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  بسم اهللا الرحم الرحيم
حلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء ا

  :واملرسلني، أما بعد
الوحدة مطلب رباين كما هي مطلب إنساين أيضاً، فقد أمر 
اهللا ا يف كتابه الكرمي وحث عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أكثر 

 تفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واواعتصم{:من حديث، قال تعاىل
 فَأَصبحتم قُلُوبِكُم بين فَأَلَّف أَعداًء كُنتم إِذْ علَيكُم اللَّه نِعمةَ واذْكُروا
هتما بِنِعانوإِخ متكُنلَى وفَا عش ةفْرح نارِ مالن قَذَكُما فَأَنهنم ككَذَل 
نيبي اللَّه لَكُم هاتَآي لَّكُمونَ لَعدتهوقال ١٠٣آل عمران  })١٠٣( ت ،

ان يشد بعضه ياملؤمن للمؤمن كالبن:" النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومن املعروف شرعاً أن وحدة األمة أمر معلوم من الدين "بعضا

   .بالضرورة
حببل اهللا  فاالعتصام والوحدة اليت أمرنا اهللا ا منوطةٌ

وبالكتاب والسنة وهذا ما نسعى إليه وننشده وال ميكن أن يزايد علينا 
  . أحد يف ذلك

إن أعداء األمة ما فتئوا يتحينون الفرص يف النيل من اإلسالم مث 
، واملسلمني ولو كان ذلك على حساب ظهور كذم وتام للعيان

أهلنا يف اجلنوب قد  وإن كلمة األمري أيب بصري يف رسالته الصوتية إىل
كشفت جانباً من أولئك املتآمرين املاكرين اجلاعلني من احلق باطالً 

 تأيتس(" سلم و عليه اهللا صلى مصداقاً لقول النيب، ومن الباطل حقاً
 فيها يكذّب و الكاذب فيها يصدق خداعات سنوات الناس على

 الرويبضةا فيه ينطق و األمني فيها خيون و اخلائن فيها يؤمتن و الصادق
 أمر يف يتكلم التافه الرجل:  قال ؟ الرويبضة ما و اهللا رسول يا:  قيل

  .رواه ابن ماجه وصححه األلباين ")العامة
وهذا الرجل التافه هو الذي حيرف الكالم  إىل فهمه الساذج ومكره 

ولكن ، احلاقد ليجعل من احلق الظاهر باطالً ومن الباطل البني حقاً
لي مثل هذه املكايدات الرخيصة على عقول املسلمني هيهات أن تنط

  . عامةً وعقول أهل احلكمة واإلميان خاصة
فمن باع نفسه ملواله ويسعى جاهدا إلمتام تلك الصفقة الراحبة لكي 

راية التوحيد على كل راية زائفة  ون كلمة اهللا هي العليا وكي تعلوتك

دمه حامياً وحمافظاً خائرة هلو حري به أن يكون يف مقدمة املضحني ب
فأمة اإلسالم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو ، على وحدة املسلمني

  .تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر
وإن ااهدين ال ولن يكتفوا بأن يتحد مشال اليمن وجنوبه فحسب 
فذلك نقص وضعف بل يسعون ألن تعود أمة اإلسالم أمة واحدة 

عى بذمتهم أدناهم وهم يد على من يتصدع الرأس ألمل الظفر ويس
  .سواهم
فإننا ال نقر علمانياً على علمانيته وال اشتراكياً على ... وعليه 

ونؤمن أن وحدة الشمال مع اجلنوب ليست ملكاً ألحد .. اشتراكيته 
من هؤالء القتلة اخلونة العمالء بل هي من ستلفظهم يف الزمن 

د ألهل اإلسالم بعد أن ونؤمن أن هذه الوحدة حق سليب عا، القريب
ونؤمن كذلك أن هذه الوحدة جزء ، فرقتهم يد االحتالل والعمالة

وجيب علينا وجوباً أن نسعى لضم ، مشرق يف جبني األمة اإلسالمية
باقي الشعوب اإلسالمية لذلك أو ملثله ولكن حتت حكم اإلسالم ويف 

  .ظل منهجية القرآن
أن نسعى لتخليصها من  والواجب الشرعي علينا جتاه هذه الوحدة 

فمجرم اجلنوب علي سامل كمجرم الشمال علي ، أئمة الكفر والعمالة
، وتعز، وعدن، فوقوفنا إىل جانب أهلنا يف املكال..... صاحل وال فرق 

وغريها من الواليات هو ، وشبوة، وأبني، وحلج، واحلديدة، والضالع
غتصب يف حقيقته وقوف مع املظلوم ضد من ظلمه وأخذ ماله وا

أنصر أخاك ظاملاً ( أرضه مصداقاً حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وليس تشجيعاً لالنفصال ودعماً له كما تروج له آلة ) أو مظلوماً 

التبعية اإلعالمية برغم أن الوحدة يف ظل حكم األسود العنسي ال 
فنحن نؤمن حقيقةً بأنه لن تقوم دولة ، تعنينا ال من قريب وال من بعيد

إلسالم إال باحتاد شامل لألمة اإلسالمية ولكن على أنقاض هذه ا
األنظمة الدكتاتورية املتهالكة فبوجودها لن تتحقق وحدة حقيقية جتمع 
بني القلوب واألرواح وما وحدة مصر وسوريا إال حقيقة ناصعة على 

وما صنع االحتقانات يف اجلنوب وجعل الناس يبغضون ، ما نقول
الشرذمة احلاكمة اليت تسري على خطى أنظمة  الوحدة إال عنجهية
  .مصر وسوريا حينها
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وحنن نؤمن كذلك أنه ال سبيل لتحقيق وحدة املسلمني إال على كتاب 
وها حنن نرى اليوم أن هذه ، اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

ذلك ألن ، الوحدة القائمة بني مشال اليمن وجنوبه على مفترق طرق
ء ما أرادوا منها إال مكاسب شخصية من مال أو جاه اخلونة العمال

وإعادة احلق ألهله أمانة يف عنق كل مسلم، وواجب ، ولكنها قد متت
علينا عينيا السعي إلسقاط هذا النظام العلماين العميل اخلائن 

والتصدي حبزم لشراذم االشتراكيني ومن تقف وراءهم الذين يسعون 
سلم إىل حسام ويزايدون على جاهدين يف جتيري جهود الشارع امل

  ...قضاياهم ومهومهم 
حدهم وليس إن شباب اإلسالم يف جزيرة العرب هم و... وأخرياً 

واهللا غالب على أمره ولكن  اهللابشرع  سواهم من سيحكمون األرض
  . أكثر الناس ال يعلمون واحلمد هللا رب العاملني 
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 ال يطاق ، الفسادإن واقعنا اليوم وصل إىل حد من             
  .أوضاع الناس املعيشية واالجتماعية بلغ أقصاهوتدهور 

رموا الربكة وزادت الفنت يف شعوب جزيرة العرب، وح
والقطر من السماء وأصام الوهن، وتأصل فيهم الذل والتبعية؛ 

، وحكموا لوك الطوائف، وحنيت عنهم الشريعةبسبب حكام املنطقة م
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتسلطوا على بغري كتاب اهللا وسنة رسو

الناس عن حاكمية وشوهوا أحكام الشرع، ونفّروا رقاب الناس، 
أناس، الشريعة وأا ال تصلح لزماننا، وأا تقطع أيدي وأرجل 

، فوقع يف هذه الفتنة أقوام ونفروا عن شريعة اهللا  فواهوتكمم األ
رغيب والترهيب وبث الت ،ونفروا عنها نتيجة لسياسة كسرى وقيصر

ومل يدركوا حماسن الشريعة وقبح التحاكم إىل البشر  ،األراجيف
  .وعبادة العباد

وظنوا ظن السوء أن التسلط والقهر والفقر واحلرب 
 ،وقاسوا أخطاء البشر على قانون رب البشر ،مقترن باحلكم بالشريعة

ة، لوه من الشرع والشريعة منه بريئوما وقع فيه البشر من زلل جع
بسبب ما سبق من  ؛اًظودفعوا مثن اهلروب من حاكمية الشريعة باه

واستحكم الفساد وزاد القتل واملوت البطيء  ،دعايات كاذبة
 ،الذي ميارسه ملوك الطوائف وأضعاف مضاعفة من الباطل ،)الفقر(

  .جنتها األمة بسبب بعدها عن إقامة واجب احلكم بالشريعة
إليها فريضة حتمية وأصل إن حاكمية الشريعة والتحاكم 

بذلك  واالشتغال ،عليه قوام الدين، والدعوة إليها من آكد الواجبات
  .وال يكون بغريه متكني ،من أعظم العبادات وأجل الطاعات

صححت األمة مسارها وعرفت طريق را وأصل  لمافك
والقتال على لنصر، وذهبت عنها الذلة والتبعية، دينها اقترب منها ا

هللا هي من قاتل لتكون كلمة ا" :ل هو اجلهاد احلق وله شرعهذا األص
ومن خالف وشاق فيجب قتاله ما بقي من ، "العليا فهو يف سبيل اهللا

  .املؤمنني رجال
إن حاكمية الشريعة هي املخرج مما حنن فيه اليوم من ظلم 

والتحاكم إىل هذا الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني  ،عاملي وحملي
من الفنت والضالل  لألمةهدى ورشد وعصمة  ،من خلفه يديه وال

جيب علينا أن نسعى إىل حتكيم شريعة اهللا ونرفع راية القتال هلذا 
مرة مع مشايل ضد جنويب ومرة مع جنويب ضد  اًأذناب وال نبقى ،األصل

أو نبقى سلباً ال مع هذا وال ذاك وحيكمنا من  ،مشايل يلعب بنا األنذال
  .حكم

ة واحدة سواًء أمريكي أو روسي، دميقراطي إن الكفر مل
   .أو اشتراكي، فلماذا احلرية والتبعية هلذا أو ذاك

إن الدفاع عن وحدة ال حتكمها شريعة اهللا باطل، بل دفاع 
واخلروج عنها إىل انفصال ال حيكم شرع اهللا  ،عن وحدة سلطانية

ا مبل خروج إىل عصبية جاهلية، واحلق أن يعافيك اهللا منه ،باطل
  .وتقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا

فال نضحي من أجل أن حيكمنا عميل شرقي بدل العميل 
الغريب، أو حيكمنا نظام غري شرعي ليحل مكانه غريه، وإمنا نضحي 

   .لتحكمنا شريعة اهللا العادلة
املوت حتت من من الفنت و لكي خنرجواخلطوات العملية هلذه الدعوة 

 :هي: راية عمية

ال تورية فيه وال رخصة،  عادالً اًصادق لعلماء موقفاًأن يقف ا -١
ويرفضوا األنظمة العلمانية واالشتراكية والدعوات اجلاهلية، 
وخيرجوا عليها بكلمة حق عند اجلبابرة وقوة سيف عليهم حىت 

 .خيلصوا الناس منهم ومن شرهم

وعليهم وعلى الدعاة واخلطباء أن جيعلوا املنابر منرباً واحداً، 
اسن احلكم ا، ومثار ذلك، إىل حتكيم الشريعة، وحمالناس  دعوة

  .وواجب الناس يف ذلك وجيعلوه ديدم وهجرياهم
 ،الواجب على الشباب وطلبة العلم أن يعدوا أنفسهم بالسالح -٢

حدوا صفوفهم ووي ،ويلتفوا حول الراية ،وحييوا فريضة اإلعداد
 ،د للنفري العامويكونوا على كامل االستعدا ،ويقفوا صفاً واحداً

والدفاع عن حاكمية الشريعة والقتال لعودا إىل الواقع بعد أن 
بها حكام اليومغي. 

على املسلم أن جيهز نفسه بشراء سالح شخصي وذخرية  -٣
ومركوب إن استطاع، وجيمع املال من أهل اخلري لذلك وجيهز 

 .غريه معه
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ن أن يشكل كل أهل مدينة وقرية أنفسهم على شكل خاليا م -٤
، ويكونوا على استعداد للنفري مىت دعوا إليه ،مخسة أفراد

وعليهم أن يعدوا القوائم بأمساء اجلواسيس والطواغيت 
يف األرض ومن هلم أذى على اإلسالم وأهله، وأماكن  املفسدينو

 .تواجدهم ورصد األهداف رصداً دقيقاً

أن يعلن أولوا العزائم والقوة من الرجال الدعوة إىل حاكمية  -٥
الشريعة، ويرفضوا كل الدعوات السابقة، وال يسودوا عليهم 
من كانت له هفوات ومشاركات يف هذه احلكومات العميلة، 

 .وإن تاب فبقاءه فرد خري له ولألمة

أن يقفوا  ،على مشايخ القبائل وعقال الناس وأهل القوة واملنعة -٦
ثة وإغا لناسمع أبنائهم ااهدين ويعينوهم على رفع الظلم عن ا

ويقوموا حبق اهللا عليهم ويبتغوا يف  ،امللهوف، وحتكيم شريعة اهللا
 .ذلك مثوبة اهللا

على الشعوب أن تستمر يف مطالبهم العادلة، وعليهم أن  -٧
 ،يهجروا احملاكم واملرافق احلكومية اليت حتكمهم بغري شريعة اهللا

ويواصلوا احتجاجهم ومسريام، وينقدوا الرجال وخيتاروا 
وال يبحثون  ،لصادقة اليت تسعى إىل حاكمية الشريعةالقيادات ا

تعبيد الناس لرم، عن منصب وال طمع عندهم ملركز، ومههم 
 .قيام العدل وانتشار األمن ورفع الفقر عن الناسو

خيرج من " ، و"نفس الرمحن من قبل اليمن: "ألخريويف ا
  ".تكون خالفة على منهج النبوة" ، و"   اعشر ألف عدن أبني اثنا

فواهللا لن حيكمنا إال اإلسالم، ولن يسود فينا إال شريعة اهللا، 
  .والفتوحات قادمة بإذن اهللا

  .واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وارفع عنا الظلم، وأْذن 

  .لكتابك أن يقود، ولشريعتك أن تسود
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  :ن بداية عن مراتب الدين وهيحديثنا يف هذا العدد سيكو

اإلسالم واإلميان واإلحسان، وسنتحدث يف هذا اللقاء عن 
  .اإلسالم وأركانه وشرحها، فنبدأ بعون اهللا تعاىل

وهو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له : اإلسالم
  .بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله
وأن حممد شهادة أن ال إله إال اهللا : وهو مخسة أركان وهي

رسول اهللا، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 
  .البيت من استطاع إليه سبيالً
أي ال : اهللا ومعىن شهادة أن ال إله إال :شهادة أن ال إله إال اهللا

، واإلثبات )ال إله(النفي وهو: وهي ركنانمعبود حبق إال اهللا ، 
اإلميان : اغوت،ومعىن اإلثباتالكفر بالط: ومعىن النفي،)إال اهللا(وهو
  .ال إله إال اهللا: وهذا معىن.باهللا

من : "ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ماله ودمه وحسابه قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم 

رسول اهللا  ومعىن حممد :وأن حممد رسول اهللا،  رواه مسلم"على اهللا
وتصديقه فيما أخرب، واجتناب  ،طاعته فيما أمر: وسلم صلى اهللا عليه

 قُلْ{ :قال اهللا تعاىل، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع ، ما ى عنه وزجر
 واللَّه ذُنوبكُم لَكُم ويغفر اللَّه يحبِبكُم فَاتبِعونِي اللَّه تحبونَ كُنتم إِنْ

غَفُور يمحوا قُلْ) ٣١( ريعأَط ولَ اللَّهسالرا فَإِنْ ولَّووفَإِنَّ ت لَا اللَّه 
بحي رِينوقال صلى اهللا عليه وسلم، ٣١،٣٢: آل عمران})٣٢( الْكَاف :

والذي نفسي بيده ال يسمع يب يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب إال "
  .رواه مسلم"كان من أهل النار

إلسالم ال يصح إسالم املرء إال ا ركن من أركان ا :الصالة     
رأس األمر اإلسالم : "فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه أمحد والترمذي "وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

بني الرجل وبني الشرك : "وقال صلى اهللا عليه وسلم، وغريهم وهو صحيح
  .روط وأركان وواجبات وسننوهلا ش، رواه مسلم"والكفر ترك الصالة

 ى كل مسلم وركن من أركان اإلسالموهي فريضة عل :الزكاة  
                 منعها إنكاراً وجحوداً لفرضيتها ومن

فهو كافر خارج عن اإلسالم ويقتل كفراً، ومن منعها وقاتل على 
منعها، يقاتل على ذلك قتال ردة كما قاتل اخلليفة الراشد أبو بكر 

ق رضي اهللا عنه مانعي الزكاة، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه الصدي
أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن : "وسلم

حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك 
رواه  "عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا

  .البخاري
زكاة الفطر وهي فرض على كل مسلم ميلك قوت : ومن الزكاة

  .يومه
ومعناه اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع وسائر  :الصيام       

املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية التقرب إىل اهللا، 
 علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنوا الَّذين أَيها يا{: قال تعاىل

ينالَّذ نم كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعت١٨٣:البقرة})١٨٣( ت.  
وهو صوم شهر رمضان من كل سنة، وهو ركن من أركان اإلسالم 

 وبينات للناسِ هدى الْقُرآنُ فيه أُنزِلَ الَّذي رمضانَ شهر{: لقوله تعاىل
نى مدالْه قَانالْفُرو نفَم هِدش كُمنم رهالش همص١٨٥: البقرة اآلية}فَلْي.  

القصد إىل بيت اهللا احلرام ألداء أفعال : ومعناه شرعاً :احلج     
  .خمصوصة نص عليها كتاب اهللا وبينتها السنة املطهرة

واحلج فريضة على كل مسلم ومسلمة ملن استطاع إليه 
 منِ الْبيت حج الناسِ علَى وللَّه{: سبيالً مرةً يف العمر، قال تعاىل

طَاعتاس هبِيلًا إِلَيس نمو فَإِنَّ كَفَر اللَّه نِ غَنِيع نيالَمآل })٩٧( الْع

ومن األدلة على هذه األركان اخلمسة، وفرضيتها على .٩٧:عمران
قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنهما-املسلمني حديث ابن عمر

شهادة أن ال إله إال : بين اإلسالم على مخس: "صلى اهللا عليه وسلم
اهللا وأن حممد رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، 

  .متفق عليه"وصوم رمضان
وذا نصل إىل اية أركان اإلسالم وا ننتهي من احلديث 

عن مرتبيت عن مرتبة اإلسالم وسنتحدث يف العدد القادم بإذن اهللا 
  .اإلميان واإلحسان واحلمد هللا رب العاملني
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 والتحاكم إىل غري شرعة اهللا، إنَّ احلكم بغري ما أنزل اهللا 
اإلفرجنية واألعراف واألسالف والدساتري  من القوانني الوضعية

بل يف جزٍء واحد من تلك الشؤون ، ولو يف شأن واحد_  اجلاهلية
بدليل النص ،وردةٌ صراح، أكرب وشرك، كفر أكرب _ ولو قلَّ 
قد نبذت  اإلسالميةو العربية يف الدولواألنظمة احلاكمة ، واإلمجـاع

 من القوانني الوضعية وحكمت بغري ما أنزل اهللا، احلكم مبا أنزل اهللا
ن السياسية كالشؤو، إلفرجنية يف شؤوا كلها أو جلهااوالدساتري 

والشؤون ، دية واملاليةوالشؤون االقتصا، الداخلية أو اخلارجية
، وشؤون التربية والتعليم، والشؤون الثقافية والفكرية، اإلعالمية

والشؤون األمنية ، )اخلدمة املدنية(والشؤون اإلدارية والعمالية 
 واألحوال الشخصية، واألخالقيةوالشؤون االجتماعية ، والعسكرية

 )قصاص واحلدود والديات والشهاداتال(والقضاء واألحكام 
ها من الشؤون وغري، )فقه اجلهاد(واحلرب والسلم وأحكام القتال 

  . والنظم وااالت
  لة حاكمية أما دليل النص فقد تنوعت دالئل الوحي يف تقرير مسأ

  :الشريعة على أحناء عدة
وأنه من خصائصه ، أنَّ احلكم حق هللا تفرد به وحده/ أوهلا

: قال اهللا تعاىل: أحد من خلقه انه فال يشركه فيهااليت اختص ا سبح
}نيلالْفَاص ريخ وهو قالْح قُصي لّهإِالَّ ل كْمالْح وقال ، ٥٧:األنعام}إِن

 إِن الْحكْم إِالَّ للّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُون{: تعاىل

حكْم إِالَّ للّه أَمر أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه إِن الْ{: وقال سبحانه، ٦٧:يوسف}
وقال عز ، ٤٠:يوسف}ذَلك الدين الْقَيم ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ

وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة ولَه {: وجل
 كْمونَالْحعجرت هإِلَي{: وقال تعاىل، ٧٠:القصص}و يعإِذَا د هكُم بِأَنذَل

 يلالْع لَّهل كْموا فَالْحنمؤت بِه كرشإِن يو متكَفَر هدحو اللَّه
أَالَ لَه الْخلْق واَألمر تبارك {: وقال سبحانه وتعاىل،  ١٢:غافر}الْكَبِري
اللّه نيالَمالْع بواألمر حكمه وشرعه، فاخللق خلقه، ٥٤:األعراف}ر.  

يف أنَّ توحيد اهللا يف احلكم من جنس توحيده / ثانيها
أَفَغير اللّه أَبتغي حكَماً {: قال اهللا تعاىل: األلوهية والعبادةالربوبية و

قُلْ {: وقال تعاىل، ١٦:نعاماأل}وهو الَّذي أَنزلَ إِلَيكُم الْكتاب مفَصالً

: وقال عز وجل، ١٦٤:األنعام}أَغَير اللّه أَبغي رباً وهو رب كُلِّ شيٍء
قَالَ أَغَير اللّه أَبغيكُم إِلَـهاً وهو فَضلَكُم علَى {

نيالَم{: وقال سبحانه، ١٤٠:األعراف}الْعلذُ وخأَت اللّه راً قُلْ أَغَيي
فَاطرِ السماوات واَألرضِ وهو يطْعم والَ يطْعم قُلْ إِني أُمرت أَنْ 

رِكَنيشالْم نم نكُونالَ تو لَمأَس نلَ موقال ، ١٤:األنعام }أَكُونَ أَو
  . ٦٤:الزمر}نَقُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهلُو{: تعاىل

م يحتك"يف رسالته  :رمحه اهللا الشيخ حممد بن إبراهيم قال
وحتكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة اهللا (" القوانني

يكون اهللا هو املعبود  وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتني أنْ
يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو  وحده ال شريك له، وأنْ

احملكم ما جاء به فقط، وال جردت سيوف اجلهاد إال من أجل املتبع 
   .أ هـ) عند الرتاعذلك والقيام به فعالً وتركاً وحتكيماً 

ومن إنزال  ،الغاية من إرسال الرسل طاعتهم أنَّ/ ثالثها
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ {: قال اهللا تعاىل ،الكتب احلكم مبا فيها

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق {: وقال تعاىل، ٦٤:النساء}ن اللّهليطَاع بِإِذْ
، ١٠٥:النساء}لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللّه والَ تكُن لِّلْخآئنِني خصيماً

مبشرِين  كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني{ :وقال سبحانه
ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُواْ 

يهوالالم يف قوله تعاىل، ٢١٣:البقرة}ف) :طَاعي(و) لكُمحت(و  )للكُمحي (
= ل أي أنَّ العلة اليت من أجلها أرسلت الرس، هي الم العلة واحلكمة

  .ل من كتابأنْ حيكموا بني الناس مبا أنز
وأوجب ذلك ، اهللا تعاىل فرض احلكم بشريعته أنَّ/ رابعها

: حيكموا بني الناس بكتابه وشرعه ه ورسله بأنْوأمر أنبياء، على عباده
من  وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه{: قال اهللا تعاىل

 ماءهوأَه بِعتالَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بفَاح هلَيناً عميهمابِ وتالْك
وقال ، ٤٨:املائدة}عما جاءك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً

الَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه و{: تعاىل
يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه أَن 

وقال ، ٤٩:املائدة}يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثرياً من الناسِ لَفَاسقُونَ
يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ {: سبحانه
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بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيوبِعِ الْهتلَا تو قوقال عز وجل، ٢٦:ص}بِالْح: 
ء الَّذين لَا ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهوا{

  .١٨:اجلاثية}يعلَمونَ
زع عند االختالف إىل أنَّ اهللا أمر برد التنا/ خامسها

وجعل  ،)كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم(ووحيه ، حكمه
فَإِن تنازعتم في شيٍء {: قال اهللا تعاىل ذلك شرطاً لصحة اإلميان به،

لِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك فَردوه إِلَى اللّه والرسو
وما اختلَفْتم فيه من شيٍء {: وقال تعاىل، ٥٩:النساء}خير وأَحسن تأْوِيالً

أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيي عبر اللَّه كُمذَل إِلَى اللَّه هكْم١٠:الشورى}فَح، 
 فَإِنْ(( :قوله" إعالم املوقعني"يف : رمحه اهللا ابن القيمالعالمة  قال

متعازني تٍء فييف سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه  نكرةٌ ))ش
املؤمنون من مسائل الدين دقة وجله، جليه وخفيه، ولو مل يكن يف 
 كتاب اهللا ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ومل يكن كافياً مل يأمر

يأمر تعاىل  بالرد إليه، إذ من املمتنع أنْ
بالرد عند الرتاع إىل من ال يوجد 

ه ومنها أن.... عنده فصل الرتاع 
جعل هذا الرد من موجبات اإلميان 

انتفى هذا الرد انتفى  ولوازمه، فإنْ
اإلميان، ضرورة انتفاء امللزوم النتفاء الزمه، وال سيما التالزم بني 

ه من الطرفني، وكل منهما ينتفي بانتفاء اآلخر، مث هذين األمرين فإن
 أ هـ) .عاقبته أحسن عاقبة هلم، وأنَّ هذا الرد خري أخربهم أنَّ

قال : اإلميان عمن مل يتحاكم إىل شرعه نفي اهللا/ سادسها
م فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُ{: اهللا تعاىل

، ٦٥:النساء}الَ يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً
  . )مطلق اإلميان(إلميان وحقيقته فاإلميان املنفي هو أصل ا

 فدل على أنَّ( :يف تفسريه رمحه اهللا قال احلافظ ابن كثري
يرجع إليهما يف  من مل يتحاكم يف حمل الرتاع إىل الكتاب والسنة وال

  .أ هـ) ذلك، فليس مؤمناً باهللا وال باليوم اآلخر
التبيان يف أقسام "يف كتابه  رمحه اهللا ابن القيم وقال العالمة

أقسم سبحانه بنفسه املقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على ( :"القرآن
عدم إميان اخللق حىت حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم من 

وسائر الصفات  وع، وأحكام الشرع وأحكام املعاداألصول والفر
ثبت هلم اإلميان مبجرد هذا التحكيم حىت ينتفي عنهم ، ومل يوغريها

 نشراحالاحلرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم حلكمه كل ا
، وتقبله كل القبول، ومل يثبت هلم اإلميان وتنفسح له كل االنفساح

كمه بالرضى والتسليم، وعدم بذلك أيضاً حىت ينضاف إليه مقابلة ح
   .أ هـ) ة وانتفاء املعارضة واالعتراضعاملناز

ويف هذا ( :"فتح القدير"يف  رمحه اهللا الشوكاينوقال 
ه أوالً الوعيد الشديد ما تقشعر له اجللود، وترجف له األفئدة، فإن

هم ال يؤمنون، أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً هلذا القسم حبرف النفي بأن
عنهم اإلميان الذي هو رأس مال صاحلي عباد اهللا حىت حتصل هلم فنفى 
هي حتكيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، مث مل يكتف  غايةٌ

 مما حرجا أَنفُِسهِم يجِدواْ في الَ ثُم((: سبحانه بذلك حىت قال

تيوهو عدم وجود حرج ،فضم إىل التحكيم أمراً آخر ))قَض :أي 
يف صدورهم، فال يكون جمرد التحكيم واإلذعان كافياً حىت  جٍحر

وطيب  يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثالج قلبٍ
أي يذعنوا  ))ويسلِّمواْ((نفس، مث مل يكتف ذا كله، بل ضم إليه قوله 

مل يكتف بذلك، بل ضم إليه املصدر املؤكد  مثوينقادوا ظاهراً وباطناً، 
فال يثبت اإلميان لعبد حىت يقع منه هذا التحكيم   ))سليمات(( فقال

وال جيد احلرج يف صدره مبا قضى عليه، ويسلم حلكم اهللا وشرعه 
  .أ هـ) تسليماً ال خيالطه رد، وال تشوبه خمالفة

حكمه تعاىل بالكفر والشرك والظلم والفسق / سابعها 
ومل ، على من مل حيكم مبا أنزل اهللا 

: قال اهللا تعاىل عة اهللا،شريحيتكم إىل 
} لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو

، ٤٤:املائدة}فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ
ومن لَّم يحكُم بِما {: وقال سبحانه

ومن لَّم {: وقال تعاىل، ٤٥:املائدة}أنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ
وقال عز ، ٤٧:املائدة}زلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْفَاسقُونَيحكُم بِما أَن

وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليآئهِم ليجادلُوكُم وإِنْ {: وجل
ولَا يشرِك في { :وقال سبحانه، ١٢١:األنعام}أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن {: وقال سبحانه، ٢٦:هفالك}حكْمه أَحداً
ك واملراد بالكفر والشر،  ٥٠:املائدة}أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ
   .األكرب منهما: والظلم والفسق يف هؤالء اآليات

اإلشراك باهللا يف حكمه، : ( رمحه اهللا الشنقيطياألمني  قال
شراك به يف عبادته كلها مبعىن واحد، ال فرق بينهما البتة، فالذي واإل

يتبع نظاماً غري نظام اهللا، وتشريعاً غري تشريع اهللا، كالذي يعبد الصنم 
ويسجد للوثن، وال فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، 

أ هـ )باهللا وكالمها مشرك.  
الكتاب (لوحي ا= يعة أنَّ التحاكم إىل الشر/ ثامنها

وأنَّ اإلعراض والتويل ، من صفات املؤمنني املوحدين) سنةوال
 قتدواوالذي ا، والصدود عن الشريعة من صفات املنافقني نفاقاً أعظم 

أَلَم تر إِلَى {: قال اهللا تعاىل: بإخوام من أهل الكتاب املشركنيفيه 
زِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُن

أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ 
وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه } ٦٠{أَن يضلَّهم ضالَالً بعيداً

، ٦١،٦٠:النساء}رسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدوداًوإِلَى ال
ويقُولُونَ آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَرِيق {: وقال تعاىل
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نِنيمؤبِالْم كلَئا أُومو كذَل دعن بم مهنوا إِلَى} ٤٧{معإِذَا دو  اللَّه
وإِن يكُن لَّهم } ٤٨{ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ

نِنيذْعم هوا إِلَيأْتي قافُونَ } ٤٩{الْحخي وا أَمابتأَمِ ار ضري قُلُوبِهِم مأَف
إِنما } ٥٠{ئك هم الظَّالمونَأَن يحيف اللَّه علَيهِم ورسولُه بلْ أُولَ

كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَن يقُولُوا 
ومن يطعِ اللَّه ورسولَه } ٥١{سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

تيو اللَّه شخيونَوزالْفَائ مه كلَئفَأُو وقال تعاىل ،  ٥٢- ٤٧:النور}قْه
أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيباً من {: _عن أهل الكتاب املشركني _

الْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم 
وكَيف يحكِّمونك وعندهم {: وقال سبحانه، ٢٣:آل عمران}ضونَمعرِ

 كلَـئا أُومو كذَل دعن بنَ ملَّووتي ثُم اللّه كْما حيهاةُ فروالت
نِنيمؤ٤٣:املائدة}بِالْم.  

شيخ عبد الرمحن بن قال ال
 : ("فتح ايد"يف  حسن رمحه اهللا،

 ما إِلَى تعالَوا لَهم قيلَ إِذَاو{ :قوله
 رأَيت الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ

نيقافنونَ الْمدصي كنودا عدبني ،}ص 
 من وأنَّ املنافقني، صفة هذه أنَّ تعاىل
 عن البعد غاية يف هفإن_  مؤمن هأن زعم وإنْ_طلبه أو ذلك فعل

 إىل دعي من هأن على دليل هذا: ( القيم بنا العالمة قال ،اإلميان
  .أ هـ )املنافقني من هأن فأىب والسنة الكتاب حتكيم

تيسري "يف  ،يخ سليمان بن عبد اهللا رمحه اهللاوقال الش
 سبحانه اهللا حكم قد ذلك عن املعرض كان فإذا( :"العزيز احلميد

 الكتاب محتكي من الناس منع إعراضه إىل ازداد مبن فكيف، بنفاقهم
  .هـأ) إليهما والتحاكم والسنة

 رمحه اهللا ابن تيمية شيخ اإلسالم لاقفقد : وأمـا اإلمجاع
م ل احلرام امع عليه، أو حرواإلنسان مىت حلّ( :"جمموع الفتاوى"يف 

مع عليه، أو بدمع عليه كان كافراً مرتداًاحلالل ال الشرع ا 
البداية "يف  :افظ ابن كثري رمحه اهللاوقال احل،  هـأ) باتفاق الفقهاء

فمن ترك الشرع احملكم املرتل على حممد بن عبد اهللا خامت ( "والنهاية
ة كفر، فكيف مبن حتاكم األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخ

قال اهللا  ،وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني قإىل الياس
هلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ أَفَحكْم الْجا{: تعاىل

فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك {: وقال تعاىل، ٥٠:املائدة}يوقنونَ
فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ 

يف  :ابن كثري رمحه اهللا احلافظ قالو، أ هـ . ٦٥:النساء}تسليماً
ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا احملكم، املشتمل على ( تفسريه

كل خري، الناهي عن كل شر، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء 
من شريعة اهللا، كما  واالصطالحات، اليت وضعها الرجال بال مستند

ت مما يضعوا من الضالالت واجلهاال اجلاهلية حيكمون بهكان أهل 
وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة ، بآرائهم وأهوائهم

نكز خان، الذي وضع هلم الياسق، وهو عبارة عن جعن ملكهم 
جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت، من اليهودية  كتابٍ

من األحكام أخذها  ية وغريها، وفيها كثريوالنصرانية وامللة اإلسالم
شرعاً متبعاً، يقدموا على  هوهواه، فصارت يف بني همن جمرد نظر

احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فمن فعل ذلك 
فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله، فال حيكم سواه 

  .أ هـ) يف قليل وال كثري
م يحتك"يف رسالته  رمحه اهللا يخ حممد بن إبراهيمقال الشو

، للشرع وهو أعظمها وأمشلها وأظهرها معاندةً :اخلامس( :"القوانني
باحملاكم الشرعية  هللا ورسوله، ومضاهاةً ألحكامه، ومشاقةً ومكابرةً

إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيالً 
وحكماً اً وتشكيالً وتنويعاً عوتفري

فكما ، ومستندات وإلزاماً ومراجع
للمحاكم الشرعية مراجع  أنَّ

مرجعها كلها إىل كتاب ، مستمدات
اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه 
وسلم، فلهذه احملاكم مراجع هي القانون امللفق من شرائع شىت، 
وقوانني كثرية كالقانون الفرنسي، والقانون األمريكي، والقانون 

ن مذاهب بعض البدعيني املنتسبني الربيطاين، وغريها من القوانني، وم
  .إىل الشريعة، وغري ذلك

 ةٌفهذه احملاكم اآلن يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأ
مكملة، مفتوحة األبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، حيكم 
حكامها بينهم مبا خيالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك 

ه عليهم، فأي كفر فوق القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وحتتم
حممداً رسول اهللا بعد هذه  هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أنَّ

  أ هـ .) املناقضة
إنَّ ( :"عمدة التفسري"يف ل العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا قا

ال خفاء ، كفر بواح ، األمر يف هذه القوانني واضح وضوح الشمس 
كائناً من  -لإلسالم  وال عذر ألحد ممن ينتسبون، فيه وال مداورة 

: أخوه وحيكي ،  أ هـ) يف العمل ا واخلضوع هلا أو إقرارها –كان 
 ،وواقع األنظمة احلاكمة بغري الشريعة  حالرمحه اهللا  حممود شاكر

بال استثناء،  ألحكام اهللا عامةً والذي حنن فيه اليوم هو هجر(: فيقول
لكل ما يف  وتعطيلٌغري حكمه يف كتابه وسنة نبيه،  وإيثار أحكامٍ

اج على تفضيل أحكام القانون جشريعة اهللا، بل بلغ األمر مبلغ االحت
أحكام  املوضوع على أحكام اهللا املرتلة، وادعاء احملتجني لذلك بأنَّ

ت، انقض أسبابٍ لما نزلت لزمان غري زماننا، ولعلالشريعة إن
  .هـأ) فسقطت األحكام كلها بانقضائها
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ملوضوع من جانبني ، اجلانب األول سنتحدث عن هذا ا
واجلانب الثاين طريقنا ، الشريعة عن حتكيم املمتنعةحكم قتال الطائفة 
  إىل حتكيم الشريعة 

  :حكم قتال الطائفة املمتنعة عن حتكيم الشريعة /أوال
  :أ ـ ماهية الطائفة املمتنعة

الشخص أو اجلماعة املمتنع أو  :املراد بالطائفة املمتنعة
بقوة السالح عن شعرية من شعائر الدين مما هو معلوم من  نياملمتنع

  .الدين بالضرورة
هي اليت متنع غريها بقوة السالح  :واملراد بالطائفة املانعة 

  .عن شعرية من شعائر الدين
واألنظمة العربية تعترب طوائف ممتنعة ومانعة عن حتكيم 

  .رةالشريعة وعن شعائر أخر مما هو معلوم من الدين بالضرو
ب ـ  حكم قتال الطائفة املمتنعة أو املانعة عن التزام شرائع اإلسالم 

  :الظاهرة املتواترة
نصوص الكتاب والسنة تدل على  وجوب قتال الطوائف 
املمتنعة أو املانعة عن شعائر الدين كالواجبات واألركان أو االمتناع 

 بِالْيومِ ولَا بِاللَّه ؤمنونَي لَا الَّذين قَاتلُوا{: قال تعاىل ،عن ترك احملرمات
 من الْحق دين يدينونَ ولَا ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ ولَا الْآخرِ
ينوا الَّذأُوت ابتى الْكتطُوا حعةَ ييالْجِز نع دي مهونَ وراغ٢٩( ص({ 
   .٢٩: التوبة 

 الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لَا حتى اتلُوهموقَ {:وقال تعاىل
كُلُّه لَّهل ا فَإِنوهتفَإِنَّ ان ا اللَّهلُونَ بِممعي ريصوقال ٣٩:األنفال })٣٩( ب ،
 وجدتموهم حيثُ الْمشرِكني فَاقْتلُوا الْحرم الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا{ :تعاىل

مذُوهخو موهرصاحوا وداقْعو مكُلَّ لَه دصروا فَإِنْ مابوا تأَقَامو 
، ٥ :التوبة })٥( رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ سبِيلَهم فَخلُّوا الزكَاةَ وآتوا الصلَاةَ
   -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال قال عمر بن اهللا عبد وعن

 وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت «
 مىن عصموا فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا اهللا رسول حممدا

  .رواه مسلم» اهللا على وحسام حبقها إال وأمواهلم دماءهم
  ناس تركوا احلج لو أنَّ ال: قال عمر بن اخلطاب: وقال سعيد بن جبري

فهذا الكالم يف . قاتلُهم على الصالة والزكاةا ن، كملقاتلناهم عليه
جامع العلوم  .املمتنعة عن شيء من هذه الواجباتقتال الطائفة 
  .)١٢/  ١٠( واحلكم حمقق 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا سئل عن قتال التتار، مع 
كل طائفة : متسكهم بالشهادتني، وملا زعموا من إتباع أصل اإلسالم

زام شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة، من هؤالء القوم ممتنعة عن الت
وغريهم، فإنه جيب قتاهلم، حىت يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك 

قاتل أبو بكر " ناطقني بالشهادتني، ملتزمني بعض شرائعه، كما 
، وعلى ذلك اتفق الفقهاء "مانعي الزكاة : والصحابة رضي اهللا عنهم

 هـأ.ة عمر أليب بكر رضي اهللا عنهماظربعدهم، بعد سابقة منا

واتفق الصحابة رضي اهللا عنهم مجيعا، على القتال على 
    .بالكتاب والسنة حقوق اإلسالم، عمالً

وحتكيمها يف مجيع نواحي احلياة ،األنظمة العربية أنظمة ممتنعة ومانعة عن تطبيق الشريعةف 
  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على "
رسوله فهو كافر فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال من 

من أمة إال وهي تأمر باحلكم ما ملا أنزل اهللا فهو كافر فإنه  إتباعغري 
ل يف دينها ما رآه أكابرهم بل كثري من بالعدل وقد يكون العد

املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعادام اليت مل يرتهلا اهللا سبحانه وتعاىل 
كسوالف البادية وكأوامر املطاعني فيهم ويرون أن هذا هو الذي 

 - انتهى كالمه" ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر
  .)٨٣/  ٥( -منهاج السنة النبوية 
  :وقال اإلمام ابن كثري

فمن ترك الشرع احملكم املرتل على حممد بن عبد اهللا خامت "
األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر، فكيف مبن حتاكم 

 - "؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمنيوقدمها عليه إىل الياسق
  .)١٣٩/  ١٣( -البداية والنهاية 

مني على أن الطائفة املمتنعة إذا وقد اتفق علماء املسل
 فإنه جيب قتاهلا ،امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم الظاهرة املتواترة

  .حىت يكون الدين كله هللا
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  :طريقنا إىل حتكيم الشريعة /ثانياً
كان الرعيل األول من الصحابة هم اللبنة األوىل الذين 

بذلوا و ،وجاهدوا من بعده -صلى اهللا عليه وسلم-ساندوا النيب
ومل ميض من  ،قصارى جهدهم يف دحض وإزالة أنظمة اجلاهلية

جهادهم إال سنون معدودة حىت حكمت اجلزيرة العربية بالشريعة 
اإلسالمية املفقودة اليوم بسبب األنظمة العلمانية املهيمنة على اجلزيرة 
العربية وغريها من بالد املسلمني، وبسبب وجود عمائم سوء روجت 

الذين هم  ،والسمع والطاعة لوالة األمور ،ردة باسم الدينألنظمة ال
ومع ذا وذاك فإن  ،وأعوام يف املنطقة ،يف احلقيقة أحد أركان احملتل

 وما{ :الطريق لتحكيم الشريعة هو سبيلنا من أجله وجدنا، قال تعاىل
لَقْتخ الْجِن سالْإِنإِلَّا و وندبعيوعليه نقاتل  ،٥٦:الذاريات })٥٦( ل

  .ويف سبيله منوت
 ،واملتأمل يف حركة  ااهدين املباركة يف أرض أفغانستان

وجزيرة  ،واملغرب اإلسالمي ،والصومال ،والعراق ،والشيشان
بيق يرى أم يقاتلون من أجل تط ،وسوات ،وبالد الشام ،العرب

نه حتقق إبل  -إن شاء اهللا- الشريعة، وسيتحقق هلم كل ذلك
 وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين اللَّه وعد{ :قال اهللا تعاىللبعضهم، 
اتحالالص مهفَنلختسي لَيضِ فا الْأَركَم لَفختاس ينالَّذ نم هِملقَب 
نكِّنملَيو ملَه مهيني دى الَّذضتار ملَه مهلَندبلَيو نم دعب خهِمفا ونأَم 
 هم فَأُولَئك ذَلك بعد كَفَر ومن شيئًا بِي يشرِكُونَ لَا يعبدوننِي
  .٥٥:النور })٥٥( الْفَاسقُونَ

وقد سئم الناس العيش حتت نظم اجلاهلية جبميع اجتاهاا 
وذلك ملا روجت له هذه  ،ومبادئها

األنظمة البشرية من الكفر باهللا 
حلاد ورد القرآن والسنة وتعطيل واإل

العمل ا وتضييع احلقوق، ففقد 
الناس األمن والعدالة منذ أن حكمت 

  .هذه األنظمة اجلاهلية
واملتتبع ألنظمة الدول اليوم جيد أن هذه األنظمة أُُشربت 

 ،والشيشان ،اإلسالمية كطالبان اتالكفر باهللا، باستثناء نظام  اإلمار
ببعيد  ليس عناو، وحركة شباب ااهدين ،ميةودولة العراق اإلسال

نظام االشتراكية والدميقراطية والبعثية والقومية والعلمانية والصليبية 
واوسية والصهيونية، وحنن مأمورون بإزالتها وحتكيم اإلسالم، 
والطريق لدحض وإزالة هذه األنظمة الكفرية منصوص عليه يف 

   .هالقرآن الكرمي والسنة كما سبق ذكر
واحلركة اجلهادية املباركة تتخذ من هذه األوامر الربانية 

واجتثاث جذورها من ،يف مقارعة أنظمة اجلاهلية ،هلا  اًمنهج
وسريته  -صلى اهللا عليه وسلم-وتتخذ من خطى احلبيب،الوجود

منوذجاً حتتذي خطاه  ،وغزواته وخططه يف إزالة نظام كفار قريش

حىت يعبد اهللا وحده وحيكم ،ربه ومتضي على د ،وتستنري من نوره
  .شرعه

ففي ظل غياب الشريعة اإلسالمية انتشرت الردة 
  واستفحل اإلحلاد وكثر الفسوق وظهرت األمراض واألوجاع

واستبيحت  ،أيضاً ديست كرامة املسلمني ويف ظل تغييبها
وليس لنا حل هلذه األزمة إال بإزالة هذه اآلراء اجلاهلية  ،أعراضهم
بالشريعة، وهو عني ما يقوم به ااهدون يف مجيع بقاع  واستبداهلا
   .األرض

أكثر من  -بفضل اهللا-فااهدون يف أفغانستان يستعيدون 
 وهذا باعتراف العدو إىل حكم اإلسالم احملتلة ممن أراضيه% ٧٠
سوات استطاعوا بربكة اجلهاد أن جيتثوا النظام  وادي وأهل، نفسه

وحكموا  ،الدين عن احلياة من أرضهمالعلماين القائم على فصل 
ونسأل ، ٤٠:يوسف}للَّه إِلَّا الْحكْم إِن{ :بالشريعة استجابةً لقوله تعاىل

فأعداء حتكيم الشريعة قد حتزبوا عليهم من كل  ،من اهللا أن يثبتهم
  .جانب ليمنعوم من تطبيق الشريعة

اإلمارة اإلسالمية يف  جماهدو  -بفضل اهللا-واستطاع 
تطبيق الشريعة يف  يف الصومال من شيشان وحركة الشباب ااهدينال

  .األراضي الواقعة  حتت سيطرم
منادية  ،فاحلركات اجلهادية العاملية تزحف من كل جانب

وتقاتل من أجله، فااهدون يف املغرب اإلسالمي هم  ،بتطبيق الشريعة
هنا يف -ن يف زحفهم لتطبيق الشريعة وهم واصلون بإذن اهللا، وحن

نقوم حبركة جهادية علمية عملية دعوية على منهج  -جزيرة العرب
لنجتث  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب

جذور أنظمة العلمنة اجلاثية على 
اجلزيرة منذ عدة عقود من الزمن 

وحنن على يقني  ،حىت حتكم الشريعة
تام برجوع الشريعة الربانية السمحة 

لمني، ونطهر األقصى من رجس احملتلني اليت ا سنرد مجيع أراضي املس
  .ونعبد اهللا وحده ال شريك له ،وأعوام

أخي القارئ البد أن ندرك أن ما أصاب املسلمني من ظلم 
وإذا  ،وضياع األموال واحلقوق ما هو إال بسبب تغييب الشريعة

احلل، واألمة اإلسالمية عازمة على تطبيق  اعرفنا السبب استيقن
وما نراه اليوم من انتصارات تلو  ،ما شاهدناه ورأيناهوهذا  ،الشريعة

انتصارات إال خري شاهد على أن األمة تريد حتكيم الشريعة، وإن شاء 
اهللا ستحكم الشريعة وتعم األرض وتشمل الربية وسيعيش الناس حتت 

جوراً كما ملئت  ،وتوحيداً عدالًحكم اإلسالم، وستمأل األرض 
  .شركاًو

ما أوتيت من قوة لتحرير نفسها من فالشعوب تسعى بكل 
أنظمة اجلاهلية، ومل تكن لتنطلي عليها أكذوبة وشعارات أنظمة الردة 
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اجلوفاء، وما إقبال الناس املتزايد ملبايعة ااهدين وفتح مدم وقراهم 
  .ونصرم وتعدد اجلبهات اجلهادية إال بشارة بقرب حتكيم الشريعة

ىب الذل وتأنفه، وتسعى واألمة اإلسالمية أمة عزيزة تأ
للتحرر من قيود العلمانية، وملا كان هذا هو حال األمة فإنين أضع هنا 

 موحتك طرقاً عمليةً تستطيع األمة أن تشارك من خالهلا يف إزالة احلكام
   .يكون هلا حضور يف حتقيق ذلك و الشريعة

، الً ـ حتقيق اإلميان باهللا والعمل الصاحل ونشر التوحيدأو
 الصالحات وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين اللَّه وعد{: اىلقال تع

مهفَنلختسي لَيضِ فا ،الْأَركَم لَفختاس ينالَّذ نم هِملقَب نكِّنملَيو ملَه 
مهيني دى الَّذضتار ملَه، مهلَندبلَيو نم دعب هِمفوا خننِي أَموندبعلَا ي 

 })٥٥( الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك ذَلك بعد كَفَر ومن ،شيئًا بِي يشرِكُونَ
  . ٥٥:النور

 لَا حتى وقَاتلُوهم{:  قال تعاىل ثانياً ـ  اجلهاد يف سبيل اهللا
 بصري يعملُونَ بِما اللَّه فَإِنَّ انتهوا فَإِن للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ

  . ٣٩:األنفال} )٣٩(
ونقوم  ،حكام اجلزيرةاهللا يف  نبني للناس حكمثالثاً ـ  أن 

  . يف ذلك تالبيانا بنشر
 ممنه ونتربأَ ،حكام اجلزيرة اتأن نعتزل حكوم -رابعاً 

هي ملة أبينا  وهذه والنصارى، املوالني لليهود من املرتدين موممن معه
والرباءة من املشركني  ،هللا ةالعبادإبراهيم ـ عليه السالم ـ  إخالص 

هم وسلطام عتزل أي عمل يقوي من شأنِعلينا أن ن، ومعتقدام و
  .والعباد دم على البالونفوذه

ذْ إِ ،قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه{: قال تعاىل
ا بِكُمناِهللا كَفَر ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوقَالُوا ل، 

وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا 
ربنا  ،لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيٍء قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ

ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَي٤:املمتحنة  }ع .  
يش أن جنو ،د العدة من سالح وقوةعأن نـ  خامساً

هم وأَعدواْ لَ{ :قال تعاىل، حكام اجلزيرة اخلونةاملسلمني إلزالة وخلع 
كُمودعاِهللا و ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم، 

وما تنفقُواْ من شيٍء في  ،اهللا يعلَمهم موآخرِين من دونِهِم الَ تعلَمونه
ظْلَمالَ ت مأَنتو كُمإِلَي فوبِيلِ اِهللا يفالعجز باخلروج ال ، ٦٠األنفال }ونَس

، فامليسور ال يسقط باملعسورِ ،يربر القعود عن اإلعداد املقدور عليه
فَاتقُوا اهللا ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا { :واألصل يف ذلك قوله تعاىل

راً لِّأَنفُِسكُميقُوا خأَنفو، لَئفَأُو فِْسهن حش وقن يمونَوحفْلالْم مه ك{ 
، ومعنوياً، وعسكرياً، وإذا حتقق مادياً ، فإعداد العدة يكون١٦ُ:التغابن

ذلك فسيأيت اليوم الذي ستخرج فيه اجلماهري والشعوب مع صفوف 
    .ااهدين، على األنظمة اجلاهلية فتقاتل من أجل تطبيق الشريعة

قواعد  هتابيف ك ،قال سلطان العلماء العز بن عبد السالم
وعجز  ،من الطاعات فقدر على بعضه من كلف بشيء(  ،:حكامألا

  . أهـ) وسقط عنه ما عجز عنه  ،عليه رفإنه يأيت مبا قد ،عن بعضه
إجياد املال عن طريق املوارد الشرعية كالغنائم  -سادساً

والزكاة وغريها، وإرساهلا للمجاهدين لتسهل عجلة القتال من أجل 
  .تطبيق الشريعة
ابعاً ـ تفعيل دور اخلطباء والدعاة يف حتبيب وتعليم س

يف ذلك كافة الوسائل املؤدية إىل تطبيق  مستخدمني الشريعة، الناس
 .هاالشريعة، من خالل منرب اجلمعة واحملاضرات والندوات وغري

ثامناً ـ توجيه مدرسي القرآن يف تعليم الناشئة العلم 
طليعة وجوب حتكيم الشريعة والعمل يف آن واحد، غارسني يف هذه ال

يف احملاضن التربوية لدورهم إتقان املربني ها، مع والقتال من أجل
  .واملراكز الشرعية، يف تربية األجيال على حتكيم الشريعة

تاسعاً ـ اهتمام األسرة بتربية األبناء على وجوب حتكيم 
 .الشريعة، وحثهم على إقامة اخلالفة اإلسالمية

اهدون أهل ما عليه ا مسلم يف تبينيعاشراً ـ قيام كل 
السنة واجلماعة، الذين يقاتلون من أجل تطبيق الشريعة، والرد على 
اإلعالم الغريب ومن سار على جه املشوه هلم، وذلك من خالل نشر 
مجيع إصدارات ااهدين املرئية والصوتية واملقروءة، يف أوساط 

 .هماتمعات والشعوب وأماكن تواجد

ادي عشر ـ  القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن احل
 بِالْمعروف تأْمرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم{: املنكر فال تعاىل

  ١١٠: آل عمران }...الْمنكَر عنِ وتنهونَ
الثاين عشر ـ توسيع دائرة أنصار حتكيم الشريعة واملبايعة 

وهنا يربز دور العلماء والدعاة واملدرسني، يف دعوة  على حتقيق ذلك،
  .املسلمني من وجهاء وطلبة علم وعوام لتطبيق الشريعة

 املناداة العامة يف مجيع التجمعات واملناسبات -عشر الثالث
عية والدينية إىل تطبيق الشريعة، كما ننادي للمحافظة على االجتما

  .لصالة أو القيام بالزكاة والصياما
ذن اهللا سوف تطبق الشريعة كما طُبقت عند الرعيل وبإ 

األول، فاجليوش اإلسالمية زاحفة على أوكار أنظمة الكفر والردة، 
ببالد املسلمني حتكم بالشريعة، وإن  ، وكأينوإمنا النصر صرب ساعة

 .غداً لناظره قريب
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إىل النفس  ،إىل القلب الذي حيمل اإلميان وتنبض فيه الغرية
  :إليك يا أخا اإلسالم، الواحد  تعيش شعور اجلسداملسلمة اليت

 خفَافًا انفروا{ :أمل تسأل نفسك عن نصيبك من قول اهللا
 إِنْ لَكُم خير ذَلكُم اللَّه سبِيلِ في وأَنفُِسكُم بِأَموالكُم وجاهدوا وثقَالًا
متونَ كُنلَمعمر له من نفسك هل وجد هذا األ، ٤١:التوبة })٤١( ت

: ؟ أم اثاقلت إىل األرض وآثرت القعود واهللا عز وجل يقولاستجابة
 اثَّاقَلْتم اللَّه سبِيلِ في انفروا لَكُم قيلَ إِذَا لَكُم ما آمنوا الَّذين أَيها يا{

 الدنيا الْحياة متاع فَما الْآخرة من الدنيا بِالْحياة أَرضيتم الْأَرضِ إِلَى
أمل ختش من حديث الرسول ، ٣٨:التوبة })٣٨( قَليلٌ إِلَّا الْآخرة في

 على مات نفسه به حيدث ومل يغز ومل مات من«صلى اهللا عليه وسلم 
إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، صحيح مسلم»نفاق من شعبة

ره فكيف يكون احلال صاقال هذا احلديث يف زمن عزة اإلسالم وانت
  !؟يف عصرنا هذا
  
  بالقعود خمريأتظن أنـك *  قعدت عن اجلهاد ختاذال يا من 

  ووعيده إذ قال إال تنفروا*  أو ما مسعت لقول ربك انفروا 
  

ود وأنت ترى ماتراه قل يل بربك كيف تطيب نفسك بالقع
ق ودماء ترا، أعراض تنتهك يف العراق، جمازر يف غزة، من حال أمتنا
أال  ، ة أو أي موقف تعتذر به أمام اهللاوال أرى لك حرك، يف أفغانستان

سبيل ترى إخوانك الذين تركوا أوطام وأمواهلم وأهليهم نافرين يف 
هل تشك يف !! داعي اإلميان أن تفعل كما فعلوا  أال يدعوك !!اهللا

فإن كان كذلك فالفتاوى !! أم أنك تنتظر فتاوى العلماء! طريقهم؟
ولكن عند فئة من العلماء يتجاهلهم اإلعالم أما أولئك ، دةموجو

فال تنتظر منهم  ،الذين يلمعهم اإلعالم وتفتح القنوات هلم أبواا
  .الصليبيني يف احلرب على اإلسالم كلمة حق تغضب من ظاهر

  -:يها األملأ
نا عاجزين عن الدفاع عن كم هو خمز أن يرانا أعداؤ

دق أن حمققة أمريكية هل تص، األوصافمقدساتنا ويصفوننا بأبشع 
لقد كنتم عاجزين عن الدفاع عن بالدكم يف أزمة : (قالت يل مرة

مسح يل أن أسوق اللفظ كما وا"اخلليج ولوال حنن العاهرات 
فنحن الذين محيناها لكم من لسقطت مقدساتكم مكة واملدينة "قالت

أمة فيها  باهللا عليك أيرضيك أن يقال مثل هذا الكالم عن ،)عدوكم
أمثالك وما كانت لتتجرأ لوال قعودنا وختاذلنا عن نصرة ديننا وال 

لن يهنأ يل بال حىت أرى : (أنسى تلك احملققة األخرى اليت قالت يل
  .)تك يف بيوت الدعارة يؤجرن أنفسهنأخوا

  
  وبعض العار ال ميحوه ماح*   من حياة الذل موت   وخري 

  
ون الشر كله وميكرال تعجب من هذا فهم يريدون بنا 

  .أشد املكر واهللا خري املاكرين
إن النفري لنصرة دين اهللا يغيظ أعداء اهللا ويقذف يف قلوم 

لك كل حساب  الرعب ويزلزهلم أشد زلزلة فتراهم حيسبون
أنتم أيها : (احملققني يليؤكد ذلك ماقاله أحد ، ويتربصون بك الدوائر

يقول  ،)أنياب وال خمالب نخرجكم أسود بالن أسود ولكنا سااهدو
، فيها إال قلة قليلة من ااهدينذلك ظنا منه أن أمة اإلسالم مل يبق 

وفيك من ذلك خري ، متنا كثرية اخلري يشد بعضها بعضافاعلم أن أ
وانفر فأنت ، فأرنا ما فيك من اخلري فإن األمة يف انتظارك، كثري
  .األمل
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دة إميام به سبحانه لش، ياء اهللا ورسلههم أنب، إن أعرف العارفني باهللا تعاىل
وامللحمة صلوات نيب الرمحة ، ويف مقدمة هؤالء األنبياء والرسل، وقرم منه

ارقه يف كل وكان توكله على خالقه ورازقه وناصره مل يف، اهللا وسالمه عليه
، وشرابه يف دخول بيته وخروجه منه يف سلمه وجهاده يف طعامه، أحواله

عداء هذا الدين كان التوكل على اهللا أله الصالة والسالم ففي جهاده علي
يقوده لدك عروش الظلمة واحملاربني هلذا الدين قال اهللا تعاىل مبيناً لنا عظيم 

 للَّه استجابوا الَّذين{ :توكل نبيه صلى اهللا عليه وسلم وقوة يقينه بربه
 }عظيم أَجر واتقَوا منهم أَحسنوا للَّذين الْقَرح أَصابهم ما بعد من والرسولِ
الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم { ،١٧٢: آل عمران

قال الشيخ  ١٧٣: آل عمران  }فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم الْوكيلُ
 من وسلم عليه اهللا صلى النيب رجع ملا: (بد الرمحن السعدي رمحه اهللاع
 مهوا قد املشركني من معه ومن سفيان أبا أن ومسع املدينة، إىل" أحد"

 من م ما على  فخرجوا اخلروج، إىل أصحابه ندب املدينة، إىل بالرجوع
 محراء" إىل فوصلوا ولرسوله، هللا وطاعة ولرسوله، هللا استجابة اجلراح،
آل  }...لَكُم جمعوا قَد الناس إِنَّ..{: هلم وقال جاءهم من وجاءهم" األسد

 إال ذلك يزدهم فلم وترهيبا، هلم ختويفا باستئصالكم، ومهوا، ١٧٣: عمران
: أي، ١٧٣: آل عمران} ...اللَّه حسبنا وقَالُوا...{ عليه واتكاال باهللا إميانا
 تدبري إليه املفوض، ١٧٣: آل عمران }الْوكيلُ ونِعم..{ أمهنا ما كل كافينا
 رجعوا: أي، ١٧٤: آل عمران} ...فَانقَلَبوا{ ،مبصاحلهم والقائم عباده،

}..ةمبِنِع نم لٍ اللَّهفَضو لَم مهسسموٌء ياخلرب وجاء، ١٧٤: آل عمران} ...س 
 منهم، ختلف من وندم إليكم، خرجوا قد وأصحابه الرسول أن شركنيللم

 املؤمنون ورجع مكة، إىل راجعني واستمروا قلوم، يف الرعب اهللا فألقى
 احلالة ذه للخروج بالتوفيق عليهم من حيث وفضل، اهللا من بنعمة
 إحسام فبسبب تامة، غزاة أجر هلم كتب قد إنه مث رم، على تكالواال

.عليهم اهللا فضل وهذا ظيم،ع أجر هلم معصيته، عن وتقواهم رم، بطاعة  

آل  }...أَولياَءه يخوف الشيطَانُ ذَلكُم إِنما{: تعاىل قال مث

 مجعوا إم: وقال املشركني، من رهب من ترهيب إن: أي، ١٧٥: عمران
 أو إميام، عدم الذين أولياءه خيوف الشيطان، دعاة من داع لكم،

، ١٧٥: آل عمران }مؤمنِني كُنتم إِنْ افُونوخ تخافُوهم فَلَا...{ ضعف
 ال اهللا، بيد نواصيهم فإن الشيطان، أولياء املشركني ختافوا فال: أي

 منه اخلائفني أولياءه ينصر الذي اهللا خافوا بل بقدره، إال يتصرفون
  .تفسري السعديهـ  .أ) لدعوته املستجيبني

وكله واعتماده كان ت، هذا يف جهاده صلى اهللا عليه وسلم
على مواله سبحانه فلم يضيعه سبحانه وحاشاه ذلك فإنه قال يف 

نا بل إن توكل نبي ،٣: الطالق }ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه{ :كتابه
ل بل كان يف ك، الكرمي باهللا تعاىل مل يكن  يف أمور شدته فحسب

ه ته صلى اهللا عليوانظر إىل تربي، شؤون حياته متوكالً بربه سبحانه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه عن جابر رضي اهللا عنه ، وسلم يف الطعام

ثقة باهللا  أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف القصعة وقال كل(، وسلم
   .ا٣٩٢٥ح ٢٠ص/٤ج:داود أيب سنن) وتوكالً عليه

،  العظيم هلؤالء الصحابة العظماءانظر إىل عظيم تربية املريب
بل كان صلى اهللا عليه وسلم ،  تعاىلعلى أمهية التوكل على اهللايدلك 

 يف دخول الرجل بيته يريب أصحابه على التوكل على اهللا حىت
اهللا عليه وسلم  فعن أيب مالك األشعري أن النيب صلى، وخروجه منه

ين أسألك خري املوجل وخري إذا وجل الرجل بيته فليقل اللهم إ: (قال
مث ، ى اهللا ربنا توكلناهللا خرجنا وعلبسم اهللا وجلنا وبسم ا، املخرج

وعن أنس بن مالك  ، ٣٤٥٢ح ٢٩٦ص/٣ج:الكبري املعجم )ليسلم على أهله 
 الرجل خرج إذا: (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالرضي اهللا عنه  

. »باهللا إال قوة وال حول ال اهللا على توكلت اهللا بسم فقال بيته من
 فيقول لشياطنيا له فتتنحى ووقيت وكفيت هديت حينئذ يقال« قال
   . رواه أبو داود) يووق يوكف يهد قد برجل لك كيف آخر شيطان له

هذا هو التوكل الذي مل يغفل عنه نبينا الكرمي صلى اهللا عليه 
شيته وبكوره حىت ترىب منه أصحابه الكرام تربيةً متلؤها عوسلم يف 

ه صلى اهللا عليه وسلم ئالثقة والتوكل بالقوي العزيز وكان من دعا
ما عن ابن عباس رضي اهللا عنه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ك

 وإليك توكلت وعليك آمنت وبك أسلمت لك اللهم( :كان يقول
 تضلين أن أنت إال إله ال بعزتك أعوذ إىن اللهم خاصمت وبك أنبت
  .صحيح مسلم) ميوتون واإلنس واجلن ميوت ال الذي احلي أنت
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وكل حياته إىل اهللا ، عليه السالموهذا أبو األنبياء إبراهيم  
) ٧٨( يهدينِ فَهو خلَقَنِي الَّذي{: سبحانه، قال اهللا تعاىل على لسانه

) ٨٠( يشفنيِ فَهو مرِضت وإِذَا) ٧٩( ويسقنيِ يطْعمنِي هو والَّذي
 يوم خطيئَتي لي يغفر أَنْ أَطْمع والَّذي) ٨١( يحيِنيِ ثُم يميتنِي والَّذي
ه اهللا نوح عليه والسالم ملا عادا، وهذا نيب ٨٢- ٧٨: الشعراء} الدينِ

 واتلُ{: قومه وكذبوه قال اهللا تعاىل عنه مبيناً لنا عظيم توكله بربه
هِملَيأَ عبوحٍ نقَالَ إِذْ ن همقَوا لمِ يكَانَ إِنْ قَو ركَب كُملَيقَ عيمام 

 وشركَاَءكُم أَمركُم فَأَجمعوا توكَّلْت اللَّه فَعلَى اللَّه بَِآيات وتذْكريِي
لَا ثُم كُني كُمرأَم كُملَيةً عغُم وا ثُماقْض لَا إِلَيو ونرظن٧١: يونس} ت ،

وسف ملا أصيب بفلذة كبده ي، وهذا نيب اهللا يعقوب عليه السالم
، عليه السالم مل يركن إىل حوله وقوته بل جعل توكله على اهللا تعاىل

 وادخلُوا واحد بابٍ من تدخلُوا لَا بنِي يا وقَالَ{: فقال اهللا تعاىل عنه
نابٍ موأَب قَةفَرتا ممأُغْنِي و كُمنع نم اللَّه نٍء ميش إِن كْمإِلَّا الْح للَّه 
هلَيع كَّلْتوت هلَيعكَّلِ ووتكِّلُونَ فَلْيوتوهذا نيب اهللا ٦٧: يوسف} الْم ،

 قَومِ يا قَالَ{: سخر منه قومه وردوا دعوته قال اهللا عنه اشعيب مل
متأَيإِنْ أَر تلَى كُنع ةنيب ني مبقَنِي رزرو هنقًا ما رِزنسح ماو أُرِيد 

 وما استطَعت ما الْإِصلَاح إِلَّا أُرِيد إِنْ عنه أَنهاكُم ما إِلَى أُخالفَكُم أَنْ
، فعلى املسلم أال ٨٨: هود}أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه بِاللَّه إِلَّا توفيقي

، بل يكون يتوكل على أحد غري اهللا، وأال يكون توكله على السبب
وعلى ااهد أال يتوكل على ، توكله على مسبب األسباب سبحانه

فاهللا سبحانه نعم املوىل ، يصلوا إليه لقوة سالحهوأم لن ، سالحه
وهو من األخطاء ، ونعم الوكيل، وهنا خطأ ينبغي التنبيه عليه

أال وهو ترك األسباب ، وأحذرك أخي ااهد الوقوع فيه، الفادحة
ل يف األمنيات وترك االحتياطات حبجة التوكل على اهللا والتساه
بل إن اهللا تعاىل أمر بأخذ ، فهذا ليس من التوكل يف شيء، سبحانه

 خذُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا{: احليطة واحلذر قال سبحانه
كُمذْر{:، وقال سبحانه٧١: النساء}حدو ينوا الَّذكَفَر فُلُونَ لَوغت نع 

كُمتحلالذي املتوكل: (، وقال عمر رضي اهللا عنه١٠٢: النساء}...أَس 
، لقد فقه الفاروق رضي اهللا )اهللا على ويتوكل األرض يف حبه يلقي

عنه حقيقة التوكل على اهللا، فبدأ بفعل األسباب وتوكل على مسبب 
قال رجل لرسول : (األسباب، وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

وأتوكل أو أطلقها يا رسول اهللا أعقلها : صلى اهللا عليه وسلم اهللا
رواه الترمذي وقال حيىي بن معني منكر  ))وتوكل أعقلها((قال ، وأتوكل

، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وللحديث طرق أخرى يرتقي ا للحسن
فعلى املسلم وخاصة ، هذا الرجل أن يعقل ناقته ويتوكل على اهللا

  . هد أن يتنبه لذلكاا
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أو ذكر عنهم  ،مل أعرف أحداً حتدث عن جهاز األمن السياسي خبري 
، حسنةً واحدةً سوى مضاعفة احلقد عليه وعلى النظام الذي أنشأه

ولو طلب من مجيع فئات الشعب اليمين املشاركة يف إزالته عن 
  أحد منهم وال عجب فكلهم عاىن منه،الوجود ملا تأخر 

ا الوكر الشيطاين مباشرة بالسفارة األمريكية اليت يف ويرتبط هذ 
صنعاء واليت تعترب من أكثر السفارات يف العامل تعرضاً للهجوم وكان 

  ".غزوة الفرقان"من آخرها 
وكان للظلم الذي يتعرض له ااهدون داخل اجلهاز الدور  

ر وكان من آخر الدوافع لتلك العملية هو ما قام به مدي، الكبري فيها
بعيد  اجلهاز من منع أحد األمهات املسنات واليت جاءت من مكان

لتسمع بعدها صنعاء دوي رصاص الرجل الغيور والليث بنها، زيارة ال
وهكذا الوالء ، ورفاقه الستة رمحهم اهللا تعاىل" زين أبو عبيدة"اهلصور 

ال والء املرقعني الذين يضعون ، اإلمياين يصنع من محلته املعجزات
ضاء على اجلهاد حبجة فكاك يف أيدي القتلة ارمني للق أيديهم
ويعد  أفراد اجلهاز من الفئات املنبوذة يف اتمع والغري  !!األسرى
ولذلك بدأنا نسمع نداءات الناس واستغاثام تتخطى حاجز ، مقبولة

الصمت وتظهر يف الصحف وكان من آخرها ما حدث يف احلديدة 
ومشكلتهم يف هذه األيام هو ، ى حرماممن أسر الناس والتعدي عل

أم يسريون على التفكري القدمي يوم أن مل يكن للمستضعفني من يثأر 
   هلم وينتقم ممن آذاهم،

بسبب ما قاموا به طيلة السنوات املاضية من جتاوزات كبرية و
على األعراض واألنفس واألموال وعلى خمتلف فئات اتمع الكبري 

ساء، فلن يعجز ااهدون يف املرحلة  املقابلة عن والصغري حىت الن
الوصول إىل أوغادهم فرداً فرداً ملا سيالقونه من تعاون كبري من 

والظلم مرتعه وخيم والقاتل له القتل ولو بعد حني ولن ننسى ، الناس
  .الثأر أبد الدهر

ولقد كان لتنحية الشريعة السبب الرئيس فيما وصل إليه ذلك 
حيث أن النظام الدميقراطي أعطاه حصانة من ، م وإجراماجلهاز من ظل

ه هو وصديقه ومنع الناس من جمرد التفكري مبحاكمته؛ ألن، املساءلة

من أقرب األجهزة خدمةً للمشروع الصلييب  األمن القومي يعتربون
  .يف املنطقة

وحب الشريعة وأحكامها واحلنني إىل عودا حاكمةً بني الناس 
سنوات وبضعة أشهر حيث ٣اب للخروج قبل هو الذي دفع الشب

تعاقدنا وتبايعنا يف بداية احلفر وأثناءه : "قال األمري أبو بصري حفظه اهللا
على اجلهاد بعد النجاة حىت تطبيق الشريعة واحلكم ا أو املوت دون 

وها حنن بفضل اهللا بعد هذه الفترة املباركة اليت ميزت ، ذلك
أقرب إلينا من ، حالمض أضغاث أالصفوف نرى ما كان يظنه البع

  .وكان من مواقف النجاة حرص اإلخوة على االستخارة "حبل الوريد
وكانت االستخارة ديدن الشباب يف كل : خاب من استخار ما

والذي ال يصلي صالة استخاره ال يسأل ، مشكلة أو مسألة تعترضهم
أم اكتشف الشباب ، وبعد مشوار طويل من احلفر، وال يقبل منه رأي

وهنا احتاروا، فمنهم من قال نذهب ميينا، ، ضلوا الطريق الصحيح
ومنهم من قال نذهب مشاالً، ومل يكن هلذه األقوال اعتبار حىت تتم 
صالة االستخارة، وعندما انتهوا قرروا االحنراف جهة الشمال، فعادوا 

-فوجدوا الشهيد حممد الديلمي ، إىل احلفرة للبدء يف ما وصلوا إليه
: ا فعلت هذا؟ فأجامل ملاذقد حفر جهة اليمني وعندما سئ -هللاه ارمح

فسألوه الشباب كيف هذا؟ !! النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه استخار
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف كل شيء يف : فقال

من احلفر  بعد مسرية ال بأس او، عله وترجله وطهوره ويف شأنه كلهتن
هو الصحيح واملوفق  -كما حنسبه-كان اختيار الشهيد  نهتضح أا

ورحم اهللا الدماء الطاهرة الزكية اليت كانت ، واسعةفرمحه اهللا رمحة 
وياسر  ،ومحزة القعيطي ،دماء فواز الربيعي.. وقود هذه املسرية 

  .احلميقاين
ااهدين يف  وال أنسى أن أكتب هنا مذكراً نفسي وإخواين

-أوصى به الشهيد عبد الرمحن بن مهدي أبو عبيدة  ما كافة املناطق
وأما أنتم أيها اجلواسيس و يا كالب : "عندما قال -رمحه اهللا

االقتحامات، فواهللا ستندمون على كل بيت اقتحمتموه وترويع كل 
  ".  طفلٍ وامرأة
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كانت النفس تتطلع بشيء من الفضول ملعرفة حماكمة ااهدين 
ج القاضي؟ ومب يربر حكمه؟ سألت أحد كيف تتم؟ وبأي حجج حيت

ميتنع من حضور تلك املالزمني القضائيني عن ذلك، فأخربين أنه كان 
إذا قابلت أحد من  - يف كثري من األحيان-اجللسات، كنت 

حوكموا على ذلك النحو أسأله عن حماكمته، حىت رمبا ضاق من 
 السؤال، حىت جاء ذلك الوقت الذي عاينت فيه ما كنت مشغوفا

مبعرفته؛ يف سجن احلائر، وبعد انتهاء التحقيق،  طلب مين أن أكتب 
أغلق ، حمضر التحقيق وأوقع عليه، وأوقع كذلك على كل سؤال

ما كان للتحقيق أن ينتهي بسالم؛ لوال أن  ،امللف وعدت إىل زنزانيت
قضية غوانتنامو خدمت إعالمياً، فأرادت وزارة الداخلية أن تكسب 

تعاملهم مع العائدين من غوانتنامو، صرح بذلك  ود الناس من خالل
أحد احملققني عندما رفض أحد اإلخوة االعتراف مبا سأله عنه، فقال 

، لك أم تدعو لك، امحد ربك أنك مع أصحاب غوانتنامو: احملقق
  .ولوال ذلك لكان شأن آخر

، كانت مظلمة حىت )فان(بعد أيام دعينا وأركبنا سيارة السجن 
إذا أخرج يده مل يكد يراها، سارت بنا إىل حيث ال  إن الواحد منا

نزلنا وقد كلف بكل واحد منا ، ندري، وكان وقوفها يف احملكمة
عسكري يالزمه، دخلنا مكتب القاضي فكان بعد دخولنا يطرد كل 
من دخل عليه بأسلوب فيه قسوة، وكان ضابط املباحث جالسا معنا 

ا شباب أنتم اآلن أمام حمكمة ي: عند الباب، وملا فرغ القاضي قال لنا
ا، أو وسنقرأ حمضر التحقيق عليكم، فمن أنكر منه شيئ!!! مستقلة

مث شرع كاتب الضبط يف قراءة  كان قاله بإكراه فليقل ذلك،
احملضر،كنا على علم بفصول املسرحية ولذا كان كل منا يقر بكل ما 

خرجنا  فيه وأنه قاله خمتارا بال إكراه، مث يقوم ويبصم على ذلك،
يتقدمنا ضابط املباحث وبيده ملفات التحقيق، دخل بنا على قاض 

مث قام القاضي باستدعاء كل واحد منا، يفتح له ، آخر، انتظرنا قليال
مث  نعم،: هذا خطك؟ فيجيب: ه مث يسألهملف التحقيق ويريه كتابت

خرجنا  نعم،: كره وال مرغم؟ فيكون اجلوابغري م: يسأل القاضي
القاضي إىل قاض ثالث، بدون انتظار أخذ ملفات من عند ذلك 

. هذا كالمك؟: التحقيق، وسأل كل واحد منا دون أن ينظر إليه

. غري مكره وال مرغم: غري مكره وال مرغم؟ اجلواب. نعم: اجلواب
عدنا بعد ذلك إىل حيث كنا، بقينا يف السجن ما بقينا، مث نقلنا إىل 

  .ة املوقوفنيايحي الثمامة؛ حيث ما يسمى بربنامج رع
بقينا هنالك ما بقينا، أخرجونا ملدة أسبوع مث رجعنا، مث مرة  

أخرى كذلك، مث وبعد مرات من اخلروج والرجوع؛ خرجنا خروجا 
مفتوحا إىل أجل غري مسمى، وبعد بضعة أشهر مت استدعاؤنا، ذهبنا 
إىل الثمامة، وبعد يومني ذهبنا إىل احملكمة،ودخلنا على القاضي مثىن 

ىن، وكان يف مكتب القاضي ضابط من املباحث جيلس عند الباب، مث
واملدعي العام، باإلضافة إىل القاضي وكاتب الضبط، يبدأ اجللسة 
املدعي العام بذكر اسم املدعى عليه، كان من بيننا أحد إخوة الشيخ 

: عيسى أخوك؟ فأجاب: لقاضيسأله ا -رمحه اهللا-وشنعيسى الع
ً : فقال القاضي نعم، اكتفى األخ !! كل العائلة على هذا املنهج إذا
 يل هل: أحدنا سأل القاضي. أنا خرجت وال علم ألحد يب: بقوله

هل يل احلق يف احلصول : فسأل نعم،: احلق يف توكيل حمام؟ فأجابه
فطلب نسخة، لكن  نعم،: خة من صحيفة الدعوى؟ فأجابهعلى نس

، الدعوى جترأ آخر وطلب نسخة من صحيفة ي العام رفض،املدع
فاعترض  ليس معي إال نسخة واحدة،: ذا؟ قالملا: رفض املدعي، سأله
عندها مل جيد  ، ميكنك أن تصورها من هذه اآللة،عليه بأن األمر يسري

مسعنا  أوامر، املدعي بدا من التصريح بأنه ال يستطيع؛ ألنه ليس عنده
 الدعوى وكان املدعي يرمي التهم جزافا بال وزن أو كيل، وحيمل

االعترافات ما ال حتتمل، فمنا من يرد، ومنا من يقر،ويكون اخلتام 
فنا موعودين بالعودة لسماع صرنبالتوقيع على دفتر الضبط، مث ا

  .احلكم
عدنا بعد يوم أو يومني، أدخلونا على نفس ذلك القاضي؛ لكن  

هذه املرة مجيعا، كنا ثالثة وعشرين شخصا، أو سجينا كما حيلو هلم 
ضاق عنا مكتب القاضي، فجلس بعضنا يف مكتب جماور  أن يسمونا،

أصغر منه، لعله الذي يسمونه املختصر أو املكتب اخلاص، كان 
القاضي جالسا على مكتبه وجبواره كاتب الضبط يكتب، وجبوار 
كاتب الضبط جلس املدعي العام، طال انتظارنا على تلك احلال، حىت 

وقام بتحضري كوب من إن أحدنا أوقد غالية شاي كانت موجودة، 
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الشاي وشربه، مث دعي من كان يف املكتب اخلاص إىل مكتب 
القاضي، وإن شئت فقل إىل صالة املسرح، دخلنا مجيعا، ما بني جالس 

، ومنا من ة اختالفا متباينا؛ فمنا من قاتلوواقف، كانت قضايانا خمتلف
تدرب فقط، ومنا من كان يف أعمال إغاثية، ومنا من مل يدخل 

غانستان أبدا، فعجبت كيف جيمع القاضي أصحاب هذه القضايا أف
املتباينة ليحكم عليهم مجيعا، املهم أننا اجتمعنا مث تكلم القاضي؛ محد 

هل تدرون ماذا فعلتم؟ أنتم جاهدمت بدون إذن : اهللا وأثىن عليه مث قال
بلدا حمظورا  ويل األمر، واجلهاد ال جيوز إال بإذن ويل األمر، ودخلتم

اهللا   األمر هذا الذي صارت طاعةيليا عجبا لو( ون إذن ويل األمر،بد
وكان البعض قد ذكر أنه قد ذهب  ،)مشروطة بطاعته وليس العكس

فعلق القاضي على  -عليه رمحة اهللا- الشيخ محود العقالءبفتوى  آخذاً
أما عن الفتاوى؛ فالفتوى ال تؤخذ من أي أحد، الفتوى : ذلك بقوله

مث ملاذا ويل األمر ) أو قال الصادقني(ن العلماء املوثوقني ال تؤخذ إال م
إذا أفيت املفيت العام : جعل مفتيا للديار؟ حىت قال بعض أهل العلم

  .ز ألحد من أهل العلم أن خيالفهابفتوى مل جي
حكمت عليكم بالسجن : مث تشجع القاضي وصدع باحلق فقال 

ة أشخاص، فقد حكمت اثين عشر شهرا إال فالنا وفالنا؛ وعد أربع
بعدها نبهنا إىل  سة عشر شهرا من حني دخولكم السجن،عليهم مخ

أنه من حقنا االعتراض على احلكم، مث سأل كل واحد منا هل رضي 
باحلكم؟ فأجاب اجلميع بالرضا، مث سأل املدعي العام فأفصح عن عدم 

مث  ،عنه بأن هذا ما ميليه عليه عمله رضاه، اعتذر القاضي إلينا نيابة
قمنا واحدا واحدا بالتوقيع يف دفتر الضبط على رضانا باحلكم 
وخرجنا من عند القاضي، نظرت يف باب مكتبه، كان امسه محاد 

سبحان من أعطاه امسا حسنا وفعال قبيحا، : العمر، قلت يف نفسي
كانت املدة اليت حكم ا علينا قد انتهت منذ أيام، ما عدا األربعة 

الطريف يف املوضوع أم خرجوا ، قي عليهم أشهرالذين زادهم فقد ب
  .معنا، ومل يكن بيننا وبينهم فرق إال على لسان القاضي

هذا مثال ملا حيدث من املسرحيات السخيفة يف حماكم آل 
سلول، يكتب حوارها حمققو املباحث، بطلها القاضي، والسجني فيها 

شيء، لكنه إن  الضحية؛ يشارك يف مجيع أدوارها وليس له من أرباحها
 . احتسب فاز باألجر العظيم، وكفى بذلك مغنما
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  أول احلديث  ...
  )).أنتم ضيوف الرمحن فأخشى التقصري معكم ((

وفعله كان حيكي حبا عظيماً  ،كلمة قاهلا أحد األنصار عند زيارتنا له
مع  ،وهذا لسان حال كل رجلٍ أنصاري حللنا داره ،حيمله لنا

بسبب التسابق الذي حيدث منهم يف  ،يسري بينهممالحظة التفاوت ال
ومرتبة األنصاري عند اهللا  وما ذاك إال لعلمهم بأجر ،خدمة املهاجرين

  .تعاىل
إن مسألة النصرة واإليواء ليست من فضول األعمال حىت 

وهؤالء القليل هم  ،استهان ا الكثري ومتسك ا القليل يف هذا الوقت
هؤالء ، سول اهللا صلى اهللا عليه وسلموا رمن صلب أولئك الذين آو

خيتلف تفكريهم عن تفكري الناس الذين غلبوا الدنيا على اآلخرة و 
  .))وقليلٌ من عبادي الشكور((عداء هويتهم األمسخ 

ألا تستلزم  ؛إا وسام شرف يف صدر كل رجلٍ يقوم او
أن  فال يستساغ ،من حامليها تضحيات عظيمة ليس هلا جزاٌء إال اجلنة

  .حيملها من يف قلبه غبش ونفاق
من مكارم األخالق فلما جاء  إا كانت يف اجلاهلية

اإلسالم مناها فكانت من األسباب الرئيسية يف نصرة اإلسالم وانتشار 
ن هارون الرشيد كان خياطب ، حىت إهذا الدين واتساع أرضه

ومن  ،))شئت فخراجك عندي أمطري أناَ: ((السحاب ويقول له
جيد ضعفاً كبرياً  مة اليوم وخصوصاً يف جانب النصرةظر إىل حال األين

 ركون بعض وزاد األمر سوًء ،وخوفاً شديداً من إيواء أولياء اهللا تعاىل
وبثمن  ،فاشتراهم الطاغوت عيانا ،الزعامات للدنياو شيوخ القبائل

أبناء قبيلتهم والتخلي عنهم، وهذا  حىت مما أدى إىل بيعهم ،خبس
  .شك إىل تراجع اإلسالم وضعف أهله بالوأدى  ببالس

   
  إال األذالن عري احلي والوتد  *وال يقيم على ذلٍ يراد به  

  
إن معرفة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمهية النصرة و

وكانت شغله الشاغل  ،واإليواء جعلته يكرس جهوده يف هذا اجلانب
م مكة من الكفر نه أرسل أتباعه  بعد أن ضاقت ، حىت إيف مكة

بالرغم أن ملكها  ،إىل أرض احلبشة -كما هو احلال اليوم-والفنت 
ولكنه كما قال فيه رسول  مث أسلم، اًالنجاشي كان يف وقتها نصراني

وكم من مظلومٍ  ،))ظلم عنده أحدملكاً ال ي: ((اهللا صلى اهللا عليه
  . وال حول وال قوة إال باهللا ،اليوم من شيوخ القبائل

جهة  ذاهباًبل ترك مكة  ،خري البشر ذا كتفومل ي
وجلهلهم أرسلوا له صبيام  ،الطائف يطلب منهم اإليواء واحلماية
الذمة يف  وهذا ما يفعله بائعو ،باحلجارة فأدموا عقبه و سال منه الدم

ااهدين اليوم ومل يكتفوا مبا اكتفى به أجدادهم اخلونة من الرمي 
كفر متمثالً بأمريكا و الدولة العميلة يف قتل بل شاركوا ال ،باحلجارة

  .ااهدين دون حياٍء وخجل
باهلجرة إىل طيبة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم  مث أذن اهللا

مع علمهم أن  ،الطيبة بعد أن قرر األنصار من األوس واخلزرج  محايته
ومل يكن قَبوهلم رغبةً ، العرب اجلاهلي سريميهم عن قوسٍ واحدة

 ،بل رغبةً فيما عند اهللا من نعيم ،الدنيوي أو طلباً لُألجرةبالنعيم 
وأجلُ هذا النعيم وأعظمه رؤية اهللا عزوجل فبذلوا الغايل والرخيص 

إا حلياةٌ طويلة " :حىت قال قائلهم يوم بدر ،وقدموا الصغري والكبري
  ."-اليت كانت بيده- ن عشت حىت آكل هذه التمراتلئ

يف القلب وصدقه العمل مل يكن ومبا أن اإلميان ما وقر 
كالم أهل طيبة الطيبة مدينة رسول اهللا إال نابعاً من قلوب صادقة 

 من أهلهم،ن أهالً خرياً فوجد املهاجرو ،ولذلك برهنوها بالعمل
من أجل أن ونصبوا أجسادهم دوم  ،فتحوا قلوم قبل دورهم

  .يبلغوا دين اهللا عزوجل
 ،دولة أية اهلامة يف تأسيس وملا وصل األمر إىل هذه املرحل

بدأ يتخبط وحيسب  ،ورأى العدو ذلك ،ووجد املهاجرون من حيميهم
وقد كان من قبل يتصرف تصرف من ال ضابط  ،الكل أفعاله حساب

يف مكة وقبل اهلجرة حىت هم بقتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،له
رق دمه بني ليقتلوه ويتف عندما اجتمع حول بيته فرسانٌ من قبائل شىت

، وكانت هذه اخلطة مقرةٌ من ويصعب على قبيلته الثأر له القبائل
 !!بليسٍ اليومذي متثل هلم بصورة شيخٍ من جند، وكم من إبليس الإ

  .فيمن يساق كالبهيمة إىل حتفه وال عجب يف هذا إمنا العجب
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وانكسار  ،عن الطوق األمروخروج  ،وبعد استقرار احلال
أحاط بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عن  السوار الظامل الذي

بدأت السرايا اإلسالمية خترج من املدينة تتلقف  ،تبليغ الدعوة
ويف ظل هذا التغري  ،املشركني باحثةً عن الغنائم وقوافل املشركني

اخلطري الذي سيضرب اقتصاد الكفر توفرت ظروف معركة بدر 
لم الذي خرج بثالمثائة الكربى دون قصد من النيب صلى اهللا عليه وس

 في لَاختلَفْتم تواعدتم ولَو{ :وكما قال تعاىل ،رجل من أجل الغنيمة
اديعالْم نلَكو يقْضيل ا اللَّهرولًا كَانَ أَمفْعم كلهيل نم لَكه نع ةنيب 
 ،٤٢:األنفال })٤٢( عليم سميعلَ اللَّه وإِنَّ بينة عن حي من ويحيى

قطف رأس فرعون هذه األمة أيب جهل ومن ، وفدارت رحى املعركة
ألف بلغ  وينهزم جيش مكة  بعدده الذي ،كان معه من صناديد مكة

مرحلة الدولة اإلسالمية وذه اهلزمية حتولت املعادلة وبدأت  ،رجل
  .اليت يهاا الشرق والغرب

  
  السريعة يف احلقبة األوىل من التاريخ اإلسالمي اليت مل بعد هذه اجلولة   

وإمنا كانت لتعطي حقيقةً  ،تكن للرتهة أو للتسلية أو لتضييع الوقت
ودرساً عظيماً لكل رجلٍ عاقل عن أمهية النصرة " غريب"مهمة لكل 

 ،وأن األنصار واملهاجرين رفقاء دربٍ يف كل عصر وإىل قيام الساعة
حاهلم و!! وال توحدهم لذائذ الدنيا مهما كانت ال تفرقهم املآسي

ئر اجلسد شتكى منه عضو تداعى له سايشبه اجلسد احلي الذي إذا ا
  .بالسهر واحلمى

إن األنصار واملهاجرين هم محلة الدين ومحاة الشريعة و
هم وخفيت عنهم ة يف كل عصر مهما جهل الناس أمساءورؤوس العز

  .رب عمر ه عمر ولكن يعرفهفكم من رجلٍ ال يعرف  ،سيرهم
 م اجتمعوا لريمسوا للبشرية لوحةً مجيلة ال يوجدفيها إ

خصوصاً بعد  موضع نقصٍ واام،يف  ؛ يضع مسريمخلل وال عيب
  .وهلا يف سوق املزيدات وبيع الذممودخ ،سقوط الكثري من الدعوات

الذي  ،إم اجتمعوا لينتشلوا األمة من التيه والضياع
بعد أن سارت لعقود من الزمن تدور يف حلقة مفرغة باحثة  فيه حلت

  ..ولكن على الطريقة الغربية !!عن املخرج 
إم اجتمعوا ليكتبوا لألمة تارخياً جديداً يكون حياةً هلم 

  .همن أشالئوحوافه م ،همن دمائأسطره م
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يف كل موطن، ويف كل حمفل، ملناسبة ولغري مناسبة؛ يعلن 
آل سلول أم محاة الدين الذين حيكمون بالشريعة، وأم أهل طغاة 

حباجة إىل من يعلمهم  االعقيدة الذين رضعوها من أمهام، وأم ليسو
إخل تلك األلفاظ اليت حفظوها ويرددوا، واألقرب أم ال ...الدين

ويرددها  للفظ اليت ختدع اجلهلة واملغفلني،يفقهون منها إال جاذبية ا
لماء السوء الذين يعرفون دالالا ولوازمها كما يعرفون أيضا ع

  .أبناءهم؛ لكنهم كمثل احلمار حيمل أسفارا
لو كان حتكيم الشريعة ال يعين سوى توسعة احلرمني 
وطباعة املصحف الشريف؛ لشهدنا بأن آل سلول هم أعظم من حكم 
 الشريعة على مر العصور، لكن معىن حتكيم الشريعة أوسع مما يفهمه

ولوال خشية ، هنا لفتات سريعة تتناسب مع املقامالقوم، وأولئك 
  .اإلطالة لكان اإلسهاب، لكنها للحر، واحلر تكفيه اإلشارة

إن آل سلول إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا : أوال
سرق فيهم الضعيف قطعوه، يظهر ذلك ألدىن بصري، حيث ترى 

ة الوافدة، مث على الضعفة احلدود تقام يف الدرجة األوىل على العمال
من الناس الذين إذا استأذن أحدهم مل يؤذن له، أما علية القوم فتدرأ 
عنهم احلدود بشبهة صلتهم بآل سلول، وأما آل سلول فهم فوق 
احلدود، سل عن ذلك رجال اهليئة الذين يقبضون على ما ال عد له 

ية سلمان وال حصر من سفهاء آل سلول يف قضايا خمزية، فيباشر القض
خرج رجل اهليئة  هذا إذا، بن عبد العزيز و يسدل الستار عند ذلك

لو قدر للحدود أن تقام كما أمر اهللا لقتل من قتل  من القضية ساملا،
من آل سلول قصاصا أوحرابة أوردة عن دين اهللا فلهم سجل حافل 

  .بالفضائح، وسينشرها التاريخ ولو بعد حني
كانت عندي : لقضاة أنه قالث أحد املشايخ عن أحد احد

فلما مل ، على رجل قضية فأتاين آت طالبا مين أن أي القضية بسالم
يتك من طريق سلمان بن عبد إما أن تفعل وإال أت: أجبه قال بتعال
وبعد أيام مل يكذب الظن حيث  افعل ما استطعت،: العزيز، فقلت له

ك األمري مع: املتصل بنفسه جاء االتصال على هاتف العمل وعرف
ة بالغة كالذي يروي كما هي العادة أجابه القاضي حبفاو سلمان،

دكم قضية فالن؟ أجاب عن: بعد ذلك سأل سلمان غرور آل سلول،

على ) ميشيه(ن القاضي أن عندها طلب سلمان م نعم،: القاضي
كان القاضي يعرف أن الذي خياطبه هو سلمان، ولكن كيف  تعبريهم،

رتل عليه بأقبح السب وأشنعه، ن من احليلة فيرد عليه؟ ومل جيد أحس
وسلمان ال يصدق أن يف الكون من خياطب ولد عبد العزيز ذا 

أنا أعلم أنك تنتحل : واصل القاضي شتمه مث أتبع يقول لوب،األس
شخصية سلمان بن عبد العزيز؛ ألن سلمان ال ميكن أن يشفع يف حد 

ملباحث أتصل على امن حدود اهللا، وأمنييت أن تنتظر دقائق لكي 
  .ليحددوا من أي كبينة تتصل

هذا مثال لتدخل آل سلول يف تطبيق األحكام الشرعية، بل يف  
  . صدورها
إن احملاكم الشرعية اليت يتشدق ا آل سلول حمدودة : ثانيا

الصالحيات، ففي الوقت الذي جيب فيه أن يتمتع القضاء الشرعي 
ص القاضي الشرعي أن بصالحيات ليس هلا حدود، وأن من اختصا

ينظر يف كل قضية ضد أي شخص، جند أن هناك خطوطا محراء 
  :وضعت أمام القضاة ليس هلم أن يتجاوزوها، ومن تلك اخلطوط

اك قضايا ليس للمحاكم الشرعية سلطان عليها، يكون هن -١
وليس خباف أن أي قاض . النظر فيها من اختصاص جهات أخرى

لنظر يف قضايا الربا أو احلكم مهما علت مرتبته ال حيق له ا
  .بإبطاله

دما يصدر القاضي حكمه وبعد املوافقة من هيئة التمييز، نع -٢
ينتهي دور احملكمة، وليس للقاضي حق يف متابعة احلكم؛ هل مت 
تنفيذه أم ال؟ فمثال؛ فيما يعرف بقضية فتاة القطيف، حكم 

يئة القاضي مبا حكم به، وعند االعتراض على احلكم أقرته ه
التمييز، وملا أثريت القضية إعالميا، وصرحت هيالري كلينتون 
باستنكارها، تدخل آل سلول وأصدروا أمرا بالعفو عنها، عندها 
دس القضاء يف تلك البالد أنفه يف التراب، وصار القضاة يسلي 
بعضهم بعضا بأن لويل األمر أن يعفو عن احملكوم عليه إذا رأى 

 .    املصلحة يف ذلك

٢- 
دث أشد من ذلك؛ وهو أن يكون التدخل يف صدور حي

٣
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احلكم، بل رمبا يكون التدخل ليس من آل سلول، وإمنا من 
صغار كالم، حدثين أحد اإلخوة عن قضيته عندما كان يف 

سيحكم : ملا انتهى التحقيق قال يل احملقق: السجن فقال
فلما : يواصل. عليك بالسجن أربع سنوات، وبثلثمائة جلدة

 احملكمة صدقت على أقوايل، مث طلب القاضي ذهبت إىل
إحضاري بعد أسبوع للحكم علي، وبعد أسبوع كان 

فباهللا . احلكم كما قال احملقق، أربع سنوات وثلثمائة جلدة
 عليكم أي حكم يعلم به حمققو املباحث قبل القضاة؟  

هذه احملاكم هي السيف الذي يسله آل سلول يف حرب : ثالثا
اهدين، فااهد الذي قبض عليه يف طريق نصرته إلخوانه يف العراق ا

أو أفغانستان حياكم يف نفس احملاكم اليت حتكم بقطع السارق وجلد 
الزاين، وال أدري بأي ذمة سيالقي اهللا ذلك القاضي الذي حكم على 
رجل بالسجن ألنه جاهد يف سبيل اهللا لكنه مل يستأذن األعرايب املعتوه، 

الداخلية أا ستنشئ حماكم ختتص بالنظر يف قضايا  ولقد أعلنت وزارة
اإلرهاب، الحظ أن الداخلية هي اليت تريد إنشاء تلك احملاكم، وال 
يلتفت العتراض أي معترض، ولو كان وزير العدل أو رئيس جملس 

القضاء األعلى،  و لرمبا كان الداعي 
إلنشاء تلك احملاكم أن بعض القضاة 

القضايا، أو ميتنع من النظر يف هذه 
حيكم فيها مبا ال يروق لنايف بن عبد 

  . العزيز
حدثين أحد القضاة بأنه كان إذا جاءته هذه القضايا حكم 

مث الحظت  أن هذا احلكم ال تربأ به : باالكتفاء مبا سبق من مدة، قال
الذمة ألنه يتضمن إبطال حقه فيما مضى من مدة، وبناء على ذلك ال 

 .    لكحيق له رفع دعوى بشأن ذ

قام آل سلول بإجياد حماكم ختتص بالنظر يف القضايا اليت : رابعا
ال حيق للمحاكم الشرعية النظر فيها، فمن ذلك الغرفة التجارية واليت 
تنظر يف القضايا التجارية ومنها معامالت البنوك الربوية، ومنه أيضا 

يف ذكر  -رمحه اهللا –قال الشيخ حممد بن إبراهيم . احملاكم العسكرية 
 وأمشلهما أعظمهما وهو: اخلامس( :أنواع احلكم بغري ما أنزل اهللا

 ولرسوله، هللا ومشاقة ألحكامه، ومكابرة للشرع، معاندة وأظهرها
 وتأصيالً وإرصاداً ،وإمداداً إعداداً الشرعية، باحملاكم ومضاهاة
. مستمدات ومراجع ،وإلزاماً وحكماً ،وتنويعاً وتشكيالً ،وتفريعاً
 إىل كلها مرجعها مستمدات مراجع الشرعية للمحاكم أن فكما
 احملاكم فلهذه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول وسنة اهللا كتاب
 كالقانون كثرية، وقوانني شىت، شرائع من امللفق القانون هي مراجع

 القوانني، من وغريها الربيطاين والقانون األمريكي، والقانون الفرنسي،
 فهذه. ذلك وغري الشريعة إىل املنتسبني ينيالبدع بعض مذاهب ومن

 مفتوحة مكملة، مهيأة اإلسالم، أمصار من كثري يف اآلن احملاكم
 مبا بينهم حكامها حيكم أسراب، إثر أسراب إليها والناس األبواب،

 به وتلزمهم القانون، ذلك أحكام من والكتاب، السنة حكم خيالف
 مناقضة وأي هذا؟ قفو كفر فأي عليهم، وحتتمه عليه، وتقرهم
الدرر ) [املناقضة؟ هذه بعد اهللا رسول حممدا بأن للشهادة
  ].٢٣/٢١٢السنية

وكالعادة مسوها بغري ، سن آل سلول القونني الوضعية: خامسا
امسها، فسموها أنظمة ولوائح، ومن ذلك نظام العمل والعمال، فقد 

ة، أورد فيه مذكرة طويل -رمحه اهللا -كتب الشيخ عبد اهللا بن محيد
ما له عليه من املالحظات، ونص على أن بعض أنظمته قوانني وضعية 

حفظه - وكذلك الشيخ سليمان العلوان ) ٢٣/٢٣٠الدرر السنية(
  .نص على ذلك يف تسجيل صويت متداول  -اهللا وفك أسره

جترأ آل سلول فقاموا بإباحة ماحرم اهللا، وما أمجعت : سادسا
لكتاب أو سنة، وذلك جبرأم على  األمة على حترميه، دون احترام

الربا، فهم وإن مل يعلنوا إباحتهم له بصريح اللفظ إال أن وقاحة الفعل 
واجلرأة عليه تدل وال بد على االستباحة، فمن يسمح باملعامالت 
الربوية، ويسمح بوجود البنوك حىت 
يف حرم اهللا، ويضع هلا التصاريح، 
ويقوم حبراستها، ومينع احملاكم 

عية من النظر يف الدعاوى الشر
املرفوعة ضدها، بل خيصص هلا 
احملاكم، هل يصدر ذلك إال من مستبيح، فهم وإن مل يستبيحوا 
بألسنتهم؛ فقد استباحوا بأفعاهلم، ومثلهم كمثل الذي ينطق 

  .    بالشهادتني مث يسجد لصنم، ويزعم بعد ذلك أنه مسلم موحد
 غري مبالني حبكمه، معلنني أيضا فحرموا ما أحل اهللا جترؤوا: سابعا

بذلك االعتراض على شرعه، فمن ذلك حكمهم بإلغاء الرق بناء على 
اتفاقيات هيئة األمم، فجعلوا سلطان هيئة األمم فوق سلطان اهللا، 

ولو كان من أتقى -حيمل اجلنسية السعودية  وحرموا على من ال
ثري من أن ميارس التجارة أو ميتلك عقارا، لذلك جلأ ك -املسلمني

املقيمني إىل دفع مبالغ مغرية ألناس حيملون اجلنسية السعودية، مقابل 
أن يفتحوا متاجر بامسهم، أو يسجلوا بيوم وممتلكام بأمسائهم، 
وحدث وال حرج عن اخليانات اليت حتصل بعد ذلك، والقضايا اليت 

لك املؤسسة أو ذلك مألت احملاكم، عندما يدعي صاحب االسم أن ت
كنت يف جملس ما فتحدث أحد القضاة عن قضية  ر ملك له،العقا

مفادها؛ أن مقيما حيمل ابنه اجلنسية السعودية، وأنه سجل أمالكه 
باسم ابنه، مث غدر االبن بأبيه، وتصرف باألمالك على أا ملك له، 
حكم القاضي بإعادة احلقوق إىل أصاحبها، ولكنه نبههم مع ذلك إىل 

  !!ألنه خمالف ألنظمة ويل األمرعدم تكرار ذلك العمل؛ 
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هذه معامل واضحة يف شريعة آل سلول اليت يقدسها علماء 
السوء، يعرف ذلك من له صلة بواقع الناس، فباهللا كيف يقول قائل 

إن هؤالء والة أمر ال جيوز اخلروج عليهم، بل جتب : بعد ذلك
إال طاعتهم، وال جيوز اجلهاد وال نصرة املستضعفني من املؤمنني 

بإذم، بل وهلم احلق يف منع من شاؤا من الدعاة، وال ينكر املنكر إال 
من وضعوه لذلك، وال حيق له إنكار إال ما اعتربوه منكرا، لقد وضع 

مرتلة مل تكن للخلفاء هؤالء اخلونة من علماء السوء سالطينهم يف 
تنا تعطي وال ندري إىل مىت أم -رضي اهللا عنهم وأرضاهم-الراشدين 

وصدارة؟ وقد كان باستطاعتها أن ترجع إىل خوان بلعام مرتلة إ
لكن ذنبهم الوحيد  - لو أرادت-ماء الصادقني، وهم قريبون منها العل

  . أن أبواق السالطني ال تطبل هلم
احفظ علماءنا الصادقني، وثبتهم وانصر م دينك  مالله
 .يا رب العاملني

إجرام احلكومة الباكستانية العميلة حبق  ال يسعنا إال أن ندين
  .الشعب املسلم الصابر بسوات ووزيرستان

إنكم تقاتلون بين جلدتكم : ونقول جلنود اجليش الباكستاين 
بأوامر أمريكية ينفذها حرفياً ثلة من الضباط الرافضة 

تاركني حدودكم مع عدوكم  ،والباروالية أعداء أهل السنة
مقدمني إخوانكم يف كشمري  ،محاية هلا اللدود اهلند مكشوفة ال

احملتلة ضحية ألطماع هندوسية مقابل دراهم معدودة يقبضها 
ونبشر تلك العصابة املقاتلة يف  ،ووعد بدوام السلطة "زرداري"

سوات ووزيرستان وغريها اليت قال فيها رسول اهللا صلى اهللا 
ال تزال " :عليه وسلم كما يف صحيح مسلم عن عقبة بن عامر

عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم 
نبشر تلك  "من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على ذلك

العصابة املؤمنة املقاتلة أننا نرى اخلري القادم والثمر اقترب 
  .قطافه

 ،والصومال ،وإين ألشم ريح النصر ب من أفغانستان 
دن الرجال يف عراق ومع ،وجزيرة العرب ،ومغرب اإلسالم

دوا األرض هللا فإين عب ،اإلسالم فيا عباد اهللا قاتلوا من كفر باهللا
فالكيس من دان نفسه  ،واإلسالم يتقدم ،أرى الكفر يتخبط
والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على  ،وعمل ملا بعد املوت

  .األمايناهللا 

  

 أيب عمر البغدادي:الشيخ 

  )اليهود ومكر النصارى لضال بني األقصى: (من شريط 
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 أن إال ،واآلخرة الدنيا يف همصالح فيه ما للناس اهللا شرع لقد       
 قبلهم من واحملاربة ،اهللا أعداء أيدي على التشويه من ناهلا اهللا شريعة
  . تقيمها أرضاً األرض وجه على يتركوا مل حىت

 وتعبئة ،قرون ملدة تضليل ضحية هم املسلمة الشعوب إن
 غري وأا وكهنوت ورجعية ختلف بأا اهللا شريعة هلم صورت خاطئة
  .العصر مع قةمتواف

 يرِيد ولَا الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد{: يقول -وجل عز- اهللا إن
بِكُم رس{: الناس لصالح الشريعة شرع فاهللا. }الْعنلَ مما عحالص 
نذَكَرٍ م ثَى أَوأُن وهو نمؤم هنيِيحاةً فَلَنيةً حبطَي مهنزِيجلَنو أَجمهر 

  . ٩٧:النحل}يعملُون كَانوا ما بِأَحسنِ
 اليهود من الشيطان أولياء من التضليل هذا بلغ ولقد

 أناسا أن األمر بلغ فقد، عجيبا مبلغا املسلمني وحكام والنصارى
 التحاكم يف غضاضة يرون ال ذلك ومع اإلسالم إىل االنتماء يدعون

 بضرورة املسلمني لعامة والتوضيح التبيني لزم ولذا ،الكفار شريعة إىل
 ذلك وأن ،اهللا شريعة يرفض من يف احلكم وتبيني اهللا شريعة إىل العودة
  .الكفر إال ليس

 بتعطيل رضي فمن ،واحد قلب يف وكفر إميان جيتمع فال 
  .املؤمنني من يكون ال الشيطان شرع وإعمال اهللا شرع

 ،اغوتالط إىل والتحاكم ،اهللا أنزل ما بغري احلكم إن
 اهللا صلوات-  حممد شريعة على شرائعهم بتقدمي الكفار ومواالة
  .امللة من اًخمرج اًأكرب كفراً مكفرة أعمال كلها -عليه وسالمه

 ،وجل عز اهللا شريعة إقامة يف والرمحة واخلري الربكة إن
  .الطاغوت شريعة إقامة يف والضيق والشقاء والبؤس

 أئمتهم حتمكم مل وما": عليه وسالمه اهللا صلوات قال 
 بن ماجةارواه "بينهم بأسهم اهللا جعل إال اهللا أنزل مما ويتخريوا اهللا بكتاب

 املسلمني انقسام يف الرسول قول مصداق نرى وحنن ،وحسنه األلباين
 شعوباً نفسها على منقسمة دولة وكل دولة مخسني من أكثر إىل اليوم

  .وقبائل

 فرحوا الغيث جاءهم مث فترة الناس عن انقطع لو املطر إن
 قوله إىل فامسع ،فرحتهم اشتدت اخلري وعم املطر تكرر فإذا ،به

 األرض ألهل خري األرض يف به يعمل حد": عليه وسالمه اهللا صلوات
 أفضل واحد حد إقامة إن ،روه ابن ماجه"صباحا أربعني ميطروا أن من

 أقام إذا فكيف املطر من ارا أربعني من للناس وأحسن وأصلح وأبرك
 علَيهِم لَفَتحنا واتقَواْ آمنواْ الْقُرى أَهلَ أَنَّ ولَو{! احلدود؟ كل الناس

كَاترب ناء ممضِ الساَألرن ولَكواْ وم كَذَّباهذْنا فَأَخواْ بِمكَان 
  .٩٦:األعراف}يكِْسبونَ

 إن فحسب؟ احلدود تطبيق عدم يف املشكلة هل ولكن
  .ذلك من أكرب كلةاملش

 ،الكفر إىل اإلسالم من فخرجوا الشريعة كل عطلوا لقد 
  .الظلم إىل العدل ومن

 والنفس الدين: اخلمس املقاصد حلفظ الشريعة جاءت لقد 
 يف ؛املثال سبيل فعلى ،ليضيعوها هؤالء فجاء ،والعقل واملال والعرض
 جهة نوم ،جهة من الدين حتارب الدولة أن جند الدين حفظ مسألة
 حتمي وكذلك ،اإلسالم سوى دين هو الذي الدميقراطي للنظام تروج

 ،املسلمني أرض على استحداثها جيوز ال اليت والكنائس املنصرين
  .عدن يف علنية وأخرى ،صنعاء يف سرية كنائس فتوجد

 قد الربيئة األنفس من فكم ،النفس حلفظ الشريعة وجاءت
 يف تقتل األنفس من وكم األشاوس؟ األمن قوات أيدي على أزهقت
 حلجز ساكنا الدولة حترك فال ،القبائل بني تنشب اليت الفتنة حروب
 سبيل فعلى ،األحيان بعض يف الفتنة بإذكاء تقوم بل ،البغي عن الناس
 قذائف من املئات بتوفري القبلية الفنت إحدى يف الدولة قامت ؛املثال

 القبائل مشائخ أحد بدوره وقام ،الرتاع أطراف من لطرف املدفعية
 أراد وعندما! اآلخر للطرف القذائف مئات بتوفري الدولة من املقربني

 تقوم هكذاف ،الوساطة من الدولة منعتهم احلرب إاء الوسطاء بعض
  .بينهم الفتنة وزرع ،املسلمني دماء بإسالة ارمة احلكومة هذه

 يف استشرى قد األخالقي الفساد فإن ،العرض حفظ ويف
على الدولة أقدمت فقد ،الدولة من وبدعم متسارعة وبوترية تمعا 

 يف متنفذون ويقوم ،السياحة قانون خالل من األخالقي للفساد التقنني
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 املسلمني أعراض تصبح وهكذا ،السالح بقوة الفساد حبماية الدولة
 على اهللا فلعنة ،السياحة لترويح تباع سلعة وغريها وعدن صنعاء يف

  . الظاملني
 هذه توزيع سوء جبالء فنجد ،املال حفظ باب يف أماو

  .املسلمني لثروات احلكومة
 ،وشبوة وحضرموت مأرب مناطق من ينتج اليمن نفط إن 

األكرب يذهب إىل شركات  زءاجل إن النفط؟ هذا عائدات تذهب فأين
 منه وجزء ،النفط الغربية، وجزء منها يذهب إىل جيوب املتنفذين

 البالد ا حتتل اليت واألمن املسلحة القوات اتونفق رواتب به تدفع
 يدفعون الذين وشبوة وحضرموت مأرب أبناء فيهم مبا العباد وتظلم
 اليت املوارد من امة أرض نصيب ما مث! بأنفسهم ظلمهم تكاليف
 معه تتعامل الذي اجلنوب نصيب وما تعز؟ نصيب وما الدولة؟ جتبيها
 غنيمة أرضها ومواردها حتفأصب عنوة فتحت حرب كدار الدولة
   اجليش؟ وضباط املوظفني لكبار

 اخلمر حد اهللا فشرع ،العقل حلفظ الشريعة وجاءت
 ،الفنادق يف اخلمر لبيع املبيحة القوانني بتقنني الدولة فقامت ،لذلك
  .اخلمر واستهالك وبيع واسترياد صناعة عن الطرف تغض أيضا وهي

 الدولة ودجمه من جزء أن فلو ،املخدرات وكذلك 
 إلسالما مكافحة حقيقته يف هو الذي اإلرهاب ملكافحة املنصرف
 قطمري منها أرضنا على بقي ملا واملخدرات اخلمر مكافحة يف صرف
  .نقري وال

 الفتنة بذور وزرع اجلاهلية الوالءات بإحياء الدولة وتقوم
 للدين وزنا تقيم ال املرتدة احلكومات فهذه ،املسلمني بني والشقاق

 فأبناء ،وحزبياً وقبلياً مناطقياً تقسيما الناس تقسم ولكن ،لتقوىوا
 هي وهذه ،غريهم على يقدمون األحزاب أو القبائل أو املناطق بعض

 "منتنة فإا دعوها": عليه وسالمه اهللا صلوات عنها قال اليت اجلاهلية
  .صحيح البخاري

 ويفضلون يقدمون أم احلكام ؤالء االحنطاط بلغ ولقد
! املسلمني من البلد أبناء على الغربية اجلنسيات وأصحاب األمريكان
: أمرين يف توظف املسلمني محاية مسؤوليتها اليت األمن قوات وصارت

  .ومصاحلهم الغرب رعايا ومحاية ،وحاشيتها احلاكمة األسرة محاية
 ،اإلصالح وال النصح معها يغين ال احلكومات هذه إن 

 االحنراف وبلغ ،الزىب السيل وبلغ ،اقعالر على اخلرق اتسع فقد
 من واالجتثاث القلع إال معها ينفع فال ،أدناه االحنطاط وبلغ ،أقصاه
  . الكي العالج آخرو ،اجلذور

 جربوا وقد ،وظلمها الدولة فساد الناس أدرك لقد احلمدهللا
 آخر؟ إىل كفر نظام من ندور نظل مىت فإىل ،وأصنافه الكفر ألوان

 ،أحرزنا ديننا فال ،دميقراطية مث ،واشتراكية مشولية مث ،نيبجأ احتالل

 ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن أَعرض ومن{ ،أصلحنا دنيانا وال
هرشحنو موي ةاميى الْقماألرض يف اهللا حكم نقيم أن األوان فآن }أَع.  

 الذين إن ،ةالكرمي باحلياة سننعم وبه ،اإلسالم إىل فلنعد
 وذهاب للفتنة سبب هو املرتدة احلكومات على اخلروج أن يدعون
 اإلطالق على الفنت فأكرب ،يفهموه مل أو ،القرآن عارضوا قد األمن
 الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لَا حتى وقَاتلُوهم{: يقول واهللا، باهللا الشرك
كُلُّه لَّه٣٩:األنفال}ل.  

 سواها وما ،بالشريعة إال يتأتى ال احلقيقي مناأل وإن 
 منكُم آمنوا الَّذين اللَّه وعد{ ،العيش يف وضيق وضنك فخوف
 من الَّذين استخلَف كَما األرضِ في لَيستخلفَنهم الصالحات وعملُوا
هِملقَب نكِّنملَيو ملَه مهيني دىا الَّذضتر مم لَههلَندبلَين وم دعب 
هِمفوا خننِي أَموندبعرِكُونَ ال يشئًا بِي يين شمو كَفَر دعب كذَل 
كلَئفَأُو مقُونَ هولن ،خوف يف حنن الشريعة فبدون. ٥٥:النور} الْفَاس 
  .اإلسالم حبكم إال األمن يأيت

 شريعة تطبيق لفرض تقاتل وشهاوجي احلكومات هذه إن
 واجليوش احلكومات هذه سنقاتل بدورنا وحنن ،املسلمني على الغرب
 كَفَروا والَّذين اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُونَ آمنوا الَّذين{ :اهللا شريعة إلقامة
 الشيطَان كَيد نَّإِ الشيطَان أَولياَء فَقَاتلُوا الطَّاغُوت سبِيلِ في يقَاتلُونَ

   .٧٦:النساء} ضعيفاً كَانَ
بدأ ينتشر يف صفوفها الوعي  -وهللا احلمد-إن األمة 

نصر قاب وال ،فابشروا بنصر اهللا ،بضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية
فإن هذه اجلزيرة هي جزيرة حممد صلى اهللا  قوسني أو أدىن بإذن اهللا،

 ،وهذا الشر سيعقبه خري ،شريعتهعليه وسلم والبد أن تعود إليها 
مأل األرض وهذا احلكم اجلربي ستعقبه خالفة على منهاج النبوة ست

فيا شباب اإلسالم كونوا جنودا هلدم دولة  عدال بعد أن ملئت جورا،
واهللا  ،القادمة جنودا لبناء دولة اإلسالم وكونوا ،الشيطان القائمة

  .زمانيف هذا ال اهللايوفقنا أمجعني للقيام بأمر 
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إن من احلق املر الذي ينبغي : أميت املسلمة: قال الشيخ حفظه اهللا
الصدع به، هو أنه رغم حرصنا على إنقاذ أهلنا يف غزة وفك احلصار 
عنها، فهناك من هم أحرص منا عليهم، وأعين بذلك إخواننا يف باقي 

مل يستطيعوا إغاثة  فلسطني، مبا يف ذلك الضفة الغربية، ومع ذلك
والسبب واضح جلي، فبالدهم حمتلة، وجنود  م وذويهم؛أهله

س مينعوم من نصرة إخوام هناك الصهاينة وجنود السلطة بقيادة عبا
وهذا السبب هو نفسه الذي مينعنا من نصرة أهلنا يف غزة، فاحلقيقة ، 

املرة أن بالدنا حمتلة من داخلها، وصهاينة العرب حكام املنطقة وكالء 
.نودهم الذين مينعوننا من نصرة املستضعفني هناكأعدائنا، هم وج  

ال بد من البحث عن دول خارج دول : وقال أيضاً حفظه اهللا
الطوق، يتم حترك ااهدين منها لتفتح احلدود بالقوة، لنصل إىل أهلنا 
يف ربوع األقصى املبارك، والفرصة الثمينة النادرة للصادقني يف 

م ااهدين يف العراق بكل ما رغبتهم يف ختليص األقصى، هي بدع
حيتاجون إليه، لكي حيرروا أرض الرافدين، وبذا يقومون بواجبني 

هزمية احلليف األكرب للصهاينة مث ينطلقوا إىل األردن، حيث إا : اثنني
أفضل وأوسع اجلبهات، فنصف سكاا هم من أهل فلسطني الذين 

الثانية إىل الضفة  االنطالقةهجروا منها سابقاً، ومن األردن تكون 
الغربية وما جاورها، وتفتح احلدود بالقوة الستكمال النقص يف 
املقومات املطلوبة، لكي يتم حترير فلسطني كلها من النهر إىل البحر 

فهذا هو السبيل الشرعي وهو السبيل الواقعي العملي، . بإذن اهللا
ح، بعيداً عن صرف اجلهود بأقوال وأفعال معظمها ال تكف بأس سال

  .جراح وال تنكأ للعدو
كما أضع بني يدي العلماء والدعاة بعض : وقال أيضاً حفظه اهللا

املقترحات يف هذا اال، راجياً بذل اجلهود الستكمال األمر 
  :وتطويره، ومن أهم هذه املقترحات

القيام بعمل القوائم املتضمنة للعلماء والدعاة واملفكرين : أوالً
صحني ألمتهم، مع أبرز مؤلفام، والعمل على والكتاب الصادقني املنا

نشرها بني عامة األمة، وال مينع من ذلك وجود بعض الزلل غري 

املتعمد، فتتم املالحظة عليه والنصح فيه، وإال فلن يبقى لنا عامل فضالً 
عمن دونه، فينبغي العمل على إبراز القيادات الصادقة امللتزمة مبنهج 

  .اإلسالم
ومن الكتب . املفاهيم الشرعية يف فكر وحياة األمةتصحيح : ثانياً

للشيخ عبدالرمحن بن حسن آل ) فتح ايد(كتاب  املفيدة يف ذلك
الشيخ وهو كتاب مهم جداً ملعرفة التوحيد والتحذير من الشرك ومنه 

مفاهيم ينبغي ( شرك القبور وشرك القصور، وكتايب الشيخ حممد قطب
التبيان يف كفر من أعان ( كتابو، )هل حنن مسلمون(و) أن تصحح
فهد فك اهللا أسره من للشيخ ااهد ناصر بن محد ال) األمريكان

وهناك كتاب خامس مفيد، يف تقييم مجيع األنظمة يف  سجون الرياض،
النظام السعودي يف ميزان (العامل اإلسالمي، وإن كان عنوانه خاصاً 

ا على شبكة ، وكثري من الكتب املفيدة يتيسر قراء)اإلسالم
  .كموقع التوحيد واجلهاداملعلومات 
تنبيه األمة على أن هناك حرباً لتغيري وإماتة األمساء : ثالثاً

واملصطلحات الشرعية، الرتكاب ما حرم اهللا تعاىل، فيجب تفنيد 
  :ذلك وإشاعة األمساء واأللفاظ الشرعية، ومن أمثلة ذلك

البنوك الربوية  على انتهاك حرمة الربا فسموه بالفائدة، وأطلقوا 
وعندما أرادو انتهاك حرمة اخلمر، أطلقوا عليه البنوك التجارية، 

وعندما أرادوا حماربة ذروة بات الروحية وما شاها من أمساء ، املشرو
وملا رهاب ، سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهللا، مسوه بالعنف واإل

، أماتوا حد الردة أرادوا ارتكاب نواقض اإلسالم، ومواالة أعداء اهللا
ويتم احلديث عن دعا إلقامة هذا احلد بأنه تكفريي، ووصفوا كل من 

تسمية الكافر واملرتد والزنديق واملنافق بلفظ اآلخر، وينفرون عن 
استخدام املصطلحات الشرعية، وكذا املغالطة حبوار األديان، وحرية 

عقود الرأي وحرية التعبري والتعايش السلمي، والدول الصديقة و
تقدمي التسهيالت لدعم السفن احلربية الصليبية، يف الوقت الذي يقوم 
به اليهود والنصارى بقتل إخواننا يف فلسطني والعراق وأفغانستان 

فاملغالطة . ووزيرستان  والصومال وكشمري والفلبني والشيشان
باألمساء واملصطلحات باب واسع فينبغي تتبعها وكشف حقيقتها 

  .  وحقيقة ناشريها
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بعمل القوائم املتضمنة ألعدائنا من املنافقني لقيام ا: رابعاً
كتب واالت ووسائلهم، والسيما اإلعالمية كالصحف وال

الفضائية، وأخطرها األخريتان كهيئة اإلذاعة واإلذاعات والقنوات 
  .الربيطانية وأخواا وقناة احلرة وقناة العربية

هم يف صاحل أعدائنا وكذلك إعداد القوائم للذين تصب جهود
دون أن يشعروا، كاملرجفني واملخذلني واملثبطني من املسلمني، وذلك 

 هم،على األمة بالوسائل املتاحة لتحذرها ونشر، الشرعية ضوابطبال
، تدلل على من أقواهلم وأفعاهلمبوثائق وبراهني  مرفقني تلك القوائم

يها الَّذين آمنواْ يا أَ{ :تعاىل اهللا وأذكر هنا بقولمع تفنيدها، ذلك 
لّهل نيامواْ قَولَى كُونمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجالَ يو طساء بِالْقدهأَالَّ  ش

اللّه خبِري بِما  تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ
املنافقني منهج قرآين، كما أمجع  فكشف حقيقة،  ٨ :املائدة}تعملُونَ

العلماء على وجوب كشف املنافقني واملبتدعني، وقد سئل اإلمام أمحد 
الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم يف : رمحه اهللا

إذا قام وصلى واعتكف، فإمنا هو لنفسه، وإذا (أهل البدع؟ فقال 
  .انتهى كالمه). لهذا أفض. تكلم يف أهل البدع، فإمنا هو للمسلمني

فاألمة حباجة ماسة اليوم، وخاصة بعد هذه احلرب على غزة، أن 
رهم فتجاهدهم، كما يف تعرف املنافقني على مجيع األصعدة، لتحذ

وإِن يقُولُوا تسمع لقَولهِم  وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم{: قوله تعاىل
نسم بشخ مهونَ كُلَّكَأَنبسحةٌ يد  مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيص

يا أَيها النبِي {: وقول اهللا تعاىل ،٤:سورة املنافقون}قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج  منهج ماهأْومو بِئْسو

ريصال بد من قادة صادقني : فخالصة القول، ٧٣ :سورة التوبة}الْم
وتوعية شرعية وسياسية وجهاد يف سبيل اهللا وكشف حلقيقة املنافقني 
ومتايز ومفاصلة معهم، مع العلم أن املفاصلة هي أمر قائم من جهة 
 احلكام، فلديهم أجهزة أمنية يصل تعداد أفرادها إىل مئات األلوف،

ترصد الناصحني ألمتهم، وتتجسس عليهم، وتعد م قوائم تسمى 
سوداء حملاربتهم بطرق عدة، إغراء وإغواء، وفصالً وسجناً، ومنعاً من 
السفر، ومطاردة وتشويهاً لسمعتهم، بل وقتالً، وذلك كله للحيلولة 
بينهم وبني منابر التوجيه، لنصح أمتهم وحتذيرها من مؤامرام، ويف 

. انفردوا هم وعلماؤهم وإعالمهم بالدجل على األمة وتضليلهااملقابل 
وفيما خيص قوائم أعدائنا، فنظراً لضيق املقام فسأكتفي بوصف كبار 

ففي هذه األحداث متايز الناس، وخاصةً السادة . أئمتهم يف بالدنا
والكرباء حكاماً وعلماء، وقد بدا واضحاً أن بعض حكام العرب، 

الصلييب الصهيوين على أهلنا، وهم من تسميهم تواطؤوا مع التحالف 
ويف احلقيقة أن دول العامل اإلسالمي من . أمريكا حبكام دول االعتدال

دول : اندونيسيا إىل موريتانيا بال استثناء، تنقسم إىل قسمني اثنني
  .معوجة ودول أكثر اعوجاجاً واإلسالم بريء من حكامها مجيعاً

األوىل يف صدر اإلسالم، على أن  وال خيفى أن مما ساعد اجلماعة
يصلب عودها ويقوى عمودها، لتحمل أعباء إقامة الدولة اإلسالمية، 
عدد من األمور كان من أمهها بعد اإلميان الصحيح والزهد، التمايز 
بني املؤمنني واملنافقني، فاألحداث العظام واملصائب اجلسام وال سيما 

ب وميزت الصادق من الطي احلروب والصدمات، نفضت اخلبيث عن
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن {: املنافق، كما يف قوله تعاىل

نِنيمؤالْم لَمعيلو ي   اللّهلُواْ فاْ قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُواْ ون ينالَّذ لَمعلْيو
بِيلِ اللّهواْ قَالُواْ سفَعلْكُفْرِ أَوِ ادل مه اكُمنعباالً الَّتتق لَمعن لَو  ذئموي

سا لَيهِم ماهقُولُونَ بِأَفْوي انِإلميل مهنم بأَقْر  لَمأَع اللّهو ي قُلُوبِهِمف
وإن من املصائب  اليت وقعت ،  ١٦٧- ١٦٦ سورة آل عمران}بِما يكْتمونَ

أحد، أن ثلث اجليش خضع وانقاد لرأس املنافقني  على املسلمني يوم
ابن سلول، فاخنذل م وأمرهم أن ال يقاتلوا األعداء، وأما اليوم 
فجميع اجليوش الرمسية لألمة حتت قيادة املنافقني من حكام املنطقة، 
كما أن معظم اجليوش غري الرمسية حتت قادة اجلماعات اإلسالمية، 

احلكام والة أمر شرعيني، حيرم اخلروج يرون أن هؤالء  وكثري منهم
وقد بدا ذلك واضحاً يف ! عليهم، فكيف التتواىل علينا املصائب؟

خذالن هذه اجلماعات لغزة وأهلها، وهم ينتظرون إذناً من املنافقني 
  !حىت جياهدوا، فأي استغفال هذا للشباب املسلم

والتوجيه، فالواجب أن نبعد املنافقني واملخذلني عن ميادين القيادة 
كما فعل  الصحابة رضي اهللا عنهم بعد غزوة أحد، فلما قام ابن 
سلول ليخطب باملسلمني كما كان يفعل من قبل، وكان سيداً يف قومه 
يريد بذلك أن حيافظ على مكانته يف توجيه اجلماعة األوىل، أخذ 

لست لذلك اجلس أي عدو اهللا "الصحابة بثيابه من نواحيه وقالوا  
فما أكثر الرجال الذين يعتلون منابر ،"صنعت ما صنعت بأهل وقد

التوجيه بصورها املختلفة، ليخادعوا األمة لتلتف حول حكام املنطقة 
املنافقني، وخيذلوها عن القتال لتحرير فلسطني، فما أحرانا أن نقول 
لكل واحد من هؤالء مواجهة أو عرب اهلاتف كما قيل لرئيسهم األول 

عدو اهللا لست لذلك بأهل وقد صنعت ما اجلس أي "ابن سلول 
فما فعله الصحابة رضي اهللا عنه بابن سلول هو فضح وإزالة ". صنعت

له عن منابر التوجيه يف اجلماعة املسلمة، حىت ال يعيد الكرة يف غزوة 
أخرى، فينثين بثلث اجليش وتتكرر املصائب، وهذا ما ينبغي علينا 

  .علينا املصائب منذ عقودفعله، فاملنافقون واملخذلون يكررون 
وختاماً، أذكر أميت بأمهية تعاهد قلوبنا  :وقال أيضاً حفظه اهللا 

أن : مبقويات اإلميان، وجتنيبها مواطن الفنت والنفاق، ويعيننا على ذلك
وقراءة جزء يومياً من القرآن تكون ألسنتنا رطبة بذكر اهللا تعاىل، 

 العقول، ويبصرنا بتدبر وتفكر، فهو جيلي القلوب وينري الكرمي
. بالصفات املشتركة ألعدائنا، من املشركني واملنافقني على مر العصور

من ربكُم  يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعظَةٌ{: ا قول اهللا تعاىلوواقرؤ
نِنيمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا ففَاء لِّمش٥٧:سورة يونس}و. 

  مؤسسة السحاب اد النص الكامل للكلمة فلريجع إىلمن أر،  نقالً عن مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي * 
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هو  ،إن اإلنسان الكرمي العزيز على ظهر هذه األرض
املؤمن املوحد الراضي باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا عليه 

؛ ألنه ان ذليالً وضيعاًوبغري هذا اإلميان يكون اإلنس ،وسلم نبياً رسوالً
اليت  ،ه يف معتقداته وأخالقياته من العقول البشرية اجلاهلةاستمد مبادء

جعلت اإلنسان يمة ناطقة ال تفهم من احلياة سوى توفري شهوة 
بطنها وشهوة فرجها، وهكذا كان العامل يعيش أمجع إال قليل من أهل 

ة وانبثاق نور اإلسالم وغريهم ممن رحم اهللا قبل البعثة النبوي ،الكتاب
امتداداً لرسل اهللا األولني يف دعوم إىل  ،وإعادة توحيد اهللا يف األرض

مث إىل خامت  ،ومن موسى إىل عيسى ،من نوح إىل إبراهيم ،توحيد اهللا
رسل اهللا عليه الصالة والسالم نيب األولني واآلخرين، وإن من أبشع 

ترة اليت كانت بني نيب اهللا هي الف ،صور اجلاهلية اليت عاشها اإلنسان
ألن هذه الفترة  ؛عيسى عليه السالم ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم

هي الفترة اليت توقف فيها الوحي السماوي وحرف فيها اإلنسان ما 
اهللا على رسله يف  هالذي أنزل ،نزل من السماء من اهلدى والنور

روا للدين ضالني واختذ عوام الناس علماء تصد ،التوراة واإلجنيل
حيلون ما حرم اهللا وحيرمون  ،فجعلوهم أرباباً هلم من دون اهللا ،مضلني

ما أحل اهللا من الدين، ذلك ملصاحلهم اخلاصة فعادوا باإلنسان إىل 
اليت حيىي ا اإلنسان سعيداً " ال إله إال اهللا "أسفل السافلني، فجعلوا 

 وابن اهللا، تعاىل اهللا عما مسروراً حمرفةً بعزير ابن اهللا، وعيسى هو اهللا
  .يقولون علواً كبرياً

مث ازداد أولئك  ،فتغريت سعادة اإلنسان إىل بؤس وشقاء
وأكل أموال الناس  ،العلماء الشيطانيون بانتهاك حرمة األعراض

ووضع الشرفاء يف مرتبة  ،وقتل النفس اليت حرم اهللا ،بالباطل
عاء الصورة الشرعية املعصومني من األحكام الشرعية، وجعل الوض

وهذا من التلبيس على الناس سفهاء العقول مبا  ،إلقامة احلدود عليهم
وأن ما يقومون به من حتريف وتضليل  ،يصبغهم الصبغة الشرعية

هذا من جانب، وأما من اجلانب  ،تمعام إمنا هو شريعةً من عند اهللا
ىي يف تناقضات اآلخر فقد كان اتمع العريب يف اجلزيرة العربية حي

وتسلط الشياطني  ،عقائدي زينه هلم جهل اآلباء وخوىأخالقية 
عليهم بأعوام من السحرة والكهنة واملنجمني الذين كانوا يلوذون 

أو يلوذون بأصنامهم  ،م عند حل اخلصومات والرتاعات فيما بينهم
عند النوائب أو املصائب، وهذه كانت حاهلم يف تلك الفترة السوداء 

حممد اخلري للبشرية بإرسال فأراد اهللا ملظلمة اليت مرت ا البشرية، ا
الذي جاء يعاجل النظرة  صلى اهللا عليه وسلم بدين اإلسالم العظيم

وإعادة  ،السقيمة بالشرك مع اهللا إىل توحيد اهللا سبحانه وتعاىل
وجاء  ،والنور بعد الظلمة إىل قلوب البشرية ،السعادة بعد التعاسة

وحافظاً هلذه األخالق يف داخل  ،ومتمماً ملكارمها ،األخالقمهذباً 
اتمعات باحلكم اإلهلي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

 ،ال يفرق بني شريف أو وضيعفطبقات اتمع مجيع يقوم على  ،خلفه
فكلهم حتت حكم اهللا  ،وال عريب وال أعجمي ،وال أبيض وال أسود
لو سرقت : "من على منربه صلى اهللا عليه وسلم سواء، كما صدع ا
  ".فاطمة لقطعت يدها

ظل هذا احلكم اإلهلي، وحتت معات يفتفعاشت ا 
شريفةً كرمية تحفظ فيها املعتقدات الدينية ) إن احلكم إال هللا(مظلة

املستمدة من الوحيني الكتاب والسنة، وحتفظ فيها الدماء أن تسفك 
فيها األعراض أن تنتهك من الظاملني إال حبق اإلسالم، وحتفظ 

ومن دعارة اجلاهلية وتشتيت األبضاع وعدم حفظ النسل  ،املفسدين
يف اتمعات، وحتفظ فيها العقول من زبائل األفكار البشرية املخالفة 

ومن املسكرات املفسدة للعقل واتمعات، وحتفظ  ،للشرع والدين
ق وصرفها فيما يعود األموال من السرقات وأكلها من دون وجه ح

  .على اإلنسان وجمتمعه باخلري واألمان
وقد عاشت األمة حتت هذا احلكم العظيم قروناً من 

بعلماء صادقني  -بعد توفيق اهللا-حمافظةً عليه وعلى إقامته  ،الزمان
وأرخصوا دماءهم من  ،وا عن دين اهللا وحاكميته باللسان والسنانذب

 ،وابن تيمية ،أمحد بن حنبل: لربانينيك، فمن أولئك العلماء اأجل ذل
إىل أن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الدين  ،وحممد بن عبدالوهاب

بالدنيا، واحلاكمية اإلهلية بأحكام القوانني الوضعية، وأضاعوا شرف 
العلم والعلماء بشرف املنصب واألموال، وأضاعوا الدفاع عن توحيد 

والتمكني لعرشه، وأضاعوا  اهللا وإقامة شريعته بالدفاع عن الطاغوت
، وأضاعوا حوزة الدين ذالهلا ألعدائهاشرف األمة وعزها إىل إ
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واحلفاظ على بيضة املسلمني والرجال ااهدين باالزام وتسليم 
 ئلني وحماربة ااهدين الصادقنيأراضي املسلمني للكافرين الصا

حقوق وأضاعوا حفظ األعراض حبكم الرمحن بقانون حقوق املرأة و
  .حرية األديان، وكم وكم من أمور عظام هلذا الدين أضاعوا

وإنه لن يعود حكم العزيز احلكيم إىل هذه األرض إال 
 وقَاتلُوهم{ :برجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه يفقهون قوله تعاىل

 بِما اللَّه فَإِنَّ اانتهو فَإِن للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لَا حتى
، فاهللا ذه اآلية العظيمة الواضحة  ٣٩:األنفال})٣٩( بصري يعملُونَ

اجللية يدلنا على أن هذا الدين الكرمي ال يقوم على األرض ليكون 
منهجاً للبشرية يف مجيع شؤون حياا إال بالسالح والقتال يف سبيل اهللا 

 :-رمحه اهللا-خ اإلسالم ابن تيميةليكون الدين كله هللا، وكما قال شي
إذا كان شطر الدين هللا والشطر اآلخر لغري اهللا وجب القتال حىت [

  ].يكون الدين كله هللا
  .             وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  :اىلعقال ابن كثري يف تفسريه عند قوله ت
 
} ِسيحالْمو اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

مع هانحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم نا اب
  }يشرِكُونَ

روى اإلمام أمحد، والترمذي، وابن جرير ، عن عدي بن 
حامت، رضي اهللا عنه انه دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف 
: عنقه صليب من فضة، فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية

}وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات م مل : فقلت: قال} اللَّهإ
بلى، إم حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم احلرام، : "فقال. يعبدوهم

  ". فاتبعوهم، فذلك عبادم إياهم
  

وهكذا قال حذيفة بن اليمان، وعبد اهللا بن عباس، وغريمها 
إم } للَّهاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون ا{: يف تفسري

  .اتبعوهم فيما حللوا وحرموا
  

استنصحوا الرجال، وتركوا كتاب اهللا وراء : وقال السدي
  .ظهورهم

  }  وما أُمروا إِال ليعبدوا إِلَها واحدا{ : وهلذا قال تعاىل
الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، : أي

  .وما حكم به نفذ
  

  } إِلَه إِال هو سبحانه عما يشرِكُونَ ال{ 
تعاىل وتقدس وترته عن الشركاء والنظراء واألعوان واألضداد : أي 

  .واألوالد، ال إله إال هو، وال رب سواه
  

  وعدد الشيخ حممد ابن إبرا هيم أنوا ع الكفر األكرب وذكر منها
البوادي وحنوهم من  ما حيكم به كثري من رؤساء العشائر والقبائل من: 

يتوارثون " سلومهم"حكايات آبائهم وأجدادهم وعادام اليت يسموا 
ذلك منهم وحيكمون به وحيملون على التحاكم إليه عند الرتاع، بناء 
على أحكام اجلاهلية ؟، و إعراضاً ورغبة عن حكم اهللا ورسوله فال 

 -آل الشيخ  فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم. حول وال قوة إال باهللا
)٣٠٢/  ١٢. (  
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}ينوا الَّذا كَذَّببيعكَأَنْ ش ا لَمونغا ييهف ينوا الَّذكَذَّب بيعوا اشكَان مه 
رِيناسالْخ{.   

 عن يكشف إمنا حادثة، يروي ال هنا القرآين السياق إن"  
 مث ومن. . قدر خطوات عن يعلن إمنا قوم سرية يعرض وال ،سنة

 األحداث، وفقه وتتم األمور، عليه جتري تدبرياً هناك أن يتكشف
  . )رمحه اهللا(قطب  سيد" األرض هذه يف »اإلنسان« تاريخ به ويتحرك

يسري أهل الغربة ، وعلى النحو الذي سار عليه شعيب مع أهل القرية
وإىل ما انتهى إليه حال أهل القرية بعد النعيم ، يف هذا العصر

ولكن ايتهم على يد الطائفة ، سينتهي إليه طواغيت العصر، والرخاء
  .الرتاع من القبائل.. املنصورة 

  حمى القمم
مير ا احلكم الرأمسايل ويف ظل الظروف احلرجة اليت 

العلماين يف اليمن، جند بعض من ينتسب إىل العلم والدعوة  يعقدون 
مذكرين .. امللتقيات واملؤمترات والندوات اليت حتذر وتندد وتشجب 

حكام العرب ودورهم البطويل والسنمائي  .. الشعوب بفعلهم هذا
  !!عندما حتدث جمزرة على املسلمني 

واتفق علماء املؤمترات مع احلكام من خالهلا يف إدانة الضحية والتربير 
  !! للجزار

ومبا أن الناس على دين ملوكهم جند أن عدوى القمم    
انتقلت من احلكام اخلونة إىل العلماء، وال خيرجون من هذه املؤمترات 

  . إال ببيان ختامي
  تقسيم املقسم

على أن هناك ولوح بصوت عايل أحد رواد املؤمترات 
مؤامرة لتقسيم اليمن، وأشار إىل توافد البارجات الصليبية يف خليج 
عدن وأا لتنفيذ هذا الغرض، متجاهالً تواجدها القدمي وما حادثة 

  . املدمرة كول احلربية إال شاهد ودليل
مث إن جزيرتنا العربية متتلئ بالقواعد الصليبية، ولو أرادوا 

يف جند، وألديرت " اخلرج"ام من قاعدة تقسيم اليمن النطلقت طائر

يف قطر، أو أوكلت املهمة للقاعدة " العديد"العمليات من قاعدة 
  . الربيطانية يف عمان أو الفرنسية يف اإلمارات

عن روع أن  اًونطمئن روع هؤالء إن كان كالمهم صادر
وأن القادم هو كسر صنم سايكس وبيكو، وإعادة ، زمن التقسيم وىل

 أطة العامل اإلسالمي حتت راية واحدة وخليفة واحد وقد بدرسم خار
فعليا العمل لتحقيقها منذ أحداث سبتمرب ألن حكومات املنطقة كما        

يقول الدكتور عبد اهللا النفيسي ما هي إال هروات بيد األمريكان ولو 
وبعد تسعة أعوام ها هي ، سقطت أمريكا لتبعها الكثري من هذه النظم

لنشاهد أفغانستان ، تترنح وتنكمش شيئاً فشيئاً على نفسهاأمريكا 
واليت تعترب سرة العامل اإلسالمي يتحرك منها ااهدون لتحطيم احلدود 
اليت حوهلا وكانت باكستان أول الدول واليت لو سقطت بإذن اهللا 

يئة ، ختصر الكثري من اخلطوات ست اهدون يف العراق فعليهمأما ا
الشام للجبهات األخرى بعد انتهائهم من مرحلة حترير الظروف يف 

العراق كما رسم هلم ذلك الشيخ أسامة حفظه اهللا يف شريطه خطوات 
أم جيش " عملية لتحرير فلسطني وقال جليش العسرة يف الصومال 

من اجليوش يف الفيلق اإلسالمي ااهد وخط الدفاع األول عن العامل 
وسيكون هلم دور مهم يف تطهري "  الغريب اإلسالمي يف جزئه اجلنويب

ن من مغرب والً إىل مصر مع إخوام ااهديالقرن األفريقي وص
احلملة  امداد وأما ااهدون يف جزيرة العرب فعليهم قطع، اإلسالم

الصليبية كما ذكر ذلك الدكتور أمين الظواهري و حترير اجلزيرة 
بعد ذلك رجال دولة اإلسالم ليستقبلهم .. العربية من غساسنة العصر

وليدخلوا بعد ذلك إىل فلسطني مع إخوام اآلخرين ، يف الشام
  .  مكربين ومهللني بإذن اهللا 

  ال هي أطعمتها 
تعد اليمن جزٌء من جزيرة العرب واليت تعترب منطقةً غنيـةً   

  .ولكنه كشعب يرزح حتت مستوى خط الفقر، بالثروات املختلفة
زمة املالية علي صاحل والذي ال خيطئ وقد حتدث يف أول األ

  .الكذب لسانه أن اليمن مل تتـأثر ـا بسـبب حنكتـه السياسـية     
مـش  : إذا به يقول بابهوبعد مسرية الشعب خلفه وعند وصوهلم إىل 

ــة حــىت أمريكــا  ــة املالي ــأثرت باألزم ــيمن اللــي ت ــس ال   .ب
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، ادمـة ليمهد ملستشاره اإلرياين حديثه يف هذه األيام عن ااعـة الق 
وبدأت بوادر هذه األزمة تظهر يف املشتقات النفطية وإن كان املتضرر 
األول واألخري من هذه األزمة هو الشعب، إال أا كشـفت جمـازر   

  .النهب من قبل العصابة يف حزب املؤمتر
ألن ، ىل أي جحيم يساق إليهوال يدري الشعب بعد هذا إ  

لتغيري األوضاع أو حىت  جرموه وأرهبوه ومنعوه من أي حماولة علماءه
البحث عن الرزق احلالل من الغنائم اليت متر عرب مضيق باب املنـدب  

  .على البوارج والسفن احلربية الصليبية
فال هم الذين أطعموه، وال هم الذين تركوه يأكـل مـن   

  .  خشاش األرض، وإمنا حبسوه بفتاويهم
  الدهر قُلب 

آلن؛ ألن أسباب وال ميكن بقاء األحوال على ما هي عليه ا
 النصراين املؤرخ يقولاهلزمية بدأت تتالشى شيئاً فشيئاً عن األمة، 

 ا، جاءوا اليت فضائلهم نسوا عندما هزموا العرب: ""كوندي"
 واالسترسال واملرح، اخلفة إىل مييل متقلب قلب على وأصبحوا
  ."بالشهوات

 اجيد انقالب، والذي يقلب ناظريه يف وجوه أهل اجلهاد
حىت أن املسميات الطارئة على خارطة ، ائالً على كل تلك األوضاعه

فهذه جند وهذه امة وتلك ، مل تعد من قواميسهم، جزيرة العرب
  . احلجاز وهؤالء من قوم األشعريني وأن هذه أمتكم أمة واحدة 

  هاجر منوذج 
مل يتجاوز عمرها السبعة " أبو سفيان"بنت سعيد الشهري 

عندما مل تضع اعتباراً حلدود سايكس ، ذجاً فريداًعشر يوما كانت منو
ليعلن النظام ، فتخطتها بدون املراسيم املبتدعة، بيكو املصطنعة

ملن يلقي القبض عليها " مليون ريال سعودي"جائزةً قدرها " السلويل"
ومل تلقِ باالً باملراقبة اللصيقة اليت كانت ، وأختها وعلى أمها وأخيها

وم ا عند دخوهلا للبيت وخروجها وسريها القوات السعودية تق
ومل جتعل هذه املراقبة الشديدة حجر عثرة عن سعيها ، بالطرقات

، وبينما هي تتخطى احلدود املصطنعة، لتحطيم األصنام املوجودة
وال ، مازال العسكر املكلفني مبراقبتها ينتظروا خترج من املستشفى

جديدة للمطلوبني يوضع فيها ندري هل يف األيام املقبلة سنرى قائمة 
  امسها

  " !!.هاجر" 
  العدالة

حنن شعب على الفطرة وال نرى : يقول أهل وزيرستان
  .العدالة إال يف حكم اهللا

ولو تأملنا الدميقراطية اليت نعيشها اليوم من راعيتها إال روادها فلن 
وإن ، "القوي فيها يأكل الضعيف"نفرق بينها وبني قانون الغاب 

  . زيد عليها امشٍ من احلرية يف الكفر والفجور والنهبكانت ت

لدميقراطية وإمنا مناذج يكن حديثنا هذا من شدة بغضنا ل ومل  
  :طاً منهااملموسة تظهر يوما بعد يوم نذكر هنا نق

فرض الدميقراطية يف العراق وأفغانستان وأخريا يف  -١
 .وزيرستان بالنار واحلديد 

يعد من احلرية اليت تكفلها وأنه ال . منع فرنسا للحجاب -٢
 .الدميقراطية

والقيام بضرب ، جتسس أمريكا على اتصاالت مواطنيها -٣
قناة اجلزيرة يف أفغانستان والعراق؛ ألن خدمتها مل وإغالق 

 .تصل إىل املستوى املطلوب
وإذا مجعنا النقاط الباقية من ننت الدميقراطية لتكرست جهودنا 

  .ة إىل عدالة اهللا وحكم الناس بشريعتهولبذلنا أرواحنا يف سبيل  العود
  درهم وقاية

وال ، و إن سقوط الدول وايارها هلا مؤشرات وعالمات
، تكاثرت فيه العلل فبدأ يتمايل اليمن إال جسداًأظن النظام القائم يف 

وقيام دولة أخرى على أنقاضها جيب أن ، وبشائر سقوطه تقترب
بدل تبديد اجلهود ، ودعاايكون حديث املرحلة من قبل رواد األمة 

والطاقات يف إعادة ميت إىل احلياة أو خدمة مشاريع ال متت لإلسالم 
  .وأهله بصلة

، وإن التهيؤ ملرحلة ما بعد االيار خيفف الكثري من اآلالم
  .وسرعان ما يتم القضاء على تلك اآلالم وحتويلها إىل آمال 

  املؤمن القوي
، يلة العقود املاضيةوكم ضربت احلركات اإلسالمية ط

حىت وصلت إىل ما وصلت إليه من حالة ، بسبب ختليها عن القوة
ومل يعد يفرق بني منهجها واملنهج ، يرثى هلا من تنازلت وتراجعات

عن اازر " ملاذا أعدموين؟"وحتدث سيد قطب يف كتابه ، العلماين
مث ، –وإىل اليوم  –الرهيبة اليت حصلت لإلخوان يف تلك املرحلة 

، خلص إال أنه ال بد للجماعة املسلمة من قوة حتميها من الباطل
  .واملؤمن القوي أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف

  ال بواكي هلم.. أهل السنة 
اق ما وقع فيه وقد سجلت لنا األحداث األخرية يف العر

انتهاك ، من كماشة الرافضة وسندان الصليبيني، أهل السنة وعلماؤهم
، وجري السنة من مناطقهم، ل األنفس بأبشع الصوراألعراض وقت

وفروعها " إيران"لنذير شر على اجلزيرة قاطبة؛ ألن عاصمة اوس 
يف جزيرة العرب يعملون على قدمٍ وساق؛ لبسط نفوذهم على اهلالل 

  .العريب إىل خليج عدن اخلليج الشيعي من
ا وبدء مشاهد، وعند ترتيل هذه القراءة على أرض الواقع

إن مل يكن ، فلن نستطيع متابعة املشاهد ملا فيها من البشاعة والفظاعة
  .ألهل السنة قوة حتميهم
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  تأىب العصي إذا اجتمعن تكسراً
من أعمدا  وتعترب الوحدة ركناً من أركان القوة وعموداً

كما هي وحدة علي ، وال نقصد هنا وحدة املظاهر مع تنافر القلوب
  .والوحدة يف ظل شريعته، حببل اهللا وإمنا االعتصام، صاحل

وحتتاج هذه الوحدة خلطوات جريئة من أصحاا وخنص هنا العلماء 
  .خبطورة املرحلة، والواجب الذي يف أعناقهم اً إياهمالصادقني مذكر

وإن استمرار الفرقة كما هو عليه اآلن؛ بسبب اهلوى   
كسر أهل واختالف العقول يف قياس املصاحل واملفاسد سيؤدي إىل ت

  .السنة واحداً واحد، وحينها يندم اجلميع وال ينفع الندم
  

  اقض ما أنت قاض 
ال ميكن أن يقبل ا ، وحركتنا اليت ندعو الناس إليها 

واملتعاطفني معها  وإمنا سيبذل قصارى جهده يف ثين أفرادها، الطاغوت
فتارةً بالترغيب كالتسليم وإعطاء ، واالنضمام هلاعن االستمرار 

وكل احملاوالت مهما ، وتارةً بالترهيب كالقتل والتشريد، ألمانا
خيوط عنكبوت أمام صاحب  إاعظمت فهي كما ذكر سيد قطب 

  . العقيدة
ومنذ جناة الشباب من السجن وإىل هذه األيام، مل يتوقف    

طواغيت اجلزيرة عن احملاوالت الفاشلة يف إيقاف املشروع اجلهادي 
ق اهللا وعنايته هلذا اجلهاد أن رزقه قيادةً ترى وكان توفي، عن أهدافه

وأن املوت يف ظل الشريعة أحب إليها ، أن كل ما على التراب تراب
  .من النعيم يف ظل الطاغوت

وعلى هذا املستوى والعقيدة ال بد أن يكون كل جندي 
  .وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم، من جنود املرحلة املقبلة

  
  متدد وانتشار

يف تغطية ، هذه املرحلة بذل قصارى اجلهد ادعي منوتست
حىت إذا حصل سقوط مفاجئ فسيمكننا حينها ، أفرادنا جلميع املناطق

السيطرة على األوضاع بشكل كبري أو مرحلي حىت يتم استيفاء 
ومنع األطراف املشبوهة اليت ال تثق األمة ا من ، متطلبات السيطرة

الغري أو نقوم على األقل  وقطف مثرةحماولة الصيد يف املاء العكر 
نقطة تشتيت اجلهود، مع تركيزنا أن هناك مبشاغلة هؤالء وجرهم إىل 

وإن مل يكن له تواجد حقيقي على ، مناطق جبلت على التسليم للقوي
  .فال ننشغل ا كثرياً، أرضها

  رمحةٌ مهداه
وعند ظهور اجلماعة املسلمة بشكلٍ أو بآخر بصورة 

فسيأيت ، ؤقتة وحبسب ما تقتضيه سياسة حرب العصاباتمستمرة أو م
وسنواجه ، لالنضمام هلا الظامل لنفسه واملقتصد والسابق باخلريات

      ، كُرس لعقود طويل من قبل الطواغيت مريراً اًأمامنا واقع

والتفريق بني ، فيستلزم من يف تلك الظروف بلوغ الذروة يف احلكمة
، ومرحلة قيام الدولة، مرحلة بسط النفوذمرحلة ما قبل الدولة وهي 

يف التعامل مع املنكرات والتدرج مع أهلها والتفريق بني املنكر امع 
ومن الناس من هو كاإلبل الشاردة كلما ، عليه واملنكر املختلف فيه

  . زدت يف طلبها كلما زاد يف شروده
  قلق دائم

وتتحدث الشهور املاضية عن الساعات الطويلة اليت 
قضيها األجهزة األمنية السعودية يف متابعات املتغريات يف اليمن ت

وبينما حنن يف ، وبذل أغلى اإلمكانيات إليقاف الزحف القادم عليها
نرى ونسمع ، أماكننا آمنني مطمئنني يأتينا رزقنا رغداً من كل مكان

بني احلني واآلخر أشكاالً مستهلكة من احلروب يستخدمها ذلك 
ن أغباها وأهوا وتعترب من أكرب وأعظم ما وصلوا وكان م، النظام
بعض املأجورين من شيوخ القبائل يف حماربتنا  استخدامهو ، إليه

ألم يعلمون أم سيدفعون الضريبة  أفادواوالذين استفادوا أكثر مما 
  .   وحدهم إذا تأذى أحد من ااهدين ويعترب ربيش درسا عملياً هلم 

داد السابقة أن احلكومات املختلفة مل وكما ذكرنا يف األع
وغدونا نشاهد يف هذه األيام ، تعد تلقي باالً للحكومة اليمنية

يف بعد فشله ، تدخالت واضحة دون أخذ إذن مسبقٍ من علي صاحل
  .من خالله فعل شيء وهللا احلمد واملنةحتقيق أي اجناز يذكر يستطيع 

ما ذكره الشيخ  وهنا يتحتم علينا بذل قصارى جهدنا يف تفعيل
  من العمل على وتر سياسة ) إدارة التوحش(أبوبكر ناجي يف كتابه 

تضرر أن يكون هناك رصد ألهداف حساسة ي؛ وذلك ب"دفع الثمن"
  .من ضرا القوى املعادية سواًء مؤسسات أو منشئات أو شخصيات

  
  ... ويف اخلتام 

ختارت اهامة ما سبق كان عبارة عن ورقات مبعثرة يف جنباا رسائل 
أرجو من اهللا أن تكون منارة للسائر على طريق حتقيق اخلالفة ، أماكنها

  .الراشدة 
وكان يف جعبيت ورقتني إضافةً على ما سبق أحببت أن أترك ألخي 

  :القارئ وضعها يف أماكنها وهي كالتايل 
  اخلرب يدرون ليس قوم ضل ...العرب  فيه إذ التاريخ اقرأ -١

   وقهر تولَّى امللك على من ... مملكه أفىن كيف وتأمل
  :وقال آخر  -٢

  يتسق مث لطيفاً ضئيالً يبدو ...طلعته  عند هاللٍ مثل واملرء
  
 قَومه من ملَأٌ علَيه مر وكُلَّما الْفُلْك ويصنع{:قال املوىل جل يف عالهو

   .}تسخرونَ كَما منكُم نسخر فَإِنا منا تسخروا إِنْ قَالَ منه سخروا
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إن املؤرخ املنصف واملتابع للجماعات اإلسالمية جيد أن 
الباعث األساسي لقيامها هو إعادة تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حياة 
اتمعات املسلمة بعد أن احنسرت عن واقع املسلمني وغُيبت عن 

يب الذي مل يدخر مسرح حيام كأحد إفرازات االستعمار الغريب الصلي
وسعا يف إبعادها وإقصائها عن احلياة العامة للمجتمعات املسلمة 
ليصنع بذلك جيالً مهجنا ليس له أي صلة بدينه وإسالمه وحضارته، 
فقد غدا القانون الوضعي الذي أتى به ذلكم املستعمر هو املؤثر 

ؤثر واملرشد واملوجه األول بعد أن كان اإلسالم هو املرشد األول وامل
األول واملوجه األول طيلة ثالثة عشر قرنا من الزمان فكان كل هذا 
اإلقصاء واإلبعاد للشريعة اإلسالمية على يد املستعمر وأذنابه الذين 
خلفوه يف إدارة اتمعات املسلمة كان هذا كفيال وباعثا أساسيا ألن 

ناف تقوم يف العامل اإلسالمي مجاعات إسالمية يكون أهم أهدافها استئ
احلياة اإلسالمية من جديد وحتكيم شرع اهللا يف خلقه وأرضه وإعادة 

  .إلسالمية يف أى صورها وأشكاهلااخلالفة ا
وقد كان هلذه اجلماعات اإلسالمية دور ال ينكر يف خدمة  

هذا االجتاه يف سابق أيامها حيث أثرت يف توجه األمة إىل دينها 
 ألن يثأروا لدينهم وأججت مشاعر الغضب لدى عموم املسلمني

املهان وألوطام املغتصبة وسامهت يف صنع جيل إسالمي فريد يسعى 
بكل جد يف حتقيق أهدافه واليت أمهها 
إعادة اإلسالم إىل مسرح حياة 
املسلمني لوال ما طرأ على تلك 
اجلماعات من احنراف عقدي وفكري 
ومنهجي جعلها تناقض ما كانت ترفعه 

عقود من الزمن فقد اتسعت اهلوة مؤخراً  من أهداف ومبادئ طيلة
بني ما كانت ترفعه تلك اجلماعات من أهداف وما متارسه سياسيا 
وإعالميا اليوم على أرض الواقع،ففي حني كانت األنظمة تتبىن 
العلمانية وتقدمها بصورة سافرة مل تعد تنطلي على أحد من املسلمني 

ها الصبغة الشرعية إذا ذه اجلماعات تقدمها بعد أن أضفت علي
لتكون مقبولة لدى اتمعات املسلمة وإذا بنا نتفاجأ بأن ما كنا ننقمه 
على تلك األنظمة إذا ذه اجلماعات متارسه عيانا بيانا على أرض 

الواقع، وحقيقة األمر فإن االنفصام بدأ واضحاً بني ما كانت ترفعه 
يم الشريعة تلك اجلماعات من شعارات ومبادئ، أمهها إعادة حتك

اإلسالمية، وبني ما تتبناه من أفكار اليوم ومتارسه، فما كان يعترب لدى 
تلك اجلماعات مبدأ ال يتغري وأساسا ال يتبدل وقيمة ال متس أعتاا 

فالعلمانيون !! فإذا بكل شيء يقبل املد والشد والتقليب والتحويل؟؟
التغيري وكان كانوا أعداء فإذا هم اليوم أصدقاء يف خندق اإلصالح و

الشيوعيون والبعثيون شراً مستطريا فإذا هم اليوم رفقاء يف جتمع 
وال " ال حل إال باإلسالم: "واحد وتنظيم واحد وكان الشعار باألمس

جيوز التفاوض على املنهج الرباين أو التصويت أو االقتراع فإذا بكل 
رة ذلك يصبح جائزا حالالً زالالً إذا جاء عن طريق األصوات احل

  !!! واالنتخابات الرتيهة
وكل هذا يظهر مدى التخبط الفكري والتبعية املطلقة 
للتوجهات الغربية واليت أصبحت تتخذ منها تلك اجلماعات منهجا 
وسلوكا ومل يقتصر دور تلك اجلماعات على القيام ذا الدور املشبوه 

ندة يف تغريب اتمع املسلم وإضفاء صبغة الشرعية الدينية على أج
املشروع الغريب التغرييب لألمة كالدميقراطية والتعددية وحقوق املرأة 
واحلرية املتفلتة للرأي واألديان بل وصل األمر بتلك اجلماعات إىل أن 
تقوم بإضفاء الشرعية على احملتل الكافر لديار اإلسالم مبشاركتها جنبا 
إىل جنب مع احملتل الصلييب يف 

حرمات  احتالل ديار اإلسالم وهتك
املسلمني بعد أن خدرت األمة 
اإلسالمية عما حياك هلا وخذلتها عن 

  .اجلهاد املفروض عليها
فأي شريعة تدعي بتحكيمها تلك اجلماعات وهي قد 
حادت عنها بعد أن جعلت دين اهللا عرضة للتشكيك، وفتحت باباً 
واسعاً للتأويل حىت للقطعيات الشرعية، وقطعت أوصال الشريعة 

جتهاد والتجديد تارةً، وباسم الوسطية واالعتدال تارةً باسم اال
أخرى، كل هذا لتربر خلروجها عن شريعة اإلسالم، وأي شريعة 
تدعيها تلك اجلماعات وهي تتبىن الدميقراطية الغربية أساساً للحكم 
وترضى بالتعددية احلزبية وحرية الرأي املخالف لدين اإلسالم وأي 
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ماعات وهي اليت أعطت الوالء لألنظمة شريعة تدعي حتكيمها تلك اجل
الطاغوتية ومنحتها شرعية احلكم والبقاء، وأي شريعة تدعي حتكيمها 
تلك اجلماعات وهي اليت أخرجت املرأة املسلمة من بيتها وأقحمتها 
ردهات األحزاب وزايدت ا يف أسواق النخاسة السياسية، والعجيب 

لسلطة واحلكم، فماذا أن كل هذه التنازالت وهي الزالت خارج ا
سيكون حاهلا إذا وصلت إىل السلطة؟ وقد رأيناها وصلت إىل السلطة 
يف بعض الدول، فلم حترك ساكناً من األوضاع املزرية اليت تعيشها 

 تركيا مثاالً صارخاً تعتربالشريعة كما تدعي، و تلك البلدان، ومل حتكم
 مدى االفتراءات ميثل احلالة السيئة لتلك اجلماعات يف احلكم، وتبني

واألكاذيب اليت ترددها تلك اجلماعات يف ادعائها لتحكيم 
الشريعة،ويكفي أن نعرف بأن دولة كتركيا قد أصبحت يف ظل حكم 
اإلخوان املسلمني أكرب ماخور للفجور والدعارة فيما يسمى بالشرق 
األوسط، وأكثر دولة إسالمية يف عدد االتفاقات مع الكيان 

ثل اتفاقيات تركيا يف ظل حكم اإلخوان مع االحتالل الصهيوين، إذ مت
من جمموع االتفاقات بني تركيا وإسرائيل، % ٦٠الصهيوين ما نسبته 

هذا باإلضافة إىل أن احلكومة املسماة باإلسالمية يف تركيا قد فتحت 
بالد املسلمني هناك جلحافل الصليبيني لينطلق منها الحتالل ديار 

غانستان، اإلسالم يف العراق وأف
وكانت عضواً مهماً يف التحالف 
الصهيوصلييب يف احلرب ضد اإلسالم 
املسمى زوراً باحلرب ضد اإلرهاب، 
كل هذا بعد أن تعهدت تلك احلكومة 
باحترام مبادئ أتاتورك العلمانية 
واعتبارها أساساً للحكم وأقسمت 

كل هذا جعل !! على هذا حتت قبة الربملان ذي األغلبية اإلسالمية
اإلدارة األمريكية ودوائر االستخبارات الغربية تشيد حبزب العدالة 
اإلسالمي احلاكم يف تركيا، معتربة إياه منوذجا لإلسالم املعتدل، وقد 
وعدت بتعميمه على األقطار اإلسالمية كمثال ميكن االحتذاء به، يف 
عملية إحالل لتلك اجلماعات اإلسالمية بديال لألنظمة الديكتاتورية 

تهالكة، وهو ما كان يف الصومال والعراق، وهي عازمة على امل
استنساخ شيخ شريف آخر، أو طارق هامشي آخر يف كل قطر 
إسالمي، ملا ميثله ذلك من انتصار للقيم الغربية دون خسارة أكرب فيما 
لو جلأت إىل إحالل غريهم، وقد بدأت اإلدارة األمريكية ختطو 

احتواء ما يسمى باجلماعات  خطوات جدية وعملية بصدد اعتماد
اإلسالمية، وإحالهلا كمرحلة انتقالية ضمن عملية دميقراطية تشوب 

كثري من عالمات االستفهام، بغية صناعة استقرار يتناسب  صدقيتها
مع مصاحلها يف املنطقة، تأيت هذه اخلطوة بعد أن ثبت فشل سياسة 

يف إرساء  حدةاالعتماد على القوة العسكرية املهولة للواليات املت
إحالل تلك اجلماعات بديالً لألنظمة مشاريعها، ويهدف الغرب من 

لكوا خري من ينفذ األجندة واملخططات الغربية من جهة، وأفضل من 
يقوم مبحاربة املد اجلهادي من جهة أخرى، ذلك ألا تتمتع بغطاء 
شرعي وشعيب، أما غطاءها الشرعي فلكوا تدعي اإلسالم مع وجود 

ينتسب إىل العلم يف صفوفها، وذا خدعت األمة وأقنعتها بأن  من
اجنرافها هذا خلف التوجهات الغربية أمر مسموح به يف اإلسالم 
وجزء من الشريعة، وأما غطاؤها الشعيب؛ فلوجود عدد ال بأس به من 
األنصار واملؤيدين، املتأثرين أصالً باألفكار والشعارات اجلذابة اليت 

اجلماعات، واليت ال تزال تقتات عليها وتعول عليها يف ترفعها تلك 
االستقطاب اجلماهريي، برغم عدم تبنيها لتلك األفكار يف الواقع 
العملي، فما تستهدفه الربامجاتية األمريكية هو وجود منط من احلكم 
يتوافق مع أهدافها، ويكون له قبول مجاهريي حيقق الدميقراطية 

يكون ) أي دين؟(الفلسفية البحتة فإن الدين  املدعاة، فمن الناحية
مقبوالً لدى الربامجاتية األمريكية بقدر ما حيققه من مصاحل، ونظراً 
الرتباط مجاهري أمتنا باإلسالم فإن استعداد أمريكا للتعاون يكون مهيأ 
مع أكثر التيارات قدرة على تطويع املفاهيم اإلسالمية للتوافق مع 

ون أن تفقد مع ذلك شعبيتها اجلماهريية، املصاحل األمريكية، د
ومراجعة بسيطة للتيارات اإلسالمية الفاعلة، يتكشف لنا أن اإلخوان 
املسلمني هم أكثر التيارات املرشحة 
لذلك، حيث غدت الكثري من 
األطروحات الغربية كالدميقراطية، 
ومبدأ تداول السلطة، واتمع 
املدين، بفضل االجتهادات اإلخوانية 

طروحات إسالمية،هذا بالنسبة أ
للجماعات السياسية اليت اجنرفت 
خلف املشروع الغريب، متخذة منه طريقة مثلى للوصول إىل السلطة، 
كاإلخوان املسلمني، أما مجاعات أدعياء السلفية فقد رأينا كيف أا 
قد أصبحت متثل الغطاء الشرعي لألنظمة احلاكمة اليت حتكم بغري ما 

ليت ما فتئت تضل األمة وختدرها عما حياك ضدها من أنزل اهللا، وا
مؤامرات، كما أا تعترب طوق النجاة هلذه األنظمة املرتدة واليت عادة 
ما تلجأ إليها لتفادي أي غضبة شعبية أو حترك مجاهريي يطالب 
بتحكيم شرع اهللا، أو حترير مقدسات املسلمني، حبجة عدم جواز 

ن تتخذ منها تلك األنظمة سنداً اخلروج على احلاكم، واألدهى أ
وغطاًء شرعياً لتربير فعلها الشنيع يف مواالة اليهود والنصارى، وقتلها 
للموحدين ااهدين من أبناء هذه األمة؛ إرضاء للشرق والغرب، 
وكم رأينا من مؤمترات وفتاوى وبيانات لتلك اجلماعات وهي حتذر 

ان أكفر الكافرين، دون املسلمني من مغبة اخلروج على احلاكم ولو ك
أن نراها جتتمع ولو ملرة واحدة لتحذر هذا احلاكم من مغبة خروجه 
عن شريعة اإلسالم، وحماربته هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
ومواالته للكفار، فأي شريعة تدعي حتكيمها تلك اجلماعات؟ وهي 
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  :قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى الكربى 
 باهلدى وسلم عليه اهللا صلى حممداً بعث تعاىل اهللا أن اعلم( 

 وأمت الدين، ألمته وأكمل كله، الدين على ليظهره احلق ودين
 وال يتبعها أن وأمره األمر، من شريعة على وجعله النعمة، عليهم
 يديه بني ما على مهيمنا كتابه وجعل يعلمون، ال الذين سبيل يتبع
 ألمته وشرع ومنهاجا، شرعة له وجعل هلا، ومصدقاً الكتب، من
. واحلديد وامليزان بالكتاب إال الدين يقوم ولن اهلدى؛ سنن
 أرسلنا لقد{: تعاىل قال كما ينصره، وحديد به، يهدى كتاب
 الناس مليقو وامليزان الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا

 به فالكتاب} للناس ومنافع شديد بأس فيه احلديد وأنزلنا بالقسط
 املالكية العقود يف احلقوق تقوم به وامليزان. والدين العلم يقوم

. واملنافقني الكافرين على احلدود تقوم به واحلديد. والقبوض
 وامليزان. والعباد للعلماء الكتاب املتأخرة األزمان يف كان وهلذا
. واألجناد لألمراء واحلديد. الديوان وأهل والكتاب، ءللوزرا

 اآليات أكثر كان وهلذا اجلهاد؛ له واحلديد الصالة؛ له والكتاب
 عليه اهللا صلى النيب وكان واجلهاد، الصالة يف النبوية واألحاديث

 لك يشهد عبدك اشف اللهم{: املريض عيادة يف يقول وسلم
 األمر رأس{ السالم عليه وقال. }عدوا لك وينكأ صالة؛

. }اهللا سبيل يف اجلهاد سنامه وذروة الصالة، وعموده اإلسالم،
 إمنا{: تعاىل كقوله القرآن؛ من مواضع يف بينهما مجع وهلذا

 بأمواهلم وجاهدوا يرتابوا مل مث ورسوله باهللا آمنوا الذين املؤمنون
 وأصل اإلسالم؛ أعمال أول والصالة. }اهللا سبيل يف وأنفسهم

 ليضيع اهللا كان وما{: قوله يف إميانا مساها وهلذا اإلميان؛ لأعما
 . املقدس بيت إىل صالتكم أي} إميانكم

ن اليهود توايل حكاما حيكمون بغري ما أنزل اهللا، ويوالون أعداء اهللا م
والنصارى، ويستحلون ما حرم اهللا كالربا، واألغرب يف تلك 

احلاكم املدين ) بول برمير(اجلماعات أن جند من أدعيائها من يرى بأن 
األمريكي للعراق بعد االحتالل حاكما متغلبا بالقوة جتب طاعته على 

انطالقاً من القاعدة املعروفة يف ذلك، واألغرب !! مسلمي العراق
وأكثر أن جند من رموز تلك اجلماعات ومرجعياا الشرعية من أكثر 

يفيت جبواز قتال املسلم األمريكي يف صفوف اجليش األمريكي ضد 
إخوانه املسلمني، فأي شريعة إذا يدعون حتكيمها؟ بعد أن أصبحوا 
أكرب خمادعي األمة، وأي شريعة ميكن أن حيكِّموها هؤالء، أو أن 

ها، وهم مل يبق أصل من أصول الشريعة إال يكونوا أمناء على حتكيم
وأحدثوا فيه خرقاً ومسخاً وتشويهاً، وكل هذا ال يعين أن كافة 

يها من منتسيب هذه اجلماعات على شاكلة ما ذكرناه، فإنه ال يزال ف
ن، ممن ال أمر هلم وال ي، وما ذكرناه هو األتقياء والصلحاء الكثريو

لتوجه العام ألصحاب القرار والنفوذ ما تسري عليه تلك اجلماعات، وا
فيها، لذلك ندعو كل الصاحلني والشرفاء واملخلصني من أبناء تلك 
اجلماعات للوقوف مع أنفسهم وقفة خالصة هللا وإتباع طريق احلق 
بالدليل الشرعي الصحيح، وأن يقوموا بواجبهم بالنصح والتذكري 

ماعات، علهم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر لقادة هذه اجل
 منهم أُمةٌ قَالَت وإِذْ{: ينتهون عن غيهم ويرجعون إىل اهللا، قال تعاىل

مظُونَ لعا تمقَو اللَّه مكُهلهم أَو مهذِّبعا مذَابا عيددةً قَالُوا شرذعإِلَى م 
كُمبر ملَّهلَعقُونَ وتي{.  

وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطالً اللهم أرنا احلق حقاً  
                               .وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  :املشهد 

ال خيتلف فيه اثنان أنه ذو ، "العنقاء " يف حي  عبيت يق
، الدعارة واالحنالل اخللقي بأبشع صورها متارس فيهو ، مسعة سيئة

، ويروج للجرمية مبختلف مشاهدها كاملخدرات واحلشيش وغريها
وتوجهوا ، ضاق أهل احلي بالبيت وأهله ذرعاً من أول أيام سكناهم

، إىل احلكومة لتخليصهم من هذا البؤس فلم جيدوا أذناً صاغية
ليكتشفوا مع مرور األيام والشهور والسنني أن رؤوساً يف احلكومة 

املستفيدين من املال الذي يدر عليه؛ مقابل  من أبرز رواده ومن أول
  .محاية الدولة هلم من أي مساءلة وغض الطرف عنهم

واجلرمية تتضاعف عند ، ومبا أن الفساد يولد بعضه بعضا
أهلها إن مل جتد من يردعها، أُطلق هلذا البيت العنان ليجد الناس أن 

سعة وللصالحيات الوا!! أهله يتصرفون كيفما يشاءون وال حسيب
بتمزيق (...) اليت يتمتعون ا، قام أحد أفرادها من أبناء األسرة وامسه 

كتاب اهللا الكرمي ورميه بالشارع على مرأى ومسمعٍ من أبناء ذلك 
احلي، وزاد على هذا حتديه هلم بأن من يتجرأ على رفع هذا املصحف 

  !.أين الدستور اإلسالمي عن هذا ؟-وتكرميه سيكون مصريه القتل 
، لتتكرر منه بعد ذلك مسلسالت اإلهانة حىت مل يعد للصرب مكان 

وكان أهل احلي يف كل مرة يلجئون إىل احلكومة  فيجدوا يف واد، 
وكتاب اهللا ودينه يف واد آخر، ليتحقق عندهم بعد ذلك أن دميقراطية 
  . علي عبد اهللا صاحل نسخةٌ أخرى من دميقراطية بوش وأوباما وال فرق

وجل، أن  ن أهل احلي، أنصار كتاب اهللا عزوبعدما أيق
، والرئيس مل يزرع على أرض اإلميان من قبل أمريكا، الدولة مل توجد

  .ومن كان على شاكلتهمإال حلماية هؤالء 
  فتجمعوا جتمع األبطال، وتوحدوا توحد أهل الغرية  

وبقلوبٍ متتلئ ، ليتحركوا صوب ذلك ارم مبشهد مهيب، والعزمية
يتقدمهم أئمة مساجد  واهلدف من هذا إقامة حكم ، قوة باهللاإميانا و

اهللا وإزالة املنكر من أساسه، وقطف رأس املرتد ليكون عربةً لغريه ممن 
  .تكاثر عدهم وتوالد نسلهم

وبينما هم يقومون دم البيت للوصول إىل ارم املختبئ 
  !إذا بإفراد الشرطة يأتون مدججني بالسالح؟

العسكر صحوا من غفلتهم وجاءوا فظن الناس أن 
ليصححوا أخطاءهم، وإذا باحلقيقة عكس ذلك جاءوا إلخراج املرتد 
وتوفري احلماية له من اجلموع الغاضبة فما كان من الشعب املسلم 
عندما رأى جند الطاغوت علي عبداهللا صاحل حيمي من مزق كتاب 

اهللا "بني معهم اهللا إال أن يرمجوا هذا املرتد والشرطة باحلجارة مستصح
 ومل ختفهم قوة الشرطـة املـادية؛ ألنـه كـان" اهللا أكرب..أكرب

. عنـد أولئك األبطال قوة إميانية تدفعهم لالنتصار لكتاب اهللا
هدم البيت وتدمريه حىت نقضوه حجراً حجرا وهللا يف الناس  وأستمر

ال يسر املسلم احلمد واملنة، وليجدوا يف البيت من صور الفساد ما
  !! ؤيته واحلديث عنهر

  ..ومل تنته فصول القصة 
وإمنا جاءت حكومة احلرب على اهللا لتسجن بعض أولئك األحـرار،   

أهل الغرية واإلميان، ليالقوا يف السجن من تعذيب وإهانة ال يعلمهـا  
  .إال اهللا

وأما املرتد ارم وأسرته فلم يقم عليهم حكم اهللا، وإمنا من حماكمـة  
ة هزلية وترفع اجللسة بعدما يسقط حكم اهللا وحقه يف هزلية إىل حماكم
  .تلك العصابة

  !!حىت متوت القضية..وهكذا دواليك
 :ويف هذا احلدث عرب ودروس تستحق منا الوقوف معها

ن احلكم بالدميقراطية يف اليمن هو الذي جرأ الناس إـ  ١
ودفعهم إىل تعدي حدود اهللا عز وجل، ليشاهد اتمع بعد 

وسب ، إهانة كتاب اهللا عز وجل"لثمار السيئة من ذلك ا
والتنقص والتندر من الشعائر ، نبيه صلى اهللا عليه وسلم

ومعدالت تلك املظاهر ال حتصر؛ ألن احملاكم " اإلسالمية
 .الدميقراطية تعترب هذه التصرفات ال تستحق االهتمام
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أنه يوجد بني النظام اليمين مبختلف أفراده وأهل  -٢
فال يقام وكر من أوكار اجلرمية " ود وعالقة محيمة"د الفسا

إال وللحكومة يد يف ذلك والقصص يف ذلك أكثر من أن 
 .تذكر، واملواطن اليمين يرى ويبصر

هذا الدعم والتأييد، وإعطاء التصاريح للفنادق  إن -٣
وبيوت الدعارة، ومظاهر االختالط يف اجلامعات واألعمال 

مراكز الدراسات تتحدث عن أرقام احلكومية وغريها جعل 
جتارة ( خميفة للمصابني باإليدز، وما انطوى عليه كتاب

 . إال شاهد ودليل على ما ذكر) اجلنس يف اليمن

ن قيام حي العنقاء ضد ذلك البيت وتدمريه هو إ -٤
ن هذا التصرف احلقيقة ألهل اإلميان واحلكمة، وأالصورة 

يري املنكرات اليت لتغ" وأكرر الوحيد"هو احلل الوحيد 
شاعت يف البلد، وإال عندما قام أعضاء مؤمتر الفضيلة على 

مل !!!) بالطرق السلمية(وجاهتهم حلمل هذه الرسالة ولكن 
تتحرك أعماهلم قيد أمنلة يف هذا اجلانب ألن الدولة ال 

 .   تعرف إال لغة الصميل ـ أي لغة القوة ـ

صالح، ولذلك ن العامة تبع العلماء ومن ظاهرهم الأ -٥
لتغري هذا املنكر عندما اقتحم العقبة بعض أئمة املساجد 

  .وجدوا أهل احلي ملتفني حوهلم كالسوار على املعصم
فكيف لو حترك القليل من أهل العلم لتغيري املنكر من أساسه 

 ! وإسقاط احلاكم الذي هو سبب كل بالء ؟

ىت أن احلكومة ال تعد للعلماء قدراً، وال تعطيهم ح -٦
الشيء اليسري، مما تتبجح به من حقوق املرأة، ولذلك عندما 

منهم خبصوص هذه القضية أرادوا زجهم  عشرونجاء إليها 
يف السجن، وال عجب أن يصدر هذا من حكم علماين، 
ولكن العجب أن يعود أولئك العلماء بعد ذلك إىل 

بعد أن تركوا خلفهم عدداً من أبناء احلي داخل !! منازهلم
 . ونالسج

وبعد هذا نرى أنه من حق هذه األمة أن نذكرها مبا سطره 
: مدرسة لنا ولألجيال من بعدنا، قال -رمحه اهللا-الشهيد سيد قطب 

- وحده هللا والدينونة للطاغوت العبودية من اخلروج تكاليف إن"
! للطواغيت العبودية تكاليف من وأهون أقل -وشقت عظمت مهما
 السالمة من فيها الح مهما - فاحشة يتللطواغ العبودية تكاليف إن

  !والرزق ،واملقام ،احلياة على والطمأنينة واألمن
 والعرض النفس يف التكاليف عظيمة الطاغوت عبادة إن

 مبيزان حىت وأقوم أربح فهي هللا، العبودية تكاليف تكن ومهما ،واملال
  .اهللا ميزان يف وزا على فضالً ،احلياة هذه

  ."الطغيان براية االعتراف الطاغوت شهادةإن العودة إىل ظل 
  
  

) ١١( مصلحونَ نحن إِنما قَالُوا الْأَرضِ في تفِْسدوا لَا لَهم قيلَ وإِذَا{
،  ١١- ١٢:لبقرةا })١٢( يشعرونَ لَا ولَكن الْمفِْسدونَ هم إِنهم أَلَا

 املنافقون هؤالء ي إذا: أي: "يقول ابن السعدي يف تفسري هذه اآلية
 إظهار ومنه واملعاصي، بالكفر العمل وهو األرض، يف اإلفساد عن

 نحن إِنما قَالُوا{ للكافرين ومواالم لعدوهم املؤمنني سرائر
 ليس أنه ارهموإظه األرض، يف بالفساد العمل بني فجمعوا} مصلحونَ
 واعتقاده الباطل فعل بني ومجعاً للحقائق، قلباً إصالح، هو بل بإفساد
  معصية أا اعتقاد مع باملعصية، يعمل ممن جناية أعظم وهذا ،حقاً
 نحن إِنما{: قوهلم يف كان وملا، لرجوعه وأرجى للسالمة، أقرب فهذا

 املؤمنني أن ضمنه ويف - جانبهم يف لإلصالح حصر} مصلحونَ
 إم أال{: بقوله دعواهم عليهم اهللا قلب - اإلصالح أهل من ليسوا
 عن وصد اهللا، بآيات كفر ممن فساداً أعظم ال فإنه} املفسدون هم

 مع وزعم ورسوله، هللا احملاربني وواىل وأولياءه، اهللا وخادع اهللا، سبيل
مه رمحه انتهى كال "فساد؟ الفساد هذا بعد فهل إصالح، هذا أن ذلك

العقيدة (يف كتابه  -رمحه اهللا–اهللا، وهلذا ساق الشيخ عبداهللا عزام 
ألجل أن يبني لك أن صالح األرض بالتوحيد ): "وأثرها يف بناء اجليل

الذي منه إفراد اهللا جل وعال بالطاعة وأال حياكم إال إىل شرعه وأن 
 إفساد األرض بالشرك الذي منه أن جيعل حكم غري اهللا جل وعال

 بعد الْأَرضِ في تفِْسدوا ولَا{: وقوله تعاىل: جائزاً يف التحاكم إليه قال
 الْأَرضِ في تفِْسدوا لَا لَهم قيلَ وإِذَا{: ، وقوله٥٦:األعراف }إِصلَاحها

، ظاهرةٌ يف أن من خصال ١١:البقرة })١١( مصلحونَ نحن إِنما قَالُوا
إمنا : عون يف الشرك ويف وسائله وأفراده، ويقولوناملنافقني أم يس

حنن مصلحون، ويف احلقيقة أم هم املفسدون ولكن ال يشعرون؛ 
ألم إذا أرادوا الشرك ورغبوا فيه وحاكموا وحتاكموا إىل غري شرع 

وقوله : اهللا، فإن ذلك هو الفساد والسعي فيه سعي يف اإلفساد، قال
 لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ ليةالْجاه أَفَحكْم{: تعاىل

: قوم حيكم بعضهم على بعض يعين:،اجلاهلية٥٠:املائدة })٥٠( يوقنونَ
البشر يسن شريعة فيجعلها حاكمة، واهللا جل وعال هو الذي خلق 
العباد وهو أعلم مبا يصلحهم وما فيه العدل يف الفصل بني ختاصمام 

ل يف أقضيتهم وخصومام فمن حاكم إىل شرائع اجلاهلية فقد والفص
حكم البشر ومعىن ذلك أنه اختذه مطاعاً من دون اهللا أو جعله شريكاً 
هللا جل وعال يف عبادة الطاعة، والواجب أن العبد جيعل حكمه 
وحتاكمه إىل اهللا جل وعال دون ما سواه، واهللا جل وعال حكمه هو 

 :، وقال هنا١١٤:األنعام }حكَما أَبتغي اللَّه رأَفَغي{أحسن األحكام 
}نمو نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوق٥٠( ي({   

 أبو خطاب الشبواين
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وبامية إال يف الطريقة واألسلوب يف ال فرق بني البوشية واأل          
  .وأهله على ارض الواقع احلرب على اإلسالم

فالبوشية اجلمهورية تستخدم أسلوب العصا الغليظة يف 
يق وقد فشلت بغطرستها يف حتق ،فرض سلطاا على العامل اإلسالمي

 وسياسياً وأمنياً أهدافها اخلبيثة وخسرت الكثري عسكريا واقتصادياً
وعلى مجيع األصعدة فقدت أمريكا هيبتها اليت أحاطتها الة  ،وإعالمياً

 ونظاماً !!!زعموا إعالمية كاذبة وقوة عسكرية جبارة ال تقهر
يعد على الناس أنفاسهم، فكشفت أمام العامل  اًأمني اًاستخباراتي

ها لإلسالم بقول بوش اتضح عداؤو ،المي بضعفها وفشلهااإلس
ست البوشية العداء يف نفوس وبذلك كر ،أا حرب صليبية :الصريح

  .املسلمني ضد الصليبية العاملية بقيادة أمريكا
عسكرية بصورة واجلمهوريون يستخدمون القوة ال

 مة اإلسالم روح اجلهاد والبذل والتضحية يفاستفزازية أحيت يف أ
 وكشفت عمالة حكام العرب ،سبيل اهللا والعداء ألمريكا وحلفائها

هم أمام الشعوب املسلمة اليت كانت يف غفلة ، وفضحت علماءاخلونة
  .مما حياك ا من مؤامرات للقضاء على اإلسالم وأهله

يستخدمون أسلوب املكر واخلديعة  أما األوبامية فإم
بيثة بوعود براقة وكالم واحليلة يف الوصول لتحقيق أهدافهم اخل

وكأم سينشرون السالم وتقام دولة للفلسطينيني على  ،معسول
يف فترة  الدميقراطي" ل كلينتونبي"، وهذا هو ما فعله أرضهم احملتلة

رئاسته ألمريكا يف الوقت الذي حاصر العراق وقتل فيه أكثر من 
مليون ونصف طفل بسبب احلصار ودعمه للعدو الصهيوين ضد 

، والعامل اإلسالمي خمدر ويف غفلة من أمره على ارض فلسطني انناإخو
، فالدميقراطيون يقتلون املسلمني وحيتلون بلدام ال يعنيه وكأن األمر

أو عرب وكالئهم من  ،وحياصروم ويشردوم إما بالتدخل املباشر
   .واملسلمون يتفرجون ويضحكون ،احلكام اخلونة

رج علينا أحد فراعنة ويف ظل صور هذا االحتالل خي
 :وصدق اهللا القائل الدميقراطي "أوباما"العصر من أكابر ارمني 

}ككَذَلا ولْنعي جكُلِّ ف ةيقَر ا أَكَابِريهرِمجواْ مكُرميا ليها فمو 
  .١٢٣:األنعام }يشعرونَ وما بِأَنفُِسهِم إِالَّ يمكُرونَ

  الة إعالمية كبرية بأنه سيلقي خطابا تارخييا للعاملومع هذا يعمل له ه 
ببالد احلرمني مهد  ومروراً ،كرب بلد عريب هو مصرمن أ اإلسالمي 

ن أمريكا إ :ليقول للعامل اإلسالمي -بالسعودية  فيما يسمى-اإلسالم 
لن تكون يف حالة حرب ضد اإلسالم، ويقول املتحدث باسم البيت 

يف القاهرة  خطاب أوباماالغرض من ن أ ": (روبرت جيبز"األسود 
  .)العامل اإلسالمييف عالقتنا بفتح صفحة جديدة  :هو

وبامية الدميقراطية قد أرسلت رسائلها الدموية على األ إن
أرض الواقع بتشريد أكثر من ملونني من املسلمني يف وادي سوات 
بباكستان وقتل عدد من الشيوخ والنساء واألطفال وهدم بيوم 

وباما ، كما قام أ وحكموا شريعة اهللارعهم ألم قالوا ربنا اهللاومزا
رض فلسطني احملتلةلليهود ضد إخواننا على أ بالدعم الغريمتناه.  

وباما رسالته العملية على وبذلك أرسل فرعون العصر أ
ويف أفغانستان بإرسال املزيد من  ،رض الواقع يف وادي سواتأ

ذلك قبل أن يلقي خطابه املعسول من القوات حبجة حماربة اإلرهاب، و
وقام أوباما بتدنيس جزيرة العرب وذلك باستقبال رويبضة  ،القاهرة
والغريب أن أوباما الذي هو أضل من األنعام يشيد حبكمة  ،جند له

خادم احلرمني ويطلب مشورته قبل التوجه إللقاء خطابه للعامل 
 ؟رويبضةوأي مشورة من  ؟اإلسالمي، وال أدري أي حكمة هذه

يكون ، ناهيك أن يف املدارس االبتدائية ومستواه ال يؤهله أن يقبل
، وأي استخفاف من فرعون أمريكا بعقول الناس، وصدق مستشارا

 }فَاسقني قَوماً كَانوا إِنهم فَأَطَاعوه قَومه فَاستخف{: اهللا القائل
  .٥٤:الزخرف

وإكمال مسريته العفنة ،تصحيح محاقات سلفه بوش اجلمهوريولة احمإن أوباما لن يأيت جبديد إال  
إن ما قاله أوباما يف خطابه بالقاهرة ال يغري القناعة لدى 

لمة احلية بعقيدة التوحيد اخلالص والوالء والرباء الشعوب املس
نه وأ نه حمتل ألرضناعدو لنا وأوقومه  هو بأنه ،واجلهاد يف سبيل اهللا
يف  نه يدعم الكيان اليهودي ضد إخوانناوأ يقتل نسائنا وأطفالنا

نه ال سبيل أمامنا إال اجلهاد يف سبيل اهللا إلخراج فلسطني، وأ
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ولبالد املسلمني من  ،لني من جزيرة العرباملشركني وعمالئهم احملت
  .ومن الصومال إيل الشيشان ،العراق إيل أفغانستان

اعلمي أميت املسلمة أن النصر حليفنا بإذن اهللا تعاىل، وأن 
جنم أمريكا قد أفل بال رجعة، وأن أمريكا تلفظ أنفاسها األخرية 

عشر يف غزويت بفضل اهللا تعاىل، مث بربكة ما قام به األبطال التسعة 
نيويورك وواشنطن ومن وراءهم، وأن تداعيات سقوطها مستمر 
بفضل اهللا باسترتاف أمريكا عسكرياً واقتصادياً، وأن التدهور 
االقتصادي الذي حلق بأمريكا واألوربيني وغريهم، هو من تداعيات 

  .الغزوتني املباركتني اللتني أسقطتا هيبة أمريكا
بهاً حال أمريكا بعد أحداث ولقد كنت أقول إلخواين مش

سبتمرب الشهرية اليت فرق اهللا فيها بني احلق والباطل وميز فيها 
فسطاط إميان ال نفاق فيه، : الصفوف، وقسمت العامل إىل فسطاطني

أن أمريكا ذحبت يف عقر دارها كما :" وفسطاط كفر ال إميان فيه،
حىت يترنح  يذبح ذكر البط، ألن ذكر البط عند ذحبه يظل فترة يسري

ويسقط على األرض ، فكذلك أمريكا هي اآلن ذُحبت وإن شاء اهللا 
، وهو عني ما نراه اليوم فقد جاء "تترنح حىت تسقط ويذهب سلطاا

أوباما ليستجدي العامل اإلسالمي ولكي حيسن صورة أمريكا أمام 
 فابشرياملسلمني بأسلوب قد عفى عليه الزمن وال ينطلي على أحد، 

 حقا وكَانَ{: سالم بقرب النصر املبني من رب العاملني القائليا أمة اإل
  .٤٧:الروم }الْمؤمنِني نصر علَينا

  لم الذين ، وسيعالناس ال يعلمون واهللا غالب على أمره ولكن أكثر 
  .ظلموا أي منقلب ينقلبون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

إن الشعب يف النظام الدميقراطي هو جاءت الدميقراطية لتقول لنا؛ 
ه احلكم واملرجع، وله كلمة الفصل والبت يف كل القضايا، فحقيقت

ال راد لقضائه وال معقب حلكمه، له احلكم "يف هذا النظام تقول؛ 
وإليه يرجعون، إرادته مقدسة، واختياره ملزم، وآراؤه مقدمة 
حمترمة، وحكمه حكمة عدل، من رفعه رفع، ومن وضعه وضع، 
فما أحله الشعب هو احلالل، وما حرمه هو احلرام، وما رضيه 

رب، وما عداه فال حرمة له وال قيمة قانوناً ونظاماً وشريعة فهو املعت
وال وزن، وإن كان ديناً قومياً وشرعاً حكيماً من عند رب 

  "!العاملني
هو لب النظام  -أعين حكم الشعب للشعب  -وهذا الشعار 

الدميقراطي وجوهره وحموره وقطب رحاه الذي تدور عليه كل 
  .قضاياه ومسائله، فال وجود له إال بذلك

، الذي يبجل ويعظم جهاراً اراً، وهذا "ميقراطيةدين الد"فهذا هو 
  . ما يقرره منظروها 

ومفكروها ودعاا على رؤوس األشهاد، وهو ما نشاهده ونلمسه 
إن : (ورحم اهللا سيد قطب إذ يقول. يف الواقع الذي نراه ونعاينه

الناس يف مجيع األنظمة األرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
ع يف أرقى الدميقراطيات، كما يقع يف أحط الديكتاتوريات، اهللا، يق
  ).سواء

لقد ظهرت فضائحهم وأكاذيبهم املكشوفة للعامل امجع، وتداعت 
حججهم ومزاعمهم يف حتقيق األمن واألمان للحكومة العراقية 
املرتدة، وشغلهم الشاغل اآلن؛ يف إجناح الكذبة األمريكية 

  ". يةالدميقراط"الكربى، اليت تسمى 
فقد لعب األمريكان بعقول كثري من الشعوب بأكذوبة؛ 

، وأومهوها أن سعادا ورفاهيتها مرهونة "الدميقراطية املتحضرة"
   .رذا املنهج البشري القاص

  
  الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا  
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 مشروعاً ميلك ال بأنه ةالقاعد تنظيم يتهمون احملللني من كثري        
 يف ومرة، وتنـزانيا كينيا يف فمرة، عملياته لتنفيذ منه ينطلق سياسياً
 ،والرياض اجلزائر يف ومرة ،ولندن أمريكا يف ومرة، عدن خليج
 يسموا واليت ،العمليات من وغريها وصنعاء حضرموت يف وأخرياً

  .االامات من وغريها واملتهورة الطائشة بالعمليات

 أو أفغانستان يف القاعدة تنظيم مشروع عن أتكلم لن أناو
 معاملها اتضحت قد مشاريع فهي ،اجلبهات من غريها أو العراق
 ؟العرب جزيرة يف نقاتل ملاذا: عن سأتكلم وإمنا، والداين للقاصي
  :نقاط عدة يف أخلصها ولعلي الوقت؟؟ هذا يف وملاذا

 ربنا ألمر بةاستجا العرب جزيرة يف نقاتل نناإ: أوالً 
 اهللا لشرع املبدلني واملرتدين الكفار جبهاد أمرنا حيث ،وتعاىل سبحانه
 آمنوا الَّذين أَيها يا{ :سبحانه قال حيث ،والنصارى لليهود واملوالني
 وقال ،١٢٣:التوبة}غلْظَةً فيكُم ولْيجِدوا الْكُفَّارِ من يلُونكُم الَّذين قَاتلُوا
 ،٣٩:األنفال}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لَا حتى وقَاتلُوهم{ :تعاىل
 هللا كله الدين يكون أن يريدون ال صاحل اهللا عبد وعلي سعود فآل

  .قتاهلم فوجب
 قتال ملسرية تكملة العرب جزيرة يف نقاتل نناإ: ثانياً

 معهم جهودنا ولنوحد ،غريهاو والصومال العراق يف ااهدين إخواننا
 بالشريعة ظلها حتت سننعم واليت ،اإلسالمية اخلالفة دولة حنيي لكي

  .املرحلة هذه يف مشاريعنا أعظم من هي هذه ولعل، اإلسالمية
 ااهدين بقتال مرتبط هو العرب جزيرة يف قتالنا نإ: ثالثا

 ملسلمنيا تعمي أن حتاول وأمريكا، وفلسطني وأفغانستان العراق يف
 العراق يف ااهدين ضربات حتصر أن وتريد ،احلقيقة هذه عن

 املكان يف ااهدين تضرب أن لنفسها مسحت بينما ،فقط وأفغانستان
 الشيخ قتلت اليت هي فأمريكا، تريده الذي الوقت ويف ،تريده الذي

 وكالئها عرب اإلسالم شباب مينع من وهي، اليمن يف احلارثي علي باأ
 العراق يف ااهدين لنصرة اخلروج من وصنعاء ياضالر يف

 يف ااهدين مساعدة حاول مبسلمٍ مسعت لو اليت وهي، وأفغانستان
، قتله أو اعتقاله يف لسعت) واملدينة مكة يف حىت( العامل يف بقعة أي

 العراق يف املسلمني لتضرب وعرعر تبوك من خترج بطياراا اليت وهي
 كما وحتاربنا تقاتلنا أن ألمريكا أفيجوز، منياملسل بالد من وغريها
 اهللا قول نسيتم أم} حتكمون كيف مالكم{ ذلك علينا وحيرم هلا حيلو
 وقوله ،١٢٦:النحل}بِه عوقبتم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتم وإِنْ{ :وجل عز

 اعتدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتدوا علَيكُم اعتدى فَمنِ{ :تعاىل
كُملَي١٩٤:البقرة}ع.  

 بل، به ماحتاربنا مبثل أمريكا حنارب أن العقل عني فكان إذا
 والوقت املناسب املكان خيتارون الذين هم اليوم ااهدون احلمد وهللا

 يف يأتوا ومرة ،دارها عقر يف يضربوا فمرة، أمريكا لضرب املناسب
 بغداد يف ومرة، وعدن نعاءص يف يأتوا ومرة ،وجدة الرياض
 بل القاعدة تنظيم من املستهدفة هي فقط أمريكا وليست ،وقندهار

 هي وفلسطني وأفغانستان العراق على العدوان يف شاركت دولة كل
 وصنعاء حضرموت عملييت يف حصل ما وهذا لنا مشروع هدف

 عادلة مشولية نظرة على يدل وهذا ،الكوريني السياح ضد األخريتني
  . احلمد وهللا القاعدة تنظيم يف ااهدون عليها يسري

 يف حمصورا فقط ليس القاعدة تنظيم مشروع نإ: رابعاً
 احلكام خلع يف أيضاً وإمنا، املسلمني بالد من وطردها أمريكا هزمية
 مقايل ولعل ،سعود آل حكومة منهم وأخص ،العرب جزيرة يف اخلونة
 على أوشكت قد صاحل اهللا عبد علي حكومة ألن عليها يتركز هنا

 مع القادمة معركتنا وإمنا -اهللا بإذن- اليمن أرض من والفرار االيار
 قاعدة وجعلها ،لألمريكان العرب جزيرة فتح الذي سعود آل نظام
 العراق يف املسلمني إخواننا لتدك النصارى جحافل منها تنطلق

 على الصليبية للحملة الرئيسي املمول النظام وهو ،وأفغانستان
 العميلة اخلليج أنظمة ومعه العميل النظام هذا ،واملسلمني اإلسالم
 يسمى ما خبدعة اإلسالم جزيرة حيتلوا أن لألمريكان مسحوا الذين
  .اخلليج حبرب

 برأس أمريكا يسمي الدن بن أسامة الشيخ كان فإن
 من أذنابه لتسقط ضربه جيب والذي املسلمني حيارب الذي األفعى

 القلب هم اخلليج حكام ومعهم سعود آل فإن ائنةاخل احلكومات
  .الصليبية احلملة هلذه النابض
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 حكام تنافس عن اهللا رمحه العيريي يوسف الشيخ يقول
 حولت الواقع األمر وسياسة( اخلليج يف أمريكية قواعد لفتح اخلليج
 الدائم العسكري للتواجد اجلماعي الرفض من املنطقة دول سياسة
 دول بقية على سبقاً لتحقق بتواجدها املطالبة إىل أراضيها، على

 أنا أقبل مل إذا وهو الدول، قيادات لدى تساؤل يربز وبدأ املنطقة،
 االمتيازات، وتنال األخرى املنطقة دول تقبل فسوف بالتواجد،

 للقوات التسهيالت تقدمي على بالتنافس املنطقة دول فبدأت
  ).وقطر السعودية بني األخرية األزمة سبب ما وهذا األمريكية،

 منهزمة اليوم وأمريكا
 الفرار على أوشكت وقد، اهللا بإذن
 البد فكان ،وأفغانستان العراق من
 مباشرة جبهة فتح على العمل من

 ألن ،العميل النظام هذا إلسقاط
 بعد قوياً  سعود آل نظام بقاء

 ال نظام ألنه اجلنون من ضرباً يعترب املسلمني بالد من أمريكا انسحاب
 ينشأ مل ضعيف نظام وهو ،للكافرين عبادة بدون يعيش أن ميكن
 جزيرة يف للصليبيني وكيالً ليكون أنشئ إمنا ،نفسه حلماية أساسا
 يعتمد الذي ،للنفط إنتاجاً العامل يف املناطق أكثر من تعد واليت ،العرب
 النظام هذا عند مانع فال ،وغريها العسكرية قوته يف الغرب عليه

 يعقد أن -املسلمني بالد من وخترج أمريكا تنهزم أن بعد- اخلبيث
 من فنخرج، األمريكان مكان ليحلوا جدد حمتلني مع جديداً اتفاقاً
 فتذهب ،الصني أو روسيا أو أوروبا حرب يف وندخل أمريكا حرب

 الشيخ قال كما فنحن منثوراً هباء وتكون سدى ااهدين تضحيات
 وإمنا بآخر ونأيت طاغوتاً يحرتل نقاتل مل: اهللا رمحه الزرقاوي مصعب أبو

  .اهللا شريعة وليحكمنا العليا هي اهللا كلمة لتكون نقاتل
 عام األمريكية االنتخابات أثناء واضحاً هذا بدا وقد

 كانت حيث الثانية للمرة بوش فيها فاز واليت م٢٠٠٥-٢٠٠٤
 ةالسعودي نفط عن يتخلى أن كريي جون االنتخابات يف منافسه خطة

 بن عبداهللا األعرايب الطاغوت عندها فارتعد العراق نفط على ويعتمد
 إىل بعدها مث ،العالقات معها ليعزز روسيا إىل وانطلق عبدالعزيز

 اخلليج منطقة يهيئ أن الزيارتني هاتني من املغزى وكان ،الصني
 بفعلته مقتفياً األمريكي االحتالل بدل صيين أو روسي جديد الحتالل

 أيب أخيه وأثر لإلجنليز العرب جزيرة فتح عندما عبدالعزيز أبيه أثر
 خدعة يف لألمريكان العرب جزيرة فتح الذي عبدالعزيز بن فهد رغال

  .اخلليج حرب يسمى ما
 العرب جزيرة يف الوقت هذا يف ااهدين ظهور فكان إذا

 وأذنام األمريكيني احملتلني مع املعركة لكسب موافقاً ظهوراً
  . نياخلليجي

 سبباً سيكون العرب جزيرة يف باجلهاد قيامنا أن: خامساً
 يف اخلبيثة جهودها تصرف بأن سعود آل حلكومة اهللا بعون ملهياً
 العرب جزيرة يف ااهدون قام فعندما ،العراق يف ااهدين ضرب
 األبطال وإخوانه -اهللا رمحه- املقرن عبدالعزيز هاجر أيب بقيادة
 كان وغريها الرياض يف املباركة بالعمليات بأنفسهم سعود آل بإشغال

 آل علماء فتاوى تكن مل بل ،واضح تقدم يف العراق يف ااهدون
 كانت وإمنا ،العراق يف اجلهاد عن الفترة تلك يف تتحدث سلول
 هاجر أبو القائد قتل وعندما ،العرب جزيرة يف اجلهاد عن تتحدث

 تنفس - اهللا رمحهم- بعده من وإخوانه
 يتحركون وبدؤوا ،الصعداء سعود آل

 يف اجلهاد وأصبح ،العراق إىل خببثهم
 أول ولعل ،احملرمات مظأع من العراق
 سعود آل مفيت من صدرت رمسية فتوى

 تقريبا كانت العراق يف اجلهاد حترمي يف
 واعتقال ،العرب جزيرة يف التنظيم ضعف بعد أي هـ١٤٢٦ عام يف

  .وجنوده قياداته من كثري وقتل
 أن العراقالصومال و يف للمجاهدين نصرتنا واجب فمن

 أهلك والذي، بنفسه اخلبيث السعودي عدوهم بإشغال نقوم
 جلبهة اجلبهات أقرب من وألننا، وغريها بالصحوات ااهدين

 ولعل ،غرينا من أعظم علينا املسؤولية فكانت العراقالصومال و
 لعمليام جيداً عاًرجو يرى العراق يف ااهدين لشؤون املتابع

 ااهدين توحدب مث -اهللا بفضل- وهذا ،بسيط انقطاع بعد البطولية
 يف سبباً كان والذي حتت قيادة األمري أيب بصري، العرب جزيرة يف

  .العراقو الصومال يف ااهدين عن سعود آل انشغال
 يصدق خاصة واليمن عامة العرب جزيرة يف فااهدون

 الرمحن نفس أجد إين( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قول عليهم
 من نفس اهللا بإذن اليمن يف فااهدون) اليمن إىل وأشار هاهنا من

 العراقالصومال و يف وااهدين عامة للمسلمني الرمحن نفسات
  .خاصة
  .العرب جزيرة يف باجلهاد قيامنا سبب تبني سريعة وقفات هذه



 
٤٤ 
 

 كتبها اهللا عز وجل على أبطال إن من االبتالءات اليت          
اإلسالم ااهدين والعاملني يف سبيل عزة هذا الدين، السجون 
واملعتقالت عند أعداء الدين من اليهود والنصارى واملرتدين، واليت 
من أشدها وأشرها ظلماً وجوراً معتقل جوانتناموا، الواقع يف جزيرة 

سجون مل تزد هؤالء كوبا يف احمليط األطلسي، وهذه املعتقالت وال
األبطال إال إمياناً وثباتاً وقوةً على طريق اجلهاد والتضحية يف سبيل 
رب العباد، وأكرب برهان على ذلك ما رأيناه من إقدام كثري من 
الشباب املعتقلني سابقاً يف هذه السجون الوحشية وخاصةً جوانتناموا 

نصرة الدين على النفري من جديد إىل أراضي اجلهاد والتسابق إىل 
والشهادة يف سبيل اهللا، بل اإلقدام على تنفيذ العمليات البطولية 

أبو "االستشهادية كما قام بذلك األخ االستشهادي عبداهللا العجمي 
يف بالد الرافدين تقبله اهللا يف عداد الشهداء، والذي كان " جهيمان

 أسرياً سابقاً يف جوانتناموا، بل كانت هذه املعتقالت وبفضل اهللا
وحده دور حلفظ كتاب اهللا عز وجل ومراكز لطلب العلم الشرعي، 
وفقه الدين فقهاً صحيحاً عملياً، فإن املدة اليت ميكثها الطالب يف 

ا التوحيد لى طول البالد وعرضها، ليتعلم املراكز العلمية املنتشرة ع
ولوازمه، والوالء والرباء ومقتضياته، والفقه وأولوياته، والقرآن 

سريه، والسرية النبوية وفقهها، يتعلم منها األسري هذه العلوم مع وتف
التطبيق العملي هلا، فتكون بركتها عليه أعظم وحتصيلها أنفع، وليس 

  .اخلرب كاملعاينة

والذي أود أن أحتدث عنه يف مقايل هذا هو املؤامرة الغبية  
صرح ا أحد اليت تنوي اختاذها اإلدارة األمريكية بقيادة أوباما، واليت 

املسؤولني األمريكان، وهي تصفية أو نقل األسرى إىل سجون أخرى 
يف بلدام أو غريها، مع التحفظ عليهم ا، واليت كان أول ضحاياها 

أبو "أخينا البطل ااهد الشهيد بإذن اهللا وضاح بن حممد احلنشي 
والذي كان من خرية من رأينا من  -رمحه اهللا-" ناصر األبيين

اهدين يف أفغانستان األبية نسأل اهللا أن يرفع درجته ويسكنه ا
  .الفردوس األعلى آمني

وسبب تسمييت هلذه املؤامرة الغبية؛ هو أن اإلدارة 
أن هؤالء املعتقلني يشكلون خطراً حقيقياً : األمريكية احلالية قالت

على أمن الواليات املتحدة األمريكية، فلذلك مت وضع هذه املؤامرة 
ال خيرج هؤالء األسرى فيعودوا إىل قتاهلم واستهداف مصاحلهم  حىت

املنتشرة يف كل مكان، وخاصةً أم من أعلم الناس حبقيقة اجلندي 
  .األمريكي وهزالته وجبنه

والذي أريد أن أبينه هلؤالء األغبياء، أن هؤالء الشباب هلم 
أسر وقبائل وشعوب وجمتمعات قد رفضت وأنكرت وغضبت عندما 

أبناؤهم أسرى ومعتقلني يف يد أمريكا، فكيف إذا قامت أمريكا  كان
هذا األمر  املدة الطويلة من أسرهم؟؟ أن يكون بتصفيتهم بعد هذه

أشد رفضاً وإنكاراً وغضباً هلذه األسر والقبائل والشعوب واتمعات، 
وحتماً سيشعل نار الثأر واالنتقام من أمريكا وحلفائها بسبب هذه 

يعة القذرة، فهذه األمة ال تنام على الضيم، وتطلب الثأر الفعلة الشن
أبد الدهر، وعندها ستندم أمريكا على هذه املؤامرة الغبية ولن ينفعها 

-الندم حينئذ، وبدل أن ختشى من بضعة نفر ستواجه أمة بكاملها 
، فإذاً هؤالء األبطال األسرى يهددون أمن أمريكا، أحياًء - بإذن اهللا

ضون مضاجعها أسرى وأحراراً، ولن حتلم أمريكا وال من وأمواتاً، ويق
يعيش يف أمريكا باألمن أبداً، وكأن اهللا قد بر بقسم شيخنا أسد 

، وعلى كل حال -حفظه اهللا-اإلسالم أسامة بن حممد بن الدن
فأمريكا خاسرة يف حرا ضد اإلسالم وسنرى قريباً سقوطها املدوي 

، أما هؤالء األبطال سواًء -بإذن اهللا- وإىل مزبلة التاريخ وإىل األبد
الشهداء أو األسرى فستكتب أمساؤهم مباء الذهب وستتزين سطور 
التاريخ بأعماهلم، فرحم اهللا من قتل منهم، وزاد اهللا أسريهم صرباً 
وثباتاً، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون، واحلمد هللا 

  .رب العاملني



 
٤٥ 

 

 

 

 الدنيا، من  فراق صفوها يكدر مل حمبة أحببناهم ورحبوا، خسرناهم ذكرهم، اخلاطر عن انفك وما بعدهم، أسيف وحيد والقلب فراقهم،ل تدمع العني
  .حقري يف طمع وال

  
  عداه العلقم منه ذاق اهللا سبيل يف عقدين القعيطي محزة
  .جسور وبطل هصور صنديد باتيس عبداهللا بدر أبو
  .وابتسامة نصيحة وأمانة علم حويل بن مبارك يسلم أبو

  .الدين على حرقة شجي صوت بارمحة ودمحم أبوهادي
  . متواصل وجهد تتدفق غرية بازرعة حسن الوليد أبو

  
  .حسيبهم واهللا حنسبهم }يرزقُونَ ربهِم عند أَحياٌء{ أم فيهم عزاؤنا)ترمي( معركة أبطال هؤالء

  
  اءومس راًاخـمف يروم ذا من        اءولقـ اوقـتش ؤادـالف هام

  وصفاء رونقاً شاعرـامل تسيب      ةـلوع احملافل يف وزبرق ميضي
  مساء صبح األحزان نسدل هل     اـدهقف رثيـأن ندري ال أجماد
  اءــوغن هاـكيان يهز طربا       لهاـرحي بعد األمساع دقنغ أم

  ـداءن جييد وال اجلواب يرجو       تديـيه ال حرية فكري ويتيه
  وفــداء زةـع وريب فازوا       فمي يف املبجل الصوت ويقعقع
  عطـاء للشهيد عدن روضات     ا رحبوا رخيصة الدماء سكبوا

  اءواإلرج ذلـال اليرتضون       نوعهم نـم فوارس مبثل يل من
  اهليجاء خاضت ضماداً أسداً       صنيعهم لـمث امليدان يشهد مل
  بيـداءال تابـج ريخ ارأمط       ـمنهـم مواملالح درش المأع
  جاء كبـدرٍ إشراقاً هوالوج       نطفيـت ال متضيئ وأجن سمش
  اءووفـ رةحس يستبك دأح      قصيت تاهـت طالاألب محزة يف

  ضاءـوم وثبـاًت اةاحلي اشع    ةـهنيه بضعل وـول ودالقع يأىب
  شعواء ولةـص عاما عشرون      طيةـم ادـواجله اًعام رونعش



 
٤٦ 
 

  العليـاء ضـيناق اناجلب ومن      فراشه وقـف وراءاحل خيطب مل
  ودمـاء اهرهـم دمأق اًروح      علهـبف الزمان هوج يف صاح لب

  واءـل البناء هام على غرسوا     شامخٍ بصرح جادوا قد والصحب
  اءإب متوشحني واـضم اًـقدم    جباههم فـوق نالدي شعار رمسوا
  وحداء نصيحة كانـامل ملؤوا    موعبريه وتـهمص رأذك تمازل

  شراء بطيب مسكاً أجسادهم    وخضبوا الرحيم الرب لىع وفدوا
  ثـراء لليـبالق يـيعط واهللا    مراتـب يدـللشه يـيعط اهللاف

  
  

  :املتواضعة األبيات ذه القرحية فجادت فرحاً القلب طار العرب جزيرة يف ااهدين إخواينب قيتتلا أن بعد
  

  أشواقي من الصرح ؤادالف وبىن   أعماقي من وداجل فاض جديا لو
  أحداقي من علي امـمالغ ىومه   داخـلي بـةاحمل نسف توترمن
  الـالقـي فـوزل ايف هاإلل القي   أبتغي الًوص اهلجر ادني تفترك
  الساقي ندميال أسك البـ رسك     جلة امعمعـ يف رىسك اسوالن
  ومراقي مناصب ارصـ لموالع   فعمد يمـرام يف ىلغف اسوالن

  فـاقنـ سجلي جهل وأخ لمع   فحسريت املرجفني فتاوى كثرت
  فراق دون ذلالـ ادني وأرادوا   عليهم املسلمني اءدمـ تهـان
  بعراق تضوراً مـات فـلوالط   ختمـة رارةمـ مبطو وتـشك
  خناق موت باألفـغان وتومي     جتمداً مات الشيشان يف لوالطف
  مبذاق رميها جارةاحل صلـب     طعامـهم بادت الأطف دسوالق
  بسباق للوغى روحي يـعسأب     مراتباً وفاحلت لجـع ذيوال ال
  تالقي كل اهلند بيـض روتدي     أواصري اداجله غـامأن دقست

  أالقي نيح اجلن منـي اروتغ   رىالش ابغ يف كالليث ستخالين
  اقدفـ ـهاإلل داءعأ اءودم     مزجمراً روباحل يف موتاً وأكون
  باقي من هل افم كفورال رأس     مراغماً بالسيوف اًضرب موأهي
  لإلشـراق يلالل زاد والصرب     ظلمة بغياه يف داًجل وموأح
  رفـاقـي زأع ادياهل وحممد     شهاديت ندع نالدي زع ونويك

  

  



 
٤٧ 

 

قصتنا هي قصة أحد شهداء معركة ترمي وهو الشهيد مبارك           
بن حويل النهدي رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء وسنتطرق  بن يسلم

للحديث عن حياته وسريته العطرة باختصار شديد نسأل اهللا العلي 
  .لقدير أن يعيننا أن نويف بعض حقها

 مدينة الرياض ونشأ ولد أخونا مبارك يف جند اجلزيرة يف
مات والده وهو يف سن ، ةوكان من عائلة حمافظ، وترعرع هناك

للعلم الشرعي  وكان طالباً، بالدين وقتها امنة عشرة وكان ملتزماًالث
تضليل طلبة العلم والتلبيس  آن ذاك وكعادة علماء السوء والضالل

داث اليت جرت يف بالد احلرمني من جهاد ألعداء ولكن األح، عليهم
اهللا الصليبيني على يد شباب اإلسالم يف جزيرة العرب بقيادة القائد 

بكت العامل وخاصة بدالعزيز بن عيسى املقرن اليت أرأيب هاجر ع
حيث كان ، قد غريت جمرى حياة بطلنا الشهيد ،طواغيت آل سعود

طواغيت آل سعود يتبعون سياسة خبيثة وهي اعتقال الشباب 
أسيادهم األمريكان فتم اعتقال بأدىن شبهة تقع وهي سياسة  وناملسلم
إال االشتباه م  مةي م أنا مبارك واثنني من رفاقه ومل يكن هلأخي

وهناك بدأت رحلة ، فزج به يف السجن، ورب ضارة نافعة، دون دليل
حقيقة هؤالء الطواغيت  االبتالء فعرفمع  -رمحه اهللا-مبارك 

ويقولون ، من صبغة شرعية أوليائهمغونه على وعلماءهم وما يصب
 للناس أم أولياء أمور ويف املقابل من خرج عليهم وجاهدهم

حسبنا اهللا ونعم وأولياءهم الصليبيني يتهمونه بأنه خارجي ضال و
خينا حقيقتهم وعرف منهم أل تبنيوعندها ، الوكيل يف هؤالء

وبعد تنقل ، هم الذين يتواجدون عنده يف السجنااهدون وأم 
نا يف سجون آل سعود والتقى بكثري من العلماء وااهدين أخي

، ال من البالء ملدة تقارب السنتنيونال ما نفاستفاد كثريا وهللا احلمد 
سود العنسي عميل أمريكا يف ومن مث سلم إىل اليمن حلكومة األ

العنسي ملدة تقارب  وواصل مسرية البالء يف سجون األسود، اليمن
بنفس أبية وعزم على ، وبعدها خرج من السجن، السنة والنصف

فقط من خروجه وبعد شهرين ، خوانه ااهدين مبا يستطيعنصر إ
وجهزهم، اهدين الفارين من حكومة آل سعودآوى اثنني من ا 

فقدر اهللا أن ينكشف أمره على يد ، لنصرة إخوام يف بالد الرافدين
إىل السجن  فعاد، سود العنسي بعون خمابرات آل سعودخمابرات األ

ك خرج من جديد ولسان حاله وبعد ذل ،ومكث فيه قرابة السنة
   :يقول

  اـكما خترج األسد من غا  *  ا من السجن شم األنوفخرجن
  

فواصل ، نعم واهللا صدق مع اهللا حنسبه كذلك واهللا حسيبه
خوانه إىل بالد الرافدين من سفر إلتنسيق البفقام مسرية جهاده 

س بعض اإلخوة ويناقش املشايخ يف مسائل احلكم وكان يدر، جديد
حىت مسح له  ،فرضية اجلهاد اليومبغري ما أنزل اهللا والوالء والرباء و

فلم يتأخر بتجهيز ، قبل كالب األمن السياسي يف اليمنبالسفر من 
وعندما كان جيهز ، نفري لنصرة إخوانه يف أفغانستانجواز سفره لل

بعض  ذهبنفسه للسفر بدأت العمليات اجلهادية يف بالد اليمن و
عنسي فما وسع اليمن األسود ال إخوانه ورفقاء دربه ملقارعة طاغوت

 متيناً للدين وعضداً نا إال أن يلتحق بركب ااهدين ناصراًأخا
حىت صبيحة ذلك ،  جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلمللمجاهدين يف

اليوم املشهود يف مدينة ترمي حبضرموت فحاصرهم جنود الطاغوت 
ن يؤسر بيد هؤالء آملني أن يظفروا به وبإخوانه ولكن أىن ملثلهم أ

  :فهب إىل  سالحه ولسان حاله و حال إخوانه، ءاألذال
  وقال هلا من حتت أمخصك احلشر* قع املوت رجله فأثبت يف مستن

ركة شرسة عهو وإخوانه قتال األبطال وبعد م فقاتل
رزقوا يف خامتتها الشهادة وطارت ، خاضها بطلنا هو وإخوانه

  .عنهمأرواحهم  إىل اجلنان مقبلني غري مدبرين رمحهم اهللا ورضي 
  هلا الليل إال وهي من سندس خضر*  فما أتى  تردوا ثياب املوت محراً

  :ويف اخلتام أقول   
  رأيت الكرمي احلر ليس له عمر  **  عليك سالم اهللا وقفاً فإنين

فرحم اهللا شهيدنا وإخوانه وأسكنهم فسيح جناته وأحلقنا 
 .مفتونني واحلمد هللا رب العاملني م غري خزايا وال

  ..د هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلم



 
٤٨ 
 

، وما زالوا معنا، الذين كانوا معنا، إىل إخواين ااهدين
 . ومل يعطوا الدنية، وطريق املواجهة، على درب اجلهاد

  : م أكتب هذه الوصية واخلاصة فأقولإليك
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

وأنتم ، لكم رساليت هذهأن تص، أسأل املوىل جل يف عاله
لتم وتكونوا ما ز، وأمن وأمان وعافية، يف نعمة وستر، ومن حتبون

نبياء األ، الذي سار فيه من قبلكم، متمسكني على هذا الدرب الشاق
  .من أجل أن يكون الدين كله هللا، ن وأتباعهماملرسلو

 أسألهالذي ، أُشهد اهللا على حبكم يف اهللا /إخواين األحباب
وأن جيعل كل ما نعمله ، يف جنة الفردوس األعلى ين بكمأن جيمع
وأن ييسر لنا قيادة هذه األمة على ، خالصاً لوجهه الكرمي ونفعله

  .آمني ...وقدوتنا حممد صلى اهللا عليه وسلممنهج قائدنا ونبينا 
، أوصيكم بوصايا وإين ألحوجكم إليها/ ين األحباباإخو

الدين (( :ليه وسلمولكن من باب قول املصطفى صلى اهللا ع
طريقاً إىل وجل  أن جتد هلذه الوصايا  من اهللا عز فأرجو)) النصيحة

نين وجدت هذه الوصايا هي خالصة ما جيب إف، قلوبكم ووجدانكم
فإنين كلما ختليت عن  ،على األخ ااهد أن يتحلى ويتمسك ا

  .وأجد اهلزمية، وأجد املشاكل ،بعضها أو قصرت فيها أجد الضيق
  -:صيكمفأو

يف السر وجل ومراقبته  أوصيكم أوالً بتقوى اهللا عز -١
يا أَيها { :يقول رب العزة واجلالل، وراقبوه كأنكم تروه ،والعلن

مسلمونَ  ا تموتن إِلَّا وأَنتمولَ اللَّه حق تقَاته الَّذين آمنوا اتقُوا
  .١٠٢:آل عمران})١٠٢(

فإن هذا الطريق ، اً بالتحلي بالصربوأوصيكم أيض -٢
فإن الصرب مع  ،مليء باألخطار والعقبات واملشاكل و املتاعب

 يا{ :يف قول اهللا تعاىل، وعليكم بالتفكر،والنصر صرب ساعة، النصر
 لَعلَّكُم اللَّه واتقُوا ورابِطُوا وصابِروا اصبِروا َآمنوا الَّذين أَيها

  . ٢٠٠:آل عمران}تفْلحونَ
وعليكم أيضاً باإلخالص يف أعمالكم وأقوالكم   -٣

ج نبينا حممد صلى اهللا عليه وباملتابعة على منه، صغريها وكبريها

ن اال تتوفر فيه هات، قول وعمل وفعلفإنه ال خري يف كل ، وسلم
اهللا عليه وسلم من  وقد حذر صلى، وهي اإلخالص واملتابعة ،ناالصفت

فعليكم مبدافعة الشيطان أن يزين لكم أعمالكم ، رالشرك األصغ
 . فتعجبوا ا

فإا وأوصيكم أيضاً باجتناب الذنوب واملعاصي  -٤
سواًء ، ويدخل حتتها أيضاً معصية األمري وخمالفة األوامر، املهلكة

 أَيها يا{ :قال تعاىل، يف غري معصيةالربانية أو النبوية أو أمر األمري 
ينالَّذ واَآموا نبِروا اصابِرصابِطُوا ورقُوا واتو اللَّه لَّكُمونَ لَعحفْلآل }ت

 . ٢٠٠:عمران

فإن ، ألمري الذي ارتضيتموه لكم أمرياًفعليكم بطاعة ا
طاعته قد فرضها اهللا عليكم وجعلها يف تلك اآلية مرادفة بعد طاعته 

لتسيري األمور ألمري فإمنا جعل ا،  رسوله صلى اهللا عليه وسلم ةوطاع
فطاعته اآلن من أوجب الواجبات بعد طاعة اهللا ، بشكل منظم

وهو ، ألننا قادمون على أمر عظيم ،ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
فإذا حنن عصينا ، بإذن اهللا إلقامة شرع اهللاالستخالف يف هذه األرض 

 ،اهللافوق كل شيء يف غري معصية فاجعلوا طاعته ، فال خري فيناأمرينا 
  .لو على أثرة عليكمووعليكم بالطاعة 

مني من ويا أحبايب أوصيكم باحملافظة على أموال املسل -٥
  .يف الصرفياتوعليكم باالقتصاد قدر اإلمكان ، مال وأجهزة وغريها

خصوصاً أذكار  ،وأوصيكم باحملافظة على األذكار -٦
ذكار وغريه  من األ، وذكر اخلوف من السلطان، الصباح واملساء

  .إليها الشرعية حسب احلاجة
وال تتهاونوا ، وأوصيكم بالتشاور يف أموركم كلها -٧
قد حثنا  وبعد التشاور استخريوا فربنا تبارك وتعاىل، يف هذا األمر

فما ندم من ، ضاً رسولنا صلى اهللا عليه وسلموأي، على هذا األمر
  . استخار وما خاب من استشار 

 أن ينفع بكم اإلسالم من اهللا أرجو. ..ويف اخلتام
وأن جيمعين بكم يف ، الصعبوأن يثبتكم على هذا الدرب ، واملسلمني

، يف حنور هؤالء الطواغيتوأن جيعلكم شوكة ، جنة الفردوس األعلى
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 الذي ينصر اهللا به وأن جيعلكم نواة للجيش الذي خيرج من عدن أبني
   .آمني اللهم...لديناهذا 

فإن أصبت . ..لى أحد منكمحمونا إن كنت أخطأت عوسا
، فمن نفسي والشيطانوإن أخطأت ، يف وصييت فمن اهللا وحده

  .. تودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعهوأس
والسالم عليكم ... .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر 
  .ورمحة اهللا وبركاته

 أخوكم احملب

/ شعبان  / ١٧ثنني اال يوم) عبد اهللا الغريب (  عمر سعيد جار اهللا
  هـ١٤٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

وهكذا تتجدد الصور، صور أهل اإلقدام لطالب العزة والكرامة 
والذين قتلوا يف سبيل اهللا {: قيام الساعة، قال تعاىللنيل الشهادة إىل 

ويدخلهم اجلنة عرفها * سيهديهم ويصلح باهلم * فلن يضل أعماهلم 
، وأن الطعنات وتقطع األطراف ومتزق األجساد وخروج }هلم

األرواح يف سبيل اهللا هو أشهى عند من يقتل يف هذا السبيل من أي 
  . نعيم

شتهون؟ وهم يسرحون يف اجلنة حيث ما ت: ولذا حينما يقال هلم
شاءوا، ومع ذلك ال يسألون إال عودة أرواحهم يف أجسادهم، فتعاد 

ملا يرون من صور ! إىل الدنيا فيقتلون يف سبيل اهللا مرات وكرات
الكرامة والعزة ورفعة الدرجات عند رب األرض والسماوات، 

  .ألم عرفوا قيمة الشهادة يف سبيل اهللا! ملاذا؟
سألنا عبد اهللا بن مسعود رضي : (سروق رمحه اهللا تعاىل قالفعن م

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا {: اهللا عنه عن هذه اآلية
: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: ، قال}بل أحياء عند رم يرزقون

أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
تأوي إىل تلك القناديل، فاطلع إليهم رم اجلنة حيث شاءت مث 

أي شيء نشتهي وحنن : هل تشتهون شيئا؟ قالوا: اطالعة، فقال
نسرح من اجلنة حيث شئنا، ففعل ذلك م ثالث مرات، فلما رأوا 

يا رب، نريد أن ترد أرواحنا يف : أم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا
ما رأى أن ليس هلم أجسادنا حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى، فل

غاية ما  -واهللا  -وهذا ، ] رواه مسلم يف صحيحه) [جة تركواحا
  . يتمىن الشهيد حينما شاهد ما للشهيد عند اهللا من النعيم

ما أحد : (عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله ما على األرض من شيء، 

لشهيد يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ملا يرى من إال ا
  ]. متفق عليه) [ملا يرى من فضل الشهادة: (، ويف لفظ)الكرامة

هذا احلديث أجل ما جاء يف فضل : (قال ابن بطال رمحه اهللا تعاىل
وليس يف أعمال الرب ما تبذل يف النفس غري اجلهاد : (، قال)الشهادة

  ).ابفلذلك عظم فيه الثو
  

   الشيخ محد احلميدي فك اهللا أسره
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مر ما يقارب العقدين من الزمن والشعب الصومايل املسلم 
ين من ااعة والويالت املتالحقة جراء احلروب اليت اندلعت بني ايع

، هذه احلرب اليت "سياد بري"أمراء احلرب بعد ايار حكم الرئيس 
س وقتلت وشردت املاليني من هذا الشعب أكلت األخضر والياب

الصامد املصابر وهي احلروب اليت أشرف عليها النظام الدويل اجلديد، 
احلروب واألزمات من اليهود والنصارى وعلى  صانعووأجج أوارها 

رأسهم الواليات املتحدة اليت محلت على عاتقها دعم أمراء احلرب؛ 
أي قائمة لدولة اإلسالم يف ليبقى هذا البلد مفككاً، ولكي ال يقوم 

  .هذا البلد العظيم

ولقد كانت هذه األوضاع املزرية اليت وصلت إليها البالد 
فيما كان يسمى سابقاً باحملاكم  ع اإلسالميونكفيلة بأن يتجم

اإلسالمية؛ ليقوموا بالقضاء على هؤالء األمراء من مرتزقة احلروب 
ستوى من البؤس والشقاء، الذين أوصلوا الشعب الصومايل إىل هذا امل

وقد كان من توفيق اهللا تعاىل ، سيادهم من اليهود والنصارى خدمة أل
أن قيض حلمل راية اجلهاد على أرض الصومال عدد من القادة 
املعروفني جبهادهم يف ساحات متعددة من أهل اخلربة والتجربة أمثال 

أمري " والشيخ الشهيد آدم عريو الشيخ الشهيد أبو طلحة السوداين
والشيخ خمتار أبو الزبري األمري احلايل للحركة " حركة الشباب سابقا

من القادة على أرض  والشيخ أبو منصور خمتار روبو وغريهم
جليوش احملاكم اإلسالمية  الظافرةوأمام االنتصارات  الصومال

ن أمامهم من لغربيووهلزائمهم املتالحقة ألمراء احلرب ارمني مل جيد ا
طريق على احملاكم اإلسالمية، اليت سيطرت على أكثر  عوا أيحل ليقط

التراب الصومايل، وبدأت حتكم بشرع اهللا يف األرض احملررة، إال أن 
يقوموا بتشكيل حكومة عميلة، ونصبوا على رأسها أكرب اخلونة 

لتقوض هذا املشروع اإلسالمي الذي عبداهللا يوسف، /والعمالء املدعو
وسعت بكل قوة  ،يق العدل مبنهج اإلسالميهدف لرفع الظلم وحتق

واستعانت بدولة أثيوبيا النصرانية للزحف على األرض ، لتدمريه
ومنحتها  ،ودعمتها باملال واملساعدات املختلفة ،واحتالل الصومال

الغطاء اجلوي بالطريان احلريب األمريكي للقصف على الشعب املسلم 
شرع اهللا وأن حيكم  يطبقالذي كل ذنبه أنه أراد أن  ،املستضعف

، دخلت أثيوبيا حبقدها الصلييب وأهلكت احلرث والنسلو، باإلسالم
بل وزادت على ، فقتلت الناس وقصفت وبت وانتهكت األعراض

املصاحف  ومزقتهكت حرمة املساجد تنواذلك فأهانت دين اهللا 
إىل غري ذلك مما ظهر ، وظهر ذلك علناً على شاشات الفضائيات

بعد ذلك بدأت حركة الشباب ، رائم الصليبية الفظيعةواشتهر من اجل
وتصعد الضربات على العدو األثيويب  ،ااهدين تستعيد أنفاسها

النصراين وأحالفهم من فلول املرتدين من جنود حكومة عبد اهللا 
سبة كبرية من املناطق حىت حىت مكن اهللا من السيطرة على ن ،يوسف
، "مقديشو"العاصمة شارع واحد من ال يف يد احلكومة العميلة إ مل يبق

حركة الشباب ومل يعد يف يد العدو شيء وفقد كل أمله يف هزمية 
وهنا ظهر للعيان مكر أعداء اهللا  ،ااهدين الصادقني الثابتني

وعلموا أن الشعب  ،سوا من حكومة عبد اهللا يوسففقد يئ ،الصليبني
  ."ال سالم بال إسالم"لن يقبل غري اإلسالم وأنه 

ن يلبسون جلود الضأفخرجوا لنا بعمالء من شكل جديد  
إال الطعن يف ظهر أمتهم والنيل  وهم يف حقيقتهم ذئاب ليس هلا هم

أخرجوا لنا شيخ شريف بعد أن مهد بسلسلة من  ،من فتات االحتالل
مرية على شعبه وعلى تآة واملؤمترات التحالفات الغربيالتنازالت وال

ل احتالل للصومال يف ظ اًينصب رئيسلخرج شيخ شريف ، دينه
آخر بوجه إسالمي بعد أن تنازل عن دينه  وليكون عميالً ،صلييب

بل مل يسلم وجهه من ذلك فجز ذقنه الذي كان  ،سلخ من مروءتهانو
واكتملت ، جيمل وجهه ليتحول إىل خنجر مسموم يف خاصرة أمته

لى شيخ شريف مسرحية تتوجيه مبباركة البيت األبيض ملنصبه والثناء ع
بعد أن كان ، شخصياً بعد أقل من عشر دقائق من إعالن رئاسته

حتول إىل أداة طيعة يف  وما ذلك إال ألنه، اًجمرم اًرهابيعندهم قبل أيام إ
نوا أم ذه الطريقة سيتالعبون وظ، ه وأسياده يف واشنطنيد أوليائ

د ليتحول وأم سيقطفون الثمرة لصاحل سراق اجلهو ،على أمة اجلهاد
  .هاد إىل ألعبوة بيد الغرب الكافرهذا اجل

لقد تعمدوا اختيار شيخ شريف لتارخيه السابق يف اجلهاد  
وهذه طريقتهم يف ، األمة ليلبسوا علىولتارخيه اإلسالمي املعروف 

ستعمار مع كما فعلوا يف حقبة اال ،خداع الشعوب على مر التاريخ
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إن الشعوب إذ ، االحتالل ةاوأات الشعبية اليت كانت خترج ملنالثور
فكيف إذا ، إذا ثارت على احملتل ال يصمد أمامها مهما كانت قوته

فلم جيد عباد ، كانت هذه الثورة لدين اهللا ولتحكيم شرع اهللا
كما  ،ن م خرياًيأتوا بعمالء تعرفهم الشعوب وتظ الصليب إال أن

 ،هر الشريفأتوا بسعد زغلول من منفاه إىل القاهرة بعد ثورة األز
ن األمة قد جتاوزت تلك وحبمد اهللا فإ، ه من العمالءوكما أتوا بغري
  . يضحك عليها مبثل هؤالء العمالءاملرحلة اليت
فإن ااهدين ال جياهدون ليحل بدل العميل العلماين  

، عميل بوجه إسالمي حيقق أهداف أمريكا وأعواا يف بالد املسلمني
 ،ظلم وليزيلوا الذل وليحكم شرع اهللاإم جياهدون لريفعوا ال

وإذا ، ولتكون أمتهم أمة عزيزة كرمية ال ختضع لشرق وال لغرب
رف هذا فإنه ال فرق عندنا بني عبد اهللا يوسف وبني شيخ شريفع ،

ولو تسموا بألف اسم إسالمي ولو ، وال بني املالكي و طارق اهلامشي
خانوا دينهم وباعوه  لبسوا وتزيوا باملشاحل فهم عندنا عمالء خونة

ويكفي  ،وقد بان ذلك مبواالم ألعداء اهللا ومناصرم هلم ،بثمن خبس
ما قامت به حكومة شيخ شريف يف اآلونة األخرية بعد ضربات 

  .بالغرب الكافر لقتال إخوة األمس ااهدين املوجعة من استنجاد
إخواننا يف حركة الشباب وإنا نقوهلا هنا بكل صراحة إن  

اهدين يف أرض الصومال هم من أصفى الناس منهجاً وعقيدة ا -
فما علمنا عنهم إال  ،-حنسبهم واهللا حسيبهم وال نزكي على اهللا أحداً

وال يفت يف  خذهلمخرياً وهم ماضون بإذن اهللا ال يضرهم من 
 عن منكُم يرتد من آمنوا الَّذين أَيها يا{ :قال تعاىل ،عضدهم من ارتد

ينِهد فوي فَسأْتي مٍ اللَّهبِقَو مهبحي هونبحيو لَّةلَى أَذع نِنيمؤالْم ةزأَع 
 ذَلك لَائمٍ لَومةَ يخافُونَ ولَا اللَّه سبِيلِ في يجاهدونَ الْكَافرِين علَى
وقد بانت ، ٥٤:املائدة})٥٤( عليم واسع هواللَّ يشاُء من يؤتيه اللَّه فَضلُ

حبمد اهللا تباشري النصر ومل يعد حبمد اهللا يف يد حكومة شريف إال 
فإىل ، ااهدين املوجعةحركة الشباب أجزاء من مقديشو بعد ضربات 

وا على أعداء اهللا ااهدين يف الصومال شديف حركة الشباب إخواننا 
نصر قد اقترب ومل يعد إال القليل فاصربوا فإن ال ،ةً واحدةًشد

وإننا يف جزيرة  ،وصابروا واتقوا اهللا فإن آمال األمة معلقة جبهادكم
، بلكمتى اإلسالم من قؤالعرب ننظر لكم نظرة إجالل وإكبار فال ي

  .وجزاكم اهللا عنا خري اجلزاء
وختاماً فإىل قوى االستكبار الصلييب وإىل دهاقنة املكر يف  

وإن طليعة األمة  ،إن األمة اإلسالمية فهمت اللعبة :ن نقولواشنط
فلن يكفوا عن قتالكم  ،ااهدة ليسوا برقم سهل ميكن التالعب به

تم قاتلوكم فإن أبي، حىت خترجوا من بالد اإلسالم وتكفوا أيديكم
وإن ، كم املرتدين ولو لبسوا العمائم وتشدقوا بالدينوقاتلوا عمالء

  .املفسدين اهللا ال يصلح عمل
  .واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

يف أحد جمالسنا، بدأ بعض اإلخوة ااهدين احلديث عن 
األمة اإلسالمية وحاهلا وما وصل إليه شباا من غرق يف الفواحش 

وخالصة احلديث أننا  ،"إال من رحم اهللا منهم"والفجور وغريها 
ء احلكام وصلنا إىل إمجاع بأن ذلك لن يتغري إال بإزالة هؤال

، "حسبنا اهللا عليهم ونعم الوكيل"الطواغيت، إذ هم بالء هذه األمة 
إذ ال يعقل اإلنكار والسعي للتغيري وهؤالء احلكام الطواغيت هم 

فلو أُقيم حد الزنا  !!..كلهامن عطَّل احلدود، بل عطل الشريعة 
على الغين والفقري، هل نسمع حادثة زنا؟ ولو أُقيم حد اللواط على 

هل نسمع حادثة لواط؟ وقس على ذلك كل  ،مجيع طبقات اتمع
احلدود، هل نسمع بعد ذلك مثل هذه احلوادث؟ ال، ال نسمع؛ ألن 

وهو أعلم باإلنسان وما يصلح له !!! املشرع هو اهللا، اهللا يا مسلمني
 هاللَّ من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم{، وكذلك ما يضره

، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ٥٠:املائدة }يوقنونَ لقَومٍ حكْما
حد يعمل به يف األرض خري ألهل األرض من أن يمطروا :[وسلم

، فاسألوا أهل أفغانستان أو رواه ابن ماجه وحسنه األلباين] أربعني صباحاً
عة، من ذهب إليهم أيام إمارة طالبان اإلسالمية وتطبيقهم للشري

  .كيف عاش الناس يف أمن وأمان وفضل من اهللا
ن ذهب إليهم كيف موكذلك اسألوا أهل العراق أو 

كان حال الناس عندما قامت الدولة اإلسالمية، وقد حتدث كثرياً 
عن حال أهل " حفظه اهللا"أمري املؤمنني الشيخ أبو عمر البغدادي 

وقامت الدولة العراق أيام حزب البعث الكافر وبعد أن قام اجلهاد 
  .اإلسالمية وكيف تغري احلال

واسألوا أهل الصومال كذلك، ولقد قرأت قبل فترة 
مقاالً على االنترنت ألحد ااهدين هناك وهو يذكر قصة تنفيذ 
: حكم القصاص يف أحد ااهدين عندما قام بقتل أحد املسلمني

إذ ال  ،ااهدونلكل، وهذا ما يقوم به هذا حكم اهللا يقوم على ا"
، نزل عليهم بعد إقامة احلد، وكيف أن املطر فرق بني أحد عن أحد

أخذت السماء متطر السماء متطر عليهم وال أدري بالضبط كم 
  .)وهذا غيض من فيض(" بتصرف"....عليهم من يوم

  :أقول ألمتنا الغالية: وأخرياً
قومي وساندي والتفِّي حول أبنائك ااهدين فإم  أنْ

اموا إال لتطبيق شرع اهللا والذود عنك وعن حرماتك، فاهللا واهللا ما ق
وأنت كذلك ال  ،اهللا فيهم، فهم طليعتك املباركة وال غىن هلم عنك

  .غىن لك عنهم
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 عابد املكي / كتبه



 
٥٢ 
 

   ...سطوري أكتب أختاه يا إليك
  ...كلمايت أنسج أختاه يا إليك

 ورسوله اهللا تنصرين من يا،  ورسوله  اهللا حتبني من يا
 ومتلكك تباطأت اجلهاد داعي مسعت إذا مالك،  والنفيس بالغايل
 تعلق من األجيال، صانعة زلت وما وماي كنت أما،  والتردد اخلوف
،  عائشة وأخت خدجية حفيدة زلت وما كنت أما، اآلمال عليها
ألست الضطهاد قائمتها وتقوم وتثأر أمتها جلراح نئت من أنت 

،  فلسطني يف واغتصاب قهر،  أمتنا حال ترين أما،  وعقيدا إسالمها
 سجون،  نستانأفغا يف وتنكيل عدوان،  العراق يف وتسلط ظلم

 القرآن حملو اإلسالم شأفة لرتع ذلك وكل الظالم سجون يف وتعذيب
، اهللا ريب يقول من لكل باملرصاد والوقوف مؤمن كل وقلب قلبك من

  . نبيي وسلم عليه اهللا صلى وحممد
 شاركوا وزعماؤها قادا حىت ترتف، اليت ألمتنا آه آه

 من يعبد طاغوت أمريكا كرباأل رم لريضوا واعتدوا نافقوا، أعدائنا
  .. اهللا دون
 الدعوة أين..  الكلمة أين، ورسوله اهللا دين على غريتك أين أختاه

 لنصرة... والتجهيزات واملساعدات التربعات أين.. التوجيه أين..
 نصرةً كبدك فلذة عندك ما أغلى حىت شيء كل بذل أين دينك
 صلى اهللا رسول عهد يف العجوز املرأة تلك حبادثة مسعت أما،  لدينك

 اهللا سبيل يف والشهادة اجلهاد البنها أرادت حينما وسلم عليه اهللا
 خرب تنتظر كانت حينما سوامها ممن إليها أعز ورسوله اهللا وكان

 ابنها، عن تستنبئهم املعركة من رجعوا من فأوقفت أبنها، استشهاد
:  تبشرةمس فرحة:  فقالت،  مات:  فقالوا حارثة عن تسأهلم فكانت
،  املعركة تبدأ أن قبل مات املعركة، يف يقتل مل،  ال:  قالوا ؟ استشهد
 هللا ووحيدها ابنها وهبت أن،  القلب حزينة اخلاطر مكسورة فذهبت

 إىل فذهبت أهله من سبعني يف يشفع والشهيد الشهادة يبلغه ومل
 وإال اجلنة يف شهيد ابين هل اهللا  رسول يا قالت:  تسأله اهللا رسول

   مالك بن أنس حدثنا{  البكاء يف عليه اجتهدت
 صلى النيب أتت سراقة بن حارثة أم وهي الرباء بنت الربيع أم أن:  

 قتل وكان - حارثة عن حتدثين أال اهللا نيب يا فقالت سلم و عليه اهللا

 غري كان وإن صربت اجلنة يف كان فإن - غرب سهم أصابه بدر يوم
 اجلنة يف جنان إا حارثة أم يا(  قال ؟ البكاء يف عليه اجتهدت ذلك
  رواه البخاري)  األعلى الفردوس أصاب ابنك وإن

 احلنون وهو وسلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول إليها فنظر
 ومل أخذت ما منها األيام أخذت قد مسنة امرأة فرآها بأمته الشفيق

 هللا نصرة تعاىل هللا فوهبته كبدها ةوفلذ عينها قرة سوى هلا يبق
 عليه اهللا صلى اهللا رسول-  هلا فقال وسلم عليه اهللا صلى ورسوله
 قد ابنك وإن جنان، إا واحدة، جنة أهي حارثة أم يا:  -وسلم
 من هلا بقي ما تكمل مسرورة فرحة فعادت األعلى، الفردوس أصاب
  . هللا حبها أعظم ما درها هللا..  بابنها تلحق حىت العني قريرة أيام

 اجلهاد على أوالدك ربيت هل كله اهذ من أنت فأين
 االبن ومسلمة مسلم كل على عني فرض  األيام  هذه يف أنه السيما
 ،إذا أمنت الفتنة زوجها إذن بدون واملرأة والديه، إذن بدون خيرج
  . سيده إذن بدون والعبد

 حب أغرسي، يديك بني أضعها ووصية أخرية مهسة أختاه
 ومن أوالدك قلوب يف الشهادة شقوع سبيله يف واجلهاد ورسوله اهللا

 عليه اهللا صلى اهللا رسول ومتابعة اإلخالص، مباء واسقيه حولك،
 بسدرة متصلة وفروعها قلبك يف قرارها ثابتة شجرة جتدينها وسلم
 حملبوبه يصل العبد حب يزال وما را بإذن أكلها حني كل تؤيت املنتهى

  . ذلك على زال ما شيء حيجبه ال



 
٥٣ 

 

بيل اهللا تكون دائما يف الثغور يش ااهد واملرابط  يف سإن طبيعة ع
فهي  ،)اجلبال والوديان وبعض األماكن الوعرة وبعض البيوت اآلمنة(

يف األرض  اهللا حياة كلها بذل وتضحية وجهد متواصل إلعالء كلمة
  .هللا ليكون الدين كله
من اإلخوة ااهدين املرابطني يف كثري من  ن كثرياًأل ونظراً
أحببت أن أقدم هلم الدواء  ،ال تتوفر لديهم األدوية قد البلدان والذين

ومن  ،الشايف من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه واله وسلم
: باألسباب لقوله صلى اهللا عليه واله وسلم خذاًآ ،عشاب الطبيعيةاأل
 داء غري ،دواء له وضع إال داًء يضع مل تعاىل اهللا فإن اهللا، عباد تداووا"

  .صحيح حسن: وقال والترمذي داود، وأبو نده،مس يف أمحد رواه" اهلرم: واحد

ونتحدث إن شاء اهللا تعاىل يف سلسلة للوقاية والعالج من 
بعض األمراض على ضوء كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه 

وبعض األعشاب اليت  ،ومن خالل األطعمة واملشروبات ،وسلم
  :نستخدمها يومياً

  ـ:الوقاية والعالج بالقران والسنة النبوية الشريفة : دم أوالًونق
وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء {:  تعاىلقال اهللا -١

  .٨٢:اإلسراء } ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظَّالمني إَالَّ خساراً
وب وأَي{: السالم سيدنا أيوب عليهبه  دعاالدعاء مبا  -٢

نيماحالر محأَر أَنتو رالض نِيسي مأَن هبى راد٨٣:األنبياء } إِذْ ن.  
وذلك بالتفل على مكان األمل  حلديث   قراءة الفاحتة -٣
 .يف صحيح البخاري عنه اهللا رضي سعيد أيب لديغ القوم عن
إلرسال الربكات من السماء،  كثرة االستغفار -٤
 قَومِ ويا{ :قوله تعاىل حكاية عن هود عليه السالمل ولزيادة قوتنا،

 ويزِدكُم مدراراً علَيكُم السماء يرسلِ إِلَيه توبواْ ثُم ربكُم استغفرواْ
 .٥٢:هود } مجرِمني تتولَّواْ والَ قُوتكُم إِلَى قُوةً

 :ومنها  ،ذكار الصباح واملساءأ -٥
ما من عبد ( :-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  قال §

بسم اهللا الذي ال يضر مع : يقول يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة
ثالث  ،امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم

 .صحيح أبو داود والترمذي) مرات إال مل يضره شيء

سي من قال حني مي( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  §
مل تضره " أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق"ثالث مرات 
قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولوا كل  ،)محة تلك الليلة

، صحيح الترمذي وابن حبان) ليلة فلدغت جارية منهم، فلم جتد هلا وجعاً
 .واحلمى أي السم

أبو رواه [ )ليلة كفتاه يفمن قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة ( §

 .]عن أىب مسعود - حسن صحيحوقال - والترمذيداود، 
 أنه: العاص أيب بن عثمان عن ،أن تضع يدك على ما يؤملك §
 كاد قد وجع ويب :عثمان قال ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى

 بيمينك امسحه( :سلم و عليه اهللا صلى النيب فقال :قال ،يهلكين
 :قال )أجد ما شر من وقدرته اهللا بعزة أعوذ وقل مرات سبع

 به آمر أزل فلم ،يب كان ما -وجل عز-  اهللا فأذهب ذلك ففعلت
 . رواه أبو داود يف سننه وصححه احلاكم. وغريهم أهلي
  :الطبيعية ومما نأكل  الوقاية والعالج باألعشاب: وثانيا 

  :الوقاية والعالج من التسمم وغريه من األمراض سواء
أو ثعبان  –أو لدغه عقرب -أو طعام فاسد -مالس تناول اإلنسان[

  .]وغري ذلك
ط عام مع وهبو ،واإلسهال ،والغثيان ،وأعراض التسمم القيء
  .اخنفاض يف درجة احلرارة

كمضاد حيوي طبيعي  ،ونتحدث هنا عن الليمون والثوم
  :يف متناول أيدينا ومها ،ضد السموم

 :الليمون :أوال
 .مضاد ومقاوم للسموم، و مكافح هلا -١
وعلى نسبة عالية من ، Cحيتوي الليمون على فيتامني  -٢

 .السترين الذي يعمل على تقوية جدر األوعية الدموية
 ولذلك للجسم، بالفيتامينات الالزمة غين الليمون عصري -٣

 عام ومقو للديدان، ومضاد للبول، ومدر منعش، فهو
 .اهلضم اضطراب حاالت يف كذلك ويفيد للشهية، وفاتح

شط للكبد والكلى، ويقضي على فساد بعض الليمون من -٤
 .األغذية



 
٥٤ 
 

، وعالج الليمون يستعمل كمشروب مهدئ لألعصاب -٥
 .لرتالت الربد ولألنفلونزافعال 

وميكن استعمال عصري  يطهر ويعقم ااري البولية امللتهبة، -٦
 .الليمون يف تضميد اجلروح والقروح

لك وضعه ، وكذاستعمال الليمون شراباً لذلك على األخ ااهد
للوقاية من فساد بعض  ،على سلطة اخلضار وعلى الطعام أثناء األكل

 .املعلبة األطعمةاألطعمة، وخاصة 
  - :الثوم وفوائده : ثانيا

 ،وهو فعال ضد البكتريا والفطريات ،مضاد حيوي للسموم -١
 .والفريوسات والطفيليات

ومينع تصلب  ،والفيتامينات ،غين باألمالح املعدنية -٢
 .الشرايني

لذلك يقي من  ،وينشط الدورة الدموية ،ينشط جهاز املناعة -٣
ويقتل اخلاليا السرطانية ومينع منوها،  ،اإلصابة بالسرطان

 .وهو مضاد حيوي لألمراض السرطانية بوجه عام
 ،والسعال ،ويعاجل الربو ،يقي من اإلصابة بشلل األطفال -٤

ويعاجل  ،ويقتل الديدان ،ويطرد الغازات ،وضيق التنفس
 .ض املفاصل وعرق النسا وقشرة الرأسأمرا

ينقي الدم من الكولسترول واملواد الدهنية، ويقتل اجلراثيم  -٥
 .اليت تسبب السل والدفتريا

وخيفض ضغط الدم  ،خيفض نسبة الكولسترول يف الدم -٦
ويقلل احتماالت حدوث  ،ويزيد سيولة الدم، املرتفع

الم وخيفف من اآل ،ومينع برودة األطراف ،اجللطة الدموية
ويفيد يف عالج حاالت  ،ويطهر األمعاء ،الروماتزمية

وكذلك الوقاية من أعراض الربد  ،اإلمساك واالنتفاخ
  .والرشح والسعال

يعترب الثوم من األطعمة الغنية بالسلينيوم واملعروف أن  -٧
  .السلينيوم له تأثري مضاد لألكسدة، ويساعد يف منو اخلاليا

واسع اال ) مضاد حيوي( أثبتت األحباث العلمية أن الثوم -٨
  .يفوق البنسلني

 عليه اهللا صلى النيب، لذلك قال الثوم له رائحة نفاذة منفرة -٩
 فليعتزل قال أو ،فليعتزلنا بصال أو ثوما أكل من: (وسلم

رضي اهللا  اهللا عبد بن جابر رواه البخاري، عن) بيته يف وليقعد مسجدنا

  .عنه
ل مسلوق أو مشوي أو اعلم أخي ااهد أن أكل الثوم والبص

 يف عالج كثري من األمراض، اًمطبوخ يعطي نفس الفائدة إذا أكل نيئ
  .وبذلك تتجنب رائحة الثوم والبصل

مبضغ  :عليك بااليت اًولكي تتخلص من رائحة الثوم إذا أكلته نيئ
 ،أو شرب ملعقة عسل حنل ،بعض عيدان من البقدونس عقب الطعام

 أو مضغ بعض حبوب من اهليل ،اخضر أو مضغ نعناع ،كل تفاحةأأو 
 أن عائشة السواك حلديثمع استعمال  ،أو الينسون ،-هاناحلب -

 مرضاة ،للفم مطهرة السواك( :قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .رواه النسائي وسنده صحيح) للرب

  :عالج بعض األمراض بالليمون والثوم -١
 
 .ونالليم عصري يوميا كوب من يشرب الدم لتنقية -٢
 من ،نقط)١٠ـ ٥( يؤخذ واألمعاء املعدة انتفاخ عالج -٣

 وتؤخذ العسل، من قليل مع ومتزج الليمون عصري
 .جرعات

 مع مغلي ماء يف الكمون من قليل ينقع السمنة عالج -٤
  .الريق على صباحا ويشرب الليل، ويترك طوال مقطعة، ليمونة

 طنالق من بقطعة األنف تسد) الرعاف( األنف نزيف وقف -٥
  .الليمون بعصري املبللة
ند اإلصابة بلدغة العقرب أو الثعبان عليك بتشريط مكان  -٦

خفيفا حىت خيرج الدم ولو قطرة  مث  اللسعة باملوس تشريطاً
ا وضعها على املكان مث اربط احضر ثالث فصوص ثوم ودقه

-ليقف  ،ساعات ٦، مث قم ببلع ثالث فصوص ثوم كل عليه
م على الفور وهذه طريقة جمربة ومضمونة انتشار الس -بإذن اهللا
مطهر للجرح بعصري الليمون ميكن عمل        - اهللابفضل 
 .مع شرب عصري ليمون   –املخفف

 
 :للتسمم الغذائي -٧

إلفراغ املعدة على املريض أن يتقيأ ما أكله من الطعام  •
معاء وتفريغها من ، ويعمل حقنة شرجية لغسل األمن املواد الفاسدة

 .لفاسدةاملواد ا
       ،ساعات ٦يشرب كوب من عصري الليمون كل  •

ن أل -ر الناضج وليس الليمون األخضراستخدام الليمون األصف
 .م على طرح السموم وتنشيط اخلالياالليمون يساعد اجلس

 ؛طبيعي مع ثالث فصوص ثوم )لنب( اشرب حقني •
ثر التسمم وهو جمرب بفضل اهللا، مع شرب أليقضي بفضل اهللا على 

ن يأكل املريض شربة خضار فقط طعام خفيف أصري الليمون، وع
 .لمعدة مع أكل فاكهة وخاصة التفاحل



 
٥٥ 

 

وضع ثالث مالعق صغرية من عسل النحل على  •
النوم مع أكل  وعند اخللود إىل ،كوب ماء وشرا صباحا على الريق

 .ل حببة سوداء بعد كل وجبة غذائيةملعقة عس
ا يف كوب عسل وختلط جيدرس مخس فصوص ثوم  •

 -و الينسون أو الكراويااحلبة السوداء أ-حنل ويشرب مع مغلي 
 .يتم الشفاء بإذن اهللا تعاىلحىت  ،صباحا ومساء

  
يؤخذ ثالث : السعال والسل والربو واألنفلونزاللكحة و -٤

وتبلع  تشرط  أوتقطع  – ومساءاً فصوص ثوم صباحاً
ل بعد بلع ، مع اخذ ملعقة عسل حنملدة ثالث أيام  -باملاء

أو حىت يتم الشفاء  ،ملدة ثالث دقائقالثوم ومسكها بالفم 
لألنفلونزا عندما تشعر برتلة الربد عليك بأخذ ( بإذن اهللا

) لى الفور لتقضي عليها  بإذن اهللاثالث فصوص ثوم ع
بنتيجة طيبة يف عالج وهذه الطريقة جمربة بفضل اهللا واتت 

 ٢من  شايكال ، مع شرب حلبة وينسونهذه األمراض
 .يوميا ٣كوب إيل 

مل الضرس وتسوس األسنان عليك مبضغ فص ثوم أو اثنني  -٥
ليسكن األمل  ويزيله متاما  ؛على الضرس املصاب مباشرة

بفضل اهللا على الفور، والثوم إذا مضغ يقتل كثري من 
 .البكتريا املوجودة بالفم جمرب ومضمون

بعض فصوص عليك بوضع  :عالج التهابات ااري البولية -٦
كلها يوميا مع وجبة الغداء ملدة أرز ومن الثوم لتسلق مع األ

 .اللتهابات بإذن اهللا جمرب ومضمونيوم ليقضي على ا )١١(
ن أو ،وأسأل اهللا أن يقي ااهدين وعموم املسلمني من األمراض

  .يرزقهم اهللا الصحة والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة
 

  
 لصهيبورد يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 من آكل فأخذت)  فكل ادن: ( ومتر خبز يديه عندما قدم عليه وبني
 ،) ؟ رمد وبك مترا تأكل ( :سلم و عليه اهللا صلى النيب فقال ،التمر
 اهللا صلى اهللا رسول فتبسم ،أخرى ناحية من أمضغ إين :فقلت قال

  .سلم و عليه
ومن هذا الباب أحببت أن أكتب هذه السلسلة بعنوان 

صص الطريفة اليت نعيشها استراحة مرابط، وهي تعايش بعض الق
  :خالل فترة الرباط، ونبدأ  ذه القصة

قام أحد األخوة املهاجرين يف ساعة السحر ليصنع سحوراً 
له يتقوى به على الصيام، وطبيعة املأوى  الذي هو فيه يكون الكهرباء 
منطفئ وقت النوم، فحمل األخ كشافه وذهب لغرفة املخزن، فاإلخوة 

خري اجلزاء قد قامسونا بيتهم، ووضعوا يف الغرفة األنصار جزاهم اهللا 
بعض األغراض اليت قد حيتاجوا وحنتاجها حنن، وحبث األخ عن كيس 

وهي عبارة "  البثيثةالدقيق ليطبخ أحد الطبخات الشعبية وتسمى  بـ 
عن غلي احلليب مع السكر مث إضافة الدقيق تدرجيياً، وهي أكلة 

مستعجالً وأعصابه غري مستقرة؛ لكي ، فدخل الغرفة "سريعة التحضري
  .ال يزعج إخوانه النائمني، ولكي يتدارك الوقت قبل األذان

الشاهد من القصة، حصل األخ على الكيس وأخذ كمية 
، "وال ننسى هنا أنه ليس معه إال كشاف صغري"ال بأس ا من الدقيق 

 وعندما بدأ بالطبخ وهو فرح مسرور، الحظ أن الدقيق خيتلف قليالً
فرمبا أن اجلودة ختتلف؟ مث !! عن الدقيق املعروف، ولكنه جتاهل األمر

استمر يف الطبخ وإذا بالدقيق يتجمد شيئاً فشيئاً، وحينها عرف أن 
) جبس(الكيس املوجود يف الغرفة والذي يشابه كيس الدقيق إمنا هو 

  ).باجلص(ويسمى أيضاً 

، املعقدة اخللطةفدهش األخ وقام حائراً ال يدري كيف خيفي هذه 
فصعد إىل سطح املرتل ووضعها يف مكان آمن، ولكن إخوانه وجدوها 
بعد فترة من الزمن، وبدأت قصته تنتشر يف املآوي حىت خرجت لكم 

  لتقرؤوا يف هذا العدد
  
  املرابط
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  احلضرميابن عمر : الكاتب 

إننا واهللا يف أمل عميق ملا حيدث ، أهلنا يف غزة بل ويف فلسطني كلهاإىل 
على أيدي هؤالء اليهود ارمني، من قتل  لكم بني حني وآخر
وبتواطؤ ظاهر وجلي من أعداء اهللا وأعداء ، وتشريد وهدم وحرق

 األمة املوالني لليهود وأعوام النصارى حكام العرب واملسلمني اخلونة
األنذال قاتلهم اهللا، وعجل بزواهلم، وبصمت من علماء السوء وسدنة 
السلطان الذي لو كان مخس ما أصابكم قد أصاب دنياهم أو 

مروا وأقاموا أولياءهم احلكام اخلونة ألرغدوا وأزبدوا  وطبلوا وز
لفتنة  عليهم من اهللا ما ، غضبا لرمز الشر ورأس االدنيا ومل يقعدوها

  .يستحقون
نا يف غزة إن إخوانكم ااهدين يف جزيرة العرب أحباب

جيددون يف كل حلظة متر عليهم العهد مع اهللا العلي العظيم بنصرتكم 
وحترير درة قلوبنا ومصابنا األعظم بعد احلرمني  ،وحرب أعدائكم

د عليه الشريفني األقصى الشريف ومسرى حبيبنا وحبيبكم نبينا حمم
  .أفضل الصالة وأمت التسليم

اهللا العظيم على عدم يشهد ، قرة عيوننا وأجزاء أجسادنا يا
وواهللا إن من أعظم أهدافنا كسر احلواجز ، مقدرتنا للوصول إليكم

، ولكن نعاهد اهللا إما أن دم تية اليت حتول بيننا وبني نصرتكمالطاغو
كل حاجز بيننا وبني نصرتكم أو تكون أجسادنا جسرا ملن بعدنا من 

د لنصرتكم وإاء مأساتكم ومأساة املسلمني يف كل أهل العزة واجلها
  .قنا وتقض مضاجعنامكان اليت تؤر

، أنكم مللتم من الوعود والشعارات يا إخواننا نعلم واهللا
لكم قد يكون عند قراءة مقايل وأن لسان حا، والبكاء واحلسرات

يت سرعان ما تنسى مع مرور منا الكالم واملقاالت احلماسية السئ، هذا
ولكننا سنثبت ذلك أفعاال على ، وحق لكم ذلك يا أهل العزة، زمانال

وسنجدد التقاء جيوش اإلسالم يف اجلابية  ،أرض الواقع بإذن اهللا قريبا
   .كما حدث ذلك يف زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

هذا املقال نار تأججت يف  أحبيت إن ما دفعين لكتابة
إثر اتصال إلحدى األخوات عندكم ألحد  على) شهد اهللا(صدري 

سفهاء الفضائيات تذكر فيه األحوال يف غزة وما آلت إليه بعد 
، دعي خذالن حكام العمالة واخليانةهلذا ال العدوان الصهيوين وتشكو

 تكلمت فيها تلك فرد عليها جبواب رخيص كان مثن املكاملة اليت
ق تلك األبية واآلهات وواهللا إن العربة كانت ختتن، األخت أغلى منه

لنصرتكم يا  اليت أطلقتها لتحرق صدري وتعصر قليب أملا على الشوق
وأسأل اهللا أن يقر عيين وإخواين ااهدين قريبا ، إخوة الدين والعقيدة

  .نصرتكم إنه ويل ذلك والقادر عليهب
خانكم يف اية مقايل أرجوكم يا إخويت أال تتعلقوا مبن 

حكام العمالة والردة وعلماء الدرهم  منمن قبل، وخان اهللا واألمانة 
ة مع قضيتكم وقضية املسلمني ، والذين عرفتم مواقفهم املخزيلديناروا

، وألن من أهل البترول واالقتصاد العايل، وذلك ألنكم لستم أمجع
، بينما رأيتم يا هود أولياء أمريكا والغرب الكافرعدوكم هم الي

ضية دخول حكومة البعثيني يف العراق أحبابنا كيف كان موقفهم من ق
 وإن كنا خنتلف مع ، وألن العدو عريبت أصحاب البترولعلى الكوي

ة تعلو على ، ورجال األحزاب املرتزقة الذين ال مصلحمنهجه الباطل
وتعلقوا باهللا عز وجل وبنصره احملتوم لكم ، مصلحة أحزام الغبية

وأرسلوا سهامكم ، اهللا كم املسلمني ااهدين بإذنعلى أيدي إخوان
نصارى وأوليائهم الطواغيت على أعداء اهللا اليهود والالدعائية 

وارفعوا أكف الضراعة والتوسل إىل ربكم القوي العزيز أن ، اخلونة
نه وليا وجيعل لكم من لدنه جيعل لكم فرجا وخمرجا وجيعل لكم من لد

  .نصريا
ن مجعنا اهللا وإياكم عن قريب يف بيت املقدس ناصري

  . العاملنيمنصورين بإذنه تعاىل واحلمد هللا رب 
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  سواد املهاجر: الكاتب 
  بداية ملاذا حنن نريد قتالكم ؟ أألنكم حكام اجلزيرة ؟

  .وأنتم تعلمون ذلك، ال: اجلواب وباختصار هو
  ؟تودون أن تعرفوا إذا ملاذا رمبا 

م وباإلسال، ومبحمد رسوال، ألنكم كفرمت باهللا ربا/ أوال
  .حىت أنتم أنفسكم، ن الناسوهذا ال خيفى على أحد م، دينا

 أنكم تفعلون ذلك وأكثر وال تريدواوالعجيب يف األمر  
باختصار شديد ) أقصد مراتب اإلنكار الثالثة(أن ينكر عليكم أحد 

  .تريدوننا أن نكون مثل الغنم
تعرفوه  أن الدافع األول واألساسي الذي البد أن/ ثانيا

نة مها اللذان حيرضنا هو أن القرآن والس، هو على شاكلتكمأنتم ومن 
  .وال غريها، وال عصبية عمياء، فال عاطفة زائلة، على قتالكم

ضاقت ، وكفرنا مبا دونه، أننا عندما قلنا ربنا اهللا/ ثالثا
فال  ،وترويع أهلنافأخذمت يف أسرنا وقتلنا ، عليكم األرض مبا رحبت

  .حرمة لديكم للبيوت ومن فيها
إذ أننا ال نستطيع أن نعبد اهللا كما ، فديننا مل يسلم منكم

  .بل حىت كلمة احلق عندكم ال تقال أمرنا
، ومل نعد نأمن عليها، وكذلك أعراضنا مل تسلم أيضا

، فهاهي سجونكم مليئة باملسلمات الطاهرات العفيفات ااهدات
إن مل تكن يف ، والكثري الكثري، وقبلها امرأة ااطي، كامرأة الفقعسي

  .ه فحسبنا اهللا عليكم ونعم الوكيلالسجن أو أا قد مرت علي
فكم من سجني عندكم ، وحىت عقولنا أيضا مل تسلم منكم

عزيز الطويلعي  فها هو الشيخ عبدال، إما باإلبر أو السحر، فقد عقله
  .خري شاهد على ذلك) أخو من طاع اهللا(

جر مجدت فكم من تا، وال أموالنا أيضا سلمت منكم
  .به يف سجونكم وكم من آخر زج، أرصدته

فكم من ، وكذلك نفوسنا هي األخرى مل تسلم من آذاكم
بل ، مسلم قال ريب اهللا قد مات يف سجونكم من جراء تعذيبكم له

  .حىت الطليق مل يسلم منكم
بل حىت املسلمني يف مشارق األرض ومغارا مل يسلموا ، ال

واهللا متم نوره ، تريدون أن تطفئوا نور اهللا فأنتم، منكم يا أعداء اهللا
  .مثالكمولو كره املشركون والكافرون والطواغيت أ

  وبعد هذا كله هل فهمتم ملاذا نريد قتالكم ؟/ وختاما

  
  الثقة بنصر اهللا

تظهر حقيقة اليقني باهللا يف مراحل الضعف ؛ إذ ليس 
ره ويتهلل وجهه حني يرى قوة اإلسالم صاحب اليقني من ينشرح صد

وإمنا يكون اليقني لصاحب الثقة باهللا مهما ، وعزة أهله وبشائر نصره 
واجتمعت الكروب وتكالبت األمم ؛ ، واشتد الظالم ، حلك الظالم 

والنصر حليف ، ألن أمله باهللا كبري ويقينه بأن العاقبة للمتقني 
بالصرب : (–قدس اهللا روحه  - شيخ اإلسالم ابن تيمية قال، الصابرين 

 أَئمةً منهم وجعلْنا{: مث تال قوله تعاىل، واليقني تنال اإلمامة يف الدين 
وأهم ما يؤتاه املرء .} يوقنونَ بَِآياتنا وكَانوا صبروا لَما بِأَمرِنا يهدونَ
فإنه مل يؤت ، ة وسلوا اهللا اليقني واملعافا: (كما يف احلديث، اليقني 

: ويقول أيضاً عليه الصالة والسالم ، أحد بعد اليقني خري من املعافاة 
 بالزهادة األمة هذه أول صالح"  رفعه عمرو بن اهللا عبد وعن(

  ).الطرباين أخرجه"  واألمل بالبخل آخرها وهالك ، واليقني
إن الثقة اليت يريدها الرب سبحانه وتعاىل من عباده هي 

 فَإِذَا ...{ : حني قال عنها،  حتققت يف أم موسى عملياً الثقة اليت
فْتخ هلَيع يهي فَأَلْقف ملَا الْيي وافخلَا تنِي وزحوهكذا ألقته يف }...ت ،

، مع أن اليم خطري على الطفل الرضيع عادةً ، اليم ومل ختف  ومل حتزن 
ومل خيف من ، رضيع وتلقى فرعون الطفل ال، وكتب اهللا له النجاة 

فكان ، كفالته يف قصره ؛ ألن الطفل الرضيع ال خييف من رباه عادةً 
  ....وهكذا جتري عجائب قدرة اهللا ، هالك فرعون على يديه 

صلى اهللا عليه وسلم  عن ثالثة  –وقد حدث رسول اهللا 
ورجل ... ثالثة ال تسأل عنهم : ( أصناف من الناس ال خري فيهم 

، فعقيدة اإلميان بالقدر )والقنوط من رمحة اهللا ،  شك يف أمر اهللا
 –ولذلك قال رسول اهللا ، مصدر من مصادر الثقة بأن العاقبة للمتقني 

 حقيقة عبد بلغ وما ، حقيقة شيء لكل إن: (-صلى اهللا عليه وسلم 
 يكن مل أخطأه وما ، ليخطئه يكن مل أصابه ما أن يعلم حىت اإلميان
 - حاشاه سبحانه -لة مسألة ختلف وعد اهللا ، فليست املسأ)ليصيبه

والذي ال يتقدم ، واألجل احملدود ، ولكنها مسألة التوقيت املقدور 
ولذلك كان عمر بن ، وال يتأخر هلوى كسول ، الستعجال متعجل 

وبارك يل يف ، اللهم رضين بقضائك : (عبد العزيز كثرياً ما يدعو
  ). تأخري شيء عجلته وال، حىت ال أحب تعجيل شيء أخرته ، قدرك 

والبد ملا ، والغثاء أن يذهب جفاًء ، بد لليل أن ينجلي  فال
وميضي قدر رب العاملني يف أن ، ينفع الناس أن ميكث يف األرض 

  ..تكون العاقبة للمتقني 
  حمب احلرمني

 )..أخالق ااهد: ( من 
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املهاجرين واألنصار بعد حلاقهم إن لقائي بكثري من اإلخوة        
يف اإلجابة بركب اجلهاد وااهدين، قد أوجب علي شرعاً أن أساهم 

على سؤاهلم الرئيس، وقد كنت يف حرية من أمري قبل حلاقي بركب 
ما الذي جيب علي فعله " إخواين ااهدين، وقد كان جلّ فكري 

وقبل " للجهاد وااهدين حىت ألتحق م وأجد إليهم طريقاً؟ نصرةً
إن الناظر إىل اإلسالم اليوم : اإلجابة على هذا السؤال أقول

ني، يرى جلياً بأن املسلمني دعاة ومشايخ وتربويني يدعون واملسلم
عالنية إىل إقامة أركان اإلسالم وإىل فضائله دون خفاء وال حرج، بل 
قد خصصت قنوات كثرية لذلك، فهذا يدعو إىل الصالة واحملافظة 
عليها ويبني حكم تاركها، وذلك يدعو إىل الزكاة، وآخر إىل حج 

له من حفظ اهللا لدينه وحنمده على ذلك بيت اهللا احلرام، وهذا ك
  .ونسأله املزيد

الناظر يرى كثرياً من هذه القنوات نفسها حتذر  غري أن
ومتنع من اجلهاد حبجة العجز، وعدم القدرة، وتسلط الطاغوت 

، وحتذر من ااهدين بلمزهم ومهزهم ورميهم مما هم فيه ...وكبته وو
زر املرايب وأنه حرب هللا براء، بل وتراها حتذر وتذكر بعظم وو

ورسوله، وهي ترفع شعار االستطالة على أعراض ااهدين، وجاهلة 
 الربا أرىب من: [أو متجاهلة لقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

، ولست اآلن يف والبزار أمحد رواه...]حق بغري املسلم عرض يف االستطالة
ع عنهم، بل ما معرض احلديث عما يقال ويشاع عن ااهدين والدفا

ما الذي جيب علي : أردت قوله وتوضيحه أن صيغة السؤال القائل
فعله نصرة للجهاد وااهدين؟ هي صيغة شرعية صحيحة موسومة 
: بالدقة واحلكمة والفقه الصحيح، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

 وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر، أذناب وأخذمت بالعينة، تبايعتم إذا[
 إىل ترجعوا حىت عنكم يرتعه ال ذال عليكم اهللا سلط ،هاداجل

،أي إىل جهادكم الذي تركتموه، ورضيتم بالزرع داود أبو أخرجه]دينكم

 قوم ترك ما: [أذناب البقر، ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وإتباع
، واحلال اليوم الصحيحة لأللباين السلسلة] بالعذاب اهللا عمهم إال اجلهاد
ترك املسلمني للجهاد الذي كتبه اهللا عليهم كما كتب عليهم  سببه

  .الصالة والزكاة والصوم واحلج من استطاع إليه سبيالً

ولذا فإن هذا السؤال سؤال كل مسلم غيور على دينه 
وأمته كي يسد هذه الثغرة اليت تنكر هلا كثري من املسلمني خوفاً 

عزة، يقول املوىل جل يف وكرهاً، مع أا األمن واألمان واخلرية وال
 شيئًا تكْرهوا أَنْ وعسى لَكُم كُره وهو الْقتالُ علَيكُم كُتب{: عاله
وهو ريخ ى لَكُمسعوا أَنْ وبحئًا تيش وهو رش لَكُم اللَّهو لَمعي متأَنلَا و 

  .٢١٦:البقرة}تعلَمونَ

تركهم للجهاد ، كما هو مني اليوم املسل سبب ضعفو
أخرب بذلك من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، فمن غري 

ج املرض الذي حل باملسلمني املعقول أن تصرف اجلهود يف غري عال
  :هو كاآليت اإلجابة عن السؤال، وبعد هذه املقدمة فأسبابه،  وجتنب

لغه عمله، اعلم أخي الفاضل أن املرء يبلغ بنيته ما ال يب
وأن صدق سريرتك وعزمك على اجلهاد واللحاق بإخوانك لن 

  .يضيعه اهللا

 ما أقواما باملدينة إن(: يقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
 اهللا رسول يا قالوا) .  معكم كانوا إال واديا قطعتم وال مسريا سرمت
يف ، وصحيح البخاري) العذر حبسهم باملدينة وهم(  قال ؟ باملدينة وهم

 وإن الشهداء منازل اهللا بلغه بصدق الشهادة اهللا سأل من(: احلديث
: ، وعالمة الصدق ما أخرب اهللا عنه فقالصحيح مسلم)فراشه على مات

}لَووا وادأَر وجروا الْخدلَأَع ةً لَهدع نلَكو كَرِه اللَّه ماثَهبِعان مطَهفَثَب 
، فصدق اخلروج للجهاد يف سبيل ٤٦:التوبة}الْقَاعدين مع اقْعدوا وقيلَ
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اهللا هو إعداد العدة لذلك، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
إن الطواغيت قد أحكموا اخلناق على املسلمني : "وقائل هنا سيقول

وضيقوا عليهم، فال يستطيع أحد اإلعداد إال باخلروج إىل ساحات 
  ".واإلعدادالرتال 

ا اإلشكال صحيح من جهة، وغري صحيح من أقول هذ
جهة أخرى، فالتدريب على أنواع األسلحة واملتفجرات وأساليب 
القتال وغريها، رمبا لن يتوفر للبعض إال يف هذه املواطن، مواطن 
اجلهاد واإلعداد، غري أن اإلعداد بابه أوسع وأمشل يستطيعه كل 

ه، وهذا ما امرئٍ وإن كان يف زنزانة طاغوت حسب وضعه وقدرت
  .سنحاول أن نتناوله يف موضوعنا بإذن اهللا

وأود أن أبني هنا أمراً مهماً، وهو أن هذا اإلعداد ال يغين 
بأي حال من األحوال الركون إليه وجعله هو اإلعداد املأمور به، وبه 
يستغىن عن مواطن اإلعداد والقتال، بل إن حديث النيب صلى اهللا 

 اهللا رسول مسعت: قال عامر بن قبةععليه وسلم بني واضح، فعن 
 استطعتم ما هلم وأعدوا[ :يقول املنرب على وهو وسلم عليه اهللا صلى
 القوة إن أال ،الرمي القوة إن أال ،الرمي القوة إن أال قوة من

  .صحيح مسلم]الرمي
فأواجه القناص بقناص، والطائرة واآلليات مبضاداا، 

واألسباب واجب شرعي، ال واألمر يسري ومتيسر، والعمل بالسنن 
  .جيوز إغفاله وهو من صميم التوكل

ما يتقنه، وعلى قدر فيواعلم أخي الفاضل أن قيمة املرء 
مواهبك وإعدادك لنفسك يكون نفعك لإلسالم واملسلمني، وأنت 
فرد بذاتك وبعدد قدراتك وإمكانياتك تكون ذلك العدد، والساحة 

واإلمكانيات، فهي تفتقر  اجلهادية حباجة لكل الطاقات واملواهب
للطبيب واملهندس والكهربائي، بل إا حباجة السباك والبناء واملقاول، 
كما أا حباجة لطالب العلم فضالً عن العامل، وحباجة للبائع اجلوال، 

صور املطابع والكاتب والواملزارع، وتبحث عن اإلعالمي من 
في املسلم الواعي، ، وهي يف أمس احلاجة إىل الصحواملونترياملخرج و

وحباجة الرياضي العامل بفنون األلعاب القتالية والقتال القريب، 
وتبحث عن اإلداري املاهر املنتظم املنظم، كما أا حباجة للتاجر 

  .القوي األمني الباذل ماله لدينه دون جنب وال خبل

واعلم أخي الفاضل أن حلاقك بركب إخوانك ااهدين 
اخلصال، يعجل يف وترية الوصول إىل  وأنت تتمتع ببعض هذه

املشروع اإلسالمي العظيم، وهو إقامة اخلالفة اإلسالمية، بل إين لك 
ناصح أمني انظر إىل نفسك اآلن وإىل ما هو ممكن عندك يف جمتمعك 
وسارع يف أخذه وإتقانه، وال حتقر نفسك أو أي عمل تقوم به ما 

  .أجر العاملني دامت الغاية رضوان من اهللا، واهللا ال يضيع

إن إعالم الساحة : واحذر أن يلبس عليك الشيطان قائالً
احلاجة  أمسبل هو يف : اجلهادية مكتف، وال حيتاج إليك، ونقول

إليك، وهكذا يف كل ااالت، وإن الساحة لتفتقر إىل العاملني يف 
كل التحديات  رينكي تنطلق يف جمال الصناعة كاس اخلراطةجمال 

  .ليت حتاك باإلسالم واملسلمنيواملؤامرات ا

وهذه بإذن اهللا عز وجل إجابة عامة فضفاضة ونقف عند 
اإلجابة التفصيلية بإذن اهللا تعاىل يف األعداد القادمة إن كان هناك يف 

  .واحلمد هللا رب العاملني. بقيةالعمر 
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