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 عشرون عدداً من معسـكرببداية هذا الشهر املبارك يكون قد صدر      
 ، نبدأ فيهوهذا العدد احلادي والعشرون حبلة جديدة     البتار حبمد هللا ،     

الدينيـة والعسـكرية والسياسـية الدراسات اإلستراتيجية ن  شيئاً م 
والعراق بني الصـليبيةواالقتصادية ملستقبل الصراع يف اجلزيرة العربية       

واإلسالم وقد أعد هذه الدراسة الشيخ اجملاهد يوسف العيريي رمحه اهللا
 وتتعلـقخواطر إعالميـة كما نبدأ يف العدد زاويةً جديدة بإذن اهللا ،  

باحلرب اإلعالمية بني اجملاهدين واإلعالم السلويل ، كما تعود زاويـة
ن يرغب يف القيام بعمـل اليت وجهنا فيه نصائح هامة مل      رسائل وردود 

 ، نسال اهللا أن ينفع هبذا العـدد        من الربيد عسكري جهادي ، وزاوية     
املسلمني وأن تكون زاداً ينار هبا الطريق  لكل من أراد االستبصار بواقع

 .األمة يف العصر احلاضر 
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 واعتصموا حببل اهللا مجيعًا وال تفّرقوا
احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا وسـيدنا                  

 أما بعد ؛ .. حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني 

أهل الثغور وكان من بشائر النصر يف هذا الشهر املبـارك  فقد كان مما أفرح أهل اإلسالم وباألخص      
ما أعلنه أمري مجاعة التوحيد واجلهاد أبو مصعب الزرقاوي حفظه اهللا ونصره وإخوانه مـن مبايعتـه           

 . لشيخ اجلهاد واجملاهدين يف هذا الزمان ؛ أيب عبد اهللا أسامة بن الدن حفظه اهللا 

مضاجع أهـل   وقد أقض هذا االجتماع       مجيعاً وال تفّرقوا      واعتصموا حببل اهللا   : قال اهللا تعاىل    
مما يبطل خمططاهتم ويعيدهم يف محلتهم هذه إىل نقطة البداية بـل لعلـهم              هو  الصليب وسدنتهم ، و   

: تأخروا عنها بكثري ، ذلك أهنم أعلنوا يف بداية حرهبم على أهل اإلسالم أن أحد أهدافهم الرئيسية                  
 دة يف أفغانستان ، واآلن ؛ ما الذي حدث ؟ القضاء على تنظيم القاع

لقد استطاعت القاعدة بفضل اهللا أن تنتشر عاملياً ويف بلدان كثرية ، وبدالً من كوهنـا حمصـورةً يف                   
أفغانستان فقد خرجت للعامل اإلسالمي كله ، وقد بدأت ترسل سراياها من كل بلـٍد فيـه تـدك                   

د كان من فضل اهللا ورمحته على أهل اإلسالم ومـن           بل لق حصون الكافرين وتطهر ديار املسلمني ،       
ألطافه اخلفية اليت ال يدركها الناس أن مّن على اجملاهدين بتوحيد صفهم واجتماع كلمتهم ، ولعـل                 
البعض كره أول األمر خروج اجملاهدين من أفغانستان وتفرقهم يف البالد ، ونسي قول اهللا عز وجل                 

كم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم  وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري ل .  

وقد بدأ األمر بتوحد الكثري من اجلماعات اجملاهدة يف العراق مع بعضها ، ومن أبرز ذلـك توّحـد                   
اجلماعة السلفية اجملاهدة مع مجاعة التوحيد واجلهاد ، مث مبايعة هذه اجلماعة املباركة ألمري اجملاهدين               

  .أيب عبد اهللا حفظه اهللا ونصره 

وال شك أن هذا يعترب مؤشراً كبرياً على اقتراب النصر بإذن اهللا سبحانه وتعاىل ، كما أن فيه رجوعاً                   
لألصل ، وإغاظةً وإخافة ألعداء اإلسالم الذي ظنوا أهنم حبرهبم على العراق قد قاربوا على اجتثاث                

 .  فإذا بالعراق ينقلب جحيماً عليهم الم من معاقله األخريةاإلس

 مل تكن   - كما يسميها اليهود وأذناهبم من اليمني األمريكي املتطرف جتار احلروب            - بابل   إن أرض 
 ولـو   ٢٠٠١تلك اللقمة السائغة اليت كان يتصورها القوم ، بل إهنم اآلن يتمنون العودة إىل عـام                 
 -  بإذن اهللا  -خسروا الكثري ، فال شك أن خسائرهم جّراء تلك الضربات املباركة ليست كهزميتهم              

يف العراق ، وهذا ألهنم قد ألقوا بثقلهم يف هذا البلد املسلم ، وقرروا أن يكون حجـر الزوايـة يف                     
خمططهم الذي أمسوه الشرق األوسط الكبري ، يف حماولتهم لفرض الدميقراطيـة الكـافرة وتغريـب                

 . شعوب املنطقة واجتثاث اإلسالم ، ولكن اهللا أخزاهم وخذهلم فله احلمد واملنة 
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 اجلماعة حصن حصني ألهل اإلسالم
احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا شـهيدا                

ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِلِه َصفّاً         وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل            
 :، وأشهد أن حممد عبده ورسوله أما بعد  وٌصكَأَنَُّهْم ُبْنَيانٌ َمْرُص

َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبـِل اللّـِه      فإن من أعظم ما أمر اهللا به ؛ االجتماع ولزوم اجلماعة قال تعاىل              
 فَأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه   َجِميًعا َوالَ َتفَرَّقُواْ َواذْكُُرواْ ِنْعَمةَ اللِّه َعلَْيكُْم ِإذْ كُنُتْم أَْعَداء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوِبكُمْ            

 اجملاهد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي أمـري مجاعـة           القائد وإن ما حصل من    ،    .. ِإْخَواًنا
، من إعالن    التوحيد واجلهاد يف العراق نصره اهللا وأّيده ومجيع قادات أهل السنة واجلهاد           

حفظه اهللا فإن هـذا ممـا       مبايعته للقائد اجملاهد أمري عسكر اإلسالم الشيخ أسامة بن الدن           
، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه                يشفي صدور أهل اإلسالم   

ثالث ال ُيغل عليهن قلب مسلم ، إخالص العمـل هللا ومناصـحة أئمـة               : " وسلم أنه قال    
هـو  رواه الترمذي وابن ماجـه و     " . املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن الدعوة حتيط من ورائهم         

 . حديث ثابت جاء عن عدة من الصحابة 
ومعىن ال يغل عليهن قلب مسلم ؛ أي يفرح هبن وحيبهن ويرضاهن ، فال ُيبغض هذه اخلصال                 

، وإن هذا مـن      ، فمن مجع هذه اخلصال سلم قلبه من املرض والنفاق          قلُب أحد من املسلمني   
 هريرة رضي اهللا عنه     ، كما جاء يف صحيح مسلم عن أيب        أعظم أسباب رضا الرب جل وعال     

، أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شـيئا          : اً ثالث إن اهللا يرضى لكم    : " قال رسول اهللا    : قال  
وأن تناصـحوا مـن واله اهللا   " زاد مالك وأمحـد   " وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا        

 " .أمركم
،  اجلهاد حتت قيادة واحـدة    وإن من أعظم قواعد هذا الدين هو اجتماع كلمة أهل اإلسالم و           

وإن من أسباب النصر وعلو الكلمة وعزة أولياء اهللا وقوة أهل السنة وذل أهل الكفر والبدعة                
 فأصبحتم بنعمته   ، ولذا امنت اهللا هبذه النعمة فقال         والفرقة ؛ هو اإلقبال على السنة واجلماعة      

جل بينكم باإلسالم وكلمة احلـق      أي بتأليف اهللا عز و    : "  قال ابن جرير رمحه اهللا       إخوانا  
والتعاون على نصرة أهل اإلميان والتآزر على من خالفكم من أهل الكفر إخواناً متصادقني ال               

 " .  ضغائن بينكم وال حسد
 كما يف حديث احلارث األشعري أن الـنيب          وهن من اخلمس اليت أمر هبن رسول اهللا         

جلماعة والسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل       وأنا أمركم خبمس اهللا أمرين هبن ؛ ا       : "قال  
رواه " .  اهللا فإنه من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يرجع                

 . أمحد والترمذي وصححه هو وابن خزمية 
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عـة املسـلمني    تلزم مجا : " ، فقال له      أمر حذيفة رضي اهللا عنه بلزوم اجلماعة       وجاء يف الصحيحني أن النيب      
فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض علـى أصـل   :  فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال    : وإمامهم ، قلت    

اجلماعة أهنم يرون اجلماعة واالئـتالف      وومن عقيدة أهل السنة     ". شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك        
، كما يف حديث معاويـة       ضالل إال بلزوم اجلماعة   وينهون عن الفرقة واالختالف ، وهل ينجو العبد من فرق ال          

أال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتني وسبعني             : قام فينا رسول اهللا     : " رضي اهللا عنه قال     
رواه " . ملة وإن هذه امللة ستفترق على ثالث وسبعني ، ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعـة                    

  . وعوف بن مالك وغريهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاًويف الباب عن أيب هريرة وأنس ، بو داود أأمحد و
قال : إذاً الناجية من الضاللة والنار هي اجلماعة وجاء عند أمحد يف املسند عن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قال        

ة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع اإلثنني        فمن أحب منكم أن ينال حببوحة اجلنة فليلزم اجلماع         : " رسول اهللا   
 . وإسناده جيد "  أبعد

 يعظم من شأن اجلماعة واالجتماع عليها كما تقدم ، ألن هذا من أعظـم أسـباب النصـر،                   وقد كان النيب    
ِقيُتْم ِفئَـةً فَـاثُْبُتواْ     َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإذَا لَ      :  قال تعاىل  ف من أعظم أسباب اهلزمية والفشل ،      والتنازع واالختال 

 َوأَِطيُعواْ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَ َتَناَزُعواْ فََتفَْشلُواْ َوَتذَْهَب ِرُحيكُْم َواْصِبُرواْ ِإنَّ اللَّه            َواذْكُُرواْ اللَّه كَِثًريا لََّعلَّكُْم ُتفْلَُحونَ      
  . َمَع الصَّاِبِريَن

 ،" ئه وُيتقى به  ٌيقَاَتل من ورا ،ةنَّإمنا اإلمام ُج: "  قال  أن النيب يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
 ) .صن احملارب إلزموا الطاعة فإهنا ِح: ( وقال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه ألصحابه 

كُُم اللّـُه   َولَقَْد َصَدقَ  :  قال تعاىل    صية الرماة وتنازعهم على أمريهم ،     وإن من أسباب هزمية املؤمنني يوم أحد مع       
  . .. َوْعَدُه ِإذْ َتُحسُّوَنُهم ِبِإذِْنِه َحتَّى ِإذَا فَِشلُْتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمِر َوَعَصْيُتم مِّن َبْعِد َما أََراكُم مَّا ُتِحبُّونَ

أيها النـاس    (وكان السلف ُيعظّمون من شأن اجلماعة ، فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال يف خطبته                    
) . فإهنا حبل اهللا الذي أمر به ، وإن ما تكرهون يف اجلماعة خري مما حتبون يف الفرقـة                   ،  عليكم بالطاعة واجلماعة    

:  والتابعون هلم بإحسـان      مخٌس كان عليها أصحاب حممد      : كان يقال   : ( قال أبو عمرو األوزاعي رمحه اهللا       
 .هـ .أ)  وتالوة القرآن واجلهاد يف سبيل اهللالزوم اجلماعة واتباع السنة وعمارة املساجد

ألن الواجب اجتماع كلمة أهل دين اإلسالم على من خالف دينهم من الكافرين حىت تكون كلمتـهم واحـدة                   
 :ومجاعتهم غري متفرقة، قال ابن مبارك رمحه اهللا

ــل اهللا فاعتصــموا ــة حب إن اجلماع
كم يرفـع اهللا بالسـلطان مظلمـة       

من لنـا سـبل    لوال اخلالفـة مل تـؤ     
 

منــه بعروتــه الــوثقى ملــن دان
ــا ــه ودنيان ــا رمحــة من يف دينن
ــا ــاً ألقوان وكــان أضــعفنا هنب

 

ونتيجة اجلماعة رمحة اهللا ورضوانه وصلواته وسعادة الـدنيا واآلخـرة           : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا        
 " . وبراءة الرسول منهم وبياض الوجوه ، ونتيجة الفرقة ؛ عذاب اهللا ولعنته وسواد الوجوه
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 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن       بسند جيد   الثالثة إذا سافروا أن يكون هلم أمري ، أخرج أبو داود           وقد أمر النيب    
 أمر بتأمري واحـد يف االجتمـاع        فإذا كان   " إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم        : "  قال   رسول اهللا   

فيه دليل على أنه ُيشرع لكل      : (سفر فكيف مبا هو أعظم وأكثر، قال الشوكاين         القليل العارض الذي يكون يف ال     
عدد بلغ ثالثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحدهم ألن يف ذلك السالمة من اخلالف الذي يؤدي إىل الِتالف ، ومع                    

ختالف وجتتمع الكلمة   ، ومع التأمري يقل اال     ، فيهلكون  عدم التأمري يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما ُيطابق هواه         
وإذا شرع هذا لثالثة يكونون يف فالة من األرض أو ُيسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القـرى واألمصـار                   

 . انتهى.  ) وحيتاجونه لدفع التظامل وفصل التخاصم أوىل وأحرى
البحر كلما أراد    أهل اإلسالم يف اجتماعهم وتكاتفهم وأمِر بعضهم لبعض ؛ كالسفينة على             وقد وصف النيب    

املـؤمن  "، وكذا وصفهم بقولـه       املُفسدون اخلرق يف السفينة منعوهم وأخذوا على يد من ُيريد أن ُيغرق السفينة            
، وأكد   حيث وصفهم بالبنيان لتراصه وقوته واجتماعه     "  ، وشبك بني أصابعه    للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً    

 اشتكى له عضـو     إذا،   اً باجتماعهم واحتادهم كاجلسد الواحد    ، وكما وصفهم أيض    هذا الوصف بتشبيك أصابعه   
، وهل هناك أعظم من وصف هذه األمة املترامحة واملتناصرة فيما بينـها إال     تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى     

 ُيحب اجتمـاع بعضـهم      ولذا كان   .  كاجلسد الواحد يتأذى بعضه ملصاب بعض سواء يف أطرافه أو داخله          
 . ، كما كان ذلك يف مكة يف اجتماعهم يف دار األرقم  يف حال ضعفهم وتسلط عدوهمض حىتعبب

 إذاً نوصي مجيع القادات اجملاهدة السنية اليت تقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى                 
هذا سبب للنصر وإرغـاٌم   ، ألن  أن يضعوا أيديهم بيدي قائد عسكر اإلسالم اليوم أسامة بن الدن حفظه اهللا    ؛

للكفرة من الصليبيني واملالحدة وإرغاٌم للحكومات املرتدة اخلونة الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا شعوهبم بظلمهم               
قتالً وسجناً ومطاردة وهنباً لألموال ومدامهة للبيوت ودخوالً على العورات ومتكيناً للكفار وتسـلطاً              وقهرهم هلم   

أيب مصعب  : وليقتدوا يف ذلك هبذا القائد اجملاهد       ،   أهل اإلسالم    ما مرت على مدار تاريخ     ذلة   على األخيار إهنا  
   .الزرقاوي حفظه اهللا الذي سّن هذه السنة احلسنة جزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء

 عباده اجملاهدين   أسأل املوىل جل وعلى أن جيعل قلوب أهل اإلسالم على قلب رجل واحد وأن ينصر              :  ويف اخلتام 
 . املرتدين ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممدو، وأن ُيحطم عروش الكفرة 
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 ١)التنشني ( آيفية التصويب 
 

جتد أن تركيز العقل ال يكون إال على شيء         ،   عينيك يف نفس الوقت      أمام أشياءعندما تنظر إىل عدة     
 .ك ولكن ليست واضحة أمام تكون شياءيك ، أما باقي األ عينأمام فتراه واضحاً، واحد منها فقط 

حبيـث  ،   إىل الفريضة والشعرية واهلـدف       ٢لذا عندما تصوب السالح على اهلدف فيجب أن تنظر        
لذلك . يكون تركيز عقلك إال على واحدة منها          ولكن ال   ، تكون الثالث على خط ومهي مستقيم     

وهـذا جيعـل     ،    اهلدف أوركيزك على الفريضة    اجعل تركيزك على الشعرية ألن ذلك أفضل من ت        
 .اإلصابة أدق 

 تنخفض  ، أو   يساراً أو مييناً ،   ليالًقفرمبا تنحرف الشعرية    ،   اهلدف   أوفلو كان تركيزك على الفريضة      
عند تركيزك  ،  ان تركيزك على الشعرية     ك إذاإال  ،   ترتفع بشكل غري ملحوظ      ، أو سفل اهلدف   أإىل  

 . دناه أكما يظهر لك يف الصورة ، ف والفريضة ظاهران لك كاخليال فقط على الشعرية يبقى اهلد

 
 تكون الشعرية يف وسط ، الفريضة والشعرية على مستوى واحد  •

 .ماً ، ويكون اهلدف على رأس الشعرية الفريضة متا
                       يح تنشني صح                                                                             

 
 تأيت اإلصابات، مستوى الفريضة من عندما تكون الشعرية أسفل  •

  . أسفل اهلدف
                        تنشني خطأ                                                                              

 

 تأيت اإلصابات، عندما تكون الشعرية أعلى من مستوى الفريضة  •
 .أعلى اهلدف 

                                                                   
 تنشني خطأ                                                                          

                                                                   
                                                 

 .وهذه الطريقة تستخدم يف مجيع األسلحة اخلفيفة  1
 ) . هذه قاعدة يف مجيع األسلحةو(عند الرماية باليد اليمىن يكون التصويب بالعني اليمىن ، وعند الرماية باليد اليسرى يكون التصويب بالعني اليسرى  2
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 عندما تكون الشعرية عن ميني اهلدف ولو بقليل، تكون  •

 تنشني خطأ                        .                                                       بة عن ميني اهلدف اإلصا
 

 فتكون،  ولو بقليل عندما تنحرف الشعرية عن الفريضة يساراً •
 .اإلصابات عن يسار اهلدف 

 تنشني خطأ                                                                                                       
 كيفية الضغط على الزناد  

، وأيضـاً    اجلسم واألعصاب مما جيعل يدك هتتز وترجتف         جتد أن معظم أخطاء التصويب وعدم اإلصابة يكون سببها شدّ         
تسبب احنراف فوهة السـالح      الضغط على الزناد بقوة زائدة عن احلاجة حيث          أو،  عدم اختاذ الوضعية الصحيحة للرماية      

 :مور التالية  لذلك عليك مراعاة األ ،عن اهلدف
ة هذه جتعل فوهة املسـدس       الشدّ ألنّ حبيث تعصر الزناد عصراً      ةاضغط على الزناد ضغطة واحدة ناعمة من غري شدّ         -١

  .ترتل إىل أسفل
 .اضغط على الزناد ضغطة واحدة وبسرعة وليس على مرحلتني  -٢
 ليـدك    الشـعورياً  فهذا يسبب اهتزازاً  ،  عه   على توقّ  أووال جتعل تركيزك عليه     ،  ك  ّمجار هو هَ  االنفصوت  ال جتعل    -٣
  .اجعله يأيت مفاجئاً، وجار االنف لصوت ال تلقي باالًأ لذلك عليك ،لمسدس لو
شغلت عنه بأي شـيء      ان إذاألنك  ،  ن تراقب اهلدف وال يغيب نظرك عنه        أوعليك  ،    نظرك على الزناد بتاتاً     جتعل ال -٤

 .نت ال تدري أ خيتفي خلف ساتر وأو يتحرك حنوك أوفقد يهرب 
 .غري مرختية ) وسط( عصاب ، والعضالت مرتاحة يف حالة عادية اجلسم يكون هادئ غري متوتر األ -٥

 عملية التنفس عند الرماية
 بل يف رماية التنشني ، ألن الرامي يكـون          ،ال تستعمل يف رماية التوجيه       - املقصود عملية ضبط التنفس      -هذه العملية   

 .  عنده وقت كايف قبل الرماية ، وهذا ال يتأتى يف رماية التوجيه السريع
 .نك حينما تتنفس بقوة جتد جسمك يتحرك أن الشهيق والزفري قد يهز عملية التسديد ، الحظ ، ألوعملية التنفس مهمة 

 :والطريقة الصحيحة للتنفس هي 
  .األسفل إىلواملسدس ) شهيق عادي  (  عادياًب نفساًقبل الرمي اسح •
  . قوياً خذ نفساًمامعند رفع املسدس لأل •
 ) .زفري هبدوء  (  قليالً والتسديد جيد ارتح قليال بترك النفس خيرج قليالًاألنفعندما يكون املسدس حتت  •
 .زناد  يف نفس الوقت اضغط على الخالل عملية الزفري وعندما يكون التسديد جيداً •
 .حبيث ينتهي الزفري وأنت ما زلت تسدد  ال تستعمل وقت أكثر من الالزم •
أثناء الزفري سدد وارِم ، وهذا يستلزم أن يكون الوقت كافياً هلذه            خرى و أعد عملية التنفس مرة     أبل  ،  ق النار   لال تط  •

 . ة العملية ، وهذا ال يكون إال يف التدريب غالباً ، أو يف حالة الرماية بالقّناص
  .  عملية التنفس ووقت اإلطالقتبينيويف الرسم البياين  •
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 ) .وهذا مع مجيع األسلحة(جيب عدم إغماض العينني وقت الرماية أثناء خروج املقذوف : ملحوظة 

 ملاذا ال تصيب اهلدف ؟
ن تكـون  أدف هنا جيب  أردت أن تصيب الدائرة السوداء يف وسط اهلإذا؛ على سبيل املثال  ) األسفليف  ( انظر للصورة   

 علـى   ك ُتهـّدف  ّنقع أ نك من ذوي استخدم اليد اليمىن وعلى سبيل التو        وعلى فرض أ  قابضا على املسدس بكلتا اليدين      
 :صابة خطأت الطلقة اإلأ إذاالنقطة السوداء ، ف

 
 . على القبضة املسدسية ذلك أن قبضتك مشدودة جداًًف ١فأصابت الرقم  •
  تنظر إىل أعالها أو للشعرية ك يف هذه احلالة تكون تنظر إىل الفريضة وتكون مهمالًّن فإ٢ الرقم  أصبتإذاأما  •
 يكون نتيجة القبض الشديد على املسدس فيؤدي إىل سحب املسدس باجتـاه              السبب غالباً  نّ فإ ٣ رقم    أصبت إذاأما   •

 .خرى بقوة وانفعال هنا تضغط على القبضة األاليد اليسرى أل
تايل تنسحب الفوهة   ل عكس السبب السابق فالضغط من اليد اليمىن يكون أكثر وبا          نّ فإ ٤ة رقم   أصابت الطلق  إذاما  أ •

 .باجتاه اليمني 
 الـيمني واحلـل هـو       سحب اجلانيب على الزناد فيتجه إىل      السبب هو التهديف بال    نّ فإ ٥ الطلقة رقم     أصابت إذاأما   •

 .الضغط بشكل مستقيم وهبدوء 
 . السبب هو دفع الزناد عند القبض عليه بالسبابة فينحين املسدس إىل اجلهة اليسرى نّإ ف٦أصابت الطلقة رقم  إذا أما •
 . القبضة غري حمكمة نّأعين ي ذلك ف٧ الرقم أصابت إذا أما •
لـة  اوعال عنـد حم   االنفوالسبب هو   ،  طالق إىل الوراء     عند اإل  إن القبضة على املسدس هتتزّ    ف ٨أصابت رقم    إذا أما •

، مما يؤدي   تشنج  أصابه ال طالق ووقت انفجار الطلقة فيكون قد       وذلك بانتظار وقت انتهاء اإل    ،  اإلطالق والتهديف   
 .ث حركات إىل اخللف تؤدي إىل هذه النتيجة وحدإىل 

 :مالحظة مهمة 
ن ، وذلك بـأ    واندفاع املقذوف    رمايةهلدف حتدث من الرامي نتيجة انتظار حلظة ال       ا عدم إصابة     حاالت من% ٩٠ •

 .ي تلك اللحظة ليتفادى ردة الفعل وهنا يهتم بالنظر والتحكم بالزناد بدل االهتمام باهلدف والشعرية ينتظر الرام
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 إىل الشعرية والفريضة واهلدف ، وبعد ذلك الرماية بالضـغط           ومن املهم أن يكون جلّ اهتمامك يف التهديف والنظر         •
 ، مما ُيْرِبكُك ويضيع فرصـة       ظة اهتزاز املسدس  وال هتتم بوقت خروج الطلقة ، أو حل       ،  على الزناد بكل خفة وهدوء      

 .اإلصابة منك 
 يف واإلصابةهِداملناطق اجليدة للّت •

 
 والفـم ،    األنف عند اإلطالق على الرأس فإن أفضل مكان لإلصابة هو الدائرة ما بني العينني و              ؛أفضل املناطق يف الرأس      ) ١

 التهديف على هذه الـدائرة   ة تكون ممتازة ، والسبب يف أمهية       اإلصاب نّأن تصيب اخلصم يف هذه املنطقة فإ       استطعت   إذاو
صابة اجليدة بسبب انزالق الطلقـة علـى        ن أي هتديف خارجها لن يؤدي إىل اإل       ، هو أ   والفم   األنفالواقعة بني العينني و   

  لدرعٍ رتدياًن مُ ن بعض اخلصوم يكو   أس  أمهية التهديف على الر   أخر يف   والسبب اآل ،  س دائري   أن الر أل، وهذا   الرأس فقط   
  طلقة يف غريولذا أّي، واقي 

 .هذا املكان لن تؤثر عليه 
       .ةوألنه منطقة قاتل، ثر الطلقة على القلب حلساسيته أمن املعلوم مدى : منطقة القلب  ) ٢
، والصدر والبلعوم   وهذه املنطقة حتتوي مجيع األجزاء احلساسة كالكبد والرئة واألمعاء          : املنطقة من أعلى املعدة إىل الرقبة        ) ٣

وتاليف اإلطراف حبوايل   ،  وهذه املنطقة كذلك حساسة وقاتلة وجيب أال تنسى التهديف على مركز اجلسم يف هذه املنطقة                
 .ؤثرة  اإلصابة تكون غري ُمنّوبالتايل فإ ملالبس ثخينة  العدو قد يكون مرتدياًترات ألنّمنتيستة س

وأي إصابة يف هذه     - يف الرسم السابق     - اخلصم يف املنطقة املظللة باألسود       صابة إ لاويف حالة اهلجوم املباغت جيب أن حت      
ولكن التركيز جيب أن يكون على الرأس وذلك أفضل شيء وهذا األمر صـعب              ،    بإذن اهللا  املنطقة ستكون جيدة ومؤثرة   

  . إال أن يشاء اهللا يف حالة الدفاع حيث أن أي تأخر يعين املوت احملقق
 اجلسم تكون جيـدة      يف ولكن أي إصابة  ) أي املظللة باألسود    (  أفضل إصابة تكون يف هذه املنطقة        نّفاع فإ يف حالة الد  

 .  إصابة تفقده التوازن والتحكمن أّي وبالتايل فإب السالح أصالًه قد صّوع على العدو فرصة التهديف عليك ألّنى تضّيحّت
  : ظةملحو

 يشكل خطورة على  املصابرميه طلقتني يف الرأس لكي تتحقق من قتله ألنّوذلك ب، جيب مراعاة اإلجهاز على العدو 
 .األخ 

 ماذا ُيْحِدث املقذوف حينما يصطدم جبسم اإلنسان ؟:سؤال 
 :  ينتج عن اصطدام املقذوف باجلسم ؛ تدمري األنسجة اليت يف طريقه ، وهذا التدمري على نوعني :جواب

 .  التدمري الذي يصيب األنسجة املوجودة يف خط سري املقذوف التدمري الكلي لألنسجة ، وهو: األول  -١
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 . التدمري املؤقّت لألنسجة ، وهو التدمري الذي يصيب األنسجة احمليطة خبط سري املقذوف : الثاين  -٢
 : حجم الضرر الناتج عن الطلقة 

 ، أما يف حالة توقف املقذوف       إذا اخترق املقذوف اجلسم يف مكاٍن وخرج من مكان آخر فإن الضرر يكون خفيفاً نسبياً              
 سم  ٢٠يف داخل اجلسم فإن هذا يلحق باجلسم أضراراً بليغة ، وذلك ألن املقذوف عندما يصل إىل مرحلة التوقف حوايل                    

 :كما يف الشكل التايل.. تنقلُب يف داخل اجلسم ممزقةً أي شيء قد يقع يف طريقه من األنسجة واألوردة وغريها 
 

 
 

ا إذا ها تكون إصابة خفيفة نوعاً ما ، أّمحينما تكون يف أطراف اجلسم ؛ أي اليدين أو الرجلني فإّن عموماًواإلصابة 
 . كانت اإلصابة يف الرأس أو الصدر أو البطن فإهنا حينئٍذ تكون أكثر خطورة على املصاب 

 املسدس ؛ فهنـاك      ، وذلك على حسب نوع     ة مقاسات  على عدّ  -ر املقذوف   طْ أي قُ  -يار الطلقة    عِ ويالحظ أنّ 
ما كان أكـرب    ر املقذوف كلّ  طْ ملم ، وغري ذلك ، ومن املعلوم أن قُ         ١١ ملم ، وعيار     ٩ ملم ، وعيار     ٧،٦٢يار  ِع

 ملم  ١١يار  حينما تصيب العدو بطلقة واحدة من سالح ذو عِ        : ما كان أكثر إثخاناً يف العدو ، مثالً         وأعرض كلّ 
 .  ملم تقريباً ٧،٦٢ذو عيار  هذه اإلصابة تعادل طلقتني من سالح فإنّ
 ضد اجملاهدين يف جزيرة     ١رةالطلقات املتفجّ يف بعض املوجهات    ود طواغيت آل سعود يستخدمون      ُن جُ فائدة فإنّ ِلولِِ

رصاص دمدم املتفجر من النوع احملـرم       " العرب ، وهم يقتدون يف هذا الفعل بإخواهنم اليهود الذين يستخدمون            
  .٢ "دولياً 

 ع للسالح يف االستخدام العملي أحسن املواض
  .٣وكذلك حسب نوع املالبس  أفضلية موضع السالح لدى األشخاص قد ختتلف من شخص إىل آخرإنّ

                                                 
  . هي اليت ينفجر مقذوفها عندما يصطدم باجلسم فيتشظى إىل قطع صغرية: الطلقة املتفجرة  1
 .جملة األنصار العدد التاسع عشر  2
 . يناسب أهل اجلزيرة حتت الكتف وعلى الساق ألهنم يلبسون الثياب  3
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ىل عندما تلبس صدرية تغطي السالح ، كذلك يف الصورة الثانية ولكن يف الصورة الثالثـة جيـب                  والحظ يف الصورة األ   
نالحظ الوضعية يف الصورة الثالثة والثانية ال تصلح عند اجللـوس           . لسالح  حىت تغطي ا  ) سترة(عليك أن تلبس جاكيت     

 .وألهنا أفضل وضعية يف سرعة الرماية  ىل ،ويقك فاألفضل هي وضعية الصورة األِعه ُيألّن
 

 
 

يكشف موضع السالح عندما يكـون        اجلاكيت حبيث ال   أو تفتح أزرار الصدرية     ثحي؛  الوضع يف الصورة الرابعة أفضل      
 .  مع وجود رياح و األزرار مفتوحة أو اجلو حاراً

 . ، ولكن تأخذ االحتياطات األمنية ١ات خاصة ات عامة وأنت تستطيع أن تبتكر وضعّيوهذه الوضعّي
 

 
 
 
 

 

                                                 
  .) يف حال املالبس الرياضة ( الساق اليسرى ، وكذلك وضع املسدس على منتصف البطن مبحاذاة السرومن هذه الوضعيات أن تضع املسدس وجعبته على 1
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يف يوم تارخيي مشهود ، من هذا الشهر الكرمي وحتديداً يف يوم األحـد الثالـث مـن                   ●   •
 مببايعة الشـيخ    - القائد اإلسالمي املعروف     -لزرقاوي  عب ا رمضان هلذا العام قام أبو مص     

نشط واملكره ، وعلى اجلهاد يف سبيل اهللا        اجملاهد أسامة بن الدن على السمع والطاعة يف امل        
: "  ، وأصدر اجملاهدون يف العراق بياناً هبذه البيعة ننقله كامالً هنـا              حىت يكون الدين كله هللا    

 (، احلمـد هللا القائـل        ، وفرَّق َشْمل الكـافرين      اجملاهدين إن احلمد هللا الذي َوحََّد صفوفَ     
، والصالة والسالم على َمن أَلََّف اُهللا به بـني قلـوب             ) واعَتِصموا حببِل اِهللا مجيعاً وال َتفَرَّقوا     

،  ، أشداُء على الكفار رمحاُء بينهم      ، فكانوا كالبنياِن املرصوص يف وجه أعداء الدين        املؤمنني
  :، أما بعد صحبه الذين َرفَُعوا سيف احلق يداً واحدة فأزهقوا رؤوس الباطلوعلى آله و

  مثانيـة  حفظه اهللا مع اإلخوة يف القاعدة منذ      "  أيب مصعب  "كانت هناك اتصاالٌت بني الشيخ      
، وما لبث أن أكَْرَمَنا اهللا بعـودة         ، مث حصل انقطاع قََدري     ، ومت تبادل وجهات النظر     أشهر

مجاعة التوحيد واجلهاد يف أرض     "استراتيجية  " القاعدة َتفَهَّم إخواننا الكرام يف     ، فَ  االتصاالت
ومع إطاللة شهِر رمضانَ شـهِر      .  ، وانشَرَحت صدورهم ملنهجها فيها     الرافدين أرِض اخللفاء  
، ويف ظرٍف أحوَج ما يكونُ فيه املسلمون إىل لَمِّ َشْمِلهم ليكونوا خمرزاً              العطاِء واالنتصارات 
َنُزفُّ إىل أمتنا الغراِء خِري أمة أخرجت للناس بشرى ُتفِْرح املـؤمنني            ... يف أعني أعداء الدين   

 . وُتميت من شدة الغيظ الكافرين، وُتْرِعُب كلَّ عدوٍّ للمسلمني
"  أسامة بـن الدن    "َنُزفُّ إليها َنَبأَ بيعِة مجاعة التوحيد واجلهاد أمرياً وجنوداً لشيخ اجملاهدين            

لسمِع والطاعِة يف املَْنَشِط واملَكَْرِه للجهاد يف سبيل اهللا حىت ال تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدين               على ا 
 . كله هللا

، وقد  )  ال َتذَْهُب الدنيا حىت َتِصَري ِللُكََع بِن لُكَع        (ولقد َسِمْعنا بقول نبينا فآمنا به وصدقناه        
:  وعده اآلخر املُْرَتقَـب يف األمـراء      ، وإنا يف انتظار      رأينا مهازل رؤوساء احلكومات اليوم    

، مث تكون خالفـة       ما شاء اهللا أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها           - أي النبوة  -تكون  (
، مث يرفعها إذا شاء أن يرفََعها، مث تكونُ ملكاً           على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهللا أن تكون        
، مث تكون خالفةٌ على منهاج       ا شاء أن يرفعها   عاّضاً فتكون ما شاء اهللا أن تكون مث يرفعها إذ         

 .، فعسى أن يكون هذا على أيدينا)  ، مث سكت نبوةال
 ، ولئن أََمْرَت لَنْسَمعنّ    فواهللا يا شيخ اجملاهدين لئن خضَت بنا البحر خلضناه معك بإذن اهللا           

 مجـيِعهم أصـليني     ، ولئن َنهيَت لَنْنَتِهَينَّ، فِنْعَم القائُد أنت جليوش اإلسالم ضد الكفـار           
 . ومرتدين

عالية خفاقة كما رفعهـا أجـدادنا       "  ال إله إال اهللا    "فهيا يا شباب األمة إىل لواء شيخ اجملاهدين نرفع معاً كلمة            
  "، حىت يدخل اإلسالم بيَت كل َمَدٍر وَوَبر ، وُنطَهِّر دياَر اإلسالم من كل كافٍر أو مرتد أثيم األبطال
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البيعـة يف    وبأبطال األمة العظام ، فقلما حدثت مثل هـذه           ا هذه البيعة بالصحابة الكرام    انتهى البيان ، وتذكرن   
 عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته رضي اهللا عنهم           التاريخ اإلسالمي ، ولقد أعادتنا هذه البيعة املباركة إىل        

ومن اجلدير ذكره   . جزت عنه القرون املاضية     ، فلله دّركم يا أهل اجلهاد فقد أعدمت لألمة جمداً مفقوداً وفعلتم ما ع             
 حيـث قـال أحـد       ط والقلق والترقب حياهلا ،     الساسة األمريكان باإلحبا   أصابتيف هذا السياق أن هذه البيعة       

أن تلك اخلطوة ليست خطوة إجيابية يف اجتاه حتسني أمـن           من املؤكد   " مسؤويل مكافحة اإلرهاب األمريكيني إنه      
وقـد صـرح مسـؤول       " . يتعلق مبعىن تلك اخلطوة عملًيا فإنه مل يتضح أثرها حـىت اآلن           ، ولكن فيما     أمريكا

  .بالبنتاجون أن اجليش حياول حتديد سبب إصدار الزرقاوي هذا البيان اآلن
تقـدمي  يف  املوجهتان إىل املنطقة العربية     " احلرة األمريكية "وفضائية    " راديو سوا   " فشلت حبمد اهللا كل من إذاعة        •

 ، جاء ذلك يف تقرير صـادر عـن وزارة اخلارجيـة             الرامية إىل إفساد الشباب العريب املسلم     و  املعتادة امجالرب
،   إىل أن اإلذاعة    "اخلليج"  وفقًا ملا نقلته صحيفة      األمريكية حيث أعد جهاز التفتيش العام يف الوزارة هذا التقرير         

، مل تنجح يف تقدمي أمريكا       دف جذب مجهور من الشباب    عرب إعطاء األولوية لربامج املنوعات وموسيقا البوب هب       
  .حتسني الصورة القبيحة ألمريكا يف أذهاهنم  أوإىل مستمعيها

 ، وقال اجليش األمريكي يف بيان له أن عدداً مـن            سرت حالة من العصيان يف أوساط اجليش الصلييب يف العراق          •
 إىل مدينـة     "تليـل  " ربعاء املاضي لنقل الوقود من بلدة       رفضوا املشاركة يف مهمة كانوا مكلفني هبا األ       " اجلنود  

مما يدل على الذعر الشديد واإلحباط لدى جنود العدو حيث إهنم مل يكلفوا مبهمات قتاليـة                 " التاجي مشال بغداد  
 . تستدعي هذا العصيان والشعور باخلوف 

ر صحفي عقد يف بغـداد االعتـذار للجنـود          وقد حاول اجلنرال شامربز القائد العام للفرقة الثالثة عشرة يف مؤمت          
إن القيادة يف الشوارع العراقية والطرق السريعة أصبحت مبثابة معارك على اخلـط األمـامي               " املذعورين بقوله     

  " .، واليت أخطر أسلحتها هي العبوات الناسفة اليت ختبئها على جانيب الطرق للجبهة مع املقاومة العراقية
وردت أنباء أن قرابة الثالمثئة جندي أمريكي الذوا بالفرار من          صيان بني اجلنود األمريكيني     ويف إطار تصاعد الع   

فوج مـن   فرار  " مفكرة اإلسالم   "  ، وقد ذكر موقع      منطقة املزرعة القريبة من الفلوجة حيث يتواجد اجملاهدون       
،   عنصًرا فقـط   ٢٥من هذا الفوج إال     ، ومل يبق     احلرس الوطين العراقي املعني من قبل االحتالل من منطقة املزرعة         

 . ، وأماكنهم اليت يعيشون فيها ، وفروا من املنطقة متوجهني إىل منازهلم حيث ألقوا بزاهتم العسكرية
يذكر أنه بدخول شهر رمضان املبارك تصاعدت وترية العمليات بالعراق حيث جتاوزت املئة عملية يف اليوم علـى            

 .ه احلمد واملنة اجلنود الصليبيني وعمالئهم فلل
املوسـاد   ختوفه من قيام جهاز   وفقاً جلريدة القدس العريب     )  املؤمتر الشعيب العام   (أبدي احلزب احلاكم يف اليمن      "  •

عمليات اغتيال تطال ناشطني إسالميني يف كل من اليمن والسعودية عقب أوامر أصدرها رئيس               اإلسرائيلي بتنفيذ 
ونقل احلزب احلاكم عرب موقعة االلكتروين عن        ،   لتنفيذها يف دول اجلزيرة العربية     املوساد   إىلالوزراء أرييل شارون    
إن أرييل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي أصدر األحد أوامر مباشرة لـرئيس جهـاز              مصادر إسرائيلية قوهلا    
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بعمليات تصفية دموية يف     يأمره فيها بالتوجيه الفوري لعمالء املوساد للقيام          "املوساد " املخابرات اإلسرائيلية   
وتأجيل كل األنشطة املوجهة حنـو إيـران أو حنـو           " اململكة العربية السعودية    ب"  وما أمساها    كل من اليمن  

 .  اجلماعات الفلسطينية يف سورية ولبنان
  أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون استدعي مائري داغان رئيس جهاز           إسرائيلية مصادر   إىلونسب احلزب   

، وأمره بإصدار التوجيهات لعمالء املوساد السريني يف         املوساد عقب حادث اهلجوم الذي استهدف فندقا يف طابا        
كل من اليمن والسعودية لتصفية من يعتقد شارون أهنم مسؤولون عن حادث التفجري من اإلرهـابيني يف تنظـيم                   

 جلهاز املخابرات اإلسرائيلي يبني أن حجـم        ونقل احلزب عن املصادر أن حكومة شارون أعدت تقريراً        .  القاعدة
 التفجريات يدل علي أهنا من فعل شبكة أسامة بن الدن أكثر من احتمال كوهنا هجوما انتحاريا من قبل فلسطينيني               

 يركـز   مل، وإذا     القاعدة هذه املرة استهدفت مواقعنا اخللفية      إن مصادر أمنية إسرائيلية قوهلا      إىلونسب احلزب   . 
، مضيفة حنن اآلن نواجه عدواً أكثر قسوة بكثري وال ميكن جتاهله             هنم يف املرة املقبلة سيفجرون يف تل أبيب       عليها فإ 

 " .أكثر 
" وهذا اليهودي اجملرم شارون يتحدث عن جزيرة العرب وكأهنا أحد أحياء تل أبيب ، فـأين مـا يسـمى                     

جتيشوا ، فهذا اليهودي يأمر جنوده بالدخول       أين جنودهم وعساكرهم أم أهنم لغري هذا        " باحلكومة السعودية   
 ،  ومل يصدر عن هؤالء الطواغيت حىت ولو تصريح يرفض أو يستنكر التدخل يف شؤون الـبالد                   إىل اجلزيرة علناً  

 قـد سـبق وأن دخلـت        - حسب بعض مصادر اجملاهدين يف اجلزيرة من العسكريني          –اليت حيكموهنا ، بل إنه      
داخل جزيرة العرب قبل عدة أشهر وقامت بتصوير بعض املواقع العسكرية ، فما كان من         الطائرات اإلسرائيلية إىل    

احلقيقة أن هذه احلكومة هـي      و. هذه احلكومة العميلة إال أن أصدرت األوامر بعدم التعرض للطائرات اليهودية            
الصـاحلني ، فهـاهم     أحرص واهللا من اليهود أنفسهم ومن أرييل شارون يف القضاء على اجملاهدين وعبـاد اهللا                

اجلهاد وأهله ، قبل أن يهّم شارون بذلك فقد سبقوه بـزمن            على  يطاردوهنم ويبذلون كل ما يف وسعهم للقضاء        
وتصدوا لكل من جاهد يف سبيل اهللا لـيس يف فلسـطني وحـدها أو يف     ،  بعيد وفاقوه يف العداوة ألهل اإلسالم       

ى عينيه غشاوة عذر يف معرفة ما وصلت إليه هذه احلكومـة            اجلزيرة بل يف كل أصقاع األرض ، فهل يبقي ملن عل          
 .الطاغوتية من اخليانة وحماربة اإلسالم باسم اإلسالم 

ـ     اخليانة وبعد بيع األسلحة لألمريكان       إكماالً ملشروع  • أحـد  "  علي السيسـتاين    " صرح أمحد الصايف املمثل ل
عدم املشاركة  " بات العراقية ، وقال يف خطبة اجلمعة إن         مراجع أبناء املتعة يف العراق بوجوب املشاركة يف االنتخا        

، ويقصد بذلك أنه خيانة للصليبيني حلفاء الشيعة ، بل إنه ذهب إىل أبعد مـن ذلـك                   " خيانة حبق الوطن   يعترب
يذكر أن الطائفة الشـيعية ذات      ..  يف استخفاف واضح بعقول الناس       " !!املخالف يدخل جهنم    " عندما قال إن    

وال ُينتظر من أحفاد ابن العلقمي اخلـائن إال هـذا   ريق باخليانة والغدر مع العدو اخلارجي لألمة خاصة ،   تاريخ ع 
 .!!وأكثر منه 
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 ١( مستقبل العراق واجلزيرة بعد الغزو الصلييب 
( 

يف هذه احللقة لن نتكلم عن تفاصيل املستقبل الديين والعسكري والسياسي واالقتصادي للمنطقـة ،               
ا ورغبة يف االختصار سنحاول أن نشري إىل معامل رئيسة هلذه اجملاالت ، لنؤكد مقولة الشـيخ                 ولكنن

( أسامة بن الدن حفظه اهللا حينما قال يف خطابه األخري بأن املنطقة مقبلة على اتفاقية مشاهبة التفاقية                  
هي إال إحـدى    ، وأن حرب العراق ما      ) بوش بلري   ( ية  قالتقسيم املنطقة وهي اتف   ) سايكس بيكو   

 .مراحل التغيري اليت تراد للمنطقة من مجيع جوانبها 
على األمة مت التخطيط    ) الصهيوصلييب  ( وبالطبع لسنا حباجة إىل أن نؤكد للمرة األلف بأن العدوان           
هـ ، وهذا العدوان يف تطبيقـه أو        ٩٣له منذ عقود وهو قيد التطبيق على كافة مستوياته منذ عام            

 يكن حباجة إىل مربرات ، فاملربرات اليت يريد الصليبيون التغطية هبـا علـى حقيقـة                 تنفيذ براجمه مل  
أهدافهم ، ويروج هلا اإلعالم الصلييب والعريب كرتع أسلحة الدمار الشامل ، وحـرب اإلرهـاب ،        
وعدم هتديد اجلريان ، والسالم يف الشرق األوسط ، كلها مربرات ال يصدقها إال مغفل ، وكل من                   

 بعد ضربات سبتمرب فهو ال يفقه من الواقع شـيئاً ،            مل يبدأ إال  ) الصهيوصلييب  ( وان  ن العد اعتقد أ 
 .ومن ظن أن الضربات هي اليت سببت هذا العدوان أو بررت له فهو سابح يف حبر أوهام جلي 

ونعود للسؤال فنقول إن التوقعات اليت نظنها ملستقبل املنطقة على مجيع اجملاالت هـي يف مجلتـها                 
توقعات ضد اإلسالم واملسلمني يف املنطقة ، ليس هذا من باب التشاؤم ، ولكنه ناتج عـن قـراءة                   
بسيطة يف واقع األحداث اليوم ، ألن األمة ولألسف بعد أن رضيت بالركون إىل الـدنيا وتركـت                  

الوكالة اجلهاد ، أصبح العدو هو الذي يدير شئوهنا يف كافة جماالهتا سواء كانت اإلدارة مباشرة أو ب                
، فذكرنا للواقع املؤمل لألمة ليس من باب التثبيط أو التشاؤم ، ولكنه من باب حض األمـة علـى                    
رفض هذه املذلة اليت ال يرضاها كفار العرب لعروبتهم ، فضالً أن يرضاها مـن أنعـم اهللا عليـه                    

هـذا الـدين    باإلسالم ، وال يكون الرفض هلذه املذلة إال برفع راية اجلهاد ، فلن تضرب شـجرة                 
جذورها يف أرضنا ، حىت تسقيها األمة من دماء أبنائها كما سقاها األولون فقامت هلم ، ولن يقوم                  

 .لنا ما قام لألولني ، إال بأن نبذل ما بذله األولون 
ولنتمكن من عرض توقعاتنا ملستقبل املنطقة ميكن أن نفصل اإلجابة لنبدأ بأول ما ورد يف السـؤال                 

 : الديين املتوقع للمنطقة املستقبل : وهو 
لقد عرضنا فيما سبق الدوافع األمريكية حلرهبا على العراق ، وذكرنا بأن الدافع األول واألهم هـو                 

 :الدافع العقدي ، وقسمنا هذا الدافع إىل ثالثة أقسام 
ر قسم شكلته العقيدة الربوتستانتية املتطرفة اليت تعتقد أهنا تقاتل باسم الرب لنشر اخلري ودح              -١

 .الشر متهيداً ملعركة هرجمدون 
قسم شكله التزاوج بني العقيدتني الربوتستانتية والصهيونية لتنجب مولود السفاح اخلبيـث             -٢

 .الذي تبىن قيام دولة إسرائيل الكربى وهتجري اليهود إليها متهيداً لعودة اليسوع املخلص 
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ل الكربى ودحر ما أمسـوه بالشـر وهـو          قسم تشكل من رغبتهم يف احلفاظ على مصاحلهم وأمهها أمن إسرائ           -٣
 .األصولية اإلسالمية يف املنطقة العربية 

 . هذه هي األقسام الثالثة اليت ذكرناها يف احللقة الثانية حتت الدافع العقدي لشن هذه احلرب على العراق 
لدراسة ، ولكننا سنحاول أن نسلط      ولن يكون حديثنا يف هذه احللقة عن املستقبل الديين للمنطقة تكراراً ملا ذكر يف بداية ا               

الضوء على القرارات املتخذة بناء على هذه الدوافع ، وكل التطورات احلاصلة والقرارات املتخذة يف هذا اجملال مبنية على                   
 .األصول الثالثة اليت ذكرناها قبل قليل 

 والكاثوليكية  واألرثذوكسية ، مل إن الكنيسة الصليبية على كافة مذاهبها الربوتستانتية: مستقبل اخلطر الصلييب  •
تكن غائبة عن األحداث ، فكما كانت احلمالت الصليبية على املسلمني حتشد من الكنيسة وتدعم من الكنيسة 

الذي يزعم ) التبشريي ( وتنطلق من الكنيسة ، فهي اليوم كذلك إال أهنا من وراء الكواليس حىت ال تشوه وجهها 
 . مربر رفض احلروب والدمار حتت أي

إننا ومهما طال بنا الزمن فلن ننسى إطالق الكنيسة قدمياً للحروب الصليبية على اإلسالم ، ولن ننسى حماكم التفتيش يف                    
األندلس ، ولن ننسى موقف الكنيسة األرثذوكسية بدعم حرب االحتاد السوفييت على أفغانستان ، وإن كان السوفييت يف                  

 إال أن الكنيسة لعبت دوراً يف التقارب معهم على دماء املسلمني ، وجـاءت اإلبـادة                 ذاك الوقت ال يعترفون باألديان ،     
الصربية ملسلمي البوسنة فلعبت الكنيسة األرذوكسية من مقرها يف ليونان دوراً كبرياً يف هذه اجلرائم البشعة ، وجنـدت                   

ب الشيشان األوىل وتفعل يف حـرب        ألف متطوع للمشاركة يف اإلبادة اجلماعية للمسلمني ، وكذلك فعلت يف حر            ٧٠
 .الشيشان الثانية 

ومل تكن الكنيسة الربوتستانتية أقل شراً من األرثذوكسية فهي اليت دفعت عصابة البيت األسود إىل شن حرب صليبية على                   
شـعال  هـ وحىت يومنا هذا ، ساندهتا الكنيسة الكاثوليكية من الفتيكان يف شن هذه احلروب وإ              ١٣٩٣اإلسالم منذ عام    

لتنطلق يف أرجاء املعمورة ، ولن ننسى يوم أن مسع بابا الفتيكان            ) التبشري  ( العامل حبروب تفسح اجملال أمام بعثات التنصري        
بوش احلقري يعلنها حرباً صليبية تبدأ بأفغانستان فهب ذلك العجوز قاتله اهللا ، ليقوم بزيارات مكوكيـة جلميـع الـدول                    

التأييد هلذه احلرب الصليبية ، ومن أجلها قدم التنازالت للكنيسة األرثذوكسية الـيت طالبـت    اجملاورة ألفغانستان ليحشد    
باالعتذار منه للحروب اليت شنتها الكنيسة الكاثوليكية ضد األرثذوكس ، وقدم التنازالت واعتذر ليدخل الدول الواقعـة                 

هـ وزار مجيع دول    ٦/٧/١٤٢٢ أفغانستان بتاريخ    حتت رعاية الكنيسة األرثذوكسية ، فقام بالزيارات قبل العدوان على         
آسيا الوسطى ودول حبر قزوين حلشد الدعم للحرب ، وكان الرئيس الكزاخستاين نزار بييف معارضـاً للمشـاركة يف                   

إن  (احلرب ، إال أنه تعهد أثناء زيارة البابا أنه على استعداد للمشاركة مع الواليات املتحدة مطلقاً و بكل ما تريده وقال                      
الكلمات ال تفي دعماً للواليات املتحدة يف حرهبا ضد اإلرهاب ، بل إننا سنربهن ذلك بالعمل وحنن على اسـتعداد                    

، هذه املواقف جاءت جبهود الكنيسة ، وبالتأكيد أن هناك مواقفـاً أخـرى               ) لتقدمي أي عمل تريده الواليات املتحدة     
حلرب ، ولذا فإننا نالحظ احلضور الكبري للكنيسة بعد كل حـرب            اختذت من جراء جهود الكنائس الثالث لدعم هذه ا        

 .ويف خلفية كل قضية ، وما هذا إال مكافأة جلهودها يف دعم هذه احلرب الصليبية 
جـون  ( ويف حرب العراق أرسلت إدارة الشر األمريكية وكيل وزارة اخلارجية األمريكية لشئون احلد من التسلح واألمن                 

ع املاضي إىل الفاتيكان لبحث اجلهود اإلنسانية بعد احلرب والوضع يف الشرق األوسط بصفة عامة ،                يف األسبو ) بولتون  
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وزير خارجية الفاتيكان ، وحبثا ما ميكن أن تقدمه الفاتيكان لدعم اجلهود            ) جان لويس توران    ( وقد اجتمع مع األسقف     
 آالف  ٣ إلـيهم  شخصا يضاف    ٨٥٠ سكاهنا ال يزيد على      اإلنسانية ، وبالطبع فإن القاتيكان أصغر دولة يف العامل وعدد         

 كيلو متر مربع ، ومزيانيتها الضئيلة الـيت تعـاين           ٤٤٠ومساحتها ال تتعدى     ، أسوارهامن رجال الدين يعيشون خارج      
ئاً هـ ، ال ميكن أن تقدم شيئاً مادياً للصليبيني على العراق ، ولكن الفاتيكان ميكن أن يقـدم شـي                   ١٤٠٥عجزاً منذ عام    

 مليون نصراين ، وهذا مكمن تأثري الفاتيكان وحاجة أمريكا هلا يف            ٩٠٠مهماً ، فالكنيسة الكاثوليكية يتبعها ما يزيد على         
 .دعم حرهبا الصليبية ، وقد أخذت الكنيسة دورها يف دفع هذه احلرب من الناحية املعنوية والروحية 

) فرانكلني جراهـام    (  ، على رأسها مجاعة      تتهيأ للذهاب إىل العراق   وذكرت وكالة األنباء األملانية أن بعثات تبشريية        
، ) سامارتن بريس   ( الذي يعترب واحداً من أكثر رجال الدين النصارى تأثرياً يف الواليات املتحدة ، وتعرف مجعيته باسم                 

وجودة يف عمان باألردن لتسـهيل      وصرح جراهام بأن مجاعته التنصريية على اتصال هبيئات املعونة و اإلغاثية األمريكية امل            
واليت تعمل يف العاصمة األردنية ، وال خيفي جراهام         ) كاريتس جوردن   ( مهامها وعملها يف العراق ، ومن هذه اجلمعيات         

ديناً يف منتهى الشر    ( أبداً حقده على اإلسالم ، وسبق أن صرح يف بداية احلرب على أفغانستان أنه يرى اإلسالم بأنه ميثل                   
من فّجر هذه املباين ليسـوا لـوثريني وال منـهجيني           (وقال بعد ضربات سبتمرب بساعات قبل أن يتضح له أي دليل            ،  ) 

، وسبق أن قدم جروج بوش الشكر لوالد فرانكلني وهو القس بيلي جراهام على تبنيـه                ) إصالحيني ، وإمنا هم مسلمون      
ذا الشكر حظي بيلي وابنه فرانكلني بصالت وطيدة مـع إدراة           القيم املسيحية اخلالصة قبل عشر سنوات تقريباً ، وبعد ه         

بوش ، وفرانكلني هو الذي تال االبتهاالت الصليبية عندما نصب بوش رئيساً للواليات املتحدة ، تأكيداً إلكرامه وقربه من                   
 العراق ، وهـو اليـوم       إدارة الشر يف البيت األسود ، وهلذا القرب من إدارة الشر فقد منح جراهام امتيازات التنصري يف                

يتأهب ملد أنشطته التنصريية إىل العراق ، وأفاد بأنه أرسل العديد من املمثلني الكنيسيني املسلحني باألناجيـل واألغذيـة                   
 .ملساندة العراقيني يف معاناهتم احلالية 

ر إىل منظمات صليبية أخـرى      ومل يقتصر األمر على مجاعة جراهام الصليبية يف نشر الشر يف بالد العراق ، بل تعدى األم                
اليت تعترب أكرب كنيسة بروتستانتية أمريكية ، واليت ساندت الغزو الصلييب على العـراق              ) املعمدانية اجلنوبية   ( مثل الكنيسة   

) املعمدانية اجلنوبية   ( بكل قوة ، وأعلنت هذه الكنيسة أهنا على استعداد للعمل يف العراق ، وقال املتحدث باسم الكنيسة                  
 ) .بعيداً عن تقدمي العون املادي للشعب العراقي فإن القضية األساسية هي الوصول إىل احلرية احلقيقية مع يسوع املسيح ( 

وبدأت اجلماعات التنصريية يف اختاذ اخلطوات العملية التنصريية يف العراق كما هو احلال يف أفغانسـتان اليـوم ، إال أن                     
 ألف نسمة يعدون كرأس جسر هلذه املنظمات التنصريية للرتول          ٤٠٠ذين يناهز عددهم    األشوريني النصارى يف العراق وال    

 .يف العراق ونشر شرها وإضالل العباد ، وأعلنت أهنا ستتخذ من األردن ومشال العراق مراكزاً هلا 
 ، أن يمل اإلسالممن املعلوم لدى مجيع الدارسني ألساليب التنصري يف العا : مراحل احلملة التنصريية على املسلمني

 ..الكنيسة تقسم محلتها التنصريية إىل مرحلتني 
 تركز فيها على إخراج الناس من اإلسالم ، وفسخهم من األخالق وإلغاء الشعور بأي انتماء للـدين ،                   :املرحلة األوىل    

حي ، لتبدأ املرحلة الثانية     ونشر الدعارة والفساد جبميع أشكاله ، وبعد هذه املرحلة يعيش املسلم مرحلة هبيمية وخواء رو              
.. 
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 اليت تتمكن فيها املنظمات التنصريية أن تؤثر عليه جبهود أسهل من التأثري على مسلم ملتزم بدينه ، وتأكيداً                   :املرحلة الثانية 
م يف مؤمتر القدس جلميـع القساوسـة   ١٩٣٥هـ  ١٣٥٤عام ) زومير ( هلذه املرحلية اخلبيثة يقول رئيس املبشرين القس    

إن مهمة التبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام هبا يف البالد احملمدية ، ليست هي إدخال املسـلمني يف                   ( ين حضروا   الذ
املسيحية ، فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً ، وإمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صـلة تربطـه                       

ياهتا ، وهبذا تكونوا أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف املمالك اإلسالمية             باألخالق اليت تعتمد عليه األمم يف ح      
أخرجوا أبناء املسلمني من اإلسالم وال تدخلوهم املسيحية فإن هذا تشريفاً هلم ، بل اجعلـوهم إن عملـوا                   ( وأضاف  ) 

 بال دين وال مبادئ وال أخالق بإمكانكم أن         عملوا للشهوة ، وإن مجعوا املال فلها ، وإن صرفوه فللشهوة ، فإذا أصبحوا             
إن الغاية اليت نرمي إليها     ) ( اإلسالم يف وجه التغريب     ( وقال كما يف كتاب     ) تسيطروا عليهم وتقودوهم إىل حيث شئتم       

 هبا ،   إخراج املسلمني من اإلسالم ليكون أحدهم إما ملحداً أو مضطرباً يف دينه ، وعندها ال يكون مسلماً له عقيدة يدين                   
أمتىن أال أموت حىت أرى لنا مقراً يف مكة واملدينـة ،            ( وكان يقول   .. ) وعندها ال يكون للمسلم من اإلسالم إال االسم         

لن تقف جهودنا يف تنصري املسـلمني       ( وهو الذي قال    ) وإذا مل يؤذن لنا بدخوهلما فال أقل من أن أرى لنا مقراً يف جدة               
م مت إنشاء مركـز القـس       ١٩٧٨هـ  ١٣٩٨ويف عام   )  ، ويقام قداس األحد يف املدينة        حىت يرتفع الصليب يف مساء مكة     

زومير لتنصري مسلمي العامل يف والية كلورادو األمريكية ، وال زال هذا املركز يعد من أقوى املراكز نشاطاً وانتشـاراً يف                     
 . مكة واملدينة ليتحقق حلم القس زومير العامل اإلسالمي ، وحتماً فسيكون له يف العراق صولة وجولة فما أقرهبا من

ميكن أن ينطلق يف بلد إسالمي حىت يطلق محالت سابقة له إلشاعة الفاحشة والفسـاد                ومما سبق يتبني أن التنصري ال     
 ، وأعظم أساليبهم هو اجلنس وإفساد املرأة وفرض املناهج الدراسية املنحرفـة الـيت تعـادي أو                  كتمهيد ملسريته الضالة  

اإلسالم على أقل أحواهلا ، ونشر املخدرات ، كما هو احلال اليوم يف أفغانستان حيث تضاعف إنتاج املخدرات                  تتجاهل  
آالف األضعاف بعد دخول الصليبيني هلا ، وأذنوا ببيع اخلمور علناً يف املدن ، ومت فتح مالهي الرقص ومن آخـر تلـك                       

 ، كما أقرت مناهج دراسية علمانية رأمسالية خبيثـة ، وبـدأت             املالهي امللهى اإليرلندي للمشروبات الكحولية يف كابل      
أمريكا احلرص على إبراز دور املرأة البغي األفغانية لتكون مثاالً تقتدي به الفتاة األفغانية ، وبـدأ التـرويج للفاسـدات                     

د يف أقل زمـن ممكـن ،   األفغانية عرب منظمات إنسانية وسياسية وتعليمية أفغانية هبدف احلصول على أكرب قدر من الفسا        
 .لتبدأ املرحلة الثانية من مراحل التنصري اخلبيث 

ولذا فلن تكون العراق أحسن حاالً من أفغانستان ، فالفساد واإلفساد سياسة أمريكية تدعمها احلكومة بكل قوة ، تقف                   
 ٧٠٠مليـون و    ٩عقداً بقيمة    ) يوسيد( الكنيسة وراءها دعماً وإسناداً ، وقبل أسبوع منحت الوكالة األمريكية للتنمية            

ألف دوالر ملنظمة أمريكية خريية للعمل على توفري االستقرار االجتماعي والسياسي يف العراق بعد انتهاء احلرب ، فنعجب      
أن أمريكا ال تتمتع باالستقرار االجتماعي وهي أكثر دول العامل إجراماً وفساداً ، ورغم ذلك تزعم أهنا ستمنح اآلخـرين                    

 .رار االجتماعي االستق
اخلريية ستقوم مبساعدة العراقيني يف تعريفهم بكيفية التعاون مع         ) أر يت أي    ( ودعماً خلطى اإلفساد يف العراق فإن منظمة        

حكومة االحتالل ، وحتسني الوضع االجتماعي واملدين يف العراق ، كما ستقوم املنظمة بتزويد الشعب العراقي وخصوصاً                 
ة يف صنع القرارات العامة ، وقالت املنظمة بأهنا ستنطلق من أربعة حماور أوهلا إنشاء نظام تعليمي يف                  النساء بفرص للمسامه  

 . العراق يكفل احلرية للجميع ، وتقدير االحتياجات األساسية للعراق وتعزيز الصحة العامة ومكافحة األمراض 
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لقوات األمريكية يف جنوب شرق تركيـا يف حمافظـة          وإذا كانت تركيا العلمانية رفضت طلباً لفتح بيت دعارة خلدمة ا          
ماردين ، حبسب ما ذكرت وكالة األناضول لألنباء قبل بدء العدوان على العراق ، وكان الطلب املقدم لفتح بيت الدعارة                    

بل هـو   خلدمة القوات األمريكية اليت ختطط إلقامة قاعدة للدعم اللوجيسيت يف ماردين ، ومل يكن الطلب خاصاً بالقاعدة                  
عام جلميع الناس بالقرب من القاعدة ، فإذا كانت القوات األمريكية أرادت فتح بيوت دعارة عامة يف مـاردين قبـل أن       
تنشئ قاعدة هبا ، فكيف سيكون احلال إذا نزلت يف العراق وأصبحت هي احلاكم فيها ، وماذا سيكون دور عصـابات                     

 للرتول يف أرض العراق وإفسادها بكافة السبل ، لتمهد الطريق هلا للبـدء              اجلنس واجلرمية املنظمة واليت ستدفعها الكنائس     
 .بالتنصري 

والذي سيدفع عصابات اجلنس واجلرمية املنظمة ليست الكنيسة وحدها ، بل إن احلكومة األمريكية ستكون الراعية األوىل                 
 شاركت عصابات اجلرمية األمريكية وتورط      لذلك ، فهو أحد أهدافها الرئيسة للسيطرة على بالد املسلمني ، ورأينا كيف            

مسئولون أمريكيون يف عملية هنب العراق ، والقوات األمريكية مل حتم إال وزارة البترول فقط فهذا ما جاءت من أجلـه                     
 .وهو الذي حيتاج إىل محاية 

( اقـدت مـع شـركة       الربيطانية يوم األحد املاضي أن واشنطن تع      ) األوبزيرفر  ( واألعظم من ذلك ما ذكرت صحيفة       
األمريكية ، اليت أعلنت على موقعها يف اإلنترنت أهنا حباجة إىل موظفني مبهارات وخبربات سابقة للمشاركة                ) دينكوربس  

يف إعادة تأسيس جهاز شرطة حلفظ األمن وإدارة السجون يف العراق واإلشراف عليها ، وذكرت الصحيفة بـأن هـذه                    
ينة ارتكبها موظفو الشركة الذين وظفتهم األمم املتحدة كقوة شرطة دولية حلفظ            الشركة تورطت يف فضائح أخالقية مش     

وهي شرطية أمريكية مت استخدامها من قبل الشركة من فرعها يف لندن            ) كاثرين بولكوفاك   ( األمن يف البوسنة ، وكانت      
 بعض موظفي الشركة العاملني ضمن      للعمل ضمن قوة البوليس الدولية التابعة لألمم املتحدة يف البوسنة ، اكتشفت تورط            

( قوة األمم املتحدة يف البوسنة يف املتاجرة بالفتيات بيعاً وشراء وتصديراً ومن بينهن طفالت قاصرات ، وتقول الشـرطية                    
عندما بدأت جبمع شهادات ضحايا املتاجرة باجلنس صار واضحاً لدي أن عدداً كبرياً من ضباط األمم املتحـدة     ) كاثرين  
هي الشركة اليت يتبعها كل هؤالء      ) دينكوربس  (لف اجلنسيات ومن بينهم بريطانيون متورطون يف األمر ، وشركة           من خمت 

الضباط واجلنود الذين ظهرت أعماهلم املشينة ، وكانت األمم املتحدة متعاقدة مع هذه الشركة بتزويـدها بـأكثر مـن                    
ن قد صورها بعض املوظفني لعمليات اغتصاب مسلمات        شرطي ، وكشفت الشرطية األمريكية عن أفالم فيديو كا        ٢٠٠٠

 دوالر مثناً للفتاة الواحدة ، وقـد        ١٠٠٠يف البوسنة ، وكشفت الشرطية أن بعض األمريكيني كانوا يتقاضون ما مقداره             
كشفت التحقيقات الفردية بأن الشركة على علم وتواطؤ هبذه األعمال اإلجرامية اليت يستحيل جهلـها هبـا لضـخامة                   

مها ، واليوم جاءت هذه الشركة إىل العراق وماذا ميكن أن تصنع يف العراق ؟ ، وما هي أساليبها اإلجرامية اجلديدة ؟                      حج
فمن املفترض على كل عراقي أن يأخذ بثأر أخواته البوسنويات من أفراد هذه الشركة ومنشأهتا ، فضالً عـن رفضـها                     

 .وحرهبا منعاً لفسادها 
بني املسلمني عرب بوابة العراق ، ليس باألمر الذي ميكن جتاهله           ) التنصري  ( إلضالل العقدي   إن اهلدف الكنسي لنشر ا    

 ، فهذه فرصة لن تعوض بالنسبة هلم ، وستمنع مجيع املنظمات            من قبل مجيع الكنائس أو الدول الصليبية على حد سواء         
ا فرصة العراق االستغالل الكامل وبكل الطرق ،        اإلسالمية من الدخول أو أهنا ستضايق ، و لن يهنأ هلم بال حىت يستغلو             

 .وأول دروب التنصري نشر اإلجرام واجلنس والفساد كما دعاهم لذلك زومير لعنه اهللا 
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أما الضالل اليهودي فليس ببعيد عن أرض العرق ، ولن يفّوت هذه الفرصة الذهبية اليت فتحت  :مستقبل اخلطر اليهودي 
لعراق داخلة ضمن حدود ما يسمونه بإسرائيل الكربى ، وكيف إذا كان تلمودهم ينص              أمامه ، فكيف إذا كانت أرض ا      

اجلديد الذي سيسيب اليهود ويدمر     ) خبتنصر  ( على ضرورة دخوهلم أرض العراق وتدمريها والسيطرة عليها ، منعاً لظهور            
أرض ( صدام بأن العراق جزء مـن       وقد أعلنت وكالة قدس برس أن حاخامات اليهود أفتوا بعد اهنيار حكومة              .دولتهم  

أحد ) حنميا هوري   ( ، وناشدوا اليهود بالصالة شكراً هللا على تدمري مملكة بابل اجملرمة ، وقال احلاخام               ) إسرائيل الكربى   
إن على اجلنود اليهود يف القوات األمريكية والربيطانية يف العراق تالوة هذه الصالة عندما يقيمون أية                ( مصدري الفتوى   

خيمة أو بناء عسكري آخر على شواطئ هنر الفرات ، ألن كل قطعة أرض غرب هنر الفرات هي جزء من أرض إسرائيل                      
، وهلذا السبب مت إطالق اسـم حتريـر         ) الكربى ، ولذا جيب تالوة هذه الصالة اليت تبني ختليص هذه األرض وحتريرها              

و اهلاجس الذي يقلق اإلدارتني األمريكية والصـهيونية ، ومل          العراق على هذا العدوان ، فتحرير أرض إسرائيل الكربى ه         
يكن حترير الشعب العراقي هو اهلاجس ، فالشعب العراقي قتل بالقصف ، ودمر بلده بالنهب وال زال يعـاين اإلجـرام                     

ب ،  والفوضى ، وتنهب ثرواته وال يسمح له بالتصرف يف مصريه وال ببالده ، فكيف يقال بأن هذه حرب حترير للشـع                    
 .إهنا حرب حترير حقاً ولكن ألرض إسرائيل الكربى كما نصت الفتوى على ذلك 

مبارك أنت ربنا ملك العامل ، ألنك دمرت        ( أو يبين هبا تقول     ) بابل  ( والصالة اليت حثت عليها الفتوى لكل من يشاهد         
 .إسرائيل الكربى هذا الدعاء يبني حقيقة احلرب بأهنا تدمري لبابل وحترير ألرض ) بابل اجملرمة 

واالهتمام بتحرير أرض إسرائيل الكربى مل يكن على مستوى احلاخامات فقط ، بل هو على أعلى املستويات السياسـية                   
رسالة لليهود يف العراق متىن هلم االحتفـال        ) معاريف  ( لليهود ، فقد أرسل شارون األسبوع املاضي كما قالت صحيفة           

) آمل أن تتمكنوا من االحتفال بعيد الفصـح املقبـل يف أورشـليم              ( م يف القدس فقال     بعيد الفصح اليهودي العام القاد    
واليت خيتم هبا اليهود عشاء عيد الفصح       ) العام املقبل يف أورشليم     ( واستشهد شارون بالعبارة اليهودية التقليدية اليت تقول        

 شخصاً فقط ، بعد أن كان عددهم        ٤٠لياً بـ   الذي حيتفلون فيه بذكرى هجرهتم من مصر ، ويقدر عدد يهود العراق حا            
م ، إال أن شارون اهتم هبذا العدد ليس ألجلهم فقط ولكن ألجـل              ١٩٤٨هـ  ١٣٦٧يقدر مبائة ألف كما يزعمون عام       

اليهودية بأن مراسلني إيطاليني التقيا باجلالية اليهودية يف بغداد ونقال هلم رسالة            ) معاريف  ( أرض العراق ، وقالت صحيفة      
حنن وصلنا إىل جيل متقـدم وعاصـمة        ( ن شارون مبناسبة عيد الفصح حيث ردت اجلالية اليهودية على رسالته بقوهلم             م

 ) .إسرائيل ستبقى لنا حلماً 
ومل يترك اليهود املشاركة البدنية يف هذا العدوان من منطلق ديين ، فهم قد شاركوا بكافة أنـواع الـدعم العسـكري                      

يت لألمريكيني ، إال أهنم عجزوا عن االمتناع عن املشاركة بأنفسهم ضمن اجليش األمريكي رغم               واالستخبارايت واللوجيس 
 جندي يهودي كانوا من بني      ٢٠٠٠طلب أمريكا هلم بعدم التدخل ، وقد أعلنت القناة العاشرة يف التلفزيون اليهودي أن               

 مظاهر الفرح والسرور اليت أبـداها       ١٢/٤وم السبت   العسكريني األمريكيني الذي قصفوا املدن العراقية ، ونقلت القناة ي         
 . اجلنود اليهود وقالوا بأهنم سعداء ألهنم حييون هذا العيد يف القصر اجلمهوري ببغداد 

( ويبقى اهلاجس األمين لليهود هو الدافع الديين األول الذي يفرض عليهم حتركهم على كافة املستويات ، قالت صحيفة 
وش وكبار املسئولني يف واشنطن ولندن أوضحوا خالل الشهور املاضية أن احلكومة اجلديدة يف بأن الرئيس ب) هأرتس 



 

 ٢٢

 

العراق لن تشكل هتديداً لدول اجلوار مبا يف ذلك إسرائيل ، وهذه املنحة يعدها اليهود ثاين أكرب منحة مينحها الصليبيون 
 .بالصالة ألجل هذه املنحة هلم بعد أن أعلنوا حترير وتدمري أرض بابل اجملرمة اليت نادوا 

 

 
 

 
أرسل إلينا الشاعر املبدع األخ لقمان البغدادي هذه األبيات اليت صّدرها أرسل إلينا الشاعر املبدع األخ لقمان البغدادي هذه األبيات اليت صّدرها 

  ::بقوله بقوله 
   !! !!٢٧٢٧رسالة من املطلوب رقم رسالة من املطلوب رقم 

 

  إذا عاب الُعقاب غـراَب بـْينِ      إذا عاب الُعقاب غـراَب بـْينِ      

  فتلك إمارةٌ كالشـمِس صـحواً     فتلك إمارةٌ كالشـمِس صـحواً     

                  
  أال مـن مبلـغٌ سـفَر احلــوايل   أال مـن مبلـغٌ سـفَر احلــوايل   

  ريبريب أنبـذُ شـرع       أنبـذُ شـرع      بأين لسـتُ  بأين لسـتُ  

  فهل َهُزلـْت فأُسـِلمها لطـاغٍ      فهل َهُزلـْت فأُسـِلمها لطـاغٍ      

  لقد عاف احليـاء اليـوَم حـىت       لقد عاف احليـاء اليـوَم حـىت       

ــابٌ  ــدّي وال عت ــوٌم ل ــابٌ وال ل ــدّي وال عت ــوٌم ل   وال ل

ــاَب فصــٍل ــوه ِخط ــاَب فصــٍلأال ولتبلغ ــوه ِخط   أال ولتبلغ

  فلسُت بواضِع الرشـاش لكـنْ     فلسُت بواضِع الرشـاش لكـنْ     
  

  ١١فـوق املنـربيِن     فـوق املنـربيِن     " " فهُد  فهُد  " " وُمدَِّح  وُمدَِّح    

  ٢٢  بأن ِحلقـا بثالـث مسـجدينِ      بأن ِحلقـا بثالـث مسـجدينِ      

                    
  وقد جاَس الدياَر ربيـَب مـْينِ      وقد جاَس الدياَر ربيـَب مـْينِ      

  نيِِنيولــو أوتيــت كــرتَ املشــرقولــو أوتيــت كــرتَ املشــرق

  !!!! ؟  ؟ ٣٣  ِلأَحجلَ بني أظلِم عنـربينِ    ِلأَحجلَ بني أظلِم عنـربينِ    

  ٤٤  تولّى ِكـَرب أفحـِش كـذبتنيِ      تولّى ِكـَرب أفحـِش كـذبتنيِ      

  ذُباُب السـيِف بينـهُم وبـيين      ذُباُب السـيِف بينـهُم وبـيين      

  بأنــك راجــٌع ِبُخفَــْي ُحــنِنيبأنــك راجــٌع ِبُخفَــْي ُحــنِني

ــنيِني ــدى احلس ــَربَّص يفَّ إح ــنيِنيَت ــدى احلس ــَربَّص يفَّ إح   َت
  جج

 

 !!جادت القرحية هبذه األبيات ، ولكن بعد االنتهاء منها تذكّرُت أنين لست على قائمة املطلوبني 
 !! .زيرة أصالً بل لسُت من اجل

                                                 
 . جد النبوي منرب املسجد احلرام ومنرب املس 1
 . ثالث املسجدين هو األقصى  2
 . الرويس واحلائر  3
  !! . ا على اتصال به لبحث قضية تسليم نفسيهما لطواغيت آل سلولحفظه اهللا كان العويف ن الشيخ أبا جندل فك اهللا أسره واجملاهد صاحلأدعواه  4
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 مقياس الرسم : الفصل اخلامس 
 

عن أيب هريرة    أخرج الترمذي بإسناده      ..لكن ِعلْمُه مل يرحل   ... نعم رحل الشيخ      :معسكر البتار 
 إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثـالث صـدقة            : "قال رضى اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا        
 .  صحيح ال أبو عيسى هذا حديث حسنق" . عو له جارية وعلم ينتفع به وولد صاحل يد

 نسأل اهللا أن يتقبله يف الشـهداء وأن       لقراء إىل أن الشيخ اجملاهد عبد اجمليد املنيع         نود تنبيه اإلخوة ا   
،  بإكمال ما بدأه من الدورة يف علم الطبوغرافيا          يعلي درجته يف عليني ؛ قد قام قبل استشهاده        

يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن           (  عز وجل  وأهنى الدورة كاملة بفضل اهللا    
 وسوف نقوم بنشرها تباعاً بإذن اهللا يف هذه النشرة املباركـة            ) يتم نوره ولو كره الكافرون      

 يف األعداد السابقة نسال اهللا أن ينفع هبا املسلمني وجيعلها يف مـوازين              أه الشيخ إكماالً ملا بد  
 . الشيخ رمحه اهللا

بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله               : ( قال الشيخ رمحه اهللا   
 : وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

فلقد انتهينا يف األعداد السابقة من الكالم عن أربعة فصول من فصول الباب األول من أبواب                
ى الباب اخلامس بإذن اهللا وهو الكالم عن        علم الطبوغرافيا وهو اخلريطة ويف هذا العدد نأيت عل        

 .مقياس رسم اخلريطة وطرق قياس املسافة من اخلريطة 
  :مقياس الرسم

 فإنه يلزمنا قطعة من      كم مثالً  ١٢ لو أردنا رسم مسافة على الطبيعة طوهلا         :مقدمة وتعريف    
ري  السـتحالة تـوف    راًولكن نظ ،  فعلياً  كم لتمثيل هذه املسافة املذكورة متثيالً      ١٢الورق طوهلا   

 لترسـم    سم مثالً  ١٢ستعاضة بقطعة أخرى من الورق طوهلا       مكن اال  هبذا الطول فإنه يُ    ورقٍة
سم علـى   ١٢ كم لتقابل    ١٢رنا مسافة   ويف هذه احلالة نكون قد صغَّ     ،   كم ١٢عليها مسافة   

ـ     ولو قُ ،   سم على الرسم   ١ كم على الطبيعة يقابله      ١أن  : أي  ،  الورقة ذا منـا بتحويـل ه
 ٠٠٠وعلى ذلك تكون    ،   سم ١٠٠ ٠٠٠الكيلومتر إىل سنتيمترات لكان الكيلومتر يساوي       

رنا هذه املسافة مئة ألف     صغَّ: أي  ،   على اخلريطة بسنتيمتر واحد    لةًمثَّ سم على الطبيعة مُ    ١٠٠
  .سمى مبقياس الرسمُي وهذه النسبة من التصغري هي ما،   من الورقمرة عند رمسها على قطعٍة

 هو النسبة بني وحدة املسافات على اخلريطة وما يقابلها على الطبيعة          : عريف مقياس الرسم    تو
. 
  :طرق توضيح مقياس الرسم 
 .   ومعناها توضيح هذه النسبة كتابة بكلمات وأرقام: الطريقة الكتابية -أ
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ومتتـاز هـذه    .  طبيعـة  م على ال   ٥٠٠ هقابلُي على اخلريطة    ترمنتيأن كل س  : أي  .  )  م ٥٠٠=  سم   ١ (: مثل  
ففي هذا املثال البد أن تقيس املسافة على اخلريطة         .  ولكنها حمدودة بالوحدات املستخدمة   ،  الطريقة بسهولة الفهم  

  . لتحصل على املسافة الطبيعية باألمتار٥٠٠بالسنتيمترات مث تضرهبا بـ 
  ؟تعادل هذه املسافة على الطبيعة،   سم فكم٥خريطة حتتوي على املقياس السابق قست عليها مسافة : مثال 
  .م ٢٥٠٠=٥٠٠X٥= املسافة الطبيعية : احلل 
فكم تعادل هـذه    ،   سم ٤قست عليها مسافة    ،   م ٧٥٠=  سم   ١خريطة حتتوي على مقياس رسم      : آخر  مثال  

 ؟املسافة على األرض
  .م ٣٠٠٠=٧٥٠X٤= املسافة الطبيعية : احلل 
ومقامه عدد الوحدات من نفس وحـدات       ،  ن كسر بسطه واحد صحيح     وهي عبارة ع   : الطريقة النسبية    -ب

 .البسط
 ١٠٠ ٠٠٠ : ١  أو  ١٠٠ ٠٠٠ / ١مثل 

 وحدة من نفس النوع على الطبيعة       ١٠٠ ٠٠٠ومعىن ذلك أن كل وحدة قياسية مستخدمة على اخلريطة يقابلها           
  .وع من أنواع وحدات القياسرتباط بأي نومتتاز هذه الطريقة بعدم اال.    كان نوع هذه الوحدةاًأيَّ

ـ  ١فنعترب الوحدة املستخدمة على اخلريطة      : له إىل مقياس كتايب     حوِّوعند استخدامنا هلذا املقياس نُ     ل حـوِّ م ونُ  س
 : الوحدات الطبيعية كالتايل

 / ١فيتحول املقيـاس النسـيب      ) :  حبذف صفرين من الرقم الطبيعي        :أي ( ١٠٠إما إىل أمتار بالقسمة على       -
  . م١٠٠٠=  سم ١ إىل مقياس كتايب ١٠٠٠٠٠

فيتحـول  ) : من الرقم الطبيعي    أي حبذف مخسة أصفار      ( ١٠٠٠٠٠له إىل كيلومترات بالقسمة على      حوِّأو نُ  - 
  . كم١=  سم ١ إىل مقياس كتايب ١٠٠ ٠٠٠ / ١قياس النسيب امل

  ؟تايب فما هو مقياسها الك٤٠٠٠٠٠٠:١رافية حتتوي املقياس خريطة جغ: مثال 
  . كم٤٠=  سم ١ الكتايب أصفار من الرقم الطبيعي فنحصل على املقياس ٥حنذف : احلل 
 طويل مناسب مث يقسم إىل أقسام متساوية ويكتب على           وتوضح على اخلريطة برسم خطٍّ     :الطريقة البيانية    -جـ

 بدقة ويسمى التقسيم الثانوي   ويترك أول تقسيم من اليسار ليقسم       .  كل قسم ما يقابله على الطبيعة من مسافات       
ومتتاز هذه الطريقة بسهولة حتويل املسـافات بـدون إجـراء أي             ،   مث يبدأ من بعده الصفر والتقاسيم الرئيسية      ، 

  .عمليات حسابية
 : ويكون شكله كالتايل 

 
 
  



 

 ٢٥

  :طريقة استخدامه
  .م عليها املسافة من اخلريطةاستخدم حافة ورقة مستقيمة وعلَّ -
ة الورقة على مقياس الرسم البياين حبيث تقع إحدى العالمتني على أحد التقسيمات الرئيسية واألخرى               ضع حاف  -

  .على التقسيمات الثانوية
  .مجع املسافتني حتصل على املسافة املطلوبة ا-
 األطوالمجع  اقاسة أطول من مقياس الرسم فيمكن تقسيمها بطول مقياس الرسم مث            إذا كانت املسافة املُ   : ظة  وحمل
. 
 : تصنيف اخلرائط الطبوغرافية حسب مقياس الرسم 

وذلك ألن مقياس الرسم ،  من مقياس الرسم النسيب ميكن احلكم على اخلريطة أهنا ذات مقياس رسم كبري أو صغري       
  :النسيب يتكون من

  .وهو يف مجيع احلاالت واحد صحيح أي أنه ثابت:  بسط -أ
  كبري  ذلك على أن اخلريطة ذات مقياس رسمٍ       مقياس الرسم حيث كلما صغر املقام دلَّ      ر يف   تغيِّوهو املُ :  املقام   -ب
  .   وهكذا٢٥٠ ٠٠٠ : ١ أكرب من ٢٥ ٠٠٠ : ١: وعلى هذا يعترب  ، والعكس بالعكس، 

  :وعلى هذا األساس ميكن تصنيف اخلرائط حسب مقاييس رمسها إىل ثالثة أنواع
 ويستعملها عادة قـادة التشـكيالت        ،  فأصغر ٥٠٠ ٠٠٠ : ١قياس   هي خرائط ذات م    :املقياس الصغري    -١

،  ومبا أن املنطقة اليت تغطيها مثل هذه اخلرائط واسـعة         ،  ستراتيجية أجل التخطيط العام والدراسات اال     الكبرية من 
 .عاماً    أو معناًوتعطي وصفاً،  ة عليها تكون حمدودةضفإن املعلومات املعرو

 ١٠٠ ٠٠٠ : ١يكرب عـن      ولكنه ال  ٥٠٠ ٠٠٠ : ١ي خرائط ذات مقياس أكرب من        ه :املقياس املتوسط    -٢
 ومبا أن املنطقة اليت تغطيها مثـل         ، كات وجتمعات القوات والتموين   وتستعمل لعمليات التخطيط اليت تشمل حترُّ     

نة عليها تكون أكثر    وَّدت املُ فإن املعلوما ،  هذه اخلرائط أصغر من املنطقة اليت تغطيها اخلرائط ذات املقياس الصغري          
 .اًوضوح

 وتستعمل لتلبية املتطلبات التعبوية والفنية       ،  فأكرب ١٠٠ ٠٠٠ : ١ائط ذات مقياس     هي خر  :املقياس الكبري    -٣
  .وتوضح عليها معلومات تفصيلية تكون ذات قيمة بالنسبة للعمليات القائمة،  واإلدارية لوحدات امليدان

 :ة قياس املسافات من اخلريط 
    : من الطرق التالية ميكن قياسها بأيٍّ: إذا كانت املسافة مستقيمة -أ
 : باملسطرة -١
تحويلها مبقيـاس الرسـم      كما هو معروف ، مث بعد ذلك تقوم ب          باملسطرة  املسافة على اخلريطة   كن قياس طول  مي

 .  كما هو ُمبيَّن يف الفصل اخلامس من الباب األولالكتايب
 : بطريقة حافة الورقة -٢



 

 ٢٦

وذلك بوضع الورقة على املسافة املراد حساهبا مث تضع على حافة الورقة عالمة عند البداية وعالمة عند النهايـة مث                    
 .تضع هذه الورقة على مقياس الرسم البياين لتعرف مقدار املسافة وقد سبق شرح ذلك مفصَّالً فيما سبق 

 : بطريقة فتحة الفرجار -٣
ر وتضع أحد األرجل على نقطة البداية والرجل األخرى على نقطة النهاية مث تقوم              ويكون قياسها بأن تفتح الفرجا    

 .بوضع الفرجار بنفس االنفراج على مقياس الرسم البياين لتعرف مقدار املسافة 
  : مثل الطرق والوديان فيمكن قياسها كالتايل: إذا كانت املسافة منحنية -ب
 :  بطريقة حافة الورقة -١
  .ة مطابقة مع بداية الطريق أو الوادي وعلم نقطة البدايةضع حافة ورق -
  .فتراق الطريق عن حافة الورقةاأشر بقلم على نقطة  -
  . ر الورقة حول رأس القلم حىت تصبح مطابقة للجزء التايل من الطريقدوِّ -
  .ر اخلطوتني السابقتني إىل هناية الطريقكرِّ -
  .بياين واستخرج طول الطريقانقل الورقة إىل مقياس الرسم ال - 
  :طريقة العجلةب -٢
  .ر العجلة مث ضعها على بداية الطريقفَِّص -
  .ك العجلة على الطريق حىت هنايتهحرِّ -
 ، إذ أن شاشة العجلة مقسمة إىل عدة أقسام كل استخرج طول الطريق من العجلة حسب مقياس رسم اخلريطة      -

 .تر القسم املتوافق مع مقياس رسم  اخلريطة اليت تقيس منها قسٍم بلوٍن خاص ومقياس رسم خاص فاخ
هذا وباهللا التوفيق ، اللهم اجعل أعمالنا كلها صاحلة ، ولوجهك خالصة ، وال جتعل ألحٍد منها شيئاً ، وصلِّ اللهم     

 . وسلِّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
   

 



 

 ٢٧

 ١منشط بن عمر القحطاني .. يرموك
، الذي قاتلوه كما تقاَتل امللوك ؟ كان يف مرتله ، فأخرب عنه أحد املنـافقني                  الريموك من هو القائد  

..  مقاتل ، ومتت عملية اإلنزال عند طريـق اهليلـوكبتر            ٢٠٠الشيشان ، فجاءت محلة روسية من       
 ..حاصروا مرتله ، فخرج إليهم وقتل منهم اثنني قبل أن يقتلوه

سقيناهُم كأسـاً سـقونا مبثلـها      
ا السماء جمـدنا وجـدودنا     بلغن

 

ولكننا كنا على املوت أصـربا     
وإنا لنبغي فوق ذلك مظهـرا     

 

ذلك هو البطل يرموك وكنيته أبو عمر ، وامسه مْنشط بن عمر بن مقعد اجلبريي القحطـاين ، مـن                
ولـد  " العطـف  "أرض اجلزيرة ، وأصل قبيلته من سراة عبيدة ، لكنهم انتقلوا إىل بيشة ، ويف قرية        

  .هـ١٤٠٨وخترج منها عام .. هـ ، وهبا نشأ حىت أمت دراسته الثانوية١٣٩١وك يف عام يرم
، مث قدم    ، ولكنه مل يرغب    جنح بتفوق ، وقدم أوراقه يف كلية الطب ، يف العلوم التطبيقية ومت قبوله             

 شركة ، فدخل إىل ، ولكن كان وقت القبول قد انتهى أوراقه إىل جامعة امللك فهد للبترول واملعادن     
.. ، وختصص يف امليكانيكا وااللكترونيات ، أتقن اإلنكليزية يف وقت قصري ، كان ذكيـاً                 أرامكو

، ووهبه اهللا جسداً قوياً ، وهو وريث أبيه يف ذلك ، فإن أباه على كرب                 تعلم فنون الدفاع عن النفس    
 ..ده األقوياء فغلبهمسنه كان صحيح اجلسم وبلغ التاسعة والسبعني ورمبا صارع بعض أبنائه وأحفا

فما يك من خـري أتـوه فإمنـا        
وهل ينبت اخلطـي إال وشـيجه      

 

توارثــه آبــاء آبــائهم قبــلُ
وتغرس إىل يف منابتها النخـلُ؟     

 

أحب ركوب اخليل ، له فرس ال زالت مربوطة إىل اآلن ، حىت بعد سفره كان يوصـي أقاربـه أن                     
، يرمي قائمـاً     ، درب نفسه على الرماية     خليل منه أحببنا ا  : ، حىت قال بعضهم    يعلموا أبناءهم عليه  
 ..وراكضاً وعلى جنبه

 احملطة األوىل
بيئته صاحلة ، أبوه وأمه وإخوته بل حىت أخواله من أهل اخلري والصالح ، كان من صغره حمافظاً على         

ن يف  ، وكثرياً ما جيئ مع األذان أو يؤذن ، فيتعجب منه أهل احلي ألنه كـا                الصلوات وصالة الفجر  
، وكان كذلك حىت ذهب إىل أرامكو ، ويف إحدى زياراتـه ألهلـه      أول أمره يأخذ شيئاً من حليته     

 ..!قد تغري"  يرموك "، ورآه أحد إخوته فعلم أن شيئاً يف حياة أيب عمر  كان قد أطلق حليته
أي دين ذلـك الـدين الـذي       
صهر األنفـس حـىت مل تعـد       

 

حول األفكار عن كل اجتـاهْ     
 فس شيئاً ما عـداهْ    تدرك األن 

 

 ، كان إذا ذكرت الغيبة يف جملسه غضب ورمبا قام          أحب الدين ، كان أمَّاراً باملعروف هنّاء عن املنكر        
، وكان يف عمله رجل نصراين رمبا رفع صوته الغناء فال يقـف يف               ، شديداً على الرافضة والنصارى    

،  يضعوا يف غرفته اخلمر ليقع يف التهمة      وجهه إال أبو عمر ، حىت عاداه بعض الفاسقني ، وسعوا أن             
 ..، حىت ُنقل ألسلوبه هذا إىل الدوادمي مث إىل مخيس مشيط ولكن استمر يف طريقه

                                                 
 . نقالً عن صوت القوقاز  1



 

 ٢٨

 احملطة الثانية
، وكان رجل آخر ميلك عمالة يسـيبهم         كان رجل من مجاعته ميلك حمل حالقة فلم يكن يأكل من كسبه           .. كان ورعاً   

، كان زاهـداً   ..، فتأثر ذلك الرجل وترك ما كان عليه        ؟ فأخربه  ن طعامه ، فسأله ملاذا    ويأكل كسبهم ، فكان ال يأكل م      
، فينام عليه فإذا خرجت أمه من الغرفـة   ، رمبا وضعت له أمه فراشاً من القطن       إذا أتاه راتبه أخذ ما يكفيه وأنفق باقيه       .. 

 ؟.. ! إخويت يف الدين كما ترىكيف أنام على الوثري وحال:تركه ونام على األرض ، فعجب أخوه فقال
ــة  ــنفس الكرمي ــرح ال ال تف
فابكي مـع البـاكي وُمـدي      

 

إن رأت أختـــاً حزينـــةْ
ــةْ  ــد املعون ــعيف ي للض

 

، رمبا مسع بعض أصحابه متتمته فإذا اقترب مسعه          كان شجي الصوت حسن األذان ، كثري الترتيل للقرآن وحفظ كثرياً منه           
 . جيل العلماء وقافاً عند حدود اهللا.. هله وللناس، كان كثري النصيحة أل يقرأ القرآن

، كان يكتب بعض الشعر الشعيب ، وأكثـر          ، رمبا قام بعمليات فلم ينسبها إىل نفسه        مل يكن حيب املدح بل يغضب منه      
 : شعره يف الزهد ومل يكن ينشره ، ومن ذلك أبياته بعد مقتل رفيقه أيب ذر الطائفي وقد تأثر لذلك

 وخليـتين ليـه    مضيت يا بـوذر   
بانشدك يا ميـه كيـف جبتيـه       

 

ماذا بعهدك يا حسني الفعـالِ     
هذا عدمي املثل بـني الرجـالِ      

 

 : مث قال مهدداً
واهللا ألرد الكيل بأطنان وأصـليه     

 

!وأجعل عليه احلمر تبكي الليايل    
 

 ..واحلمر هم الروس
 احملطة الثالثة

، لكن علم غرور هذا الدنيا ، كـاد أن           دراسته أو وظيفته فهرب منها    كانت احلياة مشرعة له ، ومل يكن إنساناً فشل يف           
يذهب إىل البوسنة فلم حيصل ذلك ، ومل يذهب إىل اجلهاد حىت رضي أبوه مث رضيت أمـه بعـد ذلـك ، فخـرج يف                          

 ..، وتويف أبوه بعد خروجه بثالث سنني..هـ ١٤/١١/١٤١٦
جاء من طريق جورجيا ، ووقف عند احلدود شهراً كـامالً ، مل             تدرب مث ذهب إىل الشيشان ، يف آخر احلرب األوىل ،            

، فكان يصلي هبم ، ويف يوم صلى ورفع يديه ودعـا             يكن هناك طريق سالك وال بد من دليل ، فكانوا كل يوم ينتظرونه            
ة كان بعضـهم    ، فلما انصرف من الصال     يا أهللا اليوَم اليوَم ، حىت عجب أصحابه        : وأحل بالدعاء أن يفرج اهللا عنهم وقال      

ما شاء اهللا صرَت أويس القرين ، فما مضى إال زمن قصري حىت جاء اهللا بالدليل ، فكان ذلـك الرجـل                       : ميازحه ويقول 
فدخلوا الشيشان وقـد    .. أسألك باهللا أن ال تقول هذه الكلمة       : ، حىت غضب وقال    يا مستجاب الدعوة   : ميازحه يقول 
 ..ركبوا اخليول

سنمضــي وكــل يــد جــذوة
عنا لظى الدرب حـىت دنـت      قط

ومهما يكـن يف بقايـا الطريـق      
 

ــْري ــها يف املس ــا أخت تعانقه
قوافلنا مـن شـذاه النضـري      
فال بد مهما عتـا أن نسـريْ       

 

، فلم يكن    ، لكن مل يعجبه كثرة حديثهم وصوهتم فانعزل عنهم         دخل الشيشان متدرباً عادياً ، وكان مع اجملاهدين العرب        
انتهاء دورة تدريب توىل مسئولية مستودع الذخرية ، وكان شديد الدقة واحلرص ، فكان يقول               ، وبعد    حيب كثرة الناس  



 

 ٢٩

، فلم يرد أن تزيـد        طلقة يكفي عشرة ، حىت حدث تعاتب بينه وبني أحدهم هلذه الشدة            ١٠٠ملاذا التدرب على     : مثالً
 ..هذا الرجل الذي نريده وأمر بإعادته : قال، فلما علم القائد خطاب باألمر  املشكلة فترك العمل وسلم املفتاح لغريه

  احملطة الرابعة
، فأصبح يقـرأ ويبحـث       ، فأراد أن يطور نفسه     ، فكان يعطي املتدربني اجلدد بعض الدورات       تعلم شيئاً يف املتفجرات   

وجعلها مركز  ، وترك املعسكر العام وتوجه إىل غرفة صغرية بعيدة منعزلة وسط الغابات كانت مهجورة ؛ فرممها                  وجيرب
، رمبا أخذ بعض الرباميل ومألها مبتفجراتـه         ، طور نفسه ، كان يأيت باملواد األولية فيصنع منها متفجرات           تدريبه اخلاص 

  ساعة كاسيو ليصنع منها قنابل موقوتة      ٢٠، وقد طلب قبل وفاته بزمن قصري بإحضار أكثر من            وجرهبا يف بعض الوديان   
 ..لعل اهللا أن يبارك فيها! 
، وكان رمبا طلـب مـن        ، ويف جبهته عالمة    ، ذكروا عنه كثرة السجود     ان حريصاً على التربية اإلميانية وتربية النفس      ك

، وتدرب على يديه عدد من األوزبك والشيشان فكان من خـرية             إن قلوبنا خاوية   : إخوانه أن يرسلوا له أشرطة ويقول     
، لكن اهللا أعانه فصنعهم حىت كان يف يوم من األيام وجس نبضهم              فسهم، ليس سهالً أن تصنع رجاالً يبيعون أن        اجملاهدين

، تفجـرت يف سـاعة واحـدة         ، فوافقوا فجهز أربعة رجال يف أربع شاحنات متفجرة يف أربع مناطق            يف عملية خطرية  
 .وخلَّفت أكثر من ألف قتيل روسي

ما فعل اهللا بك؟ فقال أنه أكرمـه         : ند العرش فسأله  رأى رؤيا أن أحد هؤالء األربعة وهو عبدامللك األوزبكستاين كأنه ع          
واهللا لوال أن الشباب مسَّكونا أعماالً       : من هذه الرؤيا ، وكان يكثر من أن يقول        "  يرموك "، فتأثر    أو غفر له وحنو ذلك    

 ..، ألن القائد خطاب كان يأىب أن يشترك يف مثل هذه األعمال كنا دخلنا يف هذا العمل
من ضـمت جواحنـه  املؤمن الفذُّ   

مهما تطاولت األيام فهـو علـى      
وإن دعا جلهـاد الكفـر داعيـة       

 

دينا تؤرقـه دومـاً قضـاياهُ      
ثباته تـزرع اآلمـال مينـاهُ      
بالروح واملال واإلقـدام لبـاهُ     

 

 ..كان األسرى عنده لطبيعة مكانه
حدى العمليات زحف الروس بقرب هنر      ، وقام بعمليات ، حىت إنه يف إ        ومع اشتداد احلرب الثانية كان رمبا قاد جمموعات       

، فقام بعملية ليلية ولغم اجلسـر بقنبلـة          وكان اجملاهدون يف الضفة األخرى ؛ وكان العبور يتم عن طريق جسر           ) تريك(
 ..، مع قرب الروس الشديد من املوقع ليؤخر تقدم الروس إليهم.. موقوتة وفجره 
، فأوهلـا أن     ، فقصتها أخته على أحد املعربين       فاتصل على أخته فقصها    الوليد رؤيا أنه يقرأ سورة يوسف      رأى القائد أبو  

، ولكن قبل أن     ، وأوصاها أن ختربه أن خيرجوا مثىن مثىن         رجالً منهم حياصرون وخيرجهم رجل أعرايب بطريقة عجيبة        ١٢
كلـوا ورق الشـجر ،    لياٍل وأصاهبم جوع شديد حىت أ٣ رجالً أكثرهم قادة ، ومرت عليهم      ١٢ختربه بالتأويل حوصر    

 ، مث اتصل أبو   ..عن طريق جهاز ماجالن   "  يرموك "، حىت فرج اهللا عليهم وأخرجهم أبو عمر          وقتل أحد حرس خطاب   
 ..يل فأخربها أن األمر وقع وأن اهللا جناهموعلى أخته فيما بعد فأخربته بالتأالوليد 

 احملطة اخلامسة
،  ، كث الشعر واللحية حىت يف خده وفيها طول ونعومـة    ، فيه مسرة   فةكان متوسط القامة أقرب إىل القصر ، وإىل النحا        

 !وكان أحد شيوخ الصوفية يشبهه فذهب يرموك إليه ورآه
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عريمتــوينَ بــالنحول وإمنــا
 

شرف املهند أن ترق شفارهُ    
 

ه يضحك على نفسـه     مل تكن هتمه الدنيا ، كثرياً ما كان يلبس اجلاكيت الطويل وكان أشبه ما يكون باألخياش ، حىت إن                  
، حىت  ، فلم يكن حيب البنطلونات ، وكان رمبا الثوب الباكستاين    ..إذا جاء املطر مل أستطع محلها ألهنا تثقل عليَّ         : ويقول

 ..فشلتونا يا بين عربان : كان القائد حكيم إذا رآه ورأى أمثاله قال
د ، فأذن القائد حكيم املدين رمحه اهللا أن يأخـذ كـل   ويف مرة قدمت من تركيا مالبس جديدة وأغذية مت إنزاهلا يف املعه  

مل ال   : فقلت له  : ، يقول صاحبه   " يرموك "أحدمها أبو عمر     : واحد ما يناسبه منها ، فجاءوا كلهم إال رجل أو رجالن          
،   يل ، فذهبُت إىل حكيم واستأذنته أن آخذ بنفسي لريموك مالبس وأحذية وأغذية ، فأذن              ؟، فلم يستجب   تذهب فتأخذ 

، فأرى القميص على رجل      ، فشددت عليه حىت رضي ، فجئته بعد مدة         ، فأعطيته فأىب   فأخذت على مقاسه وذهبت إليه    
 ..من أصحابه والنعل على آخر والبنطال على ثالث

 ، ال يكاد جيلس هكذا ، وال يكاد سالحه يفارقه يف قيامه وقعوده يف مسجده ومطبخه ، حىت يف أوقات                    كان حيب العمل  
 ..أما هو فال.. السلم ، والسالح حديد ثقيل رمبا أتعب البعض فتركه يف زمن احلرب

ــي لي ــحبت رشاش ـــ وص ط
ــافر   ــدل كـ ــه جينـ فيـ
ـــ ــد ضــقت طع ــه ق وحيمل
وحبملـــه أدحـــرت مـــن
ــا   ــبل املناي ــي س ــن أتق ل
ســـأظل أمضـــي واثقـــاً

 

ــاءْ   ــتد اللق ــين إذا اش رب
وبــه يســاس اجلبنــاءْ  
ــاء  ــة واإلب ــماً للكرام ـ

ــ ــدين ناص ــداءيف ال بين الع
ــوراءْ   ــود إىل ال ــن أع ل
ــاء  ــعوداً وارتق ــاً ص دوم

 

 

 دقيقة ، وكان يكثر من أن يقول ادع يل بالشـهادة ،             ٩٩وقبل أسبوعني من وفاته اتصل على أخيه يف مكاملة استمرت           
 ، وتوالـت علـى أهلـه    هـ، وتلقى أهله اخلرب بصرب عجيب حىت أمه كبرية السن ٤/١٤٢٢حىت جرى عليه أمر اهللا يف       
 : ، ولكن..، معزية أو مهنئة االتصاالت من كل مكان

لفقدك يا يرمـوك تبكـي املـدامعُ       
مضيت إىل الشيشان من أجل نصرة     
صموتاً بال لغو شـغوفاً لكـل مـا    
سالحك حممـول وعزمـك ثـائر      
تنام على خشـن الفـراش زهـادة       
وتأىب حياة اللـهو ال تنـثين هلـا        
اًوداعاً أيا يرموك موعـدكم غـد      

 

 بلوى تقض املضاجُعومن عظم ال
لشــعب أيب بــاحلروب يــروُع
يقرب للجنـات نعـم املرابـعُ      
للقيا األعادي تسـتعد وتزمـعُ     
وتذكر أحوال املاليني جوِّعـوا    
فما زال قدس املسـلمني يفـزعُ      
جنان جرت فيها األحبة جيمعـوا     
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  )خواطر جماهد (  يا صناديد اجلزيرة

 

                                                 
 . سورة القتال هي سورة حممد وسورة احلديد معروفة  1
ري وتركي بن فهيد وعبد احملسن الشبانات وفيصـل الـدخّيل           أبو هاجر املقرن ، وعيسى بن عوشن ومعجب الدوسري وخالد السبيت ومتعب احملياين وناصر السيا              : بيان أمساء اإلخوة على الترتيب       2

 . ومساعد السبيعي وطالل عنربي ) مسري ( ومصطفى مباركي وعبد الرمحن احلريب وعبد اجمليد املنبع وعبد احلميد اليحىي ، وراكان الصيخان 
 .  املسك ، فإنه يؤخذ من عرٍق يف الغزال : أي  3

ــدنيا وح ــوين هبال ــايب وخلّ ــوا أحب ــْدراح ي
ــْد فــارقوين ، راحــوا وخلــوينْ بالــدنيا طري
راح معجب راح خالد ، وقبلهم متعـب فقيـدْ         
راح ناصر راح تركي راح حمسـن بيـوم عيـدْ          
راح أبو أيوب فيصل ، ومصطفى مبارك شـهيدْ        
مث فقدنا حـّر غـايل ، إيـه يـا عبـد اجمليـد              
مقبلني علـى كـرمي ، ووارديـن اعلـى ودود          

 خـوكم سـهيد    ليه يا احبايب تركتوا خلفكـم     
لو جهلتوا ومادريتوا بالسـبب عنـدي املفيـد        
يــا اهللا اين طالبــك ، يــارب تغفــر للشــريد
مع حممد والصحابة مـع عمـر وبـن الوليـد          

، فيها للحـورا نشـيد     ) ن(واسكنه جنات عدن  
نضـيد ) ن(لو تبّسم بان لك ، عـن ثَْغَرهـا در         

"وش مهْرها يا ْعبيـْد      " لو نشدتوا عن مهرها ،      
ــه كــل ضــرغاٍم عنيــدمهرهــا غــايل  يطال

ما يطاله مـا ينالـه منـهو عنـد أهلـه قعيـد             
١القتــال مث احلديــد: كــود يــاقف مث يرّتــل 

سـديد ) ن(قال أبو القاسم حممد ، وقولته وحـي       
يالربع تكفون هّبوا ، ما بكـم رجـٍل رشـيد ؟           
يا صناديد اجلزيرة ، يـا نسـل هـاك اجلـدود           
يا صناديد اجلزيرة ، يـا  أسـود  ويـا فهـود             

 

واعربوا جسر املنايا ، غـادروا يـوم الـرتالْ         
راح أبو هاجر غنايت ، وراح عيسى مث تـوال         
راحوا وحايل تغّيْر ، عقبـهم مـايل ْضـالل         
ــال ــادوا بالوص ــلموا األرواح هللا ، مث تن أس
وما نسيت احلرِيب ْبن العبـدري ذرب الفعـال      
غادر وعبد احلميد ، وهم نصـو رب اجلـالل         

جـع تعيـد القتـال   روٍح حتّوم وترجـي ، تر  
ما َتَعْرف النوم عينه ، يسـهر يعيـد السـؤال          
غاصت أقدامي بوحٍل مـن ذنـويب والفعـال        
وارزقه أغلى شـهادة ، نّولـه أعلـى منـال          
٢مع مسري ومع مساعد ، وما نسيتك يا طـالل         

زهرة الورد القرنفل ، حـايزه كـل اجلمـال         
٣بعرق الغـزال  ) ن(ولو تنّسم وش أبوصف؛ دم    

اسي ، يا اهللا من فضلك نسـال       مهَرها طلقه بر  
مهَرها بذل النفوس ، ومهرها حـّد النصـال        
سارح ْبفكره ، وفكره دون يعمل هو خيـال        
وميتطي صهوة حصانه ، للجهاد أسرج وصـال   
!اجلهاد ذروة سنام الدين ، يا وين الرجـال ؟         

اركبوا هاك السنام ، واعزموا وشّدوا الرحـال       
حـتالل وّحدوا اهللا ربكم ، هّبـوا لـدحر اال        

من ترك ذروة سنامه ؛ عن طريق العـز مـال          
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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلـى آلـه                  
 ..وصحابته والتابعني 

يف هذا الزمان الذي تقدمت فيه التقنية ؛ ازدادت أمهية اإلعالم ، وأُنشـئت لـه مؤسسـات ودور                   
الت ، وأصبح صناعةً عاملية ، وأصبحت اإلمرباطوريات اإلعالمية توّجـه مواقـف             وهيئات ووكا 

منها القنـوات   : اجملتمعات يف الغرب والشرق وأحكامها على األحداث ، وذلك عرب وسائل عديدة             
 . املرئية ، والصحف واجملالت املطبوعة ، واإلذاعات املسموعة ، ومؤخراً الشبكات العنكبوتية 

ضم أصبح اإلعالم سالحاً فعاالً يف يِد من جييد استخدامه ، وقلما جتد حرباً عسكرية               ووسط هذا اخل  
 . بني جانبني إال وجتد على هامشها حرٌب إعالمية واستخباراتية واقتصادية 

ومؤخراً ، ويف إحدى مراحل قيام األمة ضد احلملة الصليبية اجلديدة ، ضاقت الدائرة حىت وصـل                 
صلي وحمل الرتاع بني الفريقني ، وقام اجلهاد يف جزيرة العرب ضد الصـليبيني              الصراع إىل امليدان األ   

 قاموا  - حنسبهم واهللا حسيبهم     -واملرتدين ، فمعسكر اإلميان فيه رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه            
ينصرون دين اهللا ويبغون تطهري أرض اجلزيرة من الصليبيني واملشركني ، ومعسكر الكفر يقوم فيـه                

فهؤالء العبيد قد فشلوا فشالً تاماً حبمد اهللا يف مواجهة          .. وهنا مربط الفرس    ،  ياً وكالء أمريكا    حال
اجملاهدين ، ويف احلقيقة أن فشلهم وخيبتهم كانت مروعة ، فقد قرروا أن خيوضوا املواجهـة ضـد                  

لعسكرية ،  اجملاهدين مستخدمني أحد أسلحتها وهو اإلعالم وبالطبع خاضوها على صعيد املواجهة ا           
إىل اآلن فينبيك عنه سيل اهلجمات      يف اجلزيرة و  فأما فشلهم عسكرياً يف حوايل سنتني منذ بدء اجلهاد          

 ضد الصليبيني يف جزيرة العرب ، وينبيك عنـه رعبـهم            - هكذا عّبرت اليب يب سي       -والعمليات  
ىت غدت سـجوناً    الشديد ، وتقوقعهم داخل جممعاهتم وأوكارهم ، وإحاطتها باحلراس واحلواجز ح          

يسجنون فيها ال مساكن ، وينبيك عنه الرعب الذي أصاب جنود الطاغوت حىت غدا أحدهم ميوت                
رعباً وهو يتخيل نفسه الضحية القادمة يف سبيل الدفاع عن الصليب ، نعم هـذه بعـض مظـاهر                   

  . - ولعلي أفرد فيها مقاالً قادماً بإذن اهللا -اهنزامهم وفشلهم إىل اآلن عسكرياً 
لكن ما أريد رصده يف هذه السلسلة من املقاالت هو فشلهم الذريع إعالمياً على صعيد املواجهة مع                 

بكوادر اجملاهدين ، فهم كما أسلفنا خاضوا احلرب إعالمياً ، ولكن بأسلحٍة صدئٍة قدمية مهترئة ، و               
الك ، جيب أن    ولكي نبدأ يف تشريح هذا املريض الذي قارب على اهل         قد أكل عليها الدهر وشرب ،       

 . اإلعالم السعودي : نعّرف القراء الكرام به ، ومريضنا هو 
العامل " جهاز إعالمي حكومي بريوقراطي يف دولة من دول         : نستطيع القول بأنه    اإلعالم السعودي   و

اجلامثني على صـدور    " آتة  خياالت امل " اليت تتصدر نشرات أخبار إعالمها الرئيسية صوُر        " الثالث  
وهلذا اجلهاز عدة صفات كاشفة ، وكل صفة من هذه الصفات سنتكلم عنها يف حلقـة                ،  الشعوب  

من احللقات القادمة بإذن اهللا جل وعال ، وسنضرب أمثلةً ونسرد أدلةً موثقة على ما نقول ، مراعني                  
ـ        اهللا العون والقبـول ،      كما يقول املثل الشعيب ، سائلني     " الضرب يف امليت حرام     "اإلجياز وعدم اإلطالة يف املقاالت ، ف

 .واهلدى والسداد ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 



 

 ٣٣

 !آيف نقف أمام التكنولوجيا احلربية ؟
أما .. احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني               

 :بعد 
لفائدة أو اجلدوى من استخدام األسلحة اخلفيفة وعـدُّونا         فقد يتساءل الكثري من الناس عن ا      

 ميتلك التكنولوجيا احلربية واألسلحة الذكية والبارجات البحرية ؟؟
و اإلجابة على هذا التساؤل تتم من خالل النظرة الصحيحة للناحية الشرعية والعسـكرية يف               

 : ذلك ، فأقول 

قال اهللا تعاىل   ، عباده املؤمنني ومتكينهم يف األرض      فإنّ اهللا تكفّل بنصر      : أما الناحية الشرعية  
 :             إّنا لننصر رسولنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد  ،      وقـال تعـاىل : 

وجيب على املسلمني أن يفعلوا األسباب ويعّدوا العّدة قدر          ، وكان حقا علينا نصر املؤمنني      
 مث بعـد     وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة        :  كتابه فقال    املستطاع كما أمر اهللا سبحانه يف     

ذلك يبدؤون العمل يف سبيل اهللا حىت ولو مل جيدوا إال التراب واحلصى ؛ فإن اهللا عز وجـل                   
عن حكيم بن حزام رضي     ،  باحلصى يف غزوة بدر وجنني       كما نصر نبينا حممد     ،ناصرهم  

فاستقبلنا به فرمى   ،  فأخذ كفاً من احلصى       هللا   ملّا كان يوم بدر أمر رسول     : ( اهللا عنه قال    
وما رميت إذ رميت ولكـن اهللا        (فاهنزمنا فأنزل اهللا عز وجل      " شاهت الوجوه   : "هبا وقال   

 .قال اهليثمي يف اجملمع رواه الطرباين وسنده حسن ) رمى 

ه  حصيات فرمى هبـن وجـو      مث أخذ رسول اهللا     (  ويوم حنني قال العباس رضي اهللا عنه        
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيمـا        :  قال،  ) اهنزموا ورب حممد    : (مث قال ، الكفار
 وأمرهم مدبرا ،  فما زلت أرى حّدهم كليال    ، قال فو اهللا ماهو إال أن رماهم حبصياته         ،  أرى

 اهللا  ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإّنكم غالبون وعلى: ، رواه مسلم ، وقال اهللا تعاىل  ) 
أي إن توكلتم على اهللا واتبعتم أمـره ووافقـتم           ( قال ابن كثري     فتوكلوا إن كنتم مؤمنني     

) ودخلتم البلد اليت كتبها اهللا لكم       ، نصركم اهللا على أعدائكم وأّيدكم وظفركم هبم        ، رسوله  
 .وهذا يف قصة بين إسرائيل فكيف هبذه األمة املوعودة بالنصر ، 

هـل تنصـرون وترزقـون إلّـا      "   :عفائهم كما قال رسول اهللا واملسلمون ينصرون بض
إمنـا  : (كما قال أبو الدرداء     ، وأيضاً يقاتلون بأعماهلم الصاحلة     . رواه البخاري   " بضعفائكم  

 .رواه البخاري معلقاً ) تقاتلون بأعمالكم 
وأهنم خلق من خلقه    ، ىل وقهره   واعلم أخي أن أمريكا وغريها من األعداء وما عندهم من القوة حتت ملك اهللا تعا              

أي وهـو الـذي      ( قال ابن كثري رمحه اهللا        وهو القاهر فوق عباده      : وال يتصرفون إلّا بأمره كما قال تعاىل        
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وتواضـعت  ، ودانت له اخلالئق    ، وقهر كل شيء    ، وعنت له الوجوه    ، وذلت له اجلبابرة    ، خضعت له الرقاب    
وحتت قهـره   ، واستكانت وتضاءلت بني يديه     ، وقدرته على األشياء    ، لوه  وعظمته وع ، لعظمة جالله وكربيائه    

 ) . وحكمه 
 إمنا  واعلم أن ما من شيء يف األرض وال يف السماء إلّا إّنه ال ُيحرِّك ساكناً وال ُيسكن متحركاً إلّا بأمر اهللا تعاىل                       

  .  كل شيء وإليه ترجعون  فسبحان الذي بيده ملكوتأراد شيئاً أن يقول له كن فيكون  أمره إذا
كانوا أقـل   _  إىل هذا العصر    من عهد نبينا حممد   _ واملسلمون يف مجيع املعارك اليت انتصروا فيها ضّد عدوهم          

 .     والتاريخ يشهد بذلك ، ومع ذلك حققوا انتصارات باهرة ، من عدوهم عدداً وعدة 
 :وأما من الناحية العسكرية 

 .بل حتسم بالسيطرة على البلد براً ،  حتسم جواً احلروب دائماً ال: أوالً
إن الذين يستخدمون حرب العصابات وتكتيكاهتا العسكرية يستطيعون بإذن اهللا القضاء على أي دولـة ؛                : ثانياً

ن كـل   إ : " قال الشيخ رفاعي طه فك اهللا أسره      ، ألن كل قوي له نقاط ضعف       ، مهما بلغت من العّدة والعتاد      
عف وكل ضعيف له نقاط قوة ، ورمبا لو أحسن الضعفاء استثمار نقاط قوهتم ووجهوها حيـث                 قوي له نقاط ض   

وهذا يصّدقه الواقع ؛ فإن الفرنسيني غزو        ،   ١" .. حمتماً مكامن الضعف عند األقوياء رمبا استطاعوا أن حيققوا نصراً        
مريكان واستمرت احلرب اثنا عشر سـنة  مثّ جاء بعدهم األ، فتنام مستعمرين هلا ولكّنهم هزموا على يد الفتناميني    

كـان قـادة الفيتنـاميني       "ولذلك  ، مث هزموا على يد الفتناميني وهم مل يستخدموا إلّا األسلحة اخلفيفة            ، تقريباً  
يفتخرون ويرددون الطرفة القائلة ، بأهنم خاضوا احلرب ومل يستطع اجليش األمريكي أن يدمر هلم دبابة واحدة ،                  

نّ اجليش األمريكي أعلن هزميته وخرج من احلرب يف املرحلة األوىل من مراحل حرب العصابات ،                يف إشارة إىل أ   
وكذلك اجملاهدون يف أفغانستان استطاعوا أن يلحقـوا باإلحتـاد           ، ٢" قبل أن ميلك الفيتناميون األسلحة الثقيلة       

 .السوفييت اهلزمية ؛ مع أنه يعد أقوى قوة يف ذلك الوقت 
 :لقائد سيف العدل عن عمليات األمريكان الفاشلة يف أفغانستان ذكر معركة اإلخوة البلوش فقال               وحينما حتدث ا  

اليوم هو أول معركة برية خيوضها ألف مقاتل أمريكي مزودون بكافة أنواع الطائرات واملـدرعات وأحـدث                  "
 ، وبدأت احلشود األمريكيـة      ... شاباً مسلماً ليس لديهم إال األسلحة اخلفيفة         ٣١تقنيات العصر العسكرية ضد     

 مقاتل حبدِّهم وحديدهم علـى أدبـارهم        ١٠٠٠ شاباً حيملون خفيف السالح يردُّون       ٣١تنهزم أمام الثلة املؤمنة     
لَْن َيُضـرُّوكُْم     من وحدات التمثيل األمريكية وصدق اهللا        ٤٠٠ وجرح قرابة    ٧٥لتسفر اجلولة األوىل عن هالك      

َولَْو قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا الْأَْدَباَر ثُمَّ ال َيِجـُدونَ              ،  لُوكُْم ُيَولُّوكُُم الْأَْدَباَر ثُمَّ ال ُيْنَصُرونَ     ِإلَّا أَذًى َوِإنْ ُيقَاتِ   
 .  ٣  َوِلّياً َوال َنِصرياً

                                                 
 .للشيخ فارس الزهراين فك اهللا أسره " بت أمريكا اهللا  أكرب خر"   كتابنقال عن 1
 .احللقة السادسة من سلسلة احلروب الصليبية للشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا  2
 .حتت ظالل الرماح  3
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رجال حيبون املـوت ؛     إهنم  ، سالح نادر الوجود    ، إن اجملاهدين ميلكون سالحاً فاق التطور التكنولوجي        : ثالثاً  
تعرف أهدافها  ، قنابل عاقلة   " وهم  ، باعوا نفوسهم رخيصة يف سبيل اهللا ؛ إهنم أصحاب العمليات االستشهادية            

ألن أجهزة اإلنذار تتعطل    ، أو تلقي أّي إشارة عنها      ، ومن املستحيل ضبطها أو التحكم فيها       ، والختطئها  ، جيداً  
. وحتسن التصرف عند حدوث أّي متغري للهدف املعين بالعملية          ،  بإذن اهللا    ١"ة  بل هي دائماً ناجح   ، كلها أمامها   

 .  وكذلك اليهود يف فلسطني، ولذلك األمريكان واملرتدين يعيشون يف هستريا من هذه العمليات يف بالد الرافدين 
 وبشـكل   - إن شاء اهللا     -يا إخواين املسلمني يف كل مكان أبشروا فإن النصر على الواليات املتحدة قريب جداً               ف

فإن كلَّ مـن    ، ومن متّعن يف احلرب الصليبية واليت تقودها أمريكا جيد ذلك واضحاً يف أفغانستان والعراق               ، سهل  
لكن الواقع يشهد أن الصـليب      ، ومتّ احتالهلما   ، مسع اإلعالم قال بأن أفغانستان والعراق سقطتا بأيدي الصليب          

، وهللا احلمـد واملنـة   ، ولن خيرجوا من البلدين إلّا جيفاً بـإذن اهللا       ، اق مستنقعاً   صارت له بالد أفغانستان والعر    
أسأل اهللا عـز    ، فهنيئاً إلخواننا بتمتعهم بالدم الصلييب الذي له مذاق ليس لغريه من الدماء             ، والواقع يشهد بذلك    

وأن ميّن علينـا    ، افهم إّنه كرمي جواد     وجل أن يرزقنا اخلوض يف دماء األمريكان واملرتدين وأن مينحنا رقاهبم وأكت           
 .وصلى اهللا  وسلم على نبينا حممد ، بشهادة يف سبيل اهللا مقبلني غري مدبرين 

 
 

 

                                                 
 .جملة األنصار العدد احلادي عشر  1

ـ  ق هـي  أول مرة بل     هيهبات حركة الردة على أمتنا ليست جديدة يف هذا العصر، وليست             ،اإلسـالم ة قـدم    دمي
ادة هلا واضحة املعامل، دقيقة التفاصيل، ولكن الشيء اجلديد هلذه الظـاهرة يف العصـرقومعاجلات األمة من علماء و    

ا، والتقليل من خطرها، على الرغم أن هـذه اهلبـةأهن اهلروب من املواجهة، وحماولة التهوين من ش       احلديث هو حالة  
اإلرجـاء ، ومع وضوح وجالء هذه اهلبة اجلديدة إال أن غلبـة فكـر              اإلسالما  هب أخطر مواجهة أصيب     هياجلديدة  

تمنعحرف  نها، مث غلبة فكر اجلرب امل      بكل أبعادها وجذور   هيفها أو استبصارها كما     تشااملنحرف منع مشاخينا من اك    
 . هلا يف دين اهللا تعاىل وشرعه، وكما يف سنته سبحانه وتعاىل يف كونه ينبغيا منها أن يقوم هلا كما ـئمن اكتشف شي

إسالم إىل دار ردة مبسوط يف كتب الفقه بكل جـرأة ذا االسم، أو انقالب الدار من دارإن تسمية طوائف الردة هب
ذا اهلروب من املواجهة ؟ وملاذا يتصور البعض أن ما تقوله حركات اجلهاد القتايل السلفية ضد طوائفووضوح، فلما 

 .الردة بدع من القول وزور ؟ 
ـ  هي، فعوام املسلمني الذين ينعقون كالببغاوات،       اإلرجاء ميارسه مشايخ السلطان، مث مشايخ       الذي اإلرهابإن   يت ال

ام بعقيدة اخلوارج، أو الغلو والتطرف، حىت صارت أعظـمهتأس يف الرمل، خمافة اال  جتعل الكثري ميارس عملية دفن الر     
 يف كثـرواإلسالماملكفرات يوجد هلا عند هؤالء ختريج أهنا ال تستلزم كفر املعني، فهؤالء الذين يسبون اهللا والرسول                 

إىل!!.. يقول لعله جاهل حبكم السب  إنه ال بد من استحالل الساّب حىت يكفر، أو          : من اجملتمعات، مث يوجد من يقول     
، فكيف يتصور من هؤالء أن يبصروا!! من ردة وتغري دين    أن هؤالء املؤولة ال يرون كفرا ينش      أآخر هذه القائمة، وك   

 !.ما تقوله حركات اجلهاد القتايل السلفية ؟
)بني منهجني : ( شيخ أبو قتادة ال                                                                           



 

 ٣٦

 أنواع املعلومات
 : املعلومات العسكرية : أوالً
 : ويشمل اآليت " املعدات... التسلسل القيادي ... التسليح  ... اإلعداد"  التنظيم -أ

 .ة امة للقوات املسلحالقيادة الع -١
  . "األسطول مشاة ... دفاع جوي ... جوية ... حبرية ... برية " تنظيمات القوات الرئيسية  -٢
 . " قوات خاصة... مظالت  ... املشاة... املدرعات " تنظيمات قوات عناصر القتال الربية  -٣
 حرب كيماوية ..  . د/م... مدفعية  .... طريان  ... حبرية   " اإلسنادتنظيمات قوات عناصر     -٤

" . 
  ." صيانة... طيب ... مستودعات ... نقل ... متوين  " اإلداريةتنظيمات العناصر  -٥
 .ة تنظيم املعاهد العسكري -٦
  ." امن مركزي... احلرس الوطين " تنظيم الوحدات شبه العسكرية  -٧
  :" اخلواص الفنية والتكتيكية... الكمية ... النوع "  التسليح والتجهيز -ب
 .ة  جلميع فروع القوات املسلحلحةاألس -١
  ." اخل... معدات عبور... ناقالت جند " آليات القتال  -٢
  ." سيارات " اإلدارية اآلليات -٣
  .الذخائر -٤
  . االتصاالتأجهزة -٥
  ." ترادارا " واإلبالغ الرصد واملراقبة أجهزة -٦
  ." مياه... كهرباء " معدات اخلدمة العامة  -٧
 .ي جتهيزات اجلند -٨
  ." املذهب القتايل" ة القتالية  العقيد-جـ

  . املستوى القتايل -د 
 ." وسائل التدريب ... مناهج التدريب ... خاص  ... أساسي"  التدريب -ـه
  . املعنويات -و
 . "املستودعات... املنشآت ... املعسكرات ... القواعد اجلوية ... املواين " املنشآت العسكرية  -ز
 .األرض  طبوغرافيا -ح

 .ة املوانع الطبيعي –ط
 .ة  املوانع الصناعي-ي
 .س  الطق–ك
  ." مواد البناء"  املواد املتوفرة حمليا -ل

 ." طرق ... سكك حديدية "  طرق املواصالت الربية -م
 .   الشخصيات املدنية والعسكرية-ن



 

 ٣٧

 .   التمييزإشارات -ش
 .   صفقات التسليح النووي-ع
  . واألجنبية البعثات العسكرية -ف
 .   للحكومةاملناوئة النشاطات العسكرية الظاهرة واخلفية للتنظيمات -ص

 : ثانيا املعلومات العامة
 )نظام احلكم... االقتصادية ... التارخيية ... االجتماعية (

 .   القومية واللغة والدين-أ
 .   توزيعات قوميات السكان-ب
 .   التاريخ-جـ
 .   العاداتأهم -د

 ." النقل ... التجارة ... الزراعة ... عدد السكان ... املساحة " ادي  املسح االقتص-هـ
 . " النظام الدبلوماسي..النظام القضائي  ..النظام التشريعي  ..احلكومة  ..ئيس الدولة ر..الدستور "  نظام احلكم -و
 .  حزاب السياسية األ-ز
 .   النقابات واحلركات الطالبية والعمال-ح

  : ات السياسية املعلوم:الثاًث
  . هداف البلد املعلنة واخلفيةأ -أ     
 .   التطلعات القومية-ب
  .  املوقف السياسي اخلارجي-جـ
 .   املوقف السياسي الداخلي-د
  :إرسال املعلومات داخل البلد •

 .   الفرد الساعي-
 .   الربيد-
 .   التليفون مع استخدام الشفرة-
  .  الصندوق-
 .   الطرود-

 :ل املعلومات خارج البلدإرسا •
   .١ ع الربيد السري-

                                                 
  .االنترنت واملراسلة اليدوية: وميكن أن يقال أيضاً من الوسائل  1
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  )٣( املصائد والشراك 
 عمود السناجب

قم  ) ٨-٨: شكل  ( عمود مرتكز على شجرة ، يف منطقة فيها حركة كثرية للسناجب ،             عبارة عن   
ث مير خالل   بوضع جمموعة من األنشوطات السلكية مفرقة على امتداد العمود باجتاهات خمتلفة ، حبي            

 اعمل   سم تقريباً عن العمود ،     ٢,٥ سم ، وتبعد     ٦-٥نشوطة  تكون بقطر     حداها السنجاب ، واأل   إ
 سم ، حـىت ال يـتمكن   ٤٥نشوطتني عن الشجرة وعن األرض مسافة على أن تبعد أعلى وأدىن األ   

السنجاب من وضع قدميه على منطقة صلبة ، حيث إن السنجاب إذا متكن من الوقوف أو االرتكاز                 
السناجب حيوانات حتب االكتشاف فبعد فترة من احلذر واملراقبـة          . قضم السلك احلديدي    فإنه سي 

ستحاول الصعود أو الرتول من على العمود ، وبالتايل سيتم وقوعها بأمر اهللا يف الشرك ، وبالتـايل                  
يسقط من فوق العمود وخيتنق ويتبعه سناجب أخرى ، ولزيادة كمية الصيد ميكن وضع عدة أعمدة                

 . عدة أماكن يف 

 
 

 أوجيبوا عمود الطيور
، وحىت يعمل بشكل جيد      ) ٩-٨( سكان أمريكا األوائل منذ عدة قرون شكل        هو شرك يستخدمه    

ضعه يف مكان مفتوح ، بعيداً عن األشجار يف مناطق األعشاش أو األكل والشرب ، أحضر عمـود                  
صان واألوراق ، وال تستخدم      سم ، وقم بتشذيبه وقطع مجيع األغ       ١٢٠ سم و    ١٨٠يتراوح طوله   

 سم  ٧,٥-٥أعمدة من أشجار صمغية مثل الصنوبر ، قم  جبعل الطرف األعلى مدبب وعلى مسافة                
 سم وقم بتشذيب أحد     ١٥-١٠، من الرأس املدبب اعمل ثقب صغري ، أحضر عصا صغرية بطول             

 وهذا ما يسمى جمـثم      طرفيها حبيث يدخل يف الفتحة السابقة ، ولكنه أصغر من قطر الفتحة قليالً ،             
الطائر ، مث اغرز العمود الطويل باألرض حبيث يكون الطرف املدبب إىل األعلى ، اربط وزن يساوي وزن الطائر الـذي                     
تريد صيده حببل مث أدخل احلبل يف الثقب الذي عملته يف رأس العمود ، وقم بعمل أنشوطة متزحلقة يف ذلـك الطـرف                       



 

 ٣٩

عمل عقدة واحدة يف احلبل جبانب الفتحة ، وقم بإعادة اجملثم ليسد الفتحة بعد مـرور                حبيث تكون بطول جمثم الطائر ، ا      
احلبل منها إىل أن يصل إىل العقدة فال تدخل العقدة من الفتحة لوجود قاعدة اجملثم يف الفتحة ، علمـاً بـأن االنشـوطة                   

 ، علماً بأن الذي حيافظ على بقاء اجملـثم          املتزحلقة تكون بطول اجملثم ، ويف نفس الوقت تتدىل على جانبيه بشكل بسيط            
هو الضغط الناتج من سحب الوزن للحبل ، وبالتايل ضغط العقدة اليت يف احلبل على قاعدة اجملثم والعمود ، فإذا سـقط                      
اجملثم نتيجة لوقوف الطري عليه ، فإنه وبسبب ثقل احلصاة ينسحب احلبل والعقدة من داخل الفتحة ، وتقفل االنشـوطة                    

 قدمي الطائر ، الحظ أنه إذا كانت احلصاة أو الوزن ثقيل فإنه مع سقوطها لألسفل بفعل اجلاذبية بعد زوال املانع من                     على
 .     ذلك وهو اجملثم ، قد تؤدي إىل قطع رجلي الطائر ، وبالتايل هروبه 

 

 عصا االنشوطة 
، وحتتاج إىل صرب من يستخدمها ، وهي         ) ١٠-٨( وتستخدم هذه الصطياد الطيور الكبرية أو الثديات الصغرية ، شكل           

نوعاً ما تعترب سالح أكثر منها مصيدة ، وتتكون من عمود أو عصا بأطول شيء ممكن يستطيع اإلنسان حتريكه بكفاءة ،                     
مع وجود أنشوطة متزحلقة من السلك أو احلبل اليابس يف الطرف النحيف من العصا ، وللصيد هبـا عليـك أن تعلـق                       

 رقبة الطائر الكبري أو احليوان مث تُشّدها بقوة ، وميكن أن تضعها متدلية على فتحة وكر احليوان ، واالختبـاء               االنشوطة يف 
 .حىت إذا خرج تقوم باصطياده ، اجعل معك سكني أو شيء حاد لتذكية الصيد 

 
 

 
 



 

 ٤٠

ل اإلخـوة الـذين     نشكر ك :  ؛ األوىل   يف البداية على مسألتني مهمتني      نود التنبيه  :معسكر البتار   
أرسلوا آرائهم حول طريقة إخراج جملد املعسكر الثاين ، ولعل أنسب اآلراء كان رأي أحد اإلخوة                

كدورة التنفيذ اليت صدرت أليب هاجر رمحه اهللا        ( بأن تفرد الدورات العسكرية يف إصدارات مستقلة        
 .  وجيمع املعسكر بالطريقة القدمية ، وهو ما مت العمل به واحلمد هللا) 

أن كثرياً من اإلخوة أرسلوا يطلبون املشورة يف كيفية بداية العمل اجلهادي علـى              : واملسألة الثانية   
الصليبيني يف أرض اجلزيرة وغريها ، ونود تلخيص اإلجابة لكل هؤالء اإلخوة املتشوقني للجهـاد يف             

  :  للقيام بعملية جهادية- من األسباب املشروعة - أدىن املتطلبات :اآليت 
 .البحث عن إخوة على نفس املنهج اجلهادي ، فإن مل جتد فاستعن باهللا وال تكلُّف إال نفسك  -١
ية فرمبا ال تتطلـب لياقـةً       وخيتلف هذا حسب نوعية العمل    ( مستوى مناسب من اللياقة البدنية       -٢

 ) . عالية 
هيد أيب هاجر رمحـه     ت بقلم القائد الش   َرِشالبد من اإلملام بدورة التنفيذ يف حرب املدن واليت نُ          -٣

اهللا ، ففيها أساسيات مهمة يف حرب املدن وتفصيالت مهمة عن االغتياالت والكمائن وطرق              
 . االعتراض وال بد منها ملن يريد العمل 

املسدس مناسب لالغتيـاالت والكالشـن مناسـب للكمـائن          ( احلصول على سالح جيد      -٤
 من الرجوع إىل دورة التنفيذ يف ذلك        وهذا باختصار شديد ، وال بد كما قلنا       ) واالعتراضات  

، وجيب أن تتأكد من جاهزية السالح وعدم تعطّله ، وذلك باخلروج إىل الربية أو أي مكـان                  
مناسب وجتريبه ، مث التأكد من تنظيف السالح قبل اخلروج للعملية ، وال تنس تنظيفه عقـب                 

 . العملية 
يراعى يف هذا عدم إحلـاق الضـرر   أهم ما وترّصد دقيق على اهلدف املراد قنصه أو تدمريه ،     -٥

إذا كان    : وكمثال على ذلك   الذين رمبا يكونون جماورين للهدف أو خمتلطني معه ،           باملسلمني
هدفك ضابط أمريكي ، وقمت بترصٍد عليه فال تقم باستهدافه وسط السوق ، ألنه رمبا يهرب                

ر حىت خيرج مـن السـوق إىل        منك وبالتايل قد تطيش بعض طلقاتك وتصيب املارة ، بل انتظ          
 . مث سّم باهللا واحنر ) كمواقف السيارات مثالً ( منطقة خالية 

وننصح وبشدة بالرجوع إىل درس التخطيط للعمليـات يف         االهتمام بوضع اخلطة وبالتفصيل ،       -٦
وال بد من دراسة مجيع مراحل العملية ووصفها ووضع الـزمن           دورة التنفيذ قبل وضع اخلطة ،       

 وبعـض    مرحلة واالهتمام باجلزء املتعلق باالنسحاب فإنه أهم جزء يف العمليـة ،            الالزم لكل 
اإلخوة يريد أن يعمل عملية واحدة ويقتل فيها فلذا جتده ال يهتم جبانب االنسحاب ، والشك                
أن احلرص على الشهادة مطلوب ، ولكن احلرص على استمرار العمل لدين اهللا مطلوب أيضـاً                

 كمـا   يتأخر ولكن ما أمجل أن يأيت وقد أثخن املسلم يف هؤالء األجناس ،            ولن يتقدم األجل أو     
جيب وضع خطط بديلة يف حالة فشل اخلطة الرئيسية ، وعادةً ما تكون خطة رئيسية واحدة وخطة بديلـة واحـدة                     

 . أيضاً 



 

 ٤١

د يغفل عنها اجملاهـد  التخلص من الذنوب واملعاصي اليت متنع النصر وقد تؤدي إىل فشل العمل ، ومن املعاصي اليت ق        -٧
 .  اآلية  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُْوِلي اَألْمِر ِمنكُْم : معصية األمري ، وقد قال اهللا تعاىل 

 هذا املعسكر املبـارك منـذ       هذا ما تيسر يف هذه العجالة خمتصراً ، واألوىل الرجوع إىل العلوم العسكرية اليت أخذناها يف               
 .العدد األول ، فرب فائدة هنا أو هناك ييّسر اهللا هبا الكثري 

أال ال تظنوا اهللا أرضاه من      (  جزاك اهللا خرياً على القصيدة اليت نشرت يف العدد التاسع عشر             :أخونا أبو عبد اهللا الشرقي      
 . يك وكتب أجرك وجعلها يف ميزان حسناتك بارك اهللا ف.. ، وحنن أخذناها من املنتدى كما ذكرت ) كفر 

..  بارك اهللا فيكم ويف جهودكم يا أبناء املدينة ، وليس ذلك بالغريب عليكم أيهـا األنصـار                   :األخ أبو عبد اهللا املدين      
 . استمروا يف نشر اإلصدارات وتوزيعها وأعدوا أنفسكم ليوٍم قريب 

ر على هذه املقتطفات الرائعة اليت أرسلتها ، ونود أن ننبه علـى أن               نشكرك جزيل الشك   :األخ بالل األزدي حفظه اهللا      
الدورة اليت طلبتها سنأخذها يف املعسكر بإذن اهللا ، ولكن يف موعدها احملدد ، أما إن كنتم مستعجلني فبإمكانكم مراجعة                    

 جيب عليكم احلذر كل احلذر      موسوعة اجلهاد اجلزء اخلاص باملتفجرات والذي كتبه املهندس الشهيد أبو بكر عقيدة ولكن            
يف التعامل مع املتفجرات فاخلطأ األول يف املتفجرات هو اخلطأ األخري ، ولذا نفّضل أن يكون معكم أٌخ قد سبق له أن قام            
مبثل هذه األمور عملياً ال نظرياً ، أما خبصوص األمن على الشبكة فهو موضوع مهم ، ولعلنا نفرد له زاوية قادمة بإذن اهللا                       

 . اىل تع
 بارك اهللا فيك على تنبيهك ، واستمر بارك اهللا فيك بتزويدنا مبثل هذه املعلومات املفيدة ، أما                  :األخ أبو تركي القصيمي     

بالنسبة للقصة اليت ذكرهتا يف الرسالة األخرى فهي من عاجل بشرى املؤمن بفضل اهللا ، وهذا وهللا احلمد حصاد اإلعـالم     
 . السلويل الفاشل 

 .  مقترحك خبصوص املعسكر وصل وجزاك اهللا خرياً ، وبارك اهللا يف جهودكم : إسحاق الشامي األخ أبو
 قتل هؤالء الذين ذكرت من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات ، ولعلك تراجع مقاالت أخرجوا                :األخ محزة األزدي    

 . راض املشركني من جزيرة العرب للشيخ عبد اهللا الرشيد وكذلك كتاب انتقاض االعت
 

 
 

 

 
 

 
 

 

: لية ذ االحتياطات األمنية التاننبه إخواننا الذين يقومون بمراسلتنا على بريد المجلة إلى اتخا
 .عدم المراسلة من خط هاتفي معروف ، ولكن عبر األماكن العامة ، أو عبر وسيط آمن  .١
استخدام بريد جديد ومستقل لمراسلة المجلة وعدم استعماله في أغراض أخـرى ، ويحبـذ .٢

 .فتح بريد جديد في كل مرة يراسل فيها المجلة 
 .عند المراسلة إن أمكن " بروكسي " استخدام  .٣
 معلومة تدل على المرسل ، كاالسم ، ورقم الهاتف ، ومكان السكن أو العمـلعدم ذكر أي   .٤

 .ونحو ذلك 
على اإلخوة الذين يطلبون المشورة في ما يقومون به من أعمال عدم ذكر أي تفاصيل قـد .٥

.تضر بأعمالهم



 

 ٤٢

  ؟ماذا لو قام فينا رسول اهللا 
 أبي خالد الشنقيطي: بقلم 

يوم اخلمـيس ومـا يـوم       : قال يل بن عباس رضي اهللا عنهما        : قال   عن سعيد بن جبري     
اشـتد  : يا بن عباس وما يوم اخلميس ؟ قال         : اخلميس ، مث بكى حىت بل دمعه احلصى فقلت          

 قال:  وفاته بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم إىل أن قال             وجعه وذكر قصة     برسول اهللا   
 " :          أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ،      : دعوين فالذي أنا فيه خري ، أوصيكم بثالث

رواه ". قال وسكت عن الثالثة أو قـال فأنسـيتها          " وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم       
 .مسلم

مؤمنة ألهنا تسعى إلنفاذ هذه الوصية ، وإن وصايا نبينـا           واليوم ويف نفس األرض ُتطاَرُد فئةٌ       
صلى اهللا عليه وسلم ليست عبثاً وال لغواً وال كالماً فارغاً ، وال ميكن أن تذهب مع الـريح                   

 بإخراج املشركني من جزيرة العرب إال وهو يعلم أن من أمتـه مـن               ، فلم يوص     واأليام
 .وتسري يف طريق آل سعود سينفذ وصيته فال ميكن أن تعصيه كل األمة 

 :  ال يوصي بالباطل وال يوصي بشيء ال ميكن أن يتحقق يف أرض الواقع فلم يقل                 إنه  
  .مأخرجوا املشركني من جزيرة العرب إال يف زمن آل سعود فدعوهم فإهنم ال يستغنون عنه

 هذه الفئة ومـا     فال بد إذن من السعي إلنفاذ وصيته ، وليعلم كل واحد منا أن ما ُتطارُد عليه               
 وأمَر به ، وهذا األمر جزء من هذا الدين بل هـو             تسعى إليه هو نفس ما سعى إليه النيب         

ء على حق ألهنم يدعون     ذروة سنامه، وكل إنساٍن على حق أو باطل فيما يدعوا إليه ، وهؤال            
 .  وتوٍل عنه  فخذالهنم وعدم نصرهتم إمنا هو خذالن للنيب   إليه نبيهمإىل ما دعا

وإن معيار استجابتك هللا ورسوله إمنا هو نصرتك ملا يدعو إليه أتباعه ، فكيف ندعى حب النيب 
               ونصرته واّتباعه ؛ وحنن نرى شرعه ينتهك وأتباَعه ُيقتلون ويطاردون وحنـن سـاكتون 

 .جالسون ؟
يام يف   يف هذه األ   لو خرج فينا النيب     : ختيل وفكر   ..لقد بان احلق واتضح فما موقفك إذاً ؟؟       

يف مكة أو الرياض أو غريها ، وأمَرنا مبا كان يوصى به من قتال              " بالد احلرمني   " هذه البالد   
هل ستنصـره   .. املشركني كافة وإخراجهم من جزيرة العرب فما أنت فاعل ؟ وما موقفك ؟            

 وماذا  لني عنهم ،  أم ستظل تابعاً  حلكومة آل سلول وأذناهبم من املخذّلني واملعوقني واجملاد           .. 
هل سيدعونه إىل التريث واحلكمة واهلدوء واحلـوار     .. خ الصحوة  منه؟؟   سيكون موقف مشاي  

هـل  .. ويا ترى ما موقف آل سلول وحكومتهم اليت تدعي اإلسالم من النيب الكرمي ؟؟               .. 
  ..ليس ببعيد على هؤالء الطواغيت !! ستدعوه إىل تسليم نفسه يف مدة أقصاها شهر

لئن عشت ألخرجن اليهود والنصارى مـن جزيـرة         : "  هذه احلالة فاعلم أنه قال قبل موته         إذا كنت ستنصره يف   
 ٥/١٦٠رواه مسلم " العرب حىت ال أترك فيها إال مسلما 



 

 ٤٣

 .هؤالء أتباعه يدعون إىل احلق البني الذي دعا إليه فما عذرك يف عدم نصرهتم والذب عنهم .. فهذه فرصتك 
، بل هو جد وجهد وجهاد واجتهاد ، فالبد من حتمل املسؤولية وبذل              ت وملذات إن دين اإلسالم ليس دين راحا     

اجلهد لنصرة هذه الفئة فاألحداث اليت متر كل يوم ال تزيد املؤمن احلق إال بصرية حبقيقة هؤالء الطواغيت وشـدة                    
نصورة وهي الفرقة الناجية    تلبيسهم وتشويههم للحق ، و إن احلق البني دائماً تتمسك به فئة قليلة ، وهي الطائفة امل                

، وهو طريق هذه الفئة املطاردة ، وأوجب وأعظم ما تكون نصرة هذه الطائفـة يف زمـن                   الباقية إىل قيام الساعة   
 . ارتداد احلكام واألنظمة عن الدين ومواالهتم للكفار فذاك زمن اشتداد غربة الدين 

وأعظم ما تكـون غربتـه إذا ارتـد         ( :  قال   ...."غريباً  سالم غريباً وسيعود     بدأ اإل   "قال بن تيمية يف قوله      
فانه ما ارتد عن اإلسالم طائفة إال أتى اهللا بقوم حيبهم جياهـدون عنـه وهـم                : إىل أن قال    .. الداخلون فيه عنه    

 . ١٨/٢٩٧الفتاوى ) الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة 
اللهم ارزقنا الشهادة يف سبيلك مقبلني صابرين ، وصلى         .. اللهم إنا نسألك اللحاق بإخواننا اجملاهدين يف سبيلك         

 . اهللا وسلم على نبينا حممد
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ــإذن  ـــًا ب ــإذنقريبــــ ـــًا ب قريبــــ
  ......اهللا اهللا 

على موقع صوت اجلهادعلى موقع صوت اجلهاد
  اإلصدار الثاني مناإلصدار الثاني من

آتاب معسكر آتاب معسكر ( ( 
األسلحة األسلحة ) ) البتار البتار 

  اخلفيفةاخلفيفة
 



 

 ٤٤

 

مت مـنمت مـن أن تكونوا قد استفد     أن تكونوا قد استفد    نرجونرجو.. .. وختامًاوختامًا
::مادة هذا العدد ، وبقي أن نقـول لكـم           مادة هذا العدد ، وبقي أن نقـول لكـم           
استغلوا أيام هذا الشهر الكرمي وبـادروااستغلوا أيام هذا الشهر الكرمي وبـادروا
ــيام ــداًء بالص ــاحلة ابت ــال الص ــيامإىل األعم ــداًء بالص ــاحلة ابت ــال الص إىل األعم
وانتهاًء باجلهاد يف سبيل اهللا ، آٌل على حسبوانتهاًء باجلهاد يف سبيل اهللا ، آٌل على حسب
وسعه واستطاعته ، وأآثـروا مـن الـدعاءوسعه واستطاعته ، وأآثـروا مـن الـدعاء

: ": "فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          
....الصائم حىت يفطـر     الصائم حىت يفطـر      :  : ثالثٌة ال ترد دعوهتم   ثالثٌة ال ترد دعوهتم   

وأّحلوا على اهللا عز وجل بالدعاءوأّحلوا على اهللا عز وجل بالدعاء. . احلديث  احلديث  " " 
ــودهم ــعود وجن ــن آل س ــاة م ــوا الطغ ــودهموخّص ــعود وجن ــن آل س ــاة م ــوا الطغ وخّص
وأسيادهم من األمريكـان بالـدعاء علـيهموأسيادهم من األمريكـان بالـدعاء علـيهم
بأن يريح اهللا البالد والعباد مـن شـرهم ،بأن يريح اهللا البالد والعباد مـن شـرهم ،
وأن ينتقم منـهم لإلسـالم واملسـلمني ، وأنوأن ينتقم منـهم لإلسـالم واملسـلمني ، وأن
ميكن للمجاهـدين يف األرض ، ال تغفلـوا عـنميكن للمجاهـدين يف األرض ، ال تغفلـوا عـن

ء فال أقل منه نصرة للمستضـعفني مـنء فال أقل منه نصرة للمستضـعفني مـنالدعاالدعا
املسلمني وعلموه أوالدآم وصغريآم وآـبريآم ،املسلمني وعلموه أوالدآم وصغريآم وآـبريآم ،
نسأل اهللا أن يتقبـل منـا ومـنكم الصـيامنسأل اهللا أن يتقبـل منـا ومـنكم الصـيام
والقيام واجلهاد يف سبيله وأن يعز اإلسـالموالقيام واجلهاد يف سبيله وأن يعز اإلسـالم
وأهله ويذل الكفر وأهله إنـه مسيـع جميـبوأهله ويذل الكفر وأهله إنـه مسيـع جميـب
وآخــر دعوانــا أن احلمــد هللا رب العــاملني ،وآخــر دعوانــا أن احلمــد هللا رب العــاملني ،

د وعلـى آلـهد وعلـى آلـهوصلى اهللا وسلم على نبينا حمم     وصلى اهللا وسلم على نبينا حمم     
وصحبه أمجعـني ، والسـالم علـيكم ورمحـة اهللاوصحبه أمجعـني ، والسـالم علـيكم ورمحـة اهللا

  ..وبرآاتهوبرآاته
  


