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 ويتجدد اللقاء
 بقلم المؤمن باهللا

 بفضل اهللا وحده ٬ ها هو العدد الثالث من عمر تلك المجلة الت ي مات صورنا أكث ر
 ونها مجرد فكرة ومحاولة يحوطها التوقف أكثر من االستمرار ولوال ف ضل من ك

 ال  شبكات اإلعالمي  ة الجهادي  ة م  ا خ  رج ه  ذا العم  ل ي اهللا ث  م مجه  ودات اإلخ  وة ف
 . للنور وأرض الواقع

 و إلى أهلنا الصابرين المرابطين ف ي جمي ع ٬ فإلى أمتي اإلسالمية الغالية عامة
 و ٬ إلى أهل الِعلم و الفضل ٬ العراق خاصة ي اهدين ف الجبهات والثغور وإلى المج

 و إل ى ٬ و إل ى ش يوخ الع شائر الح رَّة األبي ة ٬ إلى قادِة دولة الع راق اإلس المية
 . د إخواني المجاهدين نهدى هذا العد

 وفى هذا العدد سوف نتناول دولة العراق اإلسالمية كدولة ولي دة ممثل ة لإلس الم
 ط العالمي ة م ن ش تى أطي اف النظ ام الع المي الممث ل مواجه ة ال ضغو ي العالمي ف

 . لقوى الكفر المختلفة
 ه ذا الع دد الرؤي ة ال شرعية الت ي قام ت عليه ا الدول ة وك ذلك ي وسوف نتناول ف

 الرؤية المنهجية التي من خالله ا قام ت تل ك الدول ة الناش ئة  وس وف ن ستعرض
 م والت ي ه ي ف ي الحقيق ة عالقتها بالنظم العلمانية ثم الحركات التي تدعي اإلس ال

 جزء من المنظومة العلمانية والنظام العالمي  ٬ثم نبين وجه العالق ة ب ين الدول ة
 أن هن اك بع ض الخ الف إال الطري ق ي وغيرها من الحركات التي تم ضي معه ا ف

 حول توقيت إعالن الدولة وفى ثنايا هذا نعرض كيف تطورت الدولة من جماع ة
 ق إلى إنشاء كيان الدولة وما تعرضت له من هجمات إلى جماعات قائمة على الح
 .. قبل إنشائها وبعد إنشائها

وجزاكم اهللا كل خير
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 س   بحان اهللا إن الكف   ر كل   ه مل   ة
 واح  دة فمن  ذ زم  ن بعي  د يظه  ر ال  صينيون
عباد األوثان وأهل اإللح اد بمظه ر الحم ل

 دي   ع المحاي   د المح   ب للع   دل وال   سالم الو
 والذي يتعاطف مع القضايا العادلة خاصة
 ف   ي منطق   ة ال   شرق األوس   ط  م   ع بع   ض
 التصريحات التي تؤكد هذا التعاطف ٬ وقد
 اغترت الشعوب اإلس المية ب ذلك ٬ خاص ة
 وقد ظهرت الصين في العديد من األوق ات

 وظه  رت لفت   رة كدول   ة ٬ غريم  ا ألمريك   ا
 الجب   روت األمريك   ي عظم   ى تن   افس ه   ذا

 خاص    ة بع    د انهي    ار االتح    اد ال    سوفيتي
 فاكتسبت تعاطف واسع واحترام كبير لدى
 ال  شعوب العربي  ة واإلس  المية عل  ى وج  ه

 .. الخصوص

 تاريخ ض رب  1998 منذ عام الصين أظهرت لقد
 ق درًة عل ى م لء ـ أمريكا لمصنع الشفاء بالسودان

 الذي تتركه اإلدارة األمريكية٬ وعلى تحويل الفراغ
 حت ى . له ا أخطاء هذه األخي رة إل ى م صالح حقيقي ة

 الصادرات الصينية أظهرت بعض اإلحصائيات أن
 لي  ار دوالر ع  ام م 40 س  قف وص  لت إل  ي إفريقي  ا

2006 . 
 وف  ى العق  ود األخي  رة ب  دأت طفرته  ا ال  صناعية ف  ى
 النمو وكان ت األس واق العربي ة واإلس المية مفتح ة

 وتن امى اقت صادها عل ى ح ساب أس واق ... األبواب
 واعتبرها البعض نموذجا مثاليا وجب .. المسلمين

 على شعوب المنطقة االقت داء ب ه إذا أرادت التط ور
 روج من الهيمنة األمريكية ٬ وهذا م ا والتقدم والخ

ال   دكتور عل   ي ال   دين ه   الل أس   تاذ العل   وم أك   ده
 عام   ا عل   ى مجل   ة 60 بمناس   بة م   رور ال   سياسية

 : الصين اليوم
 ف  ي ادراكه  ا أن أن ال  سر ف  ي نج  اح ال  صين يكم  ن

 االنفع   ال والخط   ب الحماس   ية ال يفي   د ف   ي تحقي   ق
 والت   صدي لل   دول الم   شروع ال   وطني ال   صيني

 ة٬ الفتا إلى أن الصين اعتمدت بشكل رئيسي الغربي
 . والتحديث والتكنولوجيا على التسلح بالعلم

 وأشاد باإلصالح االقتصادى ف ى ال صين وال ذى ق ام
الوطني  ة لفك  ر ونم  وذج التنمي  ة٬ عل  ى ال  صياغة
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 مؤكدا أنه ي صلح الن يقت دى ب ه ف ي ال دول العربي ة
 . فى السياق ذاته . للنهضة والتقدم كأساس

 رئ يس البعث ة الدبلوماس ية وأش اد وان غ ك ه جي ان
 ال صينية باالناب  ة ف ي الق  اهرة ب دعم ال  دول العربي  ة

 اس  تعادة موقعه  ا داخ  ل األم  م المتح  دة٬ ل  بالده ف  ي
 العرب  ي م شيرا إل ى أن التب ادل الثق افي ب  ين الع الم

 والصين أدى إل ى زي ادة االس تثمارات ال صينية ف ي
 . رى لتجا المنطقة وزيادة التبادل

 ش ي ش يانغ رئ يس مجل س إدارة دار فيما أكد قونغ
 لعب ت دورا " الصين الي وم " الصين اليوم أن مجلة

 تط  وير ال  صداقة ال  صينية العربي  ة٬ كم  ا هام  ا ف  ى
 ل ى ساهمت في تعميق التعاون القائم بينهما للعم ل

 . خدمة السالم والتنمية

 ر بها الصين أمام الثياب البيضاء التى تظه ي تلك ه
 أمتنا ٬ ولكن خلف هذا البياض حقد أسود ٬ وغل ال
 ح   دود ل   ه ٬ وض   غينة ل   يس له   ا نظي   ر ض   د أمتن   ا
 الموح   دة ف    ى ترك   ستان ال    صمود ٬ وخل   ف ه    ذه
 األستار تكمن الحية الركضاء ٬ تنف ث س مومها ف ى
 المست   ضعفين م   ن إخوانن   ا ٬ لتفت   نهم ع   ن دي   نهم

 ة وب  القهر وتن  زع ع  نهم ه  ويتهم ٬ بالترغي  ب ت  ار
 . والترهيب تارات

 وغفل    ة كبي    رة م    ن ي وف    ى تعت    يم وتك    تم إعالم
 الم  سلمين يم  ارس القه  ر والظل  م ص  نوفا وأش  كاال

 وإل  يكم .. عل  ى أه  الى تل  ك المنطق  ة م  ن الموح  دين
 : بعضا منها

 اإلساءة للرسول الكريم ورس م ص ورته ب شكل . 1
 . مهين

 1 . أبشع صوره ي حدين ف و قتل آالف الم . 2

 وقت ل للعلم اء وأئم ة الم ساجد اعتقال وتعذيب . 3
 وطلب   ة العل   م بتهم   ة ت   دريس العل   وم  اإلس   المية

 ول م ي نج م ن !! ) تعل يم اإلس الم تهم ة !! انظروا (

 . !! ذلك الفتيات
 إضافة إلى محاكمة كل من يقتنى كتبا إسالمية . 4

 . او يدعو على الكفار والظالمين
 ناهيك عن حرق المصاحف والكتب اإلس المية . 5
. 
 م  ن ترت  دى الحج  اب م  ع غرام  ة اعتق  ال ك  ل . 6

 . مالية باهظة جدا
 ن ال   صينيون بمن   ع ص   يام ئولو ت   صريح الم   س . 7

 ش   هر رم   ضان وك   ذلك ص   الة الت   راويح وإجب   ار
 الم   سلمين عل   ى توقي   ع وثيق   ة بعن   وان ال أذه   ب

 . !! لفريضة الحج
 هدم  الكثير من المساجد وتحويلها إلى ثكن ات . 8

 . عسكرية
 ل ى داخ ل أخذ البنات من أسرهن قهرا وقسرا إ . 9

 الصين ومدنها الكبرى  بحجة التدريب المهنى م ع
 قطع الصلة بأسرهن لفترات كبيرة وربم ا إل ى أم د
 مما دفع العديد منهن إلى قتل أنفسهن هربا من هذا

 . الجحيم
 نه  ب خي  رات ذل  ك اإلقل  يم وت  سخير أهل  ه ف  ى . 10

 اس   تخراج م   ا في   ه م   ن الكن   وز إض   افة إل   ى أخ   ذ
 يعه    ا عل    ى أراض    يهم وم    زارعهم ب    القوة وتوز

 . الصينيين
 ف رض عقوب ات ص ارمة عل ى م ن ينج ب أكث  ر . 11

 . من طفلين
 إج   راء التج   ارب النووي   ة ف   ى ص   حارى ذل   ك . 12

 أكب  ر موق  ع إلج  راء تج  ارب اإلقل  يم حت  ى ص  ارت
 مما أدى إلى والقنابل النووية في العالم الصواريخ

 قت   ل مئ   ات اآلالف م   ن الم   سلمين باإلض   افة إل   ى
 . لتشوهات انتشار العديد من األمراض وا

 ف   رض اللغ   ة ال   صينية ب   دال ع   ن لغ   ة أه   ل ال   بالد
 المحلية وفرض الثقافة الصينية والهوي ة ال صينية

 لقد ... وطمس معالم الهوية اإلسالمية لهذه البالد
 قام  ت المظ   اهرات وتحرك   ت المنظم   ات والهيئ   ات
 حينم   ا فعل   ت ال   دنمارك الملعون   ة م   ا فعل   ت م   ن

 ه و وأم ى ص لى استهزاء بح ق النب ى األك رم ب أبى
 اهللا عليه وسلم ٬ وبذلت الجهود ٬ وش نت الحم الت
 لمقاطع  ة الب  ضائع الدنماركي  ة ٬ وس  طرت المق  االت
 لبي   ان األحك   ام ال   شرعية وم   ا ه   و واج   ب عل    ى
 الم  سلمين ٬ وتح  رك أه   ل التوحي  د والجه  اد رم   ز
الع    زة والفخ    ار له    ذه األم    ة وق    اموا بالعملي    ات
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 اهللا علي   ه االست  شهادية انتقام  ا لرس   ول اهللا ص  لى
 وحدث ما حدث ... وسلم

 فى الصين المجرم ة م ن
 س    ب واس    تهزاء بنبين    ا
 المك   رم ص   لى اهللا علي   ه

 ول  م ي  شعر اح  د .. وس  لم
 ول م يحاس بها أح د ٬ ول  م
 ت   صل ص   رخات إخوانن   ا
 هن        اك ب        سبب ه        ذا
 ال     ضجيج المت     صاعد ٬
 والحروب المتالحقة هن ا
 وهن      اك ض      د اإلس      الم
 وأهل       ه ف       ى ال       داخل

 . والخارج
 طرت الكت  ب ع   ن لق  د س

 .. محاكم التفتيش فى اسبانيا ما يشيب له الرؤوس
 ق   د ع   ادت ب   صورة أخب   ث ف   ى ه   ذه ال   بالد ي ه ه   ا

 الملح  دة الحاق  دة ٬ وعل  ى س  بيل المث  ال ف  ى ح  االت
 الحكم باإلعدام يجب ر الم سلم عل ى ش رب الخم ر ث م
 يطلقوا عليه الرصاص وفى بعض األحيان يقطعون

 . الشوارع األجساد قطعا صغيرة ويلقوها فى
 لقد ثار العالم اإلسالمى أجمع وحق له ان يثور لم ا
 يح  دث إلخوانن  ا ف  ى فل  سطين م  ن قت  ل وت  شريد وال
 نعلم بأن ه ذه المج ازر الت ى يرتكبه ا بن ى ص هيون
 صورة متكررة  لما يحدث فى هذا اإلقليم الذى تكتم

 . فيه الصرخات وتحبس فيه العبرات
 اليهودي  ة ون  ستاء جميع  ا م  ن ق  ضية الم  ستوطنات

 صورة متكررة لما يحدث ف ى ي وه وتهجير اليهود
 هذه البقع ة اإلس المية العتيق ة حي ث أص بحت ن سبة

 م     ن جمل     ة ال     سكان % 60 ي ن ح     وال ي ال     صيني
 األصليين بسبب التهجير التى تمارس ه ه ذه الدول ة

 . الكافرة
 إن عداوة أهل األوثان أله ل اإليم ان ع داوة ش ديدة

 ربن  ا ب  ين الع  داوتين مث  ل ع  داوة اليه  ود وق  د ق  رن
 لتج  دن أش  د الن  اس ع  داوة لل  ذين { فق  ال س  بحانه

 . المائدة } آمنوا اليهود والذين أشركوا
 سالماه واه معتصماه  وا محم داه ك م م ن فت اة إ فوا

 مسلمة عفيف ة ش ريفة تقي ة نقي ة أخ ذت ق صرا م ن
 أحضان أبويه ا لتك ون س بيا أله ل ال شرك واإللح اد

 للموحدين سالت ظلما بحجة تعليمهن وكم من دماء

 . وعدوانا بإيدى تلك الوحوش البشرية
 ك       م م       ن الج       وعى
 والقتل       ى والمرض       ى
 والثك   الى والموت   ورين
 كم م ن الفتن ة والم سخ
 مارس    ته ه    ذه الدول    ة
 العمالقة بكل م ا أوتي ت
 م  ن ق  وة وحنك  ة ومك  ر
 عل   ى م   ر ال   سنين ف   ى
 ح        ق ه        ذا اإلقل        يم
 المغت        صب المحت        ل

 . المظلوم
 ا ها قد وصل ص وتكم ي
 حبات القلوب ف ال ب أس
 عل  يكم ف  اثبتوا ف  دمائكم
 دماؤنا وعرضكم عرضنا وأرضكم أرضنا وع دوكم
 لعنه اهللا عدونا فأنتم قطعة منا فال صمت بعد الي وم
 ال قهر ال استعباد ال رض ا بال ذل واله وان فق د ج اء

 . الحق واستبانت جرائم  الملحدين الحاقدين

 اص ـ رص ـ ق ال ـ د نط ــ ق ـ ف ًا ت ـ م ــ ص
 نا أن الرصاص إلى الجهاد ينادى وحسب

 إن نصرة المسلم ألخيه المسلم ليست عمال تطوعيا
 لم   ن ش   اء المزي   د م   ن الح   سنات وإنم   ا ه   و م   ن
 مقت    ضيات ال إل    ه إال اهللا وتحقي    ق ل    ركن ال    والء
 والب   راء وه   و رك   ن م   ن أرك   ان التوحي   د فن   صرة
 المسلم ألخيه المسلم واجب ة ل ه ف ى اى زم ان وف ى

 . أى مكان
 م   سلم بف   ضل اهللا  ال ترهب   ه أو ت   صده ع   ن وإن ال

 ن   صرة دين   ه وإخوت   ه ق   وة ع   دوه أو كث   رة ع   دده
 وعدته ألنه يستعين ب القوى ال ذى ال يغل ب والق ادر

. الذى ال يعجزه شئ فى األرض وال فى السماء
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 فيا إخواننا المجاهدين فى تركستان المسلمة األبية
 اص   بروا وص   ابروا ورابط   وا واتق   وا اهللا لعلك   م {
 ف  بكم ان ش  اء اهللا اره  اب الع  دو الك  افر } فلح  ون ت

 ودفع صولته  والثار منه لل دين وال نفس والع رض
 والمال ٬ فال تسأموا الكفاح فعزنا وعزكم الجه اد ٬
 وطريقن    ا وط    ريقكم الجه    اد ٬ وش    رفنا وش    رفكم

 نحن جسد واحد طريقنا واحد لنصرة ه ذا .. الجهاد
 . ألرض الدين ورفع رايته على كل بقعة من هذه ا

 وإلى شعب تركستان األصيل الصابر ها ق د أك رمكم
 اهللا بالمجاه   دين فهب   وا لن   صرتهم ٬ وال   زود ع   ن
 دينكم ونصرة نبيكم ٬ والث أر ل دمائكم ٬ وأعراض كم

 . من عباد األوثان والمالحدة
 وإلى كل مسلم ومسلمة ال تخذلوا إخوانكم هم منكم

 اْلُمْؤِمنَ  اُت َو َواْلُمْؤِمنُ  وَن { وأن  تم م  نهم ق  ال تع  الى
 َوَيْنهَ ْوَن َبْعُضُهْم َأْوِليَ اُء َبعْ ٍض يَ ْأُمُروَن بِ اْلَمْعُروِف

 َوُيْؤتُ  وَن الزَّكَ  اَة َوُيِقيمُ  وَن ال  صَّالَة عَ  ِن الُمنكَ  ِر
 َوَرسُ وَلُه ُأْوَلئِ َك سَ َيْرَحُمُهُم اللَّ ُه ِإنَّ َوُيِطيعُ وَن اللَّ َه
 ... التوبة ) 71 ( } اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم

 ... المسلم اخو المسلم
 ـ إف   ضحوا  ق   اطعوا ب   ضائع المالح   دة المالعي   ين
 ـ قف  وا م  ع إخ  وانكم بال  دعاء ٬ بالم  ال ٬  ج  رائمهم
 بالهجرة ٬ ب الخبرة ٬ بالكلم ة ـ بن شر أخب ارهم بك ل
 سبيل ٬ حتى ترفع راية التوحيد عالية خفاق ة ف وق

 أرض تركستان وغيرها ٬ ولو كره الملحدون
 يون ولو كره الوثن

 ولو كره الكافرون
 ساعتها وساعتها فقط

 الخطو حياة
 النبض صالة

 النظرة ترتد وتدعوا
 يا اهللا يا اهللا

 دخ  ل اإلس  الُم أرَض ترك  ستان ال  شرقية والت  ي
 أي  ) ش ينج ي ونج ( يسميها الصينيون الي وم

 دخله  ا اإلس  الُم عل  ى ي  د  الم  ستعمرة الجدي  دة
د الم  سلم المظفّ  ر الف  اتح قتيب  ة اب  ن م  سلم القائ

 ه  ـ حينم  ا ف  تح 96 س  نة  رحم  ه اهللا  الب  اهلي
 ومن  ذ ذل  ك الوق  ت ع  ّم ن  ور ) كاش  غر ( مدين  ة

 فاستمسك أهلها به ٬ اإلسالم تلك األرض النائية
 مع شدة المعاناة ولم يرضوا به بديًال على كثرة

 فترك ستان ال شرقية ج زء ال يتج زأ ٬ اإلغراءات
 ضي اإلسالمية التي هّبت عليها ن سائم من األرا

 الفتوحات ووطأتها س نابُك خي ل أبط ال اإلس الم
 وتزينت ب دماء ال شهداء ق ديمًا وح ديثًا وتخ ّرج

 وشعبها الم سلم ل م ٬ منها جّم غفيٌر من العلماء
 تنقطع وشائج صالته اإليمانية مع أمة اإلس الم
 مع الجهود المنظم ة والمتواص لة الت ي يح اول

 من خالله ا س لخه م ن دين ه وطم س الملحدون
 وإلن كان  ت ج  رائُم ٬ هويت  ه وت  صيينه وتغييب  ه

 كف  رة الغ  رب الت  ي ُترتك  ب ض  د الم  سلمين ب  ين
 الح   ين والح   ين غالب   ًا م   ا تب   رز وت   شتهر ف   ي
 وسائل اإلعالم فيسمعها العالم ويراها فين تفض
 الم  سلمون معه  ا لن  صرة إخ  وانهم بك  ل وس  يلة

 ح اد ال صيني وحيلة فإن م ا يقترف ه مجرم و اإلل
 ضد المسلمين في تركستان ومنذ أم ٍد بعي د ي تم
 ف  ي غاي  ة التك  تم واإلس  رار وب  أخس الوس  ائل
 وأحقره  ا وبأق  صى م  ا يت  صوره اإلن  سان م  ن
 الوح     شية والهمجي     ة والفت     ك واالستئ     صال
 والقسوة والتنكيل وبسموٍم م ن األحق اد ال يك اد
 المرء يجد لها نظيرًا حتى ُقتِ ل ع شرات اآلالف

 سلمين دون أن يشعر بهم أحد فضًال عن من الم
 االنتفاض لنصرتهم وإغاثتهم وال حول وال قوة

 . ! إال باهللا
 لقد حاول ت الحكوم اُت ال صينيُة المتعاقب ُة ٬ نعم

 جاه     دًة أن تقط     ع ك     ل ص     لة ب     ين ال     شعب
 الترك     ستاني الم     سلم المكل     وم وب     ين األم     ة
 اإلس  المية وُتعمِ  ل في  ه عوام  ل اإلفن  اء وتُ  سِلط

 اول اله دم لت تقلص أع داده يوم ًا في وم عليه مع
 وت    ذوب شخ    صيته اإلس    المية ش    يئًا ف    شيئًا
 فاتخ   ذت ف   ي س   بيل تحقي   ق ذل   ك ع   دة ط   رق
 ش    يطانية ابتكره    ا الحق    د وأب    دعها الج    شع
 ٬ والطمع ونفذها التوحش واالنسالخ م ن الق يم
 وما زالت تطورها وتضيف إليها حينًا بعد حين

 المُ ثخن حتى وصل الحال به ذا ال شعب الُمنه ك
 إلى حافة هاوية االندثار وذوب ان كيان ه الم سلم

 . وتالشي خصائصه ومميزاته
 أبي يحيى الليبي حفظه اهللا الشيخ

 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
هـ 1430 شعبان
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 نتيجة التساع حركة الكتابة التاريخية ونموها ٬ ل م
 ٬ كره ا ذ قف عند حد جمع الحق ائق و ـ يعد المؤرخ ي

 ل  ك إل  ى ذ وإنم  ا ب  ات يتع  دى ] ا ه  و الت  اريخ ذ ه [
 ووضع تصور للق وى الت ى تق ف تفسير الحوادث ٬

 خلف الحوادث ومن أهم تلك القوى العقي دة وال دين
 فالصراع ف ى الت اريخ ه و ص راع ب ين ال دين الح ق
 االسالم وبين االديان الكافرة وكل دين يحتوى على
 مجموع    ة م    ن ال    نظم االجتماعي    ة واالقت    صادية
 والثقافية والتربوية وقد ينطلق ال صراع م ن خ الل

 ظم ويك ون الم راد ه و ك سر ثغ ر م ن أحدى تل ك ال ن
 ثغور التميز والمقاومة لهذا الدين أو ذاك ومن هنا
 ك  ان ت  ذويب الهوي  ة يم  ر ع  ن طري  ق تل  ك الط  رق
 وغيرها من القوى االخرى ٬ والفكر الغربى فقد مر
 بمراحل منها النظرة االحادية من خالل قوة من تلك
 الق  وى  فق  د يع  زو الحادث  ة إل  ى عوام  ل مادي  ة أو

 ية أو جغرافية و نحوهاحتى وصل الى النظرية نفس
 المتكامل ة الت ى تنظ ر لالح داث م ن خ الل مجموع ة
 من العوام ل واالح داث ٬ وم ن  النظري ات األحادي ة

 المفسرة للتاريخ نظرية الرج ل العظ يم ٬ أو الرج ل
 التاريخ ٬ وتتمحور تلك النظرية حول النظر لعملية

 ساق ش  ديد التط  ور الت  اريخى إل  ى كونه  ا ت  سير بات
 حول شخصيات هامة ٬ بمعنى أن الت اريخ ل يس إال
 ت    راجم مجمع    ة ٬ والمالح    ظ ف    ى كت    ب الت    اريخ
 االس المى إنه ا إرتبط ت باالش خاص وم ن ث م كان  ت
 وراث   ة ه   ذا الوض   ع ف   ى المجتمع   ات االس   المية ٬

 ه النظري  ة ف  ى الغ  رب المؤرخ  ان كارلي  ل ذ ويمث ل ه
 ع  دد ث  م إنتقل  ت الدراس  ة التاريخي  ة ال  ى ت . وف  رود

 . القوى فى خط سير التاريخ وصناعة االحداث
 وف  ى الحقيق  ة أن  ه ال ي  ؤثر عام  ل واح  د ف  ى تط  ور
 مجتم ع م ا  أو ت دهوره ب ل بمجموع ة م ن العوام ل
 الت  ى تت  ضافر وتتكام  ل عل  ى تط  ور مجتم  ع م  ا أو
 تدهوره ومن ثم كان ت النظ رة االحادي ة ق صور ف ى
 التفكي  ر ال تق  وم عل  ى الم  نهج العلم  ى ف  ى دراس  ة

 . الظاهرة االنسانية أيا كان شكلها
 ه النظرية تم إستغاللها فى ذ ومما يؤسف له ٬ أن ه

مجتمعاتنا المعاصرة من خالل صناعة البطل الوهم
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 أو اإلكذوب  ة ال  ذى يب  دو ف  ى الظ  اهر يعم  ل لخدم  ة
 وطنه وه و ف ى الحقيق ة يعم ل ل صالح أع داء االم ة
 ٬ وقد كان كمال أت اتورك م ثال وعب د الناص ر ك ذلك

 وص   ار الق   اموس ال   سياسى العرب   ى يع   ج بفك   رة
 المستنير د الزعيم الملهم ٬ والبطل القائد ٬ والمستب

 ونحوه  ا ٬ وص  ارت تل  ك النظري  ة م  سئولة ب  شكل
 كبير عن تخري ب العق ل العرب ى ٬ ومالح ظ تاريخي ًا

 ه النظرية باتت أشبه بحالة نفسية ٬ تسير فى ذ أن ه
 ت أم  را طريقه  ا نح  و النم  و والت  ضخم النه  ا أص  بح

 موروثا ٬ وصارت بمثابة حيلة دفاعية يلجأ إليها ٬
 لتخفي   ف ح   دة الت   وتر الن   اتج ع   ن حال   ة اإلحب   اط
 والي  أس ٬ والت  ى تزاي  دت م  ع عظ  م التح  ديات الت  ى

 . تواجه أمتنا
 ه النظري    ة ف    ى الفك    ر ال    سياسي ذ لق    د ب    رزت ه

 ـ ف ى  ـ عل ى س بيل المث ال  واالجتم اعى الم صرى 
 شرين ٬ م ع م ا ش اهده النصف األول من القرن الع

 المجتم  ع الم  صرى م  ن مآس  ى التخل  ف ٬ والفق  ر ٬
 والتمزق الفكرى للنخبة ٬ والتفتت ال سياسي ع ديم
 الفاعلي  ة ٬ والقه  ر ال  سياسي األجنب  ى والمحل   ى ٬
 ومن ثم بدأت تشيع فى أدبي ات الفك ر الم صرى ف ى

 ج العبق    رى ٬ ذ ه الحقب   ة  الح   ديث ع   ن النم   و ذ ه
 . المستنير والرجل التاريخى والمستبد

 ه النظري ة بثل ة م ن الفيروس ات داخ  ل ذ لق د ألق ت ه
 : الجسم العربى الواهن نجملها فى التالى

 أو ب   الحلم أش  به ص  ارت ه  ذه النظري  ة : أوًال
 وذل  ك لم  ا تمثل  ه م  ن ٬ متن  ا أل الح  ضاري المخ  در

 ي ال  ذ والعج  ز ٬ االجتماعي  ة ال  سلبية تنظي  ر لحال  ة
 طيه المب رر النف سي فاعلية المجتمع ٬ فهي تع يشل
 ي أفق  ده الفاعلي  ة البن  اءة ذ ا العج  ز والخل  ل ال ذ له

 ه النظري  ة ه  ي ذ المثم  رة ٬ وبوجه  ة أخ  رى ف  إن ه
 تجسيد اجتم اعي للعقي دة الجبري ة المنحرف ة ٬ تل ك
 الت  ي تن  زع فاعلي  ة الق  درة واإلرادة ع  ن اإلن  سان ٬
 اتكاال علي ما سوف يأتي به الغيب المكنون ٬ وهو

 ض طب   ائع األم   ور وم   شاهدات من   زع فاس   د ين   اق
 . ن التاريخ وحقائق القرآ

 ه النظري  ة ص  ارت منزلق  ا نف  سيا ذ أن ه : ثاني  ًا
 ل ك لكونه ا تمي ل لتب سيط اإلش كاليات ذ اجتماعيا ٬ و

 غي  ر الب  سيطة وت  سطيح أس  باب الم  رض م  ن حي  ث
 ا ال   زعيم المله    م لك    ي تتح    ول ذ يكف   ي ظه    ور ه

 ال   صحراء الج   رداء إل   ي جن   ة خ   ضراء ٬ وت   صفو
 لضمائر المكدرة وتثور األنفس الراكدة ٬ وتتح ول ا

 االنكسارات إلي انتصارات ٬ ضاربة عرض الحائط
 بمعطيات التحليالت العلمي ة والموض وعية ألس باب

 : لك أن األمة تعانى من ذ األزمة ٬ متناسية ب
 أ   ـ غي    اب هوي   ة تجم    ع ش   عثها لغي    اب المف    اهيم

 . لشرعية الصحيحة التى تجتمع عليها ا
 لما نحن . وة الحضارية  بين أمتنا والغرب ب ـ اله

 . فيه من الركود والتخلف الحضارى
 ـ  باإلض   اف  إل   ى ض   ياع الم   شروع اإلس   المى ة ج
 . لخالفة الراشدة على منهاج النبوة الهادف إلقامة ا

 ه النظرية انتقلت إلي الكتابة التاريخية ذ ه : ثالثًا
 ل   دينا ٬ ٬ وص   ار لك   ل فت   رة تاريخي   ة زم   رة م   ن

 م  ؤرخين ي  دافعون عنه  ا ٬ وص  ار لك  ل بط  ل ف  ي ال
 تاريخنا من تكلف بالزود عنه ٬ يغض الط رف ع ن
 السيئات ٬ ويعاظم في الحسنات ٬ حت ي يظ ل البط ل
 بطًال في نظر األجيال المتعاقبة ٬ ويغلق الباب دون
 أي دراسة جادة تحاول تحليل األمور بموضوعية ٬

 اس دة فصار ل دينا م ن ي دافع ع ن تل ك الزعام ات الف
 كسعد زغلول ومصطفي النحاس ٬ وعب د الناص ر ٬
 وأنتق  ل االم  ر ال  ى زعام  ات فاس  دة تنتم  ى لالس  الم
 وتقود حركات كاإلخوان المسلمين التى بدأت بداية
 م  ن أج  ل تحقي  ق الخالف  ة ٬ ث  م انحرف  ت إل  ى ش  كل
 بغيض وخبيث من أشكال العلمانية المتسترة خل ف

 اق   ع ش   عارت إس   المية ال تم   ت له   ا ب   صلة ف   ى الو
 وكأدعي    اء ال    سلفية وك    ل الحرك    ات الت    ى تعط    ى
 ش رعية للعلماني  ة وتك  افح دونه  ا وإن زعم  ت أنه  ا

 . تعمل من أجل االسالم
 ه الظاهرة  عند االمة حالة م ن ذ خلقت ه : رابعًا

 ج منح    رف ذ االس    تعداد ال    داخلى لتقب    ل أى نم    و
 ي تقمص دور البطول  ة كحيل  ة دفاعي ة لل  تخلص م  ن

 التوافق الداخلى وتب رر له ا م ا التوتر الناشئ لعدم
 ج مارقة ذ لك إلى قفز نما ذ فيه من السلبية ٬ فيؤدى

 إلى مواقع القيادة ٬ بعد تمكنها من ح شد ج زء م ن
موقوت    ة ة الجم    اهير خلفه    ا ف    ى ف    ورات انفعالي
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 ه األمة لـيس ذ إن اخلالص هل
ــ م بــاألحال ــق ذ أو البطــل ال  ي حيق

ــق الــروح ــزات ، وإمنــا خبل  املعج
 اجلهاديـــة الفعالـــة واهلـــادرة يف

 ه األمة ذ ضمائر أبناء ه

 وفارغة ٬ فتسلك باألمة مسلك المهالك تح ت ت أثير
 ى فعلته دعاوى القداسة واإللهام ذ الخدر النفسى ال

 ه النظري  ة ٬ ل  م يك  ن له  ا نف  س ذ أن ه : خام  سًا
 الت  أثير ف  ى ب  الد الغ  رب ف  ى الوق  ت الح  الى وذل  ك
 لوج  ود المؤس  سات الت  ى يق  وم عليه  ا المجتم   ع ٬
 فالحاكم ال يستقل بالقرار بل مؤسسات صنع القرار
 تق  وم بدراس  ة الموض  وع م  ن ش  تى جوانب  ه وعل  ى
 ه  ذا االس  اس يك  ون االختي  ار٬ وك  ذلك ش  تى من  احى

 حياة ال تخضع لرأى فرد واحد أيا كان  ٬ ب ل ب ات ال
 المجتم       ع األوروب       ي مجتم       ع

 . مؤسسات وليس أفرادا

 ه الظاهرة إلى ذ أدت ه : سادسًا
 تعاظم دور الفرد داخ ل مجتمعن ا ٬
 مم  ا جع   ل ال  والء لألف   راد ول   يس
 لألفك  ار مم  ا مه  د الطري  ق لتح  ول

 [ وه  و م  ا نح  ن في  ه اآلن ل  ك لألش  ياء ذ ال  والء بع  د
 فنشأت حالة من التشيع داخل .... 2 ] أحط المراحل

 األفكار ، : صر رئيسية وهى إن كل جمتمع يتكون من ثالثة عنا ـ *

 واألشخاص ،  واألشياء ، وترتبط هذه املكونات الثالث طبقا لعالقة

 معينة تتبدل طبقا للرقابة واملكان وحسب نوع هذه العالقـة تتكـون

 شبكة العالقات االجتماعية بني األفراد واجلماعات ويتـشكل حمـور

 لذى ينتشر فيـه الوالءات ىف اتمع ويتحدد منهج الفهم والتفكري ا

 : ويترتب سلم القيم الذى يوجه أمناط السلوك فيه

 ـ يكون اتمع ىف أعلى درجات الصحة حـني يكـون الـوالء 1

 لألفكار هو احملور الذى يتركز حوله سـلوك األفـراد وعالقاتـام

 وسياسات اتمع بينما يدور األشخاص واألشياء ىف فلك األفكار ومن

 األشياء من خالل الفكر وهذا ميثـل عـصر هنا تتحدد األشخاص و

 الرسول صلىاهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين ، حيث األشـخاص

 ِإنَّ اللَّه { : واآلشياء تدور ىف فلك الوالء للفكرة اإلسالمية قوله تعاىل

مهأَنفُس ِمِننياملُؤ ى ِمنرتةَ اشاجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَم111 التوبة } و 

 ـ وعندما يكون الوالء لألشخاص هو احملور الذى تدور األفكـار 2

 واألشياء حوله ومن هنا تكون األفكار واألشـياء مـسخرة خلدمـة

 مصاحلهم اخلاصة أو لعشائرهم أو لطوائفهم أو ألضـرام وىف هـذا

 الوضع برزت الصراعات السرية من اجل اخلالفة وامللك وظهـرت

 نافسات والصراعات وساد التعصب املذهىب الفرق وانشغل الناس بامل

 واالنغالق عن اآلخرين مما اذهب قوة االجتماع ومعها قوة االلتـزام

 األم  ة ٬ وبعي  دا ع  ن تل  ك اآلث  ار الت  ى تركته  ا تل  ك
 النظري  ة ف  ى الج  سم العرب  ى ٬ ف  إن حق  ائق الق  رآن

 . لك ذ ب ذ ومشاهدات التاريخ تك
 فعلى سبيل المثال قصة موسى عليه السالم مع بنى
 إس رائيل توض  ح أن النب ى المرس  ل ال مج رد البط  ل

 مله م ق  د يك  ون موج  ودا ولك ن أف  راد المجتم  ع ل  م ال
 تصل الى المستوى الذى يؤهلها لحمل االمانة ومن
 ثم تكون االنتكاسة ٬ فعندما أمرهم نب ى اهللا موس ى

 ولم يتحقق الهدف م ن ٬ بدخول بيت المقدس أبوا
 وجود الرسول عليه ال سالم  لع دم
 وج      ود أم      ة ت      ستطيع القي      ام
 بالرس     الة والن     ضال م     ن أج     ل

 . قيدتها ع
 وعل    ى النق    يض ق    صة ط    الوت
 وج  الوت ٬ فالق  صة كم  ا ت  صورها
 سورة البقرة ٬ تؤكد أن قيادة بنى

 ل ك ذ إسرائيل كان ت ف ى ي د مل ك ول يس نب ى ٬ وم ع
 تحقق النصر بف ضل وج ود جماع ة مؤمن ة به دفها
 وعقي  دتها ٬ تناض  ل م  ن أجله  ا ق  ادرة عل  ى تحم  ل

 . مسؤلية هذا الدين
 وج ود شخ صيات غاب ت كما أن التاريخ شاهد على

 كر التاريخى رغم أنهم أبطال ٬ ولو قدر لهم ذ عن ال
 أن يج   دوا ظروف   ًا أف   ضل ٬ وجماع   ة تناص   رهم ٬

 ا المهت  دى ب  اهللا ذ لتغي  ر م  صيرهم ف  ى الت  اريخ ٬ فه
 العباس  ى ب  ن الواث  ق أجمع  ت الم  صادر عل  ى عدل  ه

 أن ه ل و وج د ف ى : وورعه وقال السيوطى فى حقه
 يم ٬ ولك ن المهت دى غير عصره لك ان ل ه ش أن عظ

 وعرض األمة اإلسالمية للضياع وخروج بالد كثرية من حتت حكـم

 . اإلسالم ورجوعها إىل اجلاهلية مرة أخرى

ـ  وعندما تصبح األشياء هى احملور تدور األفكار ، واألشخاص ىف 3

 فلك األشياء ،  فإن اهليمنة تكون ألرباب املال والتجارات وصـانعى

 الشهوات وتسود ثقافة الترف واالستهالك وتتمزق شبكة العالقـات

 االجتماعية وتصبح األفكار والقيم بعـض سـلع التجـارة ومـواد

 فلسفة التربيـة ] أحط املراحل [ االستهالك وهو ما حنن فيه اآلن

د ماجد عرسان الكيالىن اإلسالمية ـ يقول
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 علـــى علمـــاء األمـــة ومؤرخيهـــا أن
 يزرعوا يف األمة  أن صـالح الـدين مل يكـن
 بطــال وقــف مبفــرده ضــد األعــداء ، وإمنــا

 لدين هناك جيل صالح ا

 م  ع كون  ه بط  ًال إال أن  ه غ  اب لغي  اب جماع  ة حول  ه
 . تقوم بأعباء الحق  وتنتصر له

 أو البط   ل م ه األم  ة ل   يس ب  األحال ذ إن الخ  الص له
 ى يحق    ق المعج    زات ٬ وإنم    ا بخل    ق ال    روح ذ ال

 ه ذ الجهادي  ة الفعال  ة واله  ادرة ف  ى ض  مائر أبن  اء ه
 األم   ة ٬ بحي   ث ي   شعر ك   ل م   نهم أن   ه ه   و الرج   ل

 ى تحلم به أمته ٬ وأنه هو الم سئول ذ التاريخى ٬ ال
 األول ع   ن انطالقه   ا م   ن كبوته   ا ٬ وانبعاثه   ا م   ن
 مرق  دها ٬ تمام  ا كم  ا أعلنه  ا ص  ديق األم  ة أي  نقص
 ال  دين وأن  ا ح  ى ٬ إن تل  ك ال  روح الجهادي  ة ت  ورث
 الثقة ب النفس وتجعل ه ع صيا عل ى تح ديات  القه ر

 . والخداع والهزيمة
 ِإنَّ اللَّ َه َال ُيَغيِّ ُر مَ ا ِبقَ ْوٍم َحتَّ  ى { وص دق اهللا تع الى
 الرعد ) 11 ( } ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهْم

 لك البد أن تسعى األم ة الس تعادة هويته ا ٬ حت ى ذ ك
 تتحاش  ى التمزق  ات النف  سية ٬ ث  م الب  د م  ن تحدي  د
 للمقومات الفكرية والثقافية والقيم ال صحيحة الت ى

 . دئها ومفاهيمها يستوجب عليها االنطالق من مبا
 إن على األمة أن تحدد هدفها بعناية ٬ وتتخلص من
 حال  ة الع  شوائية ٬ وت  سعى لبن  اء الخالف  ة الراش  دة
 على منهاج النبوة ٬  يقدم فيها الوالء هللا ولرسوله

 اتية ذ وللمؤمنين على أى والء أخر ٬ وتنعدم فيها ال
 لحساب الجماعية ٬ حيث الجميع يعمل لصالح أمته

 . وعقيدته
 على علماء األمة ومؤرخيها أن يزرع وا ف ى االم ة
 أن ص  الح ال  دين ل  م يك  ن بط  ال وق  ف بمف  رده ض  د

 هن  اك 3 األع  داء ٬ وإنم  ا هن  اك جي  ل ص  الح ال  دين ٬
 علم  اء أم  ة ٬ ول  يس علم  اء س  لطة ٬ هن  اك ج  يش
 يدين بالوالء لدينه وأمته وليس لحاكم ه أو أعدائ ه

. 
 دوره   ا ن عل   ى األم   ة اإلس   المية أن تع   ى حقيق   ة إ

 ين أحي  وا ذ الت اريخى ٬ فته  ب لن  صرة المجاه  دين ال
 ف  ى األم   ة هويته   ا ورم  ز عزته   ا ٬ ورفع   وا راي   ة

 هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكـذا عـادت – يراجع كتاب 3

 ماجد عرسـان / د ـ 1994 ي املعهد العاىل للفكر اإلسالم القدس

 الكيالين

 التوحيد والجهاد من جديد ٬  ظاهرين على الحق ال
 . لهم ذ يضرهم من خالفهم وال من خ

 ا نقمة بل جريمة ٬ ذ وعليها أن تدرك ٬ أن ضعفها ه
 وا ذ فال    ضعفاء المست    سلمون ل    ضعفهم ول    م يأخ

 س  باب الق  وة والع  زة والن  صر ٬ إعراض  ا م  نهم ٬ بأ
 أولئ  ك يحتك  رهم } وأع  دوا { ع  ن ق  ول اهللا تع  الى

 األقوي     اء ٬ ويفترس     هم األع     داء ٬ ويلع     نهم رب
 َرُضوا ِبَأن َيُكوُنوا َمَع الَخَواِلِف { االرض السماء ٬

 ـ التوبة ) 87 ( } َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َال َيْفَقُهوَن
 الخصائص أو المقومات الت ي تبين لنا أن ومن ثم ي

 المجتم ع و الجماعة المسلمة يجب توافرها لوجود
ـ   ـ مفه وم واض ح : المسلم واستقراره عبارة عن  
 وصحيح تجتمع عليه األمة

 ـ صفوة تكون هي العماد الذي تقوم عليه األمة 2
ـ  القي ادة 4 ـ مشاركة األمة 3  ـ التمك ين 5 

 . اهللا هي العليا لتكون كلمة

 فالب  د إذًا لك  ي نع  ود م   ن جدي  د الب  د م  ن ت   صحيح
 للمف اهيم م ستندًا عل ي التأص يل ال شرعي ال  صحيح
 والبد من وج ود ص فوة راش دة ك صفوة اب ن األرق م

 مكة r كالكتيبة الخضراء التي دخل بها رسول اهللا
 والصفوة هي ه ي الت ي ص مدت أم ام ردة م ن ارت د

 ام المبتدع   ة م   ن الع   رب وه   ي الت   ي ص   مدت أم
 والمتكلم     ين وه     ي الت     ي وقف     ت أم     ام التت     ار

 . ن وهي التي بدأت الدعوة من جديد والصليبيي
 كن تم خي ر أم ة { والبد من دور األم ة لقول ه تع الي

 أخرج  ت للن  اس ت  أمرون ب  المعروف وتنه  ون ع  ن
 110 آل عمران } المنكر

 ولتكن منكم أم ة ي دعون إل ي الخي ر { وقوله تعالي
 وف وينه  ون ع ن المنك ر وأولئ  ك وي أمرون ب المعر

 م ة دور ـ ودور األ 104 آل عم ران ] هم المفلحون
 . ضروري في مساندة الصفوة

 وعنصر القيادة ضروري لكي تجتم ع حوله ا األم ة
 وتك  ون قي  ادة بالبيع  ة الح  رة واألص  ول ال  صحيحة

) خالفة راشدة علي منهاج النبوة ( والشوري
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 م جزيرة العرب كا حقيقة ح
 ن في قتل وعندما نأتي لواقع حّكام الجزيرة في الوالء والبراء فإننا نجد أن علي عبد اهللا صالح قد تعاون مع األمريكا

 ونجد أن سجل آل سعود في حرب اإلس الم والتواط ؤ م ع أعدائ ه سِ جٌل ٬ الشيخ أبي علي الحارثي ورفاقه مواالة لهم
 وما دعم آل سعود للنظام االشتراكي الُملحد في ٬ طويل العالقة مع األمريكان ال يشك عاِقٌل أنها عالقة عمالة وُعبودية

 سعين ب أكثر م ن ثالث ة آالف ملي ون دوالر ودع م ن صارى جن وب ال سودان اليمن الجنوبي إّبان حرب ص يف أرب ع وت
 وفتح المط ارات لألمريك ان ٬ وتسليم كثيٍر ممن الذ بالحرم من الدعاة هربًا من طغاة بالدهم لُحّكام بلدانهم االشتراكية

 يوال ونهم ويم دونهم وم ا زال وا ٬ لقصف الشعوب المسلمة في العراق إال دليل على مواالتهم ونصرتهم ألعداء الدين
 . بالنفط والغذاء

 وهو المسمى باس م ٬ ومع كل ما سبق فُحّكام الجزيرة جميعًا قد سبق وأن وّقعوا تحالفًا مع األمريكان ضد المجاِهدين
 . وهذا بحد ذاته والء للصليبيين وبراءة من المسلمين ٬ الحرب على اإلرهاب

 بل وعلى المسلمين عامة وهذه ن صرة حقيقي ة ل صالح ٬ اهدين ويكفر حّكام الجزيرة بفتحهم مكاتب تجسس على المج
 ف ي ص نعاء CIA و FBI الحملة الصليبية الصهيونية كما صّرح حاكم اليمن بوجود مكاتب لالستخبارات األمريكي ة

 وكذلك توجد هذه المكاتب في اإلمارات وقطر وفي الغالب أماكن وجودها في مواقع السفارات األمريكية ٬ وفي عدن
 وبواسطة هذه المكاتب أيضًا سّلمت دولة اإلمارات ٬ وقد قامت بخدمة كبيرة لألمريكان ٬ وجودة في الجزيرة العربية الم

 . المجاهد عبد الرحيم الناِشري وغيره من المجاهدين
 وفتحهم المجال للعلمانيين والم شركين كم شركي ٬ ويكفر حّكام الجزيرة العربية من باب ترويجهم للمعتقدات الكفرية

 والطق وس الت ي ُيزاوله ا الباطني ة ف ي ال يمن م ن عب ادات ٬ وهذا ظاهر للعيان ٬ القرامطة الباطنية والمذاهب الالدينية
 وم ن األمثل ة عل ى ت رويج المعتق دات ال شركية س ماح آل ٬ لغير اهللا تحت حماية علي عبد اهللا ص الح ل يس عنّ ا ببعي د

 البقي  ع ومك  ة وال  شرقية وه  و واق  ع ك  ذلك ف  ي البح  رين س  عود للراف  ضة الم  شركين مزاول  ة ُطقوس  هم ال  شركية ف  ي
 . والكويت

 ويكفرون بسبب ت وفير الن صرة والحماي ة لألمريك ان المح اربين المتواج دين عل ى س واحل وش واطيء وج زر البح ر
 وف تحهم أي ضًا المع سكرات والقواع د ٬ وإم دادهم بجمي ع الم واد الالزم ة م ن وق دوٍد وغِ ذاء ٬ األحمر والبحر العربي

 في عدن وقواعد األمريكان في ) كول ( وما وجود المدمرة ٬ سكرية للصليبيين عبر أراضي وجزر الجزيرة العربية الع
 ب اب المن دب وقاع  دة العدي د ف ي قط  ر وقاع دة الخ رج والخب  ر ف ي أرض الح رمين واُألس  طول الخ امس ف ي البح  رين

 البريطانية في ُعمان وما وجود كل ذلك إال خير ووجود قواعدهم في الكويت والقوات الفرنسية في اإلمارات والقوات
 . شاهد على نصرة حّكام الجزيرة للمحاربين الكفار

 ويكفرون بسبب عملهم الّدؤوب مع الحكومات العلمانية ضد قيام أية خالف ة تحك م باإلس الم كم ا فعل وا ف ي ال صومال
 . والعراق وأفغانستان

 ٬ والدين وتهزأ برسول المسلمين صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ويكفرون بسبب حمايتهم لصحٍف وقنواٍت تُسب اهللا
 كصحيفة الجمهورية الناطقة الرسمية باسم اليمن والجميع مّنا ال ينسى حماية الحكومة السعودية لتركي الحمد الذي

 ضائياتهم من وال تخلوا بعض ف ٬ وغيرها من المكفرات ٬ والعياذ باهللا " اهللا والشيطان وجهان لعملة واحدة " يقول
 . الحلقات والبرامج التي تسخر بالدين

 ومث ال ذل ك ٬ ) َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلكَ اِفُروَن : ( قال تعالى ٬ ويكفرون من باب عدم تحكيم الشريعة
 لم ادة ال سابعة والع شرون م ن وجود المحاكم التجارية والعسكرية في جميع ال بالد الواقع ة تح ت س يطرتهم وتق ول ا

 وح ده ح ق تنفي ذ األحك ام أو توقيفه ا أو  أي المل ك  وِلصاحب الوالية : " نظام المحاكمات العسكرية عند آل سعود
 وعند التنازع يتحاكمون إلى المحاكم الدولية الكفرية كتحاكم البحرين وقطر إلى المحكمة ٬ " استبدال حكٍم بحكٍم فيها

 . زعهم على الحدود المصطنعة من سايكس وبيكو الدولية أثناء تنا

 " حفظه اهللا " أبي الزبير عادل العباب : الشيخ
 هـ 1430 ذو القعدة

 مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي

 تتحق ق وعنصر التمكين هو عن صر ض روري لك ي
 هذه العناصر كلها ولكي تكون كلم ة اهللا ه ي العلي ا

 إلي اهللا ويتم تعبيد ولكي تنطلق منها الدعوة
 وع    د اهللا ال    ذين { ويتحق    ق وع    د اهللا للموح    دين

 ءامن  وا م  نكم وعمل  وا ال  صالحات لي  ستخلفنهم ف  ى
 األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمك نن له م

 م م ن بع د خ وفهم دينهم الذى ارتضى لهم وليب دلنه

 . 55 النور } أمنا يعبدونني ال يشركون بى شيئًا
 ال ذين إن مكن اهم ف ى األرض أق اموا { وقال تعالى

 الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونه وا ع ن
 41 الحج } المنكر وهللا عاقبة األمور

وجزاكم اهللا خيرا
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 الحم  د هللا رب الع  المين ٬رب المست  ضعفين وقاص  م
 جبارين٬ وعد عب اده الم ؤمنين بالن صر والتأيي د٬ ال

 ٬ ﴾ إن تنصروا اهللا ين صركم ويثب ت أق دامكم ﴿ فقال
 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َأنَصاَر اللَِّه َكَما َقاَل ﴿ وقال

 ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَواِريِّيَن َمْن َأنَصاِري ِإلَ ى اللَّ ِه
 َوِإن ُيِري  ُدوا َأن َيخْ  َدُعوَك ﴿ . ٬ ويق  ول رب الع  زة ﴾

 هُ     َو الَّ     ِذي َأيَّ     َدَك ِبنَ     ْصِرِه ۚ فَ     ِإنَّ حَ     ْسَبَك اللَّ     ُه
 . ﴾ َوِباْلُمْؤِمِنيَن

 وال  صالة وال  سالم عل  ى المبع  وث رحم  ة للع  المين
 من جه ز :" البشير النذير٬ الضحوك القتال٬ القائل

 ف ي وم ن خل ف غازي ا غازيا في سبيل اهللا فقد غزا
 ]. متفق عليه .[ " فقد غزا بخير سبيل اهللا

 تمهيد البد منه
 كم  ا يعل  م الجمي  ع ف  إن الع  راق ق  د ق  ام في  ه الجه  اد
 واض  ح المع  الم وناص  ع الراي  ة لمواجه  ة التواج  د
 الصهيوصليبي بقيادة هبل العصر أمريكا٬ وال يمكن
 أن ي   شك م   سلم ف   ي وج   وب وش   رعية جه   اد ه   ذا

 . الحلف العالمي ومعه طوابير النفاق والردة
 ل من يتولى ه ؤالء األع داء أو يناص رهم س واء وك

 باليد أو اللسان أو العتاد أو حتى مجرد السكوت مع
 الرض  ا فه  و م  نهم وحكم  ه ه  و حكمه  م ف  ي مي  زان

 . الشرع الحنيف
 ونعل  م أن إخوانن  ا ف  ي دول  ة الع  راق اإلس  المية ق  د
 رصُّوا صفوفهم وقدموا أرواحه م ف ي س بيل إع الء

 بالمكاس    ب اآلني    ة كلم    ة اهللا وح    ده ول    م يغت    روا
 والزهيدة التي ُعرضت عليهم مقابل إيق اف الجه اد
 المب  ارك والرض  ا بأن  صاف الحل  ول عل  ى غ  رار م  ا

 واإلس الم من ه  فعل ه م ا يُ سمى ب الحزب اإلس المي
 ٬ والحديث ينطلي ك ذلك عل ى بقي ة الطوائ ف  براء

 الت   ي تله   ث وراء لقم   ة ع   يش ملوث   ة أو من   صب
 م والف  وز برض  ا م  شبوه مقاب  ل التن  ازل ع  ن دي  نه

 . أسيادهم الصليبيين
 لقد بدأ الجهاد في العراق مفاجئًا للجميع إذ لم يك ن

 أن ] الخارجيون وال داخليون [ في حسابات األعداء
 تق   وم جماع   ات س   نية الم   ذهب وس   لفية العقي    دة

 . بتفجير أولى شرارات الجهاد ضد المحتل
 فكان  ت المباغت   ة والمفاج   أة ه   ي أه   م س   مات ه   ذا

 لمبارك وهللا الحمد٬ وكانت جماعة التوحي د الجهاد ا
 والجه   اد٬ بقي   ادة أمي   ر االست   شهاديين وش   هيدهم
 الشيخ أبو مصعب الزرقاوي نح سبه واهللا ح سيبه٬
 ه   ي رأس حرب   ة ه   ذا الجه   اد ٬ وق   د تمي   زت ه   ذه
الجماع   ة ك   ون أغل   ب مؤس   سيها وقيادييه   ا م   ن
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 . األنصار
 فكان  ت ه  ذه س  ابقة ف  ي ت  اريخ الحرك  ات اإلس  المية

 عاصرة وإحياءًا ل سنة مهج ورة وتك سيرًا ل صنم الم
 . الوطنية أو القبلية الممقوتة

 فلم تعد الجنسية الجاهلية مقياسًا أو شرطًا الختيار
 الق  ادة ب  ل ص  ارت العقي  دة ه  ي الجن  سية الحقيقي  ة
 والمعيار األساسي في هذا المجال وفي كل مج االت

 . العمل الجهادي
 س نته ووض ع لقد ع دنا إل ى العه د النب وي وأحيين ا

 المجاه  دون ك  ل ال  شارات والع  ادات الجاهلي  ة تح  ت
 أق دامهم  يم  ضون لتلبي  ة ب ارئهم ال يعب  أون ب  أقوال
 الناس وال يلتفت ون إل ى م دحهم أو ذمه م م ا دام وا
 . سائرين على النهج النبوي وثابتين على دين ربهم
 ث  م وف  ق اهللا اإلخ  وة إل   ى توس  يع دائ  رة الجماع   ة

 " جلس شورى المجاهدين م " لتتحول بعد ذلك  إلى
 بعدما انضمت جماعات مجاهدة أخرى واتََّحدت م ع
 جماع  ة التوحي  د والجه  اد٬ فك  ان له  ا األث  ر الطي  ب
 على بقية الشرفاء في العراق وفيهم مجموع ة م ن
 الع   شائر األبي   ة م    ن أه   ل ال    سنة باإلض   افة إل    ى
 جماعات مجاهدة أخ رى٬ وبع د ذل ك توس ع التجم ع

 الجماع   ات المجاه   دة لي   شمل ه   ذه الع   شائر وتل   ك
 ال   صادقة ذات التوج   ه ال   سلفي الجه   ادي المواف   ق
 لم  نهج أه  ل ال  سنة والجماع   ة ف  ي ب  الد الراف   دين

 لينتقل  وا بع  د " بحل  ف المطيب ين " فكوَّن وا م  ا س مي
 ذل  ك مباش  رة إل  ى إقام  ة الدول  ة أي دول  ة الع  راق

 . اإلسالمية المباركة
 أراد المجاه   دون ف   ي الدول   ة أن ال تتك   رر مأس   اة

 ة ثم   ار الجه   اد ف   ي بل   داننا٬ ف   سارعوا إل   ى س   رق
 اإلعالن عن الدولة لتبقى ثمار الجهاد داخل الصف
 المجاهد ولتتحول إلى بذور جديدة لجه اد متواص ل
 في المنطقة ومركزًا لتحري ر ك ل البل دان اإلس المية

 . المحتلة بحول اهللا
 وم    ن جه    ة أخ    رى أراد المجاه    دون أن يبين    وا

 ق ط دي ن كهن وت وتب رك لألعداء أن إسالمنا ل يس ف
 بل دين ق ادر عل ى إقام ة دول ة الح ق وتحط يم دول

 . الباطل قاطبة
 الدعائم األساسية لبقاء الدولة

 الدول تحتاج إلى مجموعة دع ائم أساس ية ال يمك ن
 – ال سكان – األرض : أن تقوم إال إذا توفرت وهي

 والنظام الذي تسير عليه هذه الدول ة ه ذا – القيادة
 ال  شوكة أو المنع  ة الت  ي تمكنه  ا م  ن باإلض  افة إل  ى

 . الدفاع عن بيضتها والمحافطة على مكتسباتها
 ك  ل تل  ك العوام  ل س  الفة ال  ذكر مت  وفرة ف  ي دولتن  ا
 اإلس  المية ف  ي ب  الد الراف  دين ب  ل وزي  ادة عل  ى ه  ذا
 هن    اك دع    ائم إض    افية ال تت    وفر إال ف    ي الدول    ة
 اإلسالمية٬ وتتميز بها ع ن ب اقي ال دول الك افرة أو

 . تدة من حولها المر
 لق   د م   نَّ اهللا عل   ى اإلخ   وة ف   ي الع   راق أن يك   ون

 ل دولتهم القب  ول ف  ي قل  وب ال  شعوب الم  سلمة وف  ي
 مق  دمتها فتي  ة ع  شقوا س  ورة ال  صف ول  م يكتف  وا
 بالبقاء ف ي الكه ف٬ ب ل َهبُّ وا لتلبي ة من ادي الجه اد

 . في بالد الرافدين
 وه   م ه   م األن  صار الج   دد ٬ فتي  ة ال   صف٬ ه  ؤالء

 لجدي  دة واألساس  ية٬  إل  ى جان  ب العن  صر الدعام  ة ا
 األول وهم المجاهدون٬  التي لم تعهدها باقي الدول
 المخالف  ة والمعادي  ة لدول  ة اإلس  الم٬ وبه  م تتمي  ز

 . دولتنا أدامها اهللا
 فأنصارها كثيرون ومتنوعون يك ادون يم ألون ك ل
 الثغ  رات ويقف  ون عل  ى ك  ل الجبه  ات٬ س  خرهم اهللا

 دون إغراءات مادي ة تعالى دون جهد من أحد ومن
 أو مناص   ب دنيوي   ة٬ ب   ل ب   العكس تمام   ًا٬ فه   ؤالء
 األنصار يضحون بالغالي والنفيس في سبيل القي ام
 – بهذا الواجب٬ بل إنك تجدهم  يخوضون المخاطر

 للوق  وف إل  ى – عل  ى أم  والهم وأنف  سهم وأهل  يهم
 جان  ب دول  ة الع  راق اإلس  المية وإل  ى جان  ب تنظ  يم

 ك ل فروع ه وأجنحت ه٬ وك م قاعدة الجهاد الع المي ب
 من أخ هاجر من بلده ولم يتمكن من الوص ول إل ى
 م   وطن هجرت   ه ألن الطغ   اة قطع   وا علي   ه طري   ق
 الهجرة وطريق الجه اد ووج د نف سه وراء ق ضبان

 . الظالمين ينتظر فرج اهللا ليلتحق بما تمناه
 دور األنصار  1

 كما سبق القول فإن هذا الدور له عدة أوجه بحسب
 ب القائمة٬ وقد وف ق اهللا ه ؤالء ال شباب أوجه الحر

 للوقوف على كل الثغرات بعلم وحزم٬ ليكونوا ردءًا
 إلخوانهم المجاهدين الذين يخوضون الحرب بشكل

 . مباشر مع األعداء على األرض
 م  نهم م  ن يق  ف إل  ى جان  ب المجاه  دين ف  ي خن  ادق
 ال  صراع٬ ب  النفس والم  ال وبك  ل م  ا يمل  ك٬ ف  ارتبط

 والجه  اد٬ ول  م يع  د لدي  ه م  ا م  صيريًا بالمجاه  دين
 يخ    سره أو يخ    اف عل    ى ذهاب    ه م    ن المت    اع أو
 المناصب الدنيوية٬ فهو جزء ال يتج زأ م ن التجم ع
 الجهادي٬ يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه٬ يدور مع

 يتمثل اليوم في اآلالف . مصلحة الجهاد حيث دارت
 م    ن ال    شباب ال    ذين ه    اجروا إل    ى أرض الجه    اد

 جاه  دين هن  اك٬ فم  نهم م  ن والتحق  وا ب  صفوف الم
 يخ  وض المع  ارك مباش  رة وم  نهم م  ن ال ي  زال ف  ي
 مرحلة اإلعداد٬ ومنهم من تف رق ف ي األم صار ف ي
 انتظ   ار أداء دوره ف   ي ه   ذه الح   رب٬ ف   ي الوق   ت
 والمكان المناس بين٬ إنه م ف ي رب اط م ستمر٬ أينم ا

 . وضعوا جهدهم فثم أجر اهللا إن شاء اهللا تعالى
 ات عالي  ة م  ن االن  ضباط ه  ذه الطائف  ة تت  سم ب  صف

 والتنظ   يم٬ وتعتب   ر الي   د الط   ولى للمجاه   دين ف   ي
 بينما " خاليا نائمة " ميادين القتال٬ فالعدو يسميها

 الحقيقة أنها خاليا يقظة وحذرة٬ وله ذا ل م ي ستطع
 الع  دو ك  شفها ول  ن ي  ستطيع ب  إذن اهللا٬ حت  ى تق  وم
. بمهامها على أحسن ما يرام في حفظ اهللا ورعايته
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ـــذكرنا ـــاذج ت ـــذه النم  ه
ــلى اهللا ــول اهللا ص ــصار رس  بأن
 عليه وسلم يوم العقبـة ويـوم
 بدر ويوم بيعة الرضوان ويوم

ــز ــزوة األح ــن غ ــا م  اب وغريه
 املواقع اخلالدة

 آخ ر م ن األن صار٬ ل م هناك ن وع
 يلتحق    وا بع    د ب    ساحات القت    ال٬
 س  واء م  ن أج  ل ممارس  ة عب  ادة
 جه اد الطل ب عل  ى أراض ي الع  دو
 أو ممارس   ة عب   ادة جه   اد ال   دفع
 والقي    ام بواج     ب الن     صرة ع     ل
 أراض  ي الم   سلمين المحتل   ة م   ن
 قبل الكف ار األص ليين كأفغان ستان
 والبلق  ان والقوق  از وغيره  ا م  ن

 لقي ود الت  ي البل دان٬ وذل ك نظ رًا ل
 تم    نعهم وللح    دود الت    ي تح    ول

 بينهم وبين تحقي ق ه ذه المه ام٬ ه ؤالء يتواج دون
 س المية تح ت في كل مك ان وب األخص ف ي ال بالد اإل

 حك   م أنظم   ة ال   ردة٬ وه   م ف   ي أش   د ال   شوق إل   ى
 ممارس   ة عب   ادة الجه   اد٬ ولك   ن ينق   صهم اإلع   داد
 الجيد والمطلوب٬ وفي انتظار تحصيل هذا٬ نج دهم

 مال كثيرة تصب في نصرة المجاهدين٬ يقومون بأع
 س  واء ف  ي مي  ادين ال  دعوة أو اإلع  الم أو المي  دان
 االقتصادي واألمن ي وي سعون ف ي الوق ت ذات ه إل ى
 اإلعداد لجهاد الدفع داخل بلدانهم المحتل ة م ن قب ل
 المرتدين٬ وق د فهم وا جي دًا أن ال ف رق ب ين الكف ار
 األص   ليين وب   ين الحك   ام المرت   دين عل   ى م   ستوى

 رورة جه  ادهم٬ فه  م وجه  ان لعمل  ة واح  دة٬ ب  ل ض
 إنهم فقه وا أن قت ال المرت د األق رب أول ى م ن قت ال

 . الكافر األبعد
 مه  م أن علَّ جه  اد إخ  وانهم ف  ي مختل  ف الجبه  ات ف

 يكونوا في الصف الثاني وفي أهبة دائمة لمواجهة
 الحرب الصليبية٬ وغرس ت ف يهم اإلح ساس ب العلو

 ذل   ك حينم   ا رأوا والق   وة م   ع الح   ذر والحيط   ة٬ و
 انبطاح األعداء وتوليهم وعجزهم المخزي في تتبع

 قد دفعهم هذا إلى و المجاهدين أو إيقاف تحركاتهم٬
 المزي   د م   ن العم   ل والتوك   ل عل   ى اهللا لمواص   لة

 ول سان ح الهم ٬ الطريق من أج ل النكاي ة ف ي الع دو
 َوَلمَّا َرأى اْلُمْؤِمنُ وَن اَألحْ َزاَب قَ اُلوا هَ َذا مَ ا { يقول

 َوعَ  َدَنا اللَّ  ُه َوَرسُ  وُلُه َوصَ  َدَق اللَّ  ُه َوَرسُ  وُلُه َومَ  ا
 ]. 22 األح       زاب [ } َزاَدهُ       ْم ِإال ِإيَمان       ًا َوتَ       ْسِليمًا

 إنه  م جن  ود أخفي  اء له  م ق  درة كبي  رة عل  ى تغيي  ر
 مجريات األحداث٬ وصبر كبير وطويل على الرب اط
 ف ي م واقعهم انتظ ارًا لألوام  ر وتحين ًا للف رص قب  ل

 المهام الموكلة لهم٬ يكتفون بأزهد الزاد وأقل تنفيذ
 العتاد٬ إنهم جنود من نوع جديد لم يعهده العدو من
 قبل وال ي ستطيع ك شفه٬ ف ضًال ع ن الق ضاء علي ه٬
 وإذا م  ا س  قطوا ف  ي أي  دي األع  داء ف  ال ي  ستطيع أن
 ُيخرج من صدورهم سوى السراب٬ ويجعل اهللا ذلك

 . حسرة في قلوبهم
 رنا بأن  صار رس  ول اهللا ص  لى اهللا ه  ذه النم  اذج ت  ذك

 علي   ه وس   لم ي   وم العقب   ة وي   وم ب   در وي   وم بيع   ة
 الرض    وان وي    وم غ    زوة األح    زاب وغيره    ا م    ن

 المواقع الخالدة٬ بيعة عل ى الم وت
 وغاي   ة الب   ذل والعط   اء والف   داء٬
 وبه    ذه النم    اذج يمكنن    ا تحقي    ق
 الن   صر ودح   ر األع   داء وال معن   ى
 لجه   اد ب   دون أن   صار٬ الظ   اهرون

 . ألخفي                        اء م                        نهم وا
 قول   ه تع   الى ف   ي دون ج   س إنه   م ي

 َوِإِن ﴿ ص               فات الم               ؤمنين
 اْسَتن    َصُروُكْم فِ    ي ال    دِّيِن َفَعلَ    ْيُكُم
 النَّ ْصُر ِإالَّ َعلَ  ى قَ ْوٍم َبيْ  َنُكْم َوَبيْ  َنُهم

 ٬ وه و ن  داء ]. 72 األنف ال [ مِّيثَ اق ﴾
 عام للنفي ر ف ي ك ل اتج اه٬ لتخل يص الم سلمين م ن

 . إلس الم ف ي ك ل مك ان األعداء والدفاع ع ن بي ضة ا
 وال يحتاج هذا األمر إلى تفكير عميق أو إلى فتاوى
 خاص ة أو ش  روط معج  زة٬ س  وى الق  درة٬ وم  ا من  ا
 من أحد إال ويقدر أن يقوم به ذا الواج ب ف ي ح دود
 استطاعته٬ ومن خالل موقعه٬ فكل ميسر لما خل ق

 وهناك أبواب عديدة وط رق مختلف ة للم ساهمة . له
: على سبيل المثال ال الحصر في هذه النصرة منها

 تح  سيس األم  ة بخط  ورة ه  ذا االح  تالل عل  ى  
 مستقبلها القريب والبعيد

 كل واحد منا قادر على لعب هذا الدور الكبي ر ال ذي
 نستهين به ونستصغره٬ وهو في حقيقة األمر هين
 وفي متناول الجميع٬ وال يمكن أن نسمح بتكرار ما

 سلمون حقيق ة حصل في فلسطين٬ حيث تناس ى الم
 ه ذا االح  تالل ول  م يعي  روا ل  ه االهتم  ام ال  الزم حت  ى

 ألف   وه٬ وألف   وا ص   ور ال   بطش والتقتي   ل اليومي   ة٬
 . وصارت ال تحرك فينا ساكنًا إال من رحم اهللا

 صغرت س احة ال صراع بينن ا وب ين اليه ود٬ حي ث ف
 انتقلت من حرب بين المسلمين عامة وبين اليه ود

ث م ب ين الفل سطينيين إلى حرب بين العرب واليهود
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 " واليه  ود ث  م أخي  رًا ول  يس آخ  رًا ب  ين التنظيم  ات
. وبين الكيان الصهيوني 4 الفلسطينية " اإلرهابية

 كم  ا أن ه  ذا االح  تالل يعتب  ر نقط  ة بداي  ة بم  شروع
 احتاللي كبير٬ س ينتهي حتم ًا بإع ادة رس م خريط ة
 جيوسياسية جدي دة ف ي بل داننا٬ قائم ة أساس ًا عل ى

 مواقع القرار ومحاربة كل الفعاليات إبعاد الدين من
 اإلس    المية المخل    صة وعل    ى رأس    ها التنظيم    ات
 الجهادية السنية الت ي تعتب ر رأس ال رمح لنه ضتنا

 . اإلسالمية٬ ولمشروع الجهاد المبارك

 أن  أفرادًا وجماعات  معشر األنصار المطلوب منا
 نلعب دورًا مضادًا للمؤس سات اإلعالمي ة والثقافي ة

 في بلداننا٬ التي ته دف إل ى طم س يبية هيوصل الص
 الهوية اإلسالمية وإبعاد اإلنسان المسلم عن منابع
 دينه والقذف به في مهاوي الجاهلية٬ وأهم من هذا
 وأخط  ر٬ ته  دف إل  ى ت  دمير عقي  دة ال  والء والب  راء
 حت  ى يت  ساوى الجمي  ع ف  ي نظرن  ا٬ فنقب  ل ب  التغيير

 من السياسي حتى وإن كان على أيدي الذين كفروا
 ٬ بع   دما وتالم   ذتهم المرت   دين اليه   ود والن   صارى

 نجح  وا ف  ي إقناعن  ا بقب   ول ه  ذه األنظم  ة المرت   دة
 . عقودًا من الزمن

 يريدون منا أن نقبلهم أسيادًا علينا في عق ر ديارن ا
 بع   دما ك   انوا يكتف   ون بت   سيير أمورن   ا م   ن عق   ر
 دي  ارهم٬ فن  صبح عبي  دًا وخ  دمًا له  م مقاب  ل ت  وفير

 . ع ما تبقى من ديننا وأعراضنا لقمة خبز ملوثة وبي

 إن سكوت األمة عن هذا االحتالل الصليبي لعاصمة
 الخالفة٬ من شأنه أن يفتح شهية األعداء لمواصلة
 رحل  ة االح  تالل المباش  ر لبقي  ة أراض  ي الم  سلمين٬
 تح  ت ع  دة م  سميات ك  التي س  ماها أخي  رًا بعملي  ة

 . تحرير الشعب العراقي من النظام البعثي

 كل نظام من أنظمتنا ش ر م ن اآلخ ر٬ وكلنا يعلم أن
 فه  ل يك  ون ذل  ك مب  ررًا مقب  وًال وأظل  م م  ن اآلخ  ر٬

 لقب    ول اح    تالل ال    صليبيين مقاب    ل رف    ع اح    تالل
 !! ؟؟ المرتدين

 ل يس هن  اك عاق ل واح  د م  ن أبن اء األم  ة٬ يمك  ن أن
 عون أنه م ينتم ون يقبل بهذا٬ ناهي ك ع ن ال ذين ي دَّ

 . إلى خير أمة أخرجت للناس

 من أبناء األم ة ه و إذك اء ش عور الع زة الذي نريده
 واألنف  ة وإحيائ  ه ف  ي النف  وس م  ن جدي  د٬ ورف  ض
 العدو وبغضه واعتباره مصدرًا للذل والمهانة مهما

 واملقصود هو احلركات اإلسالمية داخل فلسطني وعلى رأسها مجاعات 4

 من حركيت محاس التوحيد واجلهاد اليت أخذت الراية بعد انتكاس كل

 . واجلهاد

 . حاول أن يظهر بمظهر الصديق أو الناصح األمين
 فليس هناك ثقة ف ي األع داء٬ ول ن يتغي ر ش عورهم

 ﴿ تم  سكين ب  ديننا س بالع  داء وال  بغض لن  ا م  ا دمن  ا م
 َتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َل

 ٬ وهل هناك غيرهم في ال صفوف ] البقرة [ َأْشَرُكوْا ﴾
األولى للعدو الصائل لبلداننا اليوم؟؟

 التح   ريض إحي   اء روحي   ة العم   ل الجم   اعي و  
 الجهاد على

 الكف    ار األص     ليون – ل    م ي     تمكن الع    دو ب     شقيه
 من السيطرة على أراضينا وخيراتن ا – والمرتدون

 إال بعدما نجحوا في تشتيت شملنا وإبعادنا ع ن ك ل
 أش  كال العم  ل الجم  اعي الم  نظم٬ ال  ذي ي  دفعنا إل  ى
 ال  وعي والب  صيرة وإل  ى ال  سعي الج  اد والم  سئول
 اتج  اه تغيي  ر أمورن  ا نح  و األف  ضل وتحري  ر أنف  سنا

 . وذرارينا وأراضينا من كل اعتداء خارجي

 ع   ن طري   ق الع   دو – لق   د تمك   ن الع   دو الخ   ارجي
 م  ن  ال  داخلي المتمث  ل ف  ي ه  ذه األنظم  ة المرت  دة

 إحك   ام ال   سيطرة عل   ى ال   شعوب عب   ر م   ا ي   سمى
 ب     وزارات الداخلي     ة وأجه     زة األم     ن الداخلي      ة
 والمخابرات٬ فساروا يعدون أنفاس العباد ويرقبون
 تحرك     اتهم ويمنع     ونهم م     ن التجمع     ات العام     ة

 خل   وا ذل   ك ف   ي قائم   ة الممنوع   ات والخاص   ة٬ وأد
 القانوني   ة٬ حت   ى أص   بح الن   اس يعي   شون ف   رادى٬
 فانع  دمت الثق  ة بي  نهم٬ وأص  بح ال  دعاة المخل  صون

 العالي  ة منب  وذين م  ن قب  ل الع  ام م وأص  حاب الهم
 تباعهم ا والخاص٬ وال يسمع لقولهم أحد فضًال عن

 وبيع    تهم عل    ى ن    صرة دي    ن اهللا تع    الى وتغيي    ر
. في المجتمعات المنكرات المستشرية
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 ائم ـ مع القــ ـ تجــ ـ ظيم أو ال ـ إن التنــ
 لى أسس غري أساس اجلهاد، وبيعة غري ـ ع
 اشل ـ ع فـ ـــ جم ـ و ت ـ هـ ـ موت، ل ـ عة الـ ـ ي ـ ب
 ذ البداية ـ ن ـ م

ــل يف ــا العم ــتم علين ــت حي  إن الوق
ــري، ــشروع اخلط ــاكس هلــذا امل  االجتــاه املع
 وحماولة النهوض من أجل ترسيخ مبـدأ

 العمل اجلماعي املنظم

 وف   ي الط   رف المن   اقض٬ س   اهمت ه   ذه األنظم   ة
 ف ي ن شر  عداء الخارجيين بوحي من األ – المرتدة

 الب  دع وتك   وين الف   رق ال   ضالة الم   ضلة٬ وتموي   ل
 األحزاب والتجمعات العلمانية الفاسدة٬ ومهدت لها
 الط    رق وأم     دتها بك     ل الوس    ائل لالنت     شار ف     ي

. الداخل المجتمعات من أجل هدمها وتخريبها من

 إن الوق ت يح  تم علين  ا العم  ل ف  ي االتج  اه المع  اكس
 لهذا المشروع الخطير٬ ومحاولة النهوض من أجل
 ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المنظم٬ وفق الموازين
 الشرعية الداعية إلى الدفاع عن الحق ونشره ب ين

 زالت ه م ن المجتمع ات٬ إ الناس٬ ومحارب ة الباط ل و
 حية الجهاد في األمة٬ ولن يتحقق هذا بغير نشر رو

 . وعدم االكتفاء بالعمل الدعوي السلمي الوديع

 فاألع  داء ال يخ  شون ش  يئًا غي  ر الجه  اد٬ ولق  د بل  غ
 بهم الرعب والهيبة والهلع من هذه الفريضة مبلغًا
 وصل إلى عدم اس تطاعة ت سميته باس مه٬ فف ضلوا

 ب  دل الجه  اد٬ وه  و دلي  ل عل  ى " اإلره  اب " اختي ار
 . شدة خوفهم وهلعهم

 لقد جربنا كل الوسائل وسلكنا ك ل الط رق لمحاول ة
 تغيير ما بنا من نقص ومن ضعف٬ وما بأمتن ا م ن
 ف  ساد ع  ريض وف  تن كب  رى٬ فل  م نفل  ح ف  ي تحقي  ق
 المبتغى٬ بل إن أمورنا تأزمت أكثر٬ وتمكن األعداء
 م ن مواص لة عملي  ة الف ساد٬ وه  اهي النتيج ة أم  ام

 ش   ر إل   ى أعينن   ا٬ تتمث   ل ف   ي ع   ودة االح   تالل المبا
 بلداننا٬ بل إلى عاصمة خالفة األمس القريب ورمز

 . أمتنا

 فماذا نفعتنا كث رة التجمع ات والجماع ات ال سياسية
 جتماعي     ة أو الثقافي     ة ؟ م     اذا فعل     ت تل     ك أو اإل

 ال  شعارات البراق   ة والجم   وع الغفي   رة ف   ي قاع   ات
 نفعت تلك الجموع ذا المحاضرات و المؤتمرات ؟ ما

 على بيعة الموت ؟ بدون تنظيم محكم مبني

 إن التنظيم أو التجمع القائم على أسس غير أساس
 الجهاد٬ وبيعة غير بيعة الم وت٬ له و تجم ع فاش ل
 منذ البداية٬ ولن يخيف األعداء قليًال وال كثيرًا٬ بل
 إن ه  ؤالء األع  داء يتخذون  ه وس  يلة ودرع  ًا لتلق  ي

 . ضربات التجمعات الجهادية

 يبق لدينا م ا نخفي ه٬ لقد حانت ساعة الحقيقة٬ ولم
 . وال أظن أن م ن م صلحة أح د إخف اء ه ذه الحق ائق
 لق د بلغن ا مبلغ ًا ال يمك ن أن ن سكت ونغ ض الط رف
 ع     ن أس     باب ض     عفنا٬ وع     ن ك     شف المثبط     ات

 إننا محاس بون عل ى . والمكبالت في مسيرة تغييرنا
 ك ل ه  ذا وغي ره٬ وم  ن الخي  ر لن ا جميع  ًا أن نك  شف

 بال   ذات٬ لتتب   دى ه   ذه األوراق٬ وف   ي ه   ذا الوق   ت
 . الحقائق ناصعة للجميع

 لم يعد ينفعنا سوى سبيل الجهاد واالستشهاد٬ وق د
 ح    ان الوق    ت لتع    ديل الوس    ائل والمن    اهج داخ    ل
 التجمع ات اإلس  المية٬ وتبن ي خ  ط ال دعوة والجه  اد

 ة والعم ل اإلس المي٬ لتتح ول ه ذه ك في مناهج الحر
 الجماعات إلى تجمعات ترهب األعداء عسى اهللا أن

 ﴿ َفَقاتِ ْل فِ ي كف بأسهم عن المسلمين٬ ق ال تع الى ي
 سَ  ِبيِل اللّ  ِه َال ُتَكلَّ  ُف ِإالَّ َنفْ  َسَك َوحَ  رِِّض اْلمُ  ْؤِمِنيَن

 الن  ساء [ عَ َسى اللّ  ُه َأن َيكُ  فَّ بَ  ْأَس الَّ  ِذيَن َكفَ  ُروْا ﴾
84 .[ 

 يجدر بنا أن نقف وقفات مطولة اعتبارية لما حصل
 لنوعية من التجمع ات في العراق٬ حيث غياب تلك ا

 الجهادية وغياب روحي ة الجه اد واالست شهاد ل دى
 أغلب الشعب٬ ه ذا ف ي بداي ة االح تالل وقب ل دخ ول
 المحت  ل إل  ى ال  بالد٬ باإلض  افة إل  ى عوام  ل أخ  رى

 . ٬ مما سهل على العدو طريق االح تالل إستراتيجية
 وهذه الصورة يمكن أن تعود وتتكرر في كل بلد من

 س  ياج األم  ة المت  ين أال وه  و بل  داننا ب  سبب غي  اب
 . الجهاد

 إن ما حدث في العراق٬ ينبغي أن يمدنا بالكثير من
 ال دروس والعب ر٬ ف رب ض ارة نافع ة٬ وم ن أص  دق

 ﴿ َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا شَ ْيئًا َوهُ َو َخيْ ٌر من اهللا حديثُا
 ب  الرغم م  ن وح  شيتها – ٬ لع  ل ه  ذه ال  ضربة لَّكُ  ْم ﴾

 عل  ى أبن   اء ال   شعب وأض  رارها المادي   ة الج   سيمة
 جه  اد س  وف تنم  ي ف  ي األم  ة س  مات ال – العراق  ي

 وتحثه    ا عل    ى اس    تجماع أس    باب الق    وة لتف    ادي
 ال  ضربات القادم  ة ف  ي المواق  ع األخ  رى٬ ف  الحرب
 مفتوح  ة عل  ى ك  ل الجبه  ات٬ فل  ئن خ  سرت األم  ة
 معرك  ة ف  ي جبه  ة٬ ف  إن ه  ذا ال يعن  ي أنه  ا خ  سرت

 قية٬ الحرب٬ بل قد تكون مقدمة لعملية نهوض حقي
. شعارها الجهاد واالستشهاد
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 تفعيل وتطوير ميدان اإلعالم 

 هذه المنابر والمؤسسات اإلعالمي ة المبارك ة نعم ة
 م  ن اهللا تع  الى لعب  اده المجاه  دين٬ وك  ذا ألن  صارهم

 لكي يتمكنوا من التواصل فيم ا
 بينهم على نصرة دي ن اهللا ع ز

 . وجل
 فكلنا نعلم الصعوبات التي ك ان

 دون م   ن أج   ل يج   دها المجاه
 س  واء فيم  ا بي  نهم – التواص  ل

 وه  ا ق  د م  نَّ  أو م  ع أن  صارهم
 اهللا عل       يهم به       ذه المن       ابر
 اإلعالمي  ة لتك  ون وس  يلة ن  شر
 المنهج الحق الذي يقاتلون في
 سبيله٬ ثم بعد ذلك ن شر أخب ار

 جهادهم والصورة الحقيقية له ذا الجه اد٬ كم ا أنه ا
 د تعتب   ر وس   يلة لإلع   داد واس   تقطاب الجن   ود الج   د
 للعم    ل الجه    ادي عب    ر العم    ل اإلعالم    ي الم    نظم

 . والمقنن واآلمن
 فأعداؤنا قد جندوا طوابير وسحرة م ن اإلعالمي ين
 لك  ي ي  شوهوا س  معة المجاه  دين وغاي  ات جه  ادهم
 النبيلة٬ وق د أث ر ذل ك كثي رًا عل ى الجه اد المب ارك٬
 وت  سبب ف  ي تعطي  ل وت  أخير الكثي  ر م  ن الم  شاريع

 ٬ وش اء اهللا أخي رًا  اهللا لحكمة يعلمها – الجهادية
 أن ينق   شع غب   ار ه   ذا اإلع   الم المن   افق والخبي   ث٬
 وينك  شف وجه  ه القب  يح لألم  ة عب  ر ه  ذه المن  ابر
 المبارك   ة٬ فل   م يع   د بإمك   ان األع   داء أن ينف   ردوا
 بوس ائل إعالمه م الم ضللة ف ي ال ساحة ٬ فق د دخ  ل
 عليهم المجاه دون وأن صارهم به ذه المن ابر س احة

 ب  واب ال يمك  ن له  م أن ي  سدوها المعرك  ة م  ن ع  دة أ
 بأكملها٬ ويبقى هناك دائمًا ثغرات وسبل نوصل من
 خالله  ا كلم  ة الح  ق ونك  شف زي  ف الباط  ل ونن  شر
 صورة المعركة كاملة ونكشف ضعف العدو لنزي ده
 . ارتباكًا  وتيهًا في مواجهة المد الجهادي المبارك

 فهذه المنابر والمؤسسات اإلعالمية الجهادية ُتعتبر
 سب كبير للجهاد والمجاهدين٬ وهي بمثابة بذرة مك

 في أيديهم تحتاج إلى سقي ورعاية دائمة لكي تنمو
 وتكبر وتعطي ثمارها المرجوة بإذن ربها٬ كما أنها
 بحاج   ة إل   ى عملي   ات تط   وير وتح   سين م   ستمرة

 وهم كثر وهللا الحم د – بواسطة خبرائنا المتفرغين
 تن  سيق ٬ ال ينق  صهم س  وى المزي  د م  ن ال  والمن  ة

 وإيجاد السبل الكفيلة لتأسيس عم ل إعالم ي م نظم
 بقيادة راشدة واعية  كما هو ش أن العم ل الجه ادي

 . على أرض المعركة
 دوره     ا طبع     ًا ه     و ال     دعم المعن     وي وال     دعوي
 واللوج   ستي للجن   ود المق   اتلين ٬ كم   ا أن   ه ي   ساهم
 بشكل كبير في عملية الدعوة واإلعداد والت شويش

 ب  زرع الرع  ب ف  ي نفوس  هم عل  ى األع  داء ب  ل حت  ى

 عبر حرب إعالمية نفسية متواصلة وموازي ة لتل ك
 الت  ي يق  وم به  ا اإلخ  وة المجاه  دون عل  ى جبه  ات

 . القتال
 مدى فعالية هذه المنابر – وهللا الحمد – ونحن رأينا

 اإلعالمي  ة الجهادي  ة٬ ويمكنن  ا
 قي  اس درج  ة ه  ذا الت  أثير م  ن
 خ  الل طريق   ة تعام   ل األع   داء

 بك  ل م  ا معه  ا٬ حي  ث ي  سعون
 أوتوا من إمكانيات أن يوقف وا
 هذه المنابر ويمنعوا تواصلها
 م     ع جم     اهير األم     ة وم      ع

. شعوبهم بصفة خاصة
 تفعي    ل وتط    وير ال    دعم  

 اللوجستي
 الش   ك أن المجاه   دين بحاج   ة
 إل  ى الكثي  ر م  ن الوس  ائل المادي  ة لتغطي  ة حاجي  ات
 الجهاد٬ فالمعارك تستهلك الكثير وهي تتطلب دعمًا

 ال ينبغي أن يتوقف وإال توقفت معه عجلة متواصًال
 . الجهاد

 فاألنصار لهم دور كبير في تزويد الجهاد بما يلزمه
 من عتاد وأموال ومعدات تقنية في ش تى المج االت
 واالختصاصات وكذلك توفير الوراق الرسمية التي
 تمك  ن المجاه  دين م  ن التنك  ر والتح  رك بي  سر ف  ي

 . ساحات الجهاد
 لوج  ستي أي  ضًا ت  وفير الجن  ود وي  دخل ف  ي ال  دعم ال

 الج  دد وأص  حاب االخت  صاصات الفري  دة والمتمي  زة
 . التي يحتاجها المجاهدون في الميدان

 فاألن    صار ل    ديهم ه    وامش واس    عة م    ن التح    رك
 والتواص    ل م    ع ه    ذه الفعالي    ات ف    ي مجتمعاتن    ا٬
 وبإمكانهم أيضًا تجنيد ه ؤالء وتك وينهم بعي دًا ع ن

 ذل ك بجبه ات القت ال أنظار األعداء ث م إلح اقهم بع د
. حيث سيقومون بأدوارهم تحت قيادة المجاهدين

 دور في رصد العدو والتجسس عليه  
 هذه بعض المجاالت التي ال يمكن أن ُيبدع فيه
 سوى األنصار بسبب قربهم من مؤسسات العدو
 وس  هولة االنغم  اس فيه  ا تح  ت ع  دة عب  اءات٬ وال

 ه ره الب د يمكن للعدو أن يتفادى ه ذا االنغم اس٬ فظ
أن تبق  ى من   ه جوان   ب عاري  ة ي   دخل منه   ا ه   ؤالء
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 األن  صار ليطلع  وا عل   ى أس  راره ويك  شفوا خطط   ه
 ويقفوا على مواطن ضعفه ليوصلوا الصورة كاملة
 للمجاهدين من أجل ت سطير اإلس تراتيجية والخط ط
 الالزم   ة ل   ضرب ه   ذا الع   دو ف   ي العم   ق وبط   رق

 . مفاجئة ومباغتة
 يؤس   سوا مخ   ابرات لق   د اس   تطاع المجاه   دون أن

 خاص  ة به  م أذهل  ت الع  دو ووص  لت إل  ى معلوم  ات
 خطيرة وسرية للغاية حسب العدو أن ال تخرج أب دًا
 ولكنه   ا خرج    ت بف    ضل اهللا ووص    لت إل    ى أي    دي
 المجاهدين ف ي ع دة مناس بات٬ وال زال ت مخ ابرات
 المجاه  دين تن  شط بط  رق س  رية ال يمك  ن للع  دو أن

. يكشفها
 العدو دور في النكاية بمؤسسات  

 وهناك الكثير من العمليات النوعية والخفية وربما
 غير المعلنة أصًال يقوم بها هؤالء األنصار٬ وتتمثل
 أساس ًا ف ي النكاي ة بالع دو عب ر تق ويض مؤس ساته
 الحساسة واستنزاف ثرواته واحتياطاته٬ غالب ًا م ا
 يتم هذا األمر بشكل خفي ال يحس ب ه الع دو إال بع د

 . قد ال يحس به في أغلب األحيان فوات األوان٬ بل
 وق  د يعتق  د أن ه  ذا ال  ضعف ذات  ي ن  ابع م  ن جن  وده
 ومؤس    ساته٬ بينم    ا ه    و نتيج    ة أعم    ال عظيم    ة
 وبطولية يقوم بها هؤالء األنصار األخفياء األتقياء

 . من داخل مؤسسات األعداء وهم ال يشعرون
 دور المجاه    دين ف    ي بق    اء الدول    ة وتقوي    ة – 2

شوكتها
 واالستقامة في الثبات 

 يق  ع الع  بء األكب  ر ف  ي م  سيرة الجه  اد عل  ى رأس
 ال  رمح ومقدم  ة القط  ار أال وه  م المجاه  دون٬ فك  ل
 الناس ينظ رون إل يهم وإل ى م دى ثب اتهم وص دقهم
 في جهادهم٬ فل يس أم امهم خي ار آخ ر غي ر الثب ات
 واالس  تقامة عل  ى الم  نهج الجه  ادي وه  و الت   دافع

 بي نهم ب  الحق الم ستمر م ع األع داء حت  ى يحك م اهللا
 وه  و أحك  م الح  اكمين٬ ف  ال تن  ازل ع  ن المب  ادئ وال
 تميي  ع للم  نهج وال مج  ال لالحت  واء أو االلتق  اء م  ع
 األع داء ف ي أن صاف الحل ول أو أرباعه ا أو أق  ل أو

 ويُ ذل أكثر٬ بل هو إما نصر ُيعز به اإلسالم وأهله
 ٬ أو ش  هادة ين  الون به  ا من  ازل ب  ه الباط  ل وأهل  ه
 . مقتدر الشهداء عند مليك

 واألع    داء حينم     ا يعج    زهم الق     ضاء عل    ى ق     وة
 المجاه  دين ف  ي مي  ادين القت  ال ت  راهم ينتقل  ون إل  ى
 مي ادين أخ  رى يرك  زون  جه ودهم  فيه  ا ويجن  دون
 جنودًا من نوع خاص م ن أج ل احت واء المجاه دين
 ومحاولة صرفهم عن االستقامة ومواصلة الطريق
ون بأن يضعوا لهم مكاسب مزيف ة ليقبله ا المجاه د

 ويفرح  وا به  ا أو ي  دفعوا بع  ض األط  راف المنافق  ة
 المتظ  اهرة بالجه  اد لك  ي تتح  الف م  ع المجاه  دين
 ويميع     وا ص     فاء جه     ادهم ويحرف     وا م     سيرته

 . الصحيحة

 ولكن اهللا عصم جنود الدولة م ن ك ل ه ذه الهف وات
وص   رف ع   نهم ك   ل ه   ذه الوس   اوس واإلغ   راءات

ـ ـ ل إخالص هم وصدقه ـ ية بفض ــــ يطان ــ الش  م م ع اهللا 
 وك  ذلك لن  صرف عن  ه ال  سوء والفح  شاء إن  ه م  ن [

] يوسف ] [ عبادنا المخلصين

 السعي إلى التعاون وتنسيق الجهود الجهادية  

 إن أخ  وف م  ا يخ  اف من  ه األع  داء ه  و وح  دة كلم  ة
 المسلمين بعامة٬ وجهود المجاهدين بخاصة٬ ومن
 أجل هذا تراهم يعقدون المؤتمرات تل و الم ؤتمرات

 جن   ودًا مجن   دة غيره   ا ل   زرع ويجن   دون أنظم   ة و
 الفرقة والشقاق بين المسلمين٬ باإلضافة إلى رسم
 الح  دود وبن  اء ال  سدود لمن  ع ك  ل تن  سيق ب  ين ش  تى

 . العاملة في بلداننا المجاهدة الفصائل

 كم       ا أن
 أع    داءنا
 ي     سعون
 إل               ى
 ح         صر
 ال   صراع
 بينن            ا
 وبي  نهم وتقزيم  ه٬ واعتب  اره ص  راعًا ب  ين الدول  ة

 تت  دخل ال  شعوب الم  سلمة المعني  ة وبي  نهم٬ لك  ي ال
 األخرى فتكون طرفًا في هذا ال صراع٬ وه ذا ي ؤدي

 مبدأ النصرة واألممية في النهاية إلى القضاء على
 الت  ي يح  ث عليه  ا دينن  ا الحني  ف٬ لي  تم ف  ي مقابل  ه

 الت  ي تح  ث عليه  ا مب  دأ القومي  ة والوطني  ة ترس  يخ
 . القوانين الوضعية الكفرية

 ي دينن ا٬ س واء إن االجتماع والوح دة ه و األص ل ف
 عل  ى م  ستوى األف  راد أو الجماع  ات٬ والن   صوص

 ليس هذا مقام – الدالة على ذلك كثيرة ومستفيضة
 وج   ب ف   ي الظ   روف الت   ي أ وي   صبح ه   ذا  ذكره   ا

 وبخاصة في بالد الرافدين حيث تعيشها أمتنا اليوم
 . الصراع على أشده

 َال َتنَ  اَزُعوْا َفَتفْ  َشُلوْا َو ﴿ م  ن من  ا يق  رأ قول  ه تع  الى
 فيرضى بما نحن علي ه م ن ت شتت َوَتْذَهَب ِريُحُكْم ﴾

 . وتشرذم بل وتطاحن ؟

 إن التن   ازع والتف   رق ي   ؤدي ف   ي ح   االت الرخ   اء
 والقوة والمنعة إلى الهزيمة وذه اب ال ريح٬ فكي ف
 ونح  ن ض  عفاء نخ  اف أن يتخطفن  ا األع  داء م  ن ك  ل

 . ؟؟ حولنا

ألي ست الوح دة أوج ب؟ أم أنن ا نري د أن ن ستمر ف ي
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ـــــــــداء  إن األع
 ً يـــدركون جيـــدا أن

ــدينا ــوة ل  نقطــة الق
ـــا  تكمـــن يف جتمعن

 ووحدة كلمتنا

 صية الخ  الق ف  ي ه  ذا األم  ر حت  ى ي  ستبدل بن  ا مع
 . غيرنا ؟

 ولك  ن أي وح  دة نق  صد ي  ا ت  رى؟ ه  ل ه  ي الوح  دة
 الوطنية التي ال تفرق ب ين موح د وملح د وعلم اني
 وبدعي وديموقراطي؟ ما دام أن قاسمهم الم شترك
 هو الجنسية الجاهلية ؟ ال طبعًا٬ نحن نقصد الوحدة

 . شهاد على الدين وعلى الجهاد وعلى االست

 وحدة الوالء والبراء ومعاداة الكفار والمرتدين ولو
 . كانوا من أبناء جلدتنا أو من أصالبنا

 نق   صد وح   دة ن   صرة دي   ن اهللا تع   الى والكف   ر بك   ل
 األدي     ان والم     ذاهب األخ     رى حت     ى وإن كان      ت

 . مصبوغة بلون الدين زورًا وكذبًا

 أال ن  رى إص  رار األع  داء عل  ى ح  صار ك  ل جماع  ة
 واالنف   راد به   ا عل   ى ح   دة٬ لك   ي ٬ ص   ادقة جهادي   ة

 ي   سهل عل   يهم احتواءه   ا أو الق   ضاء عليه   ا ؟ أل   م
 يح  دث ه  ذا ف  ي أفغان  ستان٬ حي  ث أغلق  وا الح  دود
 وط      ردوا األن      صار أو اعتقل      وهم لك      ي يبق      ى
 المجاه دون األفغ  ان وح  دهم ف ي مواجه  ة الجي  وش

 الصليبية ؟

 ألم يحدث هذا في فلسطين٬ حيث منع وا ك ل ت سرب
 نان أو األردن أو مصر لكي يبقى للمجاهدين عبر لب

 المجاه   دون ف   ي ال   داخل يواجه   ون وح   دهم اآلل   ة
 العسكرية اليهودية المدعومة بقوى الصليب ؟

 أال نرى م ا يح صل ف ي الجزائ ر م ن تعت يم إعالم ي
 رهيب٬ ومحاولة عزل المجاهدين هن اك حت ى عل ى
 الم     ستوى اإلعالم     ي٬ ليخم     دوا ج     ذوة الجه     اد

 المتوقدة؟

 ا يحصل في ب الد الراف دين م ن ح صار ثم أال نرى م
 ش  امل وش  ديد عل  ى دول  ة الع  راق اإلس  المية وم  ن

 أنه حصار وعداء من نوع خاص يواليها ؟ أال تروا
 ال يطال بقية الفصائل
 ب    الرغم م    ن رفعه    ا
 ل       شعار الجه       اد أو
 المقاوم           ة كم           ا

 . يقولون

 كل هذا يحصل عل ى و
 م   رأى وم   سمع م    ن
 ه          ذه الجماع          ات

 الد اإلس    المية ف    ي ب
 لراف  دين ولك  ن ال أح  د منه  ا يرف  ع ش  عار الن  صرة ا

 ث م ال نج د ف يهم إال م ن رح م اهللا٬ ٬ للدولة المباركة
 عن من يدرك خطورة هذا الوضع٬ وكأنه في معزل

 هي علي ه هذه الجماعات على ما هذا٬ وتبقى أمور
 م   ن الت   شتت والت   شرذم والعم   ل األح   ادي الجان   ب

 حيط  ة ومحاول  ة التق  رب إل  ى األنظم  ة المرت  دة الم
 . " أمريكا " بالعراق لكي يذكروهم عند ربهم

 إن األعداء يقاتلوننا كافة٬ وال يفرقون بين جماع ة
 ﴿ َوقَ     اِتُلوْا وأخ     رى٬ وعلين     ا أن نق     اتلهم كاف     ة
 ٬ وال يمكن أن اْلُمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآفًَّة ﴾

 ي  تم ه  ذا إال بالتن  سيق والتع  اون فيم  ا ب  ين مختل  ف
 المجاه  دة ال  صادقة٬ ولكن  ه قت  ال لتك  ون جماع  ات ال

 كلمة اهللا هي العليا وليس قتاًال  من أجل عصبية أو
 وطنية أو ديموقراطية أو تحرير األرض أو غيره ا

 . من الرايات الجاهلية العفنة

 – وقبل  ه ف  ي أفغان  ستان – إن م ا ح  دث ف  ي الع راق
 ينبغ  ي أن ي  دفعنا إل  ى مراجع  ة أوراقن  ا وح  ساباتنا

 ة٬ فنوسع على أنفسنا مجال العمل والحركة٬ الضيق
 يتطل   ب مخل   صين وهب   وا ونعتب   ر أن ه   ذا ال   دين

 أنفسهم ل ربهم وجعل وا م ن أنف سهم ج سرًا ووق ودًا
 لكي يعبّ دوا الطري ق  وينيروه ا ب دمائهم وأش الئهم
 لمن يأتي مْن بع دهم٬ ال يري دون ج زاًء وال ش كورًا

 . لربهم بل همهم هو تحكيم كتاب اهللا وتعبيد الناس

 أن نتذكر حديث السفينة الم شهور٬ فنح افظ علينا و
 من اإلسالم ؤتى ُي على كل ثغرة من ثغورها حتى ال

 . ق من معنا غِر ق وُن غَر ا٬ فَن ن ل َب ِق

 إن األعداء يدركون جيدًا أن نقطة القوة لدينا تكمن
 ف   ي تجمعن   ا ووح   دة كلمتن   ا٬ فت   راه يل   صق تهم   ة

 أو بدول  ة د اإلره  اب والعالق  ة بتنظ  يم قاع  دة الجه  ا
 بك   ل جماع   ة مجاه   دة٬ خ   شية الع   راق اإلس   المية

 حصول تنسيق بين مختلف الجماعات٬ فترى بعض
 الجماع  ات ت  تملص وتح  اول دف  ع ه  ذه التهم  ة ع  ن
 نف    سها٬ فتنع    زل وتقط    ع ك    ل عالق    ة له    ا ببقي    ة
 الجماع  ات الجهادي  ة األخ  رى وعل  ى رأس  ها تنظ  يم

 . قاعدة الجهاد

 ه  ذا المخط  ط لق  د أدرك  ت ج  ل الجماع  ات المخل  صة
 الشيطاني واستوعبت ال درس م ن اح تالل الع راق٬
 ففهم  ت أن الت  شتت وع  دم التن  سيق ب  ين الف  صائل
 العاملة في الساحة يعتب ر م ن أه م أس باب الهزيم ة

 . حاضرًا ومستقبًال

 وفي انتظار أن تتوحد هذه الجماعات المخلصة البد
 أن يكون هناك تنسيق وتعاون مكثف ومتواصل في

ل٬ وهذا كائن بال شك٬ وتنصيب لج ان ساحات القتا
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 م   شتركة يك   ون دوره   ا
 ف              ض النزاع              ات
 والخالفات اآلنية التي قد
 تح   صل فيم   ا ب   ين ه   ذه
 الجماع    ات ب     سبب دور
 المن        افقين وال        دخالء
 الذين يسعون إلى تحقيق
 مخطط  ات األع  داء تح  ت
 غطاءات ومسميات ع دة
 ومتنوع         ة ظاهره         ا
 اإلص          الح وباطنه          ا
 اإلف  ساد٬ وق  د يك  ون م  ن
 ه  ذه الوس  ائل الخسي  سة
 رف      ع ش      عار الوح      دة
 وتوحيد الجهود من أجل
 احت        واء المخل         صين
 وتميي     ع جه     ادهم كم     ا

 المناش   دة " س  معنا م   ؤخرًا بم   ا يُ  سمى بم   شروع
 ٬ وه  و ب  ال ش  ك وس  يلة لقط  ف ثم  ار " والمناص  حة

 المجاهدين المخلصين وعل ى رأس هم دول ة الع راق
 ي اإلسالمية ومحاولة هدم كل معالم جهادهم ال صاف

. النقي وتلويثه بصنم الوطنية

 ارب الجهادية السابقة االستفادة من التج  

 كان  ت التجرب  ة الجهادي  ة ف  ي أفغان  ستان م  ثًال لق  د
 ًا نقاط ل ك أن هن اك ذ أعلى للمجاهدين في الع راق ٬
 احتالل الع   راق ج   اء ف م   شتركة ب   ين االحتالل   ين٬

 نتيج   ة مباش   رة لم   ا ح   صل م   ن قل   ب للم   وازين
 ألوراق ه الع سكرية وال سياسية ف ي الصليبية وخلط

 أفغان  ستان٬ وبالت  الي فق  د نج  ح المجاه  دون هن  اك
 خ ار جه  ودهم لل دخول ف ي ح  رب ب ضبط ال نفس وادِّ

 طويلة األمد٬ ثابتة الخطى٬ مستنزفة لقوى األعداء
 ٬ وك ذلك فع ل ومقيمة ألسس إسالمية راشدة متين ة

 المجاهدون في دول ة الع راق اإلس المية وهللا الحم د
 . ة والمن

 إن الح    رب ف    ي أفغان    ستان ت    دور كم    ا س    طرها
 المجاه   دون بتوفي   ق م   ن اهللا تع   الى٬ حي   ث رأين   ا
 ان  سحابهم م  ن الم  دن وت  ركهم لمؤس  سات ال  سلطة

 حفاظ    ًا عل    ى أرواح الم    سلمين م    ن – الظ    اهرة
 واس  تدراجًا له  ذا الع  دو – الق  صف ال  صليبي الغب  ي

 ت للدخول في المدن٬ لتبدأ الحرب البرية الت ي ش يب
 ٬ وك  ذلك ح  دث عق  ولهم ب ت ذهب أ ء ال  صليبيين و ه  ؤال

 ف  ي ب  الد الراف  دين بقي  ادة دول  ة الع  راق اإلس  المية
 . حماها اهللا

 و ال ينبغ   ي أن ينتابن   ا أدن   ى ش   ك ف   ي أن الح   رب

 س تكون  طال ت أم ق صرت – القائمة في أفغانستان
 مناس  بة ومج  اًال خ   صبًا لممارس  ة عب  ادة الجه   اد٬

 ق  د ألم  ة٬ و وتأص  يله وترس  يخه ف  ي نف  وس أبن  اء ا
 جبه  ات ومع  سكرات ت  دريب عدي  دة وجدي  دة ت تح ُف

 ٬ وكذلك حصل في بالد الراف دين وف ي في هذا البلد
 ق د و الصومال وغيرها من مواقع الجهاد الساخنة٬

 يعض على يديه ورجليه بسبب ه ذه بدأ ندم العدو و
 الورطة التي ال يعرف كيف سيتخلص منها٬ كيف ال

 ت المجاه  دة٬ وق  د جم  ع عل  ى نف  سه ه  ذه الع  صابا
 المتعط  شة إل  ى تخل  يص األم  ة م  ن ب  راثن االح  تالل
 عب    ر جه    اد متواص    ل ال يتوق    ف إال بالن    صر أو

 . االستشهاد

 ف  إن كان  ت أفغان  ستان مدرس  ة لتخ  ريج المجاه  دين
 والقادة فإن ب الد الراف دين ممثل ة ف ي دول ة الع راق
 . اإلسالمية ُتعتبر جامعة في هذا المجال بال منازع

 وب    رامج عم    ل كثي    رة يمك    ن هن    اك نق    اط ق    وة
 ه    ذه التج    ارب ها م    ن و ستخل    ص للمجاه    دين أن ي

: ومنها
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 اعتماد الالمركزية 

 ف  ي الظ  روف الحالي  ة الت  ي تعي  شها أمتن  ا٬ وتح  ت
 الحصار المحكم المضروب عليها م ن قب ل األع داء

 – و الخ  ارج٬ تك   ون التعددي   ة أ س  واء ف   ي ال   داخل
 المنطلق  ة م   ن وح   دة الم  سار والمن   ضبطة بوح   دة

 نقط   ة ق   وة ب   دل أن تك   ون نقط   ة – اإلس   تراتيجية
 ض   عف٬ خاص   ة عن   دما ي   صاحبها التن   سيق الجي   د
 والتعاون الجاد٬ ذلك أن العدو ال يمكنه تتبع الكثي ر
 . م ن الجماع  ات عل  ى امت  داد الع الم ف  ي وق  ت واح  د
 وحت   ى إن ح   اول ف   إن ه   ذا س   وف ي   شتت جه   وده

 ا كم . وقوته ويفقدها الفعالية وربما الفاعلي ة أص ًال
 أن الالمركزي  ة ف  ي العم  ل الجه  ادي م  ن ش  أنها أن
 تحافظ على اس تمرارية العم ل الجه ادي٬ حي ث به ا
 يمك  ن االحتف  اظ بجي  وب الجه  اد ف  ي بل  د ف  ي ح  ال
 تعرض ت بع ض الجماع ات ف  ي بل د آخ ر للت  دمير أو

 . التفكيك٬ حفظ اهللا الجميع

 دول ة الع راق – ب صفة خاص ة – وهذا ما قامت ب ه
 الراف  دين حي  ث فتح  وا جبه  ات اإلس  المية ف  ي ب  الد

 عديدة في مناطق مختلفة م ن ال بالد ف دوخوا الع دو
 وشتتوا شمله ولم يعد لدي ه ق دم ال سبق ف ي ت سيير
 المع  ارك ب  ل ه  و اآلن ف  ي موق  ع الم  دافع والمنتظ  ر

 . لضربات المجاهدين المباغتة

 فكان  ت سياس  ة الدول  ة المبارك  ة أن ح  ددت والي  ات
 ي  ة بأعب  اء الجه  اد لإلم  ارة اإلس  المية تق  وم ك  ل وال

 والدعوة والحكم وكأنها مستقلة٬ وهذا ُيظه ر م دى
 قوة وقدرة الدولة من جهة والنجاح في تشتيت قوة

. العدو وإضعاف تركيزه من جهة أخرى

 إطالة أمد الحرب  

 البد أن نتذكر أن أعداءنا بشر٬ وبالتالي فإن قواهم
 الج  سدية وعت  ادهم الم  ادي مح  دود٬ وم  ن طبيع  ة

 أن  ه كلم  ا ط  ال علي  ه األم  د ف  ي وض  ع ثاب  ت٬ الب  شر
 فإنه سرعان ما يعتريه الملل والتعب والضعف ف ي

 من هنا ينبغي التعامل مع أعدائنا من . آخر المطاف
 هذه الزاوية٬ فنطيل أمد المواجه ة معه م٬ ونح اول
 ق  در الم  ستطاع االحتف  اظ ب  الزاد الروح  ي والم  ادي

 ارب في الكافي لحرب طويلة األمد٬ خاصة و أننا نح
 عق   ر ديارن   ا٬ وه   ي نقط   ة ق   وة نتف   وق به   ا عل   ى

 . األعداء

 إن ط ول أم  د الح رب ُيفق  د الع دو أع  صابه٬ ويدفع  ه
 إلى االرتباك وفقدان السيطرة على زمام األمور في
 ساحات القتال٬ ألنه جاء إلى أراضينا لتنفي ذ مهم ة
 محدودة ف ي المك ان والزم ان٬ ولك ن حينم ا يف اجئ

 المجاه دين٬ فإن ه س رعان بمقاومة شرسة من قبل
 ما يعتريه الخوف والجزع٬ ومن ثم يبدأ في التفكير
 بإنه  اء مهمت  ه ف  ي أس  رع اآلج  ال وبأق  ل المكاس  ب

 . الممكنة

 أم ا المجاه دون٬ ف إنهم يجاه دون أله داف وغاي  ات
 علي  ا وأس  مى٬ كلم  ا ط  ال عل  يهم أم  د الح  رب٬ كلم  ا
 كان أجرهم أعظم عند اهللا وكلما كسبوا تجربة أكبر

. أوسع في ساحات الجهاد و

 اعتماد حرب العصابات كاستراتيجية للمقاومة  

 وه   ي م   ن نق   اط الق   وة ل   دى المجاه   دين٬ فح   رب
 الجي  وش المتقابل  ة متج  اوزة٬ وح  ل محله  ا ح  رب
 العصابات الخاطفة٬ التي ُتحدث أض رارًا كبي رة ف ي
 الع  دو٬ وخ  سائر أق  ل ف  ي ص  فوف المجاه  دين٬ ه  ذا

 المعرك  ة٬ خاص  ة إذا ف  ضًال ع  ن مالءمته  ا ل  ساحة
 5 . علمنا أنها تدور داخل المدن والقرى

 ر إخوانهم في ا ث آ ا و قتف قد ا والمجاهدون في العراق
 أفغان   ستان و الشي   شان و الجزائ   ر و غيره   ا م   ن

 بل وزادوا وطوروا هذه الحرب أيما مواقع الجهاد٬
 تط  وير حت  ى أص  بحت نموذج  ًا ُيقت  دى ب  ه ف  ي ه  ذا

 اق الكثير م ن خط ط العصر٬ وصّدر اإلخوة في العر
 هذه الحرب إلى إخ وانهم ف ي أفغان ستان وباك ستان
 وال   صومال ال   ذين اس   تطاعوا أن ين   سخوا تج   ارب

 . إخوانهم في العراق بكل نجاح

 ي  ذيقوا وبه  ذا اس  تطاع المجاه  دون ف  ي الع  راق أن
 م  ا ذاق  وه ف  ي وأع  وانهم المرت  دين الع  دو ال  صليبي

 مق    امهم ف    ي  حينئ    ذ – أفغان    ستان٬ ول    ن يط    ول
 فقد بدأنا نسمع عن انسحاب مبك ر للجن ود لعراق٬ ا

 كما وتقل    يص للتواج    د الع    سكري ب    صفة عام    ة٬
 يع ٌدون الع دة للرحي ل ع ن أفغان ستان أيضًا رأيناهم

. إن شاء اهللا

 االجتهاد في تأمين العمل  

 وهي نقطة قوة أخرى يمتلكها المجاهدون٬ فبفضل
 إج   راءات الت   أمين يمك   نهم الحف   اظ عل   ى أس   رار

 ب ومباغتة الع دو ف ي أي وق ت ي شاءون٬ كم ا الحر
 أنه   ا تمك   نهم م   ن الحف   اظ عل   ى بني   اتهم التحتي   ة

 . وجنودهم األخفياء

 فالعدو ال يمكن أن يخفي كل قواته٬ ألنه يتواجد في
 موق  ع الم  دافع ع  ن مؤس  ساته وم  صالحه المادي  ة
 الكثي   رة٬ وك   ذلك ب   سبب كث   رة جن   وده وعمالئ   ه٬

 هذا ما حيصل يف كل البلدان اليت انطلقت فيها شرارة اجلهاد ضد احملتلني 5

. الصليبيني أو اليهود أو املرتدين
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 عرض ة للك  شف٬ دوم ًا م تك ون ف الكثير م ن أس راره
 وظه   ره دوم   ًا مع   رض لل   ضرب٬ ال   شيء ال   ذي ال
 يتواج   د ف   ي ص   فوف الحرك   ات الجهادي   ة إن ه   ي

 . أصبغت أعمالها بالتأمين المطلوب

 وينبغي أن يعلم المجاهدون على مختلف مناص بهم
 ومه    امهم داخ    ل التجم    ع الجه    ادي٬ أن ض    مان
 اس  تمرار العم  ل الجه  ادي ي  تم بف  ضل الحف  اظ عل  ى

 وق د ي ضطر المجاه د . واتصاالتهم تأمين تحركاتهم
 – أن يلغ  ي أو يؤج  ل الكثي  ر م  ن أعمال  ه الجهادي  ة

 بسبب وجود بعض العقبات األمنية – على أهميتها
 أو الثغ   رات الت   ي بإمكانه   ا أن تك   شفه أو تك   شف
 خطت    ه٬ وبالت    الي ت    ؤدي إل    ى اكت    شاف الخلي    ة
 . المجاهدة أو قاعدة اإلعداد واالنطالق لهذه الخلية

 م     ن المجاه     دين أن يح     افظوا عل     ى ف     المطلوب
 قواعدهم وبنياتهم التحتية أط ول م دة ممكن ة نظ رًا
 لم   ا تكلف   ه ه   ذه القواع   د م   ن ت   ضحيات وأهمي   ة
 بالن   سبة للعم   ل الجه   ادي٬ وإن ق   ّدر اهللا واكت   شف
 الع  دو ه  ذه القواع  د فالب   د م  ن تعوي  ضها بقواع   د
 جدي  دة تك  ون ج  اهزة م  سبقًا لك  ي ال يتوق  ف العم  ل

 ض    ربة معنوي    ة كبي    رة عل    ى الجه    ادي في    سبب
. المجاهدين ويكون بمثابة انتصار للعدو

 توسيع دائرة الحرب وتنويع الضربات  

 وق   د ب   رع تنظ   يم قاع   دة الجه   اد ف   ي تنفي   ذ ه   ذه
 دول ة السياسة٬ حي ث رأين ا كي ف اس تطاع مجاه دو

 داخل قواعد الع دو أن يصلوا إلى العراق اإلسالمية
 رت دون ٬ عب ر المحصنة ٬ س واء ال صليبيون أو الم

 مجموعة من العمليات الفريدة التي ُتعتبر بحق من
 . الخيال لوال أنها حصلت بالفعل على األرض

 ل  ن تنمح  ي م  ن ه  ذه العملي  ات والغ  زوات المبارك  ة
 ستظل م صدر خ وف وهل ع ي تاريخ أمتنا أبدًا٬ والت

 على مدى األيام المتبقية والرافضي للعدو الصليبي
 حي بعبقري ة ف ذة ف  ي ت و االح تالل ٬ وه ي م ن عم ر

 التخط  يط والمنهجي  ة الع  سكرية٬ وت  ضع الع  دو ف  ي
 مأزق حقيقي ال يمكن أن يواجه ه ذه ال ضربات وال
 أن يتقيه    ا أب     دًا٬ فه    و مطال     ب بت    شتيت قوات     ه
 وعمالئه٬ والتواجد ف ي ك ل ش بر م ن ه ذه األرض٬
 وهو أمر مستحيل الح دوث٬ وبالت الي س يؤدي إل ى

 رورة إل ى ض عفه توزيع قواته والذي سيؤدي بالض
 . وهزيمته

 ه    ذا ه    و ال    دور المطل    وب م    ن ك    ل الجماع    ات
 ل ب  الد الراف  دين وف  ي ك الجهادي  ة٬ المتواج  دة ف  ي

 مكان٬ أن توسع دائرة الصراع بينها وبين األعداء٬

 باب س ن الع  دو مهم  ا امتل  ك م  ن أ أ وأن ت  درك جي  دًا
 . نه سيبقى محدودًا وضعيفًا إ القوة ف

من لدور المطلوب هذه بعض رؤوس األقالم حول ا
 مجاه   دي دول   ة الع   راق اإلس   المية وم   ن يواليه   ا

 ٬ في مواجهة هذه الحلقة ويناصرها أو ينسق معها
 . الجديدة من الحرب الصليبية المعلنة على األمة

 ح  رب ال نمل  ك اتجاهه  ا س  وى اإلع  داد الجي  د ال  ذي
 يتناسب مع معطيات المرحلة٬ والصمود الذي يرقى

 لموج   ودة٬ وال ينبغ   ي أن إل  ى م   ستوى التح   ديات ا
 تفلت هذه الفرصة التاريخية من أيدينا لنعيد ألمتن ا

 ا المشرق٬ ولديننا عزته ونصاعته ه مجدها وتاريخ
 وقوته٬ ونضمن ألنفسنا ذلك المقام الكريم في أعلى
 . عليين عند مليك مقتدر٬ والحمد هللا رب العالمين

 األمريكان رسالة إىل

 فليس أمامنا ُبد من مواص لة ح رب االس تنزاف
 لكم على جميع المحاور الممكن ة كم ا اس تنزفنا
 االتح  اد ال  سوفييتي ع  شَر س  نين إل  ى أن تفك  ك

 ع   الى وأص   بح أث   رًا بع   د ع    ين ٬ بف   ضل اهللا ت
 فط اولوا ف  ي الح  رب م ا ش  ئتم ف  أنتم تخوض  ون
 حربًا يائسًة خاسرًة لصالح غي ركم ال تب دو له ا

 . نهايٌة في األفق
 ولق  د ب  شركم جن  راالت ال  روس ال  ذين ع  ركتهم
 المعارك ف ي أفغان ستان بنتيج ة الح رب قب ل أن

 فحرٌب ٬ تبدؤوها ٬ ولكنكم ال تحبون الناصحين
 يتم اقتراض ها بالرب ا المتغ ول لل صرف أموالها

 عليه  ا ٬ وجنوده  ا منه  ارون معنوي  ًا ينتح  رون
 يوميًا فرارًا منها ٬ فهي حرٌب خاسرٌة بإذن اهللا

 . تعالى
 وه   ذه الح   رب وص   فها لك   م الطبيب   ان ت   شيني
 وب   وش دواًء ألح   داث الح   ادي ع   شر ٬ فكان   ت
 مرارته  ا وخ  سارتها أش  ّد م  ن م  رارة األح  داث

 ديونه ا المركب  ة لتك اد ت  ودي نف سها ٬ حت  ى أن
 وأه  ون م  ن : باقت  صاد أمريك  ا كل  ه ٬ وق  د قي  ل

 . بعض الدواء الداء

 " حفظه اهللا " الشيخ المجاهد أسامة بن الدن
 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
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 ب   سم اهللا ٬ والحم   د هللا ٬ وال   صالة وال   سالم عل   ى
 رس  ول اهللا ٬ محم  د ص  لى اهللا علي  ه وآل  ه وس  لم ٬
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ٬ وأشهد

 أن محمدا عبده ورسوله
 : أما بعد

 إن اتخاذ علماء السلطان كمرج ع فت وى للموح دين
 اإلس الم له  ي م ن أس باب اله الك الموجب  ة م ن أم ة

 للنيران ٬ لما فيها م ن ص رف الن اس وص دهم ع ن
 الواح د ال ديان ٬ وس ببا لمخالف ة ه دى النب ي طاعة

 ألحك   ام الع  دنان ٬ وقرب   ا لح  ب ال   شيطان ٬ وه  دما
 . اإلسالم ٬ وضياع األوطان

 ففي الوقت الذي ينتظر في ه المجاه دون ن صرا م ن
 إخوانهم المسلمين وهم يقصفون بوابل من القنابل

 طع ام أو والنيران ف ي أرض الع راق الم سلمة وب ال
 ة في الشوارع ق د تحلل ت وتعفن ت ماء والجثث ملقا

 ورائحته     ا م     ألت ال     شوارع ٬ واألحي     اء م     نهم
 يست   صرخون وا إس   الماه خ   رج علين   ا م   ن يفت   ي

 . بتحريم القتال في العراق على أنه راية عمياء
 اإلس   الم ليج   سد الم   شاعر واألحاس   يس م   ع أبن   اء

 والمسلمين ٬ ويعطي لهم هدية العيد ٬ مظهرا كيده
 م والم  سلمين ٬ ومواالت  ه وخيانت  ه وغ  دره لإلس  ال

 ألس  ياده األمريك  ان ظن  ا م  نهم أن فت  اواهم س  تمنع
 مناصرة إخوانهم في العراق ولمنع المسلمين من

 لخ  روج لقت  ال األع  داء بحج  ة أنه  ا تهلك  ة وراي  ة ا
 . عمياء

 وتعجبت من هذا القول في وقت يقصف في ه الكف ار
 العراق وأهل اإليمان بالليل والنهار وهم يستغيثون
 الم  سلمين ٬ وكن  ت اعل  م ع  ن ه  ؤالء ال  سكوت ع  ن
 قول الحق أم ا الت بجح بالباط ل فه ذه مم ا يزي د ف ي

 . ضاللهم
 فق د ذم اهللا ال ذين اس تأذنوا الرس ول ف ي القت ال ق ال

 َوِإْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا َأهْ َل َيثْ ِرَب ال ُمقَ اَم " تعالى
 ِمْنُهُم النَِّبيَّ َيُقوُلوَن ِإّن َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق

 " َُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإلَّا ِفَرارًا
 . 13 : األحزاب

 فكي  ف بم  ن يفت  ي بع  دم الجه  اد بحج  ة أن  ه مهلك  ة
 !! . وراية عمياء زعموا

 ْم الَّ  ِذيَن قَ  اَل َلهُ  ُم النَّ  اُس ِإنَّ النَّ  اَس قَ  ْد َجَمعُ  وا َلُك "
 َفاخْ  َشْوُهْم فَ  َزاَدُهْم ِإيَمان  ًا َوقَ  اُلوا حَ  ْسُبَنا اللَّ  ُه َوِنعْ  َم
 اْلَوِكيل َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَ ْضٍل لَ ْم َيْمسَ ْسُهْم

 " َواتََّبُعوا ِرْضَواَن اللَِّه َواللَّ ُه ُذو فَ ْضٍل َعظِ يٍم ُسوٌء
 آل (

 ل   دين إن أمث   ال ه   ؤالء ال   دعاة م   ن ق   صم ظه   ر ا
 فأض حى الن اس ف ي حي  رة بع د اليق ين ٬ ٬ وه م م  ن

دم  اء الم  سلمين لم  ا أفت  وا بج  واز اس  تباح للكف  ار
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 العمياء هي التي فالراية
ـــه ـــستبني وج ـــر أو ي  ال يظه
 القتـــال فيهـــا ، وقتـــاهلم يف

 واحملتلـني ضـد الكفـار العراق
 واملـوالني لألعــداء ظـاهر لكــل

 صاحب بصر وبصرية

 االستعانة بالكافر على المسلم فخالفوا بذلك إجم اع
 في احتالل الكفار ى المسلمين فكانت لهم اليد الطول

 ل   بالد الم   سلمين ٬ فه   م الغ   صة ف   ي حل   وق األم   ة
 ين والت  شكيك لوق  وفهم عث  رة ع  ن تح  ريض الم  ؤمن

 في جهادهم ض د المعت دين ٬ول و أن ه ؤالء العلم اء
 ص  انوا ال  دين ل  صانهم ول  و عظم  وه ف  ي النف  وس
 لعظم    ا ولك    ـن أهان    ـوه فهـ    ـان ودن    سوا محي    اه

 . باألطمــاع حتى تجهما
 فهؤالء الذين ق ال ف يهم رس ول اهللا ص لى اهللا علي ه

 إن أخ  وف م  ا أخ  اف عل  ى أمت  ي : " وآل  ه وس  لم
 األئم                    ة

 . " ون المضل
 وق  د ج  اء ف  ي
 ( الح            ديث

 إياكم وأب واب
 ال           سالطين
 فإن         ه ق         د
 أص  بح ص  عبا

) : هبوط         ا
 أي ذال وق        د
 ح   ذر ال   سلف

 فه ذا س فيان الث  وري : مم ن أت ى أب واب ال  سالطين
 يل    وذ بب    اب " إذا رأي    ت الق    ارئ الع    الم : يق    ول

 السلطان فاعلم أنه لص ٬ فإذا رأيته يلوذ باألغنياء
 . " فاعلم أنه مرائي

 س معت جعف ر ب ن محم د : ام بن عباد قال وعن هش
 الرسل ٬ فإذا رأيتم الفقهاء الفقهاء أمناء : " يقول

 . قد ركنوا إلى السالطين فاتهموهم
 وهذا ابن المبارك يأمر عند اختالف الن اس ب سؤال
 أه   ل الثغ   ور٬ فكي   ف إن ك   ان المفت   ي م   ن علم   اء

 . السالطين
 إذا اختل   ف الن   اس ف   ي ش   يء : ( ق   ال رحم   ه اهللا

 وا ما ذا عليه أهل الثغور فإن الحق معه م ألن انظر
 َلَنهْ  ِدَينَُّهْم َوالَّ  ِذيَن َجاهَ  ُدوا ِفينَ  ا " اهللا تع  الى يق  ول

 . " ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن
 رحم اهللا سلفنا فقد وضعوا لنا منارات حتى ال نضل

 عري  ضة ع  ن ج  ادة الطري  ق ٬ وجعل  وا لن  ا خطوط  ا
 ال  درب حت  ى ف  ي أحل  ك األوق  ات لنح  سن تني  ر لن  ا

 ٬ فبين   وا لن   ا كي   ف نع   رف ال   صادق ا ال   سير عليه
 المخلص من الضال المنحرف ٬ فإن لم يكن ه ؤالء

 . المعنيون في كالمهم فمن إذن ؟
 فإن لم يتهم ه ؤالء ويح ذر م نهم ونح ذر م نهم م ن

 . نتهم ؟وممن نحذر ؟
 لقد هتك اهللا أس تارهم حت ى غ دوا ض حكة ال صبيان

 عت الثقة منهم في نفوس أهل اإليمان ٬ بعد أن ونز
 كان  ت له  م هيب  ة ووق  ار ٬ فل  و أنه  م ص  انوا ال  دين

 . لصانهم ٬ ولو حفظوه لحفظهم
 وإن أردت أن تعرف محل اإليمان عند هؤالء فانظر

 إذا أردت :" إلى ما سطره أبو الوفاء بن عقيل قائال

 أن تعرف محل اإلسالم من أهل الزم ان ٬ ف ال تنظ ر
 حامهم في أبواب الجوامع ٬ وال ضجيجهم في إلى ز

 الموقف بلبي ك ٬ وإنم ا انظ ر إل ى مواط أتهم أع داء
 . " الدين

 ف   أين مواق   ف ه   ؤالء م   ن أع   داء ال   دين وق   ضايا
 . اإلسالم والمسلمين

 أتسبى المسلمات بكل ثغر
 وعيش المسلمين إذا يطيب

 أما هللا واإلسالم حق
 يدافع عنه بانوشيب

 ر حيث كانوا فقل لذوي البصائ
 أجيبوا اهللا ويحكم أجيبوا

 : فردا على من يقول ال جهاد في العراق أقول
 إن مما ينبغي معرفته أن الذي احت ل الع راق : أوال

 وح ارب أهله  ا ه  م األمريك ان وم  ن وااله  م ٬ ال  ذين
 هتك    وا أع    راض الم    سلمات ودن    سوا المقدس    ات
 ٬وقتلوا أهل اإليمان واحتل وا األوط ان ٬ ه ؤالء ه م
 ال  ذين يح  اربون إخوانن  ا ف  ي الع  راق ٬وفل  سطين ٬

 . وأفغانستان
 أن الذي يقاتل األمريكان في الع راق ه م أه ل : ثانيا

 من أهل الكفر واألوثان حت ى إيمان وإسالم وليسوا
 ي  شكك ف  ي جه  ادهم وق  د غ  زوا ف  ي عق  ر داره  م ٬
 فالواج     ب عل     ى ه     ؤالء الم     شائخ أن يحرض     وا

 لك البالد بدال من المؤمنين على القتال للدفاع عن ت
 أن يمن      ع الم      سلمون م      ن ن      صرتهم أو يح      ذر
 المجاهدين في بالد اإلسالم من الخروج للدفاع عن

 . حرماتهم ٬ويلقوا العنان للتشكيك في راياتهم
 وه  ل ال  ذي ي  دافع ع  ن وطن  ه وحرمت  ه ودين  ه م  ن
 الم  سلمين ي  شكك ف  ي رايت  ه ؟ وم  ع ه  ذا وذاك ف  إن

 اإليمان والتوحيد راياتهم التي يرفعونها رايات أهل
 دفاع ا ع ن الحرم ات والمقدس  ات حت ى تك ون كلم  ة

 العلي  ا  ٬ ول  يس غ  ضبا لع  صبة أو دع   وة ي اهللا ه
 إنتصارا له ا ٬ وإنم ا لقت ال الكف ار ال ذين لعصبة أو

 . قاتلوا المسلمين في ديارهم
 العمياء هي الت ي ال يظه ر أو ي ستبين وج ه فالراية

 الكف   ار القت   ال فيه   ا ٬ وقت   الهم ف   ي الع   راق ض   د
 والمحتل  ين والم  والين لألع  داء ظ  اهر لك  ل ص  احب

 ق ال بصر وبصيرة أما أعمى البصر والبصيرة فق د
 َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللَُّه َلُه ُنورًا َفَما َلُه : " اهللا تعالى فيه

 " . ِمْن ُنوٍر
 م   ن ك   ان ي   شكك ف   ي راي   ات ه   ؤالء لع   دم : ثالث   ا

 وض  وحها فم  ن ب  اب أول  ى أن يمن  ع الم  سلمين م  ن
 القتال عن بالدهم وال دفاع عنه ا إن هاجمه ا الع دو
 تح  ت راي  ات الحك  ام العلم  انيين  ألن راي  ات ه  ؤالء
 غي  ر إس  المية تحك  م بغي  ر اإلس  الم وه  ذا يجع  ل م  ن

 . والدين األمة بالد المسلمين لقمة سائغة ألعداء
 أه   ل الع   راق م   ن الم   سلمين ق   د انتهك   ت : رابع   ا

 ج    ال حرم   اتهم واغت   صبت أوط    انهم وأس   رت الر
واس  تغاثوا بالم سلمين طلب ا ف  ي والول دان والن ساء
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 َوِإِن : " الع       ون والنج       دة واهللا تع       الى يق       ول
 . " اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النصر

 َومَ اَلُكْم ال ُتقَ اِتُلوَن فِ ي سَ ِبيِل اللَّ ِه : " ويقول تعالى
 َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء

 هَ ِذِه اْلَقْريَ ِة الظَّ اِلِم َأْهُلهَ ا َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجنَ ا مِ ْن
 َواْجعَ  ْل َلنَ   ا مِ  ْن لَ   ُدْنَك َلنَ  ا مِ   ْن لَ  ُدْنَك َوِليّ   ًا َواْجعَ  ْل
 . " َنِصيرًا

 أوجب اهللا تعالى في هذه اآلي ة القت ال : قال العلماء
 لعدو مع ما في القتال م ن الستنقاذ األسرى من يد ا

 تل  ف ال  نفس ٬ فك  ان ب  ذل الم  ال ف  ي ف  دائهم أوج  ب
 عل  ى : لكون  ه دون ال  نفس وأه  ون له  ا وق  ال مال  ك
 . الناس أن يفكوا األسارى بجميع أموالهم

 العاني فكوا : ( وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 وال يقتصر فكاك أس راهم بالم ال فق ط ب ل والقت ال )

 الكف ار ف ي بالده م ب مالحق ة الستخالصهم بل ويج
 . الستنقاذهم وفك أسرهم

 بمناس بة غ زو !! فهل هذه ه ي هدي ة علم اء األم ة
 الع  راق وق  تلهم الم  سلمين هن  اك٬ واعت  داؤهم عل  ى

 . الحرمات ٬ وهدمهم للمساجد
 اله الك ل يس الجه اد ف ي الع راق لمناص رة : خامسا

 الم  سلمين وقت  ال األع  داء ألن القت  ال هن  اك جه  اد
 ٬ ولكن الهالك للمتآمرين ٬ الذين تركوا واستشهاد

 إخ    وانهم يقتل    ون م    ن أع    داء األم    ة وي    صدرون
 . الفتاوى بعدم مناصرتهم والوقوف مع أعدائهم

 خ    ذالن ه     ؤالء ال    دعاة أله    ل اإليم     ان : سادس    ا

 ومناص  رتهم أله  ل األوث  ان ل  يس بجدي  د عل  ى أه  ل
 التوحيد فأقسم باهللا العظيم غير حانث أن ما تفت ون

 يملي  ه عل  يكم أس  يادكم ٬وق  د عرفن  ا ه  ذا ب  ه ه  و م  ا
 ع  نكم فح  رب المجاه  دين ض  د ال  سوفييت لم  ا كان  ت
 العالقات مع أمريكا حسنة كان جهادا يجب الوقوف
 معهم ٬ ولما كان القتال ضد األمريكان أصبح جهاد
 الم    سلمين ف    ي الشي    شان لل    روس غي    ر واض    ح

 وقت  ال األمريك  ان ف  ي أفغان  ستان ال ٬ وم  شتبه في  ه
 هم قبوريون وفي العراق خوارج م ارقون يجوز ألن

 . وراياتهم عمياء
 أما الدفاع عن أرض اإلسالم والم سلمين ومحارب ة
 من ق اتلهم م ن الم شركين ينبغ ي التوق ف فيه ا ألن

 . واضحة وتؤدي إلى المهلكة رايتها غير
 طري   ق ... وم  ن ك   ان أعم   ى القل  ب ل   يس بمب   صر

 الهدى فيمن يراه ويبصر
 ألهل اله دى .... ـض مـهاجيا كحال الذي نشـأ القري
 بؤسا لمن هو أخسر

 لو كان القتال في بلد من بالد المسلمين ب دال : سابعا
 من العراق ال قدر اهللا ه ل س يقول دع اة تل ك البل دة
 الت  ي حورب  ت م  ن األع  داء أن القت  ال لل  دفاع عنه  ا

 . حينئذ هالك وأن رايتهم عمية مجهولة ؟؟
 م   سلمين أم ن   دعوا ال ي ه   ل س   نقف مكت   وفي األي   د

 للقتال والجهاد دفاعا عن األوطان ٬ أم أنها ستكون
 . مهلكة وراية عمياء غير واضحة ؟

 يعلم عن هؤالء أنه كلما رفع ت راي ة للجه اد : ثامنا
 طمسها والتشكيك بأهلها ٬ وكل ذلك القت ال حاولوا

 إنما هو دفاع عن اإلسالم والم سلمين مم ن اعت دى
 أه ل اإليم ان ٬ عليهم ولم يكن في يوم المعتدي ه م

 الجهاد فإن لم يكن ما يقوم به هؤالء جهادا فما هو
 . عندكم
 بدال من أن تصدر الفتاوى بتح ريم الخ روج : تاسعا

 والقت  ال ف  ي الع  راق ك  ان األول  ى به  ؤالء أن يحث  وا
 والجه  اد اإلس  الم الم  سلمين ووالته  م عل  ى تطبي  ق

 وتحرير بالد المسلمين من المشركين واإلنفاق ف ي
 . ك وأنه أفضل القربات هللا سبيل ذل

 خرج اب ن المب ارك للح ج وف ي الطري ق وج د ام رأة
 إن هذا يحل لنا ألننا من : تأكل طائرا ميتا فقالت له

 أيام لم نأكل فنادى من معه فقال كم معكم قالوا ألف
 دين   ار ق   ال ابق   وا لن   ا ع   شرون دين   ار نرج   ع به   ا
 وأعطوا الباقي لتلك المرأة فهذا خير لن ا م ن حجن ا

 . هذا العام
 عرفنا أنكم من أتى به ؤالء ال صليبيين إذا : عاشرا

 إلى بالد المسلمين ٬ وأنكم من أفتيتم لهم بقتال أهل
 الع راق وص يانة لقروش كم وكروش كم ٬ عرفن ا س ر
 ه  ذا ال  دفاع الم  ستميت ع  ن أع  داء ال  دين ٬ وس  بب

 . خذالنكم ألهل التوحيد
ض أريد أن أضع بين يدي القارئ الكريم بع : أخيرا

 صور العلماء الصادقين في قول الحق وف ي ال دفاع
 ع  ن الحرم  ات واألوط  ان تل  ك األمان  ة الت  ي طوق  ت
 أعناقهم٬ ليعلم حقيقة هؤالء المندسين علين ا باس م
 علماء الدين ٬ فإن لم يكن العالم من العاملين وه و
 من أول المدافعين عن الحرمات والدين فكبر علي ه

 لمم  ات ٬ فه  م م  ن أربع  ا فه  م أم  وات ف  ي المحي  ا وا
 أكب  ر التح  ديات الت  ي تواج  ه الجه  اد والمجاه  دين ٬

 . وإعادة الحكم بكتاب رب العالمين
 فالعلماء هم سياج األمة ودرعه ا ال واقي ٬ ف ي كب د
 األعادي هم السهام النافذة والصيحات الزاجرة لكل
 من اعتدى على هذه األمة ه م م ن داف ع ع ن ال دين

 قظوا لكي د الكائ دين وأحكامه في صرامة ويقين وتي
 وحقد الحاقدين

ل  م يمن  ع س  لمان الفارس  ي منزل  ة عم  ر ومكانت  ه ٬
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 وقــفـــة
 ولتستب   شروا أيه   ا الم   سلمون ف   ي ترك   ستان

 ف  واهللا لي  بلغن ه  ذا ٬ بف  رج اهللا اآلت  ي والقري  ب
 ول  يعمن م  شارق ٬ ال  دين م  ا بل  غ اللي  ل والنه  ار

 األرض ومغاربها وإن رغم ت أن وف الملح دين
 ٬ هللا أمره وهم ك ارهون وليظهرن ا ٬ والمعاندين

 ٬ وال  شدة يتلوه  ا الف  رج ٬ فالع  سر بع  ده الي  سر
 ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر ( والضيق تعقبه السعة

 اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اللَُّه ِإلَّ ا َأْن يُ ِتمَّ نُ وَرُه َولَ ْو
 ى ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَد * َكِرَه اْلَكاِفُروَن

 َوِدي ِن اْلحَ قِّ ِلُيْظهِ َرُه َعلَ ى ال دِّيِن ُكلِّ ِه َولَ ْو كَ ِرَه
 ). اْلُمْشِرُكوَن

 " حفظه اهللا " الشيخ أبي يحيى الليبي

 عل ى م  ا ي روى أن يق  ول الح ق أمام  ه لم ا ظ  ن أن  ه
 أيها الناس اسمعوا وأطيعوا : أخطأ فقام عمر قائال

 : ال س  معا وال طاع  ة ٬ ق  ال عم  ر : ٬ فق  ال س  لمان
 اس لك ثوبان وللن : اهللا ؟ قال سلمان عبد ولم يا أبا
 قال سل ابن عمر لمن هذا ٬ ق ال اب ن !! ثوب واحد

 هو ثوبي أهديته لوال دي ٬ فق ال س لمان أم ا : عمر
 . اآلن فسمعا وطاعة

 : وانظر إلى قصة النووي مع الظاهر بيبرس
 طلب الظاهر بيبرس فتوى بجم ع األم وال م ن أج ل

 658 ( الجهاد وشراء السالح ضد التت ار م ن ع ام
 : اهللا٬قال النووي رحمه اهللا فلم يفته النووي رحمه

 نري  د أن ن  شتري : ال أفتي  ك٬ ق  ال الظ  اهر بيب  رس
 السالح وال تفتيني٬ األمة والدين معرضان للضياع

 !! . ؟
 عب  دا مملوك  ا ال تمل   ك ألن  ك جئتن   ا : ق  ال الن  ووي

 ش   يئا٬ وأن   ا أرى عن   دك م   ن الب   ساتين وال   ضياع
 والج  واري والغلم  ان والف  ضة وال  ذهب ٬ ف  إذا بع  ت

 . ه واحتجت بعد ذلك أنا أفتيك هذا كل
 أي  ن كن  ت ف  ي ص  ولة : قي  ل للح  سن الب  صري يوم  ا

 كنت أجتثه من جذوره فأين اجتث اث : الباطل ؟ قال
 الباطل لديكم ومن معكم وأنتم تحاربون أهل اإليمان

. وتناصرون أهل األوثان
 يطل   ب ح   اكم دم   شق : ه   ذا الع   ز ب   ن عب   د ال   سالم

 صليبيين ضد حاكم الصالح إسماعيل المعونة من ال
 مصر نجم الدين أيوب على أن يعطيهم السالح وأن
 ي  دخلوا دم  شق فع  رف الع  ز ب  ن عب  د ال  سالم أنه  ا
 الخيانة من الملك ال صالح ف صعد المنب ر وتكل م ف ي
 ذم مواالة أع داء اإلس الم وتعني ف الخون ة فم ا ك ان
 من الملك إال أن أم ر باعتقال ه ث م نف اه فق ام الن اس

 إن : ك إلي  ه وق  ال ل  ه الرس  ول ض  د ذل  ك فبع  ث المل
 سيدي طلب منك العودة وم ا علي ك إال أن تقب ل ي ده

 يا مسكين ٬ عد إل ى ٬ له العز بن عبد السالم : فقال
 يرض ى إن الع ز ب ن عب د ال سالم ال : سيدك وقل ل ه

 واهللا أن تقبل قدمه فكيف تظنه يرضى أن يقبل يدك
 . يا مسكين أنتم في واد ونحن في واد

 ونح ن ! تم في واد يا علماء ال ضاللة واهللا صدق أن
 . في واد

 فكيف بك يا ابن العز لو رأيت ما نحن فيه وقد أفتى
 العمالء بجر جيوش الكفر والضالل لقتل المسلمين
 في العراق واحتالل أراضيها ونهب أموالها ٬ أقسم
 باهللا العظيم التهموك وقالوا عنك خارجي مارق في

 . الدين
 اخت  ر : مك  بال ق  ائال ل  ه ج  اء الحج  اج ب  ابن جبي  ر
 . لنفسك قتلة إني قاتلك بها

 ب ل اخت ر أن ت لنف سك ي ا حج اج : قال له ابن جبي ر
 . ٬فواهللا ما تقتلني قتلة إال قتلك اهللا بها في اآلخرة

 يا : قال سعيد . أيسرك أن أعفو عنك : قال الحجاج
 وأما أنت ف ال ب راءة . حجاج إن كان العفو فمن اهللا

 . عذر لك وال

 جبير يقول هذا الكالم للحجاج الذي فتح الم دن ابن
 وقاتل المشركين وات سعت دول ة اإلس الم ف ي عه ده

 . وكان يحكم بكتاب رب العالمين
 : ابن تيمية رحمه اهللا

 لما احتل التت ار بغ داد ق ام اب ن تيمي ة ٬ منطلق ا إل ى
 فلسطين وم صر فاست صرخ أهله ا وج يش األم راء

 ن عل   ى والجي   وش لن   صرة الم   سلمين هن   اك وك   ا
 . المسلمون في عين جالوت مقدمة الجيش وانتصر

 ال أريد أن أطيل ألذكر مواقف علماء المسلمين ف ي
 إنك   ار الباط   ل وق   ول الح   ق ٬ ون   صرة الم   سلمين
 وقضاياهم فاألمر معلوم مفهوم والكتابة فيه تحتاج
 إلى مجلدات لتسطير بعض مواقفهم البطولية ل ذلك

 افع عم   ن ولك   ن ال   صادق وال   شريف يكفي   ه أن ي   د
 . انتهك حرمات اهللا ولو خالفه كل الناس

 أذكركم باهللا يا أيها الدعاة أن تنجو بأنفسكم وأخيرا
 ٬ عمن تنافحون وتج ادلون ع نهم بالباط ل وال زور
 : وتذكروا قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

 مسلما في موض ع ما من امرئ مسلم يخذل امرأ "
 عرض  ه إال تنته  ك في  ه حرمت  ه وين  تقص في  ه م  ن

 خذل ه اهللا ف ي موض ع يح  ب في ه ن صرته ٬ وم ا م  ن
 ام  رئ ين  صر م  سلما ف  ي موض  ع ين  تقص في  ه م  ن

 ن   صره اهللا ف   ي عرض   ه وتنته   ك في   ه حرمت   ه إال
 . " موضع يحب فيه نصرته

 كم    ا أن    صحكم أن ال تتكلم    وا ف    ي ق    ضايا األم    ة
 المصيرية ٬ فمن وجه أنكم من القاعدين ٬ والوج ه

 ألع  داء ال  دين٬ ألن الني  ة اآلخ  ر أنك  م م  ن الم  والين
 . تحسن في أول األمر ثم تتغير باإلنعام واإلكرام

 ال أخ  اف م  ن إه  انتهم ل  ي : يق  ول س  فيان الث  وري
 . ولكن أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم

 ف  اتركوا ه   ذا األم  ر ع   نكم فل  ه أهل   ه ورجال  ه م   ن
 الصادقين الذين طلق وا ال دنيا واش تروا م ا عن د اهللا

 رب العالمين ٬ واشغلوا أنف سكم وكل همهم إرضاء
. بأحكام الحيض والنفاس أنقى لدينكم وأتقى لربكم
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 ٬ ح  ديث اإلس  المية الح  ديث ع  ن دول  ة الع  راق
 يملؤه العز والفخ ار ٬الع ز والفخ ار م ن أولئ ك

 في الذين سطروا بدمائهم أروع ملحمة اإلبطال
 ف ي أمريك ا مرغ ت أن ف الت ي لحديث التاريخ ا

 الوحل في كله العالمي التراب بل مرغت  الكفر
 ٬ وح  زن وع  ار مم  ا ح  دث م  ن تل  ك الجماع  ات

 على رجال الدولة وخانت وغدرت انقلبت التي
 اإلسالم غير اهللا وفضلت الكفر على في ووالت

 على الجهاد الحق وادعت اإلسالم كل هذا باسم
 ثم بعد الخيانة خ رج أنه مقاومة غير شريفة ٬

 علينا من يعطى لهذا الكفر والخيان ة ال شرعية
 ويؤصل لها ليقول منكرا من القول وزورا ٬مع
 حملة شنيعة من االتهامات والزور  ٬ إن دولة
 العراق غير شرعية وأنها دولة كرتونية ٬مم ا

 الق ضاء في أعطى الفرصة لكل حاقد أن يسعى
 ية عل    ى دول    ة الح    ق وذل    ك ب    والء ال    صليب
 ف ي والصهيونية العالمية يوالي بعضهم بع ضا

 ٬ والمسلمين اإلسالم حرب

 ولق  د ك  ان ال  رد م  ن االخ  وة االفاض  ل ال  دفع  م  ن
ف  ى الناحي  ة ال  شرعية ٬ ح  ول ش  رعية قي  ام الدول  ة

 االس  الم ٬  وبي   ان أن الخ   الف هن   ا  ب   ين منهج   ين
 ا وبين عقيدتين وبين رايتين وبين فريقين كال منهم

 له أهدافه ٬ ومن هنا تتبين حقيقة كل فريق ويتبين
 طريقه ومنهجه ٬ ومن ثم كان اللقاء بينهما عرضا
 يحم  ل م  ضامينا أخ  رى تجل  ت  ف  ى الغ  در والخيان  ة
 والمك   ر السئ   صال الجماع   ة الم   سلمة  ال   شرعية
 العاملة على قيام االسالم والمشروع االس المى ف ى

 ليبى ٬ وم ن مواجهة الكفر والمشروع الغربى ال ص
 ث  م كان  ت االنتكاس  ة وكان  ت الخيان  ة وم  ن ث  م خ  رج
علين    ا ك    ل متردي    ة ونطيح    ة وك    ل ن    اعق م    ن

 ها ال   صحوات ول    م ـ سمون ـ ي ـي ت ـ كاسات ال ـ ت ــ االن
 ممثلة فقط فيمن يقاتلون دولة االسالم غ درا ــكـن ت

 وكفرا ولك ن كان ت ف يمن يت صدرون للعل م  ليقول وا
 متطرف   ة أن دول   ة االس   الم لي   ست ش   رعية وانه   ا

 غالية وأن رجالها حدثاء االسنان سفهاء االحالم  ٬
 تري  د أن تف  رض عل  ى االم  ة م  شروعا يخ  صها م  ن
 نسج تطرفها  ال ص لة ل ه بالم شروع االس المى وال
 بإمة االس الم ٬ إنم ا الم شروع الحقيق ى لالم ة  ه و
 ال   ذى يمثل   ه أولئ   ك الخون   ة الم   شروع العلم   انى

 ا يتبين لنا حقيقة مشروع الردة والعمالة  ٬ ومن هن
 مشروع الخيانة وما لحق ه م ن تأص يالت تعط ى ل ه
 الشرعية وتسلب الشرعية عن المشروع االسالمى
 لتحقي   ق دول   ة االس   الم ٬ كم   ا تتب   ين لن   ا حقيق   ة
 المؤامرة بطريقة أوض ح  م ن خ الل ال صراع  ب ين
م   نهج ي   رى العلماني   ة طريق   ا للتح   رر وه   و ف   ى
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 ات   ه وإلت   زام الحقيق   ة تح   رر م   ن االس   الم وإلتزام
 ب  الكفر عقي  دة ومنهج  ا ٬وم  ن ث  م كان  ت العلماني  ة
 نقطة إرتكاز ينطلق منها إلعالء كلمة الكفر ٬ وبين
 منهج يرى االسالم عقيدة  ومنهجا وطريقا الع الء
 كلم ة اهللا وتحري  ر االرض ك  ل االرض لتك  ون كلم  ة
 اهللا ه   ى العلي   ا  م   ن خ   الل مواجه   ة تل   ك الحمل   ة

 عالمي ة وأذنابه ا  ٬  لتتب ين الصليبية الصهيونية  ال
 لنا حقيقة المواقف والكلمات التى خرجت تطعن فى
 الدول   ة االس   المية بالل   سان وال   سنان إنه   ا لي   ست
 إجتهادات تعبي را ع ن الخ الف ف ى ال رأى ٬ ب ل ه ى
 تعبي  ر  ع  ن االلت  زام بعقي  دة تخ  الف عقي  دة االس  الم
 وبمنهج مغاير ومخالف  لمنهج االسالم والعمل من

 ٬ ومح  اوالت  لت  شويه ال  صورة الت  ى عليه  ا خالل  ه
 أه  ل الح  ق ودول  ة الح  ق  لي  سهل قط  ع ال  صلة ب  ين
 االمة  وب ين م شروعها الحقيق ى ال ذى يمث ل ط وق
 النجاة فى ال دنيا واالخ رة والتك ين لتك ون كلم ة اهللا
 هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى ٬ ومن ثم
 إجتث  اث م   شروع االس   المى الحقيق   ى م   ن ج   ذوره

 صالح الم   شروع الغرب   ى  ٬ وإجتث   اث الجماع   ة ل
 المسلمة من أجل الجماعة الكافرة وإجتث اث تحك يم
 الشريعة من أجل تحكيم العلمانية ٬فهناك فرق ب ين
 مشروع ي رى ج واز العم ل م ن خ الل العلماني ة أى
 المشروع السياسى الغرب ى لل صليبية وال صهيونية

 االسالم العالمية ٬ ويحاول ان يبحث له عن أدلة فى
 تعطيه الشرعية من خ الل مجموع ة مم ن ت صدروا
 للعل  م والفت  وى ف  اعطوا م  شروعية له  ذا الم  شروع
 العلمانى العميل  والذى  يمثل إعالًء للهوية الغربية
 وإنتكاسة للهوية االس المية  ٬بع دما ك انوا يعمل ون
 داخ   ل الم   شروع االس   المى ب   دخنهم وإنح   رافهم ٬

 ة االس المية النقي ة وبين مشروع يعتمد على العقي د
 الخال   صة الت   ى تؤك   د  ان   ه ال يمك   ن االلتق   اء م   ع
 التصور الجاهلى فى أى مرحلة من مراحل الطريق
 ٬ وذلك من خالل حركة ت سعى ال ى المواجه ة ل دفع
 الصائل  ولتقويض االحتالل وتقويض الدول ة الت ى

 ٬ ي سعى االحتالل الى فرضها على المجتمع العراق
 ما تفرضه المواجه ة ال شاملة ومن ثم كان ال بد وم

 كل إش كال ال تقتصر على البيان فقط بل تعتمد ي الت
 المواجه   ة الفكري   ة  والمادي   ة  ٬ف   ى مواجه   ة ك   ل
 العقبات سواء كانت عقدية او سياسية او عسكرية
 او اقتصادية الى غير ذلك من انواع العقبات ٬ومن

 فق   د ك   ان لتط   ور ه  ذه الحرك   ة الجهادي   ة م   ن ث  م
 اه  دة إل  ى  مجل  س ش  ورى المجاه  دين جماع  ات مج

 حل ف المطيب ين وه و يمث ل جمه ور أه ل الح  ل ال ى
 دخ   ل في   ه مجل   س وال   ذى البل   د٬ ه والعق   د ف   ي ه   ذ

 يمث  ل ال  ى قي  ام دول  ة االس  الم ش  ورى المجاه  دين
 جوهر الصراع بين كل القوى والطوائف التى تلعب

 مم ا ي دعى االنت ساب أدوارا داخل الساحة العراقي ة

 العم ل لتحقيق  ه وه ى تق ف ف ى ص  ف ال ى االس الم و
 االعداء وبين تلك الدولة االسالمية الوليدة ص راعا
 حقيقت    ه يج    ب أال يعتريه    ا أى ل    بس أو غم    وض
 وإشتباه أنه صراع بين فريقين فريق يمثل االس الم

 وفريق يمثل الكفر
 يقول االخ وة ف ى ان صار االس الم ف ى س فر الحقيق ة

 مريك ا وتل ك ب ين أ ك ان مف اد االتف اق ( عن ال صراع
 عل   ى ط   رح م   شروع ت   شكيل الف   رق والجماع   ات

 ع دا القاع  دة جبه ة ت ضم ك ل ف صائل المقاوم ة م ا
 لتبري  ر االس   تمرار ف   ي ع  دوان أمريك   ا عل   ى أه   ل

 ٬ ومن ثم دخول الجبه ة القاعدة السنة باسم وجود
 في مفاوضات مباشرة ٬ وغير مباشرة م ع الق وات

 . اقي  ة األمريكي  ة باعتباره  ا تمث  ل المقاوم  ة العر
 بع رض ) ل أب ا وائ ( وقد ألزمت الق وات األمريكي ة

 فكان .. المؤامرة على قيادة وأمير جماعة األنصار
 الجواب بالرفض قطعيًا وكليًا ومنع طرح الم ؤامرة

 . مرة أخرى
 بق رار القي  ادة ٬ وأنه  ا ) ل أب ا وائ ( عل  م وعن دما

 قام بطرح م شروع التوح د م ع رفضت المشروع ٬
 وجيش المجاهدين وتشكيل جبهة الجيش اإلسالمي

 . موح          دة تجم          ع ك          ل الف          صائل
 واتخ  ذ أب  و وائ  ل وأب  و س  جاد ق  رار االنف  صال ع  ن

 ه   ـ 1428 ٬ ربي   ع األول 21 الجماع   ة بت   اريخ
 م ٬ وذلك بع د أن يئ سوا م ن مح اوالت 2007 / 8 / 9

 . م    شروع ج    ر الجماع    ة لل    دخول ف    ي هك    ذا
 عقدا عدة جلسات مع الجيش اإلسالمي وبعض وقد

 وك ان آخ ر تل ك داخ ل الع راق وخارج ه ٬ الف صائل
 اللقاءات والذي تم االتفاق فيه عن تشكيل الجبهة ٬

 بح  ضور جه  ات دول  ة قط  ر واإلع  الن عنه  ا ف  ي
 مؤس سات دعوي ة ف ي ال دول عربي ة عل ى م ستوى

 ٬ ف  تم ت شكيل الجبه  ة وم ن أه  م األس  س الخليجي ة
 : التي تبنتها الجبهة

 ٬ منهجًا ارج قتال القاعدة باعتبارها جماعة خو  1
 ٬ وعقي  دة ٬ وجماع  ة ق  د اس  تباحت دم  اء مكون  ات

 القاع دة الجبه ة س ابقًا فأس بغت الجبه ة عل ى قت ال
 صبغة الثأري ة ٬ والق صاص ال شرعي ٬ وق د عب أت

 القاع  دة ٬ فب  دأت الجبه  ة قواع  دها ب  ضرورة قت  ال
 سل    سلة هجم    ات ف    ي ع    رب جب    ور ٬ والعامري    ة

 . والغزالي            ة ودي            الى وغيره            ا
 ٬ واإليم ان الكلي ع ن مف اهيم الجه اد االنسالخ  2

 ) المقاوم ة الم شروعة الوض عي ق انون ( الكام ل ب ـ
 وإضفاء القدسية على الحدود الجغرافية ٬ واإلقرار

 األم ة الم سلمة إل ى ش عوب خالف ًا لمف اهيم بتق سيم
 . اإلس    الم م    ن وح    دة األم    ة ووح    دة األرض

 ساهمت الجبهة وبشكل فّعال ف ي ت أزيم الوض ع  3
 أرض الواق ع جماع ات س نية وقاتلت على ٬ السني

جهادي ة ٬ ف أظهرت ال صف ال سني بمظه ر الخ اوي
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 تـواىل ظهـور جبهـات ثم
 جبهــة اجلهــاد ( ومنهــا أخــرى

 جبهـــة اجلهـــاد ( ، و ) والتغيـــري
 أفرادهـا التي غالبية ) والتحرير

 من اجليش العراقي السابق

 المتذلل ٬ وما خرجت عن كونها المتفكك ٬ والعميل
 أداة بيد قوات االحتالل كباقي األدوات ٬ وجزءًا من

 . معادلت          ه ف          ي ت          وازن الق          وى
 جبهة الجهاد ( ومنها أخرى توالى ظهور جبهات ثم

 التي غالبية ) ة الجهاد والتحرير جبه ( ٬ و ) والتغيير
 وتطور األمر أفرادها من الجيش العراقي السابق ٬

 بت  شكيل ال  بعض منه  ا كيان  ات عن  د ه  ذه الجبه  ات
ـ    ـ سياس  المجل    س ال    سياسي للمقاوم    ة ( ثل ـ ية م 
 . ) قية العرا

 ومن هنا يتضح لنا جليا وقوف هذه الجماعات صفا
 عته واحدا مع الصهيوصليبية وأن  المنهج الذى إتب

 يمث ل ردة ي الذ ي تلك الجماعات هو المنهج العلمان
 ع  ن االس  الم م  ع القت  ال ف  ى ص  ف االمريك  ان ض  د
 االخوة فى دول ة الع راق وه ذه ردة اخ رى ب والئهم
 للكف    ار كم    ا أن كثي    را م    ن ال    تهم الت    ى أل    صقت
 بالمجاهدين منها التطرف خوارج تكفيريين مقاومة

 االم ر غير شريفة قتل المدنيين الخروج عل ى ول ى
 ارهاب الى غير ذلك م ن الم صطلحات الت ى ألحق ت
 به   م كان   ت م   ن الك   ذب المب   ين وكان   ت م   ن أدوات
 ال  صراع  وذل   ك لقط   ع ال  صلة بي   نهم وب   ين االم   ة
 لتجفيف المنابع والقدرة على إستئ صالهم ٬ ول ست
 أتحدث هنا عن إطالق جماعة الحق عليهم االحك ام

 تى بينها اهللا أم ال إنما أتكلم عن الحقيقة الشرعية ال
 ب أن ) ولتستبين سبيل المج رمين ( فى كتابه الكريم

 إستبانة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين واجب
 شرعى ال بد من تحقيقه ٬ فقد تمهلت كثيرا جماعة
 الح  ق ف   ى إط  الق االحك   ام عل  يهم العتب   ار ض   ابط
 السياسة الشرعية ولم تتعرض لبع ضهم اال بع د أن

 م سلمين وقت الهم بج وار إستطار شررهم وق تلهم لل
 . الصليبيين ضد المسلمين

) ربهم ي ف اختصموا هذان خصمان ( يقول تعالى
 بي  ان الطريق  ة ال  شرعية ف  ى قي  ام دول  ة : أوًال  

 . العراق

 يتحدث شيخ اإلسالم بن تيمية فى الصارم المسلول
 عن أن الدولة النبوية فى مراحلها االول ى بع د ب در

 وه   ى كان   ت تمث   ل بداي   ة الع   ز
 مرحلة كانت الدولة فيه ا ض عيفة
 ولم يكن ذلك مانع ا م ن إعتباره ا
 دولة تتحاكم الى ش رع اهللا وح ده
 كم  ا أن  ه ب  ين أن الدول  ة النبوي  ة
 كان  ت بع  د ف  تح مك  ة ف  ى مرحل  ة
 تمام العز والتمكين وقد ب ين ذل ك
 فى ضوء بيان معاملة رسول اهللا
 ي ص   لى اهللا علي   ه وس   لم لمن   افق

 لة كان لها وجه المدينة أن المعام
 حالة القوة ي فى حالة الضعف وكان لها وجه آخر ف

 وفى الحالتين هى دول ة ش رعية أقامه ا رس ول اهللا
 . صلى اهللا عليه وسلم يقول شيخ االسالم

 لم ا ق  دم المدين ة ك  ان به  ا e اهللا وذل ك أن رس  ول
 يه  ود كثي  ر وم  شركون٬ وك  ان أه  ل األرض إذ ذاك

 ٬ فه  ادن رس  ول م  شركًا٬ أو ص  احب كت اب : ص نفين
 من بها من اليهود وغيرهم٬ وأمرهم اهللا إذ e اهللا
 َودَّ َكِثيٌر ( : بالعفو والصفح كما في قوله تعالى / ذاك

 مِّْن َأْهِل الِكَتاِب لَ ْو يَ ُردُّوَنُكْم مِ ْن َبعْ ِد ِإْيمَ اِنُكْم ُكفَّ ارًا
 الحَ قُّ َحَسدًا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِهم مِّ ن َبعْ ِد مَ ا َتبَ يََّن َلهُ ُم

 ف أمره اهللا ) َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتىَّ يَ ْأِتَي اُهللا بِ َأْمِرِه
 بالعفو ال صفح ع نهم إل ى أن يظه ر اهللا دين ه ويع ز

 ٬ فإنه ا أذل ت رق اب فكان أول العز وقعة ب در جنده٬
 . أكثر الكفار الذين بالمدينة٬ وأرهبت سائر الكفار

 ع   ن ع   روة ع   ن " ال   صحيحين " وق   د أخرج   ا ف   ي
 ب  ن زي  د  أن رس  ول اهللا رك  ب حم  ارًا عل  ى أس  امة

 إك  اف عل  ى قطيف  ة َفَدِكيَّ  ة وأردف أس  امة ب  ن زي  د٬
 يعود سعد بن عبادة في بن ي الح ارث ب ن الخ زرج٬
 قبل وقعة بدر٬ فسار حتى م رَّ بمجل س في ه عب داهللا
 بن أبي ب ن س لول٬ وذل ك قب ل أن ي سلم عب داهللا ب ن
 أب    ي٬ وإذا ف    ي المجل    س أخ    الط م    ن الم    سلمين

 لمشركين عبدة األوث ان واليه ود٬ وف ي المجل س وا
 عب داهللا ب  ن رواح  ة٬ فلم ا غ  شيت المجل  س َعَجاجَ  ة

 ال تغب روا : الدابة َخمََّر ابن ُأبّي أنفه بردائه٬ ثم قال
 ٬ ثم وقف فنزل٬ فدعاهم e علينا٬ فسلم رسول اهللا

 إلى اهللا٬ وقرأ عليهم القرآن٬ فق ال عب داهللا ب ن ُأب ّي
 إنه ال أحسن مم ا  تق ول٬ إن أيها المرء : بن سلول

 ك  ان حق  ًا ف  ال تؤذن  ا ب  ه ف  ي مجال  سنا٬ ارج  ع إل  ى
 رحلك٬ فمن جاءك فاقصص عليه٬ فقال عبداهللا ب ن

 بلى يا رسول اهللا فاغشنا به في مجال سنا٬ : رواحة
 فإن   ا نح   ب ذل   ك٬ فاس   تب الم   سلمون والم   شركون
 واليهود حتى كادوا يتثاورون٬ فلم ي زل رس ول اهللا

e حت ى س كتوا٬ ث م رك ب رس  ول اهللا ُيخفِّ ضهم e 
 دابت  ه حت  ى دخ  ل عل  ى س  عد ب  ن عب  ادة٬ فق  ال ل  ه

 يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ : e رسول اهللا
 ـ يريد عبداهللا بن ُأبّي ـ قال كذا وك ذا٬ ق ال س عد ب ن

 ي  ا رس  ول اهللا اع  ف واص  فح٬ فوال  ذي ن  زل : عب ادة
 علي ك الكت اب لق د ج اء اهللا ب  الحق

 ولق  د اص  طلح ال  ذي أن  زل علي  ك٬
 أهل هذه البح رة عل ى أن ُيَتوِّجُ وه
 فُيعَ  صِّبوه بالعِ  َصابة٬ فلم  ا رد اهللا
 ذل  ك ب  الحق ال  ذي أعط  اك شَ   ِرَق
 بذلك٬ فذلك الذي فعل به ما رأيت٬

 . e فعفا عنه رسول اهللا
 وأص    حابه e وك    ان رس    ول اهللا

 يعف    ون ع    ن الم    شركين وأه    ل
 الكت   اب كم   ا أم   رهم اهللا تع   الى٬ وي   صبرون عل   ى

َوَلَتْسَمَعنَّ مِ َن الَّ ِذيَن ُأوتُ وا ( : ذى٬ قال اهللا تعالى األ
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 َأذًى َكِثيْ  رًا / الِكتَ  اَب مِ  ن قَ  ْبِلُكم َومِ  َن الَّ  ِذيَن َأشْ  َرُكوا
 ٬ ) َوِإْن تَ ْصِبُروا َوَتتَّقُ  وا فَ  ِإنَّ َذلِ  َك مِ  ْن عَ  ْزِم اُألمُ  وِر

 ْو َودَّ َكِثي ٌر مِ ْن َأهْ ِل الِكتَ اِب َل ( : وقال اهللا عز وجل
 يَ  ُردُّوَنُكم مِّ   ن َبعْ  ِد ِإْيمَ   اِنُكْم ُكفَّ  ارًا حَ   َسدًا مِ  ْن ِعنْ   ِد
 َأْنُفِسِهم مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم الَحقُّ َفاْعُفوا واْصَفُحوا

 . ) َحتَّى َيْأِتَي اُهللا ِبَأْمِرِه ِإنَّ اَهللا َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر
 م  ره اهللا يت  أول ف ي العف  و م  ا أ e وك ان رس  ول اهللا

 ع  ز وج  ل حت  ى أذن اهللا ع  ز وج  ل ف  يهم٬ فلم  ا غ  زا
 بدرًا٬ َفَقَتل اهللا تعالى به من قت ل م ن e رسول اهللا

 وأصحابه e صناديد كفار قريش٬ وقفل رسول اهللا
 منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار
 وسادة قريش٬ فق ال اب ن ُأب ّي ب ن س لول وم ن مع ه

 ه  ذا أم  ر ق  د توج  ه٬ : م  ن الم  شركين عب  دة األوث  ان
 ٬ " عل  ى اإلس  الم٬ فأس  لموا e فب  ايعوا رس  ول اهللا

 . اللفظ للبخاري
 وق  ال عل  ي ب  ن أب  ي طلح  ة ع  ن اب  ن عب  اس قول  ه

 لَ ْسَت َعلَ ْيِهم ( ٬ ) َوَأْعِرْض َعِن المُ ْشِرِكيَن ( : تعالى
 َوِإْن َتْعفُ وا ( ٬ ) َفاْعُف عَ ْنُهْم َواصْ َفْح ( ٬ ) ِبُمَصْيِطر

 وا َواصْ   َفُحوا َحتَّ   ى يَ   ْأِتَي اُهللا فَ   اْعُف ( ٬ ) َوتَ   ْصَفُحوا
 ُقْل ِللَِّذيَن آَمنُ وا َيْغفِ ُروا ِللَّ ِذيَن َال َيْرجُ وَن ( ٬ ) ِبَأْمِرِه

 ٬ ونح  و ه  ذا ف  ي الق  رآن مم  ا أم  ر اهللا ب  ه ) َأيَّ  اَم اِهللا
 المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ

 يْ  ُث فَ  اْقُتُلوا المُ  ْشِرِكْيَن َح ( : ذل  ك كل  ه قول  ه تع  الى
 قَ    اِتُلوا ال    ِذيَن َال ( : ٬ وقول    ه تع    الى ) َوجَ    دتُُّموُهْم

 َوهُ ْم ( : إل ى قول ه ) ُيْؤِمُنوَن بِ اِهللا َوَال بِ الَيوِم اآلخِ ِر
 . ٬ فنسخ هذا عفوه عن المشركين ) َصاِغُروَن

 : وك  ذلك روى اإلم  ام أحم  د وغي  ره ع  ن قت  ادة٬ ق  ال
 أن يعفو عنهم وي صفح حت ى ي أتي e أمر اهللا نبيه

 أمره وق  ضائه٬ ث  م أن  زل اهللا ع  ز وج  ل ب  راءة اهللا ب
 َقاِتُلوا الِذيَن ( : فأتى اهللا بأمره وقضائه٬ فقال تعالى

 َال ُيْؤِمنُ وَن بِ  اِهللا َوال بِ  الَيوِم اآلخِ  ِر َوَال ُيَحرِّمُ  وَن مَ  ا
 فن سخت ه ذه اآلي ة : اآلية٬ ق ال ) َحرََّم اُهللا َوَرُسوُلُه

 ل الكتاب حتى ما كان قبلها٬ وأمر اهللا فيها بقتال أه
 . لهم ] ونقمًة [ يسلموا أو ُيِقروا بالجزية صغارًا

 وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزه ري أن النب ي
e لم يكن يقاتل من كف ع ن قتال ه٬ لقول ه تع الى : 
 َفِإِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاِتُلوُكْم َوَأْلَقْوا ِإَلْيُكُم السََّلَم َفَما (

 . إلى أن نزلت براءة ) ِهْم َسِبيًال َجَعَل اُهللا َلُكُم َعَلْي
 وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة ُأِمر أن يبتدئ جميع
 الكف ار بالقت ال وثن يهم وكت  ابيهم٬ س واء كف وا عن  ه

 ينب  ذ إل  يهم تل  ك العه  ود المطلق  ة / أول  م يكف  وا٬ وأن
 َجاهِ  ِد ( : الت  ي كان  ت بين  ه وبي  نهم٬ وقي  ل ل  ه فيه  ا

 بع  د أن ك  ان ق  د ) لُ  ْظ َعلَ  ْيِهْم الُكفَّ  اَر َوالُمنَ  اِفِقيَن َواْغ
 َوَال ُتطِ    ْع الكَ    اِفِريَن َوالُمنَ    اِفِقيَن َوَدْع ( : قي    ل ل    ه

 . ) أَذاُهْم
 ن سخت ه ذه اآلي ة م ا ك ان : ولهذا قال زيد بن َأْسَلم

 قبلها٬ فأم ا قب ل ب راءة وقب ل ب در فق د ك ان م أمورًا

 بال  صبر عل  ى أذاه  م والعف  و ع  نهم٬ وأم  ا بع  د ب  در
 ن يقاتل من يؤذيه ويم سك عم ن وقبل براءة فقد كا

 س  المه كم  ا فع  ل ب  ابن األش  رف وغي  ره مم  ن ك  ان
 فب  دٌر كان  ت أس  اس ع  ز ال  دين٬ وف  تح مك  ة يؤذي  ه٬

 ٬ فك  انوا قب  ل ب  در ي  سمعون ع  ز ال  دين كان  ت كم  ال
 األذى الظ  اهر وي  ؤمرون بال  صبر علي  ه٬ وبع  د ب  در
 يُ  ؤَذون ف  ي ال   سر م  ن جه   ة المن  افقين وغي   رهم٬

 وفي تبوك ُأمروا باإلغالظ فيؤمرون بالصبر عليه٬
 للكفار والمنافقين٬ فلم يتمكن بعدها كافر وال منافق

 أذاه  م ف  ي مجل  س خ  اص وال ع  ام٬ ب  ل م  ات ] م  ن [
 بغيظه؛ لعلمه بَأنَُّه ُيقتل إذا تكلم٬ وقد ك ان بع د ب در
 لليهود اس تطالة وأذى للم سلمين إل ى أن ُقت ل كع ب

 . بن األشرف
 م  د ب  ن ق  ال محم  د ب  ن إس  حاق ف  ي حديث  ه ع  ن مح

 فأص  بحنا وق  د خاف  ت اليه  ود لوقعتن  ا : م  سلمة ق  ال
 بع دّو اهللا؛ فل  يس به  ا يه  ودي إال وه  و يخ  اف عل  ى

 ) . نفسه

 : 390 ص / 28 الفت اوى ج ف ي اإلسالم ويقول شيخ
 يع  رف أن والي  ة أم  ر الن  اس م  ن أعظ  م أن يج  ب (

 واجب ات ال دين ب  ل ال قي ام لل  دين و اللل دنيا إال به  ا٬
 م إال باالجتم اع لحاج ة فإن بني آدم ال تتم م صلحته

 بع ضهم ال  ى بع  ض و ال ب  د له م عن  د االجتم  اع م  ن
 إذا : " رأس حتى قال النبي صلى اهللا عليه و سلم

 رواه أب و " خرج ثالث ة ف ي س فر فلي ؤمروا اح دهم
 داود م  ن ح  ديث أب  ي س  عيد و أب  ي هري  رة و روى
 اإلم  ام أحم  د ف  ي الم  سند ع  ن عب  د اهللا ب  ن عم  ر أن

 ال يح ل لثالث ة : " و سلم قال النبي صلى اهللا عليه
 " يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم

 فأوج  ب ص  لى اهللا علي  ه و س  لم ت  أمير الواح  د ف  ي
 االجتم  اع القلي  ل الع  ارض ف  ي ال  سفر تنبيه  ًا ب  ذلك
 على سائر انواع االجتماع٬ و الن اهللا تعالى أوج ب
 األمر بالمعروف و النهي عن المنك ر و ال ي تم ذل ك

 ال بقوة و إمارة و كذلك سائر ما أوجبه من الجهاد إ
 و العدل و اقام ة الح ج و الجم ع و االعي اد و ن صر
 المظلوم و إقامة الحدود ال تتم إال ب القوة و اإلم ارة

 " إن السلطان ظل اهللا ف ي االرض :" و لهذا روي
 س تون س نة م ن إم ام ج ائر أص لح م ن : " و يقال

 لتجرب ة تب ين ذل ك و و ا " . ليلة واحدة بال س لطان
 كالفضيل ب ن عي اض و أحم د ب ن  لهذا كان السلف

 لو كان لنا دعوة مجابة " حنبل و غيرهما يقولون
 ق    ال الهيثم    ي ف    ي  11 " ل    دعونا به    ا لل    سلطان

 : 17 ال                             صواعق المحرق                             ة ص
 اعل   م أي    ضًا أن ال   صحابة رض    وان اهللا عل    يهم "

 أجمع  وا عل  ى أن ن  صب اإلم  ام بع  د انق  راض زم  ن
 ب٬ ب   ل جعل   وه أه   م الواجب   ات حي   ث النب   وة واج

اشتغلوا ب ه ع ن دف ن رس ول اهللا ص لى اهللا علي ه و
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 فـال يـصح أن يقــال ملـن بويـع علــى
ــك وال إمــارة إســالمية حنــن ال نــسمع  ل

ـــقاط ـــستطيع إس ـــدو ي ـــع ألن الع  نطي
 ! حكومتك

 شرح صحيح 205 / ج 12 قال النووي  12 ". سلم
 أجمع  وا عل  ى أن  ه يج  ب عل  ى الم  سلمين " : م  سلم

 نصب اإلمام " : قال الجرجاني  13 " نصب خليفة
 " من أتم مصالح المسلمين و أعظم مقاصد الدين

 ول  تكن ( ف  ى قول  ه تع  الى يق  ول ال  شيخ س  يد قط  ب
 ٬ م  نكم أم  ة ي  دعون إل  ى الخي  ر

 وي   أمرون ب   المعروف وينه   ون
 ه   م وأولئ   ك ٬ ع   ن المنك   ر
 ). . المفلحون

 ب  د م  ن جماع  ة ت  دعو إل  ى ف  ال
 وت      أمر ب      المعروف ٬ الخي      ر

 ف ي األرض س لطة ال ب د م ن . وتنه ى ع ن المنك ر
 ت  دعو إل   ى الخي  ر وت   أمر ب  المعروف وتنه   ى ع   ن

 من سلطة هو مدلول بد أنه ال والذي يقرر . المنكر
 . إلى الخي ر " دعوة " فهناك . النص القرآني ذاته
 وهن   اك . ب  المعروف " أم   ر " ولك  ن هن  اك ك   ذلك

 وإذا أمك ن أن يق وم بال دعوة . عن المنك ر " نهي "
 ال يق وم " األم ر والنه ي " ف إن , غي ر ذي س لطان

 . . بهما إال ذو سلطان

 ال ب د م ن إن ه . . ه و ت صور اإلس الم للم سألة ه ذا
 الدعوة إلى على سلطة تقوم . . سلطة تأمر وتنهى

 س لطة تتجم ع وح داتها . . الخير والنهي عن الشر
 س لطة . . ف ي اهللا األخ وة وت رتبط بحب ل اهللا وحب ل

 تق  وم عل   ى ه   اتين الركي  زتين مجتمعت   ين لتحقي   ق
 وتحقي ق ه ذا الم نهج . . الب شر حياة منهج اهللا في

 يع  رف منه  ا الن  اس إل  ى الخي  ر " دع  وة " يقت  ضي
 " ت  أمر " ويقت  ضي س  لطة . الم  نهج ه  ذا حقيق  ة

 . . فتط  اع . . ع  ن المنك  ر " وتنه  ى " ب  المعروف
 وما أرسلنا من رسول إال ليطاع ب إذن ) : يقول واهللا
 وع ظ فم نهج اهللا ف ي األرض ل يس مج رد ). . اهللا

 أما الشطر اآلخر فه و . فهذا شطر . وإرشاد وبيان
 تحقيق المعروف على ٬ القيام بسلطة األمر والنهي

 وص يانة تقالي د ٬ ونفي المنكر م ن الحي اة الب شرية
 أن يعبث بها كل ذي هوى وكل من الجماعة الخيرة

 وضمانة هذه التقاليد ٬ ذي شهوة وكل ذي مصلحة
 أن يق  ول فيه  ا ك  ل ام  رىء برأي  ه م  ن ال  صالحة
 زاعم  ا أن ه  ذا ه  و الخي  ر والمع  روف ٬ وبت  صوره
 ) ! والصواب

 خ المجاه د اس امة ب ن الدن  ف ى ال  سبيل يق ول ال شي
 ولو أن التمكين المطلق شرط : ( الحباط المؤمرات

 لقي ام اإلم ارة اإلس المية ف ي ه ذا الزم ان لم ا قام ت
 لإلس   الم دول   ة ألن الجمي   ع يعل   م أن   ه م   ع التف   وق
 الع   سكري الهائ   ل للخ   صوم وأنه   م ي   ستطيعون أن

 يغزو أي دولة ويسقطوا حكومته ا وه ذا م ا رأين اه
 ٬ ي أفغانستان وكما أسقطوا حكومة العراق البعثية ف

 ف   سقوط الدول   ة ال يعن   ي نهاي   ة المط   اف واليعن   ي
 وإنم ا يج ب أن ٬ سقوط جماعة المسلمين وإمامهم

 ي   ستمر الجه   اد ض   د الكف   ار كم   ا ه   و الح   ال ف   ي
 وم  ن ت  دبر كي  ف ٬ أفغان  ستان والع  راق وال  صومال

 حاُل دولة اإلسالم األولى يوم
 اب إذ بلغ  ت أح  د وي  وم األح  ز

 القل   وب الحن   اجر واقتحم   ت
 القبائ    ل وحاص    رت المدين    ة
 المن    ورة عاص     مة اإلس     الم

 ومن رأى كيف ك ان ٬ األولى
 حال المسلمين يوم أن ارتدت
 جزيرة العرب إال قل يًال  بع د وف اة رس ول اهللا ص لى
 اهللا عليه وسلم لَعِلَم أن التمكين المطلق ليس شرطًا

 . ام دولة اإلسالم النعقاد البيعة لإلمام أو لقي
 ف ال ي  صح أن يق ال لم  ن بوي  ع عل ى إم  ارة إس  المية
 نح   ن ال ن   سمع ل   ك وال نطي   ع ألن الع   دو ي   ستطيع

 وم  ن العجي  ب إن بع  ض ال  ذين ! إس  قاط حكومت  ك
 يثيرون مثل ه ذه األم ور يعي شون ف ي دول الخل يج
 ومنه  ا الكوي  ت ول  م ن  سمع م  نهم مث  ل ه  ذا الك  الم

 وإنم   ا ك    ان ٬ عن   دما أس   قط البعثي   ون حك   ومتهم
 نح  ن م  ع : " خطي  بهم المف  وَّه يق  ول ب  صوت ع  ال

 يعن   ي م   ع حك   ام الكوي   ت آل ال   صباح " ال   شرعية
 المعان   دين ل   شرع اهللا تع   الى وال   ذين ل   م يكون    وا

 . يملكون من أمر الكويت شيئًا وإن قل
 إخ  واني الم  سلمين فكم  ا أن م  ن الواجب  ات العظ  ام
 ال   سعي لتوحي   د الكلم   ة تح   ت كلم   ة التوحي   د ف   إن
 القعود عن ذلك كبيرة من الكبائر العظام أي ضًا ف إن

 وال ت أمن ال  سبل وال ُتقم  ع ٬ ال دين ال يك  ون كل  ه هللا
 الف  تن وال يُ  ستتب األم  ن وال ُتح  بط الم  ؤامرات وال
 ينضبط كثيٌر ممن انضموا إلى الجماعات  المجاهدة
 م  ن عام  ة أبن  اء األم  ة و إل  ى م  ا هنال  ك م  ن أم  ور

 وإن اهللا ٬ ين جماعة وإمام عظام إال إذا كان للمسلم
 ولئن َخَلَع ربقة ٬ ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن

 اإلسالم م ن عنق ه م ن ف ارق الجماع ة ش برًا فكي ف
 يسوغ للمسلم أن يؤخر قيام الجماع ة ده رًا فيك ون
 سببًا في ترك مئات الماليين من المسلمين يعيشون
 تحت ظل األنظمة الطاغوتي ة الجاهلي ة وكف ى ب ذلك

 ف  إن األم  ر مه  م كبي  ر خطي  ر وال ٬ تن  ة ف  ي ال  دين ف
 وينبن    ي علي    ه عل    وُّ اإلس    الم ٬ يج    وز أن ي    ؤخر

 وانتصار الم سلمين ف ي ال دنيا والف الح والف وز ف ي
 اآلخرة بإذن اهللا تعالى

 ث  م يق  ول ال  شيخ المجاه  د أب  و حم  زة المه  اجر ف  ى
 : حديثه عن الدولة النبوية فيقول

 ع  ن الدول  ة ه  ذا ن  سأل أولئ  ك المتكلم  ين وبع  د (
ك م ه ي م ساحة : اإلسالمية بمفهوم س ايكس بيك و
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 ث   م ك   م كان   ت ه   ذه المدين   ة ؟ الدول   ة النبوي   ة ف   ي
 بع  د نق  ض يه  ود خاص  ة ٬ الم  ساحة أي  ام األح  زاب

 اإلس المية م ا زال ت قريظة العهد وهل كانت الدولة
 وهل يمك ن أن تك ون ه ذه ال صورة باقية ؟ ولماذا ؟

 عليه  ا ن تك ون ه ي الح د األدن ى للق وة الت ي يج ب أ
 و م  ا مق  دار ب  سط الدول  ة اإلس  المية وم  ساحتها ؟
 إسالمي باعتبار ما النفوذ على األرض في ظل حكم

 ح  دث ي  وم أح  د وأي  ام األح  زاب حي  ث الش  يء يمن  ع
 وبلغ الخوف , العدو اليهودي النساء والذراري من

 بالجيش إلى حد أنه ال يري د جن دي القي ام ول و ك ان
 صلى اهللا عليه وسلم ؟ الجنة مع رسول اهللا نصيبه

 النب  ي وم  ا مق  دار المنع  ة وال  سيادة بع  دما ف  اوض
 صلى اهللا علي ه وس لم عل ى دف ع ثل ث ثم ار المدين ة

وكانوا ال يحلم ون بتم رة بغي ر ثم ن ف ي للمشركين
 : والسؤال اآلن زمن الشرك ؟

 هل الدولة اإلس المية ف ي الع راق اس توفت ش روط
 النف  وذ الدول  ة م  ن حي  ث الم  ساحة والق  وة وب  سط
 آخذين في وبالمقارنة بما كانت عليه الدولة النبوية
 والف رق ٬ االعتبار ما مرت عليه الدولتان من مح ن

 . الهائل بينهما

 ٬ إنني لن أتكل م ع ن األنب ار وعزه ا .. الموحد أخي
 اإلس  الم وأعل  ى من  ار ٬ وكي  ف أذل الكف  ر ورايت  ه

 أيدي رجال الدولة اإلسالمية والع دو وعقيدته على
 . يعترف بذلك مازال

 ٬ عن عرين اإلسالم في ديالى ومع اركهم ولن أتكلم
 وكيف وص ل به م الع ز أن احتفل وا يوم ًا بالق ضاء

 . سيطرة للمرتدين في عموم بعقوبة على آخر
 وال عن فحوى ٬ ولن أتحدث عن الموصل ورجالها

 اعت   راف م   سؤولها المرت   د مح   افظ الح   داء إنه   م
 وإن   ه ٬ يفق  دون ال   سيطرة تمام   ًا عل  ى الموص   ل
 وأن القوة ٬ وزمرته محاصرون في منطقة الدواسة

 . اإلسالمية في عموم الموصل والكلمة للدولة
 ولم  اذا طل  ب ٬ أتح  دث ع  ن بغ  داد و نواحيه  ا ول  ن

 , الحكيم أن تكون الكرخ للسنة والرصافة للرافضة

 ولم  اذا أطل  ق األمريك  ان اس  م مثل  ث الم  وت عل  ى
 كن  ت فق  د ٬ الرض  وانية و اليوس  فية واإلس  كندرية

 أتشرف يومها بمتابعة هذه المنطق ة وأع رف كي ف
 والمرتدين حلمًا بعيد كان دخول المنطقة لألمريكان

 . المنال
 ولن أتحدث ع ن كرك وك وص الح ال دين ومِ نن اهللا

 وكيف سقطت يومًا صالح الدين بالكامل في ٬ فيهما
 . الدولة اإلسالمية باستثناء تكريت أيدي رجال

عة منسية واحدة م ن بق اع إنما أتحدث اليوم عن بق
 األط راف وخاص ة قب ل تلك الدولة الفتية المترامية

 أن يتآمر عليها الخائنون المجرمون الك افرون م ن
 من عند أنفسهم وكره ًا أن يك ون بني جلدتنا حسدًا
 . الحاكم في أرض اهللا منهج السلف هو

 فق د ش رف ٬ سأتحدث ع ن ع رب جب ور وم ا حوله ا
 س بيل اهللا ومن ذ الجه اد ف ي اهللا هذه المنطقة بنعمة

 أول ي   وم ل   دخول المحت   ل إل   ى أن ان   ضوى جمي   ع
 ٬ الدول ة اإلس المية رجاله ا المجاه دون تح ت ل واء

 فبل  غ ع  دد جنودن  ا ف  ي ه  ذه المنطق  ة وح  دها ثالث  ة
 الحدود وردوا المظالم ونشروا آالف مجاهد فأقاموا

 وذل ك بع دما خاض وا حرب ًا ٬ األمن وأع الوا الفق راء
 لمحتل وأعوانه فطه روا األرض م ن ضد ا ضروسًا

 ولقد منَّ ٬ رجسهم و أخرجوهم منها خزايا خائبين
 اهللا عل    يهم أن حرم    وا األرض عل    ى آلي    اتهم ث    م

 بالمروحي ات حرموا السماء على طائراتهم فب دؤوا
 وأخي  رًا منع  وا ك  ل أص  ناف ٬ ث  م الط  ائرات الحربي  ة

 . الط              ائرات م              ن دخوله              ا
 الق   وات وعل   ى الم   أل م   ساعد قائ   د وهن   ا خ   رج

 ه  ذه المنطق  ة : " األمريكي  ة ليعلنه  ا ب  صراحة ق  ائًال
 فاس   تدعى قاص   فاته ٬ " نط   اق ال   سيطرة خ   ارج

 االس  تراتيجية م  ن أمريك  ا ودول الخيان  ة المج  اورة
 يتآمر معها المجلس ال سياسي العمي ل لق صف التي

 وأعلنوا أنها أرض محروقة محرم ة ٬ عرب جبور
 علم  ًا أن م  ساحة ٬ عل  ى ك  ل م  ن ي  دب عل  ى األرض

 ع رب جب ور وم ا حوله ا تزي د بكثي ر ع ن م ساحة
. ال ي  وم إع  الن الدول  ة النبوي  ة  المدين  ة الي  وم

 وال  سؤال ل  و كان  ت الدول  ة اإلس  المية فح  سب ف  ي
 ع       رب جب       ور أل       م تك       ن دول       ة حقيقي       ة ؟

 وبالرغم من ونحن اليوم والحمد هللا نبشر األمة أننا
 خيان      ة اإلخ      وان الم      سلمين بزعام      ة الح      زب

 الع راق بزعام ة انة السروريين في وخي ٬ اإلسالمي
 ما زلنا نبسط وبحول اهللا وقوته ٬ الجيش اإلسالمي

 كثي رة ت شبه ع رب جب ور ف ي س يطرتنا عل ى بق اع
 . واألنب     ار دي     الى والموص     ل وكرك     وك وبغ     داد

 ونعترف وبمرارة أننا خسرنا كثيرًا من األماكن بعد
 المشكلة للمجلس ال سياسي عمالة وردة الجماعات

 فق د ك انوا ٬ تحالفه مع المحت ل ال صليبي للمقاومة و
والع  ون للمحت  ل وخاص  ة أنه  م ك  انوا نع  م العي  ون
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 مختلط  ين بن  ا وكن  ا ن  راهم إخ  وة ف  ي ال  دين حت  ى
في ظهورنا فحسبنا اهللا ونعم الوكيل طعنونا

 دولة العراق االسالمية : ثانيا  
 وعالقته  ا ب  المنهج االس  المى وتطبيق  ه عل  ى أرض

 الواقع
 ب  ين فه  م الم  نهج االس  المى ف  ى هن  اك ف  رق كبي  ر

 ضوء جماعة الحق الحركة الناش ئة  الولي دة  الت ى
 تسعى إلى إنشاء دولة الحق الت ى تحك م ب شرع اهللا
 من جديد فى ض وء ال صراع م ع الجاهلي ة العالمي ة
 من حولها وبين النظر إليها من خالل فق ه االوراق
 ف  ال يمك  ن أب  دا أن نح  اكم تل  ك الحرك  ة الولي  دة ف  ى

 الفقه الم ستند ال ى دول ة االس الم الت ى تب سط ضوء
 سلطانها عل ى أج زاء كبي رة م ن الع الم ٬ ف ال يمك ن
 أبدا أن ن تكلم ع ن والي ة المتغل ب ونح اول تطبيقه ا
 عل  ى الحرك  ة الولي  دة فه  ذا مخ  الف للواق  ع وللفق  ه
 وللمنهج االسالمى ٬ ومن هنا فهم فقه الحرك ة ف ى

 حركة تلك بناء دولة االسالم أمر مطلوب فى ضوء
 الطائف  ة ال م  ن خ  الل فق  ه االوراق هن  ا ن  ستطيع أن
 نتجنب الخالف ونبتعد عن ال دخول ف ى م نهج غي ر
 م  نهج االس  الم ف  إلتزام الم  نهج ض  رورى ك  إلتزام

 وال يعن  ى ه  ذا إنن  ا ننك  ر فق  ه االوراق ب  ل ( العقي  دة
 نعن  ى أن لك  ل واق  ع م  ا يناس  به م  ن الفق  ه ف  ى ظ  ل

 ه  ة ق  وى الكف  ر حرك  ة الجماع  ة الم  سلمة ف  ى مواج
 لتحقيق التمكين ف ى ج زء م ن االرض حت ى ت تمكن

 . ) من تحقيقه بإذن اهللا فى االرض كل االرض

 يق  ول ش  هيد األم  ة ال  شيخ المجاه  د س  يد قط  ب ف  ى
 " اإلن سان " ه ذا اإلع الن الع ام لتحري ر إن ( المع الم

 ٬ م ن ك ل س لطان غي ر س لطان اهللا " األرض " في
 ل م ٬ للع المين ألوهي ة اهللا وح ده وربوبيت ه ب إعالن

 إنما ك ان إعالن ًا . . يكن إعالنًا نظريًا فلسفيًا سلبيًا
 إعالن  ًا ي  راد ل  ه التحقي  ق . . حركي  ًا واقعي  ًا إيجابي  ًا

 ؛ صورة نظام يحك م الب شر ب شريعة اهللا في العملي
 العبودي ة ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى

 ن وم ن ث م ل م يك ن ب د م ن أ . . هللا وحده بال ش ريك
 " . البي ان " شكل جانب إلى " الحركة " يتخذ شكل

 الب   شري بك   ل جوانب   ه " الواق   ع " ذل   ك ليواج   ه .
 . جوانبه بوسائل مكافئة لكل

 يواجه هذا ٬ أمس واليوم وغدًا ٬ اإلنساني والواقع
 في " اإلنسان " لتحرير بوصفه إعالنًا عامًا  الدين
  م    ن ك    ل س    لطان غي    ر س    لطان اهللا " األرض "

 وعقبات مادي ة واقعي ة . ادية تصورية بعقبات اعتق
 عقب      ات سياس      ية واجتماعي      ة واقت      صادية . .

 عقب  ات العقائ  د جان  ب إل  ى ٬ وعن  صرية وطبقي  ة
 وتختلط هذه بتلك . . المنحرفة والتصورات الباطلة

 . . معقدة شديدة التعقيد بصورة وتتفاعل معها

 ٬ يواج  ه العقائ  د والت  صورات " البي ان " ك  ان وإذا
  األخ رى المادي ة تواج ه العقب ات " ة الحرك " فإن

 وف    ي مق    دمتها ال    سلطان ال    سياسي الق    ائم عل    ى
 والعن  صرية , الت  صورية العوام  ل االعتقادي  ة

 واالجتماعي    ة واالقت    صادية المعق    دة ٬ والطبقي    ة
  البي  ان والحرك   ة  مع  ًا وهم  ا . . المت  شابكة
 بوس   ائل ٬ بجملت   ه " الواق   ع الب   شري " يواجه   ان
 . ت ه مكونا مكافئ ة لك ل  وهم ا مع ًا ال ب د منهم ا .

 ( . . النط  الق حرك  ة التحري  ر لإلن  سان ف  ي األرض
 وبالت   الي ف   الخروج ع   ن الم   نهج ك   الخروج ع   ن

 ) . م العقيدة كالهما لن يصل بنا الى تحقيق اإلسال
 وه  ذه الحرك  ة قام  ت عل  ى أس  اس عقي  دة االس  الم
 ومنهج االسالم ٬حيث الحك م هللا وح ده ب ال ش ريك ٬

 فى الحياة كله ا  ال ف ى قلي ل وال ف ى فال يحكم سواه
 كثي ر ٬ف ى االرض ك ل االرض لتك ون كلم ة اهللا ه ى
 العلي   ا ٬ وم   ن ث   م خرج   ت لتواج   ه الكف   ر الع   المى
 ال     صائل عل     ى أرض االس     الم بعقي     دة االس     الم
 الصحيحة التى تعبر ع ن ذاتي ة الم سلم وم ن خ الل
 المنهج االسالمى الذى ال ي سمح بااللتق اء ب المنهج

 ى ف  ى أى مرحل  ة م  ن مراح  ل الطري  ق ٬م  ع العلم  ان
 االس  تعالء بعقي  دة االس  الم الت  ى نزع  ت م  ن قل  وب
 الناس الهزيم ة النف سية الت ى اراد االع داء تثبيته ا
 لتحقي    ق االست    سالم الكام    ل لعقي    دتهم وم    نهجهم

 ٬ ث م م  ن خ الل المواجه  ة ال شاملة بالبي  ان ي الكف ر
 والجه    اد الع    داء اهللا بين    وا حقيق    ة ه    ذا المحت    ل
 ونزعوا الهيبة من قلوب وعيون الناس منه ثم عن
 طري  ق ت  صويرهم للعملي  ات الجهادي  ة وم  ا يح  دث
 عل   ى االرض اس   تطاعت ان تق   يم اعالم   ا اس   الميا
 ب  ديال ع  ن االع  الم الج  اهلى ال  ذى ي  شوه الحق  ائق
 ويعيد صياغة العقول وفق ما يريدوبالتالى صياغة
 الواق   ع  ٬ ب   ل ف   رض عل   ى االع   الم الع   المى تل   ك

 حقيقة الواقعةعلى االرض مما يحدث لالعداء من ال
 ه   زائم وإنتكاس   ات ٬ ث   م س   عى ف   ى تحط   يم هياك   ل
 الدولة التى تريد امريكا تثبيته ا ع ن طري ق ض رب
 اجهزتها الع سكرية وال سياسية واقام ة ب ديال عنه ا
 م    ن االجه    زة الع    سكرية واالمني    ة واالقت    صادية
 ان والتعليمية التى تقوم على االسالم ٬ واستطاعت

 تحرر كثيرا من مدن العراق ومن ثم كان ال ب د م ن
 انشاء الدولة بديال عن الدولة التى اقامتها امريكا ٬
 فلم يكن بمقدور االسالم ان يتحقق من خ الل دع وة
 فقط او جهاد فقط بال هدف ٬ ب ل الب د م ن ان يك ون
 ل ه ه دفا وق صدا واض حا  م ن وراء ذل ك ٬وق د ب  ين

 والجهاد وهو اعالء كلمة اهللا لنا الهدف من الدعوة
 اهللا حتى ال تكون فتنة ويك ون ال دين كل ه هللا ٬ ول ن
 يتحق  ق ذل  ك اال م  ن خ  الل دول  ة االس  الم ٬ وم  ن ث  م
 كان  ت عقي  دة تواج  ه عقي  دة وحرب  ا بح  رب ومنهج  ا
بمنهج وواقعا على االرض بواقع ودولة بدولة لتتم
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 عملي  ة المواجه  ة ال  شاملة عل  ى ك  ل االص  عدة وف  ى
 ن ٬ ف ال يمك ن أن نواج ه إقام ة الدول ة شتى المي ادي

 العلمانية بمجرد الدعوة والبي ان أو بمج رد الجه اد
 دون ال  سعى القام  ة دول  ة الح  ق لتك  ون دول  ة ف  ى
 مواجه    ة دول    ة تق    يم ال    شرع حاكم    ا ف    ى حي    اة
 المسلمين ٬وهذا هو المنهج االسالمى الذى يتحقق
 به االسالم ال بأى منهج آخر وال بأى طري ق آخ ر ٬

 ن  ا ك  ان قي  ام الدول  ة لتحك  يم االس  الم عل  ى وم  ن ه
 أرض الع    راق ض    رورة منهجي    ة باالض    افة ال    ى
 ال  ضرورة ال  شرعية المتحتم  ة والت  ى ين  تج عنه  ا
 ضرورة  االنطالق منها إلى  باقى مدن  الع راق ث م
 االنطالق منها لنشر دع وة االس الم وتحك يم ش رعه
 ف  ى االرض كله  ا ٬ ض  رورة ش  رعية ب  ل ه  ى أعل  ى

 لت   ى  تتحق   ق به   ا مقاص   د ال   شريعة ال   ضروريات ا
 العليا  لحفظ الدين ولتحقيق إلوهية اهللا ف ى االرض
 وه  و المواف  ق لل  سعى ال  دائم لرس  ول اهللا ص  لى اهللا
 عليه وس لم ف ى مك ة لتحقي ق دول ة االس الم   حي ث

 من ين صرنى م ن ( كان  يعرض نفسه على القبائل
 وك  ذلك ض  رورة ) ي  أوينى حت  ى أبل  غ رس  الة رب  ى

 يتحق  ق م  ن غيره  ا االس  الم  ٬فكم  ا أن منهجي  ة ال
 االسالم  متفرد فى عقيدت ه فه و متف رد ف ى منهج ه
 أي  ضا فكالهم  ا رب  انى الم  صدر ٬ وم  ن ث  م ال ينبغ  ى

 . العدول عنهما إلى أى طريق آخر
 ومن هنا فالفرق واضح  بين من يتحرك م ن خ الل
 الثوابت االسالمية وعقيدة االسالم الت ى ال تقب ل ان

 جاهلية فى اى صورة من الصور او فى تلتقى مع ال
 اى مرحل  ة م  ن المراح  ل ٬ وب  ين م  ن يتح  رك م  ن
 خ  الل  ت  صور يعتم  د عل  ى اس  س العلماني  ة ويخل  ط
 ب    ين الت    صور االس    المى والت    صورات الجاهلي    ة
 ويسوى بين المسلم والمرتد ب ل والك افر االص لى ٬
 وي رى ان  ه ي  ستطيع م  ن خ الل ال  دخول ف  ى العملي  ة

 زعم  وا ( ل  ى تحري  ر االوط  ان ال  سياسية ان ي  صل ا
 وهو الهدف عندهم والمقدم على ما سواه ) وكذبوا

. 
 ومن ثم فليس االمر راجعا الى العجلة أبدا من قي ام
 الدول ه ب ل ه ى  م ن متطلب ات المواجه ة وض  رورة
 الن  شأة  ال  صحيحة والوج  ود وض  مانة لالس  تمرار
 للدول    ة الم    سلمة واالم    ة الم    سلمة والم    شروع

 ن ض     رورة تحقي     ق االس      الم االس     المى  ٬ وم
 ومواجهة النظ ام الب ديل ال ذى يري د المحت ل فرض ه
 وتحقيق  ه عل  ى أرض الواق  ع  ف  ال ب  د م  ن مواجه  ة
 شاملة حيث البيان يواجه ه البي ان ليدح ضه ويب ين
 زيفه وخداعه وبطالنه من خالل كل ط رق البي ان ٬
 ومن بينها  جهازا اعالميا  بديال يفرض على العالم

 م ن الزي ف والك ذب  لمواجه ة النظ ام الحقائق بدال
 االعالم  ى الغرب  ى ٬ يب  ين حقيق  ة االس  الم وحقيق  ة
 المعرك   ة ٬ ويب   ين م   دى زي   ف وإدع   اءات الكف   ار

 ويف    ضح حقيق    تهم أم    ام االم    ة الم    سلمة وأم    ام
 شعوبهم ويكشف  حقيقة ظلمهم وجبنهم بما سطره
 المجاهدون أبطال االسالم م ن عملي ات إست شهادية

 قل  وبهم ومزق  ت االم  ن واالم  ان أوقع ت الرع  ب ف  ى
 م  نهم ٬ب  ل نزع  ت االم  ان م  ن دي  ارهم لي  ذوقوا م  ن
 نفس الكأس الت ى ذاقت ه أم ة االس الم قرون ا طويل ة
 منذ بداية الحمالت ال صليبية عل ى االم ة االس المية
 ولينتقموا ممن قتلوا االطفال وال شيوخ واس تباحوا
 االع  راض وال   ديار وك   ذلك بنظ   ام سياس   ى يواح   ه

 سياسى الذى يراد فرضه عل ى االرض م ع النظام ال
 ضربه وتحطيمه  لعدم تمكينه من الوجود وم ن ث م
 مجل  س ش  ورى المجاه  دين ث  م حل  ف المطيب  ين ث  م
 قي  ام الدول  ة والتط  ور ف  ى العملي  ات الع  سكرية م  ن
 الكر والفر الى مواجهات ثابتة على االرض تترك ز
 ف    ى م    دن واس    عة ٬ وم    ن ث    م اص    بحت ف    ى ي    د

 ورة قي   ام الدول   ة ل   ضرورة المجاه   دين فك   ان ض   ر
 تحكيم شرع اهللا حيث يتحقق وعد اهللا لهذه الطائفة

 ليظه ره عل ى ال دين ( بالظهور كما فى قوله تع الى
 واهللا غالب ( وقوله تعالى ) كله ولو كره الكافرون

 وح  ديث ) عل  ى أم  ره ولك  ن أكث  ر الن  اس ال يعلم  ون
 ال ت  زال طائف  ة ( رس  ول اهللا ص  لى اهللا علي  ه وس  لم

 والظه ور يقت ضى ) ى الح ق ى ظ اهرين عل من أمت
 .. التمكين

 ( وفى كتاب إعالم االنام بم يالد دول ة االس الم ج اء
 أن خط   وة الدول   ة اإلس   المية ه   ي م   ن قبي   ل كم   ا

 المواجه ة ال سياسية المحرج  ة للع دو٬ بع د س  نوات
 م ن الحمل  ة عل ى اإلس  الم٬ وإع الن الدول  ة س  يكلف

 لتقهق ر العدو خسارة سياسية باهظ ة٬ وذل ك أدع ى
 م  سيرته الع  سكرية عل  ى أرض الع  راق٬ وانك  سار
 ش   وكته ب   إذن اهللا٬ وه   و م   ا يمك   ن أن يعج   ل م   ن
 خروجه من ه ذه األرض الطيب ة٬ بمكاس ب جهادي ة
 وإس  المية عظيم  ة وس  يكون موقف  ه والحال  ة ه  ذا
 محصورًا تحت ضغط الدولة وسياس تها الع سكرية٬
 ولو فرض تأخير قيام الدولة٬ فسيكون ذلك مساحة

 ئ  دة م  ن الوق  ت ي  ستخدمها ال  صليبيون ف  ي رس  م زا
 الخطط وتدبير األمور وتسييرها وفق راح تهم وم ا
 يناسب مصلحتهم وسيكون في اعتبارهم في المقام
 األول الكيد والحفر الحتمال قيام دولة إسالمية بع د
 خ  روجهم٬ أي أنه  م ل  ن يخرج  وا قب  ل أن يحكم   وا
 م  ؤامرة ت  ذهب بثم  ار أي ح  صاد إس  المي مب  ارك٬

 انتظارنا إلى ذلك الحين سيعطي الفرصة للعدو أن و
 يخطط ويدبر براحة وهدوء٬ وهذا ما فوتته الدول ة
 المعلنة في هذا الشهر الكريم تمم اهللا بنيانها ووطد

 . ) أركانها بقوته
 ومن هنا يتبين لنا ان مشروع االحتالل قد فشل فى
 كل خططه امام الطائف ة المواجه ة المجاه دة  فك ان

ن ح  رب جدي  دة وه  ى ح  رب العم  الء تنق  ذ ال ب  د م
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 ال     صليبية وال     صهيونية العالمي     ة م     ن قب     ضات
 المجاه    دين الم    دمرة بف    ضل اهللا  وم    ن ث    م ك    ان
 اخت  راق ال  صف وتمزيق  ه للوص  ول ال  ى هدف  ه م  ن
 تحكيم العلمانية فى ارض االسالم فضال عن تجزئة
 المنطقة فى ضوء مشروع الشرق اوسطية  الجديد

. 
 المواجه  ة  وتطبي  ق م  نهج وق  د ك  ان لل  شمول ف  ى

 : االسالم نتائج على االرض نذكر منها
 مفاجاة ومباغتة السترتيجية ق وات االح تالل : اوال

 االمريكية التى قامت على خط ة ال صدمة والتروي ع
 فك   ان ب   دء المقاوم   ة ب   شكل م   نظم ق   وى  ص   دمة
 وتروي ع لق  وات االح  تالل وم ن ث  م ارتفع  ت مع  دالت

 ومع دالت ) االنتح ار ( الفرار من الموت ال ى الم وت
 تلى وذهاب ـ يك عن إعداد الق ـ فسية ناه ـ االمراض الن

 ال  روح المعنوي  ة ل  دى جن  ود الع  دو وع  دم التق  اط
 قوات االحتالل أنفاسها لي نعم باالنت صار عل ى نظ ام
 صدام فزرع المجاهدون  حالة من اليأس فى جن ود
 الع  دو وف  ى المقاب  ل  رف  ع حال  ة الي  أس الت  ى ح  اول

 ي عراق ب ل ف ي الع الم اإلس الم ـ ف ي ال ها العدو ـ زرع
 . كله
 ف  رض اجن  دة داخ  ل المجتم  ع العراق  ى الت  ى : ثاني  ا

 تقوم على عقيدة االسالم ومنهج االسالم ومواجه ة
 االح    تالل والعم    الء والخون    ة ب    ديال ع    ن اجن    دة
 االحتالل االمريكى ومن م ضى مع ه ٬ القائم ة عل ى
 العلماني   ة الت    ى ت   دعى الع    دل والحري   ة وحق    وق

 نسان والتخلص من نظام ص دام وجرائم ه وذل ك اال
 بارتكاب أكبر جريمة للقضاء على االسالم  باحتالل
 أرض وقتل شعب وانتهاك اعراض رجاله  ونسائه
 ونه   ب ثروات   ه ك   ل ه   ذا باس   م العلماني   ة والتق   دم
 والحري   ة والح   ضارة والتع   ايش ال   سلمى وحق   وق

 كب   رت كلم   ة م   ن ( االن   سان وح   وار الح   ضارات
 فه  ى ح  رب ص  ليبية ) يقول  ون إال ك  ذبا أف  واههم أن

 تق   وم عل   ى العقي   دة وذل   ك الجتث   اث االس   الم م   ن
 . جذوره وقيام مملكتهم المزعومة

 اف  شال خط  ة بن  اء جه  از دول  ة عراق  ى ع  ن : ثالث  ا
 طري  ق ض  رب مراك  ز ال  شرطة وح  رب ك  ل اش  كال
 ورم    وز الدول    ة العميل    ة م    ن اجه    زة سياس    ية

 ول م  ع وع سكرية واقت صادية ب  ضرب انابي ب البت ر
 ال  سعى ف  ى بن  اء جه  از دول  ة اس  المى ب  دأت أول  ى
 خطوات   ه بمجل   س ش   ورى المجاه   دين ث   م حل    ف

 . المطيبين ثم قيام الدوله االسالمية فى العراق
 اس   تطاعت الحرك   ة ان تمن   ع م   ن وص   ول : رابع   ا

 قوات اجنبي ة اخ رى م ن بل دان اخ رى ب ل ان سحاب
 قوات موجودة فى العراق عن طريق ضرب مصالح

 ل ف     ى ال     داخل والخ     ارج كاس     بانيا ه     ذه ال     دو
 وال  سلفادور ال  خ ومنع  ت م  ن دخ  ول ق  وات تركي  ة

 ي ال  داخل فق  ط ب  ل كان  ت ف ي فالمواجه  ة ل  م تك  ن ف

 ال  داخل والخ  ارج عل  ى ك  ل االص  عدة ح  رب عالمي  ة
 ش   املة واس   تطاعت الحرك   ة الجهادي   ة  ان تك   سر

 . اذرع االحتالل
 وقد ك ان م ن الطبيع ى ف ى ه ذه المواجه ة : خامسا
 لة وتطورها ان تتطور الحركة لتواجه الواقع الشام

 بوسائل مكافئة له ومن ثم ك ان قي ام الدول ة تط ورا
 يفرض     ه االس     الم أوال٬ وك     ذلك تفرض     ه طبيع     ة
 المواجهة عل ى االرض ب ين م شروعين ك ال منهم ا
 يح   اول أن يه   دم الم   شروع اآلخ   ر وم   ن ث   م ك   ان
 االنتق  ال م  ن جماع  ات ك  ل منه  ا تقات  ل ال  ى مجل  س

 اهدين الى حل ف المطيب ين ال ى الدول ة شورى المج
 التى ذابت فيها كل الجماعات لتحقي ق ال ال ه اال اهللا
 وذل  ك ب  ان يك  ون ال  دين كل  ه هللا ض  رورة يتطلبه  ا
 االس    الم ٬ وتتطلبه    ا طبيع    ة الم    نهج االس    المى
 وطبيع  ة المواجه  ة ال  شاملة م  ع االع  داء  وم  ن ث  م
 ك  ان تحقي  ق  المواجه  ة ال  شاملة م  ن خ  الل بي  ان

 االس   الم وك   شف العقائ   د المخالف   ة وك   ذلك عقي   دة
 المواجه  ة المادي  ة م  ن خ  الل دول  ة االس  الم  الت  ى
 اس  تطاعت ان تب  سط س  يادتها عل  ى كثي  ر م  ن م  دن
 العراق تتحاكم كلها الى شرع اهللا وحده ال شريك له

 ي  سعى إل  ى اقامته  ا ي لتحط  يم الدول  ة العلماني  ة الت
 . الغرب فى العراق

 لمسالة خالفية وأنها تقبل فهل ثمة معنى للقول ان ا
 االجتهاد  حول قيام الدولة او ت اخير اعالنه ا ام ان
 االم    ر مرجع    ه لتحقي    ق عقي    دة االس    الم وم    نهج
 االس   الم وجماع   ة االس   الم الت   ى يج   ب أن ت   سعى
 بعقيدة االسالم من خالل منهج االسالم الى التمكين

 . لدين اهللا فى األرض
 الواقع ب ين التمييز الذى حدث على أرض : سادسا

 دولة االسالم وتلك الحرك ات المرت دة الخبيث ة الت ى
 فضلت أن تنفصل عن المشروع االس المى لح ساب
 الم  شروع الغرب  ى وتقات  ل ف  ى ص  فة خيان  ة لل  دين
 واالرض والع  رض والت  اريخ والجغرافي  ا وك  ل م  ا
 سطرته الحضارة االس المية ف ى تاريخه ا الع ريض

. المرتكزة على أساس ال إله إال اهللا
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 ي إن الصراع بين الحق و الباطل سنة إلهية ال تنته
 وجود البشر من على ه ذه ي و ال تتوقف حتى ينته

 األرض ليحق الحق ويبطل الباطل بتميز كال منهم ا
 عل  ى أرض الواق  ع حي  ث المخاص  مة لتتحق  ق س  نة
 المدافعة من خالل الفرقان بين الحق والباطل ليهلك

 ن بين  ة  ٬ و م ن هل  ك ع  ن بين ة ويحي  ا م  ن حي ى ع
 ل   ذلك ش   رع اهللا ع   ز و ج   ل الجه   اد و م   ن غاي   ات

 رد ع    دوان  المعت    دين ع    ن الم    سلمين : الجه    اد
 و م  الكم ال تق  اتلون ف  ى { المست  ضعفين ق  ال تع  الى

 س بيل اهللا و المست  ضعفين م ن الرج  ال و الن  ساء و
 الوالدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية

 ل دنك ولي ًا و أجع ل لن ا الظالم أهلها و أجعل لنا م ن
 ٬ و أي  ضا م  ن أج  ل 57 الن  ساء } م ن ل  دنك ن  صيرا

 الك   افرين و إخ   زاؤهم و إيه   ان كي   دهم و إره   اب
 قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم و { إغاظتهم قال تعالى

 يخ    زهم و ين    صركم عل    يهم و ي    شف ص    دو ق    وم
 مؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم و يتوب اهللا على من

 ٬ و يق ول 14:15 التوب ة } يشاء و اهللا عليم حك يم
 } ذلك م و أن اهللا م وهن كي د الك افرين { عز و جل
 رايت ه إلقامة شرع اهللا الجهاد أيضا ٬ و 18 األنفال
 المطه  رة و ال  شريعة األرض و إع  الء حاكمي  ة ف  ي

 و قاتلوهم حت ى ال { إقامة دولة اإلسالم  قال تعالى
 ال  ذي ه  و { ٬ } تك  ون فتن  ه و يك  ون ال  دين كل  ه هللا

 رس  ل رس  وله باله  دى و دي  ن الح  ق ليظه  ره عل  ى أ
 . } الدين كله و لو كره المشركون

 العصر الحديث تجلت ه ذه المن ارات الجهادي ة في و
 و األه    داف ال    سامية م    ن خ    الل جه    اد الطائف    ة

 س بيل اهللا ف ي و النف يس الغ الي المنصورة و بذلها
 ف  ي اإلس  الم كم  ا ه  و منظ  ور وم  شاهد عل  ى أرض

 البلق  ان وال  صومال وش  به الجزي  رة ب  الد األفغ  ان و
 و بف   ضل اهللا اإلس   المي العربي   ة وب   الد المغ   رب

 ب الد الراف  دين ي به م الطائف  ة المن صورة ف التحق ت
 س    تطاعت أن تك    سر ش    وكة العت    اة المج    رمين ا ف

 وتحم   ى بي   ضه الم   سلمين هن   اك و ت   دفع ال   صيال
 ونية وم ن ي من التحالفات الصليبية وال صه ي العالم
 على اإلسالم و ك سرت أن ف أئم ة حربها في معهم

 الت   راب و ذل   ت و قه    رت ف    ي الكف   ر و أرغمته   ا
 في وكشفت عورة  طاغوت العصر أمريكا و ذيولها

 المنطقة م ن العم الء الخون ة و أتب اعهم م ن أحب ار
 السوء و البهتان الذين باعوا دي ن اهللا ب ثمن بخ س

 لألنظم ة فقاموا ب شهادة ال زور وأعط وا ال شرعية
 ٬ و نزع ش رعية ي الكافرة وللنظام العالم العلمانية

 المجاهدين و ت شويه ص ورتهم لقط ع ال صلة بي نهم
 الق ضاء عل يهم وإبق اء لألعداء ليتسنى األمة وبين
 وض   ع الق   صعة الم   ستباحة دوم   ا له   م ف   ي األم   ة

٬وإل  صاق ال  تهم به  م م  ن تط  رف وقت  ل الم  دنيين
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 ك  ل ه  ذا وغي  ره ألق  وه بالمجاه  دين األم  ة وتكفي  ر
 كله ا فه م األرض وفخ ر األم ة يمثل ون فخ ر الذين

 هذا العالم المظلم بالجاهلية ونظمها إلى رسل الحق
 اس تطاعوا الفاسدة ٬ وفخر  لكل موحد أولئك الذين

 بالد شتى م ن بينه ا في أن يقيموا شرع اهللا وعدله
 دولة العراق اإلسالمية أعزها اهللا ٬ و نحن هنا نمر

 رت به  ا ه  ذه م الت  ي عل  ى عجال  ة عل  ى المراح  ل
 اهللا و تأيي   د الع   راق لن   رى ف   ي الدول   ة اإلس   المية

 ن   صره لجن   ده وإع   زازه له   م و إخزائ   ه و قه   ره
 للكافرين و المرتدين و المنافقين ٬ فاللهم لك الحمد

. على ما أنعمت به وتفضلت
 : الخاليا الجهادية  

 ال ي  زال اهللا تع  الى : (( ق  ال علي  ه ال  صالة وال  سالم
 )) غرس  ا ي  ستعملهم ف  ي طاعت  ه يغ  رس له  ذا ال  دين

 صدق الرسول األكرم عم ا بل غ ع ن رب  الع زة ف ال
 توجد دار ي سكنها الم سلمون الي وم بحم د اهللا إال و

 أو جماع   ة أو جماع   ات تحم   ل فك   ر أف   راد بي   نهم
 الجهاد و تعتنق منهج الطائفة المنصورة و ت سمى

 دور ف  ي ألنه  ا ه  ذه المجموع  ات بالخالي  ا النائم  ة
 ينتظر فرصة للعم ل ٬ و ه ذه الخالي ا ي الذ الكمون
 األمة تتولى مهمة الدفع عن جسد التي هي النائمة

 في إذا  داهم العدو بالد المسلمين كما أن لكل تنظيم
 المواجهة  خاليا نائمة مهمتها الكمون حيث تجميع

 أم  اكن تع  رض ف  ي معلوم  ات والرص  د  وق  د تن  شط
 تل ك لضربة قوي ة  هن ا ته ب الجهادي فيها التنظيم

 األعداء في إحداث النكاية إلى الخاليا الغير معروفة
 ما سلب من التنظيم وتحقيق التوازن  ليعود إلعادة
 م  ا ك  ان علي  ه م  ن قب  ل ث  م العل  و  م  ن خ  الل إل  ى

 . ليقيم فيها شرع اهللا األماكن السيطرة على تلك
 : جهاد الدفع

 : في تفسيره ) 151 / 7 ( يقول القرطبي
 بة العدو على قطر من األقطار إذا تعين الجهاد بغل ((

 فإذا ك ان ذل ك وج ب ) أصل الدار ( أو بحلوله بالعقر
 على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إلي ه
 خفافا وثقاال ٬ شبابا وشيوخا ٬ كل على قدر طاقته٬

 وال يتخل ف . من كان له أب بغير إذنه ومن ال أب ل ه
 أح  د يق  در عل  ى الخ  روج م  ن مقات  ل أو مكث  ر٬ ف  إن
 عجز أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على

 . القيام بهم ومدافعتهم
 وكذلك كل من علم بضعفهم ع ن ع دوهم وعل م أن ه
 يدركهم ويمك ن غي اثهم لزم ه أي ضا الخ روج إل يهم
 فالمسلمون كلهم يد على من س واهم٬ حت ى إذا ق ام
 ب  دفع الع  دو أه  ل الناحي  ة الت  ي ن  زل الع  دو عليه  ا

 ول  و ق   ارب . ف  رض ع   ن اآلخ  رين واحتله  ا س  قط ال
 الع    دو دار اإلس    الم ول    م ي    دخلوها ل    زمهم أي    ضا
 الخروج إليه٬ حتى يظهر دي ن اهللا وتحم ى البي ضة
 )). وتحفظ الحوزة ويخزى العدو وال خالف في هذا

 : يقول شيخ اإلسالم بن تيمية

 وأما قتال الدفع فهو أش د أن واع دف ع ال صائل ع ن (
 دو الصائل الذي الحرمة والدين واجب إجماعا٬ فالع

 يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بع د اإليم ان م ن
 ب ل – ك الزاد والراحل ة  دفعه٬ فال يشترط له شرط

 يدفع بح سب اإلمك ان٬ وق د ن ص عل ى ذل ك العلم اء
 إل   ى وه   ذا الجه   اد ال يحت   اج ). أص   حابنا وغي   رهم

 يكون الكل مكلفا به وكل ف رد األمر شروط حيث أن
 ع هذا الصائل خاصة نفسه مكلف بدف في
 مرحلة القيام بجه اد ال دفع األولى المرحلة هي هذه

 قام  ت ب  ه جماع  ة التوحي  د والت  ي ال  صليبي للع  دو
 أن تزيل استطاعت والتي والجهاد بعد سقوط بغداد

ف ي مم ا س اهم األع داء م ن األمة الرهبة من قلوب
 تك وين جماع ات جهادي ة أخ رى لتزي د  م ن تحقي ق

 في  ه لفق  د توازن  ه ثخ  ان اإل الع  دو وش  دة ف  ي النكاي  ة
. وزادت من قوة

 : النكاية من العدو  
 القت ال س احة ف ي مع علو صوت المجاه دين عام ة

 وإغ   اظتهم وخ  صوصا جماع  ه التوحي   د و الجه  اد
 والني  ل م  نهم وإره  ابهم أو ك  ف أذاه  م ع  ن بع  ض
 الم  سلمين أو اس  تنقاذ بع  ض المست  ضعفين أو ف  ك

 مك  ين للت ي األس  ارى٬ وه  ذه المرحل  ة ت  سبق ال  سع
 وهى عمل صالح م شروع٬ وأهل ه إن ش اء اهللا م ن
 المحسنين٬ رضي ب ذلك المنهزم ون المن دحرون أم

 وال يط  ؤون موطئ  ًا يغ  يظ : ( أب  وا ٬ فق  د ق  ال تع  الى
 الكفار وال ينالون من عدو نيًال إال كتب لهم به عمل

 . ) صالح إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين

 م ن ق وة وأع دوا له م م ا اس تطعتم : ( وقال س بحانه
 وم  ن رب  اط الخي  ل ترهب  ون ب  ه ع  دو اهللا وع  دوكم

 . ) وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم
 وما لك م ال تق اتلون ف ي س بيل اهللا : ( وقال عز وجل

 ... والمست  ضعفين م  ن الرج  ال والن  ساء والول  دان
 فح   ث اهللا عب   اده عل   ى القت   ال ف   ي س   بيله ). اآلي   ة

 ين م    ن عموم   ًا وف   ي س    بيل اس   تنقاذ المست   ضعف
 . المسلمين

 وك ان النب ي ص لى اهللا علي ه وس لم إذا ع اد مري ضا
الله م اش ف عب دك يم شي ل ك ِإل ى : ( دع ا ل ه بقول ه
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 مجاعه انضمام إعالن وكان
 التوحيد و اجلهـاد إىل تنظـيم

 مرحلة جديدة العاملي القاعدة
 يف متر بهـا  احلركـة اجلهاديـة

 العراق بقدر اهللا تعاىل

 فجعل النكاية في األعداء من ) صالة وينكأ لك عدوًا
 وظ  ائف ومقاص  د حي  اة العب  د الم  سلم٬ وجعله  ا ف  ي
 ال    دعاء للم    ريض لي    ذّكر الم    سلمين دوم    ًا به    ا

 هم إلى أن يغتنموا عافيتهم ويحّرضهم عليها وينّبه
 لتحقيق المقاصد العظيمة والجليلة التي خلق وا م ن

 عب  ادة اهللا : أجله ا وأّن م  ن أجّله  ا ه  ذان المق  صدان
 وحده ونصرة دينه بالنكاي ة ف ي أعدائ ه٬ فم ن أج ل
 ذل  ك يحي  ى الم  سلم وه  ذه أعظ  م وظائف  ه الت  ي إن
 أقعده لألخوة المجاهدين و من عنه ا الم رض س أل

 افاة ليرجع إليه ا ٬ و تمي زت ه ذه المرحل ة اهللا المع
 أشهرها العدو بكثرة العمليات االستشهادية بإثخان

: 
 غ   زوة ق   اهر ال   صليبيين ال   شيخ يوس   ف العيي   ري

 ٬ ض  رب رت  ال ) عملي  ة مين  اء الب  صرة ( رحم  ه اهللا
 وذلك بمدينة بغداد منطقة األمريكي لقوات االحتالل

 اليوس  فية ٬ غ  زوة س  امراء معق  ال
 الق     وات األمريكي     ة م     ن معاق     ل

 وقوات ما يسمى بالحرس الوطني
 ف     ي مدين     ة س     امراء ٬  غ     زوة
 بعقوب   ة بم   ن ف   يهم نائ   ب مح   افظ
 المدين   ة ٬عملي   ة است   شهادية ف   ي

ش رطة كرك وك و غيره ا أكاديمية
 بعقوب ة ف ي المباركة من العمليات

 ودي     الى والموص     ل الرم     ادي و
 جراح ات ف ي ونينوى ٬ مما أثخ ن
 الطائف  ة المن  صورة أي  دي ى الع  دو و زاد ألم  ه عل

 لدول ة األولى أبناء جماعه التوحيد و الجهاد النواة
 . العراق اإلسالمية

 الت   اريخي ذاك الي   وم 2004 / 10 / 17 ي   وم ف   ي و
 أعل  ن في  ه ال  شهيد ال  شيخ أب  و م  صعب الزرق  اوى

 جماعه التوحي د و الجه اد انضمام حفظه اهللا تعالى
 المجاه د لل شيخ البيع ة إع الن و القاع دة تحت ل واء

 الزاهد أبو عبد اهللا أسامة بن الدن حفظه اهللا تعالى
 البي  ان عل ى ل سان ال  شهيد أب ى م  صعب ف ي و ج اء

 نَ  ُزفُّ إل  ى أمتن  ا الغ  راِء خي  ِر أم  ة : (( الزرق  اوى
 أخرجت للناس بشرى ُتفْ ِرح الم ؤمنين وُتمي ت م ن
 . شدة الغيظ الكافرين٬ وُتْرِعُب كلَّ عدوٍّ للمسلمين

 ا َنَبَأ بيعِة جماعة التوحي د والجه اد أمي رًا َنُزفُّ إليه
 عل ى " أس امة ب ن الدن " وجنودًا لشيخ المجاه دين

 ال  سمِع والطاع  ِة ف  ي الَمنْ  َشِط والَمكْ  َرِه للجه  اد ف  ي
 . سبيل اهللا حتى ال تكوَن فتنٌة ويكوَن الدين كله هللا

 ال َتْذَهُب ( ولقد َسِمْعنا بقول نبينا فآمنا به وصدقناه
 ٬ وقد رأين ا مه ازل ) َتِصيَر ِلُلَكَع بِن ُلَكع الدنيا حتى

 رؤوس اء الحكوم ات الي وم٬ وإن  ا ف ي انتظ ار وع  ده
 ما  أي النبوة – تكون : ( اآلخر الُمْرَتَقب في األمراء

 شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها٬ ثم
 تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون م ا ش اء اهللا

 ذا ش اء أن يرَفَعه ا٬ ث م تك وُن أن تكون٬ ثم يرفعها إ

 ملكًا عاّضًا فتكون ما شاء اهللا أن تك ون ث م يرفعه ا
 إذا ش  اء أن يرفعه  ا٬ ث  م تك  ون خالف  ٌة عل  ى منه  اج

 . ٬ فعسى أن يكون هذا على أيدينا ) نبوة٬ ثم سكت
 ف  واهللا ي  ا ش  يخ المجاه  دين ل  ئن خ  ضَت بن  ا البح  ر

 ٬ ولئن لخضناه معك بإذن اهللا٬ ولئن َأَمْرَت لَنْسَمعّن
 َنهيَت لَنْنَتِهَين٬َّ فِنْعَم القائُد أنت لجيوش اإلسالم ضد

 . الكفار جميِعهم أصليين ومرتدين
 فهيا يا شباب األمة إلى لواء شيخ المجاهدين نرفع

 عالي ة خفاق ة كم ا رفعه ا " ال إله إال اهللا " معًا كلمة
 أجدادنا األبطال٬ وُنَطهِّر دياَر اإلس الم م ن ك ل ك افٍر

 أث  يم٬ حت  ى ي  دخل اإلس  الم بي  َت ك  ل مَ  َدٍر أو مرت  د
 .. . )) وَوَبر
 جماعه التوحيد و الجه اد إل ى انضمام إعالن وكان
 مرحل   ة جدي   دة تم   ر به   ا الع   المي القاع   دة تنظ   يم

 الع  راق بق  در اهللا تع  الى ث  م ف  ي الحرك  ة الجهادي  ة
 التحق  ت بع  ض الكتائ  ب الجهادي  ة

 أب  ى مث ل س رايا الغ  ضب و كتائ ب
 القاع  دة نى بتنظ  يم اليم  ان الم  دائ

 ه    ذه ي ب    الد الراف    دين وف ف    ي
 العملي  ات بف  ضل أخ  ذت المرحل  ة

 اهللا و منت  ه ت  زداد و تت  ضاعف و
 الغرب و الشرق في يدوى صداها

 و تمل       ىء قل       وب الم       شركين
 ت   دمير : بالرع   ب مث   ل عملي   ات

 تلعف    ر ٬أح    داث ي الم    درعات ف
 ٬ و األمريك  ان هل  ك فيه  ا جم  وع م  ن ي الق  ائم الت

 ف  ي المرت  دة ال  شرطة ت  شهادية عل  ى العملي  ات االس
 بهرز في كركوك ٬ تدمير مدرعات القوات الصليبية

 ال  وثني الح  رس ثكن  ة و المقدادي  ة ٬  الهج  وم عل  ى
 فيلق بدر ٬ أسر علوج أعضاء الموصل ٬اغتيال في

 واحده المباركة قوات المارينز ٬ و توالت العمليات
 ك ل ف ي تلو األخرى و كان نصر اهللا حليف أخوانن ا

 ب  الد الراف  دين يغ  زون ف  ي خط  وة وأص  بح األخ  وة
 ثكن   اتهم و تجمع   اتهم ف   ي ال   صليبين و المرت   دين

 الدولة بدماء الشهداء و جهود المجاهدين انتقلت و
 و فضل اهللا قبل هذا كل ه م ن مرحل ه القت ال للنكاي ة

 الكف  ار إل  ى مرحل  ة محاول  ة ت   وفير ف  ي اإلثخ  ان و
 القاعدة ك للمجاهدين و الموحدين تل ة من اآل القاعدة
 أص   بحت تح   ت س   يطرة األخ   وة الموح   دين الت   ي

 يقيم  ون فيه   ا ش   رع اهللا و تنطل   ق منه   ا الغ   زوات
 بقاع  دة ذكرتن  ا الت  ي ة من اآل القاع  دة المبارك  ة تل  ك

 اهللا عن دما لح ق رض ي الجليل أبو ب صير الصحابي
 الف   ارين ي الجلي   ل أب   ى جن   دل وب   اق ال   صحابي ب   ه

 ت له  م م  ن ال  صحابة الك  رام فكان مك  ة ب  دينهم م  ن
 المهاجرين اليهم إيواء أمنه يستطيعون منها قاعدة

 و العم   ل منه   ا عل   ى ن   صرة ال   دين ٬ فتك   رر ه   ذا
 بالد الرافدين حيث أصبحت في النموذج مرة أخرى

آمن  ه اس  تطاع المجاه  دين بف  ضل اهللا قاع  دة هن  اك
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 هذا وممـا ال ينـساه التـاريخ، وال
 كما هو معلـوم " الس " يتغافله، أن

ــام ع ــادل ق ــشورى وتب ــى أســاس ال  ل
ــود واخلــربات، وحتقيــق نــسق  اجله
 مفقـــود مـــن التعـــاون الـــشرعي

 والتكافل اإلسالمي

 ارض الع   راق إل   ى توفيره   ا لك   ل مجاه   د مه   اجر
 و الدراس ة يستطيع من خاللها أخذ التدريب ال الزم

 ينطل  ق بع  د ذل  ك االنطالق  ة لك  ي ال  شرعية الكافي  ة
 ث م ج اءت بع د . ال شهادة الكبرى أم ا الن صر و أم ا

 ت  اريخ الدول  ة ف  ي ذل  ك مرحل  ه م  ن أه  م المراح  ل
 إال األرض ف ي اهللا ظله ا أدام الع راق ف ي اإلسالمية

 ت    شكيل مجل     س ش     ورى إع     الن وه    ى مرحل     ة
 تك وين المجاهدين بهدف ض م الجه ود و توحي دها ل

 وض م المجل س . الع راق في اإلسالمية نواة الدولة
 القاع دة وج يش : عند انطالقه خمس جماعات هي

 الطائفة المنصورة٬ وجيش أهل ال سنة والجماع ة٬
 وس   رايا أن    صار التوحي   د٬ وس    رايا الغرب   اء٬ ث    م
 التحق    ت به    م كتائ    ب األه    وال٬ وس    رايا الجه    اد

 ل  سنا و . اإلس  المي ٬الع  راق ٬ وكتائ  ب الم  رابطين
 مجل س ش ورى " بعيدين عن ال صواب إن قلن ا ب أن

 ى ف  ي الع  راق ه  و المث  ال ال  ذي يحت  ذ " المجاه  دين
 لتناصر أهل الحل والعقد وتآلف لحمتهم٬ فعل ى م ر
 الحرب مع الصليبين وأعوانهم بفصولها المختلفة٬

 س ابقة متمي زة ف ي ل ّم ش مل " المجل س " كان له ذا
 ٬ المجاه   دين وتوحي   د ص   فوفهم وت   دعيم ق   رارهم
 فتح    ول ش    تات المج    اميع والجماع    ات والكتائ    ب
 الع سكرية إل ى ج يش موح  د يعم ل بقي ادة مركزي  ة٬
 وش  ورى من  ضبطة تح  ت أط  ر ش  رعية ومرتك  زات
 فقهية٬ أخذت بيد الساحة نح و أف ق عظ يم ج دًا م ن
 تضافر الجهود وانسجام الخط ط الع سكرية وتن اغم

 اإلدارية على مساحة واسعة م ن األرض الترتيبات
 م ن " المجل س " يكل تنظيم ي كبي ر٬ ب ات وضمن ه

 ل ه الكلم ة  بفضل اهللا  خالله
 األول ى عل  ى األرض ف ي معظ  م
 من      اطق الع      راق وس      احاته

 " المجلس " فصفوف . الملتهبة
 جمعت وجهاء كبار من أفاض ل
 الم  سلمين م  ن أص  حاب الكلم  ة
 المسموعة٬ وممن يمتلك نفوذًا
 وت     أثيرًا واس     عًا ف     ي مح     يط

 جان  ب ع  شائره وأتباع  ه٬ إل  ى
 أهل الخبرة العسكرية والحنك ة

 الميدانية٬ مع صف ال شيوخ والق ضاة وطلب ة العل م
 . والدعاة وأصحاب الكفاءات المختلفة

 بح  ق ص  ورة المع  ة لم  ا يع  رف " المجل  س " فك  ان
 بمجلس أهل الحل والعقد٬ وهم ال ذين تنته ي إل يهم
 األم    ور م    ن وجه    اء الم    سلمين لح    صول الق    وة

 من   صف المتأم   ل ف   ي وال . وال   شوكة والمنع   ة له   م
 ومسيرته الطيبة عل م بيق ين أن " المجلس " أحوال

 رواده هم أهل العدل المشروطين ف ي أوص اف أه ل
 الحل والعقد الذين لهم االختيار عند تنصيب اإلمام٬
 بل لو لم يكن في تعديلهم إال تصدرهم لجهاد الغ زو

 وأعوان   ه المرت   دين ومح   ق م   ؤامراتهم ال   صليبي

 ة لكان ذلك كافي٬ كيف وهم ومخططاتهم في المنطق
 أه   ل ال   دِّْين وال   شريعة وأن   صار التوحي   د ودع   اة

 . السنة
 ه     ذا ومم     ا ال ين     ساه الت     اريخ٬ وال يتغافل     ه٬ أن

 كم    ا ه    و معل   وم ق    ام عل    ى أس    اس " المجل   س "
 الشورى وتبادل الجهود والخبرات٬ وتحقي ق ن سق
 مفق  ود م  ن التع  اون ال  شرعي والتكاف  ل اإلس  المي

 لظ روف الحالك ة الت ي تحي ق الذي ندر وجوده في ا
 خط وات ف ي " المجلس " بالعراق وأهله٬ ولم يمض

 طريق  ه؛ حت  ى أعل  ن عل  ى م  أل م  ن الن  اس دعوت  ه
 الكريمة لوجهاء المسلمين في الع راق م ن العلم اء
 والف  ضالء وق  ادة الجه  اد والف  صائل لالن  ضمام إل  ى

 . المباركة " المجلس " باحة
 لقائ د وكان ذلك توثيقًا على لسان ال شيخ األري ب وا

 ال  صنديد ش   يخنا وحبيبن   ا أب  ي م   صعب الزرق   اوي
 تقبل  ه اهللا ف  ي ال  شهداء وجمعن  ا وإي  اه ف  ي جنات  ه
 آمين٬ وكان من لط ائف التنبي ه ك الم ال شيخ رحم ه

 سيكون بادرة خير٬ ونواة " المجلس " اهللا على أن
 زرع طيب لدولة إسالمية قادمة مع األيام٬ وهذا ما

 وقتنا هذا٬ وطابت كان بالفعل٬ فالزرع آتى أكله في
منذ " المجلس " ثماره على أبنا اإلسالم والجهاد فـ

 بدايته حقق في مسيرته ما لم يحققه الكثيرون ممن
 يعملون في الساحة٬ فق د أثب ت بج دارة قدرت ه عل ى
 تجاوز حدود الهوى واألنا٬ وتخطى ب صدق النواي ا
 وسالمة الصدور وثبات الغايات العوائق التي أمامه

 الرياسات والمناصب٬ فنجح في ذل ك من الحظوظ و
 أيما نجاح وانشق له الطريق مجلّ ًال ب أعالم الن صر
 وأه   ازيج الظف   ر وهللا الف   ضل

 . والمنة
 وال      شاهد م      ن الك      الم؛ أن

 ق د دع ا الوجه اء " المجلس "
 وم ن ي  صلحوا أن يكون وا ف  ي
 موض    ع ال    شورى م    ن أه    ل
 الع   راق لالن   ضمام والتوح   د٬
 وكان آخر الخطوات المبارك ة

 حل  ف " ع  الن ع  ن ت  شكيل اإل
 وال       ذي دع       ا " المطيب       ين

 الوجه  اء والف  ضالء م  ن أه  ل الع  راق م  ن العلم  اء
 ورؤس   اء الع   شائر وق   ادة الجه   اد واس   تجاب م   ن
 استجاب وكانوا خيرًا وبركة٬ ومن لم يفع ل ف وزره
 ب ين كتفي  ه ل  يس ل  ه م  ن الحم  ل ن  صيب٬ ول  يس ل  ه
 م  ساغ مقب  ول ف  ي ت  أخره وانكف  اءه ع  ن االجتم  اع

 ذي يطلبه الشرع ويحث عليه بكل سبيل٬ والتآلف ال
 يك  ون رابط  ة يل  تحم م  ن م  ع وج  ود م  ا يمك  ن أن

 . خاللها أهل الحل والعقد وتلتئم صفوفهم
 كان فيها إعالن التي ثم جاءت المرحلة قبل األخيرة
 ضم عدد كبي ر الذي المجاهدين عن حلف المطيبين

ال  سلفي ج  دا م  ن الجماع  ات الجهادي  ة ذات الم  نهج
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 مجل  س " ال  ذي ض  م " رايت  ه و ه  و تح  ت ال  صافي
 جن  د " و " ج  يش الف  اتحين " و " ش  ورى المجاه  دين

 " كتائ   ب أن   صار التوحي   د وال   سنة " و " ال   صحابة
 تعلن عن التي وكان هذا الحلف هو الشرارة األولى

 ب  الد الراف  دين و بف  ضل اهللا ف  ي اإلس  الم قي  ام دول  ة
 ومنت  ه عل  ى أم  ه التوحي  د أس  تطاع رج  ال الدول  ة

 جه  ودهم و دم  اء ال  شهداء إع  الء بتوفي  ق اهللا ث  م ب
 أرض العراق بتكوين دول ة في التوحيد عاليه راية

 وبعض للسنة اإلسالم رغم الخيانات من المنتسبين
 ال   صليبي المنت   سبين للجه   اد و رغ   م ق   وة الع   دو

 خ   ر راكع  ا أم   ام ب  سالة و ت   ضحيات ال  ذي الغاش  م
 الشهداء و المجاهدين من أبناء الدولة  وهللا الفضل

 . المنة و
 تكوينه ا منه ا في وقد واجهت الدولة عقبات كثيرة

 أن  الدولة  لم تتسلم أي ميراث م ن دول ة س بقتها٬
 فهو بناء إسالمي ينتهض من واقع جاهلي أشبه ما
 يكون في مالمحه بمراحل الدولة اإلسالمية األول ى
 الت ي أقامه ا النب  ي ص لى اهللا علي ه وس  لم م ن رح  م

 ك  م الع  راق نظ  ام الجاهلي  ة٬ فالنظ  ام ال  ذي ك  ان يح
 بعثي كافر٬ ثم جاء بعده الغزو الصليبي برفقة ثلته
 العميل   ة الم   ستأجرة لإلش   راف عل   ى ن   شر الكف   ر
 الع   المي ف   ي المنطق   ة وترس   يخ مع   الم الجاهلي   ة

 ٬ أي أن الدول   ة بالديمقراطي   ة المعاص   رة المتمثل   ة
 الولي  دة تؤس  س بنيانه  ا م  ن الج  ذور٬ وه  ذا يرف  ع

 لم  ستويات اإلداري  ة الكلف  ة ف  ي حقه  ا عل  ى كاف  ة ا
 بداي ة والعسكرية واالقت صادية واالجتماعي ة٬ فه ي

 م   ن ال   صفر كم   ا يق   ال ٬ وم   شروع دول   ة الع   راق
 اإلس  المية ي  أتي كتطبي  ق عمل  ي لواج  ب ه  ام م   ن
 واجبات الشريعة٬ أتاح ت ل ه الظ روف مج اًال رحب ًا
 ح  سبما ي  راه أبن  اء الجه  اد٬ وب  ات الواق  ع متهيئ  ًا

 ه ليأخ  ذ مكان  ه ف  ي ومناس  بًا لموض  وعه وبرنامج
 س  احته٬ االنطالق  ة الت  ي اعتم  دها المجاه  دون ف  ي
 إعالنه  م ل  دولتهم كان  ت مزيج  ًا مركب  ًا م  ن حق  ائق
 شرعية مستمدة من الكتاب والسنة ورؤى منهجية
 واقعي    ة وسياس    ية كان    ت س    ببًا ف    ي ل    م ال    شتات
 الجه ادي م ن مجموع ات وجماع ات لت صبح ض من

 ي الق    وة إط    ار الدول    ة الجدي    دة وثقله    ا ال    سياس
 الضاربة في المنطقة٬ وتتمكن بذلك م ن الم ساهمة
 في بناء هذا ال صرح المب ارك وت شييد معالم ه٬ م ع
 العل   م أن التجرب   ة أثبت   ت أن الوح   دة ال   شاملة ل   ن
 تك   ون دون انته   اج ه   ذه الخط   وة المبارك   ة الت   ي
 ستؤمن مظلة واسعة رحبة يأوي إليها كل العاملين

 ويك   ون ذل   ك ال   صادقين والمجاه   دين المخل   صين٬
 وتعاونوا على الب ر والتق وى { : تحقيقًا لقوله تعالى

 ]. 2 : المائدة [ } وال تعانوا على اإلثم العدوان
 م ا ال ي تم الواج ب " وبالنظر إلى القاعدة المعروف ة

 ٬ نعلم أنه لما كانت إقامة الدين٬ " إال به فهو واجب
 ورد كي  د ال  صليبين والمرت  دين المعت  دين عل  ى أم  ة

 الم   سلمين ال ت   تم إال بإم   ام٬ ف   إن اإلس   الم وح   وزة
 تن   صيب اإلم   ام واج   ب ف   ي ال   دِّْين وه   ذا إجم   اع
 المسلمين٬ كما أجمع وا عل ى تن صيب ال صديق بع د
 رس   ول اهللا ص   لى اهللا علي   ه وس   لم إلقام   ة ال   دين٬
 وتنظيم شئون الم سلمين٬ والعم ل لتك ون كلم ة اهللا
 ه  ي العلي  ا٬ وكلم  ة ال  ذين كف  روا ال  سفلى٬ ث  م س  ار

 ل  ى ذل  ك أعن  ي تن  صيب خليف  ة وإم  ام الم  سلمون ع
 جيًال بعد جيل٬ وقد نص اهللا على وجوب ذل ك٬ ق ال

 إن اهللا ي   أمركم أن ت   ؤدوا األمان   ات إل   ى { : تع   الى
 } أهلها٬ وإذا حكمتم ب ين الن اس أن تحكم وا بالع دل

 . ٬ واألمانة هنا هي أمانة الحكم ] 58 : النساء [
 الق صيرة بأعم ال الم دة ه ذه ف ي و قد قامت الدول ة

 يم     ه بجان     ب جهاده     ا المتواص     ل الم     ستمر عظ
 : للصليبين و المرتدين و من هذه األعمال

 : فك العاني وحفظ البيضة واّلذب عن الحريم
 ويفخ   ر إخ   وانكم ف   ي دول   ة اإلس   الم أنه   م س   كبوا
 دماءهم مرات ومرات٬ وج ادوا بعي ون أبن ائهم م ن

 األس ير " األمراء قبل الجنود٬ في سبيل فك العاني
 ل ك موض ع قت ل أب ي أن س ال شامي ويشهد عل ى ذ "

 . رحمه اهللا
 ولق   د روى البخ   اري رحم   ه اهللا ع   ن أب   ي موس   ى

 قال رسول اهللا ص لى اهللا علي ه : رضي اهللا عنه قال
 وأطعم   وا  يعن   ي األس   ير  فك   وا الع   اني ( وس   لم

 ). الجائع وعودوا المريض
 وفك العاني مقصود أصلي في شريعة اإلسالم٬ فلقد

 مرات٬ ومرك ز مكافح ة ثالث " أبا غريب " تم غزو
 اإلره   اب ببغ   داد م   رتين٬ وم   ن اهللا عل   ي الدول   ة
 بإخراج المسجونين من ع دة مواق ع اعتق ال؛ منه ا
 مركز شرطة حي العامل والمقدادية٬ والفدرالية في
 ديالى وغيرها٬ وذل ك مم ا م ن اهللا ب ه عل ى الدول ة
 دون غيره  ا٬ عل  ى ال  رغم م  ن ادع  اءات اهللا أعل  م

 ع    ددًا وع     دة ف     أين ه     م ب    صدقها أنه     م األكب     ر
 ! واألعراض؟

 وم  ن حف  ظ البي  ضة ت  أمين ال  سبل وت  وفير األم  ن٬
 حف ظ أه ل اإلس الم م ن : ( وكما قال بعض أهل العل م

 ٬ ) ونفض بالد اإلس الم ع ن أه ل العرام ة ... التغالب
 أي أه     ل األذى وال     شراسة كالل     صوص وقط     اع

 . الطريق
 ويع    رف القاص    ي وال    داني أن مجاه    دي الدول    ة

 الطرق٬ ويقيمون عليهم حكم يتتبعون قطاع
 اهللا تعالى لقطع دابر الفساد

 جباية الزكاة وإحراز الفيء والصدقات وغيرها من
 : موارد بيت المال

 أي جم   ع األم   وال م   ن موارده   ا المختلف   ة٬ وم   ن
 أهمها الزكاة٬ وذلك ألنه ا رك ن اإلس الم الثال ث بع د

 ال     صالة٬ ف     المكلف األول بجمعه     ا ال     شهادتين و
 خ ذ م ن { : وتفريقها هو اإلمام٬ لقول اهللا ع ز وج ل
: التوب  ة [ } أم  والهم ص  دقة تطه  رهم وت  زكيهم به  ا
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 يف ظـالل آيــة
 قال الشهيد الحي بإذن اهللا سيد قطب رحمه اهللا

 انف روا خفاف  ًا وثق  اًال ( ف ي تف  سير قول ه تع  الى

 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في س بيل اهللا ذلك م

 . ) م تعلمون خير لكم إن كنت

 : ذل ك مث  ل عل ى ن  صرة اللّ ه لرس  وله ولكلمت  ه

 والّله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين

 غير الذين يتث اقلون ويتباط أون وه و مث ل م ن

 الواق  ع إن ك  انوا ف  ي حاج  ة بع  د ق  ول اللّ  ه إل  ى

 دلي   ل وف   ي ظ   الل ه   ذا المث   ل الواق   ع الم   ؤثر

وال يدعوهم إلى النفرة العامة ال يعوقهم معوق

 يقع  د به   م ط   ارئ إن ك  انوا يري   دون ألنف   سهم

 الخير في هذه األرض وفي الدار اآلخرة انفروا

 خفاف  ًا وثق  اًال وجاه  دوا ب  أموالكم وأنف  سكم ف  ي

 سبيل اهللا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا

 ف  ي ك  ل ح  ال وجاه  دوا ب  النفوس واألم  وال وال

 تتلم     سوا الحج     ج والمع     اذير وال تخ     ضعوا

 وال    تعالت ذلك   م خي    ر لك   م إن كن    تم للعوائ   ق

 تعلم    ون وأدرك المؤمن    ون المخل    صون ه    ذا

 الخير فنف روا والعوائ ق ف ي ط ريقهم واألع ذار

 حاضرة لو أرادوا التم سك باألع ذار فف تح اللّ ه

 عليهم القلوب واألرضين وأعز به م كلم ة اللّ ه

 وأعزهم بكلمة الّله وحقق عل ى أي ديهم م ا يع د

 . خارقة في تاريخ الفتوح
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 ولذلك أجمع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ أن
 لإلمام أن يقاتل مانعي الزكاة٬ وق د ق اتلهم أب و بك ر
 ل ى الصديق رضي اهللا عنه ورج ع ال صحابة كله م إ

 . قوله وأجمعوا عليه
 ق  ال تع  الى خ  ذ م  ن أم  والهم : ( ق  ال اإلم  ام القرطب  ي

 صدقة وذلك ال يوجب اإلقتصار عليه وحده وأن من
 بعده يقوم في ذلك مقامه فكذلك في قول ه وإذا كن ت
 ف   يهم أال ت   رى أن أب   ا بك   ر ال   صديق ف   ي جماع   ة
 ال   صحابة رض   ي اهللا ع   نهم ق   اتلوا م   ن ت   أول ف   ي

 ]. 365 / 5 : حكام القرآن الجامع أل ) [ الزكاة
 ولقد فتح إخوانكم في دول ة اإلس الم مواق ع ف ي ك ل

 . منطقة لتحصيل الزكاة وقبض الصدقات
 حفظ الدِّْين على أصوله المستقرة وم ا أجم ع علي ه

 : سلف األمة
 : ويدخل في ذلك

 إعادة جناب التوحيد إلى األرض وتطهيرها م ن ) 1
 ى ال شرك ولق  د تح ول الع  راق بح ول اهللا وف  ضله إل

 أكث  ر البل   دان توحي   دًا عل   ى وج   ه األرض٬ فجن   اب
 التوحيد مصان٬ فال أضرحة تزار إال ما ال يعلم٬ وال
 سحرة تقصد٬ وال دع اة ل شرك س واء ف ي األلوهي ة
 أو الربوبي   ة٬ وال   داعي إلي   ه خ   ائف مترق   ب زوال
 الدِّْين وعل و الكف ر٬ وه و م ع ه ذا متمل ق لعب اد اهللا

 . المجاهدين
 سالمية إلى مكانه ا ال ذي جعل ه إعادة الشريعة اإل )

 اهللا له     ا٬ وه     و مك     ان الهيمن     ة عل     ى األفع     ال
 واألشخاص والهيئات واألعراف واألنظمة غيره ا٬
 وذل   ك ألن   ه ل   ن يك   ون هن   اك إس   الم م   ا ل   م تك   ن
 : المرجعي  ة ل  شريعة اهللا ع  ز وج  ل٬ ق  ال اهللا تع  الى

 َذِلكُ ُم َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفي ِه مِ ن شَ ْيٍء َفُحْكمُ ُه ِإلَ ى اللَّ ِه {
 : ال  شورى [ } اللَّ  ُه َربِّ  ي َعَليْ  ِه َتَوكَّلْ  ُت َوِإَليْ  ِه ُأِني  ُب

 فَ   َال َوَربِّ   َك َال ُيْؤِمنُ   وَن َحتَّ   َى { : ٬ وق   ال تع   الى ] 10
 ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبيْ َنُهْم ثُ مَّ َال َيجِ ُدوْا فِ ي َأنفُ ِسِهْم

 ٬ ] 65 : النساء [ } َحَرجًا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليمًا
 م  ن [ } َولَ  ا يُ  ْشِرُك فِ  ي ُحْكمِ  ِه َأحَ  دًا { : وق  ال تع  الى
 َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي { : ٬ وقال تعالى ] 26 : سورة الكهف

 شَ  ْيٍء فَ  ُردُّوُه ِإلَ  ى اللّ  ِه َوالرَّسُ  وِل ِإن ُكن  ُتْم ُتْؤِمنُ  وَن
 ٬وقال ] 59 : من سورة النساء [ } ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر

 ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدعُ وا ِإلَ ى اللَّ ِه { : تعالى
 َوَرسُ  وِلِه لِ   َيْحُكَم َبيْ  َنُهْم َأن َيُقولُ   وا سَ  ِمْعَنا َوَأَطْعنَ   ا

 ] 51 : النور [ } َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
 يسر اهللا لنا نقله و كتابته الذي و هذا من أقل القليل
 م  رت الت  ي و المراح ل ك  ة المبار ع ن س  يرة الدول ة

 األرض و يوس ع ف ي بها ٬ نسأل اهللا أن ي ديم ظله ا
 أميره   ا و ف   ي رقعته   ا و يق   وى رجاله   ا و يب   ارك
 عالي ه األرض جنودها البواس ل ال ذين رفع وا هام ة

 تركه لنا و ألمتنا العمالء الذي أبيه بعد ميراث الذل
 و الطواغيت و أحبار ال سوء ٬ الله م ان صر عب ادك

 و أعل    ى راي    تهم و أن    صرهم  ي    ارب المجاه    دين
 . اللهم أمين ... العالمين
 عي  ون ف  ي أم  ال اإلس  المية دول  ة الع  راق ي وه  اه

 قل  وب ف  ي الم  سلمين وراي  ة للح  ق المب  ين وفرح  ة
 قلوب الكافرين في المسلمين وحسرة
وجزاكم اهللا كل خير
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 لقد سقط أدعي اء الجه اد ( يقول الشيخ أسد الجهاد
 المقاوم  ة واح  دًة تل  و ) جاري  ة الت ( الف  صائل م  ن

 ثم " اإلسالمي الجيش " ما يسمى ب ًا األخرى٬ بدء
 اجتماع بعض الف صائل األخ رى مع ه ومواالته ا ل ه

 " و " الجه  اد واإلص  الح جبه  ة " ف ي م  ا ي  سمى
 ٬ ال ذين س قطوا مع ه " المجلس السياسي للمقاومة

حينم  ا خ  سروا ول  م يربح  وا م  ن ف  ي ش  راكه٬ ث  م
 اد ب   دؤوا باالنف   ضاض م   ن ت   آمراتهم عل   ى الجه
 البيان     ات الت     ي تف     ضحهم تجمعه     م٬ وأخرج     وا

 . بأنفسهم
 " جبه  ة الجه   اد والتغيي   ر " وف  ي ال   ساحة أي   ضًا

 ل   بعض الف   صائل وه   ي عب   ارة ع   ن تجم   ع آخ   ر
 المقاوم  ة٬ أعلن  ت ع  ن منهجه  ا وبرنامجه  ا وه  و

 تحك يم ش رع اهللا ع  ز أق رب إل ى الوطني ة من ه إل ى
 به  ة الجه  اد ج " وج  ل٬ وهن  اك جبه  ة أخ  رى وه  ي

  فاس د ومنهجها – تذكر وهذه ال تكاد " والتحرير
 ! . ا سيط ولعل هناك من يّدخرها لوقت م وتأثيرها ب

 أه   ل الف   ضل وبقي   ت جماع   ة أن   صار اإلس   الم٬
 وال سبق٬ أه ل الم  دد وال سند٬ ن صرهم اهللا ووفقه  م

 . لما يحب ويرضى
 فكشفت أم ورًا " الحقيقة سفر " وقد أخرجت بيان
 أوراقًا ألدعياء الجهاد٬ وخرج بعده عديدة وأحرقت

 المجاه دين ببي ان آخ ر ف ضحه وك ل م ن ف ي ج يش
  بأس لوبه المتن اقض وحجج ه الواهي ة  جبهت ه
 بي   ان الهيئ   ة ال   شرعية ث   م " تم   ايزوا " بكت   اب

 التافه    ة للشخ    صين وال    ذين زادوا م    ن ف    ضائح
 .. أنفسهم

 أو – احت راق ورق ة ال صحوات وإنني أرى أنه بع د
 – ول ى قب ل أن ت دخل الثاني ة ف ي الخدم ة الورقة األ
 بي  ان أن  صار اإلس  الم ن  صرهم اهللا وبي  ان وخ  روج

 جيش المجاهدين والهيئة التافه ة٬ أن مرحل ة م ن
 مراح  ل الجه  اد ق  د انته  ت بتم  ايز المجاه  دين ع  ن

 وخارج  ه٬ غي  رهم أم  ام الن  اس ف  ي داخ  ل الع  راق
 وإني أعتبرها إعالن عن مرحلة جديدة ف ي م سيرة

 . العراق وقد بدأت اآلن الجهاد في
 المراح     ل ف     ي الح     رب انته    ت مرحل     ة م     ن

 الصهيوصليبية العالمية ضد المسلمين في العراق٬
 متعب للمسيرة الجهادية فيه٬ بعد أن حدث تمحيص

 أرهقت المجاهدين واختلطت فيه التيارات الجهادية
 بالوطنية بالخائنة٬ ووقف المتأّمل للوضع العراق ي

 تل ك األم واج ليم حيرانًا وس ط مندهشًا٬ وأصبح الح
 – المتالطمة من اإلرهاصات والت ي ك ان الب د منه ا

 حتى نخُلص إلى النخبة الصادقة التي  حسب رأيي
 . سوف ينصرها اهللا عز وجل

ومن ب ين ك ل تل ك اإلرهاص ات بقي ت دول ة اإلس الم
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 الت ي أعلن ت " دولة الع راق اإلس المية " شامخة٬
 اهللا وس نة رس ول اهللا أنها دولة قائم ة عل ى كت اب

 صلى اهللا عليه وآله وسّلم٬ تحُكم بشرعهما ال بديل
 إال م ن – كل ه لها عن ه٬ وله ذا ال سبب وق ف الع الم

 ض دها٬ ض د دينه ا٬ ض د منهجه ا م نهج  رحم اهللا
 التوحيد الذي ارت ضته
 لنف    سها وه    و م    نهج
 األنبياء والرسل عليهم

 . ) الصالة والسالم
 ه             ذه الحرك             ات

 لرغم من والجماعات با
 قت   ال بع   ضها لالع   داء
 ودخ  ول ال  بعض اآلخ  ر
 العملي    ة ال    سياسية اال
 أنه ا ف ى النهاي ة وقف ت
 صفا واحدا  يق وم عل ى
 الم        شروع الغرب        ى
 ب    الرغم م    ن إدعائه    ا

 االس    الم والعم    ل ف    ى م    صلحته ض    د الم    شروع
 االس   المى ٬وم   ن هن   ا ت   تم المفاص   لة بينه   ا وب   ين
 الجماع    ات الت    ى تق    وم عل    ى الم    نهج االس    المى
 والسعى لتطبيق االسالم من خالل دولة االسالم تلك
 النقط  ة المف  صلية الت  ى  ق  ام عل  ى أساس  ها القت  ال
 والمفاصلة  بين تلك الحرك ات والحرك ة االس المية

 مجل   ِس ش   ورى المجاه   دين ف   ي ( الت   ى أس   ست
 : ٬ وذلك لتحقيق المطالب الّشرعية اآلتية ) العراق
 ه  ة٬ ل  دْفِع الُمواج قي  ادُة ال  ّصراع ف  ي معرك  ِة : أوال

 . الكفّ      ار ال      ّصائلين وأذن      ابهم م      ن المرت      ّدين
 المجاه  دين ورّص ص   فوفهم٬ جم  ُع كلم  ة : ثاني  ًا

 تحقيقًا لواجِب االعتصام بحبل اهللا٬ اس تجابة لقول ه
 ٬ } َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعً ا َوَال َتَفرَّقُ وْا { : تعالى

 لقوله واالختالف لِحْفظ الّشوكة٬ امتثاال ونبذ الُفرقة
 . } َوَال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم { : تعالى
 اإلعالُن عن مْنهج اإلسالم الواضح في جه اِد : ثالثاًً

 الكّفار٬ والذي ال يلقي الّسالح حت ى ُيحقّ ق ُمقت ضى
 َوقَ   اِتُلوُهْم َحتَّ   ى َال َتكُ   وَن ِفْتنَ   ٌة { : ق   ول اهللا تع   الى
 . } ُه ِلّله َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُّ

 الوق  وف جمع  ًا متراصّ  ا مّتبع  ا له  دي الّنب  ي : رابع  ًا
 ص  ّلى اهللا علي  ه وس  ّلم ف  ي الجه  اد؛ إلع  الء كلم  ة
 الّدين ودحِض راية المشركين٬ وقْطع الّطريق على
 أذناب الكّفار الّصائلين ِمَن العلمانيين وغيرهم٬ في
 جْني ِثمار الجه اد٬ وِنت اج جه ود الب اذلين ألنف سهم

 اهللا تعالى٬ حيُث وعى المجاهدون دروَس في سبيل
 التّ  أريخ جيّ  دا٬ وسي  ْستفرغون ُجه  دهم لمقاتل  ة ك  ّل
 من يقفز إلى الواجهِة ف ي الُحك م وغي ره٬ للحيلول ِة
 دون تحك        يم ال        ّشرع والّتمك        ين للم        سلمين٬
 فالمجاه    دون يعلم    ون حقيق    ة م    ا يٌ    دّبر لألم    ة٬
 ويؤكّدون على عدم الّتفريق بين طاغوٍت عربّي أو

 أعجم   ّي٬ فالطّ   اغوت ه   و ه   و أي   ًا كان   ت جن   سّيته
 . ومهما كان انتماؤه

 تحدي     د موق     ٍف واض     ٍح م     ن األح     داث : خام     سًا
 والّنوازل٬ لكي ُيرفع الَغبش ع ن أع ُين النّ اس٬ وال
 يلت   بس الح   ّق بالباط   ل٬ وُيع   رف أّن للح   ّق رج   اًال
 مجاه      دين مثلم      ا أّن
 للباط             ل أتباع             ا

 . ُمناصرين
 ننبّ   ه إل   ى أّن : سادس   ًا

 ه    ذا المجل    س ي    دعو
 إخوانه المجاهدين إل ى
 االجتم    اع والّتك    اتف٬
 ورّص ال               ّصفوف٬
 ونذّكر بأن باب الّلحاق

 إلي    ه واالن    ضمام ب    ه
 مفت     وٌح لك     ّل طال     ب
 لنُ    صرة ال    ّدين وني    ل
 محبّ    ة رّب الع    المين٬

 ِإنَّ اللََّه ُيحِ بُّ الَّ ِذيَن ُيقَ اِتُلوَن فِ ي سَ ِبيِلِه { قال تعالى
 . } ُبنَياٌن مَّْرُصوٌص َصفا َكَأنَُّهم

 كم  ا وي  دعو المجل  س الم  سلمين ف  ي ب  الد الراف  دين
 وخارجه ا٬ لّلح اق برك ب الجه اد ف ي ب الد الراف دين
 ُنصرًة لدينهم ودفعًا عن الُمستضعفين وإقام ًة ل دار
 : اإلسالم وتحك يِم ش رع اهللا عل ى أرضِ ه ق ال تع الى

 وا ال صََّلاَة َوآتَ ُوا الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأقَ اُم {
 . ) الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف

 اليتضح من خالل كالم أهل الحق بل من األمر وهذا
 ي أعقب  ت االن  شقاقات والت ي خ  الل إص  داراتهم الت

 بينت بلسانهم أنهم صف واحد فى العمالة والخيانة
 اإلس الم ودول ة اإلس الم وطريق واحد للقضاء على

 . ي ية ومشروعها الغرب ونصرة للعلمان
 وم  ن هن  ا يتب  ين لن  ا أن الخ  الف والح  رب ل  م تك  ن
 راجعة الى اجتهاد ف ى توقي ت إع الن الدول ة أو أى
 أم  ر م  ن االم  ور الت  ى تقب  ل االجته  اد ولك  ن االم  ر
 راجع الى ردة وعمالة ووالء لغير اهللا بالوقوف فى
 ص  ف الم  شروع العلم  انى الغرب  ى ض  د الم  شروع

 ذه طوائ ف ردة حقيقته ا انه ا االسالمى ومن ث م فه
 خارجة عن سبيل المؤمنين ال يجوز االجتماع معها
 ب   ل ال ب   د م   ن قتاله   ا م   ع الق   درة وف   ق ال   سياسة
 ال شرعية الت ى تتعل ق بواق ع الحرك ة الم سلمة  ف ى
 مواجهته     ا للجاهلي     ة م     ن حوله     ا ووف     ق فق     ه
 االولويات فى المواجهة بما يتفق مع صالح االسالم

 . والحركة المسلمة
 س بق وأك  دنا أن ( يق ول ال شيخ أب و حم زة المه اجر

 السبب الحقيقي وراء مشروع الصحوات ه و قي ام
 وه و م ا ب دأ يطف و عل ى ال سطح ٬ الدولة اإلس المية
 ت   ضارب فبع   د إع   الن الدول   ة ٬ ف   ي ه   ذه األي   ام

الم  شروع اإلس  المي م  ع الم  شروع ال  وطني ال  ذي
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 تقريب ًا وه و م ا تتبناه كل ألوان الطيف ف ي الع راق
 تصرح به مرارًا وجهارًا ك ل جبه ات ال ضرار الت ي

 م ن العج ب وال م ن الغري ب وليس ٬ ُأعلنت وُشكلت
 أن تت   شكل جمي   ع ه   ذه الكت   ل بع   د إع   الن الدول   ة

 ت   شكلت حقيق   ة لحربه   ا س   رًا فإنم   ا ٬ اإلس   المية
 فلقد اش تعل الحق د والح سد ف ي قل ب حمل ة ٬ وجهرًا
 سلول بعدما ضاعت م ن أي ديهم الكعك ة و راية ابن

 وتيقنوا أن ٬ تحطم أملهم في الحكم الوطني القومي
 دماءنا وأشالءنا سنقطعها رخيصة وال تضيع ثمرة

 ش  ريعة الجه  اد وتحك  م الع  راق م  رة أخ  رى بغي  ر
 وألن حقيق   ة جيوش   هم الك   ذب وخاص   ة ٬ ال   رحمن

 بع  دما لح  ق المخل  صون ف  ي ص  فوفهم بن  ا ك  ان
 خي  ارهم الوحي  د الوق  وف م  ع المحت  ل ض  د الدول  ة

 نظّ روا ل ه فإن الم شروع ال وطني ال ذي ٬ اإلسالمية
 وجمع  وا ألجل  ه وتح  الفوا علي  ه ه  و نف  س م  ا يري  د

 م ا ق دموه م سبقًا المحت ل فق ط ش رط العمال ة وه و
 الله  م إال دراه  م ٬ ودون مقاب  ل م  ن الك  افر المحت  ل

 المحت ل وأعوان ه ف ي حرم  انهم مع دودة وأم ن ب دأ
. ) منه
 ؟ هل يجوز االجتماع مع هذه الجماعات  
 وي ع   ن النب   ي ص   لى اهللا علي   ه وس   لم أن ُأمت   ه ر

 ستفترق على أزيد م ن س بعين فرق ة عل ى اخ تالف
 في الروايات في عدد الزيادات عل ى ال سبعين٬ وأن
 جميع تلك الفرق في النار إال فرقة واحدة٬ وهي ما
 كانت عل ى م ا ه و علي ه وأص حابه ص لى اهللا علي ه
 ل وسلم٬ كما روى ع ن عب د اهللا ب ن عم رو ق ال؛ ق ا

 وإن بن    ي " : رس    ول اهللا ص    لى اهللا علي    ه وس    لم
 إسرائيل تفرقت على ثنتين وس بعين مل ة٬ وتفت رق
 أمتي على ثالث وسبعين ملة كلهم في النار إال ملة

 م ا أن ا : ومن ه ي ي ا رس ول اهللا؟ ق ال : واحدة قالوا
 رواه الترم    ذي٬ وف    ي رواي    ة " علي   ه وأص    حابي

 لى أخرى٬ عن أنس بن مالك قال؛ قال رسول اهللا ص
 : اهللا عليه وسلم

 إن بن  ي إس   رائيل افترق   ت عل   ى إح   دى وس   بعين "
 فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وس بعين فرق ة

 رواه اب ن " كلها في النار إال واحدة وه ى الجماع ة
 . 3983 ماجه

 س معت رس ول اهللا ص لى : عن عقبة بن عامر ف ال
 ال ت  زال ع صابة م ن أمت  ي : ) اهللا علي ه وس لم يق ول

 مر اهللا٬ ق اهرين لع دوهم٬ ال ي ضّرهم يقاتلون على أ
 م     ن خ     الفهم حت     ى ت     أتي ال     ساعة وه     م عل     ى

 } رواه مسلم { (. ذلك
 قال رسول : عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنه قال

 ل  ن يب  رح ه  ذا ال  دين : ) اهللا ص  لى اهللا علي  ه وس  لم
 قائمًا يقاتل عليه ع صبة م ن الم سلمين حت ي تق وم

 } رواه مسلم { ). الساعة
 ناجي ة الت ي تنج وا ي وم القيام  ة إن عالم ة الفرق ة ال

 م  ن جه  نم ه  ي متابع  ة رس  ول اهللا ص  لى اهللا علي  ه

 وسلم ولزوم طريق المسلمين من صحابته رضوان
 اهللا عل  يهم وم  ن ت  بعهم وت  ابعهم بإح  سان إل  ى ي  وم

 . الدين
 ومن هنا فالفرق الت ى تمثله ا ه ذه الجماع ات الت ى
 تجتمع على العلمانية وتقاتل عليها ٬ ال تعتبر فرق ا
 راجعة الى االجتماع على بدعة اختلف العلماء على
 تكفي   ر ص   احبها ٬ انم   ا الفرق   ة هن   ا راجع   ة ال   ى
 االجتم  اع عل  ى غي  ر االس  الم واالنت  ساب ال  ى غي  ر
 الشرع فى االحكام  من علمانية ووطني ة ممجوج ة
 احي    اء للجاهلي    ة م    ن جدي    د وه    ذا ال يعط    يهم ال

 طاعة الشرعية وال االسالم وال الوالء وال سمع وال
 وال ش  رعية االجتم  اع عل  ى ه  ذا الكف  ر ٬وم  ن ث  م ال
 ينبغى تكثي ر س وادهم بال دخول ف ى إجتم اعهم الن ه
 اجتماع غير شرعى ال تتحقق به مقاصد االسالم بل

 . به مقاصد الكفر العالمي تتحقق

 كي ف األم ر إذا ل م ( ب اب ج اء ف ي ص حيح البخ اري
 د حدثنا محم د ب ن المثن ي ح دثنا الولي ( جماعة تكن

 عب د ال رحمن ف ي م سلم ( بن مسلم حدثنا ابن ج ابر
 ح   دثني ي   سر ب   ن عبي   د اهللا ) ب   ن يزي   د ب   ن ج   ابر

 الخوالني أن ه س مع الحضرمي أنه سمع أبا إدريس
 كان الناس يسألون رس ول : حذيفة بن اليمان يقول
 وس لم ع ن الخي ر وكن ت أس أله اهللا ص لي اهللا علي ه

 إن ا اهللا يا رس ول عن الشر مخافة أن يدركني فقلت
 فه ل ] 6 [ كنا في جاهلية وشر فجاءنا اهللا بهذا الخير

 وهل : نعم قلت ] 8 [ قال ] 7 [ بعد هذا الخير من شر ؟
 نع  م وفي  ه دخ  ن ٬ : م  ن خي  ر ؟ ق ال بع د ذل  ك ال  شر

 يه دون بغي ر ه ديي ] 9 [ قوم : وما دخنه ؟ قال : قلت
 فه ل بع د ذل ك الخي ر : قل ت ] 10 [ وتنك ر تعرف منهم

 جه  نم م  ن نع  م دع اة عل  ي أب  واب : ش  ر ؟ ق  ال م ن

 ". فنحن فيه " زاد مسلم يف رواية أيب مسعود عن حذيفة 6
 ". فتنة " يف رواية نصر بن عاصم 7
 " يب شيبه فما العصمة منه يف رواية ربيع بن خالد عن حذيفة عن أ 8

 ". نعم هدنة " قال فهل بعد السيف من تقية قال ". قال السيف
 ". يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هديي " يف البخاري 9
 فمن أنكر بريء ومن كره سلم " ويف حديث أم سلمة عند مسلم 10

."
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 صفهم أجابهم إليها قذفوه فيها ٬ قلت يا رسول اهللا
 ويتكلم ون بأل سنتنا ] 11 [ ه م م ن جل دتن : لنا ٬ قال

 تل   زم : فم   ا ت   أمرني إن ادركن   ي ذل   ك ؟ ق   ال : قل   ت
 : ] 14 [ قل ت ] 13 [ وأمامهم ] 12 [ المسلمين جماعة

 : أم    ام ؟ ق    ال ف    ان ل    م يك    ن له    م جماع    ة وال
 ص ل الفرق كلها ول و أن تع ض بأ تلك ] 15 [ فاعتزل

 " ذلك شجرة حتي يدركك الموت وأنت علي
 فب   الجمع ب   ين أحادي   ث إس   تمرار جماع   ة العلم   اء

 ٬أم  ر اهللا ة جماع  ة الح  ق وإنقط  اع جماع  ة الخالف
 ه     ذه وإجتن     اب ب    التزام جماع     ة الح     ق وت    رك

 عن الحق التى وصفها الجماعات والفرق الخارجة
 لنا رس ول اهللا ص لى اهللا علي ه وس لم ٬ ب انهم دع اة

 أج ابهم ق ذفوه فيه ا وه م م ن من اب جهنم على أبو
 جلدتنا ويتكلمون بأل سنتنا ول و أن تع ض عل ى بنى

 ٬ أصل شجرة حتى ي دركك الم وت وان ت عل ى ذل ك
 مما يدل على ض رورة ل زوم جماع ة الح ق جماع ة

 والتباع د النج اة ٬ والف رار م ن الجماع ات االخ رى
 عنها وعدم إلتزامهاوتكثير سوادها وااللت زام ب ذلك

 ومن هنا يخ رج ذلك يدركك الموت وانت على حتى
 السنة وتجتمع ن ع عن الجماعة الفرق التى تخرج

 عل  ى بدع  ة فكي  ف ب  الفرق الت  ى تجتم  ع عل  ى كف  ر
 الك افرة ٬ فكي ف يك ون س بيل كالوطني ة والعلماني ة

 بحف  ظ الم  ؤمنين ال  ذى هواالس  الم الح  ق ٬ يتحق  ق
 على االرض والدفاع عنه الكفر واقعًا سبيل
 ل الشيخ أبو حمزة المه اجرعن أس باب قي ام ثم يقو
 ينبغ ي أن ي درك الجمي ع كم ا قررن ا ٬ أوًال ( الدولة

 وال ٬ ذلك مرارًا أننا نقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا
 فإنشاء دول ة إس المية , يكون ذلك إال بحكم و إمارة

 في العراق هدٌف لنا جميعًا من ذ أول طلق ة أطلقناه ا
 ٌم ظ  ل ي  راود نفوس  نا وحل ٬ وأعوان  ه عل  ى المحت  ل

 فأنفقن ا ل ه األم وال ٬ وكنا نعمل له بكل جد واجته اد
 . وسكبنا الدماء الغزيرة
 اس تقل األك راد بدول ة ف  ي : وم ن الناحي ة ال سياسية

 وعل   ت أص   وات فيل   ق ب   دٍر وحلفائ   ه , ال   شمال
 وكان لهم ذلك بأن يقر ٬ بفيدرالية الوسط والجنوب

 الم شهد ف ٬ الفيدرالية في البرلمان الشركي مشروع

 فيهم رجال قلوم قلوب الشياطني يف " يف رواية أيب األسود 11
 ". ثمان إنس ج

 ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " ويف رواية أيب األسود / 12
 تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك " زاد يف رواية أيب األسود / 13

 ". وأخذ مالك
 فان رأيت خليفه " وكذا يف رواية خالد بن مسيع عند الطرباين / 14

 . الطرباين " فالزمه وان ضرب ظهرك فان مل يكن خليفة فاهلرب
 فلئن " رواية عبد الرمحن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه يف / 15

 " تومت وأنت عاض علي جزل خري لك من أن تتبع أحداً منهم
 ). ابن ماجه ( عود ينضد تتحدث به اإلبل : واجلزل

 والراف ضة ٬ ال سياسي أن األك راد عن دهم م شروع
 فكان   ت الدول   ة اإلس   المية ه   ي ٬ عن   دهم م   شروع

 . م              شروعنا أله              ل ال              سنة
 فق د كثفن ا عملن ا ف ي ك ل : الع سكرية وم ن الناحي ة

 ورمين  ا بك  ل م   ا ف  ي جعبتن   ا ٬ من  اطق أه  ل ال   سنة
 فاخت   ل ت   وازن المحت   ل ٬ له   ذا اله   دف ع   سكريًا

 الم  الكي مزه  وًا عن  د وأعوان  ه وذل  ك بع  دما أعل  ن
 أن ه  رحم ه اهللا  ال شيخ ال شهيد أب ي م صعب مقت ل

 م     ن المقاوم     ة وال حاج     ة % 80 ق     ضى عل     ى
 فب  دأ تح  ت ٬ وه  ذا م سجل معل  وم ٬ معه  م للتف اوض

 ض  ربات رج  ال مجل  س ش  ورى المجاه  دين يت  رنح
 ٬ ويهوي وأعطانا ظهره ننال منه كيف شئنا المارد

 أه ل ث م ب دأ ي نكمش ويتقهق ر تارك ًا معظ م من اطق
 وحينه    ا اعت    رف مج    رم البي    ت ٬ ال    سنة إلدارتن    ا

 إل ى ووصلنا ٬ األبيض أن الوضع صعب في العراق
 النقط  ة الحرج  ة ف  ي المعادل  ة والت  ي طالم  ا س  عينا

 أحوال  ه إليه  ا وه  ي أن يك  ون الع  دو ف  ي أض  عف
 ونح    ن ف    ي أح    سن أحوالن    ا ٬ ع    سكريًا وسياس    يًا
 بإجماع المجاهدين وهو ماكان ٬ عسكريًا واقتصاديًا

 مما جعلنا في نفس النقطة التي ينبغ ي ٬ ي العراق ف
 ٬ الدول ة اإلس  المية ونن صب أميره  ا أن نعل ن فيه ا

 فك  ان ذل  ك ف  ي واح  د وع  شرين م  ن ش  هر رم  ضان
 أل ف وأربعمئ ة وس بعة وع شرين م ن المبارك لعام

 . الهج                                 رة

 االنتظ ار إل ى أغلب الناس على أن ه ك ان عل يكم  2
 شروع خ  روج المحت  ل ث  م تتفق  ون عل  ى إع  الن م

 فما ردكم ؟ ٬ اإلسالمية الدولة
 لقد سبق وقلنا أننا وصلنا إلى نفس النقط ة الت ي 

 والغري ب أن أص حاب ٬ بعي د كنا نخطط لها من ذ أم د
 المن اهج الفاس دة ودع اة الوطني ة ك انوا ق د وص لوا

 فأرادوا أن يقطف وا الثم رة ثم رة ٬ النتيجة إلى نفس
 وردت ف , جه اد روين اه ب دمائنا وحفظن اه بأرواحن ا

 إلينا أنباء مؤكدة ع ن م ؤامرة ك ان يحيكه ا الح زب
 عل ى " ال شريفة " اإلسالمي مع طرف في المقاومة

 إلعالن إقليم السُّنة تحت دولة الراف ضة ٬ حد قولهم
 سيكون مستقًال وسيحافظون في ه بدعوى أن حكمه

 وقد كان األمريكان راضين ٬ على حقوق أهل السنة
 ت هن اك محاول ة وكان ٬ دافع ين ف ي ه ذا االتج اه ب ل

 ٬ األول ى أخرى لطرف آخر إال أنها أقل خطورة م ن
 . وه    و م    ا ك    ان ٬ فك    ان الب    د م    ن ق    رار حاس    م

 أثبت ت تجرب ة ث م إن توقي ت خ روج المحت ل توقي ٌت
 وه  و م  ا تيقن  ا من  ه ٬ أفغان  ستان أن  ه أس  وأ توقي  ت

 تخ زن ال سالح وتجه ز فقد كان هناك أطراف ٬ جيدًا
 ٬ ج فيه المحت ل المجموعات األمنية لليوم الذي يخر

 وعلمن ا ه ذا م ن ٬ وت دخر ع شرة فتضرب صاروخًا
 ب  ل ك  انوا ٬ بع  ض م  ن ت  اب اهللا علي  ه وبايعن  ا م  نهم

 ٬ ي  صرحون أن ي  وم القت  ال معن  ا ق  د اقت  رب أحيان  ًا
 لن ننسى دماءكم : وبعضهم كان أكثر ظرافة فيقول

: فبع  د خ  روج المحت  ل إذًا تك  ون المعادل  ة ه  ي !
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 فإذا كان املرتدين منهم من منع الزكاة
 بتأويل فكيف مبن خيتار الكفر علـى اإلسـالم
 فهؤالء حكمهم القتال على الـردة إذا كانـت

 طائفة ممتنعة

 والبعثي ين ل م ين مجموع ة م ن العلم انيين وال وطني
 ُتجهد نفسها في قتال حقيقي تمتلك الم ال وال سالح

 سبيل اهللا خرجوا منهكين ومجاهدون في ٬ والرجال
 ٬ ب  الجراح أنفق  وا م  ا ف  ي جعب  تهم م  ن م  ال وس  الح

 حك  م وطن  ي : ف  ي ه  ذه الحال  ة ونتيج  ة المعادل  ة
 وه  و ماك  ان ف  ي ك  ل ٬ علم  اني وإبع  اد لل  دين وأهل  ه

 صر الحديث وسقطت حدثت في الع الصراعات التي
 ف  ي أي  اٍد خبيث  ة كم  ا ف  ي  أي ثم  رة الجه  اد  ثمرت  ه

 فأف   سد ٬ وم   صر والمغ   رب وباك   ستان الجزائ   ر
 م     شروع الدول     ة اإلس     المية بحم     د اهللا جمي      ع

 ) .. اهللا مكرهم وكيدهم في نحورهم مخططاتهم ورد
. 

 ومن هنا يتبين لن ا أن أص حاب الم شروع العلم انى
 فانكشفت الالفتات قد أسفروا  عن وجههم الحقيقى

 الكاذبة وظهر الزي ف والك ذب ال ذى ك ان يروجون ه
 من قبل أنهم يريدون االسالم ومن ثم أصبح الواقع
 يمي   ز ب   ين ف   ريقين  وط   ريقين ومنهج   ين م   نهج
 علمانى ومنهج اسالمى وكالهما ال يلتقي ان أب دا إال
 باالسالم والتوبة والخروج من مل ل الكف ر وم ن ث م

 ال فى أول الطريق أو وس طه فليس بينهما أى لقاء
 أو آخ    ره ب    ل النه    ى ع    ن
 والئه  م وم  ن ث  م االجتم  اع
 معه  م وه  و خط  اب الق  رآن
 والسنة واالمر المقطوع به
 كما ان س يرة ال صديق اب و
 بكر خير شاهد على معاملة
 المرت  دين ع  ن دي  نهم ف  اذا
 ك   ان المرت   دين م   نهم م   ن

 من  ع الزك  اة بتأوي  ل فكي  ف بم  ن يخت  ار الكف  ر عل  ى
 فهؤالء حكمهم القت ال عل ى ال ردة اذا كان ت االسالم

 طائفة ممتنعة ٬ أما بع د الح رب أو اذا كان ت طائف ة
 غي ر ممتنع ة فينبغ ى اس تتابتهم ف ان ت ابوا ت  اب اهللا
 عل  يهم واال حكمه  م القت  ل وم  ن ت  اب م  ن الطوائ  ف
 التى حملت السالح  ال يمكن من حمل السالح حت ى

 دة بع  د يتب  ين أم  ره كم  ا فع  ل ال  صديق م  ع أه  ل ال  ر
 اس   تتابتهم خي   رهم ب   ين الح   رب المجلي   ة وال   سلم
 المخزي ة وه  ى ت  رك ال  سالح حت  ى ت  صح ت  وبتهم ال
 بمج  رد ت  وبتهم ي  سمح له  م بال  دخول ف  ى جماع  ة
 المسلمين والقت ال معه م الن ه ال ت ؤمن غ ائلتهم ل و
 مكنوا من حمل السالح بين المسلمين هذا هو الحق

 ى ك ل م ن ٬وقد بين شيخ االسالم أن هذا حكم عام ف
 إرت  د وقات  ل الم  سلمين أن يقات  ل وأن  ال يمك  ن م  ن

 وم ن ث م ٬ السالح بنزعه منهم حتى ت صح ت وبتهم
 : نحاول أن نتبين الطريق

 فى البداية الجماع ات الت ى تمتن ع ع ن إقام ة : أوال
 أى شريعة من شرائع االسالم الظ اهرة وم ن بينه ا
 ترك جهاد العدو يجب قتاله ا بإجم اع االم ة لتركه ا
 شريعة م ن ش رائع االس الم الظ اهرة حت ى ال تك ون

 . فتنة ويكون الدين كله هللا
 اذا كان من ال يشترك فى القتال م ع الطائف ة : ثانيا

 الم   سلمة ض   د أع   داء االم   ة وه   و س   نى العقي   دة
 والم    نهج يقات    ل فكي    ف بم    ن خ    رج ع    ن س    بيل
 المؤمنين باالجتماع على العلمانية واالنتساب اليها

 م   واالة عليه   ا والقت   ال ف   ى ص   ف ف   ى االحك   ام وال
 . الصليبية والصهيونية العالمية ضد المسلمين

 فاذا كانت هذه الحرك ات ق د وقف ت ف ى ص ف : ثالثا
 الم  سلمين لقت  ال االع  داء ث  م إرت  دت فخرج  ت عل  ى
 جماع     ة الم     سلمين فق     اتلتهم بجان     ب ال     صليبية
 وال  صهيونية العالمي  ة م  ن أج  ل دع  اوى علماني  ة

 . فاالمر هنا أشد
 هؤالء قت الهم أوج ب وأل زم لتخل يص االم ة : بعا را

 من ش رهم ولم ا أطلق وه م ن أكاذي ب لت شويه ص ف
 المجاه  دين الف  شال م  شروع الجه  اد وه  و م  شروع
 الحق مشروع االمة وذلك  لمنعه من الوجود  حيث

 . المرتد آكد من قتال الكافر األصلي قتال
 ه  ؤالء ال ت  ابوا مم  ا ه  م علي  ه وال ترك  وا : خام  سا
 ح وم ا زال وا ف ى المك ر والكي د ض د الجماع ة ال سال

 المسلمة
 زي  ادة ف  ى الت  شويه لي  تم
 اجه            اض الحرك            ة
 . الجهادية على مذابحهم

 لم  ا وج  د ه  ؤالء : س ابعا
 ان الحرك  ة الجهادي  ة ق  د
 ع   ادت م   رة أخ   رى ال   ى
 س  ابق عه  دها ف  ى الق  وة
 ف     ى ت     سديد ال     ضربات
 الكبي  رة للنظ  ام المجوس  ى واالمريك  ى ال  ذى يحم  ى

 أرادوا أن يكي  دوا له  ا م  رة ثاني  ة للق  ضاء الع  راق
 عليه  ا او رجوعه  ا ال  ى بداي  ة الطري  ق ع  ن طري  ق
 دعوة بعضهم لالجتماع الى غير ذلك م ن ال دعوات
 الت  ى ترف  ضها ال  شريعة والواق  ع وتأباه  ا جماع   ة

 . الحق
 ان الردة البد من التوبة منها  والدخول ف ى : ثامنا

 م ال جماع  ة الم  سلمين ث  م خ  ضوعهم لحك  م االس  ال
 االجتم  اع م  ع الممانع  ة وتبن  ى ق  ضايا العلماني  ة ث  م
 نتحدث عن االجتم اع ف ى ض وء االس الم أل يس ه ذا
 هو الكذب والتلبيس والخ داع عافان ا اهللا من ه وم ن

. أهله

 موق  ف علم  اء الحرك  ات الت  ى ت  دعى االس  الم  
من الجهاد فى العراق
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م  ا زال كثي  ر م  ن الطواغي  ت ال  ذين ينت  سبون ال  ى
 م والعلم اء ٬ ين افحون وي دافعون ع ن جماع ات العل

 ال  ضرار الت  ى قام  ت العط  اء ال  شرعية لطواغي  ت
 يعطون ال شرعية الذين و الحكم فى العالم االسالمى

 اس  تمرار لطواغي  ت الحك  م ف  ى الع  الم الغرب  ى ف  ى
 ح     تالل الع     الم االس     المى ال ب ال     صليبية و لح     ر ا

 والتمك    ين والق    ضاء عل    ى الم    شروع االس    المى
 . الغربي للمشروع

 فم     ا زال طواغي     ت العلم     اء يعط     ون ال     شرعية
 وه     ؤالء يعط     ون ال     شرعية لطواغي     ت الحك     ام

 لطواغيت أمثالهم وتظل الحلقة المفرغة تدور حول
 ص  ور الباط  ل المختلف  ة تم  شى ك  ل منه  ا ف  ى فل  ك
 االخ      ر لي      تم التعاض      د والتناص      ر والتواص      ل
 واالستمرار فى مشروعهم الكفرى الذى يمثل حربا

 طلقة ضد المشروع االسالمى ٬ وفى هذه وعداوة م
 الح  رب يتخ  ذون ك  ل االش  كال والوس  ائل والط  رق
 للكي  د باالس  الم والق  ضاء علي  ه  ٬وم  ن أح  دث ه  ذه
 الوس  ائل ه  و إس  تخدام طواغي  ت العلم  اء كوس  يلة
 فعالة فى إعطائهم الشرعية م ن خ الل ح رب ال دين
 بالدين ٬ وهكذا تتشابه القلوب وإن إختلفت الط رق

 وهك  ذا تت   شابه باالس   الم والع  صف ب   ه ف  ى الكي  د
 الشياطين شياطين االنس م ن العلم اء والحك ام م ع
 ش  ياطين الج  ن فكله  م م  ردة عل  ى م  نهج اهللا ودين  ه

 . ما أشبه الشيطان بالشيطان وعباده الصالحين  ف
 ويق ف الط اغوت ( يقول الشيخ محم د أب ى عب د اهللا

 الع الم يح  اول بك  ل س  بيل ت  زيين ال  دين الباط  ل دي  ن
 الفراعنة فى كل بلد وفى كل زمن وإظهاره على أنه
 االسالم وهى جريمة كبرى ال تقل عن جريمة أبيهم
 إبل   يس ٬ فه   م ال ينت   سبون ال   ى س   يدنا آدم علي   ه

 بل ينتسبون الى ال فى الدين وال فى المنهج السالم
 إبل    يس ي    دافعون ع    ن دين    ه ودي    ن
 أتباعة ولذا كان مثلهم مثل الكلب إن

 ث أو تترك   ه يله   ث تحم  ل علي   ه يله
 أو كالحم ار ساء مثل القوم الك افرين

 يحمل أسفارا أو صم بكم عمى فهم ال
 يفقه     ون أو مم     ن جع     ل اهللا عل     ى
 قل  وبهم االقف  ال ف  ال يت  دبرون معن  ى
 كالم اهللا وال يفهمونه وال يعملون ب ه
 ٬ وله    م أتب    اع ف    ى ال    ضاللة كثي    ر

 ٬ لم يتبينوا االلتباس يمضون خلفهم
 ال ذى يظهرون ه ف ى ث وب االس الم والتزيين للباط ل

 يم   ضون خلفه    م عميان   ا ال يعرف    ون معروف    ا وال
 . ) ينكرون منكرا
 ف ى ح رب االس الم واعط اء باإلس الم فه م يتح دثون

 الشرعية للكفر والكافرين ٬ وهم يستخدمون س يف
 االسالم فى قتل االس الم ٬ ردة م ستترة خفي ت عل ى

 ى ال درك كثير من الناس ولذا جع ل اهللا المن افقين ف
 االسفل من النار مما دفع بع ض العلم اء ال ى الق ول

 بأنه ال توبة لهم بل الواجب فى حقهم القتل تابوا أو
 يحاولون إض فاء واآلن أصبحت سافرة لم يتوبوا ٬

 الشرعية على الباطل من خالل الحديث عن الوحدة
 واالجتم   اع الن اعط   اء ال   شرعية لتل   ك الحرك   ات

 وك  ذلك يعط  ى ال  شرعية يعط  ى ال  شرعية للعلماني  ة
 وم   ن ث   م يبط   ل لل   صليبية وال   صهيونية العالمي   ة

 ال   صراع ب   ين الحرك   ة المجاه   دة وب   ين العلماني   ة
 واس   يادها وم   ن ث   م ف   ال ش   رعية له   ذا ال    صراع
 والجهاد ٬ وفى نفس الوق ت يعط وا ال شرعية له ذه

 ومن معها م ن ال نظم العلماني ة والعالمي ة الحركات
 م ا وف ى الم سلمين ان تفع ل ف ى الحرك ة الجهادي ة

 شاءت وان تستعين فى القضاء عليهم بما شاءت ٬
 هذه هى حقيقة ه ذه ال دعاوى الت ى م ن الممك ن ان
 يكون فيها بع ض الح ق اال ان ه ح ق اري د ب ه ب اطال

 فأصبح باطال بالتبع وإن كان حقا فى ذاته
 فلما نفد صبر المجاه دين ( ويقول الشيخ أبو حمزة

 لَ ا ُيحِ بُّ اهللا تع الى ﴿ وانقطع رجاؤهم وسمعوا قول
 اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمْن اْلَقْوِل ِإلَّا َمْن ُظِلَم َوَكاَن اللَُّه

 َوَلمَ  ْن انتَ َصَر َبعْ  َد ﴾ و س  معوا قول ه ﴿ سَ ِميًعا َعِليمً ا
 ﴾ أدركوا أنّ ه ح ّق ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل
 ي رّدوا ص يال ه ؤالء لهم أن ي دفعوا ع ن أنف سهم و

 فالشّر بالشّر والبادئ أظلم ٬ الظلمة بحسب طاقتهم
 وأّي . وهؤالء ه م الظ المون وال ع دوان إّال عل يهم

 ظلم أعظم من مواالة الكافرين و معاداة المؤمنين ؟
 و أّي ظل  م أكب  ر م  ن اس  تحالل دم  اء المجاه  دين و
 اإلفتاء بوجوب قتلهم وقتالهم؟ و أّي ظلم أق بح م ن

 تطالة على أعراضهم و نبزهم ب أبخس األلق اب اإلس
 . و نعتهم بأبشع األوصاف ؟

 أمّ  ا ف   ي ح  رب الحلف   اء عل   ى أفغان  ستان ث   م عل   ى
 الع  راق فق  د أت  ى ه  ؤالء العم  الء الخون  ة بالعجائ  ب
 فع    وض أن يفت    وا بوج    وب جه    اد
 الكفار أفتوا بجواز االستعانة بالكفار
 عل   ى الم   سلمين حت   ى بلغ   وا درج   ة

 دقة لم ي سبقهم إليه ا متقدمة من الزن
 . إّال القليل عبر التاريخ

  إن ال   ذي يؤي   د التح   الف اليه   ودي
 الصليبي و يفتح أرض ه لجيوش هم و
 يمّدهم بالمال و يساعدهم على قتل و
 إذالل ش   عب م   ن ش   عوب اإلس   الم ال
 يمك  ن أن نع  ّده م  ن الم  سلمين ف  ضال

 ). عن أن نعّده من علماء المسلمين
 أّوًال البّد أن نعل م ( مهاجر يقول الشيخ أبو حمزة ال

 ماذا يحاُك م ن مك ٍر تج اه ش رائح األمّ ة حت ى نعل م
 أوًال العلم  اء ه  م ه  دف الع  دّو ٬ م  اذا يج  ب عل  يهم

 ال ّصادقين م نهم فه م األّول فسعوا إلى تكميم أف واه
 بين س جيٍن و طري د و م ن ال ي زاُل ح ّرًا و ب ه حي اة

ق ي واله دف الحقي ٬ م دار ال ّساعة فهو يراقب على
وراء هذه الحمل ة أن يق ف علم اء األمّ ة ض ّد األمّ ة
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 و أن ٬ يهدم حماة الّدين هذا الدين أو يشّوهوه وأن
 مع اول ه دم و يتحّولوا من بناة لعقيدة التوحيد إلى

 لن يقبل ال ّصليب و اليه ود بأق ّل مم ا ق ام ب ِه قطب ّي
 قط  ر و لبن  ان حي  ث وق  ف اإلخ  وان الم  سلمين ف  ي

 ب ر رس ول اهللا ص لى اهللا يوسف القرضاوي على من
 خطبة الجمعة ف ي س ابقٍة ال مثي ل عليه وسلم و في

 لها يطالب األّمة أن يكون الجنرال ميشيل رئيسًا و
 أمي  رًا عل  ى س  احل الم  سلمين وعل  ى أه  ّم ثغ  ر م  ن

 كذلك فعل فتح ي ثغورهم في بالد الشام في لبنان و
 . يكن

 لق  د ك  ان الكهن  ة يرقع  ون لحك  ام يت  سّمون بأس  ماء
 أّما اليوم فقد تجاوزوها إلى طلِب تعيين ٬ لمسلمين ا

 حكّ    ام ص    ليبيّين حاق    دين أي    ديهم ملّطخ    ة ب    دماء
 . الّطاهرين

 ولقد اّدعى الّرجل في خطبته الت ي نقلته ا ف ضائّيته
 الم   شهورة أن الجن    رال مي    شيل أثبت    ت التج    ارب

 َومَ ن يُ ْؤَت اْلِحْكمَ َة َفقَ ْد { : قال اهللا تع الى ٬ حكمته
 . } َخْيًرا َكِثيرًا ُأوِتَي

 ال  دين والحكم ة كم ا ق  ال أه ل العل م ه  ي الفق ه ف ي
 أّما عندما ينحرف العلماء ٬ والسنة وإصابة الّشرع

 ذب َح الم سلمين ف ي نه ر تكون الحكم ة أنّ ه ص ليبّي
 الب   ارد و م   ع أن الّرج   ل خ   الف ال   ّشرع ف   ي ه   ذه

 إجم اع األمّ ة كثي رة أعاله ا رده الحادثة من وج وٍه
 إلمام  ة م  ن ع  الم ب  ه و أدناه  ا م  ا قال  ه ف  ي حك  م ا

 ومن الّسادة األحناف أنه من سّمى الجور عدال كفر
 قال للظ الم أن ه ع ادل يكف ر ٬ و لك ن م ع األس ف ل م

 . أسمع من قام ليضع حدًا لضاللِه
 والي      وم وف      ي ظ      ّل المذبح      ة الرهيب      ة عل      ى
 المست   ضعفين ف   ي غ   ّزة أص   در علم   اء ال   ّسعودية

 ن   صرًة ين الّتظ   اهر فت   وى تح   ّرم عل   ى الم   سلم
 و قال أحدهم وهو ما فتيء يت شّدق أن ه ٬ إلخوانهم

 أن نف ّوت الفرص ة نري د ٬ يدافع عن ق ضايا الجه اد
 على الذين يريدون أن يثيروا الّشغب و خوف ا عل ى

 في بالد الم سلمين فق د خ افوا مراكز شرطة اليهود
 بالفع  ل عل  ى عروش  هم ف  ي ظ  ّل غ  ضب األمّ  ة عل  ى

 ي بالدن ا و ناش د الّرج ل وحزب ه حماتهم ف اليهود و
 . بجمع الّتبّرعات لعالج المسكينة المغتصبة

 وقــفــة
 : قال اهللا سبحانه تعالى

 َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر (
 َال َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْيَت َبْيَنُهْم ُثمَّ

 . . ) َوُيَسلُِّموْا َتْسِليمًا
 ذكر بعض أهل التفسير أن هذه اآلية نزلت في
 حق رجلين اختصما ثم تحاكما إلى النبي ص لى
 اهللا عليه وسلم فحك م ألح دهما عل ى اآلخ ر فل م

 أبي بكر يرضى المحكوم عليه فقال نتحاكم إلى
 با إلى أبي بكر فقّصا عليه القصة فقال أنتما فذه

 س لم و على ما حك م رس ول اهللا ص لى اهللا علي ه
 فلم ي رض الرج ل فق ال ن ذهب إل ى عم ر رض ي

 فعم  ر عن  دما ٬ اهللا تع  الى عن  ه ف  ذهبا إل  ى عم  ر
 سمع أن هذا الرجل لم يرض بحكم النب ي ص لى

 يعن ي  اهللا عليه وسلم سأل ص احبه أك ان ذل ك
 فق  ال ل  ه نع  م فق  ال  ق ؟ م  ا يقول  ه ص  احبك ح

 انتظ  را س  أحكم بينكم  ا ف  دخل عم  ر رض  ي اهللا
 تعالى عنه

 وأخذ سيفه ثم قطع رأس ال ذي ل م ي رض بحك م
 فق  ال ٬ النب ي ص  لى اهللا علي  ه وس لم وف  ر اآلخ  ر

 أو  صلى اهللا عليه وسلم ما كن ت أح سب النبي
 : فأنزل اهللا عز وجل ٬ أن عمر يقتل مؤمنا  أظن
 ُيْؤِمنُ   وَن َحتَّ  َى ُيَحكِّمُ  وَك ِفيمَ   ا فَ  َال َوَربِّ  َك َال (

 َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوْا ِفي َأنفُ ِسِهْم َحَرج ًا مِّمَّ ا
 انظ    ر أيه    ا األخ ) قَ    َضْيَت َويُ    َسلُِّموْا تَ    ْسِليمًا
 ف  ي م  سألة واح  دة ٬ الم  ؤمن ف  ي ق  ضية واح  دة

 تخاصم فيها رجالن ث م ان تقال إل ى م ن ؟ ان تقال
 وه و خي ر أه ل األرض بع د النب ي إلى أبي بك ر

 ص  لى اهللا علي  ه وس  لم ث  م إل  ى عم  ر وه  و خي  ر
 أهل األرض بعد أبي بكر رضي اهللا تع الى عن ه
 وم ع ذل ك أن زل اهللا س  بحانه وتع الى ه ذه اآلي  ة
 في حق هاذين الرجلين فكيف بمن ينبذ ش ريعة

 أحك ام اهللا اهللا عز وجل كاملة ؟ كي ف بم ن ي رد
 صّرح بل سان حال ه عز وجل كلها ؟ كيف بمن ي

 ومقاله عل ى رؤوس األش هاد أن ش ريعة اهللا ال
 يصلح تحكيمها في هذا العصر ؟ ومع ذلك تج د

 أال يستحق هؤالء سيف ! من يدافع عن هؤالء
 ... عمر وألف سيف عمر ؟

 هـ 1430 شوال / خطبة عيد الفطر
 أبي يحيى الليبي حفظه اهللا / للشيخ المجاهد

اإلعالمي مؤسسة السحاب لإلنتاج
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 النظم العلماني ة ف ى المجتم ع االس المى ه ى وريث ة
 الصليبية والصهيونية العالمية على االستمرار ف ى
 الحكم بشرع غير شرع اهللا والوالء على ذلك حي ث
 ك  ل أنظم  ة الق  وة م  ن ج  يش وش  رطة تق  وم عل  ى

 هذا النظام العلمانى المرتد م ن أى محاول ة حراسة
 . لتغييره أو القضاء عليه

 ومن ثم فالدول العلمانية التى تحكم العالم االسالمى
 ه      ى ف      ى الحقيق      ة تمث      ل إمت      دادا للم      شروع
 ال  صهيوصليبى ف  ى المجتمع  ات االس  المية ٬وتمث  ل
 إح  دى الط  رق ف  ى إس  تمرار ال  سيطرة عل  ى أرض

 اء عل   ى االس   الم االس  الم وس   بيال م   ن س   بل الق   ض
 والمشروع االسالمى ٬ فإنها ما وض عت إبت داءأ إال
 للقضاء على هذا المشروع لو حاول البعض السعى
 ال  ى إيج  اده وتحقيق  ه عل  ى االرض ٬وم  ن هن  ا نج  د
 الح  رب الم  ستمرة الت  ى ال تنقط  ع ب  ين تل  ك ال  دول
 العلماني  ة وب  ين التوج  ه االس  المى ف  ى المجتمع  ات

 ين ٬ وذلك من أجل ع دم االسالمية صراع بين فريق
 تمكين التوجه االسالمى  م ن الوص ول ال ى أهداف ه
 الحقيقي    ة وه    ى تحك    يم االس    الم والق    ضاء عل    ى
 عبودي ة العب  اد الت  ى تمثله  ا ال  نظم العلماني  ة والت  ى
 يسعون فى الدفاع عنها بكل وسيلة كما أنها أساس
 وجودهم فى حكم هذه المجتمعات االسالمية ٬ ومن

 ستغرب أن نج  د تل  ك ال  دول ه  ى هن  ا فل  يس م  ن الم
 أدوات المحت  ل الغرب  ى ف  ى تحك  يم العلماني  ة وف   ى
 إع   ادة إحتالل   ه لتل   ك ال   ديار م   رة أخ   رى إلع   ادة
 صياغة المنطقة االسالمية وفق مشروع جديد يعيد
 فية تفتيت المنطقة وإعادة توزيعها من جدي د وف ق
 م    ا يحق    ق م    صالح الم    شروع الغرب    ى وي    ضمن

 ومن هنا  تشارك هذه ال نظم إستمراره فى المنطقة
 العلماني    ة معه    م بك    ل قواه    ا  أمني    ا وإقت    صاديا
 وعسكريا فى القتال ومرور سفنهم المحملة بالعتاد
 ومنحهم االرض التى يتحركون من خاللها الح تالل
 الموق  ع أو البل  د  ال  ذى ح  ددوه الن بق  اء الم  شروع
 الغربى هو بق اء ل سلطانهم ووج ودهم ٬ أم ا وج ود

 سالمى فهو يعنى القضاء عليهم وعلى المشروع اال
 س  لطانهم ٬وم  ن هن  ا ك  ان إش  تراك تل  ك ال  نظم ف  ى
 الح  رب والكي  د والمك  ر بالفئ  ة المؤمن  ة م  ن خ  الل
 الكيد والفتنة والوقيعة وبذل المال لشراء ال ضمائر
 كل ذلك لجرفهم بعيدا عن الم شروع االس المى ال ى
 المشروع العلمانى الذى يمثل فى ك ل أش كاله حرب ا

 . لى االسالم والمسلمين ع
 يقول الشيخ محمد أبى عبد اهللا فى كتاب لفت النظر

 لع  ّل ( ال  ى م  ا ف  ى الح  رب عل  ى الع  راق م  ن عب  ر
 التّ اريخ ل م ي شهد من  ذ فج ر اإلس الم إل ى الي  وم رّدة
أعظ   م و أخط   ر و أش   مل م   ن مجم   وع رّدة حكّ   ام
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 والغرب يـدرك جيـدا أن وجـود مثـل
ّ ّ 

ــوي إذا أرادوا أن ــر حي ــام أم ــؤالء احلك  ه
ّ 

 يستمر هلـم هـذا الرخـاء املـادي و يـدوم
ّ 

 هلم هذا التفوق العسكري
ّ ّ 

 فالحرب األخيرة على العراق و . العرب و المسلمين
 غانستان أثبتت بما ال يدع مج اال لل ّشك قبلها على أف

 أنّّّ حكّّ   ام الم   سلمين جم   يعهم لي   سوا س   وى نواب   ا
 فل م يع  د أح  د يطم  ع أن ". ب  وش " لل ّرئيس األمريك  ي

 ي   صل إل   ى ال   ّسلطة أو ي   ستمر فيه   ا إّال إذا أثب   ت
 براءت  ه م  ن دي  ن اإلس  الم وأه  ل اإلس  الم و أظه  ر
 والءه الكام       ل لليه       ود و النّ       صارى و س       ائر

 فل  يس له  ؤالء الحكّ  ام م  ن مه  ام س  وى . الم  شركين
 : اثنتين

 الّ  ذي يح  ارب عقي  دة " ال  ّشرطي الج  ّالد " ـ   مهم  ة
 . الّتوحيد و يطارد الّدعاة إلى اهللا

 الّ  ذي يرع  ى م  صالح " كل  ب الحراس  ة " ـ   و مهم  ة
 الغرب الّسياسية و الّدينية و الّثقافية و اإلقت صادية

 . و العسكرية في البالد اإلسالمية
 جّيدا أّن وجود مثل هؤالء الحّكام أمر والغرب يدرك

 حيوي إذا أرادوا أن يستمر لهم هذا الّرخاء المادي
 فه   م وح   دهم . و ي  دوم له   م ه  ذا الّتف   ّوق الع  سكري

ال  ّسياج الق  ادر عل  ى حم  ايتهم و حماي  ة م  صالحهم
 و ل ذلك وج دناهم ال ي شترطون ". خطر اإلسالم " من

 ف  ي حك  ام الم  سلمين م  ا ي  شترطونه ف  ي حك  امهم و
 بالمبادىء و القيم " فال يشترطون االلتزام ٬ تهم ساس

 كالّديمقراطية و حقوق اإلنسان والحريّ ة " العالمية
 اّلتي ترتكز عليها " الّثوابت " والعدالة و غيرها من
 فه  ؤالء األذن  اب و األتب  اع ال . أنظم  ة الحك  م عن  دهم

 يصلون إلى الحكم في غالب األحوال إّال بالّتزوير و
 ّال ف ي ظ  ّل حال  ة الطّ  وارئ ال ي ستمرون ف  ي الحك  م إ

 و ه     م م     ع ذل     ك أش     ّد النّ     اس ع     داوة ٬ الّدائم     ة
 و  أعظمهم انتهاكا لحقوق اإلن سان و ٬ للّديمقراطية

 ك  ّل ذل  ك بت  واطئ و ٬ أكث  رهم ف  سادا و إف  سادا للعب  اد
 تشجيع و مباركة من رؤوس الّديمقراطية و أئمتها

 لق  د ش  اركوا جه  ارا " الع  الم الح  ر " و دعاته  ا ف  ي
 ّتح  الف ال   ّصليبي الكف  ري عل  ى عه   د نه  ارا ف  ي ال

 ل     ضرب الع     راق و ه     م و إن ل     م " ب     وش األب "
 يُ    صّرحوا بم    شاركتهم ف    ي ه    ذا الّتح    الف الّ    ذي

 إّال أّن مع   اونتهم ألمريك   ا و " ب   وش االب   ن " يق   وده
 تأييدهم لها و رضاهم بما تصنع في الع راق أم ر ال

 فدول الخليج كّلها فتحت أراضيها و . ينكره إّال مكابر
 لعسكرّية و  مطاراتها و موانئه ا للق ّوات قواعدها ا

 األمريكي  ة و ش  اركت بن  صيب واف  ر ف  ي المجه  ود
 و رّبم  ا ك  ان عليه  ا النّ  صيب األوف  ر م  ن ٬ الحرب  ي

 نفقات الحرب و أّما باقي الّدول فبين مؤّيد في السّر
 و مؤيد في العلن؛و لم تعترض على هذه الحرب إّال

 س الم أو و لكن ليس غيرة عل ى اإل ٬ دولة أو دولتين
 العراق و العراقيين و إّنم ا ن صحا ألمريك ا وإش فاقا

 ـ بحك  م ٬ عليه  ا  و ه  ذا ال  ّصنف أخب  ث ألنّ  ه عل  م 
 إطالع  ه عل  ى أح  وال الم  سلمين و معرفت  ه بحقيق  ة

 ـ م  ا ل  م تعلم ه أمريك  ا  عل م أّن ع  دوانا عل  ى ٬ ال ّدين
 شعب من شعوب اإلسالم و غزو أرض من أراضيه

 ئيّ    ة و مح    دودة و إن حقّّ    ق ألمريك    ا أه    دافا جز ٬
 و س يترك ـ عل يهم ٬ فسوف تك ون ل ه نت ائج عك سّية

 ـ آث ارا س لبية  و يُ سّبب له م أض رارا ال يعل م ٬ جميعا
 فكم ُيحزن ه ؤالء الخون ة رؤي ة األمّ ة . مداها إّال اهللا

 ٬ و هي ثائرة تدافع عن دينها و أرض ها و كرامته ا
 و كم يخيفهم أن تتحّول عاصمة الجه اد م ن ك ابول

 ك م يُ  ؤذيهم أن ُتف تح له م جبه ة جدي  دة و ٬ إل ى بغ داد
 و هم ك انوا يطمع ون ٬ قريبة من دورهم و قصورهم

 إنّ  ه ألم  ر . ف  ي غل  ق جبه  ات ك  الجزائر و أفغان  ستان
 رهيب ـ بالّنسبة لهم ـ أن تعقد ألوية الجهاد و ترفع

 ألّن ش  رارة الجه  اد ل  ن ٬ راي  ات الّنفي  ر ف  ي الع  راق

 ز و تت  أّخر ط  ويال حت  ى تطي  ر إل  ى ال  ّشام و الحج  ا
 . مصر و اليمن و سائر البلدان

 وه   ؤالء الخون   ة الغ   ّدر ل   م يكتف   وا بإف   ساد قل   وب
 األجيال و تخريب عقولهم و ض رب األمّ ة ف ي أع ّز

 ب   ل راح   وا يعبث   ون بخي   رات ٬ مقوماته   ا الروحيّ   ة
 فعم دوا ٬ الّشعوب ُيفسدونها و ٌيبّددونها وُيرهنونه ا

 إلى الّشركات العمومي ة فباعوه ا لل ّشركات متع ّددة
 الجن  سيات تح  ت غط  اء الخوص  صة و بحجّ  ة رأس

 و لم يكتفوا ببيع الّشركات الّصناعّية ٬ المال األجنبي
 و الّتجارّية و مرافق الخ دمات و ك ّل خي رات ال بالد
 ـ كم ا  الباطنيّ ة ب ل ب اعوا حتّ ى األراض ي الّزراعي ة
 حدث في المغرب ـ و هذا لعمر اهللا ه و االح تالل  و

 ق ل أن ت رّد ه ذه ال ّشركات أيظّن عا . االستعمار بعينه
 األجنبيّ  ة ف  ي ي  وم م  ن األي  ام م  ا اش  ترته م  ن مت  اع
 الم  سلمين ف  ي س  وق البي  ع وال  ّشراء؟كّال واهللا فل  ن
 تسترجع األمة ما ضاع منها على أي دي الخون ة إّال

 . في ساحات الوغى
 إن الحرب على العراق ك شفت ع ن اله وة الواس عة
 ين ب   ين األ م   ة وحكامه   ا وف   ضحت ه   ؤالء المرت   د

 فع  رف الن  اس أن ه  ؤالء ٬ وأب  انتهم عل  ى حقيق  تهم
 الطواغيت ه م توطئ ة اإلس تعمار ومقّدم ة اإلح تالل

 مكلف ون بمهم  ة تحط  يم ق  درات ٬ وتمهي د ك  ل غ  زو
 األم    ة المادي    ة حت    ى إذا تق    دم نحوه    ا التح    الف

 .) اليهودي الصليبي وجدها غنيمة باردة
 م وكما أغوى ُحكَّا ( ويقول الشيخ المجاهد  أسامة

 الري    اض ق    ادَة حم    اس فك    ذلك ي    سعون إلغ    واء
 الجماعات المجاه دة ف ي الع راق ٬ فيغ ضوا ط رفهم
 ع   ن أع   ضاء بع   ض الجماع   ات لتتح   رك ف   ي دول
 الخل  يج باطمئن  ان لتأخ  ذ ال  دعم ولك  ن ل  يس ب  شكل
رس   مي فه   ذا م   ا ترف   ضه الجماع   ات ٬ وإنم   ا ي   تم
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ــالل ــن خ ــك م ــظ ذل  ونلح
 مــؤمترات لــدول اجلــوار كلهــا
 تقوم على كيفية قطـع الطـرق
 للمجاهدين حـىت ال يـصلوا إىل

 ارض العراق

 تمرير الدعم باسم جمع التبرعات من بعض العلماء
 وكثير منهم في حقيقتهم ٬ ر الرسميين و الدعاة غي

 رجال موالون للدولة يسعون ف ي تحقي ق سياس تها
 ف    ي الع    راق ٬ ب    سحب الب    ساط م    ن تح    ت أق    دام
 المجاه  دين ال  صادقين ٬ فمهم  ُة ه  ؤالء العلم   اء و
 ال  دعاة إقن  اع ق  ادة ه  ذه الجماع  ات ب  نفس ال  شرط
 السابق وهو الرضا بحكومة وح دة وطني ة ٬ ف ضًال

 لدعايات المغرضة ضد دولة العراق عن حثهم لبث ا
 اإلسالمية وقتالها إن أمكن وهذا من أسرار الحملة
 ال   شرسة عليه   ا ع   سكريًا وإعالمي   ًا ٬ وإن الم   رء
 ليعج  ب أش  د العج  ب كي  ف ض  يعت ه  ذه الزعام  ات
 األمانة التي في أعناقها وذهب ت ت ضع ي دها ف ي ي د
 أح د َألَ دِّ أع دائها ح اكِم الري اض ٬ وه و ال ذي ثبت  ت

 ته وتواط  ؤه م ع أمريك  ا لغ زو الع  راق ٬ وه  ل ن صر
 يخف   ى الي   وم عل   ى فتي   ان الم   سلمين ف   ضًال ع   ن
 علم   ائهم وش    يوخهم وق   ادة المجاه    دين  أن ه    ذا
 الحاكم هو كبير وكالء أمريكا في المنطقة وق د أخ ذ
 على عاتقه مراودة وترويض ك ل حُ رٍّ عفي ف أم ين
 ش   ريف بج   ره إل   ى س   بيل الغ   ي و الغواي   ة ؟ ذل   ك

 لذي ارتضاه لنفسه وهو في العق د التاس ع الطريق ا
 م    ن عم    ره ٬ طري    ق الخيان    ة للمل    ة و األم    ة و
 ٬ الخ   ضوع إلرادة التح   الف ال   صليبي ال   صهيوني

 فبئس السبيل س بيلهم ٬ ولك ن أن ى رج ع العلم اء و
 د فهذا م ا نتمن اه األمناء المرشدون إلى سبيل الرش

. ( 
 اإلس  المي فيج  ب عل  ى أع ضاء الح  زب ( ث م يق  ول

 أن يتب رؤوا م ن ق ادتهم ٬ ك الف صائل المقاتل ة وتل
 ف إن تع ذر ٬ ويصححوا مسار أحزابهم وجماع اتهم

 فليعتزل  وا ه  ذه القي  ادات المنافق  ة ٬وليلتحق  وا ذل ك
 ولقد بذلت ٬ بالمجاهدين الصادقين بأرض الرافدين

 قب ل إلقن اع ق ادة األفغ ان كبي رة م ن أمريكا جهودًا
 للدخول ف ي بواسطة حكومتي الرياض وإسالم آباد

 وطني    ة ٬ أي م    ع ال    شيوعين حكوم    ة وح    دة
 واس تعانت ٬ الغ رب والعلم انيين ال ذين ج اؤوا م ن

 رجالها من العلماء غير الرس ميين الرياض ببعض
 , ٬ حت ى يتي سر له م اخت راق ص فوف المجاه دين

 الم ؤثرين المحرض ين ك انوا م ن الخطب اء وه ؤالء
 للناس على الجه اد ٬ ويح ضرون األم وال الطائل ة
 لقادة المجاهدين ٬ و ف ي الوق ت المح دد طلب وا م ن

 والعلمانيين األفغان أن يتحدوا مع الشيوعيين قادة
 ٬ تحت مسمى دولة الوحدة الوطنية وعندها ظهروا

 . سوء ورجال الطاغوت بأنهم علماء على حقيقتهم
 فق     اموا بتعطي     ل م     شروع الوح     دة ب     ين ق     ادة

 ٍل طائلة أغروا أحدهم بأموا المجاهدين وذلك عندما
 رئيسًا ألفغانستان ث م ووعدوه أن يدعموه ليكون ٬

 بما وع دوه ٬ ولكن ه م ن أج ل ه ذا الوع د لم يفواله
 كم ا لكرسي الرئاسة ماطلنا ف ي أم ر الوح دة كثي رًا

 كان قد رهن قراره اتضح لنا في نهاية المطاف أنه

 ج اء بنف سه عند رئيس اس تخبارات الري اض ال ذي
 ر بالتع    اون م    ع إل    ى بي    شاور لمتابع    ة األم

 رس وله إل ى ه ذا االس تخبارات الباك ستانية ٬ وك ان
 القائ   د ع   الِمَين غي   ر مع   روفين م   ن العلم   اء غي   ر

 معظم القادة ق د واف ق عل ى العلم أن الرسميين مع
 ذلك نتيجة لضغوط الرياض وإسالم آب اد ٬ وعن دها

 إلف ساد ه  ذا األم ر والمق  ام ال يت سع بُ ذلت جه  ود
 . للتفصيل

 حكوم ة الري اض م ا الليلة بالبارح ة ف إن وما أشبه
 الخبيث ة م ع زال ت إل ى الي وم تق وم ب نفس أدواره ا
 المجاه دين كثير من زعماء العمل اإلسالمي وق ادة

 عليهم ٬ ولقد كان م ن أس باب في أمتنا فحسبنا اهللا
 فشل محاوالت جم ع كلم ة ق ادة األفغ ان ٬ أن ق رار

ن اس كثي ر م ن ال بأيديهم ويصعب على الوحدة كان
 أن ُيقَ دِّروا م صلحة الجه  اد و األم ة إذا ك  انوا ه م

 عل  ى القائ  د أو طرف  ًا ف  ي تل  ك المعادل  ة ٬ فتتل  بس
 األمي  ر األم  ور العام  ة بالخاص  ة ٬ويعتق  د أن  ه ه  و
 وحزب ه أف ضل م  ن يق ود عم  وم المجاه دين لن  صرة

 تم سكه باإلم ارة وتت ضخم ٬وم ن هن ا ي زداد ال دين
 اب ٬ وال ي رى غيره من الق ادة واألح ز عنده أخطاء
 فبمثل هذه الحال ة يك ون ه و ٬ وحزبه أخطاء نفسه

 القاض  ي الم  دَعى علي  ه ٬ وف  ي نف  س الوق  ت ه  و
 بوج  وب اعت  زال فالي  ستطيع أن يحك  م عل  ى نف  سه

 علي ه اإلمارة والتنازل لصالح أمير آخ ر ق د يجتم ع
 معظم المسلمين ٬ وحالهم في هذه الم صيبة كح ال

 الت  دبر ف  ي المل  وك والرؤس  اء ف  ي بالدن  ا وعن  د
 اعتراضاتهم وأعذارهم يتبين أنها ال تنهض لتأخير

 معظمه ا ت دور ح ول أم ور وإن , اجتم اع الكلم ة
 تحسينية لإلمارة لكن إصرارهم عل ى ذل ك أدى إل ى

 وأهمها الدين والنفس والعرض ضياع الضروريات
 فظهر الكفر في كابل وس اد الف ساد وقطع ت الط رق

 األم وال نهبت الدماء وانتهكت األعراض و وسفكت
 حقيق ة وذهبت ريح المجاهدين وكانت الكلمة العليا

 في كابل للرئيس السابق نجيب بينما قادة األحزاب
 حكام كابل وأنهم يوهمون أعضاء أحزابهم أنهم هم

 س       يقيمون
 ش              ريعة
 ٬ اإلس        الم

 وبق  ي كثي  ر
 م ن أع ضاء
 أح   زابهم

 يتقبل           ون
 ه      ذه

 األكاذي          ب
 يع وا دي نهم من الصادقين رف ضوا أن يب ولكن عددًا

 بعرض من الدنيا قليل ورفضواأن يعطل وا م ا يمي ز
. ) يساق القطيع األنام عن األنعام وأن يساقوا كما
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 ومن ثم كان إجتماع كلمة النظم العلماني ة كله ا ف ى
 جمي ع ب  الد االس الم والتن  سيق فيم ا بينه  ا عل ى ك  ل
 االصعدة للقضاء عل ى الحرك ة االس المية الجهادي ة

 ق والمحاوالت لمحاول ة ش ق ال صف وبذل كل الطر
 م    ن خ    الل م    ن دخل    وا ف    ى ص    ف المجاه     دين
 ومفاهيمهم منحرفة تقبل االلتق اء م ع الجاهلي ة ف ى
 مرحلة من مراحل الطريق أو ش راء ذم م وض مائر

 . من تغرهم الحياة الدنيا
 ونلحظ ذلك من خالل م ؤتمرات ل دول الج وار كله ا
 ال تق  وم عل  ى كيفي  ة قط  ع الط  رق للمجاه  دين حت  ى

 ي  صلوا ال  ى ارض الع  راق م  ع تق  ديم ك  ل ط  رف م  ا
 لدي  ة م  ن معلوم  ات إس  تخباراتية ع  ن المجاه  دين
 وم    ن هن    ا إس    تطاعوا أن ي    شاركوا ف    ى الح    رب
 ال    صليبية ب    دور فع    ال ل    م ت    ستطع ال ال    صليبية
 وال   صهيونية العالمي   ة أن تحقق   ه وال الميلي   شيات
 المجوسية الشيعية  ومن هن ا كان ت الحرك ات الت ى

 الس    الم وم    ن ورائه    ا العلماني    ة بجمي    ع ت    دعى ا
 أجهزته   ا ه   ى الت   ى ح   ازت ق   صب ال   سباق بحي   ث
 أص  بحت تمث  ل الكتيب  ة المتقدم  ة ف  ى ح  رب االس  الم
 والم  سلمين ب  ل وخ  ط ال  دفاع االول ع  ن ال  صليبية

 .. والصهيونية العالمية

 حقيقية وزارة العدل

 أما وزارة العدل فمنوط به ا وعليه ا تنفي ذ أح د

 أرك ان الحك  م الثالث  ة وأعظمه  ا خط  رًا وقدس  ية

 فه  ي ٬ ال  سلطة الق  ضاِئية : ف  ي نظ  ر أص  حابها

 تق  وم عل  ى رعاي  ة الق  انون الوض  عي وتنظ   يم

 شؤونه وتهيئة ك وادره وأم اكن تفريخه ا فه ي

 يرج  ع للق انون كال  سدنة لألص  نام وأكث ر فإليه  ا

 الق  ول الف  صل ف  ي ال  دماء والف  روج واألم  وال

 فتحل الحرام وتحرم الحالل وتعين الظالم ويتبع

 إلدارته      ا وتتحم      ل وزر جمي      ع المع      تقالت

 وال   سجون الت   ي تع   ج بأه   ل ال   سنة ون   سائهم

 وأطف  الهم وم  ا فيه  ا م  ن اغت  صاب لألع  راض

 وضرب لألعناق وانتهاٍك للكرامة كما يتبع له ا

 لمح   اكم المنت   شرة ف   ي جمي   ع دور الق   ضاء وا

 الدنا وكل ما يجري فيها من ظلم وكفر هي له ب

 راعية وعليه قائمة وإن ننسى فل ن نن سى أب دًا

 إعدام المجاهدين بقرارات من محاكم الجناي ات

 . التي تديرها

 وعلى رأس هم األمي ر الهم ام عم ر بزي ان وأب و

 عمر الكردي ومال مهدي فقام المجاهدون بارك

 صار للمظل  وم والق  صاص م  ن اهللا ف  يهم باالنت

 ف ضربوا ال  ركن األول ٬ الظ الم ف ي قلب ه األس ود

 ض  ربوا مق  ر ٬ ألرك  ان حك  م ال  روافض الثالث  ة

 شريعة الطاغوت شريعة الجاهلية شريعة الكفر

 . واألهواء شريعة الظلم والطغيان

 " حفظه اهللا " أبو حمزة المهاجر : الشيخ
 وزير الحرب في دولة العراق اإلسالمية

الفرقان لإلنتاج اإلعالمي مؤسسة
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 وال   صالة ٬ الحم  د هللا ال   ذي وع  د بن   صر الم  ؤمنين
 وعل ى ٬ وع د األم ين والسالم على النبي ال صادق ال
 وك ل م ن ت بعهم عل ى ٬ آله وصحابته الغر الميامين

 . درب الجهاد موقن بالنصر والفتح المبين
 : أما بعد

 من ذ أن أرس  ل اهللا رس له لين  ذروا النـ ـاس وليبلغ  وا
ك ل واالبتالءات العالم رسالة ربهم تعرضوا للمحن

 حامل رسالة ُفتن وام ُتحن عل ى ق در الرس الة الت ي
 فهذه ه ي سنـ ـة اهللا ف ي الك ون أن ه ٬ مه يحملها لقو

 جع  ل لك  ل داع  ي إل  ى الح  ق والع  دل ش  ياطين م  ن
 اإلن     س والجـ     ـن ي     صارعونه وي     أخرون تبلي     غ

 فم  ن ثب  ت عل  ى الح  ق وق  اوم العقبـ  ـات ٬ الرس  الة
 وأثبت أنه أحق بحمل هذه الرسالة والدعوة إلى اهللا
 نصره اهللا وأيده بجنود يآذرونه ويدفعــون عنه كيد

 فهذا وعد اهللا لكل .. ين فينصره ويثبت أقدامه الكائد
 . من قــاتل وتمسك بنصرة دين اهللا

 حين دخل الغزاة الصليبيين ع راق اإلس الم لينهب وا
 خيراته ويستعبدوا أهله أبت ثل ة م ن الموح دين أن

 فانبروا يزودون ع ن ٬ يكونوا عبيًدا لعبــاد الصليب
 حم   ى اإلس   الم قب   ل أن ي   زودوا ع   ن األرض فه   ذه

 ٬ رب عالمي  ة ت  ستهدف استئ  صال ش  أفة اإلس  الم ح
 وتركي    ع الم    سلمين وإع    ادتهم لعب    ادة األوثـ    ـان

 انب رت ه ذه الثل ة المجاه دة راس  مة .. واألشخـ ـاص
 دافع ين لع دوهم ٬ أعظم صور اإلبــاء والفداء لل دين

 ب   صيحات التكبي   ر والتهلي   ل قب   ل أزي   ز الرص   اص
 ساطرين تاريخ البط والت بم داد ٬ وضربات المدافع

 ٬ مقيمين دولة اإلسالم بجماجم الشهـــداء ٬ الدمـــاء
 دافع   ين ك   ل ع   دو ع   ن دول   ة اإلس   الم بأج   سادهم

 فدولة أقيـــــمت عل ى أج ساد ال شهداء .. وأرواحهم
 األب  رار ح  ق لهـ  ـا أن تق  وم وح  ق له  ا أن ت  صــمد
 وح    ق لهـ    ـا أن تبق    ى رغ    م الكي    د ال    ذي ُجم    ع

 فتعرض    ت ألب    شع الهجم    ات وأش    دها ٬ إلس    قاطها
 حُ شدت له ا الح شــود ٬ اوة على مدار التــاريخ ضر

 وُجمع  ت له  ا الجي  وش وق  الوا لك  ل م  ن يق  ف تح  ت
 وانب    رى " ال راي   ة ل   ك الي   وم " رايته   ا ال   سوداء

 الطاغوت يضرب في األرض ال يترك قائًما إّال أزاله
 ه  ؤالء الرج   ال .. إّال ه  ذه الجب  ال األشـ   ـم الراس  ية

 م أب  ًدا ال  ذين ص  نعهم اإلس  الم ال يست  سلمون لع  دوه
 مستمرين في نصرة دينهم ول و اجتم ع عل يهم أه ل

ـ ـا أن .. األرض  فدولة أقيمت على يد هؤالء حق لهـ
ـ ـاقية ول و ك ره  تقــوم وحق لهــا أن تبقـى فهي بـــ

 . الكارهــون
 دولة اإلســالم بين الحقيقة والخيــال
 دولة العراق " مخطأ كل من ظن أن إعالن إنشــاء

في وقت غير منـ ـاسب لع دم ت وفر كان " اإلسالمية
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ـــام ــرى أن إعــالن قيـ  وهلــذا ن
 جـاء حلقـة " دولة العراق اإلسالمية "

 مـــن حلقـــــات إثبـــات هزميــــة
 فأمريكــــا حاربــــت ، األمريكــــان

ــــالد ــــصادقني يف ب  ااهــــدين ال
 الرافدين وقاتلتهم أشـــد القتــال
 ودمرت مـدنا كاملـة مـن أجـل أن

ً 

 تقضي على جهاد هؤالء

 فدول  ة اإلسـ  ـالم ٬ مطل  ق التمك  ين لهـ  ـا ف  ي الع  راق
 وأن ه ل و ٬ أن ُتعلن فيه " البد " ًأعلنت في وقت كان

ـ ـاه  تأخر إعالن قيــام الدول ة لح دث م ا التحم د عقب
 ..!!. على مسيرة الجهــاد في العالم

 فالجهاد في العالم مرتبط ببع ضه ال بعض ال انف راط
 قد بين جبه ة ف ي أق صى األرض وجبه ة ف ي في الع
 ف الحرب عل ى اإلس الم ح رب ش املة ًرص  ت ٬ أدناه ا

 فيه  ا ال  صفوف ف  ال مجـ  ـال للت  صدي له  ذه الح  رب
ـ ـلمة  على اإلس الم إّال ب رص ال صفوف وتوحي د الكـ

 ويختل   ف فق   ط ٬ والم   نهج والفك   ر واإلس   تراتيجية
 التكتي  ك ال  ذي ي  تم العم  ل ب  ه بم  ا يالئ  م ك  ل س  احة

 . جهــاد
 ويمكنن     ا أن نقـ     ـول أن دول     ة
 اإلسـ  ـالم ق  د هزم  ت ال  صليبيين
 ف  ي المي  دان كم  ا ت  م هزيمتـ  ـهم
 ف   ي الفك   ر والوج   دان؛ فإثب   ات
 الهزيم  ة للحل  ف ال  صليبي ه  ي
ـ    ـمته  الخط    وة األخي    رة لهزيــ

 فالعقلي     ة األمريكي     ة ٬ الفعلي     ه
 قائم   ة عل   ى األف   ضلية للع    رق
 األب   يض وأن الن   صر ل   ه وأن   ه

 فمت ى ٬ لع الم األجدر على قي ادة ا
 س  قطت ه  ذه الفك  رة م  ن أذه  ان
 الشعب األمريكي واألوربي ك ان
 انهــيار اإلمبراطورية األمريكية

 الذي تسعــى له قيادة الجهاد؛ فأمريكا دولة طفيليلة
 ال تق در عل  ى الع  يش إّال عل  ى ش  فط مق  درات ال  دول
 ال  ضعيفة ف  إذا تـ  ـم ه  ز ص  ورتها أم  ام الع  الم وأن

 ق  د تـ ـم قه  ره  كم ا يق ول  ال وحش ال ذي ال ُيقه  ر
 فحيـ   ـنها تك   ون نهاي   ة أمريك   ا وك   ل م   ن ت   سانده

 فأمريك   ا ال تع   يش إّال إذا ك   ان لهـ   ـا ع   دو ٬ أمريك   ا
 تحارب  ه وتُ  َســِّوق عل  ى ص  يته منتجاته  ا الحربي  ة

 فإن تمــــت هزيمة أمريك ا عل ى ٬ وتقنياتها القتالية
 يد هذا العــدو سقطت منتجات أمريكا الحربية؛ فمن

 ذي يشتري أسلحة شخص مهــزوم لم تنجده هذه ال
 !!. األسلحة في قتاله؟

 دول    ة الع    راق " وله    ذا ن    رى أن إع    الن قيـ    ـام
 ج  اء حلق  ة م  ن حلقـ  ـات إثب  ات هزيم  ة " اإلس  المية
 فأمريك  ا حارب  ت المجاه  دين ال  صادقين ٬ األمريك  ان

 ف  ي ب  الد الراف  دين وق  اتلتهم أشـ  ـد القت  ـال ودم  رت
 إال ٬ تقضي على جهاد هؤالء مدًنا كاملة من أجل أن
 طريق ه منت صرا عل ى ك ل في إن الجهاد ظل ماضيا

 طريقه متوجا ذل ك بال ضربة القاس مة في من وقف
 بإعالن قيــام .. ألمريكا ومن معها من ذيول الخيانة

 فليس هذا باألمر الهيــن " دولة العراق اإلسالمية "
 ب  ل ح   دث اهت  ز ل   ه الكف   ر ٬ يم   ر م  ر الك   رام ال  ذي

 فهم لم يعتادوا ف ي ح ربهم عل ى اإلسـ ـالم ٬ العالمي
 أن يقوم المسلمين بردة الفعل هذه التي قلبت خطط

 الصليبية رأسا على عقب  وذهبت بهيب ة ال صليبية
 ٬ والصهيونية العالمية

 ل م يكـ ـن " دول ة الع راق اإلس المية " فإعالن قيــام
مواجهة  الحرب الصليبية  عل ى ب الد ي مشروعا ف

 للنظ  ام ع  المي ج  زء م  ن  مخط  ط الراف  دين ب  ل ه  و
 ٬ ب  دأ  م  ن زم  ن الح  رب عل  ى ي الع  الم ي س  الم اإل

 الحمل  ة ال  صليبية عل  ى أفغــان  ســتان واس  تمر م  ع
 هن  اك وكم  ا اإلس  الم بقي  ام دول  ة س  المي اإل الع  الم
 فشمل مناطق أخرى تحكم وامتد الصومال في حدث

 فخطــة ال صليبية ف ي ح رب أفغان ســتان ٬ باإلسالم
 مرك  ز اإلشـ  ـعاع الجه  ادي ف  ي خط  وة كان  ت إخم  اد

 وكذلك كانت الح رب ٬ على درب استئصــال اإلسالم
 على بالد الرافدين ال من أجل تل ك
 اإلدع  اءات الواهيـ  ـة م  ن أس  لحة
 دم   ار ش   امل أو غي   ره م   ن تل   ك

 كن           شر الحري           ة األباطي           ل
 والديمقراطي     ة ٬ وق     د تعاض     دت
 ال   صليبية وال   صهيونية العالمي   ة

 اإلس   الم ح   رب ف   ي م   ع ال   شيعة
 ف ي وك ذلك وقف ت ال نظم العلماني ة

 وعل   ى رأس   هم س   المي اإل الع   الم
 وم  ن معه  م م  ن ي النظ  ام ال  سعود

 اإلس    الم ت    دعى الت    ي الحرك    ات
 حاربت معهم للق ضاء عل ى والتي

 ف   ي الممث   ل س   المي اإل الم   شروع
 فكان      ت االس      تعانة اإلس      المية دول      ة الع      راق

 ة ن ا وك   ذلك االس   تع ٬ !! ي بالراف   ضــة أبنـ   ـاء العلقم
 ب  النظم العلماني  ة وم  ا يت  بعهم م  ن حرك  ات س  واء

 ت   دعى االنت   ساب لل   سنة  فأينـ   ـما الت   ي ش   يعية أو
 وج  دت الراف  ضة وج  دت ال  صليبية؛ ف  الحرب عل  ى
 الع   راق ك    ان معـ    ـلوم ح   دوثها م    ن جان    ب ق    ادة

 االجتماعي     ة وأن الع     راق بتركيبتـ     ـه ٬ الجهـ     ـاد
 لة والعقدية ومكانه الجغرافي هو المالئــم إلقامة دو

 إس   المية ف   ي ال   شرق األوسـ   ـط تجاه   د الم   شروع
 الصليبي في المنطق ة وتقاوم ه بم شــروع إس المي
ـ     شر ب     ين ال     ورى بوص     فه ن     واة الخالف     ة  ينتــ
 اإلســالمية  وأمل أم ة اإلسـ ـالم ورأس حرب ة  ف ي

 ال       شاملة عل       ى ة ال       صليبي مواجه       ة الح       رب
 . المســلمين؛

 دولة اإلســالم هدف أم وسيــلة
 حظ هذه األيــام قيــام تحالف كف ري ي ضــم من المال

 ٬ كل الحاقدين على اإلســالم وكل من دار في فلـكهم
 ٬ ي   ستهدف أم   ة اإلسـ   ـالم ف   ي دينه   ا وعقيدتـ   ـها
 ٬ يحاربــها ف ي ك ل ش يء م ن أج ل الق ضــاء عليه ا
ـ  ـام  وأن ه  ذا الحـ  ـلف أخ  ذ ف  ي التبل  ور ه  ذه األيـــ

 ه ة ك ل ليشمــل كل م ن ه و ض د الجهـ ـاد ف ي مواج
 متم  ثًال ف  ي صـ  ـورة ق  ول ٬ م  ن هـ  ـو م  ع الجهـ  ـاد

؛ ه  ذا " م  ن ل  يس معن ا فه  و ض  دنا " ب وش األص  غر
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 الحلف الط اغوتي ي ستهدف أم ة اإلسـ ـالم جمعـ ـاء
 ٬ ولًذا كان البد من حلف يواجه حلف الشيطــان هذا
 حلف يحمل من العقيدة والفك ر والم نهج م ا يؤهل ه

 ال    ذي ه   ذا الحل   ف ٬ لمواجه   ة  حل   ف ال    شــيطان
 س    يواجه حل    ف الطاغـ    ـوت يتمث    ل ف    ي ال    سلفية

 ألنه  ا ٬ " القاع  دة وأحالفهـ  ـا " الجهادي  ة العالمي  ة
 عل  ى المواجه  ة وتحقي  ق الن  صر واألق  در األج  در

 ب  إذن اهللا ف  ي ه  ذه الح  رب بم  ا ت  وفر له  ا م  ن ق  وى
 ووضع لم يتوفر لجبهــة أخرى على مدار ال صراع

 ت جماع ة فالقاع دة لي س ٬ واإلس الم ب ين ال صليبية
 فك  رة ٬ وال حركـ  ـة ولكنـ  ـها فك  ر وعقي  دة وم  نهج

 ش  املة تق  ود مواجه  ة ش  املة  ال تح  دها ح  دود وال
 ٬ يقف أمامها عائق يمنع م ن حركته ا عل ى األرض
 فهـ  ـي توج  د ف  ي جمي  ع األرض وه  ذا ه  و ال  سالح
 األكبر في يد القاعدة ليجعــلها األجدر عل ى الفـ ـوز

 ه حل   ف م   ن أي جهـ   ـة أخ   رى ق   د تق   ف ف   ي وج
 . الطاغــوت

 ولكي ننظر لهذه الح رب الطاغوتي ة عل ى اإلسـ ـالم
 يج ب أن ننظ  ر له  ا نظ  رة شمـ ـولية ت  ضــم ك  ل م  ن

 دول ة الع راق " لديه فكر وم نهج القاع دة فن رى أن
 هي جزء ال يتجزأ من القاعدة وأن هذه " اإلسالمية

 الدولة اإلسالمية بموقعها الحالي أضحت أصل م ن
 ٬ ف ي المرحل ة القادم ة م ن الجهـ ـاد أصول الصراع
 ال  شرق ف  ي األه  م موقع  ه الم  صيري ألن ال  صراع

 األوسط الذي تتواجد به دولة اإلسـ ـالم ع ن طري ق
 ..!! فروعــها التي يتــم إنشاءها من اآلن

 فم   ن ينـ   ـظر إل   ى جه   اد القاع   دة يج   د أن القاع   دة
 تبـ   ـلور خط   ة لمواجه   ة الحل   ف الط   اغوتي ه   ذه

 دول  ة الع  راق " حـ  ـها أن تت  ولى الخطـ  ـة أه  م مالم
 ٬ قيـ  ـادة الجه  اد ف  ي المرحل  ة القادم  ة " اإلس  المية

 وتنتق   ل منـ   ـارة اإلش    عاع الجه   ادي تتح   رك م    ن
 ف  ي " دول  ة الع  راق اإلس  المية " إل  ى " خرسـ  ـان "

 " بالراي ات ال ســود " خطــوة من خطــى الوصــول
 ..!. إلى باحات المسجد األقصــى

 د اآلن لوج   دنا أن ول   و نظرن   ا إل   ى واق   ع الجهـ   ـا
 " إم   ارات " جميـ   ـع س   احات الجه   اد تقـ   ـام فيه   ا

 دولة " على غرار ٬ إســالمية مســتقلة على األرض
 دول  ة " ول  و نـ  ـظرنا إل  ى ح  دود الع  راق اإلس  المية

 سنــجد أن الدولة لم ًتعلن عل ى " العراق اإلسالمية
 كامل بالد الرافدين بحدود سايكس بيكو المزعوم ة

ـ   ـنت عل  يمث   ل نقط   ة األرض ى ج   زء م   ن ب   ل ُأعلـ
 الم  سجد األق  صــى إل  ى اإلس  المية للحرك  ة ارتك  از

 وم  ن ث  م تك  ون ال  دول ٬ !! مح  ور الح  رب ال  صليبية
 المحيــطة بدول ة الع راق اإلس الم بواب ات الدخـ ـول

 !!. إلى األقصــى

 وإن تمعنا في قســم شيخ المجاهدين المحارب أب ي
 ه الذي يجاه د عبد اهللا أســامة بن الدن نجد أن هدف

 أدركنا .. من أجله اآلن هو تحرير المسجد األقصــى
 أن ه    ذا الق    ســم ل    يس لج    ذب تع    اطف ال    شعوب

 ب  ل هـ  ـو إع  الن ص  ريح ب   أن ٬ اإلس  المية للقاع  دة
 القيادة القادمــة للجهاد يجب أن تكـ ـون قريب ة م ن
 األق   صى ت    سمــع أنين    ه وبك   اءه وتح    رك الدول    ة

 . قيوده اإلسالمية لتخليص األقصــى من
 فدولة العراق اإلسالمية لم تقــم للحفاظ عل ى ثم رة

 وإنمــا قامت ألنه ا ٬ الجهــاد في بالد الرافدين فقط
 أم  ل األم  ـة ف  ي تحقي  ق الن  صــر وتحري  ر األق  صى

 . وإقامة دولة الخالفة اإلسالمية

 ضل اهللا تع   الى نحم   ل س   الحنا عل   ى ونح   ن بف
 عواتقنا ٬ نقاتل ُقطَبي الشر في الشرق والغرب
 منذ ثالثين سنة ٬ ولم ُتسجَّل عندنا حالة انتحار
 واح  دة رغ  م المط  اردة الدولي  ة لن  ا فلل  ه الحم  د
 والمنّ   ة ٬ وه   ذا ينب   ؤكم ع   ن س   المة عقي   دتنا
 وعدالة قضيتنا ٬ ونح ن ب إذن اهللا ماض ون ف ي

 س  الحنا ال  صبر وم  ن ٬ أرض  نا طريقن  ا لتحري  ر
 اهللا نبتغ ي الن  صر ٬ ول  ن نتخل  ـى ع  ن األق  صـى
 . فتمسكنا بفلسطين أعظم من تمسكنا بأرواحنا
ـ ـم ٬ ف واهللا ل ـن  فطـاولــوا فـي الحـرب م ا شئـت

 .. نسـاوم عليـهــا أبـدًا
 ما تنقم الحرب العوان منـي
 بازل عاميـن حديـث سنـي
 لمثـل هـذا ولـدتني أمـي

" حفظه اهللا " أسامة بن الدن : شيخ المجاهد ال
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 انتفض ٬ في العراق األمريكي يوم لالحتالل أول منذ
 ول م ٬ ة ذل ك االح تالل لمواجه  تحديدا  السنة أهل

 يكن يخطر في بال احدهم س وى الجه اد والمقاوم ة
 وكان  ت خطاب  ات ٬ الم  سلحة طريق  ا لط  رد المحت  ل

 قد شحن جميع النفوس اإلعالمي القاعدة وخطابها
 وكان االلتح اق برك ب القاع دة ٬ بالرغبة في الجهاد

 في حينها يمثل قمة ما يحلم به الشباب العراقي من
 انت تمثله القاعدة من رمزا للجهاد السنة لما ك أهل

 وحي  ث مثل  ت القاع  دة العم  ود . واإليث  ار والت  ضحية
 . األمريكان الفقري لمجابهة

 للمقاوم   ة كثي   ر م   ن األي   ام وق   د خرج   ت ف   ي تل   ك
 فخ    رج . منه    ا الط    الح ومنه    ا ال    صالح ٬ الراي    ات

 القومي  ون ال  ذين ال يعرف  ون ف  ي ه  ذا الك  ون س  وى
 رقا وال خريط  ة تمت  د م  ن المغ  رب ال  ى الع  راق ش

 يعرف  ون غي  ر العربي  ة دع  وة حت  ى ل  و كان  ت عل  ى
 دع  وة القومي  ة ق  د لفظته  ا أن رغ  م ( ح  ساب ال  دين

 كما خرج ٬ ) أصال فيها نشأت حتى دول الغرب التي
 النزع    ة الوطني    ة ال    ذين ال ي    ستطيعون أص    حاب

 التفكي    ر ف    ي غي    ر ح    دود ع    راق س    ايكس بيك    و
 هنالك خ ارج أن يكتشفوا أن وال يستطيعون ٬ حدودا
 واس عة وأراض د ه ذه الخريط ة اللعين ة بقاع ا حدو

 أن رغ م إل يهم وننتم ي إلينا ينتمون وأناس وإخوة

 مدرس  ة س  ايكس بيك  و ه  م مم  ن أص  حاب كثي ر م  ن
 ويتزعم ون هيئ ات ومنظم ات باإلس الميين يوصف
 كما خرج في تلك الفترة كثير !! . إسالمية وأحزاب

 مم  ن فق  د م  صالحه الخاص   ة م  ن البعثي  ين وغي   ر
 م ن ل م يج د غي ر الخ روج أيضا كما خرج ٬ البعثيين

 اللث  ام أص  بح حي  ث ( س  بيال ام  ا ب  دافع ح  ب ال  شهرة
 م  ن أو ) ش  هرة وأكثره  ا م ودة م  ن اح  دث الم ودات

 دغ  دغت مخيلت  ه ن  وازع الح  صول عل  ى المن  صب
 يك ون رئ يس الع راق أن وحلم بالوزارة وربما حلم

 كم  ا خ  رج م  ن وج  د ف  ي ذل  ك الخ  روج ٬ (!!) الق  ادم
 !!!. واإلثارة امرة بعض السلوى والمغ

 الذين يحمل ون أولئك أيضا وكان من بين من خرج
 أو عقيدة الجهاد الصادقة الذين لم يفكروا بمن صب

 وك ان ٬ بل لم يفك روا حت ى بالن صر ٬ سلطان أو جاه
 بي  ة داع  ي اهللا ل ج  ّل م  ا ك  ان يح  ركهم ه  و س  عيهم لت

 بالجهاد ودفع العدو الصائل والرغبة في نيل الجنة
 مك سب م ن ب أي م نهم يحل م أي يكن ولم ٬ النصر أو
 غايته هو أن فالكل يعلم ٬ يتحقق أن نصر ممكن أي

 وان م   ن قت   ل دون ٬ فري   ضة الع   صر ألن   ه ٬ الجه   اد
 ٬ كامال أجره الغنيمة فقد استحصل أو تحقيق النصر

 ل ذلك ك ان !! أج ره وان من غنم فقد استحصل ثلثي
 ه م أولئ ك !!. احدهم يطارد الموت والموت منه يف ر

ول م يكون ا . لم يكون وا ع راقيين فح سب . الصادقون
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 بل كانوا ٬ فحسب أفغانيين ولم يكونوا ٬ عربا فحسب
 والصين وأفغانستان من الهند . األرض من كل بقاع

 ب ل ك ان م نهم ٬ أمريك ا والمغرب وحتى م ن وألمانيا
 أو قومي   ة زائف   ة ألج   ل ل   م يخرج   وا . حت   ى الن   ساء
 ال يجمعه  م ٬ ع  صبية قبيل ة خ  ائرة أو وطني ة مقيت  ة

 . ونصرة هذا الدين " التوحيد " و " اإلسالم " ى سو
 بق در م ا " متى يكرمه اهللا بالنصر " لم يفكر احدهم
 لذلك لم ٬ " متى يكرمه اهللا بالشهادة " كان يتلهف لـ

 أو تج  د ف   يهم م   ن ك   ان يفك   ر بالخالف   ات الجانبي   ة
 . اإلخوة الشقاق مع أو التنازع على المغانم

 .... لكن
 األول  ى ف  ي ال  سنة ل  و ق  در اهللا ف  ي تل  ك المرحل  ة و

 األع   داء ي   تم اهللا ن   صره وان ين   دحر أن لالح   تالل
 أحداث يجري من أن ماذا كان عسى ٬ األدبار ويولوا

 م  ع ك  ل تل  ك الراي  ات الت  ي خرج  ت وم  ع ك  ل ذل  ك
 !. التنوع بالتوجهات ومع كل تلك النيات المتغايرة؟

 ما كان اهللا ليذر المجاهدين حت ى يمي ز الخبي ث م ن
 . الطيب

 هللا لي  ذر الم  ؤمنين عل  ى م  ا أن  تم علي  ه م  ا ك  ان ا ((
 )) حتى يميز الخبيث من الطيب

 ٬ ال بد من النهر ... نعم
 نهر؟ أي

 . انه نهر طالوت
 ُيختب   ر ب   ه ك   ل م   ن ادع   ى الجه   اد أن ال ب   د م   ن

 . والخروج في سبيل اهللا
 ك انوا ٬ يزي دون أو ألفا لقد خرج مع طالوت ثمانيين
 الج  يش أوش  ك أن ولم  ا ٬ كحالن  ا ي  وم خ  رج الن  اس

 ٬ الهدف ابتالهم اهللا بالنهر إلى على الوصول
َفمَ ْن شَ ِرَب ِمنْ ُه َفلَ ْيَس ِمنِّ ي َومَ ْن لَ ْم َيْطَعمْ ُه َفِإنَّ ُه [

 ] ِمنِّي
 ل م ٬ ك ان اب تالءا عظيم ا من اغترف غرفة بيده إال

 !!! يزيدون أو سوى ثالثمائة ألفا يبق من الثمانيين
 ..... هذا المشهد اآلن تخيل

 ج يش م  ن الجي وش ع  دد أو لكتي ب تخي ل ان ك قائ  د
 لمالق    اة للخ    روج تتهي    أ ألف    ا جنوده    ا ثم    انيين

 ه  ذا أس  اس وق  د وض  عت الخط  ط عل  ى األمريك  ان
 . العدد
 ارض المعرك  ة ال تج  د حول  ك إل  ى ت  صل أن ث  م م  ا

 !!! سوى ثالثمائة جندي فقط
 ماذا ستفعل؟؟

 !! كارثة بكل المقاييس العسكرية
 وى ف    ي مث    ل ه    ذا الموق    ف س أمام    ك ال يوج    د
 وال مجال للتفكير ف ي ح ل ٬ االستسالم أو االنسحاب

 !! كان انتحارا إذا إال !! ثالث
 . هكذا يقول العلم العسكري

 ... لكن
 وهذا للعقيدة شان آخر ال يقاس بالمقاييس البشرية

 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ( ٬ هو االختبار

 . ؟؟؟ ) آمنا وهم ال يفتنون
 ..... ال بد من الفتنة

 ....... بد من النهر ال
 ليراج  ع أو وم  ن ظ  ن غي  ر ذل  ك فليراج  ع الت  اريخ

 أو النصر فلم يكن يوم ا ليتحق ق بالع دد أما ٬ نفسه
 . العتاد

 لماذا ابتليت طالبان ؟
 لقد انتصرت طالبان وحصلت على كرسي الحكم في

 الن صر وجاءه ا ٬ ب دون ح روب حقيقي ة أفغان ستان
 ة لها لتمييز ولم تتح الفرص ٬ بدون كثير من الدماء

 . لذلك كان ال بد من االختبار ٬ الخبيث من الطيب
 ؟ اإلسالمية لماذا ابتليت المحاكم
 ف ي ال صومال عل ى اإلس المية لقد ح صلت المح اكم

 وما كان ٬ كرسي الحكم بدون كثير عناء وبدون دما
 تجري سنة اهللا بدون أن وال بد من يستمر أن لذلكم

 اإلس المية اكم انسحبت المح وهكذا كان ٬ استثناءات
 وه ذه ٬ ب دأت ال دماء و ٬ وتميز الخبيث من الطيب ٬

 . هي سنة اهللا
 !!! طفل يولد بدون دماء ٬ ال والدة بدون دماء

 هك ذا !! ميت ين وأمه كان الطفل إذا إال ال يحدث ذلك
 . األطباء يقول

 .... وهكذا كان في العراق
 ال ب  د م  ن نه  ر ط  الوت يع  رض عل  ى الجن  ود ليمي  ز

 ن  صرا ب  دون دم  اء أردن  ا ل  و ٬ ب الخبي  ث م  ن الطي
 !! فسيكون نصرا ميتا

 قد يكون من خرج للجهاد في بداية االح تالل يف وق
 . يزيدون أو ألف عددهم المائة

 !! ؟ اآلن فانظر ماذا بقي منهم
 !!! فذلك كثير ألفا ال تتعجب لو بقي منهم

 الن قوما معهم نبي ا خرج وا للقت ال ل م ي صبر م نهم
 فكي ف بق وم ٬ احد بالمائ ة سوى اقل من و النهر أمام

 !!. لم يكن معهم نبيا
 ............. لذلك
 ثم بزوغ أوال ظهور الدعوات الوطنية أن نرى إننا

 ال  دعوات القومي  ة ث  م بع  د ذل  ك شع  شعة ال  دعوات
 مرشحات ومصافي إال ما هي اآلن القبلية والبعثية

 نهر طالوت يميز اهللا بها كأمثال " انهر " ومنقيات و
 وال   صادق م   ن الك   اذب م   ن الخبي   ث م   ن الطي   ب

 م ن ف ّضل اس م أو ٬ من ادعى الجهاد أو المجاهدين
 !! المقاومة على اسم الجهاد

أن الحمد هللا
 الرزايا عطاء

. 
 أبن  اء لق  د ك  ان

 ع  شيرة ال  دليم
 يتف            اخرون

 ه        م ب        أنهم
أص                  حاب
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 وان ٬ نب  ار األ ف  ي األمريك  ان أذل  وا وأنه  م المقاوم  ة
 وار طيلة نظير المقاوم الشرس المغ " الدليمي " لقب

 الي وم فه ا ه م رؤس اء أم ا ٬ األول ى السنوات ال ثالث
 ! جهارا عالنا األمريكان بعض قبائلهم يتحالفون مع

 دع وة إال كل دع وة قبلي ة تح ت ق دمي ه ذه أن إال ٬
 فالحم  د هللا ال  ذي اس  قط دع  وى الع  صبية ٬ اإلس  الم
 . القبلية

 وج    ة ع    صاة عل    ى ل الف أه    ل أن ولق    د كن    ا نق    ول
 وه   ا ه   م قادته   ا الي   وم ٬ وأنه   م وأنه   م األمريك   ان

 فالحم  د هللا ال  ذي اس  قط ٬ األمريك  ان يتح  الفون م  ع
 . األرضية والعصبية اإلقليمية دعوى

 كل حمية تحت ق دمي ه ذه اال دع وى الحمي ة أن إال
 ٬ للدين

 وه   ذا ينطب   ق عل   ى ب   اقي الع   شائر والمن   اطق وال
 القبائ  ل ال  شرفاء أبن  اء وحاش  ا أح  دا نخ  تص م  نهم

 وه   ل ك   ان ٬ س   متهم ومي   زتهم ال   ذين ك   ان ال   دين
 ف ضلوا أنه م إال ٬ لتل ك القبائ ل أبن اء إال المجاهدون

 . العصبية للدين على العصبية للقبيلة
 فالحم   د هللا ال   ذي مي   ز المجاه   دين بحمي   ة ال   دين

 والحم  د هللا ٬ والع  صبية الديني  ة وال  والء ل  ه وح  ده
 ال  ذي مي  ز المجاه  دين ال  صادقين ع  ن غي  رهم م  ن

 الحم  د هللا ال  ذي جع  ل ي  د ٬ قب  ل الح  صاد األدعي  اء
 العدو نهرا من صافحها فقد شرب من نه ر ط الوت

 . حتى اُتخم
 الحمد هللا الذي رغم كل هذا الجوع الفاتك والعط ش

 صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه أناس ن هنالك إ ف القاتل
 ل  م تم  ل نفوس  هم لمغريات  ه ول  م ت  ضعف نفوس  هم ٬

 ن تنظ  ر لحظ ة أل أعي نهم ول م ت رف ٬ جبروت ه أم ام
 تم سه ي دهم ال شريفة أن ذلك النه ر ف ضال ع ن لى إ

 : ولسان حالهم يقول
 واظمأ ان ابدى لي الماء ِمنة

 ولو كان لي نهر المجرة موردا
 ٬ والحمد هللا عل ى ال صبر ٬ فالحمد هللا على االبتالء

 . واآلخرة األولى والحمد هللا في

 فأقول إلخواني ااهدين
 األحبة يف الصومال

 واهللا إن ثب  اتكم أم  ام ه  ذه الم  ؤامرة المخزي  ة الت  ي
 عل  ق عليه  ا الكف  ر آم  اًال ال نظي  ر له  ا وح  شد له  ا
 ح   شودًا ت   دعمها وتقويه   ا وتباركه   ا وت   نفخ فيه   ا

 صوراتها بأقالمه  ا الم  أجورة وأفكاره  ا الزائغ  ة وت
 المنحرفة واستدالالتها المتالعب ة حت ى لكأنم ا ول ي

 إن ثب  اتكم : أق  ول ! الخالف  ة عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز
 أم ام ذل  ك كل  ه ل م ُيبط  ل م  ؤامرة عبّ اد ال  صليب ف  ي
 الصومال فحسب ب ل أبط ل م شروعًا متك امًال كان ت

 ووضعت أصوله بعناي ة ٬ أولى خطواته في أرضكم
 يقه على كثير من الدول تامة ودقة متناهية يراد تطب

 اإلسالمية بع د أن بلي ت ثي اب العلماني ة المف ضوحة
 وم  ن ي  دري ٬ ليأتون  ا بالعلماني  ة ف  ي ثوبه  ا الجدي  د

 " ! العلماني ة اإلس المية " فلعلنا نسمع عما قري ب
 خاصة مع كثرة المذب ذبين ال ذين س ال لع ابهم وه م
 يرون بريق الكراسي ُيلوح به ف ي أي دي األمريك ان

 الَّ ِذيَن َيَتَربَّ ُصوَن ِبكُ ْم { أولئك ٬ م ويمنونهم يعدونه
 َفِإن َكاَن َلُكْم َفْتٌح مَِّن الّلِه قَ اُلوْا َألَ ْم َنكُ ن مََّعكُ ْم َوِإن
 كَ   اَن ِلْلكَ   اِفِريَن نَ   ِصيٌب قَ   اُلوْا َألَ   ْم نَ   ْسَتْحِوْذ َعلَ   ْيُكْم

 فخ  اب م  سعاهم بق  رار ! } َوَنمْ  َنْعُكم مِّ  َن اْلمُ  ْؤِمِنيَن
 وتب دد حلمه م م ع ٬ استمرار القتال الذي اتخذتموه

 أول قذيف  ة ه  وت عل  ى ق  صر العمال  ة ف  ي مقدي  شو
 ولوال ذلك لرأين ا ٬ استقباًال لعميلهم وعبدهم الوفي

 قد اصطفوا " العمالء  الشرفاء " صفًا من الشيوخ
 أمام السيد األمريكي وه م يع دون ش عوبهم بتطبي ق

 أع     ضاء ال     شريعة اإلس     المية كامل     ة وبإجم     اع
 فن  سأل اهللا س  بحانه أن ! البرلمان  ات وي  ا للمهزل  ة

 ٬ يجزل لك م المثوب ة ويب ارك ف ي جه دكم وجه ادكم
 ف   اليوم ه   ا ه   و ش   يخ ش   ريف ي   ستنجد اس   تنجادًا
 ص  ارخًا ب  شياطين اإلن  س كله  م ليعين  وه وي  داهموا
 بلده ويحتلوا أرضه ليكفوا ضربات المجاهدين عنه

 امع  ة العربي  ة وال أدري إن كان  ت اس  تغاثاته بالج ٬
 ومجلس األمن واالتح اد األفريق ي وغيره ا إن ك ان
 ذلك من أجل تطبيق ال شريعة اإلس المية كامل ة كم ا

 ونحن نق رأ ف ي كت اب اهللا ال ذي يج ب ٬ أقر برلمانه
 يَ ا َأيُّهَ ا الَّ ِذيَن آَمنُ وْا { : أن ُيطبق كامًال قوله تعالى

 ِليَ  اء َبعْ  ُضُهْم َأْوِليَ  اء َال َتتَّخِ ُذوْااْلَيُهوَد َوالنَّ  َصاَرى َأْو
 َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ الّلَه َال َيْهِدي َبْعٍض َوَمن

 فه  ل ألغ  ى ش  يخ ش  ريف ال  ذي } ٬ اْلقَ  ْوَم الظَّ  اِلِميَن
 أس  هبت األق  الم ف  ي مدح  ه وإطرائ  ه آي  ات ال  والء
 والب  راء م  ن ش  ريعة اإلس  الم الكامل  ة الت  ي م  ا زال

 ج يترقب تطبيقها على يديه اآلثمتين٬ أم بعض الُسذَّ
 أن هناك شريعة إسالمية أخرى تنزلت عليه وعل ى
 اتباع  ه ال يفهمه  ا المتع  صبون والمت  شددون ؟ وال

 . ! حول وال قوة إال باهللا
 " حفظه اهللا " أبي يحيى الليبي : الشيخ

 هـ 1430 رجب
مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
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 إذا كان الك الم ع ن أس ود دول ة اإلس الم فح دث و ال
 . حرج

 إذا أردت أن تق   رأ ع   ن األس   اطير الحقيقي   ة عل   ى
 جن دي ( فما عليك سوى االلتقاء بـ .. أرض الواقع

 .  أعزها اهللا  من جنود دولة اإلسالم )
 فحدث   ه ع   ن .. إذا أردت أن ُيك   ذبك م   ن ال يعرف   ك

 أو كتيب ة .. قصص لي وث كتيب ة أب ي عم ر الك ردي
 اق الموت أو كتيبة عش .. أو كتيبة البراء .. عائشة

 .. في سبيل اهللا
 ٬ مجنون ) ليلى ( كما أن لـ .. للموت عشاق .. نعم

 و للم وت ) .. ع زة ( و لكثير ٬ ) عنترة ( و لعبلة
 ) . جندي في دولة (

 و هك  ذا ي  سطر الت   اريخ ق  صة م   ن الح  ب الع   ذري
 ع  ن الع  شق ب  ين .. ترويه  ا كت  ب الت  اريخ و األدب

 ف ي ج يش ) كتيب ة الح راري ( الموت و بين أس ود
 كم  ا روت ق  صة ليل  ى و .. دول  ة الع  راق اإلس  المية

 . و لبنى و بثينة ٬ عزة

 كم  ا .. الح  ب ذل : و إن ك  ان أه  ل المحب  ة يقول  ون
 : قال األول

 ذل الفتى في الحب مكرمة
 و خضوعه لحبيبه شرف

 : و قال اآلخر

 اخضع و ُذل لمن تحب فليس في
 حكم الهوى أنف يشال و يعقد

 فإن محبة .. ن هكذا لغالب أهل المحبة فهذا و إن كا
 ٬ م  ن نتل   ذذ بالح   ديث ع  نهم و إش   غال الفك   ر به   م

 و ت دع العي ون تلق ي .. لتجعلك تتن سم ن سائم الع زة
 بأثق    ال ال    دموع عل    ى س    احات الخ    دود ألحوالن    ا

 .. عن   دما ت   رى ترقبه   ا ف   ي ك   ل لحظ   ة .. المزري   ة
 اقتحام خفافيش الظالم ألي أمر يطرأ ف ي رؤوس هم

 . فكفى بالقعود مع الخوالف ذًال و مهانة .. النجسة
 إنها قشعريرة العزة التي تجتاح كيانك و ترقبها في

 عن دما ت سمع أخب ار أه ل الع شق .. أطراف أركان ك
 أو ترى أذن اك م ا يتف وه ب ه .. للموت في سبيل اهللا

 الع  ز ب  صيانة ال  دين و ( أمي  رهم ف  ي يقي  نهم ب  أن
 ) .. العرض

 ها الحب إن ملك النفوس أعز
 و العاشقون بربهم علماء

 : فعشاقنا هؤالء ممن ينطبق عليهم قول من قال
 أذل لمن أهوى ألكسب عزة

 و كم عزة قد نالها المرء بالذل
 قلّ ب النظ ر يمن ة و ي  سرة ه ل ت رى ف يهم إال ط  الب

 .. ؟ لكن ليست حياة البشر ! حياة
 من كان يكره أن يلقى منيته

 . عسل فالموت أشهى إلى نفسي من ال
و لذلك فال تعجب عندما ترى أنهم ُيقّسمون أنفسهم
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 و كتائبهم عل ى نوعي ة الم وت ال ذي ي نقلهم للحي اة
 .. الحقيقية

 فل ه كتيب ة أب ي .. فمن يحب أال يكون له قبر يضمه
 . عمر الكردي

 و م  ن يح  ب أن تأتي  ه ش  ظية أو طلق  ة ف  ي موض  ع
 .. السجود فله كتيبة االقتحام

 بره بطون السباع و حواصل و من أحب أن يكون ق
 .. فله كتيبة الدفاع الجوي .. الطير

 . و على هذا فقس
 و لكنه    ا م    ن ض    من .. كتيب    ة لي    ست بالجدي    دة

 التط   ورات الت   ي لحق   ت بالعم   ل الجه   ادي فلي   ست
 س    طر أبطاله    ا أروع ق    صص ع    شق .. بالقديم   ة

 و أق  وى ق   صص الرع   ب .. الم  وت ف   ي س   بيل اهللا
 .. ألعداء اهللا

 أن ش  عرك ينت  صب ف  ي  وم  ًا م  ا ي  فه  ل ش  عرت
 !. شموخ عندما تسمع سير األبطال

 و ه  ل ش  عرت يوم  ًا أن ش  يئا م  ا يتح  رك ف  ي ف  روة
 . رأسك عندما ترى صنيع الشجعان ؟

 و ابحث عن أساطيرهم فهكذا ه ي .. فاقرأ أخبارهم
 وكذا هي سيرهم ٬ تحرك حتى الع ضالت .. أفعالهم

 . الال إرادية
 .. ه علي   ه الجب   ال يق  ف أح   دهم ف  ي ش   موخ تح  سد

 .. يظهر فجأة و يختفي مثلها كأنه مارد من جان
 مالبسه عادية٬ لكن يميزها إزاره الذي عق د طرف ه

 . حتى ال ينزل أسفل كعبيه
 رش  اش ق  ديم ٬ يعم  ل : دون الم  نخفض .. ت  سليحه

 . حينًا ٬ ويتعطل أحيانا
 حجمه صغير ٬ وتغذيته س يئة ٬ و ال يت ذوق طعام ا

 .. جيدًا إال نادرًا
 يبتسم ابتسام الواثق بن صر اهللا .. لكنه بسام هازئ

 .. ٬ هازئ بكل عتاد المجرمين

 .. ذات عن   ق طوي    ل .. ف   ي ي   ده٬ قنين    ة خ   ضراء
 يق  دمها بك  رم ب  الغ " رمان  ة حراري  ة " ي  سمونها

 للهم  رات ال  صليبية و الوثني  ة أثن  اء ان  شغالهم ف  ي
 ليخف  ف ع  نهم به  ا تع  ب ه  ذا .. ج  والتهم الدوري  ة

 لكن   ه ل   يس .. ل   شاق ف   ي إي   ذاء الم   ؤمنين العم   ل ا
 . بل لألبد .. تخفيفًا مؤقتًا

 يخ  تم عمل  ه المحب  ب ب  سجدة ي  سجدها لرب  ه أن م  ّن
 علي  ه بالق  درة عل  ى إطع  ام ال  صليبيين ه  ذا الطع  ام

 الذي يقتحم عل يهم زج اج هم راتهم لي صل .. اللذيذ
 في خدمة تعجز عنها أعتى .. إلى أفواههم مباشرة

 ) . ود الفاست ف ( مطاعم
 و كم   ا أن طعام   ه ال   ذي يقدم   ه لل   صليبيين ي   سمى

 ف  إن قلب  ه الح  راري ل  ه م  ن ذل  ك .. رمان  ة حراري  ة
 ش   جاعة و إق   دامًا و كرم   ًا و .. ن   صيب ال ب   د من   ه

 .. لمعشوقه .. شهامة و حبًا شديدًا يحرق قلبه
 و كم يصبر المشتاق عمن يحبه

 و في قلبه نار األسى تتضرم
 كان من آكلي لحوم البشر فإنه و ألنه يعلم أن األمري

 يحي  ل الهم  ر ف  ي كثي  ر م  ن األحي  ان إل  ى كوم  ة م  ن
 النار والخردة٬ مع شرائح العلوج المشوية٬ وقلي ل

 لَيف  رح إخ  وانهم الُمنق  ذون .. م  ن س  لطة المرت  دين
 فكرمه الحاتمي يح تم علي ه .. بهذه الوجبة الدسمة

 . هذا
 .. ع  شقه ال  ذي عم  ر قلب  ه و ص  ار روح  ًا لروح  ه

 ره على المدوامة لهذا العمل في جميع الظروف يجب
 و مع ه ال زاد ال ذي يطعم ه .. و في مختلف األوقات

 : للصليبيين و لسان حاله يقول
 يعز علي ترك الحب عندي

 و لو بغلت بي الروح التراقي
 و من عرف المحبة عن يقين

 حرام أن يميل إلى فراِق

 يع ف ال ي ستط .. وللهمر هيبة و صولة ف ي النف وس
 و يتع داه إل ى ت دمير و ٬ كسر ذلك الح اجز النف سي

 سحق عنوان القوة و التط ور التقن ي لل صليبيين و
 و ال يكفي    ه ه    ذا حت    ى ي    شفي نف    سه .. أذن    ابهم

 إال م  ن ع  شق .. مطالعته  ا ع  ن ق  رب أثن  اء التنفي  ذ
 و ك  أن الواح  د م  نهم ٬ الم  وت و ب  اع دني  اه ب  أخراه

 إنه م و : ا يتذكر قول الحسن مطبق ًا ل ه عل ى واقعن
 إن هملجت بهم الهمرات و طقطقت به م الكاس حات

 أبى اهللا إال أن يذل من ٬ إن ذل الكفر لفي قلوبهم ..
 . كفر به

 فُمرامي وجه الحبيب و إن مـ
 ـتُّ شهيدًا ففي الرحاب ذروني

 ل  شاهدنا .. فل  و نظرن  ا إل  ى ه  ذا الم  شهد م  ن بعي  د
 تقنياته بصولته و اعتداده ب .. ذلة الكفر .. بوضوح
 تنكسر أمام عزة المؤمن و اعتداده بربه .. و عتاده

 . على قلة آالته و إمكانياته
 إذا لم تذق ما ذاقت الناس في الهوى

 فباهللا يا خالي الحشا ال ُتَعّنفنا
 و لو عنفهم األغبياء و الجهلة و األشقياء و أكثروا

 ال .. ال طاقة لكم بهم ف ارجعوا : و قالوا .. و زادوا
 .. تفتح ون علين ا الجبه ات .. تلقوا بأنفسكم للتهلكة

 كيف يواجه فرد عاري الصدر و الي دين س وى م ن
كوم ة ض خمة م ن الحدي د ٬ قنينة زجاجي ة ص غيرة
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 : فيأتي الجواب .. مليئة بالسالح و العتاد
 وأنا الثابت المحب دوامًا

 لست أخشى عذل من عذلوني
 لو يذوقون بعض ما ذقت فيه

 لهم و قد عذروني خففوا عذ
 وألعطوا لهؤالء دروسًا في الحب و العشق للم وت

 : في سبيل اهللا و لسان الحال
 أال أيها الالحي تجرع كؤوسنا

لتصبح منا إن سقيَت سقانا
 و تعرف عّنا ُودَّنا و غرامنا

 و تدرك منا ِعْلَمَنا و َهَواَنا
 تجلت لنا األنوار من عالم البقا

 و ُنهانا فهامت بها أرواحنا
 و مال ت به ا إل ى و ٬ إذا هامت القلوب باالنتخاب ات

 و أيقن  وا أن الخ  وف م  ن الع  دو .. طني  ات الجبه  ات
 .. و أن التنازل حكمة و كياسة ٬ فقه وسياسة

 ٬ فزع أسود دولة اإلسالم ليرووا ع شقهم ب دمائهم
 . و ُيصدِّقوا هيامهم و آمالهم بفعالهم

 ح وا لل صحوات و و راو .. إذا صال الناس و جالوا
 أين المفر ؟ و أين .. يخبطون خبط عشواء ٬ عادوا

 . الطريق ؟
 َركَ  َز أس  ود التوحي  د ع  شقهم راي  ة يق  اتلون دونه  ا

 ٬ ف   الطريق واح   د و ه   و م   ستقيم .. حت   ى الم   وت
 ال يضرهم م ن ( موقنين بأن من سلك الطريق حاز

 و م   ا ه   ذا إال لليق   ين الت   ام ) .. خ  ذلهم أو خ   الفهم
 . و مشروعية العمل بصحة الهدف

 ح  سب  و م  ن ارت  ضى س  لوك الط  رق المخت  صرة
 و أظلم ت علي ه الطري ق ٬ ضلت به ال سبل  وهمه

 و ص اروا رغم ًا .. وصار على أهدافه غبش ظ اهر
 ك ل ح زب م نهم بط ريقهم .. عنهم أحزب ًا و أق سامًا

 ف  ال عج  ب ف  ي ه  ؤالء أن يك  ون الج  زء .. فرح  ون
 . و هكذا .. منهم جزيئًا و الجزيء جزيئية
 و قل للعيون الرمد إياك أن تري

 سنا الشمس فاستغشي ظالم اللياليا
 ( و ك   أنهم ي   شابهون البكتيري   ا حينم   ا تتك   اثر ب   ـ

 حيث تستطيل الخاليا و تتخصر ) االنشطار الجزئي
 فم  ا .. ف  ي الوس  ط فتنق  سم إل  ى خليت  ين متم  اثلتين

 أشبهها بأولئ ك الق وم م ن أص حاب الجبه ات ال ذين
 . بهم المسارات و أعيتهم مشقة الطريق تفرقت

 يا أمل األمة اثبتوا فإنكم عل ى الح ق : لن أقول لكم
 و لكن   ي ٬ و إن كان   ت ال   ذكرى تنف   ع الم   ؤمنين ..

 أذكركم و أنصحكم أال تتركوا نصحنا و تذكيرنا بأن
 فع سى أن .. نلحق بالقافلة التي قد قاربت الوصول

 . نلحق عسى
 قوبة و قل للذي قد غاب يكفي ع

 مغيبك عن ذا الشأن لو كنَت واعيا
 فما مهرها شيء سوى الروح أيها الـ

 ـجبان تأخر لسَت كفؤًا مساويا
 رض ي اهللا  عندما كنت أقرأ أخبار خال د ب ن الولي د

 لق د جئ تكم بق وم : و هو يهدد الروم و يقول  عنه
 أظنه  ا مبالغ  ة ! يحب  ون الم  وت كم  ا تحب  ون الحي  اة

 حتى رأيت .. إلرهاب العدو  عنه رضي اهللا  منه
 ه  ؤالء الق  وم فعلم  ت أن خال  دًا ل  م يك  ن ي   صف إال

 و ال .. ج  زءًا م  ن الحقيق  ة ل  م ت  ستوعبها الكلم  ات
 . عجب من هذا الفهم لمن لم يذق ما ذاقه القوم

 و .. و ه  ذه آث  ارهم ظ  اهرة .. ه  اهو الرك  ب ي  سير
 عما قليل يصل فـ

 يا غافًال عما خلقت له انتبه
 الرحيل فلست باليقظان جّد

 سار الرفاق و خلفوك مع األلى
 قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني

 و رأيَت أكثَر َمن َترى متخلفًا
 فتبعتهم و رضيَت بالحرمان

 ِد مّنتَك نفسَك باللحاق مع القعو
 عن المسير و راحة األبدان

 و لسوف تعلم حين ينكشف الغطا
 ماذا صنعت و كنت ذا إمكان

 : فـقد .. عض اآلثار لركب عشاق الموت هذه ب
 سار القوم و الشقا يقعدني

 ! حازوا القرب و الجفا يبعدني
 : اإلشارة األخيرة
 : يا مطعمي الرمان .. يا عشاق الموت

 كلما رمت سلوًا عنكم
 جذب الشوق إليكم بعناني

 أحسد الطير إذا طارت إلى
 أرضكم أو أقلعت للطيران

 أتمنى أنني أصحبها
نحوكم لو أنني ُأعطى األماني

 ذهب العمر و لم أحظ بكم
و تقّضى في تمنيكم زماني
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 . ألننا مسلمون
 م  اذا علين  ا إن رفعن  ا رؤوس  نا عالي  ة  أم  ام

 كله ا ٬ م اذا علين ا إن رفعن ا رؤوس نا ال دنيا
 عالي    ة  أم    ام البغ    ى والظل    م واإلس    تكبار
 الع   المى ٬ م   اذا علين   ا إن رفعن   ا رؤوس   نا

 عالية أمام الموت واإلرهاب والتعذيب
 ال علين  ا إن رفعن  ا  رؤس  نا عالي  ة ف  ى ظ  ل
 دول   ة االس   الم الت   ى إرتفع   ت فيه   ا كلم    ة
 التوحي د لتك  ون كلم ة اهللا ه  ى العلي ا وكلم  ة

 لذين كفروا هى السفلى ا
 ال علين  ا إن رفعن   ا رؤوس   نا عالي   ة ألن اهللا
 اختارنا من بين العالمين لحمل أمانة  دين ه
 وليتخذ منا شهداء لشرف تحقي ق دين ه ف ى

 األرض ٬
 ال علينا إن رفعنا رؤوسنا عالية ألننا أتباع
 سيد المرسلين محمد صلى اهللا علي ه وس لم

 نن  ا ارتفعن  ا ٬ ال علين  ا إن رفعن  ا رؤوس  نا أل
 ب    ديننا وعقي    دتنا عل    ى ك    ل مت    اع ال    دنيا
 وزخرفه   ا ٬ ال علين   ا إن ارتفع   ت رؤوس   نا
 عالي ة ألنن ا خل صنا م ن ك ل الحظ وظ س وى

 حظنا فى محبة اهللا وطاعته
 ال علين   ا أن عل   ت بن   ا ال إل   ه اال اهللا ف   وق
 الخلق أجمعين وعلونا بها فوق كل دين
 دمغة ال علينا إن قذفنا بالحق على الباطل في
 فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

 ال علين   ا إن هتكن   ا س   تركم وم   سخنا ظلك   م
 ي وف  ضحنا أم  ركم وأقمن  ا الح  ق دول  ة ته  د

 .. للحق المبين

 الحم  د هللا ق  اهر الجب  ابرة وكاس  ر األكاس  رة وقاص  م
 والصالة والسالم على م ن ُجع ل ٬ ظهور القياصرة

 : رزقه تحت ظل ُرمحه وبعد
 : يقول اهللا جل جالله

 اْستُ ْضِعُفوا فِ ي الْ َأْرِض َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَّ ِذيَن {
 5 القصص } َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن

 َوعَ  َد اللَّ  ُه الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا مِ  نُكْم َوَعِملُ  وا ال  صَّاِلَحاِت {
 َليَ  ْسَتْخِلَفنَُّهم فِ  ي الْ  َأْرِض َكمَ  ا اسْ  َتْخَلَف الَّ  ِذيَن مِ  ن

 ْم ِدي   َنُهُم الَّ   ِذي اْرتَ   َضى َلهُ   ْم قَ   ْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ   َننَّ َلُه
 َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن
 ِبي شَ ْيئًا َومَ ن َكفَ َر َبعْ َد َذلِ َك َفُأْوَلئِ َك هُ ُم اْلَفاسِ ُقوَن

 . 55 النور }
 ك كنت أتمنى أن أمل عظيم دولة العراق اإلسالمية

 كن ت أدع وا اهللا أن ٬ قبل أن أف ارق الحي اة ه ب أسمع
 تكتح  ل عين  ي برؤي  ة دول  ة اإلس  الم تحك  م ب  شريعة

 أن  ه ل  ن يك  ون وك  ان م  ن اليق  ين عن  دي ٬ ال  رحمن
 أيدينا هذا التمكين بسبب شراسة الهجمة العالمي ة ب

 وال     وهن  عن     د خ     وف ش     دة ال عل     ى اإلس     الم و
 طواغي ت م ن تكال ب وكث رة االع داء م ن المسلمين
 وفج   أة أص   بح الحل   م حقيق   ة ٬ ٬ العج   م الع   رب و

 وأص بح الم  ستحيل واقع  ا ملموس ًا وأص  بح اإلع  الم
 إس  م دول  ة ي  ردد ُرغ  م التعت  يم المق  نن والم  دروس

. العراق اإلسالمية
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 دول  ة رى دي  ن اهللا واقع  ا ف  ى اهللا أكب  ر لق  د ع  شنا لن
 العراق اإلسالمية

 هذا النصر الذي جاء بعد ذل وهزيمة على اهللا أكبر
 ال      ضعف ذا التمك      ين ال      ذي ج      اء بع      د ه و ؟؟
 اإلستضعاف؟؟ و

 كيف تحول الواقع األليم إلى واق ع عظيم؟؟ب ل كي ف
 ت  م إع   الن دول  ة الع   راق اإلس  المية ف   ي ظ  ل ه   ذه
 الهجم ة الدموي ة عل ى الم سلمين ؟؟ إنه ا معي ة اهللا

 إنها المنح بعد المحن إنه وفضله وتأييده ورحمته
. اليسر بعد العسر

 ون أي  ن ه  م أه  ل الجه  اد؟ أي  ن ك  ان الن  اس يت  سائل
 أبطال هذه األم ة؟ ه ل س مع به م أح د؟ ه ل إكتحل ت

 هل م روا م ن أى طري ق يرفع ون أعينكم برؤيتهم؟
 كرام  ة وظ  ن الن  اس أن ال ال  ذل ع  ن كاه  ل االم  ة ٬

 عن   دها س   يطر الي   أس ٬ بيع   ت ب   المزاد والع   زة ق   د
 عل  ى قل  وب وعق   ول ا م  ن ك  ل زواياه والهزيم  ة
 . المسلمين

 ل ت االم ة عق  ودا ال ول ة العثماني ة ظ فبع د س قوط الد
 يربطه     ا وال يجمعه     ا ج     امع فق     سمها االع     ادى
 وأش  بعوا فيه  ا نهب  ا وتمزيق  ا وص  بوا عل  ى االم  ة

 عم وم الم سلمين ألوانا وأصنافا من الوهن فأصاب
 ٬ اليأس والقنوت والخوف

 أن           ه ل           ن تق           وم للم           سلمين قائم           ة و
 الرض  ا ب  األمر الواق  ع و هك  ذا كان  ت الحي  اة الذليل  ة

 ه  و س  بيل االم  ة الميت  ة والق  صعة اإلست  سالم ل  ه و
 أى أم ر فق د ذهب ت لم يعد يهزالناس ف ٬ المستباحة

 ل   م يع   د يت   ألم الن   اس ف اإلح   ساس النخ   وة وتبل   د
 لم صاب األم ة الجريح ة وتملكه م الخ وف وعاش وا

 عيشة فى البؤس القاتل وترعرعوا و حياة اإلمعات
 . راضين بها الضنك

 خ  ر ويتوج  ع ف  ي ي  د حت  ى القل  م ك  ان ي  ئن ه  و اآل
 ع    ن م    اذا س    يتكلمون؟ وم    ن ال    شعراء والُكت    اب

 س   يمدحون ؟فانك   سرت األق   الم وتاه   ت الح   روف
 النفاق وطغت الجاهلية بثوبها المزخرف من وساد
 جديد

 يا باذل النفس فجر كل ملحمة
 لحنًا وشعرًا بديعًا في قوافيه

 طالسمه فشاعُر اليوم يلهو في
 كأّن هذي المآسي ليس تعنيه

 فجر اللغة الفصحى بال هدف ي
 ولم يفجر عدوًا صال في تيه

 شوقي؟ دم االحرار يطلبه فأين
 يسيل من قبضة دقت تناديه

 تطرقه سُيفتح باب أنت ! ُأطرق
 تتحدى كل مكروه .. مضرجًا

 ال تبتغي غير وجه اهللا تطلبه
 من مآسيه وغير تحرير شعب

 ة الجهاد ف صب ف ى قل ب االم الحال تغير بعد إعالن
 االم  ل وإقتل   ع ال   وهن وت  سابق الك   رام لل   ذود ع   ن
 حي  اض االم  ة وإرتفع  ت كلم  ة التوحي  د مطبق  ة ف  ى
 دول   ة الع   راق اإلس   المية األم   ل المفق   ود والمج   د

 االمل فى تحرير االمة من العمالء الضائع وأصبح
 بل ك ل االرض ل تحكم تحرير بيت المقدس الخونة و
 . باالسالم

 ل ن ف ٬ قول دون العم ل اقوا ذرع ا ب ال ض إن الناس قد
 تعيش الكلمات بين األحياء إال إذا رويت من الدماء

 ل ذلك ٬ الح ق الطاهرة عن دها ي سلك الن اس طري ق
 واقع  ا متحرك   ا يج   سم الق   ول االس   الم كان  ت دول   ة

 وص   دق ه   ا وإن المن   صف  س   يرى ُعلو ٬ والعم   ل
 مواجه ا لق وى التي أصبحت واقعًا متحركًا رجالها

 فكان ت ٬ السكوت على الضيم ال يقبل الكفر العالمى
 وك ان ال ب  د له  ا م ن م  يالد وال ب  د الع  زة ه ذه بداي  ة

 ومحن للميالد من مخاض وال بد للمخاض من آالم
 ف  ى دول  ة وبع  د ه  ذه األالم  س  يعيش أه  ل التوحي  د

 . واإلطمئنان الحق يظلهم االسالم
 نع  م ول  دت دول  ة الع  راق اإلس  المية ف  ي واق  ع  أل  يم

 طف ال وال إم رأة وال ش يخا ق د واحتالل لئيم ال يرحم
 إن قيام دولة العراق اإلسالمية ٬ بلغ من الكبر ِعتيا

 شرعية وض رورة إن سانية كانت وال زالت ضرورة
 يحتاجها المسلمون أوًال كي وعقلية وحتمية فطرية

 يعي   شوا التوحي   د يتح   رروا م   ن عب   ادة غي   ر اهللا ل
 ٬ حك م اهللا ف ي األرض واقعا تحت واإليمان الحقيقي

 الب  شرية ثاني  ًا ك  ي ت  ذوق معن  ى الع  دل ري  ر م تح ث
 م  ن ث  م كان  ت ض  رورة التك  ين ليع  يش و ٬ واإلن صاف

 الن  اس ف  ى رح  اة حك  م اهللا ورحمت  ه ف  ى ظ  ل الع  دل
 . الربانى

 دماء ال شهداء وإص رار بفضل وبفضل اهللا أوًال ثم
 القادة العظم اء وموق ف ال شرفاء أص بح للم سلمين

 ٬ رك وال ردة دولة ترفع راية التوحيد في زم ن ال ش
 ترف  ع عل  م الجه  اد ف  ي زم  ن ح  ب ال  دنيا وكراهي  ة

 فى وجه المحن دولة وقفت للحق نعم قام ٬ الموت
 . كالجبال الرواسي بل أشد من الجبال

 لق  د س  بق قي  ام ه  ذه الدول  ة العظيم  ة س  قوط آآلف
 وسقط من ٬ الشهداء واعتقال اآلالف وجرح اآلالف

 ب  دمائهم الق  ادة العظم  اء ال  ذين س  قوا ه  ذه الدول  ة
 الزكي ة وق  دموا انف  سهم لتك  ون الع  زة هللا ولرس  وله

 ولك  ن دم  ائهم ل  م ت  ذهب ه  درًا فإنه  ا ٬ وللم  ؤمنين
 م ن أج ل ذل ك ٬ أثمرت وأينعت وهللا الف ضل والمن ة

 تمسك قادة الجهاد بدولتهم ودافعوا عنها بك ل غ اٍل
 . ألنها أغلى ما لديهم

 لها امتداد ف ي عم ق الت اريخ فه ي اإلسالم إن دولة
 متداد لمسيرة االنبياء والرس ل م ن آدم إل ى محم د إ

 لدول  ة ال  صحابة ص  لى اهللا عل  يهم وس  لم وإمت  دادا
ه  ي ف ٬ الت  ي حكم  ت الب  شرية أكث  ر م  ن أل  ف ع  ام
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 اقوا ذرعا ض إن الناس قد
 لـــن ف ، بـــالقول دون العمـــل

 تعيش الكلمات بني األحيـاء
ـــدماء إال إذا رويـــت مـــن ا  ل

 الطاهرة عندها يسلك الناس
 احلق طريق

 وإن اختل   ف الب   شر الح   ق امت   داد حقيق   ي لواق   ع
 . الحقيقة تبقى حقيقة ف والزمان واختلف الواقع

 بهم جعلت من الصليبيين وأذنا الحق هى التى دولة ف
 م  ن األقوي  اء والجب  ابرة غث  اًء ال و ٬ قاع  ا صف  صفا

 . قيمة له يتساقط ويتهاوى بضربات اإلستشهاديين
 عن  دما أتكل  م ع  ن رج  ال عزي  زا مفتخ  را إن  ي أق  ف

 ه م ال ذين علم وا الب شرية ف الع راق الحق فى دولة
 وس    نوا س    نة ف    ى زم    ن اله    وان فق    ه الرجول    ة

 ها ب  ل ه  م ال  ذين علم  وا الرجول  ة نف  س ٬ اإلست  شهاد
 كي ف ال كيف تك ون واقع ا عل ى االرض ح را كريم ا

 فرس  انها فغي  روا ه  م ال  شهادة وك  انوا وق  د ع  شقوا
 فه  م ال ٬ ب  ل غي  روا مج  رى الت  اريخ الحي  اة مج  رى

 يصحبهم ف ى ك ل مك ان وآمن وا يخافون الموت ألنه
 .. بأنهم أحياء على كل حال

 َأْمَوات ًا بَ ْل َوَال َتْحَسَبنَّ الَّ ِذيَن ُقِتلُ وْا فِ ي سَ ِبيِل اللّ ِه {
 169 آل عمران } َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

 إنهم الرجال ال ذين ع شقوا جن ة الف ردوس وترك وا
 إنه  م الرج  ال ال  ذين ٬ الت  ي ال  دنيا للمتقاع  سين جن  ة

 خاضوا الصعاب وركبوا األسنة من أجل أن يرضى
 . لسموات عنهم رب ا

 إنهم القاب ضين
 على الجمر في

 ة ال      شد زم      ن
 ٬ والغرب            ة

 إنه     م تالمي     ذ
 الزرق              اوي
 وعم     ر حدي     د
 وأب       و أن       س
 ال                    شامي
 ٬ رحمه        م اهللا

 الرج    ال ه    م إن
 ق  د طلق  وا ال  دنيا بغي  ر رجع  ة فج  اءت ال  دنيا ال  ذين

 . صاغرة إليهم وهم يفرون منها هللا درهم من رجال
 عل ى ة غي ر ال و ة كرام ال و ة عز إنهم الرجال أصحاب ال

 رات لم   ا ح  دث للط   اه ف  انتقموا ٬ ال  دين واألع   راض
 ق  رروا و ٬ العفيف  ات الم  سلمات ب  سجن أب  ي غري  ب

 األس     يرات العفيف     ات الخ     راج إقتح     ام ال     سجن
 الم    سلمات حت    ى وإن أدى إل    ى قت    ل المجاه    دين

 . جميعًا
 الذين زلزلوا الكفر العالمى وعلموه رجال ال م ه وان

 كيف يكون النزال والطعان فهم الذين آمن وا ب ربهم
 . فأنعم بهم خير الرجال

 : من قال وهللا در
 سيوفًا كلُّها غَضُب كبِّـْر وُسلَّ

 ُشُهُب وأْوِقِد الَفْجَر ناراًَ كلُّها
 َصْرخِة الـتَّكبيِر َزْمجرٌة كبِّْر ففي

 وتْلَتِهُب ُتَضْعِضُع الُكْفَر٬ ُتدميِه٬
 عناَن اُألْفِق كيَف عال ُشقَّ العناَن٬

 الـسُُّحُب ُهتاَف حقٍّ ُتدوِّي بْعَدُه
 ُف زْحفي اليوَم٬ ال قمٌر ُتوِق ال شْمَس

 عرُب وإْن ُأِحّال على جْنبيَّ يا
 ِبعْزِمَك٬ وْلتْضِرْب عروَشُهُم فاْشُدْد

 ارَتَكبوا وْلَيْهِو ما ركبوا٬ وْلَيْهِو ما
 جّباٌر وُمنـتِقٌم جيُش العقيدِة

 َرَهُب جْنُد المساِجِد ال يْنـتاُبُهْم
 الَمصاِحِف ضاٍر في توعُِّدِه ِجيُل

 الهَضُب الـدِّيِن قْد تاقْت لها ورايُة
 ُطغاُة الُعْرِب٬ وانَتِخبوا صونوا العروش٬

 الـذََّهُب لها الـنَّماِرَق٬ وْلُيْنَقْش بها
 ُرقاِد الَعْيِن٬ كلَّ ُدجًى ُقبيِل ... لكْن

 العَقُب ِفيُئوا إلى َجدٍَّة ِمْن َحوِلها
 : نادى كلُّ طاغيٍة تروي لكْم كيَف

 " والَغَلُب مجاُد أنا اإللُه٬ لَي األ "
 وذّلوا بعدما ُرفعوا وكيَف هاُنوا

 وذي جماجُمُهْم ضاقْت بها الـتَُّرُب

 وأنهي كالم ي بم سك الخت ام بك الم خ رج م ن رج ٍل
 ص ادق مجاه  د عاه  د اهللا عل ى إقام  ة دول  ة اإلس  الم
 مهم  ا كان   ت ال   صعاب والمح  ن واإلب   تالءات وه   ذا

سيدنا موالنا و الرجل هو رجل المرحلة الصعبة هو
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 وأميرنا أمير المؤمنين ال شيخ  أب و عم ر البغ دادي
 الذي قال حفظه اهللا وأيده بنصره القرشي الحسيني

 : مغردًا

 باقيـــة ... دولــــة اإلســـالم ... وإن

 بنيت من أشالء الشهداء ورويت ألنها ... باقيــــــة
 .. بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة

 ق اهللا في هذا الجهاد أظهر من ألن توفي ... باقيــــــة
 .. الشمس في كبد السماء

 ألنها لم تتلوث بك سب ح رام أو م نهج ... باقيــــــة
 .. مشوه

 – بصدق القادة الذين ض حوا ب دمائهم ... باقيــــــة
 وصدق الجنود ال ذين أقاموه ا ب سواعدهم نح سبهم

 .. واهللا حسيبهم
ـ    ـة  ألنه    ا وح    دة المجاه    دين وم     أوي ... باقيــــ

 .. المستضعفين
ـ  ـة  ألن اإلس  الم ب  دأ يعل  و ويرتف  ع وب  دأت ... باقيــــ

 .. السحابة تنقشع وبدأ الكفر يندحر وينفضح
ـ  ـة  ألنه  ا دع  وة المظل  وم ودمع  ة الثك  الي ... باقيــــ

 .. وصرخة األساري وأمل اليتامى
 ألن الكفر بكل ملله ونحله اجتمع علينا ... باقيــــــة

 ن جب ان ب دأ يلم ز و وكل صاحب هوي وبدع ة خ وا
 .. يطعن فيها فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق

 ألنا علي يقين أن اهللا ل ن يك سر قل وب ... باقيــــــة
 الموح   دين المست   ضعفين ول   ن ي   شمت فين   ا الق   وم

 .. الظالمين
 ألن اهللا تع الى وع د ف ي محك م تنزيل ه ... باقيــــــة

 : فقال

 ُكْم َوَعِملُ  وا ال  صَّاِلَحاِت َوعَ  َد اللَّ  ُه الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا مِ  ن {
 َليَ  ْسَتْخِلَفنَُّهم فِ  ي الْ  َأْرِض َكمَ  ا اسْ  َتْخَلَف الَّ  ِذيَن مِ  ن
 قَ   ْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ   َننَّ َلهُ   ْم ِدي   َنُهُم الَّ   ِذي اْرتَ   َضى َلهُ   ْم
 َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن

 ئًا َومَ ن َكفَ َر َبعْ َد َذلِ َك َفُأْوَلئِ َك هُ ُم اْلَفاسِ ُقوَن ِبي شَ ْي
 55 النور }

 اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية واحف ظ  قادته ا
 أمي   ر الم   ؤمنين أب   و عم   ر البغ   دادي وأب   و حم   زة
 المه  اجر واحف  ظ جن  دها وارح  م ش  هدائها وف  ك قي  د
 أسراها وداوي جرحاها وانتقم ممن عاداها وآذاه ا

 . لعالمين يا رب ا
 س   بحانك الله   م وبحم   دك أش   هد أن ال إل   ه إال أن   ت

 توب إليك أ أستغفرك و

 رسالة إىل الشعب األمريكي

 وهنا نقطة مهمة ينبغي االنتباه إليها بخصوص

 الح رب وإيقافه ا وه ي أن ه عن دما اس تلم ب وش

 ال سلطة ون  ّصب وزي  رًا لل دفاع أكب  ر م  ن س  اهم

 في قتل مليونين من القرويين المستضعفين في

 الء أن ب  وش يه  يء فيتن  ام ٬ يومه  ا توق  ع العق

 لمج  ازر جدي  دٍة ف  ي عه  ده وه  ذا م  ا ك  ان ف  ي

 العراق وأفغانستان ٬ ثم لما استلم أوباما وأبقى

 عل ى رج ال ت شيني وب وش م ن القي ادات العلي ا

 ف  ي وزارة ال  دفاع كغي  تس وم  ولن وبوتري  وس

 عل   م العق   الء أن أوبام   ا رج   ٌل مست   ضعف ل   ن

 يستطيع أن يوقف الحرب كما وعد بل سيماطل

 قصى درجٍة ممكنة ٬ ولو كان له من األمر إلى أ

 شيء لسلَّم القيادة للجنراالت المعارضين له ذه

 الحرب العبثية كقائد الق وات ف ي الع راق س ابقًا

 الجنرال سانشيز وكقائد القي ادة الوس طى ال ذي

 أجبره بوش على االستقالة قبل مغادرته للبي ت

 األبيض بفترة ي سيرة ب سبب معارض ته للح رب

 . دًال منه من يسعرها من بعده ونصَّب ب

 ثمَّ إن أوباما تحت غطاء استعداده للتع اون م ع

 الجمه وريين ٬ م رر عل  يكم خدع ًة كب رى حي  ث

 أبقى على أهم وأخطر وزي ٍر م ن رج ال ت شيني

 لمواصلة الحرب ٬ وسيتبين لكم مع األيام أنك م

 لم تغيروا في البي ت األب يض س وى الوج وه إال

 أن المح افظين الج دد م ا أن الحقيقَة المّرة ه ي

 . زالوا يلقون بظاللهم الثقيلة عليكم

 " حفظه اهللا " الشيخ المجاهد أسامة بن الدن
 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

2009 سبتمبر 13
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ـ ـ ل في كتاب ـ ائ ـ ق ــ مد هللا رب العالمين ال ـ الح  ه العزي ز 
 َوضَ  َرَب اللَّ  ُه َمَثلً  ا لِّلَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ِامْ  َرَأَة ِفْرعَ  ْوَن ِإْذ (

 ِة َوَنجِّنِ ي مِ ن َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيتً ا فِ ي اْلَجنَّ
 ) ِفْرعَ   ْوَن َوَعَملِ   ِه َوَنجِّنِ   ي مِ   َن اْلقَ   ْوِم الظَّ    اِلِميَن
 " والصالة والسالم عل ى أش رف المرس لين القائ ل

 وعل  ى آل ه وص  حبه " إنم ا الن ساء ش  قائق الرج ال
 . أجمعين

 أمّ ًا٬ – هذه المقالة المتواضعة موّجهة لكل مسلمة
 ف   ي العم   ل ُتبْ   ِصرها ب   دورها – وزوج   ة٬ وأخت   ًا

 اإلس  المي الخ  اص بالجه  اد ف  ي ظ  ل الظ  روف الت  ي
 تم  ر به  ا الحرك  ة اإلس  المية بع  د أن طغ  ى النظ  ام
 واستخدم كل وس يلة جهّنمي ة لقه ر الم سلمين٬ وال
 يمكن والحالة ه ذه أن تبق ى األخ ت الم سلمة بعي دة
 عن المشاركة في م ساندة إخوانه ا الم سلمين غي ر

 – م  شاركة ألن  ه أن  ه ال ب  د م  ن معرف  ة ح  دود ه  ذه ال
ولك  ن . فع ًال  كم  ا تق  رر أن الن ساء ش  قائق الرج  ال

 " ه  ذا ل  يس عل  ى إطالق  ه٬ ول  ذلك ق  ال أه  ل العل  م
 " . النساء شقائق الرجال إال فيما خّص

 ول  يكن ف   ي منته   ى عل  م األخ   ت الم   سلمة أن ه   ذه
 المقالة تع الج جمل ة النق اط الت ي م ن خالله ا ت درك

الجه   ادي مج   االت عمله   ا وم   شاركتها ف   ي العم   ل
 . بمفهومه الواسع٬ والخاص بالمرأة المسلمة

 بيان حرص المرأة على الجهاد : أوًال

 لق  د دلّ  ت الن  صوص م  ن الق  رآن وال  ُسنة أن الم  رأة
 – بمعن  ى القت  ال – الم  سلمة كان  ت تت  شّوق للجه  اد

 مثل الرجل٬ وهذا لما علمت ه م ن ف ضل الجه اد ف ي
 : اإلسالم٬ ومن األدلة على ذلك

 قلت يا رسول : ة رضي اهللا عنها قالت عن عائش  أ
 اهللا ن رى الجه اد ف ي س بيل اهللا أف ضل األعم ال أف ال

 " لك  ّن أف  ضل الجه  اد ح  ج مب  رور : نجاه  د ؟ ق  ال
 . رواه البخاري

 قالت امرأة يا رسول اهللا إني ال : وفي رواية٬ قالت
 أرى عمًال في القرآن أفضل من الجه اد أف ال تخ رج

 ولك  ّن أف  ضل الجه  اد ح  ج ال٬ : فنجاه  د مع  ك ؟ ق  ال
 " . مبرور

 فها أنِت يا أختي المسلمة ترين أن المرأة الم سلمة
 أدرك  ت أن ال عم  ل أف  ضل م  ن الجه  اد ف  أرادت أن
 تحم  ل ال  سيف وت  شارك الرج  ل ف  ي المي  دان٬ ولك  ن
 اإلسالم رفيق بها حريص على أنوثتها إال في حالة
 ال  ضرورة الق  اهرة ج  از له  ا أن ت  دافع ع  ن نف  سها٬

 . ظم نساء السلف الصالح فما أع
 ك   ان : ع   ن أن   س رض   ي اهللا عن   ه أن   ه ق   ال "  ب

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل على أم حرام
 بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة ب ن
 ال  صامت٬ ف  دخل عليه  ا رس  ول اهللا ص  لى اهللا علي  ه
وسلم فأطعمته وجعلت تفلِّي رأسه فن ام ث م اس تيقظ
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 وما ي ضحكك ي ا رس ول : ت فقلت قال . وهو يضحك
 ناس من أمتي عرض وا عل ّي غُ زاة ف ي : اهللا ؟ قال

 سبيل اهللا يركبون ثبج البحر ملوكًا على األس رة أو
 قالت فقلت يا رس ول اهللا . مثل الملوك على األِسّرة

 ادع اهللا أن يجعلن ي م نهم٬ ف دعا له ا رس ول اهللا ث م
 وم ا : وضع رأسه ثم اس تيقظ وه و ي ضحك٬ فقل ت

 أن   اس م   ن أمت   ي : ي  ضحكك ي   ا رس   ول اهللا ؟ ق   ال
 ُعرضوا علّي ُغزاة في سبيل اهللا كما قال ف ي األول

 ي ا رس ول اهللا ادُع اهللا أن يجعلن ي م نهم ؟ : فقلت .
 فركب  ت البح  ر ف  ي زم  ن . أن  ِت م  ن األول  ين : ق  ال

 معاوي ة ب ن أب ي س  فيان ف صرعت ع ن دابته ا ح  ين
 نح  ن فه  ا . البخ  اري وم  سلم " خرج  ت م  ن البح  ر

 نرى كيف تمّنت هذه ال صحابية الجليل ة أن ت شارك
 في الجه اد البح ري وف ضله أعظ م م ن جه اد الب ر٬
 فدعا لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستجيب

 فهل هناك دليل أقطع من هذا في تمنّ ي الن ساء . له
 العمل الجهادي العسكري زمن رسول اهللا صلى اهللا

 . عليه وسلم ؟
 خروج المرأة لخدمة الجيش جواز : ثانيًا

 وهذا مفهوم من تراجم أهل الحديث في كتب ال ُسّنة
 : ومثال لذلك نجد عند البخاري .
 . غزو المرأة في البحر 
 . حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 
 . غزو النساء وقتالهن مع الرجال 
 . مداواة النساء الجرحى في الغزو 

 : وعند مسلم أيضًا
 . غزو النساء مع الرجال 
 . النساء الغازيات 

 ك ان الن ساء : " قال عبد الرزاق صاحب الم صّنف
 ي    شهدن م    ع النب    ي الم    شاهد وي    سقين المقاتل    ة

أنه   ن " وعن   د أب   ي داود " . وي   داوين الجرح   ى
 " خرجن مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ف ي حن ين

 خرجن ا : أن النب ي س ألهّن ع ن ذل ك٬ فقل ن " وفيه
 الشعر ونعين ف ي س بيل اهللا ون داوي الجرح ة نغزل

 " . ونناول السهام ونسقي السويق
 وال ب    أس أن أنق    ل إلي    ك أيته    ا األخ    ت الم    سلمة

 : الفاضلة ما قاله أهل العلم لتكوني على بصيرة
 في   ه خ   روج " 12 / 187 ق   ال اإلم   ام الن   ووي 

 الن    ساء ف    ي الغ    زو واالنتف    اع به    ّن ف    ي ال    سقي
 ه   ذه الم   داواة لمح   ارمهّن والم   داواة ونحوه   ا٬ و

 وأزواجه  ّن وم  ا ك  ان منه  ا لغي  رهم ال يك  ون م  س
 ألن ه ذا ك ان قب ل . . . بشرة إال في موضع الحاجة

 وفي . . . أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهّن
 هذا الحديث اختالط النساء في الغ زو برج الهّن ف ي

 " . حال القتال لسقي الماء ونحوه
 ق ال اب ن بط ال " 6 / 75 ف تح وقال الح افظ ف ي ال 

 دل حديث عائشة على أن الجه اد غي ر واج ب عل ى
 " جه  ادكّن الح  ج " الن ساء٬ ولك  ن ل  يس ف ي قول  ه

 أنه ليس له ّن أن يتط وعن بالجه اد٬ وإنم ا ل م يك ن
 عليهّن واجبًا لم ا في ه م ن مغ ايرة المطل وب م نهن
 من الستر ومجانبة الرجال٬ فلذلك كان الحج أفضل

 " . اد لهّن من الجه
 ويحتم  ل أن يك  ون غ  رض " 6 / 78 وق  ال أي  ضًا 

 البخ   اري بالترجم   ة أن يب   ين أنه   ّن ال يق   اتلن وإن
 " . خرجن في الغزو

 في  ه ج  واز معالج  ة الم  رأة " 6 / 80 وق  ال أي  ضًا 
 " . األجنبية الرجل األجنبي للضرورة

 ٬ ب اب 13 ص / 12 وقال البغوي في شرح السّنة 
 ديث دلي   ل عل   ى ج   واز ف   ي الح " الغ   زو بالن   ساء

 الخ   روج بالن   ساء ف   ي الغ   زو كن   وع م   ن الرف   ق
 والخدمة٬ فإن خاف عليهّن لكثرة العدو وقوتهم أو
 خاف فتنتهّن لجمالهّن وحداثة أس نانهّن ف ال يخ رج

 " . بهّن
 ومن خالل هذه النقول نفهم أن عدم وجوب الجه اد
 على المرأة ال يعني عدم ج واز الم شاركة للج يش٬

 سول صلى اهللا عليه وسلم يخرج بعض فقد كان الر
 نساءه في الغزوات كما هو معلوم٬ وال شك أن ه إذا
 ح   اق بالم   سلمين والحال   ة ه   ذه فللم   رأة أن ت   دافع
 وت  صاول٬ واألمثل  ة له  ذا المعن  ى كثي  رة وإن ك  ان
 القصد في الخروج إنما للمداواة والسقي ونحو ذلك

 : وأكتفي بمثالين لذلك . وفي حدود الشرع
 لم  ا " ن  سيبة بن  ت كع  ب رض  ي اهللا عنه  ا قال  ت  أ

 انه   زم الم   سلمون انح   زت إل   ى رس   ول اهللا فقم   ت
 أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس

 وفيه ا يق ول رس ول اهللا . حتى خصلت الجراح إل ّي
 صلى اهللا عليه وسلم م ا التف ّت يمين ًا وال ش ماًال إال

 " . رأيتها تقاتل دوني
 ن  ت الح  ارث ب  ن ه  شام ف  ي م  ا ح  دث ألم حك  يم ب  ب

 وقعة الُصفر٬ فقد كانت تحت عكرمة ب ن أب ي جه ل
 فقتل عنها بأجنادين فاعتدت أربعة أش هر وع شرًا٬
 وكان يزيد ب ن أب ي س فيان يخطبه ا وك ان خال د ب ن
 س  عيد يرس   ل إليه  ا ف   ي ع  دتها يتع   ّرض للخطب   ة٬
 فخطبت إلى خالد بن سعيد فتزوجها على أربع مائة

 مسلمون م رج ال صفر أراد خال د فلما نزل ال . دينار
 ل   و أخ   رت : أن يع   رس ب   أم حك   يم فجعل   ت تق   ول
 : فق ال خال د . الدخول حتى َيُفّض اهللا ه ذه الجم وع

 : قالت . إن نفسي تحدثني أني أصاب في جموعهم
 ف  دونك٬ ف  أعرس به  ا عن  د القنط  رة الت  ي بال  صفر٬
 وفيه  ا س  ميت قنط  رة أم حك  يم٬ وأول  م عليه  ا ف  ي

 صحابه عل ى طع ام فم ا فرغ وا صبح مدخله٬ فدعا أ
 من الطعام حتى ص فت ال روم ص فوفها٬ فلم ا كان ت
 المبارزة وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل٬ وشدت أم
 حكيم عليها ثيابها وغدت وإن عليه ا درع الخل وق
 في وجهها٬ فاقتتلوا أشد القت ال عل ى النه ر وقَتل ت

 " . أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط
ن للم  رأة أن تخ  رج م  ع محارمه  ا وجمل  ة الق  ول أ
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 ة اخلنـــساء شـــهدت القادســـي
 ومعها أربعة بنـني هلـا، فلـم تـزل
ــذكرهم ــال وت ــى القت ــضهم عل  حت

ُّ 

 اجلنة بكالم فـصيح، فـأبلوا يومئـذ
 ً بالء حسنا واستشهدوا وكـان عمـر

ــاب ــن اخلط ــا – ب  – رضــي اهللا عنه
 يعطيها أرزاقهم

 وزوجه ا بق صد الم  شاركة م ن م  داواة ونح و ذل  ك٬
 ف  إذا داه  م الع  دو وعج  ز الرج  ال٬ فله  ا أن تمت  شق

 . السيف وتضرب ضرب غرائب اإلبل
 وإن ك ن – والثبات في سيرة نساء ال صحابة أنه ن

 ك  ّن عل  ى عل  م بفن  ون – ال يباش  رن القت  ال ابت  داء
 كفي أن عائشة كان ت القتال إذا دفعت الضرورة٬ وي

 لو كنت رجًال لم أجاهد إال في البحر٬ وذلك " تقول
 م ن أص ابه مي د ف ي : أني سمعت رس ول اهللا يق ول

 وقال ت " . البحر كان كالمتشحط ف ي دم ه ف ي الب ر
 ما أعجز الرجال ؟ لو كنت رجًال ما اخترت " أيضًا

 " . على الرباط عمًال
 عالى جهاد اإلنفاق في سبيل اهللا ت : ثالثًا

 – إذا وض      ع اإلس      الم الجه      اد
 إال ف   ي ح   االت – بمعن   ى القت   ال

 معينة٬ فإنه لم يضع عنها الجهاد
 بالمال في س بيل اهللا تع الى مهم ا

 إذ ق ال . كان ال شيء ال ذي تنفق ه
 رسول اهللا ص لى اهللا علي ه وس لم

 " اتقوا الن ار ول و ب شق تم رة "
 س بق دره م " وقوله في الحديث

 دت آي ات ولق د ور " . مائة درهم
 كثي    رة ت    أمر الم    ؤمنين رج    اًال
 ون    ساء بالجه    اد ب    أموالهم ف    ي

 سبيل اهللا٬ بل قدمت المال عل ى ال نفس ف ي م واطن
 وق  د يك  ون الجه  اد بالم  ال أش  د ض  رورة . عدي  دة

 وأكثر حاجة من الجهاد بالنفس للحاجة الكبيرة إليه
 في إع داد الق وة وتجهي ز المق اتلين٬ وال يق ل الم ال

 ألعداء ع ن الج يش المقات ل نف سه٬ إرهابًا لنفوس ا
 إذ أن الجيش بدون مال ال يمكنه القتال أو مواصلة
 القتال٬ حتى أن بعض أهل العلم أوج ب عل ى اإلم ام
 العادل أو ولي أمر المسلمين أن يأخذه من األغنياء
 ب  القوة ألج  ل الجه  اد ف  ي س  بيل اهللا تع  الى حت  ى ال
 ة٬ تتع  رض األم  ة كله  ا لألخط  ار المادي  ة والمعنوي

 َوَال ُتْلقُ  وْا ( وذل  ك معن  ى التهلك  ة ف  ي قول  ه تع  الى
 أي ت رك النفق ة والجه اد ف ي ) ِبَأْيِديُكْم ِإلَ ى التَّْهُلكَ ِة

 ومن هنا وجب على المرأة المسلمة أن . سبيل اهللا
 تنفق مالها بإذن زوجه ا إن ك ان مال ه أو بغي ر إذن

 . إن كان مالها في سبيل اهللا تعالى
 ن ن افع الفه ري أن ه كان ت تأتي ه وقد ذكر جماعة ع

 من الخيوط فتقول خذها ) من الغزل ( المرأة بالكبة
 ف  ي س  بيل اهللا٬ فيأخ  ذها وي  ؤتى بثل  ث ال  دينار ف  ي

 لقد أغناك اهللا ع ن ه ذا : سبيل اهللا فيأخذه فيقال له
 أج   ل٬ ولكن   ي آخ   ذه من   ه في   أجره اهللا ( فيق   ول ! .

 حم ه وصدق فيما ق ال ر ) ونعطيه نحن فيأجرنا اهللا
 اهللا ف    إن اهللا ال يظل    م مثق    ال ذرة وإن ت    ك ح    سنة
 ي ضاعفها وي  ؤت م  ن لدن  ه أج  رًا عظيم  ًا٬ فلت  سارع
 األخ  ت الم  سلمة لإلنف  اق ف  ي س  بيل اهللا تع  الى ول  و
 بالقلي  ل٬ ال س  يما وق  د كان  ت ن  ساء ال  صحابة يب  ذلن

 جهدهن في اإلنفاق في س بيل اهللا والتق رب إل ى اهللا
 السرور عليهم قليًال تعالى بمساعدة الغزاة وإدخال

 . أو كثيرًا
 أن تك  ون محرض  ة لزوجه  ا وول  دها عل  ى : رابع  ًا
 الجهاد

 لقد أمر اهللا تعالى بالتحريض على الجهاد في سبيل
 َوحَ رِِّض اْلمُ ْؤِمِنيَن عَ َسى اللّ ُه َأن ( . . . اهللا تعالى

 ِبيُّ َيا َأيَُّها النَّ ( وقال تعالى ) َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُروْا
 وقد قال اإلمام عل ي ) َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل

 من حّرض أخاه على الجهاد ك ان " رضي اهللا عنه
 له مثل أجره وكان له في كل خطوة في ذل ك عب ادة

 ٬ حتى أن بعض أهل العلم ق ال أن المح رض " سنة
 على الجهاد كالمباشر في الفضل
 ة ال في المنزلة لقوله عليه الصال

من دل على خي ر فل ه " والسالم
 " . مثل أجر فاعله

 وق  د كان  ت الم  رأة الم  سلمة ف  ي
 عهودها األولى محرضة لزوجها
 وول  دها وأه  ل بيته  ا ومحارمه  ا
 عل  ى الجه  اد وب  ذل ال  نفس٬ وإذا
 أخبرت بقتل زوجها أو ولدها في
 س   بيل اهللا كان   ت مث   اًال لل   صبر٬
 واألمثل  ة ف  ي ه  ذا المعن  ى كثي  رة

 . الى لم   ن درس س   يرة ال   صحابيات بحم   د اهللا تع
 وثب ت أن بع ضهن إذا رج  ع له ا زوجه  ا م ن س  احة
 الجهاد مهزومًا ال تفتح له الباب وال تتزين له ويجد
 منه    ا جف    وة٬ فم    ا أب    رك تل    ك الن    ساء الخال    دات

 وإليك أختي المسلمة حفظك اهللا ورعاك . الماجدات
: 
 أن الخن    ساء ش     هدت : ذك    ر الح    افظ ال     ذهبي  أ

 معها أربعة بنين له ا٬ فل م ت زل تح ضُّهم القادسية و
 عل  ى القت  ال وت  ذكرهم الجن  ة بك  الم ف  صيح٬ ف  أبلوا
 يومئ   ذ ب   الء ح   سنًا واست   شهدوا وك   ان عم   ر ب   ن

 . يعطيها أرزاقهم – رضي اهللا عنها – الخطاب
 ذكر أحمد بن جعفر بن اللبان في كتابه المسمى  ب
 أن ه ك ان ) تنبيه ذوي األقدار على مسالك األبرار (

 بالب  صرة ن  ساء عاب  دات وكان  ت م  نهن أم إب  راهيم
 الهاش    مية٬ فأغ    ار الع    دو عل    ى ثغ    ر م    ن ثغ    ور
 المسلمين٬ فانتدب الناس للجهاد٬ فقام عب د الواح د
 ب  ن زي  د الب  صري ف  ي الن  اس خطيب  ًا فح  ضهم عل  ى
 الجهاد٬ وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه٬
 وتمادى عبد الواحد على كالم ه٬ ث م وص ف الح ور

 : عين٬ وذكر ما قيل فيهن وأنشد في صفة حوراء ال
 غادة ذات دالل ومرح

 يجد الناعت فيها ما اقترح
 خلقت من كل شيء حسن

 طيب فالليث فيها مطرح
زانها اهللا بوجه جمعت
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 فيه أوصاف غريبات الملح
 وبعين كحلها من غنجها

 ونجد مسكه فيه رشح
 ناعم تجري على صفحته

 ء الفرح نضرة الملك وألأل
 أترى خاطبها يسمعها

 إذ تدير الكأس طورا والقدح
 في رياض مونق نرجسه

 كلما هب له الريح نفح
 وهي تدعوه بود صادق

 ملىء القلب به حتى طفح
 يا حبيبًا لست أهوى غيره

 بالخواتيم يتم المفتتح
 ال تكونن كمن جد إلى

 منتهى حاجته ثم جمح
 ال فما يخطب مثلي من سها

 إنما يخطب مثلي من ألح

 ق   ال فم   اج الن   اس بع   ضهم ف   ي بع   ض واض   طرب
 المجلس٬ فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت

 ي   ا أب   ا عبي   د أل   ست تع   رف ول   دي : لعب   د الواح   د
 إب   راهيم ورؤس   اء أه   ل الب   صرة يخطبون   ه عل   ى
 بن  اتهم٬ وأن  ا أضِ  ّن ب  ه عل  يهم٬ فق  د واهللا أعجبتن  ي

 لول دي٬ فك ّرر م ا هذه الجارية وأنا أرض اها عرس ًا
 ذك  رت م  ن ح  سنها وجماله  ا فأخ  ذ عب  د الواح  د ف  ي

: وصف حوراء ثم أنشد
 تولد النور من نور وجهها

 فمازج طيب الطيب من خالص العطر
 فلو وطئت بالنعل منها على الحصى

 ألعشبت األقطار من غيرما قطر
 ولو شئت عقد الحضر منها عقدته

 كغصن من الريحان ذي ورق خضر
 و تفلت من البحر شهد رضابها ول

 لطاب ألهل البر شرب من البحر
 يكاد اختالس اللحظ يجرح خدها

 بجارح وهم القلب من خارج السر
 فاض  طرب الن  اس أكث  ر٬ فوثب  ت أم إب  راهيم وقال  ت

 ق د واهللا أعجبتن ي ه ذه ! ي ا أب ا عبي د : لعبد الواحد
 الجاري  ة٬ وأن  ا أرض  اها عرس  ًا لول  دي فه  ل ل  ك أن

 منها٬ وتأخذ مني مهرها عشرة آالف دينار تزوجه
 ويخ   رج مع   ك ف   ي ه   ذه الغ   زوة فلع   ل اهللا يرزق   ه
 الشهادة فيكون شفيعًا لي وألبيه في القيامة ؟ فقال

 ل  ئن فعل  ت لتف  وزن أن  ت وول  دك : له  ا عب  د الواح  د
 ي   ا : ث   م ن   ادت ول   دها . وأب  و ول   دك ف   وزًا عظيم   ًا

 يك يا لب : فوثب من وسط الناس وقال لها ! إبراهيم
 أي بني أرضيت لهذه الجاري ة زوج ة : قالت . أماه

 ببذل مهجتك في س بيله وت رك الع ود ف ي ال ذنوب ؟
 أي واهللا ي  ا أم  اه رض  يت أي رض  ى٬ : فق  ال الفت  ى

 الله  م إن  ي أش  هدك أن  ي زوج  ت ول  دي م  ن : فقال  ت
 هذه الجاري ة بب ذل مهجت ه ف ي س بيلك وت رك الع ود

 ثم : قال . ين في الذنوب فتقبله مني يا أرحم الراحم
 ي ا أب ا : انصرفت فجاءت بعشرة آالف دينار وقالت

 هذا مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في ! عبيد
 سبيل اهللا٬ وانصرفت فابتاع ت لول دها فرس ًا جي دًا٬
 واستجاءت له سالحًا٬ فلما خرج عبد الواح د خ رج

 ِإنَّ اللّ   َه ( إب   راهيم يع   دو والق   راء حول   ه يق   رؤون
 اْلمُ  ْؤِمِنيَن َأنفُ  َسُهْم َوَأمْ  َواَلُهم بِ  َأنَّ َلهُ  ُم اشْ  َتَرى مِ  َن

 ) . الَجنََّة
 فلم   ا أرادت ف   راق ول   دها دفع   ت إلي   ه كفن   ًا : ق   ال

 أي بن  ي إذا أردت لق  اء الع  دو : وحنوط ًا وقال  ت ل  ه
 فتكفن بهذا الكف ن وتح نط به ذه الحن وط٬ وإي اك أن
يراك اهللا مقصرًا في سبيله٬ ثم ضمته إل ى ص درها

 ال جم  ع اهللا ! ي  ا بن  ي : ل  ت ب  ين عيني  ه وقال  ت وقبَّ
 ق ال . بيني وبينك إال بين يديه في عرضات القيامة

 فلم  ا بلغن  ا ب  الد الع  دو٬ ون  ودي ف  ي : عب  د الواح  د
 النفير٬ وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة
 فقتل من العدو خلقًا كثي رًا ث م اجتمع وا علي ه فقًُت ل٬

 ا أردن ا الرج وع إل ى الب صرة فلم : قال عبد الواح د
 ال تخي روا أم إب راهيم بخب ر ول دها : قلت ألصحابي

 حتى ألقاها بحسن العزاء لئال تجزع في ذهب أجره ا
 فلما وصلنا الب صرة خ رج الن اس يتلقونن ا٬ : قال .

 : وخرجت أم إبراهيم فيمن خرج٬ ق ال عب د الواح د
 ي ا أب ا عبي د ه ل ُقبل ت من ي : فلما بصرت ب ه قال ت

 ق د : ي فأمنًا٬ أم ُردت علي فأعزى ؟ فقلت لها هديت
 قبل   ت واهللا ه   ديتك٬ إن إب   راهيم ح   ي م   ع األحي   اء

 فَخرَّْت ساجدة هللا شكرًا وقالت الحم د : قال . يرزق
 هللا ال    ذي ل    م يخي    ب ظن    ي وتقب    ل ن    سكي من    ي
 وانصرفت٬ فلما كان من الغ د أت ت إل ى م سجد عب د

 . بٌ شراك السالم علي ك ي ا أب ا عبي د : الواحد فنادته
 رأي  ت : ال زال  ت مب  شرة ب  الخير٬ فقال  ت ل  ه : فق  ال

 البارح ة ول  دي إب  راهيم ف ي روض  ة ح  سناء وعلي  ه
 قب  ة خ  ضراء وه  و عل  ى س  رير م  ن اللؤل  ؤ وعل  ى

 أبشري ! يا أماه : رأسه تاج وإكليل٬ وهو يقول لي
 . فقد قبل المهر وُزفَّت العروس

 ع  ن مع  اذة إم  رأة ص  لة٬ أنه  ا لم  ا جاءه  ا نع  ي  ج  ـ
 : وجها وابنها قتال جميعًا قدمه بين يديه قال البنه ز

 تق  دم فأحت   سبك فقت   ل٬ ث   م قت   ل األب٬ فلم   ا جاءه   ا
 إن كن   تن جئ   تن : نعيهم   ا جاءه   ا الن   ساء فقال   ت

 هكذا . لتهنيننا بما أكرمنا اهللا به فذاك وإال فارجعن
 كانت المرأة المسلمة حقًا وصدقًا محرضة لزوجه ا

 اهللا خالف ًا لم ا علي ه وولدها على الجه اد ف ي س بيل
 أغلب النساء في عصرنا الذي ق ل في ه اليق ين ب اهللا
 وضعف اإليمان بالغيب وغلب ت ال دنيا الفاني ة عل ى

 . القلوب واهللا المستعان
 أما مواساة المرأة المسلمة ألخواتها في اهللا عندما
تبتل  ى أح  دهن باست  شهاد زوجه  ا أو ول  دها أو أح  د
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 ظلم   ًا وع   دوانًا محارمه   ا٬ أو ي   سجن واح   د م   نهم
 فحدث عن البح ر وال ح رج فتكث ر الزي ارات بي نهن

 . بشكل منقطع النظير
 واجب المسلمين نحو المسلمة التي لحقه ا : خامسًا

 ضرر في زوجها أو ولدها
 أم ا٬ – في كثير من األحيان تصاب األخت المسلمة

 اختبارًا واب تالًء م ن اهللا تع الى له ا٬ – زوجة٬ أختًا
 سلمين عام  ة أن يقوم  وا ب  واجبهم ف  ال ب  د عل  ى الم

 نحو كل أخت مسلمة٬ وهذه الم سألة ال تحت اج إل ى
 ت    دليل كثي    ر ويكف    ي أن ن    ذكر بع    ض األحادي    ث

 . الصحيحة في هذا المجال
 ليخ  رج م  ن ك  ل : " ق  ال علي  ه ال  صالة وال  سالم  أ

 أيك م خل ف الخ ارج " ثم قال للقاعد " رجلين رجل
 " ر الخارج في أهله وماله بخير فله مثل نصف أج

 . مسلم
 وف ي ه ذا الح ديث : قال اإلم ام أب و بك ر ب ن المن ذر

 دلي ل عل ى أن ف رض الجه اد س اقط عل ى الن اس إذا
 . قام به منهم من فيه الكفاية

 من جهز غازيًا في سبيل اهللا٬ فقد " وقال أيضًا  ب
 " غزا٬ ومن خلف غازي ًا ف ي أهل ه بخي ر فق د غ زا

 . البخاري ومسلم
 ن خل  ف غازي  ًا ف  ي أهل  ه بخي  ر وم : وف  ي رواي  ة

 " . وأنفق على أهله فله مثل أجره
 وهناك وعيد شديد لم ن خ ان مجاه دًا ف ي أهل ه فل م

 ق   ال علي   ه . يق   م بواجب   ه نح   وهم مادي   ًا ومعنوي   ًا
 حرم  ة ن  ساء المجاه  دين عل  ى " ال  صالة وال  سالم

 القاع   دين كحرم   ة أمه   اتهم٬ وم   ا م   ن رج   ل م   ن
 ن ف   ي أهل   ه القاع  دين يخل   ف رج   ًال م   ن المجاه   دي

 فيخون  ه ف  يهم إال وق  ف ل  ه ي  وم القيام  ة فيأخ  ذ م  ن
 . رواه مسلم " عمله ما شاء فما ظنكم ؟

 هذا ما تيسر أيته ا األخ ت الم سلمة م ن توض يحات
 . وتوجيهات وتذكير واهللا الموفق

 هذه التوجيهات أعتبرها هدية متواضعة : مالحظة
 س  قط أح  د – أم  ًا٬ وزوج  ة٬ وأخت  ًا – لك  ل م  سلمة

 د عائلته  ا ش  هيدًا ف  ي س  بيل اهللا تع  الى ت  سلية أف  را
 أح د – أمًا٬ وزوج ًة٬ وأخت ًا – لقلبها٬ ولكل مسلمة

 أف راد عائلته  ا م  سجون ف ي س  جون الظلم  ة الطغ  اة
 . عساها تجد فيها بعض العزاء

 كم  ا أه  ديها ب  صفة خاص  ة لزوجت  ي أم عب  د الفت  اح
 راجيًا من اهللا تعالى أن يلهمها الصبر واالحت ساب٬

 ه      ا لتن      شئة األوالد عل      ى درب ال      شهادة ويوفق
 والجه   اد٬ وأن يجم   ع بينن   ا ف   ي الجن   ان إن رح   يم

 ُكلُّ مَ ْن َعَلْيهَ ا فَ اٍن٬ ( وصدق قوله تعالى . رحمان
 ). َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم

 " وقـفـة "
 وهذا أختي المجاهدة نموذج آخر فيها م ن ق وة
 القل  ب م  ا نحتاج   ه ف  ي ن  سائنا ٬ و ال نظ   ن أن
 رجًال يعلم أن وراءه مثلها فينكص ع ن الجه اد

 ص فية بن ت عب د واإلقدام ٬ وه ذا النم وذج ه ي
 المطلب عمة النب ي ص لى اهللا علي ه و س لم فق د

 إن " أنها قال ت 744 / 7 جاء عنها في اإلصابة
 رسول اهللا لم ا خ رج إل ى الخن دق جع ل الن ساء

 يق  ال ل  ه ف  ارع وجع  ل  أي ح  صن – ف  ي أط  م
 معهن حسان بن ثابت ٬ قالت فج اء إن سان م ن
 اليه  ود فرق  ي ف  ي الح  صن حت  ى أط  ل علين  ا ٬

 ان ق  م فاقتل  ه فق  ال ل  و ك  ان ذل  ك ف  ّي فقل ت لح  س
 ٬  ألنه ك ان ش يخًا فاني ًا – كنت مع رسول اهللا

 قال   ت ف   اعتجرت وأخ   ذت عم   ودا ونزل   ت م   ن
 الح  صن إلي  ه ف  ضربته ب  العمود حت  ى قتلت  ه و
 قطعت رأسه ٬ وقل ت لح سان ق م ف اطرح رأس ه
 على اليهود وهم أسفل الحصن ٬ فق ال واهللا م ا

 ب  ه عل  يهم ٬ ذاك ٬ قال  ت فأخ  ذت رأس  ه فرمي  ت
 فق  الوا ق  د علمن  ا أن ه  ذا ل  م يك  ن ليت  رك أهل  ه
 خلوف   ا ل   يس معه   م أح   د فتفرق   وا ٬ وه   ي أول
 ام  رأة قتل  ت رج  ال م  ن الم  شركين أخرج  ه ب  ن

 . أهـ " سعد عن أبي أسامة
 أم   ا ع   ن تحري   ضها للرج   ال عل   ى القت   ال فل   م
 تقتصر ف ي التح ريض عل ى ل سانها فق ط ٬ ول م

 ال ذين ل م تحرض القاع دين ب ل حرض ت الغ زاة
 يظف     روا بع     دوهم ٬ وك     ان ذل     ك التح     ريض
 بجوارحها ٬ قال في اإلصابة وج اء م ن طري ق
 حماد عن هشام عن أبيه أن ص فية ج اءت ي وم
 أحد وقد انهزم الناس وبيدها رم ح ت ضرب ف ي

 ) . يا زبير المرأة ( وجوههم فقال النبي
 أما صبرها على المصيبة واحتسابها فهي جبل

 وفي السيرة من رواي ة " أشم قال في اإلصابة
 قتل حم زة فأقبل ت ص فية : يونس بن بكير قال

 بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيها فلقيها الزبير
 فق  ال أي أم  ة إن رس  ول اهللا ي  أمرك أن ترجع  ي
 قالت ول م وق د بلغن ي أن ه مثّ ل ب أخي وذل ك ف ي
 اهللا فم   ا أرض   انا بم   ا ك   ان م   ن ذل   ك ألص   برن

 ير فأخبره فقال وأحتسبن إن شاء اهللا فجاء الزب
 فأتت إليه واستغفرت له ثم أم ر ) خل سبيلها (

. أهـ " به ودفن
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 الحم   د هللا و ال   صالة و ال   سالم عل   ى رس   ول اهللا و
 : أما بعد ٬ وااله على آله و صحبه و من

 فهذه بعض الصفات الت ي يج ب عل ى األخ المجاه د
 أن يتحلى بها حتى يصبح رجال أمنيا ال أح د يع رف
 حقيقة ما هو عليه إال اهللا سبحانه و تعالى و بعض

 . إخوانه في العمل
 ه   ذه ال   صفات يمك   ن أن تتغي   ر ح   سب : مالحظ   ة

 . الزمان و المكان و حسب ظروف البلد
 إلخوة الذين يعيشون ف ي بل د هذه الصفات نضعها ل

 ..  ) ديمقراطي ٬ علماني ٬ نصراني ( غير مسلم
 . أن يخلص النية هللا عز و جل في العمل  1
أن يكث   ر م   ن الطاع   ات و ال   سنن و النواف   ل و  2

 . الدعاء
 . أن ال يتواجد كثيرا في المساجد  3
 أن ال يصاحب الملت زمين أو ب األحرى ال سلفيين  4

 ب   ل ي   صاحب الن   اس ٬ فه   م الخط   ر عن   د األع   داء
 . العاديين

 . أن ال يربي لحيته  5
 . أن ال يلتزم باللباس الشرعي  6
 . أن ال يقصر بنطاله  7
 أن ال يهز إصبعه و ال يضع يده على صدره في  8

 فه ذه معروف ة عن د ( الصالة إذا صلى ف ي الم سجد
 ) الناس أنها خاصة بالسلفيين

 . أن يكون كيسا فطنا  9

 . البديهة أن يكون سريع  10
 . أن يكون فاهما للواقع الذي هو فيه  11
 أن يكون مترويا و ال يتحمس كثيرا و ال تحمله  12

 عاطفته على التصرف بشيء يجعل ه يته ور في ضر
 . نفسه و يضر من حوله

 أن يكون متابع ا ل سياسة و أح وال البل د ال ذي  13
 . يعيش فيه

 أن تكون له القدرة على جم ع المعلوم ات ع ن  14
 م ن م صادر مختلف ة و م ن غي ر أن ي شك ب ه عدوه
 . أحد
 . أن تكون له القدرة على تحليل المعلومات  15
 = تحلي   ل + رب   ط : أن ي   ستخدم دائم   ا قاع   دة  16

 . إستنتاج
 بل علي ه دائم ا ٬ ال يستخدم الروتينة في العمل  17

 أن يفك  ر و يخط  ط لتط  وير عمل  ه ح  سب الظ  روف
 ه ك  ل م  ثال يج  ب علي  ه تغيي  ر س  يارت ٬ الت  ي يعي  شها

 و األم  ر مت   روك ف  ي ه   ذا المج  ال ل   صاحب ٬ فت  رة
 . العالقة
 ٬ أن ي  تمكن م  ن معاي  شة الواق  ع ال  ذي يعي  شه  18

 مثال إذا كان يسكن في منطقة فقيرة فيتوج ب علي ه
 أن يل   بس لباس   هم و ي   تكلم بلهج   تهم ال أن يل   بس
 الثي  اب المبه  رة الت  ي تمي  زه ع  ن غي  ره م  ن س  كان

 . المنطقة فتبنى حوله الشكوك
. أن يكون لديه الصبر على جمع المعلومات  19
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 أن يفكر بكل خط وة يري د القي ام به ا و ي درس  20
 . سلبياتها و إيجابياتها قبل القيام بها

 أن يكتب بعد كل مهم ة ق ام به ا األخط اء الت ي  21
 ارتكبها أو التي طرأت عليه حتى يتفاداها في المرة

 . القادمة
 تطيع ال تكلم أن تكون له ثقافة عالي ة حت ى ي س  22

 .. إلخ ٬ مع الناس على مختلف أنواعهم و عاداتهم
 أن ال يستفز من قبل العدو و عليه دائما ضبط  23

 . أعصابه و أن يفكر بعقله
 و ب    ين ٬ أن يمي    ز ب    ين الرجول    ة و الته    ور  24

 . األمنيات و التروي
 أن يتقبل وجهة نظر اآلخرين دون أن يثار أو  25

 . يغضب
 ته األمنية أمام أحد مهما كان أن ال يكشف هوي  26

 . مقربا أو ثقة عنده
 أن يكثر من اإلطالع حول العمل الموكل إليه و  27

 . يحاول تطويره على قدر حاجته
 أن يح  اول ت  ضليل الع  دو و ب  ث ال  شائعات ف  ي  28

 الشارع التي تصب ف ي م صلحة المجاه دين و تنب ذ
 . األعداء و تفقدهم أرضيتهم

 ع ال ذي ي سكن في ه م ن أن يكون دارسا لل شار  29
 و أن ٬ زواري  ب و ش  وارع ض  يقة و ك  م مف  رق في  ه

 يج  ري إح   صاءا لل   سكان ليع   رف م   ن مع   ه و م   ن
 و من يأويه و م ن ال يأوي ه ف ي ح ال اض طر ٬ ضده

 . للهروب
 أن يصاحب جميع من في حيه و يقوي عالقته  30
 . حتى يدافعوا عنه في وقت الشدة ٬ بهم
 ليه فهم ا جي دا عليه أن يفهم المهمة الموكلة إ  31

 . قبل البدأ في تنفيذها
 ٬ أن يطي  ع أمي  ره ف  ي ك  ل ش  يء و ال يع  صيه  32

 . فالقيادة ترى ما ال يراه الفرد
 أن يبلغ أميره ع ن أي خط أ ح صل مع ه مهم ا  33

 كان صغيرا على الفور قبل أن تتفاقم الم شكلة و ال
 . يمكن حلها

 الق     درة عل     ى ت     ضليل الع     دو و التخف     ي و  34
 . اإلستطالع

 الق درة عل ى ب  ث ال شائعات ض  د الع دو و الت  ي  35
 . تشوه صورته أمام الناس

 أن يتأك   د م   ن ص   حة المعلوم   ة ع   ن طري   ق  36
 . متابعتها قبل إخبارها لألمير

 أن يتخذ اس ما حركي ا ش بيها بأس ماء المنطق ة  37
 . التي يسكن فيها

 و إن ٬ عدم نشر المعلومات الت ي تخ ص العم ل  38
 . يؤكد على صحتها ظن أن العدو يعرفها فهذا

 أن ي  تقن ال  ساتر ف  ي ك  ل مهم  ة عل  ى أن يك  ون  39
 . مالئما للزمان و المكان

 و ال ي صاحب ٬ أن ال يعادي أحدا ع داوة مطلق ة  40
 . أحدا مصاحبة مطلقة

 هذه الصفات تزيد و ت نقص ح سب ع ادات و تقالي د

 فم  ثال إذا ك  ان يع  يش ف  ي ٬ البل  د ال  ذي يع  يش في  ه
 فغان  ستان يمكن  ه تربي  ة ال  سعودية أو باك  ستان أو أ

 لحيت  ه ش  رط أن يحل  ق ش  عر خ  دوده ألن ال  سلفيين
 يعرف   ون أي   ضا م   ن لح   اهم فه   م ال يحلق   ون ش   عر

 و يمكنه ارتداء ٬ الخدود بل يتركونها على طبيعتها
 اللب  اس ال  شرعي ش  رط أن ال يق  صر العب  اءة فه  ذا

 ... إلخ ٬ يلبسه ملكهم ي الز

 كــلــمــة
 الحم   د هللا رب الع   المين٬ وال   صالة وال   سالم عل   ى

 عل ى آل ه أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محم د و
 . وصحبه أجمعين

 .. أما بعد
 ال  سالم عل  يكم : أم  ة اإلس  الم ف  ي تركي  ا الم  سلمة

 .. ورحمة اهللا وبركاته
 ونقول ٬ أمة اإلسالم نهنئكم بشهر رمضان المبارك

 . تقبل اهللا منا ومنكم
 أم  ة اإلس  الم يم  ر ه  ذا ال  شهر المب  ارك عل  ى األم  ة
 وإخ   وانكم ف   ي القوق   از م   ا زال   وا تح   ت االح   تالل

 روسي٬ يحاول الروس أن يخدعوا ش عوب الع الم ال
 بأن الشعب الشي شاني وش عوب القوق از تع يش ف ي
 سالم وأمن٬ ولكن أب شركم أن إخ وانكم المجاه دين

 والق       ادة ٬ موج      ودون٬ والجبه       ات موج      ودة
 وأه     ل ٬ والمجاه     دين موج     ودون ٬ موج    ودون

 والمعنوي  ات عالي  ة ٬ التق  وى وال  صالح موج  ودون
 . شهادة والنية النصر أو ال

 ٬ إن ش اء اهللا نح  ن ف  ي ال داخل نب  ذل ال  ذي ن  ستطيع
 وإخوانن    ا الم    سلمون ف    ي الخ    ارج يفعل    ون م    ا

 وخصوصًا الشعب التركي ألن تاريخكم ٬ يستطيعون
 مع القوقاز كبي ر وأن تم الم سؤول األول أم ام األم ة
 ع  ن ش  عوب القوق  از والبلق  ان ٬ فم  سلمو القوق  از

 م مباش رة والبلقان عندما تك ون له م م شاكل قل وبه
 تتوج   ه بع   د التوج   ه هللا ع   ز وج   ل إل   ى إخ   وانهم

 . المسلمين في تركيا ألنهم أقرب المسلمين لهم
 تجار تركيا .. أئمة المساجد .. علماء تركيا األفاضل

 ندعوكم لمساعدة إخوانكم المسلمين في القوقاز٬ ..
 أي    ضًا أعين    وا إخوانن    ا المجاه    دين والمه    اجرين

 . الموجودين في بالد تركيا
 ال تن سونا م  ن .. العج ائز .. ال  شيوخ .. كب ار ال سن

 . صالح الدعاء
 ال تغ  رنكم ٬ تم سكوا ب دين اهللا ع ز وج ل .. ال شباب
 ال تتوج  ه قل  وبكم نح  و ٬ ل  تكن قبل  تكم مك  ة ٬ ال  دنيا

 نحن م سلمون ٬ الغرب والثقافة والحضارة الغربية
 . وعزتنا بهذا الدين

 ال  دين ٬ ن  سأل اهللا ع  ز وج  ل أن ُيعزن  ا وإي  اكم به  ذا
 . نسأل اهللا أن يختم لنا ولكم بالشهادة في سبيله

 وجزاكم اهللا خيرًا
 . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 القائد مهند حفظه اهللا
 الصادرة عن صوت القوقاز

هـ 1430 رمضان
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