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  . ما یحدث في غزة الیوم وما نعایشھ من ألم القتل والحصار ما ھي إال نتائج لمعطیاٍت سبقتھا  إن

بیة الخائنة فكیف ال یجرؤ یھود على قتل أطفال غزة وحصارھم وتجویعھم وقد أخذوا الضوء األخضر من الحكومات العر
التي باعت دینھا قبل أرضھا بمواالتھا للیھود والنصارى وذلك عندما رضت أن تكون خطوط دفاع إلسرائیل فالذین على 
الحدود عبیٌد مخلصون یمنعون حتى الطیر من الدخول لفلسطین ویقومون بمھمتھم وزیادة والذین یبتعدون عن الحدود 

                                                     .ي حركة زحف لتحریر فلسطین من قبل الشعوب المؤمنة الحیةكحاكم الریاض والیمن علیھم قمع ورصد أ
.                    

جد من یوظفھا التوظیف الصحیح لما وھذه الحمایة الشدیدة من قبل الخونة لم تكن تحدث إال لعلمھم أن في األمة طاقات لو ُو
للعمالة وال ذنب وأنھا لو تفجرت فجرت الحدود المصطنعة التي وضعھا سایكس بیكو ونفذھا العرب  بقي على األرض رأٌس

من أجل إضعاف وحدة المسلمین لیتجھوا نحو المكان الذي سینطق فیھ الحجر والشجر بأن الیھود یختبئون خلفھم ویحتمون 
  .بھم من المسلمین

حكام بل تعدتھا لتصل إلى كثیر من الجماعات التي ترفع شعار اإلسالم ولم تقف قضیة بیع فلسطین عند حدود ھؤالء ال  
  .وعلى رأسھم أحبار السوء 

فالجماعات كان لھ دور رئیس في حصار فلسطین عموما وغزة على وجھ الخصوص شعروا أو لم یشعروا وذلك بتبدید 
كالصراع على السلطة عبر الصنادیق   جھود المسلمین وحرفھم عن أھدافھم في أمور ال ترفع معروفًا وال تضع منكرًا

فشغلت الشعوب عن قضایاھا الرئیسة وتاھت في دوامة الصراعات الحزبیة من لم یكن معي فھو ضدي حتى لو كان أخوه 
المسلم وقریبھ ولترسم حدود سایكس بیكو في البیوت وبین المسلمین أنفسھم وعلى كل حد قیم ومبادئ ال تمت لإلسالم 

  ... !!  لمون ومن أجلھا یقاتلون ولتستمر معاناة فلسطین فھم مشغلون بــــ بصلة علیھا یسا

أما علماء السوء ودعاة الفتنة فأكملوا دور الحكومات في الخیانة حیث صبغوا الشرعیة على ما یقومون بھ من أفعال مشینة 
التي لن تحرر إال بإسقاط ھذه ووصموھا بالحكمة والعقالنیة وجرموا كل من یفكر مجرد تفكیر في تحریر المقدسات 

الحكومات فخاف الناس لجھلھم من نصرة فلسطین وظنوا أن فیھا معصیة هللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وذلك بسبب 
 .                                                                       .تلبیس من في قلوبھم مرض 

لتفصل بین الشعوب المسلمة وضعت بین الجماعات لتفصل بین المجتمعات المسلمة  وكما وضعت الحدود على األراضي
  . سمت في القلوب حتى عجز المسلمون عن نصرة قضایاھم ُرو

 .                     :وھنا نصل إلى معرفة المحاصرون الحقیقیون لفلسطین والمسلمین والذین یقومون بأربعة أدورا رئیسھ 
علماء سوء یمررون ... جماعات استسالمیة ًتشغل وتبدد الطاقات ... حاكم یرصد ویقمع ... یبتز صھیوصلیبي یحتل و

   . ویبررون

و بھذا تكتمل فصول المؤامرة وتتضح معالمھا ویكتشف المسلم من یحاصر غزة ومن یقتلھا حتى یخطوا في الطریق 
افة صورھا على األرض وبین المجتمعات وفي القلوب الصحیح لفك الحصار وذلك بمساھمتھ في تحطیم الحدود المصطنعة بك

  . حتى یسھل بإذن اهللا تحریر المقدسات من رجس الیھود والصلیبین بإذن اهللا
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َأیَُّھا َیا { ،وبعد أن تتعتع وتلعثم ونطق كفرا وحرف اآلیة الكریمة 
}  َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا،  اُكْم ُشُعوبًاالنَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَن

  )لتعاونوا(

ولكن مع المعذرة لعلمائھ فقد لقنوه إیاھا عدة مرات واجتھدوا أیضا 
  .في تعلیمھ القراءة ، ولكن العیي الذي جمع الحماقة ال دواء لھ 

  إال الحماقة أعیت من یداویھا  لكل داء دواء یستطب بھ              

لسلطان لیؤصلوا لفكرة اإلنسان التي ُألھموھا من خطاب وجاء علماء ا
البابا الجدید فتراھم في القنوات اإلنسان اإلنسان  ھجیراھم ال یفتر 

  .عنھا لسان وال یخلو منھا بیان 

ومن كثرة الخیانات سقطت األقنعة عن المرقع والمرقع لھ وعن 
الكم  الخائن والمستر لھ ،وبان الحق للناس ، وعرفوا كم ھو قدر

الھائل من الخیانات والملبسین لھا ویتفاجئون بسیل التغیر الجارف 
  .الذي كان سببھ الخونة وعلمائھم 

  .وخالصة األوضاع خالل ثالث سنوات اآلتیة 

الحرب سجال ننال منھم وینالون منا وھكذا حرب الرسل یدیلون  )١
 وألتباعھم ، وال یتصور أن. مره ویدال علیھم أخرى والعاقبة لھم 

فالتضحیات تطول . الحرب تحسم في معركة أو اثنتین كال 
واالبتالءات تكثر في مسیره طویلة یمیز اهللا الخبیث فیھا من 
الطیب ،ویعانق النصر من وفي ومن صبر ،والنصر من عند اهللا 

وكما أننا نألم فأنھم یألمون .بفضل منھ ومنة ، ال نتیجة لجھادھم 
الھم في النار وخسائرنا نأجر ،وال سواء شھدائنا في الجنة وقت

 .علیھا وھم حسرة علیھم 
  

سبع سنوات على الحروب الصلیبیة والذین على ثغور األمة ھم  مرت
أھل خراسان وأھل الرافدین وبالد المغرب اإلسالمي وأرض الصومال 
وجزیرة العرب من المقاتلین على ھذه الثغور ، وكان أھل السجون 

ھذه المعركة والفارین منھم بدینھم  الثابتین على الحق ركن في
ما كسرت السنون الطویلة عزیمتھم وما ضعفوا . والنافرین الصادقین 

  .وما استكانوا وال رضوا بذل بعد عز 

وكان منا المحرضون على الثغور ُیَعلِّمون التوحید ویحببون الخلق إلى 
الخالق ، ویبغضون الكفر والفسوق والطواغیت والدیمقراطیة إلى 

لخلق وینیرون طریق السالكین ، وسواًء ھم نافرون أو ممن ھو ا
  .دونھم في الفضل والعلم والدرجة من القاعدین 

والمنفقون على الجیوش الباذلون في سبیل اهللا ، وأفضل السبل الجھاد          
وهللا دره إن خرج بمالھ )) ومن جھز جیش العسرة فلھ الجنة (( 

اهللا خیرا قد كسروا الحملة اإلعالمیة  جزآھم.واإلعالمیون  . ونفسھ
الصلیبیة وتفوقوا علیھا في جمیع المیادین المرئیة والمسموعة 
والمقروءة والبرمجة والمونتاج واإلنترنت وغیرھا وبلغوا الرسالة 

والمستضعفون وأھل األعذار من  .وأدوا األمانة ونصحوا األمة
سبیال ، وما قطع  المؤمنین الذین ال یجدون ما ینفقون وال یھتدون

المجاھدون وادیا إال شركوھم في األجر وھم في مدنھم وقراھم صلحت 
  .نیاتھم وصدقوا اهللا وھم كثیر

وكسبنا بحمد اهللا في كل ھذه المعارك ، وھاھي الحملة الصلیبیة كادت 
أو تكاد تعلن فشلھا وتكابر على التكتم على خسائرھا وتخفي إفالسھا 

یھم ھذه المكابرة فھي في الرمق األخیر والوقت وال . میدانیا ومعنویا 
والخاسر في ھذه المعركة ھم الحكام العمالء  .الضائع من نھایتھا 

وعلمائھم الرسمیون ،فھم یقدمون التنازالت تلو التنازالت یلھثون 
وراء سراب ،وتؤخذ منھم أوطانھم قسرا ،وتدول بحارھم اإلقلیمیة 

وما بیدھم حیلة ،وتقاسم الفرس قھرا ،وھم محجور علیھم كالسفھاء 
والعبد . واألمریكان التركة ،وحضر القسمة الخونة من غیر نصیب 

یحذا من الغنیمة ، وباع األسود العنسي جزر البحر األحمر للیھود 
،وسمح صاغرا ذلیال لألمریكان أن یأخذوا المیاه اإلقلیمیة في خلیج 

النصارى كما توشح  عدن ، وجر أذیال الخیبة كبیر الخونة إلى كنیسة
وقابلھ بابا  سلفھ صلیبھا فھم صاغر عن صاغر یتوارثون الخیانة

الفاتیكان مقابلة اإلنسان لإلنسان ، ولكن ال یشرف بابا النصارى أن 
ینتسب أمثال ھؤالء إلى دینھ النصراني ،ألن الخونة ال تمجدھم األمم ، 

وار تلفیق ودعا إلى ح. وال یتشرف أحد من البشر أن ینتمون إلیھ 
األدیان ،بعد أن كتب لھ البیان الخیاطین من دجالین الشریعة وعلماء 

 ترقیع األدیان وتلفیق الحقائق وفقھاء تلمیع الباطل
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الثبات على مبدأ العقیدة وأنھا أغلى من األرواح ،واقتنع الناس  )٢

بالقتال علیھا ،وأن الطریق المشروع إلى إقامة الخالفة والتمكین 
اقتالع عروش الطواغیت وإزالة الظلم ھو القتال ، في األرض و

وقد عزف . وأصبح شغل الشباب الشاغل والحمد هللا على ذلك 
الشباب عن المفاوضات والتسلیم والتوقیع في مكاتب األمن 
الصلیبي ، ورأوا أن یأخذوا ضربة سیف في عز وال أن یأخذوا 

ت وأن الصبر على الحرب عز والمفاوضا. ضربة سوط في ذل 
والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة ((والتسلیم والتوقیع ذل 

 ))المنن ولو بسف التراب أفضل 
 
  وإما دما والقتل بالحر أجدر    ھما خطنا إما إساٌر وذلٌة       
  فأي الفریقین أھدى طــریق    فھل تستجب لـنا أم لـھـم       

  
لیب إال أنھا فشل األجھزة األمنیة والعسكریة فمع أنھا تخدم الص )٣

أو حسم المعركة ) أمنھم المزعوم(أخفقت سواء في استتباب األمن
في صعده ،أو حتى حمایة المیاه اإلقلیمیة ،أو تتبع المجاھدین 
،وكفانا ھم اهللا في ھذه السنوات الثالث مع أننا نتحرك في مدنھم 

ونسأل اهللا .وأماكن تواجدھم بل ونمر بحمد اهللا في نقاط التفتیش 
وجل بأسھم ونجاحھم قمع العزل من أبناء الشعب .والثبات الحفظ

وخاصة الذین خرجوا في مظاھرات سلمیة سمح بھا النصراني 
، وفي مظاھراتھم  في قانونھ الدیمقراطي الذي یحكم البلد الیوم

ھذه خرجوا یطلبون حقوقھم ورفع الجوع عنھم ، فخرج لھا 
عوا السجن األشاوس من قواتھ وقمعوھم وقتلوا بعضھم وأود

كما شاھد الناس عبر الفضائیات التي ھي األخرى نالت . آخرین 
  .حظھا من المنع إال ما ندر وكان على خفیة منھم

والذي قال مفتخرا األسود العنسي في مقابلة مع قناة الجزیرة 
  )) .أن ھذه الجیوش لالستعراض وقمع الشعوب ((
ي في حكمھ السیاسة العنصریة التي جعلھا ھذا األسود العنس )٤

فترى جمیع الوالیات تشتكي من ھذه العنصریة في توریث الحكم 
و االستیالء على جمیع المراكز السیادیة واستثار بني عمومتھ 

 .بھا كما ھو الحاصل والمعلن والظاھر للناس 
وحدث وال حرج عن الفساد اإلداري والمالي ونھب الثروات  )٥

مریكان ، ففشي الظلم ،سواًء من أفراد عصابتھ أو من أولیائھ األ
 وعمت الفوضى في أرجاء البالد  ، وبعد

تكاد تكون أحوال حكام الجزیرة كما سبق وأسوء والحصاد قریب 
  وھم نائمون في سراب الوھم حالمین بأضغاث الترف 

 

، ونشأ جیل یقوض ھذا الغثاء ، صنعتھ موائد القرأن والسنة 
ورضعوا من لبن المحنة واشتد عودھم في أتون المعركة 

  .یوصي السابق منھم الالحق الخالفة أو الشھادة 
  .........!لمعركة وتستمر ا

  
ونوصي نحن جنود اإلسالم أن من وجد صلیبي على جزیرة 
اإلسالم أن یقتلھ على أي حال ولو بسكین فال یشترط الحزام 
الناسف أو السیارة المفخخة أو البندقیة ، فالدفع بقدر اإلمكان 
فشمروا لھا وتقربوا إلى اهللا وتعرضوا للشھادة فمن العار أن 

وكابل والكافر یدنس أرضنا التي ال یجوز لھم نذھب إلى بغداد 
  )ویستعملون جزیرة العرب لقصف إخواننا المستضعفین.(دخولھا 

فال تدعوھم یمشون على ترابھا إال وقد نالتھم الحراب منكم یا 
  .أحفاد األصحاب خالد وخبیب وخباب 

فقد ھانت الصلیبیة على الناس وكسرت ھیبتھا حتى صار یصفع 
ء ، على عرش ملكھ ومنصة تتویجھ وعلى مرئى زعیمھا بالحذا

  ومسمع من الناس عبر الفضائیات شاھدھا الناس أجمع 

منكم على العدو وأحرص منكم على الشھادة  أفال یكن غیركم أجر
  .}} وفي ذلك فل یتنافس المتنافسون{{

  
وعلیكم بالعمالء فالعمیل الذي في بغداد المالكي وھو في 

وه وفي صنعاء األسود العنسي وفي الریاض األعرابي المعت
كابل كرزاي وعبد اهللا یوسف في الصومال ، والشرطي الخائن 
في بغداد وكابل ھو في الریاض وصنعاء ال فرق ،تجمعھم 

صدق وأوضح بیان لحالة أالعمالة ویشتركون في الخیانة فھذا 
فعلى اهللا توكلوا وال تعجزوا فإنكم وھم بشر ،وتملكون   .

وھم أحرص على حیاه ، ومعكم اهللا مؤیدكم عقیدة الموت 
، وناصركم ،ومعھم إبلیس یعدھم ویمنھم ،فشتان بین الفریقین 

فریق ھدى اهللا وفریق حقت علیھ الضاللة ، وكفى بربك ھادیا 
  .ونصیرا 

  

 

 

فالعمیل الذي في بغداد المالكي وھو في ،، 
الریاض األعرابي المعتوه وفي صنعاء األسود 

ل كرا زاي وعبد اهللا یوسف في العنسي وفي كاب
الصومال ، والشرطي الخائن في بغداد وكابل ھو 

 ،، في الریاض وصنعاء ال فرق
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أخي رحمك اهللا تعالى أن نواقض ال إلھ إال اهللا كثیرة وقد  إعلم
ولكن ھذه النواقض مرجعھا إلى ذكرھا الفقھاء في باب حكم المرتد 

عشرة نواقض لخصھا مجدد اإلسالم الشیخ محمد عبد الوھاب وھي 
 :  

ِإنَّ اللََّھ َلا َیْغِفُر  {: الشرك في عبادة اهللا تعالى قال اهللا تعالى : أوًال 
َقْد َأْن ُیْشَرَك ِبِھ َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء َوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َف

  . ) ١١٦النساء (}  َضلَّ َضَلاًلا َبِعیًدا

  .                                      :والشرك ینقسم إلى ثالثة أنواع 
  .شرك خفي  -ج.  شرك أصغر  -ب.  شرك أكبر  -أ

ِإنَّ اللََّھ َلا َیْغِفُر {: الشرك األكبر ال یغفره اهللا إال بالتوبة قال تعالى 
  )٤٨النساء (}  ِھ َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُءَأْن ُیْشَرَك ِب

  .والشرك األكبر یشمل أنواع كثیرة مدارھا على أربعة أنواع 

َفِإَذا َرِكُبوا { : شرك الدعوة ودلیلھا قول اهللا تعالى : النوع األول 
ُھْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُھْم ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َفَلمَّا َنجَّا

  . )٦٥العنكبوت (} ُیْشِرُكوَن 

  : شرك النیة واإلرادة والقصد : النوع الثاني 

َمْن َكاَن ُیِریُد اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَھا ُنَوفِّ ِإَلْیِھْم {: والدلیل قولھ تعالى 
ُأوَلِئَك الَِّذیَن َلْیَس َلُھْم ِفي ) ١٥(َأْعَماَلُھْم ِفیَھا َوُھْم ِفیَھا َلا ُیْبَخُسوَن 

        } اْلَآِخَرِة ِإلَّا النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفیَھا َوَباِطٌل َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن
أما الشرك : قال شیخ اإلسالم ابن القیم رحمھ اهللا  )١٦- ١٥ھود (

 في اإلرادات والنیات فذلك البحر الذي ال ساحل لھ وقل من ینجو
والمراد بشرك النیة ھنا من كانت جمیع أعمالھ المراد . أ ھـ .منھ 

  .بھا غیر وجھ اهللا 

  .شرك الطاعة : النوع الثالث 

: وھي طاعة األحبار والرھبان في معصیة اهللا كما قال تعالى 
َمْرَیَم  اتََّخُذوا َأْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َواْلَمِسیَح اْبَن{

 َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَیْعُبُدوا ِإَلًھا َواِحًدا َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو ُسْبَحاَنُھ َعمَّا ُیْشِرُكوَن
  ) .٣١التوبھ (} 

ویدخل فیھا طاعة المشركین والمرتدین وأصحاب المبادئ الكفریة 
وطاعة الموالین ألعداء اهللا عز وجل ، وأصحاب حریة المعتقدات 

  .اعة اهللا ورسولھ من دون ط

النَّاِس  َوِمَن{ : شرك المحبة ودلیلھ قول اهللا تعالى : النوع الرابع 
 ) ٦٥البقرة (} ...  اللَِّھ َأْنَداًدا ُیِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ اللَِّھَمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن 

  .والمراد بالمحبة ھي محبة ما یحب اهللا 

وأنواع الشرك األكبر كثیرة ألن صرف أي عبادة من العبادات لغیر 
َوَمْن َیْدُع َمَع اللَِّھ ِإَلًھا َآَخَر َلا ُبْرَھاَن َلُھ { : اهللا شرك كما قال تعالى 

 . )١١٧المؤمنون (}  ِھ َفِإنََّما ِحَساُبُھ ِعْنَد َربِِّھ ِإنَُّھ َلا ُیْفِلُح اْلَكاِفُروَنِب
فالشرك األكبر من نواقض ال إلھ إال اهللا وھو عام یشمل شرك القبور 

فصاحب الشرك األكبر ال یغفره اهللا لھ إذا مات على .وشرك القصور 
  .والمال  ذلك وھو مخلد في نار جھنم وھو حالل الدم

من جعل بینھ وبین اهللا وسائط یدعوھم ویسألھم : الناقض الثاني 
  .الشفاعة ویوكل علیھم كفر إجماعًا 

من لم یكفر المشركین أو شك في كفرھم أو : ( الناقض الثالث 
َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت  ...{: ودلیلھ قولھ تعالى ) صحح مذھبھم 

ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َلا اْنِفَصاَم َلَھا َواللَُّھ َسِمیٌع َوُیْؤِمْن ِباللَِّھ َفَقِد ا
  ) .٢٥٦البقرة (} َعِلیٌم 

وصفة الكفر بالطاغوت أن : قال اإلمام محمد عبد الوھاب رحمھ اهللا 
تعتقد بطالن عبادة غیر اهللا وتتركھا وتبغضھا وتكفر أھلھا 

  .وتعارضھم 

فر المشركین فإن توقف في ذلك مع فال یحكم بإسالم المرء حتى یك
أو من .ظھور األمر فیھم أو شك في كفرھم مع تبینھ فھو مثلھم 

صحح مذھب الكفار أو استحسنھ كأن یستحسن االشتراكیة أو 
الدیمقراطیة أو البعثیة أو الحداثة أو العلمانیة فھذا كافر بإجماع 

  .المسلمین 

بل ال بد أن ، إال اهللا فال یكتفى بعصمة دم المسلم أن یقول ال إلھ 
َقْد َكاَنْت َلُكْم { : قال تعالى . یضیف إلیھا الكفر بما یعبد من دون اهللا 

ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمَعُھ ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِھْم ِإنَّا ُبَرَآُء ِمْنُكْم 
ْم َوَبَدا َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم اْلَعَداَوُة َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َكَفْرَنا ِبُك
  . )٤الممتحنة (} .....َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ َوْحَدُه 

 .نفعنا اهللا وإیاكم وإلى لقاء آخر 
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الحكم على فراعنة  على جنود فراعنة العصر یتفرع عنكم الُح
أنفسھم والحكم على فراعنة العصر مبني على معرفتنا بھم  العصر

  .فالحكم على الشيء فرع عن تصوره 

ففراعنة العصر ھم طواغیت الزمان ففرعون كل عصر المراد بھ كل 
طاغوت عبد من دون اهللا كأن یجعل نفسھ مشرعًا من دون اهللا أو 

كأن یتخذ  اإلسالمو دان بغیر دین مطاعًا في غیر طاعة اهللا ورسولھ أ
  .من العلمانیة أو الدیمقراطیة أو البعثیة أو االشتراكیة دینًا 

  :رحمھ اهللا  –فالطاغوت كما قال اإلمام ابن القیم 

تجاوز بھ العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع  ھو كل ما(  
من فطاغوت كل قوم من یتحاكمون إلیھ غیر اهللا ورسولھ أو یعبدونھ 

دون اهللا أو یتبعونھ على غیر بصیرة من اهللا أو یطیعونھ فیما ال 
  ) ٥٠ص /  ١ج (إعالم الموقعین ) یعلمون أنھ طاعة هللا 

بفراعنة العصر ھم الحكام الخونة الذین توفرت فیھم صفات  فالمراد
فحكم جنودھم وأنصارھم الذین یحمونھم  الطاغوت فھم كفار مرتدون
لى من یرید خلعھم من المسلمین بالقول ویمنعونھم وینصرونھم ع

فھم مرتدون  ، اإلسالمویقاتلون دونھم بالسالح كفار یخرجون من 
  .الرتكابھم عدة نواقض كفریة فحكمھم حكم فراعنة العصر  

 -:األدلة الدالة على كفر جنود وأعوان فراعنة العصر 

واألدلة من القرآن في كفر جنود : الكتاب : الدلیل األول  •
 :ار فراعنة العصر كثیرة منھا وأنص

الَِّذیَن َآَمُنوا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوالَِّذیَن َكَفُروا : (أـ قال تعالى 
ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الطَّاُغوِت َفَقاِتُلوا َأْوِلَیاَء الشَّْیَطاِن ِإنَّ َكْیَد الشَّْیَطاِن 

  )٧٦النساء () َكاَن َضِعیًفا

أخي القارئ كیف أن اهللا عز وجل قسم المقاتلین والجنود تأمل معي  
جنود مؤمنین ومن صفاتھم یقاتلون في سبیل اهللا ،  :إلى قسمین 

ثم أمر اهللا .وجنود كفار ومن صفاتھم یقاتلون في سبیل الطاغوت 
المؤمنین أن یقاتلوا جنود الكفار وسمى جنود الكفار أولیاء  هجنود

لة على أن المناصر لفراعنة العصر بأنھ الشیطان فھذا من أوضح األد
منھم ومن جنودھم وكافر مثلھم أیًا كان ھذا المناصر لفراعنة العصر 
سواء كان عسكریًا أو عالما  أو إعالمیًا ألن اهللا جل جاللھ أعد من 

  .یقاتلون أولیاءه جندٌ  للطاغوت 

  

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى (: ب ـ قال تعالى 
َأْوِلَیاَء َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّھْم ِمْنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم ِإنَّ اللََّھ َلا 

: قال اإلمام القرطبي رحمھ اهللا ) ٥١ئدة الما) (َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن
  )٢١٧ص /  ٦ج ( -الجامع ألحكام القرآن 

أي یعضدھم على المسلمین } َوَمْن َیَتَولَُّھْم ِمْنُكْم{: قولھ تعالى  
بین تعالى أن حكمھ كحكمھم ؛ قال اإلمام الشوكاني } َفِإنَُّھ ِمْنُھْم{

أي فإنھ من ) ِمْنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم َوَمْن َیَتَولَُّھْم(قولھ تعالى : رحمھ اهللا 
  )٧٣ص٢ج"فتح القدیر (جملتھم وفي عدادھم  

فجنود فراعنة العصر تجدھم یتولون الطاغوت ویناصرونھ 
ویتولون الكفار ویناصرونھم ویحرسون طرق إمدادھم فمناصرة 
الجنود لفراعنة العصر ومحبتھم تولیًا لھم ، فحكمھم حكم من 

  .یتولونھ 

َوَلْو َكاُنوا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوالنَِّبيِّ َوَما ُأْنِزَل ِإَلْیِھ َما {: ال تعالى ج ـ ق
قال شیخ  )المائدة ٨١(} اتََّخُذوُھْم َأْوِلَیاَء َوَلِكنَّ َكِثیًرا ِمْنُھْم َفاِسُقوَن

فذكر اهللا في اآلیة جملة شرطیة تقتضي أنھ إذا وجد : اإلسالم 
التي تقتضي مع الشرط انتفاء " لو " ف الشرط وجد المشروط بحر

المشروط فدل على أنھم لو اتخذوھم أولیاء فإن اإلیمان باهللا والنبي 
 - مجموع الفتاوى " كتاب اإلیمان( انتھى . ینتفي من القلب 

فاآلیة واضحة أن اهللا جل جاللھ نفى عمن ادعى  )١٧ص/٧ج(
ذوا الكفار أولیاء اإلیمان إیمانھم بھ وبالنبي وبما أنزل إلیھ إذا اتخ

فجنود وأعوان فراعنة العصر  لو كان في قلوبھم إیمان حقیقي ما 
اتخذوھم أولیاء لكن  انتفى اإلیمان عنھم  باتخاذ الكفار أولیاء 

  .              .ویناصرونھم ویلتزمون طاعتھم  یحبونھم
ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن  َلا َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء: (قال تعالى

َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك َفَلْیَس ِمَن اللَِّھ ِفي َشْيٍء ِإلَّا َأْن َتتَُّقوا ِمْنُھْم ُتَقاًة 
           .       )آل عمران  ٢٨( ) َوُیَحذُِّرُكُم اللَُّھ َنْفَسُھ َوِإَلى اللَِّھ اْلَمِصیُر

ال : ومعنى ذلك: قال شیخ المفسرین محمد بن جریر الطبري 
تتخذوا، أیھا المؤمنون، الكفاَر ظھًرا وأنصاًرا توالونھم على دینھم، 
وتظاھرونھم على المسلمین من دون المؤمنین وتدلُّونھم على 

، یعني "فلیس من اهللا في شيء"عوراتھم، فإنھ َمْن یفعل ذلك 
فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منھ، بارتداده عن دینھ ودخولھ : بذلك
، إال أن تكونوا في سلطانھم "إال أن تتقوا منھم تقاة"لكفر في ا

فتخافوھم على أنفسكم، فتظھروا لھم الوالیة بألسنتكم، وتضمروا 
لھم العداوة، وال تشایعوھم على ما ھم علیھ من الكفر، وال تعینوھم 

  )٣١٣ص/٦ج(-الطبري تفسیر(.على ُمسلم بفعل
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:  قال فراعنة العصر ألن اهللا وأنصارفاآلیة واضحة في كفر جنود 
)نملْ وفْعي ك(أي من اتخذھم أولیاء ) ذَلسفَلَي نم ي اللَّهٍء فيأي ) ش

  .  اإلسالمفقد خرج من دائرة 

َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض ُیَساِرُعوَن ِفیِھْم : (د ـ  قال تعالى 
ُھ َأْن َیْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر َیُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصیَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللَّ

) ٥٢(ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِھْم َناِدِمیَن 
َوَیُقوُل الَِّذیَن َآَمُنوا َأَھُؤَلاِء الَِّذیَن َأْقَسُموا ِباللَِّھ َجْھَد َأْیَماِنِھْم ِإنَُّھْم 

قال . )المائدة  ٥٣-٥٢ () ْم َفَأْصَبُحوا َخاِسِریَن  َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُھ
}  َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض{: وقولھ.  هتفسیرفي ابن كثیر 

یبادرون إلى : أي}  ُیَساِرُعوَن ِفیِھْم{ شك، وریب، ونفاق : أي
َیُقوُلوَن َنْخَشى َأْن {مواالتھم ومودتھم في الباطن والظاھر، 

یتأولون في مودتھم ومواالتھم أنھم یخشون : أي}  ا َداِئَرٌةُتِصیَبَن
أن یقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمین، فتكون لھم أیاد عند 

 )١٣٢ص /  ٣ج (. الیھود والنصارى، فینفعھم ذلك

لیاء یحبھم ویناصرھم وفأحبط اهللا عمل كل منافق اتخذ الكفار أ
الطاعة من ذات نفسھ خوفًا منھم ، فكیف بمن یتوالھم ویلتزم لھم 

  .فراعنة العصر  أنصاركما ھو شأن جنود و

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َناَفُقوا َیُقوُلوَن ِلِإْخَواِنِھُم الَِّذیَن : ( قال تعالى  - ھـ
َكَفُروا ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَلا ُنِطیُع ِفیُكْم 

الحشر () َأَبًدا َوِإْن ُقوِتْلُتْم َلَنْنُصَرنَُّكْم َواللَُّھ َیْشَھُد ِإنَُّھْم َلَكاِذُبوَنَأَحًدا 

قال الشیخ سلیمان بن عبداهللا بن محمد بن عبدالوھاب فإذا   )١١
كان وعد المشركین في السر  بالدخول معھم ونصرتھم والخروج 

لھم ذلك صادقًا،  معھم نفاقًا وكفرًا وإن كان كذبًا، فكیف بمن أظھر
وقدم علیھم، ودخل في طاعتھم، ودعا إلیھا، ونصرھم وانقاد 
لھم، وصار من جملتھم وأعانھم بالمال والرأي؟ ھذا مع أن 
: المنافقین لم یفعلوا ذلك إال خوفًا من الدوائر كما قال تعالى

َنْخَشى َأن  َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھم مََّرٌض ُیَساِرُعوَن ِفیِھْم َیُقوُلوَن{
 ٥٢الدالئل في حكم مواالة أھل اإلشراك ص  كتاب  )٥٢المائدة (} ُتِصیَبَنا َدآِئَرٌة

  بتصرف)١٤٧ص /  ٢ج ( -نقالعن كتاب نواقض اإلیمان القولیة والعملیة 

  .فكیف بمن التزم الطاعة قوًال و فعًال : قلت 

  :الدلیل من السنة : ثانیًا 

ود وأنصار فراعنة العصر ھو والدلیل من السنة على كفر جن
معاملة النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أخذ الفداء من األسرى وقد 
خرجوا جنودًا لفراعنة عصرھم فعوملوا معاملة فراعنة عصرھم 

: كما جاء في البخاري من طریق أنس بن مالك رضي اهللا عنھ  
أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم (

ال (ذن فلنترك ابن أختنا عباس فدائھ  فقال  ئفقالوا یا رسول اهللا ا
  .) تدعون منھا درھما 

  
  
  
  
  

قریش  تأمل أخي القارئ كیف أخذ منھم الفداء ولو قتل أسرى كفار
لقتلوا معھم وھم كانوا على اإلسالم فیما یرون إال أنھم یوم أن 
خرجو مع كفار قریش مناصرین تحت معسكراتھم وقد أكرھواعلى 
ذلك لم یعذروا في الخروج معھم فعوملوا معاملة المشركین وصار 
حكمھم حكم المشرك بمجرد الخروج في صفوف الكفار وھكذا قل 

عصر فحكمھم حكم رؤوسھم فكل من فراعنة ال أنصارفي جنود و
قاتل في صف الكفار أو نصرھم بالقول أو الفعل فھو محكوم بكفره 

ولو أن : قال اإلمام ابن حزم  .على التعیین فحكمھ حكم من ناصره 
كافرًا مجاھرًا غلب على دار من دور اإلسالم و أقر بھا المسلمین 

في ضبطھا وھو على حالھم إال أنھ ھو المالك لھا المنفرد بنفسھ 
معلن بدین اإلسالم لكفر بالبقاء معھ كل من عاونھ وأقام معھ وإن 

وقال شیخ اإلسالم ابن .  ) ٢٠٠ص  ١المحّلى ج  (. اّدعى أنھ مسلم 
وقد یقاتلون وفیھم مؤمن یكتم إیمانھ یشھد القتال معھم : تیمیة 

ا وال یمكنھ الھجرة وھو مكره على القتال یوم القیامة على نیتھ كم
یغزو  (: في الصحیح عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال 

: جیش ھذا البیت فبینما ھم ببیداء من األرض إذ خسف بھم فقیل 
وھذا في  )یبعثون على نیاتھم : یا رسول اهللا وفیھم المكره قال 

ظاھر األمر وإن قتل وحكم علیھ بما یحكم على الكفار فاهللا یبعثھ 
افقین منا یحكم لھم في الظاھر بحكم اإلسالم على نیتھ كما أن المن
والجزاء یوم القیامة على ما في القلوب ال . ویبعثون على نیاتھم 
فقصة العباس   )٢٢٥ص /  ١٩ج (مجموع الفتاوى . على مجرد الظواھر

ومن معھ من المسلمین الذین خرجوا مع الكفار في بدر تدل على 
المسلمین فھذا حكم  الحكم بكفر كل من خرج مع الكفار لقتال
   .              .دنیوي وفي اآلخرة یبعثھ اهللا على نیتھ 

وكما أننا نحكم على المنافق بالظاھر إذا لم یظھر الكفر وأظھر 
اإلسالم فنحكم لھ باإلسالم في الدنیا وحقیقة أمره إلى اهللا عز وجل 
وھكذا نحكم على كل من خرج في صفوف الكفار أو التزم لھم 

مفتیا أو إعالمیا مناصرا لھم بالفعل أو  سواء كان جندیًا أو الطاعة
  .بالقول مناصرة حقیقیة بأنھ منھم وحقیقة أمره إلى اهللا عز وجل 

أرقام الصفحات والمجلدات مأخوذة من برنامج المكتبة  تنبیھ
 الشاملة نظرا لظروفنا األمنیة
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َوالَِّذیَن َآَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوالَِّذیَن {: قال تعالى 
 )٧٤االنفال(} ْزٌق َكِریٌمَآَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َلُھْم َمْغِفَرٌة َوِر

.  

   -:قال ابن كثیر رحمھ اهللا في تفسیره 

خرجوا من ، وقسمھم إلى مھاجرین ، ذكر تعالى أصناف المؤمنین 
وبذلوا ، وإقامة دینھ ، لنصر اهللا  ورسولھ  وجاءوا، دیارھم وأموالھم 

  .أموالھم وأنفسھم في ذلك 

إخوانھم المھاجرین  وواآ،  وھم المسلمون من أھل المدینة، و أنصار  
ونصروا اهللا ورسولھ بالقتال معھم ، وواسوھم في أموالھم ، في منازلھم 

  .فھؤالء بعضھم أولیاء بعض ، 

صناف الخلق وذكر صفاتھم وأثنى أفكتاب ربنا عز وجل ذكر كثیرًا من 
المھاجرین ( على بعضھا وذم بعضھا ومن ھذه األصناف المحمودة 

فان من الخلق ھم الذین یقوم علیھم الدین وھذان الصن) واألنصار 
دیارھم من ن ھم الذین ینفرون وفالمھاجر، والجھاد في سبیل اهللا 

وأوطانھم بأموالھم وأنفسھم إذا ضّیق علیھم في دینھم أو یھاجرون 
للجھاد في سبیل اهللا وھي أفضل أنواع الھجرة كما جاء ذلك في الحدیث 

: قال ، وأي الھجرة أفضل : ( ا سئل ن نبینا صلى اهللا علیھ وسلم عندمع
وأما األنصار ھم الذین یأوون المھاجرین وینصرونھم ویعینونھم  ) الجھاد 

، فال مھاجرین بغیر أنصار وال أنصار بغیر مھاجرین ، على نصرة الدین 
سیكون عن أنصار الدین الذین عز في ھذا  اإلشراقةوحدیثي في ھذه 
فما بال ، رحم ربي  لمسلمین منھم إال مافتقرت بالد ااالزمان أمثالھم و

أمتنا الیوم قد عز فیھا من یأوي و ینصر ویجاھد ویضحي من أجل ال إلھ 
  .إال اهللا 

  ..فیا أھل اإلسالم 

ونبینا ،وأعراضنا تنتھك ، عوعقیدتنا ثوابتھا تتزعز، إن دیننا مستھدف 
  .بھ وال أحد یھب وینصر یستھزئو،صلى اهللا علیھ وسلم یسب 

  ... ا المسلمون أیھ

إن األنصار ھم أحب الناس إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما جاء 
ذلك في صحیح مسلم إذ رأى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نساء 

  .)إلي اللھم إنكم من أحب الناس:(وأطفال األنصار فقام واقفًا وقال

یھ وسلم األنصار یا مسلمون ھم من دعا لھم رسول اهللا صلى اهللا عل
بالمغفرة والرحمة كما جاء ذلك في صحیح مسلم حیث قال علیھ 

اللھم ارحم األنصار وأبناء األنصار وذراري : ( الصالة والسالم 
 وفيوإن كان ذلك على أنصار األوس والخزرج خاصة . ) األنصار 

أنصار الدین ومن بعدھم عامة  حدیثي لكم یا أھل اإلیمان والحكمة 
رسول اإلسالم علیھ السالم بأھل المدد ودعا لكم فأنتم من وصفكم 

عن النصرة  افال تحجمو) اللھم بارك في شامنا ویمننا ( بالبركة فقال  
أحفاد أبي موسى األشعري والعالء ا ی، واإلیواء للمھاجرین 

عودوا إلى أمجاد أجدادكم ، الحضرمي والطفیل بن عمرو الدوسي  
والتخلف عن النصرة لمسلم واحد وانصروا الدین والمجاھدین وإیاكم 

من : ( فضًال عن المجاھدین فقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
لم یغزو أو یجھز غازیًا أو یخلف غازیًا في أھلھ بخیر أصابھ اهللا 

   .رواه أبو داود بإسناٍد صحیح وقال األلباني حسٌن )بقارعٍة قبل یوم القیامة 

اكم ثم إیاكم من الخذالن فإنھ واهللا الخزي فكونوا أنصار اهللا والدین وإی
ومن صور النصرة التي یریدھا منكم المجاھدون ، في الدنیا واآلخرة 

، وإعالمھم بنقاط ضعف العدو ، اإلیواء في البیوت وغیرھا ، الیوم 
نسأل اهللا ، وإمدادھم بالمال والدعاء لھم وغیر ذلك من صور النصرة 

نھ ویوفقنا لذلك وأن ینصر دینھ بنا العظیم أن یجعلنا من أنصار دی
  .وینصرنا بھ 

  .والحمد هللا رب العالمین 
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فالخروج سنة محمد صلى اهللا علیھ وسلم فقد ھاجر إلى المدینة ھروبًا 
لتربیة األنصار والمھاجرین وجعلھا نواة  من بطش قریش واستعدادًا

 لقیام دولة اإلسالم ومضى على ذلك الصحابة ومن سار على نھجھم
          -: فبعد ھذه اإلشارة البسیطة نطرح على القارئ ھذا السؤال

                           .           حكم الھروب من الطاغوت الذي یمنع تطبیق الشریعة؟ ما
اب أن الھروب  من الطاغوت الممتنع أو  المانع عن تطبیق الجو

 . حتى یتسنى لھ إزالة ھذا المنكر الشریعة  واجب على كل مسلم قادر
وقد رغب النبي صلى اهللا علیھ وسلم في أن یفر المسلم بدینھ فقال 

یتبع بھا  خیر مال المسلمیأتي على الناس زمان تكون الغنم فیھ :(
  )الجبال في مواقع القطر یفر بدینھ من الفتن شعف الجبال أو سعف 

                     رواه اإلمام البخاري

فعندما یفر المسلم بدینھ ویختفي عن نظر ،وقد فر الصحابة بدینھم 
وبھذا یحیي عبادة مراغمة .الطاغوت یضل  الطاغوت منشغًال بھ 

جزاء   باختفائھشاغال كل من لم یرض بتحكیم الشریعة ،  الطواغیت
لھ على تمرده ألن اإلسالم جاء لیعلوا وال یعلى علیھ مما یؤدي إلى 

فعجبًا لمن سولت لھ نفسھ بعدم الھروب من ظلم الطاغیة ، إضعافھ
قد ضل اإلمام سعید بن ف.وتجبره وتسلطھ ولدیھ قدرة للتمرد علیھ 

جبیر ھاربًا من ظلم الحجاج اثنى عشر سنة وحجاج األمس خیر من 
ن ذاك بأنھم آوال یستطیع أحد أن یصف  الخارجین م ، یوطواغیت ال

خوارج فمن الظلم وصف من خرج على المنازعین اهللا في حاكمیتھ 
بأنھم خوارج وإال یلزم صاحب ھذا القول بإطالق نفس الحكم على 
قال  جمھور السلف مع البون الشاسع بین كفر الحكام وظلم الحجاج

َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُھَو َأْقَرُب  َوَلا َیْجِرَمنَُّكْم...{ :تعالى 
تأمل أخي قصة اإلمام أحمد واختفائھ وھروبھ و.  ) ٨المائدة ( }...ِللتَّْقَوى

ال بد للمسلم أن یفكر في طریقة الھروب من سجن ،فمن ظلم جالدیھ 
یكون الطغاة فإنھ یحرم البقاء في السجن مع القدرة على الھروب فقد 

فكل من كان یسعھ أن یھرب . البقاء سبب للفتنة والرجوع عن الدین 
من سجن الطواغیت فامتنع فإنھ یأثم  ألنھ یخشى علیھ الفتنة في 

مام البخاري إلاجاء عند . والھروب من الطاغوت وسجنھ نجاة  الدین
بینما نحن مع النبي صلى اهللا علیھ : (من طریق ابن مسعود قال 

حراء بمنى  إذ نزل علیھ والمرسالت وإنھ لیتلوھا وإني وسلم في غار 
ألتلقاھا من فیھ وإن فاه لرطب إذ وثبت علینا حیة فقال النبي صلى 
اهللا علیھ وسلم اقتلوھا فابتدرنھا فذھبت فقال النبي صلى علیھ وسلم 

فقولھ وقیت شركم  وذلك بالھروب ). وقیت شركم كما وقیتم شرھا
فھم اإلشارة من قول االطاغوت وسجنھ ففكیف بھروبك یا أخي من 

لیھ وسلم  وانفر في سبیل اهللا لكي تقي شرھم عالنبي صلى اهللا 
 . وتھرب من سجنھم وتجاھد في سبیل اهللا

  

اإلنسان بطبیعتھ ال یحب أن یعیش مقھورًا محبوسًا بل یسعى  إن
ید عقلھ وحریتھ بمفھوم یالمرء المسلم  في تحریر إرادتھ وعدم تق

والشریعة جاءت لحفظ النفس  .البشر وھو ما أمرنا بھ الشارع
في الشریعة سجن المسلم بدون  ،فیحرموعدم كبتھما والعقل 
ُھَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم  {:فاإلسالم أعطى للنفس حقوقھا قال تعالى ،حق

} اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِھ َوِإَلْیِھ النُُّشوُر
ال لمن فالحبس في الشریعة اإلسالمیة ال یجوز إ).١٥الملك (

یستحقھ والحاصل الیوم في ظل ھذه األنظمة الموالیة للیھود 
فتح السجون لصد المجاھدین في الدفاع عن مقدسات ، والنصارى 
، تمریرا لخطط األعداء فیسجنون المسلم من أجل دینھ ،المسلمین

فشیدوا السجون الحصینة  لكبت وقھر كل من أراد تطبیق الشریعة 
فاألصل في . تواجد في بالد المسلمین أو فكر بطرد المحتل الم

َوَلا {المسلم عدم الركون إلى مثل ھذه األنظمة العمیلة الظالمة 
َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِمْن 

اجروا إلى والصحابة الكرام ھ . )١١٣ھود( } َأْوِلَیاَء ُثمَّ َلا ُتْنَصُروَن
الحبشة والمدینة حتى ال یرضخوا لظالٍم أو یعیشوا تحت سلطان  

فعلى المسلم أن یھاجر من المكان الذي .یمنعھم من تطبیق الشریعة 
الجھاد إلى األماكن التي أو یقوم بال یستطیع  أن یجھر فیھ بالتوحید 

فالھروب من الطواغیت والفرار بالدین كان منھجا  .یتسنى لھ ذلك 
ھروب من للوالتاریخ منذ القدم سطر في صفحاتھ أمثلة .سلف لل

سلطان الطواغیت فعلى سبیل المثال قصص األنبیاء وھروبھم 
 {: وفرارھم من حكام زمانھم فموسى علیھ السالم قال اهللا عنھ 
 ِلیَنَفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَھَب ِلي َربِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَس

َفَخَرَج ِمْنَھا َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني {:وقال تعالى)٢١الشعراء ( }
وإبراھیم علیھ السالم فر من  )٢١القصص (}  ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن

} َوَقاَل ِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَیْھِدیِن{:قال تعالى زمانھ  طاغوت
ِإنِّي ُمَھاِجٌر ِإَلى  وقَالَ ...{:تعالى  قالكما  وھذا لوط  )٩٩الصافات (

وخرج مجموعة )  ٢٦العنكبوت ( } َربِّي ِإنَُّھ ُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم
كبیرة من السلف على مرور الزمان على حكام زمانھم الظلمة فكیف 
الحال بحكام الیوم المعطلین للشریعة والمتخذین من آراء البشر دینا 

  .عد ھذا ما تزال تفكر بالقعود وال تنفر في سبیل اهللا یا أخي أب.
أخي فر بدینك فھؤالء أصحاب الكھف لما واجھھم طاغوت زمانھم 

ِإنَُّھْم ....{: وأرادوا أن  یضللوھم في إیمانھم فروا بدینھم قال تعالى 
كر فعلى المسلم أن یف )١٣الكھف(} ِفْتَیٌة َآَمُنوا ِبَربِِّھْم َوِزْدَناُھْم ُھًدى

وال یعیش في ، في  الخروج على كل من تمرد على الشریعة
سلطانھم وعلیھ أن یلتحق بركب المجاھدین فرارًا بالدین وھروبًا 

  .           .وتمھیدا لبناء دولة اإلسالم  من باطلھم
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األخوة في الھیئة الشرعیة لتنظیم قاعدة الجھاد في :/ السؤال 
  جزیرة العرب  جنوب 

  وبعد...  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

علماء یفتون بعدم الجھاد ضد الیتحیر المسلمون حینما یرون بعض 
عین بذلك أنھم یفقھون أمورًا ال یفقھھا غیرھم ھؤالء المحتلین مد

  .بینما یرى المسلمون كذلك علماء یخالفونھم في ذلك أمثالكم 

  فبماذا یستدل أولئك بعدم الجھاد ؟

  وماذا تردون علیھم ؟

  الجواب
أوال نشكرك یا أخي على تواصلك معنا ونسأل من اهللا أن یثبتنا و 

أدلة الذین یفتون بعدم الجھاد  أما،  یثبتك على ھذا الدین حتى نلقاه
الباطل المعارض  قیاسھمضد المحتل فال یوجد لھم أي دلیل سوى 

  . وتعللھم بأنھ ال طاقة لنا الیوم بأمریكا وحلفائھا. للكتاب والسنة

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن  {: ونقول لھم أن اهللا عز وجل قال في محكم التنزیل 
َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِض َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل 

َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمَن اْلَآِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اْلَآِخَرِة ِإلَّا 
َقْوًما َغْیَرُكْم َوَلا  ِإلَّا َتْنِفُروا ُیَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِلیًما َوَیْسَتْبِدْل) ٣٨(َقِلیٌل 

  .}                    َتُضرُّوُه َشْیًئا َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر
َقاَل الَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّھْم ُمَلاُقو اللَِّھ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة  {وقال تعالى 

  } الصَّاِبِریَنَغَلَبْت ِفَئًة َكِثیَرًة ِبِإْذِن اللَِّھ َواللَُّھ َمَع 

جاھدوا المشركین (  وعن أنس أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
   .                   )بأموالكم وأیدیكم وألسنتكم 

ستباح الكفار بالد اونقل العلماء أن الجھاد یصیر فرض عین إذا 
المسلمین ونص على ذلك فقھاء األحناف والمالكیة والشافعیة 

على حسب استطاعتھ  جھاد فرض عین كُلوالحنابلة فالیوم ال
 والقاعد آثم فثغور المسلمین كم ھي بحاجة للمجاھدین أیا كانت

   *تخصصاتھم واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  نستقبل أسئلة قراءنا الكرام على 

  برید المجلة االلكتروني

  اإلجابة علیھا من قبل" وسیتم  إن شاء اهللا

  .یئة الشرعیة المشایخ الكرام في الھ 

  

  

  :برید المجلة االلكتروني 

s.mlahem@gmail.com 

  

mailto:s.mlahem@gmail.com


        

 ١٣ 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مطالب بدعوة الكفار لإلسالم وإلى الحق الذي ھو مراد اهللا سلم الُم
فالحوار حینما نتحدث عنھ ال صلى اهللا علیھ وسلم ومراد رسولھ 

الذي یقوم على الدعوة إلى التقارب بین  نقصد بحال من األحوال
األدیان أو وحدة األدیان أو الدعوة إلى التلفیق بین األدیان وصھرھا 

" " الكفر واإلیمان " في دین واحد قائم على الجمع بین المتناقضات 
، وإنما الھدف من الحوار مع غیر المسلمین ھو " التوحید والوثنیة

إقناع اآلخرین بأن اإلسالم ھو دین  الدعوة إلى اإلسالم والسعي إلى
فالحوار المقصود منھ ھو  .اهللا الذي ال یقبل اهللا من العباد غیره 

مجادلة أھل الكتاب على القضایا العقدیة الفاصلة ومحاّجتھم 
ومناظرتھم لدحض شبھاتھم ونقض حججھم بأسلوب علمي ثم 

جوع عن مباھلتھم إن لزم األمر ألن الحوار أصلھ من الحور وھو الر
الحور ھو الرجوع عن شيء : الشيء إلى الشيء یقول ابن منظور 
المحاورة والحوار ھي المراّدُة : إلى الشيء ، قال الراغب األصفھاني 

}  ِإنَُّھ َظنَّ َأْن َلْن َیُحوَر{: في الكالم ومنھ التحاور كما قال تعالى 
ال تعالى قال القرطبي  أي لن یرجع حیًا مبعوثا  وق  )١٤االنشقاق (
قال القرطبي أي  )٣٤الكھف ( } ...َفَقاَل ِلَصاِحِبِھ َوُھَو ُیَحاِوُرُه...{:

یراجعھ في الكالم ویجاوبھ والمحاورة والتحاور التجاوب وكان النبي 
صلى اهللا علیھ وسلم یستعیذ من الحور بعد الكور أي الرجوع إلى 

د منھ تصحیح فالحوار في الدین اإلسالمي یقص.النقصان بعد الزیادة 
الكالم ومراجعتھ وإظھار الحق والتوحید وإخماد الباطل والشرك ورد 
الفاسد من اآلراء واألقوال و الحاصل في حوار الطرشان المسمى 
بحوار األدیان لیس من ھذا الباب وإنما ھو دعوة إلى التقارب بین 

ا َأیَُّھا ُقْل َی {:تعالى األدیان والمذاھب والفرق التي أبطلھا اهللا بقولھ 
   ).٢-١الكافرون () َلا َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن) ١(اْلَكاِفُروَن 

والذي یحصل من ھذا المعتوه العمیل الموالي للیھود والنصارى ھو 
عین دعوة التقارب واإلتحاد واإلخاء بین األدیان المنسوخة باإلسالم 
 تحت مسمى حوار األدیان فأي حوار یقصد وبالد المسلمین محتلة

وكیف یقوم بالحوار وھو أحد عمالئھ في المنطقة والموالین لھ فمن 
ودعوة التقارب بین األدیان   .ففاقد الشيء ال یعطیھ .یحاور من 

أطلقھا قبل ھذا المعتوه المجمع الفاتیكاني الثاني المنعقد في الفاتیكان 
وتلتھ مئات المؤتمرات والملتقیات  م  ١٩٦٥-١٩٦٢في الفترة 
في حقبة ) التقارب اإلسالمي المسیحي(سم احت والندوات ت

، ) الحوار اإلسالمي المسیحي(السبعینیات والثمانینیات المیالدیة ، ثم 
حوار (والسعي للتطبیع مع الیھود سمیت ) أوسلو(وبعد اتفاقیة 

حوار (ع المدلول فقیل سِّ، ثم في ظل العولمة ُو) األدیان اإلبراھیمیة
لیتم إدراج الدیانات الوثنیة من ) اتحوار الحضار(أو ) األدیان

  .ھندوسیة وبوذیة وكونفوشیة ، وغیرھا

  

إن الدعوة إلى وحدة األدیان المنسوخة أو الدعوة إلى وحدة المذاھب 
الكفریة مع دین اإلسالم لھو عین الكفر والزندقة وھي دعوة 

اِم ِدیًنا َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْلِإْسَل{: مرفوضة رفضھا اإلسالم قال تعالى 
وقال  ).٨٥آل عمران () َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ َوُھَو ِفي اْلَآِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن 

من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ (: النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
فإن التقارب المسمى باسم الحوار الذي یتزعمھ   رواه مسلم .) فھو رد 

الدیانات المنسوخة ن جمیع المعتوه حاكم آل سعود یوم أن طلب م
االجتماع مع إخوانھم مع إیمان وإخالص مع كل  والفرق الكفریة

وقال وكان في بالي أن أزور الفاتیكان إلى أن  )بحسب قولھ(األدیان 
قال قابلني مقابلة اإلنسان لإلنسان وفعال طرح علي ھذه الفكرة وھي 

سماویة التوراة االتجاه إلى الرب عز وجل بما أمر بھ في األدیان ال
فھذه الدعوة  إلى تقارب األدیان باسم الحوار . واإلنجیل والقرآن

دعوة مرفوضة شرعا ألنھا تتحاشى الدعوة إلى توحید اهللا ونبذ 
الشرك واتخاذ الناس بعضھم بعضا أربابا من دون اهللا فھو حوار 
باطل ، یتضمن التلبیس على الناس في أمر دینھم فیظن السذج 

األدیان سواء ، وأنھ یسوغ ألي أحد أن یتدین بما شاء ،  والجھال أن
وأن جمیع األدیان موصلة إلى اهللا ، كما یقول بذلك زنادقة الصوفیة، 
فالغرض من ھذا الحوار طمس الحقائق وإلغاء فكرة الصراع بین 
الحق والباطل فھذا الحوار المزعوم لم یعقد على أسس علمیة في 

ھنة والمجاملة وتحكیم الھوى وتذویب بیان الحق وإنما عقد للمدا
واألكثر .وتمیع مفھوم العقیدة اإلسالمیة مفھوم الوالء والبراء 

خطورة من صنیع حاكم آل سعود إثبا ت شرعیة التقارب بفتاوى 
مضللة أصبغت الشرعیة على صحة الباطل   بحجة مجادلة أھل 

فلذلك ال  ألنھ تقارب باسم الحوار ، كلمة حق أریدبھا باطل، الباطل 
نجد لمثل ھذه الحوارات الحضاریة بركة والنفعًا یذكر في ضل وجود 
المحتل والتنصیر وبناء الكنائس في جزیرة العرب وقمع حریة 
المسلمین فھذا الحوار المزعوم  أشبھ بحوار الطرشان 

فالحوار في القرآن مبني على قوة الحق وقذفھ على ،والخرسان
ْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َبْل َن{ :الباطل قال تعالى 

فأین قوة الحق في ھذا . )١٨األنبیاء(}َزاِھٌق َوَلُكُم اْلَوْیُل ِممَّا َتِصُفوَن
بل أنھ جعل الخیر في ، الحوار المزعوم من قول حاكم الریاض 

َفَمْن .....{: وأین من یدعي التوحید من قولھ تعالى  ،الفرق الكافرة 
َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِباللَِّھ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َلا اْنِفَصاَم 

فعجبا من ھؤالء الذین یسكتون . )٢٥٦البقرة (} َلَھا َواللَُّھ َسِمیٌع َعِلیٌم
عن ھذا الباطل المتمثل في ھذا الحوار فأین صراخھم من أجل 

الدین و العدل وفي األخیر نقول حسبنا اهللا ونعم التوحید أھذا من 
  . الوكیل

 .أطرش وھو األخرس : الطرشان(*) 
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َفَقَضاُھنَّ  {: قال تعالى ؛ إحكام الشيء والفراغ منھ : لغةالقضاء 
  . )١٢فصلت (} ....َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َیْوَمْیِن

فصل الخصومات وقطع المنازعات وتبیین الحكم الشرعي : وشرعًا
  )٤٦١ص /  ١ج ( -الروض المربع شرح زاد المستنقع . واإللزام بھ  

َوَأِن  {: و أمر مطلوب في اإلسالم لقولھ تعالى مخاطبًا رسولھوھ
   )٤٩المائدة(}  اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ

ِإنَّا  {:وقال تعالى  )٤٢ المائدة(}  َفاْحُكْم َبْیَنُھْم ِباْلِقْسِط {:وقال تعالى 
ولقول . ) ١٠٥ النساء(}  َن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّھَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْی

إذا اجتھد الحاكم فأخطأ فلھ أجر، وإذا (: النبي صّلى اهللا علیھ وسلم 
  . متفق علیھ )اجتھد فأصاب فلھ أجران

وحكمھ شرعًا أنھ فریضة محكمة من فروض الكفایات باتفاق 
َیا َأیَُّھا  {: لىالمذاھب، فیجب على اإلمام تعیین قاض، لقولھ تعا

  . )١٣٥ النساء(}  الَِّذیَن َآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمیَن ِباْلِقْسِط
حاجة الناس إلیھ لفض منازعاتھم، وتوفیر : وحكمة تشریعھ

مصالحھم، ورعایة حقوقھم، ومنع الظلم والتظالم، ومحاربة 
  .األھواء 

القضاء منصب عظیم وخطیر، ولھ مكانة في  :أھمیة القضاء 
دین، وھو وظیفة األنبیاء والخلفاء والعلماء، قال اهللا تعالى لنبیھ ال

َیا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اْلَأْرِض َفاْحُكْم  {: داود علیھ السالم
َبْیَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوَلا َتتَِّبِع اْلَھَوى َفُیِضلََّك َعْن َسِبیِل اللَِّھ ِإنَّ الَِّذیَن 

 } وَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َلُھْم َعَذاٌب َشِدیٌد ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِبَیِضلُّ
  .) ٢٦ص(

وكان الرسول صّلى اهللا علیھ وسلم في دولة المدینة یتولى بنفسھ 
القضاء بین الناس، فلم یكن للمسلمین قاض سواه، یصدر عنھ 

والتنفیذ التشریع، ثم یشرف على تنفیذه، فكان یجمع بین التشریع 
 والقضاء، وكان قضاؤه اجتھادًا ال وحیًا، معتمدًا على ما قرره

إنما أنا بشر : (ویقول. رواه اإلمام مسلم.) الیمین على  اْلُمدََّعى َعَلْیِھ (
وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض 
وأقضي لھ على نحو مما أسمع فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیئا 

  رواه اإلمام البخاري) یأخذ فإنما أقطع لھ قطعة من النار  فال
  :شروط القاضي 

القضاء والیة عامة مستمدة من الخلیفة  فال یصلح للتعیین فیھ إال 
من كان مستكمًال أوصافًا معینة مستلھمة من صنیع الخلفاء 
الراشدین الذین كانوا یحرصون في اختیار القضاة طبقًا ألھلیة 

دد الفقھاء ھذه الشروط، فاتفقوا على أكثرھا واختلفوا معینة  وقد ح
  في بعضھا 

أما الشروط المتفق علیھا بین أئمة المذاھب فھي أن یكون القاضي 
عاقًال بالغًا ، حرًا ، مسلمًا، سمیعًا بصیرًا ناطقًا، عالمًا باألحكام 

العدالة، : وأما الشروط المختلف فیھا فھي ثالثة الشرعیة
  .جتھادوالذكورة، واال

فھي شرط عند المالكیة والشافعیة والحنابلة، فال : أما العدالة  
یجوز تولیة الفاسق، وال مرفوض الشھادة بسبب إقامة حد القذف 

  علیھ ، لعدم الوثوق بقولھما
  
  

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَُّنوا َأْن {: ، قال تعالى
 )٦الحجرات(}  یَنُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَھاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِم

: وقال الحنفیة .یكون قاضیًا أولى ئالفل ھفإذا لم تقبل الشھادة من
للقضاء، فلو عین قاضیًا صح قضاؤه للحاجة، لكن  الفاسق أھُل

ینبغي أال یعین، كما في الشھادة ینبغي أال یقبل القاضي شھادة 
وأما . فاسق، لكن لو قبل ذلك منھ جاز، مع وقوعھ في اإلثم

  .في القذف فال یعین قاضیًا وال تقبل شھادتھ عندھم المحدود
فھي شرط أیضًا عند المالكیة والشافعیة والحنابلة، : وأما الذكورة

: قال فال تولى امرأة القضاء؛ ألن القضاء والیة، واهللا تعالى 
وھو یحتاج إلى تكوین  )٣٤النساء(}  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء{

ج، والمرأة قد یفوتھا شيء من الوقائع واألدلة رأي سدید ناض
بسبب نسیانھا، فیكون حكمھا جورًا، وھي ال تصلح للوالیة العامة 

 )لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة(: لقولھ صّلى اهللا علیھ وسلم 
یجوز قضاء المرأة في األموال، أي : وقال الحنفیة. رواه البخاري

وأما في الحدود . تھا فیھاالمنازعات المدنیة؛ ألنھ تجوز شھاد
والقصاص، أي في القضاء الجنائي، فال تعین قاضیًا؛ ألنھ ال 

   .شھادة لھا في الجنایات، وأھلیة القضاء تالزم أھلیة الشھادة
فھو شرط عند المالكیة والشافعیة والحنابلة : وأما االجتھاد  

د ؛ وبعض الحنفیة، فال یولى الجاھل باألحكام الشرعیة وال المقلِّ
 )٤٩المائدة(}  َوَأِن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ {: قالألن اهللا تعالى 

وقال  )١٠٥النساء(}  ِلَتْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّھ {:ویقول 
.  )٥٩النساء(}  َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل{:

ن االجتھاد یستطیع بھ المجتھد التمییز بین الحق والباطل، قال وأل
الجنة  فيالقضاة ثالثة واحد  (: النبي صّلى اهللا علیھ وسلم 

النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى بھ  فيواثنان 
الحكم فھو فى النار ورجل قضى  فيورجل عرف الحق فجار 

 . فیھ شيءأبوداود وقال ھذا أصح  رواه.)النار  فيللناس على جھل فھو 
  .والعامي یقضي على جھل

وّأھلیة االجتھاد تتوافر بمعرفة ما یتعلق باألحكام من القرآن 
والسنة وإجماع األمة، واختالف السلف، والقیاس، ولسان 

وال یشترط اإلحاطة بكل القرآن والسنة أو االجتھاد في كل . العرب
بموضوع النزاع المطروح أمام  القضایا، بل یكفي معرفة ما یتعلق

ال یشترط كون : وقال جمھور الحنفیة .القاضي أو المجتھد
القاضي مجتھدًا، والصحیح عندھم أن أھلیة االجتھاد شرط 

فیجوز تقلید غیر المجتھد للقضاء، . األولویة والندب واالستحباب
ویحكم بفتوى غیره من المجتھدین؛ ألن الغرض من القضاء ھو 

م وإیصال الحق إلى مستحقھ، وھو یتحقق بالتقلید فصل الخصائ
ال ینبغي أن یقلد الجاھل باألحكام، أي : لكن قالوا. واالستفتاء

بأدلة األحكام؛ ألن الجاھل یفسد أكثر مما یصلح، بل یقضي 
  . بالباطل من حیث ال یشعر بھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المسئول الشرعي(*) 
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 والواقع في زماننا عدم توفر المجتھدین بالمعنى المطلق، فیجوز
تولیة غیر المجتھد، ویولى األصلح فاألصلح من الموجودین في العلم 

وھذا ما قالھ الشافعیة . والدیانة والورع والعدالة والعفة والقوة
واألصح أن یصح تولیة : واإلمام أحمد، وقال الدسوقي من المالكیة

  .المقلد مع وجود المجتھد
ألن المطلوب وكون القاضي مسلما ، ألن اإلسالم شرط للعدالة ، و

  .إذالل الكافر ، وفي تولیتھ القضاء رفعة واحترام لھ 
َیا َأیَُّھا {: لقولھ تعالى ؛ فال تجوز تولیة الفاسق ؛ وأن یكون عدال 

؛ وإذا كان ال یقبل خبره  }الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَُّنوا
سمیعا ، ألن األصم ال فعدم قبول حكمھ من باب أولى وأن یكون 

  .                     .یسمع كالم الخصمین 
  .وأن یكون بصیرا ، ألن األعمى ال یعرف المدعي من المدعى علیھ 

ألن األخرس ال یمكنھ النطق ؛ ویشترط في القاضي أن یكون متكلما 
  .                      .بالحكم ، وال یفھم جمیع الناس إشارتھ 

وھذه الشروط تعتبر حسب : الم ابن تیمیة رحمھ اهللا قال شیخ اإلس
اإلمكان ، وتجب والیة األمثل فاألمثل ، وعلى ھذا یدل كالم أحمد 
وغیره ، فیولى األنفع من الفاسقین وأقلھما شرا ، وأعدل المقلدین 

     )٤٦٢ص/١ج(-زادالمستنقع.الروض المربع شرح .وأعرفھما بالتقلید  
         القاضي.آداب
قال اإلمام .راد باآلداب ھنا األخالق التي ینبغي لھ التخلق بھا الم

وینبغي  "حسن الخلق أن ال تغضب وال تحقد :أحمد رحمھ اهللا 
للقاضي أن یكون قویا من غیر عنف ، لئال یطمع فیھ الظالم ، وأن 

  .الحق.لئال یھابھ صاحب؛ یكون لینا من غیر ضعف 
: إن الوالیة لھا ركنان : اهللا قال الشیخ تقي الدین ابن تیمیة رحمھ 

لئال یغضب من ؛ القوة واألمانة ، وینبغي للقاضي أن یكون حلیما 
فالحلم زینة العلم وبھاؤه ؛ كالم الخصم ، فیمنعھ ذلك من الحكم 

وجمالھ ، وضده الطیش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات ، 
ال تؤدي عجلتھ ، لئ) تؤدة وتأن : أي ( وینبغي لھ أن یكون ذا أناة 

لئال یخدعھ بعض الخصم ، ؛ إلى ما ال ینبغي ، وأن یكون ذا فطنة 
، وأن یكون بصیرا ) كافا نفسھ عن الحرام : أي ( وأن یكون عفیفا 

مكن أبأحكام من قبلھ من القضاة ، ویكون مجلسھ في وسط البلد إذا 
 لیستوي أھل البلد في المضي إلیھ ، وال بأس بالقضاء في المسجد؛ 

، وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي أنھم كانوا یقضون في المسجد ، 
ویجب على القاضي أن یعدل بین الخصمین في لفظھ ومجلسھ 

قضى (: قال ؛ ودخولھما علیھ ، روى أبو داود عن ابن الزبیر 
أن الخصمین یقعدان بین یدي " رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

سھ وفي مالحظتھ لھما وكالمھ الحاكم فوجب أن یعدل بینھما في مجل
  .نقل بتصرف"  )لھما

  

و یجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر، أما من السلطان 
ألن الصحابة تقلدوا العادل فظاھر، وأما من السلطان الجائر، ف

بعد ما أظھر الخالف مع علي رضي اهللا عنھ األعمال من معاویة 
رضي اهللا عنھ، والحق مع علي رضي اهللا عنھ في قومتھ، وتقلدوا 
من یزید مع جوره وفسقھ، والتابعین تقلدوا من الحجاج بعد ما تبین 

ص /  ٤ج ( -تبیین الحقائق منھ اللجاج، ومع أنھ كان أفسق أھل زمانھ، 

١٧٧( .  
قال علي رضي اهللا عنھ ال ینبغي أن یكون القاضي قاضیا حتى تكون 

عفیف حلیم عالم بما كان قبلھ یستشیر ذوي : فیھ خمس خصال 
   .                     األلباب ال یخاف في اهللا لومة الئم

ینبغي للقاضي أن : وعن عمر بن عبد العزیز رضي اهللا عنھ قال  
العقل : الل إن فاتتھ واحدة كانت فیھ وصمة تجتمع فیھ سبع خ

ج ( -المغني والفقھ والورع والنزاھة والصرامة والعلم بالسنن والحكم 

  ..                                         )٣٨٦ص /  ١١
الحاكم محتاج إلى ثالثة أشیاء ال : وقال اإلمام ابن القیم رحمھ اهللا 

؛ األدلة ، واألسباب ، والبینات معرفة : یصح لھ الحكم إال بھا 
فاألدلة تعرفھ الحكم الشرعي الكلي ، واألسباب تعرفھ ثبوتھ في ھذا 
المحل المعین أو انتفاءه عنھ ، والبینات تعرفھ طریق الحكم عند 

" التنازع ، ومتى أخطأ في واحد من ھذه الثالثة ، أخطأ في الحكم 
  .انتھى 

  . )٨١٧ص /  ٤ج ( -بدائع الفوائد  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومن مصادر ومراجع البحث
  ١٤٩ص ١جتبصرة األحكام

 )٣٥٥ ص/  ٥ ج( - المختار الدر
  )٢١٨ ص/  ١ ج( -  خلیل مختصر
  ]. ٨٨ ص/ ٦ ج:واإلكلیل التاج

  ]. ٩١ص/  ٦ج: واإلكلیل التاج[ 
  )١٨٣ ص/  ١ ج( -  المجتھد بدایة

  )٤٩ ص/  ١ ج( -  األحكام ومناھج األقضیة أصول في الحكام تبصرة
  )٥٠ ص/  ١ ج( -  األحكام ومناھج األقضیة أصول في الحكام تبصرة
 ).٤٠١ ص/  ٨ ج( -  مازة ابن الدین برھان لإلمام البرھاني المحیط
  )٤٠٣ ص/  ٨ ج( -  مازة ابن الدین برھان لإلمام البرھاني المحیط

  )٤٠٤ ص/  ٨ ج( - مازة ابن ینالد برھان لإلمام البرھاني المحیط- 
  )٤٨٣ ص/  ١ ج( -  للنووي المنھاج
 )٣٨١ ص/  ١١ ج( - المغني
  )٣٨٦ ص/  ١١ ج( - المغني

  نظرا لظروفنا األمنية٢تنبيه أرقام الصفحات والدات مأخوذة من برنامج املكتبة الشاملة رقم 
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قد وعدناكم في العدد الماضي بأننا سنتحدث في ھذا العدد عن كیفیة نا ُك
وباهللا التوفیق لمن یرید أن یلتحق بركب المجاھدین  لفنقو،  الوصول

أعرنا سمعك وقلبك لنھمس الھمسات عبر ھذه القصة التي حدثت 
ثناء تحركھم في الدعوة إلى منھج النبي صلى اهللا إلخوانكم المجاھدین أ

علیھ وسلم  ضمن برامجھم الدعویة لعامة الناس محبة في إیصال الخیر 
إلیھم  واھتماما بھم وكیف ال یھتم بھم وھم حملة اإلسالم ووقود إنارتھ 

ومن خالل ھذه القصة ستعرف أخي المجاھد كیف .ودعائم خالفتھ 
خوة في جولتھم الدعویة اعترضھم أحد األخوة فأثناء تحرك األ. الوصول 

فأخبرھم أن ھناك إخوة یبحثون عن المجاھدین في تنظیم القاعدة فوقفنا 
مع أنفسنا وقفة نتساءل لماذا یبحثون عن المجاھدین بالذات ألیس ھناك 
.                     جماعات تزعم أنھا على خطى الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم 

لسلیمة التي أبت أن تتشرب منھج المرجئة المنتسبین زورا إنھا الفطر ا
                                                        .                                 .ألھل السنة 

إنھا الفطر التي رفضت أن تضع یدھا في أیدي جماعات تتلون بكل لون 
وتارة تضع یدھا مع ، تارة  أسلم االشتراكي تارة والناصري والقومي،ُت

ثم خطر  في أنفسنا .األمریكان ، كما ھو الحال في العراق وأفغانستان 
فوجدنا أن فطرھم السلیمة التي  ٠٠٠لماذا بالذات یبحثون عن المجاھدین

فطرت على التوحید وثقت بأعمال قائدھا مجدد اإلسالم أسامة بن الدن 
فیھا  بملءھو من ترك الدنیا حفظھ اهللا  الذي لم یرضخ لبیع دینھ بل 

ولم تثق فطرھم بفقھاء . وخرج في سبیل اهللا معلما وداعیا ومجاھدا 
ثم ...نواصل القصة .باعوا دینھم بعرض من الدنیا قلیل  نالمارنز الذی

التقینا بھم وھم ال یعرفون من نحن فقلنا لھم سمعنا عنكم فأتیناكم وھناك 
وكأننا  ا ألول مرة بادروا بالسالممن زكاكم عندنا ولكنھم یوم أن رأون

وبعد  .نعرفھم من سنین ، سالما بحفاوة عالیة تنبئك عن سالمة منھجھم
سكتوا سكوت المنتظر لنقول لھم نحن  ٠٠٠٠االلتقاء بھم سكتوا قلیال ،

فأول ما سمعوا نحن إخوانكم في تنظیم . إخوانكم في تنظیم القاعدة 
ح قلوبنا الستقبالكم فبدأت قطرات الدموع القاعدة جئنا لنمد أیدینا لكم ونفت

أحقا انتم المجاھدون أم ھي أحالم الیقظة . لكن بكاء الفرح .  تنھمر
ناصر الوحیشي  األمیرفبادروا بمد أیدیھم لیبایعوا أخوانھم نیابة عن 

ثم أردنا أن  . وما إن تمت البیعة حتى سجدوا هللا شكرا .حفظھ اهللا 
   .                             ٠٠٠لكالم انقطعنواصل الكالم معھم  ،لكن ا

بسبب وجود شبھات أصحاب الفطر  أتدرون لماذا انقطع الكالم انقطع ال
بل انقطع الحدیث بسبب . المكنوسة وال أیضا بسبب التردد في األمر 

وازداد البكاء أثناء سجودھم هللا شكرا  ٠٠٠انسكاب الدموع مرة أخرى 
نشاركھم  ألما ألننا قصرنا في الدعوة وفي  ونحن، وما زالوا كذلك 

الوصول إلیھم بسبب الحكومات الموالیة للیھود والنصارى وأصحاب 
وبعد ذلك صبرناھم وذكرناھم .المناھج المنھزمة التي حالت بیننا وبینھم 

أن ھذا من نعم اهللا علیھم لصدقھم مع اهللا فذكرنھم بحدیث النبي صلى اهللا 
فلما كنتم صادقین  ساقنا اهللا إلیكم  ))هللا یصدقك إن تصدق ا( علیھ وسلم

ثم التقى بھم . وجمعنا بكم ثم استودعناھم اهللا بعد أن تم ترتیب أمورھم 
  وھكذا نقول لمن أراد االلتحاق بركب المجاھدین ، .أمیر تنظیم القاعدة 

بأن الباب مفتوح مھما حاول إغالقھ المنھزمون ولكن علیك بالصدق مع اهللا 
أیھا اللیث نحن نعلم مدى شوقك للمجاھدین . سیوفقك كما وفق إخوانك فإنھ

فنقول لك تعلم التوحید من مشایخ  .وتمنیك لو كنت أنت الذي تم اللقاء بھ 
الجھاد وال تأخذ من المرجئة  فإن فاقد الشيء ال یعطیھ وعلیك بمتابعة أخبار 

بذا لو تقوم ویا ح، المجاھدین وقراءة منشوراتھم وأبحاثھم ومجالتھم 
بنشرھا ونشر اإلصدارات الصوتیة والمرئیة التي تخص خدمة اإلسالم في 

فقیامك بنشر ، العلم والدعوة والجھاد وبھذا تكون احد أفراد المجاھدین 
اإلصدارات التي تخدم المسلمین وتبین للناس مدى المؤامرات التي تكاد 

حد ذاتھ طریق الوصول بالمسلمین وتقدیم أي خدمة للجھاد والمجاھدین لھو ب
ونسأل اهللا أن ییسر لنا اللقاء بكم وھذا  قریب إن شاء اهللا والسالم  .بأذن اهللا 

  .علیكم ورحمة اهللا بركاتھ 
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یجب على أھل العزائم في األمة والقادرین من أبنائھا أن ال إنھ 
تجري علیھم أحكام الكفر وال یدعونھا تجري على غیرھم ما 

  .لى ذلك سبیال وإن ھلكوا عن آخرھم استطاعوا إ
ویجب علیھم . فھذه من أخص خصائص الطائفة المنصورة الظاھرة 

العمل الجاد وھجر الراحة حتى یقیموا ھذا األصل األصیل في األرض 
وقد تطرأ على آحادھم ظروف .وتجري على بسیطتھا أحكام اهللا 

  .                        .استضعاف مثل السجن أو العذر أو غیرھا 
ولكن یجب علیھ أن یجتھد في رفع ذلك عنھ وبكل الوسائل ولن یعجز 

فمن قاتل من أھل األعذار المستضعفین  .بتوفیق اهللا لھ وقد اجتھد 
الشرط والعسكر عندما یداھمونھ إلى بیتھ فھو مشكور مأجور وإن 
علم أنھم سیخرجونھ ویفرجون عنھ غدًا ولكنھ أنف أن یجري علیھ 

لمرتدین لحظة واحدة فھل نال ھذا الشھادة أم ھو سید من حكم ا
  .                     .سادات الشھداء كحمزة 

وه ومن رفض االستدعاء أو التوقیع وتقدیم الذل على نفسھ وجّر
بالقوة إلى سجونھم فھو كذلك مأجور إن فقد سالحھ وحال دون 

  . ائم مقدمة امتالكھ عذر وال حیلة للفرار مع جواز الرخصة والعز
ویجب على أھل السجن الفرار ما وجدوا إلى ذلك سبیال والتربص 
دائمًا والتفكیر وإعداد الوسائل وأخذ األسباب واإلعداد كل لحظة 
وصدق النیة وجمیع ھذه األسباب تؤدي إلى االھتداء لطریقة اإلفالت 
من ظلمھم وھي جمیع عناصر النصر وكلھا عبادة تزید إیمانك 

الشیطان ووساوسھ وتعینك على الصبر وتصل بك إلى  وتطرد عنك
حقیقة إیمانیة عظیمة تتلذذ بھذا السجن كیوسف وابن تیمیة مادمت 
تحاول بصدق تلك الغزوات الفكریة المباركة تقلب المحنة منحة 

َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ  {: قال تعالى والبلیة عطیة 
  .                    . }للََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَنا

وإیاك أن یتسرب إلیك الیأس مرة وإن فشلت ألف مرة فالنتیجة 
ویأتي النبي  (سباب واتخاذ األلیست علیك وأنت عبد أمرت بالعمل 

    .)                                            أحد.ولیس معھ
  .  األحرار األبطال  فیا أھل السجن من المجاھدین

ابحثوا عن أسباب الخالص من الداخل واخرجوا أعزه كما سبقكم 
إخوانكم من قبل في باجرام والملز والمغرب والیمن وكثیر ھم أولئك 

َوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل  {: قال تعالى الفارین الذین یستبشرون بقدومكم 
َمْن َیتَِّق َوَیْصِبْر َفِإنَّ اللََّھ َلا ُیِضیُع ِإنَُّھ  {: وقال تعالى  }َلُھ َمْخَرًجا 

وإال فاألمة قادمة تحرركم بالقوة ولكن ترجوا لكم .} َأْجَر اْلُمْحِسِنیَن
  .الفضل ورفع الدرجات 

 واهللا غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون
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قصة یجھلھا الكثیر حتى من سمعھا من أبطالھا وجھًا لوجھ جاة النَّ
وأكاد أجزم أنھ من المستحیالت إعطاء ھذه العملیة الكبیرة النوعیة 

لو شارك في صیاغتھا أدیٌب من األدباء مستجمعًا حینھا  حقھا حتى
والسبب في ، بلغ عبارتھ ، مستعینا بقرنائھ مرصعًا أ،أجمل حروفھ 

ھذا أن في الحدث شيٌء خفي ال یستطیع بشٌر إدراكھ ومن منا یدرك 
أن ماال یدرك جلھ ال یترك  تتعلم يكتب أنني أوالذي جعلن . ھكنھ

وقد یستغرب القارئ ویظن أني أحاول تضخیم العملیة وھذا  .كلھ 
لحظة تلك العملیة  احالي قبل سماعھا من أشخاصھا الذین عاشو

لحظة وبنوھا قشًة قشھ وعلم اهللا أنھا تتجدد كلما سمعتھا من ب
شخص عاصرھا وذلك ألن كل واحد منھم لھ رؤیُة ومنظار ینظر بھ 

  .                        . الرئیسةلھم األحداث  للحدث والجامع
 ٢٣إن الظاھر في الصورة أن الذین خرجوا من الحفرة الضیقة 

ولكن عند التدقیق نجد أن الشعب المسلم وعشرین شخصا ثالثة 
الحر خرج معھم بعد أن كان ردحًا من الزمن مأسورًا داخل السجن 

ویحقق معھ متى ما شك في أنھ  زنزانتھالكبیر یستجوبھ النظام من 
 وا التحقیقاتیساعد إخوانھ في العراق وفلسطین و غیرھا ویرسل

ندما تكون العروض قویة ع - االستخبارات األمریكیة –إلى 
كما فعلوا في قضیة محمد " ةالكبیر ةبالعظم"خصوصًا إذا لوحوا لھ 

إن  .المؤید فك اهللا أسره وكم من ُمخرٍج للفلم یجلس خلف الستار
ظلم النظام للشعب تعدى حدود الصمت فال یبالي بدمھ ویفتخر بقتلھ 

من قناة فما  –تقبلھ اهللا  –كما فعل مع الشیخ أبي علي الحارثي 
یظھر فیھا علي صالح إال ویذكر تعاونھ مع األمریكان ویرسل 
أحذیتھ من الجیش والشرطة متى ما شعر أن غیرة الشعب بدأت 
تنتفض وخصوصًا إذا علم أنھم خرجوا ثائرین على أمریكا  ولكن 

مكتفین بحرق علمھا في الطرقات فُیستقبلون  !!لیس بالسالح 
یر وكبیر وال حول وال قوة إال باهللا بالرصاص الذي ال یفرق بین صغ

   .                    !!لھ وكم من قتیل للنظام وال رادع.
والتأخر في الخروج من السجن  المسلمینوما ھذا التساھل بدماء 

الكبیر إال ألنھ ولألسف لم یكن حینھا من یفكر بالقصاص من أحذیة 
ت بعدما صور أمریكا بل یظن الناس أن الوصول إلیھم من المعجزا

لھم بعض اإلسالمیین المستسلمین أن إسقاطھ من المعجزات ومنھم 
من تعدى ھذا إلى وصف النظام الدیمقراطي بالنظام المسلم الذي ال 

وبعد . یجوز الخروج علیھ ولیواصل الشعب عیش الذل والمھانة
سنواٍت لیست بالیسیرة من الكبت والتجرؤ على الحدود والتي لم 

لمؤمن من خیار سوى التحرر من الفتاوى السلطانیة تجعل للشعب ا
التي تدور مع المال حیث دار والخروج من السجن الكبیر سجن 

والذي كان یعد أكبر من  الخوف والرھبة سجن التلبیس والتضلیل
  العقبات السجن الذي خرج منھ األخوة متجاوزین كل

لیكسروا األغالل مع المجاھدین ولیلتفوا حول القیادة الصادقة التي 
مشوار التحریر وإقامة دولة العدل  ویبدءواتموت لیحیى غیرھا 

یقول لي القائد .  ومعاقبة النظام الذي فضل أمریكا على أحرار أمتھ 
أحد الناجیین من األمن السیاسي وأحد " حفظھ اهللا " غریب التعزي 

  " : حفظھ اهللا " الحراس الشخصین للشیخ أسامة بن الدن 
من النظام ننتظر مواجھتھ في أي لحظة  خرجنا مطاردین محاربین 

وال نفكر إال بعملیاٍت نوعیة تردعُھ من جھة وتحیي األمة الخائفة من 
وذلك ألننا كنا نظن أننا وحدنا نعاني ؛ فوجدنا الشعب أخرى جھة 

وأن عدو  - ال حریة لھ البتة - مطارٌد محارٌب في دینھ ومعیشتھ مثلنا 
بالحریة إال لمن یسرق ویسطوا المجاھدین ھو عدو الشعب ال یسمح 

، ویبتز واألعمى یستطیع أن یتحدث في ھذه األمور مثل المبصر 
فاجتمعنا مع األحرار من أبناء الیمن وعرضنا علیھم أھدافنا وعرضوا 
علینا خدماتھم وخرج المجلُس بأمور منھا أننا بحاجٍة إلى الحكم بما 

ایة ھو الجھاد في أنزل اهللا وأن الحل الوحید للوصول إلى ھذه الغ
ین إما الشھادة في یالتبایع على إحدى الحسن سبیل اهللا  فكان التعاقد و

فُفتحت لنا القلوب قبل البیوت وتحدثت األفعال . سبیل اهللا أو النصر 
عن طیب المقام ونزعوا أرواحھم ووضعوھا في جعبتنا نرمیھا حیث 

التي لم تتلوث شئنا نصرًة هللا ورسولھ فتوفرت لنا القاعدة الشعبیة 
.. ھذه المعطیات توفر األرض .بنفاق وكذب النظام واإلعالم التابع لھ 

طائفة ذات منھج صافي  جعلتنا نغیر فكرة االكتفاء .. العتاد ..المأوى 
بالعملیات النوعیة التي أصبحت ال تتناسب مع الظروف المواتیة وأن 

لك والمملوك بدأ الخالفة الراشدة التي تحفظ حقوق الصغیر والكبیر الم
  . إلیھا المسیر

                                               ..أحبتي
لم یكن لقلمي االستطراد في المقدمة وذكر بعض الحقائق إال للتأكید  

وذلك ألن  الذین ، على نوعیة العملیة وأنھا لم تكن سھلًة البتة 
ومن جھة أخرى ،ھ خرجوا ثم ثبتوا كل واحٍد منھم یعُد جبھًة بحد ذات

تبعاتھا التي تحدث إلى اآلن والذي أحسن المجاھدون في توظیفھا 
وبما أن الخالفة الراشدة كانت فكرة یصعب تخیلھا .التوظیف الصحیح  

مجرد تخیل قبل بضع سنوات كذلك كانت تلك الحفرة التي خرج منھا 
  " .ثالثة"اإلخوة فكرٌة لألخ حزام مجلي شاور فیھا 

إنھا مستحیلة وأن النجاة بھذه الطریقة ضرٌب من الخیال : أحدھم قال
لیذكرني بحال بعض الجماعات اإلسالمیة عندما عرضت علیھم فكرة 
إمكانیة قیام الخالفة الراشدة قبل عقٍد من الزمان عن طریق الجھاد 
  .فرفضوا واختاروا الطرق السلمیة حتى أسلموا الكافر والعیاذ باهللا  

 یب الفكرة عن ذھنھ وإلیھامھ أنھم أغلقوافسكت األخوة حتى تغ
  .الموضوع
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أحد الناجین وأحد " حفظھ اهللا " أبو ھریرة الصنعاني  یقول القائد
یجب على كل أسیر  :المدربین في معسكر الفاروق في أفغانستان 

مسلم السعي لفك أسره بأي طریقة مشروعة وكلما زادت الفتنة كلما 
تأكد الوجوب وكذلك على األخ األسیر أن یجتنب استشارة من في 

من مشكاة رجٍل فعل قبل أن  ولقد خرجت ھذه الكلمات .قلبھ ضعف
  .                                .یتكلم وكم سئمت األمة من الكالم 

            .         أما الكالم فیبتذل              الفعل یبني أمًة            
.   

فعندما قلبت بعضًا من صفحاتھ وجدت أنھ سعى للھروب منُذ أول 
ده یفاجئھ الجیش العمیل محاوًال تقی لحظات اعتقالھ وذلك عندما

فدفعھم وجرى ولم یفكر بعددھم وأسلحتھم لـتأتیھ طلقات الغدر 
الكثیفة فأدت إحداھا إلى إصابتھ ومن ثم ادخلوه في سیارتھم فلم 
ییئس بل حاول االستفادة من سالح وجده لكن كانت أقسامھ مسحوبة 

ولم یتوقف !! كل ھذا وھو مصاب أمره ،وال یوجد فیھ طلقھ فكشف 
المشھد عند ھذا الحد حتى وصل أمره إلى التظاھر أن الرصاصة 
جاءت في قلبھ حیلًة منھ كي یأخذوه إلى المستشفى ویھرب من ھناك 
فلم تنجح كل ھذه المحاوالت والمواقف البطولیة في البدایة وال 

  .                  !!تعجب كیف خرج في النھایة 
ألخطاء التي یقوم بھا اإن من أكبر : ة یقولأبا ھریر لسان حال وكأن

المجاھد ھو عدم حملھ للسالح وصحیح أنھا لم تنجح ولكنھا ولدت 
لدّي إصرارًا على السعي لفك أسري للعكس مثل ما یحدث من 
بعض الجماعات اإلسالمیة عندما تفشل في الوصول لمبتغاھا فتراھم 

ة التخلي یتراجعون وتحدث عندھم ردة فعل توصلھم إلى مرحل
الذي جمع " اللقاء مشترك " والتنازل عن مبادئ ھذا الدین وقصة 

وأعوُد إلى البدایة التي . اإلسالمي بالقومي لیست من وحي الخیال 
لم تكن بدایة خروجھم وإنما یشاركھا بدایة سقوط النظام العمیل بإذن 

   .                     ..اهللا 
أحد الناجین وسكرتیر "  تعالى حفظھ اهللا" یقول األمیر أبو بصیر  

إن الذي كان یدور في السجن : الشیخ أسامة بن الدن حفظھ اهللا 
علي جار اهللا تقبلھ اهللا الذي قام بقتل الشیخ حینھا قضیة البطل 

بعملیة بطولیة جریئة ومن متناقضات " جار اهللا عمر " االشتراكي 
و علماءُه یبیحون النظام أنھ كان باألمس یقاتل االشتراكیة في عدن 

فلما !! دمھ واآلن یدافعون عنھ وكأن عقیدتھ ومنھجھ أصبح صحیحًا 
صدر حكم اإلعدام وكنا على مقربٍة من العشر األواخر من رمضان 
قمنا بمحاوالت وتھدیدات لثني النظام عن قتلھ فأحدثت ربكة 
وتأخرت المصادقة على الحكم وتنفیذه وغدت الحكومة بین أخذ ورد 

سبحان اهللا ھذا ونحن في السجن یھابنا النظام ( قف حرج وفي مو
  حتى دخل عید الفطر ) فكیف اآلن ؟؟ 

خ أبو ھریرة فأقتنص الفرصة األ، وفكرة الھروب مازالت قید التنفیذ 
الصنعاني حفظھ اهللا لیؤكد التھدید في خطبة العید وأن دم علي جار 

فانزعج النظام ودب الھلع فیھ فقام .اهللا رحمھ اهللا لن یذھب سدى 
البدروم بإخراج األخوة المؤثرین من المكان المقرر للھروب وھو 

كما قال ذلك أبو " ترانزیت"األرضي للسجن والذي كان عبارًة عن 
رة الصنعاني لمدیر السجن قبل الحفر وقبل كل شيء عندما ھری

فلما أخرجوا .  الساحرنقلوه وإخوانھ إلیھ وكم من سحٍر انقلب على 
المؤثرین وفرقوا بینھم في الزنازین االنفرادیة قاموا بتفتیش 
البدروم فكان التفتیش والتفریق من األسباب الرئیسة في نجاح 

أشھر  وھذه الفترة  ٩بصفة دوریة كل العملیة حیث أن التفتیش یتم 
كانت كافیة في الحفر والخروج وھذا ما كان لیتضح للقارئ عین 

المھم أنھ بعد التفریق صادق معیة اهللا عزوجل فأین من یدرك ؟؟ 
الرئیس الخائن على حكم اإلعدام وُقتل علي جار اهللا تقبلھ اهللا  بعد 

ال مشكلة ولكن ھل أنا سوف ُأعدم و" أن ختم حیاتھ معنا بقولھ 
   .               " .ھناك رجال یثأروا لدمائنا 

لتكون ھذه الجریمة أكبر دافٍع لنا للبدء في عملیة الحفر والمحرك 
وقل من "  علي جار اهللا  عملیة" الوحید للعملیة فسمیت باسمھ 

فلما سمعنا .یفكر في التوافق بین الفكرة وحادثة علي جار اهللا 
لمدیر السجن وبحیلة ما وافق على رجوعي ومعي  باإلعدام ذھبنا

لذي كان فیھ من افواز الربیعي تقبلھ اهللا للبدروم مكان الھروب و
الخصائص التي ال تتوفر في غیره من الزنازین وبقيَّ أبو ھریرة 

  .              .وغریب ویاسر تقبلھ اهللا في زنازین انفرادیة 
نبدأ في الحفر وقمنا بتقسیم  فلما وصلنا تعاھدنا وتقاسمنا على أن

األعمال على اإلخوة الموجودین فكلف فواز الربیعي وإبراھیم 
ومحمد الدیلمي تقبلھ اهللا " صاحب الفكرة" ھویدي وحزام مجلي 

.   ھـ ١٤٢٦بالحفر فكانت البدایة في لیلة التاسع من ذي القعدة 
بالط تحتھا صبھ خراسانیة قویة سمكھا ثالثین  صورة المكان

  .سنتیمتر ولكنھا أھون من الخرسانات التي وضعھا األعداء لألمة 
بسیطة ملعقة طعام وبعض الصفائح المعدنیة معھما ماء  إمكانیاتنا

 أذن الفجر قمنا للصالة ولم ننَس. زمزم وقد قرأ علیھ القرآن كامًال 
دعاء اهللا بالتوفیق والسداد اتجھ اإلخوة للغرفة وبدءوا بنزع البالط 

بالطھ ثم زادوا أربع فصارت المحصلة  ١٢ھٍد ومشقة فتحوا وبعد ج
 فبدءوابالطھ لتقابلھم صبة خراسانیة سمكھا ثالثین سنتیمتر  ١٦

وكان مشھد .النحت بأدواتھم المتواضعة وبإیمانھم باهللا عزوجل 
الغرفة كالتالي من خارج الغرفة یرتل القرآن بصوت عالي حتى 

ت بالملعقة مستصحبین معھا یخفي صوت النحت ومن بداخلھا ینح
ماء زمزم والذي كان لھ دور كبیر في تسھیل عملیة النحت وكلما 

ولك أن تتخیل ھذا العدد الیسیر من بذلك ،فرحوا  أحجار ٥جمعوا 
الفجر حتى أذان المغرب وعندھا یتوقف العمل حسب الخطة ثم 
یعودوا في الیوم التالي لیواصلوا العمل وھكذا حتى وصل عدد 

- خوة وسجدوا هللا سجود شكر ر اإلحجر حینھا كّب ١٥إلى  جاراألح
فال تسأل یا أخي عن تشقق األیادي وتعب اإلخوة ولكن  -سبحان اهللا 

صلون الحفر حتى استطاعوا اسأل عن مدى اللذة التي جعلتھم یوا
واستمروا في توسیعھا  افتح حفرة صغیرة ال تذكر بعد عشرین یوم

 ...طیع الجسم النحیل الدخول فیھاحتى استطاعوا فتح حفرة یست
وھنا أترُك مواصلة القصة للعدد القادم رغم علمي بأني وقفت عند 
النقطة الحساسة ولكن مكرٌه أخاك وأذكرك بأن العدد القادم  سیكون 
فیھا بإذن اهللا قصة تسدد المجاري والتي كانت كفیلًة بكشف العملیة 

  .     لوال لطف اهللا تعالى 
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رسالة الھدف منھا بیان أھمیة تعلم الرمایة وفضل الرمي ھذه 

وحال السلف الصالح مع الرمي ثم بیان الواجب علینا تجاه ھذه 
 .الشعیرة المھجورة

  :ةأھمیة اإلعداد العسكري بالجمل
} َوَأِعدُّوا َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل {:یقول تعالى

  )أال إن القوة الرمي: (فقال صلى اهللا علیھ وسلم
والصواب من : لھذه اآلیة هالطبري في تفسیر قال أبو جعفر

القول في ذلك أن یقال إن اهللا أمر المؤمنین بإعداد الجھاد وآلة 
ب وما یتقوون بھ على جھاد عدوه وعدوھم من المشركین الحر

ثم علق على حدیث " من السالح والرمي وغیر ذلك ورباط الخیل
وال : "فقال" أال إن القوة الرمي: "النبي صلى اهللا علیھ وسلم

وجھ ألن یقال عنى بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة وقد 
ول اهللا صلى اهللا علیھ عم اهللا األمر بھا فإن قال قائل فإن رس

وسلم قد بین أن ذلك مراد بھ الخصوص بقولھ أال إن القوة 
الرمي قیل لھ إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فلیس في الخبر ما 
یدل على أنھ مراد بھا الرمي خاصة دون سائر معاني القوة 
علیھم فإن الرمي أحد معاني القوة ألنھ إنما قیل في الخبر أال إن 

  لرمي ولم یقل دون غیرھا القوة ا
ومن القوة أیضا السیف والرمح والحربة وكل ما كان معونة 
على قتال المشركین كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فیھم وفي 

وفي زماننا ھذا یدخل في معنى القوة . انتھى" النكایة منھم
فاإلعداد . التدرب على كافة األسلحة واللیاقة البدنیة كذلك

یقول الشیخ عبداهللا . امل ھو المقصود في اآلیةالعسكري الش
  فك اهللا أسره:الرشید

وأما في عصرنا ھذا فإعداد ما یستطیعھ المسلم ، من علوم "
عسكریة وتدریٍب بدنيٍّ ، وأسلحة متنوعة ، وذخائر لألسلحة ، 
ومتفجرات وما یدخل في تصنیعھا ؛ كل ذِلك من أوجب الواجبات 

فالبالد ما بین محتلٍّ تحت حكم  على المسلمین في كل بلٍد ،
الصلیبیین ، ومحتلٍّ تحت حكم المرتّدین العمالء ، وما لم یحتلَّھ 
العدّو الصلیبي والكافر األصلي احتالًال مباشًرا ینتظر ھجمة 

واإلعداد الواجب للعدة والعتاِد . العدوِّ علیھ بین عشیٍة وُضحاھا
ذلك من أعظم  یحصل بالشراِء والتھریِب والتصنیِع ، وكلُّ

  ."القرباِت وأوجِب الواجباِت
  :وقد وردت األقوال التالیة في تفسیر معنى القوة في اآلیة   

  الحصون : عكرمة
  الفرس الى السھم فما دونھ: سعید بن المسیب
  السالح وما سواه من قوة الجھاد: مقاتل بن حیان

  السالح: السدى
  العدة : أبو صخر حمید بن زیاد

  

قال القارىء وفي معناھا كل ما یعین على : وفي تحفة األحوذي
الحق من العلم والعمل إذا كان من األمور المباحة كالمسابقة 
ن بالرجل والخیل واإلبل والتمشیة للتنزه على قصد تقویة البد

  .وتطریة الدماغ
وقول القارئ ھذا یضیف معنى ھاما من معاني اإلعداد وھو 

فإن . اإلعداد البدني حیث ذكر المسابقة بالرجل وأنھا تقوي البدن
كان لیس متیسرا في كثیر من األقطار اإلسالمیة التدریب على 
السالح فإنھ ال عذر ألحد في ترك اإلعداد البدني الذي ھو ممكن 

  .في كل بلد
   

فالقوة المقصودة في اآلیة عامة لكل أشكال اإلعداد الحربي والتي 
ولكن ألھمیة الرمي أفرده الرسول . من خاللھا یتم إرھاب العدو

  .بالذكرصلى اهللا علیھ وسلم 
ولیحذر المسلم من التواكل في أمر اإلعداد فیقول عدوي جبان  

أنا وھو ال یقاتل إال في حصون مشیدة أو من وراء جدر وأما 
فھذا فیھ من . فمسلم ال أخاف الموت فلذلك ال أحتاج إلى إعداد

األسباب فال ینبغي االستخفاف بقدرة العدو  األخذالخیالء وترك 
إن : "وكما قیل في المثل األفغاني. والتھاون في اإلعداد لمالقاتھ

فال بأس بالمبالغة في " . كان عدوك فأرا فأعد لھ إعدادك لألسد
وأعدوا لھم ما استطعتم " القارىء في تفسیر قولھ یقول.  اإلعداد
وفیھ إشارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاھدة ": من قوة

  .وأنھ ال ینافي التوكل والتسلیم باألمور الواقعة المقدرة
فھو یستغرق وقتا إلتقانھ ولذلك . وأمر اإلعداد ال یستھان بھ 

  . ینبغي المواظبة علیھ
وأعدوا لھم ما (وذي في قولھ   یقول صاحب تحفة األح

إن ھذه العدة ال تستتب بدون المعالجة واإلدمان :  )...استطعتم
الطویل ولیس شيء من عدة الحرب وأداتھا أحوج إلى المعالجة 
واإلدمان علیھا مثل القوس والرمي بھا ولذلك كرر صلوات اهللا 

القوة للتنبیھ إن " أال"وسالمھ علیھ تفسیر القوة بالرمي بقولھ   
  .الرمي أي ھو العمدة ثالث مرات   كررھا ثالثا لزیادة التأكید

وقد ورد عن أحد علماء السلف أنھ تفرغ ثالث سنوات كاملة 
فھل یختلف األمر الیوم في زمن المسدس .  إلتقان الرمي
  والبندقیة؟

  

إن باإلمكان تعلیم أساسیات الرمي للمبتدئ في مدة وجیزة إال أن اتقان 
لم وضعیاتھ المختلفة والقدرة على التعامل مع السالح تحت الرمي وتع

  أسوأ الظروف یحتاج إلى ممارسة طویلة األمد
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عالمیة تستھلك كما ھائال من الذخیرة لتدریب جنودھا وھي ال ترى في ذلك إسرافا إلدراكھا أھمیة إن الجیوش ال
فمثال یشترط الجیش األمریكي على كل جندي في القوات . التمرین المستمر لتطویر قدرة الجندي القتالیة

  :الخاصة أن یرمي التالي في كل سنة
  

  عدد الطلقات  نوع السالح
  ٢١٦  المسدس

  فشنك ١٥٠٠+  ٢٩٠٠ M16لي اآل
  ١٤١٦  القناصة

  فشنك ٩٤٠٠+  ١٠٤١٩  الرشاش الخفیف
  فشنك ١٠٠٠٠+  ١٥٢٨٠  الرشاش المتوسط

  ٣٦٥  قاذف قنابل
  ١٣٣  مضاد دبابات
  ٣٩  قنابل یدویة

  ٤٠٠ 60mmمدفع 
  

وال شك أن من عنده خبرة عسكریة سیدرك بناء على ھذا الجدول 
یة من الوقت والمال على تدریب حجم ما تنفقھ القوات األمریك

  .جنودھا
وأعدوا ما استطعتم "فلم یقل . وقد أمرنا اهللا تعالى باإلعداد للكفار

فاإلعداد إنما " وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة: " بل قال" من قوة
وبقدر إعداد العدو لنا ینبغي أن نعد لھ ونستفرغ الوسع . ھو للعدو

  .اتفي ذلك فنبذل لھ األموال واألوق
فإن كان ھذا ھو إعداد العدو لنا فما ھو إعدادنا لھم؟ إننا ینبغي أن 

ولكن إذا كان . نؤكد أننا ال ننصر بالعدد وال بالعدة وإنما ننصر باهللا
فكیف ینصرنا اهللا ، ثم لم نعد ،اهللا قد أمرنا باإلعداد وتیسرلنا ذلك

ھو وقد عصیناه؟ إن إھمال أمر اإلعداد ھو إھمال ألمر الجھاد و
إنھ من غیر الالئق أبدا أن یكون . تفریط بمسؤولیتنا تجاه ھذا الدین

ھذا ھو حال عدونا من العمل الدءوب لحرب اإلسالم ثم تظن أن اهللا 
   ".وأعدوا"سینصرك وأنت لم تقم بأمر اهللا لك 

إن الذي یتیسر لھ التدریب ولم یقم بذلك وأھمل عبادة اإلعداد 
مستھین بالجھاد في ، ي أمر دینھمفرط ف، بالكلیة فھو عاص هللا

  .سبیل اهللا تارك لثغر قد ینفذ منھ األعداء
  :أھمیة الرمي 

أحمد (وكررھا ثالثا  )أال إن القوة الرمي(: قال صلى اهللا علیھ وسلم
  )ومسلم وأبو داود وابن ماجة

إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظھر : یقول القرطبي
ب لكون الرمي أشد نكایة في العدو بإعداد غیره من آالت الحر

  وأسھل مؤنھ ألنھ قد یرمى رأس الكتیبة فیصاب فیانھزم من خلفھ
  أي ھو العمدة : إن القوة الرمي:  وفي تحفة األحوذي

فإنھ ال شيء أنفع من الرمي وال أنكى للعدو وال أسرع ظفرا منھ 
كما یعلمھ من باشر الحروب وخالط الخطوب ومن ثم أفتى ابن 

  ح أن الرمي أفضل من الضرب بالسیف الصال
  وفیھ فضل الرمي وأنھ أولى ما استعد بھ للعدو بعد اإلیمان 

. فإن الرمي من أھم وسائل الجھاد. وما زال األمر كذلك الیوم
فالمجاھد إن أتقن الرمي بالمسدس واآللي واآلربي جي والھاون 
ي والقناصة فإن ھذه ھي أسلحة أفراد حرب العصابات وھي الت

یقول . یعتمد علیھا المجاھدون وھذه اآلالت كلھا من آالت الرمي
القوة في اآلیة الرمي بالسھام ألنھ المعتاد في عصر : الصنعاني

لقد أھمل الناس  .النبوة ویشمل الرمي بالبنادق للمشركین والبغاة
عبادة الرمي كما غفل عن تنبیھ الناس إلیھا الدعاة والخطباء 

فمتى آخر مرة سمعت الخطیب یحرض الناس من على . والعلماء
  المنبر أن یتعلموا الرمایة؟

فإن كنت ال تظن أن مثل ھذه المواضیع تصلح للمساجد فاستمع لعقبة 
  :بن نافع یقول

ھ وسلم یقول وھو على المنبر سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی 
أحمد  )واعدوا لھم ما استطعتم من قوة إال إن القوة الرمي قالھا ثالثا(

  ومسلم وأبو داود وابن ماجة
ثم استمع إلى ھذا .فقد قالھا صلى اهللا علیھ وسلم من على المنبر

الحدیث الذي یبین مدى اھتمام النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأمر 
  :الرمي

: عامر قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقولعن عقبة بن 
ستفتح علیكم أرضون ویكفیكم اهللا فال یعجز أحدكم أن یلھو (

  مسلم. )بأسھمھ
أي أنھ حتى إذا انتصر المسلمون على العدو وشعروا باالستغناء عن 
حاجتھم للقوة ألن اهللا قد كفاھم عدوھم إال أنھم ینبغي أال یتركوا 

وھذا الحدیث یبین . ولو كان في صورة اللھو باألسھم اإلعداد للجھاد
أھمیة الرمي وأن األمة المسلمة ھي أمة عسكریة معتنیة بأمر القوة 
وأسبابھا وأنھ حتى اللھو ینبغي أن یصب في خدمة الجھاد في سبیل 

باب بیان الترغیب في الرمي : "لقد بوب أبو عوانة في مسندة.اهللا
ل على أنھ من اللھو المباح وبیان عقاب وإیجابھ على المسلم والدلی
فھؤالء العلماء كانوا یرون وجوب الرمي " من تعلم الرمي ثم تركھ

وقد استدل على  .حینئذ مع أن الجھاد في زمانھم كان فرض كفایة
  :وجوب الرمي بھذین الحدیثین

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  •
ن ویكفیكم اهللا فال یعجز أحدكم أن یلھو ستفتح لكم أرضو(یقول 
  . )بأسھمھ

عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقیم اللخمي قال لعقبة بن عامر  •
تختلف بین ھذین الغرضین وأنت كبیر یشق علیك فقال عقبة لوال 
كالم سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم أعانھ قال 

من علم الرمي (: ھ قالإن: الحارث فقلت البن شماسة وما ذاك؟ قال
  .)ثم تركھ فلیس منا

ومعنى المشي بین الغرضین ھو أن ینصب الرامي ھدفین للرمایة ثم  
یقف عند الھدف األول فیرمي الھدف الثاني ثم یمشي إلى الھدف 

  .الثاني ویجمع أسھمھ ثم یقف عنده ویرمي الھدف األول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧٩ص/١فیض القدیر ج 
 ٣٢٨ص/٤فیض القدیر ج 
 ٧٢ص/٤سبل السالم ج 
 ٥٠٣ص/٤ج ٢مسند أبي عوانة 
  ٥٠٣ص/٤ج ٢مسند أبي عوانة 
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  -: في جوابھ على السؤال الموجھ إلیھ عن الیمن قال                   

  
إمداد للحملة أرض اإلیمان والحكمة ومدد اإلسالم أرید لھا أن تكون قاعدة تموین وتخزین و الیمن

الصلیبیة الصھیونیة على دیار اإلسالم تحت اإلمامة المزعومة لعلي عبد اهللا صالح، ولكن أھل اإلیمان 
والجھاد والعزة أبوا على ذلك العمیل ھذا العار، الذي أراد أن یلصقھ بشعب الیمن األبي العزیز، فتصدوا 

لبترول المسلمین، الذي یمد بھ جیوش الكفار لھ ولمخططاتھ، بإعانتھ للصلیبیین ضد المسلمین ولسرقتھ 
  .وأساطیلھم

العزیز األبي سیكتب صفحة مشرقة في تاریخ اإلسالم بإذن اهللا، بتصدیھ لھذا الدعي  الیمن وشعب

العمیل، وبدعمھ ألبنائھ المجاھدین الشرفاء، فشعب الیمن المسلم المؤمن الكریم ال یمكن أن یقبل أن 
ة الصھیونیة دیار اإلسالم في أفغانستان والعراق وفلسطین والصومال، تدنس قوات الحملة الصلیبی

وتسفك دماء المسلمین وتتعدى على حرماتھم، ثم تأتي سفنھا لتتزود وتتمون وتستجم في یمن اإلیمان 
وإني أبشر األمة المسلمة بأن مدد الیمن قادٌم ومتواصٌل بعون اهللا ومشیئتھ، وأن شعب الیمن لن . والرباط

یْخرج مْن عدن أْبین اْثنا عشر أْلفا : (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم. إال ناصرا هللا ورسولھ بإذن اهللا یكون
  ).یْنصرون الّلھ ورسولھ ھْم خْیر مْن بْیني وبْینھْم

أن یطھر یمن اإلیمان والحكمة من الصلیبیین وأعوانھم، وأن ینصر الجھاد والمجاھدین،  أسأل اهللا

، فما علمتھ إال نعم األخ والرفیق والمرابط المجاھد الصابر المحتسب، ناصر الوحیشي وأمیرھم أبا بصیر
وأسألھ سبحانھ أن یخیب ظن الحملة الصلیبیة الصھیونیة في الیمن، فینقلب الیمن نارا على أعداء 

  .اإلسالم، وبردا وسالما على أولیائھ، وقلعة للجھاد والمجاھدین وحصنا لإلسالم والمسلمین
  

  ء مع الشیخ أیمن الظواھريلقا

  نقال عن مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي ھـ ١٤٢٩شوال
  :عنوان الشریط
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فریضٌة فرضھا علینا ، التوكل على الحي الذي ال یموت  إن 
بل التوكل على اهللا وحده جزٌء من عقیدة المؤمن ، خالقنا ورازقنا 

وال شك في ، متى افتقدھا اإلنسان افتقد معھا الھدایة والفالح ، 
، وخاصة المجاھد في سبیل اهللا ، یة التوكل على اهللا للعبد أھم

وخذالن األمة ، حیث یواجھ العدوان المتحالف علیھ وعلى إخوانھ 
  ،                             .للمجاھدین إال من رحم اهللا 

وكل فالن أمره إلى فالن : یقال ، مأخوذ من الوكالة : فالتوكل لغًة 
ُسئل الحسن عن ، ھ واعتمد فیھ علیھ فوض أمره إلی: أي ، 

: وقال بعض الحكماء ، ) أرى التوكل حسن الظن : (التوكل فقال 
والثانیة الرضا ، أولھا ترك الشكایة ، التوكل على ثالث درجات ( 
والرضا سكون ، فترك الشكایة درجة الصبر ، والثالثة المحبة ، 

لمحبة أن یكون وھي أرفع من األولى وا، القلب بما قسم اهللا لھ 
، والثانیة للصادقین ، فاألولى للزاھدین ، حبًا لما یصنع اهللا بھ 

إن العارف بربھ إذا نابھ شيء الذ بربھ )  والثالثة للمرسلین 
فاهللا عزوجل ھو الرحیم بعباده ولیس وراء ، وأوكل أمره إلیھ 

وھو القدیر ولیس وراء قدرتھ قدرة وھو الھادي ، رحمتھ رحمة 
فھذا ھو سر معرفة العارف بربھ ، ء ھدایتھ ھدایة ولیس ورا

فإن العبد إذا عرف واعتقد أن اهللا سبحانھ ھو ، ویقینھ بھ سبحانھ 
وأن المخلوق ال یملك ، الخالق یدبر األمور من فوق سبع سموات 

لم ینصرف قلبھ إال لخالقھ سبحانھ ، نفعًا وال ضرًا إال بإذن خالقھ 
فال یخشى إال اهللا ، آبھ بمخلوق  فیلوذ بھ ویرجوه ویخافھ غیر

ویجب أن یكون العبد موقنًا إذا توكل على اهللا أن اهللا ، سبحانھ 
قال سبحانھ ، سبحانھ ھو حسبھ وكافیھ وأنھ تعالى نعم الوكیل 

مرك أفقد كفاك اهللا تعالى )  ومن یتوكل على اهللا فھو حسبھ(
لى علیھ وإنھ تعا، فإنھ سبحانھ ال یخلف میعاده، بتوكلك علیھ 

  . التكالن 

یستوجب علیھم ، إن اهللا تعالى قد من على عباده بمنة عظیمة 
  ) . آیات القرآن وكتاب مبین(أال وھي ، واالنتفاع منھا ، شكرھا 

نسأل اهللا ، ففي ھذه اآلیات دروس وتوجیھات تربویة عظیمة 
وقد ذكر اهللا تعالى دروسًا ، تعالى أن یوفقنا لفقھھا والعمل بھا 

. وأورد لنا قصصًا للمتوكلین علیھ سبحانھ ، یمة في التوكل عظ
  ) .وعلى اهللا فلیتوكل المؤمنون : ( قال تعالى 

أال یكون توكلھم ، یرشد اهللا سبحانھ عباده المؤمنین بھ 
ولقد تكرر ھذا اإلرشاد العظیم في كثیر من ، واعتمادھم إال علیھ 

  ))حمھ اهللا ر(( قال الشیخ عبد الرحمن السعدي ، اآلیات 

ففیھا األمر بالتوكل الذي ھو اعتماد القلب على اهللا في جلب ((
المنافع ودفع المضار، مع الثقة باهللا، وأنھ بحسب إیمان العبد 

أولى بالتوكل على اهللا من غیرھم،  یكون توكلھ، وأن المؤمنین
وخصوصا في مواطن الشدة والقتال، فإنھم مضطرون إلى 
التوكل واالستعانة بربھم واالستنصار لھ، والتبري من حولھم 
وقوتھم، واالعتماد على حول اهللا وقوتھ، فبذلك ینصرھم 
ویدفع عنھم البالیا والمحن، وانظر كذلك إلى التوكید الرباني 

ة والجالل یتضح لك جلیًا أھمیة التوكل علیھ من رب العز
یكرر سبحانھ بعد اآلیة ،سبحانھ وتفویض األمور كلھا إلیھ 

ِإْن َیْنُصْرُكُم { السابقة على من یتوكل المؤمنون قال سبحانھ 
اللَُّھ َفَلا َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َیْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َیْنُصُرُكْم ِمْن َبْعِدِه 

الرباني البلیغ لھذا  االھتمامإنھ  }َلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَنَوَع
وقال سبحانھ ، األمر لعظیم الذي ھو جزء من عقیدة المؤمن 

َوَیُقوُلوَن { عن الذین یخونون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
َغْیَر الَِّذي َتُقوُل  َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبیََّت َطاِئَفٌة ِمْنُھْم

َواللَُّھ َیْكُتُب َما ُیَبیُِّتوَن َفَأْعِرْض َعْنُھْم َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َوَكَفى 
  }ِباللَِّھ َوِكیًلا

، أي یظھرون لھ الطاعة والمحبة فإذا أتت الشدائد تخلوا عنھ 
ولذلك أرشد سبحانھ أال یكون اتكالھ إال علیھ ال على ھؤالء 

فھم معرضون للضعف والخیانة فقال سبحانھ ،  المخلوقین
قال ابن كثیر رحمھ اهللا } َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َوَكَفى ِباللَِّھ َوِكیًلا{
) أي كفى بھ ولیًا وناصرًا ومعینًا لمن توكل علیھ وأناب إلیھ (

لكي ، المؤمنین حقًا  ةوذكر سبحانھ لنا في كتابھ العزیز صف
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن { : قال سبحانھ ، م تقتفي أثرھم وتكون منھ

الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّھ َوِجَلْت ُقُلوُبُھْم َوِإَذا ُتِلَیْت َعَلْیِھْم َآَیاُتُھ َزاَدْتُھْم 
وغیرھا الكثیر في القرآن أسأل }  ِإیَماًنا َوَعَلى َربِِّھْم َیَتَوكَُّلوَن

: قال سبحانھ ، العزیز  هللا تعالى أن یرزقنا حسن التدبر لكتابھ
  .}  أفال یتدبرون القرآن أم على قلوٍب أقفالھا{ 
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بینا : (( قال ، ، وذكر بھیم العجلي عن رجل من أھل الكوفة ، 
ففزعت ، إذا خیل لي رؤیة شخص أسود ، بستان لي ، أنا في 

فساخ في األرض وأنا ، حسبي اهللا ونعم الوكیل : فقلت ، منھ 
ومن : (( وسمعت صوتًا من ورائي یقرأ ھذه اآلیة ، أنظر إلیھ 

فلم أرى ، فالتفُت )) فھو حسبھ إن هللا بالغ أمره یتوكل على اهللا 
التوكل على اهللا جماع (( وعن سعید بن جبیر قال    )شیئًا 

یا أیھا الناس توكلوا : (( وقال علي رضي اهللا عنھ )) اإلیمان 
                            .                    )) .وثقوا بھ فإنھ یكفي من سواه ، على اهللا 

الدنیا بحر غرق فیھ أناس كثیر ، یا ُبني : (( ل لقمان البنھ وقا.
وحشوھا ، اإلیمان باهللا  افإن استطعت أن تكون سفینتك فیھ، 

لعلك ، وشراعھا التوكل على اهللا ، العمل بطاعة اهللا عزوجل 
: قال لي قائل في المنام : وعن ھدابًا البصري قال   )).تنجوا

فإنھ جل ، علیھ المتوكلون قبلك یا ھدابًا توكل على من تول ((
وجاء رجٌل إلى وھب بن )) ثناؤه ال یكل متوكًال علیھ إلى غیره 

أكثر من ذكر : (( علمني شیئًا ینفعني اهللا بھ قال : فقال ، منبھ 
بلغت الغایة ... إن أنت : وخصلة ثالثة ، وأقصر أملك ، الموت 

  .وكل الت: قال ماھي ؟ قال )) وظفرت بالعبادة ، القصوى 

  

  : أقوال العارفین 

سمعُت أبا فروة الزاھد یقول : قال ، عن أحمد بن سھل األردني 
أما سمعت أن المتوكلین ھم : (( قال لي رجٌل في منامي : 

من ھموم : (( فقلت رحمك اهللا مماذا ؟ قال )) المستریحون 
قال أبو فروة فو اهللا ما اكترثت )) وعسر الحساب غدًا ، الدنیا 
من أجمع التوكل (( وذلك ألنھ ، لك بإبطاء رزق وال سرعتھ بعد ذ

وقد قال اهللا )) وساق الرزق والخیر لھ ، علیھ كفاه ما ھمھ 
َوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ َفُھَو َحْسُبُھ ِإنَّ اللََّھ َباِلُغ َأْمِرِه َقْد {عزوجل 

قال . ف أوصني وقال رجل لمعرو.} َجَعَل اللَُّھ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا
، وموضع شكواك ، توكل على اهللا حتى یكون جلیسك وأنیسك ((

وأعلم أن ، وأكثر ذكر الموت حتى ال یكون لك  جلیس غیره 
وأن الناس ال ینفعونك وال یضرونك ، الشفاء لما نزل بك كتمانھ 

  .                                   ) .وال یعطونك وال ینفعونك ، 
، المسیب قال التقي عبد اهللا بن سالم وسلمان  وعن سعید بن

فأخبرني ما لقیت من ربك ، أحدھم لصاحبھ إن مت فألقني : فقال 
، قال مات فالن ، وإن أرواحھم تذھب إلى الجنة حیث شاءت ، 

، فلم أر مثل التوكل قط ، توكل وابشر : ( فقال ، فلقیھ في المنام 
العز : ( عن الحسن قال  )فلم أرى مثل التوكل قط ، توكل وابشر 

  )فإذا ظفرا أوطنا ، والغنى یجوالن في طلب التوكل 
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 .                        المسلموَن في كِل مكاٍن أیھا اإلخوُة

 
 .                          -:وبعُد، ورحمُة اِهللا وبركاُتُھ  السالُم علیكم

 
المتحدِة األمریكیِة، وبھذه  ئاسِة الوالیاِتفقد فاز باراك أوباما بر

 .                           :رسائَل المناسبِة فإني أوُد أن أتوجَھ بعدِة
 

باعتراِف الشعِب األمریكِي  رسالُة تھنئٍة لألمِة المسلمِة :أوُلھا
ھزیمِتھا في  بالھزیمِة في العراِق، فُرغم أن أمریكا قد بدت دالئُل

سنواٍت، لكن بوَش وإدارَتھ ظلوا یكابرون ویجحدون العراِق منذ 
وإذا كان بوُش قد نجَح في . المشرقَة في رابعِة النھاِر الشمَس

ولكن . أمریكا وتورِطھا إلى من بعِده شيٍء فھو في نقِل مصیبِة
وفزَعھ من  الشعَب األمریكَي بانتخاِبھ ألوباما أعلن جزَعھ

وقرر أن یؤیَد من . أمثاِل بوَشالمستقبِل الذي تقوُده إلیھ سیاسُة 
 .                           .لالنسحاِب من العراِق یدعو

 
الرئیِس الجدیِد للوالیاِت المتحدِة، فأقوُل  إلى :وثاني ھذه الرسائِل

إرٌث ثقیٌل من الفشِل  لھ لقد وصلت لمنصِب الرئاسِة وینتظُرك
أفغانستاَن  ٌل فيوفش. فشٌل في العراِق أنت اعترفت بھ. والجرائِم

 األمُر اآلخُر الذي أوُد أن أنبھك لھ ھو أن ما.اعترف بھ قادُة جیِشك
أعلنَتھ من أنك ستتفاھُم مع إیراَن، وتسحُب جنوَدك من العراِق، 

ھو سیاسٌة ُكتب علیھا الفشُل قبل أن . ألفغانستاَن لترسَلھم
ِخھا، وعن عن األمِة المسلمِة وتاری فیبدو أنك لم تعرْف شیئًا.تولَد

ولم تعرْف شیئًا عن  مصیِر الخونِة الذین تعاونوا مع الغزاِة ضدھا،
زلت  تاریِخ أفغانستاَن وشعِبھا المسلِم الحِر األبِي، وإن كنت ال

تكابُر في فشِل أمریكا في أفغانستاَن، فتذكْر مصیَر بوَش وبرویَز 
ن واعلْم أ. السوفیِت والبریطانیین من قبِلھما مشرٍف، ومصیَر

جنوِدكم، فأرسْل لھا اآلالَف تلو  كالَب أفغانستاَن قد استطابت لحَم
أنك ال زلت أسیرًا  أما عن جرائِم أمریكا التي تنتظُرك، فیبدو.اآلالِف

المسلمین، فقد  لنفِس العقلیِة األمریكیِة المجرمِة تجاه العالِم وتجاه
 َفكتصریحاِتك ومواق -بمنتھى المرارِة-تلقت األمُة المسلمُة 

التي تؤكُد لألمة أنك قد اخترت موقَف العداِء . المنافقَة إلسرائیَل
أنت تمثُل النقیَض لألمریكاِن السوِد الشرفاِء .والمسلمین لإلسالِم

أو مالكوم إكس رحمھ اُهللا، فأنت ولدت  من أمثاِل مالِك الشھباِز
أعداِء المسلمین،  ألٍب مسلٍم، ولكنك اخترت أن تقَف في صِف

  صالَة الیھوِد، ُرغم أنك تزعُم المسیحیَة،وتصلي 

الزعامِة في أمریكا، فوعدت بدعِم إسرائیَل،  لكي تصعَد سلَم
باكستاَن، وبإرساِل آالِف الجنوِد  وتوعدت بضرِب مناطِق القبائِل في

فیھا،  الصلیبیِة األمریكیِة ألفغانستاَن، لكي تستمَر جرائُم الحملِة
أفغانیًا في حفِل  ویوُم االثنیِن الماضي قتلت طائراُتك أربعین مسلمًا

أسوٍد  فقد ولد لِقٍس - رحمھ اهللا- أما مالُك الشھباِز .زفاٍف في قندھاَر
قتلھ المتعصبون البیُض، ولكن من اُهللا علیھ باالھتداِء لإلسالِم، 

ِي ضد بُأخوِتھ للمسلمین، وأدان جرائَم الغرِب الصلیب فاعتز
للشعوِب المقاومِة لالحتالِل األمریكِي،  المستضعفین، وأعلن تأییَده

ولذلك لم یكْن .القوِة الغربِي وتحدث عن الثورِة العالمیِة ضد نظاِم
تصعُد أنت سلَم  غریبًا أن ُیقتَل مالُك الشھباِز رحمھ اُهللا، بینما

وقیادة  شریِة،الرئاسِة لتتولى قیادة أكبِر قوٍة إجرامیٍة في تاریِخ الب
وصدق فیك وفي كولن باول .أعنِف حملٍة صلیبیٍة ضد المسلمین

عن عبیِد  - رحمھ اُهللا -قوُل مالِك الشھباِز  ورایس وأمثاِلكم
رئاسَة أمریكا في حملِتھا  وأنت تتولى- وعلیك أن تدرَك .البیِت

وال  أنك ال تواجُھ أفرادًا - الصلیبیِة ضد اإلسالِم والمسلمین
لكن تواجُھ یقظًة ونھضًة وصحوًة جھادیًة تُھُز أركاَن منظماٍت، و

وھي الحقیقُة التي ترفُض أنت وحكومُتك . اإلسالمِي كِلھ العالِم
 .                           .وتتعامون عنھا ودولُتك االعتراَف بھا،

 
فأقوُل لھا إن أمریكا : المسلمِة فھي لألمِة أما الرسالُة الثالثُة

فعلینا أن نواصَل  معتدیَة المجرمَة ال زالت ھي ھي،الصلیبیَة ال
 النكایَة فیھا، لكي تعوَد إلى رشِدھا، فإن مشروَعھا الصلیبَي

التوسعَي اإلجرامَي في دیاِرك لم یحبْطھ إال تضحیاُت أبنائك 
 .                           .الطریُق فالزمیھ المجاھدین، فھذا ھو

 
اإلسالِم المجاھدین، فأقوُل لھم؛  للیوِث فھي أما الرسالُة الرابعُة

  .التاریخیِة جزاكم اَهللا خیَر الجزاِء على بطوالِتكم

 

  



         ٢٦  
    ٢٦     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدت إلى تزاید ، بالد المغرب اإلسالمي صحوة جھادیة عارمة تشھد 
العملیات الجھادیة ھناك فرأینا العملیات االستشھادیة والكمائن 

ورأینا أیضًا تطبیق سنة المصطفى ، المحكمة واالقتحامات الجریئة 
                   ) .١(} ت ظل رمحي وجعل رزقي تح {صلى اهللا علیھ وسلم 

.  
ومن ضمن تلك ، ولم نرى ھذا كلھ إال عبر الثورة اإلعالمیة الجھادیة 

، خطب وصوتیات ، أفالم وبیانات ، الثورة إعالم اإلخوة ھناك 
وھكذا یقام الجھاد منھج صافي ، وتوضیح للحقائق ودحر للشبھات 
                                                                 .                                  .وإعالم یدعو إلى اهللا ویبث الحقائق 

                                                                    .                                  اإلعداد والصبر
لیمحص اهللا الصفوف لقد ابتلیت الجماعة في المغرب اإلسالمي وذلك 

  .فتخُرج الصفوة ویبقى ما ینفع الناس ویذھب الزبد جفاء 
" وذلك عندما كان المجاھدون على مشارف العاصمة الجزائریة 

، وكانوا قاب قوسین من إقامة دولة اإلسالم في الجزائر " الجزائر 
والنظام أوشك ، بعدما ملكوا قلوب الناس وكانت شعبیتھم في أوّجھا 

عندھا تحرك النفاق ممثًال في الحكومة  السعودیة التي ، رحیل على ال
حركت علمائھا المخلصین لوطنھم وحكامھم  فأطلقوا الفتاوى محذرین 

ویا مجاھدي الجزائر الدماء ستسفك والحرمات ستغتصب ، من الفتنة 
  .                           !!.والدین یا شیخ ماذا عنھ ؟، 

ولة السلولیة بقایا النظام في الجزائر بمبالغ من ودعمت أیضًا ھذه الد
ملیون دوالر یریدوا بذلك أن یطفؤا نور اهللا واهللا  ٥األموال تصل إلى 

ومما ُأبتلي بھ المجاھدون أیضا دخول المخابرات في  .متم نوره 
أوساط المجاھدین مستغلین كثرة المناصرین فقاموا بأفعال شنیعة 

وشق عصا الجماعة ثم بعد ذلك تكفیر  وأعمال مروعة أولھا الفرقة
فقاموا بقتل أھل ، المسلمین واستحالل أموالھم وأعراضھم ودمائھم 

زاعمین أن ، اإلسالم وترك أھل األوثان وخطف النساء واغتصابھن 
                                   .ھذا ھو السبي الذي فعلھ الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم 

فظن عوام الناس !! .المسلمین كنساء الیھود والنصارى ؟فھل نساء .
أن ھؤالء الخوارج الموَئسَّسین من المخابرات الجزائریة ھم 

فنفر الناس وقلة شعبیة األخوة بسبب ھذه الثلة ، المجاھدون 
وھذا ما یفعلھ العدو في ، الشیطانیة التي قامت بھا مخابرات العدو 

إن من قام بتلك التفجیرات العراق فیفجر في األسواق ویقول 
ولكن إعالم المجاھدین أصبح قویًا فلم تعد تنطلي ھذه ، المجاھدون 

وبعد ھذه  .                              .الخدعة على المسلمین 
االمتحان واالبتالء العظیم خف نشاط األخوة بسبب األسر والتشرید 

، ظام العمیل والتقتیل في صفوفھم من الخوارج المارقین ومن الن
وذھب ، فانحاز ما َتبَقى منھم إلى الجبال حیث العزة ومصنع الرجال 

وقاموا باإلعداد مع بقاء عدد منھم كما قلنا ، عدد منھم إلى أفغانستان 
وإعداد ، ومن ثم بدأ من جدید ترتیب الصفوف ، في بالد المغرب 

وا خلفًا األخوة شرعیًا وعسكریًا وسیاسیًا لتأھیل بعضًا منھم لیكون
لیستمر الجھاد وتدور عجلتھ فالجھاد ماضي ، للقادة الشھداء األبرار 

  .  إلى یوم القیامة 

وتم توحید الجھود في صفوف الجماعة نفسھا بوجود نخبة من 
وبدأت الجماعة ، الشیوخ وطالب العلم  في صفوف الجماعة 

وذلك " بقلي السمكة بزیتھا " بشن ھجمات على العدو وقامت 
وكان إعالم ، ذ الغنائم من الدولة لتقاتل بتلك الغنائم الدولة بأخ

مجلة (( اإلخوة یغطي تلك األحداث ومن أھم منشوراتھم 
  .                  .التي ھي ناطقة باسم األخوة )) الجماعة

إّن من عوامل ثبات أي جماعة وجود القیادة  القیادة وأھمیتھا
منھجھا ، ال تخاف لومة الئم الفذة التي ال تخاف إال من اهللا و

قیادة تثق فیھا ، ُمحبة لإلسالم وأھلھ ، صافي وسیاستھا محنكة 
عندما اجتمعوا ، وھذا ما وفق اهللا األخوة إلیھ ھناك ، أفرادھا 

مصعب عبد الودود : على قاھر الصلیبین األسد في براثنھ الشیخ 
ُألسد فكان ھذا العالم العامل قائد یقود تلك ا –أعزه اهللا  –

فأطلق ، الغاضبة لدینھا وعرضھا وأمتھا للجھاد في سبیل اهللا 
األسُد النداء أن قوموا یا أیھا الجند قوموا لعز دینكم وشرف 

فما كان جواب ، دنیاكم قوموا لجنة عرضھا السموات واألرض 
  .اُألْسد إال أن قالوا سمعنا وأطعنا 

  التوحد على التوحید 

الجماعة السلفیة للدعوة " اعة عندما رأوا األخوة في الجم
، تكالب األعداء على إخوانھم في تنظیم قاعدة الجھاد " والقتال 

ورأوا الغیظ  الذي أصاب الصلیبین عندما بایع فارس اإلسالم 
شیخ اإلسالم ابن  –تقبلھ اهللا  –الشیخ أبو مصعب الزرقاوي 

وعندما رءوا أیضًا فرحة الموحدین بذلك  –حفظھ اهللا  –الدن 
َذّكر أھل العلم والدین األخوة بقول الحق ،  والتوحد االعتصام

) ٢(} َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیًعا َوَلا َتَفرَُّقوا{: تبارك وتعالى 
فقال اإلخوة في الجماعة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك 

  .                                   .المصیر 
یر عندما أعلن الشیخ أبي مصعب عبد فكانت الفرحة والتكب

الودود أن الجماعة السلفیة للدعوة والقتال أنظمت إلى تنظیم 
قاعدة الجھاد بقیادة شیخ اإلسالم أسامة بن الدن وُأعلن ذلك 
االسم الجمیل الذي سیكون نواة  لقیام اإلمارة اإلسالمیة في بالد 

مغرب في بالد ال قاعدة الجھادتنظیم " المغرب اإلسالمي 
  " .اإلسالمي 

  تزاید العملیات والثورة اإلعالمیة 

كان تزاید العملیات في بالد المغرب اإلسالمي ملحوظًا وكأني بأبي 
مفادھا ، تفلیقة یھذي في نومھ بعبرات فرنسیة وأخرى عربیة 

نعم ، أنھم كانوا سیقتلونني آه یا سركوزي أنقذني إّني في خطر 
اه إال مقتوًال على من یقولون یارب واهللا إنھ في خطر عظیم وال أر

  .سدد الرمي وصوب السھام ولعل ذلك یكون قریبًا بإذن اهللا 
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   العالقة الوثیقة

یرة العرب وإخوانھم في عالقة وثیقة بین المجاھدین في جز ھناك
وكانت ھذه العالقة واضحة للعیان  ، بالد المغرب اإلسالمي 

ومشاركتھ بعض ، فوجود أبو ھاجر المقرن على أرض الجزائر 
، األخوة الذین كانوا معھ في العمل مع إخوانھ المجاھدین ھناك 

وعمل عمًال طیبًا في تلك البالد من أشھرھا تفجیر الفندق ذو 
خمسة الذي كانت تقطنھ اإلستخبارات الفرنسیة الموكلة الطوابق ال

  .                                   .للعمل في تلك األرض 
وكذالك أمیر معسكر الفاروق أبو عزام الیماني رجل الجماعة الذي 

باحثًا عن طریق ، قتل في ارض الجزائر على ید المرتدین 
خوة في بالد لمغرب للمجاھدین  وفي المقابل كان لعدد من األ

اإلسالمي المشاركة في تنفیذ وصیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ومن أشھرھم أبي ) ٦()أخرجوا المشركین من جزیرة العرب  (

تقبلھم  –كریم المجاطي واألسد الھصور یونس الحیاري : الشھید 
وقد سبق ھؤالء في المشاركة الشھید الشیخ أبو اللیث  –اهللا 

وقد ُأسر ھناك في سجن الرویس بجدة وحكم  –لھ اهللا تقب –اللیبي 
وكان من . علیھ باإلعدام فتمكن من الھرب ھو وثالثة من إخوانھ 

ا لمشاركین البطل آدم بن كریم المجاطي ھذا الشبل الذي لم یبلغ 
  .فقتل في مواجھة الرس مقبًال غیر مدبر ، ربیعًا  ١٣

وأبناءنا ولكن اهللا أدخر لھذا  والذي تمنینا واهللا أننا فدیناه بأرواحنا
  .البطل وألھلھ ھذا الشرف العظیم 

، وھي مستمرة ، فعموما العالقة وثیقة بین المجاھدین  وستستمر 
بأن ، ولن یرضى إخواننا المجاھدین في بالد المغرب اإلسالمي 

تبقى جزیرة محمد صلى اهللا علیھ وسلم مأسورة في أیدي 
وإن حرم ربنا  لیستصرخ ، ود الصلیبین وأعوانھم حكام آل سع

، المسلمین أنقذوني و أخرجوا المشركین المعتدین من أرضي 
إن الرافضة أشركوا في حرمي : ومسجد رسولنا لو استنطق لقال 

فأخرجوا المشركین من أرضي یا محبي رسول اهللا أسألكم أن ال 
تتركوني ھكذا أیحارب اإلسالم من على منبري رحماك یا ربي 

بي ولباطن األرض خیر لنا من ظاھرھا إن لم نلبي ھذا رحماك یار
  .الصریخ 

بأن یحفظ  –جل في عاله  –وفي نھایة ھذا المقال أتوجھ هللا 
  .ویؤیدھم بنصره وتوفیقھ ، إخواننا في بالد المغرب اإلسالمي 

إنكم اآلن أصبحتم محط األنظار ، یا أخوتي الكرام : وأقول لھم 
وأرو عدوكم ،  اهللا في دینكم وأمتكم فاهللا، وقد تعلقت بكم اآلمال 

وزادكم اهللا علمًا وعمال وعمرًا في طاعة اهللا .  منكم ما یحذرون 
  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

).  ١٠(آل عمران اآلیة _ ٣). ١٠٣(آل عمران اآلیة _٢.  رواه البخاري_ ١
 ). ٧(محمد اآلیة _ ٥. رواه مسلم_ ٤

  

بل قد طال ، ولم یكن تزاید العملیات على أبناء فرنسا العمالء فقط 
وكانت ، أسیادھم الفرنسیین المحتلین وغیرھم من الدول األوربیة 

الرعایا الفرنسیین تلك العملیات كفیلة بأن ترفع نسبة الخطر على 
  .                               .فأصبحوا في قلق دائم ، واألوربیین 
  أخّوة الدین 

ِإنََّما  {: قرأ مجاھدو القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي قولھ تعالى 
وسمعوا قول الحبیب صلى اهللا علیھ وآلھ ) ٣(}  اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة

عملوا ، فعندما علموا بھذا العلم ) ٤()المؤمن أخو المؤمن (وسلم 
وكان ذلك جلیًا عندما طالب تنظیم القاعدة في ، بھ ألن العلم للعمل

بالد المغرب اإلسالمي من دولة النمسا الصلیبیة بأن تفرج عن 
" منى سالم " وزوجتھ " محمد محمود " الزوجین المسلمین 

واالھتمام الذین تم اعتقالھم بسبب متابعتھم لشؤون المسلمین 
لإلھانات الشدیدة بعد إجبارھا " منى " ألمرھم وقد تعرضت أختنا 

وأیضًا في المحكمة سخر ، على التعري أمام الضباط الصلیبین 
القاضي الصلیبي من أختنا المسلمة عندما رآھا ترتدي حجابھا 

إنني ال أستطیع ُأفھمھا وھي تضع قطعة القماش : " الساتر بقولھ 
  أھـ " ھذه على وجھھا 

سنوات  ٤شھرًا ظلمًا وعدوانًا وعلى زوجھا  ٢٢وحكم علیھا ب
فكان رد األخوة في تنظیم قاعدة الجھاد في بالد ، جورًا وحیفًا 

سالمي أن ربطوا مصیر النمساویین الذي اختطفوھم في اإلالمغرب 
وذكروا في البیان الصادر .وقت سابق بمصیر الزوجین المسلمین  

إن مطالبنا باإلفراج عن الزوجین المسلمین " عنھم ابریل الماضي 
في النمسا من منطلق عقدي وشرعي، یدخل ضمن أھدافنا المتمثلة 

فنحن دعاة حق وعدالة ( ... ) في نصرة المسلمین المظلومین 
نضحي بأغلى ما نملك لرفع الظلم " وفي البیان أیضًا " وتحریر 

ا وإن الذي یتعرض لھ كل مسلم في مشارق األرض ومغاربھ
  " . تباعدت بیننا األقطار 

وھنا ینبغي أن نقول كلمات إلخواننا المسلمین في بالد المغرب 
  اإلسالمي 

قد رأینا كیف أن خیر المجاھدین قد امتد إلى أقصى األرض لیرفع   
ونعم (،الظلم عن مسلمین ھناك ال صلة بینھم إال صلة اإلسالم 

  .                      !! .فھل سیعدم خیرھم لكم ؟) الصلة
وھم أبناءكم المخلصین المضحین بأوقاتھم وشبابھم في سبیل أن 
تنعموا بالعدل والرحمة والطمأنینة تحت حكم الشریعة السمحاء إن 
ھؤالء الشباب جوھر ثمین ومعدن أصیل تتمنى كل أمة أن یكون 

فكونوا بجانب ابناءكم آزروھم وآووھم ، فیھا من أمثالھم 
قوا اهللا وال تخذلوھم وإن خذلتموھم فإن ربي لن وناصروھم  وات

َوُیَثبِّْت  َتْنُصُروا اللََّھ َیْنُصْرُكْمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن  {:یخذلھم 
  .فھم نصروا اهللا واهللا ال یخلف وعده فھو ناصرھم ) ٥(} َأْقَداَمُكْم
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  اهللا أكـبـر أیـقـظـت أھـــــــل الــمــدر  لـت فــي كـــــلِّ براهللا أكـبر جـلجـ

  في األرض في اآلھلین في كلِّ البشر  بـاتت مــــــدویـة وأرمـق وقـعـھـا

  كالـطیر یشـدوا بین أغـصـان الـشجر  اُهللا أكــبــر رقــرقـت أصــواتـنـــا
  ي اهللا فـانـطـق یــا حـجــــر ھـذا ولـــ  ھــذا  أسـامـة یـا أعـز رجــالـنـــا 

  بـمـشیئــة الـرحمــان قـد ثـبت األجـر  یـا مـحــییـًا سـنن الجھـاد وصابرًا 
  فـي أرض أفـغـاٍن فـكـم طـال السھـر  یـا قـائدًا شھـد الـورى فـي صـبره 

  قـد قـام یـنسـُف مـعـقـًال یمـحو صور   ھـزم الـعـدو األمـس شـر ھـزیمـٍة

  یـبـغي الـفـریسـة قـائـًال أیـن الـمـــفر  ا یـزمـجـر مـثـل لـیـٍث كـاسر فـغـد
  یـزداد تـقـوى مـن یـشـد لـك الـنـظـر  یا صاحب الـوجھ الوضيء كرامًة 

  سـبـحت واسـتـغفـرت قـد صح الخبر  خـیـُر الـبـریـة مـن إذا أبـصـرتــھ 

  یـشكـو بـل وأنَّ من الضجر  قـد بـات  فـلـقد أعـدت اآلن مـجـدًا ضـائـعـًا
  ذكـرى صـالح الدین بل ذكرى عمر  أحییت في ذكراك أشرف عـصبـٍة

  كالـبحـر فـي أعمـاقـھ أغـلـى الــدرر   أنـت الـتـقـي وقـد عـرفـتـك زاھدًا 
  الـعـجـز كـل الـعـجـز أن یبقى ھــدر  عـجـز الـلسـان عـن الثناء و إنما

  ال زال یـسـقـیھـا مـن الـذل األمــــر  بـأرضھــا یـا أمـة عـاث الـیھـود 

  یـرنـو بأنـغـام الــسعـادة في الـسمــر  یا مسـلمون الیوم أضحى مجدكم 
  ھـیـا بنـي اإلســالم طـال الـمـنـتـظر   ھـیـا استـعـیدوا قـدسكم بـسالحـكم

  لى السورفـالـنصر كل النـصر أن تت  ھـیـا اسـتجـیبـوا فـلـنعـید عـقـیــدة 

  لـن ننحنـي لـن نــرتمـي لـن نـنقعــر   فـلـیعـلـم الـتاریــخ أنــا أمــــــــــة 
  سـنعیـد أقـصـانــا ولـو بـعـد الـسفــر  سـنـعـید أقـصـانـا بكـل عـزیـمـــٍة 

  قـتـالھـم یـصـلــون نـاًرا مـن سـقــر  شـھـدائنـا في روضـة مـن جـنـــٍة 
  طـوبـى لـھ ولـنـعـم دار الـمسـتـقـــر  ـذ الـحسام مجاھدًاطـوبـى لـمن أخ
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  ...إنھم یكرھوننا 

  ..إنھم یقتلوننا 

  ..إنھم یذبحوننا 

  ..أصبحنا ال نستطیع الخروج من الثكنات 

  ..وإن جلسنا في المعسكرات قصفنا 

  ..كم قتل من أصدقائنا 

  ..وكم بترت أطرافنا

نسى كم تناولنا من الحبوب النفسیة كي ن
  ..الخوف الذي نحن فیھ 

  ..وكم ذرفنا الدموع 

  ..كم مرة حاولنا االنتحار 

  ..كم كتبنا من تقاریر 

  ..وكم خسرنا من الملیارات 

  ..كم مرة یا سعادة الرئیس 

  ..حتى تفھم أن حربنا خاسرة وغیر أخالقیة 

وأنت تقول جئنا لتحریرھم ونشر الدیمقراطیة 
  .ولكنك لم تفھم ....... 

لم تفھم إلى أن ضربت .. نت غبي فكم أ
  .بالحذاء 

  ..*لغة الحذاء .. .فھل فھمت یا بوش 

_______________________  

  لسان حال جندي أمریكي شارك في الحرب الصلیبیة* 
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قبل سنوات عندما أرى أو اسمع القتل والمجازر في نت ُك
 فلسطین یتقطع قلبي ألمًا لما یحدث ، ولكني كنت أعتذر لنفسي

. ال أعلم إن كان لي الحق أن أعتذر بھ .في عدم نصرتكم بعذر 
  .عذري ھذا أقعدني عن نصرتكم سنین

  .كان سببًا في إیقاظي من نومي الطویل ... ھذا العذر 

  .كان سببًا في شعوري بمعاناتكم وآالمكم... ھذا العذر 

جعلني اعقد العزم على نصرتكم ونصرة إخواننا ... ھذا العذر 
  .د وكابل ومقدیشو في بغدا

علمني أن دمائكم ھي دمائنا وأعراضكم ھي ... ھذا العذر 
  .أعراضنا 

  ... ھل عرفتم ما ھو عذري   

  .نعم إخوتي عذري ھو السجن . عذري ھو السجن 

سجنت ألني خرجت لنصرة المستضعفین في كابل والعراق 
سجنت ألني خرجت ألذود عن ال الھ إال اهللا ، سجنت ألني .

سجنت ألني أردت .ن أثأر لنبینا علیھ الصالة والسالم أردت أ
  . أن أعیش بكرامة تحت ظل دولة الخالفة 

  .فھل عذري مقبول .... ھذا ھو عذري 

فال عذر  ةوأما الیوم وقد مّن اهللا علي بالخروج من سجن الطغا
  . لي

وأقسم باهللا الذي نجاني من السجن ألثأرن لكم من كل من 
وكل من عاون الیھود والنصارى في  وِقف في طریق نصرتنا

  .قتلكم وحصاركم ، واهللا على ما أقول شھید 
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لسالم علیكم ا الكرام الھاربون ومن ناصرھم رعاكم اهللا أحبتي
أسأل اهللا العظیم أن تكونوا في صحة وعافیة ،  ورحمة اهللا وبركاتھ

أحبتي یعلم ، ن الكریم المنان وفي إخاٍء وصحبة وفي أمن وأمان م
قد " اهللا أني أحبكم في اهللا أجمعین وإن كنت ال أعرف بعضكم ولكن 

أحبتي األبطال یا أسود النزال یا " .یعشق القلب قبل العین أحیانًا 
من أبیتم الذل ورضیتم ُسكنى الجبال ال تقولوا قد قتلنا بل نتمنى 

أحبتي رحلنا وكنا  .رجال  معكم خوض القتال فھنیئًا ما أنتم علیھ یا
نطمح في القتال والخطف واالغتیال وكانت لنا طموح وأھداف وكنا 
نتمنى رؤیة النصر بأعیننا ورؤیة دولة اإلسالم قائمة ولكني تذكرت 
من ھو خیٌر مني وقدوتي صلى اهللا علیھ وسلم عندما بشر بكنوز 

نا وإن كسرى وقیصر ولم یرى ذلك الفتح فكان حقًا علینا بذل أنفس
لم نرى النتائج فھي إحدى الحسنین أسأل اهللا أن یتقبلنا من الشھداء 

أحبتي یعلم اهللا ما كنا نطمح إلیھ من قتال ومناصرة للمسلمین في .
كل مكان وتحریر أرض المسلمین ومقدساتنا الثالثة الطاھرة ولكن 
آثرنا ذلك حتى نكون شرارة انطالق لكم وبدایة ھزیمة لعدوكم فلست 

ي ھل دمائنا ھدرا كدماء من قبلنا كما قال الشیخ علي جار اهللا أدر
أنا سوف ُأعدم وال مشكلة ولكن ھل ھناك رجال ثأروا (( عندما قال 

رحمھ اهللا قدم نفسھ في سبیل اهللا ولكنھا رسالة لكم فھل )) لدمائنا 
دمائنا ستكون رخیصة كدماء من قبلنا أتمنى أن یكون غیر ذلك 

ھداء والمستضعفین ولیس ثأر شجاعة وال قبیلة بل فثأروا لدماء الش
أحبتي  .ثأٌر في سبیل اهللا ولرفع كلمة ال إلھ إال اهللا إیمانًا واحتسابا 

دماء المسلمین تنزف في كل مكان وجراحھا غائرة وال مجیب لھم 
بعد اهللا إال أنتم فھذه فلسطین منذ أكثر من خمسین عام وھي تصرخ 

ھا الیھود وال معین وتلك أفغانستان تباد وال مجیب وھذه لبنان دمر
قرى وال ناصر وھذه العراق تقصف من أرضكم وتمحى مدٌن منھا 
وال یتحرك ساكن فال ناصر للمستضعفین إال اهللا ثم بكم أیھا األبطال 
فقوموا إلى جنٍة عرضھا السموات واألرض فھي واهللا إحدى 

لمجاھدین أحبتي ناصروا ا.الحسنین إما النصر وإما الشھادة 
وفادوھم بأرواحكم وأموالكم فآووھم وأعینوھم وسخروا أموالكم 
 لھم ألنھم یذودون في سبیل اهللا ثم حمایًة لكم وللمسلمین أجمع 

َوالَِّذیَن َآَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي {وكونوا كمن قال اهللا فیھم ،
َك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َلُھْم َمْغِفَرٌة َسِبیِل اللَِّھ َوالَِّذیَن َآَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئ

فھنیئًا لكم أیھا المناصرون فقد وصفكم اهللا  )١(}  َوِرْزٌق َكِریٌم
بالمغفرة والرزق الكریم فما أصدق وعده  بالمؤمنین حقًا ووعدكم

فھنیئًا لكم أیھا  أحبتي في اهللا .وھو أصدق القائلین سبحانھ
مؤمنین حقًاووعدكم بالمغفرة والرزق المناصرون فقدوصفكم اهللا بال

فھنیئًا لكم أیھا  الكریم فما أصدق وعده وھو أصدق القائلین سبحانھ
المناصرون فقد وصفكم اهللا بالمؤمنین حقًا ووعدكم بالمغفرة 

أحبتي .والرزق الكریم فما أصدق وعده وھو أصدق القائلین سبحانھ
ھو طریق محمد صلى بالثبات على ھذا الطریق ف اهللا اهللا. في اهللا 

اهللا علیھ وسلم الذي ال ینطق عن الھوى فھو منھج اإلسالم وھو 
دیٌن ندین اهللا بھ ولیس كما یقولھ المتفلسفة بأنھ فكر شخص ما أو 

   .نھج جماعة و تنظیم  معین 

  

  

ال واهللا بل ھو أمر إلھي وشریعة اهللا وفرض من اهللا فعلینا االمتثال 
أحبتي أوصیكم . ألمره سبحانھ فھو طریق النجاة بإذن اهللا تعالى

طاعة بتقوى اهللا عزوجل ومراقبتھ في السر والعلن واإلكثار من ال
والنوافل فھي التي تقربكم إلى اهللا واحذروا من ھجر القرآن فإني 
أعلم أنكم مشغولین بالنقل واالنتقال ولكن اجعل لك ورد معین حتى 
یرتاح قلبك ویھدأ بالك ویزیل اهللا ھمك وغمك فھو شفاء للصدور 

أحبتي أوصیكم بالسمع والطاعة التي لن ننصر بدونھا  .واألبدان 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا {قال اهللا لكم  بعد اهللا فقد

الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ 
َوَأْحَسُن  َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخِر َذِلَك َخْیٌر

وأنا آمركم بخمس  (وقال علیھ الصالة والسالم  )٢( } َتْأِویًلا
على (وقال أیضًا  )الجماعة بالسمع والطاعة والھجرة والجھاد 

وقال عمر بن   )المرء المؤمن السمع والطاعة بما أحب وكره 
فعلیكم .  ) ال جماعة بال إمارة وال إمارة بال سمع وطاعة (الخطاب 
الطاعة وإن تأمر علیكم عبد حبشي رأسھ زبیبھ كما قال بالسمع و

وأوصیكم بوحدة الصف وإیاكم  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
 } َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم {والمخالفة فقد قال اهللا تعالى 

 فوحدة الصف مھلكة للعدو بإذن اهللا فإن ربكم یحب الوحدة فقال
} َھ ُیِحبُّ الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِلِھ َصفا َكَأنَُّھْم ُبْنَیاٌن َمْرُصوٌصِإنَّ اللَّ{
ال (وقال علیھ الصالة والسالم عندما ذكر الخالف وحذر منھ قال . 

أو كما قال علیھ الصالة  )أقول الحالقة للشعر ولكن الحالقة للدین 
بینكم فلعلھ رأي  والسالم وإن خالف رأیك األمیر فال یفسد الود

مصلحة أخرى فأسمع وأطع فیما خالفك في الرأي ولم یخالفك في 
العقیدة وأوصیكم أحبتي بالمودة واأللفة فیما بینكم واإلخاء والمحبة 

وحده ولیكن حبنا لبعضنا كما كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  هللا
دوان علیھ وسلم وتواصوا بالبر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والع

فرب معصیة صغیرٍة ھزمت جیشًا بأكملھ فال یوؤتین اإلسالم من 
وأوصیكم أحبتي  .قبلك وال تحقرن صغیرة إن الجبال من الحصى 

باإلخالص ومراقبة النیة فبھا یحاسب اإلنسان فالشھادة لمن قتل في 
سبیل اهللا فقط ولیست لمن قتل شجاعة أو حمیة فقد قال علیھ 

ما أخاف علیكم الشرك األصغر فسئل عنھ  أخوف (الصالة والسالم 
واحذروا أحبتي من الشھرة وحب الظھور واإلمارة  ) فقال الریاء 

أسأل اهللا ، وأخلص عملك هللا فمن كان في الساقة كان في الساقة 
أن یرزقني وإیاكم الشھادة وأن یجمعنا في الفردوس األعلى مع 

والحمد هللا ، آمین محمد صلى اهللا علیھ وسلم وصحبة األطھار اللھم 
                                              رب العالمین وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

 وال بالنیات اهللا واهللا أعناقكم في أمانة دمائنا أن اعلموا:  مالحظة
 َظَلُموا ِذیَنالَّ ِإَلى َتْرَكُنوا َوَلا{  لكم اهللا قال فقد إغراءاتھم إلى تلتفتوا
}   ُتْنَصُروَن َلا ُثمَّ َأْوِلَیاَء ِمْن اللَِّھ ُدوِن ِمْن َلُكْم َوَما النَّاُر َفَتَمسَُّكُم
  ، بغیره اتعظ من فالسعید قبلكم ھادن بمن واتعظوا

                                    .الدعاء                                       من تنسوني وال 
.                                       أحمد  شفیق الیمني اهللا عبد البريء العازب أخوكم
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كم خرج منك ، أرض النصرة والمدد ، أرض الیمن المباركة لك اهللا 
فال یكاد ثغر من ثغور اإلسالم ، اآلخرة مجاھد یبتغي وجھ اهللا والدار 

إال وفیھا شھید منذ بعثة نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وحتى یومنا 
أخرجت لنا بالد الجوف بطًال من أبطال ، وفي السنة الماضیة .ھذا 

عامر بن حسن بن حریدان (وفارسًا من فرسانھا واسمھ ، المیدان 
سم ال تكاد تراه إال مبتسمًا رجل طویل القامة  نحیل الج) المھشمي

حتى أحبھ إخوانھ كثیرًا وقبل ذلك أھلھ وأقاربھ فقد كان رجل مبدأ 
ومما ، وصاحب عزة وشھامة ویسود ذلك خلق رفیع وتواضع جم 

تمیز بھ رحمھ اهللا رزانتھ ورجاحة عقلھ وخاصًة تحملھ للمسؤولیات 
  .مع أن عمره لم یتجاوز الثامنة عشر سنة

ینوي الخروج إلى أرض العراق وقد سعى كثیرًا في كان رحمھ اهللا 
ترتیب الطریق وإنھاء إجراءات الجواز ولم یكن یعلم أحد بذلك ولكن 
اهللا سبحانھ وتعالى أراد أمرًا آخر فھو المدبر الحكیم العلیم الذي قدر 

َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري { األقدار وكتب اآلجال 
  }ْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر َن

من جلس مع عامر وتحدث معھ یلمح بدیھة الصدق والعزیمة في طلبھ 
  : للشھادة ولسان حالھ 

   یطیب إذًا المسلمین وعیش                 ثغٍر بكل المسلمات أتسبى

  وشـیب شـبان عنــھ عیـداف حـــــق                 واإلســالم هللا أمــا

  رؤیا مبشرة 

 عامر شھیدوقد أخبرنا ذات یوم أن أباه رأى في المنام أن ھاتفًا یھتف 
وكانت ھذه الرؤیا قبل الحادثة قرابة الشھرین وقد كان مستبشرًا بھا 
كثیرًا ولم یعلم بأن موعده مع الشھادة قد اقترب وأن الحور قد 

ا بینھ وبینھا إال أیامًا معدودة استعّدت لمعانقتھ وتھیأت لمالقاتھ فم
                                                                            .                          .تقبلھ اهللا وأسكنھ فسیح جناتھ 
                                             .                          عامر وفطرتھ السلیمة

عندما قابلتھ للمرة األولى أخبرنا بقصة حدثت لھ قبل مجیئھ إلینا وھي 
أنھ خرج في رحلة دعویة مع إحدى الجماعات اإلسالمیة التي تتخذ 
طریق المسالمة منھجًا مع العدو والصدیق ولو انتھك األعراض 

ولو كانت  )الغایة تبرر الوسیلة  (وتعمل بقاعدة ، وسفك الدماء 
المھم أن ، تسعى إلى جمع الكلمة ولو لم تكن على التوحید و،كفریة 

  عامر ذھب معھم بعد أخذ سالحھ وجعبتھ وفراش نومھ

  

واستمرت الرحلة یومًا أو یومین حتى وصلوا إحدى القرى ، 
والعجیب أن ھذا الساحر قد اشتھر بعملھ ، ووجدوا ساحرًا فیھا 

عي المنھج القویم وشعوذتھ في تلك المنطقة وھذه الجماعة التي تد
وإتباع المصطفى الكریم علیھ الصالة والسالم قد تأكدت من صحة 

ینصحونھ ویكلمونھ وعامر  فعندما وصلوا إلیھ جلسوا، خبر الساحر 
ینظر إلیھم وحینما أقیمت الصالة قدموا ھذا الساحر لیؤمھم في 

وعند ذلك لم تتحمل فطرة أخینا ، الصالة فتقدم الساحر إمامًا لھم 
فرفض الصالة خلفھ ثم كلم المسؤول عنھم في تلك ، امر السلیمة ع

ال بد أن نكسبھ وال نتعامل معھ  (: الجماعة فرد علیھ بقولھ 
ولكن عامر لم یتأثر بكالمھ واستدالالتھ وتأویلھ للكتاب  )...بقسوة

فقام عامر ، والسنة بتأویالت باطلة توافق ھواه ومنھجھ السقیم 
بدًال من أن  (وقال لھم ، ة ومن كان في الصف خطیبًا في أھل القری

ثم تركھم  )نقیم علیھ الحد ضربة بالسیف نجعلھ إمامًا یصلي بنا 
  .ورجع إلى بیتھ 

                                                                    حادثة 
 وفي یوم من األیام أتانا الخبر بأن األخوة األبطال في مأرب علي بن
دوحھ وعبد العزیز بن جردان وناجي بن جردان یریدون الخروج من 
منطقتھم ألن مشایخھم قد تبرءوا منھم وباعوھم بثمن بخس دراھم 
معدودة بعد أن طلبت الدولة من مشایخ عبیدة أن یسلموا أبنائھم أو 

عندھا تجھز اثنان من األخوة للذھاب إلیھم ثم أصر ، یتبرؤوا منھم 
" معھم وبعد إصرارًا منھ وافقوا على ذلك وقالوا  عامر على الذھاب

إن ھذا السفر تحیط بھ مخاطٌر كثیرة التي ھي من الجھاد في سبیل 
وبعد صالة " لوال ھذا ما خرجت معكم " فرد عامر قائًال " اهللا 

یقول أحد األخوة الذین كانوا ، المغرب تحركوا متجھین إلى مأرب 
ر وھو ممتلئ بھجة وسرورًا معھ في سفرھم أن عامر طیلة السف

كیف ال ولم ، أني لم أشعر بسعادة أبدًا مثل ھذا الیوم : وأنھ قال لھم 
یبقى سوى ساعات لیلقى فیھا ربھ راضیًا عنھ وكأنھ یقول كما قال 

غدًا نلقى األحبة   ( :سیدنا بالل رضي اهللا عنھ حین وافتھ المنیة 
  )محمدًا وصحبھ
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كیف ال یشعر بالسعادة والطمأنینة وقد قال رسول اهللا صلى اهللا 
الجھاد باٌب من أبواب الجنة یذھب اهللا بھ الھم  (: علیھ وسلم 

صدق رسولنا علیھ الصالة والسالم یذھب اهللا بھ الھم  )والغم 
تعجب أشد العجب فو اهللا من ینظر في حیاة المجاھدین لی، والغم 

كیف أن أعداء اهللا یمكرون باللیل والنھار ویبذلون كل ما ، 
ومع ، بوسعھم للقضاء علیھم وینفقون في ذلك مالیین الدوالرات 

ھذا السعي الحثیث والعمل الدءوب المتواصل ترى المجاھدین 
بفضل اهللا ورحمتھ من أسعد الناس وأشرحھم صدرًا وأكثرھم 

ینتظرون إحدى "ور وطمأنینة مستمرة ألفة ومودة فھم في سر
"   الحسنین إما نصر ُیرفع بھ الدین وإما الشھادة في أعلى علیین 

  .وأعداء اهللا في ھم ونكد في الدنیا واآلخرة 

ُقْل َھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإلَّا ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن َوَنْحُن { : قال تعالى 
اللَُّھ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْیِدیَنا َفَتَربَُّصوا  َنَتَربَُّص ِبُكْم َأْن ُیِصیَبُكُم

  } ِإنَّا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصوَن

  

  

وال نزكي على اهللا أحدًا قد نالوا  ونحسب أن عامرًا وإخوانھ
نالوا الشھادة في سبیل اهللا مقبلین غیر مدبرین ، إحدى الحسنین 

، بعد أن استمرت المواجھة مع عسكر الطاغوت قرابة الساعتین 
وھم یصولون ویجولون في ساحة النزال وال یملكون سوى 

ولقد ، أسلحتھم الخفیفة والبیكا وقد لقنوا فیھا أعداء اهللا دروسًا 
كان ثباتھم في المیدان وصدق رغبتھم في نیل الشھادة ونزاھة 

نبراسًا لمن ، أنفسھم عن تلطخھا بوحل المفاوضة والتسلیم 
بعدھم ومنھجًا وطریقًا یسیر علیھ من أراد العزة والشرف في 

  .                          .الدنیا والرفعة والكرامة في اآلخرة 
تحققت رؤیا أبیك یا عامر وأن یرفع  نسأل اهللا أن تكون قد

منزلتك وإخوانك في أعلى الجنة فواهللا لن تذھب دمائكم ودماء 
إخوانكم والذین من قبلكم سدى وسیرى األسود العنسي وجنوده 
ما یسوءھم بإذن اهللا ونقول كما قال شیخنا أسامة بن الدن حفظھ 

بًا لمن فواهللا لن تذھب دماء إخواننا ھدر وإن غدًا قری (اهللا 
 فرحم اهللا عامرًا .  )انتظر
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  : أسلوب اإلھانة واالمتھان ) ٧

فیستخدمون كل ألفاٍظ دنیئة وأفعاٍل قذرة یظنون أن بھا  ستحطم 
وھذا دلیل واضح على مستوى القیم واألخالق ، المعنویات 

لقد تجرد أولئك القوم من كل أخالق القتال ، حملونھا التي ی
فكن أخي كصخرة عتیدة ال تھزك تلك األقوال . وآداب الخالف 

واألفعال فإنني أعرف كثیرًا من أخوتي الذین صبروا على ذلك 
وأعلم أنك هللا وفي اهللا وُیبتلى  ،بل زادوا واهللا إصرارًا وثباتًا 

لمحقق لو لم یكن بینك وبینھ المؤمن على قدر إیمانھ وأن ھذا ا
  .                          .القیود لما استطاع أن یؤذیك 

ھذا النوع من اإلھانة ھو الذي یوجھ لذاتك وھناك نوع آخر 
وھو امتھان الدین بسبھ أو سب ربنا سبحانھ أو سب النبي 

  .                 .صلى اهللا علیھ وسلم أو امتھان القرآن الكریم 
كان المحققون  (رحمھ اهللا   اللیبيالشیخ أبو اللیث  یقول

السعودیون یسبون اهللا تعالى عندي من أجل استفزازي فكنت 
لماذا  .القصة ... ) أي عدم المباالة   (أظھر عدم االكتراث 

یستخدم المحقق ھذا األسلوب ؟ الجواب ألنھ یعلم أنك متدّین 
ن ھذا األسلوب مع وأن ھذا یؤثر فیك والدلیل أنھم ال یستخدمو

أصحاب القضایا األخالقیة فإظھار عدم االكتراث والالمباالة 
  . یجعلھ ینصرف إلى أسلوب آخر واهللا أعلم 

  :أسلوب المفاجأة ) ٨

لھذا األسلوب صور عدیدة ومختلفة ولو اختلفت وتنوعت إال 
كأن یتكلم األخ مع : الصورة األولى  .أن األسلوب ھو نفسھ  

حتى یأمن األخ  )سوالیف جانبیة (یل عریض المحقق كالم طو
وعلى غفلة من األخ یفاجئھ المحقق بسؤال یأخذ منھ معلومة 

  .                         .مھمة لھ 
یأتي المحقق لألخ وھو نائم فیسألھ مثًال عن : الصورة الثانیة 
  .فیقوم األخ من النوم بنصف عقلھ فیخبره  بریده اإللكتروني

یتكلم المحقق مع األخ بأسلوب جید ولطیف أو : ثة الصورة الثال
یقول أن قضیتك انتھت ثم یفاجئك بصورة أخ تعرفھ أو اسم أو 
لقب أو مكان أو حادثة تظن بھا أن المحقق عرف شیئًا عنك 
كنت تخفیھ عنھ فینظر بعدھا إلى مالمح وجھك ھل تغّیرت ثم 

  .........یبتسم ویقول األفضل أن تعترف فنحن نعرف كل شيء 
فھذه الصورة الثالث حصلت لمن أعرفھم وبعضھا حصل معي 

  .                          .شخصیًا 
  

أن یدخل علیك أحد أفراد مجموعتك الذي ال : الصورة الرابعة 
  .فانتبھ وال تستعجل  ، أنھ أسر وقد یكون أسر اشتباھًا فقط تدري

  :أسلوب التشكیك ) ٩

قولون إن قائدك الفالني متعاون معنا إما التشكیك في القیادة فی
فالن معكم  نفبھ نصطادكم واحد تلو اآلخر والدلیل على ذلك أ

وفالن ویعدد من أسماء األخوة العاملین وھذه المعلومات قد 
یكون حصل علیھا عن طریق اعتراف أو غیرھا المھم أنھ قد ال 

ألم ، یشكك مباشرة بالتصریح ولكن یلمح لیجعلك أنت تستنتج 
في  –حفظھ اهللا  –نسمع اإلشاعات المتتالیة أن قاسم الریمي 

أو التشكیك في العمل ...صنعاء ولھ بیت لھ طابقین وأنھ مرتاح 
فیقولون مثًال إن طریقتكم فاشلة وأمنكم ضعیف وأنتم  ، وجدارتھ

مخترقون وخبراتكم ضعیفة إلقامة أعمال كبیرة وتنظیم ثورات 
  ...شعبیة 

ي الدین والعقیدة التي تحملھا یتم غالبًا عن وقد یكون التشكیك ف
طریق علماء السوء في غرف المناصحات كما یسمونھا وأكثر ما 
یتطرق لھ أولئك العمالء التشكیك في مسألة الوالء والبراء 

أن الحكام  إقناعكفیحاولون ، ومسائل الحاكمیة وفرضیة الجھاد 
ومتنوعة أنھم المرتدین الذین دخلوا في الكفر من أبواب عدیدة 

من الكبائر وأن  الخروج علیھمن وأنھم والة أمر وأن ومسلم
الجھاد في العراق وأفغانستان وغیرھا من بالد المسلمین المحتلة 

  .لیس جھادًا شرعیًا وغیر ذلك من الشبھات 

نعم ، سیاب المحققین أوقد رأیت  أولئك المناصحین وأنا في 
ه أو لیخذلوه رأیتھم رأیتھم وھم یدخلون على أخ لي لینصحو

وفي ید كل واحٍد منھم سلة ملیئة بالحلوى والمغریات فیجلسون 
 ... مع األخ في جلسة ھادئة ملیئة بالشبھات 

أن واالستطراد في ھذا الموضوع لیس ھذا مجالھ ولكن ال بد 
یفرد لھذا موضوعًا مستقًال بل مواضیع للوقایة من ھذا الداء 

حتى أسرى كوبا لم یسلموا ، لفة الذي انتشر في السجون المخت
شرھم وأذاھم وإن شئت فسأل استراحات الثمامة التي یقال من 

  . لھا استراحات المناصحات 

وأخیرًا إن الشك إذا تسرب إلى القلب یبعث التردد ثم االنھزام 
عندھا یقول المتشكك لماذا أقاوم ؟ لماذا أصمد ؟ واألمر فیھ ما 

دافھم في انتزاع المعلومات بأبسط فیھ وعندھا یحقق األعداء أھ
  .  الطرق وال حول وال قوة إال باهللا 
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  : استخدام الحیل )  ١٠

وحیلھم كثیرة فمنھا مثًال عندا تتعدد أطراف القضیة الواحدة 
بحیث یستجوب أحد األطراف استجوابا كامًال  دقیقًا فیسأل 

ق األخ أسئلة كثیرة وفرعیة جدًا یظنھا األخ غیر مھمة المحق
فمثًال یسأل عن ماذا كنتم تشربون ؟ وفي أي شيء تكلمت ؟ وھل 

لون جدار البیت  ضحكتم في جلستكم ؟ وما الذي أضحككم ؟ وما
ثم یستدعي ، من األسئلة الفرعیة  اوالموكیت والكنب ؟ وغیرھ

ل شيء فیقول األخ صاحبك أعترف بك: الطرف اآلخر فیقول لھ 
أتذكر الجلسة الفالنیة : فیقول المحقق ، ھذا لیس صحیح : مثًال 

في المكان الفالني عندما كنتم تشربون كذا وضحكتم عندما قال 
، فالن كذا فیظن األخ أن صاحبھ قد اعترف حتى بھذه الجزئیات 

فھذا األسلوب ماكر وخبیث فقد نجح ھذا األسلوب مع بعض 
  :والحل مع ھذا األسلوب بأمرین ، لھم بھ األخوة بسبب جھ

، نعم أوًال أوال ال أذكر أو تقریبًا ، اإلجابات مختصرة جدًا : األول 
وأنت بذلك ستفید فائدة أخرى وھي أنك ، وال تذكر التفاصیل أبدًا 

تقطع خیوط قضیتك ألن االسترسال في الكالم قد یفتح علیك 
  .                          .أسئلة أخرى ومعلومات وخیوط خطیرة 

عترف أحضره اقل للمحقق إذا كنت صادق أنھ إذا : الثاني 
  . فلیعترف أمامي 

ومن حیل العدو عند تعدد األطراف أنھ یأتي ألحد األطراف بدفتر 
ھذا الدفتر مزور ویكتب فیھ بخط قریب ، التحقیق للطرف اآلخر 

لھ ببساطة  فقل، من خط األخ فیقول أنظر ھذه اعترافات صاحبك 
  .ھذا ھراء 

  

   .                          :أسلوب العاطفة ) ١١
فیتم ذلك عن طریق المحقق المتقمص شخصیة الحریص علیك 

وخالصة ھذا ، أو عن طریق المناصح في غرف المناصحات 
ألب واألم واإلخوان األسلوب محاولة ربطك باألقارب سواًء ا

هللا روابطنا األسریة قویة  فنحن والحمد، واألبناء والعشیرة 
والمجاھدین من أبر الناس بأبنائھم وأمھاتھم وعشیرتھم وھذا 

لكن الواجب الشرعي ھو الذي دفعھم للحركة ، معلوم وظاھر 
والعمل في سبیل اهللا فقدموا أمر اهللا على كل أمر ألنھم عملوا 

ُقْل ِإْن َكاَن َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم {: بقولھ تعالى 
َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا 
َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَھا َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد ِفي 

َربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّھ ِبَأْمِرِه َواللَُّھ َلا َیْھِدي اْلَقْوَم َسِبیِلِھ َفَت
    . )٢٤التوبة (}  اْلَفاِسِقیَن

    .                          :استخدام الوسائل واألجھزة )  ١٢
فھذا الجھاز یقیس نبضات القلب : جھاز كشف الكذب  -١

سان عندما یخاف أو فاإلن، وسرعة حركة الدم وعدد النبضات 
فالطریقة ، یقلق مباشرة تزید سرعة الدم وتزید النبضات 

المثلى مع ھذا الجھاز أنھ عندما یسأل المحقق أسئلة عادیة 
 أحاول أن تظھر القلق وعندما یسأل أسئلة خطیرة حاول أن تھد

بحیث لو مرة من المرات قلقت في سؤال خطیر ال یستطیع أن 
  . یكشفك وھكذا 

سواًء أجھزة تصنت أو تسجیل أو كمرات : ة التجسس أجھز -٢
وأذكر ھنا قصة حصلت مع بعض األخوة كان في ، مراقبة 

والقصة أن ، الزنزانة التي أمامي أسأل اهللا أن یفك أسره 
المحقق استدعى األخ للتحقیق وبعد دقیقتین تقریبًا دخل علینا 

ذا دخل عسكري في العنبر ودخل زنزانة األخ وال نعلم نحن لما
ثم عاد األخ إلى الزنزانة فأخذ األخ یتكلم مع أحد أطراف قضیتھ 
عن أمور في قضیتھ ال یعلمھا العدو ثم استدعى المحقق األخ 
بعد ربع ساعة تقریبًا ودخل نفس العسكري الزنزانة واخرج 
جھاز تسجیل صغیر فستطاع المحقق معرفة أمور مھمة في 

جن خصوصًا فیما یدینك من الكالم في الس فحاذري، القضیة 
  .ویكشف أوراقك وإن كان وال بد فتكلم باإلشارة واهللا أعلم 

  .....نكمل إن شاء اهللا في العدد القادم 
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من أھل  العلم والفقھ نفر إلى الجھاد خریج جامعة اإلیمان 
في العراق وقاتل ھناك الصلیبین وعاد لیكمل واجبھ في 

  .دعوةالتحریض وال
یعرفھ ، إمام وخطیب مسجد في حي من أحیاء والیة صنعاء 

من الذین من اهللا علیھم بقول ، المشایخ والدعاة وطلبة العلم 
لھ كتابات في ، كلمة الحق والصدع بالتوحید وقلیٌل ما ھم 

نصرة التوحید والملة على شبكة االنترنت وھي نافعة 
" ال یخاُف إال اهللا ومباركة تدل على صدق الكاتب العامل الذي 

  .                          " .فرج اهللا عنھ 
ھو الیوم ، ذو توكٍل و إنابة وصدق كما وصفھ لي تالمیذه 

یقبع في سجون األمن الصلیبي حیث داھم بیتھ جنود األسود 
العنسي وروعوا أطفالھ قرب الفجر ولم نسمع من أحٍد 

بحد ( لیسوا أبریاء استنكار إال القلیل وكأن أطفالھ ونسائھ 
أو رفع القلم عن جنود الطواغیت فیبرر لھم القبائح ) زعمھم 
  .والسوء 

وأما أھل العلم من الصادقین الذین لم یسلكوا طریق المداھنة 
ولم یسكتوا على الباطل أو یكتموا الحق عن الخلق ولم 
یرضوا الباطل بسخط الحق تبارك وتعالى وما خطر على بالھم 

، طین المرتدین فضًال عن الدخول علیھم ومدحھم التملق للسال
فال مدافع وال مستنكر من ترویع أطفالھم ونسائھم وإلى اهللا 
  . المشتكى 

ولھ إلى الیوم في سجون الطواغیت أذناب الصلیب وُشرط 
النصارى ما یقارب سنة ونصف بدون تھمة وال محاكمة 

ولم یعلم  ،الدیمقراطیة الكافرة وأحكامھا الجائرة ھي وھذه ،
ولم نسمع ، الناس من لعبة النصارى إال أذن الحمار كما یقال 

من الدعاة الذین ملئوا الدنیا ضجیجًا على أوالد النصارى 
سواًء المخطوفین أو المقتولین توجعًا واستنكارًا واشتكت 

وكأن المستأمنین ! !المنابر من صراخھم على المستأمنین قالو
  قالاهللا من المسلم الموحد  أو الذمیین أعظم قدرًا عند

َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا  {:وقال تعالى } َما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُموَن {:تعالى 
وحتى الزیارة والنصرة ولو بكلمة }  َكَمْن َكاَن َفاِسًقا َلا َیْسَتُووَن

لم نسمعھا من أحد ولم یكتب في شبكات اإلنترنت نصرة بمقال 
أیام الطلب وھي سنوات وكفى  من صدیٍق دامت عشرتھ طیلة

  .                .إال ما ندرخذالن كھذا وبخًال بالكالم وجبنًا خالع 
قیُة باب وإذا یأسنا ممن یصدع بالحق وخلت منھم الدیار فالتّّّ

فال تظھر في المیدان عالنیة وكن وراء األكمھ ، والكتمان ستار 
لكم أعذار بعد واقذف بالحق من مكان بعید عن األنظار ولم نجد 

  .                          .ھذا فھل یوجد أحرار أغیار 
إن ھذا الشیخ الجلیل المربي العامل لم یھن لما أصابھ وال الن 
في دینھ بل صبر وصابر على عقیدتھ ودینھ ونسأل اهللا لھ 
الفرج القریب العاجل ھو وإخوانھ جمیعًا ومعھ في سجنھ 

أیضًا  الشیخاهللا و ثبتھالحسامي كالشیخ المجاھد عبد الرحمن 
تذكر سوى أن حكومة األسود العنسي تغطي  یھلیس لھ قض

فشلھا بضم عدد من المسجونین إلى قضایا كبیرة تختلقھا لھم 
من تلقاء نفسھا وتصدر أحكامًا من لدن الشیطان یصدق علیھا 

)) عفوًا فالقضاء مستقل (( األمریكان وتباركھا الدیمقراطیة 
شریعة اإلسالمیة وھكذا تنتھي المسرحیة والبطل لكن من ال

   .                       .القاضي ویصفق الناس وھم ال یعلمون 
وأكثر القضایا التي یلبسونھا شباب الجھاد مثل ما سبق وال 
استنكار من احد واألمر ال یعنینا إال إن كان مستأمنًا أو ذمیًا فلھ 

لصحف والمنابر والقنوت في تقوم القیامة في وسائل اإلعالم وا
  .                          .الخ .... الصلوات 

ولي دعوة إلخواني الصادقین أن یفعلوا قضیة األسرى ویكتبوا 
.. عنھم وعن أحوالھم في السجن ویرسلوا لنا ونحن ننشر 

نصرًة لھم ویوافوا المجلة باألسماء وما ھي القضایا وال 
أخذوا تصریح من الظلمة لیشتكوا من ینتظروا إذنًا من أحد أو ی

على  واالستعالءظلمھم إلخوانھم فالكرامة والعز في ظل السیف 
  أھـ .،ال في استرحام الباطل واالعتراف بھ الباطل 
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ھذا العنوان سوف نتطرق لألحكام الفقھیة التي تخص  تحت
قل من  األسیر المسلم في سجون الطواغیت والسّیما وأنھ

یعرض ھذه األحكام لبعد فقھاء الزمان عن واقع األمة إال من 
رحم اهللا وسوف تكون طریقتي في عرض ھذه األحكام على 

الفقھیة بصورة سھلة وعبارات وجیزة حسب ترتیب األبواب 
لعل اهللا بعد ذلك أن ییسر إخراجھا في كتاب مستقل أجمع فیھ 
أحكام األسیر في الفقھ اإلسالمي وھذه محاولة مني أخطھا 

یفك أسرھم ن بقلمي وأھدیھا لكل أسیر  وأسأل اهللا عز وجل أ
  .و أن یفقھني في الدین ویسددني لتقریر المسائل 

  كتاب الطھارة 

  :المسألة األولى 

  فقدان الماء 

فمما شرعھ اهللا لعباده ،من سماحة اإلسالم أن شرع البدائل 
واختلفت عبارات الفقھاء بما یكون ،عند فقدان الماء التیمم 

  .التیمم وكیفیتھ 

تدل علیھ األدلة في التیمم أنھ یكون بالتراب   الذيوالراجح 
لتیمم في آخر وبكل ما صعد عن األرض وال یشترط أن یكون ا

وقت الصالة وإنما بمجرد دخول وقت الصالة یشرع التیمم 
لمن فقد الماء بعد البحث عنھ وإذا وجد الماء بعد ذلك  فال 

یكون التیمم ووال یشرع التیمم لكل فریضة  ،إعادة علیھ
بضربة واحدة یمسح فیھا كفیھ ووجھھ وبناء على ھذه 

ن عاجز عن المقدمة نخلص أن األصل في األسیر إذا كا
استخدام الماء ودخل وقت الصالة أنھ یتیمم ویصلي فحكمھ 
حكم أھل األعذار وإذا وجد األسیر الماء  أو سمح لھ 

علیھ إعادة  باستخدامھ بعد صالتھ في أول الوقت فال یجب
  .الصالة عند وجود الماء 

وإذا قال القائل علیھ اإلعادة یقال لھ أن القائلین بإعادة الصالة 
ولیس ھناك دلیل على أنھ یتیمم .د الماء ال دلیل لھم إذا وج

آخر الوقت واألصل أن اإلنسان یصلي عند دخول وقت الصالة 
  .فإن لم یجد الماء شرع لھ التیمم و ھو إصابة السنة 

  

  

وإذا كان األسیر ال یستطیع استخدام الماء إال بعد ضرر یلحقھ من 
بن العاص الذي فیھ الطاغوت فإنھ یشرع لھ التیمم لحدیث عمرو 

إقرار النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم عندما تیمم للجنابة خشیة 
  كما في البخاري.ضرر البرد وصلى بأصحابھ 

وھكذا یشرع لألسیر التیمم إذا أصابتھ جنابة وخشي على نفسھ 
وجد األسیر ماًء یكفیھ لبعض وضوءه فإنھ یتوضأ بھ  وإذا .البرد 

ضاءه وانتھى الماء فإنھ  حینئٍذ یتیمم ما یكفیھ فإن بقي بعض أع
  واهللا أعلم.

  .أسرانا وجمیع أسرى المسلمین وأسأل من اهللا أن یفك
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بدأت أتذكر أیام استكمالي للدراسة في إحدى مراكز صنعاء 
ھـ وكنا ندرس  في وقتھا كتاب ١٤١٩عام وبالتحدید، الشرعیة 

لشافعي وكتاب المنھاج كتاب عظیم لخصھ المنھاج في الفقھ ا
اإلمام النووي من كتاب المحرر لإلمام الرافعي وزاد علیھ ویقال 
من قرأ المنھاج ھاج وكتاب المنھاج كاسمھ وھو ملئ بآالف 

فمرت علینا أثناء الدرس مسألة في كتاب .المسائل الفقھیة 
ة الصالة عند باب صالة الجماعة والمسألة ھي إذا كان مجموع

كلھم عراة وال یوجد لھم لباس فأین موقف إمامھم في الصالة 
فضحك الشیخ استغرابًا كیف یوجد أناس عراة في  مكان واحد 
وكیف یقرر الفقھاء مثل ھذه المسألة وكنت حینھا ساكتًا ولم 
  .أناقشھ كما ھي عادتي مناقشتھ في المسائل الفقھیة 

مجاھدین سمعت قصة وبعد أن ھداني اهللا ألن أكون أحد أفراد ال
عن إخوِِاننا الذین سجنوا في السجون األمریكیة حیث أن 

وجماعات دون أن  فرادااألمریكان وضعوھم في السجن عراة 
تذكرت ما قرره للقصة فعند سماعي ، یكون معھم أي غطاء 

الفقھاء باألمس أھل العلم والجھاد وما استنكر تقریرھم مشایخ 
َرُضوا ِبَأْن َیُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف {لى الیوم فأدركت معنى قولھ تعا

فالفقھ في الدین ال یكون إال  } َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِھْم َفُھْم َلا َیْفَقُھوَن
بالخروج في سبیل اهللا فالفقیھ القاعد كالماء الراكد فمن أین یأتى 

فھذه مسألة إمام العراة أین یكون في الصالة خفي .لھ الفھم 
ھذا الشیخ بسبب قعوده على بساطتھا فكیف نسلم تصورھا على 

لمثل ھؤالء عقولنا في غیرھا من المسائل القائمة على الشریعة 
اإلسالمیة وفھم الواقع و النوازل وكیف الخروج باألمة من ھذه 

  ..سبحان اهللا .األزمة وال یتأتى فھمھا إال بالخروج في سبیل اهللا 
ن إخواننا األسرى بحاجة في الوقت الذي وقع فیھ االستنكار كا

ھل یقیمون الصالة جماعة ، لفقیھ یفتیھم ویفقھھم كیف یصلون 
عجبًا لك أیھا .وإذا صلوھا جماعة فأین یقف إمامھم ، اأو فراد
ھذه مسألة من مسائل ستر العورة في الصالة لم تعط  !!الشیخ 

لألمة فیھا مخرج فما بالك بمسائل الدماء ومصیر األمة كان 
َفَلْوَلا َنَفَر ِمْن  {أن تنفر في سبیل اهللا كي تفھم وتفقھ حرٌي بك 

ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّھوا ِفي الدِّیِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا 
قال المفسرون الفقھ  في النفیر }  َرَجُعوا ِإَلْیِھْم َلَعلَُّھْم َیْحَذُروَن

فھم  {بعدم الفقھ كما في قولھ تعالى  فالقاعد موسوم، إلى الجھاد 
  واألصل أن اإلنسان ال یسلم عقلھ للقاعدین.}ال یفقھون 

كم یؤرق قلبي أو یؤلمني لّما أرى ھؤالء الذین یعدون أنفسھم  
أھال للعلم والفتوى وھم بعیدون كل البعد عن فھم واقع األمة 

  ،وفقھ النوازل المصیریة لألمة 

ناھیك أن یكون سالحًا من نوع آخر یستخدمھم العدو في 
فالفقھ ال یؤخذ من فقیھ قاعد مجمد في ،محاربة المجاھدین 

  .قوالبھ وإنما یؤخذ من فقیھ متحرك
ة أدركت أھمیة فقھ المجاھدین وكیف وفقوا في ومن ھذه الواقع

ومن ھنا نعلم سر قوة حجة فقھاء .تبصیر األمة بأخطار األعداء 
وعلماء الجھاد كالعالم أبي محمد المقدسي ورفاعي طھ وأبي 
عمر السیف والشیخ محمد یاسر والرشید والرشود وأبي أنس 

  .                           الشامي وغیرھم كثیر
تیقنت السبب الرئیس الذي أوقع ھؤالء في الوحل وھو واس

  ..                              القعود وعدم الخروج في سبیل اهللا 
فإمام العراة إذا كانوا في مكان ال یوجد لھم غطاء كأن یكونوا 
أسرى أو غیر ذلك یقف وسطھم وفي قول طرفھم وفي قول 

فھذه المسألة ، اآلخر یصلون فرادى دون أن ینظر أحدھم لعورة 
یكون الترجیح فیھا بفھم معنى العورة وحدودھا فإمام العراة 
یكون في وسطھم أو طرفھم حتى ال یرى كل واحد عورة اآلخر 

وأما إذا كانوا في ، أثناء الصالة وھذا الذي أرجحھ واهللا أعلم 
  .ظالم دامس ولیل فإن إمام العراة یكون أمامھم 

اعد مسألة حتى ال تفاجئ اآلخرین من وأزیدك أیھا الشیخ الق
وإیاك أن ، طالب العلم بشيء جدید إذا كان العراة نساًء و رجاًال 

وھو حاصل الیوم في سجون ،تستغرب فاإلنسان عدو ما یجھل 
،  الطواغیت یجمعون الرجال والنساء في غرف جماعیة عراة

فإذا كانوا كذالك فإن الرجال یصلون جماعة والنساء تكون 
ظرة مدیرة وجھھا خلف الرجال وإذا انتھى الرجال من منت

  الصالة یدیرون وجوھھم وتصلي النساء 
  ،  وإذا كانوا رجاال وصفوفھم متعددة فیصنعون كذلك 

وذلك ألن العورة لما شرع تغطیتھا أثناء الصالة إنما من أجل 
النظر فإذا لم یوجد اللباس فإن اإلنسان یصلي عریانًا وإذا كانوا 

فإنھم یقیمون الصالة بقدر ما یستطیعون من فعل  جماعة
شروطھا و الترجیح یكون بناء على فھم ھذا الشرط في الصالة 

عرضھا الفقھاء  وكیف یتحقق عند القدرة والعجز والمسألة قد
وشرح مختصر  ٢٣٩ص١في كتبھم ككتاب الجوھرة النیرة ج

والشرح الكبیر البن قدامة ٩٠ص١واألم ج٢٥٤ص١الخلیل ج
  . وغیرھا٤٦٨ص١ج

أیھا الشیخ إذا فال غرابة فیما صرحت بھ في جریدة الغد بأنك .
  ....!!!تخشى على المجاھدین الذین ھاجموا السفارة فساد النیة 
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  وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 

إذ أخرجني وإخواني من " جال في عاله " نعم أحسن بي 
السجن وكانت لھ المنة العظمى علینا فأخرجنا بمحض فضلھ 

خرجنھا فللھ الحمد والشكر عدد  وكرمھ وباشرف وأكرم خرجھ
خلقھ ورضى نفسھ وزنة عرشھ  ومداد كلماتھ خرجنا في شھر 
اهللا المحرم وھو الشھر الذي نجى اهللا كلیمھ موسى علیھ السالم 

  .من فرعون الطاغیة 

فرعون الطاغیة فر فررنا من سجن الكفر السیاسي ومن بیت 
  ...علیھ السالم  موسى

بأیدینا وخرج النبي صلى اهللا علیھ وخرجنا والتراب ال یزال 
وسلم والتراب في یدیھ یضعھ على رؤوس األوباش وھم 
نائمون یراھم وال یرونھ وخرجنا وھم نائمون وننظر إلیھم وال 

  .یرونا 

خرجنا خائفین نترقب وخرج كلیم اهللا موسى علیھ السالم خائفًا 
 ربي نجني من القوم{ یترقب وتذكرنا دعاء موسى فكنا نردد 

  .} الظالمین 

  

 

  

فما . ة اهللا تعالى كانت معنا لحظًة لحظة أقسم باهللا العظیم لمعی
  ...حق إحسان اهللا علینا 

  .....نعم 

حق إحسان اهللا علینا أن نعبده ... ما حق إحسان اهللا علینا 
وال نشرك بھ شیئًا وأن نسعى إلعالء كلمتھ وأن نسلمھ 

كیف ال نسلمھ إیاھا وقد ذكرنا بالموت . أرواحنا المملوكة لھ
فبأیدینا حفرنا أطول قبر عرفناه ، شور والقبور والبعث والن

نحن وعشنا فیھ خمسًة وخمسین یومًا لنخرج ُشعثًا غبرا كأنھ 
البعث والنشور غیر أن ھذا الخروج كان إلى حمام لیذكرنا أننا 
في الوقت الذي فرج عنا فیھ إال أننا خرجنا إلى دنیا دنیئة  فقد 

سنتم العمل ذكركم ھذا البعث بما بعث بھ سید األنام فإن أح
                                .فعلیھا.أسأتم.وإن.فألنفسكم

ونشھد اهللا ومالئكتھ والناس أجمعین أننا یوم انبعثنا وخرجنا 
ولیس لنا . خرجنا بالسیف حتى یعبد اهللا وحده ال شریك لھ 

وسیلة سواه فكل وسیلة قد عرضت فلم یستجب لھا أعداء اهللا 
كي وحده واهللا أكبر والعزة هللا ولرسولھ ولم یبقى إال الكي وال

وللمؤمنین ولكن أكثر الناس ال یعلمون والحمد هللا رب 
  .العالمین 
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   .                                                إلى جدي الغالي
أحمد اهللا عزوجل أن رزقني أبًا ال یرضى الذل والخضوع و یكره 
الظلم واالستعباد فلم یھنأ لھ بال وھو یرى ویسمع عن إخوانھ الذین 

ما یشاھد وضعھم المرتدین في السجون ویزداد بوالدي األلم عند
أبناءھم وقد حرموا حنان آباءھم بسبب دینھم وإیمانھم وبغضھم 

بنتي یومًا من األیام حیاة أولئك اھل ستعیش !! ألعداء الدین فیفكر
األطفال ؟ وھل سیفرق الطواغیت بیننا ؟ وما ھو الحل لكي تعیش 
الفئة المؤمنة آمنة مطمئنة ؟فلذا قرر والدي الھجرة والجھاد ألنعم 

  .الناس بإذن اهللا باألمن واألمان وال حل لھذه الفتن إال بالجھادوینعم 
...                                                         الغالي.جدي

وأحمد اهللا عزوجل أن رزقني أمًا مؤمنة حلیمة تعرف اهللا وتعظمھ 
وتعلم أن األمر كلھ بید اهللا وأن الجھاد والھجرة أمر رباني إلھي 

برت واحتسبت وكان حالھا كحال الصحابیة الجلیلة رضي اهللا فص
عنھا التي جاءت إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد خروج زوجھا 
للجھاد والعجیب أنھا ال تسأل عن عودة زوجھا وإنما أتت بإیمانھا 
بما عند اهللا من نعیم تسأل كیف تصل إلى األجر الذي سیصل إلیھ 

ولقد رأیت أمي  )ونعم تلك الزوجة  (نة زوجھا حتى ترافقھ في الج
وھي تقرأ في أحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وأذكر وقوفھا 
عند سؤال أمھا وأم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا للنبي صلى اهللا 
علیھ وسلم ھل على النساء مشاركة في الجھاد فأجابھا النبي صلى 

إن عائشة رضي : وتقول اهللا علیھ وسلم إنما جھادكن الحج ثم تفكر 
اهللا عنھا لم تطلب المشاركة بالجھاد إال لما في الجھاد من أجر ونعیم 

و بما أن أمي تربت على سیر ھؤالء لم یختلف  .الدنیا واآلخرة في
حالھا عن حالھم وكم أراه تتمنى أن یغزو والدي فُیقتل ثم ُیحیا ثم 

عند اهللا ولمعرفتھا بأن  ُیقتل ثم ُیحیا ثم ُیقتل لما تعلم من أجر الشھید
ھذه أمنیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الذي ال یتمنى إال عظیم 

جدي إن أمي درستني سیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأخبرتني .
أنَّ التاریخ یعید نفسھ وأنَّ ما یجده والدي والمجاھدین من الكفار 

 علیھ والعمالء المرتدین ھو نفس ما كان یجده الرسول صلى اهللا
وسلم والصحابة رضوان اهللا علیھم من المشركین فھاجروا وتركوا 

وجل وكفى باهللا حافظًا  هللا عزفي سبیل اخلفھم أبناءھم وزوجاتھم 
ثم ذكرت لي قصة خرج النبي صلى اهللا علیھ وسلم من مكة .ومعینا 

بعدما حاصر صنادید مكة بیتھ لیقتلوه ولكن اهللا حفظھ وذكرتني 
ا سلمھ اهللا و حفظھ من المجرمین عندما خرج من بحال أبي عندم

عندنا ولم یستطع حتى تودیعنا خوفًا من أن یأسره المرتدون أو 
یقوموا بقتلھ ثم استشھدت لي  بما حصل للبطل المجاھد محمد 

  ) من األمن السیاسي الثالث والعشرین أحد الناجین ( الدیلمي 

شیرتھ ولم یرقبوا فیھ إال عندما جاءوا إلي بیتھ وقتلوه بین زوجتھ وع
                          .                     .وزاد فرحي بنجاة والدي فاطمأننتوال ذمة 

   .                                                 جدي الغالي
لقد زاد یقیني أن طریق أبي ھو الطریق الصحیح خصوصًا عندما 

یة خروج موسى علیھ السالم من قرأت وصف اهللا عزوجل في كیف
َفَخَرَج ِمْنَھا  {فرعون الذي ال یختلف عنھ فراعنة العصر فقال تعالى  

ثم قارنتھ بآخر كالٍم  } َخاِئًفا َیَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن
سمعتھ من والدي عندما خرج من عندنا وھو یقول رب نجني من 

                 جدي الغالي  .ین فقلت نعم المتأسي باألنبیاء والدي القوم الظالم
إن الذین یحاربھم أبي ھم أعداء األمة الذین نھبوا خیراتھا  .

واستباحوا األعراض والحرمات وأذلوا البالد والعباد والذین ال یخلوا 
منھم زمان وال مكان تتشابھ قلوبھم وأفعالھم وتختلف  صورھم في 

وقد تقول یا جد وال .تفق في الوحشیة والظلمة والعیاذ باهللا الشكل وت
إن من یقاتل ابني ھم ممن یقولون ال إلھ إال اهللا ویبنون !! أظن 

تي إن أبو بكر الصدیق یبنیا المساجد ؟ وكم كان والدي یقول لي 
عندما أراد قتال أھل الردة قال لھ عمر رضي اهللا عنھ أتقاتلھم وقد 

اهللا والرسول صلى اهللا علیھ وسلم یقول من قال ال إلھ  قالوا ال إلھ إال
فأجابھ أبو بكر رضي  ،إال اهللا فقد عصم مالھ ودمھ وحسابھ على اهللا 

لرسول اهللا لقاتلتھم  یؤدنھمنعوني عناقًا كانوا  اهللا عنھ بقولھ واهللا لو
تي الذین امتنعوا یعلیھ ھذا في منعھم للزكاة فقط فكیف بھؤالء یا بن

ثم بالنسبة . ئع الدین كالحكم بما أنزل اهللا والجھاد وغیرھاعن شرا
إلى بناءھم للمساجد إنما ھي لذر الرماد على العیون وإن أبو جھل 
ومن معھ من صنادید وكفار قریش ھم أصدق منھم نیة عندما قاموا 
ببناء الكعبة واختلفوا فیمن یضع الحجر األسود حتى جاءھم النبي 

لقد تركوا جزء من البناء ألن المال الحالل قد صلى اهللا علیھ وسلم و
منھا ھذه المساجد ھي من  بنواثم في الحقیقة إن األموال التي ، كُمل 

           جدي الغالي      .أموالنا التي یسرقھا النظام ویعبث بھا كل یوم 
لقد كان والدي عظیمًا عندما تركني هللا عزوجل الذي بیده ملكوت كل  .

فال تخف على ، ال تنفد خزائنھ ینفق بقدر ما یشاء شيء و الذي 
رزقي فإن اهللا كتبھ منذ خلقي وإن والدي سیعود بإذن اهللا ولكن 
بالنصر والتمكین معلنًا انتھاء وقت الذل واالستضعاف وبدایة عھد 
جدید وإني أسأل اهللا أن ییسر لنا اللحاق بھ ومعاونتھ على قتال أعداء 

                                                  .                       الغالي.جدي. عزوجل.اهللا
في ختام رسالتي أتمنى أن تسامحني وأن تغفر لي خطیئتي وأن ال 
تنسى أبي من الدعاء فدعوة الوالدین ال ترد ورب دعوة كانت سبب 

  .في النصر والتمكین 

  .ھذه الرسالة على لسان بنت مجاھد  -

    

  



        

 ٤١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُھَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة  { القائل في محكم التنزیل الحمد هللا
، والصالة والسالم علي المبعوث  }ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلا َیِزیُد الظَّاِلِمیَن ِإلَّا َخَساًرا
) ما أنزل اهللا داء إال أنزل لھ شفاء ( رحمة للعالمین الھادي البشیر القائل 

                      بخاري من طریق  أبي ھریرة رضي اهللا عنھ رواه ال

. األنفلونزا  و من األمراض الشائعة والتي تنتشر في فصل الشتاء الزكام
والسعال وھي من األمراض المألوفة التي ال تحتاج إلى طبیب في 
تشخیصھا وھي تصیب الكبار والصغار وأعراض ھذه األمراض الظاھرة 

م بالحلق وثقل في الرأس وحمى وإنھاك للقوي وبحة ھي احتقان وأل
بالصوت وشحوب للوجھ وكحة وسعال وسیالن لألنف وتضعف حاسة الشم 

  .وتذوق الطعام للشخص المصاب 

  :وللوقایة والعالج من مرض الرشح والزكام یتبع ھذه اإلرشادات 

  الوقایة  وھي كما قیل خیر من العالج : أوال 

یومیا مع  )صعتر(السعترنین من أن یشرب من كوب إلي اث -١
  .دخول فصل الشتاء 

أن یشرب من كوب إلى اثنین یومیا من شاي العرق سوس  -٢
 .ویمنع ھذا على مرضى السكر ومریض الضغط المرتفع 

یشرب من الیانسون من كوب إلى اثنین یومیا بالنسبة للرجل  -٣
وال یزید عن ذلك وبالنسبة إلى المرأة فتشرب منھ كما تشاء  

 .والمغص وغیر ذلك  )مزیل للبلغم والكحة( مفید للسعالوھو 
اخذ ملعقة صغیرة عسل بحبة سوداء یومیا لمدة أسبوعین ثم  -٤

ینقطع لمد أسبوع ثم یعاود مرة ثانیة و ھذه الخلطة البسیط 
 الذھبیة تقي اإلنسان من كثیر من األمراض 

أكل بصلة متوسطة الحجم یومیا ، مع بلع ثالث فصوص ثوم   -٥
لة رائحة الثوم والبصل علیك بأكل بعض عیدان البقدونس وإلزا

 .، مع استخدام السواك 
 .تجنب شرب الماء البارد  -٦
یستخدم اللیمون األصفر ولیس  ، أكل البرتقال وشرب اللیمون -٧

  .یر كامل النضج غر ضاألخ
  :العالج بالطب اإلیماني الروحي : ثانیا 

تاب اهللا وسنة رسولھ صلي إن من أنفع العالجات على اإلطالق العالج بك
اهللا علیھ والھ وسلم من األحادیث الصحیحة مع الیقین في الشفاء ولیس 

عن أبى سعید (وحدیث لدیغ القوم عمدة في ھذا الباب  من باب التجربة
كانوا فى  -صلى اهللا علیھ وسلم- الخدرى أن ناسا من أصحاب رسول اهللا 

فقالوا لھم . فلم یضیفوھممن أحیاء العرب فاستضافوھم  بحيسفر فمروا 
فقال رجل منھم نعم فأتاه . لدیغ أو مصاب الحيھل فیكم راق فإن سید 

وقال . فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطى قطیعا من غنم فأبى أن یقبلھا
صلى اهللا علیھ - النبيفأتى . -صلى اهللا علیھ وسلم- للنبيحتى أذكر ذلك 

. اهللا واهللا ما رقیت إال بفاتحة الكتاب فقال یا رسول. فذكر ذلك لھ -وسلم
خذوا منھم واضربوا لى « ثم قال . »وما أدراك أنھا رقیة « فتبسم وقال 
   رواه مسلم.»بسھم معكم 

  

وھذا دلیل على أن الفاتحة تعالج جمیع األمراض حتى التي تحتاج إلى 
  .تدخل جراحي 

  .یتفل مكان األلم ویقرأ علیھ الفتحة سبع مرات  -١
االستغفار لقولھ تعالي حكایة عن سیدنا ھود علیھ السالم كثرة  -٢

َوَیا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِھ ُیْرِسِل السََّماَء َعَلْیُكْم {
  } ِمْدَراًرا َوَیِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلى ُقوَِّتُكْم َوَلا َتَتَولَّْوا ُمْجِرِمیَن

یقول أعوذ باهللا وقدرتھ من شر ن یضع یده علي األلم وأحدیث  -٣
 .ما أجد وأحاذر سبع مرات  وغیر ذلك من األحادیث الصحیحة 

  :العالج بطب األعشاب الطبیعي :ثالثا 

عند شعورك بنزلة البرد علیك بأخذ ثالث فصوص ثوم بعد  -١
تقطیعھا وبلعھا بالماء علي الفور والثوم  مضاد حیوي طبیعي 

ضمون بفضل اهللا  ویكرر إلیقاف نزلة البرد وھذا مجرب وم
  . ١١اخذ ثالث فصوص ثوم یومیا لمدة 

بقشرھا للقضاء على  ھقبل النوم بعدھا لیموننیئ أكل بصل   -٢
 .األنفلونزا 

االستنشاق بالماء عند الوضوء ثالث مرات یقضي على كثیر  -٣
 .من المیكروبات  فاحرص علي ذلك

ضغ  ُم إذاملعقتان عسل صباحا ومساء ، وشمع العسل  أكل -٤
 .انسداد األنف  یساعد على فتح

عتر  والسوائل بوجھ سشرب عصیر اللیمون وشرب مغلي ال -٥
 .عام 

العادي وذلك بوضعھ  األزرقفكس من النوع دھان الیستخدم  -٦
والرقبة والصدر وعلي الخلف من الظھر قبل  األنفعلى فتحة 

النوم مع التدفئة فانھ نافع ومفید للكبار والصغار على حد 
 .سواء 

 :الزكام والبرد بوجھ عام  ألمراض خلطة -٧
+ ملعقة زنجبیل + عتر سمالعق  ٤+مالعق بردقوش  ٤

ملعقة قرفة ،  تخلط خلطا جیدا ثم یؤخذ ملعقة من المخلط على 
 أوویترك لمدة ربع ساعة ویحلي بالعسل  غلیھكوب ماء سبق 

                              .السكر ثم یصفي ویشرب ثالث مرات یومیا 
مع استخدام المشروبات التي ذكرت سابقا في الوقایة ،   *

یكفي استخدام وصفة واحدة في الیوم بما یتناسب مع كل 
شخص للقضاء علي البرد مع اخذ قسط من الراحة وعدم بذل 

  .أي مجھود 

 .مع تمنیاتنا لكم بالصحة والعافیة 

  



         ٤٢  
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   إن بعد العسر یسرا        
                                              .                                       قلم سبع اللیل الحضرميب   

بعد سقوط االشتراكیة بغیر رجعة وظھور الصحوة اإلسالمیة 
استبشر الناس في جنوب الیمن بالوحدة ألنھا مطلب شرعي لألمة 
ولم تمضي على ھذه الوحدة إال سنوات قالئل حتى ظھرت حقیقة 

حیث وعد الناس بأنھ " لح على عبد اهللا صا" ھذا الدجال المسمى 
سیطبق الشریعة وسیسود العدل وتوزع الثروات باالستواء ویعم 
الخیر كل البالد ولكن كانت الصدمة كبیرة حیث قام ھذا العمیل 
الخائن بتعطیل الشریعة ونشر الرذیلة تحت غطاء المشاریع 

مراكز الرقص واالختالط فیھا _ المنتجعات _ الفنادق " السیاحیة 
وقام بإغالق المعاھد الشرعیة التي تخرج " لرجال والنساء بین ا

العلماء وطلبة العلم الذین یخرجون الناس من الظلمات إلى النور 
ولم یكتفي بھذا كلھ بل قام ھذا العمیل لألمریكان بشن حرب 
ضروس على المجاھدین األبطال الذین سطروا مالحم مع إخوانھم 

ده بوش حتى زج بخیر شباب في العراق وأفغانستان إرضاًء لسی
البالد في غیاھب السجون ومالحقة اآلخرین في كل مكان وقتل 
المجاھدین في تریم وشبوة وصنعاء ومأرب أیضًا بعدما تمكن ھذا 
الخائن السارق قام بسرقة أموال المسلمین إلى جیبھ الخاص 
وتقویة المرتزقة جنوده الذین صارت بنادقھم موجھة إلى صدور 

أن البترول أصبح نقمة على ھذا الشعب فلم ینعم بھذه  الشعب حیث
الخیرات التي یراھا كل یوم والسفن العمالقة تغادر موانئ البالد 
محملة بمالیین البرامیل من ھذا الذھب األسود والناس یعانون 
الجرعة بعد األخرى في قوتھم الضروري وفي المقابل نرى 

ألمن السیاسي وغیرھا عصابة ھذا المرتد من ضباط المخابرات وا
من المؤسسات العسكریة حیث یسكنون القصور الممیزة ویركبون 
أغلى السیارات ولم یكتفوا ھؤالء العمالء الخونة عند ھذا الحد بل 
قاموا بنھب األراضي لھم وألبنائھم وأبناء أبناءھم حیث نھبوا حتى 
أراضي المسلمین المملوكة وكل من یطالب بحقھ یتعرض للتھدید 

لم یتوقف الظلم عند ھذا حتى أمتد في أوقات المصائب والكوارث و
التي حلت بحضرموت فبعد األمطار الغزیرة والفیضانات والسیول 

  . الجارفة أستغل ھذا الخائن ھذه األوضاع المأساویة

إلى  حیث تحرك سریعا إلى حضرموت لینقل الصورة المأساویة
العالم أجمع حتى یحصل على المساعدات العاجلة التي وصلت 
إلى حضرموت من التجار والدول المجاورة ولم یتحصل 
المتضررین إال بالفتات من ھذه األموال الضخمة والمساعدات 
العینیة ومن شدة جشع ھذا العمیل وعصابتھ لم یسكنوا 

وجد المتضررین في مساكن ُتخفف عنھم ألم المصیبة حیث ت
العمارات الفارغة والفنادق الخالیة وكان باستطاعتھم نقلھم 
إلى ھذه المساكن التي تخفف عنھم ألم المصیبة التي حلت بھم 

من  .ولكن قاموا بتكدیسھا في المدارس وحرمان الطلبة
دراستھم فترة طویل فبعد ھذا الظلم الذي طغى وتبدیلھم 

  .                   .لشریعة الرحمن ونشرھم الفساد والرذیلة 
فإن إخوانكم المجاھدین قد عاھدوا اهللا أن یواصلوا المسیر 

  .إلسقاط ھذا الطاغیة وعصابتھ وأسیاده العلوج الحمر 

  واهللا غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون

  

  قراءنا الكرام على  مشاركاتنستقبل 

  -: االلكتروني المجلة برید

  

s.mlahem@gmail.com  

mailto:s.mlahem@gmail.com


        

 ٤٣ 

 

  ان أبو صالححس/ الشیخ 

  * :المفتاح العام 
#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit --- 

pyHYG3TcxWEosXvJGW6YDxDzklO+g1FujkzVgvHGyw7F1MNZve 

emXTdC8D+0x7rDxOJsvNOsVc3xnHXDoTjHKqAnl+wv404Ub9Zq 

٥zCtz/l0Setal5KLmxbObopYVizzIixhcBQ2WFt0lDvCnVdt6g 

٦٢٦br0QxBkiDmKRsXIzY0ZDnDsAd79TmyKUb9XgQvREM8YdNZP 

WLQ359JVAcqFX4EzzIkACmC2BNir0a+wjyxqCa8ET63qfHsZut 

vMo7iuhKD5FPQ2rBffUyTmWyh7ixhHjZ/YHkFXaHo0Gvq6WsTc 

٩ejmY2jKMim3SPJqRRd5RoU+x8D7sHXhuKbaLAVboHITtGrj3G 

٤I+K9WIereyKgzHRDv9zWYI7P0rCSUBJpCL0+ali8pyhfKz4Y2 

jhJ89nES6olgC+7pVlTwf94iCKQAi/dIR270v4z+/utNMVqPMH 

١fNZv8yFdfSnJ5uXAMA4+8wJTKDNAKkYMHgoaTgppOlshTWhQL 

٤CB8f8sRoAvgKGxQfzB70DBOLpFYIgPpuXv34rB9d+0pk625Sl 

Du9neWYf+DRIqUmQPdBKh1OUwiOKAEfcIPOxdvtGZDNyDL66KZ 

UQ== 

 

# ---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit --- 

 .توجد البصمة الرقمیة للمجلة بالمشاركات األساسیة في المنتدیات المعتمدة: للتأكد من نسخة المجلة(*) 
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