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  -:وبعد   اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد 

 من عدة حديث من وغريمها همايصحيح يف ومسلم البخاري روى
 ومعاوية، شعبة بن املغرية:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب

 حصني بن وعمران، اهللا عبد بن وجابر، وثوبان، سفيان أيب بن
 تزال ال"  وسلم  عليه اهللا صلى هللا رسول قال، قالوا كثري وغريهم
 من وال خذهلم من يضرهم ال ظاهرين احلق على أميت من طائفة

  " ذلك على وهم اهللا أمر يأيت حىت خالفهم

 يوم إىل ظاهرين احلق على يقاتلون أميت من طائفة تزال ال"  لفظ ويف
  " الدجال آخرهم يقاتل حىت"  لفظ ويف"  القيامة

 تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك على نص اكم متواتر حديث وهذا
  . وغريمها والسيوطي

 فهي الدين من اندرس ما جتديد هي العظمى املنصورة الطائفة فمهمة
، وأهله اإلسالم عن الغربة ودفع، الدين معامل إحياء على جادةً تعمل
 صدعاً تعاىل اهللا بأمر قائمةٌ وأنها، وعمالً علماً احلق على أنها وذاك
 بل، اهللا سبيل يف وقتاالً وجهاداً، املنكر عن وياً باملعروف وأمراً باحلق
 ال الذي قدرها وهو خصائصها أبرز اهللا سبيل يف والقتال اجلهاد
  .حبال عنه االنفكاك ميكنها

 يف فاجلهاد، اهللا سبيل يف والقتال اجلهاد وعصر زمن نعيش اليوم وحنن
 اهليمنة مشاريع كل عنده تتوقف الذي املشروع هو اهللا سبيل

 املتحدة الواليات قدمته ما فكل، العاملية الصهيوصليبية واجلربوت
 والكيان أمجع األطلسي واحللف الكربى بدوهلا وأوربا األمريكية
 واحلرب الكفر دول  من وغريهم واهلند وروسيا اإلسرائيلي السرطاين
 انوالطغي واجلربوت اهليمنة مشاريع من قدموه ما كل والعدوان

، اهللا سبيل يف املقاتلني املخلصني الصادقني ااهدين أقدام عند يتوقف
 الذين كلمة وتكون اهللا كلمة تعلوا أنْ إال أرب وال هم ال الذين
 احلربة ورأس املنصورة الطائفة طالئع هم  فااهدون. السفلى كفروا

 اهللا بإذن سيفشلون وجهادهم وبقتاهلم اإلسالمية العزة مشروع يف
 العاملية الصهيوصليبية اجلربوت وخمططات اهليمنة مشاريع مجيع

  . اإلسالم بالد على املتسلطة

 ومصابرة وصربٍ، عزيز احلق على بثبات إال ذلك هلم يتأتى ولن
م النظري منقطعة ومرابطةعليه اهللا صلى اهللا رسول وصفهم كما شأ 
 حبال يضرهم فال"  خالفهم من وال خذهلم من يضرهم ال"  وسلم
  . املخذلني خذالن وال املخالفني خمالفة

 قد -  التتار فتنة أي – الفتنة فهذه(  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 هلؤالء ااهدون وهم املنصورة الطائفة:  فرق ثالث فيها الناس تفرق
 – التتار أي – القوم هؤالء وهم املخالفة والطائفة، املفسدين القوم
 وهم املخذلة والطائفة، اإلسالم إىل املنتسبني خبالة من إليهم حتيز ومن

 الرجل فلينظر اإلسالم صحيحي كانوا وإنْ جهادهم عن القاعدون
 فما،  املخالفة من أم،  اخلاذلة من أم،  املنصورة الطائفة من أيكون
 هلموا اإلسالم شباب فيا،  رابع قسم مابقي،  نعم)  رابع قسم بقي

 التضحية صهوات وامتطوا،  حياضة عن والذب دينكم لنصرة
 قريبا آت اهللا نصر أنَّ وثقوا،  والريادة املعايل حنو وثبوا،  والفداء
 اهللا سبيل يف باجلهاد إال حتيا ال األمة هذه إنَّ هو إال إله ال الذي فواهللا

 اختطت إنْ وما، متوت أن أوشكت أو ماتت األمة تركته فحني، 
 يف تدب احلياة وابتدأت إال واجلهاد دا طريق يف األوىل خطواا
   . أوصاهلا

 ااهدون ونجداملُ يناله ولكن، املتقاعسون احلائرون اليرتقيه فاد
   . املضحون الباذلون
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والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ، احلمد هللا رب العاملني 
  وبعد، وعلى آله وصحبه أمجعني 

عبد الرمحن بن مهدي وخالد (  شبالاألأولئك استمعت لوصايا 
وهي ليست وصايا بل خطب تارخيية وتوصيف واقع وأمل ، )الضياين 
منذ عقود  جلرح أمة.  

صادقة حيركها الشرع ويدفعها واقع األمة  ها عواطف جياشةٌإن
، الشبلني تنحية الشريعة عن احلكم فقض مضاجع، هضومةاملظلومة امل

هم يذبون فأوصوا قبل الشهادة أن، لكفروتسويغ أحبار السوء هلذا ا
  .ام الكفرة وتضليل علمائهم اخلونة عن الشريعة تبديل احلك

شهدوا على صدقهم كذب وتزوير خصماء الشريعة قتلوا شهداء لي
 باحلياة ينبض، حي أمة قلب _ رمحهما اهللا_ هما نإ، وشهداء الزور

 الكوريني أنَّ رهنواب .جراح بال األمة جسد ليعيش الدم فيه ويتحرك
 ونساء أطفال من ءاألبريا بدماء أيديهم تلطخت،  نوجمرم قتلةٌ أعداء

  . وغريها وبغداد وكابل غزة يف املسلمني

 األمريكان مع وقوي فعلي وشريك حليف اجلنوبيون والكوريون
 بالد دخلواقد و،كلها الشرق دول خاصرة يف وشوكةٌ ،والصليب
 العراقيني أعراض وانتهكوا، دماء وسفكوا بالسالح مدججني املسلمني
  . واألفغان

 ؤالء بالك فما، للقتل املباشر حكم ءالرد حكم أنَّ املسلمني دين ويف
 العميل احلاكم هذا نسأل أنْ علينا الشرعي الواجب إنَّ .الغدرة القتلة
 تقطر سيوفهم مازالت الذين! ؟ السفاحني احملدثني القتلة أدخلت ملاذا
 انتصاراً قتلهم من على نستنكر أنْ ال، والنساء األطفال دماء من

 يف املعتدين لردع طبيعيةٌ نتيجةٌ قتلهم ألنَّ ،وأمته دينه عن ودفاعاً
  . أمجعني البشر فطرة

 األمريكان خترج ال ملاذا احلاكم نسأل أنْ الشرعي الواجب إنَّ
 ليهودا تساند اليتو التحالف دول من وغريهم والفرنس ينيوالربيطان

 املسلمني على نستنكر أن ال، وأطفال نساء من غزة مسلمي على
  .قتلهم

 الذين القتلة الكوريني أنَّب قولال الزور شهادات وأقبح أفظع من إنَّ
 منها وتقشعر البشر قلوب هلا تشمئز اليت البشعة األفاعيل تلك فعلوا
 همءدما أنَّب قولال _ املؤمنني عن فضالً_  والشهامة الغرية أهل جلود

  .قتلهم وحيرم معصومةٌ

 الدنيا ويقيموا السلطانية األبواقتلك  تتحرك مل ملاذاولنا أنْ نتسأل 
 املظاهرات يف صنعاء شوارع يف املسلمني أبناء قتل على يقعدوها وال

  . الواليات مجيع يف حقوقهم عن دفاعاً أو بغداد لنصرة

 بالطريان ائلالقب أبناء قصف أمرهم ويل على ونستنكري ال مل
 الشوارع يف املتجولني الباعة من املعدمني أموال وإتالف ،واملدفعية

  . العاصمة وتنظيف تنظيم حبجة

 نقعدها وال الدنيا هلم نقيم أنْ املسلمني من الضعفاء هؤالء يستحق أال
 همألن القصاص أصال حكمها جنسة جثث على التباكي  منبدالً! ؟

 تفتون كيف مالكم، نحمدثو همألن همءإيوا جيوز وال، نوجمرم قتلةٌ
وتفترون سونوتلب .  

 لألرملة القاتل املعتدي األمريكي حتمي ملاذا اخلائن الزعيم أيها
 وتزوده ،والربية البحرية احلماية أسباب له وتوفر ،والطفل واملسكني
 من تبقى ما على وجيهزوالصومال  وبغداد وكابل بغزة ليفتك بالوقود
  .!؟ هناك األمة يف وفقرٍ ومرضٍ وقرحٍ جرحٍ

 الذي ارم القاتل هذا مع والسياحة والتجارة السفارة تفتح ملاذا
  .!؟ العلماء يسكت وملاذا اثنان الناس من جرمه يف الخيتلف

 ال ومل !؟ األبرياء دماء وسفكتاملسلمة  البيوت حرمات اقتحمت ومل
أن ال! من قبل تلك األبواق السلطانية ؟ هذا ستنكري ملاذا ستنكري 

  . ناملعتدي اعتداء نفسه عن دفع املرء

 على والتشويش، جتدي ال الكالم وكثرة والغوغاء الضوضاء هذه إنَّ
  . قريب عما ينجلي سوف الناس على التلبيس وهذا، يستمر ال اخللق
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 ،مهدي بن الرمحن لعبد الناسف احلزام املعارك هذه كل حيسم والذي
 واشتباكات ،والناشري كامل عابد وبندقية ،حبر لطف الشيخ وسيارة
 وصاحل الدندين وجرأة، املقرن العزيز وعبد العيريي يوسف األبطال
  . اجلزيرة أسود من وغريهم والسياري املعبدي واقتحامات ،العويف

 هذا إنَّ فواهللا ،دمائكم عنا احقنوا نوواملقيم نوالقادم الكفار أيهافيا 
 التدخلواو، أمركم رأس على فكونوا، يئاًش عنكم اليغين اهلراء

 من وقتلكم، ديننا من إخواننا وعن عنها والدفاع، بيدنا أمنهاف جزيرتنا
 وثكلتنا، توحيدنا شطر تكمواوعد منكم والرباءة، إسالمنا ثوابت
  . ملتنا أصول حنفظ مل إنْ أمهاتنا

 يوإن، اأحد منكم ترحم ولن األهوال ستريكم األهوال كتيبة إنَّ فواهللا
عليه ويتسابقون جنودنا أمنية املوت فإنَّ، بنا لكم قبل فال لكم نذير، 

 إال منهم أحد ستشهدي ولن ،بل يتنافسون عليه تنافسكم على احلياة
  . العشرات منكم وقتل

   . خطيب كل قول جهيزة قطعت                 

 عليه اهللا صلى - اهللا لرسول ، عنه اهللا رضي رواحة بن اهللا عبد قال
.  شئت ما ولنفسك لربك اشترط:  -)  العقبة ليلة يعين(  - وسلم
 وأشترط ، شيئاً به تشركوا وال تعبدوه أن لريب أشترط« :  فقال

 إذا لنا فما:  قال»  وأموالكم أنفسكم منه متنعون مما متنعوين أن لنفسي
 وال نقيل وال ، البيع ربح:  قالوا»  اجلنة« :  قال ذلك؟ فعلنا حنن

  . نستقيل
  . . »  نستقيل وال نقيل وال البيع ربح« . .  هكذا
 وأمضى ، أمرها انتهى متبايعني؛ بني نافذة ماضية صفقة أخذوها لقد

 فالصفقة»  نستقيل وال نقيل ال« :  سبيل من مرد إىل يعد ومل ، عقدها
 أليس! موعود ال مقبوض مثن:  واجلنة خيار؛ وال فيها رجعة ال يةماض

 وعداً الثمن وعد الذي هو أليس املشتري؟ هو اهللا أليس اهللا؟ من الوعد
  : كتبه كل يف قدمياً

  . .}  والقرآن واإلجنيل التوراة يف حقاً عليه وعداً{ 
  .}  اهللا؟ من بعهده أوىف ومن{ 

  اهللا؟ من بعهده أوىف ومن! أجل
 على مؤمن كل. .  مؤمن كل بعنق معقودة بيعة اهللا سبيل يف اجلهاد إن

 اجلارية السنة إا. .  اهللا دين كان ومنذ الرسل كانت منذ اإلطالق
 ولوال{ :  بتركها احلياة تصلح وال بدوا احلياة هذه تستقيم ال اليت
  .}  األرض لفسدت ببعض بعضهم الناس اهللا دفع
 وصلوات وبيع صوامع هلدمت ببعض بعضهم ناسال اهللا دفع ولوال{ 

  . } كثرياً اهللا اسم فيها يذكر ومساجد
 يف الباطل له يقف أن بد وال.  طريقه يف ينطلق أن بد ال احلق إن 

 أن بد ال اهللا دين إن. .  الطريق عليه يأخذ أن بد ال بل! . . الطريق
.  وحده هللا وديةالعب إىل وردهم للعباد العبودية من البشر لتحرير ينطلق
 عليه يقطع أن بد ال بل. .  الطريق يف الطاغوت له يقف أن بد وال

 لتحرير كلها»  األرض«  يف ينطلق أن اهللا لدين بد وال. .  الطريق
 ليدع عنه ينثين وال طريقه يف ميضي أن للحق بد وال.  كله»  اإلنسان«

» األرض« يف مدا وما.  كفر»  األرض«  يف دام وما! . . طريقاً للباطل
 كرامة تذل اهللا لغري عبودية»  األرض«  يف دامت وما.  باطل

 مؤمن كل عنق يف والبيعة ، ماض اهللا سبيل يف فاجلهاد»  اإلنسان«
  . بالوفاء تطالبه

  
  "رمحه اهللا" سيد قطب

 )يف ظالل القرآن: (من 

شامل الصنعاين رمحه اهللا كان صبوراً عظيم اإليثار حيرم نفسه ليعطي 
يف  قائم بالليل صائم، ترى فيه اللني واالبتسامة حسن األخالق، أخاه
  . النهار

 على السعيدي
 

صاحب مهة ،شامل الصنعاين رمحه اهللا كان متواضعاً خدوماً إلخوانه
شجاع ال ، مهته إخراج املشركني من جزيرة العرب كثري النوافل، عالية

رفض التسليم جلنود الطاغوت حىت بدون ، خياف يف اهللا لومة الئم
  .حتقيق ألنه يراها مذلة 

 عمر احملفلي
  

، كثري الصيام، قائم بالليل، ة رمحه اهللا كان صاحب خلق رفيعأبو عبيد
غيور على دين اهللا وشديد ، شجاع مقدام ال يهاب املوت يف سبيل اهللا

كان يف نعمة ورخاء وكانت الدنيا تأتيه من كل ، القهر إذا رأى معصية
  .كان أكثر أوقاته يف املسجد ، ترك أهله وبيته نصرة لدين اهللا، مكان

فليعمر احمل  
 

شامل وأبو عبيدة كانا متحابني وكانا يكثران من قراءة القرآن 
حزن أحدمها ، كانا رؤوفني بإخواما عرفا بالذلة إلخواما، واملراجعة

  لفراق صاحبه فأحلقه اهللا به بعد ثالثة أيام
الضلعيسامي   
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 نكملو اهللا إال إله ال استعرضنا يف األعداد السابقة مجلةً من نواقض 
  . نواقضال بقية العدد هذا يف

 مظاهرة(  - : اهللا رمحه الوهاب عبد حممد الشيخ قال:  الثامن الناقض
 يتولَّهم ومن((  تعاىل قوله والدليل املسلمني على ومعاونتهم املشركني

كُمنم هفَإِن مهنإِنَّ م ي لَا اللَّهدهي مالْقَو مالظَّالني . ((  

  . املناصرة أي:  املظاهرة قوله

 ؟ والتويل املواالة بني الفرق عن اللطيف عبد بن اهللا عبد سئل وقد
 عن خيرج كفر( : التويل بأنَّ فأجاب الكرمية اآلية يف املقصود وهو
  ) . والرأي والبدن باملال وإعانتهم، عنهم كالذب وهو، امللة

 شرحه يف_  اإلسالم واقضن شرح يف العلوان سليمان الشيخ قال
 حكام من كثري عليه ما لك يتبني البيان وذا( :  _ الثالث للناقض

، اإلشراك أهل والوا همألن، اإلسالم إىل تنسب واليت املسلمني بالد
 إخوان همنأ على تدل عالقات بينهم وجعلوا، وعظموهم، وقربوهم

 يف وأودعوهم ذوهموآ الدين أهل عادوا همأن ذلك إىل إضافةً، هلم
  . هذا بعد إسالم يبقى فهل، السجون

  

 يسعه الناس بعض أنَّ اعتقد من(  -: اهللا رمحه قال : التاسع الناقض
 اخلضر وسع كما وسلم عليه اهللا صلى حممد شريعة عن اخلروج
   . ) كافر فهو السالم عليه موسى شريعة على اخلروج

 مستقيما صراطي هذَا أَنَّو (( تعاىل اهللا قول تكذيب لتضمنه وذلك
وهبِعلَا فَاتوا وبِعتلَ تبالس قفَرفَت بِكُم نع هبِيلس ((  

 ظن أو، وسلم عليه اهللا صلى حممد شريعة عن اخلروج رغب فمن
  . عنقه عن اإلسالم ربقة خلع فقد عنها االستغناء

  

 ال، تعاىل اهللا دين عن راضاإلع(  -: اهللا رمحه قال : العاشر الناقض
 ذُكِّر ممن أَظْلَم ومن (( تعاىل اهللا قول والدليل، به يعمل وال، يتعلمه
اتبِآي هبر ثُم ضرا أَعهنا عإِن نم نيرِمجونَ الْممقتنم ((  .  

 اإلعراض هو اإلسالم نواقض من ناقض هو الذي باإلعراض واملراد
 جاهالً كان ولو، مسلماً املرء يكون به الذي الدين أصل لمتع عن

  .  الدين بتفاصيل

 الدين مراتب عن احلديث نبدأو، اإلسالم نواقض اية إىل نصل وذا
  . العاملني رب هللا واحلمد ،اهللا بإذن القادم العدد يف
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  )) أَمثَالَكُم يكُونوا لَا مثُ غَيركُم قَوما يستبدلْ تتولَّوا وإِنْ(( قال تعاىل 

 الصراع بني احلق والباطل سنةٌ مما ال شك فيه أنَّ إنَّ: أخي القارئ 
 بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَولَا(( قال تعاىل ، إىل قيام الساعة كونيةٌ
 ومنهزم ،رابح فائز ،والناس أثناء مواجهة الباطل قسمان، )) بِبعضٍ
يف صف احلق جياهد من أجله حىت  فاألول هو من كان ثابتاً ،خاسر

واآلخر من مل يثبت يف مواجهة الباطل ودحضه  ،ينتصر أو ميوت دونه
، ومل هداه اهللا فنكص على عقبيه ورجع عن مبادئ اإلسالم بعد أنْ

من الدنيا  بعرضٍ ضعفذا بل هدم ما بناه يف سنني يف حلظة  يكتف
  .حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث  لب إنْفمثله كمثل الك ،قليل

 تتولَّوا وإِنْ((  تعاىل وصدق فيهم ما قاله ابن كثري يف تفسري قوله
تتولوا عن طاعته واتباع شرعه  أي إنْ )) غَيركُم قَوما يستبدلْ

يكونون  أي ولكن))  أَمثَالَكُم يكُونوا لَا ثُم غَيركُم قَوما يستبدلْ((
  .سامعني ومطيعني له وألوامره 

 قَوما يستبدلْ تتولَّوا وإِنْ(( : _وقوله احلق _ فاهللا عز وجل قد قال 
كُمرفإذا تولينا عما حنن فيه من اإلميان والعمل الصاحل كالصالة ))  غَي

  .فينا بسبب التويل  واجلهاد وغريها فإن سنة االستبدال جارية

فالرجوع عن احلق  ،فيمن عرف احلق مث رجع عنهوال غرابة 
-فقد كان عبداهللا ابن أيب السرح  ،كونية سنةٌوالنكوص على العقبني 

توىل عن اتباع احلق مث أحد كتاب الوحي مث ارتد و -رضي اهللا عنه
من كان يكتب للنيب صلى اهللا  ه وجد أيضاًنبل إ، رجع إىل اإلسالم

ث الصحيح مث تنصر ومات على عليه وسلم الوحي كما يف احلدي
  .نصرانيته 

  ،أو يترك ما كان حقاً ،ن يرتد عن دينهفاخلسران كل اخلسران مل 
ما ه ألنقال تعاىل ، فهو داخل يف دائرة االستبدالبذلك نفسه  يضرإن
 بِقَومٍ اللّه يأْتي فَسوف دينِه عن منكُم يرتد من آمنواْ الَّذين أَيها يا((

مهبحي هونبحيو لَّةلَى أَذع نِنيمؤالْم ةزلَى أَعع رِينونَ الْكَافداهجي يف 
 واللّه يشاُء من يؤتيه اللّه فَضلُ ذَلك آلئمٍ لَومةَ يخافُونَ والَ اللّه سبِيلِ
عاسو يملعن قدرته  يقول تعاىل خمرباً :قال اإلمام ابن كثري )) ع

اهللا يستبدل به  ه من توىل عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإنَّالعظيمة أن

أْ إِنْ(( كما قال تعاىل ، وأقوم سبيال هلا منه وأشد منعةً من هو خريشي 
كُمبذْهي أْتيلْقٍ وبِخ يددا) ١٩( جمو كلَى ذَلع زِيزٍ اللَّهبِع  ((

  .]٢٠ - ١٩:راهيم إب[

 يا: ( وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعائه أثناء السجود 
الثبات ال  وهذا يدل على أنَّ) مقلب القلوب ثبت قليب على دينك 

  .يكون إال من اهللا ملا يعلم اهللا من صدق سريرة من ثبته على احلق 

ور أي من وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ من احلور بعد الك
  .الرجوع عن اهلداية بعد معرفتها 

 علَينا لتفْترِي إِلَيك أَوحينا الَّذي عنِ لَيفْتنونك كَادوا وإِنْ(( قال تعاىل 
هرإِذًا غَيو ذُوكخيلًا لَاتللَا) ٧٣( خلَوأَنْ و اكنتثَب لَقَد تدك كَنرت 
هِمئًا إِلَيييلًا شإِذًا) ٧٤( قَل اكلَأَذَقْن فعض اةيالْح فعضو اتمالْم ثُم 

  ]٧٥- ٧٣:اإلسراء [ )) )٧٥( نصريا علَينا لَك تجِد لَا

خيرب تعاىل عن تأييده رسوله صلوات اهللا عليه وسالمه  :قال ابن كثري
ه تعاىل هو وتثبيته وعصمته وسالمته من شر األشرار وكيد الفجار وأن

املتويل أمره ونصره وأنمن خلقه بل هو وليه  ه ال يكله إىل أحد
  . ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره

  :منها ، على الثبات ومواصلة طريق اجلهاد أمور تعني ااهد  وهنا مثة

 لَولَا رواكَفَ الَّذين وقَالَ(( قال تعاىل ، قراءة القرآن بتدبر -١
 ورتلْناه فُؤادك بِه لنثَبت كَذَلك واحدةً جملَةً الْقُرآنُ علَيه نزلَ
 ] ٣٢:الفرقان )) [ترتيلًا

 لَقيتم إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا ((قال تعاىل ، تعاىلذكر اهللا  -٢
 ] ٤٥:األنفال )) [ تفْلحونَ لَعلَّكُم ثرياكَ اللَّه واذْكُروا فَاثْبتوا فئَةً

 إِلَّا اللَّيلَ قُمِ) ١( الْمزملُ أَيها يا ((قال تعاىل ، قيام الليل -٣
 الْقُرآنَ ورتلِ علَيه زِد أَو) ٣( قَليلًا منه انقُص أَوِ نِصفَه) ٢( قَليلًا
 أَشد هي اللَّيلِ ناشئَةَ إِنَّ) ٥( ثَقيلًا قَولًا لَيكع سنلْقي إِنا) ٤( ترتيلًا
 ]٦-١:املزمل [  )) قيلًا وأَقْوم وطْئًا

 ما فَعلُوا أَنهم ولَو ((قال تعاىل ، ـ القيام باألعمال الصاحلة٤ 
 ]٦٦:النساء )) [ تثْبِيتا وأَشد لَهم خيرا لَكَانَ بِه يوعظُونَ
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من األعمال  يكون لك حظٌ أخي ااهد الصابر املرابط ال بد أنْ إذاً
 ،من لبناته لتتقوى ا على مواصلة الطريق الذي أنت لبنةٌ ،الصاحلة
أو متوت دونه وال حيزنك  ،حىت حيكّم شرع اهللا ،من سهامه وسهم
  .من تساقط أو ختلى عن نصرة الدين كل 

ا الدين فلنثبت على ذلك حىت نلقى خرجنا لنصرة هذ كنا حقاً إنْف
كما ثبت الرعيل األول حتت نار التعذيب وسياط  ،اهللا عز وجل

فهذا خباب بن األرت كان يكوى ، ومل يبدلوا تبديال ،اجلالدين
  .طرفة عنيباحلديد يف رأسه وما يصده ذلك عن دينه 

  . بعد جيل غوا هذا الدين جيالًفيا هلم من أبطال حتملوا الصعاب ليبلّ 

وال  ،ومنشي على خطاهم ،حنتذي حذوهم فال بد أخي ااهد أنْ
فهي أوهن من بيت  ،وال لنسج أكاذيبهم ،نلتفت لكيد املفاوضني

  . والنصر قادم  ،العنكبوت

وآثرنا الذل  ،واعلم أخي ااهد أننا إذا تولينا عن طريق اجلهاد
ال اهللا مستبدلنا  واخلنوع والقعود واستسلمنا للعدو احملتل لديارنا فإنَّ

  .حمالة

ة الطريق يف مقارعة واصلمو، بطل ااهد اهللا اهللا يف الثباتأيها ال
ها إحدى احلسنيني إنف ،وال منهزم يثين عزمك مثبطٌ وال، األعداء

  .وأيهما كانت فهو الفوز يف الدنيا واآلخرة ، نصر أو شهادةٌ

على من  صعبو ،على من سهله اهللا له سهلٌ قفطريق اجلهاد طري
وقبل بالقليل من رفات  ،وعصف ذهنه ،وانثىن عزمه ،ازمت نفسيته

  .أبقى و وهي خري ،وآثرها على اآلخرة ،الدنيا

املستبدلون ، رحبه املتساقطون يف وحل اهلزمية واالنبطاح ٍءفأي شي
عرفوا احلقيقة  بعد أنْ، طريق العزة والنجاة بطريق الذل واخلسارة

عجيب بني فنية وأخرى  ويشتد جب فإنين ألع ،ميانوذاقوا حالوة اإل
 ،بعزة اجلهاد تعاًكان مم ممن عرف اخلري فآثر الشر عليه بعد أنْ

فخافه الطاغوت يف مرقده  ،واحتساب إغاظته ،ومراغمة الطاغوت
ومل يهنأ له مأكل وال مشرب فإذا به يف عشية وضحاها  ،ومضجعه

فاستصغره  ،ناً إليهله راك الطاغوت مستسلماًيد يضع يده يف 
 من لَه فَما اللَّه يهِنِ ومن(( يف نظره  كان عظيماً الطاغوت بعد أنْ

 أنْ وصار ينظر إليه اتمع بعني االحتقار بعد، ]١٨:احلج[ )) مكْرِمٍ
دخوله يف وعيد اهللا كله وأشد من ذلك  ،يدحض الكفار كان جماهداً

  . ]١١٣:هود [ )) النار فَتمسكُم ظَلَموا نالَّذي إِلَى تركَنوا ولَا ((

 وأنْ ،يثبتنا على طريق اجلهاد حىت املمات فنسأل اهللا عز وجل أنْ
  .كرمي  ه جوادإن، يستخدمنا وال يستبدلنا

  

  

  

 عليه اهللا صلى النيب نبوة أنكروا الذين الباطل املنهج فأصحاب
 بأشخاص، الدين علقوا الذين هم الدين، هذا صحة أنكرواو وسلم
 حيث عظيم، فساد إىل م أدى ومنهجهم برموز، اجلهاد وعلقوا
 وصل ما ومىت فشلها، أو النتائج بطالن بسبب املقدمات أنكروا

  . والقنوط اليأس أو الكفر يف حتما فسيقع املنهج؛ هذا إىل املرء
 من يستحيون ال الذين اليوم، الرويبضات من كثري منهج هو وهذا
 فإذا بأيام، قبله ما يناقض قول هلم حدث كل ففي عباده، من وال اهللا
 رأوا وإذا والتمجيد، املدح يف وأعادوا وزادوا أشادوا نصراً رأوا
  . وشتموا وسبوا ونقدوا وبدعوا ضللوا لعباده؛ اهللا من وابتالًء هزمية
 هو بااهدين؛ اهلزمية وقحل يف وتعاىل سبحانه هللا حكمة أعظم ولعل
 ونسبوا م متسحوا من متحيص مث أوالً، ومتحيصهم صفوفهم تصفية
  . إليهم أنفسهم

 وإن{: قال حيث دقيقاً وصفاً ووصفهم أساليبهم اهللا كشف وقد
 مل إذ علي اهللا أنعم قد قال مصيبة أصابتكم فإن ليبطئن ملن منكم
 تكن مل كأن ليقولن اهللا من فضل أصابكم ولئن شهيدا، معهم أكن
 اهللا وقال ،}عظيما فوزا فأفوز معهم كنت ياليتين مودة وبينه بينكم
 لكم كان فإن بكم يتربصون الذين{: العفنة ألساليبهم فاضحاً عنهم
 أمل قالوا نصيب للكافرين كان وإن معكم نكن أمل قالوا اهللا من فتح

 القيامة يوم بينكم حيكم فاهللا املؤمنني من ومننعكم عليكم نستحوذ
  . }سبيال املؤمنني على للكافرين اهللا جيعل ولن
 ودون فدونه لذلك، أهالً كان من إال ا يقوم ال اجلهاد شعرية نعم

 الشعرية وهذه اإلبل، أعناق فيها تنقطع مفاوز والتمكني النصر
 كان من أما والفتنة، للبالء العدة أعد من إال اليوم يناصرها ال أيضاً؛
 أو للجهاد مناصر هو هل يعرف ال هالمياً، مائعاً جاًمنه منهجه
 سورة ويف اآليات، هذه يف حليلهم اهللا كشف فيكفيهم له؛ معارض
  . الباطلة ملناهجهم وتعرية الشيطانية حليلهم فضح التوبة
 حمققة، هزمية إىل إال يفضي ال بأشخاص؛ املعركة أو اجلهاد تعليق إن
 الفتور يف تتمثل معنوية هزمية فإا داناملي يف حسية هزمية تكن مل فإن
 إال ينصرون ال أم املسلمون ظن اليت القيادة فقدان عند اجلهاد عن
 فيجب بقيادات، أو بأشخاص الناس يتعلق أن اخلطأ من فإنه لذا ا،

  .بالرموز ربطها من اجلهاد شعرية حترير
  "رمحه اهللا " يوسف العيريي: الشيخ 
 اجلهادثوابت على طريق :  من
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كوريا اجلنوبية،  احنتيجة مقتل سيفيما خاضوا بعدما خاض الناس 
لو األودية والشعاب، كان من املناسب التعرض ووتفرقت األقوال يف 

من االختصار إىل حكم استهداف السياح، سائال اهللا اإلعانة  بشيٍء
أو  خللٍمن كان ا كان من صواب فمن اهللا وحده، وما فم والتوفيق، 

  .خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اهللا وأتوب إليه

  من هو السائح؟: أوال

 ساح ومنه األرض، وجه يف الذهاب:  العرب لغة يف السياحة أصل
  ] ١/٢١٧احمليط القاموس[.  األرض وجه على سال إذا املاء

 االستطالع أو للترته طلباً بلد إىل بلد من التنقل) السياحة(و
  ]١/٩٦٩الوسيط املعجم[.والكشف

 من بلد إىل قدم الذي رالكاف:  هو بالسائح فاملراد املقام هذا يف أما
  .الرتهة بقصد املسلمني بلدان

  . حبثه موضع هذا فليس لعمل استقدم من بذلك فيخرج

  ما هو األصل يف الكافر؟: ثانيا

  : الكفار معنا على قسمنيحال 

  .حرب أهل: الثاين         . عهد أهل: األول

  :أقسام ثالثة الشرع يف والعهد

 بشرط املسلمني ديار يف لبقاءا على يقروا أنْ :وهو جزية عقد -١
 . املسلمني أحكام والتزام اجلزية بذل

 من مجاعةً أو مشركاً املسلمني أحد يعطي أنْ :وهو أمان عقد -٢
 . يقتضيه ألمرٍ مؤقتاً أماناً املشركني

 كشاف[. معلومة مدةً القتال ترك على العقد:  وهو هدنة عقد-٣
  ]٨/٢٥٩،٢٧٠القناع

 حرب أهل يصريون الكفار فإنَّ العهود ههذ من شيٌء يوجد مل فإذا
  . وأمواهلم دماؤهم مباحة

 مل أنْ بعد وجدت هاألن عدمها؛ واألصل طارئةٌ العهود تلك أنَّ ومبا
 جيوز وال زواهلا، األصل بل للزوال قابلةٌ هي وجودها بعد مث تكن،
، اجلزية دفع على استمرارهم بشرط اجلزية عقد إال ،مؤبدةً عقدها

 جيوز فال واألمان اهلدنة أما. ونوا خارج جزيرة العربيك وأنْ
  . اجلهاد تعطيل من ذلك إليه يؤدي ملا تأبيدمها؛

 مباحةٌ حربٍ أهل همأن الكفار يف األصل أنَّ لنا تبني ذلك علمنا إذا
 من شيء بوجود إال دمائهم بعصمة حنكم وال وأمواهلم، دماؤهم
  . الذكر السالفة العهود

لشريعة جندها تقرر هذا األصل وتؤكده، ولو تتبعناها وبتأمل نصوص ا
  : لطال بنا املقام ولكن منها

 الْمشرِكني فَاقْتلُوا الْحرم الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا((  تعاىل قوله -١
  ] ٥:التوبة )) [ وجدتموهم حيثُ

 )) كَافَّةً اتلُونكُميقَ كَما كَافَّةً الْمشرِكني وقَاتلُوا(( تعاىل قوله -٢
 ] ٣٦:التوبة [

 من يلُونكُم الَّذين قَاتلُوا آمنوا الَّذين أَيها يا (( سبحانه قوله -٣
  ]١٢٣:التوبة [  )) غلْظَةً فيكُم ولْيجِدوا الْكُفَّارِ

 ففي هذه اآليات علق األمر بالقتال على وصف الكفر والشرك، فدل
هذا طروء  من ا هو الوصف املؤثر يف احلكم وال مينعهذ أنَّ ذلك على

 مينع القتال حىت يزول وصف.  

 اهللا صلى – اهللا رسول أنَّ -عنه اهللا رضي – هريرة أبو رواه ما -٤
 اهللا إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أنْ أمرت: ( قال -وسلم عليه
 على حسابهو حبقه إال ونفسه ماله مين عصم  اهللا إال إله ال قال فمن
 بالقتال األمر عندها يقف اليت الغاية جعل حيث ]١٣٤ /مسلم [)اهللا
  .اهللا إال إله ال قول

 اهللا صلى – الرسول وصية يف -عنه اهللا رضي – بريدة حديث -٥
 اغزوا: ( قال فيما فقال سرية أو جيشٍ على يؤمره ملن -وسلم عليه
 علق حيث ]٤٦١٩/رواه مسلم[  )باهللا كفر من قاتلوا اهللا، سبيل يف

   .الكفر وصف على لابالقت األمر
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 إباحة األصل: املسائل إلحدى تقريره يف -اهللا رمحه – قدامة ابن قال
  ]٨\٢١املغين [ .األمان وعدم احلريب دم

 قتله فأبيح ؛أمان وال له عهد ال مشرك هألن: أخرى مسألة يف وقال
 ]٤٥٤\٢٠املغين [ .كغريه

  :بالذمي املسلم قتل مسألة يف -اهللا رمحه -حجر ابن وقال

 والذمة للدم حاملبي الكفر لوجود قائمةٌ شبهةٌ الذمي دم احةبإ وأَيضاً
  ]١٩/٣٧١الباري فتح [.القتل منع عارض عهد هي مانإ

 ماإن الكافر لدم العاصمة العهود أنَّ -اهللا رمحهم – كالمهم من فظهر
 وهو عليها بيترت ما عدم عدمت وإذا عدمها، واألصل عارضةٌ هي

 فحالةٌ دمه عصمة وأما الكافر، دم إباحة األصل فيكون الدم، عصمة
  .عنه نتجت الذي العهد لعروض عارضةٌ

 توجب ومل الكفار قتال الشريعة أوجبت هلذا و: اإلسالم شيخ قال
 غري وأ القتال يف منهم الرجل أسر إذا بل منهم عليهم املقدور قتل

 هنإف حبيلة يؤخذ وأ الطريق يضل وأ إلينا السفينة تلقيه نْأ مثل القتال
 مفاداته وأ عليه املن وأ استعباده وأ قتله من األصلح ماماإل فيه يفعل
 وإنْ ،والسنة الكتاب عليه دل كما ،الفقهاء أكثر عند نفس وأ مبالٍ
  .منسوخاً ومفاداته عليه املن يرى من الفقهاء من كان

  ]٢٨/٣٥٥الفتاوى[

 قدم مبن فكيف سفينة، ألقته أو الطريق ضل من تلق جاز كيف فانظر
 بالد إىل وفجوره بشره قدم بل لنا، هدف هأن عاملاً عامداً إلينا

  .اإلسالم

 -اجلنوبية كوريا من كانوا سواء - السياح أنَّ علمنا ذلك تقرر إذا
 تيقنا اأن دام وما األصل، هذا حتت دخوهلم فاألصل غريها من أو

. بالشك يزول ال اليقني ألنَّ بيقني؛ إال منه خنرجهم فال فيه دخوهلم
  :  السياح قتل على اعترض ملن نقول افإن ولذا

 أن قبل بالدليل ونطالبك ،علينا تعترض أن قبل عليك نعترض حنن
 فنحن السياح؟ دماء استبيحت دليلٍ بأي: تقول كنت ولئن به، تطالبنا
 كنت فإنْ قتلهم؟ كرتوأن دماءهم، عصمت دليلٍ بأي: لك نقول

 ما – وسلم عليه اهللا صلى -  رسوله سنة أو اهللا كتاب يف وجدت
 وإال إليه، انتقلت ما إىل لننتقل عليه فدلنا األصل، ذلك عن ينقلنا

  .األصل على البقاء فاألصل

 شك بال فهم اجلنوبية لكوريا بالنسبة أما السياح، لعموم بالنسبة هذا
 يف لدخوهلم وذلك واملسلمني؛ ماإلسال على وعدوان حرب أهل

 إىل جنودهم وإرساهلم اإلسالم، ضد أمريكا مع الصلييب احللف
 وجماهرة حرب إعالن يعترب ذلك ففعلهم والعراق، أفغانستان

 الكفار يف األصل أنَّ يف السابق التأصيل إىل حباجة فلسنا. بالعداوة
  . بيان ومزيد التأكيد بذلك أردنا ماوإن ، الدم إباحة

  .وأطفال نساء فيهم كان إذا السياح قتل حكم: ثالثاً

 قتل عن ى -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أنَّ فيه شك ال مما
 صلى ى -عنه اهللا رضي – عمر ابن حديث يف كما واألطفال ءالنسا
 ٣٠١٥/رواه البخاري[. والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه اهللا

 اليت الشريعة أنَّ نعلم أنْ  دالب ذلك مع لكن ]٤٦٤٦/ومسلم
 ممن غريهم قتل ميكن مل إذا قتلهم أباحت والصبيان النساء قتل حرمت

 االستقالل، وجه على ال تبعاً قتلهم فيجوز بقتلهم، إال قتله جيوز
  .استقالالً يثبت ال ما تبعا ويثبت

 يا قلت قال جثامة بن الصعب عن الصحيحني يف ما ذلك ودليل
. ) منهم هم( قال املشركني يرذرا من البيات يف نصيب إنا اهللا رسول

  ]٤٦٤٨/مسلم[

 نصب -وسلم عليهاهللا  صلى -اهللا رسول أنَّ أيضاً ذلك على ويدل
 الرجال بني يفرق ال املنجنيق أنَّ خيفى وال. الطائف أهل على املنجنيق
 وينجو يصاب من به فيصاب يقع ماوإن واألطفال، والنساء املقاتلني

  .وينج من

 من الصاحل والسلف املسلمون يزل مل: -اهللا رمحه – الشافعي قال 
 على قبلنا األعاجم حصون يف سلم و عليه اهللا صلى حممد أصحاب

 من غريه وال برميٍ حصنٍ عن كف هأن منهم أحد عن يبلغنا مل ذلك
 .منهم ظهر ملن قتله حيل ال من وملكان والصبيان النساء ملكان القوة

  ]٧/٣٦٩األم[

 تحريق نعتمي ال مث والولدان النساء قتل حيل ال: السرخسي قال
  ]١٢/٤٥املبسوط[. اهفي والولدان النساء بكون حصوم

 النساء من يقاتل مل من قتل كان وإنْ:  اهللا رمحه اإلسالم شيخ قال
 يالرم مثل يعمهم قد قتالٍ ىلإ احتيج فمىت حراماً وغريهم والصبيان
 حصار يف ةالسن فيها جاءت كما ذلك جاز الليلب والتبييت باملنجنيق
 وهو يبيتون املشركني من الدار أهل وىف باملنجنيق ورميهم الطائف

قتله قصد جيوز ال من بقتل أيضاً ة الفتن لفساد دفع. 
  ]٢٠/٥٢الفتاوى[
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من أهل العلم من قال بعدم جواز قتل النساء  وال يفوتنا التنبيه إىل أنَّ
ا ذكرنا ولكن. ذلك إىل ترك قتل من جيوز قتلهوالصبيان، ولو أدى 

ه هو الذي جتتمع عليه األدلة والعلم عند اهللالقول األول ألن.  

  :شبهات املعترضني:  رابعاً

 العراق يف يقاتلنا الذي ماوإن ، مدنيون همأن :الشبهة األوىل
  . غريهم دون م خمتص القتل فجواز العسكريون، وأفغانستان

  :وجهني من واجلواب

 عليه تعلق ومل الشرع، يف له استعمال ال املدنيني مصطلح أنَّ: األول
أحكام، أي قتله جيوز من إىلاحلربيني  تقسيم الشرع يف ورد ماوإن 
 والصبيان النساء وهم قتله جيوز ال ومن البالغون، الرجال موه

 يف خالف على كنائسهم، يف املعتزلون والرهبان والزمىن والشيوخ
 أبرياء أو مدنيني لفظ أما شرعنا، يف الواردة األلفاظ هي هذه. بعضهم
  . اإلعالم وسائل تأثري من فهما

 يف وجنودهم قوام أنَّ: الثاين
 من وشردت قتلت والعراق أفغانستان
 األلوف واألطفال والنساء بل املدنيني
 والقرى البيوت وهدمت املؤلفة،
 وغريهم املدنيني بني تفرق ومل الكاملة،

 .  

  :الثانية الشبهة

 تأشرية وهو أمان عقد معهم أنَّ
 كان ومن فيزا، يسمى ما أو الدخول

 أخفر فقد قتله ومن أمانه، ينتهي حىت ودمه ماله حرم أمان عقد معه
 لعنة فعليه مسلماً أخفر من: (وسلم عليه اهللا صلى قال وقد ،مسلماً

 هذا ]٣٣٩٤/ومسلم ١٨٧٠/رواه البخاري[ )أمجعني واملالئكة اهللا
 أمرهم ويل أخفر مبن فكيف املسلمني، عوام من مسلماً أخفر فيمن
  واليسر؟ والعسر واملكره املنشط يف طاعته عليهم الذي

هل هي الكالم على هذه املسألة ينبين على مسألة التأشرية :اجلواب و
، املعاصرين من أهل العلم يف أمرهاآراء وقد تباينت عقد أمان أم ال ؟ 

، أطال اعتبارها تباينت أحكامهم بعد ذلكعلى خالفهم يف  اًبناءو
 -حفظه اهللا -ذكر اخلالف ومناقشة األدلة الدكتور أمين الظواهري

أما حنن . فلرياجعها من أراد االستزادة) التربئة(يف رسالته القيمة 
، والكالم هنا املسألة ؛ ألننا سنتكلم عن أصلهافسنعرض عن هذه 

  :على نقاط 

 كيف: له فنقول أمان عقد التأشرية أنَّ يرى املعترض كان إذا: وىل األ
 كتابٍ من صريح نص فيها يرد مل مسألة يف برأيك غريك تلزم أنْ لك
 ترتيله يف واجتهدت إليه توصلت اجتهاد حمض هو ماوإن! ؟ سنة أو

 بأبشع وتصفهم الناس تؤمث أن واألمر واألدهى بل الواقع، على
 اجتهادك، على اًبناء األرض يف واملفسدين خلوارجكا األوصاف
  .حال بأي خمالفته هلم جيوز ال اهللا عباد على حجة فهمك فجعلت

 منح فيمن النقاش ماوإن أمان، عقد التأشرية هل النقاش ليس: الثانية
    ؟ ال أم ؟ ملنحها أهلٌ هو هل التأشرية، هذه

 قد احلكومات تلك نَّأ احلق طلب مطلعٍ لكل الواضح من هأن وذلك
 مقام يف ولسنا اهللا، لدين عدة نواقض وارتكبت اهللا، دين عن ارتدت
 اطالع أدىن له من به جيزم ما وإنَّ. يطول ذلك ألنَّ وسردها تتبعها
 على حرب احلاكمة األنظمة تلك أنَّ هو اإلسالم؛ بالد واقع على

 اليهود من الماإلس على حرباً أشد بعضهم إنَّ بل واملسلمني، اإلسالم
 على جيري ألنْ أهالً يكون كيف حاله تلك كانت فمن. والنصارى

 عليك أخفره ملن ويقال بل املسلمني،
  .أمجعني والناس واملالئكة اهللا لعنة

 عقد التأشرية  أنَّ سلمنا لو: ةثالثال
 لذلك، أهلٌ منحها الذي وأنَّ أمان،
 ليدخلوا الكفار تأمني جيوز هل

 كان إذا الرتهة؟ رد العرب جزيرة
 ال همأن على نصوا قد العلم أهل

 تطول أال بشرط حلاجة إال يدخلون
 أبو بكر الشيخ قال. إقامتهم مدة
 املرور للكافر وليس -اهللا رمحه -زيد

 وبيع ،دينٍ كاستيفاء ؛ملصلحة ليال؛ لعدة إال ا املؤقتة اإلقامة و
١٦ص العرب جزيرة خصائص[ . وحنومها ،بضاعة[  

اهدين قد نبذوا إىل أولئك الكفرة، وطلبوا منهم ا أنَّ: الرابعة 
  .لنا مل خترجوا فأنتم هدف ، وأنذروهم إنْاخلروج من ديارهم

  :الثالثة الشبهة

 إضرار السياح استهداف ويف االقتصاد، موارد من مورد السياحة أنَّ
  .املسلمني على بالضرر يعود وذلك باالقتصاد،

 اهللا إنَّ حيث التوكل؛ يف خللٍ على يدل الكالم هذا أنَّ:واجلواب
 مث بأرزاقنا، لنا تكفل وقد ديارنا، من وإخراجهم الكافرين بقتال أمرنا
 -سبحانه – قوله من هذا أينف! الرزق طلب حبجة أمره نعطل حنن ها
  ] ٦:هود [  )) رِزقُها اللَّه علَى إِلَّا الْأَرضِ في دابة من وما ((

:  -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول حديث من القول هذا أينو
  ]٥١١٤/رواه أمحد[ ) )رحمي ظل حتت رزقي وجعل(
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 إىل فقل شئت وإن رماحهم، خفض إىل إخواننا فندعو حنن أما
  .أرزاقنا على ذلك يؤثر ال حىت كسرها؛

 من يتضرر أن نريده ال الذي االقتصاد هو ما: سؤالٌ عندي مث
 احلكام، هم املسلمني بالد يف صادتاالق أعداء أعدا كان إذا! ؟السياحة

 من عصابات عليها يقوم أهلية شركات إىل املسلمني بالد حتولت حىت
  . .الطرق وقطاع السراق

 هذه من نستفيده الذي االقتصادي الدخل هو ما: آخر وسؤالٌ
 إالإىل بالد اإلسالم  يأتون ال السياح أنَّ يعلم واجلميع السياحة؟
 توجد حيث إال للسياحة يأتون وال واملنكرات، الفساد معهم وجيلبون

 من السياحة باسم ألجله يأتون عما فضال هذا واملالهي، اخلمارات
  تنصري أو جتسس

  :الرابعة الشبهة

 أهلنا وقتل الصلييب التحالف يف بدخوله علينا احلرب أعلن الذي أنَّ
 بوالشع أما ،يوشهاجب ممثلةً ةات الصليبياحلكوم هو ماإن العراق يف
  ذكر؟ ما واحلال ااستهدافه إىل الداعي فما اأمره على ةٌمغلوب يفه

 دمائهم؛ لعصمة سبباً اعترب ملا االعتراض هذا صح لو: أوالً:اجلوابو
 حتتاج عصمتها ودعوى الدم، إباحة الكفار يف األصل أنَّ من تقدم ملا
 الصلييب، احللف يف خلوايد مل لو حىت مباحة فدماؤهم  دليل، إىل

  .فيه؟ دخلوا وقد فكيف

 عليها تتسلط اليت املسلمة شعوبنا عن هذا قيل لو ممكناً كان: ثانياً
 وإطالق الطوارئ بقوات املظاهرات وتفرق أفواهها فتكمم حكوماا،

 جييدون كانوا وإنْ شعوم، ود ينشدون الذين فهم هؤالء أما. النار
  .أحيانا  خديعتهم

 بينه كان إذا -وسلم عليه اهللا -صلى اهللا رسول هدي كان: ثالثاً
  .مجيعا قاتلهم عهده بعضهم فنقض ،اًعهد قومٍ وبني

 خلزاعة، قتاهلا يف بكراً أعانت قريشاً أنَّ سببها كان الفتح غزوةف 
 احلديبية، لصلح نقضاً ذلك -وسلم عليه اهللا صلى -الرسول فاعترب

 -الرسول فغزا قريش، من نفراً كانوا ماإن بكراً أعانوا الذين أنَّ مع
 سكت من ألنَّ بينهم؛ يفرق ومل بكاملها القبيلة -وسلم عليه اهللا صلى

 حبال فكيف مربم، صلح وقت كان هذا أنَّ مع. اجلرم من نصيب له
 عليه اهللا صلى – كان ذلك من وأعظم بل كحالنا؟ فيها صلح ال

 كما حلفائه، جبريرة بل مه،قو جناية أو جبنايته ال الرجل يأخذ -وسلم
 اهللا صلى اهللا لرسول فقال بين عقيل من أسر الذي الرجل قصة يف

 فقال) ناقته يقصد( احلاج؟ سابقة أخذت ومب أخذتين مب:  -سلم عليه
 )ثقيف حلفائك ةجبرير أخذتك: ( -وسلم عليه اهللا صلى – الرسول

  ]٤٣٣٣/رواه مسلم[

  :اخلامسة الشبهة

 إىل ذلك يف الرجوع من بد فال ، األمر، ويل على اتاًافتئ قتلهم يف أنَّ
  . باملصلحة أدرى مبوقعهم وهم األمر، والة

 وكيال نراه حنن بل أمر، ويل تسمونه مبن نسلم ال سلف كما:اجلواب 
  . املنطقة يف ألمريكا

ً  تلزموننا بطاعة وكيل أمريكا يف احلرب على اإلسالم،   فكيف إذا
قوته من أمريكا، بل وينشد رضاها يف كل هذا احلاكم الذي يستمد 

يأمر هذا مبنع دخول الكفار إىل  وكبرية، هل يظن عاقل أنْ صغرية
 أنْ -كما هو احلال -عن قتاهلم، بل املنتظر من هؤالء ديارنا، فضالً

يوفروا كافة سبل الراحة لريغبوا األجانب يف ايء إىل بالدنا، ولو 
  . كان ذلك على حساب راحة الشعوب

  :السادسة الشبهة

  .األمن واختالل الفوضى تسبب األعمال هذه أنَّ

 ذلك على يترتب وما البلد يف الفوضى انتشار من خوفكم أما:اجلواب
! نعيشه؟ الذي من أعظم وفوضى فساد أي عليكم فباهللا مفاسد، من
 وتالعب الزىن، وأقر، الربا أبيح اهللا، أنزل ما بغري حكمت البالدف

 بشيء فليس والفساد الفوضى من كان فمهما ،اهللا بشريعة بوناملتالع
 حياة عن وتغييبها الشريعة تعطيل من موجود هو مبا قورن ما إذا

  .الناس

 على اهللا نعم أعظم من األمن أنَّ شك فال األمن، ضياع من اخلوف أما
 إال اهللا نعمة تشكر وال شكر، من هلا البد اهللا نعمة ولكن عباده،
 إخواننا كان لقد. طاعته بتعطيل اهللا نعمة على حنافظ كيفف بطاعته،

 تركوا إذا ولكن ورخاء؛ أمنٍ يف يعيشوا أنْ على قادرين فلسطني يف
 ولكن جلدتنا، بين بعض منا يريد كما معهم، وتعايشوا اليهود قتال

 ندري وال عقود منذ بدأت اليت املآسي من لكثريٍ سبباً كان جهادهم
 القتال عن يكفوا أنْ عليهم إنَّ: دين ذو عاقل وليق فهل. تنتهي مىت
 كما مهماً مطلباً البلد ذلك يف األمن أليس. األمن على حيافظوا لكي
 أن لنا أفيجوز. إلخواننا حنبه ال ما ألنفسنا حنب أننا أم بالدنا؟ يف هو

 حظوظنا من شيئاً مس إذا عليه هو ما غري على اهللا شرع نقرر
  .الدنيوية

، وأن لوجهه يبارك فيها وجيعلها خالصةً أسأل اهللا أنْ شارةهذه جمرد إ
 ستزادة فلريجعومن أراد اال. أو خطأ يتجاوز عما يكون فيها من خللٍ

يقرأ  ، وحقنا على من قرأ أنْمن زيادة ، ففيه شيٌءالبحث أصل إىل 
  .واهللا من وراء القصد .             ، ويبادلنا النصح بإنصاف

  .إن شاء اهللا قريباًقتل السياح سيصدر حكم بعنوان القول الصراح يف ث يف هذه املسألة للكاتب حب( * ) 
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 الْمنكَدرِ بنِ محمد طريق من، صحيحيهما يف ومسلم البخاري روى
نابِرِ عنِ جب دبع ا أَنَّ((  اللَّهابِيرأَع عايولَ بسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 
ولَّملَى سلَامِ عالْإِس ابفَأَص ابِيرالْأَع كعو ةيندى بِالْمفَأَت ابِيرإِلَى الْأَع 

 فَأَبى بيعتي أَقلْنِي اللَّه رسولَ يا فَقَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ
 ثُم فَأَبى بيعتي أَقلْنِي فَقَالَ جاَءه ثُم لَّموس علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ
اَءهلْنِي فَقَالَ جي أَقتعيى بفَأَب جرفَخ ابِيرولُ فَقَالَ الْأَعسر لَّى اللَّهص 
اللَّه هلَيع لَّمسا ومةُ إِنيندريِ الْمي كَالْكفنا تثَهبخ عصنيو يباطه .((  

 عليه اهللا صلى اهللا رسول فبايع، املدينة قدم أعرابياً أنَّ احلديث هذا يف
 هو والوعك، مرض أي عكو إنه مثَّ، واهلجرة اإلسالم على وسلم
 يقيله أنْ يبغي وسلم عليه اهللا صلى النيب فأتى، وأملها احلمى مغث
 كان وما، ةمعصي وتركها فرضاً حينها كانت اهلجرة أنَّ وذاك، بيعته
 خارجاً األعرايب فوىل، معصية على يعينه أنْ وسلم عليه اهللا صلى للنيب
 الْمدينةُ إِنما(( وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال، النبوية املدينة من

 وخيلص يصفو:  طيبها أنَّ أي، )) طيبها وينصع خبثَها تنفي كَالْكريِ
 الطيب متيز اخلبث نفت فإذا _ اخلالص ايفالص:  والناصع_  ويتميز
  .          فيها واستقر

 اهللا عبد أبو اإلمام أشار وقد، الكثري الفقه مسائل من احلديث هذا ويف
:  منها الصحيح جامعه من تراجم عدة يف منها طرف إىل البخاري

 مث بايع من وباب، األعراب بيعة وباب، اخلبث تنفي املدينة باب
 إِنما يبايِعونك الَّذين إِنَّ(( تعاىل وقوله، البيعة نكث من ابوب، استقال
 نفِْسه علَى ينكُثُ فَإِنما نكَثَ فَمن أَيديهِم فَوق اللَّه يد اللَّه يبايِعونَ

نمفَى وا أَوبِم داهع هلَيع اللَّه يهتؤيراً فَسيماً أَجظريهاوغ، )) ع .  

: _  املقال هذا يف مقصودنا وهي_  احلديث هذا يف الفقه مسائل ومن
 هجرة من، والرب اخلري مسالك من شيٍء يف يسلك طائفةً الناس من أنَّ
 الثبات يستطيع وال، الطريق هذا تبعات عن يعجز مثَّ، جهاد أو

 على ويرتد، عقبيه على ينكص ما فسرعان، رهبة أو لرغبة، واملصابرة
 يتطلب حثيثاً يسعى بل احلد هذا عند األمر به ينتهي وال، أدباره
 إىل يصل أنْ وهيهات، الوحي من وشرعةً، الشرع من إذناً حلوره

 صلى النيب أىب حني األعرايب شأن كان كما، مطلبه إىل يبلغ أو، مبتغاه
  .  بيعته يقيله أنْ وسلم عليه اهللا

 كان األعرايب وهذا(  التمهيد يف:  الرب عبد بن عمر أبو احلافظ قال
 بدار املقام على سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول بايع ممن أعلم واهللا

 بيعته إقالة من سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أىب هنا فمن اهلجرة
 شيئا له يبيح أن له يكن مل كما يومئذ مفترضة كانت اهلجرة ألن

  )اهللا من بوحي إال أحكامها ولزمته فيها دخل إذا الشريعة عليه حظرته

 لضعاف تعرض إنما_  عقبيه على املرء نكوص أعين_  احلال وهذه
 أو، ))قُلُوبهم تؤمن ولَم بِأَفْواههِم آمنا قَالُواْ الَّذين من(( اإلميان

 على وإنما، متني العقيدة من بناٍء على أفعاله ينبِ مل رزين غري ملستعجلٍ
جم عاطفةردة ،فحسب منفعله ومحاسة  .  

 على معلقاً_   تفسريه يف:  السعدي الرمحن عبد الشيخ يقول هذا ويف
 الصالةَ وأَقيموا أَيديكُم كُفُّوا لَهم قيلَ الَّذين إِلَى تر أَلَم((  تعاىل قوله
 الناس يخشونَ منهم رِيقفَ إِذَا الْقتالُ علَيهِم كُتب فَلَما الزكَاةَ وآتوا

ةيشكَخ اللَّه أَو دةً أَشيشقَالُوا خا ونبر مل تبا كَتنلَيالَ عتال الْقلَو 
 اتقَى لمنِ خير واآلخرةُ قَليلٌ الدنيا متاع قُلْ قَرِيبٍ أَجلٍ إِلَى أَخرتنا
 غري هو ملن تعرض ما كثريا احلال وهذه: _ ))  تيالفَ تظْلَمونَ وال

 عليها يصرب ال أنه عليه فالغالب وقتها، قبل األمور يف واستعجل رزين
  .الصرب قليل يكون بل حبملها، ينوء وال حلوهلا وقت

 فقال، الترتيل حمكم يف حاهلم لنا اهللا بني قد الناس من الصنف وهذا
 بِه اطْمأَنَّ خير أَصابه فَإِنْ حرف علَى اللَّه يعبد من الناسِ ومن(( تعاىل
 هو ذَلك والْآخرةَ الدنيا خِسر وجهِه علَى انقَلَب فتنةٌ أَصابته وإِنْ

 ذَافَإِ بِاللَّه آمنا يقُولُ من الناسِ ومن(( تعاىل وقال، )) الْمبِني الْخسرانُ
يي أُوذف لَ اللَّهعةَ جنتاسِ فذَابِ النكَع ن اللَّهلَئاء وج رصن نم كبر 
قُولُنا لَيا إِنكُن كُمعم سلَيأَو اللَّه لَما بِأَعي بِمورِ فدص نيالَمالْع (( ،
 هخروج يف بل، عليه يتأسف وال يتحسر ال الصنف هذا ومثل

 النيب قال وهلذا. اخلبيث من للطيب ومتييز، للصف تنقيةٌ وانصرافه
 إِنما(( _  املدينة من خارجاً األعرايب وىل حني_  وسلم عليه اهللا صلى

 يف البخاري وروى، )) طيبها وينصع خبثَها تنفي كَالْكريِ الْمدينةُ
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 أَبا سمعت قَالَ سعيد بنِ ىيحي عن مالك طريق من الصحيح جامعه
 يقُولُ عنه اللَّه رضي هريرةَ أَبا سمعت يقُولُ يسارٍ بن سعيد الْحبابِ

 الْقُرى تأْكُلُ بِقَرية أُمرت(( وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ
 خبثَ الْكري ينفي كَما الناس تنفي لْمدينةُا وهي يثْرِب يقُولُونَ
يدداب:  بقوله عليه وبوب، ))الْحلِ بفَض ةيندا الْمهأَني وفنت اسالن  .  

 من اجلملة هذه شارحاً_  التمهيد يف:  الرب عبد ابن احلافظ يقول 
 حثالة تنفي نهاأ فمعناه طيبها وينصع خبثها تنفي قوله( _  احلديث
 جل و عز اهللا اختاره الذي الطيب إال فيها يبقى وال ورذالتهم الناس
 عليه اهللا صلى اهللا رسول وشبه. سلم و عليه اهللا صلى نبيه لصحبة
 إال عمله على يبقى ال الذي والنار بالكري الوقت ذلك يف املدينة وسلم
 إال يثبت وال فيها يبقى ال املدينة كانت وكذلك اخلبث ويدفع طيبه

  .)عنه وللفهم سلم و عليه اهللا صلى لصحبته الناس من الطيب

 من فيها تترك ال أا واملراد(  الباري فتح يف:  حجر ابن احلافظ وقال
 احلداد مييز كما وخترجه الصادقة القلوب عن متيزه بل دغل قلبه يف

  .)جيده من احلديد رديء

 على قائلٍ وال،  الغيب على تئتمف غري_  يفَّ مبليء أقول فإنين وعليه
 ااهدين خماطباً_   هدى بغري الوحي يف متكلمٍ وال،  علم بغري اهللا

 أقول _ املبارك التنظيم هذا_  القاعدة تنظيم رأسهم وعلى الصادقني
 طيبة_  املدينة وسلم عليه اهللا صلى النيب وصف كما إالّ حالكم ما: 

 فيا، ))طيبها وينصع خبثَها تنفي كَالْكريِ دينةُالْم إِنما((  فقال _ الطيبة
 خبثه ينفي كالكري_  اهللا بإذن_  غدومت لقد الصادقون ااهدون أيها

 ما(( فـ، اهللكى وتكاثر ،املتساقطني بكثرة تبالوا فال، طيبه وينصع
 من الْخبِيثَ يميز حتى هعلَي أَنتم ما علَى الْمؤمنِني ليذَر اللّه كَانَ

  )).   الطَّيبِ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ىف والعز الكرامة على اهللا طاعة ىف واألذى اهلوان احتمل ومن
 من وغريه ـ السالم عليه ـ يوسف فعل كما اهللا، معصية
 ما وكان واآلخرة، الدنيا ىف له العاقبة كانت والصاحلني، األنبياء
 حيصل ما أن كما وسرورا، نعيما انقلب قد األذى من له حصل
  . وثبورا حزنا ينقلب بالذنوب عمالتن من الذنوب ألرباب
 خيف ومل الذنوب، من اهللا خاف وسلم عليه اهللا صلى فيوسف

 واألذى احلبس آثر بل اهللا، أطاع إذ وحبِسهِم اخللق أذى من
 الرياسة ونيل الشهوات، وقضاء والعز الكرامة على الطاعة مع

 الشهوة، نال العزيز امرأة وافق لو فإنه املعصية، مع واملال
 فاختار طاعتها، ىف وزوجها والرياسة، باملال املرأة وأكرمته
 املال عن واخلروج الشهوة وترك واحلبس، الذل يوسف

 الشهوة وقضاء واملال والرياسة العز على الطاعة مع والرياسة،
 املخلوق، من اخلوف على اخلالق من اخلوف قدم بل املعصية مع
 أنه فزعمت ه؛علي كذبت فإا والكذب باحلبس آذاه وإن

  . ذلك بعد حبسته مث راودها
  
  

  "رمحه اهللا"ابن تيمية 
 الفتاوى الكربى: من 



   
١٦ 

  "ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا"

 :اإلمام الشافعي

عن عمرو بن سوادة يقول قال الشافعي كانت ميت يف  •
فنلت من الرمي حىت كنت ، يف الرمي وطلب العلم: شيئني

أنت  :فقلت .وسكت عن العلم ،عشرة أصيب من العشرة
  . ١واهللا يف العلم أكثر منك يف الرمي

يقول صاحب سري أعالم  •
فنشأ مبكة وأقبل : النبالء

على الرمي حىت فاق فيه 
األقران وصار يصيب من 
عشرة أسهم تسعة مث أقبل 
على العربية والشرع 

  فربع يف ذلك وتقدم 

  . ٢مانهمث حبب إليه الفقه فساد أهل ز           

قال الربيع املؤذن مسعت الشافعي يقول كنت ألزم الرمي  •
يصيبك السل من  أنْ أخافحىت كان الطبيب يقول يل 

من العشرة  أصيبكثرة وقوفك يف احلر قال وكنت 
فاإلمام الشافعي كان جيهد نفسه يف تعلم الرمي . ٣تسعة

  ! حىت خشي عليه الطبيب

رجنا األكوام فمر كنت مع الشافعي يوما فخ: قال املزين •
دف وإذا رجل يرمي بقوس عربية فوقف عليه الشافعي 
ينظر وكان حسن الرمي فأصاب بأسهم فقال له الشافعي 
أحسنت وبرك عليه مث قال يل أمعك شيء؟ فقلت معي 
ثالثة دنانري قال أعطه إياها واعذرين عنده إذ مل حيضرين 

  .٤غريها 

                                                             
 ٧٧ص/٩حلیة األولیاء ج ١
 ٦ص/١٠سیر أعالم النبالء ج ٢
 ١١ص/١٠لنبالء جسیر أعالم ا ٣
 ٣٩٨ص/٥١تاریخ مدینة دمشق ج ٤

 .ه أعجبه رميةيعطي هذا الرجل ألن الشافعيفاإلمام  

  :اإلمام البخاري 

إىل الرمي وحنن بفربر  وقال حممد بن أيب حامت ركبنا يوماً •
 فخرجنا إىل الدرب الذي يؤدي إىل الفرضة فجعلنا نرمي 

  ٥).وكان اإلمام البخاري برفقتهم( •

وكان يركب إىل الرمي كثريا فما أعلمين رأيته : قيل عنه •
يف طول ما صحبته أخطأ 

 مرتني سهمه اهلدف إال
فكان يصيب اهلدف يف 

  .٦كل ذلك وكان ال يسبق

   

  :الدين حممود نور

 : سري أعالم النبالءيف •

وافر اهليبة حسن الرمي مليح الشكل  شجاعاً وكان بطالً 
ذا تعبد مسعه  ،وكان يتعرض للشهادة ،وورع وخوف

 حيشره من بطون السباع  كاتبه أبو اليسر يسأل اهللا أنْ
  ٧وحواصل الطري

شديد  ،ثابت القدم ،ه يف احلرب رابط اجلأشلغين أنوب •
صليب الضرب عند  ،حسن الرمي بالسهام ،االنكماش
زمهم وحيمي منه ،يقدم أصحابه عند الكره ،ضيق املقام
ويتعرض جبهده للشهادة ملا نرجو ا من كمال  ،عند الفرة
   ٨السعادة

  

  ؟ الواجب علينا اليومما 
                                                             

 ٤٤٤-٤٤٣ص /١٢سیر أعالم النبالء ج ٥
 ٤٤٤ص/١٢سیر أعالم النبالء ج ٦
 ٥٣٢ص/٢٠سیر أعالم النبالء ج ٧
 ١٢٠ص/٥٧تاریخ مدینة دمشق ج ٨
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  :الواجب جتاه أنفسنا •

واحتساب ) النصع(للرمي ونصب األغراض  اخلروج .١
 من وإىل اهلدف وإن بعدت املسافة األجر يف تلك اخلطوات

.  

فقد ورد يف األثر أن املاشي بني الغرضني ميشي يف روضة 
إن : " ويف حتفة األحوذي يف شرح حديث. من رياض اجلنة

اهللا ليدخل بالسهم الواحد الثالثة اجلنة صانعه حيتسب يف 
وكذا قوله : فقال".  والرامي به واملمد بهصنعته اخلري

قال يف امع املمد به أي من يقوم  اإلمدادمن " واملمد به"
عند الرامي وله فينا سهما بعد سهم أو يرد عليه النبل من 

فهذه .  انتهى. اهلدف من أمددته بكذا إذا أعطيته إياه
فضيلة ملن يرد النبل من اهلدف وفيه شبه ملن يضع اهلدف 

  . لرمي ويتفقدهل

وروى الطرباين يف فضل الرمي من طريق سعيد بن املسيب 
: قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب ذر قال

" من مشى بني الغرضني كان له بكل خطوة حسنة"
  ).والغرض هو اهلدف(

ويؤخذ من ذلك شرعية : قال الصنعاين: املواظبة عليه .٢
يكون مع االعتياد إذ من مل ما اإلعداد إن التدرب فيه ألنَّ

  .٩للقوة حيسن الرمي ال يسمى معداً

االنبطاح من : التدرب على الوضعيات املختلفة للرمي .٤
والتدرب على . والوقوف ووضعيات اجللوس املختلفة

والرمي السريع والتدرب على الرمي يء البط )التنشني(
على اهلدف الثابت واهلدف املتحرك والتدرب على الرمي 

وهذه مهارة تفيد يف  خل السيارة  وهي تسريمن دا
االغتياالت يف داخل املدن ولنا يف سلفنا الصاحل عربة 

يف شرح قوله صلى : حيث يقول صاحب حتفة األحوذي 
أي ال تقتصروا على "   ارموا واركبوا: "اهللا عليه وسلم

الرمي ماشيا وامجعوا بني الرمي 
 .والركوب 

: سابقات يف الرمايةاملعقد  .٥
سول اهللا يف لقد أذن لنا رف

سباق اخليل الرهان يف الرماية و
الرهان حمرم  واجلمال مع أنَّ

وذلك لتحفيزنا على التمارين 
  .اجلهادية

                                                             
 ٧٢ص/٤سبل السالم ج ٩

وأما املسابقة بعوض فال جتوز إال بني : يقول ابن قدامة
 _ شاء اهللا تعاىل إنْ_ اخليل واإلبل والرمي ملا سنذكره 
ها من آالت ض فيها ألنواختصت هذه الثالثة بتجويز العو

ويف ، احلرب املأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها
يف االجتهاد يف النهاية هلا  املسابقة ا مع العوض مبالغةٌ

وقد ورد الشرع باألمر ا والترغيب يف  ،واإلحكام هلا
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن : "قال تعاىل ،فعلها

  "   اهللا وعدوكم ل ترهبون به عدورباط اخلي

  .١٠ ]٦٠ : األنفال[

اجلعل والعطاء ال يستحق إال يف  أنَّ: ويف عون املعبود
سباق اخليل واإلبل وما يف معنامها ويف النصل وهو الرمي 

يف قتال العدو ويف بذل اجلعل  هذه األمور عدةٌ وذلك أنَّ
عليها ترغيب عليه يف اجلهاد وحتريض .  

لقاء العدو وال ينبغي تأجيل هذا  قبل ينبغي اإلعداد مسبقاً .٥
فاهللا عز وجل ، ه سيتدرب يف اجلبهةعلى أن واالتكالاألمر 

فلم نؤمر . مل يأمرنا باإلعداد ألي عبادة إال عبادة اجلهاد
: باإلعداد للصالة أو الزكاة أو الصيام ولكن اهللا تعاىل قال

ما أمرنا باإلعداد فإن" وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة"
يقول صاحب فيض القدير يف شرح قوله صلى اهللا . لعدول

أي ارموا بالسهام وحنوها " ارموا واركبوا: "عليه وسلم
ندبا لترتاضوا وتتمرنوا على الرمي قبل لقاء العدو ويصري 
لكم به خربة وقوة واركبوا اخليل وحنوها مما يركب 

  .١١للجهاد ولتروضوه للقتال

    

  :الواجب جتاه األبناء •

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

 . ١٢أن نعلم صبياننا الرمي والقرآن

وكان السلف يعلمون أبناءهم 
فنون احلرب وقد بوب ابن أيب 

  :شيبة يف مصنفة

ما ينبغي للرجل أن يتعلمه : باب"
  :   وذكر فيه" ويعلمه ولده

عن مصعب بن سعد  •
                                                             

 ٣٦٨ص/٩المغني ج ١٠
 ٤٧٩ص/١فیض القدیر ج ١١
 ٣٨١ص/٩تاریخ بغداد ج ١٢
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  . قال يا بين تعلموا الرمي فإنه خري لعبكم :عن سعد قال

عن رافع بن سامل الفزاري قال مر عمر بن اخلطاب بنا  •
  . الرمي عدة وجالدة فقال ارموا فإنَّ

  .ه نكاية العدوعلموا بنيكم الرمي فإن: وعن جابرقال •
 

ه ينبغي ربية األبناء منها أنلقد ساد بني الناس مفاهيم مغلوطة يف ت
ولكن أفعال سلفنا تدل على . جتنيب الصغار مظاهر العنف والدماء

الزبري بن العوام كان يصطحب ابنه  فقد ورد أنَّ. العكس من ذلك
فهو مل يصل ، ليس من أجل القتال، عبداهللا وهو طفل إىل أرض املعركة

  ؟ فلماذا يصطحبه إذاً. إىل سن القتال بعد

أخذه لكي ميشي بني اجلرحى من املشركني وبيده سكني فيجهز كان ي
  ! عليهم

 أبنائنا نعود وعلينا أنْ. د أبناءنا على هذه األمورنعو هي أنْ فسنتنا إذاً
على السالح منذ نعومة أظفارهم ونغرس يف قلوم حب السالح وهم 
صغار فنشتري هلم أسلحة لعب كالبنادق اليت ترمي برصاص صغري 

وتنمي  وهذه البنادق مفيدة جداً. ون ا على أساسيات الرميفيتدرب
مهارات الرمي عند الصبيان حبيث إذا وصلوا إىل السن املناسبة اليت 

يف  يكونون قد قطعوا شوطاً ،يرموا بالذخرية احلية يستطيعون فيها أنْ
م  فعلى اآلباء أنْ التدريب عندئذيأخذوا أبناءهم يف رحالت يدربو

الذخرية احلية وعلى مدى مل تكن بنادقهم السابقة تصل  فيها على
للدفاع عن نفسه وعن  وهكذا نبين اجليل الذي يكون مؤهالً. إليها

  .األمة ومقدساا

  

جيعلنا ممن يعدون  جيعلنا ممن حييون هذه العبادة وأنْ نسأل اهللا أنْ
  . للجهاد يف سبيله حق اإلعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

واإلعداد املسلمني، على فرض قسمني وينقسم :  
 وتوفري العيون، وبثّ احلصون، بناء فيه يدخل لألمة؛ عام إعداد

 وكلُّ ،"الثقيل السالح" اسم يف يدخل ما وإعداد للمسلمني، السالح
 من الواحد مبقدور ليس مما احلرب يف إليه ويحتاج العدو رهبي ما

  . يعده أن الناس
 يف األمر عموم يف لدخوله املسلمني، على كفاية فرض النوع وهذا
،به قام إذا الكفاية وحصول اآلية ابتداًء به واملخاطب املسلمني، بعض 
 حاكم هلم يكُن مل فإن مصاحلهم، يف الناظر هو ألنه املسلمني، أمر ويلُّ
 ما منه تعد أن املسلمني من طائفة فعلى - اليوم احلال هو كما -

  . يفعل مل مستطيعٍ كلُّ أمثَ أحد؛ بذلك يقم مل فإن استطاعت،
 فنون وتعلم السالح، محل مبعرفة نفسه؛ خاصة يف للرجل خاص وإعداد
 ضعف حالِ يف -  النوع وهذا عنها، للمقاتل غىن ال اليت احلرب

 ذمته تربأ ال مسلمٍ كل على عنيٍ فرض - اليوم فيه حنن وما املسلمني
 اجلهاد وألنَّ االستطاعة، يف ودخوله اآلية، يف األمر لعموم به، إالَّ

 يدهم بعدو إما وقت؛ كل يف حمتمل فتعينه يتعين مل وإن متعين،
  . واجب به إال لواجبا يتم ال وما النفري، اإلمام بإعالن وإما املسلمني،

 يرهب ما فإعداد عدوها، من وامتناعها اُألمة قوة أحوالِ يف وأما
،لنفسه الرجل وإعداد العدو فرض ،نِ على دليل وال كفايةالتعي .  

 الرمي علم من: (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن مسلم رواه ما أما
 نسيان يف كالتشديد فهو ،)ىعص فقد: (قال أو ،)منا فليس تركه مث

 واحلور الكمال، بعد احلاصل النقص به املراد ،]١[ تعلمه بعد القرآن
 نعمةٌ فهي: (للحديث األخرى الرواية بقرينة الكور، بعد الكائن
  ). كَفَرها
 نفسه يف وتسلحه بتدريبه الرجل إعداد أن شك فال هذا؛ وقتنا يف وأما

 يستطيعه من على فرض لألمة القوة عدادإ وأنَّ القادر، على عنيٍ فرض
 يف والقاعد البالد، حكام يف املسلمني األمر والة النعدام املسلمني، من
 أرادوا ولو{: فيهم وجل عز اهللا قال الذين كاملنافقني احلالة هذه مثل

 اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثَهم اهللا كره ولكن عدةً له ألعدوا اخلروج
  . }القاعدين مع
 يطاع وال عنيٍ، فرض كانَ مىت اإلعداد فرضِ يف األمرِ ويلُّ يستأذنُ وال
  . لُألمة وأنصحهم الناس أصلح كانَ ولو عنه َى لو

 فال الكافر اإلمام عنه ى فإن كفاية؛ فرض اإلعداد يكون حني وأما
  ! ه؟في إذنه ينتظر فكيف لقتاله، واجب اإلعداد ألنَّ له، طاعة

  "فك اهللا أسره" الرشيد ناصر بن اهللا عبد: الشيخ 
  }قوة من استطعتم ما هلم وأعدوا{: من 
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 فاإلنسان ،اإلنسانية عمر يف شيئاً تساوي ال ثابت أمبد بال احلياة إن
يكون األصل فبهذا، وعبادته اهللا توحيد وهو أال عظيم ألمر خلق ماإن 

، أضل هو بل كاألنعام يكون وبدونه ،حياته يف كرميا حياً اإلنسان
 انلإلنس وجل عز اهللا توفيقب هو ماإن العظيم األصل هذا على والثبات

 ألمتنا األول الرعيل سطر وقد، واآلخرة الدنيا يف هشرف يكون بهو
 على أحيوها اليت العظيمة اإلسالمية املبادئ حبمل ،وشرف عزٍ تاريخ
 يف تربوا فهم، األمثال أروع عليها بثبام وضربوا ،الواقع أرض

 بذور فيهم فغرس ،والسالم الصالة عليه حممد األعظم اإلمام مدرسة
 البذور هلذه واملتتبع، ومبادئهم دينهم أجل من والتضحية الثبات
 أصحابه قلوب يف وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا غرسها اليت العظيمة
  : هي أمور أربعة يف جيدها

 فاإلميان، مبدأ كل أساس هو العظيم األصل وهذا، باهللا إميان:  أوالً
 يءاملبد هو اهللا أنَّ يؤمن هألن عزيزاً شجاعاً حياً اإلنسان جيعل باهللا

 وأنَّ، والنافع الضار هو اهللا وأنَّ، يريد ملا الفعال هو اهللا وأنَّ ،واملعيد
 على هوأن ،واألرض السماوات تقوم وبأمره ،الناصر الرازق هو اهللا
  . قدير شيٍء كل

 منه ليستمد اإلنسان حلياة منهجاً وجعله ،العظيم القرآن تعظيم:  ثانياً
 واملتأمل، وتعامالته وأخالقه عقيدته يف ،ا يعيش ليتا حياته قانون
 تعظيم عن بالكالم  حستفتت غلبهاأ أنَّ جيد ةاملكي السور يف اهللا لكتاب
 ،اجلاثية سورة إىل الزمر سورة من ظاهر هو كما، العظيم القرآن

 فهو وبيانه وآياته صفاتهب اهللا كتاب عن تتحدث، مكية سور كلهاف
 التعامل يف الدليل وهو ،اهللا إىل السري طريق يف اضحالو البني الدليل

 كيفية يبنيو ،والربهان باحلجة القران مبادئ خالف من كل مع
 نوح قصة يف كما ،األعداء مع والربهان احلجة بعد والتصادم الصراع

 اليت قومه دولة يف ا اهللا أرسله اليت بالدعوة قام عندما السالم عليه
 له العداء إال موحكومته قومه دولة من كان فما  ،فيها يعيش كان

 قص كما، والرسل األنبياء من بعده ملن سنةً تكانف، وألصحابه
 يف قامت اليت اإلسالمية اجلماعات من قبلنا من منهجية علينا القرآن
 اإلسالمية اجلماعات تلك تكان وكيف ،بالتغيري الكفرية قومهم دول

 عليه موسى مع لفرعون كان وقد ،ورسله اهللا أنبياء يقودها كان اليت
 طاغوت كل منهجية لنا تبني واملواجهة العنف يف قصص السالم
 اخلبيث اهللا مييز حىت ألتباعهم وابتالء، السالم عليهم ورسله هللا حمارب

 والَّذين رسلَنا ننجي ثُم (( تعاىل قال كما ،اهللا نصر يأيت مث، الطيب من
  مؤمن كل منهج فالقرآن )) الْمؤمنِني ننجِ علَينا اًحقّ كَذَلك آمنواْ
 ولن، نبياً وسلم عليه اهللا صلى ومبحمد ديناً وباإلسالم رباً باهللا يؤمن
 القرآن بتعظيم إال الطريق هذا على والثبات والنجاح الفالح يكون

  . وكبرية صغرية كل يف منهجا واختاذه

 أجله من التضحية كانت عظيماً بدأامل كان فكلما التضحية:  ثالثاً
 من التضحية تكون األرض على شرعه وإقامة اهللا توحيد أفمبد أعظم
 بني اليت نفسه هي به ويضحي اإلنسان ميلك ما فأعظم، عظيمة أجله
 ومبدأه منهجه العبد به يقيس الذي املقياس هو هذا كان فمىت، جنبيه

 الْمؤمنِني من اشترى اللّه إِنَّ(( دوا ما عليه هان ؛نفسه من أعظم هنأ
مهم أَنفُسالَهوأَمبِأَنَّ و مةَ لَهلُونَ اجلَنقَاتي يبِيلِ فس لُونَ اللّهقْتفَي 
 أَوفَى ومن والْقُرآن واِإلجنيلِ التوراة في حقّاً علَيه وعداً ويقْتلُونَ
هدهبِع ناللّ مواْ هرشبتفَاس كُمعيي بِبم الَّذتعايب بِه كذَلو وه زالْفَو 
يمظ(( تعاىل وقال، ] ١١١: ةالتوب))[ الْع ملُوهقَاتى وتكُونَ لَا حةٌ تنتف 
  ] .٣٩: األنفال[ )) للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ

، فاعله وقليلٌ ،النصر يكون بالصربف ،األمر مدار وعليه ،الصرب:  رابعاً
 املبدأ هذا ومحل الدين على الثبات يف التقوى مع الزاد أهم من وهو

 أَيها يا (( ااهدين املؤمنني موجهاً عباده تعاىل اهللا قال فقد ،العظيم
ينواْ الَّذنواْ آمبِرواْ اصابِرصابِطُواْ ورقُواْ واتو اللّه لَّكُمونَ لَعحفْلت (( 

 مكة يف وسلم عليه اهللا صلى حممد اهللا نيب كان وقد ]٢٠٠: عمران آل[
 مر الذي االبتالء أنواع أشد يف العظيم األصل هذا على أصحابه يريب

 من أعدائه من يواجهونه الذي البالء شدة من يأتونه فكانوا، بأصحابه
 اهللا رسول يا نفيقولو، العذاب من وغريه بالسياط وضربٍ بالنار كيٍ
فعن  ،األرض سيملكون ألناس املربني إجابة جييبهم فكان، لنا اهللا ادع

 اهللا رسولِ إِىل شكَونا «:  قال:  - عنه اهللا رضي - األرت بن خباب
: فقلنا الكعبة، ظل يف له بردة متوسد وهو -وسلم عليه اهللا صلى-
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 يؤخذُ قبلكم من كان قد: لفقا لنا؟ اهللا تدعو أال لنا؟ تستنصر أال
 فيوضع باملنشار، يؤتى مث فيها، فَيجعلُ األرض، يف له فيحفَر الرجل،

 حلمه دون ما احلديد بأمشاط ويمشط نصفني، فيجعلُ رأْسه، على
 يسري حىت األمر هذا اُهللا لَيتمن واهللا دينه، عن ذلك يصده ما وعظمه،
إِىل صنعاَء من الراكب ،تومرضاَهللا إِال خياف ال ح على والذئب 
 .  رواه البخاري وأبو داود والنسائي.»تستعجلون ولكنكم غنمه،
 األمثال بضرب البالء يف الصرب على وتعاىل سبحانه رم يربيهم وكان
 األخدود ألصحاب حصل كما منهم قريبني لقوم حتدث كانت اليت
 دينهم أجل من بالنار حيرقون كانوا كيفو، بيةالعر اجلزيرة جنوب يف

 ما بأنَّ وتسليماً إمياناً زادهم بل، دينهم عن ذلك يردهم ومل، ومبادئهم
  .وأبقى خري اهللا عند

 الطريق هذا على الثبات نيكو تعاىل اهللا توفيق بعد األمور فبهذه
 ألقى أو قلب له كان ملن ذلكو، واآلخرة الدنيا يف ةالسعاد فتكون
  . العاملني رب هللا واحلمد، شهيد وهو السمع
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 يكون أنْ ألحد اهللا يريد فما اجلرمية، هو لب عذراً ليس الضعف إنَّ
 فقال (( هللا، والعزة به، يعتزون محاة إىل الناس يدعو وهو ضعيفاً،
 من عنا مغنون أنتم فهل تبعاً لكم كنا إنا استكربوا للذين الضعفاء
 أخص عن تنازلوا الذين الضعفاء هم والضعفاء )) شيء من اهللا عذاب

 الشخصية حريتهم عن تنازلوا حني اهللا على الكرمي اإلنسان خصائص
 للمستكربين تبعاً أنفسهم وجعلوا واالجتاه، واالعتقاد التفكري يف

 وما هللا، الدينونة على واختاروها عبيده من اهللا لغري ودانوا والطغاة،
 ميزته هي اليت احلرية يف نصيبه عن طائعاً يرتل أنْ ألحد اهللا يريد

 متلك ال كانت ما كائنة املادية والقوة.  كارهاً يرتل أو تكرميه ومناط
 ما فقصارى اآلدمية بكرامته ويتمسك احلرية، يريد إنساناً تستعبد أنْ

 ومىت، وحتبسه وتكبله وتعذبه وتؤذيه اجلسد متلك أنْ القوة تلك متلكه
 هذه مؤثرات من مؤثر عليه يدخل أنْ جيوز فال باهللا القلب آمن

 وليست، يتداخالن وال حساب وللعقيدة حساب، ألرضلف األرض؛
 هذا من أعلى فهي والرد لألخذ قابلة صفقة وليست ،هزالً العقيدة
 مؤثرين بلسام الكفر يظهروا أن يف املسلمني بعض أىب وقد..  وأعز
 تطعن وهي عمار، أم مسية صنعت كذلك. باللسان لفظه على املوت
 ولقد ياسر، أبوه صنع وكذلك املوت، حىت العفة موضع يف باحلرية
 ليضعوا حىت األفاعيل به املشركون يفعل عليه اهللا رضوان بالل كان

 فيأىب باهللا بالشرك ويأمروه احلر شدة يف صدره على العظيمة الصخرة
 لكم أغيظ هي كلمة أعلم لو واهللا: ويقول ،أحد: يقول وهو عليهم
 ترخص، وال فيها هوادة ال عظيم مرأ العقيدة نَّأل ذلك..  لقلتها منها
 يفديها من إال عليها يؤمتن ال أمانةٌ وهي ،فادح ا الحتفاظا ومثن
 الضعفاء أما..  نعيم من فيها ما كل وهان احلياة توهان حبياته
م من القريب اخلادع الربيق فيغريهم اإلميان هيِاملشوذا نمو ، عيو 
 ويف العقيدة، يف للمستكربين تبعاً الضعفاء أولئك جيعل أنْ ميلك الذي

 الضعفاء أولئك جيعل أنْ ميلك الذي ذا من ؟ السلوك ويف التفكري،
 ال ؟ سواه دون وكافلهم ورازقهم خالقهم هو واهللا اهللا، لغري يدينون
 مادية قوةً أقل ألم ال ضعفاء فهم ،الضعيفة أنفسهم إال أحد ال. أحد
 إنَّ ، كال..  مقاماً أو منصباً أو ماالً أو جاهاً أقل ألم وال الطغاة، من
 الضعف صفة يلحق ضعفاً بذاا تعد ال خارجية أعراض كلها هذه

 ويف قلوم ويف أرواحهم يف الضعف ألنَّ ضعفاء هم ماإن ،بالضعفاء
  ! اإلنسان خصائص بأخص اعتزازهم ويف خنوم

 الكثرة خيضع الذي ذا فمن.  قلة والطواغيت كثرة، نياملستضعف إنَّ
 وسقوط الروح، ضعف خيضعها ماإن ؟ خيضعها الذي وما ؟ للقلة
 لبين اهللا وهبها اليت الكرامة عن الداخلي والتنازل النخوة، وقلة اهلمة،

  ! اإلنسان
.  اجلماهري هذه برغبة إال اجلماهري يستذلوا أنْ ميلكون ال الطغاة إنَّ

 تنقص اليت هي فاإلرادة. أرادت لو هلم الوقوف على قادرة دائماً فهي
 نفوس يف للذل قابلية عن إال ينشأ ال الذل إنَّ! ..  القطعان هذه

!! .. الطغاة عليها يعتمد اليت وحدها هي القابلية وهذه. .  األذالء
 ختدعهم ما شيء الطغاة خيدع فما الغافلة، اجلماهري خيدع الطاغية وإنَّ
 ميلك ال فرد إال الطاغية وما. وانقيادها وطاعتها وذلتها اجلماهري فلةغ
 جهة من خمدوعةً هذا تفعل واجلماهري. سلطاناً وال قوةً احلقيقة يف

.  الوهم من إال ينبعث ال اخلوف وهذا.  أخرى جهة من وخائفةً
 لو واملاليني، األلوف من أقوى يكون أنْ ميكن ال فرد وهو فالطاغية

ا وكرامتها بإنسانيتها شعرت اهأنهو فيها فرد وكل.  وحريتها وعز 
 ميلك هأن فيومهها خيدعها الطاغية ولكن القوة ناحية من للطاغية كفء

 أنْ ميكن وما.  أبداً كرمية أمة يف فرد يطغى أنْ ميكن وما! شيئاً هلا
 تعرف مةأ يف فرد يطغى أنْ ميكن وما.  أبداً رشيدة أمة يف فرد يطغى
 وال ضراً هلا ميلك ال خلقه من لواحد تتعبد أنْ وتأىب به وتؤمن را

 الضعفاء فيقول (( النار نصيبه اإلسالم يف جرمية فالضعف! .. رشداً
 من نصيباً عنا مغنون أنتم فهل.  تبعاً لكم كنا إنا:  استكربوا للذين
  . )) النار
 كانوا همأن هلم يشفع مل.  وااستكرب الذين مع النار يف إذن الضعفاء إنَّ

 هلم رأي ال! تساق غنماً كانوا همأن عنهم خيفف ومل! وإمعات ذيوالً
  !اختيار وال إرادة وال
.  الفردية التبعة وكرامة.  اإلنسانية كرامة.  الكرامة اهللا منحهم لقد

 تنازلوا.  مجيعاً هذا عن تنازلوا هم ولكنهم.  واحلرية االختيار وكرامة
.  ال:  هلم يقولوا مل.  واحلاشية واملأل والطغاة الكرباء وراء اقواوانس
 وما هلم يقولونه ما يتدبروا أنْ يفكروا مل بل.  يقولوها أنْ يفكروا مل بل
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 تنازهلم كان وما. .  )) تبعاً لكم كنا إنا ((. . ضالل من إليه يقودوم
 يف فهم.  اهللا دعن هلم شفيعاً ليكون الكرباء واتباعهم اهللا وهبهم عما
 سوق.  احلياة يف يسوقوم كانوا كما قادم إليها ساقهم.  النار

 عنا مغنون أنتم فهل ((:  كرباءهم يسألون أوالء هم ها مث! الشياه
 يقودوم أم األرض يف يومهوم كانوا كما. .  )) النار من نصيباً

 الشر من نعوممي هموأن الفساد، من حيموم وأم ، الرشاد طريق يف
 األفق يف ترتقي اليت املسلمة العصبة وعلى! األعداء وكيد والضر
 يف اإلميان صنو فالعزة ، ورا بعقيدا وتعتز تستعلي أنْ السامق
 وال ون ال اليت العزة.  تعاىل عزته من املستمدة العزة.  املؤمن القلب
 اللحظات أحرج يف املؤمن القلب تزايل وال.  تلني وال تنحين وال ن،
 معه فالعزة ورسخ اإلميان استقر فإذا.  اإلميان فيه يتضعضع أنْ إال

 املنافقني ولكن.  وللمؤمنني ولرسوله العزة وهللا ((. .  راسخةٌ مستقرةٌ
..  سواه أحد عند منها شيٌء وليس هللا، كلها العزة إنَّ ))  يعلمون ال

 الدنيا أمام به لتقف قلب أي يف وحدها احلقيقة هذه تستقر أنْ ويكفي
 العزة، إىل طريقه عارفاً ، مزعزع غري وقفته يف ثابتاً كرمياً عزيزاً كلها
  !سواه هنالك ليس الذي طريقه

 حلدث وال.  طاغية لعاصفة وال.  متجرب ملخلوقٍ رأسه حيين لن إنه
 من لقوة وال ، ملصلحة وال لدولة وال.  حلكم وال لوضعٍ وال.  جلل
 الصحيحة والعزة.  مجيعاً هللا والعزة وعالم؟.  جيمعاً رضاأل قوى
 حقيقة.  الناس دنيا يف مظهر هلا يكون أنْ قبل القلب يف تستقر حقيقة
. اهللا لغري واالحنناء الذلة أسباب كل على ا فيستعلي القلب يف تستقر
 على ا يستعلي.  يستعلي ما أول نفسه على ا يستعلي حقيقة
 وغري الناس من ومطامعه وخماوفه ، القاهرة ورغائبه ، ةاملذل شهواته
 إلذالله وسيلةً أحد ميلك فلن هذه على استعلى ومىت.  الناس

 وخماوفهم.  ورغبام شهوام الناس تذل مافإن.  وإخضاعه
 كل وعلى وضع كل على استعلى فقد عليها استعلى ومن. ومطامعهم

 القوة ذات احلقيقية ةالعز هي وهذه. .  إنسان كل وعلى شيء
. اهللا لغري اخلانع اخلضوع على االستعالء هاإن..  والسلطان واالستعالء

 يف هللا ومراقبةٌ ، وتقوى هللا وخشيةٌ وخشوع؛ هللا خضوع هي مث
 هذه ومن.  اجلباه ترتفع هللا اخلضوع هذا ومن. .  والضراء السراء
  .) يأباه ما لكل تصمد هللا اخلشية

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . سواه مكروه على حيمد ال الذي هللا احلمد
 يدعو كان ولكنه وهناك، هنا الشهادة طلب اهللا، فصدقه اهللا صدق لقد
  ). يكإل البقاع أحب يف الشهادة ارزقين اللهم: (ويقول دائماً تعاىل اهللا

 أن أظن: (يل فقال الدعوة؟ ذه قصدك ما: له وقلت يوم ذات سألته
  ). فيها الشهادة يرزقين اهللا ولعلَّ اهللا إىل البقاع أحب العرب جزيرة

 للشيخ يقول كان حيث الدن بن أسامة الشيخ على إحلاحه أنسى وال
 - أرضي يف إال أُقتل أن أريد ال أنين شيخ يا تعرف أنت: (اهللا حفظه
 كان ما اهللا حفظه والشيخ ،)غريها إىل ترسلين فال - العرب جزيرة
  . التبسم على يزيد

 والبهجة السرور قلوبنا على أدخلت من يا... هاجر أبا يا اهللا رمحك
 وعدته الذي بالوعد وفاًء" مارشال بول" النجس الرجس هذا بنحر
 ممن النفاق ورؤوس وأعوانه بوش الكفر رؤوس مبقتله وأغضت األمة،
  . واملرتدين الصليبني عن مدافعاً وتكلم نعق
 حينما السيارة، يف وحنن معك قضيتها اليت اللحظات تلك أنسى ال

 عنها فاحنرفت أيام ثالثة قبل السلويل األمن سيارة أمامك اعترضت
 من خرجنا خاسرين، أعقام على فرجعوا النار إطالق معها وتبادلنا
 يف كيدهم رد أن هللا واحلمد بالثناء هجتل وأنت بأعجوبة، الكمني ذلك

  . حنورهم
 وحتسرك اهللا لقاء إىل وشوقك الشهادة متنيك أبداً أنسى لن أنين كما
 وخالد العيريي ليوسف فيه وهبت الذي الوقت يف الشهادة فاتتك أن

 أسعد ما أكرب اهللا: (يل وتقول الدندين، وتركي السبيت وخالد حاج
  ). قتلوا حىت اهللا سبيل يف قاتلوا حيث هؤالء

 بصمودك، سطرا عديدة، ومواقف كثرية، حلظات أنسى لن
 سار ملن وهنيئاً واسعة، رمحة اهللا فرمحك ووفائك بصربك بشجاعتك،

 بؤس ويا.. مدبرين غري اهللا يلقوا حىت واألنبياء الرسل طريق على معك
 روةع ينتقص واإلسالم وشهواا وملذاا الدنيا رهني بيته يف جلس من

  .ساكناً حيرك ال وهو عروة
  
  

  "محه اهللار" وشنعيسى آل ع: شيخ ال
  

 "عبد العزيز املقرن"رمحك اهللا يا أبا هاجر: "من  
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 على الطواغيت ملعرفة، عملية ومكتبة، آخر نوع من مدرسةٌ سجنال 
 أحذيةٌ إال هم ما همأن وكيف، م والكفر منهم والرباءة، حقيقتهم

   . الصليبني أرجل يف خرِبةٌ

 بؤس سجانيه شكل ويف، وسخط عذاب اخلارجي شكله يف السجن
 التعامل سرياأل أحسن إذا، وأنس رمحةٌ باطنه يف ولكن،  ةٌونقم وشقاٌء
، املستخدمة التعذيب أدوات كانت مهما، ومواله ربه من واقترب معه

 فماذا  - باهللا أي – خلوة سجين(  تيميه بن اإلسالم شيخ قال وكما
  . بتصرف نقل .)صدري يف وبستاين جنيت ألنَّ يب أعدائي يصنع

 ليس منه واهلدف ،جديد بثوبٍ للقارئ آيت أنْ أحببت العدد هذا ويف 
 من كان ملن!!  وعرب معاين من املعلومة هذه حتمله ما ماوإن ملعلومةا

  . األبصار أويل

  :  املسري مواصلة إىل تدفعين العقبات •

 وكلما ،بالعقبات مليئةٌ هاأن جيد النجاة طريقة يسمع والذي       
 عقبةً اإلخوة جتاوز كلما هألن إلحداها سنتطرق الفرصة لنا سنحت

 العقبات هذه بني من وكان...  آخر نوعٍ ومن أخرى بةٌعق استقبلتهم
ولذلك الظالم شديد وجدوه ،النفق يف احلفر بدؤوا عندما مهأن 

  .  احلفر مواصلة يستطيعوا حىت ؛إضاءة إىل اإلخوة احتاج
 هذه على التغلب مت وكيف ؟ املظلم النفق إضاءة استطاعوا فكيف
   ؟ اهللا توفيق بعد املشكلة

 احلرية تترك وال، طويالً بفكرك تسرح وال، بعيداً بتذه ال   
 تسأل أن إياك املقابل ويف، السرب خارج يغرد ال حىت، خليالك
، الغربب  منبهر آخر وأ، عقبة أدىن أمام كسرني اًمستسلم شخصاً
 وصناعة، االبتكار على قادرة عقول األمة يف ليس هأن ويظن

  . املستحيل

 العقبة هذه لتحطيم طريقة عن البحث يف كثرياً األخوة يتعب مل  
 الوسيلة وكانت ،املتوفرة اإلمكانيات قلة رغم ،عليها والتغلب

 أما!!  تتعجب وال))  جالسي مروحة((  اإلضاءة يف منها املستفاد
  .  اإلجابة عليك أؤخر فلن ؟ كيف

    املروحة قلب داخل يوجد هفإن فتحوا فاإلخوة ،حناسية أسالك 
،  موجب(  سلكني إىل وقسموها ،األسالك هذه منها وأخذوا املروحة
 يتم حىت طعام بسفرة السلكني هذين من واحد كل ولفوا)  وسالب
 اليت بالكهرباء وأوصلومها التالمس من اومنعهم ابعضهم عن اعزهلم

 كلما احلفر يف األخوة زاد وكلما احلفر مت منها اليت احلمام داخل يف
  . السلكني طول من زادوا

 اإلضاءة وإدخال نفق فتح من اجلهاد قاعدة تنظيم استطاع وذا   
 فعله تستطع مل ما املتوفرة اإلمكانيات قلة مع ،قصري وقت يف فيه

 أماكن يف األرض فوق املاضية السنوات طيلة العنسي األسود حكومة
 الكهرباء انقطاع من الشعب معاناة هذا من ىسواألق ،البلد من كثرية

 مع اإلضاءة فيها تواجدت اليت األماكن يف األوقات من كثريٍ يف
 حتسن نظيفة أيادي جتد مل واليت ،الدولة لدى املتوفرة اإلمكانيات
  . الثروة استخدام

 ولكن جداً اًبسيط حلها وكان ؟ كبرية عقبةً كان النفق ظالم إنَّ   
 الربيعي وفواز الديلمي حممد مثل أبية نفوس هناك كانت ما مىت

  ؟  احلميقاين وياسر جملي موحزا
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 آل طواغيت كان حينها أهلي وبني بالدي يف أعيش كنت عندما
 واستعباد بذلٍ اجلهاد أرض إىل ينفر أن أراد من كل يعاملون سلول

 ميكن ال الصادقني فإنَّ ذلك ومع، وترغيبا ترهيبا القذرة بأساليبهم
 املتلهفون فكان، مهما كان األمر للطاغوت وتركيعهم استعبادهم

 يأبون، احلقيقية والسعادة الربانية للسياحة واملتشوقون للجهاد
، والقهر الذل حياة يرتضون وال، الطاغوت حيكمها أرض يف اجللوس

كله هذا ومع، والشهادة السعادة حياة ،واخلري العز حياة يريدون ماإن 
 العز أرض ،اجلهاد أرض إىل الوصول كيف دوماً خلدي يف يدور كان
  ؟ الكرامةو

 فرحاً أذهب، للمجاهدين جديد إصدارٍ على حصلت كلما فكنت
  اهلموم نفسي عن ذهبتف ،به وأستمتع أشاهده كي مسروراً
 إصدارات أشاهد فعندما، قرب عن ااهدين حياة وأرى، والغموم
  !؟ أتعجب ملاذا تدرون هل، وأتعجب أستغرب يب إذْ ااهدين

 معهم يصول ،ااهدين بني بالدي أبناء بعض أرى يألن أتعجب
 عند القيام املطاف به انتهى وقد ،ويقاتل وينازل األعداء، وجيول
الشهداء حياة بذلك ليبدأ لألمريكان مقر على استشهادية بعملية .  

  ؟ ااهدين إىل وصلوا كيف نفسي يف فأتساءل

  ؟ املؤمتن الدليل علىحصل و، الطريق وصل إىل كيف

  ؟  أصل مل وأنا وصلوا هم ملاذا

 طريقة بأي اخلروج إثرها على أريد، عالية لدرجة متحمساً فأكون
  . كانت مهما

 أريد فالن يا له ألقول متحمس وأنا أصدقائي أحد إىل فأذهب
  .  طريق عن يل احبث، للجهاد أذهب أن أريد، اخلروج

 وصلت إذا، وترتيب تنسيق بدون وخترج تستعجل ال/  األخ فيجيبين
  ؟ جانبك سيأمن الذي  ومن ؟ يعرفك ومن ؟ سيستقبلك من هناك

  

 قال وستصل اهللا مع اصدق ولكن ؟ تعرفه ال من تأمن كيف وأيضا
 والعجلة إياك ٢ : الطالق }ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاً{:  تعاىل
  .)  حبرمانه عوقب أوانه قبل شيئا استعجل من(  املثل يقول

 هم ملاذا ولكن األخ صدق نفسي يف أقول وأنا وأذهب رأسي حركفأ
  !؟؟ أصل مل وأنا اجلهاد ألرض وصلوا

أن  لعلي العنكبوتية الشبكة إىل ألدخل حاسويب إىل أذهب ذلك وبعد
 على تقع بعيين فإذا، فيه أنا ما على ويعينين غليلي يشفي مما شيئاً أجد
  .... اجلهاد أرض إىل الوصول كيفية عن يتحدث مقال

 بالليل قم، ستصل صدقا منك اهللا علم إذا يقول به فإذا املقال أقرأ 
  . تطلب ما يبلغك أن ويقني بصدق اهللا وادع ركعتني وصل

 أعلم:  يقول حايل ولسان والسخط الغضب من نوع ويب املقال أغلق
  ؟ أصل كيف ولكن ذلك

 حدثت قد القصة وهذه، حقيقة به أؤمن مل ولكين ذلك أعلم أنا نعم
  . واألصحاب اإلخوة من لكثريٍ حتدث رمبا أو

 ال واهللا اجلهاد أرض إىل وصلت أن بعد إلخواين أقولذا  أناها و
  . باألسباب واألخذ الدعاء غري لكم طريق

 أحد يستطيع ال هإن اهللا فو الدعاء يف عليه وأحلوا اهللا وادعوا قوموا
  . غريه وال دليل وال منسق ال خيرجك أنْ اهللا غري

 وموالك خالقك مع واصدق،  يقدر ال من ودع يقدر من إىل اجلأ
  . وجل عز اهللا بإذن وستصل

 مفروشطريق  اجلهاد و اهلجرة طريق أن/  الفاضل أخي ولتعلم
 واجلنة اجلنة إىل الطريق ألاوذاك ، واالبتالءات واألشواك باألخطار

 زهد و الدنيا عن وبعد ومشقة ونصب وتعب جهد إىل حيتاج غالية
  فيها

 عزميتك فيه تتناقص وقت يف لك يفتح قد اجلهاد باب أنَّ أخي واعلم
 يف فتحي وقد، أبواا الدنيا لك وتفتح محاستك وترختي مهتك وتفتر
 من اختبار وهذا، التجارة أو الوظيفة أو الزواج فيه لك تيسر وقت



  
٢٥ 

 مأَ {:  تعاىل قال، املتكلمني املنافقني وكذب الصادقني صدق ليعلم اهللا
متِسبلُوا أَنْ حخدةَ تنا الْجلَملَمِ وعي اللَّه ينوا الَّذداهج كُمنم لَمعيو 

ابِرِين١( امل {:  تعاىل وقال ١٤٢: عمران آل } الص (ِسبأَح اسأَنْ الن 
  ٢-١:  العنكبوت}  يفْتنونَ لَا وهم آمنا يقُولُوا أَنْ يتركُوا

 للكثري هذا حدث وقد يغلق مث لك يفتح قد الطريق أن االبتالء ومن
 تؤجل وال لك حتني ما أول الفرصة واغتنم، الصرب فالصرب اإلخوة من
 تفيد لكي اجتهد وأيضا البدين باإلعداد وعليك، واحداً يوما ولو

 طبيا أو شرعيا أو عسكريا أو تقنيا كان سواء شيء كل يف ااهدين
  ... ذلك غري أو

 حباجة فااهدون قعودك فترة يف تعلمه ميكن ما كل وتعلم نفسك أعد
 الْخروج أَرادوا ولَو{  تعاىل قال، هناك تعلمها ميكنك ال قد أشياء إىل

 دورة أو مثالً إسعافات دورة خذ،  ٤٦: التوبة} عدةً لَه لَأَعدوا
 يف دورة أو التصوير يف دورة أواآليل  احلاسب يف دورة أو كهربائية
 إذا الوقت هذا ستتذكر ألنك، وقتك ضعت ال، ذلك غري أو الكيمياء
 يوم وقيت من استفدت ياليتين: حينها وستقول الرتال أرض إىل وصلت

  . وكذا كذا فيه وتعلمت وكذا كذا

 مما أقرب وسيكون وقت أي يف لك رسييت قد الباب أن أُخي واعلم
 هلذا مفتوح الطريق(  السؤال هلذا االستعدادعلى أمت  كن ولكن تتوقع

 إذا ممن تكون أن وإياك جيدا له جتهز)  ؟ جاهز أنت فهل األسبوع
  . للدنيا وركن تقاعس لجهادالطريق ل له تيسر

 يف وجل عز اهللا بعد سبباً وكانت يل حصل قد به نصحتك وما
 لىع العرب جزيرة يف بااهدين والتحاقي اجلهاد طريق إىل وصويل
  . اليمن أرض

  فـزح عـزم يف رـواحل    دفـاهل إىل رـاملسي دأـب

  يقـف ولن لـيك نـلـف     ريـاملس دأـب إن رـواحل

  رفـع كمن السوي الدرب    عرفـي مل ذيـال سـلي

  السلف ج لىـع مشيـي     اهلـدى عرف ذيـال إن

  

 ومبنازل الدنيا يف السعداء حياة اهللا حيييهم ممن وإياكم اهللا جعلنا
 . العليا الدار يف الشهداء
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أود التحدث عن الصحوة اجلهادية املتزايدة يف جزيرة العرب عامةً  
  :خاصة  ويف اليمن

العرب من الغزاة الصليبيني  هذه الصحوة اليت دف لتحرير جزيرة
رغم كل  -وتوفيقه بعون اهللا-وعمالئهم اخلونة، واليت تتزايد وتنمو 

 والدجل ورغم كل العقبات واملصاعب محالت القهر والتضليل
 .والعراقيل

األبية فأقول هلم؛ ال تكونوا أقل من  لذا فإين أناشد قبائل اليمن العزيزة
الذين نصروا اهللا ورسوله،  إخوانكم يف قبائل البشتون والبلوش األبية،

  .وباكستان والذين دوخوا أمريكا والصليبيني يف أفغانستان

: واإلباء، مين الرباط واجلهاد احلكمة، مين العزةيا قبائل مين اإلميان و
الصليبيني  إن إخوانكم من قبائل البشتون والبلوش األبية يذيقون

الويالت، ويرسلون اآلالف من أسودهم للجهاد يف أفغانستان حتت 
املؤمنني املال حممد عمر جماهد حفظه اهللا، ويؤدبون اجليش  راية أمري

اهلزمية تلو اهلزمية، حىت اضطر لعقد  ويذيقونه الباكستاين العميل
ويقطعون الطريق على  املعاهدات معهم، لكي ينجو من بأسهم،
  .إمدادات الصليبيني من باكستان ألفغانستان

 
 فكيف ترضون يا قبائل اليمن العزيزة األبية الشريفة، أن تكون اليمن

مركز إمداد للحملة الصليبية على بالد املسلمني؟ كيف تقبلون أن 
يف اليمن هي السي آي إيه؟ وعبد اهللا صاحل  تكون السلطة احلاكمة

  .وعبيد وعصابته ما هم إال خدم هلا

وحاكماً عليكم؟ وهو  كيف تقبلون ذا اخلائن العميل رئيساً لكم
 يتسول رضا األمريكان ودوالرام بسفك دماء أحرار اليمن وأشرافه

  .ورجاله الصادقني

: أهل الغرية واحلمية والعزة فيها ءها ويايا أحرار اليمن ويا شرفا
املؤمنني، فقال عز من  أناشدكم مبا ناشد به احلق تبارك وتعاىل عباده

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن  {: قائل
الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه مريم للْحوارِيني من أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ 

فََآمنت طَّائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَّائفَةٌ فَأَيدنا الَّذين َآمنوا علَى 
رِينوا ظَاهحبفَأَص مهود١٤: لصف ا }ع 

ال و فكونوا أنصار اهللا، وال تكونوا أنصار أمريكا، وكونوا أنصار اهللا،
تكونوا أنصار علي عبد اهللا صاحل عميل الصليبيني، وكونوا عوناً 

ااهدين، وال تكونوا مدداً للصليبيني ومحلتهم، اليت  ومدداً إلخوانكم
  .والعراق وفلسطني تقتل املسلمني يف أفغانستان

 أسأل اهللا أن يثبت إخواننا ااهدين يف جزيرة العرب ويف اليمن
ن الصليبيني وعمالئهم، وأن يرتل عليهم نصره احلبيب، وأن حيفظهم م

املبني وفرجه القريب، وأن جيعلهم شوكةً يف حلوق  العزيز وفتحه
سعود وعلي عبد اهللا صاحل، الذين  الصليبيني وعمالئهم من أمثال آل

  . الصليبية عنهم باعوا دينهم وشرفهم وبالدهم، لكي ترضى أمريكا

  . إصدار مؤسسة السحاب" ومن كابل إىل مقديش"مقطع من فيلم * 
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  ملن رأى رأيه منكم ومن مسعا ** هذا كتايب إليكم والنذير لكم 
  فاستيقظوا إن خري العلم ما نفعا** لقد بذلت لكم نصحي بال دخل 

على ، ات اليت تظهر بني الفينة واألخرىقد يغتر من ال عقل له باخلطاب
يت أو ال، بالتهديد والوعيد والتحذيرملوءة امل اًسواء ،اليمنيةالقنوات 

م األمور ال زالت يف زما وأنَّ، تتحدث عن السيطرة على األوضاع
وكُل ما مسعت هذه الشنشنة تساور إىل ذهين قول ، متناول اليد

 :القائل

 أبشر بطول سالمة يا مربع... سيقتل مربعاً  زعم الفرزدق أنْ

يكتشف ، آلونة األخريةاألسود العنسي يف اوالذي يشاهد خطابات 
، )بوش(غري اليت كانت يف زمن صاحب احلذاء ، فيه شخصية أخرى

ريقته اليت ال تقل غباًء عن وط، أا أشبه ما تكون بشخصية أوباماو
، عامل مع اإلسالمسياسية البلد  يف الت وهذا مؤشر واضح أنَّ، سلفه

، جيب على احلاكم استريادهاصناعة خارجية ، اجلهاد وخصوصاً
  ..... .والعمل ا وإال 

النقطة تدفعنا بالضرورة إىل ربط مصري الذنب بالرأس ومن  وهذه 
ن قطاف اه آن آون األحداث بتجرد سينطق بأنم يستقرئ بعضاً يسرياً

وبسقوطه من من األذناب  ، يعجل بذلك الرأس نسأل اهللا أنْ
   !؟سيبقى

على حالة يرثى وإذا كان احلزب احلاكم 
يقودنا للنظر يف  فهذا، ن العمالةهلا م

، االستسالمية اسواًء، أحزاب املعارضة
يت ال فارض وال بكر أو ال، أو القومية

هم ألن ،واحلديث عنهم، عوان بني ذلك
وهلم اليد ، جزء من النظام الدميقراطي

مرة واخلديعة على الطوىل يف املؤا
وباختصار سأضع ، الشعوب املسلمة

أبلغ من الكثري  قد تكون مصغرةصورة 
من الكلمات وأقرب إىل ذهن القارئ 

  : وهي على الشكل التايل

_ عصا كبرية  ، احلزب احلاكم_ ضريبة العمالة  محار قد أكته(( 
احلمار بالتوقف  فإذا فكر)) بيد صلييب أمريكي ، أحزاب املعارضة
نقل لي، رب حىت املوتوإذا مل يستطع املواصلة ض، لوحوا له بالعصا

يستبعد البتة رؤية إىل محار جديد وهكذا دوليك ولذلك ال  لماحل
يف اليمن  شيخ شريف آخر ولكن.  

 لَيالي الَقَينا جذَام وحميرا... وكُنا حِسبنا كُلَّ بيضاَء شحمةً 

غلق ، اليت حتمل يف طياا رياح التغري، ومن اخلطأ يف هذه الظروف
واختاذ الكثري من ، أياً كان شكله، اوية احلزبوالتقوقع يف ز، الفكر

دون النظر ولو بعنيٍ واحدة ملا جيري على الساحة من ، املواقف
واليت تستدعي من مجيع املخلصني ، متغريات وحتوالت هلا ما بعدها

ترك ذوام ونسيان مصاحلهم الشخصية واحلزبية أيا ، ألمتهم ودينهم
ني األمة ال بعني الفرد والنظر لألحداث بشمولية وبع، كانت

ليسهل عليهم اختاذ قرارات صحيحة تعم أهل اإلسالم ، واجلماعة
  . .وبالدهم
لتحرير ، اليت منها سينطلق ااهدون، اليمن من احملطات املهمة ومبا أنَّ

اجلزيرة أوالً من الصليبني وعمالئهم ومن مث التوجه للشام لتلتقي بإذن 
خرسان وجند العراق وجند املغرب جند ( اهللا أجناد األمة هناك 
ا يكتمل وعنده) يا وجند الشام وجند اليمن اإلسالمي وجند أفريق

يكون بعدها االنطالق لالعقد 
لتحرير بيت املقدس وختليصه من 

وهذه هي ، رجس اليهود ودنسهم
فلسطني ملن  اخلطة العملية لتحرير
جنب بنيات أراد سلوك اجلادة وت

  .الطريق
  

لشام عقبات خمتلفة وبني اليمن وا
كما هو بني الشام و اجلبهات 
األخرى  وكل واحدة منها قد 
اختصت بشيء ومعرفة ما اختصت 
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به كل عقبة من العقبات تسهل للباحث والعامل املُخلص طريقة 
  .العالج وكيفية ترويض هذه العقبات أو إزالتها

اث وحديثنا يف هذه الرحلة عن اليمن مع تركيزنا على ترابط األحد
اخلارجية وعلى خمتلف االجتاهات  بعضها ببعض سواًء الداخلية أو

املؤيدة منها واملعارضة حىت تكون حمل نظر اجلميع ليسهل التعامل 
  .معها وتوظيفها التوظيف الصحيح 

   
قُلْ لَا أَملك لنفِْسي نفْعا ولَا ((: وزادي يف هذه الرحلة قول اهللا تعاىل 

ا شا إِلَّا مرا ضمرِ ويالْخ نم تكْثَرتلَاس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّه
  . ١٨٨ : األعراف ))مسنِي السوُء إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشري لقَومٍ يؤمنونَ

   
حديثنا يف هذه  يعلم القارئ أنَّ وقبل أن أدخل يف هذا الباب البد أنْ

من قراءتنا لألحداث واملتغريات اليت متر ا الساحة  القضية نابع
الداخلية واخلارجية وكذلك ما استفادته أرضنا اخلصبة من قراءة 

سقوطها  أو احنسارها وكذا تاريخ الدول القدمية واملعاصرة قيامها 
  .وكذلك معرفتنا مبدى قوة الطرفني ومدى إمكانيات الفسطاطني

  
القادم اليار لملستطاع صورة واضحة وسنرسم يف هذه الورقة بقدر ا

حزب احلاكم و سيطرة ااهدين وذلك بوضع األسباب وكيفية لل
تعامل الطرفني مع األحداث القادمة ونتيجة ذلك حىت تكتمل الصورة 

كان حزبه وسنه وتوجهه فهم الصورة واختاذ  ويسهل على الرائي أي
 . املواقف املناسبة حياهلا 

  :م مظاهر سقوط النظا
 .التذمر والسخط الشعيب العام : أوالً 

  حىت يقاتل شعبها حكامها** تلك البالد ولن تكون عزيزة 
سنوات عجاف مل تتخللها سنوات مسان أبداً منذ تويل األسود العنسي 

  .احملرقة واملهلكة  يعينللحكم مما جعل استمراره 
، لطبقاتوعلى خمتلف ا، أها يف وجه الشارع اليمين بعمومهنظرة تقر 

ويزداد التشاؤم واليأس م من حصول التغري كلما رأوا األسود 
هم فهموا من ألن، العنسي ومسعوه يتحدث عن التنمية واالزدهار 

خالل تارخيه املُر أنه يقصد بذلك تنمية قصوره وقصور حاشيته من 
أي " سبع نفسك " ظهر الشعب وكل وزير حيفظ وصية رئيسه 

  .ذا شعار الدوائر احلكومية برمتها ليصبح ه، أسرق واب
ومل يتوقف البالء على الشعب عند حدود االبتزاز واستئثار العائلة  

بالثروات وإمنا فوجئ وصدم حبملة منظمة جلرع الغالء اليت تتضاعف 
وزاد من معاناة الشعب وكربته حصر الوظائف واألعمال ، وال تتوقف

وع هذه اجلرائم أدى إىل وجمم ،ملن ميتلك ورقة من احلزب احلاكم
تفشي جرمية السرقة يف الشعب ودخول اليمن ضمن قائمة الدول 

. الفقر شدة املنتشرة فيها اإليدز بسبب الفساد األخالقي الناتج عن 
من معاناة الشعب املريرة سلبه حقوقه وابتزازه ملمتلكاته كذلك و

 ة ختاف من عني أيفأراضي الناس وخصوصاً يف اجلنوب واحلديد
ه لن يتورع من أخذها ونقلها إىل ممتلكاته ومن آخرها ول ألنمسؤ

عائلة من بيوم يف مدينة احلديدة وكذلك حادثة  ٣٢كان أجالء 
ليتولد االحتقان الشعيب ، قطعة أرض للمغتربني ٧٠٠السطو على 

على احلكومة الغاضبة ويتعاظم وكان من آثارها ظهور الثورات 
  ..  سقوط النظام  له دور يفالذي سيكون  اخلائنة كاحلراك اجلنويب

كل  وجعلتهذه املآسي جعلت احلكومة  تفقد التأييد الشعيب  ونتيجةُ
أحد الرجال الطيبني  وأذكر أنَّشخص من هذا الشعب يتمىن زواهلا 

االزدهار ( قال يل وحنن نتجول يف شوارع صنعاء ونتأمل مظاهر 
الااا بد : من وغريها قال يف وجوه البائسني يف باب الي) والتنمية 

  !! للجياع من ثورة

  .اهلزمية النفسية للجيش والقوات املسلحة :ثانياً 
حدث عنها وال حرج والواقع واألحداث خري شاهد على أن اجليش  

يعاين من ضعف مزمن يتضاعف مع مرور الوقت وتدين مستواه يف 
   خمتلف نواحيه

 له غري قادر على مقاومة جيع)) املادية  –العسكرية  –النفسية (( 
  .العجائز 

يرى نفسه أنه ال يقاتل من أجل  فهواجليش يعيش تذمراً عام ألن  
قضية أو يقاتل من أجل مصاحل الشعب مث يتجرع غصص الفقر ويعاين 
من الراتب الذي ال يفي بشيء يسري من املقومات الضرورية للحياة 

أرواح اجلنود  هامن قيادات كاذبة متغطرسة ال م هوكذلك يأس
جعل  مماال ختدم إال مصاحلهم اخلاصة  اب مع شعبهوفيقذفوا يف حر

وذلك بسبب  اجلندي يضع رجله يف املعركة وهو يفكر يف اهلرب
وأثبتت هذه القضية حرب صعدة مع  نعدام الثقة بينه وبني قيادتها

الرافضة احلوثيني حيث كانت القيادة واحلوثيون يف خندق واجليش يف 
وإذا سيطر طلب منه إخالء ، ندق اآلخر فإذا تقدم أمروه بالتراجع اخل

وإذا قتل رمي ، وإذا أصيب أحد منهم مل جيد له عالج ، املكان 
  ...ال يلتفت إليه كاجليفة 

  .االيار االقتصادي:ثالثاً  
ألن )) اقتصاد السلطة (( وعندما نتحدث عن االقتصاد نقصد بذلك 

اليت هي كفيلة بأن ووثروة مسكية وزراعية  ثروات البلد من نفط وغاز
ترفع الفقر عن هذا الشعب املسكني بإذن اهللا حكر على العصابة 
وأفرادها املتنفذين وال يأخذ الشعب من هذه الثروة إال الفتات اليسري  

اخلاصة من  هذه العصابة مال الشعب يف شهوااويف املقابل تبدد 
ونزهات خارجية ولذلك من  قصور وسهرات ماجنة وأسواق القات

  .واحدة  يقاسي اجلوع ليلةً أحدهماملستحيالت أن جتد 
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هو  هذا االستغالل السيئ للمال العام والتسلط على املال اخلاصإن 
 وهذا)) علي بابا (( قيد التنمية والتطور إىل اآلن منذ أن توىل  الذي

من جحيم  سلمني الفراردفع  الكثري من التجار املخلصني امل هو الذي
  .سهم من املسامهة يف تنمية البلد السلطة ويأ

أدى إىل ضعف االقتصاد اليمين مث جاءت على الباقي  وهذا هو الذي
األزمة املالية وسقوط الرأمسالية وكان هناك منفرج للسلطة من دخل 

 األخريتني على السياحة وأغلق بفضل اهللا بعد العمليتني االستشهاديتني
   .السياح الكوريني

  
 .والصراع الداخلي )) العائلة احلاكمة : (( رابعاً  

 فينفذ أمرهم ويقال ساسة*** يسوسون األنام بغري لب 

فال ثوابت يسريون عليها وال قواعد يلتزمون ا فحكم اهللا عندهم 
حمل نظر واإلخالل يف حكمهم وحكم أمريكا جرمية ال تغتفر فتتغري 

 األسوأ وأبرز مشهد هلذه قرارام من حني إىل آخر ودائما إىل
ه ال هو جملس النواب الذي يغرد خارج السرب حيث أن الفوضى

  .يستطيع تنفيذ أي قرار دون إذن العائلة  
كم وظهر احلسد الذي كان مدفوناً لزمن وبدء التنافس على احل

ومل يكن هذا إال بعد معرفة كل ، والتنازع عليه يطفو على السطح
، جه وأن السيطرة عليه سهلة املنالسي وخمارواحد منهم مداخل الكر

وإال كيف ، وطابع الكرب يدفع كل جنس منهم إىل حفر احلفرة ألخيه
باستمرار حكم الفاسق األسود )) علي مفسد (( يرضى الرجل الزاهد 

العنسي أو ابنه الغر املرتشي والعكس من هذا ما يقوم به علي وابنه  
. وما خفي كان أعظم  ))علي مفسد (( من تقليص صالحيات 

ومشكلتهم الوحيدة اليت جعلتهم يتأخرون هو هل سيقبلهم اتمع 
 هذه أمثال يف العادة هي وكما ،الدويل فيستمرون يف احلكم أم ال

 التنافس شديدة نفسها على االنقسام سريعة أا. .  املتسلطة األسر
  . بينها فيما

وأضف إىل ما سبق تدخل احلاشية 
ين ختتلف اجتاهام يف اختاذ املخترقة الذ

املواقف والقرارات وقيامهم بإشعال الفتنة 
بني أبناء األسرة وأزهم على السلطة ولذا 

يف السياسية  اًواضح اًتشاهد ختبط
جية وحكم اليوم تلغيه الداخلية واخلار

وهذه النقطة جتلت يف حادثة التصنت على اتصاالت مشورة الغد 
صعدة من حيث الدخول يف احلرب وكذلك أحداث )) علي بابا((

   ..وتوقيفها 

ما األسود العنسي فكذبه طيلة السنوات املاضية على شعبه جعلته أ
نغص علينا (( عنصراً خطرياً يهدد البلد وجعلتنا نبشره مبقولة القائل 

 :  وسيأيت اليوم الذي سريدد فيه قول القائل )) كل شيء حىت املوت 

إنْ مرر أَخشاه والذِّئب بِه ا... تواملطر ياحي وأَخشى الرحدو  
  .عزلة النظام عن حميطه اخلارجي: خامساً

كان من األحزاب  عن األنظمة الداعمة بعد أنْ يعيش النظام عزلةً
الصديقة ألمريكا وزعماء اخلليج يف احلرب على اإلسالم حتت غطاء 

اللوجيسيت اإلرهاب وأصبح النظام الدويل ال يثق فيه وأوقف الدعم 
احلكومة تبتز األموال  بعد كشفهم أنَّ، واملادي والسياسي عنه

وهذا التضيق دفع علي بابا  يف اآلونة األخرية ، لصاحلها اخلاص
  .سه والتحرك من دولة إىل أخرىللتسول بنف

رفض الدول العربية مبادرته األخرية ورميها  العزلة وضوحاً هذه وزاد
على الدول بعدم حضوره عن املؤمتر مل  عرض احلائط وملا أراد الضغط

جيد من يتصل عليه ويطلب جميئه وكان حضوره يف آخر املؤمتر رغبة 
  حيصل على ما حصلت عليه حكومة شيخ شريف من دوالرات  منه أنْ

اجلاد يف هذه األيام وواألمر اجلديد يف هذه العزلة هو التحرك الواضح 
ل صحف املعارضة لتهيئة عالم الرمسي هلذه الدول وكذلك من خاللإل

  .  الوضع حلاكم آخر و عصابة أخرى  لعلها تنقذ ما ميكن إنقاذه
  

  :واق الدولة الرديئة وهم كالتايل أب:سادساً 

والذين ينتشرون يف الفضائيات والصحف انتشار : هواتف العملة .١
هؤالء .. دفع هلم آالت االتصال ويتكلمون فيها بقدر املال الذي ي

لدين وتشريع وصلوا حلالة يرثى هلا من خيانة ا علماء السوء املشاحل
وقد  كانت دروسهم مليئة  ،لباطل والتناقض مع مسلمات الشريعةا

بتكفري األسود العنسي وأن النظام الدميقراطي معادى لدين اإلسالم 
فلما تنازلوا عن الشريعة من أجل 
دنيا زائلة ومصاحل موهومة جمهم 

م ال قيمة الناس وأصبحت فتاويه
هلا ال يبحث عنها الصغري فضالً 
عن الكبري وما أهون من هان على 
اهللا و حاهلم أسوء بالتأكيد من 
حال علماء عصر الشيخ عبد 
القادر اجليالين احلنبلي والذين قال 

مالئكتكم تتعجب من وقاحتكم، تتعجب من كثرة كذبكم : (( فيهم  
  .))يف أحوالكم، تتعجب من كذبكم يف توحيدكم 
 الفُساق يغرنك وال: ((وقال ابن حزم رمحه اهللا يف علماء سوء آخرين 

 السباع قلوب على الضآن جلود الالبسون الفقه، إىل واملنتسبون
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  )) فسقهم على هلم الناصرون ، شرهم الشر ألهل املزينون
وكما رفض الناس أولئك العلماء يف ذلك الزمان ووصفوهم بأبشع 

ذلك لن ولذا الزمان علماء السوء احلاليني األلقاب رفض الناس يف ه
األمة جتاوزم فهم ال يقدمون وال  نَّولن يستفيد احلاكم منهم وأ

  . يؤخرون وإمنا هم زبد ذهب جفاء 
  

ال يصدقه ، فهو متخبط  يناقض الواقع:  اإلعالم الغيب الفاشل .٢
ة ومن كانت عنده مسك، وال يتابعه إال أهله األغبياء السذج، أحد

عقل ال يدري هل يضحك عليهم أم يضحك على نفسه من تضيع 
ه عندما يتكلم عن التطور و من املضحكات املبكيات أن،  وقته معهم

واالزدهار يأيت بصورة للمحافظات ولكن من زاوية بعيدة و خيتار 
كأن الشعب يعيش يف كوكب وشارعاً أو شارعني للصورة القريبة 

  احلال لن يتغري وأنَّ ويوقنون أنَّ يعتقدون الناسآخر مما جعل 
  .العصابة احلاكمة موجودة السنوات العجاف ستستمر طاملا أنَّ

وصادف هذا ظهور تنظيم القاعدة كحل يتبناه أغلبية الشعب وساعد 
كند للحزب احلاكم  يف توجيه الناس لنا حيث  أظهرنا اإلعالم ببالهته

لبية الشعب نا وأماكن تواجدنا ألغوكذلك يسر وصول فكرت
ا يظهر يف إعالمهم ملاملتعاطف معنا ألم يعلمون أن احلقيقة خمالفة 

ويشبه حاهلم حال فرعون عندما استنجد بسحرته ليقفوا يف وجه نيب 
 !! . اهللا موسى فآمن السحرة وأنقلب السحر على الساحر 

 ربمك مموا أمراً فربالسفهاُء   إن أبر هم مأمراً وإ  
نذكر هذه املقولة عن اية نستطيع أن رنا املوجز ملا سبق بعد ذك و

من أركان  عضو كل يبحث حني: "  وأا تكونوسقوطها الدولة 
  . " األعضاء سائر تسقط نفسه عن هذه الدول

اليت ذكرناها يف خمتلف  والنقاط احلرجة ةوهذا الظروف السابق
 اجتمعت كعضو. . حبد ذاا كافية لسقوطه  الطغمة احلاكمة جماالت

لبتره وإقامة حكم للسعي وهذا ما دفعنا  السقوط، عناصر كل فيه
   ٥٠: املائدة  }أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ ومن{عادل حكم اهللا 

ومن أجل حتقيق هذا اهلدف ال بد من  مجاعة مسلمة صافية املنهج مل 
ل غايلٍ ورخيص حتمل تتلوث بزبالة الغرب وعفنه تضحي وتبذل ك

  ..  صفات الطائفة املنصورة اليت تقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا  
وعلى ضوء ما سبق فستكون قراءتنا للمتغريات اليت ستحدث يف هذا 

 :البلد على النحو التايل 

يكون هناك تدخل  ال شك فيه أنْافهذا مم: التدخل اخلارجي : أوالً   
بعض الدول ااورة اليت تترقب الوضع  من القوى الصليبية وكذلك

خبوف وحذر شديد حيث أن قوة ااهدين تشكل ديداً للحملة 
ذا كان هناك تدخل فهل سيكون لكن إ ،الصليبية وعمالئهم يف املنطقة

بالقوة العسكرية األمريكية  أياً كانت كقصف املناطق احملتملة 
سيكون التدخل   نَّ؟ إللمجاهدين؟ وهل هذا التدخل سيكون ناجحاً

ومعناه وبال شك له توابع خطرية ونتائج عكسية على النظام الدويل 
رة وستتكرر معهم أمريكا مل تستفد من جتربة طالبان باكستان املٌ أنَّ

التجربة مع اختالف الوضع يف اليمن عن باكستان كون مصاحل 
أمريكا ودول الغرب احلساسة سواًء النفط أو املمرات الدولية 

ذلك  لبحرية ستكون مبتناول يد ااهدين  وسيتحول مجيع الشعب يفا
صفوف ااهدين وستنتقل املعركة من شبه شعبية إىل  الضرف يف

  .شعبية بالكامل  
  

وأما التدخل : السالح األخري وهو ورقة املعارضة استخدام : ثانيا 
ية يف هو الذي تروج له السياسية الغربواآلخر وهو كما ذكرنا سابقاً 

هذه األيام  وهو إجياد البديل من أحزاب املعارضة وخصوصاً اليت 
وهنا وقفة ال بد أن تكون نصب ، حتمل صورة شيخ شريف اخلائن 

عني كل قارئ وهي حقيقة أحزاب املعارضة وأا مل تكن إال خلدمة 
السياسة الغربية فيوم أن كان النظام الغريب مؤيداً للحاكم كانوا 

انتهت صالحيتهم ومل  ويوم أنْ، االنتفاضة  عنر الناس يقومون بتخدي
تبادل الزيارات مع السفري وحدث بعدها يعد هلم قرار ظهروا كبديل 

ومشكلتهم يف ، بدون خفية ومريكي وجميئه ملكاتبهم الرمسية علناً األ
هم باتوا الشعب أيضا مل يعد مقتنعا بأحزاب املعارضة وأن هذا اخليار أنَّ
 اًطة واملعارضة وجهان لعملة واحدة وهل يعقل أن حزبيرون السل

عملون كضباط يف اجليش يكون فيه اثنني من كبار قياداته ي معارضاً
وحيق لك أال  يف هذا البلد من العجائب والغرائب اليمين وهذه

سيكون يف ذلك اليوم يوم  ولكن تأكد وبيقني أن حاهلم !!تصدق
بد الرمحن عندما قام وتسور القصر، كحال أمية بن ع بإذن اهللا االيار

خنشى عليك أن تقتل يف : ودعا إىل نفسه، فقال له بعض أهل قرطبة
بايعوين اليوم : (هذه الفتنة؛ فإن السعادة قد ولت عنكم، فقال

   ).واقتلوين غداً
  

 : احلزب احلاكم القريبة بإذن اهللا ااهدون واية

   النوم الستحيت من الطلبرؤياه يف*  هذا الذي كانت اآلمال لو طلبت
  يف الرب والبحر ما ينجى سوى اهلرب * مل يبق من بعدها للكفر إذ خربت

  بــإن التفكر فيها أعجب العج * النا فترى ــلها آمـكانت ختي
.. جربنا السلطة طيلة هذه السنوات فوجدنا اجلحيم الذي ال يطاق 

.. صاحلها اخلاصة احتمينا بأحزاب املعارضة فوجدناها تتاجر بقضيتنا مل
وأثبتت األحداث العظيمة اليت مرت ا األمة أن احلل احلقيقي بعد اهللا 

  .يف اجلهاد وااهدين 
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وسيكون النصر الكبري للمجاهدين بعون اهللا من جمموعة من 
 النوعية الدقيقة واليت ة والعملياتاالنتصارات الصغرية والكبري

، وسيكون  لى العامل الصلييباجلديدة ع كبريةالجبهة لهد لستكون مم
بالتخطيط  -حتقيق الفعالية هلذه العمليات املتعددة بتوفيق اهللا مث

خلدمة اهلدف النهائي وهي إقامة دولة العدل اليت  –املركزي الواعي 
اخلليفة فيها ينام على حصري كما ..  تضمن حقوق الصغري والكبري 

  .ينام بسطاء الناس
ن وإن ااهدين ميتلكون اآل

املبادرة فهم الذين يبدؤون 
احلرب ويقررون أين ومىت 

من  مكانيضربون ؟ ويف أي 
  النظام  مفاصل

 -االقتصادية  -العسكرية (  
مما سيجعل ) السياسية  -األمنية 

النظام وذراعه العسكري نقاط 
ضعف حساسة يسهل استهدافها  

.  
وسيؤدي إحرازها بإذن اهللا إىل 

عن ارتباكه وعدم قدرته على اختاذ  الًايار النظام معنوياً، فض
إجراءات مضادة فعالة، بل إنه غالباً ما سيتخذ قرارات قاتلة ال تتفق 
مع املوقف واحلادث مما يؤدي يف النهاية إىل شل عزميته عن املقاومة 

وهذا ما حدث يف قرار احلملة األخرية على مأرب فوجوده كان  متاماً
ما هجموا  بالطائرات على إحدى كعدمه والعجيب من هذا أم عند

املناطق  قاموا بالتسلط على كبار السن وأعطوهم أسلحة خالية من 
الرصاص وطلبوا منهم أن يتحركوا بسرعة رغبة منهم لتصويرهم وأن 
العساكر البواسل قاموا بالقبض عليهم مث يقومون بإظهار ذلك على 

  .اإلعالم الغيب
سكرية ضخمة ال تتحمل وإذا كانت الدول اليت تتمتع بقوة ع

التوترات النفسية واالقتصادية الناجتة عن حرب العصابات اليت تسري 
، وعندما خييم نناوش، عندما يتقدم العدو نتراجع(( على قاعدة 

فكيف حبال هذه ))  وعندما يتراجع نطارده ، وعندما يتعب اجم
الدولة اليت رصيدها ضعيف يف خمتلف اجلوانب خصوصاً إذا عملت 

أن الوسائل اليت متتلكها احلكومة ال متكنها من القضاء على ااهدين 
الذين يسريون بتوفيق اهللا ويتمتعون بالتأييد الشعيب يف خمتلف املناطق 

  .وإن مل تظهر إىل اآلن على السطح
 كُمكْرِما ونونهينوا أنْ تعطْمنا  ...ال تذُوؤكم وتناألذَى ع كُفأنْ نو  

 كُـمحبا الَ نلَمُـ أنعي ـونا ...اللــهبحأنْ الَ ت كُـملُومالَ نو  

قيامهم جاء وقد  ومن نعم اهللا على ااهدين يف جزيرة العرب أنَّ
هم التعامل مع حيل العدو مرت األمة بتجارب عدة مما سيسهل علي

أثبتت  اليت نفذت يف اجلبهات األخرى ومع مرور الوقت وأسلحتهم
سلسلة (( قيل  اوكم) واإلغراءات  –كالصحوات ( فشلها 

وهذا )) احملاوالت الفاشلة تقدم اهلدايا للباحثني عن الوسيلة الذهبية 
              ،ما جعل ااهدين بفضل اهللا على استعداد تام ألي احتمال 

وعلى حتمل وامتصاص أي ضربة مهما 
  ..كانت قوا 

فعاجز عن فعل أي  وأما احلزب احلاكم
شيء ألن دخوله يف احلرب مع ااهدين 
معناه أنه أعلن احلرب على الشعب وهذا 
سيؤدي إىل االنقالب الشعيب املنظم حتت 
لواء ااهدين وما مل فهو سيعيش وكل يوم 
يقترب منه املوت وهذا أيسر احللول واليت 
كان حوهلا النقاش يف اجللسة املغلقة يف 

  .ع رشاد العليمي  جملس النواب م
األمر كله  وطبعا ال بد أن يعلم اجلميع أنَّ

بيد اهللا وقد يكون االيار أسرع  مما نتوقع 
وقد يتأخر حلكمة يعلمها اهللا املهم أن مجيع ااهدين يف جزيرة العرب 
 على يقني أنه قريب وأذكر كلمات الشيخ أيب عبد الرمحن لطف حبر

أروع األمثلة وقام هو وطالبه األبطال  الذي سطر بدمه العامل الشهيد
إن اخلالفة : قال حيث رمحهم اهللا مجيعا بضرب السفارة األمريكية 

  . ال يكون يل دور فيها  الراشدة ستأيت بإذن اهللا ولكن أخشى أنْ
  

نطحة أو نطحتان : ودائما ما يردد الشيخ أبو بصري حفظه اهللا 
  .  ونغزوهم وال يغزونا بإذن اهللا وقوته

  وهل مثر إال من الزهرات***أن افتتاح القدس زهرة ملكهم و
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 من طويل تاريخ يف جتتنبه أن املتحدة الواليات على كان شؤم نذير
 هم احلمر فاهلنود قامت، عليها بل إنشائها، منذ تعيشها اليت العنصرية
 ألم أوروبا، من ومنفيون دخالء والبيض األصليني أمريكا سكان
  . احلثالة وحثالة ومفسدون وسراق قطاع

 املسخ هذا جاء حىت رأي وال هلم قرار ال هامشيني السود وكان
 نصرا فرأوا املتصهينة النصرانية إىل آبائه دين عن املرتد املنسلخ
 قارم يتعدى ال حكمهم ونطاق كانوا يوم، أيامهم غابر إىل يقودهم

 فالواقع اماأوب إليه سيقودهم ما فعال وهذا، تواجدهم أماكن أو
 يف والعنصرية ذلك، تؤكد والعسكرية االقتصادية واحلالة والظروف

 أوباما سينجزه الذي فااليار، عليه تدل السابقة احلثالة حثالة أحفاد
 أمريكا من يفرون اللصوص أحفاد املترف التائه الشعب هذا جيعل أن
 ال الذي والفقر اجلوع وإال استطاعوا، إن األصلية مواطنهم إىل

 باملرصاد، هلم املترفني حياة مع يتالءم وال، يواجهوه أن يستطيعون
 الدن بن أسامة ادد اإلمام تنبؤ ويصدق أمريكا يف السود ويبقى
 اثنيت من أكثر قبل السودان يف الربيطانيني الصحفيني ألحد قال عندما
 قارم يف األمريكان جيمع زعيم إىل حباجة أمريكا أن سنة، عشرة
 هو هذا وكأن)  الكالم هذا من قريبا أو(  الناس عن شرهم ويكف
 القادم القرن بداية يف أمريكا أن الصحفي لنفس أيضا وقال، أوباما

 ضرا أن فبعد، فعالً خرجت وقد عظمى دولة كوا من ستخرج
 ولقنها الناس، عليها وجترأ التنازيل العد بدأ عشر التسعة األبطال

 وبعدها تنسى، ال اإلذالل يف دروسا والعراق فغانستانأ يف ااهدون
 على متردها وأعلنت وحتديها عداءها ااهدين بفضل دول أظهرت
 سيقود الذي الفشل خارطة من وجزء اجلديد، العاملي النظام سيدة
  : التايل إليه أمريكا أوباما

  .االقتصادية األزمة  - ١

  .وغريها والعراق أفغانستان يف احلرب – ٢

  .ااهدين من الداخلية خطاراأل – ٣

  .متردها أعلنت اليت الدول – ٤

 مسكنات، هلا يقدمون يوم وكل دأ، ال عاصفة االقتصادية فاألزمة
 هذه أوباما ويواجه التحسن، إىل طريقها يف أا الشعب ويطمئنوا
 إجراء كوا تتعدى ال اإلصالحات من برزمة األمحق كسلفه األزمة
  . هلا جذري حل ال الكارثة تأخري

 احلادي منذ مستمر فهو اللحظة وليد ليس واالحنسار االيار فهذا
 كدبيب فيها يسعى الشركات وإفالس ، م ٢٠٠١ سبتمرب من عشر
 اإلرهاب يقال ال كي احلرب، لصاحل تكتم مع وبطء خفاء يف النمل
  ،طويالً انيستمر ال واإلخفاء واملكابرة، املتحدة الواليات هزم

من  مليون وليس ماليني توجد أن أوباما يا وعليك قادمة ةفالكارث
 جراء وظائفهم فقدوا الذين وكذلك، العمل عن للعاطلني الوظائف
 الشركات إفالس ترجئ أن حتاول أن أيضا وعليك الشركات إفالس

 يف هذا وليس شعبك، ينتظر ما عن الفاجعة ختفي أن وعليك الكربى،
 اإلقتصاد يف الرتيف تزيد العراقو أفغانستان يف فاحلرب، مقدورك
 الكذاب سلفك توقع فوق أمدها طال فقد العسكرية، اهليمنة وكسر
 اخلسائر، وإخفاء احلقائق بتدليس سنوات سبع طيلة شعبك أقنع الذي

 هذه يف أوباما يا تفعل أن عساك فماذا وأيد، له صفق وشعبك
 جترع نالبنتاجو على يصعب منكرة وهزمية مر فاالنسحاب، احلروب
 االنسحاب من اشد وعواقبه املستحيل من ضرب والبقاء غصصها،

  . الوجه مباء

 البنتاجون وزارة اعترفت بل، أفغانستان يف اإلرهاب حليف فالنصر
، طالبان سيطرة حتت أفغانستان من املائه يف وسبعني اثنني أن املنهزمة
 يشملهم ال الذين جنودك جبيف وأفغانستان العراق يف املقابر وملئت
 والبقية األصليني، واجلنود واملتطوعة املرتزقة من اجليش، سجل

 تذكرهم أهوال من رأوا ملا أعضائهم، بعضل نيوفاقد جمانني تركتهم
  .ا يؤمنون كانوا لو القيامة

 أن وإياك البلدين كال من جنودك تسحب أن لك الشرين وأهون
 حتمي أن ويكفيك فاعل، أظنك وما جديدة حربا نفسك على تفتح
 واحملللون يوم فكل، دارك عقر يف ااهدين ضربات من بلدك

 يف فظاهر، حمالة ال قادمة وهي، متسيهم أو تصبحهم قاصمة يتوقعون
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 يل فقل، مايسوؤكم أمين الدكتور األمة وحكيم أسامة الشيخ كالم
 ما قريب وعما(  املتحدة الواليات خترج أن تستطيع كيف بربك
 الشيطان أوقع اليت واملستنقعات املآزق هذه من ) بالواليات يسمى
  ؟...  صانع أنت فما،  اليهود إليها وجرهم أسالفك فيها

 حىت أعوام، قبل  كالنعام رأسها داسةً كانت حكومات تواجه وكيف
 رأسها أخرجت العمالق وسقط الكفة ومالت امليدان صفى إذا

 أو الثمرة تقطف أن توأراد امليدان، يف أحد مث وما الرتال إىل ونادت
 ما األخرى الدول تقاسم أو، التركة من نصيب هلا يكون األقل على
 املشتركة واملصاحل األخرى األطماع مع األمريكان حال إليها يؤول
 الثمرة، يقطف من فهم ااهدين بيد اهللا حبمد واملفتاح، منها لكل

 تلس ولكن هلا منك كره على الشراكة هذه تقبل أن لك والبد
 وهي املوهومة اهليمنة زمن وىل فقد تشاء ما وتفعل تقول أن خمتاراً
 ،أياماً العاملية السياسة سدة على تبقيك لعلها مدفعك يف طلقة آخر

 خارجية أو داخلية سواء كثرية ملفات فأمامك سبق ملا وإضافة
 أمين الدكتور وصفه كما ثقيل وإرث وغريها واقتصادية سياسية

  . اهللا حفظه الظواهري
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 من وتداعياا سبتمرب أحداث أحدثته ما مافي املاضية احللقة يف توقفنا
 والذي التحديد وجه على منه واألمريكي الصلييب لالقتصاد استرتاف

 بأفول إيذاناً األمر حقيقة يف يعترب والذي يوم بعد يوما تفاقماً يزداد
  . وطغيان جترب بكل العامل يف يتحكم الذي األوحد القطب

 السياسي واحمللل الكاتب كتبه ما أنقل أن املقام هذا يف يب جيدرو
 بعد األمريكية للرئاسة املرشحني من كان الذي)  يوكانن(  األمريكي

 لقد(  بعنوان له مقال يف يقول حيث األوىل األب بوش فترة اية
، جديد عهد بداية تكون قد املالية األزمة إن)  "  السمر حفل انتهى
 بأن القول إن يتابع مث، عليه كانت مما ضمورا أكثر أمريكا فيه تكون
 أصبح قد عنها غىن ال اليت األمة وإا الوحيدة القوة هي أمريكا
 بكل مقاله خيتتم مث، حمالة ال سينخفض املعيشي مستوانا إن، تارخياً
  " . اإلمرباطوريات تنتهي كيف هو اليوم نشهده ما إن:  قائال حرقه
) جراي جون( ربيطاينال الكاتب وهذا
 جريدة يف كتبه مقال يف يقول

 املالية األزمة إن"   الربيطانية األبزيرفر
 كما تترنح املتحدة الواليات ستترك
 سقوط بعد السوفيييت االحتاد ترنح
 الذي الثوران هذا إن،  برلني حائط

 اقتصادية أزمة من أكثر هو نشاهده
 العامل يف القوة ميزان فيه يتغري سياسي جغرايف حتول إنه، عظمت مهما
 منذ بدأت اليت العاملية األمريكية القيادة عهد انتهى لقد، ائي تغريا

  ". الثانية العاملية احلرب
 تأثرياا انعكست اليت اجلهادية العمليات آثار عن حلديثنا ومواصلةً

  : نقول الصليبية القوى على
 حبقوق وتشدقها املتحدة الواليات ادعاءات فضحت إا/  رابعا

 املتحدة الواليات منها تتخذ واليت، العامل يف الدميقراطية ونشر اإلنسان
 لفرض وأداةً اخلاصة ومؤش يف والتدخل اآلخرين البتزاز ذريعة

 األكاذيب اختالق خالل من ذلك جتلى، العامل على وسيطرا هيمنتها
 ميتلك لسابقا نظامه أن بذريعة للعراق احتالهلا لتربير واالفتراءات

 أرض على يؤيده ما يوجد مل الذي األمر وهو شامل دمار أسلحة

 ممارسات خالل من أخالقياً املتحدة الواليات إفالس ظهر وقد الواقع
 روائحه وفاحت وغوانتنامو غريب أبو سجون يف الوحشية جنودها
 ما فوق، التاريخ مر على اإلنسانية جبني هلا يندى سيظل واليت النتنة
 أفغانستان يف حتتية وبىن منشآت من العسكرية وآلياا طائراا هدمرت

  .والعراق
 غزوة بعد أمتنا على إجيابياً انعكست اليت الداخلية اآلثار أهم أما

  : يلي فيما تلخيصها فيمكن وتداعياا سبتمرب
 واليت اإلسالمية البلدان يف احلاكمة األنظمة عوار أظهرت إا :أوالً

 على بالسيادة تسميه مما متلك ال وممتهنة وذليلة تابعة بأا أثبتت
 العمالء هؤالء بفضل اإلسالمية البلدان أضحت فقد، شيء أي أرضها
 منها تنقض الصليبية للحمالت كربى وقاعدة ساحة عن عبارة اخلونة
 السيما والعراق أفغانستان يف اإلسالم ديار واحتالل ااهدين ملطاردة

  . العريب واخلليج قدسةامل البالد أنظمة
 اخلاصة الطبيعة واشنطن أدركت لقد

، الضخمة الثروة ذات اخلليج ملنطقة
 هذه محاية على الضعيفة والقدرة
 ةوالطبيع السكانية والندرة الثروة

 يف احلكم ألنظمة والقبلية العشائرية
 مل لذلك، وإماراته هدول فيه تقع الذي االستراتيجي واخللل اخلليج
 خالل من اخلليج يف نفوذها تعميق يف جهداً املتحدة ياتالوال تدخر
 عن أمريكي غري نفوذ أي إبعاد يف مجيعاً تصب لكنها، متنوعة آليات
، املتحدة بالواليات بالنفط الغنية اخلليج إمارات وربط، اخلليج
 يف األمريكي واالقتصادي السياسي التغلغل مشروعات وتدشني
 األمريكي النفوذ على واحلفاظ ليجاخل منطقة كانت ولذلك، اخلليج
 حلماية، األمريكية اخلارجية السياسة يف الرئيسية الثوابت أحد فيها
 وهلذا، االستهالك مناطق إىل إمداده ومواصالت طرق ومحاية النفط

 الواليات قامت والتوسعية االستعمارية األسباب من ولغريه السبب
 من عدد يف وحبرية برية العسكرية القواعد من العديد بفتح املتحدة
 القواعد وهي، التحديد وجه على منها واخلليجية اإلسالمية البلدان

 وقتل والعراق أفغانستان لدك الصليبية احلمالت منها انطلقت اليت
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 مع الغريب التواجد إحصائية إىل النظر وبإعادة ،هناك املسلمني ماليني
 تواجد نالحظ ابقةس دراسات وحبسب اإلسالمية البلدان يف األمريكي

 منطقة قواعد يف وبريطاين أمريكي جندي ألف ٢٧٠ على يزيد ما
 حنو ا يرابط وحدها الكويت فإن الدراسات تلك وحبسب، اخلليج
 دبابة ألف من أكثر جانب إىل البحرية ومشاة اجلنود من ألف ١٣٠
 اآلن وهي املرابطة واملروحيات املقاتلة الطائرات من مئات وعدة

 املعطوبة اآلليات فيها جمعت والربيطانية األمريكية للقوات مؤخرةٌ
  .النفيسي.د حبسب واخلردة للحديد كبري كراج أو، واملدمرة

 اجلوية العديد قاعدة أمهها األمريكية القواعد من عدد ففيها قطر أما
 طائرات مدرج أطول فيها يوجد واليت
 طوله يبلغ والذي األوسط الشرق يف

 ٤ حوايل ا ابطوير قدم ألف ١٢
 إعادة طائرات جانب إىل جندي آالف
 االستطالع وطائرات بالوقود التزود

 واليت عمان سلطنة يف احلال وكذلك
 يسمى فيما بريطانية قاعدة أكرب تعترب

  . األوسط بالشرق
 من أمريكي جندي ألفي حوايل ا يرابط األخرى فهي جيبويت أما

 للقيام ليمونيهر معسكر يف وياجل والسالح والبحرية اخلاصة القوات
 املكان وهو، والصومال اليمن يف اإلرهاب مبحاربة أساسية بصورة
 األمريكية للمخابرات التابعة الربايداتور طائرة منه انطلقت الذي

 أيب الشهيد سيارة على فاير هيل نوع من صاروخني وأطلقتحيث 
 ملا اعتبار يأ دون، اليمنية األراضي عمق يف ومرافقيه احلارثي علي

، شرطي أمريكا يف مين اإلميان العنسي لألسود بالسيادة يسمى
  .واحلكمة 

 املقدسة أرضها فتحت خليجية دولة أكرب فهي سلول آل حكومة أما
 للحلف، اجلوية سلطان كقاعدة العسكرية وقواعدها وحبرها

، العراق أفغانستان يف اإلسالم ديار لتدمري منها لينطلق الصهيوصلييب
 وكذلك، عموماً املنطقة يف املتحدة للواليات األقوى احلليف هيو

 ا يرابط) ! اإلسالمي( العدالة حزب حيكمها اليت تركيا يف احلال
 اجلوية اجنريليك قاعدة يف وبريطاين أمريكي جندي ألفي حوايل

 وطائرات ١٥اف و ١٦اف نوع من املقاتلة الطائرات وعشرات
 األواكس االستطالع طائرات إىل باإلضافة الربيطانية جاجوار

 مها أخريان قاعدتان وهناك، والشحن بالوقود التزود إعادة وطائرات
 املسلمني بالد فتح يف األنظمة هذه دور يقتصر ومل، وبامتان بكر ديار

 بالدعم الصليبني تزويد عاتقها على حتملت بل فقط الصليبية للحملة
 اإلسالم ضد الصلييب احلريب اهود دعم يف منها إسهاماً اللوجيتسي
 ااهدين من اآلالف بقتل اخلائنة األنظمة هذه قامت و بل، واملسلمني

 من مسامهة ذلك وكل، السجون غياهب يف اآلالف مئات وإيداع
  . املسلمني بالد يف للصليبني والتمكني اإلسالم حماربة يف األنظمة تلك
 وإم للصليبني ظمةاألن هذه تبعية مدى وضوح بكل اتضح فقد وهلذا
 هؤالء غالبية بأن املعروف فمن األمريكان صنائع من صنيعة إال ليسوا
 وموظفني) CIA(  ملخابرات أذالء عمالء إال احلقيقة يف هم ما احلكام

  .الغربية ستخبارتيةاال املؤسسات يف صاغرين
 اجلزيرة قناة على م٢٠٠٩ \ ٣ \ ١٣ حلقة هيكل مع برنامج ففي
 حترير رئيس))  براديل بن((  مذكرات عن يكله حسنني نقل

 من الثاين النصف يف نهأ السابق األمريكية بوست الواشنطن
 جيمي(( رئاسة بداية ويف السبعينيات

 املعروف الصحفي جاءه))  كارتر
 معلومة له ينقل)) ودوورد بوب((

 راتب تدفع) CIA( أن وهي مهمة
 عريب لزعيم دوالر مليون قدره شهري
 بالبيت الصحيفة صالات وعقب
 بني لقاء عقد املعلومة لتأكيد األبيض

 الرئيس وبني)  دوورد( و)  براديل(
 قائمة على موضوع العريب الزعيم أن تبني كما بصحتها فيه أقر كارتر
 مدى يوضح فقط كمثال وهذا م١٩٥٦ عام منذ) CIA( رواتب
 أمثال من يرجتى فهل الغربية املخابرات ألجهزة األنظمة هذه تبعية

 يف األيام من يوم يف يقفوا أن أو أسيادهم رغبة عن خيرجوا أن هؤالء
 إال الكراسي هذه يف يوضعوا مل وهم محاها عن والذود األمة صف

  . وقهرها إلذالهلا
 غربياً املسماة االستسالمية أو املساملة اجلماعات وتعرية فضح/  ثانيا

 مع وحتالفها اتعاو من بلغت واليت السياسي اإلسالم جبماعات
 القومية واألحزاب احلاكمة األنظمة عن معه ختتلف ماال الصليبني
 لبالد احملتل مساندة يف تتورع مل اليت اجلماعات هذه واليسارية
 حركة مبواقف بوضوح ذلك جتلى والعراق أفغانستان يف اإلسالم
 املدعوم الشمال حتالف مع وحتالفهم أفغانستان يف املسلمني اإلخوان

 اإلخوان مجاعة تتورع مل حينما العراق يف احلال وكذلك أمريكا نم
 احلاكم إدارة حتت األمريكي اإلنتقايل احلكم جملس يف االنضواء من

 هذا على اإلخوان دور يقتصر ومل)  برمير بول(  األمريكي املدين
 العسكرية املساندة إىل األمر وصل وإمنا فقط والتأييد التحالف
 العشرين كثورة األخوان جلماعة العسكرية األذرع قبل من للصليبني
 اإلخوان يقوم أن ذلك من واألدهى بل العراق ومحاس وجامع
 ااهدين بضرب بذلك وافتخروا)  دياىل إسناد(  جملس بتأسيس

 املسلحة الكتائب فشاركت وجدوا ما أين عورام عن والكشف
 إال للمجاهدين عورةً يتركوا فلم احلرب هذه يف لإلخوان التابعة

 املطاف اية يف مث عليه دلوا إال يعرفونه لسالح خمبأ وال أظهروها



   
٣٦ 

 املدين وبلباسهم ااهدين قتال يف احملتل مع جنب إىل جنباً وقفوا
 مع عليهم واطلخيت ال حىت أكتافهم على بشارة ميزهم احملتل ولكن

 وأثىن زكاهم أن األمر وبلغ ااهدين
 بعقوبة يف يكياألمر القائد عليهم
 إن: ((  فقال)  ند ال سلفر(  املسمى
 حرس هي العشرين ثورة كتائب
 يف الطليعة هم يكونون وعادة بعقوبة
 م كبرية ثقة ولدينا لألرهابني قتالنا

 إدخاهلم على نعمل وسوف وبقيادم
 وكان))  العراقي واجليش الشرطة يف

 العراق يف اإلخوان فضائح أكرب
 وهذا ااهدين قتال عاتقها على محلت اليت حواتالص جمالس تأسيس

 إىل املهاجر محزة أبو اإلسالمية العراق دولة يف احلرب وزير دعى ما
 اإلخوان فيها وقع اليت الكوارث م ٢٠٠٧ مايو يف باختصار حيدد أن

  :  وهي العراق يف املسلمني
 . املسلمني بالد احتالل على وأعانوا شاركوا أم .١

 على وخارجة باطلة حكومات يف شاركواو أسسوا أم .٢
 . عليها الشرعية وأضفوا الشريعة

 .  عليهم املفروض العيين اجلهاد عن الناس ثبطوا .٣

 وسعوا منهجهم يف وطعنوا عليهم وافتروا ااهدين سبوا .٤
 .  كلمتهم وتشتيت مجعهم تفريق إىل

 . املسلمني عموم بني والتكفري اإلرجاء لعقيدة روجوا .٥

 رفعت اليت اجلماعات بتلك املسلمني من أحد سيثق كذل بعد فهل
 األكرب الشيطان استباح فلما الزمان من القرن يقارب ما اجلهاد شعار
 قيادات ذهبت أعراضهم وهتكت همدماؤ وسفكت املسلمني بالد

 ال األمر وكأن التراب يف رؤوسهم لدس اجلماعات هذه ورموز
 املسلمني لقتل واملعني املناصر تلاحمل العدو منها جيد أن واألدهى يعنيهم
  : الشاعر قول هؤالء حق يف ويصدق حرمام وهتك

   الصافر صفري من جتفل فتخاء    نعامةٌ احلروب ويف علي أسد
   القاعدة لتنظيم األفقي التوسع/  ثالثاً
 أا هو املوفقة العمليات تلك أنتجتها اليت اإلجيابية اآلثار أهم من إن

 الذهين العصف من نوعاً وصنعت األمة لدى هاداجل مفهوم وسعت
 يف االستسالم ومجاعات الردة أنظمة فتئت ما اليت اإلسالمية لألمة
   العمليات تلك بعد اجلهاد أصبح لقد...  هويتها ومسخ فكرها تشويه

  
  
  

 احلمالت برغم يومياً املسلمون مساعها على يعتاد عامة جمتمعية ثقافة
   اجلهاد تشويه على العاملة  وأذنام ليبنيللص احلاقدة اإلعالمية

  
 إال باإلرهابيني ووصمهم وااهدين

 واسعة قطاعات على يؤثر مل أنه
 شرحية سيما ال األمة يف ومؤثرة
 قوة بكل يندفع أخذ الذي الشباب

 رغبة وااهدين باجلهاد لاللتحاق
 رفع يف ومسامهة تعاىل اهللا عند فيما

 على أدل وال أمتهم عن والقهر الظلم
 وجود ومع يوم بعد يوماً تتزايد اليت االستشهاديني قوافل من ذلك

 على الردة أنظمة من وفراخها الصليبية القوى قبل من العاملية احلرب
 الشباب قبل من التدافع ذلك من حيد مل هذا كل أن إال الفتية هؤالء
 يف جديدة جبهة تفتح يوم كل يف وهاهو بااهدين االلتحاق على

 الصليبني ضد املفتوحة اجلبهات تعد فلم وأعوام الصليبية مواجهة
 يف ااهدون الشباب فهاهم والعراق أفغانستان على حكراً وأعوام
 على الدور وسيأيت اإلسالمي واملغرب العربية واجلزيرة الصومال

 الصليبني ضد عاملية إسالمية حرباً لتكون اهللا بإذن ومصر الشام
 ولتعلمن وااهدين اإلسالم على عاملية حرب أعلنوها كما وأعوام

  .لقريب لناظره غداً وإن حني بعد نبأه
  
  
  
  

  
  



  
٣٧ 

  

  
  : احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده                   وبعد 

  ))أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ((

  سرية القائد محزة القعيطي وإخوانه

أبو عبيدة اجلراح بعملية استشهادية على جمموعة من سياح كوريا اجلنوبية قُتل فيها أربعة _ بإذن اهللا _ خ البطل الشهيد قام األ
أخرجوا : ((منهم وجرح آخرون يف والية حضرموت منطقة شبام وذلك استجابةً ألمر سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القائل 

يا اجلنوبية من دور يف احلرب على اإلسالم متحالفة مع القوى الصليبية حتت مسمى وملا لكور)) املشركني من جزيرة العرب
وملا هلؤالء ، وانتقاماً ملقتل القائدين البطلني محزة القعيطي وعبد اهللا باتيس وإخواما ، احلرب على اإلرهاب يف أفغانستان والعراق 

  . يف انتشار التنصري بني أبناء املسلمني فتم تنفيذ هذه العملية السياح من إفساد عقائد املسلمني وأخالقهم ودورهم اخلطري 

وقد نبذنا مراراً وتكراراً هلؤالء املشركني القادمني إىل جزيرة العرب عهودهم ومواثيقهم فأبوا ألنفسهم إال القتل بدخوهلم جزيرة 
  . ألسود العنسي العرب فليشربوا من كأس املنية كل يوم فلن تعصم دمائهم عهود ومواثيق حكومة ا

  ))واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون (( 

  

  

  

  

  

  تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب 

 ١٤٣٠ربيع األول  ١٩    



   
٣٨ 

  
  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

  )) افتراء الكذب من وزارة الداخلية ((  

واالفتراء وأدمنت عليه وجعلته وسيلة لتربير فشلها ومشاعة إلخفاقها ، فهي كل يوم تعلن أا  اعتادت وزارة الداخلية الكذب
  .قبضت على فالن أو سلم نفسه فالن إلشاعة األراجيف والتخذيل بني الناس حبثا عن انتصارات موهومة 

الكذب والتلفيق لتضمن ما مين به عليها ويف حقيقة األمر أا مل تستطع الوصول ألحد من  ااهدين املطلوبني فعمدت إىل 
  .املاحنون والداعمون من الكفار األصليني أو عمالئهم املرتدين من حكام آل سعود وغريهم 

  .طمعا منها يف استمرار الدعم كلما ازدادت يف االدعاء الكاذب أا قد جنحت يف القبض على أحد ااهدين أو مطاردته 
ثبيط الناس عن اجلهاد وااهدين بادعائها أا متيقظة وقادرة على مالحقة ااهدين وقد خربناها ومن مقاصد وزارة الداخلية ت

خالل السنوات املاضية ذا األسلوب الكاذب الفاشل ومما زاد الطني بلة مسارعة أبواقها من الفضائيات إىل نشر تلك األكاذيب 
هي وزارة الداخلية أم أبواقها الفضائية واليت أضحت تعلن اخلرب قبل أن واألراجيف حىت صار ال يدرى من افترى الكذب أوال أ

تعلم وزارة الداخلية عن تلك الكذبة واليت يبدوا أن مصدرها إمنا هو أوهام الفضائية أو اختالقها الكذب لعلمنا املسبق حرا 
  .للدين وحقدها على اجلهاد وااهدين 

را من إلقاء القبض على عشرة جماهدين من خلية قاسم الرميي يف شبوة ما هو إال حمض وعليه فما تداولته وسائل اإلعالم مؤخ
  .افتراء وكذب 

وحقيقة ما حصل هو اهلجوم على بعض قبائل شبوة بالطائرات والدبابات ومن مث إلقاء القبض على ستة من أبناء القبائل املعتدى 
  .عليها حبثا عن انتصارات موهومة 

م القبض عليهم أم قادمون إليكم بإذن اهللا حيملون املوت وهم من سيقبض أرواحكم فخذوا حذركم فقد ونبشركم أن من زعمت
انضم إىل كتيبة األهوال عشرات االستشهاديني وهم الشجعان حقا أتوكم مبا ال حتتسبون وال قبل لكم به فاحلقيقة ما ترون ال ما 

  .تفترون

  

  رب تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة الع       

  هـ١٤٣٠ربيع الثاين  ٤           

 



  
٣٩ 

 

  
  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

  )أخرجوا املشركني من جزيرة العرب (
قام األخ البطل الشهيد بإذن اهللا شامل الصنعاين بعملية استشهادية استخباراتية نوعية على وفد احملقيقني الكوريني اجلنوبيني يف 

  .بوفد احملقيقني الكوريني ومل تستطع محايتهم  أجهزة األمن اليمنية حيث استعانت واضحة إىل عجز إشارة
واليت كان هدفها هذه املرة ، هذه العملية املباركة  يف وقد حرصت وزارة الداخلية على إخفاء حجم اخلسائر اليت منيت ا

  .عسكريا حربيا حبتا 
الذي ضجت ا وسائل اإلعالم ودفع إليها طائفة من اخلطباء والدعاة إلستنكار هذه العملية وال ندري بعد هذا ملا هذه الشنشنة 

يف حني أن حكومة األسود العنسي قد سفكت من دماء املسلمني الكثري بالقصف بالطائرات والزحف بالدبابات يف صنعاء 
ستنكار ذلك على حكومة األسود الدعاة واخلطباء ال  ينربِ هؤالءوعمران ومأرب واجلوف والضالع وأبني وشبوة بأبشع الصور ومل

  .العنسي 
  .فنقول هلم مجيعا حالل حلكومة األسود العنسي أن تقتل أبناء املسلمني وحرام علينا أن نقتل الكفار احلربيني 

  )املسلمني كارمني ما لكم كيف حتكمون أفنجعل (
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب

  

  هـ١٤٣٠ربيع الثاين  ٤     



   
٤٠ 

  .) عبد الرمحن بن مهدي ( أبو عبيدة بن اجلراح / نفذ العملية م

  . سرية القائد محزة القعيطي وإخوانه/ اسم العملية 

تأديب كوريا اجلنوبية على مشاركتها يف احلرب / أسباب العملية 
من حكومة األسود العنسي لقتلها  وانتقاماً، الصليبية ضد املسلمني 

  .زة القعيطي وعبد اهللا باتيس وإخوام مح

  .حضرموت / مكان العملية 
هذه العملية باإلضافة إىل ما حققته من أهداف فهي تعكس صورة 
مشرقة وحقيقة ثابتة يف العالقة اليت تربط ااهدين بعضهم ببعض 
فااهد احلضرمي أخ للمجاهد الصنعاين وااهد العدين أخ للمجاهد 

د بعضهم بعضا، ويثأر بعضهم لبعض، وهذه العالقة هي ما املأريب، يش
والرباء، هذه العالقة اليت مل يستطع  ءتعرف يف اإلسالم بعقيدة الوال

النظام اليمين وال أي نظام يدور يف فلك األمم املتحدة أن يوجدها يف 
  .شعبه 

فعلي عبد اهللا صاحل حيكم ما يسمى باليمن الشمايل سابقا ألكثر من 
 ١٩مث انضم إىل ملكه ما يسمى باليمن اجلنويب سابقا قبل ،  سنة ٣٠

ومل يزد حلمة الشعب اليمين الواحد إال متزيقا، ومل يزرع ، سنة تقريبا 
ومل يزدهم إحتاد القطرين إال نفور كل طرف عن ، فيهم إال الكراهية

 وأحزاباً الذي جعل الناس شيعاً ياآلخر، فضال عن النظام الدميقراط
  . حزب منهم اآلخريلعن كل 

ابن الثامنة ) عبد الرمحن مهدي ( فما الذي جعل هذا الشاب التعزي 
ه يملقتل أخ انتقاماً، عشر عاماً يضحي بشبابه وعمره يف سبيل اهللا

  .احلضرمي الذي رمبا مل يلتقي به قط 
فحكومة األسود العنسي قتلت عبد اهللا باتيس ومحزة القعيطي وبارمحة 

  .قتلتهم على أرضهم وبني أهلهم  ،وبن حويل وغريهم 
؟ ال واهللا ، أن ثأر ...فهل ضاعت دماءهم، هل نسيهم ااهدون 

  .نوومرت السنااهدين ال يضيع أبداً، مهما تقادم الزمن 
فجاء هذا البطل الصغري بعمره، الكبري بعقيدته ليعلم جيل األمس  

أن جيل ، قةالذي تريب على القومية واملناطقية أصحاب العقول الضي

اليوم هو اجليل الذي سوف يتحمل مجيع تبعات التغيري، وهو اجليل 
الذي سوف يزيل كل الرواسب اليت خلفها لنا االستعمار وعمالؤه، 
وهو اجليل الذي سوف جيمع ليس اليمن بشطريه فحسب، وإمنا 
املسلم الصومايل مع املسلم العراقي واملسلم النجدي مع املسلم 

الباكستاين مع املسلم احلجازي وكل من يدين بدين  الشامي واملسلم
جتمعهم ، متساوين يف احلقوق والواجبات، احلق حتت عقيدة واحدة 

  .احملبة والرمحة 
اليت ترىب عليها ، هذا اجليل الذي بدأ يغري كثري من املفاهيم اخلاطئة

  .اجليل السابق 
مد صلى هذا اجليل الذي ترىب على كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه حم

  .اهللا عليه وسلم 
هذا اجليل الذي رفض أن يقبل بالتركة اليت خلفها له جيل األمس، 

  . تركة  الذل واخلذالن والفرقة وضياع جمد األمة
يف ظل شريعة الرمحن ، من العز والكرامة وأىب إال أن يبين له صرحاً

الذي سوف  -جيل األبناء-وهدي نبيه املختار ليورثها للجيل القادم 
يرث من الفخر والسيادة ما يؤهله لقيادة العامل من جديد حتت ظل 

وهنا أحب أن أوجه رسالة إىل جيل األمس، عليكم  .اإلسالم 
وال ، باللحاق جبيل النصرة واجلهاد لتنالوا عز الدنيا وفوز اآلخرة

تكونوا حاجزاً أمام جيل التغيري، الذي محل على عاتقه تغري ما وصلت 
وان وضياع، ليجعلها يف مقدمة األمم، لتكون يف إليه األمة من ه

 خير كُنتم {:وضعها الطبيعي الذي أختاره هلا اهللا سبحانه قال تعاىل 
ةأُم ترِجاسِ أُخلنونَ لرأْمت وفرعنَ بِالْموهنتنِ وكَر عناآليه....الْم{ 

اهللا الذي إدخره  فضل وحاولوا أن تلحقوا بشيء من ]١١٠: آل عمران [
، لعل اهللا أن يغفر لكم التقصري الذي وصلت األمة بسببه هلذا اجليل

حيث ال  قبل املوت واالنتقال إىل الدار اآلخرة، إىل ما وصلت إليه
بن تى اهللا بقلب سليم ، فقد روي عن اوال بنون إال من أ ينفع مال

 إِذَا «: يقُولُ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه رسولَ سمعت قَالَ أنهعمر 
متعايبت ةينبِالْع مذْتأَخو ابقَرِ أَذْنالْب ميتضرعِ وربِالز مكْترتو ادالْجِه 
.» دينِكُم إِلَى ترجِعوا حتى ينزِعه الَ ذُال علَيكُم اللَّه سلَّطَ



  
٤١ 

ولكنه وحده ال يكفي ،  منها احلرب ليست كالماً وإن كان جزًء إن
وهو وحده نوع منها وقد يكون خداعاً للعدو والصديق ولكن تأثريه 
على الصديق أكرب فتكون شعارات جوفاء ال طائل حتتها وكل مهها 
جتييش األمة ملصاحل شخصية رخيصة ال تعود على األمة بنصر وإمنا 

يقوم  ما ومن هذه الدعاية اإلعالمية الكالمية) اوس(لتحقيق أطماع 
ويسحق به حسن نصر اهللا فقد كانت احلرب على أشدها يف غزة 

ومسمع من حسن نصر اهللا وحزبه  مرأىاألطفال والنساء على 
واليهود يف مرمى صوارخيه كما يزعم ومل يطلق بل مل ينطلق صاروخ 

وحني قام ااهدون من أهل السنة  ،واحد من طرفه لنصرة غزة
بناين استنكر أشد لليهود من اجلنوب البإطالق بضعة صواريخ على ا

دين املسلمني جيب  فإنه يفوإال  ،ستنكار ونفى أن يكون هو الفاعلاال
عليه وعنده السالح والقوة أن يدفع من جهته اليهود ويقاتلهم وينقذ 
غزة اليت يتباكى عليها بالكالم وعندما تعلن احلرب على األرض 

قرب إليه من أماس معهم واملقدسة من قبل اليهود وهو يف خط الت
يتفرج على إخوانه كما يزعم يف غزة  اًخمزي اًشراك النعل كان موقف

ميوتون جوعاً وحتت األنقاض من أطنان املتفجرات اليت ترمى بالطريان 
هذه الضجة اليوم وندب  ذافلما، صاروخاً واحداً  ومل يرمِ اليهودي

  :حيام األموات ومل يزودهم شربة ماء وهم يستغيثونه يف 
  ويف حيايت ما زودتين زادي    ال ألفينك بعد املوت تندبين

إنه جيب عليك أن تقصف اليهود احملادين لك وال تتعب نفسك 
هم بالقصف وال يظهر  وتذهب إىل غزة لتدخل الصواريخ ليقوموا

تفاقيات نك أنت من قمت بقصف اليهود وقد وقعت معهم االأعليك 
برمت مبكرك وخترج أنت من أ واملعاهدات وكي ال ينخرم ما

  .املسؤولية الكاملة 
  
نه جيب عليك أن تستغفر من عظيم جرمك عندما خذلت املسلمني وإ

  .تطلق على اليهود  واحد يف غزة أمس ومل تنصرهم ولو بصاروخٍ
عالمية واليت ترجوا ساكني الذين ذهبوا ضحية ضربتك اإلوهؤالء امل

أو فشلها ما دام دها جناح العملية وال يهمك بع ،منها تأييد الناس لك
  .العدو الصهيوين مع برمتها أتفاقيات اليت لال اًأن عندك خمرج

ولن ينطلي عليهم  ،إن الناس ال يعرفون حقيقة ما تقوم به اليوم
ييش الناس وحشدهم يف العملية قصدك من هذا جت ألناخلداع طويالً 

كشفها مل يكن بذكاء  ةوهذا ظاهرك ويقال أن العملي نتخابية املقبلةاإل
  .املخابرات املصرية ولكن بتهاون الذين رتبوا هلذه الصفقة املوهومة 

 ،على العموم بغض النظر إىل أهداف العملية اخلفية أو الظاهرة
السؤال الذي جيب أن يطرح على حسن نصر اهللا ملاذا مل تقصف 

بيب اها يصل إىل تل أهيوين من اجلنوب بصوارخيك اليت مدصالعدو ال
  ؟....برمتها مع أتفاقيات اليت أم منعتك اال

 ،لنصرة غزة لمني يف اجلنوب يتحركونوملاذا على األقل مل تترك املس
، برمتهاً لكي ال يسجل عليك أي خرم ملا أبل أنت تشكل طوقاً أمني

هذا تدخل يف شؤون الغري الذي  ،لبنان بفلسطني يقال ما دخلُ الو
اقيام املاكرة ووقع عليها حزبك منذ حرمته شريعتهم الدولية واتف

  .زمن بعيد 
فاجلرم ليس يف إدخال السالح لغزة وإمنا اجلرم املتاجرة الكالمية 
لكسب األصوات يف االنتخابات وخداع الناس إلدخاهلم يف املشروع 

 .مات الدجل يف إيران انت وحاخأ بهالصفوي اوسي الذي حتلم 
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  َأْھـَرقـُتُھ فـي َكـِلَمٍة َمـألت فـمـي    ھل یمـلـُك اإلنساُن أغـلى ِمَن الدِم

  ـِك َدمينـادیـُتـھا فـلـتـأخـذي َمـَع    ضجـْت سـیـوٌل مـن دمـاِء المسلِم 

  فـأجـبـُتھـا أرجـوِك ال تـستسلمـي    صرخْت وقالْت یا فتى وإلى متى 

  أنـِت الـضیاُء لكـِل لیـٍل مـظــلــِم    أنِت الـطـریُق لـجـیِل نصـٍر قـادٍم

  ریـُح الـجـناِن كرامـٌة مـن مـنعـِم    أنـِت العـبـیُر یـفـوُح في شـذواتـِھ 

  ال یـرتـوي إال بسفِكـِك فـاعـلمـي    ي أنـِت رواُء الـغصِن والزھِر الذ

  ُقـلُت الـذي َقـْد ُقـلَت ُنصحًا َفاْفَھِم    قـالت ُأخيَّ ُیـَخاُف مْن لونـي وإْن 

  أو جاھـٌل أو مجرٌم أو قد عـــمي    قـلُت الـذي قد خاَف منِك مكـابٌر 

  صـارِمِمـْن غـیِر نـضٍح للـدمَاِء ب    لـكـنَّ قـومـي ال یـقـُر قـراُرھــــم 

  ِمـْن جـبھِة السـاعیَن نـیَل اَألْنُجـِم     وبغـیِر َنـْضِحـِك َلْن َتزول مھانـًة 

  مـنـِك ولـو َكـاَن كــلـیـٍل ُمـعـتــِم     الـذنُب ُیغـفـُر في الـجھاِد بـقـطرٍة 

  َوالـلـوُن مـنـِك كـلوِن ذاَك العندِم     والـریـُح مسـٌك قــد أزََّم َأِریـُجـــُھ 

  ثـَمـُن الجـنـاِن وأنِت عـزُّ المسلِم     ِت وقـوُد الـحـرِب أنِت ُأواُرھـا أنـ

  َجـعـَل اُأللـى فـي ُنـْفـرٍة وَتـَبــرُِّم     قـالت أیا جھجـاه قـل لـي مـالـذي 

  قـدر عـلـیـك فـي الـوجـوِد مـحتم    َمـْن لـم یمت بالسیِف مـاَت بغیرِه 

  كـفـي بـكـفـِك والـشمـاُل ِبـِمْعَصِم    ـٌق قـلُت الـذي بـیـني وبـینـك مـوث

  ال َأبـتـغي عـرضـًا وال أسـتسـلـِم    َعـْھـٌد عـلـيَّ بـأْن أظـَل مـجـاھـدًا 

  وإذا أتـى یـوُم الـجــزاِء تـقـدمـي    فـلتسلمـي وعـمي صباحا وانعمي 

  كلميقـولـي فـالنـًا وانـطـقـي وتـ    إن قــاَل ربـي َمــْن أراَق دمــاَءه 

  قـولـي إلـھـي فـیـَك ال تـتـلعثمـي    أو قــال ربـي لـمـا ُأِرْقـِت أفـيَّ ذا 

  عـمَّـا قـلـیـٍل یا زكـیـُة تـنـعــمـي    ولـتـھـدأي وثـقـي تـمـامـا أنـــــِك 



  
٤٣ 

رب األراضني لمن أجل وأعظم القربات  واالستشهاد ةالشهادإن 
ولكنها ال تنال إال باصطفاء اهللا تعاىل للعبد واختياره ، والسموات 

  .هلذه املرتلة العظيمة  

تسمو وتترفع عن ، ال بد هلا من مهم ساميةالعالية ولنيل هذه الدرجة 
جنان اهللا وما أعده  فيطلع صاحب هذه اهلمة بقلبه إىل، فتات الدنيا 

فيؤمن بذلك إمياناً جازماً ال ، ه إلكرامه فريى الغيب كالشهادةسبحان
أنه بتقدميه روحه يف سبيل اهللا يغادر هذه احلياة  ءوال امتراشك فيه 

 ،ربه ومعبوده سبحانه افيوايف فيه ،الدنيا الفانية إىل جنان اهللا اخلالدة
به وينال بقر ،اجلنة أهلفيتمتع بالنظر إىل وجهه الذي هو أعظم نعيم 

من حورٍ وقصورٍ ومآكل  ،وإنعامه بإكرامهمنه سبحانه رضوانه وحيظى 
الذي ال يعتريه نقصانٌ وال قصور  ،ومشارب وغريها من النعيم العظيم

من الذي يستطيع أن  يسري هذا جزء ،تعاىل اهللا وهو أكرم األكرمني
ال عني رأت وال أذنٌ مسعت وال  كيف و فيها ما ،يتخيله عقل ابن آدم

فإن العقلية  ،بشر بر على قلخط
البشرية قاصرة على ما عندها من 

من املآكل واملشارب واللذات  ،النعيم
ن املؤمن إو ،هذه الدنيايف اليت يراها  

يعلم ويؤمن أن هناك أعظم وأنعم من 
فيبيع هذه النفس  ،هذا النعيم الفاين

اليت قد كتب أجلها وجيعلها مثناً 
فوزاً  فيفوز ،لرضوان اهللا وجنانه

  . عظيما

ومماال شك فيه كذلك أن بني هذا 
 العبد وهذا الفوز العظيم حمن

 اًامتحان ،وإغراءاتشدةٌ  ،وابتالءات
أَم حِسبتم أَن (( ،ة وجل لعبده الساعي هلذه املرتلة العظيم من اهللا عز

ي لَمو نكُمواْ مداهج ينالَّذ لَمِ اللّهعا يلَمكُواْ ورتت اللّه ونن دذُواْ مخت
: التوبة [ ))والَ رسوله والَ الْمؤمنِني وليجةً واللّه خبِري بِما تعملُونَ

وأما  ، فينكص عن هذا الفوز من يف قلبه مرض وحب للدنيا  ]١٦

من نور اهللا قلبه فهو يرى بنور من اهللا إىل عظم من تعرض من أجله 
 ،وعظم الربح الذي ال تساوي عنده هذه العقبات شيء ،هلذا االبتالء

، متطلعاً ملا هو أعظم وأكرم وأنعم ،فيهون عند هذا العبد كل شيء
فيتقبله اهللا  ،فيهديه اهللا لبيع هذه الروح ملشتريها وهو اهللا جل يف عاله

ممن سبقوه إىل هذه املرتلة  ،سبحانه مع الرعيل األول من الشهداء
بالذين مل  ويستبشر ،ابة الكرام والسلف الصاحلمن الصح ،العظيمة

  .))فزت ورب الكعبة ((  : ولسان حاله يقول، يلحقوا م من إخوانه

اهللا سبحانه رجلني  ىاصطف ،هنا ويف جزيرة اإلسالم جزيرة العرب
 ،وقد ناال رضوان اهللا بعد امتحانه سبحانه هلما ،هلذه املرتلة العظيمة

بن ن أبو عبيدة ان اهلمامأال ومها البطال، هماهكذا حنسبهما واهللا حسيب
مها العز اامس تضمن ،ن يف مقتبل شبامااشاب ،اجلراح وشامل الصنعاين
 ،مباضينا العزيز وحاضرنا ايد ان يذكراناامس ،واالنتصار هلذه األمة

ليجدد يف روح األمة املسلمة احلزينة 
  .التفائل يف إعادة العزة واد هلا 

جبلٌ ، ةابن الثامنة عشر أبو عبيدة
راسخة شاخمة يف زمن  مهةٌ ،أشم

اوت وتردت فيه اهلمم إىل حضيض 
هذا البطل ينبغي أن  ،الدنيا وتفاهاا

 ،يكون القدوة يوم أن ظلت القيادات
فجعلوها  ،وقادت األمة إىل ظلمات

هذا ،  مفترق طريقٍ مظلميفحريى 
 ئحيمل بني جنبيه قلباً مل .. اهلمام

قلب ، رأفة وغرية وشجاعةرمحة و
قلب  ،أحاطت به العناية الربانية

يفرح ملا ، يسبح يف نور اهللا تعاىل
  . يغار مما يغار منه خالقه، ويغضب ملا يسخطه ،يرضي ربه

سجاياه العطرة ، هذه الشخصية أثرت فيمن عاشروه.. أبو عبيدة 
ناهي ومهته لنبيلة وخدمته املتفانية ورأفته احلانية وكرمه املتاوأخالقه 

لتنساح وتنهمل الدموع  ،باإلفراج ةالعالية تأذن للعربات املكبوت



   
٤٤ 

 ،على فراق هذه الشخصية الفذة اًحزن ،املمزوجة باحلزن والفرح
كان رمحه اهللا ، رضاه لشهادة املنشودة يف سبيل من يرجولنيله ا وفرحاً

يفرح ، حيرص دائما على  إدخال السرور عليهم، خدوما إلخوانه
فال تسل املخلص عن ، أما عالقته مع ربه، وحيزن حلزم إخوانه فرحل

ولكن ضرورة الرباط الذي ، هللا تعاىلأحسبه خملصاً ، عمله مع ربه
كان يرابط فيه ساعدين على أن أطلع على بعض عالقاته مع ربه كان 

أن وحيرص مع حفظه لكتاب اهللا ، قواماً تالياً لكتاب اهللا تعاىل صواماً
يف الثلث األخري من الليل أرى اجلسد الطاهر ، يف حفظه يكون متقناً

كان رمحه اهللا يتقرب إىل اهللا سبحانه ، املتوضئ قائماً وراكعاً وساجداً
كما جاء يف  ،افكان يصوم يوماً ويفطر يوم ،بأحب العبادات إليه

 - السالَم علَيه - داود صوم اللَّه عند الصيامِ أَفْضلَ«  الَقَ احلديث
وكان رمحه اهللا ،  رواه البخاري ومسلم » يوما ويفْطر يوما يصوم كَانَ

مراجعاً   جيلس األوقات الطويلة عاكفاً على كتاب اهللا سبحانه وتعاىل
، كان رمحه اهللا حيرص على تعلم كل ما ينفع أمته، حلفظه صابراً حمتسباً

عطي كل علم من هذه العلوم فكان ي، وخاصة يف اإلعداد العسكري
هكذا قضى هذا البطل آخر حياته ، وقتاً كافياً يتعلم ويطبق ويتقن

اً وإعداد ،وغرية على حمارم أمته، شفقةً ورمحة بإخوانه، وقبل لقائه بربه
فختم هذه احلياة ببذله روحه يف ، وعبادةً وتذلالً لربه ،ملواجهة عدوه
بعدها العدو الكوري  ضطرلي، ربه بعملية استشهادية ةسبيل مرضا

أن يأمر رعاياه باالنسحاب من الشرق األوسط كله وليس من  الكافر
يف عداد الشهداء  ةأبا عبيد فتقبلك اهللا يا ،جزيرة العرب فحسب
  .وأسكنك فسيح جناته 

وأعجوبةٌ من أعاجيب ، أما شامل الصنعاين فنادرةٌ من نوادر العصر 
لو كانت ، راض األمة ودمائهاصاحب غرية وحرقة على أع ، الزمان

هذه الغرية واحلرقة اليت كان ميتلكها هذا الشهم اهلمام يف قلب كل 
ولسفكت دماء ، همؤدما تأعراض املسلمني وحقن تيمحلُ ،مسلم

هكذا أتصور املوقف  ،اأعداء هذه األمة احملمدية وألجريت أار
  . ملعرفيت مبدى حرقة وغرية هذا اجلبل األشم

مة صف من صفوف دالغيور جيب أن يكون يف مقهذا الشهم 
البطل ولكن هذا  ، واملرتديننيجيتاح معاقل وأوكار الصليبي، املسلمني
أىب إال أن يقدم هذه الروح وأغلى ما ميلك يف أسرع وقت  .. اهلمام
هذه الشخصية هي  ،حقاً إا شخصية عظيمة ال أبالغ يف مدحها ،ممكن

لقد تعرض هذا البطل  ،ا علموامب ليعملواالقدوة لطالب العلم 
البتالءات وامتحانات من اهللا له يف هذا الطريق ويف سلوك هذا املنهج 

  . مراده ه هذه العقبات عن نيلثنفلم ت، القومي

حيزن لفراق  ،خلوقاً خدوماً إلخوانه اًكان رمحه اهللا رحيماً عطوفاً رؤوف
أن  حيب، ديداًفرح بذلك فرحاً ش أخٍ له وإن علم أنه سيالقيه غداً
وى كل أخٍ أكان إذا جن الليل و، يدخل السرور على قلوب إخوانه

فيقرأ القرآن بصوته  ،إىل فراشه طلب منه اإلخوة أن يرتل هلم القرآن
إىل أن يغشاه النوم  ،فيخشع إخوانه وينصتوا لسماع القرآن، الندي

  .فيستأذم 

صربك يف  اوما نسين ،هذا الصفاء وهذا اإلخاء اما نسين.. آه يا شامل 
تلك الذكريات  ،حت بعد فراقكال ألوم الدموع اليت س ،االبتالءهذا 

، حزناً على فراقك وشوقاً إىل لقائك، تلهب قلوب من عاشروك
  ..ولكن 

  هنيئاً أيها البطل               هنيئاً ما ضفرت به

وحرص على الدعوة إىل هذا ، ظ كتاب اهللا واجتهد يف طلب العلمحف
صاحب كرمٍ  ،خالقهأوكان خلوقاً أحبه إخوانه وتأثروا ب ،الطريق
ناً مع إخوانه لي، ر إخوانه وحيضهم على اخلريكان دائماً ما يذكّ، وإيثار

طلبه العدو مراراً وتكراراً فلم يستكن ومل  ،شديداً على أعداء اهللا
وصعب على كالب الطواغيت تسلقه ، اًصمد وكان جبالً أمش ،خيضع
 ومع شدته على أعداء اهللا إال أنه كان ليناً، صول إىل ذروتهأو الو
ا ترامها ملّ ،وممن أحبهم وعاشرهم أبو عبيدة، مإلخوانه حمباً هل اًمتواضع

امل فلما نفذ أخوه أبو عبيدة بكى ش ،تقرأ فيهما عقيدة احلب يف اهللا
ه فأحل على إخوان ،غبطةً له فيما سار إليهبكاًء شديداً على فراق أخيه 

  .بعملية تكون قريبة 

ففي املنام  ،عبيدة ومل تنقطع هذه احملبة بني الطرفني بعد استشهاد أيب
فكان التأويل أنه سيلحق .. عبيدة يقبله ثالثاً  اأب اهرأى األخ شامل أخ

  .فاستبشر شامل ذه الرؤيا، برفيقه بعد ثالثة أيام من هذه الرؤيا

 عملية أيبيف جاء ليحقق  فجاء األمر بالترجل للوفد الكوري الذي
ما فأثخن فيهم أي، هلم األسد الضرغام حبزامه الناسففترجل  ،عبيدة
لك اهللا يا فتقب، ثالثة أيامبوكان توقيت العملية بعد الرؤيا  ،إثخان

ومجعنا  ،ومجعك برفيقك يف الفردوس االعلى، شامل يف عداد الشهداء
 .بكم يف مستقر رمحته 



  
٤٥ 

  ولدها  املهاجر إىل رسالة أم خبط ابنتها

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى 
  وبعد .. آله وصحبه والتابعني 

فلذة كبدي كيف حالك وكيف  إىلولدي الغايل  إىلابين احلبيب  إىل
  ..صحتك هل أنت خبري مرتاح ؟

د أمتىن أن تكون مرتاح وأسال اهللا تعاىل أن يكفيك شر األشرار وكي
  ..الفجار 

 إىلأقول لك إذا كنت يف صنعاء فحاول أن خترج إذا استطعت وانتبه 
وإذا مل تستطع  نقط التفتيش ألم أخذوا صورتك عندما فتشوا البيت

ألن املراقبة مستمرة وشديدة  البيت واصرب وحتمل فال تظهر وال تأت
  ..ارة كلها تعلم أم يبحثون عنك واحل

والَّذين جاهدوا فينا ((ن شعارك قوله تعاىل ال اهللا وليكإ وال ختش
ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيده٦٩: العنكبوت [ ))لَن[  

ليعلم  ن يف فترة ابتالء ومتحيصكن مع اهللا يكن معك واعلم أنك اآلف
  ..منك  اهللا خرياً اهللا مدى صربك وثباتك فأرِ

سر يسرا ورمبا تكون هذه الفترة منحة من اهللا لك واعلم أن مع الع
ن فأوصيك بقيام الليل وقراءة آلكي تقوي عالقتك باهللا وحتفظ القر

  ..الدعاء .. القران والدعاء
وتواصل شقيقته مكملة -حال  أحسنوأما عن أحوالنا فاحلمد هللا يف  

ك أن يثبتل اهللا وأمي احلمد هللا تدعو لك وتسأ -عن والدا الرسالة
الدعاء لك وكذلك  ما بك من هم وغم وضيق وهى دائمة ن يفرجوأ
حة والعافية وال ننساك يف كل سجدة من الدعاء مت الصأيب وحنن يف أ

قرب أن جيمعنا يف أمل من اهللا أبقضاء اهللا وقدره ون والكل راضٍ
  ..وقت

ال يش البيت واحلمد هللا مل جيدوا شيئا ومل نشعر باخلوف إوقد مت تفت
خذوا صورتك أت وتقبلت قضاء اهللا وقدره وقد مث هدأ ليالًأمي فق

  ..ن شاء اهللا الفرج قريبإفكن على حذر و
  

خواتك يبلغونك السالم ويدعون لك أخوانك وإمي ومجيع أيب وأ
  ..ذنه تعاىل اخلري الكثري والفرج القريب بإوينتظرون من اهللا

بعد أو ينما كانأخي أاللهم كما حفظت يونس يف بطن احلوت احفظ 
اللهم .... عنه شر العيون وفرج ما به وكن له نعم الناصر ونعم املعني 

  .مني آمني آ
  
 
  



   
٤٦ 

إن أعظم ما حتتاجه املرأة يف هذا الزمان هو القدوة احلسنة اليت ترسم 
رسول اهللا  الطريق لسالكيه املوصل إىل سالم اهللا كما جاء ذلك عن

ال يا حممد إن اهللا يقرئ عندما جاءه جربيل وق صلى اهللا عليه وسلم
فرضي اهللا عنها وأرضاها يوم كانت القدوة احلسنة ملن .خدجية السالم 

وطاعتها لزوجها وإعانته لتبليغ  ،بعدها من النساء يف أداء حق را
فقد كانت ومن أول يوم محل فيه دعوته كانت رمزاً يف  ،دعوة ربه

((  قول ن الغار يك يوم أن جاءها خائفاً مالعقل والتضحية ويظهر ذل
وامتصت خوف  ،فعاجلت هذا األمر بعقلها الراجح)) زملوين زملوين 

وأن  ،يف جمتمعه االيت كان مثالً هل ،زوجها بتذكريها له مبكارم األخالق
يف  وأبدت له النصيحة والرأي ،أهل هذه األخالق ال خيزيه اهللا أبداً

أن يذهب إىل فكان رأيها  ،عرض أمره على من له علم ذه األمور
ومل تشر عليه بأن يذهب  ،عامل عنده من العلم ما مييز به حقائق األمور

وعندما علمت  ،إىل سادة قريش من أقاربه وغريهم من كبار قريش
خرة يف طياا خري الدنيا واآلاليت اخلرب وبأن زوجها حامل الرسالة 

ميماً ملكارم ثارها على اجلنس البشري تتوآ)) ال إله إال اهللا(( وعنواا 
األخالق وبقناعتها مببادئ زوجها قامت معه بكل ما متلكه تضحية 

لى عنه الناس من ومبواستها قامت يوم أن خت ،فبماهلا أعانته ،وبذالً
 ،ونرباساً للحافظات ،فكانت رمزاً يف الصاحلات، البعيد والقريب

 وهنيئاً ملن كانت أمنا خدجية رضي اهللا ،وقدوةً للزوجات الوفيات
غربته كما كانت يف زمن أمنا  دوةً هلا يف هذا الزمان اليت عادتعنها ق
فهنيئاً ملن كان هلا زوج حيمل هم اإلسالم ويعمل إلقامة شريعة  ،خدجية

  ...اهللا يف األرض أن تكون عوناً بعد اهللا يف جهاده ودعوته وختاماً 

إلعانة  وأن دينا ،اللهم نسألك بأن توفقنا للصرب والثبات على دينك
اللهم اجعلنا برمحتك من  ،أزواجنا يف جهادهم إلقامة شريعتك

وآخر دعوانا أن احلمد هللا  ،الصاحلات القانتات احلافظات لك بالغيب
  .رب العاملني 

  

 مجيع ومن معلمات أو جامعيات فتيات من إلينا ترد الرسائل من وكم
 أما البطوالت، أرض إىل ضرهاحي مبحرم حتظى أن تود أا الطبقات،

 احملرم جتد أن عدمت فال النسب؛ يف حمارمها من جتد أن يئست وقد
  . الزوج وهو األخري

  
  : اجلزائرية سعيد أم هذه

 يف" اإلسالمية اجلامعة" خريج أنت: (له فتقول اجلهاد، يف ابنها يستأذا
 تستأذين فال شرعي أمر فأي مين، أكثر الشرع وتعلم املنورة، املدينة
 عندي يكن ومل اجلزائر يف اجلهاد قام فقد للجهاد؛ بالنسبة أما فيه،

 واآلن السبيل، هذا يف أقدمهم أوالد يل يكون أن أمتىن وكنت أوالد،
  ). اهللا سبيل يف بعضهم أقدم أن بد فال ولدا، عشر أحد اهللا رزقين فقد
  

 ولح هلما دعت أن بعد اجلهاد، إىل الرحيم وعبد سعيد وأرسلت
  . بالشهادة الكعبة

  
 الفواطم، من األلوف عشرات قصة ولكنها فاطمة، قصة ليست إا

 عرب النماذج يقدم أن يعقم لن الذي الدين هذا يف ولدن اللوايت
  األجيال؟

  عبداهللا عزام : الشيخ 
 مصانع األبطال:  من



  
٤٧ 

  وصفة تفتيت حصى الكلى باألعشاب الطبية

إن املتتبع حلال الطائفة املنصورة ااهدة جيدها متآلفة ومتحابة فيما 
بل ما قامت ، وهي جزء ال يتجزأ من أمتها، بني أمتها املسلمةبينها و

، وأمتها ولتحكيم شرع راهذه الفئة املؤمنة ااهدة إال لنصرة دينها 
ولرفع الظلم والطغيان عنها وحلفظ كياا من كل املخاطر صغريها 

وقامت هذه الفئة ااهدة ببذل كل غايل ونفيس ليعيدوا ، وكبريها
  .عزها وجمدها ليكون الدين كله هللا هلذه األمة

وديننا اإلسالمي ومنهجنا يشمل مجيع جوانب احلياة االجتماعية 
، واألسرية والشرعية والعسكرية واألمنية واإلعالمية وغري ذلك

  . ٣٨:األنعام  } شيٍء من الْكتابِ في فَرطْنا ما{ :وصدق اهللا القائل 

حقيقة هذا الدين ومل يستوعب شريعة من مل يفهم ومن هنا أقول لكل 
أن ديننا هو الرمحن  ومل حيسن األدب مع املخالفني اعلم علم اليقني 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال ، الرمحة للبشرية مجعاءدين 
  رواه البزار »رمحة مهداه  بعثتإمنا  « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  والطرباين يف الصغري واألوسط

من حديث ابن  قال صلى اهللا عليه وسلم، دين السيف ملن أىب وهو
ال شريك   يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحدهبعثت بالسيف بني«: عمر
   مسند أمحد »له

نقوم ، ر عنهافكما أننا رمحة للبشرية نقوم دايتها للخري ودفع الش
: قال اهللا تعاىل ، ن واملرتدين ليكون الدين كله هللابإرهاب الكافري

}ملُوهقَاتى وتكُونَ لَا حةٌ تنتكُونَ فيو ينالد كُلُّه لَّه٣٩:األنفال }ل .  

ينفعها يف ويف نفس الوقت نقوم بتوجيه أمتنا املسلمة إىل كل خري 
اجلزيرة العربية بل كل وأن شعبنا املسلم يف ، دينها ودنياها وآخرا

حنب هلم كل خري وندفع عنهم املسلمني على وجه األرض هم إخواننا 
وال نستحل دمه إال بإحدى ثالث كما  وال نكفر مسلماً، كل شر

كما أننا نقدم ، املصدوق صلى اهللا عليه وسلم بذلكأخرب الصادق 
نقدم هلم النصح واإلرشاد يف ، الشريعةألمتنا النصح والتوجيه يف جمال 

  .طب األعشاب ويف مجيع جماالت احلياة

  

  

  )وصفة لتفتيت حصى الكلى باألعشاب (                

ونقدم ، من األمراض الشائعة واملنتشرة يف هذا العصر حصوات الكلى
هذه الوصفة من األعشاب لتفتيت حصى الكلى بوجه عام وهي جمربة 

مع العلم أن بعض األعشاب والوصفات قد تأيت ، ومضمونة بفضل اهللا
لذلك ، قد ال تناسبهمبنتيجة مباشرة لبعض املرضى والبعض اآلخر 

  .ة للعالج باألعشاب جلميع األمراضهناك وصفات كثري

وننصح املريض بشرب املاء بكثرة ويفضل أن يكون بصورة منتظمة 
على رأس كل ساعة أثناء فترة العالج وبعدها الستمرار جريان البول 
، وغسل ااري البولية ولتقليل تركيز املواد املكونة للحصوات

احلصوات جيب على املريض جتنب بعض املأكوالت وحبسب نوع 
  . واملشروبات حىت ال حيدث تكوين للحصوات

  

  مالحظات  الكمية باجلرام  العشبة  م

  قطب  جم ٣٠  قطبة  ١

    جم ٣٠  بذور خلة بلدي  ٢

    جم ٢٥  بذور بقدونس  ٣

    جم ٢٥  بذور كرفس  ٤

  مومة  جم ٢٥  بذور كتان   ٥

  حبة الربكة  جم ٢٥  حبة سوداء  ٦

    جم ١٠  عرق سوس  ٧

    جم ١٠  حرجل  ٨
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   -:طريقة االستعمال 

  جيداً تطحن األعشاب وختلط خلطاً

يؤخذ ملعقة صغرية من املركب وتوضع يف كوب ماء كبري ويسكب 
دقيقة مث تصفى وحتلى )  ١٥ – ١٠( عليها ماء مغلي وتترك ملدة من 

بالعسل أو السكر وتشرب قبل اإلفطار بساعة وكوب آخر قبل 
  .مع شرب املاء بكثرة ، يوم )  ١٥ – ١١( عشاء بساعة ملدة ال

  -:موانع االستعمال 

  .متنع هذه الوصفة على املرأة احلامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التوكل وجوب ينايف ال املباح أو به املأمور السبب أن يعرف هنا ومن
 فعل مع ثابتة اهللا إىل والفقر احلاجة بل السبب وجود يف اهللا على

   املطلوب حلصول تام سبب وحده هو ما املخلوقات يف ليس إذ السبب
 تعاىل اهللا مبشيئة إال سببا جيعل قد مبا احلوادث تقترن أن جيب ال وهلذا 

 عن بالسبب االستغناء ظن فمن يكن مل يشأ مل وما كان اهللا شاء ما فإنه
 التوحيد بواجب وأخل التوكل من عليه اهللا أوجب ما ترك فقد لتوكلا

 أو نصرا رجا فمن األسباب على أعتمدوا إذا هؤالء أمثال خيذل وهلذا
 يرجون ال:  عنه اهللا رضي علي قال كما اهللا خذله اهللا غري من رزقا
  : تعاىل قال وقد]  ذنبه إال[  خيافن وال ربه إال عبد

 له مرسل فال ميسك وما هلا ممسك فال رمحة من ناسلل اهللا يفتح ما{  
  }  احلكيم العزيز وهو بعده من

  : تعاىل وقال
 راد فال خبري يردك وإن هو إال له كاشف فال بضر اهللا ميسسك وإن{  

  } عباده من يشاء من به يصيب لفضله
  : وقال 
 هن هل بضر اهللا أرادين إن اهللا دون من تدعون ما أفرأيتم قل{  

 اهللا حسيب قل رمحته ممسكات هن هل برمحة أرادين أو ضره اتكاشف
  }  املتوكلون يتوكل عليه

 األسباب من به أمر ملا تاركا التوكل يف يدخل أخذ من أن كما وهذا 
 هللا عبادة به املأمور فعل فإن أمره ما يترك هللا عاص ظامل جاهل أيضا فهو
  :  تعاىل قال وقد
  } عليه وتوكل فاعبده{ 
  : وقال 
  :  وقال}  نستعني وإياك نعبد إياك{  

  } متاب وإليه توكلت عليه هو إال إله ال ريب هو قل{ 
  : السالم عليه شعيب وقال 
  } أنيب وإليه توكلت عليه{  

  
  

  " رمحه اهللا"   يميةتشيخ اإلسالم ابن 
 الفتاوى الكربى: من 
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واق الواق وصدى (( كتب أحدهم يف إحدى الصحف مقاالً بعنوان 
وقال فيه أنه تصفح العدد الثامن من جملة صدى املالحم ، )املالحم 

ويقول إنه خرج بانطباعات ! ظيم القاعدة يف اليمن اليت يصدرها تن
  ! .. مث بدأ بسرد انطباعاته .. كثرية 

ومل أجد بعد قراءيت ملقالته حتليالً مناسباً ألطروحاته وبعض انطباعاته 
إال أنه ولألسف الشديد متأثر تأثراً شديداً حبمى ، اليت أشار إليها
وقفات مع بعض ، قادمةويل يف األسطر القليلة ال، نظرية املؤامرة

انطباعاته اليت سيتجلى للقارئ من خالهلا مدى العقدة النفسية اليت 
  ...يعاين منها الكاتب بسبب تأثره حبمى تلك النظرية 

حديثه عما مساه األسطوانة املشروخة اليت يرددها : الوقفة األوىل 
كتاب الة عن أخطار الصليبني واليهود واليت بسببها خيسرون 

غري مدركني أن املواطن اليمين مل يسرقه أي (( .. طف الناس تعا
صلييب ومل ينهبه أي يهودي وال كوري وال صيين بل حاكم ميين من 
جلدتنا امجه القاعدة على الورق وال تستهدفه أبداً يف الواقع أو 

بل تستهدف السياح األبرياء بشكل خيدم النظام ، تستهدف نظامه
ة من املساعدات اخلارجية بذريعة حماربة ويدر عليه أرباحا طائل

  )) !!!اإلرهاب 
هي اليت  –على حد تعبريك  –بالنسبة لألسطوانة املشروخة : وأقول 

املقاالت والبيانات والكلمات املقروءة واملسموعة واملرئية لقادة 
وعلماء اجلهاد املبينة خلطر هذه احلملة وفضح رؤوسها من اليهود 

لألمة على امتثال أمر اهللا بالنفري للجهاد ومواجهة والصليبني واحملرضة 
، واملدعمة باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة، احلملة الصهيوصليبية

والواقعية من تاريخ املاضي وأحداث احلاضر هذه األسطوانة هي اليت 
بفضل اهللا وتوفيقه من خالهلا استطاع ااهدون عوملة اجلهاد وكسب 

الدين فانتفضت األمة يف كل مكان وهللا احلمد تعاطف الناس لصاحل 
  .. وهذا هو الذي أغاض اليهود والنصارى وعمالءهم ، واملنة

وال يعين أن ال يستهدف ااهدون أذناب اليهود والنصارى هنا أو 
! ال يعين من ذلك وجود مؤامرة ، وال يتعرضون هلم وملصاحلهم، هناك

إذ ال فرق اليوم  ، اتكوتبادل مصاحل كما زعمت يف إحدى انطباع

وخاصة بعد أحداث غزويت نيويورك وواشنطن بني األمريكي الكافر 
والربيطاين والفرنسي سواًء كان يهودياً ونصرانياً وغريهم من رؤوس 
احلملة الصهيوصليبية وبني املرتد اليمين والسعودي والصومايل 

أمام وغريهم من أذناب هذه احلملة فهم كلهم يقفون يف خندق واحد 
أهل اإلسالم فأيهم ضربت فقد أصبت اهلدف ولكن هناك سيد وعبد 

 صفعةيف وجه السيد أشد وآمل من ال – ةضعيف توإن كان – لصفعةفا
  ... يف وجه العبد  – ةقوي توإن كان –

وهذه احلملة الصهيوصليبية هي أشبه ما تكون باألفعى تتأثر وتفقد 
وميوت ذنبها معها إذا  وتولكنها مت، جزء من جسدها إذا قطع ذنبها 

فال شك أا ستجر ورائها  هذه األفعى أما إذا هربت، قطع رأسها
وهذه احلكومات املرتدة ورؤساؤها وكرباؤها والذين ، ذلك الذنب

ميثلون جزء ال يتجزء من ذلك الذنب الذي يكتفى يف بعض األحيان 
هؤالء  ،فائدة اآلن من بذل اجلهد يف قطعه وال، بضربه عندما يتحرك

وملثل ، إما أن ميوتوا عندما يقطع رأسها أو جترهم وراءها عندما رب
  ...هذا أمثلة كبرية يف التاريخ 

أمر آخر أننا نقاتل هؤالء مجيعا من أجل حتكيم شرع اهللا امتثاالً ألمر 
 ٣٩:األنفال } للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لَا حتى وقَاتلُوهم{ اهللا 

فال فرق كما أسلفنا بني الكافر األصلي واملرتد ومنهجنا يف ذلك 
واضح وأما قضيتك الكربى املتمثلة بالسرقة والنهب الذي تتحدث 

هي  -قراطية الذي يحكم بالدمي-واطن اليمين عنها واليت يعاين منها امل
 اقتصادياًنفسها اليت يعاين منها املواطن األمريكي الذي يحكم 

بالرأمسالية واملواطن الصيين الذي يحكم باالشتراكية وهذه ليست إال 
وقد مسعنا وشاهدنا ما حصل ، من نتائج تعطيل احلكم بشرع اهللا نتاجاً

يف بريطانيا واليت تعد من أكرب قدوات الدول العربية يف سياسة 
 ،ظاهرات املناهضة للرأس ماليةالشعوب عشية قمة العشرين تلك امل

 –بإذن اهللا  –ه احلالة لن يتوقف جهادنا مادام األمر كذلك ويف هذ
ولن ، حىت لو انتهى الفساد املتوارث بني الطواغيت صاغراً عن صاغر

  .. ينتهي إال خبلعهم وحتكيم شرع اهللا يف مجيع شؤون احلياة 
بل حاكم ميين من جلدتنا امجه : (( ويواصل الكاتب يف انطباعه الثاين

رق وال تستهدفه أبدا يف الواقع أو تستهدف القاعدة على الو
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قض يف انطباعه ويتنا..)) نظامه
يتضمن : (( السادس عندما يقول

العدد الثامن من صدى املالحم 
اعترافاً بأن األمن املركزي وليس 
السياسي هو القوة اليت تتصدى هلم 
بصدق وهلذا مت استهداف األمن 

   )) !!..املركزي يف ترمي 
ل هذا أن القاعدة أال يد: وأقول 

اجم على الواقع وليس على الورق 
النظام احلاكم اليمين باستهدافها 

أم أن هذه ! لقوات األمن املركزي ؟
القوة ليست تابعة جلهاز األمن التابع 

  !... للنظام احلاكم اليمين 
األبرياء -أما عن استهداف السياح 

كما تعلم  –ياء فهم ليسوا أبر، كما تسميهم الذين تتباكى عليهم  -
هيوصليبية على اإلسالم بل هم جزء من جسد هذه احلملة الص -

وكتابات ، وعلى ذلك فهم جزء ال يتجزء من رأس األفعى، واملسلمني
ويكفي أن ، ااهدين وكلمات قادم وكتب علمائهم بينت ذلك

، ن دين اإلسالم ليس فيه مدين وعسكريإ:  -اختصاراً  –نقول 
، يكونوا معاهدين أو ذميني أو مستأمنني أو حماربني والكفار إما أن

حماربة هللا ورسوله وللمؤمنني بدخوهلا !)) األبرياء (( وألن دول هؤالء 
فهم )) مكافحة اإلرهاب (( يف احللف العاملي الصهيوصلييب املسمى 

وويل أمرنا الشيخ أسامة بن الدن قد ، حماربون ال عهد هلم وال أمان
وال عهد أو أمان أو ذمة هلم ، لمون أم مستهدفونإليهم وهم يع نبذ

من طواغيت الدول اليت يدخلوا ألن هؤالء الطواغيت جزء من تلك 
  ..احلملة فال حظ هلم يف اإلسالم بذلك وال والية هلم على املسلمني 

كفي لرفع ولكن ثقافتك هذه ال ت! يبدوا أنك مثقف: وأقول لك
التعامل مع الكفار واملشركني وال وأصول ، اجلهل عنك بأحكام الدين

  ...تؤهلك للخوض يف واقع املسلمني اليوم 
وطرحنا الشرعي ، مث إن منهجنا وفكرنا على غري منهجك وفكرك

وأهدافنا بعيدة جداً  وإستراتيجيتنا، مضاد وخمالف هلواك وشهواتك
وأعلى بكثري من مستوى علمك وما ، همك وإدراككعن مدى ف

  .... يدور حولك 
بل تستهدف السياح األبرياء بشكل خيدم النظام : يواصل الكاتب و

ويدر عليه أرباحاً طائلة من املساعدات اخلارجية بذريعة حماربته 
ويتناقض يف آخر مقاله ولعله مل يرجع إىل أول املقال !! لإلرهاب 

(( يتناقض عندما كتب حتت عنوان ! خره عندما انتهى من كتابة آ
ويبدو (( .. ما نصه )) ي ملأرب وشبوة واجلوف كذبة الغزو األمريك

أن املصدر اليمين حياول الترويج 
ملخاوف ال أساس هلا من الصحة من 
أجل خداع الشعب بأن النظام مدعوم 

أي أن النظام ليس .. )) أمريكيا 
  .!! مدعوما أمريكيا 

أما الدعم األمريكي : ((مث يواصل
فلو كان صحيحا ملا قطعت ، للنظام
يات املتحدة األمريكي الوال

مساعداا املالية للحكومة اليمنية 
بسبب تعاملها املشني مع ملف 

! استهداف األبرياء  إذاً)) اإلرهاب
احملاربني يف بالدنا لن يدر على النظام 

ألن  –كما قدمت  –أرباحا طائلة 
الداعم الرئيس قد قطع املساعدات 

هذا العبد اآلبق اخلارج ألن السيد غاضب على ، ولن خيدم النظام.. 
عن طاعته مث إن اختاذ هذا النظام أو غريه ألي سياسة مع ااهدين ال 

ال ، ترضيك وال ترضي األمريكان حلاجة يف نفوس هؤالء الطواغيت
  . يعين وجود مؤامرة 

يف انطباعك الرابع من تشوق املدعو جونسني  استغربت: الوقفة الثانية
رمبا بنفس القدر ((م واستشهادمها ا صدى املالح وزميله لقراءة

ال جونسني عن الوحيشي الذي يستشهد فيه تنظيم القاعدة بأقو
ولعل ذلك ! وال أدري ما هو وجه الغرابة بالنسبة لك ؟)) ..وزمالئه 

  ...! من آثار ما تعاين منه ال أكثر 
 أما كلمة الرويبضة اليت تقول أما جياهدان ملعرفة معناها وحيتاران يف

ترمجتها فاعتقد أنه من املفيد جداً هلما أن نبني معناها فقد حيتاجون 
هني الذين يتكلمون يف أمر التاف((ك عندما يقومان بترمجة كتابات لذل

وهذا هو معناها ، من العرب والعجم، من كل من هب ودب)) العامة
(( الذي عرفها ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عنها 

أو كما قال )) التافه يتكلم يف أمر العامة : يل وما الرويبضة قالق.. 
  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أعتقد أن التجاهل الذي أشرت إليه يف انطباعك : الوقفة الثالثة
جتاهل صدى املالحم عن اإلشارة إىل قصة العويف والذي  –اخلامس 

 قد أحبطه بل ال أعتقد أنه فعال –قلت عنه أنه سوف حيبط جونسيني 
  ... وأحبط كل متربص باجلهاد وااهدين ، شك أنه أحبطكما معاً 

حماوالت تنظيم (( قولك يف انطباعك السادس : الوقفة الرابعة 
القاعدة استخدام القضية الفلسطينية للمزايدة يف خطابه اإلعالمي لن 
 تنطلي على أي قارئ حصيف ألن اهلجوم على إسرائيل ال خيتلف عن
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اهلجوم على احلكام من حيث أنه مل يتعد اهلجوم الكالمي على 
  .. )) الورق
إذا كان القارئ احلصيف هو الذي يعتقد أن ااهدين : أقول

واليت تسمى القضية ، يستخدمون القضية اإلسالمية يف فلسطني
فإن تلك احلصافة يف ، للمزايدة يف خطام اإلعالمي –الفلسطينية 

جلهل أو إمنا يكون معناها ا، ون معناها الفطنة والذكاءة ال يكهذه احلال
ألن اهلجوم الفعلي املسلح على حامي وداعم ، احلماقة أو االثنني معاً

وإسرائيل ومن حيميها و يدعمها مها ، إسرائيل هو هجوم على إسرائيل
وإذا ، مل تستطع صفع أحدمها فأصفع اآلخرخدان لوجه واحد إذا 
يانة املتمثلة بأنظمة الطواغيت بإمساك يدك قامت يد العمالة واخل
وال خيلو ، لصفعة فتخلص منها بليها أو قطعهالتمنعك من توجيه ا

فإخواننا يف أفغانستان والعراق يوجهون ، ةجهادنا من أحد هذه الثالث
الصفعة تلو الصفعة حلماة وداعمي الصهاينة األمريكان وإخواننا 

البعيدين كل ، خذون اجلهاد مبدأ أعين الذين يتااهدين يف فلسطني
البعد عن دهاليز السياسة الغري شرعية يوجهون الصفعة تلو الصفعة 

وإخواننا ، لليهود بعمليام اجلريئة
ااهدين يف الصومال واجلزائر يلوون 
يد الطاغوت املانع هلم من نصرة 

  .إخوام وسيقطعوا قريباً إن شاء اهللا 
فويل أما سؤالك االستنكاري الط

فهل السياح الكوريون (( الساذج 
حيتلون فلسطني أو يقتلون أهايل غزة 

فاإلجابة ! )) عدة يف اليمن؟لتقتلهم القا
ن ااهدين ال يستهدفون فقط بأ: عليه

احملاربني لدين اهللا وللمسلمني الذين 
يقتلون أو يؤيدون قتل إخواننا املسلمني يف غزة حيث ال فرق عندنا 

زة  وأهلنا يف الشيشان أو الصومال أو العراق بني أهلنا يف غ
والكوريون لديهم قوات ، وغريها من بالد املسلمني، وأفغانستان

متواجدة يف العراق مشاركة يف احتالل األرض وانتهاك العرض وقتل 
املسلمني وهم ضمن احللف الصهيوصلييب اجلديد حملاربة اإلسالم 

م هناك ال يعرفون شيئاً امسه وه –مكافحة اإلرهاب  – املسمى متويهاً
وال يتجاهله سوى ، حدأوهذا ال خيفى على ، مدنيني أو أبرياء

  ..أمثالك
)) حفظه اهللا((تب الثامن عن عبارة انطباع الكا: الوقفة اخلامسة

والظاهر أن الكاتب قد اجتهد يف معرفة معناها ، انطباع يثري الضحك 

والعجيب أن ، الرويبضةمثلما اجتهد زميله  جونسني يف معرفة معىن 
)): حفظه اهللا((إىل أن معىن ! وبعد جهد جهيد  الكاتب قد توصل
  .. ؟!التعظيم والتمجيد

وسأكتب للقارئ انطباع الكاتب عن هذه العبارة من باب إدخال 
  .. السرور 

تستعمل صدى املالحم مجلة حفظه اهللا بعد كل ذكر ألمري : (( كتب 
جلملة هي نفسها اليت يستخدمها وهذه ا، القاعدة ناصر الوحيشي

  .اإلعالم احلكومي عند ذكر نشاطات رئيس اجلمهورية 
فإن القاعدة واحلكومة ال خيتلفان يف متجيد األشخاص على ، وبالتايل

  )) !!! حساب القيم األخرى 
  : الوقفة السادسة واألخرية 

أيب /القائد كان انطباع الكاتب التاسع والعاشر حيوم حول مقالة األخ 
قاعدة اجلهاد يف جزيرة  هريرة قاسم الرميي املسؤول العسكري لتنظيم

اليت نشرت يف العدد الثامن من جملة صدى )) حفظه اهللا((العرب 
ماالذي أغاظ (( املالحم حتت عنوان

أن انطباعه كان  ويبدو)) علي صاحل
عدا بعض االستهزاء ! جاداً جداً 
  ..!!والسخرية 

  
ألوهام وباطنه انطباع ظاهره الثقة با
وال أكثر من ، اخلوف من احلقائق

  .. هذا التعليق يف اجلملة 
وختم الكاتب انطباعاته العشرة     

كما يتوجب (( .. ذه العبارات 
على نيابة الصحافة أن تستدعي 
الزميل الكاتب قاسم الرميي ومعه رئيس حترير صدى املالحم الزميل 

عدم ريبهما من سجن األمن بشرط ، ناصر الوحيشي للمثول أمامها 
  .))السياسي عرب محامات املسجد املقابل لألمن 

 –كما أسلفنا  -من خالل هذه العبارات يتجلى للقارئ: وأقول 
احلالة النفسية احلرجة اليت يعاين منها الكاتب بسبب إصابته حبمى ما 

  )) نظرية املؤامرة (( يسمى 
 .وصحبه أمجعني  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
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، عندما يأيت استشهاد أحد إخواين الذين هم معي على هذا الطريق

مث أمحد اهللا وأشكره على ذلك وسرعان ما أسرح مع ، أبدأ بالتكبري
وكذلك األيام ، أتذكر فيها هذا األخ ومواقفه وحركاته، نفسي قليال

ت ابتسمت وقد غرق، فإذا مررت مبوقف مضحك، اليت قضيتها معه
وما يب من جن ولكن ، عيين بالدمع فمن ينظر إيل يقول هذا قد جن

  .... فقدت عزيز 
  وجدت البكاء حلو املذاققد     فإينأخي ال تلمين على البكاء    

، من النعيم املقيم ،ده اهللا عز وجل للشهداء يف سبيلهمث ختيل ما أع
أين معه  فأمتىن لو، وأن أخي اآلن هناك قد نال ذلك، والفضل الكرمي

ويف جوار الرمحن ، يف حواصل طري خضر نسرح يف اجلنة حيث شئنا
فتشتاق ، فيا اهللا ما أعظم ذلك، الرحيم قد رضي عنا ورضينا عنه
   . نفسي وأكاد أصيح إخواين خذوين

  وين ـارقتمـد فـه عيين وقـب      راكمـال تعيشا فلست أطيق 
  نـعيـ خري ملى املأساة يلـع     مـتـوة يف اهللا كنـا إخـأي

  ونـيفوح شذاه عطرا من شج   وك ورداًـوكنتم يف طريق الش
، وأقول يف نفسي هنيئا هلم الشهادة، فتضيق علي األرض مبا رحبت

فاملرء مع من ، وال يكاد يسليين ويذهب ما يب إال أين أحببتهم يف اهللا
فأسأل اهللا العظيم أن حيشرين معهم كما أسأله أن يتقبلهم فيمن ، أحب

وأن ال حيرمنا أجرهم وال يفتنا ، وأن يعلي مرتلتهم ودرجتهم، ندهع
، هللا رب العاملني واحلمد، إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير، بعدهم

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 
 

 

 

هنيئاً جنات ريب تنتظر قدومك، يأت احلور للقائك، اصطفاك اهللا من 
رامك، صدق اهللا فصدقه، ومن سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه بيننا إلك

بروحه وجسده ملواله  دإياها ولو مات على فراشه، فناهلا بعد أن جا
  .وترى دمه وأشالءه دليالً موصالً إىل جنان اهللا 

  يدل على الطريق إىل اجلنان       تركت دمي أيا أماه خلفي
  ر احلسان ـها مهـيروم بأن    رى منيزقة ـالء ممـوأش

هو لسان حالك أو مقالك بعد أن انتقلت من هذه احلياة،  ترى ما
، وما كما نرجو لكولقيت بعد رحيلك منها ما أعده اهللا إلكرامك 

أسأل اهللا تعاىل أن يلحقين  } يعلَمونَ قَومي لَيت يا{ قائالً  إالأظنك 
  بك أنا وإخواين 

  مشاعر خليفة الشهيدين بإذن اهللا 
 الرمحن بن مهدي و خالد الضياينعبد
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إن الواجب اليوم على القائمني بأمر اهللا اجتثاث الظلم من جذوره عن 
تذهب ، وقتال مستمر ال كلل فيه، طريق جهاد طويل ال راحة فيه

بل  ،األعمار وترخص الدماء وتستصغر التضحيات وليس حسب
تلك  جيب عليهم كذلك إقامة صرح احلق على أنقاض الباطل بنفس

 .التضحيات

، ويف هذه املسرية يسقط الشهداء ويكثر السجناء ويزداد املطاردون
فهل تقف املسرية حبجة كثرة الشهداء ووجود أخطاء وعربدة الباطل 

وهل نتراجع ونتفاوض مع الباطل على خروج السجناء ، على الغرباء
سن وأمن املطاردين وخروج املقاتلني من البلد إىل اجلهاد يف بالد أح

وهل تعقد معاهدات وهدنة مع خونة ، حاالً وجهاداً من بالد اجلزيرة
ونلدغ املرة تلو ال يوفون بعهد وال حيترمون هدنة بعد عدة جتارب 

  .اخل ..وهل .. وهل  املرة وال نتعظ،
إن حجة مصلحة اجلهاد يف إخراج املساجني وتعطيله أو تأخريه باطلةٌ 

ومىت شاء أدخل  ةوله قوة وسطو اًدفمادام الباطل موجو، شرعاً وعقالً
بل يأخذ ، خرجهم باألمسالذين أالسجن مجيع من خدع م املفتونني 

هلا مربرها  ةأيضاً هذا املفاوض وال حيلة له يف ليلة واحدة أو غضب
وأسباا وجتد هلا املؤولني واملسوغني وأنك نويت أو فكرت أو 

سكني وأنتم اللحم  اخل ومن حياكمه أو يرد أمره فهو... خططت أو 
  .مره  لكما قال لكم أو

  . فماذا استفدت من التفاوض وماذا حققت من مصلحة 
خرجوا أسراهم وبالقوة أخرجوهم أعدم التسليم وفالرافضة باحلرب 

للعالج يف دول أخرى ومل تفعل لكم املفاوضات ذلك بل حىت لسجني 
وغريه  املخاليفكالزبري  أو اخلارج  واحد مل خترجوه للعالج يف صنعاء 

 والداهية الدهياء أنكم ختليتم عمن فاوض وسلم على أيديكم  كثري
  . ومل يرحبوا من املفاوضات إال السجن 

ن فلن خيرجهم إال أزيز الرصاص وهدير املدافع وخوة يف السجأما اإلو
وال يرضى ، مع قوم ال يسترمحون الباطل وال يتوددون إليهبأذن اهللا، 

منهم ذلك التفاوض الذليل وإن غيبتهم السجون إخوام السجناء 

عليها قبل  اًسنني ألن هذا ضعف يف العقيدة وهم كانوا حراس
أينقص الدين الذي صربوا من أجله سنوات يف سجون  ،االبتالء

الطواغيت من أجل أن خيرجوا لعدة أيام ويعودوا أو ميوتوا فهم واهللا 
بان من أجل العقيدة ال يرضونه أبداً فهم يف القيود وخلف القض

  .وحاكمية الشريعة وهم يدركون ذلك جيداً 
فال يتاجر أحد مبعاناة األسرى وقضية العقيدة أو يتأول آخر مبصلحة 

ن ووالثابتون على احلق القابض، خر وخياف فيتنازلآاجلهاد أو يضعف 
 اًعلى اجلمر األسرى فسيجعل اهللا لكم فرجاً من عنده أو بأيدينا قريب

وأما املقاتلون فلن خيرجوا إىل بلد آخر للجهاد فالبلدان ، بعون اهللا
األخرى سواًء أفغانستان أو العراق أو الصومال أو غريها فيها رجال 

وجزيرتنا اجلهاد فيها مقدس ولنا شرف ، أقاموا اجلهاد وقاتلوا العدو
والذي جيب أن خيرج منها الكفار واحلكام اخلونة ، املوت على تراا

  . املقاتلني األبطال العمالء ال
وجيب كذلك أن ينفر املفاوضون إىل اجلهاد يف العراق وأفغانستان أم 
أم مل حيصلوا على إذن من ويل األمر وقيدم االلتزامات وقيود 

  . أخرى ال نعلمها 
  .واهلدنة مرةً أخرى نتحدث عنها  ومهزلة الصلح

  
 مفوض للحق سبحانه: كتبه 
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  األخ أبو أنس اللييب     

نشكرك على تواصلك ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  
واهتمامك بأمور املسلمني وجزاك اهللا خرياً على دعائك، وأما عن 

  . يف الة فستجد توضيح عنهاملوضوع الذي سألت عنه 
  
  
  األخ أبو دجانة الكوييت      

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته نشكرك على ما تفضلت به من 
القتراحات وحنن بصدد دراستها وأما عن طلبك فستجده يف الة ا

  .واستمر معنا يف نصائحك ونرجو االستمرار يف النصح والتواصل 

  

  

  

  

  

  

  

    

   وبعد نيأمجع وصحبة وآله حممد نبينا على والسالم والصالة هللا احلمد
  مكان كل يف وأنصارنا إخواننا إىل
   وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم 

 حممد احلارث أيب ألخينا حدث ما حقيقة عن تساؤالتكم على رداً
  :  التوفيق وباهللا نقول وله لنا اهللا غفر العويف
 أنّ واهللا نعلم وحنن، واإليضاح الرد يف التأخر عن إليكم نعتذر:  أوالً
 أرض يف أمرنا من عليكم أشكل ما كل لكم نوضح أن علينا حقاً لكم

 تراتيبنا استكمال البيان هذا تأخري يف عذرنا ولكن، العرب جزيرة
  . األمنية
 نفسه بتسليم قام العويف حممد األخ أنّ هو حدث ما حقيقة إن:  ثانياً

 لضعف جالديه أيدي وبني الفتنة يف نفسه ووضع، للطاغوت طواعيةً
  . ألهله ا قام مكاملة إثر عليه طرأ
 الرجل مبادئ حيمل كان -عرفناه كما- العويف حممد األخ أنّ:  ثالثاً

 عليه تؤمن ال احلي أن إال املسلمني؛ أعراض وعلى دينه على الغيور
  الضعيف املؤمن من اهللا إىل وأحب خري القوي واملؤمن ،!! الفتنة

)نم داها جمفَإِن داهجفْ ينلإِنَّ ِسه اللَّه نِينِ لَغع نيالَمالْع( 
   )٦العنكبوت(

 األخ مع مقابلة من سعود آلل الرمسية الطاغوت قناة عرضته ما:  رابعاً
، علينا أفترى مما اهللا إىل ونربأ، قال ما ننفي بدورنا حنن العويف؛ حممد

 فيه هم ما إخوانه مجيع وعن عنه يفرج وأن وله، لنا يغفر أن اهللا ونسأل
  . العاملني رب هللا واحلمد ، به ابتاله مما يعافينا وأن األسر، من
  

  اجلهاد قاعدة لتنظيم اإلعالمي املسؤول
  العرب جزيرة يف

 



  
٥٥ 

  حسان أبو صاحل : الشيخ 

  : ربنامج أسرار ااهديناملفتاح العام ل بإستخدام
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