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هـي دورة    و  جداً ، خصوصاً يف مثل هذه الظـروف احلاليـة ،            دورةً عسكريةً مهمة   - بفضل اهللا يف هذا العدد       -نبدأ  

بندر الدخيل حفظه اهللا ، وتعىن بشرح أنواع املسدسات : املسدسات ، وهي يف زاوية سيف ينصر ، ويقدمها األخ ااهد         
ا إىل غري ذلك من املعلومات املهمة واملفيدة ، وهي من الدورات املهمة جداً يف               ة ووضعيات الرماية    يوحركتها امليكانيك 

  . حرب املدن 
نا ، وأن ينفع ذا العلم إخواننا ااهدين وإخوتنا الذي يعدون العدة لقتال             انه وتعاىل أن جيزل املثوبة ألخي     نسأل اهللا سبح  

  . أعداء اهللا وتطهري األرض من رجسهم وكفرهم 
  
  
 
 

  

  
  جلهاد وعزة األمةا

  عمر السيف يأب :بقلم الشيخ 
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  القبض والتفتيش
   سيف العدل:بقلم القائد 
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  من عذب القول 

  يوم اخليانة حبلها ما تعداك
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  أبطال اإلسالم يف هذا الزمان
  أبو جعفر اليمني: أسد الشيشان 

  ١٦ص 



 ٣ 

                     
    

  زع السالحمحلة ن
 

   

  :احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد 
فإذا أردت أن تعرف ما الذي حتتاجه األمة اليوم، فانظر إىل خمططات عدوها، وإذا أردت أن تعرف أمهية السالح لألمة يف          

  . هذا الوقت فانظر إىل شدة محلة الطواغيت لرتع السالح
حتب أن تقدم على البلد وهو خلو من السالح، وتتمىن لو كُفيت مؤنة نزع السالح ليقوم ا العمالء كما     إن الدولة احملتلة    

  . هو الواقع يف بالد احلرمني هذه األيام
  

، والتراخيص احملدودة اليت تعطى لشرحية ضيقة جدا        وهذه احلملة ضد السالح جبميع أنواعه مبا يف ذلك املسدس الشخصي          
، ال يستطيع الواحد منهم أن يقتل علجا أمريكيا  ، ليكون الناس كالدجاج أو كالنعاج  إيقافها يف هذا الوقت، مت من الناس
  . ، أعاذنا اهللا وحفظ حرماتنا وحرمات املسلمني ، وال يستطيع محاية عرضه وبيته لو دخل عليه أحد واحدا

ملة قد بدأت أوالً قبل بداية العمليات اجلهاديـة يف بـالد   ومن اخلطأ أن نظن هذه احلملة بسبب العمليات اجلهادية، فاحل     
فاحلملة تـشمل أسـلحة ال      : احلرمني بل بدأت منذ سنوات عديدة، وبدأت بدايةً شاملة مع بداية حرب العراق، وأيضا             

 األصل  تستخدم يف العمليات العسكرية أصالً بل هي أسلحة محاية شخصية كاملسدسات، علما بأن العمليات اجلهادية يف               
، واحلملة احلكومية ضدها هي نفس احلملة اليت ستشنها غدا عنـدما يـصل جـيش         ليست إال لتحرير البالد من احملتلني     

  . ، وأن يعيذنا من شرورهم ، نسأل اهللا أن يرد كيدهم يف حنورهم الصليب معلنا االحتالل الصريح
  

، ومبا جيب عليها  ر السالح وتوعية األمة باخلطر الداهم القريب، محلة نش فليكن لنا أيها املسلمون مقابل محلة نزع السالح
، فإنَّ كثريا من الناس لو سألته ماذا يفعل لو داهم جيش الصليب البالد وانتهك األعـراض                  جتاه واقعها واخلطر احملدق ا    

  !!قوعهوسطا على احلرمات ملا عرف ماذا يفعل وكأنه يؤجل اجلواب عن هذا األمر العظيم إىل حني و
، ولكنه غـدا     واعلم أيها املسلم أنك ستسمع املخذلني واملعوقني واملنافقني ينعقون مبثل ما ينعقون به اليوم يف حق العراق                

، هو الدعوة إىل االنبطاح واملساملة  ، فإن هلم موقفًا معروفًا من كل جهاد وكل مقاومٍة للمحتل     سيكون يف حق هذه البالد    
، وذلك حىت يستطيع االحتالل وضع حكومة عميلة فإذا وجدت احلكومة العميلة فإم سيسارعون  وجتنب التهييج والعنف

، كما هو حـاهلم      ، ويعلقون ا مجيع أحكام ويل األمر الذي أمر اهللا بطاعته           يف الدعوة إىل السمع والطاعة هلذه احلكومة      
، وسيقوم ـذا األمـر علمـاء         سيطرة على بالد املسلمني   اليوم مع احلكومة العراقية العميلة وسائر احلكومات العميلة امل        

، وحـاهلم    ، بل يداهنون كل من ويل أمرهم من مسلم أو كافر           السلطان املعروفون ألم ليسوا حكرا على سلطان معني       
  . واضح جلي واحلمد هللا

  



 ٤ 

، وينـشئ حزبـا      وتشكيل حكومام أن من املنافقني من يسارع يف الدخول يف طاعة الكافرين ومواالم            :  واعلم أيضا 
، وجتد أن مهه     ، وإن كان يف الظاهر ينتسب إىل اإلسالم والدعوة والتربية وهي منه براء             منافقًا كاحلزب املنافق يف العراق    

، ويقع  األكرب ومقصوده األعظم هو احلصول على منصب سياسي ومتثيل دويل يتنازل يف سبيله عن أكثر املسلمات الدينية                
، وليست معرفتـهم   ، وهذا الصنف من الناس هو نواة النفاق والعمالة واخليانة يف كل بلدٍ     كثري من املنكرات الشركية   يف  

، واعلـم أنهـم      ، وما يدعون إليه من ترك النفري إىل تلك البالد          ، فانظر إىل ما يقولون يف حق اجلهاد يف العراق          عسرية
 هللا الذي جعلهم يعلنون حقيقتهم ويظهرون بواطنهم حىت مل يعد ألحد عذر يف ، فاحلمد سيفعلون الشيء نفسه يف كل بلد

، ويدعون إىل تركهم وشأم بل حيرمون قتلهم         ، والعجيب أم يجادلون عن العمالء يف العراق جمادلة مستميتة          معرفتهم
  .ة، نسأل اهللا السالمة والعافي ، دون استثناء أي نوع من أنواع العمالء وتصفيتهم

  

، وال حيرصون علـى املـشاركة يف         ، يعترفون بوجوب قتال احملتل واحلكومة العميلة والعمالء        وستجد قوما من املرجفني   
، ولكنهم يرجفون بااهدين وال يسأمون من ترديد عبارات اإلرجاف اليت            ، وال التمثيل السياسي    احلكومات املستأجرة 

حسبنا اهللا ونعـم    : م فاخشوهم﴾، فال يكن موقفك إال أن تزداد إميانا وتقول         ﴿إن الناس قد مجعوا لك    : تدور حول مقولة  
  . الوكيل

تصفية الصف وتنقيته، ومعرفة من هو مع اإلسالم والتوحيد واجلهاد، ومن هو مـع      : فهذا بعض اإلعداد الواجب من جهة     
  . الكفر والصليب والعياذ باهللا
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              اجلهاد وعزة األمة                                      

  
  

إن اجلهاد والعزة قرينان ، كما أن ترك اجلهاد وذل األمة بتكالب األعداء عليها وبهم خلرياا قرينان ، وإمنا سلط الـذل                    
 الـدنيا   على األمة عقوبة من اهللا تعاىل، ال ألن الكفار أقوى من املسلمني يف العدد والعدة ولكن لركـون املـسلمني إىل                    

  .وانغماسهم يف احملرمات كربا العينة وتركهم للواجبات كاجلهاد يف سبيل اهللا 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم اجلهـاد ،              (( فتأمل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        

  )) .سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه عنكم حىت تراجعوا دينكم 
ن هذا احلديث يصور واقع األمة املرير، لتركها لرسالتها وانشغاهلا بالدنيا وارتكاا للمحرمات، فكانـت النتيجـة                 جتد أ 

العقوبة من اهللا تعاىل بتسليط الذل عليها الذي ال يرتعه اهللا تعاىل ويرفعه إال بعودة األمة إىل دينها وشريعة رـا الـيت ال                        
رة إال ذا الدين العظيم الذي من عظمته وكمال أحكامه أن شرع اهللا فيه اجلهاد ملنع                صالح هلا وال فالح يف الدنيا واآلخ      

  .الفساد يف األرض 
 ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر             :وهلذا نبه اهللا تعاىل إىل هذا الفضل بقوله تعاىل        

  .فيها اسم اهللا كثرياً 
 القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شـر                   كتب عليكم   :وقال تعاىل 

  .لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
إن الضعف وترك اجلهاد مطمعة لألعداء يف خريات األمة وأراضيها، فعندما سرى الوهن يف قلوب كثري من املسلمني فأحبوا 

  . األعداء من كل صوب يأخذون خريام وديارهم ويسوموم سوء العذاب الدنيا وكرهوا القتال تكالب عليهم
قيل )) يوشك أن تتداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة إىل قصعتها  (( :كما قال نبينا صلى اهللا عليه وسلم    

هن يف قلوبكم ويرتع الرعب مـن       ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، جيعل الو      . . ال   (( : يا رسول اهللا أمن قلة يومئد ؟ قال          :
  )) .قلوب أعدائكم حلبكم الدنيا وكراهيتكم املوت 

  )) .حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال  (( : وما الوهن يا رسول اهللا ؟ قال :قالوا  " :ويف رواية 
دنيا وختليها عـن محـل   ويف هذا احلديث وسابقه أن الوهن الذي ألقي يف القلوب هو عقوبة من اهللا تعاىل مليل األمة إىل ال      

  .الرسالة واجلهاد يف سبيل اهللا ال ألن الكفار سبقوها بالعدة والعدد 
إن األمة اإلسالمية متلك مقومات النصر، وعندها أسبابه ولكنها مل تعمل ا ومل تقم ا حق القيام ، فالنصر ال ينال إال من 

 : ، وقال تعاىل كم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده  إن ينصركم اهللا فال غالب ل    :عند اهللا فقد قال تعاىل      
 وما النصر إال من عند اهللا  .   

واهللا تعاىل وعدنا بالنصر إذا قمنا بأسباب النصر حق القيام ؛ فنصرنا دين اهللا تعاىل وحكمنا شرعه يف أنفسنا وأهلينـا ويف      
 إنا لننصر رسلنا والـذين   : ، وقال تعاىل     كم ويثبت أقدامكم     إن تنصروا اهللا ينصر     :مجيع شؤون حياتنا قال تعاىل      
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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول إذا دعـاكم ملـا    : ، وقال تعاىل     آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد        
  ... حيييكم 

  . ربنا تبارك وتعاىل من النصر والتمكني فإذا أقمنا شرع اهللا فينا كما أمر اهللا تعاىل حينئذ يتحقق لنا ما وعدنا
 وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الـذين مـن قبلـهم           :قال تعاىل   

   . وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونين ال يشركون يب شيئاً 
   . بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا وسلم على ن

  
  

   

 

 

  مةٌ طاغوتية كافرة، يشهد بذلك      حكو آل سعود يف ميزان أهل السنة واجلماعة      
 صاحل بن سعد احلسنالشيخ  الثقات من أهل السنة، ويف هذا الكتاب بين مؤلفه          

حكم آل سعود الشرعي يف امليزان السين رمحه اهللا  )معجب أبو راس الدوسري(
شـهادة أيب   ال البدعي، وبين ذلك بشهادات للثقات من أهل السنة واجلماعة،           

 بن الدن يف رسالته إىل الطاغوت فهد وهي رسالة قدمية مجعـت          عبد اهللا أسامة  
إقامة احلجة الشرعية، وبيان الواقع بالتفصيل، وشهادة أيب حممد املقدسي الذي           

) الكواشف اجللية يف كفر الدولة الـسعودية      (استشهد املؤلف مبقدمته لكتاب     
 بانتقائها مـن    وشهادات متفرقة أليب قتادة الفلسطيين فك اهللا أسره قام املؤلف         

، وشهادة أيب بصري عبد املنعم مصطفى حليمة يف         )مقاالت بني منهجني  : (كتاب
فتواه حول النظام السعودي، وحنسب أن املؤلف رمحه اهللا أدى ما عليه يف البيان، 

  . وصدق قوله بفعله حىت لقي اهللا شهيدا يف مدامهة حي امللك فهد بالرياض
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 ١   دورة املسدسات                                                  
  

  

الـة  املسدس هو سالح فردي صغري احلجم ، خفيف الوزن ، يستعمل يف القتال القريب سواًء يف حالة اهلجوم أو يف ح                    : مقدمة  
الدفاع ، ويعتمد عليه رجل العصابات يف حرب املدن اعتماداً كبرياً بعد اعتماده على اهللا ، وهو فعال جداً ويسهل اقتناؤه وحفظه            

  . اخل ، ولذلك سنتناول دراسة هذا السالح بشيء من التفصيل واإلسهاب .. يف أي مكان ، سواًء يف البيت أو املكتب أو السيارة 
  ِنعاملسدس للجيوش النظامية حيث استخدمه الضباط وكذلك رجال األمن والشرطة مث بعد ذلك استخدمه املدنيون يف                 أول ما ص 

  . الدفاع عن أنفسهم وقت احلاجة 
  مزايا املسدس 

صغر حجمه وخفة وزنه ، مما جيعله سهل احلمل وسهل اإلخفاء عن أنظار الناس وذا يكون أحسن وأفضل سالح لعمليات                     -١
   . ٢ واهلجوماالغتيال

 ) . سهل الفك والتركيب ( من مزاياه أنه قطعة صغرية ، وليس مبعقّد التركيب  -٢
 . وهو سهل التصليح إن حصل عطل فيه ، وكذلك سهل التنظيف واحملافظة عليه  -٣
 .  على قتل شخص ما أو جرحه أو إيقافه عن احلركة - بإذن اهللا -على الرغم من صغر حجمه فهو قادر  -٤

  سات أقسام املسد
  : هناك قسمان للمسدسات بشكل عام 

  . مثل الربازيلي واألمريكي ) أبو حمالة (أو ما يسمى بـ ) طاحونة ( فردي : األول 
  . مثل البلجيكي واألسباين )  خمزن أو شاجور ذو( آيل : الثاين 

  أجزاء املسدس اآليل 
  : األجزاء اخلارجية 

  . القبضة املسدسية  -١
 . الزناد  -٢
  . واقي الزناد -٣
 . جمموعة األقسام  -٤
 . الشعرية  -٥
 . الفريضة  -٦
 . عتلة فك وتركيب السالح  -٧
 . عتلة األمان  -٨
 . وقيده ) املخزن ( الشاجور  -٩

                                                
   .نقالً عن موسوعة اجلهاد بتصرف وإضافة  ١
  ) . خربت أمريكا .. اهللا أكرب ( تاب من ك. من حاالت القتل يف أمريكا تتم باملسدسات  % ٧٠نسبة  ٢



 ٨ 

 . املطرقة  -١٠
 . البدن  -١١

  : األجزاء الداخلية 
  . جمموعة اإلبرة  -١
 . اللسان الطارد  -٢
 . حجرة االنفجار  -٣
 . السبطانة  -٤
  . النابض  -٥

  : سدسات اآللية ، مث املسدسات الفردية ، وسنأخذ اآلن النموذج الروسي وسنتناول شرح نوعني من أنواع امل
 مسدس الضباط الروسي 

  : مسدس توالتو كريف 
  .  ملم ٧،٦٢ × ٢٥  العيار
  كجم٠،٨٢  الوزن
  .  ملم ١٩٦  الطول

  .  ملم ١١٧  طول السبطانة
  . ث /  م ٤١١  سرعة الطلقة
  .  طلقات ٨  سعة املخزن
  اليسارخطوط من   احللزنة 

  ) .ارتداد السبطانة ( ريكويل   احلركة امليكانيكية

  
  صورة ألجزاء مسدس توالتوكريف
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  الفك والتركيب 

  . اضغط على الزر لكي يندفع خمزن الذخرية إىل األسفل  -١

 
 . اسحب القيد إىل اخللف  -٢

 
سهولة اإلخراج ضع اليد علـى فوهـة      حرك عتلة فك وتركيب السالح من اليمني إىل اليسار لتفصله عن بدن املسدس ، ول               -٣

 . السبطانة واألصبع الوسطى على واقي الزناد ، مث ادفع السبطانة إىل اخللف قليالً مبساعدة الوسطى مث حرك عتلة الفك 

 
 . ادفع اموعة املتحركة إىل األمام  -٤



 ١٠ 

 
 . حرك نابض اإلرجاع وأخرجه من موضعه  -٥

 
 . ض اإلرجاع بتحريكهما مييناً ويساراً افصل املثبت األمامي واخللفي لناب -٦

 
 .  درجة مث ادفعه لألمام ١٨٠أدر القفل األمامي بزاوية  -٧

 
 . ادفع السبطانة إىل األمام مث افصلها عن باقي اموعة املتحركة  -٨

 
 . ارفع إىل فوق طارق اإلبرة  -٩

  
  

    
  



 ١١ 

   
   

حيمل اجلنسية  تقلّ علجاً صليبياً    لقنصلية األمريكية جبدة    بعة ل إطالق نار على سيارة تا     شهدت مدينة جدة يف أرض احلجاز      •
 استطاع املنفِّذ بعده االنسحاب بنجاح حبمد اهللا، ومل يصب األمريكي بشيء على حد زعم أوليـائهم   األمريكية وسائقه ،  

، وانتهاًء باالنـسحاب    )مسدس ربع (من احلكومة السعودية، وقد متَّت العملية بأبسط األشياء، بدًء من السالح الذي هو              
الذي كان راجالً، وهذا كما يدلُّ على شجاعة املنفِّذ وصدقه فيما حنسبه واهللا حسيبه، فإنه يدلُّ على سهولة اجلهاد والعمل 
إلخراج املشركني من جزيرة العرب، وعدم العذر للقاعدين املتقاعسني الذين يدعون العجـز، أو ينتظـرون االلتحـاق                  

  .قيام بواجبهم الشرعيبااهدين لل
وما من سريٍة تغزو يف سبيل اهللا       : "وخبصوص ما ذُكر من سالمة األمريكي ، فحسب املنفِّذ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم              

  .على أنه مل يخفق وقد أرهب األعداء، وروع الصليبيني وعمالءهم املرتدين" فتخفق وتصاب إال مت هلم أجورهم
•  ا أويل األبصار  فاعتربوا ي  ،  ؛ قام جند الطـاغوت      وتالعب باألرواح ضحة بالدماء وعشوائية يف القتل      يف استهانٍة وا

باهلفوف بإطالق النار بصفٍة كثيفٍة على سيارة مارة إشباعا لشهوة القتل واللهفة للدماء ، اليت مل يسلم منها حىت إخوام يف 
حيث قُتل ذه الفعلة جندي مـن جنـود         !!ا يستدعي االشتباه أصالً   عبادة الطاغوت، كان ذلك دون تثبت، بل دون م        

برصـاص آل   ولكن   اليف العتييب، وجندي من جنود احلرس الوطين، حصال ا على شهادة الواجب              يدعىالطوارئ  
لة جبهاز وثيق الص) الوفاق( كانا برفقة القتيلني، حسبما ذكر موقع  كما جرح جنديان من احلرس الوطين     ! سعود هذه املرة  
 .املباحث العامة 

ويف هذه احلالة داللة على الرعب العظيم الذي يسكن قلوب جند الطاغوت، حىت صاروا إىل احلال اليت ذكرها اهللا عـن                     
وقذف يف قلوم الرعب يخربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني فـاعتربوا يـا أويل              : إخوام من اليهود يف قوله تعاىل     

  .األبصار
فضرب الظاملني بالظاملني، وفضح وسائل اإلعالم السعودية املأجورة، حيـث           املسلمني   دعوات اهللا الذي استجاب     فنحمد

  .تسابقت إىل الكذبة الصلعاء بزعم أن القتيلني من املطلوبني األمنيني، وأن تلك العملية انتصار على اإلرهاب
، !!)وليسا من الستة والعشرين(ون القتيلني من املطلوبني أمنيا ويف فضيحة أكرب، تشدق املتحدث األمين لوزارة الداخلية بك

، وهذه احلادثة )باملثل(وأكمل اخلرب بقصة مفتعلة تدعي أم قاموا بإطالق النار على رجال األمن فرد عليهما رجال األمن                 
) احلبـل القـصري  (تار دائما ، حني خت)وزارة الداخلية(مما يكشف سهولة الكذب وتزوير احلقائق يف جهاز القمع والدجل           

 .لتمرير سياساا
لمة يف بالد احلرمني،     اليت تستهدف املرأة املس    يف خطوٍة من خطوات مشروع اإلفساد والتغريب، ودعوة التحرر واون          •

 صورة كما جاء يف اخلرب الذي بثَّت معه    ) أول سعودية تلبس اللباس العسكري    (على اإلنترنت لقاًء مع     " العربية"نشر موقع   
للمذكورة بلباسها العسكري الكامل، وذكر يف اخلرب أا رئيسة قسم نسائي من املوظفات يف جوازات جدة، وذُكر مـع                   

  .اخلرب تعيني موظفة أخرى رئيسة للقسم النسائي جبوازات الرياض
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الضغوط األمريكية بسرعة   جدير بالذكر أن مشروع إفساد املرأة وتغريبها يف بالد احلرمني جيري حثيثًا سريع اخلُطى حتت                
  .تنفيذ األوامر، والتخلي عن سياسة التدريج البطيء يف موضوع تغريب املرأة

علما بأن الفترة األخرية شهدت عناصر كثرية من هذا املشروع أبرزها قرار جملس الوزراء األخري الذي نص علـى عـدة                     
ن اليت تبيع املستلزمات النسائية، مبا يف ذلك احملالت الـيت  وظائف نسائية خمتلطة، من بينها أن تكون بائعة يف مجيع األماك          

نعوذ باهللا من انتكاس الفطرة، وتردد يف الفترة األخرية مشاهدة نساء يف      ) مدينة صناعية نسائية  (تغص ا األسواق، وإنشاء     
ة على هذا املشروع الـذي ميـس   بعض احملالت التجارية العامة كبداية هلذا املشروع الننت، وقد جترأ الطاغوت جرأة زائد          

األعراض ويطعن كرامة املسلمني يف بالد احلرمني يف سويداء القلب، بعد أن استطاعوا تدجني مجلة كبرية مـن الـشعب                    
وجتنيد مجلة كبرية ممن يسمون بالعلماء والدعاة ملساعدم على ما هو أعظم من ذلك، حني رفعوا أصوام بتأييد الكفريات 

تقوم ا الدولة، ومن كان معينا للطواغيت على الكفر األكرب وجمادالً دوم حني يرتكبونه، فال يتوقَّع منه إالَّ                 الصرحية اليت   
  .زيادة االنبطاح والتلبيس فيما هو دون ذلك

وإىل مىت  أيها املسلمون، أيها الرجال، يا أهل الغرية واحلمية، يا أهل مكارم األخالق ومحاية األعراض، أين أنتم من هذا؟                   
تنظرون وتنتظرون؟ وما الغاية اليت ستقفون عندها وتنطلقون بعدها؟ أال حيرككم دين فتنكرون الكفر البـواح، أو محيـة        

  !فتنكرون التالعب باألعراض؟
 بعمليات نوعية كبرية، تنوعت بني قصف اشتعلت جبهة اجلهاد العراقية كما كانت منذ بدئها بفضل اهللا، وقام ااهدون •

صاروخي لقواعد أمريكية، وكمائن ناجحة أسقطت عشرات القتلى من األمريكيني، وعمليات خطف وقتل أو ديد جاٍر            
حىت اآلن بقتل الرهائن، إضافةً إىل عمليات استهدفت النفط واستطاعت قطع مجيع اإلمدادات النفطية حيث ال يصدر شيء 

رز النجاحات العسكرية كذلك قيام ااهدين يف الفلوجة بـصد هجـوم            من النفط العراقي املسروق حاليا، وكان من أب       
، وال زالت أصوات االنفجارات تتابع أمريكي شرس على الفلوجة حاول اقتحامها من حي اجلريفي وباء بالفشل واحلمد هللا

  .حىت اآلن يف بغداد وعدة أماكن من العراق
لعراق، أثار حفيظة العمالء املستترين احملاربني للجهاد يف كـل مكـان،            جدير بالذكر أنَّ استمرار العمليات املباركة يف ا       

وخاصة يف بالد احلرمني، واضطرهم إىل الكشف عن سوآم والتصريح بعداوم للمجاهدين وحماربتهم هلم يف كل صغٍري                 
  .وكبري من أمور اجلهاد

، وحصر املستطاع يف التقليل من تأثريه        ) كنغري مم  (اعترف الرئيس األمريكي بوش بأن الفوز يف حربه على اإلرهاب            •
كقيم سياسية وإنسانية متثل العقيـدة       ( واعترب أن الطريقة املُثلى للتقليل من اإلرهاب هي نشر احلرية والدميوقراطية              فقط

حرب عصابات يف بفضل اهللا  يف اعتراف ضمين باهلزمية العسكرية اليت منيت بـها أمريكا على أيدي ااهدين  ) األمريكية
، وما يزال كثري من أبناء املسلمني ينتقد هذه   أدرك العدو خطورا وعجزه التام عن مقاومتها     منتشرة على عرض البسيطة   

–االستراتيجية العسكرية املوفقة اليت وجه ا أبو عبد اهللا أسامة بن الدن أيده اهللا وجيهل قوا وتأثريها يف قلب املـوازين                
  . ب العدو القوي أسباب قوته ليكون أضعف بكثٍري من خصمه الضعيف وسل-بإذن اهللا
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 إىل إطالق الرهينتني الفرنسيني املختطفني      العودة وسلمان والتركي وعمرو موسى والكبيسي   ياسر عرفات : دعا كلٌّ من   •
ممن طالـب بـإطالق     يف العراق، وانضموا بذلك إىل طابور طويل من الصليبيني واحلكام العمالء والصحفيني املأجورين              

 يف ، واألبطال ااهـدين سـواءً      ، يف الوقت الذي مل يتلفظ أحد منهم حبرٍف ينصر به املستضعفني من املؤمنني              الرهينتني
  . ، بل يسلقون ااهدين يف كل مناسبة بألسنٍة ِحداد العراق أو غريها من جبهات اجلهاد يف العامل اإلسالمي

 (العودة والكبيسي والتركي، دعا رئيس إحدى اجلمعيات اإلسالمية يف فرنسا إىل إقامة             : يويف موقف مشابه ملوقف الثالث    
، وذكر أن مسئولني فرنسيني  بدعية وقتها بالساعة الثالثة عصرا يخلصون فيها الدعاء لتخليص الرهينتني الفرنسيني     )  صالة

  !! اإلسالم أم شريعة الصليب؟اليت ال يعرف هل هي على رسم شريعة)  الصالة (سيشاركون يف تلك 
أنه وصف   ..  ) الذي دعا فيه إىل إطالق سراح الصحفيني الفرنسيني          ( من املُفارقات املضحكة يف بيان سلمان العودة      و

،  ملا وسعه أن يتجاهل نـداءات املخلـصني       : " بالنص حني قال   باإلخالصهيئة عمالء املسلمني التابعة للحكومة العراقية       
 بل أشار إىل أنهم تـابعون       بالعمالة، ويف الوقت نفسه اتهم خاطفي الرهينتني الفرنسيتني          !! "لماء املسلمني ومنهم هيئة ع  

 ورمبا صار العراق بعد سقوط حكومته منطقة جذب ألطراف كثرية من األجهـزة األمنيـة              : " فيقول يف بيانه  ! إلسرائيل
وأيـاٍد هنـاك يف   ،  يف التحقيق مع السجناء نباء عن أصابع إسرائيليةوها قد حتدثت األة والقوى اخلفية املتقاطعة املتناحر

؛ مستغلني  فلم نستنكر على هؤالء أو غريهم أن يزرعوا عدداً من العمالء .. البنتاجون أدارت رحى احلرب ضد العراق
  ! " . ؟ الطرفني ن؛ ليمارسوا أدواراً قذرة وحرباً خفية يضربون ا أعداءهم م النظام والفوضى العارمة غَيبة

، أليس االحتالل األمريكي  فاه ذه الكلمات متناسيا أنَّ الدور الذي يقوم به هو أعظم دور يف خدمة احملتل ومحاية مصاحله
، ويف الوقت نفسه يسكت متاما عن اجلرائم  حيتاج إىل من ينقد اجلهاد يف العراق باستمرار وعند كل مناسبة أو دون مناسبة

يقومون ذه  "  ؟ ...فلم نستنكر على هؤالء أو غريهم أن يزرعوا عددا من العمالء           "؟    وكأن شيئًا مل حيدث    األمريكية
  ! ، بسبب ما تبقى من رصيد الثقة السابق لدى كثري من املسلمني يف هؤالء الرموز اخلدمة اليت ال ميكن أن يقوم ا إال هم

قتني متباعدتني نسبيا يف روسيا، وحاولت احلكومة الروسية التكتم على يف منطمن نوع توبوليف سقطت طائرتان روسيتان  •
من مادة اهليكسوجني املتفجرة علـى مـنت كلتـا       آثار العمل اجلهادي يف بداية األمر، مث اعترفت بوجود آثار متفجرات            

الطيار الروسـي يف إحـدى      كما اعترفوا بأن    ،   - أي عملية جهادية مباركة      - وأا تدل على عمل إرهايب    ،   الطائرتني
وقد أدت العملية إىل مقتل مجيع من على منت الطائرتني قد أرسل رسالة استغاثة وحتذير باختطاف الطائرة قبيل إسقاطها ،          

  . تسعون روسياعددهمالطائرتني و
اليت يجريها اجليش ويف الوقت نفسه وقعت عدة عمليات داخل الشيشان استهدفت إحداها مركزا لالقتراع يف االنتخابات  

وتـأيت  عشرة علوج بفضل اهللا ،      وعملية أخرى يف مترو لألنفاق قتل فيها ما يزيد عن           ،   الروسي النتخاب العميل اجلديد   
العمليات املتفرقة حاملةً بعدا سياسيا ورسالة موجهةً إىل اجليش الروسي برفض مجيع احملاوالت الرامية إىل وضع حكومـة                

  . ب الشيشاين اعميلة وإقناع الشع
، يف   من جانٍب آخر صرحت رسالةٌ منسوبةٌ إىل القائد أيب حفٍص األردين قائد ااهدين األنصار يف الشيشان ذا األمـر                  

رسالة موجهة إىل ممثلي الدول املسماة بالعربية واإلسالمية حتذرهم من حماولة الدخول إىل الشيشان واإلشراف على مراكز             
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يعين الوقوع يف الكمني الروسي الستدراج تلك الدول كي تشارك يف االحتالل الروسي ألرض الشيشان ولو ، مما  االقتراع
  . باليسري يف حماولة للتلبيس على الشعب املسلم يف الشيشان، وهدد بأنَّ مراكز االقتراع ستكون أهدافًا للمجاهدين

، وأوضحت أيضا أن قتل القادة  لفئة القليلة مقابل الفئة الكثريةوقد ضربت جبهة اجلهاد الشيشاين مثاالً تأرخييا يف صمود ا      
  . ، كما هو مشاهد حبمد اهللا يف مجيع اجلبهات اجلهادية مهما كانوا عظاما ال يؤثر على مسرية اجلهاد

ز رهـائن يف  يف آخر العمليات املستمرة حىت كتابة هذا اخلرب يف الشيشان، قامت جمموعة من ااهدين الشيشانيني باحتجا   
مدرسة روسية، يقدر عدد الرهائن بأربعمائة رهينة، وهدد اخلاطفون بقتل عشرين رهينة مقابل كل جراحة تصيب أحـدا       
من ااهدين، ومخسني مقابل كل قتيل من ااهدين يقتل، وقد حاولت القوات اخلاصة الروسية اقتحام املدرسة وبـاءت                  

  .ااهدون تسعة رهائن مما أوقف احملاولة، وأعاد روسيا إىل حماولة التفاوض من جديداحملاولة بالفشل وهللا احلمد، وقتل 
اخلطف (ن سجلوا بتوفيق اهللا جناحاٍت كبرية سابقة يف هذا النوع من عمليات العصابات ااهدين الشيشااجلدير بالذكر أن 

وعملية مسرح موسكو الشهرية الـيت لفتـت        كما كان يف عمليات احتجاز نزالء املستشفى العسكري الروسي،          ) العلين
  .األنظار من جديد إىل القضية الشيشانية، وانتهت باستشهاد اخلاطفني ومقتل أغلب املوجودين يف املسرح من الروس

، وأعلنت دولة طالبان اإلسالمية أنها تسيطر على حنـو نـصف أرض              استمرت العمليات اجلهادية املوفقة يف أفغانستان      •
، وكان من آخر العمليات عمليات استـشهادية كُـربى     بقيادة أمري املؤمنني املال عمر حفظه اهللا وأيده بتأييده         أفغانستان

وقد سقط فيها ما يقارب العشرين ،  ، ومقر مكافحة اإلرهاب األمريكي استهدف بعضها مركز اإلنتربول الدويل يف كابل
، مما   دة من الكمائن والغارات فهي حدثٌ يومي يف أرض أفغانستان املباركة          أما العمليات املُعتا  علجاً بفضل اهللا وتوفيقه ،      

  .يوحي بأن عودة دولة اإلسالم فيها أصبحت قاب قوسني أو أدىن بإذن اهللا
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   يوم اخليانة حبلها ما تعداك
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  ما زال ذكرك بيننا مـسك وعطـور       
  

  غايل وتبقـى رمـز بالبـال حمفـور        

  باذن الويل يف قربك اليـوم مـسرور       

  عقبك كأين بـني األقفـاص مأسـور      

   من اهلـم مقهـور     أين أحسحلظات  

  عسى الذنب مغفـور   .. يا راحٍل عنا    

  غريب وغربيت مـا هلـا شـهور        أنا

  غربه وكربـه آه والقلـب مـشطور       

  فرحت عساكرهم بقتلك على اجلـور     

  عيشة الظلم والزور  ... حسره عليهم   

  )منـرب النـور     ( مازال حبك ينتظر    
  

  !هذا أنا عايش عسى يلحق الـدور        

  ما دامـين يف تـايل العمـر مقبـور         

  ويابو وصايف لك سالمي مع  احلـور     
  

  واهللا أنساك  ... ولو غاب ذكرك ال حشا      

  بـسمتك يف حميـاك    ... قدام عـيين    

ــتين واهللا أرضــاك  ــع احلــواري   م

  ويزيد حـزين يـا تـذكرت ذكـراك        

  حسدت حىت اللـي باالجـداث واراك      

  وعساك بالفردوس والـراحم أرضـاك     

  عظـم اهللا بلـواك    ... من يوم قـالوا     

ــداك  ــا تع ــها م ــة حبل ــوم اخليان   ي

  ايـات مبـداك   ... من جهلهم ظنوا    

  اتبهم على شـوفة اخطـاك     صارت رو 

  املوعـد هنـاك   ...  امللتقـى    اإللهعند  

  وانتظر كل ما جـاك    ... واموت مثلك   

  مع ارضـاك  ... يارب انا ودي شهادة     

  حـني ذكـراك    ... هذي بيويت قلتـها     
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   جعفر اليمني                 أبو                                        

  
  

  فمن مرعب الروس من دمرا  
  تـراه قصرياً حنيـالً ضئيالً   
  إذا هامجتـه اهلموم الكبار   
  فىت قد متىن معايل األمـور    
  وباع لرب الورى روحـه   

  

  جعفـرا فذاك اهلمام أبـو    
  ويف ثوبه مثل أسد الشرى    
  أتاهـن يف مهـة أكـربا   
  فباع النعيم وباع الكـرى   

  ىوأكرمه ربـــه فاشتر  
  

  

  القائد اخللوق 
رواه البخاري من " واحلكمة ميانية ) ميان( اإلميان " :من البالد اليت أشار إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال    ..من اليمن   

  .  مث انتقل إىل اليمن ومنها إىل اجلهاد.. حديث أيب مسعود ، نشأ بالطائف من بالد اجلزيرة وعاش ا 
باعـت أختـه    ؟ هل تدرون من جهزه. ونبض قلبه لنصر هذا الدين ..  اجلهاد اًبحمعرفناه . هـ١٣٨٠ولد قريباً من عام    

  .؟  ؟ بل أين الرجال فأين النساء، ذهبها وجهزته مباهلا 
وإن كان قد نسي بعض القرآن بسبب انشغاله عن املراجعة يف ظـل فـورة   .. حفظ القرآن على شيء من العلم الشرعي    

 إنه قال سوف أراجع القرآن يف رمضان املنصرم ألنه قد نسي أكثره وفعالً متكن مـن  :الوليد عنه  قائد أبوالقتال ويقول ال 
  .  هـ١٤٢١مراجعة نصفه يف شهر رمضان عام 

 قمحي اللون ذو حليـة  ،ويف أثوابه أسد هصور  ،  رمبا لو وقف فال يصل إىل نصف عضد أحدنا ، كان حنيالً ضئيالً قصرياً   
  . وكان رجالً جاداً عملياً   إذا ضحك مل يقهقه ،،  بشوشاً هيناً، شديد احلياء ، كثري الصمت ، الطبع هادئ، بارزة 

  رحلته مع اجلهاد
 وكان يف احلرب األوىل ضمن جمموعة خطاب وموكل إليـه الـضرب     ،أتقن الضرب على مدفع اهلاون واحترفه       وتدرب  

 وملا هدأت احلـرب األوىل  ،رب احلالية وأثخن يف الروس باهلاون أميا إثخان وبرع فيه يف احل   ،  باهلاون ألنه أتقنه أميا إتقان      
  . توىل معسكر التدريب فكان هو املسؤول عنه 

وكان يطلب من ااهدين املـتعلمني إلقـاء        ..   والتربية اإلميانية  ،التربية العسكرية    : وكان رمحه اهللا حريصاً على شيئني     
  .  هذه أمانة فقوموا ا : غضب وأغلظ عليهم وقالالدروس فإذا تأخروا أو تعذروا 

؛ فإن الشيشانيني أو العرب مـثالً        -كااهدين األوزبك  -عطوفاً على ااهدين الفقراء والضعفاء       ..كان رقيق املشاعر    
مرة الزواج أراد أحدهم  ، من يرعاهمهناك يعرفون كيف حيققون ما يريدون ألن هناك من يعينهم ؛ أما األوزبك فلم يكن 

   .. فأعانه وأتى له مبالبس جديدة ، لو كان عربياً ألعنتموه :  وقال- رمحه اهللا -فسعى له حىت إنه عاتب حكيماً 
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     ما بيننا عـرب وال عجـم  
  خلوا خيوط العنكبوت فهم   
  وطين كبري ال حـدود لـه      
  يف أندونيسيا فوق شيشانٍ   
  آسيا ستصهل فوقها خيلي   

  

  امهالً يد التقوى هي العلي      
  مثل الذباب تطايروا عميا   
  كالشمس متأل هذه الـدنيا  
  يف اهلند يف روسيا وتركيا     
  وأحطم القيـد احلديـديا    

  

  

  حرب الشيشان الثانية
جعفر متميـزاً   أبو  فكان  .. وكثرت جمموعة خطاب فاحتاج إىل توسيع القيادة وتولية أمراء جدد           .. بدأت احلرب الثانية    
  . وكان جعفر من أعضاء الس الشورى العام ..  بعد مقتل القائد حكيم خاصةً.. خلقاً وصرباً وقيادة 
 فإذا جاء التقـسيم  ، وأصبح أكثر الشباب العرب يطمحون يف صحبته   ، واشتهر مع جمموعته باإلقدام      ،تشكلت جمموعته   

حني كـان جعفـر يف       - وقد رأى أحدهم رؤيا   .. وأكثر الشهداء العرب كانوا يف جمموعته       .. دعوا اهللا أن يكونوا معه      
فنسأل اهللا .. وأسرع ا مث طارت يف السماء  ..  أن جعفر يقود حافلة يف مطار أرغون وينطلق ا ومعه جمموعته             - أرغون

  ..  أن جيعل أرواحهم يف عليني
 ال نرتضي القيعان باجلبل األشم  وعلى اجلهاد طريقنا حنو القمم  

حبيب  أبو/ اهللا املقدسي    عبد : واستشهد بعد ذلك  )  ان يف أرغون وقت الرؤيا    حني ك  (وممن كان معه يف تلك اموعة       
عباد النجدي / مالك اليمين  أبو/ أبو محزة اليمين / أبو حذيفة املصري / عبيدة اليمين  أبو/ مارايت أبو املنذر اإل / القصيمي  

  ..  العزيز اليمين عبد أبو/ عكرمة السوري/ 
حفـص   أبو.. دجانة اليمين  أبو.. سعيد الشرقي   أبو:ما بعد مبجموعته ونال الشهادة ؛ منهم وهناك غريهم ممن التحق في  

  .. عاصم اجلداوي  أبو.. ذر الطائفي  أبو.. مسية النجدي  أبو.. املثىن القصيمي .. املصري 
ألين أخشى أن يهلك من معه  ال ينبغي هلذا الرجل أن يوىل والية :عمر قال   حىت إن الشيخ أبا،كان مسعر حرب ؛ جريئاً 

  . !!  إنه مسعر حرب :ألنه مقدام وكان يقول عنه .. 
 ( فكان الروس يقولون يف إخباريام       ، حىت إن األخبار ثبتت أنه كان مرة على خط سرجنيوت            ،أرعب الروس وأرهبهم    

ة وعشرين ألفـاً يقـودهم     وتواجههم جمموعة جبلية يقدر عددها خبمس     .. و  .. وخط سرجنيوت فيه جمموعة من جندنا و      
حىت إن الشيـشانيني كـانوا إذا رأوه ورأوا جـسمه    ..  شخصاً ١٤٠مع إن جمموعته مل تتجاوز هذا  !! ) اجلنرال جعفر 
فـإذا رأوه  ؟ أين اجلنرال جعفـر   :؟ وكان من ال يعرفه منهم يأيت ويسأل ااهدين ! أنت اجلنرال جعفر  : ضحكوا وقال 

  .  !! هذا هو الذي دوخ الروس وأرعبهم تعجبوا واستغربوا أن يكون
 وتقلبـت بـني   ، من الليايل  أضعت جمموعيت ليلةً: حىت إن أحد ااهدين قال مرة    ،  أحبه الشيشانيون وجرى امسه بينهم      

 فلقيت امرأة عجوزاً شيشانية فكنت أحادثها بروسية مكسرة فخـرج ابنـها   ، وكنت أحتاشى الناس   فأتيت قريةً  ،القرى  
 ففرح جداَ وأخذ مين سالحي وأكرمين غاية        ،جمموعة جعفر    : ؟ فقلت  من أي جمموعة   : ين جماهد عريب ؛ فقال    وعرف أن 
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 مث مل يتركين حـىت أوصـلين إىل    ، فأخربته فتأثر وحزن     -وكان جرحياً ذلك الوقت      - وسألين عن حال جعفر      ،اإلكرام  
  .  ااهدين

  صفات القائد
 ورمبا رأيتـه يلقـي   ،رهم قبل املعارك باهللا وعظيم أجره  ورمبا ذكّ،ية ورمبا وعظ ااهدين كان حريصاً على التربية اإلميان  

  .  وكان دائماً يذكر ااهدين بفضل اجلهاد وااهدين والغدوة والروحة يف سبيل اهللا ، ثرأذلك وهو مت
وحكـيم   (يادات اليت فوقه من مثل خطاب        مل نر مثله يف تقدير الق       ، ) على كونه قائداً يستحق التبجيل     (كان متواضعاً   

 قال حىت لو طلب منه أحد جنوده طلقةً، ره مه وقدقد؛  فإذا أتى أحدهم معسكره يف زيارٍة ،ويعقوب وأيب الوليد   )  سابقاً
نـه صـمت     أكرب م   ورمبا رأيته يتكلم ويوجه فإذا جاء قائد        ، وال يفعل شيئاً أبداً   )  يعين الذي فوقه   (استأذن من القائد     :

  ..  وهذا من طيب نفسه.. مع أنه قائد .. وسكت وتكتف كأنه جندي من اجلنود 
   فإمنا بك فيها يضرب املثل   إذا املكارم يف آفاقنا ذكرت

 حىت إنه رمبا أراد كأساً عند بعض ااهدين فال ، ال يأمر أحداً بشيء أمراً مباشراً - بإمجاع ااهدين -ومن ذلك أنه كان 
 حىت يف أوقات ، وكان على جسيم مشاغله وتعدد مسئولياته يقوم يف حاجته بنفسه         ،ه منهم بل يقوم بنفسه فيحضره       يطلب

  .  احلرب ووسط الغابات رمبا غسل ثيابه بنفسه وال يأمر بل ال يرضى أن يغسل له أحد ثوبه على تزاحم أعماله
 فكان يروح ،جمموعته الستقبال ااهدين يف بعض القرى      يف مسرية االنسحاب تقدمت      هكان على تواضعه عطوفاً حىت إن     

 فكان يرعاهم بل مل ينم الليل        ،  وأكثرهم تورمت أقدامه   ،كان ااهدون أكثرهم مرضى متعبون      و ،وجييء وجيهز ويرسل    
 وهو القائـد  كان رمبا غمز أرجلهم ألا قد تعبت من املشي      - هكذا أخرب أصحابه   - بل   ،حىت الساعة العاشرة من الغد      

 !!..  
 ، ومل يناموا إال حوايل الساعة العاشـرة  ، يف أحد ليايل الشتاء كان ااهدون متعبني بعد عناء اليوم  :يقول أحد ااهدين    
 وكان خطاب   ، وطال احلديث وطال     ، فوجدت جعفر يتحدث مع خطاب من خلف نافذة          ١٢,٣٠فاستيقظت الساعة   

 وخطاب حيـاول معـه   ، جيد لكن الشباب ال بد أن يرتاحوا قليالً : وجعفر يقول  ،مة  يدعو جعفر أن حيرك جمموعته مله     
 وملا ذهـب خطـاب      ، ال بأس ولكنهم متعبون وال بد أن يرتاحوا          : وجعفر لرمحته يقول     ، يكفيهم ما ارتاحوا     :ويقول  

 ،ه وانطلق لريتب أمور جمموعتـه   مث شغل سيارت ، مث قام وتوضأ وصلى ركعتني       ،استراح جعفر على فراشه فلم يأته النوم        
   !!  تلك اهلممعلىفلله ما أ.. ومل ينتظر حىت الصباح 

  مــسبحان خالق قلٍب كيف لذته   فيما النفوس تراه غاية األل
  يل مجيع كرى عينيك مل ينم هب  ائلهــمتيم بالندى لو قال س

  وطلبـت مـرةً    ،ياه بعد زمن ومل ينس حاجته       فأعطاه إ ،    طلب أحدهم حذاءً   ،ال ينسى حاجتك    .. كان رقيق املشاعر    
  فأخذ جعفر يوزع أسلحة مث نادي علي وأعطـاين       ، حىت واهللا إنين أنا نسيت حاجيت        ،ت ثالثة أسابيع    سالحاً خاصاً فمر 

   .الذي أريده
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ة فكان هو مـن  ت هلم بدل عسكرية جديد    فَِر بل إن ااهدين ص    ، وال يلبس قبل ااهدين      ،كان ال يأكل قبل ااهدين      
وأشد ما يف الغابة إذا نزل املطر فإنه تضيق صدور ااهدين لشدة املطر وزلق              ..  بل إم كانوا يف الغابة       ،أواخر من لبس    

دخـل  ! َ  خياماً جديدة مرحية مانعة من البلل ؛ حىت كأـا فنـدق   فوزعوا مرةً ، ناراً علاألرض والطني وال تقدر أن تش     
فذهب مع صاحب له إىل أغصان شجر قد صففت ووضـعوا فوقهـا             ..  ا أما هو فلم يكن له مكان      ااهدون فيها ونامو  

  ..وهو من هو ..  ونام حتتها.. بالستيكاً وهي مفتوحة من اجلوانب 
  ذا اعتاد الفىت خوض املنايا   فأهون ما مير به الوحولإ

فإذا رأى بقايا سكر يف األرض      ) أذربيجانيني  ..  عرب   ..شيشان   ( كان مير على جمموعاته      ،ومع طيبته فكان قائداً مربياً      
موعة أال ي؟   كيف تسرفون وإخوان لكم ال جيدون ما يأكلون:وكذلك إذا رأى كسر خبز .. صرف هلم سكر عاقب ا  

 : ويقول فيحاور ، حىت مع الشباب اجلدد الذي مل يسبق هلم جتربة ، جيتمع م ويشاورهم ،كان يريب الشباب على القيادة 
   . وهذا لعملية ، ورمبا أرسل هذا للترصد  ،ويعرض األفكار؟ وماذا نفعل ؟ إذا جاء الروس من هنا فهل نأيت من هنا 

 الروس اضرم أتىوإذا .. وكذا وكذا .. تذهب مع هؤالء   (:سر  ويعطيك املسئوليات بأسلوب مي    ،ل األمور   سهكان ي و
  .  ةعلى القيادبذلك  واعتادوا ، إن جنوده كانوا يندهشون من هذا األسلوب السهل  حىت ، هكذا أسلوبه!! ) واهللا أكرب

 فصار ااهدون ،وهذا وهذا ،  وهذا مسئول الذخرية -وهي مسئولية صعبة وثقيلة  - هذا مسئول التموين ،يهم كان يولّو
 واجتمـاع مـع    وترصداٍتمن حتركاٍت؛ كخلية النحل ؛ مع أنه كان ال جيلس كثرياً معهم إذ هو مشغول مبهمات أكرب     

  . القيادات
  زهده 

مرة قدمت له الطعام و ، فكان يأمرها أال تتكلم معه يف البيت إال بالعربية ،كان حريصاً على أن تتعلم زوجته اللغة العربية         
بية من أجـل    ولذلك فقد تعلمت كثرياً من العر      ،   فغضب ودفع الطعام وخرج من البيت     ،  بالروسية  )  كل ( :وقالت له   

  .  حرصه رمحه اهللا عليها
؛ فكمن هلم الـروس       من ااهدين داخل الغابة    ٦كان هناك   فقد   ،وأصيب مرة   .. مرض مرات   .. مل يعش حياة الترف     
 ، اللهم احفظ أبا جعفـر       :فكان يقول وهو مصاب يف دمائه       )  املثىن أبو ( فأصيب أحد ااهدين     ،وضربوهم بالرشاش   

وأصـابت  ..  ف قليالً إذا أراد األكل    عك حىت كانت يده ت    ، بطلقات أصاب بعضها مفصل يده اليمىن        جعفر وأصيب أبو 
  .   وأصيب كذلك يف ظهره،أخرى عضد اليسرى 

 قام ذات يوم فزعاً من نفسه واتصل باملخابرة فعلم أن هناك تقـدماً              ، إحساس باطين عجيب     - بإكرام اهللا له   -كان فيه   
    .خر أشد من ذلك فاتصل بااهدين فعلم أن هناك تقدماً للروس وأن هناك إصابات يف ااهدين وفزع يف يوم آ،للروس 

 فال يتكلم   ،رمبا نفذ عملية فيأيت إليه ااهدون ليأخذوا منه أخبارها مباشرة            - حنسبه واهللا حسيبه     -رمحه اهللا   كان خملصاً   
  .  خوةوة وخطط اإلخفعل اإل : خططنا هجمنا بل يقول :عن نفسه وال يقول 

جعفر يف اشتباك فإننا ال خناف العدو وال نرهبه وذلك      وكان من شجاعته أن ااهدين الذين معه يقولون إذا كان معنا أبو           
  .  إلقدامه وشجاعته
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جعفر يكون هو آخر من ينسحب  حنياز لكامل اموعة فإن أبااوإن حصل ، يعرف االنسحاب من أرض املعركة  وكان ال
 أحد أفراد جمموعة أبو جعفر رمحه  كنت: - عملية أرقون -ذكر عنه أحد من شارك معه يف عمليات انتصارات العيد وي، 

وبدأت العملية الساعة السابعة ومخس وأربعون دقيقة ووصلت القافلة وكانـت  ،  وكنا كامنني على طريق قدرميس      ،  اهللا  
رماية وحرقنا مجيع هذه اآلليات الروسية بفضل اهللا تعاىل فأرسـل           وهنا أعطى األمر جعفر وبدأت ال     ،  عشر آليات وبتاير    

 واشتبكت أنا وأخونا عماد مع الروس وعندما مسع         - تقريباً   - ومخس عشر فرد من الروس       ة آلي :الروس مدد هلذه القافلة     
واشـتبكنا  ،  للعدو  وكان نصف جسده ظاهر     ،   أشركوين يف األجر وأخذ يرمي عليهم        : أبو جعفر الرماية أتى إلينا وقال     

ألن بعض اجلنود الروس ما قتلوا وكان اإلخـوة    ،  معهم حوايل ساعتني وكان ينتقل من خندق إىل خندق يساند الشباب            
 ٤٥وأرسل الروس أيضا مدد ثالث آليات وقرابـة        ،  فمن اهللا علينا بقتل أكثرهم وجرح البعض اآلخر         ،  قريبني من اخلط    

وعندما شاهد أبو جعفر ذلك وكان يف بداية ،   إىل الثانية والنصف ظهراًعاشرة صباحاًجندي واستمر االشتباك معهم من ال
ثخنا فيهم كنا   أوعندما  ،  اموعة أتاين مسرعاً وقد أخذ من بعض اإلخوة قاذف قنابل وأخذ يرمي عليهم واشتبكنا معهم                

وعند ،  من بقي من الروس وجيهز عليهم وخرج أبو جعفر لريى، ساعدونا  :ويقولون !! ماما   :نسمع بعض الروس يقول     
فوصل اإلمداد يف أكثر من سـتة  ، ذلك حدث ما مل يكن يف احلسبان حيث طلب من بقي حياً من اجلنود الروس اإلمداد       

وعندما رأيناها كربنا وارتفعت أصواتنا بالتكبري والتهليل ، لية من بني دبابات ويب ام يب وشاحنات مليئة باألفراد آوعشرون 
ذكـر اهللا   ا:فقلت ؟ وقال يل أخ جبواري ماذا نفعل   ،  بلغت القلوب احلناجر وظننا أنا لن ننجو من هذا اهلجوم املباغت            و

 ننتظر أمـر    : فقلت له .. أكثر اإلخوة احنازوا فتعال نفعل مثلهم       ؟  ماذا نفعل    :وجاء آخر وقال    ،  واطلب من اهللا الثبات     
ورأيت أبا جعفر يقول ، لزمن بني أن أحناز أو اثبت يف مكاين وخرجت من اخلندق وعندها كنت متحرياً مدة من ا، األمري 

 يـصول ويتجـول يف    وكان أبو جعفر أسد ،وثبتنا اهللا، اثبت يا أخي ولتتقي اهللا    :وقال يل   ،  اتقوا اهللا واثبتوا     :لإلخوة  
ت مع أخ جريح وكان قد ثبت مع أيب      وقد احنز ،  وأحرق عشر آليات    !! أرض املعركة حىت أحرقهم بديزل موجود معهم        

  .. جعفر أربعة من اإلخوة وكان األخ أبو جعفر آخر اإلخوة املنحازين 
هـ حيـث   ١٨/٢/١٤٢٢جعفر اليمين وذلك يف يوم السبت        وقد انتقل إىل رمحة اهللا يف ركب الشهداء القائد اهلمام أبو          

وأثناء قيامهم بزراعة األلغام ، لغام يف طرق القوافل الروسية كان خارجاً مع بعض ااهدين من سالح املهندسني لزراعة األ
بكر التركي وأحد ااهدين الشيشان نسأل اهللا أن يتقبلهم مجيعاً يف  فانتقل إىل رمحة اهللا وقتل معه أبو، نفجر فيهم أحدها ا

     ..ركب الشهداء 
   للمنايا وقد تأخر شهرا      جة سبقتهـليت مليون مه
 وذهاب اللئيم يذهب عسرا   يف األرض نفع فبقاء العظيم
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  قبض والتفتيشال                                        
  

 أنواع التفتيش
عملية تكلف ا جمموعة أو فرد لتفتيش موقع حمدد قد تكون غرفة يف مرتل أو حقيبة يف غرفة مرتل أو سيارة أو  : تفتيش حمدد -١

 .  أو مرتل ماحقيبة يف يد مسافر
عمل استخباري تقوم به ملنع وقوع حدث معني مثل تفتيش حي معني ملنع خروج مظاهرة منه فيكون التفتيش  : تفتيش إعاقي -٢

 .  نقاط التفتيش حول املدن وعلى احلدود :عاقيومن أظهر أنواع التفتيش اإل ، مبثابة إعالن ملعرفة السلطات مبا يدبر
معرفة أساليب العدو لتجنبها ومعرفة ما يريد فعله بينما ميكن االستفادة من التفتيش احملدد إذا أمكن لذلك      وأنواع التفتيش تفيد يف     

  . توفر معلومات عن فرد من أفراد العدو لديه معلومات هامة أو لديه وثائق هامة على النحو السابق
   مبادئ التفتيش

 . مجيع تفاصيل العملية تشمل كل صغرية وكبرية و..وضع خطة شاملة للتفتيش  -١
 . ) أدوارهم- عددهم-كفاءات( حتديد فريق التفتيش -أ

 .  أفضل زمان لتواجد اهلدف باملوقع.. حتديد زمن التفتيش -ب
مع حتديد مواصفات الشخص جيدا أو وجود صورة له أو مـن      ) ... أسلحة -وثائق ( احلصول على    .. اهلدف من التفتيش     -جـ

  .يعرفه جيداً
 .  أي املكان املراد تفتيشه على وجه التحديد.. التفتيش  أين يتم-د
  . إخفاء أمر ووقت التفتيش عن اجلهة اليت ستفتش للمحافظة على السرية وحلدوث عنصر املفاجأة -٢
 .  ملن مت تفتيشهم عن من مل يتم تفتيشهم: العزل -٣
أما يف التفتيش الغري رمسي فال يتـوفر   ، قع عليه فال ينكره ال يتم تفتيش املرتل إال يف حضور أهله حىت يشاهده ويو: اإلخطار -٤

 . هذا العنصر أو املبدأ
  . عدم انقطاع التفتيش لو كانت املنطقة كبرية ولكن يتم تفتيش أكثر األماكن أمهية وحساسية: التسلسل واالنتظام للتفتيش -٥

  

 األشخاص وتفتيشهمعلى قبض ال
   :  األشخاصعلى قبض الأسباب 

 .ت أدلة ضدهم يف جرمية ما تستحق القبض عليه ويكون القبض لالستجواب أو االستجواب واحملاكمة أو لالعتقال فقطثبو -١
 . للشك فيه بنسبة كبرية -٢
  . ) رمسية- استخبارية-عسكرية(اهلاربني من اخلدمة  -٣
  .).ة للمبادلة والتفاوض كرهين- أخذ معلومات-اعتقال حتفظي(إذا استدعت ضرورة أمنية للقبض على شخص ما  -٤

  : يف حالة القبض على األشخاص البد من األسباب اآلتية
 .القبض على أشخاص للحصول على معلومات تفيد التنظيم على املدى القريب أو البعيد -١
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 .القبض على أشخاص كرهائن للضغط على األجهزة األمنية للتفاوض واملساومة أو املبادلة بآخرين -٢
 .أشخاص مؤثرين حلدوث صدى إعالمي يف صاحل التنظيمالقبض على  -٣
 .القبض على مؤثرين هلم يد يف إيذاء التنظيم لردع النظام -٤
 .القبض على مؤثرين ألخذ معلومات واعترافات مث قتلهم -٥
 .القبض على شخصيات هامة بغرض التجنيد -٦

 

 مراحل القبض
 :  مرحلة االقتراب من اهلدف: أوالً

عتبار قبل االقتراب من اهلدف أنه قد يكون مسلح لذلك يكون االقتراب منه حبذر شديد ويكون من مسافة بينك يوضع يف اال -١
 .وبينه ال تقل عن ستة أمتار

 .األفراد املقتربني من اهلدف يكونوا مسلحني والسالح جاهز لالستعمال -٢
لب منه التوقف ورفع يديه ألعلى مع الثبات وعدم احلركة  يطإذا كان اهلدف يركب سيارة يطلب منه الترجل وإذا كان سائراً -٣

 . حىت يتمكن الفريق من تفتيشه
 .بعد توقفه يطلب منه االستدارة ووجهه للحائط ويضع رأسه على احلائط وقدمه بعيدين عن احلائط ويديه مرسلة -٤

 :  مرحلة القبض على اهلدف:ثانيا 
 . يتم جتريده من السالح -١
 .  معهأخذ أي وثائق -٢
 . أثناء القبض على اهلدف ال يستخدم العنف إال أن يكون رد فعل لسلوك اهلدف -٣

 :  مرحلة التفتيش: ثالثاً
 .)السابق شرحها يف البند أوال(طريقة احلائط  -١
 .يفضل أن يقوم شخصان بالتفتيش وثالث معه السالح للحراسة -٢
 . اجلانب األمينالتفتيش من جهة اليسار ألن السالح عادة يكون يف -٣

 . يصفد باألغالل أو يضع يديه على رأسه ويؤخذ للمكان املطلوب:  مرحلة التأمني: رابعاً
  

  تفتيش املباين
  .) حدائق عامة- حمل جتاري- مصلحة حكومية- سكن-مكتب عمل(

 :خطوات التفتيش
 .السيطرة على املبىن من اخلارج ملنع ريب أي شخص أو مواد أو وثائق -١
 .لدخول إىل املبىن للتفتيشا -٢
 .التفتيش البد أن يكون شامل ودقيق لكل املبىن -٣
إذا كان مطلوب شخص معني لالستجواب يفتش ويفتش املبىن وتقوم جمموعة حبراسة ذلك الشخص حىت ال يتمكن من اهلرب  -٤

 .أو يقوم حبرق وثائق أو غريه
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 .قر مبا يوجد لديه وملالحظة تعبريات وجهه أثناء التفتيشيكون الشخص املقبوض عليه مع الفريق الذي يفتش لي -٥
 .أثناء التفتيش ميكن إحضار شهود من غري أهل املرتل للشهادة على التفتيش مع توقيعهم على ذلك -٦
على فريق التفتيش أال يظهروا أي انفعال من فرحة عن عثورهم على مواد أو وثائق حىت ال يؤثر ذلك على الشخص املقبوض  -٧

  .عليه بل ي ظهروا أن كل هذه الوثائق كانت معلومة لديهم مسبقا
 :يف حالة تفتيش املباين يراعى اآليت للوقاية ضد األمن

 .إعداد أماكن مسبقة يف املباين لتهريب وختبئة األشخاص واملواد اهلامة -١
 .وجود أماكن سرية للدخول واخلروج للمبىن -٢
 . سرية داخل أو خارج املبىنتأمني الوثائق واملواد يف خمابئ -٣
 .عدم وجود أشخاص مهمني يف املباين اليت فيها املواد والوثائق -٤
 .حماولة ضبط األعصاب والنفس إذا مت القبض عليك وكذلك عدم االرتباك وتكون نظراتك عادية بدون اضطراب -٥

 

  تفتيش السيارات
 .)... ماكينة السيارة- ـ الشنطةالتابلوه(يتم يف هيكل السيارة الداخلي  : تفتيش عادي -١
وعادة ال يلجأ هلذا التفتـيش إال يف  ) املوتور(يتم باالستعانة باملتخصصني واخلرباء لفك أجهزة دقيقة من املاكينة :تفتيش دقيق -٢

  .حالة وجود معلومات دقيقة مسبقة لوجود وثائق
  

  كتابة تقرير التفتيش
 .أن يذكر فيه وقت ومكان التفتيش -١
 .هة اليت أمرت بالتفتيشاجل -٢
 .وصف ملا وجد يف عملية التفتيش -٣
 .أي إجراءات اختذت بعد التفتيش -٤
 .توقيع كاتب التقرير -٥
 .تاريخ كتابة التقرير -٦
 .توقيع املقبوض عليهم أثناء التفتيش -٧

 :مالحظات هامة على القبض والتفتيش
املتبع يف الدول واألنظمة أما بالنسبة للتنظيمات السرية والتنظيمات اخلاصة فإنه إن القبض والتفتيش بالصورة اآلنفة هلو ذلك النظام 

ينبغي االستفادة منها بقدر املستطاع املؤدي إىل املصلحة مثل عمليات القبض اخلاصة واألسلوب املضاد ألسلوب أجهزة األمـن                  
  .للحماية الذاتية من سطوا
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  احلصول على الغذاء                                                   
  

األمساك مصدر جيد للربوتني والدهنيات ، وهلا إجيابيات واضحة يف الظروف الصعبة ، حيث أا متـوفرة                 :  األمساك   -٦
: وللنجاح يف صيد السمك جيب معرفة طباعهـا فمـثالً   بشكل أكرب من احليوانات الربية ويتم اصطيادها بدون صوت ،      

األمساك تأكل بكثرة قبل العواصف ، وغالباً ال تأكل بعد العاصفة حيث تكون املياه عكرة ، وجتتذب األنوار األمساك ليالً ، 
ر املتدلية يف املاء ،   ويف أماكن التيارات جتد األمساك جبانب الصخور كما أا توجد يف الربك العميقة وحتت أغصان األشجا               

  . وكذلك حول األخشاب وأوراق األشجار املغمورة يف املاء وكل ما ميكن أن يؤمن هلا مأوى 
وال توجد أمساك سامة يف املياه العذبة ، غري أن مسك السلور لديه زوائد برية حادة على زعانفه ، وهذه تؤدي إىل جـرح                        

  . مؤمل سرعان ما يلتهب 
 املياه العذبة لقتل الطفيليات ، كذلك جيب طهي أمساك املياه املاحلـة إذا وجـدت يف الـصخور         وجيب طهي مجيع أمساك   

املرجانية السطحية أو إذا كانت تتأثر مبياه عذبة ، وذلك من باب االحتياط ، علماً بأن الكائنات البحرية اليت توجـد يف                      
حة املياه ، وبالتايل ميكن أكلها بدون طهي ، غـري أن            البحار بعيداً عن الشاطئ ال يوجد فيها طفيليات وذلك بسبب ملو          

أمـا  ) أي يف بعض األوقات من الـسنة  ( بعض أنواع أمساك املياه املاحلة قد تكون سامة ، ويف بعضها يكون السم حويل        
البقـرة  والسمكة النمر والسمكة    ) مسكة شائكة   ( البعض اآلخر فيكون السم دائماً ، ومن األنواع السامة مسكة الشيهم            

والسمكة الشوكية والسمكة الزيتية وسنابر احلمراء ومسكة البالون ، مع مالحظة أن مسكة الباراكودا املفترسة ليست سامة         
  . ولكنها ولكنها قد تسبب تسمم السمك إذا أُكِلت بدون طهي 

ادراً ما تترك حافة امليـاه ،   الضفادع والسمندر توجد بسهولة حول جتمعات املياه العذبة ، والضفادع ن         : الربمائيات   -٧
وعند إحساسها بأي خطر تقفز يف املياه وتدفن نفسها يف الطني وبني األعشاب ، ويوجد أنواع قليلة مـن الـضفادع ،                      

  . × وبشكل عام جتنب الضفادع ذوات األلوان الفاقعة أو اليت على ظهرها عالمة 
طني ، واليت غالباً ما توجد يف املناطق اجلافة ، حيث أن الكثري من وجيب التفريق بني الضفادع املائية والعلجوم أو ضفدع ال  

  . احذر من اصطياده : تفرز مواداً سامة عن طريق اجللد للدفاع عن نفسها ، وبالتايل ) العلجوم ( أنواع ضفادع الطني 
تتـراوح بـني بـضع    و السمندر كائن برمائي ليلي ، وأنسب وقت الصطياده يف الليل باستخدام الضوء ، وأحجامهـا       

  .  سم وتتواجد يف املياه حول الصخور واحلواف الطينية ٦٠سنتيمترات إىل 
 الزواحف مصدر جيد للربوتني ، ويسهل اصطيادها ، وجيب طهي الزواحف قبل األكل ، غري أا ميكن                  :الزواحف   -٨

لطفيليات ، ولكنـها طفيليـات      أن تؤكل بدون طهي يف حاالت الطوارئ ، وقد يوجد يف حلوم الزواحف بعض أنواع ا               
تصيب ذوات الدم البارد وليست من طفيليات ذوات الدم احلار ، ومن هذه الزواحف السلحفاة ، ولكنها جيب أال تؤكل                   
ألا تتغذى على الفطر السام وهذا يؤدي إىل ارتفاع نسبة السم يف حلمها وكما أن الطهي ال يؤدي إىل التخلص من هذه                     

  . ب البعد عن السلحفاة الصقر املوجودة يف احمليط اهلادي ألن فيها غدة سامة يف الصدر املادة السمية ، وجي



 ٢٥ 

  . األفاعي السامة والتماسيح والسالحف البحرية الضخمة تشكل خطراً لإلنسان 
و قـد   مصدر غين للربوتني ، ولكن جيب التنبه إىل أنه هناك بعض السلبيات لصيد الثديات ، منها أن العد                :الثديات   -٩

يكتشف األشراك أو املصائد املوضوعة لصيد الثديات ، وحجم األذى الذي قد يلحقه احليوان باإلنسان يتناسب طردياً مع        
حجم احليوان ، ومجيع الثديات هلا أسنان ، ومجيعها تقريباً سوف تعض دفاعاً نفسها ، حىت السنجاب قد يسبب جرحـاً                 

ضافة إىل أن األم قد تكون عنيفة جداً يف الدفاع عن صغارها ، وأي حيوان            شديداً وأي عضة هي مصدر لاللتهاب ، وباإل       
  . طريقاً للهرب سوف يقاتل إذا ضيق عليه اخلناق ال جيد 

ومجيع الثديات صاحلة لألكل ، غري أن الدب القطيب والفقمة يوجد ا مستويات مسية عالية من فيتامني ألف يف الكبد ، أما 
  . حيوانات استراليا وتسمانيا وهو حيوان نصف مائي يضع البيض فيوجد به غدد سامة البالتيبوس وهو من 

  . قد تنقل األمراض - مثل األوبوسوم وهو حيوان أمريكي -واحليوانات اليت تأكل القاذورات والزبائل 
  

   

 

اع فرصة التدارك، يدعو الشيخ عيسى      ، وانقط قبل فوات األوانِ  
بن سعد آل عوشن رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء األمة إىل القيام مبا             
أوجبه اهللا، واملسارعة إىل اجلهاد يف سبيله وحترير بالد املسلمني من 

 احملتلني من الصليبيني وأذنام، وخاصة بالد احلرمني الـيت          الغزاة
ملسلمني يف كل مكان، وذكَّـر      اتخذت قاعدةً حلرب اإلسالم وا    

املسلمني باملواجع واملصائب اليت نزلت م، والكيد الذي يكيده         
أعداؤهم، يف رسالٍة خمتصرٍة جامعة حرص املؤلف فيها على إقامة          
احلجة وإيضاح احملجة، وقد كان املؤلف رمحه اهللا أول املسارعني          

، وحلق بالرفيق إىل ما يدعو إليه، وبذل روحه يف سبيل اهللا رخيصةً         
 .األعلى شهيدا فيما حنسبه واهللا حسيبه وال نزكِّي على اهللا أحدا



 ٢٦ 

  
  
  

  .. وختاما أخي املسلم
  ...هال وقفت قليالً لتسأل نفسك

  ..! ماذا قدمت لديين؟
   ...!اذا قدمت ألميت؟م

  !؟ ماذا فعلت من الواجب الشرعي علي من اجلهاد يف سبيل اهللا
  ..! وال نعمل؟.. إالم وحنن نسمع ونتكلم

  ..؟ وحىت مىت حنمل العواطف الفارغة اليت ال تترجم إىل تضحية وبذل وجهاد
  ..! هل خلقنا للكالم والكالم فقط؟

أم أنَّ الشرط أكرب من !  لنا اجلنة إذا تعاطفنا مع ااهدين وقرأنا كتابام فحسب؟وهل اشترى اهللا أنفسنا وأموالنا بأن
  ..؟ ﴿يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون﴾: هذا

  إن العاقل ال يترك سنوات عمره تتفلَّت من يده هكذا دون أن يسأل عن كل حلظٍة من عمره فيم ذهبت؟
ما الذي محلته من األعمال :  كل ثانيٍة من الثواين، ونسأل هذه الثواين واللحظاتلنقف مع كل يوٍم من أيامنا، بل مع

  !وما الذي دفعناها مثنا له من األمور؟! الصاحلة؟
  ..؟ ؟ هل ضاعت أعمارنا يف الدنيا وتطالا والركض وراءها

  .. ؟؟  أم ضاعت يف التوافه وسفاسف األمور
    .. !؟ سنده رصيد من العملأم ضاعت يف النظريات والكالم الذي ال ي

  .﴿كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون﴾
  : إنَّ علينا أن نتدارك بقية العمر، ونقدمه كله هللا وفاًء بالعقد الذي بيننا وبينه، والذي اشترى أنفسنا به

هللا هللا هللا إنَّ اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة يقاتلون في سـبيل ا              إنَّ اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة يقاتلون في سـبيل ا              إنَّ اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة يقاتلون في سـبيل ا                 ﴿
فيقتلُون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده مـن              فيقتلُون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده مـن              فيقتلُون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده مـن              

  ﴾   اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيماهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيماهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
   

   
  


