة حتذير فقررنا أن يتصل بقناة اجلزيرة وأن  باالقتراب ، فاقترب العلج ، وشاهدنا أوراقه الثبوتية         

لإليطاليني الذين يقاتلون إخواننا يف العراق ولرئيس إيطاليا األمحق الذي يريد أن يدخل  ديهوحره ننمث  وأهله من حرب اإلسالم
هل هو يتحدث   : ، فجعل يكلمه ، ويسألين املذيع       أن يكلمه    وقلت للمذيع    ، اتصلنا على اجلزيرة   يف مواجهة مع أسود اإلسالم      

تكلم بضعة دقائق ،    فإذا دعه يتحدث بلغته ،      : نعم ، فقلت    : مجني إيطاليني ؟ فقال     هل عندك متر  : االجنليزية ؟ فقلت للمذيع     
لت ؟ فقال وسألتنعم ، فنحره البطل منر :  املذيع هل سج. 

 وماذا حدث بعد ذلك ؟ .. نسأل اهللا أن يتقبل منكم هذا القربان : صوت اجلهاد 
 أحد اإلخوة باالقتحام على هؤالء اجلبناء فقد طال انتظارنا هلم ومل يقتحمواوأشار علينا كنا مستعدين ومنتبهني يف هذه األثناء ، 

فاستخرنا ، وبعد صالة املغرب استخرنا مرة أخرى ، وبعد العشاء استخرنا مرةً ثالثة ، وكان العجيب أننا نـشعر بالنعـاس ،             
 ،   ِإذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه     : اهللا تعاىل   واألعجب أنه منذ بداية العملية يف الصباح وحنن نشعر بالنعاس ، وتذكرنا قول              

 التاسعة مساًء ، وخرجنا من آخر مكان يتوقعه العدو وأعمى اهللا عيوم عنا ،               بعدذهبنا بعد العشاء واستطلعنا الوضع وحتركنا       
كبرية جداً ؛ ثالثـة     افة بيننا وبني األرض     وصعدنا فوق أحد الشالالت الصناعية اليت كانت مشرفةً على الطريق ، وكانت املس            

وحول هذه الشالالت كان هناك أشجار كبرية وبعد هذه األشجار خبمسة أمتار توجد احلواجز اإلمسنتية حول امع عشر متراً ، 
قفز ، وملا وصل    ، قفز األخ حسني أوالً بعدما رمى بشنطة الذخرية قبله ، مث ثبت الكالشن على ظهره وشد احلزام ومسى باهللا و                    

إىل األرض متدد وكان أحد اإلخوة حيسب أنه قُِتل ، وكان من رمحة اهللا أن األرض رطبة ومبللة من آثار هذا الشالل فلم يصب             
األخ حسني أي ضرر ، وكنا ال نكاد نصدق أعيننا ، وناديناه فرد علينا وقال بأنه سليم معاىف ، أيقنا حينها أن هـذه كرامـة                        

 متر فاللهم لك احلمد ، وقفز بعد ذلك األخ نادر مث قفزت أنا مث األخ منـر                  ١٣ عز وجل ، فاملسافة كبرية جداً        عظيمة من اهللا  
 . تقبله اهللا 

 أنتم اآلن يف الشارع ؟ .. احلمد هللا على هذه الكرامة والنعمة العظيمة .. اهللا أكرب : صوت اجلهاد 
ارهم عنا ، ومجيع القوات احلاشدة يف اخلارج حتسب أننـا يف الفنـدق ،               نعم ، أصبحنا اآلن يف الشارع واألشجار حتجب أنظ        

 ومل –وكانت الساعة قرابة العاشرة والنصف ليالً ، وكنا متعبني جداً ونشعر بالنعاس ، فقررنا أن نرتاح قبل أن جم علـيهم                    
نا هذه األشجار الضخمة فحجبتهم عنا ، ومل        يكن بيننا وبينهم إال أمتار ، ولكن اهللا برمحته صرف أنظارهم إىل الفندق وهيئ ل              

، ونام اإلخوة ملدة ساعة وكنت أنا حارسهم ، الشاهق  أن نقفز من هذا السور لف واحد يف األ بنسبة يتوقعون ولو أصالً  يكونوا  
 منت يف حيـايت     وكان مجيع اإلخوة موقنني بأم سيقتلون ، ولكننا فضلنا أن نقاتل وحنن مرتاحني ، مث منت نومة ما أذكر أنين                   

، وبعد ذلك قررنا أن نبدأهم باهلجوم واجتمعنا وأحلحنا على اهللا بالدعاء وأن ميدنا مبدد مـن   بال فاحلمد هللا مثلها راحةً وهدوءَ  
عنده وجنٍد من جنده ، وكانت اخلطة أن نظهر حنن األربعة مجيعاً وأول سيارة عسكرية أمامنا نوقفها ، ومنر وحسني يتوجهان                     

يارة ويقتالن من فيها من كالب أمريكا ، وأنا أتوجه إىل اهلمر حبيث أشتبك معه وأشغله عن اإلخوة ، واألخ نادر حيمل              إىل الس 
 . باقي الذخرية ألا ستعيق احلركة السريعة وحيملها يف السيارة ، مث إذا أخذنا السيارة نتوجه إىل األطواق األمنية ونشتبك معهم 

  اجلنود يف تقديرك ؟ كم كان عدد: صوت اجلهاد 
وحنن أردنا أن نأخذ السيارة ألن األطواق األمنية كبرية ،  ليات  اآلمرات و اهلدرعات و املقوات و اليف احلقيقة كان عدداً هائالً من       

ا  ظهرنا من خلف األشجار ذُِهل اجلنود وأخذوا ينظرون لن         ، وحني جداً بالكيلوات ، والبد الختراقها من سيارة تقلنا وأسلحتنا          



 

 

٢٤ 

، واشتبكنا معهم وكأننا أشباح ، وكان أسرعنا وصوالً إليهم منر رمحه اهللا ، فقد جرى بسرعة هائلة رمحه اهللا وهو يرمي ويكرب               
يرمون وال أدري على ماذا يرمـون ، لعـل          حول املوقع   بفضله وكرمه ورمحته ومنته عليهم ، وأخذ بقية اجلنود          ونصرنا اهللا   ،  

 !! حه بعضهم كان ألول مرة جيرب سال
وأعطبنا سياريت جيب وقتل من فيها وقتلت سائق اجليب الثالث فانقلبت السيارة عدة قلبات ، وأصبحنا اآلن يف وسط الشارع                    
ومل جند سيارة نركبها ، فأردنا الدخول يف إحدى الشوارع القريبة ، وانطلق منر رمحه اهللا بسرعة الربق واختذ وضعاً قتالياً صعباً                      

 اهلمر ، ورأيت رصاصات الرسام اليت انطلقت من سالحه تشتعل يف اجلندي الذي على الرشـاش ، واجتزنـا   جداً واشتبك مع  
الشارع والرصاص كاملطر ينهمر علينا وحنن نرد عليهم وكانت معجزةً من اهللا وكرامةً عجيبة ، فقد كنا نرى الرصـاص بـني        

 . أرجلنا وحولنا ومع ذلك مل يصبنا شيء فلله احلمد وحده 
ركبنـا إحـدى   !! خلنا احلارة املقصودة ، واستطعنا اخلروج من ذلك الطوق حبمد اهللا ، وكان أولئك األغبياء مازالوا يرمون  د

حدث ، فلمسافة كيلو ونصف أو كيلوين وحنن منر بعشرات املصفحات واآلليـات              السيارات مث انطلقنا وواهللا إنين أتعجب مما      
 هؤالء مجيعاً ومررنا من وسطهم مجيعاً ، من وسط الشارع الذي يتمركـزون فيـه ،          والدوريات وناقالت اجلنود ونشتبك مع    

وأقفلوا الشارع ولكن اهللا يسر لنا اخلروج ، وكنا قد استقتلنا ونوينا االنغماس         !!  واحد فقط     منهم متر  وكان بيننا وبني السيارةِ   
 ! . احرص على املوت توهب لك احلياة :  حني قال فيهم طلباً لإلثخان والشهادة ، ولكن صدق أبو بكٍر رضي اهللا عنه

وكان الرصاص الرسام قد أرعب هؤالء اجلبناء كثرياً ، وكنا نرميهم بالكالشنات ونرمي عليهم قنابل صنعها إخواننا ، وكنا نكبر 
ثالث كان البطل اهلزبر منر رمحه اهللا       ولل وفتح اهللا علينا فتحاً عظيماً ، وفككنا الطوق األول مث الثاين مث الثالث ، ويف الطوق ال                 

خارجاً جبسمه من السيارة ويرمي فأتته طلقة يف منتصف صدره ومع ذلك فقد واصل الرماية هذا األسد اهلزبر ، وفتحنا الطوق                     
خـل  الرابع مث اخلامس ودماء منر تنهمر بغزارة وهو يواصل االشتباك ، وفتحنا الطوق السادس وسقط منر يف الطوق السادس دا                   

 .السيارة ورفع سبابته ، وكنا حنركه وزه فلم يتحرك فلم نشك أنه قُِتل نسأل اهللا أن يرفع درجته 
 !ولكن إحدى الصحف السلولية نشرت روايةً مغايرة ، وهي أنه أصيب مث أتى أحد العساكر وأنقذه ؟: صوت اجلهاد 

ملا خرجنا مـن  ودجلهم وسقوط بضاعتهم اإلعالمية ، ز كذم هذه بأول كذبام ، ولقد كنت يف الفندق أشاهد عرب التلفا         ما
الطوق السادس ووصلنا إىل الطريق السريع مل نصدق أننا خرجنا من كل هذه األطواق ، وأيقنا أن يف األمر تأييداً إهلياً وفـضالً            

ارق احلياة ، فدعونا له أن يتقبله اهللا شهيداً يبدو قد ف  كيلوات ، والزلنا نتأكد من أخينا منر ولكنه على ما١٠ربانياً ، سرنا قرابة 
ووجدنا سيارة بيك أب من سيارت احلرس الوطين فأخذناها ، وكان األخ نادر يف صندوق السيارة بسالحه ،  منغمساً يف العدو    

ررنـا وهللا   لكي يشتبك إذا حصل اشتباك ، وحنن يف الطريق السريع شاهدنا الدوريات عاكسة الطريق ومتجهة حنو املوقع ، وم                  
 ، وأعماهم اهللا عنا ، مع أن األخ نادر كـان يف صـندوق   - والعياذ باهللا   -احلمد من وسطهم وهم حيسبون أننا من أصحام         

    م الَ يبِصرونَوجعلْنا ِمن بيِن أَيِديِهم سدا وِمن خلِْفِهم سدا فَأَغْشيناهم فَه :وحامالً سالحه ، ولكن صدق اهللا القائلالسيارة 
 بفضل اهللا ، وكأن ما مررنا به حلم من كثرة ما رأينا من الكرامات والتأييد فاللهم لك احلمد والشكر كما ينبغي  املدينةَ، دخلنا

 على هـذا     محداً كثرياً طيباً دائماً مباركاً فيه      فاحلمد هللا وملا خرجنا اتصلنا بإخواننا وقابلناهم      ظيم سلطانك ،    جلالل وجهك وع  
 . النصر العظيم والفتح املبني 
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 كم كان الوقت عند خروجكم من امع ؟ : صوت اجلهاد 
 تنقـل  فشالًقنواا األكثر ، والغريب أنين عندما عدت إىل اإلخوة شاهدت القوات السلولية الفاشلة عرب          قبل أذان الفجر بقليل     

 يف وقت اقتحامهم كنا   وأي بعد خروجنا بساعات ،      !!  يف وضح النهار     مشاهد اقتحام امع وإنزال اجلنود على سطح الفندق       
 !! . قد خرجنا وابتعدنا بل لعلنا يف ذلك الوقت مل نكن يف املنطقة بأسرها 

 اللهم لك احلمد على هذا الفتح ، لو حتدثنا بارك اهللا فيك عن الكرامات اليت أكرمكم اهللا ا ؟ : صوت اجلهاد 
 كرامة هي السكينة واهلدوء الذي أنزله اهللا علينا وثبت قلوبنا به ، سبحان اهللا تكاد حتلف باهللا أننا يف نزهـة  واهللا يا إخوان أكرب  

 النعاس مل يفارقنا منذ بداية العملية فاللهم لك احلمد ، مث الفضل اإلهلي الكبري علينـا ـذا   وليس بني أهوال تضطرم ، ختيل أنَّ      
 اآلالف املؤلفة ، لقد كان اإلنسان يقرأ سري الصحابة والسلف فيجـد  هذهو من اهللا وحده على  اإلثخان وذا االنتصار الذي ه    

 . مثل هذه األخبار ، ولكن ملا مررنا مبثل ذلك كان وقع األمر علينا عظيماً فاللهم لك احلمد 
 يف امع ، ومل يقومـوا       من محاقات اإلعالم السلويل نشره لشهادات بعض العرب واملسلمني الذين كانوا          : صوت اجلهاد   

بعمليات حتريف كبرية عليها كما هي العادة ، فسمع العامل كله أنكم مل تستهدفوا املسلمني أومل متسوهم بـأذى ، حـدثنا                      
 وهم من العرب واملسلمني وكيف كان وقع األمر عليهم؟محفظك اهللا حول من قابلت

 ن الناس علموا مبطالب ااهدين فتحاً عظيماً من اهللا عز وجل ، فالعشرات ماحلمد هللا ، يف احلقيقة يا إخوان أن هذه العملية تعد
 لنا بالنصر والتوفيق ، وكان بعض اهلنود من املسلمني والباكستانيني يكبرون معنـا             عياناً ، وكان الكثري منهم يدعو      ورأوا ذلك 

بعضهم لوأقمنا  !!  نريد أن نذهب معكم إىل القدس        :أخذوا يكبرون ويقولون    ) سرية القدس   ( وعندما أعلمناهم باسم سريتنا     
حلقة قرآن أثناء تواجدنا يف الفندق ، وكنا إذا واجهنا أحد العرب أو املسلمني ممن لباسه يشبه لباس الكافرين أو سيماه ليست                      

ت اإلسالمي احلـسن  لتزام بالسم إسالمية ننصحه باجتناب مثل هذه امعات اليت يسكن فيها العلوج ، كما كنا ننصحهم باال              
هل هم مسلمون أم ال ؟  ووجدنا عراقياً مسلماً حيمل اجلنسية األمريكية فارتعب منا               : لكي ال يضطرهم أحد فيما بعد للسؤال        

  . فأخربناه بأننا مل نأت لنقتل املسلمني 
 ماهي قصة الطفل املصري الذي زعموا أنكم قتلتموه ؟ : صوت اجلهاد 

 فأتينا إىل السيارة ووجدنا فيهـا  - اليت قالوا أن الطفل املصري قتل فيها -وىل كان هناك سيارة واقفة   ملا خرجنا من الشركة األ    
 فيها متواجداً إن كان كما زعموا -رجالً من اجلزيرة أو كما يقال سعودي ففتح الباب وهرب ، ومل نر فيها أحداً ولعل الطفل        

اليت زعموا أن   ( توقعوا أن تكون هذه السيارة      ف الدوريات وشاهدوا جثة زميلهم      توملا تعدينا السيارة أت    اختبأ حتت املقاعد ،      -
هي سيارتنا ، وأمطروها بوابل من الرصاص فقتلوا الطفل رمحه اهللا ، ولقد علمت بعد ذلك ملا وصـلت إىل       ؛  ) الطفل بداخلها   

 ويت الفاشل مهنياً ، وما الذي مينعهم من الكذب ؟ اإلعالم الطاغاإلخوة أم ادعوا أننا قتلناه وهذا ليس مبستغرب على هذا 
 أمل مير بكم مواقف طريفة ؟ : صوت اجلهاد 

نعم ، أثناء حبثنا عن العلوج كنا منر مبكاتب بعض املسلمني من أهل اجلزيرة ، فكانوا ينظرون لنا باستغراب وحنن حندثهم قائلني         
شباب كيف حالكم ، وهكذا حىت زال خوفهم وبدأ  ن نريد احلمر العلوج ، يايا إخوان ال ختافون ، حنن ال نقتل املسلمني ، حن: 

 .  بعضهم يضحك معنا ويدلنا على مواقع العلوج 
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 عدد قتلى الطوارئ واجليش ؟ كم : صوت اجلهاد 
 س ما اختاروا    بئ ، ويا  كبري من هؤالء املدافعني عن العلوج واألمريكان والطواغيت           عدد لَِت قُ اختراق األطواق أنا أجزم أنه أثناء     

 . ألنفسهم أن يلقوا اهللا وقد قتلوا يف سبيل بوش ورامسفيلد ونايف بن عبد العزيز 
  أشيع يف اإلعالم السلويل أنكم احتجزمت رهائن ، وخرجتم حمتمني م ، فما حقيقة هذا األمر ؟: صوت اجلهاد 

عنا من بقي من العرب واملسلمني وأمرناهم بالصعود إىل         هذا غري صحيح على اإلطالق ، والذي حدث سبق ذكره وهو أننا مج            
 وبقينا حنن يف األسفل لكي نشتبك       يصيبهم هؤالء القتلة الذين قتلوا الطفل املصري رد اشتباههم يف السيارة ،            األعلى لكي ال  

 ويف نظري أن افتعال كذبـة   ولقد ضحكت كثرياً على ذلك اللبناين الذي أظهروه على أنه من الرهائن ، معهم عند اقتحامهم ،   
 واحلقيقة أنه ال الرهائن هو لتغطية فشلهم الرهيب يف القبض علينا أو محاية امع لكي إذا اقتحموا يظهرون أم حرروا الرهائن ،

 اقتحمنا يوجد رهائن أبداً ، وعلى ماذا نرهنهم ؟ فنحن نريد من هؤالء اجلبناء أن يقتحموا وحنن نطلب املوت ، حىت إننا حنن من
 وهم قد وقعوا يف تناقض ، فقد نشروا تصرحيات كثرية عن حسن معاملتنا للعرب واملسلمني                عليهم ملا استبطأناهم كما تقدم ،     

 !!بأننا نتخذهم دروعاً بشرية : داخل امع ، مث قالوا 
م إعالم آل سلول األمحق أمـا  وماذا عن األخوين عبد الرمحن وعبد العزيز الغامدي رمحهما اهللا ؟ فقد زع  : صوت اجلهاد   

 معكم؟ 
أوالً أقول أم اعترفوا بأننا أربعة فقط ، وأنا أحدهم وها أنا حي أرزق ، والثاين األخ منر تقبله اهللا ، والثالث األخ حسني أحد                         

قبلهما ليسا من الـ    وقد أعلنتم هذا قبل مقتل اإلخوة يف الطائف ، ومعلوم أيضاً أن األخوين عبد الرمحن وعبد العزيز ت                  ٢٦الـ
حجة ، وإال لو فكروا جيداً  والرابع األخ نادر وليس أحد الغامديني ، وهم اآلن حياولون ترقيع فشلهم الذريع بأي وسيلة أو       ٢٦

وكم بني !! لعلموا أنه حىت لو كان صحيحاً أن األخوين معنا لكان فضيحة هلم وأي فضيحة أن ال يتمكنوا منهما إال يف الطائف 
 فاحلمد هللا الذي رد كيدهم إىل الوساوس ، ونسأل اهللا أن يتقبل إخواننا يف الطائف وأن يلحقنا م غـري            !!ف والشرقية ؟  الطائ

 . خزايا وال مفتونني 
 هل أصيب أحدكم ؟ : صوت اجلهاد 

 وهللا احلمـد ، وحنـن    األخ حسني إحدى الواجهات الزجاجية بيده فجِرحت ، وحنن مجيعاً خبري      رسإصابة طفيفة جداً ، فقد كَ     
 . نعاهد اهللا أنا وأفراد سرييت على املشاركة يف مثل هذه الغزوة مرةً أخرى وهللا احلمد واملنة 

احلمد هللا على سالمتكم ، ونسأل اهللا أن يكتب أجركم ، وأن يشفي صدوركم كما شفيتم صدور املؤمنني                  : صوت اجلهاد   
ثبات على طريق اجلهاد حىت نلقاه سبحانه وهو راٍض عنا ، وصلى اهللا وسلم على يف بقاع العامل كله ، ونسأل اهللا لنا ولكم ال

 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 



   " "سرية القدسسرية القدس" " 


  ًقريباًقريبا
  مبشيئة اهللامبشيئة اهللا
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ينبع و العمارية واخلرب ( ( يف يف 
َّ

ينبع و العمارية واخلرب 
َّ

 ( (   

 اهللا بن سعد الدوسري عبد: بقلم األستاذ 

جومان نوعيان خالل ثالثة أسابيع ضد مواقع       هستمر قرابة الشهر ، و    جناةُ أربعة من ااهدين من حصاٍر كبٍري وقوي ا        
 .هذا هو احلدث :  حكومة تدعي أا حتكم أكثر دول العامل استقراراً حمصنة ، يف ظل

ن وجيوبون الديار لنصف يـوم  يقتحمون ويقتلون من أعداء اهللا ويصولو) ينبع ( يف  أربعة أبطال    : أما الصور فمتعددة  
 . وإعالمياً وسياسياً واقتصادياً احلكومة البائسة تتخبط وتترنح حتت الضربات املوجعة عسكرياًوقوات هذه

 .وخيرجون بنتيجة أعظم وليوم كامل ) اخلرب ( وأربعة أبطال آخرين يكررون املشهد يف 
د املبارك حـصار     ساملني ناجني من احلصار الشهري يف تأريخ اجلها        – حبمد اهللا    –وأربعة أبطال آخرين كذلك يصلون      

 ). العمارية (
  ﴾ كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه واللَّه مع الصاِبِرين ﴿    ثالثةُ أبعاد حتكي حقيقةً واحدة 

 أكرب يف عيون  منطيٍةصورٍة واخلداع اإلعالمي لرسم   وإمنا تستغل السمعةَ  ،   يف حقيقتها     ضعيفةٌ  أن هذه الفئة الكثريةَ    غري
على حٍد حيلة أمريكا وحيلة آل سعود ( الناس الضعفاء متاماً مثلما تفعل أمريكا أمام العامل ، ولكن احليلة مل تنطل على ااهدين 

  .)سواء 
 الـيت أزاهلـا    هي االدعاءات اليت تدعيها احلكومة السعودية املرتدة وأثبت ااهدون كذا ، وكثرية هي األقنعة            كثريةٌ

  ويف ظرف شهر واحد كان للمجاهدين موعـد         )ةاريالعم( وحصار  ) ينبع   ( و) اخلرب  ( ااهدون حبمد اهللا  ، ويف هجومي        
متاماً مثلما كان ) إنه سحر اإلعالم والقوة املصطنعة ( رهيب وتأرخيي مع أحد أضخم األقنعة اليت يستخدمها فراعنة جند واحلجاز 

   ﴾  فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناِس واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيٍم﴿للعني وسحرته قبل إميام رعون ايفعل ف
 وكيف مزقه أسود التوحيد برمحة من اهللا سابغة وفضل عظيم ما كان              ، وحنن اليوم نتلمس شيئاً من مظاهر هذا القناع       

 . إن ريب رحيم ودود  ؛ ولطفههلم أن ينالوه لوال رمحة اهللا
احلكومة السعودية هلا أقنعة كثرية تغطي ا سوأا منها التستر باسم الدين ، ولكن بطريقٍة ال ختدع إال البسطاء جداً من 

 عليـه   الناس الذين يشكِّلُ عقلياِتهم اإلعالم السلويل ، أما اإلنسانُ السليم بفطرته ، املتحرر من إعالم آل سلول ، فال يـروج                    
تلبيسهم يف هذا اال ، بل يرى ويسمع ويدرك من الوقائع واملشاهد ما يعرف به احنرافهم عن اإلسالم ، فضالً عن املتعلم ، أو                        
املطلع ، أو املثقف ، فهؤالء قطعاً يستهجنون مثل هذه الطريقة يف خمادعة الناس باسم اإلسالم ، وتزيدهم هذه الطريقة بغـضاً                      

بهم ، وحىت هؤالء املخدوعني ينكشف هلم كل يوٍم من كفِر هذه احلكومة وردتها شيٌء جديد ، وأمور متكاثرة    للمنافقني وأالعي 
، ال تبقي لوجه مدافٍع عنهم مزعةً من حلم ، نعم ؛ يوجد كثري من املنافقني يتزلف هلذه احلكومة ويـدافع عنـها يف احملافـل ،               

 يعلم يف قرارة نفسه بطالن ما يظهره وإمنا يفعل ذلك - والعلم عند اهللا -ثرياً منهم وبعضهم ينتسب إىل العلم والدين ، ولكن ك      
 .حباً للدنياً وطلباً لألعطيات 
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ومن أقنعة هذه احلكومة العميلة القوة املالية ، فما ال يستره التظاهر باإلسالم يستره اإلغراق باملال وإغداق األموال على 
، حىت ينغمس بنفسه يف الشهوات ، ويبدأ هو يطالب بالتحرر من الدين ، باحثاً عن خمرٍج من          الشعب ، وفتح أبواب الفساد له       

القيود الثقيلة اليت تفرضها عليه احلكومة باسم الدين ، وبالتايل ينغمس هذا الشعب يف اللهو واللعب ، واـون واملخـدرات ،       
الصهاينة ال يفكر بشيء عدا شهوته ، ومجِع أكرب قدر من املـال ، وال               وينسى قضايا األمة ، ويعود ذليالً أسرياً هلؤالء الفراعنة          

ينسى هؤالء اليهود أن يتفننوا يف إغراق الشعب باملال ، فال ميكِّنوا الناس من اإلمساك بأصوٍل متنحهم االستقاللية عن حكومتهم         
لى أخذ اهلبات واألعطيات ، والبحـث عـن         وعن هباا وتصرفها ، وإمنا تعمل جاهدةً على أن يبقوا مستهلكني ، متوقفني ع             

الفتات حتت موائد األوغاد من األمراء ، واإلنفاق أيضاً بعقلية تبذيرية مستهترة ، ال تفكر يف غري اللذة احلاضرة اليت تنفـق يف                       
 مته ، ويطفئ ا شهوته ،       سبيِلها مال اليوم ، ليأيت الغد ويبحث املواطن فيه عن ديٍن مهلك ، أو نهبٍة أو ِهبة جديدة يشبع ا                   

وهذا القناع بدأ يف السقوط منذ فترة ليست بالقريبة ، والسبب أن السحر انقلب على الساحر ؛ فصارت نفسية اجلشع والطمع             
والبحث عن امللذات والشهوات متأصلةً يف عروق آل سعود ، فبدأوا يزامحون الناس على ما ال يسع اجلميع ، فكانت النتيجـة                    

ة هو انكشاف قناع املال ، ووجد كثري من الشعب نفسه بال مال ، ورأى اتمع منهوباً حماصراً بالـديون والـضرائب                   الطبيعي
فرسوم للكهرباء ، وأخرى للماء ، وثالثة للهاتف ، ورابعة للتأمني على الرخـصة ،     ( واملكوس املتنوعة اليت تزداد يوماً بعد يوم        

وبة على املخالفات املرورية ، وسابعة على البضائع املستوردة ، وثامنة علـى اسـتقدام        وخامسة للتأمني الصحي ، وسادسة عق     
قائمة طويلة مما يسمى بالرسوم اليت تستنفد أموال ) العمال ، وتاسعة على فتح احملالت ، وعاشرة للصرف الصحي ، وغري ذلك          

ل جماناً وتعطى هلم األعطيات ما دام مال األمة يسعهم وال           املسلمني وتنهبها مع أن الواجب يف دولة اإلسالم أن تبذل هلم األموا           
 .يستأثر األمراء ذا املال أبداً ، وهكذا وجد الشعب نفسه بال مال ويف وضع يرثى له من جهة الدين والتمسك بالشريعة 

ووهم السيطرِة والقدرة وجاء اجلهاد املبارك ليكون قاصمةَ الظهر حلكومة الكفر والظلم والطغيان ، وليكشف زيف القوة ،        
، وأن هؤالء احلكام ضعفاُء عاجزون ، وأن قوام هزيلةٌ ليست كما يصور ويروج ، وأا ضعيفةٌ باملقياس املادي ، فكيف وقد                   

عف الناس نصبت نفسها حرباً على املسلمني ، سلماً ألعداء الدين ، وبين هذا اجلهاد املبارك أن قوة هؤالء املرتدين ليست إال ض        
بأنفِسهم ، وأن شجاعتهم ليست شجاعةً ، بل هي تكرب منهم  ، وجنب خالع من الشعِب اخلاضع ، وأن هيلمام ليس إال صورةً 

 .من اإلرهاب اإلعالمي واالستعراضي املستقى من اإلرهاب الفرعوين والسحر العظيم 
 يف ثالث وقائع عظيمة ، نسأل اهللا أن يثبتنـا علـى اجلهـاد    وبلغ حتطيم ااهدين هلذه األسطورة أوجه خالل هذا الشهر       

 .والصراط املستقيم ، وأن ال يكلنا إىل أنفسنا وال إىل أسلحتنا 
 :وقد جتلى هذا التحطيم يف مظاهر عديدة ، كان منها 

احلكومة اخلائنة ، فقد     نربة التحدي والصمود ، والشجاعة والثبات ، وعدم اخلوف يف نفوس ااهدين من هذه                :املظهر األول   
أعطى ااهدون دروساً عملية للمسلمني يف اجلرأة واإلقدام ، وهذا املظهر واضح جلي منذ بداية املعركة ، فقد كانت احلكومة                    
تسعى من خالل إعالن أمساء وصور املطلوبني التسعة عشر مث الستة والعشرين إىل حتجيم دور ااهدين وتضييق اخلناق عليهم ،             

انياً من خالل صعوبة التنقل واحلركة ، ونفسياً من خالل الضغط االجتماعي والنفسي الذي تتوقعه ، وتسعى بذلك أيضاً إىل  ميد
اإلرهاب املعنوي وحتطيم إرادة الصرب والثبات لدى ااهدين ، وهي قد استفادت هذا األسلوب من السيد األمريكي الكـافر ،              

د كان هؤالء الطواغيت يتوقعون أن يركع ااهدون مباشرةً هلذا الضغط ، وأن يتسابقوا              ولكن الذي حصل خالف املتوقع ، لق      
إىل تسليم أنفسهم ، وإلقاء أسلحتهم ، ولكن الذي حدث غري ذلك بتثبيٍت من اهللا وحده للمجاهدين ال حبوهلم وال قوم ، فقد 
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 يعهده الشعب نفسه من أبنائه ، أال وهو أسلوب املواجهة بدأوا يف أسلوٍب غريب مل يعهده الطواغيت من بقية الشعب ، بل ومل     
قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاَءنا ِمن  ﴿املعنوية أوالً ، وأسلوب التحدي والصمود ، كما فعل السحرة ملا آمنوا مبوسى عليه السالم               

ِإنا آمنا ِبربنا ِليغِفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيِه ِمن      تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا   الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما         
 فأصدروا البيانات والرسائل اليت تشرح قضيتهم ، وأخذوا يدعون النـاس إىل احلـق ، فاستـشاط       ﴾ السحِر واللَّه خير وأَبقَى   

 وبعضهم من أويل الفـضل   –يت غيظاً ، وانقلب السحر على الساحر ، وأثر هذا املوقف يف كثٍري من املترددين اخلائفني                 الطواغ
آمنا برب هذا الغالم ، كما استمر       :  ورأوا يف صمود هؤالء منوذجاً مل يعهدوه ، وقالوا كما قال أصحاب األخدود               –واملكانة  

واإلعالمي ، متجاوزين كلَّ العقبات اليت ميكن ألي متقاعٍس متخاذل أن يتعـذر ـا ،             هؤالء ااهدون يف عملهم العسكري      
ويتخذها حجةً لقعوده ، وكتبوا بأمسائهم الصرحية يف اإلصدارات املرئية واملسموعة واملكتوبة ، ومل يتوقفوا عن اجلهـاد ، بـل               

واقع املر ، وخذ الوقائع الثالث األخرية كشاهٍد على ذلك شاركوا يف العمليات وقادوها ، وصاروا أئمة يهتدى م يف ظلمات ال   
 مصطفى األنصاري رمحه اهللا ، والذي كان امسه على قائمة املطلوبني األمريكية             – بإذن اهللا    –الشهيد  ) ينبع  ( حيث قاد عملية    

 العيريي وخالـد اجلهـين   اليت أُعلنت بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، واليت كان من ضمن املدرجني فيها الشيخ يوسف          
شارك ااهد بندر بن عبد الرمحن الدخيل نصره اهللا ، ويف عملية ) العمارية ( رمحها اهللا وتقبلهما يف عداد الشهداء ، ويف حصار 

 .أعلن ااهدون يف تقريرهم أن من بني املشاركني أحد املدرجني على قائمة املطلوبني ) اخلرب ( 
نت تسعى من خالل إعالن أمساء املطلوبني إىل إرهاب غريهم من اللحاق م ، وهذا ما مل حيـصل                   كما أن احلكومة كا   

حبمد اهللا فاملنضمون إىل سرايا ااهدين يف ازدياد وهللا احلمد ، وكم كانت احلكومة تشعر باحلرج البالغ كلما حصلت مواجهة                    
 الستة والعشرين إال واحد أو اثنان أو ليس منهم أحد ، مما دفعها إىل               بينها وبني ااهدين مث علمت أنه ليس منهم من املطلوبني         

أن تصف كل جماهد بأنه مطلوب أمنياً ، وتبادر إىل ذلك حىت قبل أن تعلم هويته ومن يكون ؟ وشاهد ذلك يف الوقائع األخرية ، 
) العمارية ( ى القائمة األمريكية ، وأبطال هو املطلوب عل) مصطفى األنصاري ( أربعةً ، واحد منهم ) ينبع ( حيث كان أبطال 

أربعةٌ كـذلك ،    ) اخلرب  ( على القائمة السعودية األمريكية املشتركة ، وأبطال        ) بندر الدخيل   ( أربعةٌ أيضاً ، منهم واحد فقط       
 .واحد منهم  فقط على القائمة ذاا 

تمثلة يف وفرة املعلومات لدى هذه احلكومة ، وعدم القدرة علـى   ضعف االستفادة االستخباراتية من املعطيات امل      : الثاين املظهر
استثمار مثل هذه املقومات ، حيث يعميهم اهللا سبحانه ، ويضلهم يف كل مرة ، ويتخبطون دون أن يستفيدوا من الـدروس ،                       

جنبية ، وبعض هـذه     فقبل كل غزوة من الغزوات السابقة كانوا يشعرون باخلطر ويسمعون التحذيرات من قبل السفارات األ              
التحذيرات صادر من داخل األجهزة احلكومية وحصلت عليه السفارات باالختراق ، ومع ذلك ال يتمكنون بفـضل اهللا مـن                    
إيقاف العمليات وال ردها وال التنبؤ مبوقعها أو طريقتها ، مثلهم كمثل أسيادهم األمريكان يف حرم الطويلة مع ااهـدين يف                 

قد كانت أمريكا تتلقى إشارات وحتصل على معلومات مؤكدة بوجود عمليات جهادية ، غري أا تقر بعـدم          تنظيم القاعدة ، ف   
معرفتها بالتفاصيل ، وبعدم قدرا على الرد وأخذ الوقاية ، وحصل هذا كثرياً ، وآخره كان يف غزويت نيوورك وواشنطن حيث              

توقعون أبداً أن تأتيهم الضربة يف عقر دارهم ، وما أفاقوا إال على وقعها توصلوا إىل معلومات من هذا النوع ، لكنهم مل يكونوا ي
يزلزل أركام ، واهللا سبحانه الناصر لعباده ، واليوم يصرح قادم بأن عندهم معلومات عن هجوم كبري يف الصيف القـادم ال             

 -ارات األجنبية وما حقيقتها ؟ والذي يظهـر  ميكنهم التحرز منه ، وهنا وقفة عجلى مع مثل هذه التحذيرات اليت تطلقها السف   
 أن هذه السفارات ال تثق بقدرة اجلهاز األمين السعودي ، وال اجلهاز العسكري ، وسالمةُ رعاياها يف سـلم                    -والعلم عند اهللا    
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تجاوزةً احلكومةَ أولوياا ، فإذا ما حصلت على معلومات معينة حول حدوث أعمال جهادية ، فإا تبادر إىل إطالق حتذيراا م   
السعودية ، وغري آٍة بسيادِتها وال باستقالهلا ، ومن غري مراعاٍة للحرج السياسي والشعيب الذي تواجهه احلكومة السعودية جراَء 

رتدين صدوِر مثل هذه التحذيرات ، اليت ال ميكن أن ختفيها السفارات الغربية أبداً حىت لو كان يف ذلك اإلخفاء إرضاُء عبيِدها امل 
، ألن مصلحةَ رعاياها وسالمتهم فوق كل اعتبار آخر لديها ،  السيما مع جو احملاسبة واملسؤولية الذي تعيشه بالدهم ، والذي    
ميكن أن يعترب جتاهل مثل هذه املعلومات أو إخفاءها جرمية تستحق العقاب ، وأما كيف حتصل السفارات الغربية على املعلومات 

ا ما ال حيتاج يف معرفته إىل عناء ، فهذه السفارات الكافرة يف بالد املسلمني ، هـي حقيقـةً حكومـات ال                   االستخباراتية فهذ 
سفارات ، وهي متلك أجهزةً استخباراتيةً خاصة ، ومتلك شبكةً جاسوسية متغلغلة يتعاون معها كثري من النـصارى العـرب                    

ني كاهلنود والفلبينيني ، باإلضافة إىل بعض العمالء مـن املنتـسبني إىل           املقيمني ، ال سيما من لبنان وحنوها أو النصارى الشرقي         
اإلسالم ، وأمر آخر هو اختراق هذه السفارات لألجهزة األمنية السعودية ، وإقامة عالقات اقتصادية ، وغري أخالقية ، ميكن من 

هم يف خمالفات شرعية وأخالقية ونظاميـة ،        خالهلا توريط بعض املتنفذين يف أجهزة االستخبارات واملباحث السعودية وتوريط         
ووقائع فساد واختالس وغري ذلك من الوسائل االستخباراتية الوضيعة اخلبيثة ، اليت يسلطها اهللا على من ضل ، أما اليهود ففـي     

ب يف الكنيست  النائ-) جملي وهبة  (هذا اال هلم يد طوىل ولكن من خلف الستار ، وكلنا يذكر ذلك التصريح الذي أدىل به    
نـه زار    إ : (حيث قال ذلك النائـب       -اإلسرائيلي من حزب الليكود احلاكم وهو ضابط رفيع يف جيش االحتياط اإلسرائيلي             

، وذلك دف    ، بناًء على دعوٍة رمسيٍة من املسؤولني السعوديني        السعودية عدة مرات بعد حوادث التفجري اليت شهدا اململكة        
 .  فهذا جزء من الدور املعلن ، وأما يف اخلفاء فاألمر أعظم من ذلك ) إلسرائيلية يف جمال مكافحة اإلرهابإطالعهم على اخلربة ا

اخلوف الذي يسيطر على اجلنود والضباط احلكوميني ، واجلنب الشديد الذي يردهم عن اإلقدام ، ومرد ذلك إىل  : املظهر الثالث
رفونه من ظلمهم وبطالن فعلهم ، وأم إمنا يقاتلون يف سبيل الطاغوت ، وإال فرمبـا       ما يلقيه اهللا يف قلوم من الرعب ، وما يع         

كانت فطرم العربية حتمل من معاين الشجاعة ما كان ميكن أن يظهر أثره لو عرفوا طريق اهلداية وتربؤوا من الطواغيت وقاتلوا                
ئه ما رأينا أثره ورآه الناس يف كثري من املواجهات بني ااهدين الكفار  ، أما واحلال هذه فإن هللا من الرعب الذي يلقيه على أعدا

وجنود الطاغوت حىت إم يتلقون األوامر ويلقوا مصحوبة باللعن والسب ، وشدة التحريض والدفع ، خالفاً ملا من اهللا به على 
) ينبع (  ففي - وهللا احلمد واملنة -واضحاً  ، ولكن يف الغزوات األخرية بدا ذلك ١ااهدين من قوة قلب وسكينة ورباطة جأش   

مثالً استطاع ااهدون السيطرة على املنطقة والتنقل بني املواقع املختلفة وجابوا طرق املدينة وأربكوا الوضع األمين لقرابة نصف            
مسهم إال اللبس العسكري يوم ، دون أن جيدوا مقاومة تذكر ، أو وجوداً فعلياً لشيٍء يسمى قوات عسكرية ، فهم ليس هلم من ا  

، وسالح رمبا مل يتقن حاملُه استخدامه ، أما االستعداد البدين والنفسي فآخر ما ميكن أن يتصور وجوده يف مثل هؤالء ، رمبـا                
عامل القوة الذي معهم هو الكثرة واألسلحة األكثر تطوراً ، ومها عامالن مهمان لكن نصر اهللا إمنا يرتلـه اهللا علـى عبـاده                        

اهدين يف سبيله ، وال يعين هذا استهانة املرء بعدوه ، لكننا نريد أن نعلم أن واقعهم ضعيف وليس بالصورة اليت كانت هذه                      وا
 .احلكومة حتاول تكريسها خالل سبعني سنة وحتاول ويلها سواًء باجلانب األمين أو العسكري أو االستخبارايت 

وهم حممولـون يف  ) الكوماندوز ( مثالً وكيف عرضت القنوات مشاهد   ) اخلرب( نعود إىل حديثنا ونعرج على عملية       
ويتم إنزاهلم يف وضع فاشل ، يدرك فشلَه أدىن من لديه ثقافةٌ عـسكريةٌ ،           ) وليس طائرات خاصة    ( طائرات الدفاع املدين    

                                                
  .حتسن مراجعته) وقفات مع املواجهات  ( وعنوانه ) ١٧ - ١٦ -١٥( لألخ معاذ املنصور حديث حول بعض جوانب هذا املوضوع يف أعداد الة  ١
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 اجلنود أثناء القفز وترددهم الواضح ، حيث استغرق اإلنزالُ وقتاً طويالً نسبياً حىت مت تكامل القوات القليلة ، فضالً عن تلكؤ
وأما عند مساع أدىن صوت إطالق للنار فإن اهللع واالرتباك هو الذي يسود املوقف ، وأما الفضيحة الكربى للقوات السلولية 

ها هو قدرة ااهدين على إشغاهلم وخداعهم مث االنسحاب من املوقع رغم القوات الضخمة واألعداد املهولة ، اليت تـدعم                  
مجيع أنواع اآلليات املتوفرة من خمتلف القطاعات ، ومل جتد احلكومة ستراً لفضيحتها هذه إال أن تزعم أن ااهدين أخذوا                    
معهم رهائن ، وهذا ما مل حيصل أبداً ويعد نزول اجليش للمعركة تطوراً كبرياً ؛ ألن قوات اجليش هي آخر ما ميكـن أن                        

 لديها بعد ذلك إال الرضوخ ملطالب ااهدين والبحث عن حلول لألزمة ، وهذا األمر تستخدمه الدولة من قوات ، وال حلَّ
يدل على أن القضية وصلت إىل أعلى مراحل التصادم ، وليس بعده إال النصر إن شاء اهللا ، وإن كان هذا النصر لن يأيت إال    

 .﴾  ركُم كَيدهم شيئاً ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌوِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يض ﴿بتقوى وصرب على طول الطريق 
 هو الضعف اإلعالمي باعتبار اإلعالم اليوم ركناً مهماً يف مسار احلروب والصراعات ، فقد بدا فـشل    :املظهر الرابع   

ل اإلعالم العاملية أخبـار العمليـة       احلكومة يف هذا اجلانب من جهة العجز عن املواكبة ففي الوقت الذي تناقلت فيه وسائ              
وكالة رويترز ، وكالة الصحافة الفرنسية ، وقناة اجلزيرة ، والعربية ، واليب يب سي ، والسي إن إن وغريها ومواقع هـذه                   (

ىل ،  وكالة األنباء السعودية ، والقناة األو     ( يف هذا الوقت كان اإلعالم السلويل ممثالً يف         ) املؤسسات على شبكة اإلنترنت     
يغط يف سبات عميق ، وحني أفاقت وزارة الداخلية باعتبارها املصدر الوحيد لإلعالم السلويل مل تستطع                ) وقناة اإلخبارية   

يف بياا املقتضب تقدمي معلومات جديدة غري ما تناقله اإلعالم العاملي ، وبدا أثر الصدمة واضحاً يف تأخر اإلعـالن عـن                      
اليوم التايل ، وهو فشل ذريع بكل املقاييس ال سيما وأن ذلك اإلعالن جاء حممالً بفـضيحة                 النتائج النهائية حىت منتصف     

شنيعة مل تقدر احلكومة السلولية على تزويرها بعد تسرب األخبار املوثوقة من مصادر خمتلفة منها مـصادر ااهـدين ،                    
 .ومصادر اجلهات اإلصالحية األخرى 
ين يف هذا اجلانب واستطاعوا مواكبة احلدث من بدايته ، فأصدروا بياناً يف الـساعات               ويف املقابل فتح اهللا على ااهد     

األوىل من العملية ، مث تاله يف اليوم الثاين نشر تسجيل صويت للقائد أيب هاجر نصره اهللا مصحوباً بتقرير إخبـاري أكثـر                
 وما من به من نوعية العملية وأمهيتها وطـول          تفصيالً ، وكانت ساحة النشر املتاحة هي شبكة االنترنت ولكن توفيق اهللا           

وقتها أدى إىل تسابق وسائل اإلعالم على متابعة الشبكة العاملية لتلقي األخبار من مصادر ااهدين ، وكان هـذا اجلهـد            
ن احلقائق ، الكسب اإلعالمي بتبين العملية ، وتوضيح كثري م:  كفيالً بتحقيق مكاسب كثرية ، منها – بفضل اهللا –القليل 

ورد األكاذيب اليت تلفقها وسائل اإلعالم ، وكذلك بعثرة أوراق احلكومة والتأثري على جمريات األمور عسكرياً مبا يوحي به 
هذا اجلهد اإلعالمي من وجود إعداد مسبق ، واستعداد ال ميلك معه العدو إال األخذ باالحتياطات وعدم اإلدراك الدقيق ملا                

 . األمور ميكن أن تؤول إليه
يف هذه الغزوات الثالث آيات عظيمة ، وفتح مبني ، وفضل من اهللا شفى به صدور قوم مؤمنني ، وأذهب غيظ قلوم               
، وهو أمر يوجب الشكر والثبات ، وتقدمي املزيد من التضحيات لنصرة هذا الدين العظيم ، وهو أيضاً جمال عظيم لالستفادة 

، وأن ال يكون مثار عجب أو غرور ؛ فاهللا وحده هو الناصر ، وما بنا من نعمة فمن اهللا         من التجربة ، وأخذ العظة والعربة       
 .وهو الذي أيدنا بنصره وباملؤمنني 

 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
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  عندما يكون االنتصارعندما يكون االنتصار

 غصة يف حلوق املنافقني
ً َّ ُ

 غصة يف حلوق املنافقني
ً َّ ُ

 
 عيسى بن سعد آل عوشن: بقلم الشيخ 

يف غمرة احلدث والوكاالت العاملية تتحدث عن العملية املباركة اليت قام ا أسود من شباب األمة ثأراً حلرمة القـدس ،     
العسكري  بالتطور وبينما اجلميع مذهولٌوسعياً إلخراج املشركني من جزيرة العرب ، ومنعاً للصليبيني أن يسرقوا ثروات األمة ، 

 أيضاً كما   يت يكون فيها املقتحمون استشهاديني    ستشهادية ال  يف جزيرة العرب فمن العمليات اال      نواملتدرج الذي يقوم به ااهد    
جمموعة االقتحام موقع العملية فور متكني السيارة املفخخة مـن الـدخول إىل   فيها إىل عملية احمليا اليت غادر  ؛  يف شرق الرياض    

إىل عمليات اقتحام ملراكز حساسة يف مناطق اقتصادية يستفيد منها العدو الـصلييب             العسكري  تطور العمل   مث  ف  املوقع املستهد 
عوا السيطرة على مدينة ينبـع مـن أول         اكما يف ينبع واليت كان ااهدون فيها استشهاديني أيضاً إذ انغمسوا يف العدو واستط             

 ..ا اهللا شهداء مقبلني غري مدبرين ساعات الصباح الباكر وحىت منتصف الظهر مث لقو
ومل ميض شهر على تلك العملية النوعية اليت أضرت باألعداء يف جوانب اقتصادية ، إال وخيرج األبطال يف منطقة أشد حساسية                     

باقتحـام  وأهم من تلك املنطقة السابقة ، ويقومون فيها بعمليٍة نوعيٍة مل تشهد مثلها أرض اجلزيرة إذ قام أربعة من األبطـال                      
شركات أمريكية وغادروها إىل مواقع سكنية غربية مث استطاعوا بفضل من اهللا ومنة اخلروج من أرض املعركة بعد أن تركـوا                     

 ..خلفهم شهيداً واحداً 
 ومع كل تلك النقالت النوعية عسكرياً وسياسياً بل وإعالمياً حيث متكن ااهدون منذ الساعات األوىل يف العملية من إصدار                  
بيان أويل مث أُتبع ببيان إحلاقي مث بيان صويت تناقلتها مجيعاً الوكاالت العاملية بل وقاموا أثناء العملية باالتصال على قناة اجلزيـرة               

مع تلـك التطـورات     .. إىل جانب التسجيل الصويت لوقائع العملية       ..ومتكني الرهينة اإليطايل من إرسال رسالة إىل بين قومه          
يأيت من يقول بكل سفاهٍة وصفاقٍة أنَّ هذا العمل الذي يقوم ) أمريكا ومن وراءها من األوربيني ( يقر ا األعداء    والنقالت اليت   

 ..!!به ااهدون إنما هو ختبطٌ وإفالس وحماوالت يائسة 
 فيه ااهدون ؟وتساءلت بعدها أي معىن من معاين التخبط وقع .. ال أكتمكم سراً أنين ضحكت كثرياً من تلك العقول 

هل التخبط الذي وقع ااهدون فيه أم استطاعوا نقل املعارك واملواجهات من العاصمة الرياض إىل أحناء متفرقة مـن بـالد                     
 ؟..احلرمني شتت العدو وأقضت مضاجعه ، وفرقت جهوده وقواته 

ليت وجهت هلم مث القيام بعمليات الكر والفر هنا         أم أن التخبط هو يف أن ااهدين استطاعوا بفضل من اهللا امتصاص الضربات ا             
 ؟..وهناك 

  أن ااهدين استطاعوا إحراج احلكومة العميلة وفـضح          – كما حيبون أن يقال هلم       –أم التخبط الذي يزعمه بعض املفكرين       
كي ملـسافة جتـاوزت     من خالل القيام بعملية اقتحام لعدة شركات وسحل األمري        .. عوارها وبيان ضعفها العسكري واألمين      

 مروريتان يف أوج احلركة املرورية مث الدخول إىل أحد امعات السكنية وقتل من قدر اهللا هلـم قتلـه مـن الغـربيني      نيإشارت
واملشركني الذين يسعون إلخراجهم من جزيرة العرب وكل ذلك استمر ملدة يوم كامل دون أن يتمكن آل سلول من السيطرة                    
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 ختبطاً أم التخبط يف أم استطاعوا أن خيرجوا من احلصار واختراق األحزمة األمنية بكل أنواعها وأشكاهلا           هل هذا يعد  .. عليهم  
 !!؟؟..مث الوصول إىل مكاٍن آمن 

أم التخبط الذي وقع فيه ااهدون أم استطاعوا الصمود رغم العوائق ، والوقوف يف وجه كل منافق وناعق ، باحلجة والربهان          
أي ختبٍط يعنون يا    .. بل ودعوة مدعي اإلصالح إىل حوار علمي ومناظرة علنية حول املسائل املختلف فيها              .. والقرآن  والسنة  

 ..ترى 
 ..إنَّ املتأمل ألصحاب تلك املقولة السابقة جيد أم هم املتخبطون حقاً 

شلون دراسياً ومهمشون اجتماعياً أدى م ذلك إىل        إم فا : وأول ختبطهم هو ختبطهم يف ااهدين وحتليل مواقفهم فمرة قالوا           
إن هؤالء أصحاب فكر منحرٍف ورأٍي متذبذب فعلى الصليبيني تارة وعلى املرتـدين تـارةً   : سلوك درب اجلهاد ، ومرة قالوا   

 يصلح هلم إال احلوار مث  هؤالء ال : ومرة قالوا   ..!! أن هؤالء يقتلون املسلمني وأشبه شيء هلم اخلوارج         : ، ومرة قالوا    .. أخرى  
 ..!!بل هم قوم خصمون : انثنوا عن هذا الرأي وقالوا 

 .. !!إن هؤالء يكفرون املسلمني ويقتلون بعضاً وسينتهي م املطاف إىل الفرقة والتنازع وتكفري بعضهم لبعض : ومرة قالوا 
لفقه يف الواقع ، إىل جانب اهلوى الذي يعمـي األبـصار   وال شك أن ختبطهم هذا إمنا هو ناشئ عن قلة الفقه يف الدين ، وقلّة ا     

والبصائر  ومن يضلل اهللا فال هادي له ، وإال فااهدون حبمد اهللا أهدافهم واضحة ومنهجهم بين ومسطر يف كتبهم ومدونٌ يف                   
 ..رسائلهم وإصدارام ال جيهله إال من أعرض عن مساع اهلدى واحلق 

عسكريني كانوا أو مدنيني ، وهدفهم أيضاً إقامة شـريعة اهللا           " خراج املشركني من جزيرة العرب      إ: " وااهدون هدفهم هو    
وهدفهم طرد املعتدين على أراضي املسلمني من فلسطني إىل .. ورفع راية الدين على أرض اجلزيرة وتطهريها من املرتدين أمجعني 

وهـدفهم  .. ضاً إخراج األسرى من املسلمني يف كلِّ أحناء املعمورة          وهدفهم أي .. العراق وأفغانستان وغريها من بالد اإلسالم       
 ..أن يقاتلوا الناس حىت يشهدوا أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا : أيضاً هو 

ـ              ا وااهدون ال يقتلون إال من حلَّ دمه بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهم أحرص األمة على دماء املسلمني فم
قاموا وما خرجوا من دورهم وأهليهم إال ثأراً لدماء املسلمني املستضعفني والوقائع اليت حدثت تظهر ذلك جلياً بيناً وآخرهـا                    

 واحلق -غزوة اخلرب األخرية واليت اتضح فيها جلياً حرص ااهدين على جتنب املسلمني شهد بذلك الرهائن والصحف السلولية                
إن القرآن هو الذي محاين من القتل حيث أخرجه للمجاهـدين  : حىت إن أحد النصارى األردنيني قال       -ما شهدت به األعداء     

 .. إنه مسلم فلم يقتلوه فأين املتشدقون الذين يدعون استهانة ااهدين بدماء املسلمني – كاذباً –الذين اقتحموا غرفته وقال هلم 
ِإن تمسسكُم حـسنةٌ     :  ل أعدائنا من املنافقني وأشباههم كما قال اهللا تعاىل          حقاً إن حالنا حنن ااهدين يف هذه األيام وحا        

  تسؤهم وِإن تِصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ
ِإن تِصبك حسنةٌ تسؤهم وِإن تِصبك مِصيبةٌ يقُولُواْ قَد أَخذْنا أَمرنا ِمن قَبلُ ويتولَّـواْ   :   م إال كما قال اهللا تعاىل    ولن نقول هل  

 قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى       يتوكَِّل الْمؤِمنونَ    قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللِّه فَلْ             وهم فَِرحونَ   
  الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ
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  يا أهل الزلفييا أهل الزلفي


 الفراج بن فراج الجوير فهد : بقلم 

احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني        
، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا وعلى آله وصحبه        

بين قومي يسارعون   بعض  فإين ملا رأيت     :أمجعني ، أما بعد   
ن ، كـان  يف جتديد والئهم هلؤالء احلكام الطواغيت املرتدي      

من الواجب علي أن أجدد براءيت وعداويت وأظهرها كمـا       
بين ربنا جل وعال أنه ال يتم إسالم العبد حىت يتـربأ مـن         

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي       : أعداء اهللا ، قال تعاىل      
        آُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرـا   ِإبِممو كُم

تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ          
     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتداً حاُء أَبضغالْبو       وقـال تعـاىل : 

    ِب كسمتِباللَِّه فَقَِد اس ِمنؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نِة  فَمورالْع
  الْوثْقَى ال انِفصام لَها 

فحينما يتدبر اإلنسان كالم ربه وسنة نبيه صلى اهللا عليـه           
وسلم فإنه يعلم علم اليقني بأن العبد ال يكون مـسلماً إال            
ذين األمرين ومها الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا القـائم         

ويقابـل  ،  على مواالة أهل اإلميان ونصرم والذب عنهم        
ذلك معاداة أهل الكفر والضالل والتربؤ منهم ومقاتلتهم ،         
أخرج مسلم يف صحيحه من حديث طارق بن أشـيم أن           

من قال ال إله إال اهللا وكفـر  : " النيب صلى اهللا عليه وسلم  
مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عـز      

احلكـام  وأما من سارع يف جتديد والئه هلـؤالء         " وجل  
املرتدين فنربأ إىل اهللا من فعله ، فإن هذا فعل أهل النفـاق             

فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ  : كما قال تعاىل   
 : وقـال تعـاىل       ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَنْ تِصيبنا داِئرةٌ     

      َذَاباً أع مِبأَنَّ لَه اِفِقنينِر الْمشِخـذُونَ    *  ِليماًبتي الَّـِذين

الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ         
فهذا وصف من اختذ الكافرين أولياء من        الِْعزةَ ِللَِّه جِميعاً  

دون املؤمنني مبعىن أم معهم يف احلقيقة يوالوم ويسرون         
باملودة ، فيا من جدد والءه هلؤالء الطواغيت أتبتغي         إليهم  

عندهم العزة والرفعة ؟ فإن العزة ال ميلكوا ؛ ألن العزة هللا            
 .مجيعاً 

العزة تطلب من جناب اهللا واإلقبال على عبوديته واالنتظام         
يف مجلة عباده املؤمنني الذين هلم النصرة يف احلياة الدنيا ويوم 

 .يقوم األشهاد 
ا براءيت ممن جدد والءه هلؤالء الطواغيت فهذا كما قال          وأم

مـا  وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه وقَوِمِه ِإنِنـي بـراٌء مِ     : تعاىل  
وكما جـاء يف      ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِدينِ     * تعبدونَ

 الصحيحني من حديث عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا         
إن بين فالن ليسوا يل بأولياء إمنا وليي        : " عليه وسلم قال    

فرباءيت من هؤالء توجب موااليت ملن      " اهللا وصاحل املؤمنني    
ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنـوا        : قال اهللا فيهم    

       مهكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيمي ونَالَِّذيناِكعر *  نمو
 يتولَّ اللَّه ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ         

  فهذه اآلية تبني بأن واليتك أيها املسلم ليست لليهود وال
للنصارى وال للمرتدين بل واليتك راجعة إىل اهللا ورسوله         

رسوله فهـو مفلـح     واملؤمنني فكل من رضي بوالية اهللا و      
نما الْمؤِمنونَ  ِإ : ومنصور يف الدنيا واآلخرة ، قال تعاىل        

 ِإخوةٌ
وكما جاء يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعـاطفهم كمثـل         : " 
اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد          
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وكما جاء يف الصحيحني من حديث أيب       " ى  بالسهر واحلم 
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه : " موسى رضي اهللا عنه 

 " .بعضاً 
فاهللا اهللا يا شباب قومي أحرضـكم وأدعـوكم         
لنصرة دينكم ونصرة أهـل اجلهـاد واالنـضمام إلـيهم         
ومساعدم خاصة يف جزيرة العرب فإن عقيدتكم تدعو إىل 

قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن     : ذلك ، قال تعاىل     
 واحذروا كل   الْكُفَّاِر ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً     

احلذر أن يقذف الشيطان يف قلوبكم اخلوف        
من هؤالء فإن نواصي اخللق كلـها بيـد اهللا          
واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ومـا         
أخطأك مل يكن ليصيبك فأذكركم بقـول اهللا      

نما ذَِلكُم الشيطَانُ يخـوف     ِإ : عز وجل   
      ِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخو مافُوهخفَال ت اَءهِليأَو 

  
الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ      : وكما قال تعاىل    

الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً       
فَـانقَلَبوا   * لَّه وِنعم الْوِكيـلُ   وقَالُوا حسبنا ال  

 فيجب علـيكم     ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوءٌ      
وضع اليد مع هؤالء ااهدين ونصرم بالنفس واملال واليد         

جاهـدوا  : " واللسان كما قال صلى اهللا عليـه وسـلم          
رواه  " املشركني بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيـديكم     

 .أمحد 
 : أما براءتنا من هؤالء احلكام فألسباب منها 

مظاهرم للكفار كما هو الواقع مع النصارى عبـاد          •
 .الصليب 

ومظاهرم للمشركني كما يف املدينـة مـن هـؤالء           •
 .الرافضة 

 .واحلكم بغري ما أنزل اهللا  •
وحرم على اإلسالم وأهله ، فهذه املناهج قد غريت ،        •

ربت ، واإلعالم يسخر ويستهزئ بدينكم      واملرأة قد غُ  
، وما متكني أهل العلمنة والفساد يف املناصب إال خري          

 .شاهد 
وكذلك قتاهلم ألهل اجلهاد ومن ضمن هؤالء أبناؤكم         •

فكم سفكوا من دم لكم فهـذا محـود         
اجلوير الفراج ، وسلطان بن سعد العبيد ، 
وإبراهيم بن عبد العزيز الشايع ، وعبـد        

  تقبلهم اهللا يف     – بن دخيل الفاحل     الرمحن
 فهل تذهب دماء هؤالء سدى     –الشهداء  

؟ وما ذنبهم إال أن يقولوا ربنا اهللا ؟ وها          
هي السجون قد امتألت مـن العلمـاء        
وااهدين حىت من أبنائكم ، فـاهللا اهللا        
قوموا قومة رجل واحد لنصرة هذا الدين       
، وال يكن قيامكم لسفاسف األمـور ،        

ن عصبيتكم ألمـور جاهليـة ؛       وال تك 
فدينكم يهان ، وأموالكم تنهب ، ودماؤكم تسفك ،         

 .فماذا بقي ؟ واهللا لبطن األرض خري لكم من ظاهرها 
) من مباحث ، وقوات طوارئ ( وأما قدوم جند الطاغوت    

إىل بلدتكم ، الذين زادوا يف تدنيسها فليبشروا منـا مبـا            
سالم ، ومطـاردة    يسوؤهم ، ألم ما جاؤوا إال حلرب اإل       

ااهدين ، فأفيقوا وانفضوا الغبار عنكم فإنكم لن تعذروا         
غداً أمام اهللا جل وعال فسارعوا إىل إبراء ذمتكم ، وليكن           

واهللا تعاىل أعلم وصـلى  . لكم قدم السبق يف نصرة دينكم    
  .اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  الرمحن الدخيلالرمحن الدخيل  بندر بن عبدبندر بن عبد: : يرويها ااهد يرويها ااهد 
 يف هذه األيام وحنن نعايش النصر العظيم للمجاهدين يف سبيل اهللا يف جزيرة العرب ، والذي حتقق يف عمليـة                     

يد ، وهي قصة عظيمة ، وحادثة تأرخيية مهمة ، جتلى فيها تأي) العمارية ( سرية القدس ، نروي لقراء صوت اجلهاد قصة حصار 
اهللا لعباده املؤمنني ، وتنـزل النصر عليهم رغم قلتهم وضعفهم ، ولكنه اإلميان واحلق الذي من نصره مل يقف يف وجهه أحد ،                       
هذه القصة فيها من العظات والعرب الشيء الكثري الذي ينبغي االستفادة منه بالتأمل والتدبر ، إذ هذا هو املقصود األول من سرد                  

   .﴾ ﴿ فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ: اهللا تعاىل القصص والسري ، قال 
 فااهدون مل يقوموا جبهادهم ويؤسسوا إعالمهم ألجل أن يسدوا فراغاً يف جمال األخبار ، وال إسهاماً منهم يف إمداد                   

 فهي اليوم حبمد اهللا  ،ميانية ودينية غابت عنهم وتذكريهم حبقائق إ    ،  وإمنا املراد النصيحة للمسلمني     ، االس باحلكايات والوقائع  
تتجدد يف النفوس وحتيا بفضل ما ماهللا به على األمة من هذا اجلهاد املبارك ، وأعظم التعليم والنصيحة وأكثرمها أثراً يف النفوس ن 

عليه السالم بأن اهللا هيأه ليكون قـدوة        ما كان عملياً واقعياً يقتدى فيه باألبطال والصاحلني ، وقد امنت اهللا على خليله إبراهيم                
  ،ومثله أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم ﴾ ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُمةً قَاِنتاً ِللَِّه حِنيفاً ولَم يك ِمن الْمشِرِكني ﴿ماً يقتدي به الناس وإما

أُولَِئك الَّـِذين هـدى اللَّـه     ﴿ أمر بعد ذلك باالقتداء داهم ةإذ ملا ذكرهم اهللا يف سورة األنعام وذكر قبساً من سريهم العطر    
أَلُكُمقُلْ ال أَس ِدهاقْت ماهدِإفَِبه وراً ِإنْ هِه أَجلَيال عالَِمنيى ِللْعِذكْر  ﴾ . 

 وهو زيادة اليقني واإلميان ، وكذلك د ، وليحصل املقصو ملا له من أمهية ،ه بني يدي هذه القصة العظيمة أحببنا تقدميذكري هذا ت
 أن مثل هذه احلوادث واالنتصارات اليت مين اهللا ا على ااهدين ينبغي أن ال تكون هي     إىل االقتداء والعمل ، كما حنب أن ننبه      

النفوس وتستبـشر   الدافع األساس ألن يقتنع املسلم بطريق احلق والتوحيد واجلهاد ، نعم هذه االنتصارات واملبشرات تفرح ا                 
ألن النصر  ؛  ااهدين وسالمة طريقهم املقياس عند املرء ملدى صحة منهجلكن حذار أن تكون هي، وتطمئن وتزيد يقيناً وإمياناً 

  وما بعد ذلك مرده إىل اهللا الـذي  ، واالجتهاد يف إعداد القوة ،وإمنا كلفنا باختاذ األسباب، واهلزمية من عند اهللا ومل نكلف ا       
 وهكذا حصل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلرية األمة من الـصحابة               ،  هزميةٌ ومرةً،    نصر  فمرةً  ، يداول األيام بني الناس   
 ولكن العربة بالعاقبة وهي للمتقني ، فالعقيـدة   ،  وتنبههم لذنوم   ،  يبتليهم اهللا زائم تنقيهم ومتحصهم      ، والتابعني ومن بعدهم  

، وااللتحاق بااهدين ونـصرم     ،  دين اهللا وصحة طريق ااهدين هي اليت ينبغي أن حتركنا للعمل لدين اهللا              والقناعة والعلم ب  
ومعاداة مجيع الكفار ، أما من يعلق عمله وجهاده مبدى انتصار ااهدين أو قوم أو ضـعفهم               ،  والكفر بالطواغيت ومعادام    

الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَِإنْ كَانَ لَكُم فَتح ِمن اللَِّه قَالُوا أَلَم نكُن معكُـم وِإنْ كَـانَ                  ﴿ به من املنافقني  ويف فعله ش  ،  فهو املغبون   
ِقيامِة ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَـى  ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُوا أَلَم نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم ِمن الْمؤِمِنني فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْ       

 . ﴾ الْمؤِمِنني سِبيالً
 ففيهم الراسخ الثابت الذي بىن موقفه على نور  ،املتأمل يف استحضار تأريخ ااهدين يف اجلزيرة جيد العجب من الناس     

نسأل اهللا أن يثبتنا مجيعاً على احلق ، ، مواقفه من قضية اجلهاد  فثبته اهللا على احلق ، ومل يستعجل ومل يتخبط يف  ،من اهللا وهداية
عسى اهللا أن مين    ،  واإلكثار من سؤال اهللا اهلداية      ،   فهذا ننصحه بالتزود من العلم        ، ومن الناس من كان موقفه متذبذباً مهزوزاً      
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اراً ليكون معه فهذا الذي لن ينتفع كـثرياً     عليه بالثبات واليقني ، وصنف آخر يتحرى أقوى الطائفتني ، وأكثر العسكرين انتص            
ألنه ما إن يستشهد أحـد مـن   ؛ النوعيتني ) ينبع واخلرب  ( وآخرها عمليتا   ،   وأمثاهلا من قصص االنتصارات       ، مبثل قصتنا هذه  

اً غفـل عنـه     أو حيصل شيء من اهلزمية إال ونكص على عقبيه نعوذ باهللا من هذا احلال ، وإن أمراً عظيم                 ،  ااهدين بعد ذلك    
فواهللا الذي ،  أال وهو نصر اآلخرة ونعيمها الدائم السرمدي  ، بالغيب أن يغفل عنه ما كان ينبغي ملؤمٍن ،الغافلون من املتذبذبني

هم واستأصلوا لكان هلم يف الشهادة ونعيم اجلنة أعظم النصر والفالح والفوز الكبري ، كيف وقد      ل ااهدون كلُّ  ِتال إله غريه لو قُ    
كما أخرب الصادق املصدوق صلى اهللا عليه ،اهدين بإظهار الدين ، واستمرار طائفة اضمن اهللا للمجاهدين النصر التام يف الدنيا   

 ]رواه مسلم من حديث جابر رضي اهللا عنه  [  "ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة         " : وسلم  
لكن العربة حبال اجلهاد وااهدين يف األرض كلها بعيداً عن تقسيمات           ،   أو يضعفون يف آخر       ، يف بلد نعم قد ينهزم ااهدون     

 علـى  - فشالً دنيوياً مادياً  -  ما   ألن فئة من الناس قد حتتج بفشل ااهدين يف منطقةٍ         ،  احلدود االستعمارية الربيطانية الكافرة     
ض اجلهاد عاملية ، وأن النصر احلقيقي هو انتصار املبادئ والثبات على احلق والشهادة أن أر (  :اجلهاد ونسوا األمرينفشل طريق 

 مثالً  –أوردت هذا الكالم متهيداً ملثل هذه القصص والوقائع اليت قد خيطئ بعض الناس يف التعامل معها واختاذها                  ) يف سبيل اهللا    
ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغـِن         ﴿به يف غزوة حنني     اد أن ينهزم املسلمون بسب    ، ك  خطري    مثاراً للعجب وهو داءٌ    –

ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئاً ويش كُمنع ﴾ . 
 ؟ ) العمارية ( وما أدراك ما حصار ) العمارية ( حصار  

    م       بدأت القصة حينما سعى اه ، يستحثهم إىل تلـك العبـادة        اجلهاد يف سبيل  باهدون يف مناكب األرض ليعبدوا ر
م عليهم   حتر م عليهم التوجه إىل اخلالق بالعبادة وحده ال شريك له ، عقيدةٌ           تح ت  ، صحيحةما وقر يف قلوم من عقيدة ٍ      العظيمة  

يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا  ﴿بة لدعوته بة باخلضوع ألمر اهللا واالستجا تثمر مثارها الطي أن يؤهلوا غري امللك جل جالله ، عقيدةٌ       
لطيبـة   تثمر مثارهـا ا  عقيدةٌ ﴾ ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ               

 .م باالقتداء دي رسول اهلدى حممد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة وأمت التسلي
 .ملقيم الذي ينتظرهم بعد املمات وكرامة اهللا للمجاهدين يف سبيله والنعيم ا حيدوهم حادي الشهادةسعى ااهدون يف طريقهم 

موا  أو يقعدوا أو جيبنوا ، طاردهم الطواغيت والحقوهم ، عم          سعى ااهدون جلهادهم يف سعادة وطمأنينة وسكينة ، مل يتوانوا         
صورهم على نقاط التفتيش ، دامهوا بيوم ، روعوا أهليهم ، جعلوا اجلوائز ملن يأيت م ، أو يدل عليهم ، ليثنيهم عن عزمهم ،           

 عـن أيب بكـر   رين األثر احلكيم وليحد من نشاطهم فلم يهنوا ومل يرضخوا بل حتدوه يف إميان راسخ بالقضاء والقدر مستحض    
 .فالشجاعة ال تقدم أجالً ، واجلنب ال يزيد يف العمر " احرص على املوت توهب لك احلياة : " رضي اهللا عنه 

 كان مـن بـني هـؤالء ااهـدين األخ بنـدر الـدخيل أعـزه اهللا أحـد أعـضاء قائمـة الـشرف الثانيـة                         
 مع مراعاة بعض اجلوانب األمنية اليت ينبغي أخذها يف  للقراءل القصة وحنن نرويهاالذي سرد تفاصي) املطلوبني الستة والعشرين ( 

بأننا نأخذ هذا   ،  وهذه فرصة ألن نطمئن قراءنا الكرام        ﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم        ﴿: احلسبان امتثاالً ألمر اهللا تعاىل      
 ونؤخر منها ما تقتضي املصلحة تأخريه ، وال نذكر ما قد يضر ااهـدين ،                 ، صاألمر يف احلسبان حال سردنا ملثل هذه القص       

 . مثله بشر وكذلك تعاملنا مع األخبار اخلاصة والعامة ، ونسعى يف ذلك قدر املستطاع إال شيئاً أو خطأ ال يسلم من



 

 

٣٨ 

قفتهم سيارة مـن سـيارات   استقل ااهدون سيارم وعددهم مخسة وانطلقوا إىل مقصدهم ، وحصل اشتباه م فأو      
وبدأت ) العدد السابع عشر    (  املنشور يف الة     ري التاسع  وحاصرم فتعاملوا معها مبا جرى وصفه يف التقرير اإلخبا          ، الشرطة

 .بعد ذلك أحداث احلصار 
تهم باجلهة اليت حىت سلكوا طريقاً برياً معتمدين على معرف، كان الوقت عشاًء ، بعد ذلك سلك ااهدون طرقاً خمتلفة      

 ، ولكن رمحة اهللا عليهم سابغة حيث مضوا يف طرق تؤدي إىل مدينة الذي اضطروا لسلوكهيقصدوا دون علم بتفاصيل الطريق 
الرياض ، ويف هذه اللحظات من بدايات القصة شعر ااهدون بأمر عظيم وهو الطمأنينة والسكينة اليت نزلت عليهم ، حىت إم      

 من اهللا وتثبيتاً ، وهذا الوضع كثرياً ما مير بااهدين ، وحصل منه للمجاهدين يف جزيـرة                  هم يف السيارة أمنةً   أخذهم النعاس و  
العرب خصوصاً وقائع كثرية وهي من عجيب تأييد اهللا لعباده ، فاملعروف أن اخلائف ال ينام ، وال تذوق عيناه طعمه ، وإمنا ينام 

قال ابن كثري رمحه اهللا يف  ﴾ِإذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً ِمنه  ﴿ :على أهل بدر مبثل هذا ، قال تعاىل املطمئن املرتاح ، وقد امنت اهللا     
وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمو السالح       ،   على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة واألمنة          يقول تعاىل ممتناً    : (تفسريه

ِإذْ يغـشيكُم   ﴿كما قال يف سورة األنفال يف قصة بدر ،  مثل تلك احلال دليل على األمان         والنعاس يف   ، يف حال مههم وغمهم   
    هةً ِمننأَم اسعآلية وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أيب رزيـن         ا ﴾الن

  ".ويف الصالة من الشيطان، ال من اهللا النعاس يف القت: " عن عبد اهللا بن مسعود قال 
وهنا فائدة توجب على املرء أن يقف عندها وهي أنه كلما كان ااهد على علم بالطرق وتفاصيلها كان أوىل وأفضل               

ت اليت ، وسواء أكانت طرقاً برية أم معبدة ، كما أن وسائل حتديد االجتاهات ، وقيادة املركبات يف املناطق الصحرواية من املهارا
 .تنفع ااهد وختدمه يف تلك الظروف 

ومل يكونوا على علم مبا يقدره اهللا هلم يف املـستقبل           ،  مضى أبطالنا يف طريقهم وهم يرجون من اهللا اإلعانة والتسديد           
حداث القريب ، وبعد مدة من الزمن بدأت تتكشف هلم معامل الطريق إىل مدينة الرياض حيث كان هدفهم الوصول إليها بعد أ                    

املواجهة األوىل مع القوات السلولية ، وسلكوا الطريق ومل يبق بينهم وبني الرياض إال قليل وهنا تغري احلال ، حيث واجهتـهم                      
 .سيارة من سيارات القوات احلكومية وتعاملوا معها مبا جرى تفصيله يف التقرير املشار إليه آنفاً 

 .وا مسريهم على األقدام وكان هذا يف اليوم الثاين منذ بداية احلدث وهنا تعطلت سيارة ااهدين يف الصحراء ليبدؤ
وحرصوا ، قريباً من موقع تعطل السيارة صعد ااهدون جبالً ليتعرفوا على موقعهم بشكل جيد ، وليستطلعوا الطريق                 

 - بعد فـضل اهللا  - وهذا    ، بع األثر ويتجنبوا املشي على التراب والطني تفادياً لتت      ،   احلصى   فوقأن ميشوا   على  منذ بداية السري    
 .عن حتديد موقع ااهدين بالضبط  -الذين استعان م آل سلول  -اص األثر صيفسر عجز قُ

 وشعيب  ) العيينة (صعد ااهدون اجلبل ، وتعرفوا على موقعهم بشكل جيد ، وكان اجلبل أحد اجلبال القريبة من قرية
 فيستخريون   ، تخارة يف سلوك الطريق ، وكانوا يكثرون منها كلما احتاجوا هلا طيلة حصارهم            وقرر ااهدون االس  ) احليسية  ( 

 عظيمة كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه         يف اختيار الطرق ، واختيار املالجئ ، وتوقيت املبيت والسري وغري ذلك ، وهذه عبادةٌ              
 .حديث جابر رضي اهللا عنه يف صحيح البخاري  كما يف وسلم يعلم أصحابه دعاءها كما يعلمهم السورة من القرآن

وحلقت يف السماء طائرة عمودية تابعة للحكومة ، والطائرات اليت تـستخدمها   ،  هنا بدأ الطلب يشتد على ااهدين       
ملدين ، احلكومة يف مثل هذه املواجهات متنوعة وتابعة ألكثر من جهة وقد رأى ااهدون عدة أنواع منها ، فبعضها تابع للدفاع ا
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وبعضها تابع للجيش ، وبعضها تابع لقوات األمن اخلاصة ، وبعضها تابع للقوات اجلوية ، كما رأوا طائرات شراعية ، تعاقبت                     
 .كلها على مدار شهر احلصار هذه األنواع 

احلواجز ، حينما وصل الطريان كان ااهدون يف منطقة مكشوفة ، فعمدوا إىل البحث عن مناطق تتوفر فيها السواتر و             
 والطريان من فوقهم ، وهم حياولون التخفي خلف الصخور واألشجار ، وأسدل الظالم ستاره يف اليوم الثـاين                   ومشوا ساعاتٍ 

 .ليجد ااهدون فرصة للراحة والبحث عن مالذ آمن 
  : اهللا ، ومل يفرطـوا فيهـا اهتـداء بـوحي    خالل هذه املـدة املاضـية كـان ااهـدون حيملـون أسـلحتهم             

   ﴾ ود الَِّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً ﴿ 
على العدو والقرب من أماكن متركزه حيث ال خيطر ببالـه أـم يف   وتشاور األبطال يف األمر فأشار أحدهم بالتمويه      

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طريق اهلجرة كما أشرنا إليه قريباً ، واتبعوا رأي أخيهم املعضد بالدليل     منطقته ، اهتداًء بفعل ر    
 ، ويف مسريهم تلك اللحظات وجدوا مغارة فكمنوا فيها ، مث اكتشفوا عدم مناسبتها عسكرياً               - حبمد اهللا    -فكانت فيه الربكة    

قرروا تغيري املكان ، وكانت الكهوف واملغارات والدحول أماكن مناسبة للتخفي       للتمركز أو املقاومة حال اكتشاف العدو هلم ف       
والكمون ، ولكن أحياناً تكون ضيقة ال عمق فيها يكفي لالستتار ا ، فيلجأ ااهدون إىل تغطية أنفسهم باألشجار ، أو القرب 

 .من الصخور لتؤدي بعض الغرض يف ذلك 
يف احللقة القادمة نكمل القصة وفيها نعرف حال ااهدين مع املاء والطعام ، وأثـر             وتوالت األيام على هذه احلال ، و      

الدعاء على مسريم ، وكيف واجهوا احلر ؟ ، وكيف كان خسوف القمر وهبوب الرياح الشديدة والغبار فرصة طيبة استفادوا    
 .الذي ال تضيع ودائعه منها ، وكيف انتهت القصة ؟ فإىل تلك احللقة إن شاء اهللا نستودعكم اهللا 

  

  :اإلنرتنتاآلن يف موقعنا على 
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احلمد هللا الذي جعل حمبته حياة القلوب ، ونعيم األرواح ، وجة النفوس ، وقرة العيون ، وأشهد أن ال إله إال اهللا القائل      
هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فوفَس عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين  وأشهد أن حممداً عبده وخليله وصفيه صلى اهللا 
 :أما بعد افسوا يف طلب حمبة اهللا فنالوها ، تن

فمن ال حمبة له ال إسالم له ألبتة ، وملا كانت حمبـة اهللا  هي احلب التام مع الذل التام واخلضوع للمحبوب ،        :  فحقيقة العبودية   
وهي احلياة اليت من حرمهـا    ... وإىل علمها مشر السابقون     ، لون  مليها شخص العا  إو، من أجلها املتنافسون     تنافسذه املكانة   

فهو من مجلة األموات ، والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات ، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام وهي                       
وم أوفر نصيب ، وقد قضى اهللا يوم         هلم من معية حمب     أهلها بشرف الدنيا واآلخرة ، إذ      روح اإلميان واألعمال ، تاهللا لقد ذهب      

 .قدر مقادير اخلالئق مبشيئته وحكمته البالغة أن املرء مع من أحب 
ىل إحي على الفالح ،وبذلوا نفوسهم يف طلب الوصول         : ياهلا من نعمة على احملبني سابغة ، أجابوا منادي الشوق إذ نادى م              

 .ليه املسري باإلدالج والغدو والرواححمبوم وكان بذهلم بالرضا والسماح ، وواصلوا إ
تأخر البطالون ، وقام احملبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون مثناً ؟ فدارت السلعة بينهم ووقعت يف يد قوٍم اتـصفوا بـصفات                       

 ل قال تعاىل    املؤمنني الكم         لَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فوفَس   لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيؤ     وهذه الـصفات 
ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من   :  اهللا قلوم صدقاً ويقيناً فقال عنهم    احلميدة الشريفة هلا رجال مأل    

      دا بمو ِظرنتن يم مهِمنو هبحى نِديلًا قَضبلُوا ت    يا رسـول اهللا ،  : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال  :  عن أنس قال
فلما كان يـوم أحـد وانكـشف        ل املشركني لريين اهللا مما أصنع ،        غبت عن أول قتال قاتلت املشركني ، لئن اهللا أشهدين قتا          

تقـدم  مث  . به ، وأبرأ إليك مما صنع هؤالء ، يعين املشركني           اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء ، يعين أصحا         : املسلمون قال   
فما استطعت : قال سعد . اجلنة ورب النضر ، إين أجد رحيها من دون أحد ، يا سعد بن معاذ  : فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال     

ه بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد فوجدنا به بضعاً ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمي       : قال أنس   . يا رسول اهللا ما صنع      
ِمن الْمـؤِمِنني    :  نزلت فيه ويف أشباههة أن هذه اآليكنا نرى: قال أنس .  أخته ببنانه مثل به املشركون ، فما عرفه أحد إال

و ِظرنتن يم مهِمنو هبحى نن قَضم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِديلًاِرجبلُوا تدا بم  متفق عليه . 
ففرق واهللا بني من صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وبني من لو خرجوا للقتال ألبغض اهللا خروجهم إلفسادهم بني صفوف ااهدين                     

 لَـو خرجـواْ    فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعدواْ مع الْقَاِعِدين ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم    قال تعاىل   
              ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللّهو مونَ لَهاعمس ِفيكُمةَ ونالِْفت كُمونغبي واْ ِخالَلَكُمعضاالً وَألوبِإالَّ خ وكُمادا زِفيكُم م     قـال القـرطيب    : 

أهـ فال نوا إخـواين  .) ختالف واألراجيف الفساد والنميمة وإيقاع اال: بال واخل.  يف ختلف املنافقني عنهم  تسلية للمؤمنني  (
ااهدين وال تلتفتوا هلؤالء املخذلني الذين يلمزونكم ويعيبون جهادكم كحال الذين يلمزون املطوعني منكم بالصدقات وهاهم                



 

 

٤١ 

 ويسمع هؤالء ، أما يرى واالستيالء على السيارات وسفك الدماء وترويع اآلمنني        اليوم يتهمونكم حىت بالسرقات وقطع الطريق     
 عن هؤالء الطواغيت وجندهم كيف سـفكوا الـدماء           ؟ هال تكلموا   ماذا يفعل جند الطاغوت محاة الصليب ؤالء ااهدين       

بيت اهللا احلرام فتأخر من شرق اجلزيرة إىل مكة ظهروا الكفر البني الواضح املستبني وأخافوا حىت احلجيج إىل  فأواستحلوا األموال
 ما حيصل من الشرك يف املدينة ومكة وما حيصل من مواالة الكفار ني بكلمة يف تبيتما ختاف إىل اهللا وأمن الطرق اليوم هال تلفظ

يـا    من ؟ مث أقول لك إذاً توايل ، من هؤالء ااهدينأأما يسعك السكوت إذا جبنه عن قول احلق كيف يسعك عند اهللا أن ترب      
جعله أم  تربأ مما صنع  ؟ هل الدماء املعصومة من بين خزمية من ااهدين ملا قتل خالد    هل تربأ النيب    :من تكلم ذا الكالم     

من ااهدين ملا فروا من الزحف يف أحد وحنني وغري ذلك مما حصل يف جيش حممد                  أم هل تربأ النيب       ؟ على قيادة املسلمني  
    اهدين وغريهم لكن جيب نصرهم وتأييـدهم وإيـوائهم       اًبل بعضهم قتل بعض   ؟  وخيار األمةيوم أحد واخلطأ وارد على ا 
حذر من تالعب الشيطان يف ذلك فإن له مصائد عظيمة أخرج أمحد يف مسنده وأبـو                ال للمخطئ أخطأت وال يتربأ منه فا      ويق

 مسلماً  خيذل امرءاًما من امرئ " قال رسول اهللا : سهل األنصاريني يقوالن اهللا وأيب طلقة بن  داوود من حديث جابر بن عبد
 اًءته وما من امرء ينصر امـر  موطن تنتهك فيه حرمته ، وينتقص فيه عرضه ، إال خذله اهللا عز وجل يف موطن حيب فيه نصر                  يف  

فهـذا وقـت نـصرة    " ب فيه نصرته طن حيحرمته ، إال نصره اهللا يف مو وينتهك فيه من ه ، فيه عرضص يف موطن ينتق مسلماً
 .  منهم والدفاع عنهم ال خذالم و التربؤااهدين وتأييدهم 

فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللّه   فاحذر أن تكون ممن قال فيهم هل تتمىن أن يكون خصمك خيار الناس بنص رسول اهللا  
   واْ أَتبا كَسم ِبمهكَسِبيالً            أَرس لَه ِجدفَلَن ت ِلِل اللّهضن يمو لَّ اللّهأَض نواْ مدهونَ أَن تِريد         أعاذين اهللا وإياك من هذا الـصنف 

 .ولنسعى يف نصرة هذا الدين ولو ذهبت دماءنا فإن هذه هي عالمة احملبة 
: يل حامالً على طاعته وتعظيمه ، وكلما كان امليـل أقـوى   وملا كانت احملبة التامة ميل القلب بكليته إىل احملبوب كان ذلك امل     

ه ، فأي شيء يكون أعلى من أمر يضمن          بولكانت الطاعة أمت ، والتعظيم أوفر ، وهذا امليل يالزم اإلميان ، بل هو روح اإلميان                 
 وأحق األشياء بالطاعة ؟، أن يكون اهللا سبحانه أحب األشياء بالتعظيم 

ع  تنو ، الشجيى الناس بدعواهم الدعى اخللي حرقةفلو يعط، لمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلما أكثر املدعون ل
    قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّهاملدعون يف هذا فال تقبل الدعوى إال ببينة 

ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفـي   : ة هذه أحبكم أيل من قاتل يف سبيلي فقال      وعالم فتأخر اخللق كلهم وثبت أتباع النيب       
    وصصرانٌ مينب مهفّاً كَأَنِبيِلِه صس    ، فقلنا أيكم يأيت رسول اهللا ، تذاكرنا بيننا : اهللا بن سالم  قال    وعن عبد  فيـسأله أي 

فجعل بعضنا يشري إيل بعض ، حىت مجعنا ، فأرسل رسول اهللا إلينا رجالً رجالً ،  أحد ا أن يقوم منناب اهللا ؟ وِهاألعمال أحب إىل
فتالها من أوهلا :   قال  كرب مقتاً عند اهللا  قوله   إىل يف األرض    يف السماوات وما    سبح هللا ما     فقرأ علينا رسول اهللا   ، 
كان ناس من املؤمنني    :  قال روى ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس         ، أس به   ب محد والترمذي  بسنٍد ال     رواه أ  ) آخرها   إىل

فنعمل به فأخرب اهللا نبيه أن أحب األعمال ، عمال إليه وجل دلنا على أحب األ     لوددنا أن اهللا عز   : ن يفرض اجلهاد يقولون     أقبل  
أناس من املؤمنني وشق عليهم أمره ا نزل اجلهاد كره ذلك فلم، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا اإلميان ومل يقروا به  ،إميان فيه 

    يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ  :  فقال سبحانه، 



 

 

٤٢ 

بغض اهللا ،    ما حيبه اهللا ، وأبغض ما ي       حمبة اهللا توجب ااهدة يف سبيله قطعاً ، فإن من أحب اهللا وأحبه اهللا أحب              وذا يتبني أن    
 ال تكون حمبة قط إال وفيها ذلك حبسب قوا وضعفها ، فإن احملبة توجب الـدنو  يه اهللا ، وعادى من يعاديه اهللا ،    وواىل من يوال  

 .  ما يبغضه احملبوب فإمنا تكون تامة ر من احملبوب وحمابه ، والبعد عن مكروهاته ، ومىت كان مع احملبة بقد
ِإنَّ اللّه اشـترى ِمـن       :فقال  ، إن نفوس احملبني وأمواهلم ليست هلم       : فقيل هلم   ،  فقام ااهدون    محبةفتأخر أكثر املدعني لل   

لتوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي ا
            ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو وفـضل الـثمن   ،  املشتري  ملا عرفوا عظمة ،

 فرأوا من أعظم الغنب بيع ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على عرفوا قدر السلعة  من جرى على يديه عقد التبايعةجاللو
 ممزوج  مشوٍب بالنغص ، أو كطيف زار يف املنام      ، وإمنا هو كأضغاث أحالم     ، يزول وال ينفذ بصبابة عيش       قلب بشر يف أبدٍ ال    

أوله ، وأحزانه أضعاف مسراته ، ى لذاته آالمه تزيد عل، وإن سر يوماً أحزن شهوراً ،  أبكى كثرياً وإن أضحك قليالً، ٍبالغصص 
إذا حشر ، وإمنا يتبني سفه بائعه يوم احلسرة والندامة ، وإمنا يظهر الغنب الفاحش يف هذا البيع يوم القيامة . خماوف وآخره متالف 

ـ       وهكذا عق . رمون إىل جهنم ورداً     وسيق ا ، املتقون إىل الرمحن وفداً       نقيلـك وال  الوا واهللا ال د أهل احملبة البيع بالتراضـي ق
والَ كانت وأضعافها معاً  مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم ما: قيل هلم ، نستقيلك فلما مت العقد وسلموا املبيع 

 ِبما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم          فَِرِحني تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ             
    يستبِشرونَ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل وأَنَّ اللّه الَ يِضيع أَجر الْمؤِمِننييلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

ــرم  ف ــدن بق ــات ع ــى جن ــي عل  ح
ــحون  ــباك الكاش ــل ذا ،ولكــن س  ألج
ــات  ــوماً دارس ــدعها رس ــا، ف  ــا  فم

 رسوم عفت يفـىن ـا اخللـق كـم ـا           
وخذ مينـة عنـها علـى املنـهج الـذي                        

 نفـس بالـصرب سـاعة      يا ،ساعدي   : وقل
ــاعة    ــي إال س ــا ه ــضي، فم  مث تنق

 

 منازلــك األوىل ــا كنــت نــازالً    
ــازالوقفــت   علــى األطــالل تبكــي املن
ــل  ــا ، مقي ــازال، فجاوزه ــست من  فلي

 وكـم فيهـا لـذا اخللـق قـاتالً ؟           ،قتيل  
ــال    ــة آه ــد احملب ــرى وف ــه س  علي
ــال  ــصبح زائ ــد ي ــا ذا الك ــد اللق  فعن
ــاذالً  ــان ج ــزان فرح ــصبح ذو األح  وي

 

 :أما عالمة احملبة فنذكر منها مخسة 
قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّـه          : وأفعاله وأحواله قال تعاىل      يف كل أقواله    إتباع الرسول  :العالمة األوىل 

     ِحيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو    ا ودليلها وعالمتها ا    شارة إىل دليل احملبة ومث     ويف هذا إا وفائدتبـاع الرسـول     ر 
تباع يكون   فبحسب هذا اال   ، وحمبته لكم منتفية      املرسل لكم فما مل حتصل املتابعة فليست حمبتكم له حاصلة          بهوفائدا ومثرا حم  

يتم األمـر إال   وال تباع يوجب احملبة واحملبوبية معاًمنشأ هذه احملبة وثباا وقوا وحبسب نقصانه يكون نقصاا فبحسب هذا اال        
 ،وصدقته خرباً ، وال حيبك اهللا إال إذا اتبعت خليله ظاهراً وباطناً ،  الشأن يف أن اهللا حيبك بل ،ما فليس الشأن يف أن حتب اهللا 

وفنيت عن حكم غريه حبكمه وعن حمبته غرية عن اخللق مبحبته وعن طاعة غـرية                ، وآثرته طوعاً ، وأجبته دعوة ً   ، وأطعته أمراً 
يا أَيها الَّـِذين      : فالتمس نوراً فلست على شيء فقد قال تعاىل           وارجع من حيث شئت    وإن مل يكن ذلك فال تتعن     ، بطاعته  

              والْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإن ت ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيعو واْ اللّهواْ أَِطيعنِم آم



 

 

٤٣ 

   فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم  :وقال تعاىل    اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً
 رسول اهللا ومن يا :، قالوا   من أىب  كل أميت يدخلون اجلنة إال     " : قال رسول اهللا     : ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال      

 قال رسـول اهللا  :يف الصحيحني أيضاً من حديث أيب هريرة قال و"  أىب ومن عصاين فقد ،من أطاعين دخل اجلنة  : قال    ؟ يأىب
: "     يتكم عن شيء فـاجتنبوه  ،فإمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم  ، دعوين ما تركتكم وإذا  ،فإذا
ليس منا أحـد إال  (  : قال أخرج اإلمام أمحد عن ابن عباس وهذا لفظ البخاري ، و   " تكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم       أمر

فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحـبهم   :أما العالمات األربع الباقية فقد مجعها اهللا تعاىل يف قوله   ) يؤخذ من قوله ويدع غري النيب    
يةَ آلِئٍمومافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وونَ ِفي ساِهدجي لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحب  .  

الده د لوولكال ( :ء قال عطا، عاطفني عليهم ، مشفقني عليهم ، رمحاء ،أرقاء  : معناها  أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني   :العالمة الثانية 
 .حدهم متواضعاً ألخيه ومواليه وأن يكون أ)والعبد لسيده ، 

ِإنما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّذين آمنواْ الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتـونَ            : وقال تعاىل     ِنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ  إ : قال اهللا تعاىل    
 ويف الصحيحني من حـديث أيب         ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه هم الْغاِلبونَ           اةَ وهم راِكعونَ    الزكَ

قال :وفيهما أيضاً من حديث النعمان بن بشري قال        ) املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     :( قال رسول اهللا    : موسي قال 
  )ىمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم  مثل اجلسد إذا اشتكي منه تداعي له سائر اجلسد بالسهر واحلم:( رسول اهللا 

 )  كلهى رأسه اشتك اشتكى كله ، وإن اشتكى عينهىن اشتك املسلمون كرجٍل واحد إ( : ويف لفظ عند مسلم
لى أولياء اهللا خاصة إذا كان جماهداً الكفار أو من يكون متعاوناً معهم فدماؤهم               اليوم الشدة ع   تسلم كيف أصبح  فانظر أيها امل  

واموهم  بأم يريدون الفـساد يف       ، ماؤهم يف احلل واحلرم     دفاستبيحت   ،ة حرم  وأمواهلم منهوبة وبيوم ليس هلا     ،ة  مسفوك
ق وفر بأنه سفه أحالمنا   " ن عن النيب  م املشركو وغري ذلك كما قال إخوا    ، األرض وأم يسفكون الدماء ويروعون اآلمنني       

وهكذا من صار يف هذا الطريق ال بد أن يلمز ويفتري عليه وكان آخر هؤالء قبل مـا       ،وسب ديننا    ،وقطع أرحامنا    ،مجاعتنا  
 بأنـه   :هاد قالوا عنـه  قام بالتوحيد واجلامل، ويقارب ثالثة قرون ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا قام عليه كل من حوله          

قر إن من أ: رمني يف زمانه حيث قالوا  احل السالطني يفحىت أفىت فيه علماء   ،يستبيح الدماء وأنه خارجي وغري ذلك من األلفاظ         
الذين  كبار العلماء اليوم يفتون بأم مع الدولة يف كل ما تفعل ؤالء ااهدين     يقتل يف احلل واحلرم وها هي هيئة       بالتوحيد فإنه 
 هؤالء احلكام اخلونة الذين باعوا دينهم وأرضهم وخريات بالدهم          ملاذا هذا كله ، ملاذا ال توقفون      ، م باإلرهابيني   مسوهم يف بيا  

 هؤالء احلكام املرتدين مـن محايتـهم الـشرك           متنعون ملاذا ال !!! فجعلوا هؤالء الصليبيني يفعلون ما يشاءون يف بالد اجلزيرة          
ملاذا مل تردعوهم عـن الظلـم        !!!ملاذا مل تأخذوا على أيديهم يف وقوعهم يف نواقض اإلسالم            !!!فضل البقاع   واملشركني يف أ  

كم فيها من الصاحلني والعباد والدعاة      !! كم يف السجون من العلماء وطالب العلم ؟       !!واإلجرام من قتل املوحدين ومطاردم ؟     
 . ى مما ال خيطر على بال إال من وقع يف هذا التعذيب أو شاهدهاملصلحني وما يالقون من أنواع التعذيب واألذ

أيها العلماء أين غريتكم على دينكم ، وعلى الدماء الزكية اليت تسفك ، وعلى التعذيب الذي جيري يف السجون ، أما تتمعـر                       
يزهد يف الدنيا كلها وهو مع ذلك ال فلو قُدر أن رجالً يصوم النهار ويقوم الليل و :(وجوهكم لذلك قال محد بن عتيق رمحه اهللا 

اهللا وأقلهم دينـاً   إىل  يغضب هللا وال يتمعر وجهه وال حيمر فال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر فهذا الرجل من أبغض الناس                    
  ).هوأصحاب الكبائر أحسن عند اهللا من

  . هم ِإلَّا أَن يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِدوما نقَموا ِمن السجون اليوم أيها العلماء قد امتألت خبيار األمة 



 

 

٤٤ 

كيف انعكست اآلية وأصبحتم أيها العلماء يا من تنتسبون للعلم ووضعتم لإلفتاء أذلة للمرتدين والطغاة ارمني أعزة على أولياء 
 ، فتسعون إلرضاء رجل األمن األول ، وصدقوا واهللا فهو رجل أمن              لَهم فَبدلَ الَِّذين ظَلَمواْ قَوالً غَير الَِّذي ِقيلَ       اهللا املؤمنني   

 .الصليبيني األول حيث قام حبمايتهم يف اجلزيرة أشد من محايتهم ألنفسهم يف بالدهم واهللا املستعان 
 املؤمن على الكافرين كاألسد على متعززا على عدوه وخصمه الكافر حيث يكون:  أي  أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين :العالمة الثالثة 

 فأمر اهللا تعاىل نبيه يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم وِبئْس الْمِصري :فريسته كما قال تعاىل 
عاىل  جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم ، كما قال ت: مهنياء بمحلَى الْكُفَّاِر راء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم  

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ      وهذه صفة املؤمنني أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار ، غضوباً عبوساً يف وجهه ، وقال تعاىل                   
  ي قَاِتلُواْ الَِّذين          ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و واْ ِفيكُمِجدِليالْكُفَّاِر و نكُم ملُون  فقوله    ًِغلْظَة واْ ِفيكُمِجدِليو     ليجد :  أي

     يظة الكفار حمبوبة ظني على أعدائهم من الكفار ، فمغاي أن يكونوا غللالكافر منك غلظة يف قتالك له فإن من صفة املؤمنني الكُم
 :الصديقية بسهٍم وافر قال تعاىل بد اهللا مبراغمة عدوه ، فقد أخذ من  له فموافقته فيها من كمال العبودية فمن تعةللرب مطلوب

               ِطئًا يوونَ مطَؤالَ يِبيِل اللِّه وةٌ ِفي سصمخالَ مو بصالَ نأٌ وظَم مهِصيبالَ ي مهِبأَن الً ِإالَّ        ذَِلكين ودع الُونَ ِمننالَ يو ِغيظُ الْكُفَّار
    ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي ِإنَّ اللّه اِلحلٌ صمم ِبِه علَه كُِتب   وغري هذه من اآليات الكـثرية ، قـال  ":    ال تبـدؤوا اليهـود

 بن  ، وعن عبد اهللارواه مسلم من حديث أيب هريرة     " أضيقه  والنصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل          
 .رواه اإلمام أمحد " يا معشر قريش أما والذي نفس حممد بيده لقد جئتكم بالذبح : "  قال أن رسول اهللا عمرو 

 :قـول   يف قصة صلح احلديبية فجعل ميشي إىل جنبه هـو ي   وثب مع أيب جندل      روى اإلمام أمحد أن عمر بن اخلطاب        
أمرنا من خالف كتاب اهللا أن نـضربه         : ( ، وقال جابر    ) ن وإمنا دم أحدهم دم كلب       واصرب أبا جندل فإمنا هم املشرك     ( 

، فانظر إىل هـذه النـصوص   ) وكل من قتل مشركاً فهو على حق   : ( ، قال اإلمام أمحد كما يف مسائل ابن هانئ          ) بالسيف  
العظيم عن هذا املنهج القومي ، ولرمبا تسمع ذلك من أهل العلم فمنهم من يتباكى على قتلـى                  وانظر إىل واقعنا اليوم جتد البعد       

هذا إال لعظم فاجعته يف  الكفار ويشجب ويستنكر ومل يسمع له شجب وال استنكار يف قتل أهل اإلسالم وانتهاك أعراضهم فما           
 وهذا  والكراهية النتصار دين الرسول اخنفاض دين الرسول الكفار وهواا عليه يف املؤمن وهذه غاية النفاق وهي املسرة ب      

، أما اخلطباء   " إن أكثر أميت قراؤها     :" محد وغريه    الذي أخرجه اإلمام أ     بن عمرو     من حديث عبد اهللا    كما قال الرسول    
 خيطب يف كنيسة  أنه قسيسطب يف بالد  احلرمني أموخاصة خطباء احلرمني إال من رحم اهللا منهم فما تدري أن هذا اخلطيب خي

الستنكاره ولرمبا بكائه على جيف عباد الصليب ، وأما احلكام اخلونة الذين يدعون اإلسالم واإلسالم منهم براء فإم                  !!! روما  
حيمون الوحدات الصليبية أشد محاية من مساكنهم ، وخوفهم على الكفرة أشد من خوفهم على أنفسهم ، وقد بان ذلـك يف                      

بة احمليا ، وقد صرح هو  ثر دمعاته بعد ضر   نايف بن عبد العزيز إ    ) ذا الزمان   أبو هلب ه  ( ليق طاغوت آل سعود وزير الداخلية       تع
 أبا فتباً لك يا  هاأَنتم أُوالء تِحبونهم والَ يِحبونكُم مبىن األمن العام أن ضربة احمليا أشد عليه من ضربة األمن العام بعد ضربة 

 .هلب وسترى بإذن اهللا ما يسوؤك 
جنود الطاغوت ، ويا حماة الصليب ، ويا من باع دينه ونفسه بعرٍض من الدنيا أما آن لكم أن تفيقوا من غفلـتكم   وما أنتم يا 

اليت ظهرت وتعلموا مكر أسيادكم بكم ، فتعلنوها مدويةً يف وجوه الطواغيت ليسلم دينكم كما سلم دين السحرة ملا رأوا اآلية            
 ، وحني هددهم بالصلب والتقطيع      آمنا ِبرب هارونَ وموسى    على يدي موسى عليه السالم فقالوا معلنني لطاغوت فرعون          

 .شعرون  فاربؤوا بأنفسكم ال تكونوا حطب جنهم وأنتم ال تفَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا قالوا له 



 

 

٤٥ 

 بالنفس واليد واللسان واملال ، وهذه شعرية عظيمة تدلُّ على أن من قام ا فهو حمـب هللا                  يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللّهِ     :العالمة الرابعة   
أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَـِم   :وقال تعاىل  ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص :قال تعاىل 

     اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين اللّه      أي العمل أفـضل ؟  : وأما األحاديث ففي الصحيحني أن النيب سئل       ، واآليات يف ذلك كثرية
دلين علي عمل يعدل اجلهـاد      :  رسول اهللا فقال     جاء رجل إىل  : وفيهما أيضا عن أيب هريرة  قال        ، ) وجهاد يف سبيله   باهللا   إميانٌ: ( فقال  
ومن يـستطيع  : قال )  ؟ ر وتصوم وال تفطرن تدخل مسجدك فتقوم وال تفت  هل تستطيع  إذا خرج ااهد أ      : ( قال  )  ال أجده   : ( قال    

ن رسـول   أ بن أيب أويف رضي اهللا عنهما        وعن عبدا هللا  ، )  فيكتب له حسنات     طولهإن فرس ااهد ليسنت من      : ( ذلك ؟ قال أبو هريرة      
جاهـدوا املـشركني بـأموالكم       : ( قال  : وعن أنس قال    ،  البخاري   هروا)  حتت ظالل السيوف     ةجلنواعلموا أن ا  : ( قال   اهللا  

 . اإلمام امحد وأهل السنن بسند صحيحهروا) وأنفسكم وألسنتكم 
تطـوع بـه    ام أكثر من حتصر وهلذا كان أفضل ةلسنا ومر باجلهاد وذكر فضائله يف الكتابواأل(  :الم ابن تيميه رمحه اهللا  قال شيخ اإلس  

وهـذا   ..ةلسنكما دل عليه الكتاب وا ،وم التطوع   والص، ومن الصالة التطوع    ، وكان باتفاق العلماء أفضل من احلج والعمرة        ، اإلنسان  
 يف الـدين   فإن نفع اجلهاد عام لفاعلـه ولغـريه  ،مثل ما ورد فيه فهو ظاهر عند االعتبار  ، األعمال وفضلها مل يرد يف ثواب  ،باب واسع   

والتوكل عليه وتـسليم    ،  اهللا تعاىل واإلخالص له      فإنه مشتمل على حمبة   ، ة والظاهرة     لباطن مجيع أنواع العبادات ا    ومشتمل على ، والدنيا  
ما إحدى احلسنيني دائماً    إ بني   القائم به و ،خر  يشتمل عليه عمل آ    االمم  ،ذكر اهللا وسائر أنواع األعمال      النفس واملال له والصرب والزهد و     

ففيه استعمال حمياهم وممام يف غايـة سـعادم يف الـدنيا             ،بد هلم من حميا وممات       إن اخللق ال  ، و  واجلنة   ةما الشهاد إو، النصر والظفر   
 منفعتـهما    لدنيا مـع قلـة    ن من الناس من يرغب يف األعمال الشديدة يف الدين أو ا           فإني أو نقصهما    واآلخرة ويف تركه ذهاب السعادتي    

 وهـي أفـضل   أيسر من كل ميتـة  نفسه حىت يصادفه املوت فموت الشهيد         شديد وقد يرغب يف ترقية     فاجلهاد أنفع فيهما من كل عمل     
 ).امليتات 

فال يردهم عما هم فيه من طاعة اهللا وإقامة احلدود وقتال أعدائه واألمر باملعروف والنـهي     آلِئٍموالَ يخافُونَ لَومةَ  :العالمة اخلامسة 
عن املنكر لومة الالئمني ، وال يردهم عن ذلك راد ، وال يصدهم عنه صاد ، فال يضرهم عذل العاذلني ، وال انبطاح املتعايشني ، ونعـق                           

القاعدين ، وهذه عالمة صحة احملبة فكل محب يأخذه اللوم عن حمبوبه فليس مبحب على احلقيقة                املنهزمني ، وفتاوى املخذلني ، وإرجاف       
 ويف َخِذ الْعفْو وأْمر ِبـالْعرِف وأَعـِرض عـِن الْجـاِهِلني     :  وقال تعاىل فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمشِرِكني       :، قال تعاىل    
 على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وأن ال ننازع وأن نقوم باحلق             بايعنا رسول اهللا    : (  قال    عن عبادة بن الصامت      الصحيحني

 ) .حيثما كنا وال خناف يف اهللا لومة الئم 
من يتِخذُ ِمن دوِن اللِّه أَنداداً يِحبـونهم  َِمن الناِس و : وأختم الكالم بالتحذير من أن تقع أيها املسلم يف احملبة الشركية اليت قال اهللا عنها             

 فأخرب أن من أحب من دون اهللا شيئاً كما يحب اهللا تعاىل فهو ممن اختذ من دون اهللا أنداداً فـإن                  كَحب اللِّه والَِّذين آمنواْ أَشد حبا لِّلّهِ      
تاللَِّه ِإن كُنا لَِفي ضـلَاٍل       :اهللا وبني أندادهم يف احملبة ومل يخلصوها هللا كما قال تعاىل            هذا ند يف احملبة فذم أهل الشرك بأن أشركوا بني           

 ومعلوم أم مل يسووهم برب العاملني على اخللق والرزق وغري ذلك من الربوبية وإمنا سووهم به يف                    ِإذْ نسويكُم ِبرب الْعالَِمني    مِبٍني  
يعدلون به غريه يف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم ، نـسأل اهللا  :  أي ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم يعِدلُونَ : كما يف قوله تعاىل احملبة والتعظيم

يه حممد صـلى  املوىل جل وعال أن يمن علينا بعبودية احملبة واخلوف والرجاء ، وجيعلنا ممن يحبهم ويحبونه وصلى اهللا وسلم على خليله ونب        
 .اهللا عليه وسلم وعلى آله أزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين 



 

 

٤٦ 

  مقاصد اجلهادمقاصد اجلهاد  


    

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
افترض اهللا على عباده املؤمنني، الرباءة من أعدائه الكافرين، وأوجب عليهم بغضهم وعداوم، وأمرهم بالنيل منهم    فقد  

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من                ﴿: وإغاظتهم، فقال سبحانه وتعاىل   
ا لإلعداد، واملقصود من األمر مأمور به، فعلم منه األمر بإرهاب الكافرين سواء كان             اآلية، فجعل اهللا اإلرهاب مقصود     ﴾دوم

 .وهذا داخلٌ يف اآلية بالقياِس اجللي على احلكم املعلَّل بالنصذلك باإلعداد أو باجلهاد أو بغري ذلك، 
ر يقاتلون ويرهبون لعداوم هللا عز وجل، كما يقاتلون  إشارةٌ إىل أنَّ الكفَّا﴾عدو اهللا وعدوكم﴿: ويف قول اهللا عز وجل يف اآلية

                    هللا عـدو هللا، وكل عدو ناصب املسلمني العداوة، بل كلُّ كافٍر عدوا على من يم مقصورم املؤمنني، فليس األمر بإرهالعداو
 .لنا، وكلُّ أولئك مأمور بإرهام واإلعداد لذلك مبنطوق اآلية

 الكفَّار مطلوب أصالً لكفرهم، ولعداوم األصلية للمؤمنني، اليت هي مقتضى إميان املؤمنني وكفر الكافرين،               فالسعي يف إرهاب  
الَّذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والَّذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيد الـشيطان كـان                     ﴿

 يف سبيل اهللا وكون الكافرين يقاتلون يف سبيل الطاغوت، أُمر أولياء الرمحن بقتـال أوليـاء                 ، فلكون املؤمنني يقاتلون   ﴾ضعيفًا
 .الشيطان

                   م كما هي مطلوبةٌ باللسان والقلب، مطلوبةٌ بالعمل، وذروة سنام العمل اجلهاد يف سبيل اهللا، وأشدوالرباءة من الكفَّار وعداو
 . وتلتقي الصفوفتسل السيوفما تكون الرباءة واملعاداة أن 

كما أنَّ إرهاب الكافرين يطلب لدفعهم وكف بأسهم، ومن الغزوات اليت أُريد ا إرهاب األعداء وختويفهم لكـف بأسـهم                    
 .وشرهم غزوة العسرة
يف  أن يكف بأس الكافرين ويكسر حدهم وشوكتهم ومهَّتـهم            إىل محراء األسد بعد أحٍد، أراد به         وكذلك خروج النيب    

 اآلية، قالت عائشة كما يف      ﴾الَّذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح        ﴿: قتال املسلمني، ويف ذلك نزل قوله تعاىل      
من يـذهب  ": ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه املشركون، خاف أن يرجعوا، قال     اهللا   ملا أصاب رسولَ  : صحيح البخاري 

 .، فذكرت احلديث فانتدب منهم سبعون رجالً"يف إثرهم
وكما أُمرنا بإرهاب الكفَّار وختويفهم وكان ذلك من مقاصد اجلهاد، فقد أمرنا بالنيل من الكفَّار بالفعل، نيالً حسيا بقتلـهم                    

 .وقتاهلم وسيب نسائهم وغنيمة أمواهلم، ونيالً معنويا بإغاظتهم وإرهام، وإهانتهم وإذالهلم
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عـن         ﴿: فقال اهللا يف حمكم الترتيل    

نفسه ذلك بأنهم ال يصيبهم ظمأٌ وال نصب وال خممصةٌ يف سبيل اهللا وال يطئون موطئًا يغيظ الكفَّار وال ينالون من عدو نيالً إالَّ             
أجر احملسننيكُتب هلم به عملٌ صاحلٌ إنَّ اهللا ال يضيع ﴾ 

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد   الشيخ:كتبه و
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 يكتب به -وهذا من النيل املعنوي–فبين أنَّ كلَّ نيٍل يناله املؤمنون من العدو يكتب به عملٌ صاحلٌ، وأنَّ كل موطٍئ يغيظ الكفَّار 
إغاظـةٌ   يف غزوام وجهاده، فكل ما كان فيه نيلٌ من الكافرين أو عملٌ صاحلٌ، وجعل ذلك دافعا وحمرضا للخروج مع النيب      

 .فهو مأمور به
، وقوله  "وجعل الذلَّة والصغار على من خالف أمري       : "ومن النيل من الكافرين إنفاذُ ما حكم اهللا به عليهم على لسان نبيه              

، فأمر جبهادهم وبالغلظة عليهم ولو بال جهاد كمـا هـو ظـاهر    ﴾يا أيها النيب جاهد الكفَّار واملنافقني واغلظ عليهم ﴿: تعاىل
 .﴾قاتلوا الذين يلونكم من الكفَّار وليجدوا فيكم غلظةً﴿: العطف، أو بالغلظة عليهم يف اجلهاد كما قال تعاىل

 ملا بلغه مجـع قـريٍش   ويف البخاري من حديث املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم يزيد أحدمها على صاحبه أن رسول اهللا              
وا أيها الناس علي، أترون أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن أشري: "واألحابيش له حني خرج قاصدا العمرة قال

           ا     "ا من املشركني وإال تركناهم حمروبني     يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان اهللا عز وجل قد قطع عينفجعل طريف األمر مقصود ،
هم ما نال، وأن يتركهم حمروبني إن مل يأتوه، وكالمهـا           أن يقطع منهم عينا وينال منهم فإن أتوه أتوه وقد نال من           : له ومطلوبا 

  .مقصد شرعي صحيح قصده رسول اهللا 
ومن صور النيل من الكافرين، إذالهلم وإهانتهم، كما فرض اهللا عليهم اجلزيةَ وهي صغار بذاا، وفرض معها أن يعطوها عن يٍد              

جيعل لقتاهلم غايةً ينتهي إليها دون اجلزية، فما مل يعطوا اجلزية أو يسلموا             وهم صاغرون، تأكيدا لذلك الصغار وزيادةً فيه، ومل         
فقتاهلم واجب. 

ال تبدءوا أهل الكتاب بالسالم، وإذا لقيتموهم يف طريق         " يف أهل الذمة من الكافرين فضالً عمن ال ذمة له،            ومنها قول النيب    
 .هلم يف الدنيا، وحنو ذلك من أحكام إهانتهم وإذال"فاضطروهم إىل أضيقه
قتلُ املقاتلة منهم، وهم كل من محل السالح، وهذا يكون يف قتاهلم ابتداًء ويف عقوبة ناقضي العهد منهم              : ومن صور النيل منهم   

فإذا لقيـتم  ﴿:   يف بين قريظة، واإلثخان فيهم بالقتل يف املعارك كما أمر اهللا عز وجل     ولو وقع ذلك بال قتاٍل كما فعل النيب         
 .﴾ كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداًء حتى تضع احلرب أوزارهاالذين

سيب النساء والذراري، فيكونون رقيقًا مسلوبةً حريتهم، وتستباح أعراض نسائهم بغري مهـٍر وال              : ومن صور النيل منهم أيضا    
 .له علي بن أيب طالٍب رضي اهللا عنه حني امتنع من سيب نساء أهل القبلة من البغاةرضى، ولذا أمجعت األمة على ما فع

غنيمة أمواِلهم واستباحتها وقسمتها بني املسلمني، وكذلك كل ما يدخل يف هذا الباب مـن إتـالف                 : ومن صور النيل منهم   
 .د يف املقال القادم بإذن اهللازروعهم وأمواهلم، ومن حماصرم وقطع الطريق على قوافلهم، وغري ذلك مما يفر

وهذا احلكم من فرض اجلهاد للنيل من الكافرين وإرهام وإذالهلم ال يشكل على من يعرف حقيقة العداوة الواجبة بني املؤمنني                    
 اهللا فـرض  والكفَّار، فهي أعظم العداوات على اإلطالق، والعداوة إذا اشتدت مل تقف دون القتال، فال يمكن أن يعلم أحد أنَّ               

معاداة الكافرين وقطع املواالة بينهم قطعا تاما، مثَّ يشكل عليه أن يقاتلهم بعد ذلك، بل إنَّ من وجد يف قلبـه حقيقـة بغـض          
 .الكافرين مل ميلك نفسه عن قتاهلم، ومل مينع مانع أو يصده صاد عن منازلتهم وحماربتهم

 وأدلَّةُ ذلك إن شاء قتل الكافر والتقرب إىل اهللا بدمه،  : نُ أنَّ مما جيوز القتال والقتل ألجله      وسيأيت يف املقاصد اخلاصة بإذن اهللا بيا      
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعنياهللا تعاىل ، 
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سرية القدس
ُ َّ

سرية القدس
ُ َّ

  
                                                              

  ــرب ــتفِت اخلُـ ــدمام واسـ ــائِل الـ  سـ
ــاِحها  ــوٍد زأرت يف ســ ــن أســ  عــ
    جلــب عــن ســرايا القــدِس جــيش 
 آيــــةٌ كانــــت لكــــم يف فئــــٍة
ــصت   ــا أُرخـ ــم مـ ــوا أرواحهـ  محلـ

ــصدوا  ــنتر (قـ ــروليم ِسـ ــع) ِبتـ  مـ
ــوا  ــدم وانطلقـــ ــوا ِعـــ  قتلـــ
ــتةً  ــوا ســـ ــديني أوفـــ  وجبنـــ

ــروب(و ــهم ) أبيكــ ــسلها عنــ  فــ
 ا القتلـــى ـــا وانتـــصروا  ثلّثـــو

ــا    ــالوا ال جنـ ــافر قـ ــوا الكـ  إن لقـ
 ــسلم ــوا املـ ــف أو لقـ ــالوا ال ختـ   قـ

ــةً (مثَّ زاروا  ــنهم)  واحــــ  لكــــ
ــع    ــت ومـ ــد الطواغيـ ــوا جنـ  قتلـ

  بكـــشمري لنـــا وشـــفا جرحـــاً 
ــرزوا    ــا غـ ــاِن علجـ ــن الطِّليـ  ومـ
 ــاؤوهم ــسكرا جــــ  مثَّ ردوا عــــ
 قتلـــوا مـــن قتلـــوا واغتـــسلوا   
وافتـــدوا عـــن كـــل عـــضٍو منـــهم 
ــسورةٍ   ــن قـ ــدمام عـ ــألوا الـ  واسـ

ــا   ــه ي ــهاجٍ  (إي ــن س ــر ب ــد) من  لق
ــا    ــز كمـ ــد والعـ ــرف التوحيـ  عـ
 جــــسد كــــالطوِد يف منظــــره  
 لــــني القلــــب علــــى إخوانــــه
 فـــسالما لـــك مـــن قلـــِب أخٍ   
ــإذن اهللا يف   ــاك بــ ــوف نلقــ  ســ

 

   ــر ــيل اخلَبـ ــها تفاصـ ــتمع منـ  واسـ
ــر      ــِث الزِئ ــةُ اللي ــت وثب ــف كان  كي

ــةٌ ــه أربعـ ــم! كلُّـ ــا هـ ــشرمـ   بـ
ــدكر؟   ــن مـ ــل مـ ــزم اآلالف هـ  ـ
ــر   ــٍد حمتقَــ ــيٍص أو زهيــ  يف رخــ

ــِر ــِع الفجـ ــسفَر مطلـ ــفاِر الـ  ، وإسـ
   ـــرجي وعلـــى آثـــارهم علـــج 
ــدحر  ــر انـ ــوى الكفـ ــٍني لقـ  يف كمـ
 ومـــدير املـــاِل فيهـــا إذ نحـــر   
مـــن ذوي التثليـــِث بالـــسيف األغـــر 
ــر   ــسانٌ كَفَـ ــيوِف اهللا إنـ ــن سـ  مـ
  ــر ــش اخلطـ ــك ال ختـ ــن إخوانـ  حنـ

ــاين غ ــر (ادروهـــا وهـــي بالقـ  ) بحـ
ــر  ــحاب اهلَمـ ــاش أصـ ــاملي الرشـ  حـ
ــر    ــاِد البقَـ ــدوِس عبـ ــلُ اهلنـ   مقتـ
ــانفجر   ــه فـ ــرأس منـ ــةً يف الـ  طلقـ
ــهِمر    ــٍي منــ ــاراٍت ورمــ  بانفجــ
ــِري كـــالنهر    ــدم الكفَّـــار جيـ  بـ
 عـــضو علـــٍج أرســـلوه لـــسقَر   
 ــِسر ــا ِبـ ــه فيهـ ــا يومـ ــا مـ  زارهـ
ـ    ــرِب النِمـ ــك يف احل ــن دوِن ــان م  رك

ــور  ــِت اخلَـ ــد الطَّواغيـ ــت جنـ  عرفـ
 وفــــؤاد صــــغر اخلُــــرب اخلَبــــر
 وعلـــى الكفَّـــار قـــاٍس بـــل حجـــر
 جبــــواِر اهللا فــــانعم يــــا نِمــــر
 مقعــــد عنــــد مليــــك مقتــــِدر
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يد ، ومنـها    وردت أسئلة فقهية حول أحكام اجلهاد منها ما وصل عرب الرب          
وبعد املداولة بني اللجنة الشرعية أحيل هـذا الـسؤال إىل          ما كُتب يف األنترنت     

الشيخ عبداهللا الرشيد حفظه اهللا على أنه سيأيت مزيد بياٍن وإيضاح يف احللقـات              
الدورية للعالقات الدولية يف اإلسالم واليت تصدر يف مركز الدراسات والبحوث           

  :راين حفظه اهللا فإىل نص الفتوىالزهآل شويل فارس اإلسالمية من تأليف الشيخ 
 :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

األخ الكرمي عبد اهللا حجازي، وصل سؤالك وصلك اهللا حبفظه وتأييده، تسأل عن ترددك مع جمموعة من الشباب املـسلم             
 جزيرة العرب للجهاد فيها، وبينت أنكم اختلفتم فمن رأى تقدمي اجلزيـرة             بني اجلهاد يف بلدكم الَّذي أنتم فيه، أو اخلروج إىل         

، ومزيد فضل اجلزيرة وخصائصها الشرعية، إضافة إىل وجود الرايـة           "أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    : "ذهب إىل حديث  
قاتلوا ﴿: لَّذي أنتم فيه ذهب إىل قوله تعاىل      الواضحة وسبق ااهدين يف اجلزيرة باإلعداد والبدء بالقتال، ومن رأى تقدمي البلد ا            

: ، مع وجود العدو املتربص واملصاحل الصليبية األمريكية وغريها، والـسؤال          ﴾الَّذين يلونكم من الكفَّار وليجدوا فيكم غلظةً      
 أيهما أوىل اجلهاد يف اجلزيرة أم يف بلدكم، وهل تأمثون بترككم اجلهاد يف اجلزيرة أم ال؟ 

 .جعل يف شباب املسلمني أمثالكم، أسأل اهللا أن يرزقكم اهلداية والسداد، ويوفقكم للعلم والعمل واجلهادالَّذي  فاحلمد هللا
يا أيها الَّذين آمنوا قاتلوا الَّذين يلونكم من الكفَّار وليجـدوا    ﴿:  الَّذي سألت عنه، هو قول اهللا تعاىل       واألصلُ يف الباب  

؛ ﴾قاتلوا الَّذين يلونكم من الكفَّار    ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل   : ، قال الشافعي رمحه اهللا    ﴾ع املتقني فيكم غلظةً واعلموا أنَّ اهللا م     
ففرض اهللا جهاد املشركني، مثَّ أبان من الَّذين نبدأ جبهادهم من املشركني، فأعلَم أنهم الَّذين يلون املسلمني، وكان معقـوالً يف                     

دجاههم إذا قووا على جهادهم وجهاد غريهم كانوا على جهاد من فرض جهادهم أنَّ أوالهم بأن يا، ألنم من املسلمني دارهأقرب 
 .قرب منهم أقوى، وكان من قرب أوىل أن يجاهد؛ لقربه من عورات املسلمني؛ فإنَّ نكاية من قرب أكثر من نكايِة من بعد

 سأل ربيعة عن سبب بداءم م وتقـدميهم   الرومرجالً منوذكر الواقدي عن ربيعة بن عامر يف أول قتال الروم، أن         
يا أيها الَّذين    ﴿: قال اهللا تعاىل   ، وإن اهللا تعاىل أمرنا يف كتابه بذلك       ، بدأنا بكم ألنكم أقرب إلينا من الفرس        : على الفرس فقال  

 .﴾ مع املتقنيآمنوا قاتلوا الَّذين يلونكم من الكفَّار وليجدوا فيكم غلظةً واعلموا أنَّ اهللا
أنهـم يبـدؤون بـاألقرب    : وعلى هذا سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغالب من قتاله، وسرية أصحابه من بعده               

فاألقرب من الكفَّار، وهو األصح من جهة سياسة احلرِب والنظر فيه، إذ ال ميكنه أن يدخل بلدا يقاتل فيه عدوا قبل وجهه، وقد         
 .لفه بينه وبني املسلمنيترك عدوا خ

وهذا هو األصل يف جهاد الكفَّار، وكانت من النيب صلى اهللا عليه وسلم حوادث قاتلَ فيها العدو األبعد، فغزا الـنيب                      
صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك قبل فتح الطائف وقتال هوازن وثقيف وأهل تلك البالد، وغزا بين املصطلق ودوم عدو أقرب                     

 .ا بلغه أنَّ احلارث بن أيب ضرار والد جويرية رضي اهللا عنها جيمع لهمنهم ملَّ

  فاسألوا أهلفاسألوا أهل
  الذكرالذكر
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واألمر يف هذا وهذا يرجع إىل نظِر ااهدين يف سياسة احلرب، فقد يقدم األنكى ألمن شره، وقد يقدم األسهل نيالً إذا       
 .أُمن األنكى للتقوي به على غريه

، أما األقرب إىل طائفٍة من املسلمني وهو بعيد عن           من مجيعهم   املسلمني قبل األبعد   يع مج وهذا كُلُّه يف قتاِل األقرِب إىل      
 فيمـا   ملدلول اآليةفهذا ليس مبطابٍقطائفٍة أُخرى، كقتال العدو يف أفغانستان مع وجود عدو أقرب يف بالد العرب وحنو ذلك،              

 يشمل كلَّ من يلي املسلمني مجيعهم أو        ﴾كفَّار وليجدوا فيكم غلظة   قاتلوا الَّذين يلونكم من ال    ﴿: ، فإنَّ قوله  يظهر واهللا أعلم  
طائفةً منهم لعموم الضمري يف قوله يلونكم العائد على املخاطبني وهم الذين آمنوا، فال يقال إنَّ من قاتل عدوا يلي املـسلمني يف     

قاتلوا الَّذين يلونكم من ﴿: مدلول اآلية، بل قوله تعاىلمشارق بالدهم، وترك عدوا أقرب إىل بلده الَّذي هو منه؛ إنه قد خالف 
 .، وهذا ألنَّ املسلمني يد واحدةٌ على من سواهم يشمل كلَّ من كان يلي طائفةً من املسلمني وإن بعد عن طائفٍة﴾الكفَّار

           م، وقال األوزاعي وسعيد بن عبد إالَّ أنَّ بعض السلف أجرى حكم اآليِة يف قتال كلِّ طائفة من املسلمني الكفَّار الذين يلو
 .يرابط كلُّ قوٍم ما يليهم من مساحلهم وحصوم: العزيز

إنَّ عبد اهللا بن املبارك خرج من املصيصة إىل الشام ليقاتل الروم لفضل قتال الروم، غضب رمحـه اهللا                   وملا قيل لإلمام أمحد     
 وقد قـال اهللا  ؟يستقيم هذا وجييء إىل ها هنا أفيكون هذا أو        ، عنده و يترك العد  ! ما هذا القول   يسبحان اهللا ما أدر   : تعاىل وقال 

 .ملوا على هذا مل جياهد الترك أحد علو أن أهل خراسان كلهم ،﴾قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴿ تعاىل
ائفة أُخـرى، أو    وسواء قلنا بشمول اآلية للصورة الثانية، وهي العدو الذي يلي طائفة من املسلمني وغريه أقرب منه إىل ط                 

بأنها ال تشملها، فاملعىن صحيح إن كان خروج املسلمني من بعض الثغور يخلي بعضا آخر من الثغور، على ما قال اإلمام أمحد                    
 .حني أنكر على ابن املبارك رمحهما اهللا

لوم، مما خيتلف بـاختالف     وهذه الصورة الثانية مما قيل بدخوله يف مدلول اآلية، وهي قتال كل طائفة من املسلمني من ي                
ميادين اجلهاد وجبهاته، فإن ازدادت احلاجةُ إىل رجٍل بعينه، أو جيٍش من اجليوش وحنو ذلك يف بلد من البالد، واستغين عنه يف                      

ملا رأى حاجة بلٍد أُخرى، فإنه ينتقل إليها، ولذا نقل الصديق خالد بن الوليد رضي اهللا عنهما من العراق إىل الشام ليقاتل الروم                   
 .املسلمني إليه هنالك

وختتلف ميادين اجلهاد يف اتساعها للمجاهدين، واحتماهلا ألعداد كبرية منهم، كما ختتلف يف احلاجة إىل املُقاتلني عامةً، أو                  
 من النـاس، إمـا   بعض ذوي اخلربات خبصوِصهم، وختتلف بإمكانية القتال فيها، فمنها ما ال يستطيع القتالَ فيه إالَّ فئةٌ حمدودة             

 .لظروٍف خاصٍة بالبلد، وإما للحاجة إىل البداية يف اإلعداد وتأسيس اجلهاد مما ال يستطيعه كل أحد
فمن أراد اجلهاد ويف بلده الَّذي هو فيه عدو، فإما أن يستطيع القتال يف بعض اجلبهات وال يستطيع يف بعضها اآلخر،                      

 .أو غري هذا السبب، فالواجب عليه اجلهاد الَّذي يستطيعه يف املكان الَّذي يستطيعهلعدم القدرة على بلوغ امليدان 
وقد يكون اجلهاد يف بعض جبهاته أكثر حاجةً إليه منه يف جبهٍة أُخرى فالواجب عليه إعانةُ ااهدين املُحتاجني إليـه                     

 .الَّذين ينفعهم وصولُه إليهم وجهاده معهم
اجلبهات قائما على سوِقِه، وبعض اجلبهات حتتاج إليه يف اإلعداد وتأسيس اجلبهـة وبنـاء   وقد يكون اجلهاد يف بعض       

 .اجلماعة املسلمة ااهدة يف سبيل اهللا، فالواجب عليه إن قدر أن يعمل على إنشاء جبهٍة تقاتل أعداء اهللا
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دو السترتافه وإاكه، وهو األسـاس      وقد ذهب عدد من قادة ااهدين يف هذا العصر إىل توسيع ميدان احلرب مع الع               
الَّذي تقوم عليه حرب العصابات، فتكون املصلحة لو استوت البالد يف احلاجة أو عدمها أن يوسع ميدان احلرب، ولو بأن يترك               

 .البلد الَّذي هو فيه إن كان فيه جهاد ليقيم جبهة جهاٍد يف بلٍد آخر
ا فهمت من كالمه ليس فيها حركة جهادية قائمة، مع إمكان اإلعداد لتأسيس             ؛ فإنَّ بلده فيم   وأما حال األخ السائل    

حركٍة فيها، وزاد على هذا أنَّ العدو فيها متربص باملسلمني وله شوكةٌ وظهور فيها، فمثل هذه البالد ينبغي املبادرة باجلهاد فيها، 
ع ما تقدم من املصلحة يف تكثري ميادين اجلهاد لتكـون بـالد األخ        وهي أحوج من كثٍري من البالد اليت قام فيها علم اجلهاد، م           

 .السائل ميدانا من امليادين، وهذا كلُّه مع األصل الشرعي من قتال من يليه من الكفَّار وعدم إخالء ثغوِر املسلمني من ااهدين
أو قتال املرتدين أو جيمعوا بينهما يف القتال، فكلُّ         وإلخواننا يف البلد الَّذي هم فيه أن يبدؤوا بقتال الصليبيني يف بلدهم              

ذلك واجب مشروع، واألوىل بالتقدِمي ما كان أصلح وأنفع يف اجلهاد مع التزاِم جهاِد كال الطائفتني، وإن أُخـرت إحـدامها                     
فهذه : (ين كما ذكر األخ السائل يف قوله       فليس فيه اختصاص جبهاد املرتد     ﴾قاتلوا الَّذين يلونكم  ﴿: للمصلحة، وأما قوله تعاىل   

، بل هو يف قتال القريب أصليا كان أو مرتدا، ولـو            )اآلية توجب قتال من يلينا من املرتدين من طواغيت احلكم ومن شايعهم           
 .استوى األصلي واملرتد يف النكاية والضرر، فاألوىل تقدمي األقرب منهما ال األغلظ كفرا بظاهر اآلية

ي األخ السائل والثلة املُباركةَ معه سدد اهللا خطاهم باملُبادرة إىل الطاعة يف غري تعجٍل يفسد العمل، واألنـاة يف                    وأُوص 
التخطيط واإلعداد دون تأخٍري يف أداء ما أوجب اهللا، وال تأخذكم يف الكافرين هوادةٌ، واحذروا دماء املـسلمني، والتوسـع يف     

 .التأويل بالشبهات
 كوا بالتوحيـد والكفـر                وأمروا عليكم أحدكم وأطيعوه فيما يأمركم، واحذروا االختالف والتنازع والفُرقة، ومتـس

 .بالطاغوت فإنه رأس األمر، اعلموه علما واعملوا به عمالً وجهادا
           باح من الدماء وما حيرم، حتعلـى   واحرصوا على العلم الشرعي وتعلم التوحيد، وفقه اجلهاد ومعرفة ما ي هـشبى ال ي

أحدكم بالورع البارد يف الدماء اليت أُمر بإراقتها، وال يتوسع أحد بالتأويل الفاسد يف الدماء اليت أُمر بصيانتها، وسأكتب إن شاء 
 .اهللا شيئًا من الوصايا املهمة للمجاهدين وقادم تتضمن بيان هذا وأمور تشاكله

ا يعرف من السرية النبوية وسري اخللفاء الراشدين وقادة املسلمني، ومما كتبه ااهدون أو   وال تهملوا العلم العسكري، مم     
يكتبونه كموسوعة اجلهاد ونشرة معسكر البتار، ومما كتبه غريهم من الكتاب املسلمني أو من الكفَّار مما يستفاد منـه العلـم                     

الدنيوي العسكري. 
لكم شأنكم كلَّه، وأن ال يِكلَكم إىل أنفسكم طرفة عٍني وال أقلَّ مـن ذلـك، وأن              أسأل اهللا بعزته وقدرته أن يصلح        

 .يهديكم ويسددكم وحيفظكم من بني أيديكم ومن خلفكم وعن أميانكم وعن مشائلكم، وأعيذكم بعظمته أن تغتالوا من حتتكم
 عبد اهللا بن ناصر الرشيد

 ين وأربعمائة وألفاالثنني الثاين عشر من ربيع الثاين عام مخسة وعشر
  
 



 

 

٥٢ 

  
   



 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب   )الثامنة احللقة  (                                                     

حممد بن  اإلمام القدوة الشهيد أبو بكر      : ( وصف الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء النابلسي رمحه اهللا بقوله             
 ... امحد بن سهل الرملي ويعرف بابن النابلسي 

 :كان يقول وهو يسلخ: قال أبو ذر احلافظ سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة مسعت الدارقطين يذكره ويبكي ويقول
 ًطُوراساِب مِفي الِْكت كَانَ ذَِلك   .  

أقام جوهر القائد أليب متيم صاحب مصر : الفرج بن اجلوزي قال أبو : ( وذكر أنه رمحه اهللا هرب مرات من العبيدية قال
إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي يف الروم : بلغنا أنك قلت:  النابلسي وكان يرتل األكواخ فقال له رأبا بك 

شر فيكم إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعه وأن يرمي العا     : ما قلت هذا بل قلت    : سهما وفينا تسعة قال   
تويف : أيضاً فإنكم غريمت امللة وقتلتم الصاحلني وادعيتم نور اإلهلية فشهره مث ضربه مث أمر يهودياً فسلخه قال ابن األكفاين                  

العبد الصاحل الزاهد أبو بكر بن النابلسي كان يرى قتال املغاربة هرب من الرملة إىل دمشق فأخذه متوليها أبو حممـود                     
أنت القائل لو أن معي عشرة أسهم وذكر القـصة          : خشب وأرسله إىل مصر فلما وصل قالوا      الكتامي وجعله يف قفص     

 سلخ من مفرق رأسه حىت بلـغ  رأخربين الثقة أن أبا بك: فسلخ وحشي تبناً وصلب قال معمر بن أمحد بن زياد الصويف    
لبه فقضى عليه وأخربين الثقة أنـه  الوجه فكان يذكر اهللا ويصرب حىت بلغ الصدر فرمحه السالّخ فوكزه بالسكني موضع ق   

كان إماماً يف احلديث والفقه صائم الدهر كبري الصولة عند العامة واخلاصة وملا سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن            
فغلب املغريب بالشام وأظهر املذهب الرديء وأبطل التراويح والضحى وأمر بالقنوت يف الظهر وقتل النابلسي سنة ثالث                 

احلمد هللا على سـالمتك     : قال شريف ممن يعانده ملا قدم مصر      : الً رئيس الرملة فهرب فأُخذَ من دمشق وقيل       وكان نبي 
ال يوصف ما قَلَب هؤالء العبيدية الدين ظهراً        ) : القائل الذهيب   : ( احلمد هللا على سالمة ديين وسالمة دنياك قلت         : قال

 رأنه رأى يف النوم أبا بك     : بوا الصحابة حكى ابن السعساع املصري     لبطن واستولوا على املغرب مث على مصر والشام وس        
 :ما فعل اهللا بك فقال: بن النابلسي بعدما صلب وهو يف أحسن هيئة فقال

 حبــاين مــالكي بــدوام عــز  
 وقـــربين وأدنـــاين إليـــه

 

 وواعـدين بقـرب االنتـصار      
 وقال انعم بعـيش يف جـواري      
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   خالد البغداديخالد البغدادي

 

 فواز بن محمد النشمي: بقلم 
 

أبو أيـوب   ،  خالد بن ابراهيم حممود البغدادي      
التقي النقي العابد الورع ، من الذين خـالط          ... النجدي

 حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على       –اإلميان بشاشة قلوم    
  .–اهللا أحداً 

كان من عائلة ثرية ، وعاش حياة الرغد منذ صغره ، وأدى         
قومي حـىت أراد    الترف الزائد إىل االحنراف عن الطريق ال      به  

 .اهللا به خرياً
يف : حدثين عن قصة التزامه وسلوكه طريق اجلهاد قـائالً          

أحد أيام شهر رمضان املبارك وحتديداً قبل التزامي بـثالث     
سنوات كنت عائداً مع اثنني من إخويت من أحد جمـالس           

كنت أفكر : ، يقول الغفلة والضياع ، وكان الوقت سحراً   
يف حايل ، وكيف سأعمل إذا وافتين املنية ؟ وكيف سأقابل           

مل ال أتوب ؟    : ي  ريب ذه الذنوب العظام ، وقلت يف نفس       
وبينما أنا منغمس يف هذا التفكري وإذا يب أمسع         ماذا أنتظر ؟    

 كنسمٍة رقراقة ينـساب إىل أذين       تكبري يف السماء  صوت  
 وكان له وقع رائع على نفسي       ويفتح مغاليق قليب ووجداين   

     عليها ، ومر التوبة وعزمت ت يب عدة أيام حتسنت ، قررت
فيها حاليت ، ولكن هيهات أن يدعين أصدقاء السوء ، فقد           

     خبيلهم ورجلهم حىت ع إىل حـايل األول     أجلبوا علي دت
وأشد منه ، حىت دخلت السجن يف إحدى القضايا والزال          

غيب عن خميليت ، حىت من اهللا علي        صوت ذلك األذان ال ي    
باالستقامة على طريقه ، فلما عرفت الطريق توجهت لطلب 

 .العلم الشرعي ألنه من أعظم املثبتات على هذا الطريق 

لبثت فترةً أطلب العلم حىت بصرين اهللا عز وجل وهداين إىل    
واقع أميت املرير ، وأن اجلهاد يف هذا الزمان فرض عـني ،             

إلعداد له فرض عني ، توكلت على اهللا وحزمت         وكذلك ا 
حقائيب وانطلقت حىت وصلت إىل أرض األسـود ومنبـع          

أفغانستان ، وكان ذلك قبل الثالثاء املبارك حبوايل : الرجال 
 .سنة ونصف 

وتدربت يف أفغانستان على كثري من األسلحة املختلفـة ،          
كنت وحصلت يل الكثري من املواقف العجيبة ، ومنها أنين          

كل يوم يف فترة العصر أستمع ألحد األشرطة اليت حتكـي           
سرية احلبيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويف أحد األيـام          
وبينما أنا أستمع غفوت قليالً وإذا يب أحس براحة وسعادة          
حىت كأن روحي خرجت من جسدي وارتفعت يف السماء         

ادة الدنيا كثرياً جداً ، مث استيقظت وأنـا يف قمـة الـسع            
والشريطُ مستمر يف احلديث ، فتعجبت كثرياً واحترت يف         

 .أهو رؤيا أم ماذا ؟ : هذا الذي مر يب 
ويف مرة من املرات خرجت من أفغانستان لبعض األعمال         

 ، ولبثـت يف     ةاكـستاني كومة الب فوقعت يف األسر عند احل    
السجن فترة عانيت فيها من سوء املعاملة كثرياً حىت يـسر           

 . يل من أخرجين من ذلك السجن اهللا
مث بعد ذلك دخلت إىل أفغانستان مرةً أخرى وانطلقت بعد      
         ذلك نريان احلملة الصليبية اجلديدة على بالد املسلمني ومن
اهللا علي باملشاركة يف الدفاع عن دولة اإلسالم حىت حدثت    

نسحابات فخرجت عن طريق إيران ووقعت يف األسـر         اال
 مث خرجت من عندهم وتنقلت بني عدة        عند الروافض فترة  

 



 

 

٥٤ 

 حىت وصلت إىل اجلزيرة     – أظن أنه أُِسر يف أحدها       –دول  
 .بعد معاناة طويلة وهللا احلمد 

 بعد عوديت   –ويف أحد األيام وبينما أنا خارج من املسجد         
 وإذا بسيارتني فيهما أشخاص –من أفغانستان بفترة وجيزة 

ي ، ونزل أحـدهم     تظهر عليهم عالمات الذنوب واملعاص    
: نعم ، فقـال  : أنت خالد البغدادي ؟ قلت له     : وقال يل   

، مث أكمـل   معك الضابط فالن الفالين من وزارة الداخلية    
أنت مطلوب لدينا ، واألمر بسيط جداً ، وإن شاء          : قائالً  

 !!اهللا مخس دقائق مث تعود لبيتك 
 ،  وكعادم قاتلهم اهللا  : حيدثين أبو أيوب ضاحكاً ويقول      

استمرت هذه اخلمس دقائق مخسةَ شهور تعرضت فيهـا         
 .للتعذيب واإلهانة وال حول وال قوة إال باهللا 

وخرج أبو أيوب بعد ذلك من السجن ، وقرر االلتحـاق           
 .بركب الطليعة الذين أعلنوا اجلهاد يف بالد احلرمني 

مواقفه الطريفة  : كان من صفات أخينا أيب أيوب رمحه اهللا         
 حيدث إخوانه ا ليدخل عليهم السرور ، وأخالقه  اليت كان 

العالية ومسته احلسن والوقار والنور املنبعث من قـسمات         
ذلك الوجه وقد الحظ هذه الصفات كل من عرفـه مـن     

 .إخوانه رمحه اهللا 
نين أذكر أنه كان    اهللا خاشعاً يف صالته ، حىت إ      كان رمحه   

، وكان حيـث    ميكث يف ركعيت النافلة عشر دقائق تقريباً        
إخوانه على تدبر سورة الفاحتة أثناء الصالة ، وكان يوقظهم 

 .لصالة الليل وحيثهم عليها
وكنت أذهب معه لقضاء بعض األعمال وكان يف كل مرة          

حدثين حبديث حتفظـه    : عندما نكون يف السيارة يقول يل       
من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأحدثـه ،            

ا حتفظ من كتاب اهللا عز وجل ، فأقرأ ، مث           أقرأ مم : فيقول  
عندما أنتهي ؛ حيدثين حبديث من أحاديث رسول اهللا صلى          

اهللا عليه وسلم مث يقرأ من كتاب اهللا عز وجل وكان صوته            
مجيالً يف قراءة القرآن ، وكان يفعل هذا الشيء مع كل من        

 .يرافقه يف السيارة 
وقات يف طاعـة اهللا     البد أن نستغل األ   : كان حيدثين قائالً    

ويف ذكره ، وكان ينظّم لإلخوان بعض الدروس العلمية يف          
العقيدة والفقه ، وكان ذلك بعد الفجر وبعد العصر وقبل          

 .النوم 
كان رمحه اهللا يحب الصدقة كثرياً وال ميـر بـه يـوم إال         
ويتصدق على الفقراء ، واستمر على هذه احلالة من الذكر          

 إىل اهللا بالعبادات والنوافل حـىت       وتعليم اإلخوان والتقرب  
أتت عمليات شرق الرياض املباركة وكان أحـد جنومهـا    
اللذين اصطفاهم اهللا عز وجل ، نسأل اهللا أن يتقبلـهم يف            

 .الشهداء وأن يلحقنا م غري خزايا وال مفتونني 
كان يف يوم العملية يف فترة الغداء يقول إلخوانه املشاركني          

ا أدعوكم للعشاء عندي هذه الليلـة يف        أن: معه يف العملية    
 .اجلنة إن شاء اهللا 

وكان دائماً يرى الرؤى العجيبة اليت حدثين بأحدها مشترطاً 
 رأيـت أنـين     (: علي عدم ذكرها إال بعد مقتله ، يقول         

دخلت اجلنة ورأيت مجاهلا وزينتها ورأيت مرتيل فيهـا ،          
 أخرب  أنيا رب أريد    : وكنت أخاطب اهللا عز وجل وأقول       

ذهبت ألحد كبـار    :  ، ويقول    )الناس أين من أهل اجلنة      
 .هذا الرجل مستجاب الدعوة : املعبرين فقال يل 

رمحك اهللا يا أبا أيوب وأسكنك فسيح جناته وأحلقنا بـك   
وبصحبك الكرام ومجعنا مجيعاً مع حممٍد صـلى اهللا عليـه          
وسلم ومع الصحابة الكرام يف جنات ور يف مقعد صدٍق          

ند مليٍك مقتدر ، إن ريب علـى كـل شـيء قـدير ،               ع
وباإلجابة جدير ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى      

 .آله وصحبه أمجعني
 

 

 



 

 

٥٥ 

  
 

 
 
 
 
 
 

م تلك اهلموم ،     تلك القلوب ، أي عقول تلك العقول ، أي مهو          أي قلوبٍ 
تدرك بعد تفكري عميق وتأمل طويل أا القلوب وعقول         ! حتتار  ! تعجب  ت

ومهوم علت بأصحاا إىل مصاف العظماء ومنـازل األبطـال ومراتـب            
الفضالء ، قلوب مملوءة بالتوحيد والعقيدة الـصحيحة الـيت حركتـها ،           

ان وباق ،   ها وما يضرها وبني ف    وعقول أعملت العقل فقارنت بني ما ينفع      
تارت النافع الباق ، اختارت الدار اآلخرة وعجلت إليك رب لترضى           فاخ

، مهوم هي ما ينبغي للمسلم أن ال يهتم لغريها كثرياً وأن تكون هي مـن                
   أولويات اهتماماته ، هم           نصر اإلسالم ولو كان فيه تلف الـنفس ، هـم  

      م على الكـافرين ،      نصرة املسلمني وإعانته   اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، هم
ية القـدس              همسر الفوز بإحدى احلسنيني إما النصر أو الشهادة ، فاهللا در 

سرت بليل وأقدمت بصبح وقتلت حبق وأسرت بعز وأفرجـت حبكمـة            
وفاوضت بقوة وحتملت احلصار ومل تعط الدنية وخرجت مـن احلـصار            

ا خترج ،   املطبق عليها وكأا حثت على رؤوس احملاصرين التراب فلم يروه         
سرية القدس أربعة عن أربعة آالف ، بل عن أربعني ألفاً بل ال أبـالغ إن                

 آة قلت بأا عن مئات اآلالف اليت تأكل وتشرب ومتارس شهواا غـري   
درها ، العزة وشـحذ     هللا  بدينها وإخواا وأخواا وأحوال أمتها ،       

قلب أو ألقـى  اهلمة كانت درساً من دروسها اليت بعثتها ملن كان له      
السمع وهو شهيد ، بطشت بالكفار وشفت صدور قوم مـؤمنني ،            
واستطاعت بفضل اهللا وتوفيقه أن خترج من بني مجوع الشر احملاصرة           

ع العليم الذي أجنى إبراهيم     يهلا وأن تنجوا مبا ميثل كرامة هلا من السم        
حار  السالم من النار وأجنى موسى عليه السالم من بني أمواج الب          هعلي

    ا ، مل يسقط ا، أربعة مقابل دولة جبيشها ومباحثها واستخباراوقوا 
 بإذن اهللا إال من جاد بنفسه ليتمكن إخوانه من اخلروج           اًمنهم شهيد 

بسالم دون أن تشعر م مجوع الباطل وجنوده ، فكان له مـا أراد              
وكان هلم ما أرادوا ، فنال أخونا منر البقمي الشهادة يف سـبيل اهللا              

ق قبإذن اهللا ، وعاد إخوانه إىل احلياة ليواصلوا مشوار اجلهاد حىت تتح   
 . هلم إحدى احلسنيني إما النصر وإما الشهادة 

.اللهم ارزقنا الشهادة يف سبيلك وصالة اهللا وسالمه على نبينا حممد وآله وأصحابه  

وقفة مع أبطال السرية
ّ
وقفة مع أبطال السرية
ّ

  
 عبدايد بن حممد املنيع: بقلم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

كانت هذه املقاالت املنشورة يف جملـة صـوت اجلهـاد يف            
األوىل وقفات ومناقشات لبعض الشبهات اليت تثـار        أعدادها  

حول فريضة اجلهاد العظيمة ، تلك الفريضة اليت حوربت من          
أعداء اهللا حرباً ضروساً ال سيما يف هذا الزمان ، وجعلت يف            
طريقها وطريق أهلها العقبات الكثرية ، احلـسية واملعنويـة ،      

كتـاب اهللا   الدينية والدنيوية ، واستقيت تلك املناقشات من        
تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم حيث كثرت فيهمـا           
الردود القوية على الشبهات يف باب اجلهـاد ومعاجلتـها يف           
حينها معاجلة واقعية تؤيت مثرها الطيبة حبمد اهللا ، وإمتاماً لفائدة           

هذه املقاالت جمموعـةً    ) صوت اجلهاد   ( القارئ أُخرج موقع    
 .وية اليت ضمت تلك املقاالت يف كتاب واحد باسم الزا

 
 
 
 
 
 

الذي تـضمن األعـداد     ) صوت اجلهاد   ( على غرار جملد جملة     
العشرة األوىل من الة أصدر موقع صوت اجلهاد الـد األول          

والذي يضم األعداد العشرة األوىل ، وقد       ) معسكر البتار   ( من  
 ) .وورد ، وأكروبات ( وفر بصيغتني 

لة عسكرية تصدر كل أسبوعني ، وتسعى جم) معسكر البتار ( و 
إىل نشر العلم العسكري عن طريق التعريف باألسلحة املختلفة ،          
والتدريبات األمنية والبدنية ، واملهارات القتالية ، وفن احلروب ،        

 .عرب دورات متخصصة ، وال خيلو من فوائد شرعية وأدبية 
لعلـم  يدعو كل قارئ إىل نشر هذا ا      ) صوت اجلهاد   ( وموقع  

اركة يف األجر ،    وتوزيع اإلصدارات اليت ييسر اهللا إخراجها مش      
 .وإبراًء للذمة 
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االستنصار باهللا يا أهل اجلهاداالستنصار باهللا يا أهل اجلهاد
 الشيخ عامر بن عبداهللا العامر

 
 


    أبي هاجر أبي هاجررثاءرثاء

 يالبكر: شعر 
 

 
  االبتالء بني النفس البشريةاالبتالء بني النفس البشرية
 وسنن اهللا يف الدعواتوسنن اهللا يف الدعوات

 أبي بكر بن ناجي: بقلم 
 



 

مساعد السبيعي مساعد السبيعي : : لشهيد لشهيد اا
  عبداهللا أبونيان السبيعي: بقلم 

 
 

 

 يف صفحات هذا العدد
 

 

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم علـى             
 ..أشرف األنبياء واملرسلني 

ل البعض هذه األيام عن حال ااهدين مع خصومهم من الكفار           قد يتساء 
 عمٍل  م بأبشع األوصاف وأقذعها ويلوموم يف كل      واملنافقني الذين يصفو  

 ..ار أو أسرهم أو حىت ديدهم يقومون به سواء من قتل الكف
 ويسأل هل يؤثر ذلك يف عمل ااهدين ؟ ومعنويام ؟ 

واجلواب على هذا أن نرجع إىل قول اهللا تعاىل املعدد لصفات القوم الـذين   
 رة دينهم وأمتهم حيث قال واصفاً هلم      بعد ختلف الناس عن نص     اهللا   يأيت م 

 :ةَ آلِئٍممافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وونَ ِفي ساِهدجي  
       اهدون بفضل اهللا تعاىل يعلمون أنه ال يقال هلم إال ما قد قيل للرسـل        وا

اب واملصلحني من قبلهم فقد قيل لرسوهلم ونبيهم أنه ساحر وكاهن وكذَّ          
 ..ة وبغاة وخوارج ومنحرفون وسفاكونخون: م يقال هلم وجمنون واليوم ه

لذا ليعلم أنصار اجلهاد أن ااهدين بتثبيٍت من اهللا تعاىل صامدون على احلق 
  .وماضون على الطريق

  إال معرفةً للمجاهدين ال تزيدهم   وليعلم أذناب النفاق أن أقواهلم واامام     
طريق الذي شرق منه أعـداء امللّـة    عليه وثباتاً على الونسرييباحلق الذي   

يِريدونَ أَن يطِْفؤواْ نور اللِّه ِبـأَفْواِهِهم       :  وأنَّ األمركما قال اهللا      والدين
  .ويأْبى اللّه ِإالَّ أَن يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ

 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "نصرياًوكفى بربك هادياً و"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  مجادى األوىل١ – التاسع عشرالعدد 
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فشر               
ِّ
فشر
ِّ

  د بهم من خلفهمد بهم من خلفهم


 :ه وصحبه ومن وااله ، أما بعد احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد وعلى آل 
ة أكثر مما تبعث على االستغراب ، واحلـوادث        فقفإن حال أمتنا عجيب جد عجيب ، ومواقف كثٍري من أبنائها تبعث على الش             

اً اليومية واألحوال املتعاقبة تكشف لنا كل يوٍم وجهاً جديداً من وجوه اجلهل ، ووجهاً جديداً من وجوه النفاق ، ووجهاً جديد                    
" الذي يفسر به شيئاً من هذا اجلو الـذي نعيـشه    جوه الذل وهكذا يف تعاقب سريع وتغري مذهل يذكر حبديث النيب           ومن  

يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً ، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعـرض مـن   بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم  
 " الدنيا

 على مهـم منحطـة ،       اًانكشاف أقنعة ، وتعرف   ) بول مارشال   (  العسكري األمريكي    وإن يف عملية اختطاف    
ونفوس ذليلة خائرة تنصر الظامل على املظلوم ، وتفزع لألعداء وتتعامى عن األقرباء ، وإال فبأي شيء تفسر املطالبـات              

 رجل كافر حمارب ، عسكري بلغة       الساقطة من قبل عدد من املتكلمني باإلفراج عن هذا املختطف مع علمهم حباله وأنه             
أهل الزمان ، يعمل يف جمال الطريان العسكري ، وهو من منظومة اجليش األمريكي الذي يقتل املسلمني ويعذم ويؤذيهم 
يف كل مكان ويناصر أعداءهم يف فلسطني والفلبني وكشمري وغريها ، أي شبهة تبقى يف قتل رجل عسكري حمـارب                    

عطى أجراً على هذه اجلرمية البشعة ، مل يف سبيل احلرب على اإلسالم ويتنعم خبريات املسلمني وييدخل بالد املسلمني ليع
هل يريد هؤالء أن يروا هذا العلج يباشر قتل األطفال واغتصاب النساء يف بغداد أو كابل لتطيب نفوسهم بقتله ؟ أظنهم               

ابن سعود وهو حيملهم على القول مبـا يـشتهيه ، ألن            واهللا حىت لو رأوا ذلك لبحثوا له عن أعذار ما داموا يف حكم              
أبرياء مساملني ألم بنفس حال هذا ) بوش ، ورامسفيلد ، وكولن باول ، وغريهم ( مقتضى هذا الفهم املعوج أن يكون 

 ومل  املختطف فجميعهم ال يلبس لبسة احلرب العسكرية ، وغالب أوقام يقضوا يف بالدهم أو بعيداً عن ميدان احلرب                 
 !!ميس جسد طفل وال امرأة ومل حيمل سالحاً يف املعركة  

واهلوان والـذل   ،  ال شك أننا نعرف األسباب اليت تدفع إىل مثل هذه املواقف ، وخالصتها حب الدنيا وكراهية املوت                  
الذي جاء به حممد    الذي أصاب األمة وليس هذا حتليالً سياسياً من عند أنفسنا أو فكراً أنتجته عقولنا بل هو نص اهلدى                   

    ورضيتم بالزرع وأخذمت أذناب البقر سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت تراجعوا دينكمإذا تبايعتم بالعينة" : يف قوله  "
، وليرتعن اهللا من قلوب عدوكم ، وليقذفن يف قلوبكم الوهن ولكنكم غثاء كغثاء السيل أنتم يومئذ كثري ، " : ويف قوله 

 " حب الدنيا وكراهية املوت : وهن ، قال ، قالوا وما ال
ولقد كنا حنسن الظن ببعض من يورد الشبهات على جهادنا ولكن تبني لنا أن كثرياً منهم ليس له هم إال إيقاف اجلهاد                      
 بأي وسيلة بدليل منازعته لنا يف الواضحات البينات احملكمات مما يدل على أنه مل يرد حقاً مبا يعترض به فيما يظنه مـن                    

 .الشبهات 
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 يوسف العيريي رمحه اهللا     – بإذن اهللا    –إين أدعو كل منصف إىل قراءة هذا احلديث وتعليق الشيخ القائد ااهد الشهيد              
كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل فأسرت ثقيف رجلني من : قال   ، فقد روى مسلم يف صحيحه عن عمران بن حصني           

 رجال من بين عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول اهللا  وأسر أصحاب رسول اهللا      أصحاب رسول اهللا    
 أخذتك   :وهو يف الوثاق قال يا حممد فأتاه فقال ما شأنك فقال مب أخذتين ومب أخذت سابقة احلاج فقال إعظاما لذلك                   

صرين هو مدين   وهذا احلديث ورد يف شأن رجل غري مقاتل بالفعل بل بالقوة أي يف عرف املعا              "  جبريرة حلفائك ثقيف  
 جبريرة حلفائه وليس بذنب قومه فضالً عن ذنبه هو ؟   ومع ذلك أخذه النيب 

وبعد عرض بعض أقوال العلماء يف ذلك يتبني للمستنكر أن قتلنا لألسرى مل يكن عـن           :  قال الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا       
 برجل واحد ، ولو قال أحد لنا فما ذنب األسرى التسعة إذا كان هوى يف أنفسنا ، بل إننا رأينا املصلحة يف قتلهم مقابل املطالبة

 ؟ نقول إن األسري بوزره استحق القتل فإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل أجاز  والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرىذاك هو ارم واهللا يقول 
رجح قتله ، فكيف واحلال هذه بعدما كان قتله جبريـرة           لنا أن نقتل األسري فقط ألنه أسري ، أي مل تكن هناك مؤثرات أخرى ت              

 فنعاقب بعضهم جبريرة بعـضهم   واتقُواْ ِفتنةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خآصةًغريه أعظم مصلحة ، ونعاملهم بقول اهللا 
فلـم  ... احلديث مسلم عن عمران بن حصني       رجالً جبريرة قومه ، وقد روى ذلك         أردع هلم وأنكى ، وقد عامل الرسول        

 بل إننا ال ميكن أن       متجاوزاً ذا الفعل فحال احلرب تقتضي مثل هذه األفعال لضمان سالمة جند اإلسالم ،              ول  سيكن الر 
 متضحة حنفظ أعراض املسلمني إال مبثل هذه األفعال ، ولنا مربرات أخرى قد ال تتبني لغرينا أن يف قتل األسرى مصلحة راجحة                

لنا ، فإن مننا عليهم وقد فعلنا لبعضهم ، فهذا ما نراه يصلح لبعض األشخاص ، وإن قتلنا فهي مصلحة تقتضي ذلك ، وإن فادينا 
فالفداء لبعضهم أصلح ، ومل نكن مقيدين بفعل واحد جتاه األسرى ، بل إننا نتحرى األصلح حلالنا وحال املسلمني يف األسرى ،   

 من األدلة حلال األسري ، فلم حتمر أنوف بعض الناس قبل أن ينظروا يف دليلنا واستداللنا ، ونـسأل اهللا أن   ونعمل ما نراه أرجح   
اللهم إين أسألك لذة النظر إىل وجهك ، والشوق إىل لقائك ، يف غـري  ].هداية احليارى"[نكون ممن عرف احلق وأحسن اتباعه       

 .اإلميان واجعلنا هداة مهتدين ضراء مضرة ، وال فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة 

 

 : تنبيه 
هاجر رمحه اهللا تعاىل ولكننا بعد مقتلـه أضـفنا    العزيز املقرن أبو تب هذا العدد قبل استشهاد القائد عبد  كُ

 ، وسنوافيكم مبا يتعلق باألخوة الذين استشهدوا يف العدد القادم بإذن اهللا ، كما أننا    وبعض املقاالت التقرير  
 وذلك لـبعض االحتياطـات      قد ال يتقيد باملوعد على وجه الدقة ،       وعد الّة   نود أن ننبه إخواننا إىل أن م      

 .. بإذن اهللا تعاىل ونسأله سبحانه التوفيق واإلعانة نصدر الة بواقع عددين يف كل شهر، إال أننا ساألمنية 
القراء مـع تنبيهنـا   ديد يف آخر العدد للتواصل مع اإلخوة كما ننبه إىل أننا أعلنا عن الربيد اإللكتروين اجل       

 ..خوة أن يتوخوا احلذر واحليطة لإل



 

 

٥ 


 

 
 
 

ألقى الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا خطاباً بثته بعض القنوات العاملية انتقد فيه املشاريع التخريبية اليت تسعى الـدول           •
نسان إن حقوق اإل  : " الغربية لتنفيذها ومن ذلك مشروع ما يسمى بالشرق األوسط الكبري ، وقال الشيخ يف خطابه                

ويف شريط آخر ظهر الشيخ أبو الليث اللييب حفظه          " اليت يروج هلا هي حقوق اإلنسان ارم يف إذالل اإلنسان املسلم          
اهللا وهو يلقي دروساً ويقدم تدريبات عسكرية موعة من ااهدين العرب واألفغان وغريهم استعداداً ملعركة جـرت     

كرزاي وقد قتل فيها العديد من اجلنود احلكوميني كما استشهد فيها بعـض             حديثاً بني ااهدين وبني جنود حكومة       
  أن بإحدى القنوات ااهدين ، وعلى صعيد العمليات العسكرية يف أفغانستان صرح املال داد اهللا حفظه اهللا يف اتصال                 

 يف منطقة دي تشوبان     تواجه معركة شرسة مع قوات االحتالل األمريكية ومن عاوا من األفغان          طالبان  ركة  حقوات  
داد اهللا أن أعداد القتلى يف صفوف القوات األمريكية املال وأكد خالل األسبوعني املاضيني ،     اجلبلية التابعة حملافظة زابل     

معنويـات طالبـان   إن " :  وقال داد اهللا، أن العملية أسفرت عن تدمري تسع آليات       و  ، واألفغانية بلغت مخسني قتيالً   
 . " من سقوط الشهداءمرتفعة بالرغم

  تبنـوا فيـه مقتـل أحـد األمـريكيني يـدعى            تنظيم القاعدة جبزيرة العرب تقريراً إخباريـاً      أصدر ااهدون يف     •
ويعمل مديراً يف شركة اإلليكرتونيات املتقدمة وهي شركة متعاقدة مع قطاعات عسكرية أمريكية             ) كينيث سكروز   ( 

مل هذا األمريكي يف اجلزيرة هو تطوير النظم اإلليكترونية لطائرات األباتشي ،    كثرية من بينها وزارة الدفاع ، وجمال ع       
) بـول مارشـال     ( وهو  ) كامري  ( كما تبىن ااهدون اختطاف أمريكي آخر بعد إحراق سيارته اليابانية من نوع             

 بعد ذلك بياناً مـصوراً      ويعمل هذا األمريكي يف نفس القطاع الذي يعمل به األمريكي القتيل ، وقد أصدر ااهدون              
ظهر فيه الرهينة يعترف بطبيعة عمله ، وقد هدد ااهدون بقتله إذا مل تفرج احلكومة السعودية عن األسرى املعتقلني يف 

وهو ما حصل فعالً حبمد اهللا ، وأصدر ااهدون يف ذلك التقريـر   ساعة ٧٢سجوا وأمهلوا احلكومة السعودية مهلة   
 .نشور يف هذا العددالرابع عشر وهو م

فك اهللا أسره كان قد دخل يف غيبوبة قبل أن يتمكن جنود الطواغيت مـن               ) منر البقمي   ( علم ااهدون بأن ااهد      •
أسره يف عملية اخلرب بعد جناح العملية واحنياز بقية ااهدين حبمد اهللا ، وقد نقل األخ منر شفاه اهللا بواسـطة طـائرة                       

تشفى قوى األمن يف الرياض مث رحل مع فريق طيب إىل سجن احلائر ، وعلم ااهدون أيـضاً أن    اإلخالء الطيب إىل مس   
جنود الطواغيت قد أمطروا األخ منر بوابل من الرصاص يف كلتا رجليه رغم أنه يف غيبوبة وأدى ذلك إىل شيم أجزاٍء                

ق أن أعلنوه من استشهاد البطل حسب مـا    من رجليه وكسرها كسوراً مضاعفة ، وهذا استدراك من ااهدين ملا سب           
ظهر هلم حينها ، ولكن إرادة اهللا وحكمته فوق كل شيء ، نسأل اهللا له الثبات وأن حيفظ عليه دينه وعقله وجوارحه ، 
وااهدون يتعهدون بالعمل اجلاد على فك أسره ومجيع إخوانه حبول اهللا وقوته وما عملية خطف األمريكي األخرية إال        
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 وقد أفادت مؤسسة    – بإذن اهللا وبعونه وتسديده      –واحدة يف هذا اال وسيتبعها بإذن اهللا ما هو أشد وأنكى            خطوة  
لن يتأثر ذا األمر باستثناء وصية األخ منر البقمي حفظـه اهللا وسـيكون             ) سرية القدس   ( السحاب بأن إخراج فيلم     

 .اإلصدار إن شاء اهللا إصداراً متميزاً 
سبب سترالية من العراق ، مما  األسترالية بأن حكومته سوف تقوم حال انتخاا بسحب القوات  ارضة األ  زعيم املع  أعلن •

 إىل أن مثل ذلك االنسحاب من جانب القوات  )أرميتاج  ( إلدارة األمريكية حيث أشار نائب وزير اخلارجية        إزعاجاً ل 
 ،  عاما يف دائرة اخلطر   ٥٣ريكا وأستراليا منذ أكثر من      األسترالية من العراق ميكن أن يضع التحالف الذي جيمع بني أم          

وشكل هذا اإلعالن صفعة جديدة يف وجه أمريكا الصليبية حيث توالت انسحابات حلفائها وتفكك حلفها العاملي ضد 
عد اإلسالم واجلهاد وأضحت وحيدة تتخطفها أيدي املؤمنني بالقتل واجلرح واألسر واالختطاف ، ويأيت هذا اإلعالن ب             

إعالن تايالند عن اختاذها لنفس املوقف حبلول موعد نقل السلطة إىل احلكومة العراقية املرتدة اجلديدة ، يذكر أن دوالً                   
عديدة يف مقدمتها أسبانيا أبرز حلفاء واشنطن يف احلرب على العراق سحبت قواا العسكرية بالفعل نتيجة ديدات                 

 .تنفيذ بعضها وبعضها اآلخر ما زال يف الطريق بإذن اهللا جادة من قبل ااهدين هلذه الدول مت 
يف فضيحة جديدة للحكومة األمريكية كشف أحد أعضاء الكوجنرس التحريف احلاصل يف تقرير وزارة اخلارجية حول            •

 م واختذه مـسؤولو     ٢٠٠٣جهود أمريكا يف حرب اإلسالم ، حيث قلل التقرير من عدد اهلجمات والضحايا يف عام                
نكم جتدون يف هـذه      إ : ( نائب وزير اخلارجية    )  رميتاجأريتشارد    (ة األمريكية دليالً على جناحهم  فقد قال       اإلدار

 وام العضو األمريكـي حكومتـه       )رهاب الكوين ننا حنقق الفوز يف الصراع ضد اإل      أالصفحات الدليل الواضح على     
 للحملة العاملية على اإلسالم واليت أطلقها بـوش بعـد   بالتدخل السياسي يف حمتوى التقرير سعياً إلثبات جناح مصطنع   

غزويت نيويورك وواشنطن وابتدأت بغزو أفغانستان مث العراق ومشلت دول العامل كله بوسائل خمتلفة مـن االعتقـال                  
ـ            ث مل ومصادرة األموال وتشديد اإلجراءات األمنية يف مجيع البالد إال أن هذه احلملة فشلت فشالً ذريعاً حبمد اهللا حي

يكتمل العام الثالث من هذه احلرب وأمريكا ما زالت متورطة حبربني يف أفغانستان والعـراق مل تـستطع إاءمهـا ،              
باإلضافة إىل جبهة حامية يف جزيرة العرب ، عالوة على العمليات املتفرقة يف طول العامل وعرضه واليت ارتفعت معدالا 

 ٢٩بتاريخ  " يرهاب العامل تقرير عن أمناط اإل   " هللا ، يذكر أن التقرير املسمى        كان قبل غزوة منهاتن واحلمد    كثرياً عما   
، وهو ما    ٢٠٠٢ يف عام    ١٩٨ مقابل يف العام املاضي     ١٩٠ىل  إن العمليات اجلهادية تراجعت      قد ادعى أ   بريل نيسان أ

 . تبني عدم صحته فيما بعد 
القاضية بوجوب اإلبالغ عن ااهدين وإعانـة        سلول   مساعدة الرئيس األمريكي بفتوى مفيت آل      ) تاونزند( أشادت   •

ن تتخذ يف بلد أنائية اليت ميكن من أهم اخلطوات االستث"  :احلكومة املرتدة عليهم ، ووصفت الكافرة هذه الفتوى بأا    
 من باع    ، وهذه اإلشادة واحدة من بني كثريات يطلقها أعداء اهللا من اليهود والنصارى واملرتدين على كل                 "سالميإ

دينه وسخر فتاواه خلدمة أعداء الدين يف حني ال توجد هلم فتاوى ذات صدى تنصر مسلماً أو جتهر حبق إال ما وافـق                      
 .هوى احلكام الطواغيت وأسيادهم والعياذ باهللا 

مع  أمريكا رسالة إىل عمه الطاغوت فهد بن عبد العزيز يطلب فيها أمر جم             لدىأرسل بندر بن سلطان سفري آل سلول         •
ـ غَِري املَغضوِب علَيِهم  : طباعة املصحف بتلطيف عبارات تفسري الفاحتة اليت تفسر قوله تعاىل            وقولـه  )  اليهود(  ب

سـفارة  : هـو - مع استبعاد عبارات الزور والفجور–ونص رسالة املذكور ) النصارى (  بـ والَ الضالِّني   :تعاىل
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/ ٢١/١١التاريخ   - ٢٢٤٦ / ١٥ / ٥٠١رقم الربقية    - سرية – برقية صادرة  -واشنطن   - اململكة العربية السعودية  
وحيث وردنا الكثري من املالحظات من الكنائس ومن        "... وفيه  ... املرفقات بدون    - ١٥رقم امللف    - هـ١٤٢٢

أم   والَ الضالِّني يِهمغَِري املَغضوِب علَ  ورد فيها من ترمجة فمثالً جاء يف ترمجة رجال الدين املسيحي على بعض ما
 ملا تسببه مثـل هـذه   اً ونظر، بينما مل يرد ذلك يف ترمجات أخرى مثل ترمجة عبداهللا يوسف علي ،اليهود والنصارى   

 ،الترمجات خاصة يف الوقت احلايل من إثارة فإن اخلادم يرجو أن يراعى ذلك يف الترمجات اليت ترسل ألمريكا وأوربا                    
زدياد الطلـب   الدم تزويد السفارة بكميات كبرية من ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية نظراً              كما يرجو اخلا  

 .بندر بن سلطان بن عبدالعزيز..." ،عنها مؤخراً 
 غريب بالعراق بأا تلقت تعليمات مبعاملة األسرى يف الـسجن معاملـة             سجن أيب على   صرحت األمريكية املشرفة   •

ول املسؤولون يف اإلدارة األمريكية تصوير ما حيدث يف أيب غريب على أنه جمرد جتاوزات وهو مـا                  الكالب ، وقد حا   
يكرره الببغاوات يف بالدنا أيضاً إال أن املمارسات اليومية واملنتشرة ملثل هذه األساليب البشعة يؤكد أا ليست كذلك            

 .ن مبثل هذه اجلرائم ويشري إىل وجود علم مسبق على األقل لدى املسؤولني األمريكا
 شـباب اجلزيـرة  من ل ثالثة  ويعمل فين طائرات يف الطائف للشتائم واهلجوم عليه بسكني من قب    الغربيني تعرض أحد  •

 آخـر يف نفـس   شابفيما صدم  ،   ن الغريب أطلق ساقيه للريح ووىل هارباً      إ عاما، إال    ٢٠-١٧عمارهم بني   أتتراوح  
د هذه األعمال ضد الوجود الغريب االحتاليل لبالد اإلسالم تزامناً مع تصاعد احلملة ، وتتصاعاملدينة غربيا آخر بسيارته   

الصليبية البشعة ضد املسلمني يف كل مكان ، كما يغذيها تصاعد العمليات اجلهادية ضد الصليبيني واليهود وأذنام ،                  
ب اجلهاد بأي وسيلة وتعكس مدى حتـرر  وهذه املمارسات وإن كانت صغرية إال أا تعرب عن حالة األنفة واإلباء وح  

الشباب من قيود الذل والتبعية واستعدادهم لتحمل األذى يف سبيل اهللا ، نسأل اهللا أن يعلي مهم الشباب وأن يزيدهم                    
 . إمياناً ويقيناً ويعينهم على حتمل أعباء اجلهاد وتبعاته 

 لتقومي الوضع األمين لرعايـاهم يف       نياملاضيني  سبوعبية يف الرياض اجتماعني خالل األ     روعقد سفراء دول اموعة األ     •
أو مطالبتـهم   حول االكتفاء باالستمرار يف حتذير رعاياهم بضرورة اختاذ احليطة واحلـذر            آراؤهم  تباينت  و،  اجلزيرة  

املدارس ، حيث أت    بالد احلرمني بعد األعمال اجلهادية األخرية        مئات العائالت الغربية     بالد ، وقد غادرت   غادرة ال مب
األوروبية واألمريكية عامها الدراسي يف وقت مبكر إلتاحة الفرصة ملن يريد مغادرة البالد يف حتقيق رغبته فيما شهدت             

وعينت املدرسة السويدية يف الرياض ،   كبرياًوروبا وأمريكا ضغطاًأىل إوزات على رحالت الطريان املتجهة حركة احلج
 ، ويف إحدى  عشرة تالميذ مسجلني للعام املقبلى تضم سوضافيني لكنها ملإ  سويدي لتوها مدرسني   ٨٠٠واليت ختدم   

قيمة الكندية امل) فرانسيس روس ( الشركات قام ثالثون إيطالياً بإلغاء عقودهم واملغادرة فوراً إىل بالد أخرى ، وقالت      
 لكنهم متكنوا    جداً مناًآ كان جممعاً ) احة  الو( ن  مان يف امع أل   مل أعد أشعر باأل    : " الرياضبيف جممع اململكة السكين     

 مل ... اخليارات  وصلنا هنا يف مارس وبدأنا نفكر يف : "وقالت روس اليت يعمل زوجها يف شركة فرنسية    "من دخوله   
لست واثقة من أن احلرس خارج امع غـري  : "  ىخرأوقالت مغتربة " نكن نريد الرحيل لكننا قد خنتصر مدة بقائنا       

ـم حيـاولون   إ بكثري ون املناخ أصبح أكثر عداءً إ  : "وقال الكثريون " ني مع القاعدة ويعطوم املعلومات عنا     متعاطف
 وقال سكوت وهـو      "ماكن اليت يرتادها الغربيون   ل الفنادق واملطاعم وغريها من األ     جتنب الظهور يف أماكن عامة مث     

عندما  ... املتجر الكبري ىلإمل أعد أذهب   ،ت أفعل من قبل وسط املدينة للتسوق كما كنىلإمل أعد أذهب : "أمريكي 
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ما يقدر بنحو ، يذكر أنه يعمل " ذا الحقين أحد إحاول أن أضمن أن يكون لدي مهرب أنتبه ملا حويل و   أأقود سياريت   
ألـف   ١٠٠ وأغلب الغربيني وعددهم حنـو        ،  مليون نسمة  ٢٤السعودية اليت يقطنها    فيما يسمى ب  ستة ماليني أجنيب    

 عـامل  ىلإل أحد هذه امعات يشبه الدخول  يف جممعات سكنية تعزهلم عن اتمع ودخو   منفلتةحياة  يعيشون  مغترب  
وهنـاك محامـات    ، وخيتلطن حبرية بالرجالاحتشام للنساء اخلروج دون  خمتلف يشبه بلدات غربية صغرية ميكن فيها        

رفيه ومتاجر ومدارس خاصة وحمـال صـغرية وبعـض      سباحة مشتركة ومالعب تنس ومنتجعات ومطاعم ومراكز ت       
 . امعات ا دور سينما

تواصلت يف باكستان عمليات ااهدين ضد احلكومة املرتدة وقواا العميلة ، وشهدت مناطق القبائل معارك ضـارية               •
 باكستان من املنـاطق  قتل فيها العديد من اجلنود احلكوميني كما استشهد عدد من ااهدين ، وتعد منطقة القبائل يف               

يار جـول   ( اليت يتمتع فيها ااهدون بشعبية كبرية ودعم مادي ومعنوي ويف هذا الصدد تعهد نيج حممد زعيم قبيلة                  
هذا وقـد كانـت     . بالقتال مع حركة طالبان ضد القوات الباكستانية وهدد بنقل املعارك للمدن الباكستانية             ) خيل  

لة إعالمية خيالية حول عملياا يف منطقة القبائل وهي العمليات اليت القت الفشل حبمد احلكومة الباكستانية أطلقت مح
اهللا حيث استطاع ااهدون صد هجوم القوات احلكومية أكثر من مرة بعد تكبيدها خسائر فادحـة قبـل أن يـرد                     

 .  ااهدون جوم مضاد على املراكز احلكومية يف املنطقة 
ة للدعوة والقتال يف اجلزائر بياناً جديداً أعلنت فيه إدراج الكفار األجانب ضمن دائرة أهدافها               أصدرت اجلماعة السلفي   •

إن " : " أبو إبراهيم مصطفى " والذي وقع باسم أمري اجلماعة    ) بيان حرب األجانب    ( العملية وجاء يف البيان املسمى      
اليت متر ا األمة املسلمة عموما ، و ااهدون خصوصا          اجلماعة السلفية للدعوة والقتال تقرر يف هذه الظروف الصعبة          

املنـشآت ،  املصاحل وسواء فيما يتعلق باألفراد و_ داخل احلدود اجلزائرية _ إعالن حرا على كل ما هو أجنيب كافر         
لكافرين، كما  قياما بواجب نصرة اإلسالم واملسلمني دفعا عن نفسها و عن إخواا اعتداء اليهود و الصليبيني و سائر ا                 

  " .تعلن أنها ليست ملزمة بأي عقد يربم مع نظام اجلزائر املرتد
ن احلرب اليت شنتها الواليات املتحدة على العـراق         أ االستراتيجية يف تقريره السنوي      كشف املعهد الدويل للدراسات    •

دت أواجلهاد  ف ملكافحة   ضعفت االئتال أا  أادت من تصميم تنظيم القاعدة كما        وز ٢٠٠٣حداث العام   ألى  طغت ع 
بصورة عامة يبدو "نه إ له وقال املعهد الذي يتخذ من لندن مقراً ، وروبا والواليات املتحدةأىل حدوث انقسامات بني     إ
ن تنظيم أضاف التقرير أو "ضد الغربيني وممتلكام يف الدول العربية ازدادت بعد شن احلرب على العراق ن التهديدات   أ

 وتابع  "مريكيسالمي برمته من النفوذ األ    ىل تطهري العامل العريب واإل    إيسعى  "سامة بن الدن    أ) الشيخ  (  القاعدة بزعامة 
اجلهادية ( شجع على التجنيد يف سبيل اجلهاد وعزز تصميم القاعدة على تشجيع تنفيذ العمليات "ن التدخل يف العراق أ
  بلداً ٦٠كثر من   أيف  )  حالياً  (ن تنظيم القاعدة ناشطٌ   إجهزة االستخبارات ف  حبسب تقديرات أل   "نه  أوتابع املعهد    ")
 مفتـرض  )جماهـد   (لف أ ١٨كثر من  أ وما زال    ما زال قائماً  )  القاعدة ( من قيادة    قسماً "ن  أضاف املصدر ذاته    أو

 العـراق   ىلإلف جماهد تسللوا    أحنو   "ن  أىل  إ مشرياً" يتمتعون حبريتهم مع زيادة عدد اندين بسبب الوضع يف العراق         
ية ومصرف بريطاين  ضد القنصلية الربيطان)العمليات ( ن أوضح املعهد يف تقريره    وأ" سامة بن الدن  أ )الشيخ   ( مبوافقة

ىل إمر كذلك بالنسبة    واأل  ، "قرب الشركاء االستراتيجيني للواليات املتحدة    أمعاقبة  "ن القاعدة تعتزم    أيف تركيا تثبت    
 ". عادت تنظيم صفوفها أ"ن القاعدة أ اليت تؤكد ٢٠٠٤مارس / آذار١١مدريد يف عملية 
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      انمقتل واختطاف أمريك: املوضوع. 

 هـ٢٤/٤/١٤٢٥: التأريخ  جزيرة العرب                                 صوت ااهدين يف         
 




 
 
 
 

 : احلمد هللا وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، أما بعد 
يف هذا اليوم    نصراين الديانة    من اختطاف علج أمريكي   ) سرية الفلوجة   ( فبفضل من اهللا متكن جماهدو جزيرة العرب يف         

 م ويعمـل  ١٩٥٥من مواليد عام ) بول جورج مارشال (  ربيع الثاين واسم املختطف السبت الرابع والعشرين من شهر  
وهو أحد أربعة مهندسني كبار متخصصني يف جماهلم عليهم مدار           ) AH-٦٤( مهندس تطوير نظم طائرات األباتشي      
حلفـاؤهم الـصهاينة     طاملا استخدمها األمريكان و    وال خيفى أن هذه الطائرات    ،  عمل هذه الطائرات يف جزيرة العرب       

 .يف فلسطني وأفغانستان والعراقواملرتدون يف قتل املسلمني وترويعهم وتشريدهم 
شرعي يف املعاملة باملثل انتقاماً مما فعله األمريكان بإخواننـا يف غونتنـامو   ق الاحلوااهدون يف جزيرة العرب حيتفظون ب 

 بياناً مصوراً للمختطف يديل فيه باعترافاته وبياناته الشخصية  – بإذن اهللا    –وأبوغريب وفق الضوابط الشرعية ، وسننشر       
 .، ونوضح حنن فيه مطالب ااهدين 

 يعمل مديرا يف نفس القطاع العسكري الذي يعمـل فيـه      وقد متكن ااهدون يف نفس العملية من قتل أمريكي آخر         
 . املختطف ، بعد أن رصده ااهدون مث قتلوه يف عقر داره 

إننا ال منل من تكرار عزمنا وتصميمنا على املضي قدماً يف درب اجلهاد والعزة ، وعلـى االنتـصار للمـسلمني                     هذا و 
املستضعفني يف فلسطني والعراق وأفغانستان وكوبا ويف كل مكان ، كما نؤكد استمرارنا يف اجلهاد حىت ال تكون فتنة                   

 . الناس ال يعلمون ويكون الدين كله هللا ، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر 
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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                           مقتل األمريكي بول مارشال: املوضوع. 
 هـ٣٠/٤/١٤٢٥: لتأريخ                                ا جزيرة العرب                  صوت ااهدين يف              

 





 
 

  فَِإما تثْقَفَنهم ِفي الْحرِب فَشرد ِبِهم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ : قال اهللا تعاىل 
 

 :وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد 
 حددهابعد انتهاء املهلة اليت     ) بول مارشال   ( ألمريكي   ا نحر األسري ب) سرية الفلوجة   ( فتنفيذاً ملا مت الوعد به قام ااهدون من         

يئاً مما ذاقـه املـسلمون   ااهدون لطواغيت احلكومة السعودية ، ليلقى هذا العلج جزاءه العادل يف الدنيا قبل اآلخرة وليذوق ش  
تلك الطائرات اليت كان العلج األمريكي القتيل       ،  الذين طاملا صلتهم الطائرات األمريكية بلهيبها ، وعذبتهم حبممها وصوارخيها           

 .يف بالد احلرمني رابع أربعة يشرفون على صيانتها وتطوير نظمها اإلليكترونية 
تال أعداء اهللا تعاىل والقعود هلم كلَّ مرصد بنور من كتـاب اهللا وسـنة              يف ق  ماضون على هذا الطريق      وحنن بعون اهللا   

نثلج صدور املؤمنني يف فلسطني وأفغانستان والعراق وجزيرة العرب وغري ذلك من بالد اإلسالم ، ولنذل عساكر ن ل، رسوله  
ثل يل املخذلني ونعيق اخلائبني ممن كشفه اهللا مب       الشرك والكفر متهيداً إلقامة دولة الشريعة والعدل ، غري ملتفتني يف سرينا إىل ختذ             

وقتله يف الوقت الذي خنس فيه وجنب عن قول كلمة يربئ فيها ذمتـه              عسكري   نصراين   هذه الواقعة فارتفع صوته غضباً ألسر     
 .وينتصر فيها للمستضعفني من املسلمني األسارى واملعذبني يف أيدي عباد الصليب والطواغيت 

عربة م فإن يف هذا العمل نكاالً هلم و       من واالهم من أهل الكفر واإلجرام املتحالفني على حرب اإلسال         وأما األمريكان و   
 .الرادع مصريه ، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل ن قدم بالدنا منهم أو شارك يف حرب املسلمني فسيكون هذا اجلزاء ليوقنوا أن م

 
 
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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             هاجر استشهاد أيب: املوضوع. 
 هـ٢/٥/١٤٢٥: التأريخ 

 
 




 

 :احلمد هللا احملمود على كل حاٍل ويف كل حني، والصالة والسالم على خامت النبيني وإمام ااهدين، أما بعد
﴿       ِقنيتِعظَةٌ لِّلْمومى ودهاِس وانٌ لِّلنيـذَا به            ِمِننيـؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وِهنالَ تو   ِإن 

           الن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي    اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس و
 الظَّاِلِمني ِحبالَ ي الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليو﴾. 

قرن، وااهد فيصل بن عبـد      استشهد يوم اجلمعة غرة مجادى األوىل كل من القائد املُجاهد عبد العزيز بن عيسى امل              
الرمحن الدخيل، وااهد إبراهيم بن عبد اهللا الدريهم، وااهد تركي بن فهيد املطريي، وذلك يف كمٍني نـصبه هلـم جنـود                      

هم الطواغيت حبي امللز يف الرياض، حيثُ بادروا بإطالق النار على ااهدين من األسلحة املختلفة بصورة مفاجئة أدت إىل مقتل                  
 . رمحهم اهللا، وإنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها

 وهذه سنة اهللا عز وجلَّ اليت ال تتبدل من إدالة املؤمنني يوما واإلدالة عليهم يوما، حتى يكتب اهللا النصر من عنده، وقد   
 فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللّـِه ومـا           سر وكثُر فيهم القتل واجلراحات ﴿     هزم املسلمون يف أحد واخلندق ومعركة اجل      

       اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعض     ِرا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو   ـتثَبا ون
ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد﴾ . 

ومل يكن القائد أبو هاجر عبد العزيز بن عيسى املقرن رمحه اهللا بعيدا عن الشهادة وال إخوانه، ومل خيتبئ يف بيته أو يتوقف عـن        
اغوت وبصره مقاتالً يف الصف األول حاميا إخوانه بـصدره          العمل منذ أُعلن امسه أول مرة، بل استمر يف جهاده حتت مسع الط            

ويده، وما لقي ربه إالَّ بعد أن أعد رجال صدٍق من ااهدين، يقومون مقامه وينوبونه يف جهاده، قد أبقى اهللا م مـا يـسوء        
عطَّلة، ودماء املسلمني املُستباحة، ودمـاء      أمريكا وعمالءها من الطواغيِت بإذن اهللا، وقد أخذوا على عواتقهم الثأر للشريعة امل            

 .ااهدين املُهدرة
وااهدون يف جزيرة العرب ماضون على ما عاهدوا اهللا عليه من اجلهاد يف سبيله حتى ينالوا إحدى احلُـسنني، ولـن    

 على الدرب حبول اهللا وتوفيقه، ومن كان يوهن عزائمهم مقتل من قُتل من إخوام، بل إنَّ ذلك ملما يزيدهم ثباتا وعزميةً ومضيا     
 .يعبد القائد عبد العزيز املقرن فإنه قد لقي ربه، ومن كان يعبد اهللا ويجاهد يف سبيله فإنَّ اهللا حي ال ميوت

ن من نفٍي ملقتل    علما بأنه مل يصدر عن ااهدين أي بياٍن متعلّق باحلادثة قبل هذا البيان، وما أُشيع منسوبا إىل ااهدي                 
عبد العزيز املقرن ال أساس له من الصحة وال يعرف مصدره، وقد بلغ ااهدين خرب استشهاده ومن معه خالل الساعات األوىل           

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،  فسيح جناتهم وأسكنهمورمحه مهل غفر اهللا مملقتله
 قاعدة يف جزيرة العربتنظيم ال

 جزيرة العرب                      صوت ااهدين يف
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  ))٢٢((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 


 
 فرحان بن مشهور الرويلي: الشيخ  كتبه

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، ومن تبعهم                  
 :الدين، أما بعدبإحسان إىل يوم 

فمن الغلط الشائع عند كثري من الناس، ظنهم أنَّ من قال ال إله إال اهللا مل يخرجه من اإلسالم شيٍء، ولـو ارتكـب                         
النواقض وتعود املكفِّرات، مثَّ يبنون على هذا حرمة القتل، وعصمة الدم واملال، فال يكفّرون من يـسب اهللا ورسـوله، أو          

، أو حيكم بغري ما أنزل اهللا، أو يدعو املخلوقني من دون اهللا، ويف هذا مناقضةٌ عظيمةٌ ألصـل التوحيـد،                     يتولَّى أعداء اهللا  
 .وإمجاع األمة ومعارضةٌ لكتاب اهللا وسنة نبيه 

أَشركْت لَيحـبطَن   ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن         : وحسبك أن اهللا قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم         
اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع    فإذا كان النيب الكرمي صلوات اهللا عليه داخالً يف هذا العموم، غري مستثىن مـن هـذا ،

 احلكم، مع اليقني بعصمته منه وبعده عنه، فكيف مبن كان من أمته؟
فر مسيلمة الكذَّاب واألسود العنسي، وأمثاهلم من املرتدين بإمجـاع          والَّذي يطرد هذا األصل يعسر عليه أن حيكم بك         

الصحابة والسلف الصاحلني، بعد أن يعلم أنهم مجيعا كانوا يشهدون أن ال إله إال اهللا، وينتسبون إىل اإلسالم، بل كـانوا                     
 .بالرسالة يشهدون هللا بالوحدانية وللنيب حممد 

ما من عبد قال ال إلـه إال اهللا مث          : "عض األحاديث كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       وقد أُيت هؤالء من فهم باطٍل لب       
، وحنو هذه   "خيرج من النار من قال ال إال اهللا ويف قلبه مثقال ذرة من اخلري             : "، وحديث "مات على ذلك إال دخل اجلنة     

 .األحاديث
 يطالَب من قاهلا بالتزام مقتضياِتها، من األقـوال واألعمـال           وقول ال إله إال اهللا، يثبت به اإلسالم ابتداًء باإلمجاع مثَّ           

واالعتقادات، فإن مل يلتزمها سلب اسم اإلسالم الذي حكم له به، وكان مرتدا كافرا، وإن جاء مبا يناقضها كان مرتـدا                     
 .كذلك

لمني، أو فعل شيئًا مما خيتص      صبأت يقصد اإلسالم دون استهزاء، أو صلى مع املس        : أسلمت أو قال  : وكذلك من قال   
 .باإلسالم، فإنه يحكم له باإلسالم، وليس معىن هذا أنَّ اإلسالم ال يزول ولو جحد الشهادتني مع التزامه بشيٍء من الشعائر

الَ : وقد حكم اهللا جل جالله بكفر املستهزئني بالدين، ممن كانوا خيوضون ويلعبون يف استهزائهم، فقال تعاىل هلـم                  
ت    اِنكُمِإمي دعم بتكَفَر واْ قَدِذرتع      ،ا رسول اهللاوكانوا ينتسبون إىل اإلسالم ويشهدون بألسنتهم أن ال إله إال اهللا، وأن حممد ،

 .ومل يكن ذلك مانعا هلم من الكفر
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ويقُولُ الَِّذين آمنواْ : الوحكم بكفر املنافقني الذين يتولون الكافرين، وذكر عن املؤمنني أنهم حكموا عليهم بذلك فق       
اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْس الء الَِّذينـؤأَه. 

فر، وكفـره مـن     على الَّذي نكح امرأة أبيه، بالقتل وختميس املال، وهذا حكم منه عليه بالك             وحكم رسول اهللا     
 .االستحالل العملي، واحلديث صححه مجاعةٌ من أهل العلم منهم ابن تيمية

  وحكم الصحابة بردة من استحلُّوا اخلمر، يف قصة قدامة بن مظعون املشهورة يف الصحيح، فأمر م عمر بن اخلطاب  
 ا أن ي واقتلوا ردةً وإن أقراإن استحلُّوها بعد إقامة احلجة أن يجلدوا حد. 

وحكم الصحابة بردة مانعي الزكاة، وقاتلوهم على منعها ومل يفرقوا بني اجلاحد منهم واملقر بوجوا الباخل ا، مـع                
 .أنهم مل جيحدوا الشهادتني، بل مل جيحدوا الصالة وال غري الزكاة من فرائض الدين وشعائره

سيلمة الكذَّاب واألسود العنسي، وسجاح التميمية، وطليحـة األسـدي،         وحكم الصحابة بردة من ادعوا النبوة، كم       
وغريهم من املتنبئني، مع إقرارهم أو أكثرهم بشهادة أن ال إله إال اهللا، وبأن حممدا رسول اهللا، وإنما ادعوا أنهم أُشِركوا يف                      

 .األمر، وهذا ثابت باألسانيد الصحيحة عن مسيلمة رأس الكذَّابني
وهذه املسألة من املسائل الظاهرة اليت ال ختفى على من يفهم التوحيد، ومنشأ الغلط فيها كما ذكرنا، عدم التفريق بني                     

ما يدخل به يف اإلسالم، وما يبقى اإلسالم مع وجوده، فيدخل باإلسالم بشيٍء من الشعائر املختصة به، وال بد من القيـام         
ضه لبقاء اإلسالم، وسيأيت هلذا مزيد من البيان يف املقال القادم بإذن اهللا، يف بيان الغلـط        بأركان اإلسالم والسالمة من نواق    

 .فيما يثبت به اإلميان والكفر
 

 
 
 اآلن.. 


كتاب من تأليف الشيخ يوسف العـيريي ،         

جـوازه  يبني فيه حكم قتل األسري ، وبيـان         
 ..مؤصالً بالكتاب والسنة وكالم أهل العلم 

فاحرص على قرائتها ..يف رسالة موجزة لطيفة     
 والتفقه يف دين اهللا تعاىل
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 َّوا كَالكُونال يو قالْح لَ ِمنزا نمِلِذكِْر اللَِّه و مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم أِْن ِللَِّذيني لُ فَطَالَ أَلَمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت ِذين
  علَيِهم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَِثري ِمنهم فَاِسقُونَ

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما 
 :بعد

منذ أن تشرق مشس اهلداية على نفس املسلم يف جمتمعنا          
 ،  وتتنوع مظاهر     إال وتبدأ معها سلسلة من االبتالءات     

االبتالء والفنت اليت يواجهها املرء ، وتبدأ متـر بـاملرء           
مشاكل وأحداث عادية أحياناً كان يواجه أصعب منها        
قبل اهلداية إال أن إحساسه ا بعدما خالطت بـشاشة          
اإلميان قلبه إحساس خمتلف متام االختالف ، فهذه فتنة         

له يف عمله ومصدر    الزوجة وهذه فتنة املال وهذا ابتالء       
رزقه وهكذا ، وكلما جنح يف مواجهة فتنة نكتـت يف           
قلبه نكتة بيضاء بقدر حجم الفتنة اليت جنح يف ختطيهـا           

 .زال إميانه يف ارتفاع  فما
قبل أن ننتقل إىل القضية اهلامة اليت سـنتناوهلا يف هـذا       
املقال ينبغي تسجيل مالحظة هامة هنا سيكون هلا أكثر         

موضوع املقال أال وهي أن كثرياً منا عندما      من داللة يف    
يراجع نفسه جيد أن أفضل حاالته اإلميانية كانـت يف          
الفترة األوىل من اهلداية ، ال يشترط أن تكون منذ اليوم           

 – وإن كانت حتدث أحيانا منذ اليـوم األول          -األول  
وإمنا يف الفترة األوىل بصفة عامة ، ولعل ذلك يفسر لنا           

 العظيم كان يرتل على اجليل األول منذ        كيف أن البالء  

اللحظة األوىل ، وذلك ما دفع بعض املربني أن يطلـق           
هذا ) أن اإلميان يولد جبال يف كثري من األحيان         ( عبارة  

مع افتراق أن اجليل األول كان يولد إميام كبرياً إال أن           
ما يواجهونه من االبتالء وثبام يف مواجهته يرفع مـن          

اإلمياين أكثر وأكثر بينما حنن لألسف نـتعلم        مستواهم  
من كثري من املشايخ واملربني أن نتهرب من أي عمـل           
يؤدي إىل ابتالء فنبدأ يف مرحلة الـرتول واهلبـوط ،           
كذلك نسجل أن من اهتدى من اجليل األول يف مكـة        
واجه الوقوع حتت فتنة ظهور واستعالء الكفر ، ومـن          

 .هاد وبارقة السيوف اهتدى باملدينة واجه فتنة اجل
يف هذه احللقة سنتناول أهم الفروق بني فتنة الـسجن          
والتعذيب وبني فتنة اجلهاد وبارقة السيوف ، وكذلك        
سنتناول موقف النفس البشرية منهما ومدى تقبلها هلما        

 .و إىل أي مدى ميكنها حتملهما وداللة ذلك
بل   القائلون بأمهية مرحلة االبتالء بالسجن والتعذيب ق      

القيام باجلهاد تتفاوت درجام ما بني فريق يغـايل يف          
هذا األمر حىت أم ينصحون أتبـاعهم بتقبـل ذلـك          
والسعي إىل السجن واالبتالء وانتظار الفرج حىت بدون        
السعي الواقعي بأمر عملي حيقق الفـرج ، ولـوال أين           
قرأت ملن يقول بذلك ملا صدقت بوجود هذا الـصنف          

 فريق يعتدل يف هذا األمر بأن يقوم        من البشر ، و هناك    
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بالصدع باحلق يف وجوه أهل الباطل وباإلعداد املـادي         
واملعنوي ومجع األنصار املسلحني ال سعياً وراء السجن        
والتعذيب ولكن إذا حدث صربوا وعدوا ذلك تربيـة         

 الفريـق   لألفراد ، أما الفريق الثالث فهو     
نه يبعد عن أي    الذي فرط يف األمر حىت إ     

مر يؤدي إىل مشاكل مثل الصدع باحلق       أ
يف وجوه أهل الباطل أو اإلعداد املادي ،        
ولكن ال ينسى هذا الفريـق أن يتـبجح    

إنه : ويكون أكثر هذه األصناف صياحاً      
وال ! يف املرحلة املكية ومرحلة الـصرب       

أدري ماذا ترك للمرحلة املكية من أحكام    
، فسبيل هذا الفريق جلّه خمالف للمرحلة       

ملكية ، فهو بني مداهنة وتعايش وختبيص       ا
 .وتلبيس 
 علـى   – ما نريد قوله أن هذه األصناف الثالثة         :القصد  

 واقعون ال شك حتـت فتنـة ظهـور          –اختالف حاهلم   
واستعالء الكفر وأهله وسيطرم على حركة اتمع الذي        

 .يعيشون فيه بدرجات متفاوتة
 مبا فيهم الصنف    –وما نريد أن حنذر األصناف الثالثة منه        

 أن إطالة مدة البقاء يف الفتنة حتت أيدي الظاملني          –املعتدل  
 غري  -فالنفس البشرية   ١ مدة طويلة يؤدي إىل تفلت األتباع     

                                                
وهذا القول ألحد املشايخ نستشهد به حجة على مقلديـه ، عنـدما      ١

 - رمحـه اهللا     -سئل ملاذا استعجل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب          
التحرك مبن معه ، ولو كان صرب مدة أطول لكان أقـام دولـة كـبرية          

: ( فأجاب  ) ال أدري أين حياء الذين سألوا هذا السؤال         واهللا  ( وخالفة  
إن الداعية احلصيف ال يترك أتباعه باً لألعداء فترة طويلـة و إال أدى              

  ....)ذلك إىل تفلت األتباع 
ال شك أن السائل والذي يعرب عن جمموعة من التيـارات يف الوسـط              

ات اليت ميثلـها    اإلسالمي قد فقد احلياء فهو يسأل هذا السؤال والتيار        
يعيش أعضائها عمرهم كله وميوتون من أجل حتقيـق أهـداف هزيلـة        

= كدرس يف مسجد بإذن الطاغوت أو مؤسسة خريية حتت رعاية ورقابة          

 مهما بلغت من القوة ال تستطيع أن تصمد مدة   -املعصومة  
طويلة يف مواجهة الباطل املُستعلي ، فإن طول األمد بدون          

هر له آثار ال ينكرها من خـالط        مواجهة فعلية للباطل تظ   
شباب اإلسالم مدة طويلة ، فمنـهم مـن         
انتكس كلياً ومنهم من ترى عليـه فقـط         
عالمات اهلداية الظاهرة من ثوب وحليـة ،        
ويف هذا تفسري ملا حدث جلماعات كـان        
يضرب ا املثل يف الثبات والصدع وكانوا       
يدخلون السجن وخيرجون أكثر ثباتا ، إال       

 غُيب أتباعها يف السجون فترات      أنه عندما 
طويلة ظهـرت التراجعـات والرضـوخ       
للجاهلية ، بل حىت الـصنف املفـرط يف         
الصدع باحلق والذي ال يواجه ابتالًء شديداً       
كالسجن وحنوه إال أنه خاضع بدرجة مـا        
كما ذكرنا إىل فتنة استعالء الباطل وسيطرته 

 قوية مث ال يلبث على اتمع فتجد أن دفعة املراحل األوىل له
أن جتد فتوراً ، وال تنشط حركته إال حبدث يدفع للحركة           
شباباً حيمل دماء جديدة ويدخل الدائرة املفرغة من جديد ؛       

كان حيث أصـحابه     لذلك على الرغم من أن الرسول       
على الصرب والثبات ومزيد من الصدع باحلق ، إال أنه كان           

ة لقـسوة طبيعتـها     يعمل على عدم إطالة فتنة هذه املرحل      
عليهم ، ففتح هلم باب اهلجرة للحبـشة مث إىل املدينـة ،             
كذلك أذن هلم بالنطق بكلمة الكفر حتت ظروف معينة ،          
كذلك عمل على الترتيب ملواجهة الباطل ومجع األنـصار         

                                                                           
 الطاغوت أو هدف ملوث بالشرك كعضوية يف برملـان أو وزيـر يف              =

حكومة طاغوتية ، ويا ليته مستقل بوزارته وحيكم بالشرع بـل يكـون         
النظام الطاغويت ، ومتر األيام ومتوت أجيال وقد سلبت منـهم      جزءاً من   

تلك املكاسب وتعاود األجيال اجلديدة الكرة من أجل نفس املكاسـب           
 مث بعد ذلك ينتقدون إماماً أقام دولة وما       – وال حول وال قوة إال باهللا        -

كان قصوره عن توسيعها إال بسبب أمثال هذا السائل الذين يرضـون            
 . الغزوبالقعود عن
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املسلحني ، فإن القائد احلصيف ال يترك أتباعه باً لألعداء          
 إىل تفلت األتبـاع ،      فترة طويلة من الزمن وإال أدى ذلك      

فيجب عليه أن يسعى حثيثا أن خيرجهم من الظلم الـذي           
يرضخون حتته ، ويعمل على استرداد حقوقهم ، لذلك جتد          

بعد فترة بسيطة من استقراره باملدينة أرسـل         الرسول  
 لترصـد عـري قـريش       - -سرية عبد اهللا بن جحش      

اب السترداد بعض حقوقهم مع ما يف ذلك العمل من فتح ب      
للمواجهة قد يلوح للبعض أا كان ميكن أن تكـون ذات           

إال أن هذه هي الـنفس البـشرية        عواقب غري حممودة ،     
السوية البد أن تستخلص هلا حقوقهـا       

 ، حىت   دوإال فإن صربها يوشك أن ينف     
 عندما شاهد أمية بـن      - -ن بالالً   إ

خلف وقد كان أسرياً لعبد الرمحن بـن        
ركه وعبد  مل يتحمل أن يت   - -عوف  

الرمحن بن عوف يذب عن أمية ويـصيح   
ال : إنه أسريي وبالل يردد فقط      : ببالل  

، إن   ! ! ال جنوت إن جنا   ! جنوت إن جنا    
النفس البشرية من حلم ودم وأعصاب وهلا 
طاقة حمدودة ينبغي مراعاا وإال ال يلومن       
قادة احلركات إال أنفسهم إذا فوجئـوا       

 حـوهلم   بتفلت األتباع وانفضاضهم من   
واحداً بعد اآلخر أو سقوطهم على أقـل        
تقدير يف الفتور وانعدام العطاء ، وساعتها   
ستنحل احلركة بالتدريج أو علـى أقـل        
تقدير سيلجأ القائد إىل حتويلها إىل حركة      
مسخ باهتة حىت حيـافظ علـى كياـا         

العددي بأن تتوقف احلركة عن أي عمل فيه تضحيةٌ كبرية          
ملال واملسكن وحنو ذلك ، ويقوم جبعل       بالوقت وبالنفس وبا  

األحكام اليت تصلح أن تكـون اسـتثناء يف حـق أفـراد      
خمصوصني أو حاالت معينة إىل قاعدة ومنهاج يسري عليها         
أتباعه ، هذا فضال عن جلوء البعض إىل لبس احلق بالباطل و 

إلباس األوضاع اجلاهلية لباساً إسالمياً حـىت يـستطيع أن       
 األتباع بدون إحساس بضغوط ويقوم      جييش أكرب عدد من   

 .يف سبيل ذلك بلي أعناق نصوص الشرع 
إن الثبات يف مواجهة هذه الفتنة والثبات يف مواجهة فتنـة           
اجلهاد والقتال يرفعان من املستوى اإلمياين للفرد ومها مـن       
أكثر ما يؤثر يف تربية الفرد واجلماعة املسلمة ، لكن ملـاذا            

نة السجن والتعذيب واسـتعالء     جعل الشرع خمارج من فت    
) كاهلجرة والتقية على تفاوت درجتهما الشرعية       ( الباطل  

: وهو فتنة بنص احلديث      ( قتالومل جيعل خمارج من فتنة ال     
بـل جعلـه    ) ف فتنة   وكفى ببارقة السي  

ماضياً إىل يوم القيامة ، وجعل التخلـف        
 –عنه أو عن اإلعداد املادي اجلدي لـه         

 من عالمات النفاق    –خاصة عند وجوبه    
 ؟

أما بالنسبة لفتنة السجن والتعذيب فهو ما 
قلناه أنه مع أمهيتها خاصةً يف البدايات إال        
أن طول مدا يؤدي إىل تفلت األتباع ،        

 :أما فتنة اجلهاد فهي 
ــة أكــرب :أوالً  ــدفع فتن  مــشروعةٌ ل
       َكُـونيةٌ ونكُونَ ِفتى الَ تتح مقَاِتلُوهو

 ينِللّهالد كُلُّه  بل إن أعظم الفنت وهي
الفتنة عن الدين بالسجن والتعـذيب ال       

 .تدفع إال بالقتال 
 على ما فيها من     - إن فتنة القتال     :ثانياً  

 يتخللها من العزة واملشاعر     -بالء عظيم   
العظيمة ما يذهب كثرياً من أثرها علـى        

 .ا باب لذهاب اهلم والغم إالنفس حىت 
 وهو أمنية يتمناها الكثري حتـت      -تل يف سبيل اهللا      الق :ثالثاً

 يناله اإلنسان بسهولة يف اجلهاد ، وإذا فتحنـا          –التعذيب  
احلديث حول هذه النقطة لن ننتهي ، فعلى الرغم من الفتنة          
الشديدة بالدماء واجلماجم وتطاير األشالء إال أن الـنفس         
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 له وطلباً البشرية تستطيع أن تتقبله ملدة طويلة بل تزداد حباً       
 .له على عكس فتنة السجون 

كذلك فتنة استعالء الباطل ومـا يـصاحبها مـن أذى           
 كسجن وتعذيب تعاجل جوانب حمدودة يف النفس البشرية      
كالكرب وككيفية دفع النفس ألن تذل يف سبيل اهللا وكيفية          
حتويل النفس الرخوة إىل أن يصلب عودها ، لكن طولَهـا           

إىل أن تنكسر عزة اإلنسان خاصة      أكثر مما ينبغي قد يؤدي      
إذا صاحبها إذالل شديد من الباطل املُستعلي يقابله جـنب          
خالع من األفراد الذين حيملون احلق وسلبية يف تدبري املُعاجلة  

يعاجل مجيع جوانب النفس  بينما اجلهادبالسنن الصحيحة ، 
النفس عند النصر ، والنفس عند اهلزمية ، والنفس عنـد           : 

 والنفس عند الفتح والعلو ، فهو يصوغ الشخصية العجب ،
لذلك جتد قلة من الصحابة هم من مر بالفتنتني  املتكاملة ،   

؛ ألن مراحلـه  بينما معظم الصحابة مر فقط بفتنة اجلهاد  
تكفي يف مجلتها يف صياغة الشخصية املؤمنة والفئة املؤمنـة    

 ،  اليت ستتحمل بعد ذلك أمانة الدماء واألعراض واألموال       
 .دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس 

، فاجلهاد فتنة وفيه دواء هذه الفتنـة خييفـك أعـداء اهللا           
وختيفهم ، ويكفيك عزة أن حتمل سالحك متحرراً من كل      
أغالل العبودية للباطل خاضعا ألوامر اهللا وحده خالقـك         

 .ورازقك 
أن االبتالء بالسجن والتعذيب والصرب لفترة      : اخلالصة   

حتت استعالء الكفر وأهله واالبتالء جبهاد الكفر وأهلـه         
كالمها مهم لتربية اجلماعة املسلمة والفرد املسلم ولرفع        
املستوى اإلمياين ، إال أن االبتالء بالسجن ال ينبغـي أن           
يسعى إليه حىت وحنن نفعل ما يؤدي إليه حتماً كالصدع          

كذلك باحلق ، فنحن نصدع باحلق ونسأل اهللا العافية ،          
إذا حدث ينبغي أال تطول مدته ، بينما االبتالء والفتنـة           

لسعي إليه ، وهو ماض إىل ؤمر باباجلهاد وبارقة السيوف ي
يوم القيامة فال ضرر معترب على النفس مـن أن تطـول            

  .مدته
نه ال ينبغي أن تطول فتنة اسـتعالء الباطـل   إوعندما قلت  

تعمـل  قصدت أن نسعى ملخرج جدي لنخرج منها ، أي          
احلركة على أن تخرج أفرادها منها وال يقول مسلم يفهم          
دين اهللا فضال عن من يستحق أن يكون قائد حركـة أن            
يكون ذلك بكتم الدين أو تبديله لريضى الباطل فيخفف من 
ضغطه ، نعم قد جيوز ذلك كاستثناء لفرد وحنـو ذلـك            

أما أن تتحول احلركة كلها إىل مرحلة استثناء ،   كعمار  
أي ( داخل األحكام املكية اليت هي يف األصـل اسـتثناء           

ا حركـة   أفذلك يدل على     ) !استثناء داخل االستثناء    
مريضة عاجزة أن حتمل أمانة هذا الدين وأكرم هلا أن حتل           
نفسها وتحلل أتباعها من أي بيعة أو عهود حىت يـدخل           
املخلصون منهم يف نصرة من يستطيع محل أمانة هذا الدين          

 .  وة بق
 هذا ما أردت أن أنبه له ، وأرجو أن يتأمله القائمون على            

 .التربية يف عاملنا اإلسالمي 
وسبحان من كانت سنته الشرعية تتفق مع سنته القدريـة          

، واحلمـد هللا رب     حركة الكون واحليـاة     هما  وتتناغم مع 
 .العاملني
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 "  بول مارشال : "ندس األباتشيمه

 من األسر إىل النحر
 :تقرير صوت اجلهاد  

وردت املعلومات للمجاهدين عن وجود أمريكي يصلح أن يكون هدفاً لعملية اختطاف وكانت املعلومات دقيقة جداً وهللا احلمد 
الصنع وهو وثالثة واتضح منها أن املختطف يعمل مهندساً مشرفاً يف جمال تطوير النظم اإلليكترونية لطائرات األباتشي األمريكية 

 وقدآخرون يعملون كطاقم هندسي عليه مدار عمل هذه الطائرات وصيانتها يف القواعد العسكرية املوجودة يف بالد احلرمني ،                   
ظل هذا العلج يعمل يف خدمة القوات العسكرية الصليبية ألكثر من عشر سنوات يف جزيرة العرب مـسهماً إسـهاماً فعليـاً                      

ة يف حرب املسلمني ، وأما الشركة اليت يعمل فيها املختطف فيأيت يف آخر التقرير إن شاء اهللا تفـصيل                    ومشاركاً بصورة مباشر  
 .لطبيعتها وأعماهلا وجمال عملها 

بدأت مرحلة التأكد من املعلومات مث الرصد واملتابعة الدقيقة مث وضعت خطة العملية ليـتم              الترصد األولية   علومات  بعد ورود م  
هـ قبل املغرب وكانت اخلطة تقضي باستخدام هيئة أفراد الشرطة السعودية من  ٢٤/٤/١٤٢٥ يف يوم السبت     تنفيذها حبمد اهللا  

لباس وسيارات وغري ذلك ووضع نقطة تفتيش يف طريق اخلدمة لطريق املطار باجتاه اجلنوب مبوازاة السور الشرقي جلامعة اإلمام                   
رطة عدد من املتعاونني املخلصني لدينهم من داخل القطاع األمين نسأل اهللا     حممد بن سعود وقد تربع ذه املالبس وسيارات الش        

أن يكتب أجورهم ويعينهم على تسخري طاقتهم خلدمة اإلسالم وااهدين ، وبعد وصول اهلدف إىل نقطة التفتيش مت إيقافه مث                    
وذلك بواسطة قنبلة   ) كامري  ( رته الـ   القبض عليه وختديره ومحله يف سيارة خاصة إىل حيث مقر االختطاف بعد إحراق سيا             

وهذه السيارة ادعت وسائل اإلعالم السلولية أا كانت سيارة مفخخة ومت إحباط تفجريهـا              ) مولوتوف  ( حارقة حملية الصنع    
ـ                   ة كعادم يف اختالق األكاذيب ، ويف نفس اليوم أصدر ااهدون التقرير اإلخباري الثالث عشر وتضمن اإلعالن عن العملي

املركبة من عملية االختطاف باإلضافة إىل قتل عسكري أمريكي آخر يعمل مديراً للمختطف كما تضمن التقرير الوعد بتصوير                  
هـ وقد ظهر املختطف يف الفيلم وذكر امسه ووظيفته         ٤/١٤٢٥/ ٢٧املختطف وبيان املطالب وهو ما حصل فعالً يوم الثالثاء          

 ساعة من تأريخ إصدار البيـان       ٧٢ مث أعلن ااهدون أم عازمون على قتله بعد مرور           وأا العمل يف جمال الطريان العسكري     
املصور إال يف حالة واحدة هي أن تفرج احلكومة السعودية عن أبناء املسلمني املعتقلني يف سجوا وقد بادرت احلكومة السعودية 

طالب ااهدين معللة ذلك بأا ال تتفاوض مع اإلرهابيني غـري  احلمقاء على لسان املتأمرك عادل اجلبري بإعالا عدم الرضوخ مل       
واعية حلقيقة األمر وهي أن ااهدين ال يتفاوضون مع الطواغيت وليس لديهم أي رغبة يف ذلك بل ليس عندهم إال مطالـب                      

لن يف ذلك بيان خاص مصور أظهرت       يطلبون تنفيذها حرفياً ال غري وبعد انتهاء املهلة مت تنفيذ الوعد واإلجهاز على الرهينة وأع              
فيه صور الرهينة مقتوالً واحلمد هللا رب العاملني ، أما الشركة اليت يعمل فيها املختطف فهي شركة اإللكترونيـات املتقدمـة،                     

 م يف بالد احلرمني، وأُنشئت على غرار شركات األسلحة األمريكية الضخمة اليت ال متثل احلكومة األمريكية١٩٨٨تأسست عام   
يف الظاهر، وإن كانت أهم صناع القرار السياسي والعسكري يف الواليات املتحدة األمريكية، ومبقتضى هذا الوضع النظامي هلا،           



 

 

١٩ 

متلك الشركة من احلرية ما ميكنها من إبرام العقود والصفقات مع أي دولة أو شركة عاملية أخرى، علما بأنَّ الشركة يف احلقيقة              
استعماري يستعمله اجليش األمريكي والشركات التجارية املتعاونة معه للعمل داخل بالد احلرمني حبريـة    ليست أكثر من غطاٍء     

 .وأمان
من رأس مال الشركة، وتقوم شركة اإللكترونيات املتقدمة على تصنيع لوحات إلكترونية للدبابة % ٥٠األمريكية ) بوينج(متلك 

 من عشرين ألف لوحة إلكترونية للدبابة، كما تقوم بتصنيع عدد من املكونـات              األمريكية أبرامز، وقد صنعت حتى اآلن أكثر      
اإللكترونية يف اال الراداري شاملة مكونات أجهزة الرادار، وبعض أنظمة التشويش وأنظمة اإلنذار املبكر، وأنظمـة املراقبـة         

 .اجلوية
ية وغري الراديوية، وتصنيع إلكترونيات خاصة بالطـائرة      كما استلمت الشركة مشاريع تنفيذ عدد من أنظمة االتصاالت الراديو         

 .، باإلضافة إىل مكونات الصواريخ املوجهة بالليزر٦، والطائرة إف١٦إف
وتعد الشركة واحدة من عدد من الشركات املشغـلة ملشاريع وزارة الدفاع ومنها مشروع طائرات األباتشي وتقوم بـصيانة                  

 .هــو املسؤول عن هذا املشروع) بول مارشال ( واألمريكي املأســور الناظور التابع لطائرة األباتشي، 
 ، وقد ازداد تصنيعها هلذه القطع بكثرة ملحوظة بعد اهلجوم األمريكي على العـراق    ١٦وم بتصنيع قطع غيار طائرات إف        وتق

العسكري املذكور الذي يستخدمه اجلـيش      هذا يف جانب، ويف اجلانب اآلخر فإنَّ الشركة توفّر الصيانة املستمرة جلميع العتاد              
 .األمريكي يف حربه األخرية ضد اإلرهاب واليت تتخذ من جزيرة العرب مقرا ومنطلقًا هلا

تتعامل شركة اإللكترونيات املتقدمة مع عدد من الزبائن الرئيسيني أبرزهم قوات البحرية األمريكية، وعدد من الشركات الـيت                 
اليت يتبعها العلج األسري وظيفيا،     ) لوكهيد مارتن   ( ن األساسيني للبنتاغون األمريكي، من أبرزها شركة        حتتلّ رأس قائمة املوردي   

 .وعدد من كُربيات شركات األسلحة األمريكية مثل ريثيون، وهيوز، ونورثروب غرومان، وماكدونال دوغالس، وغريها
لرباعي تطوير نظم طائرات األباتشي التابعة للجيش األمريكي يف         القتيل واألسري، فيعمالن ضمن الفريق ا     : أما خبصوص العلجني  

 ) .سكروزكينيث (جزيرة العرب، وقد من اهللا على ااهدين بقتل مدير الطاقم 
وقد عرض القائد امليداين للمجاهدين يف جزيرة العرب عبد العزيز بن عيسى املقرن سدده اهللا على احلكومة السعودية التنازل عن      

 العلج وإطالق سراحه إذا أفرجت عن ااهدين املأسورين يف السجون، وأمهل احلكومة العميلة ثالثة أيام إلعالن موقفها من أسر
مر، وإالَّ أجهز ااهدون عليه ، وهو ما مت حبمد اهللا بعد انتهاء املهلة ، ونشر فيه التقرير اإلخباري الرابع عشر واملنشور يف هذا األ

 . العدد 
أيت هذه العملية ضمن سلسلة عمليات استهدفت عددا من الصليبيني يف جزيرة العرب، بدأت بعملية ينبع املباركة، تلتها عملية وت

اخلُرب مث جمموعة من العمليات تضمنت كمينا لبعض الضباط األمريكيني، وقتل ضابط أمريكي يهودي يف شركة فينيل، إضافة إىل 
 .متخصصني باملعلومات حول اإلرهاب، قُتل أحدمها وأُصيب اآلخر جبروح خطريةاستهداف جاسوسني بريطانيني 

هذا وااهدون يف جزيرة العرب عازمون على املضي قدما حبول اهللا وقوته وتوفيقه يف حترير جزيرة العرب من احملتلني الصليبيني،       
 . احلُسنيني، والعاقبة للمتقني، واحلمد هللا رب العاملنيومقاتلة أعداء اهللا يف كل مكان، حتى يريهم اهللا عز وجلَّ إحدى
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 !أخوهم بول مارشال جونسون
 أخو من طاع اهللا: بقلم 

 

 :، أما بعد ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني احلمد هللا رب العاملني
ويتسع اسم ! ويتسع اسم احلكَّام حتى يشمل آل سلول  ! ى يشمل هؤالء املُنافقني     حني يتسع اسم العلماء حت    ! ما أوسع األمساء    

 !!دون أي حرٍج) مهندس تطوير نظم طائرات األباتشي األمريكية(املعاهدين حتى يشمل 
ا وهم بنوه من صلبه وكيف ال يرثو! وليست هذه أول شناشن أخزم اليت ورثوها عنه ! ليس هذا بأول يوٍم نعرف اخلوارج فيه   

 !، بل من ضئضئه 
ال أقول حيتجون باملتشابه على ما يهوون ، بل يستدلُّون باحملكم على عكِس ما ! نعم يتلون اآليات ، ولكنها ال تجاوز حناجرهم 

 !! يدلُّ عليه حني يريدون 
أم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ، ، بل قد أخذوا من اخلوارج       للحق والعدل فإنهم ليسوا كاخلوارج يف كلِّ شيءٍ       

 !وأنهم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، أما الصفات الباقية فقد كان اخلوارج أقلَّ مهَّةً وأقصر ضالالً عن االتصاف ا 
واِلفهم ، بل هم جدالٌ مقيـت ،  كان اخلوارج يتركون أهل األوثان أما هؤالء فال واهللا ، ما يتركون أهل األوثان حتى تنفرد س      

ودفاع مستميت ، عن كلِّ علٍج كفوٍر ، وكلِّ أمريكي حمتلٍّ ، وال عجب ، فإنَّ ابن سعوٍد ما استأجرهم إالَّ هلذه املهمة ، وهو                         
 رطُ أملكوالش هلم مالك! 

 على قلوٍب ميتٍة ، وليتها كانت ميتـة ،  !خواطر جالت يف الذهن ، أو قل هي آهات ، أو ضحكات ، ولكنه ضحك كالبكاء       
فامليت ليس فيه نفع وال ضرر ، بل هي قلوب منكوسة ، تدفعها مهّةٌ عاليةٌ يف السفال ، مهتديةٌ إىل الضالل ، حتى تـراهم دون   

 !!الصلييب ترسا ، بعد أن كانوا يوم أيب غُريٍب خرسا 
 لنفسه يوم أيب غُريب بعد أن تأكَّد أنَّ اليهود والنصارى واهلندوس والبوذيني ورمبا عبـدة  أحسنهم حاالً ، من رفع عقريته دعايةً 

 !الشيطان أيضا قد استنكروا التعذيب يف أيب غريب ، فصرح بشجبه وتنديده ملا جيري يف أيب غريب 
ال أقول إنَّ الواجب ! وهلم على فرض وجودها أن يقفوا ويستردوا أنفاسهم من اللهاث يف سبيل املال ، قبل أن يراجعوا عق             أرجو

 !الشرعي هو أن تدافعوا عن املسلمني املستضعفني يف كلِّ مكاٍن ، ألنهم قد أيأسونا من القيام ذا الواجب منذ أزمان
           ة وغاية اهلمما نقول هلم، أليست الدعاية ألنفسكم اليت جعلتموها قصارى اهلمعلى اسـتحياء يف     ، تقتضي أن تتكلموا ولو     وإن 

تدعون أنَّ اإلسالم دين السالم والرمحة مع اجلميع ، وكذبتم مرتني ، ! نصرة املسلمني ببعض ما تتكلمون به يف نصرة الصليبيني ؟
 عكذبتم حني أنكرمت أنَّ اإلسالم دين اجلهاد والغلظة على الكافرين، وكذبتم حني ادعيتم أنكم تلتزمون ذا وتدافعون عن اجلمي               

إنَّ إسالمنا هو الرمحة والـسالم مـع اليهـود    : ت ، فلتقولوا إذًا ودعوا اامال  ، وأنتم تدافعون به عن اليهود والنصارى فقط       
 !إنها مرةٌ ولكن هكذا احلقيقة عندما تفاجئكم بعد أن أدخلتم رؤوسكم يف جحر النعامة! والنصارى فحسب

 دخل بالد املسلمني حمتال كما تعلمون وجتحدون ، وزاد على ذلك فكان رابع أربعٍة               ، بول مارشال جونسون كافر من الكفَّار     
 ! ، بعد أن كانت حتصد مخسة عشر عشرين يف كلِّ طلعٍةرمبا يطورون طائرات األباتشي لتحصد 



 

 

٢١ 

يف سبيل أمريكا فليس ذنبا ، وإنما هو ال شك أنه مل يرتكب ذنبا يف موازينكم ، ألنَّ الذنب عندكم هو اجلهاد يف سبيل اهللا ، أما 
خالف األوىل إن مل يكن واجبا مقدسا ، وال أدلَّ على ذلك من طريقتكم يف التعامل معه مقابل تعاملكم مع من يجاهـدون يف    

 !سبيل اهللا
 البيوت ، واختطـف     ، اختطفت العذارى من    كالَّ بل قد اختطف العشرات بل املئات      ! هل هي أولُ عملية خطٍف يف الرياض؟      

األطفال من الشوارع ، وعصابات اجلرمية املنظَّمة تعمل دائبة ، ومل يكن ذلك حمركًا لكم ، وواهللا إنَّ احلرقة اليت دخلت قلوبكم              
 .من خطف األمريكي الكافر ، ألكرب مما دخل قلوبكم من كل مسلٍم اختطف ، وما شهدنا إالَّ مبا علمنا

 !آل سلولمثلكم يف ذلك مثل عساكر 
آالف البالغات وردت إليهم يف عمليات اختطاف األطفال والنساء وغـري           .. ، وال املائة     كالَّ وال الثاين  ! أكان البالغ األول؟  

 !األطفال والنساء ، فبماذا متيز هذا البالغ وهذا اخلطف؟
الكاملة ، والبحث الدقيق ، واجلهد املتواصل ، والعمـل      متيز باالستنفار األمين ، وتفتيش البيوت ، وحماصرة األحياء ، واملرابطة            
 !!الدؤوب ، والسعي احلثيث ، وكل ما يسعف به القاموس يف هذا الباب

حق للعبيد أن يبحثوا عن سيدهم ، بل سيد سيدهم ، وهللا در القائد أيب هـاجر  ! أليس هو السيد والبلد بلد عبيده! نعم، حق له 
 !!، ونادى العبيد بالشرط املطلوب إذا أرادوا إطالق سيِدهم مور بأمسائهاحني مسى اُأل

حنن مضطرون إىل الكالم حتى يأيت ما هو أصدق إنباًء من الكُتب ، حتى ! ال أملك إالَّ أن أُنادي جهيزة لتقطع قول كلِّ خطيبٍ  
 ..! األمريكييأيت احلد بني اجلد واللعِب ، ويعلن ااهدون قتل عدو اهللا

وتفعلون ويقولون ، وتجاهدون ويقعدون ، وتصدقون ويكذبون ، وتنجحـون           .. تسريون وينبحون .. هللا دركم أيها ااهدون   
 .. وباألولياء من دونه يستنصرون وحده ،وخيفقون ، وتنتصرون باهللا

املُباركة ، سدد اهللا عباده ااهدين ، وطائفـة احلـق   مبارك لكل مسلٍم هذا النجاح العظيم ، وفضل اهللا الكبري ، وهذه العملية        
 ..املنصورين ، ورغَّم م أنوف املنافقني

 !؟ألن تجدي املفاوضات
مل يكن ذلك يف البيان الصويت وال املكتوب ، كان الشرط واضحا جدا ، ولكـن    ! أتعجب من أين أتى هؤالء بلفظ املفاوضات      

 .اسة امللتوية ، الشرط إطالق سراح األسرى ، وليس املُفاوضة على األسرىالوضوح غري مفهوم يف لغة السي
املُجاهدون ملزمون بالوفاء بالشرط عندما يطلق األسرى وفقط عندما يطلق األسرى ، أما املفاوضات فلم يطالبوا ا ، وال هم                    

 .يقبلوا ، وال جرى هلا على ألسنتهم ذكر فيما أعلم هلا
 التحدث مع ااهدين يفهم من هم ، ويتعرف على لغتهم وعلى وضوحهم وصـدق كلمـام ، وإالَّ فلتـضع         فليت من يريد  

صرخاته سدى ، متاما كما ضاعت صرخات بول جونسون ، وجنل بول جونسون ، وصاحبته وبنيه وعشريته الـيت تؤويـه ،                      
 ضاعت يف ميزان العدل الذي      !الوا حيسبون أنفسهم مشايخ     وأصحابه وإخوانه وأحبابه من األمريكان ، وآل سلول ، ومن ال ز           

 )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ( قامت عليه السموات واألرض 
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  ::رسالة مفتوحة إىل رسالة مفتوحة إىل 
شباب املراكز الصيفيةشباب املراكز الصيفية

 
 عيسى بن سعد آل عوشن: بقلم الشيخ 

 

 يل أن أكون يف سنواٍت مضت مـشرفاً يف         قدر اهللا  
بعض املراكز الصيفية ، وعشت بني شباب املراكز الصيفية         
لعدة سنوات وملعرفيت بكثري منهم ومعرفيت بصدق نواياهم ، 

أجدها فرصةً  .. وغريم على الدين ، ومحلهم هم اإلسالم        
 يشارك يف املراكز  شارك أومناسبة ألبعث رسالة لكل شاب

ية وتشمل رساليت هذه إخويت املشرفني واملـسؤولني        الصيف
 ..على املراكز الصيفية 

 احلق ال   بادئ ذي بدء أحب أن أقول لكم أيها الشباب إنَّ         
ي    عرفون باحلق ، واحلق هو ما     عرف بالرجال ولكن الرجال ي

 وأصحابه الربرة رضـوان اهللا تعـاىل         كان عليه النيب    
جٍب شرعي عليكم فال    عليهم ، وإن دعوتكم إىل خري ووا      

تنظروا إىل ما عليه من تعرفون من العلماء أو الدعاة وهـل        
قاموا به أم ال ؟ كال بل كونوا ممن يستجيب هللا وللرسول            

      يقول اهللا تبارك وتعاىل :     ْواِجيبتواْ اسنآم ا الَِّذينها أَيي
      و ِييكُمحا ياكُم ِلمعوِل ِإذَا دسِللرولُ  ِللِّه وحي واْ أَنَّ اللّهلَماع

 بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ
واعلموا الشيخ حممد بن عبدالوهاب قد بوب يف كتـاب          

 الذي كُنا حنفظه يف الدورات العلمية بـاملراكز         -التوحيد  
حترمي ما أحل  من أطاع العلماء واألمراء يفباب   -الصيفية 

 .و حتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أرباباًاهللا أ
ولذا يقول اهللا تعاىل واصفاً أولئك الذين أطاعوا أسيادهم          

هم يف معصية أوامر اهللا ولو كانوا علماء وصف لنا          ءوكربا
يوم تقَلَّب وجوههم ِفي الناِر  : حاهلم يف النار بقوله تعاىل 

 وقَالُوا ربنا ِإنا     اللَّه وأَطَعنا الرسولَا     يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا   
 أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السِبيلَا

 : كز الصيفية ايا شباب املر
أمل ،  وسرية أصـحابه     أمل نكن نتعلم سوياً سرية النيب       

نكن نقرأ سريهم ومغازيهم وغريم على الدين وأعـراض         
وكُنا نسمي أسر املركز بأمساء قواد املعـارك أو      ،  مني  املسل

 أمل نكن نتطرق دومـاً ملآسـي        عارك ، بأمساء الغزوات وامل  
 املسلمني هنا وهناك ونقيم لذلك الربامج والعروض املؤثرة       

 ؟..ونسكب على إخواننا الدموع سجاما
فما بالنا اليوم أيها الشباب نرى الصليب وجنوده يعيثون يف    

 ..!!ساد وال حنرك ساكناً األرض الف
؟ أين  .. ؟ أين الكالم الذي قلناه      ..أين العلم الذي تعلمناه     

لبيك : ( القصائد اليت كنا نرددها يف املخيمات والرحالت      
فهاهو اإلسالم يبكـي    ) إسالم البطولة كلنا نفدي احلمى      

فأين أنتم عنها يا     ..وهاهي اجلراح غائرة وترتف     .. ويئن  
 شباب اإلسالم ؟

 :يا شباب املراكز الصيفية 
أترضون أن يكون األعداء الذين يقتلون إخواننا يف العراق         
          وأفغانستان وفلسطني يف مأمٍن بديارنا وأنتم فـيكم عـني
تطرف ؟ هاهو العلج الكافر بول مارشال الـذي أسـره           
إخوانكم ااهدون يعمل يف الطائرات األباتشي اليت طاملـا      

هي الـيت يتمـت األطفـال يف    اصطلى املسلمون بنارها و  
الفلوجة ، ورملت النساء يف قندهار وشوهت املسلمني يف         
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حيث الرمادي وبعقوبة وهذا العلج باعتراف ابنه يف أمريكا         
يعمل متخصصاً يف أجهزة الـرادارات      : قال عن والده أنه     

ش بني ظهرانينا يف  الطائرات اهلليكوبتر من طراز أباتشي وع     
ن الصليبية يف اخلـرج ال تبعـد     الرياض حيث قاعدة سلطا   

 ..!! كيال والقاعدة اجلوية يف قلب الرياض ٧٠سوى 
والعلج يعمل ويكدح وحيـارب اإلسـالم       

لنكـال ،   ويذوق املسلمون منه الـدمار وا     
حتالل الـصلييب   وحنن يف غفلٍة عن هذا اال     

ويف غفلٍة وإعراض عن دمـوع اليتـامى        
 ..وآهات الثكاىل 

 ن ، وبو  سالم يا شباب اإل   نأال تستيقضو 
من رقادكم فهذه واهللا حرب صليبية علـى       
األمة إن مل تأخذوا فيها مـوقعكم الـذي         
أمركم اهللا به من اجلهاد ومقارعة األعـداء        
فلن تروا إال مزيداً من الذل واملهانة وأنواعاً        
من الصغار واخلنوع مما ال يليق بكم شباب        

 ..اإلسالم 
 :يا شباب املراكز الصيفية 

ر أن تظنوا أن اجلهاد لـه أهلـه     حذار حذا 
وحذار  عن ذلك ،     ، وأنتم يف منأى   وشبابه  

 إلينا يف جمال الدعوة ،    مة حمتاجةٌ أن تقولوا إننا على ثغر واأل     
ما هو لدفع العدو الصائل الذي       اجلهاد اليوم إن   ولتعلموا أنَّ 

يفسد الدين والدنيا والذي أفىت العلماء بوجوبه على كـل          
 أحد ال والد وال غـرمي  هعني ال يستأذن في قادر وأنه فرض    

قـال شـيخ     (: وال سيد يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة         
) االختيـارات   ( اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكـربى        

الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن  وأما قتال " ٤/٥٢٠
الذي يفسد  احلرمة والدين فواجب إمجاعاً ، فالعدو الصائل

 ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ، فـال           الدين والدنيا 
يدفع حبسب اإلمكان وقد نص علـى   يشترط له شرط بل

 وإذا دخل العدو" وقال " ذلك العلماء أصحابنا وغريهم 

بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب          
مبرتلة البلدة الواحدة ، وأنه جيـب   ، إذ بالد اإلسالم كلها

صـرحية   بال إذن والد وال غرمي ونصوص أمحـد النفري إليه 
 ). "ذا

 ثغر اجلهاد ودفع هذا قبلاليوم  ومبا أن األمر كذلك فال ثغر       
 .العدو الصلييب الصائل وأذنابه وعمالئه

ولتعلموا أن العدو الصلييب لـيس هدفـه        
القضاء على ااهدين أو تنظيم القاعدة ،       
وليس هدفه احتالل العراق وأفغانـستان      

ط كال بل هدفه أوسع وأمشل فكما قال        فق
فـاليوم  : " الشيخ املبارك أسامة بن الدن      

ولتعلموا أن هدف   " بغداد وغداً الرياض    
ولَن ترضى  : العدو كما أخرب اهللا تعاىل      

      مهِملَّت ِبعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكع  
 

نكم م نصرةً لدي   يا شباب اإلسال   نأفال بو 
 ؟وغريةً على أمتكم

م  منكم على دينـه   ريغْل عباد الصليب أَ   ه
حيث جاؤوا مقاتلني وهم حيملون الصليب 

 ..!!على أرضنا 
    منكم بأساً حيث جاؤوا     هل نساء النصارى وبغاياهم أشد 

 ..!!غزاةً لديار اإلسالم تاركني أهليهم وأمواهلم 
وم حرب صليبية  احلرب اليأفال تعقلون يا شباب اإلسالم أنَّ

ومن وقائع الزمان الكربى واليت ال يتخلف عنها إال خاسر          
 !!وإن تظاهر أنه على ثغر .. معرض عن دينه وأمته 

 الشهداء الذين رحلوا عن     عبري اجلنة وعبق   ننشقوتأفال تس 
ا وقد أعذروا لدينهم وأمتـهم فبـذلوا النفـوس     ينهذه الد 

قارعـة للـصليب   رخيصة يف سبيل اهللا دفاعاً عن األمة وم      
 !؟..وعمالئه 

 
 















 



 

 

٢٤ 

 :يا شباب اإلسالم 
 من حيذركم من اجلهاد بدعوى عـدم نقـل          ال تلتفتوا إىل  

احلرب إىل بالد اإلسالم ألن هؤالء يريـدون اسـتغفالكم          
وخمادعتكم فالذي أقحم بالد اجلزيرة يف احلرب الدائرة اليوم 

على أرض حممٍد   هو أمريكا اليت جاءت حبشودها وجنودها       
 يف نطلقت منها غازيةً ومـدمرة لـبالد اإلسـالم           وا

والذي جعل البالد ساحة حرٍب وقتال أفغانستان والعراق ،    
هم حكامها اخلونة الذين جعلوا البالد قاعدةً آمنـة جلنـد        

فال ترضوا الدنية يف دينكم وقاتلوهم يف       .. الصليب وقادته   
بالدكم وأخرجوهم منها واعتربوا مبا فعل إخـوانكم مـن    

الطاقم اهلندسي لطائرات األباتشي يف الرياض بقتل       ضرب  
 . قتله بعد ذلك مث..مهندٍس وأسر اآلخر 

 :يا شباب اإلسالم 
بعيداً عن احلجج العقلية ، وبعيداً عن املهاترات الكالميـة          

بوا على هذه األسئلة قبل أن تسألوا عنها يوم        يأريدكم أن جت  
نفعكم حينها دعاة ولن ي.. العرض األكرب فال جتدوا هلا حالً 

برروا لكم القعود وزينوا لكم خذالن املـسلمني فاسـألوا         
 :أنفسكم 

ماذا فعلتم جتاه هذه احلرب الصليبية الشرسة والـيت محـي    
 ثالثة أعوام ؟قرابة وطيسها منذ 

عذركم أمام اهللا يف طائرات الصليب اليت تقلـع مـن            ما
 ؟..بالدكم مدمرة ديار أهليكم يف العراق وأفغانستان 

 املسلمنيترككم نصرة املستضعفني ماذا ستقولون لربكم يف 
 ؟ ..من أهل العراق

ماذا قدمتم إلخوانكم يف فلسطني الذين يقتلـهم اليهـود          
 ؟..صباح مساء حبماية حكام العرب اخلونة 

ألسرى من ااهـدين لـيس يف   لعمل الذي عملتموه ل   ما ا 
 بـالد   نتنامو فحسب بل ويف بالد احلرمني وغريها من       اغو

 .. كي تربأ ذممكم أمام اهللا اإلسالم ؟

 أسرى املسلمني اجلواب الذي ستقوله هللا تعاىل يف خذالنما 
 ممن يـسومهم األمريكـان سـوء     " أبوغريب سجن   "يف  

 ؟..ناً االعذاب عياناً بي
       اهللا تعاىل   معفى عنها أما  إىل غري ذلك من األسئلة اليت لن ت 
قرر بالكتاب والسنة من   ألا من صميم الواجب الشرعي امل     

 ..وجوب نصرة املسلمني وإغاثة امللهوف وفك العاين 
 :يا شباب اإلسالم 

وطول نظـر يف    .. إنَّ األمر ال حيتاج إىل عناٍء يف التفكري         
 ..األمر بل األمر أسهل من ذلك بكثري 

يف الـنفري    األمر هو باختصار طاعة اهللا وطاعة رسوله        
ستغاثة  ويف النصرة عند اال–رمت  وقد استنف –ستنفار  عند اال 

 ويف السعي لفكاك األسـرى  – وقد استغاث بنا إخواننا   –
شباب الدين هيا    يا... ا  سر منا الكثري هنا وهناك فهي     وقد أُ 

 ..لنعيد ماضينا التليد .. 
 حق اجلهاد فليس عنه خيار     

 
 

 
 وغلت مراجل ما هلن قـرار      

 
 

 خيل املنايا أسرجت فتـأهيب    
 

 
            إن رحاك سوف تدارحطني 

 :يا شباب اإلسالم 
 دعوا عنكم املصاحل العقلية ، وافعلوا األوامر الشرعية فخاسر
كل اخلسارة من قدم عقله على شرع اهللا تعاىل كائناً مـن            
كان وأوصيكم مبا أوصى به العبد الصاحل أسامة بـن الدن           

 الصادقني وإين ألهيب بالشباب والتجار : (حفظه اهللا تعاىل 
بانتهاز هذه الفرصة الساحنة للقيام بالواجب العظيم للدفاع        
عن الدين وإنقاذ األمة وذلك بدعم اجلهاد باملال والتحريض 

  :والقتال ضد أعدائنا وخاصة يف فلسطني والعراق
 إذا هبت رياحـك فاغتنمهـا     

 

 
  لكل خافقـة سـكونا     فإنَّ 

 

 

 
 



 

 

٢٥ 

 :وقد قيل
  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

 فإن فساد الرأي أن تتـرددا    
 

 

ومثينـة  ،  بكل ما حتمل الكلمة من معىن    وهذه فرصة نادرةٌ  
   قيودها لالنطالق إىل يف جوهرها لشحن طاقات األمة وفك 

ساحات القتال يف العراق لوأد رأس الكفر العاملي فليحـذر   
الشباب من املعذرين من األعراب الذين يومهون أنفـسهم         

لى ثغر عظيم وهم يف احلقيقة قعدوا عن سد وإخوام أم ع
 يتَالثغر العظيم وتركوا البالد مباحة للصليبيني واملرتدين وأُ       

املسلمون من قبلهم فقد آن األوان للصادقني من إخوام أن 
يتحرروا لتصحيح أوضاعهم تلك كما ينبغي التحرر واحلذر 

ـ          صائب من سحر اإلعالم وأن ال نكون متفرجني على امل
واألحداث وإمنا مهمتنا مقاتلة العدو وصـناعة األحـداث         

       وإمـا    وعزةٌ فهذه حرب مصريية هلا ما بعدها فإما صعود 
فنحن على مفترق طرق وهذه قضية عظيمة       ،   وذلة   احندار

مهمة لعامة األمة وال خيفى أن اخلدعة الكربى اليت تـسوق     
العامل هلا أمريكا اليوم حتت ما يسمى بفرض اإلصالح على          

اإلسالمي الكبري ما هي إال نسخة مكررة من مشروع برمير         
يف العراق من إقصاء للدين و ب للثروات و قتل للرجال           
وترويع واعتداء على احلرمات حىت على النساء يف خدورهن 
يف جوف الليل وال حول وال قوة إال باهللا أفال تبصرون أفال       

كم وبني تكرار ما تغارون على دينكم وأخواتكم فلم يبق بين
جيري يف العراق عليكم كثري وال قليل فتدبروا وال تكونـوا     

:  إىل أن قال نصره اهللا )..يعقلون ين يف كل موطن ال كالذ
وعلم اهللا لو كنت بينكم طالباً لتركت دراسيت ونفـرت          ( 

انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهـدواْ ِبـأَمواِلكُم       : كما أمر اهللا  
 نفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ         وأَ

 لتركت جتاريت وحلقت بسرايا ااهـدين       ولو كنت تاجراً  
يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُـم       : استجابة لقول اهللا تعاىل   

تؤِمنـونَ ِباللَّـِه       علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم       

 ذَِلكُم أَنفُِسكُمو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتوِلِه وسرو
 هـ. أخير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

 :يا شباب اإلسالم 
 فال  إنْ لبس عليكم امللبسون يف اجلهاد على أرض حممٍد          

املهم أن تقفوا مع أمتكم     تتركوا اجلهاد يف أرض الرافدين ،       
يف هذه املعركة احلامسة ، واملهم أن حتملوا السالح ذوداً عن      
محى الدين ، أما أن يفلح املنافقون وأشباههم يف إقعـادكم       
عن اجلهاد يف جزيرة العرب ويف العراق فهذا هو اخلسران          
املبني ، فإن قالوا لكم أن القتال هنا ليس جهاداً ولو كـان         

لَـم  لَو نع :  أول املبادرين فقد قال أسالفهم جهاداً لكُنا
  .ِقتاالً الَّتبعناكُم

وإن قالوا لكم أن القتال يف العراق واجلزيرة العربية فتنة فقد    
من يقُولُ ائْذَن   ومنهم  قال أسالفهم معتذرين عن اجلهاد      

:  تعاىل قد قـال       واهللا أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُواْ    لِّي والَ تفِْتني  
ِلالْقَت ِمن رةُ أَكْبنالِْفتو  والفتنة هي الشرك. 

ودونكم كُتب ااهدين ورسائلهم اليت فيها نور الكتـاب         
والسنة ، لتعلموا احلق وتبصروا الطريق املوصل لرضوان اهللا         
تعاىل واجلنة ، وال تعرضوا عن معرفـة احلـق فتخـسروا           

 ..اخلسران املبني 
 :شباب اإلسالم يا 

ال تظنوا أن طريق اجلهاد طريق مفروش بالورود واألزهار         
كال بل مفروش باملكاره واملصاعب فهو طريق فيه األسر   .. 

والبتر والقتل ، ولكنه طريق موصلٌ إىل رضوان اهللا واجلنة          
وقد أعد اهللا ألهله يف اجلنة مائة درجة ما بـني الدرجـة             

واألرض ، وهو سالكه ال يدركه      والدرجة كما بني السماء     
أال فهبوا .. من يقوم الليل وال يفتر ويصوم النهار وال يفطر  

شباب اإلسالم للجهاد والشهادة ، فإا واهللا قمة السعادة ،      
والتحقوا باجلهاد وأهله وطلقوا    .. وبه ننال العزة والريادة     

 ..الدنيا ورغباا إين لكم من الناصحني 
 ..لهم فاشهد ال.. أال هل بلغت 
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قصة حصار العم
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  الرمحن الدخيلالرمحن الدخيل  بندر بن عبدبندر بن عبد: : يرويها ااهد يرويها ااهد 
ضى يف احللقة األوىل سرد تفاصيل األيام األوىل من حصار العمارية  ، ويف هذه احللقة نكمل ما تبقى من القصة وكنا                      م 

ويهاً عليه ويف طريقهم وجدوا مغارة فكمنوا فيها ، مث اكتشفوا عدم  العدو مت احلديث عن قرب ااهدين من قواتانتهينا فيها إىل
مناسبتها عسكرياً للتمركز أو املقاومة حال اكتشاف العدو هلم فقرروا تغيري املكان وأخذوا يدعون اهللا تعاىل أن ينجيهم من هذا               

ته املتنوعة مع شدة اجلوع والعطش والـربد ـد    الكرب العظيم الذي ال يثبت له إال من ثبته اهللا فالعدو بأعداده الضخمة وآليا             
أركان القلوب اخلائرة ضعيفة اإلميان ، وأما من عرف اهللا يف الرخاء فيعرفه يف الشدة حينما يدعوه ، وهو ما حصل من إخواننا                       

دأب األخيـار   فقد جلؤوا إىل اهللا بالدعاء يف هذا املوقف ومواقف أخرى خالل مدة احلصار وكـان هـذا                  ) العمارية  (  أبطال
والصاحلني ، ومن قبلهم أنبياء اهللا كانت هلم مع الدعاء قصص مشهورة وأحوال عجيبة انظرها على سبيل املثال يف سورة األنبياء   

الْبأْساء والـضراء  ولَقَد أَرسلنآ ِإلَى أُمٍم من قَبِلك فَأَخذْناهم بِ   : حيث سرد اهللا دعوات األنبياء وإجابة اهللا هلم ، وقد قال تعاىل           
ولَقَد أَرسلنآ ِإلَى أُمـٍم مـن قَبِلـك         وقوله   : "قال ابن كثري رمحه اهللا        فَلَوال ِإذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ     لَعلَّهم يتضرعونَ   
ي يدعون اهللا أ لَعلَّهم يتضرعونَهي األمراض واألسقام واآلالم   والضراء الفقر والضيق يف العيش عىن فَأَخذْناهم ِبالْبأْساء

ي فهال إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا ومتـسكنوا         أفَلَوال ِإذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ    ويتضرعون إليه وخيشعون قال اهللا تعاىل       
 ".لدينا

قد كان هذا دأم السري ليالً والكمون اراً إال عند احلاجة ، وملا بقي قليل من                 واصل ااهدون سريهم اغتناماً لفرصة الظالم ف      
أمنوا أماكنهم وكمنوا يف غاٍر ملدة يومني حىت خف الطلب عليهم ، وأما املـاء               بعد أن صلوا    الوقت على طلوع الفجر رقدوا و     

 منهم بعد أن كانوا يقتصدون يف استعماله ، ولكـن  والطعام فحاهلم معه عجيب فقد كان مع األبطال ماء قليل مل يلبث أن نفد  
، وأحياناً تنقطـع ـم      ه  فيأخذوا حاجتهم من  ت باملاء   كان ال خيلو يوم أو يومان من أن ميروا على غدير ماء أو بئر قدمية امتأل               

باملاء كثرياً واملطـر  األرض   حتتفظمن قبل هذا الربيع قد تعاقب عليها اجلفاف فإذا جاء املطر ملالسبيل فال جيدون شيئاً فاألرض  
قليل كما هو املعتاد يف هذه البالد ، ومرة من املرات طال األمد بااهدين فلم جيدوا ماًء وساروا مسرية يومني دون نتيجة فقرروا 

ر وحينـها  الرجوع إىل حيث وجدوا املاء آخر مرة ليتزودوا منه وملا رجعوا إىل مكام وجدوا املاء قد جف فانتظروا حىت الفج                  
وجدوا قليالً من املاء يبل العروق يف قاع البئر القدمية فشربوه وواصلوا املسري وتعبوا هذه املرة حىت جاء الفرج من اهللا بأن دخلوا           

 ، هذا املاء وأما   قدرون على محله  منطقة صخرية ووجدوا فيها نبع ماٍء صاٍف عذب مل يروا مثله من قبل فارتووا منه ومحلوا ما ي                 
م فقد كانت معهم بقية منه أول رحلة احلصار وانتهت يف األيام األوىل ، وبعد ذلك كانت األعشاب الربية هـي زادهـم     الطعا

وكلها أعشاب معروفة وأما اجلديد على ااهدين هذه املرة فهو مثـر            ..) احلميض ، والقرقاص ، وغريها      ( الوحيد فأكلوا من    
لوا منه ما يكفيهم بعد أن جففوه ، وال شـك أن  تني صغري حلو املذاق فأكلوه ومح     وجدوه بكثرة غري معهودة وهو قريب من ال       

كل هذه املسافة الطويلة مع     ) العمارية  ( من كان هذا طعامه وشرابه ال يكاد يقوى على السري مسافات قليلة ، أما سري أبطال                 
 . هو أمر رمحهم اهللا به وجعله عربةً وعظةً للمؤمنني ثقل السالح والعتاد الذي حيملونه واالستعداد النفسي للقتال واملقاومة ف



 

 

٢٧ 

بعد كمِني اليومني السابقني واصل ااهدون املسري عرب طرٍق وعرة صعبة مث كمنوا يومني آخرين واستخاروا بعدها أيضاً لتحديد 
 الطواغيت ورأى ااهدون إحدى     االجتاه بعد حتريه ، مث انطلقوا ليجدوا عني ماٍء فيشربوا منها وأثناء ذلك وصلت طالئع قوات               

سيارام متقدمة فتخفى ااهدون لريسل اهللا بعد ذلك غباراً أعمى عيون الطواغيت وليمضي ذلك اليوم وااهدون يف كموم                  
وات ويليه يوم آخر ، وبعده أكمل ااهدون سريهم ، ويف يوم من األيام اشتد على ااهدين الطلب وأحسوا بانتشار كبري للق                    

 كم يف مشي متواصل فاستطاعوا حبمد اهللا جتاوز منطقـة         ٤٠الطاغوتية فجدوا يف املشي حىت قطعوا يف ذلك اليوم لوحده قرابة            
اخلطر ووصلوا إىل منطقة مرتفعة رأوا من خالهلا أنوار مدينة الرياض وبعض معاملها البارزة فدخلهم من الفرح برمحة اهللا وفضله                 

وا قد وصلوا فعالً فاألنوار ترى من مكان بعيد نوعاً ما ولكن الفجر دامههم وهم يف منطقة مكشوفة                شيء عظيم ، لكن مل يكون     
فأسرعوا يف البحث عن ملجأ قبل النهار فلم ميكنهم ذلك فقد دخلوا منطقة مكشوفة مبساحة كبرية ويف الضحى حلقت فوقهم                    

 كذلك حلقت فوقهم الطائرات اليت كانت تطري على اخنفاض شديد    الطائرات العمودية وليس بينهم وبينها ساتر ويف اليوم الثاين        
قريب من التني  وهم يروا وال يراهم من بداخلها حفظاً من اهللا لعباده ، مث وجد ااهدون ملجأً حسناً بقربه نبع ماء وشجر مثره

حلال مث ارحتلوا من مكام وحدث خسوف       فقرروا البقاء يف هذا املكان مدة أطول حىت خيف الطلب فبقوا أربعة أيام على هذه ا               
القمر لتفوت الفرصة على قوات الطاغوت باستغالل ضوء البدر يف متابعة ااهدين ، ويف آخر مرحلة من هذا احلصار وصـل                     

إىل ااهدون إىل سالسل من اجلبال يف اجتاهات خمتلفة فبعد االستخارة قرروا سلوك أحد االجتاهات اليت أوصـلتهم حبمـد اهللا         
وكانت تلك اجلبال شديدة الوعورة ومل يبق مع ااهدين من أحذيتـهم إال مـا               ) عرقة وما حوهلا    ( الرياض من جهة الغرب     

يقتسمونه من قطع بالية ، وكان الرتول من تلك اجلبال صعباً غري متيسر لقوة احندارها وكان الـرتول إىل الوديـان ضـرورياً                   
 .وى ، حيث ال تصلح أعايل تلك اجلبال لالختفاء بسبب استوائها كهضبة صغرية للحصول على املاء ، ولتأمني املأ

ليتسلل ااهدون بعد ذلـك إىل مأمنـهم ،   ) العمارية ( وكانت سالسل تلك اجلبال هي آخر البقاع اليت شهدت قصة أبطال         
هللا هو احلافظ والناصر ، وقد رأى ااهدون        ولريووا قصة من أعجب القصص ، وأبلغها تأثرياً يف النفوس احلية ، اليت توقن بأن ا               

يف رحلتهم من العجائب والكرامات الشيء الكثري ومن ذلك أم مرةً دخلوا غاراً وكان يسكنه ثعبان فلم حيرك ساكناً ويف اليوم 
 . الثالث خرج من الغار وسلم منه ااهدون

ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن   : وا بشيء من البالء الذي وصفه اهللا بقوله         رجع ااهدون ليجدوا أنفسهم قد قضوا قريباً من الشهر ابتل         
        اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس والْأَناِل ووالْأَم قٍْص ِمننوِع والْجِف ووالْخ            ـ ـا ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص ِه الَِّذين

وكانت أجسادهم قد ضعفت وهزلت لقلة الطعام        أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ          راِجعونَ
يت والشراب وكثرة املشي مع ما أصام من اخلوف والربد والعطش ، ويذكر أنه على مدار أيام هذا احلصار كانت قوات الطواغ

تبحث عن أبطال العمارية حبثاً دؤوباً وترسل العيون والطالئع فإذا ما أحسوا بوجود ااهدين أو عثروا على شيء من آثـارهم                 
استدعوا قوام الكثرية وسط استعداد ضخم وحصلت من هذا محلتان تقريباً خالل شهر احلصار استمرت كل محلة أياماً يتبجح        

يتها بأم على وشك القبض على ااهدين لتمضي األيام دون أن حيققوا مبتغاهم وليكبتـهم اهللا                الطواغيت عرب إعالمهم يف بدا    
 .ويردهم خائبني 

وهنا فائدة يف مثل هذه املواقف وهي احلرص على عدم ترك آثار يستدل ا العدو على ااهد من خملفات الطعام أو الشراب أو                      
ق سري ااهد ويدله أيضاً على عدد ااهدين وبعض إمكانيام وأدوام أو أي شيء           موقد النار أو أي شيء آخر يدله على طري        



 

 

٢٨ 

آخر يستفيد منه يف معرفة حال عدوه إن كان املراقب املتابع فطناً ، وكتمان حال ااهد عن عدوه يف أحوال اجلهاد كلها أمـر     
 . ت خاصة تقدر بقدرهاضروري فمهما استطعت أن ال يعلم عنك عدوك شيئاً فافعل إال يف حاال

وقد رواها مسلم رمحه اهللا عن   قصة سرية أيب عبيدة في القدميهذه القصة العجيبة هلا نظائر يف تأريخ اجلهاد القدمي واحلديث ف
عبيدة وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عريا لقريش وزودنا جرابا من متر مل جيد لنا غريه فكان أبو   بعثنا رسول اهللا :فقال  جابر 

يعطينا مترة مترة قال فقلت كيف كنتم تصنعون ا قال منصها كما ميص الصيب مث نشرب عليها من املاء فتكفينا يومنا إىل الليـل     
وكنا نضرب بعصينا اخلبط مث نبله باملاء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم 

ويف سبيل اهللا وقد اضطررمت فكلوا  ابة تدعى العنرب قال قال أبو عبيدة ميتة مث قال ال بل حنن رسل رسول اهللا فأتيناه فإذا هي د  
قال فأقمنا عليه شهرا وحنن ثالث مائة حىت مسنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقالل الدهن ونقتطع منه القدر كالثور                     

ة ثالثة عشر رجال فأقعدهم يف وقب عينه وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها مث رحل أعظم                أو كقدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيد       
فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه اهللا  بعري معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه وشائق فلما قدمنا املدينة أتينا رسول اهللا           

 .منه فأكله  لكم فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إىل رسول اهللا 
وكانت من العجائب أيضاً ودونت     ) مسرية شاتوي   ( احلديث فمسرية احنياز ااهدين يف الشيشان من جروزين         العصر  وأما يف   

ونشرها موقع القوقاز وكان الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا أحـد املـشاركني يف              ) رحلة الشتاء والصيف    ( أحداثها يف قصة    
حلديث عن جولة من جوالت الصراع بني احلق والباطل أجراها اهللا يف هذا البلد الطاهر ، وأكرم ااهدين كتابتها ، وذا ننهي ا   

فيها باالنتصار فله احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حيب ويرضى ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه        
 ..والتابعني ، ومن تبعهم بإحسان 

 اآلن 
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احلمد هللا الذي محد نفسه على عدم اختـاذ الولـد           
املتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له         
، ومحد نفسه على عدم الشريك املتضمن تفرده بالربوبيـة          

ت الكمال اليت ال يوصف ا غريه       واإلهلية ، وتوحده بصفا   
ته وال يفو  ، خرة ملن ال يغلبه غالب    اآلفاحلمد يف األوىل و   ،  

فمن كـان    هارب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القهار ،      
 القوي العزيز ناصره فهو املنصور ، وعدوه خمذول مقهور ،         

 غلب كل شـيء ،     ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع ،        
  . شرعاً وقدراًاحلكيم يف أقواله وأفعاله وقهر كل شيء ،

ولَقَد   :ال اله إال اهللا وحده ال شريك له القائل       ن  شهد أ أو
ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس  َونورصنالْم ملَه مهِإن  

َوناِلبالْغ ما لَهندنِإنَّ جوًعبده ورسوله  وأشهد أن حممدا 
ر هـذه   بش"  : لالذي نصره اهللا بالرعب مسرية شهر القائ      

 صلى  " األرض   لرفعة والنصر والتمكني يف   األمة بالسناء وا  
اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين استنصروا برم فنصرهم      

واقتفى أثـرهم إىل    من تبعهم بإحسان وسار على جهم       و
 : أما بعد، يوم الدين 

هو طلب النصر والتأييد واملدد مـن اهللا        : فاالستنصار باهللا   
ـ     : قال تعاىل    م أَنـي   ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُ

    ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدم      اجلهـاد  فيـا أهـل
استنصروا باهللا فإنه ينصر من نصره من غري احتياج منه إىل           

فال نوا   ،  ولذا شرع اجلهاد ليبلو بعضكم ببعض       ، الناس
 ختذيل القاعـدين    للمز احلاقدين وال انبطاح املتعايشني وال     

 وحزب   اهللا هم الغالبون    حزب كم  فإن   عدو وال استرهاب 

 فهذا نوح عليه السالم ملا استنـصر       الشيطان هم اخلاسرون  
ونوحاً ِإذْ نادى ِمن قَبلُ فَاستجبنا : ره ، قال تعاىل بربه نص

ونصرناه ِمن الْقَوِم     لَه فَنجيناه وأَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيمِ     
الَِّذين           مـاهقْنٍء فَأَغْرـوس موا قَـوكَان مها ِإنوا ِبآياِتنكَذَّب  

ِعنيمأَج استنصر بربه لوط فقـال      وهكذا :   بقَـالَ ر
   فِْسِدينِم الْملَى الْقَوِني عرصان فقـال   له    اهللا فاستجاب: 

   ِزاً مِة ِرجيِذِه الْقَرِل هلَى أَهِزلُونَ عنا مـا   ِإناِء ِبممالـس ن
وهكذا استمر نصر اهللا لرسـله وأوليائـه        كَانوا يفْسقُونَ 

ه من قومه و حتـديهم       فهذا هود وتربؤ  وحتديهم ألقوامهم   
 ِإني أُشِهد اللَّه واشهدوا أَني بِريٌء ِمما تـشِركُونَ         :قال  
         ِظـرنال ت ِميعاً ثُـموِني جوِنِه فَِكيدد وِنِمن    ـيِإن

توكَّلْت علَى اللَِّه ربي وربكُم ما ِمن دابٍة ِإلَّا هـو آِخـذٌ             
 وهذا إبراهيم هدده    ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيمٍ     

 :قومه وخوفوه بآهلتهم فرد عليهم ديدهم وختويفهم بقوله   
      نكم أشركتم باهللا   وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أ

 فأي الفريقني أحق بـاألمن إن       مامل يرتل به عليكم سلطاناً    
منوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك آ الذين  كنتم تعلمون   

وهل آهلتكم تنفعكم وتنصركم     وهم مهتدون   هلم األمن   
وِقيلَ  : أو تنصر نفسها وتدفع عنها الضر ؟ فقال تعاىل          

 ما كُنتم نأَي مونَ لَهدبعت   كُمونرنـصلْ يوِن اللَِّه هِمن د 
 وجنـود   فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغـاوونَ  أَو ينتِصرونَ  

ـ  فلما بذل رسله عليهم الصالة و   ِإبِليس أَجمعونَ  سالم ال
ألعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضـهم اهللا       فيه   أعراضهم
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جعل هلم أطيب    هو ومالئكته ، و    ن صلى عليهم  من ذلك بأ  
 . ذكرى الدار  بني خلقه فأخلصهم خبالصٍةالثناء

ع يف   أبادهم اهللا ونو    الذين كذبوا الرسل فقد    وأما أقوامهم 
فَكُلّاً أَخـذْنا ِبذَنِبـِه      : فقال تعاىل ،  عذام وانتقم منهم    

      نم مهِمناِصباً وِه حلَيا علْنسأَر نم مهةُ    فَِمنحيالـص هذَتأَخ 
      ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسخ نم مهِمنو

ر إرسـال   فاستم ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ    
الرسل يف كل أمة وعدم استجابة أقوامهم هلم إال القليـل           

 يف اليهود والنصارى     أقطار األرض  منهم ، مث أطبق الشرك    
من أهل الكتاب واستطار    واوس والعرب واهلند إال بقايا    

شرره يف اآلفاق من املشرق إىل املغرب ، روى مسلم  عن            
 أال إن    : "قال هللا  عياض بن محار ااشعي أن رسول ا      

 خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الشياطني  :ريب قال
ينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت هلـم ،         فاجتالتهم عن د  

وإن اهللا نظر     ، وأمرم أن يشركو يب مامل أنزل به سلطاناً       
عرم وعجمهم إال بقايا من أهل       أهل األرض فمقتهم     إىل

فية احملضة والتوحيد   يباحلن  مث بعث اهللا حممداً   " الكتاب  
اخلالص دين إبراهيم عليه السالم وأمره أن يـدعو اخللـق           

 توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك لـه فكـان          كلهم إىل 
يدعو إىل ذلك ثالث سنني ومل يستجب له إال الواحد بعد           

 مـن   خائفـاً الواحد من كل قبيلة ، وكان املستجيب له         
عشريته وقبيلته ، يؤذى غاية األذى ، مث أمر بإعالن الدعوة           

 فَاصدع ِبما تؤمر وأَعـِرض عـنِ       : وإظهارها وقيل له  
ِرِكنيشالْم كان املسلمون إذ ذاك مستضعفني يطـردون     و

 ويشردون كل مشرد ، و يهربون بدينهم كما هاجرو إىل         
اهللا وفيهم من قتل وأمـا      احلبشة وكان منهم من يعذب يف       

هلتهم اليت تعبد مـن دون   آملا جهر بالدعوة ، وذم  النيب  
ركون ثار املـش  أنه من أهل النار     اهللا وذم من عبدها وأخرب      

:  ذا قال ول ىل أتباعه ،وإ يف إيصال األذى إليه اواجتهدو
حد ، ولقد أوذيت يف اهللا      لقد أُخفت يف اهللا وما خياف أ      " 

 ثالثون من بني يوم وليلة       علي ولقد أتت  وما يؤذى أحد ،   

 بالل ومايل ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط
 بل كان ،نس ث أ من حديمحد والترمذي وصححهرواه أ" 

من مينعين حـىت أبلـغ     "   :يعرض نفسه يف املواسم ويقول    
  " بلغ رساالت ريب   منعوين أن أ   رساالت ريب ؟ فإن قريشاً    

منهم يوم العقبة ، إذ      وكان من أشد ما لقي بأيب وأمي        
 إىل   بن عبد كالل فلم جيبه     لعرض نفسه على ابن عبد يالي     

سألت  :  الزبري قال عن عروة بن ، وأخرج البخاري  داما أر 
رسـول اهللا   بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون ب      عبد اهللا 
   ،  رأيت عقبة بن أيب معيط ، جاء إىل الـنيب       : قال 

 وضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنقاً شـديداً  وهو يصلي ، ف   
 أن   رجـالً  أتقتلون" : قال  كر حىت دفعه عنه ،      فجاء أبو ب  

 واستمر يف   "ت من ربكم    يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينا     
وِإذْ يمكُـر   :  قال تعاىل   ، دعوم وهم استمروا يف إيذائه    

ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُرونَ         
    اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميو     وجاء يف الصحيحني عن

ورقة بن نوفل    ا أخرب النيب    لوحي مل عائشة يف قصة بدء ا    
هذا الناموس الذي نـزل اهللا      : خرب ما رأى فقال له ورقة       

 إذ خيرجك    فيها جذع ، ليتين أكون حياً      على موسى  ليتين   
( :  قال"  هم   يأو خمرج : "  ، فقال رسول اهللا      قومك
وإن   به إال عـودي ،     ت،مل يأت رجل قط مبثل ما جئ       نعم

وكان كلمـا آذاه     ،   )  مؤزراً نصراًيدركين يومك أنصرك    
 إىل مواله فتسلى بعلمه   رجع   األعداء إذا دعاهم إىل موالهم    

ما  وقربه منه ، واشتغل مبناجاته وذكره ودعائه فنسي كل        
إال أن يعبد     النيب   دما مقصو ،  أصابه من األمل من أجله      

إذا ،  ما أصابه يف الدعوة      شريك له وما يبايل      اهللا وحده ال  
إذا عبد حمبوبـه حـصل       ه ،  حصل مقصود  هبودوحد مع 

وأما جسمه فال يبايل ما ،   إذا ذكر ربه رضي قلبه     ، همطلوب
استمر على ذلك    ،   ه يف سبيل اهللا ما يؤمله أو ما يالئم        هأصاب

مر بعد ذلك باهلجرة إىل املدينة وأمـر        أثالثة عشر سنة مث     
ل ي والترمذي عن ابن عباس قا    محد والنسائ  أخرج أ  بالقتال  

 إنا ، أخرجوا نبيهم:من مكة قال أبو بكر خرج النيب ملا أُ
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أُِذنَ ِللَِّذين  : فرتلت ، ليهلكن،هللا وإنا هللا وإنا إليه راجعون
       لَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّهوا وظُِلم مهلُونَ ِبأَنقَاتي  فعرفت 

لـت  فهي أول آية نز(   : قال ابن عباس  أنه سيكون قتال ،   
فظهر اإلسالم بعدما أذن بالقتال وعز ، وصار        ) يف القتال   

 ، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً     أهله ظاهرين كل الظهور     
وعن ، بعد فتح مكة وأظهر اهللا هلم الدين وأمت عليهم النعمة  

 :مكة قالت العرب     ملا فتح رسول اهللا       ( :احلسن قال 
ن أصحاب م اهللا موقد أجاره  ظفر حممد بأهل مكة ،   أما إذ 

وهل ) الفيل فليس لكم به يدان فدخلوا يف دين اهللا أفواجاً           
يظهر اإلسالم ويعز أهله إال برفع راية اجلهاد وبعد الفـتح           
أقبلت الوفود يف الدخول يف اإلسالم ومسي عـام الوفـود           

حينما كان يف مكة يف أول اإلسالم مل جيد          وكان النيب   
احدة فحينما سل السيف    بل رموه عن قوس و    ،  من يؤويه   

س يف دين اهللا طوعاً      عن األجساد دخل النا    سوأزال الرؤو 
أسلم " : قال لرجل      فعن أنس أن رسول اهللا        أو كرهاً 

 " أسلم وإن كنت كارهـاَ        ":أجدين كارهاَ قال    : قال  " 
سـلم  أ: " ، وقال لعدي بن حامت       صحيح بسندأمحد  رواه  

 عن عمرو بـن     ريوروى البخا  ،كما عند أمحد    " تسلم  
كانت العرب تلـوم بإسـالمهم الفـتح ،          (: سِلمة قال   
اتركوه وقومه ، فإنه إن يظهر عليهم فهو نـيب           :فيقولون  

بادر كـلُّ قـوم      صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح ،       
: بإسالمهم ،وبدر أيب قومي بإسالمهم ، فلما قدم قـال            

وم هو االنتظار و    التل)  حقاً جئتكم واهللا من عند النيب      
ويف  مل ميـت رسـول اهللا    : قال ابن عبد الرب      ،   بثالتلّ

العرب رجل كافر بل دخل الكل يف اإلسالم بعد حـنني            
اهـ فكل   .منهم من قدم ومنهم من قدم وفده         والطائف ، 

من نصر دين اهللا ورفع راية اجلهاد اتسعت رقعة اإلسـالم           
: (  قال تعاىل    ، اجاً أفو على يديه ودخل الناس يف دين اهللا        

أما ما عليـه املثبطـون       )إن ينصركم اهللا فال غالب لكم       
لـدعوة وإغـالق     بأن اجلهاد سبب تراجـٍع ل      ناملخذولو

املؤسسات الدعوية وضيق على الناس وسجن الكثري مـن         

طلبة العلم والدعاة وكثرة نقاط التفتيش وإىل غري ذلك من          
ومن معه   فإن النيب األمور اليت فيها معاناة فهذا البد منه      

 مما كان قبل فمن     حصل هلم من الشدة بعد غزوة بدر أشد       
 د منهم الذهاب للعمـرة و الطـواف       حذلك مل يستطع أ   

البيت بل ذهبت أنفس ومل تؤمن الطرق وأوذي املسلمون         ب
م وضاقت املعيشة ورمتهم العـرب  يف مكة وزيد يف تعذيبه  

 ، ويف   قوس واحدة وتكالبوا عليهم يـوم األحـزاب       عن  
ــصحيحني  ــة  الـ ــن حذيفـ ــال عـ  :قـ

 "اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم من الناس        :"   قال النيب    (
خناف وحنن ألف و    : ، فقلنا     ومخسمائة رجل  فكتبنا له ألفاً  

فلقد رأيتنا ابتلينا ، حىت إن الرجل ليصلي وحده  مخسمائة ، 
  .هذا لفظ البخاري )وهو خائف 

أَم حـِسبتم أَنْ    : تعاىل  وهذا طريق الرسل وأتباعهم قال      
 مهتسم ِلكُمقَب ا ِمنلَوخ ثَلُ الَِّذينم أِْتكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدت
الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آمنـوا         

      رصاللَِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعم  اللَِّه قَِريب    روى البخاري
،  شكونا إىل رسـول اهللا      : عن خباب بن األرت قال      

 أال تستنصر لنا ،  : له يف ظل الكعبة فقلنا       وهو متوسد بردةً  
كان من قبلكم يؤخـذ الرجـل       " : أال تدعو لنا ؟ فقال      

ألرض فيجعل نصفني وميشط بأمشاٍط مـن       فيحفر له يف ا   
  يصده ذلك عن دينـه ،      فما حديد مادون حلمه وعظمه ،    

حىت يسري الراكب من صنعاء إىل  واهللا ليتمن اهللا هذا األمر ،
حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكـنكم          

 قال تعاىل،  ال خيار لك إال بالقيام باجلهاد اً إذ"تستعجلون 
 :     صنيو ِزِهمخيو ِديكُمِبأَي اللَّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه  ِهملَيع كُمر

   ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو        ظَ قُلُـوِبِهمغَـي ـذِْهبيو
       ِكيمح ِليمع اللَّهاُء وشي نلَى مع اللَّه وبتيو    ذا تعـودو 

، لألمة كرامتها وعزها وهذا أمر معروف حىت عند األعداء          
نعـم  : ؟ قال   هل قاتلتموه     :قال هرقل ملا سأل أبو سفيان     

 يـدال   سجاالً ، : كانت احلرب بينكم ؟ قال      كيف  : قال
 الرسـل   وكـذلك  : قال   عليه األخرى ،   دالن املرة و  ناعلي
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يـا  : ، قال ابن القيم يف الفوائـد        تبتلى وتكون هلا العاقبة     
خمنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم ، وناح           

ع للـذبح  ألجله نوح ، ورمي يف النار اخلليـل ، وأضـج        
إمساعيل ، وبيع يوسف بثمن خبس ، ولبث يف السجن بضع         
سنني ، ونشر باملنشار زكريا ، وذبح السيد احلصور حيىي ،           
وقاسى الضرب أيوب ، وسار مع الوحش عيسى ، وعاجل          

 .أنواع الفقر واألذى حممد صلى اهللا عليه وسلم 
فيا أهل اجلهاد عليكم باالستنصار بـربكم فهـو حقيقـة     

  واالمتناع به ، واالحتماء به وسؤاله أن حيمي العبد     التوكل
منـوا  دفع عنه ، واهللا يدافع عن الذين آ       ومينعه ، وينصره وي   

فيدفع عن العبد املؤمن إذا استنصر به كل سبب يفضي به           
إىل العطب ، وحيميه منه ، وينصره على عدوه ، قال تعاىل            

 :     رصنوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينها أَيي      ـتثَبيو كُمرـصني وا اللَّه
كُمامأَقْد   يف الـدنيا     للرسل وأتبـاعهم    واعلم أن العاقبة 

ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنـوا ِفـي        : خرة قال تعاىل  واآل
    ادهالْأَش قُومي مويا ويناِة الديالْح       وقد أوجـب اهللا علـى 

وكَانَ   : قال تعاىل   ،  بنصر املؤمنني   وتفضالً نفسه تكرماً 
ِمِننيؤالْم رصا ننلَيقّاً عحنه ليس هناك نصر  وليعلم املؤمن أ

إال من عند اهللا ليس بالقوة وال بالكثرة فكم من فئة قليلـة           
وشاهد ذلك مـا   تغلبت وانتصرت على أكرب قوة بإذن اهللا        

ولَقَد    :عاىل وما النصر إال من عند اهللا قال ت نسمع ونرى 
  ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس   َونورـصنالْم ملَه مهِإن 

   َوناِلبالْغ ما لَهندنِإنَّ جوظهـر اهللا   اجلهاد اليوم أ فأهل
هلم النصر يف كل موطن وهاهم أسود اجلزيرة أيـدهم اهللا           

خرها سرية القدس    ومن آ  واملنةبالنصر املتعاقب فلله احلمد     
 وما قاموا به اليت يف حقيقتها آية من آيات اهللا ونصر عظيم     

من اغتياالت مباركة هلؤالء اخلرباء من األمريكان فاشكروا        
وما عند اهللا خري وأبقى فـاثبتوا علـى         نعمة اهللا عليكم ،     

أعلم أن القريب والبعيـد  ا اهللا املزيد ، وأنا  سألواطريقكم و 
تربأ منكم ممن يدعي العلـم وغـريه فهـذه          قد حاربكم و  

 مـا أصـدرته   خرها سخفاً ومحاقة وزوراً جلائرة آ فتاواهم ا 

جنة الدائمة فيكم حيث ذكرت بأن أعمالكم أمر حمـرم          لال
وهو أشد أنواع الظلم واالعتداء ملا فيه من إخالل بـاألمن           

قـال  آلمنني وغري ذلك    وسفك للدماء املعصومة وترويع ل    
ا نقِْضِهم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاِسيةً       فَِبم :تعاىل  

 مىت يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ونسواْ حظا مما ذُكِّرواْ ِبِه
علم أن اجلهاد وقتال الصليبني واملرتدين من أشـد أنـواع    

أَخاف أَن يبدلَ ِإني  : الظلم، ما أشبه هذه املقولة مبن قال 
      ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهرأَن ي أَو كُمِدين    فهال تكلمتم عـن

 كل أموال وأأنواع الظلم من الكفر فما دونه من السجون         
 اليت   ،  وكل أنواع الفساد    ،  وقتل النفوس   ، بالباطلالناس  

 معصومة فهـل    ، أم أا دولة   تقوم هذه الدولة به وحبمايته    
فتوى واحدة ختالف ما عليه الدولـة يف سياسـتها          أفتيتم ب 
 أو  ، أو أن األمور اليت ذكرت ليـست منكـرات   ، وغريه

 أصـبح    ، أنكم من عظم ما أشربت قلوبكم مـن الفـنت         
املعروف عندكم منكراً واملنكر معروفاً ، وأن املعروف مـا         

  تابعـةَ   فأصبحت فتواكم   ، تريده الدولة واملنكر ما تعاديه    
، ليكن غـضبكم إذا انتـهكت     الطواغيت هؤالء سياسيةل

حمارم اهللا ال تغضبوا إذا ذلّ وقهر الصليب واملرتدون لكـن      
وإين ال أخاف على أميت     : " كما قال صلى اهللا عليه وسلم       

 " إال األئمة املضلني 
 وهل أفسد الدين إال امللوك     وأحبار سوء ورهباا

 .م الوكيل  هللا وإنا إليه راجعون وحسبنا اهللا ونعا فإن
أما ما صدر من الشئون اإلسالمية وهو األمر بالقنوت على          

سبحان اهللا مينعون القنـوت علـى اليهـود         فالفئة الباغية   
 مـن مقتـضيات       ، هل القنوت عليهم لـيس       والنصارى

 وشروط النوازل الشرعية الذي ذكرمتوه يف خطابكم لألئمة       
 حيـث    أن الشرع أصبح ألعوبة بأيدي هؤالء ارمني       م أ ؟

ما أعجب هذا الزمـان     ؟  يأمرون بالقنوت على ااهدين     
 نوصـي   إننامث،  الذي جند فيه أنواع الضالل باسم الشرع        

القنوت على الكفار واملرتدين فطاملا منعتم من       بمجيع األئمة   
ذلك فاستغلوه وهذا الذي ظهر وهللا احلمد واملنة من كـثري      



 

 

٣٣ 

 قال حممـد بـن     ه إال بأهل  السيئمن األئمة وال حييق املكر      
من : ثالث من فعلهن مل ينج حىت يرتل به        : كعب القرظي   

ولَا يِحيق  مكر أو بغي أو نكث وتصديقها يف كتاب اهللا          
  ِإنما بغيكُم علَـى أَنفُـِسكُم       الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلهِ   

فِْسِهلَى ننكُثُ عا يمكَثَ فَِإنن نفَم على ا من يدعو، وأم 
 يستجاب للعبد مامل يدع   : " يقول   ااهدين فإن النيب    
    .رواه مسلم عن أيب هريرة) بإمث أو قطيعة رحم 

 عبد اهللا بن عبد العزيز فقـد أعيـا      ت الطاغو اتأما خطاب 
قواميس اللغة وفصحاء ا فيه من الفصاحة و البالغة خطابه مم
 أن يكثر   نصحهنة فأ صبح أضحوكة وهللا احلمد و امل     العامل فأ 

لقاء اخلطابات اليت أصبحت تسلية ومتعة للمجاهدين       من إ 
 أن يلقيه باإلشارة فاللبيـب      أو أنه إذا أراد أن يلقي خطاباً      

 ، وأما أبوهلب هذا الزمـان نـايف بـن           باإلشارة يفهم 
  حلقُه من كثرة ما يلهث        ِرعبدالعزيز ملا ش حاهدين وبق با

عين املطلوبني تسلّط على العلماء     ي" سنصل إليهم   :" بقوله  
) فصرب مجيـل    : ( لسجون فيقال له    يف ا والدعاة وزجهم   
ؤالء املطلوبني بإذن اهللا عما قريب لتذوق       سيصلون إليك ه  

 ، وأما ديد    منهم درساَ تكون فيه عربة لغريك إن شاء اهللا        
احلكام عبيد عباد الصليب للمجاهدين فـإن ااهـدين ال    

يدهم إمياناً وتسليماً ، ويقولون حـسبنا  يضرهم ذلك بل يز 
   .اهللا ونعم الوكيل ، اللهم اكفناهم مباشئت 

 : وصية لكل مؤمن أخرياً  و 
وجد كل الديانات اآلن يف جزيـرة العـرب             أنه ت 

فكن سبباً إلخراج الكفار منها حيث تقوم باغتياهلم فـإم      
ن بإذن اهللا ليس هلم عهد وال ذمة واعلم أن قتلك هلم سيكو        

ال جيتمع كافر وقاتلـه     :"   من النار قال     لفكاككسبباً  

واحـرص أن   . رواه مسلم عن أيب هريـرة       " يف النار أبداً    
يكون من األمريكان أو األوربيني فإن دمـائهم أرغـب           
لسفكها حيث أن ذلك مع تطهري اجلزيرة من الكفار أيضاً          

 لو بصقت يف [يكون سبباً اليار االقتصاد األمريكي ألنك 
الرتفع سعر البترول وهللا احلمد واملنة ، قال ] !وجه أمريكي 

وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه        :تعاىل  
قَاِتلُوا الَِّذين يلُـونكُم ِمـن الْكُفَّـاِر     : وقال تعاىل   ِللَِّه

و ذهبـت األرواح وبـذلت      حىت ل  ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً  
األموال فإن يف قتلهم تطهري لألرض وللذنوب وتقليل للشر         

 فوجـودهم بـني   والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتلِ    :قال تعاىل   ،  
أظهر املسلمني وخاصة يف اجلزيرة فتنة عظيمة ومما يسر ما          
نسمع به بني الفينة و األخرى عمليات ناجحـة الغتيـال         

فتمتعوا رمحكم اهللا بقتلهم فإم يـسكنون       هؤالء الكفار   
جبــواركم والتمــسوهم يف األســواق ويف طــرقكم ويف 

 خمـازن يف بيـوتكم      جبعلالشركات وغري ذلك مث أوصي      
لألسلحة فإن شرائها خاصة يف هذا الزمن أهم من شـراء           

وأَِعدوا لَهـم مـا       : قال تعاىل   ، الكماليات والسيارات 
هذا  وأسأل املوىل جل وعلى أن جيعلنا         وٍةاستطَعتم ِمن قُ  

وإياكم ممن قام بنصرة دين اهللا واستنصر به فنـصره و أن            
ميكننا من رقاب أعدائنا وأن ينصر دينه ويعلـي كلمتـه            
وينصر عباده ااهدين الذين جياهدون لتكون كلمة اهللا هي        
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وصلى اهللا وسلم على من 

ر بقتل الناس حىت يشهدوا  أن ال إله إال اهللا وأن حممـداً            أم
وعلـى آلـه    .رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكـاة        

 .وصحبه وسلم تسليماً كثريا



 

 

٣٤ 

هللا أنت أبا الكريمة هاجرا 
َ َ َ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
َ.. 

 عبد العزيز بن مشرف البكري
ــِة   ــا الكرمي ــت أب ــاجرا(ِهللا أن ه( 

ــوغَى مل   ــضر ال ــالً إذا ح ــِهبط  تلِف
ــةً  ــأْلَف غاب ي ــيس ــن ل ــدا ولك  أس

ــت  ــراييفو(عرف ــادِه) س ــى جبه الفت 
 فاسـأل الفرسـانَ كـم     ) اجلزائر(أما  

 واسأل به األفغـانَ كـم مـن غـارةٍ         
 )جنـِدها (و) احلجاز(يف  ) اجلزيرةَ(وسِل  

ــدربا  ــاِد م ــاحات اجله ــه س  عرفت
 إن بكيـِت جماهـدا    ) وصـايف (ابكي  

ـ   ــيمن خانـ ــدين ف ــا لل ال خائنه 
ــافرٍ   ــز لك ــرأس العِزي ــس ال  ال نكَّ
ــهِ  ــصحِة درِب ــٍج ب ــى ثَلَ ــشي عل  مي
ــا  ــواِح حمكّم ــالكفر الب ــرض ب  مل ي
ــصبحا   ــاخليوِل م ــاهم ب ــى أت حت 
 فأزالَ بـاألقواِل مـن حجـج اهلُـدى        
ــةٍ    جــغَ ح ــاِل أبل ــام باألفع  وأق

 )نايفًـــا(وأذلَّ مـــرذولَ املُحيـــا 
  وأعــد أبنــاَء الــشدائِد عــدةً   
ــياغمٍ    ــاتلني ض ــادٍة ومق ــن ق  م
 بـــاهللا، واُهللا املُهـــيِمن حـــسبهم

 كمـا بكـت   ) عبد العزيـزِ  (نبكيك يا   
ــادةٍ   ــن س ــه م ــدنا مثلَ ــد فق  ولق

 )يوسـفًا (و) الـسبيت (و) ابنا الدخيل (
   أَِلم الرجالُ ـم، ومـا وهنـوا هلـم         

ــدا ومهـــاِجرا    ــت مجاِهـ  ِهللا أَنـ
ــصفوِف إذا تال ــف ال ــراخل ــت آِخ  قَ

 أنــى أقــام أقــام ليثًــا خــاِدرا    
  وبكتــه) ا ) أوغــادينرملَّــا غَـــاد 

  عيـسى   (ترك ا   ) ابـنجزائـر الكـافرين 
 قـــد صـــدها ومقـــاتلني مغـــاورا
ــاطرا  ــوِب مخ ــم يف اخلط ــن تقح عم 
ــرا   ــاجرا ومناِصـ ــاتالً ومهـ  ومقـ
 بلـــغ الـــسماَء مناقبـــا ومفـــاخرا

 خاِســراأو باعــه بــالبخِس بيعــا   
 يومــا، وال لقــي املعــارك خــائرا   
ــداورا    ا ومــداهن ــيس م ــالوحِي ل  ب

ــشاهد يف  ــرِة(أو أن ي  كــافرا) اجلزي
ــرا  ــا ومحاِصـ ــسيا ومهاِجمـ  وممـ
ــاهرا   ــاِب مج ــضاللِة بالكت ــج ال لُج 
ــاِهرا    ــج ظ ــق أبل ــانَ احل ــى أب حت 

 ــوم ــى ي ــى بك ــا(حت ا) املُحيــاِغر  ص
ــا كــانَ   ااهــد ذاخــرامــن خــِري م

 جيـــشا لكفَّـــار اجلزيـــرِة قـــاهرا
ــه انتــصارهم وكــان الناِصــرا     وب
ــآِثرا  ــسماُء مـ ــرِة والـ  أرض اجلزيـ
 كـــانوا منـــابر للهـــدى ومنـــائرا

ــدينَّ(و ــسيت ) الدن ــا ن ــشاِعرا(وم  )ال
 ومــضى اجلميــع علــى الطريقــِة ســائرا 

 



 

 

٣٥ 

  ::املقصد الرابع من مقاصد اجلهاداملقصد الرابع من مقاصد اجلهاد


 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
فقد شرع اهللا مقاتلة الكفَّار، للوصوِل إىل حق مشروع، أو إقامة واجٍب مفروض، أو لدفع العدوان والصيال، أو إلحلاق األذى                    

األوالن واملقصد الرابع داخلةٌ يف جهاد الطلب، واملقصد الثالث جهاد الـدفع ، ومـن احلقـوق                 والنكاية بالكفَّار، فاملقصدان    
فَكُلُـواْ  : املشروعة للمسلمني، الوصول إىل املال الَّذي بأيدي الكافرين، ألنه مما أحله اهللا للمسلمني وأباحه هلم فقال عز وجل              

 لغنيمة املال، يكون الغتنامه قبل أن ميلكه املسلمون، والستنقاذه واسـتعادته مـن أيـدي                 ، والقتال  ِمما غَِنمتم حالَالً طَيبا   
 الكافرين؛

  :القتال الغتنام املال الذي مل ميلكه املسلمون: فالقسم األول
 :وقد دلَّ الكتاب والسنة على مشروعية القتال لغنيمة املال بأدلَّة كثرية، ومن وجوه متعددة

وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُم وتودونَ :  فيه عن املؤمنني أنهم يريدون الغنيمة كقول اهللا عز وجلفمنها ما أثبت اهللا
     كُونُ لَكُمكَِة توذَاِت الش رأَنَّ غَي              ،الصحابة أن تكون هلم هي الغنيمةُ مع العـري ذاِت الشوكة اليت ود وقـال تعـاىل    ، وغري  :

     كُمِبعتا نونا ذَرذُوهأْخِلت اِنمغِإلَى م ملَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميسوقال، فعلَّل االنطالق بأخذ املغامن :  أَلْقَـى نقُولُواْ ِلمالَ تو
اِة الديالْح ضرونَ عغتبا تِمنؤم تلَس الَمالس كُمةٌِإلَيكَِثري اِنمغاللِّه م ا فَِعندين فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السالم ألجل الغنيمة، ؛

من وجوٍه عدة أنه حني رغَّـب        ال أنهم أرادوا الغنيمة، ولذا أخربهم بالبدل وهو املغامن الكثرية عنده، وجاء عن رسول اهللا                
 . بين األصفراغزوا تغنموا بناِت: املسلمني يف غزوة تبوك قال

يف غزوة  اخلروج للغنيمة، قال كعب بن مالٍك يف سياق قصة ختلُّفه عن رسول اهللا   ومنها ما أثبت فيه الصحايب عن النيب  
 ".يريد عري قريٍش غري أني ختلَّفت عن غزوِة بدٍر، ومل يعاتب أحد ختلَّف عنها، إنما خرج رسول اهللا : "العسرة

 رغَّب اهللا ورسولُه املؤمنني فيه بالغنيمة، والترغيب هو إجياد الرغبة، واملقصود من الترغيب يف الفعل حصولُه، فالرغبـة      ومنها ما 
 فَعجلَ  وعدكُم اللَّه مغاِنم كَِثريةً تأْخذُونها    : اليت يقصد إليها من يرغِّب هي الرغبة يف الغنيمة اليت تدفعه إىل الِقتال، فقال تعاىل              

وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُم وتـودونَ أَنَّ غَيـر ذَاِت             : وقال عز وجلَّ   ،والوعد باملغامن ترغيب فيها   لَكُم هِذهِ 
  كُونُ لَكُمكَِة توالش         وفيها الغ ه وعدهم إحدى الطائفتني وإحدامها العرينائم، وقال فذكر أن :       ًةكَـِثري ـاِنمغم اللَّـه كُمدعو

والَ تقُولُواْ ِلمن أَلْقَى ِإلَيكُم السالَم لَست مؤِمنا تبتغونَ عرض الْحياِة الدنيا فَِعند اللِّه مغاِنم  : وقال،  تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هِذهِ   
 :املشروع ملن يقاتل لغنيمة املال يدور بني أمرينوالقصد  .كَِثريةٌ
 .قصد اكتساب املال للمسلمني، وإمداد بيت مال املسلمني مبا يكفي ملنافعهم: األول
 الَالً طَيبافَكُلُواْ ِمما غَِنمتم ح:  ما أباحه اهللا من الدنيا ومنافعها، مما أباح اهللا له أكله واتخاذه بقولهقصد أن يتخذ لنفسه: الثاين
                        ـةبه هذه األم أذن اهللا له فيه، ورغَّبه يف احلصول عليه، وخص شرعي وليس فيه إالَّ الوصول إىل حق ،مشروع فهذا جائز ،

ابن يف حديث  ونبيها صلى اهللا عليه وسلم، وأشرف املكاسب ما اختاره اهللا لنبيه كما قال القرطيب وابن القيم، واستدالَّ بقوله 

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد الشيخ:  وكتبه 



 

 

٣٦ 

أخرجه أبو داود بإسناٍد حسن، وهو من خصائص هذه األمة كما عند الـشيخني مـن                " وجعل رزقي حتت ظلِّ رحمي    : "عمر
 ".وأُحلَّت يل الغنائم: "احلديث إىل أن قال" أُعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي: "حديث جابر بن عبد اهللا

 ويطلب ما أباحه له اهللا، كسفِر من يريد احلج وينوي به وجه اهللا، مع طلبه فضالً فهو يقاتل يف سبيل اهللا، ويريد بذلك وجه اهللا،
فمن يصلِّي إذا حزبه أمر لتحصيل العون الَّذي أرشده اهللا          ؛  واستِعينواْ ِبالصبِر والصالَةِ   :من ربه بالتجارة وحنوها، وقال تعاىل     

وليس  ن يدعو ويطلب شيئًا من أمر الدنيا مطيع عابد هللا غري داخٍل عليه يف نيته شيٌء،               إليه ليس منتقصا من اإلخالص شيئًا، وم      
هذا من الرياء يف شيٍء، بل املُرائي يقصد غري وجه اهللا، أو ينقص من قصده لوجه اهللا قصد مزاحم هلذا القصِد، ال قصد مستقلٌّ                        

 .عنه غري معارٍض له
عرض عن هذا القصد وشهوده وإن كان حاصالً بالتبع ضمن ما حيصل من اجلهاد، وهذه املرتبة وفوق هذا مرتبةٌ أعلى، وهي أن ي

احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب صلى اهللا عليه         (هي مرتبة جهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال الزين ابن رجٍب يف كتابه               
 ال ألجـل  ، جياهد لتكون كلمة اهللا هي العليا ودينه هو الظاهر       إمنا كان  كان  أنه  ): "بعثت بالسيف بني يدي الساعة    : وسلم
، وإمنا عبد اهللا يف مجيع  اا من أوقاته لطلب الرزق حمضا لعبادته وجهاده يف اهللا، فال يكون فرغ وقت فيحصل له الرزق تبع،الغنيمة

يقصده وال يسعى إليه يف ضمن ذلك من غري أن اأوقاته وحده فيها وأخلص له، فجعل اهللا له رزقه ميسر." 
والفرق بني هذه املرتبة واملرتبة السابقة كالفرق بني من يسري يف األرض يطلب الرزق املباح، ومن ال يشهد يف طلبه الـرزق إال             

 . لديهالتقرب إىل اهللا وحده والسعي يف مراضيه، وكالفرق بني دعوة من يسأل اهللا أمور دنياه، ومن يسأل اهللا القُربة إليه والزلفى
 :القتال الستعادة املال الذي استوىل عليه الكافرون : والقسم الثاين

بظهره مـع    مث قدمنا املدينة فبعث رسول اهللا       : فأخرج البخاري ومسلم واللفظ ملسلٍم يف حديث سلمة بن األكوع الطويل          
أغـار   قد صبحنا إذا عبد الرمحن الفزارير فلما أه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظَّ،وأنا معه رباح غالم رسول اهللا     
 وأخرب رسول ، يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اهللا: قال فقلت،وقتل راعيهفاستاقه أمجع  على ظهر رسول اهللا 

خرجت يف   مث   ،مث قمت على أكمة فاستقبلت املدينة فناديت ثالثا يا صباحاه         :  قال ،أن املشركني قد أغاروا على سرحه      اهللا  
ا يف رحله حىت خلص فأحلق رجال منهم فأصك سهم ،  واليوم يوم الرضع  ،  بن األكوع اأنا  : آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز أقول     

 فإذا رجع   ، قال فواهللا ما زلت أرميهم وأعقر م       ، واليوم يوم الرضع   ،بن األكوع ا خذها وأنا    : قال قلت  ،نصل السهم إىل كتفه   
 حىت إذا تضايق اجلبل فدخلوا يف تضايقه علوت اجلبل فجعلـت         ،فجلست يف أصلها مث رميته فعقرت به      إيل فارس أتيت شجرة     

إال خلفتـه وراء ظهـري    فما زلت كذلك أتبعهم حىت ما خلق اهللا من بعري من ظهر رسول اهللا    :  قال ،أرديهم باحلجارة 
ا إال جعلت عليه  وال يطرحون شيئً،ا يستخفوندة وثالثني رحم مث اتبعتهم أرميهم حىت ألقوا أكثر من ثالثني بر     ،وخلوا بيين وبينه  

 .مثَّ ذكر احلديثَ بطوله. وأصحابه آراما من احلجارة يعرفها رسول اهللا 
وغنم من املشركني ما     ومقاتلته حتى استعاد إبل رسول اهللا        فما يف هذه القصة، من خروج سلمة بن األكوع           

 ملا مسعوا نداء سلمة بن األكوع وجاءهم الصريخ، كان أصله كله استعادة اإلبل اليت انتهبـها           وأصحابه غنم، وخروج النيب    
 .املشركون

 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني



 

 

٣٧ 

وردت أسئلةٌ كثريةٌ بعد عملييت اخلرب وينبع        
 علمنـا أنَّ  املُباركتني، عن حكم هذه العمليات إذا    

أمريكا قد تدخل قوات التدخل السريع الحـتالل   
منابع النفط عندما تتعرض للخطر؛ فهل يكون هذا        

 وجييب على هـذا     مانعا شرعيا للعمليات أم ال ؟     
السؤال الشيخ عبداهللا الرشيد حفظه اهللا حيث قال     

 :ما نصه 
 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد 

 ال بد مـن التـذكري بقواعـد     سؤالللجواب عن هذا ال    ف
 :أساسية يف فهم الواقع ومعرفة حكم اهللا فيه

 .ال فرق بني الكافر األجنيب والكافر الوطين: القاعدة األوىل
وهذه القاعدة مبنية على فهم الـوالء والـرباء ومعاقـده           

 فمن الناس مـن  الشرعية، فإنَّ الوالء والرباء له معاقد عدةٌ،  
يعقد الوالء والرباء على النسب، ومنهم من يعقد الـوالء          
والرباء على الوطن، ومنهم من يعقد الوالء والـرباء علـى           
املصلحة الدنيوية، والشريعة جاءت بإلغاء هـذه املعاقـد         

 .وجعلت اإلسالم وحده معقد الوالء والرباء
 حكم األجنيب   ومثرة هذه القاعدة، أنَّ احتالل البالد ال يعين       

هلا، كما هو املفهوم القومي واإلقليمي والقبلي لالحتالل،        
وإنما االحتاللُ أَن حيكم الكافر بالد املسلمني سواء كـان          

 .الكافر أجنبيا أو وطنيا
فاخلوف املذكور ليس خوفًا من احتالل بالد املسلمني، كما 

 بل هو خوف يتصور من ال يعلم إالَّ ظاهرا من احلياة الدنيا،
من تبدل احملتلِّ، أما مفسدة االحتالل فهي موجودةٌ وواقعةٌ،     
وليس يف املفاسد املترتبة على االحتالل أكرب من الكفِر وهو         

 .واقع يف حالة احلكام الطواغيت
ففي احتالل الطواغيت اليوم لبالد احلرمني مثالً، احلكم بغري 

عماليـة واملـصرفية    ما أنزل اهللا يف األمور التجاريـة وال       
واإلعالمية وغريها، بل ال تحكّم الشريعة امسيا إال يف قضايا        

األحوال الشخصية واحلـدود واجلنايـات واملنازعـات         
 .الشخصية

وحكومة بالد احلرمني من أكرب أولياء الكفـار يف هـذا           
الزمان، وهم لكل كافٍر عون ونصري وويل وظهـري علـى           

 اإلسالم نصيب األسد،    املسلمني، وهلم يف كل حرب على     
وهم محاة اليهود والنصارى واملشركني من الرافضة وعبدة        
القبور وهم ظهرهم وركنهم الّذي يلجؤون إليه، ولـيس         

 .اال جمال تعداد كفريات هذه الدولة
وأما عرض املرأة املسلمة، فال تسل عن الذئِب استرعي على 

الفـسوق  الغنم، فهم يسعون جاهدين إىل إحالل الرذيلة و       
واون والسفور حملَّ العفاف والصيانة والشرف والديانة،       

 .نسأل اهللا أن حيفظ أعراض املسلمني ودينهم ودنياهم
 .ال فرق بني األصيل والوكيل: القاعدة الثانية

إذا كان اخلوف من االحتالل خوفًا من أشخاٍص حمـددين          
بناء حيكمون البالد، أو من أن حيكم البالد ويستويل عليها أ         

 .عرٍق معين، فهو خوف ال معىن له
أما إن كان االحتالل خوفًا من اآلثار والثمرات واألعمال         
          املخـوف ولكن ،حقيقي ا احملتلُّ، فهو خوف اليت يقوم
واقع اليوم، فإنَّ األمريكان اللذين يخشى احتالهلم، حمتلُّون        

بدور احملتـلِّ  للبالد قبل هذه العمليات، ولكنهم ال يقومون   
علنا، بل يِكلُون ذلك إىل عمالِئِهم ووكالئهم يف الـبالد،          
فيخرجون بذلك من مة االحتالل مع حصوهلم على كلِّ         

 .ما يريدون منه



 

 

٣٨ 

فمن العبث أن نطالب بتوقُّف العمل اجلهادي يف العـراق          
مثالً عندما خترج القوات األمريكية بصفتها الرمسية، وتبقى        

اقية اليت يخلِّفها االحتالل وراءه، فإنَّ احلكومة       احلكومة العر 
 ليست شيئًا آخر -ومثلها سائر احلكومات العميلة–العراقية 

خمتلفًا عن اجليش األمريكي بل هي آلـةٌ تـرى أمريكـا            
استخدامها حيثُ حتتاج إىل خداع من غفلوا عن دينهم ومل          

 .يبصروا واقعهم
ل أن يكون بوسائل    ال يشترط يف االحتال   : القاعدة الثالثة 

 .عسكرية
إنَّ كون قوات التدخل السريع جاهزةً الحتالل الـبالد حاملـا           
تتعرض مصاحلها النفطية للخطر، لدليلٌ واضح على أنَّ مصاحلها         
النفطية جتري على ما تريد وتأمر به، فهي حمتلَّة بالتخويف حيثُ          

وال يـشترط  ة ،  الل بالقتال واملعارك العسكري   مل حتتج إىل االحت   
يف االحتالل أن يكون بالقتال بل القتال يكون عنـد مقاومـة            
االحتالل أما حيثُ ال تكون مقاومةٌ فاالحتالل غري حمتـاٍج إىل           
استخدام اآللة احلربية، ويكفيه أن يأمر ليطاع ويطلب ليعطـى          

 .دون دماٍء تهراق أو أموال تنفق
 .الكافرين إالَّ بالقتالال يكف بأس : القاعدة الرابعة

وقد تقدم من هذا أنَّ الكف الكامل لبأس الكافرين ال يكون إالَّ            
ولَوالَ دفْع اللّـِه النـاس      : بالقتال والقوة العسكرية، قال تعاىل    

ضِت اَألردٍض لَّفَسعِبب مهضعب    شي احـتالل العـدوفإذا خ 
 قتاِلِه ال يف تركه يفعل ما يشاء، قـال          ملنابع النفط فإنَّ احللَّ يف    

فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْـسك وحـرِض           : تعاىل
الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا           

ن إليهم وترك جهـادهم     ، أما املداهنة هلم والركو    وأَشد تنِكيالًً 
 .فهو سبب تسلُّطهم وطُغيام وصولتهم على املسلمني

فتخوف من يتخوف من بأس الكافرين واحـتالهلم بـالد         
املسلمني، ينبغي أن يدفع إىل جهادهم وقتاهلم، ال أن مينـع           

 .من جهادهم وقتاهلم
ال فرق بني االحتالل السري واالحتالل      : القاعدة اخلامسة 

العلين. 

فإذا كانت القوات موجودةً، حاكمـةً متحكّمـةً، فـإنَّ          
االحتالل العلين ال يزيد إالَّ فائدة انكشاف العدو وظهوره         
وبروزه للمسلمني، فإنَّ االحتالل العلين يـشمل حكـم          
املسلمني والتحكم فيهم، وإعالن ذلـك واـاهرة بـه،          

 ذلك فحكمهم للمسلمني يوجب القتال وقد وقع، وإعالم
وجماهرم به يبين للمسلمني هذا األمر فال معىن للخوف من 

 .احتالل الكافرين بالد املسلمني
وإذا عرفت هذه القاعدة فهذا املعىن هو ما ذهب إليه كثري ممـن            
حتدث عن الوجود العسكري الصلييب يف بالد احلرمني، ممن يرى          

 النفط من مصلحة    أنَّ دخول القوات الصليبية علنا حلماية منابع      
املسلمني، وأولُ من علمته صرح به سفر بـن عبـد الـرمحن             

اخلونة أخس صفقة   (احلوايل، نقل أبو بكر ناجي يف كتابه املاتع         
عن دراسـٍة للحـوايل     ) يف تأريخ احلركات اإلسالمية املُعاصرة    

إن التدخل العسكري الغريب    : نشرت يف جملة املُجاهد قوله فيها     
بـإذن  - ديار املسلمني سيكون يف مصلحة اإلسـالم         املباشر يف 

 ألن وقتها ستعلم الشعوب حقيقة املعركة وأا بني اإلسالم          -اهللا
وضرب مثاالً باحلرب األفغانية كيف أا بـدأت        : والكفر، قال 

واستمرت لسنوات ضعيفة بني اجلماعات والنظام يف السبعينات        
سلمون للدفاع عـن  إال أنه بعد تدخل روسيا جبيوشها انتفض امل 

 .دينهم وعلموا حقيقة املعركة
أنَّ املفسدة اليت ثبت احلكم مع وجودها      : القاعدة السادسة 

 .الغية
أن املفسدة اليت تلغي احلكم هي اخلارجة       : القاعدة السابعة 

 .عن املعتاد يف مثله، الزائدة عن املفسدة الالزمة ألصله
 اعتبارها إىل تعطيل    أنَّ املفسدة اليت يفضي   : القاعدة الثامنة 

 .شعرية من شعائر الدين الغية
وهذه القواعد الثالث ذكرتها يف االنتقـاض ويف هـشيم          

 .التراجعات مع شيٍء من الشرح هلا
وذا متَّ املقصود من الكالم على املسألة، واحلمـد هللا رب           

 .العاملني
 



 

 

٣٩ 

عاش مساعد رمحه اهللا كأي شاب حيب اللهو والعبث يف 
، وقد عرف بني أقرانه يف هذه الفترة باإلخوة بداية شبابه 

يعة فطرية وشهامة الصادقة ، ومل يكن ذلك تديناً بل طب
 . أودعها اهللا يف ذلك الرجل 

شها بعيداً عن درب اهللا شرح اهللا       اوبعد هذه الظلمة اليت ع    
صدره للهداية ونور الدين ، وكان يف بداية هدايته مولعـاً           

ع إصدارام ، ويشاهد عمليام ،      باجلهاد وااهدين ، يتتب   
فتاقت نفسه إىل االلتحاق بإخوانه ااهدين يف أفغانستان ،         
وكان كثرياً ما يسمع عن املعسكرات اليت تقـام هنـاك ،          
فأخذ يتحسس األخبار ويبحث عمن يوصله إىل هنـاك ،          
ويسر اهللا له أحد اإلخوة األفاضل فـذهب لـه مـساعد            

ن فرحاً مسروراً ألنه وصـل      بصحبة مخسة من إخوانه وكا    
 . إىل ماكان يطلبه 

وصل البطل إىل أفغانستان ، والتحق بإخوانه وأخذ يعـد          
العدة ويستعد عسكرياً وإميانياً يف تلك املعسكرات املباركة        
، وبعد مضي ما يقارب شهرين من اإلعداد أصيبت رجله          
عندما سقط عليها ، وقد أقعدته هذه اإلصـابة ، فـأراد            

ىل أرض اجلزيرة لكي يعاجل رجله ، ورجع بالفعل         الرجوع إ 
 . وبدأ يعاجل من إصابته 

 هل حتسبه كلّ أو ملّ من سلوك هذا الطريق ؟ .. ولكن 
كال ، فلقد بدأ يف طلب العلم واحلـضور عنـد العلمـاء        
والتحريض على سلوك درب اجلهاد ، ووجد يف هذه الفترة        

ق م ، وكان    بعض اإلخوة الذين يعملون يف اجلزيرة فالتح      
 . يسعى يف قضاء حوائجهم وخدمة دين اهللا عز وجل 

وخالل هذه الفترة أتت ضربات نيويورك وواشنطن املباركة 
، وجاء بعدها اإلخوة من أفغانستان ، وكان رمحه اهللا ممن           
سهل عملية دخول كثري من اإلخوة إىل بالد احلرمني ، فقد          

ن ألجل ذلـك ال     كان له رمحه اهللا معارف كثريون ، وكا       
يأيت مرتله إال من حني إىل حني فقد كان كثري األسفار يف            
خدمة إخوانه والسعي يف قضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم        

 . ، فعليه رمحة اهللا 
بعد ذلك أسر رمحه اهللا ، ولكن الطواغيت مل ينجحـوا يف         
أن يثبتوا عليه أي شيء ، وقضى رمحـه اهللا شـهرين يف             

   :ذلك من السجن ولسان حاله السجن ، مث خرج بعد 
 

   خرجنا من السجن شم األنوف
 كما خترج األسد من غاا  
 علـى شـفرات الـسيوف      منر  

 

  
ــا      ــن با ــة م ــأيت املني  ون

 

ــا   ــا أننـ ــتعلم أمتنـ  سـ
 

  
ــا     ًــا ــوب هيام ــا اخلط  ركبن

 

خرج البطل من السجن ومل تلن له قناة ، ومل يقر له قـرار       
هاد ، فأخذ يف هذه الفترة حيث إخوانه        عن سلوك درب اجل   

وحيضهم على سلوك درب اجلهاد ، وكانت تلك الفتـرة          
احلملة الصليبية على العراق على األبواب ، وأذكر أنه كان          
مهموماً رمحه اهللا ملصاب إخواننا هناك ، وكان يريد النفري          
إىل أرض العراق ولكن الطواغيت قد سحبوا جوازه ، فأخذ 

 للذهاب إىل ساحات اجلهاد ، وكنت ممـن     حيرض الشباب 
 . حرضه األخ مساعد تقبله اهللا على النفري إىل هناك 

 مساعد السبيعي


 

 عبداهللا أبونيان السبيعي: بقلم 



 

 

٤٠ 

مازلت أتذكر أنه يف بداية أحداث العراق اتصل علـي يف           
إحدى الليايل عند الساعة احلادية عشرة مساًء ، وطلب مين       
أن آتيه ، فلما ذهبت إليه أخربين بأن هناك بعض اإلخـوة            

وقد قُتلوا اآلن يف العراق مجـيعهم       ( العراق  سيذهبون إىل   
إـم يبحثـون عـن    : ، فقال يل ) نسأل اهللا أن يتقبلهم     

شخص يذهب معهم ، فلم أجد إال أنت ، فأخربته أنـين            
كيف أذهب  : موافق وأنين أريد الذهاب ، ولكين قلت له         

ال عليك ، سـأي مجيـع       : وليس لدي جواز ، فقال يل       
 . أمورك بإذن اهللا 

بالفعل ذهبنا من الغد واجتهدنا يف موضوعي وكنا نبحث         و
: عن بعض األوراق ، وخرج يف هذه الفترة الشهيد البطل           

عبد اإلله العتييب رمحه اهللا من السجن وأصبح ثالثنا يف رحلة  
 . البحث هذه 

عبد : ويف هذه األثناء كان مساعد رمحه اهللا يلتقي بالشهيد      
ما عالقة أخوية ومـودة ،      احملسن الشبانات ، وكانت بينه    

وكان عبد احملسن رمحه اهللا له اتصال باإلخوة الذين يعملون 
يف اجلزيرة ومل يكن مساعد يعلم بذلك رمحه اهللا ، ويف أحد 
األيام كان مساعد وعبد احملسن يف أحد االس ومعهمـا          
أحد اإلخوة الذين يعملون يف اجلزيرة ، فأخربه إخوانه بأن          

جلزيرة على الصليبيني وأعداء الدين ، فسر       هناك عمالً يف ا   
كثرياً رمحه اهللا ولكنه أخربهم أنه مرتبطٌ مع إخوانه وال بد           

ه اهللا يف مجيع شؤونه   هكذا كان رمح   -أن يرجع ويستأذم    
 فرجع إلينا وأخربنا فسررنا مجيعاً      - مشورة إخوانه    ال يترك 

 اهللا  ، وتبايعنا على العمل يف سبيل اهللا حىت املوت نـسأل          
 . الثبات والقبول 

والتحق البطل بإخوانه يف اجلزيرة ، وكان يريد الدخول يف          
عملية استشهادية ، وأذكر أنه كان كثرياً ما يتحدث عـن          
العمليات االستشهادية وفضلها وشوقه هلا ، وكان يـتمىن         
ويدعو بأن يرزقه اهللا بعملية ترضيه عنه وتقربه إليه جـلّ           

اءه ، وكان كثرياً مـا يـذكّرين        جالله ويثخن ا يف أعد    
بالشهادة ، ويف أحد األيام وبعد صالة الفجر قـام أحـد            

اإلخوة فتكلم عـن فـضل الـشهادة وعـن العمليـات       
االستشهادية ، وكان مساعد رمحه اهللا جبواري ، فأجهش         

ه يف أذين من شـدة      ئبالبكاء ، ومازال صوت شهيقه وبكا     
 . شوقه إىل لقاء اهللا 
ال تـدخل يف عمليـة      : وان ذات يـوم     قال له أحد اإلخ   

استشهادية ، وابق لكي تعمل لدين اهللا ، فانتهره مـساعد           
واهللا إين مشتاق إىل لقاء ريب عاجالً غري : رمحه اهللا وقال له  

!! آجل ، وإن كلمتين يف هذا األمر واهللا ال أكلمك ثانيـةً        
: أريدك أن تبايعين ، فقلت له       : وقد قال يل يف أحد األيام       

على أنه إذا قدر اهللا وحصل علينا مدامهة : ى ماذا ؟ فقال عل
 !!.أن أبقى أنا وأنت ونغطّي على إخواننا لكي ينسحبوا 

وكان رمحه اهللا يريد أن أكون أنا وهو يف جمموعة واحـدة          
وأن ال نفترق ، ولكن يف أحد األيام جئت إليه وأخربته أنين 

أخذ يبكي ، سأذهب إىل جمموعة أخرى ، فحزن رمحه اهللا و
وقبل أن نفترق أوصاين بوصايا غاليات مازلت أذكرهـا ،          
فقد أوصاين بأال أترك إخويت وأال أنسى ألحٍد معروفـاً ،           

احفـظ اهللا   :   البن عبـاس     وأوصاين بوصية النيب    
ن يف سورة آل عمـران ،       اآيت: ، ومن وصاياه    .. حيفظك  

 ِإن تِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ     يا أَيها الَِّذين آمنواْ    : قوله تعاىل   
      اِسِرينواْ خنقَِلبفَت قَاِبكُملَى أَعع وكُمدري الَكُموم ِل اللّهب 

اِصِرينالن ريخ وهو .  
وودعت أخي البطل الشهيد مساعد رمحه اهللا ، وافترقـت          
عنه ، مث التقيت به بعد عدة شهور من الفراق يف نفس ليلة             

 ليلة عيد الفطر من عـام       -املدامهة اليت قتل فيها رمحه اهللا       
 وال تسل عن فرحته رمحه اهللا عندما رآين ،          - هـ   ١٤٢٤

وأخذنا نتحادث ونسمر يف تلك الليلة ، وكان قد أخـرب           
إخوانه رمحه اهللا قبل عدة أيام ويف شهر رمضان املبارك أنه           

 الفطـر   فلما أصبح الصباح وحلّ عيـد     !! سيعيد يف اجلنة    
املبارك ، كنت وإياه قبل املدامهة خبمس دقائق وهو يقول يل 

أنا كنت متوقع أين أعيد يف السماء ، وكان يتحدث عن           : 
وعن إخواننا الذين قُِتلوا  اجلنة وعن قصة أنس بن النضر   
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رمحهم اهللا وأحلقنا م ، ومل أدقق يف كالمه إال بعدما قِتل            
 . ألتعجب من كالمه رمحه اهللا ، وإين واهللا اآلن 

وبينما حنن نتحادث أتى األمري وأخربنا حبضور قوات عبيد         
من يقود  : أمريكا ، وركب اإلخوة يف السيارة وقال األمري         

السيارة ؟ فانتدب األسد مساعد هلذه املهمـة ، وعنـدما           
انة من خرجنا من باب االستراحة االت طلقات الغدر واخلي

بته عدة طلقات وسقط    اصأجنود الطواغيت على مساعد و    
على مرتبة السيارة ، فاحنرفت السيارة وارتطمت باجلدار مث         
توقفت ، ولفظ أنفاسه رمحه اهللا بني أيدينا مث أخذه أحـد            
إخوانه وأنزله على األرض وأخذ مكانه يف قيادة السيارة ،          

وودعنا البطل الشهيد صريعاً يف أرض املعركة ونرجو مـن        
 عليني يف مقعد صدٍق عنـد مليـك         اهللا أن نقابله يف أعلى    

 . مقتدر 
 استمراراً ملسلسل الكذب من اإلعالم الـسلويل    :ملحوظة  

الفاشل ؛ زعموا فيما بعد أنه فجر نفسه رمحه اهللا ، وكما            
أسلفت أنه قتل داخل السيارة وأمام أعيننا فرمحه اهللا ، وذا 
يتبني كذب أولئك املارقني الـذين مـافتئوا حيـاولون أن           

يف سـبيل اهللا بكـل الوسـائل        وهوا صورة ااهدين    يش
 . والطرق

  ....فهؤالء شهداؤنا اللذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم وجمتمعهم وأسرهم بلغوهم واجبهم بالدم ال باملدادفهؤالء شهداؤنا اللذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم وجمتمعهم وأسرهم بلغوهم واجبهم بالدم ال باملداد
من األجساد ، وإن القيم أعظم من األرواح ، مضوا وقد أناروا لنا الطريق من األجساد ، وإن القيم أعظم من األرواح ، مضوا وقد أناروا لنا الطريق إن املبادئ أمثن من احلياة ، وإن العقائد أغلى إن املبادئ أمثن من احلياة ، وإن العقائد أغلى 

من بعدهم ، وها حنن ماضون على أثرهم ولن خنذهلم ، وسيمضي إخواننا من بعدنا فلن ترهبنا السجون ، ولن ترهبنا من بعدهم ، وها حنن ماضون على أثرهم ولن خنذهلم ، وسيمضي إخواننا من بعدنا فلن ترهبنا السجون ، ولن ترهبنا 
عة وغايتها رضى اهللا سبحانه عة وغايتها رضى اهللا سبحانه كوبا ، وال القتل فهو أمسى أمانينا ، وهاهي القافلة تسري مبدؤها التوحيد ، ومسلكها الشريكوبا ، وال القتل فهو أمسى أمانينا ، وهاهي القافلة تسري مبدؤها التوحيد ، ومسلكها الشري

وتعاىل ويطيب يل أن أدعوكم إىل الشهادة يف سبيل اهللا ، من أجل إخراج املشركني من جزيرة العرب و إخراج إخواننا وتعاىل ويطيب يل أن أدعوكم إىل الشهادة يف سبيل اهللا ، من أجل إخراج املشركني من جزيرة العرب و إخراج إخواننا 
  ........من األسر وإنقاذ املستضعفني من املسلمني وحتكيم شريعة اهللا بني الناس من األسر وإنقاذ املستضعفني من املسلمني وحتكيم شريعة اهللا بني الناس 

  
  فإمــا أن نعــيش بظــل ديــن    فإمــا أن نعــيش بظــل ديــن    
ــايل   ــوت وال نبـ ــا أن منـ ــايل  وإمـ ــوت وال نبـ ــا أن منـ   وإمـ

  

ــز   ــزنع ــيد  نع ــدين الرش ــه وبال ــيد   ب ــدين الرش ــه وبال    ب
ــد ــيش العبي ــضي ع ــسنا نرت ــدفل ــيش العبي ــضي ع ــسنا نرت   فل
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احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه ، لقد صدق اهللا فصدقه اهللا ، طلب الشهادة هنا وهناك ولكنه كان يدعو اهللا تعـاىل دائمـاً                           
أظن أن جزيـرة  : ما قصدك ذه الدعوة ؟ فقال يل : سألته ذات يوم وقلت له "  الشهادة يف أحب البقاع إليك       اللهم ارزقين : " ويقول  

العرب أحب البقاع إىل اهللا ولعلَّ اهللا يرزقين الشهادة فيها ، وال أنسى إحلاحه على الشيخ أسامة بن الدن حيث كان يقول للشيخ حفظه                  
كان يزيد علـى   يد أن أُقتل إال يف أرضي جزيرة العرب ، فال ترسلين إىل غريها والشيخ حفظه اهللا ما    أنت تعرف يا شيخ أنين ال أر      : اهللا  

 ..التبسم 
 بالوعد الـذي وعدتـه      يا من أدخلت على قلوبنا السرور والبهجة بنحر هذا الرجس النجس  بول مارشال وفاءً               رمحك اهللا يا أبا هاجر    

 ..أعوانه ورؤوس النفاق ممن نعق وتكلم مدافعاً عن الصليبني واملرتدين ت مبقتله رؤوس الكفر بوش وضاألمة ، وأغ
نما اعترضت أمامك سيارة األمن السلويل قبل ثالثة أيام فاحنرفت عنـها             قضيتها معك وحنن يف السيارة حي      ال أنسى تلك اللحظات اليت    

مني بأعجوبة وأنت تلهج بالثناء واحلمد هللا أن رد كيدهم          وتبادلنا معها إطالق النار فرجعوا على أعقام خاسرين ، خرجنا من ذلك الك            
 الذي وهبت فيه ليوسف     وحتسرك أن فاتتك الشهادة يف الوقت     يف حنورهم ، كما أنين لن أنسى أبداً متنيك الشهادة وشوقك إىل لقاء اهللا               

 ..يث قاتلوا يف سبيل اهللا حىت قتلوا اهللا أكرب ما أسعد هؤالء ح: العيريي وخالد حاج وخالد السبيت وتركي الدندين وتقول يل 
ك فرمحك اهللا رمحة واسعة ، وهنيئاً ملن سار         ئك ووفا لن أنسى حلظات كثرية ، ومواقف عديدة ، سطرا بصمودك ، بشجاعتك ، بصرب             

هواا واإلسالم ينتقص ويا بؤس من جلس يف بيته رهني الدنيا وملذاا وش  .. معك على طريق الرسل واألنبياء حىت يلقوا اهللا غري مدبرين           
 ..عروة عروة وهو ال حيرك ساكناً 

فيصل بن عبدالرمحن الدخيل الـذي  : رحلت ومعك أسد من أسود اهللا وليث من ليوث املشاهد البطل الشجاع : رمحك اهللا يا أباهاجر   
كثرهم مهّاً ، دربتم الشباب فأخرجتم منهم     شهد مواجهات عديدة وكنت وإياه كفرسي رهان يف خدمة هذا الدين أقلُّ ااهدين نوماً وأ              

 ..سرية القدس وسرية الفلوجة وسرايا أخرى حنن لعملياا على أحر من اجلمر 
ماً أبطاالً أشاوس تنبيك عنهم األيـام القادمـة   القد رحلتم يا أبا هاجر ويا أبا أيوب وقد أبقيتم لألمة خرياً ، وخلفتم ورائكم رجاالً كر              

 ..يبة بإذن اهللا تعاىل يف أحناء اجلزيرة العربية واملعارك القر
أمـا أبـو   " : يا أحباب أيب هاجر ويا أتباع أيب هاجر  ويا من تعرفون أبا هاجر إين أقوهلا شاهداً هلذا الرجل الكرمي وناصحاً أميناً لكم                  

 "هاجر فقد بلَّغ وأما أنتم فدونكم دينكم 
فقد قتل من هو خري منك فصربنا وثبتنا وها أنت اليوم ترحل ومعـك رجـالٌ صـادقون     اهللا بإذن إنا على الدرب سائرون إيٍه أباهاجر 

 ..صابرون جماهدون يف سبيل اهللا ألجل رفع راية الدين وإننا بإذن اهللا بعدكم ثابتون حىت نلقى اهللا 

  رمحك اهللا يا أبا هاجررمحك اهللا يا أبا هاجر
 حممد بن أمحد السامل: بقلم   

 

  مع أخذ االحتياطات األمنية املناسبةبإمكانك مراسلتنا عرب الربيد اإللكتروين اجلديد.. اآلن 
sssooouuuttt@@@mmmaaaiiilll٤٤٤aaallllll...uuusss            

 مالحظاتك ، علماً أننا سنعمل على تغيري الربيد بني فترة وأخرى معلنني ذلك عرب الةفأرسل مشاركاتك واقتراحاتك و
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 وقفة أمام بوابة اد وقفة أمام بوابة اد 
 إبراهيم الصالح: شعر الشيخ 

 

 
  : : أيها العلماء أيها العلماء 

 أي الوعيدين أشد
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 عيسى آل عوشن: بقلم الشيخ

 


 

  تركي املطرييتركي املطرييرسالة الشهيد رسالة الشهيد 
  إىل الشيخ أسامة بن الدنإىل الشيخ أسامة بن الدن

 
 

 

 يف صفحات هذا العدد
 
 

 حممد وعلى آله آدماحلمد هللا اللطيف املنان والصالة والسالم على سيد ولد 
 :وصحبه ومن وااله أما بعد 

 عرب نعمة ورمحـة مـن اهللا ألهـل        إنَّ علو راية اجلهاد وااهدين يف جزيرة ال       
إذ أنه لوال لطف اهللا مث ااهدين       خصوصاً  اجلزيرة العربية   اإلسالم عموماً وألهل    

ختالط وظهر الفساد بـشكل  وجة التغريب يف اتمع ولشاع اال    لعمت وطغت م  
إنه على الـسعودية أن  : "سريع وفقاً ألمر كولن باول إبان غزو العراق حني قال    

ولكنه ملا اشتعلت جذوة اجلهاد أُحبطت      "عصرنة البالد يف أسرع وقت      تتجه إىل   
 .وهللا احلمد واملنة خمططات عديدةٌ للتغريب والعلمنة 

وكذلك من مثرات قيام اجلهاد يف جزيرة العرب أنه كان سبباً يف دفع غضب اهللا               
يٍة ينهونَ عِن الْفَـساِد ِفـي   فَلَوالَ كَانَ ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم أُولُواْ بقِ   عن أهلها   

اَألرِض ِإالَّ قَِليالً ممن أَجنَينا ِمنهم واتبع الَِّذين ظَلَمواْ ما أُتِرفُـواْ ِفيـِه وكَـانواْ                 
ِرِمنيجم  ت وال       اً كثرية من أسباب   وإالَّ فإنَّ أسبابت وطَممحلول العقوبة قد ع 

 .هللا العلي العظيم حول وال قوة إال با
  فيا أهل اجلزيرة اتقوا اهللا يف ااهدين وال ختذلوهم فمن مل جيهز غازياً أو خيلفه               

 ..يف أهله خبري إال أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة 
واعلموا أنَّ ااهدين ال يقاتلون نيابة عن األمة بل يقـاتلون قيامـاً بالواجـب               

 .هم وعلى غريهم الشرعي الذي أوجبه اهللا علي
 هلم بعزته وجربوته وقدرتـه  واهللا سبحانه هو وحده الناصر لعباده املؤمنني واملعني       

 . وتعاىل سبحانه

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  مجادى األوىل١٥ – العشرون العدد 
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  ....ماضون على الطريق ماضون على الطريق 


 والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنـتم   هـذَا بيانٌ لِّلناِس وهدى وموِعظَةٌ لِّلْمتِقني   : احلمد هللا القائل    
  ِمِننيؤم                    َِخـذتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي

ِمنكُم الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش  الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليو. 
 والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو ": القائل  والصالة والسالم على رسول اهللا 

 .  لم رواه البخاري ومس"فأقتل مث أغزو فأقتل 
العزيز املقرن تقبله اهللا وإخوانه وأسكنهم الفردوس األعلـى   فإننا نعزي األمة بفقد ااهد البطل أيب هاجر عبد    : أما بعد   

 .ومجعنا م يف مستقر رمحته
 ؤهم من رجـالٍ   و هاجر رمحه اهللا فقد أبقى اهللا هلؤالء الطواغيت األذناب وألسيادهم من الصليبيني ما يس               قُتل أبو  ولئن

  وقد عقدوا العزم على املضي على هذا الطريق -  حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحداً-صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه    
 .- نسأل اهللا لنا وهلم الثبات -ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت وعد اهللا 

 يدعو فيه ااهدين إىل تسليم أنفسهم وإلقـاء        - من الطاغوت    -وقد طالعتنا وسائل اإلعالم هذه األيام مبا أمسوه العفو          
وقد أمضى  ، وإخواننا قد ملئت منهم السجون   ؟   السالح واحلكم فيهم بأحكام الشريعة السمحة ، وأي شريعة يزعمون         

 عنه فأي عفو يتحدث، والكثري الذين قد قضوا مددهم ومل خيرجوا ، بعضهم أكثر من عشر سنوات يف األسر بدون مة 
 . أم يظن هؤالء أن ااهدين طالب دنيا يريدون شيئاً مين به الطاغوت عليهم غيت وعلماء السلطان ؟الطوا

 أصحاب مبدأ وعقيدة يريدون الفوز مبرضاة اهللا وجنته وإخراج  - أعين ااهدين    - بل القضية أكرب من ذلك بكثري فهم        
لة واخلنوع إىل العزة والكرامة واليت ال تكون إال باجلهاد يف سبيل          ومن الذ ، الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العاملني         

 .اهللا ومراغمة أعداء اهللا 
وعد اللَّه الَِّذين آمنـوا ِمـنكُم     سريوا وأبشروا وثـقوا بنصر اهللا    :فإىل ااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكان نقول هلم         

  هِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو              ـمى لَهـضتالَّـِذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَر
     مه لَِئكفَأُو ذَِلك دعب ن كَفَرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيالْفَاِسـقُونَ و    وال تغتـروا

وحنن نعلم أن مـا     ،   ، وكلما اشتدت األمور قرب الفرج        اًبأباطيل املبطلني وإرجاف املرجفني فإنا واهللا نرى النصر قريب        
يصيبنا اليوم من مصائب أو متاعب أا متحيص وابتالء واختبار كي ال يبقى يف الصف منافق أو ضعيف إميان ، وكـي                      

قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ  :ويفتضحون بتشفيهم مبقتل ااهدين أو مصام ولن نقول هلم إال كما قال اهللا تعاىل    ينعق املرجفون   
 ونحن نتربص ِبكُم    قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنيينِ       ما كَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ           

 أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ



 

 

٤ ٤ 

 ومل يقم ااهدون يف جزيرة العرب جبهادهم املبارك إال على نوٍر من الكتاب والسنة ، وليس بدعاً من القول ، وال بادياً                   
من الرأي ، بل هو أمر شرعي من لدن احلكيم العزيز ، وراية مستمرة ومرتفعة إىل قيام الساعة ال يوقفها عفو طـاغوت        
غادر ، وال تراجع أحٍد خائر ، وجهادنا الذي سلكناه ماضون عليه حىت يكون الدين كلّه هللا أو نقتل دون ديننا ونذوق                      

 .  بذاق محزة بن عبد املطل ما
 ...نات ريب لنا إن قتلنا فج

  ..متحم دـك وعأو نصرنا فذا
نعم ذا املنطق الشرعي نتكلم ونعمل ونعتقد فإما نصر نراه بأم أعيننا وإما شهادة يف سبيل اهللا تقر ا أعيننا ، ولئن قُتل                       

 . من نكص فقد نكص من هو أعلم منه من قُتل فقد قتل من هو خري منه ، ولئن نكص
ملنافقني الذين يدعون ااهدين عرب وسائل اإلعالم بأن يعتربوا مبا جرى على الـشيخ يوسـف                وقد عجبت من بعض ا    

ـ نا عبد العزيز املقرن وما علم هؤالء السذج أن ذكر هؤالء األبطال حي            االعيريي وخالد حاج مث مؤخراً ما أصاب أخ        ي ي
رة أخرى ال ليسلموا أنفسهم وينـدموا علـى         أم يتمنون الرجوع إىل الدنيا م     وأننا حنسب   ،  عزائمنا ويوقظ مشاعرنا    

بل إم يتمنون الرجوع كي يقـاتلوا يف        .. وال ألجل أن يشغلوا أنفسهم بنوافل األعمال كال         .. أعماهلم الصاحلة كال    
 ..سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون عشر مرات ملا يراه الشهيد عند ربه من الكرامة 

      ه وكرمه أن جيعل جهادنا يف رضاه ، وأن يثبتنا على احلق حىت نلقاه غري مبـدلني وال                  وأما حنن فإننا نسأل اهللا العزيز مبن
 .مغريين 

 .أن يرد كيد األعداء يف حنورهم ، وأن جيعل بأسهم بينهم شديداً ، إنه ويل ذلك والقادر عليه نسأله سبحانه و
        

 

 

 شكر وتنبيه
 : إىل أحبتنا القراء الكرام 

نشكر لكم تواصلكم معنا عرب بريد الَّة مبشاركاتكم ومقترحاتكم ورسائلكم اليت تعربون فيها عـن     
ي أفادونا مبعلومات مهمة عـن      مشاعركم اجلياشة الطيبة جتاه إخوانكم ااهدين وخنص بالشكر الذ        

العدو وما يرنوا إليه يف املرحلة القادمة ، ونود منكم املزيد حول أي معلومة نستطيع من خالهلا النكاية 
يف العدو أو االحتراز منه ، ونود منكم إرسال أي مالحظة أو اقتراح وال حتقرنَّ من املعروف شيئاً ،                   

عسكر نشرتان دوريتان تصدر بواقع عددين يف كل شهر وقـد           كما نود أن ننبهكم إىل أنَّ الة وامل       
 .تتأخر قليالً أو تصدر قبل موعدها للظروف األمنية اليت نراعيها 



 

 

٥ ٥ 

 
 
 
 

هـ يف حي ١٤٢٥ / ٥ / ١٣ - ١٢ األربعاء واخلميس يت يوماستشهد اثنان من ااهدين وأصيب واحد يف مواجها    •
نسأل اهللا أن يسكنهما فسيح     ) اد  اد العو القبالن ، وعو  الدخيل  فهد بن علي    ( الطاغوت فهد مشال الرياض والشهيدان مها       

ناس هلما ، ويف تلك     ن حبسن أخالقهما وديانتهما وحمبة ال     اهدين ومن فضالء الناس ومعروفا    جنته ، والشهيدان من خرية ا     
 عدد كبري منهم بعضهم إصابته بالغة ، كما أعطـب           ن قتل ثالثة من جنود الطاغوت وجرح      املواجهات متكن ااهدون م   

 .، نسأل اهللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته  ) MP٥ رشاش( ااهدون سيارات حكومية كثرية وغنموا 
ولت وزارة الداخلية السلولية تشويه صورة ااهدين بنشر بيان يتضمن          كعادا املقيتة يف الدجل والكذب والتشويه حا         •

ومل تنتبه الوزارة احلمقاء إىل وعي اجلمهور الذي يعلـم  ) ناصر الراشد ، وراكان الصيخان ( ذكر تفاصيل مقتل الشهيدين    
  ما البالغة يف إحدى املواجهات مع جنود الطاغوت ارمني ، لتأيت الوزارة بعـد ذلـك   بأن الشهيدين قتال متأثرين بإصابا

تتباكى على الشهيدين يف استغفال كبري للمسلمني الذين مل تعد أكاذيب الداخلية تروج عليهم ، وااهدون يؤكـدون أن              
الشهيدين تلقيا العالج املمكن وبإشراف طيب وفاضت أرواحهما يف خامتة حسنة حيث استشهد ااهد معاذ الراشد بعد أن             

، وأما ااهد راكان الصيخان فقد ارتسمت على وجهه ابتسامة مشرقة ، وعال حمياه السرور والطمأنينة  بالتشهد رفع إصبعه
واألمر الذي أغاض وزارة الداخلية أا مل تعلم باخلرب أل اهللا أن يتقبلهما يف الشهداء ، بعد وفاته مما يبشر حبسن خامتتهما نس      
د مضي أكثر من شهرين على استشهادمها ، وأا ال تعلم حىت اآلن عن مكان دفنهما                إال بعد أسر أحد ااهدين وذلك بع      

ولن تعلم بإذن اهللا ألن أجساد الشهداء أزكى عند ااهدين من أن يوقعوها يف يد الطغاة املرتدين ، ومما جيـدر ذكـره أنَّ      
 . الذين يعرفون مكان القربين قد استشهدوا يف املواجهات األخرية

 قوات األمن السلولية دم مسجد الشيخ الزاهد عبد الكرمي احلميد فك اهللا أسره ، وقد سوي املسجد بـاألرض   قامت   •
بعد أن متت حماصرته بقوات ضخمة من جهاز الطوارئ وهو اجلهاز ذاته الذي حيمي شرك الرافضة عند مسجد رسول اهللا                    

            ى فيه إىل سبيله ، ويلقي فيه الشيخ عبد الكرمي احلميد مواعظه            ، وما نقموا من هذا املسجد إال أن يذكر اهللا فيه ، ويدع
املؤثرة ، بينما متتلئ البالد بالبنوك الربوية وكنائس النصارى ومراتع الفسق والفجور حتت مسع هذا النظام املرتد وبصره بل                   

 .حتت حراسته ودعمه 
لتسليم ااهدين أنفسهم إىل احلكومة السلولية املرتدة ، تتردد يف وسائل اإلعالم أخبار عن حماوالت سفر احلوايل احلثيثة    •

وااهدون يبشرون األمة بأن تلك احملاوالت فاشلة من بدايتها وهللا احلمد ، وقد كتب الشيخ فارس الزهراين حفظه اهللا بياناً       
 ، كما كتب الشيخبكة العاملية وقد قرأ البيان بصوته أيضاً ونشر يف الشيكذّب فيه ما ذكره سفر احلوايل حول هذا املوضوع 

  .نشر يف هذا العددسلطان العتييب بياناً آخر ) أبو عبد الرمحن األثري ( 
أُجربت احلكومة السعودية من قبل أسيادها األمريكان والربيطانيني على فتح امللفات األمنية ومناقشة الوضع األمين يف                    •

 قـد د بوزير اخلارجية السعودية يف جدة خالل األسبوعني املاضـيني و البالد بشكل مكشوف يف اجتماع لسفراء تلك البال 



 

 

٦ ٦ 

من السعودي يف توفري احلمايـة       األ جهاز، وفشل    للمجاهدين   خريةاحلديث بصراحة عن اهلجمات األ    يف االجتماع    ىجر
 اخلطوات العملية نه متت مراجعةبأوبريتر أمريكي يف الرياض جيمس سي السفري األ ، وبعد االجتماع صرح جانباأل للرعايا

 أفضل للمعلومات بني وزاريت الداخلية واإلعـالم  نريد تبادالً"" ضاف أجانب ، واأل اليت اختذا السلطات السعودية حلماية  
 أن ، موضحاً كي كذلك بتدريب ومعدات أفضل لقوات األمن وتطوير نقاط التفتيش  يوطالب الدبلوماسي األمر   "واملغتربني

بأن تسمح بدخول قوات أجنبية إضافية لتدريب ونصح قوات األمن السعودية اليت يدرا ضـباط               هناك دعوات للسعودية    
سـفراء  الكافرة منهم إضافة إىل الـسفري األمريكـي     تماع عدد من سفراء البالد       ، وقد حضر هذا االج     باجليش األمريكي 

 ج وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا واألرجنـتني      املكسيك وأستراليا وإيرلندا وكوريا اجلنوبية وهولندا ونيوزيلندا والنروي       
  الـسعودية  قوات األمنية القائمة مبطالب تتعلق بتطوير     وقدم السفراء خالل االجتماع الذي استمر ألكثر من أربع ساعات           

بـني  ، ومن املعلوم أن التعاون االسـتخبارايت  ، واليت استهدفت غربيني وأجانب آخرين  جلهاديةملكافحة موجة اهلجمات ا 
احلكومة السعودية املرتدة واحلكومات الغربية ليس شيئاً جديداً ، وإمنا تعترب هذه االجتماعات حماسبة علنيـة مـن قبـل                    

 . احلكومات الغربية للتخبطات األمنية السعودية 
 يوم  )بانوراما(سبوعي  يف برناجمها األ األملانية تقريراً عرضت القناة األوىل )املسيحية التبشريية يف العراق( : حتت عنوان   •

  ،  يف العـراق   نـصريية  حول الطوائف الت    )فولكر شتانيهوف (   و  )جون جوتس  (  أعده كل من     ٢٤/٦اخلميس املاضي   
 إن هؤالء يتحدثون عن احلرب املقدسة ويرون أنفسهم شـهداء            (: وبدأت مقدمة الربنامج بصورة كمية ساخرة بالقول      

 لكن هذه املـرة      ،  وقد يتبادر للذهن أننا نتحدث عن املتطرفني اإلسالميني         ، ندقة وإحلاد  جمرد ز  ىويعتربون األديان األخر  
 وهم من الذين يدين  ، أن املاليني من هؤالء يزداد نفوذهم يف الواليات املتحدة مشرية إىل ،يتعلق األمر باملتطرفني املسيحيني

وإدخـال مجيـع     الواليات املتحدةىلسيطرة عل ال يريدون ا، واملشكلة أن هؤالء هلم الرئيس بوش مبنصبه كرئيس ألمريكا    
  )!األمريكيني يف ديانتها بل يريدون تنصري العامل أمجع

 وختمـت  )نـصري  فبعد االحتالل العسكري يأيت الت  الفرصة الساحنة اليت فتحت الباب أمامهم هي حرب العراق          ( أن وأضافت
لكن   ومعظم األعمال اليت يقومون ا سرية      لنصرانية ،  ا ويل مجيع العراقيني من اإلسالم إىل     إن هؤالء حياولون حت   ( :  مقدمة تقريرها بالقول  

 الكنائس اجلديدة اليت بدأت العمـل  ى أحد اهلواة إلحدرهوعرض الربنامج لشريط فيديو صو!! يتم بتأييد من احلكومة األمريكية  ذلك كله 
إحـدى   مـن أتبـاع      واحـداً القناة  واستضافت  ،   )  للتحرك لتنصري العراق بكاملها    ، واليت تعد قاعدة     األمريكيني نصرينيف العراق للم  

واعترف بأنه كان قد صـبغ  .. جاءوا للعراق كسياح.. نون اآلخرونصرإنه هو وزمالءه امل :  قال  )تيم وايت (  يدعي   املؤسسات التنصريية 
 باللغـة   عشرات اآلالف من نسخ اإلجنيل اليت طبعوها خصيـصاً  للتمويه، وأكد أم جلبوا معهم نظارة ولصق شاربا مزيفاً ىشعره وارتد 

 ! أن العراق ستكون هي مقر التحرك للحرب املقدسةواألناجيل املصورة لألطفال ومت توزيعها، مؤكداً.. العربية
ديو التروجييـة كمـادة      يستخدمون التربعات واملنح باملاليني وشرائط الفي      رينؤالء املنص ه  أن إىل األملانية    القناة األوىل  شارتوأ

 وأكدت القناة وجود عالقة ارتباط عضوي بني أتباع كنائس البابتيست وبني الـرئيس               ، أساسية يف هذه احلرب للدعاية لتنصري العراقيني      
 اطباً للرئيس بوش قال فيها خم     نصرييةجورج بوش خاصة أم كانوا قد أيدوه يف حرب العراق وهو حياول رد اجلميل هلم وعرضت لعبارة ت                 

 يف اخلارج ومجيعنـا مطـالبون   نصريية مليون بابتيسيت يف البالد بأكملها والعديد من البعثات الت٦٠أنتم متثلون أكثر من     : أتباع البابتيست 
 .وحتقيق مملكة الرب بنشر كلمة اهللا

؟ فالرئيس بـوش      من ذلك  ملاذا نتعجب :  بالقول  ذلك ساخراً  ى خبري معهد الدراسات الدميقراطية عل      )ألفريد روس ( وقد علق   
باتوا من يسمون املتطرفني    ، والعدالة األبدية وحمور الشر، كما أن          صليبية وحتدث عن معركة اخلري ضد الشر       نفسه اعترف بأنه يشن حرباً    



 

 

٧ ٧ 

وهذا ،  بأكمله  قيادة احلرب املقدسة ضد العامل اإلسالمي    دوائر القيادة يف اإلدارة األمريكية وبوش يهدف من كل ذلك إىل           ىيسيطرون عل 
والذي يعد أحد أبـرز  ..  مساعد وزير الدفاع رامسفيلد )ويليام بوكني(  ما قاله اجلنرال  يف عديد من التصرحيات اليت كان أبرزها  ىما جتل 

دة الكنـائس   وهو ما أيدته بـش  )! بينما إهلهم إله مزيف ،، وإهلنا إله حقيقي إهلنا أكرب من إهلهم( : متطرف بابتيسيت والذي كان قد قال 
ن املسلمني ال يكرهوم بل يكرهون إإا حرب مقدسة و  ( :   الذاهب للعراق قوله   نصريونقلت القناة عن أحد أعضاء فريق الت       ،   البابتيستية

أن بل إن أحدهم قال إنه مـستعد للمـوت و         !! هلة مزيفة مثل إله املسلمني وهي أكاذيب جاء ا األنبياء         آتوجد  : ، بينما قال آخر    إهلهم
 وأـم ذاهبـون    ، الظـالم ى أم يف حرب روحية وأم يقاتلون ضد قوى مث اتفق اجلميع علنصرين ،العراقيني واملسلمني يريدون قتل امل  

 أنه توجد حـوايل   األملانية إىلويف اية التقرير أشارت القناة األوىل !! تنصري مجيع العراقيني بل ومجيع الناس يف الشرق األوسط    ىللعمل عل 
أثناء الصالة  ( :  وإرساهلم لعديد من أحناء العامل قائلني هلم       نصرين ألف كنيسة تابعة لطائفة البابتيست يف الوالية املتحدة تقوم بإعداد امل           ٤٠

 منهم قـد اخـتري    مليون أمريكي إال أن واحداً ١٦  أن عدد أعضائهم يصل إىل     مشرية إىل ) ! وجيشنا حيتاج إليكم  ..  رئيسنا حيتاج إليكم  
يكـي   واليت حتدث فيها عن اجلـيش األمر      ١٠/٢/٢٠٠٣ كرئيس للواليات املتحدة مث عرضت عبارة بوش اليت قاهلا يف ناشفيل يوم              خرياًأ

 . )بل هي هدية اهللا لكل كائن يف العامل..  احلرية ليست هي حرية أمريكا للعامل( : باعتباره جيش الرمحة قائال
رهاب ودليل علـى   عمل قوي يف حماربة اإلللمجاهدينعالن فترة العفو يف السعودية إن أباول اعترب وزير اخلارجية األمريكي كولن        •

وقال باول يف لقاء مصغر له مع عـدد مـن            ،   شاد بدور السعودية يف هذا الصدد     أ، و  ن الرياض ملتزمة بدورها يف مكافحة العنف      أ
 ) هذه ليست دبلوماسية هادئة بل هذا هو فعـل مـا ينبغـي            .. دنين سعي إ: ( العفو   على قرار    الصحافيني العرب يف واشنطن معقباً    

نفـاق  إم يراجعـون كيفيـة     إ : ( وقال. رهابخرى عديدة يف جمال مكافحة اإل     أعمال  أن القيادة السعودية تقوم ب    أضاف باول   أو
ـم شـريك   أخرى توضح ت األ م يقومون ببعض اخلطوا   أ، كما اعتقد     موال على تدفق األ   م يضعون قيوداً  أموال اخلريية كما    األ

ا ال ترتكز فقط على العالقات      إن العالقة بني السعودية والواليات املتحدة جيدة و       إ: ( وقال باول    ) رهابينيكامل يف احلملة ضد اإل    
ا إ الدول ساس العالقات بنيأ العالقات الشخصية ليست هي     : ( وقال  ، فراد يف احلكومة السعودية   أدارة و فراد يف اإل  أالشخصية بني   

ن الـسعودية دولـة حـرة متـارس        أن لنا مصاحل متبادلة ومشتركة للتأكد من        أساس العالقة هي    أ  ، ساستساعد ولكنها ليست األ   
ي شكل، والواليات املتحدة ستقف بقوة      أرهابيني بزعزعة السعودية ب   اختياراا بنفسها مبا ينسجم مع نظامها السياسي وال يسمح لإل         

 ) .ة العربية السعودية ملنع ذلكىل جانب اململكإ
 مـن  اهـدون يف الفلوجة الذين جي' شيوخ اجلهاد' األمريكية حتقيقًا يف عددها األسبوعي عن نقلت مفكرة اإلسالم عن جملة التامي        •

وت اآلمنـة  وبدأت الة حتقيقها باحلديث عن جمموعة من الشيوخ الذين جتمعوا داخل أحد البي         ،   أجل تأسيس دولة إسالمية بالعراق    
إن جمموعة الشيوخ اجتمعـت ملناقـشة       :  وتقول الة  ،   على أطراف مدينة الفلوجة اليت مل ختاطر القوات األمريكية مبحاولة دخوهلا          

  ،، ووصفتهم بأم يلبسون مالبس بيضاء وحلاهم طويلة اجلهاد ضد الواليات املتحدة
، وملا جاء االحتالل األمريكي قادوا اجلهـاد         السين السلفي إبان عهد صدام حسني     وتؤكد الة أم كلهم عراقيون حاولوا نشر اإلسالم         

 إن احلرب يف العراق ليست لتحرير العراق فقط ولكنـها            ": ونقلت الة عن أحد الشيوخ الذي وصفته بأنه زعيم اموعة قوله           ،   ضده
: مث يضيف زعـيم اموعـة   " ، ال توجد أرضية مشتركة مع العدو، ليس هناك فرصة للمفاوضات  لتحرير األراضي اإلسالمية واملسلمني 

إن هذه اموعة بعد أن أت اجتماعها توجهـت للـصالة وأثنـاء    : وتقول الة  )رمبا هذه احلرب ستبقى وقتا طويال إا حرب عاملية   (
 وتقول الة  ،    املشايخ إىل رفع أصوام بالتكبري     اجتماعهم مسع دوي قذيفة صاروخية تسقط داخل قاعدة أمريكية األمر الذي دفع جمموعة            

  يف سـبيل اهللا اهدونإن حركة املقاومة العراقية ليس يقودها عناصر البعث كما أشيع يف املاضي إمنا يقودها علماء دين وإسالميون ممن جي      : 
، وهـو   ثلما كان الوضع يف أفغانستان يف الثمانيناتوتشري الة إىل أن هدف هؤالء ااهدين هو حتويل العراق إىل ساحة جهاد عاملية م ،  

 . املخابرات األمريكية الذين يصفون العراق بأنه مغناطيس لإلسالميني يف أحناء العاملمسئولواألمر الذي يؤكده 
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             جراحة الصيخان والراشد واستشهادهما:  الموضوع. 

 هـ١٩/٥/١٤٢٥: التأريخ 
 

 


 
 

 :احلمد هللا ويل املؤمنني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على إمام ااهدين وقائد الغر احملجلني، أما بعد
يت ال تنتهي ، وحتدثت عن مقتل الشهيدين ناصر بن راشد فقد خرجت وسائل اإلعالم السلولية بأكاذيب من أكاذيبها ال

الراشد، وراكان بن حمسن الصيخان رمحهما اهللا تعاىل وتقبلهما يف الشهداء، كما حتدثت من قبل عن مقتل الشهيد بإذن اهللا عامر 
 .بن حمسن الشهري بالزور والبهتان

 :وروإيضاحا للحقيقة وكشفًا للشبهة، فإننا نبني هذه األم
أنَّ ااهدين مجيعا حبمد اهللا يرفضون تسليم أنفسهم للطواغيت يف أي حاٍل من األحوال وحتت أي ظرٍف من الظروف،             : األول

واجلرحى الذين استشهدوا كلهم كانوا يؤكّدون على هذا األمر، ويطالبون بعدم نقلهم إىل املستشفيات اليت تـوقعهم يف أسـر         
ون مل حيجروا على أحد أو يقيدوه، فلو أراد أحد منهم الوصول إىل املستشفيات للعالج الستطاع ذلك احلكومة املرتدة، وااهد  

 ، وعدم إعالننا امسي الشهيدين يف وقته كان بطلب منهما قبل استـشهادمها            وألعانه ااهدون على الوصول إليه مبا يستطيعون      
 .إلغاظة الطاغوت أطول مدة ممكنة 

جب يف عالج اجلرحى واجلهاد يف سبيل اهللا وسائر الواجبات الشرعية هو بذل اجلهد والطاقـة، وااهـدون يف                   أنَّ الوا : الثاين
جزيرة العرب مل يألوا جهدا يف ذلك ، ووفروا من وسائل العالج وأدواته ما مل يتوفر يف أكثر جبهات اجلهاد ، بفضل اهللا وتوفيقه 

 .لولية توضح جانبا من هذا اإلعداد الطيب الذي وفق اهللا ااهدين إىل الوصول إليه، والصور اليت تعرضها وسائل اإلعالم الس
أنَّ الذي حرم ااهدين العالج ومنعهم من التداوي هو الطاغوت الذي جعل الرصد يف املستشفيات وأماكن العـالج                  : الثالث

ا صادقني والصدق منهم براء يف حرصهم على عالج اجلرحى املختلفة ، حرصا منهم على أسر ااهد إن جاء للعالج ، ولو كانو
مكنوهم من العالج فيها واخلروج منها، والواقـع يـشهد   أ، ألفسحوا الطريق للمجاهدين وما حالوا بينهم وبني املستشفيات و         

 .وليةبعكس ذلك ، فإنهم يزيدون كل يوٍم يف التشديد على املعدات الطبية ووسائل العالج واإلسعافات األ
أنَّ ااهد ناصر بن راشد الراشد رمحه اهللا ، أُصيب إصابةً بالغةً يف أسفل ساقه ، وبسبب الرصـاص املتفجـر الـذي                   : الرابع

يستخدمه جنود الطاغوت ، انفجرت طلقة يف ساقه وسببت انسداد الشرايني واألوعية ، وعندما عرض ااهد علـى الطبيـب      
أما يف طب البشر فليس لك عالج ، وعالجك عند اهللا ، وأوصى ببتـر الرجـل                 : باحلرف الواحد   األخصائي املذكور قال له     

 . ذلك ولو متت اجلراحة يف مكان متخصصتدارك الوضع مع اعتقاده بعدم جدوىل
هم على السعي يف    وعندما علم ااهدون بذلك سعوا جهدهم حىت مكنهم اهللا من توفري املعدات الطبية الالزمة للبتر ، حرصا من                 

عالج أخيهم حىت مع يأس األطباء من ذلك ، وتوفرت املعدات حبمد اهللا ، وقام بعملية البتر طبيب متخـصص متعـاون مـع            

صوت المجاهدين في جزيرة العرب              
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ااهدين ، وكان ذلك بطلب من األخ ااهد ناصر الراشد رمحه اهللا ، الذي كان راضيا بقضاء اهللا حامدا اهللا على نعمائه وبالئه 
 .احلمد هللا أن ما أصابين يف سبيل اهللا ، ومل ير منه جزع وال ضيق وتربم مبا أصابه طيلة فترة مرضه : ، وكان يقول

ال عالقة لعملية البتر باستشهاد األخ ، ومل يكن البتر كما زعم الطواغيت عشوائيا ، وال أحد ممن له معرفة ولو يسريةٌ                  : اخلامس
كما تقطع األخشاب ، بل متت العملية باستخدام مشارط طبيية خاصة بالعملية، مع كاويٍة بالطب يعتقد أا تتم مبنشار كهربائي 

إلغالق الشرايني واألوردة وإيقاف الرتيف ، ومت قطعها تدرجييا حىت بقي العظم الذي متَّ بتره باستخدام املنـشار الطـيب ، مثَّ                       
اطة األنسجة بدًء باللحم مث الشحم مث اجللد، ومتت العملية          وضعت قطعة مانعة لالحتكاك على رأس العظم ، وبدأت عملية خي          

 .بنجاح تام حبمد اهللا من اجلهة الطبية ، وإن كان أجل األخ ااهد قد سبق بسبب تسمم الدم من أثر الطلقة
ت إحداها يف صدره    ااهد القائد راكان الصيخان رمحه اهللا ، أُصيب يف املواجهة بأكثر من طلقة يف الصدر ، استقر                : السادس

 وقد وصل إليه مسببة نزيفًا داخليا ومل يلبث رمحه اهللا أن فاضت روحه بعد ساعاٍت من احلادثة ، واختار اهللا له إحدى احلُسنيني             
 .طبيب يف وقٍت مبكر ولكنه مل يتمكن من فعل شيء لشدة اإلصابة 

واجهة السويدي األوىل ، ومتَّ عالجه وشفي متاما حبمد اهللا، وأُصيب           سبق أن أُصيب ااهد ناصر الراشد رمحه اهللا يف م         : السابع
كثري من ااهدين وعوجلوا وشفاهم اهللا وعادوا إىل امليدان ثابتني ، ومنهم من استشهد بعد ذلك ومنهم من ال يـزال يقـارع                       

يل، وتركي بن فهيد املطريي رمحهما اهللا ، الطواغيت ويجاهدهم، وممن أُصيب وشفي من ااهدين، فيصل بن عبد الرمحن الدخ          
 أصيبوا يف إحدى املواجهات ، وااهد املكىن بنادر أحد أبطال سـرية القـدس،    وظافر العجمي ،  وعبد اهللا بن ناصر الرشيد ،     

اهد طالل العنربي رمحه  وشفاهم اهللا ، وامواجهة العيد ، وااهد عبد اهللا أبو نيان السبيعي أُصيبوا يف بـمباركوااهد املكىن 
اهللا أصيب يف اجلزيرة أكثر من مرة إحداها يف ساقيه وعوجل منها ثالثة أشهر مث عاد مقاتالً بفضل من اهللا كأن مل ميسسه سوء ،                         

عد ذلك يف وقبل هؤالء أصيب ااهد أمحد بن ناصر الدخيل رمحه اهللا يف مواجهة اخلالدية مبكة يف كلتا يديه ، وشفاه اهللا وقاتل ب
 .مواجهة غضي بالقصيم حىت استشهد

: اجلرح يف سبيل اهللا وحصول القرح والألواء، من لوازم طريق اجلهاد الذي هو الطريق املتعني على األمة كما قال تعاىل                  : الثامن
          اِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ  ِإن يالن نيا بوقال :       ـاونَ كَمأْلَمي مهونَ فَِإنأْلَمواْ تكُونِإن ت

يف أحد وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقتا املغفر يف  ، وأصيب رسول اهللا     تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ      
: فقـال وخروجهم إىل محراء األسد     عليهم باستجابتهم له بعد اإلصابات      وجنته ، وأصيب أصحابه إصابات كثرية ، وأثىن اهللا          

ِظيمع رقَواْ أَجاتو مهواْ ِمننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابآ أَصِد معوِل ِمن بسالرواْ ِللِّه وابجتاس الَِّذين . 
مىت ما احتاجوا إىل ذلك ، وأالَّ خيذلوا يف التعاون مع ااهدين وعالجهم م  الواجب عليه دور  النذكر األطباء املسلمني ب   : التاسع  

 .أمتهم ودينهم يف مثل هذه األوقات العصيبة 
هذا وننبه إخواننا املسلمني إىل عدم تصديق اإلعالم السلويل الذي ثبت كذبه مرة تلو مرة ، وام ااهدين بقتـل املـسلمني                      

ِإذْ  َولَال:  اجلرحى من إخوام الذين يفدوم بأرواحهم ، وندعو املسلمني إىل األخذ بقوله تعاىل             واالستهانة بأرواحهم وإمهال  
         ِبنيم ذَا ِإفْكقَالُوا ها وريخ ِبأَنفُِسِهم اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْم ظَن وهمتِمعس  تعاىل هلو، وق  :     وا ِإن جنآم ا الَِّذينها أَيي  فَاِسق اءكُم

اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجموا قَوِصيبوا أَن تنيبٍأ فَتبِبن  ، وصلى اهللا وسلَّم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
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  ))٣٣((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 


 
 يفرحان بن مشهور الرويل: الشيخ  كتبه

 

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
، وأحكام الدنيا واآلخرة    فإنَّ معرفة ما يثبت به اإلميان والكفر من أهم أحكام اإلميان، فبذلك يعرف املؤمن من الكافر               

متعلقة ذا التمييز بني املؤمنني والكفار، ومن مل يعرف مب يثبت اإلميان والكفر مل يعرف املؤمن من الكافر، وباب معرفة ما يثبت 
 هـذا   به اإلميان والكفر واسع عريض، يدخل فيه الكالم على حقيقة اإلميان وحمله ونواقضه وشروط التكفري وموانعه، واملراد يف                 

 .املقال املختصر احلديث عن مزلٍق من املزالق يف هذا الباب وثغرة يكثر الغلط فيها
وكل من اإلميان والكفر له شعب وفروع، وهذه الفروع منها ما هو أصلٌ لإلميان ال يتم إال به، أو أصل من أصـول                       

 .ل الكفر األصغرالكفر يكفر من وقع فيها، ومنها ما هو دون ذلك من مكمالت اإلميان أو مسائ
والغلط الذي يقع فيه كثري من الناس هنا، هو املساواة بني اإلميان والكفر، وبني شعب اإلميان وشعب الكفر، وفـروع             

 : هذا الغلط تتجلَّى يف صورتني
ان الرجل اعتقاد أنَّ اإلميان يثبت ببعض شعبه، وأنَّ الكفر ميتنع ببعض شعب اإلميان، كفعل من يستدلُّ على إمي             : األوىل

ببعض الشعائر، كمن يستدلُّ على إسالم احلكومة السعودية املرتدة مبا يتظاهرون به من رعاية احلاج، وطباعة املصحف، والقيام               
على شئون احلرمني، وهذه لو صحت شعب من شعب اإلميان، واإلميان ال يثبت ببعض شعبه، ومينع يف املقابل من تكفري من ثبت 

ة، لوجود بعض شعائر اإلسالم وفروع اإلميان عنده، فال يكفر من سب اهللا ألنه حيب اهللا، وال من توىل الكافرين ألنه كفره باألدلَّ
 .ناصر مرةً بعض طوائف املؤمنني، وال من يسجد لألصنام والقبور واألولياء واألضرحة ألنه يسجد هللا ويصلي له

 باجتماع شعبه، كمن يرى أنَّ الَّذي يعبد األصنام ال يكفر حتى جيمع مع العمـل      اعتقاد أنَّ الكفر ال يثبت إالَّ     : الثانية
الكفري االعتقاد بربوبية تلك األصنام، ويرى أنَّ من عبد األولياء ال يكفر ألنه مل يترك عبادة اهللا، ويعتقد أنَّ من عبد األضرحة                      

ه، أو أنَّ من فعل الكفريات اليت كانت لدى كفار قريش ال يكفر حتـى               والقبور ال يكفر حتى يعتقد أنَّ ذلك كفر ويقصد إلي         
جيمعها مجيعا، بل حتى جيمع مجيع ما لدى كفار اجلاهلية من الكفر؛ فينكر الرسالة والبعث بعد املوت ويعتقد هللا الولد والصاحبة 

            موا إعـالن التوحيـد        وحنو ذلك، ويرى أنَّ الطواغيت احلاكمني بغري ما أنزل اهللا ال يكفرون حتى مينعوا الصالة والزكاة، وحير
 .واجلهر به، ويبيحوا املنكرات مجيعا، ويسبوا اهللا ورسوله ودينه وكتابه على رؤوس األشهاد

وهذا الغلط ينكشف عند من له أدىن تأمل يف األدلَّة، ويف حال من كفرهم اهللا ورسوله، وحكم بكفـرهم أصـحاب          
ليه وسلم، وكثري ممن يقع يف هذا الغلط ال يعلم به ولو أُلزم به أنكره وما التزمه، ولكنك جتده عند النظر يف رسول اهللا صلى اهللا ع

 .املسائل واملناظرة يف احلكم بتكفري بعض املعينني، يقع فيه من حيث ال يشعر، ويكون من أكثر أسباب الغلط والزلل عنده
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لذين قالوا باملرتلة بني املرتلتني، فتصوروا الكفر كاإلميان ال يثبت إال باجتماع            وهذا الغلط أيضا هو منشأ غلط املعتزلة ا       
بعض الشعب، فلما قالوا بسلب اإلميان عن فاعل الكبرية مل يستطيعوا إدخاله يف الكفر ألنه مل جيمع ما حيصل به الكفر عندهم،                      

ن ال جيتمعان وال يرتفعان، كما أنَّ من خرج من النور فهـو يف              فقالوا بأنه خرج من اإلميان ودخل يف الكفر، مع أنهما نقيضا          
 .الظلمة ومن خرج من النهار فهو يف الليل

والتصور الصحيح لإلميان وحقيقته وما يثبت به، هو أنَّ اإلميان كيفية من األعمال واألقوال واالعتقادات، ال يثبت اسم    
ا وموانعها، فال بد يف اإلميان من اجتماع أركانه والسالمة من نواقضه، أما             اإلميان واإلسالم إال بوجودها، والسالمة من نواقضه      

من انتقاص شيٍء من أركانه، أو ارتكاب شيٍء من نواقضه املخرجة من امللَّة، فهو مـدخلٌ يف  : الكفر فكلُّ ما أخرج عن اإلميان  
 .يها بانتفاء اإلميان وانتقاضهالكفر بالضرورة، وليس بينهما مرتلة، فالكفر ثابت يف كل صورٍة حكمنا ف

وأَنَّ هـذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ     : وهلذا األمر كان اإلميان سبيالً واحدا والكفر سبالً متفرقة، قال تعاىل          
ان، وال حيصل اإلميان إال باتباعه، وى عن اتباع السبل ، فأمر باتباع السبيل املستقيم الذي هو اإلميالسبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه

املفرقة عن سبيله، وكل سبيٍل منها غري سبيل اإلميان هو الكفر، وسبب كثرة ألوان الكفر وأنواعه أنه عدم، يثبت حيث انتفـى                    
عارض هلا، أما اإلميان فهو سبيل      اإلميان، وهذا يكون يف فروع وشعٍب كثريٍة، فيقابل كل شعبٍة من شعب اإلميان كفر مناقض م               

 .واحد ال خيتلف
واملأمور بأمٍر له سبيل واحد يف امتثال هذا األمر، أما خمالفته فسبلها أكثر من أن تنحصر، وهذا معلوم باألمثلـة الـيت       

طريق بعينها، أما املخالفة يعيشها الناس ويعرفوا من أمور الدنيا، فلو أُمر رجلٌ بسلوك طريٍق، مل يكن امتثال األمر إال بسلوك ال            
 .فتكون بسلوك مائة طريٍق غريه، أو بالقعود عن سلوك شيٍء من الطرق كلها، فهذا مثال اإلميان والكفر

اللّه وِلي الَِّذين آمنواْ : ومثل اآلية السابقة يف الداللة على أنَّ سبيل اإلميان واحدة وسبل الكفر كثرية متفرقة قوله تعاىل       
ِرجخاِر                 يالن ابحأَص لَـِئكاِت أُووِر ِإلَى الظُّلُمالن نم مهونِرجخي الطَّاغُوت مهآؤِليواْ أَوكَفَر الَِّذينِر وواِت ِإلَى النالظُّلُم نم مه

ات املتفرقة إىل النور الواحد، وعند      عند ذكر خروج املؤمنني من الظلم     :  فجمع الظلمات ووحد النور مرتني     هم ِفيها خاِلدونَ  
 .ذكر خروج الكافرين من النور إىل الظلمات

يده مث قال هذا سـبيل اهللا       ا ب خط خط رسول اهللا    : ويف احلديث الذي رواه أمحد وأصحاب السنن عن ابن مسعود         
مث قرأ،و إليه ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدع، هذه السبل: وخط عن ميينه ومشاله مث قال    ا،مستقيم  :  اِطيـذَا ِصـرأَنَّ هو

 . مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه
وكتاب اهللا وسنة رسوله، ومن أفعال الصحابة        واألمثلة اليت يفهم ا هذا الغلط ووجه الصواب فيه من سرية النيب             

 أكثر من أن حتصر، ولينظر من أراد التثبت يف كل صورٍة من الصور اليت حكم فيها باإلسالم على أحـٍد أو                      رضوان اهللا عليهم  
بالكفر عليه، وسيجد ما ذكرناه جليا من ثبوت الكفر مع بقاء بعض شعائر اإلسالم وعدم اجتماع شعب الكفر، وعدم الدخول      

 .فيه، واهللا أعلميف اإلسالم مع وجود بعض شعائره والعبادات الصحيحة 
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ـــت  ـــا الطواغي أيه
ْ َّ ُّ

ـــسالم : ِ  ..!!ال است
 

  حفظه اهللا الرحمن األثري سلطان بن بجاد العتيبي عبدأبي  :بقلم الشيخ 
   

 : أما بعد ...احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 ايـسلمو أن ااهدين على  ومفاده إنَّعهده  األمحق ويل حباشه والذي قرأهالذي كتبه أحد أطاب خائن احلرمني  لقد استمعنا خل  

نريد أن نقول هلؤالء الطواغيت وأوباشهم وأحباشهم وجندهم وأحبـارهم          ؛ و أقصاها شهر من تاريخ اخلطاب      مدة  أنفسهم يف   
ننا قرأنا يف كتاب اهللا عز وجل     كال بل إ  ،   بنا أو من أجل أحد من الناس         اسلكنا هذا الطريق مغرر    ننا ما إ: ورهبام وعمالئهم   

             ـاعتـا مِة فَماآلِخر ا ِمنيناِة الديم ِبالْحِضيتِض أَرِإلَى اَألر مِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتواْ ِفي سانِفر ِإذَا ِقيلَ لَكُم ا لَكُمواْ منآم ا الَِّذينها أَيي
ا ِفي اآلِخريناِة الديِة ِإالَّ قَِليلالْح .  

ن وخصوصاً بالد   ليهود والنصارى والرافضة واملشركو    ومقدساا قد دنسها ا    ةفنفرنا يف سبيل اهللا ورأينا أراضي املسلمني مغتصب       
 .احلرمني فجاهدنا فيها 

ريقاً هلم لرفع الظلم عنـهم      ألمة ط  من أبناء ا   بطالألا اجلهاد يف سبيل اهللا شعرية من شعائر اإلسالم قد سلكه             إنَّ الطواغيت هاأي
 . قلوبنا تدفق من اجلهاد عقيدة متشي يف دمائنا وتنَّ، إ يف أعدائهم وتطلعاً خلالفة راشدة اًوإثخان

طمسه من قلوبنا بإذن اهللا وا لن تستطيعة اجلهاد الذي ذكره اهللا عز وجل يف كتابه يف آيات كثري إنَّالطواغيت هاأي . 
تعاىل قال اهللا الطواغيت هاأي  :ًِبيالس لَه ِجدفَلَن ت ِلِل اللّهضن يمالء وـؤالَ ِإلَى هالء وـؤالَ ِإلَى ه ذَِلك نيب ذَِبنيذَبمأنتم  ، و

 :ومنكم من يقول ، ليس بيننا إال البندقية والسيف : يقول و) ااهدين  (ني يرهابال حوار مع اإل: بون ، فمنكم من يقول متذبذ
عمـن  عفو  ال:  عرضه كبريكم األمحق من مهلة شهر ، يعين        ما   ، وآخر ما ظهر من ختبطاتكم     سلموا أنفسكم وحكموا عقلكم     

وهذا اجلهاد كشف لنا منافقني وعمالء      ، ه ازام منكم وختبط     ن واملنة على قلة إمكانياتنا إال أ      وهذا وهللا احلمد   ، يسلم نفسه فيه  
 .لعفو والعافية يف الدنيا واآلخرة  نسأل اهللا اومرجفني وخمذلني

هو دين ندين اهللا به لن نتركه ولن نتخاذل عنه ونسال اهللا أن يثبتنا عليه   هذا الطريق الذي سلكناهالطواغيت هاأي. 
الطواغيت هاأيل اهللا أن يتقبلنا وإن حيينا فسعداء وهللا احلمد واملنة أتلنا فشهداء نسن قُإنا يف عبادة  إن. 
م           الذين قتلوا   دماء خيارنا   إنَّ الطواغيت هاأيعلـى    ناصر الراشد و راكان الصيخان وعبدالعزيز املقرن وفيصل الدخيل وإخوا 

 .أرض بالد احلرمني لن تضيع أبداً 
ذا الطريق    ا  إننا ما  الطواغيت هاأي فالصحايب  وحنن جنهله ، كال بل نعلم مصاعبه وخطورته ونرجوا من اهللا أجره وذخرهلتحقنا

 أهل يثرب إنا مل نضرب إليـه     ارويداً ي : يوم بيعة العقبة قال هلم       اجلليل أسعد بن زرارة ملا جاء األنصار يبايعون رسول اهللا           
 وحنـن    ،  وحنن نعلم أنه رسول اهللا وإنَّ إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف                أكباد املطي إالَّ  

ه سوف يأيت اليوم الذي حياربنا فيه نوقد وضعنا يف أذهاننا أما التحقنا ذا الطريق إال طواغيت وأحباشهم وأوباشهم وإننا نقول لل
أحبار ورهبان حكومتكم العفنـة   -يف حربكم معنا من أجل أمريكا   -قد فزع معكم    ف الناس وبالفعل أيها الطواغيت      ثري من ك

 .وجندكم املرتزقة 
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لكم  سبيل اهللا ، واهللا موالنا وال موىلوليس بيننا إال القتال يف،  وال مسع وال طاعة ة ليس بيننا وبينكم بيعغيتالطوا هاأي . 
 لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حىت تؤمنوا باهللا وحده الطواغيت هاأي 
زام، منية  ال دنية بل ،  ال استسالم بل قتالالطواغيت هاأييف سبيل اهللا بل جهادال ا .  
أو شريعة إباحة الربا ) . الغرفة التجارية ( احملاكم التجارية ) تقنني(شريعة ؟ اكمونا إليها أي شريعة تريدون أن حت الطواغيت هاأي

 نيمتك؟ شريعة أي شريعة ، أو شريعة إباحة بالد احلرمني ملاجنات الروم وخمنثي اليهود والنصارى ، ) البنوك الربوية ( وحراستها 
ي شريعة تؤاخون فيها بيننا وبني اليهـود  ، أ! ؟املوحدين ااهدين  يف سجون احلاير والرويس وعليشة من   أئمة الكفر والضالل  

 .! ؟والنصارى 
،  من الكفر وأهلـه   والبغضاءوالرباءة والعداوة، هي الكفر جبميع ما يعبد من دون اهللا   حممد  االسالم اليت جاء ا     شريعة نَّإ

 . ويكون الدين كله هللا ةوحتكيم شرع اهللا يف مجيع احلياة حىت ال تكون فتن
من أجل وعـدكم واهللا      ن اهللا وعدنا إما النصر أو الشهادة وأنتم وعدمتونا العفو مث السجن فلن نترك وعد اهللا               إ الطواغيت هاأي 

 .أصدق حديثا ، ووعد اهللا خري وأحسن تأويالً 
قضية عقيدة ينكم قضية كفر وإميان وشرك واسالملقضية بيننا وبإنَّ ا الطواغيت هاأي . 

م دهدم مسجد الشيخ الزاهد عبد الكرمي احلميـد يف بريـدة  ومطـار             :  إن جرائم ابن سعود وجنده وآخرها        ..الناس  أيها  
      م لإلسالم سلم إىل أمريكا هلللمجاهدين ووضع املاليني ملن يأيت خبرب جماهد من أجل أن يي دليل على ضالل وفجور القوم وحر

فَِفروا ِإلَى اللَِّه ِإني لَكُـم  ! وأم أعداء لنا فيا من يف قلبه غريةٌ وإميان كيف ترضون ؤالء حكاماً عليكم وأولياء أمور لكم ؟     
ِبنيم ِذيرن هنم وقال تعاىل  :وظَلَم واْ ِإلَى الَِّذينكَنرالَ تونَورنصالَ ت اء ثُمِليأَو وِن اللِّه ِمنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسماْ فَت 

إنَّ املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني كما أخرب رسول اهللا             الطواغيت هاأي         وأنَّ خيانة أبيكم عبد اإلجنليز ألجدادنا االخوان يف
 .السبلة لن تتكرر معنا بإذن اهللا 

 

 



 

 

١٤ ١٤ 

والط: اإلعالم السلويل    
َّ

  !!رح الساذج
 عبداهللا بن سعد الدوسري: بقلم األستاذ 

آل سلول مغفلون جداً ولكنهم ال يعلمون ذلك ، ويف املقابل يتصورون الناس بلهاء مغفلني ال يعرفون شيئاً ، آل 
على أم هم الناس قبل مخسني أو سبعني سنة ما زالوا يرون الناس .. سلول مل يدركوا التطور الكبري احلاصل للمجتمع يف بالدنا 

 .. حني كان تلبيس آل سلول يروج عليهم
 من يبصرهم بالواقع على حقيقته ، وإذا وجد هذا الصنف فليس له عندهم قيمة بـل ال                  فضل اهللا أنه ليس لدى آل سلول      ومن  

 ) سم طـال عمـرك      ( ر يف معصية اهللا على طريقة       ميكنه البقاء يف ظل النعمة واملال إال بالرضوخ لألفهام السقيمة لطوال العم           
  ...)أبشر  ( و

لذا يف كل مرة ال يستحون من مهزلة جديدة ، ومسرحية مضحكة ، اهلدف منها تشويه صورة ااهدين ، وآخر مهازهلم هـو        
 ) ..راشد راكان الصيخان ، وناصر ال( ذلك البيان الطويل العريض الذي حيكي فيما يزعمون قصة مقتل الشهيدين 

 ) إن هؤالء قوم جمرمون متوحشون : ( أراد البيان أن يقول للناس 
 ملاذا هم متوحشون وجمرمون وليس عندهم رمحة وال إنسانية ؟.. حسناً يا وزارة الداخلية 

 أألم قاموا بعالج أصحام رغم ضعف إمكانيام ؟ 
 ..ة بتوفري العالج إلخوام اجلرحىشقة العظيملو كان ااهدون كما يصور الطواغيت ملا كلفوا أنفسهم امل

 ..كل جبهات القتال فيها جرحى ومصابون 
 ..وكل الشرفاء من املقاتلني حيرصون على نقل جرحاهم من أرض املعركة إن قدروا على ذلك 

 ...وكل اجلبهات يبقى فيها جرحى ال يقدر املقاتلون على محلهم فيأسرهم العدو 
واجلرحى أنفسهم ال يرغبون أبداً يف العالج عند .. قاتلون فيها بعالج أصحام وال يسلموم إىل األعداء وكل اجلبهات يقوم امل   

العدو ويفضلون املوت عليه ألن العالج يف يد العدو يعين األسر واألسر مصيبة ال يريدها أي مقاتل حىت لو كان علـى شـفا                        
 ..املوت

 اء ؟ وما الغريب يف هذا األمر ؟ إذاً ما اجلديد يا وزارة الداخلية احلمق
 ..والناس تعي ذلك وتعرفه وتعرف أنه أمر عادي حيدث يف كل احلروب .. القضية قضية حرب 

اجلديد يف األمر أن ااهدين يف جزيرة العرب رغم بعض الصعوبات اليت تواجههم حيرصون كل احلرص على إخوام بدءاً من                     
وا وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها ومروراً بعالجه رغم إغالق الطواغيت لكل الطرق الـيت      نقل اجلريح أو الشهيد معهم إن قدر      

  بدفن الشهيد وإكرامه على ما تقتضيه سنة املـصطفى            عالج اجلرحى ، وانتهاءً    يتوقعون أن يصل ااهدون عن طريقها إىل      
 وقصة الشهيد عامر الـشهري       ، د وشأنه لو علمت مبكانه    ليت كلنا يعلم أا لن تدع الشهي      يداً عن أيادي الطواغيت النجسة ا     بع

 .. من جملة صوت اجلهاد ) ١٢ ، ١١ ( ينوهي مفصلة يف العددرمحه اهللا شاهد حي على ذلك 



 

 

١٥ ١٥ 

، وليس ذلك تفضالً منهم بل ابتغاء مرضاة اهللا  ، وهو حرص ااهدين على إخوام اجلرحى إذاً هذا هو اجلديد يف بيان الداخلية
 .  هم الذي كلفهم اهللا به هو واجب

وأما غري ااهدين ممن يقاتل يف سبيل الطاغوت والصليب وأمريكا والشيطان فشأم مع أصحام شأن آخـر وخـصوصاً آل             
سلول الذين تتواتر القصص عن خذالم جلندهم يف أكثر من موطن ففي غزوة الوشم املباركة بقي عدد من ضباط الطـوارئ                     

الج فترة طويلة نسبياً نظراً الزدحام املستشفيات جبرحى االنفجار ، ويف إحدى املواجهات ترك آل سلول                طريح الفراش دون ع   
جندياً من جنودهم دون عالج بعد أن رأوا أن إصابته يف ظهره حتتاج عالجاً ملدة طويلة ليخرج يف جريدة عكاظ بعد ذلك داعياً 

إىل غري ذلك من القصص يف هذا اال بل يف غري هذا اال ، كم مات من    أهل اإلحسان إىل مراعاة حاله والسعي يف عالجه ،          
املسلمني وقتل يف مستشفيات آل سلول إما لعدم استقبال املستشفيات هلم ال سيما يف القرى البعيدة ، وإما نتيجة لإلمهال الطيب               

طفال السياميني من أبناء النصارى واملشركني ، والتسيب والفوضى يف إدارة املستشفيات بينما تنشغل احلكومة بعمليات فصل األ
بل لو نظر ناظر إىل اجلرائد ملا أخطأت عينه يف أي يوم تظلماً أو شكوى من قبل املسلمني من جراء ما حيصل يف املستشفيات من 

املاليني على صحة آل قبل بعض األطباء العابثني الذين ليس هلم مؤهالت طبية سوى أم من الغرب الكافر يف الوقت الذي تنفق 
 .سلول ومستشفيام اخلاصة اليت ال يستخدموا إال ملاماً لعدم ثقتهم يف كل ما هو من هذه البالد 

األسئلة اليت تطرح نفسها وتنتظر     جند  ) الصيخان والراشد   ( يف موضوعنا اليوم وهو بيان الداخلية حول استشهاد األخوين          لكن  
 :ثرية ، ومنها من العقالء اإلجابة الواقعية ك

 من الذي تسبب يف هذا كله ؟ من الذي جرح األخ املصاب ورماه بالرصاص ؟ وليس الرصاص العادي بل الرصاص املتفجـر                     
 وجنـودهم اخلبثـاء يف قـوات    الذي ال يستخدمه إال اليهود يف فلسطني ؟ أليسوا هم الطواغيت      ، و  احملرم يف قوانينهم الكفرية   

 ؟ رطة واجليش وغريها واحلرس الوطين والشالطوارئ
ومن الذي تسبب ثانياً يف حماصرة األطباء والتضييق عليهم ومنع الوصول إىل املستشفيات والصيدليات وشدد الرقابة عليهـا ؟                   

 أليسوا هم الطواغيت ومباحثهم ؟
 ؟سوا هـم الطواغيـت      ومن الذي يزعج أهايل املطلوبني ويضايقهم ويؤخر استالم جثث أبنائهم بل ومينعهم منها أحياناً ؟ ألي               

هذه جثث الشهداء أيب هاجر عبد العزيز املقرن وفيصل الدخيل وإخواما مل تسلم إىل أهليهم إىل اليوم رغم مرور أكثـر مـن        
 ...أسبوعني على استشهادهم 

ات حتقيقية ومن الذي يتعدى على حرمات األموات وينبش القبور ويستخرج اجلثث الطاهرة لتعبث ا األيدي النجسة يف إجراء     
 ..خبيثة ال تقدم وال تؤخر ؟ هذه جثة عامر الشهري رمحه اهللا شاهدة بذلك وال حول وال قوة إال باهللا 

حاولوا أن تتعلموا دروساً أكثر إتقاناً يف تزوير احلقائق ولن تقدروا بإذن اهللا فإن اهللا ال يصلح عمـل                   .. أيها الطواغيت اخلبثاء    
 ..املفسدين 

فالناس تعرف صدق ااهدين وأخالقهم متاماً مثلما تعرف كذبكم ودجلكم ، وأنتم تعرفـون  .. توا بغيظكم   أيها الطواغيت مو  
من خالل التقارير اليومية واألسبوعية وغريها واليت ترفع إليكم من خالل استقراء أحاديث االس ورسائل اجلوال وكتابـات                  

لكم وكراهيتهم حلكمكم حىت الذين ينافقون ويتملقـون لكـم يف           االنترنت ، تعرفون من خالل ذلك كله مدى بغض الناس           
 ..وجوهكم 

 ..الناس تعلم أن احلروب ال ختلو من جرحى ومصابني 



 

 

١٦ ١٦ 

 ..والناس تعلم مدى حرص ااهدين على إخوام 
خوام وشفوا حبمد اهللا   قد متكنوا رغم العراقيل اليت تضعوا أنتم من عالج عدد من إ–  بفضل اهللا –والناس تعلم أن ااهدين 

فيصل الدخيل حيث عوجل من إصـابة يف        : الشهداء  : ( وعادوا يناجزونكم ويغيظونكم ويقاتلونكم يف سبيل اهللا ، ومن هؤالء           
رجله يف إحدى املواجهات ، والشهيد طالل العنربي حيث عوجل من إصابة يف ساقه ، والشيخ عبد اهللا الرشيد حيث عوجل مـن     

 ) ، وغريهم إصابة يف صدره 
والناس تعلم أيضاً مدى كذبكم يف البيان األخري حتديداً فقد عوجل الشهيد راكان الصيخان وتويف من ليلته وارتسمت على وجهه  

نتيجة تعرضه إلطالق نار من قبـل       ابتسامة مشرقة تسر الصديق وتغيظ العدو ، وأما الشهيد ناصر الراشد فقد أصيب يف قدمه                
 .رى له أحد األطباء عملية جراحية تويف بعدها على خامتة حسنة جنود الطاغوت وقد أج

 ...فهنيئاً هلما الشهادة بإذن اهللا ، وهنيئاً هلما الثبات حىت املمات 
 ..أيها الطواغيت 

 ..الناس تعلم هذا كله 
 ما فيه القتل وهـو  وااهدون بشكل خاص يعلمون هذا أيضاً ويعلمون منذ سلوكهم طريق اجلهاد أنه طريق شائك ولكن أشد   

غاية كل جماهد مل يتمنها فحسب بل سعى هلا عملياً وبذل ألجلها ماله ووقته وترك أهله ودنياه ، وعرض نفسه يف كل مـوطن       
مية خامتة الشهادة يف سبيل اهللا ، فوفروا على أنفسكم عناء كتابة بيانات تضحك العامل كله                عسى اهللا أن حيق عليها اخلامتة الكر      

 . فإنكم تزيدوننا يقيناً كل يوم أنكم يف خدمة ااهدين بسياساتكم احلمقاء عليكم وإال

 جلديد مع أخذ االحتياطات األمنية املناسبةبإمكانك مراسلتنا عرب الربيد اإللكتروين ا.. اآلن 
sssooouuuttt@@@mmmaaaiiilll٤٤٤aaallllll...uuusss            

 فأرسل مشاركاتك واقتراحاتك ومالحظاتك ، علماً أننا سنعمل على تغيري الربيد بني فترة وأخرى معلنني ذلك عرب الة

 اآلن يف 
 موقعنــا
ــــــى  عل
 األنرتنت



 

 

١٧ ١٧ 

  فارس آل شويل حول الدعاوى الكاذبة الشيخبيان من
 

علَيكُم فَِإذَا جاء   أَِشحةً الْبأْس ِإلَّا قَِليلًا ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا ولَا يأْتونَ    قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني     : احلمد هللا القائل    
     مهنيأَع وردت كونَ ِإلَينظُري مهتأَير فولَقُوكُم         الْخس فوالْخ بِت فَِإذَا ذَهوالْم ِه ِمنلَيى عشغلَى   كَالَِّذي يةً عاٍد أَِشحٍة ِحدِبأَلِْسن

 ِر أُويطَ   الْخبوا فَأَحِمنؤي لَم ا    لَِئكِسريلَى اللَِّه يع كَانَ ذَِلكو مالَهمأَع اللَّهابزونَ الْأَحبسحي     ابزـأِْت الْـأَحِإن يوا وبذْهي لَم
 والصالة والسالم على من أشاع عنه       ما قَاتلُوا ِإلَّا قَِليلًا    ا ِفيكُم ِفي الْأَعراِب يسأَلُونَ عن أَنباِئكُم ولَو كَانو       يودوا لَو أَنهم بادونَ   

يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّـار  املنافقون الشائعات وافتروا عليه االفتراءات ، فصرب على ذلك كله وأمره اهللا سبحانه وتعاىل بقوله      
ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْموا بعد  مث أم.. 

 ما تناقلته وسائل اإلعالم والصحافة ِمن أَني أنا فارس بن أمحد آل شويل الزهراين سأسلم نفسي إىل طواغيـت آل سـعود            فإنَّ
كذب وغري صحيح ومل أفكر يف يوم من األيام بفضل اهللا أن أسلم نفسي ألي طاغوت ، بل أذكر أن طواغيت آل سعود عرضوا 

جائزة من تلك اجلوائز قبل ست سنوات تقريباً فرفضت أن استلم تلك اجلائزة وحلفت حينـها أال                 جوائز حلفٍل ما وكانت يل      
ين أريد أن أسلم نفسي لطاغوت يريد أن يبطش ثبتين على ذلك ، فكيف يقال عين إتمس يدي يد كافر طاغوت وأسأل اهللا أن ي

 هللا وأذلَّهميب ويودعين زنازينه الظاملة كنايف أو حممد بن نايف أخزاهم ا
ــذّل    ــاب الع ــيوفك يف رق ــم س  حكّ
 وإذا اجلبـــانُ ـــاك يـــوم كريهـــٍة
ــا  فـــاعص مقالتـــه وال حتفـــل ـ
ــه   ــو ب ــرتالً تعل ــسك م ــر لنف  واخت
ــةٍ  ــاة بذلّـ ــاَء احليـ ــسقين مـ  ال تـ

 

ــل  ــدار ذُلٍّ فارحـ ــت بـ  وإذا نزلـ
 خوفـاً عليـك مـن ازدحـام اجلحفـل     
 واقـــدم إذا حـــق اللقـــا يف األول

  القــسطلأو مــت كرميــاً حتــت ظــلِّ
ــل ــأس احلنظ ــالعز ك ــقين ب ــل فاس  ب

 

 

وأعلنها عرب هذا البيان أين طلبت مرات ومرات مناظرة سفر احلوايل يف كفر دولة آل سعود وحكمها بـالقوانني الوضـعية ،                      
تكرب ومواالا لكفار الشرق والغرب ، وإباحتها جزيرة العرب للصليبيني وغري ذلك من الكفريات ، فأعرض عن ذلك وأىب واس            

، كما أنه ال صحة ملا يقوله عين من تسليمي لنفسي واتصاله معي ، فليس بيين وبينه أي معرفة ومل أقابله يف حيايت إال مرة واحدة 
 سنة تقريباً ، إال أنه استطاع أن يخرج بعض األسرى من سجن الرويس من ١١حني زار إحدى قبائل زهران قبل سجنه أي قبل 

ول إيلّ بأي وسيلة ممكنة ، وكان بيين وبني بعض هؤالء األسرى بريد سابق فأرسل يل مقتطفات مـن                   أجل البحث عين والوص   
 اًكالم سفر احلوايل على أنه مسع ذلك منه ال غري ومل يكن هناك طلب صريح بالتفاوض أو التسليم ، وكان ردي على ذلك صرحي

يف حينه ، ورددت عليه رد الناصح األمني وحذرته من اادلة عن  منذ البداية ، وقد أعلنت ذلك عرب جملة صوت اجلهاد اًوواضح
الَ  فَتمسكُم النار وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمـن أَوِليـاء ثُـم             والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ       :الطواغيت والركون إليهم فقد قال تعاىل     

عِن الَّـِذين يختـانونَ     والَ تجاِدلْواستغِفِر اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رِحيما   تكُن لِّلْخآِئِنني خِصيما والَ:  وقال سبحانه   تنصرونَ
ِمن اللِّه وهو معهم ِإذْ يبيتونَ ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل             يستخفُونَ ِمن الناِس والَ يستخفُونَ     خوانا أَِثيما    أَنفُسهم ِإنَّ اللّه الَ يِحب من كَانَ      

 علَـيِهم  الِْقيامِة أَم من يكُـونُ  عنهم ِفي الْحياِة الدنيا فَمن يجاِدلُ اللّه عنهم يوم    هاأَنتم هـؤالء جادلْتم   اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطًا      وكَانَ



 

 

١٨ ١٨ 

 ولكنه أىب كل ذلك وواصل االستعطاف واملناورة لكي يقابلين بأي وسيلة ممكنة وكانت آخر رسالة أرسلها خيريين بني                   وِكيالً
 :ثالث خيارات 

 . مقابلته مث بعد ذلك أقابل طواغيت الداخلية كارم السفَّاح حممد بن نايف :األول 
 .مون بالتنسيق لذلك  تسفريي إىل العراق وهم يقو:الثاين 

 . مقابلة سفر احلوايل فقط :الثالث 
اهللا وأحتدى سفر ومل أُرد على تلك الرسالة ، وقد أعرضت عن ذلك الربيد اإللكتروين ومل أفتحه من فترة طويلة ولن أفتحه بإذن 

وأختذ لذلك االحتياطات الالزمـة واهللا  ه أن يصلوا إيل ، وليطمئن احملبون فأنا حريص يف كل حتركايت واتصااليت  احلوايل أو رسلَ  
خري حافظاً وهو أرحم الرامحني ، ولئن قُتلت بعد ذلك يف غدوة أو روحة فذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ولن مينعنا احلذر مـن           

 كما أوصيهم أن حيذروا من املرجفني       واْ جِميعا فَانِفرواْ ثُباٍت أَِو انِفر    يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم     : العمل كما قال اهللا     
من يعذرين فيمن آذاين يف أهـل       : "واملخذلني ، ومل أكن أحرص على أن أرد على فالن أو ِعلَّان ولكن كما قال رسول اهللا                  

يم ااهدين واحداً تلو وسفر قد آذاين وافترى علي وكذب كما آذى عباد اهللا ااهدين ، والكلُّ يرى دوره احلثيث يف تسل" بييت
ين أفهم األدلة وطالب    أ( إن كنت تقول    : اآلخر حىت إنه اعترف هو بنفسه بتسليم أكثر من مائة جماهد ، وأقول لسفر احلوايل                

 فاحلق بغيتنا وما قدم إخواننا أرواحهم إال يف سبيل هذا احلق وحنـن علـى                 ؟  الشرعية ة فلماذا تتهرب من املناظرة باألدل      )علم
أما تراجعات السجون ومناظرات املعتقالت فهـذا ما ال يقره شرع وال عقـل ، وإين أقوهلـا                 ... بـهم سائرون بإذن اهللا     در

للجميع إين أدين اهللا بصحة الطريق وسالمة املنهج وأن العمليات اليت قامت وتقوم يف جزيرة العرب هي من أعظـم القربـات              
 يا سفر قد اختلفـوا  الشافعيةى خالصة لإلسالم ال جيتمع فيها دينان بل إن فقهاء     وأوجب الواجبات فجزيرة العرب البد أن تبق      

أم ال ميكنون ، فكيف وطائرات الصليب تسرح   ) أي البحر األمحر    ( كما تعلم يف أهل الذمة هلُ ميكنون من ركوب حبر القلزم            
قنا ، فيا عجباً لك يا سـفر يف هـذه احلـرب    ومترح يف جزيرة العرب ، وبوارج ومدمرات الصليبيني تتحكم يف حبارنا ومضاي     

الضروس اليت نشهدها اليوم بني اإلسالم والصليب يف أفغانستان والعراق وجزيرة العرب نراك تقف يف صف أعداء ااهـدين                   
 املسلمني فككت ،  ومحاة الصليب من احلكام واملرتدين ، ومل نرك للمجاهدين نصرت ، وال للصليبيني جاهدت ، وال ألسرى                  

ك هو مطاردة ااهدين وتسليمهم للطواغيت كي تقر عني أمريكا وأذناِبها ، وال ختـادع نفـسك وال ختـادع    وإمنا جلُّ جهد 
املسلمني فلست من ااهدين ، وال من أنصارهم وحنن هنا يف جزيرة العرب نعلنها أننا نربأ من أفعالك وأقوالك ولـيس بيننـا            

 صرحية مدوية بأن الدولة السعودية دولةٌ كافرة طاغوتية جيب جهادها وقتلُ طواغيِتها والكفر م وبينك أي اتصال ، وإين أعلنها  
والرباءةُ منهم ومن أفعاهلم ، ليس هلم عهد وليس هلم بيعة وليس هلم ذمة وال يدخلهم يف دائرة اإلسالم فتوى من عامل سوء ، أو                       

  .  كتاب اهللا وسنة رسول اهللا تزكيةٌ من منافٍق عليِم اللسان فاحلق ما جاء يف
وإىل إخواين املسلمني أقول التحقوا بركب ااهدين ودافعوا عن حرمات املسلمني وأراضيهم وأمواهلم وال يثنينكم عن اجلهـاد                  

ة ، كما ومناصرة أهله أقوال املخذلني وال تراجعات املنتكسني ومن كان مستناً فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتن                
أنبه احملبني أن ما ذكره حمسن العواجي يف برنامج حوار مفتوح على قناة اجلزيرة غري صحيح وكذب صريح ، والعواجي أحقـر             
بكثري من أن أتواصل معه أو يكون بيين وبينه رسائل ، وحسيب اهللا عليهم أمجعني ، حسيب اهللا عليهم أمجعني ، حسيب اهللا عليهم                      

 ى أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،واهللا غالب عل. أمجعني
 هـ١٨/٥/١٤٢٥صبيحة يوم االثنني  / أبو سلمان فارس بن أمحد آل شويل الزهراين
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الْطَانلْ ِبِه سزني ا لَمكُواْ ِباللِّه مرا أَشِبم بعواْ الركَفَر لِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيننس  

وعلى آله لسالم على رسول اهللا احلمد هللا والصالة وا   
 : ، أما بعد وصحبه ومن وااله

يف مشهد تكرر كثرياً يف كل أرض قام ا جهاد          
 أحد ااهدينحوصر  يف سبيل اهللا ، هناك يف جزيرة العرب    

، ضباط وجند الطواغيـت   سيارات   عدٍد من ومن معه بني    
فترجل من سيارته وتقدم دون أن حيتمي بأية سواتر وبدأ يف 

كانوا ، علماً بأم      الذين كانوا يف املقدمة    جنود العدو رش  
، ولو أن أحدهم ثبت قليالً وأطلق على األخ         أعداداً كبرية   

 وبدون أيـة     ألنه كان مكشوفاً   –صابه يف مقتل     أل ااهد
 أن  له دالالت هامة  ، ومما     لكنهم هربوا كالفئران   –سواتر  

ث هربـوا علـى   الفرقة اليت يف املؤخرة عندما رأت ما حد    
 مل يطلق علـيهم وال رصاصـةً        ااهدالفور مع أن األخ     

 وأصبح  األخ، فقد تقدم     واألمر مل ينته بعد ذلك       ، واحدة
شاشـه  وأخذ يالحقهم بر !! الضباط و اجلنود  يطارد فلول   

وهو مكشوف وهم بعضهم يف السيارات ومجيعهم يرتدي        
عمق  ، حكايات وقصص متواترة من       ! !السترات الواقية   

التاريخ بدأت يوم بدر وامتدت إىل كل معارك ااهـدين          
طاملا استكملوا عدة اإلميان من صالح النية والغاية والرايـة     
ومتام التوكل بعد األخذ باألسباب املستطاعة ، يروي أحد         
األخوة أنه قبل فتح خوست بأفغانستان وقـد حاصـرها          

عـض  ااهدون مدة طويلة من الزمن انتظاراً لوصـول ب        
 اليت حتصل ااهدون عليها غنيمة من معـارك    -املدرعات  

 لتساعدهم يف فتح احلصن الذي حتصن فيه جنـد          –سابقة  

الروس ، ولسان حاهلم لن نغلب عندما تأيت هذه املدرعات          
، وعندما أتت املدرعات وبدأوا اهلجـوم أتـت قـذائف           
ودمرت املدرعات وفر ااهدون وقتل منهم من قتـل ، مث          

وا بعدها بفترة وحاصروا احلصن مرة أخرى وتوكلوا        جتمع
على اهللا فلم يعد لديهم مـدرعات واقتحمـوا احلـصن           
بأسلحتهم اخلفيفة فقط ، يقول األخ وقد كـان يرصـد           
باملنظار من فوق اجلبل لقد رأيت نفس جند العدو الـذين           
دمروا املدرعات من قبل يفرون ال يلوون على شيء تاركني  

والثقيلة ، وفتحت خوست ، كيف نزلت  أسلحتهم اخلفيفة   
السكينة على ااهدين وهم أضعف وكيف فر جند العدو         

ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم...  وهم يف موقع أفضل     
          ثُم تبحا رِبم ضاَألر كُملَيع اقَتضئًا ويش نكُمِن عغت فَلَم

 ثُم أَنزلَ اللّه سِكينته علَى رسوِلِه وعلَـى         ين  ولَّيتم مدِبرِ 
 ذَِلكواْ وكَفَر الَِّذين عذَّبا وهورت ا لَّمودنلَ جأَنزو ِمِننيؤالْم

اء الْكَاِفِرينزج.  
يرجع بعض األحبة ذلك إىل شجاعة ااهدين وجنب أعداء         

ب يف مرات كثرية ، إال      اهللا ، وقد يكون ذلك أحد األسبا      
أنه أحياناً يكون ااهد يعلم من نفسه أن شـجاعته غـري        
كافية ملثل هذا املوقف املذكور أعاله ، وعلى اجلانب اآلخر         
قد يكون جند العدو ممن مروا من قبل مبعارك مـع غـري             
ااهدين وثبت فيها أم يتمتعون بشجاعة فطرية ، فماذا          

ين ؟ ملاذا شعروا بالرعـب ؟       حدث عندما واجهوا ااهد   
وملاذا وجد ااهد نفسه قد نزل عليه من الثبات أضـعاف           
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أضعاف ما كان يتوقعه من نفسه ؟ كيف جيد أفراد العدو           
شلالً يف األطراف عند الرمي وال تفسري له عند أهل الدنيا ،   
كيف يضيق األمر على الرامي من ااهدين فريمي بسم اهللا          

ضعه لن يبلِّغه اهلدف ولكنـه يرمـي        وهو شبه واثق أن و    
مضطراً فيجد بعد ذلك رمايته قد استقرت       
يف مقاتل جنود العدو ؟ بل أحيانا يكـون         
مدى السالح ال يبلغ اهلدف نظرياً لبعـد         
املسافة ، كيف ينتصر املشركون يف معركة       
من املعارك وعندهم القدرة على االستمرار      

 ليبتلي  لتصفية بقايا املؤمنني مث يصرفهم اهللا     
املؤمنني هل سيثبتون على أمر اهللا بعد ذلك        
أم سينقلبون علـى أعقـام ؟ كيـف أن     
موازين الصراع تتغري مبا ال يد للمجاهدين       
فيه ماداموا قد استفرغوا الوسع ونفذوا أوامر 
اهللا الشرعية والكونية ؟ حىت أـا حلظـة         
واحدة فارقة بني وضع الـصحابة خلـف        

من أن يذهب إىل اخلالء وقد بلغت  وأحدهم ال يأ   -اخلندق  
  حلظة واحدة    –القلوب احلناجر وظن البعض باهللا الظنونا       

بني ذلك وبني إرسال اهللا الريح على جانب املشركني تطفئ 
نارهم وتقلب قدورهم فقط فعلت الريح ذلـك ، ولكـن       

 األهم وجـم         دارت إرادقادة املشركني أن جندهم قد ا 
االستمرار أكثر من ذلـك ، فاختـذوا        القتالية وال يريدون    

القرار بالعودة باجليش وانقلبت موازين األحزاب وتركـوا        
حلفائهم من حقراء اخلونة وقد أكل الرعب قلوم غنيمـة         
باردة للمؤمنني ، حلظة واحدة بني كل ذلك وبني قول النيب      

  " :     لـذلك حنـن نبـشر      " اآلن نغزوهم وال يغزونا
 داموا ثابتني مل يبدلوا أن تلك اللحظة ااهدين يف العراق ما

آتية حىت لو وصل م احلال إىل الزلزلة بل لعلها ال تأيت إال             
هذا ما : عند الزلزلة عندما يقول املؤمنون من أعماق قلوم 

وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله ، قد يتخذ العـدو           
هذا القرار ألي سبب واألسباب كثرية بسبب عملية أخرى         

ذبح األمريكي أو فضيحة جديدة كفضيحة أيب غريب أو         ك
آية جديدة كآية ما حدث يف الفلوجة أعزهـا اهللا عنـدما          

 جيش يف العامل مبا ميتلك من أسلحة فتاكـة          حاصر أعظم 
 ال   صغريةً وتكنولوجية متطورة وغطاء جوي مكثف مدينةً     

ميلك ااهدون فيها إال األسلحة اخلفيفـة       
 باألسـلحة اخلفيفـة     تقارنواليت حىت ال    

للعدو ، هذه حلظة آتية يا جماهدي العراق        
 فقط الثبات الثبات ، فقط      - بإذن اهللا    -

عليكم عند حدوث ذلـك بـإذن اهللا أن         
تتحضروا لشكر هـذه املنـة والنعمـة ،        
وشكرها بأن ال يكون هناك وقت للراحة       
فال يصلني أحدكم العصر إال عند حصون       

ن الرعـب   اخلونة يف دياركم وتأكـدوا أ     
الذي سيكون يف قلـوم وقتـها عنـد         

ال يوصـف   ) أمريكـا   ( انسحاب إهلهم   
فعليكم أن تفعلوا م وبوزراء حكومتهم      

ببين قريظـة    العميلة وجبند شرطتهم ما فعل رسول اهللا        
 -  -وال تستمعوا وقتها إال ملثل رأي سعد بن معـاذ           

 :ل وقتها فلنعم الرأي ذلك الرأي ، وال تلتفتوا للرأي القائ
أمريكا واحللفاء واألحزاب مل يذهبوا أو سيعودون مـرة         ( 

فإمنا هؤالء سيكونون الذين خذلوكم أول مـرة        ) أخرى  
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وِإن ووقفوا يتفرجون عليكم 

ونَ عن يأِْت الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ ِفي الْأَعراِب يسأَلُ
 فاألحزاب عندما أَنباِئكُم ولَو كَانوا ِفيكُم ما قَاتلُوا ِإلَّا قَِليلًا

خيرجون يف مثل هذه الظروف ال يرجعون ، ثقوا من ذلك           
، أسأل اهللا أن مين عليكم بذلك اليوم وميكنكم من هؤالء           

هم ممن دعموهم من أقزام وحكومات دول ءاخلونة وممن ورا
 .  اجلوار

والشواهد املتواترة كثرية بقرب حدوث ذلك األمر       : لت  ق
بإذن اهللا ، وها حنن نسمع ما يروى عن بكـاء وصـياح             

م أعلى من صوت قرقعة القتال جندهم حىت يبلغ صو!! 
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م من موقع واحد لعدة     وضربوغبائهم حىت أن ااهدين ي    
 ، أما عن اخنالع قلوم وأنانيتهم فيحدث ااهدون         مرات
سيارة من رتل سيارام العسكرية فإن من       عند ضرب   أنه  

ينجو منهم يلوذ بالفرار دون أن يأبه ملا أصاب أفراد تلـك     
 ، وال شك عندي أن اجلندي منهم عندما أتى من           السيارة

بالده كان يتمتع بالذكاء والشجاعة وكل ما يظـن أنـه           
 . ١سينجده عندما حيارب ااهدين الصادقني

أن اهللا هو الذي بيده نواصي العباد وبني        أمل نفطن بعد إىل     
إصبعيه قلوم يقلبها كيف يشاء ، وإذا شاء أعمى أبصارهم 
وشل أيديهم وخيب رميهم ، وأنه حيفظ حبفظه املـؤمنني          
ويدافع عن الذين آمنوا فماذا ميلك العدو من ذلك أو جتاه           
ذلك ، بل إذا شاء جعل قلوم مع املؤمنني ، أمـا عـن              

يدة األخرى فها حنن رأينا ومسعنا عن العناكب        اآليات العد 
الضخمة اليت اجم جند األمريكان وحلفائهم يف العـراق         
ونشرت يف قلوم الرعب ، والبعوض الذي يلسعهم ويتورم 
اجللد ويتساقط وال عالج له ، وجاءت الروايات يف صحف 
الكفار بكتائب مثل األشباح تقاتل أثناء قتال ااهدين وال         

 . ها أسلحة األمريكان املتطورة وهللا احلمد واملنة تصيب
 اليت تناقلتها الصحف اإلخبارية من تابع عشرات التقارير إنَّ

واليت تنقل مثل هذه األخبار      يف الغرب    اإلعالميةوالقنوات  
القـصص   تلك يستطيع أن يتحسب ويدرك أثر       والقصص
 .)شعوب وجنود العدو ( الغرب على  املتشعبة ابتفاصيله

زوة نيويـورك   غبلها  ق ومن    اآليات  مثل تلك  إن
كـل   وواشنطن وما بينهما من اآليات تدخل أخبارها اآلن     

ال إبيت من بيوت الكافرين ال تترك بيت مـدر وال وبـر            
فاصلة مـن مراحـل     اهللا ملرحلة بإذندخلته لتمهد الطريق    

جهاد املؤمنني يف العصر احلاضر، تلك املرحلة اليت يـدرك          
                                                

راجع ما نقلته صحف األعداء عن تقارير خرباء الصحة النفـسية           (  ١
والعقلية جبيوش أمريكا وحلفائها قبل وبعد الغزو حىت أن بعضهم أصيب           

  )بالصرع واجلنون 
 

حيارب اهللا ولن تعجب وقتها عندما    يستيقن أنه فيها العدو و  
ترى بعض من فيه خري وعقل من رجال وشباب جيـوش           

األصليني ومن رجال وشباب جيوش الردة ينضمون        الكفار
التـاريخ   ىل قافلة اجلهاد وكيف نعجب وقد حدثتنا كتب       إ

عن انضمام العديد من قادة جيوش الصليبني جليش صالح         
وهذا خالد بن الوليد عندما       اآليات الدين ملا رأوا مثل تلك    

 من أكرب قواد جيش الكفار يذهب بعد غـزوة          كان قائداً 
ىل إ يـسري    آخرفيلقى يف الطريق قائدا      ىل املدينة إاألحزاب  

 نفس الوجهة وهو عمرو بن العاص فيقول له إىل أين تذهب
ما رأينا من ... وبان الطريق ...لقد اتضح امليسم : فيجيب 
ال آيات شـاهدة    إقوم وعون اهللا هلم وصربهم      الء ال أمر هؤ 

 .تثبت أن هؤالء حيملون دين اهللا خالق السماوات حقيقة 
 فذلك مسة وهدف وبرهـان يف       إخواينال تعجبوا   

أن أعدى أعداء    منهاجنا الرباين وطريقنا الدعوي واجلهادي    
 العباد  وقلوبهذا الدين ميكن بقدرة اهللا الذي بيده نواصي         

 إىل أتباع خملصني    أن يتحولوا يف حلظات    نيوتدبريه للمؤمن 
 اآلالفهم يف سبيله ويسبقون إىل اجلنـان        ءله يريقون دما  

  التدين الذين  ي من شباب احلركات اإلسالمية بارد     املؤلفة
 كعيشة املخلفـني  اً السنني الطوال بني املسلمني عيش   شواعا

من األعراب نسأل اهللا العفو والعافية واملغفرة والتوبة لنـا          
 .مجيعا

 فعندما شج الكفار وجه الـنيب       إخواينال تعجبوا   
    قوم شجوا وجه نبـيهم       لن يفلح   :يف غزوة أحد قال
لَيس لَك ِمـن    نزل اهللا عليه قرآنا يتلى إىل يوم القيامة         أف

 مهفَــِإن مهــذَّبعي أَو ِهملَــيع ــوبتي ٌء أَوــيــِر شاَألم
ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمـؤِمِنني     جل  ويقول اهللا عز و   ظَاِلمونَ

          ـذَابع ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو
 الْحِريِق
كون هلم توبـة وحيـاة     ت فتنوا املؤمنني وميكن أن       ..يا اهللا 
 !!..دة جدي



 

 

٢٢ ٢٢ 

 ما قدمته أجيال ااهدين من اهلجرة واجلهـاد        إنَّ
وهالك   دمائهموإراقة الديار واملنافع واملصاحل الدنيوية      وترك

نفوسهم يف اجلهاد وما القوه من أهوال لن يـذهب هبـاء     
 .وسيعمل أثره ولو بعد حني

 أحدمهافهذا عكرمة بن أيب جهل وسفيان بن حرب حيدث          
لقـد   نا القوم ،  قَبلقد س ( : سالمهما مباشرة   إ بعد   اآلخر

اهللا   ل أصحاب رسول  ِتب وقُ ذِّع      وهـاجروا وتركـوا
واألموال والتضحيات اجلسام  الديار واألهل وقدموا األنفس   

قم لننهض نقاتل أهـل     : (  اإلجابةفكانت  ) فما بالنا حنن    
  )الشهادة فيغفر لنا ويرفع درجاتنـا      الكفر لعل اهللا يرزقنا   

 فهذه التضحيات واألهـوال الـيت واجهـت      فسبحان اهللا 
مردود على األجيال اليت سـتدخل      ااهدين واملؤمنني هلا    

اإلسالم يف املراحل القادمة بإذن اهللا ، وهلا مردود آخر وهو         
أن اهللا أذن هلا أن تقع حىت يبلغ العدو مـن اإلجـرام مـا      
يستحق أن يرتل اهللا به عليه العذاب كامالً غري منقـوص ،     
فباألمس يهبط الروس مبروحيام على قرية أفغانية رجاهلا يف 

ال الـشيوخ والنـساء      إ جياهدون وال يوجد بالقرية   اجلبال  
ركبوا النساء الطائرات أالشيوخ واألطفال و واألطفال فقتلوا

مالبسهن وألقوا ن أحياء من الطـائرات         من نوجردوه
 مالبسهم ليغطـوا نـساءهم     وعندما عاد ااهدون خلعوا   

وأخوام وأمهام ورفعوا أكف الدعاء على الروس وبعـد    
يف كارثة تشرنوبيل    ة حمق اهللا منهم اخللق الكثري     برهة قصري 

ومكن اهللا ااهدين من أن يكونوا أحد األسباب الرئيسية         
شر ممزق ، وتابت جيوش مـن        يف متزيق االحتاد السوفييت   

املرتدين من بالد االحتاد السوفييت السابق والتحقوا بقافلـة         
 يف  يا وغريها بـل   زاخبستان والشيشان وأ  كطاجي اجلهاد يف 

حىت أننا يف الشيشان رأينا جنراالً روسياً من        روسيا نفسها   
أصل شيشاين كجوهر دوداييف يقود اجلهاد ضد أشـرس         
جيش يف العامل وال يبايل ملقياً رتبته ومركزه ، كيف جاء            

وثبام   ملا رأوا مناذج الصابرين أمامهم     أمثال هؤالء ؟ أليس   

ت الـرمحن الـيت   أمام أكرب ترسانة أسلحة يف العامل ، وآيا      
 .القوى العظمى املزعومة تترتل عليهم وحقيقة

 
وام األخرية أن ميحص اهللا      من جوانب أحداث األع    إنَّنعم  

ميام للنـاس وميحـق      إ منوا ويظهر ثبام و صدق    آالذين  
 على الكافرين ويتوب على من شاء منهم و يرينا آية ودليالً         

 .وحده قلوب ونواصي العباد أن بيده
وازين بإذن اهللا ستتغري مبعدالت ال يصدقها العقـل ،           امل إنَّ

فسيفر جنود العدو من أمامنا ولن يرغب أحـد منـهم يف         
مواجهتنا بل سنرى أخيارهم ينضمون إلينا بإذن اهللا ، فقط          
إذا أدركنا مفاتيح القلوب والعقول مبا علمنا اهللا سـبحانه          

 . وتعاىل 
       ا جيب أن نستمر   تلك املرحلة اليت نأمل أن نكون على أبوا

جاء يف احلديث القدسي     يف التمهيد هلا مبا أمرنا اهللا ، كما       
 خلقت عبادي حنفاء    إين(....... الذي يف صحيح مسلم     

فاجتالتهم عن دينهم وحرمت      الشياطني أتتهم وأمكلهم  
عليهم ما أحللت هلم وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به            

ن اهللا أمرين   إ و ":يث  يف نفس احلد   وقال  .....سلطانا  
خبزة  يثلغوا رأسي فيدعوه  إذن   فقلت رب    أن أحرق قريشاً  

ين ضعيف   إ ،يا رب   : يقول عليه الصالة والسالم     كأنه  ( 
قال عز  ) عين ذلك    ومن حويل ال يقدرون على أن يدفعوا      

ك وأنفق  ِزغاستخرجهم كما استخرجوك واغزهم ن    : وجل
له وقاتل مبـن    جيشا نبعث مخسة مث    فسننفق عليك وابعث  

 .......)أطاعك من عصاك
 الشرط والطريق الذي جيب أن نسلكه حىت نـصل إىل           إن

الـضالة مـن     تلك املرحلة وما يليها من أن نعيد القطعان       
الكافرين إىل فطرم اليت اجتالتها الشياطني مبا يهيجون من         

حىت مينعوا الكافرين مـن رؤيـة        غبار وشبهات وشهوات  
 الطريـق أن    إن  :أقول...  أنفسهم   اآليات يف الكون ويف   

حنرق على الكافرين ديارهم وبالدهـم وأن        نعمل على أن  
اهللا  محقوا ويـريح   أن ي  فإمانقاتل مبن أطاع اهللا من عصاه       



 

 

٢٣ ٢٣ 

األرض والبشرية منهم أو يسوق اهللا هلم اآليات واحلجـج          
 .حدث مع قريش   كماإليناهلدايتهم ، وهي أحب 

 دفعنا بـاملؤمنني يف أتـون       إذاال  إولن تأيت اآليات كاملة     
عليك وابعـث    اغزهم نغزك وأنفق فسننفق   (.....املعركة  

جيشا نبعث مخسة مثلـه وقاتـل مبـن أطاعـك مـن             
 ....... )عصاك

فأي تباطؤ أو تراجع أو مراجعات يف ذلك األمر خاصة أو           
ذلك سينقص مقابله مخسة  ضن بالشباب الذين يتعني عليهم

 . صحبها من اآليات الربانيةأضعافه من املالئكة وما ي
 إذاال  إ مثارها املرجوة    لتقليدية لن تؤيت   الدعوة جبهودها ا   إنَّ

معاصـرة تثبـت    صاحبتها آيات وحجج ومناذج بـشرية     
ال إ الكافرين ولن تظهر تلك اآليـات       املؤمنني وتلفت أعني  

على منـهج الـصحاب الكـرام      كان طريقنا الدعوي   إذا
م وهو اجلهاد فبينما كـان      وديدم الذي غلب على أعماهل    

باالسم مثل مصعب بن عمري ومعاذ بـن         الدعاة معروفني 
كان  - رضي اهللا عنهم أمجعني      –جبل وغريهم من القراء     

بل حىت هؤالء الذين ختصصوا  ، أكثر الصحابة دعاة مقاتلني
 . يف الدعوة كانوا مقاتلني شهداء
 : ما أريد أن أقوله من هذه املقالة 

ة املعركة الكربى اليت نتربص فيهـا بالعـدو         نا يف ساح  نإ
ويتربص بنا فيها العدو ، ويف ساحة املعارك الصغرى عندما          

نو املوت من دترتفع قعقعة القنابل و هدير الرصاص عندما ي     
 تنقشع الغمامة عن األعني     - عندما حيدث ذلك     –الرؤوس  

وينكشف الغطاء ، أما من يرجو لقاء ربه فال يعبأ ا ولسان 
مرحى ذا اهلول يا مرحى إن كان فيمـا         : ( له يقول   حا

، أما من ال يرجو لقاء ربه فهي حلظة         ) يرضيك يا موالنا    
احلقيقة فإما يهلك ، أو أن ينجيه اهللا فيجـب أن نـستغل        

 –حالته قبل أن تربد حرارة اللحظة من جـسده وعقلـه            
 إننـا يف هـذه      –ولعلها يف عقله تكون ممتدة لفترة طويلة        

اء الساخنة اليت متر بالعامل يف أجواء املعركة الكـربى           األجو
وبعد املعارك والعمليات الصغرى جيب أن نكثف خطابنـا         
للبشرية لندعوها لوقفة تأمل حلقيقة الصراع ، ولنوقن أننا         
 إذا فعلنا ذلك بأن زدنا نار املعركة وكثفنا خطابنا أثناءهـا      

علنـا ذلـك    إذا ف : أقول  ) بطريقة مباشرة وغري مباشرة     ( 
كل غري مبعدالت ال يصدقها العقل ، وفلنوقن أن املوازين ستت

 حاملة وإمنا قصص تكررت علـى مـدار   اًذلك ليس أوهام  
الزمان حدثت مع كل فئة مؤمنـة أيقنـت مبوعـود اهللا            
وتوكلت على را حق التوكل طالبة منه املغفرة وتثبيـت          

 .األقدام 
يانا ويثبت أقـدامنا  أسأل اهللا أن يتوب علينا ويغفر لنا خطا    

وينصرنا على القوم الكافرين ، و أن يربم هلذه األمة أمـر            
رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه           

نه ويل ذلك والقادر عليه     وف وينهى فيه عن املنكر ، إ      باملعر
 . واحلمد هللا رب العاملني 

      
 
 

         
. 

 
 

 



 

 

٢٤ ٢٤ 

  

  رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهعبد العزيز املقرن عبد العزيز املقرن 
 خالد بن عبداللطيف المعجل: بقلم 

ما فتئت تقع يف أعراض ااهدين ، لوال أنّ شرذمةً ضالةً من البشر ، ما كنت أحسبين أحتاج إىل كتابة هذا العنوان         
ر واملشركني اتكفِّرهم وخترجهم من ملَّة اإلسالم وجتعلهم أخطر على اإلسالم واملسلمني من اليهود والنصارى وسائر الكف             ، 
 ورمبا كان قتل الشهيد بإذن ربه تعاىل القائد اهلزبر عبد العزيـز           ،  نّ بعضهم ال خيفي فرحته عند قتل جماهٍد أو اعتقاله         إحىت  ، 

حىت قال قائلهم يف لقاٍء معـه يف   ،   على ضالل تلك الفئة اليت تسبح حبمد الصليبيني وعبيدهم         قريباً املقرن ومن كان معه شاهداً    
 يكفـرون املـسلمني    هؤالء الذين يقعون يف أعراض ااهـدين  فأصبح  )بأن املقرن ومن معه خسروا الدنيا واآلخرة      ( اعة  اإلذ

 هلم يوزعوا على    وحدين وأصبحت اجلنة والنار ملكاً    ويتولون الصليبيني واملرتدين ويعادون ااهدين امل     ،  ويؤسلمون الكافرين   
ـ الـذين جاهـدوا يف     وسلم وبارك على أتباع نبيك حممٍد ـ  م اللهيب األعلى وصلِّفسبحان ر ، شاءوا من خلق اهللامن 

 .سبيلك ووالوا أولياءك وقاتلوا أعداءك وانصرهم على عدوك وعدوهم
ـ   طع وجنم سا،   يف مسرية البذل والتضحية والعطاَء مضيٌءوكوكب،   اسم المعٌ  يف مساء العزةعبد العزيز املقرن ـ رمحه اهللا 

،  وزلزل البيت األبيض حىت أرعد كبار الصليبيني وأزبدوا       ،  هز العامل بأفعاله وقيادته   ،  يهدي السائرين يف صحراء التيه الكربى     
 .  ومن خذلوان فقدوا ، ومن قتلوا ،وليت بين قومي يعلمون م

 

 أبكي فهل ممكـن باحلـب أعتـرف ؟        
 أبكيــك مبتــسماً واملــوت يــرمقكم

 فـردوس يـا رجـالً     أقد رحلت ؟ فلل   
ــربحكم  ــيس ي ــاً ل ــالم ريب وقف  س

 يا علمـاً يف قلبـه رسـخت       .. أرثيك
 وإن قـالوا لنـا اعترفـوا      .. وقد بكيت 

 وكيــف نــبغض مــوتى اهللا كــرمهم
 واِهللا إنَّ وجــوه القــومِِ مــسفرةٌ  
 ما باهلم ضحكوا ؟ مـاذا رأوا ؟ أتـرى         
ــد ــا فلق  ــاروا ــان رأوا ط  أم للجن

 فـت  نعـم واهللا قـد ذر      عبد العزيـز  
ــصادرها  حــىت الــدموع فأمريكــا ت
ــا   ــا أحبتن ــا ي ــصٍر تران  يف أي ع
ــا ؟   ــاٍت نكتمه ــاً وآه  ذالً خنوع

 

 أبكيك يا بطـالً أزرت بـِه الـصحف         
 يــا عاشــق املــوت واألرواح ختتطــف
ــوا ــاملليون قــد وقف  بــألِف ألــٍف وب
 شباب صدٍق وباإلسـالم قـد شـغفوا       

 حيـا رمـسك الـشرف     .. مبادئ الدين 
ــواهم    ــم ــا نع ــرفقلن ــد نعت  ِج

 مـا تـصف ؟    .. هذي ابتسامتهم يا قوم   
 أين الذين هلـم يف العلـم قـد قـذفوا          
 حوراء تبسم شـفّت دوـا الـصدف       
 واهللا يف حبها مـن قبـل قـد شـغفوا          
 عيين الدموع وجلّ النـاس قـد ذرفـوا        
 إرهاب فكـٍر وإرهـاب ملـن وجفـوا        
 كيما نواري روؤسا سـوف تقتطـف ؟       

 يـا نطـف ؟    خوفاً  أِمن بوش ؟ أين اهللا        
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 اومل تطب خواطرهم أن يرو    ،  خدم الطواغيت وأحذية املرتدين   ،  جنود إبليس وعسكر الشياطني   ،  طاردك عبيد عبيد الصليبيني   

فـإن أحـلّ هلـم    ،  وكيف يؤذيهم وهم أسياد أسيادهم ؟ وكيف يؤذيهم وهم يروم آهلة من دون اهللا       ،  من يؤذي الصليبيني  
 . وإن حرموا عليهم أمراً تركوه واجتنبوه،  هن أمراً فعلوه وأتووالصليبي

فكان ما كان من أمر اهللا الـذي ال     ،   من الصليبيني الذين شاركوا عبيدهم يف تلك املطاردات        ك عبيد العبيد مبساندة فعلية    درطا
بل حـىت  ،   فرحتها بقتلكوإرضاءً  ألمريكا اليت مل ختِف،   لعبيد الصليبيني  طاعةً،  لك من يزعمون أم مسلمون    تقَفَ،  مفر منه 

بل حىت دولة اليهود سارعت لشكر عبيد العبيد على هذا اإلجناز الكـبري يف حماربـة اجلهـاد       ،  بريطانيا أعلنت سرورها بذلك   
 .وااهدين ويف قتل املوحدين ويف ذبح أنصار اهللا

 -واهللا إالّ رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه         وما كنتم   ،  فما علمنا عنكم إالّ خرياً    ،   أنت ومن معك   - أبا هاجر    -ك اهللا   رمح
،   ودعـاءٍ   وجهاٍد وذكـرٍ    تشهد لكم األرض يوم القيامة مبا عملتم فيها من صالةٍ          -أحداً  اهللا  حنسبكم كذلك وال نزكي على      

صدقتم مع ،  وعده اهللا كمولن خيلف،  وجتارتكم مع اهللا تعاىل لن تبور، إن شاء اهللا  وعملكم متقبل مربور، سعيكم سعي مشكور
 .ربح البيع.. ربح البيع .. فربح البيع ،  اهللا وبعتم الدنيا باآلخرة

وتلك عاجل ،  وحجة على من رآهم،   كرامةٌ من اهللا ا عليهم- بإذن اهللا - ومن معه من الشهداء - أيب هاجر - ابتسامة إنَّ
وال ينتفع ا إالّ مـن  ،   من سِلم عقله من لوثة الضاللوال يفهمها إالَّ،   من اتصل قلبه باهللا ال يعقلها إالَّكرامةٌ،  بشرى املؤمن 

 جندنا  إم جند اهللا وإنَّ اهللا هدى ،همدا فتية آمنوا برم فزهذا هو الطريق يا من تعقلون ؟ إم       : كرامةٌ تقول ،  جترد عن اهلوى  
 فمن يقول مـن أبنـاء       عداء أو الشهادة ومنازل السعداء ،     إحدى احلسنيني وأحد النصرين إما النصر على األ       ، هلم املنصورون   

 . بالبيع ملن اشترى نفسه منه ؟يالتوحيد أنا هلا ويف
 إمنا هي رسـالة     - بإذن اهللا    - ومن معه من الشهداء      -أيب هاجر    - ابتسامة   إنَّ

رسالة لكلّ متخلٍّ عن نصرة     ،  رسالة لكلّ قاعد متقاعس   ،  لكلّ من ألقى السالح   
رسالة لكلّ من يؤثر سالمته على سالمة       ،  رسالة لكلّ من مل يعد العدة     ،  إخوانه

رسالة فيها معاٍن كثرية ملن تأمل فيها بعني البصرية ال بعـني      ،  دينه وعقيدته وأمته  
وختلّوا عندما ،  ن خذلوا بعدما عرفواتاباً ملرسالة حتمل يف طياا ع    ،  البصر وحدها 

عن مئات املقاالت ومئات املؤلفات ومئات احلجج  تغين - وريب   -رسالة  ،  طُِلبوا
 .لو كان أولئك يعقلون

 -وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة املنازل العليـا        -أبا هاجر    -طبت حياً وميتاً    
فاهنأ بـشهادتك يف    ،   فقد رفعت علم العزة وراية الكرامة ولواء اد        -بإذن اهللا   
يوم يفوز ااهدون   ،   واملوعد يوم الدين   ، ومن قرير العني   - بإذن اهللا    -سبيل اهللا   
 . وخيسر الكافرون وعبيدهم واملنافقون،  والصادقون

وحفظ اهللا أوليـاءه وجنـده وعـسكره    ،  رحم اهللا إخواننا الشهداء وكرم وجوههم ورضي عنهم وأسكنهم الفردوس األعلى          
 .يف كلّ مكانااهدين يف سبيله الذين جياهدون الصليبيني والطواغيت والشيوعيني 













 



 

 

٢٦ ٢٦ 

  ::أيها العلماء أيها العلماء 
أي الوعيدين أشد
ّ ُّ
أي الوعيدين أشد
ّ ُّ

!! ؟ ؟
 

 عيسى بن سعد آل عوشن: بقلم الشيخ 
 

 املتابع واملتأمل حلال العلماء اليوم جيـد أـم         إنََّ   
يتعرضون ملوقف صعب للغاية يف هذه األيام احلرجة والـيت    
متر األمة فيها مبواجهات حامسة مع أعدائها ، وذلـك ألن           

 ..ليوم بني وعيدين وديدين العلماء ا
 أُجلم  وعيد اهللا تعاىل هلم بأن من كتم علماً        : األولالوعيد  

 عن أيب هريرة     مسند اإلمام أمحد   قد ورد يف  بلجام من نار ف   
، من سئل عن علم فكتمه    " :  قال وغريه أن رسول اهللا     
 والذي يف الصحيح عن أيب  " من نارأجلم يوم القيامة بلجامٍ  

 ما حدثت أحداً شيئاً، لوال آية يف كتاب اهللا  : الهريرة أنه ق  
  اِد معب ى ِمندالْهاِت ونيالْب ا ِمنلْنزا أَنونَ ممكْتي ِإنَّ الَِّذين

          مهـنلْعيو اللَّـه مهـنلْعي اِب أُولَِئـكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيب
  .اللَّاِعنونَ

م التوحيد وبيان الكفـر بالطـاغوت    وأي علٍم أهم من عل    
          والرباءة من املرتدين احملاربني هللا ورسوله واملـؤمنني ، وأي

الشرك وحتكيم القوانني اليت حتكم      من   علٍم أهم من التحذير   
 ..الناس من دون شرع اهللا 

إنكم أيها العلماء بني ناطق باحلق متحملٍّ ملا يأتيـه مـن            
 من األمور اليت جرت مطاردة أو سجن أو تعذيب أو غريها      

 ..على العلماء الصادقني من السلف واخللف 
أو ساكت يعرف قدر نفسه وأنه ال يستطيع الصدع باحلق          

  فال ينطق بالباطل وال يتكلم بكلمة يا حكم طـاغوت  قر 
أو مرتد وهذا ناٍء بنفسه عن الولوغ يف وحل الطواغيـت           

 إمث التلبـيس     فيسلم من  ..وأذنام من املرتزقة واملتفيهقني     
 .وإن مل يسلم من إمث الكتمان 

، وتقولوا ما تعتقدون    وإما أن تقولوا الباطل وتضلوا األمة       
بطالنه سعياً لدنيا أو طلباً لرضى احلكام املرتدين وأربـاب          
النفاق والغدر وهذه واهللا املهلكة وهي بيع لآلخرة بالـدنيا      

  عن أَِبي هريرةَ  هللا مثناً قليالً وقد روى مسلم     واشتراٌء بآيات ا  
     ولَ اللَِّهسأَنَّ ر   َا كَِقطَِع     ":قَالناِل ِفتموا ِبالْأَعاِدرب

   جالر ِبحصظِْلِم يِل الْما   اللَّيِسي كَاِفرميا وِمنؤـِسي  ،  لُ مميو
 "..ِدينه ِبعرٍض ِمن الدنيايِبيع ، مؤِمنا ويصِبح كَاِفرا 

وال شك أن القسم الثالث هذا هو الذي يلحق به وعيـد            
العزيز اجلبار الذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء     

 ط، وهو سبحانه الذي وعده ال خيلـف ووعيـده حمـي            
 ..بالظاملني

فهو وعيد من عبد أخـرق أمحـق ال          : أما الوعيد الثاين  
نمـا  يساوي ملء ما يف جوفه وهو عبداهللا بن عبدالعزيز حي 

بدأ يهدد ويتوعد من مل يتكلم عن ااهدين ويجرمهم بأنه          
منـهم  جمرم مثلهم وأنَّ الساكت عنهم هو مماثل للفاعـل          

تلفظ ا أمـام املـساكني ممـن    وغريها من الترهات اليت ي 
غوا من أبناء أو رجال القبائل اليت تفد عليه طواعية أو           لِفاست

نَّ من سكت من العلماء     كراهية وهذا الوعيد غاية ما فيه أ      
 .سوف يودع يف السجن ويؤسر بسبب صمته عن ااهدين

وإنين أقول لكم ناصحاً أيها العلماء ويا من قضيتم أعوامـاً   
يف طلب العلم الشرعي ورفع اهللا به مكانتكم عند النـاس           

 :أقول لكم 
 إن عجزمت عن قول احلق فال اهللا اهللا يف أنفسكم ويف دينكم

 ، ال تنظروا إىل مصاحلكم الشخصية وتدعوا        تقولوا الباطل 



 

 

٢٧ ٢٧ 

أمة حممٍد تضلُّ عن سواء السبيل ، فيا عجباً واهللا ممن حيمي            
نفسه من السجن ويقيها من األسر بقول الباطل وإضـالل          

أتراه قارن بني مفسدة إضالل األمة ولـبس احلـق          األمة  
بالباطل وبني مفسدة حرمانه من العيش اهلينء الرغيد ورأى         

 !!فسدة اليت تلحق باألمة أقل ؟؟أن امل
أال يا من ختافون من سطوة عبد اهللا بن عبـد           

 ممن تفقهتم يف الدين وتعلمتم العلـم      -العزيز  
 أال تقولون كما قال الكرمي ابـن        -الشرعي  
رب السجن أَحـب ِإلَـي ِممـا        : الكرمي  

  ..يدعونِني ِإلَيِه
فَالَ تخـشوهم    :أال تعقلون قول اهللا تعاىل      

  واخشوِني
أختافون من العبيد وال ختافون من العزيز احلميد 

.. 
يا بؤس واهللا من أضله اهللا على علم وأضل به          
خلقاً كثرياً ، ويا بؤس من أتى يـوم القيامـة    
حامالً وزره مبواالة الطواغيت ومعاداة أهـل       

وحامالً أيضاً أوزار من أضلهم معـه       اإلسالم  
ِليحِملُواْ أَوزارهم كَاِملَةً : ال اهللا تعاىل    كما ق 

يوم لِْقيامِة وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم 
  أَالَ ساء ما يِزرونَ

وال شك أن من أضل الناس عن احلق إرضـاًء للطـاغوت      
ن وحرصاً على سالمة نفسه وخذالناً ألهل احلق من ااهدي 

على  ال شك أنه من األئمة املضلني الذين قد خاف النيب  
إن أخوف ما أخاف على أمـىت       : " أمته منهم حيث قال     

، وأنـه   رواه اإلمام أمحد بسنٍد صـحيح       " األئمة املضلني   
 متحملٌ ألوزار من تبعه فقد أخرج مسلم عن أيب هريرة 

يه ومن دعا إىل ضاللة كان عل: " .. قال  أن رسول اهللا 
من اإلمث مثل آثام من تبعه ، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً     

 ". 

 ايأن أكثر منافقي هذه األمة هم ممن يتز        وقد أخرب النيب    
بزي العلماء فقد أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديث          

إنَّ أكثر منـافقي    :" قال   عبداهللا بن عمرو أن الرسول      
 " أميت قرآؤها 

ء فبينوا لنا صراحة    وكم جلسنا مع العلما   
أنَّ سبب ختلفهم عن اجلهاد واللحـاق       

ين إنما هو األهل واألوالد     بركب ااهد 
 ..نشغال بالدنيا واال

أما وقد قعدمت عن اجلهاد أيها العلماء فال 
أقل من املنافحة عن ااهدين ونصرم ، 
وإن خفتم أن ميسكم بسبب فعلكم هلذا       

وعلـى  الواجب الشرعي املتعني عليكم     
غريكم فال أقل من أن تـسكتوا عـن         

 هلم بظهر الغيب ال أن      اااهدين وتدعو 
ختذلوهم وتسعوا يف صف أعداء األمـة       

 ..من طواغيت اجلزيرة املارقني املرتدين 
بن اوأختم كالمي بنصيحة الشيخ أسامة   

 ممـن يتزلـف     الدن لدعاة اإلصـالح   
إن كان لكم   : " للطواغيت ويجالسهم   

د عن اجلهاد ، فهذا ال يبيح عذر يف القعو
لكم أن تركنوا إىل الذين ظلموا فتحملوا  
أوزاركم وأوزار من تِضلّون ، فـاتقوا اهللا يف أنفـسكم ،            
واتقوا اهللا يف أمتكم ، وإن اهللا تعاىل غين عـن مـداهنتكم       

فَلَـا تِطـِع   : للطغاِة من أجِل دينه ، وقد قال سـبحانه          
  كَذِِّبنيالْم وادونَ    وِهندفَي ِهندت لَو      املرُء يف وَألنْ يقعد 

 .أدىن طريِق احلق خري له من أن يقف يف أعلى طريق الباطل    
" 

نظروا إىل وعيد اهللا تعاىل وإىل وعيد عبداهللا     فيا أيها العلماء ا   
قيكم مـن  يبن عبد العزيز واختاروا ألنفسكم ما ينجيكم و 

   .وه إن كنتم مؤمنني عذاب اهللا تعاىل واهللا أحق أن ختش






 









 



 

 

٢٨ ٢٨ 

سل: قالوا يل    
َّ

 !؟.. م  نفسك 
  ..رئهاانعم سأسلمها لب: قلت هلم 

 

 :أما بعد  آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبداهللا وعلى 
وال ،  يزينون له خبثه الواضح اجللي للمؤمنني الـصادقني        ونناعقاجلزيرة العربية وخرج بعده     خرج علينا طاغوت من طواغيت      
ن يعرفوهم من حلـن  أن تعي األمة عن هؤالء الطواغيت و     وهلذا البد أ  ،  خرب رسول اهللا    أيلدغ املؤمن من اجلحر مرتني كما       

فهل سـيتورعون عـن    وله القول حىت ال خيدع فيهم عامة األمة وال يهتموا مبا يقولون هؤالء كذبوا على اهللا عز وجل ورس  
 ! ؟ عليكمالكذب

، مها إال اهللا سبحانه وتعاىل  يعلال ويفعلون به األفاعيل اليت هفسه سيذلونه بالسجون ويهتكون عرضم نسلَّ ااهدين حدأنَّ أولو 
سلم نفسي هلذه الدولة أز الناس يل أن عأ قال يلسلم نفسي كما أقبل ما ، ل اهللا أن جيمد الدماء يف عروقهم وعروق زبانيتهم أنس

أنا أعذرهم من جهلهم بواقع هذه الدولة املرتدة وتأثري األعالم السعودي الكاذب الفاسق كيف تصدقوم مـالكم                  و السعودية  
 ..كيف حتكمون يا أهلي يا عشرييت ويا قومي ويا مسلمون 

 !؟..سلم أنفسنا هلذه الدولة املرتدة العميلةنكيف تريدوننا أن 
 ..حقتنا ومطاردتنا وهذا دأب الظاملني املتغطرسني من طواغيت األمم ها الشاغل مالا وشغله مه

ال واهللا ولكن فررت بديين هللا ئي  تركت أهلي وأبنا مستقبلي أو أينو أين ضيعتأ  ؟هرويب عن الطواغيت خطأأن وهل تعتقدون 
وجاء رجلٌ من أَقْـصى  : لى دينهم قال اهللا تعاىل خرب عن الرسل وهم يفرون من الطواغيت حفاظاً  ع        أواهللا تعاىل   ،  عز وجل   

       اِصِحنيالن ِمن ي لَكِإن جرفَاخ لُوكقْتِلي ونَ ِبكِمرأْتلَأَ يى ِإنَّ الْموسا مى قَالَ يعسِة يِدينالْم بقَالَ ر قَّبرتاِئفًا يا خهِمن جرفَخ 
الْقَو ِني ِمنجن ِم الظَّاِلِمنيِبيِلاء السوِني سِديهي أَن يبى رسقَالَ ع نيدِتلْقَاء م هجوا تلَمو   ٢٢-٢٠: (سورة القصص( 

ويف خمتصر تفسري القـران     ؟   أليس هذا طريق األنبياء والرسل        ، ء السبيل اعسى أن يهديين ريب سو    : وأقول وأنا يف هذا املوطن      
ن هو اآل كما   -ملا خربه الرجل مبا متاأل عليه فرعون ودولته يف أمره            : (خ أمحد شاكر رمحه اهللا قال عن هذه اآليات        لشيلالعظيم  

 يف -يقصد خروج موسى من موطنـه   -ومل يألف ذلك قلبه ،  خرج من مصر وحده -خوانه على املؤمنني   إنايف الطاغوت و  
 ) رفاهية ونعمة ورياسة 

يم من ملبس ومأكل ورواتب عالية احلمد هللا أنا خرجت إىل ريب بديين ولن يضيعين ريب ولن يضيع أهلي    أمل يكن يل رفاهية ونع    
 .د نصرة دين اهللا رب العاملنيي بنصرة ولو قتلت دون هذه النفس وهذا قول كل جماهد يراًثقة باهللا العظيم ويقين ، ئيأبناأو وبنايت 

ففعل اهللا به   . إىل الطريق األقوم    .  ه أخذ طريقاً سالكاً مهيا فرح بذلك      ألرعون وم يتلفت من ف  ( :  ويكمل ابن كثري رمحه اهللا        
 هـ  .أ)  ذلك وهداه إيل الطريق املستقيم يف الدنيا واآلخرة فجعل هادياً مهدياً

حىت دخلـوا   املشركني هلم    ةصام يف الطريق من مالحق    أبو بكر وأصام ما     أ املدينة هو وصاحبه     إىل رسول اهللا    هاجروقد  
 وفـر مـن   هو هاجر بدينه ،  اهللا بأيب وأمي رسول اهللا      كرم من حممد بن عبد    أى اهللا أبصار الكفار عنهم ولسنا       الغار وأعم 



 

 

٢٩ ٢٩ 

ولكن الفرار بالدين هو  بل هو الشجاع أشجع الناس ؟ جبان  ن رسول اهللا إ: حد يدين بدين اإلسالم أ يقولهل والكفار 
 .قوى شوكتك وتقاتل الكقار واملرتدين حىت يكون الدين كله هللا رب العاملني أمر اهللا حىت ت

 :أهلي 
 كلها متواترة عن إخواننا اًندنا أخبارإنَّ ع ويا عشرييت   سلم نفسي إىل الطواغيت واهللا يا أيب ويا أمي ويا زوجيت          أن أ هل تريدوين   

وهذه املأساة اليت يصعب التعبري عنـها        ( هـ   ١٤٢٤ / ١١/٥تاريخ  باإلصالح   ةنشريف  سجون الطواغيت وقد ذكر منها      يف  
حيث متارس فيها أنواع التعذيب واإليذاء اجلسدي والنفسي والعقدي مع التهديد بالعدوان على األعراض واحلرمي وهذه أمثلة مما          

 :هـ١٤٢٤جرى يف عام 
 وهو حايف القدمني على اإلسفلت      ٣ساعة   وحىت ال   ظهراً ١٢ وإيقافه يف الشمس من الساعة       ه قاموا بتعريت  : حسن كداف    -١

نفـه و أذنيـه     أشتراك الكهربائي يف    مث بعد ذلك قاموا بوضع سلك اال      ،  رك  األسود وحييط به جمموعة من الزبانية لكي ال يتح        
  ،معه دائماًوا وهذا املشهد يتكرر  حىت أصبح يذهب اخلالء حب مربحاًوأعضائه التناسلية مث يصعق بالكهرباء مث قاموا بضربه ضرباً

 . مع عدد كبري من املعتقلنيوهذه املمارسات شائعة جداً
 كاملـشنوق مث    قاموا بتعليقه على حافة الباب ووضع حتت قدميه كرسي مث يسحبون الكرسي ويبقى معلقاً               : سامي عادل  -٢

ه أحد اجلنود فـإذا أطـال    يوما وكان إذا صلى يقوم على رأس     ٢٠ينهالون عليه بالضرب بالعصي و اللكمات وحرم من النوم          
 .عتداء على زوجته كما هدد عدة مرات باال ،سجود رفعهال
 أشهر اليت كانوا يدخلوا عليـه أثنـاء         ٩استخدمت ضده أساليب بشعة من أشدها اعتقال زوجته ملدة            :نايف النفيعي  -٣

 سعودي اجلنسية بعدما أصيبت بأمراض يف       التحقيق من أجل الضغط عليه مث قاموا بعد ذلك بترحيلها إىل اليمن رغم أن زوجها              
 . الكلى فضال عن مصاا يف زوجها

 -٢.  الضرب املهني-١و نؤكد أن هذه جمرد أمثلة فقط من كم هائل من التجاوزات واحلد األدىن للتعامل يف سجن الرويس هو 
 هـ. أ ). اإليذاء النفسي-٣. التسهري املتعب 

 ع والقطَّأقتل و؟ أ على ما أصابنا   ن األجر عند اهللا وتصربو    ن أما حتتسبو   ، ا ذا الذل  هــل ترضون لن  .. أعظم  كان   وما خفي 
 .  إال وال ذمة بون يف مؤمٍنقكون بني يدي هؤالء الذين ال يرأ

  قُبض عليه ملَّا وقع تفجري اخلُرب ، وسجن قرابة ثالث        ٣٧وكذلك قصة الشيخ الشهيد يوسف العيريي وهو يف سجن الدمام حبي            
سنني ، وعذِّب عذابا شديدا ، بتهمة أنه مدبر التفجري ، وما كان واهللا يعلم عنه شيئًا ، وال يدري من قام به ، فضالً عـن أن                            
يكون هو املسؤول عنه ، وكان من شدة التعذيِب يرجع إىل زنزانته حمموالً ال يستطيع املشي ، وكُسرت يده حتت التعـذيب ،                  

  ه قرى إنا لقيه قال له            حتكم يف حرٍج لعدم معرفتكم بالفاعل ، وال مانع          : ر االعتراف وطلب مقابلة مدير السجن ، فلمأعلم أن
أنا الـذي قمـت     : عندي أن أعترف لكم مبا تِريدون ، فغضب مدير السجن وأمر برده إىل زنزانته ، وكان يقول مثل سابقه                    

 . العذاب الذي ال يطاق بالتفجري فاقتلوين وأرحيوين من هذا
م نفسك سأقول لكم نعم     نعم سلِّ : ن قلتم   إ  ؟ هل ترضون أن أُسلم نفسي هلم     ... زوجاه  ... أختاه  ... أخاه  ... أبتاه  .. أماه  

 ..!! سأسلم نفسي ولكن لبارئها 
 :ويف اخلتام 
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يلةٌ مرتدةٌ ، تولَّت الكافرين ، ومحت املشركني        واحلكومة السعودية حكومةٌ عم    (ال تسمعوا لكالم هذه الدولة املارقة من الدين         
وعبدة القبور ، وحكمت بغري ما أنزل اهللا ، وحتاكمت إىل الطاغوت ، وأقرت املستهزئني بالدين ، وغري ذلك من النـواقض ،                     

فتخار به وإعالنه ، مثَّ معاداة من وكلٌّ واحٍد من هذه زادت عليه تغليظًا ، فزادت على تولِّي الكافرين تربير ذلك وتسويغه ، مثَّ اال
عاداه الكفّار وعاداهم ، ومواالة من داهنهم وتوالَّهم ، مثَّ عقوبةُ من أعلن الرباءة من الكفَّار ، أو صدع باحلق الّذي يكرهونه ،                       

 هــ .ا ٢)وقل مثل ذلك يف سائر النواقض 
 كل هذا جنب وخـور إىل  ؟ العربية إىل مىت متنون أنفسكم ذه الدولة هلي إيل مىت يا عشرييت إيل مىت يا أهل اجلزيرةأإىل مىت يا   

كم الذل من كل مكان وتركتم اجلهاد يف   ءهو دينكم فجا  و ألنكم تركتم أعز ما عليكم       ؟هل هلذا الذل انقضاء     ؟  مىت هذا الذل    
قر ورضيتم بالزرع وتركتم خذمت أذناب الب إذا تبايعتم بالعينة وأ   ":  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا          ،  سبيل اهللا   

 . حسن داود بإسناٍد  رواه أبو"سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم اجلهاد 
ن الناس إذا تركوا اجلهاد وأقبلوا على الزرع وحنـوه        إ : (قال ابن النحاس يف مشارع األشواق إىل مصارع العشاق عن احلديث          

اً ال يتخلصون منه حىت     دم تأهبهم له واستعدادهم لرتوله ورضاهم مبا فيه من األسباب فأوالهم ذالً وهوان            تسلط عليهم العدو لع   
 ما هو واجب عليهم من جهاد الكفار واإلغالظ عليهم وإقامة الدين ونصرة اإلسالم وأهله و إعالء كلمة اهللا وإذالل       يرجعوا إىل 

 هـ.ا) الكفر وأهله 
يها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة يا أَ :قال اهللا تعاىل 

بكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم والَ تضروه شيئًا واللّه علَـى   ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّ   فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ         
ٍء قَِديريكُلِّ ش   

 

  ــه ــلَ لَ ــونٌ فقي عِفر نعــر ــا تفَ لَم 
ــساِلما   مــا و ــعيب طيب ــادام ش  م
ــا   مــةَ إن ِعيالر ــرم ــت أَحت  حاول

ــك ق  ــا أفُ ــين يوم ــو أن ــاول هيود 
ــا ــالبالِد ورزِقهـ ــرطُ بـ  وإذا أُفَـ
ــةٍ   ــوِن أي رعي ــم الفرع ــا الئ  ي

 

 !من سيُصدِني؟ : وِلم التفَرعن ؟ قالَ    
 وِبكـلِّ أسـباِب التفَـرعن مـدِني    
ــي  ــِة ردِن ــِة للمذَلَّ ِعيالر ــب ح 

 فأصـفع وجههـا فتـودين     .. تأىب  
ــروٍح ــا ِب ــت رِعيتن ــِدِنيهتفَ   تفْ

  تِني    .. هانالـد كمملثِلها ح قليي!! 
 

 

ن نكون من الذين    أا و  عن وأن يقبضنا إليه وهو راضٍ    ، سلمني  ونسأل اهللا أن يأخذ نواصينا إىل اخلري ونواصي أهلنا وعشريتنا وامل          
هدين مي خاصة وأقاريب عامة وااتغفر ألن تغفر يل ولوالدي وأه الكرمي وهوجإىل ن ال حيرمنا لذة النظر  أو، ون الطواغيت   يظيغ

على املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيخاصة واملسلمني عامة وسالم  
 

 عبد العزيزأيب ابن : بقلم الكاتب 
 العيسىماجد بن حممد 

                                                
 .داهللا الرشيد املنية وال الدنية للشيخ عب ٢
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 تركي بن فهيد املطريي


 كـــم مـــن أٍخ يل صـــاٍحل
 ذهـــب الـــذين أحبـــهم

 

ــدا    ــدي حلـ ــه بيـ  بوأتـ
ــ ــرداوبقي ــسيف ف ــل ال  ت مث

 

 .. تركي بن فهيد املطريي 
 ...فواز بن حممد النشمي يف جزيرة العرب و.. مروان و .. أسامة النجدي يف أفغانستان 

رحلت ومازالت األوراق اليت كتبتها عن إخوانك الـشهداء  .. رحلت وملا يزل يف القلب شوق لسك    .. رمحك اهللا يا تركي     
سنكتب عنك اآلن بعد أن كتبت عن إخوانك        .. ها أنت قد امتطيت راحلة يف تلك القافلة         .. وأتأمل   .. يف يدي ، أطالع فيها    

 ... السابقني 
جلست ذات ليلة وقد رقد السمار وبقيت أحرسهم ، وكانت نسمات الفجر الندية تدور يف الفناء ، وإذا بتركي يقترب مث يسلم 

هذا جماهد صنديد وال شك ، قسمات وجهه حتكي معاركاً وأهواالً يشيب هلـا   : فسي  وجيلس ، تأملت يف وجهه ، وقلت يف ن        
 ... الرضيع ، فهلم ألتزود من حديثه 

كان للتو حينها خارجاً من مواجهة حي الفيحاء يف الرياض ، وقد أبلى فيها بالًء حسناً ، يشهد له بذلك وجهه الـذي امـتأل      
 .. رة يف أرض املعركة جبروح صغرية ناجتة عن الشظايا املتطاي

 ... حدثين عن حياتك يا فواز -
كنت ال أعرف عن اجلهاد شيئاً ، ومل أمسع من قبل بشيء امسه عمليات استشهادية ، وكان والدي دائم اإلحلاح علـي ،           : قال  

 أراد اهللا يب فيه خرياً      تركي ، ملاذا ال تذهب لزيارة أقاربك يف الكويت ؟ وكنت أتعلل وأتشاغل عن ذلك ، ويف يومٍ                 : يقول يل   
مسعت من أحد اإلخوة عن اجلهاد واإلعداد ، وكان ذلك قبل غزوات نيويورك وواشنطن حبـوايل سـنة أو أقـل أو أكثـر ،            

 .عم تتحدث ؟ فانطلق يشرح يل ويبين ، ويوضح ويرشد ، وما إن قام من جملسه حىت بدأت أفكر باجلهاد : فاستغربت وسألته 
ة وبعد قراءيت واستفساري عن اجلهاد وطريق اإلعداد بدأت أفكر جدياً بالنفري إىل أرض العزة والفخار ، ولكين مل      يف األيام التالي  

أكن أعرف أحداً يوصلين إىل هناك ، فاتصلت على ذلك األخ الذي حدثين ، وأخربته برغبيت يف الذهاب ، ومل يكن لدي جواز               
 .ون يف جتهيز الراغبني يف النفريملدينة النبوية لكي نقابل أحد اإلخوة الذين يسامهفاستخرجت واحداً ، وذهبت مع ذلك األخ إىل ا

 جـزاه اهللا    -قابلنا األخ ، وحدثت بعض الصعوبات يف البداية ، ومت وضع امسي على قائمة املمنوعني من السفر ، ولكن األخ                     
 . حادٍث حديثامض على بركة اهللا ، فإن ردوك فلكل:  شحذ من مهيت ، وقال يل -خرياً 

وبالفعل انطلقت حىت وصلت احلدود ، وفيها كان قليب يرجتف ويدعو اهللا عز وجل بتيسري أمري ، ويـسر اهللا عـز وجـل ،                
 . وأعماهم عين ، ونفذت من احلدود تاركاً أرض الذكريات إىل أرض األمنيات 

حدى املضافات استقبلنا اإلخوة هناك ، وكنا أربعةً        ملا وصلت باكستان ، مكثت قليالً مث دخلت أفغانستان ، ويف قندهار ويف إ             
تقريباً ، فاستقبلونا حبفاوة بالغة ، وكنت أثناء االستراحة أقرأ لوحات حائطية على اجلدران عن العمليات االستشهادية ، وعـن      
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سـأطلب مـن   :  نفـسي  فضلها وأدلتها ، وعن مناذج من العمليات االستشهادية الناجحة ، فطار قليب شوقاً إليها ، وقلت يف     
 !!ااهدين عملية استشهادية ، وحاالً 

فاستغربنا ، قهوة ومترات يف قندهار ، وسـررنا  !! ومتر ) دلة ( الزبري احلائلي حفظه اهللا ، ومعه : وبعد قليل حضر األخ ااهد      
 . كثرياً وارحتنا ومننا تلك الليلة 

وماهي إال حلظات وإذا ببعض امللثمني يدخلون ويفتشون املكان مث يتكلمون يف            سيأتينا اليوم ضيوف ،     : ويف غٍد قال لنا الزبري      
املخابرة مع إخواٍن هلم ويشعروم بأمن املكان ، وبعد قليل دلفت سيارة إىل املكان ، وترجل منها رجل فارع الطول عليه عمامة 

 ) !! . سالم ياعرب ( بيضاء ، وألقى التحية 
 متحلقني يف جلسة ، أمعنت النظر جيداً يف ذلك القادم ومل أكد - وأحدهم من الشام -قدموا معي كنت وإخويت األربعة الذين 

 !!أصدق عيين ، الشيخ أبو عبد اهللا بنفسه 
فرحنا كثرياً وسلمنا على الشيخ وكان ذلك قبل غزوات أمريكا بستة أشهر تقريباً ، وأصر الشيخ على عمل وليمة لنا يف ذلـك    

واهللا يا شيخ أنا كنت أنظر يف صورك على اإلنترنت وما كنت أتوقـع أين     :  الوليمة كان األخ الشامي يقول       اليوم ، وحنن على   
 نستحق هذا ، حنن إخوة حنن ال: أقابلك يف يوم من األيام ، والشيخ يبتسم ابتسامته اهلادئة ويقول يف تواضٍع كبري من رجٍل كبري 

يا شيخ ، أريدك على انفراد ، فتبـسم  : فقلت للشيخ !! اليوم ، تذكرت طليب اخلطري وملا أراد الشيخ االنصراف ذلك    يف اهللا ،    
  ..- والذي علمت فيما بعد أن أغلب الشباب اجلدد قد طلبوه مثلي -الشيخ وكأنه يعلم بطليب 

على عملية استشهادية  : على ماذا ؟ فقلت: أريد أن أبايعك يا شيخ ، فقال : أبشر ، ودخلت وإياه يف غرفة ، وقلت له : وقال 
 . أبشر ، إن شاء اهللا ، أنت اآلن تذهب مع إخوتك وتأخذون الدورات مث أبشر مبا يسرك : ، فتبسم الشيخ وقال 

الـشيخ  ( يف معسكر الفاروق العتيد ، ويف أحد األيام زارنا الشيخ ومعه ضيوف ) التأسيسي ( فرحت كثرياً ، وبدأت يف دورة     
 وكان فوق سطح املسجد ٣أبو هاجر: فعمل الشباب له استقباالً حافالً ، وكان ممن أتى من القادة      ) عه  سليمان بو غيث ومن م    

اتق اهللا : البيكا ، وألقى الشيخ بو غيث حفظه اهللا كلمة محاسية رائعة ، فقال له الشباب : ويرمي أثناء االستقبال بعروس املعركة 
 . ما أتيت هنا لكي أعود ، فضج املكان بالتكبري : صدورنا بكالمك ، فقال وال تعد إىل بالدك وابق معنا ، فقد أثلجت 

وقد أخـذ األخ    ( وبعد انتهائي من التأسيسي مل أستطيع مقابلة الشيخ فأخذت دورة تصنيع املتفجرات ، مث تتابعت الدورات                   
األيام ويف أحد املعسكرات ، زارنا الـشيخ        ويف يوم من    ) تركي رمحه اهللا الكثري من الدورات اخلاصة كما خيربين أحد اإلخوة            

نا فوقها ونتسامر مع الشيخ ، ءرة ، فصعدنا تبة وأخذنا نطبخ عشاأسامة حفظه اهللا ، وكنت مع رهٍط من اإلخوة ال نتجاوز العش
 ووجدنا وبعد العشاء أخذ الشيخ مذياعه وذهب يستمع األخبار ، وما هي إال حلظات وإذا بالرصاص يزغرد ، فانطلقنا مسرعني     

 -ي وعدين إياه    الشيخ يكرب ويهلل ويرمي فرحاً خبرب عملية استشهادية يف فلسطني ، وملا أراد الشيخ املغادرة ذكرته بالوعد الذ                 
نعـم ،   : هل أوراقك جاهزة ؟ فقلت له       :  فقال يل الشيخ     - غزوات أمريكا قد خرج معظمهم قبل فترة         ووكان اإلخوة منفذ  

معسكر أبو  ( لكي تلتحق بإخوانك الذين سيضربون أمريكا ، فأخذت دورة التنفيذ يف معسكر املطار              خذ دورة التنفيذ    : فقال  
أبو هاجر ، ومحزة الزبري ، وقائـد  : عبيدة البنشريي رمحه اهللا ، والذي تعقد فيه الدورات اخلاصة ، وكان يدرب فيه من القادة         

 ) . سيف العدل : املعسكر 

                                                
 . تقبله اهللا عبدالعزيز املقرن  ٣
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 من الفرحة ذه العملية اليت وعدين ا الشيخ ، وقبل انتهاء دوريت حدث ما يستوجب أن يعجل                  بعد ذلك مل تكد الدنيا تسعين     
 .اإلخوة بعمليتهم يف أمريكا ، وحدثت العملية اهلائلة املباركة ، وفرحت كثرياً وحزنت كثرياً 

ت لرد هذا اهلجوم ، وحتمس الشباب        أتت األخبار باستعداد طاغوت العصر أمريكا لضرب أفغانستان ، واحتدمت االستعداد           مث
كثرياً وقرروا أن يستعينوا باهللا جاعلني هذه األرض مقربةً للغزاة ، وبدأ الغزو ، وشاركت يف املعارك اليت دارت وهللا احلمـد ،                       

عبـد  : قائد ال( وكأيب هاجر النجدي ) طالل عنربي تقبله اهللا    ( وقابلت يف تلك املعارك الكثري من األسود كحيدرة اجلداوي            
وغريهم من اإلخوة الذين شرفين اهللا بالقتال معهم ، وكان أمري           ) علي املعبدي تقبله اهللا     ( وكأيب عبد اهللا املكي     ) العزيز املقرن   

 . سيف العدل : العرب وقتها يف قندهار 
ا مصممني على الدفاع نم ، وكُاخليانات يف صفوف األفغان ، وقرر الطلبة االنسحاب ، واحتدم النقاش بيننا وبينهبعض  حصلت

عن قندهار وصد العدو عنها ، وقد جنحنا يف ذلك كثرياً ، ولكن أتى األمر باالنسحاب ، فرتلنا وقررنا العمل وضرب قواعـد                       
وملا وصلت اجلزيرة مل أكن مرتبطاً بأيب هاجر واإلخوة ، فقد انقطع االتصال بيين وبينـهم ،         ،   العدو اخللفية يف أرض حممد      

 . فعزمت على حتقيق حلمي القدمي بعملية استشهادية 
 أو ثالثة ، وترصدنا على هدف كبري جداً ، وقررنا أن نعمل عليه ، وأثناء عملنا يف هذا املشروع انقطع أحـد     خوانأكان معي   

أيب هاجر ، وبالفعل    ع  مأبشركم ، لقد وجدت اإلخوان      : اإلخوة الذين كانوا معنا ، ورجع إلينا بعد أسبوع مهلالً وهو يقول             
 .  هاجر والتحقت مبجموعات ااهدين اقابلت أب

رمحه اهللا ِمن أوائل من عمل يف اجلزيرة ، وعند مقتله كان قد جتاوز السنتني وهو يعمل ، وقد حدثت له يف                   تركي املطريي   كان  
 كان أهلي قد عزموا على تزوجيي فور عوديت مـن           :أرض اجلزيرة الكثري من البطوالت واملواقف ، منها ما حدثين هو به قائالً              

أفغانستان ، وخطبوا يل فتاةً صاحلة ، وكنا قد وجدنا طريقاً لاللتحاق باإلخوة ، ويف نفس الليلة اليت كان عقد قـراين فيهـا                        
 .خرجت من البيت ومل أعد إليه حىت اآلن 

ذ دورة التنفيذ مرة أخرى يف جزيرة العـرب ، وأيـضاً دورة             وكان رمحه اهللا حريصاً على العلوم العسكرية ، ويسر اهللا له أخ           
عند أيب هاجر ، وقد نال إعجاب اإلخوان وأعجب به أبو هاجر وكان ممن يعتمد عليهم بعد اهللا عز وجـل ،              املهارات امليدانية   

يها ، وكان قبل استشهاده وأيضاً الشهيد أبو أيوب فيصل الدخيل ، وكان رمحه اهللا يدرب اإلخوة يف األمور اليت فتح اهللا عليه ف                 
  .ت، ويسر اهللا له آخر حياته أخذ دورة اإللكترونيااملهارات امليدانية يدرب اإلخوة على 

، وحيدثين أنه سافر معه كثرياً يف بدايات العمـل إىل           فترة طويلة   املرافق الشخصي أليب هاجر     يف فترة من الزمان     كان رمحه اهللا    
 .رمحه اهللا اهلزبر املدين فهد الصاعدي مجيع مناطق اجلزيرة ، وقد كانت له عالقة متينة ب

 بالًء حسناً ، وكان أبلى فيها يف معركة استراحة األمانة ، وكان يتلهف للقيام بعمليات تثخن يف أعداء اهللا ، وقد شارك رمحه اهللا
الطاغوت ، ويف أحد األيـام      ممن خرج يف املقدمة ، وأما مدامهة العيد فكان ممن خرج يف البداية ويسر اهللا له قتل أحد عساكر                    

: كان يتسوق من إحدى املكتبات حبي النسيم بالرياض فعلم الطواغيت مكانه ونصبوا له كميناً من ثالثة أطواق ، ويقول تركي 
 دورية فركب السيارة هو وأخوه ويسر اهللا هلم اخلروج من الطوق األول مث الثاين ، وقد أطلق ٢٠إن عدد الدوريات كان حوايل 

 أمريكا على اإلخوة النار بكثافة ، ولكنه اهللا يسر هلم اخلروج بدون أي إصابات ، مث مرت األيام فعلم هو وبعض اإلخوة      كالب
 ألخينـا  فانطلقوا إىل البيت واشتبكوا معهم ، ويـسر اهللا   - فك اهللا أسره     -أن كالب الطواغيت يف بيت أخيهم خالد الفراج         



 

 

٣٤ ٣٤ 

 بالًء حسن فقاتل    ىادة مث أتت مدامهة الفيحاء فأبل     مث مرت األيام وهو يبحث عن الشه      تركي قتل اثنني من كالب آل سلول ،         
 مع إخوانه وأثخنوا يف العدو

وقد حصلت له مطاردة هو وأحد اإلخوة يف حي النسيم بالرياض يف العام املاضي ، كما شـارك رمحـه اهللا يف صـد جنـود           
 .تل فيها األخ أبو مالك خالد السبيت تقبله اهللالطواغيت يوم مدامهة حي الفيحاء بالرياض واليت ق

ولكن مشاركاته السابقة كلها تضاءلت جبانب تلك الغزوة العظيمة اليت كلّفه القائد العام للمجاهدين يف جزيرة العرب البطـل             
ئد ذلك اجليش الذي مل     الشهيد بإذن اهللا أبو هاجر بقيادا ، أال وهي غزوة سرية القدس ، فقد كان تركي بن فهيد رمحه اهللا قا                    

 ... يزد عدد أفراده عن أربعة ، ولكنهم كما قيل فيهم 
     سائِل الدمام واسـتفِت اخلُـرب 
     جلب عن سرايا القدس ، جيش 

 

     ـرواستمع منها تفاصيل اخلَب 
 !!كله أربعةٌ ، مـاهم بـشر     

 

خوام ، شارك تركي رمحه اهللا أيضاً يف الكمني الذي          وفتح اهللا على اإلخوة بفتح عظيم يف هذه الغزاة ، مث ملا عاد األبطال إىل إ               
 .  أعدته سرية الفلوجة للعسكريني األمريكان على طريق اخلرج

وأذكر أنين قبل عملية اخلرب بأيام زرت اموعة اليت كان األخ تركي رمحه اهللا فيها ، وكان كثري الصمت وقتها ، متحزناً على                       
مابالك هكذا ؟ ال تشارك اإلخوة يف جلـسام ؟          : واجهات اليت شارك فيها ، وكنت أسأله        فوات الشهادة يف العمليات أو امل     

ن اآلن وأنا أطلب الشهادة ، وأمتىن اللحاق بإخواين الذين سبقوين ، فقلت له خرياً ، مث ملا رجعت إىل           ايا أخي يل سنت   : فقال يل   
 .  سيحقق له أمنيته ، ولكن لكل أجٍل كتاب جمموعيت أتانا خرب سرية القدس فتعجبت وغلب على ظين أن اهللا

 ، وذكّره بوعده    ة يف املنام  رأى الشيخ أسام  ) جود يف باكستان    أثناء و ( وكان قد أخربين رمحه اهللا أنه عندما نزل من أفغانستان           
 صـغرية  فالن بن فالن ، فكتب الشيخ امسـه يف ورقـة  : أبشر ، ما امسك ؟ فقال له : له بالعملية االستشهادية ، فقال الشيخ       

 . وأدخلها يف جيبه ، فعبرت له واهللا أعلم بالشهادة 
كان رمحه اهللا ودوداً بشوشاً متواضعاً ، خفيفاً على النفس كرمي السجايا ، وإنين واهللا أتعجب فاملرء إذا أراد أن يكتـب عـن                        

 يتمتعـون   -عمن عرفت منـهم      وأتكلم   -إخوانه الشهداء يكاد يضع نفس العبارات عن كل أخ ، ألن مجيع هؤالء العظماء               
بأخالق عالية جداً ، ولعل من حضر بعض اجلبهات يعرف هذا عن الشهداء حنسبهم واهللا حسيبهم ، وحسبنا من ذلك كلمـة                 
الشيخ اإلمام عبد اهللا عزام عنهم حينما قال أنه جيمعهم سالمة الصدر على املسلمني ، وهذه نصيحة وتذكري إىل نفسي الغافلة ،               

 . اهللا اهللا يف حسن اخللق :  وإىل إخويت
كان تركي رمحه اهللا قد انتقل إىل جمموعة أخرى غري اموعة اليت مع أيب هاجر ، ولكنه يف آخر األيام انتقل إىل جمموعة أيب هـاجر ، ومل              

اىل إذا أراد أمـراً قـضاه ،     يكن هو من خيرج معه يف آخر أيامهما رمحهما اهللا فقد كان مشغوالً بتدريب إخوانه ، ولكن اهللا سبحانه وتع                   
وكانت رؤاه عجيبـةً جـداً ،       . فخرج ذلك اليوم مع اإلخوة ، وقدر اهللا عليهم ما قدر ، واحلمد هللا الذي أظهر للعامل إشراقة وجوههم                    

 - تقبلـهما اهللا     -ي  استعد ستقتل غداً ، ورأى أيضاً عبد اإلله العتييب ومساعد السبيع          : رأيت يف املنام أمي تقول      : يقول  وأذكر منها أنه    
وبعد استشهاده ويف نفس الليلة اليت قُتل فيها رأيته يف املنام هو وأبو هاجر يدخلون علينا يف البيت وهـم يبتـسمون      ،   يقدمانه للصالة م  

  . حنن خبري ونعمة: طيب ، هل أنتم خبري ؟ قالوا : ال ، قلت : ما قتلتم ؟ قالوا : ويضحكون وجلسنا وقلت هلم 
 وال مبدلني إنه مسيـع جميـب   اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبلهم يف الشهداء ، ونسأله أن يلحقنا م غري خزايا وال مفتونني         ونسأل  
 . قريب
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  إىل الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللاإىل الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
  

           اهد تركي املطريي هذه الرسالة إىل أيب هاجر كي يوصلها للشيخ أسامة بن الدن حفظـه اهللا             قبل عملية اخلرب بيوم أرسل ا
 :تعاىل وقد أذن بنشرها يف جملة صوت اجلهاد وهاهو نص الرسالة 

  اهللا  أسامة بن حممد بن الدن حفظه عبد اهللالقائد الشيخ ااهد أيبإىل 
 - : أما بعد، الم عليكم ورمحه اهللا وبركاتهالس

يت هذه وأنت خبري وصحة وعافية من اهللا عز وجل ، وأسأله سبحانه أن يقر عينك وأعني مجيع إخـواين  أسأل اهللا عز وجل أن تصلك رسال    
 .جابة جديردين إن ريب على كل شيء قدير وباإلاملؤمنني ااهدين بنصر عاجل لإلسالم واملسلمني على اليهود والصليبيني واحلكام املرت

 قدماً يف حتريض املسلمني وجتييشهم اة أعداء الدين يف بالد احلرمني والعراق وغريها مـن                وأين أحثك يف ثنايا هذه الرسالة على املضي       
وجل قادم ال حمالة وبأن ما أصابنا من ابـتالءات   ثغور املسلمني وأحثك فيها على الصرب و االحتساب وعلى اليقني اجلازم بأن نصر اهللا عز    

 بأسـره علينـا     قتل كوادرنا و أسرهم ومطاردتنا يف كل شرب على األرض وحتزب العامل           عظيمة من سقوط إمارة اإلسالم يف أفغانستان و       
وجل لنا ليعلم اهللا الذين صدقوا ويعلم الكاذبني ولنا يف           وأعظم من ذلك كله خذالن املسلمني لنا ، كل ذلك متحيص وامتحان من اهللا عز              

 منها  ة سن ة عشر  أميا إيذاء ولبثوا يف مكة ثالث      م وصحبه الكرام يف اهللا     فقد أوذي عليه الصالة والسال     ةوأصحابه أسوة حسن   رسول اهللا   
ثالث سنني حماصرين يف شعب أيب طالب فلم يردهم ذلك عن دينهم طرفة عني مث يف املدينة من حتزب األحزاب علـيهم ولقـد رمتـهم                 

 وكسرت رباعيته وشج رأسـه  السالم يف عرضهأوذي عليه الصالة والعرب قاطبة عن قوس واحدة فلم يردهم ذلك عن دينهم طرفة عني و       
وجل  وجل واهللا ال يضيع أجر العاملني يقول اهللا عز      بأيب هو وأمي فلم يردهم ذلك عن دينهم طرفة عني حىت جاء النصر وظهر أمر اهللا عز                

ِذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلِْزلُـواْ حتـى يقُـولَ         أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَّ         : يف كتابه الكرمي    
 اللِّه قَِريب رصاللِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم الَِّذينولُ وسالر وأقول لك يا أبا عبد اهللا : 

وجـل وأين    حرضتنا على الكفر بالطواغيت وأنظمتهم وعلى بذل نفوسنا يف سـبيل اهللا عـز   جزاك اهللا عين وعن إخواين خري اجلزاء فقد       
أخربك أن البيعة اليت بايعتك عليها يف مضافة النرباس يف قندهار قبل سبتمرب بأربعة أشهر قد نفذت ولقد طلبتين عندما كنت يف اجلبـل يف                        

وافقت ووجهتين لدورة التنفيذ كي أحلق بـإخواين وحـصلت الـضربات    ط عرضت علي التحرك ف.معسكر الفاروق وحتديداً يف دورة م    
وعندما سقطت دولة طالبان عدنا إىل جزيـرة العـرب   ، ، لكن أظن أن الرسالة مل تصل  املباركة فلم أستطع الوصول إليك وأرسلت لك  

وترتيب الصف وحتـريض املـسلمني علـى     للعمل وبذل قصارى جهده جلمع الكلمة ب فقد رتاً هاجر فجزاه اهللا خريوالتقيت باألخ أيب  
ا من ناالنضمام هلذه القافلة وها أنا اآلن أقبل على عملية استشهادية ومعي ثالثة من أسود املسلمني وأسأل اهللا لنا النصر والتمكني وأن ميكن             

ا نوأن يتقبل منا أعمالنا ويـسكن     ى الطريق ،    ، ومناراً هلا عل   نا وقوداً هلذه القافلة املباركة      وأن جيعل دماء  رقاب اليهود والنصارى واملرتدين     
نك ومـن  الدرجة املئة من درجات ااهدين وأن جيعل إخراج املشركني من جزيرة العرب على أيدينا إنه ويل ذلك والقادر عليه وأطلب م     

بنا تقبل منا عند مليك مقتدر ، ر وجل يف جنات ور يف مقعد صدق          لنا بالقبول وموعدنا معكم إن شاء اهللا عز        إخواين ااهدين أن تدعو   
 اللهم وسلم على نبينـا حممـد         هللا رب العاملني وصلِّ    نك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعونا أن احلمد             إ

 .عة من التنفيذ سا٢٤صباح اجلمعة قبل  ،أسامة النجدي، تركي بن فهيد الشالحي املطريي:ابنكم ااهد،  وعلى آله وصحبه أمجعني
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احلمد هللا الذي من على عباده املـؤمنني بـاألمن           
الَِّذين آمنـواْ ولَـم     :واألمان يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل     

 يلِْبسواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَـِئك لَهم اَألمن وهم مهتـدونَ        
، وأجنـز وعـده ،    عبده  أال إله إال اهللا وحده نصر  وأشهد

وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، وأشهد أن حممـداً           
وعلى " نصرت بالرعب مسرية شهر:"  القائل هرسولوعبده 

لَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم اآله وصحبه 
         ا اللّـهنبـسقَـالُواْ حانـاً وِإمي مهادفَز مهوشفَاخ   ـمِنعو 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تـسليماً         الْوِكيلُ
 -:مزيداً ، أما بعد 

فإنه ملا أعلن الطاغوت األبله عبد اهللا بن عبد العزيز عـن            
لم بأن   فمىت ع   ، سلموا أنفسهم  للمطلوبني بأن ي   جعل أمانٍ 

الطاغوت يأمن على نفسه فكيف يؤمن غريه فهو مل يـأمن      
س إليه وهم إخوانه وهو ال يستطيع أن يأمن         من أقرب النا  

يف أكله وشربه وقيامه وقعوده حىت النوم ال ينام إال مبهدئات 
 نومه ، وأما املطلوبون فزعاً يفومع ذلك هو من أشد الناس      

فلن يسلموا أنفسهم لشدة ماهم فيه من طيب عيشٍِ ونعيم          
ون م هؤالء ااهد  قلٍب ويغمرهم الفرح والسرور فلن يسلِّ     

 : ألمور منها  بإذن اهللاأنفسهم
أن طريقهم الذي ساروا عليه ليس عندهم فيه شك         : أوالً  

وال ريب فيما يعتقدون صحته ألن معهم األدلة من الكتاب      
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُـره لَّكُـم        :والسنة قال تعاىل  

       عو لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْرى أَن تسعـواْ    وِحبى أَن تس

 وقـال   شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمـونَ         
قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم       :تعاىل

 مَيذِْهب غَيظَ قُلُوِبِهوَ علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر        :وقال تعاىل 

 ِمن قالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ يو
            ـمهـٍد وـن يةَ عيطُواْ الِْجزعى يتح ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُـونَ ِفتنـةٌ       :  وقال تعاىل  رونَصاِغ
ء  وأم قاموا لتطهري ما دنسه هؤال      ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه   

  ديانـةِ   صاحبِ ن كلَّ الطواغيت يف جزيرة العرب حيث إ     
  جاءوا به إىل هذه اجلزيرة اليت أوصى رسول اهللا           باطلِة

أخرجوا املشركني  : " من كل كافر فقال    تطهريها ب عند موته 
رواه البخاري ومسلم من حديث ابن      " من جزيرة العرب    

 أن النيب عباس ، وكما جاء عند مسلم من حديث عمر      
 ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العـرب       : " قال

وكما جاء يف مسند اإلمام أمحد من "حىت ال أدع إال مسلما 
 قال يف    أن رسول اهللا      اجلراح    بن حديث أيب عبيدة  

فمن هذه  " ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان     : " آخر حياته 
النصوص الصحيحة الصرحية وغريها انطلـق ااهـدون        
ليطبقوا هذه النصوص على أرض الواقع ومل ينظروا إىل من          

ألنه ال قول ألحٍد مقابل النصوص ، قال  ؛  خالفهم يف ذلك    
ها ن سٍة عند سن  ال قول ألحدٍ   :عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا       

  . اهللا رسولُ
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وى إىل  اهدين يأوون إىل ركٍن شديٍد كمـا أ       أن ا : ثانياً
لقي يف النـار  ذلك الرسلُ وأتباعهم ، أوى إليه إبراهيم ملا أُ        

وأوى إليه موسى كما قال ) حسبنا اهللا ونعم الوكيل: (فقال
لَ أَصحاب موسـى ِإنـا      فَلَما تراءى الْجمعاِن قَا   :تعاىل

 وأوى إليه   كَلَّا ِإنَّ مِعي ربي سيهِدينِ     قَالَ  لَمدركُونَ
   نا حممدنبي        فحفظه اهللا من مكر أعدائه كما قال تعاىل  :

             أَو لُـوكقْتي أَو ـوكثِْبتواْ ِليكَفَـر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يو
وملا  نَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماِكِرين     يخِرجوك ويمكُرو 

لـو أن   : قال له صاحبه يف الغار أبو بكـر الـصديق     
ما ظَنك يا أبـا     : " أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا فقال     

رواه البخاري ، وهاهم ااهدون     " بكر باثنني اُهللا ثالثُهما     
ل بنـصرهم   فَّكَأحد سوى اهللا فقد ت    باليوم ال يستنصرون    

ى عنهم اجلميع إال من رحم اهللا فهو الذي         وتأييدهم ملا ختلَّ  
ولَقَد  : فقال  على نفسه النصر لعباده تكرماً وتفضالً      بكت

  ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس  َونورنـصالْم ملَه مهِإن 
    َوناِلبالْغ ما لَهنندِإنَّ جو  وقال :     ـانلَيا عقكَانَ حو

 ِمِننيؤالْم رصنوقال:     ِإنَّ اللَّـه هرنـصن يم نَّ اللَّهرنصلَيو
ِزيزع لَقَِوي.  

 ال شك بأنكم أيها احلكام اخلونة لكم كيد ومكـر           :ثالثاً  
كما قال تعاىل   عظيم :   اارا كُبكْروا مكَرمووقال:  ِإنو

 كْرالُ   كَانَ مالِْجب هولَ ِمنزِلت مه اجلهـاد ال     أهـلَ   ولكن 
برد الكيد لَفَّكَيلتفتون إليه وال يلقون له باالً ؛ ألن اهللا قد ت 

اسِتكْبارا ِفي الْأَرِض ومكْر    : واملكر على صاحبه قال تعاىل    
ويمكُرونَ :لوقاالسيِئ ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلهِ      

  اِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميووقال:ادونَ كَيِكيدي مهِإن 
  ادكَي أَِكيدو     اديور مِهلْهأَم ِل الْكَاِفِرينهفَم   وأنـه 

  كيد ظُمهللا قد  اكم فإن   كم وجندِ كم يف نفوس أوليائ   مهما ع
بييكون قال تعاىل    بأنه من أضعف ما       ن:    ْـوانآم الَّـِذين

يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفـي سـِبيِل           
الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَـانَ         

 التوبـةَ فنحن نناشدكم أيها احلكام وأعـوانكم        ضِعيفًا

 مناصـرةَ  باهللا و   بالطاغوت واإلميانَ  الكفرإىل اهللا و   والعودةَ
 دينه يف صغري  شرعه وإقامةَ أعدائه وحتكيمأولياء اهللا ومعاداةَ

فواهللا ما    عن املنكر  وف والنهي  باملعر مراألمور وكبريها واأل  
هل لكـم  ، خرة ال ملا هو خري لكم يف الدنيا واآل    ندعوكم إ 

تتبعوا إذاً ما عليكم إال أن      ؟  بالفالح والرشد وبقاء ملككم     
قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم      : قال تعاىل   اًحممد

 .ما قَد سلَف وِإنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ اَألوِلِني
 أن قوتكم قائمةٌ على جندكم ، والـسحرة الـذين           :رابعاً

هدين ، وجنود الـصليب     تستعينون م يف البحث عن اا     
الذين شاركوكم وصرمت صفاً معهم ضد أولياء اهللا ، وهذه          

 فيما أخرجـه  كل قوتكم ، فأما جندكم فقد قال النيب         
إن طالـت    :"مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة        

شكت أن ترى قوماً يغـدون يف سـخط اهللا          بك مدة أو  
ـ   :" ويف لفظٍ " ويروحون يف لعنة اهللا      ضب اهللا  يغدون يف غ

صنفان من أهل النـار مل  :"وجاء "ويروحون يف سخط اهللا    
 وأن هـذا الـصنف       ،  عن أيب هريرة   روامها مسلم " أرمها

د ذا الوعيد معهم سياطٌ كأذناب البقر فانظر هـذا          عوتاملُ
    ـمه نظلماً فكيف مبن يقاتل م الوعيد فيمن يضرب الناس

ومن يقْتـلْ   :تعاىلمن خري الناس وهم ااهدون وقد قال        
مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيـِه      

 وعن ابن عمـر رضـي اهللا        ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما    
لن يزال املؤمن يف فسحٍة مـن        :"قال النيب   : عنهما قال 

إن من ورطات :( قال ابن عمر "دينه مامل يصب دماً حراماً 
األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام            

روامها البخاري ، ويف الصحيحني من حـديث        ) بغري حله 
سباب املـسلم   :" قال  أن النيب    عبد اهللا بن مسعود     

 واعلموا أن  ،وغري ذلك من النصوص" وقتاله كفر فسوق ،
ا تستعينون به من السحرة فقـد       اهللا لكم باملرصاد ، وأما م     

ـ ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ أَتـى  : قال تعاىل  ا مـا   ، وأم
ولَو قَـاتلَكُم   : تستعينون به من النصارى فقد قال تعاىل      

 الَِّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يِجدونَ وِليا ولَا نـِصريا          
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اسـتحوذَ  : لشيطان وقد قال تعاىل   كم حزب ل  وأنتم كلُ 
علَيِهم الشيطَانُ فَأَنساهم ِذكْر اللَِّه أُولَِئك ِحزب الشيطَاِن أَلَا 

 وأن قوتكم كلها قوةٌ     ِإنَّ ِحزب الشيطَاِن هم الْخاِسرونَ    
أرضيةٌ ليست مساويةً وااهدون يستمدون قوم ممن بيده        

وِللَِّه جنـود   :ت واألرض كما قال تعاىل      جنود السماوا 
وقد أخـرب   حِكيما السماواِت والْأَرِض وكَانَ اللَّه عِليما    

أَنَّ الْقُوةَ  : له وحده ال شريك له قال تعاىل       تعاىل أن القوةَ  
 وقد أمر اهللا عز وجـل  ِللِّه جِميعاً وأَنَّ اللّه شِديد الْعذَابِ     

منني باالسـتعانة ضـدكم بالـصرب والتقـوى         عباده املؤ 
 .وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا:فقال

قد ى اهللا عباده املؤمنني من أن خيافوا من ويلكم    : خامساً
وبطشكم وأن ذلك ال يوهن عباد اهللا مبا هم فيه من جهاد            

 الشيطَانُ يخوف أَوِلياءه فَالَ ِإنما ذَِلكُم:عدوهم قال تعاىل 
ِمِننيؤم مافُوِن ِإن كُنتخو مافُوهخترمحن لا  قال الشيخ عبد

فـال ختـافوا   : أي: عند هذه اآليـة    -رمحه اهللا -السعدي  
ال ، فإن نواصـيهم بيـد اهللا     ،  أولياء الشيطان ، املشركني

ر أوليـاءه   الذي ينـص  ،  بل خافوا اهللا  .يتصرفون إال بقدره  
وجـوب  ،  ويف هذه اآلية  . اخلائفني إياه املستجيبني لدعوته   

فعلى قـدر   . وأنه من لوازم اإلميان   ،  اخلوف من اهللا وحده   
مـا  : واخلوف احملمـود  . يكون خوفه من اهللا   ،  إميان العبد 

:  قال ابن كثري رمحـه اهللا         اهـ.حجز العبد عن حمارم اهللا    
 شـدٍة   ا بأٍس وذوو  اوأي خيوفكم أولياءه ويومهكم أم ذو     

فإذا سولَ لكم فأومهكم فتوكلوا علي واجلؤوا إيلَّ ، فأنـا           
 كم عليهم كما قال تعاىل    كافيكم وناصر :    اللَّـه سأَلَـي

          ِلِل اللَّـهضن يموِنِه وِمن د ِبالَِّذين كفُونوخيو هدبِبكَاٍف ع
دون به ااهدين مـن     ا ما د  وأمهـ  .ا فَما لَه ِمن هادٍ   

القتل والبطش فهو غاية أمانيهم أن يقتلوا يف سبيل اهللا وهو           
والذي نفسي بيده لوددت :"الذي متناه سيد البشر كما قال 

أن أُقتل يف سبيل اهللا مث أُحيا مث أُقتل مث أُحيا مث أُقتل مث أُحيا               
رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ، وهذا هـو  " مث أُقتل  

يا أَيها الَِّذين َآمنوا    : وز العظيم الذي ذكره اهللا يف قوله      الف

 تؤِمنونَ  هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم         
        أَنفُِسكُمو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتوِلِه وسرِباللَِّه و

  لَّكُم ريخ ونَ     ذَِلكُملَمعت مِإن كُنت      كُمـوبذُن لَكُم ِفرغي 
ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبـةً    

     ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنِفي ج     ـاهونِحبى ترأُخو
 وهم يتمنون أن     الْمؤِمِنني نصر من اللَِّه وفَتح قَِريب وبشرِ     

يلحقوا بإخوام الذين سبقوهم يف هذا الطريـق كمـا أن    
إخوام الذين سبقوهم يستبشرون بقدوم إخوام إلـيهم        

فَِرِحني ِبما آتـاهم اللّـه ِمـن فَـضِلِه          : كما قال تعاىل  
ِفِهم أَالَّ خـوف    ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلْ      

فـإن  :  قال ابن القيم رمحـه اهللا        علَيِهم والَ هم يحزنونَ   
الطاعة حصن اهللا األعظم  الذي من دخله كان من اآلمنني           
من عقوبة الدنيا واآلخرة ، ومن خرج عنه أحاطـت بـه            

فمن أطاع اهللا انقلبت املخاوف      املخاوف من كل جانب ،    
 ، فال جتـد  عصاه انقلبت مآمنه خماوفاًيف حقه أماناً ، ومن      

 العاصي إال وقلبه كأنه بني جناحي طائر ، إن حركت الريح
جاء الطلب ، وإن مسع وقع قـدم خـاف أن       : الباب قال   

  صيحٍة عليه ، وكلَّ    يكون نذيراً بالعطب ، حيسب أن كلَّ      
مكروه قاصداً إليه ، فمن خاف اهللا ، آمنه من كل شيء ،             

 اهـ. ، أخافه من كل شيءومن مل خيف اهللا
 أن ااهدين يؤمنون مبا قدره اهللا عليهم ، ويعلمون     :سادساً

هم مل  ا أصام مل يكن ليخطئهم وما أخطأ      علم اليقني أن م   
يكن ليصيبهم ، وأما أنتم وقوتكم فلن تستطيعوا أن تصيبوا          

ره اهللا عليه كما قال النيب أحداً بشيء مل يقد البن عباس 
أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لـن        واعلم  " :

هللا لك ولو اجتمعوا علـى أن       ينفعوك إال بشيء قد كتبه ا     
 إال بشيء قد كتبه اهللا عليـك        يضروك بشيء لن يضروك   

  وج فعت األقالموكما قال جل وعـال    " ت الصحف   فَّر :
         َِّإل لَا ِفي أَنفُِسكُمِض وٍة ِفي الْأَرِصيبِمن م ابا أَصا ِفـي   م

         ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهربِل أَن نن قَباٍب مِكت    مث إن ، 
ااهدين وعباد اهللا الصاحلني موعودون باألمن والتمكني يف    
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وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمـنكُم وعِملُـوا      :األرض قال تعاىل  
أَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْ

قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من         
       ن كَفَـرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعب

فكل من قـام باإلميـان       قُونبعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاسِ    
  لـه وفـتح ، والعمل الصاحل مكَّنه اُهللا من البالد والعبـاد   

مشارق  لـه   وحصل  ،  ها األرض ومغارب األمـن  التـام   ،
والتمكني كمـا   هذا من آيات اهللا العجيبة الباهرة     و،   التام 
ـ   :قال تعاىل ي ونِريد أَن نمن علَى الَِّذين استـضِعفُوا ِف

  أَِئم ملَهعجنِض والْأَر  اِرِثنيالْو ملَهعجنةً و    ملَه كِّنمنو
ِفي الْأَرِض ونِري ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما ِمنهم ما كَانوا         

فسبحانَ من بيده األمر ، ما شاء كان ، وما مل            يحذَرون
 اتقاه من كل هم فرجاً ، ومنمل يكن ، الذي جيعل ملن   يشأ  

 .كِل ضيٍق خمرجاً ، سبحانه كل يوٍم هو يف شأن
ما يف السجون   ف ؟ مىت علم عنكم أنكم أهلُ أماٍن        : سابعاً

 ألسيادكم من أهل الصليب ِلما رأوا        مشرقةٌ إمنا هو صورةٌ  
منكم من الغدر واخليانة وتنفيذ ما يأمرونكم بـه ، وهـل      

يع أكثر من مخسة عشر ألف       بتروِ هناك أعظم من أن قمتم    
بيٍت من بيوت املسلمني بسبب أخذ واحٍد أو أكثر من هذا           

فها أنتم تأتون إىل البيوت وتدامهوا ولـيس هلـا            البيت
جمرد دقائق  : عندكم حرمة ، ورمبا قلتم ملن أردمت استدعاءه         

وسترجع إىل أهلك مث تصبح هذه الدقائق كأيام الدجال يوم 
فتشات وجوهكم يف اخليانة أنـتم وزبـانيتكم ،         كسنة  

فكيف يكون لكم أمانٌ وقد خنتم اَهللا ورسولَه من قبل قال           
وِإن يِريدواْ ِخيانتك فَقَد خانواْ اللّه ِمن قَبلُ فَأَمكَن         : تعاىل

   ِكيمح ِليمع اللّهو مهِمن        ورضي اهللا عن عاصم بن ثابـت 
لكم العهد وامليثاق إن نزلتم  :شركون وملن معها قال له امللَم

ا أنا فال أنزل    أم: إلينا أال نقتل منكم رجالً ، فقال عاصم         
ورضـي اهللا عـن     . رواه البخاري ومسلم     )يف ذمة كافر    

كعب بن مالك يف قصة ختلفه عن غزوة تبوك حينما هجره           
النيب شي بسوق املدينةفبينا أنا أم":ه قال كعب  وأصحاب 

اط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة     إذا نبطي من أنب   
من يدل على كعب بن مالـك ؟ فطفـق النـاس      : يقول  

يشريون له ، حىت إذا جاءين دفع إيلَّ كتاباً من مِلِك غَسان            
فإنه قد بلغين أن صاِحبك قد جفاك ، ومل بعد أما  :فإذا فيه   

فالْحق بنـا نواِسـك     جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة ،        
فتيممت ا التنـور    من البالء   وهذا أيضاً   : فقلت ملا قرأا  .

 فيا أهل اجلهاد اثبتوا      ،  رواه البخاري ومسلم   "فسجرته ا 
   اهللاُ على طريقكم الذي من     كم عليـه وال    لَّ به عليكم فـد

تنظروا إىل هذا األمان الذي ظاهره الرمحة وباطنه من قبله           
 ١٣/٥ فهذا يوم األربعـاء   ؟ن املزعوم األموأين ا ،  العذاب  

البيوت ومبالحقـة ااهـدين وبقتـل    بعض قاموا مبدامهة   
مل ميِض على هذا األمان سوى      مث من الغد قتل آخر      أحدهم  

 أمل يعطوا األمان شهراً كامالً    . غدروا فيه وخانوا  ف أيام   سبعة
ا لتفتووال ت.  ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني احلذر  فاحلذر ؟

والـدعوة يف تـسليم     لعلم  من ينتسب ل    بعض ملا ينادي به  
 اليت تالقوا عند    بالتعذيب واإلهانة وا   حيس أنفسكم فإم مل  

 من هؤالء كـان     وأيضا بعض  . يف سجوم  هؤالء الزبانية 
النصراين ويناشد ااهدين على تسليمه     ) بول(يتباكى على   

  ،اهدين    تل أربعةٌ  على قتله ، أما ملا قُ      نَِزوحمـن  -من ا
ضمنهم عبد العزيز املقرن نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء          

ـ ا قُ ملَ -وأن يرفع هلم املنازل     مل حيزنـوا علـيهم ومل       واتل
 بل بعـضهم فـرح       ، يستنكروا قتل هذه النفوس ااهدة    

     ما خيزي  اُهللاة أبقىبقتلهم فرحاً شديداً لكن وهللا احلمد واملن 
أغلـى  يف سـبيل اهللا       املوت م من طائفةٍ  هاملنافقني ويسوؤ 

كمـا  .أمانيها وستقاتل حىت ينصرها اهللا أو تفىن عن أخرها    
 من أميت على احلق      ال تزال طائفةٌ   "جاء يف احلديث املتواتر     

 ال ينظرون إىل إرجـاف      " تعاىل يقاتلون حىت يظهرهم اهللاُ   
 يِريدونَ:املرجفني وال إىل قوة وعداوة الكافرين قال تعاىل       

     لَوو هورن ِتمِإالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو اِهِهماللِّه ِبأَفْو ورواْ نطِْفؤأَن ي
 هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديـِن        كَِره الْكَاِفرونَ   

هل فيا أ الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ



 

 

٤٠ ٤٠ 

م فال تسلموها    منك كم واشتراها الرب  قد بعتم نفوس  جلهادا
 . نقيل وال نستقيلال: إال له وقولوا

 هاجر و   على قَتِل أيب   نَِزاهدين وح ا يا من أحب  : ختاماً
وأن رقعـة   ،   بأحـد    علم أن دين اهللا ليس متعلقاً     انه  اإخو

 مبناصـرة   م ، فقُ  تسعت إال بعد موت النيب       ما ا  اإلسالم
ساعدم لكي تنال أجر ااهدين إذا      اهدين وإيوائهم وم  ا

 زهق م ، لكي تنال أجر ااهد فإنه من ج  مل تستطع اللحا  
 فقد غـزا قـال      غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً يف أهله       

 والَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه        :تعاىل
 ونصرواْ أُولَـِئك هم الْمؤِمنونَ حقا لَّهـم       والَِّذين آوواْ 

  كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم فتحـوا هلـم    وا هلم التربعات    وا امجع
هم بالعدة والعتاد ، عليكم بالـدعاء هلـم         وبيوتكم وجهز 

والدعاء على أعدائهم ، اصدقوا مع اهللا يف مناصرم وخذوا      
ن أاغيت نـسأل اهللا     حذركم لكي تسلموا من هؤالء الطو     

ذا رأيـتم جنـود     حيفظَكم وااهدين من كيـدهم ، و إ       
جيـب  فإنـه  الطاغوت قد حاصروا ااهدين أو طاردوهم      

، جـاء يف    عليكم نصرم حىت لو ذهبت يف ذلك النفوس         
 عن النيب   مسند اإلمام أمحد من حديث سهل بن سعد         

 أس من ا      :" قالجلـسد ،  املؤمن من أهل اإلميان مبرتلة الر
 ".يألَم املؤمن ألهِل اإلمياِن كما يألَم اجلسد ِلما يف الرأس

وأما ما ينادي به األرعن سفر بن عبد الـرمحن احلـوايل            
بتسليم ااهدين واملطلوبني أنفسهم فيقال له كما قال النيب         

":       إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستِح
رواه البخاري ،كيف تنـادي بتـسليم       " فاصنع ما شئت    

هؤالء ألنفسهم ؟ مث يسلموا ملن ؟ إىل هؤالء الطواغيـت         
اخلونة أهل الغدر واملكيدة ؟ ، كيف تريـد مـن هـؤالء         
املطلوبني أن يتركوا جهاد الكفار واملرتدين لتطهري اجلزيرة        
منهم ، إن هذا من عالمة اخلذالن لك وهذا مـن عمـل             

 عبد اهللا بن أيب بن سلول يف غزوة أُحد املنافقني الذي قام به
 قال ملـا    حيث رجع بثلث اجليش ، عن زيد بن ثابت          

:  إىل أُحد رجع ناس من أصحابه قالت فرقةٌ خرج النيب  
فَما لَكُـم ِفـي   ال نقتلهم فرتلت : نقتلهم ، وقالت فرقةٌ    

إا تنفي  :"  وقال النيب    الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللّه أَركَسهم   
متفق عليه ، وهـذا  " الرجال كما تنفي النار خبثَ احلديد      

األمر ليس بعيداًً عنك فما أشبه الليلة بالبارحـة ، فلمـا            
سحب ااهدون البساط من حتتك وانكشف عورك للناس        
سعيت بتسليم الفقعسي والعمري ، فأين األمان هلـؤالء؟         

 ، قبل سنوات    وأي حكم يتحاكمون إليه لو كنت تعقل ؟       
كنت تقوم بدور عظيم يف إنكار املنكرات والدعوة إىل اهللا          
واليوم أصبحت ذنباً هلؤالء الطواغيت وأنت تعرف عداوم     

:(  أليب مسعود البـدري    لإلسالم وأهِله ، قال حذيفة      
اعلم أن الضاللةَ حق الضاللة أن تعِرف ما كنـت تنِكـر            

، ) ون فإن دين اهللا واحد    وتنِكر ما كنت تعِرف وإياك والتلَ     
لو كنت صادقا يف اإلصالح لنصرت أهل اإلصالح وهـم          
ااهدون عموماً وااهدون يف اجلزيرة خصوصا ألا أوىل        
البالد تطهرياً ، ولطالبت بإخراج هؤالء املسجونني ظلمـاً         

ربنا اهللا ، وأنت    : وعدواناً ال جلرمية ارتكبوها إال أم قالوا        
صبحت اليوم جتادل عن هؤالء الطواغيـت       تعرف ذلك وأ  

  وهـذا مـن      والَ تكُن لِّلْخآِئِنني خِصيما   : قال تعاىل   
ضاللك بعد ما كنت تعرف احلق يف هؤالء الطواغيـت ،           

ما ضل قوم بعد هدٍى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل    " قال  
ـ    : مث تال قوله تعاىل    لْ هلًا بدِإلَّا ج لَك وهبرا ضم  مقَـو م

رواه أمحد والترمذي وصححه من حديث أيب       " خِصمونَ
 . أمامة 

 أن  وعالونسأل املوىل جلَّنعوذ باهللا من احلور بعد الكور ، 
ومرافقة نبيه يف اجلنة ، ينفد  ونعيماً ال ،   مياناً ال يرتد  يرزقنا إ 

، اللهم إنا نعوذ بك من جهِد الـبالء ، ودرِك           جنة اخللد   
وصلى اهللا وسلم اء ، وسوِء القضاء ، ومشاتة األعداء ،        الشق

على نبينا حممد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليماً         
 .       كثريا 

 



 

 

٤١ ٤١ 

 

 وقفة أمام بوابة اد
 

  إبراهيم بن محمد الصالح :شعر الشيخ
      

 أال قف ببـاب اـد بـاب املـصاعب         
ــا  ــصر دينن ــى ن ــات و إصــرار عل  ثب

ــان   ــرن ك ــدكم أمق ــا جله  اهللا عون
  وعـدت لنــا بالثــأر مـن كــل كــافر  
ــاً  ــاء مفزع ــأركم ج ــأخر ث ــم يت   فل

   "ينبـع " سقيتم مجـوع الكفـر يف أرض      
ــل ديننــ  ــن أج ــدمتم األرواح م  او ق
ــا   ــصدق رجاهل ــال ب ــشهد أفع  وت
ــني   ــة أع ــألرض طرف ــدوا ل  ومل خيل
ــطوركم ــبالد س ــرق ال ــتم ويف ش   كتب
ــا  ــصينام مت دكهـ ــن حتـ  ومل تغـ

ــارى ال ــصاروا أس ــاقهم ف ــك وث   يف
 وغــادرمت امليــدان بعــد بطولــة    
 عجبنــا لكــم ســرمت بــرغم جيوشــهم 
ــال غــرو إن اهللا ناصــر حزبــه      ف
ــي   ــف منتط ــا كي ــد علمتن ــرن ق  أمق

ــت  ــان حلل ــتبكيك أوط ــساحها  س  ب
ــداً ــاًفعــشت محي ــرأس ثابت    شــامخ ال

ــا    ــاد نزاهل ــاح اجله ــل يف س  تواص
ــصاً  ــشهادة خمل ــو ال ــذي يرج   وإن ال

 ها منــاه حيــاة ال مــنغص بعــد   
 فلــيس يــاب املنايــا وخطفهــا    
 فإن عـاش كـان العـز ميـدان عيـشه          

 

ــب   ــنريي الغياه ــانوا م ــي األىل ك  وح
 و لو غيبوا يف الـسجن أو يف الـسباسب          
ــب  ــت النوائ ــل املرجــو وق  هــو األم
 و تطهريهــا مــن رجــسهم بالقواضــب 
ــذوائب  ــع ال ــهم مجي ــه من ــشيب ل   ت
 كؤوس الردى و القهر من كـل جانـب         

ــداث حبــ  ــشهد أج ــب لت  سن املناق
 فــال املــال يثنــيهم و زيــف املناصــب 

 جـل املتاعـب    ا مـن    ومل يسألوا أجـراً   
ــداًجهــاداً ــشوائب  بعي ــع ال   عــن مجي

 بأيــدي شــباب صــادق العــزم ثاقــب 
 ولـو ســار فيــه كـل وغــد وخائــب   
ــسواكب  ــدموع ال ــا بال ــيبكون فيه  س
 وما حشدوا مـن كـل طـاغ وناعـب          
ــب   ــها واملناك ــشوا يف عرض ــو جي  ول

 لعليــاء وســط املــصاعب ذرى العــز وا
 تذود ـا عـن كـل شـيخ وكاعـب           

ــهيداً ــب ومــت ش ــرك الكتائ ــد ت   بع
 وتسقي مجوع الكفـر كـأس املـصائب        
ــب    ــو املثال ــرمحن عف ــن ال ــاه م  من
 وعيش مع الـصحب الكـرام األطايـب        
 وليس عـن احلـرب الـضروس بغائـب         
 وإن مات قد أجـرى دمـوع النـوادب        
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     املقاصد اخلاصة املقاصد اخلاصة––مقاصد اجلهاد مقاصد اجلهاد   


 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أجمعني، أما بعد
فقد تقدم يف األعداد السابقة احلديث عن املقاصد اليت يشرع اجلهاد ألجلها، وذلك يف األعداد من اخلامس إىل التاسع                    

كة بإذن اهللا، ختلَّلها ثالثة مقاالت عن أحكام االستئذان يف اجلهاد، واملقاصد اليت تقدم احلديث عنها هي عشر من هذه الَّة املبار
 .املقاصد العامة للجهاد، أي اليت تستنفر اجليوش وخترج السرايا ألجلها

ني السابقة أن تلك تقـوم  أما املقاصد اخلاصة فهي اليت خيرج ألجلها العبد وحده، ويلتحق بااهدين، فالفرق بينها وب             
 .احلروب ألجلها، أما هذه فيخرج الرجل إىل اجلهاد للحصول عليها دون أن تستقل بكوا سببا يف قيام املعارك

واملقاصد اخلاصة اليت تكون دافعا وحمرضا على اجلهاد املتعين، وخيرج الرجل ألجلها وينطلق يف طلبها حني ال يتعـين،         
 ملا جعل اهللا يف اجلهاد من الفوائد واِحلكم واملصاحل الدنيوية والدينية، فهو ذروة سنام الدين، وبه يـدفع كيـد                     كثريةٌ ال حتصر،  

الكائدين، وفيه من الكرامات العظيمة واآليات اليت تزيد اإلميان وتدفع الكفر والنفاق، وتزرع العزة ومتحو آثار الذلَّـة، مـا ال         
 .حيصل بغريه أبدا
اد رفقة الصاحلني ومصاحبة األخيار، فمن خري من باذيل نفوسهم هللا، الذين يخافون يف اهللا حني ال يخاف أحد، فمن أر

، فما جيد   ويؤذَون يف اهللا حني ال يؤذى أحد، ويصربون على املشاق واملكاره اليت ما اضطروا إليها إالَّ امتثال أمر اهللا وتقربا إليه                    
 خريا منهم، وإذا كانت الرفقة الصاحلة تعني على اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فأي رفيق خري                 من يريد الرفيق الصاحل   

 .ممن يعني على اجلهاد، لقلَّة املعني عليه واملساعد، مع مكانته العظيمة، ووجوبه املتحتم يف هذا الزمان
مني من النكبات واملصائب واحلرب عليهم يف دينهم ودنياهم، وآمله         ومن أراد شفاء الصدر وذهاب الغيظ مما يرى كل يوٍم باملسل          

قَاِتلُوهم يعـذِّبهم اللّـه ِبأَيـِديكُم       : انتهاك أعراض املسلمات، واستباحة الديار واألموال، وإراقة الدماء، فليس له شفاء دون قوله تعاىل             
    وردِف صشيو ِهملَيع كُمرنصيو ِزِهمخيو    ِمِننيؤٍم مقَو       اءشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو   ما يكون فـيمناآلية، وهذا إن 

 .يف قلبه حياةٌ وموضع يأمل للمسلمني ويهتم ألمرهم
 ِحلمه، وأعان العلـيم علـى   ومن أعظم املقاصد اليت أقضت مضاجع العاشقني، وأتعبت ركائب ااهدين، وفارق احلليم عندها     

الصرب يف طلبها علمه، الشهادة يف سبيل اهللا، اليت يتمناها من غلب توكُّله خماوفَه، وأدحض يقينه أحابيل شيطاِنِه، وهي وال ريـب أعظـم           
كما يف الـصحيحني مـن      "  لقاءه من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا            "درجات الشوق إىل اهللا وحمبة لقائه، و      

 .حديث عائشة رضي اهللا عنها
وقد دلَّ على هذا املقصد كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أما اآلثار عن الصحابة والسلف الصاحلني يف ذلك فهـي    

 .فوق احلصر بكثٍري، وسنذكر مجلةً من األدلَّة الدالَّة على هذا املقصد العظيم
فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتـلْ      :  عز وجل يف حمكم الترتيل     فقال اهللا  

لواجب أن يكون كلُّ مؤمٍن كذلك، وبيـع الـدنيا   ، فأمر من يبيع دنياه بآخرته بالقتال، واملفروض ا       أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما     
 .باآلخرة أعظم ما يكون بالقتل يف سبيل اهللا، وما جاء من النصوص يف جنس هذا املعىن كلُّه دالٌّ على هذا املقصد

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد الشيخ:  كتبه 



 

 

٤٣ ٤٣ 

  يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ    ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ         : وقال سبحانه  
                 ،عليه يف العقد، وذلك بعد أن ذكر املعىن السابق من بيع النفس هللا عز وجل اآلية، فجعل القتل يف سبيل اهللا غايةً للبيع، ونص

 .وهو بيع الدنيا باآلخرة
 عنـان   رجل ممسك:من خري معاش الناس هلم    : "ريرة كما يف صحيح مسلم من حديث أيب ه        وقال أشرف اخللق     

احلديث، وهذا احلديث من " ه يبتغي القتل واملوت مظان، كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه ،ه يف سبيل اهللا يطري على متنه      فرِس
 ينوي هـذه النيـة   أصرح النصوص الصحيحة يف هذا املقصد واعتباره واألمر به شرعا، بل هو دليل صريح على علو مكانة من    

 .ويطلب هذا املطلب
أي : وقريب منه يف الداللة حديث عبد اهللا بن عمرو يف مسند اإلمام أمحد، أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 

لب ، ومن طلب أن يهراق دمه مل يزد على أن طلب أفضل مراتب اجلهاد، وط"من عقر جواده وأُهريق دمه: "اجلهاد أفضل؟ قال
أفضل مراتب اجلهاد الذي هو ذروة سنام الدين ال ميكن أن يكون حمرما ال جيوز، بل ال يكون إالَّ قربةً من أعظم القربـات إىل                      

 .اهللا
لوددت : "قال وأرضاه، أن رسول اهللا  ومن األدلَّة الظاهرة على ذلك، ما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة  

الروايات ثالثًا ويف بعضها أربعا، فقد متنى        وذَكَر القتل يف بعض     " ، مث أغزو فأُقتل، مثَّ أغزو فأقتل      أن أغزو يف سبيل اهللا فأُقتل     
 .القتل يف سبيل اهللا، وما كان ليتمناه وهو مفسدةٌ وخسارةٌ ومناقضةٌ للمقصود من خلق اإلنسان وعمارته األرض رسول اهللا 

 الشهادة من صحيحه، وأخرج فيه أيضا حديث أنس بن مالك يف ذكر             وقد أخرج البخاري هذا احلديث يف باب متين        
، ووجه الداللة منه على اللفظ األول "ما يسرهم أم عندنا: "، أو قال"ما يسرنا أم عندنا": قصة أهل مؤتة، وفيه قال النيب 

 ن فيهم زيد بن حارثة حب رسول اهللا         فرح مبا أصام وهو الشهادة، وذكر أنَّ بقاءهم عنده ال يسره مع أ             ظاهر، فالنيب   
، وعبد اهللا بن رواحـة      "واهللا ما أدري بأيهما أُسر بفتح خيرب أم بقدوم جعفر         : " وفيهم جعفر بن أيب طالب الذي قال فيه         

وهو من خيار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما سره استشهادهم إالَّ ملا للشهادة من فضٍل يعـدل هـذه األمـور          
 .العظيمة، وهذا دليل على متين الشهادة وطلبها، وهو على املعىن الثاين ظاهر أيضا كما يف احلديث اآليت

 يسرها أا ترجـع  ،ما من نفس متوت هلا عند اهللا خري: "قال أن رسول اهللا  ففي الصحيحني من حديث أنس بن مالٍك      
ومتين الشهيد بعـد    ،  " ملا يرى من فضل الشهادة     ،فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل يف الدنيا       ؛ إال الشهيد  ،إىل الدنيا وال أن هلا الدنيا وما فيها       

استشهاده أن يعود إىل الدنيا ليقتل يف سبيل اهللا، فيه أنهم يتمنون القتل لفضل القتل وحده ال رد الوصول إىل النعـيم عنـد اهللا، ألـم      
على هذا أنهم يف املكان الذي ال يراد الرتوح منه واالنتقال منه طرفة عٍني، لعظيم النعـيم             موجودون يف النعيم حقيقةً وقت متنيهم، بل زاد         

 .فيه، ومع ذلك يغلب عليهم فضل الشهادة حىت يتمنون الدنيا ألجله، وليس أحد من أهل اجلنة يتمىن الرجوع غريهم كما يف احلديث
وتصديقه  داء عندما يرون الفضل بأعينهم، هو من متام يقينه          ذلك يف حياته مرارا، كما يتمناه الشه       ومتين النيب    

أخرجـاه يف  " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثريا: " خبرب اهللا، ومن سعة علمه الذي علمه اهللا، كما يف قوله    
  .الصحيحني من حديث عدٍد من الصحابة

اجلهاد يف سبيله والصرب على ذلك والثبات يف طريقه، وأن خيتم لنا بالـشهادة يف سـبيله   نسأل اهللا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، و 
 .مقبلني غري مدبرين، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

 



 

 

٤٤ ٤٤ 

       : :الشيخ األسريالشيخ األسري  ٤
   أسره أسره اهللا اهللافكفك  الرمحنالرمحنعبد عبد عمر عمر 

  

 يف أيدي األمريكان ، شيخ اجلماعة اإلسالمية الذي ثبت على احلق هو الشيخ املصري عمر عبد الرمحن األسري      
 .رغم السجن واآلالم ، والغربة واألذى ، ورغم ضعف اجلسد وكرب السن وختاذل اإلخوان 

 ..ر دينه حني عميت بصائر املبصرين كان الشيخ منذ بداياته مثاالً للعامل العامل املعرض عن الدنيا ، بصرياً بأم

يستدعى ما كان  كثرياً، و م١٩٦٤ابة مبساجد وزارة األوقاف قبل خترجه من كلية أصول الدين بدءاً من العام               اخلط توىل
،  ، مث أعيد ولكن إىل عمل إداري ال حيتك فيه باجلماهري           م١٩٦٩، بل أحيل لالستيداع عام       للتحقيق من قبل األجهزة األمنية    

 .  نه ال جتوز صالة اجلنازة على مجال عبد الناصر م بعد إفتائه بأ١٩٧٠مث اعتقل يف أكتوبر عام 

،  مترير قانون جديد لألحوال الشخصية مينع تعدد الزوجـات        ) السادات( أرادت زوجة الرئيس السابق      ١٩٧٤عام  ويف  
شيخ واحـداً مـن هـؤالء    ال، ووقف الغيورون ضد هذا القانون املخالف لشرع اهللا، وكان    ومينع الطالق إال على يد القاضي     

  .الغيورين

م ملا ١٩٨٠، ولكنه قطع إعارته وعاد ملصر يف عام  مث سافر الشيخ إىل أرض احلرمني يف إعارة إلحدى اجلامعات السعودية
 .  أرادوا التضييق عليه ومنعه من الدعوة واخلطابة

لتا القضيتني ، وقد برئ يف ك     يف مصر، وسجن الشيخ وقدم للمحاكمة مرتني كما أسلفنا         ١٩٨١مث جاءت أحداث عام     
ذق أيها اجلسد الفاين     : "، وكان كثرياً ما يردد أثناء تعذيبه         ، لكنه تلقاه بصرب املؤمن وثبات الواثق       بعد ما ذاق التعذيب ألواناً    

كنت أقـول    : "؟ كان جييب يف غري خوف وال تردد          وحني كان يسأله بعض زبانية التعذيب ماذا كنت تقول باخلارج          " ذق
وال زالت كلماته القوية يف مرافعته أمام حمكمة أمن الدولة ماثلة يف أذهان من عاصروها من مثـل قولـه                     " مراًاحلق ولو كان    

، واحلكومة ال متنعك     ، اهللا مينعك من احلكومة     حق اهللا ألزم من حق رئيس اجلمهورية      :  أيها القاضي املستشار   : "خماطباً قاضيه 
، وال ميكن حبال أن أسكت واإلسالم حيارب يف كل مكان، أو أن أهدأ   وأموت يف سبيلهإنين مسلم أحيا لديين: "وقوله "من اهللا 

 ، كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُجي يغشاه موج ِمن فَوِقِه موج ِمن فَوِقـِه سـحاب  وأمواج الشرك والضاللة تتالطم وتغمر كل اجتاه    
؛ فهي شهادة يف سبيل  ، وال أحزن حني حيكم علي بالقتل دام وال أفرح بالعفو أو الرباءةأنا ال يرهبين السجن وال اإلع ": وقوله 

 : ، وعندئذ أقول أيضاً فزت ورب الكعبة:  اهللا وعندئذ أقول

كان يف اهللا مصرعي جنٍبولست أبايل حني أقتل مسلماً       على أي  



 

 

٤٥ ٤٥ 

، وفقدانـها للـشرعية بـسبب        املخالفة لشرع اهللا تعاىل    كما كان موقف الشيخ واضحاً يف مرافعته من أنظمة احلكم         
، فكانوا يتدخلون ليقولوا  ، حىت كان حماموه يشفقون عليه من أن تتخذ أقواله تلك دليل إدانة ضده امتناعها عن تطبيق شرع اهللا

 . ملسلمني، وإمنا بصفته واحداً من علماء ا إنه ال يقول هذا الكالم بصفته متهماً يف القضية: للمحكمة 

وإذا كانت مواقفه يف وجه الظلم والظاملني قد اتسمت بـهذا القدر الذي أشرنا إليه من القوة والصالبة، فإن مواقفه مع                    
،  إخوانه وتالميذه كانت تتسم حبنو الوالد، وحرص األستاذ واملعلم على حمبيه ومريديه، فكان دائم املواساة هلم والتسرية عنهم                  

، شديد احلزن والتأثر ملا آلت إليه أحوال األمة من ضعف وذلـة،    اإلسالم واملسلمني حامالً هم- يزال    وال -ما كان الشيخ    ك
 : حىت إنه استمع إبان حماكمته يف قضية اغتيال السادات إىل الشباب وهم ينشدون

 ملكنا هذه الدنيا القرونا     وأخضعها جدود خالدونا
 : فلما بلغوا قول الشاعر

  املاضي فإين     أتوق لذلك املاضي حنيناترى هل يرجع
، رأوه يبكي  ، ورأوه يبكي وهو الذي حتمل كل صنوف التعذيب فلم ختنه عرباته فوجئوا بدموع الشيخ تنهال على حليته  

 . حنيناً وشوقاً د تعب يف حتصيله األجداد فأضاعه األحفاد

، مستعيناً على ذلك بـأنواع       األمثلة يف الصرب والثبات   ويف فترة سجنه اليت استمرت ثالث سنوات ضرب الشيخ أروع           
، حىت إن بعض إخوانه كانوا يتعبون  ، وقد كان يداوم على قيام الليل جبزء كامل كل ليلة الطاعات من الصيام والقيام وغري ذلك

 وهـم شـباب يف   ، ، هذا وهو يومها كهل مصاب بعدة أمـراض    ، بل كان البعض يتهرب من الصالة خلفه        من متابعتهم له  
 .  العشرينيات من أعمارهم

، حىت عاد الشيخ مرة أخرى ملمارسة دوره يف الـدعوة   م١٩٨٤وما إن من اهللا عليه باخلروج من السجن يف أواخر عام   
ينة والصدع باحلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحاول الطغاة إغراءه فعرضوا عليه أن يولوه اخلطابة يف مسجد كبري مبد                  

، وقد فهم الشيخ ذلك فـرفض ذلـك          ، وكان هدفهم من ذلك حتجيمه وعدم توسيع نطاق دعوته          الفيوم اليت كان يقيم فيها    
 .  العرض مفضالً أن يكون داعية حراً جيوب البالد صادعاً باحلق متحمالً يف سبيل ذلك أي مشقة وابتالء

وبدأت مرحلة جديدة كانت سياسة النظـام فيهـا         م  ١٩٨٦ عاماللواء زكي بدر وزارة الداخلية يف       الطاغوت  مث توىل   
واستمر الشيخ   ،   ، كما كان يكرر ذلك الوزير اهلالك عليه من اهللا ما يستحقه            االعتقاالت املتكررة والضرب يف سويداء القلب     

 اخلروج من إطار مدينة     ، مث فُرض عليه حصار ظامل منع مبقتضاه من         يف دعوته متحمالً ما يلقاه يف ذلك من التضييق واالعتقال         
، كما كان يسجل بعـض   ، ولكن ذلك مل مينعه من مواصلة دعوته فكان يتحرك داعياً إىل اهللا يف تلك املنطقة الفيوم وما حوهلا 

، ويقوم من أجل ذلك بـأنواع مـن          ، بل كان أحياناً خياطر خبرق هذا احلصار        األشرطة ويرسلها إلخوانه يف املناطق األخرى     
، كأن يترك زيه األزهري إىل أحد إخوانه يلبسه حىت يظن رجال األمن أنـه                اليت يتخوف من القيام بـها املبصرون     املغامرات  

، وما عسى أن يكون يف طريقه  ، مث يتحمل خماطر السفر واالنتقال ، مث خيرج هو يف لباس آخر وسط جمموعة من الشباب الشيخ
 .  من الدوريات ونقاط التفتيش األمنية



 

 

٤٦ ٤٦ 

ضوا عليه اإلقامة اجلربية فمنعوه من اخلروج من منـزله إال إىل املسجد القريب للصالة مأموماً فيه، مث منعوا ذلـك          مث فر 
، وقد كانا يف مقتبل العمر ال يزيد عمر أكربمها عن  ، ويف تلك الفترة أرسل أكرب ولدين له إىل ساحة اجلهاد يف أفغانستان            أيضاً

 . وحاجة األسرة إليهما إذ كان بقية أوالده ال يزالون أطفاالً صغاراً، هذا مع حاجته  ستة عشر عاماً

،  مث مسح له باخلروج من مصر، فخرج مهـاجراً يف سـبيل اهللا            
أمريكا فاراً  ، إىل أن استقر به املقام يف         مكمالً مسريته يف الدعوة واجلهاد    

بدينه ، ولكن أعداء اهللا تآمروا عليه ودسوا له عميالً سـجل للـشيخ              
مكاملات توصل األمريكيون بواسطتها إىل حبس الشيخ واالدعاء عليـه          
بالتخطيط لعمليات جهادية يف أمريكا ومع أن هذا األمر شرف عظـيم            
وواجب عزيز لوثبت عن الشيخ ولكن كان من املتوقع والواجب أخـذ            
احليطة واحلذر فيه حبيث ينجح ويتم ويؤدي إىل املطلوب دون أن يعتقل            

فذون ، ولكن الواقع أن ذلك مل حيدث وإمنـا اخترعـت            الشيخ أو املن  
القضية من أساسها ليبقى الشيخ يف السجن منذ حنو عشر سنوات بعد أن   
حكم عليه من قبل قاٍض يهودي جمرم بالسجن مدى احلياة استناداً لقانون 

علومات امل، وقد كانت آخر      قدمي مل يطبق منذ احلرب األهلية األمريكية      
، وهو   ن تنقطع أخباره أنه ال يزال يف احلبس االنفرادي        عن الشيخ قبل أ   
، وتدهورت  أنه فقد اإلحساس بأناملهجاء ، كما  ، الذي يعاين من أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم وغري ذلك الشيخ الضرير

وجوده مستضعفاً بينهم   و  ومل متنع الشيخ سطوة هؤالء ارمني ،        ، تعرض للضرب واإلهانة أكثر من مرة     وحالته الصحية كثرياً    
ولذلك فإنه ملا ذكر املدعي العام األمريكي أن مـن   أن يصدع باحلق الذي يلزمه به دينه وكونه رجالً من محلة العلم الشريف ،       

 على وأنه قال تعليقاً ز يف الصومال ،ـإنه قد قُِتل اليوم اثنان من قوات املارين: جرائم الشيخ أنه أبدى سروراً ملا قيل له ذات مرة 
وأنا أخطأت ،لكن هل يف حق       هذه جرمية حقاً ،   : ( فإن الشيخ علق يف مرافعته على هذا االام قائالً           ،)  حسناً : (هذا اخلرب   

ز ـجيب على الصوماليني أن يستأصلوا املارين: ألنه كان جيب علي أن أقول  بل أخطأت يف حق الصوماليني ؛ كال ، ز ؟ـاملارين
هذا ما يأمرين الدين أن أقولـه       ، ودم األمريكي ليس أفضل من دم الصومايل       ألم قتلوا اآلالف منهم ،     اً ، وأن يقتلوهم مجيع   ،

 ، وقد أوصى الشيخ بوصية عظيمة أرسلها من سجنه خنتم مبقتطفات منها هذه الصفحات من                )وإن خالف السياسة األمريكية     
 العلماء الصرب والثبات واالعتزاز بالدين واجلرأة يف قول احلـق وحتمـل          درسة يعلم علٍَم جليل من أعالم اجلهاد والدعوة عاش م       
 : األذى يف سبيل اهللا ، يقول الشيخ يف وصيته 

 -:اله ااحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن و (

 .. أيها املسلمون يف مجيع أحناء العامل  ..أيها األخوة األجالء   

ألمريكية رأت يف سجين ووجودي يف قبضتها الفرصة الساحنة فهي تغتنمها أشد اغتنام لتمريغ عزة املسلم يف إن احلكومة ا  
ليس احلصار املادي فحسب ، إم حياصرونين حصارا معنوياً         .. التراب والنيل من عزة املسلم وكرامته ، فهم لذلك حياصرونين           

فال أمسع أخبارا من الداخل أو اخلارج ، وهـم حياصـرونين يف   .. و واملسجل أيضا ، حيث مينعون عين املترجم والقارئ والرادي 













 



 

 

٤٧ ٤٧ 

ولوال .. السجن االنفرادي فيمنع أحد يتكلم العربية أن يأيت إيل فأظل طول اليوم والشهر والسنة ال أكلم أحدا وال يكلمين أحد       
ليال وارا ملا ) كامريا ( احلصار أم يسلطون علي وكذلك من أنواع   .. تالوة القرآن ملسين كثري من األمراض النفسية والعقلية         

بل خيصصون مراقبة مستمرة علي من الضباط .. يف ذلك من كشف العورة عند الغسل وعند قضاء احلاجة ، وال يكتفون بذلك   
ي وينظرون يف   فهم يفتشونين تفتيشا ذاتيا فأخلع مالبسي كما ولدتين أم        .. ، ويستغلون فقد بصري يف حتقيق مآرم اخلسيسة         

وعلى أي شيء يفتشون ؟؟ على املخدرات أو املتفجرات وحنو ذلك وحيدث ذلك قبل كل زيـارة                 .. عوريت من القبل والدبر     
 وال حمالة هـم  -إم إن قتلوين  .. أيها األخوة   .. وبعدها وهذا يسيء إيل وجيعلين أود أن تنشق األرض وال يفعلون معي ذلك              

 ابعثوا جبثيت إىل أهلي لكن ال تنسوا دمي وال تضيعوه بل اثأروا يل منهم أشد الثأر وأعنفه وتذكروا أخاً فشيعوا جنازيت و-فاعلوه 
.. تلك بعض كلمات أقوهلا هي وصييت لكم ؛ سدد اهللا خطاكم وبـارك عملكـم                .. لكم قال كلمة احلق وقتل يف سبيل اهللا         

 ).عمر عبد الرمحن / والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  أخوكم .  .رعاكم اهللا ، مكن اهللا لكم.. حفظكم اهللا .. محاكم اهللا 

 

 

 ، وهو سبحانه صاحب احلق يف أن يضع السلعة اليت اشتراها حيث شاء لقد بعتم أنفسكم هللا ورضيتم باجلنة مثناً هلا " 
، وإن شـاء رزقكـم       سجن، فإن شاء ابتالكم بال     ؛ ألنـها بالبيع خرجت عن ملككم      ، وما عليكم إال التسليم والرضا     

 .أهـ"، وليس لكم أن تشترطوا فتقولوا نريد شهادة وال نريد سجناً  الشهادة

، وأكشف الزيـف     ، وأرد الشبه والضالالت    إنين مطالب أمام عقيديت وأمام ضمريي أن أدفع الظلم واجلربوت         " 
 ".  ملك، وإن كلفين ذلك حيايت وما أ ، وأفضح الظاملني على أعني الناس واالحنراف

ويفىن كـل    ودم احلضارة واملدنية ،    ونقول ستتالشى أمريكا ،     يريد املدعي العام أن نعبد أمريكا من دون اهللا ،          "
  ."شيء يف هذه احلياة فال ينبغي أن يعبد إال اهللا وال يستعان إال به فال إله غريه وال رب سواه 

 ولـيس هـذا كـالم مجاعـة      اليـات املتحـدة كـافرة ،    ليست مجاعة اجلهاد املزعومة فقط هي اليت تعترب الو         "
فألف مليون مسلم يف أحناء العامل اإلسالمي جيمعون علـى أن الواليـات              ، بل هو كالم األمة اإلسالمية بأسرها ،        وحدها

 خيالف  ال  والبنتاجون كافر ،    ، والبيت األبيض كافر  ،  الكوجنرس كافر    كافرة بكل أنظمتها ومؤسساا ،     ..  املتحدة كافرة 
وهكـذا   هكذا يقول املسلمون ،... أو من كان ذيالً لذلك الذيل        ...يف كفر الواليات املتحدة إال من كان ذيالً ألمريكا          

 .)  مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة: ( يذكر اإلسالم يف كتابه اخلالد 

 بـل الواجـب أسـلمة     ونرفض رفـضاً تامـاً أن يـؤمرك اإلسـالم ،      الم ، يريد املدعي العام أن يؤمرك اإلس     " 
 رب السجن أحب إيل مما يدعونين : ( ونقول  وإال لك السجن مدى احلياة ، ويريد املدعي العام أن نذل ألمريكا ، أمريكا ، 

  . " اهللاا فمرحباً بالسجن ما دام فيه رض )يهإل

 
 


 



 

 

٤٨ ٤٨ 

  على ورود عد ة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجاه الجهاد هذه الزاوية وضعت بناء
 النفع ، وقد اقترح علينا بعـض    والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل        

خوة وضع مثل هذه الزاوية وهاهي بين يديكم في هذا العدد ولعل اهللا ييسر لنا متابعة إخوتنـا                  اإل
 . تعالى القراء عبر البريد بإذن اهللا

v 
 ] ا               نسرنستنشق مـن    قبال الظامئ على املاء البارد    إونفرح عند خروج كل عدد من جملة صوت اجلهاد ونقبل على قراء

 . الصابرة احملتسبةةاملؤمنة الكرامة الذي مل نعرفه قبل هذه الثل خالهلا عطر
بفريضة اجلهـاد   يتعلق   لشباب اجلزيرة فيمارشاداًإزمن اهلزمية وهي ليست فقط  صوت احلق يف ن صوت اجلهاد هي حقاً  إ

هل أ عشرات ومئات من الشباب ليسوا من نَّإ بل واهللا –ىل وألاعدادها  أ كما ذكر ذلك يف      –رض احلرمني   أووجوبه على   
       ا وقد استفادوا منها وبا ويدعون ألصحاا وينشروا ويتابعواجلزيرة يقرؤوزالـت   أمور الشرعية و من األنت هلم كثرياًي

 من الشبهات وبعثت فيهم مهة جديدة وعزمية على نصرة احلق واجلهاد يف زمن اهلزمية يف زمن الذل واهلوان الذي عنهم كثرياً
 ىل طريـق مـسدود     إ خياملـشا  وصلهم هؤالء أخ عن دورهم املطلوب و    ياملشا  تقاعس فيه العلماء و    يف وقتٍ  مةصاب األ أ
  ...تركوهم  وخذلوهمو

 مث  والًأهله  أو سالم يقتضي الرباءة  من الشرك     ن دين اإل  أليهم فعلمونا   إفجلسنا  )  سالممن حيمل هم اإل    (لقد قالوا لنا يوماً   
  ..  مث جهادهم  ثالثاًمنابذم العداوة ثانياً

 دلـة  والـرباهني فحـدثونا عـن         قـاموا علـى ذلـك األ      أو التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد       ن هذا هو  إلنا  ا  قالو
سـالم مـستهدف  مـن الـداخل       ن اإل إ وكرروا علينا كثرياً   … )حداث  دورنا يف زمحة األ   ( وعن  )  التربية اجلهادية ( 

يف اليهود والنصارى  ومن الداخل من العلمانيني واملرتـدين والرافـضة             من اخلارج من الغرب الصلييب املتمثل     ..واخلارج
 … كم مسعنا من خطب رنانة وحماضرات منمقة وكالم محاسي          …وجناهد لنصرة الدين   ن نعمل أب  ننا جي إو …واملبتدعة

 وقالوا لنا باحلرف   ) .. حتمية املواجهة  (ىل  إمث خلصوا   )  سالمساليبهم يف حرب اإل   أ( وعن  )  عداوة الكفار  (عن   خربوناأ
من مل يقاتل عن  معمل لتخريج املقاتلني ..ىل معملإل سالمي اليوم يتحون العامل اإل إ( : سلوب حتريضي واضح    أالواحد يف   

 (لننـال   )  صناعة املـوت  ( ال محل السالح و   إمامنا  أفلم يعد    )…ن يقاتل أال  إمامه  أنه مل يعد    نه يقاتل أل  إعقيدة ودين ف  
ي كانوا حيرضوننا   يناصرونا بالكالم الذ   وأنا سيحملون السالح معنا     خين مشا أوظننا  ..  حدثونا عنها  اليت)  الشهادة الكربى 



 

 

٤٩ ٤٩ 

 لينـا إووجهوا كل سـهامهم      ..خ انقلبوا علينا  ين هؤالء املشا  أحدث هو    لكن ما …قل يلتزموا الصمت    على األ  و؛ أ به  
 ...وطلعوا علينا يف القنوات يهامجوننا كما كانوا يفعلون مع العلمانيني والرافضة 

صبح كثري منهم أو صبحوا يتنكرون حىت للثوابت الشرعيةأ عن املواجهة وحتميتها تغريت مواقفهم ويءوبعدما علمونا كل ش
ي وسيلة بدليل منازعته لنا يف الواضحات أيقاف اجلهاد بإال إليس له هم ( كما قال الشهيد عبد العزيز املقرن يف آخر مقال له 

   ].نوره ولو كره الكافرون فواههم واهللا متمأيريدون ليطفؤوا نور اهللا ب) البينات احملكمات
v 

 أحسن اهللا عزاء األمة اإلسالمية باستشهاد القائد أيب     : ليس عندي إال كلمات مبعثرة خرجت من قلب مهموم ولكن أقول            
 .. وهنيئا هلم الشهادة بإذن اهللا - رمحهم اهللا -هاجر ومن معه 

  "نصر احلقيقي هو الثبات على املبدأ تذكروا إخواين أن ال: " رمحه اهللا -كما قال الشيخ عبد اهللا عزام 
 نيـل شـهادة   : قلـت   ،  الشهادة  : قالوا  

ــىت    ــه الف ــا يالقي ــه موت ــرم ب  أك
ــوب بر  ــت القلـ ــوإذا تعلقـ   اـ

 

ــا يف اهللا أعظــم مطلــب     وبلوغه
 علـى الـنيب     بالذكر يلهج والـصالة   

 فلسوف يغدو املوت أعظـم موكـب      

 

واألخبار واألعداد اجلديدة ال تنسوين من       شتراك ويتم تزويده بالروابط   االدية ملن يريد    ي  وأقترح عليكم أن تعملوا قائمة بر     
  .. الدعاء
v 

  :ما بعدأ،  نبياء واملرسلنيشرف األأاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 
يف جنات  ياهم مع خري اخللق حممد     إا و  ملسريم ومجعن  كماالًإسكنهم فسيح جناته وجعل طريقنا      أا و ءنرحم اهللا شهدا   : والًأ

 .نه ويل ذلك والقادر عليهإاخللد 
هر للمؤمنني احلقيقـة يف  ظعمال تأ تقومون به من ما طريق احلق خطاكم وشكر اهللا لكم    عانكم وسدد على  أ وفقكم اهللا و   :ًثانيا

 .وقت غابت فيه عن الظهور 
ن قليب واهللا معلق أنتم على احلق ظاهرين وأنين معكم طاملا أعاهدكم باهللا أربية وحلق بركب ااهدين يف اجلزيرة العأن أود أ :ثالثاً

عاهـدكم  أال من رحم اهللا ولكين      إن الثقة قد انعدمت     أكثروا و  عداء ااهدين قد  أعداء اهللا و  أن  أعلم واهللا   أين  إو باجلهاد وأهله 
  . حاق بااهدينلرشادي لإرجو من اهللا مث منكم  أين معكم ولست مع غريكمأباهللا 
v 

 ااهدين إىل اإلخوة يف اهللا
 ..أبعث لكم رساليت هذه عرب طريق اإلنترنت 

 ...لسلكته وما توانيت ...  يف األرض أسلكه إليكماً أعلم طريق- له إال هوإواهللا الذي ال  -ألين لو كنت 
 سوى ليتين معكم فأفوز فوزاً عظيماًواهللا أين أحترق ال أعرف ماذا أقول وماذا أخط ُّ

إهلي  و أدعو اهللا أن يشرفين بقتال أعدائه ....هنيئاً لكم شرف اجلهاد  ....هنيئاً لكم شرف اجلهاد  ....هنيئاً لكم شرف اجلهاد 
  . احلفيظ أن حيفظكمدعوة خالصة إىل املوىل.. .وأخرياً  ال حترمين من الشهادة يف سبيلك



 

 

٥٠ ٥٠ 

v 
 :خوة رسالة فيها بعض الوصايا وفيها هذه القصيدة اجلميلة واليت نذكر منها هذه األبيات أرسل أحد اإل

 

وصـمودا  وا الـشباب بعـزةٍ    حي  
 ـم إبدؤوا اجلهاد على اجلزيـرة      
  بـه  اًقاموا على الطـاغوت كفـار     

 ن مبـن حـوى    ؤوفإذا بنا متـافج   
ــواىن  ــا ت ــال وريب م ــاك   عزمن

  مـن أمـيت لـن تـنحين        فعصابة
 وما ضرهم خذالن مـن صـرفتهم      

 تركوا أمور الـذل والـدنيا ملـن       
 وسـعوا إىل دار اجلنـان وحورهــا  
 قاموا بنحـر الكفـر يف أوطاننـا       

ــات إل  ــأله الثب ــويتواهللا أس  خ
 ج

  ـ كفـروا بنــد دوا املعبــودا وح 
 لرموز عـز مـا رضـوه رقـودا        
ــشودا  ــوه ح ــه  ليواجه  وحبزب

  بـدلوه صـدودا     عظيمـاً  علماً
ــي نبيف ــد ب ــا ق ــصودان  ن املق

 ترقـى للفتـوح صـعودا      و أبداً
ــودا  ــوم ونق ــم وبي  أوالده

  معـدودا  عشقوا احلياة وزخرفـاً   
 ولكل رزق يف اجلنـان وجـودا      

  وشـرودا  فغدا الصليب مـشتتاً   
ــودا  ــدوا املعب ــادهم ليوح  جبه

 

 ردود ومراسالت
نترنت للشيخ هذه حماضرة سبق وأن انتشرت يف اال ورسالتك وصلت ومت ترتيل املادة اليت ذكرت:  أبو دجانة من أرض احلجاز

وأما بالنسبة ملوضوعك العالج بالعسل والكتاب الذي أرفقته فقد وصال ونشكرك على            " لن نستكني   : " يوسف العيريي باسم    
 ..هذا التواصل الطيب وحياك اهللا معنا 

ت وجزيت عليها خرياً ، وبالنسبة ملا سألت عنه فيما      نصائحك ووصاياك وصل   ) : ابن اجلراح األزدي  ( أبو عبد الرمحن البتار     
 .يتعلق بالعفو الذي عرضه أحد املرتدين ففي هذا العدد إشارة إليه يف عدة مقاالت 

مقترحاتك طيبة ويف حملها إال أننا نود تنبيهك وإخوتنا القراء إىل أن احلرب سجال بيننا وبني العدو ينال :  أبو دجانة القحطاين
 .  وِتلْك األيام نداِولُها بين الناِس نال منه فيوم نساء ويوم نسر منا ون

 أردت وال تنس أن تكثـر مـن          طلبك الذي ذكرت أوصل موعة من ااهدين علَّ اهللا أن يكتب لك ما             :األخ الصاعدي   
 .الدعاء

 نعتذر عن عدم الرد على الربيد لك وللقراء األفاضل ألن يف ذلك صعوبة علينا وسنكتفي بنـشر الـردود            :أبوعبداهللا الشرقي   
 .يعة يف الَّة واملعسكر وإن يسر اهللا لنا يف املستقبل لعلنا نتمكن من ذلك وطلبك حققناه لك يف هذا العدد السر

 نشكر لك سعيك الطيب الذي ذكرته لنا يف توزيعك للمجلة واألفالم واألشرطة اليت تصدر عـن ااهـدين                   :األخ املقدسي   
 على إخوانك السرور ونسأل اهللا أن يوفقك إىل مزيد من العمل يف خدمة ستمرار يف ذلك واعلم أن رسالتك أدخلتوندعوك لال

 .اجلهاد وااهدين 
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ات واهللا يرعاك وحيميك من كل سوء  رسائلك ونصائحك طيبة ونرجو منك التواصل معنا يف الرأي واملقترح:الزبري الشامي  أبو
 .ومكروه 

 .ار شاكرين لك ومقدرين ن مثينة ، وهي يف عني االعتبجاهدي املقترحات اليت ذكرا ووصاياك للم:سيف النصر 
 . شكراً ملقترحاتك وسالمك وصل :أبوحمسن الدوعين 

 .نشكر لك تواصلك معنا ، ونشكر الشاعر أشرف عمران على مشاعره الطيبة جتاه ااهدين  : األخ أبوصاحل الشمري
لى توفريها للقـراء    لسابقة فهي موجودة على األنترنت وحنن حنرص ع        بالنسبة ألعداد الة ا    :األخ خادم ااهدين أبو الوليد      

ر روابـط    من األخوة أيضاً أن جيتهدوا يف إنزاهلا يف أكثر من موقع حبيث إذا ضربت روابط معينة أو حجبت تتوف                   ولكننا نرجو 
 .رنت فبإمكانك مراجعتها خوة أن ااهدين يف اجلزائر يضعون الة يف موقعهم على األنتأخرى وكما أخربنا بعض اإل

 . مقترحاتك مثينة جداً وحرصك يف حمله ونرحب بتواصل أكثر  :أبو جماهد اجلهين 
 .قصيدتك يف رثاء أيب هاجر معربة ، ولعلك تراها يف املعسكر إن شاء اهللا  : أبومتيم اخليب

وما ذكرته يف الرسالة أُرسل للمختص بـه        دقة  الرسالة اليت أرسلتها مهمة ونريد منك احلرص أكثر على ال         :  ابن الغافقي    األخ
  .وعسى أن تراه مطبقاً على أرض الواقع

نشكر لكم تواصلكم ، ونعتذر عن ذكر الرد هنا لضيق املقام ، ولكن رسائلكم              : وة الذين وصلت رسائلهم ومشاركام    األخ
 .لقتال يف سبيل اهللا تعاىل شجع النفوس على ااعركم تشرح الصدور وتيف عني االعتبار ، ومقترحاتكم تصل إىل أهلها ، ومش

 

 
 

 واألمةُ الكـربى غـدت ألعوبـةً      
 هي مثلُ قوٍم يف األمـور مكانـةً       

ــا  ــدهاعظماؤه ــات تبي  واحلادث
 والقدس، ويح القدِس ِديس عفافُها    
 بغداد يـا دار اخلالفـِة وحيـكِ       
 ما بالُ من باألمِس خانوا دينـهم       

 لةٌأعلى الـشعوِب قـساور صـيا      
ــا  ــق يل دار أيفُء لِظلّهـ  مل يبـ

 أنا طـائر قـد الح يل      .. يا أميت   
ــةً  أأُعــاب إن صــارحتكم حبقيق
        ـهى أنعـدكُـلِّ زنـديٍق وي ِمن 
ــا  ــونٌ لن ــأم ع ــاهرونَ ب  يتظ
 جيش النصارى مده اجتاح الـدنا     

 

 ــام ــسيس واحلاخ ــا الق  ــهو  يل
 سيانَ إن قعـدوا وإن هـم قـاموا        

  هياكــلٌ وِعظــامفــوق العــروِش
ــِن اجلهــاِد صــيامواملــسلمونَ ع 
        ـامته طُغـسما بـالُ طهـرِك دن 
 عمن أغار علـى ِحمـاِك تعـاموا       
ــام عون ــب ــوِد أران ــى اليه  وعل
       امفيـِه ِضـر ـبوش وطين استبيح 
 !أَيك ، فهلْ أَشدو ولـست أُالم ؟       
 !هـي أن شـر ِعـداِتنا احلُّكّــام ؟   

 يــِدم وِإمــام للمــسلمني خو
 ــام ــا وِحم ــم داٌء لن ــِني ه  يف ح
 ــدام ــشهم واملق ــي ال ــن التِق  أي
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ضطراب البين ، ومن آخر ذلك ما نشر عـن          مة يرى ويبصر التناقض العجيب واال     واملتابع اآلن ملا ينشر عن ااهدين من قبل احلك        
الشهداء األبرار حنسبهم واهللا حسيبهم وال نزكي على اهللا أحداً ااهد الشجاع راكان الصيخان رمحه اهللا والشاب ااهد ناصـر                    

 ..الراشد رمحه اهللا 
 ال يبالون بإخوام وخاصة اجلرحى وأم يعاجلون بطرٍق بدائية وغـري ذلـك مـن              نشر بيان الداخلية بصيغة توحي بأنَّ ااهدين      

 ..شهداًء وجرحى : الترهات اليت يعرف القريب والبعيد من هم ااهدون ؟ وكيف يتعاملون مع إخوام 
ـ  )من يقتل القتيل وميشي يف جنازته   (  وإنين ألعجب من آل سلوٍل الذين ال ينفك عنهم وصف            املنـازل ويقتـل   داهم  هم من ي

مث ..!!   مث يأيت ليتباكى عليهم وأم مل جيدوا الرعاية الطبية املناسبة           – الذي يستعمله اليهود     –ااهدين ويرميهم بالرصاص املتفجر     
 ..!!جييء الناعقون من املنافقني ليتباكوا على ااهدين ويظهروا احلزن على ما أصام وما آلت إليه جراحهم

لناس ارم احلقيقي وهم محاة الصليب من آل سلول وجندهم ، ويغفل الناس عن املقصر احلقيقي وهم األطباء املـسلمون             وينسى ا 
، بينما يعتذرون ويرفضون عالج إخـوام        يف مستشفيات آل سلول      الذي يعاجلون الصليبيني وجنود الطاغوت إذا جاؤوا مصابني       

 .. من رحم اهللا من الصادقني املخلصني منهم ااهدين خوفاً على متاع دنيا زائل إال
إن أزمة األطباء لدى ااهدين أزمة عريضة يعاين منها اجلهاد يف كل مكان ففي الشيشان مثالً ملا أُصيب ااهد خالد الـسبيت يف                       

 يستطع ااهدون عالجـه   وإال ففي اجلبهة يف الشيشان مل   ها وبرئت إال يف إحدى الدول خارج الشيشان       يديه وكسرتا معاً ما عاجل    
وخطاب أيضاً ملا أُصيب يف احلرب األوىل يف الشيشان مل يكن لدى ااهدين عيادة وال دواء كايف فاضطروا إىل أن يعاجلوه بقوة                   .. 

نستان و خاص ، ويف إحدى إصاباته يف أفغا       يالسالح يف إحدى عيادات الصليب األمحر املتنقلة وقد رأيت ذلك بأم عيين يف فيلم فيد              
جاء للعالج يف إحدى الدول اخلليجية كما ذكر ذلك يل أخوه ، وهكذا احلال يف أراضي القتال يف أفغانستان والعـراق وغريهـا                       
يكون لدى ااهدين عجز يف اال الطيب وعالج املصابني وشح يف األطباء إالَّ أن اهللا ييسر هلم من فضله ويفتح هلم أبواب رمحتـه                   

عشرة أشخاص أُصيبوا ودخلوا العيادة مث شفاهم اهللا تعاىل ، وأما           ن ااهدين ممن أُصيب على أرض اجلزيرة أكثر من          فالذي أعرفه م  
راكان الصيخان فقد أوصى عواد العواد بأن يكتم خربه إذا قُتل وكان قد أصيب يف صدره وحصل له نزيف خـارجي ففاضـت                       

اشد فقد تويف متأثراً جبرحه بعد أن أُجريت له عملية جراحية بعد بنج كامل إال أن                روحه بعد ساعات من املواجهة ، وأما ناصر الر        
 . اهللا اصطفاه شهيداً بعد أن سرت اجلراحة إىل سائر جسمه 

 ااهدين حيتـسبون    ، وأنَّ وليس من شروطه وجود عيادة طبية متكاملة         اجلهاد ال يتعطل لعدم وجود طبيب ماهر         والذي أعرفه أنَّ  
بتالء ، والكل   آلخر بتر أو جراحة ، وآلخر أسر وا       عند اهللا تعاىل فقد باعوها واهللا اشتراها فإن شاء قدر ألحدنا شهادة ، و             أنفسهم  

فقد أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله مائة درجة مـا بـني الدرجـة    أزور وينتظر من اهللا أن يعلي مرتلته   مبإذن اهللا وتثبيته مأجور غري      
  .. واألرض والدرجة كما بني السماء

  .أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم:  ااهدين كما قال اهللا تعاىل وأنَّ

  ....وأزمة األطباء وأزمة األطباء ... ... ااهدون ااهدون 
 حممد بن أمحد السامل: بقلم   
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 ، الظاملني وال عدوان إال على       ، احلمد هللا ويل املتقني   
أما،  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني       

 :بعد 
فإن اخلوف من اهللا تعاىل هو سبب من أسباب جنـاة
العبد وبلوغه منازل عالية عند اهللا تعاىل ، فمن خاف

 ..من أدجل بلغ املرتل وأدجل 
واخلوف من اهللا تعاىل يورث العبد شـجاعة علـى

 لـذا يقـول اهللاألعداء وعـدم رهبـة منـهم ،       
 أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوًما نَّكَثُواْ أَْيَماَنُهْم َوَهمُّـواْ : تعاىل  

أََتْخَشـْوَنُهْمِبِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم َبَدُؤوكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة       
 فيا مـن فَاللُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوُه ِإن كُنُتم مُُّؤِمِننيَ      

ك اجلهاد خشية األعـداء تتر َمخياف من اهللا تعاىل لِ    
وبطشهم وسجنهم وتعذيبهم فاهللا أحق أن ختشاه إن

 .كنت من املؤمنني

ا معكم فرتبصوا إنَّ
 مرتبصون

 

 البدريعبداإلله : بقلم 
 

 
 

 ن الكونّيةَنالُس
 

 أبوبكر بن ناجي
 

 
 

اجلهاد ماٍض إىل يوم 
 القيامة

 

 يوسف العييري: بقلم الشيخ 
 

 
 

سالة إىل زوجة بولر
مارشال من زوجة 
 أحد شهداء اجلزيرة

 

 أم الشهيد: بقلم 
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والصالة والسالم على املبعوث رمحـة      ،  وال عدوان إال على الظاملني      ،  والعاقبة للمتقني   ،  احلمد هللا رب العاملني     
 :أما بعد ، للعاملني 

فإنَّ املتأمل لسنن اهللا يف خلقه جيد أنه سبحانه وتعاىل اقتضت حكمته وهو أحكم احلاكمني أن يتميـز املـؤمن                    
اُهللا ِلَيذََر املُْؤِمِنَني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيـِميَز اخلَِبيثَ ِمـَن             ما كان    قال تعاىل   ، اذب  الصادق من املنافق الك   

 ]. ١٧٩: آل عمران  [ الطَّيِِّب، َوَما كَانَ اُهللا ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَغْيِب َولَِكنَّ اَهللا َيْجَتِبى ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاُء
ما كان اُهللا ليذركم على ما أنتم عليه من التباِس املؤمنني باملنـافقني،  :  يألقيم رمحة اهللا عليه يف الزاد    قال ابن ا  

 َيِميُز  يحىت مييَز أهلَ اإلمياِن ِمن أهل النفاق، كما ميَّزهم باحملنة يوَم أُُحد، وما كان اهللا ِلُيطلعكم على الغيب الذ                  
، فيقـع    ، وهو سبحانه ُيريد أن مييزهم متييزاً مشـهوداً          غيبه وعلمه  زون يف ، فإهنم متميِّ   به بَني هؤالء وهؤالء   

 هـ  . ا هو غيٌب شهادةًيمعلومُه الذ
وظهور من كـان    ، وإنَّ املتتبع ملا حيدث هذه األيام لريى هذا األمر ظاهراً من متيز أهل اإلميان من أهل النفاق                  

ىل الكافرين والصـليبيني وعـادى      ايف صف من و   ، نهم  ُيظن هبم اخلري يف صف الطاغوت وجنوده وجمادلته ع        
وأظهر هؤالء املنافقني ما كان يف صدورهم من غلٍّ على اجملاهدين يف كلماهتم وتصرحياهتم              ، املؤمنني الصادقني   

 . وخطبهم
  بنيب اهلدى  - كما يزعمون    -وقد عظموا الطاغوت عبد األمريكان بن عبد اإلجنليز وشبهوه يف مبادرته بالعفو             

 ؟..فأيُّ ضالٍل أعظم من هذا ، صلوات ريب وسالمه عليه حني عفا عن كفار قريش يوم فتح مكة 
 !!؟..أيشبه هذا الطاغوت عدو اهللا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمام اجملاهدين 

دوا ذلـك   كما خيرج علينا بعض هؤالء املنافقني مدعني أن عدداً من اجملاهدين املطلوبني سلموا أنفسـهم أو أرا                
مستفيدين من العفو كما زعموا وظن هؤالء أنَّ اجملاهدين غري مدركني ملا يترتب على ذلك من إقرار بشـرعية                   

 .ئك املنافقني كما يفعله أول-اً باهللا من ذلك  عياذ-الطاغوت ووجوب مدحه والثناء عليه وتعظيمه 
 .  بتغاًء لرضا الطاغوت فال بارك اهللا فيهمام غري املشكور ويتنافسون يف ذلك بل جتد أهنم يتسارعون يف سعيه

وإنَّنا مع هذا كله نبشر إخواننا املسلمني يف كل مكان برغم ما أصاب بعض إخواننا اجملاهـدين مـن جـراح                     
واستشهاد لبعضنا اآلخر ونؤكد أننا عازمون على مواصلة الطريق حىت نفضي إىل موعود اهللا عز وجل اجلنة ملن                  
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ن ، بل ما زادنا ذلك إالَّ تبصرةً فيهم مما أخرب            يضرنا ما ينعق به هؤالء املنافقو      ولن، ن بقي   قتل والنصر والظفر مل   
قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِإلْخَواِنِهْم َهلُمَّ ِإلَْيَنـا َوال            : اهللا عنهم يف كتابه الكرمي حيث قال تعاىل         

 أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَِإذَا َجاَء الَْخْوُف َرأَْيَتُهْم َيْنظُُرونَ ِإلَْيَك َتُدوُر أَْعُيُنُهْم كَالَِّذي ُيْغَشى َعلَْيِه              ِإالَّ قَِليالً   َيأُْتونَ الَْبأَْس   
ْم ُيْؤِمُنوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمـالَُهْم      ِمْن الَْمْوِت فَِإذَا ذََهَب الَْخْوُف َسلَقُوكُْم ِبأَلِْسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيِر أُْولَِئَك لَ            

   َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً
 :وكما قال القائل 

 جزى اهللا الشدائد كلَّ خٍري     عرفت هبا صديقي من عدوي
الرمحن وحـزب   وبني حزب   ها أليام عظام حامسة تشهد البشرية فيها قتاالً وصراعاً بني احلق والباطل              اهللا إنَّ  ُميوأَ

 ..فسطاط إمياٍن ال نفاق فيه ، وفسطاط كفر ال إميان فيه :  فسطاطني الشيطان وجتعل العامل بأسره يصري إىل
نة سواًء مبواالته الكـافرين أو      ويف كلِّ يوم مير من أيام هذه احلرب الصليبية يهلك من يهلك من املسلمني عن بيّ               

وحيىي من حيَّ عن بّينة بلحاقه بركاب املؤمنني والذائدين عن محـى            ..خبدمته للمرتدين أو حبربه على اجملاهدين       
 ..أو نصرته للمجاهدين ومعاداته للكافرين اإلسالم واملسلمني 

وتبقى العاقبة دائماً للمؤمنني ، والنصر ألولياء اهللا الصادقني ، مهما طغى الطغاة ، وجتبَّر املتجربون ، فاهللا غالٌب                   
 ..فرون على أمره ولو كره الكا

 كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُْولَِئَك ِفي اَألذَلَِّني   :يقول احلق تبارك وتعاىل 
   ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ َعِزيٌز

 من متحيص املؤمنني واختاذ الشـهداء ،  ولئن تأخر النصر للمؤمنني فلحكم يقدرها العزيز احلكيم سبحانه وتعاىل         
إىل غري ذلك من احلكم الربانية اليت حتصل        ها من عند العزيز اجلبار      رين آثاماً وإجراماً ليالقوا جزاء    وإزدياد الكاف 
 .بتأخر النصر 

و شـاء لنصـر     النَّصر من عند اهللا ، ويأيت يف الوقت الذي يريده سبحانه وتعاىل ، ول             احلقيقة تبقى أنَّ    وإالَّ فإنَّ   
ذَِلَك َولَْو َيَشاء اللَّـُه      : دون إراقة قطرة دٍم واحدة ولكن كما قال تعاىل          وأقام دولة اخلالفة اإلسالمية     املؤمنني  

َسَيْهِديِهْم َوُيْصـِلُح    لَانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضكُم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم               
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْركُْم َوُيثَبِّـْت أَقْـَداَمكُْم              َوُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم      َبالَُهْم  

   َوالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم
داةً مهتدين ، غري ضالني وال مضلني ، وثبتنا اللهم على صراطك املستقيم ، واختم لنا بالشـهادة                  اللهم اجعلنا ه  

 .يف سبيلك على سّنة وهداية يا ربَّ العاملني 
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يف فشل واضح ملا مسي بالعفو من قبل الطاغوت فهد بن عبـد العزيـز               

 جزيرة  أوشكت املهلة على االنتهاء دون استسالم أحد من اجملاهدين يف         
العرب سوى اثنني صرحا يف وسائل اإلعالم بأنه ليس هلما أي ارتبـاط             
حبركة اجلهاد القائمة أو أي دور فيها من بدايتها سوى بعض املشاركات           
يف بيع السالح ، وأدى هذا الفشل باحلكومة إىل مطالبة خدامها ومن تثق فيهم من املنتسبني إىل العلم بإنقـاذ املوقـف     

كانا خـارج الـبالد منـذ     املهراق أصالً فأنتج ذلك تسليم جماهدين آخرين أنفسهما إىل احلكومة وحفظ ماء وجهها  
 مما يعكس بشكل واضح حجم الفشل الذي منيت به هذه احلملة ، كما يعكس النظرة اليت تنظرها  سبتمرب ١١أحداث  

 .احلكومة وأتباعها إىل كل جماهد وهي أن األصل فيه االهتام حىت تثبت براءته 
وكرانية املنتشرة يف العراق بزيادة رواتبهم ، أو احلصول على تذاكر طريان ليعودوا إىل بالدهـم                طالب جنود الفرقة األ    •

 عن عملية حفظ السالم اليت وعدهم هبا من قاموا          على اعتبار أن حرب العصابات اليت أجربوا على خوضها ختتلف متاماً          
وكـراين   إىل الـرئيس األ    وكرانية يف العراق التماساً   دم ممثلون عن الفرقة األ    وق،  بتجنيدهم وذهبوا من أجلها إىل العراق     

حرب عصابات   ( و) بالغة اخلطورة  (حوال السيئة يف العراق ، واصفني إياها بأهنا         ليونيد كوتشما يتذمرون فيه من األ     
مريكيـة  دمة حتت القيـادة األ    وجبها على اخل  دين على أن هذا يتعارض مع شروط التعاقد اليت وافقوا مب           مشدّ ) حقيقية

 .]اجلزيرة [  كجنود حفظ سالم
فغانسـتان  أيف العراق ويف    الدائرة   مريكية للمصادر البشرية أنه بسبب احلرب     القيادة العسكرية األ   يقول تقرير صدر عن    •

ت على  وتضيف الصحيفة واليت حصل    ،فإنه قد حدث نقص كبري يف كتائب املشاة هذا ما نشرته صحيفة واشنطن تاميز               
د برتبة ميجور، وعدد غري حمدد مـن         أن النقص يصل إىل ثالثني باملائة مبا فيهم حوايل مائة جمنّ            :نسخة من هذا التقرير   

تعـاين   " : يونيو املاضي  قائد قوات املشاة يف تقرير له يف شهر        ل الكولونيل ليي فيتريمان   اقو ،   رجات عسكرية إضافية  د
ضاف أن الكثري من هذه الوحـدات ينقصـها اآلن          أو"  ميع الرتب العسكرية  هذه الوحدات بشكل كبري من نقص جب      

مريكية قبل فترة قصرية أن اجليش األمريكي يعاين معاناة كبرية مـن            علنت وزارة الدفاع األ   أ خرىأ ومن ناحية     ، ضباط
ف مـن اجلنـود     مطالبة اخلمسـة آال   إىل  حيان  أنه يضطر يف كثري من األ      نقص بعض املهن واخلربات العسكرية لدرجة     

هنوا اخلدمة العسكرية الرمسية حسب العقود الـيت        أ وهؤالء هم من اجلنود الذين        ،  للعودة للعمل يف اجليش    نياالحتياطي
 اخلرباء  ر بعضُ حيث حذّ  ول من نوعه فقد سبقه عدة تقارير حول نفس املوضوع         وهذا التقرير ليس األ    "وقعوا عليها 

، وبسبب النقص يف بعـض املعـدات         زمة بسبب النقص البشري   أي من وقوع    مريك قادة اجليش األ   العسكريني بعضَ 
 ، خصوصاً بسبب احلرب الدائرة يف العراق وزيـادة العمليـات العسـكرية    مريكيواآلليات اليت يعاين منها اجليش األ     

 .] الرياض [ فغانستانأيف 
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عن بعض ما دار خلف الكواليس      يرانية  ة اإل كشف مصدر برئاسة اجلمهوري    خالفاً ملا صّورته وسائل اإلعالم السلولية       •
ـ      أ و  ، ىل السفارة السعودية يف طهران    إ بتسليم نفسه    خالد احلريب ن يبادر   أقبل    الشـرق ( شار يف حديث هـاتفي لـ

يران قد تعرضت لضـغوط     إلقاعدة املوجودين يف    ان استخبارات احلرس الثوري اليت تتوىل ملف عناصر         أىل  إ ) األوسط
هنا قاومت هـذه    أمن غري   ىل وزارة األ  إالقاعدة   جماهدي لتسليم منه علي يونسي  أئيس خامتي ووزير    ديدة من قبل الر   ش

ن أال  إمنيـة بـني البلـدين       أورغم وجود اتفاقية    بعض اجلهات داخل احلكومة اإليرانية ،       الضغوط معتمدة على دعم     
 ملكة بذريعة عدم معرفتها هبوية عناصر القاعدة      ىل امل إالقاعدة   يرانية رفضت تسليم املطلوبني السعوديني من     السلطات اإل 

يران بعد سـقوط حكـم طالبـان يف         إىل  إالقاعدة ممن جلأوا    يف صفوف    بطرد متطوعني    ، مكتفيةً  يرانإاملوجودين يف   
مه يراين لتسلي إبقرار  )  بو سليمان املكي   أ (بالغ خالد احلريب    إومت    ، السعوديةما يسمى   ىل بلداهنم مبا فيها     إفغانستان  أ

 وخّيـرت    ، ىل مكان آمن بالقرب من مدينـة قـم        إحدى فيلالت احلرس مشال طهران      إ حني نقله من     سبوعنيأقبل  
  وقرر احلريب   ، ىل الرياض إو جيري نقله    أىل السفارة السعودية    إ يرانية املدعو خالد احلريب بتسليم نفسه طوعاً      السلطات اإل 

 مينقلل مسئولون أمريكيون من أمهية املطلوب األ ، ومن جهة أخرى ىل السفارةإن يقدم نفسه أيراين حسب املسؤول اإل
 السـلطات   عنمريكية  خبارية األ  اإل  )إن،  إن  ،   يس( ت شبكة   نقلو خالد احلرىب الذى سلم نفسه للسلطات السعودية      

 تركي الفيصـل    مري بربيطانيا األ  يونقلت الشبكة عن السفري السعود     يأنه رمبا ال ينطبق عليه العفو السعود      السعودية  
 معلومـات   ينه رمبا يعط  أ رمبا يكون صاحب أسامة بن الدن يف الكثري من رحالته داخل أفغانستان و             ن احلريب إ: قوله  

 .] البيان  ،الشرق األوسط[  جيدة عن هذا اجلزء من حياة بن الدن
ن إدارة الرئيس جـورج     أغالبية األمريكيني ال يعتقدون     ن  أ نشرته صحيفة الواشنطن بوست   هر استطالع للرأي    ظ أ •

ممـن  % ٥٥ املعادية للواليات املتحدة ، لكـن        اليت أعلنتها على اجلماعات اجلهادية      يف احلرب  بوش حققت انتصاراً  
 . ]نبا[ عه الرئيس جورج بوش يف تلك احلرب باالستطالع أيدوا األسلوب الذي يتمشلهم 

مـس يف حماولـة     أسـرائيل   إمريكية املقبلة بزعماء    اسة األ دميقراطي يف انتخابات الرئ   التقى شقيق جون كريي املرشح ال      •
بدوا يف جمالسهم اخلاصة    أسرائيليون  إوكان مسئولون    ،   سرائيلإأن مدى التزام كريي جتاه      زالة أي خماوف بش   واضحة إل 

مريكية عن سياسـات الـرئيس      ىل حدوث حتول يف السياسة األ     إفهم من أن يؤدي فوز كريي يف انتخابات نوفمرب          ختّو
 وقال مصدر شـارك      ، منذ عشرات السنني  سرائيل   إل مريكيني مواالةً شد الرؤساء األ  أالذي يعتربونه    احلايل جورج بوش  
 كـي   سرائيل كبديل إىل  إيفاده  إ لشقيقه مت    ن كامريون كريي الذي اعتنق اليهودية ويعمل مستشاراً       إ: يف ترتيب الزيارة    

 والتقى كامريون كريي الذي وصف زيارته بأهنا         ، سرائيل عن بوش   إل اً شقيقه ال يقل تأييد    ىل أن إسرائيليني  يطمئن اإل 
 القيـام جبولـة     يضاًأويعتزم كامريون كريي     ،   ون وزعيم املعارضة شيمون برييز    رييل شار أرئيس الوزراء   شخصية مع   

ثناء محلته لنيـل  أسرائيل إ وكان كريي أغضب      ، راضي الضفة الغربية  أسرائيل على   إده  تفقدية للجدار العازل الذي تشيّ    
مـام  أ نه يعترب اجلدار حـاجزاً    إ: مريكيني العرب   من األ كتوبر املاضي عندما قال جلماعة      أترشيح احلزب الدميقراطي يف     
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سرائيل يف  إبراز سجله يف التصويت لصاحل       محلة كريي االنتخابية جياهدون إل      ومنذ ذلك احلني والقائمون على      ، السالم
 . ] رويترز[ نه ليس هناك ما ختشاه من انتخابهسرائيلية بأة اإلقناع احلكومإجملس الشيوخ و

د الدكتور عبد السالم نوير أستاذ العلوم السياسية جبامعة أسيوط أن الضربات األمنية اليت وجهتها حركة طالبـان                  شّد •
ت اإلدارة  حلكومة قرضاي والقوات األمريكية اليت حتتل أفغانستان أكدت مبا ال يدع جماالً للشـك كـذب ادعـاءا                 

الم نوير يف تصرحيات خاصـة لشـبكة        وأوضح الدكتور عبد الس   ،  األمريكية بنجاح حرهبا على اإلرهاب ولو جزئًيا        
اإلسالم اليوم اإلخبارية أن ضربات طالبان املوجعة أجربت نظام قرضاي املوايل لواشنطن علـى تأجيـل االنتخابـات                  

ح أن تأجيلها إىل شهر نوفمرب القادم هدفه واضح وهو دعـم حظـوظ            الرئاسية والربملانية ألكثر من مرة وإن كان يرج       
نوير أن عرض واشنطن وحكومة     . وأكد د ،  الحتفاظ مبقعده يف البيت األبيض      دود كريي ل  لالرئيس بوش أمام منافسه ال    

يان لتحقيق  قرضاي إجراء حوار مع حركة طالبان دليل على عمق األزمة اليت يعيشها الطرفان يف أفغانستان والذين يسع                
ا أال يكون احلوار مع املال وقيادة الصف         احلركة ألن واشنطن وقرضاي طالب      أوهلا إحداث انشقاق يف     :أكثر من هدف  

األول يف طالبان املرتبطني بصالت مع القاعدة ، وثانيها إدراك الطرفني أن طالبان قوية بالدرجة اليت ال ميكـن معهـا                     
ركة طالبان حققت العديـد مـن       حنوير أن   .  وتابع د   ، كن فرض االستقرار بدوهنا   إخراجها من اللعبة السياسية وال مي     

ووجهت ضربات قاضية إىل     النجاحات يف الفترة األخرية وأحكمت سيطرهتا على العديد من املدن الرئيسية الكربى           
ر نـوير عـن     عّبو،  قاتلي طالبان لوقف هذه اهلجمات       لدرجة أن هذه القوات عرضت عفًوا على م        القوات األمريكية 

اعتقاده بفشل أي إمكانية للتفاوض بني األمريكان وحركة طالبان اليت حتمل عداًء شديًدا لألمريكان وللـرئيس بـوش                  
وتواصل تسديد الضربات لقواته لتعظيم خسائره وستزداد هذه الضربات إيالًما مع قرب االنتخابات األمريكية وأن هذه                

 . ]اإلسالم اليوم[  طرته فقط إال على العاصمة كابولي ال حيكم سيالضربات ستضعف بشدة نظام قرضاي الذ
هنا بدأت يف سحب جنودها من العراق استجابة ملختطفي اجنيلو دي الكروز املواطن الفلبيين              إ: قالت احلكومة الفلبينية      •

 وقالت  ،بينيون من العراق    ذا مل ينسحب اجلنود الفل    إهددوا بقتله   اختطفه اجملاهدون من مجاعة التوحيد واجلهاد و      الذي  
ضافت أ و ،ق مع وزارة الدفاع النسحاب اجلنود من العراقن وزارهتا تنّسإ: وزيرة اخلارجية الفلبينية دليا ألربت يف بيان       

حثت الفلبني علـى      الواليات املتحدة  هذا وقد كانت    ، ٤٣ىل  إ ٥١ينيني يف بغداد اآلن تغري من       عدد اجلنود الفلب  : قائلةً
عـن   عربت  مثغسطسأل املوعد املقرر وهو العشرون من وخ لضغوط اخلاطفني لسحب اجلنود من العراق قب       عدم الرض 

 مواجهـة   فلبينية ملا مسته موقفها الصلب يف     شادة برئيسة احلكومة ال   مانيال بعد يوم واحد فقط من اإل      حباطها من قرار    إ
وأضاف  ) بطون لرؤية مثل هذه التصرحياتحنن حم (:  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية ريتشارد باوتشر          ، رهاباإل

عالن عن االنسحاب    يعنيه اإل  ي بشأن ما الذ   الت وحنن ننتظر توضيحاً   ؤرحيات الفلبينية تثري بعض التسا    ن التص إ: بوتشر  
تقد أن ذلك    ونع  ، رهابينيم التفاوض أو تقدمي أية منافع لإل       عد يسياستنا ه :  مريكى قائالً  واستطرد املتحدث األ   الفلبيين

  ، ومن جهـة أخـرى       أننا حمبطون من رؤية مثل هذه التصرحيات        وهذا هو السبب يف     ، شارة خاطئة إميكن أن يرسل    
األنباء الفرنسية عن وزير الدفاع التايلندي تشـيثا          ونقلت وكالة   ،  بدأت يف سحب قواهتا من العراق      اأعلنت تايلند أهن  
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 سـبتمرب   ٢٠ ستنهي انسحاهبا حبلـول       جندياً ٤٥١ينة كربالء، والبالغ قوامها     يف مد  إن القوة املتركزة  :  ثاناجارو قوله 
املتحدة كويف عنان قد طالب احلكومـة   وكان األمني العام لألمم ، املوعد املقرر النتهاء فترة انتداهبا للعمل هناك القادم

 .] ، مفكرة اإلسالم   اليوم[   التدهور األمين يف البالدللعراق بسبب ما أمساه استمرار  التايلندية هذا األسبوع بتأجيل مغادرة قواهتا
 القرار الذي اختذته وزارة الدفاع األمريكية البنتاجون باالنتقـال املؤقـت لعـائالت              أعلن ناطق عسكري أمريكي أنَّ     •

وأخـرب امليجـور     ،   العسكريني األمريكيني املتمركزين يف البحرين سوف يتم خالل األسبوعني املقبلني كحد أقصـى            
كوماندر جيمس جرايبيل وكالة فرانس برس أنّ عملية انتقال عائالت وأقارب العسكريني األمـريكيني مـن مملكـة                  

حنن حناول أن ننتهي من هذه العملية بأكرب قـدر          :  وقال جرايبيل  ،   البحرين قد بدأت قبل أيام قليلة ومازالت متواصلة       
 ني أو التـابع نيوف بالنسبة لعائالت الدبلوماسيني سواء األمريكي   ممكن من السرعة للحيلولة دون إثارة أجواء التوتر واخل        

 ،  ، وخطوات نقل هذه العائالت تسري مبعدل جيد ونأمل أن تنتهي يف غضـون أسـبوعني                للدول احلليفة يف البحرين   
غـادرة  وكانت متحدثة باسم وزارة الدفاع األمريكية قد أعلنت يف الثاين من يوليو أن الواليات املتحـدة مسحـت مب                  

اجملاهدون ،  عائالت العسكريني يف البحرين بصورة مؤقتة بعد معلومات حتدثت عن هتديدات بشن هجمات خيطط هلا                
إن وزير الدفاع وافق على مغادرة أفراد العائالت واملـوظفني          " :  وقالت الكابنت روكسي مرييت لوكالة الفرنس برس      

 عائلة ألن البحرين هي قاعدة األسـطول اخلـامس       ٦٥٠ار حوايل    ويشمل هذا القر    "الذين ال يعترب وجودهم ضرورًيا    
ويأيت القرار بعد نشر حتذير لوزارة اخلارجية األمريكية من هتديدات تسـتهدف املصـاحل األمريكيـة                 ،   األمريكي

 .]مفكرة اإلسالم [  والغربية يف البحرين
راضية عن العمليات الباكستانية الـيت      حدة كانت   صرح الرجل الثاين يف وزارة اخلارجية األمريكية أن الواليات املت           •

وحسبما ذكـرت وكالـة      ،   ن إسالم أباد القضاء على طالبان      مشال غريب باكستان ولكنه طلب م      تشنها ضد القاعدة  
حنن راضون بالتأكيد عـن      " : يتشارد أرميتاج لوسائل اإلعالم   األنباء الفرنسية أوضح نائب وزير اخلارجية األمريكي ر       

وقبل مغادرة اهلند واالجتـاه حنـو        "  القاعدة بكل قواهتم   ىن يف القضاء عل   و الباكستاني ؤنالتزم به أصدقا  الذي  الصراع ا 
 اخلصوص بعمليات اجليش الباكستاين يف منطقة القبائل بوزيرستان ضد املئات من التـابعني              هإسالم أباد أشاد على وج    

باكستان قد طلبت من واشنطن تقـدمي        ، وكانت    احلدود األفغانية بلية بالقرب من    للقاعدة والذين حيتمون باملناطقة اجل    
وأرادت   أسـامة بـن الدن      الشيخ الدعم االستخبارايت ملساعدة قّواهتا على تعقّب القيادات اهلامة يف تنظيم القاعدة مثل           

البـة واشـنطن    استغالل زيارة وكيل وزارة الدفاع اخلارجية األمريكي ريتشارد أرميتاج إىل إسالم آباد من أجـل مط               
باإلسراع يف توفري الدعم االستخبارايت لباكستان يف تعقبها لقيادات القاعدة يف ظل تصاعد احلملة اليت تشنها القـوات                  

 .]مفكرة اإلسالم [   املتحصنني داخل املناطق العشائرية احلدوديةجملاهديناحلكومية الباكستانية على ا
  السـعودية  كومـة  جملس النواب األمريكي املعونة العسكرية عن احل        أوقف ًءفيما يعين ذهاب مجيع اجلهود اخليانية هبا       •

 للسعودية ضمن ميزانية  ألف دوالر كان خمصصا٢٥ً صوتا على إلغاء مبلغ   ١٩١ مقابل   ٢١٧ وافق اجمللس بأغلبية     حيث
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 علماً  كية على اإلرهاب  املساعدات اخلارجية األمريكية بسبب انتقادات هلا بأهنا ال تتعاون بشكل كاف يف احلرب األمري             
 .]اجلزيرة [  تستخدم للتدريب العسكريأن هذه املساعدة الصغرية جداً 

 

 
 

  ﴾َفُيْدِهُنوَن ُتْدِهُن َلْو َودُّوا ﴿ 
 

 "، ألهنم يتابعون أنشطيت ويعلمون أنه ليست لدي أحقاد حىت جتاه الذين سجنوين  احلكومة السعودية تثق يبإنَّ" 
، ومن خالل الطرق الدبلوماسية   بعيًدا عن طريق العنفنه بإمكاهنم مالحقة اإلسالمينيإ: قلت للمسؤولني  "

 " !! والسياسية
 ]عن طواغيت اجلزيرة " اإلسالم اليوم " سفر احلوايل متحدثاً يف موقع [ 

 

 رسالة إىلرسالة إىل
العلماء العلماء 
  والدعاةوالدعاة
 تأليف عبداهللا المحمود
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إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 
))  ٤٤  ((  

 الخطأ في مناط التكفير في النواقض
 

 يمشهور الرويلفرحان بن : الشيخ  كتبه
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعـني، أمـا                   
 :بعد

فإن من اخلطأ يف فهم نواقض اإلسالم ما يكون خطأً يف االستنباط واالستدالل، ومن ذلك اخلطأ يف تنقيح املناط الذي                    
اط يف الصورة املعينة، وهذا الباب من اخلطأ شائع كثري عند بعض من يعدون يف طالب                كان به املكفر، ويف حتقيق املن     
 .العلم وأهل التحقيق والفهم

ومن األخطاء الواقعة يف ذلك يف النواقض، اخلطأ الذي يكثر الوقوع فيه عند الكالم على ناقض االسـتهزاء بالـدين،                    
 .فيما ليس مبكفرفُيدخل فيه ما ليس منه، وُيحكم بالكفر على من وقع 

واالستهزاء باهللا عز وجل، أو برسوله أو بآياته، أو شيء مما يعود االستهزاء به إىل االستهزاء بذلك كفر صراح خمـرج         
 .من امللة، ال ُيعذر فيه إال املكره، أو من استهزأ مبا ال يعلم أنَّه من دين اهللا مما خيفى على مثله

ينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوًنا وال أكذب ألسًنا وال أجنب عند اللقاء، كفر صريح،               ما رأ : واستهزاء املنافقني ملا قالوا   
فهو متضمن لالستهزاء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو كفر مستقل، وبالقراء محلة العلم وأهل القرآن من أصـحابه                   

 .ريعة، والذين انتقاصهم من انتقاص الدينالذين ُيعلم بالضرورة أنَّهم من أهل العلم الصادقني املأمور بتوقريهم يف الش
وكذلك من استهزأ بالصحابة اجملاهدين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو استهزأ جبيوش حـرب املرتـدين، أو                    
جيش الريموك من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معهم، وحنوهم ممن ُيعلم من الدين بالضرورة أنَّهـم                    

 . شرعيا، ويكون االستهزاء هبم راجًعا إىل أمر من الدين، فمن فعل ذلك فهو كافر مرتّدجماهدون جهاًدا
أما من استهزأ بناس من القراء أو مجاعة من العلماء لوصف خاص خيتصون به ليس راجًعا إىل الدين أو ليس معلوًمـا                      

، أو دولة من الدول أو حكومـة مـن   رجوعه إىل الدين، كمن استهزأ بعلماء مذهب من املذاهب، أو بلدة من البالد       
 .احلكومات، فإنَّه يفصل يف حاله على ما يأيت

ومثله من استهزأ جبماعة من اجملاهدين القدماء أو املعاصرين الذين تدخل الشبهة يف حاهلم على من مل يعرفهم أو ُشـّبه     
 عامل أنَّهم يف جهاد يف سبيل اهللا، كمن         عليه أمرهم، كمن استهزأ ببعض اجليوش األموية أو العباسية أو أفراد منها غري            

يراهم مرتزقة للقتال ال خيرجهم إال الطمع واملال، أو حنو ذلك، وكمن استهزأ ببعض اجملاهدين املعاصرين، ولو كـان                   
من أئمتهم وقادهتم، أو ببعض جبهات اجلهاد، كاجملاهدين يف جزيرة العرب أو يف العراق أو يف اجلزائر سـددهم اهللا،                    
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كن استهزاؤه ألجل جهادهم يف سبيل اهللا نفسه، بل ملا يظنه عندهم من خلل فيسبهم ويستهزئ هبم مـن هـذا                     ومل ي 
الوجه ويصفهم بالفسوق والضالل وحنو ذلك، فهذا وإن كان مفترًيا جاهالً ضاالًّ إالَّ أنَّه ال يكفر إال على التفصـيل                    

 .اآليت
ر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم وأرضاهم، كان كافًرا مرتـدا،           وكذلك احلكام والوالة، فمن استهزأ بأيب بكر وعم       

ومن استهزأ بغريهم من الوالة الصاحلني فال حيكم بكفره حىت ُيعلم أن كالمه يتناول الوالية أمر املسلمني، من حيـث                    
 .هي والية ألمر املسلمني

 بكفر، وإنَّما الكفر من ذلك ما يعـود إىل          فليس كل استهزاء بعامل أو مبجاهد أو بواٍل مسلٍم كفًرا، وال كل ذلك ليس             
 .االستهزاء بالدين وذم شيء مما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومن أقبح الغلط يف هذا ما فعله صاحل الفوزان حني جعل االستماع إىل إذاعة اإلصالح من جمالسة املستهزئني اخلائضني                   
وهذا الغلط الشنيع يدلك على ما يوصل       ! ة أمر املسلمني يعين طواغيت اجلزيرة     يف آيات اهللا، ألنَّها استهزاء بالعلماء ووال      

 .إليه الغلط يف هذا الباب من مذهب اخلوارج
واالستهزاء مبا هو معلوم بالضرورة من الدين كفر صريح ال ُيتوقف فيه، أما االستهزاء مبا ُيمكن فيه اخلفاء من الـدين                     

أصر، واالستهزاء مبا اخُتلف يف كونه من الدين اختالفًا اجتهاديا قويـا، وإن كـان               فإنَّما يكفر من قامت عليه احلجة و      
غلطًا عظيًما، إالَّ أن فاعله إن كان يفعله ثقةً بأحد القولني وأنَّه ليس من الدين مل يكفر باالتفـاق، كمـن يسـتهزئ                       

 .ارة حنبليةالوسوسة يف الطه: بالتشديد يف أمور الطهارة عند بعض الفقهاء، كمن يقول
ويقع يف هذا بعض من يكفر من استهزأ برجل من اجملاهدين أو من قادهتم، أو يكفر من استهزأ جببهة من جبهات اجلهاد             

 .خبصوصها، ويظن أنَّ ذلك من االستهزاء بالدين ألنه استهزاء باجملاهدين وباجلهاد
 وسلم أكمل من هديه، فإذا اختار بعض النـاس          ومثله الغلط يف مسألة من اعتقد أن غري هدي الرسول صلى اهللا عليه            

شيئًا من األمور اليت فيها ختيري فيما ليس من الواجبات، كمن خيتار تأخري الصالة عن الوقت الفاضل وحنو ذلـك، رأى                     
 .أنه اختار غري هدي النيب على هديه

 يف عموم املسائل أو يف مسألة معينة،        والضابط يف هذه املسألة أن من اختار غري هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم بإطالق              
فرأى أن شيئًا من السنن تركه خري من فعله، أو أن شيئًا من املكروهات فعله خري من تركه، فقد كفر، أما احملرمـات                       

 .والواجبات فتجتمع فيها عدة مناطات مكفرة إذا رأى فعل احملرم خًريا من تركه، أو رأى ترك الواجب خًريا من فعله
أى أنَّ فعل املستحب خًريا من تركه يف العموم، ولكنه يف حال من األحوال أو وقت من األوقات يرى مرجًحا                    أما من ر  

 .لتركه، مع كونه يف نفسه فاضالً لوال ذلك املرجح، فلم يرتكب خطأ فضالً عن أن يكون كفًرا
 .ري من الغلط يف هذه األبوابوهذا جيري يف كثري من النواقض ومن تتبعه ودقق النظر فيه سلم بإذن اهللا من كث
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 َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد 
   ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثًريا َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه لَقَِويٌّ َعِزيٌز

  

 : أما بعد  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله، والصالة والسالم على رسول اهللا ، احلمد هللا 
ذكرت يف مقال قدمي أن حقيقة املنهج السلمي الذي عليه مجاعات كف األيدي إمنا هو مأخوذ من املنـهج املعـروف                     

منهج غاندي منوذج معاصر لسرية     مبنهج غاندي ، بل لقد صرح بعض مفكري هذه اجلماعات بذلك حماوالً اإلحياء أن               
 . دين اهللا عن إفك وهبتان هؤالءالرسول صلى اهللا عليه وسلم باملرحلة املكية ، تعاىل

أنه ميكن أن يتهم احلركات اجملاهدة باملقابل أهنا         : ( قائالًن تياره اإلصالحي يتشبه بغاندي      علَّق أحد أدعياء الفهم نافياً أ     
 ..!! ) ألن هذا اجليش يتبىن املقاومة املسلحة ...!! *األمحر االيرلندي على منهج مشابه ملنهج اجليش 

مع بعـض   !! كثري من القراء أن الرد عليه أن كالمه عن احلركات اجملاهدة صحيح بقدر ما               قد يستغرب هذا الدعي و    
 . التحفظات 

 :وحىت حنل اإلشكال الذي يظهر من هذه اإلجابة كان هذا املقال 
تبعت منهجاً خمالفـاً    تباعها منهج غاندي قد ا     األيدي با  ل املشار إليه يهدف إىل تبيني أن حركات كف        بداية كان املقا  

للسنن الكونية ولن حيقق األهداف اليت يسعون إليها ، وأن منهج غاندي املخالف للسنن ليس هو ما أسلم له وحلزبـه                     
قة أنَّ السنة اليت دفعت اإلجنليز أن يسلموا مقادير األمـور           مقادير األمور يف دولة اهلند ودفع عنه غائلة اإلجنليز ، واحلقي          

لغاندي كانت اجلهاد الذي قام به املسلمون باهلند واملقاومة املسلحة اليت قامت هبا بعض الطوائف األخرى اليت قامـت                   
 صرب اإلجنليز    نفد ما خبت عادت أشد بدون يأس حىت      بإهناك اإلجنليز قرابة قرنني من املقاومة املتواصلة و اليت كانت كل          

، مما دفعهم للقيام بتسليم مقاليد البالد بطريقة سلمية لرجل له شهرة بطبيعة شخصيته ، حتفظ هلم مصاحلهم بعد تـرك                     
اهلند وتؤمن عدم قيام دولة مسلمة يف هذه البالد ، هذا على أحد التفسريين ملا حدث وعلى التفسري اآلخـر أن ذلـك                 

                                                 
عد نفسه ويعده أتباعه من مؤرخي التيار  الذي ذكرناه يف أول املقال والذي ي- ال يوجد تنظيم يسمى اجليش األمحر االيرلندي ولعل املعترض - *

 !! كان يقصد اجليش اجلمهوري االيرلندي –السلفي اإلصالحي مبصر 
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ستعمرات وتسليمها حلركات عميلة سواء يف قيادهتا أو يف امللتفني حـول القيـادة ،               حلقة من مسلسل اخلروج من امل     
 .وترجيح أحد التفسريين يطول شرحه وخيرجنا عن موضوعنا 

لذلك أهل العقل الصحيح جممعون وعلى يقني أن حركة غاندي مل خترق السنن ومل يظهر من خالهلا سنة جديـدة مل                     
ول والتمكني ال يكون إالَّ من خالل القوة وُسنَّة التدافع ، حىت الدول الدميقراطية قامـت                تعرفها البشرية ، وأن قيام الد     

كل من  ، حّتى متّ غلبة أحد الفريقني على اآلخر، فتواضع املنتصرون على هذا الشَّ             حروب أكلت األخضر واليابس   بعد  
 .الّنظام السياسي، وهذه الصورة من احلياة

ام الدولة اإلسالمية يف املدينة هم األنصار املسلحون من األوس واخلزرج الذين حرص الرسـول  الُسنَّة اليت مكَّنت من قي    
صلى اهللا عليه وسلم على إجيادهم طوال فترة وجوده مبكة ليبدأ هبم مرحلة التمكني حىت لو تطلب األمر تـرك الـديار              

والديار واألهل واملال ومجيـع املكتسـبات ،        واألهل واملال ألنه يعلم أن األنصار املسلحني هم من سيأتون باملساجد            
وأوضح من ذلك دخول الكثرة يف اإلسالم واتساع الدولة حدث بعد الفتح والنصر تبعاً لسنن كونية ال تنخرم ، بينما                    
منهج مجاعات كف األيدي يتجنب مجع األنصار املسلحني حبجة أن ذلك سيؤلب عليهم األنظمة الطاغوتية مما يعرض                 

، ويتجنب اهلجرة إىل بالد أو أراضي أو جبال هبا أنصار وتؤمن التـدريب علـى                !! هتم للخطر زعموا    مكتسبات دعو 
وحتت حجة أهنم ال يريدون أن يفرغوا الديار من الدعاة          !! اجلهاد حىت ال ُيتهموا أهنم يسعون لتقويض دولة الطواغيت          

ليت هي سنة كونية أيضاً ، وسهلوا على الطـاغوت أن            ، وهم بذلك خالفوا السنة الشرعية باملرحلة املكية ا         - زعموا   -
 تاركـاً )  سياسة خلع األنيـاب   ( سياسته املعروفة    متبعاًالدعوية  كتسبات  تلك امل صد   حب -بدون عناء    -يقوم كل فترة    

نقطة البداية من جديد وأحياناً من خلـف نقطـة          مجاعات كف األيدي تدور يف حلقة مفرغة سوداء مظلمة لتبدأ من            
 .ية وأحياناً ال تستطيع املعاودة ولنا يف تونس عربة البدا

 الطريق  يه ما: لقد وقفت كثري من احلركات اإلسالمية اليت نشأت بعد سقوط اخلالفة طويال أمام اإلجابة على سؤال                 
، أو  يح؟ وقد أخذ هذا السؤال شوطاً بعيداً من الوقت واجلهد للوصول إىل اجلواب الصح  إلحياء دولة اإلسالمةالشرعي

 خاصة يف وجود أسئلة أخرى عجزوا عن اإلجابة الواضحة عليها سواء يف توصيف الواقع أو حكـم اهللا                   لتحديد معامله 
 .فيه 

 من كثرة املقاومة اليت كان كثري       ومن يتأمل يف األمر جيد أن دولة اخلالفة سقطت ، والدول االستعمارية كانت منهكةً             
ألسف أكثر هذه احلركات مل تتوصل لإلجابة الواضحة على كثري من التساؤالت          من فصائلها حركات إسالمية ، لكن ل      

اهلامة اليت كانت اإلجابة عليها ستجعلهم يقفون املوقف الشرعي الصحيح املتفق بالتأكيد مع السنن الكونية ، مما كـان            
 سيضعون أنفسهم علـى أول      سيمكنهم من تغيري الواقع طال الزمن أو قصر، فقط على األقل كانوا باإلجابة الصحيحة             

 .   الطريق املستقيم الصحيح بدالً من هذه احللقة املفرغة اليت وضعتهم فيها الوساوس الشيطانية اليت متأل عقوهلم 
 األحـزاب   إال أنَّ هـذه    عند سقوط اخلالفة كانت مجيع األحزاب اليسارية واليمينية يف جمتمعاتنا يف طور النشـوء ،              

كان املسـلمون يف    بينما   بتقّدم ناجح حنو أهدافها يف بناء دوهلم وجمتمعاهتم          ت اخلطى وسع  توخصوصاً اليسارّية شدّ  
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 ، وعلى الرغم من أن      تنظيماهتم يتناظرون فيما بينهم على الطريقة النبوّية يف إقامة دولة اإلسالم، وهو أمر مشني معيب              
لكن بكلّ سهولة ويسر حتّول َمن ال ميلك          ، ك الدولة ميلكون الرصيد األكرب لتحصيل الغلبة يف امتال      كانوا  أهل اإلسالم   

  .الرَّصيد إىل حاكِم دولٍة ومن ميلُك الرصيد إىل ُمهاجر ُمطارد ال ميلك متَر أرض ميوت فيه مرتاحاً
، وكسبوا   وا خرياهتا ورّبوا األّمة على ما يريدون      َنلقد بىن الّناس دوهلم وأقاموا هلا األساسات والُعُمد ووثّقوا أركاهنا وجَ          

وكـلّ  !!. ؟ ، وما زال أهل اإلسالم يتناظرون ويتشاجرون حول الطّريقة املثلى إلقامة الّدولة اإلسالمّية             مواقع متقّدمة 
  . من الطّريقة الّنبوّية  إقامة الّدولة اإلسالمّية مشتّقاملتناظرين يزعمون أنّ دليلهم فيما يقولون من

مازال الكثري مـن أهـل   و ،  ه الطريقة حتتاج إىل مزيد من الكشف والدراسة      ولألسف ما زال بعض الناس يظنُّ أن هذ       
 .، أو الطريقة املثلى يف إحياء دولة اخلالفة الدين جيمع الناس ليحّدثهم عن الطريقة املُثلى يف إسقاط الطواغيت

وايات ، يف بلد تعداد سـكانه       اإلخوان املسلمون يف مصر أيام حسن البنا بلغ تعداد مجاعتهم قرابة املليون كما تقول الر              
فقد كان يشتمل على جهاز خمابرات أقوى من جهـاز          ) العسكري  (وقتها حوايل عشرين مليون ، أما تنظيمهم اخلاص         

خمابرات احلكومة املصرية حىت أهنم رصدوا جمموعات الشباب لألحزاب األخرى اليت كانت تتدرب للقيام باغتيـاالت                
  املصرية ، بينما خمابرات فاروق مل تكن تدري شيئاً عن ذلـك ، ولريجـع القـراء إىل                   لإلجنليز وأعواهنم من احلكومة   

ألمحد عادل كمال ، وهو واحد من أبرز أعضاء اجلهاز اخلاص لإلخوان يف األربعينات              ) النقاط فوق احلروف    ( كتاب  
لل الذي أضاع منهم الفرصة بكل صراحة مدى التخبط املنهجي واخل    )  أمحد عادل كمال   (و اخلمسينات ، ويشرح فيه      

وقتها ، وقد بني فيه أن مجال عبد الناصر كان يعتمد على تنظيم أضعف بكثري من تنظيم اإلخوان بل كان دعم اإلخوان            
 غري مكتمل من سـنة      اًله قبل وبعد الثورة عامل جندة له يف السنوات األوىل للثورة ، بالطبع اإلخوان وقتها أخذوا جانب                

رفوا مسارها و أهدافها ، مث بعد ذلك تنكروا هلا بالكلية ، ونبذوها وراء ظهورهم مع أن اجلزء الـذي                    املدافعة ولكن ح  
 .أخذوه وقتها من هذه السنة كان تقريبا الشيء الوحيد املستقيم يف منهجهم 

وكان يستطيع  ،    يستطيع أن حيّرك دمشق كلّها خبطبة واحدة من خطبه         - غفر اهللا لنا وله      –الشيخ الطنطاوي   لقد كان   
مل يكـن   )أحد مؤسسي حزب البعـث      ( ، بالرغم أن عدو اهللا ميشيل عفلق         أن حيشد أهل دمشق إىل أّي قضّية يريد       

، بل مل يكن يستطيع البعثّيـون والّشـيوعّيون أن    يستطيع أن جيمع حوله مائة شخص من أجل تنظيم مظاهرة أو درس   
 .مام أمسائهم لقب شيخ أو حاجيكسبوا أصوات اجلهلة يف قرى سوريا حّتى يضعوا أ

اهلداية، :  من أمساء الشرع عندنا    ، و  املسلم املهتدي معه توفيق اهللا تعاىل وبالّتايل هو أقرب إىل حتصيل أهدافه من الكفّار             
، فبالّتايل ما هو شرعّي أقرب إىل غريه يف الوصول إىل اهلدف فُمْمَتِثـل الطّريقـة                 ومعناها البصرية يف إدراك املطلوب    

 .الّشرعّية أقرب من العاصي يف إدراك املراد
ملاذا وصل الكافر إىل هدفه وجىن املسلم ضّد مراده؟ ملاذا بىن البعثّيون دولتني             : ملاذا حىت اآلن مل يسأل املشايخ أنفسهم        

نا وكان  وشيوخ اإلسالم مل جيدوا مأوى هلم؟ مع أنّ كلّ أدوات املعركة كانت بني أيدي املسلمني ومشاخيهم كما قّدم                 
  .القليل منها بيِد أعدائهم خالفاً لواقعنا اآلن
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 أن يعتقد أنّ ما قاله املشايخ عن الطريقة النبوّية          -مل يؤّجر عقله لغريه   -أليس هذا السؤال يوجب علّي وعلى كلّ عاقٍل         
 ؟ يف إقامة الدولة اإلسالمّية هو خطأ على الطريقة النبوّية، وليس خطأ من الطريقة النبوّية

وبالّتايل  ،  الطريقة النَّبوية هي عينها الطريقة الكونّية يف إقامة الدُّول إالّ أنّ اخلطاب الشرعي ال َيثُبت إالّ بدليٍل شرعي                  نَّإ
فإنّ ِمن اخلطأ الّشنيع أن يظّن أحٌد أنّ الّسرية الّنبوّية هلا نظام خاصٌّ وقواعد مستقلّة خارج نظام وقواعد وسنن الّتغـيري                     

، وهذا فيه ردٌّ على أولئك الذين جيعلون الطّريقة الّنبوّية طريقة خاّصة ال يعرفها إالّ أهل اإلسالم                   البشر مجيعاً  الّسنّين يف 
  .يف إقامة الّدولة

الطريقة الكونّية اليت يسلكها عقالء البشر يف بناء َدولتهم هي عينها الطريقة النبوّية يف إقامة الدولة اإلسـالمّية، ألنّ                   إنَّ  
ولة شيٌء وجوديٌّ كوينٌّ وامسها ُيطلق على شيء واحد عند البشر مجيعاً ولكن املضاف إىل هذه الدولة هي األحكام                   الدَّ

، وهذه دولـة     ، فهذه دولة إسالمّية ألهنا حتكم باإلسالم وِقَيُمها مستمّدة من اإلسالم           والِقَيم اليت حتكم هبا هذه الدولة     
، ولكن اسم الدولة مشترك بينـها        ، وهذه دولة بعثية ألهنا حتكم بقيم حزب البعث         شيوعّية ألهنا حتكم بالقيم الشيوعية    

شيء جامع للبشر مجيعاً بغضِّ النظر      )  ةة القدريَّ نَّالُس (، والشيء الوجودي     مجيعاً وهو ُيطلق على شيٍء وجودي واحد      
 .عن دينه وقيمه

كابن القيم وابن تيمية ، ولكن ما فائدة ذلك إذا كـان            من املمكن أن أدلل على ما جاء باملقال بكالم لعلماء السلف            
 .القوم عقوهلم ال تدرك ذلك بدون أقوال هؤالء األعالم

من جممل ما سبق يتضح للقارئ كيف أين عقبت على كالم املعترض على املقال السابق أن كالمه صحيح بقدر مـا ،                      
 :ولكين ذكرت أن هناك بعض التحفظات منها 

ر قد خيتلط فيها أهداف مشروعة يف ديننا وأهداف غري مشروعة ومن مث تكون السنن الكونية الـيت                  أن أهداف األغيا   -
 .حتقق هلم أهدافهم خمتلطة مبا هو جائز وما هو غري جائز

وذلك ألن كل السنن الشرعية و الوسائل املشروعة أو املأمور هبا شرعاً لتحقيق هدف ما ؛ هي أجنع السـنن الكونيـة                      
هلدف ضرورة ألن اهللا أكمل لنا الدين وأنزله لنا يهدي لليت هي أقوم ، بينما القدر الكـوين ال يلـزم أن                      لتحقيق ذلك ا  

 .يكون شرعياً ، فإن السرقة حتصل هبا على املال إال أهنا غري مشروعة 
جتد العزة فيها   لألغيار أهداف تشابه األهداف املشروعة للمؤمنني وأهداف مغايرة ، فمثال هدفهم إقامة دولة لكن مثال                

لعنصر طائفي معني ، أما املؤمنون فالناس عندهم سواسية والدولة عندهم من أهدافها رمحة مجيع اخلالئق ، لتؤمن فيها                   
الدعوة هلداية البشرية اليت أضلها الشيطان ، وعدم إهدار أموال وإزهاق أنفس بدون داعي ، لذلك حىت تتحقـق هلـم                     

 وهـي  -أسباب كونية ،فأخذهم بالقتال كسبب كوين حييطونه بأسباب أخرى كونيـة  أهدافهم حتتاج ملا ينال هبا من      
 حتقق جمموع أهدافهم ، فهم يتجنبون تقصد األطفال والنساء ما دام ال توجد مصلحة شرعية أكرب يف                  -شرعية بالطبع   

 العـدو لعنصـره     ، وهم ال يتقصـدون    ) كردع العدو على القيام مبثل ذلك يف مذهب بعض أهل العلم            (استهدافهم  
 .ملؤمن السابق ، ما دام عمله أفضلوجنسيته فمن تاب من العدو وأصلح يأخذ بعمله مكانة يف الدنيا واألخرة أكرب من ا
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 .بينما األغيار قد ال يراعون هذه الضوابط إال حلاجتهم ألهداف أخرى أو أهداف تشابه أهداف أهل اإلميان
 الكامل مع من خيالفهم كلياً يف اعتقادهم ضد عدو مشترك ، يف حني أن من                حتادذلك األغيار ال مانع عندهم من اال      ك

أهداف أهل اإلميان صفاء املبدأ والعقيدة عن اخللط والفساد ، فال يعملون هبذه السنة يف هذه الصورة ، وهلذه النقطـة                     
 .األخرية درجات وتفصيل 

ية عند املؤمنني ، لذلك فقد يستمرون يف املعركـة علـى            كذلك انتصار املبدأ واألجر األخروي مقدم على املصاحل املاد        
الرغم من حتقق اهلزمية رغبة يف نيل الشهادة أو عدم الرضوخ أمام األعداء ، بينما األغيار قد يرضخون أمـام األعـداء                      

 .لتحقيق هدف معني ، أو لتحصيل بعض املصاحل املادية أفضل من ال شيء 
 :حفظات أهم ما نريد أن خنرج به من هذه الت

 لألهداف الشرعية اليت نسعى إليها ، فال حيدث منا جتـاوز ،              ينبغي أن يتحدد طبقاً    نا باألسباب الكونية  ذَأن أخْ ) ١(
فعند استفادة احلركة اجملاهدة من كتب األغيار يف فنون احلرب كحرب العصابات وغريها من كتب فنون وأسـاليب                  

ضعوا يف هذه الكتب أساليب حيققون هبا أهداف تشابه أهدافنا الشرعية مع            احلروب والقتال ينبغي احلذر ومراعاة أهنم و      
 .أهداف ال تشابه أهدافنا الشرعية 

احلمد هللا انتشر يف العقد األخري يف ظل االنترنت أحباث كثرية ألهل التوحيد مت فيها تنقية لكتب فنون احلـرب عنـد                      
ال احلاجة الستعمال بعض كتب األغيار عند تعذر احلصول علـى           األغيار مما ال جيوز ، إال أن األمر ال يسلم من احتم           

 -الكتب املنقحة لذا لزم التنويه ، ولقد كانت الساحة يف العقود السابقة مشحونة بكتب لبعض اجلماعـات تضـفي                    
اناً  مدعية زوراً وهبت   – خاصة السياسي    – الشرعية على أغلب املنهاج السياسي والعسكري لألغيار         -بالتدليس واخللط   

أن ذلك من السياسة الشرعية النبوية ، بينما األحباث املنضبطة وقتها كان من الصعب احلصول عليها ، وحنن حنذر هنـا       
هي أكثر خطورة مـن كتـب       )  كاإلخوان (أنَّ الكتب السياسية واألمنية والعسكرية اليت وضعتها احلركات البدعية          

لكتاب والسنة ووقائع السرية بعد حتريفها ، بينما كتب األغيار الكـل            األغيار من حيث كوهنا ختلط بني سطورها أدلة ا        
 ، إنَّ اختراق الفكر اإلخواين للبنية الفكرية للجماعات اجلهادية خطٌري ومدمر ، وإذا              يقرأها وهو يعلم أن واضعها كافر     

ز اإلخوان دعوة للجهـاد     كانت اجلماعة دعوية جهادية كان التدمري أشد ، خاصة أن يف الكتابات القدمية لبعض رمو              
 ممـن   -يظن القارئ هلا أن كاتبها متأصل يف الفهم ، يف حني أهنم خيلطون يف املفاهيم و تقريباً مل ينج من ضـالالهتم                       

 . وشرح ذلك يطول – رمحه اهللا – إالَّ الشيخ عبد اهللا عزام -انتسب إليهم 
ن حكمتيار هدانا اهللا وإياه وسياف ورباين ، ولوال خشية           جيب أن نعترب  مبا حصل يف اجلهاد األفغاين األول م           : القصد

اإلطالة لنقلت كيف أن األصول اليت ترىب عليها هؤالء كانت الكتابات اإلخوانية املنحرفة ، مع عدم املقـدرة علـى                    
 .     هداه إىل صاحب سنة التمحيص خاصة لكون أصوهلم أعجمية ، لذلك  قيل إذا أراد اهللا بأعجمي خرياً

 وهو  أن السياسة الشرعية عند أخذها        - وهو مرتبط باألمر األول كذلك     -الذي جيب أن نتنبه إليه       : األمر الثاين ) ٢(
 . بالسنن الكونية اليت أخذ هبا األغيار أخذت هبا يف صورهتا املثلى 
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ائها ، بل تعتربه أكرب دافـع  فمثالً احلركات اليسارية تركز على أمهية املال وتضع له تأثرياً كبرياً يف حركتها وحركة أعد        
حيرك الصراع واملعارك بني البشر ، أما السياسة الشرعية عندنا فهي ال تغفل دور املال وتأثريه على البشر لكن ال جتعله                     
احملرك الوحيد أو الدافع الرئيسي للصراع خاصة بالنسبة للمؤمنني ، والشرع يؤكد على أن حاجة نفس املؤمن للعبودية                  

 الفطرة السوية على أي إنسان مل تنتكس فطرته ، كما يؤكد على             ه دافع وحمرك للصراع و أنَّ ذلك ما متلي        للخالق أكرب 
كثري من اجلند واألتباع حمـرك      قد يكون عند أغلب قادة األعداء و      دور املال يف الصراع مبا يتفق على حجمه احلقيقي ،           

اسة الشرعية  ، إالَّ أنه عند صف املؤمنني فاألمر خمتلـف  أساسي ، لذلك كان الضغط االقتصادي على األعداء من السي       
 لبعض الصف املؤمن ، إالَّ أنه       اً وتابعاً  ثانوي حمركاً لبعض املؤلفة قلوهبم و    اًفالسياسة الشرعية ال تغفل عن كون املال حمرك       

ركة والصراع عنـد    غري أساسي لتحريك القاعدة الصلبة من املؤمنني ، كذلك الشرع جيعله عنصر أساسي كوقود للمع              
الطرفني ، لذلك جتد اآلية تشري إىل أن املال عصب املعركة وأن نضوب النفقة على املعارك والنفقات الضرورية العادية                   
يؤدي إىل انفضاض من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إالَّ أنَّه يطمئن املؤمنني أنه إذا انقطعت أسباب املـنفقني                      

 واألرض ، كل ذلك مع حـث املـؤمنني   تالنفقات الضرورية للمؤمنني فإن هللا خزائن السماوا على تكاليف املعركة و   
 .على النفقة يف سبيل اهللا و التأكيد على أحكام شرعية جتعل موارد للمال كالزكاة والغنيمة وحنو ذلك 

وين يف األمور العسـكرية     نأخذ مثال آخر لذلك األمر أال وهي السرية فنجد أن الشرع مل يغفل أمهية السرية كسبب ك                
لكن مل ينس الشرع أننا يف األصل حركة هداية فعندما نغايل يف األخذ بالسرية خنرج من حيز حركات اهلداية إىل حيز                     

السرية هبذه الصورة املغرقة قد تعوق تنمية الكم بأن جتعل          عصابات املافيا أو طرائق احلركات الباطنية ، بل إن املبالغة يف            
وقد بينت ما يتعلق بالــ      ) الكيف  ( عليها السنني الطوال ومل يتحصل هلا إال أعداد هزيلة ، وتعوق تنمية             احلركة مير   

بصورة ُمثلى تناسب طبيعـة     )  السرية (يف خامتة الدراسة التفصيلية ، ولذلك وضع الشرع هذه السنة الكونية            ) كيف  (
 .احلركة واملنهاج اإلسالمي 
 ما ذكرناه يف خامتة الدراسة التفصيلية فيما خيص االنقالب العسكري ، وبينا أنه قد يـنجح             ومن األمثلة أيضا هلذا األمر    

 أن تنتكس ،    صة فينتج عنه نتائج ناقصة ال تلبث      كسبب كوين لقيام دولة اإلسالم بصورة جزئية وذلك ألن عناصره ناق          
ة اإلسالمية كما حدث من العبد الصـاحل        وهو حل ميكن القيام به كجزء مكمل حلركتنا لكن ال ُتبىن عليه أساس الدول             

 مع األسود العنسي ، نعم هو حل يأخذ جبانب من السنن وقد يقيم دولة للقائمني                - رضي اهللا عنه     -أيب فريوز الديلمي    
 مـن خطـط     اًعليه كأفراد لكن يصعب استمرار هذه الدولة على صورة إسالمية متكاملة إال إذا كان هذا احلل جزء                

 - رضي اهللا عنه     -سنين املتكامل الذي طرحته الدراسة املفصلة ، فقد كانت حركة أيب فريوز الديلمي              وأعمال احلل ال  
 من حركة اجلماعة املسلمة ومل تكن عماد التحرك هلا ، مع مالحظة أنه قد يكون حل سنين متكامل حلركة غـري                      اًجزء

 .متعددة إسالمية هدفها فقط الوصول للحكم أما املنهج اإلسالمي فله أهداف 
املؤسسات اليت يتكون منها كيان احلركة أوالً وكيان الدولة ثانياً ، مـن             :  ومن األمثلة أيضا للنقطة األوىل والثانية معا        

مؤسسات سياسية واقتصادية وعلمية فقهية وعلمية دنيوية ، يدخل هذا األمر يف الواجبات اليت يأمر هبا الشرع حتـت                   
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ة البعض للقفز بإقامة هذه املؤسسات قبل أواهنا أو دون الطريقة الشرعية الكونيـة              نصوص عامة وخاصة ، ولكن حماول     
كاليهود والشيعة الروافض واألحزاب السياسية الطاغوتية يـؤدي حتمـا إىل الوقـوع يف               املثلى وحماولة تقليد األغيار   

هم ، فهم يعتقدون بكفر النصارى      فاليهود يتقربون ألصحاب القوة والسلطان حىت لو كانوا يعتقدون بكفر         املخالفات ،   
ولكن بنوا مؤسساهتم قبل دولتهم بالتقرب لكل كافر ميلك القوة والسلطان ، لذلك أحيانا نقرأ لـبعض االجتاهـات                   

 يبني أمهية السنن الكونية ولكن عندما ننظر إىل التطبيق جند اخللل واضحا ، فقد كتب حاكم املطريي                  اًاإلسالمية كالم 
 مبوقع اإلسالم اليوم ذكر فيه كيف أن جتاهل اجلماعات اإلسالمية لألخذ بسنة             السلفية بالكويت مقاالً  أمني عام احلركة    

 القوة و السعي اجلدي للتمكني واحلصول على السلطان أوال جيعلها تـدور يف حلقـة مفرغـة ، حـىت أنـه قـال                        
إن هـذه احلركـات     : ، وقال    ... ) ةلقد ضل أكثر علمائهم ودعاة اإلصالح فيهم عن هذه السنن اإلهلي          ( ..صراحة  
 أن حتصل على الكثرة ولو مر عليها آالف السنني بدون سلطان ، ولكن عند التطبيق جند أن حركته تسـعى                     استحالت

للقوة عن طريق التقرب للطواغيت أهل القوة يف بلده ، بل للتقرب لألمريكان حيث صرح هو وقادة حركتـه أخـرياً                     
! !  ة فيها اخلري الكثري      أن مشاريع األمريكان يف املنطق     :بالسفري األمريكي ووفد أمريكي مرافق      عندما اجتمعوا هذا العام     

ختالف الوحيد بينهم وبني اليهود هو دياثة اليهود باسـتخدامهم          الء عن طريقة اليهود أليس فقط اال      ختلف هؤ فماذا ا 
 .النساء للتقرب من أهل السلطان والقوة

ء املؤسسات املشروعة بالقوة املشروعة اليت تأيت عن طريق مشروع ، مـع مالحظـة أنَّ أيَّ                  اإلسالم جيعل بنا   :القصد  
عمل بنائي ملؤسسات أو غريها ميكن حتصيله يف مرحلة البدايات بدون قوة وسلطان ال مينع الشرع من حتصيله مـادام                    

 . مشروعا و موضوعا يف توقيته السنين الصحيح
ا دار سنن ال جيوز تركها أو معارضتها، فهي تطحن من وقف أمامها أو تلّعـب هبـا أو                   الّدنييف النهاية نؤكد على أن      

الّسنن اإلهلّية ال ُتحايب أحداً وال تتخلّف ألمنية رجٍل          ف ، تغاضى عنها حبّجة انشغاله بصالح قلبه أو بأوراد ذكره وعبادته         
 َمن َجَمع اإلتقان السـنّين للكونّيـات        خري عنهم   رضي اهللا  والصحابة   ، ، وهذا من متام رمحة اهللا بعباده       كائناً من كان  

 ، نسأل اهللا أن جيعلنا على هديهم ويلحقنا هبم إنـه            والفَهَم الّسنّين للّشرعّيات فاستحقّوا الوالية الّدينّية والوالية الكونّية       
 .واحلمد هللا رب العاملني ،  *ويل ذلك والقادر عليه

 

                                                 
 . من مقاالت بني منهجني ، وقد نقلت منهما كثريا إليضاح القضية املتناولة يف هذا املقال ٩٧ و املقالة ٨٧من أراد االستزادة فلريجع إىل املقالة  *
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  نُُننََن َس َس : :ستسالمستسالمإىل االإىل االالدعوة الدعوة 
  اةاةغََغالطُّالطُّ

  صالح بن سعد الحسنصالح بن سعد الحسن: : بقلم الشيخ بقلم الشيخ 

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه                 
 :  ومن وااله ، أما بعد 

َتى الَِّذيَن  كَذَِلَك َما أَ   ﴿: فإن مواقف الكفار من دعوات املرسلني والصاحلني متشاهبة متقاربة ، قال اهللا تعاىل              
﴾ قال ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري         أََتَواَصْوا ِبِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ      ِمن قَْبِلِهم مِّن رَُّسوٍل ِإلَّا قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ          

 ...ن لرسـلهم    وكما قال لك هؤالء املشركون قال املكذبون األولو       :  لنبيه صلى اهللا عليه وسلم       يقول تعاىل مسلياً  : " 
لكن هم قوم   : ي  أ) بل هم قوم طاغون      (  ؟  هبذه املقالة  ي أوصى بعضهم بعضاً   أ: ) أتواصوا به   ( : ال اهللا عز وجل     ق

 هـ.ا" طغاة تشاهبت قلوهبم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم 
: ن كما قال تعـاىل   ومما تواطأ عليه الكفار أن يسعوا إىل رجوع املسلمني عن الدين والدخول يف ملة الكافري       

ر خّي: "  قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه        ﴾َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُرُسِلِهْم لَُنْخِرَجنَّـكُم مِّْن أَْرِضَنآ أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا             ﴿
وقال تعـاىل    " ه وعباده ؛ وهذه سرية اهللا تعاىل يف رسل       الكفار الرسل بني أن يعودوا يف ملتهم أو خيرجوهم من أرضهم          

قَالَ الَْمـُأل    ﴿:  ﴾ وقال سبحانه عن قوم شعيب        قَالُوا لَِئن لَّْم َتنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرِجنيَ        ﴿  : عن قوم لوط    
 ﴾ وقال تعـاىل عـن       َيِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا    الَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ ِمن قَْوِمِه لَُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعَك ِمن قَرْ           

َوِإذْ َيْمكُُر ِبَك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثِْبُتوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللُّه َواللّـُه َخْيـُر                 ﴿    : مشركي قريش   
 ُسنَّةَ َمـن قَـْد       َك ِمَن اَألْرِض ِلُيْخِرجوَك ِمْنَها َوِإذًا الَّ َيلَْبثُونَ ِخالفََك ِإالَّ قَِليالً           َوِإن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّونَ   الَْماِكِريَن  

 .  ﴾ أَْرَسلْلَْنا قَْبلََك ِمن رُُّسِلَنا َوالَ َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويالً
حال املؤمنني بعد غزوة أحد كما      هذه مواقف الكفار وهذه دعوهتم وهذه إغراءاهتم ، وأما املؤمنون فحاهلم ك           

لَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللُّه َوِنْعَم                 ا ﴿: أخرب اهللا تعاىل عنهم     
 ﴾ وكحـال   لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعواْ ِرْضَوانَ اللِّه َواللُّه ذُو فَْضـٍل َعِظـيمٍ       فَانقَلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مَِّن اللِّه َوفَْضلٍ     الَْوِكيلُ  

َولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ الْأَْحَزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَّـُه              ﴿: املؤمنني يوم األحزاب كما قال تعاىل       
 قَـِد   قَالَ أََولَْو كُنَّا كَـاِرِهَني      ﴿  :  ﴾ وكما قال شعيب عليه الصالة والسالم          ِإَمياًنا َوَتْسِليًما  اا َزاَدُهْم ِإلَّ  َوَرُسولُُه َومَ 

يَها ِإالَّ أَن َيَشاء اللُّه َربَُّنا َوِسـَع        افَْتَرْيَنا َعلَى اللِّه كَِذًبا ِإنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُم َبْعَد ِإذْ َنجَّاَنا اللُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَُّعوَد فِ                  
  ﴾اِتِحَنيَربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا ِبالَْحقِّ َوأَنَت َخْيُر الْفَ

ان مما مساه بـالعفو وتضـمن دعـوة         هكذا إذاً استقى الطاغوت عبد اهللا بن عبد العزيز ما أوحاه إليه الشيط            
اجملاهدين إىل تسليم أنفسهم وإىل التوبة من التوحيد والكفر بالطاغوت وتوعدهم إن مل يفعلوا بالقتل ، هكذا تشـاهبت                   
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قلوب اجملرمني يف كل عصر ، ولكن وحي الشيطان إىل أوليائه يزهق أمام وحي اهللا الذي يتوعد الطغاة واجملرمني ، قال                     
َولَُنْسِكَننَّـكُُم اَألْرَض ِمن َبْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف          فَأَْوَحى ِإلَْيِهْم َربُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني      ﴿  : تعاىل  
 َيَتَجرَُّعُه َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه      مِّن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َوُيْسقَى ِمن مَّاء َصِديٍد          َواْسَتفَْتُحواْ َوَخاَب كُلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد       َوِعيِد  

 رضي اهللا عنه    عن ابن عبـاس  روى ابن جرير      ﴾ َوَيأِْتيِه الَْمْوُت ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ           
،  أن يعودوا فـي ملِّتهم    ويدعوهنم إلـى ، ويكذّبوهنم، وَيقَْهروهنم، كانت الرسل والـمؤمنون يستضعفهم قومهم    : قال

وأمـرهم أن   ، وأمرهم أن يتوكّلـوا علــى اهللا      ، فأىب اهللا عّز وجلّ لرسله وللـمؤمنـني أن يعودوا فـي ملّة الكفر          
 واستفتـحوا، ز اهللا هلم ما وعدهم    فأنـج، ووعدهم أن يسكنهم األرض من بعدهم     ، يستفتـحوا علـى الـجبـابرة  

 .لّ َجبـاٍر َعِنـيٍدَوخاَب كُ. كما أمرهم أن يستفتـحوا
 ِإنَّ  ِإنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمَناِت ثُمَّ لَْم َيُتوُبوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَاُب الَْحِريِق               ﴿  :   وقال جل ذكره    

  ِإنَّ َبطَْش َربَِّك لََشـِديٌد    ِتَها الْأَْنَهاُر ذَِلَك الْفَْوُز الْكَِبُري      الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتحْ        
  َهلْ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد  فَعَّالٌ لَِّما ُيِريُد  ذُو الَْعْرِش الَْمِجيُد      َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد     ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد     

  ﴾ َواللَُّه ِمن َوَراِئِهم مُِّحيطٌ َبِل الَِّذيَن كَفَُروا ِفي َتكِْذيٍب ِفْرَعْونَ َوثَُموَد 
فليستبشر املؤمنون وليؤملوا خرياً فإن جتارهتم مع اهللا راحبة ، وأما ختيري الطاغوت هلم بني القتل أو االستسـالم                   

ه كل عدو ليعلم أن ليس لـه مـن          فكالم هزل ، وجعجعة سخيفة ، أصدق منه وأحكم وعد اهللا الذي أمرنا أن خنرب ب               
قُلْ َهلْ َتَربَُّصونَ ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى الُْحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُْم أَن ُيِصيَبكُُم اللُّه ِبَعذَاٍب مِّْن          األمر شيء بل األمر كله هللا  ﴿         

 ﴾  ِعنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا فََتَربَُّصواْ ِإنَّا َمَعكُم مَُّتَربُِّصونَ
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، وصرف قلوبنا على طاعتك ، وصل اللهم وسلم على نبينـا                    

 . حممد وعلى آله وصحبه 

 

إذا قام املسلمون مبا أمرهم اهللا به من جهاد عدوهم ، حبسب استطاعتهم ، فليتوكلـوا
نوا إليها ، فإن ذلك من الشرك اخلفيعلى اهللا ، وال ينظروا إىل قوهتم وأسباهبم ، وال يرك          

 اهللا تبارك وتعاىل، ومن أسباب إدالة العدو على املسلمني ووهنهم عن لقاء العدو ، ألنَّ            
  ]٧ ص ٨ج : [ الدرر السنيَّة                 .أمر بفعل السبب ، وأن ال يتوكل إال على اهللا وحده
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أسٌد من... راآان الصيخان
 أسود اهللا

تاذ األ طان:قل الق د ن د

 

دَّلُوا َتْبِديلًاِمَن الُْمْؤِمِنَني ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهم مَّن قََضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما َب  
 : أتاين خرب رحيله عن الدنيا ، فكان وقعه علّي كالصاعقة ، ال ألّني أظنه ال ميوت ، ولكن ألن 

ــةٌ   ــاد رزّي ــارم للعب ــوت األك م
 

ــجد   ــوهتم واملس ــي م ــّر يبك واحل
 

ل ، هجر الراحة ، قاطع      مات ، بل قتل ، نال ما كان يبحث عنه ، ما متناه وطلبه ، ما طار ألجله وعاد ألجله ، ترك األه                      
كلّ لذة إالّ لذة العبادة والطاعة ، سار يف ركب جند الرمحن ، اختار طريق اجلنان ، عاش كبرياً ومات كبرياً ، عـاش هللا                         

 أحسـبه  –وباع نفسه هللا وقتل يف سبيل اهللا ، أسٌد من األسود ، ورجلٌ من الرجال الذين صدقوا ما عاهـدوا اهللا عليـه                     
 أكرب مهّه نصرة دين اهللا ، أفضل ساحاته ساحات الوغى ، إن أقبل الناس إىل ساحات املالعب فـانظر                    –كذلك رمحه اهللا    

إىل ساحات املعارك اليت شهدت له أرضها ومساؤها ، شهد له الشجر واحلجر ، شهدت له اجلبال والتالل ، شـهدت لـه    
 :حقول األلغام 

ــثين   ــلٌ ال ين ــٌر مقب ــٌد هزب أس
 

ــهوف واحمل   ــرة املل ــن نص ــاجع ت
 

هو من تلك القلّة القليلة النادرة اليت تعمل بصمت ، قليل الكالم كثري الفعال ، شجاٌع مقدام ، بطلٌ ال َيهاب ، جتـده يف                         
ساعات العسرة والشدائد وحني تتزلزل األقدام ثابتاً كاجلبل ، ال يلوي على شيٍء إالّ على إغاثة إخوانه ونصرهتم وإعانتهم                   

 :فت نفسه ، وسالمتهم ولو كان فيها إصابته ، يريد جناهتم ولو تل
ــى ذاَك املســّجى  بكــت عــيين عل
ــه األفاضــل كــم ترّجــى فــًىت من

 

ــحاها    ــي ض ــني أن تبك ــق الع وح
ــا  ــايل مساه ــمس يف ع ــًىت كالش ف

 

حادثته مراراً فوجدت أخالقاً عالية ، ومهّةً سامية ، ونفساً للشهادة تّواقة ، وللجنان مشتاقة ، عقيدةٌ صـحيحة ،                    
وديانةٌ سليمة ، سٌري على منهج أهل السنة واجلماعة ، مقٌت للطواغيت ، بغٌض للمرتدين ، احلديث معه ذو شجون       

 :، والنقاش معه جّد مجيل ، يقبل احلق بدليله ويعمل به ، فاللهم تقّبله يف الشهداء ، واجعل درجته يف عليني 
الزلت أذكر حـني يبسـُم ضـاحكاً       

 

ــأيت   ــر ي ــراً بالنص ــدمستبش يف غ
 

 :األرواح جنوٌد جمّندة ما تعارف منها ائتلف: مل أفجع مبثله هذه السنني ، ال أدري ملاذا بالتحديد ، لكن 
ــه ــُت مكان ــى وكن ــو يبق وددُت ل

 

ــم   ــي وحيك ــرمحن يقض ــه ال لكن
 

أهالً خرياً من أهلها ، اللهم      فاللهم اخلف املسلمني خرياً منه ، واخلفه خرياً من الدنيا ، اللهم أبدله داراً خرياً من الدنيا ، و                  
أكرم نزله ووسع مدخله ، اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه ، اللهم أحلقنا به غري مبدلني وال مغرييـن وال                        

 .خزايا وال مفتونني ، توفنا وأنت راٍض عّنا ، آمني 
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ــكورة   ــوٌد مش ــن روَّاد .. جه م
 األنرتنت

 لدوسري عبد اهللا بن سعد ا: بقلم األستاذ 
ممن بذل نفسه خلدمة    ) االنترنت  (  عاجزاً عن متابعة اجلهود الطيبة اليت يقوم هبا املشاركون يف شبكة             –قيقة   ح -أجدين     

الدين ومناصرة اجملاهدين ، وكلما أحببت اإلشادة بعمل ما أو التنويه جبهد معني احترت وخشيت أن أذكر بعضاً دون بعض ،                     
آخرين ، لئال حيز يف نفوس من أنسى ذكره ، لكن الذي أحب أن أديل به يف هذا املقـام أن اجملاهـدين                       أو أن أمسي كّتاباً دون      

يقدرون كثرياً جهود إخواننا املشاركني يف املنتديات واملواقع اإلخبارية املتعاونة مع اجملاهدين ، ويفرحـون باسـتعداد هـؤالء                   
ية بأمنهم رغبة يف توعية الناس بأهداف اجلهاد وأمهيته وفوائده ، ومناصرة            الشرفاء للتضحية بأوقاهتم وأمواهلم وقبل ذلك التضح      

للمجاهدين ، ومعاداة الطواغيت والكافرين والرباءة منهم وفضحهم وتعرية أحواهلم السيئة ، لقد حاول بعض السفهاء ختويفهم                 
هدين ليسوا بتلك السذاجة اليت جتعلـهم مكشـوفني    وأهنم ليسوا مبعزل عن مراقبة احلكومة وما علم املغفل أن املتفاعلني مع اجملا            

للنظام الفاجر ، بل الظن هبم أهنم قد أخذوا حذرهم واستخدموا الوسائل اليت يعرفها أصحاب هذه الشبكة للتخفي واالسـتتار                    
مين امتثاالً ألمـر   باستخدام الربوكسيات ، وتأمني الربيد وكلمات املرور ، وتأمني األجهزة واستخدام أجنع الوسائل لالحتراز األ              

وال يصدهم عن ذلك تشغيب السفهاء ممن يتهمهم باجلنب ألجل ذلـك ، ألن              ) يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم       : ( اهللا تعاىل   
معىن هذا االهتام هو وصم أخيار األمة من النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم مبثل تلك الصفات القبيحة أجلهم اهللا                      

هنم مل يفرطوا يف شيء يقدرون عليه من ذلك ، وقد دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر                       عنها ، أل  
، وظاهر يوم أحد بني درعني ، واختفى يف الغار يوم اهلجرة ، والشواهد يف هذا اجملال ال تكاد تعد لكثرهتا ، واملراد التنبيه على                         

لنجاة ، وأخذ االحتياطات األمنية ، ليس من اجلنب يف شيء بل هو عني العقل واحلزم واحلكمـة ،                   أن اختاذ األسباب املشروعة ل    
واملراد األول منه ليس حب السالمة بل حب املواصلة واالستمرار يف تقدمي العمل الصاحل والبقاء مدة أطول غصـة يف حلـوق                      

 ويرضاه ويأجر عليه ، مث ما علم املغفل مـرة أخـرى أن هـؤالء    األعداء إغاظة هلم ونيالً منهم وتعذيباً هلم وكل ذلك حيبه اهللا   
اجملاهدين بألسنتهم يقدرون جداً مثن كلماهتم ، وعندهم االستعداد للتضحية والفداء ، ويعلمون مدى األجر العظيم والرسـالة                  

مساءلة أو أسراً أو حىت قتالً ألجل كلمـة         السامية اليت حيملوهنا ويؤدوهنا إىل الناس فليس بالكثري على دين اهللا لو قدر اهللا عليهم                
 .   حق يف وجه سلطان كافر 

إنَّ هذه الشبكة العاملية وسيلة نافعة ينبغي على أهل احلق استغالهلا قدر اإلمكان وتسخريها يف خدمة الـدين ، وقـد                     
تأثرياً يف جمال الدعوة واجلهاد     قامت اليوم مقام الشريط الصويت قبل حنو عشر سنوات حيث كان الشريط وقتها الوسيلة األكثر                

مما جعل احلكومات تلتفت إليه وتضيق اخلناق على مستخدميه فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وفتح باباً إىل اخلري أعظم وأكـرب           
 ، ولنقل العلم    مصدراً رئيساً ومرجعاً معتمداً لألخبار    ) االنترنت  ( واستطاع اجملاهدون حبمد اهللا أن جيعلوا       ) االنترنت(نفعاً وهو   

 .النافع واخلري العظيم رغم حماوالت علماء السلطان التشكيك يف هذا املصدر وتشويهه 
اخلالصة اليت أريد إيصاهلا إلخواين الفضالء هي أهنم على خري عظيم ، وأن الناس تشكر سعيهم ، وعملهم املبارك يف                    

تعاون حملاربته ، ومتابعة أصحابه ، لذا فإن أخذ احليطـة واحلـذر             نشر الكلمة الطيبة يغيظ األعداء ، وحيملهم على التكاتف وال         
 !! واجب عليهم ، وال يعين ذلك املبالغة يف اخلوف والوجل ألن الذي يريد أن يسلم متاماً عليه أن يترك العمل 
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  فرتبصوا إنَّا معكم مرتبصونفرتبصوا إنَّا معكم مرتبصون
 عبد اإلله بن سليمان البدري/ كتبه 

اإلميان يزيد وينقص ، ومن أسباب زيادة اإلميان عند املسلم تالوة القرآن الكرمي             من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن       
وتدبره والنظر فيه ، ومما يزيد قلب العبد إمياناً باهللا وتعظيما له أيضاً هو مطابقة اآليات اليت يتلوها ويقرأهـا يف هـذا                       

 !!الكتاب الكرمي  لواقعه الذي يعيشه 
املتأمل يف خطاباته   :  أقول   ،املتسمي بعبد اهللا بن عبد العزيز       : ينه وألمته وأقصد بذلك      واملتأمل يف خطابات اخلائن لد    

 مث يربط بني عبارات التهديد من جهة الطواغيت يف الوقت احلايل وبني عبارات التهديد اليت أطلقها فرعون الطاغيـة يف                 
نظر على سبيل املثال مقولة فرعون عليه       اة ،   جيد العجب العجاب من مطابقتهما التام     عصر موسى عليه الصالة والسالم      

 َوِإنَّـا   َوِإنَُّهْم لََنـا لََغـاِئظُونَ   ِإنَّ َهُؤلَاء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ  :  وقال َوِإنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ   : لعنة اهللا ماذا قال     
صال شأفتهم عـاملون ،     ستئاا يغيظنا وحنن على     لنا منهم م   أي إن هؤالء لقليلون وكل وقت يصل           لََجِميٌع َحاِذُرونَ 

سنحارهبم ملدة ثالثني   : سنالحقهم وخنرجهم من جحورهم ، وقال       : فماذا قال عبد الصليب ؟ قال        هذا منطق فرعون  
 !!سنة وسنقدر عليهم 

وقـام إعالمـه    ! " !شهر العفو "  أمساه هو وزبانيته بـ        اًوهاهو طاغية اجلزيرة اآلن يعرض على اجملاهدين عرضاً حقري        
 هذا الطاغية املرتد عن دين اهللا سـبحانه         - نفحات   -اخلبيث وعلماء السوء يف دولته بدعوة اجملاهدين إىل التعرض إىل           

كافر وال   وحيثون بالرتول على ذمة ال     - يف نظرهم    -وتعاىل ، فما زالوا يف كل وقت ميدحونه وميدحون مبادرته الطيبة            
ولكن شتان بني انتظارنا    ا الشهر وحنن ننتظر هنايته أيضاً       هم ينتظرون هناية هذ   .. حان ريب   وسبحول وال قوة إال باهللا ،       

 !!نتظاركم وتربصنا وتربصكم يا طواغيت اجلزيرة او
قُلْ َهلْ َتَربَُّصـونَ ِبَنـا ِإالَّ        : قوله  فال نقول إال كما قال أسالفنا رضوان اهللا عليهم حني قالوا ما حكاه اهللا عنهم يف                 

 . ْحَدى الُْحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُْم أَن ُيِصيَبكُُم اللُّه ِبَعذَاٍب مِّْن ِعنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا فََتَربَُّصواْ ِإنَّا َمَعكُم مَُّتَربُِّصونَِإ
 أو النصر والظفر    -  نسأل اهللا من فضله    -ة يف سبيله    إي وريب ، هل تنتظرون بنا إال أن نقتل يف سبيل اهللا وننال الشهاد             

والغلبة عليكم وعلى أعداء اهللا والتمكني يف األرض ، وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنـده فيـدمركم                     
 .تدمريا كما حصل ألقوام الرسل من قبل أو بأيدينا بقتل أو أسر 

احا ومساء لننكل فيكم يا أعداء اهللا       مث كما أنكم تتربصون بنا  فنحن نتربص أيضا بكم يف عملياتنا اليت نعدها  لكم صب                
 ...ويف أسيادكم  ولنرفع راية ال إله إال اهللا  وحىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

خالقه ختارها اهللا سبحانه له ، فبعد أن طغى وجتّبر وجتاوز حدوده مع ربه و             فرعون الطاغية وإىل هنايته اليت ا      إىل   مث عوداً 
عتدى على الضعفاء قتالً ألطفاهلم وسبياً  لنسائهم ، وعند مالحقته             وا  -عد هذا الذنب    نب ب  وأي ذ  -دعى األلوهية   فا

للمؤمنني من بين إسرائيل وهنا يالحظ القارئ الكرمي أنه من شدة عداوته مبوسى ومن معه وكرهه هلم وألهنم يشكلون                   
 يا أخي ؟أمل تلحظ هذا ... خطراً  على ملكه نزل هو بنفسه ليطارد موسى ومن معه 
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 !!! فرعون الطاغية الذي ملك مصر مبا فيها يرتل بنفسه ويشرف على مالحقة هؤالء القلة املستضعفة املؤمنة الصابرة 
  ال تستغرب أخي فإن اهللا إذا أراد شيء فال راد لقضائه ، أراد اهللا لفرعون أن ميوت ميتةً شنيعة ليكون عربة للمعتربين                      

ه أن كان جسمه للغرق وروحه للحرق نسأل اهللا السالمة والعافية ، ولكل طواغيت األرض               وآية للظاملني ، فكانت هنايت    
أن ينظروا إىل مصري فرعون ماذا حلّ به من عقوبة ، وليتقوا اهللا يف أنفسهم وليتوبوا إىل اهللا عز وجل ، قبـل أن حيـل                          

 وليعلم املطبلون هلم ، أن هؤالء الطواغيت عليهم غضب اهللا ويرتل عليهم عذابه حينها يندم النادمون والت حني مندم ،      
 ...متّبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون 

ىل الـرباءة   إودعونا النـاس    .. اهبم املتفرقني   عيهم وأرب فأعلنا الرباءة من الطواغيت املختلفني ومعبوداهتم ومشرّ      وأما حنن   
واخلروج من عبادة .. تابعة شرعه املطهر وحتكيمه وحده منهم ومن قوانينهم الوضعية الكافرة ، وإىل عبادة اهللا وحده وم        

 ..العباد بكافة أشكاهلا إىل عبادة اهللا رب العباد 
 .. وسلطت علينا أجهزة أمنها وخمابراهتا وعساكرها .. فرمتنا هذه احلكومات بقوس عداوهتا 

ربنا اهللا وحده ، ال نشرك معـه        : قول  نال لشيء إال أن     .  وتسجن آخرين     منا قوماً  وتقتل.. األرض    يف أقطار  ناتطارد
 ألصحاب   وتشويهاً  وتلفيقاً  ً طعنا.. وأطلقت العنان ألبواقها وأجهزة إعالمها املتنوعة        .. غريه    أو حكماً   أو مشرعاً  اًإهل

 .. وتارة باألصولية .. فتارة تصفهم بالتطرف .. هذه الدعوة العظيمة 
ارسون جتاه كل موحد ودعوته كافة أنواع التنكيل والتعذيب واإلرهاب          مع أن الطغاة مارسوا ومي    .. وأخرى باإلرهاب   

  ..) رمتين بدائها وانسلت (: الفكري واملعنوي واجلسدي 
 فـاهللا    ، بتوافخابوا وخسروا وكُ  .. وظنوا أهنم بإرهاهبم املتنوع هذا سيقضون على هذه الدعوة العظيمة ويطفئون نور اهللا املبني               

ويف وسط سجوهنم   .. فهاهي دعوة التوحيد تعلوا وترتفع بعقر دارهم        … ولو كره الطواغيت    .. ركون  متم نوره ولو كره املش    
وحيمل إخواننا يف كل مكان رايتها عالية خفاقة رغم أنوف الطغـاة            .. جنبات حماكمهم   .. وترتج هلتافاهتا   .. هتتز هبا زنازينهم    

ويتعاهدون .. ويفدوهنا مبهجهم وأرواحهم    .. يرووهنا بدمائهم   .. ماً  وجيعلون مجامجهم لعزها سل   .. يصدعون هبا بني ظهرانيهم     
وال يردهم بإذن اهللا عن نصرهتا اإلرهاب أو التعـذيب أو           .. ال يبالون بالقيد أو اجلالد أو السجون        .. غراسها إىل أن يلقوا اهللا      

 .. املنون 
عاهدنا اهللا تعـاىل أن     .. يانا ونفديها بأرواحنا وأوالدنا وأهلينا      بعنا من أجلها دن   .. هذه طريقنا ال حنيد عنها أو نرضى هبا بدالً          

 .. نثبت عليها فال نغري أو نبدل تبديال 
 ىل اهللا يف اخلالدينإا ىل النصر فوق األنام      وإمَّإا  فإمَّ                       

 .على القوم الكافرين فنسأل اهللا تعاىل أن يربح بيعنا وأن يثبت أقدامنا وحيسن ختامنا وينصرنا 
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 :مقدمة 

 راطاً مستقيماً ، والصالة والسالم على معلم اخللق خري الربية سيدصقومياً وهدانا  احلمد هللا الذي شرع لنا ديناً 
 -: ولد آدم عليه أفضل الصالة وأمت التسليم وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

املكان أو األشـخاص ،   وابت ال تتغري وال تتزعزع بتغري الزمان أوال شك فيه أن لكل منهج ثوابت ومتغريات ، ث إن مما
إليه الشك ، فال ميكن أن تتبدل أو تتغري فأصبحت تلك الثوابـت   القناعة فيها واليقني هبا مستند إىل نصوص ثابتة وعلم ال يرقى

 . معامل واضحات يهتدي هبا كل سائر على الطريق كاجلبال الراسيات ،
أو  أمور ثانوية يف املنهج واملبدأ هي من الفروع وليست من األصول ، تتغري بتغري الزمـان  كس الثوابت وهيواملتغريات هي ع

  اجملتهدون باألدلة ، قابلة للحوار والنقاش املكان أو األشخاص هلا ضوابط شرعية عامة ، تفصيالهتا ختضع إىل مداخالت يقدرها
ذكر الثوابت اليت رمستها النصوص الشرعية على طريق اجلهـاد ، وهـذه   هو أن ن وما يهمنا هنا ويف هذه األيام خاصة

البائس لألمة اجلرحيـة حنتـاج    اليوم بأمس احلاجة إىل إعادة تذكرها ونشرها وفقهها ، حنن اليوم ويف هذا الوضع الثوابت حنن
حيلها إىل متغريات من األفضل لنـا يف هـذا   يعيد الكالم فيها ويزيد ، لي حقيقة إىل الرجوع إىل ثوابتنا اليت بدأ بعض املتخاذلني

 .اجلهاد  نضع بني يديك أخي يف اهللا بعض الثوابت ال كلها اليت ترسم لنا طريق نتمسك هبا ، وسوف الوقت أال
اجلهاد من القيود واألغالل اليت ألبست له ظلمـاً وزوراً ، ومنـهج     الثوابت حترير منهجكتابة هذهأننا هندف من وراء 

التداعيات رمبا يكـون   من عدة تداعيات تعمل على طمسه أو حتديده وتقييده بغري دليل شرعي ، ومن تلك يوم يعايناجلهاد ال
  ممن ينتسبون للفقه بإصدار شروٍطاملعوقات حتذلق عدد سوء فهم مع سوء تطبيق من بعض من نادى بتلك الشعرية ، ومن تلك

املنتسـبني   ئمة يف هذا الباب ، ومن تلك املعوقات خروج عدد من املخـذلني إليها أحد من األ للعمل بتلك الشعرية مل يسبقهم
املعوقات وأمهها احللف الصلييب الذي يشن حربه على  لإلسالم ليصدحوا يف كل منتدى بأن اجلهاد ال يصلح لزماننا ، ومن تلك

 . املستعمر األمريكي لبلدان العامل هذه الشعرية ألهنا تعارض مصاحل
لتصحيح مفهوم اجلهاد والعمل على كسح بقية املعوقات الظاملة اجلائرة  رب اجلهاد كفيل بإذن اهللا تعاىلونشر ثوابت د

الناحية الفكريـة مث مـن    طريقه ، وبعد تصحيح املفهوم ميكن أن نرتبط هبذه الشعرية من الناحية الروحية مث من اليت وقفت يف
فإحياء هذه الشعرية حيتاج إىل جمهودات للتوضيح والبيان ، وليس التوضيح  الناحية املنهجية وأخرياً من الناحية التطبيقية العملية ،

يربط مبنـهج  يقتصر على املعرفة الفقهية البحتة املنفصلة عن الواقع ، فهذا وإن كان مطلوباً كفقه، إال أنه حيتاج إىل أن  والبيان
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على أرض الواقع كتعبد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنـهم               يؤدي إىل تطبيق ذلك الفقه والتعبد بتلك الشعرية       
 . هبا

الصالة ملن كان قبلنا ، ولكن ربط اهللا سـبحانه           لقد شرع اهللا  : ومنثل لتحرير العبادة من القيود هبذا املثال ليتضح املقال          
الصـالة   خمصوصة كالبيع والصوامع وغريها ، وعندما شرع اهللا ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ء تلك العبادة بأماكنوتعاىل أدا

يعط أحدا من األنبياء قبله وكان مما أعطي كما يف           حرر اهللا تلك العبادة من القيد املكاين فأعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم مامل             
 وأميا رجل من أمـيت   وطهوراًوجعلت يل األرض مسجداً( وسلم عن جابر رضي اهللا عنه  الصحيحني حيث قال صلى اهللا عليه

من األرض بنصوص أخرى  فأصبحت األرض كلها صاحلة ألداء تلك العبادة إال سبعة مواضع استثنيت) الصالة فليصل  أدركته
ويسر أداءها لكل عبد ، علماً أن وضع ذلك القيد          هذا القيد سهل     يف حال االختيار ال االضطرار أيضاً ، فتحرير هذه العبادة من          

 . اهللا سبحانه وتعاىل حلكمة هو يعلمها ورفعه كان تشريعاً من
حناول أن نرفع القيود الظاملة اآلمثة الفاجرة اليت وضعها حثالة البشر وعارضوا  وحنن اليوم يف ذكرنا لثوابت شعرية اجلهاد

احلضارات هو دمار وخـراب ،        ، فسمعنا ممن ينتسب لإلسالم من يزعم بأن تصادم         نصوصاً شرعية قطعية الثبوت والداللة     هبا
، ) اجلهاد ( احلضارات وحباجة إىل السالم ونبذ العنف والرتاع املسلح  واإلسالم بريء من ذلك التصادم وحنن حباجة إىل تعايش

التسامح أو الوسطية أو حوار  الشعرية أو إلغائها باسمعددا ال حصر هلم يدخلون يف املؤمترات الرامية إىل حرب تلك  ورأينا أيضاً
هلذا التحالف الصلييب الواضح الذي يشن هجمته املسعورة علـى اجلهـاد    األديان ، فبعيداً عن مباركة بعض املنتسبني لإلسالم

القائمة على حرب اجلهـاد   تأننا أمام عدد كبري أيضاً ممن ينتسبون لإلسالم وهم يباركون املؤمترات واللقاءا واجملاهدين ، جند
 . سواًء باسم العنف أو اإلرهاب
هـذه   الثابتة على درب اجلهاد ، وللرد على الدعاوى املنددة باجلهاد من هنا وهناك ، نقـف يف  وملواصلة إيضاح املعامل

 .  مما أحلق باجلهاد ظلماًن تلك الثوابت يزول بفهمهما بعٌضاحللقة مع ثابتني م
 : أول الثوابت 

 : هاد ماض إلى یوم القيامة الج
 العامل اليوم إال من رحم اهللا يقف بكل قواه العقدية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية والشعبية ، يقف وقفة إنَّ

واحدة بكل ما أويت من قوة ، أمام شعرية من شعائر ديننا احلنيف أال وهي شعرية اجلهاد يف سبيل اهللا تعـاىل ، تلـك                         
كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم َوَعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئًا َوُهَو َخْيـٌر لَّكُـْم                : ة اليت فرضها اهللا علينا بقوله     الشعري

يَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني      َيا أَ    :  وبقوله   َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَّكُْم َواللُّه َيْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ             
 قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما             :وقوله َواغْلُظْ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الَْمِصُري       

 وقـال يف    الَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُواْ الِْجْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ                َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه وَ   
ْم َوُخـذُوُهْم   فَِإذَا انَسلََخ اَألْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشِرِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموهُ        :آخر ما نزل يف حكم اجلهاد مؤكداً عليه       

  َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَِإن َتاُبواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآَتُواْ الزَّكَاةَ فََخلُّواْ َسِبيلَُهْم ِإنَّ اللَّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
 باإلرهابيني واملتطرفني والثوار    هذه الشعرية اليت حاول الكفار طمسها وتسميتها باإلرهاب واإلجرام ، ووسم أصحاهبا           

واملليشيات ، وساعدهم املنافقون أيضاً على تشويهها والتحجري عليها بسبل شيطانية شىت فتارة يقولون بـأن اجلهـاد                  
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جهاد دفع ال طلب ، أو قالوا بأن اجلهاد يشرع لتحرير األرض احملتلة فقط ، أو أن اجلهاد جيب أن يكون بأمر احلـاكم              
د و الصليبيني ، وحيناً آخر قالوا بأن اجلهاد انتهى بوفاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، أو أن اجلهـاد ال                       العميل لليهو 

 .يناسب عصرنا احلاضر عصر السالم والنظام العاملي اجلديد نعوذ باهللا من هذه الضالالت 
إن احلقيقة املاثلة للعيان هي أن األمـة        وأياً تكن مربرات طمس معامل اجلهاد ودواعيه ومصطلحاته النفاقية والكفرية ، ف           

منذ زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد اتضح هلا طريق اجلهاد وُحددت معامله واتضح هلا مفهومه وفقهـه ، فلسـنا                      
حباجة إىل من يضيف مفاهيم جديدة للجهاد ميليها علينا من الشرق أو الغرب ، ففي تراثنا غنية عن غريه فمنه نسـتقي                      

 .وط وواجبات وسنن اجلهاد ، كما نأخذ منه أسباب تشريع اجلهاد ومقوماته أيضاً أركان وشر
وفوق كل ذلك فقد أخرب اهللا ورسول صلى اهللا عليه و سلم بأن اجلهاد ماض إىل أن يرث اهللا األرض ومـن عليهـا ،                         

له صلى اهللا عليه و سلم هلـذه        من الثوابت اليت ال نشك فيها وال نسأل فيها أحداً بعد تأكيد اهللا ورسو              وهذا اخلرب هو  
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمـنكُْم َعـن ِديِنـِه             : احلقيقة ، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثرية مثل قول اهللا تعاىل           

ٍة َعلَى الْكَاِفِريَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ          فََسْوَف َيأِْتي اللُّه ِبقَْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمِنَني أَِعزَّ         
هي دليل علـى االسـتمرار ،          ُيَجاِهُدونَ : وقوله تعاىل     آلِئٍم ذَِلَك فَْضلُ اللِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللُّه َواِسٌع َعِليمٌ         

 .فسوف يأيت اهللا بقوم غريه حيبهم وحيبونه فيهم هذه الصفة وسياق اآلية دليل على أن من ترك هذه الصفة 
والفتنة هـي     َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللّه فَِإِن انَتَهْواْ فَِإنَّ اللَّه ِبَما َيْعَملُونَ َبِصٌري                  : وقال أيضاً 

، وقال العلماء ال ينتفي الكفر عن األرض إال يف آخر زمن عيسـى عليـه                الكفر ، والقتال مستمر حىت ال يكون كفر         
السالم حيث يضع اجلزية ويكسر الصليب ويقتل اخلرتير وال يقبل إال اإلسالم ، مث يتوفاه اهللا تعاىل ويتوىف معـه كـل                      

 على استمرار اجلهاد مـن  واألدلة، مؤمن وال يبقى على األرض من يقول اهللا اهللا وتقوم الساعة على شرار اخللق يومئذ           
 .الكتاب كثرية 

أما النصوص الدالة على استمرارية اجلهاد من السنة فهي أكثر من ذلك ومنها قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم كما                     
اخليـل معقـود يف     : ( رواه اجلماعة وغريهم عن عروة البارقي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم                 

قال ابن حجر يف الفتح عندما استدل البخاري هبذا احلديث علـى مضـي             ) اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم     نواصيها  
ألنه صلى اهللا عليه و سلم ذكر بقـاء اخلـري يف            ، سبقه إىل االستدالل هبذا اإلمام أمحد       " اجلهاد مع الرب والفاجر قال      

ويف احلديث  ، املغنم املقترن باألجر إمنا يكون من اخليل باجلهاد         ، نم  وفسره باألجر واملغ  ، نواصي اخليل إىل يوم القيامة      
ألن من الزم بقاء اجلهاد بقـاء       ، وفيه أيضا بشرى ببقاء اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة          ، الترغيب يف الغزو على اخليل      

أهـ كالمه " احلديث " ق على احلال تزال طائفة من أميت يقاتلون       " وهو مثل احلديث اآلخر     ، اجملاهدين وهم املسلمون    
اخليـل يف   (قوله صلى اهللا عليـه و سـلم         " وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم تعليقاً على هذا احلديث            ،   خمتصراً

وفيه دليل على بقاء اإلسالم ) األجر واملغنم ( جاء تفسريه يف احلديث اآلخر يف الصحيح       ) نواصيها اخلري إىل يوم القيامة      
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أي حىت تأيت الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مـؤمن             ،  يوم القيامة ، واملراد قبيل القيامة بيسري         واجلهاد إىل 
 . أهـ كالمه " كما ثبت يف الصحيح . ومؤمنة 

بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا       كما عند أيب داود وغريه عن أنس         وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم      
 قال   .. )واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل                   : ( سلمعليه و 

إىل أن يقاتـل  ( أي من ابتداء زمان بعـثين اهللا  ) : واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا     ( صاحب العون يف شرح هذا احلديث       
 أما على يأجوج    ،  وبعد قتل الدجال ال يكون اجلهاد باقياً       ،مفعول  ) : الدجال  ( يعين عيسى أو املهدي     ) : آخر أميت   

وأما بعد إهالك اهللا إياهم ال يبقى على        ، وعند ذلك ال وجوب عليهم بنص آية األنفال         ، ومأجوج فلعدم القدرة عليهم     
مني بعد عيسى عليه    وأما على من كفر من املسل     ،  يف األرض    وجه األرض كافر ما دام عيسى عليه الصالة والسالم حياً         

الصالة والسالم فلموت املسلمني كلهم عن قريب بريح طيبة وبقاء الكفار إىل قيام الساعة ، قاله القاري ، واحلـديث                    
 .أهـ كالمه رمحه اهللا " سكت عنه املنذري 

لفظ ملسلم عن جابر    ودليالً على استمرار اجلهاد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاً كما جاء يف الصحيحني وغريمها ول                
ال يضرهم من  ( ويف لفظ للبخاري    ) ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة             :( رضي اهللا عنه    

دليل على االستمرارية   ) ال تزال   ( وقوله  ) ال يبالون من خالفهم أو خذهلم       ( ويف لفظ ألمحد    ) خذهلم وال من خالفهم     
" ث كاف يف إثبات استمرارية اجلهاد ، قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم عن هذا احلديث                 ، وإن كان سياق احلدي    

، ومنـهم حمـدثون     ، ومنهم فقهاء   ، وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون            : قلت  
وال يلزم أن يكونوا جمـتمعني      ، ري  ومنهم أهل أنواع أخرى من اخل     ، ومنهم زهاد وآمرون باملعروف وناهون عن املنكر        

 . بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض 
فإن هذا الوصف ما زال حبمد اهللا تعاىل من زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل اآلن                  ؛ ويف هذا احلديث معجزة ظاهرة      

 .أهـ كالمه " وال يزال حىت يأتى أمر اهللا املذكور يف احلديث ، 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول (  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم         ومن األدلة أيضاً  

، ) اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم علـى اهللا         
ا أسلم الناس فال قتال ، واألدلة كثرية اليت تدل على عدم إسـالم              فجعلت غاية القتال يف هذا احلديث هي اإلسالم فإذ        

الناس مجيعاً و بقاء الكفر إىل يوم القيامة فإذا كان كذلك فالقتال باق معه أيضاً حىت يأيت أمر اهللا تعاىل ، واملقصود بأمر                       
الريح اليت تقبض أرواح املـؤمنني ،       قيل هو إسالم الناس يف زمن املسيح وقيل يوم القيامة وقيل هبوب             : اهللا يف احلديث    

 .ولكن داللة احلديث واضحة يف بقاء القتال ما بقي الكفر 
والنصوص اليت تفيد استمرار اجلهاد كثرية ال جمال حلصرها ، واألئمة متفقون وبال خالف على استمرار اجلهـاد وأن                   

 يتبدل ، وهذه النصوص تبني أنه ال ميكن أبداً أن           الرسول صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب عن استمراره خرباً ال يتغري وال             
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 زمان من األزمنة منذ بعثة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل يوم القيامة من راية جهاد حق مرفوعة يف سبيل اهللا تعاىل                        خيلو
   .، وهذا خرب منكره كافر باهللا تعاىل

وابت اليت نرتكز عليها ، فإننا ال ميكن أبداً مهما اشتدت           نا هذه احلقيقة ووضعناها نصب أعيننا وجعلناها أحد الث        يقإذا ت 
الظروف وساءت األحوال أن نتخلى عن دعم راية اجلهاد والوقوف حتتها ، ألن راية اجلهاد يف كـل زمـان مرتبطـة      

أن بالطائفة املنصورة املرضي عنها ، والطائفة املنصورة كما قال النووي ال يلزم أن تكون يف مكان واحـد ، فـيمكن                      
 من الطائفة املنصورة    لى احلق ظاهرة ، والزمان ال خيلو      تتعدد يف زمان واحد يف عدة أمكنة ، والطائفة املنصورة تقاتل ع           

 .اليت تقاتل وترفع راية اجلهاد
اد إذا اعتقدنا تلك العقيدة ال بد معها أن جنزم بأن قوى الكفر العاملي ومعها النفاق الدويل ال ميكن أبداً أن تفلح يف إمخ                      

راية اجلهاد وال قمع اجملاهدين وال تعطيل هذه الشعرية أبداً ، رمبا تستطيع حماصرهتا يف مكان واحد أو اثنني ، ولكن أن                      
تسقط راية اجلهاد يف هذا الزمان فال ميكن هلا أبداً ولو اجتمع اجلن واألنس لذلك مجيعاً ، فإن راية اجلهاد رفعت بـأمر             

أن توضع واهللا هو الذي قضى على نفسه أن ترفع حىت يقاتل آخر أمة حممد صلى اهللا عليه و                   اهللا تعاىل وبإذنه وال ميكن      
 .سلم الدجال مع عيسى بن مرمي عليه السالم 

هذه احلقيقة اليت ال بد أن ننطلق منها ، وهذا املعتقد الذي ينبغي أن نقاتل به عدونا ، عقيدة اليقني والتصديق بوعد اهللا                       
 . اجلهاد إىل يوم القيامة سبحانه وتعاىل مبضي

وإن ما أصاب املسلمني اليوم من يأس بعد األحداث اليت حصلت يف أفغانستان وانسحاب اجملاهدين من املدن ، ال يدل                    
يأسهم وإحباطهم أبداً على أن أكثر املسلمني على قناعة بأن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ، وال تـدل أحـوال أكثـر                       

م على قناعة بأن العامل أمجع ال ميكن له أن يسقط راية اجلهاد يف العامل ، بل إن كثرياً منـهم ال                      املسلمني أيضاً على أهن   
 .يدرك معىن الصراع بني احلق والباطل ، وال يقرأ تاريخ األمة وتاريخ األنبياء من القرآن خاصة 

ذي حارب اهللا سبحانه وتعـاىل ، النظـام   العامل حيارب وعد اهللا مبضي اجلهاد ، وحنن نصدق اهللا ونقسم هبزمية العامل ال           
أن اجلهاد هو اإلرهاب ، وكل جماهد إرهايب ،         : العاملي اجلديد يقوم على مفهوم حمدد وواضح املعامل وهذا املفهوم هو            

وال بد من مالحقة اإلرهابيني وقمع اإلرهاب ، مبعىن ال بد من مالحقة أولياء اهللا وقمع شريعة اهللا سبحانه وتعـاىل ،                      
رب هبذه الصورة نتيجتها معروفة لنا سلفاً قصها اهللا علينا يف كتابه وبينها لنا رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف سـنته                       فح

فقال عليه الصالة والسالم كما عند البخاري وأمحد وغريمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم                      
أي أعلمته باهلالك ، وحرب اهللا تعاىل هي على من يعـادي            ) فقد آذنته باحلرب    من عادى يل وليا     (قال قال اهللا تعاىل     

 تشمل كل أنواع العقوبـات ، ويف        ةنكر) آذنته حبرب   ( أولياءه لواليتهم هللا ويتخذهم أعداًء بسبب دينهم ، ويف لفظ           
، وقد ال تكون هذه العقوبة ) بيت فقد استحل حمار( مبجرد اإليذاء ويف رواية أخرى له     ) من آذى يل وليا     ( رواية ألمحد   

 ظاهرة للعيان كما حلق باألمم األخرى وقد تكون العقوبة عاجلة كما قد تكون آجلة واهللا ميهل وال يهمل ، 
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 ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَّـِذيَن      : أما نتيجة هذه احلرب يف القرآن فقد قصها اهللا تعاىل يف عدة آيات نأخذ منها قوله تعاىل                
ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُينِفقُونَ أَْمَوالَُهْم      : وقال مؤكداً على هزمية أعداء املؤمنني        َمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد        آ

ودعـا اهللا     نَ َوالَِّذيَن كَفَُرواْ ِإلَى َجَهنََّم ُيْحَشُرونَ       ِلَيُصدُّواْ َعن َسِبيِل اللِّه فََسُينِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبو          
قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْيِن الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسِبيِل اللّـِه              : إىل االعتبار مبا حصل يف معركة بدر يوم الفرقان إذ قال          

  أَْي الَْعْيِن َواللُّه ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِه َمن َيَشاء ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً لَّأُْوِلي اَألْبَصاِرَوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْوَنُهم مِّثْلَْيِهْم َر
ملاذا مل ينصر اهللا اإلمـارة اإلسـالمية يف         : ولكن السؤال الذي يشوش على هذه العقيدة ويدور يف أنفس الضعفاء هو             

الشريعة والتمسك بالكتاب والسنة وواجهة العامل بذلك حىت اضطرت         معركتها حىت اآلن وهي اليت رفعت شعار تطبيق         
 .إىل ترك مجيع املدن اليت كانت تسيطر عليها ؟ 

ذَِلَك َولَْو َيَشاء اللَُّه لَانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضـكُم            : نقول إن هللا تعاىل يف ذلك حكمة وأول احلكم يبينها قول اهللا تعاىل            
 فإن اهللا قادر على أن ينتصر وحده من الكفار ويقتلهم بطرفـة عـني                 ٍض َوالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهمْ        ِبَبْع

ويدمر قواهم كلها ، ولكن اهللا ترك أولئك الكفار يتسلطون على املسلمني وذلك للبالء ، أي ليمتحن املسلمني وخيترب صـدقهم   
لكافرين عليهم ، فإن صربوا وزادوا متسكاً بدينهم وفروا إىل اهللا تعاىل وشكوا حاهلم له ، فإنه سينصرهم بعدما يرى أهنم                     بتسلط ا 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا        : أهل للنصر ، فيمكن هلم دينه الذي ارتضى هلم بعد أن حيققوا شروط التمكني قال تعاىل               
َحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفي الْأَْرِض كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّـن َبْعـِد                    الصَّاِل

 قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسـَتِعيُنوا      : وقال   ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ   َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني لَا ُيْشِركُونَ ِبي َشْيئًا َوَمن كَفََر َبْعَد           
الـذِّكِْر أَنَّ   َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمن َبْعِد         : وقال  ِباللِّه َواْصِبُرواْ ِإنَّ اَألْرَض ِللِّه ُيوِرثَُها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني             

ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا َتَتَنزَّلُ َعلَْيِهُم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزُنـوا                :   وقال   الْأَْرَض َيِرثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ   
َنْحُن أَْوِلَياُؤكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما                 َوأَْبِشُروا ِبالَْجنَِّة الَِّتي كُنُتْم ُتوَعُدونَ    

فشروط التمكني ال بد أن تتوافر يف املؤمنني قبل ذلك ، وقد ذكر اهللا لنا طرفاً منها يف هذه اآليات فمنـها شـرط                           َتدَُّعونَ
 والعمل الصاحل واتباع هنج النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه الذين مكنوا من قبل ، واعتناق الدين الصـحيح ، وعـدم                       اإلميان

الشرك باهللا ، واالستعانة باهللا وحده ، والصرب على اجلهاد وحرب األعداء ، وتقوى اهللا سبحانه وتعـاىل يف السـر والعلـن ،                        
 أن يقول ريب اهللا ويعمل مبقتضى هذا ويستقيم على دينه ، فهذه الشـروط إذا بـذل                  والصالح العام ، وأن يكون سلوك اجملاهد      

 . العبد جهده يف حتقيقها فإنه سيصبح مؤهالً ألن ينصره اهللا ويستخلفه يف األرض 
 إىل مصـنف    يف أرض املعركة باملسلمني الحتجنا معهـا      ) احلسية  ( ولو تتبعنا حكمة اهللا تعاىل يف تأخري النصر أو حلوق اهلزمية            

مستقل ، إال أننا سنفرد هلا كالماً مستقالً الحقاً بإذن اهللا ، ونكتفي هنا باإلشارة هلا ألن هذا املفهوم ال ينبغي أن يغيـب عـن                        
ذهن املسلم اليوم الذي يتابع وبكل مشاعره وكيانه جمريات احلرب يف أفغانستان بني قوى الكفر العاملية مجيعها وبني اجملاهـدين                    

ونسأل اهللا أن يعز اجملاهدين وينصرهم وميكن هلم ، وأن يكسر الكافرين وميزقهم ويـذهلم وجيعلـهم غنيمـة                ،   األفغان
 .للمسلمني 
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وأحسـنوا إن اهللا حيـب   : ( ب من اتصف بذلك فقال     وأح  ،  جعل من صفاته العفو واإلحسان     احلمد هللا الذي  

 اللهم اغفـر     :د أن حممداً عبده ورسوله الذي قال      شهاملؤمنني وأ  هدشهد أن ال إله إال اهللا وحده حافظاً لعبا        أ )احملسنني  
 : أما بعد ، كثرياً إهنم ال يعلمون وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماًفلقومي 

 سنوات طوال بدون حكم أو حيكم فيا أهل اجلهاد جاءكم عفو ملكي إن أخذمت به مع ما فيه من الذلة واهلوان والسجن        
  حيكمون بعشر سنوات فإذا مضت نصف املدة رمبا أخرجوكم وقالوا          خلية عن طريق القضاة فمثالً    عليكم من وزارة الدا   

تسببتم على أنفسكم بتـرك     و الغدر واخليانة واملكر واخلديعة ،    التعذيب و  مع ما فيه من       "عفو ملكي " أو  " مكرمة  "  :
 يغفر لكم ذنوبكم ويـدخلكم  جنـات         ،ة   ويعظم األجر ويرفع الدرج    لميلك العفو ويغفر الزل   ممن  عفو ملكي مساوي    

 .جتري من حتتها األهنار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم
اجلهاد يف سبيله ، واحلراسة والرباط فيه ، وإغاظة         ب إليكم   هأسداه من فضله وإحسان   اهللا به عليكم و   م ما من    ظَفاعلموا عِ 

 عمال من أعظم أسباب عفو اهللا لكـم ومغفرتـه لـذنوبكم قـال              أعداء اهللا وإنزال الضرر والضيق هبم فإن هذه األ        
ذَِلَك ِبأَنَُّهْم الَ ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصةٌ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ َيطَُؤونَ َمْوِطئًا َيِغيظُ الْكُفَّاَر َوالَ َيَنالُونَ                     : تعاىل

ُينِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوالَ كَـِبَريةً َوالَ        َوالَ   م ِبِه َعَملٌ َصاِلٌح ِإنَّ اللَّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِنَني           ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً ِإالَّ كُِتَب لَهُ     
ا الزمان من إعـالن      واعلموا أن ما قمتم به يف هذ       َيقْطَُعونَ َواِدًيا ِإالَّ كُِتَب لَُهْم ِلَيْجِزَيُهُم اللُّه أَْحَسَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ          

 تريدون به أن يرفع     ،  واقعاً ملموساً  هالتوحيد الذي قام على الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا فأعلنتم ذلك مث قمتم بتطبيق            
ُحواْ ُهـَو   قُلْ ِبفَْضِل اللِّه َوِبَرْحَمِتِه فَِبذَِلَك فَلَْيفْرَ      السيئات فامحدوا اهللا على أن هداكم هلذا         ويكفراهللا لكم املنازل عنده     

 فالنصوص جاءت يف تكفـري      )ينه يف القلب    يه تز ورمحُت  اهللا اإلسالم ،   لُْضفَ: (   قال ابن عمر     َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ  
ِيا أَيَُّهـا     :قال تعاىل ،   الدرجات والعفو واملغفرة من رب األرض والسموات ألهل اإلميان والتوحيد            ةالسيئات ورفع 

  وقـال   إَن َتتَّقُواْ اللَّه َيْجَعل لَّكُْم فُْرقَاناً َوُيكَفِّْر َعنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللّـُه ذُو الْفَْضـِل الَْعِظـيمِ                 الَِّذيَن آَمُنواْ   
ِتِه َوَيْجَعل لَّكُْم ُنوًرا َتْمُشونَ ِبِه َوَيْغِفْر لَكُْم        َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتكُْم ِكفْلَْيِن ِمن رَّْحمَ            : تعاىل  

من شـهد أن ال إلـه إال اهللا          :" قال رسول اهللا    : ويف الصحيحني عن عبادة بن الصامت قال        َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ  
إىل مـرمي وروح منـه ،       وأن عيسى عبد اهللا ورسوله ، وكلمته ألقاها          وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله ،        

ويف " أدخله اهللا من أبواب اجلنة الثمانية       " ويف لفظ " واجلنة حق ، والنار حق ، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل               
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 اهللا هبما عبد     إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى       أشهد أن ال إله   :"  قال الصحيحني من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا         
من شهد أن ال    "  يقول   وعند مسلم عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا           " ، إال دخل اجلنة     غري شاك فيهما    

يقول  :"قال رسول اهللا  : ويف صحيح مسلم عن أيب ذر قال        " م اهللا عليه النار     حرَّ  رسول اهللا ،   اًإله إال اهللا و أن حممد     
ويف الباب عـن عـدة مـن         ) " ئاً ، لقيته مبثلها مغفرة    من لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شي        :(اهللا عز وجل    

غفرة ومن جاء به فلـه      فمن فَقََدُه فَقََد امل   ،   اهللا عن العبد ومغفرته لذنوبه       يف أن التوحيد من أعظم أسباب عفو      الصحابة  
 قال ابن رجب    ْولَـِئَك لَُهُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ    الَِّذيَن آَمُنواْ َولَْم َيلِْبُسواْ ِإَمياَنُهم ِبظُلٍْم أُ       واهلداية التامة قال تعاىل   األمن  

فمن جاء مع التوحيد بقراب األرض خطايا ، لقيه بقراهبا مغفرة إىل أن قال فإن كمل توحيد العبـد                   : يف جامع العلوم    
ك مغفـرة مـا     وإخالصه هللا فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه ، أو بقلبه ولسانه عند املوت ، أوجب ذل                 

فمن حتقق بكلمة التوحيد قلبه ، أخرجت منه كل ما سوى           . سلف من الذنوب كلها ، ومنعه من دخول النار بالكلية           
اهللا حمبةً وتعظيمهاً وإجالالً ومهابةً ، وخشيةً ، ورجاًء وتوكالً ، وحينئذ ُتْحَرُق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثـل                    

 . أهـزبد البحر ، ورمبا قلبتها حسنات
. إذاً هذا التوحيد لو وضع ذرة منه على جبال الذنوب واخلطايا ، لقلبها حسنات فلله احلمد واملنة على عفوه ومغفرته                     

ابن أمحد ووعند .أخرجه أمحد بسند جيد" ال إله إال اهللا ال يسبقها عمل، وال تترك ذنباً           "  قال   فعن أم هاين عن النيب      
فرفعنا أيدينا ساعة مث وضع     " ال إله إال اهللا     :ارفعوا أيديكم وقولوا  :"  قال ألصحابه    أوس أن النيب    بن  ماجه عن شداد    

اللهم بعثتين هبذه الكلمة ، وأمرتين هبا ، ووعدتين عليها اجلنة ، وإنـك ال               ،  احلمد هللا   :"   يده ، مث قال       رسول اهللا   
 ."أبشروا ، فإن اهللا عز وجل قد غفر لكم :" مث قال " ختلف امليعاد 

وُيعفى ألهل التوحيد احملض الذي مل يشوبوه بالشرك ماال ُيعفى ملن ليس كذلك فلو لقي املوحد الذي                 : قال ابن القيم    
مل يشرك باهللا شيئاً ألبته ربه بقراب األرض خطايا أتاه بقراهبا مغفرة ، وال حيصل هذا ملن نقص توحيده ، فإن التوحيـد               

 ، وخوفه ورجائه وحده     ضمن من حمبة اهللا وإجالله وتعظيمه     عه ذنب ، ألنه يت    اخلالص الذي ال يشوبه شرك ،ال يبقى م       
وحديث عبد اهللا بن عمـرو      لنجاسة عارضة ، والدافع قوي أهـ       ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب األرض فا        

 .املشهور حبديث البطاقة 
يف سبيل اهللا الذي جاءت النصوص املتظاهرة       أما العبادة اليت تقومون هبا ترجون عفو اهللا ومغفرة الذنوب فهي جهادكم             

 َآَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَـى      َيا أَيَُّها الَِّذينَ  : من الكتاب والسنة على عفو اهللا ومغفرته ورفعة درجات من قام به قال تعاىل               
ونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم          ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهدُ    ِتَجاَرٍة ُتنِجيكُم مِّْن َعذَاٍب أَِليٍم      

 َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك                ِإن كُنُتْم َتْعلَُمونَ    
فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل مِّنكُم مِّن ذَكٍَر أَْو أُنثَى َبْعُضكُم مِّـن َبْعـٍض                  وقال تعاىل  ِظيُمالْفَْوُز الْعَ 

ُهْم َسيِّئَاِتِهْم َوُألْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري     فَالَِّذيَن َهاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ ِمن ِدَياِرِهْم َوأُوذُواْ ِفي َسِبيِلي َوقَاَتلُواْ َوقُِتلُواْ ُألكَفَِّرنَّ َعنْ           
الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ ِفي َسـِبيِل        وقال تعاىل    ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر ثََواًبا مِّن ِعنِد اللِّه َواللُّه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ          
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 ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم        ُم َدَرَجةً ِعنَد اللِّه َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ        اللِّه ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَ   
ِمـَن الُْمـْؤِمِنَني أَنفَُسـُهْم      ِإنَّ اللَّه اْشَتَرى     وقال تعاىل    َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنَّ اللَّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ        ِفيَها َنِعيٌم مُِّقيٌم    

َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم اجلَنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا ِفي التَّْوَراِة َواِإلِجنيِل َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَـى                    
 فهنا حصلت مبايعة ، وحصلت فيها البشرى        َبْيِعكُُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيمُ       ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه فَاْسَتْبِشُرواْ بِ    

هبذا البيع حيث إهنا جتارة راحبة وهو حصول الفوز العظيم أي ال فوز أعظم وال جتارة أربح منه وهو الـذي مسـاه اهللا                        
 .الفوز العظيم

أثامن بـالنفس النفيسـة رهبـا      
ا متلك األخرى فإن أنا بعتـها      هب

لئن ذهبت نفسي بدنيا أصـيبها     
 

وليس هلا يف اخللق كلـهم مثـن       
بشيء من الدنيا فذاك هو الغـنب      
لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن     

 

 

أن  : وعن أيب قتـادة     " القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال الدين        :"  قال    أن النيب    وعن عبد اهللا بن عمرو      
نعم إن قتلت    :"أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا تكفر عين خطاياي؟ فقال له رسول اهللا              ! يا رسول   : ام فقال   رجالً ق 

أرأيت إن قتلـت يف  : قال " كيف قلت؟ :"مث قال رسول اهللا " يف سبيل اهللا ، وأنت صابر حمتسب ، مقبل غري مدبر      
نت صابر حمتسب ، مقبل غري مدبر ، إال الدين ، فـإن             نعم ، وأ   :" سبيل اهللا أتكفر عين خطاياي؟ فقال رسول اهللا         

 هو الوعد احلق بالعفو واملغفرة للذنوب لـيس العفـو           -واهللا–روامها مسلم هذا    " جربيل عليه السالم ، قال يل ذلك        
. الطاغويت الذي حقيقته ليس عفًوا بل هو عني الظلم حيث إنك تسلم نفسك إليهم وتترك الكفر بالطاغوت وال تنكره                    

وال تكفر هبيئة األمم وال تعادي النصارى أو أحًدا من الكفرة وال ترفع راية اجلهاد ألن من قرارات هيئة األمـم عـدم                       
 لك أيها املؤمن بإخراج اليهود والنصارى وسائر الكفرة مـن           وكذلك تترك وصية النيب     . وجود شيء امسه جهاد     

علهم والة أمور وتلبسهم بلباس الشرع الذي خلعوه ولبسـوا          جزيرة العرب وكذلك جتدد الوالء هلؤالء الطواغيت وجت       
 .بدالً منه لباس الردة عن اإلسالم عياذاً باهللا من ذلك 

أما العفو الـذي    . ونعق بعض أهل العلم خلفهم      ،   من تلبيسهم لرعاياهم     ا هو العفو زعموا يسمونه بغري امسه وهذا       هذ
 عمن ظلمك وتقابل اإلساءة باإلحسان وهو        وهو أن تعفو   اءلعظمجاءت به النصوص فهو خلق عظيم يتسم به الرجال ا         

فََمـْن   وقال تعاىل    َوالَْعاِفَني َعِن النَّاِس َواللُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِننيَ     قال تعاىل   . من أعظم القرب اليت يتقرب هبا العبد لربه       
فَاْصفَِح الصَّفَْح    وقال تعاىل   َوأُْمْر ِبالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهِلنيَ     ُخِذ الَْعفْوَ  فقال تعاىل  َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَّهِ    

 قـال    عن رسـول اهللا       وعن أيب هريرة     َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا أَلَا ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُمْ       وقال تعاىل  الَْجِميلَ
رواه مسـلم وهـذه     " اً بعفو إال عزاً ، وما تواضع أحد هللا إال رفعـه اهللا            مانقصت صدقة من مال ، وما زاد اهللا عبد        :"

در أن يفعـل     قد اتصف هبا أنبياء اهللا ورسوله مع أقوامهم فهذا يوسف مع أخوته وما فعلوه به وقد قَ                 األخالق العظيمة 
 قَالَ الَ َتثَْريَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحـُم            ِئَني  قَالُواْ َتاللِّه لَقَْد آثََرَك اللُّه َعلَْيَنا َوِإن كُنَّا لََخاطِ         هبم ما شاء  
 .غفرة هلم باملاحمهم مساحاً تاماً بل دعاوسفعفى  الرَّاِحِمَني
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 وغفر حىت ملن أخرجه من بلده فقال يوم الفتح  يا معشر قريش ، ما ترون أين فاعل        ا كم أوذي فعف    وهكذا رسولنا   
روامها ابن  ") اليوم يوم برٍّ ووفاء   : "وقال  " (نتم الطلقاء اذهبوا فأ :"خريا أخ كرمي ، وابن أخ كرمي ، قال          : كم ؟ قالوا    في

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم مـن          " وملا عرض عليه ملك اجلبال بأن يطبق عليهم األخشبني فقال           . إسحاق  
حيكي نبياً من األنبياء ، ضربه قومه        كأين أنظر إىل النيب     :اهللا بن مسعود    قال عبد   و" يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا      

 فهذا ِصـّديق     وهكذا سار الصحابة  " لقومي فإهنم ال يعلمون    غفراللهم ا "ميسح الدم عن وجهه ويقول      فأدموه وهو   
بنت الصـديق عائشـة أم       ة ملا حصل يف قصة اإلفك ما حصل وأنزل اهللا براءة الصديق           هذه األمة أبو بكر الّصّديق      

ره منه وفقق على مسطح بن أثاثة لقرابته      وكان ينف  قال أبو بكر الّصّديق     .  يف الدنيا واآلخرة     املؤمنني زوجة النيب    
ـ      قال لعائشة ما قال فأنزل اهللا       ا بعد الذي    نفق على مسطح شيئاً أبدً    أواهللا ال   :  َعِة أَن  َولَا َيأَْتِل أُْولُوا الْفَْضِل ِمنكُْم َوالسَّ

َوالَْمَساِكَني َوالُْمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا أَلَا ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُـوٌر                ُيْؤُتوا أُْوِلي الْقُْرَبى    
بن املبارك هذه اآلية هي أرجى آية يف كتاب         قال عبد اهللا    . بلى واهللا ، إين أحب أن يغفر اهللا يل          : قال أبو بكر     رَِّحيٌم
ِهْي يا ابن اخلطاب    : (ستأذن احلر بن قيس لعيينة بن حصن فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال                ملا ا  وهذا عمر   . اهللا  

 إن اهللا   يا أمري املـؤمنني ،    : فغضب عمر حىت هم به ، فقال له احلر          . ، فو اهللا ما تعطينا اجلزل ، وال حتكم بيننا بالعدل            
ما جاوزها عمر   واهللا  . وإن هذا من اجلاهلني     )"  خذ العفو ، وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني          "(تعاىل قال لنبيه    

واعلم أن من أعظم أسباب عفو      . وهذه األحاديث واآلثار يف الصحيحني       ) عند كتاب اهللا   وكان وقافاً  حني تالها عليه ،   
  ،ة منه ال من غريهاهللا ومغفرته أن تطلب العفو واملغفر

قلت يا رسول اهللا أرأيت إن وافقت ليلة القدر         :أخرج اإلمام أمحد والترمذي وصححه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت            
يأيت اهللا تعاىل    ": قال  أن النيب    ، وُيروى عن ابن عمر      "اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنِّي      : قويل:"ما أسأل؟ قال  

أتعرُف أتعـرُف؟   : قرُِّبه حىت جيعلَه يف حجابه من مجيع اخللق ، فيقول له اقرأ صحيفتك ،فُيعرِّفُه ذنباً ذنباً                 باملؤمن يوم القيامة فيُ   
ال بأس عليك ، يا عبدي أنت يف ستٍر من مجيع خلقي ، ليس              : نعْم نعْم ، مث يلتفت العبُد مينةً ويسرة، فيقول اهللا تعاىل            : فيقول  

ما هـو يـا   :  على ذنوبك غريي ، اذهب فقد غفرُتها لك حبرٍف واحٍد من مجيع ما أتيتين به ، قال بيين وبينك اليوَم أحٌد يطِّلعُ    
رواه الطرباين بسنٍد فيه ضعف وأصله يف البخاري يف كتـاب التفسـري مـن         " كنت ال ترجو العفو من أحد غريي        : رب؟ قال 

  .هللا على الظاملنيال لعنة اهاد هؤالء الذين كذبوا على رهبم أويقول األشصحيحه باب 
 

يا ربِّ إنْ َعظَُمْت ذُنويب كَثْـرةً 
أدعوك ربِّ كما أمرَت تضـرعاً     
إن كان ال يرجوك إال ُمحسـنُ      
ما يل إليك وسـيلةٌ إال الرََّجـا       

 

فلقَد َعِلمُت بأنَّ َعفْـَوَك أعظَـمُ      
فإذا رددَت يدي فمن ذا يـرحمُ      
فَمن الذي َيرجو ويدُعو املُجـِرمُ     

يلُ َعفْـِوك مث أَنِّـي ُمْسـِلمُ       وَجِم
 

 

ترك ال يكون إال ب   وأن العفو   بأنواعه   أما عفو يعقبه السجون والتعذيب       هفهذا العفو املمدوح صاحبه أن يعفو عمن ظلم       
قَالَ لَِئِن اتََّخـذَْت ِإلًَهـا غَْيـِري        بعض أمور الشرع فهذه طريقة الفراعنة والطواغيت قال فرعون ملوسى عليه السالم           
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عنة من  عون بل ما سبقهم يف سجوهنم سجن أحد من الفرا         ر ويا ليت سجن هؤالء كسجن ف      أَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجوِننيَ  لَ
شدة ما فيه من العذاب مثل تسهري الليايل وكشف العورات والتهديد بانتهاك األعراض والصعق الكهربائي وهذا يهون                 

ويأخـذ  وكذلك فرعون أخذ يناقش موسى      .  بالدين من هؤالء الزبانية    عندما تسمع من مسبة اهللا ورسوله واالستهزاء      
  فيهـا  لكن هذه النصـيحة   حة ،    مناص  معه ويستمع منه أما هؤالء فإهنم ال يسمعون لناصح حىت لو ترسل برقية             ويعطي

 أشـهر  أقل ما يكون سجنك بسبب الربقية خاصة إذا عرفوا امسك وسكنك أقل األحوال ستة       التوحيد  ودعوهتم للهداية   
. إذاً هؤالء ال يرون شعبهم إال عبيداً عندهم وهم يرون أنفسهم مثل اليهود شعب اهللا املختار   . إىل سنتني وقد وقع هذا      

َوِإذْ َيْمكُُر ِبَك الَِّذيَن كَفَـُرواْ ِلُيثِْبُتـوَك أَْو َيقُْتلُـوَك أَْو            وهذا التهديد بالسجن طريقة مشركي قريش كما قال تعاىل          
 لكن قريشاً عندها شيم العرب ما تفزع النساء وال تذعر األطفال            َك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللُّه َواللُّه َخْيُر الَْماِكِرينَ      ُيْخِرُجو

واملصيبة هنا تتزايد بالتأييد مطلقًا ممن يدعي العلم علـى          .  حىت خرج  وال تداهم البيوت ولذا وقفوا عند بيت النيب         
طالبون بتسليم اجملاهدين لكي تسلم هلم معايشهم ألهنم ضاقت هبم الطرق بالتفتيش وأغلقت             واآلخرون ي . هذه األفعال 

قال تعاىل  . وحصل التضييق العام وال ينسبون هذه األفعال للدولة وإمنا ينسبون ذلك للمجاهدين           ، بعض مكاتب الدعوة  
       ُْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعُه أَال ِإنََّما طَاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم             فَِإذَا َجاَءْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوِإنْ ُتِصْبه

 أن   وأيضاً هذا الطريق أعين طريق اجلنة حمفوف باملكاره كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة                  ال َيْعلَُمونَ 
ملا : قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا         " ات وحجبت اجلنة باملكاره   حجبت النار بالشهو  : " قال رسول اهللا   

فإذا فهمت هذا فهماً جيداً عرفت أن كثرياً من الذين يّدعون الدين ال يعرفونه وال               : ذكر املوضع الثاين من السرية قال       
 رب واهلجرة إىل احلبشة مع أنه       يفهمونه ، و إال فما الذي محل املسلمني على الصرب على ذلك العذاب واألسر والض              

َوِمَن النَّاِس َمن َيقُولُ آَمنَّا ِباللَِّه فَِإذَا أُوِذَي ِفـي  أرحم الناس ولو جيد هلم رخصة ألرخص هلم كيف وقد أنزل اهللا عليه          
 .ي فكيف بغري ذلك أهـفإذا كانت هذه اآلية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذاللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاِس كََعذَاِب اللَِّه

فيا أهل اجلهاد اطلبوا العفو من اهللا والتمسوا مغفرته وأعظم أسباب ذلك توحيده مث عظموا أمر الصـالة وأدوهـا يف                     
هل من داع فأستجيب له هل من       " أوقاهتا وعليكم باإلكثار من الصالة خاصة آخر الليل فإنه وقت نزول الرب ومناداته            

َوِمـَن اللَّْيـِل    كما جاء ذلك يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال تعاىل            " فأغفر له سائل فأعطيه هل من مستغفر      
قُلْ َما َيْعَبأُ ِبكُْم     وعليكم بكثرة الدعاء والتضرع إىل اهللا وقرع أبواب السماء قال تعاىل             فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحُه لَْيالً طَِويالً    

هل باملعاصي كبريها وصغريها فهل حصلت اهلزمية يوم أحد إال بسـبب معصـية               واحذروا التسا  َربِّي لَْوال ُدَعاُؤكُمْ  
واثبتوا على مبـدئكم يف مواجهـة       . واحدة وهل أُخرج آدم من اجلنة إال بسبب معصية واحدة وهي أكله من الشجرة             

الفشـل  عدوكم وأكثروا من ذكر ربكم واستجيبوا لطاعة ربكم ورسوله واحذروا التنازع و االختالف فإنه سـبب                 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا َواذْكُُروا اللََّه كَِثرياً لََعلَّكُـْم             وعليكم بالصرب فإن هذه مقومات النصر قال تعاىل         

  .ُتفِْلُحونَ
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 هي الدماء املعصومة اليت أريقت أهي دمـاء         تنبيه على ما قاله سعود الشرمي مّن اهللا علي وعليه باهلداية والسداد فأقول ما             : ختاماً
هلَّا تكلمت على ما يفعله والة أمرك بإراقة        .النصارى أم حراسهم من جنود الطاغوت الذين يفُْدون عباد الصليب بالدم والروح             

ـ  . دماء اجملاهدين وترويع أهاليهم ومطاردهتم وانتهاك حرمة بيوهتم حىت لو كان ذلك من باب الظن                 ات علـى والة    وأما االفتي
 فاذْكُر هداك اهللا عن شيء من االفتيات الذي ذكره اجملاهدون وليس موجـوًدا              قُلْ َهاُتواْ ُبْرَهاَنكُْم ِإن كُنُتْم َصاِدِقنيَ     أمرك قال تعاىل  
ـ                     . عند والة أمرك     واحش أما إخالل األمن الذي ذكرت فأقول من الذي داهم البيوت و روَّع النساء واألطفال مـن الـذي نشـر الف

 بـإخراجهم   واملخدرات وجلب املغنني واملغنيات وأنواع الظلم يف البالد وأعظم من ذلك من جلب الكفار للجزيرة اليت أوصى النيب                   
بل يا ليت األمر على وجودهم فقط مع ِعظَِم هذا بل أصبحت بالد اجلزيرة منطلقاً لقواعـد                 . كما تعرف ذلك ويعرف ذلك كل مسلم      

كم روعت من أنفس وكم أزهقت من أرواح كم رملت من نساء وكم يتمت من أطفال بل                 . سالم يف كل مكان     الكفار لضرب أهل اإل   
وأما قولك بأن يأخذوا بأقوال علماء األمـة        . هدمت البيوت على أصحاهبا بالقنابل والصواريخ  اليت تنطلق من هنا وهذا ال خيفى عليك              

ن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِإلَى اللِّه َوالرَُّسوِل ِإن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر ذَِلَك               فَِإالربانيني أين تيمموا فأقول بأن اهللا يقول        
ا يقبعـون   وأين العلماء الربانيني أليسو   .  ومل يقوموا باتباع اآلراء واألهواء بل قاموا مبا جاء بصريح الكتاب والسنة             َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالً  

هلَّا طالبت باالستنكار على اعتقاهلم على املنرب أم أنه         ، يف سجون الطواغيت وأنت تعرفهم برسوخهم يف العلم وتعتين برسائلهم وأشرطتهم          
 فإن كانت هـذه احلصـاة     ، وأما احلصاة اليت ذكرت بأهنا تفقأ العني وال تقتل الصيد         . منرب سياسي ال خيرج عن سياسة الدولة وما تريده          

 لقـريش   وأما قولك بأن هذا العفو كقول الـنيب          . تقذف هبا على العدو ليست تفقع العني بل تورث هزمية العدو كما فعل النيب               
اذهبوا فأنتم الطلقاء فما هذا القياس الفاسد ألن هؤالء مثلهم كمثِل قريش لو قالت أليب بصري وأيب جندل ارجعوا عما أنتم عليه ونعفـو                        

و عفو يعقبه السجن والتعذيب هل تقر يا سعود الشرمي أبا بصري وأبا جندل بأن يسلموا أنفسهم  هلذا العفو وحتثهما على                      عنكم وهذا العف  
 . ذلك
فلو كتب اهللا النصر ألهل اجلهاد وهذا قريب إن ،  مظلوم  وأخرج من دياره وطورد وأرادوا قتله كحال اجملاهدين اليوم النيب

ت آل سعود وجندهم فأسلموا حيسن للمجاهدين أن يقولوا هلم  اذهبوا فأنتم الطلقاء ألن العفو عمن                 شاء اهللا ومتكنوا من طواغي    
هلَّا أنكرت  ، ظلمك ليس الذي يريدك أن ترجع عن دينك وتعلن عدم اجلهاد وعدم براءتك من الكفار ومن هيئة األمم املتحدة                  

هلَّـا  ، يِك يف احلرم املكي وما علمت عنهم يف احلـرم النبـوي   على الرافضة املشركني الذين أظهروا كفرهم وشركهم أمام عين        
أنكرت على جند الطاغوت الذين قاموا بأمٍر من الطاغوت حبماية هؤالِء الطواغيت من الرافضة املشركني والدفاع عنهم وسجن                  

وا أم مل يأتك اإلذن  والسـماح        هلَّا أنكرت على هؤالء القرامطة الذين استحلوا جنران أربعة أيام وقتلوا وروع           ، من ينكر عليهم  
هلَّا أنكرت فعل الصليبني يف أفغانستان والعراق وقد أعلنوا بأهنا حرب صليبية كما أُْعِلن ذلك وما حصل أيضاً يف                 ، بالتكلم عنهم 

 ذلك  هلَّا تكلمت عن لبس والة أمرك للصليب فهد وعبد اهللا أبناء عبد العزيز فإن كنت ال تستطيع أن تنكر                  ، سجن أبو غريب  
من كان يـؤمن  :"  قالفالزم الصمت وال تتكلم بباطل كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب       

فحري بك مبا أنك نصحت األمة للرجوع للحق أن تطبق ذلك على نفسك ألنـك               " باهللا واليوم األخر فليقل خرياً أو ليصمت      
إن ، ل ملا تكلمت على املنرب بشيء من احلق تلميحاً ال تصرحيا أوقفت عن اخلطابة             قدوة لغريك فهل ستفعل ذلك أرجو ذلك ، ب        

وأصلي وأسلم على من نصره اهللا وأيده ووعده        هذه الدولة ال تريد أن تسمع احلق وال تريد النصح وأنت تعرف ذلك منها،               
  .  النصر وألصحابه واملؤمنني من بعده وسلم تسليماً كثريا
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   .. ..** يا إرهابي يا إرهابيأنَتأنَت
 
 

يف كـــل ناحيـــة تقـــول عيـــوهنم
ــرههم    ــاعر ك ــيب مش ــرون يف قل وي
ــا   ــن أغماده ــَي م ــيوف البغ ــلّوا س س
ــامهم   ــاة أمـ ــائي يف احليـ ورأوا بقـ
ــى     ــا الح األس ــار م ــمت باجلبََََّ أقس
أين ســأحرق كــل حقــل مزهــر     
ــادهم    ــى أكب ــي عل ــهم أمش ــا بين أن

ــا بي ــأن ــذاهبم  ن ــد ع ــف يزي هم طي
  إذا الح الـــــدمار بســـــاحهمإالَّ

ــاملي   ــني أن ــوت ب ــم امل ــحُو وطع أص
ــه  ــٍق لفراقـ ــون بعاشـ ــا يفعلـ مـ
ــودهم    ــبالد جن ــوا ال ــو زرع واهللا ل

ــهم    ــان عميل ــواخرهم وخ ــت ب ورس
لعرفــت كيــف أُســيل مــن أجســادهم

ــابض    ــب ن ــل قل ــامخ يف ك ــا ش أن
  تـــاجٍربـــل يف املدينـــة يف مـــالءِة
  عـــاٍملأنـــا رمبـــا أبـــدو هبيئـــِة

ــلّ  ــفائر ك ــا يف ض ــامها أن ــٍت ض  بن
ــل يف  ــا ب حليــب الطفــل منســاب كم

ــٍة ــل ناحيـ ــتيتيف كـ ــتثمر نبـ  سـ
 

 يــا إرهــايب   أنــَت :ملَّــا رأوين
ــيُت ــايب وإذا مضـ ــوا أعقـ  تتبعـ

ــبايب    ــوا أس ــي يقطع ــالبوا ك وتك
ــايب    ــة املتغ ــات وغفل ــبح املم ش
ــدايب    ــت أهـ ــيت وحترقـ يف أمـ
ــهاِب    ــوهم بش ــع حن ــيهم وأدف ف
ــحايب    ــد س ــعروا إال برع ــن يش ل
يب لــن يعلمــوا عــن مقــدمي وذهــا

وتســاقطوا كتــهافت األســراِب   
ــرب األصــحاِب  ــدي أق ــوت عن وامل
أو غاضـــب لصـــولة األغـــراِب 

ــى  ــم عل ــُوا قالعه ــاِب  وبن األعت
ــاِب   ــى األلب ــهم عل ــت مهابت وطغ
ــاِب   ــارد األعص ــمي ب ــا وجس دمه

يـــف واألعـــراِب  يف الرِّمتفـــرٍق
ــٍل ــأو حام ــالِب   كُ ــع الط تيب م
ــٍل ــاِب  أو عام ــى األعق ــي عل  ميش

 وهتــك كــل حجــاِب قتــل البنــات
ينسـاب نـور الصـبح بـني هضــاِب     
ــرايب    ــارفني ت ــار اجل ــم انتش رغ

 ج

 

                                                 
 .لينا عرب الربيد اإلمييل هذه القصيدة وصلت غ *
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  ) ١ (حكم اجلهاد يف رجب 
 تعظيم الشهر الحرام ومعنى التحریم فيه

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، وعلى آله وصحابته والتابعني، أما بعد 
هذا العصر اآلخر، اشتعلت فيه جذوة اجلهاد، وتواترت العمليات، وظهرت شوكة املسلمني            فما مضى زمان يف     

وقوة اإلسالم وعزة الدين للعيان، مثل ما ظهر اآلن، فاجلهاد يف أفغانستان ُيذيق األمريكان واملرتدين ألوان العذاب، ويف                  
 الوصف من اجلهاد املبارك بفضل اهللا ومّنتـه         الشيشان فتوحاٌت عظيمة وعمليات مستمرة، ويف العراق ما ال ُيحيط به          

على حداثة اجلبهة وقرب تأسيسها، ويف جزيرة العرب واجلزائر وغريمها جبهاٌت ملتهبةٌ على الكافرين، والعـامل كلـه                  
يف ينتظر الضربات على الصليبيني وأوليائهم يف املشارق واملغارب ال يدري أحٌد أين الضربة اآلتية جلند اهللا اجملاهـدين                   

 .سبيله
وكثري من العمليات اليت يقوم هبا اجملاهدون تصادف الشهر احلرام، وشهر رجَب آٍت قريٌب، تنتهي فيـه مهلـة                   
الطاغوت عبد اهللا للمجاهدين يف اجلزيرة، ويأيت بعد انتهاء مهلة أيب عبد اهللا أسامة بن الدن للدول األوروبية، ويأيت يف                    

ون يف أفغانستان والشيشان من اإلعداد والعمل واجلهاد، فوجب بيان حكم اجلهاد            أشدِّ الصيف الذي يتمكن فيه اجملاهد     
يف هذا الشهر، وحكم ما يفعله اجملاهدون، وأوجزت الكالم على هذه املسألة يف أربع مقاالٍت تأيت بإذن اهللا على فروع                    

 .هذه املسألة وُتبني هبدايته سبحانه احلقَّ من األقوال فيها
فيه أنَّ عمليات اجملاهدين اليوم مشروعةٌ ال جيري فيها شيء من اخلالف اآليت ذكره، فهي مـن                 والذي ال ُيشكُّ    

جهاد الدفع الذي هو قتال اضطرار ال يتعلق بشهر حرام وال غريه، وهي يف مقاتلة عدو ال حيترم للشهر احلرام حرمـةً،                      
 . بإذن اهللاوهذان مما ُيبيح القتال يف الشهر احلرام باالتفاق كما يأيت تفصيالً

اهللا خيلق  ﴿،  وخصَّ منها ما شاء مبا شاء من اخلصائص واألحكام        ،  األشياء واألزمنة واألمكنة  خلَق  اهللا عزَّ وجلَّ    و
وبعضها بشـيٍء   ،  خصَّ بعضها باألنبياء  ،  وكان مما اختار اهللا من األزمنة عصوًرا      ،  ﴾ما كان هلم اخلرية   ،  ما يشاء وخيتار  

فخصَّ الثلث األخري من الليل برتوله جـلّ        ،  أوقاٌت من اليومِ  ،  ان مما اختاره جل وعال    وك،  من بركات األرض والسماء   
وليـايل  ،  كأيَّام عشر ذي احلّجـة    ،  وأوقاٌت من بعض الشهور   ،  وأمر بالذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب      ،  وعال

ام منها رمضان الّذي أُنزل فيـه       وشهوٌر من الع  ،  وليلة القدر اليت هي خٌري من ألف شهر       ،  والعشر األواخر منه  ،  رمضان
 .واألشهر األربعةُ احلرُم، القرآن

مثَّ ذهب مجاهري العلماء مـن      ،  وكان القتال فيها حمّرًما   ،  وقد أُمجع على تعظيم هذه األشهر وتغليظ احملّرمات فيها        
، اُد الطلـب ال جهـاد الـدفع       إالَّ أنَّ حملَّه باإلمجاع جه    ،  والراجح بقاء احلكم  ،  السلف واخللف إىل أنَّ حترميه منسوخٌ     

الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص      ﴿ :الشريعة جوَّزت مقاتلة من قاتلنا يف الشهر احلرام بنصِّ قوله تعاىل          و
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ال ،  والكفَّار اليوم ُيقاتلون املسلمني يف كل وقٍت وحـالٍ        ،  ﴾فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم        
 . وال ذماًماًرا حراًما، وال يرعون إالًّم شهُيحّرمون فيه

 :ثابٌت متأكٌِّد من وجوه منها، وتعظيم األشهر احلُُرم يف الشَّريعة
 إنَّ عدَّةَ الشُّهور عند اهللا اثنا عشر شـهًرا يف           ﴿ :فقال تعاىل ،   أنَّ تعظيمها ثابٌت يوم خلق السموات واألرض       :األوَّل

 .ا أربعةٌ حرم﴾كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرَض منه
 .وظاهر اآلية أنَّ حترمي األربعة احلرم يف وقت خلق السموات واألرض

حّتى ّمسوا احلروب اليت كانـت فيهـا        ،  أنَّها كانت ّمما تعظّمه العرب يف اجلاهليَّة على تفّرقها واختالف ديارها           :الثاين
 .فدلَّ أنَّها من بقايا دين إبراهيم عليه السالِم، حبروب الفجار

يسألونك عن الشهر احلرام قتاٍل فيه قل قتـال فيـه           ﴿ :فقال،   أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ وصف القتال فيها بأنَّه كبري         :ثالثال
 .﴾كبري
يا أيُّها الّذين آمنوا ال حتلُّوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلـدي         ﴿ :أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ هنى عن إحالله فقال        :الرابع

 .ني البيت احلرام﴾وال القالئد وال آّم
والصَّدِّ عن البيت الّذي عظَّم     ،  واهلدي،  من شعائر اهللا  ،   أنَّ اهللا سبحانه قرهنا يف اآلية السابقة مبحّرمات عظيمة         :اخلامس

 .اهللا به فعلة الكافرين يف غري موضٍع من القرآن
إنَّما النسيء زيادةٌ يف    ﴿ :فقال،  اجلاهليةأنَّ اهللا جعل التالعب بتحليلها وحترميها من زيادة كفر املشركني يف             :السادس

 .﴾الكُفر ُيضلُّ به الّذين كفروا ُيحلُّونه عاًما وُيحّرمونه عاًما
واملدينة يف سّنة نبّيه صـلى اهللا       ،  كما خصَّ مكّة يف القرآن    ،  أنَّ اهللا خصَّها من بني الشهور حبكم التحرمي وامسه         :السَّابع

 .كمكّة واملدينة يف األمكنة، نةفهي يف األزم، عليه وسلم بالتحرمي
كحرمـِة  ، إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حـرامٌ  ":ضرَب به املثل يف احلرمة فقال  ،  أنَّ الّنيبَّ صلى اهللا عليه وسلَّم      :الثامن

 ".يوِمكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
 اهللا الكعبةَ البيَت احلرام قياًما للنـاس        جعل﴿: أنَّها قياٌم للناس وصالٌح ألمرهم ومعاشهم، كما قال سبحانه        : التاسع

اآلية، فبها يأمن اخلائف ويسعى الناس يف املعايش، ولوال مشروعّيُتها ضاقت بالناس السبل وانقطعت               ﴾والشهر احلرام 
 .احليل وانسّدت أسباب التجارة

 : العاشر
 .معىن التحرمي يف الشهر احلرام •

  :ٍء يكون ألحد سببنيواملنع عن شي، أصل التحرمي يف اللغة املنع
، ومن هذا حترمي اخلبائـث واخلمـر      ،  وكون احملرَّم مما ينقص من قدره أو يضرُّه       ،   شرف من ُمنَع واحملافظة عليه     :األوَّل

 .والفواحش وحنوها



 

هـ١٤٢٥ – العدد الحادي والعشرون –مجلة صوت الجهاد ٤٠  ٤٠

  ذروةذروة
ســــنامســــنام
اإلســـالماإلســـالم

 

 .واألشهر احلرم، كاحلرمني، ومنه حترمي احملّرمات الزَّمانيَّة واملكانيَّة، وكون التعدِّي عليه انتهاكًا له،  شرف ما ُمنَع:الثاين
 :يتعلُّق بأمرين، والتحرمي يف األشهر احلرم

 . حترمي القتال فيهنَّ خاصَّة:األوَّل
 . تغليظ سائر احملرَّمات:الثَّاين

 .وغريه،  ﴿يسألونك عن الشهر احلرام قتاٍل فيه قل قتال فيه كبري﴾:ففيه قول اهللا عزَّ وجلَّ، فأمَّا األوَّل
إنَّ عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهًرا يف كتاب اهللا يوم خلق السـموات واألرض                ﴿ :سبحانه فقال   ؛  وأمَّا الثَّاين 

 .﴾منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهنَّ أنفسكم
 بتغلـيظ   -وُحكَي إمجاَعهم - حابةص، فحكم مجهور ال   تغليظ الدِّيات ،  وُيلحُق بتغليظ احملّرمات يف الشَّهر احلرام     

على خالف  ؛وهو مذهب احلنابلة والشافعية، ، وُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يصّح عنه  الشهر احلرام الدية يف   
 .يف كيفيَّة التغليظ

 . هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا على حممد وسلم، وعلى آله وصحابته أمجعني
 

 
 

 ما أخطأ ال يصيب      األجل حمتوم ، وأن الرزق مقسوم ، وأن        أنَّ: تعلمون معاشر املسلمني    
، وأن سهم املنية لكل أحد مصيب ، وأن كل نفس ذائقة املوت ، وأن اجلنة حتت ظـالل                   
السيوف ، وأن الري األعظم يف شرب كؤوس احلتوف ، وأن من اغربت قدماه يف سـبيل                 

بسبع مائة ألـف    : يف رواية   اهللا حرمه اهللا على النار ، ومن أنفق ديناراً كتب بسبعمائة ، و            
 الشهداء حقاً عند اهللا من األحياء ، وأن أرواحهم يف جوف طري خضر تتبـوأ                وأنَّ ،   دينار

من اجلنة حيث تشاء ، وأن الشهيد يغفر له مجيع ذنوبه وخطاياه ، وأنه يشفع يف سبعني من           
ه آمن يوم القيامة من الفزع األكرب ، وأنه ال جيد كرب املـوت ،               أهل بيته ومن وااله ، وأنَّ     

 .شر ، وأنه ال حيس أمل القتل إالّ كمس القرصة ، وكم للموت على الفراش من سكرة وغّصة وال هول احمل
 الطاعم النائم يف اجلهاد ، أفضل من الصائم القائم يف سواه ، ومن حرس يف سبيل اهللا ال تبصر النار عينـاه ، وأن                         وأنَّ

ال تساوي يوماً من أيامه ، وأن رزقه جيـري عليـه            املرابط جيري له أجر عمله الصاحل إىل يوم القيامة ، وأن ألف يوم              
كالشهيد أبداً ال يقطع ، وأن رباط يوم خري من الدنيا وما فيها ، إىل غري ذلك من فضائل اجلهـاد ، الـيت ثبتـت يف                           

التعرض هلذه الرتب ، ومساعدة القائم هبـا ، واالنضـمام إليـه ،              : فيتعني على كل عاقل      والكتاب ،    نصوص السنة 
 . ٢٠ – ١٩ص الدرر السنيَّة اجلزء الثامن         . ظام يف سلكه ، فترحبوا بذلك جتارة اآلخرة ، وتسلموا على دينكم واالنت
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ة    ورد  د المجّل ر بري ا عب  إلين
د          ة وق عّدة أسئلة تتعلق بمسائل فقهي
يد  داهللا الرش يخ عب ى الش لت إل ُأرس
ب    ًا أن الترتي ا ، علم ب عليه ليجي

ة عل ي لإلجاب ب  الزمن و بحس ا ه يه
ي      د وف ي البري ولها ف ا ووص وروده
ئلة    ى أس يخ عل ب الش دد يجي ذا الع ه

  : حفظه اهللاألخ أحمد الشهري
 

 . دیون یصعب علي قضاءهاعليَّ -
، ومبا أنَّ قضاءها صعب، واجلهـاد       "استئذان الغرمي : "أما مسألة الديون، فقد سبق احلديث عنها يف مقال سابق عنوانه           

ه جهاد دفع، فليس على األخ السائل سدده اهللا، إالَّ أن يلتحق باجملاهدين، ويعزم يف نفسه على القضاء مىت                   املوجود اليوم كل  
 .أمكن، ويسجل الدين ومستحقه يف وصيته، واهللا عز وجل وكيله وكفى باهللا وكيالً

ح ال یم           - ة مطلب مل ين فهل اللياق ة     لياقتي البدنية ضعيفة نوعًا ما وسني قد تجاوز الثالث اد اال بدرجة عالي كن الجه
ًا                دال من أن أآون عون ى المجاهدین ب منها أم أن استخدام السالح یفي بالغرض ؟ حيث ال أرید أن أآون عالة عل

 !.لهم 
وأما مسألة اللياقة البدنية، فليس من األعذار املسقطة للجهاد ضعف اللياقة، إالَّ أن تبلغ برجل مبلغ الَعَرج الذي جعلـه                     

ا، وهذا غري متصور إال يف ضعٍف مرضيٍّ، وإن كان حتصيل اللياقة من اإلعداد الواجب عينيا على كل مسلم، فـإن                     اهللا عذرً 
كان السائل يستطيع الوصول إىل جبهة يتدرب فيها ويعد اللياقة الالزمة وجب عليه االلتحاق هبا، وإن مل يكن مستطيًعا أن                    

كها، فيجب عليه أن يعد هذه اللياقة، وال يتهاون هبا وال يتواىن فيها، بـل يعلـم أنَّ                  يصل تلك اجلبهة إال بلياقٍة عاليٍة ال ميل       
 .وجوهبا عليه من وجوب اجلهاد، وأنَّ فرضّيتها ليست أقلَّ من فرضية اجلهاد حيث كان اجلهاد ال يتمُّ إال هبا

لياقة ملن كانت لياقته ضعيفةً مـا مل        وليس حتصيل اللياقة بأمر صعب، بل شهٌر واحٌد يكفي لتحصيل احلد األدىن من ال              
، وميكنه أن حيصِّلها يف هذا الشهر الواحد دون أن يتفرَّغ تفرغًا كامالً لذلك، إذا صدَق                يكن فيه مسنةٌ مفرطة أو مرض معجز      

 .اهللا عزَّ وجلَّ وألزم نفسه اجلدَّ
 إذا اتصل بقيادة اجملاهدين وذكر هلم حاله مع         ومع ذلك، فليس كل أبواب اجلهاد ومواضعه حمتاًجا إىل اللياقة العالية، بل            

 .اللياقة، استطاع اجملاهدون توجيهه إىل ما ال ُيحتاج فيه إىل اللياقة من اجلهاد
فهل من تفصيل وتأصيل  .  أخشى أن أجبن في أرض المعرآة ثم أقول لو أني قعدت آان خيرًا لي من الفرار والتولي            -

 ؟...في هذا
 املعركة، فقد سبَق السائلَ يف هذا بشري بن اخلصاصية السدوسي الصحايب رضي اهللا عنه، ملـا                 أما خشية اجلنب يف أرض     

فإهنم زعموا أنه مـن      اجلهاد والصدقة    :يا رسول اهللا أما اثنتان فواهللا ما أطيقهما       : جاء ُيبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       
والصدقة فـواهللا مـايل إال      ،  عت نفسي وكرهت املوت    فأخاف إن حضرت تلك جش     ،وىل الدبر فقد باء بغضب من اهللا      
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فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده مث حرك يده مث قال فال جهـاد  : غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي ومحولتهم قال      
 .فبايعت عليهن كلهن: يا رسول اهللا أنا أبايعك قال: قلت: وال صدقة فلم تدخل اجلنة إذا قال

فًا من املعاصي والذنوب، أصلٌ من أصول املنافقني القاعدين، كما حكى اهللا جل جالله عنـهم                وأصل ترك اجلهاد خو    
﴾، فاحتجُّوا خبوف الفتنـة     ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتنِّي أال يف الفتنة سقطوا وإنَّ جهنَّم حمليطة بالكافرين              ﴿: فقال

إنِّي رجل ضعيٌف ال أصرب عن النساء وأخاف أن تفتنين نسـاء            : لترك اجلهاد، وجاء من وجوه عدة أنَّ الذي احتجَّ هبذا قال          
 .بين األصفر

وهذه شبهة من الشبه اإلبليسية يف مجيع الطاعات، فيسوِّل لبعض الناس ترك الطاعة خوف الرياء، وأنَّك إن تترك الطاعة                    
نفق والعامل واجملاهـد يريـدون اجلـاه        بالكلية خري لك من أن تفعلها رياًء ومسعةً فتكون من أول من تسعر هبم النار، من امل                

والسمعة، أو أنَّك إن طلبت العلم استكثرت به من احلجج وزادت معصيتك وإمثك، فاترك العلم خًريا لك، وحنو ذلك مـن                     
 .الشبه اليت ما ُيلقيها إال الشيطان

رب منـها دون ريـب، إالَّ أن        واجلواب عن هذه الشبهة، أنَّ هذه املعاصي والذنوب احملذورة، جيب االبتعاد عنها واهل             
اهلروب عنها يكون بالطرق الشرعية ال باألهواء وما تستحسنه النفوس، والطريق الشرعية هي املضي يف أمر اهللا، واالستعانة                  
به على اخلالص من املعاصي والنجاة من حبائل الشيطان، أما من سلك طريقًا أخرى، وترك الواجب خوفًـا مـن وقـوع         

، ولن يكون فيه هدى أبًدا، ألنَّ هدى اهللا هو اهلدى، واهلدى كله هـدى اهللا،                 ك طريقًا غري ما أمره اهللا به      احملذور، فقد تر  
فإمَّا يأتينَّكم منِّي هدى فمن اّتبع      والذي ضمن اهللا له أن ال يضلَّ وال يشقى هو من اتبع هداه دون من أعرض عن ذكره، ﴿                  

﴾ وهذه اآلية دليل باملطابقِة على من اتبع غري دين          نَّ له معيشةً ضنكًا   هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فإ         
 .اهللا، وفيها داللة على من خالف أمر اهللا يف القليل والكثري

واهللا سبحانه وتعاىل شكور، ُيثيب فاعل احلسنة بالتوفيق إىل حسنٍة بعدها، ويقّرب من تقرَّب إليه شًربا بأن يقّربه ذراًعا، ومن            
 ذراًعا بأن يقربه إليه باًعا، ومن أتاه ميشي أتاه سبحانه هرولة، فُيعطي على القليل الكثري وعلى اخلري اخلري الـوفري،             تقرب إليه 

ال كما يظنُّ من أزله الشيطان فساء ظنُّه باهللا، وظنَّ أن فعله الطاعة والقربة إىل اهللا سبب يف ابتعاده عن اهللا وحرمانه الرمحة                       
 .والتوفيق

رة العمل الصالح                       أنظر  -    : فأتساءل ..  أحيانًا إلى اإلخوة الملتزمين من حولي ممن نعهد فيهم الصالح والتقوى وآث
 أیعقل أن یضل عن الحق وأهتدي إليه أنا؟

ال يكوننَّ أحدكم إمعة، يقـول إن أحسـن النـاس           : "ُيروى يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّه قال            
 ".أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا أن ال تسيئواأحسنت وإن أساءوا 

واملسلم مطالٌب يف دينه باتباع احلق ال الرجال، وما أضل الناس إال اتباع فالن وفالن، وملا سئل خالد بن الوليد عـن                       
  كاجلبالكنا نرى رجاالً نرى أحالمهم: سبب تأخر إسالمه مع وفور رأيه ورجاحة عقله قال
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بول بول : : رسالة إىل زوجة العلج القتيلرسالة إىل زوجة العلج القتيل
  ......جونسون جونسون 

  من زوجة أحد شهداء جزیرة العربمن زوجة أحد شهداء جزیرة العرب
 بكل جباحة عن ذنب      أمام شاشات التلفاز البسة مسوح الضأن وتتساءلني        قد خرجتِ  لقد تناهى ملسمعي أنكِ    

، ن كذلك يف عرفكم معاشر الكفار       وأظنه ال خيفاِك أنه من أكابر اجملرمني يف احلقيقة حىت ولو مل يك            ، زوجك وجرميته 
  ..اً والربيء املدافع عن حقه جمرمبريئاًفأنتم تسمون اجملرم 

أفغانستان وفلسـطني   ق فوق    يوماً أن هذه الطائرات حتلّ      هل ظننتِ  وإال فما فائدة عمل زوجك يف طائرات األباتشي ؟        
لمني أهنا ترمي عليهم الصواريخ والقنابل لتحيـل        أم أنك تع   ؟د واحللوى فوق رؤوس أطفالنا هناك       والعراق لتنثر الورو  
 ؟م رماداً وجثثهم قد تفحمت فوقها شوارعهم وبيوهت

  عمله نزيه إذاً وهو بريء مادام أن عمله يف هذا النوع من الطائرات ؟إنَّ
املسـتعمر  ا حلمايـة    ني أن الذي قتله هم رجال أمن انشئو       هل تعلم  ؟يف وطنه   هل تعلمني أن زوجي قد قتل أمام عيين         

م الناس واهتز العامل ملا أخذ زوجك رهينة وما حتدث هؤالء الناس بنصف             ؟ لقد تكلَّ   د املسلمني ولترويع وقتل أهل البل   
وات وإىل يومنـا     منذ ثالث سن    يف كوبا   مسلم ٦٠٠أكثر من    -!!  بلد العدالة واحلرية   -هذا احلديث ملا أسرت أمريكا      

 .. غريها  وبالد احلرمني واألردنستان و يف العراق ويف باكغري أسرانا!! هذا
 من شجرة بل    نيالذين حيرقهم زوجك بطائراته ليسوا مقطوع     إخواننا  و، خواننا الذين تأسروهنم يف سجونكم     إ لتعلمي أنَّ 

كما أظهرت أنك حتبني زوجك القتيل بل إننا حنبهم أكثر مما تتوقعني فدم املسلم عندنا أغلى                ، هناك قلوب ختفق حببهم     
 ..أما دم زوجك فدم كلب ألنه كافر مشرك، الكعبة من 

لبداية وسوف تتبـع    فال زلنا يف ا   ،  بالنسبة لدماء املسلمني ودم زوجي الذي أهريق هدراً          ئاًهل تعلمني أننا مل  نفعل شي      
 . أذلة صاغرين من أرض نبينا صلى اهللا عليه وسلما من جثث قومه حىت خيرجوجثة زوجك جبالٌ
ة زوجك لعنه اهللا وأنتم تسمعون حتذيرات اجملاهدين باخلروج من أرضنا اليت هي حرام عليكم فجعلتم                كيف تقولني برباء  

كم وهذا جزاؤكم ولتذرفوا أدمعاً مشوبة بالدم كما بكينا من طائراتكم وجنودكم            أصابعكم يف آذانكم ومتاديتم يف غيِّ     
 .دماً

 !!ا ستسرين ألنه قتل قبل أن يصل لزوجك وقومه رمبكيد مل هتتمي ومل تعلمي ولو علمتملا قتل زوجي بالتأ
 اليـوم   ين يف ذلـك    اجملاهدين قد متكنوا من الوصول هلدفهم بدقة وقتلوا زوجك ذحباً وواهللا إنَّ            ولكن عزائي يف ذلك أنَّ    

 .ختم من دماء أطفالنا املسلمنياإلرهايب احلقيقي قد قتل بعد أن أفرحت فيه كثرياً ألن 
أنتم مفضـلون علينـا حـىت يف      كيف ال و  ، نا حنقد عليكم أيها الكفار ونكرهكم حىت النخاع         ال أدري هل تعلمني أن    

 ؟بالدنا



 

هـ١٤٢٥ – العدد الحادي والعشرون –مجلة صوت الجهاد ٤٤  ٤٤

  

التبصريالتبصري
   السعودّیة السعودّیةبواقع الدولةبواقع الدولة
  

  تأليف تأليف 
   بن حممد البكري بن حممد البكريعبد اهللاعبد اهللا

الذي أثري حـىت ممـن       وكم من الكالم الكثري   ،  ة حبسه كم حلقت  طائرة من طائراتنا لتبحث عن زوجك طوال مدَّ          
 .قناعهم بفك زوجكوض مع األخوة اجملاهدين وحماولة إيدعون العلم حول التفا

ومل يسلموا لنا جثمانه الطاهر لدفنه فحسبنا اهللا على من ظلمنا           ،  أما زوجي فقد منعونا من الصالة عليه حىت بعد موته         
 الكل يعرف زوجي ويشهد أنه       ببنت شفة عن زوجي  مع أنَّ       ومل ينبس أحدٌ  ..ألجل إرضاء زوجك ومن على شاكلته     

 .إال أنه اخلوف من آهلتهم أمريكا .. من الصاحلني
فإن قتلتوهم فقد أرسلتموهم بأقصر الطرق إىل اجلنة         ، ه بشبابنا اجملاهد خري   لع ما تف  يل حلكومة نصبت نفسها علينا أنَّ     قو

 . وإن أبقيتموهم ومل تقدروا عليهم فقد أحسنتم ليقاتلوكم وليخرجوا الكفار من أرض اإلسالم.  .بإذن اهللا
 *بقلم أم الشهيد

 

 
 
 
 
 

    
  قريبًا قريبًا   

  ناناــــــــــيف موقعيف موقع
األنرتنت األنرتنت    على على

                                                 
 .وصلنا هذا املقال ُبعيد مقتل بول مارشال ولكن تأخر نشرها لظروف خاصة  *
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هذه الزاوية وضعت بناًء على ورود عّدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجاه الجهاد    
والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل النفع ، وقد اقترح علينا بعـض                

 اهللا ييسر لنا متابعـة إخوتنـا   اإلخوة وضع مثل هذه الزاوية وهاهي بين يديكم في هذا العدد ولعل 
 .القراء عبر البريد بإذن اهللا تعالى 

 :رسالة أبي الوليد  
 عـز و  -الشكر و التقدير و نسأل الرمحن   يستحق كلَّأود أن أقدم لكم خالص الشكر و اإلمتنان على ماتقومون به من جهٍد

  . أال حيرمكم األجر-جل 
جملدات مميزه تعبرياً منهم عن مؤازرهتم        الذين يقومون جبمع اجملالت يف     - القاعدون   - ةخو مبوقع اإل  ةي فرصه يل يضاً لإلشاد    وه

   .لكم فيما تقومون به
 يف أغلب األوقات و ذلك بسبب ةتكون غري متاح  اليت تقومون بوضعهاةديكما أود أن أفيدكم علماً بأن روابط اجملالت اجلها

  يب و خصوصاً أن يل منتدى جهادي ملتابعة أخباركمةإصداراتكم على مواقع خاصمجيع  الضغط اهلائل ، لذلك أقوم دائماً برفع
  :باستمرار و هذا هو عنوانه

http://members.lycos.co.uk/alba6al/vb/ 
  :ةهذا عنوان املوضوع املثبت للمجالت اجلهادي و 

http://members.lycos.co.uk/alba6al/vb/showthread.php?s=&threadid=126 
 .نشكر لألخ أيب الوليد جهوده وتفاعله معنا 

 :  الحارث البحریني يرسالة أب 
ال تلتفتـوا  ) مـدكم اهللا بنصـره   أ ( السائرون على درب اجلهاد  : خويت يف اهللا  إ  ..وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا     

ـ  أوة  السليم صحاب النبال بنشرنا لعقيدتكم   أالفرسان وحنن    نتمأف قدوتنا يف هذا العصر    نتمأخلفكم ف  ىل ة إ هدافكم النبيل
صـلى اهللا عليـه وسـلم     كما قال الرسول حالكم يقول لنا   ولسان فالم جهادكم أفالمكم و أرهاب النصارى ب  إو املال
 حد يتحرك منأ ال ةحسمت املعرك حد يتحرك من مكانه ، لو     أالطري ال    تتخطفنا تموناأيلو ر ( حد  أصحاب النبال يف    أل

ليس النصر هو الكسب    ة  سام أ فيقول الشيخ ! ليكم  إاهللا الثبات على هذا الدرب حىت ييسر لنا اهللا درب            لأنس )مكانه  
 ! بل النصر هو الثبات على املبادئ املادي فقط

 
  ردود ومراسالتردود ومراسالت



 .االقتراحات العسكرية اليت أوردهتا لنا جيدة ، ونسأل اهللا لك الثبات على احلق  : األخ فجر قادم
ما ذكرته من عدم تأثر الناس مبقتل القادة وأنَّ اجلهاد ماٍض وإن قُتل من قُتل كالم صحيح ولعلـك                    : بوعاصم املطريي األخ أ 

 .قرأت يف اجمللَّة ما يؤكد ذلك 
خراج إواألمور، ليس حجة يف ترك اجلهاد شبهة تقاتل القبائل ، وأن اجملاهدين ال يستطيعون اإلمساك بزمام  : األخ أبوعبيدة

إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر ، فقد ذكر اهللا : ( املشركني من جزيرة العرب ويقول سليمان بن سحمان رمحه اهللا 
هي الكفر ؛ :  والفتنة﴾ القتل والفتنة أشد من ﴿: وقال﴾ والفتنة أكرب من القتل ﴿:قال  القتل أن الكفر أكرب من: يف كتابه 

اليت  يذهبوا ، لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتاً ، حيكم خبالف شريعة اإلسالم ، فلو اقتتلت البادية واحلاضرة ، حىت
  ).ه وسلميهللا علبعث اهللا هبا رسوله صلى ا

لعلك تراجع املوسوعة العسكرية املتوفرة يف األنترنت ففيها جواب ما سألت عنه وأما املعسكر فسوف يتطرق                 : محزة األخ أبو 
 . يف املستقبل إن شاء اهللا هلا

معك من األخـوة    اقتراحك إرسال اجمللَّة إىل جمموعات بريدية نرجو أن حتتسب يف عمل ذلك أنت ومن                : األخ املهند النجدي  
 . الذين ينشطون يف هذا اجملال 

اجلهاد ولو كنت لوحدك ونوصيك بتقدمي      بانضمامك للمجاهدين لعله يتحقق ولكن لو مل يتحقق فعليك           :  عزمي كالشن  األخ
 .قربانك إىل اهللا من العلوج الصليبيني

بة ولكن لعلكم تقومون بعمل يرضي اهللا تعاىل فيها         األماكن اليت ذكرمت طي    : بو عاصم املطريي  الرباء النجدي و أ    أبو: اإلخوة  
 .خ الذي ذكرت يا أبا الرباء متوكلون على اهللا وحاملوا األسلحة وهم بني إحدى احلسنيني بتقدمي فكاككم من النار ، واملشاي

 .نشكر لك اجلهد الذي قمت به  : األخ القعقاع
 .ماتك وقد استفدنا منها  شكر اهللا لك معلو : أسامة املكي  أبو–األخ سيف النصر 

 .رؤياك مبشرة وعليك باإلعداد واجلهاد : حفص القحطاين األخ أبو
 .شكراً لكوخطتك اليت رمستها إلغتيال بوش جيدة ولكنها حتتاج إىل إعداد كبري ولعلك تشارك فيها قدر املستطاع :األخ مداد

على شرعية ذلك العمل ولعلك تراجع البيان الذي صدر منا          املقال يعرب عن وجهة نظر صاحبه مع أننا موافقون           : األخ جدوع 
 .هبذا الشأن على لسان أيب هاجر رمحه اهللا 

شكراً للتنبيهات التقنية اليت ذكرت ولعلك توافينا باملزيد ونطمئنك إىل أن األجهزة اليت ُيعمل هبا غري اليت                  : األخ شهيد بأمر ربه   
 .يك يرفع هبا يف األنترنت فاطمئن بارك اهللا ف

  . ، نرجو أن تعيد إرساهلا وشكراً الرسائل الثالث مل يصلنا منها شيء:األخ فريد موسى 
 . إمكانية التواصل يف هذه الفترة لكن قريباً نتواصل معك م فُهم مرادك ولعلك تصرب قليالً هلذه الفترة لعد:األخ عزام اللييب 

أسامة   أبو  ، جماهد ، حفيدة ابن لوليد      من مصر ، أبوعبيدة الشحي ، أبو       اهللا الرباء اجلزائري ، ابن مقرن ، عبد       أبو: إلخوة  ا
 .رسائلكم وصلت وشكر اهللا لكم  :املغريب، وأبو عمارة من لبنان ، وأمحد من األردن، واإلرهاب السوري
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حوار شعري مع عيسى
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(^ �
<6
�P�{� ���� ;Sq�H�� ��C��� 8) ��
6�6 |u�� J�S�� �S�
) <6
P�{� j� ,����� �S���� LdB#� ;Sq�H��

8��"F y Ld���6� Y�����.
�5()�J :F[���� <6
P�{� <� >?@: ®��Sr� �SC��� y �1� xF� �: y L_  ��
�� �1!�� Ld¶�V <�� �!#�)���  ���(��� �

.�/�� L_ �µC(6 �� 8^J
F x2�p 	� k9�# <6�4�-�� |
6� <� LPg��1���� ��$� <� Ld�!�o�� �1(H��� �� [�
����

�������:��/�/� �!"#

$�%�	��:&'��#��� (��) *�	�� &�+ ��+ *,�� 

-���� .���/ &) *��#�/	�� 0�1

������ ���



������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

 �"�� <� L� kv# �� %�(¤� Y1!-���� ;�"@��� 0��� <� Ld!�� kÀ6 ��� �SC��� <� Ldp�«� <h���� SP 8B#� 
L!V���.
�5���r :	� ��
�P�� |u�� G6�H�� ��� �S¤�� 8�!4S^� 	� �S() �S�)�� ¦��-� �: y� ,�(�� ��6vp y ��
P�{�

 Ld!4 j�(^ k�F <� �S#S-6 �� �Sp�6 8!�� :��Q�U� W�SO1QPQ� �Q�M4 >?U@M: M�SÁ!§)UJ O8Q(Q� M�Q̂�MF Â}U"B# <§� <§6M9M:Q� U�!U"�Q� }U4 NLOdQ)�QDM�
Q<6U�U)�B��� ÁAU�O6 O8·���Q� W�SO#�M-Q�N�� �Q�Q� W�ST/O(Q¤ �Q�Q� U8·����.

������ ��� �� ���
� �� ���(�� ,J 	 
��� �� �#�S�[ �rR�.

����� ��	
� � ������ ����� 

������� 	�
� ��� ��� ���
���������� ����� ������ �� 

��� !�"�� �#$�% &��'� �( 
!��"�) ��*���+ �����,- .��*.���%
/��01�� ��2�% �� ���  ���
34��5�� 6,��") ���(,��7 8 �
	������ �9,�' :��%; �� �

�,�"<�� &�=�� �� ���� ���
��"*��� .��"� >�"?- ����+
!�"=� @�
� >���
 ��
�A�
�,�%;� B-��C ��� 3�- #��
/4���� ���C .��"<�� ��� D�

������ EF��<G H��=C ��I��+/�*
J���- ��-,( :/��01�� /�01��



������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

x#�:�  |���� k��)� 	� 
"� ����p� Y@!"K� J��@�� j�� ;�d½
 Y6[S(��� Y�S-�� <� \�J[�"� k��J� L�6 �9) ;�SF )Y���� (zJ� j�

a��(���F�S�# <� \��F�# 
(6 �(/�� �uP �9) kS��� <� ªq y <�� 
�� luP �d�1�[� X�� '���� Y/!��D x���� 
F�  Y!^Sq�H�� Y�S-

 �_S�) �J[�"�� luP ��� ¸�(�� =
��� ) :�1!�� A(�6��uP �� Ld/# �
�� ��� |[S(��� }¹��� ���[�\�!�: zJ�(�^ X�� ;�J[�"�� J�
D ��� Y!)�(�� Ã���� +� Y!��� Y��
r y A�^� 

�� +6J�e� ��� k�g ���� ;�6�S�� �d�"H^ X�� Y#�P $� �
 \�!��V Y!-6�� \� 
) <���H��/) �J���� ����#�t4  �d�#�� 
a��(��) .

��� Y!)�(�� x)�S@�� L�(� <� x���1^ X�� Y6[S(��� '���� �J[�"� 
("4 �[S�(�� GV �d��J ���� �H��4 y Y!���
$Ä!H��4 �6�� Y�� <� �@: Y60(�� Y��
�� +� ���-�� +!"H���) �-�� }P �P Y6[S(���� Y��S ��6�� Åo�& y

$� �d�!pJ�r ) �SH�^ ��!/�� [S(� ?�3;�SF 
e� �
6
p �J[�"� J�
D�'���#�� Y!����k���V�� ;�S�F j
$�a��(�� y }-6�� .

�J[�"� ª"�^ Y6[S(����;�SF k��J���� ¸�(�� ���(�� y �d�#�-� �t��^� a��(�� j[
��� �uP y }��� �FS�� yx
?q k�[ 8!4 A��^ |u���!���Y� �"�/�� �@� �� �!#�"� �a��(�� <� ���SF �!#��:� \��4J $� ���e��� \Y6�h� }-6�� 

$�P[S1p� �P�6��J Æ��J .
�Y6[S(� �J[�"� x�!� �(HF �� � ��¢�������p Y��D Y!-6����\�)S� �d��"�\�6[S(� �
"^ »V �\�S"F �@: Y"�1��) �j
�� �� k�
 $� Y!)�(��� Y!�����r �� �¤J A�-� �FS& ��F���^ ����� ����:�)� ��� �@� $� �J�[ A1`� Y!-6��

 <� Y!�-e�� �dmSt¤��� �pÆ�D .
��� ���� �J
�^ Y6[S(��� �J[�"�� luP ��kSD�  �1� $� Y!pJ�K� �6�� k��) }-6�� JS�:
�����!bJ |��� [�6

 }F��(��  �J�S�� µ!(��� xF��� <�\�!-6�� �z�6��� Y6[S(��� Y�D�(�� j.Y��S-�� <�� ;J
D X�� ;�J[�"�� +!�C4
$� y }P Y6[S(��� =�����p Y!-6���\�6[S(� �)S� �d��"� ��� ¸�(�� ���(�� ��� �P�6�  �d�6 »V}��� .

�a��(�� y |S�[ a�9� y �-6�� G!�] <� ���-��) ;vC� ���SF�$�<�$� ��� ��H!������¤� <� ;vC� ���@�
 a��(�� �6S��) �P[S�� G!�]�Y!m���
��� J������� YV�� jY!#�� cJS6S!# [�
t) �(p� ���� =S�� �DS���S=
�!�K� }��!� ���"��� k��e���;9w �u_� ,�(�� �& ��� ��P����� z�6��� y �db�/�V j�'���� [�) Y�C�  ���

��#g����d!� (�.�P
•��6J����� ;[�4 ����-)��� <� �[J�S�� $� ��� <6J�C/#� �SFS) �� �^J�/��� |��� .J�r �FY!�!b��� $�� y Y�!-6��

Y�D�(�� 
1�em $� Ym�e�� J[��� x��F�Y!-)��:��6��¤ �SF� <� 
() ;��S�(� �d6
� 
pS6 � 8# <6uP YC!�#
<6J�C/#��.



������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

� �J��� ;
:� 
F��J�/��� %
d��� |u�� J�C/#�� <H1&�� y Y!-6��$� Y!pJ�K Y!-6��$�.
�� k�F�¥Y!-6��$� Y!pJ�K� �J��� y kS :\�`�# J�C/#�� �S-6 �� �pJ$� �� <� |J���#� 'SCP x���F ���:

 \��6� Y!�!b����� Y��g�� Y!�!b����� �J�/��� %
d��� |u�� 'SC_� �� J���#� 'SCP <� ��#|�� Y���g�� x��F�
!�!b����� �J�/��� ª"� '��� i
V J�C/#�� Y.

•=
1d� ���) ,�(�� ��6vp y <6
P�{� �6��� �
V� x��F|
1��6� Y�!��(�� luP Z9^�  z�6��� Y16
� 8��� ��� y
<6
P�{� ;�m�e# <� 
�� x��H��� ��9) Y!�S���� Y�S-�� <� L��v�� ;�1d-^ 
() Y!�S1��,�(�� ��6vp zJ� ��� 


F� �uP <� ;��:S�� �() x��#��S¥�� �� �!)�q �!���S�)[ ���� ��(��|
1��6�� yY6[S(���� Y��D�(��
  ���@�� ?@6 <� %��o�� "�
6
p n1� Y�h "�!)�t�� %
d��^  �
P ���4 
() $� ¸��q }���S�)[ k�F�  ��()J

\�"��m 8�6SP <� ne-�� '
� "1P<� %Sr c��[S(# ��jYH�# �/��� . "
�uP� +�6 i[��� X�� ;��Cd�� <�(�� ?q nFS��� Y6�����!���� �) }¤��� +!)��� u1� ��u�� ;J�� y �!)��t��

Y!H/1�� [J�S��) Y!1t�� Y-����.
z�6��� Ym�& 
b�F ��:�� ���@�� <���\�6
1��6� ��!�� �\�S��� 
p� ""�-� yy 8�Y6J�C��� ;�:�e�� �
V. "

��$� Y6
1��6�� Y!pJ�K� �J��� x1��  �()J�8¹� Y!���� ���4S��6�: �S�# À!t!P \��
1d� ��(6 ��:� Y�D�(�� y
Y6[S(��� <m�S�� �� ¸�q }���S�)[ 
:��|
1��6�� z��6��� a�& 8"�-� y Y6J�# ;�J�!� Y()J9) ��F ���(6�

� |
1��6$� Y:�& y \��
1d� �!���)}:�J (k�Ç y ��(^ X�� ;������ 
���	��� � !"#$% &'( ) *���'$�� +�, ���-� �	�./� ����� !� ��01 ��: ��P�6��J ��# y ;�����

 g�È�)�i[�V �"F E�1��  �
_� LqJ Ju��� YH!�� ;�pJ[ ��F $���.
•���� 2� 3�4:�6"6#6	 76%689�:;9�<% :=>1<?@� 9�AB�C% �:;D��..3F GH�I�"J �H�8K L4�8 � �M �NOP Q*���RS� T��1 U�	F

 �;'V� WP� !X� Y��Z[% =���1 �% \�] ^�� �	_� ��K`� 7%8 a 3"�b )d�	��� �	�� (3"X �	��� "T8
 "B;#�	 7	0�� +�B	�%`� �TK��b� fg8 �1"-� hi[T fg j�k"�� +8��#�� � �l��/� d���� ++"H$1	8 m	�I n�
 �	��#�� o1 p�	 �.��8 a h�$% qR� ��b8 =��� 2� ^�� .r d�� s&H�g ^H�� ��HB1 �8 t'V#H�� L% 

�u���.� ^�� 8� 7	T�v� ^�� =4wJ� �OB	 �x =�� �K��"�� *�V�Syz�s)) :[S�dÉ ��!-6��� ������ [�&�
 y Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� �� Y�4�-� }��(�� ,�PJ $� k�
�� +� Y-���� ���(�) �[�&� ��: �d�1!) <��� ���r

 �
���� ;�6�S��Y!-6��$�l��9) ¡�(�� [
� X�� Y�-e�� luP +� ���(��� .
=�t#S-�� S�� �¤�� 
�4}-6��$� �r�� �� '�F X�� �J�6v�� �� '�dC1!1#�: |
#�J �!#JS/!��: Y6�� <� |JSd�w� \�

�$� S� xF�t���� Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� j\���"H#� 8�H�� n�#� �S"� \�!)�³� \�/��Ê \���  ��: |u�� ��"H#�� <� 
\�JS��� $� ,�S1�� ��Ç y Ld�@ <6u�� St!6[ ��� Y�H1� Er�# <�� 8b��� <� ?@-�� �
� �[�� ��: |u��� }-6��

 kSV Ld1� k¾��^ �-& ��� Z96 ��Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� .



������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

\�
��� '�dC1!1#�: k�F� ��dCP�1� ���� Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� ���p� X�� Y(p����) ¸�³�� ��"H#�� f�g ��� 
k�F� Y!P��-��� n1(�� L�(^ ��9) Ld�^ x#�: X�� Y!�!�(��� :�Y�H���X *�H%�ui� \�� {P 7% ����Z |T��z� \�� +

�R$�g j��"#�8 }},}} ��.���#�� |T��z�g ���-� N	��z� L% �l�z�g.
�)��k�@�:� 8�/1) ��J 8#R;�SHK� Y6[S(��� Y!)�(�� Y-����� 8^J�6� <� 8) .�r |u�� ¸�³�� ��"H#�� ��� �r
��� ���� ;�!��� 
6
e^� y���� '��1��) G�(�6 ��!4 Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� ��uÈ� X�� ;� ��p ��� Y"F 
:9��� %��&

�� �6S  y '
o��^ �� YPS"e� Y!��� ;�)��V �� ;�6S  |� [Sp� '
� <��� ;���1��� ,�PJY!)�PJ.
$� ,�S1�� ��C� ;�J�"o���� Y1C�� Y@��@�� ������� Y��p  �1�� '�dC1!1#�-� Y�r�
� k�r f�g  �p X��� }-6�� 

<�¤ ��� 'S6 ��
�� X��� �d�6S�� �te6 �d�"#�p y 0��"� <� �e� |[��� Y1w �6��^ ;�!DS^ Y��J
� �����p 
�� Y�4�-� Ë�K��� ;��S�(�� �!�]� +�� ,�PJ ��C_� ;�"�H��� Y!^�J�"o���$� �
���� ;�6�S�� jY!-6�� .

��6� '�dC1!1#�: J�&���8^J�6� k�r i
] 8#� j�L�(� +� Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� j�JS�e�� ���Ç  ����
$� �
���� ;�6�S�� y Ld1� ��?@-�� =J[ <6u��� ���(���� �/�@�� <� Ld(!� LP <6u�� Y-����)Y!-6�� .

k�F��\�(!� L� $� �
���� ;�6�S��� Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� �) Y�b���� YF�
��� Y!Ì9) JS(e�� Ld6
� ��: Y�!-6��
 S-�� �S��� ��� �!� ;��6�S�� ��d("�^ X�� ;���!��� �� ��¤S� ��6� �"(e�� �S��� ���� �) A��4 ���

 $� �
���� $� �
���� ;�6�S�� y Y��J
�� �6[S(��� Y"�H�� Y!��J
�� ;�?&9��� �1� G�(�6 ��!4 Y!-6�� |[��� Y!-6��
��d�/# }P ��J��r j.

�� Y!)�(�� Y-���� Y#�-� <� '�dC1!1#�: i
]� k�F� Y6[S(��[S�p� +� YD�r� ¸�(�� ¡�(�� y 
b���� +FS� ��] ��
�d!¤�J� y �JS1�� Y16
��� Y��-�� Y-� ���
��� ��16
��.

J�&���\�6[S(� �e� Y�Í [Sp� �� j0��"� <� �e� |[��� ;��CP |u/1� <�¤ ÎÏÏÐ '�H;	 +�P��
`� �V#z� *�	i"�� *�4w� m	�(�B	�% X�g ��`� ����� � �;l�4�� {���b8.

+8��#�� +� ^�� ��	� ��;����1�P K�8�%`� �HV#z� *�H	i"��8 �	K"�$�� ��g���� �B�.z� fg ����R�#bi�8 
��B	�%`�p%"	 {B�g �#	 SP� <6
�"�� Ã��� '
«� ��4� ;��:S�� +� ���(��� <� ?@-) ��r$� k�
�� y Y��e�� 

Y/!����-6��� +� Y�6
���� .
A#�p <�R�� Y�4�-� G�1� 
:� �r $� Y!pJ�K� �J��S) ,�PJ Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� �� c�) �4S: |�p Y!-6��

 �8g �"��� � �V��B% 3�� � NRP8 n�� ̀ � 3��� 7% ��R��� \��8� ��� {��g pz���� ��T� f	K"�H$�� 7%
`^�� h����� {�Rb � �;X�8��TKwg � ��B�z� \�� \�[J f�g  �p'�dC1!1#�: |
#�J Y�r�
� ��� .

+� G/�6 8#� c�) �¤������� �: y� ��: Y�)�� ������ ;���p k�r� 8#� k�F� Y-���� [SdÉ '�dC1!1#�: �[�&
 k���) 8p�S6��� Y�4�-� y ¸�³� J�
) 'S�^ Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� x#�: �� �g �� ,�PJ}��( ..\�"!Ç ��
�)� ��� 

?":� ¸�³� J�
) 'S�^ f& Ñ[�.



�������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

�� Y�4�-� y Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� �� 'S�^ X�� [Sdw� c�) ��4� �?e� ,�PJ��� ;��{� +!�w Y���& ��� j
$� k�
�� +� ���(��� [Sdp �[�6v) G�(�6 �� �d!4 $� �
���� ;�6�S��� ��r ��(��� Y!-6�� [
�� X�� Y�-e�� f�^ +� �

l��9) ¡�(��.
3�48+��V#z� *�	i"�� ��B	�%`� � ��/� � ��g���� ��	
_� ��S�% ���� ���� ��T� � \H�� +�8 ���Z 

G4"�� �0T � �B�.z� �M0R� ��� K";_� 3wZ 7% ���T ����X ��� ��/�.
%�¤�����
���� ;�6�S�� Y!-6��$� .��] �jk�Sm Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� A(& +� �� x(�  X�� YF�
��� f�^ 

.��]� <�v�� <� Y!¤��� [S�(��j�Y��[ Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� �S-^ �� Y1�R '�
��� �d!1m�S� <- j�;��6�S�� 
�
����Y!-6��$�L�(��� .

c�) k�F���Y!pJ�K� �6�� }-6��$�L�
6 k��) <�S: Y!pJ�K� �J��� ;�6S��� <�¤ 8(�6� �S¤S�� f�g .

��������� �������� �������� ������������ �������

"A#�p <�R�� Y�4�-� G�1� 
:� �r$� Y!pJ�K� �J��S) ,�PJ Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� �� c�) �4S: |�p Y!-6��
 �8g �"��� � �V��B% 3�� � NRP8 n��T�`� 3��� 7% ��R��� \��8� ��� {��g pz���� �� f	K"�H$�� 7%

`�TKwg � ��B�z� \�� ^�� h����� {�Rb � �;X�8� \�[J f�g  �p'�dC1!1#�: |
#�J Y�r�
� ��� .
+� G/�6 8#� c�) �¤������� �: y� ��: Y�)�� ������ ;���p k�r� 8#� k�F� Y-���� [SdÉ '�dC1!1#�: �[�& 

k���) 8p�S6��� Y�4�-� y ¸�³� J�
) 'S�^ Y6[S(��� Y!)�(�� Y-���� x#�: �� �g }��(�� ,�PJ ..\�"!Ç ��
�)� ��� 
?":� ¸�³� J�
) 'S�^ f& Ñ[� . "

 ������ ��� �� ج��� ������� ���� �������

]d�	��� �	�� s�GR$���!K�� ��1�O������ K������}� [



�������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

 ������� ������� ������ ��� ���� ������� ����� ���� ����ش� ���� ���� �������


()� l
V� ,�vV$� 'vP� l
1p v��� l
"� ��# l
V� 	 
��� :
�6g ����6"9%@� <=���� <{�<R6b p<� ��"A�<#A4 67	<0D�� >76R6$9V6� @i68 @+"A46�9�:	 9�<;Cg6� 6�<� h�6�9X@� �{�<=<�9�@� 7<% :=���� :�:T�6�F �6.<g 6f<X<�@� 

@+":16
9V6	 9�:T @i68 9�<;9�@�6�  �9"6Z Di@� 9�<;<'��6Z 97C% �<;<g ��"A�6V��6	 9�@� 67	<0D��<g @+8:�<�9R6#9$6	68�

Í '�� <� ��r¨� �[�� <� ±��@��  ���@�� Y�!� }/4 <��$� ;�SF x��F ��Cd�� n��� Yb��()J�� <6�e�� Y�
 y kS��� kR J
q f�u) <6J�-� z�6��� k�Ò 
d4 ;Sq�H�� }V y <6
P�C��� kÀ� YÌ�
� Y����� YD�K�
 ��� ��S�6 � L����� ��� LP�[�4 [�D���) L_ �S#�: <6
P�{� <-��  ,g�-�� S/(��) 8!4 ��[�16 |u�� xFS��

 :J�^  }& �[S�pS�� Y��b�(�� �J�!� .��r� <� <6
P�{� �S(1�!� �r
�� '��� �PS(¤� ;�J�!� �Í f�u) �
��H"�� 
�P�{� L��!�¨ �
�^� Ld!4 <o�� <� ��:�  �dF��V�� ��K� ;�J�!��� ,�H�3) �S��F ¼  x!"��)

 �½ �� 
() Y!����� y \�!��� ��J[ �#�H�� |u�� <&S(�� 
(� <) ��!� �!e��  8�b��J� 8^�)��: y �P�6� �1��(6 
8�(� ���:�  	� �g3) \�
!d& 8)J }�� »V �r
�� '��� Y"d���� ;�J�!��� ���` �� 
() \�
6
& \���F �^�F 
�4

 G�� »�V 
de�6 k�� ��� 9¤S�4 x!"�� j� +pJ ¼ 81H) �/�� y A!D� |u�� |���
�� AC(� Ó$� f�u:
 \�
!d& 8!r9)~u: Ld"�� \�
V� 	� ��� }:v# �� f�~.

�Sr�� �� �� kÀ�� 8!4 +�6 |u�� �J�e�� y�m A!���� ��h ;�!�R <� ���!�R x��q� ±!V nFS�� Y)S(D +��
 LP� Y��� A!D��  Ld1� ��1�� 
de��� �� 
() yS(�� Ã�D 
P�{� Y�b�� ��[ �S�^��6 �S���� :

Ð~
µ6
& <) 
h �H"�� 
P�{� .��K� ��� 8�)�D� 
() 8#�Sr� zµ�� ��:� A���� y 8�)�D� x#�:�  ¸��� 
8�)�D� 
() [[�6 ��:� �
(�� k���� :�6Y1w� §,J.

Î~	� 8hJ .��/�� [Sh �!e�� <) �(e� 
P�{� ~}����� Y�[�V y ±V�"�� ,�: 8��F |u��� ~A!�D�� 
�:u��) �6
w��  lJ
D y Yt��) Y)�D� �¥¤S�!� x!"�� j� ����16 �� Y)�D�� 
() ���H��� �(e�� 
h <6Sr$� ��

�
de�6� �P
().
Ô~
P�{� J
1) 
�� <) x!"�� j� +p�6 �� ��H���� c����� <� 8�F��� Y)�D� luo4 ���� y A!D��  ±!t�� 

8#�Sr� ���� l��� f/6 �� 	� k9�# .
(�� Ã�D 
P�{� Yp�� x�� f�g 
()� ��4
��� y �Sr�� ;����� �� 
() LPS:��6� �Sp�« �� <6
P�{� ��� yS

�g9) �Sr�� <� |� 8��r A�6 ¡� 8�!4S^� 	� ��/) ��!��� �� �����16 �� ��
P�{� J��4  Ld1� .

�������:2/�/� �!"#

$�%�	��:�������� *����� �������

-���� .���/ &) *��#�/	�� 0�1

������ ���



�������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

d!)���� LP��F ËS�Õ Ydp�S� �: y [
C���� J�-��� �S���� '���� ,u: ��� 8!"1��� [S# ��: ���` 
�4 � L
;Sq�H�� [S1p <� |
1p �: j� Y���J luP�  Y1��� 
��� 	� ?@-) 81� �S1��� |u�� [
(�� }�!��� LP[
� :��

�S�u"^ X�� Y!^Sq�H�� Y��
�� luP Y���� <� �F� �S-6 <� Ldb��
�� L_ J9@���  \�J
P APu^ <�  �
de�� k�H)$�  ��[
 ��4
�� �!"� y L:J���� 86[�# »V 	� �g3) 81� �!���# �� �!�# � �1F�1�� y ><6[� �1!�� >
d� �uP�  �d1�.

L_ kS�# ��-� �: y 	� �!"� y <6
P�{� j��:	� ��1) �S���� ���e)�� ��?��NLT-1�U� �SO1Q�R Q<6Uu2�� O82��� Q
Q�Q�
U4 LOdB1M/U�NoQ�N�Q!M� U;�Q�U��B��� �ST�U�Q�Q�NL�OdM� ��Q�Q̂NJ� |Uu2�� OLOdQ16U[ NLOdM� B<Q1¶-Q�O!M�Q� NLUdU�N"MF <U� Q<6Uu2�� QnM�NoQ�N�� �Q�M: UzNJM9W�� }

M/W�� OLOP QfU¥M�N�T9M4 QfU�Mg Q
N(Q) Q�M/M: <Q�Q� �\¥N!Q& }U) M�ST:U�NeO6 �M� }U1Q#�O
O"N(Q6 �51N�M� NLUdU4NSQr U
N(Q) <§� LOdB1M�§
Q"O!M�Q�M�ST�U��������t^ ��
 ��� �� L�(# <��  .�/�� ,�F JS�$� ;
�&� ���:�  \�"6�F ��1�� ��# 	�� �B#34 �/p��� %�pJ�� ��H"�� �!m�)9)
  ���� n!(¤ �� G4�1� n��� y ��"6 � }: J�"�r��  ��)�� Å!�  }P �¢� A���� �� Ab��� <� 'S!�� �1"!�6

 6� �S/p��� G(16 }:� j�(^ 	� k�F ��: �� L_ kS�# <�� L���� �� <6
P�{� ���� Ld!/e�) �S���/ :�<�2� �TF
M�SO1U�N�O�W�� U�2:QSQ�Q!W�M4 U8·��� �M�Q�Q� �Q#M�NSQ� QSOP �Q1M� O8·��� QAQ�M: �Q� 2�U� �Q1Q"!U�O6�Q� U<N!Q!Q1N�O�W�� �Q
NVU� 2�U� �Q1U) M�SO�B)Q�Q̂ W�QP W�TFO<N�Q#

M�SO�§)Q�Q�Á� LT-Q(Q� �B#U� W�SO�B)Q�Q�M4 �Q16U
N6M9U) N�M� UlU
1U� N<§� ¦,�MuQ(U) O8·��� OLT-Q"!U�O6 �M� NLT-U) OÅB)Q�Q�Q#�.
•Y�C��� ����-��� 
60�� �9e) 8!"1^ :
�60�� ��� �1#S����6 <6u�� �Sr�� 8"1#us.all4sout@mail��1#� 

<6u��� �Sr�� j� l?q �� 
60�� �uP <� ��^ [�[J |� <� Ju��  
60�� �uP ��� �b����� k�"���� <� �1/FS^
 �� [��dw� ;SD Y�Ç y �S-!� 81� ������  	� �g3) \�"6�F 
6
p 
6�) i�
���� L�!��  �1������ �S�S�6

 	� �g3) J��"�� �-�(�.
<6?t� �� ��
"� ?q l���# »V G�� ��� �1�"@6 ���  l�¤J y �#[�dp �(³ �� 8��:� 8§1� v6v(�� 	� k9�#.

��D�  8!�� J[����� f�g �� 8#�  \�
6
& Ld1!) Ld�9) �(³ ���  LPJS� y  �
�$� 
!: [�6 �� 8#��"� 8�9�#�
"�D� 8�R ���� 
�� �1!"# ��� L��� 	� �(�� 8.

 ����� ا����ة �� 
	��ة ا���ب

mailto:sout@mail4all.us


�������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

يف فهم النواقض يف فهم النواقض إصالح الغلط ))٥٥((إصالح الغلط
 �ش���� ����� �������� �� �������� �������

¡���� =R#P :p�	8��� �";�% 7g +�X�� 


() ��� 	� kS�J ��� '����� ������ 	 
���:
P��V Y1��� �P� Y¥p��� 8!4 n��r �� �D� �34 k���$� Ldp��r�� ��(6 �� �� 
��(6 ��� A����) �/-��� ���� L

�() ��� x�r[ 8) <6��9���� 86��1�� 8^��[ ��@:�  �pJ�� J�e�#�� �� �/-�� kS�V <� �� ���� ���� <�
 <� �dB#� �S��(6 �� ��[ Y¥p��� kSF �D� ��� Y!1"1� �?@: ;�d"& Ld!�� �"��1��� Y1��� �P� f�g <�� Y¥p��� Y���� 

}��(�� �/-�� +� |[������ �/-�� ����p�� ÆJ�SC�� A���� Y�4�S� <� �F�S1�� �() y =�1�� <� ?@: 8m��e6 ��
�[
(�� A^��� �u_� �d!4.

�/-6 � JS"��� 
)�� 2�� kS�6 <�: ,�"�� �uP y \�!�/^� \Y�� Å2�K� YB!�dw� kS�) ur� <� =�1�� <�4 
��(6 »V
	 ,����� <6
��) ©vd���� ?/-^ <� +1�� [������ �uP ��� 2�� �S-^ � �[�"(�� 2�� }�
6 �� �5J�¤ �� �5(/# �d!4

��� �p �v(�� ,J Y!)S)�� �5[S�p �� 8� �5P�: �� <6
��) �\4�/o��� f�g �(4 8B#� L�(6 »V 816[� 8�S�J�.
e16� Y����� lu� kS�6 <�� Å�2�r <�� SP� ;Sq�H�� Y!/�� j� �S"��16 <� z�6��� �P� <� �pJ �P��16� �P�

 ;�� ®�pJ 
C� S�4 <�S�� AV�D j� ,Á����� 
��) 2�� �/-6 � 	� ?t� 
C� <� 2�� ��6 ���� ,�) y Y!�dw�
 w� �uP Y���� ��� �/: �� ����P� �S��4� �"P� ��r$� Y@��@�� ��1�� �v(��� Ld!��� ,����� 8"��) 
��(6 »V §}�d

 Y�"��� �P� ������ <6
VS�� <� l
1� Sd4 AP���� �� Aq���� ��� [SC���� ,������ �[�"(�� LdF������� !AV�D�
<6�4�-�� <� Sd4 2��� ,�^ �34 YBC�� 8!�� '��Ô� G�� 8� <B!"O6� ,����O6 Y����� luP.
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M�SO�U�W/Ô NLT-2�Q(M� Q8·��� W�ST�B̂�Q� \YM/Q��Q�Á� �\4�Q(N¤M��Q<6U�U4�M-W�U� N;B
U�T� }U�2�� QJ�B1�� W�ST�B̂�Q��
��"�� �P� ��� n!��� kv# f�u� 
�(^ k�F  n!��� f�g ��� Y�$�  ���� G/^� 
F�  �?"-�� luP �S�(4 �g� L� YhJ ������ <� j�Q<6Uu�2�� �QdÁ6M� �Q6

 Q�U1U�N�Á� LO�1T: �U� �Q)§��� Q<U� Q}U�Q) �Q� W��OJMgQ� Q8·��� W�ST�B̂� W�SO1Q�R�NLT-M�M4 NLO�N"Ô �U�Q� U8U�SO�QJQ� U8·��� Q<§� ¦,N�Q�U) W�SO#MgW9M4 W�ST�Q(W/Q̂ NL2� �U3M4 
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�"p ����UQ̂ v(�� \Y6�J O+4� ��m� ��� 
F \�
Ç 
!(^� 

 �)�t�� <� f^Sr� ���� f!�� �� ;�
& X�� ;�!)$� luP a
D� ��:��  f�"�^� 	� fhJ ..  
<�V ¦G�r AV�D ..  ;�?�o�� >�J��� A���� G!FJ  a[�D >���&  Y#�-� f"�F y 8� 
`� �� l��^ �� [�-^ ��

 Y4�m� ¦L�V �g '�
�� >��C&� .. 
\��� ��(6 	� 8hJ ��: 
��4  J�·/-�� Y�J���� k������ [�dw� ��!V j�  Ä_� �!(��� 
q��� ��!V 	� 8hJ 
h c�^

��� Y!1) 
�S�� <� 8�� \�p�v�� ��:�  \� ) �4� (L!(1�� �uP �: c�^ [�dw� ,J[ ��� 8"�F ��4� l��) 	� JµS# ���4 
�d&� Y�Í ��S´ �-6��� ;��vq �"F f�g ��:�  ����#�t4� [S�$� <6�� j� �/#� .

 Y!��(�� Y"�-��  ���� 
V� ��:�  a�J�/�� �-�(� 	� 8hJ G���� 
() ;���-��� 8^Sr� ��� =�J
�� }��6 ��:�
 '���� y ���(6 J�P
1F y ��:�  	� 8hJ �d1�^�� ;��-�(�� 
V� y u!/1��� �J�[ ur� f�g 
() ¼  ;�S����
 J�P
�1F xH�� ���4  Y6[�de���� ;�!��(�� �?�r� <� |
����� 
d4 �
�� �)v_�� SP 	� 8hJ ��:�  <6
P�{�

��� ,�(�� ��6vp j� .�r ¼ ;S: }P�& j� <6
P�{� Y!�) +� �.
=���� 8�!r� +�� ��:�  ����� zJ� ��� [�dw� y Y:J�"�� �?��� luP ���
) <� �b��� <� 	� 8hJ ��:�

 ���)�  =�1�� �) [�dw� y Y�!���� �
!�(�� �e1) \���d� 	� 8hJ ��:�  �
V�� Yµ!�r y |���
�� Æ�����) [�

 y 
b������ <� 
6
(�� k�F 
F� �(e�� kS�6 ��:�  8!�1)�� 8�p�� +� =S�C�� y�-�� xFS�� 
³ � ��-4  k����

 JS�� nD� y� [�dw� .
��� j�$� %�e�� Y�b�F xp�r �� ¼)Ðå(� L!��(�� i
�� ��: \�"6��^ '�6� Y��Õ �P
()�  �����4 
V� ��:

 a�& ;��vq �� Y!�r�
�� �J��� y Y)u-�� ��µ[� 
���  �_�H)� 
V� 	� 8hJ ��:�  Y:J�"�� z�6���L���� �S4�(^ 
,��: y  ��µ[�� �uP ,u: �d�F� ��
P�{� <µ!) 
F�  |�S1�� ����) 8#S��6 �� YH��S) <6u/1�� )a��& ��vq

 �db���� �-6��� +� �1)�V� z�6��� (�� L�u: �b�[ <�� 
�() Y��b���� y 8^JSD� 8¹� z�� µ����� 
h Ó$�
 8^�pJ[ +4�6� �#
!d& �"��6 �� 	� k9�#�  Ld�e4� L�u: �d½� |u�� 	 
���4  Y�6Sm ���/) ;�!��(�� .



�������� ��� ����–�� ����� ���� �������� –������ �

؟: : أيها الدعاة أيها الدعاة ؟أين التوحيد  أين التوحيد
=R#P /K".³� +�.��b 7g 2�R� 

j�(^ k�F�¶�T: }U4 �Q1W@Q(Q) N
M�M�Q�Q;STq�2H�� W�SO"U1Q�Np�Q� Q8·��� W��O
O"N�� U�M� \�SO�BJ ¦YB�T� �Y6¨� j�(^ k�F���Q1W��Q�NJM� �Q�Q�
 U��O
O"N��M4 �Q#M� �2�U� Q8M�U� �M� O8B#M� U8N!M�U� }UVSO# �2�U� ¦kSO�BJ <U� QfU�N"MF <U��k�F� �U'NSMF �Q6 Mk�MF \�[SOP NLOP�QrM� ¦[�Q� �M�U�Q���Q� Q8·��� W��O
O"N�� 

OlO�N!Mq ¦8�M�U� N<§� LT-M��j�(^ k�F���M�U�Q� OlO�N!Mq ¦8�M�U� N<§� LT-M� �Q� Q8·��� W��O
O"N�� U'NSMF �Q6 Mk�MF �5�U��QD NLOP�QrM� Q[SO�M��>ÆS# k�F� 
8�S�� '���� 8!���O�N!Mq ¦8�M�U� N<§� LT-M� �Q� Q8·��� W��O
O"N�� U'NSMF �Q6Ol�j�(^ k�F� �W��O
O"N�� U'NSMF �Q6 Mk�MF �5"N!Q(O& NLOP�QrM� Q<Q6N
Q� �M�U�Q�

OlO�N!Mq ¦8�M�U� N<§� LT-M� �Q� Q8·����j�(^ k�F� �¦kM��Q¤ }U4 QfQ�NSMFQ� Qc�QJM� }§#U� \YQdU�R �5��Q1NDM� TuUoB�Q̂M� QJQ�R U8!U)²$ OL!UP�Q�N)U� Mk�MF WgU�Q�
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א–א٢  ١٤٢٥–אא ٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..يا أهل العراق
  !وا فتوى النفاقاحذر

  

  أخو من طاع اهللا: بقلم
  
  

 
  

  فتنة املصطلحات
املصلحة واملفسدة أمنوذجا
ً

  
  أبو بكر ناجي: بقلم الشيخ 

  

  
  

اجلهاد ليس معلقا بأرض
ً

  
  يوسف العييري: بقلم الشيخ 

  

  
  

  بالسنة الغراء
  متسكوا يا أهل اجلهاد

  

  عامر العامر: بقلم الشيخ 

وصلى اهللا وسلم وبارك على خامت      رب العاملني ،احلمد هللا
، حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه         األنبياء وإمام املتقني    

  :أما بعد والتابعني ، 
فمن يتدبر كالم اهللا عز وجل ، جيد أن اهللا قـد توعـد              

: بوعيد عظيم القاعدين عن اجلهاد وعن نصرة املستضعفني       
بكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وال       إال تنفروا يعذّ  ﴿

  ﴾تضروه شيئًا
فليت شعري كيف يقعد القاعد وهو يعلم وعيد اهللا عـز           
وجل، ويعرف أسالفه يف القعود وكيف أنه مل يكن يقعد          
عن اجلهاد املتعني إال املنافقون، وقليل من املؤمنني، وهـو          

اهللا يعرف قصة الثالثة الذين خلِّفوا وكيف عاقبهم رسول         
صلى اهللا عليه وسلم بتلك العقوبات البليغة، حىت هجرهم         
أكرم اخللق وأهل املدينة من الصحابة أمجعني، ألجل تلك         
اجلرمية، جرمية القعود عن اجلهاد، فهبوا أيها املؤمنون جلهاد         

  . أعداء اهللا الكافرين، وال ترضوا الذل واهلوان



 

א–א٣  ١٤٢٥–אא ٣ 

 
 

 

  براءة من الطواغيتبراءة من الطواغيت
  وآله وصحبه أمجعـني      والصالة والسالم على نبينا حممد     العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ،           احلمد هللا رب  . 

   :أما بعد
 ين بالضرورة أنَّفمن املعلوم من الداهللا على العبِد أول ما فرض باهللا قال تعاىل واإلميانَ بالطاغوِت الكفر  :    اهالَ ِإكْـر

                     اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتِمن ِباللِّه فَقَِد اسؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نفَم يالْغ ِمن دشالر نيبيِن قَد تِفي الد
   يع عِليم سِم

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اللّه وِمنهم من حقَّـت                    وقال تعاىل   
اِقبكَانَ ع فواْ كَيِض فَانظُرواْ ِفي اَألراللَةُ فَِسريِه الضلَيع كَذِِّبنيةُ الْم  

 وغريهم   الدعوةِ  من أئمةِ   العلمِ كما قرر ذلك أهلُ   ،  فر بالطاغوت ويتربأ منه ويعاديه      وال يكون املرء مؤمناً باهللا ما مل يكْ       
  .رمحهم اهللا 

م ـ كالطاغوتِ م ذلك فما حال من رضخ حلكِمِلفإذا عاملسمى مبجلس األمن الـدويل مـثالً ـ     الطواغيت وقرارا 
كحـال  ،  وتبجح وتباهى بذلك يف كل جممع       ،   أهل اإلسالم    وأعام ضد ،   ٍة أهل الشرك من كل ملَّ     ف يف صف  ووق

   ...- نسأل اهللا العافية والسالمة -م ال شك أن هذه األفعال ردة صرحية عن اإلسال طواغيت جزيرة العرب ؟؟
  ء ؟وما حال من زين هلم عملهم وسكت عن قبيح فعلهم كحال علماء السو

  ...أيها املسلمون 
     من مناصرةِ ،   العرب    جزيرةِ انظروا إىل ما يقوم به طواغيت الـدعم   وتقدِمي،  وخدمتهم  ،   الصليب وأهل الشرك     اِد عب 

املسلمني ها من بالِد وأفغانستان وغِري إخواننا يف العراِقاملستمر هلم ضد .  
  .  الصلييباالحتالِل وي صنيعِة عالّوحكومِة،  كرزاي  كحكومِة العميلِةدعمهم للحكوماِتوانظروا إىل 

  .  هلا  والرضوِخ األمِن جملِس قراراِت اإلعالم من امتثاِلواستمعوا إىل تصرحيام يف وسائِل
  جهـادِ  ِة شرعي هم يف إنكارِ  ت أصوات حيف الوقت الذي ب   ،  ات  فري هذه الكُ   عن إنكارِ  وِء الس  علماءِ وانظروا إىل صمتِ  

  ااهـدين إىل إلقـاءِ     ودعوم،  ويف فلسطني     ويف العراقِ   العربِ  على ااهدين يف جزيرة    يت والتثريبِ هؤالء الطواغ 
  .وء  الس أولئك األدعياء من علماِءما تكلم بذلك بعض ،ك العميلة املرتدة حتت تلك احلكوماِتنضواِءالسالح واال

 تلك القضايا خاصةً بأهل تلك الـديار وال          ويرون أنّ  ستعماراال حبدود   والبعض اآلخر الذين يرون قضايا األمة حمدودةً      
تعين للمسلمني إال التحسواألسى ر .  



 

א–א٤  ١٤٢٥–אא ٤ 

وهي عندهم من الشؤون الداخلية الـيت ال جيـوز أن           ،   بالعراقيني    نظر هؤالء األدعياء خاصةً     العراق من وجهةِ   فقضيةُ
  . ين والرافضي والنصراين توي يف ذلك الس يس- كما يزعمون -يتدخل فيها سوى الشعب العراقي جبميع أطيافه 

  . .. أكثر  إىل العراق حىت ال تتأزم القضيةُ والنفِريفال ينصح من وجهة نظرهم بالذهاِب
م من احلكوماِتوأي خدمٍة! ؟الل بعد هذا فأي ض؟؟ العميلة  قدمها هؤالء للمحتلني وأذنا!!  

      الكفـر   جمـالسِ  ما هي إال سياسات   ،   الطواغيت من حكامهم     اركِةوذا نعلم أن هذه التصرحيات والبيانات منهم مبب       
  . اليهود والنصارى وتصب يف مصاحل - كهيئة األمم امللحدة -

           وخـذالن إخواننـا ااهـدين الـصادقني        - اليت مل تغرب أقدامهم يف سبيلها        -ويريدون بذلك تعطيل فريضة اجلهاد      
    -  حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم -

   طويال       خلوا املنابر للسيوف قليالالسامعونقلنا وأصغى 
كْوإننا نعلنها صرحيةً أننا نوهيئِة األمِن جملِس بقراراِتفر ر من حتاكم إليها من دون اهللا جل وعال فِّكَ األمم ون.  

  . اجلزيرة  شعِب بامسهم واسِمِس تلك اال قراراِت العرب وما أعلنوه والتزموا به حيالَ جزيرِة من طواغيِتونتربأُ
                     ـانوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد

ةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ِبكُمهدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْب   
ال حتـدنا حـدود     ،   خـذالم    وعدم،   مكان    ويف كلِّ   إخواننا ااهدين يف العراقِ    ونرى أنه من الواجب علينا نصرةُ     

   .وإن رآها األدعياء وأهل املصاحل املزعومة  ، الطواغيت اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان 
وأن يهلـك   ،   هذا الـدين     نا من أنصارِ  ني وأن جيعلَ   مهتدين غري ضالني وال مضلِّ      اهللا تبارك وتعاىل أن جيعلنا هداةً      نسأل
  . والدين  امللِةأعداَء

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 

  
  

   : :–– حفظه اهللا  حفظه اهللا ––قال الشيخ أسامة بن الدن قال الشيخ أسامة بن الدن 
 اليوم جياهدون واهلرسك ، وهم البوسنة يف والصرب أفغانستان يف الروس اللقت خرجوا قد احلرمني بالد أبناء كان لئن  

.. طاجكستان  أيضاً يف اهللا بفضل معكم ، ويقاتلون املتحالفني الروس على ونصرهم عليهم اهللا فتح وقد الشيشان يف
 يكونون ما أكثر ن ، فهممكا كل يف الكفر ضد اجلهاد شعور وإميانٌ بضرورة عندهم احلرمني أبناء كان لئن: " أقول 

 - أمجعني املسلمني املشرفة ، قبلة الكعبة- مقدسام  أعظم عن للدفاع عليها ولدوا اليت أرضهم عدداً وقوةً ومحاسةً على
 وهي املسلمني ، أال كل الكربى ، قضية قضيتهم يف ويؤازروم أمجع ، سينصروم العامل يف املسلمني أن ويعلمون

  ".العامل  يف مسلم واجب كل هو هذا أنمقدسام ، و حترير
  )إعالن اجلهاد (                                                                    من كتاب 

 
  



 

א–א٥  ١٤٢٥–אא ٥ 

  
  
  

فيما أرادت أن تصوره إجنازا أمنيا، أعلنت احلكومة السعودية صورا حديثة  
حصلت عليها مـن    لسبعة من املطلوبني على قائمة الستة والعشرين، وقد         

جمموعة من الوصايا والتسجيالت املصورة سقطت يف بعض املـدامهات،          
وذلك بعد أن أدركت احلكومة فشلها يف احلصول على صور جديدة من            

 حيث أعلنت يف السابق صورا بعضها يرجع إىل أكثر من عشر سنوات، كما يف صورة الشهيد إبراهيم الـريس                     أرشيفاا
ذه اخلطوة يف حماولة من حكومة الردة للترقيع من فشلها يف جانب توفري الصور احلديثـة للمطلـوبني،                  رمحه اهللا، وتأيت ه   

  .وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين
ويتزامن نشر هذه الصور مع صور ست نشرا احلكومة الباكستانية ملطلوبني أمنيا من ااهدين على أرضها، ومن اجلـدير                   

كومتني السعودية والباكستانية كانتا محاري ِرهاٍن يف احلرب على اإلسالم باسم حرب اإلرهاب حتت لـواء                بالذكر أن احل  
  .الواليات املتحدة األمريكية، وضربا أمثلةً يف اخليانة والعمالة واالنبطاح ال حيفظ لنا التأريخ شيئًا يشبهها

داخلية حول نشر قائمة جديدة من املطلوبني، بعد أن اكتشفت          استمرارا ملسرية التخبط ما زال اجلدل يدور داخل أروقة ال          •
احلكومة العميلة هذه املرة أن املد اجلهادي تزايد بفضل اهللا إىل ما ال ميكن حصره وأن املطلوبني أكثر بكثري من تسعة عشر                      

جلهادي يف وقـٍت جيـدون      أو ستة وعشرين، وإعالن قائمة فيها مجيع صور املطلوبني يعين عندهم االعتراف بانتشار املد ا              
 .لقد قضينا على اإلرهاب : أنفسهم حباجة ماسة إىل أن يقولوا ألسيادهم األمريكان وملن يصدقهم من الشعب املسلم 

 دوالرا، وأثَّر هذا االرتفاع     ٥٠واصلت أسعار النفط االرتفاع السريع خالل األسبوع املاضي، حىت وصل سعر الربميل إىل               •
، وازداد  %١٠ إىلبنسبة تصل   أسعار الشحن   عدد كبري من شركات الشحن      يف كافة األسواق، فرفع     السريع غري املسبوق    

الطلب يف ما يسمى مبنطقة اخلليج على الذهب باعتباره عملة آمنة، وسط تنبؤات قوية حبدوث ايارات مفاجئة يف أسـعار                    
سعار النفط إىل استمرار العمليات اجلهاديـة يف        العمالت، وخاصة الدوالر األمريكي وما يدور يف فلكه، ويرجع ارتفاع أ          

منطقة ما يسمى بالشرق األوسط شامالً جزيرة العرب والعراق، والتوجه امللحوظ إىل استهداف الـنفط املـسروق مـن                   
املسلمني، باإلضافة إىل ازدياد اخلطر اجلهادي على أمريكا، ورفعها مستوى اخلطر إىل درجات عالية، مع عدة عوامل أخرى         

ستمرة ومتزايدة من أمهها الثورة الصناعية واالقتصادية يف الصني وبعض الدول املستهلكة للنفط، واليت ال يتوقع أن تتوقف                  م
  .قريبا، مما يعطي ضماناٍت مؤكدة باستمرار أسعار النفط على مستوى عاٍل ملدة غري حمددة

لسعودية مل تعد قادرة على خفض أسعار النفط بسبب تدين           يف ارتفاع أسعار النفط هذه املرة، أن احلكومة ا         الالفت للنظر 
االحتياطي املتبقي هلا، مما اضطرها إىل توفري النفط جمانا بكميات كبرية، وتقدمي تسهيالت أخرى يف شحن النفط وتـسيري                   

  .الناقالت إلسعاف أمريكا اليت تتحمل القسط األكرب من اخلسارة عند ارتفاع أسعار النفط
اإلخوة األسرى يف سجن الرصيفة مبكة احتجاجا على سوء املعاملة واالعتقال دون سبب واستمرار السجن               استمر إضراب    •

بعد انتهاء املدة احملكوم ا إضافة إىل سجن جمموعة دون حماكمة أصالً، وقامت عساكر السجن مبحاولة فـض احملـتجني                    
 .وت يف السجنباأليدي مما أدى إىل إصابة بعض األسرى وعدد من عسكر الطاغ



 

א–א٦  ١٤٢٥–אא ٦ 

 فيها السجناء يف السجن ذاته، بعد إضراب سابق مل تتمكن مباحث السجن من              بهذا وتعد هذه املرة هي الثانية اليت يضرِ       
  .السيطرة عليه، وجرى وعد السجناء بتعديل أحواهلم واإلفراج عمن انتهت حمكوميته، دون أن يتم شيء من ذلك

أنواع عدة من الظلم املرير، فاالعتقال يتم بدون مة، واملتهم يبقى يف الغالـب دون               واألسرى يف بالد احلرمني يعانون من       
حماكمة، والذي يدخل حماكمة صورية عند قضاة مل يسمعوا بالرتاهة يحكم عليه مبدة جائرة، والذي يقضي هذه املدة يبقى                   

  .بعد انتهائها دون إفراٍج عنه
تهم باجلهاد أو بقضية سياسية أيا كانت، ويدخل يف التعذيب مجيع ما توصـلت              هذا كلُّه، فوق التعذيب الذي يتلقاه كل م       

إليه الوحشية املعاصرة، من كرسي كهربائي، واقتالع لألظافر، ونتٍف للحية، وجلد متوحش بأنواع العصي مـن خـشبية                  
يهم وأرجلهم، إضـافةً إىل     ة وأسواط جلدية، وإطفاء للسجائر يف صدور السجناء وبطوم، وغرز للدبابيس يف أيد            يوحديد

التعليق باأليدي مدة طويلة، والتسهري املستمر أليام عدة غالبا ما تقتصر على األسبوع وأحيانا تستمر إىل أكثر من أسبوعني، 
  .حىت يصل السجني إىل حالٍة من فقدان الوعي واهلذيان

 ورمي -جل جالله– كثريا ما تتمثل يف سب اهللا ومع هذا التعذيب اجلسدي هناك أنواع عدة من العذاب النفسي واملعنوي،    
  .املصحف على األرض أو وطئه بالقدم، والسب البذيء الذي يتناول الِعرض والوالدين والدين

نسأل اهللا جلت قدرته أن ينتصر إلخواننا األسرى، وأن يعجل فرجهم وخالصهم، وأن يرتل عليهم من الـصرب والثبـات                    
 م من البالءوالسكينة أضعاف ما نزل.  

ا استثنائية يف جمـال  جهوًدأن السعودية تبذل  أكد منسق مكافحة اإلرهاب بوزارة اخلارجية األمريكية جاي كوفر بالك  •
 مكافحـة يعتمد عليه بالنسبة للتعاون بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية يف  ا، كما أا تعترب شريكًمكافحة اإلرهاب
 .ف البلدان مدى خطورته وحجم ديداته الذي تعراإلرهاب الدويل
بعنـوان  (األمريكـي   شهادته أمام جلسة االستماع اليت عقدا جلنة العالقات اخلارجية مبجلس النـواب  وأوضح بالك يف

بذل حنـو  أن أكرب دليل على جهود السعودية هو ) األمريكية الدبلوماسية يف عصر اإلرهاب واستراتيجيات وزارة اخلارجية
  ضمن جهود قوات األمن السعودية١السعوديني ألرواحهم يف مواجهام مع اإلرهابيني جال األمن من الشباب من ر٥٠

  .املشكلة للتعامل مع تلك
الواليـات   مشكلة اإلرهاب اليت تعنيها وتعينالساعة للتعامل مع  وأشار إىل أن احلكومة السعودية تعمل حاليا وعلى مدار

أعلـى  يف  ، مؤكدا أن البلدين يعرفان حجم املشكلة وأن التعاون بينهما يف ذلك االت نفسهالوق املتحدة األمريكية يف
ملناقشة اهتمامات البلدين املشتركة فيما يتعلق   سبتمرب١١وقال بالك إنه زار السعودية وبشكل متكرر منذ أحداث  درجاته

 .مبكافحة اإلرهاب
جهود فعالة ومؤثرة   قاطع ال شك فيه أن جهود السعودية احلالية هيميكنه أن يؤكد يف ذلك اخلصوص وبشكل وأوضح أنه

للتدليل ) حرب(نفسها تصف جهودها تلك بأا  وتبدو نتائجها واضحة من وجهة نظر مكافحة اإلرهاب كما أن السعودية
 ]. ) واس (وكالة األنباء السعودية : واشنطن [  .على تلك املشكلة على االهتمام الكبري الذي توليه للقضاء
                                                 

 العدد املعترف به رمسيا أضعاف هذا العدد، ولكن أرواح عبيد الطاغوت ال تعين شيئًا ألسيادهم العمالء وال ألسيادهم من األمريكان: ملحوظة 1



 

א–א٧  ١٤٢٥–אא ٧ 

يف امتداد للحملة الصليبية على املسلمني يف كل مكان، جددت احلكومة السعودية العميلة حتذيرها ملن ميلـك الـسالح أو                     •
يقتنيه أو يدرب عليه دون ترخيص، وأعطت مهلة لتسليم السالح يف سبيل نزع أسلحة املسلمني ليتمكن األمريكان مـن                   

ود الذين كفروا لـو تغفُلـون عـن أسـلحتكم     {يهم احتالهلم الذي يخططون له، القدوم على أرض خالية مما ينغص عل   
  .}وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدةً

علما بأن الترخيص املذكور ال يعطى إال للمباحث وجند الطاغوت، أو حاشية األمراء ليكونوا من مجلة حرس األمـري، أو                    
   .د حسب السلَّم الطبقي يف بالد احلرمني احملتلةاألمريكان والغربيني الذين هم سادة البال

 ااهدين األفغان والعرب ومن ناصرهم وآواهـم        اهلجوم الرئيسي الثالث خالل العام احلايل ضد      بدأت القوات الباكستانية     •
 . وزيرستان اجلنويببإقليم يف منطقة القبائل من رجال القبائل

يف بلوشـستان   ومناطق احلدود الشمالية    يف  يف كافة أحنائها    سميه باإلرهاب   وقد أعلنت باكستان احلرب املفتوحة على ما ت       
  .باد وكراتشيأسالم إاملدن الرئيسية كالهور وو

يف حماولة منها ملسابقة    القوات الباكستانية تستخدم كافة أسلحتها وبكثافة عالية        إن  ويقول شهود العيان يف منطقة العمليات       
  .واالة الكفار وحماربة ااهدينرد الفعل اإلسالمي الغاضب من م

واستعانت احلكومة يف حرا هذه ببعض القبائل اليت باعت دينها هلا، وحتالفت مع احلكومة لتسليم املطلوبني والتجـسس                  
  .على ااهدين

  

  
  

 מ מ   מ
 معارضـة    ؛  بعض الشيء من أمرين    بوش بدا متهيباً   اهللا، لكن  قلها لألمري عبد  االبن مسع نفس التأكيدات اليت طلب منه أن ين        " 

 قد يثـور ضـد املـصاحل       تضمنتها تقارير رفعت إليه تقول إن العامل العريب واإلسالمي         والتخوفات اليت ،  األوروبيني من جهة  
  .األمريكية يف حال قيام احلرب

مع   أن بندر بن سلطان يف لقائه        بيد وعـاجزون يف    فاألوروبيون ال يستطيعون املساعدة يف إطاحة صـدام        ، مريند األ بوش فن
بنـدر   فقد قـال  ،  ، أما التخوفات والتقارير بشأن املوقف العريب واإلسالمي          بأي خمططات أمريكية   الوقت نفسه عن اإلضرار   

وعليه فال جيـب    ،  مل يتحرك  سالميواإل لكن العامل العريب  ،  إن نفس التقارير توقعت نفس الشيء يف احلرب األوىل         :للرئيس  
   . " االكتراث هلذه التوقعات

   ]٢٦٧ ص بوب وودوردمن كتاب خطة اهلجوم ل[ 



 

א–א٨  ١٤٢٥–אא ٨ 

  ))  ٦٦  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 

א א א   א

  
  فرحان بن مشهور الرويلي: كتبه الشيخ 

  :سول اهللا، أما بعداحلمد هللا، والصالة والسالم على ر 
فإنَّ من املسائل اليت كثر فيها االختالف والغلط، مسألة العذر باجلهل يف أصل الدين، وكثري ممن يرى عذر اجلاهل الذي                  

  .يرتكب الشرك األكرب، جيعل العلة يف ذلك انتسابه إىل اإلسالم، ودعواه أنه من املسلمني
ى ذلك من مولده إىل مماته، وكان يقول بلسانه إين مـسلم، عـده مـن                فإذا عبد غري اهللا، ودعاه وذبح له، ونشأ عل        

املسلمني، وإذا عبد غري اهللا ودعاه وذبح له، وكان يقول بلسانه إني على الدين الذي أمرين اهللا به مل يعذره، وهذا مـن                
التناقض وال شك.  

د منهم باجلهل، جعـل الفـرق االنتـساب إىل          وإذا أُورد عليه التسوية بني عباد القبور وعباد األوثان وعدم عذر أح           
  .اإلسالم، وبسبب هذا االنتساب حيكم بكفر عابد الوثن، وبإسالم عابد القرب

 ال دليل عليه، وإن أُريد      مكّحتواالنتساب إىل اإلسالم إن أُريد به االنتساب إىل اإلسالم وحده دون سائر الشرائع، فهو               
، أو إىل اليهوديـة أو       ء كان االنتساب إىل اإلسالم الذي بعث به حممـد           به االنتساب إىل دين اهللا عز وجل، سوا       

النصرانية أو غريها من األديان اليت بعث ا الرسل، لزم صاحب هذه املقالة أن حيكم بإسالم جهال اليهود والنـصارى                    
 ومن عذر هؤالء كفر وخرج      وغريهم ألم منتسبون إىل دين اهللا الذي أمرهم باتباعه، ووقعوا يف نواقض له عن جهل،              

  .ب الصحيح الصريح من األدلةمن امللة، وكذّ
، ألم على دين إبراهيم فيما يزعمـون ويظنـون،           بل يلزمه أن حيكم بإسالم مشركي قريش قبل بعثة رسول اهللا            

ك لـه يف اخللـق      وكان عندهم بعض الشعائر منه واألحكام كاحلج واخلتان وتعظيم املشاعر، ويقرون باهللا ربا ال شري              
 بالنيابة عنه والوسـاطة     لهوالرزق واإلحياء واإلماتة، ولكنهم يشركون مع اهللا غريه لتقرم إىل اهللا معتقدين أن اهللا أذن                

 بينه وبني خلقه تعاىل اهللا عما يزعمون، وعباد القبور مثلهم يف كل هذا، إال أن عباد القبور ينتسبون إىل خامت النبيني                      
 أو التزامهم   اهليني إىل إبراهيم، مث هم وإياهم سواء يف كل شيء، وال ينفع عباد القبور اتباعهم النيب                 بدل انتساب اجل  

  .بعض شرائع دينه ، كما ال ينفع كفار قريش اتباعهم إبراهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه
والكثرة والقلة  ،  يتعبدون ا تقابلها شرائع     ، وبعض الشرائع اليت     ملة إبراهيم فاالنتساب إىل اإلسالم يقابله االنتساب إىل       

ال تؤثر يف ثبوت اإلميان والكفر، واإلقرار بالربوبية هللا يقابله إقرار أولئك بالربوبية، وكل من الفريقني كافر باهللا خارج                   



 

א–א٩  ١٤٢٥–אא ٩ 

لقبوريـة  من امللة مارق من الدين، وإن كان انتسب إىل دين صحيح وارتد عنه من أول نشأته كما هو حال كثري من ا                     
  .ومن اجلاهليني، وبعد أن سبق ذلك إسالم الفطرة كما هو حال بعض القبوريني وأوائل من ارتد من اجلاهليني

بل حىت زعم القبوريني أنَّ ما يفعلونه من أمر اهللا ورسوله، يقابله قول املشركني يف اجلاهلية كما حكى اهللا عز وجـل                      
﴾، وهذا حجة غالب املشركني من عباد القبـور         ها آباءنا واهللا أمرنا ا    وإذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا علي     ﴿: عنهم

اليوم، بل قد لقيت من كبار مشايخ أهل الشرك املعمرين، من حيتج حبجة الكفار األولني بعينها، ويقول ليس لـك أن                     
ه اخللف عن السلف، مث     تنكر ما عليه الناس ألنهم أخذوه عن آبائهم، وآباؤهم ال شك أنهم أخذوه عن آبائهم، وأخذ               

أم وجدوا عليه آباءهم، وأن اهللا أمرهم       : ، وهذا عني ما يف اآلية من احتجاج املشركني بأمرين         ! هو عن رسول اهللا     
، وهذا وإن كان ورد     "ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إىل أمر من اهللا وشرع         : "به قال احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية       

يت فسرت بأا طوافهم بالبيت عراة، إال أنه يدل على وجه استدالهلم بفعل آبائهم، وهو ظنهم أن                 يف سياق الفاحشة ال   
  .فعل آبائهم عن شريعة من اهللا

وهذا الغلط كما يقع من بعض املخالفني يف مسألة العذر باجلهل من طالب العلم، فإنه يقع يف العامة كـثريا يف عـذر                       
ال يكفرون منتسبا إىل اإلسالم أبدا، بل قد مسعت بعض من كانوا يسمون دعاة الصحوة               املعاند املنتسب إىل اإلسالم، ف    

ال أكفِّر من يقول أنا مسلم، عند سؤاله عن مثل حافظ األسد وطواغيت العرب من احلكام                : ممن بدل تبديالً كثريا يقول    
دى وحقا، فلم كلف الصديق نفسه مقاتلـة        املرتدين، وهذه عني الشبهة العامية، وليت شعري إن كان هذا املسلك ه           

وأكثر من حكم أهـل العلـم       ! مسيلمة ومن معه حىت فين خيار الصحابة واستحر القتل يف القراء أهل العلم والقرآن؟             
  .بكفرهم من املرتدين، إن مل يكن غالبهم كانوا ينتسبون إىل اإلسالم ويأبون أن يوصفوا بغريه

فر من يقول أنا على دين موسى، أو أنا على دين عيسى من اليهود والنـصارى، وهـذا                  أن ال يك  : بل طرد هذا القول   
  . القول ممعن يف الضاللة بعيد كل البعد عن دين اهللا وكتاب اهللا وسنة رسوله 

بعد بعثـة   ال يسلَّم ذا فإنهم كفروا بعد بعثة حممد ونسخ أديام، فمقتضى هذا أنهم لو انتسبوا إىل اإلسالم                  : فإن قيل 
حممد وبقوا على ما هم عليه عذر جاهلهم وكان مسلما، ومقتضاه أيضا أنَّ جهاهلم كانوا مجيعا مسلمني مؤمنني وقت                   

  .، وإنما كفروا ببعثته، وهذا معلوم البطالن بعثة النيب 
يه من املشركني البتة، بل انتـساب       وليس معىن ما تقدم أننا نقول إنه ال فرق بني املنتسب إىل اإلسالم وغري املنتسب إل               

الرجل إىل اإلسالم بعد كفره يثبت له به اإلسالم يف الظاهر، فإذا مل يلتزم أحكامه، أو ارتكب املكفرات اليت تنـاقض                     
أصل التوحيد، فإنه يحكم عليه بالردة، وأما الطوائف الكفرية اليت تنشأ على هذا القول، ففي إثبـات اإلسـالم هلـم                     

م إىل اإلسالم قوالن ألهل العلم، فمنهم من يرى أنَّ اإلسالم يثبت هلم باالنتساب وتثبت الردة مبا يرتكبون من                   بانتسا
املكفرات، ومنهم من يرى أنهم كفار أصليون، وأن انتسام كانتساب مشركي قريش إىل ملة إبراهيم، وهو األصح ملا                  

  .تقدم من عدم الفرق بني االنتسابني واهللا أعلم
  .ذا وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيه
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  وصية الشهيد وصية الشهيد 
  فهد بن علي الدخيل القبالنفهد بن علي الدخيل القبالن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
له وأصحابه الغر   آوعلى  ،  والصالة والسالم على من قال بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده            ،   احلمد هللا رب العاملني     

   موالهم ىفاستحقوا بذلك رض} أشداء على الكفار رمحاء بينهم      { : م جل وعال فقال عنهم      امليامني الذين وصفهم ر 
  :سلك طريقهم إىل يوم الدين وبعد عنهم وعمن 

أال وهو عبادة اهللا تبارك وتعـاىل وحـده ال          ،  نه مما ال خيفى على من وفقه اهللا تعاىل أنه خملوق ألمر عظيم وجسيم               إف
ىل شـريعته ،  والتحاكم إ،  ، والعبادة له وحده فهو سبحانه وتعاىل املتفرد باخللق والرزق ،وال حكم لغريه ، شريك له   

وما : قال تعاىل ، ه سبحانه وتعاىل   والكفر بكل حكم يكون بغري شريعت      ةوكذلك الرباء ،  والرباءة من كل معبود سواه      
 وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعو مع اللَِّه أَحـداً          :وقال  ِللَّهِ  الْحكْم ِإال  ِإِن: وقال  خلَقْت الِْجن والِْأنس ِإلَّا ِليعبدونِ    

ولَقَد بعثْنا ِفي كُـلِّ أُمـٍة       :  وقال تعاىل    يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى       فمن  : وقال  
  .ىل قومه فإن هذا األمر العظيم هو مطلب كل نيب ورسول إ أَِن اعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوترسوالً

ىل شـريعته   ومل يتحـاكم إال إ    ،  د إال اهللا وحده     فلم يعب ،  اهللا تبارك وتعاىل استجاب ألمر اهللا وأمر رسوله          فمن وفقه 
ِإِن الْحكْم ِإال ِللَِّه أَمر أَال تعبدوا       : تثاالً لقوله تعاىل     منه ومن حكمه ام    وتربأ،  سواه  ، وكفر بكل معبوٍد     سبحانه وتعاىل   

 مل يستجب ألمر اهللا تبارك وتعاىل وأمـر رسـله            ورضي اهللا عنه وأدخله جنته ، ومن خذله اهللا تبارك وتعاىل            ِإياه ِإال
، بل أخذ يتخبط يف غياهب الظلمات والـضالل         ،   شريعته   فلم يعبد اهللا ومل يتحاكم إىل     ،  صلوات اهللا عليهم أمجعني     

مثل من يعبد البقر والشيطان والفرج والنار ، حىت إننا مسعنا من يعبد أشياء ال تصدق ويعبد كل من ال يستحق العبادة ،        
       ُاً آخر غريه مثل من يعبد       يعبد مع اهللا أحد    أوالطاغوتية   لوم القبلية وحتاكم إىل زباالت القوانني الوضعية امللعونة أو الس

من يعبد الـسيد    مثل  ،  ويستغيث م يف الشدائد والكروب      ،  ويتقرب إليهم بالذبح هلم والنذور      ،  األولياء والصاحلني   
فالبد من عبادة   ،  فمن فعل ذلك فليس مبسلم      ،  وغريه  أو من يستغيث بقرب العيدروس      ،  البدوي وعبد القادر اجليالين     

  .  موحداً و إال فالوالتحاكم إىل شريعته حىت يكون املرء مؤمناًن ه ال شريك له اهللا تبارك وتعاىل وحد
وليعلم أن اهللا تبـارك     ،  بل سيغضب عليه ويدخله النار خالداً خملداً والعياذ باهللا          ،  ولن يرضى اهللا عنه ولن يدخله اجلنة        

فال يقبـل اهللا    ،  ظيم الذي نسخ األديان كلها      وأنزل عليه القرآن الع   ،   وتعاىل أمر اخللق بطاعته وطاعة رسوله حممد        
 وقال  ِخرِة ِمن الْخاِسِرين  آلن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي ا     ومن يبتِغ غَير اِألسالِم ِديناً فَلَ     بعد بعثه ديناً سوى اإلسالم قال تعاىل        

اللَِّه األِ    ِإ دِعن يننَّ الدالمس وقال  :  "   ودي وال نصراين مث مل يؤمن يب ومبا جئت به إال كان مـن              ال يسمع يب يه
فمن أراد أن يـسلم  ، ويف ذلك تنبيه لكل يهودي أو نصراين وكل كافر ، أو كما قال عليه الصالة والسالم    " أهل النار 

إله إال اهللا وأن    وليقل أشهد أن ال     ،  لكي يرضى اهللا عنه ويدخله اجلنة        ،   من النار يوم القيامة فعليه بالدخول يف اإلسالم       
  . حممد رسول اهللا
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وال نقول إنه ثالث    ،  فال نقول إن هللا ولدا      ،  وليعلم كل يهودي ونصراين أننا حنن املسلمني ال نعبد أحداً غري اهللا وحده              
 فمن ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحدم يِلد ولَم يولَد لَاللَّه الصمد قُلْ هو اللَّه أَحدبل نقول كما قال اهللا تعاىل ،  ثالثة  

مـع  ، أو قال إن عزيراً ابن اهللا تعاىل فقـد كفـر          ،   عليه الصالة والسالم ابن هللا تبارك وتعاىل         قال إن عيسى ابن مرمي    
  ، سالممن آدم عليه السالم مروراً بنوح عليه ال       ،  مالحظة أننا حنن املسلمني حنترم األنبياء مجيعاً عليهم الصالة والسالم           

نعم حنـن   ،   أمجعني عيسى ابن مرمي إىل حممد      ، و موسى عليه السالم    ، ويوسف عليه السالم ، و     ولوط عليه السالم    
وقـد  ،  واهللا حيبهم ويتـوالهم     ،  ألم أنبياء اهللا ورسله عليهم السالم       ،  بل حنبهم وندافع عنهم     ،  حنترمهم وال نسبهم    

بل نعبد رم وربنا تعاىل ، وليعلم كـل         ،  نرفعهم فوق مرتبتهم وال نعبدهم      ولكننا ال   ،  رضي عنهم واختارهم للرسالة     
والدليل على ذلك هو تعدد الكتب املوجـودة بـني          ،  فيه زيادة ونقصان    ،  يهودي أو نصراين أن دينهم حمرف مبدل        

هلا كتاا املقدس كما    وكل طائفة   ،  وتعدد الطوائف اليهودية والنصرانية كذلك      ،  مثل تعدد التوراة واإلجنيل     ،  أيديكم  
  .تزعم وتدعي 

  .ليس فيه زيادة وال نقصان فلله احلمد والشكر ، أما حنن املسلمني فليس لنا إال كتاب واحد فقط وهو القرآن العظيم 
فالبد من معرفتها لكي نفعل     ،   مث ليعلم بعد هذا أن أفضل طريق لدين اهللا والدعوة له والدخول فيه هي طريقة النيب                 

  ، كان الناس يف شرك وجاهلية     باإلسالم   وهو باختصار أن اهللا تبارك وتعاىل ملا أرسل حممدا          ،  عل عليه السالم    كما ف 
، فانقسم النـاس إىل  " من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين دخل النار"وقال ، فدعا الناس لإلسالم وترِك الشرك والكفر    

فض احلق واإلسالم ومل يؤمن به بـل عـادى أهـل اإلسـالم            وقسم ر ،  قسم قبل احلق واإلسالم وعمل به       : قسمني  
أوهلما الدعوة لإلسالم والتحذير من غريه ، واألمر اآلخـر          ،   يسري على منهجني اثنني       ولذلك أخذ حممد     ،وحارم

ن ولكي يستطيع   أخذ يبحث عمن ينصر اإلسالم واملسلمني ، وأخذ عليه السالم يعرض نفسه على القبائل لكي تؤويه                 
فلذلك ذهب للطائف يبحـث     ،  وذلك ملا اشتد أذى قريش له وألصحابه رضي اهللا عنهم أمجعني            أن يبلغ رسالة ربه ،      

مث التقى ببعض أهل املدينة يف احلج وعـرض         ،  مث ذهب ألسواق العرب املشهورة لكي جيد من ينصره          ،  عن من ينصره    
مث التقى ببعضهم يف السنة الثانية كذلك يف احلـج          ،  ه  عليهم أمره وأم ينصرونه وأصحابه ويدافعون عنه وعن أصحاب        

مث حاربه أهل   ،  بالعقبة واتفق معهم على اهلجرة إليهم لكي يكونوا أول دولة إسالمية على وجه األرض يف ذلك الزمان                  
ـ             ،  الكفر من كل مكان بكل قوة        وة مبـا   ولكن اهللا نصره وأصحابه ملَّا علم اهللا منهم الصدق واإلميان واإلعداد بكل ق
  .مث انتشر اإلسالم يف مشارق األرض ومغارا وساد وانتصر، يستطيعون ألعداء امللة والدين 

تسلط عليهم عدوهم وأخذ ثروام واحتل ،   فلما ترك املسلمون بعض دينهم وأقبلوا على دنياهم وتركوا القوة واجلهاد            
، ا تركوا من ينوب عنهم يف مواصلة خبثهم وكفـرهم           فلما رحل األعداء عن أوطانن    ،  أراضيهم وأفسد شبام وبنام     

حـىت ال ينتبـه هلـم املـسلمون         ،  ولكن بأمساء عربية وألقاب إسالمية      ،  ومن يؤمن هلم األموال وينهب هلم الثروات        
ت وزرعوا بيننا النعرا، فلذلك قسموا أراضينا وبالدنا وجعلوا على كل قطعة حاكماً عميالً هلم ،  فيقاوموم ويدحروم   

ويعيشه كل املسلمني يف كل بلد شـاهد        ،  وهاهو واقعنا املر الذي نعيشه اليوم     ،  القومية حىت نستمر مفككني ضعيفني      
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ولذلك ترى هؤالِء احلكام الطواغيت هم السبب يف فساد كثري من أهل وقتنا ووقوعهم يف احملرمات مثل الربا                  ، بذلك  
، وفتنوهم باإلعالم الفاسد املرئي واملـسموع     ، جلب العمالة الكافرة    واملخدرات واملسكرات وحمبة الغناء واملوسيقى و     

وجعلوا القدوات يف وسائل اإلعالم هم سفلة الناس وأراذهلم من كفرة وفجرة وممثلني وممـثالت ومغـنني ومغنيـات                   
كهنـة علـى    حىت إم حسنوا للناس عمل السحر والشعوذة ملا يقومون به من إبراز السحرة واملنجمني وال              ،  والعبني  

وأوقعوهم باحلرج والضائقة املالية كما يف      ،  وكذلك أفسدوا على أهل وقتنا أمور دنياهم      ،  أحسن وجه كما يف السريك      
خيرج من هذا البلد بكميات كبرية يف كل         - مثالً   –أفال يدعوا للعجب واحلرية أن البترول       ، الدولة املسماة بالسعودية    

املظلـومني أو   ال نرى إال أن كل أهل هذا البلد         ومع ذلك   ، اليني الرباميل   د إال مب  يوم تطلع فيه الشمس وتغرب فال يع      
وتـسديد الفـواتري الكهربائيـة      ،  قد أثقلتهم الديون واألسالف وتسديد األقساط الشهرية والسنوية        مدينونمعظمهم  

ـ  ،  لتجارية  وغرامات الغرفة ا  ،  كغرامات البلدية   ،  والفواتري اهلاتفية وغريها من غرامات مالية        مـن  ة  والغرامات املروري
وهلم ،  وغرامات مكتب العمل والعمال     ،  جتديد الرخص واالستمارات واملخالفات املرورية زعموا وغرامة نقل امللكية          

 واجلواب أا تصب أوالً يف جيوب أوليـائهم          ؟؟ إذن أين تذهب األموال الطائلة العائدة من البترول وأين تصب         ،  جرا  
ملقربني وعلمائهم  وثانياً تصب يف جيوب هؤالء اخلونة املرتدين من آل سلول وحاشيتهم ا           ،  مريكان الكفرة وأسيادهم األ 

وخاصة أم خانوا ااهدين الصادقني الـذين جياهـدون   ، الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا املؤمنني  ،  الضالني املضلني 
وإن ااهـدين   ،  ال كما يريدها األمريكـان      ،  يقة كما ينبغي  إلعالء كلمة اهللا تعاىل وتطبيق شريعته على األرض حق        

ولكـي يطبقـوا    ،   وعال   لكي يرضى عنهم رم جل     ، الصادقني يتمنون أن تقوم الدولة اإلسالمية احلقة ويسعون هلا        
  .فالتحقوا م وانصروهم ، شريعته كما ينبغي

؟؟ وهل يرضيكم واقع هذه احلكومة العميلة للغرب         ؟   ليوم هل أنتم راضون بواقع  األمة ا       وإنين أقول لكم أيها العلماء     
 وإنين أسألكم هل    ؟وهل هذا يرضي ربنا تبارك وتعاىل       ؟؟  وهل أنتم مؤيدون لوجود اجلنود األمريكان يف جزيرة العرب          

ن علمانيـاً   وهل إعالمها سيكو  ؟؟  الدولة اإلسالمية احلقة سيكون اقتصادها مبنيا على الربا كما هو يف دولة آل سلول               
وإذالهلـم ومطـاردة    ،  كون سياستها الداخلية حماربة الدين وأهله الـصادقني       توهل س ؟؟  كما هو يف دولة آل سلول       

والبحث عن ااهدين وقتلهم أو سجنهم كما هـو يف          ، الصادعني باحلق وقهرهم والتجسس على أهل اخلري والصالح       
د تقي نقي ليس له أي ذنب سوى أنه يريد أن ينصر اهللا ورسوله               سجوم كم فيها من جماه     فاسألوا؟؟  دولة آل سلول    

وبأي ذنب قتل ااهد البطل تركي الدندين رمحه اهللا هو          ؟؟   ملاذا قتلوا الشيخ ااهد يوسف العيريي رمحه اهللا          ، واسألوا 
ه اهللا وإبراهيم الريس رمحه  رمح١وبأي حق قتلوا تركي احملياين   ؟؟  وماهي متهم   ؟؟)) يف املسجد ((وأصحابه يف بيت اهللا     

؟؟ ) املعثم واهلاجري والسعيد والشمراين   (وملاذا قتل من قبلهم من ااهدين األوائل من أمثال          ؟؟  ملاذا قتل هؤالء    ؟؟  اهللا  
نسأل اهللا أن يأخذ بثـأرهم       -رمحه اهللا    - ؟؟ وماهو مربر قتل أخينا عبد اهللا احلضيف        ،   - رمحة اهللا عليهم أمجعني      -

  .يديناعلى أ
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وخاصة ضـد   ؟؟  هل توايل أعداء اهللا الكفرة من أمريكان وغريهم على املسلمني           ؟؟  وأخربوين عن سياستها اخلارجية     
حفظهـم اهللا    -ااهدين الصادقني من أمثال الشيخ ااهد البطل الزاهد العابد أبو عبد اهللا أسامة بن الدن ومن معـه                   

وسوف تزيل مجيـع    ؟؟  المية احلقة سوف تزيل مجيع أنواع الظلم والظاملني          أال تعلمون أن الدولة اإلس      ،   - ونصرهم
 للوجود األمريكي من جزيرة     إخراٍج؟؟ وسوف تقوم على     أشكال الذنوب واملعاصي من ربا ومسكرات وإعالم فاسد         

لوضـعية  وأعظم من ذلك سوف متنع القـوانني ا       ،  وسوف متنع االختالط احلاصل يف املستشفيات والطائرات        ،  العرب  
وبني الدولة العميلة اخلبيثة املنافقة     ،  وأظنكم عرفتم الفرق الواضح بني الدولة اإلسالمية احلقة         ،  الكافرة وتزيلها بالكلية    

أذكـركم   مث إنـين    . أعداء اإلسالم وتنصرهم   وهي حتاربه وحتارب أهله وتتوىل    ،  اليت تدعي اإلسالم كدولة آل سلول       
وبني جند الرمحن وجنـد     ،  وبني اخلري والشر    ،  وأنه صراع بني اإلسالم والنصرانية      ،  بالصراع احلاصل يف هذا الوقت      

بني ااهدين املؤمنني وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن الدن ومن معه من املؤمنني وهـم حـزب اهللا وبـني                    ،  الشيطان  
األساسي بـني اإلسـالم     فهذا هو الصراع    ،  الكافرين األمريكان ومن معهم وعاوم وناصرهم وهم حزب الشيطان          

ومن وقف مع الكفار   ، فمن وقف مع ااهدين وأعام وناصرهم وأيدهم فليبشر باخلري وليبشر برضى اهللا عنه            ،  والكفر  
  .  وليبشر بغضب اهللا عليه وعذابه وانتقامه منه، وأعام وأيدهم وناصرهم فليبشر بالشر 

؟ هـل    ع من وقفت وأيدت وساعدت ِمن الطرفني املتحاربني       مث إنين أريد أن أسألكم عن موقف حكومة آل سلول م          
ومسحت هلم بالتحرك احلر والتدرب على أرضها أو علـى          ؟  وقفت مع ااهدين وناصرم وأعطتهم األموال والسالح        

وفتحت هلم املطـارات وأسـكنتهم القواعـد        ؟  ؟ أم أا وقفت مع الكفرة األمريكان النصارى          األقل سكتت عنهم  
؟ وأنتم تعلمون حكم من أعان الكفار على املـسلمني وأنـه             ة وامعات السكنية الفاخرة احملروسة بالسالح     العسكري

 ولذلك فإنين أقول أال تعلمـون أن أمريكـا   نكُم فَِإنه ِمنهمومن يتولَّهم ميكفر بذلك والدليل على ذلك قوله تعاىل    
أال تعلمـون أن أمريكـا      ؟؟  تعلمون أن أمريكا زرعت أولياءها ينفذون ما تريده         أال  ؟؟  واقفة مع إسرائيل ومؤيدة هلا      

وأعانت النصارى على املسلمني يف إندونيـسيا كمـا يف جـزر            ،  ظلمت املسلمني وقتلتهم كما يف الصومال والفلبني      
ن مليون ونصف طفـل     أال تعلمون أن أمريكا تسببت بقتل أكثر م       ،  وأعانت الروس على املسلمني يف الشيشان       ، امللوك

 ؟وعاملتهم معاملة أخس من احليوانات    ) غوانتنامو(أال تعلمون أن أمريكا ظلمت إخواننا يف سجون كوبا          ؟؟  يف العراق   
وليعلم أن  ،  ولذلك فإن ااهدين ماضون يف قتال األمريكان مهما كان الثمن         ؟؟  أنسيتم ما فعلت بأفغانستان والعراق      

 وقوله  كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم     والدليل على ذلك قوله تعاىل      ،  لى كل مسلم    قتال األمريكان فرض عني ع    
نا ِمـن   وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرج               تعاىل  

روا فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَ    وقوله تعاىل    واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنا ِمن لَّدنك نِصريا          هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها   
قـاتلوا  " وقوله عليه الصالة والـسالم       اِتلُونكُم كَآفَّةً وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً كَما يقَ     وقوله تعاىل    فَضرب الرقَابِ 

  . أو كما قال"  وأموالكماملشركني بألسنتكم وأيديكم
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وواهللا مث واهللا أنه ليس عن عجز وال        ،  إننا ال نريدكم وال نقاتلكم ابتداًء        :من  وإنين أقول لرجال الطوارئ ورجال األ     
وكذلك أقول لرجل األمن الذي حيرس الكفار ، عنا فال تلوموا إال أنفسكم  تدعونا وتكفوا أيديكم     ، ولكن إن مل   خوف  

مث أال تعلم أن اهللا     .  فإن هذا ماال يرضاه اهللا أبداً     ،  إننا لن نترك الكفار يهنئون بالعيش واألمان يف بالدنا وحنن ساكتون            
أخرجوا املشركني من   " قال   سول  أال تعلم أن الر   ؟  أوجب عليك قتال الكفار وإخراجهم ال محايتهم والدفاع عنهم          

؟ أهو بعـض الريـاالت الـيت         فكيف حتميهم وتقاتل ااهدين إذا هامجوهم ما هو السبب يف ذلك          ؟  " جزيرة العرب 
؟ أم هو خداع الطاغوت نايف وإخوانه ومدحه         ؟ أم أنه تلبيس بعض مشايخ الدولة وعلماء السوء         تستلمها آخر الشهر  

، ، فتنبه يا مغرور قبـل فـوات األوان           د املوت ولو أعطاك ألف ألف لقب شهيد الواجب        بع لن ينفعك     ؟ فو اهللا   لك
وإن متنـا  ،  بإذن اهللا تعاىل  نّفلننصرأما حنن ااهدون فإننا إن عشنا       .  علم أنه ليس لك إال نفس واحدة فال ختاطر ا         او

 من أن اهللا تعاىل قد أمهلـهم ومل  نازير املباحثوإنين أقول وأحذر خ، ففي سبيل اهللا تعاىل ومرضاته وهي أغلى أمانينا  
وإن أصروا فأسأل اهللا تعـاىل أن       ،  يعجل عقوبتهم فليتوبوا من عملهم اخلبيث اخلسيس الدينء فإن باب التوبة مفتوح             

فقني ال  واهللا أكرب والعزة هللا ورسوله وللمؤمنني ولكن املنا       ،  ولتعلمن نبأه بعد حني     ،  يعذم بعذاب من عنده أو بأيدينا       
وال ختافوا لومة الئم فلقد     ،   اثبتوا فإنكم على احلق وبينوا احلق للناس         مث إنين أقول للعلماء الصادقني الربانيني     .  يعلمون

 أذكـركم    وإنـين  الَِّذين يبلِّغونَ ِرساالِت اللَِّه ويخشونه وال يخشونَ أَحداً ِإلَّا اللَّه         وصف اهللا تعاىل أهل العلم فقال       
وأما علماء السوء والـضالل     ،  فتحملوا ما يأتيكم وكونوا خري خلف خلري سلف         ،  بأنكم أنتم ورثة األنبياء واملرسلني      

وأن اهللا سائلهم عن علمهم     ،  ا كظل زائل    أ و اذكروا قصر الدنيا وذها   تولي،  فأنين أذكرهم بأن يتقوا اهللا ويتوبوا إليه        
 أبشروا وأملوا فإن الفرج قريب والنـصر        وإنين أقول لعامة املسلمني   ،  بة مادام بالعمر متسع     فالتوبة التو ،  ماذا فعلوا به    

ولكن اعلموا أنه جيب عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم وتقوموا بـواجبكم مـن             ،  بدت مالحمه وأحسنوا الظن بربكم      
 األعداء وغري ذلك وإنين أشكر كل     باملعلومات اليت تكشف أسرار ومواقع     همومدللمجاهدين  الدعاء والدعم واملساعدة    

  . متعاون معنا يف ذلك
  علمـا  اواصربا على أقدار اهللا و    ،   جزاكما اهللا عين كل خري فساحماين وادعوا اهللا يل بالثبات والنصر             وإنين أقول لوالدي

 عبد اهللا إال إنين راٍض      وال أقول ألم أوالدي وزوجيت الصابرة احملتسبة أم       ، أنه لن يكون شي إال بإذن اهللا ومشيئته وقدره        
وإنين ال أنسى ذلك االتفاق املبارك الذي كان بيين وبينـِك يف            ،  عنِك أسأل اهللا أن يرضى عنك وأن يعينك يف الدارين           

وإننـا بنينـا   ،  أول األيام على اخلري والصالح والرب والتقوى واملسارعة يف األعمال الصاحلة والتمسك بالكتاب والسنة               
أن نعمر بيتنا ونريب أبنائنا على حمبة اهللا ورسوله ونصرة اهللا تعاىل ورسوله بالقليـل               على  و،  تاب والسنة   الك عالقتنا على 

بسبب نصرة اهللا ودينه واملسارعة باللحـاق       ليس إال   ن ابتعادي عنكم يف هذه األشهر األخرية        أوإنِك تعلمني   ،  والكثري  
لنصر والتمكني وأن يرزقنا الشهادة مقبلني غري مـدبرين صـابرين           عسى اهللا أن يكتب لنا ا     ،  اهدين  ابقافلة اجلهاد و  

  .  وعسى اهللا أن جيمعنا يف مستقر رمحته ويدخلنا جنته جنة الفردوس - آمني -حمتسبني 
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يا أَيها الَِّذين    تذكروا قوله تعاىل     وإنين أقول إلخواين وأهل بييت وأقاريب وجرياين واملسلمني أمجعني وخاصة اإلخوان          
  ، وأن اجلهاد فرض عني على من يقدر عليه       ،   وأذكركم بفضل اجلهاد وااهدين يف سبيل اهللا         آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ   

نين أحذركم  إو إال ف  ،  ومل يعذر اهللا أحدا بترك اجلهاد إال من كان صاحب عذر شرعي مثل األعمى واألعرج واملريض                 
تنِفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم وال تضروه شيئاً واللَّه علَى كُلِّ شيٍء              ِإالّ   وغضبه قال تعاىل    اهللا عذاب
قَِدير  وقوله تعاىل        ثَالَكُموا أَمكُونال ي ثُم كُمرماً غَيِدلْ قَوبتسا يلَّووتِإنْ تو      ا إال بتـرك      واعلموا أن اهللا اليعذب أحد

  ، من رجاٍل ونساء وأطفال وشيوخ     فعل الكفار باملسلمني واملسلمات      وال تنسوا ماذا  ،  أو فعل حمرم    ،  واجب أو فرض    
وكيف أم هدموا   ،  وكيف أم يهدمون البيوت على أصحاا كما يف فلسطني وأفغانستان والعراق والشيشان وغريها              

وهل نـسيتم   ،  ما حدث ذلك يف أفغانستان يف رمضان بعد أحداث سبتمرب املبارك            املساجد على أهلها وهم يصلون ك     
  ؟ ماذا فعل العلوج بإخوانكم األسرى يف كوبا 
فلقد رددمت األمـة إىل الطريـق       ،   امضوا على دربكم على بركة اهللا تعاىل         وإنين أقول إلخواين اجملاهدين الغر امليامني     

ولقد جربت األمة مجيع احللول فلم تفلح ومل ترد الظلم عنـها            ،  ع وختبط وتردد    الصحيح واملنهج القومي بعد تيه وضيا     
حىت تقدمتم بكـل جـرأة      ،  املخرج من هذا الوضع املزري      وومل تدر ما هو العالج وأين يكون الدواء         ،  وعن أتباعها   

مة اهللا هي العليا وكلمـة      واجلهاد لتكون كل  ،  عداد يف سبيله    من محل السالح واإل   ،   فيما أمركم    وشجاعة وأطعتم اهللا  
ومل ،  ومل تلتفتوا إىل ختذيل املخذلني      ،  وسرمت على هذا الطريق بكل ثبات ويقني        ،  الذين كفروا وأوليائهم هي السفلى      

بل تقدمتم بكل ثقة ويقني إىل ساحات الوغى متوكلني على ربكم وموالكم ومفوضـني              ،  يؤثر فيكم خمالفة املخالفني     
فهل ،  ولتعلموا أنكم يف جتارة عظيمة دلكم عليها ربكم وموالكم جل وعال            ،   املوىل ونعم النصري     فإنه نعم ،  أمركم إليه   

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى         : قال تعاىل ؟  تتخيلون ما يف هذه التجارة من ربح ومكسب يف الدنيا واآلخرة            
 تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم              ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليمٍ    

بةً ِفي جناِت عدٍن ذَِلك      يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَي           ِإن كُنتم تعلَمونَ    
   ِظيمالْع زالْفَو         ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و نم رصا نهونِحبى ترأُخو          وأقول لكم إنكم أنتم أمل األمة بعد اهللا

 اثبتوا فإنكم   ل سلول وغريهم  وأقول ألخواين األسرى يف كوبا ويف سجون الطواغيت من آ         ،  تعاىل فواصلوا الطريق    
وأن جيعلنا سببا يف    ،  أسأل اهللا أن يعجل بفك أسركم       ،  أن طريقكم ال يسلكه إال الرجال العظماء        اعلموا  و،  على احلق   

ـ   اللهم انصر دينك وأعِل كلمتك وانصر عبادك ااهدين قال تعاىل      .ذلك   ِويٌّ ولَينصرنَّ اللَّه من ينـصره ِإنَّ اللَّـه لَقَ
ِزيزع       وما ذلك على اهللا بعزيز قال تعاىل    ٍِحني دعب أَهبن نلَمعلَتو   وبارك على نبينا حممد وعلـى       وصلى اهللا وسلم

   فهد بن علي الدخيل القبالنأبو عبد اهللا: قاله وكتبه                  .آله وأصحابه أمجعني

  هـ١٧/١١/١٤٢٤
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 لِْبُسال تلَُمونَوعت ُتمأَنو قكُْتُموا الْحتاِطِل وِبالْب قوا الْح    
  

  :أما بعد  ........ وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
ـ       أعظم هي    يف هذا العصرِ    واملصطلحاتِ راِت فتنة الشعا   إذا قلنا أنّ   ال نبالغُ    عامـةٍ  صفٍة الفنت اليت عصفت بالنـاس ب
ـ      عن طريـقِ    الناس  ما احنرف   السابقةِ األمِمعصوِر و  خاصة ، بل حىت يف ال       املسلم بصفةٍ  والشباِب ف  اهلـدى إال خلْ
ـ  ا يف أمةِ   والوساوس اليت متأل عقوهلم ، أم       من الشبهاتِ  خوترس،   هلم شهوام    ن اليت تؤم  اقِة الرب الشعاراِت عليـه   ٍد حمم 

قـه   ، فإذا أراد اهللا بعبده خريا عصمه منها ووفّ هذه الفتنة أشد كان وقع األوِلما ابتعدنا عن القرِنالصالة والسالم فكلّ 
  الغالني ، ثابتون حتت رايِة املبطلني وحتريف تأويلَِةون عن امللّالذين هم قائمون إىل قيام الساعة يذب   ،   أئمة اهلدى    لصحبِة
  .من تبعهم بإحسان ِم واِب والسنِة بفهم الصحابة الكراالكت

 العظيمـة    هذه األلفاظِ   ، فإذا قام أحدهم بإفسادِ      وقدريةٌ  شرعيةٌ  تتعلق ا أحكام   ِة اليت جاءت يف الكتاب والسن     األلفاظُ
 اليت خافها رسول اهللا      ومن هنا حتدث الفتنةُ   ،   على غري وجهها     - بالتايل –  الشرعيةُ وقعت األحكام    على األمة أكثر  

  .ال  الدجمن فتنِة
وقد أشار إليهما الشيخ عمر حممود أبو       ،   اليت تقع عليها هذه الفتنة        الضروبِ  عن ضربني من أهم    سأتكلم يف هذا املقالِ   

 على الضرب الثاين من هـذين        هام  بذكر مثالٍ  ع، مث سأتوس  املنشورة على الشبكة    يف دروسه    -فك اهللا أسره     -عمر  
  .الضربني 

، ة احملـددة     الـشرعي  األلفـاظِ  باحلكم الشرعي و    مع الواقع   التعاملَ  املتصدرين للشبابِ   بعضِ ضرف : الضرب األول 
 كانت جيـدةً  ف  النحييت إذا لبسها السمني أو       ال  وتوسيعها كالعباءةِ   الفضفاضةِ  واأللفاظِ  إىل إطالق العباراتِ   واللجوُء
أو مصيبةٌ   منهما ، فعندما حتدث مشكلةٌ     ألي   ا أو حركةً   يتطلب    أو وضععض إىل أحد هـؤالء املـشايخ        يأيت الب  جهاد

  لسترِ اطِة املطّ  هذه العباراتِ  بإطالِقفيبادر    أالّ أو من أجلِ  ،  بنه   جهله أو ج  حياسب   أو ي راجع   مـا    خبالفِ  لو ظهر األمر 
ـ  يِةأحقّ والتنظري و   الفكرِ صاحب،   ال خيطئ  الذي    أن يبقى هو الرجلُ    ذهب إليه ، من أجلِ      إليـه بـالفتوى     وِع الرج

  بالفروضِ  السائلَ اليت تلزمه وتلزم  ، و   وإرادةً  اليت تنشئ موقفًا وحركةً     احملددةِ ِة الشرعي واالستشارة ، فيهرب من األلفاظِ    

 



 

א–א١٧  ١٤٢٥–אא ١٧ 

ة ، ويترقب من بعيدٍ    الشرعي   إىل أين تسري     ه ؟ فحينئذٍ  لَكُ قد آتى أُ    األمور ، أهو اجلهاد  هو مسع حربِ ر  الـرأيِ  ه وصاحب  
 على املسلمني ، فهم      اجللد ه ميارس ِت عباءَ  عصاه من حتتِ    سبب ، أخرج   رها اهللا ألي   قد الذي أفرزه ، وإذا حدثت هزميةٌ     

   يف هذه احلالة الساملصائب    يف كلِّ  بب   ،  األمة من الضالل   بينما هو عاصم  !!    أنَّ  متأملٌ ، مع أنه ال يشك   أحـد   أهـم  
 األحكام   مع متييعِ  هم يف حريةٍ  وترِك،    والشبابِ ِة باألم  هؤالءِ  كان تالعب  - ه يكون أمهها   لعلّ بل -ها   وقت  اهلزميةِ أسباِب
ِةالشرعي باحلالةِ ِة اخلاص  ِة اجلهادي  اليت متر    م ، خاص ًيف كلِّ   عند من وثق فيهم من الشباب ، واحلالُ        ة  يغـين عـن     ٍة مر 

 بينـها وبـني      ميكن االختيـار    من الوسائلِ  أو هو وسيلةٌ  ،  من الفروض     فرض  يعرف هل اجلهاد   فال الشباب ،  السؤال  
هم عندما يسأل عنهم جييـب أـم         أحد  األعداء ، فتجد    طوائفِ  لقتالِ  التفصيليةَ  يعرف األحكام  وال الشباب !! غريها

        ا مفصا حمددبىن عليه حركةٌجمرمون ، فإن قيل له نريد حكمو وإرادةٌالً ت حمددةٌةٌ شرعيأحكام يهرب  علـى أال   ويـصر 
   .- السالطني ليتنبه القارئ أن املقال ال يتحدث عن علماِء-! ! ! يزيد عن قوله إم جمرمون 

 املشايخ  عارات ، وإال فأين هي أحباثُ      الش  املشايخ الذي يتقنونه بعد إتقام فن      نهو فَ ) اهلروب إىل العمومات  : (القصد  
 اليت تبني املتحدةِ  يف األممِ   اهللا  حكم   ِة وميثاقها والشرعي ؟ و  ِة الدولي اهللا يف نظامِ   حكم  ؟ والوطنية    احلدودِ ترسيِم و ِة اجلنسي 
 ما حكم  هذه األمورِ  ل يف كلِّ   اهللا املفص    ر وغريها مما ما  ؟ وكذلك ماذا قال اهللا يف عالجِ        من احلديث عنها املشايخ    ب 
؟  عن هذه األمور من أحكامينتج   

  ،  حتديدا خاطئًا منحرفًـا     املصطلحاتِ حتديد:   كذلك هو   املصطلحاتِ  عليها فتنةُ   اليت تقع   من الضروبِ  الضرب الثاين 
فيتخرج   املعاين واألحكامِ   عن ذلك حتريف   على هذه األلفاظ واملصطلحات ، ومن هنا تنشأُ         اليت تتخرج   فـنت   وفـساد  
عريضمفتعلٍةايا زائفٍة يف قض األمةُ بني الناس ، وتدور اهللا  ال ختدم دين .  

 العظيمةِ  إفساد معاين األلفاظِ   حيث يتم   ا اهللا     اليت تكلم -    ا رسوله     -سبحانه وتعاىل وتكلم   ،    وبالتـايل تعليـق
ـ  واخللطُ اخلطأُبتسب) اإلميان ( إىل مصطلِح وجهها ، فإذا نظرنا مثالً    على غريِ  ِة الشرعي األحكاِم  ده إىل فـسادِ  يف حتدي
 إال بتحققه ، كذلك ليتأمـل        وال تتحقق   ال تقع   قدريةٌ  تتعلق به ، كذلك أحكام      كثريةٍ  شرعيةٍ  يف أحكامٍ   والعملِ الفهِم
الكفر   (  لفظَ القارئ (،    ا أن تقودمجاعةٌ  أليس عار  الشباب  فإذا هم ال يعرفـون مـدلولَ        فإذا وقعت فتنةٌ    طويلةً  سنني  
   !!؟؟) الكفر (كلمةَ

اجلهاد (مصطلح : (  ُكيف تقاتل األمة الطاغوتِ  يف سبيلِ  ها بعضاً  بعض  ون ذلك    ويسم)ًوالنـاس يـسريون     ؟  ) جهادا 
  . اهللا  سبيِل ولكنهم ميوتون يف غِري الشريفِة العظيمِةخلف هذه الكلمِة

  املعاين الـيت    يف حتريرها وحتديدِ   )  قصدٍ  أو عدمِ  عن قصدٍ  (  كان اخلطأُ   يف واقعنا املعاصرِ    كثريةٌ و لألسف مصطلحات 
 أو التفريط ، وعلى سبيل املثـال ال          اإلفراطِ  يف جانبِ  سواًء،   ال تنقطع     وفنتٍ  عظيمٍ  يف فسادٍ  السببها   عليها لفظُ  لُيترت

ه فسن) فتنة ( مصطلح بل إنّ )  املصلحة واملفسدة )/ (املرحلية) / (الطاغوت) / (اجلاهلية) / (املدين) / (احلريب(: احلصر  
تسب فما هي الفتنةُ  !!   يف الفتنة  ه يف الوقوعِ   حتريرِ ب عدم  اليت جيب علـى      أن يعتزهلا ؟ وما هي الفتنةُ       على املرءِ   اليت جيب 

  .؟  الفتنة  هي اعتزالُ شهيدا ؟ واليت تكون فيها الفتنةُ ماتها ويف معمعتها فإذا مات وسطَ أن يكونَاملرِء



 

א–א١٨  ١٤٢٥–אא ١٨ 

  ا مـن النفـقِ      األمة ، واخلروج    واقعِ  تغيريِ  من حتركاتنا يف مسريةِ     مع كل حركةٍ    يتداخلُ صطلٍحولنتوقف هنا قليالً عند م    
 الذي حدث يف ترتيل ذلـك        التحريفِ  لبيانِ ، وسنختار  )  واملفسدةِ املصلحِة(  اليت دخلت فيه ، أال وهو مصطلح         املظلِم

  جيد  عملي وهي مثالٌ  )  املرتد  على احلاكمِ   يف اخلروجِ   واملفسدةِ املصلحِة (  وهي قضيةُ   واحدةً  قضيةً  على الواقعِ  املصطلِح
 يف  نا يف القرنني األخريين و اليت حدث االحنـراف        ني الذين يصولون على ديارِ     األصلي اِر الكفّ  يف قتالِ   املماثلةِ لقضايا اجلهادِ 

  .ا صحيحاحتريره حترير و واملفسدِة املصلحِة فهم مصطلِح عدِم معها بسبِبالتعامِل
 وتقليلها ، ويدخل يف      املفاسدِ  وتكميلها ودرءِ   املصاحلِ  جاءت لتحصيلِ   الشرعِ  أوامر  أنّ  صحيحةٍ  مبقدمةٍ  التحريفِ يبدأ أهلُ 

 على احلاكمِ   باخلروجِ ذلك األمر  و   املرتد ، األمر   احلاكمِ  جهادِ  ، لكن ذهبوا بعد ذلك إىل قياسِ        حىت هنا صحيح    إذا ارتـد  
 هلم فيها وهيهات     منهم إىل يوم القيامة أن يأتوا لنا بسلفٍ         ننتظر فجاءوا بأقوالٍ ،    الظاملِ  املسلمِ  احلاكمِ لِم ظُ  دفعِ على أحكامِ 

  سلفيا ، ومت رفـع     ِة عنها لو كان موقفهم من هذه القضي       ا يف غىن   كن  اإلسالميةِ  يف الساحةِ   خالفات نتج عن ذلك اخلطأِ   ، و 
  :  كالتايل  خطأهم باختصاٍر واجلهاد ليصرفوا الناس عن اجلهاد ، وبيانُ التوحيِد يف وجه أهِل بالباطِلدِة واملفس املصلحِةشعاِر

 على احلاكمِ  إن اخلروج  دفعٍ جهاُد  املرتد  مأمور     عنيٍ  به ، وهو فرض   مامل ِة على األم       حجـرٍ   تتحقق الكفاية ، وقد نقل ابن  
يف ذلك ، فمن استطاع فله الثوابُ        القيامُ  مسلمٍ  على كلِّ   فيجبُ  إمجاعاً  بالكفرِ ماُم اإل ينعزلُ(  على ذلك بقوله     اإلمجاع  

 فعليه اهلجرةُ  ومن عجز   فعليه اإلمث     ومن داهن (  احلاكمِ  جبهادِ  بل األمر  يدخلُ  املرتد  واألحاديث اآلمرةِ   اآلياتِ  كلِّ  حتت  
  حتـت بعـضِ     ظلمه يـدخلُ   و إمنا دفع  ،   به أصالً     مأمورٍ  غري  الظاملِ ِم على احلاك   و املرتدين ، بينما اخلروج      الكفارِ جبهاِد

  أكرب ، بـل إنَّ      احلاكم املسلم إذا كان دفعه سيؤدي لظلمٍ        ظلمِ  دفعِ  بالصرب وعدم   هو األمر   األصلَ النصوص العامة ، بل إنّ    
عامةٍ  بصفةٍ  الظلمِ دفع   ال يستلزم  نزع      أصلٍ  اليد من الطاعة ، فبأي  ميكن  ظلمِ  دفعِ  حولَ  اليت وضعها العلماءُ    الضوابطِ  قياس  

 النفـوس يف   يعلم أن قتلَ مبتدٍئ طالب علٍمفإذا علمنا أن أصغر! ؟  أو املرتد الكافِر احلاكِم على جهاِد الظاِمل املسلمِ احلاكِم
 إلدخـال    الذي مارسه القوم    الدجلِ قدارعلمنا م ،   اجلهاد    لتعطيلِ  معتربةً  مل يكن أبدا مفسدةً     هزميةٍ  وقوعِ اجلهاد واحتمالَ 

   ا على قضيةٍ      مفاسد مل يعتربها الشارعيف هذه القضية قياس      هذه املفاسد ، فيجـب أن نعلـم أن           أخرى يعترب  فيها الشارع 
  . غري معتربة تكون مفسدةً  الشرعيدليلال مع وجودها ب احلكم اليت ثبتاملفسدةَ

 للمجتمعات اإلسـالمية   !!)   القوانني الوضعية   حكمِ يف ظلّ ( العيش    ورغدِ ان والطمأنينةِ  األمن واألم   حولَ يدندن القوم
  منضبطةٍ  سلفيةٍ  بطريقةٍ  الواقعِ  إذا مت توصيف    على احلقيقةِ  -اليت حيكمها املرتدون ، وهؤالء تناسوا أننا يف هذه األوضاع           

 العدو الصائل أثناء صياله بكل       دفعِ ذي يفرض علينا جهاد    من الوضع ال    علينا يف أوضاع األمن أشد      الواجب  أقول إنَّ  –
  :  ذلك كالتايل  ذلك ، وبيانُ ذلك العدو حىت لك دونَ ومقاومِة الرضوخ حباٍلما يعنيه ذلك الوضع من عدِم

 بعقليتهم الفذة  – يتصور البعض  -  أن جهاد  قدوم هذا العدو بقواته بينما إذا       الصائل فقط عند بدايةِ     العدو  هـذا    استقر 
بينمـا يف احلقيقـة أنّ     !!   إفساد ذلك االستقرار واألمن الذي يعيش فيه الناس         وحتقق له غرضه فإن من املفاسدِ      العدو 

 ما سـيبدأ يف      بلدٍ  له حكم   واستتب  إذا استقر   أو املرتد   الكافر  ذلك االستقرار ألنّ    يف إفسادِ  – املصلحة    كلَّ - املصلحةَ
  عندما كان هناك شعب     قرنٍ  إىل الشيشان اآلن والشيشان قبل ربعِ      ج الناس من دينها ، ولينظر القارئ      العمل على إخرا  

  خفيـةٍ  يف املصحف فعليه أن يذهب إىل غرفٍةيعيش يف أمان وقد سلخه احلاكم الكافر عن دينه ، بينما من أراد أن يقرأَ             



 

א–א١٩  ١٤٢٥–אא ١٩ 

  علـى مـدارِ     ااهدين يف اجلزائرِ   أحد ، وليتأمل القارئ جهاد     فيها كتاب اهللا وخيشى أن يعلم بذلك          املرتل يقرأُ  أسفلَ
لينظر ملثال تونس جبوارها فإن فيه الكثري        ، و   بدون جهادٍ   تقريبا وليغمض عينيه وليتخيل اجلزائر      بدون انقطاعٍ   قرنٍ نصِف

  .   الكفر وأهلهمن العرب ملن يفهم عن اهللا ورسوله ويعلم طبيعةَ
فني متنع من    قعودهم ، أم جيعلون املفاسد اليت تقع على املخلّ          الفهم جراءَ   للقوم وعقابه هلم بعدمِ     اهللا إن ما يبني خذالنَ   

 عن اجلهاد وتسبب قعوده يف تأخري النصر و طول املعركـة ووقـوع               حاهلم يقول إذا قعد قاعد      باجلهاد ، ولسانُ   القياِم
فإن !!  هاد وجيلسوا جبوار املخلفني الذين هم السبب يف ذلك        املفسدة عليه وعلى القاعدين أن يتوقف ااهدون عن اجل        

يغلب  -وهم باملاليني    -هؤالء املخلفني واجب عليهم قتال املرتد كما نص ابن حجر ونقل اإلمجاع على ذلك ، وم                 
يتسبب عنـه   بقعودهم ومبا أنّ أن ال يسقط الوجوب إىل االستحباب حبال ، فهل يقول عاقلٌ        بالظفر وذلك حريٌّ   الظن 
اهدين بترك اجلهاد   لِزيمع كون ذلك ال يثبت يف حقهم        –، هؤالء يف أحسن أحواهلم أن يكونوا مستضعفني          ؟   مون ا 

 هلم يف جتنب أضرار اجلهاد الـيت ال ينفـك     مندوحةٌ  واهلجرةِ  فإذا كانوا من املستضعفني ففي التقيةِ      –باملقياس الشرعي   
 من تلك األضرار فهم شهداء إذا قتلوا ومـأجورون إذا وقـع              ومل تنقذهم التقيةُ   رِة فإذا عجزوا عن اهلج    –عنها جهاد   

 إيذاءٍ عليهم أي    ،  وال يتحمل وزر   اهدون حبالٍ   هذا اإليذاء اجلهادوإمنا يتحمل وزره الكافرون املرتدون الظـاملون         وا 
 شـيخ  إنّوده لقدرته على اللحاق بااهـدين ، حـىت    ممن يأمث بقع من وقع عليه اإليذاءُ أوالً ، وثانيا يشارك يف الوزرِ     

  .   مما يلحق بااهدين ين من القتال أكثر أن القتل واإليذاء يكثر يف الفارأشاراإلسالم 
  يـسفكون الـدماءَ    ة أن خيرج من بني الصفوف غـالةٌ        النبوي  اجلهاد منذ البعثةِ   د كذلك على أن من طبيعةِ     ونريد أن نؤكِّ  

 اجلهاد من أجلها ، ومن طبيعته كـذلك          ينبغي وقف  وال تكون هذه مفسدةٌ   ،   ما اهللا به عليم      يسببون من الفنتِ   و املعصومةَ
نوِقال تعترب تلك مفسدةٌينقلب على عقبيه من بني الصفوف و من خروج فاجلهاد رضي اهللا عنه  من أجلها ، وهذا الصديق 
  طريقٍ  من الرجال فيصبح م قاطع     ره على جمموعةٍ   ويؤم ال املرتدين فيعطيه املالَ   فيطلب منه ماالً ورجاالً لقت    ) الفجاءةُ(يأتيه  

 جاءوا يبايعون أبا بكر و قد حرقّه الصديق رضي اهللا عنه بعـد              اًحىت أنه قتل أناس   ،  يقتل املسلمني واملرتدين ويأخذ ماهلم      
لب البعض حتججا مبثل ذلك جيب قتاهلم أيضا ، فقد           ليوقف اجلهاد ، بل إذا انق       ذلك الصديق رضي اهللا عنه     اذلك ، وما دع   

ارتد بعض     بن أيب طالبٍ    النصارى على عهد علي       من هـذا الـدين      هم الذي كانوا عليه أفضلُ     رضي اهللا عنه قائلني إن دين 
   وقاتلهم علي بن أيب طالب على الردة ، ومازال،   السبيِل وإخافِة الدماِءه من سفِكالذي ال مينع أصحابزيـغُ  اهللا ي قلـوب  

 وهذه هي طبيعة احلياة لو نفقه هذا الدين ، وجيب أن نعلم أنه لو توقف اجلهاد               ،   الساعة    لريزق منهم املؤمنني إىل قيامِ     أقواٍم
الدنيا من حوهلم ، فهم يعلمون أم لو تركوا          و  السنن  اهللا وهكذا فهم الصحابةُ     كتاب هكذا نص ،  والدفع لفسدت األرض    

 مفاسد أخرى ، و سيحق من عـذاب اهللا يف الـدنيا              فسيحدث من الفساد الكبري الذي تتضاءل جبواره أي        ر ليستقر الكاف
  . واآلخرة ما يتمىن الناس إذا عرفوه أن ترفع راية اجلهاد مهما جاء من وراء رفعها 

 .رب العاملني أسأل اهللا أن ميكن ألهل التوحيد اجلهاد ويقمع أهل الشرك واإلفساد ، واحلمد هللا 
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  شهيد يف يوم عيدشهيد يف يوم عيد ..  .. عبد احملسن الشباناتعبد احملسن الشبانات
  

  تركي بن فهيد املطرييتركي بن فهيد املطريي/ / كتبه الشهيد كتبه الشهيد 
كان قبل ضربات سبتمرب املباركة يتمىن اجلهاد ويتمىن نصرة املسلمني، وعلى ما كان عليه من جاهلية إال أنك تتعجب                   

وملا جاءت ضربات سـبتمرب     ، حزن حزناً شديداً     كان حيترق للذهاب للجهاد وعندما خرج  أخوه بدر رمحه اهللا          ، منه
استقام وترك العسكرية، وكان يف جاهليته صاحب عزٍة وكرامٍة، فكان يف دراسته بكلية امللك خالد احلربية بالريـاض                  
يرد أوامر الضباط اليت يقصدون منها إهانة الطالب، ومن عادة الضباط أم ميسحون بكرامة الطالب األرض حىت يتعلم                  

لعبودية والذل واخلنوع، وكان يتلقى جزاء ذلك احلبس يومي اخلميس واجلمعة حني يذهب الطالب إىل أهلـهم، ومل                  ا
 ولكن اهللا هداه ونور بصريته  ، مث أراد اخلـروج إىل أفغانـستان   - أعاذه اهللا  -يبق له إال سنة واحدة ويتخرج ضابطاً        

 حالت بينه وبني الوصول إىل أفغانستان ، وكان أخوه رمحه           -  حيث كان عسكرياً   -ولكن قلة معرفته بشباب اجلهاد      
اهللا بدر يف أفغانستان ، وبعد فترة أتاه مقتل أخيه بدر رمحه اهللا يف معارك قندهار  ، وحاول الذهاب إىل هناك وتـرك                        

لشباب ااهد تعود   كليته ، وبدأ يبحث حبثاً شديداً عن الطريق ، ويف هذه األثناء سقطت دولة الطالبان وبدأت أفواج ا                 
  . إىل اجلزيرة العربية لتطهريها من رجس الصليبيني واملرتدين ، فيسر اهللا له االلتحاق م 

التحق بااهد أيب أيوب فيصل الدخيل رمحه اهللا، وذلك بعد حادثة الشفا مباشرة، وتدرب عنده مدة مـن الـزمن، مث     
تفاد الكثري من العلوم العسكرية وفنون القتال يف مدة وجيزة بتوفيق           تدرب عند أيب هاجر وأخذ عنده دورة التنفيذ واس        

  .اهللا له
متيز بالسمع والطاعة ملن ويل أمره من املسلمني ال من الطواغيت اخلائنني، فكان ال يفعل شيئًا حىت يستأذن أمـريه، وال                     

  . وجل بطاعة أمراء ااهدينيعصيه مهما رأى أن املصلحة يف خالف أمره، بل يلتزم باألوامر ويتعبد اهللا عز
كان صاحب شجاعٍة نادرٍة، وملا طُورد ااهد أبو ناصر أمحد الدخيل اتصل على أحد إخوانه ااهدين يف بيت مـن                    

خـذ  يه فلم يكن لدى ذلك ااهد سيارة وقتها، واتصل على عبد احملسن الشبانات رمحه اهللا فأ               والبيوت ليلتقي به ويؤ   
ساعد أبا ناصر فوقع يف تلك األثناء أن السيارة اللكزس اليت تطارده وفيهـا ضـابط                عا، وخرج لي  سالحه الرشاش مسر  

املباحث الرويتع أدخلها اهللا حتت شاحنٍة فهلك اخلبيث من حلظته، واتصل أبو ناصر بالشبانات وأخربه مبا حصل وأنه ال                   
  .ل بعد أن سحبت من املوقعحاجة لقدومه، فذهب الشبانات رمحه اهللا لينظر إىل السيارة ووص

وكان سخيا يف اإلنفاق للجهاد، فقدم السيارة اليت هي كلُّ ما ميلك، ووقفها خلدمة اجلهاد يف سبيل اهللا، وملا احتاجت                    
اموعة اليت معه إىل سيارة من نوع آخر أىب عليهم أن يشتروا وبدل سيارته بسيارة من النوع املطلوب، وكان ال يدخر         

  .ا يستطيع أن يقدمه للجهادشيئً
وكان رمحه اهللا لينا إلخوانه خدوما هلم وقته كله يف بني درٍس عسكري يستفيد منه، أو عمٍل خيدم به اجلهاد، أو خدمٍة                      
إلخوانه ومالطفة هلم، أو عبادة وقيام ليل، وقته كله يف ذلك وأحيانا كثرية كان خيرج من بعد صالة العصر يف خدمـة                      
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والعمل للدين وال يرجع إال يف وقت متأخر بعد صالة العشاء، وكان إذا رأى إخوانه يف غفلٍة أو راحٍة سارع                    ااهدين  
  .إىل حراستهم دون أن يؤمر بذلك وكلما رأى شيئًا يستطيع أن خيدم إخوانه فيه قام به

خوانه، بل مل يشاهده أحد إال وهـو        ومن األمور اليت متيز ا، وقل من الناس من يشاركه فيها، كثرة التبسم يف وجوه إ               
  .مبتسم مطمئنٌّ، وابتسامتك يف وجه أخيك صدقة

كان عابدا كثري الصيام والصالة وقيام الليل، يطيل السجود والقيام، ويتخفَّى يف صالته ويتضايق إذا رآه أحد يف قيامـه                   
 اهللا، ال يراه ذو فراسة وال من مل يرزق فراسة إالَّ توسم            لليل، وجهه يشع بنوٍر عجيٍب، ال ميلك أحد يراه إالَّ أن حيبه يف            ا

  .أنَّ هذا الرجل ويل من أولياء اهللا
كان ذليالً على املؤمنني عزيزا على الكافرين، فيه ذلة وخدمة عجيبة لكل مسلم، وفيه شدة وغلظة وكره عظيم لكـل                    

دامهة استراحة األمانة كان من أول من خرج لقتال         كافر، حنسبه ممن وصفهم اهللا عز وجل ذه الصفات، وملا جاءت م           
جنود الطواغيت وكان أسدا هصورا ال يتردد وال يهاب فأقدم وقاتلهم قتال الشجعان حىت نصر اهللا ااهدين يف تلـك               

  .املعركة وخرجوا من املوقع ساملني غامنني مل يفقدوا غري اخلروف الذي سرقته كالب املباحث
 بطلب عملية استشهادية، وملا رفض األمري بكى بكاًء شديدا حىت رمحه من رآه، وكأنه فقد عزيزا عليه،                  أحلَّ على القادة  

وكرر الطلب مرارا، وملا تأكَّد من أنَّ األمري لن يسمح له بعملية استشهادية، ترك الطلب وأحلَّ على اهللا بالدعاء أن يرزقه                    
  .، فسرعان ما أجاب اهللا دعوته واختاره إىل جوارهالشهادة، وكان يشتاق إىل لقاء اهللا عز وجل

وكان بينه وبني الشهيد مساعد السبيعي رمحه اهللا أخوةٌ وحمبة وصحبة خاصة، فكانا دائما معا يف مجيع أمورمها، ومل ير                    
ـ                 هما يف جمموعـة    بينهما خالف وال نزاع أبدا، وافترقا يف الفترة األخرية قبل استشهادمها بني جمموعتني، فكان كل من

يؤدي عمالً خاصا به، وملا جاء القدر احملتوم، مجع اهللا بينهما يف الشهادة كما مجع بينهما يف احلياة، فاجتمعا يف استراحة      
يوم العيد، وملا خرجوا منها خرج البطل مساعد السبيعي يقود السيارة، وكان هو يف حقيبة السيارة حامالً البيكا يغطِّي                   

يرمي أعداء اهللا، ويكبر بصوٍت مرتفٍع تكبريا أرعب أعداء اهللا، وملا أصابته الطلقة يف أثناء التكبري اخنفض                 على إخوانه و  
صوته يف التكبرية وأكملها بصوت منخفض، وسكت حتى ظن إخوانه أنه استشهد مث حتامل على نفسه ومحل البيكـا                   

ق األخري من حياته حىت فاضت روحه إىل بارئها، ولقـي           مرة أخرى وتشهد بصوٍت عاٍل وأخذ يرمي أعداء اهللا يف الرم          
  .اهللا عز وجل شهيدا، حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحدا

منذ دخل شهر رمضان الذي كان آخر رمضان صامه الشهيد وهو متغري تغريا ملحوظًا فقل مزاحه وازداد نور وجهه،                   
وعده مع الشهادة بعد اية ذلك الشهر، ويف يوم العيد الذي كان عيدا أكرب              وزادت أخالقه طيبا وحسنا، وكأنه يعلم مب      

  .له وألخيه مساعد بالشهادة يف سبيل اهللا بإذن اهللا تعاىل
                   ،ووجهه مبتسم كأنه نائم ،جديد ه جرحا كأنلِّمت جثّته الطاهرة إىل أهله، فوجدوا جرحه يرتف دمبعد مقتله بشهٍر س

   ا يف سبيل حتقيقات تافهة وأمور باطلة، وما ضره ما فعلوه وهو يف النعيم املقيم                  ودفنوه بعد أن أخر الطاغوت دفنه شهر
  .بإذن اهللا، وعند اهللا جيتمع هذا البطل مع خصومه الذين أراقوا دمه الزكي لينال الشهادة وينالوا خزي الدنيا واآلخرة
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  ))  ٣٣( ( حكم اجلهاد يف رجب حكم اجلهاد يف رجب 
אמ א אמאא

  عبد اهللا بن ناصر الرشيد: بقلم الشيخ 

 وهـي   ، قاعدة املُعاملة باملثـل    ، ويف جهادهم خاصة   ،من قواعد الشريعة املتقررة يف معاملة الكفَّار عامة        
  .ري ذلك وغ، فجوزت الشريعةُ املُثلة بالكافرين على املعاقبة مبثل ما عاقبوا به،قاعدةٌ مطّردة يف كثٍري من مسائل اجلهاد

فمـن اعتـدى   ﴿ :وقولـه  ،وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به﴾﴿:  قوله تعاىل    ،واألصل يف املعاملة باملثل   
  .عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴾

ات الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرم    ﴿:  فقال اهللا عز وجلَّ      ، فقد ورد فيها النص اخلاص     ،وأما األشهر احلرم  
  .قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴾

 ،واحلرمات قـصاص﴾  ﴿ ويف قوله    ، إثبات هذا احلكم يف األشهر احلرم      ،ففي قوله الشهر احلرام بالشهر احلرام     
 ﴾..م  فمـن اعتـدى علـيك     ﴿:  ويف قوله    ،تعليلٌ وتوكيد له وتعميم للحكم يف احلرمات املنتهكة عدا ما حرم لذاته           

  . وإذنٌ للمسلمني يف مقابلِة كُلِّ عدواٍن من الكفَّار مبثله،حتريض على هذا
فجاءت اآلية باحلكم على ثالثة مراتب بدأت باألخص، وهو مقابلة العدوان يف الشهر احلرام بالعدوان يف الشهر                 

 على احلرمات، وتشمل احلرمـات الزمانيـة      احلرام، مثَّ انتقلت إىل أعم منه وهو مقابلة العدوان على احلرمات بالعدوان           
واملكانية وغريها، مث انتقلت إىل األعم وهو مقابلة كلِّ عدواٍن بعدواٍن مثِله، وهذه املراتب الثالث كلـها موجـودةٌ يف                    

  . الشهر احلرام، فيكون ذكر كلٍّ منها تأكيدا للحكم فيه
ة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهًرا يف كتاب اهللا يوم خلـق             إنَّ عد ﴿: ومثل هذا ما تقدم يف تفسري قوله تعاىل         

السموات واألرض منها أربعةٌ حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا املـشركني كافَّـةً كمـا                   
 بأنَّ املشركني يقاتلون     فإنها تكون معلَّلةً   ، على تفسريها بأنَّ املراد مقاتلتهم يف األشهر احلرم وغريها         ،﴾ُيقاتلونكم كافَّة 
  . فدلَّ على أنَّ من قاتلنا يف الشهر احلرام كان لنا أن نقاتله فيه،يف الشهر احلرام

  .ومن ذلك ما يأيت يف املقال القادم بإذن اهللا، من قصة احلديبية
على نوعني من العدو وهذا احلكم ينطبق:  

 فجاز يف مثل هذا أن يقاتل يف الشهر         ؛كما تنقض العهود واملواثيق    ، مثَّ ينتهكها  ،من يلتزم األشهر احلُرم    : األول
  .، وهو ظاهر يف اآليةاحلرام قصاصا
إذا قاتلونـا يف الـشهر    ، من كفَّار العجم وعامِة كُفَّار اليوم،من ال يلتزم حترمي األشهر احلرم وال يراها        : الثاين

 فلو بغى علينا طائفةٌ من املسلمني وكانوا يرون نسخ حترمي األشهر احلرم             ؛والظَّاهر أنَّ البغاة من املسلمني كذلك     ،  احلرام
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، ولكن اسـتيفاء   ألنه قصاص كما مساه اهللا فلنا استيفاؤه، جاز لنا أن نقاتلهم يف الشهر احلرام كما قاتلونا     ،فقاتلونا فيها 
لدفع البغي ومعىن القصاص يوجد يف إباحة       القصاص يف قتال البغاة ال يكون على جهة القصاص وحدها، وإنما يكون             

  .دفع بغيهم يف الشهر احلرام فقط، ال قتاهلم انتقاما
أخذ عمر بن اخلطاب    أخذ  وقد   ،نكث فيها ومن كان ملتزما هلا مثَّ       من ال يلتزم األشهر احلرم أصالً        وال فرق بني  

فصل هل هم ملتزمون حترمي املكس أم لـيس عنـدهم            ومل يست  ،العشور من جتّار الروم ملا كانوا يأخذوا من املسلمني        
  .حمرما

 ليس هلم دين مينع املثلـة       املشركني مع أنَّ    ، ملَّا مثّلوا باملسلمني   مشركي قريشٍ كما أنَّ اهللا أذن للمؤمنني باملثلة يف        
  . فجاز أن نعاملهم باملثل يف انتهاك حرمٍة ال يلتزمون هم حترميها،وحيرمها عليهم
 فـإنَّ   ، والكافر الّذي مل يلتزمه    ، ال تفريق فيها بني الكافر امللتزم للحكم إذا نقضه         ،اليت ألجلها أُذن باملُثلة   والعلَّة  

 وكـلُّ   ، والنكاية يف أعداء اهللا بقدر ما يفعلون يف املسلمني         ، ومكافأة السيئة مبثلها   ،العلَّة هي شفاء الصدور باالقتصاص    
  . ومن مل يلتزمه، الناكث لههذه ال تفريق فيها بني ملتزم احلكم

 إالَّ أنَّ حمـلَّ     ، وإن كان األصل تفضيل العفو عليها      ،وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا أنَّ املُثلة بالكافرين          
هـا   فإن ، وردع هلم عن املـسلمني     ، ونكايةٌ وإثخانٌ فيهم   ، وأما املثلة إذا كان فيها إرهاب ألعداء اهللا        ،ذلك املثلة تشفيا  

  .مطلوبةٌ مندوب إليها
كذلك، فإنه مىت كان فيه ردع ألعداء اهللا وغلظة عليهم ونكايةٌ فيهم كان فعله أفضل               والقتال يف األشهر احلرم     

ةٌ  فهي خمصوص  ، عليه فوق األصل الثابت من الوجوب يف عموم األوقات         ا فيه حمرض  ا إليه مرغَّب  امندوبمن تركه، ويكون    
  . وفضِل وجوٍبمبزيِد تعيٍن

 وله  ، له أن يقتص يف الشهر احلرام ويكون آخذًا حبقِّه         ،وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ اين عليه يف الشهر احلرام          
  .عن حقِّه يف خصوص الشهر احلرامأن يقتص يف غريه ويرتل 

: يه وأمر به فقال   قد نص اهللا عل    كيف و  ،فإذا كان ذلك يف القصاص بني املسلمني فهو أوىل يف االقتصاص من الكافرين            
  .﴾الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴿

والفرق بني القتال يف الشهر احلرام معاملةً باملثل، والقتال يف الشهر احلرام دفعا للكافرين، أنَّ القتـال معاملـةً           
صاص واالنتقام بعد انتهاء عدوام، أما الدفع فيكون حال التخلص منهم ومدافعتهم، ويف املقـال               باملثل يكون يف االقت   

  .القادم بإذن اهللا سيكون احلديث عن جهاد الدفع يف الشهر احلرام، واهللا أعلم

  



 

א–א٢٤  ١٤٢٥–אא ٢٤ 

א אא א......א א אא א !א
                                                                                                                                                    أخو من طاع اأخو من طاع ا  

مجيع أصناف النفاق اليت ذكرها اهللا يف كتابه، نراها اليوم ماثلةً للعياِن، وكما أنَّ وجود املُنافقني سنةٌ كونيةٌ قدرها اهللا عز وجلَّ                      
 خباال وألوضـعوا خاللكـم      لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال     ابتالًء وامتحانا، فإنَّ وجود السماعني هلم كذلك سنة كونية ﴿         

  .﴾يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم واهللا عليم بالظاملني
 اليت  ، وجدت هذا السؤال وهذه الفتوى     اإلسالم اليوم ويف موقع من مواقع التخذيل واإلرجاف والتلبيس واإلضالل، وهو موقع           

          وقد أدرجت نص الفتـوى       يف وقت أشرف املرسلني    اعني للمنافقني ال تستحق النظر إليها لوال خرب اهللا عز وجل بوجود السم ،
 :خبطٍّ والتعليق عليها خبطٍّ مغاير

  
ذين             / اإلسالم اليوم  وردني سؤال من األخ أبي عبد اهللا من العراق يسأل فيه عن بعض اإلخوة في العراق ال

ة           م خون م   ، يستهدفون إخوانهم العراقيين قتال وتصفية بحجة أنه ولهم     -فُه ى حد ق دمون  -عل  مساعدات    يق
ة         ى المقاوم ر الواضح عل ول        ، واضحة لألمريكان؛ مما آان له األث ل في ضرب فل نهم المحت د استفاد م وق

  المقاومة، والتغلغل داخل العراق؛ 
، بني معقوفتني، ومـن     )على حد قوهلم  : (فنٌّ يتقنه كاتب هذه الفتوى، وقد أحببت التوقف هنا عند قوله          ! دس السم يف الدسم   

هي مقولة صاحب الفتوى اليت ال ميل من التغني ا، ومن املعلوم أيضا أن              ) أن ااهدين يساعدون العدو   (ن هذه املقولة    املعلوم أ 
أن كاتب هـذه املقالـة أراد أن   : هذا األسلوب الذي استعمله يستعمل يف التنصل من عهدة الكالم، ونسبته إىل قائله، والنتيجة           

األخ أيب عبـد اهللا مـن       (ت من كيسه، ليكون هلا مصداقية حني ينسبها إىل أهل البلد، حتت اسـم               يربهن أنَّ هذه املقولة ليس    
  )!العراق

وحنن ال نشك أنَّ هناك طائفةً من أهل البلد تقول هذه املقولة، وتدعي هذه الدعوى، ولكن هذه الطائفة يف احلقيقة هي طائفـة                       
 فجميـع   -واهللا– وجهة نظر لدى شرحية من الشعب تكونت بعد االحتالل، كال            وال تظنن هذه املقولة جديدة، أو     .. املنافقني

أين ما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن           ﴿: حقوق هذه املقولة حمفوظة للمنافقني اُألول، تدبر قوله تعاىل        
ل من عند اهللا فما هلـؤالء القـوم ال           قل ك  وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك      تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اهللا        

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم يف بيوتكم لـربز                 ﴿: ﴾، وقوله سبحانه  ايكادون يفقهون حديثً  
  .﴾الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور

  
ه ال                    :فأقول  بخصوص ما ذآره األخ من أمر المتعاونين؛ فهذا باب إذا فتح وصار االجتهاد فيه لكل أحد؛ فإن

  !!يغلق أبدا
  .ويمكن استهداف آل أحد بهذه الحجة

ة      ، وبعض الناس قد يظن الشيء     وة العاطف ه بق د من ة  ، ثم يتأآ ه ويحلف      ، وضعف التجرب ه يجزم ب حتى إن
  !وتكون الحقيقة بخالف ذلك، ويقطع

  وهذا معروف في حياة الناس آلهم؛ 



 

א–א٢٥  ١٤٢٥–אא ٢٥ 

هذا الكالم كله حقٌّ، فإن كل باٍب إذا فتح لكل أحد مل يغلق أبدا، وكل احلجج يمكن توسيعها لتشمل ما ال يدخل حتتـها يف                         
                      ا، ويكون  احلقيقة سواء يف أمر القتال أو غريه، ومن املعروف يف حياة الناس كلهم أن الظن قد يتومهه بعض الناس حقيقةً جيزم

خمطئًا يف ظنه، وال أدلَّ على ذلك من قناعات صاحب هذه الفتوى اليت تومهها تومهًا مث ما لبث أن أصـبحت عنـده حقـائق                         
  .مسلمات ال تقبل النقاش، وإن كانت تخالف احلقائق املسلمات من دين اهللا عز وجل

، يف كل جمال ويف كل جانب، فإن فتح جمال االجتهاد           وهذه األخطاء اليت ذكرها صاحب املقال جيب على اجلميع أن حيذر منها           
لكل أحد يف الفتوى أو يف الكتابة أو يف الكالم وما يسمى حبرية التعبري يؤدي إىل الفوضى العظيمة، وال بد من ضبط كل شيء                        

ري وفتح بابـه علـى      بضوابطه الشرعية املعروفة، وإن كنا جند كاتب هذه الفتوى من أول من يخالف حني يدعو إىل حرية التعب                 
  !مصاريعه وليس على مصراعني فقط

وكما ذكرنا، فإن النتيجة الطبيعية إذا عرفنا هذا اخلطأ هي جتنبه والبحث يف وسائل العالج واحلل، هذا ملن كـان صـادقًا يف                       
كالمه، ويتأمل هلذا اخلطأ، وحيرص على عالجه حىت ال يؤثر يف املسرية الصحيحة واجلهاد احلق.  

  :اقرأ فيما يلي! بىن صاحب الفتوى على هذه املقدمة؟فماذا 
  

راقيين وانهم الع ستهدفوا إخ راق أن ي اتلين في الع ه ال يجوز للمق صواب أن إن ال ذا ف انوا من ، ول سواء آ
  .أو غيرهم، أو من العسكريين، المدنيين

  ،وال يسوغ لهم هذا تحت أي حجة من الحجج
للمالحظة فليس هناك أي بتٍر أو إنقاٍص من الفتوى املذكورة بـل الفتـوى بفـصها                هذا نص الكالم، و   ! أرأيت أخي القارئ؟  

  .ونصها مدرجة ضمن هذا املقال
) االحتمال(وبناًء على   !! ونتيجة الفعل اخلاطئ، رد الفعل الطائش     ! النتيجة الحتمال وجود من يتوسع هو الغلو يف اجلانب اآلخر         

ويرمى حبله على غاربه يعيث فسادا يف       ! ك ارم البين جرمه العميل اخلبيث املُننت الفاجر        جيب أن يتر   -وليس على األمر الواقع   –
فلو رأيت الذي يوزع الشرائح لتقـصف       .. ال جيوز : الدين واألموال واألعراض، نعم ليست املسألة اقتراحا بل يقول هذا املُفيت          

يف ذمـة   –د احملصنات املؤمنات الغافالت ليفجر ن األمريكان، فال جيوز          الطائرات األمريكية على آثارها، ولو رأيت الذي يقو       
وال يسوغ هلم هذا    :  أن تقتله، وليس هذا الزما لقوله، بل هو عموم كالمه الذي أكَّده تأكيدا ال حيتمل الشك بقوله                 -هذا املُفيت 

  ..سبحانك ربنا ما أحلمك.. حتت أي حجة من احلجج
نه يعين بعض األفراد املنتشرين يف البالد، وال يقصد العمالء البارزين املعروفني، وقد يقول قائل إنه خيشى من قتل                   قد يقول قائل إ   

العمالء املستترين الذين ال يدرى هل هم عمالء أم ال؟ ولكن هذا القائل سيجد كاتب الفتوى أول من يقطع عليه باب االعتذار                      
  .ملدنيني أو من العسكريني أو غريهمسواء كانوا من ا: له، ويقول

! ومن يقصد هذا الكاتب ذه اادلة وهذا الدفاع املستميت والعياذ بـاهللا؟           ! فباهللا عليكم، من هم العسكريون يف العراق اليوم؟       
 إن احلديث ليس عن جنود الطواغيت يف دولة من الدول اليت تلبس على الناس، بل احلديث عن كالب اجلـيش األمريكـي يف                      

إم ليسوا عمالء ال يعرفون إنهم عسكريون يلبـسون لبـاس احلكومـة    !! العراق، العساكر الذين يقاتلون مع األمريكان اليوم      
  !! هذا عميلٌ حتيت تعال فاقتلهيا مسلم يا عبد اهللا: العميلة وشارا اليت تنادي ليل ار

  !! مدنيني أو عسكرينيواكانمريكي، سواء إنَّ احلديث بوضوح وصراحٍة، هو عن مجيع عمالء اجليش األ



 

א–א٢٦  ١٤٢٥–אא ٢٦ 

  !! قتل مجيع هؤالء العمالءحترميوإن الفتوى بكل وضوٍح أيضا، هي توقيع عن رب العاملني، بـ
  ".إذا مل تستِح فاصنع ما شئت: إنَّ مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل"
  ﴾ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذًبا أو كذَّب بآياِته﴿
  
  .ال يجوز إذآاء نار القتال بين الطوائف المختلفة من العراقيينآما  

  .يعين بني السنة والرافضة، والحظ فهذه ليست استراتيجية مقترحة، بل توقيع عن رب العاملني
جد هـذا  ولعلك الحظت ِعرق الوطنية اجلاهلية يف هذه الفتوى منذ البداية، فاملناط يف مجيع األحكام هو الوطنية ال غري، وسـت               

  .جليا يف سائِر الفتوى
  

  . وإخراج الغازي، طرد المحتل من البلد: وهو، ويجب أن يكون الهدف واضحًا
هذا اهلدف الذي جيب أن يكون واضحا، مل يكُن واضحا لدى كاتب الفتوى، كما سترى بعد قليل، ومع ذلك فهناك هـدف                      

أن : ن طيلةَ هذه الفتوى متغافالً عنه، بل هادما ألصوله أال وهو          أساس جيب أن يكون أوضح من كل هدٍف، ولكن الكاتب كا          
، وانظر ما يأيت، فاحملتل هو من جيعل كلمةً أعلى من كلمة اهللا يف البلد، وليس أزرق العـني أشـقر                     تكون كلمةُ اهللا هي العليا    

لى سيادة العراقيني، بل هو كـل مـن         الشعر، بل كل من أعان احملتل أو قاتل يف صفه، وليس احملتل والغازي هو من يستعلي ع                
  .يستعلي على سيادة الشريعة

ومع هذا فإن هدف طرد الغازي واحملتل لو سلم أنه الغريب فقط، ال يتحقق إال بقطع موارده وعروقه يف األرض، فإنه ال يتقـدم                        
و متترس م متحصن بأجـسادهم،      إال بطابور خامس من العمالء واجلواسيس، وال يصل إىل ما يصل إليه إال بأهل البلد، مث ه                

  !وجيعلهم دونه يف مواقع اخلطر، فكيف يتحقق هذا اهلدف، إذا كانت دماء العمالء القذرة حمرمة حمترمة؟
ل  سكري )١فك د  )٢ع ى البل ارئ عل الف  )٣ط وات التح ن ق ن   )٤م انيين وم ان والبريط ة آاألمريك الغربي

ًة       ودخل في سلكهم وطاعتهم؛ فهو هدٌف مشروٌع ي    ، حالفهم راق أذل ه حتى يخرجوا من الع جوز قتاله وقتل
  .وهم صاغرون

  :الترقيم أعاله زيادةٌ من عندي لتوضيح القيود اليت قيد ا كاتب الفتوى فتواه، فاهلدف هو
تثىن يف  خيرج به املدينّ أيا كانَ، ألنه ليس عسكريا، أي أن املدين ولو كان تابعا لقوات التحالف ال جيوز، وقد اس                   : كل عسكري 

  .آخر املقال االستخبارات الغربية اليت متهد لالحتالل
وال بد أن يكون هذا العسكري، طارئًا على البلد، أي أن كل عسكري يساند االحتالل ويدعمه وهو مـن                   : طارئ على البلد  

  !!أهل البلد ال جيوز قتله وال قتاله وليس هدفًا مشروعا عند كاتب هذه الفتوى
 فالعسكري الذي ليس من قوات التحالف ال جيوز قتاله وال قتله، أي عسكري طارئ على البلـد يقاتـل                    :من قوات التحالف  

املسلمني هنالك ولكنه ليس من قوات التحالف ال جيوز قتله، ولعلك أخي القارئ تظن أنَّ زمام القول استرخى وتوسـعت يف                     
  ..ك ألين أعلم أنك مل تكمل قراءة املقاللوازم قول هذا املُفيت، فإن كنت فهمت ذلك فأنا أعذر

وهذا قيد آخر فال بد أن يكون العسكري غربيا بريطانيا أو أمريكيا، حىت يكون حالل الـدم   : الغربية كاألمريكان والربيطانيني  
  .مشروع القتل



 

א–א٢٧  ١٤٢٥–אא ٢٧ 

يش الصلييب وقاتل معه سـوى مـن   ال يفهم أحد أن املراد هنا كل من دخل يف اجل       : ومن حالفهم ودخل يف سلكهم وطاعتهم     
تقدم، فسوف يأيت يف املقال صراحةً ما يخالف هذا الفهم، ويؤكِّد ويقرر أنَّ املراد هم األمريكان والربيطانيون ومن حالفهم من                    

 كان أو مدنيا، وهـل      وحدهم، وتقدم أيضا يف الفتوى نفِسها هذا التقييد يف كالمه حني يحرم قتل العراقي عسكريا              ) الغربيني(
  !هناك أدخلُ يف التحالف الصلييب من العسكريني العراقيني يف احلكومة العميلة؟

وإنما وضع هذا القيد للسالمة من ألسن الطاعنني واملخالفني، أما بقية املقال فتفرغه من مضمونه، وتنص على خالِف ما يفهـم                
  .من هذا، هكذا ظهر لنا من كالم كاتب الفتوى، وهكذا حنسبه واهللا حسيبه، واهللا حسبنا عليه وعلى أمثاله

ذه اجلملة، قتال كل من دخل يف التحالف الصلييب، بشرط أن ال يكون من الدول العربية                إالَّ إن كان كاتب هذا املقال، يعين        
أي من العجم خاصة، فهذا احتمالٌ يرد يف الكالم وإن : واإلسالمية، فحينئٍذ يكون معصوما حرام الدم، فيكون معىن من حالفهم         

  .كان السياق يبعده
  

ر   تهداف والح ل واالس رة القت يع دائ ا توس ه    أم د وأهل دمير للبل و ت ام؛ فه ذه األي ع ه ا يق ر آم ، ق والتفجي
  .وتوسيع لدائرة الصراع بما ال طائل تحته

الذي يقع هذه األيام يف العراق مما يخالف شروط كاتب هذه الفتوى، هو تدمري للبلِد وأهله، وليس فيه أي فائدة أو مـصلحة،                       
  .اهللا فاه، كما يقول فض )ال طائل حتته(بل هو تفجري وتدمري 

ويعين بذلك عمليات ااهدين ضد احلكومة العراقية العميلة، وقتلهم للمنصرين والعمـالء الـذين ال يعملـون يف  الـسلك                     
  .العسكري، وليسوا من قوات التحالف الصلييب الغريب

اق، كاملقـاولني األمريكـان     بل ويعين بذلك أيضا قتل موظفي الشركات األمريكية اليت جاءت لدعم اجليش األمريكي يف العر              
الذين قُتلوا يف الفلوجة وغريهم، وكالكوري املنصر اخلبيث الذي حنره ااهدون، وكعشرات الرهائن الذين ال تنطبـق علـيهم                   

  .شروط هذه الفتوى اليت استندت إىل اهلوى وزبالة األذهان
  .ة اليت ال تقبل التأويل وال االحتمال بل هو داللة كالمه الصرحي-علم اهللا-وهذا ليس تقوالً على الكاتب 

حكم قتال اجلنود العسكريني من جنود الدول       :  الذي فيه احتمال مما ذكرناه عن كاتب هذه الفتوى، هو مسألة           الشيء الوحيد 
ها وحيتمل  اليت ليست إسالمية وال عربية إذا دخلوا يف قوات التحالف، هذه املسألة الوحيدة هي اليت حيتمل كالمه حترمي القتل في                   

مشروعيته، أما جنود الدول اإلسالمية والعربية ولو دخلوا يف التحالف، والعمالء املدنيون مهما كانت عمالتهم ظاهرة من غـري               
  .أجهزة االستخبارات الغربية، وجنود احلكومة العراقية العميلة، فكالمه ال حيتمل إال حترمي دمائهم، نعوذ باهللا من اخلذالن

رك ا  ب أن يتح الءويج وا، لعق ال    ، ويتكلم ذه األعم ل ه ريم مث ي تح القول ف روا ب ا ، و يجه ي عنه ، والنه
  والتحذير منها بغاية ما يمكن من القوة واإلقناع؛ 

جيب وجوبا، ليس اجتناب هذه األعمال وال جمرد التحذير منها، بل جيب القول بتحرمي هذه األعمال، وجيب أيضا أن يكـون                     
 املُفيت املداراة وال النظر يف مصلحٍة من املصاحل أو السكوت لئال يضرب ااهدون بالفتوى، كـالَّ                 ذلك جهرا ال يقبل عند هذا     

فاجلهر دون إسرار، بالتحرمي ال أقلَّ منه، بل والتحرك مع الكالم ال جمرد الكالم، والتحذير ال جمرد التحذير، بل ال بد من غايـِة              
  !ما يمكن من القوة واإلقناع



 

א–א٢٨  ١٤٢٥–אא ٢٨ 

﴾ ويتحدث عن وجوب الصدع بالتوحيد والكفر بالطاغوت، يف حني أنه يقول هذا             فاصدع مبا ُتؤمر  ﴿: فسر قوله تعاىل  وكأنه ي 
كله يف اجتهاٍد مل ينطلق عن دليل البتة، ومل يحالف الصواب البتة، بل هو عني الباطل والضالل والعمى، نعم جيب أن يـصدع                       

ال الشرطة العراقية، وبتحرمي قتال األمريكان حيث مل يكونوا عسكريني، وبتحرمي قتـال             العقالء بتحرمي قتل العمالء، وبتحرمي قت     
  .من يوزعون الشرائح لتقصف الطائرات األمريكية

جيب على مجيع العقالء أن يفتروا على اهللا كذبا، ويقولوا على اهللا ما ال يعلمون، ويساندوا احملتل أعظـم مـساندٍة،                     : باختصار
  !!دين ويجاهدوهم أعظم ااهدةوحياربوا ااه

  .هذه هي النتيجة عند كل ذي فطرة سليمٍة، وتوحيد صحيح، وعقل غري خمتلٍّ وإن مل يكن كاتب املقال يقصدها
ان ، من حقه أن يعيش بهدوء وأمن       ، فالشعب العراقي شأنه شأن شعوب اإلسالم األخرى       وسالم،  ، واطمئن

اء طرق، وآهر  : وأن يحافظ على بنية البلد من      يم ، وهاتف ، ب ا جاءت      ، ومصالح ، وتعل ذا مم ران، وه وعم
  .الشرائع لتحصيله وإقامته

األمن، واهلدوء، واالطمئنان، والسالم، هذه هي أعظم املقاصد الشرعية عند كاتب املقال، أما اإلميان واهلداية، والتوحيد والسنة،                 
  .فال يمكن أن يأيت ذكرها إالَّ بعد األمور الدنيوية املذكورةوحتكيم الشريعة، ودفع العدو الصائل، وإصالح البالد والعباد، 

بل حىت الكهرباء واهلاتف والعمران، مقدم ذكرها معظَّم شأا، مرفوع فوق الشريعة قدرها، وهذا وإن مل يكن بلسان املقال إالَّ                    
  .أنه يف كل مرقوم هلذا املفيت لسانُ املقال

يعذم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوم،             قاتلوهم  : ليس له مقال يقول فيه    
جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم، وال مقال يقرر حكم تويل الكفار والتحذير من إعانتـهم علـى                 : وال له مقال يقول فيه    

  .املسلمني
كومة العراقية العميلة، والعمالء املختلفني، واجليش العراقي املرتد،        بل ها هو قد سطر هذا املقال وهذه الفتوى يف الدفاع عن احل            

ومل يكتب حرفًا يف بيان حكم اهللا يف هذه احلكومة العميلة املستأجرة، ويف هذا اجليش الكافر املوايل للكافرين، مل يقل للنـاس                      
  .يمإنهم أولياء للكافرين أعداء للدين، ومل يقل هلم إنكم على خطأ وخطٍر عظ

 إالَّ أنَّ حـال     ]والغمغمة في بيان ما هو الحق والواجـب رعايـةً لخـاطر هـذا أو ذاك               ، ال يجوز ألحد مجاملة طرف ما     [مع أنه   
الطواغيت املعاصرين والكفرة واملرتدين، واملقاتلني يف سبيل الشياطني، ال يهمه بيانه، وال يضره كتمانه، نعوذ باهللا من الكيـل                   

  .ولياء اهللا أخبس الكيلنيمبكيالني، وإعطاء أ
  :مث يقول ذاكرا بعض ما هو من حق الشعب العراقي من األمور والوسائل السلمية

ى اهللا          ة والموعظة الحسنة         ، ومن حقه أن يحظى بالدعوة الرشيدة إل ه بالحكم ى دين التي    ، وإل ة ب والمجادل
سن ي أح ره   ، ه زام أوام ة اهللا والت ن طاع ه م ب علي ا يج تفهم م دوء، وأن ي زانبه ن روح ،  وات دًا ع بعي
  .والتدمير التي ال يتفهمها الكثيرون، اإلحراق

وما أدري ما يعين بروح اإلحراق والتدمري، أهو إحراق وتدمري الكافرين، فإن كان كذلك فالواجب على الشعب العراقي املسلم                   
 هلم، وإن كان املراد اإلحـراق والتـدمري         ليس جمرد فهمها، بل الواجب العمل ا، والواجب على الكاتب دعوم إليها وبياا            

للمسلمني، فهذه ال يقصد ا تفهيمهم ما جيب عليهم كما يتوهم، بل هي من قتاهلم املشروع املأمور به، لدفع الكافرين ولتكون              
  .كلمة اهللا هي العليا على الناس أمجعني



 

א–א٢٩  ١٤٢٥–אא ٢٩ 

 أن يكون قصد بذلك أنَّ على ااهدين يف العـراق إغمـاد             فما عالقة اإلحراق والتدمري بالدعوة الرشيدة اليت يدعو إليها؟ إالَّ         
سيوفهم وترك القتال واجلهاد يف سبيل اهللا لينقشع من اجلو دخان احلرائق وأصوات التفجري والتدمري، حىت تسري الـدعوة الـيت                     

  !يزعمها رشيدة، فإن كان ذلك فما معىن تأييده للجهاد امسيا يف حق بعض احملتلني وأعوام؟
أما روح اإلحراق والتدمري، فقد واهللا فهمها مجاهري شباب األمة، وأحدثت بفضل اهللا انتفاضة جهادية وصحوة عاملية، وعرفت                  
األمة تصديق األقوال باألفعال، وأحست بالعزة اليت كانت تسمع ا وال تراها، وعرفت معاين اجلهاد والقتال وعلـو اإلسـالم                    

  .والوالء والرباء
وسائل احلديثة ومنها اإلحراق والتدمري ال يتفهمها الكثريون، فإن روح االنبطاح واالستسالم            الت روح اجلهاد والقتال ب    فإن كان 

واالستخذاء للعدو يفهمها الغالب األعم، ولكن فهمها يعين االبتعاد مسافةً بعيدةً عن فهم اإلسالم كما هو، وهذا حال كاتـب        
  .الفتوى كما هو مشاهد والعياذ باهللا

ذا أو ذاك                 ، وال يجوز ألحد مجاملة طرف ما      ًة لخاطر ه أو ، والغمغمة في بيان ما هو الحق والواجب رعاي
تهم المقاصد          ى أحد      ، العتقاد حسن قصده ونيته؛ فنحن ال ن شير إل ا     ، وال ن ا نعلنه ل وضوح   -ولكنن إن : -بك

داوات         أعمال التفجير والتدمير والقتل العمياء ال تقدم لإلسالم وأهله خيرًا            د من الع ، قط؛ بل هي سبب لمزي
  .والتفرق واالختالف والفتن داخل مجتمعات اإلسالم

ال جيوز ألحد ااملة يف الدين، وهذا ال شك فيه، ولكن ما حكم جماملة األمريكان والغمغمة يف بيان املثقفني الذي مل يتراجـع                       
  .نه واستخف مبن عارضه وأنكر عليه املنكر فيهعنه كاتب هذه الفتوى وهو من املوقعني، بل جادل عنه ودافع ع

وما حكم جماملة الرافضة والعلمانيني، والتهرب من الصدع ببيان         !  الدنيا؟ طواغيت بل اجلدال عنهم يف احلياة     وما حكم جماملة ال   
ر على ااهدين، ومن    إنما ااملة املذمومة عند كاتب هذه الفتوى أن تترك اإلنكا         ! ؟ ما هم عليه من شركيات وبدع ومنكرات      

اخلطأ ال شك ترك اإلنكار على ااهدين إالَّ بالضوابط الشرعية املعروفة اليت يسقط ا اإلنكار، ولكنه يعين ترك إنكار اجلهـاد                     
  .املشروع الذي ال شك فيه إال عند أعمى البصرية

اليت يذمها وجيعل سبب التفـرق  ) العمياء(دمري والقتل وإذا تساءلت أيها القارئ الكرمي، عما يقصد الكاتب بأعمال التفجري والت       
الشيء الوحيد الذي   ما عدا   والفنت واالختالف، فاعلم أنَّ كل العمليات اجلهادية اليت تكون يف العراق من هذه األعمال العمياء                

  :استثناه يف قوله
ومن في حكمهـم مـن      قتل وقتال المحتلين العسكريين،     : الشيء الوحيد الذي نقره ونراه مشروعاً هو      

  .أجهزة االستخبارات الغربية التي تمهد للمعتدي عدوانه
  .أما ما عدا ذلك فهو عنده من األعمال العمياء، وقوله هذا واهللا هو العمى، نسأل اهللا السالمة والعافية

 للعريب، واملضري للمـضري     أكان قتال الصديق للمرتدين من العمى؟ إذ هو ليس قتاالً للمحتلني العسكريني، بل هو قتل العريب               
فتنة واخـتالف وفرقـة     : والربعي للربعي، والتميمي للتميمي واحلنفي للحنفي، يف حني يرى هذا املفيت أن قتل العراقي للعراقي              
  !وعمى وضالل وتوسع يف الدماء، وما إىل ذلك من ضالالته اليت نثرها يف هذه املقالة على قصرها

هذا : دائرة االستهداف بظن أن هذا يصنع مستقبالً لإلسالم؛ فإنني أقول         وتوسيع  ، أما االندفاع بالتدمير  
  .واهللا ال يصلح عمل المفسدين، وهم كبير ال حقيقة له

 تفـسدوا يف    الهلم  قيل  اهللا ال يصلح عمل املفسدين، ولكن كاتب هذا املقال من الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون، وإذا                  
 مصلحون، وإن كان احلق والصالح واهلُدى مما يعرف بالعقل واهلوى، دون استناد إىل كتاب اهللا وسـنة                  األرض قالوا إنما حنن   



 

א–א٣٠  ١٤٢٥–אא ٣٠ 

نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقد صدق املنافقون يف دعواهم اإلصالح، وصدق كاتب املقال يف دعواه اإلصالح، وإن كان احلـق                     
 من املفسدين وهو كذلك واهللا، وإال فأين من كتاب اهللا وسنة نبيـه              والصالح واهلدى مما ال يعرف إال بالشريعة فكاتب املقال        

حترمي قتل ابن الوطن ولـو      : وهدي أصحابه وآثار السلف، وأين من فقه الشريعة ومعرفة مقاصدها وكلياا وفروعها وجزئياا            
اإلسالم أن يكون معقـد الـوالء       كان كافرا، وحترمي قتل أعوان املشركني وداعمي اجليوش إن مل يكونوا عسكريني، وأين من               

  !والرباء أو التحرمي والعصمة للدماء على اجلنسية واللسان واللون؟
                  م ما ال دليل على حترميه، بل قد أمر اهللا عز وجل به وسنحره نبيه صلى اهللا عليه وسـلم واتبعـه يف          فإذا وصل األمر برجٍل أن ي

مر ويشنع عليه ويذمه غاية الذم، مث يأمر الناس مجيعا باإلنكار ويوجب علـى              أصحابه من بعده، مث ينكر على من يفعل ذلك األ         
 ، كل هذا على ما هو خالف األدلـة        ويوجب اجلهر بذلك وال يكتفي باإلسرار     ن من اإلنكار    كل عاقٍل أن ينكر بأشد ما يكو      

  !!سلِّم، هذا إن جازت الصالة عليها مثَّ ، إذا وصل األمر برجٍل إىل هذا فكبر عليه أربعوأقلّ أحواله أنه بال دليل
  

راق         ، وأنا أعلم أن المقاومة في العراق تنتظم أطيافًا شتى من اإلسالميين            رهم من أهل الع ومن  ، ومن غي
ا             ، بالد اإلسالم األخرى   ال أو إسنادها لطرف م ذه األعم د أن  ، ...ويصعب التعرف على مسؤولية ه وال نري

  ، اإلعالميةننجّر وراء الظنون والتنبؤات
رب من نسبة العمليات إىل أصحاا الذين تبنوها وعرفوا ا وعرفت عنهم وشهد ا القاصي والداين، لعلمـه أنَّ أصـحاب                     
الفطر السوية والتوحيد الصحيح مجيعهم ال يقبلون ممن هو مثله الطعن يف أمثال أولئك الرجال، وحاول أن يشكِّك يف نـسبتها                     

ع تواتر األخبار بذلك، وخاصة ما كان من صنيع أيب مصعب الزرقاوي نصره اهللا وسدد رميه ومجاعة التوحيـد                   إىل أصحاا، م  
واجلهاد، وإذا كان ذلك ال يثبت فال حاجة إىل كتابته فتواه اليت لن تكون ثابتةً عنه، ولو طعن يف ثبوت القـائم علـى تلـك                          

  .وهذا ما ال سبيل إليه! لعملياتالعمليات املباركات، لزمه الطعن يف صحة وقوع تلك ا
وليست املسألة ظنونا وتنبؤات إال إن أراد بعض العمليات، أما املنهج والسياسة العسكرية اليت تستهدف ما ال يروق لـه مـن                      

  .األهداف، فأصحاا معروفون عند الناس عامة وعنده خاصة
دنيا واآل  ي ال ا ف ال وسوء عواقبه ذه األعم م ه ان حك ي بي ن يكف رة لك ارات واإلحن ، خ ّره من الث ا تج وم

ه النبي            ، وأنها ليست نصرة للدين وأهله    ، والعداوات ا جاء ب ًا لم صلى  -وال تقدمًا للدعوة؛ إال إذا آانت تبع
لم  ه وس بطها   -اهللا علي صالح وض ظ الم ن حف ا  ،  م د ودرئه ع المفاس اس   ، ودف اة الن ى حي رص عل ، والح

  ،التي عليها مدار الدين والدنياوعلى المقاصد العظمى ، وأمنهم، وعالقاتهم
وبإمكان كلٍّ أن يكتب مـا      !! بل باالستحسانات الشخصية واألهواء الذاتية    ! كيف يكون بيان حكم هذه العمليات بغري أدلَّة؟       

يهواه وما يراه، ويخالف يف الضوابط املذكورة واملدعاة، ولو كان صاحب هذه الفتوى أوروربيا ألحلق األوروبـيني يف مجلـة                    
ملستثنِني، وخص القتال باألمريكيني وحدهم دون غريهم، وملا كان منتسبا إىل العربية واإلسالم حرم دماء جيوش الدول املسماة                  ا

بالعربية واإلسالمية كما يأيت يف آخر املقال وكما هو مفهوم من املقال بطوله، وإالَّ فكيف حيرم دماء الشرطة العراقية وال حيـرم                    
لبولندي مثالً وكالمها مع األمريكان يدا واحدةً، وضد ااهدين دون اختالٍف بينهم، وما هو املعىن الذي وجد يف                  دماء اجليش ا  

 ومل يوجد يف الشرطي العراقي الذي يقاتل معهم بل يقاتـل  -الذين يبيح دماءهم بشروط   –اجلندي األمريكي والربيطاين والغريب     
  ! ؟-!وهو حيرم دماءهم–دوم 



 

א–א٣١  ١٤٢٥–אא ٣١ 

ألدهى واألمر أن ينسب ذلك إىل ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونزهه اهللا عن هذه األكاذيب واالفتراءات، ومركوب                     وا
املفيت يف ذلك اسم املصلحة واملفسدة اليت جعلها دليالً مستقالً عن الكتاب والسنة، بل ما استدل يف فتواه من الكتاب والـسنة                      

واستدل مبا يراه مصلحةً انطالقًا من عقله وهواه ارد على كل دقيٍق وجليـٍل          !  وسلم وخلفائه حبرفٍ   وسرية النيب صلى اهللا عليه    
                   ما هو ختبطٌ حمضمناه مـن      !! من املسائل، بل من املسائل ما ال دليل عليه حىت من العقل بل حىت من هواه وإنودليل ذلك ما قد

  .اجلواب على ما افتراه
ال وراء ا دم االسترس ةوع صية والذاتي دوافع الشخ ارب ، ل سندها التج م ت ي ل ساذجة الت ون ال م ، والظن ول

  .ومعرفة الواقع، تعززها الخبرات، ولم تسترشد بقراءة التاريخ
  !!لو أراد أحد وصف ما فعله صاحب هذه الفتوى ملا أوجد أليق به مما سطر يف هذين السطرين

 اهللا بينه وبينهم، وهو واهللا أحق ما، أم ترى أن ااهدين الـصادقني              ناساأ أما الدوافع الشخصية والذاتية، فكلمتان وصم ما      
 من دوافع ذاتية، وهو ينطلـق       لقتل أنفسهم املشهود هلم بالصدق والعدالة والبأس والشجاعة وصحة املنهاج والعقيدة ينطلقون           

  ! من دوافع تتعلق باألمة وم عموم املسلمني؟حلفظ نفسه
 يف موقف مٍة يف نيته ومقصوده، أهو من يقاتل الكافرين ويبذل نفسه يف سبيل هذا الدين، أم من يدافع عن                      أحد همانمإن كان   

طوائف من الكافرين، وينهى عن قتاهلم ويتكلم مبا ال جيد عليه من الكافرين إال الثناء والشكر واحملبة، فهذا يضع نفسه على فوهة                   
  !ه وبني اخلطر ويقعد مع اخلالفنياملدفع، وهذا يضع ااهدين فديةً بين
فأين هو من التجارب اجلهادية؟ وهل له فيها من ناقٍة أو مجٍل؟ وأيـن خرباتـه يف هـذا                   .. وأما اخلربة والتجربة وقراءة التأريخ    

 ويف أي اجلبهات مارس القتال، وعرف التقدم واالنسحاب، واحملاصرة واالقتحام، وأدار رحى احلرب وخاض عجاجها،             ! الباب؟
وأين أشرف عليها أو تابعها، اللـهم إال        ! ط للحروب أو خاضها؟   حتى عرف مبدأها ونتاجها، وصحتها واعوجاجها، أين خطَّ       

  !!استماع األخبار، ويسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً
لعمليات فيما يزعمن خلف تلك اأين قراءته للتأريخ ومعرفته للواقع إن كان إىل اآلن ال يعرف م !!  

أمر بـه يف التـأريخ أن       ! وأين قراءته للتأريخ، وهل مر به يف التأريخ أحد يفعل فعلته ويفيت مبثل فتواه، إال عميالً ظاهر العمالة؟                 
مة عن قتال  يغزو العدو املسلمني أو القوم من غريهم، ويلحق بالعدو طائفةٌ منهم تعلن مواالته ومناصرته وتقاتل دونه، مث تقعد األ                  

  !!تلك الطائفة فال يقاتلها أحد كما يريد هو ويطلب؟
ديها من   ، وتخطط وتستعد، فإن المرء يندفع أحيانًا وينسى أن األطراف األخرى تعمل آما يعمل      وقد تكون ل

  .القدرات ما ليس لديه
ان املُقاتل يخطِّط إال وهو يـدرس       فمىت كان املُقاتل يعمل إال وهو حيسب حساب عدوه الذي يعمل، ومىت ك            .. هذه أضحوكةٌ 

  !خمططات عدوه وما يتوقع منها، ومىت كان يستعد إالَّ وهو يعرف ملن يستعد وحيرص على معرفة ما يستعد به عدوه؟
فـاتيح،  أظن أن ااهدين يدخلون املعارك وهم يظنوا مقاالً يف شبكة اإلسالم اليوم ال يكلفه إال مرور األصابع على لوحـة امل     

ومرور الفكر على مزابل األهواء الشخصية والظنون احلدسية، والتومهات اليت تنشأ من اخلوف، ويسقيها اهللع، ويتعاهد بـذرا            
  !الطمع؟

ه ما أحسن ظن  !! ومل خيطر ذلك بباِل املُقاتلني الذين يقاتلون تلك األطراف اُألخرى         ) األطراف اُألخرى (أويظن أنه توقَّع استعداد     
  !خبربته وجتربته



 

א–א٣٢  ١٤٢٥–אא ٣٢ 

أما يرى ذلك املُفيت أنَّ هذه احلجة بعينها من استعداد األطراف األخرى وختطيطها وعملها، تكون حجة لكل مـن يـدعو إىل                      
  !العمالة واالنبطاح وترك مقاومة احملتل بالكلية، وإلغاء اجلهاد من أصله، أوليس العدو يعد كما نعد ويجاهد كما نجاهد؟

إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما      ﴿: اهدين ازدادوا مع علمهم بالواقع علما بشريعة اهللا الذي يقول يف حمكم الترتيل            ولكن ا 
إن ميسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيـام ُنـداوهلا بـني               ﴿: ويقولتأملون وترجون من اهللا ما ال يرجون﴾،        

لقرح وعزاهم ربهم مبا ميس عدوهم من القرح، وعلموا ما يأتيهم من األمل وعزاهم رم مبـا                 ﴾ فعلموا ما سيمسهم من ا     الناس
  .ينال عدوهم من األمل، ومبا يرجون من اهللا من الثواب العظيم

ـ                     وا أمـر اهللا،    هكذا أيها املفيت، هم ال يقاتلون ألجل القتل فحسب، بل يقاتلون لرضا اهللا ولو قاتلهم أهل األرض مجيعا ما ترك
وهكذا هم ال يضرهم من خذهلم كالقاعدين من املسلمني، وال من خالفهم كالصليبيني والعمالء العراقيني وكاتب هذه الفتوى                  

  .وأمثاله، بل هم على احلق منصورون إىل يوم الدين بإذن رب العاملني
ة  روب الطاحن ع الح ذا تق ة، وهك تن العظيم نين ، والف د س سان بع ا اإلن اً ،ويراه امر خراب ت الع د أحال ،  وق

ا      ، وأتلفت األموال، وأحرقت ما أتت عليه     ، وأزهقت األرواح ، واألخضر يباباً  ثم يبحث عن نتائجها وخيراته
  !!واهللا المستعان، وخداع النفس، وعواقبها فال يجد إال الظنون والتوهمات

على احلروب بني ااهدين واملرتدين العـراقيني أو        هذه احلروب الطاحنة اليت تزهق األرواح وتذهب األموال، هل هي مقتصرة            
  !أم أا شاملة هلذا وهلذا؟! األمريكان غري العسكريني؟

والظنون والتومهات اليت وعد ا ااهدين يف طريقهم هذا، إمنا هي نصيب أمثاله ممن يسريون على األوهام والتكهنات، فيصلون                   
أن : ن سار على ما أمره اهللا من ااهدين، فليس مكلفًا بالنتيجة بل عليه أمر واحـد               أما م ! إىل خداع النفس والظنون الكواذب    

  .يقاتل وحيرض، واهللا يكف بأس الذين كفروا
﴿          بأًسـا وأشـد بأس الذين كفروا واهللا أشـد ض املؤمنني عسى اُهللا أن يكففقاتل يف سبيل اهللا ال ُتكلَّف إالَّ نفسك وحر

  ﴾تنكيالً
إنَّ دفع الناس بعضهم ببعض مما يفسد األرض، ما أحلم          : ﴾ وهذا يقول  دفُع اهللا الناس بعضهم ببعٍض لفسدت األرض      ولوال  ﴿

  .اهللا على املُفترين عليه
ؤمنين     (وأآرر هنا ما قلته آثيرًا       ر رشيدة      إن ): نصيحة هللا ورسوله وللم ٌة غي راق خط شباب للع ، ذهاب ال

  .وأهل مكة أدرى بشعابها،  تحمل مسؤولياتهمويكفي أهل العراق في، وطريق غير سالك
، ومـا أحـوجهم إىل      فما أغناُهم عن فتواك هـذه     إن كان أهل مكة أدرى بشعاِبها، وأهل العراق أوىل بتحمل مسئوليام،            

ـ                      ة سكوتك وتركك هلم يف حاهلم، أم أن من يدافع عنهم ويقاتل معهم متدخل يف شئوم، ومن يقول إن الذهاب لنصرم خط
  !غري رشيدٍة ناصح هللا ولرسوله وللمؤمنني؟

أكان الكاتب من أهل العراق لريى نفسه أحق بشأن العراق، أم أنَّ التدخل يف شأن العراق حمرم على كل أحد إال عليه فال حيرم                        
 إن شاء، وباسم     وباسم العروبة إن شاء، وباسم الوطنيات والقوميات       -وقلَّما–عليه شيٌء وهو املتحدث باسم اإلسالم إن شاء         

  !!اإلنسانية مىت أراد، وعلى الناس كلهم السكوت واالنقياد
قد كان واهللا املنافقون    !! قاتل اهللا املخذلة واملرجفة   ! إن كان ذهاب الشباب إىل العراق خطةً غري رشيدة، فهل الرشاد يف القعود؟            

وإذا كان مـا يف العـراق   ! إن كان الرشاد بترك اجلهاد؟    فما الرشاد   !! األولون أمت عقوالً، وأبعد عن هذه السخافات والترهات       



 

א–א٣٣  ١٤٢٥–אא ٣٣ 

                          أهل العراق خطة رشد، ويف حـق ا، فبأي دليل من كتاب أو سنة أو حىت من عقٍل ولو قليل على أنَّ هذه العبادة يف حقجهاد
  !!من جاورهم من املسلمني خطة غري رشيدة

ي مل يكفه القعود حىت خذَّل الناس، وإالَّ فما اخلطة الرشيدة مـن خطـط               أما الطريق اليت ال تسلك فإنها واهللا طريق القاعد الذ         
  !اجلهاد يف سبيل اهللا وقت عدوان الكافرين اليت سلكها هذا املفيت أو نصح ا وأمر الناس وحضهم عليها؟

برشد ألبعد الناس عن الرشد،     بل واهللا إن الرشاد يف اجلهاد، وإن النفري إىل اجلهاد ملن أوجب الواجبات، وإن من يزعم أنه ليس                   
  .وإن الغواية لرقمه تلك الفتوى، وادعاؤه تلك الدعوى

  !أال يظن أولئك أنهم مبعوثون﴾؟﴿.. عجبا هلؤالء
ل وبالقلب         د وبالعق ل ممكن   ، والمجاَهدات آثيرة، باللسان وبالي ُبَلَنا          (، وبك ِدَينَُّهْم ُس ا َلَنْه ُدوا ِفيَن ِذيَن َجاَه َوالَّ

  ).للََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَنَوِإنَّ ا
  لكل منها مقام وموضع، ) ااهدات الكثرية(

   مضر كوضع السيف يف موضع الندى   ووضع الندى يف موضع السيف بالعال
ووضع الدعوة السلمية مكان اجلهاد، مضر كوضع اجلهاد مكان الدعوة السلمية، فكما يخطئ من يقتل من ال جيوز قتله وحقه                    

  .ة واإلرشاد، يخطئ من ينهى عن قتل من أوجب اهللا قتله ويستبدل ذلك بالنصيحة واإلرشادالنصيح
هـذه   ولـصاحب    ..فإذا جاء عدوان الكافرين، كان اجلهاد املتعين هو قتاهلم باليد والسنان، مع التحريض عليه بالقلم واللسان               

وإذا وجب على الكفاية فهـل      ! وعا فهل جيب على الكفاية؟    فإن كان مشر  ! أترى أنَّ القتال يف العراق مشروع؟     : الفتوى سؤال 
  !متت الكفاية؟

 فإذا  -لو فرض أنه ليس فرض عني     –إن كان لديه مسكةُ عقل أو ذرة إميان أو بقية حياء، فسيقول إنه مشروع مل تتم الكفاية فيه                   
       ا مل حتصل الكفاية فيه، فماذا يى من يقعد  كان جهادـدات (ة، وينشغل بشيء من      مع قدرته على النصر    سماهباللـسان أو   ) ا

بالعقل أو بالقلب، قاتل اهللا اجلهمية، أرأيت إن رأيت اجليش قادما لبلد اإلسالم ورأيت رجالً قاعدا مع قوته وجالدته ال حيـرك                   
  !شيئًا وال يذهب يف نصرة أحد، ويقول أنا أجاهد بقليب فاتركين وشأين أيكون هذا عذرا له؟

 ك مثله   إن كنتال تعذره فلم تذكر هذه األنواع من اجلهاد يف سياق البديل عن القتـال يف سـبيل اهللا                    ..  تعذره فإن وإن كنت
  !بالسيف والسنان؟

اك                        ى هن ة أو إسالمية إل وات عربي ر ذهاب ق أ الكبي وات      ، آما أشير ضرورة إلى أن من الخط ادة ق تحت قي
ا     التحالف الغازية؛ ألنها ستغمس المسلمين في       اء، ال مسوغ له ون حرب عمي اذًا ألرواح   ،  أت وستكون إنق

  .وتحذير المحذرين، ولم يعبؤوا باعتراض المعترضين، المعتدين الذين شنوا الحرب بال هوادة
اخلطأ الكبري، مل يقل املُنكر العظيم، ومل يقل الكفر البواح يف حني جعل قتال ااهدين للمرتدين من أعظم املنكرات اليت جيـب                      

يان حترميها وليس جمرد إنكارها، أما ذهاب القوات املسماة عربية وإسالمية لقتال ااهدين هناك حتت قيادة قوات التحـالف                   ب
  !! هكذا ذكر والفتوى بني يديك) من اخلطأ الكبري(الغازية، فإنه 

من التعديالت إال اليسري، خاصة إن علم أنَّ ما هو          أظن واهللا صادقًا أن لو قرأ توين بلري أو بوش أو برمير هذا املقال ملا كان عليه                  
  ..أكثر من هذا ال يتقبله الناس وال يؤثِّر فيهم



 

א–א٣٤  ١٤٢٥–אא ٣٤ 

) ال مسوغ هلـا   (وهذه احلرب اليت ستكون بني القوات التابعة للتحالف وااهدين واملسلمني من أهل العراق عند هذا الكاتب                 
 على اهللا       !! هكذا كتب غ، حرباهـدين،           فقط هي حرب بغري مسووعلى رسوله وعلى دينه وعلى عباده املسلمني وأوليائه ا 

  .. مل يقل فتنةٌ عظيمة وشر مستطري وكفر مستبني وضالل مبني!! ال مسوغ هلا: يكتفي يف إنكارها بقوله
َء مل يشر ولو إشارة إىل أن       عميا!! ، ستكون حربا عمياءَ   )التابعة لقوات التحالف  (مثَّ هذه احلرب بني املسلمني ااهدين والقوات        

ااهدين هم أهل احلق يف تلك احلرب، بل مل يكتف ذا حىت أكَّد أن تلك احلرب لو قامت بني جمموعـات تابعـة لقـوات                         
  !! ليست جهادا يف سبيل اهللا أياالحتالل من طرف وااهدين من طرف حرب عمياء

:  ذهاب القوات اإلسالمية والعربية إىل العراق حتت قيـادة احملـتلِّني إالَّ              مل جيد من منكٍر يف    أ.. هب أا كما زعم حرب عمياء     
أما مظاهرة الكفَّار على املسلمني فأخشى أنها ليست منكرا لديه بعد أن عرف             .. !؟احلرب العمياء، وإنقاذ أرواح احملتل األصلي     

  !!ليست كفراواعتقاده ومقاله أنها يف فهمه وومهه 
اخلطأ الكبري الذي حتدث عنه هو ذهاب القوات اإلسالمية حتت قيادة قوات التحالف الغازية، أما إن ذهبت هنـاك                   أنَّ  : الحظ

حتت قيادة احلكومة العميلة فلم يتطرق إليها، ولو تطرق إليها ملا أفىت إال باجلواز، هكذا تنطق أصوله اليت انبعثت نتنا وخبثًـا يف                       
    إىل اإلسـالم                   ثنايا هذه الفتوى، وواهللا إن ة ال متـتبها هدي خري املرسلني، جاهليها ملظلمةٌ مل يصلها نور الوحي، منتنة مل يطي

بسبٍب وال نسٍب، حاشا عباراٍت وكلماٍت قليلٍة منثورٍة سيقت يف غري موضعها، واستدلَّ ا على غري معناها، لعـل يف كـالم                      
  ! !مسيلمة الكذَّاب لعنه اهللا من احلق أكثر منها

دوها     ي أوق رب الت ار الح ط بن اؤهم فق ان وحلف وي األمريك ب أن يكت ي   ، يج ة الت ة الفعل وا مغب وأن يتحمل
  . وأن تظل الجيوش اإلسالمية بمعزل ومنأى عن ذلك آله، تجّرؤوا عليها

  واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
ن يف العراق ويف أفغانستان ويف الشيشان ويف اجلزيرة ويف اجلزائر ويف سائر             بل الواجب نفري املسلمني أمجعني للجهاد ضد الكافري       

ميادين اجلهاد، والواجب على أفراد اجليوش اليت مساها إسالمية الرباءة من الطواغيت واخلروج من تلك اجليوش الكفرية، والنفري                  
  .إىل اجلهاد يف سبيل اهللا

اعني هلم، والواجب عليهم أيضا عدم اادلة عـن         ني الذين عاب اهللا على السم     والواجب على املسلمني عدم االستماع للمخذِّل     
والَ تِهُنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُوُنواْ تأْلَُمونَ فَِإنُهم يأْلَُمونَ كَما تأْلَمونَ وترُجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرُجونَ وكَانَ اللُّه                    املنافقني، ﴿ 

 ١٠٥ ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللُّه والَ تكُـن لِّلْخـآِئِنني خـِصيًما                    ١٠٤ا حِكيًما   عِليًم
ونَ أَنفُسُهم ِإنَّ اللّه الَ ُيِحب من كَانَ خواًنا أَِثيًما           والَ ُتجاِدلْ عِن الَِّذين يختانُ     ١٠٦واستغِفِر اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُوًرا رِحيًما        

 يستخفُونَ ِمن الناِس والَ يستخفُونَ ِمن اللِّه وُهو معُهم ِإذْ ُيبيُتونَ ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل وكَانَ اللّـُه ِبمـا يعملُـونَ       ١٠٧
 هـُؤالء جادلُْتم عنُهم ِفي الْحياِة الدنيا فَمن ُيجاِدلُ اللّه عنُهم يوم الِْقيامـِة أَم مـن يكُـونُ علَـيِهم                      هاأَنُتم ١٠٨ُمِحيطًا  
  .وِكيالً﴾
 حتت ما   أنا مستعد للتنازل عن مجيع ما قُلت عندما يستطيع أحد أن يثبت يل صورةً من صور العمالة والنفاق ال تدخل                   : وختاًما

   !!سطره كاتب هذه الفتوى اخلبيثة
  .وصلى اهللا وسلم على خامت النبيني وإمام ااهدين، وعلى آله وصحابته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين



 

א–א٣٥  ١٤٢٥–אא ٣٥ 

  !!!!حنر العلج العربي حنر العلج العربي : : درس يف العقيدةدرس يف العقيدة

  عبد الرمحن بن سامل الشمري

  .. ال شلَّت ميينك
  .اسوس املصري للجيش األمريكي يف العراق، أعين من أصحاب الفطرة السويةهكذا قال كل من شاهد فيلم حنر اجل

  هللا درك ِمن أَِخي قُـرباِن  شكَر الضِحيةَ كُلُّ صاِحِب ُسنٍة 
إنك على خطأ إن كُنت من أولئك الذين يتوهمون أنَّ النحر كان للجاسوس املصري فقط، كال فقـد نحـر بتلـك                      

  !ركة طاغوت عظيم ووثن يعبد من دون اهللا، أما شاهدته حني ينحر؟السكني املبا
لقد نحر جاسوس كغريه من اجلواسيس، وتقرب ذلك ااهد بدمه إىل اهللا، ولكن ما اجلديد يف هذا اجلُويسيس احلقـري      

  !الذي شاهدنا حنره هذه األيام؟
  !!نة، عريب االسم، عريب النسب، عريب اللسان أنه قد نحر جاسوس عريب السح-نسأل اهللا املزيد–اجلديد 

  .اجلديد هو نصر من انتصارات التوحيد، ورفع لراية ال إله إال اهللا، فوق األعراق واجلنسيات واأللسنة والقوميات
م أو  ﴿ال جتد قوًما ُيؤمنون باهللا واليوم اآلخر ُيوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخـواهن                   

عشريم أولئك كتب يف قلوم اإلميان وأيدهم بروٍح منه ويدخلهم جناٍت جتري من حتتها األهنار خالـدين فيهـا                   
  .رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون﴾

 ولو كانوا أبناءهم، فليس للـوالء       ولو كانوا عشريم األقربني أو األبعدين، ولو كانوا بين عمهم، ولو كانوا إخوام،            
والرباء معيار وال متعلَّق إال اإلسالم، ال والء إال يف اهللا وال عداء إال ألعدائه، هكذا هو حزب اهللا احلقيقي، الذي نزهه                      

  .اهللا عن حزب الالت الرافضي العميل
  :ات الشعار املشهور؛ كان الطاغوت صدام حسني على رأس حكومته الكافرة البعثية ذيف العراق نفسه

  وبالعروبِة ديًنا ما له ثاين  آمنُت بالبعث ربا ال شريك لُه
جل اهللا عن خزعبالت البعثيني، وهذا البيت قاله شاعر من شعراء البعث، وهو من أصدق ما حيكـي حـال البعثـيني                  

  .وحقيقة دينهم وعقيدم، فالعروبة عندهم دين ومعقد للوالء والرباء
؛ تعلمنا درسا من دروس العقيدة، درس قصري يف وقته، ما بني سل السكني ومرورها على حنر الكافر                  سهويف العراق نف  

 رافعـةً  وارتفعت فأنزلت كل أمر اجلاهلية فهو موضوع حتت قدمي ذلك ااهد،   نزلتإىل حني رفع السكني، ولكنها      
  .كلمة اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا

  ..إا دروس
مىت كانت خمالفة للشرع، أو مزامحة للشرع، مىت كانت معيار قسمة الناس، ومعقد الوالء والـرباء،                : سقوط القوميات 

  .فلتسقط حينئذ كل القوميات وأوهلا القومية العربية



 

א–א٣٦  ١٤٢٥–אא ٣٦ 

فالتوحيد حق اهللا، واهللا هو الذي جعلكم شعوبا وقبائل         : تقدمي التوحيد وحقوقه على كل حق ونسب وسبب ولسان        
ن أكرمكم عنده أتقاكم، فالكافر كافر عربيا كان أو أعجميا، وعداوته واجبة بل هـي مـن صـميم         لتعارفوا وأخرب أ  

التوحيد ومن أوثق عرى اإلميان، واملؤمن مؤمن أعجميا كان أو عربيا، ومواالته واجبة بل هي من صميم التوحيد ومن                   
  .أوثق عرى اإلميان

بالوطنيـة واجلنـسية    ليس ااهدون يف العراق قد علمونـا الكفـر          أ ..وال عجب حني نتعلم هذا الدرس يف العراق       
  ! واستهدفوا احلكومة العميلة اليت جاء ا االحتالل، وأرونا فيهم ما يشفي صدور املؤمنني؟واإلقليمية

يـاء، العـريب     فنحن عباد اهللا، نعادي من عاداه ونوايل من وااله، ومن كان وليا هللا فنحن له أول                من كان عدوا هللا   نعم  
  .واألعجمي، والقريب والغريب يف ذلك سواء

وأنا أكتب من بالد احلرمني، اليت تسمى بالسعودية، تذكَّرت اقتراح طواغيت اجلزيرة بإرسـال قـواٍت إسـالميٍة إىل                   
العراق، وكيف أنَّ هؤالء الطواغيت وال شك سيكونون من أوائل من ينال شرف هذه اخلدمـة الـصليبية للجـيش                    

  .. ألمريكي، وسريسلون من احلمقى واملغفلني من اجلنود املرتدين سرايا وكتائب وألويةا
حنن نتمنى أن يعود هؤالء اجلنود إىل اإلسالم وخيرجوا من جيش احلكومة املرتدة بالكلية، ولكن من أىب منهم وعانـد                    

فسنكون أول من يسجد هللا شكرا على       ) سعوديحنر العلج ال  : (ووصل إىل العراق، وذُبح غدا يف درٍس قادٍم رمبا عنوانه         
  !هذه النعمة العظيمة وهذا الدرس العظيم

نعم، فإذا كان يف حنر اجلاسوس املصري هدم لوثن القومية، فإنَّ يف حنر اجلاسوس السعودي واجلندي السعودي هـدما                   
لى املُواطنة، واحملافظة على متاسـك اجلبهـة        لوثن الوطنية والقومية واإلقليمية، وعقيدة أبناء البلد الواحد، واالجتماع ع         

الداخلية مسلمها وكافرها ال فرق بينهما، كل هذه العقائد الشركية موجود يف بلدي الذي أنا فيه، أسأل اهللا أن يطهر                    
  .هذه البالد ويقمع فيها أهل الكفر والنفاق والفساد

س حوله فهو الوطن والوطن هو، وكـل مـا يـزعج            وثن الوطنية يزرعه الطاغوت يف كل بلد من البالد، ليجمع النا          
حكومته وأمن حكومته واستقرار كرسيه عدوان على الوطن، أما إفساد الوطن عقديا وخلقيا بيده، وانتشار اجلرمية من                 
خطف وسرقة وقتل وسكر مما ال يهدد كرسيه فليس عدوانا على الوطن، بل جرائم جنائية يسرية، هكذا فقط وإن كان                    

  . يئنون من وطء اجلرمية املنظمةالناس
لكن هناك وثنا آخر من أوثان الوطنية خاصا بالسعودية، وذلك لوجود هيئٍة عملها التلبـيس واإلضـالل، فاجلنـسية                   
السعودية مانع من موانع التكفري ال يزول بإقامة حجة وال بإزالة شبهة، بل ال يمكن أن يزول إال أن يـسخط عليـك                       

كبار امللبسني لك حينئٍذ ناقضا من النواقض لزوال املانع وهو الوطنية السعودية أي رضا الطـاغوت                الطاغوت فيصرف   
وهذا الناقض قد يكون كبريةً من الكبائر، أو يكون طاعةً من الطاعات على احلقيقة، فهم خوارج ضـد مـن                    !! عنك

  .عادى الطواغيت



 

א–א٣٧  ١٤٢٥–אא ٣٧ 

يا داية اهللا، وقاتل بأهل التوحيد أهل الشرك، وبفوارس اجلهاد          سر مسددا بإذن اهللا، مهد    .. شيخ الذباحني أبا مصعب   
 وهذه وصية املوحدين من بالد احلرمني كلـهم يف          حنر العلج السعودي  وحنن يف انتظار    .. أهل العمالة والنفاق والعناد   

  .. اهللاال تأخذكم به رأفةٌ يف دين: كل جندي من جنود آل سعود يصل إليكم يتعامل مع احلكومة العميلة
ليس اجلنود فحسب، فها هي شركات النقل السعودية يف العراق تقدم الدعم اللوجـسيت لألمريكـان، وهـا هـم                    

لبدء التمثيل الدبلوماسي السعودي يف العراق، فأروا املوحـدين فـيهم مـا             الدبلوماسيون السعوديون حيزمون أمتعتهم     
   . عمهم وإخوام وعشريميسرهم يف أعدائهم من الكافرين املرتدين ولو كانوا بين

  .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

  .رمحهم اهللا تعاىل ، ن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد سليمان ب: قال الشيخ 
 هلم  ةًاأن اإلنسان إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم ، خوفاً منهم ومدار           : اعلم رمحك اهللا    

 مثلهم ؛ وإن كان يكره دينهم ويبغضهم  وحيـب اإلسـالم       فإنه كافر ،  لدفع شرهم    ومداهنةً، 
ودخل ، فكيف إذا كان يف دار منعة واستدعى م         ، ه إال ذلك    وهذا إذا مل يقع من    ، واملسلمني  

وقطـع  ، وأعاهنم عليه بالنصرة واملال وواالهم      ، يف طاعتهم وأظهر املوافقة على دينهم الباطل        
وصار من جنود القباب والشرك وأهلها ؛ بعد ما كان من جنـود             ، املواالة بينه وبني املسلمني     
من أشـد النـاس عـداوة هللا        ، إن هذا ال يشك مسلم أنه كافر        ف،اإلخالص والتوحيد وأهله    

 له  ونفيقول، ن  ووهو الذي يستويل عليه املشرك    ،  من ذلك إال املكره      وال يستثىن  ، ولرسوله  
ه حىت يوافقهم ، فيجوز لـه       نأكفر أو افعل كذا و إال فعلنا بك وقتلناك ، أو يأخذونه فيعذبو            : 

  . قلب باإلميان ال املوافقة باللسان مع طمأنينة



 

א–א٣٨  ١٤٢٥–אא ٣٨ 

أبو أمحد املـدين يـسأل عـن         
اختالف سياسة احلرب بني اجملاهـدين،      
فشيخ اجملاهدين أبو عبد اهللا أسامة بـن        
الدن يرى االبتداء بقتـال الـصليبيني       
وتأخري قتال املرتدين، وأبـو مـصعب       

يرى قتال الصليبيني واملرتدين    الزرقاوي  
والرافضة كما هو مشاهد يف العـراق،       

   وهل ُيثرب على من أخذ ببعضها وترك اآلخر؟فما هي السياسة املوافقة للشرع من هذه السياسات
األمر يف  وبين هناك سعة     اجلواب عن مسألة تقدمي الصليبيني وهل هو أوىل أم تقدمي املرتدين،              الثامن عشر  تقدم يف العدد  

الشريعة والتخيري يف االبتداء بشرط التزام قتال الطائفتني، وهذا كلُّه يف جهاد الدفِع عموما ال دفع الصائل حال صـياله                    
  .خصوصا فال جيوز تأخري املرتد وال الصلييب يف احلال الثانية

ن ذا اإلطالق، فليس بصواٍب، وما يقع يف العراق أما قول السائل إنَّ أبا عبد اهللا أسامة بن الدن يرى تأخري قتال املرتدي    
سواٌء من عمليات أيب مصعب أيده اهللا، أو من عمليات غريه من إخوانه ااهدين ال يخالف سياسة أيب عبد اهللا املعروفة                  

 قبل  محد شاه مسعود  اغتيال أ  الذي كان يف ابتداء احلرب مماثلٌ ملا فعله أبو عبد اهللا من              ، فاغتيال احلكيم  عنه يف اجلملة  
 األمريكية، ومن تأمل حال الرجلني عرف التشابه بني حاليهما، وكالمها ممن ينتسب إىل اإلسالم زورا، وكالمها                 احلملة

من العمالء الكبار، وكالمها ممن ال يتم خمطط لالحتالل إال بوجوده، وال جتتمع قلوب العمالء ووجوهم إال عليه، فكما                   
مال بعد اغتيال أمحد شاه مسعود، مل جيتمع الرافضة يف العراق بعد اغتيال الصدر، وقد أربك اغتيال                مل جيتمع حتالف الش   

  .كلٍّ منهما خطط االحتالل حبمد اهللا
، هو مطابق ملا فعله أبـو عبـد اهللا بنفـسه يف              وجنودها ومراكز شرطتها   وكذلك قتال احلكومة العميلة يف العراق     

من حتالف الشمال، فهذا النوع من القتال ال يخالف أبـو عبـد اهللا يف               عمالء  تاله لل أفغانستان، حيث كان كثري من ق     
، وال أعلم له شيئًا     مصلحته والضرورة إليه، وال يرى غريه أوىل منه يف السياسة حسب ما عرف عنه حفظه اهللا وسدده                

  .يخالفه
، هـي قتـال     ناس كاألخ السائل مبا جيري يف العـراق        واختلطت على كثٍري من ال     وإنما املسألة اليت يراها أبو عبد اهللا      

بقتال الصليبيني واألعداء املعروفني لعموم     املرتدين يف البالد اليت ليس فيها احتالل معلن، فريى االشتغال يف تلك البالد              
تتـضح  األمة، حىت تتبصر األمة بواقعها وتعرف حقيقة عدوها، وتنكشف هلا احلكومات العميلة، وتتمايز الـصفوف و               

  .الرايات
 لزمه االلتزام بأمِر أمريه وما خطَّه للمجاهدين حتت إمرتـه مـن خطـط               ومن كانَ ُمقاتالً يف صفوف جيِش القاعدة      

وسياساٍت، وحيث قُلنا إن األمري خمير يف سياسة احلرب فاملُراد حيثُ مل ينهه أمري فوقه عن شيء من ذلك، فمن كـان                      



 

א–א٣٩  ١٤٢٥–אא ٣٩ 

، وقد ترك حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قتل أيب سفيان مع كونه قائد التحـالف                 تزم أمره أمريه أبو عبد اهللا لزمه أن يل      
الشركي يوم األحزاب، فكأنك قد ظفرت ببوٍش، وتركه ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم له أن ال يحدث شيئًا، وهكذا                    

وقٍت حمدٍد مع التزامه أصل قتاهلم فإنـه يطـاع يف   كل أمٍري يعلم نصحه وصدقُه، إذا ى عن قتال طائفٍة من الكفار يف        
  .ذلك

ومن مل يكن أليب عبد اهللا عليه إمارةٌ من ااهدين، فرأي أيب عبِد اهللا رأي إماٍم من أئمة اجلهاِد، واجتهاده اجتهاد عاٍمل                      
ملن له اجتهاد يرى به أنه ال جيوز        باحلرب بصري بالسياسة، ينبغي الوقوف عنده والتأمل فيه طويالً، وحيسن األخذ به إال              

  .، واهللا أعلم، ولكنه غري الزٍم له كسائر األوامر الصادرة منهتأخري قتال املرتدين حيثُ قُِدر عليهم
  .عبد اهللا بن ناصر الرشيدوكتبه 

ـ                   :א د سقط من العدد احلادي والعشرين مقطع من جواب أحد األسئلة بسبب خطـأ مـن أح
  :، وفيما يلي نص السؤال وإجابته الفيناحملررين، والة تعتذر عن هذا اخلطأ

ـ            صالح والتقـوى وكثـرة العمـل       أنظر أحياناً إلى اإلخوة الملتزمين من حولي ممن نعهد فيهم ال
  أيعقل أن يضل عن الحق وأهتدي إليه أنا؟: فأتساءل.. الصالح

ال يكونن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن          : "ه وسلم أنه قال   يروى يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا علي          
  ".أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا أن ال تسيئوا

يد عن سبب تأخر    واملسلم مطالب يف دينه باتباع احلق ال الرجال، وما أضل الناس إال اتباع فالن وفالن، وملا سئل خالد بن الول                     
كنا نرى أمامنا رجاالً نرى أحالمهم كاجلبال، يعين اتباعه ألكابر قريش من املـشركني،              : إسالمه مع وفور رأيه ورجاحة عقله قال      

  .فصده ذلك عن اإلسالم واتباع احلق
  :من وجهنيواملشركون ضلوا يف اتباعهم الرجال   
 ، فعلقوا اقتداءهم باملعظمني عندهم وهم يف اآلية آباؤهم          ﴾مة وإنا على آثارهم مهتدون    إنا وجدنا آباءنا على أ    ﴿أنهم قالوا   : األول

  .مهما كان فعلهم
 ، فاستنكروا احلق من غري املعظَّمني عندهم، واسـتغربوا          ﴾لوال أُنزل هذا القرآن على رجٍل من القريتني عظيمٍ        ﴿: أم قالوا : الثاين

  .أن يأتيهم احلق من غريه
قبول الباطل من املعظمني، ورد احلق من غري املعظمني، فاجتمع هلم بذلك الضالل كلُّه، والـضالل  :  هذين الوجهني فجمعوا يف   

  .أو اخلطأ بسبب هذه الشبهة، قد يقع يف الكفر األكرب، وقد يقع فيما دونه من مسائل األصول والفروع
أنا : التقوى يكون على هذين الوجهني، فمن الناس من يقول        وغالب استدالل الناس باملعظمني من أهل العلم أو أهل الصالح و            

  .كيف آخذ مبا تدعون إليه ومل يأخذ به فالن وال فالن: أتبع فالنا وأجعله بيين وبني اهللا، ويتوهم أنَّ ذمته تربأ ذا، ومن يقول
ذورا لتأويٍل تأوله أو شبهٍة شبهت له، مل يكن         وليعلم من يقلِّد الرجال يف احلق والباطل، أنَّ اتهد املخطئ، إذا كان مع              

من قلَّده معذورا مع وضوح الدليل وعدم الشبهة عنده، بل قد يكون اتهد مأجورا ومقلِّده مأزورا على قـوٍل واحـٍد يف                      
  .، واهللا أعلماملسألة، لوجود املانع من اإلمث يف حق اتهد، وعدم املانع عند املقلِّد له



 

א–א٤٠  ١٤٢٥–אא ٤٠ 

اجلهاد صاحلة لكل زمان وأنه ال يوجد زمـن         صلني السابقني اليت تؤكد أن شعرية        أن سقنا األدلة يف الف     بعد 
أن  من راية للجهاد يف سبيل اهللا ، من املناسـب } خيلو{إىل قيام الساعة  حممد  من األزمنة منذ أن شرع اهللا اجلهاد لنبيه

  . وجدت األسباب وانتفت املوانع  معلقاً بأرض دون أخرى إذانسوق يف هذا الفصل األدلة اليت تثبت أن اجلهاد ليس
تلك الشعرية هو أن تعلق عبادة اجلهاد بأرض بعينها ، وحينما  إن من املفاهيم اخلاطئة واليت تسببت بتحريف مفهوم

الزعم بأن وقتها   أوالدمار ا فإن ذلك الفهم حتماً سيؤدي إىل إلغاء هذه العبادة أو العزوف عنها تفقد تلك األرض أو حيل
  . مل حين بعد

مفهوماً عظيماً ملمارسة هذه الشعرية و هو أن اجلهاد عاملي ال حتجبه  وال بد قبل الشروع يف عبادة اجلهاد أن نرسخ
ا تعاىل وتعبيد الناس لرم ، كم احلواجز ، وأن املسلم حباجة إىل هذه العبادة إذا كان مصراً على تبليغ دين اهللا احلدود وال

عندما  مشارق األرض ومغارا برسالة عرب عنها ربعي بن عامر  كان فعل الصحابة رضي اهللا عنهم حينما كانوا جيوبون
عبادة اهللا ، ومـن ضـيق    اهللا ابتعثنا واهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل: ( فقال؟ ما جاء بكم  : سأله رستم

فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل منا ذلك قبلنـا   ن إىل عدل اإلسالم ،الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديا
وما موعود اهللا ؟  : وتركناه وأرضه يليها دوننا ، ومن أىب قاتلناه أبدا حىت نفضي إىل موعود اهللا ، قال ذلك منه ورجعنا عنه

جاءوا بالسيف والقرآن ليفتحوا بقاع األرض ، ومبا أن  حابةفالص) والظفر ملن بقي ، اجلنة ملن مات على قتال من أىب : قال 
  . املسلم ال زال حيمل الرسالة احملمدية فال بد له أن حيمل مفهوم أن اجلهاد صاحل لكل زمان ولكل مكان

األرض كال ، ولكن  صاحل لكل مكان ال يعين ذلك أن املسلم ليس له هم إال أن يشعل احلروب يف كل بقاع وقولنا
د صاحل لكل مكان توفرت فيه الشروط وانتفت املوانع ، وهلذه الشروط واملوانع ضوابط شرعية التفصيل فيها خيرجنـا            اجلها

 . للحديث عنها عما حنن فيه ولعلنا نفرد هلا حلقةً
      ماضٍ املهم من القول أن القناعة بأن اجلهاد      وهذا موضـوع الفـصل      – زمان    يف كلِّ   إىل قيام الساعة وأنه موجود 

 من بالد العامل اليوم ، ومعىن ذلك هـو أن   أو أكثر يف أرٍض موجود اجلهادبأنَّ د جترنا هذه القناعة حتماً إىل التأكُّ–ألول  ا
عمل ، وهـو      تشريع أو كانت مقوماتِ     بشروط سواًء كانت تلك الشروط هي أسباب       ق بل هو معلَّ    بأرضٍ قاجلهاد ال يعلَّ  

 



 

א–א٤١  ١٤٢٥–אא ٤١ 

 من نتائج اجلهاد اإلجيابية  أو أكثرسيؤدي إىل نتيجٍة ققت تلك الشروط وانتفت املوانع فإن اجلهاد    ق مبوانع و مىت حت    أيضاً معلَّ 
 . اليت تتوفر فيها أسباب تشريع اجلهاد ومقوماته ، وال ميكن أبداً أن نعدم األرض
،   بأرض حمصوٍر، فهو غريملمارسة شعرية اجلهاد جيعل العبد حراً يف تطبيقه هلذه العبادة  واالنطالق من هذا املفهوم

 ملمارسـة هـذه     فاملكان مناسب   ،  وانتفت املوانع  ومىت توفرت الشروطُ  ،    وموانعِ ه بشروطٍ قَ ببلد ، بل علَّ    ق اجلهاد ومل يعلِّ 
 . الشعرية

 هم وأمواهلم ، ولكنـهم مل     هم وأرض فاملسلمون خسروا يف بداية اإلسالم ديار      و يتضح مما تقدم من مطالعة السرية ،       
إا كانـت قبلـة       حيث  بسبب ما فيها من مقوماتٍ     – مكة   – إال من تلك األرض املقدسة       اإلسالم لن ينتشر   يعتقدوا أن 

 بأمر من اهللا تعاىل خرج من تلك األرض         ولكن النيب    العرب آنذاك وهي ثقلهم وهي البلد اليت يعرفوا ويعرفوا أهلها ،          
ظنه إىل اليمامة أو هجـر ، وعـرض    خييل إليه بأنه مهاجر وكان يذهب  النيب انطالقاً من غريها ، فكان لينشر اإلسالم

اهللا إليه أن اهلجرة إىل طيبة ، فهاجر إليها وانطلق وصنع مقومات  نفسه على أهل الطائف لينشر الدعوة من هناك ، فأوحى
، وانتشر اإلسالم من أرض ليست هـي        والبقاء ، وبدأ يعمل ألرض مهجره وكأا األرض اليت ولد فيها             االنطالق واجلهاد 

  روى القرطيب يف تفسريه عن ابن عباس رضي اهللا          خارج منها كما   وهو  فقد قال    أحب البقاع ال إىل اهللا وال إىل نبيه         
اللهم أنت أحب البالد إىل اهللا وأنت أحب البالد          : من مكة إىل الغار التفت إىل مكة وقال        ملا خرج النيب    ( : عنهما قال   

وكَأَين ِمن قَريٍة ِهي أَشد قُوةً ِمن قَريِتـك الَِّتـي            فرتلت اآلية   ) ملا خرجت منك     ولوال املشركون أهلك أخرجوين   ،  يل  إ
ملَه اِصرفَال ن ماهلَكْنأَه كتجرأَخ  وهو حديث صحيح ذكره الثعليب . 

ما أطيبك من بلد وأحبك إيل ولـوال أن         (: ملكة    قول النيب    وروى أيضاً الترمذي واحلاكم وابن حبان وغريهم      
أهلـك   واهللا إين ألعلم أنك خري أرض اهللا وأحبها إىل اهللا ولـوال أن ( ويف رواية ) قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك 

 . ) أخرجوين منك ما خرجت
ال  ن ألدائها ، وهكذا كان دأبه       قيدها بشعائر يسعى لتهيئة األوضاع واألماك      بأرض بل  وهكذا مل يقيد نفسه     

 . يف الدعوة وال اجلهاد وال يف أي شعرية أخرى
فجابوا األرض طوالً وعرضـاً ،   أصحابه رضي اهللا عنهم ففعلوا كما فعل سيدهم   ومحل الراية من بعد النيب

ا أقدس البقاع بعد مكة من أجـل        كما فارقوا مكة ، بل إم فارقو       ومل يكن سبب مفارقتهم للمدينة النبوية فرارهم بدينهم       
   . شعرية اجلهاد يف مشارق األرض ومغارا نشر الدين وإقامة

 أن هلـم إىل  كتب إىل سلمان الفارسي  أن أبا الدرداء : (فقال  يوضح ذلك ما رواه اإلمام مالك يف موطئه
  .  ) ملهاألرض املقدسة فكتب إليه سلمان إن األرض ال تقدس أحدا وإمنا يقدس اإلنسان ع

جعلوا تلك الشعرية عبادة يعبدون اهللا ـا         فلم يعلقوا اجلهاد مبكة أو املدينة ومل يعلقوه أيضاً ببيت املقدس ، بل إم             
 . يف كل مكان حتققت أسباب التعبد ا

 السيطرة علـى بقـاع عـدة يف    ولو أن املسلمني علقوا اجلهاد باألرض الندثرت تلك الشعرية ألن املسلمني فقدوا 
املقدس يؤدي إىل زوال شعرية اجلهاد إذا عجز املسلمون عن           تارخيهم القدمي واملعاصر ، فتعليق مفهوم اجلهاد من أجل بيت         



 

א–א٤٢  ١٤٢٥–אא ٤٢ 

من قال  كال األمرين زال مناط اجلهاد الوحيد فزال اجلهاد ، وهذا يدل داللة واضحة على ضالل حتريرها أو حرروها ، ففي
نزاعنا مع اليهود هو نزاع عقدي ولـو أن           األرض ، فقد كذب ذلك القائل بل إن        إن نزاعنا مع اليهود هو نزاع من أجل       

أيديهم لكان واجباً عليهم أيضاً أن يالحقوهم يف أرضهم ويغزوهم يف عقر دارهم  املسلمني استنقذوا مجيع بالد املسلمني من
 . وأصحابه من بعده رضي اهللا عنهم النيب  كما فعل

  هو مفهوم باطل سيؤدي إىل التخلي عن تلك الشعرية إذا فقدت تلك األرض ، وهذابأرض ومفهوم تعليق اجلهاد
ــا         ــأذن اهللا ــباب مل ي ــت بأس ــا أنيط ــرى إذا م ــعائر أخ ــاء ش ــؤدي إىل إلغ ــد ي ــسه ق  . نف

ال اجلهاد بأرض فإنه حتما سيقول  ما ينبغي فهمه خبصوص أن راية اجلهاد ال ميكن أبداً أن خيلوا زمان منها ، ومن علق هذا
  .جهاد إذا فقدت تلك األرض

  

  

  
ويف بغداد
َ
ويف بغداد
َ

 قد س
َ
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َ
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ُ
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ُ

......
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ــاءُ     ــذا اجلف ــا ه ــيين م ــا ع  ! ؟أي

ــذوق ط ــف ي ــن وكي ــوِم جف ــم الن  ع
ــاىل   ــيحات الثكـ ــداد صـ  ويف بغـ
ــاءً     ــي حي ــرة تبك ــن ح ــم م  فك
 وحــول خبائهــا قامــت وحــوش   
 أم ــد ــي فقـ ــل يقاسـ ــم طفـ  وكـ
ــاً   ــو خالص ــائٍف يرج ــن خ ــم م  وك
 ــد ــالِم جنــ ــا هللا واإلســ  أمــ
ــايل  ــالنعيم وال نبــ ــل بــ  أنرفــ

  

ــاُء ؟    ــِك والبك ــدمع من ــن ال  !وأي
ــاءُ    ــالت دم ــد س ــداد ق  ويف بغ

ــ ــد عـ ــا وقـ ــبالُءتنادينـ  م الـ
ــاء   ــشف الغط ــا ك ــن حرما  وع
 وباألنــات قــد ضــج اخلبــاءُ   
ــداُء ــد بـــح النـ ــا وقـ  يناديهـ
ــضاءُ   ــاق الف ــد ض ــه ق  ويف عيني
 ١أمــــا هللا يف اهليجــــا بــــراُء

ــواءُ    ــدا س ــن واألع ــري حن  لعم
  

  

                                                 
   الكالبراء بن م 1



 

א–א٤٣  ١٤٢٥–אא ٤٣ 

  
،  يهده اهللا فال مضل لـه منن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،    ونعوذ باهللا م  ،  هللا حنمده ونستعينه ونستغفره   احلمد  إن  

فإنـه  :  أما بعد له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك         ،ومن يضلل فال هادي له    
فيـا  .  ال جناة للعبد من عذاب اهللا وال فالح له وال سعادة يف الدارين إال بالتمسك بالوحيني كتاب اهللا وسنة نبيه 

 لغتنا يعـز عليـه      لغته علينا ذا الرسول الكرمي الذي هو من أنفسنا ومن جنسنا و           امتنانهوا اهللا على    محداأهل اإلسالم   
    ـولٌ    ﴿:  على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي واألخروي إلينا قال تعاىل         الشيء الذي يشق علينا حريصسر اءكُمج لَقَد

      ح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نمِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيع وقد ذكر جعفر بن أيب طالب يف وصف النيب  ﴾ ِريص
  ونـسيء  ، ونقطـع األرحـام   ، ونأيت الفواحش ، نعبد األصنام ونأكل امليتة   ، كنا قوماً أهل جاهلية   :" للنجاشي فقال

، وأمانته وعفافه ،  منا نعرف نسبه وصدقه    سوالًحىت بعث اهللا إلينا ر    ، فكنا على ذلك  ، يأكل القوي منا الضعيف   ، اجلوار
، وأمرنا بصدق احلديث  ، وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان          ،  فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده    

مال وأكل  ، وانا عن الفواحش وقول الزور    ،  والكف عن احملارم والدماء   ، وحسن اجلوار ، وصلة الرحم ، وأداء األمانة 
رواه " لناوأحللنا ما أحل    ،  وحرمنا ما حرم علينا   ،  شرك به شيئاً  نوأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال       ،  وقذف احملصنة ،  اليتيم
ما الـصراط   : أن رجالً سأل ابن مسعود       (، وأخرج ابن جرير الطربي      بن خزمية   امام أمحد بسند جيد وصححه      اإل

 وعن يساره جواد مث رجال يدعون من مر          ، وطرفه يف اجلنة ، وعن ميينه جواد         يف أدناه  تركنا حممد   : املستقيم ؟ قال    
وأَنَّ ﴿: م ، فمن أخذ يف تلك اجلواد انتهت به إىل النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إىل اجلنة ، مث قرأ ابن مسعود 

يا معشر القراء استقيموا ، فقد : ﴾ قال حذيفة فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه هذَا ِصراِطي مستِقيماً فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ      
  رواه البخاري. سبقتم سبقاً بعيداً، فإن أخذمت مييناً ومشاالً، لقد ضللتم ضالالً بعيداً 

   وهل يستقيم العلماء إال إذا متسكوا بسنة سيد األنام عليه من اهللا أفضل صالة وأزكى سالم ؟ 
 يا حممـد أو     : له واد فنهانا ربنا عن مناداته بامسه فال تقول        وأن يبجل وأن يعظم وأن يسو       أمر اهللا أن يهاب نبيه       وقد

رسول اهللا مع خفض الصوت احتراماً لـه         ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض بل قولوا يا نيب اهللا أو يا              
    اء   ﴿:  قال اهللا عز وجلعلُوا دعجا     لَا تضعِضكُم بعاء بعكَد كُمنيوِل بسفبهذه السنة الغراء متسكوا لتفلحـوا         ﴾  الر  

 



 

א–א٤٤  ١٤٢٥–אא ٤٤ 

ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها ِللَِّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَِّذين          ﴿  : وتسعدوا وتنصروا وترمحوا قال تعاىل    
  ِمنؤا ياِتنم ِبآيونَ  ه                مهرـأْمِجيـِل ياِإلناِة وروِفي الت مها ِعندوبكْتم هونِجدالَِّذي ي ياُألم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين 

 ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي كَانت       ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخبآِئثَ         
 قُلْ يا أَيها الناس ِإني      علَيِهم فَالَِّذين آمنواْ ِبِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ               

يكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض ال ِإلَـه ِإالَّ هو يحِيـي ويِميت فَآِمنواْ ِباللِّه ورسوِلِه النِبـي                  رسولُ اللِّه ِإلَ  
: ذا أن اهللا سريمحه كما قال تعـاىل        وال شك أن من فعل ه       ﴾ اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ       

   إال ذا ؟ وهل تنال حمبة اهللا ومغفرة الذنوب  ﴾وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ﴿
؟   فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها      ﴾ غِفر لَكُم ذُنوبكُم  قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه وي          ﴿ :قال تعاىل 

وأن وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع ،         ،  ، والتصديق يف اخلرب    واجتناب النهي ،  بامتثال األمر   ﴾ قُلْ أَِطيعواْ اللّه والرسولَ    ﴿
قُلْ أَِطيعواْ اللّه والرسولَ فِإن تولَّواْ       ﴿: عاىلقال ت ،  تصف بذلك   اواهللا ال حيب من     ،  التويل عنه وخمالفته يف الطريق كفر     

    الْكَاِفِرين ِحبالَ ي للعـاملني،  رمحـةُ ال، و على املعانـدين جةُاحل، وإذاً هو القدوةُ للعاملني، واحملجةُ للسالكني   ﴾ فَِإنَّ اللّه 
ن كله، بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة، فـشرح          ودين احلق ليظهره على الدي     ، أرسله ربه باهلدى   واحلسرةُ على الكافرين  

وجعل الذل والصغار ملن خالف أمره، أيده ربه بنصره وباملؤمنني ، وأنزل            ،   ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره      ،اهللا صدره 
 جـاء   لتمس إال مبا  فدين احلق ال ي   . ارق بني اهلدى والضالل ، والغي و الرشاد، والشك واليقني           ، الف عليه الكتاب املبني  

يا أَيها الناس قَد جاءكُم الرسولُ ِبالْحق ِمن ربكُم فَآِمنواْ خيرا لَّكُم وِإن تكْفُرواْ فَِإنَّ                 ﴿ : قال تعاىل  به هذا الرسول    
منني، يف أبدام، وقلوم، وأرواحهـم،      ﴾ فاإلميان به خري للمؤ     ِللَِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض وكَانَ اللّه عِليما حِكيما        

 ترفَعـوا   اليا أَيها الَّـِذين آمنـوا        ﴿:  قال ابن القيم رمحه اهللا عند قوله تعاىل        .أخراهم، ويف كل أحواهلم     ، و ودنياهم
          ِلب ِضكُمعِر بهِل كَجِبالْقَو وا لَهرهجلَا تو ِبيِت النوص قفَو كُماتوأَص       مأَنـتو الُكُممطَ أَعبحٍض أَن تونَ  العرعـشت    ﴾ : 

فإذا كان رفع أصوام فوق صوته سبباً حلبوط أعماهلم فكيف تقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياسام ومعـارفهم            (
ريق القومي والصراط   وليس لك هداية إىل الط     )؟ أليس هذا أوىل أن يكون حمبطاً ألعماهلم؟          ما جاء به ورفعها عليه       على

وِإنك لَتهـِدي   ﴿:  ﴾ وقال تعاىل   غُ الْمِبني  الْبال إالوِإن تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل       ﴿:املستقيم إال بذلك قال تعاىل    
  ﴾ سولَ فَقَد أَطَاع اللّـه    من يِطِع الر   ﴿:  قال تعاىل   وال تكون لك طاعة هللا إال بطاعة رسوله           ﴾ ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ  

، من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا         :" قال    عن النيب    جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة        
 ألنه ال يـأمر وال       مطلقاً ويف هذا دليل على عصمته      " ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين         

  . ه، ووحيه وترتيلهينهى إال بأمر اهللا وشرع
 أي   ﴾ ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا        ﴿:  ربنا علينا نصرته وتعزيره قال تعاىل      وأوجب

 تقَدموا  لَاها الَِّذين آمنوا    يا أَي  ﴿ :كما قال تعاىل   . من كان بني يده    أحد كائناً تعظموه وجتلوه وحتترموه وال تقدموا قول       
         ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوِلِه وسرِي اللَِّه ودي نيقبل أن يقول رسـول اهللا         أي ال تعجلوا بقوٍل وال فعلٍ       ﴾ ب   أو 



 

א–א٤٥  ١٤٢٥–אא ٤٥ 

 اليت جيب أن يتأسى املؤمن ـا        وهو القدوة .  ال تقولوا خالف الكتاب والسنة      : رضي اهللا عنهما   ابن عباس قال  . يفعل
 قال ابـن   ﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا             ﴿: قال تعاىل 

وهلذا أمـر تبـارك     ،  أقواله وأفعاله وأحواله    يف هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول اهللا           :( كثري رمحه اهللا  
،  يوم األحزاب يف صربه ومصابرته ومرابطته وجماهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجـل        وتعاىل الناس بالتأسي بالنيب     

م  وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا يف أمـره      تقلقلواوهلذا قال تعاىل للذين     ،  إىل يوم الدين   صلوات اهللا وسالمه عليه دائماً    
ـ ا)   به وتأسيتم بـشمائله  هال اقتديتم أي  ﴾ لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ        ﴿: يوم األحزاب  إذاً . هـ

 بل متىن أن يكون فراقه للدنيا شهادةً يف سبيل اهللا بقولـه             ! بنفسه فيه ؟   كيف تشح بنفسك يف أمر جاد رسول اهللا         
:  "    فاحذر ذلك كل احلذر أيها القاعد عن اجلهاد        " !!  اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل           وددت أين أقتل يف سبيل

 بعضها فـوق بعـض      إا ظلمات ؟   بالتبليغ عنهم    آمراً ااهدين أو     الطواغيت عن   مبلغاً فكيف إذا كنت قاعداً مثبطاً    
ولَو عِلم اللّه ِفيِهم خيرا     ﴿:  تعاىل   وكما قال  ﴾   لُوب الَِّتي ِفي الصدورِ   فَِإنها لَا تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُ       ﴿: ولكن

 سيندم يوم القيامة غاية الندم فـال         فكل معرض عن طاعة الرسول        ﴾ لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ وهم معِرضونَ     
  ﴾ ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُولُ يا لَيتِني اتخذْت مع الرسوِل سِبيلًا           ﴿: ينفعه تأسفه وحتسره وحزنه كما قال تعاىل      

 األنبياء واملرسلني مت مث من تشريفه هلم خ اً اهللا تعاىل بالعباد أن أرسل حممد رمحةوقد ختم اهللا الرساالت برسالته فمن       
دعى هذا  افمن   فيما تواتر عنه أنه ال نيب بعده،         اهللا تعاىل يف كتابه ورسوله      رب  خأ وقد   ، الدين احلنيف له    وإكمالُ ،به

   املقام بعده فهو كافر ـولَ          ﴿: كما قال تعاىل  ،   مضلٌ  ضالٌ  دجالٌ  كذابسلَِكن رو اِلكُمجن رٍد ما أَحأَب دمحا كَانَ مم
نيِبيالن ماتخِب اللَِّه و كَانَ اللَّهاوِليمٍء عيكُلِّ ش ﴾.  
فَلْيحذَِر  ﴿ : قال تعاىل  من خمالفة هدي النيب      -سددكم  نتم أيها ااهدون وفقكم اهللا و     وخاصة أ  -فليحذر املسلم   

          أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي أي عن أمر اهللا ورسـوله       (:  قال ابن كثري رمحه اهللا      ﴾ الَِّذين
  ومـا   لِب، فما وافق ذلك قُ    ألقوال واألعمال بأقواله وأعماله   ، فتوزن ا  ه ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته     وهو سبيل ،

أَن  ﴿ من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً        ليحذر وليخش  أي ف  ) من كان     كائناً د على قائله وفاعله   خالفه فهو مردو  
 ِفت مهِصيبةٌتم من كفرٍ      ﴾ نأو بدعةٍ   ونفاقٍ  أي يف قلو  ﴿    أَِليم ذَابع مهِصيبي أو حـبسٍ    أو حدٍ   أي يف الدنيا بقتلٍ    ﴾أَو  

 مـا تـولَّى     ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِّهِ             ﴿: وقال تعاىل .أو حنو ذلك    
ولذا قال كما جاء يف الصحيحني من       ،   فكل ذلك حتذير من خمالفة هذا الرسول الكرمي          ﴾ونصِلِه جهنم وساءت مِصريا   

، فإمنا  دعوين ما تركتكم  :" قال    عن النيب    و فيهما عن أيب هريرة      " من رغب عن سنيت فليس مين     :"حديث أنس   
 منه مـا    فأتوا يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر      ، فإذا   ختالفهم على أنبيائهم   وا بسؤاهلمم  هلك من كان قبلك   

وثبت يف مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا سأله عروة عن احلج فأمر ابن عباس بـالتمتع                     " استطعتم
ون أقول قال رسول اهللا وتقولون قال أبو        أراكم ستهلك : "إن أبا بكر وعمر يريان اإلفراد، فقال ابن عباس          : فقال عروة   
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو          :"  قال رسول اهللا     :وفيهما عن عائشة رضي اهللا عنهما قالت      ". بكر وعمر 



 

א–א٤٦  ١٤٢٥–אא ٤٦ 

يـا  :  يدخلون اجلنة إال من أىب قـالوا       كل أميت :" قال    أن رسول اهللا     وعند البخاري من حديث أيب هريرة       " رد
، روى اإلمام     تهفدخول اجلنة مرتبط بطاع   " ، ومن عصاين فقد أىب    من أطاعين دخل اجلنة   : أىب؟ قال  ي رسول اهللا ومن  

أال كلكم يدخل اجلنة إال من      :" يقول   مسعت رسول اهللا    :  قال أمحد يف مسنده بسند جيد عن أيب أمامة الباهلي          
 الذي استحكمت فيه غربة     زمانجلنة خاصة يف هذا ال    يأىب دخول ا  فكم من شارد    " شرد على اهللا ِشراد البعري على أهله      

فكم كُفِّر املسلم بتجريده اإلميان هللا وحده وإعالنه الكفر بالطاغوت وتطبيقه على أرض الواقع مبجاهـدة                ! اإلسالم ؟ 
 الذي كان   الكرمي  وكم بدع السني بتجريد املتابعة هلذا النيب        ! الكفار والتربي منهم وإظهار العداوة والبغضاء هلم ؟       

أما بعد، فإن خري احلديث     :"  يقول   كان رسول اهللا    :  قال أخرج مسلم عن جابر     ! يأمر يف خطَِبه باتباع هديه ؟     
وكذا يف مواعظه أحياناً ، وهذا يدل على تعظيم أمر السنة الـيت انطفـأت                " كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد       
 صالة الصبح ذات يوم     صلى بنا رسول اهللا     :  قال ، فعن العرباض بن سارية      مصابيحها يف قلوب كثري من مدعيها     

فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا              :"فوعظهم إىل أن قال     
رواه أمحد وأهل الـسنن     " ضاللةا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة              

فقد . وصححه الترمذي والبزار وابن حبان واحلاكم واحلافظ أبو نعيم وابن عبد الرب وغريهم وإسناده جيد              . إال النسائي 
  .  يف االعتقاد واألعمال واألقوال نسأل اهللا أن يثبتنا على اإلسالم والسنة حىت نلقاهوقع هذا االختالف من بعده 

 مواالة الكفرة واملشركني وإعانتهم على املـسلمني        الواضحة اجللية مثل  كانت مسلّمةً يف أمور االعتقاد      فكم هي أمور    
بل ال تكاد تسمع اليوم من يـتكلم عـن هـذا            ! فأصبح هذا الناقض اليوم مما يشكك فيه هل هو من النواقض أم ال ؟             

وص على املنابر أو غري ذلك من الكلمات جتـده          الناقض أو ما سواه من النواقض، بل من يتكلم عن هذا الناقض باخلص            
توضع عليه العني ويهدد بالسجن والتضييق عليه من قبل هؤالء الطواغيت وعبيدهم ، بل أصبح من اجلرائم الدعاء على                   
النصارى والدعاء للمجاهدين، وأصبحت محاية الشرك والدفاع عنه أمراً ال يستنكر، واعلموا يا معاشر أهل اإلسالم أن                 

نة الشرك واملشركني فتنة عظيمة، وداهية عمياء ذميمة، ال تبقي من اإلسالم وال تذر، ال سيما يف هذا الزمان الـذي                     فت
فشا فيه اجلهل بأصل الدين الذي هو توحيد رب العاملني وقبض فيه العلم فال جتد له قائماً وإن وجد فهو حمارب منبوذ                      

، وغلب اهلوى، وانطمست أعالم السنن، فحـل الكفـر بـديار            أو مطارد أو مسجون، وهاهي توافرت أسباب الفنت       
، وانكسفت مشس اهلدى بأيدي من ينتسب لإلسالم والسنة، فـبطن            بأيدي أهل الكفر  اإلسالم، وأصبح احلل والعقد     

األرض خري من ظهرها، فقتل الصلييب احلاقد جرمية ال تغتفر وقتل أهل اإلسالم قربة من أعظم القرب، وصار التعـايش                    
مع الكفار واحلوارات الوطنية امللعونة أمام أعني الناس وأمساعهم ، ويشاركهم فيها أناس يزعمون أم من أهل العلـم                   
وقادة الصحوة ؛ لقد خابت وخسرت صحوةٌ قامت على أيدي هؤالء وهذه واهللا من أعظم املخالفة للسنة ، فقد أبدى                    

تربأ ممن سكن قرم أو معهم، وصار التحاكم إىل الطاغوت كهيئة            يف هذا األمر فقد تربأ من الكفار بل حىت           وأعاد  
األمم وجملس األمن وغريها من احملاكم الطاغوتية ينادى ا على أعظم منرب يف العامل من منابر املسلمني بـل يعلـن يف                      



 

א–א٤٧  ١٤٢٥–אא ٤٧ 

مون يف احملـاكم    الصحف بأن أناساً ال حياكمون وال يرفع أمرهم إىل الشرع مثل الصحفيني وأهل اإلعالم إمنا حيـاك                
  . الطاغوتية

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا، أو يتبعونـه                 : ( قال ابن القيم رمحه اهللا    
على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا فهذه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس                     

يت أكثرهم عدلوا من عبادة اهللا إىل عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إىل اهللا وإىل الرسـول إىل التحـاكم إىل                    معها رأ 
اهـ  فهل مسعت بأنه قد أقيم حد الردة على أحٍد           ) الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغوت ومتابعته          

رى من خيرج من دين اهللا أفواجاً وأول من نبدأ ـم هـؤالء              منذ أكثر من مائة سنة ؟ مع أننا يف هذا الزمان نسمع ون            
  . الذين ما من ناقض إال ارتكبوه ، وال أساس من أسس التوحيد إال هدموه .احلكام

فأين التوحيد والعقيدة السمحة املزعومة؟     ،  وكذلك انتشار السحر والسحرة ومتكينهم من ذلك وغري ذلك من النواقض          
حـىت مقابـل    لشرع فال تستطيع حصرها لكن نذكر مثاالً لذلك ؛ كترك الصالة وهذا جتـده               وأما األعمال املخالفة ل   

 فمن أراد الصالة صلى ومن مل يرد الصالة يترك وال ينكر عليه بل إذا أنكرت وأنت لست من أهـل احلـسبة              املساجد
ه جرمية يف نظـام الطـاغوت       وحىت لو كنت من أهل احلسبة وأنت يف غري منطقتك اليت أذن لك أن تأمر فيها فإن هذ                 

تستحق عليها العقوبة والسجن، وكصروح جرمية الربا ومحايته وانتشار الزنا وبيوت البغايا وكثرا شاهدة بذلك وسلوا                
أهل احلسبة خيربونكم ماذا تفعل هذه الدولة املرتدة بالزواين والزناة وهل مسعت منذ عرفت نفسك بأن زانياً أو زانيـةً                    

 وصحابته؟ وكذا ما تـرى يف  د يف ذلك؟ أم أن هذه الدولة وشعبها أطهر من دولة سادها رسول اهللا         أقيم عليهما احل  
األسواق وخاصة األسواق اليت جبوار احلرمني وخاصة احلرم املكي فال تدري ما تقول أهي بالد احلرمني أم أـا أحـد                     

وإن نظرت إىل الدعايات وما فيها من الـدعوة إىل          ،  بأنواعه والنساء من كل جنس     التربجالبالد األوربية ؟ ملا ترى من       
السفر إىل بالد الكفر والدعاية إىل األفالم واملسرحيات ، و إن نظرت إىل تساهل الناس يف التصوير الذي لعن اهللا فيـه                      

من ينتسب  املصور وهو من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ال يتورع عنه حىت يف املساجد وانظر ذلك يف احلرمني وكذلك                    
                   للدعوة حينما يلقي حماضرة انظر إىل هذه الكامريات امللعونة كيف دخلت املساجد لتصوير ذلك وال يـستطيع أحـد

، فاحذروا يا أهل اجلهـاد مـن         وهم خيار اُألمة   نيااهدبعض  يف التصوير إىل    والتوسع  حىت وصل التساهل    إنكارها،  
 باألمس حمرمة صارت يف بيوت كثٍري من القضاة والعلماء           اليت كانت  شو وأصبحت هذه القنوات كالتلفاز والدش     ،ذلك

  .بل حىت بعض أهل احلسبة وأئمة املساجد يسهرون عليها، فإىل اهللا نشكو غربة اإلسالم
وأما األقوال فهو البحر الذي ال ساحل له من االستهزاء بالدين ومسبة اهللا ورسوله وكذا مسبة ااهدين، فقد وصـل                    

ىل أن يسب ااهدون على املنابر ويدعى عليهم ، بل ذهب احلياء حىت آل األمر من الشؤون اإلسالمية بـاألمر                    األمر إ 
بوجوب القنوت على ااهدين يف املساجد ، ومبنع القنوت على اليهود والنصارى واملشركني ، هذا شيٌء مما حيدث يف                   

يقة أا أمور ال حتصى فهل هناك غربة فوق هذه الغربة؟ قال ابن             هذا الزمان ذكرنا ذلك ضرب مثاٍل فقط وإال ففي احلق         
اعلم أي أخي أن املوت اليوم كرامة لكل مسلم لقي اهللا على السنة فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، فإىل                    : ( املبارك رمحه اهللا    



 

א–א٤٨  ١٤٢٥–אא ٤٨ 

ا حل ذه األمة من ذهـاب       وإىل اهللا نشكو عظيم م    ، وقلة األعوان وظهور البدع   ، اهللا نشكو وحشتنا وذهاب اإلخوان    
  .اهـ ) العلماء أهل السنة وظهور البدع

واعلم أخي املسلم وخاصة أنت أيها ااهد بأن املصلحة كل املصلحة باتباع السنة وإن رفضك الناس قال رافـع بـن                     
وانظر أخي  . سلمرواه م )) وطاعة اهللا وطاعة رسوله أنفع لنا     ،  عن أمر كان لنا نافعاً     انا رسول اهللا     : ((خديج  

لست تاركاً شيئاً   : ( خوف صديق هذه األمة أن يترك شيئاً مما كان عليه رسول اهللا فيزيغ قلبه قال أبو بكر الصديق                   
بـل انظـر    . رواه البخاري ) فأين أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ          ،  يعمل به إال عملت به     كان رسول اهللا    

 خامتاً   أنه رأى يف يد رسول اهللا         جاء يف الصحيحني عن أنس بن مالك           لعظم استجابة الصحابة لرسول اهللا    
 خامتـه، فطـرح النـاس       من ورق يوماً واحداً مث إن الناس اصطنعوا اخلواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول اهللا                

 يف  اهللا   حينما صلى رسـول      وحديث أيب سعيد اخلدري     . خواتيمهم ، ويف الباب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما         
مل :" قـال   نعليه فخلعوا نعاهلم وهم يف الصالة فلما انصرف رسول اهللا            نعليه فصلوا يف نعاهلم فخلع رسول اهللا        

رواه " إن جربيل أخربين بأن فيهما قـذراً        : خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول اهللا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال           
  . والصواب الوصلأبو داود واختلف يف إرساله ووصله

وانظر إىل تغليظ هؤالء الصحابة فيمن خالف السنة وهذا باب واسع نذكر من ذلك دليلني ، جاء عند أمحد ومسلم عن                   
فإنـا  : فقال ابن لعبد اهللا بن عمـر      ، ال مينعن رجل أهله أن يأتوا املساجد      :"  قال ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب        

وهذا لفظ أمحـد    " فما كلمه عبد اهللا حىت مات     : قال!  وتقول هذا ؟    عن رسول اهللا     أحدثك: قال عبد اهللا  !! مننعهن
أو كان يكره   ،  ى عن اخلذف   فإن رسول اهللا    ، ال ختذف : أنه رأى رجالً خيذف؟ فقال له     ، وعن عبد اهللا بن مغفل    

، مث رآه بعد ذلك خيذف    " عنيولكنها قد تكسر السن، وتفقع ال     ، إنه ال يصاد به صيد وال ينكأ به عدو        :" وقال. اخلذف
  .  أنه ى عن اخلذف أو كره اخلذف، وأنت ختذف؟ ال أكلمك كذا وكذا أحدثك عن رسول اهللا : فقال له

وسأل رجلٌ مالكاً رمحه اهللا من أيـن   . ال قول ألحٍد عند سنة سنها رسول اهللا : وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا   
 فَلْيحـذَِر   : أحرمت من املسجد النبوي فقال مالك رمحـه اهللا        :  احلليفة، قال الرجل   من ذي : حيرم أهل املدينة؟ فقال   

          أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي الَِّذين  .      أمجع العلماء على أن من     : قال الشافعي رمحه اهللا
عجبت لقوم عرفوا : قال أمحد رمحه اهللا   . ال جيوز له أن يتركها لقول كائٍن من كان         استبانت له سنةٌ عن رسول اهللا       

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يـِصيبهم   : اإلسناد وصحته، يذهبون إىل رأي سفيان، واهللا يقول     
 أَِليم ذَابع     بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك                  أتدري ما الفتنة فهذه حال  . ؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد

الـشرط  ( واضحاً جلياً من هؤالء       ، وواقع زماننا كيف ترى شرك الطاعة       صحابة رسول اهللا وسلف األمة مع سنته        
لطواغيت تشريعاً ال يتجاوز، بل جعلوه      هلؤالء الطواغيت حيث جعلوا النظام وغريه من أوامر ا        ) املباحث وغريهم كثري    و

النظام فوق  : بل يقول بعضهم    . أنا عبد مأمور    : بأن هذا خمالف للشرع قال      : ديناً يدان به والعياذ باهللا، مث إذا قلت له        
أن بل وصل األمر إىل     . بل فوق اجلميع رب العاملني الذي أرسل إليك الرسول لتأمتر بأمره وتنتهي عن يه               ... اجلميع  
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  ذروةذروة
  ســـــــــنامســـــــــنام
  اإلســـــــالماإلســـــــالم

 بأن  أحدبعض أهل العلم يترك النص لقول احلاكم، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن العامل إذا ترك حكم اهللا لقول                     
هو حرام، لكـن  : بل بعض منهم ملا سئل عن التأمني قال      . ٣٥ذلك كفر وردة عن اإلسالم انظر ذلك يف الفتاوى ج           

  . ذاً باهللا من هذا الشرك مبا أن احلاكم أمر به فيكون ذلك واجباً ،، عيا
 اختذوا أحبارهم   : شرك الطاعة، والدليل قوله تعاىل    : النوع الثالث   :  طيب اهللا ثراه     بقال الشيخ حممد بن عبد الوها     

 ورهبام أرباباً من دون اهللا واملسيح بن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يـشركون                       
 لعدي بن حامت    ا الذي ال إشكال فيه طاعة العلماء والعباد يف املعصية، ال دعاؤهم إياهم، كما فسرها النيب                 وتفسريه

ـ          : ملا سأله، فقال     وجاء عن حذيفة وابن عباس عند هـذه        . لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادم طاعتهم يف املعصية ا ه
  .إم اتبعوهم فيما أحلوا وحرموا: اآلية قاال 
بل يعلن بعض أهل العلم صراحةً      .  وراءهم ظهرياً     اليوم استنصحوا العلماء وتركوا كتاب اهللا وسنة رسوله          وهكذا

 فـإن   :بأن الرجوع عند التنازع إىل العلماء ، وأيضاً ليس لكل العلماء إمنا علماء اململكة زعموا، فأين قوله تعـاىل                    
 إا أمور جتعل احلليم حـريان والعاقـل         منون باهللا واليوم اآلخر     تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤ         

مبرتلة السكران، فنسأل اهللا الوفاة على اإلسالم والسنة وأن يرزقنا موتةً يف سبيله يرفعنا ا عنده يف أعلـى الـدرجات                     
   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين

  
  قال 

  

  ::عبد اهللا عزام رمحه اهللاعبد اهللا عزام رمحه اهللالشيخ الشيخ قال قال 
 فال ينتهي ،منا اجلهاد رحلة العمر املرافقة للحياةإ) اا  قاصدا وال سفرا قريبعرض(ن اجلهاد ليس إ

منا  أو لبنان إفلسطني أو فغانستان أ وليس اجلهاد لتحرير ،اجلهاد مادامت العروق تنبض بالدماء
ا على محل وقادر، األرض مادام يدب فوق اإلنسانزمة لعنق اجلهاد فريضة دائمة وعبادة ال

يسقطان عنه حبال حيثما حل   اللإلنسانفرضان الزمان   الصالة والصيامأنوكما . السالح
 إال يف حاالت الضرورة كاملرض والكرب اإلنسانتسقط عن   صار فكذلك اجلهاد عبادة الوأينما
 ]ملة جهاد الدفعيعين ذه اجل[.املقعد عن احلركة وغريها

 كلها ومدارها الزمان كله األرضمنا مداها إجل قطعة أرض وليست معركته معركة قوم أ جهاد املسلم ليس من إن
 .اإلنسان جنس إنقاذوهدفها 

  :االصفقة بني العبد وربه متت على هذ و،ن الغرض األمسى للجهاد هو الثوابإ
 ﴾ن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلونأب وأمواهلم اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم ﴿إن

  
  



 

א–א٥٠  ١٤٢٥–אא ٥٠ 

  
  
  
  
  
  
  

      

  !!!!ال أريد األسر ال أريد األسر 
ذاقه الكرمي بن الكرِمي بِن الكرِمي بِن الكرِمي يوسف الصديق عليه السالم، ولبث يف السجِن بضع سنني، وتوعـد بـه                     

  ...فرعونُ موسى، وكادت به قريش رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لن أُجاهد ألنـين    :  األسر ونستعيذُ باهللا منه، ولكن االحنراف اخلطر يف هذه النقطة ؛ هو احنراف من يقول                 كلُّنا نكره 

واهللا عز وجل الذي فرض اجلهاد على ما فيه من األمل والقرح واملشقة يعلم أنَّ من القـرح يف اجلهـاد                     ! أخشى األسر 
  .ديناألسر، ولكن األسر ليس بعذٍر للمتقاعسني والقاع

لقد بعتم أنفـسكم هللا     ": نفسك ليست مملوكةً لك ، بل كما يقول الشيخ عمر بن عبد الرمحن فك اهللا أسره               
، وما علـيكم إال      ، وهو سبحانه صاحب احلق يف أن يضع السلعة اليت اشتراها حيث شاء             ورضيتم باجلنة مثناً هلا   

،  ، وإن شاء رزقكم الـشهادة      بتالكم بالسجن ، فإن شاء ا    ؛ ألنـها بالبيع خرجت عن ملككم      التسليم والرضا 
  .هـا "وليس لكم أن تشترطوا فتقولوا نريد شهادة وال نريد سجناً

لو أنَّ ااهدين يف كل مكان اعتزلوا اجلهاد وميادينه وجبهاِته خوفًا من األسر، ومل يكن للمسلمني شوكةٌ وال حدٌّ وال                    
ني احتالل بالد املسلمني شيء البتة بعد أن حيتلوا أفغانستان ويتجاوزوها إىل            قوةٌ ترهب األعداء، ملا كان بني الروس وب       

منابع النفط، ولو قعد كل ااهدين ذه الذريعة ملا تأخرت أمريكا يف احتالل بالد املسلمني مجيعها، وملا تأخر اليهود                   
  .يف االنتشار ما بني الفرات والنيل وإقامة دولتهم املزعومة يف تلك املنطقة

ألن املدرب واملتـدرب، وصـانع      : ملاذا؟ ألن اجلميع سيقعد يف بيته خوفًا من األسر، وألن اجلهاد سيقف وقوفًا تاما             
  .مجيعهم خيشون األسر كما خيشاه هذا القاعد: السالح واملهرب، واملُقاتل املناضل

 مغاراٍت أَو مدخالً لَولَّوا ِإلَيِه وهم يجمحونَ       أَو لْجأًلَو يِجدونَ م  : وهذا العذر من سنة املنافقني الذين ذكر اهللا عنهم        
  .فرارا من حكم اهللا عز وجل ومما يف اجلهاد من أسر وجراحة وقتل

قُولُ وِمنهم من ي   : أما الذي يعتذر باخلوف من أن يؤسر مث يفنت يف دينه، فال فرق بينه وبني املنافق الذي قال اهللا عنه                   
ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِإنَّ جقَطُوا وِة سني أَال ِفي الِْفتفِْتنال تائْذَنْ ِلي و   

 وسينجي اهللا إخواننا األسرى،     -بإذن اهللا عز وجل   -وأبشروا فالنصر قادم، والفتح قريب، والفرج قاب قوسني أو أدىن           
  :  شاء اهللا، ولكل أزمٍة فرج، ولكل مكروٍب نفَس، ولكل ضائقة متسع ومين عليهم باخلروج ساملني غامنني إن
  ذرًعا وعند اهللا منها املخرُج  يُق ا الفىتــولرب نازلٍة يض

  فُرجت وكنُت أظنها ال ُتفرُج  ضاقت فلما استحكمت حلقاُتها
 .واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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�Y�� 
�z��w�]	 s3â�w�s,w�w:Ý�w
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 � !8G.� \K~a �D4$ <S�� �2��� ��D4�, E� %� Im � :E�8GO �, .. �, �8-��� E�8GO .. ���e�8(
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 � /���� �Sa Â( /�2-, E� %� »
\��:`�� A %� ���2-, Em'Õ.

6>( A ��1 B>�� P�L <S�� �&� \��'� B( E�L %� �¨$ <����� ���
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0 ��� =�'=&, - f� 0 CG��B �� <=��VU )4� pq�- �>DOU�� CG��B, 0 CG�8+ - f�'=& =**/, -

$�4&, �"�R& 0 ��� - <�>�, <��¤ )z' F n���U .��R� b� f&��� |G ��' :��+��R4# �����' �*R  �*#, 
<=R#�6# Cµ �+��7 <%, <,"=8�U Cµ C¶% n� �U~$�4& ���, :�=�#=# ,��2' ?�(# C>�&�� =#, 
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 ]°s�]mv�� w�]��w�w� z��
�̂w� ª�]�w� â/¿>]� �w�v�w�wb wQ]�ÝSÝLw


ÝE
�̂w-v=w, �w(w
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 s3âs~ ̂wV á6w�w wJ s3¿>s w s�wV E]O�N��V I�D
 :�]/saÝ� sB]( v�
�̂Ý=ÝL wB,]Sg�� �9w8w, �_(
_$ B�( *�s�wG sB�( 3¿>s�Ý�w� ÝI_hw�,̂ EÝ� w�]L]�s̀ �̂v�� ÝKw
 ]#�w-]>v��]3�]yw�v�� ]/sCÝ=v�� 
¿R �̂����w
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 á6ew�s-]1 ÝE
 ���]� �̂ã�¿L B̂,���� ÝE8¿>w,w
�Ã8e"���
 � ��>( B( ����1 %� B:, B(
 i"�� °n'
 � 3�:b 3�²( 6,
�Gc� !��&� A
 �

%� I8�$ �S:1� B�8( /L A 3��-D #8b
 �� }m��8V��8e�� �' %� 3W$m1 !�,h5� �' %� �:� �J }�( �( 
B,�����
 !�=>�� .� ��D
 �21����
 !�Fl� .�>' 8'� 6(c� ¥Sa �,�	 �S>a
	9�L z6��( B,��� I�( �D
 � N8V �� 

Be� B,�V���� ���-2' 3W�$ 8a
 B,��� B� 9�� B( 9$
 � 30����� P��
 ���82�� ��81 � �' N��V %� �-� 1 /=Z�, E�
 ���� B� X9�
 � ��:b B� �&� �' � !9��� /a� /V�D �����1 ���.� B,�eV��� e�� !9��� ?� ' z��0�D ��¨ �( I8

 ¦��� I82' zKK�-���":¥8�-D�1 ��,9 I�' B( "!9�e�� /a� \�(9 %� I8�$ /J� �S>a
 ���� B'� B� <$����� ¥�
$
 ��82'"É�� X�Jq' KO %� I8�$ ��
 %� KO ��O K E� �:`, 3� ( Á�(� �9 /U K:h�� �� ��
 � °=���' °=��� ��

 6���Z�� @$�=�� ��,�� �$�-��
 �"E�e� � B� B� �� /a� «�G�
 98� ( B'� ½,�J B( 3� (
 <$����� ¥�
$	

I�D :%� I8�$ P���I82, ":É�� X�Jq' KO 3� ( Á�(� �9 /U K:� E�"JO ��' ì4 
� � ���O ��' �=L
 °=� iF' °=� /-D 
� "�aiW
 6`0�� B� #���� A
.

L
 �e:,� Q��� �Z�1 3� 6j�W.� }�-�� 3:�( !\����
 3��-D
 3ai=>V
 \�CF���
 !
����� �a�|� �:,� }�:j� ���
 z���e� 3��-D E8>,
 }�n� �� Q�� r¤
 }�b$��� Q� �1�V �>� B�8( /L A 3:��-V
 $�=>�� \K~� !�a�|� 3� ��



٣٧������ ��� ����–����� ������ �������� –������ s�

�8� �� I�j P¤ 6�5� Ec $���� B( ��>=� .EO
��� �a��¢ z6V8( Q� %� \�=l	�
 !9�:`�� Q� %�
 z�n��:1 �8�-D
 6-�( ��8a�
 $���� B( !�Z���
 6�5� NO �,�� »��� %�
 �a
 � �`���.E8>-� �'�( iW z��2( z�� -� z��'�	 3:-�V�D EO

 N��V I�D ������ �a %� 6��L :�,]�s,Ým]' �̂���� 3̂:̂s'âSw�,̂ s3â8¿�]V�ÝD w�]�](s~�( *�s8ÝD w$
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يف الذكرى الثالثة لغزوة احلادي عشر من سبتمرب أطـل علينـا            
الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا يف خطاب جديـد لـه ليـذكر             

هللا وأن نصره قادم ، وليقول هلم إن هزمية أمريكـا           املؤمنني بوعد ا  
يف العراق وأفغانستان أصبحت بإذن اهللا مسألة وقـت ، وأـم            

إن استمروا نزفوا حىت املوت وإن انـسحبوا        " أصبحوا بني نارين    
  " . خسروا كل شي 

وعلى بداية احلملة   مرت ثالث سنوات على هذه الغزوة املباركة        

   ؟فماذا خسرت أمريكا وماذا رحبت لمني الصليبية على بالد املس

أمريكا وضعت إحـدى قـدميها يف       أن  بنظرة عابرة ترى كيف     
مستنقع أفغانستان واألخرى يف مستنقع العراق و أنه كلما مر يوم           

 ، وأما اقتصادها فمـازال نزيفـه مـستمراً           غرقاًفيهما  ازدادت  
أن ومازالت أنابيب النفط اليت كانت تطمع وعرب حروب خاطفة          

 عـرب أفغانـستان      االقتصاد األمريكي املنهار   تضخ الدم يف عروق   
  .والعراق مازالت متوقفة جراء عمليات ااهدين 

وأما ااهدون فقد مكنهم اهللا من امتـصاص الـضربات األوىل           
 للعدو ، والثبات يف أزمان احملن واالبتالء الذي هو سنة اهللا اليت ال            

هم ومنحهم  ئنهم من رقاب أعدا   حىت من اهللا عليهم ومك    ،  تتبدل  
  .  ا أكتافهم فريقاً يقتلون ويأسرون فريقً

  شعب اجلزيرة ومراحل
  التدجني

  البدرياإلله  عبد: بقلم 
  

 
  

  تسمية الكفر األصغر بالكفر
  العملي 

  

  فرحان الرويلي : الشيخ 
  

  
  

  النصر ليس بالغلبة
  العسكرية

  

  يوسف العييري: بقلم الشيخ 
  

 
  

  البيان الصائب يف شرح حديث
  الرباء بن عازب

  

  عبد اهللا المذحجي: بقلم 
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  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد
فهاهو العام األول من عمر هذه الة املباركة ميضي مبا فيه من جهاٍد يف سبيل اهللا ، وبياٍن للحق ودعوٍة إليه ، وفـضح                        

 انقضاء هذا العام من ميضي من اإلخوة ااهدين الـذين حنـسب أن اهللا               ألعداء اهللا وتوضيح حلقيقتهم ، وميضي قبل      
  .اختارهم للرفيق األعلى

وميضي هذا العام مبا فيه من جهاد ااهدين ، وقعود القاعدين ، وحتريض احملرضني ، وختذيل املخذّلني ، فكم فيه مـن                      
ميضي مبا فيه من الذين آووا ونصروا إخوام ااهدين ،          بائٍع نفسه هللا ، وآخر جبن ونكل عن هذه الصفقة الراحبة ، و            

  .فشاركوهم بإذن اهللا يف ثواب العمليات املباركة
وميضي هذا العام من اجلهاد العسكري املوفّق ، واجلهاد اإلعالمي املبارك ، يسري أحدمها حبذاء اآلخر ، ويساند أحدمها                   

  .ي لبالد املسلمنياآلخر ملواجهة الغزو الصلييب الفكري والعسكر
وإن كان من كلمة بعد مرور عاٍم على الة فإنها كلمة شكٍر لكل من شارك يف هذه الة ويف نشرها وإيـصاهلا إىل                       
الناس ، سواء بطباعتها وتوزيعها على من حوله ، أو بطبعها بكميات كبرية وتوزيعها يف املساجد واألماكن العامة ، أو                    

رنت يف ميادينها املختلفة ، أو برفعها على مواقع جديدة وتسهيل ترتيلها واحلـصول عليهـا ، أو   بنشرها يف شبكة اإلنت 
حبث الناس على قراءا وإرشادهم إليها واقتباس املقاالت منها والداللة عليها ، نسأل اهللا أن يكتب ثواب كل من قـام                  

  .د بالنفس واملال واللسانبشيء من هذه اجلهود ، وأن يوفقه للقيام مبا أوجب عليه من اجلها
ونسأل اهللا جلَّت قدرته أن يكتب ثواب كل من عمل على حترير هذه الة ودعمها باملقاالت النافعة املتنوعـة الـيت                     
شاهدمتوها على صفحات األعداد األربعة والعشرين السابقة ، أو على تصميم أغلفتها وجتهيز مواقعها وترتيلـها علـى           

لفنية واإلعالمية من ااهدين يف جزيرة العرب ، واملتعاونني معهم من املتخصـصني يف هـذه                الشبكة ، من الطواقم ا    
  .ااالت

–وإن كان من كلمٍة خاصٍة فإنها دعوة صادقة أليب هاجر تقبله اهللا يف الشهداء الذي وجه بإصدار هذه الة املباركة                     
حىت يوم استشهاده، وللشيخني ااهـدين أيب سـعٍد معجـب            وكتب افتتاحيتها    -جعل اهللا ذلك يف موازين حسناته     

الدوسري، وأيب سعٍد عيسى العوشن تقبلهما اهللا يف الشهداء، الذين بذال من أوقاما وجهودمها يف هذه الـة مـا ال                     
        ا للحقا للمنهاج وبيانلة توضيحبذٍل يف الكتابة يف ا الذي بذال دماءمهـا  يضيع عند اهللا ، وكان هلما لسانُ صدٍق ويد 

 ممـن يقولـون وال      -حنسبهما واهللا حسيبهما  –يف سبيله وأرخصا نفسيهما ليعذرا أمام اهللا يف الدعوة إليه ، ومل يكونا              
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يفعلون ، فنسأل اهللا هلم ولكل من شاركهم من كوادر اإلعالم اجلهادي يف جزيرة العـرب أن يبـارك يف أعمـاهلم                      
م ويتقبعظم ثوااه املسلموجهودهم ويالشهادة يف سبيل اهللا: ل شهداءهم وحيفظ باقيهم وخيتم للجميع بأعظم ما يتمن.  

وحنمد اهللا كثريا على ما يسر من إصدار هذه الة واستمرار أعداِدها ودعمها باملقاالت املتنوعة النافعة ، وعلى ما كتب         
 اجلزيرة ، وعند غريهم من إخواننا املـسلمني يف أقطـار            هلا من االنتشار والقبول يف صفوف إخواننا املسلمني من أهل         

متفرقة ، حىت وزعت الة يف أماكن كثرية يف أكثر من بلد حبمد اهللا ، ومل يبق من الناس من مل يسمع ا إال القليـل                          
  .النادر

ة قد أدى ما عليه ، وأبرأ فنحسب أنَّ من استشهد من ااهدين يف جزيرة العرب ومن اإلعالميني يف هذه احلركة املبارك       
ذمته أمام اهللا ، بعد أن كُشفت حقيقة االحتالل الصلييب لبالد احلرمني ، وعريت حقيقة العمالء الذين ما وجـدوا وال                     
جيشوا اجليوش وال مجعوا احلشود إالَّ حلماية الصليب وأهله واحملافظة على استقرار األمـريكيني وحريتـهم يف قتـال                   

  .من بالد خامت النبيني صلوات اهللا وسالمه عليهاملسلمني 
هذا وحنمد اهللا أوالً وآخرا على ما يسر لنا من خدمة دينه ذه الة وهذا اجلهاد املبارك، ونسأله جلَّت وقدرته أن جيعل        

الـيت تـسري يف الظلمـات       أعمالنا خالصةً لوجهه متقبلةً عنده، وأن جيعل دماءنا وأرواحنا وقودا ينار به الطريق ألمتنا               
                      رنا فيه من البالغ ومن اجلهاِد، وأن يعلي راية هذا الـدين ويعـزوتسيطر عليها الفنت والشبهات، وأن يغفر لنا ما قص
  .اإلسالم واملسلمني ، وأن يذلَّ الشرك واملشركني ويدمر أعداء الدين من املرتدين والصليبيني وسائر الكفرة وامللحدين
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  : احلمد هللا وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، أما بعد 
 من مواليـد     ستيوارت دأدمون بالترصد للعلج الربيطاين     - رمحه اهللا    –فقد قامت سرية الشهيد ناصر بن راشد الراشد         

ماركوين ، إحدى الشركات الصليبية االستعمارية اليت تقدم خدماا          اتصاالت يف شركة     ندسمهم  ويعمل    1954عام  
    .للحرس الوطين

وعند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم األربعاء غرة شعبان ، وبعد متابعة دقيقة رأى ااهدون مناسـبة                  
ل من اهللا متكن ااهدون من ذلك ليكون رسـالة          قتله عند أحد األسواق اليت كان يرتادها شرقي مدينة الرياض وبفض          

حية إىل الصليبيني وأذنام من الطواغيت بأن ااهدين ماضون على ما عاهدوا اهللا عليه من السري على طريق اجلهاد ،                    
 وعلى االنتقام للمسلمني املستضعفني يف كل مكان ، وعلى دحر قوات الصليب ، وحترير أرض املسلمني ، وإقامة شرع                  

اهللا وتنفيذ أوامره ، وتطهري جزيرة العرب من املشركني ، وأم لن يسرحوا وميرحوا فيها آمنني ، وقد أخافوا إخواننا يف                     
  .العراق وأفغانستان وفلسطني

 وأما حكومة آل سلول فما زالت متماديةً يف غيها ، مستمرةً يف طغياا ، معلنةً احلرب علـى ااهـدين ،                     
يِريدونَ أَن يطِْفـؤواْ     ني وتدامهها وتك عوراا من أجل محاية أسيادها من الصليبيني وإرضائهم            حتاصر بيوت املسلم  

   . نور اللِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللّه ِإالَّ أَن يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ
 من جهـاد     وقوموا مبا أمركم اهللا به ورسوله        أن اتقوا اهللا  ورسالة نوجهها إىل املسلمني يف جزيرة العرب        

الكفرة واملشركني ، وال يثنينكم عن ذلك ختذيل املخذلني وفتاوى العلماء املضلني ، وسريوا على ما سار عليه فرسانكم                   
 يف شرق الرياض واحمليا وينبع واخلرب وبقية إخوانكم الذين يذودون بنحورهم دون حنوركم ، ويضحون بأنفسهم نصرةً                

  .لدينكم 
فأعداؤكم من اليهود والنصارى قد أعلنوها حربا صليبية على اإلسالم واملسلمني ، وبذلوا هلذه احلرب أنفسهم             

  !وأمواهلم ، فماذا بذلتم أنتم يف سبيل نصرة دينكم ؟
           ِبقَاِتلُونَ ِفي سواْ يكَفَر الَِّذينِبيِل اللِّه وقَاِتلُونَ ِفي سواْ ينآم الَِّذين       دطَاِن ِإنَّ كَيياء الشِلييِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَو

   الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً
  

  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

א
 صوت ااهدين يف جزيرة العرب

   مهندس بريطاينمقتل :املوضوع
 هـ2/8/1425:التأريخ 
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يف بيان  " بندر بن سلطان  " واشنطن   لدى" السعودية"قدم سفري    •

له مبناسبة مرور الذكرى الثالثة على هجمات احلادي عشر من          
وقال إن   غزوة املباركة حلارة إىل أسر ضحايا ال    تعازيه ا ،  سبتمرب  

  ألمل العنف الذي أحلقتـه اهلجمـات       بالده أحست بأمل مماثل   
  .بالواليات املتحدة 

خواننا وتنتهك أعراضهم يف العراق وفلسطني وأفغانستان وغريها من بـالد           هذا يف الوقت الذي ينحر فيه إ      
 . وأعوام اليهود املسلمني على أيدي هؤالء األجناس من األمريكان 

اليوم الذي ميحى فيـه      لن نوقف جهودنا القتالع اإلرهاب أينما وجد وسنرى قريباً          " وقال السفري متحدياً    
 متناسياً تصريح سيده بوش قبل أيام بأن أمريكا ال ميكنـها القـضاء علـى         "اإلرهاب والتطرف من العامل     

لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى     ، وصدق اهللا    " ة السعودية   احلكوم" اإلرهاب ، فكيف مبجموعٍة من عبيدها تسمى        
   . وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونَ

حكمت حمكمة سعودية على الشيخ سعيد بن زعري فك اهللا أسره بالسجن مخس سنوات، وقد صدر ذلـك    •
للملمة القضية وستر سوأته، بعد أن وقعت احلكومة العميلة         عجلة من يسارع    ) املستعجلة(احلكم يف احملكمة    

يف حرج شديد ملا سجنت الشيخ مثاين سنواٍت دون مة وال حماكمة ، فسارعت هذه املرة إىل عقد حمكمة                   
صورية بأحكام مسبقٍة ، وكفر الطواغيت وظلمهم ليس مما يزول بإحراٍج أمام أوليائهم مـن الكفـار أو                  

 وانتقادهم ، بل ال يزول إال بإزالتهم عن األرض وحتكيم شرع اهللا عز وجل فيهـا ،              خبوف من كالم الناس   
 .وهلذا مل يأمرنا اهللا سبحانه يف حق املرتدين إال بالقتال حىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين كله هللا

 يستند إليها ااهدون    هذا وقد سجن الشيخ إثر كلمٍة تكلم ا يف قناة اجلزيرة بين فيها احلق يف املسائل اليت                
 من مسـاع احلـق،      يف تفجري امعات، واستدل ببعض األدلة على ضيق املقام، فضاقت صدور آل سعود            

وشرقوا بالدليل حيث فرضوا على الناس حصارا من الرعب والترهيب منع كثريا من أهل العلم من توضيح                 
 . احلق وبيانه للناس

قتلى واجلرحى من الصليبيني واملرتدين يف ساحات املعـارك الـدائرة يف            تواصلت العمليات املباركة خملفة ال     •
وكالة األنباء اإلسالمية األفغانية عن املتحدث باسـم        كان من أبرزها ما أعلنت عنه       .. أفغانستان والعراق   

 أمريكية يف منطقة أروزجـان    اهدين متكنوا من إسقاط طائرة      الذي أفاد بأن ا   " يلطف اهللا حكيم  "طالبان  
  .  جندياً أمريكياً كانوا على متنها 18بأفغانستان مما نتج عنه مقتل 
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اليت ال تقهر ، ولكـن      " قوة أمريكا "خرى فوق عامرية الفلوجة حمطمةً      ويف العراق حتطمت طائرة أمريكية أ     
 كعادة األمريكان يف الكذب والدجل وحبسب بيان اجليش األمريكي احملتل فإنه قد مت إنقاذ طاقم الطـائرة                

  . األربعة ، وأن التحقيق مازال جارياً ملعرفة أسباب احلادث الذي مل خيلف أي خسائر بشرية 
نـصره اهللا عـن تفاصـيل       " أيب مصعب الزرقاوي  "كما أعلن ااهدون يف مجاعة التوحيد واجلهاد بقيادة         

ريخ ، مـن بينـها      العمليات اليت وقعت يف األيام املاضية واليت كان من ضمنها قصف مخسني هدفاً بالصوا             
، هذا السجن الذي شرقت أخباره وغربت حاملةً صور حرائر املسلمني وهـن             " أيب غريب "رس سجن   ح

، نسأل  عرايا حتت أقدام خنازير أمريكا ينتهكون أعراضهن وميتهنون كرامتهن ، وال حول وال قوة إال باهللا                 
وقت الذي تتناوش ألـسنة علمـاء الـسوء         اهللا أن حيفظهم محاةً للديار وذادةً عن أعراض املسلمني، يف ال          

  .والصحفيني العمالء أعراضهم بكل نقيصة
عـن  وأعلنوا أيضاً   على املقرات واألرتال األمريكية ،      كما نفذ ااهدون تسع عمليات استشهادية موزعةً        

  . إسقاط طائرة جتسس أمريكية فوق الفلوجة 
لقوافل األمريكية ، ومقر احلكومة العراقية العميلـة      كما قام ااهدون بعدة عمليات استهدفت الدوريات وا       

  . وبعض سفارات الدول احلليفة هلما ، فاحلمد هللا أوالً وآخراً 
" هـي    دول   د هلا األربعاء املاضي ضمن مثاين     أدرجت اخلارجية األمريكية احلكومة السعودية يف تقرير جدي        •

قلقًـا  (وصفتها بأنها تـثري     " يا وإيران والسعودية    رتريأالصني وكوريا الشمالية وفيتنام وبورما والسودان و      
ال وجود حلرية العقيدة يف اململكة      : "، وذلك بسبب انعدام احلرية الدينية كما يسموا، وقال التقرير         )خاصا

يف ذلك الصليب وشجرة عيد امليالد، حمظورة يف اململكة           مبا -العربية السعودية وإن املسيحية وكل رموزها     
، يف حماولٍة منهم إلجبار احلكومة السعودية على التخلِّي "خبالف املساجد األخرىب أماكن العبادة  جانإىل

عن عمالِة السر وإعالن العمالة والكفر، ومن ضمن األمور اليت تنتقدها اخلارجية األمريكية على احلكومـة                
من املظاهر اليت تتمسح ا احلكومة      والبقية الباقية   ) اليهود والنصارى (السعودية وجود خطباء يتحدثون عن      

 .السعودية لتدعي اإلسالم
فيما مل يفت رئيس مكتب الشئون الدينية باخلارجية األمريكية أن يثين على خطوة تعديل املناهج وحـذف                 

  .بعض العبارات اليت ال ترضي اليهود والنصارى منها
لس الوزراء السعودي قراراً جديداً يقضي مبعاقبة       استمراراً لسياسة القمع والتهديد وتكميم األفواه أصدر جم        •

كل من يقوم مبناهضة سياسات الدولة ، بشكل مباشر أو غري مباشر عرب إعداد أي بيـان أو مـذكرة أو                     
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الداخلية أو   االتصاالتأو   عرب املشاركة يف وسائل اإلعالم       خطاب بشكل مجاعي أو التوقيع على ذلك ، أو        
  . اخلارجية أو حنو ذلك

اليت يلوح ا ابن سعود بني احلني واآلخر مهدداً ومتوعداً ، وهـذا        " اليد احلديدية   " القرار يذكرنا بـ    هذا  
مل تعـد   "  السيف األملـح    " يعين أنه مل يع بعد أن األمة قد شبت عن الطوق ، وأن سياسة أبيهم اهلالك                 

القـرار تأكيـدا    ، ويعد   ن احلرمات   ختيف أبناءها الذين يضحون بالغايل والنفيس ذباً عن الدين ودفاعاً ع          
  .ما أريكم إال ما أرى:  املسرية الفرعونية السلوليةالستمرار

 إخواننا ااهدون يف مجاعة التوحيد واجلهاد نصرهم اهللا عن خطف رهينتني أمريكيني وثالث بريطاين               نأعل •
ت يف سجن أيب غريب وغريه من       يف العراق، وطالبت اجلماعة يف تسجيل مرئي باإلفراج عن أخواتنا األسريا          

  .سجون االحتالل
وقد عرف عن مجاعة التوحيد واجلهاد اجلدية يف التعامل مع األسرى، والسرعة يف حسم املوقـف وتنفيـذ                  

كما يقول الشاعر، وقضية األسريات من بنات املسلمني من أعظم          ) الصدق ينيب عنك ال الوعيد    (التهديد و 
وحيرك اهلمم العلية، ومن مل يتحرك إلقامة التوحيد وحمو الشرك، ومل يقم للـدفاع              ما يستثري النفوس األبية،     

  .عن أعراض املسلمات بعد ما شاهد العامل ما حدث يف أيب غريب فلن حيركه شيء دون املوت
وقد خرج ااهدون يف أقطار األرض للدفاع عن التوحيد وعن األسرى واملظلومني واملستـضعفني مـن                

ل والنساء والولدان، فليس إعالن هذا املطلب بغريب، وال هو إحداثًا لقضية جديدة، وإنما هو سعي                الرجا
  . لدفع الصائل عن أخواتنا املسلمات، وأول مراحل رد االعتبار هلن وهلوية أمتنا اإلسالمية املضيعة

  

  

א    מא
  

احلوار مع األقلية الشيعية وتنقيح الكتب املدرسية  إن الرياض حققت بعض التقدم يف جمال"  السفري جون هانفوردقال 
 السعودية املنادية بالتسامح والتحديث التصرحيات بعض إىلوأشار هانفور  ." أن هذا ال يكفي املناهضة للديانات األخرى، إال

  . ديينء العددا من الكتب قد خضعت للتعديل حبيث مت حذف العبارات اليت تشعل العدا كما أكد بأن
                                             .ةاضي املاألعوام جيابية يفلى القائمة برغم بعض التوجهات اإلإن السعودية أدرجت ع : يضاأوقال 

 ] مؤمتر صحفي بواشنطن  يفاألمريكيةاخلارجية  السفري جون هانفورد رئيس مكتب الشؤون الدينية بوزارة [                   
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  ))  88  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 

א א   א
  

  يفرحان بن مشهور الرويل: الشيخ  كتبه
  

  : أما بعداحلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، 
فإنَّ الكفر قسمان، عملي واعتقادي، وكلُّ قسٍم من هذين القسمني يكون كفرا أكرب ويكون كفرا أصغر، فالـسجود                  

 األكرب، واعتقاد شريٍك هللا يف اخللق والرزق من اإلحياء          العمليلألصنام ووطء املصحف باألقدام وحنو ذلك من الكفر         
  .ي األكربواإلماتة هو من الكفر االعتقاد

  

جعل الكفر العملي امسا للكفر     : ومن األخطاء الشائعة اليت تتابع عليها كثري من الناس، بل من الناس من مل يسمع غريها               
  .األصغر، وجعل الكفر االعتقادي مرادفًا للكفر األكرب

              هو األكـرب       وال خيفى ما يف هذا القول من ذريعٍة إىل اإلرجاء، فإنَّ مقتضى كون الكفر العملي ا أصغر واالعتقاديكفر 
أن يكون الكفر باالعتقاد فقط، وهذا مدار مقاالت أهل اإلرجاء بدرجام، وإن كان من يستعمل هذا القـول قـد                    

مبجرد سجوده  يتناقض فيسمي الكفر العملي كفرا اعتقاديا إذا كان أكرب، فيجعل من سجد للصنم كافرا كفرا اعتقاديا                 
  .، وهذا تناقض يف اللفظ واملعىن صحيحاعتقاداً كفرياً مل يعتقد وإن 

  

  :وسبب هذا الغلط هو اخللط بني النفاق يف هذا التقسيم والكفر، فإنَّ النفاق ينقسم كالكفر قسمني
وعد واخليانة إذا   نفاقًا عمليا وهو النفاق األصغر، ونفاقًا اعتقاديا وهو النفاق األكرب، فالكذب يف احلديث واخللف يف ال               

اؤمتن، والفجور يف اخلصومة، كلُّها من أمارات النفاق العملية اليت يخشى على صاحبها من النفاق االعتقـادي، أمـا                   
النفاق االعتقادي فهو ما ذكر اهللا عز وجل عن املنافقني اُألولْ من العقائد الكفرية كظن أنَّ اهللا خيذل دينه وأهل دينـه                      

وأنَّ املشركني يستأصلون بيضة اإلسالم ويقتلعون شجرته، ومثل اعتقادهم بغض رسول اهللا صلى اهللا عليه         وال ينصرهم،   
  .وسلم ومعاداته، وحنو ذلك

  

وسبب الفرق بني النفاق والكفر يف هذا التقسيم، وكون النفاق العملي نفاقًا أصغر دائما خبالف الكفر العملي، هو أنَّ                   
يب، ولو ظهر النفاق على العمل كان ردةً وكفرا صرحيا، وإن كان صاحبها قد يـسمى منافقًـا                  النفاق يف أصله أمر قل    

  .بسبب ما يخفى من مزيد الكفر



 

هـ1425–אאא–א10  10 

فإنَّ ما أخفاه من الكفر     ) املنافق(فالنفاق ال يكون إالَّ اعتقاديا، أما       ؛  ) النفاق(واسم  ) املنافق(وذا يظهر الفرق بني اسم      
ده يسمى نفاقًا، وإن أظهر شيئًا من كفره مل يسم نفاقًا بل يسمى كفرا صرحيا، وإن كان يبقى له اسـم                     وكان يف اعتقا  

  .املنافق بقاًء على األصل الذي بىن عليه دينه وهو أنه يبطن الكفر، وكذلك ألنه خيفي بعض الكفر وإن أعلن بعضه
  

ما هو النفاق العملي األكرب؟ فإنه لن يأيت مبثاٍل إالَّ كان مـن الكفـر               : هفلو قال قائلٌ بوجود نفاٍق عملي أكرب، وقيل ل        
  .الظاهر وليس من النفاق، ولو أنه أظهر نفاقه وجاهر به وأمسعه الناس كان هذا الذي أظهره كفرا ظاهرا معلنا

 م، ورمبا ظهرت منه الكلمة اليت يسمعها        وإن كان املنافق قد يظهر بعض ما يف قلبه للمنافقني مثله اطمئنانا إليهم وثقةً             
أن تظهر منه وتثبت عليه فيكون كافرا صرحيا، وأن         : منه الرجل أو تكون من حلن القول، ولكنه يف مثل هذه بني أمرين            
  .ختتفي وال تثبت فتكون ملحقةً مبا يبطنه ألنه الغالب من أمر نفاقه

كرب أو أصغر موِجب، وذا افترق عن الكفر الذي يكون بالقلـب واللـسان              وهلذا مل يكن لقسمة النفاق العملي إىل أ       
  .والعمل، أما النفاق فال يكون إالَّ بالقلب يف األصل

  

  :وعلى هذا فالكفر ينقسم أربعة أقساٍم
  .كالطعن يف األنساب والنياحة على امليت: الكفر العملي األصغر
  .وإعانة الكفار على املسلمنيكالسجود للصنم : والكفر العملي األكرب

  .كاحملبة الشركية لغري اهللا ما مل تصل إىل حد العبادة فهي من الشرك األكرب: والكفر االعتقادي األصغر
  .كاعتقاد األقطاب األربعة الذين يديرون الكون ويدبرون األمور: والكفر االعتقادي األكرب
  :والنفاق ينقسم ثالثة أقسام

أصغر، ومثاله ما جاء يف حديث آية املنافق ثالث: النفاق العملي وكلُّه نفاق.  
كاشتمال القلب على شيٍء من حمبِة غري اهللا حمبةً شركيةً غري مكفرة، دون ظهور ذلـك يف                 : النفاق االعتقادي األصغر  

  .العمل
 اهللا لن ينصر دينه، وبغضهم هللا ولدينه        كما تقدم ذكره من عقائد املنافقني، مثل اعتقادهم أنَّ        : النفاق االعتقادي األكرب  

  .ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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  بطل بدر الرياض .... ناصر السياري 
أبي ياسر الخالدي : بقلم 

  

  

قَاةَ ياجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ا ِإنَّ اللّهدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتِبيِل اللِّه فَيِتلُونَ ِفي س
   علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن

  

 وأربع وعشرين ، وقبل منتصف الليل       ةوأربعمائيف ليلة اخلامس عشر من شهر رمضان املبارك عام ألف            
 بشعار قوات الطوارئ يقودها شخص يبدو عليه الثبات واالتـزان           أقبلت سيارة من نوع تويوتا بيك أب مموهة       

واهلدوء وقامت بالدخول يف جممع احمليا السكين بعد اشتباك مع حراسات امع لتنفجر بعد ذلك مدمرة بـؤرة                  
  .من بؤر الصليبيني يف جزيرة العرب 

.  الدنيا ، وأول حلظاته يف اآلخرة    هذهكان ذلك املشهد آخر حلظات ااهد البطل ناصر بن عبد اهللا السياري يف              
ذلك االسم الذي حفر يف ذاكرة جزيرة العرب وأهلها بل يف ذاكرة األمة كلها حني أقبـل                 " ناصر السياري   " 

ذلك الرجل الذي اختار املوت عزيـزا       " ناصر السياري . "حيمل روحه على راحته ليبذهلا رخيصة يف سبيل اهللا          
  . واهللا عادة األباة الكرام على لني العيش ذليالً وتلك

 سبتمرب املباركة يف نيويورك وواشنطن طلق بطلنا الدنيا ثالثًا واستقبل اآلخرة بقلبه بل بكـل                11بعد ضربات   
محل معه من متاع الدنيا بلغة يتبلغ ا إىل حيث يتركها مبا فيها لطالـا واملخـدوعني ـا ، ويف                     .. ذرة فيه   

ك إخوانه هناك اإلعداد واالستعداد وخاض بعض املعارك إال أن اهللا مل يكتب له              أفغانستان حط رحله حيث شار    
  . الشهادة ألمر يريده فعاد مع من عاد من ااهدين إىل أرض جزيرة العرب 

بل كان شجاعا قوي القلب مقداما ويتجلى       .. مل يكن رمحه اهللا هيابا وال جبانا ، ومل يكن ممن القهقرى مشيه              
وقتها كان الطلب على الشيخ أمحد      ..  يف صورة مشرقة حني عرض نفسه للخطر نصرة ألحد إخوانه            هذا األمر 

الدخيل رمحه اهللا يف ذروته بعد كلمة اإلفتاء ، وكانت حكومة الردة قد قلبت البلد حبثًا عنه ، وكان من يفكـر                
ئة باملئة فلم يكن ليقدم على ذلـك        جمرد تفكري بنصرة أيب ناصر رمحه اهللا جيعل  يف حسابه أن نسبة اخلطر هي م               

  . إال رجل ألغى احلسابات املادية من تفكريه وكان ذلك الرجل هو الشهيد ناصر السياري رمحه اهللا 
كان يتنقل بأيب ناصر بسيارته اخلاصة ليلقي كلماته النارية يف مساجد الرياض رغم انتشار املباحث قاتلهم اهللا ،                  

اك ويف كلمة جامع الراجحي ، وكان رفيقه يف كلمة مسجد الفـوزان ، ومـا                كان رفيقَه يف كلمة مسجد الرب     
يومها أعمى اهللا كالب الطاغوت عن أيب ناصر ومن معه خبدعة لطيفة أمروها             ..أدراك ما كلمة مسجد الفوزان      
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مـن  ذلك اليوم أحس أبو ناصر ومن معه حبركة يف احلي الذي فيه مسجد الفوزان ، وبعد االنتـهاء                   . عليهم  
الكلمة قام جمموعة من اإلخوة بالتجمهر والتحرك إليهام املباحث أن أبا ناصر معهم بينما خـرج هـو ومعـه     

  .السياري رمحه اهللا وآخرون مسرعني واستقلوا سيارة كان السياري قائدها وغادروا املكان ساملني 
ء كلمة يف أي مسجد أخربين قبـل        إذا أردت إلقا  : " كان رمحه اهللا يقول أليب ناصر وقت اشتداد الطلب عليه           
ومل يكن ذلك املوقف نقطـة ايـة الـسطر يف           " األذان وسأكون يف املكان الذي تريد وأنا أوصلك بإذن اهللا         

شجاعته بل أضاف إليه أن استضاف أبا ناصر وبعض إخوانه يف استراحة الشفا اليت وقع فيها االشتباك بني أولياء                 
ا وقع االشتباك كان ممن خرج ساملًا ولكنه وقع يف أسر الطواغيت بعد مـدة               الشيطان وبعض ااهدين ، وعندم    

ليمكث ماشاء اهللا أن ميكث وليخرج بعدها أشد ثباتا وأقوى بصرية حبال الطواغيت وأشـد حبـا للجهـاد                   
  .وااهدين

اب الكـالم    كان بعد خروجه كثري احلديث عن الشهادة ، كثري التمين هلا ومل يكن حاله يف ذلك كحال أصح                 
الذين ما إن حيني وقت اجلد حىت يولوا الدبر بل كان صادقًا حنسبه كذلك واهللا حسيبه فلم ينشب أن انضم إىل                     
قائمة االستشهاديني يف غزوة شرق الرياض وأخذ لذلك األمر أهبته ولكن قدر اهللا كان أسبق حيث حصل تغيري                  

شهيدنا أن ينال شرف الشهادة يف تلك الغزوة ، ولعـل اهللا            يف الترتيب للعملية أدى إىل التعجيل ا فلم يكتب ل         
  .ادخره ملوطن آخر من املواطن اليت حيبها ليصطفيه فيه مقبالً غري مدبر 

مل يكتف شهيدنا ذا الشوط يف ركضه إىل الشهادة بل سعى بعدها حىت التحق بركب ااهـدين يف جزيـرة                    
ن ذا مهة عالية يف اإلعداد والتدريب فقد كان متأخرا بعض            كا ..العرب مرة أخرى ونعم طالب الشهادة كان        

الشيء عن اموعة اليت انضم إليها يف التدريبات العسكرية وما شاها ولكن مل يثنه التأخر عن اللحاق م فقد                   
  . صرب وصابر وبذل من اجلهد ما نسأل اهللا أن يتقبله منه 

أخالق كاملسك طيبا ، كان ذليالً على إخوانه حسن املعشر دائم           شهد له مجيع من عاشوا معه يف تلك اموعة ب         
االبتسامة سريعا إىل خدمتهم حلو احلديث ، وكان يبذل ما عنده من علم إلخوانه وال يضجر مـن اإلعـادة                    
والتكرار ولرمبا شرح الدرس الطويل ألحدهم فما إن ينتهي حىت يأيت آخر فيطلب منه نفس الشرح فيعيده ولرمبا                  

ده مرتني وثالثًا كل ذلك بنفس طيبة وصدر منشرح ، نسأل اهللا أال حيرمه أجر تلك االس حني كان جيلس                    أعا
  .ليشرح طريقة استخدام البيكا وميكانيكيتها وطريقة استخدام اآلر يب جي وما يتعلق ا 

 وجتده مرتالً ، وكانت قراءته      كان رمحه اهللا حافظًا للقرآن كثري التالوة آليه ، ال تكاد تدخل عليه يف خلواته إال               
تتميز باخلشوع والتدبر حىت كان من يسمعه يظنه ال حيسن القراءة رغم أنه جمود للقرآن متقن له وما ذلـك إال                     
لكثرة وقوفه عند بعض اآليات وتكراره لبعضها وكنت ترى يف وجهه نورا التراه إال يف وجوه األبرار وحنـسبه                   
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عايش رمحه اهللا بعض االستنفارات فلم يكن ممن تقلقله النازلة حني           . لى اهللا أحدا    منهم واهللا حسيبه وال نزكي ع     
  . ترتل بل كان خيوض غمارها رابط اجلأش ثابت القلب تعلوه السكينه وتغشاه الطمأنينه 

 حني بدأ التحضري لعملية احمليا كان شهيدنا سباقًا إىل طلب الدخول فيها وكان بذلك ينافس بعض إخوانه ممـن                  
لقد فـاتين   :" يروم مرامه ويبتغي مبتغاه حىت بلغ احلال إىل أن يصري بينه وبني أحدهم مشادة أخوية فكان يقول                  

وكان كما أراد فقد كان هو قائد سيارة عمليـة          " الدخول يف عملية شرق الرياض فهذه السيارة يل بإذن اهللا           
ولعل اهللا أكرمه بالدخول     .. يؤتيه من يشاء من عباده       ل اهللا احمليا ملا كان يتميز به من براعة يف القيادة وذلك فض          

كل شأنه بدًءا بصدق احلديث وانتهاء بصدقه يف طلـب          لقد كان رمحه اهللا صادقًا يف        . يف هذه العملية بصدقه   
الشهادة ولعل من عالمات صدقه أنه كان ال يرى الرؤيا حىت تقع مثل فلق الصبح يف مدة وجيزة وذلك مصداق                    

إذا اقترب الزمـان مل      :"اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه               حديث رسول   
ومن ذلك أنه رأى قبل مقتله مبدة كأن تذاكر توزع          " تكد رؤيا املسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا       

 تلك التذاكر ، فأولت لـه       على بعض ااهدين منهم من استشهد ومنهم األحياء وكان هو ممن نالته تذكرة من             
  .الشهادة 

كان الوقت يتفارط وعملية احمليا تدنو والعمل يف جتهيز السيارة على أشده وكان شهيدنا هـو ورفيقـه علـي                    
 ويف ليلة من ليايل رمضان وبعد االنتهاء من جتهيز السيارة مل            ..املعبدي رمحهما اهللا يدعوان اهللا أن يبارك  فيها          

كالب املباحث حتوم حول االستراحة ولعلها بداية تطويق فدخل أحد ااهدين على شهيدنا             يرع ااهدين إال و   
رمحه اهللا فأخربه اخلرب فما كان منه إال أن قال لعلنا نستخري ، فاستخار بعد أن صلى العشاء والوتر مث ض هو                      

 ذلـك إال يقينـا بتأييـد اهللا    ورفيقه حيثان اخلطى إىل اجلنة ، ورمى هو جعبته وسالحه فلم يكن معه شيء وما           
  .وحفظه وأنه سيتم العملية ولن خيذهلم 

 ركب الشهيدان مركب املوت وسارا مطمئنني واثقني راضيني ومها يتباشران بالقدوم على أحبة هلما سبقومها ،                
عة كان السياري رمحه اهللا قبل دخول امع مباشرة جذالن مسرور ضاحكًا كما روى عنه من شاهده من جممو                 

  .فرمحه اهللا هو ورفيقه رمحة واسعة .. االقتحام ، وكانت قيادته أثناء االقتحام هادئة ساكنة بثبات وتؤدة 
واآلن بعد أن فارقنا ذلك البطل مل يبق من آثاره بيننا إال حسن الذكر وطيب احلديث عن رجل كان حبق رجل                     

رجل شجاع  .. رجٍل ملك اجلهاد عليه شغاف قلبه       .. رجٍل ترك وظيفته يف احلرس الوطين هللا وترك الدنيا معها           
وقد شـح واهللا    .. رجل ال كالرجال    .. رجل أمار باملعروف اء عن املنكر       .. يف احلق التأخذه فيه لومة الئم       

  ..رمحك اهللا يا ناصر السياري  ..الرجال 
  ..رمحك اهللا 
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  األوقات املستحبة يف القتال
شيدعبد اهللا بن ناصر الر: بقلم الشيخ 

احلمد هللا الذي تفرد باحلكمة البالغة، وامنت بالنعمة السابغة، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخريته  
من خلقه، الذي بلَّغ رسالته بيده ولسانه، وجاهد يف اهللا بنفسه وماله، حتى أوضح احملجة وأقام احلُجة، وعلى آله                   

  :عني، ومن تبعهم يف علمهم وعملهم وجهادهم إىل يوم الدين، أما بعدالطيبني الطاهرين، وعلى صحابته والتاب
فبعد ذكر الوقت الذي حيرم القتال فيه، حسن أن نذكر نبذة عما يستحب القتال فيه من األوقات، مما أرشـدنا                     

 يف ذلـك سـتةُ      إليه ودلَّنا عليه أشرف املرسلني، ومجلةُ ما وجدت منقوالً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
  :أوقاٍت نذكرها وما جاء فيها على الِوالء

  

  :اخلميس
 خـرج   : صلى اهللا عليه وسلم     النيب أنَّأخرج البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك يف قصة غزوة العسرِة             

ليـه  لقلَّما كان رسول اهللا صلى اهللا ع      : ، ويف لفظ  يف غزوة تبوك يوم اخلميس وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس          
  .وسلم خيرج إالَّ يف يوم اخلميس

أنفذوا بعـثَ  : "وذكر الواقدي أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقد لواء أسامة بن زيد يف بعثه الذي قال فيه             
  .يوم اخلميس، وخرج يف غزوة جند وهي غزوة ذي أمر يوم اخلميس" أُسامة

قلَّما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : "ن يونس وجاء يف لفٍظ للحديث عند النسائي من طريق ابن وهب ع          
، ومل يذكر هذه الزيادة أكثر من روى احلديث عـن الزهـري             "خيرج يف سفر جهاد وال غريه إال يوم اخلميس        

والظاهر أنها مدرجةٌ من بعض الرواِة شرحا للحديث، وأما االستحباب يف اجلهاد وغِريه فثابت يف اجلهاد مبا يف                  
  .لصحيحني من حديث كعب، أما يف غري اجلهاد فظاهر احلديِث يتناولُه واهللا أعلما

وهذا ملن كان يف حاِل اختياٍر ال خيتلف خروجه يف اخلميس عن خروجه يف غِريه، أما من كان مدافعا ورأى أنَّ                     
كان طالبا ورأى غري اخلمـيس      استعجاله يف اخلروج إىل العدو عن يوم اخلميس أو تأخره عنه أفضل، وكذا إن               

أجنع يف مطلوبه فاألفضل له اختيار الوقِت األصلِح للجهاد، كأنْ يستهدف عدوا يف مكان ال حيضر إليه إالَّ يـوم             
        بل يكون فيه فـوت ني خيرجون منه يوم اخلميِس فال يكون النطالقه يوم اخلميس معىنا للصليبيعالسبِت، أو جمم

هه إليه وحنو ذلكملصلحة العملية، أو خيشى انتقال اهلدِف أو تنب.  
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وروي شيٌء يف فضل يومني آخرين مها االثنني والسبت، فأما االثنني فذكر العيين يف شـرح البخـاري أنَّ يف                    
، "وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب أن يسافر يوم االثنني ويوم اخلمـيس              : "حديث كعب بن مالك   

ذه اجلملة مما انتسخه العيين من فتح الباري، ومل أجد احلديث الذي ذكره العيين وال يصح شيٌء ـذا                   وليست ه 
: املعىن، وأما السبت فذكر ابن حجٍر يف التلخيص لفظًا من ألفاظ حديث اللهم بارك ألميت يف بكورها، ونـصه                  

  .هذه الزيادة مفتعلةٌ: قل عن أيب زرعة أنه قال، ون"اللهم بارك ألميت يف بكورها يوم سبتها ويوم مخيسها"
فهذا ما روي يف السفر واخلروج إىل الِقتال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أيام اُألسبوع، وأما أوقات اليـوِم                     

  :والليلة اليت يشرع فيها الِقتال فقد ورد من ذلك ثالثةُ أوقاٍت
  

كان رسول اهللا    :لبخاري ومسلم يف حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه         ؛ جاء عند ا   بعد الفجر : الوقت األول 
ا أغار بعـد مـا      ا أمسك، وإن مل يسمع أذان     يصبح، فإن مسع أذان    ا مل يغر حىت   ى اهللا عليه وسلم إذا غزا قوم      صلَّ

يكون اختيار هذا الوقِت     وهذا إنما كان منه صلى اهللا عليه وسلَّم تبينا لئالَّ يغزو أهل بلٍد من املسلمني، ف                يصبح،
إنا إذا نزلنا بساحِة قوٍم فساء      : هلذه العلَّة ال مطلقًا، وملا غزا صلى اهللا عليه وسلم يهود خيرب غزاهم صباحا وقال              

  .صباح املنذَرين
 غزوت مع النيب    : "وهل هذا الوقت قبل أن تطلع الشمس أم بعدها؟ جاء يف بعض روايات حديِث النعمان اآليت               

لكن احلديث ضـعيف،    " لى اهللا عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حىت تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل              ص
  .والروايات الصحيحة حلديث النعمان جمملةٌ ليس فيها هذا

ظـاهره أن   " صبحا أغار بعد ما ي    وإن مل يسمع أذان   ... يصبح ا مل يغر حىت    إذا غزا قوم   : "وقوله يف هذا احلديثِ   
  .ح الذي ينتظره هو اإلصباح الَّذي يغري بعده، وهو أول وقت الفجر والوقت الَّذي يسمع فيه األذاناإلصبا

ومما يدلُّ على فضل هذا الوقِت يف اخلروج للسفر، ما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث صخر بن وداعة                     
يت يف بكورها   : "الغامديورك ألمكور اخلروج بكرةً وهو      "بهار، ويف بعض األحاديـث     ، والبلُ النـورك  : "أوب

  .الصباح واخلميس، ولكنه واٍه ال يصح: ، فجمع الوقتِني"ألميت يف بكورها يوم اخلميس
  :ومن دليل هذا الوقِت ما يأيت يف الوقِت الثاين

  

 بن مقرن رضـي اهللا      ؛ أخرج البخاري من حديث جبري بن حية عن النعمان         بعد زوال الشمسِ  : الوقت الثاين 
ولكين شهدت القتال مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا مل يقاتل يف أول النهار، انتظر حىت                   : "عنه

دليل على أنـه ينتظـر إىل زوال الـشمس، ألنَّ          " وحتضر الصلوات "، وقوله   "ب األرواح وحتضر الصلوات   
الشمس فتحضر الظهر مثَّ العصر مث املغرب مث العشاء، وهذا مـا         الصلوات بعد أول النهار ال حتضر إال بعد زوال          

إذا مل يقاتل أول النـهار أخـر        : "جاء به مصرحا يف روايِة معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن عند الترمذي             
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قت وهـو   ، كما أنَّ يف هذا احلديث الداللة على الوقِت األول املذكور قبل هذا الو             "القتال حتى تزول الشمس   
  .أول النهار

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعـض          : وخرج البخاري من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف يف كتاٍب كتبه           
            أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العـدو،       ": ا قال أيامه اليت لقي فيها، انتظر حىت مالت الشمس، مث قام يف الناس خطيب

اللـهم مـرتل    : هم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف مث قـال          وسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتمو    
  ".الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األهزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم

ويف انتظاره حتى مالت الشمس دليلٌ على حتريه هذا الوقت، وبوب عليه البخاري بلفظ حديث النعمـان بـن                   
، ويف  )ر القتال حىت تزول الشمس     عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخ        كان النيب صلى اهللا   : باب: (مقرن فقال 

، أنه كان صلى اهللا عليه وسلم حيب أن ينهض إىل عدوه عند زوال الـشمس              : بعض ألفاظ حديث ابن أيب أوىف     
  .وهذا صريح يف املقصود

  : أوىف والنعمانحديثي ابن أيبا يف ثالثة أمور منصوص عليهواحلكمةُ يف اختيار هذا الوقِت 
فيحصل ا تربيد حدة السالح     : (انتظار هبوب الرياح، قال ابن حجر يف الفائدة من هبوب الرياح          : األمر األول 

، وهذا ظاهر يف السالح القدمي واحلديِث، فإنَّ احلديد يصلب ويشتد كلَّما برد ويلني              )واحلرب وزيادة يف النشاط   
يِد، وأسلحة هذا العصر غالبها من احلديد الذي جعل اهللا فيه بأسا شديدا وال تقوم يف احلرارِة، والسيوف من احلد  

احلروب إالَّ به، والسيوف تزداد حرارا يف احلرب بسبب ما يولِّده الضرب من احلرارة الناشئة عن االحتكـاك،                  
ذوفاا على اختالف أنواعهـا،     واألسلحة احلديثةُ تزداد حرارا بسبب االنفجار الذي يقع فيها عند إطالق مق           

فكان األفضل أن يختار الوقت األقلُّ حرا للقتال ا لئالَّ تزداد حرارة اجلو إىل ما فيها من حرارٍة، فإن قُـدمت                     
املعركة على الزوال اشتدت حرارة األسلحة وتلفت أو مل ينتفع ا كمال االنتفاع، وإن أُخرت عن الـزوال إىل                   

يبق وقت للمعركة من النهار، وكانوا ال يقاتلون يف الليل عند املصافَّة وإنما يبيتون العدو لـيالً وهـو                   العصر مل   
غار.  

ومقتضى التعليل ذه العلَّة وحدها أن يفضل تأخري املعارك يف هذا الوقت عن الزوال إىل آخـر العـصر أو إىل                     
يب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ذلك يف حروم فلوجود املانع وهـو             املغرب ليكون أبرد لألسلحة، أما ترك الن      

  .العجز عن القتال يف الليل وهذا املانع منتٍف يف العصور احلديثة
وقد ذكر ابن حجر وجها آخر يف فائدة هبوب الرياح، وهو أنَّ املسلمني نصروا يوم اخلندق بالريح فصار مظنةً                   

 ن       وهو ظاهر ما يف     : للنصر، قلتقال :  حيث قال  -وهي منقطعةٌ –رواية قتادة عن النعمان بن مقرعند : وكان ي
  .ذلك يج رياح النصر، فكأنَّ تلك الريح عالمةٌ على النصر واهللا أعلم
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حضور الصلوات، وما فيها من دعاء املسلمني يف صلوام للمجاهدين، كما جاء يف حديث قتادة               : األمر الثاين 
، وبـذلك أخـذ     ويدعو املُؤمنون جليوشهم يف صالِتهم    عند ذلك يج رياح النصر      :  يقال وكان: عن النعمان 

صالح الدين حني أخر معركة حطّني إىل وقت خطبة اجلمعة ليوافق دعوات املسلمني يف اجلُمعة هلم، وكل ذلك                  
  .من أسباب النصر

  . هلم أن ال يترك الدعاء للمجاهدين يف كلِّ مكاٍنفينبغي للمسلم إذا علم أنَّ ااهدين ربما حتروا وقت دعائه
، وهذا منصوص حديث معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن، وقيل يف هبوب الرياح               نزول النصر : األمر الثالث 

  .إنه أمارةٌ عليه كما تقدم
ها غييب ال يعلم حصوله يف      وذا يثبت استحباب وقت ما بعد الزوال مطلقًا، ألنه علِّل بعلل بعضها معقولٌ وبعض             

غري ذلك الوقِت، واألوىل للمجاهدين حتري هذا الوقت ما استطاعوا حيثُ مل يكن فيه ضرر، ملا فيه من أسباب                   
  .النصر وعوامل القوة، واهللا أعلم

  

ـ                  الليل: الوقت الثالث  لم  وهو وقت البياِت، وقد جاء يف البياِت نصوص عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وس
. ال نعلم أحداً كره البيـات     : القهل غزو الروم إال البيات، و     وال بأس بالبيات    : وأصحابه، وقال أمحد بن حنبل    

انتهى، وإنما يكون لقوٍم بلغتهم الدعوةُ أو بعد احلكم ببلوغ الدعوة ألمة من األمم أو بلد من البالد كما حكم                    
صلى اهللا عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نـسائهم            ببلوغها الروم والفرس يف صدر اإلسالم، وسئل        

وذراريهم فأذن بذلك، وذلك منه صلى اهللا عليه وسلم ترجيح ملصلحِة البياِت وإدراك ِغـرة املـشركني علـى                   
  .مفسدة قتل النساء واألطفال والذرية ممن ال حيلُّ إفراده بالقتل

 للبياِت وإدراك ِغرة العدو،     الليلروج إىل القتال وغريه، واستحباب       للخ اخلميساستحباب  : فاحلاصل مما تقدم  
، للِقتال مصافَّةً وأفضلهما بعد الزواِل ملا علِّل به من العلـل، واهللا     وما بعد الزوال  ،  أول النهار : واستحباب وقيت 

  .أعلم، وصلَّى اهللا على عبده ورسوله حممد، وعلى آله وصحابته أمجعني
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ميدانياً حسياً وأن اهللا     كثريا من املسلمني يظن أن كل متعبد بفريضة اجلهاد ال بد له وأن ينتصر نصراً               إن 
منحصر عند الكثريين بالغلبة العسكرية والنصر       شرع اجلهاد ورتب عليه النصر احلسي فقط ، ألن مفهوم النصر          

ة ومل يضمن ملن ركب أهواهلا أن ينتصر ، بل قـال            شرع لنا هذه الشعري    امليداين فحسب ، واهللا سبحانه وتعاىل     
ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وِتلْك األيـام            املسلمني العسكرية يف بعض األحيان     مثبتاً هلزمية 

السنة ماضية ، وكـان   كد أن هذهنزلت هذه اآلية لتؤ،  ) 141آل عمران ( اآلية ،   .. نداِولُها بين الناِس
بأهل أحد ، ولو اتسعت مدارك الناس وفهموا         نزول تأكيد هذه السنة الكونية بعد اهلزمية العسكرية اليت حلقت         

سنام اإلسالم ال ميكن أبداً أن خيسر بل هو منتـصر علـى كـل                معىن النصر لتأكدوا أن كل من ركب ذروة       
نا مفهوم النصر حقه وقدره احلقيقي وذلك من خالل التأمل يف أدلـة             ولو أعطي  ، األحوال حىت لو أسر أو قتل     

على كل أحوالـه     والسنة لوجدنا أن األمة اإلسالمية مجعاء ال ميكن أن ختسر باجلهاد ، بل اجلهاد ربح              الكتاب  
  .وإن بدا أحياناً يف امليدان غري ذلك

  :معاين النصر

دت يف الكتاب والسنة ، رغم أن العبارات ال تكفيها فهي           معاين النصر اليت ور    ونقف بعبارات يسرية على بعض    
  : بسط مطول يف مصنف مستقل ، ولكن ماال يدرك كله ال يترك جله ونقول حتتاج إىل

   :أول معاين النصر
سواًء على مستوى الفرد أو على مستوى األمة ، هو انتصار  إن أعظم أنواع النصر وهو الذي يتحقق لكل جماهد

واحملبوبات الثمانية وما يتفرع عنها من حمبوبات عندما يسلك طريق اجلهاد ، وتلك              سه وشيطانه ااهد على نف  
عليها عـدها اهللا تعـاىل       اجلواذب األرضية اليت فشل كثري من املسلمني بل فشلت األمة مبجموعها يف االنتصار            

واجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَز بقوله
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كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم من اللِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصواْ حتى يأِْتي اللّه ِبـأَمِرِه                 
للجهـاد   ، والعبد حينما يترك هذه احملبوبات الثمانية وخيرج        ) 24التوبة   ( قَوم الْفَاِسِقني   واللّه الَ يهِدي الْ   

  . يكون قد انتصر على نفسه وعلى شهوته وعلى هذه اجلواذب املثبطة
الفـسق   هذا النصر يكون قد حقق نصراً آخر هو أعظم من األول حينما ثبت له أنه ليس من أهل                  ومن خالل 
عندما أثبت عملياً أنه حيب اهللا       خماطب بتهديد اهللا ووعيده يف آخر اآلية ، كل هذا النصر قد حصل له             وأنه غري   

 . ورسوله واجلهاد يف سبيله فما أعظم ذلك النصر
   :املعىن الثاين من معاين النصر

يتـربص بـه    آخر ولكن هذه املرة انتصاره على شيطانه الذي          وإذا خرج العبد للجهاد يكون قد حقق انتصاراً       
قال : السبل كما جاء ذلك يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                وحياول إعاقته عن اجلهاد بكل    

فقال له أتؤمن وتذر دينك وديـن        إن الشيطان قعد البن آدم يف طريق اإلميان        " صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
قال له أاجر وتترك مالك وأهلك ؟ فخالفه فهاجر ، مث           ف آبائك ؟ فخالفه فآمن ، مث قعد له على طريق اهلجرة          

له أجتاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فخالفه فجاهد فقتـل ،               قعد له على طريق اجلهاد فقال     
  . فباجلهاد يتحقق النصر على الشيطان وينال العبد جنة الرمحن " أن يدخله اجلنة فحق على اهللا

  :النصراملعىن الثالث من معاين 
والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم  ألنه أصبح من أهل قوله تعاىل إن ااهد إذا خرج للجهاد فإنه قد حقق نصراً

ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس   ) اهد،  ) 69العنكبوتهلدايـة اهللا   فما أعظم ذلك النصر عندما يتعرض ا
سبحانه وتعاىل هو التوفيق هلا ، فمن        اىل ، فأعظم نصر على الشيطان هو اهلداية وأعظم فضل من اهللا           سبحانه وتع 

جاهد فقد حقق النصر باهلداية وأصبح من احملسنني الذين هلم من اهللا معية خاصة معية النصرة والتوفيق واهلداية                  
بحت أمة مهدية هلا معية خاصة كمـا        األمة مبجموعها وشاركت يف اجلهاد حقاً ألص       والصالح ، ولو جاهدت   

  . عهد الصحابة والتابعني أمة موفقة غالبة منصورة كانت يف
 :املعىن الرابع من معاين النصر

بلسانه ، بل بعضهم يتفيهـق       وخبروج العبد للجهاد يكون قد انتصر على املثبطني من بين جلدته الذين يتحدثون            
لَو خرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم  اهللا تعاىل بقوله جلهاد وقد فضحهمبلي أعناق النصوص لتخدم تثبيطه لألمة عن ا

      ِفيكُمةَ ونالِْفت كُمونغبي واْ ِخالَلَكُمعضاالً وَألوبونَ ِإالَّ خاعمس  ِبالظَّـاِلِمني ِليمع اللّهو ملَه )   47التوبـة ( 
للمثبطني ، ليس لـضعف      ) سماعونَ ( صلى اهللا عليه وسلم أن فيهم     ذه اآلية صحابة رسول اهللا       خياطب اهللا 

أخفت بواطنهم ، و لعظم فتنة املثـبطني ولبـسهم احلـق             إميام ولكن ألن املثبطني أصحاب مرتلة يف أقوامهم       
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 نهم ، ومن  اإلميان أن ينخدعوا بقوهلم لذا حذر اهللا خري الناس بعد األنبياء م            بالباطل و بإتقان شبههم ميكن ألهل     
فَِرح الْمخلَّفُونَ ِبمقْعِدِهم ِخالَف رسوِل اللّـِه وكَِرهـواْ أَن يجاِهـدواْ     املثبطني من فضحه اهللا تعاىل بقوله

              رح دأَش منهج ارقُلْ ن رواْ ِفي الْحنِفرقَالُواْ الَ تِبيِل اللِّه وِفي س أَنفُِسِهمو اِلِهموـونَ       ِبأَمفْقَهوا يكَـان ا لَّو 
خبيلهم ورجلهم وبكل ما أوتوا من قدرة كل ذلك ليمنعوا العبد مـن       فاملثبطون عن اجلهاد جيلبون    ) 81التوبة  (

انتـصاراً   مينعون األمة من السري على طريق العزة ، وااهد حينما خيرج للجهاد يكون قد حقق               اجلهاد وبالتايل 
شيطانه ومن مث انتصر على املخذلني        فبعد انتصاره على نفسه وشهوته ودنياه انتصر على        على اخلوالف املثبطني ،   

  .من بين جلدته الذين يتحدثون بلسانه
  :املعىن اخلامس من معاين النصر

الشعرية رغم ما يصيبه من نصب وشدة وما يعرض          إن ااهد حينما يثبت على طريق اجلهاد وعلى مبادئ هذه         
يثَبت اللّه الَِّذين آمنواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفـي    مبفرده واهللا تعاىل يقول هذا وحده يعد انتصاراًله من تثبيط إن 

ثبت على طريـق   فمن ) 27إبراهيم  (  الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة ويِضلُّ اللّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللّه ما يشاء
نصراً له ؟ بلى واهللا ، فكم رأينا مـن            بأداء هذه الشعرية وأصبح من أهل هذه اآلية أال يعد ذلك           اجلهاد واستمر 

عاته تغريت وخدم شهوته ودنياه مبا حتصل له مـن طريـق            اوقن،   جاهد وانتصر يف امليدان ولكن مبادئه هزمت      
زال ثابتاً جياهد ، وهم مل يهزموا      يصبهم من الشدة والشقاء ما أصاب غريهم ممن ال ي          مل اجلهاد وكم رأينا آخرين   

خـدماً خيـذلون     هزمت قناعتهم ، لفَّتهم تيارات فاسدة فأصبحوا هلا       يدان ولكن الدنيا هزمت مبادئهم و     امل يف
 . على املبدأ هو النصر احلقيقي ؟ ويعتذرون هلزمية قناعتهم بآالف األعذار ، أليست هذه هي اهلزمية والثبات

  :لنصراملعىن السادس من معاين ا
مبادئه ونصرة  للجهاد يكون قد حقق انتصاراً آخراً وذلك حينما يبذل نفسه ووقته وماله يف سبيل وخبروج العبد

الغلبة أم لعدوه ، فبما أنه عـال مببدئـه           ملعتقده ودينه ، فإن الفداء هلذا الدين هو انتصار بنفسه سواء كانت له            
فقد قـال اهللا تعـاىل      ،  لو حقيقي حىت لو هزم يف امليدان        ع وقاتل من أجله وبذل نفسه رخيصة له ، فإن ذلك         

والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَـونَ ِإن كُنـتم            وألصحابه عندما هزموا يف    لرسوله صلى اهللا عليه وسلم    
ِمِننيؤم  )    م و      ) 139آل عمران وسـلم وفـر    جرح رسول اهللا صلى اهللا عليهم       قتل منهم سبعون ومثل

آخرون مث تاب اهللا عليهم ، إال أن ذلك ال يغري من احلقيقة شيئاً بل رغم ذلك فإم يف علو ، فعلـو ااهـد                         
حصل عندما دخل ميدان الرتال وخاض معركة اإلسالم فهذا هو علوه ، فانتصر على عدوه بعلوه ، فعندما جيابه                   

 قلة ليس معهم إال اإلميان ، فمن أجل ماذا جتاهد األمـة             القليل وهم فقراء   قوم عزل ال ميلكون من السالح إال      
البحت مؤكـدة    أقل منه عدداً وعدة ؟ من أجل ماذا جتاهد األمة عدوها وهزميتها باملقياس املادي              عدوها وهي 
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أعدت ما استطاعت أليـست أمـة        واقعة ؟ أليست أمة ال متلك املقومات املادية نسبة لعدوها وتواجهه بعدما           
بإمياا عدوها املدجج بأحدث األسلحة والعتاد إـا أمـة           جمرد بدء الصراع ، إن األمة اليت تواجه       منتصرة من   

  . منتصرة بشموخها ومبادئها
أال يعد هذا علوا ونصراً      " تكنلوجيا" عندما يواجه من كان هذا حاله دول العامل بعدا وعتادها وما متلكه من              

التاريخ يكتب مبداده حياة األبطال ولو كانت ايتهم         ه ؟ بلى واهللا إن    أرخص العبد فيه نفسه من أجل ما يعتقد       
 وعاش يف ذل فإن التاريخ ال يذكره بل ميقته ، وما أكرب البون وأعظم الفـرق                الشهادة ، ومن خلد أكثر منهم     

 . رب العاملني بينهم عند
جلها ، يكون قد حقق نصر املبدأ وعلو        من أ  ويف ثبات ااهد على طريق اجلهاد وعلى معتقده ومبادئه اليت قاتل          

 : العقيدة والدين على طائفتني
البدع واخلرافة والفلسفة اليت أبعدت النجعة        من أهل  ]مليةامل[انتصر مببادئه على مبادئ الضالل      : الطائفة األوىل 

ـ           وكدرت صفو النصوص وأولتها وحرفتها عن      ل مـن   أصلها من أجل إرجاع ااهد عن مبادئه فإذا أصر وقات
 .من أهل الضالل والتخذيل من شبه فإنه حقق نصراً عليهم أجلها ومل يستمع ملا يطرح

فحينما يعلنها صرحية أنه يـتمىن   انتصر مببادئه على مبادئ أهل الكفر والزندقة والردة واإلحلاد ، :الثانية الطائفة
 .  فإن ذلك يعد من أعظم النصرقناعاته وال يؤخر شيئاً املوت يف سبيل ما يعتقد وأن املوت ال يقدم يف

حينما هددهم بالقتل والصلب بعـدما أعلنـوا   ، مبوقف من كانوا سحرة لفرعون  العظيم ويتجلى ذلك النصر
 أَينا أَشـد  فَلَأُقَطِّعن أَيِديكُم وأَرجلَكُم من ِخلَاٍف ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع النخِل ولَتعلَمن  ... فقال إميام

قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمـن    النظري وبعلو منقطع، فأجابوا بعزة املؤمن ،  ) 71طه (   عذَابا وأَبقَى
ويف جواب آخر هلم  ،  )72طه  (  الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا

اهللا أكرب نعم  وما تنِقم ِمنا ِإالَّ أَنْ آمنا ِبآياِت ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفِْرغْ علَينا صبرا وتوفَّنا مسِلِمني   قالوا
  . على املبدأ حىت املمات واهللا إن هذا هلو النصر العظيم الثبات

 أيضاً بقصة خبيب رضي اهللا عنه عندما كان مصلوباً بني أيدي كفار قريش وليس بينـه وبـني                   و يتجلى النصر  
 فلما وضعوا فيه السالح وهو مصلوب نادوه        "األسود عن عروة حيث قال       املوت إال حلظات كما يف رواية أيب      

أعظمـه    اهللا أكرب ما   " حممدا مكانك قال ال واهللا العظيم ما أحب أن يفديين بشوكة يف قدمه             وناشدوه أحتب أن  
  . من نصر وعلو

عليها كما أثىن على أولئك الذين وصفهم بأم         وكم من أمة قتلت وأبيدت وانتدثرت مل خيلد اهللا ذكرها ويثين          
الكفر أصحاب األخدود على أمرين إما الرجوع عما هم عليه أو املوت حرقاً              فازوا فوزاً كبريا ، لقد ساوم أهل      
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نار اآلخرة بـدخول     املبادئ ، فلم تكن نار الدنيا لترجعهم عما هم عليه ، فآثروا النجاة من             والثبات على    بالنار
منظر النريان العظيمة ، بل دخلوا فيها لينتصروا ،    نار الدنيا ، فتهافتوا يف النار كأم جراد بإقدام وفداء مل يرعهم           

اهللا رضيعها ليشرح هلا مفوهم النـصر       وغاب عنها مفهوم النصر أنطق       وعندما تقاعست امرأة واحدة وفكرت    
، فقفزت يف النـار      " احلق صربي فإنك على  ايا أمه    : " الكبري ، فقال هلا كما جاء عند مسلم        احلقيقي والفوز 

ِإنَّ الَّـِذين    مبا مل ميدح به أحداً قبلهم وال بعدهم فقـال  فخلد اهللا ذكرهم مادحاً هلم ، فانتصرت ورضيعها
فكل ،  ) 11االنشقاق  (  ا الصاِلحاِت لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ذَِلك الْفَوز الْكَِبريآمنوا وعِملُو

الشهادة تبني معىن النصر     غاب عنه معىن النصر احلقيقي كتلك املرأة منهم فإن هذه اآلية وهذا املدح وهذه              مؤمن
  . وتوضح ما غاب عن األفهام

   :لسابع من معاين النصراملعىن ا
قريب من املعىن الذي سبق إال أنه يفترق أن املبـدأ            ومن معاين النصر أن ينصر اهللا عباده نصر حجة وبيان وهو          

املنتصر بل يتعدى إىل غريه سواء مات صاحبه أم مل ميت ، املهم أن حجته تبلغ                 املنتصر هنا ال يكون الزماً على     
إبراهيم عليه السالم    ضعفاً مل ينتصر نصراً ميدانياً ، كما قال تعاىل عن نصر حجة           ا أقوام ولو كان مست     ويقتنع

وِتلْك حجتنا آتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نرفَع درجاٍت من نشاء ِإنَّ ربك   على قومه بعد مناظرم حيث قال
ِليمع ِكيمح   )  ه فقال  هووالرفع  ) 83األنعاماالنتصار ، وكذلك نصر اهللا إبراهيم على النمرود عندما حاج

أَلَم تر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه أَنْ آتاه اللّه الْملْك ِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ربي الَِّذي يحِيـي ويِميت   اهللا
ِإبراِهيم فَِإنَّ اللّه يأِْتي ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْمغِرِب فَبِهت الَّـِذي              قَالَ أَنا أُحِيـي وأُِميت قَالَ      

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو كَفَر   ) 258البقرة ( .  
د قتل الغالم ولكن حجتـه      ويف قصة انتصار مبدأ غالم أصحاب األخدود دليلٌ واضح على معىن نصر املبدأ فق             

فنصر احلجة بسبب مقتل الغالم وثباته قبل مماته كان نـصراً   ومبدأه انتصر وغلب كفر امللك وأسلم الناس مجيعاً   
واملعتقد  عصره رغم ما ميلكه الكفر من قوة وسطوة إال أنه اندحر أمام ذلك الثبات واملبدأ               ظاهراً هزم الكفر يف   

  . العظيم
ال تـزال    " ونصرها فقال كما يف الـصحيحني      أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بظهورها      والطائفة املنصورة   

أنـه   فهذا الظهور أدناه   " ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك          احلق طائفة من أميت ظاهرين على    
دائهم علـيهم   واجتماع أع  ولكن رغم خذالن األمة هلم     دولة وسلطان    وقد يكون معه ظهور    ظهور حجة وبيان  
  . فإم ظاهرون
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    :املعىن الثامن من معاين النصر
جهـاد   أنواع نصر اهللا للمجاهدين أن يهلك عدوهم بقارعة من عنده ويكون سبب تلك القارعـة هـو                 ومن

املكافأة يف املعركة ، ولكـن اهللا        ااهدين ، فقد يعجز ااهدون عن هزمية عدوهم يف امليدان وهذا غالباً لعدم            
ي عزيز ، ومبا أن ااهدين قد بذلوا السبب وعملوا مبا أوتوا من قوة ووسع لإلعداد جلهاد األعداء ، فإن اهللا                     قو

 بقوله البسيط ومواجهتهم الضعيفة سبباً هلالك عدوهم بقارعة من عنده وأكد اهللا لنا ذلك سيجعل من جمهودهم
 ًةِفئَةً كَِثري تن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبكَم ماِبِرينالص عم اللّهِبِإذِْن اللِّه و   )  249البقرة. (  

والقارعة اليت حلت بفرعون من أجل جهاد موسى عليه السالم ومن معه توضح هذا األمر ، فإن اهللا تعاىل قادر                    
 السالم أو بعد جميء موسى ولكن يف أول إعراض فرعون وتكربه ،            على أن يهلك فرعون قبل جميء موسى عليه       

 وجترب وخرج خبيله ورجله إلطفاء نور اهللا تعاىل ، ويف امليدان حلت القارعة بفرعون              ولكن اهللا أمهله حىت طغى    
فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب بعـصاك الْبحـر     وجنوده وكان السبب موسى عليه السالم فقال اهللا تعاىل

ٍق كَالطَّوفَكَانَ كُلُّ ِفر ِظيِم فَانفَلَقِد الْع )  وقال،  ) 63الشعراء   امو همقَونُ ووعِفر عنصا كَانَ يا منرمدو
   ) . 137األعراف  (  كَانواْ يعِرشونَ

سلط اهللا عليهم عذابه ليـذعنوا       وملا ظهر جهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعرضت قريش عن االنصياع للحق            
أن قريشاً ملـا     " عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما        هللا عليه وسلم فقد جاء يف الصحيحني      ألمر النيب صلى ا   

سـنة   النيب صلى اهللا عليه وسلم ورأى منهم إدباراً دعا عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأخـذم                استعصت على 
، فجاء أبو   من اجلوع الدخان   حست كل شيء حىت أكلوا اجللود وامليتة واجليف وينظر أحدهم إىل السماء فريى            

إنك تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكـوا            سفيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له يا حممد          
ِإنكُـم  ..  إىل قولـه ،  ) 10الدخان  ( فَارتِقب يوم تأِْتي السماء ِبدخاٍن مِبٍني   فادع اهللا هلم قال تعاىل

كل ما أصام كان بسبب ،  ) 16 – 15الدخان (  يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى ِإنا منتِقمونَ عاِئدونَ 
وسلم هلم وكان ذلك بعد اهلجرة وتشريع اجلهاد ، ومل يصبهم ما أصـام بـسبب                 جهاد النيب صلى اهللا عليه    

يف   رجـل  200ل من قريش ما ال يزيد عـن         صلى اهللا عليه وسلم يف ميدان املعركة ، فالرسول قت          جيش النيب 
قريشاً بقارعة من عنـده     ن نصف هذا العدد ، ولكن اهللا أصاب         معاركه معهم ، وهم قتلوا من املسلمني قريباً م        

  . أهلك آخرين على كفرهمماً وأذعنت ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهدى منهم أقوا
احلقيقة فلم يكن ااهدون يف ميدان املعركة أقوى وال أقدر           يت هذه ويف عصرنا احلاضر أكد زوال االحتاد السوفي      

والفساد  وال أكثر من السوفييت ولكن حبرم لدين اهللا تعاىل وقتلهم ألوليائه تتابعت عليهم احملن والباليا والفقر               
 زالت علـى    فهاهي دول ال   حىت سقط االحتاد السوفييت ، فمن قال إنه سقط بسبب النظام الشيوعي االشتراكي            
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االحتاد السوفييت كانت أكثر ديوناً منها ال سـيما          ذلك النظام ومل تسقط ومن قال بسبب ديوم فأمريكا وقت سقوط          
لناظر ااحلكم العسكري الدكتاتوري هلا فال تزال دوالً أشد منها حكماً عسكرياً باقية و             الديون الداخلية ومن قال بسبب    

والشواهد مـن    وجهاد ااهدين هلم    ميكن أن يبدي أسباباً أعظم من حرم للدين        ألسباب سقوط االحتاد السوفييت ال    
وكلها تدل على أن جهاد ااهدين هو السبب الرئيسي إلحالل العذاب            التاريخ ومن قصص األنبياء أكثر من أن حتصر       

نر النصر عاجالً فإنه     مل عاىل ولو حارم فاجلهاد سبب هلالك الكافرين والنصر للمؤمنني من عند اهللا ت           والدمار على من  
القوارع اليت حلت بالكافرين كان بسبب جهـاد         يوشك أن يكون وال يوجد يف التاريخ قوم هلكوا بدون سبب وكل           

 . اهللا الصاحلني رسلهم هلم أو بسبب جهاد املؤمنني من عباد
    :املعىن التاسع من معاين النصر

اً يف فقر الكافرين وموم على كفرهم وعدم هدايتهم ، وهذا من أعظـم              اجلهاد سبب  ومن صور النصر أيضاً أن يكون     
حىت املوت وهذا ما دعا بـه        النصر ، فحرم للدين وجماتهم للمجاهدين تصبح سبباً لضالهلم وإيغاهلم يف الكفر            أنواع

بنا ِإنك آتيت ِفرعـونَ  وقَالَ موسى ر  عليه السالم موسى وهارون عليهما السالم على فرعون وقومه فقال موسى
ومأله ِزينةً وأَمواالً ِفي الْحياِة الدنيا ربنا ِليِضلُّواْ عن سِبيِلك ربنا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَى قُلُـوِبِهم فَـالَ                    

اَألِليم ذَاباْ الْعورى يتواْ حِمنؤي  )  ذه،  ) 88يونس األمور يدل على أن حتققها يعـد   فدعاء موسى عليه السالم
قلوب الكافرين حىت يالقوا العذاب األليم وحينها يفرح املؤمنون          نصراً حقيقياً ، وأي هزمية أعظم من أن يشدد اهللا على          

فبطـرهم وأشـرهم    ) 49الـدخان  (   ذُق ِإنك أَنت الْعِزيز الْكَِرمي  يقال فيه ألئمة الكفر بذلك املوقف الذي
تلك األمور سوف تنتهي بانتهاء حيام اليت مل         وحرب اإلرهاب كل  ،  وطغيام وزعمهم الدفاع عن احلرية واحلضارة       

قَالَ هلْ أَنـتم      : ، عندما يقال هلم   ينتقل إىل موقف يشفي اهللا به صدور املؤمنني          يبق منها إال أقل مما فات ، وبعدها       
يف الدنيا فقـد مـنح اهللا    وإن حتقق فقر الكافرين ، ) 55الصافات  ( فَاطَّلَع فَرآه ِفي سواء الْجِحيِم  عونَ مطَِّل

  .أكتافهم لعباده املؤمنني
 عليه وسلم أيضاً سبباً يف بغي اليهود وطغيام ، فشد اهللا على قلوم حىت ماتوا وهـم                 قد كان جهاد النيب صلى اهللا     و

 . ما يعرفون أبناءهم ، فماتوا على الكفر واملوعد يوم احلسابيعرفونه ك
    :املعىن العاشر من معاين النصر

يعمل ويكدح هللا تعاىل إمنا ذلك من أجل أن يدخل اجلنـة             ومن صور النصر أن يتخذ اهللا من عباده شهداء ، فكل عبد           
 الناِس وِليعلَم اللّه الَِّذين آمنواْ ويتِخذَ ِمنكُم شهداء واللّه الَ يِحب            وِتلْك األيام نداِولُها بين  ...    لذا فإن اهللا تعاىل   

الظَّاِلِمني  )  هللا هلذه املرتلة فقد فاز وانتصريصطفيه ا فالشهادة اصطفاء من اهللا تعاىل لعباده ومن،  ) 140آل عمران ،
  متناها ثالثـاً بقولـه كمـا يف   فاء من اهللا ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم   اصط والشهادة هي غاية مطلوبة لذاا ألا     

ولوددت أن أقتل يف سبيل اهللا مث        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         
 الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحيـاء  والَ تحسبن  وقال اهللا مؤكداً ذلك النصر " أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل
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والَ تقُولُواْ ِلمن يقْتلُ ِفي سبيِل اللِّه أَموات بـلْ أَحيـاء ولَِكـن الَّ      ، ) 169آل عمران (   ِعند ربِهم يرزقُونَ
 نصر بذاا ما جاء يف الصحيحني عن أنس ابن مالك رضي اهللا الشهادة ودليل على أن،  ) 154البقرة (   تشعرونَ
فزت  حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة ، قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال                  ملا طعن  "عنه قال   

صار ااهد  اجلنة ، واألدلة على انت      فكيف ملن قتل وعاين املوت أن يقسم بالفوز ، إال أنه قد وجد ريح              "ورب الكعبة   
يف أبواب مستقلة يف فضائل الشهادة يف سبيل اهللا ، فمن رزق الشهادة              بنيل الشهادة وحدها كثرية جداً بسطها العلماء      

  .احملقق فقد انتصر النصر
  :املعىن احلادي عشر من معاين النصر

 ناس وكثري منهم حيصر النصر به     وهذا هو الذي يعرف معناه كل ال      ،  امليداين نصر املعركة     ومن صور النصر أيضاً النصر    
اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف        فقط وهذا خلل يف املفهوم ، فما النصر امليداين إال أحد أنواع النصر وقد فرح به رسول                

ناس يدخلُونَ ورأَيت ال  ِإذَا جاء نصر اللَِّه والْفَتح   ممتناً عليه آخر حياته وأراه اهللا ذلك النصر قبل مماته مث قال له
  .)النصر (  فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا  ِفي ِديِن اللَِّه أَفْواجا 

  
 ولكن مثلنا ذه الصور اليت تدخل كلها حتـت وعـد اهللا           ،  ال جمال حلصرها    ،  وهي كثرية   ،  هذه بعض صور النصر     
،  ) 51غـافر   (  ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد  سبحانه وتعاىل عندما قال

فمن ضعف إدراكه عن معاين النصر فإنه يقول كيف حيق ،  ) 47الروم  ( وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني   وقوله
معه أحد ، ومن فهـم        الرسل واملؤمنني ، ومن الرسل من قتل ومنهم من مل ميلك سلطة ومل يسلم              على نفسه نصر   اهللا

  .معاين النصر فإن اإلشكال عنه يزول
مل حيصل هذا  والغلبة والسلطان هو الذي سيؤول إليه احلال يف اية األمر لألمة اإلسالمية ، فإن لماً أن نصر التمكنيع

صلى اهللا عليه وسلم ووعوده بـالتمكني يف         ل دون أدىن شك فيمن بعدنا ، فبشائر الرسول        يف زماننا فإنه قطعاً سيحص    
والغلبة العسكرية والسلطان يف األرض والنصوص الدالة على ذلك كثرية           األرض ال تنصرف إال إىل معىن النصر امليداين       

مسعت رسول اهللا    ري رضي اهللا عنه قال    الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما جاء عند أمحد وغريه عن متيم الدا             منها قول 
بلغ الليل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر، إال أدخله اهللا هـذا   ليبلغن هذا األمر ما " صلى اهللا عليه وسلم يقول   

 اهللا عند مسلم عن ثوبان رضي وقوله كما " عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز اهللا به اإلسالم وذالً يذل به الكفر الدين، بعز
إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن أميت سيبلغ ملكها             " عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         وقوله كما جاء عند مسلم أيضاً عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             " زوي يل منها   ما
ون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجـر والـشجر             املسلم ال تقوم الساعة حىت يقاتل     " وسلم
وكما جاء   " شجر اليهود  يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إال الغرقد فإنه من             : احلجر أوالشجر  فيقول

 فتح القسطنطينية أو رومية فقالاهللا عليه وسلم سئل أي املدينتني ت عند أمحد عن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن الرسول صلى   
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اهللا عليه وسلم ، وقال كما عند مسلم أيضاً عن           وسوف تفتح روما كما وعد بذلك النيب صلى        " رومية مدينة هرقل  " 
وجانب منها يف    هل مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب       : " اهللا عليه وسلم قال هلم     أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى       

احلـديث ، وقـد      " ..سبعون ألفاً من بين إسحاق     ا نعم يا رسول اهللا ، قال ال تقوم الساعة حىت يغزوها           البحر ؟ قالو  
حيكـم األرض    " النيب صلى اهللا عليه وسلم خبروجه يف آخر الزمان وهو الذي سوف            تواترت أخبار املهدي الذي بشر    

  " .سبعاً ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا 
والسلطان كثرية ، وال يسوغ أبداً أن يتكل العبد           املبشرة بالنصر العسكري لألمة والتمكني يف األرض والغلبة        والنصوص

النصر آت ال حمالة ، ولكن جيب عليه إذا فهم معاين النصر أن يكون سباقاً هلا  على تلك النصوص ويترك العمل حبجة أن   
حياول جاهـداً أن حيقـق       نصر فإنه من اخلاسرين ، ولكن ال بد أن        األمة إذا انتصرت وليس له جمهود يف ذلك ال         ، فإن 

ِبنصِر اللَِّه ينصر  ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ   امليداين لنفسه شيئاً من معاين النصر األخرى حىت يأيت وعد اهللا بالنصر
ِحيمالر ِزيزالْع وهاء وشن يم  .  

   . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني

   

  : قال الشيخ عبداهللا بن عبد اللطيف رمحه اهللا تعاىل 
عمالكم ، فإن أصـلحتموها وصـلحت        عطوه من القوة والعدة ، فإنكم ال تقاتلون إال بأ         فال تغتروا بأهل الكفر وما أُ     

وعلم اهللا منكم الصدق يف معاملته ، وإخالص النية له ، أعانكم عليهم ، وأذهلم ، فإم عبيده ونواصيهم بيده ، وهـو                       
آل عمران  [  هنم وِبئْس الِْمهاد  متاع قَِليلٌ ثُم مأْواهم ج     الَ يغرنك تقَلُّب الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد          الفعال ملا يريد  

 :196- 197  .[   
استطاع فعليكم مبا أوجبه اهللا وافترضه من جهادهم و مباينتهم ، وكونوا عباد اهللا على ذلك إخواناً وأعواناً ، وكل من                     

ـ                     ب جهـاده   هلم ، ودخل يف طاعتهم ، وأظهر مواالم ، فقد حارب اهللا ورسوله ، وارتد عن دين اإلسالم  ووج
: "  ، وال تنتصروا إال بربكم ، واتركوا االنتصار بأهل الكفر مجلة وتفصيالً ، فقد قال صلى اهللا عليه وسـلم                      ومعاداته

  " . إنا ال نستعني مبشرك 
 اليت تنتسب إىل اإلسالم ، هم الذين أفسدوا علـى النـاس دينـهم                )يف وقته رمحه اهللا   الدولة املصرية    (وهذه الدولة   

 ، استسلموا للنصرانية ، واحتدت كلمتهم معهم ، وصار ضررهم وشرهم على أهل اإلسالم ، واألمة املستجيبة                  ودنياهم
لنبيها ، واملخلصة لرا ، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب  ، وصلى اهللا علـى                        

 ] 8 ج : [ة الدرر السني                  .حممد وآله وصحبه وسلم 
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   البيان الصائب يف شرح حديث الرباء بن عازب  
اهللا بن عثمان المذحجي  اليمان عبديأب: بقلم 

بعثين رسول  : فقال  أين تريد ؟    : لقيت عمي ومعه الراية فقلت      " عن الرباء بن عازٍب رضي اهللا عنه قال          
  ويف روايٍة   " تزوج امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله          -ويف لفٍظ    - اهللا عليه وسلم إىل رجٍل نكح        اهللا صلى 

وابن ماجه  ) 1/255(والترمذي  ) 2/85( رواه أصحاب السنن بألفاٍظ متقاربٍة فرواه النسائي          "ومخّس ماله " 
، ٍم ووافقـه الـذهيب      صحيح على شرط مـسل    : وقال  ) 2/191(واحلاكم  ) 4457(وأبو داود   ) 2607(

) 5/14(وابن القيم يف حاشيته على سنن أيب داود ونقل يف زاد املعاد             ) 12/204(وصححه ابن حزٍم يف احمللى      
  . هذا حديثٌ صحيح : عن ابن معني أنه قال 

وجعله من أحسن ما يزيل اإلشـكال يف        ) 10/67(وصححه اإلمام حممد بن عبدالوهاب كما يف الدرر السنية          
  . ) 6/214(كما يف جمموع مؤلفاته ، تكفري املوحد إذا أشرك باهللا ومل ينكر مجيع اإلسالم مسألة 

  

 نرى  ") : 3/1085(أما الكالم على فقه احلديث وهو املقصود هنا فقال اإلمام أمحد يف مسائله رواية عبد اهللا                 
 وكذلك املرتد ال يرثه أهله      ":  قال   " واهللا أعلم أن ذلك منه على االستحالل فأمر بقتله مبرتلة املرتد وأخذ ماله            

  .هـ .ا"  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 ":  ]22آل عمران [ اآلية   والَ تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء وقال ابن جرير يف تفسريه يف قوله تعاىل 

اح على من حرم اهللا عليه عقده عليه بنص كتابه الذي الشبهة يف حترميها عليه وهـو حاِضـره                   إعالنه عقد النك  
.. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما أتاه به عن اهللا تعاىل ذكره                      

  هـ . ا"ه يف املرتد عن اإلسالمك كان سنتفلذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله وضرب عنقه ألن ذل
 فلما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هـذين احلـديثني              ") : 3/148(وقال الطحاوي يف شرح املعاين      

  هـ . ا"بأخذ مال املتزوج وختميسه دل ذلك على أن املتزوج كان بتزوجه مرتداً حمارباً فوجب أن يقتل لردته 
 إن ختميس ماله دل على أنه كان كافراً ال فاسقاً وكفره بأنه مل حيرم               ") : 20/90(وقال ابن تيمية يف الفتاوى      

  هـ . ا"ماحرم اهللا ورسوله 
 فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصري مالـه فيئـاً               ": وقال ابن كثٍري يف تفسريه يف سورة النساء         

  هـ . ا"لبيت املال 
 فدل على أم مل يسألوه هل تزوجها         "فما سألوه وال كلموه   " وزاد  ) 4/292(واحلديث رواه أمحد يف مسنده      
  :وهذا احلديث فيه فوائد ، معتقداً حلً ذلك أم غري معتقٍد 
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  . أن لسان احلال أنطق من لسان املقال : األوىل
 أو  أن اجلحود أو االستحالل قد يظهر يف عمٍل من األعمال وهذا كفر رٍد وإباٍء فليس اجلحود                : الثانية

  .االستحالل القليب واقعاً بنطق اللسان فقط فصح أن االستحالل قد يظهر يف عمٍل من األعمال 
  :أن ذلك الرجل قتله النيب صلى اهللا عليه وسلم ردةً من وجوٍه  : الثالثة

  .وال خيمس إال مال الكافر ) ومخّس ماله ( قوله : أحدها 
  ) .زىن ( لٌ ظاهر فلم يقل والزواج استحال) نكح وتزوج ( قوله : الثاين 

  .أنه عقد لقاتله رايةً ومل تكن تعقد إال للكفار : الثالث 
مل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم برمجه وإمنا أمر بقتله فدل على أن ذلك القتل ليس حبٍد للزنا                   : الرابع  
  .بل ألجل الردة 

وذا يتبني الرد على من زعـم أن        ، ليه  ليس يف احلديث أمرهم بالصالة عليه أو أم صلوا ع         : اخلامس  
  .ذلك القتيل ليس مبرتٍد 
أن من عقَد عقْد زواٍج على أمه أو أخته أو ابنته أنه مرتد مبجرد هذا الفعل باستحالله                  : الفائدة الرابعة 
  .بفعله ماحرم اهللا عليه 

ألم يـأتون   ، ةً فحسب   أن فعل من يسمون باجلنس الثالث فعلٌ كفري ليس كبريةً وجرمي           : اخلامسة
برجلني يعقد أحدمها على اآلخر عقد زواٍج ويشهدون على ذلك ويوثقونه وجيعلون لـذلك وليمـةً كـبريةً                  
ويوزعون على الناس بطاقاٍت فيها الدعوة هلم مبناسبة زواج الشاب فالنٍ  على الشاب فالن ويدعوه بزوجـي                  

 عقَد عقْد الزواج على امرأة أبيه مع مافيه من االسـتهتار  ويهنئونه على ذلك فهذا الفعل منهم أخبث وأشنع ممن   
  .واالستهزاء بالشرع املطهر بتشبيه اللواط بالنكاح املشروع 

أن من وقع يف املكفرات الظاهرة املعلومة من الدين بالضرورة وهو يف بالد اإلسالم وأهـل                 : السادسة
فيها دعواه اجلهل حبرمتها ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم          العلم عنده متوافرون اليعذر فيها باجلهل بل واليقبل         
  .مل يقل بني له األمر أو أقم عليه احلجة بل أمر بقتله 

فيه حجةٌ ملن مل ير وجوب االستتابة إذا كانت الردة مغلظةً فإن النكاح باحملارم أمر يف غايـة                  : السابعة
  .الفجور 

لترخيص للمصارف الربوية وأوكار الزنـا وأوكـار اللـواط          ن التقنني وا   إ فيه حجةٌ ملن قال    : الثامنة
  .ومحايتها وحراستها من املنكرين هلا بيٍد أو لساٍن أن ذلك استحاللٌ صريح وكفر بالشرع 
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 خيشى  ": وقد سئل حممد بن إبراهيم رمحه اهللا عن البلدان اليت يوجد فيها أسواق للبغايا وحتمى وال إنكار فقال                   
  هـ . ا"ر وقد يكون كالقوانني ألنه إذنٌ عمومي وإن مل يعتقد أنه حاللٌ أن يصل إىل الكف

ومراده أن فعل هذه البلدان مشاةٌ للقوانني ألنه إذنٌ عام أو ترخيص عام كالقانون ولذلك خيـشى أن يكـون                    
  . ومعناه أنه لو كان قانوناً فهو كفر بال شٍك  وال خشيٍة وإن مل يعتقد أنه حاللٌكفراً 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد 
  

  
 

؛ أن العلماء الذين تربزهم الدولة للناس هم يعلمون          ومن األشياء املهمة يف هذا    " 
وأن احلكومات قد نقضوا هذه ، ال حتكم الناس اليوم" ال إله إال اهللا"يقني أن  علم

وخيادعون ، وخيادعون أنفسهم، ومع ذلك يدلسون على أنفسهم، العظيمة الكلمة
  .أساس  فهم كالذي يبين على غري، العبادات والفتاوى للناس يف مسائل مع غياب األصل العظيم ناس بذكرال

  

وإىل هيئـات فـض     ،  احملاكم التجارية  هؤالء الناس يذهبون يتحاكمون إىل       ؛ يعلمون أن   فهؤالء الذين يفتون  
وهو كفر أكرب خمرج من     ، ا أنزل اهللا  وهذا حكم بغري م    ،   وفض مشاكل األطراف التجارية   ،  املنازعات التجارية 

  .ذلك  ومع ذلك ال يتحدثون عن،  العلم امللة كما ال خيفى على أهل
  

برية من الكبائر، فهذا الربا الذي يوجد        ك  هذه البنوك ال ميكن لعامل صادق أن يقول إن الربا هذا هو جمرد             ..الربا
 ]سورة الشورى[ اُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّهلَهم شركَ أَم يف بالدنا هو تشريع من دون اهللا 

،  ولكن بعيداً عن أصل القضية -  هي من شعب اإلميان والشك-، ومع ذلك حيدثون الناس عن أمور أخرى 
فينبغـي  ،  سأجلها أنزلت الكتب لكي حتكم بني النـا        ومن،  فهذه القضية الكربى اليت من أجلها بعث الرسل       

  " .ك االنتباه الشديد إىل ذل
                    
    "الشيخ أسامة بن الدن "                 

  ] توجيهات منهجية [                   



 

هـ1425–אאא–א30  30 

   ؟ ؟"" سبتمرب  سبتمرب 1111" " هل بقي ما يقال عن هل بقي ما يقال عن 
 ) )11 /  / 22( (   

    أخو من طاع اهللا
ل بعشرات اللغـات    بل كتب، ليست بالعربية وحدها، وال باإلجنليزية فقط، ب        .. وال مقاالت .. ليست كلمات  

، !)واملشمومة لو وجـدت   (عرب مجيع أنواع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة باحلروف واملكتوبة بلغة برايل             
إنه مل يبق شيٌء يقال حول مثل احلادي عـشر  : حتدثَت عن غزوة احلادي عشر من سبتمرب املباركة، مل يبق إالَّ أن نقول         

  !!من سبتمرب
  ! ملاذا كتبت هذا املقال حول غزوة سبتمرب؟..إذًا

  !!حول القمر.. وإىل اليوم وغد.. متاما كما يكتب الشعراء منذ األزل
 بغض النظر عن اجتاهها املوجب أو السالب، فستجرب على الوقوف طويالً            إن كنت ممن يعجب بالقيم املطلقة لألشياء      

.. جد نفسك أمام معلم تارخيي يقصده الناس للمشاهدة واالستغراب        وإبداء اإلعجاب ذا احلدث اجللل الضخم، وست      
بدالً مـن   ) س.ب(و) س.ق( أن يستبدل التاريخ امليالدي بعد سنني أو عقود بتاريخ           -!بشيء من املبالغة  –وقد تتوقَّع   

  )!!م.ب(و) م.ق(
وتبصر ما فيه من نور وـاٍء       .. لوتقول إنَّ القمر من أمجل ما خلق اهللا عز وج         .. مث بعد ذلك قد تشارك أهل العقول      

  ..!!وتقدمي ذلك التشبيه قربانا إىل من حيبون.. غاىل العشاق يف معشوقيهم كثريا ليتمكنوا من تشبيههم بالقمر
لتقول ).. وإن يروا كلَّ آية   (أو  ) على دين ملوكهم  (أو  ) خالف تعرف (أو  ) حسدا محلنه من شأا   ( وقد تسلك مسلك    

ورمبا نقّبت يف الكتب لتجد أنَّ من الناس من وصف القمر بالكلف            .. أسود أظلم .. كريه املرآة .. قبيح املنظر إنَّ القمر   
  .. أعلم أنك لن تعجز أن تفعل هذا.. واجلدري وما إىل ذلك

 العمليـة   ستحسد كل من خطط أو شارك أو حرض أو أمر ـذه           .. ، فإنك ال ريب   إن كُنت ممن نور اهللا بصريته     أما  
املباركة، وتتمىن لو كنت مكانه، وتفرح به كلما تذكَّرته، وتعقد اخلنصر عليه نصرا من انتصارات املؤمنني، حتدث بـه                   

  ...الناس فيما بعد حني تذكرهم بأيام اهللا
ا طويلـة   واستغرقت الثقافات واللغات املختلفة قرون    .. لقد احتاجت البشرية إىل آالف السنني لتستنفد وصف األشياء        

لتعلن اإلفالس األويل يف وصف الشمس والقمر والبحر ومنظر الغروب وتنهدات العاشق وأمل الفراق وفرحـة اللقـاء                  
، حبيثُ مل تعـد     )وقع احلافر على احلافر   (حىت أصبح كل من أعمل ذهنه على االبتكار يقع يف ورطة            .. ومسامرة النجوم 

تشكيك من كثري من الفطاحلة رمبا على رأسهم امرؤ القيس حـني يتعـزى              الزيادة ممكنة إالَّ عن طريق الصدفة، على        
  :، وكعب بن زهري إذ يقول)نبكي الطلولَ كما بكى ابن حزاِم: (بتقليد من قبله ويقول
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  !وقدميا من قوهلم مكرورا  ما أُرانا نقول إالَّ معادا
أنتجت مـا يقـارب     ) ألسنتكم وألوانكم (على اختالف   الغريب حقا أنَّ البشرية     .. األمر الغريب ليس هذا الذي سبق     

ولكن يف ظرف ثالث سنوات فقط؛ وذلـك لوصـف          ) البكاء على األطالل  (، و )غروب الشمس (إنتاجها يف وصف    
  !! حدث يسري حمدد هو عملية دخول ثالث طائرات يف ثالثة مباٍن

  .. ذه البساطةاملسألة ليست ! فهل يمكن أن يأخذ حدث يسري كل هذا الزخم العاملي؟
  : أما قبل* 

اليت رمبا مل متر على العامل إال بضع مرات، ولعل هذه املـرة هـي               .. فالعامل كله يئن حتت جتربة القطب الواحد املريرة       
بل هـو ميلـك   .. وهذا القطب الواحد ال يكتفي باهليمنة االقتصادية والعسكرية والثقافية على العامل   .. أقساها وأبشعها 

يمنة اإلعالمية اليت تسهم يف احلرب النفسية لقتل الروح القتالية واإلرادة والتفكري يف املقاومة لدى مجيع األعداء                 أيضا اهل 
  .. واخلصوم

حتت االحتالل األمريكي والصلييب لبالد املسلمني عمومـا، بـني          .. يعانون األمرين .. واملسلمون على وجه اخلصوص   
صار الشديد يف العراق، واالحتالل غري املباشر يف بقية البالد وخاصة اليت هلـا أمهيـة                االحتالل املعلن يف فلسطني، واحل    

  .. استراتيجية أو اقتصادية
خـالف  – يقابلها   املوارد اليت بلغوا معادلةً غري موزونة من كثرة العدد وتوفر         .. واملسلمون على وجه اخلصوص أيضا    

مل  لو مسيناها أمة املليون أو أمة األلف      ).. أمة املليار (و.. النصيب األوفر  واهلوان الذي نالوا منه      الضعفألوان   -املتوقع
  ..قليله وكثريه سواء) غثاء كغثاء السيل(خيتلف األمر كثريا حيث العدد الكبري جمرد 

يف احنداٍر مستمر، يف ضعف وقلة حيلة وحالة ال يمكن أن يقبل ـا حـر                .. واملسلمون على وجه اخلصوص كذلك    
  ..كوضع مستقر) الً عن املسلمفض(

املؤدي دائمـا   ) ومن يتهيب صعود اجلبال   (، قارا شعور    )إقامة جربية (إىل  ).. هبوط اضطراري (من  .. املسألة حتولت   
  )..يعش أبد الدهر بني احلُفر(إىل النتيجة املعروفة 

ليأيت اهللا  ) االنتظار(ه خمالف، يف حني انتشرت سلعة       صار السلعة األكثر رواجا بني من يأملون للواقع ويعلمون أن         .. اليأس
باملهدي حيلُّ به مجيع مشكالتنا، حبكم العجز التام الذي منلكه حصريا، وبالتايل فاهللا مل يكلّفنا إال وسـعنا، وسـننتظر                    

  ..الفرج أو املوت على التوحيد
  

  .)الواقع مرير، والتغيري مستحيل: (وصار الواقع جمموعا يف قولك
﴿رتِّل الغيثَ من بعِد ما قَوهو الَّذي ينطوا وينشمحتهر ر﴾  
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  .. أما ساعة العناق
 سبتمرب، لرمبا وقعت على احلديث الصحيح الذي يقـول          11فلو حبثت عن مثاٍل مشابه لوضع الصاحلني وأهل اخلري يف           

 من أحدكم كان على راحلتـه       ،ني يتوب إليه  ا بتوبة عبده ح   هللا أشد فرح  : "فيه سيد البشر صلوات اهللا وسالمه عليه      
 ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيس من راحلتـه            ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه     ،بأرض فالة 

 أخطـأ   ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك      : فأخذ خبطامها مث قال من شدة الفرح       ؛فبينا هو كذلك إذا هو ا قائمة عنده       
  "..حمن شدة الفر

ا من الناس لألسف    لكنه أخطأ من شدة الفرح       ..  كثريا   .. بعد أن علم أناللهم أنت عبـدي    .. كابر وأصبح يكرر عناد
أخطأ مـن شـدة     (ويصل إىل مرحلة    ..  وأنت تعلم ماذا يعين أن يكابر أحد ويكرر هذه املقولة          -تعاىل اهللا –وأنا ربك   
   !!..أو من شدة العناد.. أو من شدة الكرب) احلسد

بنظر العقـل   .. املصلحة واملفسدة : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولكن بصيغ خمتلفة كثري منها كان يف ثوب            : إنهم قالوا 
فلم يبق إال حترك الشفتني     .. ارد، وتقدميه ذلك بصراحة على كالم اهللا عز وجل، وجعله الشرع خادما ملا يمليه عقله              

  .عياذ باهللاليصفا حاله ويقوال تلك الكلمة وال
لكن هناك كـثري مـن      .. العدسة لدى كاتب املقال ترصد كثريا من الصور وقت احلادي عشر من سبتمرب            رمبا مل تكن    

  .. ردود األفعال اليت ظهرت
  !ويكتفي ذا التعليق لضيق املقام) أمريكا بتتضرب؟.. (الطاغوت املصري حسين مبارك يصرخ مدهوشا

والشاعر النبطي يقول متغزال:  
  هزة عماير بوش يوم ضربوها    يهتز قليب كلّ ما حلّ طاريك

، )ضربٍة واحدة تسوى مية مرة: (، واآلخر يعلنها يف قصيدة)..واطيب كبدي: (وشاعر آخر يكتب معلَّقةً نبطية
  ..والقصائد الفصيحة متأل فضاء اإلنترنت إضافة إىل املقاالت األدبية والسياسية وغري ذلك

لكن الشعور األويل لدى املسلمني منهم كـان        .. رمبا ال نستطيع رصد مجيع املشاعر وردود الفعل       .. اس  وكثري من الن  
وبـوش  لدى بندر بن سلطان ونايف بن عبد العزيز         .. والشعور األويل لدى الكفرة واملنافقني    .. كما تقدم يف احلديث   

   بعٍضاُءوالَّذين كفروا بعضهم أوليكان شعورا واحدا .. وشارون
  

  : أما بعد
  .. كل شيٍء بعد احلادي عشر من سبتمرب تغري.. رمبا ال يتسع املقام للحديث عما بعد

  .. اجلهاد انتشر.. اخلونة افتضحوا.. العزة ولدت.. اهليبة املفتعلة زالت.. الصفوف متايزت.. األقنعة سقطت
  !عم نتحدث بالتحديد؟
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مـع أنَّ   .. تشرت يف األمة والشباب بقريٍب مما كان أيام اجلهاد األفغاين ضد الروس           أليس من الغريب أن روح اجلهاد ان      
  ! ضد هذا اجلهاد؟وقفتوالعوامل كلها .. العوامل كلها كانت تؤيد ذلك اجلهاد

 احلديث ويف املُقابل منع.. أمل تلق آالف اخلطب والندوات واحملاضرات املصرحة واملأذون ا لدعم اجلهاد األفغاين القدمي       
  ! الثورة اجلهادية يف احلادي عشر من سبتمرب؟لدعمحبرف واحد 

كما يقول أخونا الشهيد معجب     ) وكالم األبطاِل باألفعالِ  ..! (ما أبلغها من خطبة تلك اليت مسعناها يف الثالثاء املُبارك         
  ..الدوسري رمحه اهللا
  .. فوقرت يف القلوب وخالطت الدماء.. كانت خطبة بالدماء

ال نشك أنها مل يكن هلا الدور الرئيس، ولكن كان هلا دور مـساعد              .. مع دعم عناصر كثرية   .. اجلهاد ضد الروس  قام  
على املستويات األمنية والعـسكرية واملاليـة       .. جدا، أما هذه املرة فقد قام اجلهاد وضده حرب شعواء عاملية موحدة           

  ).. العمالءعن طريق املوظفني الرمسيني كهيئة كبار(والدينية 
يف % 50من مطار امللك خالد بالرياض وحيصل على ختفـيض          .. كان من يريد اجلهاد خيرج البسا اللباس القندهاري       

مل ذهبت؟ فضالً عـن االعتقـال والـسجن    : وكان من يرجع من اجلهاد يرجع معززا مكرما ال يسأله أحد .. التذكرة
  .. اها من رجع من اجلهاد اليومالطويل والعذاب األليم والتهم اجلاهزة اليت ير

أال يعين هذا أنَّ اجلهاد أصـبح       .. ذهب الناس، وانطلق ااهدون، مل خيافوا لومة الئم، وال حماربة طاغوت          .. ومع ذلك 
أال يعين ذلك الكثري    ! كائنا مستقال ال جتري عليه قرارات األمم املتحدة وال ميلك التحكم فيه طواغيت العرب والعجم؟              

وبدايـة عهـد    .. أال يعين ذلك اية عهد العبودية للفراعنة      ! بة لألمة املكلومة اليت تبحث عن املخرج واخلالص؟       بالنس
الذي هو  .. ومن أىب كان نصيبه التيه    .. الذي يتبعه امتحان العزة فمن قبلها ورضي ا كان له النصر          ! ؟)فأسر بعبادي (

  ..مرحلةٌ تسبق النصر والتمكني
  ..صحة املنهاج

لقـد كـان الـدعم،      ..  لعاملٌ من أهم عوامل صحة املنهاج      -إضافة إىل كونه كرامةً من اهللا     -نَّ قيام اجلهاد مستقال     إ
كان هلذه العوامل أيام اجلهـاد      .. والتغاضي املُتبادل، واالخنداع ببعض املظاهر اليت كانت خلدمة أمريكا ال خلدمة الدين           

جتناب اخلوض يف حال الطواغيت املعاصرين، بل بلغ األمـر أنَّ بعـض             األفغاين ضد الروس دور مهم يف السكوت وا       
والسبب سيطرة احلكومة الـسعودية     ! !املعسكرات متنع التدريب على املتفجرات ألنَّ احلكومة السعودية ال تريد ذلك          

  ..إضافةً إىل اخلوف من استثارة احلية الرقطاء على من يرجعون يوما إىل هنالك.. بالدعم املايل
يف احلجاز منـها  ويف جزيرة العرب والفلبني واجلزائر   يف أفغانستان ويف العراق     .. قام اجلهاد مستقال بفضل اهللا عز وجل      

بالد بعضها كان اجلهاد قائما فيه من قبل، وبعضها نشأ اجلهـاد            .. ويف باكستان ويف الشرق ويف الغرب       وجند واليمن   
 لتقوم لوال أن أنعم     -فيما يظهر لنا من علمنا القاصر     – اجلبهات ما كانت     فيها بعد احلادي عشر من سبتمرب، وكل هذه       

  ..اهللا علينا باحلادي عشر من سبتمرب
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.. قام اجلهاد مستقال ليكون ااهدون صرحاء واضحني يف موقفهم من مجيع األحداث الدائرة يف العـامل اإلسـالمي                 
لـيس ضـد    .. القتال حىت ال تكون فتنة    .. ير أرض أو قتال دولة    ليس جمرد حتر  .. وليوضحوا املنهج دون غبار أو غبش     

تقدم حترير الـبالد والعبـاد،      الشرعية  وإن كانت السياسة    .. الكفر الشرقي وحده أو الغريب وحده بل ضد الكفر كله         
  ..لكن املنهج حمدد وواضح متام الوضوح.. بعض األعداء على بعض قتال وتقدم 

ولئال يتدخل خطّ الرجعة الذي تكون احملافظة عليـه         )..  العني أطعم الفم تستحِ  (خل قاعدة   ئال تتد قام اجلهاد مستقال ل   
  .. عند بعض الناس أهم من الصدع بالتوحيد واجلهر حبكم اهللا احلقيقي

ولكن كان كثري مـن النـاس       .. لذلك كان كثري من الناس يعرف حقيقة العمالء اخلونة الذين حيكمون بالد املسلمني            
ورمبا دفعه هذا األمر إىل اادلة واملدافعة عن الطواغيت عن جهل أو هوى أو تقليٍد حمـض                 .. حلديث عن هذا  يتجنب ا 

فقد صار حبمد اهللا    .. أما حني استقلَّ اجلهاد وانفصل عن عوامل التأثري       ..  حني مل يكن اجلهاد مستقال     ..لفالن من الناس  
  ..خالصا سائغا للشاربني

  
  ..!ب عصاباتأمريكا تواجه حر

االحتاد السوفييت كـان    ولكن  .. بعد أن ابتلعت الطعم العجيب    وقعت فيه أمريكا    .. ذات الفخ الذي وقعت فيه روسيا     
  ..!أحسن حاالً بكثري من أمريكا عند وقوعه يف الفخ

 تنتهي من   أو باألصح دخلت يف حرب عصابات ثانية دون أن        ..  بلدين اثنني وليس يف بلد واحد      أمريكا دخلت حربا يف   
يف حني يسجل لالحتاد السوفييت أنه خيرج من املعركة منتصرا ويتقوى بذلك االنتصار على احلرب التالية حىت                 .. األوىل

  .. وصل إىل أفغانستان
تتحكم فيه الغطرسة املمزوجة بالغضب، والكربياء املنكسرة للـشعور         ) رد فعل (كان وقوعها يف الفخ     .. وأمريكا أيضا 

  ..وضمن خطة استراتيجية مستمرة.. مدروس وخمطط له) فعل(أما روسيا فقد وقعت يف الفخ يف .. باإلهانة
أما االحتاد السوفييت فقد وقع يف الفخ عند اسـتكماله          .. وقعت يف الفخ عند بداية فقداا عناصر القوة       .. وأمريكا أيضا 
  ..لكي تواجه مشاكلها) يب عصاباتحر(وقعت أمريكا يف الفخ وهي ليست حباجة إىل .. عناصر القوة

  ما يصيد) ابن بوٍش(فما يدري   )ابن بوٍش(تكاثرت الظباء على 
وتعالـت صـيحات    ..  وترتف اقتـصاديا   تواجه أمريكا حرب استرتاٍف قوية جعلتها تترنح عسكريا وتتخبط سياسيا         
حىت أعلن أحد املسئولني الكبـار أن       .. ريكااملفكرين األمريكيني وبعض الساسة حتذر من املستنقع الذي وقعت فيه أم          

 اهللا  بإذن ولن تستطيع .. أكثر مما تطيق  : ولنا أن نقول بعبارة أصح    .. استراتيجيا يف العامل أكثر مما ينبغي     ) متددت(أمريكا  
اخلروج إالَّ مع حتطّمها الكلي ..  
وسـنةً يف   .. عواٍم حىت اآلن يف أفغانـستان     بل لقد استمرت حرب العصابات ثالثة أ      .. مل يتوقف األمر عند هذا فقط     

س الطاقـة   واستطاع ااهدون يف أفغانستان جتاوز الضربة األوىل وحتاملت أمريكا على نفسها لتستمر بـنف             .. العراق
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وال نقول إنها تتمىن لو خرجت من احلرب،        ) إثبات الوجود (هي اآلن حتاول أن حتتفظ مبجرد       واملقدرة فلم تستطع وها   
واحلاميات املوجودة هلا ال ختتلف عن تلك املوجودة يف جزيرة العرب           ..  فعليا قد خرجت من احلرب يف أفغانستان       فإنها

.. وسائر البالد اليت مل تستعر نارا حتت األمريكان، فهي قواعد منغلقة متاما ال تسيطر إال شكليا على املدن الكبرية فقط                   
 وال مزيد على كلمة     ..رب اجلهود على الدفاع ارد وحتصني القواعد واألهداف       حيث تتركز أك  .. ويف النهار دون الليل   

  ..الشيخ أمين الظواهري اليت مسعناها قريبا
فقد تطورت املعركة حبمد اهللا ووصلت اجلبهة العراقية رغم حداثة سنها إىل مستوى عاٍل جـدا مـن                  .. أما يف العراق  

راق يف حال أسوأ من حاهلم يف أفغانستان والسبب يف ذلك حرصهم الشديد علـى               وأصبح األمريكان يف الع   .. املواجهة
.. مع البسالة الواضحة والثبات املتميز حبمد اهللا من ااهدين يف العـراق           .. الظهور يف الساحة العراقية والشارع العراقي     

  ..ال اخليبةلن يبقوا بإذن اهللا إالَّ قليالً حىت خيرجوا من العراق جيرون أذيفومع ذلك 
هذه بعض اآلثار اليت فهمها العدو وأعلن األمريكان بكاءهم منها على الشاشات، يف حني ما يزال بعض أبناء املسلمني                   
من القاعدين واملخذّلني يناقش يف مشروعية سبتمرب ألنه بظنه مل جير علينا إال النكبات والويالت، وكأنه يظن احلـرب                   

وهذه كرامة ما كتبها اهللا لنبيه الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم            .. ر املسلمون قطرة دم واحدة    ستقوم وتنتهي دون أن خيس    
 ويعمى عن املصاحل العظيمة اليت لو قيل له قبل سبتمرب إنَّ عملية واحدةً ستحقق تلك املصاحل لكذَّب                  !فكيف مبن دونه؟  

.. كان ما تقولون حقا مل نتردد يف تأييد اجلهاد حلظة         لو  : ورمبا كان يقول  .. ورمى ااهدين بالتعلق باألوهام واألحالم    
  .. ولكن هذه أوهام

  !كيف كان هذا االنقالب العاملي املدوي؟ ! سبتمرب؟11 غزوة حصلتفكيف .. أما بعد
  !وكيف كان ذلك على يد ثلة مستضعفة ال متلك من القدرة املادية إال اليسري؟

واختلف يف تفسريها وترمجة معانيهـا إىل       !!  اليت مسعها العامل كله بأعينه املدهوشة      وماذا تعين القاعدة ذه اخلطبة البليغة     
  !وغريها من اللغات احلية وامليتة؟) قومية(و) اشتراكية(و) مادية(مجيع اللغات من 

أو من طـرف املتـضرر      .. مسعنا مجيع التحليالت حول األسباب املادية اليت اختذت للوصول إىل النصر يف هذه العملية             
  .. املراقب السياسي

وسائر تلـك   ) الشيخ أمين (و).. الشيخ أسامة (ما هو تصور    ! ولكن أال ينبغي أن نعرف ماذا عند الطرف املنفِّذ للعملية؟         
  !الفئة املؤمنة؟

وما هو الطريق الذي سلكوه والصعوبات اليت واجهوها حىت وصلوا إىل النصر يف تلك اجلولة العظيمة مـن احلـرب                    
  !ا وبني الصليب؟الكربى بينن

  !ومتوقعةً جدا عند اجلميع؟.. كيف كان ينبغي أن تكون متوقعةً..  سبتمرب اليت كانت مفاجئة للجميع11
  !!وممكنةً بسهولة يف نظر اجلميع؟.. كيف كان ينبغي أن تكون ممكنةً..  سبتمرب اليت كانت مستحيلة عند اجلميع11

  .. يتبع إن شاء اهللا
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ي جعل الدعاء من أشرف العبادات ، وجعل التقرب إىل اهللا به من أعظم القربات ، وأشهد أن ال احلمد هللا الذ 
  عبده ورسوله وصفيهأمرنا أن ندعوه ا ، وأشهد أن حممداًكمال واجلمال ، له األمساء احلسىن إله إال اهللا املتوحد بال

وخليلهو، من دعا ربه بالليل والنهار  ، خريادعاَءه و أكثرباألسحار ، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا هستغفار  ،
  :أما بعد 

هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع       : دعاء مسألة ودعاء عبادة ، فدعاء املسألة        : الدعاء نوعان   فاعلم أيها املسلم أن     
قـال  هو دعاء اخلوف والرجـاء      : ودعاء العبادة   ،   ﴾ أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف السوءَ       ﴿أو كشف ضر    

فكل دعـاء عبـادة     ،     من الدعاء متالزمني   ومعلوم أن النوعني   ﴾ويدعوننا رغَباً ورهباً وكَانوا لَنا خاِشِعني        ﴿:تعاىل  
 ِعباِدي عني فَِإني قَِريـب      وِإذَا سأَلَك  ﴿: من لدعاء العبادة ، قال تعاىل       مستلزم لدعاء املسألة ، وكل دعاء مسألة متض       

 ذه اآلية دلت على قرب الرب وإجابتـه        فه ﴾أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ            
باإلجابة واملعونـة والنـصر     قرب بعلمه من كل خلقه ، وقرب من عابديه وداعيه           : دعوة من دعاه ، فالقرب نوعان       ل

والتأييد والتوفيق ، فما من داع يدعو حبضور قلب وانكسار وتذلل للرب ودعا بدعاء مشروع ومل يكن عنده مانع من                    
 باالنقياد  ألوامره ونواهيه القولية دعاء ، وهي االستجابة هللا تعاىل     إذا أتى بأسباب إجابة ال     موانع إجابة الدعاء وخصوصاً   

  .، إال استجاب اهللا له ميان به املوجب لالستجابة والفعلية واإل
 للمؤمن ضد عدوه ، وهو أعظـم        ةحاألسلفيا أهل اجلهاد اعلموا أن الدعاء من أعظم أسباب النصر ، وهو من أقوى               

مث قال  ) الدعاء هو العبادة    ( : يقول   قال مسعت رسول اهللا      عبادة تتقربون ا إىل ربكم ، عن النعمان بن بشري           
 :﴿             اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ ررواه أمحد وأبـو     ﴾ و 
نه مسع عبداهللا بن عمر رضـي اهللا        وروى مالك يف املوطأ عن نافع أ      . حسن صحيح :  وود وابن ماجة والترمذي وقال    دا

وإين أسالك  ،  وإنك ال ختلف امليعاد    ﴾ادعوِني أَستِجب لَكُم     ﴿: اللهم إنك قلت  (: ا وهو على الصفا يدعو يقول       عنهم
   ) .كما هديتين لإلسالم أن ال ترتعه مين حىت تتوفاين و أنا مسلم

 خري هلم مما يصلح دينهم      فانظر يا أخي وفقنا اهللا وإياك إىل عظيم فضل اهللا وكرمه ورمحته كيف يدعو عباده إىل ما هو                 
واللّه  ﴿ : كما قال تعاىل  ىل اجلنة وإىل الصراط املستقيم ،     ودنياهم وآخرم مع غناه عنهم وافتقارهم إليه ، فكم دعاهم إ          
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 ﴿: قـال تعـاىل   كما   إىل مغفرة ذنوم      وكم دعا عباده   ﴾ يدعو ِإلَى داِر السالَِم ويهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ         
 ﴾ قَالَت رسلُهم أَِفي اللِّه شك فَاِطِر السماواِت واَألرِض يدعوكُم ِليغِفر لَكُم من ذُنوِبكُم ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسـمى                

  قال رسول اهللا    أن   جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة        ،   ناداهم بأن يدعوه فيستجيب هلم    دعا عباده و  ، و 
من ،  يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوين فأستجيب له                    ( : 

  ). فأعطيه ، من يستغفرين فأغفر لهيسألين
كما دلـت علـى   أفضلها ألن دعاء اهللا من أعظم العبادات و،  بكثرة دعائه    إذا علمت فضل اهللا عليك فازدد هللا شكراً       

وقَالَ  ﴿وقرأ  ) أفضل العبادة الدعاء    : (  قال  وصححه أن ابن عباس      ذلك نصوص الكتاب و السنة، أخرج احلاكم      
     لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبتذكرت ما مجاع اخلري فإذا اخلـري كـثري          ( :وروى أمحد يف الزهد عن مطرف قال       . ﴾ر

فتبني أن الدعاء   ) هللا تعاىل ، وإذا أنت ال تقدر على ما يف يد اهللا إال أن تسأله فيعطيك                 فالصالة والصيام وإذا هو يف يد ا      
  .من أجل العبادات وأكرمها على اهللا  

 بـه النعمـاء     فإن الدعاء من أعظم ما جيلب     ،  فيا أهل اجلهاد عليكم باإلحلاح على اهللا يف الدعاء ورفع أكف الضراعة             
يشاء حده مالك الضر والنفع ، الكاشف للضراء اجلالب للسراء ، املتصرف يف خلقه كيف               ويدفع به الضراء ، ألن اهللا و      

وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشف لَه        ﴿: قال اهللا تعاىل    . ه وهو على كل شيء قدير       ال معقب حلكمه وال راد لقضائ     
وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشف لَـه ِإالَّ هـو وِإن             ﴿ وقال   ﴾ شيٍء قَدير ِإالَّ هو وِإن يمسسك ِبخيٍر فَهو علَى كُلِّ         

               ِحيمالر فُورالْغ وهاِدِه وِعب اُء ِمنشن يِبِه م يبصِلِه يِلفَض آدٍر فَالَ ريِبخ كِردوهذا من أعظم األدلة علـى أن         اآلية ،  ﴾ي 
اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا         ( :يقول دبر كل صالة   ، ولذا كان رسول اهللا       ستحق للعبادة املهو  اهللا وحده   

   .متفق عليه من حديث املغرية بن شعبة ) منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
 كان رسـول اهللا  :  وكان يقول ذلك إذا رفع من الركوع كما يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري       

ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء               ( : إذا رفع رأسه من الركوع قال       
وال ينفع ذا اجلد منك اجلد      ،  وال معطي ملا منعت     ،  واد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، اللهم ال مانع ملا أعطيت               

  .رضي اهللا عنهما وكذا جاء عن ابن عباس ) 
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك  ( : ابن عمه عبد اهللا بن عباس حني قال له  هذا الذي وصى به النيب  و

بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا تعاىل لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه                       
   .  وصححهالترمذيرواه أمحد و) رفعت األقالم وجفت الصحف ، اهللا عليك 

وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه       ،  واعلم أن مدار مجيع هذه الوصية على هذا األصل          ( : قال ابن رجب رمحه اهللا      
فإن العبد إذا علم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهللا له من خري وشر ونفع وضر وأن اجتهاد اخللق كلهم على                      ،  وراجع إليه   

علم حينئذ أن اهللا وحده هو الضار النافع املعطي املانع ، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه                ؛  بتة  خالف املقدور غري مفيد ال    
 وهلذا ذم اهللا من يعبد من ال        ،فإن املعبود إمنا يقصد بعبادته جلب املنافع ودفع املضار          ،  وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده     
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أوجب له ذلك إفراده ؛  ع وال يضر وال يعطي وال مينع غري اهللا           ممن يعلم أنه ال ينف     ينفع وال يضر وال يغين عن عابده شيئاً       
كان يف  لو   وأن يتقي سخطه و    باخلوف والرجاء واحملبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقدمي طاعته على طاعة اخللق مجيعاً           

    : وما أحسن قول بعضهم:مث قال ،  سخط اخللق مجيعاً
  ك ترضى واألنام غضاب   وليت     يتك حتلو واحلياة مريرة ـفل   
  رابــ  وبيين وبني العاملني خ      وليت الذي بيين وبينك عامر                      
   وكل الذي فوق التراب تراب      إذا صح منك الود فالكل هني                      

 أم ؟؟ طاعة رب األربـاب  فمن حتقق أن كل خملوق فوق التراب تراب ، فكيف يقدم على طاعة شيء من التراب على         
  .كيف يرضي التراب بسخط امللك الوهاب ؟؟ إن هذا لشيء عجاب 

واسأَلُواْ اللّه ِمن فَضِلِه ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُـلِّ          ﴿:  أوجب عليه سؤاله ، قال تعاىل        فإذا أيقن العبد بأن األمور كلها بيد اهللا       
ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً     ﴿ : اح وتذلل واستكانة وخفية ، قال تعاىل       وحث على أن يكون الدعاء بإحل      ﴾ شيٍء عِليماً 

     ِدينتعالْم ِحبالَ ي هوقال تعاىل  ﴾ِإن  : ﴿              ا ِمنأَجنَان ةً لَِّئنفْيخعاً ورضت هونعدِر تحالْبو راِت الْبن ظُلُميكُم مجنن يقُلْ م
فَـادعوا   ﴿:  وأمرنا أن خنلص له وحده الدعاء خبالف ما عليه املشركون ، قال تعاىل               ﴾ لَنكُونن ِمن الشاِكِرين  هـِذِه  

، وال تأخذكم يف اهللا لومـة       إال اهللا  أي ال تريدوا وال تقصدوا يف دعائكم         ﴾اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ        
وِإذَا ذُِكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَِّذين        ﴿: كما قال تعاىل    كرهون إخالصكم هللا غاية الكراهة ،       كفار ي الئم ألن ال  

لْ أَمـر   قُ ﴿: كم ذلك عن دينكم قال تعاىل       وال يثنين  ﴾ لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة وِإذَا ذُِكر الَِّذين ِمن دوِنِه ِإذَا هم يستبِشرونَ          
 أي أمـركم    ﴾ربي ِبالِْقسِط وأَِقيمواْ وجوهكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وادعوه مخِلِصني لَه الدين كَمـا بـدأَكُم تعـودونَ                  

 وأعظم ما يكون ذلك هو بإخالص الـدعاء والطاعـة هللا          ،  املؤيد من قبل ربه       باالستقامة يف عبادته ومتابعة رسوله    
 عنـها يف    ا منـهي  امور واعلم أخي املسلم أن هناك أ      ﴾ وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَلَا تدعوا مع اللَِّه أَحداً        ﴿: وحده قال تعاىل    

  :الدعاء منها 
ال يـزال  ( :  أنه قال  عن النيب االستعجال أو الدعاء بإمث أو قطيعة رحم ملا أخرج مسلم عن أيب هريرة          -1

( : ما االستعجال ؟ قال : يا رسول اهللا : قيل  ) بد مامل يدع بإمث أو قطيعة رحم ، ما مل يستعجل            يستجاب للع 
    .)ب يل ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجييق

وا علـى   ال تدع (  : قال رسول اهللا    : الدعاء على األهل واملال عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال               -2
وال تدعوا على أموالكم ، ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيهـا عطـاء               ،  وال تدعوا على أوالدكم     ،  أنفسكم  

 .ب عليه باب النهي أن يدعو اإلنسان على أهله وماله د وبورواه مسلم وأبو داو) يستجيب لكم ف
3-    نزل به عن أنس      الدعاء بتمين املوت لضر    قال رسول اهللا    :  قال:   )       ال يتمنني أحد املوت لضر نزل به

قال أنـس   )  يل    يل وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً       فليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً       فإن كان البد متمنياً   
      لوال أين مسعت النيب    وفيهما عن قيس بـن  . رواه البخاري ومسلم  ) ال تتمنوا املوت لتمنيته     : ( يقول
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انـا أن     لوال أن رسول اهللا       : يف بطنه فقال   نا على خباب وقد اكتوى سبع كيات      ل دخ  : (أيب حازم قال  
 .  )ندعو باملوت لدعوت به

إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء وال يقل         (  :قال رسول اهللا    :  قال   ه باملشيئة ، عن أنس      ءأال يعلق دعا   -4
ال يقـل   ( : قال    عن النيب    عن أيب هريرة    متفق عليه ، وهلما     ) إن شئت فأعطين فإن اهللا ال مستكره له         

أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ، ارمحين إن شئت ، ارزقين إن شئت ، وليعزم مسألته ، إنه يفعل ما يشاء ، ال              
فدلت هذه النصوص على وجوب العزم يف املسألة وحترمي تعليق ذلك باملشيئة فإن اهللا ال يتعاظمـه                 ) مكره له   

 – أي من التقصري     – الدعاء ما يعلم يف نفسه       ال مينعن أحداً   (  :يان ابن عيينة رمحه اهللا    قال سف . شيء أعطاه   
  .) ﴾ رب فَأَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُونَ ﴿: دعاء شر خلقه وهو إبليس حني قال فإن اهللا قد أجاب 

  : وكذلك هناك أمور تكره يف الدعاء ، منها 
باب ما يكره يف السجع يف الدعاء ، :  واحد ، قال البخاري رمحه اهللا يف صحيحه ويالسجع وهو مواالة الكالم على ر   
صحابه ال يفعلون إالّ     وأ فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإين عهدت رسول اهللا          : ( مث ذكر قول ابن عباس لعكرمة       

  .لقلب والتذلل والضراعة ئم حضور اواعلم أن املكروه يف السجع هو املتكلف ألنه ال يال) ذلك االجتناب 
ر مثـل   من املسلمني قد خفَت فـصا عاد رجالً  أن رسول اهللا ويكره الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا عن أنس 

 نعم ، كنت أقول اللهم مـا كنـت           : قال ) هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟           : (الفَرخ فقال له رسول اهللا      
: ال تطيقه ، أو ال تستطيعه ، أفال قلت          ! سبحان اهللا   ( :  فقال رسول اهللا    ،   يف الدنيا    معاقيب به يف اآلخرة فعجله يل     

  .فدعا اهللا له فشفاه :  قال )اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  ﴾ اً وخفْيةً ِإنه الَ يِحـب الْمعتـِدين       ادعواْ ربكُم تضرع   ﴿ :  ويكره االعتداء يف الدعاء ورفع الصوت لقول اهللا تعاىل        

اللهم إين أسألك اجلنة ونعيمهـا      : ( مسع ابنه وهو يقول      روى أمحد وأبو داود بإسناد جيد أن سعد بن أيب وقاص            
  يا بين إين مسعت رسـول اهللا          (: فقال   )وجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسالسلها وأغالهلا وكذا وكذا            

سيكون قوم يعتدون يف الدعاء فإياك أن تكون منهم ، إنك إن أعطيت اجلنة أعطيتها وما فيها من اخلري ، وإن                     : ( يقول  
اللهم أسألك اجلنة وما قرب إليها من       : قال له سعد قل     (زاد أمحد     ) ) أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر          
  . وكذا جاء عن عبد اهللا بن مغفل ) إليها من قول أو عمل قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب 

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا فإمنـا              : ( وأما رفع الصوت فقد قال رسول اهللا        
    .متفق عليه عن أيب موسى ) تدعون مسيعا بصريا 

وإن كان الرجل لقد فقه الفقـه       ،  ع القرآن وما يشعر به الناس       إن كان الرجل لقد مج    ( :قال احلسن البصري رمحه اهللا      
ولقد أدركنا  ،  وإن كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة يف بيته وعنده الزوار وما يشعرون به              ،  الكثري وما يشعر به الناس      

ـ   ،  أقواما ما كان على األرض من عمل يقدرون على أن يعملوه يف السر فيكون عالنية أبداً                  ان املـسلمون   ولقـد ك



 

هـ1425–אאא–א40  40 

بكُم ادعواْ ر  ﴿:  بينهم وبني رم وذلك أن اهللا تعاىل يقول          جيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم صوت إن كان إال مهساً          
    .﴾ ِإذْ نادى ربه ِنداء خِفياً ﴿: فقال  رضي فعله صاحلاً وذلك أن اهللا ذكر عبداً﴾ تضرعاً وخفْيةً

وهذا من فضل اهللا ورمحته وكرمه وجـوده        ،    وخاصة أنت أيها ااهد أنك لن ختسر يف دعائك أبداً          واعلم أيها املسلم  
ما من مسلم يدعو بدعوة     ( :قال   عن النيب    يب سعيد اخلدري    ولطفه بعباده ، أخرج أمحد بسند جيد من حديث أ         

،  وإما أن يدخرها له يف اآلخرة         ، ل له دعوته  إما أن يعج  : ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالث             
 فقال رجل من القوم إذاً    (  وجاء عند الترمذي وصححه من حديث عبادة وزاد       ) وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها        

  ) .اهللا أكثر : نكثر قال 
موقوفا على الدعاء ألن    فائدة الدعاء هو حتصيل الثواب بامتثال األمر واالحتمال أن يكون املدعو به             ( : قال ابن حجر    

   .) اهللا خالق األسباب ومسبباا 
إن اهللا يقـول  ( :  قال رسول اهللا : قالبل أعظم من ذلك معية اهللا لعبده الداعي ، يف الصحيحني عن أيب هريرة 

  . مسلم هذا لفظ) ي يب وأنا معه إذا دعاين أنا عند ظن عبد
، وثلث الليل اآلخر    ،  السجود  : إجابة الدعاء من ذلك      يتحرى فيها    ومكانيةً  زمانيةً اًواعلم أخي املسلم بأن هناك أوقات     

ودعـوة األخ ألخيـه     ،  وبعد فعل الطاعات    ،  وأدبار الصلوات   ،  وبني األذان واإلقامة ، وبعد الوضوء ، وبعد التشهد          
دعـوة  ، ودعوة الصائم و ، بظهر الغيب ، وساعة يوم اجلمعة ، وجمالس العلم ، ويوم عرفة ألهل عرفة ، ودعوة املسافر           

  .عند مالقاة العدو ، وأن هذه قد صحت اآلثار فيها واملظلوم ، 
تقدمي التوبة واالعتراف بالذنب    ورفع اليدين ،    واستقبال القبلة ،    وأن يكون على طهارة ،      : وهناك آداب للدعاء ومنها     

أن يالزم الطلب وال ييـأس      ول بأمساء اهللا احلسىن ،      السؤاو،   افتتاح الدعاء باحلمد والثناء ، مث الصالة على النيب          و،  
ال يـرد    - بإذن اهللا    –قدم بني يدي دعائه صدقة ، فمثل هذا         ليو. تملق  بمن اإلجابة وليعزم يف املسألة بقلب حاضر و       

 يف الرجل يطيـل الـسفر     ( دعائه ، إذا خال من املوانع كأكل احلرام أو شربه أو لبسه ، كما يف حديث أيب هريرة                   
أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب                    

  .رواه مسلم ) لذلك 
ب يستح، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا  وهذا من هديه  جامعاًداعي أن خيتار دعاءً   ويستحب لل 

  .رواه أبو داود بسند ثابت . ك اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذل
ر مـن الـدعاء     امث خيت ( : يف حديث التشهد املشهور قال       وجاء يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن مسعود          

    .)أعجبه إليه فيدعوه 
كان ( :  قال   يكثر الدعاء ا ، وحيث عليها كما جاء يف الصحيحني عن أنس             وهناك أدعية جامعة ، كان النيب       

وأخرج مسلم مـن حـديث      ) اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار             : اء النيب   أكثر دع 
اللهم اغفر يل   ( الصالة مث أمره أن يدعو ؤالء الكلمات        كان الرجل إذا أسلم علمه النيب       : قال   طارق بن أشيم    
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يا سـلَيم   : ( قال لفىت يقال له سلَيم      ابن ماجة أن النيب     وروى أمحد وأبو داوود و    ) وارمحين واهدين وعافين وارزقين     
إين أسأل اهللا اجلنة ، وأعوذ به من النار ، واهللا ما أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ، فقال                   : ماذا معك من القرآن ؟ قال       

سترون غدا إذا   :  قال سليم    وهل تصري دندنيت ودندنة معاذ إال أن نسأل اهللا اجلنة ونعوذ به من النار ، مث               : رسول اهللا   
هـذا  ) حد فخرج وكان من الشهداء رمحة اهللا ورضوانه عليه          والناس يتجهزون إىل أ   :  ، قال    التقى القوم إن شاء اهللا      
  .لفظ أمحد وسنده جيد 

حـدثنا  ال أحدثكم إال ما كان رسول اهللا :  قال    رقم  وعن عبد اهللا بن حارث وأيب عثمان النهدي عن زيد بن أ           
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل واجلنب ، واهلرم ، وعذاب القـرب ، اللـهم آت                ( ه ويأمرنا أن نقول     ب

نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها ، اللهم إين أعوذ بك من نفس ال تشبع ، ومن قلـب ال                        
  .م والنسائي وهذا لفظه رواه مسل) خيشع ، ومن علم ال ينفع ، ودعاء ال يستجاب 

اللهم :  (  يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح          مل يكن رسول اهللا     : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
هلي ومايل اللهم استر عـورايت      نياي وأ إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ود             

تال من  احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغ               وآمن روعايت ، اللهم     
  .ود والنسائي وابن ماجة بإسناد ثابت رواه أمحد وأبو دا) حتيت 

فيا أهل اجلهاد اعلموا أن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن ، فاسألوه أن يثبت قلوبكم على هذا املبدأ العظيم                     
  . خذلكم فيه القاصي والداين والعامل واجلاهل إال من من اهللا عليه بالبصرية يف ذلك الذي

إن قلوب بين آدم كلها بني أصـبعني   ( :يقولروى مسلم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا          
صرف القلوب صرف قلوبنا على     اللهم م ( :مث قال رسول اهللا     ) من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء         

  .)طاعتك 
ه أو دنياه أن يدعو على هـؤالء الطواغيـت هـم            أو ظلم يف دين   مث نوصي كل من ظلم يف سجن أبيه أو أخيه أو ابنه             

فإن دعوة املظلوم   ،  كون فيها شفاء لصدور أهل اإلميان       يوأعوام من املباحث واجلنود وغريهم بأن يذيقهم اهللا عقوبة          
 اهللا ويؤيدهم وخيذل     إلخوانكم ااهدين بأن ينصرهم    ا وكذا ال تنسوا أن تدعو      ، بينها وبني اهللا حجاب   مستجابة ليس   

  .عدوهم وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون
 لية عليكم أعظم فأروا اهللا من أنفسكم خريا وأكثروا من الدعاء بالثبات والنصر على             وعلموا يا أهل اجلهاد بأن املسؤ     وا

عن ابن   ،   ستنصروا بربكم ينصركم واستعينوا به يعنكم      فا ﴾ ِبكُم ربي لَولَا دعاؤكُم      ؤقُلْ ما يعب   ﴿: قال تعاىل   عدوكم  
، وانصرين وال تنـصر علـي     ،  أعين وال تعن علي    رب:  يدعو يقول    كان رسول اهللا    : عباس رضي اهللا عنهما قال      

، لك ذكّـاراً  ، ريب اجعلين لك شكّاراً   ، وانصرين على من بغى علي    ، ر اهلدى يل  واهدين ويس ، وامكر يل وال متكر علي    
، وثبت حجـيت  ، وأجب دعويت ، واغسل حوبيت ،  تقبل توبيت  رب، لك أواها منيباً  ، ليك خمبتاً إ، لك مطواعاً ، لك رهاباً 
وهـذا هـو    . صححهرواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي و       )واسلل سخيمة صدري    ، وسدد لساين ، واهد قليب 
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يوم األحزاب علـى     رسول اهللا    دعا:  يقول    يب أوىف يف الصحيحني من حديث عبداهللا بن أ      جاء  هدي نبيكم   
( ويف لفـظ    ) هم وزلـزهلم    هزماللهم اهزم األحزاب اللهم ا    ، سريع احلساب ، رتل الكتاب اللهم م : ( املشركني فقال   

إىل املـشركني وهـم     نظر رسول اهللا    ، ملا كان يوم بدر   : ل   قا وعن عمر بن اخلطاب     ) نصرنا عليهم   اهزمهم وا 
اللهم أجنز يل ما    : ( القبلة مث مد يديه وجعل يهتف بربه        ستقبل نيب اهللا    فا. حابه ثالمثائة وتسعة عشر رجالً      وأص، ألف

 زال يهتف بربـه     فما) اللهم إن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض             . اللهم آت ما وعدتين   . وعدتين
مث التزمـه مـن     ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه    ، فأتاه  أبو بكر   ،  يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه        اًماد
ِإذْ تـستِغيثُونَ ربكُـم      ﴿: فـأنزل اهللا    فإنه سينجز لك ما وعـدك       ، كفاك مناشدتك ربك  ! يا نيب اهللا    : وقال، ورائه

   لَكُم ابجتفَاس     ِدِفنيرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبأَلٍْف مِمدي مزوة حنني قال الرباء     ويف غ . رواه مسلم  ﴾ أَن :    فأقبل القوم إىل
  :وهو يقول  واستنصر ودعا فرتل،  بن احلارث يقود به بغلته وأبو سفيان رسول اهللا 

  أنا النيب ال كذب    أنا ابن عبد املطلب
  .  مسلمرواه)  اللهم نزل نصرك 

ولَما بـرزواْ ِلجـالُوت      ﴿: سباب النصر والثبات قال تعاىل      وكذا ال تنسوا الدعاء عند مالقاة العدو فإا من أعظم أ          
             ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرانصا ونامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفِْرغْ عنبوِدِه قَالُواْ رنجو مزفَه       وداوـلَ دقَتم ِبِإذِْن اللّـِه ووه

   .﴾ جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشاُء
وهو أكرب شـرِك    ،  علم أن من أعظم الشرك على وجه األرض هو صرف هذه العبادة العظيمة اجلليلة لغري اهللا                 وا: تنبيه  

 فإم كانوا يدعون املالئكة واألنبياء والصاحلني يتقربون إليهم ليشفعوا هلـم              املشركني الذين بعث فيهم رسول اهللا     
 وأكثر شرك العـامل اليـوم هـو         هم ، نساءاريهم و ذرواستحل دمائهم وأمواهلم وسىب      عند اهللا فقاتلهم رسول اهللا      

 ، وترجيح املوازين  ، مغفرة الذنوب   بل بلغ األمر إىل أن سألوهم       ؛  وإغاثة اللهفات  ،كرباتالهم غري اهللا يف تفريج      دعاؤ
نواع املطالب اليت ال تطلب إال مـن        وغري ذلك من أ   ،  والتثبيت عند املوت والسؤال    ، والنجاة من النار   ،ودخول اجلنات 

 ، وال بني الصفا واملروة    ، فما تطوف حول الكعبة     ،  وهذا الشرك قد انتشر انتشاراً عظيماً حىت يف أعظم املقدسات           ، اهللا
 من دون اهللا    ىمع من ينادي بأعلى صوته يا حممد ويا علي ويا فاطمة ويا حسني ويا بدوي وغري هؤالء ممن يدع                  إال وتس 

وإذا ذهبت إىل البقيع لزيارة     ،  عند قربه   وال تذهب لزيارة املسجد النبوي إال وترى العجب العجاب من دعاء النيب             ،  
  ، بكاء والنحيب ودعاء املوتى ورمبا تسمع ذلك مبكربات الـصوت         املقربة والسالم على أهلها رأيت اجلموع الغفرية وال       

وإذا أردت أن تنكر هذا الشرك أو تفكر باإلنكار لقام عليك حزب الشيطان وجند الطاغوت من الطوارئ واملباحـث                   
  !؟ بأمر من هم محاة التوحيد زعموا  وبأمر من  ،وغريهم بالضرب والذهاب بك إىل السجن

وتعجب كل العجب أيضا من عدم إنكـار خطبـاء احلـرمني             ؟   كفر هؤالء املشركني أم محام    فيا ترى أيهم أعظم      
 احلكـام   موا بإنكار هذا الشرك وال يكن رضـى       فاتقوا اهللا وقو  ،  هلذا الشرك الذي رأوه ومسعوا عنه       وعلمائها وقضاا   

يكن حبكم للدينار والـدرهم     وال  ،  وأن رضاهم أحب إليكم من رضا ربكم        ،  املرتدين أعظم عندكم من سخط اهللا       
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  ذروةذروة
  ســـــــــنامســـــــــنام
  اإلســـــــالماإلســـــــالم

 وصـحابته    وتعجب وتقول أهذه الديار اليت طهرها رسول اهللا           ، أحب إليكم من جنة عرضها السماوات واألرض      
  . وإذا ذا الشرك يعلن به عند قبورهم ؟ من هذا الشرك 

ا مما أنتم فيه مـن التلبـيس         هذا املنكر العظيم واحذرو    توبوا إىل ربكم وعودوا إىل رشدكم وأنكروا      فيا خطباء احلرمني    
والَ تقْعدواْ ِبكُلِّ    ﴿: قال تعاىل   والتدليس واحلرب على أهل التوحيد والسنة وخاصة ااهدين ومن ينكر هذه املنكرات             

 ﴿:  قال تعاىل    تنة عظيمة ن سكوتكم ف   واعلموا أ  ﴾ ِصراٍط توِعدونَ وتصدونَ عن سِبيِل اللِّه من آمن ِبِه وتبغونها ِعوجاً          
  . منه ومن أهله وعدم إنكاره هو الفتنة ؤ فالشرك وعدم الترب﴾والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل 

وأسأله جل وعال   ،  هذا وأسأل اهللا أن يطهر بالد اجلزيرة وخاصة احلرمني من كل مشرك ومرتد ومن كل كافر وملحد                  
 املشركني من جزيرة    واجأخر( :  اليت قال فيها      يف آخر حياته   أخذ بوصية نبيه    أن ينصر كل من أراد تطهري اجلزيرة و       

وأسأله أن ينصر ااهدين يف جزيرة العرب ويف أفغانـستان ويف            ) ينانال جيتمع يف جزيرة العرب د     : ( وقال  ) العرب  
اية التوحيد وقاتل لتكون كلمة اهللا      وأن ينصر كل من رفع ر     ويف الشيشان ،    العراق ويف اجلزائر ويف فلسطني ويف الفلبني        
 وصلى اهللا وسلم وبارك علـى       ، وأسأله أن يرزقنا شهادة حتت هذه الراية          ، هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى      

  .من كانت منيته شهادة يف سبيله نبينا حممد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على سبيله وطريقته إىل يوم الدين
                                     

  
   

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وجيب على  ، وجيب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بالد املسلمني وأسراهم           " 

وأن جيتمعوا ويقاتلوا على طاعـة اهللا       ، املسلمني أن يكونوا يداً واحدة على الكفار        
  .ورسوله واجلهاد يف سبيله 

ىل ما كان عليه السلف من الصدق وحسن األخالق ؛ فإن هـذا              ويدعو املسلمني إ  
أمر عباده عموماً باالجتمـاع     ، من أعظم أصول اإلسالم وقواعد اإلميان اليت بعث اهللا ا رسله وأنزل كتبه              

  "  أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه  واهم عن التفرق كما قال تعاىل
  وع فتاوى ابن تيمية  املستدرك على جمم

     ]3 / 221[   
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  ما للنفوس عن اجلهاد متيل ؟ما للنفوس عن اجلهاد متيل ؟
  أبي ثابت التميمي: شعر 

  

  
ــاد متيــ   ــن اجله ــوس ع ــا للنف  لم
ــن ــال م ــت األجي ــه ترب ــيس من  أو ل
ــا   ــع ربن ــاً م ــداً راحب ــيس عق  أو ل
ــنا    ــا ونفوس ــترى أموالن ــد اش  فق
ــورى  ــه القــرآنُ يتلــى يف ال وعــداً ب
ــبالً    ــشهادة مق ــامنحين ال ــاه ف  رب
ــيت  ــبيلك مهج ــك يف س ــرباً لوجه ص
واخليل معقـود ـن اخلـري مـا بقيـت 
ــه  ــٍذ بعنانـ ــد آخـ ــوىب لعبـ طـ
قــل يل بربــك مــا احليــاة إذا غــدت 
ــدا  ــاة إذا غ ــا احلي ــك م ــل يل برب ق
ــا   ــإذا ــاة ف ــرت إىل احلي إين نظ
ــه  ــاٍمل يف علمــ ــذذَ عــ إال تلــ
ــى  ــت عل ــاد أت ــذة ذي اجله وإذا بل

العلـــم مث عبـــادة : تمعنوإذا اجـــ
ــذٍة  ــى ل ــك أمس ــك تل ــر رب فلعم
مـا ِخلــت أسـعد مــن حيـاة جماهــد 
ــومه  ــصالة وصـ ــصالته ال كالـ فـ
ــدٍق  ــة خن ــت هام ــز حت ــات خب وفت
أحلــى وأشــهى مــن صــنوف موائــٍد 
ــٍة  ــة حبراسـ ــويعة يف ظلمـ وسـ
ــهم وــارهم  ــسهم يف ليل ــا أن ي
ــهم إذا  ــن جحافل ــل م ــت أمج أرأي

 أنــدى مــن أزيــز رصاصــهم أمسعــت
وهــدير دبابــام فــوق الــرىب 
أرأيــت أعظــم مــن رباطــة جأشــهم 
ــدا  ــة الِعـ ــسون إىل منازلـ يتنافـ
ــا  ــان كأمنـ ــسابقون إىل اجلنـ يتـ
ــم  ــم يف راحهـ ــا أرواحهـ وكأمنـ
ــده   ــك جنـ ــصر باملالئـ  واهللا ينـ

  

 أو لــيس فيــه تــرتل الترتيــل     
ــل  ــم ذاك اجلي ــصحابة نع ــد ال  عه

ــن ا ــداً م ــزول وع ــيس ي ــرمحن ل ل
جبنـــان خلـــد قاتـــلٌ وقتيـــل 
ــل     ــوراة واإلجني ــه الت ــت ب وأت
ــصول   ــني ي ــان ح ــب اإلمي يف موك
ــبيل   ــواه س ــال س ــسبيل ف ــذا ال ه
ــول   ــون خيـــ إىل أالّ تكـــ
ــسلول   ــيفه م ــشهادة س ــو ال يرج
ــل   ــائن وذليـ ــذلك خـ  ذالً يـ
ــول    ــها وجي ــصول بظل ــد ي  وغ
ســأم وكــل متاعهــا مملــول    
ــل   ــاً وذاك قليـ ــٍد حقـ أو عابـ

ــ ــسول الل ــذاقها املع ــث م ذات حي
ــول   ــدها موص ــدق عق ــاد ص وجه
ــل     ــدها إكلي ــشهادةَ بع ــه ال بلْ
ــضول   ــه ف ــا لدي ــاة وم ــاع احلي ب
ــديل   ــه قنـ ــصيام وقلبـ ال كالـ
ــسيل    ــه وت ــصف فوق ــار تق والن
ــل     ــواء علي ــدائق واهل ــني احل ب
ــل     ــا متثي ــا هل ــؤاد وم ــرد الف ب
ــل   ــو مجي ــرمحن فه ــان يف ال ــا ك م
ــهليل    ــبري والت ــا التك ــت هل زحف
ــليل    ــن ص ــال هل ــسيوف أبط ك
كخيــول مــن ســبقوا هلــن صــهيل 
ــسيل    ــدماء ت ــة وال ــوم الكريه ي
مــن ذا يفــوز بقربــه وينــول    
قــد فتحــت أبواــا وقفــول    
ــأمول    ــك امل ــدخول وذل ــن ال مث

-ــد ــل-قوا  إن ص ــامهم جربي   وإم
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  شعب اجلزيرة ومراحل التدجني شعب اجلزيرة ومراحل التدجني 
  عبد اإلله بن سليمان البدري: بقلم 

والناظر إليه بعني التفكر ، ليتعجب منه أشد العجب ،          " الشعب السعودي   " حال ما يسمى      إن املتأمل يف  
 مع املستجدات اخلطـرية      ، من حاله مع نفسه وحاله مع حكامه ومن حاله أيضاً           االستغرابويستغرب منه كل    

  !! يف حياته واليت مير ا يف هذا الوقت العصيب 
 ختصه أو ختص األمة اإلسالمية مل يبد فيها أي توجه أو رأي بل هو علـى                 فهناك أمور كبرية وخطرية مر ا ،      

  .رأي أسياده وحكامه املتسلطني عليه 
   

وملا تفكرت يف هذا الشعب وحاله اآلن قلت يف نفسي ما هي املراحل اليت مر ا هذا الشعب املـسكني حـىت                      
  وصل إىل ما وصل إليه اآلن ؟

وحال الناس  ،  منذ بدء الدولة السعودية الثالثة على يد عبد العزيز بن عبد الرمحن              تاريخ حاله املرير     أفبدأت أقر 
واليت أريد أن أعرضها على القـراء       ،  فتوصلت إىل هذه النتيجة البسيطة      ،   وأحوال الناس احلالية      ، معه  إىل اآلن   

  :الكرام 
  

 يف حال ال يعلم ا إال اهللا        ون يعيش - الشعب   -يف عهد عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود كان الناس            : أوالً
 إما الرضوخ اإلجباري لعبد     ..وكان الناس يف ذلك الوقت بني أمرين        ! من فقٍر مدقع ، وشظف عيش ال يطاق         

بعد اإلغداق املايل على زعيم القبيلة وهو الذي كان يعمل به عبد العزيز يف أكثر               له   أو الرضوخ     ، العزيز بالقوة 
  !! الناس يف الغالب حيبون الرتول يف حكمه بل ووجد صعوبة كبرية يف جري البادية األحيان ، ومل يكن 
ك يف غريم للدين وحبهم للتفاين من أجل نـشره يف           ش ال ي    وجعل هلم قادةً    - اإلخوان   -فعمل على تأسيس    

يف ويكسبهم لـصاحله     أن يغرر م   مبكره وخبثه عبد العزيز   استطاع  الذين  كل أصقاع املعمورة ، وبدأ العلماء       
حىت قـال    – جناب اإلمام املعظم     -ذلك الوقت يبعثون الرسائل واملكاتبات للناس بضرورة الرتول على حكم             

  !! - ز يعين عبد العزي– إال هوأنه ال يعلم على وجه األرض من هو مستحق للبيعة : أحدهم عفا اهللا عنه 
 شـديد   بل الذي أريد إيصاله أن الناس كانوا يف فقرٍ        ،   يهمنا    وال أريد أن أبسط الكالم يف هذا اجلانب ألنه ال         

  . عسرية فأتى عبد العزيز ووحد البالد حتت حكمه وحاٍل
    

 على ج   واستمروا ،وتطوير البالد   ه ،    أوالده احلكم شرعوا يف حماولة ترسيخ      وتوىلملا مات عبد العزيز      : ثانيا
 يف إعطـاء  ستمر الناس   او . واالقتصادي األخرى للتبادل التجاري      مع الغرب والبالد   االتفاقياتوالدهم يف عقد    
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يف ذلك الوقت تعين القوة واحلكم بل       "  سعود   ابن"  ، فكانت كلمة   والرضوخ له أكثر فأكثر   ،  لوالء للحاكم   ا
  !!وكل شيء

   

 وبدأت   ، لهاوالسعي لتحصي ،  نشغل الناس يف البحث عن معيشتهم       او،  ألمور  ستقر الوضع وهدأت ا   املا   : ثالثاً
فوا ودخلوا يف سلك الدولة بقـوة  وتسابق الناس إليها من كل أقطار البالد ، فتوظ    ،  الوظائف املستحدثة الرمسية    

 حينها سعى الناس إلظهار الوالء واإلخـالص لألمـراء          ،وبقدر قربك للحاكم وإخالصك له تكون مرتبتك        
  . واملقام احملمود عند احلاكم واحلكام ، ال لشيء إال للحصول على هذه املراتب العالية

  

 وهـذا   -وبدأت األموال تدر عليهم من كل جانـب         كثري من الناس يف طلب الرزق احلالل         انشغل : رابعاً 
  !! ولكن الواجب أن تكون الدنيا يف اليد ال أن تكون يف القلب - اعتراضرزقهم وال 

قطع األعناق وال قطـع     " كمة املعروفة   مس أحد مصدر رزقهم بسوء وشاعت احل      ـَ فأصبحوا ال يريدون أن ي    
  ".األرزاق 

  

هم ، فأصبحوا ال يفكرون إال يف شيء واحـد وال             الناس يف الدنيا إال من رحم اهللا وقليل ما         انغمس : خامساً 
   ؟  كيف أزيد دخلي املايل .. وهوبهيهتمون إال 

  ؟أم من حرام  أخذه حالل ن حىت أن بعضهم ال يهتم أِم
  

أظهروا الظلم  " سعود  بين  "  على هذه احلال يف املرحلة السابقة وظهر أمراء من           ش الناس وقتا طويالً   عا : سادساً
، وعرفـوهم بأمسـائهم     ،   عند الناس    حة جرائمهم  رائ ، وفاحت  ال سراً    وسرقة أموال الناس عالنيةً   ،  والطغيان  

  .وتناقل الناس قصص السرقات والنهب يف جمالسهم 
وال يستطيع أن يفعل أي شيء أمـام هـذا الظلـم    ، أو ذاك مل حتت مظلة هذا األمري ومن الناس من كان يع  

 كتربير نفسي لإلكراه يف مساعدة احلكام       " !!رـّتزم  إذا طبل عمك فما لـك إال     : "  مقولة   وانتشرت!! العلين
 يعم على الناس  لغضب النفس اليت ال ترضى أن ترى ما خيالف تعاليم الدين وهي ترى الظلم        وامتصاص،  الظلمة  
   !!!ةكاف

، وجعل هـذه    )جزيرة العرب (هذا فضالً عما يشاهده القاصي والداين من الكفر البواح املعلن على أقدس بقعة              
األرض الطاهرة مستعمرةً مقدمة باان للصليبيني واليهود ، يسرح فيها اندون واندات األمريكيون حيـث               

ون منها ليدكوا بيوت املسلمني فوق رؤوسهم وليحتلـوا أرضـهم           شاؤوا دون حسيب وال رقيب ، بل ينطلق       
  !وينتهكوا أعراضهم والناس يف غفلة عجيبة



 

هـ1425–אאא–א47  47 

  
 فتيان وشباب تعلموا وعرفوا أن احلياة ليست أهم شيء يفكر فيه املـسلم وأن                هؤالء  بني أظهر  أنش : سابعاً 

وأن الدار اآلخرة هـي     ،   ةوأن الدنيا فاني  ،  يا  سخ الدن  إمنا هو و   املسلم ال يعيش لنفسه بل يعيش ألمته وأن املال          
حلقيقـي  فأرادوا أن يطبقوا هذا على أرض الواقع ، وأرادوا أن يبينوا للناس الوجه ا             !! دار القرار والنعيم املقيم     

 ستجدت أحـداثٌ  ا، و   بأرض الواقع البئيس املرير    فاصطدموا ،   الظامل املرتد العميل لليهود والنصارى    للحاكم  
فكان هلؤالء احلكام   !! عامل إىل فسطاطني كما هو معروف فسطاط كفر ونفاق وفسطاط إميان حمض             قسمت ال 

 اهللا هؤالء الشبيبة إىل تبيني هذا النهج الربـاين للنـاس            ىاخلونة املكان الوثري يف فسطاط الكفر والنفاق ، فهد        
   .. "بن سعودا" إىل عبادة رب " بن سعود ا" وحاولوا جهدهم يف إخراج الناس من عبادة 

وإذا تكلم أحدهم عن سياسة الطغاة يف احلكم أو يف ظلمهم أو أي شيء من هذا القبيل رأيت الناس الـذين ال                      
ويرون أن من تكلم يف هذا املوضوع ال        ،  هم هلم إال الراتب و الوظيفة ومزمار وطبل العم يأنفون من ذكر احلق              

فيحاولون إسكاته وتكميم فمه لـئال يـصيبهم        !! ى ويل األمر     عل واالفتئاتويريد شق العصا    !! يريد إال الشر    
  !!ويتهمهم أن الساكت كاملتكلم " بن سعود ا" غضب 

ـّص من الطيبني العاملني ألمتهم ، فعاداهم وآذاهم يف أنفسهم وأعراضهم                   حينها ثار احلاكم على هؤالء اخلُل
 والنصر هلؤالء مـن رب العـاملني   ، عه احلق املبني وال تزال ، لكن العاقبة ملن م  !! وشن عليهم احلرب الضروس     

  .. اآلنوهذه املرحلة هي اليت نعيش فيها 
ـ    يو  ،   جمدها املاضي    به يعيد    فنسأل اهللا تعاىل أن يعني كل من عمل ألمته اإلسالمية عمالً            ةصلح آخر هذه األم

لُمبا صبه أوهلا ح  .  
  . وصحبه وسلم لهآواهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 

  
  
  

  
 اجلديد ، وسنستعرضها بإذن اهللا نطمئن قرائنا الكرام بأن رسائلكم وصلت حبمد اهللا على الربيد

 ينفع إخوانه  أو اقتراحاًيف العدد القادم ، شاكرين لكل من أفادنا مبعلومة أو أبدى توجيهاً
  .ااهدين يف كل مكان 

  :وللتذكري فهذا عنوان الربيد االلكتروين 

Sout@netemail.biz 

מ
 بحمد اهللا
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א  א

 

تناول املؤلف واقع أمريكا وشيئًا من سياساا يف العقدين املاضيني، بدأت الدراسة 
، وأوضح خط سري أمريكا     )الدوالر هو سالح أمريكا األقوى    (بإيضاح حقيقة أن    

بعد سقوط االحتاد السوفييت وكيف اجتهت إىل إلزام حلفائها بتحقيق مـصاحلها            
ابل،وفسر بناًء على هذا التصور تصرفات أمريكا منذ دخوهلـا سلـسة            دون مق 

 حرا االقتصادية على النمور اآلسـيوية       إىلحروب من الصومال وحىت اخلليج      
إبراز (والدول األوروبية،وما سلكت أمريكا من السياسات يف سبيل ذلك مبا فيها 

حلة الضعف ومـا    ، انتقل املؤلف بعد ذلك إىل تصوير مر       )اإلسالم كعدو مشترك  
سببت ألمريكا من هوج، مث شرح وضعها احلايل بعد ضربة احلادي عـشر مـن               

  .سبتمرب
متيز الكتاب بطرٍح خمتلٍف عما يتداول يف وسائل اإلعالم،وتصور مشويل وعميـق            
للسياسة األمريكية والكتاب أشبه برسم بياين يـسري مـع تـصاعد االقتـصاد              

 بالتفاصيل اجتاهها إىل اهلاوية اليت مل تعـد         األمريكي والسياسة األمريكية ويوضح   
 .بعيدةً بإذن اهللا

كتاب مجع طائفة من أشعار ااهدين يف جزيرة العرب، واحتوى على مجلة مـن              
  .عيسى العوشن ومعجب الدوسري : دينالقصائد للشهي

الشعر الفصيح، والثاين حول الشعر     األول منهما يف    : وقد قُسم الديوان قسمني   
الشهيِد القائِد أيب حـازم     : النبطي حيث تضمن جمموعة من القصائد للشاعرين      

  .صاحل بن حممد العويف حفظه اهللا: خالد بن علي احلاج رمحه اهللا، وااهد
، ولكن ليس جمموعا من كالم      )ديوان محاسة (يصح التعبري عن هذا الديوان بأنه       

ء الذين يقولون ما ال يفعلون، بل كلُّ ما فيه من القصائد هـو لـشعراء                الشعرا
جماهدين بالنفس واملال مرابطني للجهاد يف جزيرة العرب، حنسبهم كـذلك واهللا         

  .حسيبهم وال نزكِّي على اهللا أحدا
وقد تضمن الديوان قصائد لشعراء آخرين من ااهدين لكل منـهم قـصيدة             

أمحد اخللف، ومشهور الـساري، والـشهيد محـد         : واحدة يف الديوان، وهم   
األسلمي، وعبد العزيز البكري، وأم الشيماء، وسليمان العبيد، وخالد اخلالدي،          

  .وأسامة اخلالدي 



 
 



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ٢ 
١٤٢٥

٢ 

         ُُّنوِرِه َولَْوُيِريُدونَ ِلُيطِْفُؤوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َواللَُّه ُمِتم
  . كَِرَه الْكَاِفُرونَ

لو أردت أن تتحدث عن اإلعالم السلويل لتـبني عـواره
وتكشف زيفه ملا وجدت أبلغ من هذه اآلية تصف لـك

وما يتَِّبْع مـن وسـائل ،   بكلمات معدودات أهدافه النتنة   
 .لتحقيقها 

اإلعالم السلويل بكل مراكزه ومقاره املنتشرة علـى أرض
ويف بقاع أخرى من العامل ، وما سخر لـه مـناجلزيرة  

 .إمكانات وما أغدق عليه من أموال طائلة 
اإلعالم السلويل بكل قنواته وإذاعاته وحمطاتـه الفضـائية
بكل جرائده وجمالته ومطبوعاته ، العاملية واحمللية ، السياسية

 " . إسالمية "  واملسماة واملاجنة ،
ومذيعيـه ومذيعاتـه   ،  ائه  اإلعالم السلويل مبشاخيه وعلم   

 .وفجاره وفاجراته ، ومغنيه ومغنياته 
  " . ِبأَفَْواِهِهْم ُيِريُدونَ ِلُيطِْفُؤوا ُنوَر اللَِّه" كل ذلك 
  " .َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ " ولكن

هل بقي ما يقال عن
  سبتمر ؟١١

 أخو من طاع اهللا: بقلم 
 

 
 

أخرجوا أموالكم يف 
 سبيل 
 موالآم 

 

  عامر العامر: بقلم الشيخ 
 

 
 

هزمية املسلم ليست 
 بقتله

 يوسف العييري: بقلم الشيخ 
 

 
 قرين العزة

 

 األسير في سجون الطواغيت
 أبو سهل النجدي

 

 
 

  احملرمات يف القتال
 عبد اهللا الرشيد: بقلم الشيخ 



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ٣ 
١٤٢٥

٣ 

 
 
 
 

 :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
فكلما استعرت نار هذه احلرب العاملية بني اإلسالم والصليبية عجز العمالء عن إخفـاء نفـاقهم وعمالتـهم ،        

 ، وفسطاط نفاٍق    فسطاط إمياٍن ال نفاق فيه    : وأظهروا املزيد مما كانوا ُيبطنون ، حتَّى يتمّيز الصفَّان إىل فسطاطني          
 .﴾ليحىي من حيَّ عن بّينة ويهلك من هلك عن بّينةال إميان فيه ، ﴿

وقد أعلنت مجيع حكومات العمالة يف بالد املسلمني انضمامها إىل فسطاط الكفر يف هذه احلـرب ، وكـان                   
، ه أمريكا نفسها  ما مل تبذل  للحكومة السعودية واحلكومة الباكستانية نصيب األسد من ذلك ، وبذال هلذه احلرب             

وأعلنت هذه احلكومات العميلة احلرب على اجلهاد منذ احلادي عشر من سبتمرب بعد أن كانت هذه احلـرب                  
ت باكستان والسعودية يف إخراج قوائم املطلوبني       دون ومن كان قريًبا منهم ، واستبق      خفية ال يعلم هبا إالَّ اجملاه     

استشهاد اجملاهد أجمد فاروقي رمحه اهللا على أيـدي الشـرطة           وحماولة القبض عليهم وتصفيتهم ، وكان آخرها        
 .الباكستانية ، واستشهاد اجملاهد عبد اللطيف اخلضريي رمحه اهللا على أيدي الشرطة السعودية

بل بلغ هبؤالء العمالء أنَّهم أعلنوا عالقاهتم وتنسيقهم للحرب مع العمالء اآلخرين ، فباألمس القريب اسـتقبل                 
الطاغوت عبد اهللا الرئيس األفغاين العميل حامد كرزاي ، يف اجتماعات حبثوا فيها سبل العمالة               الطاغوت فهد و  

 وخدمة الصليب ، والتقوا فيها مبن كرر جمد أبيهم يف تأسيس دولة ُتديرها األيدي الصليبية يف اخلفاء أو العلـن                    
ا اليت حبثوها يف لقاءاهتم قضية فلسطني الـيت  ومل يستح الطواغيت من املتاجرة بالقضايا حىت أعلنوا أنَّ من القضاي          

كانوا هم أول من باعها ، وحبثوها مع من؟ مع كرزاي الذي باع أفغانستان وقدم نفسه مطية لألمريكان وهـل     
 يتصور أحد من املسلمني أن فلسطني تعود على يد كرزاي وياسر عرفات وفهد بن عبد العزيز؟ 

 أفغانستان وعلى العراق مل ختف على ذي عينني ، فقد انطلقت            ىيبية عل وجهود طواغيت اجلزيرة يف احلرب الصل     
الطائرات من قاعدة سلطان لتقصف قندهار ، كما انطلقت من تبوك وعرعر لتقصف العراق وهتدم البيوت على                 
أهلها ، وحوصرت العراق عشر سنني مات فيها مليون طفل عراقي وكانت احلكومة السعودية أحد أركان ذلك    

 .ر الصلييباحلصا
أرض اجلزيرة أعلن مهلة شهر للمجاهدين يف العراق حتَّى ُيسـلِّموا           ) إياد عالَّوي (وبعد أن زار العميل العراقي      

أنفسهم مقتدًيا يف ذلك بإخوانه يف العمالة من طواغيت اجلزيرة ، وهذا شيء مما أُعلن من دعمهـم للحكومـة                    



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ٤ 
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ني على أهل العلم للفتوى بتحرمي اجلهاد يف العراق والتحذير مـن            العراقية العميلة إضافة إىل دفعهم بعض احملسوب      
 .النفري إليه

وقبل أشهر معدودة استقبل طواغيت اجلزيرة العميل الشيشاين للحكومة الروسية أمحد قاديروف وحبثوا معه سبل               
 ملن يقضـي    القضاء على اإلرهاب يف الشيشان ، ودعموه باألموال الطائلة حىت سارع بإعالن مكافآت جزيلة             

على القائد شامل باسييف حفظه اهللا ، وال يستبعد أن تلك املكافأة من املاليني اليت سرقتها احلكومة من أمـوال                  
 .اجلهاد الشيشاين

وهاهم اليوم ُيعلنون دعوهتم لدول العامل كلها لعقد مؤمتر دويل ملكافحة اإلرهاب فلم يكفهم حرهبم للجهـاد                  
ون هلم سهم يف كل جبهة حتارب اجلهاد واجملاهدين ، وأن ُيشاركوا بـالرأي يف               واجملاهدين ، بل حرصوا أن يك     

 .اجلبهة اليت يعجزون عن املشاركة باملال فيها
ومن آخر جهودهم يف حرب اجلهاد واجملاهدين التراجعات اليت أجربوا ثالثة من شباب اجلهاد على اإلدالء هبـا                  

لمون هم قبل غريهم أنه من الكذب والبهتان ، وهذه طريقة           على شاشات التلفاز ، وأكرهوهم على قول ما يع        
قدمية أخذها فرعون اجلزيرة عن فرعون مصر وطاغوت اليمن ، وكيف يفعلون وما هلم حيلة إالَّ ذلك بعـد أن                    

 .ظهرت حقيقتهم وسقطت مصداقيتهم ، فقالوا ما يريدون على لسان غريهم
ر منها مما مل ُيعلَن ومل ُتظهره األيَّام بعد ، جتعلنا نتذكر قـول اهللا               هذه اجلهود من احلكومة العميلة وأخواهتا وأكث      

﴿إن الذين كفروا ُينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسـرة مث ُيغلبـون                  : تعاىل
وله ﴿إنَّهـم   ﴿وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين﴾ وق      : والذين كفروا إىل جهنم ُيحشرون﴾ وقوله سبحانه      

﴿ُيريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متمُّ       : يكيدون كيًدا وأكيُد كيًدا فمهِّل الكافرين أمهلهم رويًدا﴾ وقوله        
 .نوره ولو كره الكافرون﴾
﴿قل هل تربصون بنا إال إحدى احلُسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعـذاب               : ونقول لطواغيت اجلزيرة  

 .يدينا فتربصوا إنَّا معكم متربصون﴾من عنده أو بأ
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 من اجملاهدين يف حيِّ الشفا مبدينة جملموعةنصب جند الطاغوت كميًنا 
القناصة املنتشرون على بالتطويق فيما قام بادرت الدوريات حيث الرياض ، 
 عنصر استغاللبإطالق النار على اجملاهدين حماولني  اجملاورة أسطح املباين

، إال أن اجملاهدين حبمد اهللا استطاعوا أن يكسروا الطوق وينسحبوا  ةاملفاجأ
، نسأل اهللا  ، وأُصيب أحد اإلخوة اجملاهدين إصابةً طفيفة من احلصار بسالٍم

  .أن يعجل له الشفاء وأن جيعل ما أصابه رفعةً يف درجاته وتكفًريا لذنوبه
ٍب وغباء يف الوقت نفسه ادَّعت وزارة الداخلية أن املواجهة          ويف تناقض يكشف ما وصلت إليه احلكومة العميلة من كذ         

كما ذكَـَرْت  ، النار ، وأن اجملاهدين هم من بدأ بإطالق    كانت بعد أن طلبت الدوريات من إحدى السيارات التوقف        
يتناقض مـع   ما  على ألسنة شهود العيان     ، يف حني نشرت الصحف الرمسية        أنَّهم كانوا يف سيارهتم وانسحبوا من املوقع      

 حلظة انطـالق أول رصاصـة يف الشـارع          أنا كنت موجوداً  : "قوله ، فذكرت صحيفة اجلزيرة عن أحدهم        هذا متاًما 
 اليت هبا مركز تعليم اللغة اإلجنليزية وقد وضعوا صناديق طماطم           فوق خزان ماء فوق العمارة    شاهدت اإلرهابيني وهم    

، أما   ات وأصبحوا يطلقون النار بكثافة على الناس واملارة بالشارع        دخلوا الرشاشات من الفتح   أأمامهم مثل الدروع و   
 رصاصي وسيارة كورال بيضاء وعندما شاهدت كثافـة         "فان"زمالؤهم فقد شاهدهتم يطلقون النار وهم داخل سيارة         

ملباحـث  ، وهذا هو ما نقله أيًضا موقع الوفاق وثيق الصلة جبهاز ا           " الرصاص هربت بسرعة ودخلت احلارة من اخلوف      
 . العامة

والواقع أن شاهد العيان إنَّمـا      ؟  ءًبا ويتمركزوا جبوار خزان املا     قري فكيف يستطيع اجملاهدون هبذه السرعة أن يعتلوا مبىنً       
وهـؤالء   ونشرت الصحف الرمسية هلم صوًرا يف مدامهات سـابقة   ،  قّناصة الذين اعتادوا اعتالء أسطح املنازل       الشاهد  

ـ  القناصة   يطلقون النـار    "كانوا  هم الذين    مسبقًا لتنفيذ الكمني  املنتشرون يف املنطقة    "  رجال األمن    "ومن يسمون ب
، فيما وردت أنباء عن إصابة عدد من املوجودين وسـط            كما ذكر شاهد العيان   "  بكثافة على الناس واملارة بالشارع    

 وهو موقع مكتظٌّ بالنساء واألطفـال واملـارة         الكثافة النارية يف املوقع الذي اختارته احلكومة ليكون مسرًحا للمعركة         
علـى ترويـع   باستمرار  يف الرياض والذي حترص احلكومة     اجلهاديإضافة إىل كونه يف حي الشفا أحد أضالع املثلث          

 .خوفًا من خروج املزيد من اجملاهدين واملتعاطفني معهموتأديبهم سكانه 
رة العرب على إطفاء نور اهللا وحماربة جنده بعد غسيل األدمغـة  ويعمل جند الطواغيت جاهدين منذ بدأ اجلهاد يف جزي    

، حىت يصلوا إىل مرحلة بيع نفوسهم يف سبيل تثبيت           الطويل الذي يتعرض له املنخرطون يف صفوف العسكرية املعاصرة        
 اللِّه َوالَِّذيَن كَفَُرواْ ُيقَاِتلُونَ ِفي الَِّذيَن آَمُنواْ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيلِ     : ، وصدق اهللا عز وجل     عرش احلكومة السعودية العميلة   

 .  َسِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَْوِلَياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفًا
م قامت السلطات السلولية جمدداً باعتقال الشيخ عبد الكرمي احلميد معيدة بذلك تصرفاهتا احلمقاء واستعراض قوهتا أمـا                 •

ويعّد الشيخ عبـد    ، العّزل من الناس يف ظل عجزها بفضل اهللا وحده عن القضاء على اجلهاد واجملاهدين داخل اجلزيرة                 
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 أحد العلماء الزهاد الذين صمدوا يف وجه الظلم وثبتـوا أمـام أسـاليب الترغيـب         - زاده اهللا ثباتاً     -الكرمي احلميد   
حيث اجلدير بالذكر أن هذا االعتقال هو الثالث خالل فترٍة وجيزٍة           ، ه  والترهيب اليت اختذها الطواغيت وجنودهم جتاه     

 . فاللهم انتقم ألوليائك املؤمنني مل ميض على آخر اعتقال سوى شهرين
 وهو أحد اجملاهدين أصـحاب      -تقبله اهللا يف الشهداء   -أعلنت احلكومة الباكستانية متكنها من قتل اجملاهد أجمد فاروقي           •

ل بالبطوالت، وقد قُتل فاروقي يف مدامهٍة ملسكنه بعد قرابة السنتني من مالحقتـه ومطاردتـه يف                 السابقة وسجله حاف  
حلكومة الباكستانية  دى ا باكستان، وبعد أشهر من إعالن امسه وصورته يف قائمة ضمَّت سبعةً من اجملاهدين املطلوبني ل              

 .العميلة
، يف حماولة أمريكية للقضـاء علـى القواعـد           يع اإلمكانات وتشنُّ كل من باكستان والسعودية حرًبا يبذالن فيها مج        

وقد وقعت عدة مواجهات دامية     ،   اجلهادية يف البلدين الذين قدَّم شعبامها الكثري للجهاد يف سبيل اهللا ونصرة اجملاهدين            
اهدين وأسر  أسفرت عن استشهاد عدد من اجمل     جهة أخرى   من  واحلكومتني العميلتني   من جهة   بني اجملاهدين   يف البلدين   

 .عدد آخر، إضافةً إىل هالك عدد من جنود الطاغوت يف سبيل الصليب
ء الطواغيـت مـن     أظهرت احلملة الوطنية للتعداد السكاين اليت قامت هبا احلكومة السعودية إىل أي مدًى وصل هؤال               •

 .دين والتضييق عليهم ، والتدخل السافر يف شؤوهنم الشخصية ،كل ذلك من أجل البحث عن اجملاهاالستخفاف بالناس
كل حدود احلياء اشتملت على العديد من األسئلة اليت صارت مثاراً للسـخرية والتنـدر           استمارة التعداد اليت جتاوزت     

كـان  " السيجا"و "ستيشنالبالي "عن عدد دورات املياه يف املرتل ، وعن وجود   لدى الكثري من الناس ، ولعل السؤال      
قوبل موظفوها بـالطرد ،     ؛ حيث   ذلك كان من أهم أسباب فشل هذه احلملة حبمد اهللا           أكثرها وقاحةً وسخافة ولعل     

  . َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا ِبَغْيِظِهْم لَْم َيَنالُوا َخْيًرا ،  هذه العبودية آلل سلول ومل يقبل الناس
خرج فيه ثالثةٌ من شباب اجلهـاد       " فئة الضالة   تراجعات من بعض املنتمني لل    " عرض التلفاز السلويل تسجيالً ملا أمساه        •

مقدمني طريقة العمل اجلهادي على أرض اجلزيرة       عن   حيث حتدثوا بشيء من التفصيل       - فك اهللا أسرهم     -املأسورين  
، مع تضمني حديثهم الكثري من األكاذيب اليت أُجربوا وأكرهـوا            أو ما أرادت إيصاله إىل الناس     جممل تصوُّر احلكومة    

" عليشـة "و" الـرويس "وهلا ، كما أُجرب وأكره من قبلهم ، حتت وطأة صنوف اإليذاء والتعذيب اليت متارس يف                 على ق 
وغريها من سجون طواغيت اجلزيرة املنتشرة يف طول البالد وعرضها واليت مل يسلم من أذاها حـىت النسـاء                   " احلائر"و

 .والصبيان 
 ملخطـط احلـرب علـى       ار فيها يأيت يف سياق تنفيذها     اخلطوة واالستمر  كر أن قيام احلكومة السلولية هبذه     اجلدير بالذ 

" األصوليني واملتشـددين  "ذاك بـ   اإلسالم الذي قدمته هلا احلكومة املصرية مشفوعاً بتجارهبا السابقة مع من وصفوا آن            
 من احتراق وسائل     هلم مصداقية كي يقدموا ما تريد قوله بعد مسلسل         وقد ألقت احلكومة آخر أوراقها باستخدام أناسٍ      

 الذي صار حمل السخرية والتندر جلأت إىل إعالن اسم أحد ضـباطها             )مسئولبن  مصدر  (الدجل اليت تستعملها، فبعد     
واستعماله يف التصرحيات، وما لبث بتصرحياته اخلرقاء أن يفضح أكاذيب الداخلية حني أعلن عن مقتل مطلوبني أمنيـا                  
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اتضح اخلرب فإذا هم جمموعة من عساكرهم قُتلوا بعشوائية وال مباالة، مما اضطر احلكومة              بعد أن بادروا بإطالق النار؛ مث       
 وزارة اإلفك اسـتغالالً     أطروحاتإىل هذه الوسيلة األخرية حيث جاءت بشباب اجلهاد ُمكرهني ليكونوا شاهًدا على             

 .لثقة أصحاب الفطر السليمة باجملاهدين
مةً بذلك إىل الدول اليت سبقتها      ض، من  من العراق جنودها  بسحب   ٨ / ١١اضي  السبت امل قامت احلكومة النيوزلندية     •

حيثُ صلى اجملاهدون أعداء اهللا يف العراق نار احلرب اليت مل يكونوا            إىل هذا القرار منذ بدء العمليات اجلهادية هناك ،          
م سُيقاتلون جنـد اهللا املنصـورين مـن         يتوقعون الوقوع فيها، وقد قدموا لُيقاتلوا حزب البعث الكافر ومل يعلموا أنَّه           

 .اجملاهدين الذين يرفعون راية التوحيد واجلهاد والسنة يف العراق
ارتفعت أسعار النفط جمدداً متجاوزةً سقف اخلمسني دوالراً للربميل الواحد ، وال زالت مرشحةً للزيادة كمـا يـرى                    •

، إضافةً إىل    منطقة ما يسمى بالشرق األوسط    يف   اجلهادية   خرباء الطاقة خالل األيام واألسابيع القادمة بسبب العمليات       
وهذا ما دفع أمريكـا إىل      األعاصري اليت مازالت تعصف بالشواطئ واملدن الساحلية األمريكية ،          زيادة الطلب العاملي و   

نتاج وخفض  ألة زيادة اإل   لبحث مس  - أكرب منتج ومصدر للنفط يف العامل        -ها إىل اململكة    ئ ثالثي من خربا   إرسال وفدٍ 
أن احلكومة السعودية تعمل على ضمان اسـتقرار        والتأكيد على   واليت قامت بدورها بطمأنة الوفد األمريكي       األسعار  

، وقد ُعهد عن احلكومة السعودية العميلة القيام هبذا الدور بكفاءة منذ اكتشف النفط       سوق النفط من خالل اإلمدادت    
 مما جيعـل قـدرة      رة اإلنتاجية املتبقية لديهم مل تعد تسمح هلم بالكثري من العمالة          فيها، إال أن االحتياطي النفطي والقد     
 . ط من خالل زيادة اإلنتاج حمل شكٍّالسعودية على السيطرة على أسعار النف

دة  التوحيد واجلهاد العزاء يف فقده والتهنئة بنيله الشـها         املسئول الشرعي جلماعة  رمحه اهللا    أيب أنس الشامي     تلقى أقارب  •
 ُيعطي درًسـا    - رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء     -وذلك يف قصف صاروخيٍّ استهدفه وجمموعةً من اجملاهدين، وأبو أنس           

ألهل العلم القاعدين الذين رضوا بالقعود أول مرٍة وكلَّ مرة، وُيبّين هلم كيف يكون الصدق مع اهللا، وتصديق األقوال                   
لربَّاين والدور الذي كُتب على العلماء أن يقوموا به ومل يقم به إال القليل، هذا على                ويعطي مثاالً حيا للعامل ا    ،   باألفعال

وحنن نرسل التعزية والتهنئة نيابة عن كل اجملاهدين يف جزيرة          ،   ما حنسب أبا أنٍس واهللا حسيبه وال نزكِّي على اهللا أحًدا          
 . قارب الشهيد نسأل اهللا أن يعلي درجته يف اجلناتالعرب لألمة اإلسالمية عامة ، وللمجاهدين يف العراق خاصة ، وأل

  احملتلـة    بالد املسلمني  على ُتنصِّبها أمريكا    لكل حكومةٍ "  احلكومة السعودية   " استمراراً للدعم املتواصل الذي تقدمه       •
س رأ" حامـد كـرزاي      " ٨ / ٩ يوم اخلميس قبل املاضـي       ماهييف قصر وويل عهده عبد اهللا     استقبل الطاغوت فهد    

وعلى -احلكومة العميلة يف كابل ، حيث مت التباحث معه حول سبل التعاون بني احلكومتني العميلتني يف مجيع اجملاالت                   
فـرض   يسـتطع    ملأن الرئيس األفغاين الذي     أن اإلعالم السلويل ذكر      ، الطريف يف األمر      –مكافحة اإلرهاب    رأسها

، والذي تعرض لثالث حماوالت اغتيال منذ توليه السلطة اسـتطرد           فضالً عن باقي أفغانستان     " كابل  " سيطرته على     
 .يف مناقشة الوضع يف فلسطني والعراق وتطوراته أثناء اللقاء 
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 من الدمى املعينة مؤخراً اعتادوا على زيارة طواغيـت اجلزيـرة            ماأمثاهلو" عالوي   " و" كرزاي  " اجلدير بالذكر  أن     
والنصائح اليت اكتسبوها مـن     م مألى باألموال اليت سرقت من مقدرات األمة         نضبت خزائنهم ، ليعودوا وجيوهب    كلما  

 .خربهتم الطويلة منذ تأسيس الدولة يف حرب اإلسالم واملسلمني
نصرهم مجاعة التوحيد واجلهاد اجملاهدين يف لدى " كينيث بيجلي " ال زالت ردود األفعال تتواىل بشأن األسري الربيطاين      •

لحكومة الربيطانية أن تفعل ما تستطيع إلطـالق سـراحه   وهو يتوسل ل  للمرة الثانية    مرئي    تسجيلٍ بعدما ظهر يف  اهللا ،   
ويأيت هذا بعد أن نفَّذت مجاعة التوحيد واجلهاد هتديدها بقتل أمريكيني وال زالت هتدد بقتل الربيطاين مقابل إطـالق                   

ينها سجن أيب غريب سيِّء السمعة ، وال تزال         سراح املسلمات السجينات يف سجون قوات االحتالل األمريكي ومن ب         
الدول الصليبية ُتكابر ومتتنع عن االستجابة للمطالب الشرعية العادلة اليت ُيطالب هبا اجملاهدون رغـم تأثرهـا الكـبري                   
بالضغط الشعيب الذي ينتج عن عمليات اخلطف واملطالبة ، مما يكشف قوة الدافع هلذه احلرب واحلقد الصلييب الـذي                   

 . بني على بالد املسلمنيصل عليها عن طريق العمالء املَُنصَّنطلق منه إضافة إىل الطمع يف مقدرات األمة وثرواهتا اليت حتت

    

  
           

 ْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَلا َأَلْم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِلِإْخَواِنِهُم الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُت
 ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِإن ُقوِتْلُتْم َلَننُصَرنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن

من فوق منرب األمم املتحدة، أعلنت اململكة العربية السعودية عن مبادرة ملكافحة اإلرهاب الدويل الذي وصفته بأنـه                  من فوق منرب األمم املتحدة، أعلنت اململكة العربية السعودية عن مبادرة ملكافحة اإلرهاب الدويل الذي وصفته بأنـه                  " " 
، كشف نزار بن عبيد     ، كشف نزار بن عبيد        ويف كلمة اململكة أمام اجلمعية العامة للمنظمة الدولية أمس          ويف كلمة اململكة أمام اجلمعية العامة للمنظمة الدولية أمس          ،  ، »»ظاهرة خطرية ظاهرة خطرية ««و  و  » » امليامليشر ع شر ع ««

ا يوم اخلامس من شـهر فربايـر        ا يوم اخلامس من شـهر فربايـر        ، عن أن الرياض سوف تستضيف مؤمترا دوليً       ، عن أن الرياض سوف تستضيف مؤمترا دوليً         مدين مساعد وزير اخلارجية السعودي    مدين مساعد وزير اخلارجية السعودي    
ه الدعوات للدول اليت تعرضت وال تزال تتعـرض         ه الدعوات للدول اليت تعرضت وال تزال تتعـرض         ، وأنه مت توجي   ، وأنه مت توجي     القادم لبحث خمتلف سبل مواجهة اإلرهاب     القادم لبحث خمتلف سبل مواجهة اإلرهاب     ) ) شباطشباط((

   املنظمات الدولية املعنيـة     املنظمات الدولية املعنيـة    وأشار إىل أن الدعوة مشلت أيضاً     وأشار إىل أن الدعوة مشلت أيضاً     . . لإلرهاب هبدف االستفادة من جتارب الدول يف مكافحته       لإلرهاب هبدف االستفادة من جتارب الدول يف مكافحته       
    " ." .مبكافحة هذه الظاهرة مبكافحة هذه الظاهرة 

  ]   هـ١٤٢٥ / ٨ / ١٤ الثالثاء – جريدة الشرق األوسط [
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ــم         ــط يف فه ــالح الغل ــم  إص ــط يف فه ــالح الغل إص
  ))  ٩٩  ((النواقض النواقض 

 الخلط بين اإللـــــــهية واُأللـــوهية
 

 فرحان بن مشهور الرويلي: كتبه الشيخ 
 

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
جد من نصَّ عليه مع كثرة من يقع فيه، ومثـرة هـذا             فإنَّ من أبواب الغلط اليت قلَّ التنبُّه إليها يف مسائل التوحيد، ومل أ            

الغلط إدخال توحيد األلوهية يف توحيد الربوبية، وإخراج العبادة واالمتثال وتوحيد الطلب والقصد من أصل معىن ال إله                  
حه بإذن  إال اهللا، وهذا اخللط احلاصل ليس خلطًا بني االمسني فحسب بل هو خلطٌ يف املسميات واملعاين كما يأيت توضي                  

 .اهللا
مصدر صناعيٌّ من اسم اإلله، ُيراد به اّتصاف الرب بكونه إهلًا يف نفسه، واملعىن استحقاق الرب جل وعال أن                   : واإلهلية

 .ُيعبد وُتصرف إليه وجوه القُربة ، واّتصافه مبا ُيوجب إفراده بالعبادة من الربوبية وصفات الكمال
 .اإلهلةهللا عزَّ وجلَّ، وهي مبعىن العبادةُ وصرُف أنواعها : واُأللوهيَّة

فاإلهلية صفة من صفات ربوبيَّة اهللا سبحانه وتعاىل، واأللوهية هي صرف أفعال العباد اليت يستحقُّها اهللا جل وعال إليـه                    
 .وحده، فاألوىل صفة اخلالق والثانية القصُد إليه بأفعال املخلوقني

ا اُأللوهيَّة فأفعال العباد، وعلى هذا فتوحيد اإلهلية داخلٌ يف توحيـد املعرفـة              فاإلهليَّةُ صفةٌ من صفات اهللا عزَّ وجلَّ أمَّ       
واإلثبات ال يف توحيد الطلب والقصد، ومن فسَّر ال إله إال اهللا مبعىن اإلهلية فقد قصرها على املعرفة واإلثباِت ومل ُيدخل                     

 .لمة التوحيد بالربوبية حقيقةفيها توحيد الطلب والقصد ودخل عليه اخللل من هنا، وكان مفّسًرا لك
ومعىن ال إله إال اهللا يشمل املعرفة والطلب، فمن املعرفة معرفة أنَّ اهللا منفرٌد باستحقاق العبادِة ومن اعتقد هذا االعتقاد                    

عبـادة  مل يكن موّحًدا هللا توحيًدا حقيقيا حىت جيمع إىل ذلك عمله به وقصده إليه بأن ُيفرد اهللا وحده بالعبادة وجيتنب                     
 .غريه

ال معبود حبقٍّ إال اهللا، فظنُّـوا أنَّ        : وقد نشأ الغلط عند أكثر الناس يف هذا الناقض من التعريف املشهور لكلمة التوحيد             
فهي قيـٌد  " حبقٍّ"أمَّا كلمة " معبود"، واحلق أنَّ معىن اإلله هو يف كلمة  "حبقٍّ: "معىن اإلله يف كلمة التوحيد متعلٌّق بكلمة      

ألوهات من دون اهللا، وهذا ظاهر إذا تأمَّلت أنَّ كلمة اإلله اليت تعين املعبود ليس فيها ختصيص ذلك باملعبود                   إلخراج امل 
يف شرح ال إله إال اهللا فإنَّما هـو إظهـاٌر           " حبقٍّ"حبقٍّ وال دون حقٍّ بل متعلّق بالعابد فمن عبد شيئًا فهو إهلُُه، أمَّا قوهلم               

وليس داخالً يف لفظ اإلله بل هو مقدر يف سياق      " إال اهللا ) حقٌّ(ال إله   "ية للجنس ألن التقدير     للجواب املقّدر بعد ال الناف    
 .اجلملة
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 الَّـِذي   إالّ يِه َوقَْوِمِه ِإنَِّني َبَراء مِّمَّا َتْعُبـُدونَ        َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم ألبِ   ﴿: ومعىن ال إله إال اهللا مفسَّر يف قول اهللا تعاىل         
؛ فتربأ إبراهيم من اآلهلة املعبودة من دون اهللا           َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقِبِه لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ﴾       نَُّه َسَيْهِديِن   فَطََرِني فَإِ 

ومل يتولَّ إال اهللا وجعل هذا األمر كلمةً باقيةً يف عقبه وهي كلمة التوحيد على أصحِّ القولني، فليست جمّرد التكـذيب                     
 أو اعتقاد استحقاق اهللا للعبادة، بل هي الرباءة الفعلية من كل ما ُيعبد من دون اهللا، فهذه هي الكلمة اليت عليها                      باآلهلة

 .مدار الدين وهي أصل اإلميان واليقني
ية لـزم  وخذ فساد هذا القول والغلط من فساد لوازمه األولية البدهية، فإنَّه لو اقُتصر على تفسري ال إله إال اهللا مبعىن اإلهل         

كون إبليس مؤمًنا فإنَّه يعتقد ويقرُّ بأنَّ اهللا سبحانه هو وحده املستحقُّ للعبادة، ويعلم أنَّ ما يفعله ويدعو إليه ضـاللٌ                     
مبٌني وغوايةٌ، ومع ذلك فإنَّه كافٌر باهللا غري موحٍِّد وال يقول أحد من أهل اإلسالم إنَّ إبليس ممن يشهد أن ال إله إال اهللا                        

 كونه من املوحدين، فكذلك كل من أقر باستحقاق اهللا عز وجل للعبادة مث أعرض أو استكرب أو عبد غري اهللا                     فضالً عن 
 .معه ولو معتقًدا بطالن ما يفعل

وكذا لو أنَّ رجالً عبد األصناَم وسجد هلا من دون اهللا ودعا الكواكب والنجوم، وكان معتقًدا أنَّ اهللا هـو مسـتحق                      
اع دينه بعرض من الدنيا وعبد غري اهللا لرغبٍة أو رهبٍة، فإنَّه يبقى موّحًدا على تفسـري التوحيـد                   العبادة وحده، ولكن ب   

باإلهلية دون اُأللوهية، وإمجاع املوحدين على كفر من هذه حاله، ومثله من كان يقر باستحقاق اهللا العبادة وحـده، مث                    
 . أخوض وألعب وأقطع عناء السفر وطول الطريقيسبه جل وعال فإذا ُسئل قال إين ال أعتقد ما أقول وإنَّما

ولقد بعثنا يف كـل أمـة رسـوالً أن اعبـدوا اهللا واجتنبـوا               ﴿: وهلذا يقول األنبياء فيما حكاه اهللا لنا من دعواهتم        
ما قُلت  ﴿: ويف آخر املائدة  ،  ﴾وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم        ﴿: وحكى عن عيسى  ،  ﴾الطاغوت

لقد أرسلنا نوًحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما           ﴿: وعن نوح ،  ﴾ ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم        هلم إالَّ 
وإىل مثـود أخـاهم     ﴿،  ﴾وإىل عاٍد أخاهم هوًدا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه             ﴿،  ﴾لكم من إله غريه   

وإىل مدين أخاهم شعيًبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم مـن             ﴿،  ﴾صاحلًا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه          
 .ومثله عن غريهم من األنبياء والرسل، وكانت هذه دعوة خامت النبيني حممد صلى اهللا عليه وسلم، ﴾إله غريه

ي يقتضـي االمتثـال     فتأمَّل دعوة هؤالء األنبياء إىل ال إله إال اهللا، وكيف أنَّهم فّسروا معىن كلمة اإلله بفعل األمر الذ                 
 .والعمل، فليس األمر جمرد استحقاق اهللا أن ُيعبد بل األلوهية حقيقة عبادته كما دعا إليه األنبياء والرسل مجيًعا

نفي لعبادة غري اهللا، وإثبات لعبادة اهللا وحده، وإن كانت          : ويتفرَّع على هذا أنَّ األوىل يف تفسري ال إله إال اهللا، أالَّ ُيقال            
األمر بعبـادة اهللا  : لال إله إال اهللا ركنان: لنفي إالَّ أنَّ ما تضمَّنه اسم اإلله من الفعل يرّجح أن يعّبر بالنهي فُيقال             الصيغة ا 

وحده، والنهي عن عبادة غريه، فإنَّ الصيغة وإن مل تكن صيغة هني فقد تضمَّنت ذلك والنهي أوىف مبعىن ال إلـه إال اهللا                       
 .من النهي
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 العبادة  -سبحانه- من لزوم تفسري ال إله إال اهللا بعبادة اهللا وترك عبادة غريه ال جمرد استحقاقه وحده                  وهذا الذي قدَّمنا  
هو معتقد أهل السنة يف باب اإلميان، حيثُ يعتقدون اإلميان قوالً وعمالً واعتقاًدا، أما تفسريها باستحقاق العبادة فهـو                   

 .اعتقاد فحسب
هللا عليه وسلم ملا كان يدعو قومه إىل أن يقولوا ال إله إال اهللا كلمةً تدين هلم هبا العـرب                    وكما أنَّا نقول إنَّ النيب صلى ا      

وتؤدي العجم إليهم اجلزية، مل يكن ُيريد التلفظ هبا فحسب ومل يفهموا هم منه ذلك، وإالَّ لفعلوا ما أمرهم هبم كمـا                      
 بالضرورة أنَّه مل يكن يريد اعتقاد أنَّ اهللا هو املستحقُّ           أهنم رضوا منه أن يعبد إهلهم سنة ويعبدوا إهله سنة، فكذلك نعلم           

 .للعبادة فحسب، بل ُيريد منهم التلفظ والعمل هبا واعتقاد معناها، وكلُّ ذلك داخلٌ يف معىن كلمة ال إله إال اهللا
له إال اهللا عن األدلَّة الـيت  والغلط يف هذا الناقض سببه التمسُّك باللفظ والغفلة عن املعىن، فمىت جّرد النظر إىل كلمة ال إ    

فّسرهتا وفصَّلتها من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، واقتصر النظر على حدٍّ وتعريٍف هلا مل ُيؤمن هذا الغلط                     
ا وأمثاله، فينبغي لصاحب العلم والداعية أالَّ يغفل عند شرح كلمة ال إله إال اهللا عن بياهنا بكالم اهللا عز وجل، وتفسريه                    

بالقرآن والسنَّة فإنَّه ال بيان كبياهنما وال برهان كربهاهنما، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلـى     
 .آله وصحابته أمجعني

 

 
 

 وهؤالء األنصار رضي اهللا عنهم ملا جاءوا يف يوم العقبة يبايعون رسول اهللا صـلى اهللا               " 
:  فقال   -َبعدوهو على دين قومه مل يسلم       -العباس  فجاء معه    ،   عليه وسلم على اإلسالم   

يامعشر اخلزرج إنكم قد دعومت حممداً فإن كنتم أهل قوة وجلـد وبصـرية بـاحلرب                ( 
 فإهنا سترميكم عن قوٍس واحدة فأروين رأيكـم وأنـتم            ، مبعاداة العرب قاطبة   واستقالل

فهذا العبـاس   ) فوا يل احلرب؟ كيف تقاتلون عدوكم؟ص،  تفّرقوا إال عن إمجاع فإن أحسن احلديث أصدقه      وال،  وأمركم
؛ أن الناس   "ال إله إال اهللا   "وسلم ويفقه أن معىن       ولكن حيتاط البن أخيه حممد صلى اهللا عليه        - وهو على دين قومه كافراً       -

وورثناها  وغذينا هبا ، حنن واهللا أهل احلرب    : (تكلم عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه فقال         فعند ذلك ،  والعامل سيعادي أهلها  
ـ بالسيوف نضارب هبا حىت ميوت األع      مث منشي ،  ونطاعن بالرماح حىت تكسر   ،  كابراً عن كابر نرمي بالنبل حىت تفىن       ل ج

،  ، عند ذلك تقدم الرباء بن معرور رضي اهللا عنـه           نعم ها هي   :قالوا ؟ هل فيكم دروع   :، فقال العباس   منا أو من عدونا   
وبذل مهج أنفسنا   ،  والصدق ولكنا نريد الوفاء  ،  لت وإنا واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما ننطق به لقلناه           ما ق  قد مسعنا : وقال

اهللا عنهم لاللتزام بالدين وبـذل مهـج األنفـس هللا     ، فهذا هو فهم السلف رضي ) دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  . عليه وسلموعن رسول اهللا صلى اهللا سبحانه وتعاىل ويف الدفاع عن دينه

  "الشيخ أسامة بن الدن" 
 ]توجيهات منهجية [         
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  عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلربيعبد الرمحن بن عبيد اهللا احلربي
  العتيبيذياب بن عبد الرحمن: بقلم 

 

من خري معاش الناس هلم ، رجل آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا ، كلما مسع هيعة طار إليها ، يبتغي " 
 " مظانه – أو القتل –املوت 

 

سم يعرفه   جيداً فكم أقلقهم وأقض مضاجعهم ، ا       ناسم يعرفه الصليبيو  بد الرمحن بن عبيد اهللا اخللف احلريب        ع 
 .العمالء فكم أتعبهم بعبقريته وذكائه الوقاد حىت خرج كبريهم فرحاً مستبشراً مبقتله الطواغيت 

 

 هللا درك يا ُمذلَ طغاهتم     تاهللا إنك أشجُع الشجعان
 

 يف القصيم يف بيت ُعرف أهلُه باالستقامة واتباع السنة لوالدين صاحلني ، فكانت الثمرة أبناء صاحلني                 ولد عبد الرمحن  
 .منهم عبد الرمحن وكان هو الرابع من إخوته 

أعرفه منذ أن كان صغرياً ترى يف عينيه الذكاء احلاد وترى فيه اهلمة العالية إذا جلست معه وحادثته انبهرت لسـرعة                     
 فطنته وسعة اطالعه على خمتلف العلوم الشرعية والعسكرية فال تتعجب بعد ذلك إذا لقبـه اجملاهـدون                  بديهته وحدة 

 .باملهندس الصغري 
 ومن مناهجها الفاسدة ، قرأ      شاب نشأ على طاعة اهللا مل تفسده مدارس الطاغوت حيث مل يدخلها يف حياتة براءةً منها               

ن وحفظ عدداً ال بأس بـه مـن         وطالب العلم ، حفظ القرآ     خض املشاي ن واحلديث بدايةً على والده مث على بع       القرآ
 ، كان رمحه اهللا عذب الصوت يف قراءته القرآن حتس يف صوته اخلشوع وعندما تستمع إليـه                  أحاديث رسول اهللا    

 ولكنـه   تتمىن أن يستمر يف القراءة لعذوبة صوته ورقته ،كان هادئ الطباع إذا تكلم ال تكاد تسمعه من شدة حيائه ،                   
 ..أمام الصليبيني وأعداء اهللا من الطواغيت وجنودهم تسمع دوي تكبريه فوق أصوات الرصاص 

 

 فـ هللا درك من مهام فارس        رعد على األعداء ماٍض يقصُف
 

 عندما مسع املنادي ينادي يا خيل اهللا اركيب كان من أوائل من لىب نداء اجلهاد يف جزيرة العرب ، تعرف على أسد من                      
رمحـه اهللا   " أيب ناصر أمحد الـدخيل    "أسود اهللا يف هذا الزمان ، وبطل من أبطال اجلزيرة ، على الشيخ اجملاهد الشهيد                

منذ وقعت عيناي على أيب ناصر تعلق قليب هبذا الرجل وأحسست أنه صادق             : ( تعاىل ، قال يل عبد الرمحن ذات يوم         
م منه فنون القتال وأخذ عنه صناعة املتفجرات حىت أصبح من أقـرب             ، الزم أبا ناصر مالزمة الظل وتعل      ) فيما يقول   

الناس إليه وكان رفيقه يف أسفاره ومن خواصه ، كانت أول مواجهة له مع الطواغيت يف أحداث اخلالدية مبكة املكرمة                    
ن أن ينحاز بأيب    فثبت ثبات األبطال واستبسل يف القتال وعندما أصيب شيخه أبو ناصر يف كلتا يديه استطاع عبد الرمح                

ناصر وباقي اجملاهدين إىل اجلبال حيث كانت مهمته التغطية بإطالق النار بكثافة جتاه العدو واستطاع أن جيندل ضابطاً                  



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ١٣ 
١٤٢٥

١٣

من ضباط الطاغوت وجندًيا آخر من جنوده ، استشهد أبو ناصر يف أحداث مزرعة غضي بالقصيم حيث مل يكن عبد                    
بسرايا اجملاهـدين يف   فتنقل عبد الرمحن من مكان إىل آخر حىت يسر اهللا له االلتحاق        الرمحن موجوداً ساعتها يف املزرعة    

 فكان نعم اجملاهد الصائم القائم ،كنت أقوم يف جوف الليل للحراسة فأجده يف إحدى الغـرف قائمـاً                   جزيرة العرب 
 .قه رمحه اهللا يصلي رافعاً يديه يدعوا اهللا أن يكرمه بالشهادة وقد وضع سالحه بني يديه ال يفار

شارك يف مواجهة املليدا ورياض اخلرباء بالقصيم مع خالد القرشي وصاحل العتييب رمحهم اهللا حيث أكـرم اهللا هـؤالء                    
ن جنـود الطـاغوت املـدججني بالسـالح         اجملاهدين الثالثة واستطاعوا أن يشتبكوا وخيرجوا من بني آالف مؤلفة م          

 . احلصار وكان دليلهم عبد الرمحن غفر اهللا له ورمحه وإخواَنه اجملاهدين بتر ، فكسرواوواملدرعات وطائرات اهليلوك
مث شارك يف مواجهات السويدي يف رمضان املاضي حيث كان مع جمموعة التغطية إلخوانه اجملاهدين ، مث شـارك يف                    

 . أصربه وأشجعه يف ميادين القتال مواجهة الفيحاء حيث أبلى بالء حسناً فلله دره ما
ن نعم األخ إلخوانه اجملاهدين حيمل هم اإلسالم وهم الدعوة إىل اهللا على عقيدة صحيحة ، وكان دائماً يلهج                    لقد كا 

بالدعاء أن يرزقه اهللا الشهادة يف سبيله مقبالً غري مدبر فكان املوعد مع الشهادة يف مكة حيث آن هلـذا الفـارس أن                       
 ومل يكن يعلم هبم حيث أتوه من اخللف ومل يكن معه وقتها             يستريح فقد قال وفعل رمحه اهللا ، حاصره جند الطاغوت         

سوى مسدس وقنبلة فألقى القنبلة عليهم فأصابت ثالثة منهم إصابات بالغة وأخرج مسدسه وقاتل قتال األبطال ولكن                 
جند الطاغوت تكاثروا عليه وأحاطوا به فسقط بطل من أبطال اجلزيرة وسال الدم الطاهر من ذلك اجلسـد الصـغري                    
ففرح مبقتله النصارى وطواغيت العرب والعجم فرمحك اهللا يا عبد الرمحن فكم كنت تتمىن الشهادة واللحاق بإخوانك                 
الذين سبقوك يف طريق اجلهاد والشهادة وهنيئاً لك ما قدمت من نصرة لدين اهللا فقد تكلمت يـوم سـكت النـاس                      

 . الناس ونصرت يوم خذل الناس وأنفقت يوم خبل الناس وقاتلت يوم جنب
 

 أرواحهم  يف عال اجلنات سارحة       تأوي القناديل حتت العرش تزدهُر
 

  .أسأل اهللا أن جيمعين بك يف مستقر رمحته وأسأله سبحانه أن يعلي كلمته وينصر دينه واحلمد هللا
 

 
  
  

  احملرمات يف القتالاحملرمات يف القتال
 

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد: بقلم الشيخ 
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لصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما احلمد هللا رب العاملني، وا 
 :بعد

فإنَّ اهللا عز وجل خالق اخلليقِة ومالَك امللِك خلق عباَده خمتلفني، ومل جيعل املسلمني منهم كاجملرمني، وال الفجَّـار                   
هاد الكافرين وقتاهلم حىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين         كاملتقِّني، وفرَّق بني أعدائه وأوليائه، مثَّ أمر عباده املؤمنني جب         

هللا أو يعطوا اجلزيةَ صاغرين، وجعل للجهاد كسائر العبادات اليت أمَر هبا علوًما وأعماالً ومعامل وحدوًدا، وجعـل                  
 علـٍم أو    العلم دليالً للعمل واجلهاد وحادًيا إليه، وجعل العمل تصديقًا للعلم وترسيًخا له، فمىت كان اجلهاد بـال                

 .احلديث عنه والدعوة إليه بال عمٍل وامتثاٍل، ُنزعت بركته وضاعت مثرُته واملقاصد الشرعية املنوطة به
ومن هنا كانت احلاجة إىل كتابة الضوابط واحلدود الَّيت ضبطت هبا الشريعة مسائل اجلهاد والقتال يف سـبيل اهللا،                   

 أحكام اجلهاد، أو بالتحريض على اجلهاد وبيان وجوبه ومـواطن           وقد اعتىن كثٌري من أهل العلم املعاصرين بعموم       
 .ذلك، أمَّا الضوابط واحملرَّمات يف القتال فلم أجد فيها من التفصيل ما يفي باحلاجة القائمة إليه

واستغلَّ أهل النفاق هذا اجلانب وكثرة اجلهل به والغفلة عن حترير مسائله ودقيق مباحثه، فأوردوا من الشُّـبهات                  
اليت تستند إىل ما جاء يف القتال من احملرَّمات ما ُيفضي إىل سدِّ باب اجلهاد بالكلِّيَّة وانقطاع القتال يف سـبيل اهللا                      
والدفاع عن حرمات املسلمني، وتابعهم يف بعض ما جاؤوا به كثٌري من السَّمَّاعني هلم من املسلمني، ومن يثـق يف                    

 .بعضهم ويظنُّه من أئمَّة الدين
يط يف معرفة ضوابط اجلهاد وشروطه يفتح باب التخذيل واإلرجاف والتعويق، كما أنَّ املُبالغـة يف تلـك                  والتفر

الشروط وحتميلها ما ال حتتمل يفتح باب التهوُّر واالندفاع يف القتال على غري ُهدى، فكان غالب الناس مع شروط                   
له بشروِطه، وإن كانت الكثرة للفئة الثانية ملا ألفتـه          َمن عطَّله عن شروطه، ومن عطَّ     : اجلهاد على حالني متضادَّتني   

نفوسهم من االستضعاف وميل النفوِس إىل األمن وحبِّ السالمة، ومن آيِة ذلَك أنَّك ترى أحدهم ال جيري ذكـر                   
كتـاب  اجلهاد على لسانه وال يتحدَّث يف شيٍء من نوازله، وال حيثُّ عليه بكلمٍة، فإذا قُتل كافٌر واحٌد انتزع من ال               

 .والسنة إن وجد أو من أقوال الفقهاء بفهمه الفاسد ما ُيحارب به من قتل ذلك الكافر
وقد ظهرت مقاالت دعاة تعطيل اجلهاد مع كلِّ عملية مباركة تسرُّ املؤمنني وتغيظ الكافرين، فمنها شبهات حول                 

شبهات يف كفر بعض الطواغيـت      العهد واألمان، ومنها شبهات يف بعض مسائل اجلهاد كالتترس والبيات، ومنها            
املرتدِّين، ومنها شبهات خيترعوهنا وُيوحيها الشياطني إىل أوليائهم لُيجادلوا هبا اجملاهدين ليست يف كتاٍب وال سـنٍَّة            
وال كالم أحد من أهل العلم كتحرمي قتل اآلمنني أو املدنيني وحترمي التفجريات واالغتياالت وخطف الطـائرات،                 

 من ذلك اإلرجاف باجملاهدين والتخذيل عن اجلهاد، وكثُر من تأثَّر بشبهاهتم واستمع إىل مقاالهتم               وأقلُّ ما يرجون  
من عامة املسلمني ومن حمبِّي اجلهاد واجملاهدين، وكثُر السائل عن هذه املسائل؛ فلم يكن بدٌّ من تناوهلا بشيٍء مـن            

 .البسط واالستيعاب
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 إراقتها، وأموالٌ حكم اهللا بعصمتها، وأعراٌض جاء الشرع حبرمِتهـا، وأزمـانٌ             واحملرَّمات يف القتال دماٌء حرَّم اهللا     
 .وأماكُن حرَّم اهللا الِقتال فيها، وسيكون أول هذه املسائل ِذكًرا إن شاء اهللا مسائلُ الدِّماء

 على املسلمني، فـإذا     فاألصلُ يف دماء الكفَّار اإلباحةُ، بشرِط بلوِغ الدَّعوة، ويسقطُ الشَّرطُ يف حال دفع عدواهنم             
 .املباحةُ دماؤهم، واحملرَّمة دماؤهم: بلغِت الدعوة فالكفَّار قسمان
من حترم دماؤهم ابتداًء وهم الذُّرِّيةُ ومن أُحلق هبم، ومن حتـرم دمـاؤهم بسـبب    : مثَّ الذين حترم دماؤهم قسمان 

 : عارض؛ والذين حترم دماؤهم بسبٍب عارض قسمان أيًضا
م دماؤهم عند وجود هذا السبب بغري اختياٍر للمسلمني فيه وهؤالء هم أهل اجلزية إذا اختاروهـا                 من حتر : األوَّل

 .قبل فتح أرضهم واملستجري ليسمع كالَم اهللا، والرسول من الكفَّار إىل املسلمني
 .مان وأهل العهدالرجِل الواحد منهم أو ويلِّ أمرهم؛ وهؤالء هم أهل األ:  من حترم دماؤهم باختيار املسلمني:الثاين

َمن حرمةُ َدمِِه دائمةٌ حىت يرد ناقٌض هلا؛ وهم الذرية وأهل اجلزية، ومن ُحرمة دمه مؤقتةٌ ال جيوز                   هؤالءمثَّ يف مجيع    
أن تكون دائمة وهم املستجري ليسمع كالم اهللا حىت يسلم، والرسول إىل املسلمني حىت يرجع، وأهل العهد حـىت                   

ليهم على سواء، وأهل األمان حتَّى ينتهي أماهنم وال جيوز يف أحٍد من هؤالء اآلِخـِرين أن                 تنقضي ُمدَّهتم أو ُينبذ إ    
 .ُيعقد له عقٌد دائٌم

وقد تقدَّم من هذه املسائل احلديثُ عن األصِل يف دماء الكفَّار وأنَّ األصلَ يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم اإلباحة،                  
ة واحلدِّ اجملزئ من ذلك الشرط، وعن سقوِطه حال الدفع، وسنتناول يف            كما تقدَّم احلديث عن شرِط بلوِغ الدَّعو      

 .مقاالٍت متسلسلٍة بإذن اهللا هذه املسائلَ مسألةً مسألةً
 .هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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 :يتبادر إىل ذهنه سؤال مفاده  -لعدد السابق  يف ا-كل من يقرأ معاين النصر اليت قدمنا ذكرها  
هزمية بل يعد نصراً للمسلم ، فما هي الصفة اليت نسـتطيع أن نطلـق علـى                  إذا كان قتل الكافر للمسلم ال يعد      

 املسلمني بأنه هزم يف املعركة ؟ املتصف هبا من
قة بعضاً من معاين اهلزمية ليتضح للقـارئ        إال أننا سنطرح يف هذه احلل      ويف احلقيقة أن اجلواب على هذا السؤال يطول ،        

  .املسلم وأهنا ليست بقتله ، بل هي بأمر آخر ولو بقي حياً كرمياً مسوداً معىن هزمية
  :وتأكيداً على أهم معاين اهلزمية نقول

 اصة بني إن الصراع املتمثل بني البشر على هذه البسيطة ، إمنا هو صراع مبادئ ترمجته الشعوب إىل صراع أبدان ، وخ                   
اهللا لنا ، فبما أن أصل الصـراع   املسلمني ومن سواهم من الكافرين ، إضافة على ذلك فقد جاء صراع األبدان أمراً من 

عن هذه املبادئ واملعتقدات يعد هزمية ولو بقيت األبدان ، فـال             هو صراع مبدأ وصراع عقيدة ، فبالتأكيد فإن التنازل        
  .واملعتقدعدم املبدأ  فائدة من وجودها حينما

  :معاين اهلزمية
 : اتباع ملة الكافرين أو أهوائهم: وأول معاين اهلزمية 

َولَن َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم قُلْ ِإنَّ ُهَدى اللِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئِن اتََّبْعَت أَْهَواءُهم                   : قوله تعاىل   
  . ي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اللِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصٍريَبْعَد الَِّذ

  . َولَِئِن اتََّبْعَت أَْهَواءُهم مِّن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلِْم ِإنََّك ِإذَاً لَِّمَن الظَّاِلِمَني وقال تعاىل يف اآلية األخرى 
 مللة اليهود والنصارى أو أية ملة كفرية أخرى مـن علمانيـة أو بعثيـة أو                 اتباعه فعندما يرتد املسلم على عقبيه ويعلن     

أو حداثية ، سواء كان هذا االتباع كلياً أو جزئياً ، فإن هذا يعد أعلى أنواع اهلزمية ، حىت لو حقق املتبع رضا                        شيوعية
  .يتحقق له بعدم اتباعه مللتهمالثراء والرياسة والقيادة مامل  اليهود والنصارى وغريهم من ملل الكفر ، وحقق من
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يندر وجوده يف التاريخ ، ولو قُصر       واتباع امللة ليس شرطاً أن يكون من خالل إعالن املرتد بلسانه بأنه على ملتهم فهذا              
  .املنافقني بأهنم اتبعوا ملة الكافرين اتباع امللة على اإلعالن باللسان ملا استطعنا وصف

 باللسان ، تعريف أهل السنة ملسمى اإلميان حيث قالوا خالفاً لكل املبتدعة بأن             لة الكافرين وُيبِطل اشتراط إعالن اتباع م    
ملة الكفار يكـون بـالقول       اإلميان هو قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح ، فاتباع             

شترط االعتقاد يف قول الكفر أو عمل الكفـر  البتة ، ومل ي    وحده أو بالعمل وحده أو باالعتقاد وحده ، فال ترابط بينها          
  .جهمية وغريهم إال أهل البدع من مرجئة

أو االعتقاد ، وحينما نستصحب هذا التوصيف فمـا          النصارى تكون بالقول أو العمل    واحلاصل فإن اتباع ملة اليهود و     
 . ال سيما أمام هذه احلملة الصليبية الشرسة أكثر املهزومني من أبناء املسلمني ،

  .. َولَن َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصـاَرى       :  على قوله تعاىل     ٥٦٥/ ١يقول ابن جرير رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه         
ويوافقهم ، وأقبل علـى       وال النصارى براضية عنك أبداً ، فدع طلب ما يرضيهم          - يا حممد    -يست اليهود   ل  : (يةاآل

الذي تدعوهم إليه من ذلك هلو السبيل إىل االجتماع فيـه   بعثك اهللا به من احلق ؛ فإن     طلب رضا اهللا يف دعائهم إىل ما        
  ) .القيم معك على األلفة والدين

سبحانه أنه أنعم على بين إسرائيل بـنعم الـدين     أخرب: ( ١/٨٥وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل يف اقتضاء الصراط     
له ، وأمـره    على شريعة شرعها بغياً من بعضهم على بعض ، مث جعل حممداً      العلم والدنيا ، وأهنم اختلفوا بعد جميء     

  .يعلمون كل من خالف شريعته باتباعها ، وهناه عن اتباع أهواء الذين ال يعلمون ، وقد دخل يف الذين ال
طـل ، وتوابـع   وما عليه املشركون من هديهم الظاهر ، الذي هو من موجبات دينهم البا          هو ما يهوونه ؛    : وأهواءهم

املسلمني يف بعض أمورهم ، ويسرون       فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع ملا يهوونه ، وهلذا يفرح الكافرون مبوافقة             ذلك
ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فال ريب أن خمالفتهم يف              . به ويودون أن لو بذلوا ماالً عظيماً ليحصل ذلك        

 تكـون    أهوائهم وأعون على حصول مرضاة اهللا يف تركها ، وأن موافقتهم يف ذلك قـد               تابعتهم يف  م ذلك أحسم ملادة  
األمرين كان حصل املقصود يف اجلملة       ، فإن من حام حول احلمى أوشك أن يواقعه ، وأي          ذريعة إىل موافقتهم يف غريه    

ابعتهم فيما خيتصون به مـن      ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ومت          : وقد قال ..  وإن كان األول أظهر   
َولَـن   ومن هذا أيضا قوله تعـاىل       .  أهوائهم مبا هو دون ذلك     دينهم وتوابع دينهم اتباع ألهوائهم ، بل حيصل اتباع        

ْعَت أَْهَواءُهم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن  َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم قُلْ ِإنَّ ُهَدى اللِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئِن اتَّبَ               
   . الِْعلِْم َما لََك ِمَن اللِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصٍري

؛ ألن القوم ال يرضون إال باتباع امللة مطلقاً ، والزجر وقع )  أهوائهم : (  ويف النهي   )ملتهم  (فانظر كيف قال يف اخلرب    
يف بعض ما     ومن املعلوم أن متابعتهم يف بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة هلم              قليل أو كثري ،    عن اتباع أهوائهم يف   

  .تعاىل  كالمه رمحه اهللانتهى ) يهوونه أو مظنة ملتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ١٨ 
١٤٢٥

١٨

ل أو االعتقـاد ،     اتباع ما يهوونه سواًء بالقول أو الفع       ومن هذا يتبني لنا أن اهلزمية كل اهلزمية باتباع ملة الكافرين ، أو            
َوِإذَا فََعلُواْ فَاِحَشـةً قَـالُواْ       الذي اتبعوا ما يهواه الكافرون ، وزعموا بأن اهللا يأمر هبذا ،              وما أكثر املنهزمني اليوم ،    

 ، وال يعلن اليوم قادة       لَى اللِّه َما الَ َتْعلَُمونَ    َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباءَنا َواللُّه أََمَرَنا ِبَها قُلْ ِإنَّ اللَّه الَ َيأُْمُر ِبالْفَْحَشاء أََتقُولُونَ عَ             
عدد من أبناء املسلمني مبدين أن اإلسالم أتـى قبـل ألـف              الصليبيني أمراً يهوونه ويريدونه من املسلمني ، إال هتافت        

مللتـهم   تباع من البعض  احلقراء ، فليس هتافتهم هذا إرضاًء هللا ، إمنا هو اتباع ألهوائهم أو ا              وأربعمائة سنة مبا ينادي به    
  .فأي هزمية أعظم من هذه اهلزمية

 

  :املداهنة للكافرين: ثاين معاين اهلزمية 
 هني من اهللا سـبحانه       لَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبنيَ  فَ :  وقوله     َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ    فَلَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبَني     : قال تعاىل   

 . مبا فيه خالف احلق -مكة   وهم كفار- يطيع املكذبني  أنوتعاىل لرسوله 
يدعونه إىل أن يكف عنهم ليكفـوا         هناه عن ممايلة املشركني ، وكانوا      : ( ١٨/٢٣٠ قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه       

  ) . ْركَُن ِإلَْيِهْم َشْيئًا قَِليالًَولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َت : عنه ، فبني اهللا تعاىل أن ممايلتهم كفر ، وقال تعاىل 
 وهـم   -هناه سبحانه عن ممايلة املشركني        لَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبنيَ  فَ  : ( ٥/٢٦٨قال الشوكاين رمحه اهللا يف فتح القدير        

يطيع الكفار  دين آبائه فنهاه اهللا عن طاعتهم ، أو هو تعريض بغريه عن أن                ألهنم كانوا يدعونه إىل    -رؤساء كفار مكة    
  ) .بالطاعة جمرد املداراة بإظهار خالف ما يف الضمري ، فنهاه اهللا عن ذلك أو املراد
يج وإهلاب للتصميم علـى     هتي: (   لَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبنيَ  فَ  على قوله تعاىل     ٩/١٣أبو السعود رمحه اهللا يف تفسريه        وقال

وتصلب يف ذلك ، أو هنى عن مداهنتهم ومـداراهتم بإظهـار    م ،دم على ما أنت عليه من عدم طاعته :  أي   معاصاهتم
 فإنـه تعليـل      َودُّوا لَْو ُتْدِهنُ    اعتهم كما ينىبء عنه قوله تعاىل      استجالبا لقلوهبم ال عن ط     خالف ما يف ضمريه     

 نهم وتساحمهم يف بعض األمور    تاليأحبوا لو   : ، أي    للنهي أو االنتهاء ، وإمنا عرب عنها بالطاعة للمبالغة يف الزجر والتنفري           
 َفَُيْدِهُنون  فهم يدهنون حينئذ ، أو فهم اآلن يدهنون طمعا يف ادهانك:  أي.  

 الن هلم وصانعهم ، وقد      حممداً   اللني واملصانعة ، فبّين اهللا سبحانه وتعاىل هنا أن كفار مكة ودوا لو أن             : واالدهان  
  ) .هناه اهللا سبحانه عن ذلك

تضعف يف أمـرك   :  أي    َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ    : وقوله   : ( ٢٠/ ٦ظفر السمعاين رمحه اهللا يف تفسريه       قال أبو امل  
  ) .وحماملة بغري موافقة الباطن معاشرة يف الظاهر: واملداهنة .  ، أو تلني هلم فيلينونفيضعفون 
داهنت مبعىن  : وقال قوم    .  خان فيه وأظهر خالف ما يضمر      :أمره ، أي     أدهن يف دينه وداهن يف    : يقال  ( : قال املربد   
  ) .مبعىن غششت ، وأدهنتواريت

، فوجلوا باب اهلزمية جاهلني أو متجاهلني أهنم وجلـوه   وضل أقوام فظنوا أن املداهنة احملرمة ، هي نفسها املداراة اجلائزة   
  :، ولتوضيح ذلك نقول باسم املداراة الشرعية
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املداراة خبالف املداهنة ، فاملداراة من باب التلطـف          شيء آخر ، فتجوز   )  املداهنة (باب  شيء ، و   ) ةاملدارا (إن باب   
والرفق ، وال يكون فيها إقرار باطل ، أو تقرير له ، وحنو ذلك ، فإن حصل شيء مـن                     بالقول مع املخالف ، واللني ،     

  .)املداهنة ( فقد انتقل إىل باب  هذا
وحاشاه  -  مل يتكلم بباطل ، ومل يقر شيئاً باطالً ، ومل يفعل معصية يف عمله              "العشرية   س أخو  بئ "يف حديث   والرسول  
 -                       وهو من باب دفع الشر ، أو غريه ، ولكنه بطريقة مشروعة ،مل ختالط مبعصية ، وقد وردت أحاديث يف مـدح

  .اخللق يف بعض األحيان مداراة الناس ألهنا قد تكون من باب حسن
املؤمنني ؛ وهي خفض اجلنـاح   من أخالق:  املداراة : (قال ابن بطال رمحه اهللا : (  ١٠/٥٢٨جر يف الفتح قال ابن ح

وظن بعضهم أن املـداراة هـي   . من أقوى أسباب األلفة      للناس ، ولني الكلمة ، وترك اإلغالظ هلم يف القول ، وذلك           
 من الدهان وهو الذي يظهر علـى      : ة ، والفرق أن املداهنة      مندوب إليها ، واملداهنة حمرم     املداهنة فغلط ؛ ألن املداراة    

: فيه من غري إنكار عليه ، واملداراة      معاشرة الفاسق ، وإظهار الرضا مبا هو      : الشيء ويستر باطنه ، وفسرها العلماء بأهنا        
ما هو فيه ، واإلنكار     النهي عن فعله ، وترك اإلغالظ عليه حيث ال يظهر            هي الرفق باجلاهل يف التعليم ، وبالفاسق يف       

  ) ) .القول والفعل ، والسيما إذا احتيج إىل تألفه وحنو ذلك عليه بلطف
أن : والفرق بني املدارة واملداهنـة       : ( نقالً عن القرطيب وعياض رحم اهللا اجلميع       ١٠/٤٥٤ وقال ابن حجر يف الفتح    

تـرك الـدين    : داهنة   وهي مباحة ، ورمبا استحبت ، وامل       ، أو مها معاً ،     بذل الدنيا لصالح الدنيا ، أو الدين      : املداراة  
من دنياه حسن عشـرته ، والرفـق يف   " بئس أخو العشرية "  يعين ملن قال عنه - إمنا بذل له  ، والنيب    لصالح الدنيا 

ة ،  فيه فعله ، فإن قوله فيه قول حق ، وفعله معه حسن عشـر              مكاملته ، ومع ذلك فلم ميدحه بقول ، فلم يناقض قوله          
  هـ.ا ) اإلشكال حبمد اهللا تعاىل فيزول مع هذا التقرير

وخـدعوا أنفسـهم     اهللا سبحانه وتعاىل،   حينما داهنوا أعداء  ثر من املنتسبني لإلسالم اليوم،    ومما سبق يتبني هزمية أقوام ك     
ها باطالً والباطل حقاً ، قلب احلق في هي إال هزمية نكراء،ومداهنة عمياء ومالناس وقالوا إن هذه مداراة شرعية،     وخدعوا ا 
 !؟ اهلزمية املنكرة الدين لصالح الدنيا وصالح مصاحل شخصية وضيعة ، فماذا يبقى من معاين النصر بعد هذه وُبذل

 

  : الركون وامليل للكافرين وأصحاب الباطل: ثالث معاين اهلزمية 
 َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك    ا ِإلَْيَك ِلتفَْتِرَي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوِإذًا الَّتََّخذُوَك َخِليالً         َوِإن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحْينَ      : قال تعاىل   

  .  ِإذاً لَّأَذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ الَ َتِجُد لََك َعلَْيَنا َنِصًريالَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن ِإلَْيِهْم َشْيئًا قَِليالً 
  :وقد اختلف يف سبب نزول هذه اآليات

 ال ندعك تستلم حىت تلـم بآهلتنـا ولـو   : احلجر األسود يف طوافه فمنعته قريش ، وقالوا   يستلمكان النيب : فقيل  
  " .واهللا يعلم أين هلا كاره  ما علي أن أمل هبا بعد أن يدعوين أستلم احلجر"بأطراف أصابعك ، فحدث نفسه وقال 

إىل غري  : ( عد أن ذكر مجلة من األقوال يف سبب نزوهلا          ب ] ٦١٩ / ٣ [ نقيطي رمحه اهللا تعاىل يف أضواء البيان      قال الش 
: الكرمية   نزوهلا ، وعلى كل حال فالعربة بعموم األلفاظ ال خبصوص األسباب ، ومعىن اآلية              ذلك من األقوال يف سبب    
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الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه مما مل         يزلونك عن : ىن يفتنونك   قاربوا ذلك ، ومع   : أن الكفار كادوا يفتنونه ، أي       
معىن ذلك أنه خطر يف قلبه صلى    : وقيل  . ذلك يف ظنهم ال فيما نفس األمر         قاربوا: قال بعض أهل العلم     . نوحه إليك   

  ) .يوافقهم يف بعض ما أحبوا ليجرهم إىل اإلسالم لشدة حرصه على إسالمهم اهللا أن
ن متيل إليهم أدىن ميـل  لقاربت أ:   لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن ِإلَْيِهْم (  : ٣/٢٤٧شوكاين رمحه اهللا يف فتح القدير ال وقال

 لكن أدركته صلى اهللا عليه وآله وسلم العصمة فمنعته مـن أن              َشْيئًا قَِليالً  : هو امليل اليسري ؛ وهلذا قال       : والركون
ِإذاً : (مث توعده سبحانه يف ذلك أشد الوعيد فقال         . .م ، فضال عن نفس الركون ،         إليه الركون يقرب من أدىن مراتب   

مثلي ما يعذب به غريك ممن يفعل هذا : لو قاربت أن تركن إليهم ، أي      :  أي    لَّأَذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماتِ    
  ) .مضاعفا: با ضعفا يف املمات ، أي عذابا ضعفا يف احلياة ، وعذا: الدارين ، واملعىن  الفعل يف

ـ             لـركن   أنه لوال تثبيته لرسوله      فأخرب تعاىل  : ( ٥٠قال الشيخ محد بن عتيق رمحه اهللا يف سبيل النجاة والفكاك ص
إليهم  لو ركن إليهم ألذاقه اهللا عذاب الدنيا واآلخرة مضاعفاً ، ولكنَّ اهللا ثبته فلم يركن               إىل املشركني شيئاً قليالً ، وأنه     

  ) .مع عصمته ، فغريه أوىل بلحوق الوعيد به ولكن إذا كان اخلطاب للنيب . بل عاداهم وقطع اليد منهم 
 الَ  َوالَ َتْركَُنواْ ِإلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُم مِّن ُدوِن اللِّه ِمْن أَْوِلَياء ثُمَّ               ( : ومثل ذلك قول اهللا تعاىل لنبيه       

  . ُتنَصُرونَ
 -  وسبق الكالم عليه   -االدهان  :  ومنه    والركون هو امليل    َوالَ َتْركَُنواْ ِإلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ فََتَمسَّكُُم النَّارُ       : قوله تعاىل   

 شيء ، والرضـا بـه   حقيقة االستناد واالعتماد ، والسكون إىل ال:  الركون   َوالَ َتْركَُنواْ   : ( قال القرطيب رمحه اهللا   
ال ترضوا أعمـاهلم     : ال متيلوا إليهم ، وقال أبو العالية      : معناه ال تودوهم وال تطيعوهم ، وقال ابن جريج           : قال قتادة 

  ) .أال ينكر عليهم كفرهم االدهان ؛ وذلك: الركون هنا : وكله متقارب ، وقال ابن زيد 
  َولَا ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن ِذكِْرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًـا  :  وبـنفس معىن اآلية السابقة جاء قول اهللا تعاىل   

إال أنه بركونه إليهم وطاعته هلـم        فمن ركن أو أطاع الكافرين أو الظاملني فرغم أنه متوعد بالنار والعذاب يف اآلخرة ،              
متسك به زالت معامله بعد هذا الركون والطاعة ، ولو زعم بقوله بأنه              الذييعلنها مدوية أنه هزم شر هزمية ، وأن مبدأه          

للمبادئ إذا كـذهبا     مبادئه إال أن ركونه وطاعته للذين ظلموا أو كفروا يكذبه ويعلن أنه هزم وال معىن               ما تزحزح عن  
 باملبادئ وركـون للظـاملني      يستقيم أبداً تشدق   العمل ، فهي ال تعدو أن تكون ادعاءات باطلة وحرباً على ورق ، فال             

  .هزمية خمزية والكافرين مبا يريدون ، فما هذه إال
 

الذين زعموا هزمية اإلمارة اإلسالمية ، فاملتدبر هلـذه         اهلزمية ، يتضح له جبالء جهل     من تدبر ما سبق من معاين النصر و       و
، وتفضل   مر حفظه اهللا ، انتصروا على العامل كله       اإلسالمية وعلى رأسهم أمري املؤمنني املال ع       املعاين يستيقن بأن اإلمارة   

اهلزمية هبـم ، نسـأل اهللا أن يثبـت     اهللا عليهم وحققوا أكثر معاين النصر ، وقد رمحهم اهللا وعصمهم من حلوق معاين 
  .ذلك والقادر عليه اجملاهدين ومين عليهم بالنصر يف امليدان إنه ويل
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دئه ويعلن دوماً أنه األعلى وأنه املنتصر مهما أصابه من نصب وقرح قـال              فينبغي على املسلم أن يتمسك مبعتقده ومبا      
 ِإن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح مِّثْلُُه َوِتلْـَك         َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتْحَزُنوا َوأَنُتُم اَألْعلَْونَ ِإن كُنُتم مُّْؤِمِنَني          :  تعاىل

  . َن النَّاِس َوِلَيْعلََم اللُّه الَِّذيَن آَمُنواْ َوَيتَِّخذَ ِمنكُْم ُشَهَداء َواللُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَنياأليَّاُم ُنَداِولَُها َبْي
 . وعلى آله وصحبه أمجعني والصالة والسالم على رسول اهللا

 

 

  
 
 "       ًَولَن َيْجَعلَ اللُّه ِللْكَاِفِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنَني َسِبيال  اآلية فيها أمر من اهللا تعاىل للمؤمنني أن ال يقبلوا           إن 

الدنية يف دينهم ، وأن عليهم أن يبذلوا أقصى طاقاهتم ملنع  حصول الذل ، فإن حصل ظهـور للكفـرة                     
 أمر اهللا ، فهنا يف اآلية على الصحيح أمر إهلي ووعـد إهلـي                أهنم قصروا يف تطبيق    عليهم فهو دال على   
 أن يكونوا مؤمنني ، واإلميان هنا يعين املدافعة والقتال وطلب الظهور والعـزة ،               فهو: كذلك ؛ أما األمر     

 .وهذا راجع إىل مفهوم أهل السنة ملسمى اإلميان 

هي قيـامهم بواجـب     ) املؤمنني  ( والصحيح أن قوله سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية         
: هللا عليه وسلم     وهو واجب الدفع واملدافعة ، ومثل هذه اآلية قوله صلى ا            ،اإلميان

إذا تبايعتم بالعينة ، واتبعتم أذناب البقر ، وتركتم اجلهاد يف سبيل اهللا سـلط اهللا                 (
، فمعىن الدين هنـا هـو       حديث حسن    )عليكم ذال ال يرفعه إال أن تعودوا لدينكم         
فإن الذل ال يرفع بالصالة ، وال بالزكاة        ، معىن اإلميان يف اآلية السابقة وهو اجلهاد        

باحلج ، وال بالذكر ، وكلها دين وتساعد يف رفع الذل ، ولكن الذل ال يرفع إال برفع السبب الذي                    وال  
 ما ترك قـوم     (: قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       . حصل به الذل وهو ترك اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل           

  . )اجلهاد إال ذلّوا 
، ألن ترك القتال    ) قوم  : ( له صلى اهللا عليه وسلم      وعليك أخي املسلم أن تتنبه إىل التنكري املوجود يف قو         

 ما غزي قـوم يف عقـر        (:  يؤدي إىل الذلّة ، ومثله قوله صلى اهللا عليه وسلم            - أي قوم    -من قبل قوم    
  .)دارهم إال ذلوا 

لَّـِذيَن  َيا أَيَُّهـا ا  : وعلى هذا فإن اآلية تطلب من املؤمنني أن يكونوا مؤمنني أي جماهدين ، كقوله تعاىل     
َيا أَيَُّها   :  وكقوله    َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثَُباتٍ        :  ومثل قوله تعاىل      آَمُنواْ آِمُنواْ 

 " . وغريها كثريا من اآليات العظيمة  الَِّذيَن آَمُنواْ اْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ
 

 ر فك اهللا أسرهعمر حممود أبو عم
  )٥( مقاالت بني منهجني    
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 من املرتاجع ؟ 
   بن زايد آل زايديحيى: بقلم 

املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعـني،  األنبياء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف   
 :أما بعد

لسلولية قبل أيام مع بعض إخواننا األسرى فك اهللا أسرهم واليت           قرأت نًصا مفرغًا لالعترافات اليت بثتها وسائل اإلعالم ا        
طبل هلا اإلعالم وزمر وحسب أنه ببثها سيحقق مكسًبا إعالمًيا وهو ال يدري أنه إمنا ُيضِحك عليه اخللق ويدلل علـى                     

ـ                اإلعالمية " أنفاس"مدى الضعف الذي وصلت إليه هذه احلكومة الطاغوتية ويعطي إشارة واضحة جًدا إىل أن هذه ال
 .إمنا هي األخرية اليت تتردد يف صدر هذه الدويلة بإذن اهللا 

لقد أعمى اهللا آل سلول عن أن أسيادهم األمريكان ُبّحت أصوات وسائل إعالمهم ونشفت حلوقها وهي حتاول مبـا                   
 هذا على ما أوتوا من خربة       أن تطفئ نور اهللا بأفواهها ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ،              " غباء"أوتيت من   

عريقة يف اإلعالم الشيطاين ومعرفة بالوسوسة تطورت عرب عشرات السنني ومع ذلك فقد كانوا كاملنبت ال أرًضا قطع                  
" مبا مل يسـتطعه األوائـل     "أن تأيت    وال ظهًرا أبقى ، فما أشد محاقة هذه الدويلة حني حتاول بإعالمها الساذج املهترئ             

 .حملاولة والفشلالذين سبقوها يف ا
كنت أغالب الضحك وأنا أقرأ هذه التراجعات اليت حياول آل سلول من خالهلا إقناع الناس مبصـداقيتهم وشـفافيتهم              

مع أن الناس ليسوا حباجة وهللا احلمد إىل        .. وهم هم الذين بلغوا من الكذب والدجل والتلبيس ما مل يبلغه إبليس نفسه              
 :  يف تلك التراجعات وأشباهها من جهتني ة املزعومة فهو ظاهٌر جلٌيبطالن تلك املصداقيمن يقنعهم ب

كوهنا ال تبث أبًدا إال مسجلة ويستحيل أن تبث مباشرةً أمام الناس وذلك حىت حيبك النص املسرحي الـذي                    : األوىل
 أو تعـبري يفضـح   تريد احلكومة إجبار اإلخوة األسرى فك اهللا أسرهم على إلقائه ، ولئال يظهر على وجوههم أي أثر             

 .أْشُهَر التعذيب والتنكيل اليت تعرضوا هلا يف السجون قبل أن خيرجوا يف وسائل اإلعالم 
كون اإلخوة الذين ظهروا من األسرى يف يد النظام الطاغويت ، وهذا ينسف أي اعتبار ألي كالم أو تصـرف          : الثانية

شر ، وال أظنه خيفى على أحد درجة االحنطاط واالرتكـاس           قد يبدر منهم مدة سجنهم ، وهذا مما جيمع عليه عقالء الب           
 .اليت وصلت إليها السجون يف هذه الدويلة حىت تفوقت على كثري من مثيالهتا يف أحناء العامل 

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى حياول آل سلول من خالل هذه التراجعات أن يثبتوا أهنم قد وصلوا إىل معلومـات                      
وهم وهللا احلمد ال يعدون قدرهم الذي وضعهم اهللا فيـه  .. وأهنم .. م مسيطرون على الوضع وأهنم  خطرية ومهمة وأهن  

 الً ْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ َسِبي كَاألالِّإنْ ُهْم ِإ كِظالهلم  وسيظل التخبط والضالل مالزًما هلم بإذن اهللا.  
ا غمص اجملاهدين وتشويه صورهتم وهي يف جمملـها ال          لقد ركز آل سلول يف التراجعات على نقاط حياولون من خالهل          

 :تعدو أن تكون
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أموًرا ال يذم هبا بل وال ميدح ولكنهم مل جيدوا مطعًنا وال جماالً للتشويه فذكروها وهولوا من شأهنا وأضافوا إليها ما                     ) ١
 .حيتاجه املوقف من أبازير ونكهات وألوان صناعية

وهذه هي عادهتم اليت ورثوها طاغوًتا عن طاغوت ، وكال األمرين دليل على             .. وه  أو أن تكون كذًبا صرًحيا اخترع     ) ٢
إفالسهم فإهنم لو كان يف جعبتهم غري هذا السهم لرموا به ولن يدخروا شيئًا وهم يقدرون عليه ، فما دام هذا كلَّ مـا         

 .عندهم فما عندهم شيء وهللا احلمد 
ولُهم إن اجملاهدين يستخدمون وسائل للضغط علـى املنضـمني إىل           ق: وكمثال على ما جادت به قرائحهم من دجل         

صفوفهم لكي مينعوهم من التراجع واالنسحاب ، وهم أول من يعلم أن دعواهم هذه من كيسهم وأهنا ال تنطلـي إال                     
ـ                  .. على أمحق    روفهم ولكن ما حيلتهم وليس هلم إال أن يكذبوا كي جيدوا على اجملاهدين مطعًنا ، وحنن واهللا نقدر ظ

 " .بنهايتهم"الصعبة اليت ميرون هبا ، أسأل اهللا أن جيعل هلا هناية عاجلة 
إذا كان اجملاهدون يستخدمون وسائل للضغط على إخواهنم فمن الذي ضـغط علـى              .. يل فقط تساؤل ساذج أطرحه    

ا ، ومن الذي ضغط     اجملاهدين قبل ذلك كي يذهبوا إىل ساحات اجلهاد ، ومن الذي ضغط عليهم كي يبدؤوا اجلهاد هن                
على من انضم إليهم بعد ذلك كي ينضّم ، بل من الذي يضغط عليهم كي يتزامحوا على العمليات االستشهادية الـيت                     

؟ ولو فرضـنا جـدالً أن       " الروح"ُيقدمون عليها وهم متيقّنون بأهنم بعدها سيبذلون أغلى ما حيافظ عليه غريهم وهي              
فمن الذي ُيجربهم على قيادة السـيارات       .. يني على ركوب السيارات املفخخة      اجملاهدين يقومون بإجبار االستشهاد   

 ؟ على ضغط زر التفجري داخل اهلدف؟حىت يدخلوا داخل األهداف ، ومن الذي ُيجربهم
باملناسبة ُيسعدين أن أنقل بشارةً سارة آلل سلول وعساكرهم وألسيادهم من حطب جهّنم أن اجملاهـدين بفضـل اهللا                   

نافسةً على العمليات االستشهادية بل إن بعض الذين مل ُيحالفهم احلظ يف بعض هذه العمليات بكوا حـني                  يتنافسون م 
 !!طبًعا قام اجملاهدون بإجبارهم على البكاء.. فاتتهم

ومن األمور اليت ركّزوا عليها يف التراجعات أن اجملاهدين ليس هلم مرجعّيات شرعية مؤهلة، وهم بـالطبع ال يعنـون                    
الذين يفتون مبا حتبـه أمريكـا       )!! كل شيء بريالني  (بل يقصدون أهنم من أصحاب      .. ية ما يفهمه عقالء البشر    باألهل

أن ميأل العاِلُم كيس احلاكِم فتاوى ، ليمأل        .. هذه هي األهلية اليت يعنون      .. وترضاه ويتتبعون رضاها ولو يف جحر منلة      
ت حبمد اهللا يف علماء اجملاهدين ، فهم صعاليك ليس هلم قصـور يف              احلاكُم كيسه من قمامة الدنيا ، وهذه األهلية ليس        

كذا وال حسابات مشبوهة يف كذا وكذا ، وال ميلكون مهارة تفصيل الفتوى باملقص واإلبرة كما ميلكها ذووا األهلية                   
 ..من الراسخني يف العمالة

وال .. كتيم اإلعالمي ، واحلجر على العقـول      هناك قضية ركزوا عليها يف التراجعات كذلك ، وهي اهتام اجملاهدين بالت           
يلزمين أن أُسهب يف القول ألدلل على أنَّ أقلَّ اجملاهدين معرفةً ميلك من االطالع على واقعه ، ومن القدرة على التعـبري        

قبة معا( ـيقضي ب ما ال ميلكه ألوية نايف وأركان سلطان ، ويسرين يف هذا السياق أن أذكر قرار جملس الوزراء الذي                   
كل من يقوم مبناهضة سياسات الدولة ، بشكل مباشر أو غري مباشر عرب إعداد أي بيان أو مـذكرة أو خطـاب                      
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بشكل مجاعي أو التوقيع على ذلك ، أو عرب املشاركة يف وسائل اإلعالم أو االتصاالت الداخلية أو اخلارجية أو حنو                    
 الذي ميارسه آل سلول مما دفعهم إىل الشفقة على اجملاهـدين            وحسبك هبذا القرار دليالً على االنفتاح اإلعالمي      )  ذلك

 ..فهنيئًا جلميع أذناب آل سلول هبذه االنفتاحية .. من التكتيم اإلعالمي املزعوم
فهو أنَّهم صغار سـنٍّ ،      : كل هذا من ناحية ما اخترعوه من كذب ، أما ما جعلوه ُسبَّةً للمجاهدين وهو أقرب للمدح                

فهذه مشكلة ال منلك هلا حالًّ ؛ فمن أين لنا مبثل ما رزقـت              .. إىل آخر املوال  .. جلهل والتعّجل ّرع وا وأنَّهم مظنة التس  
 والذين بلغت هبم احلنكة واخلربة أنَّ أحدهم ُيحمل على          -!هذا إن كان هلم أسنان    -حكومة آل سلول من كبار السن       

 ! والعني حّق..  اجملالس الرمسية ، فُيصاب بالعني يف) حنكته(و) خربته(عربة وُيحقن باحلقن املهدئة حىت ال تتدفق 
واآلخر منهم وهو الذي ُيدير الدولة بلغ به العقل أالَّ يفهم كالمه أحد إال بعد جهٍد جهيد ، وليست جوهرةُ اِحلكَـم                      

كلماتـه  ببعيدٍة حىت ننساها وكل يوم خيرج لنا مبصيبة وطامة مـن            " قّدامكالكذب إمامك ، والقرب     : "اليت قال فيها  
 .البليغة وحكمه اليت اكتسبت شهرة عاملية وتفوقت على نوادر جحا وأيب دالمة 

ومن أين لنا بشيخ بروح شاب كوزير دفاعهم الذي أكل عليه الدهر وشرب حىت روي ومع ذلك بلغ مـن ارتفـاع                      
 . أهل بلد لكفاهم وحيمل على ظهره من املناصب ما لو وزع على!! لياقته أنه يسرق مخسني سرقة يف َنفَس واحد 

إذ ال حلية لـه فنقـول       -الذي شاب جلد وجهه يف هذا املنصب        ) الشيخ(، بل   ) الكهل(طبًعا لن أتعرض لوزير الدولة      
 . والذي عركته التجارب يف االبتدائية ، واملتوسطة ، والثانوية ، حىت صار أهالً لوزارة دولة أبيه -شابت حليته

سلول الذين ُولّوا مقدرات األمة يقضون هبا أوقات فـراغهم بـدل التسـكع يف               ولن أتعرض للعشرات من ِجَراء آل       
 !.الشوارع فأفسدوا الدين والدنيا ومل يتركوا التسكع يف الشوارع أيًضا

ولكن يكفي أن صغار السن من اجملاهدين هلم مهم وعقول تزن بلداًنا وقد قامت الدنيا على قدم ومل تقعد فََرقًـا مـن                       
 وهلم يف علي بن أيب طالب وابن عباس وأسامة بن زيد وابن عمر ورافع بن خديج وعبد اهللا بن الزبري      صغار السن هؤالء  

 ووقفوا معه موقف الرجـال ومـا        صلى اهللا عليه وسلم    أسوة حسنة إذ ناصروا رسول اهللا        رضي اهللا عنهم  وابين عفراء   
 .همضرهم صغر سنهم كما مل ينفع أبا جهل وأبا هلب وساداِت قريش كرب سن

أمتىن أن يدرك آل سلول وقطعاهنم اإلعالمية أن مستوى إعالمهم إن ارتفع جًدا وبلغ الذروة حام حول هـز                    ..ختاًما  
الوسط والرسوم املتحركة وإن ظل على مستواه الفعلي مل خيرج عن استقبال صاحب اجلهالة ألصـحاب الضـخامة                  

قهم ، فلريبعوا على أنفسهم وليسلكوا املسلك الذي ذللـت          الرؤساء وتوديعهم ، وإجراء تعداد كئيب ملن رافقهم وفار        
 .هلم سبله وهان عليهم هبواهنم َحَزنه 

  

             ِّكنَّ أَكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُمونَُه غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولََوالل  
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" " هل بقي ما يقال عن هل بقي ما يقال عن                     
  ؟ ؟"" سبتمرب  سبتمرب ١١١١

 ) )٢٢ /  / ٢٢( (   
     اهللاأخو من طاع: بقلم 

ذلك ..  سبتمرب ١١ سبتمرب، وسيبقى الكثري حتَّى مينَّ اهللا بأخت من أخوات           ١١ نعم لقد بقي الكثري لُيقال عن        
 ..يكفيك أنَّه الشغل الشاغل للعامل بأسره خالل السنوات الثالث هذه.. مالئ الدنيا وشاغل الناس.. احلدث

 !ما الفرق بني هذين التارخيني؟.. مبعد سبتمرب بثالثة أعوا.. قبل سبتمرب بثالثة أعوام
 .. ذكرى مجيلة.. تأرخيًا.. عزة األمة كانت حلًما

 ..فكرة مستحيلة.. أسطورة.. استرجاع هذه العزَّة كان أضحوكة
كيف كان هذا االنقالب العجيب وتغيَّر كل شيء واجته املؤشر إىل اجلهة املقابلة وسهل الصعب وصغر الكبري وهـان                   

 !! صبيحة ذلك الثالثاء؟كل هذا.. العظيم
 !هذا الغثاء كيف حتوَّل إىل رعٍب ُيسيطر على اجملتمعات واحلكومات األوروبية واألمريكية؟

هو العدو األوَّل واألكرب ألكرب طاغوت يف هذا        ..  صار املسلم الذي ال ُيحسب يف حساب األصدقاء وال األعداء          كيف
 !على امتداد العامل؟مث جلميع األذيال التابعة هلا ) أمريكا(العصر 

أصبحت أرواًحا عظيمة حتمل مهًما ال ُمنتهى لكبارها، ومهّتها الصـغرى           .. أرواٌح صغرية كانت تسكُن أجساًما كثرية     
 !ما الذي غيَّرها؟!! أجلُّ من الدَّهِر

ومنذ ! د األفعال؟ بل يعجز أحياًنا عن متابعة ردو     .. والعدو يكتفي بردود األفعال   ..  واملسلمون يديرون املعركة   منذ مىت 
 ! بل ورمز التنظيم العايل املُتقن املتجدِّد الذي مل يسبق له مثيل؟.. مىت واملسلمون رمز العمل املنظَّم
ومىت رأينا أنَّنا حنـن املسـلمني       ! بل منذ مىت وحنن طرٌف موجود يف حرب عاملية؟        .. منذ مىت واملسلمون طرف قويٌّ      

علًمـا علـى    ) اإلرهـاب (ثري الرعب وُيرهب األعداء يف العامل حىت صار اسم          الطرف األقوى يف الصراع وأكثر من يُ      
ويشهد له أعداؤه بعدم اإلرهـاب، أو       .. اجملاهدين املسلمني دون غريهم حبمد اهللا، وال خري واهللا فيمن ال ُيرهب عدوَّه            

هاب كان يتباكى على هيبة األمـة       ولعلَّ كثًريا ممن يتنصل من اسم اإلر      !! ال خناف منك  : يقول له عدوه صادقًا مصدَّقًا    
 !!املفقودة وأن ال أحد يرهبها وال ُترهب أحًدا

 ! منذ مىت وحنن نصنع أحداثًا حبجم هذا احلدث؟
 !! حسُبك أنَّ كل حدٍث ذي خطر تراه اليوم هو انعكاس من انعكاسات احلادي عشر من سبتمرب

وهل معىن هذا أنَّ العامل كان يف ركود تام لعدم وجود           ! ؟كيف كان العامل يتحرَّك قبل احلادي عشر من سبتمرب        .. عجًبا
 ! سبتمرب حيرِّكه كما نرى اآلن؟١١
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بل كان العامل يتحرَّك وفق خمطط مدروس وخطط مرسومة، ولكنَّها تسري وفق إرادة طرف واحد، هو الطرف الصلييب                  
وخلط بيديـه   .. واستعجل مبا مل يبلغ أوانه    .. تأخريأمَّا بعد احلادي عشر من سبتمرب فقد قدَّم العدو ما حقُّه ال           .. الكافر

حىت لقد صاح الناس بأمريكا وزجروها      .. أوراقه، يف حرٍص منه على الرد على ذلك احلدث الذي مرَّغ بكرامته التراب            
لقد قدَّم بوش البن الدن هدية عيد املـيالد         : وقال أحد مفكري األمريكان عن محاقة من محاقات أمريكا        .. عما تفعل 

 !!بدخوله العراق
كان العامل يسري ويتحرك وخيطط وينفّذ قبل احلادي عشر من سبتمرب وبعد احلادي عشر من سبتمرب، ولكـن الطـرف           

أمَّـا  ! املستكرب كان يصنع احلدث ويتحدث عن احلدث وحده ليس معه أحد باستثناء بعض املصفقني فيما بني الفقرات    
 بتهور وارجتالية وعشوائية بقيادة أمريكا يف سرعة جنونية للمحافظة على الكيان             سبتمرب فإنَّ العامل يسري وينفّذ     ١١بعد  

الصلييب الغريب، وللقضاء على اإلرهاب قبل أن يتمكّن من ضربات تالية، ودخل بكامل قوَّاته إىل خندق الدفاع بعد أن                   
فإنَّ الطرف اآلخر أثبت    .. يف املقابل و.. كان حيمل راية اهلجوم وحيتفظ بزمام املبادرة يف كل حدٍث من أحداث العامل            

وجوده بفضل اهللا عسكريا بتلك الضربة وباستمرار الضربات مع اجتماع العامل وحتالفه أمجع ضدَّه، كما أثبت وجوده                 
أسامة : اإلعالمي والسياسي واكتسب ماليني املتعاطفني من املسلمني الذين ُيفدُّون قائد فسطاط اإلميان يف هذه احلرب              

 ..بآبائهم وأُمَّهاهتم.. دن نصره اهللابن ال
لقد انضمَّ إليهم عنصر مـن      .. يف صناعة حدٍث يكسب إىل صفهم قوة عظمى       .. جنح املسلمون بقيادة أسامة بن الدن     

 .. أقوى عناصر احلرب
اعد العسكرية  وال القو .. وال املدمرات البحرية وحامالت الطائرات    .. وال األسطول اجلوي املتفوق   .. ليس القنبلة النووية  

 .. املنتشرة يف أحناء العامل ويف منطقة وسط العامل على وجه اخلصوص كما لدى أمريكا
 .. كما حصل ألمريكا.. وليس حتالف مئات الدول جبيوشها اجلرارة وأجهزة استخباراهتا املتطورة وخرباهتا املتراكمة

كمـا  .. خاع تبذل ما لديها وما ليس لديها خلدمة السيد        ومل يكن ذلك املنضّم إىل فسطاط اإلميان دوالً عميلةً حىت الن          
حصل الصليب على عمالة العديد من الدول املسيطرة على أهم مناطق العامل مبا يف ذلك بالد احلرمني منذ أتى كرزاي                    

 .. الرياض وفريق الردة واالحنطاط الذي حيكم بالد املسلمني اليوم
) عنصـر الوقـت   (الذين يسترتفون العدو ويضربونه الضربات املوجعة       .. ء اهللا بل لقد انضمَّ إىل صفوف املُقاتلني ألعدا      

 ..!! بفضل اهللا مث بسبب هذه العملية
فأمريكا منذ احلادي عشر من سبتمرب      .. الذي يضرب العدو هذه الضربات املوجعة     .. وال تعجب من هذا املُقاتل العنيد     

 ..  ومصاحلها االقتصادية يف أحناء العاملُتنفق املليارات إثر املليارات يف حفظ أمن منشآهتا
إنَّها معركة كاملة مستمرة من معـارك هـذه         ..!! ليست عملية واحدة كما يظن الكثري     )  سبتمرب ١١(هذه العملية   

هي حقل ألغام وقعت فيه أمريكا وكلما تراقصت من األمل انفجر هبا املزيد مـن               .. احلرب العاملية بني اإلسالم والكفر    
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.. وإن كانت ضريبة الكرامة اليت ال بد منها تستلزم أن يذوق املسلمون أمل احلـرب              .. رعت املزيد من اآلالم   األلغام وجت 
 .. ومل نكن ننتظر أن ننتصر دون أن نصابر ونصطرب

تقاط فترة ال .. هذا العنصر جيعل فترة االنتظار بالنسبة للمقاتل      .. عنصر الوقت .. ويعود احلديث إىل املُقاتل املنضّم حديثًا     
 .. فهي فترة استرتاف فتَّاك.. أما بالنسبة للُمدافع.. أنفاس ومجع أوراق وإعداد واستعداد

وبالتايل عليه أن ُينفق كل يوم للحماية ما ُينفقه لو          .. فالعدو حني يتوقع اهلجمة حيتاج إىل اعتبار كل يوم هو يوم اهلجوم           
 !! كان يتلقى كل يوٍم هجوًما فعليا

وبالتايل فسوف يضرب مرةً واحدةً ولكنَّها مركـزة علـى          .. إنَّ املُهاجم هو الذي ُيحدِّد وقت الضربة      ف.. ويف املقابل 
ويرجع العدو للبحث عن الثغرة وسّدها ليس يف املكان الذي ُضـرب            .. املفصل الذي يستهدفه لريجع فيكمن مرة ثانية      
ة يف كينيا وترتانيا يعين محايـة كـل سـفارة           فضرب السفارة األمريكي  !! فحسب بل يف كل مكان مماثل لذلك املكان       

وتنويـع  .. وضرب كول يف البحر يعين محاية كل األهداف األمريكية اليت متخر عبـاب البحـار              .. أمريكية يف العامل  
 !!األهداف يعين محاية كل ما هو أمريكي على كل مكان حيتمل أن ُيوجد فيه إرهايب

 ! ما الذي كان حيول بيننا وبينه؟..ما الذي كان حيتاجه كل هذا الفتح املبني
قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فـإنَّكم غـالبون وعلـى اهللا                    ﴿

 ﴾فتوكَّلوا إن كُنتم مؤمنني
يـه الشـيخ أميـن     حني أنشأ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا ونصره اجلبهة العاملية لقتال اليهود والصليبيني، وانضمَّ إل               

 .. الظواهري أيَّده اهللا وسدَّده كان هذان الرجالن يتكلمان مبا ال يتخيَّله أحٌد
متاًمـا  ..! إنَّ فيها قوًما جبَّارين وإنَّا لن ندخلها أبًدا ما داموا فيها فإن خيرجوا منها فإنَّا داخلون               .. كان الناس يقولون  

لتّتبُعنَّ سنن من كان قبلكم حـذو القـذَّة         : " عليه وسلم حني قال    وصدق رسول اهللا صلى اهللا    .. كما قال بنو إسرائيل   
 "..بالقذّة حتَّى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه

 الذين خافهم بنو إسرائيل فعصوا أمر رهبم وكانوا قوًما فاسقني؟ ..  من هم القوم اجلبَّارون
 -وهي نسخة جيـدة اإلسـناد     –اهللا عنهما    رضي   بن عبـاس  عبد اهللا    عنأخرج الطربي من رواية علي بن أيب طلحة         

 .الذين ذكر نعتهم لـيأتوه خبربهموهم النقبـاء ، بعث منهم اثنـي عشر رجالً،  لـما نزل هبا موسى وقومه:قال
ونادى فـي ، فحملهم حتـى أتـى هبم الـمدينة، فجعلهم فـي كسائه، فلقـيهم رجل من الـجبـارين، فساروا
فأعطوهم ، بعثنا إلـيكم لنأتـيه خبربكم، نـحن قوم موسى: من أنتـم؟ فقالوا: الوافق، فـاجتـمعوا إلـيه، قومه

، اقُدروا قدر فـاكهتهم فلـما أتوهم: فقولوا هلم، اذهبوا إلـى موسى وقومه: فقالوا هلم، حبة من عنب بوقر الرجل
 وكانا ﴾ُجالِن ِمَن الِّذيَن َيخافُونَ أْنَعَم اللُّه َعلَـْيِهمااذَْهْب أْنَت َوَرّبَك فَقاِتال إّنا َهُهنا قاِعُدونَ قالَ َر﴿: قالوا لـموسى

اْدُخـلُوا َعلَـْيِهُم البـاَب فإذَا َدَخـلُْتـُموُه ﴿: فقاال لـموسى، من أهل الـمدينة أسلـما واتبعا موسى وهارون
 .﴾ اللِّه فََتَوكّلُوا إنْ كُْنُتـْم ُمْؤِمِنـَنيوعلىفَإّنكُْم غاِلبونَ 
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وحبة العنب الواحدة من طعامهم     !! الذين أخذ واحد منهم اثين عشر رجالً ومحلهم يف كسائه         ..  القوم اجلبارون   هؤالء
 !امتنع بنو إسرائيل من أمر اهللا عز وجل بقتاهلم فما كانت عقوبتهم؟!! حيملها الرجل فال يستطيع أن حيمل غريها

رب إنِّي ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القـوم            ﴿: دعا عليهم موسى عليه السالم، ومسَّاهم قوًما فاسقني       
 وعاقبهم جلَّ جالله    ،﴾فال تأس على القوم الفاسقني    ﴿، ومسَّاهم اهللا فاسقني وهنى موسى عن احلزن عليهم          ﴾الفاسقني

 ..بالتيه أربعني سنةً يسريون جاّدين فيصبحون حيثُ أمسوا وُيمسون حيثُ أصبحوا كما قال بعض السلف
.. ق الرجالن اللذان خيافان اهللا وأنعم اهللا عليهما باجلهاد قدًميا وحديثًا من نصوص شرعية واضحة ال تقبل اجلـدل                  انطل

فتوكَّال على اهللا ودخال الباَب على أمريكا فما زلنا نرى          .. وتصور صحيح للواقع املعاصر واألحداث اليت تعصف باألمة       
ة اجلهاد املبعوث نبيها بالسيف ال بدَّ من أن خنوض املعارك ونصلى نار احلـرب               وإن كُنَّا أمَّ  .. الغلبة لإلسالم واملسلمني  

 ..لنعود إىل حيث أمرنا اهللا عز وجل من قيادة البشرية بكتاب اهللا عز وجل
أعدادهم ليواجهوا القوم اجلبَّارين بقنابلهم الطَّنيَّة و.. ليواجهوا أعىت قوٍة عرفها أهل الوقت  .. قام اجملاهدون يف هذا العصر    

 .. اخليالية وحشودهم وجنودهم وطائراهتم وبارجاهتم وصوارخيهم وأسلحتهم
فليست احلرب كرةً واحدةً أو سالًحا ُيحمـل        .. فكان لزاًما عليهم أن يّتخذوا سياسة يف احلرب ُتناسب موضعهم فيها          

 .. بل احلرب علٌم وجتربةٌ وسياسةٌ.. وُيقاَتلُ به كيفما اتَّفق
بل أحسن وسيلة للدفاع    .. فال يلزم من ذلك أن يكون التكتيك هو الدفاع        .. االستراتيجي هو الدفاع  فإذا كان اهلدف    

حبيـث  ) استراتيجية الدفاع بتكتيك اهلجوم   (اليت تعتمد مبدأ    ) حرب العصابات (ومن هنا كان اختيار     .. هي اهلجوم 
يف مكـان آخـر     ) اهلجـوم (اشرةً وضع   متحّرفًا لقتاٍل لتتخذ مب   ) الدفاع(تنسحب من كل موقٍف تكون به يف وضع         

 ..وتضرب العدو من حيث ال حيتسب
وإذا كان العدو متغلغالً داخل األمة فال بد من ضربه يف كل مكان ُيوجد فيه حىت يظهر للناس وُتشارك األمة يف قتـال                       

ون عمـالءه الـذين     وإذا كان للعدو أذناٌب وعمالُء فال بد من ضرب العدو عند عمالئه لرياه الناس كما ير               .. عدوها
 ..يضطرون إىل إعالن العمالة والدفاع املستميت عن سيدهم

ولتكون الضربات بعيًدا   .. وإذا كان العدو قد أعدَّ اجليوش اجمليَّشة املنفصلة عنه خارج بالده ليأمن ويطمئن داخل البالد              
ستعمال حرب العصـابات يف ميـدان   وهذا ما يعين ا.. فعلينا أن نتسلل إىل عمق العدو ونضربه يف القلب .. عن القلب 

حيثُ تكون قريًبا من العدو لتنتقي املقاِتل وتضربه حيث ال ينـهض         .. والدخول يف احلرب املسمَّاة حرب املدن     ) املدن(
 ..بعدها بإذن اهللا

االقتصاد فعلينا أن نضرب ذلك .. وإذا كان العدو قد حكم العامل باالقتصاد وسخَّر العمالء ومن حوله خلدمته باالقتصاد     
 .. ضرباٍت موجعةً جتعل ُبنيانه الربوي اهلّش ينقّض على رؤوس أصحابه
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فعلينا أن ُنثبـت    .. وإن كان العدو قد بىن اقتصاده على السوق املفتوحة وحرية التجارة ومجع رؤوس أموال املستثمرين              
حتَّى يتركوه بـالعراء ُيعـاين      .. ة أمواهلم وأنَّ اقتصاده غري قادر على محاي     .. للمستثمرين أنَّ بالد العدو ليست آمنةً هلم      

 .. وحده اهنيار االقتصاد
فعلينا أن نتجاوز نقاط القـوة ونضـرب يف نقـاط           .. إن كان لدى العدوِّ كما عند كل أحٍد نقاط ضعٍف ونقاط قوَّة           

 .. الضعف اليت تنهار عندها القوى
وأن ال يقتصـر    .. ب مدنييه الذين أحلَّ اهللا لنا قتـاهلم       فعلينا أن نضر  .. إن كان العدو يرهبنا بقتل من يسمون باملدنيني       

 .. ضربنا على العسكريني الذين يتقبل العدو بسهولة مقتلهم يف أي حلظة ألن هذه طبيعة العسكريني
فعلينا أن جنعل ذلك الشـعب      .. وإذا كان العدو بىن دولته على أساس املؤسسات والدميوقراطية وال حكم إال للشعب            

.. وذلك إذا أثبتنا للشعب أن سياسات حكومته جترُّ املزيد فاملزيد من العمليات ضدَّه            .. دينا ال يف يد العدوِّ    عنصًرا يف أي  
 ).. أزنار(وهذا ما رأيناه يف عملية اسبانيا اليت أقالت طاغوهتا 

يعود إلـيهم   فلنجعل ظلم ملوكهم    ).. أمنعهم من ظلم امللوك   .. (وإن كان الشعب الصلييب كما قال عمرو بن العاص          
 .. لنجعل منعتهم من ظلم امللوك سالًحا يف أيدينا نضرهبم به.. ويرجع عليهم ويعانون منه كما ُيعاين املسلمون

 فعلينا أن نتجاوزهم ونتركهم يضحكون ويبكـون        ﴾لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً      ﴿وإذا كان سُيعارض من     
 .. وينعقون وينبحون كيف شاءوا وال هنتمَّ هبم

فال ننتظـر  .. ﴾ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتَّى تتبع ملَّتهم﴿.. وإن كان ال يهمنا رضى من قال اهللا فيهم  
وعلى اهللا فتوكَّلوا   ﴿.. وال يَر منَّا العدوُّ إال ما حنن أهله بإمياننا باهللا عز وجل وتوكّلنا عليه             .. من عدوِّنا إال ما هو أهله     

 ..﴾إن كُنتم مؤمنني
 ! سبتمرب؟١١اجلهاد ضد العدو الصلييب فماذا عن عملية هذا عن 

 !فما اجلديد يف العملية؟.. استعمله الكثري من املُقاتلني واملُناضلني.. خطف الطائرات أسلوب معروف
 يف  وقذيفةً يرميهـا  .. فقد جعل الطائرة وسيلةً فقط    .. أمَّا من ارتقت مهَّته   .. كان الناس خيطفون الطائرة ويعتربوهنا هدفًا     

 .. قلب العدو
ولكن هل ميكن أن يستجيب الطيار إذا أمرته بقتل نفسه ومن           .. وكان اخلاطفون يضغطون على الطيار ليفعل ما أرادوا       

وهذا ما كان فاخلـاطفون     .. فسوف يقود الطائرة شباٌب باعوا هللا نفوسهم      .. ال ضري ! معه وتدمري بلده الكافر بطائرته؟    
 ..طيَّارون احترفوا الطريان

وإذا كان العـدو    .. ففوجئ بضربة داخل حدوده   .. ان العدو حيمي مصاحله اخلارجية ويبذل املبالغ الطائلة يف محايتها         ك
 !! فإنَّ له داخل البلد ألف ألف مصلحة حتتاج إىل محاية مستمرة.. حيمي ألف مصلحٍة له خارج البلد

أن ُتنفق املليارات للحفـاظ علـى املؤسسـات         إن ضرب برج التجارة أوجب على أمريكا منذ ذلك اليوم وإىل اآلن             
 ... االقتصادية الضخمة اليت يدور عليها االقتصاد األمريكي
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أوجب على أمريكا أن ُتنفق املليارات للحفاظ على الطائرات واملطارات ومحايتها           .. واستعمال الطائرات يف هذه الضربة    
بل كل مطار يف العامل وكل ما       .. ات األمريكية اليت ُتعّد باملئات    هذه احلماية مل تقتصر على املطار     .. جبميع أنواع احلماية  

 )!حراسة اجلو(بل لقد وصل األمر إىل .. له عالقة بقطاع الطريان أصبح يبذل التكاليف الباهظة حلراسة الطريان
 ! هل مسع أحٌد بدوريات حراسة اجلو يف التاريخ؟

حتوم يف مساء نيويورك    ) ١٦إف  (ارات فورد أو لومينا بل دوريات       ولكنَّها ليست سي  .. أصبحت أمريكا ُتسّير دوريَّات   
 !!وها هم يدرسون ختفيض تلك الدوريات!! منذ احلادي عشر من سبتمرب وإىل اليوم

كما حترس كل ما ُيمكـن أن ُيضـرب   .. حترس كلَّ ما ُيمكن أن ُيضرب .. وهكذا أصبحت أمريكا بعد ضربٍة واحدة     
حىت لقـد اضـطرت إىل تغـيري        .. أما املراقبة فقد أصبحت أمريكا ُتراقب كل شيء       .. هذا عن احلراسة بالسالح   !! به

قوانينها والتخلي عما كانت تفتخر به من احترام احلريات الشخصية ورعاية اخلصوصية واقتحمت كل املناطق احملظورة                
 .. ويد اهللا فوق أيديهم.. سابقًا حبثًا عن اإلرهاب

وأحيل يف خامتة هذا املقال     .. وبقي الكثري الذي تكشفه األحداث يوًما بعد يوم       .. تمرب سب ١١نعم لقد بقي ما ُيقال عن       
تقبلـه اهللا يف    - أبو أنس الشامي املسئول الشرعي جلماعة التوحيد واجلهاد           الشهيد على أسطر من جتربٍة شهدها الشيخ     

 :يف يوميَّاته عن حصار الفلوجة، قال -الشهداء
حلاسم والنازلة الكربى اليت هزت كيان العامل وقدمت األمنوذج اجلهادي احلي الذي حـرك              وهنا جييء احلدث ا   : ارابًع"

ا ا هنا يف العراق يتحرق شوقً     ا عريضً  تيارً أواالستشهاد يف قلوب شباب األمة وعب      اهلمم وأحيا العزائم وأيقظ روح اجلهاد     
  .اشنطنوو غزويت نيويوركإحياء هذا املثال وأعين بذلك لتكرار هذا النموذج و

فأما الفرقـة الـيت     آية ذلك أنك جتد أن السلفية قد تشعبت هنا يف العراق كما يف مواطن كثرية إىل فرقتني                  و: خامسا
وأما الفرقة  ، معها فهي الفرقة اليت ترفع اآلن لواء اجلهاد وراية الفداء          باركت غزوات أمريكا وامتدحتها وتفاعلت    

لو ﴿ويكاد ينطبق عليهم قوله تعاىل       ني يف احلجاز فهؤالء قعدة بل وخمذلون      إىل ضجيج علماء السالط    اليت صغت بقلبها  
أو كما يسميهم بعض اجملاهـدين      ) بعدين  (  وهم مجاعة    ﴾لإلميان  هم للكفر يومئذ أقرب منهم     التبعناكمنعلم قتاال   
 . إجنلترا شأنه ودعمتهمعلوم أن أمحد القادياين ركز على إلغاء اجلهاد ولذلك أعلت "السلفية القاديانية" الظرفاء
انتقاد تلك األحداث وإعالن النكري      هذا الواقع املوصوف ينبغي أن يدفع الصادقني من أهل العلم ممن تورط يف            : سادسا

وشر فائق إىل أن يراجعوا مواقفهم ويعيدوا وزن حساباهتم من جديد فإين أكاد أجزم               على أهلها بزعم أهنا مضرة غالبة     
 وهـو   عليها بنيان اجلهاد احلاصل يف العـراق       هذا احلدث كان هو األرضية اخلصبة اليت قام       عن جتربة وخمالطة أن     

كيف  وال يدري إال اهللا   الشرارة اليت تفاعلت فأحدثت هذا احلريق اهلائل الذي اكتوى بناره األعداء يف أرض الرافدين               
ذاك الفداء واالستبسـال يف غـزويت       كانت ستكون الصورة يف العراق لو أن اهللا مل يقدر تلك األحداث اجلسام و             

 . رمحه اهللا وانتهى املقال، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيانتهى كالمه". نيويورك وواشنطن
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احلمد هللا الذي شرح صدور أهل اإلميان والتقوى ، باإلنفاق يف سبيل اهللا للقيام بالعروة الـوثقى ، فسـمحت                 
يله وابتغاء مرضاته وإعالء كلمته ؛ ليحصل هلم الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة ، ومـن                نفوسهم ببذل األموال يف سب    

يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، الذي ميينه سّحاء الليل والنهار ، ال                        
ئل ، أمر عباده باإلنفاق ووعـدهم بـاخلُلف         تغيضها نفقة ، وأن ما عنده ال ينقص وال ينفد وما عند خلقه ذاهب وزا              

 ، وأشهد ِإنْ ُتقِْرُضوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللَُّه َشكُوٌر َحِليمٌ         : واملضاعفة واملغفرة لذنوهبم فقال     
، صلى اهللا عليه وسلم وعلى      " ائة ضعف   من أنفق نفقة يف سبيل اهللا تضاعف بسبعم       : " أن حممداً عبده ورسوله القائل      

فُقََراِء الُْمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم َيْبَتُغونَ فَْضالً        لِْل: آله وصحابته من املهاجرين الذين ُوِصفوا بقوله        
 ، فَصدَّقُوا أقواهلم بأفعاهلم ، هجـروا احملبوبـات مـن             ُهُم الصَّاِدقُونَ  ِمَن اللَِّه َوِرْضَواناً َوَيْنُصُرونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئكَ      

األوطان واخلالن واألموال ، كل ذلك نصرةً لدين اهللا ورسوله ، فاستقبلهم قوٌم فتحوا قلوهبم وبيـوهتم ، وقـامسوهم                    
اَر َوالِْأَميانَ ِمْن قَْبِلِهْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال         َوالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّ  : أمواهلم ؛ إهنم األنصار الذين جاء وصفهم يف قوله          

َيِجُدونَ ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم                   
 : اهللا عنهم وأرضاهم ومن تبعهم وسلم تسليماً كثرياً مزيداً ، أما بعد ، فرضي الُْمفِْلُحونَ

صـلى اهللا  فإن اهللا أمر عباده جبهاد عدوه ، وكما جتاهد عدوك بنفسك ، أوجب اهللا عليك جماهدة عدوك مبالك قـال     
بسنٍد صحيح ، وكل    رواه أمحد والنسائي وأبو داود      " جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم       : " عليه وسلم 

صاحب مال ليس له عذر يف ترك اجلهاد به ، خبالف اجلهاد بالنفس ، فإن أصنافاً من الناس معذورون يف ترك اجلهـاد                       
بالنفس ، لكنهم ليسوا معذورين يف جهاد املال ، وهذا مثل األعرج واألعمى واملريض واملرأة ، كما جاءت يف ذلـك                      

ى الْأَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى الْأَْعَرِج َحَرٌج َوال َعلَى الَْمِريِض َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه               لَْيَس َعلَ  :النصوص قال تعاىل    
لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال َعلَى     :  ، وكما قال تعاىل      ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً          

الَْمْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال َيِجُدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج ِإذَا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى الُْمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه غَفُـوٌر                     
ُهْم قُلَْت ال أَِجُد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزناً أَلّا              َوال َعلَى الَِّذيَن ِإذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَ        َرِحيٌم

إن أقواماً باملدينة   : "  كان يف غزاة ، فقال       صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    رضي اهللا عنه   ، وعن أنس      َيِجُدوا َما ُيْنِفقُونَ  
. باب من حبسه العذر عن الغـزو        : قال البخاري   "  وادياً إال وهم معنا فيه ، حبسهم العذر          خلفنا ما سلكنا شعباً وال    

إن باملدينة لرجال   : "  يف غزاة ، فقال      صلى اهللا عليه وسلم   كنا مع النيب    :  قال   ويف صحيح مسلم من حديث جابر       
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ورات يف اجلهاد بـالنفس قـال       لنساء معذ وكذلك ا " ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادياً إال كانوا معكم حبسهم املرض            
:  أهنا قالت     ، عن عائشة رضي اهللا عنها      َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ           : تعاىل

رواه البخـاري ،    "  مربور   ال ؛ لكن أفضل اجلهاد حج     : " نرى اجلهاد أفصل العمل ، أفال جناهد ، قال          ! يا رسول اهللا    
فهؤالء معذورون يف اجلهاد بالنفس ، لكن من كان عنده مال فيجب عليه أن جياهد مباله ، وينفقه يف سبيل اهللا ؛ لقول                       

  ، روى    َ ِحـبُّ الُْمْحِسـِنني   أَْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال ُتلْقُوا ِبأَْيِديكُْم ِإلَى التَّْهلُكَِة َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللَّـَه يُ              وَ : اهللا تعاىل   
يعين بترك النفقـة يف     : نزلت يف النفقة ، ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه عن حذيفة قال              :  قال   البخاري عن حذيفة    

. ليس ذلك يف القتال ، إمنا هو يف النفقة ، أن متسك عن النفقة يف سبيل اهللا : سبيل اهللا ، وقال ابن عباس عن هذه اآلية        
ومضمون اآلية األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا ، يف سائر وجوه القربات ووجوه الطاعـات ،                : " بن كثري رمحه اهللا     قال ا 

وخاصة صرف األموال يف قتال األعداء ، وبذهلا فيما يقوى به املسلمون على عدوهم ، واإلخبار عن تـرك فعـل              
 . أ هـ  " ذلك بأنه هالك ودمار ملن لزمه واعتاده

وأعظم ذلك وأول ما دخل يف ذلك اإلنفاق يف اجلهاد يف سبيل اهللا ، فإن النفقة                : " رمحن السعدي رمحه اهللا     قال عبد ال  
فيه جهاد باملال ، وهو فرض كاجلهاد بالبدن ، وفيها من املصاحل العظيمة اإلعانة على تقوية املسلمني ، وعلى توهيـة                     

اد يف سبيل اهللا ال يقوم إال على ساق النفقة ، فالنفقة له كالروح ال               الشرك وأهله ، وعلى إقامة دين اهللا وإعزازه ، فاجله         
 .أهـ " ميكن وجوده بدوهنا ، ويف ترك اإلنفاق يف سبيل اهللا إبطال للجهاد ، وتسليط لألعداء ، وشدة تكالبهم 

م ، وهـذا لعـدم   أما من يتخلف عن جهاد النفس أو املال مع القدرة عليها ؛ فهؤالء قوم مطبوع على قلوهبم لنفـاقه         
جهادهم بأمواهلم وأنفسهم مع أهنم رمبا يدّعون أهنم من أهل الفقه والعلم ، ورمبا يتهمون أهل اجلهـاد بـأهنم جهلـة                      
وسفهاء وشباب متحمسون ، وهم يف حقيقة األمر منبطحون ومتعايشون ومساملون لألعداء ، وموالون للطواغيـت ال                 

عل علمه خلدمـة عبيـد عّبـاد        نابرهم لسياسة أسيادهم فقّبح اهللا عاملاً ج      يفتون إال حبسب رغبتهم فجعلوا علمهم وم      
، وقد َحكََم اهللا على من اتصف هبذه الصفات ، وهو أحكم احلاكمني ، بأن هؤالء هم الذين ال يعلمـون وال                      الصليب

ِإنََّمـا   :  ، وقال تعـاىل      ْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ   َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبهِ        : يفقهون قال تعاىل    
  . السَِّبيلُ َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُهْم أَغِْنَياُء َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم ال َيْعلَُمونَ

ع على القلوب ، ونفي العلم والفقه ، ووصفهم بأهنم تشبهوا بالنساء ، فأي علم إال الطب! فماذا حصل هلؤالء القاعدين ؟  
أو فقه عند من يكون مثل النساء يف القعود ، فال عليه إال أن خيّمر وجهه ، وُيَنشَّأُ يف احللية ، ويتجّمل باحلّناء يف يديـه                          

 : الرجال إىل منازل النساء فلو فقهوا حقيقة الفقه والعلم ؛ مل يرضوا ألنفسهم أن ترتل عن منازل
  
 

أيف السلم أعياٌر جفاًء وغلظـةً     
 

ويف احلرب أشباه النساء العـوارك     
 

 

فَِرَح الُْمَخلَّفُـونَ ِبَمقَْعـِدِهْم      : بل يتبجحون بتخلفهم ، ويفرحون مبقعدهم وعدم جهادهم بالنفس واملال قال تعاىل             
ُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوقَالُوا ال َتْنِفُروا ِفي الَْحرِّ قُلْ َناُر َجَهنََّم أََشـدُّ                ِخالَف َرُسوِل اللَِّه َوكَِرُهوا أَنْ ُيَجاهِ     
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 ، وأحبوا القعود وفرحـوا بـذلك ،         صلى اهللا عليه وسلم    ، فإذا كانوا مل يقبلوا جهاد الرسول         َحّراً لَْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ   
 م إن استطعتم ، فإن مل تستطيعوا      ء أن يناصروا جهادكم ، فيا حميب اجلهاد ؛ قوموا باجلهاد بأنفسك           فكيف تريدون هؤال  

 . فإن دينكم يؤخذ بالوحي البزخرف القول ، وال يغرنكم هؤالء القاعدون وتلبيسهم ،فال تنسوا جهادكم باملال 
من جهز غازياً يف    : "  قال    عليه وسلم  صلى اهللا  أن رسول اهللا     جاء يف الصحيحني من حديث زيد بن خالد اجلهين          

باب فضل من جهز غازياً أو خلفه       « : قال البخاري   " سبيل اهللا فقد غزا ، ومن خلف غازياً يف سبيل اهللا خبري فقد غزا               
  .، فو اهللا إنه لفضل عظيم أن تنال أجر الغزاة بشيء من املال ؛ أو تؤويهم وختلف الغزاة يف أهليهم وذراريهم » خبري 

فاهللا اهللا يا عباد اهللا ؛ جهزوا الغزاة وآووهم وناصروهم ، وأمدوهم باملال والسالح والعدة والعتاد ، وهذا هـو عقـد                      
ِئـَك  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَ : املواالة واحملبة بني املؤمنني ، قال تعاىل    

 وبّين أن ذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ودخول جنة عدن الذي فيه              ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق كَِرميٌ      
ٍة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُـْم َعلَـى ِتَجـارَ           : الفوز العظيم ، وليس هناك جتارة أعظم رحباً من ذلك فقال تعاىل             

ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيـٌر لَكُـْم ِإنْ                 ُتْنِجيكُْم ِمْن َعذَاٍب أَِليم   
ْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلـَك  َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َت   كُْنُتْم َتْعلَُمونَ

، فهنا قدم جهاد املال على جهاد النفس ؛ ألنه عصب احلرب ومدد اجليش ، فباملال يشترى السـالح                    م  الْفَْوُز الَْعِظي 
 مضمون ، ومن الذي نادى إليها؟ من     وباملال جيهز اجليش ، ألن قوام جهاد النفس جبهاد املال ، والتجارة يف ذلك رحبها              

: وبّين أن الدرهم تنفقه يف سبيل اهللا عن سبعمائة ، واهللا يضاعف ملن يشاء ، قال تعاىل                  . هو أرحم من الوالدة بولدها      
            كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضـاِعُف ِلَمـْن      َمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه كََمثَِل َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ ِفي 

:   وهذا يدل على أنه خاص بالنفقة يف اجلهاد وعلى اجملاهدين ، قال مكحول عند هذه اآليـة                    َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ   
 .ل فيه قوة واهللا أعلميعين به اإلنفاق يف اجلهاد من رباط اخليل وإعداد السالح وغري ذلك ، وهذا الذي قا

هذه يف سبيل اهللا ، فقال رسـول اهللا  : جاء رجل بناقة خمطومة فقال :  قال أخرج مسلم عن أيب مسعود األنصاري     
 لنا ولكم مـن فضـله وأن ال         نسأل اهللا " لك هبا يوم القيامة ، سبعمائة ناقة ، كلها خمطومة            : " صلى اهللا عليه وسلم   

م نفسه هذا اخلري وال يضر إال نفسه ، ألن اهللا سبحانه ال يتعاظمه شيء وال ينقصه عطـاء ،                    ، فإن احملروم من حر    حيرمنا
بل من أنفق نفقة يف سبيل اهللا ال يريد إال وجهه ؛ فإن اهللا يبشرهم بأنه ليس عليهم خوف وال حـزن يف الـدنيا مـن                

ل األموال إن من أعظم سالمة دينكم       ، فيا أه  ختويف الطواغيت وهتديدهم لتجميد أرصدهتم أو بسجنهم أو غري ذلك           
الَِّذيَن :  قال تعاىل    ودنياكم وسبب سعادتكم يف الدنيا واآلخرة ؛ هو إنفاق أموالكم يف اجلهاد ، فبادروا بإخراجها              

ُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَـْيِهْم َوال ُهـْم          ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ال ُيْتِبُعونَ َما أَْنفَقُوا َمّناً َوال أَذًى لَُهْم أَْجرُ              
   .َيْحَزُنونَ

فاملتصدق املنفق من أشرح الناس صدراً ، وأطيبهم نفساً ، وأنعمهم قلباً ، وأحسنهم خلقاً ، فإن للصدقة واإلنفاق تأثًريا                    
نكدهم عيشاً ، وأكسفهم باالً ، وأتعبهم       عجيًبا يف ذهاب مهه وغمه ، وأما البخيل املمسك فإنه أضيق الناس صدراً ، وأ              
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 قلباً ، فكم عذب بسببه ، وسجن قلبه يف عبوديته له ، فما أعظم مهه وغمه ، يف الصحيحني من حديث أيب هريرة                        
مثل البخيل واملتصدق ؛ مثل رجلني عليهما ُجّنتان من حديد ، إذا هـّم               : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قال  

صدقة اتسعت عليه ، حىت ُتعفي أثره ، وإذا هّم البخيل بصدقة تقلصت عليه ، وانضمت يـداه إىل تراقيـه ،           املتصدق ب 
فيجهد أن يوسعها فـال     : "  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   فسمعت رسول اهللا    : قال  " وانقبضت كل حلقة إىل صاحبتها      

 " .يستطيع 
َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر ُيـَوفَّ       : خرة ، أما يف اآلخرة ؛ فلقوله تعاىل         واعلم أيها املسلم أن ما تنفق خملوٌف يف الدنيا واآل         

قُـلْ ِإنَّ َربِّـي      :  وما حيصل من مضاعفة ذلك كما تقدم ، وأما يف الدنيا فكما قال تعاىل                 ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم ال ُتظْلَُمونَ   
، ويف الصحيحني من     ِدُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنيَ          َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقْ      

ه إال ملكـان يـرتالن فيقـول        ما من يوم يصبح العباد في     : "  قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    حديث أيب هريرة    
صلى  أن رسول اهللا     وهلما عن أيب هريرة     " للهم أعط ممسكاً تلفاً     ا: اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول اآلخر        : أحدمها

يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة ، سّحاء الليل         : " ، وقال   " أنفق ؛ أُنفق عليك     : " قال اهللا عز وجل     :  قال   اهللا عليه وسلم  
كان عرشه على املاء وبيده امليزان أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء واألرض ؛ فإنه مل يغض ما يف يده و       : " قال  " والنهار  

 " .خيفض ويرفع 
 فلتكن سريتك سـريته ، وهـديك         ، صلى اهللا عليه وسلم   واعلم أيها املسلم ؛ أن قدوتك وأسوتك يف ذلك هو نبيك            

اً ، وكان ال يستكِثر شيئ     أعظَم الناس صدقةً مبا ملكت يُده      صلى اهللا عليه وسلم   كان  « : قال ابن القيم رمحه اهللا      . هديه
أعطاه للَِّه تعاىل، وال يستِقلُّه، وكان ال يسألُه أحٌد شيئاً عنده إال أعطاه، قليالً كان أو كثرياً، وكان عطاؤه عطاء َمْن ال                      

 إليه، وكان ُسروُره وفرُحه مبا يعطيه أعظَم من سرور اآلِخِذ مبا يأخذه،             شيءخياُف الفقر، وكان العطاُء والصدقةُ أحبَّ       
وكان إذا عرض له ُمحتاج، آثره على نفسه، تارةً بطعامـه، وتـارةً             ،   باخلري، ميينه كالرِّيح املرسلة      وكان أجوَد الناس  

 . بلباسه 
 البـائع  يمث ُيعطيء  أصناف عطائه وصدقته، فتارةً باهلبة، وتارةً بالصدقة، وتارةً باهلدية، وتارةً بشراِء الشيفوكان ُينوِّع   

، الشيء، فريد أكثر منه، وأفضل وأكرب، ويشترى        يءبعري جابر وتارة كان يقترض الش     الثمن والسِّلعة مجيعاً، كما فعل ب     
ـُّفاً وتنوُّعـاً     ئُيكاف  أكثر من مثنه، ويقبل اهلديَّة و      يفيعط  ضـروب الصـدقة   يف عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطـ

ْخِرُج ما عنده، ويأُمُر بالصدقة، وحيـضُّ       واإلحسان بكل ممكن، وكانت صدقُته وإحساُنه مبا ميلكُه، وحباله، وبقوله، فيُ          
عليها، ويدعو إليها حباله وقوله، فإذا رآه البخيلُ الشحيح، دعاه حالُه إىل البذل والعطاء، وكان َمْن خالطَه وَصـِحبه،                   

ـ  قال رسـول اهللا  :  قال عن أيب هريرة  . هـ.أ» ورأى َهْدَيه ال ميِلُك نفسه من السماحة والنَّدى          ه صـلى اهللا علي
متفـق  " لو كان يل مثل أحد ذهباً ، لسرَّين أن ال متر علي ثالث ليال وعندي منه شيٌء إال شيئاً أرصده لدين                      : " وسلم

 صلى اهللا عليه وسـلم    ما ترك رسول اهللا     : "  قال   صلى اهللا عليه وسلم   عليه ، قال عمرو بن احلارث يصف رسول اهللا          
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أمة وال شيئاً إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه وأرضاً جعلها البـن              عند موته درمهاً وال ديناراً وال عبداً وال         
 .رواه البخاري " السبيل صدقة 

إذاً أنفق وال ختش من القلة أياً كانت هذه النفقة ، فابذل الوسع ولوكان قليالً ، فإن مما يغيظ عدوك إنفاقك يف سـبيل                        
ِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوال كَِبَريةً َوال َيقْطَُعونَ َواِدياً ِإلَّا كُِتَب لَُهْم ِلَيْجـِزَيُهُم اللَّـُه               َوال ُينْ  :اهللا إلعالء كلمة اهللا، قال تعاىل     

صـلى   أن النيب      فال حتقر شيئاً تنفقه يف سبيل اهللا ، ففي الصحيحني عن عدّي بن حامت                  أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ   
 ". ا النار ولو بشق مترة اتقو: "  قال اهللا عليه وسلم

وإن من ينفق على اجملاهدين يف حال ضعفهم ، أعظم أجراً ممن ينفق عليهم يف حال قوهتم ، وتأييد الناس هلـم ، قـال                         
ْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل الْفَـْتِح       َوَما لَكُْم أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َوالْأَْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنكُ              :  تعاىل  

 وكـذلك    َوقَاَتلَ أُولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن َبْعُد َوقَاَتلُوا َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ َخِبريٌ                 
ال واألنفس مهما بلغت احلال ، خبالف اخلوالف فرمبا يتعذر أحدهم           لُيعلم بأن أهل اإلميان ال يعتذرون عن اجلهاد باألمو        

ال َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِباللَّـِه       :  باخلوف أو عدم االستطاعة أو مما هو ليس عذراً ، قال تعاىل يف وصف املؤمنني                
ِإنََّمـا   :  وهذا حال املؤمنني الصادقني قال تعاىل          َواللَُّه َعِليٌم ِبالُْمتَِّقنيَ   َوالَْيْوِم الْآِخِر أَنْ ُيَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهمْ     

 .  الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ
ِإنََّما  :  فيا أهل اجلهاد أنفقوا أموالكم يف سبيل اهللا وال تنظروا لتهديدات شياطني اإلنس واجلن وختويفهم ، قال تعاىل                   

، تكون فقرياًوفك بأنك إذا أنفقت س     ، ولرمبا خي    ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِننيَ         
الشَّْيطَانُ َيِعُدكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمُركُْم ِبالْفَْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَْضالً           :  فال تنظر ملا يعدك به من الفقر قال تعاىل          

نََّما َيْدُعو ِحْزَبـُه ِلَيكُوُنـوا ِمـْن        ِإ  :الشيطان ؛ لتكون معه قال تعاىل        فمن جتيب ، أجتيب داعي        َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ  
 ، أما علمت بأن أعداءك ينفقون أمواالً عظيمةً لقتالك ، وصدك عن دينك ، ونشـر الفسـاد يف                     أَْصَحاِب السَِّعريِ 

األرض ، فانظر كيف ينفقوهنا وهم يعلمون بأهنم صادرون إىل النار ، وأنت أيها املسلم تبخل أن جتاهد مبالك ُنصـرة                     
ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسـِبيِل اللَّـِه            : ينك ودفاعاً عن نفسك ومالك وعرضك قال تعاىل         لد

 جتيب داعي اهللا الذي وعدك       ، أم   فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َجَهنََّم ُيْحَشُرونَ           
إذا أنفقت مبغفرٍة منُه وفضل ، وأخرب أنه واسع عليم ، واسع العطاء عظيم اإلحسان إذاً ها أنت اآلن تـدعى للجهـاد                       
باملال والنفقة يف سبيل اهللا ، وجتهيز الغزاة ، فهل تستجيب ؟ أم تبخل ، فريجع خبلك على نفسك واهللا الغـين وأنـتم                        

َها أَْنُتْم َهُؤالِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن َيْبَخلُ َوَمْن َيْبَخلْ فَِإنََّما َيْبَخلُ َعْن َنفِْسـِه                    : الفقراء قال تعاىل  
 ، واعلم أن من يبخل مباله فسُيعذب به         وُنوا أَْمثَالَكُمْ َواللَُّه الَْغِنيُّ َوأَْنُتُم الْفُقََراُء َوِإنْ َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ ال َيكُ           

َوال ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه أَنْ ُيَعذَِّبُهْم ِبَهـا            : يف الدنيا واآلخرة ، كما هو حال املنافقني قال تعاىل           
  .  ِفُرونَِفي الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم كَا
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لئن كانت األرزاق قسماً مقـدراً     
وإن كانت األموال للترك مجعهـا     
وإن كانت الـدنيا ُتعـدُّ نفيسـة       
وإن كانت األبدان للموت أُنِشئتْ    

 

فقلة حرص املرء يف الرزق أمجـلُ      
فما بال متروك به املـرء يبخـلُ       
فقدر ثـواب اهللا أعلـى وأنبـلُ       
فقتل امرئ يف اهللا بالسيف أمجـلُ      

 

 

: صلى اهللا عليه وسـلم      إذا علم ذلك ؛ فهل ُيغبط املمسك للمال غري املنفق له ؟ بل هذا سبُب تعاسته وشقاوته ، قال                    
تعس عبدالدينار و عبد الدرهم وعبد اخلميصة ، إن أعطي رضي وإن مل ُيعطَ َسِخط ، تِعس وانتكس وإذا شيك فـال                      "

 وُيَمثَّلُ له شجاع أقرع ويطّوقون ذلك يف أعناقهم ، عـن أيب              ، بل يعذب   رواه البخاري عن أيب هريرة      .." انتقش
من آتاه اهللا ماالً فلم ُيؤدِّ زكاته ، ُمثِّل له يوم القيامة شـجاع               : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   هريرة  

، مث تال هـذه     أنا مالك ، أنا كرتك    :  مث يقول    - يعين شدقيه    -أقرع له زبيبتان ، ُيطَّوقُُه يوم القيامة ، مث يأخذ ِبِلْهِزَمَتْيِه            
َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا ِبِه َيـْوَم                        :اآلية  

ى طاعة   رواه البخاري ، وهكذا كل من قدم شيئًا عل           َوالْأَْرِض َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ َخِبريٌ     الِْقَياَمِة َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواتِ   
َيـْوَم    َوالَِّذيَن َيكِْنُزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه فََبشِّْرُهْم ِبَعذَاٍب أَِلـيمٍ            : اهللا ُعذب ِبِه قال تعاىل    

َمى َعلَْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم فَُتكَْوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُُهوُرُهْم َهذَا َما كََنْزُتْم الْنفُِسـكُْم فَـذُوقُوا َمـا كُْنـُتْم                     ُيْح
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يـؤدي          : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   ، عن أيب هريرة     َتكِْنُزونَ

حقها ، إال إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم ، فيكوى هبا َجْنُبُه وَجِبْيُنُه                       منها  
وظَْهُرُه ، كُلَّما ُرّدْت أُعيدت له ، يف يوم كان مقداره ألف سنة حىت يقضى بني العباد ، فريى سبيله ، إما إىل اجلنة وإما                         

دخلت امراةٌ على عائشة قـد  : وأخرج أبو موسى املديين بإسناده يف الترغيب والترهيب قال ، رواه مسلم ، " إىل النار  
كان : ؟ قالت   وما ذاك : قالت عائشة   ! ت شالَّء   يا أم املؤمنني ، بتُّ البارحة صحيحة اليد فأصبح        : ُشلَّت يُدها فقالت    

 وكانت أمي   حيقر من اخلري شيئاً إالّ فعله ،       وال   يل أبوان موِسران ، كان أيب يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل           
امرأة خبيلة ممسكة ، ال تصنع يف ماهلا خرياً ، فمات أيب مث ماتت أمي بعده بشهرين فرأيت البارحة يف منامي أيب وعليـه           

رياً يـره ، هـذا      يا بنيه ، من يعمل يف هذه الدنيا خ        : يا أبه ما هذا ؟ قال       : ثوبان أصفران ، بني يديه هنٌر جاٍر ، قالت          
هيهات ؟ عـدلت عّنـا ،       : نعم ، قال    : قلت  ! وقد ماتت  أمك ؟    : قالت فما فعلت أمي ؟ قال       . أعطانيه اهللا تعاىل    

: فاذهيب فالتمسيها ذات الشمال ، فملت عن مشايل ، فإذا أنا بأمي قائمة عريانة متزرة خبرقة ، بيدها ُشحيمة تنـادي                      
فإذا بلغها اجلهد دلكت تلك الُشحيمة براحتها مث حلستها ، وإذا بني يديها هنٌر جاٍر ،                . واهلفاه ، واحسرتاه ، واعطشاه      

أفال أسـقيك ؟    : قلت  . ال أترك أن أشرب منه      : قالت  ! يا أماه ما لك تناديت العطش وبني يديك هنٌر جاٍر ؟          : قلت  
أال من سـقى هـذه   :  من ذات اليمني وددت أنك فعلت ، فغرفت هلا غرفة فسقيتها ، فلمَّا شربت نادى مناٍد: قالت  

وَعَرفْـِت اخلرقـة ؟     : قالت هلا عائشة    . املرأة ُشلَّت ميينه مرتني ، فأصبحُت شالَّء اليمني ، ال أستطيع ان أعمل بيميين               
ثوراً ،  نعم يا أمَّ املؤمنني ، وهي اليت رأيتها عليها ، ما رأيت أمي تصدَّقت بشيٍء قط ، إال أن أيب حنر ذات يوٍم                        : قالت  
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فجاء سائل فعمدت أمي إىل عظٍم عليه ُشحيمة فناولتها إياه ، وما رأيتها تصّدقت بشيء إال أن سائالً جـاء يسـأل ،                       
صـلى اهللا عليـه     صدق اهللا وبلَّغ رسوله     : فعمدت أمي إىل خرقة فناولتها إياه ، فكّبرت عائشة رضي اهللا عنها وقالت              

 .وحسن إسناده ابن رجب  .  َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه  ٍة َخْيراً َيَرُهفََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّ  وسلم
إذاً ال يغبط إال من أنفق ماله بالليل والنهار يف السر والعالنية ؛ يبتغي بذلك وجه اهللا ، فهذا هو الذي ميـدح صـاحبه                         

وأجورهم مكتوبة ودرجاهتم مرفوعـة     " ما نقص مال من صدقة    "ة ؛   فهنيئاً واهللا هلذا اجلنس من الناس ؛ فأمواهلم خملوف        
الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ   : كروهبم مفروجة ، ال همٌّ عليهم وال غم ، آمنون إذا خاف الناس فرحون إذا حزن الناس ، قال تعاىل                     

 واآليات يف هذا املعىن      َد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ       أَْمَوالَُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسّراً َوَعالِنَيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنْ       
ال : "  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    : كثرية  وأما األحاديث فعن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما قال              
ناء النهار ، ورجل آتاه اهللا ماالً فهو ينفقه آناء الليل           حسد إال على اثنتني ، رجل آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآ             

:  يقـول    صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    :  قال   رواه البخاري ومسلم ، وهلما عن ابن مسعود         " وآناء النهار 
 هبـا   هللا حكمة فهـو يقضـي     ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه ا                  "

ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل : "  قال صلى اهللا عليه وسلم   أن رسول اهللا     ، وروى البخاري عن أيب هريرة       " ويعلمها
ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما         : علمه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمعه جار له فقال               

، " ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن ، فعملت مثل ما يعمـل             : ْهِلكُُه يف احلق ، فقال رجل       يعمل ، ورجل آتاه اهللا ماالً يُ      
صـلى اهللا عليـه     وهذا الذي تنافس فيه الصحابة والتابعون وسلف األمة رمحة اهللا عليهم أمجعني اقتداًء برسول الرمحة                

صـلى   أن النيب  يف الصحيحني عن أيب هريرة  ، علموا أنه ال يبقى هلم إال ما قّدموا فحرصوا على تقدميه هلم ، وسلم
من تصدق بعدل مترة من كسب طيب ، وال يقبل اهللا إال الطيب ، وإن اهللا يتقبلها بيمينـه ، مث                     : "  قال   اهللا عليه وسلم  

 " .ُيَرّبيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلّوه ، حىت تكون مثل اجلبل 
يا : قالوا  " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟          : " لى اهللا عليه وسلم   صقال النيب   :  قال   وعن عبد اهللا ابن مسعود      

رواه البخاري ، وهـذا     " فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر          : " رسول اهللا ، ما منا أحٌد إال ماله أحب إليه ، قال             
ما : " صلى اهللا عليه وسلم   ال النيب    عن عائشة رضي اهللا عنها أهنم ذحبوا شاةً فق         صلى اهللا عليه وسلم   الذي جاء من فعله     

رواه الترمذي وصححه ، وهكذا مـن       " بقي كلها غري كتفها     : " ما بقي منها إال كتفها ، قال        : قالت  " بقي منها ؟    
 .بعده رضي اهللا عنهم وأرضاهم ، ملّا علموا هذه املعاين ؛ بادروا بذلك وتنافسوا 

 يوماً أن نتصدق ، فوافق صلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا : ال  قروى أبو داود بسند جيد عن عمر بن اخلطاب    
صـلى اهللا عليـه     اليوم أسبق أبا بكر إن َسَبقُْتُه يوماً فجئت بنصف مايل ، فقال رسول اهللا               : ذلك ماالً عندي ، فقلت      

صلى اهللا عليه   سول اهللا    بكل ما عنده ، فقال له ر       وأتى أبو بكر    : فقلت مثله ، قال     " ما أبقيت ألهلك ؟      : " وسلم
 .ال أُسابقك إىل شيٍء أبداً: قلت أبقيت هلم اهللا ورسوله ، : قال " ما أبقيت ألهلك  : " وسلم
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" ما ضّر عثمان ما فعل بعد اليوم         : " صلى اهللا عليه وسلم    جيهز جيش العسرة فقال له النيب        بن عفان   وهذا عثمان   
أتعلمـون أن   : ل للصَّحابة وفيهم علي والزبري وطلحة وسعد بن أيب وقـاص            رواه الترمذي ، وجاء عند النسائي أنه قا       

يعـين جـيش العسـرة ،       " من جيهز هؤالء غفر اهللا له       : "  نظر يف وجوه القوم فقال       صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
 ! "  . اللهم اشهد ! اشهد اللهم ! اللهم اشهد : " اللهم نعم ، قال : فجهزهتم حىت مل يفقدوا عقاالً وال خطاماً فقالوا 

، حاُءُرْيوكان أحب أمواله إليه بَ    كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماالً من خنل ،           :  قال   ويف الصحيحني عن أنس     
فلما : قال أنس .   يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب      صلى اهللا عليه وسلم   وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهللا       

:  فقال صلى اهللا عليه وسلم    قام أبو طلحة إىل رسول اهللا         ، لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ          :أنزلت هذه اآلية  
 ، حـاءُ ُرْي وإن أحب أموايل إيل بَ      ، لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ         : يا رسول اهللا، إن اهللا تبارك وتعاىل يقول       

صـلى  فقال رسول اهللا    : قال. ، حيث أراك اهللا    ، يا رسول اهللا    ، فضعها  ، أرجو برها وذخرها عند اهللا      وإهنا صدقة هللا  
 ، " ، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني       ، وقد مسعت ما قلت     ، ذلك مال رابح    ، ذلك مال رابح     بخ  ": اهللا عليه وسلم  
 . ه أبو طلحة يف أقاربه وبين عّمأفعل يا رسول اهللا، فقسمها:  فقال أبو طلحة

يارسول اهللا ، إن لفالن خنلة وأنا أقيم حائطي هبا ، فَأُْمْرُه أن ُيْعِطَيين حىت أقيم حائطي هبـا                   :  أن رجالً قال   عن أنس   
 حبائطي  بعين خنلتك : فأىب ، فأتاه أبو الدحداح فقال     " أعطه إياها بنخلٍة يف اجلنة      : "  صلى اهللا عليه وسلم      فقال له النيب  

فاْجعلـها لـه فقـد      : يارسول اهللا إين قد ابتعت النخلة حبائطي ، قال          :  فقال   صلى اهللا عليه وسلم   ففعل ، فأتى النيب     
: ، قال   ..، قاهلا مراراً  " كم من ِعذًْق َراَح أليب الّدْحَداح يف اجلنة          : " صلى اهللا عليه وسلم   أعطيتكها ، فقال رسول اهللا      

 ."قالت ربح البيع أو كلمة تشبههاأُمَّ الّدْحداح اْخُرجي من احلائط فإين قد بعته بنخلة يف اجلنة ، فيا : فأتى امرأته فقال 
واعلم أيها املسلم أن من أعظم القربات هو بذل األموال للمجاهدين يف سبيل اهللا ، والنفقة يف ذلك تضـاعف مـا ال                       

من أنفـق    : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   يضاعف يف غريها كما تقدم ، وجاء عن خرمي بن فاتك            
رواه أمحد وابن أيب شيبة والنسائي والترمذي بسند جيد ، وقد بوب عليه             "  ضعف   ةنفقة يف سبيل اهللا تضعف بسبعمائ     

 .الترمذي والنسائي باب فضل النفقة يف سبيل اهللا يف كتاب اجلهاد من سننهما 
ه خزنـة   من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعـا       : "  قال   صلى اهللا عليه وسلم      عن النيب  ويف الصحيحني عن أيب هريرة      

صلى اهللا  أو تؤي عليه ، فقال النيب ذاك الذي ال َتْوئَ ! ارسول اهللا   قال أبو بكر ي   " أي فُلّ َهلُّم      : ، كل خزنة باب     اجلنة
 . فضل النفقة يف سبيل اهللا  باب: قال البخاري يف كتاب اجلهاد " إين ألرجوا أن تكون منهم  : " عليه وسلم

أفضل دينار ينفقه الرجل ؛ دينار ينفقه علـى عيالـه ،             : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   وعن ثوبان   
 رواه مسلم ، وعن أيب أمامة       " ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل اهللا ، ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل اهللا                 

أفضل الصدقات ظل فسطاط يف سبيل اهللا ، ومنيحة خادم يف سبيل اهللا              : " صلى اهللا عليه وسلم   ل اهللا   قال رسو : قال  
 .رواه الترمذي وصححه ، ويف الباب عن عدي ابن حامت " وطروقة فحل يف سبيل اهللا 
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" يف إثر حجـة     بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من حجة         _ أي أجّهز   _ ألن أَُمّتع   : "  قال   وعن عبداهللا بن مسعود     
 .رواه ابن املبارك وابن أيب شيبة بإسناد البأس به 

 ، ءأوصي إيل أخي بطائفة من ماله ، فلقيت أبا الـدردا :  قال   رضي اهللا عنه  روى أمحد والترمذي عن أيب حبيبة الطائي        
ـ  إن أخي أوصى إيل بطائفة من ماله فأين ترى يل وضعه يف الفقراء أو املساكني أ               : فقلت   دين يف سـبيل اهللا ؟      و اجملاه
 . أما أنا فلو كنت مل أْعِدلْ باجملاهدين ، وقد صححه الترمذي: فقال

بل أفضل ما ُتْصرف فيه األوقاف والوصايا ؛ هو للمجاهدين والغزاة ، وخاصةً الذين يف الثغور والرباط ، وهـذا وهللا                     
كلمة اهللا وتطهري اجلزيرة من أعداء اهللا ، سواًء مـن           احلمد قريباً منكم يا أهل اجلزيرة ، فاجلهاد يف اجلزيرة قام إلعالء             

الصليبني أو من سائر الكفرة واملرتدين ، فناصروهم وآووهم وأمدوهم باألموال والسيارات واألسلحة واخلفـوهم يف                
 .اللهم اجعلنا ممن يبذلون نفوسهم وأمواهلم يف سبيلك . أهليهم وافتحوا بيوتكم إذا احتاجوا لذلك 

 .سلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهللا و
                                     

 
 

 

لَا َتِجُد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ ِباللَّـِه : قال تعاىل   : " قال الشيخ محد بن عبد العزيز بن معمر رمحه اهللا           
وما أكثر هذا الضرب يف،   ]٢٢: اجملادلة  [  اآلية    َوالَْيْوِم الْآِخِر ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَهُ      

بـل تـراه، وال ينكر منكـراً     ، حىت ال يعرف معروفاً     ، فإنه يعاقب بالطبع على قلبه      ، الناس  
الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت َبْعُضُهم مِّن َبْعٍض َيـأُْمُرونَ ِبـالُْمنكَِر : لذين قال اهللا فيهم     كاملنافقني ا 

 . ]٦٧: التوبة [  اآلية  َوَيْنَهْونَ َعِن الَْمْعُروِف
إما ألجل دنيـا أو، ومن تدبر الكتاب والسنة عرف ذلك ، وأكثر الناس يتعصب ألهل الباطل             

بأفسد هلا من حـرص، ما ذئبان جائعان أرسال يف غنيمة        " وقد قال النيب     ، رياسة أو قرابة  
 ." املرء على املال والشرف لدينه 

وال، والفقيه الذي يرتل نصوص الكتاب والسنة على الواقع فينفذ احلكم فيهم على وفق النص               
 فيهلـك مـعفيداهن يف ديـن اهللا    ، أو اخلوف من أذاهم     ، يقدم عادة الناس أو حظوظ نفسه       

            .اهلالكني 
  ]٨ج : [ الدرر السنيَّة  
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  قرين العزةقرين العزة
، حسب مـا    ] أبي سهل النجدي    [ هذه قصيدة وصلتنا عبر البريد ، من األسير في سجون الطواغيت            
ا المأسورين والمأسـورات ، وأن      ذكر مرسلها ، نسأل اهللا أن يفك أسره وأسر جميع إخواننا وأخواتن           

 .يعجل فرجهم 
 

 

 املخلصـــيناَبكَـــت أرض امللـــزّ 
ــي    ــواء حيك ــك يف األج ــاح املس وف
وصـــفّقت الشـــياطني ابتـــهاجاً  

ــبت ودَّ ــل الّسـ ــاٌقَعبليـ ــا رفـ نـ
 مل َيُجــز عشــرين عامــاً  "ُدريهــم"
ــّي"و ــزمٍ   "ترك ــى بع ــجاع مض الش
ــل" ــلين "دخي ــال تس ــل ف ــن دخي  وم

ــا  ــديتك ي ــرن"ف ــن مق ــت "اب أين لي
ــت ــاهل قرنـ ــودهم بـ ــاًجنـ مِّ ِحينـ

ألنــتم مــن يتيــه املــرء فخــراً    
ــن    ــوا ولك ــا زعم ــّتم كم ــا م وم
هنيئـــاً مـــا لقيـــتم مـــن نعـــيٍم

الشــهداء دعــوى  وليســت رتبــة 
الُ صـــدٍقجـــولكـــّن الشـــهيَد رِِ

ــيهم    ــر ف ــم الكف ــوا حبك ــا قبل وم
مضـــوا يف درب محـــزة واملـــثىن  

ــاً هللا  ــاعوا أنفســ ــا وبــ فيمــ
ــتفىن  ــهم سـ ــال نعمتـ ــد املـ عبيـ

ــاً أ ــهما اختالفــ ــَر أن بينــ مل تــ
ــقِّ  ــق احلـ ــاءً  طريـ ــوٌء دمـ مملـ

ــه إالّ   ــد فيـ ــد اجملاهـ ــن جتـ ولـ

ــجَّت   ــاؤه ضـ ــذاك مسـ ــا كـ أنينـ
ــا   ــهداء فينـ ــة الشـ ــوَّ مكانـ علـ

صـــاحلينافقـــد ُســـفكت دمـــاء ال
ــم  ــاهم ربُّهــ ــدينا دعــ للخالــ

ــا  ــن األربعينـ ــة ابـ ــل ِهمَّـ وحيمـ
ــا   ــن حاربونـ ــأر ّممـ ــال الثّـ ونـ

ـ  عــن الكفَّــار  ى ِمئينــاكــم ذكّـ
ــنينا  ــهم سـ ــوُت وأنـــت ُترهبـ أمـ
ويف األصـــفاد ســـوف ُيقرَّنونـــا  
إذا أمثــــــالكم يف املســــــلمينا

ــر ــا صــــعدمت يف احلريــ مكفّنينــ
ــا   ــني املكرمينـ ــّد بـ ــدار اخللـ بـ

ــاوى ا  ــن فتـ ــى مـ ــاُتلقَّـ ملبطلينـ
ــاعوا ــا أطــ ــول ربِّ العاملينــ قــ

دينــا ومل يرضــوا ســوى اإلســالم  
ــا  ــول املرجفينـ ــوا لقـ ــا التفتـ ومـ
ــا  ــا للمجرمينــ ــواهم باعهــ ســ

ــيم  ــىن نعــ ــدينا وال يفــ اخلالــ
ــَك ــا لـ ــاومـ ــة يف الزائغينـ  حيلـ

ــا   ــاً يعترينــ ــالًء وخوفــ وأشــ
ــيالً ــداً أو قتــ ــجينا طريــ أو ســ
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ــلك   ــدين فاس ــراً لل ــُك ناص ــإن َت ف
ــركن ــدعاوى  وال تـ ــاب الـ ألربـ

ــرب   ــالم واصـ ــع أخ اإلسـ وال ختنـ
ــاً   ــدين حتم ــّز ال ــود ِع ــوف يع وس

ــن  ــا اب ــذي   وي ــداُم ه ــرِن املق املق
ــا    ــا حيين ــادك م ــى جه ــن ننس ول

ــيَّ  ــد علـ ــد األكيـ ــذ العهـ  أينُخـ
 القـــوايفلـــيس يل غـــَري وعـــذراً

ــبَّ  ــور وه ــث اهلص ــى اللي ــثٌمض  لي
ســــُيبِحُر بالسَّــــفينة يف ثبــــاٍت
ــٍد وإن ُيقتـــل ففـــي جنـــات ُخلـ
ــولّى   ــهم تـ ــارٌس منـ ــا فـ إذا مـ
ــتعلو   ــوا س ــجن إن خرج ــل السِّ وأه
ــبيل ــم ســ ــمود هلــ وإالّ فالصــ

 

ــا  ــابقني األّولينــ ــبيل السَّــ ســ
نـــاهلـــم ديـــن وحنـــن نريـــد دي

الظاملينـــا فســـوف يـــزول حكـــم
ــلينا  ــري املرسـ ــال خـ ــذلك قـ كـ
مشـــاِعُرنا َجـــَرت دمعـــاً ســـخينا

ــت ــا  فأنـ ــات فينـ ــدد العزمـ جتـ
سأمضـــي يف طريقـــك لـــن ألينـــا

وِثقـــُت يف ِســـجين رهينـــافقـــد أُ
ــولّى ــا  تـ ــاً أمينـ ــل موثوقـ احلمـ

ــر    ــري النص ــى بغ ــن يرض ــا ول مين
وخيلفـــــه أبـــــاةٌ قادرونـــــا
ــا  ــالف املترجلينــ ــيس خيــ فلــ

ــنَّ ــهتهم أســ ــا بوجــ الكافرينــ
إىل أن يشـــهدوا الفـــتح املبينـــا  
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  .. !!.. !!استعاد ملك آبائهاستعاد ملك آبائه
  عبد الرحمن بن سالم الشمري: بقلم 

  
 ما أشبَه الليلة بالبارحةْ كلُّهُم أروغُ من ثعلٍب

 !!الشعوذة ه من هذأنفع لكم  يكون أقترح عليكم االستفادة من مبدأ السكوت فسوف
 ..ر عندكم هذا املرب.. استعاد ملك آبائه 

اسـتعادةً مللـك    .. استعادةً مللك آبائه، قاتل أهل الشمال       .. استعادةً مللك آبائه، قاتل أهل الطائف       .. قاتل أهل حائل    
 .. استعادةً مللك آبائه .. قاتل وقاتل وسفك الدماء وهنب األموال .. استعادةً مللك آبائه .. آبائه، قاتل أهل اجلنوب 

يف ) اإلدريسـي (يف عسري، أو    ) ابن عائض (يف مكة، أو    ) الشريف(يف حائل، أو    ) ابن رشيد  (فماذا تقولون إذا أراد   
 !جازان، أن يستعيد ملك آبائه؟

، وإن كان ما فعله عبد العزيـز حقًّـا          )امللك عبد العزيز  (فأول اخلوارج هو    .. من صنيع اخلوارج    هذا القتال   إن كان   
سلمني الصاحلون من قريش بإمجاع أهل السنة ونص النيب املعصوم صـلى            مشروًعا، فأول احلقوق املشروعة أن حيكم امل      

 .. اهللا عليه وسلم 
فكيف ُتعارضون مـن ُيقاتـل      .. إن كان هذا مربًرا لسفك الدماء وإعمال السيف يف األمة           .. استعاد ملك آبائه    

 !؟)الستعادة حكم الشريعة(املرتدين 
بل هل جيوز أن ُيقاتل الناس      ! لشريعة إرثٌ جيوز أن ُيصرف مبجرد النسب؟      وهل امللك واحلكم يف ا    .. استعاد ملك آبائه    

 !ويريق دماءهم من أجل هذا اإلرث؟
 !ال فرق بينه وبني اإلرث يف شيء البتة؟! ، فهل جيب قسمته كما ُيقسم اإلرث سواًء بسواٍء؟وإذا كان ملك اآلباء إرثًا

أم جيب أن ُتقسَّم البالد واملمالك علـى        ! ث كله لواحٍد من أبنائه؟    إذا كان ملك آبائه إرثًا، فهل جيوز أن ُيصرف اإلر         
 !مجيع أبنائه وبناته للذكر مثل حظِّ اُألنثيني؟

 !وإذا كان ملك آبائه إرثًا، فبأي دليٍل جيوز له هو وحده أن يستعيد ملك آبائه دون بقية الورثة؟
ن سعود، أفليس الواجب أن يكون هذا اإلرث مقسوًما         إن كان ملك آبائه الذي ُيريد أن يستعيده هو ملك جده حممد ب            

 !بني مجيع ذرية حممد بن سعود؟
فهل جيوز أن يتفرد أحد األحفاد باإلرث وحيـرم بقيـة           ) فيصل بن تركي  (وإن كان هو إرث آخر جد له حكم قبله          

 !الورثة؟
أن االبن حيجب ابـن االبـن       أليست شريعة اإلسالم يف اإلرث      ! بل هل جيوز أن يرث ملك جده، وأبوه حيٌّ يرزق؟         

 !مطلقًا، واحلفيد حيجبه عمه أو أبوه؟
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ومل ) امللك عبد العزيز  (فقد انتقل هذا اإلرث إىل عم       .. وإن كان اإلرث املزعوم هو إرث آِخر حاكم من آل سعود قبله           
 !فكيف رجع إليه اإلرث؟.. يكن ألبيه فيه نصيب

 !فهل ورث ملك أبيه بطريٍق غري طريق الشريعة؟.. يف الشريعةوإن كان ملك اآلباء ليس بإرٍث من اإلرث املعروف 
وإذا كان إرثه غري شرعي فما الفرق بني من ورث ملك أبيه بغري الشرع، ومن ورث ملك أحد مـن النـاس بغـري                        

وهل يف الشرع دليل واحد من كتاٍب أو سنٍة أو إمجاٍع أو قياٍس، بل وهل يف أقـوال     ! وكيف صار أوىل منه؟   ! الشرع؟
لعلماء مجيًعا، من السلف واخللف، وأهل السنة وأهل البدعة، واحملققني واملقلدين، والصادقني والكاذبني، هل يف أقواهلم                ا

 !أن امللك ُيوَرث؟
إن كان جيوز له أن ُيقاتل احلكومات ليستعيد ملك آبائه، فهل جيوز أن ُتقاَتل حكومته وحكومـة                 .. استعاد ملك آبائه    
 !قوق الشرعية اليت هي أعظم من ملكه وملك آبائه؟أبنائه الستعادة احل
 .. استعاد ملك آبائه 

 !!؟..ملك آبائه) عبد اإلجنليز(حرًصا منهم على أن يستعيد ) إخوان من طاع اهللا(هل قاتل معه 
لـه  وخرجوا مع عبد العزيز لُيعيدوا      .. هل أراقوا دماءهم وهجروا أهليهم ونساءهم، وتركوا أرضهم وديارهم وأمواهلم         

 !!ملك آبائه؟
 !لكي يستعيد ملك آبائه؟.. هل قاتلوا ذلك القتال املستميت حتت راية عبد العزيز

أنَّ استعادة عبد اإلجنليز ملا يسـّمى  .. ال عقل له البتة) عسكري(أو حتَّى .. أو جمنون لديه بقية عقل   .. هل ُيصدِّق عاقل  
من دماء املناصـرين لـه      .. بل بالدماء املهراقة  ..  باألموال الطائلة  ال.. يستحقُّ أن ُيشترى  .. ملك آبائه، أمٌر عظيٌم جدا    

 !!؟؟.. وقتل الرجال وتيتيم األطفال.. ورضوا أيًضا بإراقة دماء الناس.. الذين رضوا ببيع نفوسهم رخيصة هلذا الثمن
 !هل صدَّقَت ولو طرفةَ عٍني هبذه التّرهات؟.. وأنَت أيُّها القارئ

 !ما الذي حدث؟.. إذًا
أنَّ لعبـد  .. ومن األعور الدجَّال القريب، واألعور الـدجَّال الكـبري  .. محاك اهللا من الدجاجلة الثالثني .. الَّذي حدث 

؛ استطاع  )!يف لعبة بيع فلسطني   آلل سلول    الصغار   الشركاءنسبةً إىل بلفور أحد     (اإلجنليز مكًرا إجنليزيا، وكذًبا بلفوريا      
 .. اخلدعهبما أن حيوك خدعةً من أكرب 

 .. ، ومكر احلديد والنار)وسائل اإلعالم(مكر .. إنَّه مكر الليل والنهار
كلُّ من ُيمكن أن ُيحاول قطع لسانه،       .. كل من يعرف احلقيقة ُضربت عنقه، كل من حاول أن يعرف احلقيقة حلق به             

بـني  .. اجليل األول من رواة التـأريخ     وهبذا قضى عبد اإلجنليز على      .. كل من مل يفكِّر يف معرفة احلقيقة مهدَّد بالقتل        
 .لكنَّها مل متُت.. وغابت احلقيقة.. ساكت ال حراك به، وساكت لعب اخلوف به

 !فكيف نعرف احلقيقة؟.. والتاريخ كتبه املنتصر.. وانتهى اجليل أو كاد.. سكت الرواة! ما الَّذي حدث أيُّها الناس؟
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هل ُيمكن أن نصدِّق أنَّ كل هؤالء كـانوا         ! م لتكون نعالً لعبد الصليب؟    هل ُيمكن أن تكون احلقيقة أنَّهم قّدموا رقاهب       
 :يسمعون عبد العزيز يصرخ هبم
 ..!!تقدَّموا إىل املوت فإنِّي ال أستطيع أن أُغالب شهوة امللك.. فألستعد ملك آبائي.. هلمُّوا أيُّها املُقاتلون البواسل

ما .. نون مثن الكرسيِّ الذي أحبث عنه، قّدموا املزيد من األعناق أيُّها الرجال           فإنَّ امل .. ال هتابوا املنون  : هل كان حيّرضهم  
 .. أزال أتلّمظ شوقًا إىل امللك

فإّنها واهللا هّينة مقابل اللَّذات اليت سأنعم هبا أنا وأبنائي غًدا، اصربوا أيُّها الناس فكل حلظـٍة  .. حتّملوا املشاقَّ واملصاعب  
 !!ها يوم من تسلّط أبنائي على أبنائكممن كّدكم وعنائكم ُيقابل

 .. تقدَّموا ألكون ملكًا عليكم، تتنافسون يف التقرب مين؛ فمن رضيت عنه قّربته، ومن مل يستجب لرغبايت قتلته
 ..!مثَّ تناولوين امللَك وآمركم وأهناكم وال يتكلم منكم أحٌد.. فقاتلوا حىت تنتزعوا امللك يل.. قوموا باختياركم

أكانوا ُيقدمون حينما يسمعون هذه العبارات ويسترخصون نفوسهم وأمواهلم، ويعذب هلم القتال وما فيه مـن              .. عجًبا
 !الشدة والبأساء؟
 .. إنَّها عملية النفاق األوىل).. جلود الضأن على قلوب الذئاب(إنَّها معركة .. ما الَّذي حدث

 ! خسر السيادة وامللك فاشتغل بالدسائسابن سلوٍل القدمي كان سيًدا فلما جاء اإلسالم رأى أنَّه
 ..!وابن سلوٍل اجلديد كان بعض آبائه ملكًا، فلما فقد امللك رجع إليه عن طريق األكاذيب والنفاق

وابن سلول اجلديد أضاف إليهم النصارى والشيوعيني والبوذيني .. وابن سلوٍل القدمي كان يتوىل اليهود من دون املؤمنني  
 )..كافر(خل حتت اسم واهلندوس وكل من يد

 .. تتكرر من جديد.. املستهلكة متاًما) الباطن والظاهر(إنَّها خدعة 
 )من شابه أباه فما ظلم(أما اجلديد يف هذه اخلدعة فهو 

 ..  بتغري طبيعة من حوله جلدههاهو ابن سعود جيمع حوله األوباش من العساكر ولكنه غري هذه املرة
أما اآلِخر فإنَّه يتمسح باسم الوطن ويدعو لقتـال         .. ح باسم اجلهاد ويدعو لقتال الكفار     فكان عبد اإلجنليز األول يتمس    

 ..استفادةً من املفاهيم اجلاهلية اليت استطاع نشرها خالل فترة حكمه).. أعداء الوطن(
وا اسم الـوطن    لذلك يستحيل أن جتدهم استعمل    .. والوطن يف لغتهم يعين األسرة احلاكمة املتحكمة يف البالد وخرياهتا         

 .. فيما ُيخالف مصاحلهم مما يعتدون به على العباد والبالد
 )عمالـة (وُتراق دماؤهم ليس يف سبيل ابن سعود بل يف سبيل           .. وهاهي العساكر تقّتل اليوم بأيدي عباد اهللا اجملاهدين       

 ).الصليب.. (ابن سعود لسيدهم األخري
 !اكر ُتقاتل يف سبيل ملٍك هم أول من تضرر منه؟كيف كانت العس.. يتساءل كثري من الناس.. وغًدا

 !؟..وكيف كانت العساكر تريق دماءها للحفاظ على دولٍة كافرٍة دون مقابل من الدنيا
 !ال دنيا وال آخرة؟) فقري اليهود والنصارى(كيف كان حال هؤالء الذين ال يشبههم إال 
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وأنَّ أهل اإلميان والعقول مل ينخدعوا هذه املرة بـابن          ..  مرتني أن املؤمن ال ُيلدغ من جحر     .. فلُيسجِّل التأريخ من اآلن   
 :سعود وعرفوه متاًما، ولكن اجلديد أن الناس انقسموا

 .َعَرف احلقَّ وأعرض عنه وجادل يف سبيل الباطل من أجل َعَرض زائل: قسًما
 .عرف احلقَّ وقام به وجاهد يف سبيل اهللا: وقسًما

وعند اهللا  .. قَّ وقعد، ومن صدَّق القسم األوَّل واتبع سادته وكرباءه فأضلوه السبيل          من عرف احل  : وبني هذين القسمني  
 .جتتمع اخلصوم

ودمـاء  ) مقـّدراهتم (و ) وطنـهم (أنَّ ابن سلول اآلن حيرِّض الناس على الدفاع عـن         : ولُيسجِّل التأريخ منذ اآلن   
) اجلهـاد يف سـبيل اهللا  ( سلول حيرِّض الناس علـى  ، كما كان ابن   )الفئة الباغية (، وقتال   )املعاهدين(و) املسلمني(
وسيقول ابـن   ) قاتل للدفاع عن ملك آبائه    : (عندما كتب التاريخ باألمس   مثَّ قال ابن سعود     ) قتال أهل الشرك  (و

شـهداء يف   (وال عزاء للنعال املهترئة اليت ُتلقى       ).. قاتل للحفاظ على ملك آبائه    : (غًداحني يكتب التاريخ    سعود  
 !!على جنبيت الطريق دون أن ُيلقى هلا بال) واجبسبيل ال
قامت الدولة السعودية األوىل على التوحيد والسنة واجلهاد يف سبيل اهللا والرباءة من أعداء اهللا، وإن كان من                  : مالحظة

ا منكٍر ُينتقد على تلك الدولة فهو توارث امللك دون حبٍث عمن جيمع الشروط الشرعية، على أن كل حكامها كـانو                   
فضالء عادلني فيما حنسب واهللا حسيبهم على ما بلغنا من التأريخ، وليس لدينا من األسانيد التأرخيية ما يفي بـاجلواب                    

 ..عن هذا السؤال
تـويل  مـن   وحاولت الدولة السعودية الثانية القيام، ولكنها سرعان ما سقطت بعد انغماس املتنازعني عليها يف الكفر                

 .. ق واجلور والظلم والفسادالكافرين وأنواع من الفسو
وقامت الدولة السعودية الثالثة، ولكنها استشعرت شعار الدولة األوىل، وتدثرت أنواع الكفر اليت كانت يف آخر الدولة                 

 ..الثانية، وأضافت عليها ألواًنا من الكفر والردة، مع أثواب من التلبيس واإلضالل مل يشهد التأريخ تلبيًسا مثلها
ر مؤسس هذه الدولة الثالثة لدى طوائف من الناس، ملا دخل النصارى يف جيوشه، وملّكهـم أرضـه                  وقد انكشف أم  

 ..!واستعان هبم على اإلخوان لتقصفهم الطائرات اإلجنليزية داخل حدوده السياسية
د صـلى اهللا    وانكشف أمر هذه الدولة الثالثة لدى كثري من الناس، عندما أدخلوا اجليوش الكافرة اجلرارة إىل أرض حمم                

ولكن أين من يهبُّ لنصرة الدين والقتال يف سبيل اهللا وحترير بالد احلرمني من هـذه                .. عليه وسلم ومل خترج إىل اليوم     
 ..على شريعة آل سلول وعمالئهم) شرعي(العصبة الفاسدة واالحتالل الصلييب اجلامث على أرضها بصكٍّ 

، بني جاهل هبم، أو     وحفيد عبد اإلجنليز  .. وابن عبد اإلجنليز  .. بد اإلجنليز يف ذمة ع  : أيها املسلمون يف اجلزيرة   ستبقون  أم  
 !خائف منهم؟

 !أليس أليًما ما حنن فيه؟).. ُيعذّبكم عذاًبا أليًما(هذا أقلُّ ما ُيجازى به من ترك اجلهاد 
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وليبدلنهم من بعد خوفهم وليبدلنهم من بعد خوفهم   ﴿﴿
  ﴾﴾  أمًناأمًنا

  عبيد بن فالح المطيري: بقلم 

وأخربنا بطريقه وما حصل له من ابتالء وضـيق         ،   وأمر باتباع رسوله    ،   لنا هذا الدين     احلمد هللا الذي شرع    
أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم مَّسَّْتُهُم الَْبأَْساء َوالضَّرَّاء َوُزلِْزلُواْ                 وخوف والقائل   

أََحِسَب النَّاُس    امل :سبحانه وقال ،    َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللِّه أَال ِإنَّ َنْصَر اللِّه قَِريٌبَحتَّى
  ْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَـاِذِبنيَ      َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلَيَ       أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ       

  َولََنْبلَُونَّكُْم ِبَشْيٍء مَِّن الَْخوْف َوالُْجوِع َوَنقٍْص مَِّن اَألَمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّـاِبِرينَ             واحلمد هللا القائل    
 يـؤذى    وما وذيت يف اهللا  ولقد أُ ،   أحد    وما خياف  فت يف اهللا  ِخلقد أُ  " : القائل   مٍدعلى نبينا حم  وسلم وبارك   وصلى اهللا   

 :أما بعد   "أحد
 

خوف هو عني االبتالء وهو الدليل الواضح على أن الطريق الذي سلكوه هو طريـق               به اجملاهدون من ضيق و    إن ما مير    
 حني خرجا مـن      وأيب بكر    ل لرسول اهللا     وأصحابه وأهنم على منهج قومي وإليك الربهان وهو ما حص          النيب  
 أحـدهم   و أن  ل  ..يا رسول اهللا  :  ، قلت  ، فرأيت آثار املشركني     يف الغار  كنت مع النيب     ر   أبو بك  قال.. مكة  

  وأفضل الصحابة الصديق      فهذا نيب اهللا     ،  البخاري رواه "؟    ثالثهما  اهللا ما ظنك باثنني    ":  ، قال  رفع قدمه رآنا  
 .بل قريش طلبان من ِقخرجان من بلدمها وُيق عليهما وُيدان وخيافان ويضّييطار

كفروا بالطـاغوت وقـاتلوه     ف النيب  أثر   اقتفوافانظر ما ُيفعل باجملاهدين اليوم يضّيق عليهم ويطاردون ملاذا ؟ ألهنم             
َنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه            ِمنكُْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه كَفَرْ       آُء ُبرَ  ِإنَّا وقالوا  
ما حصل يف غزوة اخلندق وما حصل للصحابة يف غزوة ذات الرقاع ويوم خيرب وهـذا دأب األنبيـاء      وتأمَّل  َوْحَده

 اهللا عنهم والتابعني ومن بعدهم واجملاهدين يف كـل زمـان             وسرية أصحابه رضي   وطريقهم فمن تتبع سرية الرسول      
 .ما يالقونه من االبتالء واخلوف فهذا هو الطريق والعاقبة للمتقني  الحظومكان 

وهؤالء قد علموا أن لإلسالم سفينة ال ميكن أن جتري إال بدماء الشهداء وهل ذهبت دماء الصحابة إال من أجل هـذا                      
  .  إىل أيب بكر  ذلك عمر ا القراء وشكالدين حىت استحر القتل يف

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفي الْأَْرِض كََمـا اْسـَتْخلََف               قد وعدنا اهللا تعاىل فقال      و
َتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً َيْعُبُدوَنِني لَا ُيْشِركُونَ ِبي َشـْيئاً             الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ارْ       

نزلت يف أيب بكر وعمر رضي      : ( قال القرطيب يف اجلامع ألحكام القران         َوَمن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ      
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، وما كانوا   جهد مكافحة العدوا شك إن سبب هذه اآلية أن بعض أصحاب النيب         :   وقيل -  قاله مالك  - اهللا عنهما 
 مبكة عشر مكث رسول :  وقال أبو العالية.  ؛ فرتلت اآلية ، وأهنم ال يضعون أسلحتهم فيه من اخلوف على أنفسهم  

، وكانوا فيها خائفني      باهلجرة إىل املدينة   ، مث أمر   اهللا سرا وجهرا  إىل  سنني بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون         
؟ فقـال عليـه    ، أما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح   يا رسول اهللا  :   فقال رجل   ،يصبحون وميسون يف السالح   

  هـ.ا " ) ال تلبثون إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبيا ليس عليه حديدة " : السالم
إن اهللا ال خيلـف     ،   فهذا وعـد اهللا       ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد              وقوله تعاىل 

 . امليعاد
منني من  وقد جرت ُسنَّة اهللا ىف املؤ     (  : البالء واخلوف واجلوع فهو امتحان من اهللا قال ابن القيم يف الفوائد              زادوكلما  

بتلى املرُء على   ُي " :  أَنه قال    بالئه كما ثبت عن النىب     يف، فمن ازداد ِإميانه زيد       عباده أَن يبتليهم على حسب ِإمياهنم     
:  واملراد بالدين هنا   "  دينه رقة خفف عنه البالءُ     يف، وِإن كان      دينه صالبة شدد عليه البالءُ     يف، فِإن كان     حسب دينه 

فالبالُء مبخالفة  :  قالوا.  ، فإن املؤمن يبتلى على قدر ما حيمله إميانه من وارد البالء             عند نوازل البالءِ   اإلميان الذى يثبت  
 هـ .ا ) نوالصدِّيقإال ، فإنه ال يصرب عليه   النفس والطبع من أَشد البالءيدواع
ة يف الدنيا وإذا أراد اهللا بعبده الشـر     إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له العقوب       : "   قال رسول اهللا  : قال   عن أنس   و

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا        : "  قال    النيب    عن  أنس   عنو "أمسك عنه بذنبه حىت يوايف به يوم القيامة         
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب مـن         "  فله الرضا ومن سخط فله السخط        ي ابتالهم فمن رض   ب قوماً إذا أح 
 .جه هذا الو
أَْم َحِسـْبُتْم أَن     لم كل جماهد يف سبيل اهللا أن هذا الطريق ليس مفروشاً بالورود بل بالدماء واألشالء قال تعاىل                  وليع

 َوِمْن أَْسـفَلَ     ِإذْ َجاُؤوكُم مِّن فَْوِقكُمْ     قال تعاىل    َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَِم اللُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم الصَّاِبِريَن           
ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنـونَ َوُزلِْزلُـوا ِزلَْزالًـا          ِمنكُْم َوِإذْ َزاغَْت الْأَْبَصاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحَناِجَر َوَتظُنُّونَ ِباللَِّه الظُُّنوَنا         

ْم َوِمْن أَْسفَلَ ِمنكُْم َوِإذْ َزاغَْت الْأَْبَصاُر َوَبلََغـِت         ِإذْ َجاُؤوكُم مِّن فَْوِقكُ    ( :  قالت عن عائشة رضي اهللا عنها     َشِديًدا
  ) . كان ذلك يوم اخلندق  الْقُلُوُب الَْحَناِجَر

 َمـَع   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ ِبالصَّْبِر َوالصَّـالَِة ِإنَّ اللّـهَ   وإنه مما جيب على اجملاهدين الصرب على البالء قال تعاىل 
 وقال تعاىل عـن      َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ َواتَّقُواْ اللَّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ             َ وقال تعاىل    الصَّاِبِرين  

ِللِّه ُيوِرثَُها َمن َيَشاء ِمـْن ِعَبـاِدِه َوالَْعاِقَبـةُ          قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللِّه َواْصِبُرواْ ِإنَّ اَألْرَض          موسى عليه السالم    
قَالُواْ أُوِذيَنا ِمن قَْبِل أَن َتأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما ِجئَْتَنا قَالَ َعَسى َربُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيْسَتْخِلفَكُْم ِفي اَألْرِض                     ِللُْمتَِّقَني

 . فََينظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ 
 قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو اللِّه كَم مِّـن          هذا موافق لقول اهللا عز وجل       و  "واعلم أن النصر مع الصرب    : "  وقال

ِض الُْمْؤِمِنَني َعلَى الِْقَتـاِل ِإن َيكُـن         َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َحرِّ    وقوله   ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً ِبِإذِْن اللِّه َواللُّه َمَع الصَّاِبِرين           
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اآلنَ   مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصاِبُرونَ َيْغِلُبواْ ِمئََتْيِن َوِإن َيكُن مِّنكُم مِّئَةٌ َيْغِلُبواْ أَلْفًا مَِّن الَِّذيَن كَفَُرواْ ِبأَنَُّهْم قَـْوٌم الَّ َيفْقَُهـونَ                   
يكُْم َضْعفًا فَِإن َيكُن مِّنكُم مِّئَةٌ َصاِبَرةٌ َيْغِلُبواْ ِمئََتْيِن َوِإن َيكُن مِّنكُْم أَلٌْف َيْغِلُبواْ أَلْفَْيِن ِبـِإذِْن                 َخفََّف اللُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ فِ     

رة ، فما اجتمع منا اثنان على الشج       رجعنا من العام املقبل   ( : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما      و اللِّه َواللُّه َمَع الصَّاِبِريَن     
، بل بـايعهم     ال:  ؟ قال   على املوت   ..على أي شيء بايعهم   :  ، فسألت نافعا   ، كانت رمحة من اهللا     اليت بايعنا حتتها  

 . رواه البخاري .  ) الصربعلى

والدرجة الثانية أن يصرب على البالء وهذه ملن مل يستطع الرضـا بالقضـاء              ( : قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم        
فإن اهللا أمر به ووعـد      ،  ويف الصرب خري كثري     ،  والصرب واجب على املؤمن حتم      ،  مندوب إليه مستحب    فالرضا فضل   

الَّـِذيَن     َوَبشِِّر الصَّاِبِرينَ    وقال   ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُرونَ أَْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساب       عليه جزيل األجر قال اهللا عز وجل      
أُولَـِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت مِّن رَّبِِّهْم َوَرْحَمـةٌ َوأُولَــِئَك ُهـُم              قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه َوِإنَّـا ِإلَْيِه َراِجعونَ      ِإذَا أََصاَبْتُهم مُِّصيَبةٌ  

 . ) الُْمْهَتُدونَ 
فمرة أمر    حنو تسعني موضعاً   يف كتابه   يفأن اهللا سبحانه ذكر الصرب      :  الوجه الرابع : ( ابن القيم ىف طريق اهلجرتني       قال
، ومرة جعله شرطاً ىف حصول النصر والكفاية ومرة أخرب            أن يبشر به أهله    ، ومرة أمر نبيه      ، ومرة أثىن على أهله     به

ِنْعَم   ِإَنا َوَجْدَناُه َصاِبَراً   : ، فقال عن نبيه أيوب       ، وأثىن به على صفوته من العاملني وهم أنبياؤه ورسله          أنه مع أهله  
َواْصِبْر َوَما   :   وقال  فَاْصِبْر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعْزِم ِمِن الرُُّسلِ       :  وقال تعاىل خلامت أنبيائه ورسله    ،    ُه أَوَّاب الَْعْبُد ِإنَّ 

 ِخـى قَالَ أََنا ُيوُسُف َوَهذَا أَ      ،  أَِإنََّك ألنَت ُيوُسُف     :   وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته        َصْبُرَك ِإال ِباهللاِ  
              َقَْد َمنَّ اُهللا َعلَْيَنآ ِإنَُّه َمن َيتَِّق َوَيْصِبْر فَِإنَّ اهللا ال ُيِضَيُع أَْجَر الُْمْحِسِنني       ّمقامـات   وهذا يدل على أن الصرب من أجل 

 . ، وأن اخلاصة أحوج إليه من العامةه ب وحتققاً ، وأن أخّص الناس باهللا وأوالهم به أشدهم قياماً اإلميان
 

ىن تر أ ال يدوم و   ن ما ترى أ   عسى
نـه إفـرج يـأيت بـه اهللا         عسى

إذا الح عسر فارتج اليسـر إنـه       
 

لــه فرجــا ممــا أحل بــه الــدهُر 
لــه كــل يــوم يف خليقتــه أمــُر
قضى اهللا أن العسر يتبعـه اليسـرُ       

 

 

  َيا   اهللا تعاىل    قال  عما يدور حوهلم   د غفلت قلوهبم  وإن مما حيزن القلب أن ترى كثرياً من املسلمني يف جزيرة العرب ق            
أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلُْتْم ِإلَى اَألْرِض أََرِضيُتم ِبالَْحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمَتاُع                      

ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ َتُضرُّوُه َشْيئًا َواللُّه َعلَى كُلِّ     الَْحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ     
  .َشْيٍء قَِدير 

 يف غزوة تبوك    هذا شروع يف عتاب من ختلف عن رسول اهللا          : ( قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه على هذه اآلية           
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي            القيظ فقال تعاىل     ومحارة طابت الثمار والظالل يف شدة احلر     حني  

 ي تكاسلتم وملـتم إىل املقـام يف الدعـة         أ  اثَّاقَلُْتْم ِإلَى اَألْرِض     ي إذا دعيتم إىل اجلهاد يف سبيل اهللا         أ َسِبيِل اللّهِ 
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 من اآلخرة  منكم بالدنيا بدالً فعلتم هكذا رضاً مالكميأ أََرِضيُتم ِبالَْحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة واخلفض وطيب الثمار 
 .)   فََما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ يف اآلخرة فقال  د تبارك وتعاىل يف الدنيا ورغبمث زهَّ
رضـي اهللا   ال ابن عبـاس     ق  ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما       مث توعد تعاىل من ترك اجلهاد فقال        : (  رمحه اهللا    وقال

 َوَيْسـَتْبِدلْ قَْوًمـا      من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك اهللا عنهم القطر فكان عـذاهبم             اً حيّ استنفر رسول اهللا    عنهما  
 َوالَ   َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ لَا َيكُوُنوا أَْمثَـالَكُْم              نبيه وإقامة دينه كما قال تعاىل      ي لنصرة أ غَْيَركُْم

ي أ   َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَـِدير  أي وال تضروا اهللا شيئا بتوليكم عن اجلهاد ونكولكم وثقالكم عنه َتُضرُّوُه َشْيئًا   
 هـ.ا) ر على اإلنتصار من األعداء بدونكم قاد

  

َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّـاَر َوالُْمَنـاِفِقَني          فاهللا اهللا بالقيام جبهاد الكفار من اليهود والنصارى واملرتدين قال اهللا تعاىل           
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ قَاِتلُواْ الَِّذيَن َيلُـوَنكُم مِّـَن الْكُفَّـاِر             اىل  وقال تع   َواغْلُظْ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الَْمِصريُ     

واْ َوقَاِتلُواْ الُْمْشِرِكَني كَآفَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَآفَّةً َواْعلَمُ        وقال تعاىل   َوِلَيِجُدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقنيَ       
قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه َوالَ                  وقال تعاىل   أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقنيَ   

  .  الِْجْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونََيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُواْ
َولَْيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُواْ َوِقيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ قَـاِتلُواْ       من ختاذهلم عن اجلهاد فقد قال اهللا فيهم           حال املنافقني وأفعاهلم   اواحذرو

الَّتََّبْعَناكُْم ُهْم ِللْكُفِْر َيْوَمِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم ِلِإلَمياِن َيقُولُونَ ِبأَفَْواِهِهم مَّا لَْيَس ِفـي  ِفي َسِبيِل اللِّه أَِو اْدفَُعواْ قَالُواْ لَْو َنْعلَُم ِقَتاالً        
ُؤوا َعْن أَنفُِسكُُم الَْمْوَت ِإن الَِّذيَن قَالُواْ ِإلْخَواِنِهْم َوقََعُدواْ لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدرَ       قُلُوِبِهْم َواللُّه أَْعلَُم ِبَما َيكُْتُمونَ    

  . كُنُتْم َصاِدِقَني
 

من كل ضيق خمرجـاً      و واهللا أسال أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر عباده اجملاهدين وأن جيعل هلم من كل هم فرجاً                
 نبينا حممد وعلى    وصلى اهللا على  صابرين حمتسبني   ومن كل بالء عافية وأن يرزقنا الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين             

 .آله وصحبه وسلم تسلماً كثرياً 
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 " : لينكس مان " وردنا هذا السؤال من أحد اإلخوة والذي رمز لنفسه بـ  
 املسلمني فهل جتب استتابته أم اهرة الكفار علىظوهو م،  من نواقض اإلسالم اً ناقض ارتكَب مسلٌمذا أُسر شخٌصإ
 وشكراً ؟ ال 
 

 :د هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعداحلم
حبَّذا لو اخترت اًمسا عربيا وتركَت التلقّب باألعجميَّة، واختر من األمساء والكىن واأللقاب ما فيه               : األخ الكرمي السائل  

 :واإلميان وجعلك مباركًا أينما كنت، وأمَّا جواب مسألتكفألٌ حسٌن وتيمٌُّن، زادك اهللا من العلم 
 :فإن ظاهَر رجلٌ من املسلمني أهل الكفر وتوالَّهم فقد ارتدَّ مثَّ أُسر فله أحوال

أن ُيعلم يف حقِّه وجود شروط التكفري وانتفاء املوانع اليت متنع حلوق اسم الكفر به، فحكمه حكم سـائر          : احلال األوىل 
لصحيح فيهم عدم وجوب االستتابة، بل جيوز قتله دون استتابة لعدم الدليل املوجب الستتابتهم وألمِر الـنيبِّ                 املرتدِّين وا 

 .صلَّى اهللا عليه وسلم بقتل عدد من املرتدِّين يف وقته دون أمٍر باستتابتهم، ولصنيع بعض الصحابة الدالِّ على ذلك
عة كما هو حال اجلواسيس واملقاتلني يف جيوش الردة كالشرطة العراقيـة            أن ُيعامل معاملة الطائفة املمتن    : احلال الثانية 

وحتالف الشمال األفغاين واملباحث السعودية، فُيحكم له بالكُفر ظاهًرا وُيعامل على هذا كما دلَّ عليه الكتاب والسـنة                  
 .وإمجاع الصحابة، وال يشترط يف حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء املوانع

 املمتنعة هي الطائفة اليت هلا شوكةٌ متتنع هبا عن إجراء أحكام اإلسالم، سواء كان فعلها تركًا لواجٍب كالزكاة،                   والطائفة
 تكفري أفراِدها على التعيني واحلكم هلم       واحلكم فيها أو كان كفًرا مستقالًّ كاحلكم بغري ما أنزل اهللا ومناصرة الطواغيت،          

 . بالكفر باطًنا بعد االستفصال أو تبيُّن أحواهلم، ولتفصيل هذا احلكم موضع آخربالكفر ظاهًرا ال باطًنا، وُيحكم هلم
ومعىن احلكم عليه بالكفر ظاهًرا ال باطًنا أنَّنا حنكم عليه بأنَّه كافر بعينه وُنجري عليه مجيع أحكام الكفر من وجـوب                     

ة عليه إذا مات ومنع دفنه يف مقـابر املسـلمني           الرباءة منه وحترمي ابتدائه بالسالم وحرمة إنكاِحه املسلمة وعدم الصال         
وإباحة دمه سواء يف املعركة أو خارجها، ولكنَّنا ال نشهد عليه بالنار كسائر الكفَّار بل نقول له كما قال النيب صلى اهللا                      

ّدةورد ة ع  إلينا عبر بريد المجّل
د ة وق أسئلة تتعلق بمسائل فقهي
ى ئلة عل ذه األس ت ه عرض

بالش يد ليجي داهللا الرش يخ عب
 .عليها 

علمًا أن الترتيب الزمني لإلجابة
ا ب وروده و بحس ا ه عليه
د   ي البري ولها ف :ووص
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، وأمـا   جيزيـك   اهللا أعلم بإسالمك ، فإن يكن كما تقول فإن اهللا           : "عليه وسلم لعمه العبَّاس فيما ذكر ابن إسحاق       
 ". فقد كان عليناظاهرك

ولكنَّ مثل هذا إذا أُِسر ُيعامل معاملة األفراد لزوال املنعِة اليت كانت مانًعا من االستفصال؛ فُيستفصل منـه وُينظـر يف                     
مل وجود الشروط وانتفاء املوانع يف حاله، فإن ثََبَت يف حاله مانع من موانع التكفري كاإلكراه احلقيقيِّ ُحكم بإسـالِمه و                

 .ُجيز قَتلُُه
 تأيت مبعىن طلب التوبة منه وعرضها عليه قبل قتله، وهي غري واجبة على الصحيح، واالستتابة                احلال األوىل فاالستتابة يف   

 تأيت مبعىن النظر يف حاله ويف وجود الشروط املشترطة لترتيل الكفر وانتفاء املوانع املانعة من ذلك وهذا                  احلال الثانية يف  
ستتابة واجٌب يف املقدور عليه وال جيب يف املمتنع، ومن ثبت كفره بعد هذا النوع من االستتابة فإنَّ عرض                   النوع من اال  

التوبة عليه ال يلزم كما يف احلال األوىل، وإن ثبت وجود املوانع يف حقِّه وأُزيلت فأصرَّ كان مرتدا ال تلزم استتابته، وإن                      
 .تاب ورجع كان على إسالمه

:  إنَّ االستتابة ال جتب، فإنَّ هذا ال يعين حترميها، بل االستتابة مستحبَّةٌ مندوٌب إليها يف مجيع األحوال، فإنَّه                  :وحيثُ قلنا 
كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إالَّ إن ترّتب على االستتابة تعطيل جهـاد  " ال أحَد أحبُّ إليه العذر من اهللا    "

ز تعطيل الواجب للمستحبِّ، فاالستتابة موضعها حال السعة يف املقدور عليه، واختلـف             املرتّد املمتنع بالشوكة فال جيو    
 .يف توبة الزنديق فإن قُلنا بعدم قَبوهلا فال معىن لالستتابة وال ُتشرع وجوًبا وال استحباًبا

، ى كافًرا بالعني   ويسمَّ  أنَّ من ارتكب هذا الناقض وكان متقّوًيا بشوكة الكفار ُيحكم بكفره على ظاهره             :واخلالصة
مكّـن اهللا   ُعرفت حاله أو    فإن  وُيعامل معاملة الكافر يف مجيع األحكام من القتال وغريه، دون الشهادة عليه بالنار؛              

 منه أحًدا من املسلمني وجب أن ُينظر هل يثبت يف حقِّه مانع من موانع التكفري أم ال؟ 
فهو مسلٌم جيب بيان احلقِّ له وإزالة املانع فـإن          و التأويل املعترب    كاإلكراه أ فإن ثبت يف حقه مانع من موانع التكفري         

 .، وهذا املوضع هو الَّذي جتب فيه االستتابةتاَب وإالَّ حكم برّدته وقُتل
وإن مل يثبت يف حقِّه مانع من املوانع، فهو كافٌر جيوز قتله دون استتابة، ولكنَّ االستتابة مستحبَّةٌ ألنَّها من متام إقامة                     

 . احلجَّة عليه
فهذا ما يتعلق باملسألة على االختصار ولالستزادة راجع كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز                   

نقد الرسالة الليمانية، ونقد كتاب القول القاطع، وراجع أيًضا كتاب الثالثينية يف التحذير من الغلو يف                : يف موضعني منه  
يف أن قاعدة األصل يف جيوش الطواغيـت وأنصـارهم          : تنبيه: (املقدسي يف الفصل الثالث عند قوله     التكفري أليب حممد    

، ولعل اهللا ُييسِّر كتابة رسالٍة أبسطَ من هذا ُتستوىف فيها األدلَّة وُتبـيَّن فيهـا املسـألة، واهللا ويلُّ                )الكفر ال غُبار عليها   
 .التوفيق

 
 
 

 : األخ محمود إبراهيم يسأل ويقول 
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ات                      أمر  على   أقدم أنل يجوز لي    ه د وضع بعض الترتيب راق بع ل اللحاق بالمجاهدين في الع ا مث ا   التي  م  رتبته
ع   دون تنسيق م وةبنفسي وب راق وال اإلخ ي الع ذه الطريقإنعرف أ ف ت ه نجح ة آان ا أم ت ل م ذا آ ن ه   ال ولك

نه ليس من الصعب   أ فأظنالمجاهدين   إلى يسهل اهللا لي سبيال      أن العراق ال بد     إلى أصل أن وبعد   ..بوسعي عمله 
 . يحفظكم بحفظهأن اهللا وأسأل شاء اهللا  إن العراق إلى وصلت إن إليهمالوصول 

 

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
وإنَّ منكم لََمن لُيبطِّـئنَّ  * فانفروا ثُباٍت أو انفروا مجيًعا يا أيُّها الَّذين آمنوا خذوا حذركم    ﴿:  فقد قال اهللا عزَّ وجلَّ    

، ويف هذه اآليات الوصية بأخذ احلذر من العدو         فإن أصابتكم ُمصيبةٌ قال قد أنعم اهللا عليَّ إذ مل أكُن معكم شهيًدا﴾            
 .والنفري إىل قتاله، وذمِّ من ُيبطِّئ الناس عن ذلك وخيذِّهلم عنه وهم أهل النِّفاق

لنفري إىل اجلهاد يف العراق اليوم واجٌب متعيٌِّن على كل مسلم، ال ُيستثىن منه أحد إالَّ من كان يف ثغٍر من ثغور اجلهاد                       وا
ليَس على الضُّعفاء وال على املرضى وال على الَّذين ال جيدون مـا             ﴿: املتعيِّن، أو عاجٌز عن القتال معذوٌر؛ قال تعاىل       

وال على الَّذين إذا مـا أتـوك        * رسوله ما على احملسنني من سبيل واهللا غفوٌر رحيم          ُينفقون حرٌج إذا نصحوا هللا و     
إنَّما السبيل على   * لتحملهم قُلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولَّوا وأعيُنُهم تفيض من الدمع حزًنا أالَّ جيدوا ما ُينفقون                  

 .﴾ على قلوهبم فهم ال يعلمونالَّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا
ويف هذه اآليات العذُر للضعفاء واملرضى والَّذين ال جيدون ما ُينفقون وال ما ُيحملون عليه من مال املسلمني، وكان هذا        

ًبـا  يف غزاة تبوك واستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها سفًرا بعيًدا وعدوا، فلم يكن أحٌد يستطيع النفري إالَّ راك                    
فُعذر يف هذه الغزاة خبصوصها من ال جيد املركب، ومل يكن ذلك عذًرا ألحٍد يف اخلندق وال يف أُُحٍد لقرب املسـافة،                      

 .اليت جيُب هبا النفري باختالف األزمان واألحوال اختالف القدرة فدلَّ على
يكون رمسيا فيحتاج إىل الوثائق الثبوتيـة  ويف هذا الزمان حيتاج اجملاهد إىل طريٍق للوصول إىل أرض املعركة والطريق قد          

األصلية أو املزوَّرة حبسب حاله، وقد يكون طريق هتريٍب فيحتاج إىل معرفة الطريق وما حيتاج إليه، كمـا حيتـاج يف                     
 .الغالب إىل ُمستقبٍل يستقبله ويوصله إىل اجملاهدين ويعّرفهم به

يكن شرطًا يف وجوب النفري إىل اجلهاد، كما لو مل حيتج إىل الوثائق             فكلُّ ما استطاع اجملاهد الوصول بدونه من هذا مل          
الرمسية، أو مل حيتج إىل املنسِّق لقدرته على الوصول إىل اجملاهدين ومعرفتهم له لو وصل إليهم، وإن كان ال حيتـاج إىل                      

ار ولو مل يتصل بأحد مل حيتج إىل        االتصال جبماعة من اجملاهدين أهل الشوكة وميلك القدرة على إعداد العدة وقتال الكفَّ            
 .املنسِّق وال إىل الطريق املوصلة إىل اجملاهدين

والغالب أنَّ اجملاهدين ال يستطيعون استقبال من مل يأِت بتنسيٍق ومعرفٍة ممن ُيوثق به، لكثرة العمالء املدسوسـني مـن                    
ن أراد النفري إىل اجلهاد أن يسعى يف البحث عن          بعض دول اجلوار، ومن الدول اليت يكثر نفري اجملاهدين منها، فاألوىل مب           

الطريق املعروفة اليت توصله إىل اجملاهدين، أو يعلم قبل ذهابه عمن يستقبل من يأيت إليه من اجملاهـدين دون اشـتراط                     
يتحـرَّج  التنسيق ليكون على بصريٍة من أمره قبل خروجه ولئال يقع لقمةً سائغةً ألعداء اهللا أو يصل إىل جبهة اجلهاد و                   

 .اجملاهدون من استقباله لعدم معرفته ومن ردِّه خوفًا عليه فيكون عبئًا عليهم فوق ما حيملون من األعباء
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وال ُيفهم من هذا التقاعس أو التخاذل عن النفري إىل اجلهاد بل الواجب هو السعي املّتصل يف حتصـيل أسـبابه وأن ال                       
صله إىل أرض املعركة ويبذل قُصارى جهده وال يكون كحال من طبـع اهللا              يقعد وال يقّر حتَّى حيصِّل األسباب اليت تو       

 .على قلوهبم ممن يستأذنون وهم أغنياء
وال علـى   ﴿: وليعلم أنَّ العذر الواحد قد يعتذر به رجالن أحدمها صادٌق مصدٌَّق معذوٌر مأجوٌر كالذين قال اهللا فيهم                

لكم عليه تولَّوا وأعيُنُهم تفيُض من الـدمع حزًنـا أالَّ جيـدوا مـا       الَّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلَت ال أجد ما أمح         
إنَّما السَّبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيـاء        ﴿: ، واآلخر كاذٌب ُمكذٌَّب خمذولٌ كالَّذين قال اهللا فيهم        ُينفقون﴾

رجعتم إلـيهم قـل ال      يعتذرون إليكم إذا    * رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا على قلوهبم فهم ال يعلمون             
تعتذروا قد نبَّأنا اهللا من أخباركم وسريى اُهللا عَملَكم ورسولُُه مثَّ ُتردُّون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنـتم                   

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لُتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنَّهم رجٌس ومأواهم جهنَّم جزاًء مبا                * تعملون  
 .حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإنَّ اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني﴾* ون كانوا يكسب

ليَس على الضُّعفاء وال على املرضى وال على الَّذين ال جيدون مـا ُينفقـون                 ﴿ :والفرق بينهما ما قال اهللا عز وجل      
ومن نصح هللا ورسوله ال ُيمكن أن يعتذر         حرٌج إذا نصحوا هللا ورسوله ما على احملسنني من سبيل واهللا غفوٌر رحيم﴾            

مبا ليس بعذٍر بل إنَّ الناصح الصادق إذا مل جيد ما يوصله إىل اجلهاد حزنَ وأمل لذلك وواصل السعي لُيجاهد يف سـبيل                       
 .اهللا

 لرسول  وتأمَّل حال من مل جيدوا ما ُينفقون يف اجلهاز للجهاد فلم يقعدوا فرحني بعذرهم ويتأخروا ليكونوا فيمن يعتذر                 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رجع إليهم كما فعل املعذِّرون من األعراب، بل جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قبـل                       
اخلروج حرًصا على إدراك الغزوة ليحملهم فلمَّا اعتذر تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزًنا على عجزهم عن اإلنفـاق   

 .﴾حزًنا أالَّ جيدوا ما ُينفقون﴿
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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 اقتراحاتك العسكرية وصلت وهي حمل اهتمامنا ، ونشكرك على تنبيهك ، والكرامـة الـيت                :األخ فجر قادم     
سلولية مما نستبشر به ، ونـذكرك أخـي         ذكرت أهنا حصلت ألحد األخوة اجملاهدين الذين قتلوا على أيدي القوات ال           

الكرمي ونذكر أنفسنا بأن أعظم الكرامة لزوم االستقامة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ولعل سـالمك يصـل إىل                     
 .الشيخ أيب بكر ناجي بإذن اهللا 

احلصول على مـا  عتذر عن عدم استطاعتنا إرسال ما طلبت من أعداد اجمللة ، ولكن بإمكانك           ن :األخ خالد أبو سيف     
 الذي قام مشكوراً جبمع مجيع أعداد اجمللة واملعسكر يف إصـداراته املتميـزة ، أو                )القاعدون(ىل موقع   إتريد بالدخول   

 " . البالتوك " خوة يف املنتديات أو عرب بطلب ذلك من اإل
كرك على ما أبـديت ومـا        مالحظاتك واقتراحاتك ونصائحك األمنية قيد الدراسة ، ونش        :األخ أبو الرباء اخلالدي     

نقلت من مشاعر جتاه إخوانك اجملاهدين ، وأما عملية تفجري مبىن الطوارئ بالوشم فلمعرفة احلكم الشرعي ملثل هـذه                   
ننـا يف   والـذي أصـدره إخوا    " هداية الساري يف حكم استهداف الطواري       " العمليات بإمكانك الرجوع إىل كتاب      

ئت إىل ما كتبه أهل العلم يف هذه املسائل ومن ذلك كالم الشيخ عبد القادر بن                ، وارجع أيًضا إن ش    " كتائب احلرمني "
عبد العزيز يف كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف، عند نقده للرسالة الليمانية ولكتاب القول القاطع ، أما موقفنا من                    

ه اهللا يف بيانه الصويت الذي أصدره آنذاك         فقد أوضحه القائد أبو هاجر رمح      اإلستراتيجيةهذه العملية وأمثاهلا من الناحية      
 .اوله نسأل اهللا اإلعانة والتوفيقأما طلبك الرد على مجيع رسائل األخوة وعدم جتاهل أٍي منها فهذا ما حن

 احلمد اهللا على ما بشرتنا به من انتشار إصداراتنا بني إخواننا اجملاهدين يف              :األخ أبو إسالم املقدسي من بيت املقدس        
ني ، وجزاك اهللا خرياً على بشراك بالتوجه الكبري لديهم إىل تبين املنهج السلفي اجلهادي ، وهذا بإذن اهللا بدايـة                     فلسط

النصر وتطهري أوىل القبلتني من دنس اليهود ، وبالنسبة لسلسلة العالقات الدولية يف اإلسالم فقد توقفت بأسر الشـيخ                   
 . نا األسرى وقد أحلنا اقتراحك إىل اللجنة الشرعية لدراسته فارس الزهراين فرج اهللا عنه وعن مجيع إخوان

 . وإن كنا نطمع أن تكون مفصلة حىت نستطيع االستفادة منها بشكل أكرب  نشكرك على اقتراحاتك،:األخ مسيح توفيق
 .  نلقاه نقدر إحتافك لنا بأخبار إخواننا ونسأل اهللا لنا ولك وهلم الثبات على هذا الطريق حىت:األخ املقدسي 

 جزاك اهللا خرياً على خدمتك اليت قدمتها للمجاهدين ، ونسأله سـبحانه أن حيقـق لـك            :األخ أبو جماهد القحطاين     
فَِإذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللّـِه       أمنيتك باللحاق هبم عاجالً غري آجل ، ونذكرك أخي الكرمي بقول اهللا سبحانه وتعاىل               

  . َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم وقوله سبحانه   ُمَتَوكِِّلَنيِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ الْ
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ـ :األخ إسحاق جماهد من بالد الشام    ن رسـائلك  أ حنمد اهللا على عودة التواصل معكم ومع مجيع إخواننا، ونفيدك ب
العسـكري فقـد أحلنـاه إىل اللجنـة         السابقة مل تصل، ونشكرك على التماس العذر إلخوانك، وأما بالنسبة لطلبك            

 .وأما خبصوص املقاالت فأرسل ما لديك وسننشر منها ما هو صاحل للنشر بإذن اهللا العسكرية اليت تصدر معسكر البتار،
 وليس يف استطاعتنا تلبية مطلبك يف هـذه الفتـرة         ،  احلمد هللا الذي هداك إىل صراطه املستقيم        : األخ حممود إبراهيم    

جهته إىل الشيخ عبد اهللا الرشيد حول الذهاب إىل العراق ستجد اجلواب عليـه بـإذن اهللا يف زاويـة     وسؤالك الذي و  
  " . فاسألوا أهل الذكر"

 زادك اهللا غريةً على دينه ، ووفقك لنحر عباد الصليب واليهود األجناس على أرض               :األخ أبو حمجن الكناين من مصر       
آمنون ، حتت رعاية فرعوهنا كما ذكرت ، واقتراحك على الشيخ أيب بكـر              الكنانة اليت جيتمعون فيها وهم مطمئنون       

 . ناجي وضع تصور حول قيام احلركة اجلهادية يف مصر حبكم خربته بواقع احلال هناك سيصل إليه بإذن اهللا تعاىل 
م العمل اإلعالمـي    هاد وتقسي خوة احلريصني على خدمة اجل    قد ال نستطيع االتصال املباشر مع اإل       :األخ األسد النائم    

عرب املنتديات عن طرق نشر اإلصدارات اجلهادية وإيصـاهلا إىل          السؤال  ولكن بإمكانك سؤال من تثق به أو        عليهم ،   
نية بعد التوكل على ممع األخذ باألسباب األ  ق وجهاداً ملن حارب اهللا ورسوله ،        أكرب شرحية من الناس صدعاً بكلمة احل      

 . على صفحات األعداد القادمة من اجمللة بإذن اهللا بعض الوسائل اليت ُتفيدك يف هذا البابولعلك ُتشاهد اهللا عز وجل ، 
 ما يصيب اجملاهدين من االبتالءات إمنا هو متحيص ومتييز من سنن اهللا اليت ال تتبدل ، ومن لوازم هذا                    :األخ أبو أسامة    

ك لناله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعليك أخي           ، ولو كان أحٌد ينال النصر بدون ذل       وخاصَّة يف البدايات  الطريق  
احلبيب بااللتجاء إىل اهللا والصدق يف الدعاء ، والبدء يف جهاد األعداء وقتلهم حيثما ثقفتـهم إىل أن ييسـر اهللا لـك                       

 . االلتحاق بسرايا اجملاهدين يف جزيرة العرب 
لصوتية ونفعها الكبري ، وحنن نسعى جاهدين إىل إيصـال           ال شك يف تأثري اإلصدارات ا      :األخ أبو عبد الرمحن البتار      

  ، وكالمك يزيدنا اهتماماً هبذا اجلانب ، أما استفسارك فلعلك جتد اإلجابة            كلمة احلق عربها ما استطعنا إىل ذلك سبيالً       
 . على شبكة اإلنترنت أو يف املكتبات العامة ، وبارك اهللا فيك عنه يف مظانه

السبب فيما ذكرت معروف لدينا نسأل اهللا أن ميكننا من جتاوزه ، ومل يقع شيء مما تظن                 : األخ أبو حفص اجلزائري     
فسوف جنتهد يف ذلك إن شاء اهللا ، ونعمل على البحث عن املواد الـيت          أما خبصوص اإلصدارات الصوتية   ،  واحلمد هللا   

الشيخ فارس فلعلك تراه على شـبكة       أشرت إليها ونشرها على الشبكة ، وأما وصف اجلنة من نونية ابن القيم بصوت               
 . اإلنترنت قريًبا بإذن اهللا

 استمر يف إعداد نفسك وحاول االستفادة من معسكر البتار على قدر مـا تسـتطيع                :األخ أبو عبد الرمحن املقدسي      
السـتخدام  وبالنسبة الستخدام السالح فبإمكانك التدرب عليه تدريباً صامتاً يف بيتك حىت يتسىن لك املكان املناسب                

الذخرية احلية ، وطريق العراق يسري على من يسره اهللا عليه فجدَّ يف البحث واختذ احتياطاتك األمنية واستعن باهللا على                    
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ذلك ، وإن مل جتد طريقاً فاتبع وصية الشيخ أسامة حفظه اهللا يف قتل األمريكان فوق كل أرض وحتت كل مساء ، فـإنَّ       
 .  ليهود واحدة وإن تعدَّدت املياديناحلرب اليوم ضدَّ الصليبيني وا

اقتراحك أُحيل إىل اللجنة الشرعية وستدرس اللجنة السبيل األنسب لطرح موضوع           : األخ حازم البصري من العراق      
 . وتوضيح املنهج الشرعي فيه" سبيل إقامة اخلالفة"

ة بارك اهللا فيك وجزاك اهللا خـرياً         وصلتنا رسالتك القيم   " :قاعد بن جالس آل قاعد      " األخ الذي رمز لنفسه باسم      
على اهتمامك بإخوانك اجملاهدين ، وعلى حرصك على نسخ جملة صوت اجلهاد ومعسكر البتار وتوزيعهما ، نصائحك       
ومالحظاتك واقتراحاتك وما استعرضته من مشاكل وحلول مفيد للغاية ، وسنهتم بدراستها واالستفادة منها مع العلم                

 .  به حالياً ، جعل اهللا ذلك يف موازين حسناتك أن الكثري منها معمولٌ
وفَّقك اهللا وشكر جهودك يف نصرة اجلهاد واجملاهدين ووفقك خلدمة دينه ، نشكرك على الفوائد القّيمة                :  األخ مشاور 

 . اليت استفدناها من رسالتك
 شعورك وحزنك على مـا يصـيب         أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وجزاك اهللا خرياً على          :األخ أبو حنظلة البغدادي     

اجملاهدين ، ولكن لتعلم أن ابتالء اجملاهدين بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات هو كمـا                   
ذكرنا من لوازم هذا الطريق ، أما سؤالك عن كيفية خدمة اجملاهدين فلعلك جتد يف كتاب الشيخ عيسى بـن سـعد                      

جواباً شافياً عليه ، اهتم بإعـداد نفسـك إىل أن ييسـر اهللا حلاقـك               " دمة اجملاهدين  وسيلة خل  ٣٩"العوشن رمحه اهللا    
باجملاهدين ، وإن مل يتيسر لك ذلك فدونك الصليبيني الذين يسرحون يف طول أرض اجلزيرة وعرضها ، أعد خطتـك                    

، أما مقاالتك الـيت     " بأخرجوا املشركني من جزيرة العر    "واستعن بربك ونفذ وصية نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم           
 . تنوي إرساهلا فعلى الرحب والسعة وسننشر منها بإذن اهللا ما هو صاحل للنشر

 رسالتك وصلت ولكن الرابط الذي أرفقته ال يعمل ، فلعلك تتأكد من الرابط ، وتراسـلنا مـرةً                   :األخ ابن الغافقي    
 . أخرى بارك اهللا فيك 

على ما خطه يراعك ، وجعله يف موازين حسناتك ، وحنثك على االجتـهاد يف               أثابك اهللا   : األخ أبو املهاجر الشرقي     
 . نشره على شبكة اإلنترنت 

جعـل اهللا ذلـك يف      ،  "رائم األمريكية يف القرن العشرين    اجل"نشكرك على الرابط الذي أرسلت       :األخ عبد اهللا جماهد   
 .موازين حسناتك

الوسائل املتوفرة لديك هو الذي حيدد نوع اهلدية اليت جيـب            ترصدك على هدفك واستفادتك من       :األخ أسامة سامي    
 .سم باهللا واحنر .. أن تقدمها للعلوج ، استعن باهللا واستخر يف شأنك كله مث 

توضيح لفائـدة    ( تفصيل خمتصرة جداً وحتتاج إىل   " تغيري األرقام   "  امللحوظة اليت ذكرت عن      ] :مل يسم نفسه    [ األخ  
 . ااالستفادة منها ، فلعلك توافينا هبا يف رسالة أخرى جزاك اهللا خًري حىت نتمكن من )التغيري
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 جزاِك اهللا خرياً على كلماتك واقتراحاتك القيمة ، وثبتك علـى            :من قطر   " أم أسامة املكي    " األخت أمل الشمري    
 نبخل مبا يتوفر     فإننا لن  - حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم      -صراطه املستقيم ، وخبصوص وصايا من ذكرت من الشهداء          

لدينا منها على إخواننا بإذن اهللا ، وأكثر من ذكرت أمساءهم هلم وصايا خطوها بدمائهم لتصل إىل أمتـهم ، جتدينـها                      
مبثوثةً يف كتاباهتم اليت ُنشرت مستقلة أو على صفحات هذه اجمللة ومعسكر البتار يف أعدادمها السابقة كـأيب هـاجر                    

 .عجب الدوسري وغريهم رمحهم اهللا وفيصل الدخيل وعيسى العوشن وم
ذَِلَك َولَْو   : حياك اهللا وبياك ، ومرحباً بك وجبميع إخواننا يف كل مكان ، ونذكرك بقول اهللا تعاىل                 : األخ اجلهادي   

خ عبد اهللا الرشيد وستجد     ، وبالنسبة لسؤالك فقد أحيل على الشي        َيَشاء اللَُّه لَانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضكُم ِبَبْعضٍ       
اللهم كما أهلكت عـاداً     [ ، ونسأل اهللا أن يستجيب دعوتك       " فاسألوا أهل الذكر    " اإلجابة عليه بإذن اهللا يف زاوية       

 ] . ومثود ، فأهلك األمريكان واليهود 
و منـك إرسـال     وصلت بارك اهللا فيك ، ونرج     ... " اكتبوا عن   "  رسالتك اليت تقول فيها      ] :مل يسم نفسه    [ األخ  

 .حيث مل نستطع متابعة املستجدَّات، تفاصيل املوضوع إن كانت لديك 
نسأل اهللا أن يسددكم ، وينصر بكم دينه ، ويذل بكم أعداءه ، وميدكم مبدد من عنده ، وال شك أخي                     : األخ الباشق   

فإننا نوصـيكم بتقـوى اهللا      احلبيب أن لضرب العدو يف مفاصل اقتصاده من األثر ما ال خيفى ، وإن كان من نصيحة                  
والسمع والطاعة ألمريكم ، وااللتجاء إىل اهللا والتوكل عليه يف كل شؤونكم ، مث نوصيكم بأخذ مجيع أسباب احليطـة                    
دون أن تكون عائقاً لكم عن العمل ، واحرصوا على الترصد الدقيق مع احلذر ، والتخطيط املدروس للعملية مع العلم                    

حلة يف كل عملية ، واعتنوا باجلانب االستراتيجي يف التخطيط وأن يكون لديكم تصـور               أن االنسحاب هو أخطر مر    
واستعينوا علـى مـا     " ال تشاور أحداً يف قتل األمريكان       " مستقبلي واقعي لعملكم ، وال تنسوا وصية شيخ اجملاهدين          

ت ، واحذروا التساهل يف دمـاء       عزمتم عليه بالكتمان ، وعدم إفشاء تفاصيل عملكم ألحد وخاصةً يف رسائل اإلنترن            
األمـن  " املسلمني ، واستغلوا أوقاتكم بالطاعات وطلب العلم الشرعي وخاصةً التوحيد ، وحبذا لو راجعـتم دوريت                 

 .  أليب هاجر رمحه اهللا مما نشر على صفحات معسكر البتار " حرب املدن " لسيف العدل ، و " واالستخبارات 
 :هللا األزدي من اإلمارات ، سفاح بين متيم ، السائل عن عملية املدرسـة الروسـية           اإلخوة لينكس مان ، أبو عبدا     

على صفحات  " فاسألوا أهل الذكر    " رسائلكم وصلت وستجدون اإلجابة على استفتاءاتكم الشرعية بإذن اهللا يف زاوية            
 . هذه اجمللة 

، وأن خيصوا إخواهنم اجملاهدين يف كل مكان سالح الدعاء .. وختاماً نذكر إخواننا بأن ال يغفلوا عن أعظم سالح 
 .  ويدعوا هلم بالثبات والنصر والتمكني 



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ٥٨ 
١٤٢٥

٥٨

 
 
 
 
 

 من إصداراتـنا

 

بدأ املؤلف كتابه بكشف زيف احلضارة األمريكية املزعومة ممثالً على ذلك مبـا
ـ اقترفته من جرائم يف حق الشعوب اليت احتلت أراضيها وهنبت خرياهتا وأقا            تم

بعد ذلـك شـرع ، هلا املذابح واإلبادات اجلماعية منذ قيامها وحىت وقتنا هذا        
ريكا ، وأهنا ستنهار بإذن اهللا وستسقط سـقوطاًاملؤلف يف بيان أسباب خراب أم     

 : مدوياً ألسباٍب رئيسٍة ثالثة 
وأوضح خالل،  احلرب الغري متوازية اليت شنها تنظيم القاعدة وال يزال          : األول  

 سبتمرب١١ذلك العمليات اليت نفذها اجملاهدون ضد األمريكان ، وأمهها غزوة           
دخول: الثاين  .. ر أمريكا ومستقبلها    جها على حاض  واليت فصل يف آثارها ونتائ    

أمريكا املكشوف يف العامل اإلسالمي وختليها عن احلرب بالوكالة وخصوصـاً يف
حربيها األخريتني يف أفغانستان والعراق وما تتعرض له يف هاتني اجلبـهتني مـن

بإذن اهللا إىل خروجهـا والذي سيؤدي استرتاف ملواردها االقتصادية والعسكرية     
حنراف األخالقي كانتشارالتفكك الداخلي واال  : الثالث  .. خاسرةً ذليلة   منهما  

 .وتفكك األسرة والتفرقة العنصرية قتل واالغتصاب والسرقة واملخدرات ال

رسالة كتبها الشيخ يوسف العيريي تقبله اهللا يف الشهداء يف الرد علـى بيـان
" .رؤية شرعية  املعاصرة اجلبهة الداخلية أمام التحديات" التخذيل املوسوم بـ 

وقد صدر هذا البيان قبيل اهلجمة الصليبية األخرية على العراق ، يف وقٍت اشتد
آل سلول يف مالحقة اجملاهدين إرضاًء للصليب ، موقعاً من قبل ثالثنيسعار  فيه  

، ضمنوه ما يـراد منـه" الراسخني يف العلم    " شخصاً ممن وصفوا أنفسهم بـ      
:بني الشيخ يف رسالته أمرين مهمني وقد جلهادية للعدو الصائل املقاومة اإضعاف 

 .إخفاق املوقعني على البيان يف القدرة على ترتيل النصوص على الواقع : األول 
حيث اشترطوا يف جهاد األمة اليوم أن يتم النظر فيه من قبل الراسخني يف العلم

 .   ال يشترط له شرط خمالفني يف ذلك إمجاع العلماء على أن جهاد الدفع 
  .أهل العلمالكذب والتحريف يف النقل عن : الثاين 

حرفوا فيه" السالم   للعز بن عبد  "  البيان كالماً نسبوه     املوقعون على حيث أورد   
ليه ونقصوا منـهإكالمه رمحه اهللا ، وكذبوا عليه ، وقولوه ما مل يقل ، وأضافوا              

. رمحه اهللا مما مل يعرف إال عن الرافضة حىت يوافق رأيهم ، وهذا كما قال الشيخ 
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  أين غريتكم ؟ .. يا أهل الزلفي 
  رائد البهالل: بقلم 

  

  
 

  هذا مومسكم 
  يا أهل اجلهاد

  

  عامر العامر : بقلم الشيخ 
  

  
  

عبد اللطيف بن محد 
  ضريياخل

  سعد بن خليف العنزي: بقلم 
  

  
  

  هذي اجلزيرة للجهاد بيارق
  

  أبو عبد الرحمن الجزائري
  

  
  

   الذرية
  عبد اهللا الرشيد: بقلم الشيخ 

  

  
  

دأ اجلهاد املبارك يف جزيرة العرب قد       فهذا رمضان الثاين منذ ب
أهل هالله وااهـدون وهللا احلمـد صـامدون صـابرون           
مستمسكون مبا عاهدوا عليه اهللا إما النصـر ، وإما الشهادة          

    بحى نن قَضم مهلُوا       ـَفَِمنـدا بمو ِظرنتن يم مهِمنو ه
   . تبِديلًا

وم الالئمـني ، وال ختـاذل       ما ضرهم قعود القاعدين ، وال ل      
كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ      املتخاذلني ، وال كل من      

الْقَاِعِدين عواْ مداقْع .   
وما ضرهم تسلط عدوهـم ، وما أرهبتهم عدته وعتـاده ،           
وما مجع من جنود وعساكر ، وما أوهنهم إعالمه وال علماؤه 

  ِواْ ِبنواْ        فَانقَلَبعباتوٌء وس مهسسمي ٍل لَّمفَضاللِّه و نٍة ممع
   . ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم

وما ضرهم أن سقط منهم قتلى ، أو أُخذ منهم أسرى فهـم             
ِإنَّ اللّه اشترى ِمن     قد باعوا نفوسهم هللا يفعل ا ما يشاء         

 أَنفُس ِمِننيؤةَ    الْماجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مقَـاِتلُونَ ِفـي     هي
 ، نسأل اهللا الثبات على مـا         سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ   

 .يرضيه حىت نلقاه وأن خيتم لنا بالشهادة يف سبيله
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، أفضل من صلى وصام وتلى القرآن وقام، وجاهد يف 
سبيل اهللا أعداء اهللا حىت علت راية اإلسالم، وعلى آله وصحابته أهل الصيام والعبادة، وطالَّب اجلنة والشهادة، ومن 

  :ما بعدتبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أ
فإنَّ اهللا عز وجل خيلق ما يشاء وخيتار، وقد اختار شهر رمضان من بني شهور العام فخصه بصيام اره والتأكيد على 
قيام ليله، ويف ليلة القدر منه أنزل القرآن، وفيه فتح أعظم الفتوح على نبيه الكرمي يف غزوة بدر، فهو شهر الصالة 

قتال الكفَّار، وهو شهر املغفرة والرمحة والربكة والتوبة على التائبني، فجمع اهللا فيه والصيام والقيام وقراءة القرآن و
رغم أنف : "أبواب الفضائل كلها ووجوه اخلري بأنواعها، وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما روى الترمذي

  . والفضل الكبري، فكيف يفوت املؤمن هذا الثواب العظيم"من أدركه رمضان فلم يغفر له
وإذا كان املرء قد فرط يف السالف من عمره وقصر يف حق ربه، فإنَّ رمضان لفرصة يتوب فيها من الذنوب ويتزود من 

  .الطاعات ويبدل العمل السيء بالعمل الصاحل قبل أن يفوت الفوت ويدركه املوت
محى الدين وذروة السنام، فليس من قربٍة أقرب إىل اهللا يف هذا وإنَّ من أعظم الطاعات يف اإلسالم، اجلهاد يف سبيل اهللا 

الشهر الكرمي من اجلهاد يف سبيل اهللا، ورمضان شهر اجلهاد والفتوحات حتى إنَّ أكثر فتوحات املسلمني كانت يف هذا 
  .الشهر املبارك

، وهو مصر على كبرية من والعجب كل العجب ممن يتوب إىل اهللا من كثري من الذنوب واملعاصي يف شهر رمضان
إالَّ تنفروا يعذِّبكم عذابا أليما ويستبدل ﴿: أعظم الكبائر، أال وهي القعود عن اجلهاد املتعين، وترك النفري يف سبيل اهللا

فكيف يصرب من ال يطيق العذاب العظيم على هذا الوعيد ، ﴾قوما غريكم وال تضروه شيئًا واهللا على كلِّ شيء قدير
  رب العبيد؟من 

فانفروا أيها املسلمون إىل اجلهاد يف سبيل اهللا فقد فتحت اجلنة أبواا، وتزينت احلور خلطَّاا، وهذا وعيد اهللا ال يترك 
من له قلب يهدأ باله أو يقر قراره حىت ينفر كما أمره اهللا ليقاتل أعداء اهللا، من مل يتحرك امتثاالً ألمر اهللا، وال غريةً 

اض املسلمات املنتهكة يف أيب غريب وغريه من سجون أئمة الكفر، وال محيةً وال حياًء من القعود، فما الذي حيركه ألعر
  .بعد هذا؟ وهل قلبه إال كاحلجارة أو أشد قسوة نسأل اهللا السالمة والعافية

وا أنفسهم وأهراقوا دماءهم يف سبيل اهللا عز وال أقلَّ من أن تبذلوا الدعاء إلخوانكم ااهدين الذين بذل.. املسلمونأيها 
  .وجل ودفاعا عن احلرمات املستباحة، وثأرا لكرامة األمة اليت نال منها عباد الصليب واليهود
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وال تنسوا إخوانكم يف الفلوجة من الدعاء فقد أقبل عليهم الصليب بقضه وقضيضه، وحده وحديده، مجع هلم احلشود 
زاب ونادى هلم إخوانه يف الكفر وعمالءه من كل مكان، يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا وحزب عليهم األح

متم نوره، وناصر جنده ومظهر أوليائه، فادعوا للمجاهدين يف الفلوجة ويف العراق ويف أفغانستان والشيشان ويف جزيرة 
ة اليت يعيث فيها شرار اخللق فسادا منذ أكثر من العرب مينها وحجازها وجندها وشرقها ومشاهلا، ويف فلسطني اجلرحي

مخسني عاما وال ناصر، ويف مصر اليت حترك فيها إخوانكم األبطال فضربوا فندقًا جيتمع فيه اليهود وقتلوا منهم العشرات 
 يف اجلزائر الذين قربانا إىل اهللا بني يدي رمضان نسأل اهللا أن ال حيرمهم ثواب هذا العمل العظيم، وال تنسوا إخوانكم

يقاتلون يف سبيل اهللا أكثر من عشر سنني وأصام ما أصام من خذالن القريب وعداوة البعيد وتكالب األعداء وأنواع 
الشدة واالبتالء فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا، حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم ونسأل اهللا 

ر ااهدين يف كل مكان، وأن يسدد رميهم ورأيهم ويهديهم إىل ما حيب ويرضى يف كل أن ينصرهم وينصر سائ
  .أمورهم

ويا أيها ااهدون يف كل مكان، هذا شهر اجلهاد أقبل خبريه وثوابه املضاعف فتقربوا إىل اهللا بدماء العلوج، وال تتوانوا 
 الشهر كما كان شهر بدٍر وفتِح مكةَ وشقحب وغريها يف سفكها لتمسحوا ا الذل والعار عن أمتكم، واجعلوا هذا

  .من فتوح اإلسالم
نسأل اهللا أن جيعل شهر رمضان هذا شهر عز ونصر ومتكني، وأن يرفع فيه راية الدين، ويعز اإلسالم واملسلمني، ويذل                    

 وصلى اهللا وسلم علـى عبـده        الشرك واملشركني، وأن يرفع راية التوحيد ويقيم علم اجلهاد ويقمع أهل الزيغ والعناد،            
  .ورسوله وصفيه وخليله وخريته من خلقه، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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א א אא א

أولياء الشيطان إنَّ كيد الَّذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والَّذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا  ﴿
  ﴾ الشيطان كان ضعيفًا

  

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على إمام ااهدين وقائد الغر 
  :احملجلني، وعلى آله وصحابته والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

لثالثاء الثامن والعشرين من شهر شعبان هلذا العام، دامهت قوات الطوارئ مرتالً ألحد ااهدين وهو ففي منتصف ليلة ا
ااهد عصام بن مقبل العتييب يف حي النهضة شرق الرياض، وكان يف ضيافته جمموعة من ااهدين منهم الشيخ عبد 

وكانوا قد رصدوا املرتل قبل وصول ااهدين إليه ليحىي، بد احلميد بن عبد العزيز اايد بن حممد املنيع، وااهد ع
بسبب االشتباه يف األخ عصام العتييب وهو أحد ااهدين املعروفني، وبدأوا يف التحضري للمدامهة حىت أكملوا 

، فسهماستعدادهم يف الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ونادوا مبكربات الصوت داعني ااهدين إىل تسليم أن
فسارع ااهد عصام العتييب رمحه اهللا بإخراج النساء واألطفال الذين كانوا يف القسم الداخلي من البيت لتأمينهم 
وخاطر ااهدون بأنفسهم بالتأخر عن املواجهة حىت تأكدوا من خروج النساء واألطفال وابتعادهم عن ميدان املعركة، 

 من نوافذ البيت والسطح أوالً مث نزلوا إليهم وقاتلوهم أشد القتال مستخدمني مثَّ اشتبك ااهدون مع قوات الطوارئ
األسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، حتى فر جنود الطوق األول ال يلوون على شيء تاركني سيارام وآليام بعد أن 

، واستمرت الرماية الكثيفة من القناصة املنتشرين أعطبت نريان ااهدين مخسا من سيارام اليت تترسوا ا وهم ينظرون
على أسطح املنازل ااورة، واستطاع ااهدون حبمد اهللا كسر أطواق احلصار اليت حشدها الطواغيت يف وقت طويل 

  .بعد أن استمرت املعركة أكثر من ساعتني
عبد ايد املنيع وااهد عبد احلميد اليحىي وااهد الشيخ واستشهاد  من املوقع وانتهت املعركة باحنياز ااهدين بنجاٍح

عصام العتييب رمحهم اهللا وتقبلهم يف الشهداء، يف حني متكَّن بقية ااهدين من إكمال انسحام بنجاح حتى خرجوا 
  .من منطقة احلصار ووصلوا إىل مكان آمن وهللا احلمد واملنة

 الطاغوت حاولت وسائل اإلعالم التكتم على عددهم، وكان بني املصابني كما أصيب يف املواجهة عدد كبري من جند
 املقدم مضيف الطلحي قائد قوة الطوارئ بالرياض ، -حسبما نشر موقع الوفاق ذو الصلة الوثيقة باملباحث العامة-

א
 صوت ااهدين يف جزيرة العرب

  معركة حي النهضة  :املوضوع
 هـ٩/١٤٢٥ / ٢: التأريخ 
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وقذف اهللا يف قلوم الرعب، والَّذي ألزمه أسياده باحلضور للمعركة لتثبيت جنود الطوارئ بعد أن أصام الذعر واهللع 
  .فأصيب بعد أن فر عنه جنوده وتركوه وحده

 ونسأل اهللا أن يتقبلهم -حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم–وحنن نعزي األمة اإلسالمية وأهل وذوي اإلخوة الشهداء 
يبيني احملتلني وعمالئهم عنده، وأن يتقبل منهم ما بذلوا أنفسهم له من اجلهاد على أرض اجلزيرة وحتريرها من الصل

  .املرتدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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 من أرض الكنانة يف إحـصاء عـدد القتلـى           األخبار الواردة تفاوتت   
واملصابني إثر العملية املباركة اليت استهدفت فندق هيلتـون بطابـا يف            

 بعض الروايات بأن عدد القتلى وصل إىل        حيث أفادت .. جزيرة سيناء   
 ٢٥ شخصاً من اليهود يف حني اقتصرت روايات أخرى على عدد            ٦٠

مع أن التفجري قد أتـى علـى أحـد    ،  فقط من اليهود   ١٠قتيالً منهم   
إىل جوانب الفندق املكتظ بالسياح اإلسرائيليني واملكون من عشرة طوابق وحوله إىل ركام ، بينما وصل عدد املصابني                  

وقد قامت احلكومة املصرية فور وقوع العملية بفـتح         ، ما يقارب املائتني من اليهود والروس وبعض اجلنسيات املختلفة          
املعابر واحلدود أمام شقيقتها اإلسرائيلية لتسهيل دخول طواقم اإلسعاف وإخالء اجلرحى وتـسهيل إجـالء الرعايـا                 

 ألف اسرائيلي كانوا يقضون أحد أعيـادهم اليهوديـة ،           ١٢عددهم بـ   اإلسرائيليني املتواجدين يف سينا والذين قدر       
 باستثناء مـا    نويبعاجلدير بالذكر أنه قد مت التكتم على االنفجارين اآلخرين الذين استهدفا منتجعني سياحيني يف مدينة                

 .!! أعلنته بعض وسائل اإلعالم من أن عدد القتلى فيهما مل يزد عن اثنني 
اليهودية أن من بني قتلى االنفجارات املباركة       رتس  اصحيفة ه  وسائل اإلعالم اليهودية ومن بينها       من جهة أخرى نقلت   

، وإن من بني املفقودين حفيدي شارون ابين شيال          األنقاض دت يف التفجري وال تزال بني     ِقحيث فُ  " شيال" ابنة شارون   
  . ة جبروح خطري"زوهر"وجها بينما أصيب ز" ) أعوام ٣ ( وجلعان)   عاما١١ً (ليئور " ومها 

، حيث اختري اهلدف من اليهود وهم العنصر األول يف قائمة الكفار األصليني              وقد متَّ اختيار اهلدف الصحيح استراتيجيا     
، مما ضمن وجودا كثيفًا منـهم يف موقـع           ، وكانت املناسبة عيدا دينيا هلم      املستهدفني لدى اجلماعات اجلهادية كلها    

، وكان من بني القتلى اليهودية شيال بنت         ، والعدد املتوقع أكرب بكثري     ، ورفع عدد القتلى املعلن إىل هذا العدد        التفجري
، وانتقم اهللا للشهداء من      ، فشفى اهللا صدور املؤمنني من مذابح صربا وشاتيال وغزة وبيت حلم            السفَّاح شارون وابناها  

،   الطواغيت مبعاهدات سالمهم وخارطة طريقهم ومبادرام احلمقاء       يفرِح، ولْ  إخواننا املسلمني املستضعفني يف فلسطني    
  .فإنهم ال ميثِّلون إالَّ أنفسهم والشعوب املسلمة بريئة إىل اهللا منهم

 حيث وصل سـعره إىل       ،  ألسيادهم األمريكان   وعمالتهم  ، فضح حكام اجلزيرة  ما زال برميل البترول مصرا على        •
السعر الـذي اسـتمر     ل وما تزال شرحية كبرية من شعب اجلزيرة ترزح حتت وطأة الفقر بالرغم من                دوالراً للربمي  ٥٥

علماً بأن الفضل يف هذا االرتفاع يعود بعد اهللا عز وجل للعمليات اجلهادية              ، مرتفعا نسبيا منذ أوائل هذا العام اهلجري      
 العظيمة املبذولة من قبل احلكام اخلونة وأذنام للسيطرة على          املباركة اليت زادت وتريا يف اآلونة األخرية رغم اجلهود        

كما أثَّرت يف أسعار الـنفط عـدة        ،    وجعلها يف متناول أيدي العدو الصلييب      - كما يسمونه    -جنون أسعار البترول    
 . عوامل أُخرى كاألزمة الروسية وغريها

نتاج ، مساعدةً منها يف خفض أسـعار البتـرول          وقد أكدت احلكومة السعودية استعدادها مرة أخرى لرفع سقف اإل         
رغم أنها قد المست السقف اإلنتاجي املعلن مسبقًا ويفترض عـدم           ،   املتزايدة كما هو ديدا يف كل ما خيدم أمريكا        
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 يف  ، لوال أنها اضطرت أن تضخ املزيد من النفط املسروق غري املعلن عنه سابقًا والذي كان يبـذل                  قدرا على الزيادة  
  .  رفاهية األسرة احلاكمة، وتضخ كميات كبرية منه سرا إىل أمريكا

افتتحت احلكومة السعودية استعداداا لشهر رمضان بفتح أبواب الفجور وتقدمي املسلسالت اخلبيثة اليت تحـارب                •
ر رمضان لـدى    ، حيث يعترب شه    ، وغريه من املسلسالت املاجنة     ) طاش ما طاش   (اإلسالم حماربة صرحية كمسلسل     

، وقد أحسن إبليس يف معرفته ألتباعه حني وكلهم بنيابة الـشياطني             نواب إبليس شهر الفن والفجور والتربج والسفور      
 . املصفدة يف هذا الشهر الكرمي

م ويف املقابل فقد كان من استعدادام هلذا الشهر ترهيب املسلمني ببيان من وزارة الداخلية حيذرهم فيه من بذل أمواهل                  
يف تفطري الصائمني، والتقرب إىل اهللا بالصدقات حتت دعوى أن ااهدين يستغلون هذه املوارد، ويتـزامن هـذا مـع                  
إغالقهم عددا من املؤسسات اخلريية اليت تعىن بدعم املسلمني املشردين واملطاردين حتت ستار دعمها لإلرهاب، وضـم                 

ء مستحدثة ليأكلوا ا أموال املسلمني، فلم يشبعهم بهم على السنني       أموال تلك املؤسسات إىل هيئات اخترعوا هلا أمسا       
 .الطويلة حىت رجعوا إىل حق الفقري واليتيم واألرملة والضعيف يزامحوم عليهم، فلعنة اهللا على قارون وأتباعه

  
  

  א מ מ    ממ
מ א   א

א א א

ىل أن السلطات احلكوميـة      إ تشري حتقيقات أجريت مع مسؤولني يف االستخبارات وسلطات تطبيق القانون واخلرباء          " 
واعتقال قادا املعروفني على مستوى     »  القاعدة «اآلن يف حتقيق تقدم على املستوى العاملي يف هزمية تنظيم           فشلت حىت   

ن التقييم املضخم من قبل إدارة الرئيس جورج        إ، ف  نه على العكس من ذلك    إويقول هؤالء املسؤولون واخلرباء     ،  العامل
، إمنا خيفي فشلها االستراتيجي يف تفهم وحماصـرة التطـورات            ، مبا يشيعه من روح التفاؤل      بوش جلهودها وجناحاا  

  . "  » القاعدة «االستراتيجية اليت حققتها 
ىل املـشكلة   إ ] إيه.  آي . سي[ ويشري مايكل شاور كبري ضباط مكافحة اإلرهاب يف وكالة االستخبارات املركزية            " 

مطـاردة  [ ىل  إزة انتهى ا املطـاف      ـاألجه صر تلك إن عنا : ة اإلرهاب عندما يقول     ـاليت تواجهها أجهزة مكافح   
، وذلك على حساب مواجهة االنتـشار        ومتابعة اخليوط اليت تؤدي إليهم      وهي مشغولة باعتقال املشتبه فيهم      ]أذياهلا

   " .يف خمتلف أحناء العامل»  القاعدة « السريع خلاليا
   ] هـ١٤٢٥ / ٨ / ١٤"  جنلوس تاميز ألوس "  الشرق األوسط نقالً عن صحيفة [
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  ))  ١٠١٠  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 
א א א    )٢ / ١( א

  

  يفرحان بن مشهور الرويل: الشيخ  كتبه
  

ته أمجعني، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحاب 
  :أما بعد

فإنَّ أهل العلم يف توضيحهم املسائل العلمية احتاجوا إىل االصطالح على بعض الرسوم من أمساء املسائل أو تقسيمها 
وحنو ذلك بقصد التوضيح والتيسري، فاستعملوا أنواعا من االصطالحاِت يف كثري من العلوم الشرعية، ونشأ الغلط يف 

  . االصطالحات عند غلط من يغلط فيدخل االصطالحات يف أصل العلمكثري من العلوم بسبب هذه
من األمور اليت اصطلح عليها أهل العلم احلدود املسماة بالتعريفات، وكثري من الغلط يف أبواب : اخلطأ يف التعريفات

 تقدم يف العدد املاضي الشريعة عامة ويف مسائل االعتقاد خاصة منشؤه التمسك بالتعريف وتعليق األحكام به، وقد
  .التنبيه على خطأ ناشئ من تفسري ال إله إال اهللا والتمسك بلفظ التعريف

ومن الغلط يف التعريفات ما ينشأ عند كثري من الناس من تعريف العبادة، فممن عرف العبادة من عرفها باعتبار كمال 
 التعريف يساق يف الوعظ والكالم على أعمال القلوب، وال غاية احلب مع غاية الذلِّ، وهذا: العبادة الصحيحة فقال

يراد به اجلمع واملنع كما هو شأن احلدود، فاتكأ عليه غالة املرجئة فجعلوا من مل يصرف احلب مع الذل أو الذل مع 
  .احلب أو صرفهما ومل يصرف غايتهما لغري اهللا موحدا مؤمنا ألنه مل يعبد غري اهللا

مجيع ما حيبه اهللا ويرضاه من : لعبادة من عرفها تعريفًا شامالً للعبادة باعتبار الثواب ال باعتبار الفعل فقالوممن عرف ا
كما أنَّ من ابتسم يف وجه أخيه : األفعال واألقوال الظاهرة والباطنة، واستند إىل ذلك طوائف من غالة املرجئة فقالوا

بادة لغري اهللا، ودليلهم أنَّ تعريف العبادة ال يفرق بينهما، وخلطوا لغري وجه اهللا ال يكفر، فكذلك من صرف الع
  .معتمدين على التعريف بني العبادة باألصل والعبادة بالقصد

وهذه األغالط العظيمة ناشئة عن اخلطأ يف تعريف حقيقة شرعية واحدة هي حقيقة العبادة، فحصر من غلط احلقيقة 
واستند إىل ما يعروه من إمجال أو عدم مجع أو عدم منع، وحرف معىن الشرك الذي الشرعية يف مدلول اللفظ اللغوي 

  .أرسل اهللا رسله يف التحذير منه، وطمس معىن التوحيد الذي خلق اهللا العبادة ألجله
دة أو حنو ومن األغالط يف التعريفات أن من الناس من يظن الواجب من فهم كلمة ال إله إال اهللا أو من معرفة معىن العبا

ال معبود حق إال اهللا، من : ذلك؛ يظن الواجب هو معرفة التعريف وحفظه، فيجعل تعريف ال إله إال اهللا بقول القائل
  .أصول الدين وأسسه اليت ال يكون الدين إالَّ ا



 

هـ١٤٢٥–אאא–א١٠  ١٠ 

تقسيم : التقسيماتذكر بعض أهل العلم تقسيماٍت عدةً يف كثري من املسائل العقدية، ومن أشهر : التقسيماتاخلطأ يف 
التوحيد ثالثة أقسام، ثالثها توحيد األمساء والصفات، فذهب بعضهم وجعل هذا التقسيم حقيقة شرعية ال جيوز 
االجتهاد فيها وال الزيادة عليها، وبىن على ذلك تبديع من أضاف قسما رابعا كمن أضاف توحيد احلاكمية، وهذا قسم 

احلاكمية يتداخل مع غريه من أقسام التوحيد فإنَّ توحيد األمساء والصفات يف صحيح ثابت بأدلَّته وإن كان توحيد 
أصله داخل يف توحيد الربوبية، ويف كثري من فروعه داخل يف توحيد األلوهية كمسائل دعاء الصفة واالستعاذة ا، ومع 

أوسع، وفرقوا بني االصطالحات ذلك مل ير أهل العلم قاطبةً من عد هذا القسم الثالث مبتدعا حيث كانت فهومهم 
  .واألمساء الشرعية

استنبط بعض أهل العلم شروطًا لبعض األحكام مأخوذة من جمموع : اخلطأ يف الشروط االستقرائية والنواقض وحنوها
فظ أدلة الشريعة يف الباب، ومن ذلك مجع من مجع شروط ال إله إال اهللا يف سبعة شروط أو مثانية، فمن الناس من ألزم حب

هذه الشروط وضبطها، وكثري توهم أنَّ معرفة كل شرٍط شرطٌ من شروط ال إله إال اهللا، فيظن من مل يعدها ويسردها 
مل حيقق ال إله إال اهللا، وهذا غلطٌ فاحش، فإنَّ املراد من تلك الشروط وجودها يف العبد وحتققها فيه ال حفظها 

ى اهللا عليه وسلم أمته وأرشدهم إىل حفظها وتدارسها، وقد كان كثري ممن وسردها، ولو كان كذلك لعلَّمها النيب صل
نقص علمه ميتحن الناس ذه الشروط وما شاها، وذُكر عن بعضهم تكفري من مل حيفظها أو مل يدرك معناها عند 

  .االمتحان وهذا من اجلهل البالغ والغلو املُفرط والعياذ باهللا
 التمسك يف نواقض اإلسالم بالعشرة اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، ومن الغلط يف هذا الباب،

وحصر النواقض يف هذا العدد وإنكار ما خرج عنها أو استغرابه والشيخ مل يقصد االستيعاب، بل مل يقصد حقيقة 
لناقض حتتاج إىل إفرادها بالذكر، القسمة بدليل أنه ذكر بعض النواقض يف ناقضني أو ثالثة حني رأى أنَّ بعض صور ا

، وظاهر عند تأملها وأكثر ما يكون وقوعاً، وكلها من أعظم مـا يكون خطـراً : وأشار إىل موِجب كتابته هلا بقوله
  .أنَّ الشيخ كتبها من النظر إىل واقعه وأنواع الشرك املنتشرة فيه
تها كثرية جدا ولكننا ذكرنا ما يعرف به املعىن ويقاس عليه           فهذه ثالثة أنواع من الغلط يف االصطالحات العقدية، وأمثل        

  .سائر ما شاكله، واهللا ويل التوفيق
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  عبد اللطيف بن محد اخلضرييعبد اللطيف بن محد اخلضريي
  ينز العخليف بن سعد: بقلم 

  
 َظأَع أَنفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللِّه ِبأَمواْ ِفي سداهجواْ وراجهواْ ونآم اللِّهالَِّذين ةً ِعندجرد م  

   وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ      
  

رجلٌ ساءته حال أمته وما هي عليه من هواٍن فهب خلدمة ديـن اهللا وودع               .. عبد اللطيف بن محد اخلضريي       
  .زخرف الدنيا حىت رحل إىل الدار اآلخرة 

مت كثري الصمت بالغ احلياء حاضر البسمة حمبـاً إلدخـال           عرفته يف ميدان اجلهاد رجالً كرمياً عايل اهلمة حسن الس         
ومع هذا فقد كان متواضعاً مـه راحـة         ، من جيالسه يعرف علمه ورجاحة عقله       ، السرور على إخوانه متبسطاً هلم      

   .إخوانه قائماً على حاجام حىت أنه كان أحيانا يقوم من نومه قبل الفجر ليؤدي هلم عمالً أو يقضي هلم حاجة 
 كنت أكتب له املقاالت والكتب على احلاسـب اآليل   ، عرفهيمن  وقد كان تواضعه مع إخوانه جلياً واضحاً يعلمه كل          

مع أنـه   " العلم يؤتى وال يأيت     : " فكنت أحياناً أحتاج إىل أن آتيه فإذا حضرت عنده المين وعاتبين عتاباً لطيفاً وقال               
   .كان أكرب مين عمراً وعلمه ال يدانيه مثلي

 رأيته مرةً بعد    ..ولقد كان رمحه اهللا مهتماً بشؤون املسلمني وأحواهلم يتفطر قلبه أملاً حلاهلم البائس وختاذهلم عن اجلهاد                 
لست حزيناً علـى    : " أن خذله أحد أصحابه السابقني واعتذر له بأعذاٍر واهية فرأيت يف وجهه احلزن والتأثر وقال يل                 

ن اهللا أن يزول فدين ربنا منصور به أو بدونه ولكين أرحم حاله وأخشى عليه فهو                فلست أخشى على دي   .. أن خذلين   
وكان إذا مسع عن املسلمني ما حيزن مكث يومه ذاك متكدر اخلاطر ضائق النفس وكـثرياً مـا                  ،  "اخلاسر أوالً وآخراً    

صوته حىت يتغري لونه من شـدة       كنت أمسعه يتحدث عن أوضاعهم ويذكِّر بأحواهلم فأرى الدمعة يف عينيه واحلرقة يف              
  .التأثر حلال املسلمني فلله در أبيه 

مل يكن قبل أن يلتحق بااهدين يف سبيل اهللا ممن ركن إىل الدنيا أو شرح هلا صدراً مع أا كانت مبسوطةً بني يديـه                        
  .أقبل إليها بقلبه وجسده وضعها نصب عينيه وف الدار اآلخرة آثرولكنه 

 ومن املالزمني لـه  - فك اهللا أسره - فنال منه نصيباً وافراً وكان من أبرز طالب الشيخ علي اخلضري         طلب العلم مبكراً  
 فك - على شبكة اإلنترنت ، وكان كثري احلضور لدى الشيخ عبد الكرمي احلميد           هفترةً طويلةً وأحد املشرفني على موقع     

   .- فك اهللا أسره - والشيخ عبد اهللا السعد -اهللا أسره 
 العلـم ويـزداد     مويأخذ منـه   م ويؤازره ميؤيدهل مهفر للقائ سافي باحلق   اهو مؤلف ايصدع فيه يقرأ كتباً   كثرياً ما   ن  كا

  . شرفاً ممبعرفته
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كما أن له الفضل بعد اهللا على الكثريين من مشايخ وأبناء منطقته منطقة القصيم حيث كان السبب املباشر لتبـصريهم                    
الذهاب إىل العلماء والدعاة ملناصحتهم ولومهم على ختاذهلم عن نصرة احلق وأهلـه             باحلق ومعرفتهم له فقد كان كثري       

دافعاً عن ااهدين يف سبيل اهللا      مالرباءة من الطواغيت وأعوام      ب همليذكرحىت كان رمحه اهللا جيلس اجللسات الطوال        
 كتب اهللا له    - فاستجاب له الكثريين حبمد اهللا       مبيناً لسبيل املؤمنني الصادقني ااهدين حمرضاً على اجلهاد يف سبيل اهللا          

 ومـع ذلـك مل      - حنسبه كذلك واهللا حسيبه      - فبلَّغ العلم الذي تعلمه وأدى األمانة اليت اؤمتن عليها           -األجر واملثوبة   
  . لنداء داعي اجلهاد يكتف بذلك فرقد واستراح بل خرج بنفسه وماله نصرةً لدين اهللا واستجابةً

وده يف تبليغ العلم والصدع به أنه كان يقوم بنشر البيانات اليت يصدرها العلماء الربـانيون واملواقـع   ولقد كان من جه   
كان يوصلها للكثريين من    و، اجلهادية املباركة وملا بدأت جملة صوت اجلهاد بالصدور كان من أبرز موزعيها يف مدينته               

   .املخذلني املنتسبني للعلم مبالغةً يف إقامة احلجة عليهم
 يؤويهم  فإما أن ، كان رمحه اهللا على عالقٍة قويٍة بااهدين يف سبيل اهللا يف كثٍري من اجلبهات فكان مؤيداً ومناصراً هلم                   

 من أكثر الداعمني للجبـهات داخـل        فهوجيمع هلم التربعات    إما أن   و، يقيم هلم االجتماعات فيه     وإما أن    ، يف مرتله 
  .ق وكردستان اجلزيرة وخارجها خصوصاً يف العرا

بعد أن التحق بااهدين يف جزيرة العرب كان شعلةً من نشاط ، وقدوةً يقتفى أثره فأكمل مـسريته يف نـصح أمتـه           
غطاًء أمنياً له فكتب املقاالت وألَّـف       ] عبد اهللا بن سليمان احملمود      [ واختذ اسم   وإرشادها إىل طريق احلق فاستل قلمه       

خذلني وحتريضاً لشباب األمة ليلحقوا بركب ااهدين وما زال على ذلك حـىت قتـل                لشبهات امل  دفعاًوانربى   الكتب
قد اقترب مـن    ةً لكتاٍب كان    لمه رمحه اهللا وتك   ليلة استشهاد وبلغ اهتمامه ذا اجلانب أن أرسل يل مبقالني         ،  رمحه اهللا   

  .م على حاجات إخوانه  والدروس العلمية والقيا فكان وقته ما بني الكتابة والتأليف١إكمال تأليفه
مسائل العقيدة وأمـور    العلمية فكان رمحه اهللا حريصاً على        الدورات والدروس ااهدين  إلخوانه  كان رمحه اهللا يعقد     

كما كان حريصاً على السنة متمسكاً ا كـثري          ، التوحيد دائم املدارسة فيها كثري التذكري إلخوانه بتدارسها وتعلمها        
  . عنها أو ضعف متسكه ا املالمة على من أعرض

ه  كان دعاؤ  - وقد كان إماماً إلخوانه      -كان رمحه اهللا دائم التمين للشهادة كثري الدعاء بنيلها وكان إذا دعا يف الصالة               
إين أدعو اهللا أن ينصر اإلسالم واملسلمني ولكين ال أمتىن أن           : " ملسلمني أو طلباً للشهادة وكان يقول إلخوانه        بنصر ا إما  
وكان إذا مسـع أن أحـد       " إين أرجو ما عند اهللا فهو خري مما يأيت مع النصر            : " ملاذا ؟ قال    : فلما سئل   " ك النصر   أدر

ليـتين  .. ما أسعده : " إخوانه قد سبقه إىل الشهادة زاد تعلقاً ا ومتنياً وكان قد حضر استشهاد أحد إخوانه مرةً فقال                 
  . هنيئاً له الشهادة وما أمجل تلك النهاية فبالً غري مدبر مقحىت ناهلا السري  إليها جدف" مكانه 

  

  
                                                 

  .لعل اهللا أن ييسر إخراجه قريباً      ١
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  احملرمات يف القتالاحملرمات يف القتال
 )٢ / ١( א

عبد اهللا بن ناصر الرشيد: بقلم الشيخ 

  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
الذرية وهم النساء واألطفال ويف حكمهم انون، وقيل بإحلاق غريهم م، :  من أصل إباحة دماء الكفَّارفإنَّ مما استثين

واستثناؤهم ليس استثناء عصمة بل هو حرمة القتل فحسب؛ ولذا جاز االسترقاق ومل جيب على القاتل ديةٌ على 
 على ما تقدم يف العدد الرابع عشر من هذه الة املباركة الصحيح، فذراري املشركني أدىن احملرمات مرتبة وأخفُّها حرمةً

  .بشيء من التفصيل
هم النساء مطلقًا، وكل من مل يبلغ من األطفال، واانني حال جنوم وكل من ال عقل له، واخلُنثى املُشكل : والذُّرية

ذلك، وهذا القدر متفق عليه يف الذرية ويراد به من خلق خنثى ال املخنثون الذين يتعاطون اهلرمونات وما أشبه 
املعصومة دماؤهم، ملا يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل 

  .النساء والصبيان، وانون يف حكم الصيب النعدام التكليف الَّذي هو متعلَّق األحكام
لة والشافعية واحلنفية واملالكية ألنه مالٌ صاحلٌ ولو كان كافرا فال جيوز إتالفه على املسلمني، وحيرم قتل العبد عن احلناب

وألنه ليس من أهل احلرب، وقد قدمنا يف بعض املقاالت اإلشارة إىل أنَّ العبد كثريا ما يلحق يف أحكامه باألموال 
  .سانية واهللا أعلموتكون أحكام املالية أغلب يف حقِّه من أحكام اإلن

  :واختلف فيمن يلحق م، وجممل من قيل بإحلاقه بالذرية أربعة أصناف
 كالشيوخ، وأُخذ هذا مما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن قتل الشيوخ،  من ال يطيق الِقتال:األول

 ومل يثبت، وما جاء عن ابن عباس من رواية علي بن وكلُّها أحاديثُ ضعيفةٌ، ومما روي عن أيب بكر يف وصيته املشهورة
قال ال تقتلوا النساء واألطفال وال الشيخ الكبري، وال من ألقى ، ﴾وال تعتدوا﴿: أيب طلحة عنه يف تفسري قوله تعاىل

ل يف حكم يعين مبن ألقى السلم وكف يده من أعطى اجلزيةَ وسامل املسلمني وترك القتال ودخ. إليكم السلم وكف يده
، وهذا اإلسناد إىل ابن عباس منقطع مل يسمع علي بن ﴾إن جنحوا للسلم فاجنح هلاو﴿: أهل اإلسالم، كقوله تعاىل

أيب طلحة من ابن عباس، ولكنها نسخة تلقِّيت بالقبول واعتمدها عدد من احلفَّاظ كالبخاري يف صحيحه، وقال ابن 
مبصر نسخة لو رحل إليها إنسان قاصدا ملا كان : قال عنها أمحد بن حنبلكان حيتج ا البخاري وأبو حامت، و: حجر

كثريا، يرويها عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، أو حنو هذه العبارة، ذكره 
له أشياء منكرات، وقال : ابن النحاس يف الناسخ واملنسوخ وذكر امليموين عن أمحد أنه قال يف علي بن أيب طلحة
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مستقيم احلديث، وذمه : ليس هو مبتروك وال هو حجة، وقال أبو داوم: ضعيف احلديث، وقال مرة: يعقوب بن سفيان
مجاعة يف مذهبه، والقرب فيه أنه حسن احلديث أما االنقطاع فقد ذكر مجاعة أنَّ بينهما جماهدا، وأكثر البخاري من 

قال ابن عباس كذا، ومعلوم تشدد البخاري يف االتصال، فتكون : سري معلَّقة جمزوما ا فيقولختريج أحاديثه يف التف
كرواية سعيد بن املسيب عن عمر وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه، مما يقبله أهل العلم باحلديث وإن كان 

 رواه غريهم وهذه النسخة اليت رواها ذا اإلسناد رواها منقطعا، أما عبد اهللا بن صاحل فما رواه عنه احلفاظ أجود مما
عنه مجع من احلفاظ منهم أبو حامت الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو عبيد القاسم بن سالَّم، ويعقوب بن سفيان 

ه حسنالفسوي، ومجاعة آخرون، فاألقرب يف هذا اإلسناد أن.  
اقتلوا شيوخ املشركني : "ماء الشيوخ لظاهر حديث احلسن عن مسرة بن جندب وذهب الشافعية وابن حزم إىل إباحة د

، واحلديث ضعيف، ولقتل سرية أوطاٍس دريد بن الصمة وكان شيخا كبريا، وهذا ال يقوم "واستبقوا شرخهم
  . كاملرأة إن قاتلتاالستدالل به ألنَّ دريد بن الصمة خرج مع اجليش املُقاتل وأعان برأيه فمثله ال يختلف يف قتله

؛ فإنَّ كلَّ قوٍم قاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فمن بعده كان فيهم شيوخ ومل يثبت يف وهذا هو الراجح واهللا أعلم
النهي عن قتلهم شيء، وأجرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيف على من جرت عليه املوسى من بين قريظة ومل 

م أو كان دون البلوغ، فلو استثىن الشيوخ مع من استثىن لنقل ذلك بل جاء عند الشيخني ينج من السيف إالَّ من أسل
فقتل رجاهلم، وقسم نساءهم وأمواهلم وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني، إالَّ بعضهم : "من حديث ابن عمر يف خربهم

الَّ النساء واألموال واألوالد، وال استثىن ممن ، فلم يذكر فيمن أُبقي إ"حلقوا بالنيب فآمنهم صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا
  .قُتل إالَّ من أسلم وحلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

ويدلُّ على ذلك أنَّ الذرية من النساء واألطفال منهي عن قتلهم ألنهم أموالٌ للمسلمني مع رجاء إسالمهم، أما الشيوخ 
 على ذلك العمومات اآلمرة بقتل املشركني، واملتقرر من األحاديث فهم باقون على األصل من إباحة الدم كما دلَّت

واآليات يف أنَّ عصمة الدم إنما تكون باإلسالم وحده، أو بالعهد واألمان والذمة، فما عدا ذلك مل يثبت فيه إالَّ استثناء 
ا احلكم ذا اإلسناد فكيف وهو األموال ومنها النساء واألطفال، أما أثر ابن عباس فلو جاء مرفوعا مل يحتمل هذ

  موقوف؟
وعلى هذه األدلَّة اعتمد الشافعية يف قوهلم إنَّ علة القتل هي الكفر وحده، وجيعلون الذرية مستثنني من احلكم وإن كان 

 له بالكفر األصل دخوهلم فيه، أما العقل فهو شرطٌ ألنَّ انون الذي ال يفيق ال يقع منه كفر وال إميان وإنما يحكم
  .استصحابا ملا كان عليه قبل جنونه، فهو كالطفل إذ حيكم عليه بالكفر تبعا ألبويه والدار

 األعمى ومقطوع اليدين ومقطوع اليمىن إن كان ال يستطيع القتال بيسراه وحنوهم ممن ال يستطيع وقد أُحلق بالشيوخ
 فيمن ال يستطيع القتال، وحيثُ جعلنا العلَّة الكفر وحده إالَّ القتال ببدنه، فحيث أدخلنا القدرة على القتال دخل هؤالء

  .ما استثين أُبيحت دماء هؤالء لعدم الدليل على استثنائهم، وهو الراجح كما تقدم
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أما من كان من هؤالء ذا رأي يف احلرب أو حضرها وحرض عليها فال يدخل فيه اخلالف بل هو مباح الدم اتفاقًا 
ىل، والعلَّة يف استثناء هؤالء عند من استثناهم عدم قدرم على القتال فلو كان شيخ أو أبتر وحنوهم قادرا كاملرأة وأو

على القتال أُبيح دمه كغريه من القادرين مبقتضى هذا القول يف األظهر، إالَّ أنَّ بعض الفقهاء متسك ببعض ظواهر 
  .النصوص اليت نصت على الشيوخ وحنو ذلك

؛ والفرق بينه وبني األول أنَّ هذا القسم قادر ببدنه على القتال ولكنه ال يعانيه وال  من ليس من شأنه القتال:الثاين
  : جيعله له شأنا، وهؤالء قسمان

: من ال يخالط الناس وهم الرهبان يف صوامعهم، ملا جاء عن الصديق رضي اهللا عنه من النهي عن قتلهم وقوله -
: ، ويف لفظضالهلم م يف الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حىت مييتهم اهللا علىوستمرون على أقوا

فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، وقد روي عن أيب بكر بإسناد مرسل ولكنها وصية مشتهرة عند التابعني من 
 من إباحة دمائهم، أهل الشام فمن بعدهم، واألظهر جواز قتلهم لعدم الدليل الصحيح الناقل عن األصل الثابت

وخيتص هذا بالرهبان يف الصوامع أما القساوسة والشمامسة الذين يخالطون الناس فدماؤهم مباحةٌ باالتفاق 
ال يتنازع العلماء يف أم من أحق النصارى بالقتل عند احملاربة وبأخذ اجلزية عند : وهم كما قال ابن القيم

فقاتلوا ﴿: ذين قال فيهم الصديق رضي اهللا عنه ما قال وتال قوله تعاىلاملساملة وأنهم من جنس أئمة الكفر ال
  .﴾أئمة الكفر

من يخالط الناس وشأنه شأم إالَّ أنه ليس من أهل القتال كالعسيف وهو األجري يف الرعي والصناعة وحنوها،  -
اء وخالف الشافعية، والصحيح وكالفالَّح الذي ال شأن له يف غري الزرع، وقد قال باستثناء هؤالء بعض الفقه

وال تقولوا ملن ألقى ﴿: جواز قتلهم وإباحة دمائهم مطلقًا، ففي الصحيح من حديث ابن عباس يف قوله تعاىل
أنَّ رجالً كان يف غُنيمٍة له،  ﴾إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا فعند اهللا مغامنُ كثرية

فذكر اآلية، ويف هذه اآلية .. م عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنيمته، فأنزل اهللا يف ذلكفلحقه املسلمون فقال السال
دليلٌ على مشروعية قتلهم من هذه حاله من الرعاء، وإنما غلطوا يف قتلهموه بعد أن ألقى السالم الذي هو يف 

هي عنهحقِّه وأمثاله دليلٌ على اإلسالم، فلو كان قتل الرعاة وأمثال هذا الرجل حراما لن. 
 ففي هذا الذي تقدم بيان ما يدخل يف الذرية وما قيل بإحلاقه ا وما صح من كلِّ ذلك يف النظر، ويأيت يف املقال القادم 
بإذن اهللا تعاىل بيان احلكم الشرعي يف الذرية ومن يلحق م، وما يستثىن من هؤالء وجيوز قتله، وصلى اهللا وسلم على 

  .مد وعلى آله وصحابته أمجعنيعبده ورسوله حم
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  تأمالت يف الرتاجعات
  

  يحيى بن زايد آل زايد: بقلم 
  

  )ولكن بنجاح .. فاشل (  
قبل أيام قليلة وبعد خماض طويل ولد اإلعالم السلويل مولوده الثاين من برنامج التراجعات فخرج كأخيه هزيالً مريـضا                

 نشب هذا املولود أن لفظ أنفاسه فصار جسدا ال حراك به وال تأثري يذكر له ومل                 ليس من علة إال وهلا منه نصيب ، وما        
  .حيصد آل سلول مما زرعوا إال الشوك ، واحلمد هللا أوالً وأخريا 

وحىت أكون منصفًا فإن إعالم آل سلول قد حقق إجنازا يستحق اإلشادة حني أخرج هـذا الربنـامج ، فمـع كثـرة                       
اليت يقوم ا آل سلول هذه األيام حىت إن قصورهم تكاد تكون جمامع صرف صحي لكثرة ما                 االستقباالت والوداعات   

تستقبل من جناسات األرض من نصارى ويهود وهندوس وملحدين ومرتدين وهذه اللقاءات الشك تستهلك الكثري من                
 والترقيع للترقيع هلم ، مع كـل        إعالم آل سلول لتغطيتها وأما ما بقي من الوقت بعدها فإنه موزع بني الترقيع لألسياد              

  .هذه الزمحة وجد هذا الربنامج طريقه وخرج ، وحىت مع كونه فاشالً فهذا حبد ذاته جناح يف الفشل 
  

  ..)فأما الذين آمنوا فزادم إميانا ( 
هـان  لقد حاول آل سلول بإعالمهم رسم صورة سوداء قامتة قبيحة للشمس وحاولوا إقحام هذه الصورة قـسرا يف أذ                  

  :الناس ليقنعوهم ولو باهلراء أن هذه هي الشمس فكان الناس حيال ذلك أربعة أقسام 
قسم ظلت صورة الشمس يف ذهنه كما هي ومل تزده الصورة اليت يعرضها آل سلول إال قناعة بدجلهم وتزويرهم                    ) ١

راراً وإحلاحا زاد هو يقينا وثباتا ومل حيتج األمر عنده أكثر من أن يكفر بآل سلول مجلة وتفصيالً وكلما زاد إعالمهم إص            
   .وبصق عن يساره ثالثًا واستعاذ من آل سلول وإعالمهم

وقسم ملا رأى تلك الصورة السوداء القامتة القبيحة للشمس سعى إىل التحقق بنفسه من الواقع ال من خالل وسيط                    ) ٢
ة بيته فإذا ضوء الشمس يبـهر عينيـه وإذا          أحسن أحواله أنه فاسق جيب التثبت فيما يقول ، فلم يزد على أن فتح نافذ              

احلقيقة أمامه جلية واضحة فانقلب بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسه سوء ، وكلما حاول آل سلول تغيري صورة الشمس                    
) كما هـم    ( يف ذهنه ام الصورة ومل يتهم الشمس ونظر مرة أخرى من نافذته وإذا الشمس كما هي وإذا آل سلول                    

 !أيضا 
ا رأى تلك الصورة ارتاب يف األمر والتبس عليه احلال وشك هل الشمس يف آخر مرة رآها كانت كذلك                   وقسم مل  ) ٣

أم ال ، وكلما أراد التحقق ومشى إىل النافذة خطوة تذكر أن آل سلول قد أقنعوه أنه أعشى وأنه ال يرى ولن يرى إال                        
وتني ، وكلما سأل الذين حوله ممن يف نفس حاله          هم فيعود خط  خيأن يلبس النظارة اليت يروجون هلا من عمالئهم ومشا        
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أتاه اجلواب ال نافيا وال مثبتا فيزيده شكهم يقينا بشكّه فسرعان ما حيسم األمر بلبس نظارة العمالء السوداء القامتة فإذا                    
املشكلة يف  ن  فتح النافذة رأى الشمس كما زعم آل سلول سوداء قامتة ، وهذا يوشك أن يعود بإذن اهللا حني يبني له أ                    

 .نظارته ليست يف الشمس
فالشمس عنده كما يقول آل سلول سوداء قامتة ، حىت ولو قذفته فيها وذهبـت               ) سعوديا  ( وقسم قد مسخه اهللا      ) ٤

إمنا سكرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورون فهذا ال حل معه إال أن             : عيناه من نورها ورآها رأي العني مث سألته لقال          
ل سلول عاجالً غري آجل بإذن اهللاا بعد زوال آيعاد تأهيله نفسي. 

والقسمان اآلخران يف تناقص مستمر وهللا احلمد، وخاصة مع دخول شهر رمضان وتصفيد الشياطني اليت كانت تقـدم                  
  )..الوسوسة(خدمة عظيمة آلل سلول باستخدام أسلوب 

  

  )رب كلمة تقول لصاحبها دعين ( 
فالـذي  ) دعـين   ( هات حول ااهدين وأكثرها من النوع الذي يقول لصاحبه          لقد أثار برنامج التراجعات بعض الشب     

يسلم من كونه تانا صرحيا اليسلم من كونه بعض حق مضافًا إليه عشرة أضعاف أمثاله من الباطل ، والذي يسلم من                     
لدا من الكلمات فإذا    هذا وذاك ال يعدو كونه ويالً وتضخيما كالذي يصرخ حبرف واحد يف واد بني جبال فيصري جم                

  .داه مل يبق إال صورة اللحم والدمحيدت عامل الصوت وصداه وصدى ص
ولكن دعك من هذا كله فاألدهى واألمر أن آل سلول ما توا ااهدين بقبيح إال وفيهم أمه وأبوه وعشريته ومثلـهم                     

رتلته حيث ذكروا أنه بعد إصابته نقـل إىل         معهم ، ومن ذلك قصة الشهيد عامر الشهري رمحه اهللا ورفع يف الفردوس م             
عيادة جتهيزاا بدائية وكأم بذلك يلمزون ااهدين مع أن أذكى غيب من آل سلول لو سألته ما رأيـك بتجهيـزات                     
ااهدين الطبية مع اعتبار حالة احلرب وكوا حرب مدن مقارنة مبرافقكم الطبية اليت توفروا للشعب مع كونكم دولة        

  . م فوق املمتازة مبراحلجتهيزا: م على النفط لقال تعو
هل جيرؤ إعالم آل : إين أوجه سؤاالً صرحيا وأريد جوابا صرحيا يضعه كل من يقرأ هذا الكالم يف نفسه ، والسؤال هو 

يسي على سلول على نقل صورة حية على اهلواء مباشرة للخدمة الطبية اليت توفرها دولة نفطية يف مستشفى مثل الشم
أو هل جيرؤ على إعطائنا إحصائية لعدد الذين دخلوا مستشفى امعة بأمراض بسيطة وتوفوا فيه بسرطان  ؟سبيل املثال 

 )!عدم توفر التجهيزات الطبية الالزمة(أو طاعون ) اإلمهال والالمباالة(

رجوا منه أحياء يرزقون ؟ وهل جيـرؤ         أو هل جيرؤ على إعطائنا إحصائية لعدد الداخلني إىل مستشفى امعة الذين خ            
لألبـواب  على نقل صورة حية على اهلواء مباشرة من مستشفى الرس العام ليمتع نظر املشاهدين مبا فيه من مناظر ية                    

العتيقة واجلدران اليت أكل عليها الدهر وشرب واألسرة اليت حلقتها الشيخوخة وليته ينقل صورة للهواء النقـي داخـل                   
وهل يستطيع أن يعد على مسامع الناس عدد الفيضانات اليت تعرض هلا مستشفى امللك فهد التخصصي يف                 ؟  املستشفى  

بريدة مع أدىن رشة مطر ؟ وهل يستطيع أن ينقل لنا شعور من يدخل بعض مستوصفات جازان احلكومية وهو يتمتـع                     
  !! وال حىت مراوح! يفنعم واهللا ال يوجد تكي.. كييف باحلرارة والرطوبة الشديدة حيث ال يوجد ت
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لعلي أتربع من عندي ببعض الصور املشرقة ملستوى اخلدمات الطبية اليت جيدها الناس يف هذه الدولـة الـيت تغمـص                     
فهذه إحدى النساء راحت رمحها اهللا ضحية مستشفيات آل سلول حيث أجرت جراحة قيصرية              .. ااهدين بعيادم   

العملية تركوها على السرير لوحدها بال عناية وال متابعة وهـي حتـت تـأثري               مع عدم استلزام حالتها للجراحة وبعد       
التخدير فتحركت فسقطت من سريرها وانفتح موضع اجلراحة يف بطنها فقاموا بإعطائها جرعة أخرى من البنج ليعيدوا                 

وهذا .. قدار من البنج    خياطة جرحها مع أن أصغر فين ختدير كان يعرف أن هذا يعين وفاا ألا ال تتحمل كل هذا امل                  
  .ما حصل حيث فارقت احلياة وتركت طفلها شاهدا على مستوى مستشفيات آل سلول 

كنا ندفن  : وخامتة هذه الصور املشرقة ما حدثين به أحد أهايل قرى جازان املنكوبة حبمى الوادي املتصدع حيث يقول                  
 يتبجح فيها بقلة الوفيـات ؟       ألته وأين إحصائيات اإلعالم اليت    يوميا ما بني االثنني والثالثة من ضحايا هذا الوباء ، فس          

اإلحصائيات تذكر الذين سجلت وفام يف املستشفى ولكن األغلب ميوتون يف بيوم وال يستطيعون الوصـول                : قال
  !!للمستشفى 

 من القصص األخـرى     -عشرة على سبيل املثال   –أنك تذكرت أثناء قراءتك عددا قليالً       .. ال شك أخي القارئ الكرمي    
فإن جرمية آل سلول يف املستشفيات جرمية يشهد عليها الشعب بأكمله فال حاجة إىل شهود               .. اليت تفوق هذه القصص   

  ..واحلمد هللا
  

  )رب كلمة أخرى تقول لصاحبها دعين ( 
ها مليون ريال   مل يكتف آل سلول قبحهم اهللا بسفك دم املسلم يف شهر عظيم احلرمة كرمضان بل وضعوا جائزة مقدار                 

ملن يديل مبعلومات تؤدي إىل اإلجهاز عليه أو أسره هذا وهم يعلمون مسبقًا أنه جريح ولست أقول هذا من عندي بل                     
قاله حمسن العواجي بلسانه وذكر أنه وأسياده كانوا على علم حبالة عامر الشهري الصحية وكانت إصابته يف رمـضان                   

ن يف شوال ، مث يأيت آل سلول بعد ذلك ويتباكون يف إعالمهم على عامر رمحه                وخرجت قائمة املطلوبني الستة والعشري    
ملاذا مل يرسلوا عامر مع شخص وضعه األمين جيـد إىل أحـد             :" اهللا ويقولون على لسان خالد الفراج فك اهللا أسره          

  !!حيسبوا له هو أي حساب ليومهوا الناس أن ااهدين فرطوا يف عالجه وأمهلوه خوفًا على أنفسهم ومل " املستشفيات 
بعـد  مادامت الشفقة تقطع نياط قلوبكم على عامر رمحه اهللا فلماذا أخرجتم صورته ورصدمت على دمه مليون ريـال                   

ن وحصارهم ملنعهم من إنقاذ حياة اجلريح بأي وسـيلة          ـ األعمى يرى يف ذلك حماولة للتضييق على ااهدي        !؟إصابته
 كيدهم يف حنورهم ومت إعطاء أخينا رمحه اهللا العالج الالزم حلالته وكان من املقـرر                كانت ، ومع كل ذلك فقد رد اهللا       

إجراء عملية جراحية له بوسائل حديثة وعلى يد خمتص ولكن قدر اهللا كان أسبق فاصطفاه اهللا شهيدا حنسبه كذلك وال                    
  .نزكي على اهللا أحدا 

صة تراجيدية عن عامر رمحه اهللا ، ولكن خاب سعيهم فقد           لقد حاول إعالم آل سلول استدرار عواطف الناس حببك ق         
  ..أحسن اهللا خامتته بالشهادة كما أحسن بدايته بسلوك سبيل اجلهاد وكان فيما بينهما صابرا حمتسبا ثابتا 
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  لعمرك هذا ممات الرجال     فمن رام موتا شريفًا فذا
  

  بنودعش عزيزاً أو مت وأنت كرمي    بني طعن القنا وخفق ال
  

املواجهة الذي أصيب يف    " اجلهين   " ولكن القصة املأساوية احلقيقية واليت تستدر الشفقة هي قصة ذلك اجلندي التعيس           
ـ ١٤٢٥اليت حدثت يف املدينة يف ربيع الثاين من عام            إصابة أدت به إىل الشلل فمكث يف املستشفى فترة وملا انقطع             ه
عليه ومل يرفع به أسياده رأسا فيكملوا عالجه يف مكان آخر فاضـطر أن              األمل بتحسن حالته خرج منه غري مأسوف        

يرسل نداء يف إحدى الصحف يطلب فيه من ذوي القلوب الرحيمة من أهل اليسار أن مينوا عليه بعالجه يف اخلـارج ،                      
مع أنه خسر دنياه وهو     وكانت خامتة عبوديته لطواغيت اجلزيرة أن رموه ملا استغنوا عنه كما ترمى فردة احلذاء القدمية                

يف مواجهة  يدافع عن دنياهم ، وتتكرر هذه القصة املأساوية مرة أخرى مع عبد آخر من عبيد آل سلول يصاب بالشلل                    
 فيتركه أسياده ملصريه األسود ال دين وال دنيا وال حىت أبسط ما له عليهم وهو عالجه من إصابته اليت حدثت له                      الفيحاء

 ويكتب أيضا امسه وقصته يف اجلرائد هذا فضالً عن اآلخرين الذين مل يصلوا إىل اجلرائد وما                 ..وهو يدافع عن عروشهم     
ويف مثل هذه القصص عربة جمانية لكل من تسول له نفسه           .. زالوا يتسولون األمراء مبعاريضهم اليت يرسلوا مع ذويهم       

يقدرون فكيف مبن خسر حياته يف سـبيلهم مـاذا          الدفاع عن هؤالء الطواغيت الذين مل ينفعوا عبيدهم يف الدنيا وهم            
  ؟!سيكون حاله يف اآلخرة حني يكون األسياد ممن ليس له يف اآلخرة إال النار

  

  )ااهدون يبذخون (
يف سـبيل    – جماهـد ( ما أثار حفيظة آل سلول غرية على أموال األمة اليت يبددها ااهدون شذر مذر ، فهذا                  وهذا
جماهد ( قنص إىل املغرب يبذل فيها من أموال األمة على ملذاته وملذات حاشيته املاليني ، وهذا                خيرج يف رحلة    ) إبليس

آخر ينفق يف عالج ركبته ما يكفي حلل مشاكل الركب يف العامل كله ، وثالث يوزع على دعار وداعرات شـركة                     ) 
ض ، ورابع ينثر أموال األمة نثرا حتت أقـدام          روتانا سيارات تكفي إلطعام اجلوعى ال أقول يف أفريقيا بل يف أحياء الريا            

  ..الالعبني ، وخامس يبذرها على سباقات مزايني اإلبل ، وسادس وسابع وثامن 
عيناه جدا  ) حتمر(ن متصوفًا وكان يبكي حىت       فهد بن عبد العزيز كا     عم اإلعالم السلويل بعد ذلك أن     ال تستغرب إذا ز   

 ال خيرج يوما يف     وأن سلطان كان  ! دنيا ومتاعها   حىت جلده من شدة زهده يف ال      وأن ويل عهده كان يرقع      ! جدا جدا   
  !األسبوع ألنه ليس له إال قصر واحد فكان يغسله بيده مث ينتظره حىت جيف 

إن مقياس البذخ عند آل سلول ليس هو مقياس عباد اهللا املؤمنني ، فهم من كبار إخوان الشياطني ، ولكـن البـذخ                       
أما إذا أنفق يف قتال أسيادهم العلوج فلعله يكون ناقضا من نـواقض اإلسـالم               ،   املال يف غري احلرام      إنفاقعندهم هو   

  . حينئذ
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  )شر البليلة ما يضحك ( 
وهل متلك إال أن تضحك حىت تضحك من شدة الضحك حني تسمع أن آل سلول ينتقدون ااهـدين علـى مجـع                      

يف املسجد م التراويح مجاعةًالصالتني من غري خوف وال سفر وعلى عدم صال !!  
اثنني وأن اجلمعة قبـل     = واحد  + ، إعالمكم لو أخربنا أن الواحد       ) أوالً  ( واعقدوا أصابعكم جيدا على كلمة      : أوالً  

  .السبت وأن الشمس تشرق صباحا وتغرب ليالً الحتجنا إىل التحقق من ذلك 
 يف أوقات حمددة فهم مل جياوزوا السنة ِقيد أمنلة ، فقد روى مسلم يف               ع ااهدون لضرورة من الضرورات    م ج إنْ: ثانيا  

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء            : صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         
كـي ال  : لك قـال   ، فسئل ابن عباس مل فعل ذ)فر من غري خوف وال س: ويف لفظ (باملدينة يف غري خوف وال مطر      

  . حيرج أمته
يبدو أن ااهد فيصل الدخيل رمحه اهللا قد سبب أزمة نفسية آلل سلول فهم يتشفون منه مبناسبة وبغري مناسبة ،                    : ثالثًا  

ويرى عامر الشهري يتأمل    ! ويتهاون يف الفريضة    ! ففي احللقة الثانية من التراجعات فيصل الدخيل جيمع الصلوات عبثًا           
وحنن يف انتظار اجلديد من األكاذيب عن فيصل الدخيل زادهـم اهللا غيظًـا بـه                !! وش أسوي له    :  مباالة   فيقول بال 

وبإخوانه فرمبا خيرجونه من امللة يف احللقات القادمة ، فإن اهللا الذي سخر الرافضة ليسبوا الصحابة فتجري حسنام بعد                   
  . بعد موم بإذن اهللاموم ، سخر آل سلول ليسبوا ااهدين فتجري حسنام

لعل اإلعالم السلويل يف املرات القادمة حني يذكر مثل هذه االدعاءات يشري إىل جوانب من صـالح أسـياده                   : رابعا  
وتقواهم مثل أن يضع صورة خادم البيت األبيض وهو يلبس الصليب وإىل جواره عمته إليزابيث ، أو صورة ويل عهده                    

به أخاه فما ظلم ، وسيكون من املؤثر جدا وضع إحصائيات لعدد بنوك الربا ونـسبة                وهو يلبس الصليب أيضا ومن شا     
فوائدها ، وال بأس بسرية موجزة لكل فرد من أفراد العائلة الصاحلة يذكر فيها نوادي القمار املفـضلة لديـه يف الس                      

ـ   ثروا ذه السري العطرة من أذنـاب       الذي يعدل به مزاجه ، مث لتكن اخلامتة بذكر مناذج ممن تأ           ) عصري(فيجاس ونوع ال
آل سلول بدءاً بالوزراء وصعودا إىل الدرك األسفل حيث العساكر ومن اجليد إرفاق مناذج الفحوص املفاجئـة الـيت                   

  .أجريت يف القطاع العسكري ومتوسط نسبة الكحول يف دم اجلندي الواحد 
  

  ) كاد املريب أن يقول خذوين (
خلية حول مقتل الشيخ محود الفراج رمحه اهللا يذكر كيف كانت مرتبكة مريبة جتد فيهـا                 الذي يتذكر هلجة بيان الدا    

هلجة ارم الذي حياول التنصل من جرميته وال يستطيع ، وكانت طريقة البيان كافية للمرء ليوقن أن دم ذلك الرجـل                     
  .فاصيلها الصاحل يف رقبة آل سلول قاتلهم اهللا حىت ولو مل يسمع قصة مقتله ومل يعلم بت

ما أكثر جرائم القتل اليت ارتكبها طواغيت اجلزيرة يف حق األبرياء العزل وما أسرع ما يتنصلون منها ويلصقوا بغريهم                   
  ..حىت لو لزمهم األمر ملا تورعوا عن الزعم أا كانت حوادث انتحار 
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 السيارات فأمطروها بوابل مـن      ومن ذلك ما حصل يف غزوة اخلرب حيث اشتبهت قوات البشمركة السلولية يف إحدى             
بل وأتوا  ! الرصاص أزهقوا على إثره نفس طفل بريء راحوا يتباكون عليه فيما بعد ويتهمون ااهدين بقتله رمحه اهللا                  

  .بوالد مستعار يدعي أنه ولده مث اتضح على رؤوس األشهاد أنه جمرد زميل لوالده 
فا اليت زعموا فيها أن إحدى الدوريات طلبت من بعض ااهـدين            ولسنا بعيدين عن حادثة أسواق العودة يف حي الش        

ولكـن  .. التوقف فبادروا بإطالق النار وأخذوا يرشون احملالت وواجهات األسواق وأصابوا سائق ليموزين باكستانيا              
اهللا فضحهم بألسنتهم فنقلت إحدى صحفهم عن شهود عيان أم رأوا اإلرهابيني متمركزين علـى سـطوح بعـض                
البنايات وهم يتترسون بصناديق الطماطم  ويطلقون النار مجية وعشوائية على احملالت وعلى الناس ، وكان شـهود                  
العيان دقيقني يف كالمهم فقد رأوا فعالً بعض قوات البشمركة الذين أخذوا مواقعهم على سطوح البنايات ااورة بينما               

 ااهدين كانوا يف السوق فلما ركبوا سيارم وحتركوا بدأت الرمايات           زمالؤهم يف األسفل قد نصبوا كمينا لثالثة من       
تأتيهم بكثافة وبعشوائية من مجيع اجلهات فانسحبوا بفضل اهللا انسحابا هادئًا مل يطلقوا فيه وال طلقة حىت خرجوا مـن             

النار اهلمجي من قبل البـشمركة      فبدأوا بالرد باملثل ، وكان من آثار إطالق         ووصلوا إىل الطوق األول     منطقة االزدحام   
ولست أدري إىل أي مدى من الوحشية وصل هـؤالء          .. شم واجهات احملالت الزجاجية وسقوط ضحية باكستاين        

ارمون وهم ينصبون كمينا يف سوق يزدحم بالنساء واألطفال ليتخذوا منهم عائقًا بشريا لصد نريان ااهدين فيما لو                  
 تطيعون أن يقدموا الكمني أو يؤخروه يف املناطق الواسعة غري املزدمحة، وكعادة اإلعـالم علـق                مع أم يس   ردوا عليهم 

اجلرمية على أقرب مشجب ولو لزمه األمر الدعى أن الباكستاين أطلق النار على نفسه وأن أصحاب احملالت هم الذين                   
  .هشموا زجاج حمالم 

راج رمحه اهللا فحني بدأ ااهدون امجة املباحث بـادر أحـد            ولعل من أبشع جرائمهم جرمية قتل الشيخ محود الف        
  .كالب املباحث بإطالق النار على الفراج رمحه اهللا فأرداه قتيالً بدم بارد ومل يردعه عن ذلك شيبته وكرب سنه 

  ..أسأل اهللا جلت قدرته أن ينتقم لكل ضحية من ضحايا هذه الدولة على أيدينا عاجالً غري آجل 
بق من مقتطفات من التراجعات كان كافيا إلظهار عوارها وإال فالكالم يطول ويطول واملقام والزمان يضيقان                لعل ما س  

  ..عن االسترسال فيه وحسبنا من القالدة ما أحاط بالعنق 
  .. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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ااهدين وقائـد الغـر احملجلـني         والصالة والسالم على خري    احلمد هللا قاهر اجلبابرة ومعز املؤمنني وناصرهم ،       
   :وصحبه أمجعني وبعد املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبد اهللا وعلى آله

  

:  الصليبية اجلديدة الشاملة على اإلسالم واملسلمني ويقولون  احلربءيسأل كثري من املسلمني هذه األيام ال سيما بعد بد    
  لنصرة اإلسالم واملسلمني ؟ علما هو دورنا وماذا نف

لدى املسلمني بديهياً لكثرة تكرارها ، إال أن هذا السؤال تـردد       وكنت أعتقد أن مثل تلك األسئلة أصبح اجلواب عنها        
 ويتردد مع كل قضية وجرح جديد لألمة ، وال أعرف ما هو سبب جهل الناس بدورهم يف معركة                  كثرياً هذه األيام ،   

  !؟ اإلسالم اليوم
مبجرد قراءته آليـات     يتضح له دوره يف هذه املعركة      صلى اهللا عليه وسلم    م أن كل قارئ لكتاب اهللا وسنة رسوله       رغ

والسنة اليت توضح دور كل مسلم ، ولكين سأقف          اجلهاد ونصوص السنة ، ولن أستعرض النصوص الكثرية من الكتاب         
دور كل مسلم    صلى اهللا عليه وسلم    يه الرسول وضح ف  صلى اهللا عليه وسلم    فقط مع نص واحد من نصوص املصطفى      

  . اليت ال تسقط حبال عن ذمة املكلف بصيغة األمر الواجبة
  قال رسـول اهللا     :قال رضي اهللا عنه   مستدركه والدارمي وغريهم عن أنس     روى اإلمام أبو داود يف سننه واحلاكم يف       

 بـدل   "وأيـديكم    "  ويف رواية النـسائي    "نتكم  جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألس     " صلى اهللا عليه وسلم   
   . حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاها، قال احلاكم هذأنفسكم
على وجوب ااهدة للكفار   فيه دليل"إخل ..  جاهدوا املشركني " قوله  : ( ٨/٢٩م الشوكاين يف نيل األوطار      اإلما قال

   ) .باجلهاد باألنفس واألموال يف مواضع ، وظاهر األمر الوجوب ينباألموال واأليدي واأللسن ، وقد ثبت األمر القرآ
ووظيفتـه يف    حكم اجلهاد ومىت يتعني ومىت ال يتعني ، ولكنين أريد أن أبني هنا مهمة كل مسلم                ولست بصدد تفصيل  

 رعدو الكـاف  أصول سبل اجلهاد ضد ال    ذكر يف احلديث املتقدم      صلى اهللا عليه وسلم    جماهدة األعداء ، إذ أن الرسول     
  :  ثالثة أصول من أربعة فذكر
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 إن نـصوص    : (اجلهاد وأكملها ، وقال ابن حجر رمحه اهللا           اجلهاد بالنفس أو اليد وهذا أعلى مراتب       :األصل األول   
بالسيف  اجلهاد مطلقاً ومل تقيده ومل تضفه إىل املال أو اللسان فإا تنصرف إىل اجلهاد              الكتاب والسنة إذا جاءت بذكر    

أكمل األجر وعقد الصفقة ببيع اجلنـة         واجلهاد بالنفس هو أعلى مراتب اجلهاد لذا فقد رتب اهللا عليه           ) اتفاق السلف ب
  ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنـةَ            للمؤمن مقابل نفسه أوالً كما جاء يف سورة التوبة        

وذلك ملا كانت السلعة غالية اقتضى أن يكـون          آلية الوحيدة من آيات اجلهاد اليت يقدم اهللا فيها النفس على املال           فهي ا 
  . الثمن غالياً مثلها أيضاً

هلـم يف ميـادين      تدريب ااهدين وإعدادهم واالستطالع    ، الواجب على املؤمنني الرباط و      اجلهاد بالنفس  ويتفرع عن 
يف هذه األيام وجوباً عينياً كما أمجع العلماء على          اهودات البدنية اليت جتب على املسلم القادر      املعركة وغري ذلك من     

  . دمهها العدو فقد تعني اجلهاد على كل مسلم قادر ذلك ، بأن أرض املسلمني إذا
  

 "وأمـوالكم "اً قوله   احلديث املتقدم أيض   يف صلى اهللا عليه وسلم    اليت ذكرها الرسول   من أصول السبل   :األصل الثاين   
اجلهاد يف القرآن ، ويأيت مقدماً على النفس لكنه ليس أعلى مرتبة مـن اجلهـاد                 فاجلهاد باملال كثرياً ما يقرن يف آيات      

بالرجال حتصل عند نفـور      كال ولكن ألن اجلهاد باملال هو النوع الذي ختاطب ا األمة أمجع ، إذ أن الكفاية                بالنفس
إال إذا تكاتفت األمة مجيعها وضخت املال للمجاهـدين          كن املال ال حتصل كفاية ااهدين به      عدد من رجال األمة ول    

املخاطبة بوجوب اجلهاد باملال هي أكرب من الشرحية املخاطبة بوجـوب اجلهـاد    الذي يعد عصب اجلهاد ، فالشرحية
شباباً وشيوخاً صـغاراً     طبني من رجال ونساء   لذا قُدم اجلهاد باملال يف آيات اجلهاد العتبار سعة شرحية املخا           بالنفس ، 

   .وكباراً واهللا أعلم
تعـاىل    ، بل يدفع ما يربئ به ذمته أمام اهللا         يكون قدراً كبرياً من املال يدفعه املؤمن       اجلهاد باملال ليس بالضرورة أن    و

 تعتقد أن ذمتك ستربأ عند      القدر الذي  ألن املقصد من اجلهاد باملال إذا تعني أن تسقط الواجب الذي يف عنقك وتدفع             
رضـي اهللا    أيب هريرة  النسائي عن  و عند أمحد  صلى اهللا عليه وسلم    الرسول اهللا تعاىل بدفعه ولو كان يسرياً ، وكما قال        

 رجل لـه    " قالوا يا رسول اهللا وكيف ؟ قال         "سبق درهم مائة ألف      " صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا   :قال   عنه
ال يقبل الصدقة     فاهللا  " فتصدق به ورجل له مال كثري فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق ا              فأخذ أحدمها  درمهان

صـلى اهللا عليـه      داود عندما سئل الرسول    بناًء على كميتها ولكن يقبلها على حسب كيفيتها ، كما روى أمحد وأبو            
القليل ، فاتق اهللا وقدم ما       لذي ال ميلك إال    أي صدقة الرجل احملتاج ملاله ا      " جهد املقل    "الصدقة أفضل ؟ قال      أي وسلم

  .دخلك نصيبا مبا أن احلرب قائمة وااهدون حباجة للمال جتود به نفسك ، ليس ملرة واحدة فقط بل اجعل للجهاد من
النـساء    من أهـل اليـسار ومـن   باملال ملن مل يكن له دخل وال مال ينفقه ، أن جيمع التربعات            ويتفرع عن اجلهاد  

اجلهاد باملال ويطلب من املسلمني أال       ل واخلاصة والعامة ، ومن مل يستطع أن جيمع املال بإمكانه أن حيرض على             واألطفا
   .يشحوا بأمواهلم إذا ما طلبت منهم
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مشروعاً يعود ريعـه      جبمع رأس مال ويبين به     عن اجلهاد باملال أيضاً أن يسعى كل قادر على إدارة األموال           ويتفرع
   .شكل دوريعلى ااهدين ب

   .اجلهاد باملال وقد اتضح املقصود من تلك األمثلة وهناك سبل أخرى كثرية تتفرع عن
يف حديثـه املتقـدم اجلهـاد        صلى اهللا عليه وسلم    الرئيسية اليت نص عليها الرسول      من أصول السبل   :األصل الثالث   

هاد باألبدان أقول يف بعض األحيان ولـيس  األحيان يكون أعظم من اجل باللسان واجلهاد باللسان شأنه عظيم ويف بعض  
 فاجلهاد  "قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل         هجواا "يف الصحيحني    صلى اهللا عليه وسلم    الرسول دائماً ، كما قال   

إال  ماألوىل اليت تتقدم مرحلة جهاد األبدان واألموال ، فال حيرض الناس للجهاد بأبدا             باللسان أمره عظيم وهو املرحلة    
وهو النوع الوحيد املتيسر جلميع املكلفني       باللسان ، وال حيرض الناس للجهاد بأمواهلم إال باللسان ، فاللسان أمره عظيم            

   .طريقة كانت فكل مكلف بإمكانه أن جياهد بلسانه وبأي
 ، والـذب    وفضحهااليت تشن على اإلسالم      ويتفرع عن اجلهاد باللسان جتلية حقيقة هذه احلرب الصليبية واهلجمة         

لنـاس يف منتـديام ويف      بني خاصة الرجل وأهله ، وبني عامـة ا        ن  عن ااهدين والدفع عن أعراضهم ، وذلك يكو       
 أعماهلم ومدارسهم ، فكل مسلم واجب عليه أن جياهد بلسانه على قدر طاقته ، واجلهـاد باللـسان ال                  مساجدهم و 

ااهدين وجب عليه القول ا       فيها فضحاً للصليبيني أو ذباً عن      يشترط له شرط بل كل كلمة علمها املكلف ويرى أن         
   .وبياا للناس واهللا أعلم

  ، من كتـاب وشـريط ونـشرة        باللسان ، التأليف والنشر للمواد احملرضة على اجلهاد بأنواعه         ويتفرع عن اجلهاد  
اجلهاد باللسان أيضاً كتابة املقاالت       ، ومن  وغريها ، ومن عجز عن التأليف فعليه توزيعها باليد أو بالفاكس أو بالربيد            

شبكة اإلنترنت واملراسلة عرب الربيـد اإللكتـروين آلالف النـاس ،            يف الصحف والنشرات والدوريات ، والكتابة عرب      
   .يف كل ميدان ، وطرق اجلهاد باللسان كثرية وقد مثلت هلا مبا يوضحها واهللا أعلم للمنافحة عن اإلسالم

  

األصول ترتيباً وأمههـا ، ولكـين        من أصول جهاد العدو جهاد العدو بالقلب ، وهذا األصل هو أول             :األصل الرابع 
هذا األصل هو ركن     مل يذكره يف النص الذي تناولنا احلديث عنه ، إال أن           صلى اهللا عليه وسلم    أتيت به رابعاً ألن النيب    

جداً اليت توضح معىن جهاد القلب لألعداء ، فأول  ص كثريةمن أركان اإلسالم وال يقبل اهللا اإلسالم من دونه ، والنصو
عليه ومن واالهم وعدم حمبتهم والكفر م والكفر مبعبودام ، فمىت انتفى عن              معاين جهاد القلب بغض الكفار وما هم      

ونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من      لَا تِجد قَوما يؤِمن     جهاد القلب جتاه عدوه فإنه كافر باهللا العظيم قال اهللا تعاىل           العبد
مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح .   

 معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِممـا          قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين         وقال كما هي ملة إبراهيم    
               هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعت  وقال    كْفُري نفَم

 ِبالطَّاغُوِت و           ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتِمن ِباللِّه فَقَِد اسؤي  الدالة على أن جهـاد      واآليات
   .القلب لألعداء ركن من أركان الدين كثرية ال يسع املقام حلصرها
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احلرب الصليبية اليت بدأت منذ قرون  أليام يف مقابلةهذا توضيح بسيط للمهام املناطة يف عنق كل مسلم مكلف يف هذه ا  
هـ وذلك بقصفها لإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان نسأل اهللا         ١٩/٧/١٤٢٢  يف يوم األحد   أنيااواشتدت وكشرت عن    

   .املعتدين وينصر دينه وأولياءه ويعلي كلمته أن يرد كيد
للجهاد باملـال    صلى اهللا عليه وسلم    سابق وإىل ترتيب رسول اهللا    العبد إىل احلديث ال    وأختم بتنبيه بسيط وهو أال ينظر     

األولوية ، فإن الواو اليت جاءت بني هذه األنواع ال تدل على الترتيب              النفس واللسان فيظن أن هذا الترتيب يدل على       و
أن جهاد القلـب هـو       اإمنا تدل على جمرد العطف ، فالتقدمي والتأخري هنا ال يدل على األولوية ، فترتيبه               أو التعقيب 

يأيت يف حاالت خاصة وألشخاص حمددين جهـاد         األعظم من مث يليه جهاد النفس وبعدمها جهاد املال مث اللسان ، وقد            
النفس وهكذا ، ولكن كحكم عام فإن الترتيب الذي ذكرتـه هـو مقتـضى                اللسان مقدماً على النفس أو املال على      

   .واهللا أعلم نصوص الكتاب والسنة
فإن قصر وعمل باألدىن وهو اللسان وترك األعلـى    اهللا كل عبد وليعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل سائله عن جهاده ،     فليتق

  .ذمته ، واعلم أن األدىن ال يسقط األعلى حبال  وهو اجلهاد بالبدن ، فإن هذا ال يربئ

  
 

  

   
  

خـرياً أن    أن من أعظم النعم على من أراد اهللا بـه            - أصلحكم اهللا    -واعلموا  " 
أحياه إىل هذا الوقت الذي جيدد فيه الدين ، وحييي فيه شعار املسلمني ، وأحـوال         

   .واألنصاراملؤمنني وااهدين ، حىت يكون شبيها بالسابقني األولني من املهاجرين 
الذين رضـي اهللا    ،  كان من التابعني هلم بإحسان      :  فمن قام يف هذا الوقت بذلك       

هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها أبداً ذلـك           عنهم ورضوا عنه وأعد     
  . الفوز العظيم

فينبغي للمؤمنني أن يشكروا اهللا تعاىل على هذه احملنة اليت حقيقتها منحة كرمية من اهللا ، وهذه الفتنة اليت يف                    
كأيب بكر وعمر    - لو كان السابقون األولون من املهاجرين واألنصار         - واهللا   -باطنها نعمة جسيمة ، حىت      

   ." ، لكان من أفضل أعماهلم جهاد هؤالء القوم ارمني نهذا الزما حاضرين يف -وعثمان وعلي وغريهم 
  

  شيخ اإلسالم ابن تيمية                              
  )٤٢٠ / ٢٨ ( الفتاوى   



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٦  ٢٦ 

  !!؟ أين غريتكم.. يا أهل الزلفي      
  

  رائد بن عبد اهللا البهالل: بقلم 

أبو ثابت القندهاري
  

  

        نفـبلِّغ ـا عـــرضتـا إمأيا راكب 
ــزةً   ــا أع ــانوا كرام ــشٍر ك  إىل مع
 إىل أن أتى احلكـم الـسعودي دارهـم        
 ترى البطل املـذكور منـهم إذا أتـت        
ــنحين   ــني وي ــم األرذل ــذلُّ حلك  ي
ــاهلم ــاءهم ورجـ ــوا أبنـ  وإن قتلـ

ــادوا بتج ــوالء لكــافٍرــــتن  ديد ال
ــوالُء   ــاء ال ــد ج ــاهو ق ــيكمفه  إل

ــا   ــسلويلِّ وافي ــنمار ال ــزاَء س  ج
ــامرا   ــا خم ــل وبيئً ــا ب ــا مريئً  هنيئً

  

 عتايب إىل األصحاب واألهـل بـالزلفي        
  والـضعفِ  بالـذل واهلـون   ومل يعرفوا   

 فأخضعهم للحكـِم بـالقهر والعـسفِ      
ــرِف ــاغوِت منكــسر الطَّ ــةُ الطَّ  زباني
ــِف  هلــم ويلبــي أمــرهم راغــم األن

ـ  وكروا على األبط     واخلطـفِ  رال باألس
 !كأنَّ الَّذي نالوا مـن الـذُّلِّ ال يكفـي         

 جيازيكم الطَّاغوت عنه جـزا الـضعفِ      
ــستوِف ــزدد والًء وي  فمــن شــاَء فلي
 أف ــه ــذُّلَّ أف ل ــسيغُ ال ــن يست  مل

  

  
  
  
  
  

هـ بعمليات مدامهات واسعة ٢٨/٨/١٤٢٥ثنني  يوم اال)الطوارئ  ( قامت قوات البشمركة السلولية 
جزٌء يسري منها ما .. يف الزلفي مشلت بيوتا واستراحات ومزارع واستخدمت أساليب جديدة يف إرهاب اآلمنني

  .. ومن كان يف الزلفي ذلك اليوم شاهد شيئًا كثريا غريه.. سوف أحتدث عنه يف هذا املقال
) ليـة تفتـيش روتينيـة       عم( فالصحف تقول إنها    .. ومل تكن هذه العمليات للتفتيش والبحث عن ااهدين       
بل .. أما التدمري والتخريب واإلرهاب ألهل البلد كلهم      .. واملفترض أن عمليات التفتيش تكون يف بيوت حمدودة       

مل يسلم منهم حتى أكابر املنبطحني ممن يسبحون حبمد ويل األمر ليل ار فجاءهم ويل األمر ليشكرهم علـى                   
  !!..ارعهمهذا الصنيع مبدرعاته واقتحم بيوم ومز

إنها عملية تأديب فقط، تأديب لكم ملَّا خرج منكم هذا العدد الكبري من ااهدين بني شهيد ومطارد يف سـبيل    
اهللا يأىب اخلنوع واخلضوع للطواغيت، وقد كانوا من قبل يظنون أنهم أحكموا سيطرم على الزلفي وأنهم قـد              
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واملعىن احلقيقي  ) أهل والء   (  ويعتقدون يف أنفسهم أنَّ أهل الزلفي        اشتروا أهل الزلفي فصاروا كلهم عبيدا هلم،      
أي يقال فالن بن فالن موىل آل سلول أي عبدهم ومملوكهم، هـذا             : للوالء الذي يريدونه هلم هو والء العبودية      

  .ما يريده لكم آل سلول وأقرب شاهد ما تشاهدونه هذه األيام
ضطرون إىل مدامهة البيوت وترويع اآلمنني بسبب اإلرهابيني، فلماذا اآلن          يف املدن األخرى كانوا يدعون أنهم م      

حياصرون بيوتكم بالقوات واملدرعات ويرعبون األطفال والنساء بأصوات الطائرات املروحية حىت اجتمعت يف             
  !!الزلفي ثالث طائرات مروحية مع أنَّ أكثر عدد حضر يف املدامهات احلقيقية للمجاهدين طائرتان فقط

وملاذا إطالق النار العشوائي يف اهلواء ترويعا للناس دون اشتباك أو مواجهة مع ااهدين إالَّ لترويع أهل الزلفـي                
  !!وختويفهم حىت ال خيرجوا عن العبودية اليت يعتقد ابن سعود أنه فرضها عليهم

 وإرهابكم واقتحام بيـوتكم     هاهو ابن سعود قد أرسل كالبه من قوات الطوارئ ميارسون هوايتهم يف ترويعكم            
والدخول إىل حمارمكم، واستعراض عضالم أمامكم وهم يفرون كاحلمر املستنفرة أمام ااهدين يف املواجهات              
حىت إم حياصرون البيت جبميع قوام مث سرعان ما ينطلقون ال يلوون على شيء وخيرج ااهدون حبمـد اهللا                   

ون أو يقتل منهم قتلى بعدد ال يقارن مع العدد والقـوات الـيت حتاصـرهم                بسالم وأمان، وقد يصاب ااهد    
والفضل هللا وحده، ولكنهم أمنوا منكم وعلموا أنكم لن تؤذوهم فأساؤوا األدب وتعدوا حـدودهم وأروكـم              

  !!أشرهم وبطرهم
، هـل  خلوا وفتـشوا أحد الذين دومهت بيوم ملا أعطاهم مفاتيح الباب لكي يفتحوه رفضوا وخلعوا الباب ود       

ألنَّ شهوة الفساد والتخريب منغرسة يف نفوسهم فال يمكن أن يدخلوا البيوت من أبواا، وملاذا               ! تعلمون ملاذا؟ 
يدخلـون من الباب وهم يعتربون البيـوت اليت يدخلوا خرابات ليس فيـها أحد أو يعتربوا حظائر للبهائم                

  ..ول إىل من يواليهم ولكن هذه نظرة آل سل- أجلَّكم اهللا -
نـساء  والـدخول علـى ال    تفتيش  ال وقاموا ب   صاحب البيت  وضعوا السالح على رأس   بل إم إذا دخلوا البيت      

 م أمـام أهلـه     الرجال  إذالل نتعمدوي؛ فانظروا كيف    طفال وصادروا ما طاب هلم مما خف وزنه وغال مثنه         األو
رون السالح على رأس أبيهم وال ميلكون من أمرهم شيئًا،           وختويف األطفال املساكني الذين ي     م وإهانته موأطفاهل

  ..والزوجة الضعيفة اليت ترى زوجها وحاميها يف هذه احلالة املهينة
وال تسأل عمن دخلوا عليه فلم يشعر وهو بني زوجته وأبنائه وبناته إالَّ وكالب الطوارئ معهم داخل بيـوم                   

وهل صار كالب الطوارئ    ..!! عكم عن شرفكم يا أهل الزلفي     وبني حمارمهم، فأين غريتكم على حمارمكم ودفا      
أم أنكم أصبحتم بال غرية وال حنـوة وال         !! حىت يدخلوا بيوتكم دون استئذان؟    ) التابعني غري أويل اإلربة     ( من  

  !أين رجال الزلفي؟! محية وصار دخول الرجال الغرباء بيوتكم شيئًا عاديا ال يستدعي غضبكم ومحيتكم؟
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حممد باالتصال بسيده الطاغوت    أنفسهم إىل احلكومة، يبادر     املتبنني لدعوة تسليم املطلوبني      أحد املنبطحني    وهذا
بن نايف حماولةً منه السترضاء أهل البلد واخلروج من الطاغوت مبا يسكن غضبهم وثورم فيما لو فكَّر أحـد                   

قتحام البيوت وترويـع املـسلمني، وكـأنَّ        من تكسري األبواب وا   خربه مبا فعل البشمركة     فأ!! منهم بالغضب 
واقترح هذا املنبطح على الطاغوت أن يقوم بتصوير اخلراب الذي خلّفته           !! الفويسقة بن نايف ال يعلم مبا حيدث      

هل عرفتم يا أهل الزلفي     !! ، وأمهله ومل يلق له باالً     )ما حيتاج تصور    ( قوات الطوارئ فقال له باحلرف الواحد       
وهل أدركتم حقيقةً أنَّ الطواغيت كلما احننيتم هلم وضعوا أقدامكم علـى أعنـاقكم              !  يجدي؟ أنَّ االنبطاح ال  

  ! ؟- قبل أن يذهلا ابن سعود -العزيزة 
ومـا يـزال    .. وأتألَّم ملا وصلت إليه حالكم    يا بين قومي كنت أشاهد باألمس القريب تقربكم إىل الطواغيت           

كيف ترضون ذلك من عبيد أمريكا وأذناا مـن         ،  علون اآلن بكم  ومع ذلك انظروا ماذا يف    أكثركم على ذلك،    
موهم أو  و ويقتحموا بيوتكم من غـري أن تقـا        حرماتكم ويسيئوا إىل شرفكم   دهم أن ينتهكوا    و وجن الطواغيت
   .متنعوم

  ومن قاتـل   فهو شهيد من قاتل دون ماله فقتل      " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن رسو  سننهروى النسائي يف    
،  " من قُتل دون ماله فهو شـهيد       : " ،ويف صحيح مسلم   "فهو شهيد    ومن قاتل دون أهله       فهو شهيد  دون دمه 

وشرفكم فإن دافعتم واستطعتم كف شرهم فلله احلمد واملنة وإن مل تستطيعوا فقتلتم فأنتم شهداء بنص احلديث                 
ل فيكم الـذل واخلنـوع هلـؤالء        إىل هذه الدرجة وص   ! عزتكم وإسالمكم؟ ، فأين   حمفوظ وأعراضكم مصونةٌ  

  !!!الطواغيت وأسيادهم من الصليبيني
 ال تتكلم  العرب أين      يقول فهذا أبو جهل كبري املشركني       !؟أين خنوتكم وفإن مل يكن فيكم دين فأين عروبتكم        

نعمـة  كافر خالد خملد يف النار يا بين قومي فأين أنتم وقد أنعم اهللا علـيكم ب          أبو جهل    هذا   ..أروع بنات حممد  
 ااهـدين  تفكـروا يف مـساندة   إرهابكم وختويفكم لكـي ال  وواعلموا أن املراد من هذه احلملة ه     ،اإلسالم

، ولن ينفعكم   وتأديبكم ألن األبطال من أبنائكم نفروا للجهاد يف سبيل اهللا وبذلوا الغايل والنفيس يف هذا السبيل               
 للطواغيت بإذالهلم لكـم وعـدم       ملا تقربتم كم اهللا   سكوتكم وختاذلكم عن نصرة إخوانكم ااهدين فقد عاقب       

جحـٍر   من هؤالء الطواغيت وأعوام فاملسلم ال يلدغ مـن           ؤفاهللا اهللا يف الرجوع إىل دينكم والترب       ،احترامكم
وال تكـن    ،وال يكن قيامكم لسفاسف األمور     ،وقوموا قومة رجل واحد لنصرة هذا الدين وأهله        ،مرتنيواحٍد  

، فمـاذا   يتناوشه األوغاد وعرضكم   ،ودماؤكم تسفك ،وأموالكم تنهب ،فدينكم يهان  ،اهليةعصبيتكم ألمور ج  
  ...بقي؟ واهللا لبطن األرض خري لكم من ظاهرها
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سـوف  ! أين تذهبون من العار الذي ختلفونه ألبنائكم إن سكتم عن الطواغيت ومر األمر بسالم؟             .. ويلٌ لكم 
وينكّس رأسه حياًء من أفعالكم ومـداهنتكم       .. هم أنت من أهل الزلفي    يستحيي أبناؤكم غدا إذا قيل للواحد من      

  :وأخشى أن ينطبق عليكم قول الشاعر ..للطواغيت إالَّ إن هداكم اهللا وأبيتم الذل واهلوان
  

  !أقر كإقراِر احلــليلِة للبعِل  ألست كُليبيا إذا سيم خطَّةً
  !! الرجاِل من النعِلأذلُّ ألقداِم   وكلُّ كُلييب صفيحةُ وجهِه

  

باألمس قتلوا اثنني من أبنائكم يف مواجهة واحدة وجرحوا ثالثًا يف نفس املواجهة، وبدالً من الغضب واحلميـة                  
والثأر ألبنائكم الصاحلني ااهدين الذين هم من خيار الناس حنسبهم واهللا حسيبهم، ذهبتم إىل القاتل ارم الذي       

  !!ليه وتعتذرون إىل من يقتل أبناءكم وتستغفرونه والعياذ باهللاسفك دماءهم تتقربون إ
أما أن يقتل قتيلكم وتعتذرون وكأنكم      !! كان أهل الذلة واهلوان يف اجلاهلية هم من يقتل قتيلهم ويسكتون فقط           

 بعد العز عقوبة    أنتم من قتلتم القتيل فهذا مل يفعله أحد يف اجلاهلية فضالً عن اإلسالم، وهذا الذلُّ الذي أصابكم                
حنن قـوم   : من اهللا ال يرفعها إال التوبة إليه والرباءة من الطواغيت وجهادهم، وصدق عمر بن اخلطاب يف قوله                

أعزنا اهللا باجلهاد فمهما ابتغينا العزة بغريه أذلَّنا اهللا، أال ترون كيف أذلَّكم اهللا وأنتم أهل عزة بسبب تـرككم                    
  ت؟للجهاد وجدالكم عن الطواغي

وانصروا إخوانكم ااهدين يف كل مكان وخاصة يف جزيـرة العـرب            فهبوا يا أهل الزلفي هبة رجل واحد،        
 قَـاِتلُوا   ، قال تعـاىل     هذا هو أمر اهللا الذي أمركم به      وآووهم وادعموهم باملال والسالح وانضموا إليهم فإن        

     وا ِفيكُمِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني ِغلْظَةً   الَِّذين            واحذروا كل احلذر أن يقذف الشيطان يف قلوبكم اخلوف من 
 م، مل يكن ليصيبك   م وما أخطأك  م مل يكن ليخطئك   م أن ما أصابك   واهؤالء فإن نواصي اخللق كلها بيد اهللا واعلم       

،  افُوهم وخافُوِن ِإنْ كُنتم مؤِمِنني    ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياَءه فَال تخ       : فأذكركم بقول اهللا عز وجل      
العبيد اجلرب  بن سعد   وانتقموا إلخوانكم الذين قتلوا بغري سبب سوى أم يقولون ربنا اهللا أمثال الشهيد سلطان               

والتحقوا بركب ااهدين وليكن قدوتكم هؤالء الذين بذلوا نفوسهم ومهجهم مـن             ،والشهيد إبراهيم الشايع  
  .ء راية التوحيد يف بالد املسلمنيأجل إعال

الشهيد أمثال  ا ورفضوا الذل واخلنوع رفعوا رأس األمة عاليولقد من اهللا عليكم بأن أخرج منكم جماهدين أبطاالً       
حد أبطال عملية الوشـم الـيت       أالفراج  بن عبد اهللا    الشهيد فهد   فدين و بدر السلمان الذي استشهد يف بالد الرا      

وقد أذلَّهم هذا الشهيد حبمد اهللا كما أذلُّوكم ودمر مبناهم كما أفسدوا ودمروا             ة الطوارئ   كانت على مبىن قياد   
يف مبانيكم، وإن كنا نرى أنَّ األولوية جيب أن تكون لألسياد الصليبيني قبل العبيد السلوليني، فإن هؤالء العبيد                  
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العبيد من يوم متس العصا رقام فإن العبد يقـرع          ال يذهلم شيء مثل إذالل أسيادهم الصليبيني، وال بد هلؤالء           
  . بالعصا واحلر تكفيه اإلشارة

تـوا إال حلـرب     علموا أم مـا أ    افليبشروا مبا يسوؤهم و    ،وأما ما فعلته قوات البشمركة من تدنيسها لبلدتكم       
ذلكم عـن نـصرة     فاستيقظوا من سباتكم وأفيقوا فإنكم لن تعذروا أمام اهللا النتهاك أعرضكم وختـا             ،سالماإل

  ..ى اهللا وسلم على نبينا حممدوصل.  لكم املبادرة يف نصرة هذا الدينإخوانكم وليكن
  
  

  
  

  

  :رمحهما اهللا تعاىل ، عبد العزيز بن حممد بن سعود : قال اإلمام 
ارتد بذلك عن   ، واالنقياد هلم   ، ت منه مواالة أهل الشرك      قد دل القرآن والسنة على أن املسلم إذا حصل        

ِإنَّ الَِّذين ارتدوا علَى أَدباِرِهم من بعِد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ              { :تأمل قوله تعاىل    ، دينه  

  ملَى لَهأَمو م{ : مع  قوله      }لَه   نكُمم ملَّهوتن يمو  مهِمن هفَالَ {  وأمعن النظر يف قوله تعاىل        } فَِإن

مثْلُهِإذًا م كُمِرِه ِإنِديٍث غَيواْ ِفي حوضخى يتح مهعواْ مدقْعوأدلته كثرية  }ت  .  

ولَقَد قَالُواْ  { : وقوله   } الَ تعتِذرواْ قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم     { يف سورة التوبة    ، وال تنس ما ذكر اهللا      

والَ يأْمركُم أَن تتِخذُواْ الْمالَِئكَةَ والنِبيين أَربابا أَيأْمركُم ِبـالْكُفِْر          { :  واذكر قوله     }كَِلمةَ الْكُفْرِ 

نا بيناٍت تعِرف ِفـي وجـوِه       وِإذَا تتلَى علَيِهم آيات   {: وتأمل قوله تعاىل     } بعد ِإذْ أَنتم مسِلمونَ   

إذا دعوا  ،  وقد علمت حاهلم      }الَِّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ ِبالَِّذين يتلُونَ علَيِهم آياِتنا        

                    .واهللا أعلم ، إىل التوحيد  انقهروا 
  ]٨ج : [ الدرر السنية  
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احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقني ، وال إلـه إال اهللا إلـه األولـني                         
إال بالتذلل واالنكسار لعظمته ، وال غىن إال يف االفتقار إىل رمحتـه ،              واآلخرين ، الذي ال فوز إال يف طاعته ، وال عز            

الذي إذا أُطيع شكر ، وإذا عصي تاب وغَفَر ، وإذا دعي أجاب ، وإذا سئلَ أعطى ، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليـك ،            
   أُولَِئك الْمقَربون  ونَ الساِبقُونَ   والساِبقُ   اهللا وحده ال شريك له ، القائل       وأغىن خلقك بك ، وأشهد أال إله إال       

تفضل على هذه األمة بصيام شهر رمضان ، وفضله على سائر الشهور ، وجعل لياليه العشر األواخر خـري الليـايل ،                      
 ، وظاهراً   وجعل يف هذه الليايل ليلةً هي أفضل الليايل ، قيامها عن ألف شهٍر يف الفضل واخلريية ، فله احلمد أوالً وآخراً                    

 حـني  صلى اهللا عليه وسـلم وباطناً ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، كان أجود ما يكون يف رمضان ، فلرسول اهللا        
أمـا  ..  أجود باخلري من الريح املرسلة ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً                 عليه السالم يلقاه جربيل   

  : بعد 
  

ن الطعام والشراب واجلماع من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية خالصة هللا عز وجل ،                فإن الصيام هو اإلمساك ع    
وملا كان املقصود من الصيام هو زكاة النفس وحبسها عن شهواا وفطامها عن مألوفاا وتطهريهـا وتنقيتـها مـن                    

ائعة ليوجب عليها مواساة الفقـراء      األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة ، لطلب غاية سعادا وتذكريها بتلك األكباد اجل           
واملعدمني ، وتضييق عليه جماري الشيطان فإنه جيري من ابن آدم جمرى الدم ، فبالصيام يضعف نفوذه ، فهو جلام املتقني                     
 وقرة عيون األبرار املقربني ، وِجنةٌ من النار كجنة احملاربني ، هو سر بني العبد وربه ال يطّلع عليه سواه ، وهو لـرب                       

العاملني من بني سائر األعمال ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله ، فهو أمر ال يطّلع عليه بشر ، وهذا هو حقيقـة                        
متفق عليه ، واعلم أن للصوم تأثري عظـيم يف          " الصوم يل وأنا أجزي به    ": الصيام ، ولذا قال ربنا  يف احلديث القدسي        
  .  على صالح القلب أيضاً حفظ جوارح اإلنسان الظاهرة ، وهو حيافظ

  

اجلهاد واالستشهاد ، وكذلك رمضان   :  هذا مومسكم لتتنافسوا فيه ، واعلموا أن سبب تكفري الذنوب            :فيا أهل اجلهاد    
 الصلوات اخلمـس   ": قال صلى اهللا عليه وسلم أن النيب   رضي اهللا عنه  سبب لتكفري الذنوب كما يف حديث أيب هريرة         

  .  رواه مسلم "رمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبِت الكبائر واجلمعة إىل اجلمعة و
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 ، فإنه أكمل هدياً فاستنوا به واقتـدوا    صلى اهللا عليه وسلم   وكونوا كالريح املرسلة يف هذا الشهر اتباعاً هلدي رسولكم          
 الصحيحني عن ابن عباس رضي      بأفعاله ، فكان أجود الناس ، وكان أعظم ما يكون باجلود يف شهر رمضان ، جاء يف                

 أجود الناس باخلري ، وأجود ما يكون يف شهر رمضان ألن جربيـل              صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب   : " اهللا عنهما قال    
 القرآن ، فـإذا لِقيـه   صلى اهللا عليه وسلمكان يلقاه يف كل ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ ، يعرض عليه رسول اهللا                

  " . الريح املرسلة كان أجود باخلري من 
 على أكمل األخالق واألعمال وأشرفها ؛ كان جوده جبميع أنواع اجلـود        صلى اهللا عليه وسلم   وملا كان اهللا أكمل نبيه      

إطعام اجلائع ووعظ   من بذل نفسه هللا يف إظهار دينه وإعالء كلمته وإيصال النفع إليهم ، ومن نشر العلم وبذل املال ، و                   
 كما قالت خدجية رضي اهللا عنها يف قصة         صلى اهللا عليه وسلم   اجلاهل وقضاء احلوائج ، وفك العاين ، وهذا من نشأته           

 كال ، أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً ، فواهللا إنك لتـصل الـرحم ،                 " : صلى اهللا عليه وسلم   نزول الوحي لرسول اهللا     
  . متفق عليه " كلّ ، وتكسب املعدوم ، وتقري الضيف ، وتعني على نوائب احلق وتصدق احلديث ، وحتمل ال

مث بعد بعثته تضاعفت خصال اخلري عنده أضعافاً كثرية ، وتزداد هذه يف رمضان ، فمن هذه األعمال اليت ينبغي لكـل                      
إمنـا  : رته ، كما قال أبو الـدرداء         ألن ااهد جياهد بأعماله ال بقوته وكث       - وخاصةً ااهدون    -مسلم التنافس فيها    
  . ١تقاتلون بأعمالكم

فبادروا باستغالل هذا الشهر يف اجلود واملسابقة فيه باألعمال الصاحلة ، فإن كثرة األعمال يف حال الصيام من أعظـم                    
:  قال    وسلم صلى اهللا عليه  أسباب دخول اجلنة ، وألن النفوس يف حال صيامها تتنافس بكثرة األعمال ، فعن أيب هريرة                 

فمن تبع منكم اليوم    : أنا ، قال    :  من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ قال أبو بكٍر           " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    
فمن عاد منكم اليوم مريضاًَ ؟      : أنا ، قال    : فمن أطعم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكٍر         : أنا ، قال    : جنازة ؟ قال أبو بكٍر      

  . رواه مسلم " ما اجتمعن يف امرٍئ إال دخل اجلنة " : صلى اهللا عليه وسلمنا ، فقال رسول اهللا أ: قال أبو بكٍر 
وتكثر خاصةً يف شهر رمضان ، ألن فيه تفتح أبواب اجلنة ، وتغلق أبواب النار ، وتسلْسلُ الشياطني ،كمـا جـاء يف                       

  . الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً 
  : عمال ومن هذه األ

  

شهر رمـضانَ    :  ، فقد أوجب اهللا سبحانه وتعاىل عليك أيها املسلم صيام شهِر رمضان ، قال تعاىل                 الصيام: أوالً  
              صفَلْي رهالش ِمنكُم ِهدن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه ناٍت منيباِس وى لِّلندآنُ هأُنِزلَ ِفيِه الْقُر الَِّذيهم      وعن طلحة بن عبيد 

يا رسول اهللا ؛ أخربين مـاذا       :  ثائر الرأس فقال     صلى اهللا عليه وسلم   أن أعرابياً جاء إىل رسول اهللا        " رضي اهللا عنه  اهللا  
ين ماذا فـرض اهللا علـي مـن         أخرب: الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئاً ، فقال         : فرض اهللا علي من الصالة ؟ فقال        

فأخربه رسول  : أخربين مبا فرض اهللا علي من الزكاة ؟ فقال          : شهر رمضان إال أن تطوع شيئاً ، فقال          : ؟ فقال الصيام
                                                 

 أن النصر له أسباب ومن أسبابه ؛ وجود الضعفاء واملساكني الصاحلني الذين هم عند املنبطحني واملنهزمني القاعدين ؛ سبب للهزمية ، صلى اهللا عليه وسلموأخرب  ١
 ..باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب : قال البخاري رمحه اهللا " نصرون وترزقون إال بضعفائكم  هل ت" : صلى اهللا عليه وسلمقال 
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والذي أكرمك ال أتطوع شيئاً ، وال أنقص مما فرض اهللا علي شـيئاً ،               :  شرائع اإلسالم ، قال      صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
  . متفق عليه " دخل اجلنة إن صدق " ، أو "  صدق أفلح إن : " صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا 

وقد تواترت األحاديث يف وجوب صيام شهر رمضان ، بل لقد جاء بأن يف اجلنة بابا خاصا بأهـل الـصيام ، ففـي                        
: إن يف اجلنة باباً يقال له        : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  ، قال    رضي اهللا عنه  الصحيحني عن سهل بن سعد      

أين الصائمون ؟ فيقومون ال يدخل منه       : لريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، ال يدخلُ منه أحد غريهم ، يقال                ا
  " . أحد غريهم ، فإذا دخلوا أُغِلق فلم يدخل منه أحد 

من حيفـظُ    : رضي اهللا عنه  قال عمر   : "  قال   رضي اهللا عنه  والصيام كفارةٌ للذنوب ، جاء يف الصحيحني عن حذيفة          
فتنة الرجل يف أهله ومالـه وجـاره        : أنا ، مسعته يقول     :  يف الفتنة ؟ قال حذيفة       صلى اهللا عليه وسلم   حديثاً عن النيب    

باب الصوم كفّارة ، وفيهما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه           : قال البخاري رمحه اهللا     " تكفرها الصالة والصيام والصدقة     
  " . من صام رمضانَ إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ": ل  قاصلى اهللا عليه وسلمأن النيب 

أن يصومه إمياناً واحتساباً ، وكذلك أن حيفظ صيامه مما ينبغي أن يتحفّظَ منه ، أخرج أمحـد                  : وهذا مشروطٌ بشروط    
 ":  يقول   لى اهللا عليه وسلم   صمسعت رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  وابن حبان بسنٍد ال بأس به عن أيب سعيد اخلدري           

  " . من صام رمضان وعرف حدوده ، وحتفّظَ مما ينبغي له أن يتحفّظَ فيه ؛ كفّر ما كان قبله 
:  قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     والصوم حصن وستر لك من النار ، ملا جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة               

هي ما يستجن به العبد كاِملجن الذي يقيه عند القتال من الضرب ، فكـذلك الـصيام يقـي      ، فاجلُنةُ   "  الصيام جنةٌ    "
صاحبه من املعاصي يف الدنيا ، فإذا وقاه من املعاصي ؛ كان له يف اآلخرة صيامه جنةٌ من النار ، ومن مل يكن له جنةٌ يف                          

  . الدنيا من املعاصي ؛ مل يكن له جنةٌ يف اآلخرة من النار 
صلى اهللا عليـه    ، وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب         "  الصيام جنةٌ من النار      ": ء عند سعيد بن منصور يف سننه        وجا
مسعت رسول اهللا   :  قال   رضي اهللا عنه  رواه النسائي ، وعن عثمان بن أيب العاص         "  الصيام جنةٌ من النار      ":  قال   وسلم

رواه أمحد والنسائي وابن ماجةَ وابـن       " ن النار كجنة أحدكم من القتال        الصيام جنة م   ":  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   
حسبك بكون الصيام جنة من النار فضالً ، وقـال ابـن            : خزمية وصححه وإسناده جيد ، قال ابن عبد الرب رمحه اهللا            

  . إمنا كان الصوم جنة من النار ألنه إمساك عن الشهوات والنار حمفوفةٌ بالشهوات : العريب 
  

: رضي اهللا عنه قال    حيثُّ ويرغّب يف قيام رمضان ، فعن أيب هريرة           صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب    : قيام رمضان : ثانياً  
من قام رمـضان    :  يرغّب يف قيام رمضان من غِري أن يأمرهم فيه بعزمية ، فيقول              صلى اهللا عليه وسلم   كان رسول اهللا    " 

  . رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظه " دم من ذنبه إمياناً واحتساباً غُفر له ما تق
رضي اهللا عنـه     رضي اهللا عنه  واعلم أن أفضل الصلوات بعد الفريضة هي صالة الليل ، جاء عند مسلم عن أيب هريرة                 

 وخاصةً أن الليـل أحـرى أن        " أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل        " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قال
صـلى اهللا عليـه   مسعت رسـول اهللا  :  قال رضي اهللا عنهتجاب فيه للعبد دعاؤه ، جاء يف صحيح مسلم عن جابٍر        يس
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إن يف الليل لساعة ال يوافقها رجلٌ مسلم يسأل اهللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ، وذلك كـل                       " :وسلم
ليِل اآلخر ، وذلك لرتول الرب سبحانه وتعاىل نزوالً يليـق جباللـه             ، واألوىل للمسلم أن يكون قيامه يف ثُلثُ ال         " ليلة

يرتلُ ربنا تبارك وتعاىل كل      " : قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه  وعظمة سلطانه ، فعن أيب هريرة       
يسألين فأعطيـه ، ومـن      من يدعوين فأستجيب له ، ومن       : ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ، فيقول            

  . متفق عليه  " يستغفرين فأغفر له
صلى اهللا عليه   قال رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  وصالة آخر الليل أفضل ؛ ألا صالةٌ مشهودةٌ حمضورة ، فعن جابٍر             

لليل ، فإن صالة آخر من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طِمع أن يقوم آخره فليوتر آخر ا                "  :وسلم
:  قال   رضي اهللا عنه  رواه مسلم ، وأخرج أمحد وابن ماجةَ والترمذي عن عمرو بن عبسةَ              " الليل مشهودة وذلك أفضل   

: يا رسول اهللا ؛ هل من الساعات ساعةٌ أفضلُ من األخـرى ؟ قـال               :  فقلت   صلى اهللا عليه وسلم   أتيت رسول اهللا    " 
صـلى  قال رسول اهللا    : ولفظ الترمذي وصححه    "  مشهودةٌ متقبلةٌ حىت تصلّي الفجر       جوف الليل اآلخر أفضل ، فإا     

أقرب ما يكون الرب من العبِد يف جوف الليل اآلخر ، فإن استطعت أن تكون ممـن يـذكر اهللا يف        : " اهللا عليه وسلم  
  .  أمامة وغريهم رضي اهللا عنهم وجاء من وجوٍه متعددة ، ويف الباب عن معاٍذ وأيب ذر وأيب" . تلك الساعِة فكن 

رضي اهللا  واعلم أيها املسلم أن قيامك مع اإلمام يف صالة التراويح حىت ينصرف ؛ يكتب لك به قيام ليلة ، فعن أيب ذٍر                       
رواه أبو داود   "  من قام مع اإلمام حىت ينصرف ؛ كُِتب له قيام ليلة             " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   عنه

  . والنسائي والترمذي وصححه 
، صلي إحدى وأربعني ركعةً مع الوتر واختلف أهل العلم يف قيام رمضان ، فرأى بعضهم أن ي(: قال الترمذي رمحه اهللا    

وهو قول أهل املدينة ، والعملُ على هذا عندهم باملدينة ، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغريمها مـن                       
:  ؛ عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن املبارك والشافعي ، وقـال الـشافعي                 ى اهللا عليه وسلم   صلأصحاب النيب   

روي يف هذا ألوان ؛ ومل يقض فيه بشيء ، وقـال            : وهكذا أدركت ببلدنا مبكة ، يصلون عشرين ركعة ، وقال أمحد            
 ابن املبارك وأمحد واسحاق ؛ الصالةُ       بل خنتار إحدى وأربعني ركعة على ماروي عن أيب بن كعب ، واختار            : إسحاق  

  هـ . أ)مع اإلمام يف شهر رمضان ، واختار الشافعي أن يصلي الرجلُ وحده إذا كان قارئاً 
ِنصفَه أَِو انقُـص     قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا      : والذي يتبين بأن صالة الليل ال تحدد بعدد معين من الركعات ، قال تعاىل               

هقَِليلًا   ِمن     ئَلَ عن صالة الليل فقال        صلى اهللا عليه وسلم    ، ولقولهصالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم          ": ملا س 
  . رضي اهللا عنه  متفق عليه عن ابن عمر "الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلّى 

حني أن أبا سلمة بن عبد الرمحن سأل عائشة         ولكن أفضل ذلك كله أن يكون إحدى عشرة ركعة ، ملا جاء يف الصحي             
ما كان يزيد يف رمـضان      : "  يف رمضان ؟ قالت      صلى اهللا عليه وسلم   كيف كانت صالة رسول اهللا      : رضي اهللا عنها    

، لكن يكون ذلك بإطالٍة يف القراءة مع الطمأنينة واخلـشوع يف الـصالة ، ال                " وال يف غريه عن إحدى عشرة ركعة        
  ! األئمة ؛ يتنافسون فيمن خيرج من الصالة أوالً كحال كثري من 
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 وهي من أعظم أسباب دخول اجلنة وتكفري السيئات ، وخاصةً يف رمـضان وذلـك                : الصدقةُ وإطعام الطعام  : ثالثاً  
ا نطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه لَا نِريـد       ِإنم ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينا ويِتيما وأَِسريا         : لشرف الزمان ، قال تعاىل      

فَوقَاهم اللَّه شر ذَِلك الْيوِم ولَقَّـاهم نـضرةً          ِإنا نخاف ِمن ربنا يوما عبوسا قَمطَِريرا         ِمنكُم جزاء ولَا شكُورا     
 ، ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رجـالً                راوجزاهم ِبما صبروا جنةً وحِري     وسرورا  

تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل          : أي اإلسالم خري ؟ قال       : " صلى اهللا عليه وسلم   سأل رسول اهللا    
  " . تعرف 

 أيها النـاس    ":  يقول   هللا عليه وسلم  صلى ا أول شيء مسعته من رسول اهللا       :  قال   رضي اهللا عنه  وعن عبد اهللا بن سالم      
رواه أمحد وابن ماجـة     " أفشوا السالم ، وأطعموا الطعام ، وِصِلوا األرحام ، وصلّوا والناس نيام ؛ تدخلوا اجلنة بسالم                 

  . والترمذي وصححه 
أَو ِمـسِكينا    يِتيما ذَا مقْربٍة أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة  وخاصةً إذا كان إطعام الطعام للجائع ، لقوله تعاىل  

   .ذَا متربٍة 
 أطعموا اجلائع ، وعودوا املريض ،    ":  قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    رضي اهللا عنه  وملا جاء عن أيب موسى األشعري       

  . رواه البخاري " وفكّوا العاين 
رضي طعامه وتفطريه له مزية على غريه ، عن زيد بن خالد اجلهين             ومعلوم أن اإلنسانَ يف حاِل صومِه يكون جائعاً ، فإ         

من فطّر صائماً كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص مـن أجـر                : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   اهللا عنه 
  . ر صائماً باب ما جاء يف فضل من فطّ:  ، قال الترمذي ١رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وصححه" الصائم شيئاً 

احلديث ، قال ابـن     .. من أصبح منكم صائماً ؟      : وكذلك الصدقة يف حال الصيام ، كما تقدم يف حديث أيب هريرة             
  " . إن اجلمع بني الصيام والصدقة أبلغُ يف تكفري اخلطايا واتقّاء جهنم واملباعدة عنها : " رجب رمحه اهللا 

صـلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه   أيب مالك األشعري     والصدقة برهانٌ على صحة إميان العبد ، فعن       
  .احلديث ، رواه مسلم .. "والصدقة برهان  .. " : وسلم

 أال  " : رضـي اهللا عنـه     ملعاذ بن جبل     صلى اهللا عليه وسلم   وقد جاء بأن الصدقة تطفئ اخلطيئة ، كما قال رسول اهللا            
احلديث ، رواه أمحد والنسائي     .. "  والصدقةُ تطفئ اخلطيئةَ كما يطفئ املاُء النار         أدلّك على أبواب اخلري ؟ الصوم جنةٌ      

   .٢وابن ماجة والترمذي وصححه
               لوقايتك من النار ، ملا جاء يف الصحيحني من حديث عدي صلى اهللا عليـه     أن النيب    رضي اهللا عنه  وإن الصدقةَ سبب

   " . اتقوا النار ولو ِبشق مترة":  قال وسلم

                                                 
 . والصواب أن هذا احلديث منقطع ، ألنه من رواية عطاء بن أيب رباح عن زيد بن خالد ، ومل يسمع عطاء من زيد كما ذكر ذلك علي بن املديين  ١
ومل يسمع شهر من معاذ مع ضعف ،  منقطع ، ألن أبا وائل مل يسمع من معاذ ، وله طريق آخر عن شهر بن حوشب عن معاذ والصواب يف هذا احلديث أنه ٢

  . شهر ، فالصواب بأن احلديث معلول 
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شهر  :  قال تعاىل    ، وليس كغريه من الشهور     ألن القرآن يف رمضان له خصوصية        : قراءة القرآن يف رمضان   : رابعاً  
 ، وخاصةً يف الليل ، وذلك لتواطـؤ القلـِب           ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر       :  ، وقال    رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ      

وألن القرآن نزلَ يف الليل ،    وأَقْوم ِقيلًااًئِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد وطْ : لسان على تدبر آي القرآن ، قال تعاىل وال
رسول اهللا   اآلية ، وحيث إن جربيل يف كل ليلة من رمضان يرتلُ فيدارس              .. ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركَةٍ     : قال تعاىل   

 ، كما قال ذلك البنته فاطمة رضـي         صلى اهللا عليه وسلم    القرآن يف كل عام ، إال يف آخر حياته           صلى اهللا عليه وسلم   
 إن جربيل كان يعارضين القرآن كل سنٍة مرة ، وإنه عارضين العام مرتني ، وال أرى األجل إال قـد                     ": اهللا عنها ، قال     

  . رواه البخاري ومسلم " نعم السلف أنا لك اقترب ، فاتقي اهللا واصربي فإين 
صـلى  قال رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  ودلّ على استحباب تدارسه وتعلِّمِه وتعليمِه ما أخرج مسلم عن أيب هريرة             

  ما اجتمع قوم يف بيٍت من بيوت اهللا ، يتلون كتاب اهللا ، ويتدارسونه بينهم ، إال نزلـت علـيهم                     " : اهللا عليه وسلم  
خرج :  قال   رضي اهللا عنه  ، وعن عقبةَ بن عامٍر      " السكينة ، وغشيتهم الرمحة وحفّتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده           

 أيكم يحب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت             ":  وحنن يف الصفَّة ، فقال       صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
أفال يغدو أحدكم إىل    : قال  . يا رسول اهللا ، حنن حنب ذلك        : إٍمث وال قطيعِة رحم ؟ فقلنا       منه بناقتني كوماوين يف غري      

املسجد فيعلم أو يقرأَ آيتني من كتاب اهللا عز وجل خري له من ناقتني ، وثالثٌ خري له من ثالث ، وأربع خري له مـن                          
  . رواه مسلم " أربع ، ومن أعدادهن من اإلبل 

 صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  آن يشفع لصاحبه يوم القيامة ، عن أيب أمامة          واعلم أن القر  
  . رواه مسلم "  اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامِة شفيعاً ألصحابه ": يقول 

صلى اهللا عليه    رسول اهللا    مسعت:  قال   واملقصود بأن شفاعةَ القرآِن ألهله الذين يعملون به ، فعن النواس بن مسعان              
 يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمه سورة البقرة وآل عمران حتاجان عـن                   ":  يقول   وسلم

  " . صاحبهما 
ما ذُكـر شـريح     والقرآن يشفع ملن منعه النوم بالليل ، وتدبره وعمِل به ، أخرج أمحد والنسائي بسنٍد صحيح أنه عند                 

  . أي ال ينام عنه "  ذاك رجلٌ ال يتوسد القرآن ":  أثىن عليه فقال احلضرمي عند النيب صلى اهللا عليه وسلم
:  ال حسد إال يف اثنـتني        ":  قال   صلى اهللا عليه وسلم   وكما جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب             

  . احلديث .. " ناء النهار رجلٌ آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآ
أما من حفظ حروفه وضيع حدوده كما هو واقع الكثري من حفظة القرآن ، فإن القرآن يكون حجةً عليه يوم القيامة ،                      

صـلى اهللا   أن النيب " رضي اهللا عنهوسبباً لعذابه يف الربزخ ويوم القيامة ، جاء يف صحيح البخاري عن مسرة بن جندب          
 منامه رجالً مضجعاً على قفاه ، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة ، فيشدخ به رأسه ، فـإذا                      رأى يف  عليه وسلم 

ضربه تدهده احلجر فانطلق إليه ليأخذه ، فال يرجع إىل هذا حىت يلتئم رأسه ، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فـضربه ،                        
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  رأسه فرجلٌ علّ     : من هذا ؟ قاال يل      : فقلت شدخه يفعلُ          الذي رأيتمه اهللا القرآن فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار ، ي
  . احلديث .. " به إىل يوم القيامة 

  

   والصور يف يوِم القيامِة ينفخ        ويلٌ ملن شفعاؤه خصماؤه
  

بصومه إذا النـاس    ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، و           : " رضي اهللا عنه  قال عبد اهللا بن مسعود      
                    مفطرون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبورعه إذا الناس خيلطون ، وبصمته إذا الناس خيوضون ، وخبشوعه إذا الناس

رآن بصفرة لونه ، أي مـن طـول         ـكنا نعرف قارئ الق   : قال حممد بن كعب     " خيتالون ، وحبزنه إذا الناس يفرحون     
  . التهجد 

إين ألقرأ القرآن وأنظر فيه آيةً آيةً فيحري عقلي ا ، وأعجب من حفّاظ القـرآن كيـف                   : قال أمحد بن أيب احلواري    
يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كالم اهللا ، أما إم لو فهموا ما يتلـون وعرفـوا حقّـه                        

  . رِزقوا وتلذذوا به واستحلَوا املناجاة به لذهب عنهم النوم فرحاً مبا قد 
  

 من يـِرد ملـك اجلنـان      
ـــ ــة الل ــيقم يف ظلم  ول
ــصوم ــوماً ب ــصل ص  ولي
   إمنا العيش جـــــوار 

  

ــواين    ــه الت ــدع عن  فلي
 ـــيِل إىل نوِر القُـرانِ    
ــاين  ــيش ف ــذا الع  إن ه
 اِهللا يف داِر األمــــــاِن

  

  

ل اهللا آية قربه من داعيه وإجابته  وخاصةً يف حال الصيام ، فإنه من أحرى أوقات اإلجابة ، ولذا جع:الدعاء : خامساً 
وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ  : لدعوته بني آيات الصيام ، قال تعاىل 

على اهللا اإلجابة ؛ فأحلَّوا على اهللا بالدعاء يا عباد اهللا ،  ، إذاً على العبد الدعاء و ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ
إذاً الصوم مظنةٌ . خاصةً وقد اجتمع لك مع الصوم ؛ شرف الزمان الذي تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار 

 صلى اهللا عليه وسلم أن النيب هرضي اهللا عنإلجابة الدعاء كما جاء يف املسند وسنن الترمذي وابن ماجه عن أيب هريرة 
  . احلديث .. " الصائم حىت يفطر : ثالثةٌ ال ترد دعوم ": قال 

 إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان " : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :  قال رضي اهللا عنهوعن أيب هريرة 
أي فليدعو ، وهذا دليلٌ على إجابة : صائماً فليصلِّ كان : رواه مسلم ، قوله " صائماً فليصلِّ ، وإن كان مفطراً فليطعم

دعوة الصائم ، فيدعو ملن دعاه مكافأةً له على دعوته إياه ، وكذلك حيرص الصائم على الدعاء واالستغفار وقت 
 األسحار ، ألن وقت السحر وقت نزول الرب سبحانه وتعاىل ، وقد أثىن اهللا على من يدعوه ويستغفره يف هذا الوقت ،

متفق "  من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له ": قال اهللا عز وجل يف احلديث القدسي
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 فاستغلّ أيها املسلم هذا وِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَ  :  وقال تعاىل  والْمستغِفِرين ِباَألسحاِر : عليه ، قال تعاىل 
 تسحروا فإن يف السحور " : صلى اهللا عليه وسلمفهو وقت السحِر وأكلة السحور ، قال : فضيلتني الوقت فإنَّ فيه 

   . ١متفق عليه عن أنس" بركة 
  

 فهذا مومسكم يا أهل اجلهاد ، فإن اجلهاد يف حال الصيام ، وخاصةً لشرف الزمان شهر                 :اجلهاد يف سبيل اهللا     : سادساً  
وتتلذذ بسماع بكـاء    ، وتتطعم بقتل الكفار    ، ل اإلميان ، فما أحلى أن تفرح باإلفطار         رمضان له مذاق عظيم عند أه     
على موت أسيادهم وعبيدهم الكفـار ،       ، وتنديد يف القنوات من املتعايشني واألشرار       ، األرذال من الطواغيت والفجار   

لغزوات وأفضلها كانت يف رمضان     فهو شهر جالٍد واستشهاد وفتوحات وإظهار للدين وإذالل للكافرين ، وإن أعظم ا            
، فيوم الفرقان الذي طُيرت فيه رؤوس صناديد كفار قريش غزوة بدر اليت أمد اهللا نبيه واملؤمنني فيها بنصٍر من عنـده                      

 اآلية ، ..  أَِذلَّةٌولَقَد نصركُم اللّه ِببدٍر وأَنتم : وجبنٍد من جنده ، كانوا أذلةً فأعزهم اهللا بعد هذه الغزوة ، قال تعاىل              
                                                 

فصلُ ما بني صيامنا "  : يه وسلمصلى اهللا علقال رسول :  قال رضي اهللا عنه  أهل الكتاب ، فعن عمرو بن العاصواعلم أن يف أكلة السحِر إظهاراً ملخالفة ١
رواه مسلم ، واعلم أن السنة يف أكلة السحور هو التأخري ، ال كما يفعل بعض الناس اليوم ، يأكل يف وسط الليل ، ويبادر يف " وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

بن  ويف الصحيحني عن عائشةَ واين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر وكُلُواْ واشربواْ حتى يتب : سحوره ، بل السنة خالف ذلك ، قال تعاىل 
كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت " : صلى اهللا عليه وسلم كان يؤذن بليل ، فقال رسول اهللا عمر رضي اهللا عنهما أن بالالً رضي اهللا عنه

وهذا يدلُّ على استحباب تأخري السحور إىل أن يتبين الصبح ويظهر ، " أصبحت أصبحت: وكان رجالً أعمى ال ينادي حىت يقال له ": ، ويف لفٍظ " ع الفجريطل
: حيح ، قال ابن عبد الرب رواه عبد الرزاق بسنٍد ص"  أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً صلى اهللا عليه وسلمكان أصحاب حممٍد : " قال عمرو بن ميمون 

  . أحاديث تعجيل اإلفطار وتأخري السحور ؛ صحاح متواترة
وهذه املسألة قد أحدث الناس فيها خالف الشرع ، حيث إم يؤذنون على حسب التقومي ، ويبكّرون يف أذان الفجر قبل الوقت ، فيترتب على ذلك منع الناس 

النساء يف البيوت يبادرن بالصالة قبل الوقت من حني : ح ، وأيضاً مينع الناس من الدعاء يف وقت السحر ، وأيضاً من حقهم يف األكل والشرب حىت يتبين الصب
مساعهن لألذان ، وكذلك مبادرة األئمة بصالة الفجر خاصةً يف رمضان فيجعلون الناس يصلّون قبلَ الوقت ، وقد تتبعت الوقت منذ أعوام فرأيت أن التقومي 

  . نني يؤذنون قبل الوقت يف كثري من األحيان فعلى املسلم أن يتحري لدينه، وقد ذكر شيخ اإلسالم أن املؤذنني يف دمشق يؤذنون قبل الوقتواملؤذ
حو ثلث ساعة يف رمضان من البدع املنكرة ما أُحِدثَ يف هذا الزمان من إيقاع األذان الثاين قبل الفجر بن: تنبيه " تعجيل اإلفطار " قال ابن حجر عند شرحه لباب 

، وإطفاء املصابيح اليت جِعلت عالمةً لتحرمي األكل والشرب على من يريد الصيام ، زعماً ممن أحدثه أنه لالحتياِط يف العبادة ، وال يعلم بذلك إال آحاد الناس ، 
خروا الِفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة ، فلذلك قلّ عنهم  فأ- زعموا -وقد جرهم ذلك إىل أن صاروا ال يؤذنون إال بعد الغروب بدرجة لتمكني الوقت 

  هـ .أ" اخلري ، وكثري فيهم الشر ، واهللا املستعان 
لك ال  ، وكذ- يف أذان الفجر -فإذا تبين ذلك ؛ فال تربأ ذمة املؤذن بأن يؤذن على حسب التقومي أو اإلذاعة ، بل جيب عليه أن يتبين طلوع الفجر كما أمره اهللا 

وكُلُواْ  : جيوز لإلمام أن يصلي قبل الوقت ، والذي لديه شك أو ريب فال يسعه إال أن خيرج ويرى الصبح بنفسه ألن اهللا أمر بالتبين واخلطاب عام ، قال تعاىل 
الْفَج ِد ِمنوِط اَألسيالْخ ِمن ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشِرو   والصبح ليس فيه خفاء كما قال ذلك احلسن البصري  .  

 إيقاع األذان األول قبل األذان الثاين بساعة فأكثر ، وهذا العمل من البدع ، وبعضهم - خاصةً يف العشر األواخر من رمضان - وكذلك مما يبتدعه بعض املؤذنني
 إن  ":ام أذان ؟ فاتقوا اهللا ، وال تحدثوا يف دين اهللا ما ليس منه ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ينادي من أجل أن يقوم الناس لصالة القيام ، ومىت كان للقي

ومل يكن بينهما إال : كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر ، قالت  : صلى اهللا عليه وسلمبالالً كان يؤذن بليل ، فقال رسول اهللا 
باللٌ وابن أم :  مؤذنان كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنهما قال  رواه النسائي وأصله يف الصحيحني ، وعن ابن عمر رضي "ا ويصعد هذا أن يرتل هذ

 بينهما إال أن يرتل هذا ويرقى ومل يكن:  قال "إن بالالً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم "  : صلى اهللا عليه وسلممكتوم ، فقال رسول اهللا 
  . وعن عائشة رضي اهللا عنها مبثله ، وجاء عند أمحد من حديث أنيسةَ بنت خبيب : رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظه وقال . هذا 
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 خرج يوم بدٍر يف ثالمثائة ومخسة عشر ، وقال رسـول اهللا             صلى اهللا عليه وسلم   وعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا         
 اللهم إم حفاةٌ فامحلهم ، اللهم إم عراةٌ فاكسهم ، اللهم إم جياع فأشبعهم ، ففتح اهللا له                   ": صلى اهللا عليه وسلم   

رواه أبو داود بـسنٍد     ". بوا حني انقلبوا وما منهم رجلٌ إال وقد رجع جبمٍل أو مجلني ، واكتسوا وشبعوا                يوم بدر فانقل  
  . جيد 

وكان الصحابة يف غاية الضعف والقلّة ، وكان معهم سبعني بعرياً يعتقبوا بينهم ، كل ثالثة على بعري ، وكان للـنيب                      
 كنا يف غزوة بدر كل ثالثة منا على بعري كان علي وأبو             " : مسعود قال عن عبد اهللا بن      زميالن ،    صلى اهللا عليه وسلم   

اركب يا رسول اهللا حـىت      :  فإذا كان عقبة النيب صلى اهللا عليه وسلم قاال         صلى اهللا عليه وسلم   ي رسول اهللا    لبابة زميلَ 
ويف . اإلمام أمحد بسنٍد جيد     رواه   " ما أنتما بأقوى على املشي مين وما أنا بأغىن عن األجر منكما           : منشي عنك فيقول  

  الناس يف دين اهللا طوعاً وكرهاً       الذي من أجله دخلت    - فتح مكة    -رمضان فُِتحت البالد وقلوب العباد بالفتح العظيم        
 ، وعن   اجًورأَيت الناس يدخلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْوا : وأسلمت القبائل ، فسمي عام الوفود ، ولذا قال جل وعال 

عِجب ربنا عز وجل من قوٍم يقادون إىل اجلنة         "  : صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       
  . رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظه " بالسالسل 

خري الناس للناس ، تأتون     : "  قال   .. اِسكُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللن     : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عند قوله تعاىل          
، رواه البخاري ، وروى أمحد بسنٍد صحيح عن أنٍس رضي اهللا            " م يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم          

  " . وإن كنت كارهاً : أجدين كارهاً ، قال :  أسلم ، قال ":  قال لرجل صلى اهللا عليه وسلمعنه أن رسول اهللا 
 هم ، فلمـا رأى    ـغيظُ أعداَء اهللا إال اجلهاد ؟ فهذا قائدهم إبلي       وهل يع الكفار ويعـدهم ومينـيس كان يوم بدٍر يشج

وِإذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ الَ غَاِلب لَكُم الْيوم ِمـن             : املالئكة ، هرب وألقى نفسه يف البحر ، قال تعاىل           
ني جار لَّكُم فَلَما تراءِت الِْفئَتاِن نكَص علَى عِقبيِه وقَالَ ِإني بِريٌء منكُم ِإني أَرى ما الَ ترونَ ِإني أَخاف اللّـه              الناِس وإِ 

   واللّه شِديد الِْعقَاِب
طان أحقر وال أدحر وال أصغر من يوم عرفة إال ما            ما رؤي الشي   ":  قال   صلى اهللا عليه وسلم   ويف املوطأ مرسالً أن النيب      

فـإبليس عـدو اهللا     " . أما إنه رأى جربيل يزع املالئكة       : وما رأى يوم بدٍر يا رسول اهللا ؟ قال          : رأى يوم بدر ، قيل      
ك يسعى جهده يف إطفاء نور اهللا وتوحيده ، ويغري بذلك أولياءه من الكفار واملنافقني ، ويـستخف ـم ، وكـذل                     

شياطني اإلنس اليوم ، كما حيصل من طواغيت اجلزيرة يف تشجيعهم لعبيدهم من املباحث والشرط ويعدوم ويعدون                 
يِعدهم ويمنيِهم وما يِعدهم الـشيطَانُ ِإالَّ        : شعوم باألموال والعطايا والتوسيع عليهم يف أمور دنياهم ، قال تعاىل            

   قَالَ نعم وإَنكُم لَِمـن الْمقَـرِبني      ِإنَّ لَنا َألجرا ِإن كُنا نحن الْغاِلِبني         :  قال السحرة لفرعون      ، وكما   غُرورا
وهكذا أيضاً استخف هؤالء الطواغيت بأنكم تكونوا شهداء للوطن بعد موتكم ويصلي عليكم أمري املنطقة وترفّع رتبةً                 

     مقربك واختلفت أضالعك وجاءك عملك اخلبيث        بعد موتك وقد ض قتالك محايةً للـصليب ودفاعـاً عـن         -عليك
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 وفُِتح لك باب إىل النار وهي دارك ؛ فماذا تقول ؟ رب ال تقم الساعة ؟ مث يوم القيامة كلما دخلت أمةٌ                       - الطواغيت
  .لعنت أختها 

يف النهار بالصيام ، وجهاد يف الليل بالقيام ، فقم أيـضاً            إن يف رمضان جلهادين ؛ جهاد       : فيا أهل اجلهاد يف كل مكان       
 يف شهر رمـضان ، وإغاظـةً        صلى اهللا عليه وسلم   جبهاد عدوك باليد وقدم نفسك ومالك لقتال عدوك ؛ اقتداًء بنبيك            

  .  لعدوك
ى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه       وقَاِتلُوهم حت  : ون كما قال تعاىل     ـاد ، فنصر ديِن اهللا يك     ـفاهللا اهللا يا أهل اجله    

فيا أهل اجلهاد طهروا البالد من الكفر والكافرين باجلهـاد واجلـالد           ، وقد امتألت البالد من الفنت والكفر ،          ِللّه  
 أن اهللا   والسيف والسنان ، وال تغتروا بقوة الكفار ، فإن قوم مهما عظمت فهي حتت قهر اهللا وتدبريه ، واعلموا                  

ناصركم ومؤيدكم كما وعدكم ، واستغلّوا هذا الشهر العظيم ، فإنه قد مجع أعماالً عظيمة ، وقد اجتمع يف هـذا                 
الشهر صيام وقيام وتالوةٌ للقرآن وغري ذلك من األعمال الصاحلة ، إذاً استعينوا بربكم وقاتلوا عدوكم ، وطهروا                  

  : أعمالكم من الذنوب والعصيان ، قال ابن حزم رمحه اهللا اجلزيرة من الكفار ، طهر اهللا قلوبكم و
  

 مناي من الـدنيا علـوم أبثهـا       
 دعاء إىل القرآن والـسنن الـيت   
 وألزم أطراف الثغـور جماهـداً     
 أللقى ِحماِمي مقبالً غري مـدبرٍ     
 كفاحاً مع الكفار يف حومة الوغى     
 فيا رب ال جتعل ِحماِمي بغريهـا      

  

ـ        ِروأنشرها يف كل باٍد وحاض
 تناسى رجالٌ ذكرها يف احملاضر    
 إذا هيعةٌ ثـارت فـأول نـافرِ       
 بسمِر العوايل ، والرقاِق البواترِ    
 وأكرم موٍت للفىت قتلُ كـافرِ     
 وال جتعلني من قطـِني املقـابر      

  ج

  
نما حرم ربـي  قُلْ إِ  : واعلم أيها املسلم أن من أعظم ما تتقرب به إىل اهللا ترك ما حرمه اهللا يف كل حال ، قال تعاىل                      

الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن واِإلثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَن تشِركُواْ ِباللِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه                      
ليس الصيام من الطعام والشراب ، إمنا الصيام مـن اللغـو            " : ر   ، ويف الصيام خبصوص ، جاء يف األث        ما الَ تعلَمونَ    

إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واحملارم ، ودع أذى اجلـار ، ولـيكن                 : " قال جابر   " والرفث  
  . ١" عليك وقار وسكينة يوم صومك ، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء 

                                                 
 األمة يتركون قراءة احلديث ويقِْبلون على القرآن يف إذاً فاتق اهللا أيها الصائم ، يا من جيلس عند التلفاز والقنوات ويقرأ يف اجلرائد واالت ، أما علمت أن سلف ١

كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان أقبل على تالوة القرآن ، وكذا ذهب إىل ذلك مجع من السلف ، : رمضان كما فعل ذلك مالك ، وروى عبد الرزاق قال 
ملسلسالت بأن السلف ضلّوا وأنت اهتديت ؟ أما تستحي يا من يصوم يف اره من أتظن يف نفسك يا من يقرأ اجلرائد واالت ، وجيلس عند القنوات ويتابع ا

األكل والشرب ، وبعد صالة املغرب ينظر ويسمع إىل املسلسالت كـ طاش ما طاش اليت يقال فيها الكفر الصراح واالستهزاء بالدين وأهله ، أما ختشى أيها 
وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَالَ  :  حكم اهللا ، قال اهللا تعاىل كما! اجلالس أن تقع فيما وقعوا فيه من الكفر ؟
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 فيه األبرار بفعل الطاعات وترك املنكرات ، وهو شهر الغفران والعتـق مـن               ان موسم يتنافس  ـشهر رمض .. وختاماً  
النريان ، فإذا مل يغفر للعبد يف هذا الشهر فأرغم اهللا أنفه ، كيف خيرج هذا الشهر وأنت ما زلت متلـبس بالـذنوب                        

غم أنف رجٍل ذُِكرت عنـده       ر " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : والعصيان ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          
فلم يصل علي ، ورغم أنف رجٍل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنـده أبـواه                        

رواه أمحد والترمذي وصححه ابن خزمية وابن حبان وإسناده جيد ، إذاً ، فهذا شهر تقال فيه                 " الكرب فلم يدخاله اجلنةَ     
يه الدعوات ، فتب إىل اهللا من مجيع الذنوب والسيئات ، واحذر مـن التـساهل يف املعاصـي                   العثرات ، وتستجاب ف   

 من مل يدع قول الزور والعمل       " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : واملنكرات ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          
 يدع قول الزور والعمل به يف الصوم وذكر         باب من مل  : قال البخاري   " به ؛ فليس هللا حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه           

  .  هذا احلديث
، وأسأل اهللا أن يتقبل منا ومن مجيع املسلمني الصيام والقيام وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا الـشهادة يف سـبيله                      

  . وصلى اهللا وسلم على خري من صلى وصام وقاتل الكفار نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  
  

                                  

  
  

                                                                                                                                                           
 وكذا من يشاهد األفالم والصور يف الليل  ع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعاتقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذًا مثْلُهم ِإنَّ اللّه جاِم

 كُِتب على ابن آدم نصيبه ":  قال صلى اهللا عليه وسلموالنهار ، أما علمت أنه يكتب لك حظك من الزنا ، يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
اً ذلك ال حمالة ، فالعينان زنامها النظر ، واألذنان زنامها االستماع ، واللسان زناه الكالم ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها اخلطى ، والقلب من الزنا مدرك

  . ، وهذا لفظ مسلم " يهوى ويتمىن ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه 
العدو قد مأل الرب والبحر وأنت تلعب ؟ ما هو جوابك إذا ! قدم وغريها ، أهذا وقت لعب ؟ويا من حييي االستراحات يف ليايل رمضان بلعب كرة الطائرة وال

كنت ألعب فيها الطائرة والقدم وغريها من األلعاب ؟ مث يتالعب بك الشيطان فيقول بأنك تتقوى : وقفت بني يدي اهللا وسألك عن ليايل رمضان ؟ أهذا جوابك 
  .ن باب الدعوِة إىل اهللا ا على طاعة اهللا ، أو أن ذلك م

، رواه ابن أيب شيبة وأهل "تأديب الرجل فرسه ، ومالعبته أهله ، ورميه بقوسه ونبله: وليس اللهو إال يف ثالث ":  قال أما علمت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
رواه الترمذي " أو تأديبه فرسه أو مالعبته أهله فإن من احلقل املسلم باطل إال رميه بقوسه ـكل ما يلهو به الرج": السنن عن عقبة بن عامر ، ويف لفٍظ 

  . وصححه 
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  ::من فهد بن فراج الفراج إىل ابن العم خالد الفراج سلمه اهللا من فهد بن فراج الفراج إىل ابن العم خالد الفراج سلمه اهللا 
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   

 شاهدت قهر الرجـالِ   
 مهتــديا قــال كرهــا
 أردوا أبــاه قتــيالً 

 أثخنــوه ومــشعلٌ
صربا بين العم صـربا     
 إنَّ الـــبالء مبقـــدا
 وبيــتكم خــري بيــٍت

  

ــاِل   ــة األبطـ  وذلَّـ
 بقول أهـل الـضاللِ    
ــالِل ــيق يف األغ  وس
ــزالِ  ــةً يف الن  جراح
 فــأمرهم للــزوالِ 
ــالِ  ــاِحل األعم  ِر ص
ــالِ  ــصنٍع للرج  وم

  

  

، أسأل اهللا ، وصاحيب يف اجلهاد بأفغانستان وجزيرة العربنعم لقد رأيتك يا أخي وابن عمي ورفيق السالح والكفاح
ج واملخرج، لقد تكلم عمار بن ياسر بأشد من ذلك، عذرا ال حنتاج إىل اعتذاٍر منك، بل حنن علينا أن يعجل لك الفر

  ..أن نعتذر منك حتى نتمكَّن من إخراجك وإخوانك من السجن
أعلم ذلك فأنا أعرف الناس بك، كما أني من أعرف الناس م، لقد احترقت مجيع .. تريد أن تقول إنهم أكرهوك

إنهم ِسفلة، وهذا هو الظن م ..  لتتلوا على الناس أكاذيبهمكراقهم مل يعودوا يستطيعون الكذب زيادة، فاستخدموأو
  ..يا خالد

اعذرهم هذه املرة فقد ! تريد أن تقول يل إنك تلفَّظت بالكذب، طبيعي جدا وهل عندهم غري الكذب حتى يلقّنوك؟
صدقك : "عندما قال النيب الكرمي.. الَّ الكذب، لقد تفوق عليهم إبليس يف حادثة مشهورةحبثوا يف خزائنهم فلم جيدوا إ

كيف استطاع قوم من أتباعي أن يستمروا يف الكذب : ، ال أظن الشيطان إالَّ يتحسر كلما رآهم ويقول"وهو كذوب
  !!أبلغ درجتهم يف الكذبومل أستطع أن 

  ..  فهمتكلقد.. لقد أوصلت ما أردت يا خالد
إنك تعلم كما أعلم أنَّ ما أرغموك على التلفظ به كذب، لقد رأيتهم وعرفتهم، أهل صياٍم وقياٍم واستباق إىل الطاعات 

يقومون الليل السنةَ كلَّها فكيف خترج لتقول ! وحرص على النوافل والقربات، فكيف أخرجوك لتقول إنهم ال يصلون
  !!إنهم ال يقومون رمضان

كيف كنت تبذل الغايل والنفيس من !! كيف كنت تعمل تلك املدة كلها يف مناصرة ااهدين وهم ال يصلّون. .نعم
أن تعد سيارة حمشوة باملتفجرات !! وقتك ومالك وجهدك يف إعانتهم حتى طلبت منهم أمرا ال يصدقه كثري من الناس

حرصا منك ومنه على .. فحضك على هذا وحرضك عليه. .بعد أن استشرت والدك الكرمي رمحه اهللا.. يف مرتلك
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نسأل اهللا أن جيعل هذه النية الصادقة .. بطبيعة احلال مل يستجب لكم هذا األمر.. املسامهة بكل ما متلكون يف اجلهاد
  ..وهذا الطلب يف موازين حسناته وحسناتك

ورا لتحدث الناس عما جرى لك يف السجن، وكيف ال تبتئس فسوف خترج قريبا بإذن اهللا عزيزا منص.. أخي خالد
كل املؤمنني يظنون بك خريا إن شاء اهللا، ويعلمون .. أجربوك على هذه الكلمات، وقبل يوم خروجك القريب بإذن اهللا

هللا معاذ ا.. املكان الذي أنت فيه، ولن يبخلوا عليك حبسن الظن، وأنك مل تبع دينك وحتترف الكذب لصاحل الطاغوت
  ..فأنت خري من هذا

أنك كُنت تدعو الناس إىل الرباءة من الطواغيت وتبين هلم كفر .. ومن مل يعرفْك فليعلِم اآلن.. كلُّ من يعرفك يعلم
والكلُّ يعلم أنك بريء من .. وقبل أن يتبين أمرها لكثري من الناس.. احلكومة السعودية قبل أن تذهب إىل أفغانستان

  .. طاغوت والتزلُّف إليهمداهنة ال
هل أعادوك مرة ومرتني وثالثًا إىل األستوديو لتعيد التسجيل حتى ال ينكشفوا من عباراتك وتظهر حقيقة .. أخي خالد

  .. هذه املسرحية
لقد جعلوك تتكلم عن تفجري .. أعلم ذلك ال أحتاج إىل أن ختربين.. إنهم محقى.. لقد عجزوا عن ذلك وهللا احلمد

  .. شم وأنت مسجون قبل التفجري بأكثر من شهرين، وأخوك عبد الرمحن الرشود مأسور أيضا قبل ذلك التفجريالو
  !!وكم ذا بنجد من املُضحكاِت ولكنه ضحك كالبكاء.. يا حلماقتهم

ين ال يصلُّون أجربوك على أن تقول إنَّ ااهد.. نعم كما أجربوا علي اخلضري أن يقول إنَّ اجلهاد يف العراق فتنة
  !! وال يقومون الليل يف رمضان حني يقوم أكثر املسلمني!! الفرائض إالَّ بعد وقتها

هم أنفسهم الَّذين زعموا أنَّ الصليبيني يف جممع احمليا كانوا يصلُّون التراويح يف .. إنَّ الذين أجربوك على هذه الفرية
أنَّ ذلك الذي ال نسبة ..  الذهب ظاهرة عليه وهو يتحدث يف التلفازوأنَّ املتميع الذي يلبس قالدة من!! منتصف الليل

  ..بينه وبني اإلسالم يف مظهره على األقلِّ، أنه حيفظ كتاب اهللا ويدمي قراءته آناء الليل وأطراف النهار
ألولني واآلخرين ما مسع أحد يف ا!! عالمةٌ مسجلةٌ على الكذب.. هم آل سعود.. إنَّ الذين أجربوك على هذه الفرية

  ..فال حتزن.. وبالتايل فلن يصدق أحد هذه األكاذيب.. بأكذب من آل سعود
  .. ولكننا أيضا نلتمس لك العذر وأنت يف موضع كل الناس يعلم عذرك فيه.. نعم حنن ال نرضى أن تفعل هذا الفعل

بل حبسيب أن أخربك أننا نفهمك .. قول الكثريوأنا ال أريد أن أ.. لقد قلت الكثري.. أخي خالد.. أيها األخ الكرمي
أن أقول لك إنَّ الناس مل يصدقوا أنك بعت .. أردت أن أخربك أننا ما زلنا ندعو لك باخلروج من األسر.. ونعتذر لك

  .. دينك للشيطان
ن يف بداية مواجهتهم وقد قتله ضابط من ضباط املباحث عندما شاهد اإلخوة ااهدي.. الناس يعلمون أنَّ أباك قُتل

.. جلنود الطواغيت، ويعلمون أنهم أسروا زوجتك وأمك وولدك، كما اقتادوك مكبالً بالقيود، لقد فُجع الناس معك
وعذروك حني حفظت نفسك وعرضك يوم قررت أن تستجيب للضغوط واإلكراه، وحاول أن .. وعرفوا أمل الفجيعة
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وهي مناصرة ااهدين ..  أحسن من تلك النية اليت اجتمعت عليها مع أبيك رمحه اهللاوأي نيٍة!! تثبت هلم حسن نواياك
  ..وكم كان اإلخوة يأنسون مبجالس والدك رمحه اهللا ويأنس م.. مهما كلَّف األمر

  .. ال أُريد أن أذكِّرك باملزيد من القصص حتى ال يأخذها كالب املباحث فيواجهوك ا لتعترف باملزيد
  .. أسأل اهللا أن يفرج عنك وعن مجيع إخواننا األسرى يف سجون الطواغيت ويف كل مكان..  خالد أخي

  : أخوك وابن عمك
فهد بن فراجاج بن حممد اجلوير الفر   

  

  
    

لكن اخلطر الذي يأتينا ليس من وزير الداخلية وليس من أتباع وزيـر الداخليـة               " 
فخطر تلبيسهم مكـشوف    ،  يلبسوا على الناس     فهؤالء مهما فعلوا ال يستطيعوا أن     

  .ومعروف لدى العوام أم يكذبون عليهم وخيادعوم 
ويـشهدون  ، ولكن اخلطر الشديد عندما يأيت الكذب واخلداع من أئمة الدين الذين هم ما اتقوا اهللا سبحانه وتعـاىل                   

يف مكة املكرمة عند    ،  الزور يف البيت احلرام      فكيف إذا كانت شهادة    ،   شهادة الزور يف الصباح واملساء يضللون األمة      
 ملحد  - فذكر أوهلم    -أبغض الناس إىل اهللا ثالثة      : " الكعبة املشرفة ، وقد صح عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              

؛ تضلل  ، هذا كما يف صحيح البخاري رمحه اهللا ، فهذا من أعظم اإلحلاد يف احلرم ؛ أن تشهد شهادة الزور                     " يف احلرم   
  .أمة من أجل بضعة دراهم تأخذها يف آخر كل شهر 

ويف إباحتهم للبالد وإفسادهم للعباد مث تأيت وتـشهد شـهادة           ، ويف فجورهم   ، فال خيتلف أحد يف كفر هؤالء احلكام        
ل صـلى اهللا    وقد قا  - وال حول وال قوة إال باهللا        -! الزور يف ذلك املكان العظيم ؛ يف البيت احلرام ويف الشهر احلرام             

 عافانا اهللا وإياكم من الشرك     -الشرك باهللا    " : ، فقال صلى اهللا عليه وسلم      " ؟ أال أنبئكم بأكرب الكبائر   " عليه وسلم   
، فما زال    أال وشهادة الزور  ،  أال وشهادة الزور  ،  أال وشهادة الزور    :وكان متكئاً فجلس فقال   ،   وعقوق الوالدين    -

   . متفق عليه "حىت قلنا؛ ليته سكت " : يكررها حىت قال الصحايب
فهذه شهادة الزور، تشهد شهادة زور على شٍرب من األرض، هي من أكرب الكبائر يف أي بقعة مـن األرض تـشهدها                      

من أجل بـضع    ،  ؟ هذه شهادة الزور يف كل مجعة ويف كل مناسبة لتضلل أمة بأسرها             فكيف تشهد عند البيت احلرام    
   "! فكم هو إمث هذا الذي يشهد هذه الشهادة-ة إال باهللا  وال حول وال قو-دراهم 

  

   "الشيخ أسامة بن الدن" 
  ]توجيهات منهجية [        

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٥  ٤٥ 

  هذي اجلزيرة للجهاد بيارقهذي اجلزيرة للجهاد بيارق
  

  : ] أيب عبد الرمحن اجلزائري [ بة وصلتنا هذه القصيدة عرب الربيد من األخ شبل القاعدة الصل
عالم لصورم من قبل اإل    وتشويه عالميإمن تعتيم   ،  ويف جزيرة العرب خاصة     ،  ة  يعلم ما مير به ااهدون عام      الكل" 

ومل ،  قبح النعـوت والـصفات      أعراضهم ووصفهم ب   أ والكالم يف ،    وزوراً ومن قبل الصحف كذباً   ،  ب  ذاالسلويل الك 
   " .والذين يدعون منهج السلف ىل العلمإاملنتسبني  بعضحىت يتورع عن ذلك 

  

ــاذا  ــن أم ــول وم ــساين ق ــعأَع  مس

ــرق ــافقي ح ــصي دميف خ   ويف غص

 ن تكـن  إجيـدي البكـاء و     بكي ومـا  أ

ــأ ــا جيــديك ِش ــي وم   صــارخعررث

 وا يـدي  وا صويت وقـد شـلُّ     سخرأقد  

  فهـو وسـيليت    ما يل سـوى الـرمحنِ     

ــهإ ــرةُ ي ــثريةٌ جزي ــدروس ك   وال

ــق يف  ــني احل ــا زال ب ــالمنا إم  س

 ن جلـــدهن تلـــوإن الـــضالل وإ

ـ مهمــا اد  وعدالــةً ةًعــوا حريـ

ـ       ِبطُ عت على احلقـد الـدفني نفوسمه 

ــون ــم  يتقلب ــدقوا وه ــهم ص  تظن

ــهو ــم يل ــزور ك ــوى ال ــا هللا دع  

ــ ــر إف ــدى فج ــى لله ــذا جتل ب در 

ــرةِ  ــد اجلزي ــضى جن ــا ارت ــزة مل  ع

ــ ــوف األأت ذلَّ ــني وزن ــوارذل  لزل

ــن ــافوا م ــالم فَاإل خ ــس هــم ٍة مني 

  ــم ــشبوه ح ــامل امل ــد  وملوالع  جي

ــةٍ    ــد الفت ــا جه ــام ــع  قماه  البلق

ــرةُ  ــا جزي ــساين ي ــاذا ع ــنعأ م  ص

ــورأمــن عمــق  ــع األعمــاقي تث  دم

ــني دفَّــ  ــن ب ــعم ــدفاتر يقب  ات ال

ــ ــيٍءأفب ــاي ش ــرةُ  ي ــعأ جزي  دف

 ضــرعأ وليــه لكــم دجــايإبكــي أ

ــنويل النأل ــى لك ــِكه ــعأ  درس  نف

ــارات ــر غ ــست توالكف ــع ولي  رف

ــى ــاً يبق ــساًظالم ــ ال دام  سطعي

فــالطبع يغلــبــ كلمــا يتطبع 

ــدِ  ــن املكائ ــِةوم ــأُ  واخليان  عوارِض

 بـشع أ  مـن كـل البـشاعةِ      يف الزيفِ 

ــشيطان يف  ــمإال ــم ك ــد عالمه  عخي

 عِرت تـــ لـــشربـــاليس أذاإفـــ

ــشرِع ــال ــاًِر املطه ــعي  ال حاكم  خل

ــاوأور ص اراًغ ــا ي ــوق م ــع ف  توق

ـ    عنقَــ ممجتتــث جيفتــهم وسـ

ــذراً ــوارع ــرهي ذُ ي ــع ويع  ربق
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ــدهم وتك  ــى حق ــا جتل ــتوهن  ثف

  كلمــاقــذفوا مــن التــهم الرخيــصِة

 ا كـي يبطـشو    جعلوا اهلـراء ذريعـةً    

 املرء الـذي اختـار اهلـدى       داسوا على 

ــرةُإ ــه جزي ــا  ي ــدىإنن ــم امل  رغ

  الهــبفينــا حملنــتكم شــواظٌ  

ولــرنــاٍءب عــنكم ال عينــه  

ولــرنــاٍء بيف قلبــِه عــنكم  

ولـــرمبـــصابكم  منـــتٍش راٍضب 

 ــر ــا ض ــم أكم م ــد حقك  ال يؤي

 هللا يبلـــوا الـــصادقني بـــصدقهما

 ن تكــن يف صــفهم إوالظــاملون و

ــرةُ  ــذي اجلزي ــارق  ه ــاد بي  للجه

ــاد  ــا ع ــا ملإم ــسيف مل ــت ال ال  دِف

  كــافٍرقــول لكــل وغــدٍ  أين إ

ــاٍر ــل جبـ ــٍدولكـ ــاٍمل عنيـ   ظـ

 ــيظكم ــوا بغ ــدبريكم  موت ــي ت  فف

 ــيظكم ــوا بغ ــدٍ موت ــيش حمم   فج

ــا حــ  ــد نَّإرمت ذَمهم ــد اهللا ق   وع

ــا حــ  ــد  جنَّأبتم ِسمهم ــد اهللا ق  ن

  

ــا  ــود النواي ــِد س ــعأ واملقاص  مج

ــشياطنيأ ــى ال ــساةُمل ــوا ومج الع  ع

ــاِل ــن الرج ــصاحلني م ــوا ويبال  قمع

ــوا أ ــاد إلغ ــه الرش ــيرادت  عوا وض

   عصفت بنا الـريح  الظلـوم  الز  عـزع 

ـ  ــا جلُـ ــرحكمفين ــعراح ج   توج

ـ     سـفاً أوى الكرى    وال هـو ي ضجع 

ــد ــرِةجن ــامد اجلزي ــض ال ي ص  عخ

ــون وســ   ــيكم مرجف ــا وف  عمفين

ــدأ ــابح ــاِهللا  وب ــاً دوم م شرع 

أمر تــوا فــاأل فتثبأ بلــجنــصع 

ــز ــضالِلم ــرقهم الر ال ــع  فخ  يرق

ــاأل ــضاًك ــادمس بي ــئ باملب ت صدع 

 عقِنــ ي فاملهنــدلغــة التحــاورِ 

ــٍد ــل ذي حق ــ ولك يسبــذَ وي  عق

  بنفاقــــه يتلفــــعومــــداهٍن

ــدمري ــيتـ ــكم واهللا حـ  سمع يـ

ــذوه ــوكم حت ــاتحن ــع األ اجله  رب

ــتِزأ ــشارتف ــةُ ب ــع ته العظيم  طل

 ركعــواذا مل تإهتفــوا وال منجــا  
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  من للحرائر؟من للحرائر؟
  الشموس خريدة العامرية: بقلم 

 يفر بدينه من بطش الظلمـة، ويكـر       .. ليس ندائي هذا موجهاً ملن محل السالح يذود به عن الدين واألعراض            
  ..البالدلرفع الظلم وقد طغى يف 

  ..وال إىل الذين رفعوا عن أنفسهم الوزر واملالمة باإلعداد واالستعداد
  .. ر يف إعدادلذين ظلموا، فما سعى إىل جهاٍد وال فكَّإىل اوإمنا هو خطاب أوجهه لكل فىت من أرض اجلزيرة ركن 

ئك الذين ماتت ضمائرهم فلم يعد حيييها دين         أول  ،  ماضياً ال حاضراً   ..إىل كل أولئك الذين ارتضوا اد تارخياً ال واقعاً        
  ..يهان أو يستثريها عرض ينتهك

  أيا شباب اجلزيرة ماذا دهاكم؟ أين خنوتكم، أين مروءتكم، أين شهامتكم، أين محيتكم؟
! كمفقد أضناين خوركم واستذاللكم وهـوان     .. تريها؛ أعلّمكم ا معىن الرجولة    يا شباب اجلزيرة، أال رجولةٌ تباع فأش      

أما كفاكم أن خذلتم إخوانكم يف السجون يفتنون يف دينهم ويهـددون            ! أعياين استصمامكم واستهتاركم وإعراضكم   
بالفاحشة فما حرك فيكم ذلك خنوةً وال هز شعرة؛ يستذَلون بأعراض نساءهم، ويهددون تك حرمان إن مل يرجعوا                  

اقتيدت النساء إىل السجون قسراً ما وجدن رجالً استحب موتاً يف عـز             عن دينهم فأعرضتم وأبيتم إال اخلذالن؛ حىت        
  !على عيش ممرغ يف وحول املذلة؟

أي شـرف يبقـى     ..  مبلذاا حمبورونيا هلف نفسي أي شيء أرجو من قوٍم هتكت أستار نساءهم وهم الهون بالدنيا               
 ماذا  دريان ال ي  ع شرفه خلف القضب   يّ ض ان؟ بأي نسٍب يفتخر حسيب وقد     للرجال وقد باتت نساؤهم يف غري حجر      

  !يفعل به
  ! ! !أكاد أموت غيظاً وأفىن كمداً وأقضي غماً وأنا أستغيث بكم أن هبوا لفكاك األيامى

  !؟أوحتتاج األعراض إىل استصراخ لتستنقَذ! وحيكم
 ما علـى    ليه وسلم وهو عدوه،   د صلى اهللا وع   أيكون أبو جهل، عدو اهللا، املشرك الكافر، أعف من أن يروع بنات حمم            

تـساق   وآٍه مـنكم،     ..بينما أنتم .. وجه األرض من هو أبغض إليه منه ومع ذلك يأىب أن يقتحم عليه داره فيفزع بناته               
إىل السجون حيث متتهن الكرامات وتستباح احلرمات وتستذل العفيفات وال أراكم رفعتم بـذلك رأسـاً؟ أال                 احلرائر  

  ! !الشرفار اجلاهلية أغري على األعراض منه وأحرص على تعساً ملسلٍم كان شر
  ضيعتم إسالمكم وأتبعتموه أخالقكم؟ أأيا رجال اجلزيرة، 

  !فيا له من زمٍن تذل فيه املؤمنات وال جريرة إال أن تزوجن من رجاٍل سعوا يف األرض جهاداً وإصالحاً
  !! حاتحصن اإلسالم ومنطلَق الفتو! وأين ذلك؟ يف جزيرة العرب
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ولكم يف حلف الفضول مثـل إن       .. حىت ترجع احلرة إىل بيتها واحلق إىل املظلوم       يف اجلاهلية، تسل السيوف وال تغمد       
  !كنتم أعرضتم عن اإلسالم

 ديارهـا يف    ن ضعفها ونأيها ع   - هم أهلُها  بكل خسةٍ -ها هي زوج ااهد خالد السبيت وأم أوالده، استغل األوغاد           
  ؟ما كلّف أحدكم نفسه أن يسأل بأي ذنٍب سجنت،  ا يف السجن الشيشان، فزجوا

 فال سيفاً سل ألجلها وال حـىت حجـراً          ف القضبان أياماً وشهوراً وسنني    مع ابنها خل  كرمي ااطي   تقاد زوج ااهد    و
   !!رمي

وليفـرح  !! فة املـسلمات  فلتهنئي يا جزيرة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم، يا مهبط الوحي وأرض الرسالة، حبسن ضـيا               
القاعدون تك أستار احلرائر، وليسعدوا مبقعدهم ِخالف ااهدين فسيأيت اليوم الـذي تغتـصب فيـه نـساؤهم يف                   

  .. واجلزاء من جنس العمل..حجران، وسيؤكلون كما أكُل الثور األبيض
بني كأٍس وغانية، وكرٍة ومزمار فلـم       أكتب كلمايت وقليب يتفطّر حسرة ويشتعل أسى فقد أضاع الرجال رجولتهم ما             

   ،يعد للدين قيمةٌ وال للعرض معىن منكم رجالً يغـضب ألجلـي أو  - واأسفي -وعلمت ما وجدت أين لو أُسرت  
  ..  هللا أمرنا فضيعتموناوالَّكمفحسيب اهللا عليكم من رجاٍل .. يسعى لفكاكي

  

  ﴾رهم ليوٍم تشخص فيه األبصاروال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون، إمنا يؤخ﴿
  ..بيننا وبينكم اهللا أيها القاعدون
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א א א"א :א "

خاصة مع ) اعترافات وتراجعات وغريها ( كيف يستطيع املؤيدون للمجاهدين أن يتحصنوا من احلملة عليكم 
  كثرة املنافقني واخلانعني ؟

  : رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعداحلمد هللا
فإنَّ املسلم يف هذه احلياة الدنيا معرض للفنت واالبتالءات، بل مل يخلق اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا إالَّ ليفنت ويبتلى، 

، ومما يبتلى به اإلنسان ما يكيده به وت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً﴾الَّذي خلق امل﴿: كما قال جل وعال
  .الكافرون لصرفه عن الدين

يريدون ليطفئوا ﴿: وقد أخرب اهللا عز وجل عن نوع من أعظم أنواع مكر الكافرين وهو املكر باألقوال كما قال تعاىل
فلعلَّك تارك بعض ﴿: ، وبلغ من كيدهم ما ذكره اهللا عز وجلون﴾نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافر

وإن ﴿: وقال سبحانه اآلية،ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوال أُنزل عليه كرت أو جاء معه ملك﴾ 
ك لقد كدت ولوال أن ثبتنا* كادوا ليفتنونك عن بعض ما أوحينا إليك لتفتري علينا غريه وإذًا التخذوك خليالً 

﴾ فبين أنه لوال تثبيته عز وجلَّ لركن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئًا قليالً إليهم، ويف اآلية تركن إليهم شيئًا قليالً
األوىل ذكر أنَّ كالمهم كاد أن يصل برسول اهللا إىل ترك تبليغ بعض ما أوحي إليه، وإىل ضيق صدره مبا سيقولون عند 

  .نَّ اهللا ثبت رسوله صلى اهللا عليه وسلمذلك، لوال أ
وقاتلوا فالكافرون يحاربون أهل اإلسالم بأمواهلم وألسنتهم وأسلحتهم وقد أُمرنا مبقاتلتهم كافَّةً كما يقاتلوننا كافة ﴿

ه مبثل ما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي، وأن نعتدي عليهم مبثل ما يعتدون ﴿املشركني كافَّة كما يقاتلونكم كافَّة﴾
  .﴾، ومن ذلك بيان باطلهم وزخرفهم باحلجة والبياناعتدى عليكم

ومن املعلوم أنَّ الطواغيت مل يكونوا ليتركوا الطائفة ااهدة اليت قامت يف بالد احلرمني وعرفها الناس وأيدها كثري منهم 
وهم يبذلون األموال واجلهود يف حرب حبمد اهللا، ما كانوا ليتركوها دون أن يبذلوا يف حرا ما يستطيعون، كيف 
  ااهدين يف اجلزائر ويف العراق ويف البالد البعيدة، فكيف مبن هم بني ظهرانيهم؟

ّدة    ورد ة ع د المجّل ر بري ا عب  إلين
د    ة وق سائل فقهي ق بم ئلة تتعل أس

ى       ش  عرضت هذه األسئلة عل يخ  ال
  .عبداهللا الرشيد ليجيب عليها 

ب  ًا أن الترتي ة علم ي لإلجاب الزمن
ا   سب وروده و بح ا ه عليه

د  ي البري ولها ف  :ووص
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وإذا كان أكرم اخللق وأشرفهم صلى اهللا عليه وسلم قد لقي ما لقي من التكذيب واالام والسب والثلب والكذب، 
 فقذفوا زوجه عائشة رضي اهللا عنها، واتهم يف أمانته فرماه املنافقون بالغلول حتى اتهم صلى اهللا عليه وسلم يف عرضه؛

، ورموه بأيب هو وأمي بالغدر واخليانة الغتياله كعب بن ما كان لنيب أن يغلَّ﴾﴿: حتى برأه اهللا عز وجلَّ وأنزل
 ورِمي من قبله من األنبياء والصاحلني بأنواع التهم األشرف لعنه اهللا، ورموه بقطيعة األرحام والتفريق بني األب وأبيه،

واألباطيل، حتى قُذفت مرمي الصديقة بالزنا، ورمي عيسى بأنه ابن زنا، واتهم موسى يف جسده وآذاه املنافقون من بين 
وكذلك جعلنا لكلٍّ ﴿: إسرائيل وقالوا إنه آدر، ومل خيلُ مصلح أو جماهد من متكلم يف عرضه بالباطل، كما قال تعاىل

كذلك ما أتى الَّذين ﴿: ، وقال تعاىلنيب عدوا شياطني اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعٍض زخرف القول غرورا﴾
  .أتواصوا به بل هم قوم طاغونَ﴾* من قبلهم من رسوٍل إالَّ قالوا ساحر أو جمنون 

يعيبهم بالباطل ويذمهم بالكذب والزور، ويؤذيهم بكل ما يؤذي،  أخرب اهللا أتباع الرسل أنهم لن خيلُوا ممن ولذلك
لتبلونَّ يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الَّذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن ﴿: وخاصة من الكالم فقال تعاىل
يف مبا كان قبل ، وهذه اآلية نزلت يف املدينة بعد اهلجرة كما يف صحيح البخاري فك﴾الذين أشركوا أذى كثريا

  اهلجرة من األذى؟
فمن هنا كانت أمهِّية أن يعرف املسلم احلق بدليله لئالَّ تزلزله الفنت والدعاية اليت ينشرها عدو اهللا، فمن آمن باهللا وكفر 

ه أكاذيب بالطاغوت واعتقد وجوب اجلهاد وناصر ااهدين عن معرفٍة حلقيقة الواجب عليه فإنه ثابت بإذن اهللا ال تضر
  .الطواغيت

فلريجع إىل نفسه ولينظر هل تأييده اجلهاد  فمن وجد يف نفسه ضعفًا عند مشاهدة أمثال هذه الفنت،فإذا علم هذا؛ 
ومناصرته ااهدين عن عاطفٍة وانفعاٍل ومحاٍس جمردة ليست عن دليل وعقيدة؟ أم أيد ااهدين انطالقًا من الواجب 

  .اجلهاد وأهله، ولينظر يف أدلَّة ااهدين وأقواهلم ويأخذها بأدلَّتهاالشرعي عليه مبناصرة 
اجلهاد واجب عليه مع الرب والفاجر، فلو كان ااهدون فجرةً ظلمةً يجاهدون فإذا عرف حقيقة اجلهاد فليعلم أنَّ 

ي ال خيتلفون فيه، وداللة الكتاب جهادا شرعيا وجب أن يناصروا فيه ويعانوا عليه، وهذا من معتقد أهل السنة الذ
والسنة عليه ال مرية فيها، هذا لو كان ااهدون كما يصف الطواغيت من الفجور، فكيف وقد علم اهللا واملؤمنون أنه 
كذب وتان؟ وأنَّ ااهدين أهل صدٍق وصٍرب صوام اٍر قُوام ليل يف السنة كلِّها فكيف يف رمضان الذي ينيب فيه 

  !العاصي ويلني القلب القاسي؟
لوال إذ مسعتموه ظن ﴿: والواجب على املسلمني إذا مسع مثل هذه املقوالت عن املؤمنني أن يقول ما أمره اهللا عز وجل

عظيم ا وقالوا هذا إفكذا ﴿، ﴾املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خري ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلَّم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ﴿، ﴾تان عظيمسبحانك هذا 
  .﴾ما فعلتم نادمني
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ومن عرف الطواغيت وحقيقتهم مل يرج عليه هذا فإنَّ شأم كسائر الكفرة من قبلهم يف الكذب والبهتان والصد عن 
رب تأخرهم يف هذه الفرى واألكاذيب فإنهم ال يتركون سبيالً حلرب الدين إالَّ سبيل اهللا، بل من عرف حقيقتهم استغ

تشات ﴿سلكوه، وقد سلكه الطواغيت قبلهم يف مصر واليمن وغريمها، فحاهلم كما ذكر اهللا عن أسالفهم 
  .﴾أتواصوا به بل هم قوم طاغون﴾﴿قلوم

مكرها إكراها حقيقيا وإما متأوالً فيقول ما ميلونه عليه من ومن عرف السجن وما فيه مل يستغرب أن خيرج األخ إما 
الكذب، ويلزمونه به وقد أكره املشركون يف مكة عمار بن ياسر على سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكيف 

قه اتباعه ويريه الباطل واملسلم يف مثل هذه املواقف يعتصم باهللا ويسأله الثبات وأن يريه احلق حقا ويرز بسب من دونه؟
باطالً ويرزقه اجتنابه، فلوال تثبيت اهللا لركن رسوله صلى اهللا عليه وسلم شيئًا قليالً، فكيف مبن دون رسول اهللا ممن مل 

  يضمن له اهللا الثبات؟
ا لكلٍّ نيب وكذلك جعلن﴿: وليحذر من مسع هذه األمور وصدق الكافرين مثَّ عمل مبا يقولون أن ينطبق عليه قوله تعاىل

 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما عدوا شياطني اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعٍض زخرف القول غرورا
مبيل  فبين اهللا أنَّ البداية؛ ﴾ولتصغى إليه أفئدة الَّذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون* يفترون 

، فعلى املؤمن احلذر من الرضا به، مث العمل بذلك واقتراف األمور املنكرة من الشرك فما دونهاألفئدة إىل كالمهم مثَّ 
  .خطوات الشياطني وال يكن من املنافقني والسماعني

  .هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
א א :א

  :م عليكم ورمحة اهللا وبركاته السال
إـم ال    وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر             ما هو تفسري قول اهللا عز وجلّ       

خـصوص سـبب      الالعمـوم     يف االعتبار  من هم أئمة الكفر املعنيون يف اآلية، أخذاً        ،    أميان هلم لعلهم ينتهون   
  ؟ وما هي صور اإلمامة يف الكفر يف زمننا احلاضر وجزاكم اهللا خريا ؟ وفيمن نزلت،  الرتول

  ..األخ الكرمي أبا عبد اهللا األزدي زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركًا أينما كان
  :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

 وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أميان          فإن نكثوا أميام من بعد عهدهم     ﴿: فسؤالك عن تفسري قوله تعاىل    
، ومن هم أئمة الكفر املعنيون يف اآلية؟ وما هي صورها يف العصر احلاضر؟ مع أخذ عموم املعىن يف                   ﴾هلم لعلَّهم ينتهون  

  .االعتبار دون سبب الرتول
ة يف حكمها لكل من كان حاله حالَهم، وأئمة         أنَّ اهللا تعاىل ذكره أنزل هذه اآلية يف مشركي قريٍش وهي عام           : فاجلواب

  .الكفر رؤوسه ودعاته يف كل زمان، وخاصة من نكث العهود أو ارتد بعد اإلميان وطعن يف الدين
  .وقد فصلت بعض األحكام املتعلقة باآلية وشيئًا من تفسريها يف رسالٍة تنشر قريبا إن شاء اهللا، واهللا ويل التوفيق
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 الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشـة تجـاه                هذه
  . النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل

:אא 
  :ه  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتإخواين ااهدون يف جزيرة العرب

   :أين أحبكم يف اهللا حباَ مجاَ وأقول لكما واعلمو، إليكم   من أعماق قليبةالرسال أبعث لكم هذه 
  والكفر مهما طغى يف األرض يندحر    اـل العز عزتنـهاد سبيـإن اجل

انِفرواْ  وتذكروا قول اهللا عز وجل       ،   فامضوا على هذا الدرب التلينوا والتيأسوا فالنصر قريب ولو رآه األعداء بعيدا           
دعوا اهللا بالثبات   او ،    افًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ             ِخفَ

   .على هذا الدرب درب اجلهاد والعزة
א  :א

واستشهاد الشيخ عيسى العوشـن ومعجـب       ،  و هاجر وإخوانه    أود أيها ااهدون أن أهنئكم على استشهاد القائد أب        
وأن يدخلهم الفردوس األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء والـصاحلني     ،  وأسأل اهللا أن يتقبلهم شهداء      ،  الدوسري  

الطاهرة هم  ءوأسأله سبحانه أن جيعل دما    ،  وحسن أولئك رفيقاً ، وأسأل اهللا أن ينتقم هلم ممن ظلمهم وقتلهم بغري حق               
  .وقوداً للمعركة ومن سريم اجلهادية العطرة نوراً يضئ طريق اجلهاد 

 أسأل اهللا أن يثبته على احلق وأن يفك ن فارس بن أمحد آل شويل الزهراين سلما كما حزنت على أسر الشيخ ااهد أيب      
  .أسره ليتمكن من مواصلة اجلهاد املبارك بالسيف والقلم والكلمة 

 بالصرب والثبات يف مواجهة ماتتعرضون له يف الوقت احلايل من ظروف صعبة من تـضييق ومطـاردة                  وأود أن أذكركم  
 فاصربوا وصابروا ورابطوا فالصرب نصف اإلميـان        - قاتلهم اهللا    -وأسر ومن الترهيب والتخويف من النظام وجالوزته        

وعد اهللا لعباده الصاحلني بالنصر املبني علـى        وإن النصر مع الصرب ، وال تزيدنكم هذه االبتالءات سوى الصرب واليقني ب            
   . أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب أعداء الدين 

 فقد علوا وجتربوا يف األرض بغري احلق ومتادوا يف غـيهم وازدادوا             - ومنهم آل سعود     -ن  ون واملرتد وأما هؤالء املنافق  
ن ومن كان يف حكمهم وعلـى شـاكلتهم         ولته ، فهؤالء ارم   ظلماً فوق ظلمهم واهللا ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يف          

 ِإنَّ اللَّه لَعن الْكَاِفِرين وأَعـد لَهـم سـِعرياً            : كما قال تعاىل     مصريهم نار جهنم يصلوا ولسان حاهلم يف النار       
لَّب وجوههم ِفي الناِر يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسـولَا             يوم تقَ  خاِلِدين ِفيها أَبداً لَّا يِجدونَ وِلياً ولَا نِصرياً         
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          ِبيلَاا السلُّونا فَأَضاءنركُبا ونتادا سنا أَطَعا ِإننبقَالُوا رو           ـ ،   ِبرياً ربنا آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنهم لَعنـاً كَ
  .فحينها لن ينفع الندم 

 مـن   اً أي - بفضل اهللا    -ه على الشبكة أوالً بأول ومل يفتين        ن أتابع أخباركم وما تنشرو    - وهللا احلمد    -وأخربكم بأنين   
عترضتكم ظروف أو صـعاب وبـذل املزيـد         اإصداراتكم وأشجعكم على االستمرار واملواصلة وإيصال احلق مهما         

  .لدين واجلهاد فالعمل اإلعالمي اجلهادي ال يقل أمهية عن العمل العسكري واملستطاع يف خدمة ا
אמ  א :א

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 مـا   أو .. نطيقه  فهذا ما  إخوتنا دعواتنا حتفكم ليل ار واعذرونا       أناعلموا رعاكم اهللا     ..جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء      

 نبـذل   أن نتمىن   أننا ونعيشها معكم ويعلم اهللا      األحداث يف ديب نتابع     أخواتكمحنن   .. واهللا املستعان  ..  نطيقه أننانظن  
سبحانه بواسـطتكم معـاين     اهللا   وأعاد،  نتم من استعملكم اهللا لتحيوا يف قلوبنا معىن العزة          أكيف و  .. لكم كل نفيس  

 احلل والعقـد    وأهلومىت مسعنا عن اجلزية والذمي       ..  منكم إالفمىت مسعنا عن جزيرة العرب       ..  كما هي   نقيةً اإلسالم
  ..  ما مسعناهالألسفناها يف كتبنا لكن ألمات قركرب كأاهللا  .. والغنائم

א  א :א
 :وبعد  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

نسأل اهللا العلي القدير أن يتقبلـهم يف الـشهداء وأن           ،   مبن قتل من أخواننا على أيدي الكفر والنفاق          نئكميف البداية   
 ..آمني .. يلحقنا م 

،   " رغال أيب"  أحفاد   على أيدي خواين ااهدين أو قتل أحد منهم       حزن كثرياً عندما أمسع مبدامهة إل     وواهللا العظيم أنين أ   
فعون عن أعراض املسلمني اليت تنتهك صباح       فهم يد ،   عنا وعن املسلمني خري اجلزاء       ي ااهدين ولكن نسأل اهللا أن جيز    

 قُتل علج   أنه إذا  ومن عجائب هذا الزمان       ،  يتفرج ولكن الحياة ملن تنادي والحول والقوة اإلباهللا        بأسرهوالعامل  ،  مساء  
 إذاولكـن   ،   بعضهم امهم باخلوارج والفسقة وقل ماشئت        أنحىت  ،  لمجاهدين  ل  ولعن سب،  قامت الدنيا ومل تقعد     

والطامة أن بعضهم ينشرح صدره مبقتـل األسـود         ،   اًئيتل أسد من أسود اهللا ترى الصمت العجيب وكأن مل يكن ش           قُ
 يف اهللا حباً شديداً ويعلـم اهللا        أحبكمهم هم ومنافقي آل سلول  ، وأخربكم بأنين          ظيغي نسأل اهللا العظيم أن يريهم ما     

صرة اجلهاد وااهدين نسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لنصرة دينـه           نين أحسدكم على ماتقومون به لن     أذلك ، واهللا العظيم     
  . نه مسيع جميبإوالعمل ملرضاته 

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٤  ٥٤ 

  
  
  

  

  

  
  
  
  

جزاك اهللا خريا على ما أفدت به، علما بأن القصة اليت ذكرا صحيحة ولكنها غري دقيقة                : األخ مراسل حريب     
 الشهيد على صفحات الة، والفوائد اليت ذكرت والتنبيهات         يف بعض العناصر، وستجد بإذن اهللا توضيح ذلك يف سرية         

  .حمل النظر واالعتبار، ونشكرك عليها فقد استفدنا منها معلومات قيمة، نسأل اهللا أن يوفقنا ملا فيه صالح الدنيا والدين
معك عرب الربيـد يف     رسائلك وصلت ، لكننا نعتذر أخانا احلبيب عن عدم استطاعتنا التواصل            : األخ املهاجر الغريب    

نسأل اهللا أن جيعل لك من كل هم فرجا ومن كل            ونود لو تزيد بعض التوضيح دون اإلضرار بأمنياتك ،         الوقت احلايل ،  
  .وأن ييسر لك الطريق إىل ااهدين ضيق خمرجا ، 

ا لنا مـرةً أخـرى ،       األسئلة اليت ذكرت مل تصلنا ومل نطلع عليها ، فيستحسن إرساهل          : األخ أبو عبد الرمحن العباس      
  .وبالنسبة الستفساراتك العسكرية فقد أحيلت إىل اللجنة العسكرية املشرفة على معسكر البتار 

أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وثبتك على صراطه املستقيم ، حنن نقدر أخي احلبيب حرصـك                 : األخ أبو أسامة اليمين     
على إخراج املشركني من جزيرة العرب ونوضح هنا أننا مل نغفـل            وحرص كثٍري من اإلخوة على اجلهاد يف سبيل اهللا و         

عن ضرورة تنسيق التحاق األخوة بسرايا ااهدين يف جزيرة العرب ، ومل مل هذا اجلانب ، وقد نبهنا أكثر من مرة                     
نسأل اهللا أن ييسر    واعتذرنا إلخواننا عن عدم استطاعتنا الوصول إليهم عن طريق الربيد اإللكتروين يف الوقت الراهن ،                

  . هلم اجلهاد يف سبيله واملشاركة يف تطهري جزيرة العرب من املشركني
، والقتال   احنراف املنهج واملعتقدات اخلاطئة وإمهال بعض أصول االعتقاد كالوالء والرباء         : األخ أبو أسيد من فلسطني      

           اهدة ، وحيول بينها وبني النصر ، فاحلمد هللا الذي          يف سبيل الوطنية أو القومية اجلاهلية من أخطر ما يصيب احلركات ا
وفقكم للمنهج السلفي اجلهادي ، وما قمتم به من االجتماع ومجع األموال والبدء بالعمليات هو ما جيب على كل من                    

  .يريد أن ينصر دين اهللا وينتقم لألعراض املنتهكة والدماء املسفوكة 
 ألمريكم باملعروف ، وحتصنوا باألذكار ، واستغلوا أوقاتكم يف طلب العلم            استهدفوا مفاصل عدوكم ، وامسعوا وأطيعوا     

  .وخصوصاً التوحيد ، نسأل اهللا لنا ولكم الثبات ، أما خبصوص طلبك فنرجو أن تعذرنا لعدم استطاعتنا تلبيته حاليا
، وخبصوص اإلصدارات    ب اجلهاد نسأل اهللا أن ييسر لك اللحوق بااهدين والقيام بواج        : الفاروق ااهد أبو عبيدة     

، وقد حيدث ما ليس يف احلسبان وتتأخر بعض اإلصـدارات أو             اليت وعدنا ا فنحن نعمل على ترتيلها قدر االستطاعة        
، وأما خبصوص الشيخ عبد اهللا الرشود حفظه اهللا فإنـه            تفقد فنعتذر لقرائنا الذين نظن أنهم يقدرون املوقف والظروف        



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٥  ٥٥ 

 ، وبالنسبة ألسئلتك الشرعية فستجد اإلجابة عليها بإذن اهللا يف           ة نسأل اهللا أن حيفظه من بني يديه ومن خلفه         خبري وعافي 
  .األعداد القادمة 
 مالحظاتك مأخوذة بعني االعتبار وأسئلتك أُحيلت إىل اللجنة الشرعية ونشكر لك حرصـك علـى                :الليث الواثب   

وفقنا وإياك اللتزام شرعه والعمل بكتابه يف الصغري والكبري من األمـور وأن             ، نسأل اهللا أن ي     نصيحة إخوانك ااهدين  
  . جيعلنا ممن يجدد م دينه ويحيي م امللة احلنيفية

جزاِك اهللا خرياً ومجيع األخوات على اهتمامكن بأمر ااهدين ، ودعواتكن هلم بالثبات والنـصر  : األخت بلوغ املرام    
ة القتراحك وضع برنامج علمي وعملي للنساء يقمن من خالله خبدمة ااهدين ، والذب عنـهم ،                 والتمكني ، وبالنسب  

ما يفي بـذلك ، ولعلـك جتـدين يف          " دور النساء يف جهاد األعداء      " فإن يف كتاب الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا         
ك عن اليمن فستجدين اإلجابة عنه إن شاء اهللا         األعداد القادمة من الة بإذن اهللا ما يساعد على ذلك أيضاً ، وأما سؤال             

  " . فاسألوا أهل الذكر " يف زاوية 
نطَمئنك ونطَمئن مجيع اإلخوة بأن إخوام ااهدين خبري وعافية بفـضل اهللا وحـده ،               : األخ أبو اخلطاب الشمري     

ل وإعالمهم الزائف مـصداق     وجزاك اهللا خرياً على نصائحك ودعواتك ، وما ذكرت من إدراك الناس لدجل آل سلو              
 ، سـارع بنـشر       فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرضِ           : لقول اهللا سبحانه وتعاىل     

  .إصدارك الصويت ، وانصر دين اهللا مبا تستطيع نسأل اهللا لنا ولك القبول 
، نرجو   ، وحبذا لو أرسلت القصائد مباشرة على بريد الة         ن فتح الرابط املشار إليه    مل نتمكن م  : األخ شاعر القاعدة    

  . أن ميكننا اهللا من إجابة طلبك وإعانتك على املسامهة يف مكافحة هذه احلرب الصليبية اجلديدة
لم أن ما ذكرت ليس     استمر يف إرسال مثل هذه املعلومات فهي تفيدنا كثرياً ، مع الع           : األخ مقرن بن حممد احلميدي      

  .له أي عالقة بنا ، نسأل اهللا أن حيفظنا وإياك وأن جيعلنا من أنصار دينه 
برامج اإلعالم السلويل كما ذكرت ال تزيد املسلم إال بصريةً مبدى ما وصل إليه هذا اجلهـاز                 : األخ عاشق اإلصالح    

  .اجلهاد ورزقك الشهادة مقبالً غري مدبر الفاسد من كذٍب وتلبيٍس وتزويٍر للحقائق ، وفقك اهللا للحاق بركب 
 توجيه تنظيم القاعدة لإلخوة الذين ذكرم ولكل شاب مسلم يريد اجلهاد يف سبيل اهللا هو                :األخ أبو جربيل الشامي     

فعلـيهم  )  وال تشاور أحدا يف قتل األمريكـان       (،   ) اقتلوا األمريكان يف كل مكان     : (ما قاله أبو عبد اهللا حفظه اهللا      
، وإن مل يستطيعوا فعليهم بالنفري إىل العراق للجهاد يف سبيل            باستهداف املصاحل الصليبية األمريكية والربيطانية يف بلدهم      

، وكل هذه كما تعلمون تصب يف قناٍة واحدة هي قناة اجلهاد ضد أعـداء اهللا ومواجهـة                   اهللا ومقاومة الغازي احملتلِّ   
  . احلملة الصليبية اجلديدة

أخواتنا األسريات يف سجون طواغيت اجلزيرة هلن حق عظيم علينا ، وحري بنا أن ال               :  عبد الرمحن القحطاين     األخ أبو 
يغمض لنا جفن ، وأن ال يهدأ لنا بال ، حىت خنرجهن من السجون معززاٍت مكرمات ، وجزاك اهللا خرياً علـى مـا                        

  .  قدمت من معلومات ونصائح



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٦  ٥٦ 

، وهـم   اهللا الَّذي أحببتنا فيه، ونشكرك على مشاعرك اجلياشة جتاه إخوانك ااهدين        أحبك  : األخ أبو الزبري الشامي     
، وكثري مـن   ، نسأل اهللا أن يصلح لك ما رزقك من الذرية          يبادلونك وكل مسلم وحمب للجهاد احملبة يف اهللا عز وجلَّ         

،  ، ومقترحاتك حمـل الدراسـة واالهتمـام        ك فيها النشاطات اليت اقترحت القيام ا موجودة فعليا نسأل اهللا أن يبار          
، وأما امللفات املنشورة   التقنية فحبذا لو انتقيت ما ترى أمهيته واحلاجة إليه وأرسلته على بريد الة     توخبصوص املعلوما 

 تكرمـت   ، وإن ترمجت شيئًا عن لغات أخرى فحبذا لـو          على اإلنترنت باللغة العربية فغالبها موجود لدينا حبمد اهللا        
  . بإرساله لالستفادة منه

فاسألوا أهـل    "ميكنك إرسال أسئلتك الشرعية وستجدين اإلجابة عليها بإذن اهللا يف زاوية            " : أختكم يف اهللا  "األخت  
، وبالنسبة لالحتياطات األمنية اليت جيب أن يتخذها األخوة واألخوات عند مراسلتهم لنا فستجدينها يف أسفل                "  الذكر

   .هذه الزاوية
اجلهاد أون  "  هو صاحب موقع     ليسعبد الرمحن الراشد الذي يكتب يف جملة صوت اجلهاد           األخ :األخ جهاد إسالمي    

  .واملسألة ال تعدو أن تكون تطابق أمساء ، " الين 
  

ح واإلحلا،  بالدعاء للمجاهدين يف كل مكان بالثبات والنصر والتمكني         يف هذا الشهر الكرمي     وختاماً نذكر إخواننا    
 .على اهللا يف ذلك 

  

  : واننا الذين يقومون بمراسلتنا على بريد المجلة إلى اتخاذ االحتياطات األمنية التالية ننبه إخ
  

 .وسيط آمن األماآن العامة ، أو عبر عدم المراسلة من خط هاتفي معروف ، ولكن عبر  .١
د في               .٢ ل  استخدام بريد جديد ومستقل لمراسلة المجلة وعدم استعماله في أغراض أخرى ، ويحبذ فتح بريد جدي آ

 .مرة يراسل فيها المجلة 
 .عند المراسلة إن أمكن " بروآسي " استخدام  .٣
 . معلومة تدل على المرسل ، آاالسم ، ورقم الهاتف ، ومكان السكن أو العمل ونحو ذلك عدم ذآر أي .٤
 .على اإلخوة الذين يطلبون المشورة في ما يقومون به من أعمال عدم ذآر أي تفاصيل قد تضر بأعمالهم  .٥
 

ون        ونن ستعار ، وأن تك مه الم ل أو اس ة المرس الة بكني ذييل الرس رورة ت ى ض ذلك إل ا آ ه إخوانن ب
  . شارآات المرسلة مما لم يسبق نشرهالم



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٧  ٥٧ 

  
  
  
 

א  א

 

راق واجلزيـرة   قدم املؤلف يف الكتاب رؤيته املستقبلية املتوقعة ألوضاع الع        
حيث أوضح يف الباب    .. العربية دينياً وعسكرياً وسياسياً بعد سقوط بغداد        

األول دوافع أمريكا الدينية يف حرا على العراق موضحاً خطـر الـصليبية             
يف احلرب على اإلسالم ، مث عرج       " الصهيوصلييب"، وصور التعاون    واليهودية
 ومعاناة أهل اجلهاد    م لإلسالم، وحر،  باحلديث على أعداء الداخل   املؤلف  

، وأن العلمانية هي خيار أمريكـا       اخلارجمنهم أكثر من معانام من أعداء       
الرئيس يف املرحلة القادمة ، ويف الباب الثاين حتدث املؤلف عـن املـستقبل              

ويف البـاب   ، العسكري للمنطقة ، وأشكال االستعمار األمريكي املتوقع هلا         
أساليبهم وه  ستقبل السياسي وأطراف الصراع املؤثرة في     الثالث حتدث عن امل   

 الكتاب باحلديث عن شعوب املنطقة وما يلزمهـا         املتبعة يف إدارته، مث ختم    
  .لقلب الطاولة على املصارعني لكسب املعركة الدائرة يف املنطقة وخارجها 

 عن تواطؤ بعـض اجلماعـات املـسماة بــ           جمملهيتحدث الكتاب يف
مع أنظمة الردة احلاكمة داخل الدول اإلسالمية يف سبيل القضاء        " اإلسالمية"

تونس ومصر واجلزائـر واألردن     ( ممثالً بدول   فيها   اجلهادية   احلركاتعلى  
، حيث أوضح يف فصله األول خطـة اخليانـة           ) والعراق واجلزيرة وتركيا  

الثاين وبنودها اليت رمسها الساسة الغربيون مع أذنام املرتدين ، ويف الفصل            
ببعض التوثيقات على عمالة هذه اجلماعـات وغرقهـا يف          استشهد املؤلف   

االرتباط الوثيق بـني    ، مث أثبت يف الفصل الثالث من الكتاب         وحل اخليانة   
بني خطة اخليانة اليت رمسها السادة الغربيـون مـع          التوثيقات و هذه األدلة و  

 املؤلـف   وختم، مية  أذنام من املسؤولني يف أنظمة الردة يف الدول اإلسال        
املنتمني ملا يسمى باجلماعات اإلسالمية من االستمرار يف جماملة         كتابه حمذراً   

كما ذكر أهم أسباب سقوط زعامـات       ، األنظمة والسري يف درب اخليانة      
 .تلك التنظيمات يف وحل اخليانة والركون إىل الزعامات السياسية املرتدة 
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إدخال االصطالحات العلمية 
  يف احلقائق الشرعية

  فرحان الرويلي: بقلم الشيخ 
  

  
 

  على خطى أبي هاجر 
  يا فتاة اجلزيرة

  

  بنت األزور : بقلم 
  

  
  

  الطريق إىل أرض املعركة

  يوسف العييري: بقلم الشيخ 
  

  

  ماضون يف طريق جهادنا
  

  لصالحإبراهيم ا
  

  
  

  ٢ / ٢الذرية 
  عبد اهللا الرشيد: بقلم الشيخ 

فإن الناظر ملا جيري اليوم من تسلط الكفار واملرتدين واملنافقني على 
اإلسالم واملسلمني، خصوصاً ااهدين، وما يفعلونه م من أسٍر، 

أليس : وقتٍل، وتشريٍد، وانتهاٍك لألعراض؛ فإنه قد يتساءل فيقول
تسلطون على املسلمني وخصوصاً ااهدين أليسوا كفاراً، هؤالء امل

مؤمنني، أليسوا وهؤالء ! معتدين، جمرمني، باغني، مفسدين، حماربني؟
فلماذا ال ينتصر اهللا لعباده املؤمنني؟ ملاذا ال ! مظلومني، مستضعفني؟

 الأن اهللا عليم حكيم، : ينتقم اهللا من أعدائه الكافرين؟ فاجلواب هو
ئاً إال حلكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، أحيسب يقدر شي

: قال تعاىل! هذا أن اهللا جيهله أمر هؤالء الكفار وما يفعلونه باملؤمنني؟
َونلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفالً ع اللّه نبسحالَ تو  عن  وروى البخاري

 حىت ظامل،إن اهللا ليملي لل(: قال رسول اهللا :  قالأيب موسى 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ": مث قرأ: قال )مل يفلته إذا أخذه

، أحيسب هذا أن اهللا ال يقدر أن "وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد
 ذَِلك ولَو يشاء اللَّه لَانتصر ِمنهم : قال تعاىل! ينصر عباده املؤمنني؟

ودعوة : "ال عليه الصالة والسالم وقولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض
املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب 

  .حني ألنصرنك ولو بعد وعزيت
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  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
  

فسرعان ما مضت أيام هذا الشهر الكرمي وهاحنن نودع النصف األول من شهر رمضان، ويوشك أن يغادر مبا 
اهدين وقعود القاعدين، وهكذا هي احلياة القصرية، فهنيئًا فيه من طاعة الطائعني ومعصية العاصني، وجهاد ا

ملن جعلها طاعةً هللا وتوحيدا وبراءة من الطاغوت وجهادا يف سبيل اهللا، وبؤسا ملن آثر العاجلة على اآلجلة وباع 
  .دينه بدنيا غريه، من علماء السوء وجنود الطواغيت وكل من انضم إىل فسطاط الكفر والنفاق والردة

وأمامنا العشر األواخر من هذا الشهر، وفيها ليلة القدر ليلة خري من ألف شهر، ترتَّل املالئكة والروح فيها بإذن 
 وشد م من كل أمر، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر أحىي ليله وأيقظ أهله وجدر

  .خر وليلة القدراملئزر، ومن فاته أول الشهر فال تفُته العشر األوا
وأهنئ إخواننا ااهدين يف العراق مبا قاموا به من اجلهاد يف هذا الشهر، وما قدموا من األعمال العظيمة فيه، 
ولعلَّ من أعظم تلك األعمال بيعة القائد أيب مصعب الزرقاوي سدده اهللا لشيخ ااهدين الشيخ أسامة بن الدن 

واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال ﴿ االجتماع على حبل اهللا املتني وصراطه املستقيم حفظه اهللا، وأي قربٍة أعظم من
، وهذه البيعة العظيمة خطوة يف طريق توحيد األمة واجتماع ااهدين حتت راية واحدة، واالجتماع على ﴾تفرقوا

  .احلق والتوحيد واجلهاد هو مفتاح النصر وطريق التمكني بإذن اهللا
اليت وصل إليها اجلهاد حبمد اهللا، منذ عملية احلادي عشر من سبتمرب إىل العمليات املوفقة الناجحة وقيام وهذه املرحلة 

عدد من جبهات اجلهاد يف أماكن متفرقة من العامل، ويف منطقة وسط العامل يف العراق ويف جزيرة العرب، تؤذن بقرب 
  .لمني، وتبشر بسقوط األنظمة املرتدة املتسلطة على بالد املسلمنيالنصر وزوال اهليمنة الصليبية واليهودية على بالد املس

وااهدون يف جزيرة العرب على العهد الذي عاهدوا اهللا عليه، والعزم الذي اجتمعوا وتبايعوا عليه، من اجلهاد يف سبيل 
سنان، وباحلجة والبيان حىت تكون اهللا حتى ينالوا إحدى احلسنيني، ومن إعداد العدة ومقاتلة أعداء اهللا بالسيف وال

كلمة اهللا هي العليا، وتكون كلمة الذين كفروا من الصليبيني واملرتدين السفلى، وحىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين كله 
  .هللا

 فيا أهل اجلزيرة؛ قد أوجب اهللا عليكم اجلهاد يف سبيله، وقامت عليكم احلجة وأراكم اهللا اآليات الباهرة، فكم من فئٍة
قليلٍة غلبت فئةً كثرية من كفار اجلزيرة، وكم من كرامة رأيتموها وآيٍة مسعتم ا، بعد األصول الشرعية الواضحة اليت ال 

  .جمال فيها جلدال، من آيات اهللا البينات وأحاديث رسوله املبينات
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 هلم املعذورين، فال يفوتنه ومن مل يكن له يف سوق اجلهاد والشهادة نصيب من القاعدين احملرومني، أو من املأذون
الدعاء إلخوانه يف سجوده يف أوقات الدعاء ومظانِّ اإلجابة، فإنَّ سهام الليل ال ختطئ وإنَّ نصر ااهدين بالدعاء ملن 
أعظم أنواع النصر، إىل جنب نصرهم بالسالح والسنان الذي هو فرض عٍني ال يعذر فيه إالَّ من عذره اهللا من النساء 

  .زين عن اجلهادوالعاج
ومن فاته اجلهاد فال يفوتنه الذب عن أعراض إخوانه ااهدين، والدعوة إىل ما يدعون إليه من اجلهاد والتوحيد، 
وحتريض الناس على اجلهاد يف سبيل اهللا، فال جيمع بني القعود عن اجلهاد، والسكوت عن الكفر البواح، وخذالن 

  .يف العراق ويف أفغانستان والشيشان واجلزائر ويف مشارق األرض ومغاراإخوانه ااهدين يف جزيرة العرب و
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني 
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 هـ الـشهيد عبـد اللطيـف        ١٤٢٥ رمضان   ٩دفن السبت املاضي     
بعد  بعد أن تسلم ذووه جثته من احلكومة السلولية،          اخلضريي رمحه اهللا،  

وأثناء تغـسيل اجلثـة     تأخري وحبس جلثة الشهيد استمر قرابة الشهرين،        
انبعث الدم احلار من جرحه الذي استشهد منه يف كرامٍة تكررت كثريا            

الـشهيد عبـد     تغسيل   من حضر هدها  اللشهداء يف جزيرة العرب، وش    
لت اجلثة إىل مسجد صلي على الشهيد فيه، مث نقل إىل املقربة حيث جاءت جمموعـات تريـد                   مث نق  ،اللطيف رمحه اهللا  

الصالة عليه، واحتدم النقاش يف الصالة عليه حيث طالب كثري من احلاضرين بعدم الصالة على الشهيد، كما طـالبوا                   
فة أحكام اجلهـاد الفقهيـة يف هـذه    عند دفنه أالَّ يخمر وجهه، ويف هذا تطور ملموس وانتشار للوعي اجلهادي ومعر           

 . األرض اليت كانت مغيبة عن ذروة سنام اإلسالم منذ عشرات السنني
وانتشرت بني أهايل بريدة أخبار وقصص كثرية عن الشهيد رمحه اهللا الذي كان معروفًا يف األوساط العلمية يف بريـدة                    

د عن انتشار رائحة املسك من قرب الشهيد، مما أدى إىل توافـد             بسبب أنشطته اخلريية املتنوعة، وذاع اخلرب بني أهايل البل        
  . رغبةً يف االطالع-ليت كانت مطوقة بقوات الطوارئا-أعداد كبرية من الناس إىل املقربة 

وكرامات األولياء ثابتةٌ ال تنكر كما هو معتقد أهل السنة واجلماعة، وقد شاهد ااهدون يف جزيرة العرب كثريا مـن                    
مات اليت ال ينطلقون منها بل يستأنسون ا وترفع مهمهم ومعنويام وتكون سببا يف ثبـام، وينطلقـون مـن                    الكرا

األصول البينة من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وبعد جهود حممومة من احلكومة السعودية وعلمائهـا                   
بدًء حبصار العمارية مث    :  وقائع متتابعة مل حيريوا عنها جوابا        لتغطية تلك الكرامات وجحودها أظهرها اهللا رغما عنهم يف        

 .عملية اخلرب مث شهداء امللز 
جدير بالذكر أنَّ تأخري دفن جثة الشهيد سنة متبعة عند املباحث السلولية حيث أخروا غالب جثث شهداء اجلزيرة                    

 تعد على األموات واستخفاٍف بأقارم وأهلـيهم،        شهرا أو أكثر ومل تسلم ألهلها يف احلال، وال خيفى ما يف ذلك من             
وانتهاٍك للحدود الشرعية واستهانٍة باألحكام، ومل يسبق أن سلِّمت جثة أحد الشهداء ألهله ودفنت يف وقت قصري إالَّ                  

صر الراشد  حينما حيمل الشهيد إخوانه ويدفنونه كما دفنوا عددا من الشهداء منهم عامر الشهري وراكان الصيخان ونا               
  . وغريهم رمحهم اهللا

يف الوقت الذي تضاعفت فيه عائدات النفط بسبب ارتفاع األسعار غري املتوقع، حيث تراوح معدل أسعار الـنفط             •
، وهي أسعار مرتفعةٌ جدا، يف هذا الوقت يصرح املتحدث األمين باسم وزارة الداخلية بأنه               اً دوالر ٥٥ و اً دوالر ٣٥بني  

 .ى عدد ممن هلم عالقة بالعراك الذي حدث أمام اجلمعية اخلريية بالعرجياءعل) متَّ القبض(
أنَّ جمموعة من النساء حضرن إىل اجلمعية اخلريية لطلب املـساعدة،           : وسبب العراك كما صرح املصدر املسئول نفسه      

ملسلمني يف اجلزيرة، يف أغىن بـالد       واشتد الزحام حتى أدى إىل العراك على الصدقات اليت توزعها اجلمعية على بنات ا             
النفط، ويف شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الصدقات وتكثر عند اجلمعيـات اخلرييـة، حيـث         : األرض بأغلى سلعة  
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يفترض أنَّ الفقراء جيدون ما يغنيهم يف هذا الشهر الكرمي، وكان التصرف احلكيم من جنود الطاغوت أن قاموا بإطالق                   
؛ فكيف بترويع النساء بـإطالق      ﴾وأما السائل فال تنهر   ﴿:  لتفريق املسكينات، واهللا عز وجل يقول      أعرية النار يف اهلواء   

النار؟ وقد نفى املصدر املسئول إطالق النار مستدال بعدم وجود إصابات يف احلاضرين مستغفالً بذلك كل مـن يقـرأ               
  !اخلرب ويعلم أنَّ إطالق النار يف اهلواء ال يمكن أن يصاب منه أحد

وسرقة أموال املسلمني جرميةٌ من جرائم آل سعود يف بالد احلرمني، وإن مل تكن أكرب اجلرائم فهم مشغولون بكثري من                    
اجلرائم الكربى من تويل الكافرين وإعانتهم على املسلمني، وحماربة اإلسالم واملسلمني واجلهاد وااهدين يف وسـائل                

تنوعة، واحلكم بغري ما أنزل اهللا وحتكيم القوانني الوضعية يف بالد املسلمني، ومحاية             اإلعالم املختلفة وباألجهزة األمنية امل    
املشركني الذين يدعون غري اهللا يف املسجد النبوي بقوات الطوارئ واملباحث، وسجن كل من أنكر الشرك أو فكر يف                    

يرة العرب حكم جـاهلي طـاغويت كـاحلكم         النفري إىل اجلهاد سواء يف اجلزيرة أو يف العراق أو يف غريها، ومل مير جبز              
السعودي منذ قُضي على مسيلمة الكذَّاب حاشا حكم القرامطة الذي اقتصر على جزء يسري من اجلزيرة يف فترة مـن                    

 .تارخيها
بعد إعالا البيعة للشيخ أسامة حفظه اهللا قامت مجاعة التوحيد واجلهاد بقيادة أيب مصعب الزرقـاوي حفظـه اهللا              •

وبذلك ينضم ااهدون يف العـراق إىل       " تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين     " بياناا وتقاريرها اإلخبارية باسم      بتذييل
إخوام يف قاعدة اجلهاد يف مشارق األرض ومغارا، حتت راية واحدة وأمري واحد ، متمثلني قول اهللا سبحانه وتعاىل                   

 ِميعِل اللِّه جبواْ ِبحِصمتاعقُواْ وفَرالَ تا و . 
 جندياً من عناصـر     ٤٨من جهة أخرى تتابعت العمليات على ساحات املعارك يف العراق حيث كان من أبرزها مقتل                

احلرس الوطين العراقي دفعة واحدة يف كمني حمكم نصبه هلم جماهدو قاعدة اجلهاد أثناء خروجهم مـن معـسكرهم ،                    
فها قد وفق أبناء قاعدة اجلهاد يف بـالد الرافـدين           (اعدة اجلهاد يف بالد الرافدين      وجاء يف البيان الذي أصدره تنظيم ق      

 حيث كانت هذه الزمرة خارجة مـن معـسكر          ؛يعرف باحلرس الوثين العراقي       عفنة من عناصر ما     رأساً ٤٨بقطف  
هذا وقد كـانوا     ، ازةىل جنوب البالد يف إج    إبني مدينة بلدروز ومدينة منديل شرق البالد متجهني          الواقع" كركوش"

 وغنم سـيارتني    اهللا تعاىل للمجاهدين من قتلهم مجيعاً       وقد مكن  ،  مرتداً ٤٨ وكان عددهم    ، سيارات   يستقلون أربع 
 ايف العراق اختطافه   جيش أنصار السنة  مجاعة   تأعلن كما،  )أسيادهم وهللا احلمد واملنة    ستلموها من اوأموال كانوا قد    

متكـن  .. ( الذي أصدرته اجلماعة    بيان  الوجاء يف    ، س الوطين العراقي املوايل لالحتالل     من عناصر احلر   اً جندي ١١لـ
يا التابعة لقوات االحتالل    ـة من نصب كمني حمكم إلحدى دوريات امليليش       ـإخوانكم ااهدون يف جيش أنصار السن     

 وحني وصوهلم منطقة الكمني انقـض       ،  احللة –أثناء قيامهم بواجب على الطريق السريع بني بغداد          ] احلرس الوطين  [
أشار يف خامتته إىل    و، األحد عشر    أورد البيان أمساء اجلنود   قد  و ) فتمكنوا من أسر أحد عشر منهم     .. عليهم ااهدون   

"  إد سيتز    "  األمريكي   الدبلوماسي مقتل   "كولن باول   " أيضاً أعلن وزير اخلارجية األمريكي        ،  حتقق معهم  اجلماعةأن  
وهو أول دبلوماسي أمريكي يقتـل يف        ، األمريكية ان يشغل منصب مساعد مدير األمن اإلقليمي يف اخلارجية        الذي ك 
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املركـز  " فكتـوري   " العراق منذ احتالهلا من قبل القوات األمريكية ، وقد لقي حتفه يف هجوم استهدف معـسكر                 
 . الرئيسي للقوات الربية األمريكية يف العراق 

مريكيني الـسابقني رفـضوا    من اجلنود األ٨٠٠كثر من أمريكية أن  األ ]سن هريالد[ حيفة ذكرت صمن جانب آخر    
ن حنو  أمريكي قوله ب  ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اجليش األ      ..  فغانستانأىل اخلدمة يف كل من العراق و      إالعودة  
 منـهم   ٨٤٣  أن الإ،   يوليو املاضي  ٦ة العسكرية منذ يوم     ـىل اخلدم إ جندياً تلقوا رسائل االستدعاء والعودة       ٤١٦٦

قناع اجلنود الرافـضني    إمريكية  وحتاول وزارة الدفاع األ    ، سباب الرفض أبداء  إكتوبر بدون   أ ١٧ريخ  أرفضوا العودة بت  
  . و احملاكمأىل القضاء إىل اخلدمة بوسائل سلمية دون اللجوء إبالتخلي عن موقفهم والعودة 

اين ألمريكا يف محلتها الصليبية اليت تشنها على البالد اإلسالمية على لسان رئيس             سبانيا احلليف الرئيسي الث   أأعلنت   •
 يومـاً ، وباكتمـال      ٢٠ جندي خالل    ٥٠٠هيئة األركان العامة أا ستسحب قواا املتواجدة يف أفغانستان والبالغة           

 األمريكي بعدما تلقـت الـضربات       سبانيا قد ختلت ائياً عن الوقوف يف اخلندق       أانسحاب قواا من أفغانستان تكون      
املباركة يف مدريد قبل سبعة أشهر واليت أجربا على سحب قواا من العراق آنذاك ، ويف هذا درس لألمة لتعلم أن ال                      

 .  عزة هلا إال باجلهاد وأن األعراض املنتهكة والبالد املسلوبة لن تطهر وتسترد إال بالسيف وسفك الدماء 
 أسرياً من   ٤٠عالم عن أحد املسؤولني األمريكيني أنه سيجري يف األيام املقبلة إطالق سراح             نقلت بعض وسائل اإل    •

اجلدير بالذكر أنه سـبق     ] .. اجلنسية السعودية   [ وأشار املسؤول إىل أن هذه اموعة ممن حيملون         ، أسرى غوانتنامو   
 سجن غوانتنـامو وتـسليمهم إىل احلكومـة    قبل عام ونصف تقريباً إخراج مخسة من ااهدين من شباب اجلزيرة من  

وهؤالء الشباب هم ممن هب للدفاع      .. بتهمة اجلهاد منذ ذلك احلني وحىت اآلن        " احلاير  " السلولية اليت أودعتهم سجن     
عن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان إبان احلملة الصليبية اليت شنتها أمريكا عليها قبل ما يقارب الثالث سنوات ، وقـد                    

يف جزيرة كوبا ، ومل يالق هؤالء الـشباب  " غوانتنامو " امت القوات األمريكية الغازية بعد أسرهم بنقلهم إىل سجن          ق
 .فاللهم فك أسرهم عاجالً غري آجل .. من أمتهم سوى اخلذالن إال من شاء اهللا 
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  מ ממ א    מ
מ א   א

מ מ א
מא א א

 عدم التراجـع يف     ىثنني حاثاً احلكومة األمريكية عل    اإل زار أحد كبار الدبلوماسيني السعوديني الواليات املتحدة يوم       " 
 س للعالقـات  وستمعني إليه يف جلنة لوس أجنل     وذكّر امل .  العنيدة للمتمردين ضد قواا     الرغم من اهلجمات   ىالعراق عل 

   .إعمار العراق اخلارجية أن أمام اململكة الكثري لتخسره إذا اارت اجلهود األمريكية الصعبة إلعادة
ـ   ) العراق (السياسية إذا تفكك البلد      وقال عادل اجلبري مستشار ويل العهد السعودي األمري عبداهللا للشؤون           ىحنن عل

   . آالف ميل٨ بعد ىوأنتم عل  طويلة واسعة وغري حمميةالباب مع حدود
، لكن علـيكم املتابعـة إذا أردمت االسـتقرار يف            القيام بذلك  التحدي هو يف كيفية   .  .وأضاف اجلبري عليكم النجاح   

  ."  ةـاملنطق
 أنـه ال رغبـة      ىلع ، اجلبري يف اخلطاب الذي كان يلقيه يف غداء عمل أقيم يف وسط لوس أجنلس يوم االثنني                وشدد" 

 أن قوات األمن السعودية كانت وال    ىدوالراً وأصر عل   ٥٠للمملكة العربية السعودية برؤية سعر برميل النفط يف حدود          
 كانوا من )  سبتمرب ( أيلول   ١١وقال اجلبري حول أن معظم منفذي عملية        .  القاعدة تزال تالحق بشراسة عناصر تنظيم    

الشعب األمريكـي جتـاه       اهلجوم لكي يزيد من غضب     ىأراد إضفاء صبغة سعودية عل    ، أن أسامة بن الدن       السعوديني
   . البنتاغونالعاملي ويف مبىن السعودية وهو الذي فقد ثالثة آالف ضحية يف مركز التجارة

القاعدة وأن اعتداءات نيويورك وواشنطن هدفت إلجياد شرخ يف           أن السعودية هي اهلدف األساسي لتنظيم      ىوأصر عل 
   . عزل السعوديني عن حليفهم وحاميهم األساسيوواشنطن يؤدي إىل عالقات بني الرياضال

مكـة  ( مقدسـني     أهم موقعني إسالميني   ىلن يسيطروا عل    اململكة السعودية  ىمتكنوا من االستيالء عل    وقال اجلبري إذا  
ختيلوا ماذا ميكـن أن     .  امل من النفط  خمزن الع   ربع ى، بل يكونوا فرضوا سيطرم عل      فحسب) املكرمة واملدينة املنورة    

   " . الدوالرات من عائدات النفط  ملياراتىحيدث لو سيطر الطالبان عل
ـ  الرغم من الغضب املستمر جتاه الوجود األمريكي يف العراق إال أنه أصبح من الضروريى وأضاف اجلبري أنه عل   "   ىعل

الشعور بالغضب سرعان ما يزول بعد  ، ألن التمرد يف العراق  حل ملسألة    الواليات املتحدة الضغط من أجل الوصول إىل      
  . " استقرار العراق

  ]  )يو بي آي(   من هيل أندرسون-س ولوس أنجل [
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  ))  ١١١١  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 
א א א    )٢ / ٢( א

  

  يرويلفرحان بن مشهور ال: الشيخ  كتبه
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني،  
  :أما بعد

فإنَّ الدين منه ما هو أصلٌ إذا زال خرج صاحبه إىل الشرك والكفر أو إىل البدعة والضاللة، ومنه ما هو فرع يسوغ فيه 
يكون تاركه مفرطًا عاصيا غري مبتدع وال مشرك، واملخالف فيه جمتهدا مأجورا أو خمطئًا اخلالف ويعذر املخالف، و

معذورا، وقد صنف أهل العلم مسائل العلم املصطلح على تسميته بعلم االعتقاد يف كتب، وفيه فروع كما يف غريه من 
ل الدين داخلة يف علم االعتقاد خاصة ما وقع العلوم، ويف العلوم األخرى أصول كما يف هذا العلم، ولكن أغلب أصو

فيه اخلالف بني أهل السنة وأهل األهواء، فلذلك غلب تسمية هذا العلم بعلم أصول الدين، واشتهر به حتى توهم كثري 
  .من الناس أنَّ أصول الدين كلها من هذا العلم وأنَّ الفروع من غريه

مة من هذا الوجه، وأطال يف املسألة يف مواضع من كتبه، وضرب أمثلةً وقد أنكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه القس
بالصالة وحنوها من أصول الدين وهي على هذا االصطالح من الفروع، وتكلم عن املسائل الدقيقة يف علم االعتقاد 

لصحابة والتابعني مسائل الدق يف األصول ال تكاد تتفق عليها طائفة من السلف، ا: وبين وقوع االختالف فيها فقال
  .فمن بعدهم

وقد نشأ عن  هذا الغلط تعظيم مسائل الفروع اليت تذكر يف كتب االعتقاد على وجه التبع أو التفريع على أصٍل من 
أصول الدين، مث التعصب هلا والتشنيع على من خالف فيها وعقد الوالء والرباء عليها، كما جتد ذلك يف مسألة تعليق 

اختلف فيها الصحابة فعبد اهللا بن مسعود ينهى عنها وعبد اهللا :  القرآن؛ فإنَّ اإلمام أمحد سئل عنها فقالالتمائم اليت فيها
بن عمرو ال يرى ا بأسا، واختلفت الرواية عن أمحد فيها فروي عنه جوازها وروي عنه املنع، وهي مسألة من مسائل 

 اليت فيها كالم غري مفهوم أو شرك معلوم كدعاء الصاحلني وحنوه، الفروع تذكر تبعا ملسألة التمائم، خبالف التميمة
فنشأ عن ذكر هذه املسألة يف كتب التوحيد أن تعصب هلا ناس، وقالوا فيها ما مل يقله أحد من أهل العلم، حتى من 

ن غلَّظ يف هذه املسألة ذكر املسألة يف مسائل التوحيد كالشيخ حممد بن عبد الوهاب وشراح كتابه مجيعا ليس فيهم م
حىت وجد اليوم من غلَّظ فيها تغليظًا مزيدا، وواىل وعادى عليها، بل قد بلغ األمر إىل تكفري من يعلِّق التميمة عند بعض 
اجلهلة، ووقع هذا يف أفغانستان أيام اجلهاد الروسي كثريا، حتى كان ناس يعادون قائدا من قادة اجلهاد من أهل التوحيد 

 معه من يلبس التمائم، وعند سؤال غالبهم يظهر أنَّ فيها القرآن حقيقة فهي من التمائم املباحة يف قول بعض ألنَّ
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السلف، أو أنهم يظنون فيها قرآنا فإذا نظر فيها وعلم أن الذي فيها ليس من القرآن مزقها وهذا الذي يتعلقها يظن أن 
  .ا ذكر الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللالقرآن معذور باالتفاق، كمإال ليس فيها 

وليس املراد من هذا أن يتساهل يف تعليق الودع واخليوط وحنوها مما ال اختالف يف كونه من البدع وقد يصل إىل 
الشرك، وال التساهل يف تعليق التمائم اليت ال يدرى ما فيها، وال التساهل يف ترك بيان هذا احلكم بل جيب حتذير الناس 

 التمائم احملرمة، وتعليم اجلاهل واإلنكار على املعاند، لكن بعد أن يعرف املُنِكر حكمها ومييز ما ينكر منها وما ال من
  .ينكَر

وهذه املسألة من مسائل فروع االعتقاد اليت تذكر تبعا ألصوهلا، فكان الغلط أنَّ من الناس من أحلقها بأصلها وشدد فيها 
مل يفرق بني أصول االعتقاد، ومسائل االجتهاد منه اليت يعذر فيها املخالف واخلالف فيها قدمي وواىل وعادى عليها، و

  .منذ الصحابة، ظنا منه أنَّ كل ما يف كتب االعتقاد من أصول الدين اليت ال يسوغ االجتهاد فيها
كن من مسائل االعتقاد أصالً ال الفرعية تعظيم مسائل الفروع اليت تذكر يف مصنفات العقيدة وإن مل ت: ومن الغلط أيضا

وال األصلية، كذكر بعض السلف مسألة اجلهر بالبسملة وأنها ال تسن يف كتب االعتقاد، وهي مسألة خالف بني أهل 
السنة والشافعية يقولون ا ودليلها قوي وإن كان اإلسرار أرجح، وذهب ابن تيمية إىل اإلسرار مرة واجلهر مرة ورآها 

 السنة فيه التنويع، وذكر بعض السلف يف كتب االعتقاد عدم القنوت يف الفجر إال للنوازل، والشافعي يرى القنوت مما
يف الفجر سنةً مطلقًا لنازلة أو لغريها مستدال بأحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فليست من مسائل االعتقاد 

  .األصلية وال الفرعية
رات من عرف عنه اإلمامة يف السنة واالعتقاد، كأئمة السلف والرباري وشيخ اإلسالم ابن أن تؤخذ عبا: ومن الغلط

أن تؤخذ : تيمية وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب وبعض أئمة الدعوة ومن تومهه الناس سائرا على طريقتهم ممن بعدهم
 هذا فيمن مل يشتهر له شيء إال الكالم يف عبارام أصوالً وعقائد ال يسوغ ملخالف أن يخالفها، وغالب ما يكون

االعتقاد كالرباري، فترى من الناس من جيعل هذه املقاالت أدلةً مستقلة، تستنبط منها األحكام دون تعريج على 
الكتاب والسنة وألفاظهما، ويتفرع على هذا الغلط يف احلكم على بعض الناس بالكفر، أو العكس يف عذر بعض من ال 

ارة جمملة أو فهم غلٍط هلا، كما وقع من أحد األفاضل يف تكفري الرافضة املوجودين اليوم إذ استشهد بكالم يعذر لعب
إن الثنتني وسبعني فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن امللة فقد خالف الكتاب : ومن قال(: البن تيمية قال فيه

وإمجاع األئمة األربعة وغري األربعة، فليس فيهم من كفَّر كل والسنة وإمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، بل 
، فاستدل بكالمه على عدم تكفري الرافضة وعلى أنَّ هذا مذهب أهل السنة، )واحد من الثنتني وسبعــني فرقـة

ى من كفر وهذا غلط قبيح ووهم شنيع، فليس يف كالم ابن تيمية رمحه اهللا منع تكفري واحدة من الفرق، بل فيه الرد عل
مجيع تلك الفرق عدا الطائفة الناجية، والذي نفاه ابن تيمية عن السلف واألئمة هو تكفري كل واحدة من الثنتني 

  .والسبعني فرقة، ال تكفري واحدٍة منها، والبن تيمية من الكالم يف هذه املسألة ما يبني هذا الغلط
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 كتابا من الكتب اليت خصصت بعض أبواب االعتقاد فجعلها أنَّ من الناس من اعتمد: ومن صور الغلط يف هذا الناقض
أصول الدين كلها فمنهم من اعتمد رسالة نواقض اإلسالم فلم يقبل ناقضا غريها، أو اعتمد كتاب التوحيد فلم جيعل 
 توحيدا غريه، وأمهل يف ذلك توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات، ومن الناس من عكس ذلك، فاعتمد كتب

السلف يف األمساء والصفات حيث كثر يف وقتهم االبتداع فيها، فجعلها الدين كله والتوحيد كله وام من صنف بعد 
ذلك يف مسائل أنواع التوحيد األخرى بالزيادة واالبتداع، وكل ذلك من اعتمد اصطالحات ورسوم حادثة يف العلم 

  .وإحالهلا حمل احلقائق الشرعية
م وطالبه الرجوع إىل الكتاب والسنة والنظر يف الكتب املصنفة من تصانيف السلف فمن فالواجب على أهل العل

بعدهم، والبعد عن اإلفراط يف االتباع املوصل إىل التقليد، واإلفراط يف تركه املفضي إىل ألواٍن من االبتداع، واهللا ويل 
  . التوفيق

  
  

  
 

  

، إن اآللـة    ، إن اآللـة      ر اجلامثة فوق صـدورنا    ر اجلامثة فوق صـدورنا    إننا حنذر أمتنا من السلبية والتغافل عن األخطا       إننا حنذر أمتنا من السلبية والتغافل عن األخطا       " " 
، وجتثم على بعد تسعني كيلومتراً من       ، وجتثم على بعد تسعني كيلومتراً من         العسكرية الصليبية اليهودية حتتل القدس الشريف     العسكرية الصليبية اليهودية حتتل القدس الشريف     

  ،،، وحتاصر العامل اإلسالمي بسلسلة من القواعد واجليـوش واألسـاطيل          ، وحتاصر العامل اإلسالمي بسلسلة من القواعد واجليـوش واألسـاطيل            احلرم املكي احلرم املكي 
  ..  وتدير عدواا عرب شبكة من احلكام املستسلمنيوتدير عدواا عرب شبكة من احلكام املستسلمني

يف أي  يف أي  --، إننا قد نفتح عيوننـا       ، إننا قد نفتح عيوننـا         كوكب آخر ونتصرف وكأن اخلطر على بعد ألف سنة منا         كوكب آخر ونتصرف وكأن اخلطر على بعد ألف سنة منا         وحنن ال نريد أن نعيش يف       وحنن ال نريد أن نعيش يف       
 إن احلملة على العراق هلا ما بعـدها،          إن احلملة على العراق هلا ما بعـدها،          ،  ، منازلنامنازلنا   لنجد الدبابات اليهودية اليت دم البيوت يف غزة وجنني حتاصر           لنجد الدبابات اليهودية اليت دم البيوت يف غزة وجنني حتاصر          --صباحصباح

ط اإلسرائيلي يف قتل ااهدين يف فلسطني قد        ط اإلسرائيلي يف قتل ااهدين يف فلسطني قد        وإن قتل أيب علي احلارثي بالصواريخ األمريكية يف اليمن نذير لنا بأن النم            وإن قتل أيب علي احلارثي بالصواريخ األمريكية يف اليمن نذير لنا بأن النم            
، وأصبع االام األمريكي لن يفلـت منـه أي       ، وأصبع االام األمريكي لن يفلـت منـه أي         ، وكل منا قد يكون غداً هدفاً لصاروخ أمريكي        ، وكل منا قد يكون غداً هدفاً لصاروخ أمريكي          انتقل إىل العامل العريب   انتقل إىل العامل العريب   

  ..  داعية خملص أو كاتب شريفداعية خملص أو كاتب شريف
ناً من أحد، فـإن جهـاد       ناً من أحد، فـإن جهـاد       والشباب املسلم عليه أال ينتظر إذ     والشباب املسلم عليه أال ينتظر إذ      ،    ،    وكفى ما ضاع من أوقات      وكفى ما ضاع من أوقات     إن علينا أن نتحرك وبسرعة    إن علينا أن نتحرك وبسرعة    

           األمريكان واليهود وحلفائهم من املنافقني املرتدين قد صار فرضاً عينياً كما بين           ا، وعلى كل جمموعة مـن الـشباب أن         ا، وعلى كل جمموعة مـن الـشباب أن         األمريكان واليهود وحلفائهم من املنافقني املرتدين قد صار فرضاً عينياً كما بين
  ..   علينا أن نشعل أرضنا ناراً حتت أقدام الغزاة فلن يرحلوا بغري ذلك علينا أن نشعل أرضنا ناراً حتت أقدام الغزاة فلن يرحلوا بغري ذلك ، ،حتمل هم أمتها وختطط لرد العدوان عنهاحتمل هم أمتها وختطط لرد العدوان عنها

                
  ن الظواهري ن الظواهري الشيخ أميالشيخ أمي          

  ]]د د الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقوالوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقو[ [ 
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   حرب حرب
  ليدخال د الرحمنبعبندر بن : بقلم 

  
  ِبيِلقَاِتلُونَ ِفي سةَ ياجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ا ِإنَّ اللّهدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتاللِّه فَي

 ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة وروا ِفي التقِه حلَيع
ِظيمالْع زالْفَو وه   

م اجلهاد وأحد أبرز املطلوبني للحكومة العميلة يف اجلزيرة ، بدأ حياته كأي شاب من               علم من أعال  .. أبو أيوب    
عامة الشباب ال خيتلف عن غريه كثريا ومل يلبث أن صار من أخطر املطاردين ورصدت عصابة الكفر على رأسه مليون                    

دمه الزكي يف حي امللز بعـد أن أدى  بعد أن لبث على قائمة التسعة عشر فترة طويلة ، وانتهى شهيدا مضرجا ب      ! ريال  
  فمن هو أبو أيوب ؟.. ما عليه وترك األمانة الثقيلة ملن بعده 

  النشأة والبداية
كان أحد أجداده ممن هاجر منها      .. فيصل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الدخيل من سكان الدرعية ، فيها ولد وفيها نشأ                 

هـ ، كانت نـشأته بـني       ١٣٩٥من مواليد عام    ، من عاد إليها بعد ذلك      يوم دمرها الطاغية إبراهيم باشا وكان أول        
التحق يف  ، والدين صاحلني يف بيت حمافظ مل يكن فيه شيء من وسائل اللهو احلديثة اليت فتنت الناس وطمست فطرهم                   

إن كانت بذرة   الشباب من غفلة عما خلقوا له و       للكثري من صغره حبلقة من حلق حتفيظ القرآن ولكنه جرى له ما جيري            
وكان مييل بالفطرة إىل اجلهـاد  ، اخلري ما تزال يف قلبه وآثار الفطرة اليت فطر عليها والنشأة اليت نشأها هلا بقايا يف نفسه       

وحيبه وحيب أهله فكان يتابع بيانات الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا وحيرص عليها وكان حيب قادة ااهدين كمـا                    
ان يف إحدى االستراحات مع جمموعة من الشباب وكانوا يتابعون إحدى القنـوات فبثـت               يروي هو عن نفسه أنه ك     

مقطعا خلطاب رمحه اهللا وهو يهدد الروس مث مقاطع ألحوال املسلمني يف الشيشان من قصف ودمار فأبـدى اجلميـع                    
  تأثرهم وتعاطفهم وأخذ كل يلوم نفسه ويقول حىت مىت نظل هكذا وإالم نبقى على حالنا ؟

 اهللا عليه باهلداية علـى      عد أن أى الكفاءة التحق باملعهد امللكي مث تركه وعمل يف شركة الكهرباء ويف تلك الفترة من                ب
يد ابن عمه الشيخ أمحد الدخيل رمحه اهللا فترك بعدها العمل يف الشركة وبدأ يزاول التجارة ففتح اهللا عليه فيها واهـتم                      

عمران والنساء ولكنه مل يكمل املشوار حيث يسر اهللا له طريقًـا إىل أرض العـزة                حبفظ كتاب اهللا فحفظ البقرة وآل       
  .ومصنع الرجال أفغانستان 

  من اجلزيرة إىل أفغانستان
عيها وهاهو  وانفتحت له أبواب الرزق على مصرا كانت الدنيا قد تزينت أليب أيوب وطابت له مثرا فبورك له يف جتارته            

أن يسر اهللا أليب أيـوب طريقًـا إىل           الرد باإلجياب وال يبقى إال العقد والزفاف وماهو إال         خيطب من عائلة طيبة ويأتيه    
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أفغانستان فاستقبل اجلهاد واستدبر الدنيا مبا فيها وبادر باهلجرة إىل أرض اإلمارة اإلسالمية وترك معي ورقة أقرؤها على                  
  .أهلي حني أتأكد من مغادرته خيربهم فيها بعزمه ويودعهم 

 غزوة احلادي عشر من سبتمرب املباركة مبا يقرب من تسعة أشهر إىل عشرة أشهر وطئت قـدما أيب أيـوب أرض                      قبل
أفغانستان وهنا اجته إىل قندهار ليلتحق مبعسكر الفاروق وهو املعسكر الذي ذاع صيته وعرف بكفاءته ومستواه العايل                 

اجته إىل اخلط وشارك يف القتال مع الطلبـة فخـاض بعـض             ر  كيف التدريب واإلعداد ، وحينما أى تدريباته يف املعس        
  .املعارك ضد الرافضة يف باميان وشارك مع من شارك يف حتريرها الذي تاله هدم أصنام بوذا 

رجع أبو أيوب بعد ذلك إىل املعسكر مرة أخرى وتلقى فيه دورة التنفيذ وبعض الدورات األخرى وكانت حتـدوه إىل                    
  .ية ذلك مهة عالية ونفس سام

   إىل اجلزيرةالرجوع
خرج أبو أيوب من أفغانستان قاصدا أرض اجلهاد يف الشيشان عله أن يشارك إخوانه هناك قتاهلم فدخل تركيا ومكث                   
فيها فترة حياول الدخول ولكن الطريق مل يتيسر له وهللا يف ذلك حكمة فعاد من تركيا إىل اجلزيرة وذلك قبل احلـادي                      

  . أسبوعني تقريبا عشر من سبتمرب بأسبوع أو
مل تطب أليب أيوب حياة الدعة والراحة وهو الذي ألف قعقعة السالح ودوي املدافع ورائحة الدخان والبارود فعـزم                   
على العودة إىل أفغانستان مرة أخرى بعد ضربيت نيويورك وواشنطن وأكد عزمه استنفار أمري املؤمنني املال عمر لعمـوم                   

ينه وبني عزمه جوازه الذي حجزته احلكومة العميلة بعد عودته من تركيا فحـاول بكـل                األمة اإلسالمية ولكن حال ب    
  .وكان له ذلك حبمد اهللا بعد حماوالت عديده طريقة يستطيعها أن يستخرج جوازا أو يرفع عن جوازه احلجز 

اهللا إليـه وأراد أن     قبل خروج أيب أيوب تذكر صحبته القدمية وحقهم عليه يف داللتهم على هذا اخلري الـذي هـداه                   
ل رمحه اهللا دعوم ومناصحتهم وحتريضهم       هذه العزة اليت جيدها يف طريق اجلهاد فعرض على أيب ناصر الدخي            يشاركوه

على اجلهاد ونصرة الدين فقبل أبو ناصر وذهبا إىل إحدى اجللسات اليت جيتمع فيها أولئك الشباب فكلمهم ووعظهـم                   
  م ال عذر هلم بالتخلف عنه          ن هلم وجوب  وذكرهم باهللا وبيحنـن  : نهم  فتأثروا بكالمه وقال كثري م    ،   اجلهاد عليهم وأ

ولكن األمر متوقف عليك فقال أبو      ،   اآلن إىل اجلهاد لوجدتنا مستعدين أمت االستعداد         ولو شئت أن تذهب بنا    ،  معك  
ج معه ، فخرج من تلك اجللسة ثالثة        هذا أبو أيوب سيخرج بعد يوم أو يومني فليستعد من أراد اخلروج ليخر            : ناصر  

  .شباب تقريبا حىت إن بعضهم مل يستقم حقًا إال يف إيران يف طريق الذهاب 
دخل أبو أيوب أفغانستان وشارك هناك يف قتال عباد الصليب األمريكان وبعد أن بدأ ااهدون بالتوافـد مـن أرض                    

إليران فأسر هناك عدة أيام مث يسر اهللا أمره فخرج واجته إىل قطـر              اإلمارة اإلسالمية إىل بالدهم غادر أفغانستان متجها        
ومنها إىل اجلزيرة وأثناء دخوله إليها اشتبهت اجلوازات يف جواز سفره فسحبوه منه وطلبوا منه مراجعة قسم اجلوازات                  

  .يف الرياض ومسحوا له بالدخول 
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صا من القواعد األمريكية اليت انطلقت منـها القاذفـات          منذ أن عاد أبو أيوب إىل اجلزيرة وهو يؤرقه أنه على مرمى ع            
لتصب محمها على رؤوسهم يف أفغانستان ، ويقض مضجعه أن أرض اجلزيرة ومهد اإلسالم ومبدأ الرسـالة ومهـبط                   

  ا إلخوان    الوحي صارت محىالقردة واخلنازير يسرحون فيها وميرحون ومن نفطها يتزودون ومن فوقهـا            إخوان مباح 
 فاسدة وفئة   ة طغمةٌ ـيحاربوا اإلسالم مشِرقًا ومغربا ، وقد تسلط على رقاب املسلمني يف هذه البالد املبارك             ينطلقون ل 

معتقدا منحرفة أخالقًا ، يظهرون اإلسالم ويبطنون حربه وعداوته بل جتاوزوا ذلك فصاروا يظهرون حربـه                ) ضالة  ( 
من نكري و ال نفري ، كان كل ذلك دافعا أليب أيوب ليفكر             وعداوته ومل يبق ما يبطنونه وليس يردعهم عن ذلك خوف           

عمليا يف إشعال جذوة اجلهاد وبدء العمليات ضد الصليبيني وأذنام فما فتئ حيرض من يراه من الشباب على اجلهـاد                    
خباره إىل  والقتال يف اجلزيرة وصار يستحث الناس يف جمالسه على النهوض ورمي نري الذل من على أعناقهم ، فتسربت أ                  

طواغيت آل سعود وبدأ الطلب عليه وبدأ املباحث يتصلون ببيته ويسألون عنه أما هو فانقطع عـن املـرتل واشـترى                     
مسدسا للدفاع عن نفسه يف وقت كان فيه مبدأ قتال املباحث ومدافعتهم غريبا وكان الذي يدعو إليه يدعو إىل خيال                    

  .ال ميت للواقع بصلة 
  بداية التحرك

و أيوب يف التواصل مع الشباب الذين يثق م وبعقيدم ويظن فيهم خريا وأخذ يبني هلـم ضـرورة اإلعـداد                     بدأ أب 
العسكري والتدريب ومن جهة أخرى أخذ جيمع التربعات ويستقبل من أراد اإلعداد من الشباب ويوفر هلم الـسالح                  

  .ألنه كان مطلوبا واخليام واملواقع الالزمة للتدريب فدرب جمموعة منهم وسلح بعضهم 
وقبل رمضان من تلك السنة كانت اموعة اليت تدربت على يده تستعد للقيام بعملية وكان هو رمحه اهللا قد ترصـد                     
لبعض املواقع وينوي ضرا ، وقبل الشروع يف العملية قدر اهللا أن يلتقي بااهد تركي الدندين رمحه اهللا فعرض عليه أبو    

ال جمال لالنتظار فـالكوادر  : ية ولكن الدندين طلب منه االنتظار والتريث ا فقال له أبو أيوب      أيوب الدخول يف العمل   
جاهزة والترصد كامل ومل يبق إال الضرب فأخربه الدندين أن هناك تنسيقًا حثيثًا جيري لتكوين تنظيم للجهاد يف اجلزيرة                   

هاجر رمحه اهللا فأخربه مبا كان فطلب أبو هاجر مقابلـة           ولعله من األفضل توحيد اجلهد وكان األخري على اتصال بأيب           
  .أيب أيوب ملعرفة طريقة عمله والتنسيق معه ، وكان له ذلك فالتقيا لينضما بعد ذلك يف جمموعة واحدة 

  ادثة استراحة الشفاء وكسر احلاجزح
   اجد لتحريض املـسلمني علـى      ل رمحه اهللا يف أوج نشاطه يف إلقاء الكلمات واخلطب يف املس           كان الشيخ أمحد الدخي

مناجزة عدوهم الذي يتربص م وهم نائمون عنه ، إىل أن وقعت له حادثة اإلفتاء الشهرية فتوجس من احتمال وقوع                    
مواجهة مسلحة بينه وبني جند الطاغوت بعد إحدى كلماته ، فلما أبدى ما يدور يف خلده أليب أيوب طمأنه أبو أيوب                     

وحنميك بإذن اهللا فصار أبو أيوب يرافق أبا ناصر بعد ذلك وكالمها مسلحان حتسبا ألي               ال ختف سنساندك    : وقال له   
  .طارئ 
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ويف رمضان وقعت حادثة الشفاء وهي أول مواجهة مسلحة بني الشباب من جماهدين ومتعاطفني معهم وبني كـالب                  
باحث باهلـاتف فيـذهبون إليهـا        يستدعون إىل امل   الشباب املباحث وأزال اهللا ا حاجز اخلوف لدى الناس ، وكان         

باختيارهم وال يفكرون باملقاومة أو التخفي إال من رحم اهللا ، فجاءت هذه احلادثة حمفزا هلم على محل السالح والدفع                    
  .عن دينهم وأنفسهم 

ولكـن  بعد أن ألقى أبو ناصر إحدى كلماته اجتمع إليه بعض املتعاطفني فقرر أن خيرج معهم إىل الرب على أحد الطرق               
ناصر السياري رمحه اهللا أىب على أيب ناصر وعرض عليه استراحة ألحد أقاربه ميلك مفاتيحها فذهب الـشباب إليهـا                    
وكان أبو أيوب برفقة أيب ناصر وحضر بعض طالب احللقات ودعي لتلك اجللسة أبو عمر السحيم فك اهللا أسره وكان         

و أن جواله كان مراقبا مراقبة شديدة وهذا ما أدى إىل معرفـة             ال يعرف االستراحة فوصفها أحد اإلخوة باجلوال ويبد       
  .املباحث مبكان االستراحة مث حصارها 

بعد أن اجتمع الشباب وقاموا إىل العشاء عمد أحد احلضور إىل األنوار الكاشفة يف االستراحة فأضاءها وبعد العشاء قام                   
 وأن ما قام به إمنا هو عالمة لكالب املباحث الـذين            نفس الشخص بإطفائها فكان هذا سببا للشك يف ذلك الشخص         

وإذا .. املباحث ، املباحث    : رمبا كانوا قريبني من املوقع ، وبعد ذلك بزمن يسري دخل أحد احلضور مسرعا وهو يقول                 
أفـراده  كالب املباحث قد وجدوا باب االستراحة مفتوحا فاقتحموها وبدؤوا باالنتشار فيها وكان رأسهم الكبري يأمر                

جبمع الشباب على دكة كانت هناك ، ويف احلال بدأ أبو عمر وأبو ناصر حيثان الشباب على اخلروج مـن االسـتراحة        
وعدم االستسالم فسكنت نفوس الشباب وحدثت مواقف طيبة فهذا أحد الشباب يشبع أحد كالب املباحث ضـربا ،        

" املاكاروف"، أما أبو أيوب رمحه اهللا فقد أخرج مسدسه           وية من الزوايا ويطعنه عدة طعنات     وآخر حيصر أحدهم يف زا    
املباحث الذي كان واقفًا بباب االستراحة فوضع املسدس على رأسه وأمـره            رجل  من جيبه وسحب األقسام واجته إىل       

ا مسعوا  ملباحث فالذوا بالفرار عندم   رجال ا بفتح الباب مث رفع سالحه قليالً وأطلق طلقة يف اهلواء كانت قاصمة الظهر ل             
صوا ليتحصنوا بغرف االستراحة وكانت الغرف خلف ظهور الشباب وظهور الشباب مكشوفة للمباحث ولكن اهللا               
قذف يف قلوم الرعب فما رفعوا أسلحتهم وال أطلقوا طلقة ، وبفرار املباحث انكشف طريق اخلروج أمام الـشباب                   

 اخلارج وحلقه أبو أيوب وأحد الشباب وقاموا بالرماية أيـضا           فخرج أبو ناصر وبدأ الرماية على الدوريات املوجودة يف        
إىل أن كادت ذخريم تنفد فلم يبق مع أيب ناصر وأيب أيوب ومرافقهم إال طلقة وطلقتان وما يقارما فركبوا السيارة                    

 السحيم ملا رأوه أعزل     وانطلقوا ا بعد أن طووا اللوحات للتمويه وملا علموا أن املباحث قد أطلقوا النار على أيب عمر                
شاور الثالثة يف الرجوع إليه وحماولة ختليصه ولكن استقر رأيهم على أن ذلك قد يسبب أسرهم هم أيـضا                   تمث أسروه   

فذخريم ال تكفي فاتصل أبو أيوب مبجموعة أخرى من الشباب وطلب منهم الذهاب لالستراحة بأسلحتهم فـذهبت               
  .حة فوجدوا كالب املباحث قد غادروا تلك اموعة ومشطوا منطقة االسترا
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بعد حادثة الشفاء بيوم تقريبا مجع أبو أيوب بعض الشباب ممن شهد حادثة الشفاء ومن غريهم فرأى كثريا منهم تنقصه                    
املعرفة العسكرية والدربة على السالح والتصرف السليم وقت املواجهة فخرج م إىل أحد األودية وقام بتدريبـهم إىل                  

  .األواخر من رمضان حىت اطمأن إىل أن حاجز اخلوف من القتال زال من أمامهم العشر 
وبعد تلك الدورة العسكرية القصرية مكثت أنا وأبو أيوب وأبو ناصر يف إحدى االستراحات مث خرج أبو ناصر لقضاء                   

كتم على وجهته ولكين    حاجة خاصة به وكان أبو أيوب كثريا ما خيرج مع الفجر ويأخذ معه الشاي والقهوة وكان يت                
علمت فيما بعد أنه كان يذهب للترصد على بعض املواقع وكان فيما يبدو يصطحب معه شخصا آخر لعله أبو هاجر                    

  . رمحه اهللا 
  الشجاعة ورباطة اجلـأش

ه ،  زته يف جاهليته وبعد اسـتقامت      جريء وجنان ثابت وشجاعة فطرية حباه اهللا ا ومي         عرف أبو أيوب رمحه اهللا بقلب     
ولو عدت بالذاكرة إىل أحداث استراحة الشفاء اليت سبق سردها وجدته أول من أخرج سالحه وأول من أطلق النار ،                    
وملا أسر أبو عمر فك اهللا أسره أراد أبو أيوب ومن معه ختليصه من األسر أول ما أسر مث ملا مل يتيسر ذلك أرادوا اقتحام                         

  .أن املعلومات عن مكان وجوده مل تكن متوفرة لديهم حينها املستشفى الذي يرقد فيه وفك أسره لوال 
ومن املواقف اليت جتلت فيها شجاعته حادثة السويدي األوىل حيث حوصر اإلخوة بثالث دوريات وفيهم أبو أيـوب                  

و هاجر  وأبو هاجر وعبد اإلله العتييب وعلي املعبدي رمحهم اهللا فلما رفع العساكر أسلحتهم يف وجوه اإلخوة بادرهم أب                 
بالرماية مث اشتبك معهم أبو أيوب مبسدسه فقتل اثنني وإذا هو بالثالث يطلق النار على أحد اإلخوة يف السيارة مث يضربه                     
بعقب املسدس على رأسه فأطلق عليه النار من بعيد ولكنه مل يتأثر واستمر يف ضرب األخ فاقترب منه أبو أيوب حـىت                      

  .قة فأرداه قتيالً وضع املسدس على رأسه ونفض رأسه بطل
ومن مواقف ثباته ورباطة جأشه ما كان منه يف استراحة األمانة ملا بدأت الـدوريات يف تطويـق املنطقـة وحـصار                      
االستراحة أمر اإلخوة باهلدوء وأن يضعوا أغراضهم يف السيارة وال يدعوا منها صغريا وال كبريا مث أجرى اتصاالً بـأيب                    

انتهى اإلخوة من محل األغراض أمر شخصا بقيادة السيارة وأمر ثالثة بالتغطية مث فتح باب               هاجر وأبلغه بالوضع ، فلما      
  .االستراحة وبدأ بالرماية على الدوريات مث أمر خبروج السيارة 

ومن مواقف الشجاعة والثبات أليب أيوب موقفه يف مدامهة حي الفيحاء فحينما علم اإلخوة بالتطويق قام هو بتوزيـع                   
ن إىل جمموعات وقسم املهمات على اموعات وأوعز باملبادرة باالشتباك وسرعان ما بدأ املصابون حيملون إىل                املوجودي

املرتل واإلخوة هذا يسأل وهذا يستفسر ماذا نفعل بفالن ؟ كيف نسعف فالنا ؟ فكان يرتب الوضـع ويوجـه هـذا               
جت سيارة أخرى فيها بعض املصابني وكـان يغطـي          ويرشد ذاك إىل أن خرجت السيارة اليت فيها العائلة بسالم وخر          

عليهما أثناء اخلروج فلما اطمأن على خروج العائلة وبعض املصابني طلب من اإلخوة إحضار سيارة ثالثة لنقل من بقي                   
من املصابني وفعالً مت نقل البقية مث خرج أبو أيوب ومن بقي معه يف البيت فمشطوا الشارع حىت اطمـأنوا إلسـكات                      

  . العدو وخلو الشارع من اخلطر فخرجوا وانسحبوا بسالم نريان



 

هـ١٤٢٥–אאא–א١٧  ١٧ 

  اهتمامه بإخوانه
من مظاهر حرص أيب أيوب على إخوانه حرصه على تسليحهم حىت قبل أن يعمل يف التنظيم فكان يعمـل يف جتـارة                      

سبا ، فكنت   السالح فترة من الزمن فإذا باع على شخص وعلم أنه جماهد أو يريد التسلح وحنو ذلك مل يأخذ عليه مك                   
 على القطعة الواحدة الجتمع لك اليسري مع اليسري فصار كثريا تستفيد            اًأكلمه يف ذلك وأقول له لو أخذت مكسبا يسري        

لن أتكسب من وراء إخواين إال إذا اضطررت لذلك أو إذا بعت على من يريد التكسب والتجارة ،                  : منه فكان يقول    
  .صل غدا ما حصل دافع الناس عن أنفسهم وأعراضهم ودينهم دع األمة تتسلح ، فلو ح: وكان يقول 

 بالكلمة وانتهاء بالسعي لتوفري مـا       ى بالتخفيف عنهم مبا استطاع بدءً     ومن وجوه حرصه رمحه اهللا حرصه على اجلرح       
  .حيتاجونه من جتهيزات طبية وأطباء وحنو ذلك 

صح ويتتبع أحواهلم فإذا شك بإمكانية تعرض أحدهم       ومن مظاهر حرصه على إخوانه حرصه على املتعاونني ميحضهم الن         
 وكان يرافق بعض املتعاونني أحيانا حـني        ،لسوء طلب منه أخذ االحتياط حبسب الوضع أو االلتحاق باخلاليا مباشرة            

  .يقومون بقضاء بعض املصاحل للمجاهدين على شكل محاية هلم يف حال تعرضهم ألي اشتباه أو مواجهة 
ـ              ومن مظاهر حرصه     ك اهتمامه بقضية العمارية فكان يتحسس أخبارنا ويطلب من بعض األشخاص أن يبحثـوا يف تل

  .املناطق علهم يعثرون على أثر 
  اجلدية يف العمل

دخل أبو أيوب رمحه اهللا عملية احمليا ومل ينم قبلها ألربع وعشرين ساعة ، ومل يعط نفسه دقيقة راحة قبـل العمليـة ،                        
ال القليل من الليل رمبا كان هذا القليل ساعة أو ساعتني مث يصحو مع الفجر ويذهب لينجز أعماله                  وكان أحيانا ال ينام إ    

لو نام : وال تثنيه قلة النوم عن ذلك بل كان يتناول الشاي األخضر الثقيل حىت يساعده على مواصلة العمل وكان يقول      
  .اإلنسان وأكل كما يريد ملا قدم لدين اهللا شيئًا 

   حياة أيب أيوبمتفرقات من
مل يكن أبو أيوب يهتم لزخرف هذه الدنيا كثريا وكان ال ميلك أحيانا إال ثوبا واحدا فتتعطل بعض أعماله ألنه يغـسله                      

  .وينتظر فراغه 
كان رمحه اهللا قريب الدمعة يف بعض املواقف وأذكر أنين دخلت عليه غرفته مرة بعد عودته من أفغانستان وكان يسمع                    

 اجلهاد وإذا هو يبكي ، ويف يوم اجلمعة الذي قتل فيه رمحه اهللا كان اإلمام خيطب ويعظ ويذكر باهللا فتـأثر                      نشيدا عن 
  .رمحه اهللا حىت غلبه البكاء 

  اخلامتة
ئة وألف للهجرة طويت آخر صفحة من       ايف يوم اجلمعة املوافق للثالثني من شهر ربيع الثاين عام مخس وعشرين وأربعم            

ونال ما سعى إليه من سنوات بطلقة غادرة يف رأسه          يف حي امللز     البطل بعد اشتباك مع جند الطاغوت        حياة هذا ااهد  
  .ن إخوانه الذين قتلوا معه خريا عنه وعفهنيئًا له مث هنيئًا له ، وعوض اهللا املسلمني ثالثون عاماً ، وله من العمر 
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  احملرمات يف القتالاحملرمات يف القتال
 )٢ / ٢( א

  
  د اهللا بن ناصر الرشيدعب: بقلم الشيخ 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، وإمام األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى  
  : وصحابته أمجعني، أما بعدآله

رية حرم قتله، ومل فقد تقدم احلديث عن الذُّرية ومن يلحق بالنساء واألطفال يف أحكام القتال، ومن حكم له حبكم الذُّ
يحكم بعصمته؛ فإنَّ العصمة تشمل حترمي الدم واملال والنفس وليس هذا حكم الذرية، بل جيوز أن يسترقُّوا فهم من 
مجلة الغنائم، وإذا جاز ملك رقام فإنَّ ذلك متضمن لتملُّك أمواهلم ألنَّ العبد ال يمِلك على األصح، وكذلك لو 

دون سوقهم يف السيب، ألنَّ من جاز متلُّك رقبته فتملُّك ماله أوىل، وألنَّ النهي ي عن قتلهم أما األموال أُخذت أمواهلم 
فهي على أصل اإلباحة، وقد دلَّ على هذا احلكم أيضا حديث الصعب بن جثَّامة كما يأيت، وعلى هذا اتفاق أهل العلم 

  .مجيعا
الرهبان عند من يستثنيهم، ألنَّ الدليل الدالَّ على استثنائهم فيه النص على :  وأمواهلمويستثىن من الذرية يف متلك رقام

تركهم وعدم التعرض إليهم، فيكون هلم حكم خاص يف هذا، وقدمنا أنَّ الصواب عدم استثنائهم وجواز قتلهم كسائر 
  . الكفَّارالكفَّار لعدم الدليل الصحيح على استثنائهم من العمومات احملكمة يف

هذا، وقد استثين من احلكم العام يف الذرية بتحرمي القتل صور معدودة ذكرها أهل العلم ودلت عليها أدلَّة الشريعة، 
وهي مخس صور، اثنتان منهن يباح ما القتال دون القتل، والثالثة جيوز فيها القتل والقتال اتفاقًا، والرابعة واخلامسة قيل 

  :القتال فيهمابإباحة القتل و
  .البيات: فالصورة األوىل •

 أخرج البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثَّامة أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون 
  ".هم منهم: "فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال

حني غرم؛ فإنَّ اهلجوم على العدو يف دارهم والبيات هو اإلغارة على املشركني ليالً، واإلغارة هي اهلجمة عليهم يف 
أو موضع يقيمون فيه مباغتةً يسمى غارةً، وانتظارهم يف مكان ميرون به مثَّ مباغتتهم بالقتال يسمى كمينا فيقال للرجل 

 لإلسراع ألنَّ املُسرع كمني وللقوم كمني، وقتاهلم دون مباغتة هو املصافَّة، وأصل الغور الرتول يف األرض مثَّ استعري
يغور يف األرض سريعا يف رأي العني، ومسي الذي يهجم على القوم يف دارهم وأماكنهم مغريا ألنه يسرع كي يسبق 
األخبار ويتمكَّن من املباغتة وإدراك ما يسمى عنصر املفاجأة، ولذلك ملا بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم أسامة بن 
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وأسرِع : أِغر على أبىن صباحا وحرق، قال له فيما ذكر الواقدي وهو يوصيه:  أُبىن وقال له فيما يروى بسند لنيزيد إىل
  .السري تسبق األخبار، وذلك ليتم له مقصوده يف اإلغارة فيفجأ العدو وال ميكِّنه من التأهب للقتال

 يف الليل، ويف البيات من املُباغتة ما ليس يف غريه من أوقات الغارة، والغارة اسم عام يدخل فيه البيات، وهو ما كان
ألنه جيمع غفلة الناس ونومهم، خبالف الغارة يف سائر األوقات فإنَّ الناس ولو كانوا غافلني إالَّ أنَّ املستيقظ أقرب إىل 

  .د من الغارةاالستعداد واملدافعة من النائم، فكانت البيات أكمل األحوال يف حصول املقصو
وملا يف وقت الليل من الظلمة واختالط الناس بعضهم ببعض، مع احلاجة إىل اإلثخان يف العدو تقتيالً حىت ال يتمكنوا من 
املدافعة أو ليضعفوا عنها، كان الغالب يف البيات أن يقتل من النساء واألطفال، فسأل الصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ؤال؛ فقالوسلم عن ذلك، فأجامن الس م منهم: "م جبواٍب أعمومل يكتف باخلرب عن اإلباحة، بل زاد عليه البيان "ه ،
بأنهم بعضهم ليسوا منفصلني عنهم، ومقتضى ذلك أنَّ حكمهم حكمهم ألنَّ احلكم العام على أولئك ينطبق على 

يف غنيمة أمواهلم ويف عدم عصمتهم فيكون ما أُريق هؤالء بالعموم، فيكون األصل حلوقهم بآبائهم يف جواز استرقاقهم و
  .من دمائهم هدرا ال دية فيه، وهذه األحكام كلُّها زائدة عن املسئول عنه

  : وعرف من هذا اجلواب أيضا جواز قتلهم يف تلك الصورة خاصةً، وجتمع شرطني
ها التمييز أو تفوت النكاية يف األعداء إن ، ويف حكمه كلُّ حاٍل يصعب معأن يكون قتلهم يف حال البياِت: األول

) هم منهم: (، والضمري يف قوله صلى اهللا عليه وسلم)يبيتون: (أُريد متييزهم، وذلك مأخوذ من سؤال السائل وقوله فيه
  .يعود على الذراري الذين يصابون يف احلال املسئول عنها وهي حال البيات

جاز تبييت أهل الدار والقتلُ دون متييز فإنَّ من متيز من الذَّراِري وأمكن اجتنابه وجب أن ؛ فلو  بالقتليفردواأالَّ : الثاين
، فجعل القتل حيصل تبعا للبيات ومل جيعله مستقال "فيصاب من نسائهم: "يجتنب وال يقتل، ولذلك ذكر يف احلديث

أيضا ما قُدم يف حترمي قتل الذرية فهو األصل العام، وما وعبر باإلصابة اليت توحي بعدم القصِد، ومن الدليل على ذلك 
  .يف احلديث صورة خاصةٌ فإذا أُفردوا بالقتل كان من الصورة األوىل املنهي عنها

ومن ذهب من أهل العلم إىل نسخ حترمي قتل النساء والصبيان حبديث الصعب بن جثَّامة، أو ذهب إىل نسخ حديث 
لنهي عن قتل النساء واألطفال، فقد غلط وأبعد النجعة، واَألوىل اجلمع بني األحاديث ما أمكن، الصعب بن جثَّامة با

ودعوى النسخ ال تكون إالَّ عند تعذُّر اجلمع أو قيام القرينة القوية عليه كعدم الفارق بني الصورتني، أما مع ثبوت 
عب زيادة تفيد النسخ أخرجها ابن حبان يف صحيحه الفارق املؤثر فال يسوغ القول بالنسخ، وقد روي يف حديث الص

   .مثَّ نسخ يوم حنني: ه قال الراويوغري
  .التترس: والصورة الثانية •

والفرق بني التترس والبيات، أنَّ التترس يكون عند عدم القدرة على التمييز يف القتل، أما البيات فيكون عند عدم  
النساء واألطفال فقتلهن فهذا من التترس، وإذا مل مييزهم بل قتل قتالً عاما القدرة على التمييز يف املعرفة، فإذا عرف 
  .فكان بني القتلى نساء وأطفال فهو من البيات
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وحديث الصعب بن جثَّامة دالٌّ عليه بالقياس اجللي، فإنَّ العجز عن معرفتهم إذا علم منه أن سيقتل منهم، كالعجز عن 
 جوازه يف الترس أوىل، ألنَّ البيات يمكن فيه متييز النساء عن الرجال بصعوبٍة تفوت النكاية، أما متييزهم سواء، بل إنَّ

الترس فالغالب عدم إمكان متييزه وإفراد الرجال بالقتل ألنَّ البيات إنما هو اختيار لزيادة النكاية مع إمكان القتال 
  . المتناع القتال إالَّ بقتل الترس يف الغالبباملصافَّة دون بيات، أما التترس فهو اضطرار

وهذا ألنَّ قتل الذراري جيوز حيثُ مل يقدر على املشركني إالَّ بقتلهم؛ إما عدم القدرة مطلقًا كما يف التترس غالبا، وإما 
يات والتفجري والتسميم بغاٍز عدم القدرة بسالٍح معيٍن كاملنجنيق واملتفجرات والقذائف، أو طريقٍة يف احلرب معينة كالب

  .وحنوه يف بالد الكفَّار، فهذا القسم العام يدخل الترس فيه دخوالً أوليا والبيات دخوالً ثانويا كما هو ظاهر
، يف جواب السؤال على جواز التترس بعمومه، فإنهم إذا كانوا منهم يف "هم منهم: "وقد دلَّ قوله صلى اهللا عليه وسلم

مل يكن يف قتلهم حرج يسري وال كثري، وإذا كانوا منهم يف احلكم حني يقدر على قتاهلم وال ميتنع بعضهم ببعض، احلكم 
  .فكيف إذا مل يقدر على قتاهلم وامتنع بعضهم ببعض وتترس بعضهم ببعض

سلحتهم، إما لعلمهم أنَّ أن يتخذ الكفَّار نساءهم وذراريهم ترسا يتقون به رمي املسلمني وأ: وأصل مسألة التترس
املسلمني أو طائفةً منهم يتورعون عن قتل هذا الترس فيسلم الكفَّار حني يتترسون به أو يضعفون سبيل املسلمني إليهم، 
وإما رجاء أن تضعف مهة املسلمني عن قتاهلم ويترددوا بسبب الترس واخلوف من قتلهم واإلثخان فيهم، وقد يكون 

  .لغري ذلك
املعروف من شأن كثري من الكفار وخاصة الصليبيني يف هذا العصر أنهم خيدعون من قدروا على خداعه ليكون ومن 

ترسا هلم، وذلك بإسكام قرم أو السكىن بينهم، وبتقدمي جيوش البالد اليت تقاتل يف خدمتهم كما فعلوا جبيش 
وا حرب حترير الكويت، فيكون هذا من دوافع الترساحلكومة السعودية يف حرب اخلليج الثانية اليت يسم.  

اختالطهم بنسائهم وأطفاهلم يف بيوم، أو اصطحام هلم يف تنقُّلهم وسيارام، وكذا : ومن صور مسألة التترس
قدر على قتلهم فيه إالَّ بقتل نسائهم وأطفاهلم، وكذلك ما مل يم، وكل موضٍع مل يم وبلداا يف مدقدر سكناهم مجيع

  .على قتلهم فيه بوسيلٍة من وسائل احلرب إالَّ بقتل الذراري كالتفجريات وحنوها
وهذه األحكام يف التترس إنما هي يف الترس الكافرين الذين ال حيرم دماءهم إالَّ كوم من الذراري، أما إذا كان الترس 

  . تعاىلمن املسلمني فله تفاصيل أخرى وضوابط تذكر يف موضعها بإذن اهللا
  .احلرابة: والصورة الثالثة •

 فيجوز فيها القتل والقتل باالتفاق، النساء كالرجال يف الكفار ويف املسلمني، فإنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أنفذ حكم 
ري قتال، أو احلرابة وآية احلرابة يف العرنيني وقد كانوا كفارا مرتدين، فإذا قطعت املرأة الطريق أو قتلت املسلمني يف غ

دعت إىل الكفر كاملنصرات، أو حنو ذلك فإنها تقتل للحرابة والدعوة إىل الكفر، وهذا فيمن حارب أو قتل أو آذى من 
النساء خارج القتال، أما من قَتلت يف القتال فحكمها أن تقاتل، مثَّ إن أُسرت فحكمها حكم األسري، وقد يقول قائل 

 إعانتها املقاتلني مبيح لدمها مستقلٌّ كاحلرابة بقطع النظر عما فعلته يف القتال، فيكون قتلها ألنها إنَّ دخوهلا القتال أو
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قاتلت أو أعانت املقاتلني، ال ملا تفعله يف قتاهلا، ويعضد ذلك بأنها مكلفة عاقلة بالغة، فهي من هذا الوجه كالرجال ال 
بقتل املرأة إذا قاتلت ولو أُسرت أو ولَّت كما يأيت ذكر املسألة، ويف هذا قُوة األطفال؛ فريجح استدالالً بذلك القول 

  .لكني أيب اجلزم به واهللا أعلم
  .قتال املسلمني واإلعانة عليهم: والصورة الرابعة •

من قاتل منهم  فمن قاتل من الذُّرية، سواء يف ذلك النساء واألطفال وسائر من هو يف حكمهم، وسواٌء يف هذا احلكم 
  .ومن أعان املشركني أو حرضهم على القتال أو عير املشركني بالفرار، كما فعلت نساء املشركني يف بدر ويف غريها

التجسس ونقل األخبار كما نقلت الظعينة إىل مكة رسالة حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا : ومما تكون به مقاتلة املرأة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم سليم :  كما يف الصحيحني عن أنسعنه، وقد تكون بتمريض اجلرحى

ونسوة من األنصار معه إذا غزا فيسقني املاء ويداِوين اجلرحى، وحنوه من حديث ابن عباس يف صحيح مسلم، ومن 
رجال إال املقاتل حديث الربيع يف البخاري، ورويت يف ذلك أحاديث أخرى، وذلك يف الغالب حيث ال يبقى من ال

  .فيحتاج إىل النساء يف متريض اجلرحى، أما اجليوش الكافرة اليوم فال ختلو من النساء مقاتالت وممرضات وعيونا
ويكثر أن يكون النساء يف اجليوش احلديثة قناصاٍت، ألنَّ نفَس املرأة يكون اعتماده على حركة احلجاب احلاجز، وهو 

در والبطن، خبالف الرجل إذ اعتماده يف التنفس على حركة الضلوع؛ فتقلُّ احلركة مع التنفُّس، العضلة اليت بني الص
ويلني موضع األمخص من سالحها فيخفف ارتداد السالح، وتكون الرماية عند سالمتها من حركة التنفس وحركة 

االرتداد أسد.  
ائط والنماذج، أو برجمة الكمبيوتر وصيانته واستعماالته وقد تشارك املرأة بالرأي أو كتابة التقارير، أو برسم اخلر

املختلفة، وباإلعالم يف جماالته املختلفة، وقد جتمع األموال وما حيتاجه املقاتلون، وغري ذلك من أوجه الدعم الذي حتتاج 
كان أصحاب : صريإليه احلرب، فكل هذه الوجوه من املقاتلة، وهي مبيحة للدم كالقتال بالسالح كما قال احلسن الب

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم
أنها تقتل وال يبقى عليها ما دامت ممتنعةً باجليش وسالحها، كالصائلني إذا كانوا مجاعةً، : وحكم املرأة إذا قاتلت

يف امرأٍة وجدها مقتولة، ومفهومه " ما كانت هذه لتقاتل": وأخرج النسائي وأبو داود أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنها لو قاتلت ملا أنكر صلى اهللا عليه وسلم قتلها، وليس إسناد احلديث مبعلوم االتصال، ويف مرسٍل لعكرمة أنَّ النيب 

في فلما رأت اهلزمية فينا أنا يا رسول اهللا، أردفتها خل: من قتل هذه؟ قال رجلٌ: صلى اهللا عليه رأى امرأة مقتولة فقال
أهوت إىل قائم سيفي لتقتلين فقتلتها، فلم ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو مرسلٌ ضعيف، وروي معناه من 
وجوه ال يصح منها شيء، ويف مرسل آخر له أيضا أنَّ امرأةً أشرفت على املسلمني من حصن خبيرب فكشفت عن قُبلها 

  .ها دونكم فارموا، فرماها رجلٌ من املسلمني فما أخطأ ذاك منها: وقالت للمسلمني
أما إن فرت أو جرحت يف القتال أو أُسرت وقُدر عليها، فاألظهر عدم جواز قتلها لعموم أحاديث النهي عن قتل النساء 

حيتمل قتلها حال القتال كما وال خمصص هلا، ولو صح حديث النسائي وأيب داود لكان ظاهرا يف قتل كل من قاتلت و
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حيتمل أن يكون قتلها مطلقًا، وقد قال مجع من أهل العلم بقتل املرأة اليت تقاتل حال القتال أو خارجه وصرح به ابن 
 اهلُمام احلنفي، لكن احلديث ال يصح مثَّ هو جمملٌ ليس بينا يف قتلها إذا ظُفر ا يف غري حال مقاتلتها، وال يظهر من

إباحة قتل النساء إالَّ ما يباح من دفع الصائل ألنَّ الصائل لو كان امرأةً مسلمة ساغ دفعه فاملشركة أوىل، وحكم 
املنفردة حكم الصائل املنفرد من دفعه حىت يندفع، وحكم اجلماعة الصائلني كالبغاة من قتاهلم وقتال من كان ممتنعا 

ياله وبغيه، وهذان األمران ثابتان فيها بداللة األوىل فال يثبت ما زاد على ذلك، مبنعتهم أو معينا هلم حىت يفيء ويترك ص
وال يقال إنها خرجت عن صفة النساء وحلقت بالرجال ملَّا قاتلت؛ إذ ليس معىن مقاتلتها اليت تبيح الدم أن حتمل 

رجهن إىل أحكام الرجال بدليل فعل السالح، بل قد تكون بتمريض اجلرحى وحنوه مما ال يخالف طبيعة النساء وال خي
الصحابيات ذلك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو كان خالف طبيعة النساء ملنع منه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إالَّ للضرورة، وقد كان املسلمون يأسرون النساء الاليت خيرجن مع اجليش ومل يشتهر عنهم قتلهن، وإن امتنعت املرأة 

ستئسار للمسلمني ومل ميكن أسرها إالَّ بقتلها جاز ألنها ممتنعةٌ عن الرتول على احلكم الشرعي فال تنتقل عن عن اال
  .حكم قتاهلا حني كانت يف اجليش، وإنما حترم الدماء النساء بأن يؤسرن ويستسلمن للمسلمني، واهللا أعلم

باح فيه دفع صياله ال أكثر، وال جيوز قتله إالَّ ضرورةً حني ال يندفع إالَّ ومثل املرأة يف هذا احلكم الصيب غري البالغ فإنَّ امل
بذلك، وال بأس بتأديبه وردعه ردعا يزجر الصبيان أمثاله، ويكثر الكفار استعمال األطفال يف احلروب كما عاىن 

رات على أثرها، وال يظهر دليلٌ على إخواننا يف العراق من الصبيان الَّذين يستعملون يف إلقاء الشرائح اليت تقصف الطائ
جواز قتلهم إالَّ إن زاد فسادهم وجتاوز احلد، وعلم أنَّ صيال الواحد منهم ال يندفع إالَّ بقتل آخر يفعل كفعله، وهذه 

  .ضرورةٌ ال يلجأ إليها إالَّ بعد استفراغ الوسع واستنفاد احليل، واهللا أعلم
كالرهبان وحنوهم، فإنهم إن قاتلوا أُبيحت دماؤهم مطلقًا، ألنهم رجالٌ تباح دماؤهم أما من قيل بعدم قتله من الرجال 

يف األصل، واملانع الذي حقنت دماؤهم ألجله كالرهبانية يزول بالقتال فريجعون إىل األصل فيهم، إذ ال يستثىن أحد من 
  . من شأنه، وكال األمرين يزول إن قاتل واهللا أعلمالرجال إالَّ على احلكم بعجزه عن القتال أو ببعده عنه وبكونه ليس

وال يباح دم املرأة مبجرد استعدادها للقتال وتلقِّيها للتدريبات العسكرية، بل يباح دمها بأن تقاتل أو حتضر مع املقاتلني، 
رأة كالرجل العاجز ممن ومن أباح دماء النساء اإلسرائيليات بكون متدربات مستعدات للقتال فقد غلط إذ ليست امل

 ا أو ال، وقد تستعدقاتل سواء كان قادرحيرم دمه لعجزه فإن قدر ببدنه قتل، بل هي كالطفل الذي حيرم دمه إالَّ أن ي
  .املرأة للقتال مثَّ ال تستطيع احلضور وال إعانة املقاتلني لضعف قلبها

  .املعاملة باِملثل: والصورة اخلامسة •
، وهذا ﴾واحلُرمات قصاص﴿: ، وقوله﴾فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴿: لقول اهللا تعاىل
  :يدل على أمرين

قتل نسائهم وأطفاهلم يف البيات والتترس، مما هو جائز يف الشرع ولو مل يفعله الكافر، فإذا فعله الكافر صارت : أوهلما
ا يف املسألة مؤكّدا عليهاملعاملة باملثل دليالً زائدضا للقتال حمر.  
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قتل نسائهم منفرداٍت إذا قتلوا نساء املسلمني، لعموم املعاملة باملثل، وألنَّ قتل النساء حرمةٌ حمرمةٌ حلق اهللا عز : وثانيهما
ما جيب العوض لو قُتلن بعد األسر حلقوإن يف األصل، بدليل عدم وجوب الدية يف دمائهن فيها آلدمي وجل ال حق 

الغامنني؛ فتباح على املعاملة باملثل إحلاقًا حبرمة الشهر احلرام والبلد احلرام، وقد يستدلُّ هلذا حبديث الصعب بن جثَّامة يف 
، فهن منهم يف األحكام إالَّ ما استثين وليس هلن يف أنفسهن حرمةٌ، فإذا قتلوا "هم منهم: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

ساء الاليت هن منهم والقصاص منهن قصاص منهم ليس قصاصا من غري اجلاين، وقد يستأنس هلذا مبا نساءنا قتلنا الن
نزل نيب من األنبياء حتت شجرة، ": أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

، ففي احلديث أنَّ "!فهالَّ منلةً واحدةً؟:حرقت، فأوحى اهللا إليهفلدغته منلةٌ؛ فأمر جبهازه فأخرج من حتتها، مثَّ أمر ا فأُ
جيوز القصاص فيه من غري اجلاين حيث كان من اجلنس نفسه، والكفَّار = ما ليس له حرمةٌ بعينه وإنما حترميه جلنسه

 فجاز القصاص منهم ،"هم منهم: "كذلك ليس هلم يف أنفسهم حرمة بدليل عدم الدية، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ولو أصاب القتال غري اجلاين، كقتل نسائهم إذا كان رجاهلم يقتلون نساء املسلمني

وقد يقول قائل إنَّ الكافر لو اغتصب املسلمة واستكرهها على الزنا فهو كقاتلها، ألنَّ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
لذمي وهو أعظم حرمةً من املرأة الكافرة بدليل ثبوت الدية له، قتل ذميا استكره مسلمةً على الزنا، فإذا جاز قتل ا

وتغليظ النصوص يف قتله، فإذا كان انتهاك عرض املسلمة يبيح حرمة الذمي، فإباحته ما دون الذمي من احلرمات أوىل، 
  .كاملرأة الكافرة

قياس الكافرة باألوىل اقتصاصا للمسلمة، بل واألظهر أنَّ الذمي إذا استكره املسلمة مل يكن ذا حرمٍة فتفرض مسألة 
عهده منتقض وذمته باطلة باستكراهه املسلمة، فال يقتل إذ يقتل وهو ذو حرمٍة أصالً، خبالف قتل الكافرة إذا اغتصب 

ل يقتل من زوجها أو أخوها مسلمةً فإنها تقتل إذا قُتلت وهي ذات حرمٍة متنع قتلها، فال جيوز أن تقتل املرأة بذلك ب
  .اغتصب املسلمة وينتقض عهده إن كان ذا عهد

ويف القول بقتل نساء الكافرين إذا قتلوا نساء املسلمني معاملةً باملثل قوة وله وجه، وإن كنت أيب اجلزم به لعدم من 
هروا على شيء من فعل ذلك من املسلمني يف حروم فيما أعلم، وكان من عدوهم من يقتل النساء واألطفال إذا ظ

أبو : بالد املسلمني، وليس الدليل عليه بالظاهر ظهورا يكفي يف استباحة دماء النساء، وممن قال ذا القول من املعاصرين
، )حقيقة احلرب الصليبية اجلديدة(قتادة الفلسطيين فك اهللا أسره، ويوسف العيريي تقبله اهللا يف الشهداء يف كتابه النافع 

  . يف بعض فتاواه، ومل أجد من قال به من املتقدمنيوابن عثيمني
ومثل النساء يف هذا احلكم من قيل باستثنائه من الرجال العقالء، أما الصبيان واانني فقد يقال بإحلاقهم بآبائهم على 

 در حرمتهن ؛ وليسوا كالنساء من كل وجه، فإنَّ النساء الكوافرعدمع حرمة القتل ظاهر احلديث، لكن فيه ب بكفرهن
القتل يف : يف األصل، أما الصبيان فال يصح منهم كفر إالَّ بالتبعية للدار أو آلبائهم، واشتراكهم مع النساء يف حكمني
  .البيات والغارة، وملك رقام بالسيب، قد يقوي إحلاقهم ن يف القتل قصاصا واجلزم بذلك عسري، واهللا أعلم
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يأخذ ذا القول خيلط بني هذه املسألة ومسألة قتل نسائهم وأطفاهلم إذا قتلوا نساء املسلمني يف البيات وكثري ممن 
والتترس وما شاها، فيقصد املرأة بالقتل مستدال بقتلهم نساء املسلمني فيما يكون صورته صورة القتل بغري قصٍد، وهذا 

من أحوال القتال، بل ال يستباح قتل نسائهم على القول بقتل نسائهم إالَّ من العدوان والتسوية بني ما فرق الشارع بينه 
  .إن أفردوا نساء املسلمني بالقتل يف غري تترس وال بيات

أما النساء يف جزيرة العرب؛ فإنَّ دخول الكافر شيئًا من بالد اإلسالم بال أماٍن صحيح ال ينقله عن اإلباحة األصلية، بل 
حةً دماؤهم والنساء مباحا استرقاقهن، ودخول الكافر والكافرة جزيرة العرِب خاصةً عدوانٌ عليها يبقى الرجال مبا

وانتهاك حلرمتها، ولكنه ال يبلغ أن تكون عقوبته القتل يف حق املرأة بل حبسبها االسترقاق وإن رأى اإلمام احلاجة إىل 
 إالَّ إن أفسدت يف البالد بالتنصري أو بالدعوة الصرحية إىل الفجور فقتلها عقوبتهن وتعزيرهن لئال يدخل غريهن فعل،

  .جائز ملا قُدم
فتكون دماء النساء مباحةً يف التترس والبيات على ما تقدم من شروط، كما تباح باحلرابة إذا ارتكبت ما يوجبها مما 

يل بإباحة دمها إذا قتل الكفار نساء املسلمني وأفردوهن بالقتل يفعل الرجال، ويباح دم املرأة إذا قاتلت حال القتال، وق
  .وليس هذا القول بظاهٍر

فهذه أحكام الذرية حني تباح دماؤهم، وذا ينتهي احلديثُ عمن حترم دماؤهم ابتداًء، ويتبعه احلديث عمن حترم 
 اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله دماؤهم لسبٍب عارٍض بعد أن تكون يف األصل مباحةً، واهللا أعلم وصلى

  .وصحابته أمجعني
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  معركة حي النهضةمعركة حي النهضة  عبد الرمحن اليازجي يروي وقائععبد الرمحن اليازجي يروي وقائع
  يف لقاء خاص يف لقاء خاص 

  

  .بدايةً نرحب بأخينا عبد الرمحن حفظه اهللا ونود منه التعريف بنفسه لقراء صوت اجلهاد  
ياصرة والصالة والسالم على نبينا حممد قائد األولني واآلخرين وإمام املني قاهر اجلبابرة وكاسر القاحلمد هللا رب الع

  : ااهدين خري من بعث رمحة للعاملني صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحابته وسلم أمجعني وبعد 
 طاعته  أسأل اهللا أن نكون وإياكم ممن يستعملنا يف عاما٢٩ً  اليازجي وأبلغ من العمرحممدأخوكم عبد الرمحن بن 

  .وينصر م دينه وأن خيتم لنا بالشهادة يف سبيله 
  

  ؟ هل سبق لك اجلهاد واإلعداد يف غري اجلزيرة 
 عددا  اليت قضيتها هناكالفترةذهبت إىل كشمري يف البداية لإلعداد والتدريب ، وتلقيت خالل نعم سبق يل حبمد اهللا أن 

كما أمتمت ، هـ ورابطت مع الطلبة يف خط كابل مدة ١٤٢٠امعمن الدورات العسكرية، مث ذهبت إىل أفغانستان 
، وأن  ، أسأل اهللا أن جيعلها حجةً يل ال حجةً علي عددا مما فاتين من الدورات املتنوعة يف معسكر البتار جبزيرة العرب

  . يرزقين استعمال ما تعلَّمت يف قتال أعدائه والنيل منهم
  

  ؟  أفغانستان وجزيرة العربما هو الفرق الذي وجدته بني 
، فإنَّ  ، وكثري من الناس يستغرب من هذا الكالم ولكنه حق احلقيقة أنه ال يوجد فرق بني اجلزيرة وأفغانستان

، واألمريكان جيعلون اجليش العميل من قوات  األمريكان هم احملتلون جلزيرة العرب كما أنهم هم من احتل أفغانستان
، كما أنهم جيعلون الطوارئ السعودية واملباحث يقومون نيابة عنهم   نيابة عنهم بقتال ااهدينحتالف الشمال يقوم

، وهناك حكومة أفغانية تدعي أنها صاحبة احلق الشرعي وأنها حتكم أفغانستان أسسها كرزاي وليست  بقتال ااهدين
ضا حكومة سعودية تدعي أا صاحبة احلق الشرعي وأا  أي ، وهنايف احلقيقة أكثر من ستار على االحتالل األمريكي

  . ، وقد أسسها كرزاي الرياض حتكم بالد احلرمني
، واالحتالل األمريكي يف  الفرق الوحيد هو أنَّ االحتالل األمريكي لبالد احلرمني قدمي مضت عليه عشرات السنني

جيال عليه وتؤمن به وتعتربه شرعيا إذا مل يبادر الناس ، وسرعان ما تتعود األ أفغانستان جديد مل يتعود الناس عليه
، فكل ما يف األمر أن الناس تعودوا على االحتالل هنا واستطاع اإلعالم  واجلهاد قائم حبمد اهللا يف أفغانستان، باجلهاد 

  . املأجور أن جيعلهم يتقبلون الواقع املر وكأنه أمر طبيعي
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ء األمريكان ووضعوا إياد عالوي وبدأ علماء السوء وأعوان إبليس يقولون للناس واآلن يف العراق حنن نشاهد كيف جا
من ، هذا أمر يعرفه املسلم والكافر فقط حيتاج إىل قليِل  ، نعوذ باهللا من العته واجلنون إن عالوي ويل أمر جيب أن يطاع

  .، نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني التفكري
  

نها استطاعت القضاء على اجلهاد يف جزيرة العرب بقتلها القائد أبا هاجر تقبله تزعم السلطات السعودية أ 
  اهللا يف الشهداء ، فما مدى صحة هذا القول؟ 

، فلم يعلق رسول اهللا مضي اجلهاد "اجلهاد ماٍض حىت تقوم الساعة"جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 هذه املزاعم واألحالم اليت تتغىن ا احلكومة السلولية إال كسراب بقيعة حيسبه واستمراره مبوت أحد وال حبياته وما
  .الظمآن ماًء حىت إذا جاءه مل جيده شيئًا

أما أبو هاجر رمحه اهللا فقد أدى ما عليه وبذل نفسه وكل ما ميلك من أجل أن ينهض ذه األمة لتستعيد عزا 
عزائمنا وتدفعنا إىل مواصلة جهادنا واألخذ بثأر إخواننا الذين سفكت دماؤهم وكرامتها ، وهي بقتلها إياه إمنا تذكي 

بال ذنب إال أن يقولوا ربنا اهللا ، فإن كتب اهللا النصر على أيدينا فلله احلمد واملنة ، وإن قتلنا فواهللا إن ذلك أمسى أمانينا 
 تقبله اهللا ووراءه واحلمد هللا املئات كلهم أبو هاجر ، وأنى هلذه احلكومة الباغية الراحة والدعة بعد قتلها أليب هاجر

وكلهم قد عاهدوا اهللا أن خيرجوا الصليبيني ومن واالهم من أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم أو يذوقوا ما ذاق أبو 
  .هاجر ، وإن غداً لناظره قريب ، واهللا موالنا وال موىل هلم

أمرنا أال نتعلق باألشخاص ولو كان شخص حممد صلى اهللا عليه وأقول لكل من تعلق مبخلوق إن ديننا قد علمنا و
وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإن مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن  وسلم فكيف مبن دونه 

اللّه رضِه فَلَن ييِقبع لَىع نقَِلبياِكِرينالش ِزي اللّهجيسئًا ويش  .   
  

ذكرت وزارة الداخلية يف بياا بشأن معركة حي النهضة أا قتلت مجيع ااهدين املوجودين يف املرتل وهم  
ثالثة ، وأا أخلت من املرتل سبع نساء كن موجودات بقصد التترس ن ، من وجهة نظرك ما هي الرسائل اليت 

  روا املعركة ؟يقة ماحدث بالضبط بصفتك أحد من حضلداخلية إيصاهلا للناس، وما هي حقأرادت ا
الداخلية باختصار تريد أن تفهم الناس أا استطاعت حصار جمموعة من الفئة الضالة كما تسميهم وأا أفنتهم عن 

تريد أن تفهمهم أن ااهدين بكرة أبيهم وأن هذا سيكون جزاء كل من تسول له نفسه أن جياهد يف سبيل اهللا ، و
الذين يتسابقون على الشهادة وحيرصون على املوت كما حيرصون هم على احلياة جيعلون من النساء واألطفال دروعاً 
بشرية خوفاً من القتل ، وهم ذا حياولون الظهور مبوقف احملامي عن الناس وإظهار ااهدين مبوقف املستهني بأرواح 

  .الناس 
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 من دينه وديدنه الكذب والدجل إذ كيف يقوم ااهدون بذلك وهم الذين خرجوا ابتغاء املوت  بغريب علىوليس هذا
 وكيف يتترس عصام العتييب رمحه اهللا ،!مظانه فهل يفرون من املوت إذا جاءهم ويتقونه بالنساء والضعفاء؟والقتل 
  !!يف والقفار يذود عن أعراض املسلمني وديارهم ومبن ؟ بأمه وزوجته وأخواته وهو الذي قطع الفيا... بالنساء 

عن دينهم وأنفسهم فمنهم من اصطفاه اهللا شهيداً بقتل هؤالء الطغاة هلم ومنهم من قاتل حىت استطاع ننا إخوالقد دافع 
االنسحاب ، وذلك دليل على فضل اهللا لعباده ااهدين وكذب هذه الدعاوى الزائفة بأننا نتترس ؤالء النساء 

  .واألطفال واهللا املستعان 
وما حدث هو أن قوات الطوارئ بدأت مبحاولة اقتحام املرتل بعد حماصرا له ولكنها فشلت يف ذلك حبمد اهللا وبعد 
بدء االشتباك بلحظات كان مجيع جنود الطوارئ خارج املرتل فانتظرنا وقتاً لتأمني خروج العائلة ومن مث عاودنا 

نود الطاغوت حيث قام عبد احلميد اليحىي بالرماية من النافذة مما جعلهم يرمون جبنون على االشتباك مرةً أخرى مع ج
  .نوافذ املرتل وبكثافة نارية عالية جداً ، وقتل يف هذه األثناء الشيخ عبد ايد املنيع رمحه اهللا 

ن كسر الطوق األول والوصول إىل  بعد ذلك نزلنا إىل الدور األرضي ومن مث خرجنا إىل الشارع ومتكنا بفضل اهللا م
وحاول عبد احلميد رمحه اهللا قيادة أحدها لكن " املترليوز " حاملة " اجليوب " سيارات قوات الطوارئ ومن ضمنها 

كانوا قد أخذوها معهم أثناء هروم ، بعد ذلك أصيب عبداحلميد وعصام " السلوليني " إذ أن " مفاتيح " وجده بدون 
  . وسقطا مضرجني بدمائهما كالفئرانهللا برصاص القناصة املختبئني يف املنازل ااورة العتييب رمحهما ا

قمنا بعد ذلك باالشتباك مع الطوق الثاين وبفضل اهللا استطعنا كسره ، ومن مث االنسحاب من املنطقة وأصيب أحد 
  . ألجر واملثوبة اإلخوة أثناء ذلك بإصابات طفيفة نسأل اهللا أن يعجل له بالشفاء وأن يكتب له ا

  

أشادت بعض الصحف السعودية ببسالة وشجاعة رجال األمن يف هذه املعركة ، هل لك أن تبني لنا بعض  
  مظاهر الشجاعة اليت رأيتها منهم ؟
هم  ، فمع ما مع ال يقاتلونكم مجيعا إالَّ يف قرى حمصنة أو من وراء جدر : شجاعة عجيبة تذكرنا بقول اهللا تعاىل

من مدرعات وسيارات وأسلحة وعتاد ، ومع تزويدهم بالرصاص املتفجر إال أم حبمد اهللا سرعان ما يفرون أمام 
أسلحة ااهدين املتواضعة ألنه شتان ما بني من يقاتل عن عقيدة ومن يقاتل ألجل دراهم معدودة ، وشتان بني من 

  .طي من أقذار الدنيا يطلب رضا اهللا واجلنة وبني من يطلب رضا نايف وما يع
ى مجيع جنودهم الدبر ومن مظاهر شجاعتهم اليت رأيتها يف هذه املعركة أم ملا حاولوا اقتحام املرتل وبدأ االشتباك ولَّ

إىل خارج املرتل واحتموا بالسيارات واملباين ااورة مث ملا خرجنا هلم يف الشارع وبدأنا االشتباك معهم فروا وتفرقوا 
 فاحلمد هللا أوالً ،  ولو قاتلكم الذين كفروا لولَّوا األدبار مث ال ينصرون : يذكرنا فعلهم بقوله تعاىل شذر مذر ،

   . وما رميت ِإذْ رميت ولَـِكن اللّه رمى وِليبِلي الْمؤِمِنني ِمنه بالء حسناً ِإنَّ اللّه سِميع عِليم وآخراً ، 
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  قديرك لعدد القوات السلولية اليت شاركت يف املعركة تقريباً ؟كم ت 
الطوارئ والقوات "  جندي سلويل تقريباً ما بني فرق الدوريات األمنية وقوات البشمركة ٤٠٠رمبا يصل عددهم إىل 

أما هم فلم نرهم هذا التقدير بناًء على اآلليات املوجودة والدوريات يف منطقة الطوق األول وكالب املباحث، " اخلاصة 
أثناء انسحايب وقد مسعت يف احلقيقة حىت يف سيارام ولكن وصلتنا طلقام اجلبانة من األماكن اليت خيتبئون فيها، 

واحلقيقة أنَّ جنود الطاغوت يف مجيع املدامهات اليت شاهدناها أصوام املنبعثة من سيارم اخلالية وهم يطلبون اإلسناد ، 
ويتركون آليام ودوريام وال يهربون ا خوفًا من أن تدل عليهم ونقوم بالرماية عليها فيفرون راجلني أو يولُّون الدبر 

   .بسيارات الليموزين، ولكن يبقى القناصون الذين يقاتلون من وراء جدر كما هو شأن القناصني اليهود يف فلسطني
  

رئ يف الرياض أُصيب يف املواجهة؛ فهل شاهدمت هذا كر يف بعض وسائل اإلعالم أنَّ قائد قوات الطواذُ 
  الرجل؟

ال ميكن أن يأيت ضابط من الطوارئ يف مستوى كبري إىل الصفوف األوىل أبدا ، وهذا نقوله من واقع مشاهدة ال ميكن 
 والعبيد ، أن نرى إال الرتب املتدنية من جندي إىل عريف ورقيب ، والسبب يف ذلك أنَّ هؤالء يعملون بتسلسل السادة

 هو نايف مث يأيت عبيده من الضباط الكبار، وهؤالء العبيد يعتربون أنفسهم سادة -بعد أمريكا طبعا–فالسيد األول 
بالنسبة للعبيد الذين حتتهم وهم الضباط الصغار ، وهؤالء العبيد الصغار يعتربون أنفسهم سادة بالنسبة للجنود وهكذا ، 

اذا ال يتقدم الضباط الكبار يف الصفوف األوىل وملاذا ال يكون حممد بن نايف مثالً يف فإذا عرفت هذا الترتيب تعلم مل
مقدمة من حيضرون املدامهات ، والسبب أن القادة يف جيوش املسلمني يتقدمون اجلنود أما جيوش الكفار فإم يقدمون 

لشهادة كيف يكون ذلك وهم يعلمون عبيدهم وجيعلون أنفسهم يف آخر الصفوف ألنهم ليس عندهم حب للموت وا
  .أنَّ الدنيا جنة الكافر وسجن املؤمن ، ويعلمون أنَّ هلم يف اآلخرة النار إال من تاب من ردته وأسلم

أما الضابط هذا فقد يكون أصيب من هلع اجلنود الذين حوله أو اجلنود املنسحبني من األطواق األوىل حيث يقف يف 
رمبا أصيب من رماياتنا على الدوريات أثناء االنسحاب بعد كسر الطوق األول والثاين ، أما الطوق الثالث أو الرابع ، و

  .احلضور يف ساحة املعركة فال ميكن أن حيدث من هؤالء اجلبناء
وأنا أجدها فرصة ألخاطب العساكر احلمقى ، الذين يقاتلون يف سبيل آل سعود ، وآل سعود أنفسهم مل حيضروا 

 ال يدافعون عن حكمهم بدالً منك أيها اجلندي؟ وملاذا ال ينالون هذا الشرف العظيم ليكونوا شهداء للمعركة فلماذا
الواجب مثل ما تكون أنت شهيد الواجب؟ وملاذا تدافع أنت عن احلكم السعودي العميل ، يف حني ال تنتفع به ، بل 

اهدين؟ينتفع األمراء يف قصورهم دون أن يتعرضوا خلطر املعارك ونريان ا  
جسرا إىل اجلنة ألنه إن قتلين بأمر األمريكان وعمالئهم فأنا السلويل بالنسبة يل أنا كفرد من ااهدين أعترب اجلندي 

شهيد، وإن قتلته وهو يف صف الطاغوت فهو يف النار، أما نايف وحممد بن نايف فإنهم يعتربون اجلندي درعا واقيا 
قام ألموال املسلمني ، فيقتل دون غاية سامية بل يقتل وهو على الكفر ومواالة يذهب ليدافع عن ملذَّام وسر
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الكافرين ، أو يم اجلندي فريجع مبا اكتسب من اإلمث والكفر البواح وال يستفيد من احلكم السعودي إال اإلهانة لَس
  .ن وال دنياال دي: واجلزاءات واإلذالل املقصود ، وال أشبههم إال بفقري اليهود والنصارى

  

تردد يف كثري من املواجهات ذكر امسك يف القتلى يف بداية األمر، مث يتضح أنَّ اخلرب ال يصح، فما هو سبب  
  هذه الشائعات يف نظرك ؟ 

احلمد هللا الذي جعل من وجودي إغاظة ألعداء اهللا ، وقتلي لو قتلت شهادة أرجو ا ما عند اهللا فيا رب خذ من دمائنا 
، أما هذه الشائعات فهم يطلقوا من وجهة نظري عندما جيهلون مصري أحد ااهدين ويريدون التأكد هل حىت ترضى 
 قل هل تربصون بنا إال إحدى احلُسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاٍب من عنده أو وأقول هلم قتل أم ال ؟ 

  . بأيدينا 
  

 لفزيون السعودي ، ما هو السبب برأيك الذي جعل اإلعالم السلويل بالتأكيد رأيت التراجعات اليت بثها الت
يتحول من احلديث عن مسألة تكفري ااهدين للحكومة السعودية وطواغيتها إىل حماولة تشويه صورم بتهم 

  ة منها ؟اخلداع والكذب وتأخري الصلوات وتبذير أموال املسلمني ؟ وهل تظن التراجعات حققت ما أرادته احلكوم
م بفضل اهللا ثبام ومتسكهم مبا ـبعد أن فشلوا حبمد اهللا يف القضاء على ااهدين على هذه األرض ، وأعجزه

يعتقدون ، وأغاظهم ما رأوا ما يقدمه هلم الناس من النصرة والتأييد ، وبعد أن افتت حجج علمائهم يف الذب عن 
 بالتلبيس والتحريف جلئوا إىل مهزهم وملزهم واالفتراء عليهم دف الطواغيت وستر ما يقومون به من نواقض وعظائم

تشويه مسعتهم بني املسلمني ، وهم ليسوا أول من ابتدع هذه احليلة فأسالفهم من قبل ملا عجزوا عن رد احلق قاموا مبثل 
ِإني أَخاف أَن   السالم ما قاموا به ولكن اهللا أبطل كيدهم ، فهذا سلفهم فرعون يقول لقومه متحدثاً عن موسى عليه

ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهرأَن ي أَو كُملَ ِديندبي  وهاهم قوم نوح يقولون لنبيهم ،  :  مه ِإالَّ الَِّذين كعبات اكرا نمو
  .وكاهن بل وجمنون  ، وهاهم كفار قريش يصفون حممداً صلى اهللا عليه وسلم بأنه كذاب وساحر  أَراِذلُنا

وااهدون بسريهم يف طريق حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ال بد وأن يلقوا ويسمعوا ما لقيه 
  .  وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ ومسعه النيب وأصحابه ولكن 

وأهل اجلزيرة حبمد اهللا قد بلغوا من الوعي واإلدراك وفهم الواقع ما مييزون به الصادق من الكاذب ، وما يعرفون به 
 ، نسأل اهللا أن يهدينا  وِفيكُم سماعونَ لَهم اخلائن من األمني ، وإن كان أي جمتمع ال خيلو ممن قال اهللا فيهم 

  .ملستقيم ومجيع املسلمني إىل صراطه ا
والعجيب أم يتهمون ااهدين كذبا بقلة الدين والكذب وأشياء من الذنوب واملعاصي ، وهم يرتكبون الكفر 

  .واح ، ويرتكبون أيضا مجيع أنواع الرذائل واملنكرات اليت دون الكفر ، فهذا زمان انقلبت فيه املوازين يف احلقيقةـالب
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  .اربك ومعارفك  وأقرسالة توجهها إىل والدتك وزوجتك 
  ..إىل والديت العزيزة 

  ..وزوجيت الغالية 
  :وأبنائي أسامة وعبد الكرمي أقول 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
إن ما نقوم به إمنا هو جهاد يف سبيل اهللا إلخراج املشركني من جزيرة العرب وال نريد واهللا من هذه الدنيا منصبا أو 

وال يهمنا كالم أو ماالً، ال واهللا إن ما نريده واهللا هو رضوان اهللا والقيام بأمره والنصح للمسلمني، وجاهة أو مسعة 
  . وال خيافون لومة الئم  : الناس مهما كان فنحن نرجو أن نكون ممن قال اهللا فيهم

ا نقوم جبهادنا هذا والسعادة تغمر إنن.. ال تظنوا أننا يف حالة يرثى هلا كما حياول أن يصور ذلك عباد الدنيا ال واهللا 
قلوبنا والبشر يعلوا حميانا ألننا على قناعة تامة بشرعية ما نقوم به ، وال يغرنكم آل سلول وإعالمهم وعلماؤهم وال 
تلتفتوا إىل كذم وتلبيسهم ، وادعوا لنا بالثبات على هذا الطريق ، والنصر املبني على األعداء وأن نذيقهم كأس العلقم 

  . وأن نلقى اهللا عز وجل ويرزقنا رؤيته يف اجلنة ، وأن يرزقنا الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين صابرين حمتسبني ،
فإن الدنيا فانية قصرية ما أسرع أن واصربوا واحتسبوا وإن مل يكن يف هذه الدنيا لقاء ففي الدار اآلخرة بإذن اهللا ، 

  ل أو املوت أو حادث سيارة أو غري ذلكيذهب اإلنسان منها ويتركها سواء بالقت
   

  تعددت األسباب واملوت واحد    ومن مل ميت بالسيف مات بغريه
  

  :وأما أقاريب ومعاريف فأقول هلم 
 غريب ويف هبوا الستنقاذ أعراض أخواتكم املنتهكة يف أيباتقوا اهللا واضوا ألمر دينكم وانصروه وذودوا عن حياضه ، 

  .أراضي املسلمني املسلوبة كل مكان ، والسترداد 
   أما تريدون مغفرة من ربكم ورضوانا ؟

أين أنتم من هذا الفضل العظيم أم أنتم يف غىن عن ذلك ، إمنا هذه الدنيا دار ممر أتعون دار ممر وليست دار مقر ، وإمنا 
، فاهللا اهللا "  راح وتركهاما أنا والدنيا إال كراكب استظل بظل شجرة مث"هي كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .يف نصرة دين اهللا ونصرة ااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكان ، وإياكم واخلذالن والركون هلذه الدنيا 
  

  . هل من رسالة توجهها إىل إخوانك ااهدين يف مجيع جبهات اجلهاد 
مهم للكفر وأهله ، وأقول هلم واصلوا إىل كل ااهدين يف مجيع اجلبهات أوجه رسالة إجالل وافتخار على إرغا

يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا  : وتذكروا قول اهللا تعاىل جهادكم دون كلل أو ملل فو اهللا ال عز لنا إال به 
  .ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 
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اهللا اهللا بأخذها حبقها وكذلك أوصيهم بتقوى اهللا عز وجل واالجتماع وعدم الفرقة فإن املهمة محلها شديد ف
  .واالستماتة دوا ، وليحفظ كل جماهد ثغره فال يؤتني اإلسالم من قبله 

  

  .هها إىل طواغيت اجلزيرة وجنودهم رسالة توج 
  :أقول لطواغيت اجلزيرة 

ون بإذن اهللا إن جربوتكم وإرهابكم هلذا اتمع املسلم لن ينفعكم ، فااهدون واهللا لن ينسوا دماء إخوام وسيأخذ
  .بثأرهم من رقابكم ، فليس لكم واهللا منا إال السيف يا أعداء الدين وامللة ويا عمالء الصليبيني

  :وأما جنود الطواغيت فأقول هلم
فَاستخف إن دماءكم واهللا ال تساوي عند أسيادكم دم صلييب واحد ، وما أنتم ونايف إال كما قال اهللا عن فرعون 

 ، وإن كان قد نصب لكم علماء ليقولوا لكم إنكم أنتم ااهدون وليقولوا  اعوه ِإنهم كَانوا قَوما فَاِسِقنيقَومه فَأَطَ
ِإذْ تبرأَ الَِّذين اتِبعواْ ِمن الَِّذين اتبعواْ ورأَواْ  لكم إن من يقتل منكم فهو شهيد فإن ذلك لن ينفعكم يوم تلقون ربكم 

 وقَالَ الَِّذين اتبعواْ لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ ِمنهم كَما تبرؤواْ ِمنا كَذَِلك يِريِهم عذَاب وتقَطَّعت ِبِهم اَألسباب الْ
   . اللّه أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن الناِر

ولقد أقمنا عليكم احلجة مراراً وتكرارا ، ولكنكم يف غيكم سادرون ، والعجيب أنكم تبيعون دينكم دون مقابل إال 
أو ألفني أو  الراتب القليل الذي جيود به عليكم آل سعود ويعتربون قيمة دمائكم ألف ومخسمائة ريال آخر كل شهر

وال األمة وأنتم تقتلون يف الشوارع ، نعوذ باهللا من اخلسران املبني، أربعة آالف ، بينما هم يف الدعة والنعيم يلعبون بأم
وسوف يأيت يوم تتالعنون فيه أنتم وآل سعود يف النار فهل ينفعكم الراتب وقتها؟ واعلموا أنكم إن تعرضتم 

تربوا مكسبا للمجاهدين فإن مصريكم القتل مث إىل جهنم وبئس املصري أما ااهدون فهم يتباشرون بالشهادة ويع
  . ال موىل هلموغنيمة مثل فرحكم بالراتب آخر الشهر ، وذلك أن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين 

  

 . بارك اهللا فيك أخانا عبد الرمحن ، وحفظنا اهللا وإياك ومجيع ااهدين من كل سوء وفتنة 
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والصالة والسالم على رسوله      والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا      : احلمد هللا رب العاملني القائل يف كتابه       
   :األولني واآلخرين وقائد الغر احملجلني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد األمني حممد بن عبد اهللا سيد

املسلمني ، وعلى قناعة     مهة العدو أرض  من املسلمني اليوم على قناعة تامة بأن اجلهاد فرض عني على األمة ملدا             إن كثرياً 
  . يذودون عن هذا الدين وعن دماء املسلمني وأعراضهم أيضاً حباجة ااهدين واألمة اإلسالمية إىل الرجال الذين

تتبدد  هلا أن تترجم من قبل أكثر املسلمني لتكون عمالً يثمر التحاقهم بأرض املعركة ، بل               إال أن هذه القناعة مل يكتب     
  :القناعة وتضمحل عندما يعرض هلا أول سؤال مفاده تلك 

  اجلهاد ؟ كيف نصل إىل أرض املعركة ؟  أين الطريق إىل أرض
من أبناء املسلمني ، ليس اإلصرار والبحث عن الطريق ، إمنا القعود وترك              واإلجابة العملية على هذا السؤال لدى الكثري      

   .النفس بأن هذا هو العذر أمام اهللا البحث وخداع
   .إليه ، وما مفهوم الطريق وسأتكلم هنا عن طريق اجلهاد وكيف تصل األمة

اليهود والصليبيني ، وهو الغـول الـذي يهـدد العـامل             إن اجلهاد اليوم يعد هو الوحش املرعب الذي يقض مضاجع         
 اجلهاد ، فال يظن املسلم أنه     تسميته ، ومبا أن هذه هي الصورة اليت يصور ا العامل             وحضارته وأمنه كما حيلوا للصليبيني    

 يقتحمها ليصل إىل أرض اجلهاد     سيصل إىل أرض اجلهاد بكل يسر وسهولة كال ، بل إنه معرض ملخاطر ينبغي عليه أن               
طريق اجلهاد بالورود والرياحني ليقول له أقبل أقبل لرضـى اهللا            وال يتوقع أحد من املسلمني اليوم أن عدوه سيفرش له         

وتعاىل  بعدوه هذا فهو مغفل ال يعرف طبيعة عدوه وال يعرف حقيقة عدوه من كتاب اهللا سبحانه                واجلنة ، إن من يظن    
فهم يعملون ليل ار ليصدوا الذين آمنوا         والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعواْ          حيث قال 

   .عن دينهم وعن اجلهاد
لصورة اليت ينبغي أن يضعها املسلم يف        ل بق هو تثبيط هلمم الرجال اليت تتوق إىل اجلهاد أبداً ، ولكنه تقريب            وليس ما س  

لنفس وحـده ال  كل من حدث نفسه بالذهاب إىل اجلهاد ، بأن حديث ا          ذهنه قبل االنطالق إىل طريق اجلهاد ، وليعلم       
بعـد   ك النفاق ، ولكن العذر بترك اجلهاد حيتاج إىل مـا أمام اهللا ، نعم حديث النفس ينفي عن       يكفي ليكون لك عذر   
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االستطاعة ودخلـوا إىل أرض اجلهـاد        حتديث النفس ، وليعلم شباب األمة أيضاً أن الصادقني قبلهم قد حاولوا وبذلوا            
   .صدقوا اهللا فوصلوا ولكن بعد ماذا ؟ بعدما تعبوا وخافوا وطوردوا ،

جهاداً منفرداً ، لذا رتب اهللا عليه أعظم األجر والثواب           ىل طريق اجلهاد وحده   ومن أجل ذلك فقد عد اهللا سبحانه وتعا       
علـى   بأنه جماهد ولو مات مات شهيداً ، كل ذلك الفضل والثواب يأيت حتفيزاً لرجال األمة               وعد من خرج إىل اجلهاد    

لنصر أو الشهادة ، فإذا نال إحدامها       ا اجلهاد ، فااهد ماذا يريد من جهاده ؟ إنه يريد من جهاده إحدى احلسنيني ، إما               
فإنـه سـينال إحـدى     ، أن من خرج للجهاد سلمصلى اهللا عليه و ورسوله فقد انتصر ، لذا بني اهللا سبحانه وتعاىل

  ..احلسنيني 
خرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللّـِه       ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثريا وسعةً ومن ي              قال اهللا تعاىل  

هذه اآلية أن مـن خيـرج        فبني اهللا يف    ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللِّه وكَانَ اللّه غَفُورا رِحيما            
املوت فقد وقع أجره على الكرمي الذي لـن         وإن أدركه    للجهاد فإنه سيجد مراغماً مكاناً يأوي إليه وسعة يف الرزق ،          

والَِّذين هاجروا ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم قُِتلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه ِرزقًا حـسنا                اهللا أيضاً  جيازيه مبا دون جنة اخللد ، وقال      
    اِزِقنيالر ريخ ولَه ِإنَّ اللَّهو    هذه اآلية ملن خرج للجهاد أنه إما أن يقتل أو ميوت ويف كال احلـالني                 يف ويبني اهللا تعاىل

  ..رزقاً حسناً  فقد وعده اهللا
واْ والَِّذين هاجرواْ ِفي اللِّه ِمن بعِد ما ظُِلمواْ لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً ولَأَجر اآلِخرِة أَكْبر لَـو كَـان                     :ال تعاىل ـوق

وحـده ، ألن     يبني اهللا تعاىل أيضاً أنه سريزق ااهد ويعطيه رزقاً حسناً وليس هذا هو األجر              ويف هذه اآلية    يعلَمونَ
   .تعاىل أجر اآلخرة هو أكرب حىت لو فات الرزق احلسن يف الدنيا حلكمة يعلمها اهللا

عبارة وأمجل بيان ، ويقرب للعبد الـصورة بعـرض          هذا األمر بأوضح     سلمصلى اهللا عليه و    ويف السنة يوضح الرسول   
 أيب مالك األشعري املصاب ليهيج النفوس على اخلروج إىل اجلهاد ، فيقول كما جاء عند أيب داود وغريه عن       احتماالت

اهللا فمات أو قتل فهو شـهيد أو    من فصل يف سبيل"يقول  سلمصلى اهللا عليه و اهللا قال مسعت رسول رضي اهللا عنه
 قال ابن مفلح    "أو بأي حتف شاء اهللا فإنه شهيد وإن له اجلنة            فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات على فراشه         وقصه  

خمتلف فيه إال أنه حديث حسن إن شاء اهللا ، وقال ابن أيب عاصم إسناده حسن لغريه ،وقال احلاكم                    يف الفروع فيه بقية   
ضعيفان ، إال أنه يعتضد مبا جاء عند البيهقي يف           محن بن ثوبان ومها   على شرط مسلم ، وهذا اإلسناد فيه بقية وعبد الر         

 إن اهللا عز وجل قال      "يقول   سلمصلى اهللا عليه و    قال مسعت رسول اهللا    رضي اهللا عنه   سننه قال عن أيب مالك األشعري     
ما يتوفاه اهللا يف اجلـيش      فإ  برساالته على اهللا ضامن    انتدب خارجا يف سبيل اهللا ابتغاء وجهه وتصديق وعده وإمياناً          من

طالت غيبته مث يرده إىل أهله ساملا مع ما نال من أجـر و               بأي حتف شاء فيدخله اجلنة ، وإما يسيح يف ضمان اهللا وإن           
 اهللا فمات أو قتل يعين فهو شهيد أو وقصة فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات علـى                   غنيمة قال ومن فصل يف سبيل     

قـال   رضي اهللا عنه   اهللا بن عتيك    ويعتضد أيضاً مبا رواه أمحد عن عبد       " فإنه شهيد وله اجلنة      فراشه بأي حتف شاء اهللا    
جماهدا يف سبيل اهللا عز وجل مث قال بأصابعه هـؤالء    من خرج من بيته"يقول  صلى اهللا عليه وسلم اهللا مسعت رسول
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 ن دابته فمات فقد وقع أجره على اهللا تعاىل أو         فجمعهن وقال وأين ااهدون فخر ع      الثالث الوسطى والسبابة واإلام   
 وهذا أيضاً فيه حممـد      "وجل   لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على اهللا أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على اهللا عز                 

تعارضها ، وقد فهم البخاري ذلك وبوب عليه يف صـحيحه            بن إسحاق ، إال أن اآليات املتقدمة تعضد األحاديث وال         
ومن يخرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللِّه ورسوِلِه          : اهللا فمات فهو منهم وقوله تعاىل      اب فضل من يصرع يف سبيل     وقال ب 

قوله ،   أي من ااهدين   )فهو منهم   ( ( :  قال ابن حجر  ،  وجب  : وقع    ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّهِ       
 ثُم  توالْم ِركْهدي        وقد روى الطربي   ، وقوع من دابته وغري ذلك فتناسب اآلية الترمجة           أعم من أن يكون بقتل أو

أَلَم   تعاىل فلما مسع قوله  ، جبري والسدي وغريمها أن اآلية نزلت يف رجل كان مسلما مقيما مبكة              من طريق سعيد بن   
،  أخرجوين إىل جهة املدينة فأخرجوه فمات يف الطريق          :وهو مريض  قال ألهله   ِجرواْ ِفيها تكُن أَرض اللِّه واِسعةً فَتها    

قوله : قال  ) وجب  : وقع  : ( قوله  . وقد أوضحت ذلك يف كتايب يف الصحابة        ، الصحيح   وامسه ضمرة على  ، فرتلت  
   .اًأهـ كالم ابن جحر رمحه اهللا خمتصر" وقع أجره على اهللا أي وجب ثوابه  فقد
إىل اجلهاد ذه الدرجة من  ثواب الطريق إىل اجلهاد فكيف يكون ثواب اجلهاد نفسه ، ومل جيعل اهللا ثواب الطريق فهذا

ألنه أول الصعوبات اليت يواجهها ااهد حينما يفارق        : أوالً   الضمان إال ألنه يعلم أن الطريق إىل اجلهاد شاق ألمرين ،          
اهـدين   ألن قطع العدو لطريق اجلهاد على املسلمني أسهل عليه من قتل          : ملشقة ، وثانياً    نفسه ا  األهل واملال ومل تعتد   

   .بعدما يأخذوا حذرهم وأسلحتهم
على طريق اجلهاد هذا األجر العظيم وضمن أيضاً للمجاهد األجر ضماناً ال              للهمم ، وشحناً للنفوس رتب اهللا      وشحذاً

:  سلمصلى اهللا عليه و    قال رسول اهللا   قال هللا عنه رضي ا  رةـعن أيب هري  ك كما جاء يف الصحيحني      ـلش يتطرق إليه 
وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة  تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهادا يف سبيلي وإميانا يب      "

ضمان األكيد من اهللا سبحانه      فهذا ال  "احلديث  .. ما نال من أجر أو غنيمة        أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائال       
باملخاطر لـذا    خرج يف سبيله ، يدل داللة واضحة على أن اخلروج إىل اجلهاد شاق على األنفس وحمفوف                وتعاىل ملن 

   .سهل اهللا هذه الصعاب وخففها بذلك األجر العظيم
فهـذا ال    تحديث وحده فقط  عبد اهللا إن كنت ممن حيدث نفسه حقاً باجلهاد فإياك أن تقف عند ال              وبناًء على ذلك يا   

على احملاولة احملتملة للنجـاح ، فحـاول         يعذرك أمام اهللا بترك اخلروج للجهاد مبا أنك قادر على اخلروج أو قادر حىت             
مل يكونوا أصحاب خوارق إمنا حاولوا ويسر اهللا هلم وأخـذ عنـهم              واسلك طريق اجلهاد ، والذين وصلوا إىل اجلهاد       

   .إىل ساحات اجلهاد العيون واألمساع وعربوا
وإيران و أوزبكستان وطاجكستان و تركمانستان والصني ،   وما أكثر الطرق إىل اجلهاد فهذه أفغانستان حتدها باكستان        

وداغستان وأنغوشيا وروسيا ، وفلسطني حتدها مصر واألردن ولبنـان وسـوريا ،              وكذلك الشيشان حتدها جورجيا   
السودان وأثيوبيـا والبحـر      يا حتدها ريتينيسيا حتدها البحار من كل اجتاه ، وأر       حتدها باكستان واهلند ، وأندو     وكشمري
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اجلهاد هلا طرق كثرية يستحيل أن يعدم العبد احلريص علـى            األمحر ، وانظر إىل الفلبني ومقدونيا وغريها من ساحات        
   .ففكر وستصل بإذن اهللا تعاىل اجلهاد من تلك الطرق كلها

املسلمني الوصول إىل ساحات اجلهاد لوصل منهم بالتأكيد مائـة ألـف    ون منـر فلو حاول مليومبا أن أمتنا أمة املليا    
   .الكفاية م بإذن اهللا تعاىل يف ساحات اجلهاد جماهد ، وهؤالء تقوم

وتذرعت بأن الطريق مغلق ، واهللا سبحانه وتعاىل قد قطع أعذارنا وجعل أجر من   ولكن األمة كلها أعرضت عن اجلهاد     
نسأل اهللا أال جيعلنا ممن      الطريق أو قتل فهو شهيد ، إال أننا ال زلنا نبحث عن أعذار أخرى للتسويف والتخلف                يفمات  

  ِعـِدين ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعدواْ مـع الْقَا                 قال اهللا فيهم  
ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيـلَ               : ونسأله أال جيعلنا أيضاً ممن قال فيهم      

الْقَاِعِدين عواْ مداقْع .   
اد فإن اهللا سيصدقك وقد ضمن لك الوصول وهـو  صدقت اهللا يف حبثك عن طريق اجله     لو أنكباهللا  يف  ولكن ثق أخي    

   . والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني  القائل

  
 

  

   
  

، ومشتمل علـى مجيـع أنـواع         فإن نفع اجلهاد عام لفاعله ولغريه يف الدين والدنيا         
، فإنه مشتمل من حمبة اللّه ـ تعـاىل ـ واإلخـالص لـه،       ةالعبادات الباطنة والظاهر

، وسائر أنواع    ، وذكر اللّه   ، والصرب والزهد   ، وتسليم النفس واملال له     والتوكل عليه 
  . ، على ما ال يشتمل عليه عمل آخر األعمال

، وإمـا    ؛ إما النصر والظفر     احلسنيني دائماً  ىقائم به من الشخص واألمة بني إحد       وال  
   .  شهادة واجلنةال

، ويف تركـه     يف غاية سعادم يف الدنيا واآلخرة     /، ففيه استعمال حمياهم وممام        فإن اخللق البد هلم من حميا وممات      
؛ فإن من الناس من يرغب يف األعمال الشديدة يف الدين أو الدنيا مع قلة منفعتـها،                  ذهاب السعادتني أو نقصهما   

، فموت الشهيد أيسر من      ، وقد يرغب يف ترفيه نفسه حىت يصادفه املوت         ل شديد فاجلهاد أنفع فيهما من كل عم     
  .  ، وهي أفضل امليتات كل ميتة

  شيخ اإلسالم ابن تيمية  فتاوى                            
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  صيام اجملاهد وجهاد الصائم
   عبد الرحمن بن سالم الشمري:بقلم 

  

عمال، بل مل يرد يف الفضل لعمل من األعمال يف القرآن والسنة مثل ما ورد للجهاد من الفضائل ما ليس لغريه من األ
  .من فضل اجلهاد والرباط يف سبيل اهللا

وحسبك أنَّ من ربط فرسا يف سبيل اهللا كان له أجر ما تأكله من شيء بل لو مرت بنهر فشربت ومل يرد أن يسقيها 
له أرواثها وآثارها كله حسنات، كما يف الصحيحني كان له ذلك حسنات، وأجر ما تقطعه من األرض، وكان 

وغريمها، وإذا كان هذا األجر فيمن ربط الفرس الذي ليس له نية وال عليه تكليف، فال تسأل عن ااهد الذي يربط 
  .نفسه على أمر اهللا واجلهاد يف سبيله

كاألكل والشرب بل والروث، فكيف فإذا كان هذا األجر لصاحب الدابة اليت ال تعقل يف الفعل الذي ليس عبادة 
  .بالعبادات إذا فعلها ااهد؟ ال شك أنَّ له ثواب كل عبادٍة مضاعفًا أضعافًا كثريةً، ومن هذه العبادات العظيمة الصيام

كل عمل ابن آدم له : "وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل الصيام، منها قوله صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه
﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الَّذين : ، والصيام سبب التقوى كما قال تعاىل" الصيام فإنه يل وأنا أجزي بهإالَّ

﴿ومن يتق اهللا جيعل له : من قبلكم لعلكم تتقون﴾، والتقوى سبب لتفريج الكروب وتيسري األمور كما قال عز وجل
  . أعظم مفاتيح النصر، فالصيام مفتاح منخمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب﴾

من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه : "ويف فضل الصيام للمجاهد خاصة يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، فهذا يف صيام يوم واحٍد فكيف بالشهر كلِّه؟ وكيف مبن يصوم يوما ويفطر يوما السنةَ كلَّها؟ "عن النار سبعني خريفًا
   يتبعه ستا من شوال فيكون كصيام الدهر؟ومن يصوم رمضان مثَّ

وإذا كان العبد حيرص على البعد عن النار ولو شيئًا يسريا، بل عليه أن يتقي النار ولو بشق مترة، فكيف مبن يبتعد عن 
: ر رمضانسبعون سنةً يف صيام يوم واحد يف سبيل اهللا، فكيف مبن صام شه!! النار يف اليوم الواحد مسافة سبعني سنة

)٣٠ x اهد يباعد وجهه عن النار مسافة أكثر من ألفي سنة يف صوم رمضان وحده) ٢١٠٠ = ٧٠أي أنَّ ا!  
هل لنا مقصود أعظم من الفوز باجلنة والنجاة من النار؟ وهل حيصل العبد يف دنياه كلها منفعةً أعظم من التباعد عن 

  !ن هذه الغاية؟النار والقرب من اجلنة؟ وهل يفوز بغايٍة أعظم م
وشهر رمضان هو شهر الصرب، كما مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية، والصرب ال حساب جلزائه 

: ، فلذلك كان ثواب الصيام غري حمدود كما يف احلديث﴾إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغري حساب﴿: كما قال تعاىل
يا أيها الذين ﴿: ، واجلهاد أيضا عبادة قائمة على الصرب واملصابرة، كما قال تعاىل"إالَّ الصوم فإنه يل وأنا أجزي به"

ال تتمنوا لقاء : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ﴾آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلَّكم تفلحون
  .ما مل يرد يف غريه، وقد جاء يف ثواب اجلهاد من النصوص "العدو فإذا لقيتموهم فاصربوا
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فإذا اجتمعت هاتان العبادتان املبنيتان على الصرب يف وقٍت واحد، استحق صاحبهما الثواب العظيم، واجلزاء من جنس 
العمل فمن صرب على اخلوف يف اجلهاد استحق األمن يف اآلخرة، ومن صرب على الظمأ يف الصيام استحق الري األعظم 

لى اجلوع يف الصيام استحق الشبع يف اآلخرة، ومن صرب على ذهاب النفس يف اجلهاد استحق يف اآلخرة، ومن صرب ع
  .احلياة الكرمية األبدية يف اجلنات

واملناسبة بني الصيام واجلهاد مناسبة وثيقة، ولذلك كانت غزوة بدر الكربى أول يوم نصر فيه اإلسالم يف شهر رمضان، 
  .الم، والذي دخل الناس اإلسالم بعده أفواجا يف شهر رمضان أيضاوكان فتح مكة أعظم فتح يف اإلس

القرب من اهللا عز وجل وهو سبب لقبول الدعاء، ولذلك ذكر اهللا عز وجل آية الدعاء بعد : ويف الصيام من الفضائل
ام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصي﴿: آيات الصيام يف سورة البقرة فقال

أَياما معدوداٍت فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر وعلَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ  لَعلَّكُم تتقُونَ 
ريخ عطَون تِكٍني فَمِمس امونَ طَعلَمعت مِإن كُنت لَّكُم ريواْ خومصأَن تو لَّه ريخ وا فَه  أُنِزلَ ِفيِه انَ الَِّذيضمر رهش

أَو علَى سفٍَر الْقُرآنُ هدى لِّلناِس وبيناٍت من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا 
 لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي نةٌ مفَِعد

ِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَ تشكُرونَ 
  .﴾يرشدونَ

فليغتنم الصائم قربه من اهللا حال الصيام بصيامه، وقربه منه حال القيام بقيامه، وليدع اهللا عز وجلَّ فإنه قريب جميب، 
ر إذا دعاه، واألمة يف هذه احلال العصيبة من تكالب األعداء واجتماع اجليوش الصليبية وهو الذي جييب دعوة املضط

الكافرة عليها، وحال املسلمني يف كل مكاٍن تؤرق من كان له قلب، فادعوا اهللا عز وجل وتضرعوا إليه أن يكشف 
  .السوء عن هذه األمة وأن ينصر ااهدين يف سبيله يف كل مكان

اخر أقبلت، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخلت العشر أحىي ليله وأيقظ أهله وجد وشد وهذه العشر األو
املئزر، فيا أهل قيام الليل هذا مومسكم، ويا أهل رمضان هذا شهركم آذن بانصرام فتداركوه بالطاعات، ويا أهل ثلث 

جعلوا للمجاهدين دعوةً صادقةً من قلٍب إىل اهللا هل من داٍع فأستجيب له فا: إذا قال اهللا عز وجل.. الليل اآلخر
وإن كنتم من ااهدين فاسألوا .. واجعلوا ألنفسكم دعوةً أن يوفقكم اهللا للجهاد وينتشلكم من أوحال القعود.. منيٍب

.. وسلماهللا قبول األعمال والثبات على اجلهاد، وأن جيعل جهادكم خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه صلى اهللا عليه 
  .. واسألوا اهللا أن ينصركم على األعداء

أما زلت تلتمس لنفسك األعذار؟ أمل تشبع من الذل الذي يصب على هاماتنا كل ار؟ : وأنت أيها القاعد عن اجلهاد
  أما حبثت لنفسك عن طريق للعودة إىل اهللا واإلنابة إليه، والتوبة من الذنوب صغريها وكبريها؟

م نفسك هللا كفارةً هلذه الذنوب العظيمة؟أال تنظر فيما قدمن القعود واخلذالن للمسلمني، فتقد مت  
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 لو كنت من األحياء ملت غما - عفا اهللا عنك–لقد أخطأت حساباتك أخي القاعد ! أما زلت تعد نفسك يف األحياء؟
  .!!. من األمواِت قلبا وقالبا-واعذرين أخي الكرمي–ولكنك .. مما أصاب األمة

  ..﴾يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم﴿.. ولكن هناك فرصةٌ للحياة، أدعوك الستغالهلا
للحرب اليت أعزكم اهللا تعاىل ا بعد الذل وقواكم ا بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد أي : قال عروة بن الزبري
  ..القهر منهم لكم

        

  :بن حممد بن عبد الوهاب  قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن
شرور الدنيا واآلخرة   واإلميان باهللا ورسوله ، واجلهاد يف سبيله باملال والنفس ، هو التجارة املنجية من               

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم          : ، املوجبة خلري الدنيا واآلخرة ؛ كما قال تعاىل          
  . ] ١٣-١٠: الصف  [  وبشِر الْمؤِمِنني : إىل قوله   من عذَاٍب أَِليٍم

  

لبشارة ، وامتثلوا أمره ، وجاهدوا أهل الفساد ، وارغبـوا يف ثـواب              فبشركم ربكم ، فاقبلوا هذه ا     
وال تفرطوا  " غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها            " اجلهاد يف سبيل اهللا ، ويف احلديث        

اجلهاد باب من أبواب اخلري ، ينجي اهللا به من          " يف الغدوات والروحات فتضع عليكم ، ويف احلديث         
  .وخري املال ما أنفق فيه ، وخري األيام أيام ااهدين " لغم اهلم وا

   

إن ااهد يف حسنات تكتب له يف يقظته ونومه ، ويف سريه ومقامه ، فارغبوا يف هذا اخلـري الـذي                     
رغبكم فيه ربكم ، وابذلوا فيه املال والنفس ، وأفضل ااهدين من جاهد بنفسه وماله ، وما عـذر                   

الذين ال جيدون ما ينفقون ، إذا نصحوا هللا         : إال األعمى واألعرج واملريض ؛ كذلك       ربنا عن اجلهاد    
  .وغريه ، وصلى اهللا على حممد  ورسوله ؛ والنصيحة هللا ولدينه واجبة على املعذور

  

 ]٨ج : [ الدرر السنية  
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د هللا الذي أمر عباده أن يوحدوه ، ويطيعوه ، وال يعصوه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف                        احلم 
إالهيِته وربوبيته وأمسائه وصفاته ، فأشهد تعاىل نفسه وهو أصدق القائلني وكفى به شهيداً ، وقرن شـهادة املالئكـة                    

 ال ِإلَه ِإلَّا هو والْمالِئكَةُ وأُولُو الِْعلِْم قَاِئماً ِبالِْقسِط ال ِإلَه ِإلَّـا هـو الْعِزيـز             شِهد اللَّه أَنه  : وأويل العلم بشهادته فقال     
ِكيمالْح                          خيلق ما يشاء ويفعل ما يريد ، ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع ، وأشهد أن حممـداً عبـده ورسـوله ، 

تقيم ، أرسله اهللا بشرياً ، ونذيراً ، وحجةً على اخلالئق أمجعني ، ورمحـة للعـاملني                 املبعوث بالدين القومي ، واملنهج املس     
  :صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ، أما بعد 

  

فكلمة التوحيد سبب مقتض لدخول اجلنة وللنجاِة من النار ، لكن البد من إتيان الشروط ، فمن صـدق يف قوهلـا مل                
         إال إياه ، ومل يتوكل إال على اهللا ، ومل يبق له بقية من آثار نفسه وهواه ،                   خيش أحداً إال اهللا ، ومل حيب سواه ومل يرج 

فإن كلمة التوحيـد كلمـة      ، ومع ذلك ال يطالب احملب بالعصمة إمنا املطلوب منه كلما زلت قدمه أن يتوب إىل ربه                 
  .عظيمة وفضائلها ال تستقصى عداً 

   . وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن: ا أُرِسلَت الرسل كما قال تعاىل ألجله
 ِمن ِعباِدِه أَنْ أَنِذروا أَنه ال ِإلَـه     ينزلُ الْمالِئكَةَ ِبالروِح ِمن أَمِرِه علَى من يشاءُ        : ألجلها أُنِزلت الكتب كما قال تعاىل       

   .  ِإلَّا أَنا فَاتقُوِن
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : هي كلمة اإلخالص والتقوى ، عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال              

أنـا  : (  له عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه          فقال" إني ألعلم كلمة ال يقوهلا عبد حقاً من قلبه إال حرم على النار              " 
هي كلمة اإلخالص اليت أعز اهللا تبارك وتعاىل ا حممداً صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وهي كلمة                  .. أُحدثك ما هي    

 اإلمام  رواه) شهادة أن ال إله إال اهللا       : التقوى اليت أالص عليها نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه أبا طالب عند املوت                
  .أمحد بسند جيد 

   .  ِإنِني أَنا اللَّه ال ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدِني وأَِقِم الصالةَ ِلِذكِْري : إن أول واجب على املكلفني معِرفَتها قال تعاىل 
   .  فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإلَّا اللَّه : إن العلم ا أوجب العلوم وأشرفها قال تعاىل 
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قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : م ا دخل اجلنة ، عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال              ـأن من لقي اهللا مع العل     
  . رواه مسلم " من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة : "  وسلم

قال رسول اهللا صـلى اهللا      :  عنه قال    من لقي اهللا يبتغي ا وجه اهللا إال حرم على النار ، عن عتبان بن مالك رضي اهللا                 
  .متفق عليه " فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا ، يبتغي بذلك وجه اهللا : " عليه وسلم 

إن اهللا  : " حدثنا حممد صلى اهللا عليه وسـلم        :  أن أهلها ال خيلدون يف النار لو دخلوها ، عن أنس رضي اهللا عنه قال                
  .متفق عليه " وعزيت وجاليل وكربيائي وعظميت ؛ ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا : تعاىل يقول 

: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلست إليه فقال          : ة ، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال          ـأن من مات عليها دخل اجلن     
  .تفق عليه م" ال إله إال اهللا ، مث مات على ذلك إال دخل اجلنة : ما من عبد قال  "

يا رسـول   : قلت  : أن أسعد الناس لنيل شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم هم أهلها ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                     
لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول             : " من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال         ! اهللا  

" ديث ، أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا خالصاً ِقبلَ نفـسه                  منك ملا رأيت من حرصك على احل      
  .رواه البخاري 

فَوربـك لَنـسأَلَنهم     : قال عدة من أهل العلم يف قول اهللا تعاىل          : أن سؤال األولني واآلخرين عنها ، قال البخاري         
ِعنيمأَج  َلُونمعوا يا كَانمع  عن قول ال إله إال اهللا .  

أفضل الـدعاء   : " أا أفضل ما قاله النبيون ، عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                      
رواه مالك مرسـالً وجـاء      "  ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له                  ةدعاء يوم عرف  
  . ترمذي وغريه وال خيلو كل طريق من ضعف وأقواها مرسل مالك موصوالً عند ال

هي الكلمة اليت من قاهلا صدق اهللا قائلها ، فعن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما أما شهدا على رسول اهللا صلى                       
احلـديث رواه   .." ال أنا وأنا أكرب     ال إله إ  : من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب صدقه ربه وقال            : " اهللا عليه وسلم أنه قال      

النسائي يف عمل اليوم والليلة ، والترمذي ، والصواب يف هذا احلديث أنه موقوف على أيب هريرة ، حكمه حكم الرفع                     
  . ألنه ال يكون من قبيل الرأي 

:  صلى اهللا عليه وسـلم       قال رسول اهللا  : أن من فضلها يفتح لقائلها أبواب اجلنة الثمانية ، عن عمر رضي اهللا عنه قال                
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله ، إال            :  الوضوء مث يقول     - أو فيسبغ    -ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ       "

  .رواه مسلم " فتحت له أبواب اجلنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء 
 رضي اهللا عنـه    يف الصحيحني عن أيب هريرة       من أجلها شرع اجلهاد وضرب رؤوس الناس حىت يقولوها ويقوموا حبقها          

ال اله إال اهللا    : ال إله إال اهللا ، فمن قال        : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا       : " صلى اهللا عليه وسلم قال      عن رسول اهللا    
   . "عصم مين نفسه وماله إال حبقه ، وحسابه على اهللا 
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أن رسول اهللا صـلى اهللا      : رقاب ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه         أا أفضل األعمال وحرز من الشيطان ، وتعدل عتق ال         
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة                       : " عليه وسلم قال    

 الشيطان يومه   مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكُتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من                    
  .متفق عليه " ذلك حىت ميسي ، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء إال رجل عمل أكثر منه 

 فَنادى ِفي الظُّلُماِت أَنْ ال ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك          : أا أعظم كلمة توسلَ صلى اهللا عليه وسلم ا إىل اهللا ، قال تعاىل               
   . ِمنيِإني كُنت ِمن الظَّاِل

مـن  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : ا جيدد العبد ما اندرس من إميانه ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                
  .متفق عليه " ال إله إال اهللا : والالت والعزى ، فليقل : حلف فقال يف حلفه 

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عنـد           ما فُرجت الكروب مبثل كلمة التوحيد ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما            
ال إله إال اهللا العظيم احلليم ، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ، ال إله إال اهللا رب السماوات ورب واألرض                       : " الكَرب  

  . متفق عليه " ورب العرش الكرمي 
فرد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عـن           أا ال يعدهلا شيء يف امليزان ، جاء عند أمحد والبخاري يف األدب امل             

آمرك بال إلـه    : إن نيب اهللا نوحاً صلى اهللا عليه وسلم ملا حضرته الوفاة قال البنه              : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
                   ن ال إله إال    إال اهللا فإن السماوات السبع واألراضني السبع لو وضعت يف كفة ووضعت ال إله إال اهللا يف كفة رجحت 

  .وإسناده حسن " اهللا 
 قال رسـول اهللا   :لقا  رضي اهللا عنه عبد اهللا بن عمرو بن العاص أا البطاقة اليت ترِجح بسائر سجالت األعمال ، عن        

  عليه تسعةً  رفينش،   من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة          رجالً صتخِلسن اهللا عز وجل ي    إ: " صلى اهللا عليه وسلم     
  ،  ال يـا رب     : قـال   ؟ يت احلافظون بت كَ كتملَ أظَ  ؟ كل سجل مد البصر مث يقول أتنكر من هذا شيئاً         ،   وتسعني سجالً 

ال ،    واحـدةً   لك عندنا حسنةً   إن  ،  بلى  : فيقول  ، يا رب   ال  :فيقول،  بهت الرجل    في  ؟  أو حسنة  ألك عذر : فيقول  
  ، أحـضروه  : فيقـول  ، عبده ورسـوله   ن حممداً أ أشهد أن ال إله إال اهللا و       فيها،  بطاقة   ج له خرفت،  لم اليوم عليك    ظُ

  : قال  ؟ ة فتوضع السجالت يف كفّ     :قال،  م  ظلَنك ال ت  إ  : فيقال ! ؟ يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت       : فيقول
، د والترمذي وابـن ماجـة       رواه أمح   "ل شيء بسم اهللا الرمحن الرحيم     ثقُوال ي ،  ت البطاقة   لَقُوثَ،  فطاشت السجالت   
  .وإسناده ال بأس به 

مسعت رسـول   : أا عاصمة للدم واملال ملن قاهلا وهو كافر مبا يعبد من دوا ، عن طارق ابن أشيم رضي اهللا عنه قال                      
به علـى   من قال ال إله إال اهللا ، وكفر مبا يعبد من دون اهللا ، حرم ماله ودمه وحسا                 : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

 وجعلَ ِللَّـِه    : هذا مقتضى كلمة التوحيد ، فال يتم معناها إال بتكفري من جعل هللا شريكاً يف عبادته قال تعاىل                   " اهللا  
د أياً كان هذا الند من       فكَفّره تعاىل باختاذ األندا     أَنداداً ِليِضلَّ عن سِبيِلِه قُلْ تمتع ِبكُفِْرك قَِليالً ِإنك ِمن أَصحاِب النار           

شجر أو حجر أو قرب أو بشر أو نظام أو هيئة طاغوتية يتحاكم إليها ، أو تعطيل لشيء من الشرع ، أو حتليل شيء مما                         



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٢  ٤٢ 

حرم اهللا ، أو حتليل شيء مما أحل اهللا ، أياً كان هذا الند ، سواء كان يف شرك الطاعة أو الـدعوة أو احملبـة أو اإلرادة                
  . ه أنواع الشرك يف العبادة والقصد ، هذ
وكثري منهم حيبون آهلتهم أعظم من حمبة اهللا ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر اهللا                 : ( قال ابن القيم    

وإذا انتهكت  ، قص رب العاملني     أعظم مما يغضبون إذا انت     - من املشايخ    -وحده ، ويغضبون ملنتقص معبوديهم وآهلتهم       
   . ]أي غَِضب [ مات آهلتهم ومعبودام غضبوا غضب الليث إذا حرد حرمة من حر

وإذا انتهكت حرمات اهللا مل يغضبوا هلا ، بل إذا قام املنتهك هلا بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ، ومل تتنكر له قلوم ، وقـد     
هللا على لسانه ديدناً له ، إن        ، وترى أحدهم قد اختذ ذكر إهله ومعبوده من دون ا           ١شاهدنا هذا حنن وغرينا منهم جهرة     

            إهله ومعبوده من دون اهللا هو الغالب على قلبـه ولـسانه             قام وإن قعد ، وإن عثر وإن مرض ، وإن استوحش ، فذكر  
ويزعم أنه باب حاجته إىل اهللا ، وشفيعه عنده ، ووسيلته إليه ، وهكذا كان عباد األصنام سـواء                   ، وهو ال ينكر ذلك     

 قام بقلوم ، وتوارثه املشركون حبسب اختالف آهلتهم ، فأولئك كانت آهلتـهم مـن احلجـر                  وهذا القدر هو الذي   
  هـ .ا) وغريهم اختذوها من البشر 

وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه وقَوِمِه ِإنِني بـراٌء         : فال بد من نفي الشرك يف العبادة رأساً ، والرباءة منه وممن فعله ، قال تعاىل                 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنـا                :  وقال  ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني   ما تعبدونَ   ِم

           ا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرب          هـدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتداً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيب 
فهذه اآليات ؛ تضمنت مجيع ما تقدم من التحريض على التوحيد ، واملواالة ألهل التوحيد ، وحمبتهم ونـصرم قـال                     

 بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ          والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياءُ    : تعاىل  
          ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ والز           ة يف الـدنيافوالية بعضهم بعـض مـستمر 

  .واآلخرة 
  

ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنوا الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعـونَ   :  كما قال تعاىل    يف الدنيا 
           ِالالْغ ماللَِّه ه بوا فَِإنَّ ِحزنآم الَِّذينو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمونَوب            وهذا هو وصف أهل اإلميان ، إمنـا املؤمنـون 

والَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه والَّـِذين          : إخوة ، وال يتحقّق اإلميان إال بأُمور ؛ قال اهللا تعاىل فيها             
ِفرغم مقّاً لَهونَ حِمنؤالْم مه وا أُولَِئكرصنا ووآوكَِرمي قِرزةٌ و .   

  

                                                 
هم لو سـب اهللا     لغضبوا أشد من غضب   " أبو هلب هذا الزمان     " فكيف لو رأى هؤالء املباحث والطوارئ وعباد نايف الذين لو سب عندهم نعلي نايف               :  قلت    ١

ورسوله ، وهذا هو الواقع اليوم ، حيث يبيع أحدهم نفسه يف سبيل إرضاء هؤالء الطواغيت مبا يقومون به من قتال أهل التوحيد ومناصرة عباد الصليب ، فهـل                             
دومهت البيوت ؟ وبأي شرع استحلت تلك       ما اجلواب حينما يقول اهللا تعاىل بأي ذنب زهقت تلك األرواح ؟ وبأي جرمية               ! هناك شرك للطاعة أعظم من ذلك ؟      

وشـهامة ذهبـت   ،  يف ترويع اآلمنني ؟ عقول قد مرجت ، ودين قد سلب             - إن مل يكن لكم دين       -احملارم ؟ أين عقولكم لو مل يكن هناك دين ؟ أين عروبتكم             
  .  كلها من أجل أصحاب العيون الزرق هؤالء الصليبني وإرضاء لعبيدهم 



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٣  ٤٣ 

والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالِْأمياِن وال تجعلْ ِفي                :  قال تعاىل    وبعد املوت 
   . يمقُلُوِبنا ِغلّاً ِللَِّذين آمنوا ربنا ِإنك رؤوف رِح

   . ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم ِمن ِغلٍّ ِإخواناً علَى سرٍر متقَاِبِلني :  قال تعاىل ويف اآلخرة
وكذلك تكفري من ترك التوحيد بفعل الشرك املنايف له ، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيـد ، فإمـا ضـدان ال                        

توحيد ، ونفي الشرك والرباءة منه ، وتكفري من فعله ، وإظهار العداوة والبغضاء له               جيتمعان ؛ فمىت وِجد الشرك انتفى ال      
  .وقتاله ، وهذا هو معىن الكفر بالطاغوت إذاً البد من قطع املودة واملواالة يف ذلك 

  

 يـا أَيهـا     :  وقال تعاىل    كُم أَوِلياَء   يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا عدوي وعدو        :  كما قال تعاىل     وهذا يف الدنيا  
 الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياَء ِإِن استحبوا الْكُفْر علَى الِْأمياِن ومن يتولَّهم ِمنكُم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ     

   .ن آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم يا أَيها الَِّذي  :وقال 
  

عد دفنه ؛ قال صـلى اهللا        وكذا ب  لِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبداً وال تقُم علَى قَبِرِه            والَ تص  :  قال تعاىل    وبعد املوت 
: متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه ، قال تعـاىل              "  املسلم   افرالكال يرث املسلم الكافر ، وال       : " عليه وسلم   

              ِد معب ى ِمنبوا أُوِلي قُركَان لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَنْ ينآم الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنم         ابـحأَص ـمهأَن ـملَه نـيبا ت
   .الْجِحيِم

  

ونادى أَصحاب الْجنِة أَصحاب الناِر أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فَهلْ وجدتم ما وعد                 :  قال تعاىل    ويف اآلخرة  
الَِّذين يصدونَ عن سِبيِل اللَِّه ويبغونها ِعوجاً وهم          نٌ بينهم أَنْ لَعنةُ اللَِّه علَى الظَّاِلِمني      ربكُم حقّاً قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مؤذِّ     

   . ِبالْآِخرِة كَاِفرونَ
  

 بعٍض ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفـي        والَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياءُ    : وقد جعل اهللا والية الكافرين بعضهم لبعض قال تعاىل          
كَِبري ادفَسِض والْأَر .    

ال تِجد قَوماً    :  أو بعيدين ، ألن هذه األمور ال تقرب وال تبعد قال تعاىل              اًوطنوسواء كانوا قريبني نسباً أو جنساً أو        
من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئـك               يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ      

ين ِفيها رِضي اللَّـه عـنهم       كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْأميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلدِ             
  .  ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَال ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ

فَـاقْتلُوا الْمـشِرِكني حيـثُ      : فإذا قطعت بينك وبني الكافر املودة فَال بد من إظهار العداوة بقتاله كما قال تعاىل                
وهمتدجدٍ      وصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو م   وقال  :         كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى ال تتح مقَاِتلُوهو

  . ، واآليات واألحاديث يف ذلك ال حتصى ِللَِّه 



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٤  ٤٤ 

ال ر أهل الكفر ، وال بد من التصريح يف كفـرهم ،   وأنه ال إميان ملن ال يكَفِّ     " كفرنا بكم   "  وال بد من تكفريهم لقوله      
" الكفار  "  بل ال بد من تسميتهم       كما هو الواقع بتسمية الكفار غري املسلمني ، أو أن هذا الطريق لغري املسلمني ؛              

ـ                 بامسهم الذي مساهم اهللا به     ة ، إمنا هذا عدم جرح لشعور الكفار ، وأعظم من ذلك جعل اُألخوة من باب املواطن
وعقد األخوة والوالء والـرباء     أخي املقيم ، وال ترى أو تسمع أخي املسلم ،           .. أخي املواطن   : واإلقامة كما يقال    

 فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويـؤِمن  :  واهللا عز وجل يقول     دعوة لوحدة األديان ، وعدم تكفري الكفار       على هذه األمور  
  .  لْعروِة الْوثْقَىِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبا

 ، كما قال ذلك وفد عبد قيس للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن بيننا وبينك كفار مـضر ،                    ال يتم اإلميان إال بالتكفري    بل  
قَالَ لَه صـاِحبه وهـو يحـاِوره         : يا رسول اهللا إن دوساً كفرت وأبت ، وكما يف قوله تعاىل             : وكما قال الطُّفيل    

   . فَرت ِبالَِّذي خلَقَك ِمن تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم سواك رجالًأَكَ
خبالف ما عليه كثري من الناس إذا أراد أن يعيب من يكَفِّر الكُفار ؛ قال ال يعِرف أحكام الوضوء أو الـصالة مث يـأيت                         

 ، ألن أول ما فـرض اهللا علينـا          أحكام الوضوء والصالة  قبل تعلم    تعلم تكفري الكفار وأصل اإلميان    ، نعم ؛    ويكفِّر  
الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا ، كما بني اهللا ذلك يف كتابه والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنته ، وهذه هي أول دعوة                       

 وجاء يف صحيح مسلم      واجتِنبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدوا اللَّه           : الرسل كلهم قال تعاىل     
بين اإلسالم على مخس ، على أن يعبد اهللا ويكفر          : " عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

لى كفر  فإذا دلّ الدليل من الكتاب أو السنة ع       " مبا دونه ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان               
  . أحٍد فيجب العمل بذلك ، ألن القرآن مل يرتَّل والرسول مل يرسل إال بالعمل مبا جاءا به 

فاهللا اهللا يا إخواين ؛ متسكوا بأصل دينكم ، وأوله وآخره ، وأُسه ورأسه ،               " قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا         
، وأحبوا أهلها ، واجعلوهم إخوانكم ، ولو كانوا بعيدين ، واكفروا            شهادة أن ال إله إال اهللا ، واعرفوا معناها وأحبوها           

ما علي منـهم ، أو      : بالطواغيت وعادوهم ، وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل يكَفِّرهم ، أو قال                 
كفر م ، والرباءة منهم ولو      ما كلّفين اهللا م ، فقد كذب على اهللا وافترى ، فقد كلّفه اهللا م ، وافترض عليه ال                  : قال

  . هـ .ا" كانوا إخوام وأوالدهم 
يقتضي أن يرسخ فيـه     ،  وإخالصه ا   ،  ق القلب مبعىن ال إله إال اهللا وصدقه فيها          يفإن حتق : ( قال ابن رجب رمحه اهللا      

 ما سواه مـن     هـ وينتفي عنه تألُّ    ،  بذلك ئ وميتل  ،  وتوكالً وتعظيماً ورجاًء وحمبةً وخمافةً  وهيبةً  اهللا وحده إجالالً   هـتألُّ
وينتفي بذلك مـن  ،  اهللا وحيبه ويطلبه ه وال طلب لغري ما يريد ، وال إرادةٌمل يبق فيه حمبةٌ  ومىت كان كذلك  ،  املخلوقني  

وأحب عليه وأبغض عليه فهـو إهلـه     وأطاعهس الشيطان فمن أحب شيئاًووسا، والقلب مجيع أهواء النفوس وإراداا     
وواىل ، وأبغض له     ومن أحب هلواه    ، فاهللا إهله حقاً   ،   له  وال يوايل وال يعادي إال      ،  ال حيب وال يبغض إال هللا      فمن كان 

  .هـ .ا ) أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه  : كما قال تعاىل ،  فإهله هواه  ،عليه وعادى عليه
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 يف هذا الزمان فهي كلمة تعلَّق        تحارب ويحارب أهلها كما    م ، مل  فكلمة التوحيد اليت رفعت اليوم بالشعارت واألعال      
 كثري ومن يعمل ا أقـل القليـل أهلـها           يدعيهاوال عمل ا ، أهلها ما بني مسجون وقتيل وطريد ، فهي كلمةٌ من               

   . محاربون ممن ينتسب إليها ظلما وزوراخائفون خمتفون ، و
ة الناس إذا أسلموا بعد كفٍر ، أو وِلدوا على اإلسالم والتزموا شرائعه ، وكانوا من أهل  وعام: ( قال ابن تيمية رمحه اهللا      

 لكن دخول حقيقة اإلميان إىل قلوم حيصلُ شيئاً فـشيئاً ، إن             ،الطاعة هللا ورسوله ، فهم مسلمون ومعهم إميانٌ جممل          
 ، وال إىل اجلهاد ، ولو شكِّكوا لشكّوا ، ولو أُمـروا             فكثري من الناس ال يِصلونَ إىل اليقني      أعطاهم اهللا ذلك ، وإال      

 ، إذ ليس عندهم من علم اليقني ما يدرأُ الريب ، وال عندهم من قوة احلب هللا ورسوله ما يقدمونه                     باجلهاد ملا جاهدوا  
شبهاٍت توِجب ريبتهم   فهؤالء إن عوفوا من احملنة وماتوا دخلوا اجلنة ، وإن ابتلوا مبن يدخلُ عليهم               ، على األهل واملال    

  .  هـ .ا" فإن مل ينِعم اهللا عليهم مبا يزيل الريب وإال صاروا مرتابني ، وانتقلوا إىل نوٍع من النفاق 
  

والسيف  بأمرين عظيمني ؛ العلم والبيان،     واملقصود مما تقدم ؛ أنه ال ميكن إعالء كلمة اهللا ، وأن يكون الدين كله هللا إال                
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُـوم النـاس             : اهللا بينهما يف قوله     والسنان ، وقد جمع     

رو هرصني نم اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزأَنِط وِبالِْقسِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهس .   
فاهلدى والعلم ، والسيف والرمح ؛ ما بعثته صلى اهللا عليه وسلم ، جاء يف الصحيحني مـن حـديث أيب موسـى                       

الكثري كمثل الغيث    مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم       : " األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
فنفع اهللا ا    أمسكت املاء  ، وكانت منها أجادب    فأنبتت الكأل والعشب الكثري    قبلت املاء  فكان منها نقية   أصاب أرضاً 

فذلك مثل مـن      وال تنبت كألً   عان ال متسك ماءً   يقهي  إمنا   ، وأصابت منها طائفة أخرى     فشربوا وسقوا وزرعوا   الناس
ه  ب لترِس، ومل يقبل هدي اهللا الذي أُ       مل يرفع بذلك رأساً    ، ومثل من  مل  به فعلم وع  ونفعه ما بعثين اهللا      فقه يف دين اهللا   

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ، وبِعثَ أيضاً بالسيف والرمح كما يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال               " 
حمي ، وجِعل الذلة والصغار علـى مـن         بِعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له ، وجِعل رزقي حتت ظل ر              "

  .بن أيب شيبة بإسناٍد ال بأس به ارواه أمحد و" خالف أمري ، ومن تشبه بقوٍم فهو منهم
إذاً بعث صلى اهللا عليه وسلم داعياً بالقرآن ، واحلجة والبيان ، فمن مل يستجب دعي بالسيف والسنان ، وكان مـن                      

مسعت رسول اهللا صلى    : الكفر ، يف الصحيحني عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال             أمسائه املاحي الذي ميحو اهللا به       
أنا حممد وأنا أمحد ، وأنا املاحي الذي ميحوا اهللا به الكفر ، وأنا احلاشر الـذي                 : إنّ يل أمساء    : " اهللا عليه وسلم يقول     

  " .حيشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد 
وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحاً ِمن أَمِرنا ما كُنت        : ل بإخراج الناس من الظلمات إىل النور بإذن ربه ، قال تعاىل             إذاً أُرسِ 

 ، فإن     ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ   تدِري ما الِْكتاب وال الِْأميانُ ولَِكن جعلْناه نوراً نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي               
ذَِلك ِبأَنَّ الَِّذين كَفَروا اتبعوا الْباِطلَ وأَنَّ الَِّذين آمنوا اتبعوا الْحق ِمن ربِهم كَذَِلك              : مل يقبلوا هدى اهللا كما قال تعاىل        

مثَالَهاِس أَمِللن اللَّه ِربضي .   



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٦  ٤٦ 

اإلعراض عن احلق واملكابرة يف ذلك واتبعوا الباطل فليس هلم إال حصد رؤوسهم كما قال صـلى اهللا                  فإذا صار منهم    
وهذا لعظم انقياده ألمر ربه يف كل من أعرض عن قبـول            ، رواه مسلم   " احصدوهم حصداً   : " عليه وسلم يوم الفتح     

   . لرقَاِبفَِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب ا : احلق قال تعاىل 
ويدِخلُهم الْجنـةَ     سيهِديِهم ويصِلح بالَهم   : وأن من قُِتل منهم صار إىل النار ومن قُِتل من املسلمني قال اهللا عنه               

 ما لَهفَهرع                     م الكافرين إىل الكتاب والسنة ، وتبيني ذلك هلم ، فإن أبواقوتلوا وهذا   ، وهذه هي حياة املؤمنني ، دعو
" لقد جئـتكم بالـذبح      " هديه صلى اهللا عليه وسلم مع املشركني بل كان يعدهم بالذبح قبل أن يشرع اجلهاد بقوله                 

كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأم ليسوا على شـيء              : " ووصف عمرو بن عبسة هذه احلال فقال        
 أخباراً ، فقعدت على راحليت فقدمت عليه ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا              وهم يعبدون األوثان ، فسمعت برجل مبكة خيرب       

" أنـا نـيب     : " ما أنت ؟ قال     : عليه وسلم مستخفياً ، جرآء عليه قومه ، فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة ، وقلت له                 
حام وكسر األوثـان    أرسلين بصلة األر  : " وبأي شيٍء أرسلك ؟ قال      : فقلت  " أرسلين اهللا   : " وما نيب ؟ قال     : فقلت  

انظـر مبـاذا    . رواه مـسلم    " حر وعبد   : " فمن معك على هذا ؟ قال       : قلت له   " وأن يوحد اهللا ال يشرك به شيء        
كما حصل ذلك بعد    !  أرسل لتكسري األصنام وأن يوحد اهللا ، وهل يكون تكسري األصنام إال بالقوة واجلهاد ؟               ..أرسل

  .ٍف قد جترأ عليه املشركون ، وكان خيرب بذلك وهو مستخ فتح مكة
يا أَيها الَِّذين آمنوا اسـتِجيبوا   : فحياة الناس إذاً ذين األمرين ، كما مجع اهللا ذلك فيهما احلياة السعيدة ، قال تعاىل             

 ، فاحلياة احلقيقية هي      لْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ    ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين ا           
هذا هو القرآن الذي فيه احليـاة       : حياة من استجاب ظاهراً وباطناً هللا ورسوله ، فهؤالء األحياء وإن ماتوا ، قال قتادة                

  .ياهم بعد موم بالكفر هو اإلسالم أح: والثقة والنجاة والعصمة يف الدنيا واآلخرة ، وقال السدي 
اجلهاد من أعظم ما حيييهم به يف الـدنيا ويف الـربزخ ويف              : (  ِلما يحِييكُم  قال ابن القيم رمحه اهللا عن قوله تعاىل         

 قُِتلُوا  وال تحسبن الَِّذين   : اآلخرة ، أما يف الدنيا فإن قوم وقهرهم لعدوهم باجلهاد ، وأما يف الربزخ فقد قال تعاىل                  
 ، وأما يف اآلخرة فان حظ ااهدين والشهداء من حياا ونعيمهـا              ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ        

  .هـ .ا) أعظم من حظ غريهم 
 بعد الذلّ ، وقواكم ا بعد الـضعف          يعين للحرب اليت أعزكم اهللا ا       ِلما يحِييكُم  قوله  : (  قال عروة بن الزبري     

 هـو    ِلما يحِييكُم  : (  قال ابن إسحاق والواحدي وغريهم من املفسرين         ،ومنعكم ا من عدوكم بعد القهر لكم        
إذا دعاكم إىل إحياء أمركم جبهاد عدوكم يريد إمنا يقوى باحلرب واجلهاد ، فلو تركوا اجلهاد                : ( قال الفراء   ، ) اجلهاد  

ال يدع قوم اجلهاد يف     : ( قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف خطبته          ، هـ  .ا) ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم      
  .) سبيل اهللا إال خذهلم اهللا بالذل 

 وهذا هو الواقع ما صارت األمة هلذا املستوى من الذل ، حىت وصل م األمر من شدته أنه ال يستطيع أحد أن يكفِّـر                
 كلها سواًء سياسياً أو     نا يتصرف يف أمور   ناال الدعاء عليهم على املنابر وغري ذلك ، بل وصل األمر إىل أن عدو             الكفار و 
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 وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عـن        :  فحدث وال حرج قال تعاىل       حماربتهم للدين اقتصادياً أو اجتماعياً ، أما      
اعوا ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة وأُولَِئـك                 ِديِنكُم ِإِن استطَ  

روا ِمن أَهِل الِْكتاِب    ما يود الَِّذين كَفَ    :  وأما حسدهم يف سائر األمور فقال تعاىل          أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    
 وهـاهم    وال الْمشِرِكني أَنْ ينزلَ علَيكُم ِمن خيٍر ِمن ربكُم واللَّه يختص ِبرحمِتِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظـيمِ                  

  .ه أعداء اهللا اليوم قد زادوا يف تكشري أنيام يف عداوم لإلسالم وأهل
إذاً ال ميكن أن يرجع لألمة عزا إال باجلهاد والنكاية بالعدو ، وهذه هي وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن جاء يزور                       

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : مريضاً ، أخرج أمحد وأبو داود بسند صحيح عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال                  
  " .اللهم اشف عبدك ، ينكأُ لك عدواً أو ميشي لك إىل الصالة : يضاً فليقل إذا جاء الرجل يعود مر: " عليه وسلم 

وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بااهدة بالسيف واللسان ، أخرج أمحد بسند صحيح أن كعب بن مالك حني             
ن اهللا تبارك وتعاىل قد أنزل يف الشعر        إ: أنزل اهللا تبارك وتعاىل يف الشعر ما أنزل ، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال                 

  ." إن املؤمن جياهد بنفسه ولسانه : " ما قد علمت ، وكيف ترى فيه ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
القرآن واجلهاد حتىي به القلوب احلياة الطيبة ، وأعظم من قام ذين األمرين إلعالء كلمة التوحيد هو سيد ولـد آدم                     ف 

  .ه وسلم ومعه صحابته األطهار رضي اهللا عنهم أمجعني صلى اهللا علي
فروسية العلم والبيان ، وفروسية الرمي والطعان ، وملا         : والفروسية فروسيتان   : (  قال ابن القيم رمحه اهللا يف الفروسية        

البالد بالـسيف  كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل اخللق يف الفروسيتني فتحوا القلوب باحلجة والربهان ، و  
والسنان ، وما الناس إال هؤالء الفريقان ، ومن عدامها فإن مل يكن ردءاً وعوناً هلما فهو كَلٌّ على نوع اإلنسان ، وقـد              

                  لـم  أمر اهللا سبحانه وتعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم جبدال الكفار واملنافقني ، وجالد أعدائه املشاقِّين واحملاربني ، فع
جلالد من أهم العلوم ، وأنفعها للعباد يف املعاش واملعاد ، وال يعدل مداد العلماء إال دم الشهداء ، والرفعة                    أن اجلدال وا  

  .هـ .ا) وعلو املرتلة يف الدارين ، إمنا هي هلاتني الطائفتني وسائر الناس رعية هلما منقادون لرؤسائهما 
  

ني ؛ سالح العلم وسالح اجلهاد تأسياً بسيد األولني واآلخرين الذي ويف اخلتام نسال اهللا أن جيعلنا ممن قام ذين السالح  
أرغم اهللا به أنوف الكافرين ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا رهباناً بالليـل أسـوداً                      

  .بالنهار وسلم تسليماً كثرياً 
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  ريق جهادناماضون يف ط
  

 براهيم بن محمد الصالحإ: شعر 
  

أملَّخطــب ــدموع ســجام ــه ال   ل
  مـن ديـاري حمنـةٌ      يف كل صـقعٍ   

 حىت بالد الـوحي صـار يـسوسها       
 فتحوا ـا للكفـر أكـرب مركـزٍ        
 أما السجون فحـظ كـل موحـدٍ       
 كيف السبيل إىل الرجـوع ـدنا      
 جــرد حــسامك باجلهــاد تعيــدنا
 واحلق بركـب البـاذلني نفوسـهم      

 ال أرض الـوحي إن جهـادهم      أبط
 مل يقبلــوا بالــذل يــسكن أرضــنا
 مل يقبلــوا بــالكفر صــار معشــشاً

  قـدموه مرابطـاً    كم مـن شـهيدٍ    
  أو مقــرٍن أو خالــٍدمــن يوســٍف

ــاالً ــدماضــربوا مث ــة بع   للكرام
 غابوا وما غابـت حماسـن فعلـهم       
 تركوا ا األبطـال بعـد رحيلـهم       

 من الدعي وأعلنوا  "  األمان "رفضوا  
  حتـت ظــل ســيوفنا عـشنا بعــزٍ 

 ماضون لكـن يف طريـق جهادنـا       
  

  ــد فاــن ــتبد رك ــالم واس   ظ
ــاذلٌ ــةٌوختـ ــام وحثالـ   ولئـ

 ــام ــم فئ ــق اهللا ثَ ــر خل ــن ش  م
ــام  تلــك القواعــد للجيــوش مق
       ا كـأس العـذاب يـسام يسقى 
         إذ ليس فيـه سـوى الـنيب إمـام 
 ــالم ــاك ك ــدي هن ــز ال جي  للع

ــدةٌ  ــصان عقي ــا ت ــامكيم   وذم
ــاد   ــم اجله ــةٌنع ــنامعزمي   وس

ــةٌ  ــدنس كعب ــرامأو أن ت   وح
حــول الــديار أمــيط عنــه لثــام 
         قد كـان ال خيـشى لديـه محـام 
     كانوا األسـود إذ الـصفوف حلـام 
ــر التخــاذل والنفــاق زحــام  كث
 ــام ــة وعظ ــربتها مهج ــد أش  ق

  ــارك ــاه مع ــل من ــامك   وقت
  ــالم ــون س ــة ال يك  أن ال دني
        كيف القبـول بـأن نـذل نـضام 

 يـب ِصـدام   لن نستكني ولـن يغ    
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  على خطا أبي هاجر يا فتاة اجلزيرةعلى خطا أبي هاجر يا فتاة اجلزيرة
  بنت األزور: بقلم 

  :وبعد .. بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على قائد الغر احملجلني وعلى آله والصحب أمجعني  
  ..السالم عليِك ورمحة اهللا تعاىل وبركاته ..  اإلسالم عامة وإىل فتاة اجلزيرة خاصة إىل فتيات

  ..أكتب رساليت لِك وكلي أمل أن ترعيين مسعك وتسمعيين جوابِك .. اه أخت
إن اجلهاد يا أختاه هو ذروة سنام الدين وهو ماٍض إىل قيام الساعة كما أخربنا سيد البشر وإمام ااهدين صلى اهللا عليه                 

  " .رين إىل يوم القيامة ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاه: " قال صلى اهللا عليه وسلم .. وسلم 
ولقـد  .. وشاهدنا مصارع العشاق يف ساحات الرتال       ، لقد رأينا كيف يتسابق الفرسان إىل ميادين الشهادة         .. أختاه  

ورأينا كيف أغارت ثلّة مباركةٌ من شباب اإلسـالم املبـارك علـى             ،  ] اهللا أكرب [ مسعنا هتافات التكبري تعلوا مدوية      
تعجـب  .. وتقربوا إىل اهللا تعاىل بعمليات جهاديٍة يف أعدائـه          ، عسكرام يف جزيرة العرب     مستوطنات الصليبيني وم  
  .. وأولياءهم املؤمنني وتغيظُ الكفّار

  ..فما أحوج األمة إىل أمثاهلم خاصة يف هذا الزمن .. فلله درهم من شباب جماهد صادق ال خياف يف اهللا لومة الئم 
  !!ن جيوبون بالد احلرمني بكل حرية ومحاية وحنن نرى األمريكا! كيف ال ؟
  !! ومنها خرجت اجليوش الصليبية لدك وضرب املسلمني يف مشارق األرض ومغارا !كيف ال ؟
   !! والقيادة والسيطرة للحرب الصليبية كانت من أرض احلرمني!كيف ال ؟
ويعيـث  ،  فساداً يف أرضنا الفلسطينية      واملسلمون كل يوم ان كرامتهم ويذل دينهم حني يعيث اليهودي         ! كيف ال ؟  

فيقتل ويدمر البيوت واملزارع ويقتل     .. ويعيث الروسي فساداً يف أرضنا الشيشانية       ، األمريكي فساداً يف أرضنا العراقية      
مث يأيت ليمـتص وينـهب      ، يقتل األطفال والرجال والنساء والشيوخ وااهدين البواسل        ، إخواننا أن يقولوا ربنا اهللا      

الثروات يف أرضنا فنعمل على خدمته ومحايته وحراسته بل نعمل على نصرته وتأييده ومساعدته والبحث له عن أعذار                  
حىت يعود نشيطاً إىل أرضنا املغتصبة فيستكمل مذاحبه وجمـازره مبباركـة            ، وأسباب تدفعه إىل االستمرار يف وحشيته       

  !! ومشاركة منا 
  !ما هو موقفك يف هذه القضية إزاء التخاذل العاملي هلا ؟ أين صوتك يا أختاه ؟.. يدة ويا أخت العق.. فيا فتاة التوحيد 

وعن عـرض أخواتـك     ، وأنِك لست مسؤولة عن دماء إخوانك اليت جتري كاألار          ، ال تعتقدي أن األمر ال يعنيك       
  ..وعن صيحات الثكاىل وأنني اجلراح ، الطاهرات 

  .. للسؤال جوابا فأعدي.. فواهللا إنك ملسؤولة عنهم 
  !فإىل مىت يا أختاه نتجرع مرارة الذل واهلوان ؟

  ..وأمريكا تنحر األمة اإلسالمية يف عقر دارها ومبرأى ومسمع أبنائها ! إىل مىت ننتظر ؟
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  ..وأعداء اهللا ال ينتظرون ! إىل مىت ننتظر ؟
  !مىت تعلنينها مدويةً يا أختاه ؟

وأن العدوان على املسلمني وعلـى      ، ب واألمريكان أن األمة اإلسالمية جسد واحد        مىت نعلنها للعامل أمجع ولعباد الصلي     
قلوبا تعـشق املـوت يف      .. وأن هناك قلوبا تأىب الذل واهلوان       ، مقدسام سيجد رداً يف كل شرب من أرضنا اإلسالمية          

  .قلوبا على موعد مع الشهادة .. سبيل اهللا 
كما أعلنتها خنساء فلـسطني وكمـا       .. لقد آن لك األوان أن تعلنيها مدوية        .. يدة  ويا أخت العق  .. فيا فتاة التوحيد    

  :أعلنتها خنساء الشيشان وكما أعلنتها خنساء الرافدين وكما أعلنتها خنساء الكنانة 
  

 يــا أيهــا الرومــان مهــالً إننــا
 أرض اجلزيرة لن تكـون مبـأمنٍ      
 ولسوف نسقيكم كؤوساً أترعـت    

 لـيكم ولسوف نغلظ يف الكالم ع    
 ولسوف نسحقكم بسيف جماهـدٍ    

  

       بالسيف منضي والزمـان طبـاق 
ــاق ــها خف ــليبكم يف أرض  وص
ــاملوت واإلذالل فهــي دهــاق  ب
 ــاق ــذّلٌ ونف ــرأب خم  وإن اش
ــساق ــنيب وجــه ين ــدى ال  

  

  

  ..نريد أن نسمع صوتك ونرى موقفك يا خنساء اجلزيرة 
  !؟ ري يف هذه املعركة؟ وما هو دو وما هو دوري يف هذه احلرب..  قد تقولني

، دورك هو إعداد ااهدين والقادة والتضحية بالزوج  ومؤازرة ااهدين..  فدورك أيتها األخت هو حتريض املؤمنني
، ونشر روح اجلهاد وحب الشهادة والتضحية هللا  ، وتقريعهم ولومهم على القعود والولد والوالد ودفعهم إىل اجلهاد

واقرأي كتاب ..  ودورك هو بذل ما متلكني من املال يف سبيل اهللا للمجاهدين..   وأقاربكيف جمتمعك وبني أخواتك
  .. دور النساء يف جهاد األعداء لتتعريف على دورك يف نصر الدين وتقومي به:  الشهيد العيريي

  :ولكن بلون الدم وريح املسك نقول هلم .. نعلنها للعامل أمجع .. فهيا يا أختاه 
ستسري القافلة رغم أنـف  .. ولن يعيقها مرتد أو متخاذل ، سالم سائرة ولن يوقف سريها عدو هللا أو خائن إن قافلة اإل 

  ..ورغم أنف أمريكا وأذناا ، عباد الصليب 
  ..ستسري القافلة إىل جنة عرضها السموات واألرض بإذن اهللا 

  .. حمالة فهي سائرة ال.. ستسري القافلة غري مكترثة بقلة ركاا أو كثرم 
فإما نصر يفرح به املؤمنون ، وإما جراح تفجر يوم القيامة دماً لونه لون الدم ورحيه ريح املسك ، وإما شهادة يتمناهـا                       

فالقافلة تسري والوقت يدركنا والنصر قريب وقد خاب من خسر االنضمام إىل القافلة ومل يكن له يف نصر                  ، املخلصون  
  :ونعلنها للعامل أمجع .. اً فلنضع أيدينا مع، دين اهللا سهم 

  ] على خطاك أبا هاجر حنن سائرات [
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  .في هذه الزاوية يجيب الشيخ عبد اهللا بن ناصر الرشيد على األسئلة الواردة على بريد المجلة 

  :علمًا بأن اإلجابة عليها ستكون حسب الترتيب الزمني لوصولها 
  

א א :א"אא "
 ذلك و يف تلك     يلك اإلمكانيات املادية اليت تقتض    ما يقرر شخص أن يقوم بعمل يبتغي به وجه اهللا ولكنه ال مي            عند

 له قد أعطاه بعض املال أمانة عنده أو أعطاه صديقه أو قريبه بعض املال ليـشتري          اً أو قريب  اًاللحظة تذكر أن صديق   
املال يف العمل الذي يريد به وجه اهللا ولكنه ال يريـد أن             له شيئاً يطلبه وكان يف نية الشخص أن يقوم بصرف هذا            

خيرب صديقه أو قريبه خشية لعدم موافقته أو كان متأكداً من عدم موافقته فقرر صرف املال لوجه اهللا بدون علـم                     
بـه  صديقه أو قريبه وأخذ على عاتقه أن يقوم بعد ذلك خالل فترة معينة بتدبري املال الذي أخذه من صديقه أو قري                    

ها قـام   ئ إذا قام بتدبري املال خالل تلك الفترة أو قبل انتـها           يقه مبا قرره طوال تلك الفترة حىت      دون أن يعرف صد   
 صديقه مبا فعله أم ال ما حكم من يفعل ذلـك أرجـو              يبإرجاع األمانة لصديقه وأخربه مبا فعل باملال وسواء رض        

   .اإلفادة
   على الكفار والطواغيت ويسدد رميكم إنه مسيع قريب جميب الدعاءوجزاكم اهللا خريا وأسأله سبحانه أن ينصركم

   .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  

  ..األخ اجلهادي سلمه اهللا ووفقه جلهاد أعداء اهللا
بيدك إالَّ ، فال جيوز أن تتصرف يف ماٍل هو أمانةٌ ﴾إنَّ اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها﴿: يقول اهللا عز وجلَّ

واملال إن كان أمانةً ال يؤذن لك يف التصرف فيه أصالً، وإن كنت وكيالً يف شراء عند االضطرار الذي يبيح أكل امليتة، 
شيء ذا املال فلم يؤذن لك إالَّ فيما وكِّلت فيه، أما إن كان لك مالٌ بقدر هذا املبلغ يف مكاٍن آخر تستطيع الوصول 

ة صديقك أو قريبك، واحتجت إىل استعمال املال الذي يف يدك ألنه أقرب؛ فمن أهل العلم من إليه قبل وقت حاج
  : أجاز التصرف مبا معك ألنَّ األموال ال تتعين بالتعيني عنده، والصواب أنَّ املال يتعين بالتعيني ألمرين
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د، واحملفوظ واملُحرز، وما هو يف مكاِن أمٍن وما هو أنه خيتلف بالوصف فمنه احلاضر والغائب، والقريب والبعي: األول
يف أرض حرٍب، والتسوية بينها تسوية بني املُختلفات، ومن له مال يف مكاٍن أمٍني ال يرضى أن يبدل مباٍل يف مكان 

  .فًاخوٍف، ومن له مالٌ قريب ال يرضى إبداله مباٍل بعيد حيتاج الوصول إليه إىل وقٍت ومال وقد يكون طريقه خمو
أنَّ القول بعدم تعينه بالتعيني يوجب التسوية بني العِني والدين، ويتفرع عليه انعدام الفرق بني الوديعة والدين تبعا : الثاين

إللغاء الفرق بني ما يف الذِّمة وما يف اليد، ويلزم من إلغاء هذا الفرق أن يلغى الفرق بني األمني والضامن أو يجعل 
  .أمينا واألمني ضامناالضامن 

إنَّ املدين لو تلف املال يف يده بقي الدين يف ذمته ألنه اقترض ماالً لريد بدله ال لريد عينه، : ولتوضيح هذا الفرق يقال
فصار املال التالف من ماله ألنه لو اكتسب به كان الربح له فكذلك لو تلف فالتلف عليه واخلراج بالضمان، أما 

ملُستودع فإنه ال يضمن ما مل يفرط، ألنه مل يأخذ املال لنفسه بل حفظه على صاحبه، والتزم أن يرد عينه ال بدله، ولو ا
زادت قيمة الوديعة ما كان له منها شيء، وإنما خراجها لصاحبها فالضمان عليه، وال يمكن التسوية بني هذه األحكام 

  .املُختلفة
ي يف يدك لو تلف بغري تفريٍط منك، وال استعملته إالَّ كما أذن لك الذي وكَّلك فإنك ال تضمن شيئًا وهذا املال الذ

، فليس لك أن تستعمله ولو كنت عازما على أن تضع ألنك فعلت املأذون لك فيه، وما تولَّد عن املأذون غري مضمون
  .مكانه ماالً لك يف مكاٍن آخر

وبني هذا الرجل أن تأخذ من ماله فال يغضب لو علم، وهذا يكون يف املال اليسري غالبا فال إالَّ إن جرت العادة بينك 
وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت ﴿: بأس بأخذه كما قال تعاىل

لكم أو بيوت خاالتكم أو ما إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوا
وقد تكون العادة بذلك جاريةً بني الرجل وقريبه، أو الرجل وصديقه، أو الرجل ومن ، ﴾ملكتم مفاحته أو صديِقكم

 وكيل الرجل على شٍي من شأنه، كما قال علي بن أيب ﴾أو ما ملكتم مفاحته﴿: يوكِّله على بعض شأنه فإنَّ معىن قوله
.  ويشرب اللنبمِر له أن يأكل من ذلك الطعام والتفرخص اهللا،  الرجل يوكّل الرجل بضيعتههو :طلحة عن ابن عباس

انتهى، فإن جرت العادة يف الوكيل أن يأخذ الشيء اليسري لبعض حاجته املعتادة كاألكل والشرب، وأن يتزود من 
ى اإلذن اللفظي، وعلى هذا يتخرج حديث الوقود ملركبه وحنو ذلك فال جيب االستئذان فيه، إجراًء لإلذن العريف جمر

  .عروة بن اجلعد يف تصرف الفضويل، فهو مأذونٌ له عرفًا يف مثل ما فعل، واهللا أعلم
وال جيوز أخذ أموال الناس ملصلحة اجلهاد أو الدعوة أو غريها إالَّ الزكاة الواجبة، وما حيتاجه من املال ألداء العبادات 

ج واجلهاد وغريها، أما ما فوق ذلك فال حيلُّ إال بطيبة نفٍس، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا املفروضة عليه كنفقة احل
من : "عليه وسلم حيتاج إىل جتهيز اجليش وعنده أغنياء الصحابة فلم يلزمهم مبا فوق الزكاة، بل كان يرغِّبهم فيقول

م أمري عليهم وأمره نافذٌ فيهم لو كان هذا مما ميلكه األمري، مع أنه صلى اهللا عليه وسل" يجهز جيش العسرة وله اجلنة
  فكيف مبن ليس لك عليه إمرةٌ وال واليةٌ من الواليات؟
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وال يستثىن من هذا إالَّ حال الضرورِة احلقيقية اليت يقدرها أهل العلم بالشرع واملعرفة بالواقع من ااهدين فيجوز أخذ 
 يف أوِل وقٍت يستطيعون فيه الرد، فإن كان أُخذ للجهاد فيجب رده من عامة مال املسلمني املال للضرورة وجيب رده

  .من أموال اجلهاد أو غريها مىت زالت الضرورة، واهللا أعلم
وأما استئذانك صاحب املال فهو واجب عليك إن أردت اقتراض ماله لتبذله يف اخلري الذي أردت، ولكن ال يلزمك أن 

ه بوجه املال ومصرفه، بل تكتفي بأن تقترض منه املالَ وال يلزمك أن تفرق بني اقتراضك حلاجٍة من الدنيا خترب
واقتراضك لتبذل املال يف وجوه النفقات املشروعة، فإن أىب أن يقرضك حتى يعلم ما حتتاج املال فيه، فلك أن توري إن 

  .كان يف ذلك مصلحةٌ راجحةٌ، واهللا أعلم
تقوى اهللا :  أردت عمالً صاحلًا وقصرت عليك النفقة فاستعِن اهللا عز وجلَّ واحذر خمالفة أوامره، وعليك بأمرينوإذا

: والبعد عما حرمه، والتوكُّل عليه فيما عزمت عليه من الطاعات،  فإنَّ تيسري اهللا عز وجل مقرونٌ ما كما قال تعاىل
فهذا يف أمور ، ﴾ه من حيث ال حيتسب ومن يتوكَّل على اهللا فهو حسبه ويرزقومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ﴿

  الدنيا واحلاجة إىل الرزق، فكيف مبن يريد املال للجهاد يف سبيل اهللا وسائر وجوه الرب؟ 
واعلم أنك إن صدقت اهللا صدقَك ويسر لك أمرك، وإن مل حيصل ما أردت فإنَّ ثوابه لك كامالً، ففي البخاري من 

إنَّ باملدينة لرجاالً ما سرمت مسريا وال قطعتم : "ديث أنس، ومسلم من حديث جابر أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قالح
، يريد أنهم معهم يف الثواِب لصدق إرادم مع عجزهم ومن كان هذا حاله "واديا إالَّ كانوا معكم؛ حبسهم العذر
اب الشهادة اليت تقدمي النفس هللا وإسالم السلعة إليه ثبت فيه هذا الفضل؛ فقال كتب اهللا له الثواب كامالً، بل حتى ثو

من سأل اهللا الشهادة بصدٍق بلَّغه اهللا منازل الشهداء وإن مات : "النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم
هللا يطلب املوت مظانه ويسعى جماهد يف سبيل ا: ، وال ميكن أن يصدق يف سؤال الشهادة إالَّ أحد رجلني"على فراشه

يف السبب القدري لنيلها وهو قتل أعداء اهللا، أو حمبوس عن اجلهاد معذور يف تركه يتمنى لو قدر عليه فيجاهد يف سبيل 
وال على الَّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم ﴿: اهللا لينال الشهادة، كما هو حال الذين قال اهللا فيهم

ااهد؛  هذا حاله وهو يتمنى اللحوق بت، فمن كان﴾ليه تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقونع
  .فهما يف األجر سواء

  

אמ מא  :א
 أخرى  جتربةكان يل جتربة سابقة يف أرض جرياننا وأنا اآلن على أبواب يل عندكم حاجة ونصيحة لعلكم تساعدوين

وجزاكم اهللا كل خري ، عضدي ولكن ما رأيت يف جتربيت األوىل كان أمراً صعباً وهي تفت من، يف أرض بعيدة
  .ومحاكم
هللا، اجلهاد عبادةٌ من العبادات، وشريعةٌ من شرائع اإلسالم، وقد فصل اهللا يف القرآن األعذار اليت تبيح ترك اجلهاد احلمد 

ة املفروضة، وبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما نزل اهللا من أمر اجلهاد بيانا شافيا، كما مع عدم ذكر أعذار الصال



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٤  ٥٤ 

أنَّ املنافقني اعتذروا عن اجلهاد جبملة أعذاٍر، حكاها اهللا عز وجلَّ يف كتابه مفصلةً وأبطل احتجاجهم ا، وقُصت علينا 
  .يف السرية وصحيح السنة

 الناس من أعذاٍر اليوم يعود إىل نوٍع من هذه األعذار، إما األعذار الشرعية وإما أعذار املنافقني، وقلَّ أن فكل ما يذكره
جتد عذرا من أعذار الناس إالَّ وجدته يف كتاب اهللا إما بالنص وإما بوجٍه من وجوه الداللة تضمنا أو التزاما، أو بداللة 

فى على أحٍد، وأصحاب األعذار الشرعية قليلٌ يف الناس زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم القياس وقد تظهر ألحٍد وخت
  .وبعده وأكثر الناس بني قادٍر مستطيٍع أو ممن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

د ليس جتربةً يجرا، بل هو فريضةٌ واألخ السائل سدده اهللا ووفقه مل يذكر العذر، ولكن على املسلم أن يعلم أنَّ اجلها
كلف ا املؤمنون مع كونه كُرها هلم، فليس إليه اختيار املضي يف اجلهاد أو العزوِف عنه وإنما هو عبد شأنه الوقوف 

ك ليس له عند أحكام سيده، كما أنه ليس له الرجوع عن الصالة والصيام والزكاة إالَّ بعذٍر من األعذار الشرعية، فكذل
  .القعود عن اجلهاد إالَّ معذورا بعذٍر من األعذار الشرعية

وقد يتعذِّر عليه اجلهاد يف جبهٍة من جبهاته أو جهٍة من جهاته، ويكون مستطيعا له قادرا عليه يف مكان آخر، فال 
  .يسقط عنه اجلهاد ما دام يستطيع أن يؤدي فرض اهللا عليه يف مكاٍن من األرِض

سلم أن يستعني اهللا عز وجلَّ يف أمره كلِّه، ويسأله التيسري وحيترز من الذنوب واملعاصي فإنَّ العبد يحرم اخلري وعلى امل
قيدتنا ذنوبنا، واجلهاد أثقل : الكثري بذنٍب رمبا استهان به، وملَّا شكا رجلٌ إىل احلسن البصري ثقله عن قيام الليل قال له

، ولذلك كان املنافقون يقومون إىل الصالة كساىل أما اجلهاد فلم يكونوا ينفرون إليه بل من قيام الليل على النفوس
  .يلتمسون األعذار للقعود

والشيطان يلبس على العبد بأنواع خمتلفة من الشبهات، فإذا خوفه من أوليائه املشركني فلم يرهبهم، خوفه الطريق إىل 
، وكما ﴾وقالوا ال تنفروا يف احلر﴿: ر وبعد الطريق، كما ذكر اهللا عن املنافقنياجلهاد وما فيه من املكروهات كاحل

، ورمبا أتاه من جهة العزة باإلمث واالستكبار إذا مل يؤخذ برأيه يف أمٍر من ﴾ولكن بعدت عليهم الشقَّة﴿: ذكر عنهم
، ﴾ كان لنا من األمر شيٌء ما قُتلنا هاهنالو﴿، ﴾لو أطاعونا ما قُتلوا﴿: األمور فيقول إذا أُصيب املسلمون مبصيبة

كما قال ابن أيب ملَّا مل يؤخذ برأيه يف أحد، فمىت التفت العبد إىل شيء من هذه اخلطوات صرفه الشيطان عن اجلهاد، 
 اهللا تيسري ومىت استعان باهللا واستعاذ به وعزم على الرشد وتوكَّل على اهللا يسر اهللا له أمره، فانفر إىل اجلهاد واسأل

 األمور، نسأل اهللا لنا ولك التوفيق ملا حيب ويرضى وأن ميسكنا بالعروة الوثقى، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة واجلهاد
  .ويرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وخيتم لنا بالشهادة يف سبيله

  
  

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٥  ٥٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ل معبرة عن مشاعر جياشـة تجـاه        هذه الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائ        
  . النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل

א  א :א
  ..ن يف سبيل اهللا بسالحهم وأقالمهم اإلخوة األعزاء ااهدي

  .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
واالحتـساب عنـد اهللا     ، وحسن العمـل      نتم فيه من اخلري العظيم    أكم يف اهللا ، وأننا نغبطكم على ما         يعلم اهللا أننا حنب   
ن  وأ ، والعمل الـصاحل   وأننا واهللا ندعو اهللا لكم يف األسحار واألوتار أن يثبتكم على القول الثابت ،              ،سبحانه وتعاىل   

ن ال يكلكم إىل    وال ، وأن يصلح لكم شأنكم كله ، وأ        وفقكم خلري األعمال واألق   وي،  يصرف عنكم األمساع واألبصار     
 من عنده باملـال     ن يتوىل برمحته مددكم    وأ ، ن ميكنكم من أعدائكم وال ميكن أعداءكم منكم        ، وأ   عني أنفسكم طرفة 
  . نه مسيع جميب إوالرجال والعتاد

ن منكم فيمن عنده من الـشهداء وأ      شهد  سأل اهللا أن يتقبل من است     أين أقول ملن بقي من اإلخوة الستة والعشرين ،          إو
ن يشفي كل مكلوم  وأسر منكم ، النبيني والصديقني والشهداء ، وأن يفك أسر من أُ       يبلغهم جنات الفردوس األعلى مع    

ن يصرف عنه كيـد  يه ومن خلفه ومن فوقه ومن حتته وأ من بني يدن حيفظ من بقي منكم مطارداً ، وأ  منكم أو جمروح  
ن يرزقكم الثبات والسالح وقوت العـيش واألمـن يف           ، وأن يوفقه ألحسن مما يعمل ، وأ        رينومكر املاك  ، الكائدين

  .  غري اهللاسربكم فال ختشون أحداً
، يدعو لكـم بالنجـاة        يف وسائل اإلعالم    ، منشورةً   صوركم من حمبيكم وحميب اجلهاد     كم أن كل من يرى    وإننا نبشر 
وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَرواْ ِليثِْبتوك أَو يقْتلُـوك أَو يخِرجـوك              عاىل هذا يتجلى قول احلق تبارك وت      ، وىف  والتمكني

اِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميو  .  
  

  :جمليت اجلهاد والبتار حفظهم اهللا  القائمني على .. إخويت يف اهللا
 ممنت  - وأنا منهم  -ليكم اآلن   هاد يف أفغانستان والبوسنة واهلرسك وتعذر وصوله إ       إن كل حمبيكم ممن فام ركب اجل      

  . هذين اإلصدارينشد االمتنان ويشكر لكم جزيل الشكر على ما قدمتموه من خالل لكم أ
  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٦  ٥٦ 

אא  :א
  

 عــرف العــدو بــأن قــوميإذا 
ــوم ــد ي ــومهم أو بع ــاروا ي  أغ

 ليـوم اسـتبيحت   وهاهي دجلة ا  
ــا  ــار غزون ــدري أكف ــا ن  فم
 وقالوا قد رفعنـا الظلـم عـنكم       
 ولكـن حكمـة البـاري جتلــت   
ــا  فكانــت حــرم خــرياً علين
 وهاهم أهل دجلـة حـني ثـاروا       

 أجدت الطعـن فـيهم     أبا مصعب  
همــر ــاصفمط ــوت يف رص   مب

ــاقطع  ــدو اهللا ف ــن واىل ع  وم
 وإن قال اجلبـان أسـأت صـنعاً       
ــايل  ــراعاً للمع ــومي س ــا ق  في

ــبٍهوال ــذِّ ش ــوا خت  لكم ومتح
 وهاهي سـورة األنفـال تـدعوا      
ــاً ــا صــلوا مجيع  وخــري ختامه

  

ــاء    ــاد وانتم ــن جه ــوا ع  ختل
  عـداء  من مـن  على من كان يـأ    

 الـدهاء  ما جـرى أهـل       فأعىي
 نــاء الِفالقريــب مــنأم اجلــار 

ــشكر أو ومل ــع ب ــزاء  نطم  ج
 بكشف الزيف والقـول اهلـراء     

ـ   ف العـدو بـال مـراء      ِربأن ع 
 الفـضاء   شـهب  كأسد الغاب أو  

 الــسماء جــزاك اهللا مــا فــوق
ــشتاء ــل ال ــن وب  أحــب إيل م
ــاء ــاق حــصراً للوب  مــن األعن

 األدعيــاء فــال حتفــل بــدعوى
ــاء  ــة بالبك ــصر األحب ــا ن  فم
ــسناء ــات ال  مــن األذهــان آي

ــع  ــيوف اهللا يف رف ــواء س  الل
 الـسماء  على املختار يف مـؤوى    

 
  

  
א   :א

  .. وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا
، وأسأل اهللا لنا ولكم الثبات على هـذا الطريـق           ،   رفعتم رؤوسنا    من   إخواين ااهدين أحييكم وأحي جهادكم يا     

  .ايد املنيع الذي قتل يف املواجهة البارحة   القائد الشيخ عبداستشهادوأحب أن أنقل لكم تعازينا يف 
  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٧  ٥٧ 

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وجعل ما تقوم     بارك اهللا فيك وسدد خطاك        وما تقوم به من أعمال خرية ،       ل عملك واص: األخ ابن الغافقي     
  .به يف موازين حسناتك 

أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وجزاك اهللا خرياً على دعواتك ، ونسأل اهللا أن ييسر لك اللحوق بالغرباء               : األخ شنقيطي   
  . ااهدين يف سبيل اهللا

نشكرك على املعلومات القيمة اليت أرسلتها إلينا حول إخواننا املسلمني وااهدين يف تلـك   :  الفرنسياألخ سيف اهللا    
يف هذه املرحلة من الصراع مع العدو الصلييب أن تركَّز اجلهود على قتاله ليكون               ، وأما قتال املرتدين فالَّذي نرى      البالد

لعراق وفلسطني وجزيرة العرب وغريها من البالد فيكون اجلهاد         املسلم صفا واحدا مع إخوانه ااهدين يف أفغانستان وا        
  . ، مث تطهري البالد من املرتدين وإقامة الشريعة ضد العدو املشترك أوالً

،  نعتذر إليك عن عدم استطاعتنا ضم الراغبني يف االلتحاق بسرايا ااهدين عن طريـق الربيـد               : األخ أبو الدحداح    
والبحث عن الطريق إىل ااهدين سواًء هنا أو يف العراق ، وإن مل يتيسر لك ذلك فاستعن باهللا                  اجتهد يف إعداد نفسك     

وأكثر من دعاء اهللا عز وجـل وسـؤاله        ، وقدم قربانك من العلوج يف كل مكان        ، م خطتك   وأحِك، وامحل سالحك   
  . التيسري
" البـالتوك  " إلخـوة يف املنتـديات أو عـرب     تستطيع أن تطلب ما تريد من إصدارات من ا        :] مل يسم نفسه     [األخ  

  .وستجدها بإذن اهللا 
سبق وأن عملت الة لقاًء مطوالً مع الشيخ عبد اهللا الرشود يف عددها الثالث فبإمكانـك                : األخ أبو باسل التميمي     

  .الرجوع إليه ، بارك اهللا فيك 
وطلباتـك  أهاليهم ، وحنن مهتمون مبالحظاتـك      بارك اهللا فيك على حرصك على ااهدين و       :  األخ جهيمان العتييب  

ونرجو أن يقدر إخواننا مراعاتنا لبعض الظروف األمنية والسياسية وحتركنا بقدر ما يتوفر لنـا مـن                  ،   جزاك اهللا خرياً  
  . عرب الربيد فإننا نعتذر عن عدم استطاعتنا ذلك حالياً لسرايا ااهدين، وبالنسبة لالنضمام  إمكانيات

جزاك اهللا خرياً على تنبيهك ، ولعلك قرأت يف العدد املاضي يف زاوية رسـائل وردود                : بد اهللا ناصر اإلسالم     األخ ع 
، " اجلهاد أون الين    " توضيحنا بأن األخ عبد الرمحن الراشد الذي يكتب يف جملة صوت اجلهاد ليس هو صاحب موقع                 

  .وأن املسألة ال تعدو أن تكون تطابق أمساء 



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٨  ٥٨ 

أسئلتك واستفساراتك أحيلت إىل اللجنة الشرعية وستجد اإلجابة عليها بإذن اهللا           : اء هللا من أرض الشام      األخ الكربي 
أما أسئلتك العسكرية فستجد اإلجابة عليها بإذن اهللا يف معـسكر البتـار ،              " فاسألوا أهل الذكر    " مستقبالً يف زاوية    

م استطاعتنا ذلك يف الوقت احلايل ، وجـزاك اهللا          لعداإلخوة  وبالنسبة للتواصل عرب الربيد فنحن نعتذر منك ومن مجيع          
  .خرياً على ما اقترحت 

غـصة يف   " أخرجوا املشركني من جزيرة العـرب       " سيبقى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        : األخ جليبيب الزهراين    
           م لن يستطيعوا ذلك بإذن     حلوق طواغيت اجلزيرة وعلمائهم ، ومهما حاولوا التلبيـس والتحريف وتسفيه القضية فإ

، وأما خبصوص نسخ الكتاب ونـشره علـى          ] انتقاض االعتراض [ وبالنسبة هلذا املقطع فهو منقول يف كتاب        اهللا ،   
   .الشبكة فحبذا لو اجتهدت يف ذلك واحتسبت األجر تقبل اهللا منا ومنك

بني احلني واآلخر ال تنطلي إىل علـى مـن          مسرحيات التراجعات اليت يتحفنا ا اإلعالم السلويل        " : صاكني  " األخ  
 فاحلمد هللا الذي رد كيدهم يف حنـورهم ،           وِفيكُم سماعونَ لَهم   طمس اهللا بصريته أو السماعني هلم كما قال اهللا          

مـا  ِإن وما ذكرته من اكتشاف الناس ملا يف تلك املسرحيات من أكاذيب وتندرهم ا يدل على فشلهم وهللا احلمد ،                    
  .  صنعوا كَيد ساِحٍر ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى

املعلومات اليت قدمتها قيمة جعلها اهللا يف موازين حسناتك ، استمر يف مراسلتنا بكل ما جيد                : األخ أبو رواحة التميمي     
   .أو حتليالتعندك من معلومات 

نـسأل  ، و   عظيم نسأل اهللا مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه          ما أوصيت به من الثبات مطلب     : األخ أبو الفداء    
  .أن يرزقنا وإياك الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين اهللا 

احلمد هللا الذي وفقك للحصول على الة فساهم يف نشرها وتوزيعها بني معارفك وكل من               : األخ شاب من فلسطني     
  . مثل أجر فاعله حولك وتذكر أن من دل على خري كان له

 تستطيع طلب أعداد جملة صوت اجلهاد ومعسكر البتار من اإلخوة يف املنتديات ، وستجد اإلجابـة                 :األخ السوداين   
  .بإذن اهللا يف األعداد القادمة " فاسألوا أهل الذكر " على سؤالك عن حكم تزويج أفراد الشرطة السعودية يف زاوية 

  

بالدعاء للمجاهدين يف كل مكـان بالثبـات         - شهر االنتصارات    - لشهر الكرمي يف هذا ا   إخواننا   نوصيوختاماً  
  .واإلحلاح على اهللا يف ذلك ، والنصر والتمكني 
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א  א

 ساهم في طباعتها ونشرها

ـ        يعرض الكتاب يت إجابات وإيضاحات حول بعض التساؤالت والـشبهات ال
وأمهها مفهوم جزيرة العرب وما يدخل فيهـا         ، تتعلق باجلهاد يف جزيرة العرب    

 وسـقوط اجلهـاد مـع        ،  وأن ال جهاد إال يف دولـة        ، وأننا يف العهد املكي   
 وإطـالق اسـم      ،  والتجارب اجلهادية السابقة كمصر واجلزائر      ، االستضعاف

سد عظيمة واإلخـالل     وأن اجلهاد اآلن فتنة وجير مفا       ، اخلوارج على ااهدين  
ووجوب ،   وأن املستهدفني يف هذا اجلهاد هم معاهدون          ، باألمن وتفريق الكلمة  

وأن ،  والضبابية حول مشروع ااهدين الـسياسي       ،  التكافؤ يف العدد والعدة     
 وأن جنـد   ،من قام ذا اجلهاد هم جمهولون متخفون خلـف أمسـاء ومهيـة           

 ووجوب إعداد اتمع     ، رم استهدافهم الطاغوت هم عبيد مأمورون وبالتايل حي     
والتراجعـات واملتـراجعني    ،  تربوياً ومن مث الدخول يف الصراعات واحلروب        

وأخـرياً  ،  وتأثري اجلهاد على املكاسب الدعوية      ،  وأثرهم على املسرية اجلهادية     
 .شبهة تعلق الكثريين بالنتائج وتعليق العمل وتركه عليها 

 مقدمة كتابه هذا كذب وزيـف مـا أعلنـه احملتلـون        بني الشيخ رمحه اهللا يف
ـ      والذي يكـشف حجـم     ] السعودية  [ األمريكان من انسحام مما يسمى ب

مث شرع رمحـه اهللا يف      ، اخلداع الذي يتعامل به األمريكيون مع شعوب املنطقة         
بيان أهم األهداف اليت من أجلها تواجدت أمريكا يف املنطقة واليت مت التخطيط             

ذ القدم مبيناً ما متثله منطقة اخلليج العريب ألمريكا ، مث أبرز املؤلف أهـم               هلا من 
الركائز العقدية والسياسية للتواجد األمريكي العسكري يف املنطقة وهو حتقيق          

كما عرض املؤلف تعداداً للقواعـد األمريكيـة        ، ] إسرائيل الكربى   [ حلم  
يب عملها وطريقة تعاملها السريع     املوجودة يف العامل واملوجودة يف املنطقة وأسال      

ويف املقابل وضح ردة الفعل العامليـة واالسـتعدادات    ، مع مستجدات املنطقة    
  .العسكرية لوقف الغزو األمريكي ملصاحل العامل 

مث بني املؤلف رمحه اهللا يف خامتة الكتاب أن اخليار العسكري هو الوحيـد لنـا                
صادرة ثروات املنطقة والسيطرة على     ملواجهة هذه احلمالت العسكرية اهلادفة مل     

 .الشعوب فيها 
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  الذیل على شرح النواقض
  

  فرحان بن مشهور الرويلي
  

  
  وأصحاب الرس.. الصامدون 

  أخو من طاع اهللا 
  

  
  

  أیھا األبوان
ال استئذان في فروض 

  األعیان
  

  يوسف العييري
  

  
  

   ھل من رجوع یا أخانا
  

  ناصر الدين النجدي
  

  
  

  ٢ / ١الذمة  من تعقد لھم
  الرشيدبن ناصر عبد اهللا 

 ، اتـضاح   فإن من فوائد االبتالءات وتـأخر النـصر       
، من الكافرين  ، من املنافقني الكاذبني    ني الصادقني املؤمن

أَحِسب النـاس أَن      امل :  ، قال تعاىل   واملشركني
ولَقَـد فَتنـا      يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ      

        علَـيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهمِمن قَب الَِّذين نلَم
الْكَاِذِبني   وقال تعاىل   :      ِمِننيؤالْم ذَرِلي ا كَانَ اللّهم 

لو و  علَى مآ أَنتم علَيِه حتى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيبِ        
 هم من كافِرهم االبتالءات ملا اتضح الناس مؤمن   مل حتصل 
د أنه من عبـا   من شاء   زعم  ول،   هم من كاذِبهم  ، صادقُ 

ولَِئن جاء نصر مـن ربـك        :  اهللا املؤمنني قال تعاىل   
لَيقُولُن ِإنا كُنا معكُم أَولَيس اللَّه ِبأَعلَم ِبما ِفي صـدوِر           

الَِمنيالْع          نلَمعلَـيـوا ونآم الَّـِذين اللَّـه نلَمعلَيو
اِفِقنينالْم .   

 



 

 ٣––هـ١٤٢٦  ٣ 

  

وتنزيـل  كان من آخر أوامر الشهيد سعود العتيبي رحمه اهللا للجنة اإلعالمية إعـادة المجلـة                
، وقد أرسل إلى اللجنة هـذه االفتتاحيـة         العدد التاسع والعشرين بعد فترة االنقطاع الماضية      

حمـه  لتكون آخر افتتاحية تنشر للشهيد، نسأل اهللا أن يتقبله في الشهداء، وأن يغفـر لـه وير                
  .ويجبر مصابنا فيه

  

  قضینا على اإلرھابقضینا على اإلرھاب
  

  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، أما بعد
فبعد مقتل إخواننا يف حي التعاون يف الرياض ويف الثويرات ويف غريها نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء وأن يلحقنا م          

تعالت أصوات الشماتة من الطواغيت وجنودهم وأوليائهم ، وصرحوا فرحني بأنهم قـضوا             غري خزايا وال مفتونني ،      
على اإلرهاب واإلرهابيني ، وحنن حنمد اهللا أن جعل أكثر ما يكيدنا أعداء اهللا به هو أعظم ما نتمناه ونشتاق إليه ، أال                 

  .وهو الشهادة يف سبيل اهللا
حالم يقظة ، وظنونٌ كاذبة ، فإنَّ جند اهللا منصورون وإن طال االبتالء ، وإنَّ وأما زعمهم أنهم قضوا على اجلهاد فهو أ

الطائفة املقاتلة يف سبيل اهللا ثابتة على احلق ظاهرة على من خالفها وإن سالت الدماء ، وميزاننا يف احلرب خيتلف عـن     
ين ، ألم انتصروا على األنفس األمارة بالـسوء       ميزام فإننا نعد اإلخوان الذين قُتلوا يف الرياض ويف الثويرات منتصر          

وعلى شياطني اإلنس واجلن ، وعلى دعوات أعدائهم للتبديل والتنازل عن دينهم ، انتصروا على هذا كله وثبتوا حـىت      
هـا  لقوا اهللا عز وجل ، وهذه هي املعركة الكربى يف احلياة ، املعركة اليت يكون الفوز فيها دخول اجلنة ، واهلزميـة في               

  .دخول النار ، نسأل اهللا أن يتقبل إخواننا وأن جيعلهم ممن فاز جبنات النعيم
وحينما يتحدث الطاغوت وعمالؤه عن استئصال ااهدين فإنَّ الذي حيضر يف أذهاننا هو اية أصـحاب األخـدود            

ظن بأنفسنا أننا نستحق هذه الدرجـة       الذين ثبتوا حىت لقوا اهللا عز وجل ، وهذا حبد ذاته شرف عظيم ، وإن كنا ال ن                 
ولو أنا قُتلنا وبقي منا واحد فليعلم الطواغيت وأذنام أنه سيكون غيظًا هلم وشجى يف حلوقهم العالية واملرتلة الرفيعة ،     

  .بإذن اهللا، فال يستعجلوا بالفرح وال يهنئوا أنفسهم مبقتل ااهدين مهما أصابوا منهم وقتلوا
ا ما أصابنا يف جزيرة العرب وغريها فليدِرك الطاغوت أنَّ حربنا يف العامل كله واحـدةٌ ، تبـدأ بأسـياده                     ولئن أصابن 

األمريكان يف كل مكان ، وال تنتهي قبل أن تزيل عروش الطواغيت مجيعا ، فنهايتهم بإذن اهللا قريبةٌ إن بأيـدينا وإن                      
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لم من أكثرهم متنيهم أن يرزقهم اهللا قتال الطواغيت احلاكمني لبالد     بأيدي إخواننا ااهدين يف جبهات اجلهاد الذين نع       
  .املسلمني ، وقتال طواغيت اجلزيرة خاصة

ما أشبه الليلة بالبارحة ، لقد ظن املنافقون أن لن يرجع الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا : وإىل إخواننا املسلمني نقول 
لوم من مسلمة الفتح يوم حنني أنَّ هزمية أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               ، وظن الذين مل يدخل اإلميان يف ق       

لن تنتهي دون البحر ، وأنَّ ذلك اليوم هو يوم استئصال اإلسالم ، كما ظن املرتدون يف خالفة أيب بكٍر الـصديق أنَّ                       
ا على أعقام ناكصني ، مثَّ رد اهللا مجيع املرتدين موت النيب صلى اهللا عليه وسلم اية اإلسالم والتوحيد واجلهاد فارتدو      

  .بغيظهم ، وأراهم نصر دينه بعد أن شك الشاكُّون ، وارتفاع راية التوحيد بعد أن ظن الظانون
ـ                    هم وحنن نربأ بإخواننا أن يعتقدوا هذا املعتقد وأن يظنوا هذا الظن ، ولكننا ندعو املسلمني املوحدين إىل القيام بواجب

واملسارعة بالنفري إىل اجلهاد وقتال أعداء اهللا ، ومن مل يستطع اللحاق بااهدين يف اجلزيرة فما يقعده عن الـنفري إىل                     
العراق وغريها من جبهات اجلهاد؟ ومن عجز عن النفري إىل جبهات اجلهاد فما يقعده عن قنص األمريكان وقتل أعداء                  

  يرة العرب وغريها من البالد؟اهللا من الصليبيني واملرتدين يف جز
واحذروا أيها املوحدون أن تكونوا كاملنافقني الذين ذكر اهللا عنهم التربص باملؤمنني وانتظار النصر دون قتـال فقـال          

انَ ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُواْ أَلَـم  الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَِإن كَانَ لَكُم فَتح من اللِّه قَالُواْ أَلَم نكُن معكُم وِإن كَ  : سبحانه
  .نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم من الْمؤِمِنني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالً
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 كانت مملوءة باألحداث اجلـسام      ةيانقطعت الة عدة أشهر ماض    • 
أخبـار  (وليس يف إمكاننا تغطية مجيع هـذه األحـداث يف زاويـة        

، لذا سنقتصر على تغطية مدامهة الرس يف هذا العـدد،           )ومشاهدات
على أن نتناول يف أعداد قادمٍة بإذن اهللا أهم املستجدات واألخبار اليت       

  .ال تزال مؤثِّرةً على الساحة
، وذلك بعد   ٢٤/٢/١٤٢٦طاغوت أحد منازل ااهدين يف جزيرة العرب مبدينة الرس صبيحة األحد            داهم جنود ال  • 

  . ساعة وكان برفقته بعض إخوانه من ااهدين٢٤وصول القائد الشهيد سعود العتييب رمحه اهللا إليه بأقل من 
 •          تفصيلي ةٌ عن املدامهة من مصادر موثوقـة، بـسبب         مل تتوفَّر لدى اللجنة اإلعالمية ساعة كتابة هذا اخلرب معلومات

استشهاد مجيع من كان يف املرتل أو أسرهم، ولكن املتوقَّع أن ااهدين أطلقوا النار على قوات الطوارئ حتى ظهر هلم                
ته حتت أنهم قد طهروا املنطقة احمليطة من رجسهم، ليخرج الشيخ سعود العتييب رمحه اهللا واموعة األوىل معه يف سيار                

  .تغطية ناريٍة مناسبة، ويظهر أنهم قتلوا بنريان القناصة املتمركزين يف األسطح ااورة
إثر ذلك قررت اموعة املتبقية يف املرتل أن تثبت ألعداء اهللا وتقاتل حتى تنال الشهادة أو يكتب اهللا هلـا النـصر،        • 

 مكّنهم اهللا ا من الصمود ثالثة أياٍم يف وجٍه أعنف مدامهـٍة يف جزيـرة         واستخدموا عددا من التكتيكات القتالية اليت     
  .العرب منذ بدء املواجهات بني أنصار التوحيد وأنصار التنديد فيها

استطاع ااهدون تعطيل الكشافات اليت يستخدمها جند الطاغوت لكشف ااهدين وللتشويش عليهم، وذلـك              • 
     ا حسبا واحدا على             بقنصها واحدر خططهم رأسما ذكرت الصحف السعودية العميلة مما أربك جنود الطاغوت وغي

  .عقب
 مل يتمركز ااهدون يف مكاٍن واحٍد يف مدة املعركة، بل تنقّلوا بني املنازل رغم احلصار الشديد واملراقبة املـستمرة                    •

تطاعتهم والصمود أطول مدٍة ممكنة، ومن اجلـدير  والقناصة املنتشرين، وعملوا على توسيع ميدان املعركة يف حدود اس     
بالذِّكر أنَّ معظم صور التدمري واملنازل احملترقة الَّيت عِرضت يف وسائل اإلعالم هي ملنازل جماورة وليست ملرتل ااهدين         

  .املداهم يف األصل
ألوف مقابل ثالثة عشر رجٍل وطفل  مل تستطع قوات البشمركة اقتحام املرتل بعد حماوالت عديدٍة، مما اضطرهم وهم •

  .إىل طلب اإلسناد من إخوام يف الردة، حيث جاءت القوات املساندة من العاصمة الرياض
 اضطر جنود الطاغوت بعد عجزهم عن القضاء على ااهدين إىل استخدام أنواع عديدة مـن األسـلحة ذكـرت      •

أطلقها واحد من جنود الطاغوت، كما شوهد يف املضبوطات    الصحف السلولية منها مخسة وعشرين قذيفة آر يب جي          
 ملم، إضافة إىل عدد غري حمصور مما دون ذلك ٥٠٠اليت أظهروا أنها للمجاهدين مئات الظروف الفارغة لطلقات مدفع 
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 من األعرية اليت استخدمها جيش الردة، كما يظهر من حتطم واجهات املنازل استخدام أسـلحٍة أُخـرى مل يـسبق                   
  . استخدامها من قبل جند الطاغوت

 أسفرت املدامهة عن استشهاد من أُعلن عن امسه من ااهدين، وسنذكر الشهداء بكناهم املعروفـة بـني اإلخـوة                    •
  :ااهدين وهم

ت ى  لم تتمّكن الدولة م ن إع الن اس مھ ح   (، وعید )نایف بن عبد العزیز العوشن(، ویاسر  )سعود بن حمود العتیبي   (عبد اللطیف   
ماج د  (، وعل ي المك ي   )فوَّاز بن مف ضِّي العن زي  (، وھزَّاع )آدم(، وابنھ صالح ) المّجاطي بن التھامي كریم(، وأبو صالح    )اآلن

ن واف ب ن ن ایف    (، وش امل  )متع ب المق اطي االعتیب ي   (، وث امر  ) العقّی ل ب ن محم د  س عد  (، ونّواف )بن محمد بن سعید القحطاني  
، ) ال صمعاني  ب ن محم د  ولی د (، وأب و داود إس ماعیل   ) الجرب وع  ب ن عب د اهللا  عب د ال رحمن  ( أحم د  ، وأبو عبد اهللا)الحافي العتیبي 

فی  صل ب  ن محم  د البی  ضاني  (، وف  الح )الجعی  ثن  ب  ن عب  د اهللاھ  اني(، وعم  ر ) الخ  ضیري ب  ن س  لیمان عب  د ال  سالم(وأب  و حم  د 
  ).الحربي

، )سعد بن سالمة العرتي(، وبسر ) العزيز اجلمعةبن عبدصاحل (الشيخ محد احلميدي، وأبو مزون :  كما أُسر كلٌّ من  •
  ).الشمسانعبد الرمحن صاحل بن (، وعثمان )البهيجي(، وزبن بن جديد )عادل بن سعد املطريي(وصاحل بن الشيبة 

 اعترفت الصحف السلولية العميلة، ومصادر صحية يف مستشفى الرس بأعداد كبريٍة من املصابني من جنود الطاغوت     •
تصرحيات يف الغالب حول املائتني، يف حني أصر بيان الداخلية منذ اليوم األول يف املواجهات على عدم جتاوز                  ودارت ال 

حاجز اخلمسة عشر، وقد استمرت األعداد يف الصحف يف االزدياد خالل أيام املعركة الثالثة، أما عدد الداخلية فلـم               
احلصيلة، ولعلَّ يف هذا ما يكشف حرص جنود الطاغوت على عدم إظهـار             يتغير حتى البيان النهائي الذي أعلنوا فيه        

  .اإلصابات جلنودهم، ومحاقتهم يف عدم املباالة مبصداقيتهم اليت كانت وما زالت يف احلضيض
•                   منها معلومـات كالت الدولة مئات األكاذيب للمجاهدين بدًء من املعلومات اليت تعلنها مع اسم كل شهيٍد وكثري 

ئة بسبب أخطاء يف حتليل املعلومات اليت تصل إليهم واالستنتاج منها، وبعضها أكاذيب مقصودة تستغل الدولة فيها خاط
انقطاع إعالم ااهدين يف تلك الفترة، كما حرصت على اقتفاء أثر املشركني يف كل زمن حني رمت ااهـدين يف                    

دمين خمدرات وأنهم أطفئوا النريان بأجساد إخوام، وحنن نعزي كلَّ    دينهم وأمانتهم وادعت كذبا وزورا أنهم كانوا م       
من صدق هذه الدعاية الفاجرة يف عقله ودينه، والعاقل فضالً عن املؤمن املوحد ال تزيده هذه األكاذيـب إالَّ بـصريةً             

  .بالطواغيت وكذم وفجورهم
•اهدين شخصمغلوطٌ، وقد كان الشهيد هاين اجلعيثن  تردد يف بعض وسائل اإلعالم أنَّ مع ا ا مبتور القدم، وهو خرب

رمحه اهللا أُصيب يف مواجهة الفيحاء بطلقٍة يف رأسه دخل بسببها يف غيبوبة ملدة ثالثة أياٍم، عـوجل فيهـا يف عيـادٍة                       
ألمين من جسده، مثَّ استعاد النطق   للمجاهدين، مثَّ استعاد صحته تدرجييا وكان يف البداية مصابا بشلٍل نصفي يف الشق ا             

بصورة تامة واستعاد حتت العالج الطبيعي قدرته شيئًا فشيئًا، حتى متكّن من املشي مع عرٍج يسري دون االعتماد علـى        
 عصا أو عكَّاز، أما الكرسي املتحرك فقد استغىن عنه منذ مدة طويلة، ومل يكن يف املرتل املداهم كرسي متحرك لـه،                    
نسأل اهللا أن جيعل ما أصاب الشهيد يف ميزان حسناته، وأن يتقبله يف الشهداء، وقد كان الشهيد هاين من أبطال املعارك 
وفرسان الرتال، وممن أرعب الطاغوت وشارك يف عدٍد من املدامهات والعمليات املباركة، كما كان من قُـوام الليـل                 
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عبادة، وعِرف حببه لقراءة احلديث فكان ال جيلس إالَّ برفقته صحيح البخـاري أو              وصوام النهار، كلُّ وقته طاعةٌ هللا و      
صحيح مسلم وال ميلُّ من قراءما ليل ار، وكان دأبه اجلمع بني التالوة لكتاب اهللا واالطالع على تفسريه، وقـراءة                    

يه على اهللا واملقام أضيق من احلديث عن حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم والتفقُّه يف معانيه، حنسبه كذلك وال نزكِّ
  .مناقب هذا الشهيد وإخوانه تقبلهم اهللا يف الشهداء

 اختلفت روايات وسائل اإلعالم السلولية عن مقتل الشهيد آدم بن كرمي اَّاطي، علما بأنَّ لكرٍمي اَّـاطي ولـدان           •
اما، واآلخر إلياس وهو مأسور مع والدتـه ويعتقـد أنَّ           أحدمها آدم وهو معه حتى استشهد وعمره قرابة اثين عشر ع          

 ، حيث كانت حتتفظ ما أسـريين        احلكومة السعودية سلّمتهما إىل املغرب بعد مقتل الشهيد كرمي اَّاطي رمحه اهللا           
  .كورقة للضغط على الشهيد حىت يسلِّم نفسه

أشباه الرجال والقاعدين عن اجلهاد، فقد كان نابغـا يف العلـم             الطفل الشهيد آدم اَّاطي آيةٌ من آيات اهللا توبخ           •
العسكري ويف حفظ كتاب اهللا وكان رابط اجلأش يف املواجهات اليت خاضها حتى لقي اهللا شهيدا ثابتا يف وجه أكفر                    

ين عليه سبيالً، فـال     طواغيت األرض بعد أن قُتل والده وفقد املعني والنصري، لكنه كان عزيزا ال يريد أن يرى للكافر                
  .نامت أعني اجلبناء

  

  
نرجو من اإلخوة املتعاطفني واملتعاونني مع ااهدين يف النشاط اإلعالمي على شبكة اإلنترنـت مواصـلة                

لكن مع احلذر فيما وقع يف بعض اإلصدارات الـصوتية الـيت            ،  أن يكتب أجورهم  طريقهم ونسأل اهللا    
ثُ إنَّ هذا االسم خمتص بالنشاطات اليت تصدر عن اللجنـة اإلعالميـة             ، حي أُصدرت باسم صوت اجلهاد   

للمجاهدين يف جزيرة العرب، وحبذا لو اقتدى اإلخوة مبوقع القاعدون، الذي أنشأ امسا جهاديا أصبح بارزا             
 على مستوى شبكة اإلنترنت وعلى مستوى توزيع اإلصدارات يف املساجد والبيوت وغريها، فـإذا أرادت              
جمموعة من حميب اجلهاد إخراج إصدارات تتحدث عن بعض قادة اجلهاد يف اجلزيـرة أو غريهـا فـيمكن                 

  .استحداث اسم جديٍد يكون معبرا عن اهلدف اجلهادي دون اللجوء الستخدام اسم صوت اجلهاد
  واهللا املوفِّق
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  )١( الذيل على شرح النواقض
  أقسام نواقض اإلسالم من حیث اإلجماع والخالفأقسام نواقض اإلسالم من حیث اإلجماع والخالف

  
  

  فرحان بن مشهور الرويلي: كتبه الشيخ 
  

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعـني،     
  : دأما بع

                 كثري منها عزمت على كتابته ونسيت وتنبيهات ين أثناء كتابة املقاالت السابقة يف نواقض اإلسالم فوائدفقد فات
أقـسام  (ذلك يف موضعه، ومنها ما استجد لدي أثناء كتابة املقاالت فأخرته إىل ما بعد الفراغ منها، ومنـها                   

 ما خيتلف به احلكم، أو يحتاج إليـه يف تـصور النـواقض              ، وقد ذكرت من أقسام النواقض     )نواقض اإلسالم 
وفهمها، وأعرضت عما عدا ذلك من األقسام؛ فمن االعتبارات اليت تقسم ا نواقض اإلسالم اإلمجاع واخلالف 

والفعل على الناقض، ومنها التقسيم باعتبار املتعلق فهي قولية أو عملية أو اعتقادية، ومنها التقسيم باعتبار الترك              
ولكل من هذه األقسام فروع خمتلفة، وسنذكر ما يتعلق ذه التقسيمات يف مقاالت آتية إن شاء اهللا، وسنذكر                  

  :ما يتعلق بتقسيم نواقض اإلسالم من حيث اإلمجاع واخلالف يف هذا املقال
  :امع عليه، واملختلف فيه؛ وامع عليه قسمان: فمن النواقض  

صل دين اإلسالم ال يصح اإلسالم إال به وذلك أصل وجود اهللا وربوبيته وإفراده بالعبادة               ما هو أ  : األول منهما 
واستحقاقه الكمال يف اإلمجال، فلو جهل أحد وجود اهللا أو جحد أنه اخلالق أو أقر بذلك وادعى أنـه أحـد                     

يه باالتفاق، وقد تقدم طرف من البشر، أو جحد استحقاقه جل وعال الكمال، كان كافرا ال أثر لبلوغ احلجة إل    
  .مباحث هذه املسألة

املعلوم من الدين بالضرورة    ما هو من األصول اليت يصح إسالم اجلاهل واملتأول بدوا، فمنها            : والثاين منهما 
فيحكم لكل أحٍد بعلمه كفرض الصالة وحترمي الزنا ويكفر من أنكرها، ويلحق به من كانت معلومـة عنـده                   

عرفتنا حباله، ويستتثىن منها من أمكن جهله باملعلوم من الدين ضرورةً كاجلارية اليت زنت وجتهـل                بالضرورة مل 
حرمة الزنا وقد درأ عنها الفاروق احلد ألنها حديثة عهد بإسالم، وقد ذكر بعض أهل العلم ثالث صور يعذر                    

لصورتان من هذا القسم ال يصح ترتيلهما       حديث العهد بإسالم، ومن نشأ ببادية  بعيدة، وهاتان ا         : فيها اجلاهل 
املعلوم من  : على أصل دين اإلسالم وال يقول بذلك أحد، والصورة الثالثة هي املسألة اخلفية، وهو القسم التايل               

؛ واالجتهاد فيه غري سائٍغ ألنه يكون خمالفًا لإلمجاع أما االجتهاد السائغ فيأيت عنـد               ستدالل والنظر الدين باال 
كفر مـن   : ملختلف فيه، ولكن كونه اختالفًا غري معترب ال جيعله معلوما من الدين بالضرورة، ومثال ذلك              ذكر ا 
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ظاهر الكفار على املسلمني، وكفر من حكم بغري ما أنزل اهللا وحكَّم قانونا وضعيا، فهاتان املسألتان مع صحة                  
تدالٍل، وقد جيهله كثري من طلبة العلم فضالً عن العامة، إىل     اإلمجاع عليهما إالَّ أنَّ الوصول إليه ال بد فيه من اس          

ما يشكل على من مل حيقِّق املسألة من اآلثار املختلفة عن السلف، واألقوال املتعارضة عن أهل العلم، فال يكفر                   
  .من خالف فيهما أو جهل اإلمجاع

و شيٍء من نواقض اإلسالم، وكاالمتناع عن       كترك الصالِة والسحر وترك الزكاة أ     ؛  أما النواقض املختلف فيها   
  :الشعائر والقتال على ذلك، فللمخالف فيها حاالن

 خالفه مستندا إىل أصول أهل السنة واجلماعة، فهذا معذور يف خالفه مـصيب أحـد                أن يكون  :احلال األوىل 
كفر الساحر على مـن  األجرين، كمن يخالف يف كفر الساحر جريا على األصل، وحيمل النصوص الدالة على   

استعمل الشرك يف سحره، ويرى أن لو سحر أحد غري مستعمٍل للشرك مل يكن كافرا، وقـد جيعـل سـحر                     
  .الشياطني املذكور يف اآلية مشتمالً على الكفر فلذلك كفروا ومن تعلَّمه وعمل به

 يف مسألة اجتهادية، كمـن       أن يكون خالفه مستندا إىل أصٍل من أصول أهل البدع، ولو خالف            :احلال الثانية 
يخالف يف كفر تارك الصالة ويبين ذلك على أنَّ اإلميان هو املعرفة أو التصديق أو عمل القلب دون اجلـوارح                    

  .وحنو ذلك، فهذا مبتدع ال ملخالفته يف تارك الصالة، بل ألنَّ خالفه فرع على بدعٍة من البدع
بذلك، كمن يخالف يف تارك الصالة ال خمالفةً يف فهم النص بـل             وإن كان خالفه مستندا إىل كفٍر كان كافرا         

 إالَّ أن يكون ردا للحديث مع علمه بثبوته، أو تقدميا لرأي أحد على احلديث مع علمه بأنه خالف مراد الشارع         
  .له تأويلٌ سائغٌ

  

  

  
  

وب أن تفيق وب أن تفيق أمل يأن هلذه القلأمل يأن هلذه القل! ! ؟؟  أمل يأن هلذه النفوس أن ترعوي وتستيقظ من سباا      أمل يأن هلذه النفوس أن ترعوي وتستيقظ من سباا      " " 
 من غي واهللا لو مل يكن اجلهاد اآلن فرض عـني القتـضت           واهللا لو مل يكن اجلهاد اآلن فرض عـني القتـضت           ! ! ؟؟  ها اليت هي فيه سادرة    ها اليت هي فيه سادرة    من غي

                                                             " . " .ألن املروءات وأصحاا ال تقبل العيش بذلألن املروءات وأصحاا ال تقبل العيش بذل، ،   املروءة محل احلسام والرتول إىل ميادين القتالاملروءة محل احلسام والرتول إىل ميادين القتال
  عبد اهللا عزامعبد اهللا عزامالشيخ الشيخ                                                                                                                                                                             

  ]]النهاية واخلالصة النهاية واخلالصة [ [                                                                                                                                                                                                                                           
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  وأصحاب الرسوأصحاب الرس.. .. الصامدون الصامدون 
  

 أخو من طاع اهللا
  
  !ماذا استفادوا؟ -
 ..كما فاز املؤمنون الَّذين قتلهم أصحاب األخدود -بإذن اهللا–فازوا  -
 !!وليس أصحاب الرس.. ولكن هؤالء أصحاب األخدود -
 !! الرس هو األخدود-
 كيف ذلك؟ -
غْرقْناهم وقَوم نوٍح لَّما كَذَّبوا الرسلَ أَ      : ذكر اهللا أصحاب الرس يف موضعني من كتابه، فقال يف سورة الفرقان            -

،  وعادا وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونا بين ذَِلك كَـِثريا           وجعلْناهم ِللناِس آيةً وأَعتدنا ِللظَّاِلِمني عذَابا أَِليما        
  . كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوٍح وأَصحاب الرس وثَمود : وقال يف سورة ق 

  : والرس هو البئر، وكل ما يحفَر، كما قال الشاعر
  تنابلةٌ حيفرون الرساسا

  .والرساس مجع رس، واملراد ا هنا املعادن
  : ويف أصحاب الرس أقوال كثريةٌ أقواها قوالن

دود، أخذه مـن    ما قواه ابن جرير، وذكره بعضهم اختيارا له، وهو أنَّ أصحاب الرس هم قتلة أصحاب األخ               : األول
ذكرهم اهللا فـي كتابه إال     ، وال أعلـم قوما كانت هلم قصة بسبب حفرة       : معىن األخدود وأنه حفرةٌ، قال ابن جرير      

، انتهى، وميكن االستئناس هلذا القول بأنَّ اهللا أشار إىل قصة أصحاب الرس يف كتابه يف موضعني دون أصحاب األخدود
الستغناء عن ذكرها لشهرا، وال تعلم قصة أقرب إىل هذا املعىن من قـصة أصـحاب                تفصيل قصتهم، فالظاهر أنَّ ا    

  .األخدود
  .. بئر قدميةٌ معروفةٌ عند العربهذه الرس هيلكننا ال نقصد أنَّ الرس هذه هي رس أصحاب األخدود، بل 

   فما مناسبة الكالم إذًا؟-
  !خدود؟ هل تعرف ما هو فوز املؤمنني الَّذين قتلهم أصحاب األ-
  . ال-
-                 ِريِقالْح ذَابع ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو ِمِننيؤوا الْمنفَت ِإنَّ الَِّذين       ِملُـواعـوا ونآم ِإنَّ الَِّذين 

، إنَّ الفوز الكبري هو الثبات على التوحيد، والشهادة          ك الْفَوز الْكَِبري    الصاِلحاِت لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ذَلِ       
  ..يف سبيل اهللا
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أال بعدا ملدين كما بِعـدت    ،يالًولن جتد لسنة اهللا تبد : إنَّ التأريخ يعيد نفسه، وأصدق من ذلك قول اهللا تعاىل  
  ..اُألخدود، وبعدا ألصحاب الرس كما بِعد أصحاب مثود
      وِجراء ذَاِت الْبمالسو     وِدعوِم الْموالْيو     وٍدهشماِهٍد وشو    وِددالْأُخ ابحقُِتلَ أَص  قُوِداِر ذَاِت الْوالن  

     ودا قُعهلَيع مِإذْ ه        ودهش ِمِننيؤلُونَ ِبالْمفْعا يلَى مع مهو   واقَما نمِميِد          وِزيِز الْحوا ِباللَِّه الْعِمنؤِإلَّا أَن ي مهِمن  
 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهِض والْأَراِت واومالس لْكم الَِّذي لَه..  

لقد نقمت احلكومة على ااهدين يف الرس ما نقم أصحاب األخدود على املؤمنني، وحاصرم بالنريان وأوقدت هلـم      
نار احلرب كما أوقد أصحاب األخدود النار ذات الوقود، وصمد إخواننا يف الرس كما صمد أصحاب اُألخدود، حتى 
 ِك على احلقه اصربي فإنالذي قال ألم ا املؤمنني بالصيبى قُتل، مذكِّرمل يبلغ احللم قاتل يف سبيل اهللا حت كان فيهم صيب

  !فهالَّ اقتدى أشباه الرجال ذا الصيب األسد؟.. خدود، فهكذا فليكن الصمودحني أُرغموا على دخول اُأل
  !ما الَّذي نقمته الحكومة على المجاهدين القتلى في الرس؟ و-
 . أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد-
 !!لكن الحكومة مسلمة -
  . إسالم مسيلمة-
  ! وما هو اإليمان الَّذي نقموه على المجاهدين؟-
نقموا عليهم أنَّ ااهدين يريدون احلكم مبا أنزل اهللا، ويريد الطواغيت أن يتحاكموا إىل طاغوت األمم املتحدة وقد                -

أمروا أن يكفروا به، ويريد الطواغيت أن حيكموا بالقوانني الفرنسية والربيطانية الوضعية بدل حكم الشرع الَّذي أُمروا                 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك  : من احلكومة فقد أخربنا اهللا عنهأن حيكموا به، وأما زعم اإلميان 

يـِضلَّهم ضـالَالً   وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَن يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَن             
  ..بِعيدا

 يكون الدين كله هللا، ويريد الطواغيت أن يكون بعض الدين هللا وبعضه لغري               ونقموا عليهم أنَّ ااهدين يريدون أن      -
 ِخزي ِفي الْحياِة الدنيا ويوم الِْقيامِة  أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍض فَما جزاء من يفْعلُ ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ اهللا  

 أُولَـِئك الَِّذين اشترواْ الْحياةَ الدنيا ِباَآلِخرِة فَالَ يخفَّف عنهم          يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَاِب وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ          
   نصي مالَ هو ذَابونَالْعر         ا لغري اهللاا هللا ووقتأو وقت ،             اللّـه مـرا حةَ مواْ ِعداِطؤوا لِّيامع هونمرحيا وامع هِحلِّوني 

            الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو اِلِهمموُء أَعس ملَه نيز اللّه مرا حِحلُّواْ مفَي   د ترفون هللا حبق التشريع بع    ، والطواغيت يع
وجعلُواْ ِللِّه ِمما ذَرأَ ِمن الْحرِث واَألنعاِم نِصيبا  أن يأذن امللك، ويعترفون للملك حبق التشريع أذن اهللا عز وجلَّ أم ال   

كَآِئِهمرا كَانَ ِلشا فَمكَآِئنرـذَا ِلشهو ِمِهمعـذَا ِللِّه ِبزفَقَالُواْ ه كَآِئِهمرِصلُ ِإلَى شي وا كَانَ ِللِّه فَهمِصلُ ِإلَى اللِّه وفَالَ ي 
  .ساء ما يحكُمونَ
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اء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا           ء ِإنا بر   : كل كافرٍ  ونقموا عليهم أن ااهدين يقولون ل      -
نيبو       هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُم     ٍكُلَّ(اعبد إهلنا سنةً، ونعبد إهلك      : ، وهم يقولون لكل كافر (

  .سنةً، نعبد إهلكم الصليب سنةً) املال(سنة، أي أنهم يقولون للصليبيني اعبدوا إهلنا 
ون من االستهزاء باهللا والرسول وشعائر اإلسـالم يف وسـائل اإلعـالم، ويريـد      ونقموا عليهم أنَّ ااهدين يغضب  -

 وأن تعتاد أمساع الناس على سب اهللا ورسوله حىت ال يبقى يف أحٍد لدين -ما مل متس عروشهم–الطواغيت حريةَ الكُفِْر 
  .اهللا غريةٌ

 يبدل الدين والناس ينظرون، وأن تكون شـعرية   ويريد ااهدون إقامة شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأالَّ  -
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفق موجب الشرع ال موجب النظام، وأن يقال احلق رضي امللوك أم أبوا، ويريـد                    

 مقيـدا  الطواغيت أن يبدلوا الدين مىت شاءوا وال ينكَر، وأن يكون األمر باملعروف مقيدا بالنظام، والنهي عن املنكـر            
  .بالنظام، والشرع كله مقيدا بأهوائهم وشهوام

 ونقموا عليهم أنَّ ااهدين يقاتلون املشركني كافَّةً ويقعدون هلم كل مرصد، ويريد الطواغيت أن يقـاتلوا أهـل                   -
 الناس بـضده مـن   اإلسالم وحيموا أهل األوثان، وأن تعطَّل الشريعة بالكلية، وأن يسمى اجلهاد إرهابا وعدوانا يدين          

  .السالم واالستسالم والتعايش مع الكافرين
لقد تبين لي األمر، ولكن هل تضيع جرائم الطواغيت وقتلهم الموحـدين دون             ..  حسبك حسبك  -

  !جزاء؟
-   منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو ِمِننيؤوا الْمنفَت ِريِق ِإنَّ الَِّذينالْح ذَابع ملَهو .  
  ! صدقت، ولكن هل تضيع دماء إخواننا الشهداء دون جزاء؟-
-  الْكَِبري زالْفَو ذَِلك ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجت اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِإنَّ الَِّذين    حنسبهم كـذلك 

  .هم وال نزكِّي على اهللا أحداونرجو اهللا هلم واهللا حسيب
  ! وهل للطواغيت من جزاٍء في الدنيا؟-
-   ِديدلَش كبر طْشِإنَّ ب ِعيديو ِدئبي وه هِإن  وددالْو فُورالْغ وهو  ِجيدِش الْمرذُو الْع ِريدا يالٌ لِّمفَع  .  
  هل من مثٍل في التاريخ يخبرنا عما سينزل بطواغيت الجزيرة؟ ذكرتَ أن التاريخ يعيد نفسه، ف-
-       وِدنِديثُ الْجح اكلْ أَته       كِْذيٍبوا ِفي تكَفَر ِل الَِّذينب ودثَمنَ ووعِفر  ٌِحيطاِئِهم مرِمن و اللَّهو   ـولْ هب 

 ِجيدآنٌ مقُرفُوٍظحٍح مِفي لَو  .  
هللا أن يعجل لطواغيت الجزيرة الجزاء في الدنيا واآلخرة، وأن يجعلهم آيةً للناس وعبرةً         نسأل ا  -

للمعتبرين، هل لك في العودة إلى معنى أصحاب الرس فقد ذكرتَ أن أقوى األقوال في المـسألة            
  قوالن، ولم تذكر القول اآلخر؟

  .مقول مقاتل والسدي وكعب األحبار وغريها  القول اآلخر أنَّ أصحاب الرس هم قتلة حبيٍب النجار، وهذ-
  ! ومن حبيب النَّجار؟-
  . ذكر املفسرون أنه اسم الرجل الَّذي ذكرت قصته يف صدر سورة يس-
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ِن فَكَذَّبوهما فَعززنا ِبثَاِلٍث  ِإذْ أَرسلْنا ِإلَيِهم اثْني واضِرب لَهم مثَالً أَصحاب الْقَريِة ِإذْ جاءها الْمرسلُونَ  : قال تعاىل
 قَالُوا ربنـا   قَالُوا ما أَنتم ِإالَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن ِمن شيٍء ِإنْ أَنتم ِإالَّ تكِْذبونَ       فَقَالُوا ِإنا ِإلَيكُم مرسلُونَ     
 قَالُوا ِإنا تطَيرنا ِبكُم لَِئن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا  وما علَينا ِإالَّ الْبالَغُ الْمِبني  يعلَم ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ   

 أَِليم ذَابعْلم بتأَِئن ذُكِّر كُمعم كُمِرفُونَ قَالُوا طَاِئرسم مقَو مأَنت  .  
 اتِبعوا من الَّ      وجاء ِمن أَقْصى الْمِدينِة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَوِم اتِبعوا الْمرسِلني              : ذكر اهللا قصة الرجل املؤمن    مثَّ  

أَتِخذُ ِمن دوِنِه آِلهةً ِإن يِردِن الرحمن        أَ  الَ أَعبد الَِّذي فَطَرِني وِإلَيِه ترجعونَ        وما ِلي  يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ     
  .  ِإني آمنت ِبربكُم فَاسمعوِن ِإني ِإذًا لَِّفي ضالٍَل مِبٍني ِبضر الَّ تغِن عني شفَاعتهم شيئًا والَ ينِقذُوِن 

 التوحيد وليسمه من شاء متهورا، وجاء من أقصى املدينـة  وانظر إىل هذا الرجل املؤمن كيف صدع باحلق وناصر أهل  
يسعى وليسمه من شاء متعجالً، ودعا إىل احلق صراحةً دون مججمٍة ومتييٍع، وليقل القائلون إنه ال يحسن احلكمـة يف         

رح وجهة نظر، أو إنما أنـا       الدعوة والتدرج، وأعلن تبنيه الصريح هلذه الدعوة املباركة ومل يتنصل منهم ويقُل إنما أط             
  ..مفسر ولست مبربر، مل يتقدم مبشروع بيان تعايش يقول للمشركني يل دينكم ولكم ديين

انظر إىل هذا املوحد الصادق كيف قهر أهل الشرك ويف كلِّ أمة وال شك علماؤها ومفكِّروها فظهر عليهم باحلجج،                   
علماء املشركني كما قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهذا هـو حـال أهـل    والعامي من املوحدين يغلب ألفًا من  

التوحيد يف كل زماٍن ومكاٍن، يف ميدان السنان يغِلبون تارةً ويغلَبون أما يف ميدان احلجة والبيان فهم على كلِّ حـاٍل                     
  .. الرس وإخوام من ااهدينشهداءظاهرون، وهكذا كان 
رهم بل وصفه بأنه ضاللٌ مبني، وال يف بيان بطالن آهلتهم بل أكّد أنهم ال يغنـونَ عنـه وال                مل يتوانَ يف الصدع بكف    

  ..ينقذونَ، ونادى فيهم إني آمنت بربكم فامسعون
بالغـة  إنَّ املوحد الَّذي يعلم أنَّ الدنيا قصريةٌ فانيةٌ مبا فيها من البالء، إنَّ هذا املوحد وحده هو من يستطيع تـذوق ال                     

 قيل  إني آمنت بربكم فامسعون      : العجيبة يف طي القصة دون ذكر مقتله يف هذا املوضع مباشرةً لتنتقل إىل اجلزاء             
  !! ادخل اجلنة، مرحلةٌ قصريةٌ جدا وكبريةٌ جدا: إني آمنت، وما قيلَ له: ، فكان بني قوله ادخل اجلنة

  ..املوت:  ادخل اجلنة بعد موته، فبني الكلمتني أكرب ما خيافه الناس:لقد قالَ آمنت حيا، فقيل له
إنَّ هذه البالغة العظيمة ألعظم ما يعبر عما يدور يف نفس ااهد حني تلتقي الصفوف، إنه يتجاوز ما يراه من املوت                      

  ..صة مقتل حبيٍب النجارلينظر إىل ما وراء ذلك من اجلنة، ويطوي املوت والكرب الذي يلقاه كما طوي يف الق
إنَّ بإمكانك عند احلديث عند شهداء الرس أن تطوي أيضا مرحلة املوت لتضع نفسك مقاتالً ثابتا عزيزا، مثَّ شـهيدا                    

  .مكرما عند اهللا، وليس بينهما إال صرب ساعة، نسأل اهللا أن يتقبل إخواننا يف الشهداء
واعلموا : " أرادها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال ألصحابه قبل املعركةإنَّ النفسية اليت تتجاوز املوت هي اليت

إنَّ الذين حتت ظالل    : ، وهنا قد يعترض الذين يعلمون ظاهرا من احلياة فقط، فيقولون          "أنَّ اجلنة حتت ظالل السيوف    
  !!زق وليس جنات عدنإنَّ الذي يف املتفجرات هو املوت والقتل والتم!! السيوف هو املوت وليس اجلنة
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لكن النيب الكرمي ربى أصحابه على هذه النفسية اليت مل يتوصل هلا العسكريون املعاصرون إال متأخرا وبصورة ناقـصٍة                 
  !!جدا

فهذا اجلنرال پاتون الذي يعترب أعظم القادة العسكريني يف تاريخ أمريكا على اإلطالق، والذي أصـبح إمامـا لكـل                  
هذا القائد العظيم من قادة     .. ريني واالقتصاديني من األمريكيني ومن يتبع خطاهم ال ينازع يف إمامته          العسكريني واإلدا 

الكفر كان أعظم عوامل شهرته طريقته يف حتريض جنوده على القتال وكان مدار خطبه املشهورة على تذكريهم مبـا                   
عارك، وأنك إن أقدمت فسوف جتد ما تفتخـر   سيقول الواحد منهم عندما يهرم ويتحدث ألحفاده عن شجاعته يف امل          

  !!به
فقد أدرك هذا الكافر طرف اخليط وبداية املسألة، وهي أنَّ على املقاتل أن يفكِّر يف العاقبة احلسنة ال يف املوت، ولكن                     

  ..العاقبة احلسنة يف نظره هي الذكر احلسن، والتفاخر مبا فعل فحسب
لئن أنا بقيت حتى آكُلَ     : "نبوية هي اليت جعلت عمري بن احلمام رضي اهللا عنه يقول          هذه النفسية اليت صاغتها التربية ال     

اجلنة ورب النضر، إني ألجد رحيها من دون        : "، وهي اليت جعلت أنس بن النضر يقول       "هذه التمرات إنها حلياةٌ طويلةٌ    
  ".أُحد

د أنس بن النضر ريح اجلنة، وحيثُ جيد النـاس رائحـة            نعم من دون أُحد، حيث جيد الناس ريح الدماء واألشالء جي          
  . البارود واليت إن يت واملتفجرات جيد ااهد يف سبيل اهللا ريح اجلنة

لقد أنعم اهللا علي مبخالطة أكثر ااهدين يف جزيرة العرب ممن استشهد أو أُِسر أو بقي مرابطًا، فواهللا الذي ال إله غريه                  
إنهـا  : دت يف ااهدين أحدا إالَّ يتمنى الشهادة يف سبيل اهللا، ويقول بلسان حاله ولسان مقاله              وال رب سواه ما وج    

 أنفس مما يتنافس الناس فيـه، وهـم يف   -والَّذي نفسي بيده  -هذا وحيام يف الرباط واإلعداد واجلهاد       .. حلياةٌ طويلةٌ 
عزيز وطواغيت اجلزيرة ألسلموا هللا طائعني وحبثوا عن طريٍق يوصلهم سعادٍة ونعيٍم وقرة عٍني لو علم ا نايف بن عبد ال       

إىل ااهدين، ولو علم ا طالّب اللذَّات وعباد الشهوات ملا آثروا عليها شيئًا من متع الدنيا مجيعا، وما شهدنا إالَّ مبـا     
  .ي على اهللا أحداعلمنا وما كنا للغيِب حافظني، وكلُّهم حنسبه كذلك واهللا حسيبه وال نزكِّ

          ار بعد أن قتله أصحاب الرسالنج ي ألحسب شهداء الرس يقولون اآلن أمجعني كما قال حبيبقومنـا   : وإن يا ليـت
  ..يعلمون، مبا غفر لنا ربنا وجعلنا من املُكرمني

 قَوِمِه ِمن بعِدِه ِمن جنٍد من السماء وما وما أَنزلْنا علَى : أما الطواغيت فقد أخرب اهللا عن جزائهم يف ذلك الزمان فقال
   ِرتِلنيا مكُن          َوناِمدخ مةً فَِإذَا هاِحدةً وحيِإالَّ ص تِإن كَان       وا ِبِهوٍل ِإالَّ كَانسن رأِْتيِهم ما ياِد ملَى الِْعبةً عرسا حي 
  .. وِإن كُلٌّ لَّما جِميع لَّدينا محضرونَأَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُروِن أَنهم ِإلَيِهم الَ يرِجعونَ  أَلَم يروا كَم يستهِزؤون 

 بااهدين يف سبيله    -وخصوصا املرتدين –أما يف هذا الزمان فإنَّ اهللا جعل العقوبات بأيدي املؤمنني، وتوعد الكافرين             
  : فقال



 

 ١٥––هـ١٤٢٦  ١٥ 

           لَـىٍة عأَِعـز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فون ِديِنِه فَسع ِمنكُم دترن يواْ منآم ا الَِّذينها أَيي
  . ِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه من يشاء واللّه واِسع عِليمالْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَ

فقد رأيت أخي الكرمي هذين املثلني املشاني حلال إخواننا الشهداء يف الرس أعظم املشاة، وكال هذين املثلني مما قيل                   
 عز وجلَّ أن يتقبل إخواننا شهداء الرس وأن وحنن نسأل اهللا.. فيه إنه تفسري أصحاب الرس الَّذين ذكرهم اهللا عز وجلَّ         

  ..يثبتنا كما ثبتوا ويرزقنا الشهادة كما رزقموها وأن نلقاه غري مبدلني وال على أعقابنا ناكصني
  

  
  

  : التالیة ننبھ إخواننا الذین یقومون بمراسلتنا على برید المجلة إلى اتخاذ االحتیاطات األمنیة 
  
 .عدم المراسلة من خط ھاتفي معروف ، ولكن عبر األماكن العامة ، أو عبر وسیط آمن  .١
استخدام برید جدید ومستقل لمراسلة المجلة وعدم استعمالھ في أغراض أخ رى ، ویحب ذ       .٢

 .فتح برید جدید في كل مرة یراسل فیھا المجلة 
 .عند المراسلة إن أمكن " بروكسي " استخدام  .٣
كر أي معلومة تدل على المرسل ، كاالسم ، ورقم الھاتف ، ومكان السكن أو العم ل      عدم ذ  .٤

 .ونحو ذلك 
على اإلخوة الذین یطلبون المشورة في ما یقومون بھ من أعمال عدم ذكر أي تفاصیل ق د     .٥

 .تضر بأعمالھم 
 

ن تك ون  وننبھ إخواننا كذلك إلى ضرورة تذییل الرسالة بكنیة المرسل أو اسمھ الم ستعار ، وأ    
 . المشاركات المرسلة مما لم یسبق نشره 

 



 

 ١٦––هـ١٤٢٦  ١٦ 

  فكَّ اهللا أسرهفكَّ اهللا أسره  ""َحَمدُ ْبنُ عَبْدِ اهللاِ الُحمَْیِديَُّحَمدُ ْبنُ عَبْدِ اهللاِ الُحمَْیِديُّ""العالم المجاھد العالم المجاھد 
  عبد اهللا بن ناصر الرشيد

ذي ال معقِّب حلكمه وال راد لقضائه، والصالة والسالم على سيد خلقه وأشرف أنبيائه، وعلى آله وصحابته احلمد هللا الَّ
  :أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

 واجلهاد يف ورثة األنبياء، وهم أوىل الناس خبشية اهللا، وأحق الناس بالقيام على أمر اهللافإنَّ أهل العلم هم محلة الشريعة و    
سبيل اهللا، وهم أعلم الناس باهللا عز وجلَّ ووعده ووعيده، وأوالهم بتحقيق التوحيد وجتريده، وعليهم من احلمل العظيم 

  .إذا استقاموا، والعقاب األليم إذا زاغوا ما يشاكل مرتلتهم العالية ودرجتهم الرفيعة عند اهللا سبحانه وتعاىل
فسد علماؤهم، وأعظم فتنة الناس أن يفتنوا بأحبارهم ورهبام، لذلك كان لعلماء الـسوء              وإنَّ أول فساد الناس أن ي     

نصيب الكلب من اإلمامة يف الكفر والضالل، كما كان من علماء بين إسرائيل حني ضلُّوا، وكثٍري من علماء هذه األمة     
  .حني حذَوا حذوهم حذو النعل بالنعل

ذين باعوا دينهم بثمٍن خبٍس أكثر من أن يضرب هلا مثلٌ، فإنَّ مناذج العلماء الصادقني               وإذا كانت مناذج علماء السوء الَّ     
الصادعني باحلق أقلُّ وأظهر من أن يحتاج إىل ذكرها وبياا، فإذا ذكرنا من عاصرناهم باألمس القريب فإننـا لـن                    

املنيِع ممن استشهد، وال عمر بن عبد الـرمحن وأيب          نستطيع نسيان أيب أنٍس الشامي، ومعجٍب الدوسري، وعبد ايد          
  .قتادة الفلسطيين وعبد القادر بن عبد العزيز، وناصٍر الفهد ممن أُِسر

واملقام اآلن يستدعي احلديث عن عاٍمل صادٍق مشهوٍر مشهوٍد له بالعلم والعمل فيما حنسبه واهللا حسيبه وال نزكِّي على        
  . احلميدي احملدث احلافظ، والعامل ااهداهللا أحدا، وهو محد بن عبد اهللا

وأليب عبد اهللا محٍد احلميدي من لسان احلق، ومقام الصدق، واليد الطوىل يف العلم، مع القدم الراسخة يف الـدعوة إىل           
يت للقلـم   التوحيد ما يكفي لكتابة الَّدات عن مثله، ولو كان اهللا اصطفاه يف الشهداء يف هذه املدامهة القريبة ألرخ                 

  .العنانَ حتى أكتب كلَّ ما عرفته عنه
والعامل إذا مجع إىل الِعلِْم اجلهاد، ومحل كتبه على صهوات اجلياد، كان من الربانيني املهديني، وجعل اهللا له لسانَ صدٍق 

حبال العامل املبارك عبد اهللا بن املبـارك،  يف اآلخرين، واعترب حبال القراء الَّذين حفظ اهللا م الدين يف خالفة الصديق، و          
  .وباإلمام أيب العباس ابن تيمية، وحبال عبد اهللا بن عزام وعمر بن عبد الرمحن من املعاصرين

وعلى جادة هؤالء فيما حنسب سار أبو عبد اهللا احلميدي فك اهللا أسره، فكان عمره كلُّه يف العلم والعمـل والـدعوة    
سبيل اهللا، فنفع اهللا به نفعا عظيما، واسأل الزلفي ومن نفر منها من ااهدين يف الفترة القريبة جدا، وأكثر                   واجلهاد يف   

من خرج منها للجهاد جاهد يف جزيرة العرب، فمنهم من رزقه اهللا الشهادة ومن ابتلي باألسر، ومن ال يزال مرابطًـا                  
  .على أرض اجلزيرة أو بالد الرافدين

د اهللا فرج اهللا كربته يف العلم مقام ال ينكَر، فقد أويت فهما وقوةً يف االستنباط، ومعرفةً بأصول علوم الشريعة                    وأليب عب 
  .واشتغاٍل ا تعلُّما وحبثًا وتدريسا



 

 ١٧––هـ١٤٢٦  ١٧ 

فأما احلديث فقد كان من فرسان ميدانه، معرفةً به وحفظًا لطرٍف واسٍع منه واستحضارا لنصوصه مع معرفة لرجالـه                 
استحضار ألحوال املشهورين منهم ونظٍر كثٍري يف تراجم الرواة وحسِن فهٍم للجرح والتعديل، يعرف ذلك من ذاكره               و

  .يف بعض هذا العلم أو سأله عن بعض األحاديث
وله حافظةٌ عجيبةٌ للنصوص فتعجب من جودة استدالله وقوة انتزاعه من السنة، وذكره للنصوص يف مواضعها ومعرفته       

انيها وفوائدها وبيانه ملا تتضمنه من احلكم واألحكام يف عبارٍة يسهل فهمها على العامي ويستفيد منها طالب العلم                  ملع
  .املتقدم

وله طريقةٌ يف تعظيم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم والوقوف عند أوامره وتربية طالَّبه على ذلك حيبه هلا كلُّ حمب لسنة 
ليه وسلم معظٍَّم آلثاره، وال يجالسه أحد أياما يسريةً إالَّ مسع مئات األحاديث اليت تقرأ عليه مع شرحه       النيب صلى اهللا ع   

  .وتعليقه على ما يشكل من معانيها وما تقتضي احلاجة التعليق عليه
 مباحثه وأبوابه، ويعتين عنايةً وله يف علم االعتقاد ومسائل التوحيد نظر قوي وعلم أصيلٌ، وهو معظِّم جلنابه مطّلع على      

فائقةً بتقرير التوحيد وتدريسه وقراءة كتب األئمة احملققني يف مسائل التوحيد ككتب أيب العباس ابن تيمية وكتب ابن                  
  .القيم وكتب إمام الدعوة ادد حممد بن عبد الوهاب وبعض أبنائه

وسافرت معه مددا طويلةً وأوقاتا كثرية مع اإلخوة ااهـدين يف           وقد عجبت له أول ما رأيته مثَّ ملا عاشرته وساكنته           
جزيرة العرب كنت منه أعجب، فلو قلت إني مل أر رجالً يفيت بالكتاب والسنة يف غالب ما يسأل عنه غري أيب عبد اهللا  

  .احلميدي ما كنت مبالغا
أيت يف حسِن العرض وطريقة تقريب املسائل، ويعتمد يف كثٍري مـن            وأليب عبد اهللا فك اهللا أسره طريقةٌ من أمثِل ما ر          

تعليمه ووعظه على ضرِب األمثاِل الواضحة لذا يقلُّ أن جتد من يستمع إىل شرحه يف مسألٍة من املسائل مثَّ يقول مل أفهم 
  . املسألة، وهذا قدر خصه اهللا به من البيان قلَّ أن يوجد يف الناس

شغولةٌ معمورةٌ بالعلم وتعليمه، فال تكاد تراه إالَّ يف كتاٍب يقرؤه أو يقرأ عليه، أو ممسكًا بقلمه يكتب وأوقات الشيخ م  
ويبحث، فإن جلس لفسحة نفسه واالستجمام كان إمجام نفسه يف وعظ إخوانه وتذكريهم وتعليم اجلاهل وتنبيه الغافل 

  .وحنو ذلك
تشهد أليب عبد اهللا بنشاطه املتواصل، وجهده املبارك، فقد كان مباركًا أينما  وميادين الدعوة إذا ذُكرت الدعوة إىل اهللا        

كانت حمال قابالً وكان سببا مؤثّرا فأخرجت ااهدين إىل جبهات اجلهاد ونفر            ) الزلفي(كان، وملَّا نزل البلدة املباركة      
ائق املنحرفة فصار امسها مرتبطًا باسم اجلهـاد        منها األسود وتبدلت حاهلا بعد ظهور أصحاب املناهج الفاسدة، والطر         

  .وخاصة اجلهاد يف جزيرة العرب، وصارت الزلفي مأسدةً بعد جهود الطواغيت يف تدجينها
ومل يقتصر نشاطه الدعوي على الزلفي بل اتسع ليشمل ما جاورها من القرى اليت كان خيطب فيها بعض اجلُمع ويرِسل 

مد الفراج رمحه اهللا وغريه للدعوة فيها، حتى هدى اهللا أناسا كثريا من أهل تلـك املنـاطق                  بعض طالبه كالشهيد حم   
  .ونفعهم اهللا به نفعا شامالً



 

 ١٨––هـ١٤٢٦  ١٨ 

وكان كلَّما سنحت فرصة خيرج ببعض من يصحبه من طالَّبه أو الدعاة إىل املدن واملناطق البعيدة فيصل إىل جنـوب                    
  .ات داعيا إىل اهللا مبينا عقيدة التوحيد حمذِّرا مما فشا وانتشر من املفاسد والفنتاجلزيرة وشرقيها وغري ذلك من اجله

وللشيخ فك اهللا أسره طريقةٌ حسنةٌ يف الوعظ قلَّ أن جتدها يف الدعاة والوعاظ، فوعظه إنما هو آيةٌ أو حديثٌ، وبيانٌ                     
 ضرب األمثال وتوضيح املسائل، وقد آتاه اهللا بالغةً مؤثرةً، فال           ملعانيها وشرح ملا تدلُّ عليه مع ما تقدم من أسلوبه يف          

               يبأثرها يف قلبك واالستفادة منها، ومواعظه بليغة التأثري يف كلِّ من يستمع إليه من عـام تسمع له موعظةً إالَّ شعرت
وعظ والتعليم تكاد تكون مهجورةٌ مـن       وغريه، وأمثاله قريبةٌ من الواقع مطابقةٌ ملا يستدلُّ ا عليه، وهذه طريقةٌ يف ال             

  .الدعاة اليوم، وهي الطريقة الربانية النبوية اليت يدركها من نظر يف كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
ويدور أكثر وعظ الشيخ حول أصل التوحيد وبيان معناه ولوازمه، كما أنه ال يهِمل ما يراه من املنكـرات الفاشـية،          

ية كفار الغرب والشرق ا، ويحذِّر من تدريسها الذي فتح ة ما يتعلق باملرأة اليت نرى اليوم احلملة لتغريبها، وبداوخاص
باب الفنت كما كان اجتماع كلمة علماء بالد احلرمني قدميا، وتوقّعوا أن جتر املدارس ما نراه اليوم، كما يحذِّر مـن                     

  .داملدارس عموما ملا فيها من املفاس
وقد أخذ كثري ممن يعادي الشيخ جبهٍل عليه حترميه للدراسة يف املدارس النظامية، ومل يكن الشيخ حيرم أصل التـدريس                    
وصورة املدارس، وإنما يرى أنَّ حال املدارس وما هي عليه من نشر الفساد موجبةٌ للتحرمي، وإني ألعجب ممن يعطّلون         

املوهومة كيف مل يبصروا مفسدة املدارس اليت يعرف كل أحٍد منها ما يشيب الرؤوس              الواجبات املتعينة ألجل املفاسد     
ألجل مصلحٍة غري موجودة يف املدارس، فإنها ال تخرج عاملًا وال متنح علما، يضيع الطالب من عمره فيها اثنيت عـشرة    

يوم ال يحسن القراءة والكتابة كما هو حال        سنة لو كانت يف علٍم صحيٍح خرج عاملًا بشىت العلوم، والطالب يتخرج ال            
كثٍري منهم، وال يحسن أكثر من القراءة والكتابة يف حال األكثر، والقليل الذي ينتفع ا لو تعلَّـم خارجهـا ألتقـن        
 أضعاف أضعاف ما يتعلمه فيها، وأما املفاسد فحدث وال حرج ولوال أنه خارج جمال احلديث لسردنا من مفاسدها ما             

  .يعلمه املوافق واملُخاِلف
وقد نفر أبو عبد اهللا احلميدي إىل اجلهاد يف أفغانستان األوىل ضد الروس، وتدرب على خمتلف أنواع األسلحة حيـثُ            
أخذ الدورة التأسيسية يف أحد املعسكرات، مثَّ رجع واشتغل بالعلم والتعليم حتى كانت أحداث احلادي عـشر مـن                   

ت الصفوف وقسمت الناس إىل فسطاطني، فكان من رؤوس فسطاط التوحيد فيما حنسبه واهللا حسيبه،           سبتمرب اليت ميز  
وكانت له عشرات الكلمات واحملاضرات يف نصرة ااهدين والدفاع عن قادم والـذب عـن دولـة اإلسـالم يف                    

دن حفظه اهللا بامسه يف مساجد الرياض أفغانستان، وكان له عدد من الكلمات اجلريئة اليت دعا فيها للشيخ أسامة بن ال            
، فكان  وغريها، وكان من أكرب احملرضني الَّذين سامهوا يف بثِّ روح اجلهاد والعزة، وبيان أصول التوحيد وثوابت امللة                

  .حبق واحدا من قادة اإلسالم يف حماربة احلملة الصليبية اجلديدة
 ممن فرح بقيام هذه اجلبهة ودعا اهللا بأن يباِرك فيهـا، مثَّ اتـصل مـع             وملَّا نادى مناِدي اجلهاد يف جزيرة العرب كان       

 -بفـضل اهللا –ااهدين وقدم هلم كثريا مما حيتاجون إليه، وملَّا شعر أنَّ الطواغيت يكيدون له ويريدون اعتقاله كـان               
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، حيث التحق بسرايا ااهدين يف جزيرة     أسرع منهم، وهاجر من بني أهله وبنيه وطالَّبه وحمبيه إىل اجلهاد يف سبيل اهللا             
  .العرب

وإن ظن كثري من الناس أنَّ ااهدين حيمون املشايخ وطالب العلم إذا التحقوا م فقد غلطوا، ال ألنَّ محاية املـشايخ                     
يقدم محايـةً   ليست من أعماهلم، ولكن ألننا يف مرحلة ضعٍف وحال استضعاف، ومن املعلوم أنَّ أحدا لن يستطيع أن                  

باملعىن الَّذي تصوره كثري من الناس قبل إقامة دولة اإلسالم وإزالة عروش الكافرين، لكن الَّذي يكون من العامل وغـري         
العامل أنه حيمل سالحه ويذب عن نفسه ودينه، ويقاتل يف سبيل اهللا مؤديا حلق اهللا عليه من اجلهاد، وهكذا فعل أبو عبد 

  .د احلميدي فيما حنسبه واهللا حسيبهاهللا مح
فقد دوِهم أحد البيوت اليت كان فيها الشيخ، يف مدامهة حي امللك فهد األوىل، اليت استطاع ااهدون االنسحاب فيها              

ـ فهد الدخيل، وعواد العواد، و: وقُتل أثناء االنسحاب ااهدون    د العبد الوهاب، تقبلهم اهللا يف الشهداء، وكان أبو عب
  .اهللا حامالً سالحه مكربا يف ساحة القتال حتى يسر اهللا االحنياز من موقع املواجهة

مثَّ دوهم بيت آخر كان فيه الشيخ وهو مرتل ااهدين يف عنيزة، وكان أمري اموعة البطل بندر الدخيل تقبله اهللا يف                      
 يده ويف جبينه إصاباٍت طفيفة لكنها عند اهللا عظيمة كمـا            الشهداء، وقاتل أبو عبد اهللا فيها قتال األبطال وأُصيب يف         

  .نرجو اهللا للشيخ فك اهللا أسره
فحمـل  وآخر املدامهات اليت حضرها الشيخ املدامهة اليت جرت يف الرس وأُصيب فيها وأُسر نسأل اهللا أن يفرج عنه،                   

اتلني، وإنه حلسرةٌ على القاعدين، الذين مل يعرفـوا         سالحه وقاتل كما فعل كلَّ مرة، وهكذا فليكن العلماء أبطاالً مق          
معىن العزة ومل يقاِتلوا يف سبيل اهللا فُواق ناقة، وإنَّ أبا عبد اهللا احلميدي ملثلٌ ملن أراد أن يبذل سبب جناته، ولن يعـدم                

  .القاعد لنفسه عذرا إىل يوِم تبلى السرائر
 فإنَّ -كما قال املنافقون األولون–قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن مع ااهدين : لعلم ممن يعد نفسه من أهل اولئن قال قائل

 مبن قعد أن يبكي على نفسه اليوم، حني خرج أبو عبد اهللا مقاتالً يف سبيل التوحيد الـذي يوافقونـه علـى                 األحرى
وقعد الَّذين كذبوا اهللا ورسوله، فضالً عمن        خرج أبو عبد اهللا   االنتساب إليه، وخيالفونه عند االمتحان فيتخلَّفون عنه،        

  . وال حتسنب اهللا غافالً عن قعود القاعدين، وال ناسيا جلهاد ااهدينحارب اجلهاد وافترى على ااهدين، واهللا املوعد
  :اليت تنطق عن لسان حال الشيخ اآلنأليب فراٍس احلمداين وأختم ذه األبيات 
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ــستق إذ رآين ــأملين الدمـــ   تـــ
ــدري   ــست ت ــك ل ــرين كأن    أتنك
   فـــال هنئتـــها نعمـــى بأخـــذي
ــج  ــياء عل ــب األش ــن أعج ــا م    أم
ــوس ــة تيــ ــه بطارقــ   وتكنفــ
ــى  ــست تلق ــري فل ــق احلم ــم خل   هل
ــزم  ــوب وأعجـ ــون العيـ    يريغـ
   ثنـــاء طيـــب ال خلـــف فيـــه
  وأصـــعب خطَّـــة وأجـــلُّ أمـــٍر

ــا م أال ــرض للمنايـ ــى التعـ    علـ
ــت  هان ــت ــذي القي ــي الَّ ــن لق   وم

  مـــاتوا ســـواء بنــو الـــدنيا إذا  
  

  غة الليــث اهلمــام صــيفأبــصر   
ــامي  ــل احملـ ــأين ذلـــك البطـ   بـ
ــام  ــعودك بالتمـ ــلت سـ   وال وصـ
  يعـــرفين احلـــالل مـــن احلـــرام
  تبـــاري بالعثـــانني الـــضخام  
ــزام    ــال ح ــسري ب ــهم ي ــىت من   ف
ــسام ــد يف احلـ   وأي العيـــب يوجـ
ــام  ــار الغمــ ــار كآثــ   وآثــ
  جمالـــسة الكـــراِم علـــى اللئـــاِم
  ويل مســـع أصـــم عـــن املـــالم

   املـــوت الـــزؤاِمعليـــه مـــوارد
ــام    ــف ع ــر أل ــر املعم ــو عم   ول
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احلمد هللا الذي من على من شاء باالستقامة على الصراط املستقيم ، بلزوم كلمة التقوى والعروة الوثقى حىت أتاهم                    
  :ما بعدمن رم اليقني ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، أ

فَاستِقم كَما أُِمـرت    : عمال والثبات على ذلك، قال تعاىل     فإن اهللا بفضله وكرمه أمر عباده باالستقامة واملداومة على األ         
  .د الطغيان الذي هو جماوزة احلدود ضأمر خليله وعباده باالستقامة وهي، فبني تعاىل أنه ومن تاب معك والَ تطْغواْ

ِإنَّ الَّـِذين   : ة هي لزوم الطاعة واملداومة عليها، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب عند قوله تعاىل                   واالستقام
  . ١رواه ابن املبارك وابن جرير" أي استقاموا واهللا بطاعته، ومل يروغوا روغان الثعلب : " قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا

  ".على عبادة اهللا وطاعته: "، وقال ابن زيد"قاموا على أمر اهللا، وعملوا بطاعته واجتنبوا معصيتهاست: "قال احلسن 
وِإنَّ اللَّـه ربـي وربكُـم       : ومعلوم أن أعظم الطاعة هو توحيد اهللا وإفراده بالعبادة، وعدم جعل شريك معه، قال تعاىل              

  ِقيمتساطٌ مذَا ِصره وهدبفَاع .قال ابـن رجـب رمحـه اهللا   . ستقامة تتعلق باألقوال، واألفعال، واألحوال، والنياتواال :
واالستقامة هي سلوك الصراط املستقيم، وهو الدين القيم من غري تعريج عنه مينة ويسرة، ويشمل ذلك فعـل الطاعـات                    (

  . اهـ) كلها، الظاهرة والباطنة، وترك املنهيات كلها كذلك
على عبده معرفة الصراط املستقيم وسلوكه، ولذا جتد العبد املسلم يف كل ركعة يـسأل املـوىل أن                  وإن من أعظم نعم اهللا      

 الذي من سلكه مل يلتفت      اهِدنــا الصراطَ املُستِقيم  : يهديه هذا الصراط الذي ال اعوجاج فيه حينما يقرأ قوله تعاىل            
ء وال بالسؤال وال بالتوكل ، فال تستشرف قلـوب مـن سـلك        بقلبه إىل ما سوى ربه ال باحلب وال باخلوف وال بالرجا          

 .الصراط املستقيم إىل غريه
بل ال حيبون إال اهللا ، وال يرجون سواه ، وال خيافون غريه كائناً من كان ، بل يعلمون بأن نواصي العباد كلها بيده وحـده        

 من أصابعه ، وموته وحياته وسعادته وشـقاوته  يصرفها كيف يشاء ، فمن علم بأن نفسه بيد ربه وسيده وقلبه بني أصبعني           
وعافيته وبالءه بيده سبحانه ليس إىل العبد منه شيء ومن علم فقره وضرورته إىل ربه وصفاً الزماً ، ومىت شـهد النـاس                        

: كذلك مل يفتقر إليهم ، ومل يعلّق أمله ورجاءه م ، فهنا يستقيم توحيده وتوكله وعبوديته كمـا قـال هـود لقومـه                         
      وِننِظرالَ ت ا ثُمِميعوِني جفَِكيد              لَـىي عبا ِإنَّ رِتهاِصيآِخذٌ ِبن وٍة ِإالَّ هآبا ِمن دكُم مبري وبلَى اللِّه رع كَّلْتوي تِإن 

   .ِصراٍط مستِقيٍم
                                                

  .وإسناده منقطع  1
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ت ربك ِصدقًا وعدالً الَّ مبـدِل ِلكَِلماِتـِه   وتمت كَِلم: فوصف نفسه بأنه على صراط مستقيم ، ووصف كلماته فقال    
ِليمالْع ِميعالس وهو .   

فخربه كله صدق ، وقضاؤه كله عدل ، وأمره كله مصلحة ، والذي ى عنه كله مفسدة ، وثوابه ملن يـستحق الثـواب                 
  . بفضله ورمحته ، وعقابه ملن يستحق العقاب بعدله وحكمته 

خرب به فهو حق ال مرية فيه والشك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي ال عدل سواه ، وكل ما ى عنه فباطل ،                          فكل ما أ  
فإنه ال ينهى عن مصلحة، فأفعاله كلها مصاحل وحكم ورمحة وعدلٌ وخري ، فالشر ال يدخل يف أفعاله وال أقوالـه البتـة ،                   

  . خلروج الشر عن الصراط املستقيم 
 اهللا به نفسه وما جاء به يا دعاة الدميوقراطية الكافرة اللعينة ، ويا من يتحـاكم إىل اهليئـات الطاغوتيـة                      أمسعتم ما وصف  

امسعوا يا أيتها اخلنازير البشرية أصحاب      .. واألنظمة اجلائرة والقوانني الوضعية ؟ ويا أصحاب الدعوات العلمانية الشهوانية           
 يا أصـحاب األفكـار   كَذَِلك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَِّذين الَ يؤِمنونَ  : اىل  الفكرة الكافرة اخلاطئة اخلاسئة ، قال تع      

يف قوله :  أي ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم: الفاجرة املخالفة للحس والعقل ، وللوحي السماوي وتشريع اخلالق الباري          
  . قابه وفعله وقضاءه وقدره وأمره ويه وثوابه وع

وماذا فام من   ! ماذا حرم املعرضون عن نصوص الوحي، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟            ! يا سبحان اهللا  
، وتضييعهم األصول، ومتسكوا بأعجـاٍز  حياة القلوب واستنارة البصائر؟ حِرموا واهللا الوصول بعدوهلم عن منهج الوحي       

درست معـامل   . وبدا لَهم من اللَِّه ما لَم يكُونوا يحتِسبونَ       : عليها، قال تعاىل  ال صدور هلا، فخانتهم أحرص ما كانوا        
القرآن يف قلوم فليسوا يعرفوا، ودثَرت معاهده عندهم فليسوا يعمروا، ووقعت ألويته وأعالمه مـن أيـديهم فليـسوا                

لك ال يحبوا، وكسفت مشسه عند اجتماع ظلم آرائهـم وعقـدها            يرفعوا، وأفَلَت كواكبه النرية من أفاق نفوسهم فلذ       
فياَ ِشدة احلسرة عند ما يعاين املبطل سعيه وكَده هباًء منثوراً، ويا عظْم املصيبة عند ما يتبني بوارق أمانيه                   . فليسوا يبصروا 

وى، والتعصب لآلراء بربه يوم تبلى الـسرائر؟        فما ظن من انطوت سريرته على البدعة واهل       خلَّباً وآماله كاذبة غروراً،     
وما عذر من نبذ الوحيني وراء ظهره يف يوم ال تنفع الظاملني فيه املعاذر؟ أفيظن املعرض عن كتاب ربه وسنة رسـوله أنْ     

 أو يتخلص من بأس اهللا بكثرة البحوث واجلدال، وضروب األقيسة وتنـوع األشـكال، أو                ينجوا من ربه بآراء الرجال؟    
باإلشارات والشطحات، وأنواع اخليال؟ هيهات واهللا ، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبني احملال ، وإمنا ضمنت النجاة                   
ملن حكَّم هدي اهللا على غريه، وتزود التقوى وائتم بالدليل، وسلك الصراط املستقيم، واستمسك مـن الـوحي بـالعروة                

 وِإنه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمـك وسـوف         ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك علَى ِصراٍط مستِقيٍم         فَاستمِسك: ، قال تعاىل  ١الوثقى
ِدي ِإلَـى   وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللِّه وِفيكُم رسولُه ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد ه             : ، وقال تعاىل  تسأَلُونَ

  . ِصراٍط مستِقيٍم

                                                
  .من كالم ابن القيم بتصرف 1
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 مث ولَقَد مننا علَى موسى وهـارونَ : وقد ذكر اهللا عز وجل منته على كليمه موسى وأخيه هارون عليهما السالم فقال          
 بأنـه علـى طريـق ال         ، وملا وصف خليله حممداً صلى اهللا عليه وسلم         وهديناهما الصراطَ الْمستِقيم  : قال بعد ذلك    

 فهذا وصف له صـلى اهللا        علَى ِصراٍط مستِقيمٍ   ِإنك لَِمن الْمرسِلني    : اعوجاج فيه من اهلدى وهو اإلسالم ، فقال         
  .عليه وسلم ولدينه الذي جاء به والقرآن الذي أنزل عليه 

إنك يـا حممـد     :  أي   ك لَتدعوهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ    وِإن: وهذا وصف لدعوته صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل           
وِإنك لَتهـِدي  : لتدعوهم إىل دين اإلسالم وهو الطريق القاصد والصراط املستقيم الذي ال اعوجاج فيه ، كما قال تعاىل        

يه وسلم بعد أن غفر له ذنبه متأخره ومتقدمه أمت           واعلم أن من متام النعمة على نبيه حممد صلى اهللا عل           ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ  
:  وأنه صراطٌ مفصلٌ واضح بني ملن أراد اهللا شرح صدره ، قـال تعـاىل                 ويهِديك ِصراطًا مستِقيما  : ذلك عليه بقوله    

َونذَّكَّرٍم ياِت ِلقَوا اآليلْنفَص ا قَدِقيمتسم كباطُ رـذَا ِصرهو  .  
واهللا ليس لك خيار إال طريق واحد ، هو الطريق املوصل إىل اهللا ، وهو ما بعث به رسوله صـلى اهللا      .. يا من يطلب جناته     

عليه وسلم وأنزل به كتابه ، ال ميكن أن يصل أحد إال من هذا الطريق ، ولو أن الناس أتوا بكل طريٍق واستفتحوا من كل                         
وأَنَّ هـذَا : ألبواب مغلقة إال الطريق السوي املوصل إىل اهللا الذي أمر اهللا باتباعه فقال            باب ، فالطرق عليهم مسدودة وا     

  ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ
هذه سبيل اهللا ، مث خطّ      : خطّ لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطاً مث قال            : د رضي اهللا عنه قال      عن عبد اهللا بن مسعو    

وأَنَّ هــذَا ِصـراِطي     مث قـرأ    " هذه سبلٌ على كل سبيٍل شيطان يدعو إليه         : " خطوطاً عن ميينه وعن مشاله ، مث قال         
يا معـشر  : (قال حذيفة رضي اهللا عنه.  رواه أمحد بإسناٍد جيد سبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلهِ مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ ال    

فالطريق املوصل إىل . رواه البخاري ) فإن أخذمت مييناً ومشاالً لقد ضللتم ضالالً بعيداً ، القراء استِقيموا فقد سبقْتم سبقاً بعيدا       
ستقيم، وبقية السبل كلها سبل الشيطان، من سلكها قطعت به عن اهللا، وأوصلته إىل دار سخطه                اهللا واحد، وهو الصراط امل    

  .وغضبه وعقابه
وملا كان طالب الصراط املستقيم طالب أمٍر أكثر الناس ناكبون عنه ، مريـداً لـسلوك                : " ورحم اهللا ابن القيم حيث قال       

 جمبولة على وحشة التفرد ، وعلى األنس بالرفيق ، نبه اهللا سبحانه علـى               طريٍق مرافقه فيها يف غاية القلة والعزة ، والنفوس        
الَِّذين أَنعم اللّه علَيِهم من النِبيني والصديِقني والشهداء والصاِلِحني وحسن أُولَـِئك           : الرفيق يف هذا الطريق وأم هم       

رفيق السالكني له ، وهم الذين أنعم اهللا عليهم ، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط            فأضاف الصراط إىل ال    . رِفيقًا
وحشة تفرده عن أهل زمانه وبين جنسه ، وليعلم أن رفيقه يف هذا الصراط هم الذين أنعم اهللا عليهم ، فال يكترث مبخالفـة   

عليـك بطريـق احلـق وال    : دداً ، كم قال بعض الـسلف    الناكبني عنه له ، فإم األقلون قدراً ، وإن كانوا األكثرين ع           
  . تستوحش لقلة السالكني ، وإياك وطريق الباطل وال تغتر بكثرة اهلالكني 

إم لـن   ، ف ق السابق، واحرص على اللحاق م، وغض الطرف عمن سواهم         وكلما استوحشت يف تفردك فانظر إىل الرفي      
  ".ك مىت التفت إليهم أخذوك وعاقوك، فإنيف طريق سريك فال تلتفت إليهمبك ، وإن صاحوا يغنوا عنك من اهللا شيئاً
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إذاً أخي املسلم إذا عرفت الطريق املستقيم فامحد اهللا على ذلك واستقم على سلوكه، خاصة يف هذا الزمان الذي قل فيـه                      
د والسنة واجلهاد فاستقم معهم، واحـذر  املعني على احلق والثبات عليه، فإذا رأيت السائرين إىل اهللا وإىل جنته بلزوم التوحي        

أي الرجلني أهدى من كان تائهاً يف الضالل غارقاً يف الكفر، قد انتكس          . أن تنحرف عنهم مينة أو يسرة فتهلك مع اهلالكني        
  قلبه واسود فصار احلق األبلج عنده باطالً، والباطل املُظلم حقاً؟

 مجيع أحواله، على طريق واضح بين، وهو يف نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة،             ومن كان عاملاً باحلق، موثراً له، عامالً به يف        
وهذه االسـتقامة  . أَفَمن يمِشي مِكبا علَى وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِويا علَى ِصراٍط مستِقيمٍ         : أيهما أهدى قال تعاىل   

وهذا أمر لـه    . فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت ولَا تتِبع أَهواءهم       : قال ا ف  هي اليت أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم        
فبني اهللا تعاىل أن االستقامة على ما أمر اهللا وفرض ال علـى  .فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك : وألمته كما قال تعاىل   

  . إمنا األمر اتباع وانقياد ، لقياس الفاسد ما يرى العبد من املصاحل واآلراء وا
: قال. قلت يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوالً، ال أسأل عنه أحداً بعدك             : أخرج مسلم عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال        

ة واالستغفار، والعبد مهما سعى يف االستقامة فال بد من وجود خلل وتقصري فأمره ربه باالستقام ". قل آمنت باهللا مث استقم    "
فعن عائشة رضـي اهللا     . فيجرب هذا النقص باالستغفار املُقتضي للتوبة والرجوع      . فَاستِقيموا ِإلَيِه واستغِفروه  : فقال تعاىل 
صـلى  قال رسول اهللا    : وهلما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       . متفق عليه " سددوا وقاربوا  "صلى اهللا عليه وسلم   عنها قال   

هو العمل  : واملراد بالتسديد ". سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلْجة، والقصد القصد تبلغوا         : "عليه وسلم اهللا  
قل اللهم اهدين وسددين، واذكر باهلدى   : " به علياً فقال     صلى اهللا عليه وسلم   بالسداد واالستقامة عليه، وهو الذي أمر النيب        

فـإن مل   . إذاً السداد هو اإلصابة يف مجيع األقوال واألعمال واملقاصد        . رواه مسلم " لسهمهدايتك الطريق، والسداد سداد ا    
فـإن  . أن يقرب من االستقامة حبسب طاقته، كالذي يرمي الغرض، فإن مل يصبه يقاربه        : تستطع على السداد فاملقاربة وهي    

دة وهي الصراط املستقيم، واعلـم أن االقتـصاد يف   طريق القصد واملقاربة أقل من السداد يف العمل، لكنه مل خيرج عن اجلا       
أخرج مالك بالغًا وأمحد وابن ماجة مسندا عـن         . السنة خري من االجتهاد الذي يكون على احنراف عن الصراط املستقيم          

الة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الـص        : "صلى اهللا عليه وسلم   ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا         
  .١"ولن حيافظ على الوضوء إال مؤمن

قوله سددوا وقاربوا يفسر قوله استقيموا ولن حتصوا، يقول سددوا وقاربوا، فلن تبلغوا حقيقة الرب ولـن          : "قال ابن عبد الرب   
  . اهـ" تطيقوا اإلحاطة باألعمال، ولكن قاربوا، فإنكم إن قاربتم ورفقتم كان أجدر أن تدوموا على عملكم

فإن اهللا  ، يا أيها الناس عليكم من األعمال ما تطيقون         : ( الذي قال  صلى اهللا عليه وسلم   ا أن خري اهلدي هدي حممد       واعلمو
 إذا عملوا عمال    صلى اهللا عليه وسلم   وكان آل حممد    ) وإن أحب األعمال إىل اهللا ما دووم عليه وإن قلّ           ، ال ميل حىت متلّوا     

وكانت عائـشة إذا    : (قال القاسم بن حممد     " أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل      " : صلى اهللا عليه وسلم   وقال  . أثبتوه  
كلها عن عائشة رضي اهللا عنـها      " سددوا وأبشروا : "وقال". اكلفوا من األعمال ما تطيقون    : "وقال) . عملت العمل لزمته  

                                                
قلت وكل طرقه ما ختلو من مقال، لكن جمموع الطرق . )حديث ثوبان يتصل من طرق صحاح ثابتة من حديث الكوفيني والشاميني       (قال ابن عبد الرب رمحه اهللا        1

 .ويكون احلديث ال بأس به، ويف الباب عن عبد اهللا ابن عمرو وأيب أمامة وغريمها. يقوي بعضها بعض
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ال تكن مثل فالن    ، يا عبد اهللا    : "يه وسلم صلى اهللا عل  قال يل رسول اهللا     : وهلما عن عبد اهللا بن عمرو قال        .يف الصحيحني   
صلى اهللا عليـه  كان أحب العمل إىل رسول اهللا : (وهلما عن عائشة رضي اهللا عنها قالت" . كان يقوم الليل فترك قيام الليل 

:  قالـت  صلى اهللا عليـه وسـلم     أي العمل كان أحب إىل النيب       : وسأهلا مسروق فقال  ) .  الذي يداوم عليه صاحبه    وسلم
إذاً فالطريق إىل اهللا هو سلوك صراطه املستقيم الذي بعث اهللا به رسوله وأنزل به كتابه وأمر اخللق كلهم بسلوكه                    ). دائمال(

واللّه يدعو ِإلَى داِر السالَِم ويهِدي      فالشأن كل الشأن أن تتعرف إىل اهللا يف كل أيامك وشهورك وسنواتك،             . والسري فيه 
واعبد ربك حتى يأِْتيـك     : وعبادة اهللا ال تنقطع دون املوت مع وجود العقل، قال تعاىل          . راٍط مستِقيمٍ من يشاء ِإلَى صِ   

ِقنيالْي .               فإن اليقني هنا هو املوت بإمجاع أهل التفسري، كما قال اهللا عن أهل النار  يِنِم الدوِبي كَذِّبا نكُنو اانى أَتتح 
أما : " قال صلى اهللا عليه وسلم   وكما يف صحيح البخاري يف قصة موت عثمان بن مضعون رضي اهللا عنه أن النيب                . لْيِقنيا

وأما من زعم أنه يصل إىل درجة تسقط عنه فيها التكاليف والعبادة فال واجـب وال حـرام   ". عثمان فقد جاءه واهللا اليقني  
 الزندقة والكفر باهللا ورسوله، وهذا ما يقع عند غالة الصوفية الذي هلـك طـاغوم              عليه، فهذه يف احلقيقة مرتلةٌ عالية يف      

قريبا أسأل اهللا أن خيلي منهم الدور وميأل منهم القبور، وأن يتابع ـالك كـل طـاغوت         ] حممد بن علوي مالكي   [األكرب  
  .وزنديق ومرتد

 الطريق وينقطع، نعوذ باهللا من احلور بعد الكـور، ومـن   واعلم أن طريق احلق قليل سالكه، ومن سلكه رمبا يرجع يف أثناء     
ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا       الضاللة بعد اهلدى، فإن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء،               

       ابهالْو أَنت كةً ِإنمحر نكا ِمن لَّدلَن بهو . ثبتك على دينه، قـال       إذا كان الثبات عزيزاً فتضرع بني يدي موالك بأن ي
. يثَبت اللّه الَِّذين آمنواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة ويِضلُّ اللّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللّه ما يـشاء         : تعاىل

 ويف اآلخرة مبثل الذي     صلى اهللا عليه وسلم   وذلك تثبيته إياهم يف احلياة الدنيا باإلميان باهللا وبرسوله          : قال ابن جرير رمحه اهللا    
 صلى اهللا عليه وسلم  ثبتهم به يف احلياة الدنيا وذلك يف قبورهم حني يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد واإلميان برسوله                   

ة عند املوت بتبشري املالئكة له بذهاب اخلوف واحلزن والتبشري باجلنة ، قال  وقد بني اهللا عز وجل نعمته على أهل االستقام        . 
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْملَاِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنـتم                   : تعاىل  

ونَ تدوعِةِفي الْآِخرا ويناِة الديِفي الْح كُماؤِليأَو نحن  .   
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرتـه يف نفـسي، وإن                   : (ومن كرم اهللا ورمحته أنه قال     

اعا، وإن تقرب إيل ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن         ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذر              
ويف املسند بسند جيد عن شريح قال مسعت رجالً من أصـحاب الـنيب            . متفق عليه عن أيب هريرة    ) أتاين ميشي أتيته هرولة   
  ).هرول لكيابن آدم قم إيل أمِش إليك، وامش إيل أ(قال تعاىل : صلى اهللا عليه وسلم يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واعلم أن من أعظم أسباب االستقامة والثبات على الدين هو إظهار العداوة للكفار وعدم الركون إليهم وعـدم مـواالم                    
ـ            :  قال تعاىل    ، وهي اليت أمر اهللا نبيه وعباده مبالزمتها       ونَ فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك والَ تطْغواْ ِإنه ِبمـا تعملُ

  ِصريب           َونرنـصالَ ت اء ثُـمِليأَو وِن اللِّه ِمنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم واْ ِإلَى الَِّذينكَنرالَ تو    فجعـل اهللا
ولَـوالَ أَن  دائـه  بعدم الركون إىل أع صلى اهللا عليه وسلم    وقد امنت اهللا على نبيه    ، الركون إليهم سبب للهزمية واخلذالن      
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: أخرج اإلمام أمحد والنسائي من حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال               . ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا قَِليالً      
أن : " قـال وما آيات اإلسالم؟: قال قلت. باإلسالم: قلت يا نيب اهللا إين أسألك بوجه اهللا عز وجل مب بعثك ربك إلينا؟ قال  

تقول أسلمت وجهي إىل اهللا عز وجل وختليت، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة، كل مسلم على مسلم حمرم أخوان نصريان، ال                    
فأمره بالتخلي عن املشركني وهو نبذهم " . يقبل اهللا عز وجل من مشرك بعدما أسلم عمالً أو يفارق املشركني إىل املسلمني           

ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ   : قال تعاىل . ، وهذه ملة إبراهيم الذي أخرب اهللا بأنه مهدي إىل صراط مستقيم           والرباءة منهم ومما يعبدون     
         ِرِكنيشالْم ِمن كي لَمِنيفًا وا ِللِّه حةً قَاِنتأُم         ِقيٍمتساٍط مِإلَى ِصر اهدهو اهبتِمِه اجعا لِّأَناِكرش      ِفـي اهنيآتا  وينالْـد

   اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي اآلِخر هِإنةً ونسح ِرِكنيـشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَِن ات كا ِإلَينيحأَو ثُم  .  ولـذا
اء ءي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنـا بـر        قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِ     : وصف اهللا ملته وأمرنا باتباعها بقوله     

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو ِمنكُم.  
 االستقامة والثبات عليها املبادرة لألعمال والتنافس فيها فال يزال العبد متنقال يف منازل العبوديـة دائبـاً يف                وإن من أسباب  

وإن رأيت ااهدين رأيته يف صفوفهم ، وإن رأيت العباد وجدته يف العبادة معهم    ، سريه ذلك فإن رأيت العلماء رأيته معهم        
وإن رأيت من حبس نفسه على ، وإن رأيت الذاكرين رأيت لسانه ال يفتر ، سنني معهم وإن رأيت املتصدقني رأيته من احمل    ، 

من جاء ِبالْحسنِة فَلَـه عـشر       : قال تعاىل . طاعة اهللا وذكره ، وقطع عن نفسه كل شاغٍل يشغله عنه رأيته من ضمنهم               
 قُلْ ِإنِني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِدينا ِقيما ملَّةَ           لَها وهم الَ يظْلَمونَ     أَمثَاِلها ومن جاء ِبالسيئَِة فَالَ يجزى ِإالَّ ِمثْ       

ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِإب .   
حيب اهللا بدًء باألهم فاألهم     ومع ذلك جتده أحرص الناس على القيام بالفرائض ألا أحب ما تكون عند اهللا ، فهو يتتبع ما                   

إن اهللا قال   : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : ، كما جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             
وما يزال عبدي يتقـرب  ، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه ، من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب        : 

وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت          ، كنت مسعه الذي يسمع به      : فإذا أحببته   ، حىت أحبه   إيل بالنوافل   
  . احلديث ..."ميشي ا، وإن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذيت ألعيذنه

يوعظُونَ ِبِه لَكَانَ خيرا لَّهم وأَشد تثِْبيتا       ولَو أَنهم فَعلُواْ ما     :  العلِم بالعمل قال تعاىل    إن من أهم أسباب االستقامة إتباع     و
 اِظيمراً عـا أَجنن لَّدم ماهنيِإذاً لَّآتو اِقيمتساطًا مِصر ماهنيدلَهو    

اهـِدنا الـصراطَ   : لـه ومن أسباب االستقامة دعاء املوىل بلزومها والثبات عليها، كما يف الدعاء يف قراءة الفاحتة، يف قو               
ِقيماملُست     القلوب، صرف قلوبنا على طاعتـك       : " يدعو فيقول  صلى اهللا عليه وسلم   ، وكما كان النيب فصررواه "اللهم م
  . مسلم 

  .اللّه لَمع الْمحِسِننيوالِّذين جاهدواْ ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنّ : ، كما قال تعاىلجهاد الكفار: ومن أسباب االستقامة
وذلك إصابة دين اهللا الذي هو اإلسالم الذي بعث اهللا به          ،  لنوفقنهم إلصابة الطريق املستقيمة    أي ":قال ابن جرير رمحه اهللا      

ـ ، وإن اهللا لـمع من أحسن من خلقه    : وإنّ اللّه لَمع املُحِسِنني يقول    صلى اهللا عليه وسلم      حممداً ، ل الـشرك فجاهد فيه أه
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فَأَنزلَ اللّه سِكينته   : وقال تعاىل " والنصرة علـى من جاهد من أعدائه     ، مصدقا رسوله فيما جاء به من عند اهللا بالعون له         
الْع ةُ اللِّه ِهيكَِلمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجا وهورت وٍد لَّمنِبج هدأَيِه ولَيعِكيمح ِزيزع اللّها ولْي. 

  :  يرجتز ويقول صلى اهللا عليه وسلموقد كان النيب 
  وال تصدقنا وال صلّينا.. واهللا لوال اُهللا ما اهتدينا 

  وثبِت األقدام إن القينا.. فأنِزلن سكينةً علينا 
قرب وظلمته، والقيامة وأهواهلا ، أخرج مسلم يف        ومن أسباب االستقامة على الدين زيارة القبور والتفكر باملوت وكربته، وال          

" زوروا القبور ، فإا تـذكِّر املـوت    : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   
دا يل أا ترقـق  كنت يتكم عن زيارة القبور مث ب: "  قال صلى اهللا عليه وسلم  وعند أمحد عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب          

لـو  : وإسناده جيد ، وكان سعيد بن جبري وربيع بن أيب راشد رمحهما اهللا يقـوالن               " القلب وتدِمع العني وتذكِّر اآلخرة      
  فارق ذكر املوت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا 

  

  

  

ويف اخلتام أسأل املوىل جل وعال أن يرزقنا االستقامة على دينه وأن يثبتنا على صراطه املستقيم وأن يهدينا ويسددنا، ونسأله                    
 يف اجلنة جنة اخللد، صلى اهللا عليه وسلمد، ونعيماً ال ينفد ، ومرافقة نبيه    أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله إمياناً ال يرت          

ونـسأله كمـا   . وأن مين علينا بالشهادة يف سبيله والنظر إىل وجهه والشوق إىل لقائه، يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة                
   . حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وصلى اهللا وسلم على نبينا. هدانا لإلسالم أن ال يرتعه منا حىت يتوفانا عليه

  

ــبين   ــل ت ــراِب تظ   أيف دار اخل
  وما تركت لـك األيـام عـذراً        
  تنــادي للرحيــل بكــل حــٍني
  يـضيع العمــر يف لعـٍب وهلــو  
      فما بعد املمات سـوى جحـيم  
  أيا غصن الـشباِب متيـلُ زهـوا    
       سـيف مِهل فـإن الوقـتوال ت  

  

  وتعمـر ، مــا لعمـراٍن خلقتــا    
  لقد وعظتك لكـن مـا اتعظتـا       
ــا ــصود أنت ــا املق ــن أنم   وتعِل

ـ        ا لعبتـا ولو أُعطيـت عقـالً م
ــا  ــيم إن أطعت ــاٍص ، أو نع   لع
  كأنك قد مـضى زمـن وشـبتا       
ــد أضــعتا ــه فق ــإن مل تغتنم   ف
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  المحرمات في القتالالمحرمات في القتال
   )٢ / ١( من تعقد هلم الذمة 

  

  عبد اهللا بن ناصر الرشيد
  

احلمد هللا الذي أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، والصالة والسالم على خامت النبيني، الذي بعثه  
  :بد اهللا وحده ال شريك له، وجعل الصغار على من كذَّبه وخالف أمره، أما بعداهللا بالسيف بني يدي الساعة حىت يع

فقد تقدم احلديث عن الدماء احملرمة من دماء الكفَّار أصالً ال تفتقر إىل شيٍء من املسلمني حلفظها، وهي دماء الذريـة           
اليت تسترق، واألعراض اليت تباح من السبايا بتفاصيل        وبين أن احلرمة خمتصة بدمائهم دون األموال اليت تغنم والرقاب           

       يأيت ذكرها يف هذه السلسلة بإذن اهللا، ومن احملرمات يف دماء الكفار ما ال حيرم أصالً بل حيرم بفعل املـسلمني لكـن
ليس هلم خريةٌ يف تركه، حرمته مؤبدة ال ترتفع بنفسها إالَّ يف حالني يأيت ذكرمها بإذن اهللا، وبذله واجب على املسلمني      

وهو حترمي أهل الذمة دمائهم ورقام وأمواهلم وأعراضهم، وفيما يلي ذكر ما يتعلَّق باملسألة موجزا بعـد التنبيـه إىل                    
  :أمرين
 أنَّ احلديث إنما هو عن حرمة الدماء وإباحتها أما تفاصيل أحكام اجلزية وما يلزمون به معها وما هلم وما عليهم: األول

  .من حقوق فليس من شرِط هذه املقاالت إذ هي عن احملرمات اليت حترم علينا من الكفَّار
أنَّ حكم أهل الذمة من أعظم األحكام املعطَّلة يف هذه األعصار ملا استحدث من العقائد املاسونية يف ملَّة األمم                   : الثاين

توائهما يف احلقوق حيث استويا يف الوطن، واجلهل به من أوسع           املتحدة اليت ال ترى متييز املسلم عن الكافر وحتكم باس         
ما يكون من اجلهل بالشرع، فحري باملسلم أن يبذل جمهوده يف بيان هذا احلكم وعلى طالب العلم أن جيد يف التفقُّه يف    

  . اهللامسائله كسائر مسائل اجلهاد، فإنَّ عودة احلكم بالشريعة وتطبيق هذه األحكام غري بعيٍد بإذن
م اهللا ورسوله وال يدينون دين مون ما حرحروم اآلخر وال ي   ذين ال يؤمنون باهللا وال بالي     قاتلوا الَّ ﴿: قال اهللا عز وجل   

ذين أُ  من الَّ  احلقوت زية عن يدٍ  اب حىت يعطوا اجلِ   وا الكت  اِغ وهم صـى     ﴾ونرفأوجب سبحانه قتال أهل الكتاب حت ،
رى هي اإلسالم فإنها وإن مل تذكر غايةً يف اآلية، إالَّ أنَّ األمر بالقتال علِّق بوصف الكفر فصارت ، وغايةٌ أخهذه الغاية

غايةً من هذا الوجه فقد دلَّت اآلية عليها، ودلَّ عليها سائر النصوص من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم                     
  .داللة قطعية

يهود والنصارى بإعطاء اجلزية، وعلى وجوب الكف عنهم إن بذلوها، وقـد دلَّ          وقد انعقد اإلمجاع على حقن دماء ال      
، فقد دلَّ املنطوق على وجوب القتال إىل تلك الغاية ودلَّ املفهوم ﴾حتى يعطوا﴿: على هذا مفهوم الغاية يف قوله تعاىل 

األمر بعرض اجلزية على املشركني إن      على انتهائه عندها، ودلَّ على ذلك ما ورد يف السنة من وجوه يأيت بعضها، من                
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أبوا اإلسالم مث األمر بقتاهلم إن أبوا اجلزية، كما يف حديث بريدة وحديث النعمان بن بشري، وأصرح ذلـك مـا يف                      
فسلهم اجلزية فـإن هـم      : "مث ذكر اجلزية فقال    "فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكُف عنهم       : "حديث بريدة 

، وقد ذكر بعض الشافعية وجها بعدم لزوم قبول اجلزية من أهل الذمة وهو باطلٌ بين "نهم وكف عنهمأجابوك فاقبل م
  .البطالن خالف النصوص الصرحية وال دليل عليه

وظاهر اآلية اختصاص هذا احلكم بأهل الكتاب دون سائر الكفار، وقد أمجع أهل العلم عليه، وأمجعوا أيضا على إحلاق 
أهل الكتاب ومل ينقل فيه إالَّ خالف شاذٌّ، وأخرج البخاري من حديث عبد الرمحن بن عوف أنَّ رسـول اهللا         اوس ب 

أمرنا نبينا أن نقاتلكم حىت تعبدوا      : صلى اهللا عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجر، ومن حديث مغرية بن شعبة قوله              
مها مرفوعا، وعمل بذلك عمر بن اخلطَّاب حني فتحـت         ، وروي ما يدل على ذلك عن غري       اهللا وحده أو تؤدوا اجلزية    

  .فارس ووافقه الصحابة عليه
سنوا م سـنة  : "وقد قيل يف علة ذلك إن اوس كانوا أهل كتاب، روي عن علي بإسناد ضعيف، وعورض حبديث            

 الكتاب العهد وال نـزاع أن  ، فدل على أنهم ليسوا منهم، ويف هذه الداللة ضعف الحتمال إرادته بأهل   "أهل الكتاب 
املعهود يف أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويف احلديث الذي عارضوا به ضعف أيضا، وقيل إنما هم أهل شبهة كتاب                  
ألنَّ كتام نسخ، ولذلك شاركوا أهل الكتاب فيما األصل فيه العصمة مما يبىن من األحكام على االحتياط واالحتمال                  

أخذ اجلزية وعقد الذمة هلم، ومل يشاركوهم فيما األصل فيه املنع مما بين على التحرمي وهو الـذبائح              وهو عصمة الدم ب   
  .واألنكحة

ويرده أنَّ مشركي العرب كانوا أهل ديٍن صحيٍح هو دين أبيهم إبراهيم مثَّ تركوه فلو ثبت احلكم للمجـوس بالـدين        
العرب من دين أبيهم أقلُّ مما بدل اوس فإنَّ اوس أثبتوا ربا خالقًا             املنسوخ ثبت لعبدة األوثان من العرب، وما بدل         

مدبرا مع اهللا مساويا له، ومل تبلغ العرب ذلك، وقد دلَّ القرآن على أنَّ أهل الكتاب إنما هم اليهود والنـصارى دون                
، وليس أهل الكتـاب يف سـائر        ﴾من قبلنا أو تقولوا إنما أُنزل الكتاب على طائفتني        ﴿: غريهم كما يف قوله تعاىل    

  .األحكام املختصة بأهل الكتاب كنكاح النساء وحل الذبائح إال اليهود والنصارى عند اجلماهري فكذا هنا
والصواب أن ليس للمجوس اختصاص بأخذ اجلزية دون سائر املشركني، بل تؤخذ اجلزية من كل مشرٍك كمـا هـو        

 حكاها الطحاوي، وهو روايةٌ عن أمحد اختارها أبو العباس ابن تيمية وابن القـيم               مذهب مالك وأيب حنيفة يف روايةٍ     
وغريمها، ودليل ذلك أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية من اوس مع عدم الفارق املعتـرب بينـهم وبـني سـائر          

 إذا أمر أمريا على جيٍش أو سرية املشركني، وحلديث بريدة الذي خرجه مسلم أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان         
اغزوا يف سبيل اهللا باسم اهللا، قاتلوا من كفـر  : "أوصاه يف خاصتـه بتقوى اهللا ومن معـه من املسلمني خريا مثَّ قال       

وذكر منهن اجلزية، فـدلَّ  " وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصاٍل: "إىل أن قال" ..باهللا،  
إذا أمر أمريا على جيٍش أو سرية، ومل يفصل مع أنَّ أكثر من بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                    : ى العموِم قولُه  عل

ذا يعم كلَّ ، وه"قاتلوا من كفر باهللا: "إنما بعثهم لقتال أهل األوثان، ودلَّ عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أوله        
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شبه النص على دخول من عدا اليهود والنصارى فإنَّ األغلـب يف  " إذا لقيت عدوك من املشركني   ف: "كافٍر، ويف قوله  
لسان الشرع ختصيص اسم املشركني مبن عدا أهل الكتاب وإن كان أهل الكتاب مشركني، إالَّ أنَّ االسم اخلـاص ال                    

ن أهل الكتاب واملشركني منفكِّني حتى تأتيهم مل يكن الذين كفروا م﴿: يتناوهلم يف عرف الشارع كما يف قوله تعاىل    
لتجدنَّ أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والَّذين أشركوا ولتجدنَّ أقرم مودة للذين آمنوا              ﴿: وقوله،  ﴾البينة

  . فيبعد جدا أن خيص بعكس ذلك ويقال هو خاص باليهود والنصارى﴾الذين قالوا إنا نصارى
 بالكالم يف -وهو أصرح دليل على تعميم حكم اجلزية-رض على االستدالل حبديث سليمان بن بريدة عن أبيه   وقد اعت 

ومل : مل يذكر مساعا من أبيه، وقال إبراهيم احلريب عن عبد اهللا وسليمان: رواية سليمان بن بريدة عن أبيه فقال البخاري
  . يسمعا من أبيهما

دة من أبيه يف أسانيد صحيحة عنه، وخرج له البخاري على تشدده يف السماع فال عربة     وقد صح مساع عبد اهللا بن بري      
بكالم إبراهيم احلريب فيه، وأما سليمان بن بريدة فإنه عاصر أباه طويالً حيث هو توأم عبد اهللا وأدرك من أبيه مثانيـةً                      

 كونه صاحب رواية، وقد فضله بعض أهل العلم على          وأربعني عاما، وكان معه مل يفارقه فيبعد أن يدع يسمع منه مع           
أخيه عبد اهللا مع كون عبد اهللا أكثر حديثًا وشيوخا منه، وإنكار إبراهيم احلريب مساع ابين بريدة مع صحة مساع عبد اهللا 

جيـد يف شـيٍء منـه    وثبوته دليلٌ على أنه مل يقف على نقٍل خاص يف املسألة وإنما اعتمد ما وقع له من روايتهما مل              
السماع، وقد كان ألمحد بن حنبل ومجهور احلفَّاظ طريقةٌ يف السماع أصح من طريقة البخاري ومن وافقه فكان يأخذ 
بكثري من القرائن اليت ترجح السماع كسماعه ممن هو أكرب من شيخه مع وروده بلد الشيخ وعنايته باحلديث يف ذلك                    

رط أن يثبت السماع مبا هو أعلى من القرائن اليت تفيد احتماالً ال جزما، وليس املراد      الوقت وحنو ذلك، والبخاري يشت    
باحتمال مساعه من أبيه مطلق مساع الكالم كما توهمه بعضهم وظن أن ليس يف العقالء من يشك يف مساع ابين بريدة                     

ن كثري احلديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   من أبيهما، بل املراد مساع احلديث خاصة وبريدة رضي اهللا عنه مل يك 
وسلم فيما يروى عنه وكان كثري من الصحابة يتحاشون كثرة احلديث، فال يلزم من كونه معه سنني متطاولة أن يسمع 
منه، وقد وقع من مجاعٍة من املتقدمني واملتأخرين أن يفوم علم آبائهم ال يسمعون منه حرفًا، وإن كان األرجـح يف                     

  .يمان بن بريدة احتمال مساعه من أبيهسل
ويف امتناع عمر رضي اهللا عنه من أخذ اجلزية من اوس حىت شهد عبد الرمحن أن النيب صلى اهللا عليه                    : وقال اخلطَّايب 

 دليل على أن رأي الصحابة أن ال تؤخذ اجلزية من كل مشرك كمـا ذهـب إليـه                   :وسلم  أخذها من جموس هجر     
  .ل من أهل الكتاب وإمنا تقب،األوزاعي

مل تفرض اجلزية بأحكامها املفصلة إال بعد أن أسلم أكثر العرب ونزلت يف آية اجلزية يف سورة التوبة، فمن ارتد               : قلت
بعد ذلك مل تؤخذ اجلزية منه باالتفاق لردته ال لكونه غري كتايب، وكل من شهد عمر بن اخلطاب قتاهلم مع رسول اهللا              

لم من الكفار غري الكتابيني مل تكن تؤخذ منهم اجلزية ومل تعرض عليهم ألنه كان قبل فرضها، ووجد صلى اهللا عليه وس
ظاهر اآلية داال على أخذها من أهل الكتاب دون سائر الكفَّار؛ فلذلك احتاج إىل الدليل فيما زاد عما دلَّت عليه اآلية،  
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موت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقاتلُ فيها قوم مـن املـشركني غـري    ومل حيتج قبل ذلك ألنها كانت أول واقعٍة بعد     
الكتابيني الذين تؤخذ اجلزية منهم باالتفاق، واملرتدين الذين ال تؤخذ منهم باالتفاق، فكانت : الفريقني املعلوم حكمهما

 فيهم شيئًا بعد فرض اجلزية، فلما بلغـه      مسألة املشركني الذين ليسوا مبرتدين وال كتابيني مسألةً نازلةً عليه، ومل يعهد           
أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية ممن هذه صورم وهم جموس هجر رجع إليه ووقف عنده، فليس فيـه أنـه مل                       
يأخذها من غري اوس أو ى عن ذلك، وال فيه أنه جعل أخذ اجلزية من اوس خاصا م، وما دلَّ على ذلك فليس                       

  ".سنوا م سنة أهل الكتاب: "كالَّذي يروى مرفوعابثابٍت 
        ؤخذ من عريبها ال توقد اختلف أهل العلم بعد ذلك يف أخذ اجلزية من العرب فذهب أبو حنيفة وأمحد يف رواية إىل أن

، "عجـم اجلزيـة   كلمةً تدين لكم ا العرب، وتؤدي إليكم ال       "واستدلَّ بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمشركني         
أخرجه أمحد والترمذي والنسائي يف الكربى وابن حبان يف صحيحه وابن جرير وابن أيب حامت يف تفسرييهما وأخرجه                  

 عن سعيد بن جبري عن ابن عباس -واختلف يف امسه واسم أبيه–غريهم بأسانيد تدور على األعمش عن حيىي بن عمارة         
ى عنه األعمش وما وجدت له إالَّ هذا احلديث الواحد وليس فيه مساعه من سعيد               وحيىي بن عمارة وثَّقه ابن حبان ورو      

بن جبري، ففي ثبوته بعض النظر، ولو ثبت كان أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية من جموس هجر وغريهم من كفار 
: ثبتة للجزية عن هذا اخلرب، قال الـشافعي  العرب داال على أنَّ املفهوم غري مراٍد، أو هو منسوخ للعلم بتأخر األخبار امل             

 قد صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم أكيدر الغـساين يف          ؛حىت الساعة من العرب   ] يعين اجلزية [وأهل اإلسالم يأخذوا    
 وصاحل عمر رضي اهللا تعاىل عنه نصارى بين تغلب وبـين       ، وصاحل أهل جنران واليمن ومنهم عرب وعجم       ،غزوة تبوك 
، فثبت بذلك أخذ اجلزية من نـصارى        وا كلهم يدينون دين أهل الكتاب وهم تؤخذ منهم اجلزية إىل اليوم           منري إذ كان  

  .العرب
أما بنو تغلب خاصة فقد روي عن عمر بن اخلطَّاب أنه صاحل نصارى تغلب على بذهلم ضعف الزكـاة الـيت علـى                       

حابة والفقهاء بعده كما قال ابن القيم، واستدلَّ الشافعي املسلمني بدل اجلزية، ومل يثبت عن عمر لكن وافقه مجيع الص        
برواية أهل السري للقصة وهي حملّ اتفاق بني أصحاب السري، وروي خالف ذلك عن علي بن أيب طالب وعمر بن عبد    

 به، وأما عمر العزيز، أما علي فقد أسنده مجاعةٌ عنه بإسناٍد ضعيف منكر أنكره أمحد بن حنبل وترك أبو داود التحديث
بن عبد العزيز فقد ذكره ابن قدامة بال إسناد وتبعه ابن القيم ومل أقف على إسناده، وجاء أنَّ ما أراده علـي بـن أيب                 

  .طالب لنقضهم عهد عمر بأن ال ينصروا أوالدهم
ـ          ما غير امسهـا فـذهب   وقد اختلف أهل العلم يف فعل عمر، وهل أسقط اجلزية عن نصارى تغلب أم هي اجلزية وإن

الشافعي إىل أنها جزيةٌ بغري اسم اجلزية وروي عن أيب حنيفة، ومن قال بأنها زكاة ال جزية خصها بنصارى العرب أو                     
بنصارى تغلب ومها قوالن ألهل العلم ومل يقل أحد إنَّ ذلك عام جلميع النصارى، والفرق بني القولني أنَّ القائل بأنها                    

ا شرائط الزكاة ويجريها جمرى الزكاة يف مجيع األحكام على خالف يف التفاصيل، والقائل بأنها جزية ال زكاة يشترط هل
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يخرجها عن أحكام اجلزية، ومن الفرق بني القولني أيضا أنَّ الزكاة ال يشترط فيها الصغار وإنما محل عمر على إسقاط 
  .ضعف الزكاة ليفروا بذلك من الصغاراجلزية عنهم فرارهم من الصغار، وإنما رضوا ب

  : ففي نصارى تغلب مذهبان
أن ال جزية عليهم وإنما عليهم الزكاة مضاعفة، وهو مذهب أمحد وأيب حنيفة وطائفة من السلف، مث ذهب أبو : األول

  .حنيفة إىل إحلاق سائر أهل الكتاب العرب م
ة والشافعية، مثَّ ذهب الشافعية إىل ختصيصهم عن سائر النصارى مبا روي            أنَّ عليهم اجلزية؛ وهو مذهب املالكي     : الثاين

  .عن عمر مع اعتباره جزيةً، ومل يفرق املالكية بينهم وبني سائر أهل اجلزية
وقد اجتمع من نقل قصة عمر يف شأن نصارى تغلب على أنه فعل ذلك ملَّا خشي حلوقهم بالروم فـأمره بعـضهم أن          

صاحلهم، فالظاهر من هذه القصة مع األصل امع عليه يف غري أهل الكتاب العرب أنَّ فعله هلم إنما هو يكف شرهم وي 
صلح لكف شرهم ودفع أذاهم عن املسلمني، والصلح ال يصح على االستدامة وإنما يصح إىل أجٍل أو مطلقًا لإلمـام                    

حتى يعطوا اجلزية   ﴿: اجلزية وأن يقف يف قتاهلم دون قوله تعاىل       فسخه، وليس ألحٍد أن يسقط عن أهل الكتاب بذل          
 مثَّ يكون تركه لقتاهلم أبدا ويلزم ذلك غريه، واهللا يأمر بقتاهلم حتى أداء اجلزية، وإنما جيـوز                ﴾عن يٍد وهم صاغرون   

كني وقد أشار إىل هذا املعىن ابن       الصلح إن خشي املسلمون شر املشركني ويصح أن يكون مطلقًا حتى يأمن شر املشر             
إال   ال واهللا  : وقال ،العزيز أنه أىب عليهم إال اجلزية      ويروى عن عمر بن عبد    : القيم ملَّا ذكر أثر عمر بن عبد العزيز فقال        

ولعله رأى أن شوكتهم ضعفت ومل خيف منهم ما خاف عمر بن اخلطاب رضي اهللا               ،  م باحلرب كاجلزية وإال فقد آذنت   
 بقتال الكفار وفتح البالد فلم يأمن أن يلحقوا بعده فيقووم عليه وعمر   مشغوالً عمر رضي اهللا عنه كان بعد      فإن   ؛عنه

  .، انتهى كالمه وفيه وجاهةبن عبدالعزيز أمن ذلك
ما ذهب إليه اجلمهور من سقوط قتال النصارى من تغلب أو من عموم العرب دون أن يسلموا ودون أن يبذلوا                    : قلت

فيه ضعف، وما ذهب إليه الشافعي من كون املبذول منهم جزيةً فيه ضعف من جهة أنهم بذلوا ضعف الزكـاة           اجلزية  
ال فرق بينهم وسائر النصارى وال : فرارا من الصغار واجلزية ال بد فيها من الصغار على الصحيح، فلم يبق إالَّ أن يقال              

ون ذلك، وهو مذهب املالكية وفيه عسر للرواية عن عمر اليت اجتمع علـى              يؤخذ منهم إالَّ اجلزية وال يسقط قتاهلم د       
إنَّ ما فعله عمر صلح جائز : ذكرها أهل السري وعمل ا كثري من أهل العلم فلم يبق إالَّ العمل ا أو توجيهها بأن يقال

 منهم دون صغار، ومقتضى كونه صلحا عند اخلوف منهم، وجائز أن يصالَحوا على بذل ماٍل هلم فضالً عن قبول مالٍ            
  :أمران
أنه غري مؤبٍد، بل يصح مؤقَّتا إىل أجل، أو مطلقًا بغري توقيت، وقد جاء عن عمر بن اخلطاب أنه اشترط عليهم           : األول

 العقد مؤقَّت ألنَّ    أالَّ ينصروا أبناءهم، وهذا مستفيض عنه وإن مل يثبت من جهة اإلسناد كأصل القصة، ومعىن هذا أنَّ                
  .اآلباء ميوتون على النصرانية واألبناء ينشؤون على اإلسالم فيكون عقدا ينتهي يف مدة معلوٍم أقصاها
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أنه ال يلزم بعد نقضهم للعهد الذي صوحلوا عليه، كما ال يلزم لغري من صاحلهم عمر بن اخلطَّاب، وال يكـون           : الثاين
جلزية أو استثناًء فيها، وال خاصية للفاروق عمر رضي اهللا عنه، بل يكون صلحا مـن                أصالً أو صفةً من صفات عقد ا      

  .جنس الصلح الذي جيوز لكل من ويل شيئًا من أمر املسلمني
من وجوب قتلهم أو يسلمون     : فهذه املذاهب يف العرب الكتابيني أما العرب املشركون ففيهم القوالن السابق ذكرمها           

أخذ اجلزية من غري أهل الكتاب والعرب منهم، كما أنه قول أيب حنيفة وبعـض أهـل العلـم يف                    وهذا قول من ال ي    
املشركني العرب خاصة دون سائر املشركني، وقد ذُكر عن مالك أنه خيص قريشا دون سائر العرب ـذا احلكـم يف    

لدليل قول من قال إنما هذا لثبوت إسـالم         مشركيهم فال يأخذ منهم جزيةً وقد اختلف يف ختريج مذهبه وأقرا إىل ا            
  .مجيعهم يقينا فمن كفر بعد ذلك فهو مرتد أو يف حكمه

أهل كتاب ومشركون، ويف كلٍّ من القسمني عـرب         : فملخص ما تقدم يف حرمة دماء أهل الذمة أنَّ الكفار قسمان          
ع على صحة كوم أهل ذمة، وأما سائر مشركي         وعجم؛ فأما أهل الكتاب العجم واوس من مشركي العجم فمجم         

العجم فالراجح صحة عقد الذمة هلم وقيل ال جيوز وجيب قتلهم أو يسلمون، وأما العرب من أهل الكتاب فمجمع على    
ل العلم حقن دمائهم بأخذ اجلزية ال غريه على الراجح، وببذهلم الزكاة املضاعفة على قول كثري من أهل العلم، ومن أه                

من خص أخذ الزكاة بنصارى تغلب دون سائر النصارى، وأما املشركون من العرب فالصحيح أخذ اجلزيـة منـهم                   
كسائر املشركني، وخالف يف ذلك من ال يرى أخذ اجلزية من أحد املشركني، ومن يرى أخذها مـن املـشركني إالَّ                   

  .مشركي العرب
هل األديان والشعوب، وقد بقيت مسألة اجلزية ممن تؤخذ ممن حنكم بأنهم أهل       فهؤالء من يصح أخذ اجلزية منهم من أ       

ذمة، ومسألة انتقاض عقد الذمة فإنه وإن كان الزما دائما يف األصل فإنه يرتفع يف صوٍر، ومن املسائل مسألة أهل الذِّمة 
  .دم بإذن اهللايف هذا العصر وهل هلم وجود أم ال، ويأيت ذكرها يف العدد القا

  .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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وعلى آله وأصحابه الطيبني   احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا املبعوث رمحة للعاملني
   :الطاهرين وأهل بيته أمجعني وبعد

الغزو فجعـل    وأفضل التطوع اجلهاد يف سبيل اهللا نص عليه أمحد ، وذُكر له أمر: ( ٤/٢٥٦كايف  ال  يف ةقال ابن قدام  
يقاتلون يف سبيل اهللا هم الذين يدفعون عـن          يبكي ويقول ما من أعمال الرب أفضل منه وأي عمل أفضل منه ، والذين             

وقد روى أبو سعيد اخلدري قال قيل يـا    ، الناس آمنون وهم خائفون ،       ماإلسالم وعن حرميهم وقد بذلوا مهج أنفسه      
رمحه اهللا يف    هذا قوله . أهـ  " متفق عليه   ) مؤمن جياهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله        ( أفضل ؟ قال     رسول اهللا أي الناس   

   .اجلهاد إذا كان فرض كفاية ، فماذا سيقول إذا تعني اجلهاد ؟
تتوق أنفسهم إىل جبهات     دد كبري من الشباب اليوم الذين      واليت يسأل عنها ع    من معوقات اجلهاد يف هذا الزمان      وإن

إذن الوالدين يف اجلهاد ، إال أن احلكم جممالً قبـل             ، وفيما يلي سنأيت على تفصيل حكم       معوق إذن الوالدين  اجلهاد  
 الة فقد سقط  هو احلال يف زماننا احلاضر ملدامهة العدو ألرض املسلمني ، ففي هذه احل             التفصيل أن اجلهاد إذا تعني كما     

   .شرط إذن األبوين للجهاد ، فيخرج الولد بغري إذما وال يأمث إن شاء اهللا
هلما حكم اجلهـاد يف      ما يف ترك اجلهاد ، وأبني     ـهذه الورقات فإنين سأخاطب الوالدين وأبني هلما حكم طاعته         ويف

  ..زماننا 
وذلك بالصد عـن    ،  ، فليعلما أما عاصيني هللا      نا  يف زمان  فكل أبوين عزما على منع ولدمها أو أوالدمها من اجلهاد         

الَِّذين يستِحبونَ الْحياةَ الدنيا علَى اآلِخرِة ويصدونَ عن سِبيِل اللِّه ويبغونها ِعوجا أُولَــِئك ِفـي      سبيله واهللا يقول  
وسنورد تفصيل ذلك اإلمجال وأدلته من كالم أهل العلم  صية اهللا، وليعلم األبوان أنه ال طاعة هلما يف مع  ضالٍَل بِعيٍد

   .واهللا ويل التوفيق
وهذه اهلجمة استهدف ـا    إن اإلسالم يعاين اليوم من هجمة صليبية يهودية مشلت أقطار العامل كلها ،         :األبوان أيها

 هذا احلال املزري وخترج من هذا الذل        لألمة أن خترج من    اإلسالم وأهله من قتل وتشريد وهتك لألعراض ، وال ميكن         
وإذا  ورجاهلا إذا ما أعلوا راية اجلهاد ويذلوا أنفسهم وكل ما ميلكون لنصرة هـذا الـدين ،                 واهلوان إال بأيدي شباا   

ووالدة أن مسئوليتهم يف نصرة هـذا   حصل هذا فإننا سنملك الدنيا بأسرها كما ملكها األولون ، لذا فليعلم كل والد          
بأبنائهم وأمواهلم وألسنتهم لينتصر اإلسالم وتعز األمة ، لكن لألسف  مسئولية عظيمة ، فيجب عليهم أن جياهدواالدين 
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يصد أبناءه عـن     أيها األبوان املسلمان أن تكونا أول من يقدم أبناءه هلذا الدين ، فإذا بكما أول من                كنا ننتظر منكما  
وزناً إذا خالف أمركما أمره ، فطاعتكما واجبة يف          تعاىل مل جيعل ألمركما   اجلهاد هلذا الدين ، واعلما أن اهللا سبحانه و        

 اهللا ، أما يف معصية اهللا فال ، وطاعتكما تقدم إذا مل تعارض طاعة اهللا فإذا عارضت  املعروف وطاعتكما واجبة يف طاعة    
   :بني أمرين اطاعة اهللا فإا در وال يعتد ا ، وسأذكر لكما تفصيل حكم طاعتكما لتعلما أنكم

تـصداهم  : الثاين ولكما مثل أجرهم ،      أن تطيب نفسيكما جبهاد أبنائكما وحترضاهم وحتثاهم على اجلهاد        : أوهلما  
 ، وخري لكما أن تكونا من أصحاب األمـر األول فتـدفعا   طاعة لكما عن اجلهاد يف سبيل اهللا فلكما اإلمث وأيضاً ال      

اهللا بقلب   ، فإنكما ستقدمان على يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى             بطيب نفس وطاعة هللا    أبناءكما إىل اجلهاد  
   .سليم

ما أقول ، ومتأكد أين أريد مـا فهمتمـا ، وإن           ولعلكما تستنكران قويل وتغضبان من عباريت ولكين متأكد أين أعين         
   :عارضتماين وستقوالن حتماً ما يلي

عن عبد اهللا  قال كما يف البخاري وغريهصلى اهللا عليه وسلم ل إن الرسول إن طاعة الوالدين واجبة وهي فرض عني ، ب
 " أحي والـداك ؟  "فاستأذنه يف اجلهاد فقال  صلى اهللا عليه وسلم  بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول جاء رجل إىل النيب         

 : بلفظ رضي اهللا عنه دـه من حديث أيب سعيـ ، وجاء عند أيب داود ما هو أوضح من" ففيهما فجاهد "قال  قال نعم
وغريمها نص يف موطن الرتاع ورد        ، فستقوالن هذان احلديثان    "ارجع فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد ، وإال فربمها          " 

لن أجيبكما ولكن جييبكما أهل العلم قرناً من بعد قرن ، ليبينوا لكما أن  وأنا !! لزعمك أنه ال طاعة للوالدين يف اجلهاد
 ٥/٨ما روى ابن حبان  ومن األدلة املعارضة لرأيكما ، لى كل زمان أنه خطأ يعارض األدلة األخرىحكمكما ع تعميم

: فسأله عن أفضل األعمال قال       صلى اهللا عليه وسلم    أن رجالً جاء إىل رسول اهللا      رضي اهللا عنه   عن عبد اهللا بن عمرو    
  :ثالث مرات قال" مث الصالة "   :مث مه ؟ قال: قال " مث الصالة  : "  مث مه ؟ قال :، قال" الصالة " فقال رسول اهللا    

آمرك بوالـديك   " صلى اهللا عليه وسلم ، قال فإن يل والدين فقال رسول اهللا     " اهللا   مث اجلهاد يف سبيل   "   :مث مه ؟ قال   
   " .ت أعلمفأن " صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا والذي بعثك نبياً ألجاهدن وألتركنهما قال: فقال " خرياً 

حيرم اجلهاد إذا منع األبوان أو أحدمها ،   قال مجهور العلماء: ( ٦/١٤٠ وبناًء على هذا احلديث قال ابن حجر يف الفتح
عليه واجلهاد فرض كفاية ، فإذا تعني اجلهاد فال إذن ويشهد لـه مـا                بشرط أن يكونا مسلمني ألن برمها فرض عني       

وهـل    وهو حممول على جهاد فرض العني توفيقا بني احلديثني ،          : (تقدم وقال   مث ذكر احلديث امل    ) أخرجه بن حبان  
   ) .يلحق اجلد واجلدة باألبوين يف ذلك ؟ األصح عند الشافعية نعم

اجلمهور حيرم اجلهاد إذا      قال " فربمها   " قوله    (٣/٢٠  الزرقاين يف شرحه على موطأ مالك يف شرح الزرقاين         قال حممد 
عني واجلهاد فرض كفاية فإذا تعني اجلهاد فال إذن ،           دمها بشرط أن يكونا مسلمني ألن برمها فرض       منع األبوان أو أح   

   ..املتقدم مث ذكر احلديث) .. ففي ابن حبان 
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األبوين فلحديث عبد اهللا بن عمر قال جاء رجـل إىل             وأما اعتبار إذن   : ( ١/٤٨١قال الشوكاين يف الدراري املضية      
 ألمحد ة ويف رواي"ففيهما فجاهد " ل  قال نعم قا   " والداك ؟     أحي "فاستأذنه يف اجلهاد فقال      وسلماهللا عليه    صلى النيب

فـارجع  " أريد اجلهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ؟ قال         إين جئت : وأيب داود وابن ماجة قال يا رسول اهللا         
  " .أبكيتهما  إليهما فأضحكهما كما

 هاجر إىل حديث أيب سعيد أن رجالً     آخر وأخرج أبو داود من     ه اهللا تعاىل من وج    همحا احلديث مسلم ر   ذوقد أخرج ه  
قال ال ، فقال  "  أذنا لك ؟" فقال أبواي فقال "د باليمن ؟ ـ هل لك أح"من اليمن فقال  ه وسلمـصلى اهللا علي النيب

  " . ارجع إليهما فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها "
صلى اهللا  النيب أتى  أن جامهةين وأخرج أمحد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جامهة السلم       حبا وصححه ابن 

  ألزمها فـإن   " قال نعم قال      " هل لك من أم ؟     "اهللا أردت الغزو وجئتك أستشريك ؟ فقيل         فقال يارسول  عليه وسلم 
جيب استئذان األبوين يف اجلهاد ه جلمهور إىل أنوقد ذهب اسناده اختالفا مثريا ،   إ وقد اختلف يف     "اجلنة عند رجليها    

 ويدل على   واجلهاد فرض كفاية ، قالوا وإذا تعني اجلهاد فال إذن          وحيرم إذا مل يأذنا أو أحدمها ألن برمها فرض عني         
فسأله عـن   صلى اهللا عليه وسلم حبان من حديث عبد اهللا بن عمر قال جاء رجل إىل رسول اهللا      ذلك ما أخرجه ابن   

قال والذي ، " آمرك بوالديك خريا " قال اجلهاد قال فإن يل والدين قال  ؟ قال مث مه"  الصالة " األعمال ؟ فقال أفضل
 قالوا وهو حممول على اجلهاد فرض العني أي حيث يتعني على) " علم  أفأنت  " قال  ،  وألتركنهما    ألجاهدن بعثك نبياً 

  . " من له أبوان أو أحدمها توفيقا بني احلديثني
إذا وجب عليه اجلهاد مل يعترب إذن والديه ألنه صار فرض عني وتركه معصية وال                : ( ٩/١٧١قال ابن قدامة يف املغين      

للعلم الواجب ، قال  ألحد يف معصية اهللا ، وكذلك كل ما وجب مثل احلج والصالة يف اجلماعة واجلمع والسفر              طاعة
ألا عبادة تعينت عليه فلم يعترب إذن األبوين فيهـا   مع واحلج والقتالاألوزاعي ال طاعة للوالدين يف ترك الفرائض واجل    

   ) .يشترط إذن الوالدين ومل  وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً :  كالصالة وألن اهللا تعاىل قال
مسلمني مل جياهد تطوعاً إال بإذما وإذا خوطب باجلهاد          ه وإذا كان أبوا   : ( قال أمحد    ١/١٢٨قال اخلرقي يف خمتصره     

   ) .الفرائض ال طاعة هلما يف تركها فال إذن ألبويه وكذلك كل
 - أي إذا تعـني      -وظاهر كالم األصحاب يف اجلهاد       : ( ٢/١٠٩  بن حسن املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف      يقال عل 

   ) .الصوم لو دعواه أو أحدمها إىل الفطرترك فريضة وكذا حكم  حيث قالوا ال طاعة هلما يف
  :  ويتعني اجلهاد يف موضعني : (٤/٢٥٣ الكايف  يفةقال ابن قدام

   يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَـاثْبتواْ   : لقوله تعاىل على من حضر  إذا التقى الزحفان تعني اجلهاد:أحدمها 
  . ا لَِقيتم الَِّذين كَفَرواْ زحفاً فَالَ تولُّوهم اَألدبار ِإذَ  : وقوله تعاىل

على أهله قتاهلم والنفري إليهم ومل جيز ألحد التخلف إال من حيتاج إىل ختلفه                إذا نزل الكفار ببلد املسلمني تعني      :الثاين  
وألم يف معىن حاضـر   ، انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً   : األهل واملكان واملال ومن مينعه األمري اخلروج لقوله تعاىل حلفظ
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 ، ومن كان أحد أبويه مسلما مل جيز له اجلهاد إال بإذنه ملا روى ابن عباس قال جاء    الصف فتعني عليهم كما تعني عليه     
ففيهمـا  "   لك أبوان ؟ قال نعـم قـال  "رسول اهللا أجاهد ؟ قال    فقال يا  صلى اهللا عليه وسلم    رجل إىل رسول اهللا   

حديث صحيح ، وألن اجلهاد فرض كفاية وبرمها فرض عني فوجب تقدميه فإن كانا     هذا: (  قال الترمذي    "د  ـفجاه
آبائهم وألما متهمان    إذن هلما ألن أبا بكر الصديق وأبا حذيفة بن عتبة وغريمها كانوا جياهدون بغري إذن               كافرين فال 
صار فرض عني فلم يعترب إذما فيه كاحلج الواجب           اجلهاد فال إذن ألبويه ألنه     ومىت تعني .. : ( مث قال    ) ..يف الدين   

ن تركه معصية وال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا كالسفر لطلب العلـم             تركه أل  وكذلك كل الفرائض ال طاعة هلما يف      
   ) .ال يقدر على حتصيله يف بلده وحنو ذلك الواجب الذي

ذكر أن قول أكثر العلماء منع الولد من اخلروج إىل اجلهاد إال بإذما إذا كان   بعد أن٣/٣١٦قال ابن مفلح يف املبدع 
   ) . إال أن يتعني عليه اجلهاد فإنه ال طاعة هلما يف ترك فريضة: (كفاية مث قال  فرض

أي طلبا منك     ِعلْم فَلَا تِطعهما  وِإن جاهداك ِلتشِرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه            : (٤/١٩٣ قال الشوكاين يف فتح القدير    
ـ  وألزماك أن تشرك يب إهلا ليس لك به      يعلم بكونه إهلا فال تطعهما فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، وعرب بنف

 جتز طاعة األبوين يف هـذا      عن نفي اإلله ألن ما ال يعلم صحته ال جيوز اتباعه ، فكيف مبا علم بطالنه ؟ وإذا مل                   العلم
بدون جماهدة منهما أوىل ويلحق بطلب الشرك منهما سائر  املطلب مع ااهدة منهما له ، فعدم جوازها مع جمرد الطلب

   ) .عليه وسلم صلى اهللا هلما فيما هو معصية هللا كما صح ذلك عن رسول اهللا  اهللا سبحانه فال طاعةيمعاص
 فيه دليل على أنه جيب استئذان األبـوين يف          "لك فجاهد    نا فإن أذ  " قوله   : ( ٨/٤٠وقال الشوكاين يف نيل األوطار      

 وجزموا بتحرمي اجلهاد إذ منع منه األبوان أو أحدمها ألن برمها فرض عني واجلهاد فـرض            اجلهاد وبذلك قال اجلمهور   
   ) .كفاية ، فإذا تعني اجلهاد فال إذن

 فرض كفاية ، وذلك حينما يعرف من الوالـدين أو     للوالدين يف اجلهاد إذا كان     بل إن الشافعي ذهب إىل أنه ال طاعة       
وإذا كان يؤمر بـأن      : ( ٤/١٦٣نفاقاً أو كفراً أو بغضاً لشعرية اجلهاد وكرهاً ألهلها ، قال الشافعي يف األم                أحدمها

فإذا كانا .. : ( مث قال ) .. أحدمها إال واملطاع منهما مؤمن  يطيع أبويه أو أحدمها يف ترك الغزو فبني أن ال يؤمر بطاعة
فإمنا جياهد   حبال وال يربأ منه بوجه وعليه أن ال جياهد إال بإذما وإذا كانا على غري دينه ،                 على دينه فحقهما ال يزول    

وله اجلهاد وإن خالفهما واألغلب أن منعهما      -  إذا كان فرض كفاية    -أهل دينهما فال طاعة هلما عليه يف ترك اجلهاد          
وقد انقطعت الوالية بينه وبينهما يف الدين ، فإن قال قائل فهل من دليل   ال شفقة عليه فقط  سخط لدينه ورضا لدينهما   

باجلهاد  صلى اهللا عليه وسلم    وأمره النيب  صلى اهللا عليه وسلم    قيل جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع النيب        على ما وصفت  
وجاهـد   اهللا عليه وسـلم  صلى اده مع النيب  فلست أشك يف كراهية أبيه جله      صلى اهللا عليه وسلم    وأبوه جماهد النيب  

بأحد وخيذل عنه  صلى اهللا عليه وسلم وأبوه متخلف عن النيب    صلى اهللا عليه وسلم    عبداهللا بن عبداهللا بن أيب مع النيب      
 إذا كانوا صلى اهللا عليه وسلم غريهم ممن ال أشك إن شاء اهللا تعاىل يف كراهتهم جلهاد أبنائهم مع النيب من أطاعه مع
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يغزو   وأي األبوين أسلم كان حقا على الولد أن ال         : ( ، قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل      )خمذلني   خمالفني جماهدين له أو   
   ) .الغزو إال بإذنه إال أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقا فال يكون له عليه طاعة يف

 ، ولكن نقول إن كان خـروج الولـد   متاماً وال نقصد بعدم طاعة الوالدين من أجل اخلروج للجهاد إهدار حقهما     
هلما أو يسبب خروجه ردة هلما عن الدين ، فإنه يصبح من أهل األعـذار                الوحيد العائل هلما للجهاد ، يسبب هالكاً      

، والنـصح هللا     اجلهاد بالبدن كما جيوز لغريه من أهل األعذار ، مع احلرص على اجلهاد باملال واللسان               له ترك  وجيوز
لَّيس علَى الضعفَاء والَ علَى    كما أمر اهللا تعاىل أهل األعذار بذلك بقوله         ، وللمؤمنني صلى اهللا عليه وسلم    ولرسوله

                ِبيٍل وِمن س ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسرواْ ِللِّه وحصِإذَا ن جرنِفقُونَ حا يونَ مِجدالَ ي لَى الَِّذينالَ عى وضرالْم  غَفُـور اللّه
ِحيمر .    

وعن ذلك   تقدير املفسدة بقدرها إذا تعارضت مع مفسدة أعظم يقدرها أهل العلم لكل شخص بعينه ،               علماً أنه جيب  
صلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا   روينا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        : ( ٧/٢٩٢احلكم يقول ابن حزم يف احمللى       

من ميكنـه    ، بقوم من املسلمني ففرض على كل"فتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا بعد ال ال هجرة " موسل
أحدمها بعده فال حيل له ترك مـن يـضيع           عا أو ـإعانتهم أن يقصدهم مغيثا هلم أذن األبوان أم مل يأذنا ، إال أن يضي             

   ) .ماـمنه
م طاعتكما يف طاعة اهللا ، فال طاعة لكما وال مشورة           إذا عارضت طاعة اهللا وأحكا     هذه أيها األبوان أحكام طاعتكما    

موافقتكما خري لكما ورفعة عند  فروض األعيان ، وموافقتكما ورفضكما بالنسبة للفعل ال تقدم شيئاً وال تأخر ، إمنا يف
   .اهللا ، ورفضكما سخط من اهللا وعذاب والعياذ باهللا

باليقني فـإين سأختـصر       أم فرض كفاية ، وقطعاً للشك      ولعلكما تشكان اليوم يف حكم اجلهاد وهل هو فرض عني         
املذاهب األربعة ألهل السنة على تعني اجلهاد يف مثل          عليكما عناء سؤال أهل العلم وسأنقل لكما إمجاع األمة واتفاق         

 إن أي: قول أريد أن أوضح لكما ما هي البالد اليت دامهها العدو من بالد اإلسالم ، فأ حالنا اليوم ، وقبل أن أنقل ذلك
أو لعام أو لقرن فإـا تعـد دار    بلد رفعت فيها راية اإلسالم ودخلها جند اإلسالم فاحتني وحكّموا فيها الشريعة ليوم   

بالكفر فتحولت بذلك من دار إسالم إىل دار كفر ، ففي هـذه              إسالم ، فإذا اجتاحها العدو وغير أحكامها وحكمها       
وأذكر  العدو والواجب على املسلمني جهاد العدو حىت تستنقذ من يده تلك البالد ،            اجتاحها   احلالة نعدها بالد إسالم   

وبالد ما وراء   ،  وبالد القوقاز   ،  البلقان    وبالد  ، لكما بعض البلدان اليت ينطبق عليها ذلك وأوهلا األندلس ، وفلسطني          
والصومال ، وإيران ولبنـان وسـوريا ،   تريا ، يوأر من دول شرق آسيا     وعدد ] اجلمهوريات السوفيتية سابقاً     [النهر  

وأحاهلا  ، وغريها كثري وعدد يطول حصره من البلدان اليت انطبق عليها القول بأن العدو دامهها           وجزء من غرب الصني   
   .بناًء على ذلك الواقع بعدما كانت إسالمية إىل دول كفرية ، ولعلي أنقل لكما حكم اجلهاد اليوم
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اجلهاد هي إذا ما دخل العدو بالد اإلسالم فإن اجلهاد يصبح يف             حد احلاالت اليت يتعني فيها    لقد أمجع العلماء على أن أ     
 جيوز التخلف عنه بعد أن كان فرض كفاية ، وقد نقل ذلك اإلمجاع كل الفقهاء من مجيـع  هذه احلالة فرض عني ال

   .للوالدين فيه ال إذناملذاهب ، وقد دخل العدو بالد اإلسالم منذ قرون فأصبح اجلهاد فرض عني ، و
النفري بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عني           فأما إذا عم   : ( ٧/٩٧قال الكاساين يف بدائع الصنائع      :  فمن األحناف 

:  قيـل     انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً     : هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعاىل      يفترض على كل واحد من آحاد املسلمني ممن       
 ما كَانَ ِلأَهِل الْمِدينِة ومن حولَهم من اَألعراِب أَن يتخلَّفُواْ عن رسوِل اللِّه              : ري ، وقوله سبحانه وتعاىل    نزلت يف النف  

 الباقني بقيـام   ، وألن الوجوب على الكل قبل عموم النفري ثابت ، ألن السقوط عن              والَ يرغَبواْ ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسهِ    
فرضاً على الكل عيناً مبرتلة الصوم والصالة فيخرج العبد  البعض به ، فإذا عم النفري ال يتحقق القيام به إال بالكل ، فبقي

عن ملـك   ة  بغري إذن زوجها ، ألن منافع العبد واملرأة يف حق العبادات املفروضة عيناً مستثنا              بغري إذن مواله ، واملرأة    
إذن والديه ، ألن حق الوالدين ال يظهر   الصوم والصالة ، وكذا يباح للولد أن خيرج بغرياملوىل والزوج شرعاً ، كما يف

   ) .وتعاىل أعلم يف فروض األعيان كالصوم والصالة واهللا سبحانه
عام متعني على كل أحد ممن يـستطيع املدافعـة            فرض : ( ١/٢٠٥قال ابن عبد الرب يف كتابه الكايف        :  ومن املالكية 
، وذلك أن حيل العدو بدار اإلسالم حمارباً هلم ، فإذا كان ذلك وجب على                ل السالح من البالغني األحرار    والقتال ومح 

على اخلروج مقل أو  الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفافاً وثقاالً شباباً وشيوخاً ، وال يتخلف أحد يقدر            مجيع أهل تلك  
 - قلوا أو كثـروا  -قارم وجاورهم أن خيرجوا  وكان على منمكثر ، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم       

يعلموا أن فيهم طاقة على القيام م ومدافعتهم ، وكذلك كـل مـن علـم       لزم أهل تلك البلدة حىت     على حسب ما  
مـن   وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم ، لزمه أيضاً اخلروج إليهم ، فاملسلمون كلهم يد علـى  بضعفهم عن عدوهم

الفرض عن اآلخرين ، ولو قارب        ، حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحية اليت نزل العدو عليها واحتل ا سقط               سواهم
   ) .العدو دار اإلسالم ومل يدخلها لزمهم أيضاً اخلروج

اليوم فرض كفايـة إال أن   اجلهاد:  قال أصحابنا : ( ٨/٦٣قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم     : ومن الشافعية   
م تتمـيم  هيكن يف أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يلـي  ل الكفار ببلد املسلمني فيتعني عليهم اجلهاد ، فإن مل       يرت

   ) .الكفاية
الدفع فهو أشد     وأما قتال  : ( ٤/٥٢٠ ] االختيارات   [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى          : ومن احلنابلة 

الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعـد           فواجب إمجاعاً ، فالعدو الصائل     أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين     
  :  وقال)يدفع حبسب اإلمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم  اإلميان من دفعه ، فال يشترط له شرط بل        

مبرتلـة البلـدة    إلسالم كلهابالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب ، إذ بالد ا         وإذا دخل العدو   (
   .) صرحية ذا ونصوص أمحد، الواحدة ، وأنه جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي 
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ووجب النفري وال إذن لكما ألن طاعتكما حمرمة يف        ،   وخنلص يف اية املطاف أيها األبوان الكرام إىل أن اجلهاد تعني          
هذه فلسطني حل العدو ا ومل يستطع أحد على دفعه ال من قريب  :  سؤايل   أجبتما عن  معصية اهللا ، وأيها األبوان هال     

  .من بعيد فهل يكون اجلهاد حىت اليوم فرض كفاية ؟  وال
ترييا وغريها من أقطار املسلمني يوكذلك الشيشان وكشمري والفلبني وبورما وأر وهذه األندلس حل العدو ا منذ قرون

العذاب ، حىت انتهى بنـا    معامل الدين منها وأذل املسلمني واستضعفهم وسامهم سوء       كلها احتلها العدو فأزال    كثري ، 
احلال لنرى احلملة الصليبية تشن من جديد على أفغانستان ،فهل بعد ذلك نقول إن اجلهاد فرض كفاية وطاعتكمـا                   

   .بالقعود أوجب منه ؟
   ..حىت ذقنا من الذل ما فيه الكفاية لقد قلنا كفاية

  . وصحبه أمجعني وعلى آله السالم على رسول اهللاوالصالة و
  
  

  
  

  
  ةٌةٌفما هي رزي  فما هي رزي  ، ، إن الشهداء ملختارون خيتارهم اهللا من بني ااهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه            إن الشهداء ملختارون خيتارهم اهللا من بني ااهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه            

   وتكـرمي   وتكـرمي   وانتقـاءٌ   وانتقـاءٌ  إمنا هو اختيار  إمنا هو اختيار  ، ،  أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد          أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد         إذن وال خسارةٌ  إذن وال خسارةٌ  
م اهللا ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه سبحانه م اهللا ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه سبحانه إن هؤالء هم الذين اختصهإن هؤالء هم الذين اختصه، ، واختصاص واختصاص 

؛ ؛  يتخذهم اهللا ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناس  يتخذهم اهللا ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناس وخيصهم بقربه مث هم شهداٌءوخيصهم بقربه مث هم شهداٌء
؛ ؛  ال شبهة فيه وال مطعن عليه وال جدال حوله      ال شبهة فيه وال مطعن عليه وال جدال حوله     يؤدوا أداءً يؤدوا أداءً .. .. يستشهدهم فيؤدون الشهادة    يستشهدهم فيؤدون الشهادة    

يطلـب اهللا   يطلـب اهللا   ، ، ق وتقريره يف دنيا الناس      ق وتقريره يف دنيا الناس      يؤدوا جبهادهم حىت املوت يف سبيل إحقاق هذا احل        يؤدوا جبهادهم حىت املوت يف سبيل إحقاق هذا احل        
 وعلى أم آمنوا به وجتردوا له وأعزوه حـىت   وعلى أم آمنوا به وجتردوا له وأعزوه حـىت  ،،سبحانه منهم أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده احلق             سبحانه منهم أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده احلق             

 وعلى أم هم استيقنوا هذا       وعلى أم هم استيقنوا هذا      ،، وعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال ذا احلق              وعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال ذا احلق             ،، دونه    دونه   أرخصوا كل شيءٍ  أرخصوا كل شيءٍ  
وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيق منهج اهللا يف حكـم           وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيق منهج اهللا يف حكـم           ، ،  كفاح الباطل وطرده من حياة الناس         كفاح الباطل وطرده من حياة الناس         يف  يف فلم يألوا جهداً  فلم يألوا جهداً  

 ال تقبـل     ال تقبـل    الناس يستشهدهم اهللا على هذا كله فيشهدون وتكون شهادم هي هذا اجلهاد حىت املوت وهي شهادةٌ               الناس يستشهدهم اهللا على هذا كله فيشهدون وتكون شهادم هي هذا اجلهاد حىت املوت وهي شهادةٌ               
                                                                                                                                                                    اجلدال واحملالاجلدال واحملال

  سيد قطب                                                                                                       
  يف ظالل القرآن 
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  ھل من رجوع یا أخاناھل من رجوع یا أخانا
  ناصر الدين النجدي: شعر 

 

  ]عواد العواد  [حسيبه وال نزكي على اهللا أحدا        اهللاأبيات كتبتها يف ااهد الصابر األخ الطيب الطاهر حنسبه و         هذه  
 ذلك الرجل الذي ترى يف وجهـه      .. بالصدق والصالح والناس شهداء اهللا يف أرضه         والذي شهد له القريب والبعيد    

.. فيه من النـور      مما " ن وجهه قطعة من قمر    أك "كما قال بعض العامة عندما رآه قد صف للصالة قال            .. ورـالن
   ..قتله بأنه مازال يذكر اهللا حىت فاضت روحه له من والذي شهد.. واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً حنسبه 

فأهديه وأهدي من أحبـه  .. يعرفه  اهللا  وما ضره أن الناس ال تعرفه مادام أن ةوإين مل أجد يف هذا الرجل قصيدة واحد       
   .لي درجتهوأن يع يتقبله نسأل اهللا أن .. ةهذه األبيات املتواضع

حقيقته مبالغة من العودة والرجـوع   فهو يف ] عواد[ مل يف اسم أخينا وهو أمطلع هذه األبيات يرمي إىل الوقوف والت   
  !هل من رجوع يا أخانا ؟.. ولكن 

  

ــ ــي خلِّ ــاًأخ ــا رفيق ــييب ي   ي حب
ــاِتأصــبت    جرحــاًلي وأصــبت مق

ــر    يف فكــري ســريعاًإذا امســك م
 ــد ــن ش ــىنولك ــبين مع    غري

ــا   ــوع إذا افترقن ــالغ يف الرج   تب
ــ ــا ابفخطّـ ــوداً إلينـ    أال عـ

ــوا  ــني يعل ــويت ح ــك ص   أال يبلغ
ــييب  ــا حب ــتم ي ــاً رحل ــل حق   فه

   حزينــاً أخـاً وهـل حقـاً هجـرت   
ــاتٍ   ــدومت ذكري ــاً غ ــل حق   وه

ــيب أُ ــلّي قل ــنكم س ــزونَ ع    احمل
ــأنَّ  ــه ب ــول ل ــقأق ــوت ح    امل

ــاري  ــن دي ــتم ع ــن إن رحل   ولك
   يف القلــب دومــاًســتبقى حاضــراً

ــن ــاكم ول ــداًء يف دم ــى ف    نرض
ــ ــا جحيم ــشهم فيه ــنجعل عي   اًس
ــاهم   ــن دم ــوراً م ــنجريها حب   س

  جج

ــن ســهم فُ   ــا م ــاينأي ــاكم رم   رق
ــت ــال طِ وقطّع ــؤاد ب ــاِن الف   ع

ــاين  ــكال املع ــب أش ــه يف القل   ل
ــد ســقاين ــن حبــر اهلمــوم فق   وم

ــودةً  ــر ع ــانِ وتكث ــال امتن    وب
  يومـاً قـد جفـاين      " اباخلطّ "فما  

ــامسكم أو ــادي بـ ــراينينـ   ال تـ
ــددتِ  ــاً تب ــل حق ــاينوه    األم

ــاين   ــود إىل مك ــاً تع ــا يوم   فم
ــأنَّ ــم ك ــا حل ــشاين لقاءن    غ

ــاين  ــاكم دع ــوق لقي ــا ش   إذا م
ــانِ  ــة يف اجلنـ ــا األحبـ   ولقيانـ

 ــن ج ــل ع ــا واهللا ترح ــاينفم   ن
  ولن ينـسى الـدعاء لكـم لـساين        
ــوق املعــاين    ــا ف ــن ثأرن   ولك
  يرون املـوت مـن أغلـى األمـاين        

ــز ــي وداينجنـ ــام قاصـ    رقـ
  



 

 ٤٢––هـ١٤٢٦  ٤٢ 

  .ي ھذه الزاویة یجیب الشیخ عبد اهللا بن ناصر الرشید على األسئلة الواردة على برید المجلة ف
  :علمًا بأن اإلجابة علیھا ستكون حسب الترتیب الزمني لوصولھا 

  

 
  هل اليمن من جزيرة العرب؟

اخلةٌ يف حد اجلزيرة اليت يسكن العرب أحناءها، واملعروفة باسم جزيرة           احلمد هللا، نعم اليمن من جزيرة العرب إذ هي د         
: العرب وعلى ما استقر يف اللسان وجرى يف العرف عند العرب خرج حديث النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف قولـه                     

هم ببقاء بعض يهود ، وال دليل على إخراِج اليمن من اجلزيرة، أما استدالل بعض"أخرجوا املشركني من جزيرة العرب"
اليمن فيها وحنو ذلك من األحكام فليس بدليل إذ قد بقي اليهود يف خيرب وهي من جزيرة العرب إمجاعا، ولكن تأخر                     
إخراج يهود خيرب منها النشغال أمراء املؤمنني بالفتوِح واجلهاد، وأهل الكتاب يف اليمن واجب إخراجهم أيضا لعموم                 

تخصيص، واستدلَّ بعضهم مبا روي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذًا إىل اليمن وأمره                احلديث وال دليل على ال    
أن يأخذ من كل حاٍمل دينارا يعين اجلزية، وليس يف هذا داللة فإنَّ بعث معاٍذ إىل اليمن متقدم على موت النيب صلى اهللا         

يرة العرب، مثَّ إنا قلنا جبواز تأخري إخراج من كان يف أرض عليه وسلم ووصيته اليت عند موته بإخراج املشركني من جز   
؛ فال إشكال يف أخذ اجلزية      العرب أصالً وإذا تأخروا أُخذت منهم اجلزية حىت خيرجوا وال يتركون يف اجلزيرة بال بدلٍ              

ا الثابت من أمر معاذ ما  هذا واحلديث الذي فيه أخذ معاٍذ اجلزية من أهل اليمن مل يصح سنده، وإنم      إذ هو حمل اتفاق،   
إنك : "يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذًا إىل اليمن وقال له

 فإذا عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم          ؛فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا      تقدم على قوٍم أهل كتاب؛      
 فإذا ؛ فإذا فعلوا فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهم،مهم وليلتهممخس صلوات يف يو

ا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناسأطاعوا ."  
التنبيه على ما وجب من إخراج املشركني       (كتاب  :وقد صنفت مصنفات يف إخراج اليهود املوجودين يف اليمن، منها         

لصارم الدين إبراهيم بن عبد القادر الكوكباين، وهو جزٌء حسن فيه فوائد لغويـة وأصـولية يف                 ) من جزيرة العرب  
  .املسألة



 

 ٤٣––هـ١٤٢٦  ٤٣ 

وهي رسالة جيدة فيها فوائد حمررة، وقد كتبت يف    ) خصائص اجلزيرة العربية  (ولبكر بن عبد اهللا أبو زيد رسالة مساها         
ه الة املباركة مجعت فيهما طرفًا من األدلَّة الظـاهرة          شأن قتال املشركني إلخراجهم من جزيرة العرب مقالني يف هذ         

  .على حدود جزيرة العرب واألجوبة على بعض الشبهات اليت تورد يف املسألة
ومل أجد أحدا من أهل العلم صرح بأنَّ اليمن ليست من جزيرة العرب مع أخذه بالقول الصحيح يف حد جزيرة العرب         

وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر فالبحر بينها : ( فقال يف أحكام أهل الذمةإالَّ ابن القيم رمحه اهللا 
، وقول ابن القيم هذا غلطٌ حمض، وليس بني اليمن وسائر جزيرة العرب حبر وال               )وبني اجلزيرة فهذا القول غلط حمض     

وعدم معرفته حلد اجلزيرة من جنوبيها، وقوله رمحه اهللا أوهى من ر وإنما أُيت أبو عبد اهللا رمحه اهللا من بعده عن اليمن         
االشتغال بنقضه لكونه بناه على وهٍم مل يسبقه إليه أحد وال وافقه بعده أحد، والصواب ما صرح به شيخه أبو العباس                  

لعرب وهـى احلجـاز     وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة ا      ): ٢٢/٢٣٥(يف املسألة فقال يف جمموع الفتاوى       
  .واليمن واليمامة وكل البالد الذى مل يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب

والواجب على أهل اليمن أن يسلُّوا سيوف اجلهاد لتطهري أرض اجلزيرة من الكفار، مع التنبيه إىل اجتناب أهل الكتاب              
 على الصحيح وال جيوز ابتداء قتلهم بل جيـب تقـدمي   من سكان اليمن يهوديهم ونصرانيهم إن وجد؛ فإنهم أهل ذمة     

وهذا إن مل يكونوا ارتكبوا ناقضا لعقد الذمة من حماربة للمسلمني أو طعٍن يف الدين وحنو       ،  اإلنذار هلم قبل إخراجهم   
، أما مـن     اهللا ك أما إن كانوا ارتكبوا ما ينقض عقد الذمة فدماؤهم مباحةٌ على ما يفصل يف العدد القادم بإذن                 ذل

وردها من سائر الكفرة فقتله واجب وليس سبيله سبيل أهل اليمن منهم فأولئك مقَرون يف األصل بالشرع ومل جيئ من    
يخرجهم من اجلزيرة وجيوز تأخري إخراجهم حتى الفراغ من تطهري أرض اليمن من الكفار الواردين عليها والطواغيت                 

 جاز للصديق تأخري يهود خيرب وللفاروق تأخري أهل الكتاب يف اليمن النشغاهلم عن ذلك،               املرتدين فيها وحنوهم كما   
أما الواردون على اليمن من غري أهلها فهم داخلون بعد النهي جيب إخراجهم على الفور وال جيوز إقرارهم أو تأخريهم              

ارى العراق يأيت يف مقال فقه اجلهـاد يف       حبال، وشرح حال أهل الذمة يف بالد املسلمني من يهود اليمن وحنوهم كنص            
  .العدد القادم مع أدلَّته بإذن اهللا تعاىل

وأهل اليمن مدد اإلسالم وقوة املسلمني، وقد كانوا أكثر جيوش اإلسالم اليت فتحت مشارق األرض ومغارا وهم إىل           
رسول اهللا صلى  رضي اهللا عنه أنَّ عباسابن اليوم من أكثر الناس يف جبهات اجلهاد، أخرج أمحد يف مسنده من حديث       

  .)١(" هم خري من بيين وبينهم،خيرج من عدن أبني اثنا عشر ألفاً ينصرون اهللا ورسوله": قالاهللا عليه وسلم 

                                                
عمان األفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس، ويف إسناده غرابةٌ حتتمل ممن هو أرفع من منذر أو عمن هو دون وهب بن                        منذر بن الن   اشتهر به  )1(

          ،ه وله أصحاب كثريحتمل عن وهب بن منبال يضر، وهذا املنت ال ي ه، ويف مساع وهب من ابن عباس كالممنبل بعـضهم  فاحلديث ضعيفوإن سه 
، ولعله مما رواه وهب عن كتب أهل الكتاب فغلط منذر وأسنده، ومل يروه سائر أصحاب وهب، وقد جاء عن معمر أنه قال لعبد                       فيه وحسن إسناده  

الرزاق اذهب إىل منذر فامسع منه هذا احلديث، وهذا دليل على قدم تفرد املنذر باحلديث وأنَّ احلديث ال يعرف من رواية غريه من حفاظ أصـحاب                     
ه إالَّ عن علٍَّة واهللا أعلموهب، وال يحتاج إىل رواية مثل منذر مع وجود كبار أصحاب وهب بن منب.  



 

 ٤٤––هـ١٤٢٦  ٤٤ 

، ومن أعظم بركات األرض انبعاث ااهدين       "اللهم بارك لنا يف شامنا وميننا     : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .د فيها وتطهريها من الكفر وإقامة شرع اهللا عز وجلمنها وقيام اجلها

إني ألجد نفَس الرمحن من قبـل  : "واملرجو أن يكون الفرج القادم ألمة اإلسالم من قبل اليمن، كما جاء يف احلديث             
ويقال أنت يف   : قال ابن قتيبة  الفَرج مبعىن التفريج،    :  وضع موضع املصدر، كما يقال      ، والنفَس التنفيس اسم    )١("اليمن

من أمرك أي يف سعة     ٍسفَن ،     واملعىن أنَّ تفريج الكربة من قبل اليمن،        ، انتهى س أي يف فسحة   فَ ويقال اعمل وأنت يف ن
، وقول الـنيب    ﴾وكلمته ألقاها إىل مرمي   ﴿: ، وقوله ﴾ناقة اهللا وسقياها  ﴿:  تعاىل  اهللا نفس الرمحن ، هو كقول    : وقوله

 ابن تيمية يف  أبو العباس من إضافة التشريف أو إضافة الفعل إىل فاعله، وقال"اهللا يف ظلِّهيظلهم ": صلى اهللا عليه وسلم
 قلوبا، وألني أفئدة، اإلميان ميان، أتاكم أهل اليمن أرق "  : وجاءت األحاديث الصحيحة مثل قوله   : تفسري هذا احلديث  

  .فبهم نفَّس الرمحن عن املؤمنني الكربات وفتحوا األمصار، وهؤالء هم الذين قاتلوا أهل الردة،  .  " واحلكمة ميانية
سليمان األفطس عن الطرباين يف معجمه الكبري والبزار يف مسنده من رواية إبراهيم بن عند جاء ويفسر معىن احلديث ما 

صلى اهللا  اهللا  دنوت من رسول    : الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نفري عن سلمة بن نفيل رضي اهللا عنه قال                
كذبوا : "صلى اهللا عليه وسلم    فقال   ؛ وزعم قوم أال قتال    ،لقي السالح ركت اخليل وأُ   ت :يا رسول اهللا    فقلت عليه وسلم 

ين أجـد نفـس   إ" : قال وهو مول ظهره إىل اليمن،" ال تزال من أميت أمة قائمة على احلق ظاهرة   ،اآلن حان القتال  
ويف احلديث من الفوائد     ،)٢("واصيها اخلري إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها        واخليل معقود يف ن    ،الرمحن من هاهنا  

                                                
أخرجه أمحد والطرباين وغريهم من طريق شبيب أيب روح عن أيب هريرة وال يعرف لشبيب مساع من أيب هريرة إال ما جاء عند ابن أيب عاصم يف                     )1(

  .هذا السماع شبه ال شيءمن رواية بقية و) ٤/٢٦٠(اآلحاد واملثاين 
ثقةٌ : ، قلت وإبراهيم األفطس شامي ثقةٌ مشهور قال فيه دحيم          هذا حديث رجاله شاميون مشهورون إال إبراهيم بن سليمان األفطس          : قال البزار  )2(

الزيادة بعض االختالف وكأنه اختصار ثقةٌ، وروى عنه أهل الشام كما هو ظاهر من ترمجته، لكن يف تفرِدِه بعض غرابة، واختلف عليه يف إثبات هذه             
 .من بعض الرواة

وأصل احلديث عند النسائي يف الكربى ويف اتىب وأمحد والطرباين يف الكبري ومسند الشاميني، وابن عساكر يف تاريخ دمشق وغريهـم مـن طريـق              
عن سلمة بن نفيل، ليس عندهم ذكر اليمن إالَّ أن املزي رواه مـن  إبراهيم بن أيب عبلة، وحممد بن املهاجر عن الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نفري        

نصر بن علقمـة  : طريق ابن أيب عبلة بالزيادة املذكورة، وقد روى اخلرب أيضا نصر بن علقمة عن جبري بن نفري بغري ذكر اليمن فيه، لكن قال أبو حامت           
هذا اخلرب التصريح بسماعه من أيب هريرة من رواية إبراهيم بن سليمان األفطـس عـن   عن جبري بن نفري مرسل؛ فال اعتبار ا، وجبري بن نفري جاء يف  

                         الوليد عنه ويف مساعات الشاميني بعض النظر، لكن األصل قبوهلا من حفَّاظهم والثقات املتقنني منهم، وقد ذكروا أنَّ سلمة بن نفيل سـكن محـص
مع حرصه على احلديث وكثرة روايته، وقلة من روى عن سلمة بن نفيل غريه فيبعد                ه وسلم  اهللا علي   من أهل محص وقد أدرك زمان النيب صلى        وجبري 

أنه مسعه من غريه، والظاهر صحة مساع جبري من سلمة وإن مل نقل بصحة ما روي من ذكره السماع، واحلديث حسن غريب وزيادةُ إبـراهيم بـن                  
ائر من روى احلديث، وهو أمتُّهم له روايةً، وأحسنهم له سياقةً، وإنما يقبل مثل هـذا التفـرد دون               سليمان فيه ثابتةٌ ال بأس ا وإبراهيم أثبت من س         

         م ال يـصحل الذي يف حديث ابن عباس ألنَّ أحاديث الشاميني عزيزة، والثقة املتقن السامل حديثه من العلل قليلٌ، واألسانيد إىل حفاظهم وثقـااألو
فاظ من غري أهل الشام، وخباصة أسانيد أهل محص والكالم فيها مشهور، فإذا جاء احلديث عن الثقة منهم مل يضره التفرد لقلـة               منها ما يصح إىل احل    

؛ فلـيس مبحـلِّ     الرواة أو قلة الصحيح عنهم، هذا واحلديث حمل البحث من مسند صحايب مقلٍّ ليس له أصحاب حيفظون حديثه بل ال يكاد يعرف                     
ف ما تفرد به املنذر بن النعمان، ويف احلديثني لطيفةٌ غريبةٌ؛ فقد تفرد املنذر األفطس باحلديث اليمين يف فضل اليمن، وتفـرد إبـراهيم            ، خال االشتهار



 

 ٤٥––هـ١٤٢٦  ٤٥ 

 كما هو ظاهر من السياق، فعلى أهل اليمن  خاصةًوقيام اجلهاد   التنفيس الذي يكون من قبل اليمن هو يف القتال          أنَّ  
ه األمة وتفرج كربتها، وأي كربٍة أعظم       القيام بدورهم الذي أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم فبهم ينفِّس اهللا عن هذ              

مما حنن فيه اليوم؟ وخيرج منهم من ينصرون اهللا ورسوله كما جاء يف حديث أهل عدن أبني، وقد كان هلم قدم الصدق، 
 رسولَ اهللا صـلى اهللا عليـه        -وهم ميانيون سكنوا طيبة   -وقصب السبق يف نصرة اإلسالم منذ نصر األوس واخلزرج          

 جاء أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر القرين رضي اهللا عنه، وحىت حروب الردة حني كسر اهللا م               وسلم، وحىت 
مع إخوام من املسلمني شوكة الردة ورد م كيد الكافرين يف حنورهم، وإىل هذا اليوم الذي نسأل اهللا أالَّ ينقص فيه                     

  .لدفاع عن حرماتهنصيب أهل اليمن من نصرة اإلسالم والذود عن حياضه وا
فإىل ساحات الوغى يا أهل اليمن، وأقيموا اجلهاد يف أرض اليمن املباركة فإنَّ األمة كلها تنظر بركاِت الـيمن الـيت                     

  .ستكون بإذن اهللا نفَسا للمسلمني من رحماِت الرمحن، تنقشع به الغمة وتنجلي الظلمة، ويقوم علم اجلهاد
اد يف مجيع البالد، وأن يقمع أهل الزيغ والنفاق والعناد، وأن يعز اإلسالم واملسلمني، ويذلَّ            نسأل اهللا أن يقيم علم اجله     

الشرك واملشركني، ويدمر أعداء الدين، وأن ينصرنا وإخواننا ااهدين يف الفلوجة ويف سائر العراق ويف جزيرة العرب                 
ائر والشيشان وسائر بالد اإلسالم، وآخر دعوانا أن احلمد         مينها وجندها وحجازها ومجيع أحنائها، ويف أفغانستان واجلز       

  .هللا رب العاملني
  

  
  

                                                                                                                                                     
فكالمها تفرد بفضيلة، وتشات صفة     = إذ كالمها يف فضل اليمن، وتشات صفة الرواية       = املوضوعاألفطس بذكر اليمن يف احلديث الشامي؛ فتشابه        

فكالمها أفطس على قلة من يلقب األفطس من الرواة، وإن كان إبراهيم تفرد بلفظ يف حديث توبع عليه خبالف املنذر، مع الفـرق الـذي                        = الراوي
  .تقدم قريبا
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هذه الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجـاه               
  . النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل

v  
إىل  .. ال سلوك له كنا نظنه وعراًأرونا طريقاًو إىل الشباب الذين سبقونا ..وأحببناهم يف اهللا إىل األخوة الذين مل نعرفهم

إىل الشباب الذين  .. نعيشه ونذوق حالوتهواقعاً.. البغض يف اهللاوالرباء يف اهللا و.. من علمونا الوالء يف اهللا واحملبة يف اهللا
النـاس  خـويت و إإىل أناس أحب إيل من أيب وأمي و    .. حزنا على ما فاتنا من معرفتهم      و أبكونا .. ا وفخرا أبكونا فرح 

أخرسوا و ..ليل العملي أن اهللا أعلى وأجل   أثبتوا بالد و.. التفوق املادي بفضل اهللا تعاىل    إىل من حطم أسطورة      ..أمجعني
أخلصوا بالتوكل علـى اهللا تعـاىل       إىل من    ..لتكنولوجيكل أفاك أثيم تعلل للفرار يوم الزحف بالتفوق العسكري وا         

إين  ..ونشروا عـدواها  .. ن حقنونا بداء العزة اإلسالمية    إىل م  ..ق بينه وبني التواكل والركون واخلنوع     علمونا الفر و
  ..حنبكم ونتوالكم.. إين ال أريد من هذه الرسالة إال أن تعلموا أننا معكم و،أحبكم يف اهللا 

  رغواْ ِفي الِْبالَد       الَ يكَفَر الَِّذين قَلُّبت كن       ادالِْمه ِبئْسو منهج ماهأْوم قَِليلٌ ثُم اعتم    ، خويت وأحبيت إال يغرنكم
 أصـحاب فقـه      ،  والدعاة واملصلحني   ، نكم أصوات املثقفني اإلسالميني    ال يغر  ..تقلب الذين كفروا يف البالد     يف اهللا 

من  .. ما يشاع من أن الناس ال حتبكم وال تتوالكم         ال يغرنكم  )..شاؤوا أم أبوا     (ض اهللا تعاىل    ملقدم على فر  املصلحة ا 
ليهلك و.. فليمت بغيظه !! من ال حيبكم ، فنحن حنبكم.. و ليشرب راً.. و ليأكل بعراً  ..  فلينطح صخراً  !!مل حيبكم   
  .. مأسوف عليهلريحل غريو.. ك أعداء اإلسالم على مر العصوركما هل

ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللِّه هو الْهدى ولَِئِن اتبعـت    : أمل يقل اهللا تعاىل 
             ِلياللِّه ِمن و ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اءكالَِّذي ج دعم باءهوِصٍري   أَهالَ نو   ،  ًوهو ..  من هؤالء األفاكني   فاهللا أصدق قوال

 أخربنا لنظل واعني مبا حييط بنا وحىت نكون كما قـال عمـر   ..ذي أخربنا عن عداوة أهل الصليب والنجمة الزرقاء    ال
   ." وال اخلب خيدعين، لست باخلب  : " رضي اهللا تعاىل عنه
ة ملا أراه من التـضييق      كتبت هذه الرسال   ..ركم وأحبابكم يف أرض الشام    ملسلمني أنصا  عليكم من ا   وأنقل لكم سالماً  

األسف أنه بـالكالم ال  و (فأحببت أن أشد أزركم ما أمكن .. ن تظنوا أنكم وحيدون يف الساحة     خشيت أ و.. عليكم
 ..إىل ااهدين مجيعهم حمتواها خوة الذين تصلهم الرسالة أن يعملوا على أن يوصلوها أو يبلغواوأمتىن من اإل ).. بالفعال

، ال  حيزننا أن نعرف أن أمنيتكم هي الشهادة يف سبيل اهللا ..نسأله تعاىل أن يبلغكم أمانيكم    ،   حنن ندعو لكم اهللا تعاىل    
  ..ال ميكننا إال أن ندعو اهللا لكمو ..حنزن فزعا من املوت ولكن حزنا على فراقكم
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وأن يرفع درجـاتكم  .. اهللا تعاىل أن يبلغنا ما بلغتم     ونسأل   ..م أمثالكم  أن أجنبت أمة اإلسال    اعلموا أننا نشعر بالفخار   
، والذي مل يـذق    أنا املقصر املتخاذل القاعد اخلانع..حكم فأطلب منكم الصرب والثباتلست أنا من أنص  ..درجاتناو

 الدنيا الراضي ا والراغب اأنا الراكن إىل  ..دام األمن يف سبيل اهللا تعاىل من ألف جزء من اخلوف وانعحىت اآلن جزًء
..  إذا حترك غاص ،أنا الذي ما فتئت ذنويب تغرقين كاخلائض يف حبر من الرمال         ..عن جنة عرضها السماوات واألرض    

 وأن جيمعنـا بكـم يف        ، نسألكم باهللا تعاىل أن تلهجوا لنا بالدعاء أن يلحقنا اهللا تعاىل بركبكم            ..و إذا سكن غاص   
أنتم قد ذقتم الظلم والعـداء      و ،   دعاء املظلوم ليس بينه وبني اهللا تعاىل حجاب        ..لفردوس األعلى ساحات اجلهاد ويف ا   

ال ختاف .. أطفالكمتطاردكم وتقلق أمنكم وتروع نساءكم و.. نود الشيطان يف أرجاء املعمورة قامت عليكم ج..ألوانا
ـ   ]  الالت بن عبد االنكليـز       عبد [  و  ]نكليزالضبع بن عبد اإل   [ مت جنود   قا .. وال عقابا  حساباً دها ـعلـيكم حب

 لشهوة  إرضاًء وتفاخر قمامة العامل يف األمم امللحدة حبرا الضروس اليت شنتها             ،  تبتغي حربكم وتفرح ا     ، وحديدها
 يف حني جنلس حنـن وراء       ..كما تتكاثر األكلة على قصعتها    تكاثرت عليكم األمم     ..وشذاذ اليهود .. خمنثي الصليب 

 -ولو قمتم باستفتاء بيننا لوجدمت أن من أعد العدة       ..ومناصرتكم.. عي التضامن معكم   واحلواسيب ند  تلفازشاشات ال 
لو و .. آمني ،أسأل اهللا تعاىل أن يكثرهم أضعافا مضاعفة وأن يبارك فيهم ويف نفقتهم             ..  - حسبنا اهللا و نعم الوكيل    

  حسبنا اهللا و نعم الوكيل- أعداءكم بسهام الليل قبيل الفجر رامياًقمتم باستفتاء بيننا لوجدمت من تضرع هللا تعاىل لكم     
ونشرب .. نأكل باألرطال  ..أن يستجيب دعاءهم   مضاعفة وأن يبارك فيهم و     أسأل اهللا تعاىل أن يكثرهم أضعافاً     ..  -

  ..ندعي أننا أبطال بزعمنا حمبتكممث .. ننام الليل مهما طالو.. باألسطال
فما ظنكم .. بل اشتد الوجع علينا كما اشتد عليكم.. ينا األرض مبا رحبت كما ضاقت عليكملقد ضاقت عل.. إخواين

واهللا إـا   .. حرم ذلك  و ..مبن تقطع فؤاده رغبة يف مناصرتكم واملوت معكم ال يريد إال أن يلقى اهللا تعاىل بصحبتكم               
ليت العزاء يكـون فيمـا    ..غرباء آخر الزمان أن ألقى ريب بصحبة نادرة من   ، ألعظم أمنية أرغب ا يف احلياة الدنيا      

نا خنوض يف ظلمات نولك .. وأهله ما كان ما حنن فيه من حمبة للجهاد ، الثلة املؤمنة أمثالكممث.. لوال اهللا : سأقوله لكم
  ..واهللا تعاىل أعلم.. بعضها فوق بعض

 َ آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونيا أَيها الَِّذين   : خويت يف اهللا أن اهللا تعاىل يقولإأذكركم 
ـ اللهم إين أبرا إليك من كُ      .. آلل سعود   وداً ممن أكن  أبرأ إليك من آل سعود ومن علماء آل سعود و          اللهم إين   آل  ِرفْ

  عـدوٍ   كـافرٍ  اللهم إين أبرأ إليك من كل ظلومٍ       ..ة من فدى آل سعود ووثنهم املسمى بالسعودي       ِرفْو من كُ  .. سعود
اللهم  .. من ال يضرهم من خالفهم ،الطائفة املنصورة ، اللهم إين أتوىل الثلة املؤمنة     .. فيهم طاعٍن،  ااهدين  لإلسالم و 

.. ردوس األعلى أعلى عليني يف الفيف م يف ساحات اجلهاد يف سبيلك و اللهم فامجعين..إين أحبهم وأتقرب إليك حببهم
  ..سلم على احلوض مع السابقني وفقراء املهاجرينعنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وامجو

   .واحلمد هللا رب العاملني.. سلموصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه و
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تيسر لك سواٌء ته بعد استشهاده مع األخ الشهيد ياسر فحبذا لو واصل    بالنسبة لنشاطك  :الزلفاوي  خالد  األخ   
وهل جيوز له إبطال  وحذَّرك   يصلِّي، وبالنسبة ملا ذكرت عن الرجل الَّذي كلَّمك وهو           أم ال  االتصال باللجنة اإلعالمية  
فسوف يحال سؤالك إىل اللجنة الشرعية، وأما املراسالت فيمكنك إرساهلا على بريد الـة              صالته هلذا السبب أم ال      

  .X الذهاب إىل املكان الَّذي أشرت إليه بالرمز باحلذر من ونذكِّرك ، نرجو أن تتواصل معنا قريباعلَناملُ

، ولعلك تواصـل     جزاك اهللا خرياً على رسالتك ، مع العلم أن تأخر وصوهلا إلينا حال دون نشرها                 :األخ أبو فارس    
 ، واستمر يف مراسـلتنا  ادية تعريفًا ذا الشهيد رمحه اهللا     نشرها على شبكة اإلنترنت ويف بعض املواقع اإلسالمية واجله        

  . وإحتافنا مبا لديك
نئك على ما ذكرت من النجاحات اليت وفقك اهللا هلا سواء ما يتعلق بنشر اإلصـدارات علـى                   : صابراألخ حممد   

كنك أخذ اإلجابـة مـن   ، ويملجنة العسكرية حاملا يتيسر ذلك إىل الوسؤالك العسكري سيحال الشبكة وغري ذلك،    
فقد جتد اإلجابـة لديـه    يف حال اتصالك بالشخص الذي ذكرت وأ، الشيخ حممد الذي حدثتنا عنه بعد التنسيق معنا   

   .بالتفصيل، نرجو أن تستمر يف التواصل معنا
ااهـدين  احلمد هللا الذي بين لك السبيل وهداك إىل احلق، وما ذكرته من رجوعك عن معارضة  : شاب مسلماألخ  

خريا دليل على جتـرٍد  القاعدون جزى اهللا القائمني عليه     من موقع   " شبهات وتساؤالت حول اجلهاد   "بعد قراءة كتاب    
للحق، وحرص على اتباع ما يرضي اهللا، وعدم تعصب ومجود على أقوال الرجال وحظوظ النفس نسأل اهللا أن جيعلنا                   

يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما      ﴿:  العمل به، وتذكر قول اهللا تعاىل      وإياك كذلك، واحرص حيث أراك اهللا احلق على       
  .﴾كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون* ال تفعلون 

وأما ما ذكرته من الشك يف كون القائمني بتلك العمليات هم من ااهدين فعليك أن تعلم أوالً أن هذا ال يغري احلـق      
ا أحد أصالً فهذا ال يسقط الواجب الشرعي عليك من العمل بالذي تعلم أنـه جهـاد                 فافرض أن العمليات مل يقم      

مشروع أمر اهللا عز وجل به، أما ثانيا فلو نظرت نظرةً واسعةً علمت أنَّ هذه العمليات ال ميكن أن يقـوم ـا غـري         
جلهاد فهل ميكن أن جيهل أحد أبـا    ااهدين وال أدل على ذلك من العشرات الذين يقومون ا وقد عرفتهم جبهات ا             

 الدندين وأبـا  ا، وأبا فيصل تركي وأبا عبد اهللا سعود بن محود العتييبهاجر عبد العزيز املقرن وأبا حممد يوسف العيريي       
حازم خالد بن علي حاج، وراكان بن حمسن الصيخان وفيصل الدخيل وعلي املعبدي وخالد اجلهين وغريهم كثري ممن                  
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 اهللا وسـائر    ومعجب الدوسري رمحهم  ذلك من طلبة العلم املعروفني كعيسى العوشن وعبد ايد املنيع           استشهد، وك 
الشهداء، فيمكن أن تعرف بسهولة ما تريد عن هؤالء وتعرف أنهم ثقات معروفون باالستقامة وحسن الذكر والسرية                 

إال من كان مغرقًا يف اخليال منفصالً عن الواقـع        اجلميلة، وال ميكن أن يعيش مع نظرية املؤامرة يف كل هذه األحداث             
  .بعيدا عن جمريات األمور

ثالث حلقات ، وقد توقفت بعد أسر       " العالقات الدولية يف اإلسالم   "صدر من سلسلة    : األخ أبو الدرداء الدمشقي     
  .رة واملرتدينالشيخ من قبل القوات السلولية ، فك اهللا أسره وأسر مجيع إخواننا املعتقلني يف سجون الكف

اقتراحاتك ونصائحك قيد الدراسة لالستفادة منها مستقبالً بإذن اهللا ، وجزاك اهللا خرياً على              : األخ أبو جماهد اجلهين     
حرصك على إخوانك ااهدين نسأل اهللا أن يوفقك لدخول ميدان اجلهاد باملال والنفس كما شاركت فيه بـالرأي                   

  .والنصيحة
  ".فاسألوا أهل الذكر " اإلجابة على أسئلتك الشرعية بإذن اهللا يف زاوية  جتد :األخ أبو اهليثم 

  . أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وجزاك اهللا خرياً على وصيتك :األخ محد أبو عبد اهللا 
اق  نعتذر منك عن عدم استطاعتنا التواصل عرب الربيد يف الوقت احلايل ، وإذا مل يتيسر لك اللح              :األخ عزام اجلداوي    

  .بسرايا ااهدين فدونك الصليبني مبدينتك نفذ فيهم وصية حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  . بإمكانك احلصول على إصداراتنا من اإلخوة يف املنتديات ، ومن مث املسامهة يف نشرها :األخ عزف الرصاص 

 حيتاج منك البحث    ها من اجلبهات   الطريق إىل أرض املعركة سواًء يف جزيرة العرب أو غري          :األخ أبو عامر العسريي     
استعن باهللا وتوكل عليه يف شأنك كله وأكثر من دعائه عله أن ييسر أمرك ، وجزاك اهللا خرياً على                    ،دون كلل أو ملل   

  .ما قدمته من معلومات 
  

  
  

  :للتواصل
  

HVSGHVSG@YAHOO.COM

mailto:HVSGHVSG@YAHOO.COM


 

 ٥٠––هـ١٤٢٦  ٥٠ 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :تقرأ يف العدد القادم بإذن اهللا
 ..شهداء الجوف -١
  !ملاذا اآلن؟ -
 ؤالء؟ما حكم قتل ه -
  .عهد جهادي جديد.. شهداء اجلوف -
 ..لقاء مع كريم المجاطي -٢
  من هو كرمي ااطي؟ -
 ما هو تارخيه اجلهادي؟ -
هل يقف كرمي ااطي خلف تفجريات الدار  -

 البيضاء؟

 !؟.. وصية الشهيد  -٣



                                



 

 2––1428هـ  2 

لقــاء مع أحد ):صوت الجهاد ( 
  أسود غزوة بقيق المباركة
  

 الفعل كفر: ( مقولةغلطتبين 
  )لفاعل ليس بكافر على اإلطالقاو

  عبدهللا بن سعد الفھد:بقلم الشیخ
  

  سيرة الشهيد عيسى العوشن
  ماجد القحطاني: بقلم الشھید 

  

  
   القاعدينرسالة إلى

  

  بنت األزور: بقلم 
  

  

ــا أرض حممــد صــلى اهللا إن دمــاء إخواننــا الــشهداء ا لــيت ارتــوت 
ــنهج وصــــحة الطريــــق ــلم دليــــل واضــــح علــــى صــــدق املــ  عليــــه وســ

ُ، فلم ختذل جبهة مـن جبهـات اجلهـاد حينما قل الناصر واملعني 
بل زيرة العرب فنسأل اهللا أن يتقُما خذلت جبهة اجلهاد يف جمثل

  .  يف عداد الشهداء من قضى حنبه
ٍأمل يعلم هؤالء الذين رضوا ألنفسهم القعود أن اجلهاد ماض إىل 

د اإلبــــتالء بعــــإال يـــأيت ال  أمل يعلمـــوا أن النــــصر !قيـــام الــــساعة ؟
  !؟والتمحيص 

ـــدماء إخـــــوانكم  ـــصرة ديـــــنكم ، فــ ً فيـــــا شـــــباب اإلســـــالم هبـــــوا لنــ
ُم يف سبات عميـق وأنتقد سالت يف كل بقاع األرض وأخواتكم 

  .وال حول وال قوة إال باهللا 
فيا إخواننا من قعد عن اجلهاد منكم فال يتقاعس يف الذب عـن 
اهدين، والدعوة إىل ما يدعون إليه مـن عقيـدة  أعراض إخوانه ا

 صافية وحتريض للمؤمنني على القتال يف سبيله
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  !بل العاقبة للمتقین یا آل سلول
جهـم إىل يـوم هاحلمدهللا ناصر عباد اهدين الصادقني واحلمد هللا مذل املشركني واملرتدين ومن سـار علـى  ُ ا

ِهللا ميــسر األمــور كلهــا جلهــا ودقهــا صــغريها وكبريهــا فنحمــده ســبحانه  الــدين ، واحلمــد ُ ّوتعــاىل بــأن يــسر لنــا ُُ
 احلقــائق  فيــهوضــحُياملــسموع أو املرئــي الــذي هــو منــرب للمجاهــدين إعـادة اإلعــالم اجلهــادي ســواء املقــروء أو 

اهدين ويكشف الكذب والدجل الذي يسوق   .ه اإلعالم العميل ضد ا

د مـن جديـد هـذا عـا)  جملة صـوت اجلهـاد( فعبد فرتة من انقطاع اإلعالم اجلهادي يف جزيرة العرب وخاصة 
الصرح الـشامخ الـذي قـاده يف بدايـة الطريـق الـشيخ يوسـف العيـريي تقبلـه اهللا ومـن مث الـشيخ عيـسى العوشـن 

م مـــن كـــوادر اإلعـــالم اجلهـــادي اللـــذان أســسا جملـــة صـــوت اجلهـــاد  اهللا مـــاتقبلهومعجــب الدوســـري  وإخــوا
ـذا املوضـوع فـسامهوا يف النقلـة الـذي وجـه تقبله اهللا )أبو هاجر(وكذلك ال أنسى قائدنا وحبيبنا   باالهتمـام 

النوعية لإلعالم اجلهادي حىت هذه اللحظـة ،وهـذا مـن فـضل سـبحانه وتعـاىل علينـا، وهـو دليـل واضـح علـى 
خــر مــرة آ، وليـست هــذه أول مــرة وال !) أننــا قــضينا علــيهم: (كـذب مــا ادعتــه احلكومــة املرتــدة حينمـا قالــت

  .تدة هذا الكالم مة العميلة املرُتروج هذه احلكو

كشف أكاذيبهم وخـداعهم وتبـني مجيـع احلقـائق وتوضـع النقـاط علـى احلـروف وإنـا ُ فبعودة اإلعالم سوف ت
نذكر إخواننا القراء أال ينـسوا الـشيخني أيب سـعد عيـسى العوشـن وأيب سـعد معجـب الدوسـري اللـذين عمـال 

ا وحـىت استـشها دمها بتوجيـه مـن القائـد الـشهيد بـإذن اهللا أيب على إدارة حترير جملـة صـوت اجلهـاد منـذ بـدايا
هاجر تقبله اهللا ومجيع إخوانه فهؤالء الرجـال ممـن حولـوا العلـم املوجـود عنـدهم إىل واقـع يتحـرك علـى األرض 

م ما ال م ودمائهم يف ذلك فرمحهم  وبذلوا من أوقا ًيضيع عند اهللا بيانا للحق وتوضيحا للمنهج وبذال أوقا ً
  .فسيح جناتهاهللا وأسكنهم 
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أفـواههم واللـه مـتم {:إننا نتذكر مع هذا احلدث قول اهللا عز وجل يف حمكـم كتابـه ُّيريـدون ليطفؤوا نـور اللـه ب َِ ُِ ُ ُُ َّ َّ َِ َْ ِ ِ ِـ َِ ِـَْ ُ ُ ْ ُ
َنوره ولو كره الكافرون  ُِ َ ْ َِ َ ََْ ِِ  ، وكذلك أن الرسل وأتباعهم تكون احلرب بينهم وبني أعدائهم سجال مث 8الصف}ُ

  .بة للمؤمنني كما يف آيات متعددة من كتاب اهللا وكما يف حديث هرقل مع أيب سفيانتكون العاق

ًحنـــن نبـــدأ عامـــا جديـــدا نـــسأل اهللا أن جيعلـــه عـــام نـــصر ومتكـــني للمجاهـــدين يف جزيـــرة العـــرب ولـــيعلم  وهـــا ً
م يف جزيــرة العــرب أننــا نعــد العــدة منــذ فــرتة لــبعض العمليــات النوعيــة الــيت ســتز لزل أركــان الــصليبيون وأذنــا

الــصليبيني يف جزيــرة العــرب حبــول اهللا وقوتــه ال بقوتنــا فلــن يهنــأ الــصليبيون بــالعيش يف جزيــرة حممــد صــلى اهللا 
اهـدين الرامـي إىل تطهـري جزيـرة العـرب مـن رجـس  عليه وسلم ولنا عني تطـرف وهـذا األمـر ضـمن مـشروع ا

 مهـد اإلسـالم ومـوطن الرسـالة، فحربنـا مـع حـاملي املشركني وقواعد الصليبيني املنتشرة يف أرجاء جزيرة العرب
م الظاملـة هــذه مـستمرة مــا) األمريكــان(رايـة الـصليب م يف حـر م الربيطــانيني ومـن عــاو دامـت الــديار  وأذنـا

  .مغتصبة وحىت يكون الدين كله هللاحمتلة واحلرمات 

نا فلم نغري ومل نبدل حىت نلقى إنا على الدرب ماضون وعلى عهد: وإنا نقول ألمرينا الشيخ أسامة بن الدن
اهللا فإما النصر أو الشهادة فجنودك يف جزيرة العرب يعملـون وخيططـون وجيهـزون ملـا سيـسركم ويـسر املـؤمنني 

  .بإذن اهللا ونسأل اهللا تيسري األمور حىت حتني ساعة الصفر

البغـدادي احلـسيين القرشـي ولقد أفرحنا بزوغ مشس دولـة اخلالفـة اإلسـالمية يف بغـداد بقيـادة الـشيخ أيب عمـر 
مــ ً مجيعــا الــدم الــدم واهلــدم اهلــدم فــإخوانكم يف احفظــه اهللا، وإنــا نقــول لــه وللــشيخ أيب محــزة املهــاجر وإخوا

ّجزيرة العرب يقاتلون معكم ما اختلف الليل والنهار حىت نلقى اهللا على ذلك ونسأل اهللا أن يثبت أقدامكم 
  .وانكم وينصركم على عدونا وعدوكمويربط على قلوبكم وجيمع مشلكم مع إخ

اهدين يف سبيلك يف جزيرة العرب والعراق وأفغانستان والشيـشان وفلـسطني وكـشمري ويف كـل  اللهم انصر ا
    . مكان وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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لــة  رى بفــضل اهللا  وهــاهي اآلن تعــود مــرة أخــفــرتة طويلــة  انقطعــت ا
ِان خــالل الفــرتة الــسابقة أحــداث جــسام ومــن أمههــا غــزوة  وكــســبحانه وتعــاىل

قيق املباركة يف شرق جزيرة العرب وكذلك هالك الطاغوت فهد بن عبدالعزيز ب
 األحــداث الــيت مــضت  أهــمبــإذن اهللا ســوف نتنــاولف ،  مــن األحــداثوغريهــا

  .بإذن اهللا يف أعداد جملة صوت اجلهاد القادمة 
  

 نفذ أسود التوحيد يف جزيرة العرب بقيـادة أبـو عبـدالعزيز فهـد الفـراج تقبلـه  هـ1427  يف مطلع السنة اهلجرية لعام
 يف العـامل والـيت تقـع يف شـرق جزيـرة العـرب يف مدينـة بقيـق الـنفط  أكـرب مـصايفباركة حيث استهدفت هذه الغزوةاهللا غزوة م
ُ الـصليب الـيت تـدك إخواننـا يف تًقـودا لطـائراُ املـشروع األمريكـي الحـتالل بـالد املـسلمني حيـث كانـت ودعمـتوالـيت طاملـا 

عبــداهللا (  وهــم  مــن األخــوة االستــشهاديني اثنــنيفلــسطني والعــراق وأفغانــستان وغريهــا ولقــد كــان أبطــال هــذه الغــزوة املباركــة
  ) .التوجيري وحممد الغيث تقبلهم اهللا يف عداد الشهداء 

  

عبـــداهللا ( و ) حممـــد الغيـــث ( ًيز تقبلـــه اهللا وكـــان معـــه كـــال مـــن  متـــت غـــزوة بقيـــق املباركـــة بقيـــادة أخونـــا أبـــو عبـــدالعز
 مــن األخــوة الــذين ال واثنــنيتقــبلهم اهللا ، ) ســليمان الطلــق ( و ) جفــال الــشمري ( و ) عبــداهللا الــشمري ( و ) التــوجيري 

بـدر ا وهـو األخ وسوف جنري يف هذا العدد لقاء مع أحـدمهيزالون على درب اجلهاد يقارعون عباد الصليب ومن ساندهم 
  . حفظه اهللا بن عبداهللا احلميدي

  

ً  بعـد نقــل وســائل اإلعــالم خــرب عمليـة بقيــق املباركــة ارتفــع ســعر الربميــل الواحـد دوالريــن مباشــرة لــشهر كــامال ولــوال 
 قـال  بكثـري  حيـثاالرتفـاع أكـرب مـن هـذاسلول وإعالمهـم الـذين قللـوا مـن أمهيـة العمليـة لكـان  الصليب من آلعباد محاة 

م أن اإلعــالم الــسلويل الكــاذب أنــه مت تفجــري الــسيارتني خــارج نطــاق املــصفاة وهــذا كــذب ودجــل  وأكــرب دليــل علــى كـــذ
 تناقضت ، حيث صرح أحد املـسئولني بـأن أحـد األنابيـب قـد انفجـرت وهـذا يتنـاقض مـع كالمهـم األول حينمـا تصارحيهم

  .  ةقالوا أنه مت تفجري السيارتني عند البوابة اخلارجي
  

اهـدين يف أحـد االسـرتاحات حبـي الريمـوكًبثالثة أيام تقريبا  بعد غزوة بقيق املباركة   يف متت حماصرة بعض األخـوة ا
ً من قبل جند الطاغوت حيث استشهد إثر هذه املعركة كالالرياض ) عبـداهللا الـشمري (و ) الفـراج  فهـدأبوعبدالعزيز  (  منُ

  .ًتقبلهم اهللا مجيعا ) سليمان الطلق ( و ) ملطري ابراهيم ا( و ) جفال الشمري (و 
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ُ استشهد سبعة من اسود التوحيد يف معركة مع جند الطاغوت حبي النخيل بالرياض نسأل اهللا أن يتقبلهم يف عداد 
 وتقبلـه  والسابع اصيب بإصابات بالغة وأسر وتوىف على إثرها يف اليوم التايل وهو مشاري املقاطي العتيـيب رمحـه اهللالشهداء

  .دد ليس بالقليل من جنود الطاغوت ُ كما قتل أحد جنودهم وأصيب عيف عداد الشهداء
  

اهد أحد الذين فروا من سجن اخلرج ا   قبل مدامهة حي النخيل بأسبوعني ) نايف بن محد الشيباين(عتقل األخ ا
  .نسأل اهللا ان يفرج عنه وعن إخوانه إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير

  

اهـدين اهلــرب  عبــدالعزيز ( و )تركـي املطــريي ( و )أسـامة الــوهييب(مـن ســجن امللـز وهــم ّ لقـد مكــن اهللا لـسبعة مــن ا
ــدالرمحن اهلتــــار( و )حممــــد القحطــــاين( و )الفـــالج ــازي العتيــــيب( و )عبــــدالعزيز املـــسعود( و )عبــ اهــــدين ) غــ وكــــان هــــروب ا

اهــدين يف حــي النخ يــل والــذين قــد هربــوا مــن ســجن عليــشة وســجن اخلــرج ، فلــم تتــواىن األبطــال بعــد استــشهاد بعــض ا
  .احلكومة العميلة بعرض صورهم وإعالن أمسائهم بشىت الوسائل

  

 بالد إىل النفري يف مدامهة مبنطقة جدة  ، بينما متكن بقية األخوة من اثنان من األخوة الفارين من سجن امللز اسر  
تقـــبلهم اهللا يف عــداد الـــشهداء والبقيــة مـــازالوا ) لعزيز الفــالج و عبـــدالعزيز املــسعود عبـــدا( الرافــدين وقـــد استــشهد كـــال مــن 

  . يقارعون الصليبيني حبمد اهللا 
  

ُ صدر عن التنظيم عدة بيانات وتقارير يف الفرتة السابقة وقد كان آخر بيان نـشر باسـم التنظـيم هـو بـشأن انـضمام 
  .  العرب ، وما كان هذا إال بفضل اهللا سبحانه وتعاىل األخوة يف البشائر لتنظيم القاعدة يف جزيرة

  

اهــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن راشــد الرشــود رمحــه اهللا وتقبلــه اهللا يف عــداد الــشهداء مــن أرض اجلزيــرة   خــرج الــشيخ ا
   .رت يف املكان انتش قد املسك وأن رائحةالذين دفنوه أن وجه خرج منه نوراألخوة ، ويقول أحد ًمهاجرا إىل بالد الرافدين

  

اهـــدون مـــن قتـــل املرتـــد الـــذي هــــ 1426 / 5 / 17بتـــاريخ   اهـــدين اشـــتهر متكـــن ا  وقـــد نـــال مـــا.  بتعـــذيب ا
  .  املقدم مبارك السواطيستحقه

  

اإلخــالص اإلســالمية علــى شــبكة اإلنرتنــت مقابلــة مــع املــشرف العــام علــى القــسم اإلعالمــي لتنظــيم أجــرت شــبكة  
ّ األخ أبوعبداهللا النجدي حفظـه اهللا وقـد وضـح بعـض األمـور الـيت ختـص اإلعـالم اجلهـادي يف العرب وهوالقاعدة يف جزيرة 

  .جزيرة العرب وغريها 
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اهدين يف غرب جزيرة العرب بشن هجـوم علـى أحـد أعـىت معاقـل األسـر والتعـذيب يف بـالد   قامت إحدى سرايا ا
 والتعـذيب ، جن القهـربضرب الطاقم املـشرف علـى حراسـات سـقاموا احلرمني وهو سجن الرويس يف املنطقة الغربية حيث 

اهـدين والعلمـاء الـصادقني وقـاموا بـدخول املبـىن املقابـل للـسجن وأمطـروا حـرس  حيث يأسر فيه الكثري من أولياء اهللا من ا
اهدون إىل قواعدهم ساملني    .السجن بوابل من الرصاص حىت هلك من هلك منهم وانسحب ا

  

سالة صوتية للشيخ أبو عمر البغدادي أمري دولـة العـراق اإلسـالمية أشـار إىل عـدة بـشائر تبـشر يف فجـر جديـد يف ر 
لإلســالم واملــسلمني وأن وضــع الدولــة اإلســالمية يف تــصاعد مــستمر حيــث أشــار إىل قــوة جــذوة اإلخــوة وتعــدادهم املتزايــد 

ديـــدأرســـل  كمـــا  ،عراقيـــة هلـــموانـــضمام األخـــوة يف الفـــصائل األخـــرى إلـــيهم ودعـــم العـــشائر ال  ووعيـــد إىل احلكومـــة رســـالة 
ا خالاألمريكية بس اوض أو تنـازل ، ووجـه  أسبوعني مـن تـاريخ بـث اخلطـاب مـع شـروط أخـرى مـن دون أي تفـلحب قوا

  .زوة جديدة أمساها غزوة الشدة على جند الصليب والردة غ إىل جنوده ببدء
  

ّصورة إىل األمـة اإلسـالمية وغلـب يف رسـالته وضـع إخواننـا يف فلـسطني وبـني وجه الشيخ أمين الظواهري يف رسالة م  ّ
ـــا وناصــحهم بـــأن احلــل هـــو اجلهــاد ولـــيس االنتخابــات الـــشركية وحتكــيم القـــوانني الوضــعية ومـــشاركة  األخطــاء الـــيت وقعــوا 

ــرمني كمــا أشــار الــشيخ أميــن الظــواهري إىل الوضــع املــزري لكثــري  مــن علمــاء األمــة ومســاهم بفقهــاء الطواغيــت العلمــانيني ا
م يف أرض الرافـدين  التسول، وكما حتدى الشيخ أمين يف رسـالة الحقـة األمريكـان بـأن يرسـلوا املزيـد مـن جيوشـهم إىل مقـرب

اهدين   .على أيدي أخواننا ا
  

مية يف الــصومال تــآمرت قــوى الكفــر الــصليبية علــى الدولــة الفتيــة الــيت قامــت علــى أيــدي إخواننــا يف احملــاكم اإلســال 
م الشعواء على اإلخوة ، بتدخل مباشر من القوة الصليبية األثيوبية ومن وراءها أمريكا حاملة الصليب   .فشنوا حر

وجه الشيخ أيب مصعب عبدالودود رسالة مرئية يبني وضع اجلهـاد القـائم يف اجلزائـر ويطمـئن الـشيخ أسـامة بـن الدن 
ائــر وكمــا أعلــن عــن انـضمام اجلماعــة الــسلفية للــدعوة والقتــال إىل قافلــة تنظــيم القاعــدة حـول وضــع األخــوة املــرابطني يف اجلز

ِتنظيم القاعدة ببالد المغربالعاملي ليصبح مسماه  ِ ِْ َ ِ ِ َ َ ِاإلسالمي ُ ْ.  
  

 يف خطوة غريبة وغري مسبوقة مت إعفاء الطاغوت تركي الفيصل الـسفري الـسلويل لـدى دولـة الـصليب وتعيـني العميـل 
  .ًيكي عادل اجلبري ، فلم ميكث الطاغوت تركي الفيصل إال فرتة قصرية جدا األمر

ُ بــدأت أمريكــا بتجهيــز العــدة و العتــاد وجلــب حــامالت الطــائرات إىل اخللــيج العــريب ، حيــث ينبــأ هــذا األمــر بــأن  ُ
  .احلرب بني دولة الروافض ودولة الصليب على األبواب 
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   احلميدي احلميديدر بن عبداهللادر بن عبداهللابب  -- أحد منفذي غزوة بقيق أحد منفذي غزوة بقيق::لقاء خاص معلقاء خاص مع



، ونرجـو منـه أن يعطينـا نبـذة مختـصرة عـن غـزوة بقيـق المباركـة كمـا  بـدر في بدايـة هـذا اللقـاء المبـارك نرحـب بأخينـا
  عايشها بنفسه؟

معمل بقيق لتكرير ، غزا شباب اإلسالم ً  ظهراهـ وعند الساعة الثالثة إال ربع26/1/1427يف يوم اجلمعة املوافق 
م ع وأكربهـاالزيت، الذي هو من أهـم املعامـل سـالم والـذي قـد اسـتوىل لـى اإل الـذي يـستخدمها الـصليبيون يف حـر

م علــى املــسلمني، وجــاءت هــذه  عليـه احلكــام املرتــدين، وجعلــوا الــصليبيني ينهبــون منهــا وكانــت ومازالــت عمــاد حــر
م، ولكـــي الغـــزوة طاعـــة ألمرينـــا وويل أمرنـــا الـــشيخ أســـا ًمة بـــن الدن حفظـــه اهللا حفاظـــا علـــى دمـــاء املـــسلمني وثـــروا

  .تسرتجع البالد إىل أهلها

بقيق قبل الغزوة بيوم عرب طرق ملعمل نا  ذهب فلقد اهللا،هوكانت الغزوة بقيادة القائد الشهيد فهد بن فراج اجلوير تقبل
نــد وع) تني اقتحــام و ســيارتني استــشهاديتني ســيار(بريــة مــن الريــاض ، وقــد كانــت الــسرية تتكــون مــن أربــع ســيارات 

 قتحـامبا  فقمنـا ، قتحام املعمل لفتح األبواب ولتمهيد دخول الـسيارتانوصولنا للمعمل قامت جمموعة االقتحام با
مـن الـذين كـانوا علـى ) عيـار مخـسني ( وحامـل الرشـاش ) اجليـب (  سـائق ومـن مث قتلنـا، املعمـل مـن البوابـة اخللفيـة 

، ا أحـد العـساكر نا إىل البوابـة وجـدنوصـل وعنـدما , ومن مث هرب الباقون من العساكر ال يلوون علـى شـئ ، البوابة
اهدين أنزل سالحك وال تقاتلنا وسندعك يف حالك، فنزل السالح وجلس، ويف هذه األثناء كـان  فقال له أحد ا

ـذا األخ اهــدأحـد العــساكر خمتبــئ يريــد الــرتبص  يريــد أن يــضربه علــى )  ماصــورة ( احلديــد  قطعــة مـن وكــان معــه ا
ًرأســه إىل أن أخينــا تنبــه لــه وفــوجئ أنــه خلفــه متامــا فــأطلق عليــه النــار وقتلــه ّ ، مث اســتدعى الــشهيد عبــداهللا التــوجيري  ّ

اهــدين لفــتح بوابــة أخــرى كانــت مقفلــة باألقفــال والــسالسل  فهــد اجلــوير تقبلــه اهللا فــأطلق :أتى الــشهيدفــإخوانــه ا
 ومـن مث دخـل االستـشهاديان داخـل بوابـة أخـرى ، مت فتحهـاً، ومـن مث كانـت هنالـك أيـضا   البوابةنار ففتحعليها ال

م املراد من دون أية مواجهة املعمل ووصلوا إىل مكا
ُ

.   

 فمــا !!ً أصــالًادعــت الحكومــة الــسلولية بــأن التفجيــر كــان فاشــال وأنــه كــان خــارج المجمــع النفطــي: صــوت الجهــاد
  ؟لك تعليقك على ذ
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ًأخــي إن الـــدجل والكــذب الـــسلويل ال حــد لـــه فلقــد اختـــذوه دينــا هلـــم علــيهم مـــن اهللا مــا يـــستحقون، والواقــع الـــذي 
ً املتفــق عليــه ابتعــدت جمموعــة االقتحــام عــن املعمــل بعيــدا، وفجــر حــصل أنــه بعــد وصــول االستــشهاديان إىل املوقــع

ف غرفـة التربيـد، وكـذلك بعـض األنابيب،ومـا كـان ومت نسف غرفة الـتحكم بالكامـل، ونـص ، االستشهاديان املعمل
 وبعـدها مت االنـسحاب مـن مدينـة بقيـق رغـم صـغر مـساحتها ، و  ،هذا إال بتوفيـق اهللا وكـل هـذا كـان يف ربـع سـاعة

 ! ســاعة24مــع العلــم أنــه ال يوجــد يف مدينــة بقيــق إال طــريقني رمسيــني فقــط وكالمهــا يوجــد فيــه نقطــة تفتــيش طــوال 
  .مكن لنا دخول مدينة بقيق واالنسحاب منها بسرعة فاحلمدهللا الذي 

لقد ادعت الحكومة السلولية بأن التوصل للمجاهدين في استراحة اليرمـوك كـان عـن طريـق متـابعتهم :صوت الجهاد
 ثم عادوا وقالوا بأن تتبعهم كان عن طريق اإلنترنت وسرت شائعة بـأن إدارة منتـدى الحـسبة هـي ،بالطيران العامودي

   فما صحة ما قيل بهذا الخصوص؟بيان تبني العملية ناشري عنوان من سلمت

ـم أحقـر ممـا يظنـه النـاس  أخي لقد اتسع اخلرق على الراقـع وكـذب آل سـلول ولقـد اسـتبان لكـل ذي عينـني وواهللا أ
ـم يقومـون مبهمـة حماربـة اجلهـا د علــى ًبكثـري ولكـنهم ميارسـون هـذا الـدجل اإلعالمـي إرضـاء ألسـيادهم الـصليبيني وأ

ومـا كانـت )  الريمـوكحـيوهـي اسـرتاحة ( موقعنا يف مدينة الرياض  إىلفبعدما عدنا: ، وحقيقة األمر التايل!شر وجه
 أيـــام مـــن الغـــزوة املباركـــة متـــت 3 الـــذي متـــت دراســـته مـــن قبـــل ، فبعـــد  علـــى حـــسب التكتيـــك العـــسكريعودتنـــا إال

اهدينود اجلآالف حماصرة االسرتاحة ب حصلت معركة ن كانوا داخل االسرتاحة يف ذلك اليوم ، فمقابل مخسة من ا
لـئ بالعـساكر تمقـد اكـان ) قـوى األمـن( حـىت أن مستـشفى  الطـاغوتجنـودوأصيب عدد كبري مـن حامية الوطيس 

ّومــــن مث ادعــــى الطواغيــــت أنــــه مت متابعــــة هــــؤالء  وجلــــسوا علــــى األرض) ّأســــرة(وكــــان بعــــض العــــساكر اليوجــــد هلــــم 
اهــدين بــالطريان  ً، فهــذا حمــض كــذب وافــرتاء ألننــا قــد أخــذنا مجيــع االحتياطــات الالزمــة، وأيــضا كنــا !!العمــوديا

ًكنا طريقـا آمنـا أثنـاء عودتنـا ًنراقب حركة الطـريان جيـدا أثنـا عودتنـا إىل الريـاض ومل تـأيت أي طـائرة مـع العلـم أننـا سـل ً
ا دعـواهم أن ّ وأمـ ،الـصلييبهم ويل أمـرهم هذا الكذب وغـريه إال لكـي يغطـوا علـى فـشلهم لريضـى عـن  ، وماللرياض

وعملية نشر !! وكذب فمن هذا األمحق الذي سينشر البيان من حمل إقامتهتتبعهم عن طريق اإلنرتنت فهذا سخف 
البيانات متر عرب عدة خطوات سـرية ومعقـدة حـىت نـشرها النهـائي يف اإلنرتنـت، فلـيس لإلنرتنـت أي عالقـة مبوضـوع 

ًاللـــة أن ناشــر البيـــان مــازال حيــا يـــرزق وقــد شـــارك يف هــذه الغــزوة املباركـــة ، وحبمــد اهللا فـــإن اكتــشاف االســرتاحة بد
إخوانكم يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يستخدمون أحدث التقنيات يف التـصفح املخفـي والربوكـسيات وغريهـا 

ولتها حجب احلقيقة عن أبناء اجلزيرة من التقنيات احلديثة والسرية لكسر احتكار مدينة الظالم يف جزيرة العرب حملا
م يف منتـديات اإلخـالص والـرباق واجلبهــة  ً، وأمـا األخـوة يف إدارة احلـسبة فـواهللا مــا علمنـا عـنهم إال خـريا هـم وإخــوا
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ـاميع اإلعالميـة اجلهاديـة الـيت قـدمت ومازالـت  اإلعالمية اإلسالمية العاملية وجمموعـة األنـصار الربيديـة وغريهـا مـن ا
م للمجاهدين الكثري مـن اخلـدمات وبعـضهم يعـاون التنظـيم منـذ عـدة سـنوات منـذ أيـام الـشيخ يوسـف العيـريي تقد

فـنحن نتخـذ كـل األسـباب املاديـة حبمـد  والقائد أيب هاجر عبدالعزيز املقرن تقبلهما اهللا فال ختشوا من هـذا اجلانـب 
مـــن بـــاب معرفـــة مكـــان األخـــوة الح املـــؤمن، واهللا وقبـــل ذلـــك كلـــه احلـــرص علـــى األذكـــار الـــشرعية والـــدعاء فهـــو ســـ

ا اإلخوة رمحهم اهللا يف ذلك اليوم    .االشتباه يف االسرتاحة اليت كان يتواجد 

هــي أحــد ) جيــب ( ولقــد أظهــر اإلعــالم الــسلويل صــورتني لــسيارتني حمرتقتــني بعــد املعركــة فواحــدة منهــا وهــي ســيارة 
  .كان يقودها أخونا فهد اجلوير تقبله اهللالسيارتني اليت استخدمتا يف عملية االقتحام و

 غــزوة بقيــق تتجهيــزاًحــسنا مــاذا عــن الــشريط المرئــي الــذي نــشرته الحكومــة الــسعودية بخــصوص : صــوت الجهــاد
   في المستودع؟الموجودةواألشرطة المصورة بالسلي والمتفجرات كشف مستودع األسلحة وكذلك 

 مـن ُضـبط مـواد كثـرية أعلن الطواغيت انه د وق،ل على كشف املستودعم اإلعالمي وهذا التطبيال أعلم ملا هذا الزخ
ًاملتفجرات وأيضا عـددا كبـري مـن املـواد املـصورة  ةاملواد املتفجـروكـذب ، فـ مبـالغ فيـه كـل هـذاف ، ومخـسة مـن األخـوة, ً

وبـودرة +مفحـ(هي مـواد بـسيطة تبـاع يف األسـواق يـستطيع أي شـخص أن يـأيت مبثلهـا يف يـوم وليلـة وهـي عبـارة عـن 
 ةدعــى الطواغيــت أنــه مت ضــبط عــدد كبــري مــن األفــالم املــصوراومــن مث !! ؟ اإلعالمــي م فلمــا هــذا الــزخ...)األمنيــوم

ومـن مث أظهـر اإلعـالم  ال غريهـا، فالذي ضبط من األفـالم هـي الـيت ظهـرت بـاإلعالم فقـطفرتاء افهذا حمض كذب و
 فهد اجلوير تقبله اهللا وحممد الغيث وعبداهللا التوجيري وظهر السلويل تصوير لألخوة وهم خيططون وكان معهم القائد

  . وكان الشريط املرئي موجود يف االسرتاحة مع األخوة أشخاص مقنعني

للمجاهــدين املقنعــني ليــست صــحيحة وكــان هــذا التخــبط مــن الفــشل الكبــري ) بــسهم(وكانــت األمســاء الــيت أشــريت 
والـذي يتتبـع   أعلـن القـبض علـيهم فهـذا أقـرب للكـذب مـن الـصدقنوأما اإلخوة اخلمسة الـذي،  ألجهزة الطاغوت

م و مااألحداث وختبطات الطاغوت يعلم مدى كذ  والتخـبط الـذي تعـاين وهذا من الفشل على املسلمني ، فرتاءا
  . جهزة الطاغوتأ منه
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   بشأن غزوة سریة الشیخ أسامة بن الدن حفظھ هللابیان

تقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على املبعوث بالسيف رمحة للعاملني، نبينا حممد احلمد هللا ويل امل
  : وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

اهدون األبطال يف سرية   اجلمعة هذا اليوم الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يف ظهريةَّفبفضل من اهللا وحده استطاع ا
 النفطية عاملأحدى امل وعشرين للهجرة من اقتحام سبعة لعام ألف وأربعمائة واهللا احملرم شهر  منسادس والعشرونال

ذه وهشرق جزيرة العرب ومن مث إدخال سيارتني مفخختني يقودمها إستشهاديان، ة بقيق نيف مديلتكرير الزيت والغاز 
ب وسرقة ثروات املسلمنيتساعد  املعامل تفاصيل العملية يف وقت الحق وسنذكر فيها ، وسنوافيكم ب من النفط على 

  .أبطال سريتنا املباركة إن شاء اهللا

ا تنظيم القاعدة يف حرب الصليبيني  م وتأيت هذه العملية ضمن منظومة العمليات اليت يقوم  واليهود، ووقف سرقا
   . وضمن مشروع إخراجهم املشركني من جزيرة العربلثروات املسلمني

وذج مشرف من شباب اإلسالم يف جزيرة العرب، وأمثاهلم كثري حبمد اهللا كلهم يتسابقون إىل الشهادة وهؤالء األبطال من
م من احلكام املرتدين، وكلهم يعتصر قلبه أملا ملصاب إخوانه  ًويتلهفون لقتال أعداء اهللا من اليهود والصليبيني وأذنا

  .سوف ترون منهم ما يشفي الصدور بإذن اهللا تعاىلاملسلمني يف فلسطني وأفغانستان والعراق ويف كل مكان، و

اللهم منزل الكتاب جمري السحاب هازم األحزاب اهزم أمريكا وحلفاءها، اللهم اهزمهم وزلزهلم وانصرنا عليهم يا قوي 
  .يا عزيز

  تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
 

  



 ھـ28/1/1427 :ریخالتأ                      صوت المجاھدین في جزیرة العرب

 .أسامة بن الدن حفظه اهللا  الشيخ َّ سريةعملية :الموضوع
 

     

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 امة بن الدنغزوة سریة الشیخ أس : الموضوع 
  

 ھـ1427 / 26/1  : ریخالتأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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ن المؤمنني أَنفـــسهم وَأمــواهلم بـــَأن هلـــم اجلنَّــة يـقـــاتلون يف ســبيل اللـــه فـيـقتـلـــون  : قــال اهللا تعـــاىل تـرى م َإن اللــه اش َ َُ ُُ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ـــ ِّ َ َ ِّ ِ َ ُ َِ َ َ ُ ــ ـ ُْ َ َُ ُ ََّ َِّ ِْ َ ــ ُ َْ َ ْ َ
ِويـقتـلون وعـدا عليـه حقـا يف التــوراة واإلجنيـل ِ ِِ َ َ َِ َ ْ َّ ِ َ َُْ َُ ً ْ ََ ِ والقـرآن ومـن َأوىف بعهده مـن اللـه فاستبشروا ببــيعكم الـذي بـايـعتم بـه ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َْ ْ ْـ َْـ َ ْ ْ َِ َِّ ُ ُُ َ َْ ْ َ ّ َ َ َِ َ ُِ ْ ْ

ُوذلك هو الفوز العظيم  َِ َ ْ ُْ ْ َ ُ َ َِ َ   

ًبنــاءا علــى توجيهــات أمرينــا الــشيخ أســامة بــن الدن حفظــه اهللا يف إســتهداف املــصاحل النفطيــة مكــن اهللا إلخــوانكم 
اهدين   الـشيخ أسـامة بـن الدن حفظـه اهللا مـن تنفيـذ عمليـة نوعيـة علـى إحـدى املـصاحل النفطيـة الـيت متـد َّسريةيف ا

 الـشيخ أسـامة بـن الدن حفظــه اهللا املباركـة نوضـح احلقــائق َّســريةًالـصليبيني بـالنفط وإحلاقـا ملــا مت نـشره يف بيـان غـزوة 
  :التالية

 وعشرين سبعة لعام ألف وأربعمائة واهللا احملرم من شهر ادس والعشرونس الاجلمعةبدأت الغزوة املباركة يف ظهر يوم 
اهدين ألكرب مصفاة نفط يف العامل للهجرة  النفطية لتكرير عاملأحدى امل يف متام الساعة الثالثة إال ربع باقتحام ا

اجليب ( قتل سائق مع ومت شرقي جزيرة العرب، وكان اإلقتحام من البوابة اخللفية للمجة بقيق نيف مديالزيت والغاز 
مع ومشطوا املنطقة وقتلوا جندي آخر ) عيار مخسني ( وحامل الرشاش )  اهدون ا الذي على البوابة مث دخل ا

( الشهيد ( َ فتحوا البوابة لإلخوة اإلستشهاديني  على شيء، مثنّوأصابوا عدد من اجلنود ووىل البقية مدبرين ال يلوو
محمد صالح ) عروة النجدي (  مث الشهيد يالتو يجر إبراهيم زعبد العزي بد اهللاع ) أبو البراء النجدي

اهدون  مرت توجد بوابه أخرى مل500تقبلهم اهللا يف الشهداء مث بعد ذلك على بعد  ) محمد الغيث  جيد ا
مع وبعد إنسحاب اإلخوة  املقتحمني مت صعوبة يف فتحها بعد فرار احلرس مث دخل األخوة اإلستشهاديني داخل ا

  .التفجري

اهدون   االنسحاب من املوقع رغم صعوبة املنطقة والتشديد األمين، واالحنياز – حبمد اهللا –وبعد ذلك استطاع ا
  .إىل أماكن آمنة

وننبه إىل زيف ادعاءات اإلعالم السلويل وأنه مت إحباط العملية ومت تفجـري الـسيارتني عنـد البوابـة فكـل ذلـك كـذب 
  .ه من الصحةال أساس ل
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ومرفق مع هذا التقرير التأصيل الشرعي هلذه العملية ولغريها من العمليات على املصاحل النفطية للشيخ األسري عبد 
  ) .حكم إستهداف املصاحل النفطية ( العزيز بن رشيد الطويلعي العنزي فك اهللا أسره بعنوان 

كة، وجندد عزمنا على دحر قوات الصليب والطاغوت، وعلى ًوإننا حنمد اهللا كثريا على هذه العملية النوعية املبار
وقف سرقات ثروات املسلمني الذي سخرها الطواغيت ألسيادهم الصليبيني وحترير أرض املسلمني، وإقامة شرع اهللا 

  وتنفيذ أوامره، وتطهري جزيرة العرب من املشركني كما أمرنا سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  غارات حتى عن مرابعنا تزوللن نوقف ال

َوالله غالب على أَمره ولـكن َأكثـر النَّاس ال يـعلمون ُ َ ََ َْ َُ ٌَ َِّ ََ ْ ِ َ ِِ ْ َ ِ َ ّ   

 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
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  )اإلطالقالفعل كفر والفاعل لیس بكافر على ( مقولة غلط تبیین 

  
  
  

ـا متـس أصـل الـدين وخمالفـة للكتـاب والـسنة، ومـالقد أنتشر بني املسلمني بدعة حمدثة يف الدين وخطـري عليـه الـصحابة  ة أل
جهم إىل يوم الدين   ..والتابعني والسلف الصاحل ومن سار على 

يكفر  ولألسف لقد متادى بعض اجلهلة بقول إن املعني ال" اإلطالقالفعل كفر والفاعل ليس بكافر على " أال وهي مقولة 
  ..فقة مع أصول جهمية املرجئةوهذه املقولة متوا..باإلطالق
رمحهــم اهللا -الــشيخ عبــد اهللا والـشيخ إبــراهيم ابنــا الــشيخ عبـد اللطيــف آل الــشيخ، والــشيخ سـليمان بــن ســحمان فقـد قــال 

فـإطالق ; نقـول بـأن القـول كفـر، وال نحكـم بكفـر القائـل: وأمـا قولـه" يف الرد على من توقف عن تكفـري اجلهميـة-تعاىل
ه العبــارة ال تنطبــق إال علــى المعــين، ومــسألة تكفيــر المعــين مــسألة معروفــة، إذا قــال قــوال هــذا جهــل صــرف، ألن هــذ
من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الـشخص المعـين، إذا قـال ذلـك ال يحكـم بكفـره، : يكون القول به كفرا، فيقال

أصــول " يف رســالته -هللا أســرهفــك ا – وقــال الــشيخ علــي بــن خــضري اخلــضري "حتــى تقــوم عليــه الحجــة التــي يكفــر تاركهــا
زامي، و منها" الصحوة اجلديدة ًإطالق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما   : "معددا أطروحات التيار اال

وفــي كــل مــسألة ســواء أكانــت فــي بــاب الــشرك األكبــر أم فــي المــسائل الظــاهرة لمــن قامــت عليــه الحجــة ، مــع أنــه 
" .الموانع ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفـرونهم إال مـن جـاء ذكـرهم فـي الكتـاب والـسنةاجتمعت األسباب وانتفت 

ً، فهذه املقولة تقال يف املسائل اخلفية اليت خيفى دليلها على العامة دون اخلاصة، وتقال أيضا من فعل الكفـر يف املـسائل اهـ
ً فــال تقــال هــذه املقولــة مطلقــا يف مــن أرتكــب ناقــضا  الظــاهرة وهنالــك مــانع مينعــه مــن الكفر،وأمــا مــسائل التوحيــد والرســالة ً

مناقض  لتوحيد اهللا فقد أشرك وكفر مبا انزل على حممد عليـه الـصالة والـسالم، ألن مـسائل التوحيـد مـن املـسائل الـيت بينهـا 
ًل مــع اهللا نـــدا ًاهللا يف كتابــة وســنة نبيــه وهـــي مــن املــسائل الظــاهرة،فمن أرتكـــب ناقــضا يف التوحيــد فقــد أشـــرك مــع اهللا وجعــ

إن األمــور الظــاهرة التــي يعلــم الخاصــة :" وينتفــي عنــه اســم التوحيــد، ونقــل أبــا بطــني مــن كــالم شــيخ اإلســالم بــن تيميــه
والعامة من المسلمين أنها مـن ديـن اإلسـالم مثـل األمـر بعبـادة اهللا وحـده الشـريك لـه ومثـل معـاداة اليهـود والنـصارى 

-373ًملخـــصا مــن الـــدرر ً"فيكفـــر مطلقــاربــا والخمـــر والميــسر ونحـــو ذلــك والمــشركين ومثـــل تحــريم الفـــواحش وال
ً ،فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة واملسائل اخلفية، فمن فعل ناقضا يف التوحيد فهذا يكفر 372/1

ًمطلقـا وال يتوقــف يف تكفــريه ألنــه جعــل مـع اهللا نــدا و َنتفــي عنــه اً
مــن : (ف ال الـشيخيــخ عبــد اللطال الــشيقــ ،ســم اإلسـالماُِ

قـال أبـا بطـني يف أخـر  ،)فعل الشرك فقد تـرك التوحيـد فإنهمـا ضـدان ال يجتمعـان ونقيـضان ال يجتمعـان وال يرتفعـان 
أما األمور التي هـي مناقـضة للتوحيـد واإليمـان بالرسـالة فقـد صـرح رحمـه اهللا فـي مواضـع  "قال_أي ابن تيميه-كالمه

 عبدهللا بن سعد الفھد: كتبھ الشیخ
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إن األدلـة علـى تكفيـر المـسلم : "وقـال رمحـه اهللا" ...هم بعد االستتابة ولم يعـذرهم بالجهـلكثيرة بكفر أصحابها وقتل
الصالح إذا أشرك باهللا و صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحـصر فـي كـالم اهللا و كـالم 

والتأويل،وأمـا املـسائل الظـاهرة الـيت غـري يعـذر باجلهـل  ًإال أن يكـون مكرهـا أو أخطـأ وال "رسـوله و كـالم أهـل العلـم كلهـم
ٍالتوحيد كالصالة والصيام وحترمي اخلمر ومما ُأمجع على حترميه فهذه من أنكـر شـئ منهـا أو أسـتحل شـئ منهـا فإنـه  ٍ َ  وال ُيكفـرِ

يقــال لــه ًيعــذر باجلهــل إال أن يكــون مكرهــا أو خمطــئ ، فهــذا إن كــان لديــه مــانع مينعــه مــن التكفــري ف يتوقــف يف تكفــريه وال
 فعلـه"، وأما املسائل اخلفية اليت حتتاج إىل إزالة الشبهة وفهم احلجة فهي اليت تقـال فيهـا مقولـة "فعله كفر وهو ليس بكافر"

مـسألة تكفيـر المعـين مـسألة "، وقـال عبـداهللا وإبـراهيم أبنـاء الـشيخ عبـداللطيف وابـن سـحمان"كفر والفاعل ليس بكـافر
ًقول به كفرا فيقال مـن قـال بهـذا القـول فهـو كـافر لكـن الـشخص المعـين إذا قـال ذلـك ًمعروفة إذا قال قوال يكون ال

وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعـض يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها  ال
رتكــب نـاقض مــن ام وً، وتقـال أيــضا مـن كــان حـديث عهــد باإلسـال"النـاس كمــا فـي مــسائل القــدر واإلرجـاء ونحــو ذلــك

أن التفريق بين القول " وذكر ابن سحمان في أول رسالة تكفير المعيناملسائل الظاهرة اليت تكون غري مسائل التوحيد، 
فمـن " ًمـن فعـل فعـال سـمى بهـذا الفعـل" و الـشرع ةفاألصـل يف اللغـ، "والقائل والفعل والفاعل في الشرك األكبر بدعـه

ًشرب مسي شاربا، فهل نقول  سـواء قيـل بـان االسـم فالنحويني متفقـون !! فعله شرب ولكن هو مل يشرب؟) ماء(ملن شرب َ
 ألن املصدر و الفعل كالمها يتضمن االشتقاقيف أصل ، مشتق من املصدر أو من الفعل فكل النحويني متفقون على ذلك

و املــصدر و فــارق الفعــل احلــدث الــذي هــو الفعــل فــشارب مــثال يتــضمن حــدث الــشرب و هــذا احلــدث موجــود يف الفعــل 
فمن أشرك مع اهللا غريه مسي مـشركا و مـن ابتـدع يف الـدين مسـي مبتـدعا و مـن شـرب اخلمـر ، املصدر بأن احلدث قارنه زمن

  . واهللا اعلموهذا  "مسي شاربا للخمر 
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  حطانيماجد بن محمد بن سعید الق: بقلم الشھید
  : : عن أيب عنبة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن أيب عنبة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ..أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجهأخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه" " ًال يزال اهللا يغرس هلذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعته ًال يزال اهللا يغرس هلذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعته " " 

ــدوء ــي الهـــــ ـــــيَأبغـــــ ـــدوء وفــ    وال هــــ
ــــاجن ــــ ـــــجييهتـــ ــــ ـــــينُّ لــ ــــ ــــهِ الحنــ ــــ   ِ بـــ

  يــنعّح الحنين وما يجرــوي

ـــاب   ــــ ــــدري عبــ ــــــرٌصـــــ ـــأُ غيـــ ــــ   ِمون مــ
ــئن ــــ ــــ ـــهُّويـــ ــــ ــــ ـــــين مطِ فيــ ــــ ــ أنــــ ــــ ــــ   ِونعـــ

  يــ يسقينُ ويبيتِهِّرُ مْنــِم

  .. يا ويح القلم يا مهام 

  .. ال يستطيع االقرتاب منها .. يقف أمام القمم .. ًهو دائما هكذا .. ه على اجلريان فيقف مغأر

ًإيه أيها الراحل بعيدا  ٍ ..  

م وهكذا املعتاد يف ذكر سري الشهداء أن يبدأ اإلنسان الكالم ع   .. نهم منذ مولدهم مث نشأ

  !!فسأتكلم عن أخي احلبيب عيسى العوشن من حلظة مولدي أنا .. إال هذه املرة 

من حلظة أن عرفت معىن العمل لدين اهللا كيف يكون ، ومن اللحظة اليت عرفت فيها كيف تكون الدقائق والثواين كلها هللا 
ًومن حني أن تيقنت أن رجال ذا مهة حيي..  ّي أمة وواحد بألف وألف خبف ّ ُ ٌِ ٌ ..  

ًعرفته رمحه اهللا على درب اجلهاد يف اجلزيـرة العربيـة ، وصـحبته فـرتة كانـت كافيـة جـدا للتعـرف عـن قـرب علـى شخـصية هـذا  ً
الرجل الكبري الـذي بـذل وقتـه كلـه وجهـده وأعـصابه ومواهبـه يف سـبيل الـدعوة إىل مـنهج اجلهـاد ، فكـان رمحـه اهللا حبـق خـري 

  . ٌ خلري سلف ، ولئن فقدنا البتار رمحه اهللا منارة العمل اإلعالمي اإلسالمي فلقد خلفه رجل قل أن جتده بني الرجال ٍخلف

كان رمحه اهللا أحد أبرز الكوادر اإلعالمية والعقول اجلبارة اليت تعمل لدين اهللا عز وجل يف خفاء وصمت ، : ٌأمة يف رجل 
ًيخ يوسـف رمحـه اهللا ، وكـان متـأثرا بــشيخه رمحـة اهللا تعـاىل عليـه يف أسـلوبه الفريــد ، وكـان قـد اسـتلم العمـل عقـب مقتــل الـش

  .حممد بن أمحد السامل : ويدلك على ذلك كتابته لسرية ذلك البطل حتت اسم 
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م مث اجتهــد رمحـــه اهللا يف اســتالم تركـــة الـــشيخ يوســف الثقيلـــة والقيـــام حبقهــا ، فكـــان باإلضـــافة إىل اضــطالعه بأعبـــاء اإلعـــال
ًوإدارتـــه للعمـــل اإلعالمـــي ميـــارس مجيـــع األعمـــال اإلعالميـــة بنفـــسه أيـــضا ، وأشـــهد بـــاهللا أنـــه كـــان يكتـــب ويؤلـــف ، ويـــنظم 

ار  ًويصمم ، ويطبع ويعلم ، ومل يكن يهدأ ساعة من ليل أو  ًإن مل جتده على حاسـبه احملمـول وجدتـه يعلـم أخـا مـسألة .. ّ ّ
ًا علــى اإلخــوة ، فــإن أعيــاك تطالبــه فاحبــث يف الزوايــا املظلمــة فــستجده قائمــا معينــة ، وإن فقدتــه هنــاك وجدتــه يلقــي درســ ً

   . - وما أكثر ما أعثر عليه يف هذه احلال -ًيصلي مستخفيا 

لــة صــوت اجلهــاد منــذ أول عــدد فيهــا وحــىت مقتلــه - مــن كتابــة وإشــراف ومراجعــة -وقــد قــام رمحــه اهللا باملــشاركة الفاعلــة   ٍ
ــ العنكبوتيــة ، فرمحــة اهللا عليــه افة إىل إشــرافه علــى نــشرة معــسكر البتـــار ، ومتابعتــه املباشــرة ملواقــع الــشبكة رمحــه اهللا ، باإلضـ

  . ًكان رجال بأمة ..

أال يوجــد : نعـم ، فقـال : هـل انتهيــت ؟ قلـت : ًأذكـر مـرة أين قعـدت أسـتجم بعــد الفـراغ مـن عمـل مــن األعمـال فقـال يل 
ٍإذا فكــر يف مــشروع جديــد لنــصرة ديــن اهللا عــز وجــل وقــم بعملــه : ال ، قــال : لــديك أي عمــل ؟ قلــت  ًوال تقعــد خاليــا !! ّ

  . ًهكذا أبدا 

ًوالذي كان حيث اإلخوة وحيفزهم على ذلك أنه رمحـه اهللا كـان يقـول مثـل هـذا الكـالم وهـو أكثـر اإلخـوة شـغال ، فلـم يكـن 
 أكثـر مـن يعمــل وأقـل مــن ينـام ، كــان كالـشمعة الــيت يكتفـي بالتوجيهـات وبعــض األعمـال القليلــة فقـط ، بــل واهللا لقـد كــان

اهدين إىل األمة فعليه من اهللا واسع الرمحات    .حترتق ألجل إيصال صوت اجلهاد وا

اجلديـة واالنـضباط املمزوجـان بالرمحـة واللـني والتـسامح مـع اإلخـوان ، ويـا : ومن األمور اليت ملستها يف تعاملي معه رمحه اهللا 
قد كان لديه أسلوب رائع يف التعامل مع مـن يعملـون معـه ، وعلـى كثـرة أعمـال اإلخـوة اإلعالميـة وتـشعبها ل.. سبحان اهللا 

  . ًفقد كان يصدر األوامر ويكلف باملهام بطريقة مجيلة ترفع من معنويات اإلخوة كثريا 

اطات الدعويــة ، وال تكـاد جتــد ًوكـان رمحـه اهللا كثــري املعـارف والــصالت ، وكـان مــشرفا يف فجـر شـبابه علــى الكثـري مــن النـش
ًأحدا من الشباب ممن كان معه يف تلك املناشط يف تلك الفرتة ال يعرفه ، فقد كان رمحه اهللا ذا مواهب قيادية رائعة ومتميزة 

ً، وقلما يشارك يف شيء إال وكان له قصب السبق فيه ، فتجد الشباب دائما يلتفون حوله ويستفيدون منه  ٍ ّ .  

ـذا القـدوة الراحــل وللـذكر فـشباب  ٌهـذه العائلــة املباركـة قـدموا لــدين اهللا مـا مل يقدمـه الكثـريون ، وكثــري مـنهم تـأثر يف ذلــك  ّ
اهدين يف أفغانستان من قبل احلادي عشر من سبتمرب ومها سليمان وعبد  رمحه اهللا ، وللشهيد أخوان أصغر منه كانا من ا

 وحـدثت أحـداث قلعـة جـاجني كانـا فيهـا ، ويقـول يل عيـسى رمحـه اهللا عـن العزيز وكانا يف خط الشمال ، فلما سـقط اخلـط
ما قد قتال مع اإلخوة يف الق: تلك الفرتة  ذه األبيات ُِغلب على ظين أ    .لعة ففاضت قرحييت 
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ــــالت ــــ ــــ ـــن غفـ ــــ ــــ ــــــسي ومــ ـــــ ــــن نفــ ــــ ــــ   ِأواه مـ
ــــت ــــا زخرفـــ ــــل دنيـــ ــم ســـــــعيت ألجـــ   ولكـــــ

  حتى إذا سبق الكرام بكيت مـن

  فلكــــم لهــــوت ومــــا قــــدرت حيــــاتي  
ــــات ــر للجنــــ ــــ ــــــعي الحــ ــــت ســ ِوتركــــ ِّ  

ِهـم ومن غم ومـن حسـرات ٍّ ٍّ  
  

مـا مأسـوران يف كوبـا فـرج اهللا عنهمـا ، ومـن شـباب األسـرة أيـضا  ًولكن تبـني أ ّ ابـن عمـه مـصعب بـن سـعود العوشـن وقـد : ّ
ًأيـضا ، وابـن عمـه استشهد يف اجلهاد األفغاين األول ضد الروس ، وابن عمه صاحل بن عبد اهللا العوشن وهـو أسـري يف كوبـا 

سعود بن عبد اهللا العوشن وهو أسـري لـدى طواغيـت اجلزيـرة وقـد تفننـوا يف تعذيبـه وابـن عمـه فيـصل بـن سـعود العوشـن وهـو 
ًأسري أيضا لدى طواغيت اجلزيرة نسأل اهللا أن يفك أسرهم ويفرج عنهم  ٌ .  

َولـد رمحـه اهللا يف عـام : نشأته  ـا نـشأ رمحـه اهللا1397ُِ ٍيف بيئـة صـاحلة ممدوحـة اخلـالل ، مـذكورة باجلميـل ،  هــ يف الريـاض و ٍ ٍ
اهدين األفذاذ   .  يف سبيل اهللا خرج منها عدد من ا

يد املنيع رمحه اهللا تعاىل ، وحفظ القرآن على يديه ، وحيدثنا الشيخ عبد  وكان من تالميذه يف حلقات القرآن الشيخ عبد ا
يـد رمحـه اهللا عـن تلـك الفـرتة قـائال  ً حـسن الـصيت واملـآثر ، مجيـل الـسمعة والـذكر ، شــعلة - تقبلـه اهللا -كـان الــشهيد : ًا

ٌ ، حفظ القرآن الكرمي مبكرا ، مث شرع يف تعليمه وتدريسه حىت حفظ على يديـه عـدد - عز وجل -من احلماس لدين اهللا  ً ُ
ِّزمـا قـضائيا ، مث عـنيِّ ، وعـني بعـد خترجـه مـن كليـة الـشريعة مال- عـز وجـل -مـن طلبـة العلـم كتـاب اهللا  ً يف ) حقــو(ً قاضـيا بــً

ى فرتة املالزمـة ، لكنه رفض القضاء ، وملا كلمه أحد اإلخوة يف ذلك قـال منطـقة جاز واهللا لـن تطـأ رجلـي : ( َّان بعد أن أ
  ) .القضاء 

اهــدين علــى دعــم ا اهــدين باملــال واإلعــالم ٌويف أثنــاء احلــرب الروســية الثانيــة علــى الشيــشان عــزم هــو وعـــدد مــن اإلخــوة ا
فكان له الباع الطويل يف هذا الباب العظيم ، وكان يتنقل بني أهل اخلري والبذل جلمع مـا جتـود بـه أنفـسهم للمجاهـدين يف 

  .سبيل اهللا 

اهدون التـ- رمحه اهللا -عزم الشيخ  سعة  على الذهاب إىل أفغانستان قبل احلادي عشر من سبتمرب ويف هـذه األثناء قام ا
عشر بعمليتهم املباركة داخل الواليات املتحدة األمريكية فسارع يف ترتيب أوراقـه واالسـتعداد للرحيـل إىل أفغانـستان ، وبـدأ 

ـا حـرب صـليبية  ٌبتحريض املؤمنني على اجلهاد ضـد الـصليبيني وخـصوصا بعـدما أعلنهـا كبـريهم بـوش عالنيـة بأ ً هــ كـالم .أ" ً
يد تقبله اهللا    .الشيخ عبد ا

ًجلــست مــرة معــه رمحــه اهللا وقلــت لــه  أخــربين عــن حياتــك ، وكيــف كانــت بدايــة ســلوكك درب اجلهــاد ؟ وكــان ذلــك يف : ُ
  . هـ ، فأخربين عن الفرتة من بعد احلادي عشر من سبتمرب 1424رمضان من عام 
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ًوملا وقع احلادي عشر مـن سـبتمرب فـورا اتـصل بالـشيخ يوسـف مهنئـا ومباركـا وأخـربه أنـه سـي ً ذهب إىل أحـد مـن كانـت األمـة ً
ٌاذهــب أنــت أمــا أنــا فأنــا عــاكف : تتوســم فــيهم اخلــري مث أبانــت عنــه األحــداث حبمــد اهللا ، يقــول رمحــه اهللا فقــال يل الــشيخ 

حقيقــة : ًحاليــا علــى مــشروع أرى أنــه أنفــع مــن هــذا ، يقــول عيــسى ومل متــض مثانيــة أيــام حــىت صــدر ذلــك الكتــاب العظــيم 
ًديدة ، أما حنن فصعقنا من الكالم الذي استقبلنا به ذلك الرمز سـابقا املرجـف حاليـا والـذي امتنـع عـن احلرب الصليبية اجل ً ُ

لـنكن واقعيـني ، لـو أننـا مجعنـا مـا مجعنـا مـا بلغنـا قيمـة : كتابة أي شيء عـن احلـدث ، فلمـا تكلمنـا يف أمـور التربعـات قـال 
  !! .صاروخ واحد من صواريخ األمريكان 

هيد رمحه اهللا من هذا التخاذل وهو يقص هذه القصة ، وللعلم فالرجـل املـذكور هـو أحـد رمـوز الـسرورية يف وأذكر غيظ الش
  .بالد احلرمني 

ًكــان رمحــه اهللا علــى ثغــر عظــيم قبــل غــزوات أمريكــا ، وكــان مباشــرا للكثــري مــن النــشاطات  : النفيــر إلــى أرض أفغانــستان ٍ
 ولكنــه - كنــشاطاته يف قـضية الشيـشان وسـيأيت الكـالم عنهـا بـإذن اهللا-مرب اإلعالميـة اجلهاديـة قبـل احلـادي عـشر مـن سـبت

كان يتشوق للنفري يف سـبيل اهللا بنفـسه فقـرر النفـري إىل أفغانـستان ، واستـشار الـشيخ يوسـف يف األعمـال الـيت كانـت لديـه 
خرية قبل ذهاب الشيخ عيـسى عنـده فأشار عليه باخلروج ، وخيربين الشهيد معجب الدوسري رمحه اهللا أنه كان يف الليلة األ

، فدخل عليهم ابنه سعد حفظه اهللا وأصلحه ، وكان يف العادة ال جيلس معهم ، ولكن أباه أدناه هذه املرة واحتضنه وأخذ 
ًفتأثرت كثريا من ذلك ، وأعجبتين مهته وتركه أهله وعياله : يالطفه ، وكأنه يواسيه على غيابه عنه من الغد ، يقول معجب 

  .سبيل اهللا ، فلله دره يف 

اهــدين علـيهم يف انتظـار فـتح الطريــق لـدخوهلم ، وظلـوا هنـاك فــرتة  ًوصـل الـشهيد رمحـه اهللا إىل إيــران ، وأمـره جمموعـة مـن ا
رسـالة نـداء علـى احلـدود األفغانيـة : يرتقبون الدخول ويتشوقون لذلك ، وكان الطريق قـد انقطـع ، ويف ذلـك كتـب قـصيدته 

  :عها واليت كان مطل

ـــــصحابا ــــ ــــ ـــا الـ ــــ ــــ ــــبلغن عنـــ ــــ ــــ ــــن مــ ــــ ــــ   أال مــ
ـــــوتا ــر صـــــ ــــ ــــيخ الغــــ ــــ ـــو شــ ــــ ــــث نحـــ ــــ ًويبعـ ّ ِ  
ــــا ــــ ــــ ـــــ ــــ ــر واجتمعنـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــدنا بخيـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   توافــ

  ًخان العهــد غـدرا) ُخان(ولكن 

ــــا   ــــ ـــي الخطابــــ ــــ ــــمعهم منـــــ ــــ ـــل ســــ ــــ   وموصــــ
ــــصابا ــــ ـــــوا المــــــ ــــ ـــــسرة أنهـــــ ــــ ــول بحـــــ ــــ ــــ ٍيقــــ ْ  
ـــا ــــ ــــ ــــوز الحجابــــ ــــ ــــ ـــي جـــ ــــ ـــــ ـــــل نبتغـــ ــــ ــــ ــ   بزاب

  ّفحل هـرات واحتــل اليبابــا
  

اهدين م اهدين وكان يف إيران يقدم إلخوانه ا ُا يسمى بالدعم اللوجسيت من استقبال التربعات وكذلك استقبال اإلخوة ا
القادمني إىل اجلهاد أو اخلارجني من أفغانستان ، وخيربين رمحـه اهللا أن الـشيخ يوسـف رمحـه اهللا اتـصل علـيهم يف عيـد الفطـر 
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روافـضها ، فأخـذ يثبـتهم رمحـه اهللا ويبـني هلـم ً هـ وكأنه ملس أن اإلخوة متشوقون للـدخول وضـاقوا ذرعـا بـإيران و1422عام 
  .ًفضل الرباط واجلهاد يف مكاملة استمرت طويال باهلاتف 

  .  باالنسحاب من أفغانستان ملن يستطيع من اإلخوة - حفظه اهللا -إىل أن أتى األمر من الشيخ أسامة 

وصــوله إليهــا بعــدة أيــام ، أســر مــع عــدد مــن  إىل ســوريا وبعــد - رمحــه اهللا -انتقــل : يف ســجن املخــابرات الــسورية بدمــشق 
اهدين وأودع السجن ومكث فيه قرابة العـشرة أشـهر  ّ، ومكـث إخوانـه الغـر امليـامني يف سـجن املخـابرات الـسورية ُإخوانه ا

  . ًالعميلة بدمشق سنة إال قليال 

طعـام والـشراب وضــيق املكـان وقــسوة وكانـت تلـك فــرتة شـدة وابـتالءات ، وهنــا يتجلـى جـوهر القائــد احلقيقـي ، فعنـد قلــة ال
ًالسجان تبدو معادن الرجال ، ولكم كان معدنه نفيسا ونادرا رمحه اهللا  ً .  

 والـــسرية ، وقـــد اســـتفاد منـــه - بلـــوغ املـــرام -كــان رمحـــه اهللا يقـــيم الـــدروس لإلخـــوة يف الـــسجن يف القـــرآن واحلـــديث والفقـــه 
اهدون يف السجن فائدة عظيمة ، وأعظم من ذلك  ًأن بعضهم قد أمت حفظ كتاب اهللا على يديـه كـامال رمحـه اهللا ، وقـد ًا ّ

ٍكـان صـاحب شخـصية قويــة يقـارع الـسجانني ويــصاوهلم مـن أجـل احلـصول علــى تـسهيالت لإلخـوة وقــد وقعـت لـه بــسبب  ٍ
ّـالنباح ( ه ذلك بعض القصص الطريفة ، وكان خيربين خبرب منظومة ساخرة أنشدها اإلخوة يف أحد الـسجانني األوغـاد وأمسـو

ـــم يف ســـجن وحتـــت بـــاطن األرض والتـــضييق ) !!  وتستـــشف مـــن ذلـــك أن معنويـــات اإلخـــوة كانـــت يف الـــسماء ، بـــرغم أ
  . شاخمة عزيزة ٌديد إال أن نفوسهم أبية عالية،عليهم ش

[ ته الرائعة ّومر على الليوث احلبيسة عيد األضحى من ذلك العام وهم حتت األرض ، وقال يف هذه املناسبة شهيدنا قصيد
  : واليت مطلعها ] عيدنا 

ــــــل ـــــ ــــز ال وجــ ــــ ــــد العـــــ ــــ ــــ ــــدان ، عي ـــــ ــد عيــــ ــــ ــــ   ّالعيــ
ـــسلمين إذا ــــ ــــ ـــد المــــ ــــ ــــ ــــ ــــعد لجن ــــ ـــــ ـــــد ســ ــــ ــــ ــ   ٌوالعي

ــــرى   وقـرة العين في األعياد حين تـ

ـــفل   ــــ ــــ ــــ ــــــه ســــ ــــ ــــ ــــ ــــسق وذل كلـ ــــ ــــ ــــ ـــد فـــ ــــ ــــ ـــــ ُوعيـــ ٍ ٍ  
ـــوا   مــــا جنــــدلوا الكفــــر فــــي الــــساحات أو قتلـ

ُوجــه الشهيد عاله النور واألمـــل ُ  
  

  : يد ويف هذا السجن يقول الشه

ٍسجـنا في دمشـق دون ذنب ِسـوى حب لساحات الجهاد    ٍ ٍ  
  

  .الثمر اجلياد يف فضائل وآداب اجلهاد : كما نظم فيه منظومته الرائعة 
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ًومقصدي من إيراد إنتاجه يف السجن أن تتصور أيها القارئ الكرمي كم كان هذا الرجل حمرتقا لـدين اهللا عـز وجـل ، وكيـف 
ًيس الدقيقــة يف نــصرة الــدين ، لقــد كــان مــسئوال عمــا يقــارب الثالثــني أخــا أو يزيــدون ، ويقــيم هلــم كــان ال يــضيع الثانيــة ولــ ً

م ويتكلم بامسهم يف مواجهة السجانني  ًومع ذلك فقد وجد وقتا لكي .. الدورات الشرعية وحيفظهم القرآن ، ويقوم بشؤو
ٌك ، هـذا كلـه الرجـل مـسجون بـني جـدران أربـع ، فمـا يكتب بعض الكتابات اجلهادية النافعـة ويـنظم بعـض األشـعار يف ذلـ

اهدين    . ظنك به حني خرج والتحق بصفوف ا

ـــه ـــــ ــ ــــــه طاقت ــــذل فيــــ ــــ ــق يبــ ـــــ ـــؤثر الحـــ ــــ ــــن يـــ   مــــــ
ــوس إذا ــــ ــــ ـــــال النفـــــ ــــ ــــ ــــد آمــ ــــ ــــ ـــيء يقعـــ ــــ ــــ   الشــــ

ٍهــذا مجــالك فاركــض غير متئد ّ  

ــــصل   ــــ ــــال يــ ــــ ـــــصى العــ ـــــه أقـــــ ــــــن همـــــ ــــن يكــــ ــــ   ِومــ
  خلـــت مـــن الـــضعف واستعـــصت علـــى الكـــسل

ــا  ِجــوال فجــلَوإن رأيـت المناي ُ َُ ً ّ  
  

قامت السلطات النصريية بعد ذلك بتسليم أسود اجلزيرة ملرتـديها ، وكـان سـجن الـشيخ عيـسى رمحـه  : العودة إلى الجزيرة
ًاهللا يف احلائر ، ومكث فيه شهرا مث خرج مرفوع الرأس شامخ اجلبني مصداقا لقول الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم  تكفـل : " ً

، أو يرجعـه إىل مـسكنه الـذي  ، بـأن يدخلـه اجلنـة ، ال خيرجه إال اجلهـاد يف سـبيله وتـصديق كلماتـه سبيلهيف اهللا ملن جاهد 
  .أخرجه البخاري ومسلم  " خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

اهــدين العاملـــة يف أرض اجلزيــرة ، وكــان يعمــل حتــت إمـــرة الــشيخ يوســف مباشــرة ، وقــد قـــ ام وعلــى الفــور التحــق بــسرايا ا
الرجالن يف تلك الفرتة وحىت ظهور قائمة املطلوبني التسعة عشر وتفجريات شرق الرياض جبهود إعالمية جبـارة يف مواجهـة 

العمـل يف مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ، ومجع التربعات للمجاهـدين ، واالخنـراط : احلملة الصليبية كان من أبرزها 
اهدون العائدون من أرض أفغانستان للعمل على األمريكان يف قواعدهم يف اجلزيرة يف الدورات التدريبية اليت بدأ يق يمها ا

ً، وقد أخذ شهيدنا رمحـه اهللا دورة يف حـرب اجلبـال والتكتيـك عنـد الـشيخ الـشهيد يوسـف العيـريي ، ودورة يف حـرب املـدن  ً
  .أيب هاجر النجدي رحم اهللا اجلميع : والعصابات عند القائد 
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   على إیرانالحرب
  أبوعلي الشمالي : بقلم

إن املتتبـع لألحـداث احلاليـة يتبـني لـه مــا يعـده األمريكـان يف سـبيل القـضاء علـى الــدور اإليـراين يف املنطقـة والقـضاء علـى مــا 
ات بعــد انتهــاء فيمــا يبــدو زواج املتعــة املؤقــت بــني أمريكــا وإيــران وعلــى الــرغم مــن اخليانــ، ويعــرف بــامللف النــووي اإليــراين 

ا رفسنجاين بأنه  لوال الدور  وس الفارسية يف السنوات األخرية حىت اعرتف أحد كبار قاد ا دولة ا املتالحقة اليت قامت 
اإليراين ملا سقطت كابل وبغداد مقتفني أثر أسالفهم الروافض األجناس اخلونة أمثال ابن العلقمي ونـصري الطوسـي وهـا هـي 

من جنس العمل فقد انتهت حقبة التعاون بني اجلانبني والتقاسم يف املوارد والنفوذ ورأت أمريكا الدائرة تدور عليهم واجلزاء 
أنه حان الوقت لإلنفراد باملوارد والنفوذ سواء يف اخلليج أو يف العراق رغم أن االثنني لقيا ما مل يتوقعوه على أيدي جنود اهللا 

اهدين يف دولة العراق اإلسالمية نصرها اهللا  ُوالفصائل األخرى فغرقت أمريكا وتريد األن أن تغرق معها إيران على مقولة ا
  ) .علي وعلى أعدائي(

إن الوقائع على األرض تنبأ خبطر قادم وزلزال مدمر سيطال منطقة اخلليج بشكل خاص ومنطقة ما يعرف بالشرق األوسط 
د مـن حـامالت الطـائرات يف ميـاه اخللـيج وكـذلك بشكل عام فإن ما حيدث حاليا مـن زيـادة القـوات األمريكيـة ودخـول عـد

حادثة الغواصة النووية اليت ارتطمت بسفينة يابانية قبل مدة يف حبر العرب وكذلك اإلجراءات اليت أعلن عنها األمحق املطاع 
ــا إيــران  مــؤخرا مــع بــوش يف تتبــع العناصــر اإليرانيــة املتواجــدة داخــل العــراق وتــصفيتها وكــذلك صــفقات األســلحة الــيت أجر

 وكــذلك صــواريخ روســية عاليــة الدقــة يؤكــد مــا ذهــب إليــه عــدد مــن 16الــصني بــشرا ء طــائرات حربيــة صــينية تــضاهي أف 
احملللني من أن حربا قريبة ستـشنها أمريكـا ويغلـب علـى الظـن بـان املوضـوع سـيخرج عـن نطـاق الـسيطرة بالنـسبة لألمريكـان 

ة اهللا بأنـه سـيكون ضـيق شـديد وابـتالء عظـيم يعقبـه الفـرج والنـصر ألمـة اإلسـالم ُوسيزيد األمور تعقيدا وإن كنا نتوقـع مبـشيئ
،فينبغي لكل مسلم أن يتنبه ملا قد حيدث يف املـستقبل القريـب وحيـذر مـن الـدور الـذي سيمارسـه روافـض اخللـيج يف املرحلـة 

ألمريكي وإن أي توتر سيحدث يف منطقة القادمة اليت باعتقادي سيكون دور مماثال ملا فعله روافض العراق بعد االحتالل ا
اخلليج من شأنه أن يعزز وجود القوات األمريكيـة بـشكل صـارخ يف شـرقي جزيـرة العـرب بـضوء أخـضر مـن طواغيـت اجلزيـرة 
ذا سوف جتد دول اخلليج نفسها طرفا يف هذه احلرب اليت  ّاخلونة الذين جروا الويالت على املسلمني ومازالوا على ذلك و

 وأن يهلك الظاملني بالظاملني وخيرج املسلمني منها ساملني غامنني أن يرد كيد الكائدينألخضر واليابس نسأل اهللا ستحرق ا
  .إنه ويل ذلك والقادر عليه

  



 

 23––1428هـ  23 

  في أذن سلمان العودة صرخة بعد ھمسة
  .قال عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ وارضاه

  ف من الفجر ساطعإذا انشق معرو *** وفینا رسول هللا یتلو كتابھ

  بالمشركین المضاجع إذا استثقلت*** بیت یجافي جنبھ عن فراشھ 

  واقع بھ موقنات أن ما قال***أرانا الھدى بعد العمى فقلوبنا 

  أبوحمزة النجدي : كتبھ

عبـاده ليميــز ًاحلمـدهللا الـذي هـدانا لإلسـالم وأنعــم علينـا بـنعم القـران وســراطه املـستقيم، احلمـدهللا الـذي جعــل الفـنت متحيـصا ل
  -:اخلبيث من الطيب، والصادق من الكاذب،احلمدهللا الذي ثبتا على سراطه املستقيم بعدما أزاغ قلوب الكاذبني ، أما بعد

 هكـذا العـدل يـا مـا(ًأال تذكر ياسلمان العودة مهسة شيخنا الشهيد بإذن اهللا يوسـف العيـريي عنـدما قـال هامـسا يف أذنـك 
ــذه الفتــوى اجلــائرة , رخ يف أذنــك ألنــك تعــديت احلــدود الربانيــةواآلن نــص) ...!!فــضيلة الــشيخ وقــدحت يف أصــل دينــك 

  :اجلريئة

 أي ديــن إىلالـيت ختلــوا مـن أي دليــل شـرعي و) حـزب اهللا(مـا يــسمى هـذه الفتــوى الـيت تـدعوا إىل مناصــرة قـد مسـع املــسلمون 
حــىت وإن كــان علــى ديــن !! ؟ ســالم علــى اإلإن كــان علــى ديــن اإلســالم فهــو دجــل وافــرتاء وظلــم!! هــذه الفتــوى ؟تنــسب 

 ؟  فكيــف تناصــرهم !!  إىل قتــال كــل مــن يــسمى مــسلماليهــود والنــصارى يـدعونً فهــو أيــضا كــذب ألن اليهــودالنـصارى أو 
ذا قـدح يف ديـن قائـل  هـؤالء أن هـ اخلـالف يف مـسألة فقهيـة ومـا علـمكـأنو هذه فتواه وخنالفه يف ذلك قال البعضولألسف 

ني وهـل هـذا كـل تـه عنـدما قـال اسـتغفري لـذنبك إنـك كنـت مـن اخلـاطئ، أصبح حال هـؤالء كحـال العزيـز المرأهذه الفتوى 
مل أ!!  بعبـارة بـسيطة خنالفـة يف هـذا ته ومساه خبطـأ إال كحـال هـؤالء الـذين مل ينكـروا هـذه الفتـوى وقـالواأمرمافعله العزيز مع ا

مرأته، والطامة الكربى انه قال جيب أن ننحي اخلالفات مـع الـروافض يف اًيعلموا أن هذه الفتوى أشد ظلما من فعل العزيز و
 ليميــز ؟ يظهــر إال يف احلــروب ين مــا وهــل الــد،) الــشرع يف هــذا الوقــت جيــب أن ننحــي(أي بعبــارة واضــحة!!! هــذا الوقــت

ي اليهـود والنـصارى يـصبح ن يعـاد، وهـل كـل مـ ولتظهـر معـاين الـوالء والـرباءاخلبيث من الطيب ويظهر املنـافقني مـن املـؤمنني
 نزويلـــي والوقــــوف معـــه ودعمـــه لعادئــــهفعنـــد ذلـــك يتبــــني لنـــا جـــواز مناصــــرة الـــرئيس الف، !! إن كـــان بــــنعم؟؟  للمـــسلمنيويل

 ؟ ياًعادي الكفار يصبح مسلما لنا وولفهل كل من ي !!؟ ّأو جيوز الدعاء هلتلر بالرمحة ألنه حرق اليهود وعاداهم !!!ألمريكا
ًيس الـروافض أشـد كفـرا وعـدائا علـى املـسلمني مـن اليهـود والنـصارى؟بني الروافض واليهـود والنـصارى ألـ وهل هنالك فرق ً !!

كيـف نناصـر الـروافض وهـم يـسجدون لألوثـان ويـستغيثون بأهـل القبـور؟  !!سـالم؟عـن اإلأليس الـروافض مـشركون خـارجني 
لنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟ كيـف نناصـرهم وهـم كيف نناصرهم وهـم مـن يلعـن ابـابكر وعمـر والـصحابة ويطعـن بزوجـات ا
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من كانت ومازالت هلم اليد األطول يف سفك واستحالل دماء املسلمني؟ولقد رأيناهم ماذا فعلوا باملسلمني يف العراق وإيران 
يكم ال يـرقـبــوا فــيكم إال وال ذمــة يـرضــ {: ، قــال تعــاىل ُكيف وإن يظهروا عل ْ َ ْ ْ ْ َُ ُ َ ًَ َّْ ُ ُ ُِ َِ َِ ِْ ــ َ َــْــ َ ُ ْ َ ْونكم بــأفـواههم وتــأبى قـلــوبـهم وَأكثـــرهم َ َ ْ َ ُْ ُ َ ْ ُ ُُ ُ َُ ْْ َ َِ ِ َ َ ِ

َفاسقون ُ ِ عبادتـه أو حمبتـه  ًمـثال ـ يف: ً فهو أن جيعل هللا نـدا ـ أيهيةولاإلفأما الشرك يف : "ال ابن تيمية، ق] 8:توبةال[ اآلية }َ
ْقـل للـذين كفروا إن ينـتهوا  {:  منـه، قـال تعـاىلاهللا إال بالتوبة رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي ال يغفره أو خوفه أو ْ ُـَـ َ َ ِ ُ َ َ ِ َِّ ُ

َيـغفر لهم ما قد سلف َ َ ْ َ َّ َُ ْ ََ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي العرب ، وهذا هو الذي قاتل عليه]38:األنفال[اآلية  } ُ
م أشركوا يف اإلهلية، قال ُومن النَّاس من يـتخذ من د {: اهللا تعاىل أل ِ ُِ ِ ََّ َ ِ َ ْون الله أَندادا يحبونـهم كحـب اللـه والـذين آمنـوا َ َُ ُ َُ ِ ِ ِ َِّ َ ّْ ِّّ َ ُ َ ُّ ً َ ِ

َِأشد حبا لله  ِّّ ُ ُّ َمـا نـعبـدهم إال ليـقربونـا إلى اللـه زْلفـى  {: ، وقالوا]165:البقرة[اآلية } َ ُ ِ َّ َِـ َِ َُ ُ ُ َِّ َ ِ َّ ْ ُ  {:  ، وقـالوا] 3:الزمـر[اآليـة } ُْ
ًَأجعـل اآللهـة إلهــا واحـدا ِ َ ً ََِ َ ِ ْ َ َ ٌ إن هــذا لـشيء عجــابَ َ ُ ٌ ْ َ َ َ َ َّ ٍَأْلقيـا فــي جهـنَّم كل كفـار عنيــد  {: ، وقـال تعــاىل]5:ص[اآليـة  } ِ ِ َِِ ٍ َّ َ ــ َُّ َ َ َ َ{ 

ِ الذي جعل مع الله إلها آخـر فأْلقيـاه في اْلعـذاب الـشديد{: ، إىل قوله]24:ق[اآلية  ِ ِـ ِ ِ َِّ ِ َِ ََ َُ َ َ ََ َ َ ًَ َّ َ َ الفتـاوى  جممـوع" ]26:ق[ } َّ
م مسلمني وبوجوب مناوبعد هذا ) 1/91( م ؟ أين الوالء والرباء ؟ أمل يقل سبحانهنقول أ ِوَأذان من الله  ( وتعاىل صر ّ َ ِّ ٌ َ َ

َورسوله إلى النَّاس يـوم اْلحج األكبر َأن الله بريء من اْلمشركين ورسوله فإن تـبتم فـهو خيـر لكم وإن تـ ُِ ِ َِ ْ ٌ ْ َ َ ُ َ َُ َّْ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ُِّ ُ َُ ّ َُ ٌ ْ ُِ ِِ ِ ِْ َ َ َ َ ََّ َ ِّ ِ ْوليتم فاعلموا ِ ُ َْ ْ َ ََُّْ
ٍأَنكم غيـر معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب َألـيم ِ ٍ َ َِ َّْ َُ َُ ََ ِ ِِ ِِّ َ َُ ّْ ِ ْ ْ ُ ألـيس  !!أم نـرتك الـدليل يف هـذا الوقـت ؟!! ؟] 3:توبـةال[ اآليـة ) َّ

 {:وجـل ل عـز أمل يقـ؟؟ طـاغوتأيـن الكفـر بال!! هذا الوقـت أم نرتكه يف  ؟؟ وجل أين توحيد اهللا عز! ؟ الروافض مشركون
َفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بالله فـقد استمسك باْلعروة اْلوثـقى َ َ ُْ َ َُ ِ َ ْ َ ْ َُ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ََ ِ ِّ ِْ ْ ِ َّ ُ   الوقت هذا أم نرتك الدليل يف] 256 :بقرة ال[ اآلية }ْ

م مشركون فأقل األحوال أن نناصرهم !! ؟ سالم منذ  بالد اإلعلى اليهود الذين احتلوافعند ذلك رمبا تقول نفرتض جدال أ
روى إســحاق بــن راهويــه يف مــسنده أخربنــا   فيمــا - صــلى اهللا عليــة وســلم–مل يبلغــك قــول رســول اهللا أ فنقــول لــك ،عقــود

خرج رسـول اهللا صـلى  (املنذر عن أيب محيد الساعدي قال سعيد بن الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو بن علقمة عن
هؤالء ؟ قالوا هذا عبـد اهللا  الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال من ثنيةوسلم يوم أحد حتى إذا خلف  اهللا عليه

اهللا بـن سـالم فقـال هـل أسـلموا ؟ قـالوا ال إنهـم علـى ديـنهم قـال  وهم رهط عبد بن أبي ابن سلول ومواليه من اليهود
هكـذا ! ق مقـدم علـى الـدليل ؟واملنطـل أم أصـبح العقـ) ننـستعين بالمـشركين علـى المـشركي فإنـا ال قولـوا لهـم فليرجعـوا

ـذا الفتـوى الرعنـاء لسان حالك يقول تأصل األحداث والوقائع باملنطق والعقل وماذا نفعل إن كان هذا  عقلـك ؟ أملزمـون 
ذه الفتاوى  ؟ أال تتوب إىل اهللا وتدع قافلة أهل الكفر والنفاق لكي ال تشنع على خمالفك ؟ وتفنت الناس ؟ أال تدع الفنت 
ِإن الذين فـتـنوا اْلمؤمنين واْلمؤمنات ثم لم يـتوبوا فـلهم عذاب جهنَّم ولهـم عـذاب اْلحريـق { :هم قال تعاىل دينيف ِ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ُْ َ ْ ْ ُ َ ُُ َـ َُ ََ َ ُ ََّ ُ ِ ِِ ِْ َْ َ ِ َّ َّ ِ { 

(   أن نقول لكءأليس من الكذب والظلم على أهل العلم أن ننسبك إليهم، أليس هذا كذب وافرتا  ] 10 :ربوج ال[ اآلية
  ؟ ) ياشيخ

 – صلى اهللا علية وسلم – ربية واألنام حممد عبداهللاً املسلمون قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومتسكوا مبا أمركم به خري الايهفيا أ
مـا  تـركتكم علــى (:  الـصالة والــسالمعليـهقــال اخلـسارة واهلالك،متـسكوا بكتـاب اهللا وسـنة نبيــه ففيهمـا النجـاة والفــالح ودو
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 تمسكتم إنتركت فيكم ما  (: وقال صلى اهللا عليه وسلم) ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالكالمحجة البيضاء
ــنتي ــاب اهللا وســـ ـــن تـــــضلوا بعـــــدي أبـــــدا كتـــ ــأقوال ) بـــــه لــ ـــنة رســـــوله، متـــــسكوا بـــ ـــا اهلدايـــــة اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل وســ  ففيهمــ

 احلمــدهللا رب  أنضل الـصالة والتــسليم وآخـر دعوانــاعليــة أفــووهــذا واهللا أعلـم وصــلى اهللا وســلم علـى نبينــا حممـد ..والـسعادة
  .العاملني
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  ّدنت الثورة هبـوا إخـوتـي
ّلن تنالوا حقكــم إال بهــا ّ  

َّثورة نرضي بها رب السمــا ُ ً  
ُّثورة تجتث مــن أوطاننــا ً  

  ِّحطموا األصنام وارموهـا فقد
  ًعمروا القلب هدىاسحقوها وا

  فهما النصر لمـن رام العــال
  َهـي أعني ثورة السيــف وال
ًلســت أبغي خطبا رنانــة ّ ً ُ  
ٌّلـيس بـاألقالم يأتي حقنــا ِ  
  ذاك مــا أبغيه في ثورتنــا

  ِجاءنا التاريخ بالفصــل هنـا
ًمن أبى العـدل مصرا مــائال ُ  
َّذاك عز الدين أحيــا العز في ُّ  

  العصر فاقوا من مضـىُوطغاة 
َبلغوا القمة في السـوء وهـل ّ  
  ّفانهضوا هيا كفاكـم ما مضـى
  إن صدقنـا اهللا فـالنصر لنـا
  َوليكــن أول مبدأكــم إذا

ِرأس هذي الطغمة الحمقـا التي ُ  
ُّذلك الداعر ديـوث الخنـا َ  
ـوا جنده يحمــونه َال تظنـُّ َ ُ  

ِوانفضوا عنكم ركـام الغفلـة   َ  
ِثورة تجلـوا سواد الظلمــة َ ً  

ّونعيد العـز ـــةُ ِ بعـد الذل ّ َ  
ِكل طاغوت غـوى باإلمــة ٍ َّ  

ِعششت في القلـب بل فرخت ّ ّ  
  ِبكتـــاب اهللا أو بالسنَّــة
  ِوهما الزاد ألهــل الثــورة

  ِأقصد التغميـس في المحــبرة
ِليس يجدي الـردُّ في اإلنترنت ُ  

ِبل بأنهار جـرت بالحمــرة ُ ٍ  
  ِلست أرضى غير هذي السيرة

  ِبالسيـف أُتيِمن أتى بالسيف 
ِجاءه أعـداء هـذي الملــة ُ ُ  
ِقومه وابتـاع رأس الدولــة ِ ِ  

ِفي األذى والجور والزندقــة ِ  
ِيعقب القـمة غير النكســة؟ ُ ّ ُ  
ّمـن خنوع ورضى بالذلــة ً ٍ  

ِذاك وعد ليس حكم القرعـة ٌ َ  
ِحان حين الجد رأس الحيــة ّ ُ ِّ  
ِسلبت منا خيـار اإلخــوة ّ  

   اللعنــةِحاز بالعهر صنـوف
ــوهم عبيد الصــرة ِال تهاب ّ ّ َ  
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ِِابدؤوه واجمعــوا ســوءاته ُ  
  تاج الذي ليس لــهانزعوا ال

ًأوقفوه عـاريا مـن مـلكـه ُ  
ِوْليكــن قاضيه ممن كبتــوا ُ ّ ِ  

  ِواحكموا بالعدل ال تقضوا كما
  ُال ترومـوا الظلم ، فالعدل إذا

ِحسبنـا القتل نجازيهــم به ُ  
  ذاك عند اهللا يلقـون الــذي
  فــإذا حاكمتم الوغد فــال

  بادروا األنذال كي ال يهرـبوا
  ل ذاك الـوغد الحاكموهم مث

  هكـذا الثورات في مبدئهــا
  ُّفإذا دكت صروح الكفر فـي

ًملة التوحيد يــا أهال بهــا َ ّ  
ًفانهلوا منهــا نميرا صافيــا ً  
ّعجلـي يـا ثورة العـز فقـد ِّ  
ّولقـد أعددت نفسـي للقـا ُ  

ِكـي توفـوا حقه بالكيلــة ُ َّ  
  ِواصفعوه في القفـا بالنعلــة
  ِبين مـن عذبهـم بالفرقــة

ِلن يصيب الحكم مـن لم يكبت ُ َُ َ  
ِكـان يجزي الناس ضعف المدة ّ َ  

ِكـان تخفيفا قضـى بالقتلـة ً  
  ِلـيس في الدنيا عذاب النقمـة

  ِذو القــذةّجرعـوه الناس ح
  ِتكتفوا واغدوا لباقي الطغمـة
ِذاك طبع القوم وقت الشـدة ّ  
ِتظلموا فالظلم شر الفعــلة ُّ ُ  
ِهمها قطــع رؤوس الفتنــة ُ ّ  
ِأرضنا عـاد اتبــاع الملـة ّ ُ ّ  

ِبعد طول الجدب تروي أمتـي ُ  
ِلـم يكـدر بفتاوى الهيئــة ّ ُ  

  ِطـال شوقي في انتظار الثورة
ّفأعـدوا للقا ي   ِـا إخـوتـيّ

  

  
  
  
  
  
  
  

علـــى مـــا اإلســـالمية العالميـــة خيـــر الجـــزاء فـــي الجبهـــة اإلعالميـــة واننـــا جـــزى اهللا إخ
ًاإلعالمــي وغيـره ، فلـم يتوانــوا يومـا مـن األيــام   لنـصرة هـذا الــدين فـي المجـالوهقـدم
 فــي نــشر جميــع مــا خــوانهم المجاهــدين فــي جزيــرة العــرب والمــساهمةإنــصرة عــن 

  ،يصدر عن التنظيم
ولون عـــن نـــشر ئ أن األخـــوة فـــي الجبهـــة اإلعالميـــة هـــم المـــسفيمـــا ســـبق ولقـــد أخبرنـــا             

 األخـوة وأنـصار المجاهـدين ننبـهتنظـيم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب ، فإننـا فـي  اجميع ما يصدر عن
 فـي الفتـرة مولية نشر بياناتنا وجميع ما يصدر عن التنظـيؤمسنقل  سيتمًصاعدا ف اآلن ذمنإلى أنه 
ّ، وما هـذه الخطـوة إال لتوحيـد الـصفوف ولـم الـشمل لفجر لإلعالم مركز اإلى إخواننا في المقبلة  ّ

  .واهللا الموفقلإلعالم الجهادي 

 
 

 
 



 

 28––1428هـ  28 

  بن الدن وسالح النفطا
 

ًمرورا بأحداث اخلرب وعمليات العراق النفطية،وصوال إىل معامل بقيق  ، ًابتداء من الناقلة الفرنسية ً
  .ويف اجلعبة الكثري بإذن اهللا ،

ًليس غريبا وال جديدا استهداف النفط يف املنطقة، ودعوة الشيخ اسامة  ذا الصدد، ولكن ً قدمية 
ّضــخام اهلــدف وهــول الــصدمة أفقــدت الكثــريين الــذاكرة فزعمــوا أن ابــن الدن بــدأ باســتهداف الــنفط اآلن، وأن هــذا حتــول 

  .ّصم بكم عمي فهم ال يعقلون!! سبحان اهللا!!اسرتاتيجي يف سياسة القاعدة

ّا شــعار حــرب العــصابات، وثــل عمليــة معامــل بقيــق ، هــذ)ّإذا كنــت تعمــل فأنــت املنتــصر ، وبقــاؤك هزميــة عــدوك: (قاعــدتنا
 الـيت جتعـل ّك، إال مبقاييس احلكومة الـسلوليةّومستواها من حيث املعلومات والتجهيز والتنفيذ ناجحة بكل املقاييس وال ش

ّعاملا حمدثا مثل ّجمرما مقيدا، بينما تصنف)  سليمان العلوان(ً ً ان وجهـان لعملـة إن اهللا والـشيط: " الذي يقـول-)تركي احلمد(ً
  .ً مثقفا، ومتنحه أعلى املراكز-"واحدة

ا ناجحة وبكل ثقة   :لعدة أمور ، ّأقول عن العملية إ

  :اختيار ناجح هلدف مناسب ضخم -1

ّحيـث إن معامــل بقيــق تعتــرب اكــرب جممــع ملعاجلــة الــنفط يف العــامل، ومعظــم الــنفط املــصدر ميــر منهــا، ّ وطاقتهــا القــصوى تــسعة  ّ
  !!ًمياماليني برميل يو

م ،وذلـك اسـتجابة 1991ّوقد متت توسعة طاقة خطوط الـنفط املتجهـة إىل ينبـع بعـد توقـف صـادرات الـنفط العراقيـة عـام 
  .حلاجة الواليات املتحدة

ّمعلومات دقيقة جدا مت مجعها قبل تنفيذ العملية -2 ً:  

  .حيث مت التنفيذ بشكل دقيق، والتنفيذ الناجح يعتمد على معلومات دقيقة

 .ّموقع وجرئ وحمكم لألطواق األمنيةاخرتاق  -3
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، كمـا "ّلقـد فـشلنا يف صـد املقتحمـني ومقـاومتهم):"حممـد املـري(حيث ذكر أحد رجال األمن املصابني جراء االقتحـام وهـو 
ّذكــر أن وقــت العمليــة كــان يف فــرتة انتهــاء دوريتــه، ويؤكــد زميلـــ ّ بـــأن )"راشــد بــن محــد املــري( املــصاب اآلخــر وهــو العريــف هّ

ّني نفــذوا عمليــتهم يف وقــت غفلــة احلــراساملهــامج ّ، وهــذا مــن إحكــام اخلطــة، حيــث متّ  اهلجــوم علــى حــني غــرة، كمــا يقــول "ّ
،وهـذا الكـالم مـن شـهود العيـان املنتـسبني "ًمقفـالحاولنا استخدام األسلحة إال أنا فشلنا ألن املستودع كـان ):"حممد املري(

ــلرجــال األمــن يكذب تــصاريح وزارة الداخليــة الــ يت تــزعم أن رجــال األمــن علــى أهبــة االســتعداد، وأن رجــال األمــن أحبطــوا ّ
  .اهلجوم

اهـديندكما تـزعم وزارة الداخليـة، وال يوجـ التنفيذ كان يف العمق، ال -4 ً، بـل انـسحبوا انـسحابا  خـسائر يف صـفوف ا
 .ملية كان من صلب التخطيط أن يستشهدا يف الع استشهدانًموفقا، واالثنان اللذا

ّق لنـا بعـد كـل ذلـك أن نقـول إن العمليـة ناجحـة أال حيـ ّ ًبلـى، هـي ناجحـة معلوماتيـة ختطيطـا وجتهيـزا وتنفيـذا!ّ ً أمـا ردة فعـل . ً
ــا الــيت دائمـا مــا تلــبس وتــضلل، وال ،وزارة الـردة  ّفمتوقعــة وطبيعيــة، فهــي مل ختــرج عــن عادا ًخيفــى علــى األعمــى فــضال عــن  ً

ا،  ا وتناقـضا ّلقـد هونـت مـن أمـر العمليـة ووصـفتها بالفاشـلة، ملـا تـأخرت ثانيـة واحـدة عـن نقـل ذوي البصائر ضخامة كذ
  .إذ إن الصورة أبلغ من ألف مقال ، كامريات التصوير إىل موقع احلدث، حىت تنقل الفشل الذي تزعمه لرياه الناس

ل أن يـــصرح مـــصدر مـــسؤول ً مناقـــضا للحقيقـــة، ألنـــه مـــن احملـــايعـــي أن يكـــون تـــصريح وزارة الـــردةوحنـــن نقـــول إنـــه مـــن الطب
ة، واقتحــام معامــل بقيــق :"فيقــول ّــإنــه عنــد الــساعة الثالثــة مــن مــساء يــوم اجلمعــة جنحــت ســيارتان يف اخــرتاق األطــواق األمني

ّالــصناعية، وعنــد اشــتباه بعـــض رجــال األمــن فيهـــا مت تبــادل إطــالق النـــار مــع الــسيارات،وفوجئ رجـــال األمــن بــسيارة ثالثـــة  ّّ
ـا بـسبب قلة جناح العملية ومل نـستطع حلسبان، ساعدت يف إمساندة مل تكن يف ا ّـالـتمكن مـن إيقافهـا أو التعـرف علـى ركا ّ

ُرجال األمن وعدم توفر األسلحة الكافية وضياع مفتاح مستودع األسلحة، ومل يقتل من املهامجني أحدا، ومتكنوا من تفجري  ّ
ًرجـال األمـن وأصـيب آخـران، وسـببت العمليـة أضـرارا بالغـة، وانـشغل ُالسيارتني وفق اخلطة املرسومة هلا،بينما قتل اثنـان مـن  ّ ّ

ًرجال األمن بإطفاء احلرائق املشتعلة من أنابيب النفط، وتأثرت عمليات اإلنتاج سلبا، وهذه الصورة اليت تـأتيكم تباعـا مـن  ً ّ
  ".ّموقع احلدث تصور األضرار

 احتكــاره ن الــسماح جلميــع القنــوات بتــصوير املوقــع، دوعتفجــري، مــّوأثنـاء تــالوة هــذا التــصريح يــتم عــرض الــصور احلقيقيــة لل
ا وحريتهاتّلقناة اإلخبارية املستقلة اس ّقالال تاما عن إراد ًّ ُال ميكن أن تقوم وزارة الداخليـة بـذلك ملـا عهـد عنهـا مـن كـذب !!ُ ّ

دف إىل تقليـل شـأن العمليـ ا ستقوم حبملة إعالمية كبرية ومنظمة  ّوتضليل، بل إ م علـى ّ ّة وادعـاء قـوة رجـال األمـن وقـدر
  .ّإفشال هذه العمليات



 

 30––1428هـ  30 

ـا بعـض املـشاركني يف عمليـة اقامت فيه مـن تـضخيم مـدامهتها السـرت ّومن كذب الداخلية كذلك ما حة الريمـوك والـيت كـان 
ا ال اهدين تأثروا من هذه املدامهة وفقدوا عددا من خرية رجاهلم، إال أ ّبقيق،وصحيح أن ا تحق اهلاالت الـيت صـنعتها تس ً

اهــدين الــذين قتلــوا فيهــا نفــذوا مــا ة وال  ّوزارة الداخليــة مــن خــالل إعالمهــا، وذلــك أن ا ّــيريــدون، وجنحــوا يف تنفيــذ العملي
اهـدين يتـسابقون إىل املـوت كمـا  ايتـه ،بـل غالبية ا ّـعيب أن يقتلوا بعدها، فهذا هو الطريـق، وكـل جماهـد يعـرف أن هـذه  ّ ُ

ّق جند الداخلية إىل احلياة، وكل جماهد يرى قتلة عيتساب   .ًلى يد أعدائه عزا ونصرا ُ

ة االســرتاحة، جيــد أن غــزوةّولــذلك، فــإن أي عاقــل يقـــارن بــني  ّ بقيـــق ناجحــة وقويــة وقاســية، وأن عمليـــة غــزوةّـــ بقيــق وعملي ّ
ـا قـضت علـى قـادة يف تـصرحيات وزارة الـردة مسعنا ،وكم من املراتست حامسة كما تزعم وزارة الردة ّاالسرتاحة عادية ولي  أ

ّالتنظــيم وحــسمت األمــر، إال أن احلقيقــة أن اخلــرق يف اتــساع ومل ولــن تــستطيع وزارة الداخليــة رقعــه مهمــا جنــدت ووظفــت 
ّواستعانت بقوى خارجية، ويف كل مرة تـزعم أن األمـر انتهـى أو أوشـك علـى االنتهـاء ًّ  أكـرب بكثـري مـن الـذين يوضـعون يف ، ّ

 فلماذا ال, ّقائمة املطلوبني، وبالنظر إىل الذين نفذوا العمليات أو قتلوا يف املواجهات أو الذين أسروا،جند األعداد باآلالف
  !تصدر القوائم إال بالعشرات؟

ا عقــول النــاس ة ســالحها الكلمــة، وميــدا ّــوكمــا نــؤمن بــأن هنــاك حربــا يف امليــادين والطرقات،فهنــاك حــرب إعالمي لــذلك , ً
امــضوا علــى بركــة اهللا، وواصــلوا .. ملــا يقولــون، وال التــصديق مبــا يزعمــون، ويــا أخــويتتصــي نفــسي وإخــواين بعــدم االلتفــاأو

ّاملــسري واســتهداف الــنفط، التكلــوا أو متلــوا، وركــزوا علــى تــصدير الــنفط ومــا خيــد الطــاغوت يفــيت بــه  يغــرنكم مــا  ذلــك، والمّ
بـأس يف إتالفـه، وهــذا  ميكــن اسـتنقاذه ال بــل إن املـال املـسروق الـذي ال ، )مساحــة مفـىت دولـة ال سـلول( نـايف علـى لـسان

ّالنفط مسخر حلرب اإلسالم واملسلمني، وحرب العراق وأفغانستان معتمدة اعتمادا كبـريا علـى الـنفط، واملتـضرر األكـرب مـن  ً ً ّ
ًوالدول الصناعية عموماحاملة الصليب ّاستهداف النفط هو الواليات املتحدة  ّ.  

 جييـز للمجاهـدين اسـتهداف الــنفط - ولـيس مبلكـه وال ملـك أبيـه -العزيـز إيقـاف الـنفط س الـذي أجـاز فيـصل بـن عبـدألـي
  ّليتم بذلك إيقاف تصديره أو التقليل من تصديره أو رفع أسعاره مما يعود بالنفع على البلد وأهله ؟

ًوممــا يؤيـــد أيـــضا قاعـــدة  يفتــون مبقتـــضى هـــذه القاعـــدة يف كثـــري مـــن لعلمـــاءا  أن، )درء املفاســـد مقــدم علـــى جلـــب املـــصاحل( ّ
ّالنوازل، فرتاهم حيرمون بيع السالح وقت الفنت مع أن األصل جواز بيعه بـال خالف،ويعللـون املنـع منـه مبـا ميكـن أن يـؤدي  ّ ّ

جر يف ّ تعاقــب مــن يوجــد حبوزتــه ســالح غــري مــصرح أو يتــا املرتــدةإليــة بيعــه مــن إزهــاق األنفــس املعــصومة،كما إن احلكومــة
ّاألسلحة بعقوبات كبرية تصل إىل عشرة سنني،فضال عن مصادرة ممتلكاتـه، والبـرتول الـذي يـصدر إىل الواليـات املتحـدة ال  ُ ً
ّأقول رمبا يستخدم يف قتل املسلمني، بل قطعا هو عماد احلروب اليت تشنها الواليات املتحدة على بالد املـسلمني، فـالوقود  ً

ًوات بل واأللبسة وبعض األغذية تعتمد اعتمادا كبريا يف تصنيعها على البرتول، فأينّواملتفجرات وكثري من األد  عن  العلماءً
م ضد املسلمني يف أفغانستان والعراق هذا ّ؟وأين هم عمن يفتح األجواء والبحار واألراضي لدعم األمريكان يف حر ملاذا  ؟ ّ
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ّيقدم جلب املصاحل هنا على درء املفاسد؟ملاذا األناني ؟ وتزعمون بعد  ؟ ميوت املسلمون لتعيشوا وجيوعون لتشبعوا وترتفهوا ةّ
مكــم  أيــدي ســبأ العلمــاءذهــب  و!جتــين مــن الــشوك العنــب إنــك ال! ورد اإلبــلُهكــذا تــ مــا! ّذلــك أن جراحــات املــسلمني 

م    !!      اجلرباءالعنزفقاد

تحــدة، وجيــب منــع بيعــه بــأي وســيلة، وإن كانــت إتالفــه، فكمــا حيــرم بيــع الــسالح وقــت الفــنت، حيــرم بيــع الــنفط للواليــات امل
ًويرتكــب األدىن مــن املفاســد إذا تزامحــت، وال ينبغــي ملــسلم غيــور أن يــستنكر اســتهداف الــنفط، بــل جيــب أن نعمــل مجيعــا 

ًنستطيع، وذلك إن كنا حقا نريد نصرة املـسلمني املـضطهدين ّعلى منع تصدير النفط إىل الواليات املتحدة بكل ما ّ يف كـل ّ
  .مكان، وإيقاف العدوان األمريكي على العامل

ا النفطيــة وهـو حـق للــشعب بـل ومنـع الغــذاء والـدواء مـن الوصــول  ّوالـذي يـربر للعلمــاء الفتـوى حبـصار العــراق ومنـع صـادرا ّ
ّ الــنفط عقوبــة لألمريكــان وللحــد مــن ّمريكــا، يــربر للمجاهــدين كــذلك ضــربلألطفــال والنــساء عقوبــة لــصدام واســتجابة أل

ـــاء الغـــزو  ًأنـــشطتهم العدوانيـــة، ألن توقـــف اإلمـــدادات النفطيـــة عـــن أمريكـــا أو احلـــد منهـــا علـــى األقـــل ســـيكون ســـببا يف إ ّ ّ ّ ّ
  .األمريكي للعراق وأفغانستان، بل وتقليص الدعم غري احملدود لليهود

ّولعلي أتشعب قليال ألسلط الضوء على أمهية هذا ال ّ ّنوع من العمليات املباركـة، ومـدى تأثريهـا علـى الـدول الـصناعية وعلـى ً
من الطاقة هو الشغل الشاغل يف العامل اآلن، ولذلك كان حمور اجتماع الدول أّإن موضوع : رأسها الواليات املتحدة،فأقول

ت الــسياسيني واالقتــصاديني كلهــا ّالــصناعية الثمانيــة يف موســكو، بــل هــم احملــور الــرئيس يف معظــم احملافــل الدوليــة، وتــصرحيا
ّتــشري إىل أمهيــة موضــوع الــنفط، وحتــدث عــن هــذا املوضــوع وخطورتــه علــى االقتــصاد الــدول العظمــى، كمــا حتــدث بــوش يف  ّ
ّخطابه السنوي حديثا يفهـم منـه أن الـنفط نقطـة ضـعف الـدول الـصناعية، وشـبح يهـدد اقتـصادها، كمـا حـاول التقليـل مـن  ّ ّ ًُ

  ً.سط والقدرة على االستغناء عنه قريباّأمهية الشرق األو

أن أمريكا لن تستغين عن نفط الـشرق األوسـط مهمـا "وحول هذا اخلطاب رأى جيمس زغيب رئيس املعهد العريب األمريكي
ّ، ولـــو تـــوىل احلـــزب الـــدميقراطي احلكـــم لقـــال الكـــالم يحاولـــت، وأن مقالـــة الـــرئيس األمريكـــي إمنـــا هـــو لالســـتهالك الـــسياس

ديـدا ،ويواف"نفسه ًق جيمس زغيب كثري من اخلـرباء فيمـا قالـه، وخطـاب بـوش بـدل علـى أن اسـتهداف الـنفط يـشكل أكـرب  ّ ّ ّ
للواليات املتحدة، لذلك حاول إيهام الرأي العام وطمأنة نفسه بأنه يف اإلمكان االستغناء عن نفط الشرق األوسط، وهذا 

ّثـل مطالـب بوش،وتعهـد بوقفهـا مـع الـواردات النفطيـة اخلارجيـة القلق قدمي، فقد طالـب الـرئيس األسـبق ريتـشارد نيكـسون مب ّ ّ
ايـــة عـــام  ايـــة عـــام 1980مـــع  ـــا 1990ّم ، وكـــرر كـــارتر الكـــالم نفـــسه وتعهـــد بوقفهـــا مـــع  ـــا زادت واردا م، والواقـــع أ

  %.60واعتمدت عليها،لتصل نسبة الواردات من االستهالك األمريكي للنفط إىل 
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ّاتيجية الطاقـة يف الواليـات املتحـدة والبـدائل املتعـددة كـالفحم والريـاح والطاقـة الشمـسية والطاقـة ّولقد حتدث بوش عن إسـرت
ديـدا علـى االقتـصاد األمريكـي، وأعتقـد أن خطـاب نيّالنوويـة ليبـ م  ً أن اإلرهـابيني علـى املـدى املنظـور لـن يـشكلوا بعمليـا

ًحتــث علــى اســتهداف الــنفط لعبــت دورا كبــريا يف صــياغة خطــاب الــشيخ أســامة بــن الدن األخــري والتــصرحيات القدميــة الــيت  ً ّ
ًبوش األخري، والبدائل اليت ذكرها بوش غري واقعية، بشهادة املختصني، وهذا الطرح مـن بـوش غـري منطقـي إطالقـا، فحاجـة  ّ ّ

ً مليـون برميـل يوميـا، 85ً مليون برميل يوميا أي ما يعادل ربع استهالك العامل البالغ21الواليات املتحدة تتجاوز أكثر من 
ّمليـون برميــل يوميـا، واضــطرت خلفـض احتيــاطي الـنفط إىل 21وتـستورد  بليــون برميـل، واألمــر يتفـاقم باســتمرار،واحللول 29ً

ًاملطروحة متواضعة جدا أمام الواليـات املتحدة،والطاقـة النوويـة قـد تـشكل حـال جزئيـا إال أن الواليـات املتحـدة مل تـنب حمطـة  ً ّ ً
ًية واحدة منذ أكثر من ثالثني عاما، واكتفت باملفاعالت اخلمسة والثالثـني املوجـودة لـديها، ومنحتهـا حتـديثا ملـدة توليد نوو ً

ًعشرين سنة حبيـث يـصل عمرهـا اإلمجـايل إىل سـتني عامـا، اسـتالما هلـواجس الـسالمة وجتنبـا لتكـرار حادثـة مفاعـل تـشرنوبل  ً ً
ـــا يقــــول1986عــــام  ــة خــــالل العقــــود " علينــــاحوالينــــا وال:"م، ولــــسان حاهلـ ــاء حمطــــة نوويــ ّ،مــــع أن بــــوش وعــــد ومل يؤكــــد ببنــ ّ

  ً.يفيد هذا كثريا القادمة،وال

ّأما احللول األخـرى كـاإليثنول وطاقـة الكتلـة احليـة والطاقـة الشمـسية والريـاح والطاقـة املتجـددة والـسيارات العاملـة بالكهربـاء  ّ ّ
ّالنفطـي، كمـا حتتــاج إىل مـساحات واسـعة ومــساعدة مـن مـصادر الطاقــة ّواهليـدروجني، فكلهـا حتتــاج إىل كميـات مـن الوقــود 
ا مكلفة وحمدودة الكفاءة وال ّتشكل حتديا للطاقة التقليدية لع التقليدية، ما يعين أ ً ّ ه بوش ّيقر قود مقبلة،ومستقبل الطاقة الّ

ّوإمنا تقرره األسواق العاملية ومدى توفر مصادر النفط والغاز، وهي كثرية وم ّ   .تزايدةّ

سـيزيد اسـتهالك الـسيارات للوقـود خـالل الفـرتة املقبلـة : ّوحاجة الواليـات املتحـدة تنمـوا بنمـو اقتـصادها، فعلـى سـبيل املثـال
مليون سيارة تستهلك الوقـود النفطـي  320م سيكون هناك 2030ًليتجاوز تسعة ماليني برميل من النفط يوميا، ويف عام

  .ريكاأميف 

ّس شركة بريتش برتوليوم أن استهالك الطاقة العاملي سيزداد بسبب تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى ّويؤكد جون براون رئي
ًاملعيشة، وأكد أن دور النفط سيبقى كبريا بصرف النظر عن الدعوات إىل تقليص االعتماد عليه، واعترب أن الغاز هو الوقود  ّ

  ً.جمال للهيدروجني ليكون منافسا ّ حمركات السيارات، واللين لتشغيّبديل أهم من البنز األفضل لتوليد الكهرباء، وأنه ال

ًإن االنــدفاع احلــايل يف نظــام الطاقــة، إدمــان الثقافــة األمريكيــة علــى الــنفط حتتــاج إىل عقــود عــدة حــىت تتغري،ولــذلك ال غــىن 
ّ، وســيبقى نفطــه هــدفا ســهال لكــل  للواليــات املتحــدة عــن الــشرق األوســط علــى املــدى القريــب ً أعــداء الواليــات املتحــدة، ً

  .وسيبقى نقطة ضعف لعقود طويلة
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ّنغفل أن الواليات املتحدة أنفقت الكثري على تكنولوجيا الطاقة البديلـة، وسـتنفق أكثـر وجبديـة، وهـذا مؤشـر  ومع ذلك، ال
فط كنـدا واملكـسيك على أنه رمبا وعلى املدى البعيد تستغين أمريكا عـن الـشرق األوسـط أو تقلـل االعتمـاد عليـه وتكتفـي بـن

ّوفنزويال وبعض العمالء اجلدد، وتضاعف من االعتماد على مصادر الطاقة البلدية،ولذلك جيب ضرب املصاحل البرتولية يف 
كـل املنـاطق الــيت تـستفيد منهـا الواليــات املتحـدة ولــيس يف الـشرق األوسـط فقــط، فاهلـدف قطـع الــواردات عنهـا أو التقليــل 

  . ّمنها بكل الوسائل

ُاستهداف املصاحل النفطية يشمل آبار إنتاج النفط وأنابيـب التـصدير ومنـصات حتميـل الـنفط والنـاقالت، وكـل مـا يقلـل إن  ّ ّ ّ
ّامــتالك الواليــات املتحــدة للــنفط، ويرغمهــا علــى اختــاذ قـــرارات كانــت تتجنبهــا منــذ زمــن، ويربــك وخينــق اقتــصادها ويهـــدد 

  يمستقبلها االقتصادي والسياس

ّ يف العــراق ليظهـر لنـا مــدى تـأثري العمليـات علـى الــنفط، فقـد تـسببت حـدث ولنتأمـل مـا ّ عمليــة خـالل عـام جتــاوزت 186ّ
 ً حدث وحيدث يف نيجرييا أيضا، حيث أوقفت الشركة النفطية الربيطانية اهلولندية العمالقةستة مليارات مليار، ولنرقب مىت

وطاقتـه اإلنتاجيـة حـوايل  نطقـة دلتـا النيجـر جنـوب نيجرييـا،عمليات التحميل يف مرفأ فور كادوس يف م )رويال داتش شل(
ًوذلك بعد أن قصفت منصة حتميل النفط، وأغلقت الشركة أيضا حقول النفط اليت تغذي املرفأ ً ألف برميل يوميا،380 ّ ُ.  

اهـدين لكـي إن توجيهات الشيخ أسامة واضـحة وصـرحية يف اسـتهداف ا  التوجيهـات ّيطبقـوا هـذهملـصاحل النفطيـة، وعلـى ا
ة للعمليــة، حبيــث تكــون شــاملة جلميــع مراحــل  دا مجــع معلومــات وحــسن اختيــار اهلــدف، ومجــع املــواد اإلعالميــة التوثيقي ّــجي ّ ّّــ ً

  .ّالعملية من التخطيط والتجهيز والتنفيذ

ّأؤكــد علــى أن املتــضرر األكــرب هــو الــدول الــصناعية وعلــى رأســها الواليــات املتحــدةًوختامــا ،  ّ ّ، وأن الــدول يب حاملــة الــصلّ
ا دول  املنتجة ال ّتتضرر كثريا، بل إن الدول املنتجة تستفيد بارتفاع أسعار النفط، ومن ذلك الطفرة االقتصادية الـيت شـهد ً ّ

ًم إثـر قطـع الـواردات النفطيـة، وكـان تـأثري ذلـك علـى الواليـات املتحـدة واضـحا يف تـصريح وزيـر الـدفاع 1973اخلليج سنة  ّ
ّ باستخدام القوة العسكرية ملنع أي خطر نفطي جديد يهدد االقتصاد األمريكي باالختناقاألمريكي شليسنجر ّ. 



 

 34––1428هـ  34 

 
  یحیى بن زاید آل زاید: بقلم 

  ..العراق باألمس  
دلة الباهتـة ًكأنه مل ميض غري يوم أو يومني على ذلك اخلطاب الذي قرأه علج الشؤم وغراب البني كولن باول مثبتا فيه باأل

ًوجــود أســلحة دمــار شــامل مــع األطفــال املليــون الــذين قتلــوا صــربا يف ســجن كبــري امســه العــراق بــسبب نقــص التغذيــة وقلـــة 
للــشك أن العــراق يــشكل خطــورة علــى العــامل بــبعض األنابيــب ) إال(ًاخلــدمات الطبيــة ، لقــد أثبــت العلــج مبــا ال يــدع جمــاال 

هــي اليــوم أنابيــب .. اف بغــداد ومــا بقــي مــن قنــاين دواء احلــرارة واملــضادات احليويــة ، نعــم املهرتئــة واخلــردة املرميــة علــى أطــر
مهرتئة ولكنها قد تصري أنابيب سحرية مثل اليت يف ألف ليلـة وليلـة يطـري عليهـا العراقيـون ليـدمروا العـامل ، وهـي اليـوم خـردة 

ا فتصبح خردة  نووية تلوث البيئة وبالتايل تقتـل النبـات وبالتـايل تقـضي مرمية على أطراف بغداد ولكن العراقيني قد خيصبو
على احليوان وبالتايل ميوت البـشر وهـذا هـو الـدمار الـشامل بعينـه وعلمـه ، وهـي وإن كانـت بقايـا أدويـة خافـضة للحـرارة أو 

ًهــي كلمــات عــسكرية قــد تــستخدم اســتخداما ســيئا ممــا يهــد) مــضادات(، و) حــرارة(مــضادات حيويــة فــإن كلمــيت  د األمــن ً
  .ًايل أيضا تدمري الكرة األرضية العاملي وبالتايل استقرار االقتصاد وبالت

ـرمني  ًكان هذا فصال من فصول مسرحية محقاء بدأت منذ بداية تكون أمريكا نفسها مـن بعـض الـشذاذ وقطـاع الطـرق وا
ا على العامل ، وتريد أمريكا أن يكون الف ل وعـال ولكـن لعـل اهللا جـ..  هذا أحـدها ًمرورا بفصول عديدةصل األخري سيطر

  .ًيريد شيئا آخر غري هذا 
ًبــدأ رئــيس الــشلة جتميــع شــلته مــن احلــواري والــشوارع واملزابــل ، فهــذه بريطانيــا يف املقدمــة مث إســبانيا مث إيطاليــا وهلــم جــرا ، 

 أمريكــا الالتينيــة ، كــل ودخــل يف هــذه الــشلة بعــض حــشرات األرض وبغــاث الطــري ومهــج بــين آدم مــن جماهــل آســيا وأدغــال
  .صليبه ومشى خلف املعتوه الكبري أمحق محل 

ما باهلا الهثة بني هذه !  أليست هذه دولة التوحيد وحامية الشريعة ؟ًوف دولة يبدو أين أعرفها جيدا ،وترى يف آخر الصف
ًالصلبان اليت تتدفق لتحتل بلدا مسلما ؟ ً!  

ا .. نـومهم يف غــرف .. بـدأ النـاس يتحـدثون يف جمالـسهم  حــىت .. ًـأثنـاء الوجبـات ، وبعـد الوجبــات ، وقبـل الوجبـات أحيان
هل تتجرأ هذه الشلة املنحوسـة وتـشعل نـار احلـرب ؟ هـل : النساء يف جلسات الشاي الصباحية واملسائية حتدثن وتساءلن 

  املنهكـة ول لقتـال هـذه الدويلـةًحتتل العراق ؟ أم تراه تلوحيا فقط بقصد التأديب ؟ هل من املعقول أن تتحرك كل هـذه الـد
ً قسم من النـاس مـال إىل رأي وقـسم إىل الـرأي اآلخـر وقـسم مل ميـل وظـل مـستقيما علـى مبـدأ املتابعـة ؟ ماذا تراه سيكون ؟

ً وخصوصا بعد األكل مباشرة -فهو حيس :  حىت الرويبضة ويل العهر كان له رأيه صمت وهو منهمك يف شؤونه اخلاصةوال
الــيت ) إحـساس(ًـ ، ومل يكـن مسـوه مهتما بالقــضية قـدر اهتمامـه بلفـت أنظـار النـاس إىل كلمـة 1ن هنـاك حـرب أنـه لـن يكـو-

                                                
  .!! بل قصف العراق بتصرحيه الشهري الذي أخرب فيه أن إحساسه يقول ليس هناك حربخرج الطاغوت عبد اهللا ق 1
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نعـرفكم ونعـرف آبـاءكم ومـا فـيكم (و) نـشكركم(إىل جانب ) أحس(لقد كانت كلمة يف حمو األمية قبل أيام قليلة وحفظها 
ازال حيــس وحيــس وشــلة الــنحس تــستعد وتتهيــأ  ومــألوىل فهــو يــستعرضها كــل حــني وآنهــي قــضية أيب األحاســيس ا) شــك

ــبط يف مطارا وصــاحبنا حيــس وإحــساسه ــا ، والعلــوج ميلــؤون أراضــيها والــسالح والعتــاد يتــدفقان إىل اجلزيــرة ، والطــائرات 
  .يقول له ليس هناك حرب 

البتدائيـة الـيت ناهلــا أمـا اللـص العجـوز وزيـر الـدفاع فكــان أكثـر حنكـة مـن أخيـه ، كيـف ال وهــو املثقـف صـاحب الـسادسة ا
ـان قبـل أن يرتفـع مثنـه ، ) حمـو أميـة( األول بعرق إبطه بينما أخوه مازال يكافح يف الصف فخـرج وصـرح حيـث التـصريح با

م فرق  ) قهوجيـة(وبتصرحيه تبددت شكوك الشاكني أن قطعان العلوج اليت متأل اجلزيرة جاءت لغرض عسكري واكتشفنا أ
ًجئني الذين سيتدفقون أفواجا مع بداية احلـرب لـو بـدأت ، أمـا املالبـس العـسكرية الـيت يلبـسها ًجلبت خصيصا لضيافة الال

القهوجية فهي ديكور أخذ مـن الفلكلـور الـشعيب إلدخـال البهجـة والـسرور علـى قلـوب الالجئـني بتـذكريهم بـسنوات حـرب 
  .ليج وما تالها من حصار اقتصادي اخل

 لتخـرب 2)تـسرب أعمـاق الـصحراء(ة يف مطاراتنا إمنا هي فرق قهوجية متنقلـة فيهـا منـاظري واكتشفنا كذلك أن الطائرات اجلامث
م مراكز الضيافة الثابتة خلفها بعدد الضيوف فيستعدوا هلم   . بالنزل واملنزل الذي يليق 

 دوي ًمل يطــل احلـــديث عــن هـــذه القــضية كثـــريا فقـــد قطعــت جهـــرية قــول كـــل خطيـــب حينمــا أفاقـــت الــدنيا ذات يـــوم علـــى
 بـدأ . ونـصفها اآلخـر أثنـاء انتباهتهـا القصف وأزيز الطائرات وكرات اللهب الـيت أحرقـت نـصف العـراق أثنـاء غمـضة العـني

  .وتكلم من تكلم وسكت من سكت وكذب اإلحساس وهو كذوب .. ُالقصف اجلوي وقطع الشك باليقني 
ًضا تتـساقط ومـع كــل هـذه التـساقطات فقــد كانـت قــضية واألقنعـة أيــ.. ًوالقنابـل أيـضا تتــساقط .. بـدأ الـضحايا يتــساقطون 

  .ً باخلري قريبا  الثريانومادام الثور األبيض يتلبط يف دمه فلتبشر بقيةساقط شعره أو تساقط دهان بيته ، بعض الناس ت
لــى النهايــة ، وبـدأ اإلعــداد للمرحلــة الثانيــة مــن تطهــري العــراق مــن الــدمار الــشامل بالــدمار الكامــل فاملرحلــة األوىل توشــك ع

وبــدأت عــصابة الــنحس تـــستعد القتحــام العــراق فتحركـــت أكــوام الــصلبان وحتتهـــا مــوج مــن العلـــوج ومازالــت تلــك الدويلـــة 
 آخـذون بأذنـاب - إال مـن رحـم اهللا -بالشماغ والعقال آخذة بأذناب العلـوج ، وعبيـدها آخـذون بـذنبها ، وبقيـة الـشعب 

  .البقر 
الس ويدور يف االسرتاحات ويدور يف املدارس ويدور يف الصباح ويدور يف املساء ، هل بدأ احلديث يدور مرة أخرى يف ا

ًسيتم اجتياح العراق فعال ؟ هل ميكن ذلك ؟ ولكن ماذا عن جيش العراق ؟ هل سيستخدم صدام أسلحة الدمار الشامل 
  ا الداعي لكل هذا ؟ًأم سيقرر االنسحاب الشامل ؟ وهل هناك أسلحة دمار شامل أصال ؟ إن مل يكن فم

ا للـــص  ـــودار احلـــديث ودار ، ومل خيـــرج علينـــا أبـــو األحاســـيس هـــذه املـــرة ليخربنـــا مبـــا ميليـــه عليـــه إحـــساسه ، ومل نـــسمع كالم ً
  .العجوز ولعله اآلن مشمر عن ساقيه وذراعية متحزم يف وسطه معتمر بشماغه يساعد فرق القهوجية على عملها 

                                                
ًقال سلطان كالما قريبا من هذا قبل قصف العراق 2 ً.   
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ى حينما نام الناس تلك الليلة على اجتياح العراق وبـدأت شـلة الـنحس تعيـث  يف قطعت جهرية قول كل خطيب مرة أخر
شـيخ مـسن قتـل مـع أحفـاده لـة برائحـة الـدم وانتهـاك العـرض ، ًالعراق فسادا ، وبدأت املآسي تتدفق من أرض الرافدين حمم

   .هدم بيت على من فيه .. ت شريفة أهين.. اغتصبت عفيفة .. 
 فهـذا اســتطاع .وان واألسـود تــارة أخـرى  يتفــنن يف نـشر تلـك الــصور بـاألبيض واألسـود تــارة ، وبـاأللوبـدأ اإلعـالم يف العـامل

التقاط صورة ألربعـة أشـالء وجثـة ، وذاك الـتقط صـورة ألربـع جثـث وأشـالء بغـري حـساب ، وثالـث كتـب قـصة أربعـة منـازل 
 الشريعة دخلت السباق ولكنها دخلته بصورة حىت دولة التوحيد وحامية . حساب مهضومة يف كل منزل جثث وأشالء بال

 واللـص العجـوز يـستقبل األضـياف مـن لطاولة وتقتلهم من حتـت الطاولـة ،فهي تنعى الضحايا من فوق ا) المية..تسـ..اسـ(
  .والصواريخ تضرب .. وأبو األحاسيس حيس ، والطائرات األمريكية تقصف من خلف الكواليس .. أمام الكواليس 
  ..حلمية والغرية وهنا  ، ومع االستمرار يتسع ، ومع االتساع تضيق صدور أهل االدمار يستمر

 إنـه حـديث مـن نـوع آخـر تـشم فيـه رائحـة الـدم وتلمـس ، ولكنه لـيس كاألحاديـث الـسابقة ،يبدأ حديث آخر يف الدوران 
  . القصف وترى فيه أشالء الضحايا فيه حرارة

هل نكتفي باملـشاهدة ؟ وهـل يكفـي مـع املـشاهدة الولولـة والنـواح ؟ وهـل تـربأ هل نظل مكتويف األيدي واألرجل والعزائم ؟ 
م ؟ ما احلل ؟ ذا ؟ وهل تربأ ذمة أهل العراق مبثل هذا لو كانوا مكاننا وكنا مكا   ذمتنا 

ك خـري مـن أن املهم أن يرد الصاع على من كالنا إيـاه فـذل.. أن نرد الصاع ولو باملد ، ولو بنصف املد ، ولو بربعه : احلل 
  .يكيلنا ونسكت 

وهنــا يبــدأ حــديث آخــر يــدور ، لــيس كــاألول وال كالثــاين ، حــديث حتــس فيــه اخلــسة ، تــرى أحرفــه مطأطئــة ناكــسة ، تــسري 
  :كلماته القهقرى ، وتنزل مجله وال تصعد 

صاع بــصاعني ، فـــال الــ: ال تتهــوروا ، ال تتــسرعوا ، مــا هــذا الــذي تقولــون ؟ يــرد الــصاع مبــد ؟ القاعــدة العلميــة تقــول  -
تنساقوا وراء عواطفكم ، تريثوا وتأنوا ، فنحن ليس لدينا إال صـاع واحـد وال بـد مـن الرتبيـة والتزكيـة حـىت تتكافـأ القـوى 

ما    ) .مصاحل(ـنا دين الـ)هم(هكذا تقتضي املصلحة ودينـ.. وتتعادل األصواع ومنلك صاعني فنرد 
 ..ولكن األعراض تنتهك  -
 على درء املفسدة ، واملكتسبات الدعوية أهم من األعراض ، مث هل كانت أول أعراض انتهكت حفظ املصلحة مقدم -

ا انتهكت أصال ؟  ً؟ بل وما أدراكم أ
 .رأينا ذلك  -
 .لعلكم كنتم حتت تأثري احلماس  -
 .رآه غرينا  -
 .سحر مستمر  -
 ..الدماء  -
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 ..) .ًدما ال يزال يف فسحة من دينه مامل يصب (هاه ، إال الدماء فإن املرء  -
 ) .ًحراما(.. -
 .حنن : ولكن تقدير احلرام من اختصاص ذوي احلجى ، وتعريف ذوي احلجى يف الفقه هو  -
م  -  .إخواننا يفتنون يف دينهم وال بد من نصر
 .ذوو احلجى : وتعريف األمة يف الفقه هي .. ال تفتأتوا على األمة  -

ًألعـراض يـدور يف العـراق أيـضا ولكـن دورانـه كـان أسـرع ، ومعهمـا يف بينما كـان النقـاش يـدور كـان القتـل والـدمار وانتهـاك ا
كانت صغرية بادئ األمر ال تلفـت النظـر ولكنهـا كـربت حـىت صـارت تـرى بـصعوبة ، مث كـربت .. نفس املدار ولدت نقطة 

ا كلمة من أربعة أ ا كلمة ولو اقرتبت أكثر لوجد ج ، هـ : (حرف حىت صارت ترى نقطة صغرية ، ولو اقرتبت أكثر وجد
ا كانت سليمة ) ، ا ، د ا تنمو منو الصحيح املعاىف وأن والد   .وهذه الكلمة تتعاظم وتكرب وتزداد بشكل يؤكد أ

قــدام الالجئــني اهلــاربني بــدأت حــدود العــراق الرمليــة تــزدحم بآثــار األرجــل املتجهــة إىل الــداخل بعــد أن كانــت متتلــئ بآثــار أ
امــة مرفوعــة ،  وكــل خطــوة داخلــة متللخــارج ، حــو خطــوة خارجــة ، وكــل داخـــل يعيــد األمــل يف نفــس خــارج بعــودة قريبــة و

مـن أهـل العـراق نفـسه كـل قـد عـزم علـى اجلهـاد ومـا هـي ) الـداخل(والتقت أفواج الداخلني من اخلارج بأفواج الداخلني من 
  .إال هنيهة وقتل من قتل وأسر من أسر وجنا من جنا 

  :مي يتكرر مرة أخرى ويبدأ احلديث البائس القد
  ماذا استفادوا ؟ -
 .ًاجلنة اليت وعد الرمحن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا  -
 هل يقف أمام أمريكا أحد ؟ -
 " .إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم : " بل هل يقف أمام اهللا أحد وهو القائل  -

هــذه آثــار شــهيد ، .. جل احلافــل آلثــار مــن ســبقهم واســتمرت األقــدام تطبــع آثارهــا علــى حــدود العــراق فتــضيفها إىل الــس
  .وتلك كذلك ، أما هذه فألسري صابر حمتسب واليت إىل جوارها لشخص بني إحدى احلسنيني واهللا يتواله 

أهل القيافة يقولون قد تكون ألسد ، وأهل املعرفة يقولـون بـل هـي لرجـل .. ًهناك بني تلك اآلثار ترى آثارا ليست كاآلثار 
ـا ألسـد ولرجـل وأليب مـصعب الزرقـاوي أيـضا ، أما ا ا تتحدث عن نفسها بنفـسها فتخـرب أ كانـت آثـاره . ًآلثار نفسها فإ

ـــا ستـــستمر حـــىت يكـــون امتـــدادها علـــى رقـــاب األمريكـــان وحلفـــائهم  شـــارقة مـــن األفـــق وغاربـــة يف األفـــق اآلخـــر ، حتـــس أ
  .ة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون وما ذلك على اهللا بعزيز ، وهللا العز.. واملسبحني حبمدهم 

  ..العراق اليوم 
وهكــذا بــدأ الــدوالب يــدور .. تــسعة ومــثلهم جرحــى .. ثالثــة وجــريح يف الرمــادي .. اثنــان يف بعقوبــة .. قتيــل يف الفلوجــة 

ْوحيــصد ، ولكــن ســحنة الــضحايا الــيت كانــت إســالمية تغــريت هــذه املــرة ، لقــد أصــبحت تــرى الــصرعى شــ قر الــشعور غــرب َ
  .الوجوه زرق العيون على وجوههم قرتة تكون على وجوه عبيد الصليب وعبيد عبيده 
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 يط بالعامل من حميطه إىل حميطه ،ولكنها هذه املرة اتسعت لتحراها للمرة األلف بعد املليون ، بدأت دائرة احلديث تأخذ جم
ا ؟ مــن أبوهــا القريــب ومــن جــدها البعيــد ؟ فقائــل مــا هــذه العمليــات ؟ مــا املــراد منهــا ؟ مــا نــسبها وإىل مــن تن تهــي شــجر

ا وال ترى ، وقائل مرتز   . فلول بعث ومرتزقة وجن قة ، وقائل جن ، وقائل هم كلهم يلحقها بفلول البعث اليت يسمع 
اهدين ؟ ما بال ُأسد اهللا اليت التقت أفواجهم من الداخل واخلارج ليس هلا يف احلديث ن   صيب ؟ لكن ما بال ا

م فهم ينفون  اهـدين .. أما األمريكان وأذنا ـم خيـشون وخيـافون ويرهبـون ألـف مـرة أن تلحـق تلـك العمليـات با ُينفـون أل
ا ، فيــوم واحــد أو بعـضه يعــيش فيــه جنــودهم وهــم  ـا كــذلك ولكــن ليحرمــوهم منهــا ولـو إعالمي ًــوهـي كــذلك وهــم يعلمــون أ

ــا ســحابة صــيف وتنقــشع حيلمــون أن هــذه العمليــات للبعثيــني أو غــ مكــسب وأي مكــسب وإن كــان إىل الــزوال .. ريهم وأ
  .ًوالعفاء عاجال غري آجل 

كــذلك ، اإلســالم ديــن ) إال( وهــل اإلســالم ديــن قتــل وذبــح ؟ معــاذ اهللا أن يكــون فهــم ينفــون ،) الميــون..تــسـ..االســـ(أمــا 
ُحــىت وإن ســـفكت ..  كــرمي والعــرض بدلــه عــرض حــىت إن انتهكــت األعـــراض فاملــسامح.. رمحــة ، ديــن ســالم ، ديــن رأفــة 

ًالـدماء فالـدم مـا هـو إال سـائل ثلثـاه مــاء والثلـث ألـوان فهـل يـستأهل هـذا الغــضب واحلنـق ؟ ولـيكن غاليـا فكونـه يـسيل مــن 
 تـسعنا وتـسعهم والـضيق يف النفـوس ،حـىت وإن اسـتبيحت األرض فـاألرض .. طرف واحد أهون مـن أن يـسيل مـن طـرفني 

ب   .حىت وإن زال اإلسالم فالتقوى هاهنا ال يزيلها شيء ها مطلوب ، ت األموال فاألموال وسخ الدنيا والزهد فيحىت وإن 
  .وأما من عدا االستسالميني واألمريكان فقد نفى وكل حبسب خبثه أو جهله أو محقه 

لوج األبرياء الذين مل يكن العشرات من الع) ضحيته(ومرة أخرى تنقطع دائرة احلديث على دوي انفجار استشهادي يروح 
م انتهكوا العرض واحتلوا األرض وسفكـوا الدم وحاربوا الدين  فيا لإلرهاب ما أشد وحشيته ، ال يـدع ) فقط(ذنبهم غري أ

ًبريئا معاهدا مستأمنا إال ويطوله  ً ً.  
اهـدون وإن رغمـت أنـوف وامحـ لقـد أفـاق , رت وورمـت لقد أعلن االنفجار عن نفسه باخلط العريض أن من قـام بـه هـم ا

م من حلمهـم اجلميـل الـذي يـرون فيـه اجلهـاد سـحابة صـيف تنقـشع لـريوا فـوق رؤوسـهم سـحابة شـتوية  األمريكان وملحقا
َســوداء تتمــدد يف مســاء العــراق وتــزداد ليــصيبهم منهــا الرعــد والــربق والــصواعق والــربد ويــصيب املــؤمنني مــن غيثهــا مــا تــربد لــه 

  .فاحلمد هللا الذي ينشئ السحاب الثقال وله الفضل من قبل ومن بعد ور ويبل به الصدى ، تشفى به الصداألكباد و
م وعمالؤهم يتساقطون  مع إشراقة مشس كل يوم وأفوهلا يشرق للمؤمنني أمل ويأفل للعلوج آمال ، وهاهم األمريكان وأذنا

ب الرياح ، وقد هبت رياح  على أرض الرافدين لتقتلع معها العشـرات ) اجلهاد(كما تتساقط أوراق اخلريف الذابلة حينما 
ـرمني األبريـاء(ضـد ) اإلرهـاب املتـوحش(وهـاهي اليـوم صـور .. من األوراق الصفراء  تتـدفق ، فهـذه صـورة علـج وأشـالء ) ا

 أخـرى ًزميله ، وهذه صورة علج يبكي علجا آخر ، وهذه صورة لقطيـع علـوج قـد جيفـوا وأنتنـوا ، وبـدأ اإلعـالم يتـسابق مـرة
  .على النشر فما أسرع انتقام اهللا من شلة النحس والتعس 

أو .. آثــار متجهــة للخــارج .. هــاهي حــدود العــراق متتلــئ مــرة أخــرى وتكــتظ باآلثــار ولكنهــا هــذه املــرة آثــار مــن نــوع آخــر 
ا آثار بساطري عسكرية أمريكية    .باألصح هاربة للخارج ، إ
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ا ، ً وأوراق اخلريــف تــزداد تــساقطا ، وكــان مــن بــني تلــك الريــاح ريــح كانــت نــسائم خفيفــة ًــبــدأت الريــاح املومسيــة تــزداد هبوب
ـب علـيهم لتعـصف  ًفأنشأها اهللا بقدرته رحيا عاصفا ، فبدأ احلديث يكثر عن هذه الريح اليت ال يدري أعداء اهللا مـن أيـن  ً

م ومـرة عـن مشـائلهم ومـرة تقـص فهم مـن فـوقهم ومـرة تقـتلعهم مـن حتـت أرجلهـم بأرتاهلم وقوافلهم ومراكزهم ، فمرة عـن أميـا
ا ريح . .   ) .التوحيد واجلهاد (إ

ًلقد سخر اهللا لقطعان العلوج ليوثا موحدين اختذوا اجلهاد منهجا وطريقا ، إذا زأروا متىن العلوج لو سكتوا وإذا سـكتوا متنـوا  ً ً
م إذا زأروا أغاروا وإذا سكتوا خططوا إلغارة    ..لو نطقوا أل

د شفى اهللا صـدور املـؤمنني مـن شـلة الـنحس الـيت مجعهـا املعتـوه األكـرب خلفـه ، وهـاهو صـاع األمريكـان يـرد هلـم بقـالل ها ق
ليـــوم رد الكـــرام هجــر وهللا احلمـــد ، فمـــا بـــال املنبطحـــني غاضـــبني ؟ أمل يقولـــوا ال بـــد أن يكـــون الـــصاع صـــاعني وهـــاهو يـــرد ا

  فما بال أنوفكم حممرة ؟بصاعني وزيادة ، 
ــبن ــــ ــــ ـــــ ــنافث ــــ ــــ ــــ ـــل أسـيافــ ــــ ــــ   ا نقبـــ

ـــالعراق ــ   لـــــتعلم مـــــصر ومـــــن ب
ـــــت ــــي أبيـ ــ ـــــت وأن ـــــي وفيـ ــ   وأن
  ًومـــا كـــل مـــن قـــال قـــوال وفـــى

  

ـــاء الـــــعدا   ـــن دمـ   ونمــــسحها مـ
ــــفتى ــي الــ ـــم أنـــ ـــن بالعواصــ   ومـ
ــوت علــــى مــــن عـــــتا   وأنــــي عتــ
  ًوال كــل مــن ســيم خــسفا أبــى

  
م ، فلتعذرونا فهذا ما ال نستطيعه أظن أصل املشكلة عندكم أنكم تعشقون االنبطاح وتودون لو انبطحت األمة كلها مثلك

، انبطحوا أنتم وليهنكم انبطاحكم أما حنن فقد رفع اهللا هاماتنـا بدينـه وهللا الفـضل واملنـة نـسأل اهللا أال يزيغنـا بعـد إذ هـدانا 
  .وأال يكلنا إىل أنفسنا وال إىل أحد من خلقه طرفة عني وال أدىن من ذلك 

ًبوبــا ويتــسع نطاقهــا فتقتلـع مــا وقــف يف طريقهــا ومــا مل يقــف مــن األوراق ، تعــصف تــزداد ه) التوحيــد واجلهــاد(هـاهي ريــاح 
بشجرية الكفر األصلي تارة وبأختها شجرية الردة تارة أخـرى ومهـا يف أصـل الكفـر سـواء وإن ورمـت أنـوف الـذين يعـصمون 

ًكفـارا مـن وراء احلـدود وكفـارا مـن داخـل : دم الكافر جبنسيته فيجعلون الكفار صـنفني  :" احلـدود ، واهللا جـل جاللـه يقـول ً
  " .قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

ًتــزداد الــريح هبوبــا وتــزداد أنــوف الــشانئني ورمــا فقــضية القتــل قــد تستــساغ علــى مــضض ومــادام القتــل واقعــا ال حمالــة فلــيكن  ً ً
ــة مهذبـــة ، لـــيكن بطريقـــة حـــضارية ،بطري ـــرم املـــسكني بـــسكنيقـ ــافر ا ســـكني يـــا ســــفاحني ؟ !  ؟ أمـــا أن تزهـــق نفــــس الكـ

  وختطفونه قبل ذلك وتنشرون صوره وهو يستجدي الرمحة والشفقة مث تضيق قلوبكم عن أن تشفقوا عليه ؟ 
ًلقد سبق الرد على مثل هذه التفاهات قبل وجودها ، وكفى باللباس الربتقايل الذي يكسوا كل أسري ردا كافيا شافيا  ً أال .. ً

 األسـر املهـني ، وسـب الـدين ، والتقييـد ، واحلـبس يف زنـازين ً؟ أال يعيـد إىل أذهـانكم شـيئا ؟يذكركم اللون الربتقايل بـشيء 
معرضة لعوامل التعرية ، الضرب والعذاب اجلسدي ، التعرض للعرض والشرف ، ومنظر إخواننا أسرى كوبا وعلى وجوههم 

دع للــشفقة مل يتـسع قلبـه للـشفقة علـى أهــل آثـار مـا سـبق مـن عــذاب كـل هـذا اختـزل يف هـذا اللــون الربتقـايل ليـصفع كـل مـ
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مــرة مبـا ارتكبــه أعـداء اهللا حبــق اهللا جـل وعــال مـن الكفــر ، ومـرة مبــا : يــصفعه مـرتني .. اإلسـالم واتــسع للـشفقة علــى جمـرمني 
  .ارتكبوه حبق أوليائه من القتل والتشريد والتعذيب 

ًمسعنا بأسلحة الردع كثريا ، وقرأنا عنها كثريا ، ورمبا حت كانت النار البيزنطية واملنجنيق يف القدم أسلحة .. ًدثنا عنها كثريا ً
ردع تصل الذراع القصرية فتطيلها حىت تدل احلصون وحترقها من داخلها ، كانت قوة مقذوفة ترعب العدو املقابل وتردعه 

ًه التقنية مهما كان ضعيفا ، عن كثري مما ميكنه فعله ، وجتعله يفكر مرات ومرات قبل حماولة املناورة مع عدو ميلك هذ
ا ، تطورت هذه  كانت قوة تعمل ولو مل تستعمل وتؤدي دورها بدون حتريكها بل لعلها ال تؤدي دورها إال يف خماز
األسلحة فصارت مدافع تقذف بكرات حديدية تدك وتدمر وخترب ، مث تطورت مرة أخرى فصارت صواريخ تقطع 

والدولة اليت متلك .. توصل الدمار معها إىل بلد مل يكن يبلغ إال بشق األنفس املسافات اليت كانت تقاس باألشهر ف
ًالصواريخ متلك جيشا إضافيا ، مث تطورت الصواريخ من العادية اليت حتمل رؤوسا متفجرة إىل العادية اليت حتمل رؤوسا فيها  ً ً ً

ي ، مث تطورت الصواريخ فصارت ذكية وغبية ، فهذا رأسه نووي وذاك جرثومي والثالث كيماو.. أنواع وأشكال من الدمار 
ًمث متدد مؤشر أسلحة الردع أفقيا بعد أن كان يتمدد رأسيا فاجتهت الدول إىل األسلحة النووية بأشكاهلا وصارت كل دولة  ً

ا يف ذلك ، مث بدأت ا    .ألسلحة تعانق علم اإللكرتونيات تسابق جار
ًأفقيا ورأسيا انقلب مفهوم الردع رأسا على عقب مث عقبا على رأس حني بمث بعد كل تلك السنني من التطور والتمدد  ً ًِ ِ رز ً

سالح جتاوز القوى النووية والذرية واخلنفشارية ليقذف اهللا به الرعب يف قلوب العلوج على السطح سالح ردع إسالمي ، 
ًمشرقا ومغربا  ا سكني بعشرين رياال جتدها عند حمالت األواين .. ً   !!ًإ

 ، لقد أعدت للسكاكني اعتبارها ، لقد بدأنا نرى يف  وتقبلك اهللا يف عداد الشهداءرك أبا مصعب يا إمام الذباحنيهللا د
ًحمالت األواين وحوهلا وجوها ما كنا نراها إال عند أماكن بيع السالح وتداوله ونراها أحيانا تسرتق النظر إىل بيوت بعض  ً

م ونراها يف الصفوف  األوىل أيام اجلمعة ال أجرها اهللا ، مل يعد للسالح النووي تلك القيمة اليت كان املطلوبني وسيارا
ْميلكها ، لتلوح به أمريكا بعد اليوم ملن شاءت مىت شاءت فتلوحية واحدة من سكني أيب مصعب اليت تبلغ من الطول  ّ ِ

ٍنصف مرت إال قليال تكفي لضمان قدر كاف من الردع ألعداء اهللا بإذن اهللا ، سك ني أيب مصعب سالح ذكي ال يدمر ً
ًمنشأة وال يهلك حرثا وال نسال بل توجه إىل رقبة واحدة وال يتجاوز نطاقها التدمريي بضعة ملليمرتات يف رقبة أحد العلوج  ً

ا تقضي على ملوثات ) صديق للبيئة(، سكني أيب مصعب سالح  ال يلوث وال ينتج عنه خملفات كيماوية يلزم دفنها بل إ
م املرتدين ، سكني أيب مصعب سالح دمار شامل البيئة يمن عليه وكالة الطاقة ) كامل( احلقيقية من الكفار وإخوا ال 

الذرية وال وكالة األنباء الفرنسية وال خيضع التفاقية حظر االنتشار النووي وال يؤثر فيه إال عيد األضحى حيث يرتفع سعره 
: ً رياال ، سكني أيب مصعب سالح اسرتاتيجي يعمل على حمورين 20لغ سقفه ليعود بعد ذلك إىل سعره العاملي الذي يب

حمور القتل املباشر وحمور التأثري النفسي الذي يفوق تأثري القنابل النووية يف األبدان فاألخرية ينقطع أثرها بعد كذا وكذا 
التكلفة خفيف احململ ليس هلا سالح ًجيال أما هي فيزداد أثرها مع كل جيل من العلوج ، سكني أيب مصعب سالح قليل 

  .مضاد فيما نعلمه واهللا أعلم ، أسأل اهللا أن يطرح يف سكني أيب مصعب الربكة وأن يكتب له أجره وأجر من عمل بعمله 
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منت شجرة اجلهاد يف العراق وترعرعت ، واجلهاد شجرة مباركة كالنخلة تنبت إىل جوار أختها فإذا منتا وطالتا وبسقتا يف 
عيد خضرة اء تشابكت فروعهما والتقت أصوهلما مث اتصلتا بغريمها مما جياورمها فصارت غابة واحدة يراها الرائي من باهلو

 واحد والفرع متقارب واملنشأ واملسعى واحد ، أما اجلىن  فيها واألصل تكون خنلة واحدةكيف الواحدة كالنخلة الواحدة ، و
ٌء ويف كل خري فطعوم شىت وألوان عديدة فيها شفاء وغذا ٍّ.  

وجتتمع الرايات وتتوحد   واجلزيرة كلها بلد واحد ،العدو واحد ، والدين واحد ، واهلم والعزم واحد ، وأفغانستان والعراق
اهدين ليعلن بعد ذلك والدة اخلالفة اإلسالمية ممثلة بدولة  الصفوف هنا وهناك مع القاعدة لتشكل جملس شورى ا

اهدون شوكة واحدة يف حلق العدو  وسالحا دة أمري املؤمنني أبو عمر البغدادي حفظه اهللالعراق اإلسالمية بقيا ً ليصبح ا
ًواحدا موجها إىل حنر أمريكا بأرض الرافدين األبية  ً.  
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اهــد بعــد أن كثــرت اإلدعــاءات والقــصص يف ســرية القائــ وبطلــب منــه أجريــت هـــذه كـــريم التهــامي المجــاطي د ا
  .  املقابلة معه يوضح فيها سريته اجلهادية ويوضح بعض اإلدعاءات اليت نسبت له ، فنبدأ باللقاء معه 

  ؟ )البلد، النشأة(، ونبذة شخصية  االسم الكريم/ 1س

                                                
اطي 3   هـ1426 تقبله اهللا والذي أستشهد يف معركة الرس عام  بعدة أيامهذه اللقاء مت قبل استشهاد أخونا كرمي ا

روا جزيرة العرب من المشركين والزنادقة والملحدين ِّهَوط, والتهابوا العسير, فواصلوا المسير 
ِوال تهنوا في ابتغاء (قال اهللا تعالى. تهنوا وال َ ِْ ِ ُ َِ َ اْلقوم إن تكونوا تألمون فإنـهم يألمون كما تألمون وتـرجون َ َ َ َُ َْ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ََ َ َْ ْ َْ َُ َّ ِ َِ ُْ ِْ

ِمن الله ما َّ َ ًيـرجون وكان الله عليما حكيما ال  ِ ًِ َ ُ ََِ ُ َّ َ َََ ّنكم كثرة المخذلين والمخالفين فقد قال رسولنا َّ وال يغر.)ْ
متي يقاتلون على أمر اهللا أتزال عصابة من  ال” :- كما في صحيح مسلم - عليه الصالة والسالم 

 كما قال ةفنقول للطاغي. “يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك قاهرين لعدوهم ال
َقالوا لن نـؤثرك على ما(: المؤمنون من قبل ََ َِ ْ ُ ْ َ ُ ِجاءنا من الْبـيـنات والذي فطرنا فاقض ما  َ ْ َ َ َِّ َََ ِ َّ َ ِ َ َ ََ ََّأنت قاض إن  َِ ٍِ َ َ َما ْ

َتـقضي هذه اْلحياة الدنـيا َ َْ ُّ َ ِ ِ َ ِ ْ َ(.                                             
  حفظه اهللا ) أسامة بن الدن ( قاله الشيخ         
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ـاطي  : االسـم   يف الــدار البيـضاء مــن أب مغــريب وأم ُتشم وعـ1967ت يف الربـاط ســنه ولــد) ليـاس املغــريبإأبــو (كــرمي ا
  .ها ُأمت الطب يف فرنسا ومل تفرنسية ، درس

حاوال أيب وأمي أن يربوين تربية طيبة كما زعموا بدون أن يعلمونين أركان اإلسالم والعمل به حـىت صـارت روحـي فارغـة مـن 
 وال عبــادة وال تقــوى رغــم حنــان  أمــي وطيبتهــا و اعــرتاف ذكــر اهللا وتقــوى اهللا واإلنابــة إليــه ، كــربت يف منــزل ال صــالة فيــه

ــا امــرأ  طيبــة صــادقة يف أعماهلــا و اعرتافهــا بــدين اإلســالم أنــه ديــن احلــق وهــي مــن أصــل فرنــسي وكانــت نــصرانية ةالنــاس بأ
 مــسلم وكــذلك صــدق أيب يف معاملتــه مــع اآلخــرين وكراهيتــه للغــش ولكــن اعرتاضــي علــى عــدم التزامــه يف الــدين وهــو مغــريب

  .، واعرتاضي الشديد لعدم قيامه بالصلوات املفروضة 4األصل
وأذكـر بـأنين كنـت أسـتحي يف اجلاهليــة وأحلـم حبيـاة أفـضل و أكــره الفـساد كنـا حنـب أمريكــا ونتمـىن أن نعـيش فيهـا ونكــون 

 مــن العــرب وخاصــة وأصــدقائي يف فرنــسا كــانوا.. مــنهم وملــا كنــت ألتقــي بغــربيني كنــت أدافــع عــن اإلســالم وأنــا بعيــد عنــه 
  .احملبوبني لدي كانوا من أفغانستان نعيش مع بعض يف حالة من الضياع 

   ؟كان السبب في هدايتكمتى التزمت ومن  / 2س
ا قبل هي اليت جعلتين أحبث عـن احلـق سـنوات طـوال حـىت وجـدت الطريـق الـسليم والـسالك إىل كـل  وهذه احلال اليت ذكر

ُم قـصف أمريكـا علـى جمتمـع مـسلم يقتـل فيـه النـساء 91ر إىل اإلسـالم ملـا رأيـت يف سـنه خري وهو الدخول من الردة والكفـ
ًواألطفـال وملــا رأيــت امــرأة مــسلمة أرادت أن تلـبس اخلمــار فمنوعهــا يف عملهــا وطردوهــا وأنـا أدافــع عنهــا وال أعلــم شــيئا يف  ُ

ْديــن اهللا ، فبــدأت أصــلي وألتــزم بــديين واحلمــد هللا الــذي هــدانا ومــا كنــا  ِلنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا فاحلمــد اهللا علــى نعمــة ُ
اإلسالم واحلمد هللا على معرفة حقيقة هذه األرض وهذا البشر واحلمد هللا على معرفة خالقنا اهللا سـبحانه وتعـاىل واكتـشاف 

ًكل ما كان علينا مـن غمـوض وشـكوك يف هـذه الـدنيا ، فكنـا نعـيش كاألنعـام أو أضـل وكانـت حياتنـا نومـا وأكـال ً ونكاحـا ُ
ُوعمال دون أن ندري مـا ينتظرنـا يف اآلخـرة مـا هـو الـسر بعـد املـوت ؟ وملـاذا خلقنـا ؟ وملـاذا نعـيش ؟ وملـاذا منـوت ؟ وهكـذا  ً
ًتــساؤالت حــىت جــاءت اهلدايــة املباركــة مــن عنــد رب العــاملني وال أنــسى زوجــيت الــصاحلة الــيت كانــت ســببا مــن أســباب هــذه 

ـا علـى أسـاس أن حيفـظ اهللا ديـين وعرضـي 24قـت اهلداية فكان عمـري يف ذالـك الو سـنه وبعـد شـهر مـن التزامـي تزوجـت 
تمعات الضالة قليلة التدين جيروننا إىل الكفر والردة والعياذ باهللا حىت نـرتك صـالتنا وعبادتنـا هللا الواحـد األحـد ،  من فتنه ا

ر االلتــزام غريبــا وصــارت اللحيــة واحلجــاب غريبــة نعــم جمتمعنــا أصــله اإلســالم ولكــن اليــوم صــار اإلســالم غريبــا عنــدنا وصــا
وصارت الصلوات املفروضة مخس مرات يف اليوم غريبة وصار الـذهاب إىل املـسجد والـزى اإلسـالمي غريبـا واحلمـد هللا علـى 

  .حفظ اهللا لعقيدتنا وثباتنا على هذا الدين 
  إلى أرض البوسنة ؟   ما هو سبب التحاقك بالمجاهدين في أرض البوسنة ؟ وكيفية دخولك  / 4س

إبـــادة الـــشعب " ً م ســـافرت إىل فرنــسا للتجـــارة ووجـــدت عنـــد إخـــواين يف اهللا هنــاك شـــريطا أمســـه 92بعــد ســـنه أي يف عـــام 
وهذا الشريط كان سبب التحاقي بإخواين البوسنيني يف البوسنة فذهبت وشاركت يف تأسيس مدرسة ومعسكر هلم " البوسين
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م إىل بلدي ألجل أن أهاجر بـأهلي حاملـة وولـدي الـصغري 93يب العسكري فلما رجعت سنه لتعليم القران والدين وللتدر
أنقطع الطريق ، ويف ذالك الوقت قامت القوات الكرواتية بالقتل والتضييق واالعتقـال إلخواننـا املـسلمني مـن ) ستة أشهر (

احلدوديـة ) mostar(ّي يف مدينـه مـستارالعرب والبوسنيني فحاولت الدخول وحـدي خـالل هـذه الفـرتة املتأزمـة فقـبض علـ
ُمــع البوســنة نــصفها يــسكنها املــسلمني والنــصف البــاقي يــسكنها النــصارى الكــروات فــسجنت مــع  املــدنيني مــن الرجــال يف 
مطار مستار وكـان هنـاك سـبعه آالف مـن األبريـاء مـن الرجـال والنـساء واألطفـال فمـرت علـي األيـام حفظـين اهللا فيهـا وكـان 

عاصــمة كرواتيــا وطــوال مــدة الــسجن ) zagreb(ق املــسئول العــسكري للــسفارة الفرنــسية يف مدينــه زقــرب فرجــي عــن طريــ
 اهللا منهم وبعد ذلك جهـزت نفـسي للـذهاب إىل أفغانـستان فـذهبت -أخفيت بأنين مسلم فكانت أصلي بعيوين فنجاين  

 قتـال الـروس يف منطقـة خوسـت وبفــضل الـيت أســسه الـشيخ عبـد عـزام رمحـه اهللا أيــام" خلـدن "م ودخلـت معـسكر 94سـنه 
اهللا متكنــت مــن أخــذ الــدورات كلهــا وبــدأت حيــاة جديــدة حيــث أصــبحت جنــدي مــن جنــود اهللا بعلمــي الــشرعي البــسيط 
ِوعلومي العـسكرية ، ففهمـت مـا هـي هـذه األمانـة أن أكـون جنـدي مـن جنـود اهللا وكيـف أنـصر هـذا الـدين بـالعلم والـدعوة 

  .املغرب واجلهاد وبعدها رجعت إىل 
ًأما دخويل إىل البوسنة كان غريبا كانت قافلة مكونة من ثالث سيارات  مليئة باملواد الغذائية املعلبة واملالبس مع ستة ) فان(ّ

من العرب مستعدة للدخول من فرنسا إىل البوسنة عن طريق إيطاليا وسلوفينيا مث كرواتيـا مث البوسـنة وهـم يف رحلـتهم الثانيـة 
 فرنـسية وواحـد تمعهم للجهاد للبوسنة فوجدت أثنني من األخوة من أصول جزائرية فدخلنا حنمل جـوازارفضوا أن أذهب 

َِمــنهم قــد تــدرب يف أفغانــستان وكــان يرتــدي يف هــذا الــسفر زي أفغــاين ، أذكــر كانــت أمنياتنــا ضــعيفة حينهــا ، فوقفونــا يف  ّ
ــا خمــدرات والقافلــة الــيت كنــا نتبعهــا ذهبــت بعــد توقيفنــا حــدود إيطاليــا ووجــدوا كميــة كبــرية مــن األدويــة وكــانوا يعتقــدو ا بأ

  .وصرنا لوحدنا 
منعونا مرتني من دخول سلوفينا فعزمنا فدخلنا يف املرة الثالثة من طريق آخر بعـد دفـع مبلـغ مـن املـال ووجـدنا يف طريقنـا إىل 

مـن عبورهـا رغـم أننـا عـرب ورغـم لبـاس  نقـاط تفتـيش عـسكرية وبفـضل اهللا متكنـا 10وسط كرواتيـا ) split(مدينة سبلت 
األخ وحــىت التحقنــا يف مــضافة يف ســبلت فبقينــا بعــض األيــام ورأينــا جمموعــات مــن الــشباب وحنــن مل يــسمح لنــا بالــدخول 

وكـان الـسفر متعبـا ) pazaric(ًفانطلقنا بدون دليـل واتبعنـا طريقـا يف اخلريطـة حـىت وصـلنا إىل البوسـنة إىل مدينـة بـازارتش 
فني وجدنا طول الطريق من الصباح إىل الليل آثار احلرب وكذلك مررنا على مناطق مسعنا فيه إطالق النار ومنطقة وكنا خائ

يقنص فيها السيارات والشاحنات فنجانا اهللا من ذلك ويف أول نقطة بوسنية فرحنا بالعلم البوسين وبرؤية اجلنـود البوسـنيني 
 فكانــت فــرحتهم أكــرب بلقائنــا ويف الليـل وصــلنا إىل هــذه املدينــة الــصغرية املظلمــة املـسلمني فرحبــوا بنــا وعلمــوا بأننــا جماهـدين

وكان يغطيه الضباب وطرقنا على أبواب املنازل جبانب الطريق حىت دلونا على املسجد الكبري وجدنا فيه القافلة وبيت إمـام 
جـزء منـه يف يـد املـسلمني واجلـزء اآلخـر الـذي يطـل علـى املدينـة ) igman(وهناك يوجد جبل إقمن . املسجد واحلمد هللا 

بعـــد ذلـــك مـــررت علـــى مدينـــة كيـــسليك . يتمركـــزون فيـــه الـــصرب لقـــنص املـــدنني مـــن األطفـــال والنـــساء والـــشيوخ املـــسلمني 
)keseljyak ( وفيسوكو)visoko ( وهنا أسسنا املدرسة وزنيتسا)zenica ( وهذا البلد مجيـل ، والنـاس متعـاطفني ،
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ع عن أرضهم والغريب أن جتد منطقة حيكمها الكروات مع البوسنيني أو منطقة بوسنية يف وسطهم أو معنا ويستعدون للدفا
فمـــثال كيـــسرياك مدينـــة كرواتيـــة . منطقـــة صـــربية ومنـــاطق يتقـــاتلون فيـــه الـــصرب ضـــد املـــسلمني أو الكـــروات ضـــد املـــسلمني 

  .نصرانية ، فالوضع يف البوسنة كان متوتر وكنا دائما نأخذ حذرنا 
   ؟ما هو حال السجن في البوسنة/  5س

 ســنه واألكــل مــرة أو مــرتني فقــط و شــوربة صــفراء 60 ســنة وأكــربهم 12  مــرت مربــع أصــغرهم x 60 60كنـا يف الــسجن 
 يوم أعطيت مغذي نتيجة التعب وهذه املعاملة لألجانـب مثلـي ولـيس للبوسـنيني ويف يـوم مـن األيـام 15وخبز جاف وبعد 

رتز يصورننا واجتنبت ذلك وأتى صحفي بريطاين يريد مقابلة السجناء فأختار احلارس ستة من جاء صحفيون من وكالة روي
. البوسنيني وواحد منهم دفعين إليه فكلمته ورأى جوازي وأخذ أمسي ووعدين أن يكلم السفارة الفرنسية حىت فرج اهللا عـين 

م جياع وأذكر كذلك بأن احلراس كانوا يأتون باملساء بعلب مأكوالت من حلم  ا على املساجني علما بأ   .ًاخلنزير يوزعو
   ؟ ومدريد وإسطنبولماذا تقول في الرجال الذي قاموا في عمليات الدار البيضاء / 6س

وحول التساؤالت على الذين قاموا بعمليات الدار البيضاء ومدريد وإسطنبول فـإين أحيـي هـؤالء األبطـال الـذين رفعـوا رأس 
ًالغايل والنفيس وقدموا أنفسهم رخيصة يف سبيل اهللا ، فأين حنن مـن عمـل هـؤالء ؟ فهمـوا معـىن ال إلـه ًاألمة عاليا وضحوا ب

م يف اجلنة إنه القادر على ذلك وباإلجابة قدير    .إال اهللا فهم يف اجلنة بإذن اهللا وأسأل اهللا العلي القدير أن جيمعين 
وما هي الكرامات التي شاهدتها ؟ وما هي المواقف التي كيف رأيت السفر إلى أرض باكستان وأفغانستان ؟ / 7س

  شاركت بها ؟ وماذا تعلمت ؟ 
م وباألخري أخـذت معـي زوجـيت وأوالدي مـن جديـد إىل أفغانـستان 99م وسنه 97م و سنه 95ُعدت إىل أفغانستان سنه 

قين اهللا ملشاركة إخواين يف  سبتمرب ، و استفدت من كل هذه األسفار من إعداد وغريها حىت وف11قبل شهر من أحداث 
قتــال املرتـــدين واألمريكـــان يف مطــار قنـــدهار وكـــذلك يف جزيــرة العـــرب ، فالـــسفر إىل باكــستان وأفغانـــستان شـــيء ال ينـــساه 
اهـدين وأنـت تطـأ أرض سـقطت فيهـا  اهد ملا يرى من جمتمعات متعاطفة وطرق مفتوحة إىل اجلهاد وتعاون الناس مـع ا ا

ض بــإذن رب العـزة ، فجمـال بلــد أفغانـستان والتـزام أهلــه بـالزي اإلسـالمي كــأن جمـتمعهم جمتمـع الــصحابة أكـرب قـوة يف األر
م وحــب العــرب كمــا يقولــون عنــا حنــن أحفــاد الــصحابة ال أنــسى هــذه األرض الطيبــة الطــاهرة الــيت  والعمامــة تــدل علــى عــز

  .نك عكس الشعور الذي يف بلدك  سنه وهناك تشعر بأن اهللا راض ع30سقطت فيها أرواح الشهداء منذ 
ا يف معسكر خلدن بعد العصر كنا يف امليدان تقريبا   رأينا سحاب يف 82 أخ ونتدرب على مدفع 20ًوأذكر كرامة شاهد

متر من اجلنوب إىل الشمال وكان وقتها  قتـال شـديد يف كابـل بـني حكمتيـار ومـسعود وهـم " اهللا " مساء صافية على شكل 
 .ة طالبان يف قندهار وهم يف اجلنوب وحنن يف منطقة خوست يف الشمال وبداي

ــا هــي كمــني يف طريــق مطــار قنــدهار علــى قــوات غــول أغــا ومكنــا اهللا بأســر وقتــل أعدائــه وكــذلك : واملواقـف الــيت شــاركت 
 يعمــل تــسلل إىل خــط العــدو يف الليــل وحنــن كنــا أربعــة لنتأكــد مــن وجــود عــدو وبعــد التأكــد انتظرنــا قليــل حــىت نــرى مــاذا

  .ففوجئنا بقصف شديد على موقعنا بالقنابل العنقودية وسبحان اهللا سقطت حولينا من عشرة أمتار ومل يصب أحد منا 
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واألمــور الــيت تعلمتهــا هــي كــل األســلحة اخلفيفــة والثقيلــة الــيت تــستخدم يف اجلبــال ويف املــدن واســتخدام وتــصنيع املتفجــرات 
  .وتكتيك اجلبال واملدن والطبوغرافيا 

  تهم وتعلمت منهم ؟ من أشهر القادة الذين قاتلت تحت راي/ 8س
املشرفني علي يف التدريب العسكري  الذين علموين العزة وأخي أبن الشيخ الليبي وأبو زبيدة الفلسطيني ال أنسى إخواين 

 الـذي )الـشيخمحمـد خالـد (أخـي مختـار بلوشـي  الـذي علمـين عقيـديت  وال أنـسى  الشيخ أبو قتادة الفلـسطينييف اهللا
أبــو ّجــدد فينــا روح التــضحية هلــذا الــدين  وكــان هــو املــسئول علــى يف باكــستان وال أنــسى أخــي العزيــز واحملبــوب إيل قائــدي 

 أبو الليث الليبـيً رمحه اهللا رمحة واسعة يف قندهار قبل االنسحاب وقتل أثناء االنسحاب وأخي وقائدي مصطفى العراقي
  .   قبل السقوط نصره اهللا  كان قائدي يف كابل

ًنسأل اهللا أن يفك أسر هؤالء األبطال الذين قـدموا أروحهـم رخيـصة  يف سـبيل اهللا وأن حيفظنـا وإيـاهم وأن يرزقنـا الـشهادة 
يف ســبيله حــىت يرضــى بعــد اإلثخــان والنكايــة يف أعدائــه وهــو جــواد كــرمي ونــسأله أن يتقبــل منــا وأن ينــصر دينــه وإخواننــا يف 

  . الشيشان و جزيرة العرب وفلسطني واجلزائر وكل بقعة جيب فيها نصرة إخواننا وأخواتنا العراق وأفغانستان و
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  بنت األزور: بقلم 

إن اجلهاد يف سبيل اهللا بالرغم من أمهيته القصوى ملستقبل هذا الدين فقد أمهل يف هذا العصر وحنرت هـذه الـشريعة 
ا السبيل الوحيد لعودة دولةب.. العظيمة ذروة سنام اإلسالم    .اإلسالم ورفع صرحها من جديد  الرغم من أ

ا النجاة من عـذاب اهللا ، وهـي سـبيل ملغفـرة الـذنوب ودخـول اجلنـة  يقـول .. إن اجلهاد يف سبيل اهللا أعظم جتارة ، حتصل 
إذا كــان هـذا يف الغــدوة والروحــة فمــا ، فــ" لغـدوة يف ســبيل اهللا أو روحــة ، خـري مــن الــدنيا ومــا فيهـا " صـلى اهللا عليــه وســلم 

  ! .الظن مبا هو أعظم من ذلك من درجات اجلهاد ؟
لقـد أعلنهـا حممـد عليـه الـصالة والـسالم علـى املـأل ، وأقـسم وهـو الـصادق األمـني ، أقـسم برغبتـه يف اجلهـاد وفـضل .. أجل 

ن املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عين وال ًلوال أن رجاال م.. والذي نفسي بيده " الشهادة يف سبيل اهللا يوم أن قال 
لـوددت أن أُقتـل يف سـبيل اهللا مث ُأحيـا .. والذي نفسي بيده , أجد ما أمحلهم عليه ما ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا 

  " .، مث أُقتل مث ُأحيا مث أُقتل مث ُأحيا مث أُقتل 
 أفـضل -ًحني يكون تطوعا–يف النفوس ، وال بد من العلم أن اجلهاد ال بد من إحياء شعرية اجلهاد :  يا شباب املسلمني 

ما تطوع به اإلنسان ، وتطوعه باجلهاد يف سبيل اهللا أفضل من تطوع احلج والعمرة وعمارة املساجد ولو كان املسجد احلرام 
ِ َأجعلتم سقاية ٱحلاج وعمـارة ٱلمـسجد ٱحلـرام، كما قال تعـاىل  ََ َ َ َْ ْـ ِْـ ِ ْ َ َ َ َ ْْ َ ِ ِّـ َ َ ُ ٰ كمـن ءامـن بٱلله وٱليــوم ٱالخـر وجــَ َ َ َ َْ َ َ َِ َِّـ ِْ ِْ ْ ِ َهد ىف سبيل ٱللـه ال َ ِ َّ ِ ِ َـِ َ َ

َّٰيستـوون عند ٱلله وٱلله ال يـهدى ٱلقوم ٱلظـ َّ ََّ ْ َْ ِ ْ َ ََ ُ َ ِْ َِ َ ُ َلمني َ ِ ِٱلذين ءامنوا وهاجروا وجـ َٰ َ ََ َ َْ ُْ َ ُ ِ ٰهدوا ىف سبيل ٱلله بَأموَّ ْ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ْهلم وأَنفسهم أَعَ ْ َ ِْ ِ ُ ُظـم ِِ َ
َدرجة عند ٱلله وأُولـئك هم ٱلفائزون  ُِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُ َ َ ْ ََ ََّ َ َ.   

  فأين الذين يتسابقون إىل ميادين اجلهاد ؟؟ وأين عشاق الشهادة ؟؟
  أين أحفاد مصعب بن عمري وخالد بن الوليد ؟؟

  !ما هذا الغياب يا شباب اإلسالم ؟
ل األمة املسلمة ، وما فتئ املسلمون منذ غابت عنهم هذه الفريضة ٌإن يف اجلهاد يف سبيل اهللا رفع لذ: يا شباب املسلمني 

 واحـدة مـن أعـالم نبـوة حممـد - وريب -اإلسالمية يتمرغون يف أوحال الذل والتبعية ويسومهم العـدو سـوء العـذاب ، وتلـك 
البقــر ، ورضــيتم بــالزرع  وأخــذمت بأذنــاب - وهــي صــورة مــن الربــا -إذا تبــايعتم بالعينــة " صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو القائــل 

  .فاهللا املستعان " .. ًوتركتم اجلهاد ، سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم 
اهـدين الـصادقني : يا شباب املسلمني  لـذلك جنـدهم , اعلموا أن أعداء امللة ال يردعهم إال اجلهاد وال يتخوفـون إال مـن ا

م يعمدون إىل تشويه صورة اجلهاد اهـدين وتكبـريهم تقطـع نيـاط قلـو اهدين بأبشع األلفاظ ، وتكاد صـيحات ا ِّ ورمي ا ُ
ــذه  ًوإن كـــان اســــتعدادهم ضـــعيفا ، وإذا مل يــــستغرب هـــذا مــــن األعــــداء ، فـــإن املؤســــف واملـــستغرب حقــــا أن تـــروج مثــــل هــ ًُ

اهدين عند بعض أبناء املسلمني الشائعات يف بالد املسلمني ، وتتسلل هذه األفكار احملبطة للجهاد واملشوهة    .لصورة ا
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اجلهـــاد يف ســـبيل اهللا طريقنــا إىل العـــز والتمكـــني يف الــدنيا ، وهـــو طريـــق موصــل إىل اجلنـــة والنعـــيم يف : يــا شـــباب املــسلمني 
  .اآلخرة ؛ فاجلنة حتت بارقة السيوف ، واجلنة حتت ظالل السيوف ، كما قال حممد عليه الصالة والسالم 

كـم حـدثتم أنفـسكم باجلهـاد ، وهـل تتخوفـون علـى أنفـسكم مـن النفـاق وأنـتم ال تغـزون وال حتـدثون : ملـسلمني يـا شـباب ا
ُمن مل يغز ومل حيـدث نفـسه بـالغزو ، مـات علـى شـعبة " أنفسكم بالغزو ؟ ويف احلديث الصحيح قال صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من النفاق 
ا وأممــا كانــت تنــام وتــستيقظ علــى أخبــار ومــن هنــا تبــدو خطــورة تناســي اجلهــاد وعــدم حتــدي ًث الــنفس بــه ، ويــرحم اهللا أقوام ــ ً

  .اجلهاد ، وترابط الشهور بل األعوام يف الثغور حلماية أمة اإلسالم ، ونشر دين اهللا ما بلغ الليل والنهار 
 جهـاد ومتاعـب يقـدمها أن العـامل اإلسـالمي ال ميكـن أن يـصل إىل الـسعادة إال علـى قنطـرة مـن: اعلم أيهـا الـشاب املـسلم 

الـــشاب املـــسلم ، إن األرض لفـــي حاجـــة إىل مســـاد ومســـاد أرض البـــشرية الـــذي تـــصلح بـــه وتنبـــت زرع اإلســـالم الكـــرمي هـــي 
ــا الــشباب املــسلم يف ســبيل علــو اإلســالم وبــسط األمــن والــسالم علــى العــامل , الــشهوات واملطــامع الفرديــة  الــيت يــضحي 

ًإنــه لــثمن قليــل جــدا لــسلعة غاليــة .. طريــق املؤديــة إىل جهــنم إىل الطريــق املؤديـة إىل اجلنــة وانتقــال النــاس مــن ال, اإلسـالمي 
  .ًجدا 

  : يا شباب اإلسالم 
ــوان ــــ ـــى الهــــ ــــ ــــــام علـــ ــــال المنــــ ــــ   طــ
ـــاث ــــ ــــ ـــــة البغـــ ــــ ــــــسرت فئـــــ ــــ   واستنــــ
ــوع ــــ ــــ ــــ ــــن الخنـ ــــ ــــ ـــد مـــ ــــ ـــــ   ذل العبيـــ

  

ـــــود   ــــ ــــ ــــ ـــرة األســ ــــ ــــ ــــ ـــــأين زمجـــ ــــ ــــ ــــ   فـ
ــــد ــــ ـــــ ـــــي ذل العبيــــ ــــ ـــــ ـــن فـــ ــــ ــــ ــــ   ونحــ
ــــد ــــ ـــــ ـــــن زرد الحديــ ــــ ــــ ــــيس مــ ــــ ـــــ   ولـ
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  .ة یجیب الشیخ عبد هللا بن سعد الفھد على األسئلة الواردة على برید المجلة في ھذه الزاوی

  :ًعلما بأن اإلجابة علیھا ستكون حسب الترتیب الزمني لوصولھا 

 

  

جممـــع عليـــه بـــني علمـــاء األمـــة مـــن الـــسلف وهـــذا التقـــسيم  ر،إســـالم ،ودار كفـــاحلمـــدهللا، أنـــواع الـــديار بـــشكل عـــام، داران دار 
 )وقــال الــذين كفــروا لرسلهـــم لنخــرجنكم مــن أرضـــنا أو لتعــودن فــي ملتنــا (:، والــذليل علــى هــذا التقــسيم كمــا قــال تعــاىلواخللــف

ًوأيـضا ) تعودن في ملتناقال المأل الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو ل: (وقولة تعـاىل
 حـديث ابـن عبـاس الطويـل يف الـرجم وفيـه أن عبـدالرمحن بـن عـوف قـال لعمـر يف، وكمـا جـاء )اسـقينسـأوريكم دار الف(: قولـه تعـاىل

  .)6830(احلديث رواه البخاري ) فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة(بن اخلطاب مبىن 

إن رســـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم وأبـا بكـر وعمــر (حيح عـن ابـن عبـاس رضــي اهللا عنهمـا قـال ومنهـا مـارواه النـسائي بإسـناد صــ
كانوا مـن المهـاجرين ألنهـم هجـروا المـشركين وكـان مـن األنـصار مهـاجرون، ألن المدينـة كانـت دار شـرك، فجـاؤا إلـى رسـول 

  ..، واألدلة يف ذلك كثريةأهـ).اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ليلة العقبة

 بــاملعروف وينهــى عــن املنكــر، وتكـــون  هــي األرض الــيت تعلــوا فيهــا كلمــة اهللا ويظهــر توحيـــده وطاعتــه ويــؤمر فيهــا:دار اإلســالمو
ـا  األحكام الغالبة هي أحكام اإلسـالم ،وخاضـعة لـسلطان املـسلمني وحكمهـم، حـىت وإن كـان هنالـك دار ألهـل الذمـة فإ

ا حمكومـة باإلسـالم، وغا  يف قـصة وسـلم عليـة اهللا صـلىلبيـة أحكامهـا إسـالمية ،وهـذا مافعلـة الرسـول تسمى دار إسالم أل
ًفـتح خيــرب بعــد أن فتحهــا عــني عليهــا واليــا مــسلما يقــيم فــيهم حكــم اهللا وأهلهــا هــم اليهــود وهــم اليزالــون علــى كفرهم،وقــد  ً ّ

 وإذا كــان :" ابــن حـزم، وقــال"هــل خيبــرل النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم علــى أبــاب اســتعما"ّبـوب البخــاري يف صــحيحه 
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ًأهل الذمة في مدائنهم ال يمازجهم غيرهم فـال يـسمى الـساكن فـيهم إلمـارة علـيهم أو لتجـارة بيـنهم كـافرا وال مـسيئا  ً
  "...بل هم مسلم محسن ودارهم دار إسالم ال دار شرك ألن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها

 بــاملعروف وينهــى عــن املنكــر، وتكــون األحكــام كلمــة اهللا ويظهــر توحيــده وطاعتــه ويــؤمر فيهــاتعلــوا فيهــا وإن كــان هنالــك دار 
ذا كان ممن يف يده مقاليد السلطان إ من غري نكري و ال تغيري و خاصة علن بالشركولكن إن ُأ الغالبة هي أحكام اإلسالم،

ـم يقيمـون الـصالة واجلماعـة و يظهـرون شـرائع و احلكم أو كـان مـنهم تغيـري لـبعض قواعـد الـشريعة بالتبـديل و املـسخ مـع  أ
ا تسمى دار كفر فـإنهم ظهـروا علـى :"...، كما قال الشيخ حممد بن عبـدالوهاب عـن بـين عبيـد القـداحالدين األخرى، فإ

 ل اهللا فتبعـهرأس المائة والثالثة فادعى عبيد اهللا أنه مـن آل علـي مـن ذريـة فاطنـة وتزيـا بـزي الطاعـة والجهـاد فـي سـبي
ب وصـار لـه دولـة كبيــرة فـي المغـرب وألوالده مــن بعـده ثـم ملكـوا مــصر والـشام وأظهـروا شــرائع أقـوام مـن أهـل المغــر

اإلسـالم وإقامـة الجمعــة والجماعـة ونــصبوا القـضاة والمفتــين لكـن أظهــروا  أشـياء مــن الـشرك ومخالفــة الـشرع وظهــر 
ن دارهــم دار حــرب مــع إظهــارهم شــعائر اإلســالم فــأجمع أهــل العلــم علــى أنهــم كفــار وأمــنهم مــا يــدل علــى نفــاقهم 

  ..."وشرائعه

وكــل دار كانــت الغلبــة فيهــا :" وقــال القاضــي أبــويعلى، هــي الــدار الــيت فيهــا الغلبــة ألحكــام الكفــر وســلطانه: ودار الكفــر
  -:وتنقسم دار الكفر إىل قسمني، "ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم فهي دار كفر

يشرتط قيـام احلـرب فعليـا لـصحة هـذه التـسمية، بـل يكفـي   بينها وبني دار اإلسـالم صلـح أو هـدنة،  والوهى اليت ليـس :دار حرب
  .عدم وجود صلح كما ذكرنا، مبا يعين أنه جيوز للمسلمني قتال أهل هذه الديار وقتما شاءوا، ومن هنا مسيت دار حرب

َ سقــوط وجـوب املحرم لـسفر املـرأة املهـاجرة مـن ،هلجرة منهاوتغنم أمواهلم، وجيب ا, سىب ذراريهم"ومن أحكام دار الحرب ْـ َ
وغريهـا ...) ،ًإذا أسلـم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا  أحرارا وميلكون ماخرجوا بـه مـن أمـوال أهـل احلـربو ،دار الكفر

  .هامن األحكام املعروفة اليت اليتسع املقام يف الشروع في

، حكـام دار الكفـرأخـذ أوال ت  دار كفـرً أيـضاوتـسمى ،اإلسـالم موادعـة وصـلح وهدنـةوهـى الـيت بينهـا وبـني دار : دار عهد
ـم ضـعف لقولـه تعـاىل  فـال (والجتوز موادعة الكفار على الصلح وترك احلرب إال بالنظر إىل مصلحة املـسلمني كـأن يكـون 

 الكفـار حـىت يكـون الـدين كلـه هللا، ، وذلك ألن اهللا فرض  علينـا قتـال35حممد ) تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون
، 5التوبـة ) فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم(مل يفرض علينا مساملتهم ومصاحلتهم إال عند حاجتنا لذلك، قال تعـاىل 

، 10/517) انظر املغين مع الشرح الكبري.(39األنفال ) وقاتلوهم حتى التكون فتنة ويكون الدين كله هللا(وقال تعاىل 
ًوالجيـوز عقـد اهلدنـة إال مـن إمـام املـسلمني أو مـن ينيبـه، ونظـرا لغيـاب هـذا . 5/1689حملمد بن احلسن، ) بريالسري الك(و ُ
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اإلمام يف زماننا هذا فال اعتبار ألي معاهدات دولية يعقدها احلكام الكـافرون لـصدورها ممـن ليـست هلـم واليـة شـرعية علـى 
  ..عدوم حقيقةًاملسلمني، فوجودها كعدمها، إذ املعدوم حكما كامل

  وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقسام الديار وهى الدار المركبة

اردین( مثـل بلـدة حكموهـا الكفـارهي الـدار الـيت يـسكنها املـسلمون ولكـن  :والدار مركبة يف زمـن شـيخ األسـالم ابـن ) م
 كحـال بـالد املـسلمني ا أرتد وأظهر الشركيات والكفريـاتأو سلطا، تيميه عندما احتلوها التتار وهي بلدة أهلها مسلمون

وأمـا كونهـا : فقال .. التي أهل مسلمون و احتلها التتار" ماردين"عن بلد شيخ اإلسالم عندما سئل ويف وقتنا احلـايل، 
 جندها  لكوناإلسالم مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التى تجرى عليها أحكام فهيدار حرب أو سلم 

مسلمين وال بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعامل المسلم فيهـا بمـا يـستحقه ويقاتـل الخـارج 
  اه"  بما يستحقه اإلسالمعن شريعة 

  :  قال الشيخ سليمان بن سحمان

ـــنهم ــــ ـــــام ديـ ـــار أحكـــ ــــ ـــر للكفـ ــــ ــــم تجـ ــــ                 ول
 وى  ـى السـوماكان فيها الجانبان عل

  فيهــا المسلمون بحقهم امـلـُيع
ٍفال تعط حكم الكفر من كل جانب ُ  

 لها لكن بها الكـفر قد حصلــعلى أه  
  لـك المحــقي الديـن في ذلـفقـال ت
 لـن العمـقد يستحق م فر ماـوذا الك

  ِ◌َدلـَالم في قول من عـوال الحكم باإلس
  

 االبتعـاد عـن األهـداف الـذي يكـون قريـب منهـا املـسلمون  ،والّودماء املسلمني وأمواهلم حمرمة يف هذا الـدار املركبـة، وجيـب 
ًجيـوز للمــسلمني يف هــذه الــدار مــساعدة العــدو بــأمواهلم وأنفــسهم، ســواء كــان عــدوا مــن املــشركني األصــليني أو مــن املرتــدين 

وهذا واهللا  . عليه وسلمَِكحال بالد اإلسالم الذي حيكمها املرتدون وأظهروا الشركيات وكفروا مبا أُنزل على حممد صلى اهللا
  أعلم

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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ّھذه الزاویة وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جیاشة تجاه الجھاد  ً
  .والمجاھدین فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بھا لتعم الفائدة ویحصل النفع 

  

  الرسالة األولى 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هللا رب األرباب ومسبب األسباب وجمـري الـسحاب وهـازم األحـزاب ومنـزل الكتـاب وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده  احلمد
تىبال شريك له إله األولني واآلخرين وخالق السماوات واألرضيني  وحبيبة ً وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله ا

  .أما بعد .. وأصحابه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وعلى إله 

ِصروحا أذلت كل غر منافق    ٌسالم على من شيدوا بالبوارق ً  
  

يــا مــن هجــرمت الــدنيا وأهلهــا وعــشتم حيــاة نغــبطكم .. إىل مــن نــرى أفعــاهلم وال نعــرف أمســائهم وال أشــكاهلم إىل جنــد اهللا 
  ..طاردون وحنن واهللا اخلائفونعليها واهللا فنحن واهللا امل

  نعم حنن املطاردون واخلائفون من الدنيا وعليها أما أنتم ـف 

  ْلفتم كل حياة عافـها كـل سافـل
ــح   ِعقدتم مع الرحمن صفقة رابــ

ــــشواهق   ــــ ــــ ـــاة الــ ــــ ــــ ــــــضوا إال حيـــ ــــ ـــــم ترتــــ ـــــ   ِفلــــ
  ِفخضتم غمـار الحـرب بين الخنـادق

  

ستعباد وأنتم حيفظكم اهللا ويرعاكم أبيتم اهلوان والصغار والذل ، أبت نفوسكم وحنن رضينا بالدون رضينا باهلوان والذل واال
  .العزيزة بعزة اإلسالم أن تركعوا لكافر أو منافق فأنتم الشجعان وأنتم الرجال فاثبتوا واصربوا وصابرو 

  أعز وأعـلـن من شـريعة مــارق     تنادون لـن نرضى الـهوان فديننـا
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  ولشقـوا طـريق الحـق دون تردد 
  ت فـارس فال تثنوا وامضوا بعـزما

  ونـوصد أبـواب لكـل الطـرائـق 
  يميط عـن اإلسالم كـل العـوائـق

  

 وال تتخــاذلوا ويهــذكم رؤيــة دمــاء إخــوانكم وقــد ســالت يف كــل مكــان هــذه الــدماء الطــاهرة الزكيــة بــل اجعلوهــا وقــودا لكــم
  ..وا موعود اهللا النصر أو الشهادة ا واهللا معكم حىت تصيبفسريو.. حتفزكم وتستحثكم على السري يف هذه الطريق 

  ًسقيتم ربـوعا بالـدماء فازهــرت
  كساها من اإليمان نـضرة حسنــه

  ًفصارت رياضا فوق روض الحدائـقِ   
  بها القـلب يصغو من جميع العالئـقِ 

  

   ) ان تنصروا اهللا ينصركم( ًفابشروا واهللا بنصرا عاجال فقد جئتم مبا عليكم 

   كما في كتاب بالهـدايـات ناطـقِ     فمن ينصـر الرحمن يحضـى بنصـره
زمية من عاد اهللا ورسوله من الكافرين وأتباعهم    وأبشروا ..فكلما اشتد الظالم قرب الفجر .. وأبشروا 

  ًسيدحـر جيش الظلم دحـرا يجـره
  ويـكـرع في كـأس من الهم كلما

  ِـقًحسيرا أسير الخزي حبـل البـوائ  
  ِتـذكر يـوم حـافـل بالصـوافـق

  

اللهم بلغنا هذا اليوم الذي نرى فيـه جنـد اهللا هـم املنـصورون ولـدينك مقيمـون و بـشرعك حمكمـون وبـاملعروف آمـرون وعـن 
  ...وجنود الكفر منهزمون ويعطون اجلزية عن يد وهم صاغرون ... املنكر ناهون 

اهدين    ...إىل أمري ا

  .وبعد ..  درب اهلدى سدد اهللا خطاك طبت وطاب مسعاك وعلى

أعلم أيدك اهللا بنصره أنك محلت أمانه فعليك حبفظها وعليك بكتاب ربك وسنة نبيـك صـلى اهللا عليـه وسـلم  فهمـا النـور 
  .الذي تسريون على هداه 

  الصالة .. وإذا حز بك أمر فالصالة 

  .وعليكم باالستغفار والذكر 
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أننــا قــد عزمنــا علــى أن نظهــر احلــق .. وأعلــم حفظــك اهللا ) كــر فــإن الــذكرى تنفــع املــؤمنني وذ( ومــا أردت واهللا إال التــذكري 
ًالذي تبني لنا وعرفناه وأن ندعو إليه وأن نذود عن عقيدتنا حبول اهللا وقوته فنحن نذرنا أنفسنا جنـودا يف سـبيل اهللا ونتمـىن 

  .منكم اإلرشاد والتوجيه 

  ... وال تنسونا من صاحل دعائكم 

   اهللا الثبات حىت املمات لنا ولكم ولسائر املسلمني نسأل

  ..ًوأخريا 

  ِوكـل جنود الحق جند الحـقـائـق     وأهدي سالمـي في الختـام إليكـم 
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  الرسالة الثانية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  ...إىل جند اهللا 

اوى األساس هوى البناء كله فال تيأسواأعلموا أيدكم اهللا بنصره أنكم أنتم أساس  واصمدوا حـىت آخـر جنـدي  البناء فإذا 
  .منكم 

  ..أحتسون أنكم وحدكم وكل من حولكم ضدكم  .. أحتسون بالغربة  ..أخويت 

ركم هللا معكم وهو ناص يكفيكم أن الأ" فطوىب للغرباء" نعم أنتم الغرباء ، الذين أخربنا عنكم رسولنا صلى اهللا عليه وسلم 
  . على عدوه وعدوكم 

منكم أن ال تكثروا من اخلروج حـىت يـأذن اهللا لكـم وأكثـر مـن الـصالة  وأرجوا. شاء اهللا  نإوأعلموا أنا معكم ولن خنذلكم 
  ..والصيام والذكر و االستغفار 

م حىت تكونوا على بصرية وبينة  ًألنا نرى يف األفق أمورا عظاما فاصربوا حىت نرى ما اهللا فاعل    .أمركم  منً

   ..فما بني طرفة عني وانتبهتها  يضر اهللا من حال إىل حال

ًاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه ، اللهم أنزل سكينتك على ً  

  اللهم فك أسراهم وداوي جرحاهم وأرحم.. أقدمهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وثبت جندك 

  .. يف الشهداء قتالهم وتقبلهم 

  اللهم وأمجع مشلهم ووحد كلمتهم على احلق يا رب العاملني 
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ًهذه املعلومات فهي تفيدنا كثريا ونسأل اهللا أن مثل  إرسال املعلومات اليت أرسلتها وواصلًجزاك اهللا خريا على  : هاجر بوأ

  .جيزيك خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة 
ًل اهللا أن ييسر لك اجلهاد يف سبيله عاجال غري آجل ونسأل اهللا أن ييسر لك اجلهاد يف جزيرة نسأ : أبو لبابة الفلسطيني

  .العرب 
 ا تتــصورهــذه الــسهولة الــيتًجزيــت خــريا علــى هــذه النــصيحة وهــذا األمــر الــذي قلتــه هــو لــيس  : حنيفــة شــط العــرب أبــو

اهدين    . ونسأل اهللا أن ييسر لك اللحاق بإخوانك ا
  . أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه وجزاك اهللا خري اجلزاء على مناصرتك إلخوانك  : األفغاني أبو حنظلة

ًاجلهاد ماض إىل قيام الساعة وليس اجلهاد متعلقا بأشخاص ، أما األخ الذي ذكرت أمسه فال نعرفه  : احمدأبو  ٍ .  
firas abusufian : ــذا مجيــع إصــداراتنا الـيت تــصدر تكــون متواجـدة يف املنتــديا ت اجلهاديــة ومنهـا منتــدى احلــسبة و

  .تستطيع متابعة آخر إصداراتنا 
firas salaah : يـــا أخـــي الكـــرمي عـــن إرســـال إصـــدارتنا اجلديـــدة لكـــن بإمكانـــك متابعـــة هـــذه اإلصـــدارات يف نتعـــذر 
  .  وغريها )  اإلخالص – الرباق –احلسبة ( املنتديات اجلهادية 

ة دم فنــسأل اهللا أن ينــصركم وأن يوحــد صــفكم وأن جيمــع مشلكــم وأن يــسدد حنــن معكــم حــىت آخــر قطــر : صــقر فلــسطين
  . رميكم 

  .ميكنك متابع أخر أخبارنا وإصداراتنا يف املنتديات اجلهادية  : محيي الدين
omar abdalsalsm :  نسأل اهللا أن ييسر لكم اجلهاد واالستشهاد يف سبيله.  

اهـدين سـواء يف جزيـرة العـرب أو واصل تدريباتك القتالية واألمور  : أيمن أبو األمنية حـىت يتيـسر لـك اللحـاق بإخوانـك ا
  . غريها 

اهدين املرابطني يف أرض الرافدين فنسأل اهللا أن ينصرهم وأن يسدد رميهم  : ابن الموصل   . أعمل مع أخوانك ا
 مـا سـطرت أيـديكم فـنحن علـى هـذا ًنـسأل اهللا أن ينـصرنا علـى عـدونا فجـزاكم اهللا خـريا علـى :  فـي بـالد الـشامإخوانكم

  .  ُالطريق ماضون حىت ننال إحدى احلسنيني إما النصر أو الشهادة ونسأل اهللا أن يثبت أقدامكم 
نعتــذر عــن عــدم اســتطاعتنا إرســال مــا طلبــت لكــن باســتطاعتك احلــصول عليهــا يف املنتــديات اجلهاديــة مثــل :  عبــدالعزيز

  .وغريها )  الرباق–اإلخالص–احلسبة(
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 يداك ونسأل اهللا أن يرزقك الفردوس األعلى من اجلنة فجزاك اهللا خري اجلزاء هأثابك اهللا على ما خطت :  يوسف الثقفيوأب
  . على ما كتبت 

yoossef mohamad :  طلبــك يف حملــه ونــسأل اهللا أن يعيننــا علـى هــذا األمــر الن املوضــوع الــذي ذكــرت يف غايــة
  .  األمهية وخاصة للجيل القادم 

ًطريق اجلهاد ليس مفروشا بالورود كما تعلمون وننـصحكم مبواصـلة هـذا الطريـق  : ارض الرباط / اإلعالمية الجهاد كتيب
 عدد ممكـن مـن النـاسوعدم االلتفات إىل املخذلني والقاعدين وكذلك نشر إصداراتكم على االنرتنت لكي تصل إىل أكرب 

   ونسأل اهللا أن ينصركم وأن يعمي أعني الطواغيت عنكم
نعتـذر عـن عـدم اسـتطاعتنا إرسـال مـا طلبـت لكـن باسـتطاعتك احلـصول عليهـا يف املنتـديات اجلهاديـة ،  : مهدي الـسلفي

  . أما رغبة انضمامك لألخوة يف جزيرة العرب فنسأل اهللا أن ييسر لك الطريق 
Khalid :  سوف حناول تنفيذ طلبك بإذن اهللا . 

  . ًيه وجزاك اهللا خريا أحبك اهللا الذي أحببتنا ف : خالد الراوي
اهدين يف كل مكان  : فتحي   .نسأل اهللا أن ينصر ا

Selafi : خ اجلهـاد لعمل يف جزيرة العرب لعدة من مشايُميكنك قراءة الكتب اليت صدرت من صوت اجلهاد واليت تفند ا
  .   وهي كافية للرد على هؤالء 

Kazem Nwere :  حتصل على ما هو جديد لنا بإذن اهللاميكنك متابع املنتديات اجلهادية وسوف.    
  

اهدين يف كل ..  بأن ال يغفلوا عن أعظم سالح  يف كل مكانًوختاما نذكر إخواننا م ا سالح الدعاء ، وأن خيصوا إخوا
  .مكان ويدعوا هلم بالثبات والنصر والتمكني 
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 ساهم في طباعتها ونشرها
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