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 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا، املرسلني أشرف على والسالم والصالة، العاملني رب هللا احلمد
 :بعد أما

 األرض أحنـاء  يف اهـدين اجمل رباتوض،  مكان كل يف اهللا بفضل مستمرة اهللا أعداء مع حربنا فإن
ـ ،  سوقه على قائٌم اهللا بإذن مستمرٌّ العرب جزيرة يف وجهادنا،  وترهبهم اهللا أعداء ترعب  املـؤمنني  بيعج
 كل ّررحن حّتى جهادنا عن نقف ولن،  وسالم بأمن احلرمني بالد حيتلُّون األمريكان نترك ولن،  الكفَّار ويغيظ
 .املسلمني بالد من شٍرب

، الدن بـن  أسامة اهللا عبد أبو اجملاهدين شيخ سلكها اليت االستراتيجية إىل اجملاهدين إخواننا وننّبه
 هو األوَّل عدوَّنا أنَّ: العدّو حماربة يف اجملاهدين أكابر من كثٌري عليها واتفق،  الظواهري أمين الدكتور والشيخ
 وهـم ،  اهللا بـإذن  هذا على قادرون وحنن معليه نقضي حّتى وتكرَّس ُتفرَّغ اجلهود وأن،  والنصارى اليهود
 .اإلسالم دولة إقامة دون األوَّل واحلائل، األكرب العائق

 اسـتعملها  مصـيدةٍ  على التنبيه إىل حاجٍة يف وشعائرها بشعوهبا املسلمة الدول داخل واجملاهدون 
 العـدوِّ  عـن  املواجهة نقل: وهي أال،  هبا اجلهادي املشروع إيقاف وحاولوا،  الدول من كثٍري يف الطواغيت

 مـن  الطواغيت على أشدُّ،  الواحد والغريب األمريكي قتل ألنَّ،  )العبيد( وحّراسِه محاِتِه إىل،  )األسياد( احملتلّ
 ألقـوا  لو يتمّنون فهم،  املسلمَني دماء مجيع يساوي عندهم األمريكي ودم،  البلد أهل اجلنود من مائٍة مقتِل
 .والراحة بالطمأنينة وينعموا األمريكان يسلم أن مقابل، املوِت إىل باملئات

 لليهود الكربى حربنا يف واستمراًرا،  وحيلهم مكايدهم من واحتراًزا،  إغاظتهم يف مبالغةً حنن وعلينا 
 نـتمكّن  حّتى اإلمكان قدر الدولة وقوَّات اجليوش مع املواجهة ونتجّنب،  املصيدة هذه حنذر أن،  والنصارى

 علينـا  بل،  دامهونا إذا الصليبيني حلماة نستسلم أن هذا يعين وال،  اهللا بإذن لمحتلّنيل القاصمة الضربات من
، صـفّنا  يف ويقاتلوا األمريكان إىل سيوفهم يوّجهوا حّتى نؤّدهبم وأن،  قوٍة من أوتينا ما بكل نقاوم أن حينئٍذ
 .وقّوته اهللا ولحب يأتيهم ما وينتظروا أمامنا يقفوا أو، عنَّا ويعرضوا مواجهتنا جيتنبوا أو
 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى، السبيل سواء إىل اهلادي وهو املوفق واهللا
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  ..شاملٌ ديٌن ..وسلم عليه هللا صلى رسوله به اهللا بعث الذي الدين
  ..ولألنظمة، لألفراد: إلسالما دين فهو

  ..والبالد، العباد: على وديةالعب وفرض
 .وحده اإلسالم إالَّ فيها خيار ال البالد فإنَّ، واجلزية اإلسالم بني ُيخريون واألفراد العباد كان وإذا
 يوجب مل أن حكمته من فكان ؛ لوالباط واحلق، والشر اخلري بني ليختار االختيار اإلنسان يف اهللا جعل وقد
 .ءاالبتال من مقصوده ليتم، اإلسالم دخول على إجباره املسلمني على
 قال ملا بل، وطوعه أمره عن خيرج ال اهللا حبمد يسبح مما وهي، وإرادة اختيار هلا فليس: والبالد األرض أما
 }طائعني أتينا: قالتا كرًها أو طوًعا ائتيا{ واألرض للسموات اهللا
 ال ومنكر، كبري وإمث، عظيمةٌ جرميةٌ، اهللا شرع بغري الكافرة البالد حيكمون اليت الطواغيت فجرمية: هنا منو

 .عليه مزيد
 يسلم مل من ويدفع البالد املسلمون حيكم أو ُيسلموا حىت، طلٍب جهاد وجناهدهم نقاتلهم أن علينا وجيُب
 .اجلزية
 !اللعني؟ بالقانون املسلمني بالد حيكمون مبن فكيف، الكفر بالد حكام يف وهذا
 السموات جبار اهللا شريعة وعطلوا، ودينه اهللا شرع غري فيهم وحكموا، والعباد البالد على اعتدوا مبن كيف

 واألرض؟
، منه العظيم املقصد هذا وإخراج، هللا األفراد تعبد على وحصره قصره: آياته وحتريف، الدين تبديل من إن

 .ياةاحل يف وكبري صغري لكل نظاٌم هو حيث من اإلسالم وتعطيل
 يف، وشك وإعراض وجحود تكذيب من بأنواعه الكفر حيصر أن: املستحدثة اإلرجاء صور من وإن

 أنواًعا تضمنها مع، الطاغوتية األنظمة على ذلك جيري أن دون، الفرد يف، واألعمال واألقوال االعتقادات
 .دينه ومناقضة شرعه ومضاهاة، اتوالسمو األرض جبار ومعاندة الكفر من عظيمةً
 وتعطيل، األرِض من مكان كل يف اليوم نراه الذي الشريعة تعطيل: اجلهاِد موجبات أعظم من كان لذلك
 .الدفع جهاد موجبات من اإلسالم دبل يف الشريعة
 نزاع ال هفإَن، له وجه ال باطلٌ طلب جهاد املرتدين الطواغيت قتال اعتبار من اليوم بعضهم إليه يذهب وما
 !األديان؟ على باعتدائهم فكيف، األبدان أو األعراض على اعتدوا لو الدفع جهاد من مقاتلتهم كون يف
  النجدي ناصر الشيخ بقلم 
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 ...للرحيل استعداداً أغراضه ومللم متاعه حزم
 أحقا، ياهللا، الصغرية البلدة معامل بعينه يعانق، الطريق يف يتلفت، املطار حنو السري به تغذ السيارة مضت
  ؟؟ الصبا مالعب سيترك
 ...النفس على ذلك أصعب ما

  ...واألزقة واحلواري والناس الطريق يتأمل
 ؟...فيها سيشاهدهم اليت األخرية املرة هذه هل
 ...النفس على ذلك أصعب ما

 مالكا الدهر له غريي أرى اوألّ أبيعه األّ آليت وطٌن ويل
 هنالكا الشباب قّضاها مآرب إليهُم جالالر أوطان َبوحّب
 لذلكا فحّنوا فيها الصبا عهود ذكّرهتُم أوطاهنم ذكروا إذا

 مسـجد  يف املباركـة  الروضة يف الروح أشقاء من ثالثة مع اجتمع حني،  القريب املاضي إىل بذهنه سرح
 العيـون  وذرفت،  قلوبال تشوقتـف،  لنحاسا ابن اإلمام كتاب يف قرأوا،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 أن اليـوم  ذلـك  منذ اهللا عاهدوا،  ةاستقال وال فيه إقالة ال عقداً اوتعاقدو أمرهم حزموا مث،  احلور إىل شوقاً
  ...اهللا كلمة إعالء سبيل يف رخيصة النفس يبيعوا
 ...حاراً عناقاً أخاه عانق،  حقائبه وأنزل السيارة من نزل،  املطار باب أمام تقف والسيارة الواقع عامل إىل عاد
 أخيه كتف على ربت،  تنوح ثكلى كأنه صوته وعال بالبكاء فأجهش،  نفسه متالك األصغر أخوه يستطع مل

 نفسـه  براهيمإ متالك،  أخي يا أقصر أقصر ..إلينا ينظرون الناس ؟ براهيمإ يا مابالك ،..اهيمبرإ: يقول وهو
 ال الذي اهللا أستودعك،  ودائعه تضيع ال الذي اهللا كأستودع: نفسه يف يقول وهو بناظريه أخاه وشّيع أخرياً
 ...ودائعه عتضي
  ...السماء يف حتلق والطائرة، حمرقة ساخنة خده على هتاوت أهنا غري، جهده يردها أن حاول، دمعته غلبته
، للعـالج  ذاهـب  مشلول – اهللا أعانه – وهذا،  أوريب بلد يف للسياحة ذاهب هذا،  الركاب وجوه يتأمل
 : التايل احلوار أذناه التقطت، تأمالته يف هو وبينما، ورابع وثالث
  ؟ تنتظر ماذا، الصيف هذا أمحد تزويج من البد أمحد أبا يا لكن
 مازال الولد الوقت نفس ويف،  استكماهلا على شهران لنا تبقى حالياً ببنائها أقوم اليت اجلديدة) الفيال: (اآلخر
 ....اجلامعة يف يدرس
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 مـا  حممد،  مويت قبل أوالدك أرى أن أريد حممد،  حممد: وتقول تبكي وهي احلنون أمه وتذكر نفسه إىل عاد
 أحقـق  أن أمتـىن  كنت كم،  أمي يا عليك اهللا رمحة،  طويلة وتلك،  قصرية هذه،  ال ال ؟ فالن ابنة يف رأيك
 ...سريعاً اخترمتك املنون يد ولكن رغبتك
  ....الثغر يف إخوته قابل عندما إليه انظر
  ؟ الفتية هؤالء شفاه على البسمة يصنع لذيا ما اهللا سبحان، القسمات طلق متهلالً راهت

  ...إليهم انظر
  ...املسلمني ثغور على السهر أهنكها اليت املكدودة أجسادهم إىل نظرأ

  ...املتواصل القصف جراء الوجوه تلك علت اليت الغربة إىل انظر
 وجـوه ،  املعارك أهوال حتكي مالمح عليها ارتسمت وجوه،  اديدأخ الدمع وخّدها،  الشمس لوحتها وجوه
 ...مضيئة مشرقة ولكنها صارمة قاسية

 أجراه اخلد يف دمُعُه ٍدــعاب كم هبم المــالظ جن إذا ليٍل عباد 
 لقياه يستجدون املوت إىل واـهّب هبم اجلهاد نادى إذا غاٍب وأُسد

  ...هبم يل من ...عليهم نفسي هلف
 أشـقاء  األحبـة  أشالء حوله من وتناثرت،  اآلذان يصّم حوله من الرصاص تطاير وقد منهم حدبالوا كأين
 : ويقول يرجتز وهو، الروح

 فطييب نفس يا املنهلُ ودنا مبغيِب حيايت مشس آذنت
 ...ذهنه يف متالحقاً سريعاً مير الذكريات وشريط
  ...واألصحاب األحباب ...اإلخوة ...الوالدين ...الطفولة

  ؟ ِلَم سألته هل أال، كله ذلك عبا
 اجلنـة  هلـم  بأن وأمواهلم أنفسهم املؤمنني من اشترى اهللا إن(( ةيئمض ابتسامةٌ شفتيه طرف وعلى سيجيبك
 اهللا مـن  بعهده أوىف ومن والقرآن واإلجنيل التوراة يف حقاً عليه وعداً ويقتلون فيقتلون اهللا سبيل يف يقاتلون

  ))العظيم الفوز هو وذلك به عتمباي الذي ببيعكم فاستبشروا
 ....هنيئاً
 ....البيع ربح لقد...يبتسم ِلَم عرفت هل
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  الداخل من عدونا

تيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ي    (  نصرآم ويثب
 )والذين آفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم* أقدامكم  
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 حنن ' فأجاب ؟ النفط شيوخ أجل من أبناءها أمريكا ترسل كيف: الثانية اخلليج حرب يف األب بوش سئل
 .' النفط خشيو أجل من ليسو ومصاحلها أمريكا شيوخ أجل من ذهبنا
 للسـفري  مقالة تاميز إجنلوس لوس صحيفة نشرت للكويت العراق احتالل بعد أي ١٩٩٠ سبتمرب شهر ويف

 ندع هل النفط حقول حول األمريكية القوات وجود ومع اآلن[ بعنوان إكنـز جيمس السعودية يف السابق
 احملافظون يصدرها اليت كومنتري صحيفة نشرت ١٩٧٥ عام من يناير شهر يف ' فيها جاء ]تفوتنا؟ الفرصة
 املتحـدة  الواليـات  وملشـاكل  األزليـة  الغـرب  ملشكلة كحل وذلك السعودية غزو تقترح مقالة اجلدد

 احلكومة يف حالياً يعملون والذين عملوا الذين إن 'ويضيف ' آخره إىل النفط استغالل مث ومن ...االقتصادية
ـ  ١٩٧٥ عام يف النفط آبار احتالل موضوع يف جاّداً كان الذي ـ كيسنجر ضمنهم ومن األمريكية  ال ـ

 .' سيطرتنا حتت أصبحت أن بعد يةالعاد غري املصادر هذه ترك عدم اآلن يرون أهنم بد
 يف بعيـدة  نقلـة  لتحقيق ألمريكا ساحنة فرصة – للكويت العراق غزو – الثانية اخلليج حرب كانت هكذا

 ألن أرجيستون جورج األمريكي السياسي احمللل دفع الذي األمر،  العربية زيرةواجل اخلليج منطقة يف وجودها
 قال األمريكية 'تاميز نيويورك' صحيفة يف مطوال مقاال ] الكويت حترير [ الصحراء عاصفة حرب بعد يكتب
 مـن  ةكرمي وبدعوة العامل يف للنفط حبر أكرب فوق متواجدون اآلن حنن ..احلرب دبلوماسية جنحت ..' فيه
 نطبـق  حنن ..!بالورود؟ استقبلونا كيف أرأيتم ..ميزات من الضيوف به يتمتع مبا نتمتع ..البحر هذا أمراء
 .قوله وفق ' األبد وإىل ..لبناخما استخدام إىل احلاجة دون النفط مصادر أهم على اآلن
 فلقـد ،  كبري نجاحب مصاحلها لتحقيق الكويت حرب استغالل يف جنحت أمريكا أن أحد فيه يشك ال فمما
 العسكري الوجود شكل يف كبري حتول إىل هلا التالية والفترة،  ١٩٩١ عام الثانية اخلليج حرب تداعيات أدت

 :اجتاهني يف حتديدا اخلليج منطقةو األوسط الشرق يف األمريكي
 ومطارات وموانئ وحمطات قواعد يف األمريكية للقوات املقدمة العسكرية التسهيالت نطاق اتساع :األول

 الـدول  بعض حىت أو،  املتحدة بالواليات العالقة ذات املنطقة دول من العظمى الغالبية ومراكز ومعسكرات
 اجلـوي  اجملـال  استخدام حق التسهيالت تلك وتتضمن،  هبا قوية سياسية عالقات تربطها أنه يبدو ال اليت

 الوقـود  وخـدمات  املتقدم واالنتشار ياجلو النقل وعمليات العسكرية املطارات واستخدام املوانئ وزيارة
 .املشتركة العسكرية املناورات إىل إضافة األسلحة وختزين والصيانة

 
 دول يف عسـكرية  قواعد مخس إىل ليصل مسبوق غري بشكل الرئيسية العسكرية القواعد عدد تزايد :الثاين
 تتمتع متكاملة شبه رئيسة كريةعس عمليات مراكز تشكل أهنا من القواعد تلك أمهية وتأتى،  وحدها اخلليج

 عناصر متركز خالل من سواء حبرية أو برية أو جوية قتال عمليات دعم على عامة وقدرة،  نسبية باستقاللية
 عسكرية اتفاقات مبوجب إدارهتا وتتم،  احلاجة وقت النتشارها القاعدة جتهيز أو،  فيها فعليا القوات تلك من

אא אKK 



 

 

א 

٧  

 يف سـريع  بشكل رئيسة عسكرية عمليات إدارة من األمريكية القوات كذل وميكِّن،  هلا املضيفة الدول مع
 .سريع بشكل احلشد ذلك إمتام أو، كربى حشد خلطط حاجة دون خمتلفة اجتاهات
 :الخليج منطقة في العسكري مريكياأل للتواجد مبسط وصف

 القـوات  عناصـر  ومعهـا - األمريكية العسكرية التسهيالت انتشار مواقع أهم رصد ميكن اإلطار هذا يف
 : كالتايل العربية واجلزيرة ليجاخل منطقة يف -الربيطانية
 يف خمتلفة عسكرية تسهيالت فهناك،  البحرين يف قوي عسكري بوجود األمريكية القوات تتمتع :البحرين

 متثل املنامة من القريبة العسكرية اجلفري قاعدة لكن،  اجلوية عيسى الشيخ وقاعدة احملرق ومطار سلمان ميناء
 ومركـز ،  األمريكي اخلامس األسطول قيادة مركز تضم حيث اخلليج يف العسكرية القواعد أهم من واحدة
 عسـكرية  وحـدة  إىل إضافة عسكري ١٢٠٠و ٨٦٠ بني ما البحرين يف ويتمركز،  اخلاصة القوات قيادة

 .بريطانية
، تقريبـا  الرئيسة الكويتية كريةالعس املواقع كل يف األمريكية القوات من خمتلفة عناصر تتمركز :الكويت

 وجزيـرة  الدوحـة  ومعسكر اجلوية اجلابر أمحد قاعدة يف،  الكويت جيش مع مشتركة بصورة تعمل حيث
 علـي  قاعدة يف توجد األمريكية العسكرية املواقع أهم لكن،  األمحدي وميناء اجلوي الكويت ومطار كافيل

 .األمريكـي  اجليش لقيادة تابعة وعناصر،  رئيسية يةوبر جوية قوة تتمركز حيث،  أريفجان ومعسكر السامل
 للواء ومعدات،  دبابة ٥٢٢ حوايل مع عسكري آالف ١٠ حوايل الكويت يف األمريكية القوات عدد ويبلغ
 مـع  [ بـاتريوت  ووحـدات  أباتشي مسلحة هليوكبتر ٧٥و مقاتلة ٥٢ وحوايل،  ]كتائب ثالث[ مدرع
 .] العراق ضرب قرب مع خاصة ستمرم تزايد يف األعداد هذه أن مالحظة

 مواقـع  أقوى متثل -املستويات بعض على تزال وال- السعودية العسكرية التسهيالت كانت :السعودية
 مـن  متعددة لعناصر خمتلفة عسكرية تسهيالت فهناك،  ١٩٩٠ العام منذ اخلليج يف األمريكية للقوات تواجد
 امللـك  وقاعدة بالظهران العزيز عبد امللك وقاعدة وينبع وتبوك واخلرب واهلفوف الدمام يف األمريكية القوات
، العسـكرية  الطائف وقاعدة،  العسكرية الرياض وقاعدة،  بأهبا اجلوية خالد امللك وقاعدة جبدة البحرية فهد
، السعودية يف األمريكي العسكري التواجد مواقع أقوى هي الرياض جنوب اجلوية سلطان األمري قاعدة لكن
 نقلـت  اليت اخلليج يف األمريكية اجلوية القوات قيادة وتضم،  أمريكي جندي ٥١٠٠ حوايل هبا يوجد حيث
 بالقاعـدة  تتواجـد  كما،  ١١٧ وإف ١٦ وإف ١٥ إف مقاتلة ٤٢ إليها يضاف،  قطر إىل عناصرها بعض
، ومرياج دوتورنا طائرات تدعمها ]جندي ١٣٠[ وفرنسية ]جندي ٢٠٠[ بريطانية عسكرية عناصر نفسها
 .عسكرية نقل اتوطائر
 مشـاركة  بعد خاصة،  فعالية املنطقة يف العسكري الوجود مواقع أكثر من واحدة عمان أصبحت :عمان
 املمنوحـة  العسـكرية  التسهيالت وتتركز،  أفغانستان حرب يف هبا املتواجدة والربيطانية األمريكية القوات
 العسـكرية  املواقـع  وتتعدد .الدويل لسيبا ومطار صاللة وميناء مبسقط قابوس ميناء يف املتحدة للواليات
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 املثىن قاعدة يف اجلوية للقوات تابعة رئيسة عناصر فهناك،  عمان يف األمريكية القوات هبا تتواجد اليت الرئيسة
 العسـكري  التمركـز  مواقع أقوى من واحدة العسكرية مصرية قاعدة ومتثل،  اجلوية تيمور وقاعدة اجلوية

 تابعـة  ةخمتلف وعناصر،  أمريكي عسكري ٣٠٠٠ حوايل عمان يف ويتمركز،  خلليجا يف الربيطاين -األمريكي
 .والبحرية اجلوية للقوات

 املواقـع  من عدد يف العسكرية التسهيالت من خمتلفة بعناصر األمريكية القوات تتمتع :العربية اإلمارات
 زايـد  كميناء البحرية املوانئ من وعدد،  الدويل الفجرية ومطار ظيب بأبو اجلوية الظافرة كقاعدة،  اإلماراتية
 وبعض أمريكي عسكري ٥٠٠ حوايل اإلمارات يف ويتواجد،  الفجرية وميناء بديب علي وجبل رشيد ومينائي
 .االستطالع طائرات
 احلملـة  إطار يف نطاقها اتسع وقد،  اليمن يف خمتلفة بتسهيالت األمريكية العسكرية الوحدات تتمتع :اليمن

 لكـن ،  نفسـها  اليمنيـة  بالساحة خاصة والتدريب للدعم خمتلفة عناصر لتشمل اباإلره ضد األمريكية
 يعترب الذي اإلستراتيجي املوقع ذي عدن ميناء يف عادة تتركز كانت اليمن يف التقليدية العسكرية التسهيالت

ـ  واقعة شهد والذي،  األمريكية البحرية بالوحدات اخلاصة والصيانة الوقود خلدمات رئيسة حمطة  تهدافاس
 .٢٠٠٠ أكتوبر يف كول إس إس يو رةاملدم
 نقلـة  قطر يف األمريكية للقوات دائما وجودا ضمنت واليت أمريكا مع األخرية باتفاقيتها قطر مثلت :قطر
 إلنشاء الدول تسعى أن هي املفترض من أنه وهي دولية حقيقة نبني أن ونريد،  العسكري الوجود يف كبرية
 الدولة توافق أن أجل من أمواال وتدفع ومصاحل تنازالت تقدم فإهنا ذلك أجل نوم األخرى الدول يف قواعد
 قواعـدها  تأجري نظري اجلنوبية وكوريا لليونان أمواال تدفع أمريكا فمثالً،  األخرى للدولة قاعدة تأجري على
 ففي،  النفقات لكام حتملت اليت هي املستضيفة الدولة تكون أن هي القطرية املسألة يف اجلديد أن إال،  هناك

 علي التوقيع ثاين آل جرب بن جاسم بن محد الشيخ قطر خارجية وزير مقر يف مت ] ٢٠٠٢ [ املاضي ديسمرب
 بن محد من كل االتفاقية وقع وقد،  وقطر املتحدة الواليات بني املشترك العسكري للتعاون التنفيذية االتفاقية
 إن: االتفاقيـة  هذه خبصوص جاسم بن محد الشيخ قالو،  األمريكي الدفاع وزير رامسفيلد ورونالد جاسم
 كانـت  العديد قاعدة يف األمريكي العسكري الوجود تنظم اليت األمريكي اجلانب مع وقعت اليت االتفاقية
 قاعدة تبين بدأت فقطر،  حقيقي أمر وهو،  سنة من أكثر إىل تصل طويلة فترة منذ اجلانبني بني نقاش موضع

، - اخللـيج  يف مدرج أطول وهو - قدم ١٥٠٠٠ مطارها إقالع مدرج طول يبلغ يتال العسكرية 'الُعديد'
 حول تساؤل من أكثر أثار الذي األمر وهو سنة من أكثر منذ طائرة ١٠٠ من ألكثر تسع مبرائب وجتهيزها
 قطـر  اتطائر عدد أن من الرغم على الكبرية القاعدة هذه لبناء قطر دفع الذي والعسكري السياسي املغزى
 .طائرة ١٢ الـ يتجاوز ال

 القـوات  اسـتقطاب  إىل هتدف قطرية فلسفة يف يكمن قطري مسئول من أكثر عن صدر الذي واجلواب
 كافيـاً  ذلـك  وسيكون املواصفات أحدث على القاعدة ابن أي 'وسيأتون ابنها' مبدأ من انطالقاً األمريكية
 عـام  يف قطـر  أمـري  أن أمريكيون سئولونم ذكر وقد،  قطر إىل احللفاء وقوات األمريكية القوات جلذب
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 كما قطر يف دائم بشكل يتمركزون أمريكي جندي ١٠٠٠ عن يقل ال ما رؤية يف رغبته عن عرب م١٩٩٩
 .األمريكية العسكرية التقارير أحد بذلك أشار
 الـدفاع  وزيـر  ناقش م٢٠٠٠ عام من أبريل شهر ففي،  مغزاها القطرية الفلسفة حققت متوقع هو وكما
 يف 'الُعديـد ' قاعـدة  مـن  لالستفادة املناسبة الطرق القطريني املسئولني مع كوهن ويليام األسبق ريكياألم

 احلربيـة  الطائرات متكني إىل يهدف اتفاق حول والبنتاجون قطر بني احملادثات واستمرت احلرجة األوقات
 يف أوسـع  شبكة ألمريكيةا القوات سيعطي ما وهو،  احلاجة وقت يف قطرية قاعدة استخدام من األمريكية
 متـت  الـيت  املوضوعات ضمن وكان،  العراق من ' مزعومة ' أو إيران من حمتملة هتديدات ملواجهة املنطقة
 حـوايل  بعد على الدوحة العاصمة جنويب تقع اليت بالتحديد 'الُعديد' قاعدة لتطوير سيدفع من هو مناقشتها

 .كلم ٣٥
 واملعـدات  االتصـال  وأجهزة الكمبيوترات تركيب يف تحدةامل الواليات بدأت م٢٠٠١ عام خريف ويف

 األمريكيـة  يةاحلرب الطائرات أعداد ازدادت م٢٠٠٢ عام بداية ويف،  القاعدة هذه يف وغريها االستخباراتية
 .كبري بشكل واجلنود
، 'الُعديـد ' قاعـدة  يف متمركزين األمريكيني اجلنود من اآلالف كان م٢٠٠٢ عام مارس شهر أواسط ويف

 كامب' باسم عرفت كبرية امخي مدينة يف يعيشون جندي ٢٠٠٠ يقارب ما هناك كان أبريل شهر وحبلول
 .'أندي
 املتحـدة  الواليـات  تعتزم كما،  أمريكي جندي ٣٠٠٠ من أكثر إىل العدد وصل يونيو شهر أواسط يف مث

 احلكومـة  عرضـت  وقد،  دائمة بصفة األمريكيني اجلنود وآالف القاعدة يف حربية طائرة ٥٠ حوايل ختزين
 وبنـاء ،  ثابتة سكنية مباٍن ضمنها ومن،  القاعدة وتطوير حتديث يف إلنفاقها دوالر مليون ٤٠٠ مبلغ القطرية
 .والتحكم العمليات لغرفة ومعدات الطائرات وقود من جالون ملليون تتسع للوقود خمازن
، قطر يف األمريكي التمركز من هلدفا هو األهم أن غري .القاعدة عن أمريكي عسكري تقرير ذكره ما هذا
 ساينس كريستيان' صحيفة يف بورنز روبرت العسكري الكاتب ذكر فقد،  بالذات العمالقة القاعدة هذه ويف

 حمور ستكون القاعدة هذه فإن للعراق ضربة بتوجيه بوش الرئيس أمر لو ' :املاضي يوليو ٢ بتاريخ 'مونيتور
 .' وعتادها وملعداهتا ألمريكيةا العسكرية للطائرات مهماً انطالق
 .' اخللـيج  يف قاعـدة  أكفـأ  هـي  القاعـدة  هذه إن ' أركن ويليام اخلاص العسكري احمللل يقول بينما
 للطـائرات  مسحت - قصري بوقت سبتمرب ١١ أحداث بعد - القطرية احلكومة إن مقاله يف بورنز ذكر وقد

 األراضـي  علـى  هجوميـة  مبهمات قامت الطائرات ذهه وأن 'الُعديد' قاعدة باستخدام األمريكية احلربية
 .األفغانية
 :اآليت فـذكر  فيها والعاملني القاعدة هذه إمكانيات على األضواء بعض بورنز العسكري الكاتب سلط وقد

 خيفـى  ال حيـث  'الُعديد' قاعدة يف معظمهم قطر يف األمريكية القوات من جندي ٣٣٠٠ حوايل هناك -
 أنشـئت  كما،  الصحراوية املنطقة هذه يف خيام مدينة أنشئت وقد،  أحد على يكياألمر العسكري التنامي

 .إرهابية هجمات ألية حتسباً ايةاحلم عوائق من بأميال وأحيطت املستودعات
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 التعـرض  عنـد  بداخلها اليت الطائرات سالمة تضمن فنية بطريقة املقاتلة للطائرات بنيت جديدة مرائب -
 .جوية هلجمات

 للعتـاد  امهاالستخد رمبا حمصنة خمازن بنيت قدم ١٥٠٠٠ طوله البالغ اإلقالع مدرج من ريبق بعد على -
 .التمويين والتخزين

 املهندسـني  من فرقة وهي،  األمريكية اجلوية للقوات التابعة 'األمحر احلصان' فصيلة 'الُعديد' بقاعدة توجد -
 .النائية املناطق يف والطرق جاتاملدر كبناء، املنشآت وإصالح بناء مثل العاجلة للمهمات مهيأة املدنيني
 بوالك كينيث إليه أشار ما وهو،  الشعيب والغضب التأثري ضعف هو أمريكية كقاعدة قطر مييز ما أهم أن إال

 العاصـفة  نـذر  ' بعنوان حديث كتاب يف األمريكية املركزية املخابرات وكالة يف السابق العسكري احمللل
 .األمريكية القوات وجود من عام بشكل مستاءة اخلليج دول شعوب أن أكد حيث، ' الوشيكة
 االحتالل أشكال من شكال باعتباره يدينه األخر والبعض منه البد شرا يراه البعض: كتابه يف بوالك ويقول

 قواتبال بترحيبهم انه حكامها فيعتقد،  استثناء قطر أن يبدو ولكن،  تذكر ال قلة سوي تؤيده وال،  االمربيايل
 الوجـود  من االستياء أثار حيث والكويت للسعودية خالفا االهتمام ببعض ىحتظ أن لقطر ميكن األمريكية
 ولقلـة  متاما منبسطة قطر أراضي من % ٩٠ حنو ألن ونظراً،  القوات ىعل للنار إطالق عمليات األمريكي

 تبلـغ  الـيت  أراضـيها  على األمان من عالية درجة ىعل العسكرية املنشآت من كثري جودوو السكان عدد
 الـذي  واحلـذر ،  مثالية أرضية طائرات حاملة مبثابة تصبح أن ميكن فإهنا كيلومترا ١٦٠ يف ٨٠ مساحتها
 يظهـرون  ال فهم،  واضحا يبدو قطر يف جندي آالف مخسة حنو حاليا قوامها يبلغ اليت القوات أفراد يتوخاه
 ليلمح للتدقيق املرء حيتاج القطرية العسكرية واعدالق داخل وحىت،  الدوحة العاصمة شوارع يف الرمسي بالزي
 اإلخباريـة  التقارير ولوال،  القواعد هذه يستخدمون الذين األمريكيني اجلنود أكتاف على واألشرطة النجوم

 ملـا  العاصمة مطار يف القابعة الرمادية اجلنود وناقالت الدوحة مساء يف أحيانا حتلق اليت ]١٨[ إف وطائرات
 .شيء بأي نسمة ألف ٦٠٠ وعددهم رقط سكان شعر
 .أخرى دول يف احلال هو كما لشعبا مجاهري مع مشكلة نواجه ال: قطري مسئول ويقول
 قواعـد  خبمـس  الضخم الوجود هذا على اإلبقاء ميكنها واشنطن أن يعتقدون ال الكثريين أن بوالك ويرى
 .رآخ لعقد اخلليجي التعاون جملس يف األعضاء الست الدول يف كبرية
 سنوات عشر مرور بعد السعودية يف األمريكي العسكري الوجود استمرار من اإلسالميني غضب كان فقد
 .الدن بن أسامة بزعامة القاعدة تنظيم حركت اليت األسباب من سبباً اخلليج حرب على
 غـري  ألجل األمريكية القوات بقاء احتماالت إزاء قلقا األقل اخلليجي التعاون جملس يف العضو قطر وتبدو
 ] اإلسالم مفكرة:ملصدرا [ .مسمى
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 هذه أسره اهللا فّك املقدسي حممد أبو الشيخ ألف
 قام اليت املوفقة اجلهادية العملية بعد القيمة الرسالة

 يف اهلـاجري  وجاسـم  الكندري أنس أخونا هبا
 التعتـيم  رغم اهللا أعداء يف فيها وأثخنوا الكويت
 القتلـى  مـن  حلقيقـي ا العـدد  على اإلعالمي
 .الصليبيني
 االعتـراض  إبطال هو األساسي الرسالة موضوع
 وبـني  بيننا العهد بوجود اجلهادية العمليات على
  .وحنوهم األمريكان من الكفار
 متعددة مقاالت باستعراض رسالته الشيخ بدأ وقد
 اختلفت والذين احلادثة هذه يف املتكلمني لبعض

 واالستنكار لشجبا على اتفقت ولكنها مشارهبم
 شيء يف يهمنا ال ذلك وكل العملية هبذه والتنديد
 العملية هذه على حكمهم أمره يهمنا الذي لكن

 وجود أبرزها من مستندات إىل مستندين بالتحرمي
 بني وقد الصليبيني الكفار هؤالء وبني بيننا العهد
 الـذي  أن أكد حيث املستند هذا بطالن الشيخ
 حـق  له ليس العقود هذه وأبرم العهود هذه عقد

 مرتدون احلكام فهؤالء ساقطة واليته ألن إبرامها
 ، كثرية وجوه من امللة من خارجون اإلسالم عن
 القـوانني  حتكـيم  ومنـها ،  الكفار مواالة: منها

 هلا قيمة ال وعهودهم فعقودهم مث ومن الوضعية
 .واجملاهدين املسلمني تلزم وال

 احلـرب  ردا عـن  يسرية بنبذة الشيخ عقب مث
 ؛ احملـارب  وغـري  احملارب الكافر بني والتفريق

 كفـر  دار كل هي :بقوله احلرب دار فيها عرف
 أو ذمة أو عهد اإلسالمية الدولة وبني بينها ليس
 املنتسـبة  ال " اإلسـالمية  " لقولنا وتنبه ..أمان

 حتميـة  نتيجة الفروع فساد فإن ؛ زورا لإلسالم
 ).)األصول لفساد

 فضال عتباراال هبذا حماربة دولة يكاأمر أن بني مث 
 املسـلمني  علـى  االعتداء ارباعتب حماربة أهنا عن

 يف سـلمني امل علـى  اإلعانة ومباشرة ومباشرته
 نقـض  يوجـب  مما ؛ ومغارهبا األرض مشارق
 الزم غـري  وعهدها كيف عهد هلا لوكان عهدها
 ذلك يف احلق له ليس من عقده حيث األصل يف
 .ناملرتدي الطواغيت من

 فيـه  نصـح  لطيف بتنبيه الشيخ ختم مث
 احملـاربني  على احلرب يقصروا ال بأن اجملاهدين
 احملـارب  بل معينة جنسية أو معني ببلد لإلسالم
 التفاق جنسية أي ومن بلد كل يف يقتل اهللا لدين
 رب هللا واحلمـد  احلكـم  التفاق املوجب العلة

  .العاملني

 مـن  امللبسني زيف تكشف الرسالة هذه
 اجملاهـدين  علـى  يشنعون الذين انالسلط اءعلم
 على ترد كما .املرتدين الطواغيت عهود همقضبن
 مـن  احلـق  أراد ممـن  املسألة هذه يف أخطأ من

 .السبيل سواء إىل اهلادي واهللا الباحثني
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 فأحسست،  لقبالق أشعر وأنا استيقظت ليالً الواحدة الساعة وبعد املبارك الشهر ليايل ثالث األحد ليلة يف "
 املصـري  الرمحن وعبد األبيض حممد أبو الشيخ وهم معي الذين اإلخوة فأيقظت،  مين قريباً خطراً هناك أن
 أحد يف نعمل كنا حيث،  السوري وفاروق املصري حسني أبو األخ ليلتها معنا وبات الفلسطيين أسامة وأبو
 فـاهللا  نتسحر اآلن هلم وقلت بقلقي وأعلمتهم اجلميع أيقظت،  الليل يف اخلايل بييت يف وننام النهار يف املواقع
 صـاروخ  كل زمن بني والفارق ناعلي يقع لن أنه فاعلموا صاروخ صوت مسعتم إذا لكن حيدث ماذا أعلم
 مسعنا فجأة،  وخرجنا وأغراضنا أنفسنا مجعنا خالهلا نكون دقائق سبع إىل مخس من معاً لقايط مل إذا خرواآل

 رصـده  مت اخلريية الوفاء ملؤسسة الثاين البيت أن فعلمت باملخابرة اإلخوة فسألت بعيداً كبري انفجار صوت
 عبـد  األخ استشـهاد  عن القصف وأسفر فيه الستاليت الشباب فتح بسبب كروز روخبصا وضربه أيضاً
 صـوت  مسعنا منه ننتهي أن وقبل نأكل وجلسنا السحور طعام وأعددنا قلقي من الشباب تعجب،  الواحد
 بـاخلروج  شرعنا الفور وعلى البيت من متر مائة مسافة على وانفجر مباشرة رؤوسنا فوق من مير صاروخ
 طرف يف الدخان وأثار لبيتا من خرجنا،  علينا التصحيح ويتم القصف من املستهدفني حنن نكون أن خشية
 .!!.السماء يف حتوم والطائرات الشارع
 ]بوسـطة [ واآلخـر ،  فارغ ولكنه العرب ألسر أحدمها بيتان الصاروخ فيه وقع الذي ملكانا يف يوجد كان
 منه فاستترنا دقائق مخس بعد الثاين الصاروخ تطلق هي فإذا الطائرة وتابعنا الطلبة اقصدو أهنم فظننت،  للطلبة

 أخـربتين  الطريـق  ويف،  قريب موقع إىل األقدام على باإلخوة فانتقلت،  الطريق منتصف يف الصاروخ رتلف
 النساء أما،  املستشفى إىل نقلومها آخر وجرح أخ استشهد وقد عرب نساء فيه كان البيت أن للطلبة دورية
 وصلت وعندما اجلريح األخ من التفاصيل ألعرف للمستشفى حتركت،  القرى إىل وذهنب مجيعاً خرجن فقد

 الـرمحن  عبد أبا فكان اجلريح إىل وذهبت لفاروقبا املدرب اليمين عاصم األخ هو فإذا الشهيد رؤية طلبت
 بـالقرب  نسكن كنا [ فقال األمر عن فسألته،  إعاقة ستترك لكنها قاتلة غري إصابته وكانت )قدمي أخ( اإليب
 تشـاور ،  الواحد عبد وإخراج الشباب رفع من انتهينا وعندما بكروز قصفت عندما الوفاء مؤسسة بيت من

 وبقـى ،  جبواره الذي البيت إىل هبن وحتركنا النساء فأخرجنا أيضاً اًمراقب يكون أن وخشوا البيت يف اإلخوة
 أمـاكن  إىل الوفاء مؤسسة بيت يف كانوا الذين الشباب نقل يف يساعد أب البيك السيارة سائق مروان األخ
 أهنم الواضح من وكان مروان سيارة يضرب الصاروخ صوت مسعنا حىت دخل أن وما الليل يف عاد مث أخرى
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 وبقيت ناسيارت معنا وكان القرى إىل وأرسلناهن بسرعة النساء فأخرجنا،  وتابعوها السيارة حركة رصدوا
، الثاين صاروخال الطائرة أطلقت ذلك وأثناء األغراض بعض نرفع أن حناول البيت من قريباً اليمين وعاصم أنا

 حـدث  مـا  أدر ومل عاصم األخ من قريباً روخالصا ونزل فانبطحت باجتاهنا يتحرك الصاروخ أرى كنت
، العالج إلمتام باكستان إىل ذهابه فرجح حالته عن الطبيب وسألت نفسه وعلى عاصم على فطمأنته،  بعدها

 أن ومـا ،  اإلخـوة  فيه تركت الذي،  اجلديد املوقع إىل رجعت،  الصباح يف ذلك يرتبوا أن خوةاإل أبلغتف
 اجملهـزة  C130والـ باهلليكوبتر االشتباك وكان الغرب طرف يف بعيد اشتباك أصوات مسعنا حىت دخلت
 فخشيت باجنواى قرية اجتاه يف الضرب أن خيربين صقر ومركز ساعة نصف من اًقريب االشتباك استمر بشلكا
 وهـو  لصمتا علّي قطع السوري علي أيب صوت لكن كرأف فصمتُّ،  الطريق على حتركت اليت األسر على
 فقلت باجنواى طريق على فقال أين له فقلت "النساء وقتلوا ونارّش الكالب ..األحد عبد يا" بعصبية ينادي
 مسـرعاً  فصـليت  دخل قد الفجر وكان هناك إىل فتحركوا اخلرب كلهم اإلخوة مسع،  لكم الطريق يف أنا له

 قصـة  ولـدت  اليت،  ساةاملأ وجدنا الطريق وعلى القرية ىلإ وحتركنا املصري نالرمح عبد اأب معي وأخذت
 بـاجنواى  قريـة  يف اإلخوة بعض أحس فعندما،  هئلقضا راد فال اهللا يقدر عندما يكون ما أعجب من وعظة
، أوالدهـم  على خشوا وضواحيها قندهار قطاع فوق الطريان كثافة ورأى املدينة طرف يف الضرب بكثافة
 الرجال قرر العريب املغرب من مجيعاً تزوجوا الذين العرب خوةاإل من أسر ستة يضم وكان البيوت دحأ ففي

 بالنساء قادمتان سيارتان هناك كان الوقت ذاه نفس يف،  اخلالء يف وينامون سيارات أربع يف بالنساء اخلروج
 علـى  فالتقوا،  واقفة الطريق جانب رمت مائة مسافة على املغاربة سيارات فرأوا قليل قبل نبيته قصف اللوايت
 مـن  املتابعـة  السـيارات  وقفت،  السوري محزة األخ ومعه اليمين سراقة األخ قليل بعد وأدركهم الطريق

 كـم  ١،٥ قرابة الفريقني بني املسافة وصلت أن وما القرية اجتاه يف انطلقوا مث قليالً اإلخوة وتكلم الطائرات
 ضربت،  النساء مع معركة يف لتدخل C130 الـ ووصلت معها شتباكباال اهلليكوبتر طائرات بدأت حىت

 سـراقة  الثانية السيارة ضربت كما نوطفال نساء وأربع وزوجته اليافعي على أبو فيها وكان األوىل السيارة
 علـى  القصف رأي عندما وأسرته املالكي علي أبو فيها كان واليت الثالثة السيارة أما السوري ومحزة اليمين
 األرض علـى  هبـا  وطار السيارة نور فأغلق الطائرة من اهلروب حماوالً اجلبل باجتاه مسرعاً اندفع يارتنيالس

 غـري  األوىل الضربة إصابة كانت،  الطائرات عن اختفى حىت) ستيشن كروال كانت السيارات كل (الوعرة
ـ  الرجال ومعهم اجلبل اهباجت الصحراء يف جيرين منها النساء فاندفعت السيارات عطلت أهنا إال قاتلة  ةالثالث
 واضـحات  وكن األفغاين اخلمار يلبسن كن النساء،  أمها حتملها الرضيعة وأخته عمره من الثالثة يف وطفل
 علـيهم  فأطلق واألطفال والرجال النساء بني يفرق مل اجملرمني اهلليكوبتر الطائرات لقادة األعمى احلقد لكن

 يضـربون  اجملرمـون  اسـتمر  شـهيدات  األرض على سقطن أن بعد حىت بالرشاشات ورشهم الصواريخ
 حىت يبق ومل الغالم جسد وتشتت لرضيعةا جسد ومتزق صغرية قطعاً متزقت حىت العفيفة الطاهرة أجسادهن
 فكانـت  الرجال أما،  الشهيدات النساء من قافلة ثاين يف لرهبن أرواحهن أسلمن و املنرية املتوضئة أوجههن
 االشتباك مسعوا عندما الذين املغاربة هبا اليت السيارات قصفت األخر اجلانب وعلى،  مةسلي الطيبة أجسامهم



 

 

א 

١٤ 

 املغـرب  من مرأةا أول واستشهدت السوري علي وأبو ياملصر الوهاب عبد منهم بفأصي بالتحرك بادروا
 .طلقة عشرين من أكثر الطاهر بدهنا أصاب أن بعد العريب
 األفغان من جتلداً أكثر العرب وكان مهيباً املنظر كان،  اجلرمية قعمو يف مكان كل من والعجم العرب جتمع
 وهـذه  شعر فروة وتلك الطفل يد فهذه األشالء قطع جيمعون الشباب وبدأ ارأو ما هول من اهناروا الذين
 جمموعـة  وأرسـلت ،  الطائرات عودة خشية باالنصراف اإلخوة أمرت،  ملن ندري ال جلد وهنا حلم قطعة
 جوال يف والطفلني نساء مخس أجساد من املتبقي فجمعوا األشالء جبمع جمموعة ووكلت،  القبور حلفر للقرية
 اليت قندهار مقابر يف دفنت فقد املغربية األخت عدا باجنواى يف مجيعاً ودفناهم اإلخوة أجساد ورفعت واحد
 .وإخوانه حفص أبو شيخال هبا

 كـان  الـذي  اليافعي على أبا – اليمين عاصم أبا (الرجال من تضم الشهداء من ساألم ليلة حصيلة كانت
 السـوري  محزة أبا – اليمين سراقة – ساعتها القصف من وجنا حفص أيب الشيخ بيت قصف ساعة حارساً
 فكـن  واحـدة  إال الـيمن  نم وكلهن النساء أما) حفص أيب مع الردم حتت من يومني قبل أخرجناه الذي

 هوطفلي التعزي أسامة أيب زوجة – التعزي ريان زوجة – الكيين امةأس أيب زوجة – اليافعي علي أيب زوجة(
 املغرب من وهى ١احلجازي الرباء أيب وزوجة – ليأخذها زوجها تنتظر كانت اليت الضالعي الزبري وزوجة –

 :تعاىل اهللا قول صدى يتردد صدري ويف الدفن ملراسم القرية إىل حتركت .)العريب

 
 دقيقـاً  اللفـظ  كان لقد اهللا سبحان) مالقيكم ..مالقيكم ..مالقيكم فإنه منه تفرون الذي املوت إن قل(

، املوت من عليهن خشية وسطها إىل قندهار طرف من بالنساء اإلخوة حترك لقد،  متاماً احلدث على ومنطبقاً
 وال زيـد ي ال زمن ويف األرض من حمددة بقعة يف الشهادة مع ملوعد القرية إىل وسطها من الثانية حتركوا مث

 اهللا فضل من هذا أن ومؤكداً إياهم مثبتاً معهم هبا حتدثت كلمات ببعض اهللا ورزقين باإلخوة التقيت،  ينقص
 واألطفـال  والنساء الرجال من ليصطفي إليهم اهللا نظر من حلظ ويا إليهم وينظر عليهم يطلع أن عباده على
 فال أمانته سبحانه يطلب وعندما هللا عندنا أمانة هم وأطفالنا نساءنا أن وأكدت،  الشهداء لقوافل يضمهم من
 يوم اجلنة إىل بيده يأخذان هطفلي أن التعزي أسامة أبا األخ وذكرت،  أراد ما على لصربوا له التسليم إال منلك
 فعـل  رد أفهم أن حماوالً كابل إىل حتركت أن منذ أرها مل اليت أسريت لرؤية انطلقت مث،  اهللا شاء إن القيامة

 ما مسعت هل وقالت "شهيد أقول ما على واهللا" مستبشرة متهللة بتسامةبا أهلي فقابلتين النساء على حلدثا
 واألوالد وإيـاك  يـرزقين  أن اهللا أسأل احلال يف زوجها مع اليافعي علي أم األخت استشهدت لقد حدث
 اجملاهـدين  شيخ اوأبوه،  ١٩٨٨ عام استشهد فأخوها منها هذا يصدر أن عجب وال،  مثلهما معاً الشهادة
 عـام  خوسـت  مطاري غلق عملية وقائد ١٩٧٩ عام العرب من اجلهاد إىل قدم من أول وليد أبو الشيخ
 ـه.أ " الظهر قريب قندهار إىل وحتركت اخلمسة أوالدي على وسلمت مقابلتها من فسررت، ١٩٩٠

                                                 
 .  قبض على أيب الرباء بعد ذلك يف املغرب 1
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  الثانية احللقة 
 
 
 
 

 لتلقاها كتأتي هي مث الصومال يف وطلبتها نانستاأفغ يف الشهادة طلبت، العيريي يوسف يا اهللا رمحك -
  - العربية اجلزيرة أرض على مدبر غري مقبالً

 
 وتفنيد عنه والذب مسائله وتأصيل اجلهاد عن الكتابة يف كبريةٌ وٌدهج له كان السجن من الشيخ خرج وملا

 .عزام باسم البالتوك غرف بعض يف يشارك وكان واملنافقني املخذلني شبهات
 معسكرات يف للمشاركة أفغانستان إىل للذهاب وحتريضهم الشباب شيبتجي منشغالً اهللا رمحه الشيخ انوك

 رمحه بصوته مسجلة فقهية مادة منها واإلعداد اجلهاد على حتث صوتية أشرطة أربعة وأخرج هناك التدريب
  ..اهللا
 فرحـة  فكانـت  مسعود هشا أمحد اخلبيث القائد غتيالا وهو أفغانستان تأريخ يف العظيم احلدث حصل مث

 ؟ اخلرب ما له وقلت حينها عليه مررت أنين وأذكر توصف ال الشيخ
 األخـوة  بعض فانتدب هورسول اهللا آذى فقد مسعود بأمحد يل من: لألخوة قال أسامة الشيخ إن: يل فقال
 ..حمفر خرب من مسعتم ما وحصل الكرمي اهللا من والثواب األجر واحتساب غتيالهال مأنفسه
 الشيخ على اتصلت،  فرحاً يطري أن الشيخ فكاد اإلحلاد معقل أمريكا يف املباركة األحداث حصلت وبعدها
 يف حصلت اليت ياتلللعم العلماء بعض نقد من حصل ما حصل حيث القصيم علماء مع لقاء يف إنه يل فقال
 !!..أمريكا
 .واجملاهدين للجهاد تأييدهم يف طيبال األثر هلا كان معهم ءاتاولق تمناظرا من حصل ما يل ونقل
 ستشـهادية اال تالعمليا فيها أصل واليت) الصليبية احلرب حقيقة (القيم كتابه كتابة يف الشيخ شرع وبعدها
 نفـيس  كتاب وهو،  تعيشه لذيا دالرقا من النهوض على فيه األمة وحث حوهلا املثارة الشبه مجيع على ورد
 !! أيام عشرة أو تسعة خالل الشيخ كتبه بابه يف
ـ يك أن ميكن ال ألنه العملية قبل مؤلف الكتاب أن الظاهر: لألخوة قال أسامة للشيخ وصل ملا إنه حىت  بت
 !!..السرعة هبذه
 هبـذا  خرج حىت كامالً عكوفاً عليه عكف ولكنه احلدث دبع إال ألفه ما يوسف الشيخ أن باهللا أشهد وأنا

 .عليه الرد أحد يستطيع ال الذي األصويل احلديثي الفقهي البحث
 مـن  عشر احلادي لعمليات املؤيدين العلماء سواد تكثري يف األثر بالغ له يوسف الشيخ كتاب كان وهكذا
 .والسنة الكتاب من لألدلة ومجع، رصني بأسلوب علمي تأصيل من فيه ملا سبتمرب

אWאא
ى زن عل ة ح دمع
راق ف

يدـــــــــــــــــــــشه
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 منه وانتهى )طالبان حلركة زاناملي (لكتابه النهائي التعديل يف شرع الكتاب هذا من يوسف الشيخ فرغ وملا
 .نشره مث

 :منها والسنة الكتاب بنور مشرقة تتواىل املنهمر كالسيل كتاباته بدأت وهكذا
 .الزيد اهللا عبد باسم كتاب يف رمسي غري بشكل طبع والذي األعداء جهاد يف ءالنسا دور
 .متفرقة حلقات على وهي منها مجلة كتب حيث، اجلهاد طريق على ثوابت
 .اإلنترنت يف العامة واملنتديات الدراسات مركز يف نشرت اليت املشاركات من ذلك وغري
 العلماء ختاذل عن معه أحتدث كنت ملا أذكر أنين حىت العلماء ختاذل يوسف للشيخ املؤملة األمور من وكان
 !!..بكى مث مؤثر بكالم يل تكلم اجلهاد عن

 إخواننـا  أعراض عن الذب رئيسي بشكل منها يخالش قصد كان وردود كتابات ذلك بسبب له وحصلت
 .الثغور يف اجملاهدين

 كان حيث الدراسات موقع يف نزلت يتوال العراق على الصليبية باحلر سلسة كتابة يف مشاركة كذلك وله
 %٨٠ فيها كتابته تكون تكاد بل سهامإ أعظم فيها له
 السياسية والتحليالت الشرعية الكتابة عن ينقطع ال جعله مما واجللد والصرب،  البليغ األسلوب اهللا وهبه وقد
 .واسعة رمحة اهللا رمحه
 يف والسـبق  بالفضل له يعترفون كانوا حيث الصفات هبذه العلماء من كثري عند يوسف الشيخ عرف وقد
 .ذلك
 يف لـه  وصاحب حبيب يف مبصيبة ىءِزُر فلكم واألحداث املصائب على اًصبور جلداً يوسف الشيخ وكان
 قضـى  ما ملواله مسلم وقدره اهللا بقضاء راٍض كله ذلك مع ولكنه وأسر وإصابة استشهاد من اجلهاد أرض
 .به

 يف والتضحية اجملاهدون ذكر إذا خاصة الدمعة وقريب التأثر سريع القلب رقيق اهللا رمحه يوسف الشيخ كان
 مث وتضـحياته  سريته وذكر ريكاأم يف املسجون العراقي هاجر أيب عن تكلم أن يوم أنسى ال وإين اهللا سبيل
 .!!.بالبكاء أجهش
 واجلهـاد  اآلخـرة  والـدار  اهللا عن كانت إذا خاصة واخلشوع البكاء فيها مسعت موعظة ىألق إذا وكان

 .اهللا سبيل يف والشهادة
 نوضـح  أن جيب إننا ويقول الشرعي وبالعلم ةالصحيح بالعقيدة وعاطفته اجلهاد ربط على يؤكد كان كما
 اهللا رسـول  حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهادة ملقتضيات وتطبيق دللتوحي حتقيق إال وه ما اجلهاد أن للناس
 مقولـة  يل يذكر وكان أخرى جهة من عليه وليثبتوا جهة من اجلهاد أمهية ليعلموا األمر هبذا الناس ونربط
 صـورة  ترجعـه  ةصـور  للجهاد به تأيت الذي(: يقول حيث الصدد هذا يف اهللا رمحه عزام اهللا عبد الشيخ
 أو مسـلم  تعذيب فيها أىر ةصور إثر فقط عاطفياً تأثراً للجهاد ينطلق الناس بعض أن مراده وكان )أخرى

 العميقـة  قناعته من منطلقاً للجهاد داجملاه ذهاب يكون أن األطيب لكن طيب التأثر وهذا مسلمة اغتصاب
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 تلتزمهـا  اليت الدولة وإقامة الناس بني لنشرها اهلم ومحل التوحيد بعقيدة ارتباطه دىمو الطريق هذا بوجوب
  .وتطبقها
 ينـال  حـىت  العز حياة حيىي أن واختار الثالث تطليق طلقها ولكنه،  حبذافريها الدنيا فيوس للشيخ مجعت
 رضًى و تأييداً أبيه من وجد وقد الدنيا هبذه آبه غري كان يوسف ولكن عليه اهللا فتح قد تاجر فأبوه،  مبتغاه
 بعـدم  وتوصـيه  بل ثباتاً وتزيده تؤيده كانت ما كثرياً اليت والدته عن ناهيك،  وجهاد عمل من عليه هو امب

 ..املنايا يهاب ال شجاعاً بطالً أجنبت كرمية أٍم من درها فلله..نفسه تسليم
 أنـه  عـه م جلست إذا أنت وتشعر شيئاً نفسه يعد ال إنه حىت ةكبري درجة إىل متواضعاً يوسف الشيخ كان
، علم طالب أو عاملاً كان إذا خاصة أحد على الكالم يف يتقدم بأن يرضى ال و،  وأفقه منه أعلم أنك يعتقد
 .اإياه اهللا وهبه وخصلة سجية هو بل يتكلفه أو ذلك يتصنع ال التواضع يف آية فكان
 يف تكلم وإذا،  الفقيه املالع هذا قلت الشرعية العلوم يف تكلم إذا شيء كل يف علمية موسوعة اهللا هرمح كان
 إضـافة  والربجمة والكمبيوتر باحلاسب عناية له كان كله ذلك ومع،  بارع سياسي هذا قلت السياسية األمور
 والتكنلوجيـا  الطبوغرافيـا  بعلم إملامه مع ،   احملنك العسكري القائد إحاطة العسكرية بالعلوم حاطةاإل إىل
 .اتاإللكترونّيو

 طبعـاً  أو خلقاً منه أنكر أو عليه محل أحداً أن أعلم وما وحيبه إال أحد يقابله فال لناسا لدى قبوالً اهللا منحه
 اهللا علـى  نزكي وال كذلك حنسبه السريرة يف وصفاء حسن خلق من كهلميت ملا الناس لدى مقبوالً كان لب

 .أحداً
 لتعويد العيش وشظف لتقشفا إىل ويدعوهم والنعيم الترف ترك إىل واجملاهدين الشباب يدعو اهللا رمحه كان
 أن مـع  الطعـام  من القليل إال يأكل ال أياماً ميضي وكان اجلهاد أرض يف املشاق وحتمل الصرب ىعل النفس
 .املشاق على التعود يريد ولكنه ميسور حاله
ـ  أموال على وحريصاً أميناً كان فقد ذلك ومع إلخوانه والبذل العطاء يتكاثر ال سخياً كرمياً كان  ديناجملاه
 .له بذلت ومن مستحقها إىل يوصلها حيث إليه تصل اليت

 يستسـلم  أن فأىب السنة على تزيد فترة منذ نفسه تسليم منه وطلبوا أمريكا طلب على بناء سلول آل طارده
 هـذه  خالل جليلة أعمال من واألمة للدين قدم فكم ذلك فعل أنه هللا واحلمد دينه يف الدنية يرضى أو هلم
 !!..سنوات مخس يف إال به القيام يستطيع ال مبا السنة
 كانـت ..رأيت ما بعض بل رأيت ما وذكر العلم باب من ولكن واهللا ال املبالغة باب من ذلك أذكر ال وأنا
 ينال النوم يكن ومل..نوم دون من األيام بعض واصل رمبا بل ينام أو يسترح ومل الطوال الساعات عليه متضي
 .اهللا رمحه صلبه إلقامة حيتاجه مبا اليسري لرترا إال اليومي جدوله من
 ..دائم واحتياطه وحذره، يفارقه ال سالحه، هنار ليل العدو يترقب طريداً مشرداً السنة هذه طيلة عاش
 أجلوا حىت وهلع خوف يف املدينة يف عاشوا الذين اهللا رسول صحابة من أكرم لسنا أخي يا: يل يقول وكان
 "..عاتقـه  على أحدنا وسيف اخلوف إال اهللا لرسو يا بنا وما " :الصحابة حدأ قول يل وذكر عنها اليهود
 .عليهم اهللا رضوان الصحابة حبال يتسلى فكان
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 ةاألخـري  الفترة يف عنهم انقطع حىت،  ملاماً إال _ وأمه اهأب أي _ أهله يرى ال: اهللا رمحه فيوس الشيخ كان
 وكتب األيام آخر يف وذلك مرمي وأكربهن الثالث الصغريات بنياته عن نقطعا إنه بل،  عليه الطلب اشتد ملا
 حـىت  األيام آخر يف مطاردات يف وبقي اهللا رمحه استشهاده قبل رسالته يف نشرت اليت املؤثرة القصيدة هلن
 لدى أسريا يبقى أن على اهللا سبيل يف يقتل أن وفضل يستطيع مبا نفسه عن دافع أن بعد شهيداً اهللا رمحه قتل

 الطلب أدركه ملا لقا الذي اجلليل الصحايب ذلك يف وأسوته .وجالءهم عقوبتهم اهللا عجل اجلزيرة طواغيت
  :يقول حاله ولسان) كافر ذمة يف اليوم أنزل فال أنا أما(

 
 مصرعي اهللا يف كان جنب أي على مسلما أقتل حني أبايل ولست

 ممزع شلٍو الــأوص على يبارك يشأ وإن اإلله ذات يف وذلك 
 
 يعرفـه  اهللا أن دام ما ئاًشي ذلك يضره هلو الناس من كثري يعرفه ال مغموراً رجالً كانو دحمم أبو رحل لقد

 .اليوم األمة رجال خرية من بأنه اجملاهدين ونفع الدين لنصرة قدمها اليت العظيمة اجلهود له وستشهد
 والعبادة واجلهاد والدعوة العلم من كثرية فضائل بني مجع األمة شباب من وشيخ شاب حياة بذلك وانتهت
 أبـا  يـا  لك فهنيئا اهلداية طريق عرف شاب كل إليه يصبو ما وحقق اهللا شاء إن وأحسنه حال خري على
 ..حممد
 ..أحبتنا من كثري على بكائنا من أكثر بكيناك لقد واهللا
 ..لك خري اهللا عند ما أن ونرجو بكيناك لقد

  ..النادر القليل إال افيه اهللا شرع مويقي ينصرها من جتد ال اليت نةاملسكي األمة هلذه نرجوك كنا ولكننا
  ..حممد أبا يا ننساك لن
 .حياته على تأثريك يتجاهل أن عليه ليصعب عايشك من إن واهللا
 ..ةاملركز واجلهود املنظمة املؤسسات تفعله ماال اجلهاد لنصرة تفعل رأيناك لقد
 .واجملاهدين للجهاد كله قتكو، الطراز نادر املثال فريد كنت لقد

 ..حممد أبا يا اهللا رمحك
 ..حممد أبا يا اهللا رمحك
 ..حممد أبا يا اهللا رمحك

 السامل أمحد بن حممد وكتبها

 
***********
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 هـ١٤٢٤-٣-٦ األزدي سعد أيب شعر

א ...ديوان العزة  
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 الصـف  مجـع  إىل حاجتـها  قبل كلمته مبقتضى والعمل التوحيد حتقيق إىل احلاجة أشد حمتاجة اليوم األمة
  .الكلمة وتوحيد

  .احلق كلمة على االجتماع حتصيل هو الشرع مراد إمنا، ذاته حد يف غاية ليس واالحتاد فاالجتماع
 األمـة  خيادعون إمنا الكلمة واجتماع الداخلية اجلبهة ومتاسك الصف وحدة وتر على اليوم يدندنون والذين

 التنـازع  وتـرك  باالجتمـاع  تأمر اليت الشرع نصوص من ويتخذون،  حقيقته غري يف الواقع هلا ويظهرون
  .بينهما والتسوية والباطل احلق مجع نم يرومونه ملا وسيلة اجلماعة يف والترغيب

 لألمـة  والنصـيحة  الرب أعظم من ذلك لكان،  والسنة التوحيد على السنة أهل مجع يريدون هؤالء كان لو
 مـن ،  لألمـة  نفع أو بركة أو خري أي معه االجتماع من ىيرج ال من كل مع اجلسور مبد ينادون لكنهم

  .املفسدين العقالنيني أو، بثاءاخل الرافضة أو، اخلونة املرتدين الطواغيت
 يف طريقتـهم  ومن منهم ويتربؤون واجملاهدين السنة أهل مع الصالت مجيع يقطعون نفسه الوقت يف هم مث 
  .يتوقف ديكا ال ونشاط، إسرار هيشوب ال وجهر، بينة صرحية لغة
  ؟ واالجتماع والرفق باخلري أحق الفريقني أي شعري فليت
 ؟ املشتركة االتفاق نقاط على وااللتقاء اجلسور مد بسياسة أوىل وأيهما
  .نور من له فما نورا له اهللا جيعل مل فمن غرابة وال رأسه على منتكس هؤالء أمر إن
  .الدائرة له تكون ملن ووالؤهم غلب من مع هم بل احلقيقة على حق بطالب ليسوا هؤالء إن

 وأدب احلوار وفوائد احلوار ضرورة عن حديثا آذاننا اصمو أن فبعد واملنة احلكمة ذلك يف وله اهللا فضحهم
  !! احلوار

 الشـجب  محاس غمرة يف فنسوا قبح ما ضغائنهم ومن خفي ما قلوهبم من لتكشف الرياض غزوة جاءت 
 :يقـول  من طريقة أمثلهم وصار،  حداد بألسنة اجملاهدين وسلقوا،  قبل من إليه يدعون كانوا ما واالستنكار

  !! اخلوارج الصحابة حاور كما حاوروهم ولكن خوارج ليسوا هم
 وال مـربر  أي عن اجملاهدين هلؤالء البحث جيوز ال ولكن،  األمريكان عدوان من أسبابه العمل هلذا إن :أو 

  !! تسويغ
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 مـن  ذلك غري إىل،  ...تكفريهم السهولة من ليس ولكن لإلسالم نواقض يف وقعوا قد احلكام أن الشك :أو
 الطاغوتية السياسة تقلبات مع وتقلبهم هؤالء تلون مدى ومثيالهتا هي كشفت اليت الباهتة ةالسمج العبارات
  .النفسية واألهواء احلزبية واملصاحل

 اهتمام أو املنهج يف حضور أو النفوس يف قدر للتوحيد كان لو تكون أن هلا كان ما املخزية املواقف هذه إن
  .والتطبيق التأصيل يف

 ومـن  العقيـدة  أمر من كثرية جوانب يف أفرادها بني بّين واخللل،  التوحيد عقيدة أمر يف رةمقص اليوم األمة
 :أبرزها
 .سبحانه اهللا لغري العبادة أنواع من نوع أي صرف وعدم بالعبادة اهللا إفراد -
 .الناس بني اهللا أنزل مبا واحلكم احلياة واقع يف وفرضها الشريعة حتكيم -
 .بالطواغيت والكفر الكافرين نم والرباءة املؤمنني مواالة -
 إليهـا  يدعى اليت األوليات رأس يف جيعلوها وأن هبا االهتمام يركزوا أن املصلحني من حتتاج اجلوانب فهذه
 فاخلالف وعملياً نظرياً األصول هذه على اجتمعنا فإذا .هبا العمل أجل من اجلهود وتبذل عليها الناس وجيمع
  العاملني رب هللا واحلمد ...املكسب هو عليها االجتماعو، هني دوهنا اليت اجلزئيات يف
 

************************* 
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ء الطواغيت فرض عني، هو من العلم الواجـب إشـاعته يف عمـوموكون جهاد هؤال  " 

فـإن هـؤالء. املسلمني، ليعلم كل مسلم أنه مأمور شخصياً من ربه سبحانه بقتال هؤالء   
الطواغيت يضربون سياجاً من العزلة املميتة بني عامة املسلمني، وبني املتمسكني بدينـهم،

لعامة وصمتهم، يف حني أن كل فرد منليتسىن هلم ضرب املتمسكني بدينهم وسط جهل ا       
العامة خماطب بنفس الفريضة ما دام مسلماً وإن كان فاسقاً ومرتكباً للموبقات، فإن الفسق

العمدة يف إعداد العدة: أنظر امللحق الرابع يف كتاب    (ال يسقط اخلطاب الشرعي باجلهاد،      
 هـ.أ " ).للجهاد يف سبيل اهللا

 

 - العمدة يف إعداد العّدة -

إضاءة على طريق 
الجهاد
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 وأملـه  اإلسالم جيش وهو األرض من ممكنة رقعة أوسع يف انتشرت " جهادية جمموعة " القاعدة تنظيم
 دولـة  إلقامـة  تارخيية اهللا بإذن انطالقة ونقطة،  اجلهاد الستراتيجية عاملي تطوير وهو ،   اهللا بإذن القادم
 مضـاجع  سـيقض  الذي اجليش وهو،  التارخيية اجلهاد ملسرية طبيعي استمرار وهو،  جديد من اإلسالم
 فأنـا  وتعاىل سبحانه اهللا بإذن وحصوهنم معاقلهم وسيدك ومغارهبا األرض مشارق يف واليهود الصليبيني

 مـن  كـثري  فيها وقعت اليت األخطاء من كثرياً واتالف - اهللا بفضل - القاعدة تنظيم يف األخوة أن أرى
 وتسـوء  الصـديق  تسر أموراً القادمة األيام يف سنرى أنا وتعاىل سبحانه اهللا وبإذن اإلسالمية احلركات
  .العدو

 
١١L 
• אאאאא؟

 
 من والصليبيني اليهود اهللا أعداء ُيطرد وأن ] اهللا إال إله ال وراية التوحيد راية [ الراية هذه ترفع أن غاييت 

 أعمارنـا  يف وتعاىل بحانهس اهللا ميد وأن،  كانت كما فعال وتعود املسلمني بالد تفتح وأن،  احلرمني بالد
 اهللا ديـن  يف يدخلون أهنم إما حىت فيهم السيف نوقع ولكي فيهم نثخن ولكي األعداء هؤالء نغيظ لكي
 جئتكم ": قريش لكفار قال وسلم عليه اهللا صلى حممد فقدوتنا،  أبيهم بكرة عن نقتلهم أن أو وعال جل

 " بالذبح
 اهللا أعداء مواجهة يف مدبر غري مقبالً يرزقنيها عين راٍض وهو الشهادة هذه يرزقين اهللا أن حقيقة وأمنييت 

 .ألقاه حىت احلق على يثبتين وأن
 

 

 العزيز بن عيسى المقرن حفظه اهللا هاجر عبد بوأ/ المجاهد 
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 ١٢L 
• א،؟

 أكن،  بشيخه الطالب عالقة،  بأبيه االبن عالقة هي اهللا حفظه الدن بن أسامة اجملاهدين بشيخ عالقيت أما
 ننتـهج  ومل،  املسائل من كثرياً ماعرفنا الشيخ هذا مث وتعاىل سبحانه اهللا ولوال،  والتقدير الفضل لشيخي
 تشـرفنا  أنا هللا واحلمد،  الفاضل شيخنا بفضل مث وتعاىل سبحانه اهللا بفضل هذا لكن،  أصالً املنهج هذا
 .اجلهاد درب على أمرياً مببايعته و ومبحبته معه وباجللوس الشيخ برؤية

  
١٣L 
• אאאאא،

אאא؟ 
 

 جهاد أرض جتد فال،  مثله جتد أن وندر قلّ الذي اجملهول اجلندي فقدها يف عموماً اإلسالمية األمة أعزي
 فقيـدنا  يف خيلفنا أن تعاىلو سبحانه اهللا فأسأل فيها داخل وضلع يد وله إال ومغارهبا األرض مشارق يف

 اهللا وأسـأل ،  وغدراً غيلةً قتله ممن نانميك وأن،  يتقبله أن وتعاىل سبحانه اهللا وأسأل،  منه خرياً لنا وخيلف
 .األعلى الفردوس وإياه يرزقنا أن وتعاىل سبحانه

 
١٤L 
• אאא،

א؟
 

 دورة - خاصـة  دورة يف كُنَّا ،   األودية دأح يف األخوة فيها ندرب كنا اليت الدورات إحدى يف كنت
 األخـوة  أحد قابلت وحينما،  متوترة واألوضاع منقلبة األمور رأينا رجعنا وبعدما - مدن ؛حرب تنفيذ
 وأنتم وكذا كذا وجدت قائمة أخرجوا :يل قال ؟ األمر ما: قلت ؟ اخلرب ما علمت ما شعرت ما يل قال
 ...منشورة اآلن وصوركم املطلوبني من
 بدايـة  يف لألخوة وأقول أشعر وكنت وسالماً برداً قليب على اخلرب ووقع،  العاملني رب اهللا احلمد: قلت
 بقـدر  حنـاول  ولكـن ،  أوراقنا تنكشف وأن يوم يأتينا البد أنه - احلرمني بالد دخلت عندما - األمر
 سـبحانه  اهللا ابتالنـا  أن بعد ولكن الدين هلذا نقدم ولكي خندم لكي اليوم هذا من نؤخر أن ستطاعامل

 هذا على يثبتنا وأن واليقني الثبات يرزقنا وأن الصرب يرزقنا أن وتعاىل سبحانه اهللا نسأل األمر هبذا وتعاىل
 ..الشيء هذا من أشد ننتظر وحنن بيوتنا من خرجنا أن منذ فنحن وإالّ الطريق

١٥L 



 

 

א 

٢٤ 

• אאא،א
אא؛אא؟א

 
 :نقول ولكن العجالة هذه يف عنه اإلجابة نستطيع وال وإطالة بسط إىل حيتاج السؤال هذا
 والقيادة ومغارهبا األرض مشارق يف املسلمني وضرب لدك الصليبية اجليوش خرجت منها احلرمني أرض

 أن تعلمـون  وكمـا ،  سـلطان  اهللا عدو قاعدة من احلرمني أرض من كانت الصليبية للقوات والسيطرة
 ومشاهلـا  بالدنـا  ومغـارب  مشارق يف املعروفة املعلومة قواعدهم يف منتشرة واليهود الصليبيني جيوش
 .الثروات وهنبوا، البالد استباحوا، وجنوهبا
 :قسمني إىل نقسمواا األمة على نوالغيورو اجملاهدين وحمبوا اجلهاد وأهل
 إشـغال  من بد وال،  احلرمني ألرض واملدنسة الغازية القوات هذه ضرب من البد يقولون أناس: األول

 ...دولة دولة وبالدهم املسلمني أراضي لدك منها ينطلقوا أن من بدالً وقواعدهم أنفسهم يف األمريكان
 :الثاين
 منـها  الشـباب  خنرج منها اجليوش جنيش منها األرض هذه نؤمن القاعدة هذه نؤمن أن البد قال الذي
 ..آمنة بقائها من فالبد، الدعم نأخذ
 فرصـة  يعطـى  وأال نفسه يف يشغل وأن البد العدو أن فصحيح الفريقني بني الوسط: آنذاك نرى وحنن
 الستخدامها الفرصة أعطيناه قد نكون حينئٍذ فإننا اخللفية وخطوطه قواعده على أمن ما مىت ألنه األمان
 ونقـوم  عّدته لألمر نعد وأن بد ال أننا إال ..اإلسالمي العامل دول من متفرقة أحناء يف إخواننا ضرب يف

 مث ةالعّد ُنعد انتظروا هلؤالء نقول فكّنا...ونطيقه نستطيعه وجه أمت على العظيم العمل هذا ملثل باالستعداد
 ..األمريكان نضرب
، اجلهاديـة  احلركات ملعظم للمال األساسي املورد ألهنا نستغلها وأن البد البالد هذه أن أيضاً وصحيح
 اإلسـالمي  العـامل  تغزو أمريكا أن وبني هذا بني ننواز وأن البد أننا إال..حبرية وحترك أمان نسبة وفيها
 [ اإلرهاب حرب يف الرئيسي حليفها حيث البلد هذا نم واإلسالمية بل اجلهادية احلركات على وتضيق
 ..واجملاهدين اجلهاد ضرب يف كثرياً منه استفادت الذي احلليف باحلليف وأعين ] وباكستان السعودية
 فيما أو املالية ومواردهم باجملاهدين يتعلق فيما سواء،  يوم بعد يوماً تستاء احلرمني بالد أن نفهم أن والبد
 ..األبيض البيت لتعليمات استجابة اخلونة احلكام قبل من الحنالله والسعي البلد بعلمنة يتعلق
 لقينـاه  إذا ولكـن  العـدو  لقاء نتمىن ال فإنا،  علينا والضروس الشرسة حرهبا الدولة أعلنت بعدما لكن
ـ  ولاأل ربيع ١١ يف املباركة األخوة ضربات بعد من العدو حسمها قد القضية واليوم..صربنا  ةفاملعرك
 ..مشتعلة واحلرب قائمة
 وإمـا  معي إما بوش اهللا عدو مقولة ويف،  الصليب وحلف معاهدة يف دخلت الدولة تعلمون كما واآلن
 تقاتـل  الدولـة  وهذه اليوم ذلك فمن واملسلمني اإلسالم فيه حيارب الذي التحالف يف دخلوا،  ضدي



 

 

א 
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 األخـوة  وحماربـة  مقاتلـة  بدايةً سهانف على أخذت وقد اهديناجمل واألخوة امللتزمني األخوة وحتارب
 ذلـك  بعد مث،  للقاعدة احملبني أو املتعاونني مث،  للقاعدة املنتسبني مث،  - يزعمون كما - التكفري أصحاب
 وغريها الشيشان أصحاب األخوة حماربة ذلك بعد مث عموماً اجلهاديني األخوة حماربة نفسها على أخذت
 ...اربنيحم األخوة كل اآلن فأصبح البلدان من
 نتفرج هكذا جلسنا إن املواجهة يف يصعدون اهللا وأعداء احلرب تسعر يوم كل فالدولة هكذا جلسنا إن

 اجلبهات حنرك أو نسعر أن حناول وأن األوضاع هندي أن البد ال لنا ويقولون يتفرجون األخوة وجلس
 بالشـباب  مليئة السجون دونتشاه اآلن لعلكم هلم فنقول املنطقة هذه يف نتحرك أن من أفضل اخلارجية
 هجـوم  بعمليـة  حنن نقم ومل،  مستمر تصعيد يف األمر ومازال،  وبالداعمني بالدعاة مليئة أيضاً،  اجملاهد
 بقـدر  حيـاولون  األخـوة  إن جتد بل وبالعكس دفاع عمليات كلها حدثت اللي العمليات كل واحدة

 حتاول حرهبا يف مصعدة فاحلكومة ذلك معو األمنية القوات مواجهة وعدم اجليش مواجهة عدم املستطاع
 ...اإلسالميني مجيع وتستأصل وتستأصلك تستأصلين أن

 العلمـانيني  تنصيب،  وتستعر تزيد يوم كل املسلمة املرأة على احلرب،  الشيء هذا ألجل غريت املناهج
 ...نبطاحينياال من أستغرب أنا، ءاستيا يف يوم كل األمور، اًمستمر مازال واملرتدين

 نامشـاخي  إىل ننظر وحنن مىت إىل ؟ أعراضنا وتنتهك حرماتنا تستباح وحنن مىت إىل ؟ ننظر وحنن مىت ىلإ
 إىل ننظر وحنن مىت إىل ؟ يقتلون وهم وكوادرنا قادتنا إىل ننظر وحنن مىت إىل ؟ السجون يف هبم يزج وهم

 بالطائرات نرضى مىت إىل ؟ سكتون تعاىل اهللا ُيسب مىت إىل ؟ أرضنا يف ويعزز يكرم واليهودي الصلييب
 الناس من أريد أنا..مىت إىل ؟ وأفغانستان العراق يف إخواننا بيوت لتهدم رؤوسنا فوق من حتلق األمريكية
 ..األسئلة هذه على جياوبونين أن هؤالء
 تكـون  مىت السائل جييب أن الصعب من لكن ..نتريث أن من بد وال ..تعمل ال: تقول أن السهل من

 عملياً كالماً أريد لكن..يستطيعه فالكل اًوإنشائي اًنظري اًكالم أريد ال ؟ بالضبط واملواجهة لصفرا ساعة
 .املستعان واهللا مقاله قبل قائله فعال تصدقه

١٦L 
• W 

o אאW
 
 الصـدق  وإيـاكم  يرزقنا أن وتعاىل حانهسب اهللا نسأل يشاء من على وتعاىل سبحانه اهللا ميتنه فضل هذا

 يبتلـى  ومل أسـبوع  عليه مر إذا أنه السلف ألحد مقولة ونتذكر والرياء السمعة جينبنا وأن واإلخالص
 حـق  علـى  وأنـك  ابتالء يف أنك ؛ الشيء هذا تتذكر عندما العاملني رب هللا فاحلمد،  إميانه يف شكك
 يؤتى أالّ املستطاع بقدر حاولولن،  احلق على أنك اهللا بإذن لطريقا هذا على واصرب أخي فاثبت وصواب
، أخرى مرة مقتل يف األمة هذه وتصاب،  أمل خبيبة أيضا األمة هذه تصاب لئال وقبلك قبلي من اإلسالم



 

 

א 
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 آمنـوا  الـذين  أيها يا " وتعاىل سبحانه اهللا قال كما األسباب جبميع نأخذ وأن احلذر نراعي أن بد وال
 عـن  تغفلـون  لو كفروا الذين ود " وعال جل اهللا وقال " مجيعا انفروا أو ثباٍت فانفروا حذركم خذوا

 ." واحدة ميلة عليكم فيميلون وأمتعتكم أسلحتكم
 

o אאW 
 
 لناويد القومي الطريق على وإياكم يثبتنا أن وتعاىل سبحانه اهللا أسأل يدي على تدربوا الذين لألخوة أقول 

 علـى  تدربوا الذين الشباب من خاصة اجلميع من أريد،  املستقيم راطوالص الصحيح الطريق على وإياكم
 جياهـدوا  و فعالً يقوموا وأن،  يكتموه الّوأ،  فيه وتعاىل سبحانه اهللا يتقوا وأن،  العلم هذا يزكوا أن يدي
 بد الو عداءلأل شوكة يكونوا وأن محلوقه ويف قلوهبم يف غصة يكونوا وأن واليهود الصليبيني اهللا أعداء
  .اجلميع من يتقبل أن اهللا أسأل العلم هذا يزكوا أن

o אאאW
 أيام اهللا بإذن كلهاو األفق يف الحت قد شاراتوالب قادم فالنصر اثبتوا أقول العامل يف هدينااجمل إخواننا أما

 ...الدين هذا ونصرة عزة وسنرى معدودة وشهور
 

 قادم عدد مع ملحق يف اهللا بإذن كامالً نشره لنا ييسر أن اهللا علّ اللقاء من القدر هبذا نكتفي 
 - א -. 

  

 :قال إمام أهل السنة حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة       
طاعـة مـن دون اهللال  إن هؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب           "

وحيرمون ما، كلهم كفار مرتدون عن اإلسالم، كيف ال وهم حيلون ما حرم اهللا           
رض فسادا بقوهلم وفعلهم وتأييدهم، ومـن جـادلويسعون يف األ  ، أحل اهللا 
أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطال ال ينقلهم، أو أنكر على من كفرهم    ، عنهم

فأقل أحوال هذا اجملادل أنه فاسق، ألنه ال يصح ديـن اإلسـالم إال، إىل الكفر 
 ]١٨٨ة حفالرسائل الشخصية ص[                          "بالرباءة من هؤالء وتكفريهم

אKKK 
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אאאא٢٢LL٣٣Wא

אאאאאאאאא
אאאאzאxKوالصالة األذان -)٩:
 بسرعة ويهرب شديد بصوت ضراط أي،  حصاص وله وىل بالصالة نودي ذاإ الشيطان أن":احلديث يف جاء
 عن تنهى الصالة فان: االسالم شيخ قال،  عظيمة صاعقة أو سطوة بارقة تعتله أن وخلوفه األذان معاين لقوة

 .الشيطان اتباع لوازم من مها لذينال واملنكر الفحشاء
 :الشيطان خمالفة -)١٠

 .به ومأمور احلكيم الشارع من مقصود أمر فمخالفته
 :مترات بسبع التصبح -)١١
 أو"سـحر  وال سم اليوم ذلك يضره مل املدينة عجوة من مترات بسبع تصبح من":والسالم الصالة عليه قال
 حتفظ هنافإ هبا فعليك،  العلماء بعض ذلك اختار كما متر أي: يأ،  متر من الروايات بعض يف وجاء،  قال كما
 .والسحر السم من
 فانه معاصي أو اختالط أو أوبدع شرك فيه مكان فكل،  الشياطني فيها يكثر اليت األماكن من احلذر -)١٢

ـ  اهللا لكتاب حافظ هوو شركية لزيارات بدخوله اجلن به التبس قد بعضهم رأيت وقد،  هلم مستقر  مل هولعل
 .الشركية الزيارات هلذه ذهابه ويكفيه، بالتحصينات يأت
 :الدعاء-)١٣

، تفـك  مث البحر أو الرب يف توجد السحر أعمال من وكثري،  والشفاء،  املسحور عن السحر بفك أو باحلفظ
 .الدعاء بسبب ورمبا
 هو يقرأ أن األفضلو صدر ضيقة أو سحر ضابأعر شعر ذاإ النفث مع ردةالوا واألدعية القرآن قراءة -)١٤
 .اهللا على التوكل يف وزيادة، اًألف السبعني من يكون لعله، بنفسه

، بيدك ناصييت،  متكأ ابن،  عبدك ابن،  عبدك ينإ اللهم" واحلزن اهلم دعاء :الصدر تشرح اليت األمور ومن -
 أو،  بككتا يف أنزلته أو،  نفسك به مسيت،  لك هو اسم بكل أسألك،  قضاؤك يف عدل،  حكمك يف ماضي
، صـدري  ونـور ،  قليب ربيع القرآن جتعل أن،  عندك الغيب علم يف به استأثرت أو،  خلقك من أحداً علمته
 والبخـل ،  والكسـل  والعجز،  واحلزن اهلم من بك أعوذ أين اللهم":وقوله،  " مهي وذهاب،  حزين وجالء
  "الرجال وقهر الدين وضلع، واجلنب
 -:السكينة آيات وقراءة -)١٥
 :مواضع ستة يف كتابه يف السكينة وتعاىل سبحانه اهللا ذكر -
 ."ربكم من سكينة فيه لتابوتا يأتيكم أن ملكه آية نإ نبيهم هلم وقال":وتعاىل سبحانه قوله / ولاأل

 ."املؤمنني وعلى رسوله على سكينته اهللا أنزل مث":قوله / الثاين
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 ."تروها مل جبنود وأيده عليه سكينته اهللا فأنزل معنا اهللا نإ حتزن ال لصاحبه يقول إذ":قوله / الثالث
 السـموات  جنـود  وهللا إميـاهنم  مع إميانا اليزدادو املؤمنني قلوب يف السكينة أنزل الذي هو":قوله / الرابع

 ."حكيما عليما اهللا وكان واألرض
 السكينة فأنزل قلوهبم يف ما فعلم الشجرة حتت يبايعونك ذإ املؤمنني عن اهللا رضي لقد":اىلتع قوله / اخلامس
 ."قريبا فتحا وأثاهبم عليهم

ـ  اهللا فأنزل اجلاهلية محية احلمية قلوهبم يف كفروا الذين جعل ذإ":تعاىل قوله / املواضع من سادسال  كينتهس
 األمور عليه اشتدت ذاإ تيمية ابن اإلسالم شيخ وكان: اهللا رمحه القيم ابن قال،  "املؤمنني وعلى رسوله على
 حماربـة  من محلها عن العقول تعجز،  مرضه يف له جرت عظيمة حادثة يف يقول ومسعته،  نةالسكي تآيا قرأ

 مـن  قـاريب أل قلت،  مراأل علّي شتدا فلما: قال،  القوة ضعف حال يف ذاك ذإ له ظهرت،  شيطانية أرواح
 هذه راءةق أيضا أنا وجربت: قال "قلبة مايب وجلست،  احلال ذلك عين أقلع مث،  السكينة آيات اقرأوا: حويل
  ".وطمأنينته سكونه يف عظيما تأثريا هلا فرأيت، عليه يرد مبا القلب ضطرابا عند اآليات
 عليـه  قال وقد،  ليصيبك يكن مل أخطأك وما كليخطئ يكن مل صابكأ ما أن اجملاهد أخي اعلم هذا وبعد
 يعـرفهم  ملن الإ ذاه ليس ولكن واهللا فصدق "بشيء ليسوا هم: قال السحرة عن سئل ملا والسالم الصالة
 الـدول  ىحـد إ يف كان اجلزيرة من املشايخ أحد أن مسعت: عجيبة قصة وأذكر،  بشيء واليس أهنم ويعلم

 وكان،  به فكيف منهم الناس يعجب طالب له وكان املنطقة يف السحرة أكرب مع مقابلة يف وكان اإلسالمية
 قتربا وإذا .بعصا أو بسكني يضربه أن حدأ طيعيست فال،  الكون من قويت أستمد ينإ ويقول اًعروض يعمل
: له فقال أضربك أن أريد الشيخ له فقال،  جسمه من الكشاف يشحن وأيضا،  أمتار لعدة به قذف أحد منه

، لـه  يماظوتع الساحر من خوفا بعيدين بعضهم بل حوهلم من والناس فقابله أفضلهم وأعطاه طاليب عندك
 أخرى نفث مث انتفضف عليه نفث مث خلق ما شر من التامات اهللا بكلمات أعوذ: فقال عظيم موقف وكان
 عليهم نفث مث: نعم فقال كلهم لك أمجعهم،  وتعب ضعف وقال الساحر فغضب،  وسقط لفاخل إىل فرجع
 نيوسـك  بعصا قبل ومن .بنفثه هزمهم كيف ظرفان،  ويتساقطون لفاخل إىل يرجعون وهم اآلخر تلو واحدا
 حـق  كلمـة  لقي وكما .بشيء ليسوا واهللا هنموإ،  ضعيفا كان الشيطان كيد إن أكرب اهللا،  منهم يقتربون ال

 أن قبـل  وقدره اهللا كتبه ما هو حيصل والذي،  به مطالب وهو السبب يعمل فاملسلم،  الباطل من جبال هتدم
 .رضواأل السموات خيلق
 ،ضـدهم  حتصنهم موعد منهم اجملاهدين من كثري لتخوف مهم املوضوع ولكن طالةاإل على خويتإ معذرة
 .اهللا بإذن به خنتم ثالث لقاء ولنا، والشياطني السحرة وحزبه الشيطان ضد حرب أهنا وجيهل
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 يف يتقبَّلـه  أن اهللا نسـأل ،  اغيـت الطو جنود أيدي على جازان يف القحطاين سلطان الشهيد قُتل 

 .الشهداء
 الشـهيد  أنَّ وهي: مسألٍة على التنبيُه وبقي،  واألخرويَّة الدنيويَّة الشهيد أحكام يف التفصيلُ تقدََّم
 حاِلـهِ  ظـاهرِ  يف اهللا سبيل يف ُيقتل ممن املعركِة شهيُد هو: الدنيويَّة الشهادِة بأحكام له حيكم الذي
، جائٍر سلطاٍن عند احلق كلمة قال كمن والُبغاِة الكُفَّار أيدي على القتيل الصحيح على ومثلُُه،  عندنا
: وحـده  األخـرويّ  احلكـم  يف أي،  الثواِب يف الشهادة ينالون الذين الشهداء سائر فيه يدخل فال

 .واملبطوِن واملطعوِن واحلريِق والغريِق، كالنفساِء
 وبوب،  النفساء على الصالة وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ثبَت وقد،  اجلُملة يف إمجاٍع حملُّ وهذا
 .ُنفاسها يف ماتت إذا النفساِء على الصالة باب: صحيحه من اجلنائز كتاب يف البخاري

 .غسلُه وأوَّلُها: للشهيِد الدنيويَّة األحكاِم لبعِض هنا وسنعِرُض
 ال الشـهيد  أنَّ، اليوِم هذا إىل بعدهم فمن، وأصحابه،  وسلم عليه اهللا صلى النيب ُسنَّةُ مضت وقد
 .عليِه ُيصلَّى وال، يكفَّن وال، ُيغسَّل

 ووقـائعَ ،  كثريٍة قصٍص يف الصاحلني والسلف صحابِتِه وعن وسلَّم عليه اُهللا صلَّى عنه وصحَّ
 .عنُهم ذلك وتواَتر، عليِهم صالٍة وال تكفٍني وال غسٍل دون الشُّهداِء دفُن = متعدِّدٍة
 أمـر : وسلم عليه اهللا صلى النيب أن أحد شهداِء يف اهللا عبد بن جابر حديث من الصحيحني ويف
 .أحٍد شهداِء من اهللا عبُد جابٍر ووالد، يغسلوا ومل عليهم يصلَّ ومل بدمائهم بدفنهم
 فجعـال  املسّيب وابن احلسن وخالف،  ُيغسَّلُ ال الشَّهيَد أنَّ: الفقهاِء ومجاهري،  األربعةُ اتفق وقد
 .شهادٍة غري يف كاملّيت لشهيدل الغسل

 ال للجنابِة،  واحلائِض اجلنِب تغسيلَ فأوجبوا: املذهب من املشهور غري يف الشافعيَّة بعُض وفصَّل
 .للموِت

 وذكـر ،  جلنابِتـهِ  لـهُ  املالئكِة وغسيل،  عنه اهللا رضي الغسيِل عامٍر بن حنظلةَ حبديِث واستدلُّوا
 أنَّنـا  على مبينٌّ وهذا،  لُه املالئكِة بغسل اكتفى ملا واجًبا كان لو نَّهأ: هذا على جواًبا الفتِح يف احلافظ

  
 

فقه الجهاد
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 املاء عليه مرَّ لو كما،  ُيجزُئ ال املالئكِة غسيل أنَّ وعلى،  نفعله حتَّى يسقطُ فال،  بالواجِب مأمورون
 .بشريعتنا متعبَّدين غري املالئكة ألنَّ، نيَّة بال

 يف الشَّأن هو كما،  الناس بآحاد ال باملّيت متعلٌّق الغسِل َبوجو فإنَّ،  مستقيٍم غري اجلواب وهذا
 مـا  ذلـك  ولوال،  هلم واإلرادِة هلم النيَِّة لصحَّة،  ريب وال يكفي املالئكة لوغس،  الكفايات فروض
 ملتـزمني  غـري  كوُنُهم منهم والعبادات النيَّات صحَّة يف يطعُن وال،  هللا طاعتهم على احلمد استحقُّوا
 اهللا بأمر إال حنظلة ليغسلوا كانوا وما،  اهللا بأمر عليهم جتب العبادة فإنَّ،  البشر أنبياء شرائع من شريعةً

 ومـا  خلفنا وما أيدينا بني ما له ربِّك بأمر إالَّ نترتَّل وما}{يعملون بأمره وهم بالقول يسبقونه ال{
 .فعلهم يف موجودة النيَّة وأنَّ، منهم امتثاالً كان وأنَّه، اهللا من بأمٍر كان غسلهم أنَّ فصحَّ، }ذلك بني

 يف وسـلم  عليـه  اهللا صلى النيب لبّينه،  اجلنِب الشهيد غسل جيُب كان لو إنَّه: ُيقال أن واجلواُب
 عليـه  اهللا صلى يفعله مل ما وهذا،  شهيٍد كلِّ أمَر يتبّين أن ولوجَب،  احلاجِة موضُع ذلك إذ موضعه
 .التابعني أو الصحابة من أحٌد فعله وال ،بعَده وال حنظلةَ مقتل قبلَ ال وسلم

 أو،  نعلـم  مل أو علمنا سواٌء،  حنظلةَ على منَّ ما مبثل عليه اهللا ُمينَّ أن رجونا جنًبا اسُتشهد ومن
 .شاء مبا تعاىل يطّهره

، واجـبٌ  اجلنب وغسل،  جنًبا إال مّيٌت ميوُت ال بأنَّه: مطلقًا الشهيِد تغسيلَ أوجَب من واستدلَّ
، األخـرى  الُغسل مبوجباِت حتلُّ اليت كاجلنابة باملوِت حتلُّ جلنابٍة يكونُ امليِت غسل أنَّ على اءبن وهذا
 كـان  الشهيد أنَّ علمنا لو أنَّا السابِق الوجه يف تقدَّم وقد،  مقدَّم فالنصُّ ُسلِّم ولو،  هذا على دليل وال
 .غسله مشروًعا يكن مل حقيقةً جنًبا

 ال" أحـد  قتلـى  يف قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: جابٍر حديِث يف أمحَد مسنِد يف جاء وقد
 من وهذا،  "عليهم يصل ومل،  القيامة يوم امسكً يفوح دِم كل: قال أو،  جرح كل فإن ؛ تغسلوهم
 البـاب  يف واحملفوظ،  أعلم واهللا حمفوٍظ غُري التَّمام هبذا احلديثَ أنَّ إالَّ،  الشهيِد تغسيل ترك يف اِحلكَم
 كهيئته القيامة يوم جاء إال اهللا سبيل يف ُيكلُم كلٍم من ما": وحديث،  الصحيحني يف جابر يثحد
 رضـي  هريرةَ أيب حديث من الشيخان رواه الذي "املسك ريُح والريُح،  الدم لون اللون: كُلم يوم
 .عنه اهللا

، خنقًا قُتل أنَّه فرض لو بل،  الشهيد غسل يف العلَّةَ هي ليست هبا القوِل على احلكمة هذه أنَّ إالَّ
 .تغسيلُُه مشروًعا يكن مل، دٌم منه ُيرق ومل وحنوه بسمٍّ أو

، العـيرييِّ  يوسَف كالشيخ،  العرب جزيرِة يف اجملاهدين من غُسِّل من تغسيلُ ؛ اليوَم اخلطأ ومن
 فرَق ال،  باطلةٌ عليه ُهموصالُت،  له أثر ال غسَّلَهم من وتغسيلُ،  ُيغسَّلوا ال أن فيِهم املشروَع فإنَّ،  وغِريِه
، باكستان يف قتل لو ومقتله،  أمريكا عبيِد الطواغيِت جنود بأيدي العرب جزيرة يف مقتله بني ذلك يف
 .أعلم واهللا، الشمال وأصحاب كرزاي جنود بأيدي أفغانستان أو
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 ١٤٢٤ شعبان ١٩ الرشيد ناصٍر بن اهللا عبد / كتبه
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 لمع اهللا وإن اسبلن لنهدينهم فينا جاهدوا والذين"

Wא" المحسنين
الشـاطيبلك  فهم أول املعنيني بفرضيته اليوم كما أشار إىل ذ         يف اجلهادباالجتهادإين أوصي الشباب    

 األمريكيني و اليهود بالقتل يف طول األرض وعرضـهااستهدافعلموا أن   او  ،  رمحه اهللا يف املوافقات     
  .الواجبات و أفضل القربات إىل اهللا تعاىل  من أعظم

 على باالستعانة الصادقني و الدعاة املخلصني العاملني و أوصيهم        حول العلماء  لتفافباالكما أوصيهم   
 .اجلهاديةو ال سيما يف األعمال العسكرية  بالكتمان هماء حوائجضق

إمام اجملاهدين الشيخ أسامة بن الدن

  سلمةيا أمتنا امل
قتحمـياواهليئات فثـقي بنصـر اهللا و      هذا عصر جهاد األمة بعد أن ختاذلت احلكومات       

ال نفسكإفقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف (: وسلم ميدان اجلهاد قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه
 )شد تنكيالأ والذين كفروا واهللا أشد بأساً وحرض املؤمنني عسى اهللا أن يكف بأس

 أمين الظواهري .الشيخ اجملاهد د

 صاحب العلم احلق فال يكون من أهل العلم الذين جاءت نصوص الكتـاب والسـنةَمَتوإذا كَ 
ِإنَّ{:مبدحهم باخلشية وغريها، ولو حفظ املتون، وتبحر يف العلوم، بل هو ممن قال اهللا تعاىل عنهمٍ               

َن َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي الِْكَتاِب أُولَـِئَك َيلَعـُنُهُمالَِّذي
 .١٥٩/البقرة}اللُّه َوَيلَْعُنُهُم اللَّاِعُنونَ 

اله بـبعض، ويعتذر عن قعودهم عن اجلهاد، وخذالهنم للمجاهدين بانشـغ            وقد يتأول متأول  
األعمال الصاحلة، اليت ال تعدل اجلهاد، وخيشى فواهتا، أو أن مينع منها إذا سـاعد اجملاهـدين،
فينشغل هبا عن اجلهاد، وهو يشاهد بالد املسلمني تنقص من أطرافها على أيدي الصليبيني، الذين

 . رمبا دامهوه يف بالده، وهو مل جياهد ومل يعد للجهاد عدته
 

 السيفالشيخ اجملاهد حممد بن عبد اهللا
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 وصـحابته  آلـه  وعلـى  حممد نانبي،  املرسلني أشرف على والسالم والصالة،  العاملني رب هللا احلمد
 : بعد أما، أمجعني
 أّنهـم  اّدعوا اليت واملواد،  مؤّخًرا الداخلية وزارة هبما جاءت الذين والتلبيس الدجل على اطّلعنا فقد
 واألالعيـبِ  األكاذيِب وكشِف،  اللبِس إزالِة على وحرًصا،  بذلَك إجناٍز حتقيَق وأومهوا،  عليها عثروا
 :يلي ما نبّين فإّننا ؛ لُألمَّة احلقيقِة بيان وعلى، الداخلية وزارة هبا قامت الَّيت
 
 مـا  هلم وأعدُّوا{: فقال وجلَّ عّز به اهللا أمر،  األمَّة على شرعيٌّ واجٌب والسالح ّوةالق إعداد: أوالً

 تعلمـوهنم  ال دوهنم من وآخرين وعدوَّكم اهللا عدوَّ به ُترهبون اخليِل رباِط ومن قّوٍة من استطعُتم
 وال قـوةٌ  لألمة وليس }ُتظلمون ال وأنتم إليكم يوفَّ اهللا سبيل يف شيٍء من تنفقوا وما يعلمهم اهللا
 .اهللا سبيل يف باجلهاد إال عّزةٌ وال نصر وال، بالسالِح إالّ هيبةٌ

 
 : التالية األكاذيب على الداخلية وزارة بيان اشتمل: ثانًيا

 للبيع معدَّةٌ وهي،  املعروفَني السِّالِح جتّاِر ألحِد تابعةٌ،  مكة يف خزاٍن يف عليها ُعثر اليت املواد -١
 مملوكـةً  وال للمجاهدين تابعةً وليست،  اجلهاديَّة األعمال من لشيٍء تعّد ومل،  هبا واالّتجار

 .هلم
 للمجاهدين وليس،  السِّالح بتجارِة املشتغلني ألحد كذلك شقراء يف عليها ُعثر الّيت األسلحةُ -٢

 .شيٌء منها
 علـى  هتمٍة قلتلفي حماولةٌ هي وإّنما،  للتنظيِم تابعةً تكن مل "متري" يف عليها ُعثر اليت األسلحةُ -٣

 .الشخصّي التسليح عن تزيِد ال معهم عليها ُعثر اليت واألسلحة، امللتزِم الشباب من جمموعٍة
 قبـل  السـويدي  مدامهـة  لكذبة تابعةٌ وهي،  هلا حقيقةَ ال كذبةٌ السويدي حبّي الّذي احمللّ -٤

، هـدين اجملا أحد أُصيب أن بعد وجنوا السويدي يف اجملاهدين من مخسةٌ دوهم فقد،  شهرين
 أب بيك سيارة على عاديَّةً أغراًضا ينقلون وكانوا،  آخرون وأُصيَب املعتدين من أربعةٌ وقُتل
 ُتقلُّ كانت وأّنها،  شاحنةً كانت أّنها اّدعت،  املنكرة اهلزمية هبذه الداخلية ُمنيت فلّما،  صغرية



 

 

א 

٣٤ 

 حمـلٍّ  يف املتفّجـراتِ  وجدوا أّنهم واّدعوا،  أُخرى كذبةً اآلن هبا أحلقوا وقد،  متفجرةً موادَّ
 .املكشوفة األماكن هذه مثل يف أسلحتهم فيضعوا أغبياَء ليسوا واجملاهدون، جتاريٍّ

 عـن  يزيد ال شخصيٌّ سالٌح أّنه علم رآه ومن،  عاديٍّ سالٍح عن عبارةٌ،  جّدة يف ُوجد ما -٥
 وال أحٌد ُيسافر أن وقلّ،  سالٍح من خيلو احلرمني بالِد يف بيًتا جتد أن وقلَّ،  ومسّدس رّشاٍش
 .الطوارئ حاالِت يف وعرِضه وماله نفسه عن به يدافع سالًحا معُه حيمل

 
، وانتباهتها عٍني غمضِة بني تأمنه ال والّذي،  عليها املُقبل اخلطَر اُألمَِّة وإدراِك،  العراق حرب بعد: ثالثًا
، متفرقـة  أحنـاءٍ  يف تجـار ال من عدًدا واعتقلت،  ذلك منع احلكومة وحاولت الّناِس من كثٌري تسلّح

، "السالح نزع محلة" شعار حتت العراق حرب بعد احلملة واستمّرت،  بكثافٍة التفتيش ُنقاط وازدادت
 قامْت،  سالحهم يتركوا لن املسلمني أنّ وعلمْت،  الذريع وفشلها الّتامَّ عجزها احلكومةُ أدركِت فلّما
، الرشاش اقتناء وأظهرت،  به االحتفاظ أو لسالحا اقتناء من وختويفهم الناس إلرهاب احلمالِت هبذه
 .اجلرمية صورِة يف، الشخصّي املسّدس حّتى بل
 

 ميلةً عليكم فيميلون وأمتعتكم أسلحتكم عن تغفلون لو كفروا الّذين وّد{ :وجلَّ عّز اهللا وصدق
 الناس من السِّالِح نزِع إىل يهدُف وال،  الباب هذا من إالّ الداخلية تشّنها اليت احلمالت وما،  }واحدةً
 .خًريا باألمَِّة ُيريُد من
 

 إىل إضافةً،  قّوٍة من استطاعوا ما وجيمعون،  العّدة اهللا بفضل ُيعدُّون العرب جزيرة يف اجملاهدون: رابًعا
 إالَّ اجلهاد رايةَ محلوا وال،  العّدة هذه ُيعدُّوا ومل،  اجلهاد ميادين شّتى يف اكتسبوها الّيت القتاليَِّة اخلرباِت
 عهـًدا  أنفسـهم  على أخذوا وقد،  هللا الدين ويكون فتنةٌ تكون ال وحىت،  العليا هي اهللا كلمة ونلتك

 احلملة النطالق قاعدةً الصليبيون اختذها اليت احلرمني بالد يف وخاصةً،  مكاٍن كلِّ يف أمريكا مبحاربِة
 قاعـدةُ  رأِسـها  وعلى،  املتفّرقة هاقواعِد من والعراق أفغانستان وغُزيت،  وإدارهتا وقيادِتها الصليبية
 .سلطان

 
 جديٍد من جعبتها يف ما ندري ال اليت العميلة الدولة إعالم وسائل كذَب مراًرا اجملاهدون بّين: خامًسا

، دماءهم ويستحلُّون املسلمني عموم يكفّرون كانوا لو أّنهم وأوضحوا،  واملسلمني اإلسالم حرب يف
 والعـراق  وكشمري والصومال والبوسنة والشيشان أفغانستان يف املسلمني نع دفاًعا لُيقاتلوا ذهبوا ما

 اآليات يف ورسولُه اهللا كفّره من يكفّرون ولكّنهم،  امسه إالَّ اإلسالم من يعرف ال من ومنهم،  والفلّبني
 بالد يف اليوم احملكّمة الوضعيَّة القوانني حتكيم من: األمة عليه وأمجعت،  الصحيحة واألحاديث احملكمة



 

 

א 

٣٥ 

 يف حّتى،  املطلقة الطاعة له ربا واّتخاذها املّتحدة األمم إىل حتاكٍم ومن،  املسلمني بالد ومجيع،  احلرمني
 ومـن ،  املسلمني على هلم وإعانٍة للكافرين مواالٍة ومن،  قتلهم على واإلعانة وقتاِلِهم املسلمني حصار
 مـن  ويستغيثوهنم والصاحلَني األولياَء يدعون والذين،  ودينه ورسوله اهللا يسبون الذين املشركني محاية
 يف الـدخول  ومن،  به والتنكيل وسجنه باللساِن كان ولو الّتوحيد إىل يدعو من معاقبِة مع،  اهللا دون

 .عليها اجملمع النواقض من ذلك وغري، اإلسالِم على الصليبية احلملة يف كاملسامهة ؛ العظيمة الكفرّيات
 

 اهللا مينَّ أو،  النصر نرى حّتى اهللا بإذن نتوقّف لن وإّنا،  كلُُّه العاملُ جمالُها ريكاأم مع حربنا إنّ: سادًسا
 حكومـة : وعمالئهـم ،  كالربيطانيني حالفهم ومن،  األمريكان من ألعدائنا ونقول،  بالشهادة علينا

 إحـدى  إالّ بنـا  ترّبصـون  هل قُل{: العميلة احلكومات ومجيع،  مشرف برويز وحكومة،  كرزاي
 معكـم  إّنـا  فترّبصـوا  بأيـدينا  أو عندٍه من بعذاٍب اهللا ُيصيبكم أن بكم نترّبُص وحنن نيني؟احلُس

 .}مترّبصون
 

 بنبـأ  فاسـقٌ  جـاءكم  إن آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل بقوله العمل إىل مجيًعا املسلمني ندعو: سابًعا
 .واللسان لواملا بالنفس اهللا سبيل يف واجلهاد، اهللا لدين العمل وإىل، }فتبّينوا

 
 هلـذه  ُيربم وأن،  الدين أعداء ويدّمر،  واملشركني الشرك ويذلّ،  واملسلمني اإلسالم يعّز أن اهللا نسأل
 هي اهللا كلمةُ وتكون،  املنكر عن فيه وُينهى باملعروف فيه وُيؤمُر،  الطاعِة أهل به ُيعزُّ رشٍد أمر األمة
 .العليا
 آلـه  وعلـى  اهللا عبد بن حممد،  احملّجلني الغّر وقائد،  سلنياملر إمام على وسلم اهللا وصلى،  أعلم واهللا

 .أمجعني وصحابته
 

 وكتبه
 العرب جزيرة يف اجملاهدون إخوانكم

 هـ٢٥/٨/١٤٢٤ الثالثاء
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 :وبعد أخي القاريء الكرمي
اجمللـة ، أتينا إىل ختام هذا العدد مـن         دها ق 

 رضاكم وإعجابكمسائلني اهللا أن تنال رضاه مث     
:ن، وإن كان لنا من طلب فهو التنبيه على أمري

 :األول
قوم بنشر هذه اجمللة وتوزيعها بقدر الطاقة وأن ت 

اإلمكان ، ولو أن تطبع نسخة واحدة وهتـديها
ملن حتب ، كي ينتشر اخلري ، ويعم النفع ، وال
حتقرن من املعروف شيئاً ، وال حتتقرن مـن مل
يكن مستقيماً وملتزماً بالدين فرمبا كان تأثره هبا

ن يشـاءوانتفاعه مبحتواها أكرب ، واهللا يهدي م      
 ..إىل صراط مستقيم 

 :الثاين
أن تستفيد من هذه اجمللة حق االستفادة وذلك
بالعمل مبا فيها ، فمىت ما علمت احلـق الزمـه
واعمل به ، وال تستكثرن من حجج اهللا عليك
، وال يثنينك عن العمل اخلوف من األعـداء ،
فما قّدر اهللا سيقع واملوت آٍت ال حمالة ، ولكن

 :ائلكما قال الق
 وإذا مل يكن من املوت بٌد    

                  فمن العجز أن متوت جبانا
 حىت ترضى ، اللهم اجعلاللهم خذ من دمائنا    

مماتنا شهادة يف سبيلك ، مقبلني غري مدبرين ،
 .إنك ويل ذلك والقادر عليه 

التحرير

 األخيرة

אא


