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د فريقاً ، وتأسر آخرين ، دون       شّرقتل فريقاً من املسلمني ، وتُ      كانت أمريكا تَ   ؤمنني ، وأذلّ الكافرين ، فلقد     احلمد هللا الذي أعّز امل    

من جنودها الكثري ، وُيؤسر آخرون ، ويهرب فريق ثالث ،           قتل  مع كل يوم جديد ، يُ     ف اآلن    أما ، من جنودها بأذى     أن ُيصاب أيّ  
 وقيامهم مبا فرض اهللا عليهم      . وهذا من فضل اهللا ، مث جبهاد اجملاهدون          . من أمواهلا وعتادها الكثري ، فاحلمد هللا أوالً وآخراً           وتفقد

 .اإلرصاد ملن حارب اهللا ورسوله  من اجلهاد و
 أجهزوا على ما   اهللا عليه وسلم ،      ويا أبناء صحابة رسول اهللا صلى     ،   ، وإقامة شرع اهللا القومي       املسلمنيمن يريد نصرة اإلسالم و    فيا  
ل من  ِتواجبكم جتاه دينكم ، وأْبُروا ذممكم أمام اهللا عز وجل ، وانتقموا ملن قُ             ، وقوموا ب  يف بالدكم     والصليبيني  ى من األمريكان    تبقّ

من خربات القـادة     و عسكريةمن العلوم ال   قوموا بشيٍء مما قرأمتوه يف هذه النشرة املباركة       أبنائكم على أيدي الصليبيني وعمالئهم ،       
  . واجملاهدين يف قتال أعداء الدين 
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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  

 

احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا وعلـى   
 أما بعد ؛ .. آله وصحبه أمجعني 

دخوله هتب علينا تلك النفحات العطرة من سـرية السـلف           فهذا هو شهر رمضان املبارك قد أظل ، وها حنن مع اقتراب             
 . الصاحل يف هذا الشهر الكرمي 

فقد كان السلف رمحهم اهللا أصحاب عبادة وهتّجد وقيام يف هذا الشهر ، وأصحاب صدقٍة وإنفاق وقراءٍة للقرآن يف آنـاء                     
 مع ِعظَِم شأهنا وكبري مرتلتها ؟ هل كانوا متوقفني على هذه العبادات فقط ؟ .. ليِله وأطراف هناره ، ولكن 

أن كثرياً من املعارك اإلسالمية اخلالدة ، والفتوح        : كال ، ولو تتبعت تأريخ سلفنا العظام لوجدت بعض احلقائق واليت منها             
ابع بدر الكربى واليت فرق اهللا هبا بني احلق والباطل وقعت يف الس           العظيمة قد وقعت يف شهر رمضان املبارك ، فهاهي غزوة           

عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة ، وكذا فتح مكة وقع يف شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة ، وكـذا                       
 . وقعة عني جالوت اليت كسر اهللا شوكة التتر فيها كانت يف شهر رمضان 

 هــ   ١٤٠٩ان من عـام     ففي شهر رمض  د من املالحم واملعارك يف هذا الشهر العظيم ،          يويف عصرنا احلاضر وقعت العد    
وقعت تلك املالحم اجلهادية النادرة يف هذا الزمان يف أرض أفغانستان ، واليت قام بتسطريها أولئك الرجال اجملاهدون ضد                   

يف البوسنة والشيشان ، ويف شهر رمضان من العام املاضي    الضارية  دارت رحى املعارك    الروس املالحدة ، ويف شهر رمضان       
اض على جممع احمليا يف الرياض ، وها قد أظلنا هذا الشهر الكرمي فاجعلوه يا أسود اإلسـالم حمطـةً                    وقعت غزوة بدر الري   

 . جديدة للظفر والعزة والتمكني 
 : قـال إن اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل من أعظم األعمال ، فقد ورد يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه                        

  . )ال أجده(: دلين على عمل يعدل اجلهاد، قال:  عليه وسلم فقالجاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا
) جزيرة العرب   ( يف مكاٍن فاضل    ) شهر رمضان   ( يف زماٍن فاضل    ) اجلهاد  ( فكيف إذا اجتمع هذا العمل الفاضل       : قلُت  
 . واهللا إن املغبون حقاً من فاته مثل هذا األجر العظيم واخلري العميم ! ؟

هللا ، وجاهدوا يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ، واعلموا أن رمضان شهر اإلنفاق أيضاً ، فابذلوا أموالكم                  فهلموا يا عباد ا   
  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيكُْم ِمـْن َعـذَاٍب أَِلـيم               : يف سبيل اهللا عز وجل ، قال اهللا تعاىل          

َيْغِفْر لَكُـْم    ِه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِإنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَُتْؤِمُنونَ ِباللَّ
  .  مَعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت 

نسأل اهللا سبحانه أن جيعل يف هذا الشهر نصراً لإلسالم واملسلمني ، وذالً ألعدائه أعداء الدين مـن اليهـود والنصـارى                      
 . واملرتدين ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  حميٌط بالكافرينواهللا

 
احلمد هللا الفّعال ملا يريد ، املتصرف يف خلقه مبا يشاء ، إذا أراد شيئاً فإمنا يقول له كن فيكون ، ال معقب حلكمه ، يعّز من يشاء ،                             

القاهر فـوق   ويذلّ من يشاء ، يؤيت امللك من يشاء ، ويرتع امللك ممن يشاء ، ال رادَّ لقضائه ، ُيعطي ومينع ، خيفض وَيرفع ، وهو                          
 .عباده ، وهو على كل شيٍء قدير 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ، أهلك عاداً ومثود فما أبقى ، وقوم توٍح من قبل إهنم أظلم وأطغى ، وأشـهد أن حممـداً عبـده                             
ابه وسلم تسليماً مزيداً ،     ، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصح      " حقٌّ على اهللا أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه            : " ورسوله القائل   

 ...أما بعد 
 فإن مما يشرح الصدور ، ويذهب غيظ القلوب ، ويشفي الغليل ، ما ُيِحل اهللا به على القوم الكافرين من العقوبات والنكبـات                        

  وإن ما حلَّ بأمريكا من النكبـات          ُصوا ِإنَّا َمَعكُْم ُمَتَربُِّصونَ   َنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُْم أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه ِبَعذَاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا فََتَربَّ           َو
، وغري ذلك مـن     إىل األعاصري املدمرات    ،  وع يف مستنقع أفغانستان والعراق      والعقوبات املتواليات ؛ من ضرب األبراج ، إىل الوق        

جيعلك تفكر يف عاقبة كل من ظلم وطغى ، كيف حيـل            العقوبات ، تأيت دائماً بعد غطرسة من الكافر لتكون عربة وآية ، اعتبار              
دوا ، ودمروا ، وقالوا من أشدُّ       عليه بأس اهللا ونقمته يف الدنيا قبل اآلخرة ، فكم ظلم هؤالء النصارى عباد الصليب ، وقتلوا ، وشرّ                  

 .ة ، كحال عاد ومثود منا قّو
َوِإذَا َبطَْشـُتْم َبطَْشـُتْم       َوَتتَِّخذُونَ َمَصاِنَع لََعلَّكُْم َتْخلُُدونَ      آَيةً َتْعَبثُونَ  أََتْبُنونَ ِبكُلِّ ِريعٍ   : فلذا قال هود عليه السالم لعاد       

َوأَمَّا  :  ، وغري ذلك من اآليات ، فأرسل اهللا عليهم الريح العظيم ، ما تذر من شيٍء إال جعلته كالرميم كما قال تعاىل                         َجبَّاِريَن
كَأَنَُّهْم أَْعَجـاُز َنْخـٍل      َتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى    َسخََّرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوثََماِنَيةَ أَيَّاٍم ُحُسوًما فَ         َصْرَصٍر َعاِتَيٍة    َعاٌد فَأُْهِلكُوا ِبِريحٍ  

إهنا قـوة   !! منع تلك األعاصري    لت!  أين بارجات أمريكا وقوهتا ؟ أين أسلحتها املدمرة ؟          ،   فََهلْ َتَرى لَُهم مِّن َباِقَيةٍ     َخاِوَيٍة  
إن اهللا   : " قال رسول اهللا    :  قال   ، وما هي من الظاملني ببعيد ، عن أيب موسى األشعري             !اهللا ، فاعتربوا يا أويل األبصار       

  ،  "  ظَاِلَمةٌ ِإنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشـِديدٌ      َوكَذَِلَك أَْخذُ َربَِّك ِإذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهيَ       : مث قرأ   : قال  " فلته  ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يُ      
فهكذا يقصم اهللا الظامل بالعذاب وينتقم ألولياءه يف الدنيا ليشفي صدور املؤمنني ، ويذهب غيض قلوهبم ، وهـذا مبـا           . متفق عليه 

هللا أن يعّجل ذلك ، فهذه      كسبت أيدي الظلمة واجلّبارين ، وما هي من طواغيت العرب ببعيد ، وخاصة طواغيت اجلزيرة ، نسأل ا                 
 .دولة أسيادهم بدأت تتساقط ليذيقهم اهللا بعض الذي عملوا 

نه مل تنفعهم عزهتم ، وال منعتهم وقوهتم ، وال حصوهنم ، فإذا جاء أمر اهللا فال                 عباده صنعه يف املعاندين للحق ، أ      وكذلك ُيري اهللا    
  !!رادَّ ألمره وال معقب حلكمه ، فاعتربوا يا أويل األبصار

 .أما علمتم أن الذي نزل على أمريكا هو أشّد مما أنزلت أمريكا عل العراق يف خالل سنة وستة أشهر 
فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكَْبُروا ِفي الْأَْرِض ِبَغْيِر الَْحـقِّ        :إذا جاء أمره ال ترده قوة بشر مهما كانت قوهتم ، ولذا قالت أمريكا كمقولة عاد                 

 قال تعاىل  اهللا عن قوة قوم عاد كما تقدم ، ، وقد أخرب َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةًأَو لَْم  دُّ ِمنَّا قُوَّةًَوقَالُوا َمْن أََش
:         أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك ِبَعاٍد     ِإَرَم ذَاِت الِْعَماِد     َُها ِفي الِْبلَادِ   الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْل          فأرسل اهللا عليهم رحياً مدمره ، كمـا 

 .حيث صب عليهم سوط عذاب ، نسأل اهللا أن يزيدها عليهم ، أرسل اهللا األعاصري هذه األيام املاضية على أمريكا 



 ٥

ا ِبذَنِبِه فَِمْنُهم مَّْن أَْرَسـلَْنا      فَكُلًّا أََخذْنَ   :وح وغريهم ، قال تعاىل      وفرعون وجنوده ، وقوم ن    وكذلك ما فعل اهللا بثمود وقوم لوط        
َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهم مَّْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمْنُهم مَّْن َخَسفَْنا ِبِه الْأَْرَض َوِمْنُهم مَّْن أَغَْرقَْنا َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َولَِكن كَاُنوا أَنفَُسـُهْم                      

وأخـذهم  ،  خيرب تعاىل عن هؤالء األمم املكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع يف عـذاهبم               «: ري رمحه اهللا     ، قال ابن كث     َيظِْلُمونَ
ومثود قوم صـاحل    ،  وهى قريبة من حضرموت بالد اليمن       ،   فعاد قوم هود عليه السالم كانوا يسكنون األحقاف           ،  منهم باالنتقام

وقارون صاحب األموال   ،   ومتر عليها كثرياً  ،   العرب تعرف مساكنها جيداً   وكانت  ،   القرى   ي من واد  ر قريباً ْجكانوا يسكنون احلِ  
 ( وفرعون ملك مصر يف زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران باهللا تعاىل وبرسـوله               ،  اجلزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة     

  ؟  من أشد منا قوة     :وذلك أهنم قالوا  ،  هم عاد   و ) فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً    ( ي كانت عقوبته مبا يناسبه      أ) فكال أخذنا بذنبه    
وتقتلعهم مـن   ،  حتمل عليهم حصباء األرض فتلقيها عليهم       ،   عاتية شديدة اهلبوب جداً   ،  فجاءهتم ريح صرصر باردة شديدة الربد       

كأهنم أعجاز   ،    بال رأس  ناًفيبقى بد ،  ه  ُخَدسه فتشْ أمث تنكسه على أم ر    ،  فترفع الرجل منهم من األرض إىل عنان السماء         ،  األرض  
قامت عليهم احلجة وظهرت هلم الداللة من تلك الناقة اليت انفلقـت عنـها              ،  هم مثود   و) ومنهم من أخذته الصيحة     ( خنل منقعر   

  ومن آمن معـه    وهتددوا نيب اهللا صاحلاً   ،  ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغياهنم وكفرهم          ،  الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء       
هـو  و) ومنهم من خسفنا به األرض      ( فجاءهتم صيحة أمخدت األصوات منهم واحلركات       ،  وتوعدوهم بأن خيرجوهم ويرمجوهم     

واعتقد أنه أفضل من    ،  وفرح ومرح وتاه بنفسه     ،   ومشى يف األرض مرحاً   ،  وعصى الرب األعلى    ،  قارون الذي طغى وبغى وعتا      
 هـو فرعـون  و) ومنهم من أغرقنا ( فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة ، داره األرض فخسف اهللا به وب، واختال يف مشيته    ،  غريه  

( ي فيما فعـل هبـم   أ) وما كان اهللا ليظلمهم ( غرقوا يف صبيحة واحدة فلم ينج منهم خمرب      أُ ووزيره هامان وجنودمها عن آخرهم    
 . أهـ »  أيديهمي إمنا فعل ذلك هبم جزاء وفاقا مبا كسبتأ) ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

 هذا مع حلم اهللا وصربه عليهم فكم آذوه وشتموه وكذبوه ، وهو يعفو ويصفح ، جاء يف الصحيحني عن أيب موسى األشـعري                       
   قال رسول اهللا    :  قال  " :                ما أحد أصرب على أذًى يسمعه من اهللا تعاىل ، إهنم جيعلون له نداً ، وجيعلون له ولداً ، وهـو يف

 . وهذا لفظ مسلم " عافيهم ويعطيهم ذلك يرزقهم وي
كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك ، وشتمين ومل يكن له            : قال اهللا   : "  قال    عن النيب    وكم شتموه وكذبوه ، عن أيب هريرة        

اختذ اهللا : ه لن يعيدين كما بداين ، وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقول               : ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله       
قال : "  قال   ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنها عن النيب          "  ولداً ، وأنا األحد الصمد ، مل ألد ومل أولد ، ومل يكن يل كفئاً أحد                 

، وأما   ذيبه إياي فزعم أين ال أقدر أن أعيده كما كان         ككذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك ، وشتمين ومل يكن له ذلك ، فأما ت               : اهللا  
 .روامها البخاري " تمه إياي فقوله يل ولد ، فسبحاين أن أختذ صاحبة أو ولداً ش

وكذلك حماربتهم له بكفـرهم       ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا مُِّهيًنا                :  قال تعاىل 
من عادى  : إن اهللا تعاىل قال      : " قال رسول اهللا    :  قال   شهم ومعادات أولياءه ، روى البخاري عن أيب هريرة          وعنادهم وبط 

احلديث ، هل علمتم ذلك ياطواغيت العرب والعجم ، وخاصة طواغيـت اجلزيـرة وجنـودهم                .." يل ولياً ، فقد آذنته باحلرب       
فإن أولياء اهللا جتب مواالهتم وحترم معاداهتم ، كما أن أعداءه جتب معـاداهتم وحتـرم   وأعواهنم أنكم حماربني هللا حملاربتكم أولياءه ،       

 ،وقذف الرعب يف قلوهبم ،  واهنيـار اقتصـادي وسياسـي وعسـكري               ،  فما وقع ألمريكا من ضرب األبراج       مواالهتم ،   
فإنه لكم باملرصاد ، فكـم مـن مظلـوم يف           . وال تغتروا بإمهال اهللا لكم       والعقوبات املتوالية عليهم ، ليست ِبَبعيدة عليكم      

 م من طاغوت قربتموه ، وكـم مـن شـرعٍ          السجون ، وكم من ويل من أولياء اهللا قتلتموه ، وكم من صاحل طاردمتوه ، وك               
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فاعلموا أن اهللا يتـوىل     . ، وهل هناك ناقض لإلسالم مل ترتكبوه        عطلتموه ، وكم من كافر نصرمتوه ، وكم من مشرك محيتموه            
َولَْو ُيَؤاِخذُ اللُّه النَّاَس ِبظُلِْمِهم مَّا َتَرَك َعلَْيَها ِمن َدآبَّـٍة َولَِكـن              : واهللا حميط بالكافرين قال تعاىل      ،  ولياءه ، وحمق أعداءه     نصرة أ 

خيرب تعاىل عن حلمـه     :  ، قال ابن كثري رمحه اهللا         ُيَؤخُِّرُهْم إلَى أََجٍل مَُّسمى فَِإذَا َجاء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ           
خبلقه مع ظلمهم ، وأنه لو يؤاخذهم مبا كسبوا ما ترك على ظهر األرض من دابة ، أي أهلك مجيع دواب األرض تبعاً إلهالك بين                         

الَ   :، ولذا قال تعـاىل      آدم ، ولكن الرب جل جالله حيلم ويستر ، أي ال يعاجلهم بالعقوبة ، إذ لو فعل ذلك هبم ملا بقي أحد                       
 ، وهذه اآلية تسلية للمؤمنني عمـا حيصـل     َمَتاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الِْمَهادُ   َيُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي الِْبالَِد       

بة يف بعض األوقات ، لكن هذا ليس ثابتاً هلم وال بقاء له             للكافرين وأعداء الدين من متاع الدنيا ، وتنعمهم فيها وبعض القوة والغل           
:  ، وقال     َمَتاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الِْمَهادُ       : ، بل ميتعون به قليالً ، ويعذبون فيه دنيا وأخرى ، وهذا كما قال تعاىل                

  َُيفِْلُحونَ ِإنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللِّه الْكَِذَب ال  ََمَتاٌع ِفي الدُّْنَيا ثُمَّ ِإلَْيَنا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَِّديَد ِبَما كَاُنواْ َيكْفُُرون 
   وقال  :             َِما ُيَجاِدلُ ِفي آَياِت اللَِّه ِإلَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَال َيْغُرْرَك َتقَلُُّبُهْم ِفي الِْبالد  أخـذ اهللا هلـم       ذلك من اآليات ، وإنَّ      وغري 

أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى    : فال يعجزه شيء جل وعال قال تعاىل        ،  ونقمته هبم يف الدنيا وهم يف حال قوهتم ، وكذلك أيضاً يف غفلتهم              
 أَفَأَِمُنواْ َمكَْر اللِّه فَالَ َيأَْمُن َمكْـَر        َيُهْم َبأُْسَنا ُضًحى َوُهْم َيلَْعُبونَ       أََو أَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَن َيأْتِ      أَن َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا َبَياتاً َوُهْم َنآِئُمونَ       

 وهذه من آيات اهللا الباهرات يريها اهللا عباده يف أعدائه لكي ال يأمنوا مكر اهللا ، وأن الكافر مهما أويت                      اللِّه ِإالَّ الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ   
أَفَلَْم َيْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِفي ذَِلَك               : هللا وسطوته ، قال تعاىل      من قوة فهو حتت قبضة ا     

 إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلـب        ،   ، كل ذلك لكي يرجع الفاجر والظامل إن كان له مسع وعقل وقلب                لَآياٍت ِلأُوِلي النَُّهى  
 :  وقـال تعـاىل       َولَقَْد أَْهلَكَْنا َما َحْولَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْآياِت لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ          : أو ألقى السمع وهو شهيد قال تعاىل        

 أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرِض فََتكُونَ لَُهـْم        طَّلٍَة َوقَْصٍر مَِّشيٍد    فَكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ فَِهَي َخاِوَيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوِبئٍْر مُّعَ           
 ، واآليات يف ذلك كـثرية        قُلُوٌب َيْعِقلُونَ ِبَها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ ِبَها فَِإنََّها لَا َتْعَمى الْأَْبَصاُر َولَِكن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ                

جيعل اهللا عذابه وبأسه ونقمته بأعدائه يف حال سهوهم وغفلتهم ، وحال غطرستهم وقوهتم ، وكذلك كيف جيعـل                   جداً ، كيف    
 : وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها قال تعاىل            . وهذا يف الدنيا ويف اآلخرة      ،  ألولياءه من النعمة والنصرة واحلفظ والتأييد       

  .  اَف َعذَاَب الْآِخَرِة ذَِلَك َيْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاُس َوذَِلَك َيْوٌم َمْشُهوٌدِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلَمْن َخ
وآخر دعوانا أن احلمد هللا الذي أرانا وال يزال يرينا يف أعدائنا ما يشفي فيه صدورنا ، ونسال اهللا أن يرينا يف طواغيـت اجلزيـرة                          

ريب بإذن اهللا عز وجل ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصـبه                إن موعدهم الصبح أليس الصبح بق     ،  عجائب قدرته   
 .أمجعني 

 
 



 ٧

                              

 دورة املسدسات
 

 

 ١وضعيات الرماية
 وضعية واقف :  الوضعية األوىل

 :هناك طريقتني للوقوف مها 
 . طريقة ويفر - أ
 . طريقة إيسوسلس - ب

  :٢طريقة ويفر  -أ 
واجز  للرماية من خلف احل    تستعمل أيضاً  و - هذه الطريقة غالبا ما تكون هجومية        ،يت هبذا االسم نسبة لصاحبها الذي ابتكرها        مس
 .  ، وسيأيت الكالم عليها باستعمال الفريضة والشعرية ) التنشني ( بالتصويب تكون الرماية و -

 :كيفية الوقوف 
 درجة تقريبا، اليمىن يف اخللف و اليسرى يف         ٩٠ية  اورجلني بالنسبة لبعضها بز    تكون ال  أو Lتكون الرجلني على شكل حرف       •

  .  ماماأل
 وهبذا تكون هدفاً  ؛  حبيث ال يرى من صدرك إال القليل        ،   ٤٥ية  اوبز) صدرك  ( يكون اهلدف بالنسبة الجتاه مقدمة جسمك        •

 . ل التصدي لك او ما حإذا للعدو صغرياً
ة مع اليد الـيمىن علـى       ضواليسرى حتكم القب  ،   املسدس ممدودة بشكل مستقيم باجتاه املسدس وتدفع         يدك القوية اليمىن اليت حتمل    

  درجة ٤٥ية  اوتكون مستقيمة بل بز    واليسرى ال ،   ) ماماأل( أي قوة دفع اليمىن للخارج      ،  املسدس وتسحب للداخل بنفس القوة      
ية للوضعية يف شريط بدر الرياض عند الدقيقة الثامنة         هناك صورة مرئِّ   . اليد اليسرى كالقاعدة لليد اليمىن       جيعل كفّ الناس   ، بعض 

 .مسني ثانية من اجلزء الثاين اخلو
 . كنت تستعمل اليسار فالعكس صحيحإذا كنت تستعمل اليد اليمىن ، أما إذاهذا  •
 كـان   إذا ترفع رأسك    ألن ذلك جيعلك إما أن    ؛  وال يكون أعلى من ذلك وال أسفل        األنف ،   يكون املسدس مرتفع مبستوى      •

وكل هذا يأخذ   ،   األنف كان املسدس أدىن من مستوى       إذاسك إىل أسفل    أوإما أن ترتل ر   ،   األنفاملسدس أعلى من مستوى     
 .قل وهذا ما ال حتتاجه أ زائدين وجيعل الدقة يف اإلصابة  وجهداًوقتاً

 
                                                 

 .، ومرتكز ، وجاثي ، ومنبطح ، تستخدم يف كل األسلحة اخلفيفة ، ولكن مع االختالف يف وضع اليدين ) ويفر ( وضّعية واقف  1
 .أو جانيب  2
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  .٤٥ية اواهلدف بالنسبة ملقدمة اجلسم ، أي اجتاه صدرك بز

 
 . درجة ٤٥، وضع اليدين اليمىن مستقيمة  واليسار بشكل  )  L على شكل حرف األرضع القدمني على وض ( 

 
 لتحكمان القبضة على املسدس بالشكل       ؛  اجلسم وعند املنتصف   أمامبعد سحب املسدس من مكانة انظر كيف تلتقي كلتا اليدين           

 .املناسب للرماية  املستوى املطلوب والوضع علىالصحيح ، ومن مث ترفع املسدس 

 
حيث ،  وكذلك توضح كيفية وضع اليدين      ،   Lحيث تكون الرجلني على شكل حرف       ،  صورة توضح كيفية الوقوف عند ويفر       

 .  درجة ٤٥تكون اليد اليمىن احلاملة للمسدس مستقيمة واألخرى بشكل 
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 .  صورة من جهة  اليسار ترى فيها كيفية وضع اليدين

 
 ن اليد اليسرى قاعدة لليد اليمىن صورة توضح كيف تكو 

 ١طريقة إيسوسلس -ب 
، وتكون  ٢بالفريضة والشعرية    ) التنشني ( تكون هجومية بالتصويب    ما غالباًو ،  مسيت هبذا االسم نسبة إىل صاحبها الذي ابتكرها         

 .٣دفاعية بالتوجيه السريع 
 كيفية الوقوف

 أو مشدودتني وكأنك تركـب حصـانا        شكل مستقيم ويف حالة ارختاء غري      تكون الرجالن مفتوحتان ومتجهتان ناحية اهلدف ب       •
 .   وتثين الركبتني قليالًمحاراً

 . درجة ٩٠ية اوويكون اهلدف بالنسبة لصدرك بز،  تكون مقدمة جسمك باجتاه اهلدف •
ن كلتـا  أال إ) متسك باملسدس أي اليد اليسرى حتكم القبض على اليد اليمىن اليت        ( ويفر  وضعية   متسك املسدس نفس املسكة يف       •

ن اليد اليمىن ممـدودة     إحيث  ،  بعكس طريقة ويفر السابقة     ،  اليدين هنا تكونان ممدودتان بشكل مستقيم مع املسدس جتاه اهلدف           
 .غري مستقيمة٤٥ية اواليسرى ممدودة ولكن بزو باستقامة تامة 

 ،  )ميينا ومشاال  (من  ناحية العرض      هذا،   الصدري عندك    أي موازية ملنتصف القفص   ،  ويدك يف منتصف اجلسم       يكون املسدس  •
 . األنفتكون يدك واملسدس مبستوى  ؛ )االرتفاع (ناحية الطول  نأما م

                                                 
 .أو مواجهه 1
 ).التنشني(سيأيت احلديث عن التصويب 2
  .سيأيت الكالم عن رماية التوجية السريع 3
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 :ملحوظة 
 ب أن جسم الراميوالسب،   مقدمة جسمك أوية اهلدف بالنسبة لصدركاوناحية زمن   وقفة ويفر أفضل من وقفة إيسوسلسنأجتد 

 درجة ويف إيسوسلس ٤٥ية اوفي وقفة ويفر يكون اخلصم بز، فكون اليد اليسرى مغطية للقلب والصدر يضا تأو،  هيصغر حجم
كرب أ فرصة هحبيث تعطي،  التصدي لك أو  ،د عليكرل الاوح ماإذا   ،كرب للعدوأسلس هدف  درجة ، فهذا جيعلك يف إيسو٩٠

 . هاز التنفسي  اجل- الرئة -القلب : وخاصة ضرب األماكن احلساسة مثل ، لضربك 
 :يسوسلسإ طريقة صور توضح

 
 . درجة ٩٠ية اويكون اهلدف بالنسبة الجتاه صدرك بز

 
 .)الكتفني ( واملسافة بينهما مثل املسافة بني املنكبني ،  متوازيتان وبشكل مستقيم جتاه اهلدف تكون األرض ،ة القدمني على وضعّي

 
 .ه اهلدف ؛وكذلك استقامة الظهر  اليدين بشكل مستقيم جتاانظر كيف يكون وضع

 وضعية مرتكز: الوضعية الثانية 
 . أو جبواره ، وخاصة يف حالة الدفاع ١غالباً ما تستخدم خلف حاجز

                                                 
 .سيأيت احلديث عن احلاجز  1
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 درجة ، وأما يديه فتكون ؛ إما على طريقـة           ٩٠وصفتها ؛ أن يقف الرامي على ركبته اليمىن ، وينصب رجله اليسرى بزاوية               •
 .، أو على طريقة إيسوسلس إذا كان الرامي من خلف احلاجز ويفر إذا كان جبوار حاجز 

 .هذه الصفة إذا كنت سترمي باليد اليمىن ، والعكس إذا كانت رمايتك باليد اليسرى  •

 
 صورة لوضعية مرتكز واليدين مثل ويفر       ثل إيسوسلس       صورة لوضعية مرتكز واليدين م              

  ة جاثي  وضعي: الوضعية الثالثة     
 .تستخدم غالباً يف حالة الدفاع وجبوار حاجز 

اليسرى الرجل اليمىن ممدودة ، وتثين الرجل اليمىن ، وجتلس على قدمها ، و، ) ويفر ( تكون األيدي على وضعية : صفتها  •
  .، ويكون مرفق اليد اليسرى على الركبة اليسرىدرجة تقريباً ٩٠شبه ممدودة بزاوية 

 .نت سترمي باليد اليمىن ، والعكس إذا كانت الرماية باليد اليسرى هذه الصفة إذا ك  •

 
  الرماية منبطحاً: الوضعية الرابعة 

هذه الوضعية غالباً ما تستعمل أثناء الدفاع ؛ وذلك حينما يكون على املقاتل رماية ، فإنه يأخذ وضعية االنبطاح لكي يصـّغر                       •
اً يتخذه ساتراً عن الرماية ، واألمر اآلخر لكي ينصرف عن تصويب سالح             من  حجم جسمه ، وخاصة إذا مل مين هناك حاجز          

 .العدو 
 جاهزاًفستكون وأنت على هذه الوضعية ،  كنت متربصا بشخص ما إذاف؛ وذلك خبداع اخلصم ، ن تكون هجومية أكن ميو  •

 .بص به ر يتاألرض على ال يتوقع أن يكون هناك شخص منبطحاً، ألنه له 
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  .)منبطح ( األرض أي إىل مستوى أعلى من مستواك وأنت نائم على ، سفل األ ال إىل مامه إىل األلذلك يكون نظر •
 . وتكون أنت بالنسبة له هدف صعب ، ويكون لك زمام املبادة ، عندها تستطيع مفاجأته بالرصاص  •

 :كيفية السقوط على األرض لالنبطاح 
 حبيث يكون نظرك على مكان توقع ظهور  ، وكذلك عينيك ،دفبيدك اليمىن وفوهته متجهة ناحية اهلاملسدس يكون  )١

 .اهلدف 
 ) .مكان ظهوره ( ه اهلدف اويبقى املسدس وعينيك جت،  األرضلكن رجليك واقفتان على ، حتين ظهرك فقط  )٢
تدري لعل اهلدف يظهر لك قبل نزولـك علـى           نت ال أف،  هب  أوتكون يف حالة ت   ،  سبابة يدك اليمىن تكون على الزناد        ) ٣

  ) .تكون جاهزاًأن املعىن (  حال كنت الرماية عليه على أي فعندها البد لك من  ، خالل نزولكأو األرض
،  متدها إىل اخللف     أومث تدفع رجليك    ،  ن بصرك واملسدس إىل جهة اخلصم       أتنسى   وال،   األرضتضع يدك اليسرى على      ) ٤

كلتا اليدين وتكـون    بليسرى على اليمىن ومتسك املسدس       الرجل ا  تكون ، أو  عن بعضهما     بعيداً ني مفتوحت أن تكونا ما  فإ
بشرط أن تكون يدك اليسرى غـري مالمسـة         ،   حال ظهور اهلدف     ، وتكون جاهزاً للرماية   بشكل مستقيم جتاه اهلدف     

 ) .   خالل انتظارك له أو الرماية حال عملية األرضأي مرفوعة عن ( لألرض 
 :وضع بشكل معاكس ، وهنا البد من أمرين  كنت تستعمل اليد اليسرى يكون الإذاطبعا  ) ٥

والعكس صحيح ، والغرض من ذلك      ،   اليمىن    كان املسدس بيدك    اليسرى إن  األرض، انزل على يدك    إىل   كعند نزول  ) أ
 على الزنـاد    كصبعأ يكون ورمبا   األرض نزلت على اليد اليت حتمل املسدس فقد يضرب أسفل املسدس ب           إذا كهو أن 

خـذ احليطـة    أ في  مسلحاً شخصاًن هناك   أعندها يعرف اخلصم    ، و  طلقة من السالح  خترج   و فتضغط عليه ال شعورياً   
 .  رمبا يهرب وتفشل العملية ، أو دعك ويقتلكوقد خي، واحلذر 

 األرض ؟ اليسرى مرفوعة عن اذا تكون يدك جاهزا للهدف ملاألرض وكونك على نبطاحكعند ا : سؤال ) ب
ة وال   اليسرى حرّ  إذا كانت يدك  ف،   من السرعة    ، وال بد لك     وتغيري مكانك   القيام ج إىل اتحت رمبا   أنكهو   : اجلواب

 كان عليها ثقل فتكون     إذاعلى عكس   ،  قوم بسرعة   تستند عليها و  تحيث  ،  ستخدمها بالقيام   تن  أستطيع  تثقل عليها   
 .   تعلم فإن ثانية واحدة قد تغري جمرى العملية أبطأ ، وكماعملية القيام 

 ) : بالصور( بطحاً طريقة الرماية من
 املسدس بيدك اليمىن ، وفوهته موجهة ناحية اهلدف وكذلك نظرك ، حتين ظهرك فقط بدون احنناء الرجلني مع إبقاء املسـدس               -١

  .وعينيك جتاه اهلدف 
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وسبابة  تضع يدك اليسرى على األرض ، وتدفع رجليك إىل اخللف ، مع عدم النسيان بأن بصرك واملسدس إىل جهة اخلصم ، -٢

 .اليد اليمىن تكون جاهزة عل الزناد 

 
 ) . كما يف الصورة (  من الناس من جييد فتح رجليه بعد مدمها إىل الوراء ، بعيداً عن بعضهما العض -٣

 
 ومن الناس من جييد وضع رجله اليمىن على اليسرى ، ويف كلتا احلالتني تكون مسكة املسدس بكلتا اليدين ، وتكون بشـكل                       -٤
 .قيم جتاه اهلدف مست

 
 هناك وضعية أخرى للرماية منبطح  

 :كيفية السقوط هلذه الوضعية 
فإنه يسقط على اجلنب األيسر ؛ وذلك بأن يقدم رجله اليسرى إىل األمام ، مث يـثين قدمـه                   إذا كان الرامي يرمي باليد اليمىن        •

لوح الكتف  (  مث اإللية مث على عضلة الكتف اخللفية         اليسرى ويسقط على عضلة ساقه اجلانبية اليسرى ، مث على فخذ األيسر،           
" ، واملقصود أن الرامي ال تلمس عضامه األرض أثناء السقوط حىت ال يصاب بأذى ، وطريقة السقوط موجودة يف شـريط                      ) 

 .عند وضعية السقوط بالكالشنكوف " كول 
 ، واليدان ممدودتان باجتاه الرأس ، اليد اليمىن أعلى          يكون اجلسم ؛ اجلنب األيسر على األرض ، واألمين ألعلى         : وضع اليدين    •

 . ألرض ، مث تصوب على اهلدف وترمي ويكون املسدس أفقياً ال عمودياً و اليسرى أسفل دون أن تلمس ا
 .                                                             إذا كان الرامي يستخدم اليد اليسرى ، فالعكس صحيح  •
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 ، أقر وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفلد أن اجملاهـدين يف العـراق              أمام اجملاهدين يف العراق    يف اعتراف باهلزمية   •

" ال شك يف أن املسلحني حيققون جناحا يف بعض احلاالت           " ينجحون من خالل التفجريات وعمليات االغتيال ، وقال         
يأيت هذا يف تصـريح لعـدد مـن املسـؤولني           . ملقاومة لألمريكيني هبذه القوة     وأضاف أنه مل يكن يتوقع أن تكون ا       

األمريكيني عن سوء األحوال يف العراق وما يواجهه األمريكيون من اجملاهدين هناك ،حيث أكد السفري األمريكي لدى                 
 على األوضاع يف العراق تركيا أن أمريكا ال تستطيع التحرك ضد العناصر املسلحة يف مشال العراق بسبب عدم سيطرهتا     

احلرب مل تكن ضرورية ، وأعتقـد       " كما قال الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر أن         .وضعف قوة هذه السيطرة     
 ." اآلن بأننا وصلنا إىل نقطة يف العراق حتول فيها العراق إىل ورطة شبيهة للغاية مبا خربناه يف فيتنام  

وىل للماريرت جريي ديورانت أن حمافظة األنبار ، اليت تضم عدة مدن منها الفلوجة              ويف العراق نفسه أكد قائد الفرقة األ      
 . والرمادي ، أصبحت حتت السيطرة الكاملة للمجاهدين 

يف هجماهتم   من جانب آخر أكد وزير شؤون قدامى احملاربني يف أمريكا أن األساليب اليت يتبعها اجملاهدون العراقيون                 
وأوضح الوزير األمريكي     .ةتخلف أضراراً كبرية على الصحة العقلية والذهنية للقوات األمريكي        وعملياهتم يف العراق س   

من اجلنود األمريكيني الذين حلقت هبـم        أنتوين برنسييب أن رابطة احملاربني القدامى تواصل استعداداهتا لتدفق عدد كبري          
إن منـط   " وقال  . اإلصابات واإلعاقات املباشرة  إعاقات وأمراض عقلية خمتلفة واضطرابات نفسية وعقلية نتجت عن          

هذه احلرب اليت يفرضها املقاومون املسلحون ال تعرف فيها من سيكون الضحية التالية ويف أي مكان ومىت سيتم ذلك                   
 .!! "  أم بقذيفة صاروخية  .. ؟ ، هل بتفجري سيارة..وكيف

 عملية يف اليـوم ،      ٩٠ إىل متوسط ات اجملاهدين لتصل    تصاعدت عملي  اجلدير بالذكر أنه خالل األسبوع الفائت          
مما يدل  .  أثناء حماولتها الدخول ملدينة سامراء       كما مت إسقاط سبع طائرات ومقتل قرابة املئتني من القوات الصليبية          

قوع كارثة  اجلهاد يف العراق ينذر بو    قوة  ويرى املراقبون أن اشتداد     على حجم اخلسائر اليت تتكبدها القوات الغازية ،         
،  القريب    املنظور أنه ال يوجد يف األفق بوادر أمل للقضاء على اجلهاد يف          و، خصوصاً   وحلفائها  على الواليات املتحدة    

باإلضافة إىل انتشار املد اجلهادي على رقعة واسعة من العامل ، يف حرب عصابات يستحيل القضاء عليها إال أن يشاء                    
 .اهللا 

لعراق يف بيان نشر على الشبكة العاملية التصرحيات اليت أدىل هبا سلمان العـودة  جتـاه   أدان اجليش اإلسالمي يف ا  •
ملاذا التباكي علـى العلـوج      "  ، وتساءل البيان     على حّد زعمه  " بال عقل وبال ضمري     "اجملاهدين واصفاً إياهم بأهنم     

لـيس الـدفاع    أ" هدين ، وأضاف البيـان      يف إشارة إىل دفاع العودة عن األسرى الذين وقعوا يف أيدي اجملا           " دوماً؟  
 أم أن االستئساد اليكون إال على        ، ، أوىل وأحرى   واملناصرة إلخواننا يف غوانتامو ويف أبو غريب ويف احلائر ويف غريها          

ويف تسائل آخر للبيان عن الواجب جتاه احلملة الصليبية على املسلمني ، طالب فيه سـلمان العـودة                   " !!.اجملاهدين؟؟
ال يرقبون يف     أليسوا هم الذين      د بدت البغضاء من أفواهم وما ختفي صدورهم أكرب         ق   أو ليسوا " يل قائالً   بالدل

 .. ؟؟ أم مؤمترات حوار    .. ، بيانات تعايش    ومباذا أمرنا اهللا حيال هذا كله       مؤمن إالً وال ذمة وأولئك هم املعتدون      
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دوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون بـه عـدو اهللا               وأع؟؟ إن التوجيه الرباين احلكيم واضح صريح        
كما استنكر البيـان    "   ؟    فمن خالفنا يف ذلك فليأتنا بالدليل        وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم       

ذودون فيه عـن محـى      األلفاظ اليت أوردها العودة يف تصرحيه واليت رمى فيها اجملاهدين بالعمالة  ، يف الوقت الذي ي                
واختتم البيان بقوله أن وقوف العودة ضد اجملاهدين يذكرنا مبن قال عن اجملاهدين أهنـم               . املسلمني بدمائهم وأمواهلم    

ومن الطريف يف هذا األمر أن سلمان العودة قال يف وقت الحق أنه ال يعرب عن كل ما يؤمن بـه                     . يفتئتون على األمة    
إن ذلك يعود   : ديه الكثري من املخازي مما مل يظهر بعد ، وقد بّين السبب يف ذلك بقوله                بشكل صريح ، مما يعين أن ل      

 . نسأل اهللا أن يزيدنا ثباتاً وإياهم !! إىل عدم تقّبل شعب اجلزيرة لألفكار اجلديدة 
ي للحملـة  دعا الشيخ أمين الظواهري أهل الرأي واخلربة يف العامل اإلسالمي إىل تشكيل قيادة للمقاومة والتصـد               •

إن هذا هو عصر املقاومة املسلحة بعدد أن ختاذلت احلكومات وركعت للمحتل            "  على بالد اإلسالم ، وقال       الصليبية
، كما حّرض املسلمني على القيام باجلهاد واملقاومة على الفور وعدم االنتظار حلني دخول الصليبيني مصـر                 " الصلييب  

ستان والعراق وأضاف أنه انتهت مرحلة احلكم بالوكالة وبـدأ االحـتالل ،       واجلزائر وجزيرة العرب كما دخلوا أفغان     
 الرامية إىل السيطرة على بالد املسلمني والقضـاء         أن اجلهاد أفسد خمططات اليهود والنصارى     كما أوضح حفظه اهللا     

 .على اإلسالم 
يف داللة علـى    " نشرة بشائر   "  وأمسوها   أصدر عدد من أبناء األمة الغيورين نشرة يومية تنفرد بأخبار اجلهاد يف العراق             •

البشائر اليت حتملها صفحات النشرة من انتصارات وبطوالت للمجاهدين على أرض الرافدين ، وهذا إن دل على شيء          
فإمنا يدل على أن األمة مليئة بالطاقات واخلري الكثري والشباب الصادق الذي حيمل هم أمته ، وتعد هذه النشرة كسراً                    

عالمي الذي تفرضه الدول العربية والعاملية يف تواطئ إلمخاد صوت اجملاهدين هناك ، وبث اليأس يف نفـوس                  للطوق اإل 
ومما جيدر التنبيه له أن أقل الواجب جتاه هذه النشرة هو توزيعها ونشرها بني املسلمني وكذا مجيع إصدارات                  .املسلمني  

 .  يف زمن اهلزمية اجملاهدين يف كل الثغور ، وذلك لنشر صوت احلق والصدق
 قـد بـدت     :  ، ومصداقاً لقول اهللا عز وجـل         يف تصريٍح استعماريٍّ بغيض ، وتدخلٍّ سافٍر يف شئون بلٍد مسلم           •

، أن بالده سـتتمتع     سترايل جون هاوارد    األ ؛ صّرح رئيس الوزراء      البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب        
الة فوز املرشح الرئاسي سوسيلو بامبانج يدويونو الذي تقدم على ميجـاوايت            بعالقات أمنية وثيقة مع إندونيسيا يف ح      

ووصف هاوارد املرشح الرئاسي سوسيلو يدويونو بأنه رجـل      ،   من جمموع األصوات حىت مساء االثنني     % ١٨بفارق  
سوسـيلو يف   وطبقًا لوكالة أسوشيتد برس، أشار هاوارد إىل أن فـوز            ،   صلب وقوي وله عالقات وثيقة مع أستراليا      

 ،  أكثر مما إذا استمرت ميجاوايت يف حكم الـبالد       "اإلرهاب" املعركة االنتخابية سيكون له بالغ األثر يف احلرب على          
إن االنتخابات الرئاسية سـتكون لصـاحل       :  ومن جهته قال وزير خارجية أستراليا ألكساندر داونري يوم أمس االثنني          

لتنويه على أن املرشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق سوسيلو يدويونو ـ املتـهم   وجيدر ا ، كانربا أًيا كانت النتائج
احلرب على  "  حيظى بالرضا والعناية األمريكية ملا حققه من تقدم يف           -بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف تيمور الشرقية      

  " . اإلرهاب
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يعتزم اجلـيش األمريكـي      دد القتلى يف العراق ؛    يف تكذيب صريح ملا تبثه دعايات اإلعالم األمريكي الكاذبة حول ع           •
ـ و،    العراق وأفغانستان  إىل إرساهلم اخلدمة يف العام املقبل هبدف       إىل جندي سابق    ٦٠٠ آالف و  ٥استدعاء   اجلـيش   ئيعب

فغانستان يعتزم اسـتدعاء عـدد   أىل العراق وإ ما يتم استخدامها للتوجه  جندي سابق من قوة نادراً     ٥٦٠٠ن  اآلاألمريكي  
 . مماثل العام املقبل للخدمة يف تلك املناطق

ولسد العجز يف مهارات معينة يف الوحدات اليت جيري نشرها استعان اجليش بقوة االحتياطي الفردي املتأهب املؤلفة مـن                   
م يف أي    احلياة املدنية ولكنهم مازال من املمكن تعبئتـه        إىل االلتزامات العسكرية االختيارية وعادوا      أكملوا فرد   ألف ١١١

 .  عامةئحماولة طوار
 جندي من قوة االحتياطي الفردي املتأهب الذين من املقـرر           ٦٠٠ آالف و  ٥ من بني    ٩٠٠ آالف و  ٣ن حنو   إوقال اجليش   

 .  وامر استدعاءأاستدعائهم للخدمة الفعلية تلقوا بالفعل 
 خـالل   وأفغانسـتان لخدمة يف العراق     جندي ل  ٤٠٠ آالف و  ٤ حنو   إلعدادوهتدف هذه التعبئة اليت بدأت يف يوليو متوز         

وقال روبرت مسيلـي    . أخرى من اخلدمة ألسباب طبية ومشكالت       اإلعفاءات يقدم اجليش    أن املقبلة بعد    واألشهر األسابيع
 ٥ تعبئة حنو    ٢٠٠٥ يف منتصف عام     أيضاً يبدأ اجليش    أن من املتوقع    أن األفرادوهو مسئول كبري يف اجليش يشارك يف تعبئة         

 .  من قوة االحتياطي الفردي املتأهبآخر فرد ٦٠٠آالف و
 اعتماد اجليش على قوة االحتياطي الفردي املتأهب دليل على عدم وجود عدد كبري مـن اجلنـود                  أن إىلوأشار منتقدون   

 . وأفغانستانلتعزيز مستويات القوات يف العراق 
 األشـخاص وحنن حنتاج ألن يأيت هؤالء      .  بلد يف حرب   إننا« باجليش   األفرادوقال الربجيادير جنرال شني برين مدير سياسة        

 . »للخدمة الفعلية
 مليـون   ١٢ جمنـد و   ألف اجليش يضيف    إنيف الوقت نفسه قال امليجر جنرال مايكل روتشيل قائد قيادة التجنيد باجليش             

 .  ضم جنود جددإىل لتعزيز اجلهود الرامية اإلعالنات أموالدوالر يف 
 من قدامى اجلنود اسـتدعوا يف يوليـو         ٦٠٠ من   أكثر أن أعلنوا أمس األول     األمريكيش الرب   وكان مسئولون كبار يف جي    

 .  برنامج لزمن احلرب نادرا ما يطبق، مل يلبوا النداء حىت اآلنإطاراملاضي يف 
لصـعوبات  اإىل  رد فعل هؤالء االحتياطيني      ، ويشري     تأخري التحاقهم  أو إعفاءهم طلبوا   آخرين مئات   إنوأضاف املسئولون   

 . مريكي يف تأمني وحدات قتالية للقيام جبميع مهماتهاليت يواجهها اجليش األ
انتهى اخلرب ، والشاهد فيه على كذب اإلعالم األمريكي حول عدد القتلى من جنـودهم يف عـرين األسـد يف العـراق                       

فلماذا حيتاج اجليش األمريكي يف     ملعلنة  وأفغانستان هو أنه لو مل يكن عدد القتلى منهم كبرياً جداً وفوق كل اإلحصائيات ا              
 . العراق إىل مثل هذه اإلمدادات ؟ 

 . دوالراً ٥٣سعر الربميل  واصلت أسعار النفط ارتفاعها مسجلة رقماً قياسياً جديداً ، حيث بلغ •
 وقـد   اً دوالر ٥٠للسمسرة مارشال ستيف إن أسعار النفط تشهد قوة دفع صعودي فوق            " ريفكو"وقال احمللل يف مؤسسة     

 .   دوالرا٦٠ًتتجه حنو 
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يف العصر  واستمراراً للعمالة والتفاين يف خدمة أمريكا حاملة لواء احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي              من جهة أخرى    
 ناقليت نفط للواليـات املتحـدة       ئجاراستبأكرب مصدر للنفط يف العامل      " احلكومة السعودية   " احلديث قامت ما يسمى بـ      

ـ لتحميلهم  ، ويعد هذا العمل جزءاً من اإلجراءات اخليانية املتواصلة اليت تقـوم هبـا هـذه                  ألف طن لكل ناقلة    ٢٨٥ا ب
 .احلكومة لضمان وصول النفط لسيدهم الصلييب بالسعر املناسب له 

ون حذر خبري أمريكي كبري متخصص يف شـئ       .." نصرت بالرعب مسرية شهر     " مصداقاً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         •
، والذي شـهد العـام       العراق خيططون ملفاجأة يف شهر رمضان        اجلهاد يف رجال  الشرق األوسط من إمكانية أن يكون       

إىل أن هناك احتماال مقلقا بأن حياول        وأشار   .ر دموية لقوات االحتالل األمريكية يف العراق        واملاضي واحدا من أكثر الشه    
يذكر أن اجلهاد يف العراق أصبح ميثل رعباً وقلقاً كبريين           . هجوم حىت اآلن  عناصر املقاومة خالل شهر رمضان تنفيذ أهم        

للدول الصيليبية وللكفر العاملي ، كما أنه أصبح مثاالً حيتذى للجهاد يف هذا العصر على العكس متامـاً ممـا خطـط لـه        
 .األمريكان فلله احلمد واملنة 

هود يف شبه جزيرة سيناء ، قادها أربعة من شـباب اإلسـالم ،يف               أربعة مواقع لتجمعات الي    هزت أربع  انفجارات عنيفة     •
 ،  أصابت العدو الصهيوين باهللع واالرتباك    عملية بطولية جريئة ، وأوقعت عشرات القتلى واجلرحى من العلوج ، حيث             

 كما قال ووزير    ".مل نتوقع عملية حبجم كبري كهذا       " بدا ذلك واضحاً يف تصريح نائب وزير الدفاع الصهيوين عندما قال            
يف إشارة واضحة إىل حجم الدمار الذي خلفته الغـزوة املباركـة ،             " إن ما حصل هو أمر فضيع جداً        " العدل الصهيوين   

هذا اإلرهاب ال يهـدف       ،  وبإرهاب تنظيم القاعدة   اإلسالمي العاملي ، إمنا هلا عالقة باإلرهاب       هذه العمليات " وأضاف  
هذه "  ، ووصف هذه الغزوة بأهنا جزء من حرب إسالمية على اليهود وعمالئم بقوله إن                 "فقط باإلسرائيليني    املسّ ال إىل إ

وتأيت هـذه    "  .  حبرب يشنها اإلسالم ضد اليهود وضد القيادات العربية اليت تتعاون مع األمريكيني           العمليات ترتبط   
دين يف فلسطني وسعياً جاداً لطرد اليهود والنصـارى         الغزوة املباركة على اليهود يف أرض الكنانة انتصاراً إلخواننا املضطه         

 . من كافة  األراضي اإلسالمية  
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 خطوط الكنتور
 

 :بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 
باب األول ليبقى أمامنا مخسة فصوٍل أخرى ، ويف هذا العدد           فلقد سبق يف العددين السابقني االنتهاء من ثالثة فصول من فصول ال           

 .نتكلم عن الفصل الرابع وفيه الكالم عن خطوط الكنتور 
 :خطوط الكنتور : الفصل الرابع 

وحنوهـا ،   كاجلبال والوديان واهلضاب    ) التضاريس  (  هي خطوط ومهية ترسم يف اخلريطة لتوضيح اهليئات الطبوغرافية           :تعريفها   
وتكون املسافات الرأسية بني خطـوط       ،   رتفاع الواحد عن متوسط منسوب سطح البحر      جبميع النقاط ذات اال   هذه اخلطوط    رُّومت

  ) .الفاصل الكنتوري( الكنتور يف اخلريطة الواحدة متساوية القيمة وتسمى 
 . عشرون متراً  ، وغالباً ما يكون الفاصلويذكر مقدار الفاصل الكنتوري لكل خريطة يف معلومات اهلامش

 :  أمهيتها 
ألن ،  أكثر صعوبة من متثيل املساحات املسـطحة      األرض ، فتمثيل تضاريس األرض      لتضاريس  تظهر أمهية هذه اخلطوط يف متثيلها       

عد الثالـث  أما التضاريس فتظهر مشكلة الُب،  بسهولة املساحات املسطحة ذات بعدين فقط طول وعرض فيمكن رمسها على الورقة 
  .رتفاعوهو اال

  : خبطوط الكنتور وكيفية متثيلها األشكال التضاريسيةبعض األمثلة على بعض* 
  .وهي أرض مرتفعة عما جاورها: التبة  -١

 وشكلها على الطبيعة 

 
 وشكلها اخلريطة 

 
  .هي أعلى نقطة يف اجلبل أو التل أو سلسلة اجلبال: القمة  -٢

 وشكلها على الطبيعة 
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 يطةوشكلها على اخلر

 
  .أرض مرتفعة عما جياورها وسطحها منبسط: اهلضبة  -٣

  .عند متثيلها على اخلريطة جند أهنا ختلو من اخلطوط الكنتورية يف الوسط ولكنها تتقارب عند األطراف املنخفضة
 وشكلها على الطبيعة

 
 وشكلها على اخلريطة

 
 ، ويظهر شكله على اخلريطة       للسيارات نات وميكن اختاذه فيما بعد طريقاً      للحيوا  طريقاً هو طريق غري ممهد يكون عادةً     : ق  َداملَ -٤

 :خطاً أسوَد متقطعاً كالتايل 

 
  .جمرى طويل بني هيئات مرتفعة من األرض يكون جمرى للسيول: الوادي  -٥

  .الحظ أن خطوط الكنتور عندما تتقاطع مع األودية فإهنا تنحين إىل أعلى أي حنو املناطق املرتفعة
 وشكله على الطبيعة 
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 وشكله على اخلريطة

 
  .لسان ضيق يربز إىل األمام من األراضي املرتفعة إىل األراضي املنخفضة: احلافة  -٦

  .) أي عكس الوادي( ويظهر يف اخلريطة باحنناء خطوط الكنتور حنو املناطق املنخفضة 
  . وفيه تتالقى خطوط الكنتور مع بعضها عند حافة اجلرف ،حندار الشديد لسطح األرض بزاوية قائمةهو اال: اجلرف  -٧

 وشكله على الطبيعة

 
 وشكله على اخلريطة

 
مناطق منبسطة تظهر على اخلريطة مبناطق خالية من خطوط الكنتور أو تكون خطوط الكنتور متباعـدة بصـورة                  : السهول   -٨

  . ملحوظة
  .فاض الظاهر بني قميت جبلني متصلنيخنهو اال: السرج  -٩

 وشكله على الطبيعة 
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 وشكله على اخلريطة

 
  : داللة خطوط الكنتور على امليل

  .حندار تدرجييعندما تتباعد خطوط الكنتور يكون اال -
 .  حندار شديدعندما تتقارب خطوط الكنتور يكون اال -
  .) جرف( ئ حندار مفاجعندما تتالقى خطوط الكنتور يكون اال -
 :ت رتفاعاتلوين اال 

 : رتفاعات يف اخلريطة الكنتورية ميكن تلوينها كالتايللزيادة توضيح اال
  .ن املعامل املائية باللون األزرق إذا مل تكن ملونةلوِّ -
  .ن أعلى وأقل منسوب يف اخلريطةعيِّ -
 .رتفاعج األلوان حسب اال تدرُّراعياًُم،   واحدن بلوٍنلوَّم املناسيب إىل جمموعات كل جمموعة ُتقسِّ -
  .ن اخلريطة حسب الدليلمث لوِّ،  رسم على هامش اخلريطة دليل لأللوان ا-
 :ملحوظات * 
 . على كل قمة جبل ُيذكر يف اخلريطة رقماً جبوار نقطة ، ومعناه أن الرقم هو ارتفاع هذه النقطة عن مستوى سطح البحر -
عشرون كيلو متر يف غالب اخلرائط مع العلم أنه يذكر يف هامش اخلريطة املسافة بـني                ) كيلو  ٢٠( املسافة بني كل خطّي كنتور       -

 .كل خطي كنتور 
معناه أن هذا اخلط رأس املائة فمثالً       ) أعرض قليالً من اخلطوط األخرى      (  بعد كل أربعة خطوط كنتور يأيت خط كنتور عريض           -

فاخلط الذي يليه مير على كل نقطة من األرض ارتفاعها عـن            ) كيلو  ١٠٠( بحر  اخلط العريض األول يكون ارتفاعه عن سطح ال       
، ) كيلـو   ١٨٠( ، والذي بعده    ) كيلو  ١٦٠( ، والذي يليه    ) كيلو  ١٤٠( ، واخلط الثالث ارتفاعه     ) كيلو  ١٢٠( سطح البحر   

 ) .كيلو ٢٠٠( والذي يليه يكون اخلط عريضاً وارتفاعه 
مقياس رسم اخلريطة وطرق قياس املسافة من       وط الكنتور ويف العدد القادم إن شاء اهللا نتحدث عن           وهبذا ننتهي من الكالم عن خط     

 .اخلريطة 
 .اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ، ورزقاً طيباً ، وعمالً صاحلاً متقبال 

. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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 ..! وانتباهتها ما بني طرفة عٍني.. الدم الرخيص 
 

 .. نيب بعده وبعد  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال
 لقد مرت األمة يف هذا العصر هبوان ما مّرت به من قبل ، ولقد غزانا الغرب الصلييب الكافر يف أوطاننا واسـتباح                       :مدخل تارخيي   

 ، وعرب نشر املذاهب اهلّدامة كالعلمانية وغريها وعرب التمكن مـن            مقدساتنا ، كما قام أعداء اإلسالم بغزو األمة فكرياً عرب التنصري          
 . وسائل اإلعالم احلديثة ، وعرب تسليط الطواغيت على الشعوب وتقريب هؤالء لعلماء باعوا كتاب اهللا بدنيا دنيئة 

 .. رخص الدم املسلم ، نعم : وكان من مظاهر هذا اهلوان العظيم 
: اضي وإىل قبل ثالث سنوات فقط أصبح من املألوف جداً أن نسمع كل يوم مبثل هذه األخبار التالية                   ففي الفترة من بداية القرن امل     

 مقتـل   - هدم أحد املساجد القدميـة يف اهلنـد          - مقتل وإصابة العشرات يف تركستان الشرقية        - مسلم يف كشمري     ٣٠٠مقتل  ( 
األمريكي للعراق عن مقتل مليون ونصف طفل احلصار  أسفر -طني  مسلماً يف فلس ٣٠ مقتل   -وإصابة املئات يف البوسنة واهلرسك      

 .اخل اخل )  تشريد اآلالف ومقتل املئات يف أفغانستان -عراقي 
وأصبح الدم املسلم من أرخص ما أنت واجد ، ولو أنك استيقظت ذات صباح فلم تسمع مثل هذه األنباء الستنكرت ولعلمت أن                      

 !! . مذياعك حباجٍة إىل إصالح 
 بل ال يليق بأي أمٍة       كنتم خري أمٍة أخرجت للناس       : كان الوضع بئيساً جداً ، وال يليق بأمة قال اهللا تعاىل يف حقها              .. الفعل  ب

من األمم ، وظهر الكثري من الكذََبة املنافقني ينادون باحلل هلذا الواقع ، فراجت على كثريين خدعة القومية ، واسـتغلت آخـرين                       
ت البلوى بالعلمانية ، وانتشرت املذاهب الضالة يف سواد األمة ، وما زالت مثل تلك األخبار تتواىل ، ومـا زال                     االشتراكية ، وعم  
 . الوضع كما هو 

وأصبح لزاماً على من يريد تغيري هذا الواقع أن يكسره كسراً ، وذلك بإحداث تصحيح يف املوازين ، وقلٍب للمعادلة إىل وضـعها                       
اية ملثل هذا املشروع ال بد أن تكون هائلةً جداً ، حبيث حتدث صدمة يف الوعي اإلسالمي لكـي يسـتفيق                     الصحيح ، غَري أن البد    

ويرفض هذا الذل واهلوان ، وقد كان بفضل اهللا ، فمقتل أكثر من أربعة آالف علٍج رومي يف ساعٍة من هنار هو أمٌر ال نشاهد كل                          
 . ثل هذه األخبار صباح ، بل مل تتعود أجهزة االستقبال لدينا على م

 سبتمرب وكانت الشرارة اليت بعثت يف األمة روحاً جديدة ، وأصبح من أبرز مظاهر هذه الروح                 ١١وحدثت هزة البداية ، ووقعت      
 أمريكيـاً  ٣٠مقتل : تغّير نشرات األخبار اليت أدمّنا عليها ، واليت سقُت مثاالً باألعلى على بعضها إىل نشراٍت حتوي أخباراً مثل        : 

 مقتل علـج بريطـاين يف   - صليبياً ٩٠ عملية استشهادية يف الرياض توقع أكثر من -يف الفلوجة وحتطم الطائرة اليت كانت تقلهم       
 . وانقلبت اآلية ) ..  جنود أمريكان يف قندهار ٥ مقتل -الرياض 

ا حدث بعد احلادي عشر من سبتمرب املبارك ، فقد          فلن جند مثاالً أبلغ مم    ) لكل فعل ردة فعل     ( وإذا كّنا نريد تطبيق املبدأ الفيزيائي       
ارتفعت قيمة الدم املسلم ، وأصبح ذا شأٍن وخطر ، وباملقابل فقد أصبح الدم األمريكي النصراين والغريب الكافر رخيصاً بفضل اهللا                     

 كما أخرجـه    -يه وسلم   ، وعادت املوازين إىل بعض ما كانت عليه ، وأصبح الكثري منا يستشعر حديث رسول اهللا صلى اهللا عل                  
 ،   لزوال الدنيا بأكملها أهون عند اهللا من قتِل رجـٍل مسـلم               : -النسائي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما            

وأصبح الكثري من أمة اإلسالم قرير العني ، ال يعبأ بساعة مقتله مىت حتلّ وقد عِلم بأن خلفه أسود من أسود اهللا يأخذون بدمـه ،                          
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 ١١يقّيدون امسه يف سجالهتم ، ويعلمون جاهدين على إعداد الثأر بالشكل املناسب ، وليس أدلّ على ذلك من قـول صـانع                       و
واعلموا أننا حنصي قتالنا ، وسوف نأخذ بثأرهم مـن          : سبتمرب بعد توفيق اهللا الشيخ اجملدد أسامة بن حممد بن الدن خماطباً الروم              

 . دمائكم 
 ، ولعلي أُعذر يف استطرادي السابق       يسية يف هذا املقال    الكالم عن احلادي عشر من سبتمرب وأترك القضية الرئ         ال أريد أن أستطرد يف    

 . ، فما أمجل أن تتنسم عبري االنتصار عقب غيابت جّب الذل واهلزمية 
له حياة ذٍل وهـوان ، ومل يتعـود         فقد حدث توازن للرعب مل نَر مثله منذ أن خلقنا اهللا ، فلقد عاش جيلنا واجليل الذي قب                 .. إذاً  

الكثري على مثل هذه العزة ، فأباها الكثريون ، ورفض استنشاق عبريها املرضى ، وال غرو ، فبعض الناس قد استمرأ الذل واهلوان ،                        
 : نعوذ باهللا من اخلذالن ، ولقد أصاهبم قول األول 

 

 جيد مّراً به املاء الزالال.. ومن يك ذا فٍم مرٍّ مريٍض 
 

 ١١مرور ثالثة أعوام على هجمـات   رغم : -مقاله هذا يف اجلزيرة نت  وهو كاتب نروجيي وكتب - هريبيورنسريد داقيقول 
 ، وأصبح ذكر اإلسالم واملسـلمني  أوروبا والواليات املتحدة انتشار النار يف اهلشيم سبتمرب فإن نوبة اخلوف من اإلسالم تنتشر يف

 نعم ، احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،           :وأقول  " . ا   قبيل اإلرهاب والعنف وما شاكلهم     مقترنا إىل حد بعيد مبصطلحات من     
جاء الوقـت   فلري مّنا معاين اإلرهاب والقوة ، وها قد         إن العامل كله مل يَر مّنا ومنذ سنني إال االستسالم واخلنوع والذل واهلوان ،               

  . اهللا وعدوكم  ترهبون به عدول قول اهللا تعاىل  حقيقة املسلمني الذين حيرصون على متثّ الروملكي يرى
إنين أمحد اهللا عز وجل على أن أحياين إىل هذا الوقت الذي أرى فيه رؤوس علوج الروم من النصارى الذي انتـهكوا ُحرماتنـا ؛                         
ُتقْطَُف صباَح مساء يف أفغانستان والعراق والشيشان وأرض اجلزيرة ، ولئن كان كثري من املسلمني قد استمرأ ما يسّمى باخلطـاب       

 يف التـنظري املنـهزم       أيضاً  ، والذي يتمثل يف إدامة سكب العربات على واقع األمة مع القعود عن النصرة ، والذي يتمثّل                 البكائي
ملستقبل األمة ، وتصويره ذلك التصوير املظلم ، وغاب عن حال أصحاب هذا اخلطاب من عجائز احللّ السلمي وبشوت الذلة أننا                     

وحاٍت عظيمة ألمة اإلسالم ؛ فإن هناك آخرين بدأوا حبمد اهللا يستشـعرون أمهيـة املرحلـة ،                  حالياً على أعتاب نصٍر كبري ، وفت      
وُيِعّدون أنفسهم هلذا الفتح املبني ، يوَم أن تعلو رايات التوحيد يف ديارنا ، ويوَم أن ُتطّبَق شريعة اهللا كما نزلت على نبّيه يف بـالد                          

هللا أفواجاً ، حينها فقط يدرك البعض كم كان مغبوناً عندما قعد عن نصرة هذا الدين                اهللا الواسعة ، ويوم أن يدخل الناس يف دين ا         
 . ، وكم كان مفّرطاً حينما أوغل يف حضيض اليأس ، فدفعه يأسه إىل القعود والركون 

ملسلمني ، وقد يقول    إننا جيب أن نبّشر بروٍح جديدة ، وجيب أن ننشر فكراً جديداً ، يرتكز على عودة جمد اإلسالم ، ورجوع عّز ا                     
أبصر واقع الثغور عَرب منفٍذ     .. وما الذي ال يدفعنا له ؟ انظر حولك         : وما الذي يدفعكم هلذا ؟ وحنن نقول له         : قائلٌ من اليائسني    

ـ            .. إعالمي نزيه لكي تشاهد الواقع كما هو ، أبصر شرقاً ومغرباً             الم أال تراه يتحرك ؟ أال ترى ذلك املوج اهلادر من شباب اإلس
يقترب مكتسحاً ظلمات الباطل وظلم الطواغيت ؟ إهنم قادمون يا أخي ، وعما قريٍب جداً وبإذن اهللا يتم لنا النصُر الذي بـدأت                       
رؤاه تلوح يف أفقنا القريب ، فأعدوا واستعدوا ، وتطّهروا وأبشروا ، فالنصر الح ، وها قد بزغ الصباح ، فحي على الكفـاح ،                         

 . السالح السالح ، لكي نفلح كل الفالح : هنا وإننا نقول ومبلء أفوا
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ــةٌ ــذي أحقيق ــذا ال ــا ه ــعأ أن مس
ٌبصــبيــت ريب جــاء جــيش غاِلأَ

هُتـــووأحـــاط يف جنباتـــه جرب
 مــا ذنبــهإهلنــاذنــب بيــت  مــا
ـــرت إن ــوت جتب ــوب إذا مت  القل

ــل  ــت اجللي ــة بي ــّرُم أحقيق بخ
ــربةً ــا ع ــّري ــا ى ح ــدفق ماؤه ت

هـذا حـني عـزة ديننـا       ن  ما كـا  
ـ  ـ ا ي بع الطبــاق وفوقهــارافــع الس

ــا ــا عــامل األســرار أنــت مالذن ي
ــا ماجــد وســؤالنا هــو واحــد ي

ــٌر ــدينكنص ــابر  ل ـــا ج ملصابن
ــُرُح ــه  ريب ُعاُتَم ــت بكتاب ظم

ــه بــ  ــذكره ن ُتأأذن اإلل ــام ل ق
ــةإســقاطإن كــان  حاصــل  املهاب

ــقاط ــان إس ــاحل أوك ــة ص املهاب
ــت  ــوىل أب ــارم امل ــرية حمل ــا غ ي
ــه   ــه أمالك ــوك هتاب ــك املل مل

ـ ْرُج  يطغـى وينسـى     ملـن  عجباً هَم
عاجـلٍ   يف أتـت كم من عقوبـات     
ــت ــة بي ــه أحقيق ـــدٌماإلل  مه

ــت   ــة بي ــهأحقيق ــرباإلل   خم

أرّوع تنــ يف النــوم كأنــينأم 
ــّد ــدهِهيف حـ ــدرع  وحديـ متـ

ـ   جمـرى السـحاب مـروع     ن  وأتاه م
ــا ــرأةً ي ــرب راٍءج ــمع وال  يس

ــع   ــرى تتمن ــائم ال ت ــن العظ فع
جــرد بلقــعأبعــد العمــارة صــار 

ــا عــربةً ــؤاد ُيخــرىأُ ي عّرجــ الف
ــه  ــني غربت ــل ح ــاب ــاملُ أتان عفِض

ــرش  ــيم ع ــععظ ــيمن خيض للمه
ــع   ــراعة ترف ــك بالض ــا ل وأكفن
ــا بغــريك مطمــع أنــت املؤمــل م

ــت املرّجــ  ــدائدأن ــدفع ى للش ت
ــاجد ــوىل ُت ومس ــان وُتامل ــعص رف
ــأن يعم ــع روب ــجود الرك ــا الس ه

ــع ــاللة تنفـ لبيـــوت ريب فالضـ
ــة   ــوم القيام ــذنوبنا ي ــفع ف تش

ــتجيب لز أن ــٍرتس ــمعاج  أو تس
خضـع َتوهو العظـيم لـه املالئـك        

رم نادى قـد دىن لـك مصـرع        واجلُ
 قــد جــاءه مــا يفــزعكــم آمــٍن

ــم   ــب يف مل ــالم قل ــزع أي جي
ــدمع  ــول ت ــن مه ــني م ــالم ع أت

ــارج ــو ف ــيب وه ــربيت اهللا حس ك
ــئن أُ ــول ــا ُمــ  ناْبِص ٌنتمِكفالرج

ــمِّ  ــم املل ــارج اهل ــا ف ــهي  بلطف
لغوثـه  سـواك ا  الذي يرجـو   خاب

مرنــاأ نــت الــويل وأنــت مالــكأ
ــك ــت  مل ــوك تبارك ــاؤهاملل أمس

ــفيعنا  ــتوش ــفيعناأن ــرحيم ش  ال
ــْنأُ ــوميُص ــدين الق ــا ال ــه ر لن فإن

 يف شـــدٍةكربـــٍة  يفيف غربـــٍة
ــا يف ــيم حباهل ــت العل ــة أن حال

كــم ضــاق أمــر والــرحيم يوســع
ــهغيِثُمِب ــا ال يعتريـ ــزع نـ تزعـ
ــاٍنوُم ــث هلف ــرعغي ــك يض  بباب

ــع  ــدائد ينف ــريك يف الش ــن غ ويظ
ــع  ــك خنض ــذلنا ل ــد ب ــن العبي حن

ـ  أنـت املغيـث ومـا لغـريك     زعنف
تــأىب لغــريك ترفــع   وأكفنــا

ــائع وُم ــب ض ــحى غري ــأض يعَض
ــفها   ــا وص ــزع إالم ــف مف  خمي

ــا ال  ــا بإهلنـ ــع ورجاؤنـ يقطـ
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  الغامديسيف األمة
 

حممد بن رافع والفضل بن سهل األعرج قاال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم أخرج اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن 
إن اإلسالم بدأ غريبا  :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  رضي اهللا عنههو بن حممد العمري عن أبيه عن بن عمرو

 . احلديث .. فطوىب للغرباء  ..  وعند أمحد ..  وسيعود غريبا كما بدأ
 

ء ، آخذٌ بعنان فرسه يف سبيل اهللا منذ صـغره           لعل الكثري من قرائنا الكرام مل يعرف هذا اجملاهد ، وما ضّره ذلك ، غريٌب من الغربا                
 وترك الدنيا خلف ظهره ، خرج من         رحاله  ضرغام ، ذلك الفىت الذي حينما مسع صوت حي على اجلهاد ، شدَّ              اهللا من بطلٍ   هرمح

ما حنسـب   فيحتوت  أرض ا ،  ، خرج ألرض العزة والكرامة أرض اجلهاد والرباط           عاماً  عشر ه يقارب الثمانية  عمرو زيرةأرض اجل 
 ،   ضد الروس الشيوعيني يف أفغانستان     تدرب يف معسكر الفاروق ، وشارك هناك فترة اجلهاد األوىل          يف هذا العصر ،      نفساأل أزكى

 يذكر ذلك   -مث عاد ألرض اجلزيرة ، وكان من أوائل من جهر بامللة وصدع باحلق يف تكفري هؤالء الطواغيت حنسبه واهللا حسيبه                     
 سـلماً   -فرمحه اهللا ، عاش حياته كلـها        " كان من اإلخوة القالئل على هذا املنهج يف تلك األيام           : ، ويقول   أبو هاجر رمحه اهللا     

 .   غريباً من الغرباء -وحرباً 
ـ  اًملا ضيق علينا فلم جند مكان     : ( مث بعد ذلك خرج ألرض الشيشان أيام احلرب األوىل وقاتل هناك حىت قال يل                 وال أحـٌد    ا يؤوين

 حسـناً   وقاتل هناك وأبلى بـالءً    ،  )  ، خرجت إىل البوسنة واهلرسك        .. األبواب يف وجوهنا على تلك األرض      لقتوغُينصرنا ،   
، أن امرأة بوسنية كبرية يف السن جاءهتم تبكـي          :  ( خ الصرب هناك أميا تدويخ ، وكان مما حيكيه يل           كعادته رمحة اهللا ، ولقد دوّ     

ليذهبوا به إىل تلك املرأة كـي        الصرب   ، وجاؤوا بأحد علوج     األسود  أولئك زواج ، فهبّ  فلقد قتل الصرب منهم من األبناء واأل      
قاموا بإنزاله مـن    ،   من وجودها    اوكانوا أثناء حبثهم يركلون ويضربون هذا الصريب ، فلما يأسو         ،  ها  فلم جيدو  ، فبحثوا عنها     تقتله

 .على املؤمنني أعزة على الكافرين كم اهللا كم كنتم أذلة رمح، ) السيارة وبدءوا يطلقون علية النار حىت أردوه قتيالً 
فنهض مسرعاً هـو    كون من صنيع الصرب هبم ،       البوسنيني يشت  أتاهم بعض    أنه عندما كان يف البوسنة ،     ،   ومن قصصه رمحة اهللا     

 .معهم وس ؤلر املراكز الصربية ودخلوا فيها وقتلوا اثنني منهم وقطعوا رؤوسهم وخرجوا باىحد إ إىلض اإلخوةعوب
 ال خيفـون    وكانوا هناك   سيارة تابعة هليئة األمم ،     غنيمةكان مولعاً بالسيارات وقيادهتا ، فقام ب      أنه   ومن نوادره يف أرض البوسنة ،       
 أفراد هيئة األمـم     تحدث أرض البوسنة طوالً وعرضاً ، ف      مع بعض زمالئه جيوبون بالسيارة     ، فكان السيارة بل يدعوهنا عند الباب      

 سـنفهم بعضـنا      ،  وهم عـرب    عريب اأن(  : فقال   حد كالهبم وكان من أهل مصر      أ تنا ، فقام  هم كيف حنصل على سيار    ا بين فيم
 السيارة ، فما كان من اإلخـوة إال أن          قنعهم بإعادة ُيأن    له ، فحاول    واستقبلوه ومسعوا   فذهب إليهم   ، )يت بالسيارة   وسأقنعهم وآ 

ما الذي أتى يب إىل   : ( يضرب كفاً بكف ويقول      يولول و  وبالفعل أخذوها منه ، فقام    )  معك   ليت مفتاح السيارة ا   أعطنا: ( قالوا له   
 .) ! هؤالء ؟

 فكان االحنيـاز مـن      وبقي فيها إىل أن جاء االحتالل الصلييب الغاشم ،        ،   هناك ، عاد ألرض أفغانستان األبية        بوبعد انتهاء احلر  
واهللا بذلنا كل ما يف وسعنا للبقاء يف تلك األرض ، لكن األرض اليت منشي               : ( اجلبال فقال    يف   كنت أسأله ِلَم لَْم تبق     و  ، أفغانستان

فأخذنا نتنقل بني اجلبال واألودية ، فما يسمع بنا أهل القرى إال خرجوا علينا بسالحهم ليخرجونا حىت مـن                   ،  عليها مل تعد تقبلنا     
اهللا ال يسمعون بعريب يف وادي أو جبل إال حموا أثار تلـك املنطقـة بـل                األودية واجلبال ، والسبب يف ذلك أن الصليبني أهلكهم          



 ٢٧

حررها اهللا من كل غاصـب ، فجـددت   ، ألرض احملتلة لفعدت : ( يقول  )  ، فلما مل جند طريقاً خرجنا        ة هبا يوأبادوا القرى احملط  
 ءت احلملة الصـليبية علـى     ما بد نصف ، فل  فيها قرابة السنة وال    خرج لسوريا وبقي      ، وبعدها  ) جوازي ومكثت قرابة األسبوعني     

   الفوضى والعشـوائية   بغداد فوجئ بسقوطها ، فلما شاهد     ملا وصل إىل عاصمة اخلالفة      توجه إليها ، و   رض العراق بالد الرافدين ،      أ
بة األربعـة   ت معه قرا  فمكث،  الرمحن وحممد     زوجته الشيشانيه أم عبد    جاءتووبقي فيها ،     سوريا   د إىل عا ،   يكن معه سالح    مل  و
ع وّد،  هناك يدك هبا عـروش الكـافرين        عملية استشهادية   ب  عزم على التوّجه  مرة أخرى إىل العراق ، على أن يقوم            شهر ، مث ملا   أ

 وعسى أن جيـد  قل بني قرى العراق ومدهنا علأخذ يتن، فيف منتصف رمضان ذلك كان و،  !! إنه حب الشهادة     !!زوجته وابنيه   
مل جيد من يعينه علـى جتهيـز    ه لكن،  بتخوف ووجلاً مصحوب وجد من يؤويه إيواًء.. بالسالح ، نعم هأو ميد  من يؤويه وينصره ،   

  ،  ومثنها اجلنـة   منه ،  أن يشتريها    عهاا ب  ، اليت وعد اهللا من     سلعته وبضاعته  سلم   وبعدها،   أشهر   ة ، فمكث هناك قرابة الثالث     عمليته
ـ ،  ا ضرغام بطالً شجاعاًاً وثالثني عام ثالثة العمر منكم كان ذلك الفىت البالغ، كرب   أ اهللا  غـريه إن العبـارات   هواهللا الذي ال إل

من جيرؤ أن يكون يف أوائل الصفوف إال الشجعان         ،  مام إخوانه    أ املغلقةَطرق  الن يف أفغانستان يفتح     كا،التصف شجاعته وإقدامه    
 .األشاوس 
فكان يذهب حينما كان يف أفغانستان لقائد األمة اإلسالمية الشيخ          ،  اعات كبرية    العمل يف مج   ب رمحه اهللا أنه ال حي      عادته كان من 

يف يكونـون   من اجملاهدين   ستة   سه أو ويعمل مع مخ  ،  ويأخذ منه املال والسالح      -حفظة اهللا    -دن  اجملاهد العامل البطل أسامة بن ال     
ويأخذون املـال والسـالح      - واسعة رمحه اهللا رمحة   - خطاب    يذهبون إىل   ، فكانوا  وحينما كان يف الشيشان كذلك    ،   جمموعة

 مع جمموعة صـغريه لكـن       هو العمل و ،)  وكان ذلك أمراً عادياً      (  :يقول لكن حينما كان حيدثين هبذا كان         ، ويعملون مبفردهم 
 بذلك أبـا عبـد       وأقصد ن الواحد منهم بألف رجل ،     أل ،شجع الشجعان   يفعله إالّ أ    ال الذي يتمعن يف األمر وينظر يرى أن ذلك       

 . نالرمح
ـ    فترة من الزمن فو    ذلك الرجل    لقد عاشرت ،   الضحك   ةوال كثر ،  عمل   كثرة الكالم بال     هذلك الرجل كان ال يعجب      راهللا ما أذك

  عبد با، فرمحك اهللا يا أ    وكأنه يتحلى بصفات النيب صلي اهللا علية وسلم         ،   ه نواجذ ا اليت تبدوا منه   االبتسامة على    ضحكه أنة زاد يف  
يف الفردوس األعلى مـع     بك   ومجعنا،   وعوضها اهللا برجال أمثالك   ،  ألمة من بعدك خبري     ا وطيب ذكرك حياً وميتاً وخلف       نلرمحا

 .وصحبه حممد صلى اهللا علية وسلم 
ب رمحه   أن خطا  و كأنه مع مخسة من اإلخوة    رأى يف املنام ،   لقد أخربين قبل استشهاده أنه      ،   يثلج الصدر ويقر العني      وأختم بشيءٍ 

 . من املبشرات  أسأل اهللا أن تكون هذه ، ويعانقه عناقاً حاراًنلرمحعبد امث يعود أليب ، اهللا يسلم عليهم كلهم 
 فأحببت املشاركة ، وصلى اهللا وسلم على         فقده ملناآفلقد  ،   أفرحنا   الكن هذا اخلرب بقدر م    ،  وأعتذر للقاري الكرمي عن االختصار      

                       . ه أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحب
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 االستخبارات

 : " املخابرات" معىن كلمة 
 ما يطلـق    إىلإذا كان هناك أمهية للمعلومة فإهنا تتحول        ...كالمك العادي معلومات    ... املعلومات متوفرة يف كل مكان      

 أرقـام "   :مثـال ،  عادية وحيوهلا إىل خمابرات     الورجل االستخبارات اجليد هو الذي يدرك أمهية املعلومة         ،  علية خمابرات   
 ."  سيارات السفارات

 . وهى كناية عن اإلخباريات اليت يلتقطها املخرب ويوصلها للجهاز
 : أنواع االستخبارات ومهمتها

 مـن وأسـرار   أومهمتها حفظ   ،  وتتكون من عناصر القوات املسلحة      ،  تتبع وزارة الدفاع    ؛   االستخبارات العسكرية    -أ  
 ..  مهام أخرى تتعلق باجليشإىل باإلضافة ، وتقوم جبمع معلومات عن العدو، اجليش من التجسس 

حيـث تقـوم    ،  ملدنية  اومهمتها محاية النظام احلاكم من املعارضة       ،  تتبع وزارة الداخلية    ؛  من الدولة   أ استخبارات   -ب  
 .. كانت دينية أو خالفةبأعمال مجع املعلومات عن الشعب وأحزاب املعارضة الداخلية سواء 

وهلا مهـام داخـل الدولـة يف املهـام          ،  ومهمتها العمل اخلارجي    ،  تتبع رئاسة الدولة    ؛   االستخبارات اخلارجية    –جـ  
  .اإلستراتيجية أو التجسس

 : إنتاج املخابرات
 .  " قرارا تساعد القادة على اختاذ الهي خلفية عن مشكلة م"  صناع القرار إىلويتم تقدميه ، التقدير  -١
 .   التلقني السريع لرئيس اجلمهورية -٢
 .    السفارات والقادة العسكرينيإىل ملخصات يومية يتم تقدميها  -٣

  :تعريفات
  : احملطة

 .   تغطي املدينة بالكامل، هي عبارة عن جمموعة من ضباط احلالة  
 : ضابط احلالة

 .   يف املدينةهلم قطاع عمل معني،  عميل رئيسي ٥ إىل ٤كل ضابط لديه من 
 : العميل الرئيسي

 شخصي بتجنيد عدد مـن      باجتهاديقوم بأمر من ضابط احلالة املرتبط به وليس         ،  بعدما تزداد خربة العميل اجملند يف العمل        
 .  العمالء الثانويني
 : العميل الثانوي

 رمسية أو حتت أي مسـمى       بصورةيكون  وقد ال   ،    وقد يكون يأخذ أجراً     ،  شيء عمن يستخدمه   أيهو عميل ال يعرف     
 . أخر
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 اخل... املكوجي ... اجلرسون ... سائق تكسي ... بائع اجلرائد ... الطلبة ... احلالق : مثال للعمالء الثانويني 
 : كيف تقوم االستخبارات جبمع املعلومة يف اخلارج

   . دير شبكة العمالءقضية ومنه ُيوهي عبارة عن مكان يوجد فيه ضابط ال، تعتمد احلكومات على ما يطلق عليه احملطة 
 : احملطة قد تكون حتت الغطاء األيت

 .  سفارة الدولة -١
 .  وكاالت األنباء والصحافة -٢
 .   املشاريع االقتصادية-٣
 .  اهليئات اإلغاثية -٤

 :من هم عمالء االستخبارات
 : القائمة طويلة ومن التجارب نذكر األيت

حيث يطلب منهم أن يبقـوا يف تنظيمـاهتم ونقـل           .. ألول مرة    ناصة الذين يعتقلو  خ،  نني السياسيني   بعض املسجو  -١
 .  املعلومات عنها

 . وتغمض احلكومة العني عنهم مقابل املعلومات اليت يدلون هبا، اجملرمون عادة ما يكونوا عمالء  -٢
  .   اخل...أصحاب األكشاك ...عمال املطاعم ... سائق التاكسي ؛خلاصة بعض املهن ا -٣
 . ة  كل اهليئات واملصانع واملؤسسات واألحزاب واجلامعات وحىت املدارس الثانوييف -٤

 : أنواع احلقائق
وهلذا تسمى ثابتة ويـتم     ،  غيريات طفيفة   تهذه املعلومات حيدث فيها     ... ان  سك... جغرافية الطقس   ؛  احلقائق الثابتة    -١

 : مجعها كاآليت
  . اخل....  جرائد ...أقمار صناعية ... مالحظة ...  مراقبة -أ 
 .   التجسس ومجع حقائق عن األفراد-ب
 .   اعتراض الرسائل-ج

 .   ويتم مجعها عن طرق التجسس واعتراض الرسائل ؛ احلقائق املتحركة -٢
 .  فيها ثابت وفيها متحرك وتتم عن طريق التجسس واعتراض الرسائل؛  احلقائق الفنية  -٣

 : الدولة اهلدفأدوات تنفيذ األنشطة اهلدامة من مواطين 
ويتم التقـرب   ،   السلطة   إىلوهم العمالء الذي يطمعون يف القيادة والوصول        ،  العمالء ذوي النفوذ يف الدولة اهلدف        -١

 .   فيتم مساندهتم ماديا شباب متوقع له مستقبالًأو  ، منهم عن طريق العالقات االجتماعية
  ".العسكريني ألعمال التخريب...   الوضع املاديمال هلّز رجال األع...الصحافيني كأبواق "    وضع قيادات عميلة -٢
 .   العمالء املستقلون -٣

 : درجة األمهية للدبلوماسيني



 ٣٠

،  رجال املخـابرات      )أ(  حيث متثل فئة      )ج. ب  . أ  ( ت أمنية معينة يرمز هلا باحلروف       تعطى لرجال السفارات مستويا   
  .  فموظف عادي )ج( ما الفئة  أ ، يف االستخباراتأهنم أناس يشتبه  )ب( فئة و

 : كيف يتم تأمني األهداف
فعلى سـبيل   ،  ...  اهلدف   أمهية تزداد هذه النطاقات حبسب      األمنية ،  هدف مهم بعدد من النطاقات       أيعادة ما يتم تأمني     

 سـواء    ، دف خارج اهل  آخر اهلدف يكون هناك نطاق      إىلوعند الوصول   ،   بنطاق   أمناًاملثال عند مدخل مدينة ما يكون مُ      
 خـارج اهلـدف     أخر يكون هناك نطاق     أن ممكن   ، وأيضا اخل   ... كاألكشاك عبارة عن نقاط ثابتة      أو األمن ، كان من   

 .   كان مبىنإذااهلدف   داخلأو  ، كان شخصاًإذاخري هو املالصق للهدف أونطاق ، مباشرة من الشرطة 
 : أقسام املخابرات

 : تتكون من سبعة أقسام 
  . األحباث -١
  . مجع املعلومات -٢
  . التحليل -٣
 .  التدريب -٤
  اخل....  و االتصاالت الالسلكية وتتم عن طريق مراقبة الدبلوماسيني،  مكافحة اجلواسيس  -٥
تسـخني  ... التحـريض االسـتفزاز    ... الدعاية املغرضـة    ... حرب عصابات   ... اغتياالت  ( ؛   العمليات السرية    -٦

 . .. )األحداث
 . اإلدارية  الشؤون  -٧
 : وس املعلوماتدر
 . )  الشفرة.. التحري ..  املراقبة (؛ دروس أمنية  -١
 )  .             ل املعم.. التسجيل ..  التصوير (؛  دروس فنية  -٢

 : مجع املعلومات اخلام
 ) .HOW كيف ... WHO من ...WHEN مىت...WHERE أين...WHET ماذا(  

 : شروط جامع املعلومة
 .اً ام سليمة متأوراقه تكون كل أن -١
 . أبداً  حيمل سالح أن ال  -٢
  . وكذا للمكان املتواجد فيه، غراض اليت حيملها ن يكون معه قصة تغطية لألأ -٣
  .  يكون اهلدي الظاهر يناسب املكان واملهمةأن جيب  -٤
 .  ن تتوفر فيه قدرات ذاتيةأ -٥

 : طريقة عمل جمموعة املعلومات
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... شفرة  ... ميض  تصوير وحت ...  كمبيوتر   ( آالتية األعمالدربني على    يف العادة م   أفراد ٤هم عبارة عن فريق مكون من       
 : كاأليتوداخل الفريق يكون كل فرد متخصص يف جزئية ،   )جتميع معلومات

  .  كاتب ومنسق كمبيوتر-١
 .   رسام-٢
 .   فين تصوير وحتميض وطبع-٣
 .   اتصاالت-٤
  .  حيصل عليه من معلوماتأن ما ميكن إلخفاءء سرية عمل خماىب؛  فريق املعلومات يف قاعدته أعمال أول

 : معدات فريق املعلومات
وكل مـا يتعلـق     ،  ... تليفون  ... مكروفونات  ... ساعات توقيت   ... فيديو  ... كمريات  ... مسجالت  ... كمبيوتر  
 .   التجسسبأعمال

 :  خالفه من وسائل االتصاالتأواستخدام التليفون 
 . إليه نان قبل الوصول ئندما يكون الفرد خارج القاعدة لالطماالتصال على اهلاتف ع -١
 .   يستخدم كإشارات باجلرس -٢
 .   عمليإنذار تعوض اهلاتف كوسلية اإلشارات -٣

 : مشروعات عمل اليوم
 .   سريأ خمب٥عدد  -١
  .  املعملإعداد -٢
 . اإلنذار  إشارات  -٣
  .  واملعدات املوجودةاألفرادوثائق  -٤
 .   للحرقاألوراقمع  سلة جلأو كرتون أوكيس  -٥
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 وليمّحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين   
 

 سنة التمحيص سنٌة ماضية
شاء من شيء بعد والصالة والسالم على املبعوث         إن احلمد هللا محداً كثريا طيبا مباركاً فيه ملء السماوات وملء واألرض وملء ما             

 : وأمت التسليم أما بعـد رمحة للعاملني نبينا حممد عليه أفضل الصالة
ـ         بدأت ترفع رأسها بعد ما     إن املتأمل يف حال أمتنا يف هذا الزمان جيد أهنا ما            ةكانت مطأطأة الرأس إال بعد قيام احلركات اجلهادي

 ولكن مـن حكمـة اهللا     ،  سالم  سم اإل ا ممن يتسمون ب   اً كثري ة اليت كشفت لألم   ة سبتمرب املبارك  ١١ديد بعد ضربات    فيها و بالتح  
ت قيـام   مث تال هذه الضربا   ،  مسه ويعيشون حتت أستاره     اوف من بعض من يتسمون ب      الضربات لتصفية الصف   هسبحانه أن أتت هذ   

فتجـد أن   ،  هاًء بعملية اخلُرب    وانت،  مث عملية ينبع    ،  ومروراً بضربة احمليا    ،  بتداًء من ضربات شرق الرياض      ا ةاجلهاد يف اجلزيرة العربي   
 على أن ترك اجلهـاد      لُُّدفهذا يَ ،  ها ومشوخها   زَّ عِ ةلألمها روح العزة واجلهاد بعد هذه العمليات اليت أعادت           بدأت تسري في   ةاألم

 :"مسعت الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول        :  مصداقاً حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم فعن ابن عمر قال              ، معناه الذل والَصغار  
" وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم           ،  ورضيتم بالزرع   ،   البقر   وأخذمت أذناب ،   ةإذا تبايعتم بالعين  

   . القيام باجلهاد معناه العزة والتمكني والظفرويدل على أنَّ، بو داود أرواه 
 إذ أن هذا الـدين ال     ،   ني كانت سبباً لتصفية الصف من املنافقني واملرجف       – بفضل اهللا وحده     -وجيد املتأمل أن هذه األحداث      

فيلزم من ذلك تصفية الصف من غري أولياء اهللا سـبحانه           ،  إال هم   خلدمة الدين    فيجب أن ال يبقى      ،يقوم إال على مجاجم أولياءه      
ـ نَّفكُ،  إذ أن العمدة على الفعل ال على الكالم    ، عون ذلك ومل يثبتوا ذلك بأعماهلم ال بكالمهم       دَّمن يَ  ال،  املخلصني   ل هـذه  ا قب

ن مماألحداث نسمع اخلطب واحملاضرات اليت حتث الناس على وجوب نصرة الدين وعلى وجوب العمل هلذا الدين وعلى التحذير                    
إذ أنه كما قلت العمدة ليست      ،   على صدقهم    –أعلم هبم     وهو –حياربون الدين ووجوب مقاومتهم فأراد اهللا سبحانه أن خيتربهم          

 من كان قبل هذه     ةفتبني لألم ،  وهام على وجهه من هام      ،  ت  بَّت اهللا من ثَ   جاءت هذه األحداث فثبَّ    ف ،  على الكالم بل على الفعل    
 . األحداث صادقاً ممن كان كاذباً

 حـىت تقـوم دولـة      ، هو إال مرحلة لتنقية وتصفية الصفوف من املرجفني واملنافقني         ما،   يف هذا الزمان     ةيصيب األم   ما فاملراد أنَّ 
 مل ا  : يقول اهللا سبحانه وتعـاىل ،  ال العكس كما هو حال الكثري واهللا املستعان، اس باعوا الدنيا ألجل دينهم اإلسالم على أن

           َأََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنون          ـ ِذيَن َصـَدقُوا    َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلََيْعلََمنَّ اللَّـُه الَّ
  . َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذِبَني

إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله  وتلك األيـام             :  فال بد من فصل الفريقني عن بعضهما البعض وكما قال اهللا تعاىل             
أم .  الذين آمنوا وميحق الكافرين وليمحص اهللا. نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال حيب الظاملني   

  .  آل عمران وا منكم ويعلم الصابرين حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهد
فـال يكـون   ) بتالء والتمحيص أي اال (  يرى هذا واضحاًةواملتأمل يف كتب السري، فلن جتد لسنة اهللا تبديال ، فهذه من سنن اهللا   
عليـه أن   حنصي ثنـاًء     فاحلمد هللا محداً كثرياً ال    ،  حيص واختبار لُيرى الصادق ممن يدعي الصدق وهو كاذب          التمكني إال بعد مت   

وأقرب مثال يف زماننا هذا     ،  الذين كانوا يف السابق يدندنون على وجوب نصرة الدين          ،   أصحاب النفاق واإلرجاف     ةكشف لألم 
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 ةيصيب األم  يف السابق منابر احلرمني تعج باخلطب اليت يتباكى أصحاهبا على ما          فنجد  ،  أئمة احلرم املكي والنبوي إال من رحم اهللا         
هذه األحداث كان أول مـن  فلما أتت مثل ، يصيب املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا  وعلى ما،  ستضعاف  من هذا الذل واال   

 تبني الصـادق مـن      –فضل اهللا وحده     ب –ولكن  ،   الذين كانوا قبل ذلك يدندنون حول وجوب نصرة الدين           ء هؤال ةخذل األم 
ب لكنه ال يعذر أمـام ر  ،   من سكت ومل يتكلم وكان بعيداً عن الطواغيت ومل يداهنهم            ءبل جتد أن أفضل أحوال هؤال     ،  الكاذب  
وهم ( تقهم   امللقاة على عوا   ةذا الدين وعلى خيانة هذه األمان      يوم ال ينفع الندم على تضييعهم هل       ءواهللا سوف يندمون هؤال   ،  العاملني  

 : يف هذا الزمان على ثالث أصنافةفالذين حيملون الكتاب والسن(  )اخلطباء والعلماء 
شون أحـدا  الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خي     " وبني احلق لعموم الناس بال خوف من خملوق         ،   فرجل عامل أدى األمانة      -

وهم حبق ورثة األنبياء    ،  وهبم تقوم حجة اهللا على خلقه       ،  ولياء الشيطان   أ من   احملاربون،  ألقلون يف كل زمان     هم ا وهؤالء  " إال اهللا   
)  إمنا خيشى اهللا من عباده العلمـاء        ( وهم العلماء املمدوحون يف الكتاب والسنة وفيهم يقول اهللا          ،  ومصابيح الدجى ونور األرض     

 .  يأىب اهللا إال أن يتم نوره  ولكن،  هبؤالء خلبت أنوار احلق وامنحت آثاره اهللا لألمةولوال رمحة 
ـ   ،  بل كتم احلق ومل يبني للناس       ،    وجهاداً فلم يقم حبقهما دعوة وتعليما ونشراً     ،  واآلخر رجل محل الكتاب والسنة       - ن فهـو مم

ك يلعنهم اهللا   ئ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أول                 يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون   
 مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا بئس             اهللا هؤالء باحلمار حيمل أسفارا       وشبه   ويلعنهم الالعنون   

 .  واهللا ال يهدي القوم الظاملني مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللا
عمل جهده على لبس احلق بالباطل ودحض احلق وحتريفه ونصر الباطل           ومل يقم حبقهما بل     ،  والثالث رجل محل الكتاب والسنة       -

 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان            النار ولو كان أكرب حافظ ومنظر        فهذا أول من تسعر به    ،  وتزييفه  
ه كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث          فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثل             

 . اآلية ، وهذا أشر شياطني اإلنس ياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرونذلك مثل القوم الذين كذبوا بآ
وميكنك متييزهم بعرض أفعاهلم ومواقفهم على الكتاب والسنة        ،  محلة الكتاب يف هذا الزمان ال خيرجون عن أحد هذه األصناف             و 
 .)  له يز بني امللبس والكامت للحق واملبنيلتم

إنكم لتـرون أين ال أكلمـه إال   : ، قال لو أتيت فالنا فكلمته:  وأود أن أذكرهم حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قيل ألسامة         
، بعـد    إنه خري الناس  :  ، وال أقول لرجل إن كان علي أمرياً        ، دون أن أفتح بابا ال أكون من فتحه         ، إين أكلمه يف السر     أمسعكم

جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف       : ( مسعته يقول :  قال:  وما مسعته يقول  :  ، قالوا  شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
؟ أليس كنت    كأي فالنا ما شأن   :  ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون      ، فيدور كما يدور احلمار برحاه      ، فتندلق أقتابه يف النار     النار

رواه البخـاري ومسـلم   )  ، وأهناكم عن املنكر وآتيه كنت آمركم باملعروف وال آتيه:  ؟ قال تأمرننا باملعروف وتنهانا عن املنكر    
ه من سئل عن علم يعلمه فكتم( : وعن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              ،   واللفظ للبخاري 

  . رواه اإلمام أمحد)  القيامة بلجام من نارأجلم يوم 
واهللا سوف تسئلون عن هذا العلم الذي معكم ألنه أمانة يف أعناقكم فاتقوا اهللا وانتبهوا من                ،   فاتقوا اهللا وال تشتروا بآيات مثنا قليالً      

آل سـعود    وال مناصبكم ولن ينفعكم   م  واهللا لن ينفعكم منابرك   ،  تشتهون   غفلتكم مادام يف األمر مهله قبل أن حيال بينكم وبني ما          
ماذا ستقولون عندما يسألكم اهللا     ،  يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم             ،  غداً أمام اهللا سبحانه إذا أوقفتم بني يديه         

دى من بعد ما بيناه للنـاس        إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهل        عن العلم الذي رزقكم اهللا أياه ساعتها ماذا ستجيبون ؟؟           



 ٣٤

 فالبدار  إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم            . يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون        
وعـن سـبب    ،  ني  ولون عندما يسألكم اهللا عن عدم نصرة اإلسالم واملسـلم         قماذا ست ة ،   وا إال اهللا واتقوا اهللا يف األم      توب،  البدار  

 !يل بربكم ساعتها ماذا ستجيبون ؟ا فقولو، خيانتكم الدين 
فإهنم واهللا ليسوا   ،   فكفوا ألسنتكم عن اجملاهدين واتركوهم حباهلم        – وليس عذرا    -فإن أبيتم الصدع بكلمة احلق بدعوى اخلوف        

 .أنتم احملاسبني على أنفسكم بل ألنفسكم وعلى أنفسكم ف، ولن يضرهم نعيقكم عليهم ، حمتاجني منكم تزكيتهم 
فحكمكم هو حكم كـبريكم الـذي       ،   وتكفريهم   ة الضال ةجملاهدين ووصفهم باخلوارج وبالفئ   وإن أبيتم إال النعيق والتهجم على ا      

ولن يردكم منا إال املوت فأنتم الذين كنتم سـبباً يف تضـليل   ،  ولن نتوقف يف قتالكم – نايف أهلكه اهللا   –علمكم السحر تالف    
   .ناس وطمس عقيدة الوالء والرباء منهمال

وال أبالغ إن قلت إنكم مسئولون مسئولية مباشرة عن كل فساد حيصل يف أرض احلرمني : وال أقول لكم إال كما قال بعض اإلخوة      
 :  فبسببكم

وهذه صروح الربا أمام    ،  ك  وهذه احملاكم التجارية تشهد عليكم بذل     ،  وأوهلا احلكم مبا أنزل اهللا      ،  سالم الكربى   عطلت أحكام اإل  
 .. املسجد احلرام واملسجد النبوي تصيح بفضيحتكم على رؤس األشهاد 

 .. متكن العلمانيون من األعالم ونشروا الفساد يف األمة من خالل الفضائيات وغريها، وبسببكم وسكوتكم 
 .. هب السجونومن أنكره قذف به يف غيا، وأصبح شيئا ال ينكره أحد ، وبسببكم طُّبع الفساد 

 .. وبسببكم ُمكّن الكفار من بالد اإلسالم وأقدس بالد اإلسالم أرض احلرمني
 ..وتالعب مبقدراهتا فئة منافقة ظاملة مستبدة ، وبسببكم ُبعثرت ثروات األمة 

ترضي آل سلول أو    يت ال   وبسببكم حوصر الدعاة واجملاهدون ورموا يف السجون وُضّيق عليهم يف نشاطاهتم الدعوية واإلصالحية ال             
 .تثريهم 

،  تقام على أحد من آل سلول وال، وفشا الظلم وأصبحت احلدود تقام على الضعفاء فقط        ،  وبسببكم انتشرت الفوضى يف القضاء      
   . نكمل سلول ال تقام عليهم احلدود على مرأى ومسمع مآوهذا أحد أعمدة آل سلول يتبجح بأن 

جـه  ووأود أن أ،  مامل تتوبوا إال اهللا وترجعوا إليـه  ،  يسؤكم   فانتظروا منا ما  ،  روش الطواغيت   وأنتم الذين كنتم سبباً يف تثبيت ع      
إخواين الثبات الثبات على هذا الطريق وإياكم والتبديل فاثبتوا على هذا الطريق فاألمر              :كلمة إلخواين اجملاهدين يف جزيرة العرب       

صون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب مـن              قل هل ترب   وانتظروا إحداهن   ،  إما نصر أو شهادة     
  .عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

ولكن أمثـال هـذه     ،  يعقل   أبداً واهللا ال  ،  ءات فثبته اهللا يف آخر األمر يكل ويتواىن         بتاليعقل جماهد خاض املعارك وتعرض لال     فهل  
فإهنا   بل يرون أنفسهم أعلى من الناس  ولكن          –عرفت هذه األمور وألهنا تظن الناس مثلها         هنا ما  ال تعرف هذا الشيء أل     ةاحلثال

 .  ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور
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 احلصول على الغذاء                                                   

 

 األشراك عمل املصائد و
وغالباً ما جتد مصيدة واحدة تقوم بعمليتني يف آن واحـد ،             مع الطريدة ،     تقتل أو تشنق أو تتشابك    ك تدهس أو    املصائد و األشرا  

أو قوة اجلاذبية أو قـوة شـّد        ،  وطريقة عمل هذه املصائد غالباً ما تكون بسيطة جداً ، فهي تستخدم حركة واضطراب احليوان                
 .الشجرية للصيد 

  : على التايلجيب اإلجابةوعند عمل املصائد 
 أين يوجد الزناد أو املقداح للمصيدة ، وكيف ميكن أن تؤثر على الطريقة ؟

 .واإلجابة على ذلك حتدد طريقة اختيار املصيدة حبسب نوع احليوان 
واملصائد مصممة حبيث متسك احليوان وتبقيه ممسوكاً ، أو متسكه وتقتله ، واألشراك يوجد من ضمن تركيبها أنشـوطة للقيـام                     

 .بالعمل 
 الشرك البسيط 

 . ، عبارة عن أنشوطة موضوعة فوق ممر أو مدخل وكر ، وُمثْبته إىل وتد ، مغروز بقوة يف األرض  ) ٥-٨( الشرك البسيط شكل 
وميكـن أيضـاً    . إذا كانت االنشوطة من احلبال وتتدىل على ممر الصيد ، استخدم أغصان صغرية أو أعشاب إلبقائها مفتوحـة                   

ياف من بيوت العنكبوت ؛ إلبقاء فم األنشوطة مفتوح ، وتأكد أن فتحة االنشوطة مناسبة للسماح لـرأس احليـوان                    استخدام أل 
بالدخول فيها ، ومع استمرار حركة احليوان تضيق االنشوطة على رقبته ، وكلما ازدادت احلركة أصبحت القبضة أقوى ، غري أن                     

د ترختي مما يسمح للصيد باهلرب ، كما أن االنشوطة غالباً ال تقتل احليـوان ، ومـن                  األنشوطة إذا كانت من احلبال فإهنا أحياناً ق       
 . األنسب استخدام أسالك لعمل االنشوطة بدالً من احلبال 

 أنشوطة السحب 
  ) .٦-٨(احليوانات املستخدمة للذهاب من وإىل مكان املبيت واألكل والشرب ، شكل توضع أنشوطة السحب على ممرات 

 عصاتني مشّعبيت الرأس على حانيب الطريق ، وصل بينها من األعلى بعصا قوية وثقيلة ، ومن منتصف هذه العصا األفقية قم                      قم بغرز 
بتدلية االنشوطة ، حبيث تكون مناسبة حلجم رأس احليوان ، فإذا علق رأس احليوان يف االنشوطة فإنه سيقوم بسحب هذه العصـا                      

 . من مث تقوم الشجريات مبسك العصا ، وبالتايل مسك احليوان األفقية الثقيلة ملسافة قريبة ، و
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 :الشّد ألعلى _ النتش _ الرتع 

 أن حتصل على قوة شّد جيدة يف حالة انطالق األداة اليت حتافظ على               مكان بعد ثنيها وتثبيتها لألرض ؛      باستخدام شجرية مرنة بال   
نة املنثنية حتصل على شرك جيد ، وبإزالة األغصان واألوراق من الشجرة يكون             الشجرية منحنية ، وبربط أنشوطة هلذه الشجرية املر       

 .أدائها أفضل 
 شرك النتش 

 العليا  تني ، حبيث تكون إحدى الشعب    ) Y(يتم عمله باستخدام عصاتني مشعبتني على شكل         ) ٧-٨(  الشرك البسيط شكل     هذا  
 وحدد مكان التقاءها باألرض ، قم بغرز إحدى العصاتني يف ذلك املكان             طويلة ، واألخرى قصرية ، قم بثين الشجرية إىل األرض ،          

احملدد ، حبيث يكون اجلزء املغروز هو الشعبة الطويلة ، وتأكد أن الشعبة القصرية موازية لسطح األرض ، اربط الشـعبة الطويلـة                       
.  ة حبيث تثبتها أسفل العصا األوىل املغروزة يف األرض        للعصا الثانية بواسطة حبل إىل الشجرية ، اقطع الشعبة القصرية من العصا الثاني            

فإنه يفصل بني العصـاتني ، فتنفلـت        ،  نشوطة  قم مبد أنشوطة من فوق املمر ومتصلة بالشجرية املنثنية ، فعندما يعلق احليوان باأل             
  .الشجرية لألعلى ساحبة معها األنشوطة وهبا احليوان متديل 

 . لعمل هذه الشراك ، حيث إن املواد السائلة من العصي قد تؤدي إىل التصاقها مع بعضها ال تستخدم عصا خضراء  : ملحوظة
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 ..  أيها اإلخوة القراء الكرام 
كنا قد سألناكم يف العدد املاضي عن الطريقة اليت تفضلون أن جنمع هبا اجمللـد
القادم للمعسكر بإذن اهللا ، ويف احلقيقة نشكر جلميع اإلخوة الذين أبدوا رأيهم

 . بعض املنتديات يف املسألة ، سواًء على الربيد اإللكتروين أو يف 
ومجعاً بني القولني ، وتنفيذاً ملشورة بعض اإلخوة ، قررنا أن نصدر اجمللد الثـاين

،) كل عدد مبفرده    (  بعد هذا العدد بنفس الطريقة القدمية        - بإذن اهللا تعاىل     -
ولكننا نقدم للقراء الكرام اإلصدار اجلديد الذي ييسر لطالب الفائدة واحلريص

 . كتاب معسكر البتار : عسكرية بغيته ؛ أال وهو على العلوم ال
وكل عدٍد منـه"  : - كما ورد يف مقدمة الكتاب األول منه         -وهذا اإلصدار   

عبارة عن دورة متخصصة ، فهذه دورة التنفيذ وتلك دورة املسدسات ، وتلك
 . دورة األسلحة اخلفيفة ، وهناك دورة الرياضة ، وهكذا 

ضيع تأتيكم على شكل حلقات يف أعداد نشرة معسكروبعد أن كانت هذه املوا    
البتار ، يّسر اهللا إلخوانكم يف اللجنة العسكرية بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

 ومراجعتها وزيادة بعضها مث إخراجها- كل فٍن على حده      -مجع هذه األعداد    
 ." يف أهبى حلة ، لتكون يف متناول أيدي عّشاق الشهادة وُخطّاب احلور 

 

 


