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إن هذه النشرة ليست نشرة ثقافية أو علمية فحسب، إا نشرة عسكرية، املقصود منها املسامهة يف التدريب وإعداد األمة                   
ا وبدأت يف اجتياح بالد املسلمنيملواجهة احلملة الصليبية اليت كشرت عن أنيا.  

﴿وأعدوا هلـم مـا   : ساس الذي هو مطلوب من كل مسلمفال تكن قراءتك هلا رد التسلية أو الثقافة، وتنسى اهلدف األ 
   .استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم﴾

ستجد زوايا عسكرية متنوعة، وزوايا تدريبية مقسمة على برنامج متدرج، يبدأ من العدد األول للمعسكر، ويف أخذك هلذه 
 اهللا، خاصة وأن هذه العلوم العسكرية هي العلوم اليت يـسعى الطواغيـت              العلوم بترتيبها خري عظيم، وفائدة جمربة بإذن      

  .جاهدين لتجهيل األمة ا، ضمن سعيهم احلثيث لسلب األمة كل عناصر القوة والعزة
 ، واهللا)اإلعداد: (فاقرأ هذه النشرة وال تغفل عن العمل مبا فيها، وال تنس احتساب األجر عند اهللا يف هذه العبادة العظيمة
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  !مرت ثالث سنني و

 

  

  .أما بعد .. احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
ائلـة يف    قبل املاضي حبالة رعب وهلع وترقب ، والسبب أنه يوافق الذكرى الثالثة للهجمات اهل              األسبوعمر العامل الغريب يف     فقد  

أمريكا قبل ثالث سنوات ، وحنن حنمد اهللا عز وجل على أن أتى اليوم الذي أصبح الكفار يف هذا الزمان يرجتفون هلعاً وخوفاً من        
وحنسب أن هذا ما وعد به الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا بعد ) توازن الرعب ( املسلمني حبمد اهللا ، وهذا ما يسمى عندهم بـ 

 ، بأن ال يهنأ األمريكان باألمن قبل أن نعيشه واقعاً يف فلسطني ، وقبل أن خيرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب الغزوات بأيام
  . ، فاحلمد هللا الذي أحيانا حىت نشاهد مثل هذه العزة لإلسالم واملسلمني 

 مدى االسترتاف اهلائل الذي مرت به احلكومة        واملتابع للحالة األمنية يف أمريكا قبل الذكرى الثالثة حبوايل شهر يستطيع أن يقيس            
األمريكية ومؤسساا املدنية والعسكرية ، وحالةَ التوتر والرعب وإنفاق مئات املاليني من الدوالرات على تعزيز اإلجراءات األمنية  

  . وحالة االستعداد اليت تتراوح يف أعلى مستوياا بني اللون الربتقايل واألصفر 
لى أن بعض الناس ال يرى االنتصارات إال من خالل جزئية العمليات العسكرية القوية والساحقة ، بينما املتأمل يف                   وجيب التنبيه ع  

حالة األمريكان اليوم جيد أم على مشارف اهلالك بإذن اهللا ، فهم متورطني حىت النخاع يف مستنقعي أفغانستان والعراق ، ومـا              
ين يف جزيرة العرب وتركيا واندونيسيا وبقية األرض ، وقد أدى هذا إىل جعل احلكومـة                بقي من اجلسم تتناوشه ضربات ااهد     

     ا يف تأهب دائم وترقب للجديد من األنباء السيئة دائماً بفضل اهللا ، وهذا الشد واالسترتاف العصيب األمريكية وعلى كافة مستويا
  إىل تلك النهاية احملتومة بإذن اهللا ، واملتمثلة يف قـول اهللا تعـاىل                واملايل واألمين والعسكري على األرض يسري بنا رويداً رويداً        

   . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد 
وكمثال على ما وصل إليه األمريكان من حالة الضعف الشديد غري املسبوق منذ شنهم هذه احلملة الصليبية اجلديدة ؛ نأخذ صورة    

 فالعراق متت تغطية أحداثه كثرياً من قبل وسائل اإلعالم وهذا ما أدى إىل نسيان النـاس                 -فغانستان حالياً ال العراق     الوضع يف أ  
 ، فالوضع يف أفغانستان أصبح مزٍر جداً بالنسبة         -!! لقضية أفغانستان لألسف ، مع أن األمر واجب نصرٍة ال متابعة إلعالم فقط              

، وقد كفانا الشيخ ااهد القائد أمين الظواهري حفظه اهللا تعاىل ونصره وأيـده              ) إيساف  ( ى  لألمريكان وحلف الصليب املسم   
توصيف األوضاع هناك ، فاألمريكيون قابعون يف قواعدهم ال جيرءون على اخلروج منها لئال تتخطفهم سهام املنية من كل جانب            

ة ، فاألمريكيون ليسوا راضني عن مستوى أدائهم لدورهم اخلياين    ، وعمالؤهم األفغان وعلى رأسهم كرزاي وقعوا يف أزمة حقيقي         
، والشعب األفغاين مل جيد لديهم رغيفاً يسد جوعه وال مرتالً يظله ، وعادت جتارة املخدرات وجرائم العصابات إىل ذروة معدالا 

 كمـا  -وا فتح كابل اآلن لتم هلم ذلك بإذن اهللا     ، أما ااهدون وهم الطرف الفاعل اآلن يف املعادلة فيكفي أن نعلم أم لو أراد              
، وإاكه أكثر    ، ولكنهم يريدون مواصلة استرتاف العدو حىت النهاية          -كانوا يستطيعون ذلك قبل حتريرها من أيدي الشيوعيني         

              اهدون إىل ذلك الوقت من رصترتيباً ، وإعداد     صفوفهم بشكل أكثر   وأكثر حىت تكون هزميته ساحقة بإذن اهللا وحىت يتمكن ا 
جيشهم حتت نريان املعارك وفوق أشالء خنازير األمريكان وعمالئهم من األفغان ، نسأل اهللا أن ينصرنا وإياهم ومجيع ااهـدين       

  . نصراً مؤزراً ، وأن يفتح لنا وهلم فتحاً قريباً 



 ٤ 

  

                                  
  إىل عساكر اإلسالم .. النفري..  النفري

  

    هللا الذي كتب العز والنصر ألولياءه ، وجعل الذلة والصغار ألعدائه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائـل                         احلمد
 لَ وينصاهللاُ نَّر  م ن ي نصرِوقَ لَ  اهللاَ نَّ إِ هي ع زيز               وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الذي أمره ربـه جبهـاد الكفـار واملنـافقني ، 

ومراغمتهم ، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا يف اهللا حق جهاده ، فأعز اهللا م الدين ، وأذل م الكفر والكـافرين ، وسـلم              
  :  أما بعد.. تسليماً كثرياً 

ز أو بذل ذليل ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزي: ( فعن متيم الداري رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
فرأيت ذلك يف دورنا ، ورأيت من أسلم كان له العز واخلري والشرف ، : قال متيم الداري ) ، بعٍز يعز اإلسالم وذٍل يذل به الكفر 

  . ومن كفر كان عليه الذلة والصغار واجلزية ، رواه أمحد يف مسنده 
فإن اهللا سـيظهرهم  ، قليلة  وإن مل يبق على هذا الدين إال عصابةٌ ألهل اإلسالم بأن دينهم ظاهر ومنتصر ،     يف هذا احلديث بشارةٌ   

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    : أخرج مسلم يف صحيحه من حديث مسرة        ،  ويعزهم مهما بلغت كثرة عدوهم وقوة عددهم        
: ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ، وكما جاء يف احلديث املتواتر ع   ) عصابة حىت يظهرهم اهللا     ال يزال هذا الدين يقاتل عليه       ( 
، وأنه مهما ) ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك                       ( 

لينا ، أو العدو    تكالب األعداء الذين يف الداخل وهم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم خاذلون لنا مناوئون ألهل الكفر ع                 
وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتـى    وبقوله   ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم اخلارجي الذي نعته اهللا بقوله 

لوعد اهللا   فإننا منتصرون بإذن اهللا ،       ونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء      ودوا لَو تكْفُر    وبقوله    يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعوا    
فهذا العدو من اليهود والنصارى وسائر الكفرة لن يرضوا من أهل اإلسالم دون أن يردوهم عن دينهم أو أـم ال  ملن نصر دينه ،   

م يكُونوا لَكُم أَعداًء ويبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم وأَلِْسنتهم ِبالسوِء وودوا        نْ يثْقَفُوكُ ِإ يقيمون لإلسالم قائمة ، كما وصفهم اهللا بقوله         
بقتلنا ، فإن مل يستطيعوا على ذلك قاموا حبربنا بألسنتهم          :  فقد بني اهللا عداوة الكفار لنا إما أن يبسطوا أيديهم أي              لَو تكْفُرونَ 

يننا ، فإن مل يفعلوا ذلك قاموا بغزونا فكرياً وعقدياً حىت نرجع عن ديننا ، وأم ساعون بكل ما أوتوا من قوة باللعن والشتم لنا ولد
 : إلطفاء هذا النور الذي من اهللا به علينا ، لكن بفضل اهللا وكرمه تكفّل اهللا بإبقاء هذا الدين ونصره وتأييده ، كما قال تعاىل                         

  .  فهذه واهللا من أعظم البشارات   نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللَّه ِإلَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَيِريدونَ أَنْ يطِْفئُوا
 ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفروا يا أَيها الَِّذين آمنوا ما لَكُم ، وعدوكم فيا أهل اإلسالم ، اقبلوا بشارة اهللا ، فقوموا بنصرة دينه وجهاد عدوه      

، فهنا أمر من اهللا عز  ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى الْأَرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن الْآِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي الْآِخرِة ِإلَّا قَِليلٌ
دنا ربنا بوعيـٍد    عوا إىل الدنيا ، وزهرا فقد ت      نكرميها هللا عز وجل ، فإن أبينا عن ذلك و         وجل بالنفري وبذل مهج النفوس ، وتقد      

   . ِإالّ تنِفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم  شديد وديد أكيد حاصٍل ال حمالة 
ب ليس كعذاب طواغيت األرض وديدهم ، بل بين بأنه عذاب أليم ، وهل لك               فربنا جل وعال هددنا بالعذاب ، وأن هذا العذا        

  ، فالدنيا كلها من أوهلا إىل آخرها ال تساوي نفساً من أنفاس اآلخرة ،صرب على عذاب اهللا ولو حلظة ؟ فكيف إذا كان عذاباً أليماً
وأرجلهم من خالف ؛ قالوا هذه املقولة العظيمة قال تعاىل دهم بتقطيع أيديهمانظر ماذا قال اهللا تعاىل عن سحرة فرعون ملا هد  : 

 ِإنا آمنا ِبربنا ِليغِفر لَنا  قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاَءنا ِمن الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا



 ٥ 

وهكذا . ، فهذا اإلميان إذا خالطت بشاشته القلوب ال يرتد عنه صاحبه             خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيِه ِمن السحِر واللَّه خير وأَبقَى        
:  قول  اإلميان الذي خالط قلب بالل حينما كان يقول وهو يعذب يف رمضاء مكة وهو يردد أشد الكالم على هؤالء املشركني وي                    

أخرب اهللا عز وجل    وقد  ،  " لو أين أعلم كلمة هي أشد عليهم من ذلك لقلتها           : " ، وكان يراغمهم بذلك ، ويقول       " أحد أحد   " 
 هل لك  لك أيها املسلم ، فعذاب الدنيا رمبا يقع ورمبا ال يقع ورمبا تستطيع الفرار منه ، لكن            غرور ال دار مقامٍ   دار  دار  ال بأن هذه 

   .    فَِفروا ِإلَى اللَِّه ِإني لَكُم ِمنه نِذير مِبني هللا إال إليه ، قال جل وعال الفرار من ا
اعلم بأنه سيفوتك جتارةٌ ال كأي جتارة ، إا جتارةٌ ال           يها ؛ ف   البقاء ف   استجبت لتهديد الطواغيت ، وركنت إىل الدنيا وأحببت        فإن

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسـوِلِه      ا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليمٍ           ي : قال تعاىل   !! خسارة فيها البتة    
           لَمعت متِإنْ كُن لَكُم ريخ ذَِلكُم فُِسكُمأَنو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتونَو  ِفرغي       ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديو كُموبذُن لَكُم 

      ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت   ِمِننيـؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبى ترأُخو 
وألن اهللا ملا ذكر وصف املرتدين وصف أناساً حمـبني  ،   يستبِدلْ قَوماً غَيركُموِإنْ تتولَّوا    ليس وقفاً عليكاهللادين واعلم أن 

جاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه وال يخافُونَ لَومةَ فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين ي      حمبوبني  
ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض الِئٍم ذَِلك  .   

أهل اجلنة خلود يا : وقد ذكر اهللا عز وجل بأن احلياة الدنيا زائلة ال بقاء هلا ، وأن البقاء حينما يذبح املوت بني اجلنة والنار ، فيقال 
  . فال موت ، ويا أهل النار خلود فال موت 

    فهنيئاً واهللا ملن كانت منازلُه ليا عند ربه بسبب قيامه مبا يرضي الرب جلّ وعال من إعالنه الكفر بالطـاغوت واإلميـان بـاهللا                  ع 
س يف سبيل ذلك ، وإن عاتبه املعاتبون وأرجف  وتقدمي الغايل والنفيوااللتحاق بعسكر أهل اإلسالم ، طلباً للشهادة يف سبيل اهللا ،       

  . به املرجفون وخذله القاعدون 
واعلموا أن من أعظم نعم اهللا عليكم خاصةً يا أهل اجلزيرة بأن نودي ملنادي اجلهاد فيها ، فيا خيل اهللا اركيب ، واحذر كل احلذر                

تنافسون يف إزهاق نفوس الكفار ليكون فكاكهم من النـار          بأن يتسابق املتسابقون ويفوز الفائزون بالشهادة والدرجات العلى وي        
  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهرواه مسلم) ال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبداً : ( وأنت قاعد ، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم 
كفى ببارقة السيوف : ( ى اهللا عليه وسلم ملاذا ال يفنت الشهداء يف قبورهم ؟ قال صل  : ، وملا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  . رواه النسائي بسنٍد صحيح ) فتنة 
  ) . اجلنة حتت ظالل السيوف : ( وكما جاء يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

تني كما بني السماء واألرض ، أما علمت بأن ااهد أما علمت أيها القاعد أن اهللا أعد للمجاهد يف اجلنة مائة درجة بني كل درج       
 ؟ كما جاء ذلك يف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه رجل فقال رمبا يعمل قليالً ويؤجر كثرياً

 قاتل فقتل ، فقال صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم مث) أسلم مث قاتل ( : يا رسول اهللا أقاتل مث أسلم ؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : 
 : )كثرياًعمل قليالً وأُجر  . (   

فهذه كلمات عابرة ، ونصيحة موجهة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وأصلي وأسلم على من متىن أن يقتل يف            
حيا مث يسبيل اهللا مث يحيا مث يقتل مث يحيا مث يوأزواجه وصحبه وسلم تسليماً كثرياًقتل ، وعلى آله قتل مث ي.   
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    دورة املسدسات                                                  
  

  )الطاحونة ( املسدس الفردي 
  :مميزات مسدس الطاحونة 

          ليس له حركة أقسام ولو حـصل أن الطلقـة تالفـة    وأيضا، جار االنفر جألن مجيع طلقاته يف ح  ، ليس له أعطال بإذن اهللا    -١
 ولـذلك أغلـب      ، خبالف املسدس اآليل  ؛   وهذا ال يأخذ وقتاً   ،  ما على الرامي إال أن يضغط على الزناد مرة أخرى           ) متعطلة  ( 
الشط يف العامل يستخدمون هذا النوع ، وهو أفضل مسدس لالغتيالر.   
   .١اجليب ميكن الرماية به من داخل -٢

  :عيوبه 
 كان األخ مدرباً على استخدامه ، ألن املقاتل يف حرب املدن ال بد أن يكـون   إذاوهذا يف احلقيقة ليس عيباً        ، ٢ ليس له أمان   -١

  .سالحه جاهزا للرماية 

  .   عدد طلقاته قليلة غالباً -٢
وإخراج الظروف الفارغة مث إدخـال الطلقـات        )  الطاحونة( ألنك بعد الرماية حتتاج إىل فك االسطوانة        ،  التذخري   صعب   -٣

تستخدم يف تذخري الطلقات ( خبالف املسدس اآليل يف تغيري الشاجور ، وتوجد قطعة بالستيكية ،  أطول  وهذا يأخذ وقتاً، اجلديدة
ب القطعـة   وتكون ماسكة للطلقات ، وبعد إخراج الظروف الفارغة تدخل مجيع الطلقات يف آٍن واحد ، مث تـسح                 ) للطاحونة  

    .البالستيكية ، وهذه تسهل عملية التذخري 
 ريبـاً ق كان العدو    إذا، وهذا    ألنه مينع الطاحونة من الدوران     ،   فلن يرمي املسدس  ) الطاحونة  ( االسطوانة  أمسك العدو ب   إذا -٤

   .جداً
  ) :الطاحونة ( أجزاء املسدس الفردي 

  . القبضة املسدسية  -١
 . الزناد  -٢
 . واقي الزناد  -٣
 . األسطوانة وقيدها  -٤
 . املطرقة ورأسها  -٥
 . السبطانة  -٦

                                                
 . وسوف یأتي الحدیث عنها بالتفصیل ١
،  كي ال تخرج طلق ة بالخط أ م ن    ) سواء األسلحة الخفیفة أو المسدسات ( هي بعض اإلجراءات التي یقوم بها المجاهد عند أخذ السالح    : إجراءات األمان  ؛   فائدة ٢

 دثتكمن أهمیة إجراءات األمان في أن الطلقة ال تعرف العدو من الصدیق ، فقد تخرج طلقة بالخطأ ، فتصیب أحد األخوة ، أو تح: أهمیة إجراءات األمان  .السالح 
 -١: فیة القی ام ب إجراءات األم ان    كی. أضرارًا أخرى ، لهذا السبب وجب تعلم إجراءات األمان والعمل بها ، لكي ال یصیب المجاهد أخاه ، ثم یندم والت ساعة مندم    

 تق وم ب سحب مجموع ة األق سام     -٤)  في األسلحة الخفیفة ت ضع عتل ة األم ان عل ى الف ردي      (  تفتح عتلة األمان -٣ تقوم بإخراج الشاجور -٢ترفع السالح إلى أعلى   
أما إجراءات األمان في مسدس الطاحونة . إرجاع الشاجور إلى السالح -٧ األمان  إرجاع عتلة األمان إلى-٦ن مفتوح  الضغط على الزناد إذا كنت في مكا-٥مرتین 

س تالم   عن د ا -١ ؟متى تقوم بإجراءات األم ان  .  ترجع االسطوانة إلى مكانها -٣ تقوم بإخراج جمیع الطلقات من االسطوانة -٢ ترفع السالح إلى أعلى     -١ :فكالتالي  
  . قبل التخزین -٤ قبل الفك وبعد التركیب -٣د الرمایة ع قبل الرمایة وب-٢ هتسلیمالسالح و
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 . الشعرية  -٧
 . الفريضة  -٨
  .  االنفجار ةحجر -٩
 .البدن  -١٠
 . قيد فك األسطوانة  -١١
  . عتلة إخراج الظروف الفارغة  -١٢

  :احلركة امليكانيكية ملسدس الطاحونة 
حبيث تصبح احلجرة التالية ، ح لألسطوانة أن تدور  ويتي )قيد األسطوانة    ( الضغط على الزناد يؤدي إىل ختفيض مثبتة االسطوانة       ) أ

  .   يف خط الفوهة 

  
،   اهلدف وخيرج املقذوف إىل،١وهذا الضغط الواقع على الزناد حيرر املطرقة فتتقدم ويضرب رأسها الكبسولة فيحدث انفجار) ب

  .ويف هذه األثناء تقوم مثبتة االسطوانة بتوقيف االسطوانة عن الدوران 

  
ن أ من شـأنه      وأيضاً  ، وهذا خيفف من مقدار الضغط الواقع على الزناد       ،   ٢املمكن إعادة املطرقة إىل وضع النصب يدويا      من  ) ج

يساعد على التصويب الدقيق ، ألن الزناد رجع إىل اخللف معظم املسافة فبمجرد ملسة خفيفة تتحرر املطرقة ، أما لـو مل ترجـع               
ألن االسطوانة سوف تدور واملطرقة سوف ترجع للخلف مث تتقدم ،         ؛  سيكون أطول مسافة    املطرقة يدويا فإن الضغط على الزناد       

  .  ل دقة  قوذا يكون التصويب أ

  

                                                
 .  ما نتج عن الكبسولة هنا هو مثل ما مّر  معنا في المسدس اآللي ١
 ) .الطاحونة(  بعض المسدسات تكون المطرقة مخفیة، سواء اآللي أو الفردي ٢
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ينئذ ميكـن إخـراج      بطريقة مزدوجة حلني إطالق مجيع الطلقات ، وح        أوميكن تكرار هذا النمط مرة أخرى إما بطريقة منفردة          
  .  بعد فك االسطوانة الظروف الفارغة

  
  :فك مسدس الطاحونة 

 إفراغه أو وذلك لتذخري السالح     التالية ، فك على اجلنب كما يظهر يف الصورة        وي،  ل من مسدسات الطاحونة     وهذا النوع األ  ) ١
  .ة ف الفارغومن الظر

  
ملهام السالف   وذلك لنفس ا   ، الصورة التالية فك من فوق كما هو ظاهر يف        وهو ي ،  هذا النوع الثاين من مسدسات الطاحونة       ) ٢

  .املسدس األولذكرها يف 

  
  

  الكيفية الصحيحة إلمساك املسدس 
   ؟ هوكذلك كيفية استعمال،  جيب أن نتعلم املسكة الصحيحة للمسدس اذا مل:سؤال 

  .  باستخدام املسدس يعين أنك أصبحت ماهراً  عندما تذهب إىل معسكر ما، قد تتعلم كيف تطلق باملسدس ولكن هذا ال:اجلواب 
 احلقيقة ولكن يف، )  ثواين ٨أو، ٥،٦( ١ة اجليدة والدقيقة وقد تستغرق معك عملية الرماية عدة ثواينبصاممكن أن تتعلم اإل   : مثال  

 جيب أن  كنت مهامجاًإذان اخلصم قريب منك فأوهذا يعين ، ألنه كما تعلم أن هذا السالح يستخدم عن قرب ؛  هذا ليس بعملي 
 ،٢من ثانية واحدةأكثر  عليك جيب أال تأخذ عملية الرماية  كنت مدافعا أي مهجوماً  إذاو،  أكثر من ثانيتني    ال تأخذ عملية الرماية     

  . اخلصم أوويف كلتا احلالتني إما أنت 

                                                
 .وسیأتي الكالم علیها ) التنشین (  هذه رمایة التصویب ١
 ، ولذلك یجب على كل مجاهد وخاصة من یعمل في حرب المدن أن یصل إلى هذا المستوى من السرعة ، وهي یسیرة على من یسرها  هذه رمایة التوجیه السریع٢

 .إن شاء اهللا عنها اهللا علیه ، وتأتي بكثرة التطبیق ولو بدون رمایة ، وسیأتي الحدیث 
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واليت  تعطيك الـسرعة يف  ،  املمكنة والكيفية الصحيحة الستعمال املسدس  والطرق ك من أن تتعلم أفضل األساليب     لذلك البد ل  
ننصحك باالستفادة لذلك ، وهذا يعين أن يعمل العقل والعني واألذن والرجالن واليدان يف نفس الوقت ، والدقة يف اإلصابة الرماية 

  .  ، ألنك حتتاج إليها يف الواقع العملي أثناء جهادك ، وال يكفي اإلملام ا نظرياً وتطبيقها عملياًمن هذه املعلومات ، 
 مكانه أن تكون  أود نفسك يف كل مرة تسحب فيها املسدس من بيته هو أن تعو؛  عملية الرماية السر يف السرعة خالل  : مالحظة  

وهذا يوفر عليك   ،  يل املسكة بعد سحب املسدس من مكانة        دحبيث ال حتتاج إىل تع    ،   املسكة صحيحة للمسدس     أونفس القبضة   
حىت يصبح األمـر    ؛  ب عليك أن تتدرب على ذلك بكثرة        لذلك جي ؛   فشل العملية    أو فثانية واحدة قد تتحكم يف جناح         ، الوقت

  .ثناء الرماية هو السرعة وعدم تضييع الوقت أ فأحوج ما حتتاجه  ، وعادياًعندك سهالً
  

  :١كيفية إمساك املسدس 
  : اآليلطريقة مسك املسدس 
 فوق مانع  يكون مرتكزاًامواإلبضة املسدسية ، القوالباقي على ،  السبابة جبانب الزناد : على النحو التايل تكون أصابع اليد اليمىن

من  لكي يسمح للقسم العلوي   ،   بشدةعليه  وال يكون اإلام ضاغطاً      ، لمسدس األيسر ل  بوذلك من اجلن  ،  األقسام من احلركة    
 ألسفل مـانع  الصقاً مامكان اإل لوما على عكس ، ة  ي باحلركة حبرية كاملة خالل احلركة امليكانيك      )جمموعة األقسام    ( سدسامل
 املوجـود يف القـسم الـسفلي    -شعورية يقوم األصبع بدفع مانع األقسام من احلركة الالام من احلركة فرمبا بسبب الشدة      قساأل

 هو موضح يف الشكلني      كما  خالل عملية الرماية   ة داخل النتوء املوجود يف القسم العلوي مما يعطل احلركة امليكانيكي          -للمسدس  
  :التاليني 

  وملاذا يكون هناك) اإلام ( صورة لليد احلاملة للمسدس، توضح أين يكون اإلصبع الكبري 

  

  
،كمـا يف   جل إحكام القبضة على املسدس  أمن  ،  وأصابع اليد اليسرى تكون على املقبض فوق أصابع اليد اليمىن ومتداخلة بينها             

   :التايل الشكل 

                                                
 . ت الرمایة كاملة بإذن اهللا  هذه المسكة إلحكام القبضة على المسدس ، وسیأتي الكالم على وضعیا١
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  :التايل اليد اليمىن ، وكالمها مرتكزان على مانع األقسام من احلركة كما يف الشكل إامى  اليد اليسرى فيكون مرتكزا علإامما أو

  
األقسام حىت ال تؤذي األقسام جمموعة د املمسكة باملسدس تكون يف اخللف وحتت ي و السبابة للاموأما قطعة اللحم اليت ما بني اإل  

   :التايل  كما يف الشكل عدها وبشكل مستقيم مع عظم الساويكون املسدس وسط، يدك أثناء احلركة امليكانيكية 

  
 اليد اليمىن فوق مانع األقسام من احلركة فانه يوضع حتت مانع األقسام من احلركة ويوضـع                 إاميف حالة عدم التمكن من وضع       

   .  ، وجيب احلرص على عدم الضغط على قيد املخزن)التايل ل ككما يف الش( اليد اليسرى إامفوقه 

  
حبيث حيكـم  ، لسبطانة إىل أعلى ا ردة فعل    وعة على واقي الزناد وذلك لتخفيف     هناك بعض الناس جيعل سبابة اليد اليسرى موض       

ة يف هذه الطريقة أن الكثري من الناس يضغط إىل أسفل قبل            لاملشك،  ) التايل  كما يف الشكل    (املسك على واقي الزناد عند الرماية       
  .  عن مستوى اهلدف  نزولهدي ذلك إىلفيؤ؛ انطالق املقذوف 
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  ) :الطاحونة ( طريقة مسك املسدس الفردي 
حدمها على أني مثنيني اموهو أن اإل؛ طريقة مسك املسدس الفردي مثل طريقة القبض على املسدس اآليل ولكن باختالف بسيط          

   ) التايلكما يف الشكل (اآلخر 

  
  

  :  اخللف كما يف الشكل التايل ق اليد اليمىن حىت يسحب املطرقة به إىل اليد اليسرى فوإامبعض الناس يضع 
  

  
  

 استخدام هذه الطريقة يف املـسدس اآليل  نعيوجد له جمموعة أقسام ، ومي  وهذه الطريقة تستخدم فقط يف مسدس الطاحونة ألنه ال        
 قد تـؤذي    أخذ يف طريقها ما يعارضها وبالتايل      ويف هذه احلركة ت     ،  حيث إن جمموعة األقسام تتحرك      ، اإلامخلطورة ذلك على    

  . تقطعه أو اماإل
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  ) .ال بيد واحده إال عند الضرورة (  جيب إمساك املسدس بكلتا اليدين ؟ اذامل :سؤال 
  :اجلواب 
  .إمساك املسدس بكلتا اليدين خيفف من حركة املسدس عند ارتداده  )١
) للـداخل ( واليد األخرى للخلف     مام احلاملة للمسدس تدفع إىل األ     أو اليد القوية    ؛عندما متسك املسدس بكلتا اليدين       )٢

 . بنفس القوة ، وهذا جيعل املسدس حمكم القبضة 
 . اهتزاز اليدين و املسدس أواستعمال كلتا اليدين مينع ارجتاف  )٣
 بعض  يفمليكانيكية   العملية ا  أوهذا يؤثر على احلركة     ، و  املسدس بيد واحدة حيتمل أن تكون املسكة ضعيفة          إمساكعند   )٤

   . ١ إي ١٩١١كولت : أنواع املسدسات مثل 
 خترج املسدس من مكانه قد تكـون  أنه عندماوعليك أن تتذكر ،  مسكة املسدس بكلتا اليدين تكون ثابتة وجيدة وقوية          )٥

 سوف تـضطر إىل ف وليست صحيحة إذا كانت مسكتك للمسدس خاطئة  نهأل،  الفرصة الوحيدة لك يف القتال القريب       
 . وهذا خطر عليك يء احلركةتعديل املسكة مما جيعلك بط

وهذا يعين ،  ضربة تأتيك على يدك قد تسقط املسدس من يدك يد واحدة إال وقت الضرورة ، ألن أيمتسك املسدس ب ال )٦
دس إىل بينما لو أمسكت املسدس بكلتا يديك وجاءتك ضربة على يدك تستطيع أن حتول املس. علم أالفشل والنهاية واهللا 

 . اليد األخرى وتواصل اإلطالق على اخلصم 
 قلـيال ألن  األسفلسك املقبض من ناحية م فيكون إذا اضطررت ملسك املسدس بيد واحدة وكان املسدس آيل احلركة ؛   )٧

  . قليالًرفع املسكة إىل أعلى أن تيصعب التحكم يف االرتداد فعليك أنه املسكة  عيب هذه الزناد طويل وثقيل ولكن
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  معلومات هامش اخلريطة
  

 معلومات هامش اخلريطة : الفصل الثاين 
 .ها ل عملية استخدامسهطة واليت تيهي تلك املعلومات الضرورية املوجودة على حواف اخلر

 : طة إىل أخرى إال أن معظم اخلرائط العسكرية حتتوي املعلومات التاليةيوهذه املعلومات ختتلف من خر
، ) الرياض ( ويذكر فيه اسم منطقة اخلريطة فإن كانت اخلريطة ملنطقة الرياض مثالً تكون اخلريطة ذا االسم  : طةياسم اخلر  -١

 .ويكون غالباً يف القسم األوسط من أعلى اخلريطة 
  .وذلك بالنسبة للخرائط ااورة هلا ويكون غالباً يف القسم األمين من أعلى الصفحة  : طةيرقم اخلر -٢
وكذلك تاريخ إعـداد هـذا   ،  والذي يبني العالقة بني الشماالت الثالثة احلقيقي والتربيعي واملغناطيسي       : حنرافات  طط اال خم -٣

 . ليتم به حساب مقدار االحنراف ، وغالباً يكون ذلك يف القسم األيسر من أسفل اخلريطة املخطط
  :باألشكال التاليةمقياس رمسها ويوضح سفل الصفحة ، ويكون غالباً يف القسم األوسط من أ: مقياس رسم اخلريطة   -٤

 كم١=  سم ١مثل : املقياس الكتايب 
عادله ١٠٠٠٠٠أن كل :  ، أي ١٠٠ ٠٠٠ : ١مثل : سيب املقياس النقابله ويسم على اخلريطة ١ سم يف الطبيعة ي. 

  : مثل: ، ويسمى مبسطرة املسافات ي املقياس اخلطّ
  

  
  
(  ، ويراد به املسافة بني كل خطي كنتور وغالباً ما تكون عشرون متراً ويكتب عادة حتت مقياس الرسم: ي الفاصل الكنتور  -٥
 ) .م ٢٠
 . ، وتكون غالباً يف أسفل اخلريطة أو خلفها الرموز املستخدمة يف اخلريطة: أي : مفتاح اخلريطة   -٦
  . إطار اخلريطة ومتثل،) الشماليات والشرقيات ( خطوط الطول والعرض   -٧
ويستفاد منه يف توضيح امليول يف تضاريس املنطقة وشدا من عدمه ، ويكون غالباً يف القسم األمين من أسفل :  خمطط امليول  -٨

  .اخلريطة 
  .- إن شاء اهللا تعاىل –، وسيأيت شرحها ) اإلحداثيات  ( النظام الشبكي -٩
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 رموز اخلريطة : الفصل الثالث 
  .هي رسومات مصطلح عليها متثل اهليئات الطبيعية والصناعية على اخلارطة : تعريفها* 
  :ألوان الرموز الطبوغرافية* 
  .مجيع اهليئات اليت صنعت بيد اإلنسان مثل املباين واجلسور: اللون األسود  -١
  .وترسم به احلدود بني الدول واملدن والطرق الرئيسية: اللون األمحر  -٢
 . واألار وحنوها بحاركالوترسم به املياه بأشكاهلا : زرق اللون األ -٣
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 .كالغابات واملزارع واحلشائش وحنوها وترسم به النباتات بأشكاهلا : اللون األخضر  -٤
 .كالتالل واهلضاب واجلبال وحنوها وترسم به التضاريس : اللون البين  -٥
   : أمثلة للرموز* 

  لون الرمز  شكل الرمز  اسم الرمز
      أسود    ريق مسفلت خطني أو أكثرط

      أسود    طريق مسفلت خط واحد
      أسود     طريق غري مسفلت للسيارات

      أسود     مدق
      أسود    سكة حديد
      أمحر    حدود دولية

  كوبري
  

  أسود

    منطقة سكنية
  

  د    أسو

   بناية
 أسود

  مدرسة
  

  أسود

 أزرق   بئر ماء دائم

    بئر ماء مومسي
  أزرق

  أسود    برج

  منجم
  

  أسود

  مقابر املسلمني
  

  أسود

  نصارىمقابر ال
                          

    أسود  

  مسجد
                             

     أسود

  كنيسة
                          

    أسود

  مستشفى
               

       أسود
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  خميم
                      

       أسود

   أسود             ١٢٤٨  ١٢٤٨نقطة ارتفاع ذات علو 
      أخضر                                مناطق زراعية

وإن كان الرمز ( جمرى ماء مومسي 
غري منقط بل أزرق متصل فهو رمز 

  )رى ماء دائم 

             

    

     
     أزرق

  خطوط كنتور
                 

  
      بين

  هاشور
                    

  
  

         بين

 
 اخلـرائط ، وإىل     الكالم السابق كله عن الرموز الطبوغرافية املستخدمة لتمثيل املعامل الطبيعية والصناعية على            :الرموز العسكرية   

جانب هذه الرموز فإن العسكريني حباجة إىل شرح الواقع الذي على األرض على اخلريطة ليستفيد منها من خالل معرفة أمـاكن             
تواجد القوات العسكرية الصديقة أو املعادية وحجمها ونوعها ، وكذلك حتديد أماكن األلغام واألسلحة واملنشآت العسكرية من                 

 ، ولكن هذه املعلومات ال تطبع على اخلريطة لعدم ثبوا وحلاجة هذه املنشآت و التحركات العـسكرية إىل                   مستودعات وغريها 
السرية التامة ، ولذلك يقوم القائد العسكري إىل حتديدها على الغالف البالستيكي الشفاف الذي يضعه على اخلريطة حلمايتها من 

  .العسكرية الوحل والتمزق ولكي يسجل عليه هذه الرموز 
و حتديد الرموز وألواا يرجع إىل كل جيٍش حبسبه ، فمراعاةً ألمن هذه املنشآت العسكرية يقوم كل جيش بتحديد رموز خاصة 
به حىت لو سقطت هذه اخلريطة يف يد العدو ال يستطيع فك هذه الرموز ومعرفة حقيقتها بسهولة ، فيحدد أماكن تواجد القوات   

  .وحجمها 
 لكل وحدة عسكرية فرمز لوحدة املشاة ، ورمز لوحدة املشاة اآللية ، ورمز لوحدة املـدرعات ، ورمـز لوحـدة        فيحدد رمزاً 

االستطالع ، ورمز لوحدة املدفعية وحنوها ، مع حتديد حجم الوحدة ، وكذلك يضع لكل سالٍح ومدرعٍة رمز ، ويضع رمـزاً                      
  . ،  وللممرات ، ولألشراك اخلداعية وحنوهاعسكرية ، وحلقل األلغام ، وللمناطق املدمرةالللعوائق 

وكذلك حيدد رمز لكل حركٍة تكتيكية فلمواقع التجمع رمز ، وملواقع الدفاع رمز ، وملواقع اهلجوم رمز ، وخلطوط السري رمز                     
سناد والقـصف   سواًء سري مشاة أو آليات ، وسواًء كان الطريق طريقاً لصديق أو لعدو ، وحملور التقدم رمز ، وخلط البدء واإل                    

  .رموز 
  .     فكل هذه األمور اليت ال غىن للعسكري عن معرفتها ومعرفة أماكنها البد أن جيعل اجليش هلا رموزاً تعرف ا 
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، فقد اشتدت هجمات ااهدين على قـوات        " أفغانستان  " بدأت حبمد اهللا بشائر النصر تلوح يف أُفُق مقربة الغزاة            •

) نصف أفغانستان   ( ومت للمجاهدين بفضل اهللا السيطرة على شرق أفغانستان وجنوا          )  إيساف   (التحالف الصلييب   
ن بشائر النـصر قـد      إ " تقريراً إخبارياًَ حول األوضاع هناك جاء فيه      وقد نشر املكتب اإلعالمي لإلمارة اإلسالمية       
ارى طائفة الربوتستانت خدم اليهود وعبيدهم عباد الصليب واليهود والنص الحت يف األفق القريب بإذنه تعاىل ، فهاهم

 أصوام طالبني الغوث والنجدة من إخوام يف الدين ومن على شاكلتهم لنجدم مـن جحـيم    يصيحون بأعلى؛
 يف أرض اإلمارة مالعلوج وأذنا  حتت أقدامويف املقابل هاهم أسود اهللا البواسل قد صنعوا جحيماً، اإلمارة اإلسالمية 

ن أو،  قد بدأت من كابـل  وأعواملقمع ظهر الصليبيني  الكربىعمليات ال أن اإلسالمية ونبشر األمة ...ية اإلسالم
عـرب   وبدأت طالئع الفتوحات والنصر    ،   الصواريخ والقذائف والقنابل واملتفجرات   ن   م أسلحتهمااهدين قد طوروا    

.  خوسـت  و   روزغـان  أ قنـدهار و    املتطورة بكابل و   قنابل العنقودية والصواريخ  ال اليت تتم عرب     الكربىت  العمليا
زيد من العمليات اليت تتسم بأا أشد  امل بالتخطيط والتحضري لتنفيذاألياموااهدون بفضل اهللا ورمحته يقومون يف هذه 

 قـوات  أيـدي يف  بقيحيث مل  ) وجنوا أفغانستانشرق   (أفغانستانبعدما سيطر ااهدون علي نصف      ، وذلك   قوة  
 تـصر فالقوات الـصليبية يق  ، ااهدين يقع حتت قبضةفخارجها ما كان ما ، أحتالل الصليبية سوى املدن فقط اال
 من مواجهة ااهدين رغم استفزاز ااهـدين        ذرون كل احلذر  وحي ،   هم يف القواعد العسكرية واملطارات اجلوية     ذنفو

 وينـسجوا ، لتهم اإلعالمية أن يغطوا على خسائرهم الكبرية  بقوة آاأليامحياولون يف هذه  فالصليبيونهلم ، وضرم 
 ، وأهدافهم الفاشلة مسبقاً ليظهروا للعامل بأم منتصرون وال غبار على خططهم، خبيوط العنكبوت انتصارات ومهية 

  ، وإنناسوفيتمزبلة التاريخ كأسالفهم اإلنكليز وال ىلإال اهلزمية ومصريهم إ ولن جيدوا بإذن اهللاولكن هيهات هيهات    
  بسبب رغبتهم يف املشاركة االنتخابيةاألبرياءلناس ل  ااهدين الصليبيون حول قتلأشاعهما  أن  هذا التقريريفنؤكد 
 األفغـاين  الـشعب  تأييـد احلكايات الكاذبة تنشر عرب اإلعالم لتقليـل   ن هذهإ و... كذب ودجل علينا إالما هو 

 بـإقليم مبنطقة رزمك  ند هذا احلد بل قاموا عرب عمالئهم بنصب قنبلة يف مدرسة الصليبيون مل يقفوا ع    ، و  للمجاهدين
 بـاً ل وطا استشهاد مخس عشرة معلماً  عناملدرسة   سفر االنفجار يف  أ و ، أغسطسعشرون من   البكتيا يف اليوم التاسع و    

نؤكد يف هذا ، وحنن  خلف هذا االنفجارمبأ ااهدين  العميلفغايناأل ام اإلعالموقد   ، وثالثني منهم    ةوجرح مخس 
 حىت،   ااهدين   الشعب عمال شنيعة ليكره  أالقيام ب يف   االصليبيني بعد ما عجزوا عن مقاومة ااهدين بدأو        التقرير أن 

 خسائر همن قد قلبوا خططهم وكبدووااهد  ولكن، االنتخابات ونصب احلكومة العميلة اجلديدة   إحياء ون يف ينجح
 إىل املسلمني   نزفو ،   أذلة مدحورين بإذن اهللا   ال  إ منه   وااملستنقع الذي لن خيرج     يف موأدخلوه ،    معنوية ومادية  فادحة

اإلسالمية ، ونبلغكم  نتصارات وفتوحات حققها جنود اهللا البواسل على أرض املعارك يف أرض اإلمارةاو عموماً بشائر
  " . أفغانستانحتيات إخوانكم ااهدين يف أرض العزة والكرامة
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أن العامل مازال حييا يف رعب وديد من :  سبتمرب ١١قال خبري عسكري وقيادي أمريكي أثناء مراسم إحياء الذكرى الثالثة ل  •
  . القاعدة طلقاء حول العاملأفراد من ٧٠,٠٠٠اإلرهاب ومازال أكثر من 

للذين وقعا أمس يف جدة باململكة العربية السعودية والذي  أن استمرار ديد اإلرهاب قد عزز باالنفجارين ا :واستطرد قائالً
وقد أغلقت القنصلية األمريكية يف املدينة كإجراء احتراسي من سيل اهلجمات اليت ، أصيب فيهما شخص واحد على األقل

 ، ومما  شخص٩٠خالل الشهور األخرية واليت قتل فيها أكثر من وقعت على األهداف الغربية يف اململكة العربية السعودية 
 املاضي جيد حالة الرعب واهللع تعم البالد وختيم على مجيع الدول الغربية يف اُألسبوعجتدر اإلشارة إليه هنا أن املتابع حلالة 

 الشيخ أسامة بن الدن حفظه – حنسبه واهللا حسيبه –الدوائر واملنشئات والفعاليات ، وهذا مصداق ما وعد به الرجل الصاحل 
 .  حينما أقسم باهللا العظيم أن أمريكا لن حتلم باألمن حىت يعيشه املسلمون واقعاً حياً يف فلسطني اهللا تعاىل

قام أحد أشهر املواقع اإلخبارية على الشبكة بعمل استفتاء لزواره عن عمليات القاعدة حول العامل ، وكان موقع اجلزيرة نت                   •
وكانت النتيجة أن األكثرية     القاعدة مصاحل املسلمني والعرب أم ال ؟         هل ختدم عمليات  : قد طرح السؤال التايل على زواره       

، وهذا بفضل اهللا مؤشر واضح على جناح وانتشار الفكر اجلهادي بني عموم األمة ، وأن سياسة حتريض                  ) نعم  ( صوتوا بـ   
 . ا بفضل اهللا تعاىل األمة وتوجيهها حنو الطريق القومي لرد العدوان عنها وعن مقدساا قد أمثرت وآتت أُكُله

قام البطل القائد أبو مصعب الزرقاوي حفظه اهللا ونصره وثبتنا وإياه بتلبية نـداء العفيفـات                !! من إذا قال فعل     .. هللا دره    •
  املسلمون عنهن األمساع ، فقد نفذ وعده حفظه اهللا بذبح أحد الرهائن األمريكان إذا مل يتم إطـالق                   الطاهرات الالئي أصم 

ملأسورات لدى األمريكان يف سجين أبو غريب وأم قصر ، وقد ظهر أبو مصعب يف شريٍط مرئي قامت مجاعة التوحيد أخواتنا ا
واجلهاد بنشره وهو يلقي بياناً يهز الوجدان ، ويستثري أهل املروءات وهم قلة يف هذا الزمان ، مث قام بنحر العلج بيده ، ولئن                        

جل الذي أرانا طيلة سين حياتنا تلك الصور اليت مل تز هلا شعرة يف أجساد املنافقني ؛                 كان هنا تعليق فهو أننا حنمد اهللا عز و        
ويف جوانتناموا وأيب غريب مث أحيانا حىت نرى مثل هذه املشاهد اليت يفوح منها عبق               أفغانستان  صور إخواننا يف اندونيسيا و    

 . العزة وعبري الكرامة 
شهد موقع مشروع شركة السالم للطريان يف الرياض مظاهرة شارك  ؛ ة آل سلوليف تطور جديد للصراع الدائر داخل أروق •

  . علـى فـصل حنـو أربعمائـة منـهم وخفـض مرتبـات البـاقني        الـشركة احتجاجـاً    من موظفي٦٠٠فيها حنو 
مـصروفات  امليزانية مما أدى إىل تقليص   يرجع إىل قرار وزارة الدفاع والطريان القاضي خبفضونقل موقع شعاع أن ذلك.. 

 ، ويرى املراقبون بأن السبب املباشر يف تقليص ميزانية وزارة الدفاع هو اخلالف الكبري               الشركة إثر خفض قيمة التعاقد معها     
بني عبد اهللا من جهة وسلطان وجناح السدارى من جهٍة أخرى ، باإلضافة إىل رغبة األمريكان املباشرة يف تقليص وخفـض                

وذلك من باب االحتياط فيما لو حدث تدخل عسكري أمريكي وأفلتت مقدرات            " ارة الدفاع   وز" قوة هذا الكيان البائس     
 ألنه وكما هو معلوم أن اجليش يف كل دول العامل لـيس تبعـاً           -هذه الوزارة من أيدي عمالئهم ووقعت يف أيدي املقاومة          

 -ملـوظفني مت فـصلهم       ووفقاً -لشركة  ن ا  يؤكد ذلك أ   -للحاكم بل هو يتبع األقوى ومن يسيطر عليه ويستطيع إدارته           
 . لألسباب  استغنت عن السعوديني وتركت املوظفني األجانب دون إيضاح

اخلرب  ٢٠٠٤/ سبتمرب/٢٠هـ املوافق ٦/٨/١٤٢٥ثننياال يف يوم    نشرت صحيفة عكاظ العلمانية واليت تعد بوق آل سلول         •
دوائر نسائية يف ) ٤( ناصر بن محد احلنايا النقاب عن استحداث حوال املدنيةكشف وكيل وزارة الداخلية املساعد لأل : التايل  
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صدار بطاقات اهلوية الوطنية للمواطنات إعماهلا قريباً يف   أا ستباشر   أو،  عنيزة   ا وجنران وجازان و   أحوال املدنية ب  دارات األ إ
صدار اهلوية إحوال الرياض على كيفية أ نه جيري حالياً تدريب ست عشرة امرأة يفأ) عكاظ(بلغ احلنايا أو، يف تلك املناطق

 .. قسام النسائية من العامالتنه سيتم استحداث وظائف نسوية جديدة لتغطية احتياجات األأىل إمشرياً ،  اجلديدة للسيدات
 وماذا تنتظرون بعد ذلك ؟ أتنتظرون أن تؤخذ نساؤكم عنوةً مـن بـني               ام تتجرعون هذه املذلة ؟    حت.. يا أهل اجلزيرة    " 

أال فاتقوا اهللا وليكن فيكم غريةٌ على أعراضكم وحمارمكم ، أتظنون أن األمر أتى صدفةً هكذا ! أيديكم ليلعب ن كل فاجر ؟
 فأي الكرازيني أحق بالذبح لـو       ؟ إنه خمطط خبيث ينفذه يف هذا البلد حكومة آل سلول كما ينفذه يف أفغانستان كرزاي ،                

  ! . كنتم تعلمون ؟
، وقد واصلت صوت اجلهاد مسريا خالل هذا العام على          أكملت جملة صوت اجلهاد املباركة عاماً منذ صدورها أول مرة            •

ى ، إم مراسلون  ال تضاهدماء الشهداء وتضحيات األبطال ؛ مما كان له بعد فضل اهللا وتوفيقه أبلغ األثر يف اكتساا مصداقيةً
ولكن من قلب احلدث ، إم حيررون ولكن من قلب املعركة ، إم يكتبون ولكن على طريقة عيسى بن عوشن ومعجـب                      

 !! . الدوسري ، إم يؤمنون مببدأ القلِم الرشاش والكلمِة الرصاصة 
 اليت مرت عليها ، وحمدثةً خسائر بالغة يف  ، مدمرةً الكثري من املدنهبت أعاصري عنيفة يف ثالث واليات أمريكية يف اجلنوب •

األرواح واألموال واملساكن واالقتصاد ، وقد أعلن األمحق املطاع بوش أن هذه الواليات الثالث واليات منكوبة ، وطالـب            
شركات شركات التأمني بأن تقوم بدفع التعويضات للمتضررين من األعاصري ، ولكن الدمار كان هائالً إىل احلد الذي جعل ال

" ألباما "  شخصاً يف ٣٣متتنع عن الدفع وتطلب عون احلكومة ، وقد نقلت وكالة األسوشياد برس أن احلصيلة األولية للقتلى            
، هذا وقد عم النهب والسلب أرجاء هذه املناطق بسبب غرق مجيع املراكز األمنية وتدمريها ،       " امليسيسيب  " و  " فلوريدا  " و  

هرباء متاماً بعد هذه األعاصري اليت دمرت حمطات الطاقة ، ويف ألباما انقطعت الكهرباء عن حـوايل                 ويف فلوريدا انقطعت الك   
 ألف مبىن ، وحنن حنمد اهللا عز وجل على هذه احملنة الشديدة اليت مير ا األمريكان ، فهم يتخطفون من كـل مكـان               ٧٥٠

 :  اهللا متزق أجساد أبناءهم ، وصدق اهللا سبحانه وتعـاىل            بفضل اهللا ، الصواعق يف دارهم ، وصواعق أخرى يف بقية بالد           
ويرسل الصواعق فيصيب ا من   ويقول جل شأنه  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد          

 . اللهم زدهم وال تبق منهم على األرض ديارا  يشاء
سـالم  ىل أمـة اإل   إزف  ن: نصار العرب يف الشيشان البيان التايل        والناطق باسم األ   صدر عن املوقع املؤقت لصوت القوقاز      •

 ، اهللا حسن بن خليل الغامدي الشهيد أبو عبد؛  من فريق عمل املوقع الرمسي املؤقت لصوت القوقاز          اً جديد اًواملسلمني شهيد 
 بتوقيـت  اًعة اخلامسة صباح أثناء تعرض مركز قيادة موقع صوت القوقاز لقذيفة مدفعية روسية عند السا اًوالذي سقط شهيد  

اهللا حـسن بـن خليـل     ستشهاد األخ أبو عبداىل إمما أدى  ، وذلك عند قيام طاقم صوت القوقاز بصالة الفجر،  الشيشان  
وعلى الفور قامت جمموعة شهداء مكة بالقصف على مركز  ، ازوجرح أحد ااهدين وجناة باقي أفراد صوت القوق ، الغامدي

  . باحاً السابعة صالقصف حىت الساعة 
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  أال ال تظنوا اهللا أرضاه من كفر 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

ــر ــن كَفَ ــوا اهللا أرضــاه م   أال ال تظن

ــةٍ   إِن ــد ترح ــةٌ بع ــر إال فرح   األم

وجه جاملصطفى واجنلـى الـبال   فقد ش  

  مقتـِل اُألىل  فكيف نشك اليـوم مـن  

  الـذي  صناديد حـرٍب لبـوا الـداعي      

ــشيوعِ  ــى أم ال ــوا عل بــا فَه   تواثب

ــإذن  ــي ب ــدلوهاإهل ــصوا جن   وأخل

ــزةٍّ ــاعات ع ــبيل اهللا س ــضوا يف س   ق

  فلمــا أتــوا للــداِر مــن بعــِد غربــٍة

  نقمتم علـى أهـل اجلهـاد جهـادهم        

  ــر ــر آم ــالنَ والكف ــأعلنتم اإلع   ف

ــةٌ   ــِد ثل ــن اُألس ــا م ــة فيه   بقائم

ــ  ــداً حمارب ــهيداً أو طري ــصاروا ش   اًف

ــي ــٍن  فف ــريعةٍ أي دي ــأي ش   أم ب

  والـشأِن أينـهم؟    وأين رجـال الـدين    

  أُرِهبـوا لـست عاملـاً      فهل رغِّبـوا أم   

  الـضروِس سـريعةً    ودارت رحى احلربِ  

  دينـه  وال يستوي من مات مـن أجـلِ       

  

  وال حتــسبوا أهــلَ اجلهــاِد بــال عمــر  

  سـجالٌ ويف أمــِر الــسجاِل لنــا ِعبــر 

  ويكفيك مـا قـد ذاقـه سـيد البـشر          

ــرهلــم يف ســبيل اهللا فعــلٌ وقــد ظَه   

  دعــا جلهــاِد الكفــِر والكفــر منتــشر

ــر  سالد ــر ــا آخ ــابوٍت هل ــوا بت   ودقُّ

  وأنعم بعقـىب املخلـصني ومـن صـرب        

  إلخــواٍن لنــا مــسهم خطــر ونــصٍر

ومـا العـذر؟   إذا هم يسامون العذاب ،  

   بتـر  تريدون بتـر احلـق واحلـق مـا        

ــن   ــبح م ــأمور وقُ ــبح م ــر وقُ أم  

ــرى تل ــهاوأخ ــر ، ت ــةُ تنتظ والبقي   

  ومن جاوز األمـريِن هـذيِن قـد أُِسـر         

  نفَرتم علـى أهـِل اجلهـاِد مبـن نفَـر؟        

  أهم غضوا األبـصار أم أُفِْقـدوا البـصر؟    

ــن ع ــدبر مِلولك ــوا ال ــم ول ــا أ   ن

  وبان الذي أبلى ، وبـان الـذي ظفـر          

  مبن مات من أجِل األجـور ومـا أُِجـر         
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  لــه ا أتــواومــا زال أهــل احلــق فيمــ

ــام    ــاءت قن ــام ج ــر األي   ويف آخ

ــةً    ــٍد رواي ــن قعي ــيب ع ــى غ   وألق

  وجــاءوا بتمثيــٍل يــبني أن مــن    

ــا  ــضراغِم رده ــِد ال ــن اُألس ــاء م   وج

   مغلظــاً أعطــاهم بيانــاً "فــارس" ـفــ

   مــدوياًأعطــاهم كالمــاً " ســلطان " و

   وشـاخماً  بات صـلباً  "  عيسى بن سعدٍ   " و

ــه  ــٍري فإن ــل خ ــسى ك ــزى اهللا عي   ج

ـ    وهــو يف الـصف قــائم ، الـيقني   اهأت

ــسى ــاه أعظــم أجــر عي ــاً فرب   ومعجب

ــا    ــر إنن ــن الكف ــا م ــاه مكن   ورب

ــنيب املــصطفى جــاء واضــحاً   فــأمر ال

ــةً   ــا مجاع ــتجبنا، إذ حنرن ــن اس   وحن

  حال بـني الكفـِر والـسيِف طغمـةٌ     وقد

ــاد ــاِد أعب ــواعب ــصليب امسعــوا وع    ال

ــل  ــك نقت ــاهللا ال ننف ــوى وت ــن غ   م

ــقِ  ــِري اخلل ــيةُ خ ــتوص ــا  آت   مثاره

  وتـــاهللا ال لـــن مينعنـــا عنـــادكم

ــشرةٌ ــب ع ــا واحــد ه ــات من   وإن م

  ومازال أهل الـشر، فـاألمر قـد قُـِدر           

  وألقــى األمــر كــذاا األشــر ، بــأمٍر

ــِة شــهٍر ، إن يف ــر مبهل جدزــِر م   !!األم

  شـِكر  أتى طالبـا عفـو القعيـد فقـد        

ــن  ــزئري وم ــذا ذاك ال ــا حب   زأر وي

   "سـفَر  " مـا حاكـه   أىب فيه ما قـالوا و     

  انتـصر  أىب فيـه مـا قـالوا ، وباخلـالق    

  نثَـر  وكـم -نصحاً-وكم سطر شعٍر صاغ   

  يف األوراِق بــاٍق لــه أثَــر-وإن مــات-

  أرداه الرصــاص إِذ امــر"  معجــب" و

  جبنــات خلــٍد بعــضها احلــور والثمــر

ـَمر علــى دفعــه   مل ننتظــر أمــر مؤتــ

  الـسور  ومن قبلـه قـد جـاء أمـرك يف        

   كفـار ومـن عابـدي البقـر        من الرومِ 

ــضرر  ــر بال ــشعر الكف ــسوؤهم أن ي ي  

ــيكم و ال  ــي عل ــاهللا ال نبق ــذر فت   ن

ــِرجهم مــن ذي اجلزيــرة يف ســقر خلن  

ــهمر ــدم من ــشالٍل مــن ال ــسامت ب   ت

ــاَء وتكــذيبكم ــرأنب مــا جــاء يف الزب   

  والـرب مقتـدر    ال استسالم ،  :  ينادون
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مسير الثبيتي.. أبو ذر الطائفي 
ّ١  

   
  
  

جربتـه  تضنته، و احبته فَ أحته فَ رفَكرمية، ع عرفته الشيشان بأيب ذر الطائفي، عرفته قائداً شهماً شجاعاً أبياً صاحب خصال             
إن أرض الشيشان لتفخر أن يف قلبها أمثاله، و إن تربتها لتزهو طربا حني تضم أشكاله، أال فسلوا عنـه                 .  فقربته، فعانقته 

   . ثلوج البلقان، وسلوا عنه أودية األفغان وسلوا عنه جبال الشيشان
  .  ن فتسطر الكلمات، وتسكب العربات فلقد آن األوان خلط البيان، و تفيض األشجا /استمع أخي 
، فلو أنك عرفته ما ملتين على ما أقول، فإليك صفحات من  ، أو أمدحه مبا ليس فيه هيإنين لست بالذي أطر/ أخي القارئ 

د حياته، ودرراً من كلماته لعل اهللا أن يوقظ ا قلوباً غافلة، ويصلح ا عقوالً عاطلة فتهب إىل اجلهاد و تذود عن الـبال                      
  . وتنقذ العباد من السفلة األوغاد من الروس أهل اإلحلاد، أو اليهود أهل اإلفساد، و غريهم من أهل الكفر و العناد 

مسريته يف طرق اجلهاد على أرض البوسنة واهلرسك حيث ذهب إىل هناك، وهو يف العـشرين مـن          ) أبو ذر (بدأ الشهيد   
 عن مآسي املسلمني هناك، فأعد العدة واستعد وغدا إىل أرض البلقان، ويف              وكان ذهابه إىل البوسنة حني مسع      عمره تقريباً 

الطريق حصلت له بعض العقبات ولكن اهللا يسر له دربه، وسهل أمره ليصنعه صناعة الرجال الذين جياهدون يف سبيل اهللا                    
  .كما حنسبه ،وال خيافون يف اهللا لومة الئم 

الشجاعة،  أحبوه، و رأوا فيه صفات القادة، فلقد كان رمحه اهللا مفرطاً يف مراء و عرفه األ  و حني وصوله إىل كتيبة ااهدين     
 و مع ذلك فقد كان جمتهداً يف العبادة فكان يصوم صيام داود يصوم يوماً، ال تكاد ترى له مثيالً ويصعب أن جتد له بديالً      

  . و يفطر يوماً
الية ال يطيق اجللوس دون عمل، كثري احلركة يف خدمة الدين و هو          فلقد كان ذا مهة ع     ،كان نادرة من النوادر   ) أبا ذر (إن  

يتحلى مع هذا بالرمحة واللني مع إخوانه املؤمنني، املهم أنه كان جاداً يف أمر اجلهاد وحريصاً على خدمة اإلسالم فلقد كان 
؟ و كيف حييي جمد اإلسالم يصحو وينام ، و مهه كيف ينصر اإلسالم؟ وكيف يعيد صرح أمة حممد عليه الصالة و السالم             

  مرة أخرى؟ 
تهى كثري منهم عـن اجلهـاد   لاهلا من أمنية غالية، قلما جتدها عند كثري من الشباب املسلم الذي       افياهلا من مهة عالية، و ي     

 انشرح صدر الشهيد لذلك اجلهاد املبارك فقام فيه بدور فعال، كما هي حاله يف مجيع ساحات                ، و  شهواو االدنيمبلذات  
إال أنه  ،   أحد القياديني يف اجلهاد هناك رغم أا كانت أول جتربة جهادية له              كان أبو ذر حني إذٍ    ،  اجلهاد اليت شارك فيها     

رمحه اهللا الذي كان ) أيب ثابت املصري( مبدربه اً جداً وكان الشهيد متعلق– بإذن اهللا –كان مباركاً كاملطر أينما حل نفع      
    القتـل و    والذي استشهد فيها بعد أن صال وجال، و أكثر يف أعداء اهللا من            ،  اهدين يف البوسنة    من أفذاذ ونوادر قادة ا

  . النكال، مث التحق جبوار ربه الكبري املتعال 

                                                
  . نقال عن صوت القوقاز  ١
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حىت أنه كان مضرب مثل يف احلرص علـى  ،  ستفادة من األمور العسكرية و القتال       االلم و حريصاً على التع  ) أبو ذر (كان  
أيب ( سـتاذه أشاردة وال واردة إال وجتد عنده فيها معرفة، و خاصة يف املدفعية كما هو احلال عنـد                  ذلك، فكان ال يترك     

   . فأبو ثابت ملك املدفعية يف البلقان، و أبو ذر ملك املدفعية يف الشيشان، فهذا الشبل من ذاك األسد ) ثابت
حىت إنـه   ،  يف البوسنة ال يرجع منه إىل اخلط اخللفي          يبقى الشهور الطويلة يف اجلبهة هناك        –رمحه اهللا   –لقد كان أبو ذر     

، كل هذا وهو يعمل يف الترصد على العدو و اهلجوم عليهم والرباط يف               النار األول   مرة مثانية أشهر مل يرتل من خط       بقي
ذر  قر أبـو ، وهذا بعض ما قام به ذلـك الـص   حىت توىل إمارة اجلبهة كاملة وهو ال يزال يف اجلبهة   سد الثغور دق و اخلنا

  . الطائفي يف البوسنة و اهلرسك وما خفي كان أعظم 
تلك صفحة مشرقة من حياة الشهيد يف البوسنة، وإليك صفحة مضيئة أخرى من صفحات حياته العامرة بالبطولة والفداء، 

اإلسالم، فأىب الركون إىل    فبعد أن انتهى اجلهاد يف البوسنة ونصر اهللا عباده املؤمنني قام أبو ذر رمحه اهللا بدور آخر لنصرة                   
الدنيا وأحب أن يكمل استفادته من أرض اجلهاد وأن يتم مسرية اإلعداد، فشد رحاله واجته إىل أفغانستان ليتدرب فيهـا                    

بقي ) وأَِعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا و عدوكم              : ( لقول اهللا تعاىل   ويعد نفسه امتثاالً  
يف أفغانستان فترة طويلة تقارب عام ونصف، كل مهه يف ذلك نصرة الدين، وألجل أن ينال الثمـرة يف العلـم                     الشهيد  

  . العسكري؛ فترتوي منه أرض اجلهاد إذا وطئها ولكي ينفع إخوانه ااهدين
غل نفسه إال مبا ينفعه، وال  ال يشانها يف أفغانستان فكا من الفترة اليت قض-رمحه اهللا–وبالفعل فلقد استفاد الشهيد أبو ذر 

أضف إىل ذلك ما كان يتحلى به من الشجاعة      عنه يف أرض اجلهاد ،       ستغىن ال ي  يضيع وقته مبا ال ينفعه، حىت أصبح كادراً       
 ألمرائه حمبا هلم، فال يؤمر بأمر إال وجتده ميتثله، وقد عـرف             وكان مطيعاً  والكرم واجلود وكان معروفاً بذلك ،        و اإلقدام 
ح والتقوى وخشية اهللا كما حنسبه وكان إذا وعضه أحد نظر إىل السماء وفاضت عيناه بالدموع مـن خـشية اهللا       بالصال
  . تعاىل

 تقام فيه شعرية وبعد أن قضى أبو ذر هذه الفترة يف أفغانستان واستفاد فائدة عظمى بدء يتطلع يف أحناء األرض لريى مكاناً    
 العـدوان    دين اهللا ، ويف أثناء تطلعه وشوقه إىل أرض اجلهاد ظهرت بـوادر             هر في اجلهاد يف سبيل اهللا، أو جيد مكان ينص       

–على أهلها فتاقت نفسه للذهاب وعزم على مالقاة أعداء اهللا ليسومهم سوء العذاب              املسلمة و  الصريب على بالد كسوفا   
نال من أعداء اهللا، ويرد كيدهم بعون        يف كرة أخرى فبعد أن أنكى م مع إخوانه يف البوسنة سعى مرة ثانية لي               -بإذن اهللا 

  .  اهللا
ومـع صـعوبة    ،  حيث قل الناصر فنفرت بنفسك نصرة إلخوانك        ،  وكما عرفتك أرض البوسنة عرفتك أرض كوسوفا        

الدخول إىل أرض العدو إال أنك أصررت على ذلك وصربت حىت حتقق لك ما تريد من نصرة املؤمنني، فكنت الوحيد من         
ومل يدخل أحد املنطقة من األنصار سواه ، هل البلد بل الوحيد من األنصار الذين ناصروا املسلمني هناك ااهدين من غري أ

 فكانت فضيلة من فضائله اليت من اهللا ا عليه، ودخلت مع جيش التحرير لتكون مدرباً هلم ولكنهم مل يأوا                    –فرمحه اهللا   
  ! . لشاب صغري فماذا عسى أن يقدم ؟
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وك عليهم أمرياً يف قيادة املعارك والعمليات القتاليـة،   املعارك عرفوك فارساً مقداماً وعاملاً باحلرب وفنوا ولّ   وملا خربوك يف  
وعلموا حاجتهم ألن يتتلمذوا على يديك فيذيقوا الصرب أشد أنواع النكال ، إن الصرب مل يصابوا بقتالك هلم فقط بل                    

 هلم إىل االستقامة ومعرفة أهداف اجلهاد أعظم نكاية لألعـداء حاضـراً             كان مصام بتدريبك لألعداد الكثرية ودعوتك     
  . ومستقبالً 

ملا علموا بوجودك طالبوا بتسليمك من      -!!  زعموا   -وملا علمت قوات التحالف اليت جاءت لنصرة املسلمني يف كوسوفا           
 اخلروج آسفني علـى ذهابـك ،   قبل جيش التحرير الذي أنكروا وجودك لديهم فلما كثرت عليهم الضغوط طلبوا منك         

  . فخرجت ولكن إىل أين ؟ خرجت إىل أرض أخرى تنصر فيها دين اهللا تعاىل 
فكان مثالً هلم يف العبادة و اجلهاد و الـدعوة إىل           ،   بني الكسوفيني أثر كبري يف نفوسهم        - رمحه اهللا  -لقد كان لوجوده    

 و مل ميض على ذلك وقت       ، ناً وحق هلم أن حيزنوا ملثل هذا الرجل       اهللا،حىت إنه ملا أراد اخلروج بكى عليه أهل كوسوفا حز         
 : " ليصدق فيه إن شاء اهللا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم             شيشان فلم يلبث حىت انتقل إليها     طويل حىت مسع باجلهاد يف ال     

  . رواه مسلم "  ةو القتل مضانطوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي املوت أ
 الدخول مراراً إىل أرض الشيشان فَ      لقد حاولت ِنم ست ولكنك مل جتد لك يف ذلك عذراً بل كررت احملـاوالت            ِبعت وح

ألنك كما كنت ال نأ بنوم وتلذ بعيش وأنت تسمع صرخات أخواتــك يف              ! ؟...وحتملت ما يصيبك يف سبيلها ملاذا       
  . عجباً واهللا فلقد كنت حتمل قلباً كبرياً امتأل مبواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين .  إىل مشاركتك الشيـشان وهم حيتاجون

وحني قدم إىل أرض الشيشان فرح به أمراء ااهدين يف الشيشان ملا علموا منه اجلد و االجتهاد وسعة العلم واملعرفـة يف                      
، فلطاملا اشتكى الروس من قذائف اهلاون الـيت كـان            أليماً فار منه عذاباً  ، وذاق الك   عظيماً أمور اجلهاد فنفع اهللا به نفعاً     

احلمد هللا وما رميـت إذ      : وكان إذا أصاب هدفه قال    ،  يرسلها عليهم أبو ذر الطائفي كالصواعق فريديهم قتلى وجرحى          
  . رميت ولكن اهللا رمى 

اقف مشرفة، فلنعم األمري كان، ولـنعم القائـد         لقد كان أليب ذر أثر عظيم وطيب يف اجلهاد يف الشيشان وكانت له مو             
كان رمحـه اهللا    : الشجاع ، وكما كان أبو ذر قدوة يف أفعاله فلقد كانت له درر من أقواله مبثاهلا حيتذى فخذ طرفا منها                   

لكي ال   على أرض اجلهاد و    جيب على كل من أراد اجلهاد أن يعد نفسه إعداداً جيداً قبل اجلهاد ليكون عضواً فعاالً               : يقول
  . يكون عالة على إخوانه، ولكي يكون أنكى على األعداء 

إن كان اهللا يعلم أنين إن بقيت فسوف أنفع دينه فأسأل اهللا أن يبقيين، وأما إن علم أنين                  : وكان من دعائه أنه كان يقول       
قيت بعـد اجلهـاد أن أدرس   وقال مرة عهد علي إن ب. سأركن إىل الدنيا فأسأل اهللا أن يرزقين الشهادة عاجالً غري آجل        

  .رمحه اهللا … جبال الشيشان كلها و غري ذلك من الكلمات الطيبة املشرفة اليت جادت ا روح الشهيد 
 يوم الرفعة واللقاء 

  . وشعورياً  فعلياً وعملياً" …ادهم وتعاطفهممثل املؤمنني يف تو" لقد نفذت حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من املسلمني حيملون % ١بل% ١٠ حيملون هذه الروح من املسلمني ؟ بل كيف يكون الشأن لو كانالذين يا ترى كم هم

  هذا الشعور بل هل حيمل العلماء والدعاة واملصلحون يف األمة هذا الشعور الذي محله قلب هذا الشاب ؟ 
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حد فلم يقر له قرار ومل يهدأ لـه بـال     الذي امتأل شعوراً باجلسد الوا    ،  املتفجر غرية   ،  أبو ذر ذلك الشاب املتوقد محاسة       
: وإخوانه املسلمون مضطهدون بأيدي األعداء وأخواته املسلمات احملصنات يغتصنب على يدي علوج الروم ، كان يقـول   

  ، لقد رخصت نفسه عليه يف ذات اهللا تعـاىل    ، نعم ..! الشيشان أقلقين و أطار نومي       إن صراخ النساء وعويل الثكاىل يف     
يكتب هلا نصيب وعرضها يف كوسـوفا  رضها على اهللا يف أسواق اجلهاد اليت قامت ، عرضها يف البوسنـة فلم             فحملها يع 

  . كذلك ، مث عرضها يف الشيشان ومازال ا حىت جاءها القبول وربح البيع أبا ذر إن شاء اهللا 
  . دموعاً حرى أبو ذر رمحك اهللا لقد مضيت وتركت يف حلوقنا غصة ويف قلوبنا حرقة ويف عيوننا 

 وعرفتك حىت كوسوفا رجالً غريباً فريداً يثب ، أبو ذر لقد عرفتك أرض البوسنة أسداً هصوراً وفىت مضحياً ورجالً مقداماً
حىت طالب بك حلف األطلسي الذي جـاء لنـصرة          . على املوت كلما مسع فزعة أو هيعة طار إليها يبتغي القتل مظانه             

فواهللا لقد كان الـصرب  ) ترهبون به عدو اهللا وعدوكم(أوا مثل ما أخرب به ربنا جل وعال     لكنهم ر !! الكوسوفيني زعموا   
مث مل تكتف ذا كله ألنك قد بعت وال تريد أن ترجع يف البيع ، وألنك             ا كان األمريكان فخافوك مجيعاً ،       أعداء اهللا وكذ  

ومل يوهن عزميتك ويضعف إصرارك     ) …دنيا باآلخرة   فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة ال       ( عرفت الطريق فلزمته    
 مثل ذلك عذراً عن اجلهاد ونصرة إخوانك يف الشيشان ألنه قـد             ومل تر وك من على حدود الشيشان عدة مرات ،         أن رد 

   .تربع يف قلبك وأخذ موضع تصحيح فؤادك 
وما  حيث كان ي الشهيد بتفقد رعيته صباحاً هـ قام١٤٢١ويف يوم الثالثاء يف الرابع و العشرين من شهر ربيع األول عام   

  فاطمئن حلاهلم مث خرج يستكشف املكان كما عرف من حاله يف الترصد واحلركة و النشاط ويف الطريق وجد لغماً                   مطرياً
 و يكرمه و يف أثناء ذلك شاء اهللا أن يرفعه كانت قد زرعته أيد آمثة من أيادي الكافرين فأمر أصحابه باالبتعاد مث بدأ بإزالته

ك وانفجر، وصار األمر واستقر، وطار الشهيد أن شاء اهللا إىل خـري              اليت طاملا متنها، فثار اللغم املشر      –بالشهادة بإذن اهللا    
  . ) يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن املتقني يف جنات ور  (مستقر

  شاهد عيان 
 يكون هلم من الكرامات اليت يؤمن ا أهل السنة و اجلماعـة دون              ما،  ومما يكرم اهللا به عباده املؤمنني وأولياءه الصاحلني         

أن  األنصار الثقات وشهد ا، حيث أقـسم األخ          اإلخوةإفراط وال تفريط، فلقد كان لذلك الشهيد كرامة شهدها أحد           
تفع إىل السماء فبدأ األخ      رأى القرب يف أثناء حراسته بالليل وقد خرج منه نور ار           - رمحه اهللا  -الليلة اليت دفن فيها أبو ذر       

 نسأل اهللا أن يرفعـك يف       عزيز فرمحة اهللا عليك يا أبا ذر        يكرب وهو مذهول من ذلك املنظر العجيب، وما ذلك على اهللا ب           
الفردوس األعلى وأن حيشرك مع النبيني والصديقني والشهداء و الصاحلني وحسن أولئك رفيقا، وما نرى أليب ذر مثال إال                   

من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظـر ومـا   (أحسن القائلني   قول اهللا وهو    
   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد. حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا ) بدلوا تبديال

  



 ٢٦ 

  
 مناذج من اخلطط األمنية                                     

  

 وله تأثري على العمل بصورة كبرية فمثال أي         ،ع خطة أمنية لكل عمل هام ميكن أن يتعرض للكشف من العدو           جيب االهتمام بوض  
وتكـون لديـه    ،  فرد يرسل يف مهمة خاصة البد أن تكون معدة له خطة أمنية يستطيع من خالهلا أداء عمله بصورة أمنية جيدة                     

 وكذلك أي جمموعة تقدم على عمل البد    ، العدو يف حالة انكشافه      ه من قبل  إجابات واضحة حمددة عن كل ما ميكن أن يسأل عن         
 أن تعد اخلطة األمنية اخلاصة ا قبل بداية العمل، ويلتزم مجيع األفراد بتنفيذها بدقة ويعرف كل فرد دوره فيها وحيفظـه جيـداً                      

  )ة بالتحقيقاتجتارب عملية شبيه(وتراجع معه من قبل القيادة للتأكد من استيعابه وإمكانية تنفيذه 
 .وسنتناول اآلن أمثلة على خطط أمنية لبعض األمور

 .   خطة أمنية ملهمة فردية -١
 . خطة أمنية لعقد اجتماع -٢
  . خطة أمنية ملهمة مجاعية -٣

 

 )التدريب يف أفغانستان: ( مثال على خطة أمنية ملهمة فردية: أوالً
 :لقن اإلجابة على األسئلة املتوقعة مثلفينبغي أن ي) مطار السفر (ستجوابقد يتعرض األخ يف املطار لال  ..قبل السفر

  ما هي أسباب سفرك؟    -أ
  كيف حصلت على نفقات السفر؟      -ب
 ة السفر؟ مد-جـ
  من الذي سيستقبلك يف البلد املسافر إليه؟     -د

 ماذا ستعمل يف البلد املسافر إليه؟ -هـ
 . ب توضع احتماالت لدرجات االستجواو

   

  : )بلد الترانزيت.. (أثناء السفر 
 :يلقن األخ اإلجابة على األسئلة اآلتية

  ملاذا تذهب إىل باكستان؟  -أ
  هل تنتمي جلماعات دينية؟  -ب
  كيف حصلت على نفقات السفر؟-جـ
   من أحضر لك تأشرية باكستان؟ -د

  ماذا ستفعل يف باكستان؟ -هـ
  عند من سترتل يف باكستان؟-و

 )باكستان.. (الوصول بلد 
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 :يلقن األخ اإلجابة على األسئلة اآلتية
   ملاذا جئت إىل باكستان؟  -أ

   كم املدة اليت تقضيها يف باكستان؟  -ب
  جـ عند من ترتل وتقيم؟

  

  بلد ترانزيت العودة
 :يلقن األخ اإلجابة على األسئلة اآلتية

   ماذا كنت تفعل يف باكستان؟  -أ
    هل أنت جماهد؟ -ب
 ؟  هل تنتمي جلماعات دينية يف مصر-جـ
  ؟    ملاذا جئت من باكستان إىل دولتنا بالذات-د

 ؟    من الذي سترتل عليه هنا-هـ
  ؟  كم املدة اليت ستقضيها هنا-و
 

 )الرجوع إىل بلدك.. (بلد العودة 
  ؟    ماذا كنت تعمل يف الترانزيت-أ

 ؟ وك خالل إقامتك عناوين وتليفونات األشخاص الذين استقبل-ب
  .؟ ؟ وكم املدة  مع من جلست من أفراد اجلماعة-جـ

 

  عند انكشاف سفرك إىل باكستان
  ؟         ماذا كنت تعمل يف أفغانستان أو باكستان-أ

 ؟  يف أي املعسكرات تدربت-ب
  ؟   ؟ وما هي األسلحة اليت تدربت عليها  من الذي دربك-جـ
  ؟  من كلفك بالذهاب ألفغانستان-د

   مبن ستتصل يف مصر؟               -هـ
 ؟  ما هي األعمال والتكليفات اليت تنوي القيام ا يف مصر-و
  ؟    من تدرب معك يف أفغانستان-ز
 ؟ ؟ ويف أفغانستان  كم عدد املصريني املوجودين يف املعسكر-س
  ؟           ما هي أمساؤهم-ط
  ؟ ؟ وعملهم سكنون؟ وأين ي  من هناك من قيادات اجلماعة-ك
 .؟  ما هي األشياء اليت يتحدث فيها قيادات اجلماعة-ل
 

 ).اجتماع هام(مثال على خطة أمنية مجاعية : ثانياً
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 :واالجتماع نوعان
 )... مسجد-شقة (اجتماع يعقده املسؤولون على العمل العلين وهذا يعقد يف أماكن كثرية  -١
 لكي نقوم على تأمينه وسوف نتناول هذا االجتماع مبا  كبرياًسري وهذا يتطلب جهداًعقده املسؤولون عن العمل الياجتماع  -٢

   .حيفظه من أعني األعداء إن شاء اهللا تعاىل
 : وتنقسم اخلطة األمنية هلذا االجتماع إىل مراحل عدة

        . قبل االجتماع -١
           . مكان االجتماع -٢
    . أثناء االجتماع -٣
  .اء من االجتماع  االنته -٤
  .   يف حالة املدامهة والقبض على أحد األفراد -٥

  قبل االجتماع : أوالً
 :ينقسم إىل) يف العمل السري(واالجتماع هنا 

  :اجتماع يف مكان ثابت
 . وهو اجتماع جيتمع فيه أكثر من ثالثة أفراد ملناقشة خطة، أو اإلعداد لعمل

 : )لقاء(اجتماع متحرك 
 .  عدد قليل من األفراد ال يتعدى ثالثة أشخاص، ويتناول إبالغ أمر معنيويكون بني 

 : ا نتخذه من إجراءات أمنية قبل االجتماع الثابتم
 : وضع خطة أمنية مناسبة لألفراد إذا ما تعرض أحد للقبض وتتمثل يف األيت -١
  ؟    من صاحب الشقة-أ

 ؟    ماذا كان يدور يف االجتماع-ب
  ؟     ك من كان مع-جـ
  ؟  ماذا مت االتفاق عليه-د
 . حتديد زمن االجتماع حبيث ال يثري اإلثارة والشبهة يف حترك األفراد -٢
 . عدم وجود فترة زمنية كبرية بني حتديد موعد االجتماع لألفراد واالجتماع نفسه -٣
 : تأمني مكان االجتماع والطرق املؤدية إليه عن طريق األيت -٤
 .  لوضع األمين عن طريق التليفون التأكد من ا-أ

 .  وضع أفراد ملراقبة املكان قبل وأثناء االجتماع-ب
 . لالتصال عند مشاهدة أي حترك أمين)  مديرية أمن-مركز شرطة ( زرع أحد األفراد قرب أقرب نقطة أمنية للعدو -جـ
 .  وضع حارس مسلح لصد أي هجوم إلعطاء فرصة للهرب-د
 . عند مدامهة الشرطة للمكانحتديد ماذا سيحدث  -٥
 : بالنسبة لألفراد املتوجهني إىل االجتماع جيب عليهم مراعاة األيت -٦
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 .  التأكد من عدم وجود العدو خلفهم أو يف حمل االجتماع-أ
 .  عدم التوجه مباشرة أو مجاعات إىل املكان بل فرادى مع وجود فواصل زمنية-ب
 ويف مكـان  ة فعليه الرتول بعد أو قبل االجتماع، وإذا كان معه سيارة خاصة يتركها بعيداً إذا كان األخ راكبا ملواصلة عام -جـ

 . آمن يسمح هلا باحلركة يف أي وقت
 .  جيب مراعاة املظهر واملالبس حبيث يالئمان املكان الذي فيه مقر االجتماع-د

 .   إذا كانت األفراد مسلحة جيب التأكد من صالحية السالح-هـ
  . د من الغطاء املناسب ملا حيمله األخ من أوراق شخصية التأك-و

  )اللقاء(ما تتخذه من إجراءات أمنية قبل اجتماع متحرك 
 : معني جيب أن يذكر نفسه ذه األشياء) اجتماع متحرك(عندما يذهب األخ إىل لقاء 

 ؟ حمل اللقاءيف  هل واثق من عدم وجود العدو خلفه أو -أ
 ؟ سيقابله من هو الشخص الذي -ب
 . )املوعد املتغري(؟   هل هذا املوعد هو األول أم الثاين-جـ
 ؟  هل هناك يف الوضع ما يثري الشك-د

 ؟  هل يعرف مكان اللقاء بالضبط-هـ
 ؟  هل مظهره ومالبسه يالئمان املكان الذي يقف فيه-و
 ؟  هل سالحه صاحل لالستعمال-ز
 ؟  ما هي البدائل لكل عمل-س
 . مباشرة إىل الشخص مع التدقيق يف وجهه ومالحمه عدم التوجه -ط
  ؟  وأخريا أمل ينس شيئاً-ك
  : مكان االجتماع : ثانياً

  :االجتماع يف مكان ثابت
 . البد أن تتوفر فيه صفات تساعد على مواجهة أي طارئ يواجه أفردا االجتماع

 . من حيث املوقع يكون بني املنازل وليس يف أوهلا -١
رق توصل إىل مكان االجتماع فهذا يساعد على الدخول واخلروج أكثر من مرة وبالتايل صعوبة حماصرة املكان وجود عدة ط -٢

 . واإلفالت من اخلطر بسهولة
 . )تعمل هذه األماكن مع األمن(أال يكون املكان قريب من أماكن مشبوهة  -٣
  . من األفضل أن تكون الشقة يف الدور األرضي وا تليفون -٤

  )لقاء(اع يف مكان متحرك اجتم
 . أن يكون مكان اللقاء ملتقى عدد كبري من األزقة والدروب املتشعبة حبيث يسهل الدخول واخلروج واهلروب -١
 . )مقهى(أن يكون مكان اللقاء ال توجد فيه العناصر اليت حيتمل تعاملها مع األمن  -٢
 . عدم ازدحام املكان ألن ذلك يسهل لألمن االختفاء -٣
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  . ألن ذلك مما يصعب على األمن مراقبته املكان واملوعد املتغري، البد من وجود أماكن بديلة وأيضا وجود الزمن البديل  -٤
  أثناء االجتماع : ثالثاً

 : جيب مراعاة األيت أثناء االجتماع
 : وضع خطة أمنية تتمثل يف األيت -١
 . )..مذكرات-ود كتب طالب مثال البد من وج( غطاء مناسب لوجود األفراد -أ

 .  التأكد من األوراق الشخصية اليت تناسب الغطاء املتفق عليه-ب
 . وإن كان فال بد فيكون بشفرة خاصة،  عدم وجود ما يدل على االجتماع مكتوبا -جـ
 .  عدم تناول األطعمة أو أي شيء يدل على وجود أشخاص كثرية-د

   .ووجود أشياء ال ميكن محلها عند اهلروب تشريك املكان وهذا حسب أمهية االجتماع -هـ
  :  بعد االنتهاء من االجتماع: رابعا 

 . االنصراف فرادى أو كل اثنني مع بعضهما وهذا حسب عدد األفراد -١
 . عدم التوجه مباشرة إىل الطريق العام ولكن من طرق جانبية -٢
 . عدم احلديث مبا كان يف االجتماع أثناء التحرك بعده -٣
 . سحاب مجيع نقاط املراقبة بعد انصراف األفرادان -٤
  . عدم ترك أي شيء يدل على أنه كان هناك أكثر من صاحب املكان -٥

 . حالة مدامهة الشرطة والقبض على أحد األفراد : خامساً
 : وضع خطة أمنية لصد اهلجوم حبيث تتمثل يف األيت -١
 ؟  من سيتعامل مع العدو بالرصاص-أ

 ؟ ؟ ومن سيحرق األوراق املهمة ألشياء املهمة من سيهرب با-ب
 . عدم التوجه مباشرة إىل األماكن األخرى -٢
 . حتديد الطرق والشوارع اليت سيتم اهلروب منها -٣
 . إذا كان املكان مشرك جيب التأكد من خروج مجيع األفراد -٤
 : يف حالة القبض على فرد من األفراد جيب اختاذ اآليت -
  . عليه االتفاق مع هذا األخ يف اخلطة األمنيةتنفيذ ما مت -١
  . جيب اختاذ الالزم قبل أن يكشف العدو شيء)  سالح- يعرف أماكن -قيادة (إذا كان األخ ذو أمهية يف العمل  -٢
  . إبالغ مجيع األفراد الذين يتوجهون سابقا إىل مكان االجتماع -٣
  . قة حبيث يستخدم لتضليل العدوإبالغ اجلميع برقم التليفون املوجود يف الش -٤
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  احلصول على الغذاء                                                   

  اك رالشِّ املصائد و
للمقاتل الذي ال ميلك السالح ، أو عندما يكون إطالق النار للصيد غري ممكن ، فإن استخدام املصائد والشراك بديل جيد ، إذ أن          

  .لشباك يف أماكن منتقاة بعناية يؤمن كمية من الصيد أكثر مما حيدث باستخدام البنادق وضع عدد من ا
  : وحىت يتم الصيد بشكل جيد جيب 

  .نوعية احليوانات اليت تنوي صيدها أن تعرف  -١
 .أن تكون عنك القدرة على تصميم املصيدة  -٢
  .عدم تنبيه احليوانات بوجودك وذلك بعدم ترك آثار  -٣

صلح جلميع احليوانات ، وعليه جيب أن تعرف أنواع احليوانات يف املنطقة وأن تصمم املصيدة بناًء على ذلـك ،   ال توجد مصيدة ت   
  : احبث عن التايل 

  .آثار املرور  •
 .اخلطوط املستخدمة من قبل احليوان  •
 ) .الروث ( خملفات احليوانات  •
 .نباتات مأكولة أو مكسرة بفعل احليوانات  •
 .وانات أماكن شرب وغذاء احلي •
   .أماكن األعشاش واألوكار  •

  .ضع املصائد عندما تكون متأكداً من وجود احليوانات ومرورها من مكان الصيد ، وجيب أن تتأكد من طبيعة املمر 
  :املمرات نوعان 

  .ممرات كبرية ؛ وعادةً تستخدمها أنواع كثرية من احليوانات ، وتكون واسعة نوعاً ما  -١
  .تخدم من نوع واحد فقط من احليوانات ممرات صغرية وضيقة ؛ وتس -٢

  . ولكي يتم الصيد ؛ جيب أن تعلم أن هناك مناطق للمبيت ، وأخرى لألكل ، وثالثة للشرب ، وبينهما ممرات 
ومن األمور املهمة إخفاء املصيدة عن احليوانات ، وأيضاً عدم عمل الكثري من التغيريات يف الشكل العام للمنطقة ، حيث إن ذلك                  

 احليوانات ؛ وبالتايل تبتعد عن املنطقة ، فمثالً إذا أردت أن تعمل حفرة قم بإزالة التربة اجلديدة من املكان ، علماً بأن غالبيـة    ينبه
  .احليوانات تتفادى احلفر بشكل غريزي 

           لى طبيعة املنطقة ، ال     ها ، وبالتايل هذا يقلل من التأثريات ع       كذلك جهز املصيدة من مكان بعيد عن مكان وضعها مث انقلها وركب
تستخدم أغصان جديدة الكسر أو القطع لعمل املصائد ، ألنه خيرج منها مواد هلا رائحة مميزة تشمها احليوانات ورب منها ، كما 
أن جيب إزالة أو تغري الرائحة البشرية من املنطقة ، مع أن الطيور ال تشم بشكل جيد ، إال أن الثديات لديها حاسة شـم قويـة                           

  .تعتمد عليها أكثر من النظر و



 ٣٢ 

وأدىن رائحة بشرية على املصيدة جتعل احليوانات تتحاشى املصيدة ، ومع أن إزالة الرائحة كلياً يعترب صعب ، إال أن إخفاؤها يعترب           
م البـول  ال تستخد( سهل ، فباإلمكان استخدام العصارة الصفراوية أو البول ألي صيد سابق إلخفاء رائحة اإلنسان من املصيدة           

، الطني أيضاً خيفي رائحة اإلنسان خاصةً إذا كان من املناطق اليت حتتوي على نباتات متعفنة ، استخدمه لتغطيـة                  ) البشري طبعاً   
  .يديك أثناء عمل املصيدة ، وامسحه على املصيدة بعد تركيبها 

 ختاف من النار أثناء اشتعاهلا فقط ، بالتـايل تـدخني           مجيع احليونات تعرف رائحة النباتات احملترقة ورائحة دخان النار ، غري أا           
املصيدة أيضاً طريقة جيدة إلخفاء الرائحة ، وإذا مل يتوفر أي مما سبق فإن ترك املصيدة بدون أن متسها لعدة أيام يذهب بالرائحة ،          

  ) . الصيد (  قبل الطريدة وال متسك املصيدة وهي مبلله ، وبعد نصب املصيدة جيب إخفاؤها بشكل جيد ملنع اكتشافها من
   :املصائد 

املصائد اليت توضع على املمرات حتتاج إىل عمل قنوات توصل الطريدة إىل املصيدة ، ويتم ذلك بعمل مصدات جانبية على شكل                     
اه املـصيدة ال    قمع تنتهي باملصيدة ، وهذه املصدات جيب أن تكون مموهه حىت ال تلفت انتباه الطريدة ، فعندما يسري احليوان باجت                   

يستطيع اخلروج ال إىل اليمني وال إىل الشمال ، وبالتايل يكمل السري باجتاه املصيدة ، غري أن بعض احليوانات الربية قد يعـود إىل                    
لشمال أو من فوقهـا أو مـن    اخللف ، وال يلزم أن تكون املصدات فائقة اإلحكام ، ولكن يكفي أن جتعل االجتاه إىل اليمني أو ا                  

  .اخالهل
وألفضل النتائج حاول أن تكون املسافة القريبة من املصيدة أعرض بكمية بسيطة من احليوان املراد صيدة ، وكذلك أن تكون هذه                
املنطقة الضيقة أكثر يف طوهلا من طول احليوان مبسافة بسيطة ، مث بعد ذلك يزداد اتساع املصد إىل أكرب اتساع ممكـن بالنـسبة                        

  .للطريق 
  :   م استخدام الطع
يف املصد يزيد من إمكانية الصيد ، وعند اصطياد السمك مثالً فإن الطعم جيب أن يوضع يف مجيع أدوات الـصيد ،                      وضع الطعم   

والنجاح يف استخدام مصيدة بدون طعم يعتمد بإذن اهللا على أن تكون يف مكان مناسب جداً ، حيث أن الطعم يف املصيدة يقوم                       
  : ، ومن األمور املهمة عند اختيار الطعم ما يلي جبذب الطرائد إىل املصيدة 

  .جيب اختيار الطعم حبيث ال يكون متوفر بكثرة يف املنطقة ، فمثالً استخدام الذرة يف حقل الذرة ال جيدي  •
جيب أال يكون الطعم غريب جداً عن املنطقة ،  استخدام الذرة يف منطقة هي أصالً ليست من مناطق الـذرة يـثري يف                         •

  .ات احلذر وقد ال تستجيب لوجوده احليوان
من أنواع الطعم اجليد للثديات الصغرية ؛ زبدة الفول السوداين ، امللح أيضاً يعترب طعم جيد ، وعند استخدام الطعم قم بنثر كمية                     

اذيرهـا  بسيطة منه حول املصيدة إلعطاء الطرائد فرصة لتذوقه والبحث عن املزيد ، وهذا جيعل احليوانات تتخلى عن بعـض حم                   
  .وبالتايل وقوعها يف املصيدة 

إذا كنت تنوي اصطياد فريسة معينة ولكن الذي أكل الطعم نوع آخر ومل يقع يف املصيدة ، حاول بتحديد نوع احليوان وقم بعمل 
  . مصيدة تناسبه باستخدام نفس الطعم 

 .ؤمن له طعم الستخدامه مرة أخرى يعطي املقاتل مصدر للغذاء وإحساس بالثقة وي احليوانات إن اصطياد: ملحوظة 
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  .. ا قد استفدمت من هذا العدد نرجوا اهللا سبحانه وتعاىل أن تكونو
  .. ونذكركم أيها اإلخوة بواجب العلم وهو العمل 

 ، فالد القـادم     ونود أن نأخذ آرائكم يف مسألة ترتيب الد القادم بإذن اهللا          
بإذن اهللا سيتم إصداره قريبـاً ،       )  إىل عشرين    ١١من  ( الذي حيوي عشرة أعداد     

  أي الطريقتني تفضل يف الترتيب؟ :  القارئ الكرميوبناًء عليه فنود سؤالك أيها األخ
 ، أو أن نضع أعـداد       على التوايل أن جنمع مجيع مواضيع الزاوية الواحدة ونضعها        

  . املعسكر يف الد كما هي ؛ كل موضوع يف مكانه ؟ 
وإذا كانت لديك طريقة ثالثة فحبذا لو أحتفتنا ا ، شـاكرين جلميـع اإلخـوة                

م لنا ، ونسأل اهللا عز وجل أن جيمعنا يف خنـادق الفخـار ،               واألخوات مراسلته 
  . ومواطن العزة والقتال 

 
 

 

 


