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الذي شارك يف وضع اللبنـات األوىل هلـذا   ، العزيز بن عيسى املقرن  عبدأبو هاجر ، والقائد الضرغام ، لقد رحل البطل اهلمام     

املعسكر ، رحل بعد أن أقام احلجة على األمة ، ورحل بعد أن دهلا على الطريق الذي فيه جناا من هذا العدو احملدق ا من كـل       
  .. الدين والدنيا جانب والذي يفسد

 بعد أن أبقى لنا علماً ينتفع به من دوراته العسكرية ، ونصائحه الذهبية ، رحل بعد أن درب أعداداً كثرية مـن                       هاجر رحل أبو 
جزيرة العرب مؤخراً ليحذوا حذوه ويسريوا      يف  البوسنة أو يف الصومال أو      اجلزائر أو يف    شباب اإلسالم سواء يف أفغانستان أو يف        

  .. خطاه ، ومن كان مستناً فليسنت مبن قد مات فإنه ال يؤمن على حي فتنة خلف
ذائداً عـن   .. الثبات على املبادئ ، والسعي للشهادة يف كل بقعة وميدان           :  بعد أن أثخن يف األعداء وعلَّم األمة         رحل أبو هاجر  

ي وهنيئاً لكما با هاجر ورحم اهللا سلفك الشيخ يوسف العيريمحى اإلسالم ، ومنافحاً عن أمته اإلسالمية املكلومة ، فرمحك اهللا يا أ
  .الشهادة يف سبيل اهللا وأحلقنا بكم غري مبدلني وال مغريين 
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جسد                                                 

ٌ
  وجيفة جنسة..  طاهر 

 

  :احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد  
 البطل عامر الشهري رمحه اهللا دفنه إخوانه ، واجتهدوا يف إكرام أخيهم قدر اسـتطاعتهم ، ولكـن لـؤم     حينما استشهد 

الطواغيت ومن شايعهم أىب إال الرتول إىل أحض احلضيض بانتشال تلك اجلثة الطاهرة ، والتعدي على حرمتـها ، وملـا                     
اهللا لعبده عامر من بقاء جثته الطاهرة دون تغري معهود          أخزاهم اهللا ، وجعل كيدهم يف حنورهم ، وانتشر بني الناس كرامة             

 ملا أخزى اهللا الطواغيت بذلك هرعوا إىل اخلسة والدناءة مرة أخرى ونشروا صورة متغرية ألحـد                 ؛يف مثل هذه احلاالت     
ورة ااهدين يف  ، ونشروا تقريراً طويالً عريضاً كل ما يسعى له هو تشويه ص         - بإذن اهللا    -املوتى على أا صورة الشهيد      

  .نفوس الناس 
امل الطواغيت جتاه أهل اإلسالم ، وأما جتاه أهل الكفر فاألمر عكس ذلك متاماً، فألجل علـٍج حقـري                   ع ت نهذه صورة مِ  

استنفروا قوام وجنودهم ، وأزعجوا الناس وضيقوا عليهم يف بيوم وطرقام ، وأرهقوهم بالتفتيـشات واملـساءالت                 
ح ضجوا واستنكروا تشويه صورة اإلسالم بزعمهم ،        ِبه متهماً ومسؤوالً عن موقع العلج الكافر ، وملا ذُ         وأصبح اتمع كل  

وأعرضوا عن أن اإلسالم الذي يتحدثون عنه قد أوغلوا يف إهانته وتشويهه وتدنيسه بأفعاهلم كل يوم ويف كل مكان ، مث                      
جل البحث عن جثة الكافر مرة أخـرى ، فـسبحان الـذي             أرهقوا الناس وروعوهم يف بيوم واطلعوا على عورام أل        

يفضحهم يف كل وقت ، ويصنع من احلوادث ما عسى أن يوقظ النيام وحيىي املوتى ممن ال يزال يتردد يف الرباءة من هؤالء                       
  .الطواغيت 

 وكـل معـاين االحتقـار    إننا لو أردنا أن نعدد األمثلة اليت يظهر فيها طواغيت آل سعود كل معاين الوالء واحملبة للكفار     
واإلجرام يف حق املسلمني لتعبنا كثرياً ، ولوال أن ردم ثابتة بيقني لكانوا أحق الناس بانطباق وصف النيب صلى اهللا عليه                     

ـ   ولكنهم جتاوزوا هذه املرحلة مبراحل عظيمة والعياذ       " أم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان        " وسلم للخوارج ب
  .باهللا 
والـيت  ، ن األمور اليت انقلب فيها السحر على الساحر نشر إعالم آل سلول لصور الشهداء األربعة أبوهاجر وأصحابه             وم

ت الكثري مـن     تلك الصور اليت عز    - إن شاء اهللا     – حبسن اخلتام ولقاء الواحد العالم       رضى؛  كانت صوراً مشرقة وبامسة     
 وابتسامتها لتكون عربة للمعتربين من أويل النهى والبصائر ، ومن يهد            املسلمني إلشراقة تلك الوجوه ووضاءا ، ولنورها      

، اللهم مـرتل الكتـاب جمـري        اهللا فال مضلَّ له ومن يضلل فال هادي له ، وما تغين اآليات والنذر عن قوٍم ال يؤمنون                   
  . اهزمهم وانصرنا عليهم ؛السحاب هازم األحزاب 
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  ير أهل اإلسالم من مقاربة أهل الكفر والطغيانحتذ                              
  

  

له إال اهللا وحده ال إ ، وأشهد أن الاحلمد هللا الذي جعل من ديننا مفارقة من مل يكن على ملتنا ليميز اهللا اخلبيث من الطيب 
مـن الـضاللة ،    عبده ورسوله ، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ، فهدى به اًشريك له وأشهد أن حممد 

واملؤمنني والكفار ، وأوليائه من أعدائه ، صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه                واهلدى والضالل ،   وفرق به بني احلق والباطل ،     
  -:أما بعد  وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً ،

 ،لرضا بأعماهلم فقد جاءت الشريعة السمحة باألمر مبجانبة الكفار وعدم مصاحبتهم أو مساكنتهم  وجمالستهم وزيارم وا
 أي إن مل  :قال ابن كثري   ٌوالَّذين كَفَرواْ بعضهم أَوِلياء بعٍض ِإالَّ تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي اَألرِض وفَساد كَِبري             : قال تعاىل   

بني النـاس   ؤمنني بالكافرين فيقع    جتانبوا املشركني وتوالوا املؤمنني وإال وقعت فتنة يف الناس وهو التباس األمر واختالط امل             
  هـ.ا  .فساد منتشر عريض طويل

ال : وقال أبو العالية    . ال تركنوا أي ال متيلوا      : قال ابن عباس      والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار       وقال تعاىل   
قال بعض املفسرين   .  أو ناوهلم قرطاساً دخل يف هذا        اًم قلم  هل م دواة أو برى   ومن الت هل  : قال الثوري   . ترضوا بأعماهلم   

والتشبه  ومداهنتهم ، والرضا بأعماهلم ،     النهي متناول االحنطاط يف هواهم ، واالنقطاع إليهم ، وجمالستهم ، وزيارم ،            : 
  .وذكره مبا فيه تعظيم هلم  م ، و التزيي بزيهم ، ومد العني إىل زهرم ،

   :فيه سالمة دينك ودنياك فمن ذلك رقة أهل الكفر وعدم العمل معهم ،علم أن مفاا و
قال ابن   ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثريا وسعةًقال تعاىل ،  االبتعاد عنهم فيه إغاظة هلم :أوالً  

اغماً يراغم به عدو اهللا وعدوه واهللا حيب من وليـه مراغمـة عـدوه ،                مسي املهاجر الذي يهاجر إىل عبادة اهللا مر       : القيم  
  .إهـ وهذا حتريض وترغيب يف مفارقة املشركني حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه .وإغاظته 

نَ ِإلَّا اللَّه فَأْووا ِإلَى الْكَهِف ينـشر  وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدو : قال تعاىل عن الفتية   ،   اعتزاهلم سبب نزول الرمحة      :ثانياً
أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم يف : قال ابن كثري رمحه اهللا  لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمِركُم مرفَقًا        

  .عبادم غري اهللا ففارقوهم أيضاً بأبدانكم 
وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه وأَدعو ربـي     :قال تعاىل، تباعها مرنا بايم عليه السالم اليت أُ  هي من ملة إبراه    :ثالثاً

ِقيي شباء رعى أَلَّا أَكُونَ ِبدسع        
قطع على أهل املدينة بعـث ،  : روى البخاري عن أيب األسود قال ،  سبباً لسالمتك من العقوبة يف الدنيا إذا نزلت  :رابعاً

أن ناساً من املسلمني كـانوا مـع    :أخربين ابن عباس : فاكتتبت فيه ، فلقيت عكرمة فأخربته ، فنهاين أشد النهي مث قال  
ـ تيقْى فيصيب أحدهم فَ   مرييكثرون سواد املشركني على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيأيت السهم فَ           ،  املشركني   ، أو   هلُ

ه ، فأنزل اهللا تعاىل      ه فيقتلُ يضرب إ فُِسِهمآلِئكَةُ ظَاِلِمي أَنالْم مفَّاهوت ِنَّ الَِّذين  ،قـال  :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
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 فِس من أميت يؤمون بالبيت برجل من قريش ، قد جلأ بالبيت ، حىت إذا كانوا بالبيداء خ   ناساً العجب إنّ :  رسول اهللا   
فيهم املستبصر وابور وابن السبيل ، يهلكون مهلكاً  نعم ، ( : ، قال  الناسإن الطريق قد جيمع! ا يا رسول اهللا فقلن،  م  

فاحذر يا من يعمـل   ،رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم  )يبعثهم اهللا على نيام     واحداً ، ويصدرون مصادر شىت ،     
 الشركات الكافرةهذه وسالمتك إذا استهدف أهل اجلهاد  ة دينك أوالًخرج من عندهم لسالم، االكفار  أعدائنا  عند  

 فاحذر أن تكون مع الكفار يف هذا املوطن فيصيبك ما أصام فقد       املعادية للمسلمني املسهمة يف حرب أهل اإلسالم ،       
 رها النصارى أنذرت القاعدة وبينت بأا ستستهدف هذه الشركات خاصة الطريان وشركات النفط وغريها اليت تدي             

 هللا عوضه اهللا خرياً منه كما صح اخلرب يف اعلم أنك لن تدع شيئاً اتقاء اهللا عز وجل إال أعطاك اهللا خرياً منه من ترك شيئاً              و
 للعباس ملا أُسر العباس و عقيل ونوفل قال رسول اهللا :  وروى ابن أيب حامت     عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،       ذلك  
يـا عبـاس ، إنكـم       : يا رسول اهللا ، أمل نصل إىل قبلتك ، ونشهد شهادتك ، قال              : بن أخيك فقال    افد نفسك وا  : ( 

 وهكذا جاءت السنة متواطئة مبفارقـة الكفـار و           أَلَم تكُن أَرض اللِّه واِسعةً      مث تال هذه اآلية      ،خاصمتم فخصمتم   
ملـا  : قـال    روى البخاري عن جابر     ،  وأعدائه   ولياء اهللا االبتعاد عنهم وعدم االختالط معهم كل ذلك للتفرقة بني أ         

 وعن املقداد ق بني املؤمنني والكافرين ،   أي فر  )فَرق بني الناس     وحممد  (  : وما جاء به قالت    وصفت املالئكة النيب    
 رواه أمحد بسند صحيح ) بفرقان فرق به بني احلق والباطل وفرق بني الوالد وولده جاءنا رسول اهللا  : (بن األسود قال    

فرة إذاً هذه شريعته جاءت بالتميز ال باالختالط واملعاشرة واجللوس يف املكاتب الساعات الطوال مع الكفرة وليسو أي ك. 
وهل هناك ) جمالس السوء واخلنا ( هي : قال عمرو بن قيس ) والذين ال يشهدون الزور     : ( بل كفرة حماربني ، قال تعاىل       

  السة الكفرة ؟ سوء أعظم من جم
 )على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق املشرك  بايعت الرسول  : ( قال وعن جرير بن عبد اهللا

  )وتناصح املسلمني ، وتفارق املشركني ( رواه النسائي بسند صحيح وعند أمحد بلفظ 
عمال حـىت   يقبل اهللا من مشرك ، أشرك بعدما أسلم ،    ال ": قال الرسول   : وعن ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال          

 إذا أبق ": قال   عن النيب  وعن جرير بن عبد اهللا ، بسند صحيح    محد وابن ماجه   رواه أ  "ملسلمني  يفارق املشركني إىل ا   
أرض العدو  إذا أبق العبد إىل     : ( وعن جرير قال  ،   هذا لفظ أمحد وأصله عند مسلم        "العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر       

  . محد والنسائي موقوف بسند صحيح رواه أ)فقد حل بنفسه(  :ويف رواية)  دمه فقد حلّ
 " من كل مسلم يقيم بني أظهر املـشركني     أنا بريء " :  قال    أن رسول اهللا     وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد اهللا        

والصواب ذا احلديث أنه مرسل كما ذكر       . اود والترمذي    رواه أبو د   "هماار ن آىيا رسول اهللا ، ومل ؟ قال ال تر        : قالوا  
أخذ علـى    وروى ابن جرير عن الزهري أن رسول اهللا         ،  ذلك البخاري و أبو حامت وأبو داود والترمذي والدارقطين          

 وأنت تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان ، وإنك ال ترى نار املشرك إال : فقال   رجل دخل يف اإلسالم   
 رواه أبو   "من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله        "قال   وعن مسرة بن جندب أن النيب       ،  وهذا مرسل أيضاً    ) له حرب   

 " ال تساكنوا املشركني وال جتامعوهم ، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم              " داود بسند ضعيف وأخرجه الترمذي معلقاً     
 الـصحابة   خشية اإلطالة واآلثار يف ذلك عنر الكفار ذكرنا ذلك باختصافهذه بعض النصوص الواردة يف وجوب مفارقة 
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ال تصاحب   "شتد إنكارهم على من يصاحب الكفار أو جيالسهم عمالً مبا تقدم وبقول النيب              ومن بعدهم كثرية جداً وا    
املرء على دين   (  :  األثر  وكما جاء يف    داود والترمذي بسند جيد ،     رواه أمحد وأبو  "إال مؤمناً ، وال يأكل طعامك إال تقي       

وِإذَا النفُـوس      :وقد قـال تعـاىل    داود والترمذي عن أيب هريرة  ،        رواه أمحد وأبو    ) خليله فلينظر أحدكم من خيالل      
تجوز   فعليك بالتوبة إىل اهللا ومفارقة أهل الكفر وأن مـن عالمـة   أي مجع كل شكل إىل نظريه أي أمثاهلا ونظائرها ، 
ن تقدم عمالً صاحلاً تتقرب به إىل اهللا ، واعلم بأن من أعظم األعمال الصاحلة اليت ترفعك عند اهللا هو أن تفعل ما              توبتك أ 

  .تستطيع من الكفرة أو الترصد عليهم حىت تتمكن منهم 
 حىت لو كـان    فعليك أن حتذر كل احلذر أيها املسلم من تالعب الشيطان بك أو أن يذهب حب الدنيا بك كل مذهب                    

حذر من الفتاوى املزيفة اليت حتسن أو جتيز لك العمل عند الكفار سـواء يف ديـارهم أو يف ديـار          على حساب دينك وا   
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى  ، املسلمني وهي شركات كافرة أو يديرها كفار وتزيد حرمتها يف جزيرة العرب            

  .آله وصحبه وسلم
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 RPGمضاد الدروع                                                   
  

  أوضاع الرماية
  :   ثالثة أوضاع ٧ - R.P.Gللرماية على قاذف 

  واقفاً : أوالً 

 
  

o  ًالسالح يكون حممول على الكتف األمين ومثبت جيدا . 
o           سرى على القبضة اخللفية ، أما إذا كان للقـاذف          يكون الرامي قابض على القبضة املسدسية باليد اليمىن ، وتكون الي

 ) . مثل مسكة املسدس ( قبضة واحدة فتكون اليد اليسرى حتت اليد اليمىن 
o  الرجلني مفتوحتني حبيث يتوزع وزن اجلسم عليهما ، ألن السالح ليس له ارتداد . 
o  ال تنس تطبيق قواعد الرمي العادية ، وهي : 

 . فريضة إىل قمة الشعرية على منتصف اهلدف إمرار البصر من خالل فتحة ال •
 . إغالق العني الغري مستخدمة يف التنشني  •
 . كتم النفس عند اإلطالق  •
 ) . سحبه بقوة واحدة ومتساوية حىت تتحرر املطرقة ( عصر الزناد  •
 . عدم توقع خروج القذيفة  •

  

  جاثياً : ثانياً 

  



 ٨ 

ال أنه خيتلف من حيث وضع الرامي ، إذ أنه جيثو على ركبته اليمىن ويقدم هو وضع يشبه وضع الوقوف من حيث محل السالح ، إ
  .رجله اليسرى مثنيةً نصف خطوة إىل األمام ، مث جيلس على الكعب األمين 

  

  منبطحاً : ثالثاً 

  
تـاد إىل  السالح على كتفه األمين وحقيبـة الع      يكون  و،  وفيه ميتد الرامي على األرض      ،  هو نفس وضع االنبطاح للبندقية      

، ويكون الرامي مرتكز على مرفقيه      ،  لتفادي اللهب اخللفي     45ْبزاوية  جواره مع ضرورة االحنراف عن مؤخرة القاذف        
   . ية إن وجدتئوميكن استخدام الركيزة الثنا

  

  الرمي من احلفر الربميلية : رابعاً 

  
o  ًخذ وضع الرمي واقفا . 
o افة اخلندق احن جسمك إىل األمام واسند املرفقني على ح . 
o  سم ٢٠الحظ ارتفاع فوهة السبطانة عن الساتر األمامي للخندق ، ومبسافة ال تقل عن  . 
o  انتبه إىل عدم وجود أجسام صلبة خلف الفوهة اخللفية للسبطانة . 

  

  الرمي من خلف األشجار أو من زوايا املباين : خامساً 

  
o  خذ وضع الرماية املناسب خلف الساتر . 
o بني زعانف القذيفة ٢٠ن املسافة بني فوهة السبطانة وبني احلائط أو الشجرة أكثر من جيب أن تكو سم وذلك لتفادي التماس 

 . والساتر 



 ٩ 

  

  احتياطات الرمي 
  :  ، وميكن تلخيص أمهها فيما يلي R.P.Gالبد من أخذ بعض احتياطات األمان عند الرماية بسالح 

  . ق خلف السالح التأكد من عدم وجود أجسام قابلة لالحترا -١
 . التأكد من عدم وجود أجسام خلف الرامي على مسافة ال تقل عن مثانية أمتار ، وذلك لتفادي ارتداد اللهب  -٢
 . التأكد من عدم وجود أفراد خلف السالح ، وذلك لتفادي وقوع اإلصابات  -٣
 . اختيار املوقع التايل قبل الرماية ، وذلك لالختفاء فيه بعد الرمي  -٤
 . ن نظافة السبطانة وحجرة االنفجار وسالمة األمان وجمموعة الزناد التأكد م -٥
  

   التسديد على السالح
 : له طريقتني 

 .   التسديد بالطريقة امليكانيكية-١
   . باملنظارالتسديد  -٢

   . )  فريضة-شعرية ( التسديد بالطريقة امليكانيكية : أوالً 
 : ة األهداف الثابت -أ
o  م للسالح الصيين٥٠٠ - ١٠٠  = )٥ : ١(: وشرح هذه املسطرة كالتايل  على مسطرة املسافات يتم وضع مسافة اهلدف  ، 

  .م للسالح الروسي٥٠٠-٢٠٠= ) ٥:٢(
o وضع مسطرة مسافات السبق على الصفر.  
o ق قواعد التنشني العامةيتطب.  
   : األهداف املتحركة -ب
o ضع مسافة اهلدف على مسطرة املسافات.  
o  السالح الصيين فقط (على مسطرة مسافات السبق ضع سرعة اهلدف (.  
o ق قواعد التنشني العامةطب.  
o ًالسالح الروسي ليس له مسطرة سبق ميكانيكيا.  
o يتم متابعة اهلدف أثناء التصويب.  

 ملحوظة
احلالة نضع    ففي هذه     ث/م١٢ث وهو العدد املوجود على مسطرة مسافات السبق ، مثال           / م٨إذا كانت سرعة اهلدف أكثر من       

نقطـة التنـشني   .  أمتار٦ اتكون يف املنتصف والدبابة طوهل ونقطة التنشني جيب أن) ٤(ويبقى ) ٨(مسطرة مسافات السبق على 
  .الصحيح جيب أن تكون أمام الدبابة مبسافة واحد متر

  أمثلة على التسديد بالطريقة امليكانيكية
 ؟)مسافة السبق( وضع كل من مسطرة املسافات واملسطرة اجلانبيةم من الرامي كيف يكون٢٠٠هدف ثابت على بعد  - ١س
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مسطرة املسافات اجلانبية توضع على الصفر الن اهلدف       ، و   )٢ (مسطرة املسافات توضع على الرقم املساوي للمسافة هو           :احلل
  .ثابت
   . التسديد باملنظار: ثانياً 

  :األهداف الثابتة -أ 
فبعد معرفة مسافة اهلدف يتم وضعه على تقاطع اخلط األفقي املمثل للمـسافة             ،  لتسديد امليكانيكي   نفس الطريقة املستخدمة يف ا    

  . التنشني العاديةواعدالفاصلة بني الرامي واهلدف واخلط الرأسي املمثل للصفر ، مث نطبق ق
 .دف ثابتبأن اهل م من الرامي أين موضعه على الشاشة عند التسديد ؟ علما٢٠٠ًهدف على بعد :  مثال
 وهو اخلط نضع اهلدف على تقاطع اخلط األفقي املساوي للمسافة الفاصلة بني الرامي واهلدف واخلط الرأسي املساوي صفر : احلل

 .الثاين من أعلى 
   مالحظة

 . ، وهو اخلط األول  متر٥٠٠ إىل ٢٠٠املنظار الروسي مداه من 
  

  قياس بعد اهلدف باملنظار
وذلك حسب ارتفاع اهلدف الذي     ،  نظار عن طريق أحد املنحنيات الثالثة املوجودة أسفل شاشة املنظار           يتم قياس بعد اهلدف بامل    

  . بصورة عامةاًوهذا ليس باألمر الصعب إذا أن عتاد العدو يف امليدان يكون معلوم، البد من معرفته 
  . مثل الدبابات الروسيةتقريباًم ٢,٣ املنحىن الذي يف جهة اليمني يقاس به أبعاد األهداف اليت ارتفاعها -
أما املنحىن املقطع الذي أسفل ، م  ٣ جهة اليسار وألعلى يستخدم يف قياس بعد األهداف اليت ارتفاعها يقارب        يف   املنحىن الذي    -
  :م والطريقة كما يلي١,٧ها عن ارتفاعه فهو لقياس األهداف اليت يقل من
على الـيمني   م خنتار املنحىن الذي ٢,٣اهلدف ارتفاع كان إذا :  مثالً، نحىن املناسب بعد معرفة ارتفاع اهلدف يتم اختيار امل    -١
)٢,٣(  . 
 حىت تتالقى أعلـى نقطـة يف        ويساراً مث حنرك املنظار مييناً   ،  سفل املنحىن   أ املستقيم املوجود    مث نضع أرضية اهلدف على اخلط      -٢

  .اصلة بني الرامي واهلدفنقطة التالقي متثل املسافة الف، واهلدف مع املنحىن 
  قياس سرعة اهلدف باملنظار

 مقسمة إىل خانات نه مقسم إىل أربع خاناتأحيث ، يتم قياس سرعة اهلدف عن طريق اخلط املستقيم املوجود أسفل شاشة املنظار 
   : ث والطريقة كالتايل/ سرعة اهلدف باملتر؛ صغرية 

o عد اهلدف كما يف اخلطوة السابقةيتم حتديد ب . 
o يتم حتديد اخلانة املناسبة لبعد اهلدف عن الرامي .   

  .  م٢٠٠ - ١٠٠اخلانة األوىل من  •
 .   م٣٠٠ - ٢٠٠الثانية من اخلانة  •
 .  م٤٠٠ - ٣٠٠اخلانة الثالثة من  •
  .  م٥٠٠ - ٤٠٠اخلانة الرابعة من  •
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o  اجتاه اهلدف إىل داخل اخلانة من جهة اليمني أو اليسار حبيث يكون سواًء، وضع اهلدف على بداية اخلانة يتم.  
o                ًلعدد األمتار   يتم حساب عدد التقسيمات اليت يقطعها اهلدف داخل اخلانة خالل ثانية واحدة فيكون عدد التقسيمات معادال 

  .اليت يقطعها اهلدف يف الثانية الواحدة على األرض
  

  :األهداف املتحركة -ب 
طع اخلط األفقي املمثل للمسافة بني الرامي واهلدف واخلط الرأسي املمثل ملـسافة           عند استعمال املنظار نضع اهلدف على نقطة تقا       

  :أما بالنسبة الجتاه اهلدف فإننا نستعمل نفس القانون املستخدم يف الطريقة امليكانيكية، السبق 
o ًمن اليمني لليسار نستخدم اجلزء األمين من الشبكةإذا كان اهلدف متحركا .  
o من اليسار لليمني نستخدم اجلزء األيسر من الشبكةكاًإذا كان اهلدف متحر .  

  ؟ أين موضع اهلدف على شاشة املنظار،م ويتحرك من اليسار لليمني  ٣٠٠ث على مسافة / م ١٣هدف يتحرك بسرعة  : مثال
ي األفقي املساوي نضع اهلدف على تقاطع خط  ، و  نستخدم التقسيم اليسار من الشبكة    ، ف اهلدف يتحرك من اليسار لليمني       : احلل

   . ١٤,١٢بني خطي ) ١٣(ملسافة اهلدف 
  ملحوظة 

  . إذا كانت هناك رياح ؛ فيوضع يف احلسبان سرعة الرياح واجتاهها 
  

 الصيانة وتنظيف السالح
 . انةومن هنا كانت أمهية الصي،  لالستخدام بصورة مستدمية وبأداء أفضل الشك يف أن الصيانة هلا دورها يف حفظ السالح صاحلاً   

  : يف احلاالت اآلتيةتنظيفجترى عملية الو
    . بعد متارين الرمي-١
  . قبل الرمي -٢
  .النظافة الدورية  -٣
  .وأن السالح يعمل بصورة صحيحة، بعد التنظيف جيب التأكد من التركيب الصحيح لألجزاء و

  : املواد املستخدمة يف التنظيف
  .  البندقيةزيت -١
  .  أو برتين قاز-٢
 . وصابون ماء ساخن -٣

  

 عملية التنظيف
يف السبطانة ولف الفرشاة يف اجتاه عقارب الساعة وخباصة يف منطقة ذكره نقوم بإدخال الفرشاة املبللة مبحلول التنظيف السابق  -١

 . ر  ، ويوجد قطعة للتنظيف حبيث تنفتح يف غرفة االنفجا اما يكون الكربون عالقاً غرفة االنفجار اليت غالباً
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نظر من خالل الـسبطانة  ا مث ن فف السبطانة   مث جن على الفرشاة   )  مثالً   فنيله (بعد هذه اخلطوة نقوم بلف قطعة قماش قطنية          -٢
 رواسب كربونية أعيدت اخلطوة السابقة مرة بعد مرة مع تغري قطعة القماش للتأكد مـن زوال                 تفإذا وجد ،  للتأكد من نظافتها    

  .الرواسب
 على الفرشاة وإدخاهلا يف السبطانة ولفها يف اجتاه عقـارب     بلف قطعة قماش مبللة بالزيت     يكونو،  قوم بالتزييت   بعد ذلك ن   -٣

  .الساعة حىت يتم التزييت
  .جيب مراعاة األماكن املتحركة أثناء عملية التنظيف والتزييت مثل جمموعة الزناد واإلبرة -٤
 وذلك للمحافظة عليها من     دتني يف احلاالت اليت ال يستخدم السالح فيها للرمي        جيب مراعاة أن تكون فتحيت السبطانة مسدو       -٥

 . الغبار وغريه 
 

  بعض األعطال اليت تواجه السالح وكيفية إصالحها
  إصالحه  أسبابه  العطل  م
   .  وساخة يف السبطانة-١  عدم دخول القذيفة   ١

   . بروز اإلبرة -٢
   .  تنظيف السبطانة-١
   . بيت جيداًشد صامولة التث-٢

   .  فساد الكبسولة-١  عدم خروج القذيفة   ٢
  . عدم استقرار القذيفة يف مكاا-٢
 طرق غري كايف لوجود أوسـاخ يف        -٣

  . جمموعة الزناد
   .  اإلبرة مكسورة-٤

   .  القذيفةري تغي-١
  .اً إدخال القذيفة جيدو،  تنظيف السبطانة-٢
   .  تنظيف جمموعة الزناد-٣
   . ة تغري اإلبر-٤

   . يتم شد الصامولة بشكل مناسب  . شد صامولة التثبيت   دفع املطرقة اإلبرة ألعلى  ٣
 
 

  : التعرف على انكسار اإلبرة نقوم بالتايل
  . سحب املطرقة -١
  .فإن برزت اإلبرة يف السبطانة دل على سالمتها وإال فال، الضغط على اإلبرة بإصبع اإلام والنظر من فوهة السبطانة  -٢
  .الستبدال اإلبرة نقوم بفكها -٣
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إنه يتعني على نصف الكرة األرضـية أن         : " يف شهادة يعتز ا طواغيت آل سعود كثرياً قالت صحيفة معاريف اليهودية            •

ن رفع سعر  الذي متكن م )العزيز املقرن عبد( تشكر املخابرات السعودية ألا جنحت يف تصفية قائد تنظيم القاعدة يف الرياض 
وتعترب هذه الشهادة واحدة من بني آالف الشهادات اليت يتلقاها آل سلول من ملل الكفر مجيعها  "  دوالر٤٢برميل النفط إىل 

، وكلها تؤكد لكل ذي بصرية أن هؤالء القوم ليسوا من اإلسالم يف شيء وأم على احلقيقة صنيعة الصهيونية والصليبية يف                      
 . العامل كله 

يف قبائل بعض الثة أيام متتالية اغتيل ثالثة من أبرز زعماء ااهدين يف العامل ففي باكستان اغتيل القائد نيج حممد زعيم                  يف ثال  •
 إثر تعرضه هلجمات صاروخية أطلقتها القوات الباكستانية املرتدة وذلك يف يوم اخلميس ، ويف اليوم التـايل يـوم           وزيرستان

عبد العزيز املقرن يف جزيرة العرب على أيدي القوات السعودية املرتدة وقتل معه ثالثة من إخوانه اجلمعة اغتيل القائد أبو هاجر 
 اجلماعة السلفية للدعوة والقتال باجلزائر نبيل صحراوي مع ثالثـة مـن             قائدد  ااستشهتواردت أنباء عن    ، وبعد ذلك بيوم     

نا نسأل اهللا أن يتقبل شهداء    ون يف اجلزائر مل يؤكدوا اخلرب بعد ،         وإن كان ااهد  ااهدين على يد اجليش اجلزائري املرتد ،        
   .وخيلف األمة اإلسالمية خرياً ، وقد أكد ااهدون عزمهم على املضي يف طريق اجلهاد واالستمرار فيه كما أمر اهللا تعاىل 

سلم نفسه من ااهدين وأعطى مهلة مدا       يف كربياء كاذبة أعلن عبد اهللا بن عبد العزيز على لسان أخيه اهلالك عفواً عمن ي                •
شهر من تاريخ اإلعالن وهو اليوم السادس من شهر مجادى األوىل ، ويتوقع أن هذا األمر كان معداً له منـذ فتـرة وكـان     

 إىل الطواغيت ينتظرون فرصة مناسبة لتقدميه ، وبعد استشهاد القائد أيب هاجر وإخوانه ظنوا أن هذه الفرصة ال تعوض فبادروا
انتهازها لتحقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب وهو ماال يتوقع حصوله حيث يبدو أن الفشل احملتوم هو مصري هـذه احملاولـة        

 .  اليائسة إليقاف مد اجلهاد يف جزيرة العرب
د أيب هـاجر    واجهت احلكومة السعودية املرتدة حرجاً كبرياً بسبب تصرحيات املسؤولني األمريكيني حىت بعد استشهاد القائ              •

تقبله اهللا ، فقد تكررت حتذيرات السفارة األمريكية لرعاياها من البقاء فيما يسمى باململكة السعودية وذكرت أن اخلطر مـا        
زال قائماً وأن وقوع العمليات أمر متوقع وبشدة ، وهذه التحذيرات تزعج احلكومة السعودية كثرياً وال تستطيع فعل شـيء          

  .إزاءها 
 التوحيد واجلهاد بالعراق رهينة كورياً جنوبياً يف األسبوع املاضي وطلبت اجلماعة من احلكومة الكورية سحب اختطفت مجاعة •

قواا العسكرية من العراق وعدم إرسال املزيد وأعطت اجلماعة اليت يقودها القائد أبو مصعب الزرقاوي مهلة يوم واحد لتنفيذ 
شريطاً مصوراً يظهر فيه الرهينة مطالباً حكومته بسحب قواا من العراق ، وتلقـت  مطالبها وقد بثت قناة اجلزيرة اإلخبارية      

إن :  وقال املتحدث باسـم اجلماعـة     ،احلكومة الكورية اجلنوبية هذا املطلب بالرفض مما نتج عنه تنفيذ ااهدين لتهديدهم             
 : "  ومضى يقـول   " ، وهذا ما جنته أيديكم       رقد أعذر من أنذ   : "  ، وأضاف    مجاعته حذرت من مغبة عدم اإلذعان ملطالبها      

 . " فقواتكم ليست هنا من أجل العراقيني ولكن من أجل أمريكا وخداعاًكفاكم كذباً
هاجم ااهدون يف الشيشان مقاراً حكومية لوزارة الداخلية األجنوشية وأثخنوا يف أعداء اهللا وقتلوا أكثر من تسعني من بينهم                    •

 ااهـدين وقال مسؤولون يف وزارة الداخلية األنغوشية إن        اخلية األنغوشي وجرحوا أكثر من مائتني       وزير الد القائم بأعمال   
إن النريان  وسيةالر " إيتار تاس"  وقالت وكالة  ،نزران وقتلوا وزير الداخلية ابو كار كوشتوييف سيطروا على مبىن الوزارة يف
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وقد استوىل ااهدون الشيشان على شاحنتني حمملتني        وزارة الداخلية اشتعلت أمس يف مقر حرس احلدود يف نزران ويف مبىن           
ذكرت مصادر الشرطة الكشمريية املعينة من قبـل سـلطات    ، ويف كشمري فوجني كاملني باألسلحة والعتاد تكفي لتسليح

، ويف العراق قتل  نصبه هلم اثنني آخرين يف كمني مت قد متكنوا من قتل جنديني هنديني وإصابةااهدون االحتالل اهلندية أن 
داٍم يف مناطق خمتلفة من العراق ، وأما يف أفغانستان فقد           ااهدون عدداً من األمريكان وأكثر من ستني شرطياً عراقياً يف يوٍم            

 عسكرية  وإصابة ثالث يف عملية     )املاريرت( اعترفت  قوات االحتالل األمريكية يف أفغانستان مبقتل جنديني من مشاة البحرية             
  .شرقي أفغانستان ، وقد تبىن ااهدون من طالبان العملية يف وقت الحق

أظهرت جمموعة من االستطالعات للرأي على الشبكة العاملية نتائج طيبة تعكس مدى التفاعل مع ااهدين والثقـة بـاهللا مث            •
 قائـد ) عبد العزيز املقـرن  ( مقتل كان  أشخاص حول ما إذا ٥٢٠٩بقدرات ااهدين ، ففي جريدة القدس العريب صوت  

لتفكيكه داخل اململكـة   ضربة قاصمة للتنظيم قد تقود أم  من تتبعه عمليات دامية   مؤقت لقوات األ   انتصاراجلزيرة  القاعدة يف   
 ٧٤,٩لالختيار الثاين ، ويف موقع قناة اجلزيرة رأى          ) %٢٧,١( و   ) %٧٢,٩( وقد كانت نسبة املؤيدين لالختيار األول       

 . زيرةيؤدي إىل تراجع عمليات القاعدة يف اجللن مقتل املقرن أن  ) ٦٢٤٤٢(  من جمموع %
يف مؤمتر صحفي عقده بالسفارة األمريكية بالرياض ، وأذاعته الفضائيات ) أوبرويتر ( صرح السفري األمريكي لدى آل سلول      •

وا إىل الرياض للعمل يف حماربة اجلهاد وهو األمر الذي اعترف به بأن أفراداً من املباحث الفيدرالية األمريكية قد وصلالسلولية ؛ 
، وعلى الصعيد ذاته وصـلت  يف مؤمتر يف أمريكا بعد مقتل أيب هاجر بيوم عادل اجلبري املستشار السعودي للشؤون اخلارجية   

 الربيطانيني ، وهو ما يعكس عدم ثقة        فرقة من القوات اخلاصة الربيطانية إىل الرياض حلماية السفارة الربيطانية وترحيل الرعايا           
احلكومتني األمريكية والربيطانية يف األداء السعودي رغم كل اجلهود املبذولة يف سبيل إرضاء الكفار ونصرم ، ورغم كـل                   

 .اامالت اإلعالمية من قبل اجلانبني واليت يراد منها عدم إظهار أي مكسب للمجاهدين يف جزيرة العرب 
تركي الفيصل سفري آل سلول لدى اجنلترا بأن العمليات اليت يقوم ا ااهدون يف فلسطني هي عمليـات                  صرح الطاغوت    •

نه حان الوقت لنناشد إ"  : - كما نشرت ذلك صحيفة الشرق األوسط -وأن القائمني ا هم من املتطرفني ، وقال  إرهابية ،
، ويرى "  برياءسرائيل، وضد ضحاياها األإمتطرفون يف داخل  تكبها لوضع اية للهجمات االنتحارية اليت ير "محاس" حركة 

املراقبون من التيار اجلهادي بأن حماولة بعض قادة محاس مد اجلسور مع طواغيت احلكومة السلولية لن تفلح ، فقد أخذ هؤالء    
 . ة  إىل اجلهاد وإىل اإلسالم بصل- ولو من بعيد -العمالء على عاتقهم حماربة كل من ينتمي 

وقالـت  .. اإلرهابن الواليات املتحدة ختسر حرا ضد       أ" يه  إ.يآ.سي"مريكية  أكد حملل يف وكالة املخابرات املركزية األ       •
الـصلف  "  رفض الكشف عن هويته يف كتـاب أصـدره بعنـوان       وكالة األنباء اإلسالمية اليت أوردت اخلرب إن هذا احمللل          

 ١٥ يـوم  األسواقن يطرح يف أوينتظر " جمهول " ووقع الكتاب باسم   " رهاب  رب ضد اإل  ملاذا خيسر الغرب احل   .. االمربيايل
 التابع لوكالة املخابرات املركزية وقـاد يف  اإلرهاب مايك ، يف مركز مكافحة     األولوعمل هذا احمللل ، وامسه      ،  يوليو القادم   

مريكية الـيت   ويوضح الكتاب السياسات األ    ،   ةسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعد     أ  الشيخ وقت ما وحدة ركزت عملها على     
فغانستان وتأييد روسيا واهلند والصني أا تشمل تأييد الكيان الصهيوين واحتالل العراق وإسالمي ويقول تفجر غضب العامل اإل
ويصف الكاتب  ،سعاره منخفضة أبقاء  إلطمريكي على الدول العربية املنتجة للنفسالميني والضغط األإيف مواجهة انفصاليني   

شخص حيتذى به وتشكل    ..عدو ال يلني  ،  موهوب وقوي ذو جاذبية وقدرة على القيادة        " نه  أ بن الدن ب    الشيخ أسامة  اهول
  " . سالمي ال فقط من قلة متهوسة على أمن الواليات املتحدة من جانب كبري من العامل اإل متنامياًمثله وقيادته خطراً
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كومة السعودية املرتدة بعجزها عن محاية الكفار يف بالد احلرمني أعلن وزير الداخلية السعودي عن بل احليف إقرار واضح من ق   •
السماح للغربيني باقتناء السالح حلماية أنفسهم ، ويتوقع أن يكون ذلك نتيجة ضغوط من قبل احلكومات الغربية لتأمني سالمة 

إن : عجزها وخيانتها لألمة قال مصدر غـريب يف الريـاض           يكشف ضعف هذه احلكومة و     رعاياها ، ويف هذا الصدد الذي     
السفراء الغربيني يف السعودية سيجتمعون إىل وزير اخلارجية سعود الفيصل للبحث يف الطرق اآليلة إىل محاية األجانب يف البالد 

شر عدد من احلراس األجانب وأوضح أن احملادثات املتوقعة يف جدة ستتناول عدداً من املواضيع كتكثيف اإلجراءات األمنية ون      
وأشار إىل أنه سيبحث أيضا يف إمكان إعطاء تعويضات حكومية للمتضررين من العمليات اجلهاديـة مبـا فيهـا                 . املسلحني

 .تعويضات عن املمتلكات اليت تركها األجانب يف اململكة إثر تعرضهم هلجمات
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•   
 

!!موتة املقرن أبو هاجر كرامة   

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  سال دمعي فوق خدي يـا أسـامه       

  موتة املقرن أبـو هـاجر كرامـه       

  نفسه احلره مست فـوق الغمامـه      

  !!هو درى مافيـه بالـدنيا إقامـه       

  ما بقى يرجي مناصـب أو إمامـه       

   أهلـه غرامـه    أو جلس ينثر على   

  كان يف دنيـاه حمـروم الـسالمه       

  بس بافعاله قهـر أهـل الزعامـه       

  عاش يرمي كل طـاغوٍت سـهامه      

  ويف اية رحلتـه ألقـى ابتـسامه       

  !! هم كذا يرقون أبطال الكرامـه     

   حب وشهامه..كم حوت أرواحهم  

  ما مسعو من كـلّ هالـدنيا مالمـه    

   يـا أسـامه    .. ياحبييب   ..يا أسامه   

  لـدنيا ظالمـه   ليلنا وان طـال با    

   هاجر رحل عنـا شـهيد     أبويوم    

  رضـى ذلّ العبيـد     مات ثابت ما  

  متنـى وما يريـد    لني حصـل ما  

ــد   جلــل هــذا راح للعــزه يعي

  أو بىن له بيـت بالـدنيا فريـد        

   يف قصٍر مشيد    ، وعطورات،  لبس  

  عـاش ال واهللا طريـد      ،   له عزيت

  يف جهاده كـان ضـرغاٍم عنيـد       

  نـشيد  وبال  ، والكـالم  ،   بالقنابل

   باحضان الشهيد   ..حور وارمتي يا 

  هللا احلميــد ..  والعز    ..للشرف

   هلم حٍل وحيــد   أصبحواجلهاد  

   غربتـهم تزيـد    ..وجلل دين اهللا    

  أبشر اشـبالك عزاميهـا حديـد      

  أبشروا ال بد من فجـٍر جديـد       
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  رمحه اهللا) الكومندان ( ي حفص املصرأبو                                        

  

أمحدك ريب محدا يليق جبالل وجهك ، اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  احلمد هللا والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد بن عبد
   . جعلته سهال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال إال ماسهل  إله إال أنت وال معبود حبق سواك اللهم ال وعظيم سلطانك ، ال

 ،إخواين يف اهللا أحدثكم عن علم من أعالم اجلهاد يف هذا الزمن الذي ضيع فيه كثري من شباب اإلسالم هذه الـشعرية املباركـة        
 شارك يف رفـع  رجٍل أحدثكم عن  ،امسه    من جمرد ذكر   أحدثكم عمن زرع الرعب يف قلوب أعداء اإلسالم فطارت قلوم خوفاً          

كادت أن تكون أحقر أمة بسبب بعدها عن اجلهاد يف سبيل اهللا وخيانـة حكامهـا     ما   يف السماء بعد     رأس األمة اإلسالمية عالياً   
    . يستحقون عليهم من اهللا ما

ين يف القـوات  يطلق على القائد امليـدا  (أحدثكم عن أيب حفص املصري أو كما حيلو للشباب أن يسموه بأيب حفص الكومندان      
 ،يعرفه األمريكان أكثر منا ملا أثار يف قلوم من الرعٍب ،  صبحي عبد العزيز أبو ستة اجلوهري     : وامسه  )  اخلاصة يف اللغة األفغانية   

 هـ ١٤٠٢ عام  التحق باجلهاد األفغاينوبعد أن كرب أسدنا وأصبح شاباًم ، ١٩٥٨ يناير عام ١٧ يف  ولد وترعرع يف أرض الكنانة    
،  فيه حبكم خربته يف اجليش املـصري     من شعل اجلهاد هناك وليفيد إخوانه يف اال العسكري الذي كان متخصصاً            كون شعلةً لي

وشارك يف معارك مأسدة األنصار اليت نصر اهللا فيها ااهدين ، ينفعهم يف الدنيا واآلخرة  فعكف على تدريب الشباب وتعليمهم ما
فلقد استمر القصف بالطائرات ورامجات الـصواريخ  ، ىت وأقوى قوة على وجه األرض يف ذلك الزمان  على أع  مؤزراً  عزيزاً نصراً
؛ كي يكسب     مل تكن تتوقف أبدا كل ذلك الوقت       ٨٢ متواصلة بدون توقف بل حىت املدافع الصغرية من أمثال مدفع اهلاون           أياماً

اجلنراالت يف اجليش السوفيايت التحدي الذي ضربوه على أنفسهم مع الرئيس غورباتشوف حني أمرهم باخلروج من أفغانـستان                  
 على احلدود مـع   ستراتيجيىل ممر خيرب اال   إبسبب فشل احلملة عليها فطلب منه اجلنراالت منحهم آخر فرصة ووعدوه بالوصول             

 مـن   سبعني شاباً يتجاوزون   ن مرتفعات بكتيا وأىن هلم ذلك ؛ فقد ردهم ااهدون بثلة قليلة ال            باكستان بعد سحق ااهدين م    
لقد كان الشاب العريب النحيل اجلسم       ، وذلك بفضل اهللا وحده ،        شباب الثانويات كما حيكي الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا           
 الذين كانوا كما زلروس يف القوات اخلاصة الكوماندوعة من العلوج االصغري السن برشة واحدة من سالح البيكا يطرح ثالثة أو أرب

خيرب الشيخ أسامة حفظه اهللا لغة اإلشارة يف املعركة عندهم كانت بأصوات العصافري والطيور يف املنطقة بل كان الشاب يتفاجـأ                     
كت فيها أفـضل القـوات الروسـية    لقد كانت معركة عصيبة شار. بظهورهم فجأة أمامه مل يعرفهم من شدة متويههم أنفسهم     

لكن اهللا عز وجل أىب إال أن ينصر عباده املوحدين ؛ ولتتحقـق              ،طوا املنطقة بأحزمة كثرية من اجلنود وبطاريات الصواريخ         وحو 
) الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع           ( وقوله جل وعال    )  ينصركم اهللا فال غالب لكم       إن( اآلية الكرمية   

لقد أبلى بطلنا يف املعركة بالء حسنا كما خيرب عنه من عاشروه يف تلك املعركة ومل يرزقه اهللا الشهادة يف سبيله يف تلك املعركـة        و
  . حلكمة يعلمها جل وعال ولكل أجل كتاب 

ات ضد الشيوعيني فكم    ن انتهت معارك جاجي شارك يف معارك جالل آباد القوية حيث كان يدير أسلوب حرب العصاب               أوبعد  
ره من جماهد صـنديد  ، وكم قتل من أعداء اهللا ، وكم أراق من دماء امللحدين فلله د ، وكم فجر هلم من دبابة  دمر هلم من طائرة   
  . اب للعدوهيبطل شجاع غري 
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نة بل ذهب مع رفيق دربه      الكرسي مل يشارك يف هذه الفت       قتال بني األحزاب على    إىلقلب  نن انتهى اجلهاد يف أفغانستان وا     أبعد  و
يجهز لقهر  ىل السودان ليعد العدة لتحرير األمة اإلسالمية من الذل واهلوان اليت تعيشه ول            إ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا        وحبيبه

 ويف أول خطوة     ،  على صدر أرض النبوة والرساالت أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم واستباح بيضتها وقدسيتها              االعدو الذي جث  
ىل أرض الصومال وأوجادين اليت نزل ا األمريكان ليستبيحوها كما استباحوا جزيرة العرب من إهلذه املعركة احلامسة قاد الشباب     

بعـد أن  (  قبلها يف أول مواجهة مع العدو األمريكي اجلبان ؛ ومل تدم املعركة طويال فبمجرد معركة واحدة مع ااهدين األبطال           
فروا يف ليـل    !! ضربت فيها طائرة هليكوبتر وقتل فيها عدد قليل من اجلنود األمريكان          )  األبطال األشاوس نكل م الصوماليون    

هم إال قوة كرتونية سينمائية ليس  يلوون على شيء وخرجوا من أرض الصومال جيرون أذيال اهلزمية ؛ ليثبتوا للعامل أم ما    أظلم ال 
  ) .  زم أمريكا اليت ال (؛ لتنتهي أسطورة  إال

أنه بإمكام قهر وهزمية أمريكا     )  حفص أحد املؤسسني البارزين له     الذي كان أبو   (وبعد ذلك تأكد لقادة تنظيم القاعدة املبارك        
نـشاء  إباب للمعركة الفاصلة مع أمريكا و     عداد الش إ البد من    ذاًإيفة وأضعف مما كانوا يتوقعونه ؛       ، فهي ضع   وبإمكانيات بسيطة 
 مث شعبها األيب الـصامد      هلم ؛ وحيث أن احلكومة السودانية خانت األسس واملبادئ اليت وعدت را ا أوالً             معسكرات تدريب   

وطلبوا بناء على ضغوط أمريكية من الشيخ أسامة ومن معه مغادرة أرض السودان العزيز بعد كل الذي قدمه هلم من خدمات راقية 
السوداين العزيز ؛ اضطر الشيخ ومن معه من األبطال مغادرة الـسودان إىل  وإصالحات واسعة عجزت الدولة أن تقدمها للشعب     

ليبدأ املرحلة اليت طاملا انتظرها هو ورفاقه امليامني ؛ فأنشأ املعسكرات هناك مرة أخرى أرض اهلجرة واجلهاد أرض أفغانستان األبية     
حكومة قامت على تطبيق الشريعة      لصادقني وتعادي أعداءه ،   بعد أن هيأ اهللا هلم حكومة إسالمية تطبق شرع اهللا وتوايل املؤمنني ا            
مارة أفغانستان اإلسالمية وأمريها أمري املؤمنني املال حممـد   إ(اإلسالمية الغراء منذ أول يوم حكمت فيها أفغانستان حكومة تدعى   

 واكتملت أوىل اخلطوات احلثيثة فبدأ اإلعداد وتوافد الشباب املؤمن الصادق من كل حدب وصوب        ) عمر جماهد حفظه اهللا ورعاه    
ستخبارات األمريكية يف هزت العامل أمجع حيث ضرب مركز االووجهت ضربة مباركة هلبل العصر يف الصميم األمريكي يف عملية 

ت صيحات التكبري يف أفغانستان والعامل اإلسالمي يف أول ضربة للمجاهدين األبطال لرأس السرطان              ودو)  سي آي ايه   ( أفريقيا
ن علمنا أن خمطط العملية هو األسد اهلصور أبو حفص الكومندان الذي هز العامل أمجع ـذه                 أ وال عجب     ، ورأس الكفر أمريكا  

  .  احملكمة العملية املباركة
وتوالت وفود الشباب لإلعداد يف أفغانستان بعد هذه العملية املباركة من كل أقطار الدنيا عرم وعجمهم، بيضهم وسـودهم ،                    

متل من العمل فهو املسؤول عن املعسكرات وهو املسؤول عن  دأ وال تكل وال لعادة كان أبو حفص رمحه اهللا كالنحلة اليت الوكا
  . العمليات املباركة وهو املسؤول عن األمور املالية فهو الساعد األمين للشيخ أسامة حفظه اهللا ورعاه

ته وبطوالته وصوالته وجوالته فأنزلوا امسه على قائمـة املطلـوبني للـبطش              إىل أمساع األمريكان اسم أيب حفص واجنازا       ىوتنام
حيث توىل نيابة الشيخ أسامة بعد استـشهاد        األمريكي وكان ترتيبه الثاين يف القائمة بعد األسد أسامة بن الدن حفظه اهللا ورعاه               

 وحاولوا ولكن حفظ اهللا جـل  ا الغتياله وحاولواًوعلم األمريكان خبطورته وبأسه وخربته فخططوا سر      القائد أيب عبيدة البنشريي     
  . وعال حيول دون حتقيق مآرم 

ن مسع بوقوعها الشيخ إ هلذه العملية املباركة اليت ما وفجرت املدمرة كول يف عدن وكان لألسد نصيب كبري يف التخطيط والترتيب
هذا دمك  ( بوقوعها وصاح بأعلى صوته اجلو ابتهاجاًًأسامة بن الدن حفظه اهللا حىت أخرج سالحه الكلينكوف وأطلق طلقات يف 

 على يد اجلزار العميل  احلسن احملضار من األمريكان الذين قتلوه ظلماًيقصد أنه قد ثأر للشيخ أيب)  يا حمضار ، هذا دمك يا حمضار



 ١٩ 

ة كانت متوجهة ملساعدة اليهـود ضـد         فهذه املدمرة اللعين    مؤزراً  عزيزاً يستحق ؛ وكان نصراً    علي عبداهللا صاحل عليه من اهللا ما      
نتفاضة املباركة ضد اليهود املالعني ، وكانت ضـربة موفقـة            حرسها اهللا يف عز املواجهة واال      إخواننا املسلمني يف أرض فلسطني    

لعسكرية أظهرت خيانة الدول اليت تدعي أا تقف يف صف املسلمني الفلسطينيني وسفن العدو احلربية وحامالت طائراته ومدمراته ا
  . ترسو يف حبورهم اإلقليمية فلعنة اهللا على الكاذبني ولعنة اهللا على كل خوان أثيم 

اهللا تعاىل اكتشفت     وحبمد ستعدادات العسكرية األمريكية لضرب ااهدين يف أفغانستان سراً       عد هذه العملية املباركة بدأت اال     وب
وفعال حتركت اجلهود )  اهلجوم أفضل طريقة للدفاع هو(  اخلطة العسكرية هذه التحركات من قبل ااهدين فكان البد من امتثال

وتـوىل املـسؤولية    ،  خباراته ودفاعه   تاملباركة بأيد متوضئة لضرب العدو ضربة هائلة يف عقر داره ومركز اقتصاده بل ومركز اس              
ىل بارئهم وودعهمإرهم باهللا ووجههم وفوضهم ط وذكّخطّ والعظيمة شهيدنا رمحه اهللا فاختار الشباب املخلصني هلذا العمل وأعد.  

روا فيه ويفسقوا كما يفعل كثري من الشباب اليوم ؛ بل توجهوا إليه ليسحقوه واستعانوا               جفْال لي  راىل مركز الكف  إوتوجه األبطال   
  . وجل وتوكلوا عليه وحددوا األهداف بدقة واختاروا اليوم املوعود لتنفيذ العمليات باهللا عز
 وأن يوفقهم وأن يفتح اهللا على أيديهم واستجاب اهللا          إخوامىل اهللا أن ينصر     اهدون يتضرعون إ   يف أرض الرباط كانت ا     وهناك

 وعال التكبري يف أرض األفغان علـى هـذا النـصر     بل وأعظم ،دعاءهم ووقعت الضربة اهلائلة مدوية كما خطط هلا وكما رتب  
 على أن زاء الدول اإلسالمية وابتهجت النفوس ووزعت احللوى وبكى الفلسطينيون فرحاًالتارخيي املشهود وعمت الفرحة مجيع أج

هللا   فاحلمـد   ،  لبكاء عجائزهم وأطفاهلم وشيوخهم     اهللا هلم من ينصرهم ويأخذ بثأرهم ويدافع عن حقوقهم املسلوبة ويغضب           أهي
للرجال املخلصني األخفياء األنقياء األطهار العاملني بكل جد        مث   على النصر املؤزر على هبل العصر أمريكا اللعينة والشكر هللا أوالً          

  . خلف األستار ومنهم شهيدنا البطل أبو حفص الكومندان رمحه اهللا 
 يف مبىن البنتاغون كثري منهمالذين بقوا بعد أن قتل  عقول مفكريها العسكريني توبعد هذه الضربة املوفقة جن جنون أمريكا وحار

هلم وتنادى الصليبيون فيما بينهم للثأر من أسود اهللا الرابضة يف أفغانستان واصطحبوا معهم كل الدول بل        وطاشت أفكارهم وعقو  
وبطبيعة احلال العبد يتبع سيده وانضمت حكومات        )ضدنا   فإما معنا أو  (  حىت أحباشهم وعبيدهم اصطحبوهم معهم هلذه املعركة      

  . محلة صليبية على أرض اإلسالم منذ بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم الدول اإلسالمية هلذه احلملة الصليبية يف أكرب 
وجل ذه الضربة الكبرية فنفسه      وكان أبو حفص رمحه اهللا يف هذه األثناء خيطط لعمليات أخرى ومل يقل قد أعذرت أمام اهللا عز                 

  أكرب من هذه املقولة 
  ذا كانت النفـوس كبـاراً     إو

  

  تعبت يف مرادهـا األجـسام       
  

فناء  ميلك من خربات فهذه ساعة الصفر والبد من كسب املعركة فهي معركة بقاء أو               خيطط ويعد وجيهز الشباب بكل ما      فجلس
وبدأت احلملة الصليبية على أرض أفغانستان وحلمها أن تسحق مجيع الدول اإلسالمية بدءا بأفغانستان حىت ، فلله درهم من رجال 

تكون مقربة ملن يغزوهـا    ما على أفغانستان تلك األرض الطاهرة تلك األرض اليت غالباً  وبدأ القصف شديداً  ،  سالمية  إآخر دولة   
وتركز البحث عن أسود اهللا أسامة ورفاقه فهم يريدون القضاء حبمد اهللا رغم التعتيم اإلعالمي الكبري ، مقربة لألمريكان  اليوم وهي

 تزن سبعة أطنان ولألسف الشديد كانت الطائرات تقلع من بـالد            عليهم بأي شكل من األشكال فاستخدموا القنابل الطنية اليت        
  . اإلسالم لتضرب املسلمني وتريق دماءهم 
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واشتد البحث عن الشيخ أسامة وإخوانه بعد مضي شهر من بداية احلملة على أفغانستان واستعانوا باجلواسيس والعيون لترصـد                   
دون أن يستغلوا فقر األفغان لشراء ذممهـم    يملن يدل على الشيخ أو أحد إخوانه ير       ، وألقوا املنشورات اليت تعد باملاليني        ااهدين
  ).  املاكرين وميكرون وميكر اهللا واهللا خري (ودينهم 
 ن اشتد عليه الطلب بل ظل خيطط ويعد الشباب وجيهزهم لعمليات موجعة لألمريكان رغم أ حفص رمحه اهللا بعد ن عزمية أيبومل
أواخر أيامه من أمل شديد يف عظامه يف سبيل اهللا ، وكان ينصح الشباب بعدم التعرض للربد الشديد فقد أصيب                    كان يعانيه يف     ما

 وأكثر من الدعاء هللا عـز        ،  وال يبايل بالربد فأثر عليه ذلك يف الكرب رمحه اهللا          باألمل يف عظامه أيام معارك جاجي حيث كان شاباً        
 مـن   ؛ فقد رقت عظمه وضعفت نفسه وكربت سنه وقد رأى جزءاً           طاملا حلم ا ومتناها   وجل بأن يرزقه الشهادة يف سبيله اليت        

  ).  حنسبه كذلك واهللا حسيبه (وجل  النصر الذي عمل له دهورا بأم عينيه واستجاب اهللا دعاءه بعد أن أعذر أمام اهللا عز
اسيم الوجه ونفس اللحية املوقرة بل ونفس الطول وكان الشيخ أبو حفص الكومندان رمحه اهللا شديد الشبه بالشيخ أسامة فنفس تق

 عن الشيخ أسامة ملصلحة املسلمني ولئال يفجع املسلمون مبقتل القائدين فكان كـل               وقد كان منفصالً   ،الفارع وضخامة اجلسم    
الذين كان مـن    مع أسود اهللا عن بعض ، ويف ليلة من ليايل رمضان املباركة وبعد اإلفطار كان الشيخ على موعد        نيصلالقادة منف 

بعد أن اجتمع معهم ورتب لكل شيء وأكمل الـنقص  الشيخ ، و رتب هلايف فلسطني  عملية استشهادية كبرية املفترض أن ينفذوا 
  . وجل  الشباب وذكرهم بواجبام جتاه األمة اإلسالمية وأمام اهللا عز وعظ؛  ةووضع اللمسات األخرية للعملي

 يتـابعهم   سود لتناول السحور عند أحد اإلخوة وبعد أن دخلوا البيت أحس أبو حفص أن أحداً              جتماع املبارك ذهب األ   وبعد اال 
بدون أن يروه وقرر تغيري البيت إىل بيت آخر وبعد أن وصلوا للبيت اجلديد ؛ كان بالفعل يتابعهم أحد األفغان العمالء من عباد                       

اهللا بشحمه وحلمه ؛ فرمى الصفيحة املعدنية بالقرب من املـرتل            دالدرهم والدينار وظن أن هذا الشخص املتابع هو الشيخ أبو عب          
وأبلغ األمريكان بوجود الشيخ أسامة يف هذا املرتل وأرسلت الطائرات عجلى تريد أن تلقي قذائفها بأسرع وقت ممكن ليخمد نار  

ى الشيخ أبو حفص الكومندان اضع ليلقطان على ذلك البيت املتواجلهاد املشتعل ولكن هيهات وأىن هلم ذلك ؛ وألقيت قذائف الشي
كما يتمنون  وإخوانه رم مقبلني غري مدبرين وهم يف نيتهم أن يفتكوا بأعداء اهللا وينالوا الشهادة يف سبيله ولكن جاءم الشهادة                    

هللا فهو كرمي جواد جل     ا ن شاء إوجل   فال ضري شهادة هنا أويف أرض العدو املهم شهادة يف سبيل اهللا والنية املعقودة بلغهم اهللا عز                
  . وعال حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم

ويف اليوم الثاين حبث الشباب حتت األنقاض عن جسد أيب حفص الشريف فوجدوه كأنه نائم وعلى وجهه نور وابتسامة ومل خيدش 
  .خبدشة واحدة وقد خرجت منه رائحة املسك وقد مشها مجيع من حضر 

  شديداً وا من مقتله إال بعد فترة طويلة بعد أن دفن رمحه اهللا ؛ وبالضد فقد حزن ااهدون حزناً                 وفرح أعداء اهللا مبقتله ومل يتأكد     
 ويراهم أفـضل منـه    شديداًوبكوا لفراق شيخهم وأبيهم وعمهم وأخيهم الكبري فلقد كان رمحه اهللا حيب الشباب ااهدين حباً         

 حني  وإلخوانهعلم أن الفضل كل الفضل هللا عز وجل مث له واجلهاد وماوحيسب أن هلم الفضل حني قدموا إىل أفغانستان للتدريب 
  . فتحوا املعسكرات لتدريب الشباب وإعدادهم للعمليات ويئتهم خلوض املعارك بل وحىت إطعامهم والتكفل بكل شؤوم 

، الكل حيبه بل إنـك   حيبهم وحيبونهلقد كان رمحه اهللا ذا خلق حسن رفيع مع كل ااهدين بل حىت مع العمال األفغان املساكني    
حتبه من جلسة واحدة جتلسها معه ، يوجه هذا وينصح هذا ويربت على كتف هذا ويبتسم يف وجه ذاك يقتدي بالنيب صـلى اهللا                        

حممد بن أسامة بـن  ج ابنته البن الشيخ  ومن حبه للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا زو    ،عليه وسلم يف كل شؤونه حىت يف تبسمه         
لتحرير بالد املسلمني وكان ينصح الشباب املدربني أن يتخصص كـل           كان رمحه اهللا يعد إلنشاء جيش إسالمي نظامي         ، و الدن  



 ٢١ 

قتحام والتقـدم ، أويف األسـلحة     يف اال  ندسة العسكرية واأللغام أو    يف ختصص عسكري سواء يف املدفعية واإلسناد أو يف اهل          هممن
لكن األشبال من بعده عازمون     هلذا اجليش املبارك ولكنه رمحه اهللا تويف قبل أن يرى هذا اجليش              نواة   واكوني؛ ل  املضادة للطائرات 

  . ذلك على اهللا بعزيز جناح فكرته وحتقيقها وماإعلى 
 على فراق أستاذهم وشيخهم ويف نفس الوقت سعيدون لنيله الشهادة يف سبيل اهللا الـيت            ولوعةً وقد دفنه الشباب وهم يبكون أملاً     

 سنة قضاها يف نصرة دين اهللا وإقامة دولته وقهر أعـداء اهللا مـن         ٢٥ملا متناها بعد عمر طويل يف اجلهاد يف سبيل اهللا أكثر من             طا
  .   فرمحه اهللا ورضي عنه وبلغه منازل الشهداء وتكراراًالصليبيني واليهود وأذنام واستطاع أن يوجعهم مراراً

  ) . بتصرف  ( حكيم/ أخوكم وكتبه 
  

  
 

       فقيـَل لَـه نـوعِفر نعا تَفَرلَم  
  مادام شـعبي طيبـا ومـساِلما      
  حاولتُ َأحتـرم الرِعيـةَ إنَّمـا      
  ولو أنَّني يومـا أفُـك قيودهـا       
ــا ــالبالِد ورزِقه ــرطُ ب   وإذا ُأفَ

ـ  أيا الئـم الفرعـوِن         ٍةي رعي
  

   نعالتَّفَر ِني؟ : قاَل ؟   وِلمدصيس نم!  
  كــلِّ أســباِب التَّفَــرعن مــدِنيوِب

ــي  ــِة ردِن ــِة للمذَلَّ ِعيالر ــب ح  
  فأصـفع وجههـا فتـودني     .. تأبى  

ــِدِني  ــروٍح تَفْ ــا ِب ــتْ رِعيتُن   هتَفَ
  !!يليقُ لمثِلها حكم الـدِني    .. هانَتْ  
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قتل أخينا القائد أيب هاجر تقبله اهللا يف عداد الشهداء نقـول هلـم   خوة الذين وصلتنا منهم التعازي والتصبري مباإل :معسكر البتار   
فاهللا اهللا يف أمتكم وجهاد أعدائها وقتاهلم ، ال حيقرن أحد منكم نفسه     فجزاكم اهللا عنا كل خري واألمة حباجة إىل أمثال هذا البطل            

  ..والقعود هلم كل مرصد 
  .بإذن اهللا تعاىل يأتيك الرد ولعل رسالتكم وصلت : "  جهاد إسالمي" األخ 

وبالنسبة جلهودك اليت ذكرت من توزيع اإلصدارات اليت ختص ااهدين يف           ،  نسأل اهللا أن يتقبل دعائك       : معاذ األخ املوحد أبو  
شاكرين لك ومقدرين كل جهٍد تبذله يف هذا اال ولعلك تزيد من هذا اجلهد لندمغ ذا                ،   صدورنا   تقد أثلج فجزيرة العرب   

  ...نقول ق باطل آل سلول وأذنام املنافقني ومرتزقة الكالم ، وبالنسبة للوصول إلينا احل
   لألبواب أن يلجارب أن حيضى حباجته    ومدمن القرعأخلق بذي الص

  .وحنن يف انتظارك وحلاقك بركائب ااهدين وعليك بالدعاء واإلحلاح على اهللا بتيسري أمرك ، 
 قصائدك وصلت وللسبب الذي ذكرته من أا نظمت من قبل فسوف ندرجها بإذن اهللا يف ديـوان                  :األخ الشاعر أمحد الداميي     

  .العزة اجلزء الثاين 
تصال بنا عـن  ن من خالله ولعل اهللا ييسر لك االوبإمكانك خدمة ااهدي،  ختصصك الذي ذكرت مهم     :األخ أبو بصري املكي     

  .قريب 
  . تتصل مبن يعرفنا وحنن بإذن اهللا لعلنا جند طريقة مناسبة للتعاون فيما بيننا  لعلك حتاول أن : عامرةبو عبيدأ األخ

  . سؤالك الشرعي أُرسل للشيخ عبداهللا الرشيد ولعلك ترى اجلواب يف أعداد الة القادمة بإذن اهللا تعاىل :األخ حممد الشمري 
  .للجنة العلمية للنظر فيه وجزيت عنا خرياً والكتاب أُحيل ، رسالتك وكتابك وصال :  اهللا النجدي عبد األخ أبو
قد وصـلت   و،  نشكرك على هذه املشاعر الفياضة جتاه ااهدين وجتاه أخينا أيب هاجر رمحه اهللا تعاىل                : الزبري الشامي  األخ أبو 

  .دين حملِّ النظر والتأمل ، ولعلكك تواصل عملك يف خدمة اجلهاد وااه، وهي مقترحاتك السياسية والعسكرية 
هـاد ،    املنتديات للحصول على آخر عنوان ملوقع صـوت اجل         وا تابع : ة واألخ املشتاق للشهاد   واألخ وليد  من مصر    أمحداألخ  

     .، بالتوفيق رات اوبالتايل حتميل اإلصد
، بـإذن اهللا  ولعلك تراها يف القريب العاجـل   رسالتك املطولة وصلت ، ومقترحاتك رائعة ومفيدة    :األخ أبو عبد اهللا النجدي      

للمجاهدين يف جزيـرة    وهو إصدار دوري خاص     ) زاد ااهد   ( ورسالتك اخلاصة اليت للمجاهدين ستنشر يف العدد السادس من          
   .وصلها ملن طلبت من مشايخ ااهدينالعرب ، وبالنسبة لوصيتك فسن

جزاك اهللا خرياً على ما قدمت ، وجهودك اإلعالمية نتابعها بإكبار وشكر ، ونرجو أن يكون بيننـا         :األخ أبو احلسن احلضرمي     
   .وبينك اتصال للتعاون واهللا املوفق

بارك ك كذلك ، ووصايا ،واقتراحاتك وصلت يف أيب هاجر ، تعزيتك و  نئتك جزاك اهللا خرياً على: أبو عبد الرمحن البتار األخ 
  . اهللا فيك 
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 شكر اهللا لك تعزيتك يف قائدنا البطل أيب هاجر ، ونسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق حىت                 : أبو القعقاع الغامدي    األخ  
  .  وبالنسبة القتراحك خبصوص القائمة الربيدية فسنحاول تنفيذ ذلك قريباً بإذن اهللا ،نلقاه وهو راٍض عنا غري غضبان 

  .ووصاياك وصلت ، ونشكر لك حرصك على إخوانك ااهدين نسأل اهللا أن يرحم الشهداء ويتقبلهم ، : صاحل أبو خالد األخ 
 رسالتك وصلت وصلك اهللا بفضله ، ولعلك قرأت أننا سنعمل قائمة بريدية قريباً ، فلعلك تسجل فيها لكي                   :لرعود  هزمي ا األخ  

  .  بأول تصلك إصداراتنا أوالً
اإلخوة الذين أضافوا بريدنا على املاسنجر ؛ حنن ال نستقبل طلبات اإلضافة ، ونكتفي حالياً باستقبال الرسائل الربيدية                  : ملحوظة  

  . فقط 
.. مشاركاتك واقتراحاتك ومالحظاتـك      فأرسل   sout@mail٤all.us  بإمكانك مراسلتنا عرب الربيد اإللكتروين    .. اآلن  

مع تأكيدنا على ضرورة أخذ احليطة واحلذر وعدم ذكر األمساء الصرحية أو            .. علماً أننا سنعمل على تغيري الربيد بني فترة وأخرى          
لسهولة تتبع ، وذلك معروف أو أي هاتف حكومي وكذلك عدم اإلرسال عن طريق هاتف سعودي .. حتديد األماكن وحنو ذلك 

  .. استخدام الربوكسيات أو االشتراكات واالتصاالت الدولية لتجنب املتابعة األمنية نوميك.. املرسل من خالله 
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                                   إذا مات سيد 
ّ

قام سيد .. 
ّ

  
  

يـان  كما جاء يف ب.. مل حزنوا و مل حزنت ؟ أألنه مات وفارق احلياة :  تساءلت   حزنت كما حزن الناس ، غري أين أخرياً       .. نعم  
  ) .وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً (  إذن أين بيان رب الربيات واآليات ناطقات ؟الداخلية والفضائيات 

اليهـود ،  ) هم(، وأي حياة ) ولتجدم أحرص الناس على حياة      ( املوت واحلياة عندهم ضدان وعندنا سيان ، هم حييون ليحيوا           
ات وأشياعهم ذووا القلوب املتشا...  

  .. .أما حنن فنحىي لنموت ومنوت لنحىي
إن ( روحه يف جوف طري خضر ) ميتاً ( يبتغي املوت مظانه حمقراً احلياة ، و هاأنذا أراه ) سيارته(هاأنذا أراه حياً آخذاً بعنان فرسه     

  ..!تسرح يف اجلنة مث تأوي إىل القناديل ، و هل يتحرك امليت) شاء اهللا تعاىل 
  .ما مات .. مات ما .. ما مات 

   ...فعالم احلزن إذن
  . يف صورته نعم صورته نعهدناه يف عاملنا قائداً ملثماً مل نشبع من رؤيته ، ووجدنا العزاء يف صوته ، وجنده اآل

  ) ..فاز ورب الكعبة ( صورة وضاءة وابتسامة شفافة ما إن تراها حىت تصيح 
، ما عهـدنا      صورة خارجي أو مفسد يف األرض أو صاحب بدعة وفتنة          ؛بتسامة  تأملوا الصورة يا أعداء اهللا ، أتلك الصورة واال        

   ...املفسدين يف موم ضاحكني
تذكرت صورهم و هم أحياء ، وجـوه       ) علماءهم  (  ، تذكرت صور مناديل طواغيتنا        ولريب شاكراً  أنا أمحلق يف الصورة منبهراً    و

أرى الوضاءة والعز ، ) ميت(ذل والعار والكآبة والسواد، وملا أعود لصورته وهو كاحلة كأن عليها غربة ترهقها قترة ، رأيت فيها ال
  ..) بيننا و بينهم اجلنائز ( تذكرت حينها قول اإلمام أمحد 

حنن صناع الرجـال و رجالنـا       : و اصرخ يف األنام     .. سل قلمك   .. اشحذ سيفك   .. جدد إميانك   .. نعم أخي، اثبت مكانك     
  .. احلياة يصنعون املوت الذي هو

  .فلنا يف املوت مذهب و لنا يف احلياة مذهب 
) موالنا وأوقاتنا وجهدنا وأبناءنادماؤنا وأ: ( أي  ..  و أمالحاً و هواًءمذهبنا أننا منوت لتحىي دعوتنا ، دعوتنا كائن حي حيتاج ماًء

  ..حىت ال يبقى لنا شيء 
بل كان دمه هلا    ..  كال   ب قاهر الصليب ، فهل حل بالدعوة ما يريب ،          القريب فقدنا الشيخ احلبيب ، االستراتيجي اللبي       سباألم
 بالعدو الغمة ، مث رحل ، بعـدما   اهلمة وأحلَّذَح األمة وشحص هذا السيد ، فن    ذلك السيد  ، فقام بعد      واستشهاده هلا مفيداً   وقوداً

  .. اإلفصاح واإلبانة ، بالسيف قبل القلم  ويستمر يفةمث اآلن يقوم سيد فإن شاء اهللا يؤدي األمان.. أثره بنا حل 
  ..  باألسياد  مسلسلةٌدعوةٌ .. دوقبل اجلميع مر أسيا.. وبعده سيأيت سيد 

   ...فعالم احلزن إذن، أسانيد عالية ، إا سلسلة ذهبية 
  أبو العزمات
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  قابلة السريةامل                                         

  

  .هي االتصال السري الشخصي املباشر بني ضابط القضية والعميل من خالل خطة حمددة وهدف حمدد  :املقابلة السرية
  :مزايا املقابلة السرية

   . كفاءة عالية يف األداء وإدارة العميل -١
  . حتقيق تدريب جيد للعميل على العمل السري -٢
   . قاط اخلفيةحتقق استخالص للمعلومات من العميل بصورة شاملة وإيضاح للن -٣
  . إعطاء العميل التعليمات بصورة واضحة ليتم استيعابه هلا -٤
   .  بالنسبة للوثائق واألموال وحنو ذلك عن طريق تسليم وتسلماًتتيح تأمين -٥
  . تتيح فرصة لتقييم العميل بصورة مباشرة -٦
   . تتيح فرصة لدراسة العميل وصفاته وشخصيته -٧
  .عالقة مع العميل وتنمية دوافعه الذاتية للعملتتيح فرصة لتنمية ال -٨

  :عيوب املقابلة السرية
  . سهلة املراقبة واملتابعة والكشف -١
   .  أو مراقباًتعريض ضابط القضية للخطر إذا كان العميل مزدوجاً -٢
  . إذا مت كشف املقابلة سيكون العميل والضابط يف حالة تلبس -٣

 : عوامل حتديد نوع املقابلة
   ) .  "االجتماعي"الفرق بني الضابط والعميل  ( نوع العملية السرية وأمهيتها -١
  . الغرض من املقابلة -٢
  . ) ... صلح ملقابلة طويلةيأمن كثيف ال  (طبيعة املنطقة وخصائص اتمع  -٣
  . املستوى االجتماعي لطريف االجتماع -٤
  . الدولةقوة األجهزة األمنية والقوانني اخلاصة ب -٥
   . الوضع األمين العام للدولة مثل قوانني الطوارئ -٦
  . القوانني اخلاصة بتحركات األجانب -٧

   :أنواع املقابالت السرية
   .)...  تقارير- معلومات- وثائق ( حتت غطاء حمكم وذلك بغرض تسليم تتم يف مكان عام غالباً : مقابلة طويلة مستورة -١
  .تتم يف مكان مغلق بني الضابط والعميل فقط : مقابلة طويلة خمفية -٢
 :  ، ومن صورها تتم يف األماكن العامة وحتقق درجة سرية عالية : مقابلة خاطفة -٣

  .ويكون ذلك بني السيارات أو مع املارة أو يتم بإشارة متفق عليها:   االلتقاء أثناء احلركة- أ
  . حنو ذلك-ماركت سوبر -يف سوق:   املقابلة اخلاطفة املرئية-ب
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يقف العميل مث يركب مـع   ،  بسيارته أو يف سيارة الضابط عند مكان معنيكلٌ،  ما يف مكاٍن:   املقابلة بالسيارات  - ج
 ألا تكون عرضة   جيب أن ال تتكرر املقابلة اخلاطفة كثرياً       ، و   ما الضابط أو يعطيه املعلومات وكأنه يريد أن يوصله ملكانٍ        

  . للشك والكشف
  :طة املقابلة السريةخ

   . ) لضمان عدم جتنيده من آخرين (دراسة تفصيلية للروتني اليومي واألسبوعي والشهري للعميل  -١
   . تعدد صور املقابلة فال تكون منط واحد وصورة واحدة -٢
   . االبتعاد عن مكان وزمان واحد يف إجراء املقابلة -٣
  . ) ....  تسليم وثائق-  توجيه-  استجواب- تدريب  ( حتديد الغرض- أ : عناصر خطة املقابلة -٤

 -  له أكثر من خمـرج     -  يناسب نوع املقابلة   - يثري الشك   ال - سهولة كشف املراقبة   ( حتديد املكان ويراعى فيه      -ب
  .)... معاينة مسبقة للمكان

  .)  مواعيد املقابلة الرئيسية والبديلة- وضح الوقت ( حتديد التوقيتات - ج
  . )  قصة التغطية-  وآخر للعميل- غطاء خاص للضابط ( حتديد الغطاء -د

 إشارات لفظية   -"شيء متفق عليه  " إشارات مرئية    -"  ساعة -باملالبس "إشارات حركية    ( اإلشارات املستخدمة    -هـ
   .) "كلمات بني الطرفني للتأكد كل منهما اآلخر "

  . التعرف على العميل-أ  :واهلدف من اإلشارات
  . تأمني الطرفني للتأكد من بعضهما-ب
   . ) استخدام طرق كشف املراقبة - عدم مراقبة العميل والضابط ( تأمني اخلطة -ج

  . معاينة مكان املقابلة مسبقاً-أ : التنفيذ -٥
  . حتديد املوقع الذي ستتم فيه املقابلة بالضبط-ب
  . حتديد زمن املقابلة-ج
  . والضابط اختاذ غطاء مناسب للعميل-د

  . وإياباً حتديد خط السري ذهاباً-هـ
  . اإلشارات تتم بوضوح-و
   . حتديد نقطة االلتقاء وذلك بكل وضوح -١  :كيفية إجراء املقابلة

 .  حتديد اإلشارات -٢
   .  مث العميل أو العكسيقوم الضابط باصطحاب العميل ملكان املقابلة أو الضابط أوالً -٣
   . ن ومكان املقابلة القادمةاالتفاق على زما -٤
  . احلديث بصوت منخفض مسموع للطرفني -٥
   . ر الضابط العميل بقصة الغطاء واخلطة البديلة وخطة اهلروب وحديث التغطيةيذكّ -٦
  . مراعاة إخفاء أي وسائل استخبارية أو وثائق يف وسيلة إخفاء -٧
  . بط للتأكد من عدم مراقبته مث يتابعه الضاعقب املقابلة ينصرف العميل أوالً -٨
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  إشعال النار                                                    

  من طرق إشعال النار
قم برص األخشاب لتكوين طبقتني أو أكثر متقاطعة فوق بعضها ، مث أشعل النار فوقها ، علماً بأنه باإلمكان كسر كمية كـبرية                     

  . يف درجات احلرارة املنخفضة وأغصان ذات قطر كبري بسهولة 

  
  اختيار وقود النار  

  : حتتاج إىل ثالثة أنواع من املواد إلشعال النار 
  . مادة سريعة االشتعال  -١
 . مادة قابلة لالشتعال  -٢
 . وقود  -٣

 

  املادة سريعة االشتعال : أوالً 
  . وهذه املادة البد أن تكون جافة جداً  ، - شرارة مثالً -هي مادة جافة وحتتاج إىل كمية بسيطة من احلرارة لتشتعل 

 ، حيث أا متسك الـشرارة       ١إذا كان لديك أداة تنتج شراراً فقط ؛ فإن وجود قطعة قماش مشحونة جيداً يكون أمراً ضرورياً                  
ح بسرعة ، وللحصول على القطعة املشحونة قم بتسخني قطعة قطن إىل أن تصبح سوداء ولكن بدون أن حتترق ، وبعد أن تـصب                      

سوداء توضع يف وعاء عازل للهواء حىت تبقى جافة ، والبد من جتهيز هذه القطعة قبل االحتياج هلا ، وهناك ما يعرف مبكعبـات                       
  . الفحم ، وهي عبارة عن مواد سريعة االشتعال تكون على شكل مكعبات بيضاء 

  املادة القابلة لالشتعال : ثانياً 
  .  ، وهذه املادة ترفع من درجة حرارة النار حبيث تصبح النار قادرة على إشعال الوقود جيب أن تكون جافة وذلك لسرعة االحتراق

  الوقود : ثالثاً 
  . مادة أقل قابلية لالشتعال ، تشتعل ببطء واستمرارية 

  طرق وضع املواد إلشعال النار 
  . طريقة شكل النار هناك عدة طرق لشكل النار ، وكل طريقة هلا إجيابياا ، وحبسب الظروف يتم اختيار

  : ومن هذه األشكال 

                                                
 . أي جمهزة لالشتعال : مشحونة  ١
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  الشكل املخروطي 
لعمل هذا الشكل قم برص املواد سريعة االشتعال واملواد القابلة لالشتعال على شكل خمروط ، ومن فوقها أي الطبقة اخلارجيـة ؛     

إىل الداخل ، وهذه الطريقة تصلح إذا       الوقود ، مث قم بإشعال املنتصف الداخلي وأثناء االشتعال تتساقط الطبقة اخلارجية بالتدريج              
  .  مبللة - الوقود -كانت الطبقة اخلارجية 

  الشكل االرتكازي 
 درجة ، وحبيث تكون رأس العصا باجتاه الريح ، مث قم بوضـع مـادة سـريعة    ٣٠اغرز عصا خضراء يف األرض بزاوية مقدارها      

مواد قابلة لالشتعال على جانيب العصا األساسية ، وأضف كميات          االشتعال أسفل هذه العصا عند التقاءها باألرض ، مث قم برص            
  . من املواد لالشتعال على حسب احلاجة 

  اهلوائية املتقاطعة ااري 
 ونصف سم تقريباً ، مث يف املنتصف ضـع          ٧ سم تقريباً وبعمق     ٣٠لعمل هذه الطريقة ؛ احفر جمريني متقاطعني يف األرض بطول           

الشتعال مث ابن هرماً من املواد القابلة لالشتعال فوق املادة سريعة االشتعال ، وفائدة ااري أـا تـسمح   كمية من املادة سريعة ا   
  . للهواء باجلريان من األسفل ، وبالتايل استمرار االشتعال 

  الشكل اهلرمي  
عمودين لتشكّل الطبقة الثانية ، لعمل هذا الشكل قم بوضع عمودين على األرض ، مث قم برص جمموعة من األغصان متقاطعة مع ال 

وكرر العملية ليصبح عندك جمموعة من ست إىل مخس طبقات حبيث تكون كل طبقة أصغر من اليت دوا مـن ناحيـة حجـم                     
األغصان ، وحبيث تكون متعامدة معها ، قم بإشعال البداية من األعلى ، وكل طبقة تنقل النار لليت أسفل منها ، فهي نار تبدأ من                 

ى إىل األسفل وال حتتاج للمتابعة أثناء النوم ، وتوجد هناك عدة طرق أخرى غري ماذكر ، وهي أيضاً فعالة ، غري أن الوضـع    األعل
  . وطبيعة املواد املتوفرة حتدد الطريقة املستخدمة 



 ٢٩ 

 
  

 لفـظ يه بعض املسلمني وهو ي عظيمة نطق ا ذلك األنصاري حينما كان يتشحط يف دمائه جبوار جبل أحد ، حينما مر عل         حقيقةٌ
 فـرد  - وقد كان مشاعاً حينها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قتـل     -!! " مداً قد قتل ؟   أما شعرت أن حم   : " أنفاسه وقالوا له    

 صدٍق عند عليهم األنصاري مبقولة عجيبة لفظ بعدها أنفاسه وودع احلياة الفانية إىل احلياة األبدية السرمدية يف جنات ور يف مقعد
نشهد أن حممداً قد بلغ الرسالة ونـصح األمـة   ... إي واهللا " أما حممد فقد بلَّغ وأما أنتم فدونكم دينكم         : " قال  ،  مليٍك مقتدر   

  .ونؤمن بأن كل فرد قادٍر مستطيع من األمة عليه واجب الدفاع عن حياض الدين والذود عنه .. وجاهد يف اهللا حق جهاده 
م ولنصرة الدين من عمل يا من تسأل عن ااهدين وتترقب أحواهلم هالَّ سألت نفسك ماذا قدمت هلم ولنصر..  

يا من عددت املطلوبني ومن قُتل منهم هال وضعت امسك معهم وجعلت نفسك من عدادهم وسألت نفسك من أي الناس أنـا ؟     
 الذين ال شأن هلم مبا حلَّ باألمة أو بااهدين ؟ أم من             أمن ااهدين ومن أنصارهم  الذين يطاردهم الطواغيت ؟ أم من القاعدين           

  املخذلني عن اجلهاد واملثبطني عنه ؟
  ..أنصار الدين ومحلته أم أنصار الطاغوت ومحاته : واختر نفسك أي الفريقني 

 فال ختـذلوهم وانـصروهم   اتقوا اهللا يف أنفسكم ، ويف أمتكم ، ويف ااهدين الذين بني أظهركم  : يا من تصلهم كلمة ااهدين      
  ..وآووهم وأمدوهم بكل ما حيتاجون إليه فإنَّ اجلهاد وخدمة الدين مسؤولية اجلميع 

 ٌةِفرغم ما لَّهقونَ حِمنؤالْم مه واْ أُولَـِئكرصنواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وواْ ِفي سداهجواْ وراجهواْ ونآم الَِّذينوكَِرمي قِرزو    
  
   

   
  
 ْلا باتوِبيِل اللِّه أَمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبسحالَ تقُونَ وزري ِهمبر اء ِعندي١٦٩ أَح 

فَِرِحني ِبما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ 
 وأَنَّ اللّه الَ يِضيع  يستبِشرونَ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل١٧٠خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

 ِمِننيؤالْم ر١٧١أَج ِللَِّذين حالْقَر مهابآ أَصِد معوِل ِمن بسالرواْ ِللِّه وابجتاس الَِّذين 
 ِظيمع رقَواْ أَجاتو مهواْ ِمننس١٧٢أَحعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه واْ  آلَِّذين

 فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة ١٧٣لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً وقَالُواْ حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ 
 ِإنما ١٧٤من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم 

الش ذَِلكُم ِمِننيؤم مافُوِن ِإن كُنتخو مافُوهخفَالَ ت اءهِليأَو فوخطَانُ ي١٧٥ي 


