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  الساريمشهور بن عبداهللا: شعر 

 

                                            
رب العـاملني ، والاحلمد هللا                                                     

م على سيد األنبيـاء واملرسـلنيعدوان إال على الظاملني ، والصالة والسال      
من املسائل املقررة يف الكتاب والسّنة ، أن أمر اهللا نافذٌ ال مردإن  ف :وبعد  

حانه وتعاىل ، وأنّ نوره ظاهر ودينـهبله ، وحكمه العدل ال معقب له س       
أَْبىُيِريُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َويَ        ؛منتصر مهما كثر األعداء     

 .  اللَُّه ِإلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ
،فمهما أراد الكارهون واملشركون أن حيجبوا نور اهللا تعاىل فلن يستطيعوا            

بل إهنم كلما أرادوا أن يصرفوا الناس عن هدى اهللا زاد إقبال الناس علـى              
 :كما قال القائل اهلدى وفق ما يريد اهللا هلم و

 وإذا أراد اهللا نشر فضيلةٍ       طويت أتاح هلا لسان حسوِد
ال منهم وَينقُص منن وقادة األمة ؛ من ين     ييتيح اهللا للشهداء واجملاهد   .. نعم  

لتفت الناس هلم ويذكروا مآثرهم ، ليقتدوا هبم ، وجيعلوهمقدرهم ، حىت ي   
األحزابذا من نيل بعض الطوائف و     جرى يف زماننا ه    منارات هدى ، وما   

خـرة ،بعض رموز اجلهاد واجملاهدين ؛ إمنا هو زيادة يف رفعتهم دنياً وآ من  
 :ولينقلب السحر على الساحر 

 فهي الشهادة يل بأين كامل   من ناقٍص   أتتك مذميتوإذا 
لجهاد واجملاهـدين فـإن اهللال املخذلون واملرجفون واالهنزاميون      فإن يكدْ 

 كره  فإنَّ اهللا خري املاكرين واهللا متم نوره ولوتعاىل أشد كيداً ، وإن ميكروا     
 .املشركون 

 الدين إال بكتاٍب يهدي وسيفال يقوم 
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية -

 هـ١٤٢٥ – حمرم –العدد احلادي عشر 
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احلمد هللا على إحسانه ، والشكر له على توفيقه          
وامتنانه ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه          

 :وإخوانه ، أما بعد 
فإننا نستقبل مع إطاللة هذا العدد اجلديد مـن          

 نسأل اهللا سبحانه أن يكـون        جديداً صوت اجلهاد عاماً  
 ...عام عز ومتكني لإلسالم واملسلمني 

 باألحداث العظيمة يف بالد     ولقد كان العام املاضي حافالً    
احلرمني حيث انطلقت كتائب اجملاهدين لتقاتل الصليبيني       
وتزيدهم من الضربات املوجعة اليت أقضت مضاجعهم ،        

  يسـرياً  ئاًوأفسدت عليهم أمنهم وراحتهم ، وأذاقتهم شي      
مما يذوقه املسلمون يف كل مكان على أيدي         
الكفرة اجملرمني سواء يف فلسطني أو الشيشان       

 .و الفلبني أو العراق أو كشمري أو أفغانستان أ
وكانت البدايـة يف غـزوة شـرق         

 األمريكان وحلفاؤهم يف    َبِرالرياض حيث ضُ  
ثالثة مواقع أحدها كـان لشـركة فينيـل         

 ، واآلخرين جممعات    راتيةاألمريكية االستخبا 
سكنية لضـباط وخـرباء عسـكريني مـن         

 مث بعد ستة أشهر مت       ، األمريكان والربيطانيني 
توجيه الضربة الثانية يف غزوة بدر الريـاض        

لعمـالء   اًبتفجري جممع احمليا والذي كان مقرّ     
 وجمموعـة مـن الضـباط    CIA لـأمريكا وموظفي ا

فكانتا ضـربتني مـوجعتني مت توجيههمـا          ، األمريكان
للصليبيني احملتلني جلزيرة العرب يف عام واحد ، وهـذا          
األمر يشكل نقلة كبرية يف تأريخ اجلهاد يف بالد احلرمني          

 فرغم قلة عدد تلك الضربات إال أن نوعية تلك الضربات         
 أربـك   اً جـد  وحجمها الواقعي واإلعالمي كان كبرياً    

حسابات الصليبيني وعمالئهم يف املنطقة ، كما أن دقـة          
 . أكرباألهداف وخطورهتا أكسبها أمهيةً

هذا إذا أخذنا باالعتبار املعوقات الضخمة الـيت        
اعترضت طريق اجلهاد يف املنطقة واليت متثلت يف النشاط         

لنظام احلاكم ، وكـذلك يف      اإلعالمي املكثف من قبل ا    
غياب عدد من رموز التيار اجلهادي عن السـاحة إمـا           
ملقتلهم كما حصل للشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا ، أو          
ألسرهم من قبل النظام السلويل املرتـد باإلضـافة إىل          
ضعف الفهم املطلوب توفره لدى الشـعب       
جتاه قضية اجلهاد يف أول األمـر وعـدم         

اد والقتال بل إن اجلو     تعودهم على جو اجله   
من حوهلم متشبع حىت االختناق بالـدعوة       
إىل الراحة والسكون ، واإلخالد إىل الدنيا       
، والتزام كل طريق إال طريـق اجلهـاد يف         

 وآخـرا    فضل اهللا أوالً   ولكنَّ... سبيل اهللا   
ساعد على ختطي تلك العوائق وغريها مبـا        

 من اجلهد اإلعالمي املضاد من قبـل        َرسََّي
جملاهدين والذي مشل جملة صوت اجلهـاد       ا

ومعسكر البتار واألشـرطة التحريضـية ،       
ووصايا الشهداء واليت كان آخرها شريط بدر الريـاض         

كما أن صمود اجملاهدين وثبـاهتم علـى        ..ذائع الصيت   
مطالبهم ومبدأهم عزز من نشر قضيتهم وجذب النـاس         

لـها   باعتبارها قضـية األمـة ك       وعملياً لتأييدها عاطفياً 
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وليست قضية فئة لوحدها ، كما  أن توايل الضـربات           
على الصليبيني أثبت قدرة اجملاهدين وقوهتم وأن جهـود         
النظام السعودي العميل ال ميكـن أن حتمـي مصـاحل           
الصليبيني يف البلد وأهنا من اهلشاشة مبكان ال تقدر معـه           

 .على الوقوف يف وجه اجملاهدين 
اجهات كبرية بني   ولقد ختلل تلك الضربات مو      

اجلنود السعوديني وبني اجملاهدين يف حماولة يائسـة مـن          
احلكومة املرتدة للحد من نشاط اجملاهدين إال أن اهللا جل          
وعال ألقى الرعب يف قلوهبم وخذهلم وكـان التفـوق          
العسكري حليف اجملاهدين واستطاع اجملاهدون اخلروج      

هللا اإلثخان  من هذه املواجهات بأقل اخلسائر ، بل رزقنا ا        
يف هؤالء الذين رضوا بأن يكونوا طليعة جلنود الصليب ،          
ويدا للطاغوت يوردهم موارد اهللكة ، ويـزج هبـم يف           
معركة خاسرة ، لذا فإننا ال منل من تـذكريهم بـاهللا ،             
ودعوهتم إىل التوبة من البقاء يف صف الطواغيت املرتدين         

َوَمْن هيم  الرغبة عن ملة إبرا   هدين فإن ذلك من     ضد اجملا 
مـن  : البقرة( َيْرغَُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسهُ       

 ونؤكد هلم أننا مـع ذلـك نتجنبـهم وال           )١٣٠اآلية
نتقصدهم رغم شناعة جرائمهم تركيزاً جلهـدنا علـى         
الصليبيني الغاصبني ورعاياهم ، فأما إذا أبوا إال املخاطرة         

 بأنفسهم يف نصرة الصليب   
والطاغوت فليس أهون علينا    
منهم وال أسهل هزمية مـن      

 –مجوعهم ولقد رأوا منـا      
 مـا   –وسريون بـإذن اهللا     

يسوؤهم حينما سولت هلم    
أنفسهم شرا وجترؤوا علـى     
قتالنا يف هذه البالد الطاهرة     
اليت أبيحت لكـل عربيـد      

فاجر ، وخبيث كافر ، وُمِنعها أهل اخلري والصـالح ،           
 وإننا نعد أمتنا املتشوقة إىل عهـد        ..وضيق عليهم فيها    

اجملد والكرامة والسؤدد بأننا ماضون على هذا الطريـق         
حىت يتم اهللا هذا األمر أو هنلك دونه ، ومنوت على مـا             
مات عليه أئمتنا وأشياخنا وقادتنا وسـلفنا الصـاحل ،          
وسوف نبذل جهدنا يف قتال الصليبيني لرفع راية الـدين          

ني ، فقوموا أيهـا املسـلمون       وحتكيم شريعة رب العامل   
بواجبكم ، واصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم        

 .تفلحون 
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اقض اعتقادي ، مبعىن أنَّ هذا الناقض هو رابع النواقض اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل ، وهو ن 
 .الكفر فيه يكون باالعتقاد ، وإن كان هذا االعتقاد قد يعرف بالقول وبالفعل ، إالَّ أنَّ املكفِّر فيه هو االعتقاد الكفري

 صلى اهللا ؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه أو حكم غريه أحسن من حكمه: "وتتمة كالم الشيخ يف هذا الناقض 
 ".عليه وسلم

وهي أن هدي النيب املراد هو هديه التشريعي ، أما ما كان من أمور الدنيا اليت ال تشريع فيها ، فقد : وال بد من التنبه إىل مسألة 
 .يكون اهلدي الذي يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم مناسًبا لزمانه دون األزمان اليت بعده ، أو ملكانه دون األمكنة املختلفة عنه

 ، َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى ﴿: لنيب صلى اهللا عليه وسلم الذي هو من وحي اهللا عز وجل وشرعه كما قال تعاىل أما هدي ا 
، فمن اعتقد أن غريه أكمل منه ، فقد اعتقد أنَّ غري شرع اهللا أكمل من شرعه ، وأن غري حكم اهللا ﴾  ِإنْ ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى

 .التوحيد والرسالة:  يناقض شهادة اإلسالم بشقيها أكمل من حكمه ، وهذا الناقض
نَّه طعن يف اهللا عز وجل ويف شرعه وكمال دينه ، وهذا طعن يف الربوبية ألن التشريع من خصائص ألفأما التوحيد ف 

 إليه عزَّ وجلَّ الربوبية ، فهو من نسبة النقص إىل اهللا يف شرعه ، كما لو نسب النقص إىل اهللا عز وجل يف خلقه ، أو نسب النقص
 .يف قدرته وحنو ذلك

 طعن يف رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكماهلا وصحتها ، فإنَّ الذي يعتقد غري هدي النيب صلى اهللا ألنهوأما الرسالة ف 
 اهللا ، وعليه فإما أن عليه وسلم أكمل من هديه ، إمَّا أن يعتقد أنه هدي من عند اهللا ولكنَّه ناقص ، وإمَّا أن يعتقد أنه من عند غري

 .تكون رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقصة باعتبار أهنا جاءت بالنقص ، وإما أن تكون باطلة باعتبار أهنا من عند غري اهللا
 . ؟﴾ ُيوِقُنونََوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً ِلقَْوٍم  ﴿: وكل ما تقدم من الكفر األكرب املخرج من امللة ، وقد قال اهللا عز وجل 

وأما من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل من هديه ولكنَّه عىن بذلك الرساالت السابقة ، فظنَّ أنَّ ما  
أوحى اهللا عزَّ وجلَّ إىل موسى وعيسى وغريمها من األنبياء أكمل ولو من بعض الوجوه مما أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، 

 ، ﴾َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه  ﴿: ن له الدليل ، من مثل قول اهللا تعاىل فهذا يبّي
 . والكمال ما ال يقبل الزيادة﴾َرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َو ﴿: وقول اهللا تعاىل 

 . من امللة ، بتكذيبه خلرب اهللا عز وجل وكالم نبيه صلى اهللا عليه وسلمَجَر وَخَرفَ له كََحضِّفإن أصرَّ بعد أن ُعرِّف الدليل وُو
 من هديه على جهة العموم ، كما يشمل من وهذا الناقض يشمل من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل 

اعتقد أن غري هدي النيب يف مسألٍة من املسائل أو حاٍل من األحوال أكمل من هديه ، كمن اعتقد أن هدي الغرب الكافر يف مسألٍة 
مل مما جيده يف هدي أكمل مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، أو اعتقد أن ما ينتهي إليه عقله وهواه يف أمر من األمور أك

 .النيب صلى اهللا عليه وسلم
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 ، فمن اعتقد أن حتكيم قانوٍن من القوانني الوضعية ، أو ملة أو حكم غريه أحسن من حكمه: ذلك أيًضا يف بقية هذا الناقض كو
اعتقد أن حكم القانون من امللل املنسوخة أحسن من حتكيم شرع اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقد خرج من امللة ، ومن 

 .يف مسألٍة من املسائل كمسائل احلدود والقطع والرجم وغريها أكمل من حكم اهللا ورسوله فقد كفر
 : وتفضيل غري حكم اهللا على حكم اهللا يكون على ثالث حاالت 

 .أن يعتقد أن غري حكم اهللا أكمل من حكمه على العموم: األوىل  
 . اهللا يف مسألٍة معينٍة أكمل من حكمهأن يعتقد أن غري حكم: الثانية  
أن يعتقد أن حكم اهللا أكمل من حكم غريه يف كل مسألة ، ولكن ليس يف كل العصور ، بل يف بعض العصور : الثالثة  

 .يكون حكم غري اهللا أكمل من حكمه سواء يف مسألٍة معينة أو يف مجيع الشريعة
خرج من امللة الناقض لعرى التوحيد ، وإمنا هي ألوانٌ للكفِر ، وكلها ترجع إىل وهذه احلاالت الثالث كلها من الكفر األكرب امل

إما النقص يف بعض التشريعات ، وإما اجلمود يف بعض األزمان ، وعدم املناسبة للعصر احلديث : نسبة النقص يف شرع اهللا وحكمه 
 .ٍة ، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبًريا، وكأن اهللا جل وعال جهل العصر احلديث أو عزب عن علمه منه مثقال ذر

ما يعتقده بعض من زاغ قلبه وعميت بصريته ، أن تشريعات القانون : ومن صور تفضيل غري حكم اهللا على حكمه  
ل ، وحتميه الفرنسي يف نظام العمل والعمَّال احملكوم به يف بالد احلرمني ، أكمل من شرع اهللا عز وجل ، ألهنا حتفظ حقوق العام

من ظلم أرباب العمل وحنو ذلك ، مما لو كان خًريا وحقًّا وكماالً وعدالً ، ملا خال منه شرع اهللا عز وجل ، وإمنا هو زبالة أفكار 
 !الصليبيني ، فعجًبا ملن يقدمها على شرع اهللا العزيز احلكيم

كام املرتدين وجوب منابذهتم بالسيف عند ومن صور تفضيل غري حكم اهللا على حكمه ، من يعلم أن حكم اهللا يف احل 
القدرة ، وقتاهلم حىت يكون الدين كله هللا ، مث يعتقد أنَّ غري القتال الذي هو حكم اهللا أنفع من القتال ، وأنَّ القتال فيه مفاسد 

 .أرجح من مصلحته ، مع علمه أنَّ حكم اهللا هو القتال
 .ى آله وصحبه أمجعنيواهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعل

 

 وكتبه فرحان بن مشهور الرويلي
 

 א

                
 

النفوس التي تعد لبناء األمم المسلمة ومجتمعاتها، ولقيادة البشرية وتوجيهها ال بد أن تبنى على محك الشدائد،" 
 .وتصقل في أتون المحن، وتنضج على حرارة الفتنة وأهوال الطريق

عوات، وقانونه في انتصارن يروا ناموس اهللا  في الدفالذين يفكرون في تربية األجيال وفي قيادتها عليهم أ
 .أن أصحاب المبادئ ال بد لهم من المحن والفتن: قانونه، المبادئ

الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا  الذين صدقوا(
 )٢: العنكبوت) (وليعلمن الكاذبين

أن الترف والتقلب بين أعطاف النعيم ينخر في كيان النفس، كما ينخر السوس في الخشب، وكلما كانتليعلموا 
..النفس تعيش على التقشف والزهد، فإنها تستطيع مواجهة األحداث واحتمال البالء إذا أناخ عليها الزمان بكلكله

لزمان في أحقابه المتطاولة لها نظيرا ، ومع ذلك ومصائب ما رأى اويكفيك مثاال  الشعب األفغاني الذي واجه أحداثاً
 . على مواصلة المسيرة مصمٌم محتسٌبفهو صابٌر

 ]٤ص/  عرب وبصائر للجهاد يف العصر احلاضر[ 
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ن لعنة لكنه حني ُيكشف للناس بأدلة قطعية واضحة يكو..  ال يوجد دليل على زيفه  حني مفيداً الكذب يكونقد 
 ... آل سلول ومن يقف معهم ليشنقهم شنقة املوت بإذن اهللاحبل الكذب التف على رقاب. باالً على صاحبه وو

 

الـيت   و الشحنة املتفجرة   كمية من   ب األوىل يف رمضان متت   : حينما تتحدث عن بدر الرياض فأنت تتحدث عن عمليتني          
 والشهران مهـا    –والثانية يف شهر ذي احلجة      ى رؤوس الصليبيني ،     كفيلة بأن هتدم اجلدر اخلرسانية ، واألسقف اإلمسنتية عل        كانت  

 مـع   هدم جدار املصمك الذي بناه آل سلول      شريطًا مبدة ساعة ونصف تكفل بأن ي       ها كانت ولكن –أقدس األشهر عند املسلمني     
نسـجت عـن    ص الكاذبة اليت     لقد اهنار اجلدار الزائف ، واهنارت معه األباطيل والقص         . ليحجب احلقَّ عن عقول الناس       علمائهم

 الطاغوت أمام الناِس ، وبانت للعامة قبل اخلاصة كم هي عظيمة خيانتـه              يهؤالء األبطال ، وهبذا الشريط كشفت احلقائق و ُعرِّ        
ينـوا  دماء الشهداء اليت ال تضيع أبداً ،وهللا در أولئـك الشـهداء ب  مث  توفيق اهللا    هاتني العمليتني هو   إن القاسم املشترك بني   . لألمة  

 .احلقيقةَ لألمة أحياءًً وأمواًتا 
 

 كان مؤملاً جداً ، لقد أصاهبم بالذهول ، ونسف كل ما قاموا به من محلة شرسة ضد                  لى طواغيت اجلزيرة    وقُْع الشريِط ع  
بـني   فيصالًأشهٌر بل سنني من التضليل املنظم ضاعت بتسعني دقيقة فقط ، لقد كان الشريط حبق                . اجملاهدين طوال الفترة املاضية     

فترتني زمنيتني حساستني ، وتغًريا كبرياً يف تاريخ اجلهاد على ثرى اجلزيرة ، وهبذا الشريط أعلن اجملاهدون انتصارهم يف الفتـرة أو                      
وا جولةً جديدة بإذن اهللا سـيكون       أ ليبد - جولة إثبات الوجود     –اجلولة املاضية وهي جزٌء من املرحلة األوىل يف حرب العصابات           

إىل أوساط الناس ، وسريان روحه يف عامة أفراد األمة بعد أن جرأهم اجملاهدون على ذلـك ،                  " اجلهاد  " مساهتا انتقال جذوة    أبرز  
وثقتهم بعدالة وصدق املشروع اجلهادي ، بعد أن كان مقصوراً على أهل اهلمة والبصرية من اجملاهدين ، ولن يتوقف األمر علـى                      

ن تعاطفاً إجيابياً فعاالً بتقدمي كل العون للمجاهدين والوقوف معهم قلباً وقالباً بدءاً بالدعاء وانتهاًء               التعاطف السليب القليب بل سيكو    
بالزجِّ باألبناِء ليكونوا قنابلَ موقوتة ، وأبطاالً مغاويَر ضد الصليبيني وأنصارهم ، فما حصل من بكاء العجائز بعد مشاهدة الشريط                    

قادمة واجلولـة اجلديـدة مـن       ك بطبيعة املرحلة ال   ئما هو إال مقدمة تنب    " !! الكفار  " قوتةً تنفجر يف    ، و متنيهن أن يكنَّ قنابلَ مو      
 .الصراع

 

إذن ُخِتَمت اجلولة املاضية بعد مدٍّ وجزٍر لصاحل احلقِّ وُهزم الباطل على رؤوس األشهاد ، فقد متكن اجملاهدون من إثبات                    
 كيف ال وهم أصحاُب العقيدة الصحيحة ، واملنهج الرباين الصايف ، فاهللا معهـم ، واهللا                 قوهتم وجدارهتم بالفوز من كلِّ النواحي ؛      

 .حنسبهم كذلك وال نزكيهم على اهللا) ا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصرو: ( موالهم وال موىل ألعدائهم 
 

خاصة إذا علمنـا أن احلـرب   جهم ؛ فأبرز ناحيٍة انتصر فيها اجملاهدون يف هذه املرحلة هي إثبات صحة عقيدهتم ومنه       
لقد جنَح اجملاهدون يف إثباِت أهم نقطة لُبِّست على عقول بعض الناس وهي              .الفكرية والعقدية هي األساس يف الصراع الدائِر حالياً         
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 يف احـتالل بـالد      أصل عقائدٌي من أصوِل جهاِدهم أهنم ال يقتلون إال الكفار الذين اختذوا من أرضنا املقدسة منطلقاً وقاعدة هلم                 
 - إن فعل    -اإلسالم ، أو من رضي أن يكون جندًيا هلم يسهر على محايتهم ، أو يكرِّس احتالهلم حىت لو كان من بين جلدتنا فهو                        

 ) :ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ( منهم وال شك بنص القرآن الكرمي 
 هلو العدوُّ وذاك حكم أظهر... إن الذي حيمي العدوَّ بروحه 

يوازي هذا إثباُت عمالِة حكومة آل سلول للغرب وكفرها وردهتا وجهودها القدمية واجلديدة يف حرب اإلسالِم واجملاهـدين ،                    و  
مدللني على ذلك بكل أنواع األدلة الشرعية ، والواقعية صوًتا وصورة ، وعلى لسان أكرب املسئولني من الطرفني ، مث إثبات انتقاض                      

 ، وذلك باعتدائهم على بالد املسلمني كالعراق وأفغانسـتان ، والصـومال ،              ١لصليبيني إن صح أصالً     العهد املزعوم مع هؤالء ا    
 .والسودان ، أو إعانتهم إلسرائيل ، يف تقتيل الفلسطينيني ، وكل هذا كما أسلفنا بأدلة شرعية وواقعية ال تقبل النقاش 

 ، وأظهروا صور الطائرات وهي تنطلق لقصـف املسـلمني ، مث             لقد أثبتوا الوجود األمريكيَّ العسكريَّ الكثيف يف البلد       
، ومل يكتفـوا    " ن األهداف األمريكية يف الرياض كثرية ويصعب محايتها كلها          إ: " تصرحيات آرميتاج الذي كان من ضمن قوله        

حيطوا بأشد اإلجراءات األمنية ، وكـل       بذلك بل أثبتوا أن الذين كانوا يف احمليَّا ما هم إال جمموعة من الصليبيني املعتدين ، الذين أُ                 
 .هذا طبًعا كان موثقاً بالصوِت والصورة 

 ، وعدٌو   فهذا الوضع املؤمل من احتالل البالد و اختاذها منطلقاً للحرب ضد اإلسالم يف وجهة النظر الشرعية احتالل سافرٌ                 
 و جيب تبعاً لذلك السعي لتوفري ما ُيدفع به من قوة  جيب دفعه وجهاده هو ومن وااله أو كرس احتالله ،       انيدصائل مفسٌد للدين وال   

وسالح ، وهذا اخليار الذي اختاره اجملاهدون هو احلل العسكري بإعالن اجلهاد ضد الصلييب أوالً مث مقارعة أذنابه و أعوانه ، بعد                      
لذي أمر اهللا به يف كتابه وأكد عليه يف         أن وفروا بفضل اهللا مث جبهودهم وسائل اجلهاد وأدواته ، فاجلهاد هو احلل الشرعي احلقيقي ا               

 الشَّْهُر الَْحَراُم ِبالشَّْهِر الَْحَراِم َوالُْحُرَماُت ِقَصاٌص فََمِن اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتـَدى َعلَـْيكُمْ   : "مثل هذه احلاالت    
، واألدلة من الكتاب و السنِة علـى صـحة           " ا ُيقَاِتلُوَنكُْم كَآفَّةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقنيَ       َوقَاِتلُواْ الُْمْشِرِكَني كَآفَّةً كَمَ   "  ،   ..."

، واجلهاد أيضاً هو احلل السياسي الصحيح ، واملنطقي  ملثل هذا الوضع ، والتاريخ               ٢خيارهم كثرية ال جمال هنا لبسطها أو حصرها         
 :مثلة والشواهد القريب والبعيد مليٌء باأل

 يف حده احلد بني اجلدِّ واللعب... السيف أصدق إنباًء من الكتب  
أو  لقد انتصر اجملاهدون فكرياً ، فهم مل يدعوا مسألة أو شبهة تثار حوهلم أو حول عملياهتم إال وهلم فيها كتاب ،                    .. نعم  

لذي ال ُيختلُف يف صحته ، مما جعل أتباع التيار اجلهاديِّ            الفقهيِّ ا  ستنباطرسالة ، أو مؤلف يدرسها ويفندها بالدليل الشرعي واال        
أكثُر التيارات تأصيالً شرعيَّا و متسكاً بالدليل الذي ال يقبل التأويل أو الفهم اخلاطئ ، وهذا بالطبع راجـٌع لوضـوح قضـيتهم                       

لِّ نواحي احلياة ، وهذا بالطبع ال يكون        فية السمحة ، واليت تكون متجسدةً يف ك       ياألساسية ، وهي الدعوة إلقامة ملة التوحيد احلن       
 .إال بالتضحية واجلهاد واالستشهاد 

 

ن اجملاهدين اثبتوا أن احلل     إ فكما قلنا أعاله     و الناحية الثانية اليت انَتَصَر فيها اجملاهدون هي الناحية العسكرية و األمنية ،            
اح خطتهم وتكتيكهم العسكري ، والذي يهدف إىل اسـترتاف          ، فقد أثبتوا أيًضا جن    "شرعاً وعقالً   " العسكري هو احلل الصحيح     

                                                 
يراجع يف ذلك كتاب  إنتقاض االعتراض أو حقيقة .  إباحة دخوهلم للجزيرة وفتحها هلم ، وجعلها حممية صليبية من حممياهتم نعم فهذا العهد املزعوم ال يصح أصالً ألسباب شرعيٍة كثرية أقلها ١

 احلرب الصليبية اجلديدة 
 "من حنن و ماذا نريد؟ " يراجع رسالة  إعالن اجلهاد  للشيخ أسامة ، وبيان اجملاهدين يف اجلزيرة العربية   ٢
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العدوِّ بالصمود أطول فترة ممكنة مع تنفيذ العمليات القاتلة يف املفاصل احلساسة ، فضربة احمليَّا مثالً أكدت مقدرهتم على اختيـار                     
رغم شدة حتصني املوقع عسكرياً      ودقة   مث تنفيذ العملية بنجاحٍ   وضباط أمريكان ،     – ) CIA( ـ سكن عمالء ال   –هدٍف حساس   

، وأثبتوا كذلك تفوق كوادرهم من خالل مسريهتم املشرفة يف املواجهات اليت حصلت مع الدولة واليت كبَّـدوا فبـها                    ١وجغرافياً  
 استطاعوا حتقيق الصمود الناجح حـىت اآلن ، بـل و تأسـيس              وهم أيضاً . قوات الطوارئ واملباحث من اخلسائر الشيء الكثري        

عسكرات اليت كانت التمارين فيها بالذخرية احلية فقد ظهروا وهم يقومون بتجارب التفجري عن بعد جهاراً ، و كذلك جنحوا يف                     امل
استجالب األسلحة ، والصواريخ ، واألجهزة  احلديثة ، ومضاعفة عدد وعدة اخلاليا العاملة ، و استقطاب العقليات الشرعية ، و                     

 " ! .دولة داخل دولة " المية ، فهم حبق العسكرية ،والعلمية ، واإلع
 

إن مظاهر هذا النصر العسكري األمين ، بدا واضًحا مثبتاً يف شريط بدر الرياض ، وسيظهر للعيان بإذن اهللا بشكٍل أوضح                     
 الناشـئ عـن   يف املرحلة اجلديدة ، واليت سيكون من أبرز مساهتا العسكرية زيادة عدد اهلاربني من اخلدمة العسكرية بسبب الرعب             

اهلزائم املتوالية اليت منوا وسيمنون هبا إن شاء اهللا، خاصةً مع عدم وجود قضية عادلة مبنية على تربيٍر شرعي صحيح ُيقاتلون مـن                       
 أي الفشـل  –أجلها سوى الدفاع عن احملتل األمريكي ، وعميله الطاغوت ، وراتب يف آخر الشهر ، مما يؤدي يف هـذه احلالـة       

 إىل االستعانة بقوات أجنبية اليت قد تكون صليبية غربية ، وهذا بالطبع سيكون من أهم أسباب زيـادة                   – احمللية   العسكري للقوات 
، حيث سينجلي األمر للناس و سـتظهر        "بدر الرياض   " الدعم الشعيب للمجاهدين ، والذي ذكرنا أنه أبرز مسة يف مرحلة ما بعد              

 .العمالة على حقيقتها 
 

 الشريط بتزامنِه مع حادثة السلي استطاع أن يزلزل قلوب ضباط وأفراد العسكر الـذين يالحقـون                 ويكفيك أن تعلم أن   
، فهم يعلمون أكثر من غريهم      " فشهداء  " وأهنم إن قتلوا    " جماهدون  " اجملاهدين أميا زلزلة ، ومل تعد تقنعهم فتاوى املدلسني بأهنم           

، و حيبون   " ة  يرتدون األحزمة الناسف  " يف مواجهٍة مع اجملاهدين الشجعان الذين         مقدار سوء موقفهم ، وأن هذا املدلِّس لن ينفعهم          
 . املباحث احلياة عناصراملوت كما حيب 

 

 وهبذا النجاح اإلعالمي جتسـدت نـواحي        أما الناحيةُ الثالثة اليت انتصر فيها اجملاهدون فهي النصُر اإلعالمي الكبري ،           
ن من إثبات أنفسهم ، بشكٍل قوي وراسخ ، لقد كان الكالُم مقروناً باألفعال ؛ فلوال العمليات                 النصر سابقة الذكر ومتكن اجملاهدو    

 :العسكرية ملا كان لإلعالم صدى وأثٌر يف نفوس املتلقني 
 ماُء احلياة من الصخوِر َتفَجَّرا.... دّوى كالم الصادقَني كأَنَّه 

  إن َسَبَق الَمقالةَ أثََّراو الِفعلُ.... عالُهْم َسَبقَْت حروف َمقَاِلهْم أف
وهذه من أخص خصائص اإلعالم اجلهادي ، و اليت يتطابق فيها الفعل بالقول يف إطاِر الواقع احملسوس امللموس ، فال جمال                

ملريـر  للخطاب الفلسفي الزائف ، وال جمال للصراخ واحلماسة املفرطة اخلالية من األفعال ، وال جمال لالهنزامية والذلة والتبـاكي ا                   
عقول الناس ، والضحك على أذقاهنم ، وال جمال للرقص على آالم األمـة ، أو                بوالذي ال يصنع إال اخلائرين ، وال جمال لالستهتار          

بل مشكلة وحل ، وعقيدة واضحة صرحية ال        . تناسي جراحاهتا ، و ال جمال للخطاب الفضفاض العائم الذي ال شكل له وال لون                
 .  ألحد جماملة أو حماباة فيها

 

                                                 
 .بال ، وأودية وجماٍر مائية ، إضافة احلواجز اخلراسانية حوله ، مع حراسة أمنية مشددة املوقع حماط جب ١
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إنه إعالٌم خيتلُف متاماً عن غريه ، ولقد استطاع بسبب هويته اإلسالمية احلقيقية ، وحمافظته على روح التوحيد ، والعقيدة                    
، أن يضرب العدوَّ ضربةً موجعة ، فكان االرتباك وتأثري هذه الضربة واضحاً جداً يف اإلعالم السلويل ، فاحلقائق اليت قدمها دامغة                      

 إنكارها ، والتأثري الذي صنعه ال ميكن التغاضي عنه ، ولكن الرد السلويل على الشريط كان مضحكاً جداً ، فهو مل يْعـُد                        ال ميكن 
مل تتجاوز ردة فعلهم أن أعادوا "الكيفية " فمن الناحية   . عن كونه كماً بال كيف ، و صراخاً شديداً يبني مقدار األمل الذي أصاهبم               

متناسني الصـور و احلراسـات      " عدم وجود األمريكان    " ليت يرد الشريط نفسه عليها باحلجة الدامغة مثل         بث شبهاهتم القدمية وا   
... واألعالم األمريكية املرفرفة وكلمة أرميتاج ، وما زالوا يرددون أن اجملاهدين يقتلون املسلمني ، وبأهنم خوارج وبأهنم ، وبأهنم                    

 . من اإلثباتات والذي يكفي ملعرفة زيفه مشاهدة الشريط مرة واحدة إىل آخره من الكالم الساذج األمحق اخلايل
 

لقد رسب اإلعالم السلويل ، ومن ورائه آل سلول بامتياز هذه املرة ، وسقطوا مع مشائخهم فال رجعة هلم بعد اليوم بإذن                 
و أسس متينة يسريون عليها ، فالذين بنوا        اهللا ، فهم يفتقرون إىل أدىن عوامل النجاح واالستمرار ؛ وهو وجود استراتيجية واضحة أ              

سياساهتم كلها على الفعل ورد الفعل ، وعلى قاعدة ضخمة من الكذب ، والبهتان ، والتناقضات الواضـحة والـيت ال ُيحتـاج                       
 لفضحها إىل أكثر من كلمة مسجلة أو صورة أو تصريح ، ال ميكن أن يصمدوا مقابل أناٍس حيملـون منـهجاً راسـخاً ثابتـاً ،                         

 .تيجية واضحة ، وأسساً متينة باقية ال تتبدل أو تتناقض مع بعضها اواستر
 

يتوجب على املتلقني خاصةً أولئك الذين ظنوا الظنون يف اجملاهدين بداية األمر مث تغريت نظرهتم وتبدلت بعد أن                  " كذا  "و  
املسائل من خالل مبادئ وأسٍس ثابتة تعتمـد        بانت هلم احلقائق من خالل الشريط ؛ إن عليهم أن يبنوا تصوراهتم وحكمهم على               

على تكذيب كل ما يقوله اإلعالم السلويل ، وأن األصل فيه الغش ، والدجل ، و التزوير خاصة يف األمور اليت ختـص اجملاهـدين                         
ِبَنَبٍأ فََتَبيَُّنوا أَن ُتِصيُبوا قَْوًما ِبَجَهالٍَة فَُتْصِبُحوا       َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءكُْم فَاِسٌق         : "واحلرب الصليبية ، ويف ذلك امتثالٌ لقوله تعاىل         

 ، فكيف إذا كان األصل يف من جاء باخلرب هم احلكام الذين ارتكبوا النواقض واملوبقات املخرجة من امللـة                    " َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمنيَ   
اهدين العدالة ، والرتاهة ، والبعد عن حمارم اهللا ، فكل ما يفعلونه إن شاء اهللا ويف املقابل فإنه جيب اعتبار األصل يف اجمل  . والعياذ باهللا   

خاضٌع ملقياس الشريعة ، و ال يشترط يف كل مرة ومع كل عملية أن يقدموا شريطاً يثبت صحة ما يقولون ، ودجل مـا يقولـه                          
 غارٌق  بطال بسبب كذبة ، أو إشاعة َتقََوَّلَها جمرٌم خبيث        فعلينا إذن أن حنذر من الوقوع يف أعراض الشهداء واأل         . اإلعالم السلويل   

 . والعمالة يف حبور الكفر و الردة 
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                    א استشهاد عامرالشهري  :املوضوع
 هـ١٨/١٢/١٤٢٤: صوت اجملاهدين يف جزيرة العرب                        التأريخ                
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 ﴾ لِّه أَْمَواٌت َبلْ أَْحَياء َولَِكن الَّ َتْشُعُرونَُيقَْتلُ ِفي َسبيِل ال ﴿ َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن
 

 عامر بن – بإذن اهللا –واملواساة اإلميانية ألسرة الشهيد  يتقدم اجملاهدون يف جزيرة العرب مبشاعر العزاء الصادقة
املرتد يف  ام السلويل والذي وافاه أجله إثر إصابته يف مواجهة سابقة مع قوات النظ-رمحه اهللا  - حمسن آل زيدان الشهري

 . – رمحه اهللا -  حي السويدي مبدينة الرياض واليت استشهد فيها أيضا األخ عبد اإلله العتييب
الشهيد عامر الشهري يف مكان مناسب وناٍء بإحدى ضواحي   اإلخوة اجملاهدين قد دفنوا األخاجلدير بالذكر أنّ

 رف عن الطواغيت اجملرمني من خسة ونذالة مل تردعهم عن انتهاكإخفاء مكانه ملا يع مدينة الرياض ، وقد حرصوا على

السلويل مبكان قرب الشهيد إثر  حرمات األحياء واألموات من املسلمني ، وهو ما حصل فعالً حينما علمت سلطات النظام
ثة الطاهرة بعد الدفن وتعذيبه مث قامت بنبش القرب وانتشال اجل معلومات حصلت عليها بعد اعتقال أحد املشاركني يف

حسم  الشرطة واملباحث حول من يقوم هبذه الفعلة الدنيئة ولكن لؤم الطباع وحقارة الغايات خصومة وقعت بني قوات
كل يوم املدى الذي وصلوا إليه من  املوقف الذي انتهى بنقل جثة الشهيد إىل حيث يدنسها هؤالء األنذال الذين يؤكدون

 . استهانة حبرمات املسلمني
أرض أفغانستان   عامر الشهري هو أحد الرجال الذين تغربت أقدامهم يف سبيل اهللا وعرفته–بإذن اهللا  - هيدوالش

اجلزيرة وشارك يف اجلهاد ضد الصليبيني وأبلى بالء  جماهداً بطالً مشاركاً يف قتال الصليبيني األمريكان مث عاد إىل أرض
 نصرة املستضعفني وقد كان معروفا بني الناس حبسن اخللق ، والصفاترفعة الدين و حسنا حىت أريق دمه الطاهر يف سبيل

وأهله وعشريته ، وقد أعلن امسه  احلميدة ، والشجاعة والشهامة ، وكان رمحه اهللا رمز فخر ، وشامة عز يف جبني أمته
 له إحدى احلسنيني احلكم الطاغويت يف جزيرة العرب فاختار اهللا ضمن ستة وعشرين بطالً من اجملاهدين املطلوبني لدى

 . عزيزاً بدينه ، مستعلياً بإميانه ، شامخ الرأس ، طاهر األردان  - رمحه اهللا-ليقتل 
جزاء أن قدم روحه رخيصة يف  اهللا سبحانه أن يتقبل أخانا عامراً يف عداد الشهداء ، وأن يعلي مرتلته ، ويرفع ذكره نسأل

 . وأن يكرمهم بشفاعة ابنهم اجملاهد ، واحلمد هللا أوال وآخرا رب والرضىسبيل اهللا ، ونسأله سبحانه أن يلهم أهله الص
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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ج هذا الشـريط    رغم كل القيود والتشديدات األمنية واحلصار احملكم الذي حياول الكفار فرضه على إعالم اجملاهدين يسر اهللا إخرا                
 .ونشره على نطاق واسع 

فبشكل خيايل حيث ال يكاد خيلو منتدى من املنتديات من روابط لترتيله ، أو علـى                ) االنترنت  (  أما على مستوى الشبكة العاملية      
ستني ألف زائـر     )  ٦٠٠٠٠( األقل إشارة إىل خربه ، أو حىت معارضته وانتقاده ، وبلغ زوار أحد املواقع اجملانية اليت محل عليها                   

( يف أقل من مخسة أيام ، ويف منتديات الساحة العربية وحدها بلغ زوار صفحة الشريط                ] موقع الدعوة   [ باعتراف صاحب املوقع    
 مئـات اآلالف     عدد زوارهـا   اقع اليت يوجد عليها الشريط فبلغ     ثالثني ألف زائر يف نفس املدة تقريبا ، وأما جمموع املو          ) ٣٠٠٠٠

أربعمائة ألـف مـن مصـدرين       )  ٤٠٠٠٠٠( ثالمثائة ألف إىل    ) ٣٠٠٠٠٠( ها األولية يف نفس املدة السابقة بـ        قدرت حصيلت 
خمتلفني كان أحدمها الشركة اليت استضافت صفحة الشريط ، وقد تربع عدد من هؤالء الزوار باستضافة الشريط على مواقع جمانية                    

 .باهتم امللحة نتيجة الضغط الشديد على السريفرات األصليةجديدة أنشؤوها بأنفسهم تلبية حلاجة اجلمهور وطل
وأما على مستوى القنوات الفضائية فقد َنَشَرْت منه مقاطَع مع التعليق عليه كلٌّ من قناة اجلزيرة وقناة العربيـة وبعـض القنـوات                 

 .هاب وتفصيل اإليطالية واألوروبية عموما ، كما تناولته املعارضة السعودية بالتحليل واملناقشة بإس
وأما على مستوى الشارع داخل بالد احلرمني فقد كان اإلقبال منقطع النظري حيث تناقله الناس وبدؤوا بنسخه وتوزيعه بكميـات                    

وبدأ يف االنتشار شريط فيديو مدته ثالث ساعات حيتـوي          ، مل يقتصر انتشاره على فئة حمددة       كبرية على خمتلف طبقات اجملتمع و     
 . وشهداء املواجهات ووصايا سرية الشهيد حممد الشهري تقبله اهللا على بدر الرياض 

واملتوقع أن يزداد انتشار الشريط بشكل أكرب مع مرور الوقت ، واملهم أنه يتوقع أن يكون له أثر إجيايب على تصور النـاس عـن                         
هدين خالل تسعة األشهر املاضية ، مسـتغال  اجملاهدين حبيث سيسهم يف نسف مجيع التهم اليت حاول اإلعالم السلويل إلصاقها باجملا         
 :كل ما ميلكه من اآللة اإلعالمية الضخمة ، بسبب أن الشريط امتاز مبيزات كثرية منها 

 .أنه مجع بني التأصيل للعمل اجلهادي ، والرد على الشبهات املثارة حوله  . ١
 باخلطاب املعد املرتب ،     لشواهد التأرخيية ، وحيناً    با  بالصورة احلية ، ومرةً    أنه استخدم يف سبيل ذلك أساليب متنوعة فمرةً        . ٢

ع باحلـداء املـؤثر ،      جَّر باآلية القرآنية ووعظ باحلديث الشريف ، وشَ       كَّ باخلطاب العفوي املنساب بأرحيية وبساطة ، كما ذَ        وحيناً
 .وأقنع بأصوات العلماء والقادة املطاعني من األحياء واألموات 

 .لشواهد امللموسة على صحة ما يدعو إليه ، مع قرهنا باخلطاب العاطفي الوعظي أنه تضمن األدلة القاطعة وا . ٣
 .أنه امتاز بتقنية عالية ، ومهنية حمترفة يف اجملال اإلعالمي  . ٤

 ودفاعه عن احلق الذي تقبله النفوس السوية والفطر السليمة          ، صحيح إىل غري ذلك من املميزات إال أن أكربها هو استناده إىل منهجٍ           
 ومثل هذا اخلطاب يبارك اهللا فيه        وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض         ل هذا النوع من اخلطاب البد أن يؤيت مثاره الطيبة           ومث

رغم قلته وضعفه وإال فما عسى أن تصنع تسعون دقيقة يف مقابل غثاء مستمر على مدار األربع والعشرين ساعة لوال أنـه احلـق                        
   إذ رميت ولكن اهللا رمى  وما رميتوصدق اهللا سبحانه 
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 إىل أن جياهد يف سبيل اهللا ، وهذا ما نلمسـه   إال أن يتحرق قلبه شوقاً– وهو يرى حال املسلمني اليوم     –ا  حد منَّ أال ميلك أي     
  عليـه يف محـاسٍ     ا ، ويتزامحو   ووحداناً ادقني الذين ما إن يفتح هلم باب إىل اجلهاد حىت يهبوا إليه زرافاتٍ            اليوم من شباب اإلسالم الص    

 . يغيظ الكفار ، ويعجب أهل اخلري ، وينبهر منه املتثاقلون إىل شهوات احلياة الدنياوإقباٍل
 واليت بدوهنا رمبا حيرم مـن  –  مثالً–الحتياطات األمنية يف غمرة هذا احلماس والشوق قد ينسى بعض الشباب اجملاهد األمور املهمة كا       

طريق اجلهاد لتقصريه يف األخذ باألسباب املشروعة ، كما حيصل يف غمرة هذا احلماس أن يتطلع الشاب اجملاهد إىل األدوار الكبرية أو                      
 لنصرة هذا الدين أو أنه لـيس        هنا أنه مل يقدم شيئاً     دوهنا،ولرمبا أحس بدو   األساسية أو املباشرة يف القتال حبيث ال يرضى أن ميارس شيئاً          

يتسابق الشباب على العمليـات االستشـهادية بينمـا         ،عى حللها وتوعية الشباب حوهلا     على احلقيقة ، وهنا تقع املشكلة اليت نس        جماهداً
حيـرص   ،رات االستشـهاديني     جتنيد عش  - دون غريهم    -مصلحة اجلهاد تقتضي أن ال يسمح لبعض هؤالء املتسابقني ألن بإمكاهنم            

 اجلميع على خوض املعارك ومباشرة القتال بينما مصلحة اجلهاد تقتضي أن يبقى البعض يف محاية نساء وأطفال وأسر اجملاهدين وإعالتهم                   
 .باشرةللجهاد وحتصيلها إال هو فليس من التدبري يف شيء أن تسند إليه مهمات عسكرية م بعض اجملاهدين ال يصلح جلمع األموال، 
 من صور العمل اجلهادي القتايل ال ميكن أن يتم اجلهاد بدوهنا فالعامل فيها مشارك للمجاهدين يف أجـورهم                   ثريٍة ك  لصورٍ هذه أمثلةٌ  

 سلكنا شعباً وواديـاً إال     ما   خلفناباملدينة  أقواماً   إنَّ" :  يقول يف حق القاعدين من أهل األعذار         وهو من مجلة اجليش فإذا كان النيب        
هذا يف حق القاعدين من أهل األعذار الذين مل ينفعوا اجلهاد بشيء فكيف بالذين مـا      رواه البخاري ،    " حبسهم العذر   وهم معنا فيه ؛     

 مكملة للمهمـة     أدواراً  عن اجلهاد بل هم ممن نفر يف سبيل اهللا لكنهم أخذوا           قعدوا إال ملصلحة اجلهاد بل كيف بالذين مل يقعدوا أصالً         
  ؟ األساسية

 يف امتثال أمر     وجديةٍ  مع اهللا وحسن نيةٍ     الشعور املتدفق حيوية ومهة عالية الذي حيمله شباب اجلهاد بني جنبيه إمنا يدل على صدقٍ               إنَّ 
 من التثاقل إىل األرض ، ولكن ينبغي توجيه هذا الشعور الوجهة الصحيحة حـىت ال                 من صفة النفاق ، وانعتاقٍ     الشرع باجلهاد ، وحتررٍ   

 إىل االنقطاع عن اجلهاد والتراجع عنه ، ال ختفى تلك املشاعر الفياضة حنو مواطن الشهادة والتعرض هلا واليت من الصعب علـى                       يؤدي
 :  يف املدينة يف غزوة تبوك حيث قال للرسـول           النفس املؤمنة جتاهلها وكلنا يذكر قصة علي رضي اهللا عنه ملا خلفه رسول اهللا               

أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ؟               :   إال أن قال له       لصبيان ؟؟ فما كان منه      ين يف النساء وا   أختلفُّ
 لقلوب الشباب اجملاهد أصحاب الساقة      ب نفسه هبذه الكلمات املؤثرة ، وحنن نرجو أن يكون حديثنا هذا تطييباً            فطّي] رواه البخاري   [ 
فأنتم عماٌد حلركة اجلهاد وال     ... نعم واهللا أنتم على خري    ... يا أهل الساقة أنتم على خري       : قول هلم    ون - والساقة هي مؤخرة اجليش      –

تقوم بدونكم مهما كانت مواقعكم ومهماتكم اليت تعرفوهنا ، واليت رمبا كانت يف أعينكم صغرية ، أنتم على خري ألنكم مل تقعدوا عن                       
 :  " ون بأن يصدق فيكم ثناء الـنيب        ى ما يقدره أمراؤه ، والتزمتم أمرهم فأنتم حريّ        اجلهاد بل درمت حيث دارت مصلحة اجلهاد عل       

 كـان يف    طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ، وإن كان يف الساقة                       
    . أيب هريرة رضي اهللا عنهمن حديثرواه البخاري " الساقة 
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 وكل من يقوم هبذه     ها بعضاً  بعضُ لُمِّكَأنتم على خري يا أهل الساقة ألن احلرب يف هذا الزمان تقوم على أطراف خمتلفة املهام واألدوار يُ                 
يـة   اجليوش النظامية العاملية إمنا يباشر القتال فيها نسبة مئو          أنَّ األدوار مهما كانت هامشية فهو حمسوب يف عداد اجليش فأنت ترى مثالً           

 يف جيوش حلف وارسو بينما يكون دور البقية هو التموين واإلمداد وغري             %٧٠ يف جيوش حلف الناتو ، و      %٤٠من اجلنود تقدر بـ     
 للقتال بنفسه مباشرة ويف أي وقت حيتاج إليه ،           ونفسياً  وعسكرياً  بدنياً ونذلك من األمور األساسية مع مالحظة أن كل اجلنود جاهز         

حرب العصابات  [  بإعداد نفسه ليكون رجل عصابات حيث إن هذا النوع من احلروب             اليوم فإن اجملاهد مطالبٌ   وأما يف وضع حروبنا     
هو الذي نقدر عليه اليوم وهو األسلوب الفعال ملواجهة اجليوش الصليبية النظامية فإذا أعد اجملاهد نفسه اإلعداد العسكري املطلـوب                    ] 

 – حتمت احلاجة تكليفه هبا مهما كانت صغرية يف عينه فإهنا عند اهللا كبرية                فيه ، أو مهمةٍ    فال يستنكف بعد ذلك من ثغر وضعه األمري       
  . تعاىل نية صادقة وخالصة لوجه اهللاب إذا كانت –إن شاء سبحانه 

املسؤولية اليت   يعرفون به طبيعة الصراع واحتياجاته وحجم         صحيحٌ  ، وفهمٌ   ثاقبٌ جيب على شباب اإلسالم اجملاهدين أن يكون هلم نظرٌ        
 وطلبها من أعظم األعمال لكنها ليست الغاية الوحيدة ، فاهللا أمرنـا              عظيمةٌ تنتظرهم ، واهلدف الذي يسعون إليه ، فإن الشهادة غايةٌ         

 إقامة   يف باجلهاد حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، فليكن هم كل واحد منا أن يرزقه اهللا الشهادة وأن جيعل جهاده وسعيه سبباً                       
 .دولة اإلسالم وحتكيم شرع اهللا ، ومن سبل ذلك أن يكون حيث كانت مصلحة اجلهاد ، وحيث يضعه األمري 

 ودليل صدقكم مع اهللا وأن دافعكم هو نفـع األمـة             عظيماً فيا شباب اجلهاد الزموا أماكنكم واعلموا أن يف صربكم على الساقة أجراً           
بات النفس وطموحها ، ولرمبا رأى اهللا صربكم واجتهادكم يف السمع والطاعـة ألمـرائكم               وإبراء الذمة ولو كان يف ذلك خالف رغ       

 ...فبلغكم ما حتبون ، ومهما يكن من أمر فإن نيتكم لن تضيع بإذن اهللا 
وأن تكون حتت     وصادقةٍ  خالصةٍ بقي أن نذكر بشرط مهم هو أن يكون قعود اجملاهد يف مثل هذه األدوار املتأخرة والقواعد اخللفية بنيةٍ                 

 زينت له نفسه التشاغل بأمر الدنيا مث تراه         نظر أمراء اجلهاد الذين يقدرون مدى احلاجة من عدمها ، وعليه فال يفرح بكالمنا هذا قاعدٌ               
منيـة ،   يتذرع بأنه خيدم اجلهاد من مكانه الذي ختلف فيه ، فإذا تأملت حاله رأيت أنه إمنا اختار من األعمال أبعدها عن املالحقـة األ                       

 وخطورة ولو كانت حاجة اجملاهدين إىل غريها أعظم ، وكذا لو كانت طاقته تؤهله لدور أكرب ، مث وأسهلها على النفس ، وأقلها ضرراً   
 ترك هذا الدور القليل اهلزيل      هو مع ذلك ال يعطيها إال فضلة وقته ، وفتات مهه ، ورغم ذلك كله فإنه إذا أحس باخلطر وأوجس خيفةً                    

 على كذبه ، وضعف إميانه ، وأنه إمنـا          نةٌ بيّ ن مين به على دين اهللا واجلهاد ويعتذر به عن النفري إىل القتال ، فكانت هذه عالمةٌ                الذي كا 
 هـداهم اهللا وردهـم إىل       - من هذا اجلنس     لتومهه السالمة فلما حتقق عدمها نكص على عقبيه ، ولقد رأينا كثرياً           هذه األدوار   اختار  

 لكنها ليست باملستوى املطلوب الواجب فلم ينفروا إىل          طيبةً  طريق اجلهاد بعد غزوة منهاتن املباركة ، وأدوا أدواراً          جدوا يف  –رشدهم  
 مبا يقدرون على أكثر منه فلما وقعت غزوة شرق الرياض           ساحات املعارك بل قعدوا يف الظل والنعيم وخدموا العمل اجلهادي إىل حنيٍ           

 من الناس على أعقاهبم      ميز اهللا الصادقني من الكاذبني ورجع كثريٌ        شديداً اهدين وزلزل املؤمنون زلزاالً   املباركة وضاقت األرض على اجمل    
 من العمل الذي كانوا يؤدونـه       وجبنوا وضعفوا ، وادعوا أن ليس يف مقدورهم عمل شيء ومل يكونوا صادقني فقد كان أمامهم كثريٌ                

 على صدق نيته وأن تأخره مع أهل الساقة مل يكـن            ها وثبت على الطريق كان ذلك دليالً       لكنه اليوم حمفوف باملخاطر فمن حتمل      سابقاً
 من لقاء بل كان ملصلحة اجلهاد وفائدته ، وأما من فعل غري ذلك فقد شهد على نفسه بأنه طالب سالمة ، ساع                        يف بقاء أو خوفاً    طمعاً

ِإالّ َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً َوَيْسـَتْبِدلْ قَْومـاً          ه ونعظه بكتاب اهللا      لنفسه ، بل حنذر    يف دروب الراحة ، ومثل هذا ال نزيده خداعاً        
 . ِإالّ َتْنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه * غَْيَركُْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئاً َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
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    ... ...   
 لممحمد بن أحمد السا/ بقلم 

خوة املقال السابق الذي كتبته     استنكر بعض اإل    
وكان االستنكار على   ) ال تذهبوا للعراق    ( حتت عنوان   

ألة العنوان مسألة   العنوان دون احملتوى ، وأنا أظن أن مس       
 ألن الكاتب دائماً حيرص     حتتمل االجتهاد 

على العنوان الذي جيعل القارئ ينجـذب       
القـارئ  قال وقراءته ورسوخه يف ذهن      للم

 ..وال يكن احملتوى خمالفاً للمضمون 
ويف هذه األسطر استأذن أحبيت يف االنتقال       
من جزيرة العرب إىل مشاهلا حيـث أرض        

أرض " الرافدين ، وحيث أرض اخلالفـة       
اليت كانت تئن منذ سنوات عّدة      " العراق  

مرت على أهلها عجافاً ، أكلت األخضر       
 ..واليابس ، حتت حكٍم بعثي حقود 

 عن حـاهلم   قد كان كثٌري من الناس غافالً     ل
ومصاهبم جراء احلصار الصلييب الذي ُيدار      

من أرض احلرمني ، ومل يكن يذكرهم إال القالئل مـن           
رجال األمة الصادقني وعلى رأسهم إمام اجملاهدين شيخنا        
أسامة بن الدن ، الذي كان كثرياً ما يذكرهم ويعتصـر           

 أن أحد أقاريب ممن أكرمـه       أملاً ملا حيل هبم ، ومما أتذكره      
اهللا باإلعداد يف أفغانستان ملا عاد إىل أرض اجلزيرة وبدأ          
يف الكالم عن أفغانستان والشيخ أسامة كان ممـا قالـه           

أن الشيخ أسامة حينما يـذكر      : " ومازال عالقاً بذهين    
، ويستشهد بقصة   العراق دائماً ما يبكي أو ختنقه عربته        

 " هّرةاملرأة اليت دخلت النار يف

سـالم  رجال الذين تعلقت قلوهبم بـبين اإل      نعم هؤالء ال  
هم حـدود وال تفـرِّق بينـهم        ال حتـد  حيث كانوا ،    

 ..جنسيات
.. لبيـك   .. لبيـك   .. عراق اخلري    فلبيك يا 

نقوهلا ملء أفواه اجملاهدين األبطال على ثـرى        
 .. اجلزيرة العربية 
يوم أن دنسك الصـليبيون     .. لبيك يا عراق    

لية القوم عندنا يتناقشون هل األفضل      وبعض ع 
فـال خنـوة   ..!! صدام أم األمريكان  : للعراق  

 ..بل وال عروبة حىت .. عندهم وال غرية 
يوم أن مرت بك السـنون       .. لبيك يا عراق  

العجاف ، واألحداث الرهيبة من بالء ورهق ،        
وما زلت صامدة تعلنني للعامل كلّه أن املسلم         

ه أمام جند الصليب ،     األيب يرفض أن حيين رأس    
 :وإن كان اخليار اآلخر صعباً ولكن 

   فمن العجز أن متوت جباناًن املوت بٌد  وإذا مل يكن م
يوم أن خذلك بعض من يتسمون بالعلماء  .. لبيك يا عراق

من أهل العراق ممن بدأ يتمسح باجلنود األمريكان طمعاً يف 
من خوارم كرسي حكم أو برملان ، ناسياً أنَّ هذا الفعل 

 .. العقيدة ولو كان بوشاح املصلحة العامة للعراق والعراقيني 
سالمي من حولك ّدر العامل اإليوم أن ُخ .. لبيك يا عراق

.. فأصبحوا يشاهدون االحتالل فال تتحرك املشاعر إال قليالً 
ويرون العمليات اجلهادية املباركة فال حيدثوا أنفسهم بدفع 

 ..م لستم بإخواٍن هلم إال من رحم اهللالزكاة أو النفقة وكأنك
 ..لبيك .. لبيك .. ياعراق .. لبيك 
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ٍ  يإننا واجملاهد ن يف جزيرة العرب نتابع أخباركم كلّ يوم
وندعوا لكم يف صلواتنا وخلواتنا ، وحترضنا عملياتكم 

 بني ظهرانينا ، ممن نوجراحاتكم على جهاد الصليبيني الذي
 ..غزوكم وحاربوكم 

سب على اهللا تعاىل يف كل عملية نقوم هبا أهنا لرفع إننا حنت
راية الدين ، وانتقاماً لكل املسلمني يف العراق وأفغانستان ممن 

 ..غزهتم القوات الصليبية من أرضنا 
 عدواً واحداً فلن أنتمنقاتل و.. إننا أيها اجملاهدون يف العراق 

 نتوقف عن قتاله حىت نطهر أرضنا وأرضكم منه ونعدُّ أنّ
بالدنا بالدكم ، وأرضنا أرضكم ، فال حّد وال 

 الذي بيننا وبينكم وطن يفّرق بيننا ، بلأرض وال 
       :سالم هو دين اإل

 إن يفترق نسٌب يؤلف بيننا 
  ديٌن أقمناه مقام الوالِد 
لقد تعلمنا منكم يا جماهدي العراق أن العيش يف 
خوف وحرب أهون عند أهل املبادئ من العيش 

من حتت حكم الصليب أو الرافضة ، وأنَّ يف أ
أمن العقيدة والتوحيد من أي مفسد أو خارم 

 .أهم من أمن األنفس واملمتلكات
ولقد تعلمنا منكم أن العدو مهما كانت قوته 
وجربوته فإهنا ليست أمام قوة اهللا بشيء بل األمر 

ةً كَِثَريةً كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَ :كما قال اهللا تعاىل
  ِبِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبِريَن

 :إننا نقول مبلء أفواهنا  
 وب جسيمةٌ طصرباً عراق فذي اخل 

 قتلٌ وتشريٌد كذا اإلحـراق
 لكن لك اهللا العظيم بنصــره 

 فالليل يبزغ بعده اإلشـراق 
 ولك األشاوس من ساللة خالد 

 محلوا السيوف وللعدو أذاقوا

  أيها الرومان مهـــالً إنَّنا يا
 السيف منضي والزمان طباق ب

 أرض اجلزيرة لن تكون مبأمٍن 
 وصليبكم يف أرضها خفاق

 .. ال يثنينكم أن قلّ الناصر ، فنصريكم اهللا جلّ جالله 
فاهللا معكم وهو حسبكم وال ختشوا تكاثر األعداء عليكم 

 ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس :ونعم الوكيل
لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم 

  الَْوِكيلُ
، وتوكلوا على اهللا فإن امضوا على بركة اهللا 

ينصركم فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا 
 .الذي ينصركم من بعده 

الذين ظلموا  أن تركنوا إىل ونعيذكم باهللا
فتمسكم النار ، أو تركنوا إىل االهنزاميني 

 ..فتخسروا دينكم وختترم عقيدكم 
وحنذركم إخواننا اجملاهدين على أرض 

 أن ترضوا الدنّية يف دينكم ، أو ترتلوا الرافدين
حتت ذمة الكافرين ، وحتت حكم الصليبيني ، 
أو حتنوا رؤوسكم لبغايا الروم وشذاذ النصارى 

 ..قوهم الكأس ُمراً ، بل أذي
فإنَّ األمريكان لن يرضوا عنكم إال بعد ختليكم 
عن دينكم ، وتتبعكم لسننهم ، وتنحية الدين عن احلياة 

 ..واآلداب ، لتتبعوا ملتهم ، فاهللا اهللا يف دينكم 
 ه الح ومن مل يذد عن حوضه بس

  السيف ُيظلِمملهدَّم ، ومن ال حيُي
العراق ، وكن معهم على  يف اللهم انصر إخواننا اجملاهدين

اللهم أعّنا واجملاهدين يف جزيرة العرب على قتال أعدائهم ، 
 من دنسهم ورجسهم ،  أرض اإلسالمالصليبيني وتطهري

  ..اللهم نصرك الذي وعدتنا ؛ إنك ال ختلف امليعاد
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قية اللقاء مع الشيخ أبي جندل األزدي سائلين اهللا لنا وله التوفيق والثبات ، وأن ينفع                نستكمل في هذا العدد ب     

 ..بهذا اللقاء كّل من قرأه أو سمعه 

أن الناس غير مهيئين لقيام الجهـاد وغيـر مسـتعدين           حجة  يعترض البعض على الجهاد في الجزيرة العربية ب       :س   
 ثل هذا ؟لمساعدة المجاهدين فما الرد الشرعي على م

َشـَغلَْتَنا أَْمَوالَُنـا َوأَْهلُوَنـا      : فسيخرج عليك َمْن يقول   ،  من غري املستغرب أن خترج رؤوس النفاق والقاعدين عند بدء مسرية اجلهاد             
ْيئًا ِإنْ أََراَد ِبكُْم َضرا أَْو أََراَد ِبكُْم َنفًْعا َبلْ كَـانَ اللَّـُه ِبَمـا                فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ ِبأَلِْسَنِتِهم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوِبِهْم قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُم مَِّن اللَِّه شَ              

  ِء َوكُنُتْم قَْوًما ُبوًراَبلْ ظََننُتْم أَن لَّن َينقَِلَب الرَُّسولُ َوالُْمْؤِمُنونَ ِإلَى أَْهِليِهْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوِبكُْم َوظََننُتْم ظَنَّ السَّْو* َتْعَملُونَ َخِبًريا 
 ورابع يقول وهـو خيشـى علـى         غَرَّ َهـُؤالء ِديُنُهمْ  :  وثالث يقول  ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإن ُيِريُدونَ ِإلَّا ِفَراًرا         : وآخر يقول 

 لَِو اْسَتطَْعَنا لََخَرْجَنا    باهللا  وعاشر حيلُف   ... أمامكم السجون   فتبهوا   وال يف الربد وان    الَ َتنِفُرواْ ِفي الَْحرِّ   صحتكم من الطقس والتضاريس     
 ِإنَُّهْم لَِمنكُْم َوَما ُهم مِّنكُْم        باهللا  بل وسيحلفون  ائْذَن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي   :  ومائة يقول لك   َمَعكُْم ُيْهِلكُونَ أَنفَُسُهْم َواللُّه َيْعلَُم ِإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ      

  .لَْو َيِجُدونَ َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدََّخالً لََّولَّْواْ ِإلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحونَ* لَـِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ َو
الكلمات اخلطرية والبيانـات املناصـرة       وإذا صدر منهم      لَكُْم ِلُيْرُضوكُْم َواللُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه ِإن كَاُنواْ ُمْؤِمِننيَ          باهللا  وسيحلفون  

ـ       َيْحِلفُونَ ِباللِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ الْكُفِْر َوكَفَُرواْ َبْعَد ِإْسالَِمِهْم َوَهمُّواْ ِبَما لَـْم               للطواغيت واجملادلة عنهم وأتيت معترضاً عليهم فسي
ُهُم اللُّه َوَرُسولُُه ِمن فَْضِلِه فَِإن َيُتوُبواْ َيُك َخْيًرا لَُّهْم َوِإن َيَتَولَّْوا ُيَعذِّْبُهُم اللُّه َعذَاًبا أَِليًما ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهـْم  َيَنالُواْ َوَما َنقَُمواْ ِإالَّ أَنْ أَغَْنا   

 .اخل ......ِفي اَألْرِض ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصٍري
َولَـْو  * ِإنََّما َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيِبِهْم َيَتَردَُّدونَ               : لوهؤالء ينطبق فيهم قول اهللا عز وج      

لَْو َخَرُجواْ ِفـيكُم مَّـا َزاُدوكُـْم ِإالَّ َخَبـاالً           * يلَ اقُْعُدواْ َمَع الْقَاِعِديَن     أََراُدواْ الُْخُروَج َألَعدُّواْ لَُه ُعدَّةً َولَـِكن كَِرَه اللُّه انِبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوقِ          
واْ لََك اُألُموَر َحتَّى َجاء الَْحـقُّ       لَقَِد اْبَتَغُواْ الِْفْتَنةَ ِمن قَْبلُ َوقَلَّبُ     * وَألْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم َواللُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمَني           

 .َوظََهَر أَْمُر اللِّه َوُهْم كَاِرُهونَ
فَِإن رََّجَعَك اللُّه ِإلَـى طَآِئفَـٍة مِّـْنُهْم         : فعلى اجملاهدين وقادهتم أالَّ يعّولوا عليهم يف عملهم وجهادهم بل يسريوا بقول اهللا سبحانه وتعاىل              

 . فَقُل لَّن َتْخُرُجواْ َمِعَي أََبًدا َولَن ُتقَاِتلُواْ َمِعَي َعُدوا ِإنَّكُْم َرِضيُتم ِبالْقُُعوِد أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعُدواْ َمَع الَْخاِلِفَنيفَاْسَتأْذَُنوَك ِللُْخُروِج
من عشرين عاماً وهم يعـدون األمـة        هلم أكثر   ،  املهيأ حيتاج إىل هتيئة والتهيئة متر مبراحل وخطوات واجملاهدون وقادهتم           غري  مث إين أقول إن     

اخل بل أقوهلا وأنا مطمئن لذلك إن       .......ويدربون شباب اإلسالم وأصدروا الكتب والبيانات واألشرطة واألفالم املرئية واألشرطة املسموعة            
رد على الكفر العاملي هم أبناء جزيرة       أكثر شعب مرَّ مبرحلة التوعية والتبصري هم أهل جزيرة العرب بل والواقع والتجربة ُتثبت أن أكثر من مت                 

). ولكن إن شاء اهللا النصر القادم يف احلجاز وجند سينسي أمريكا أهوال فيتنام وبريوت وغريها              : (العرب وهذا الذي جعل الشيخ أسامة يقول      

 



 

 
١٨  

א  א

 ومـا   ان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل    الذي ك  أهوال فيتنام، وهذا     ىن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء احلرمني سوف تنس         إ: (وأيضاً حني قال  
 ).خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل 

ومبا أن كفر طواغيت اخلليج قد بان للقاصي والداين فال تنتظر من أهل جزيرة العرب إال التمرد عليهم واالنتقام منهم وهذا يصدقه ما قالـه                         
أن العرب ال حيصل هلم امللك إال بصيغة دينية من نبوة أو            ( بع والعشرون يف    الفصل السا يف  : ابن خلدون رمحه اهللا عن طبيعة العرب يف املقدمة        

والية أو أثر عظيم من الدين على اجلملة والسبب يف ذلك أهنم خللق التوحش الذي فيهم أصعب األمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة واألنفـة                        
ة أو الوالية كان الوازع هلم من أنفسهم وذهـب خلـق الكـرب              و الدين بالنب  مع أهواؤهم فإذا كان   وبعد اهلمة واملنافسة يف الرئاسة فقلما جتت      

واملنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك مبا يشملهم من الدين املذهب للغلظة واألنفة الوازع عن التحاسد والتنافس فإذا كان فيهم                    
 متَّات األخالق ويأخذهم مبحمودها ويؤلف كلمتـهم إلظهـار احلـق            النيب أو الويل الذي يبعثهم على القيام بأمر اهللا يذهب عنهم مذموم           

اجتماعهم وحصل هلم التغلب وامللك وهم مع ذلك أسرع الناس قبوال للحق واهلدى لسالمة طباعهم من عوج امللكات وبراءهتا من ذمـيم                      
بـيح  الفطرة األوىل وبعده عما ينطبع يف النفوس مـن ق          لقبول اخلري ببقائه على      يئاألخالق إال ما كان من خلق التوحش القريب املعاناة املته         

 ).  مولود يولد على الفطرة كما ورد يف احلديث وقد تقدملالعوائد وسوء امللكات فإن ك

 ما هي نظرتك ألثر التراجعات األخيرة على شباب الجزيرة ؟ وهل أحدثت التراجعات ذلك األثر الذي كان يؤمله آل سلول ؟  
إن مشكلة هؤالء الناس أننا إذا أردنا أن نسيطر على أعضاء أي مجاعة نسيطر علـى                : ( إلرهاب الدويل وهو أمريكي   يقول أحد خرباء ا   

زعمائها وبذلك نستطيع السيطرة على كل أفرادها إال هؤالء إذا تغريت قياداهتم غريوها ووضعوا قيادات أخرى على نفس املنهج وأكملـوا                     
 .هـ.أ! ) أعماهلم اليت يعتقدوهنا

ا ه إن هذه القضية أخذت قسطها الوايف من الردود والتفنيد والبيانات وقد انتهى مفعوهلا بسبب املضادات احليوية اليت قـدم   -: أقول أوالً
ولكن ) ال يفل احلديد إال احلديد    (اجملاهدون وقادهتم وغريهم من الصادقني للمسلمني وأظن أن آل سلول أرادوا أن يعملوا بالقاعدة املشهورة                

فلما رأوا أن دعوة اجملاهدين هلا أرضية قوية يف نفوس املسلمني بسبب إنطالقها من آيات وأحاديث بينـات                  ) ال يفل الدين إال الدين    (بارة  بع
واضحات وملا كان هلؤالء العلماء فك اهللا أسرهم دوٌر ُيشكرون عليه يف تبصري الناس أرادوا أن ُيظهروهم كمتراجعني حىت يضربوا الصاحلني                     

 .صاحلني وال أريد اإلطالة يف هذا املوضوعبال
يدعونا ألن نصدقهم يف دعواهم عليه قبل        إذا أصرَّ اجملادل عن الطواغيت عايض القرين على إلزامنا بتصديق وزارة الداخلية نقول هذا                -:ثانياً

ـ  (دته ومقابالته من أصلها وُتلزم إمامـه      تطعن وتنسف شها   وهذه الصفة    تبني لنا أنه فاسٌق ماجنٌ     فإذا صدقناهم يف ذلك      عقٍد من الزمان    اأب
أن يقيم عليه احلد وال جيوز إسقاط احلد عنه ال من حاكم وال من غريه وإذا كان اهللا عز وجل قد أبطل شهادة القاذف فمن باب أوىل               ) رغال

 يقول ابن كثري رمحـه  َدةً أََبًدا َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ َتقَْبلُوا لَُهْم َشَهاَوال:  كما قال اهللا سبحانه وتعاىل - على حد زعمهم     -من فعلَ ِفعلَه    
 ).أن يكون فاسقاً ليس بعدل ال عند اهللا وال عند الناس....أنه ترد شهادته أبداً: (اهللا يف تفسري هذه اآلية وهو يعدد األحكام اليت تؤخذ منها

 ون وأرانا اهللا فيهم يوماً أسودا     ان يؤمله آل سلول عليهم من اهللا ما يستحق        ولذا أقول واهللا أعلم أن هذه التراجعات قد أتت على عكس ما ك            
 . وقد كفانا الشيخ عبد اهللا الرشيد يف رده القيم هشيم التراجعات

 



 

 
١٩  

א  א

 جندل األزدي ؟هي آخر إصدارات الشيخ أبي ما
 ن التاريخ لألنبياء والرسل والصـحابة قصة م) ١٦(وقد ذكرت فيه أكثر من ) للمطلوبني قصص تارخيية(كتاب آخر اإلصدارات هو 

واختفوا عنهم وأن ذلك من الدين واإلميان كمـا بـوَّب            ن ففروا منهم  وذين كان يطلبهم الطواغيت والظامل    والتابعني والعلماء والصاحلني وال   
املطلوبني يف كـل      تسلية ألحبيت  وذلك،  ال كما يزعم شيوخ البالط امللكي       ) من الدين الفرار من الفنت     باب(البخاري رمحه اهللا يف صحيحه      

 .طواغيت آل سلول وأذناهبم محاهم اهللا من شر) ٢٦(مكان من األرض وإن كان سبب التأليف هو الـ 

: نصيحة توجهها ألهل الجزيرة العربية في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الصليبيين 
وفيها قبلة املسلمني وفيها مكة واملدينة وحتيط هبا أهم وأغىن حبار العـامل              بالدكم تقع يف وسط العامل       إنَّ : أقول ألهلنا يف جزيرة العرب    

ل فأنتم أبناء وأحفاد املهاجرين واألنصـار مـنكم         وكل ذلك أنتم أبناء الفاحتني األُ     وأهم املضايق البحرية وفيها أكرب خمزون نفطي وفيها قبل          
الفاحتون اجلُدد خرج منكم اإلمام قائد اجملاهدين أسامة بـن الدن ومـنكم             الصحابة يفتحون األمصار تلو األمصار ومنكم أيضاً خرج         خرج  

خرج خطاب َو أبو الوليد َو أبو علي احلارثي وأبو عمر السيف ومنكم خرج كوكبة غزويت نيويورك وواشنطن الذين دكَّوا أنـف راعيـة                        
 ..... زال األبطال خيرجون السرية تلو السرية والكتيبة تلو الكتيبة الصليب وما

 ويقّتلون أبنائكم ؟م على أرضكم وينهبون أموالكم وخرياتكم ؤههل ترضون أن يسيطر الصليب ووكالف
كم يف سجون طواغيت اجلزيرة ؟ وإىل مـىت وأشـراف أمـتكم             ؤكم ونسا ؤذا الظلم والقهر؟ وإىل مىت وأبنا     إىل مىت وأنتم ساكتون على ه     

 .يب تقلع من أرضكم لتدك إخوانكم املسلمني يف أفغانستان والعراق وغريها؟وخيارهم ُيطاردون ويهانون؟ وإىل مىت وطائرات الصل
 أما علمتم أن الصليبيني قد رمسوا خطتهم وجعلوا العراق هدفهم التكتيكي وأنتم اهلدف اإلستراتيجي؟

 وأجنحته مفرودة باجتـاه بـالد فـارس         أمل تعلموا بأهنم رمسوا صورةً لنسٍر يقُف مبخالبه على أرض العراق وذيله باجتاه تركيا وبالد القوقاز               
وخراسان شرقاً والشام والبحر املتوسط ومصر غرباً وأما الرأس فهو باجتاهكم أنتم فهل تريدون أن يصيبكم ما أصاب إخوانكم يف مشـارق                      

 !األرض ومغارهبا بسبب سكوتكم عن هؤالء الطواغيت املتحالفني مع الصليبيني؟
 لدولة يهود الكربى أن تتم وأن الرافضة حيلمون ويعملون إلقامة دولتهم الكربى وكفرة األكراد يريدون قيام                 أمل تعلموا أن الصليبيني يريدون    

 .دولتهم الكربى وأنتم الضحية على كل األحوال إن مل تتداركوا أمركم وتدعموا إخوانكم اجملاهدين يف كل مكان
ُخذُوُهْم  َو   ُم الَْباَب فَِإذَا َدَخلُْتُموُه فَِإنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللِّه فََتَوكَّلُواْ ِإن كُنُتم مُّْؤِمِننيَ           اْدُخلُواْ َعلَْيهِ يا أهل جزيرة العرب يا شباب اإلسالم        

َني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ اقُْتلُواْ الُْمْشِرِك َو   َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ِثِقفُْتُموُهْم َوأُْولَـِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيِهْم ُسلْطَاًنا مُِّبيًنا        
 . لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد

علموا أيضاً أن الطواغيت حياولون أن ُيحدثوا بيننا وبينكم فجوةً وأن ُيلصقوا استراتيجي فأنتم سندنا بعد اهللا وعلموا أنكم ُعمق اجملاهدين اإل   او
 .م وال تصدقوهمبنا التهم واألكاذيب فاحذروه

احذروا قوانني سحب السالح منكم واعلموا أن الطواغيت ماضون يف شرائه مـنكم وسـن               ) كل جزيرة العرب  (يا أهلنا يف جزيرة العرب      
ـ       : قال تعاىل " مكافحة اإلرهاب "القوانني لكي متنعكم من حيازته ومحله حتت ذريعة          ِلَحِتكُْم َوأَْمِتَعـِتكُْم   َودَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْس

 . فاحذروا مث احذروا حىت ال تصبحوا قطيعاً من األغنام حيركها الصليب كيف يشاءفََيِميلُونَ َعلَْيكُم مَّْيلَةً َواِحَدةً

 



 

 
٢٠  

א  א

كملوا نقصـهم وتسـدوا      وإمنا هم طليعةٌ لكم وألمتكم وعليكم أن تسريوا على درهبم وت           وأخرياً اعلموا أن اجملاهدين ال يقاتلون نيابةً عنكم       
 . واهللا أعلم. خللهم وتدعموهم بأموالكم وأسلحتكم ورجالكم وتؤوهم وحتموهم وتؤازروهم فنصرهتم عليكم واجبة

فهل ترى مـن المصـلحة      ) العواجي وأمثاله (  مع المجاهدين عبر قنواتها      تبعد طلب حكومة آل سلول المفاوضا      
ت الراهن ؟للمجاهدين القبول بمبدأ المفاوضات في الوق

وقد أثبتت التجربة يف مصـر والـيمن واجلزائـر    ، أظن أن قاعدة اجلهاد صاحبة اخلربة الطويلة واملعرفة بكل جتارب اجملاهدين املعاصرة             
ء جتربة الفقعسي فك اهللا أسره خري دليـل علـى أن هـؤال            اخل أن فتح جمال نقاش هذه املسألة يؤدي إىل اإلضرار باجملاهدين دائماً ولعل              ....

العواجي ُيعترب الناطق الرمسي حملمد بن نايف وليس الوسيط أضف إىل ذلك أن الكافر املرتد ليس لـه        ، و املفاوضني ال ميلكون من أمرهم شيئاً       
 .يرواه البخار) من بدَّل دينه فاقتلوه: ( قالإال العودة إىل اإلسالم أو القتل والذبح كما يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب 

متناع عن الزكاة فقط قال كما روى البخاري يف صحيحه عـن            من أجل اال  قد قاتل مانعي الزكاة     وإذا كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه         
: ، فقال عمر رضـي اهللا عنـه       وكفر من كفر من العرب     وكان أبو بكر رضي اهللا عنه،        ملا تويف رسول اهللا     : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال     

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه،                    : (ناس؟ وقد قال رسول اهللا      كيف تقاتل ال  
 ، واهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا         واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال          : "فقال). وحسابه على اهللا  

فواهللا ما هو إال أن قد شرح اهللا صدر أيب بكر رضي اهللا عنه، فعرفت أنه احلق: "قال عمر رضي اهللا عنه".  لقاتلتهم على منعها." 
 -: قال أبو بكر رضي اهللا عنهفعلى اجملاهدين أن يقولوا بصوت عاٍل كما 

 ..القاتلني إلخواننا الصليبيني املتواجدين على أرضنا والسارقني ألموالنا وواهللا لنقاتلنَّ
 .. العمل باحلدود واألحكام الشرعية لوعطَّ.. كَم بغري مبا أنزل اهللا  من حوواهللا لنقاتلنَّ
 .. الطواغيت الذين حيتكمون إىل شرائع الكفر الطاغوتية من دون شرع اهللا وواهللا لنقاتلنَّ
 ...   وينسبون ألنفسهم كثرياً من خصائص وصفات اإلهلية  الذين ُيشّرعون التشريع املضاهي لشرع اهللا تعاىلوواهللا لنقاتلنَّ
 ..  الذين حللوا احلرام وحرموا احلالل وواهللا لنقاتلنَّ
 ... الذين حياربون اهللا ورسوله واملؤمنني وواهللا لنقاتلنَّ
 ..هار من أجل أن يتحقق هلم ذلك الذين يصدون الناس عن دين اهللا تعاىل، وعن التوحيد اخلالص وميكرون بالليل والنوواهللا لنقاتلنَّ
 ..   الذين يكرهون ما أنزل اهللا من الدين والتوحيد واجلهاد وواهللا لنقاتلنَّ
 ..  الذين يسخرون من دين اهللا ومن أوليائه وواهللا لنقاتلنَّ
 .. الذين يباركون الشرك األكرب ويقرونه وال ُيغريونه، وال يسمحون بتغيريه وواهللا لنقاتلنَّ

 .. الذين هم داخلون حىت العظم يف مواالة أعداء األمة من اليهود والنصارى ويف خدمتهم وخدمة مصاحلهم والذود عنهم  لنقاتلنَّوواهللا
 وأوصيهم أن يسريوا يف طواغيت اجلزيرة كسرية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف املرتدين يف زمنه إذ أوصى كمـا يف البدايـة والنهايـة                         

بو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد حني جاءه أنه كسر طليحة ومن كان يف صفه وقام بنصره فكتب إليه ليزدك ما أنعم                       كتب أ   ():٦/٣١٩(
اهللا به خرياً واتق اهللا يف أمرك فإن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ُجدَّ يف أمرك وال تلن وال تظفر بأحد من املشركني قتل من املسلمني                            

 فأقام خالد ببزاخة شهراً يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها          من أخذت ممن حاد اهللا أو ضاده ممن يرى أن يف ذلك صالحاً فاقتله             وإال نكلت به    
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يأخذ بثأر من قتلوا من املسلمني الذين كانوا بني أظهـرهم حـني             يف طلب الذين وصاه بسبيهم الصديق فجعل يتردد يف طلب هؤالء شهراً             
لنار ومنهم من رضخه باحلجارة ومنهم من رمى به من شواهق اجلبال كل هذا ليعترب هبم من يسمع خبـربهم مـن                      ارتدوا فمنهم من حرقه با    

 ).مرتدة العرب رضي اهللا عنه 
جــاء وفـد ُبَزاخة من أسد وغطفان إىل أيب        (عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال          : قال الثوري : (وقال ابن كثري رمحه اهللا أيضاً     

ُتْنـَزع مـنكم احلَلْقَـة    : قال. هذه املُْجِلَية قد عرفناها فما املخزية؟: ه الصلح، فخيَّرهم بني احلرب املُْجِلَية والسلم املُْخِزَية، فقالوابكر يسألون 
 يتبعون أذناب اإلبـل     والكَُراع، وَنْغَنم ما أصبنا منكم،  وَتُردُّون علينا ما أصبتم منا، وَتُدون قتالنا وتكون قتالكم يف النار، وتتركون أقواماً                  

قد رأيت رأيا وسنشري عليك،     : فَعَرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال         ) حىت ُيِرَي اهللا خليفة رسوله واملهاجرين أمراً يعذرونكم به        
ما أصبتم منـا فـِنْعم مـا        أما ما ذكرت من احلرب اجمللية والسلم املخزية فَِنْعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون                     

: قـال ) أجورها على اهللا ليس هلا ديات     ، ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتالنا وتكون قتالكم يف النار، فإن قتالنا قاتلت فقُِتلت على أمر اهللا                
 .رواه الربقاين على شرط البخاري. أهـ. فتتابع القوم على ما قال عمر

 .أهـ).  حديث الثوري بسنده خمتصراورواه البخاري من: قال ابن كثري رمحه اهللا
 :وما أمجل قول الشاعر

 

ال تقطعن ذنب األفعى وترسلـها 
إن العـدو وإن أبدى مودتــه

 

إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا 
ك يوماً فرصة وثبــامنإذا رأى 

 

ل ترى أنه من المصـلحة      بعد المعارضة الشديدة من قبل بعض طلبة العلم للمشروع الجهادي في جزيرة العرب فه             
 بحث ومراجعة هذه القضية مع قيادة المجاهدين كما يقول البعض ؟

يا ليت هؤالء املعارضني يقومون بإعداد الدراسات اإلستراتيجية والبحوث الشرعية ملشروعهم الذي يستندون إليه حىت يقتنع الطـرف                  
اجملاهدين حلسم خالفهم مث إن املسائل العسكرية ال يبتُّ فيها إال قادة اجملاهدين             الناس فلريجعوا إىل قادة     إذا اختلف   : اآلخر مبا يقولون وأقول   

فاجملاهدون وأهل الثغور هم املهديون، فإذا ما اختلفت اآلراء وافترقت السبل، فاهلداية    : (وليس غريهم ورحم اهللا ابن القيم يوم قال يف الفوائد         
 رأيهم، ذلك أن ألهل اجلهاد من اهلداية والكشف ما ليس ألهل اجملاهدة ممن هم يف جهـاد                  يف ترّسم خطاهم، واقتفاء آثارهم، والرتول عند      

قد علق اهلداية باجلهاد ، :  اهلوى والشيطان، ألنه ال يوفق يف جهاد العدو الظاهر أال من هو لعدوه الباطن قاهر، من هنا يكون املوىل عز وجل        
 ). هاد، فاته من اهلدى حبسب ما عطل منهفأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، ومن ترك اجل

ويف اخلتام أكرر شكري لكم وأرجو أن أكون وفقت يف إصابة احلق وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني والسـالم                       
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كيد الطواغيت ونعد    نشكر للشيخ أبي جندل تفاعله معنا واهللا نسأل أن يحفظه من كلِّ سوء ومكروه وأن يقيه               
قراءنا الكرام في العدد القادم بلقاء مع الشيخ سعود العتيبي حفظه اهللا والذي يعد أحد المطلـوبين فـي قائمـة                     

 . األخيرة والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ٢٦الـ
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ة أبيَّ عيشي يف احلياِةيا نفُس
ين فهّوغاِة من الطُإذا اعتقلِتف

ة إىل الرويس عشيَّقلِتوإذا ُن
 إىل الصفاة جبمعةخذِتوإذا أُ

 سوف حتيا أميتِكِرْح َن دوِنْنِم
هاُعقْ َوكل الشدائد إن تزايَد
سرةم فاليسر ال يأيت رديَف

فسلي النهار إذا تفاخر بالضحى
أومل تكن بالليل ذكًرا بيننا

 العظيم إجابةسيجيبك الصبح
 الظالم إذا تزايد وقعهإنَّ

هبت جيوش الصبح من أوكارها
 

أو فلتمويت يف جهاد الكاِفِر 
فالنصر يبدأ من سجون احلاِئِر
فالنصر يأيت يف الصباح الباِكِر
فلك التهاين بانتصار باِهِر
وسيقلب الرمحُن ِسحَر الساِحِر
جاء اخلالص من اإلله القاِدِر

أبًدا رديف معاِسِرلكنه 
 عن ناظريايا صبح أينك يف املس

نرجو بزوغك من كرمي قاِدِر
 الطريق لكل حر ساِئِربديت

والكل ملَّ من السواد القاِتِر
ليسطر اإلشراق بعض خواطري
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 عبداهللا بن حممد الرشود: بقلم الشيخ  

 ...اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد احلمد هللا وصلى  
 معامل طريق احلق ظاهرة ال ختفيها عوادي الفنت ، وال تعتمها ظلمات الضاللة عرب العصور وعلى مر الدهور ، وكذلك معامل طريق الباطل        فإنَّ

 .  تزويق املفترين وال زخرفة املبطلني خيفيهاجلية املظهر ال 
ء طريق اهلدى يف هذه األمة اإلمام اهلمام شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الذي ضاقت شياطني اإلنـس                       ومن كبار أدال  

الذي عصفت فيه رياح الفتنة بعقول كثٍري       ؛  واجلن ذرعاً بكتبه وشرقت هبا عقول املتأولني واملنتحلني واملبطلني من عصره وإىل عصرنا احلاضر               
 – مستعيناً باهللا وحده     - إىل العلم والدعوة لبعدهم عن االستهداء بالكتاب والسنة وعدم قدرهتم على حتمل تكاليفهما ، فرأيت                   من املنتسبني 

 معـامل    مدى ارتباط علمه املسطر منذ قرون حبوادث واقعنا الراهن ، وتبيني أنَّ             عليه مبا ُيفِْهُم القارئ    اإلفادة من علم شيخ اإلسالم اجلم معلقاً      
 . لباطل الذي كان مستحكماً يف وقتهم هي نفس معامل باطل العصر اجلديد ، وإمنا اختلفت األزمان واألمساء واألعراض ا

 . وكذلك معامل احلق الذي يرسم شيخ اإلسالم منهجه على درهبا هي نفس املعامل اليوم وإىل أن تقوم الساعة 
ولنا من عذب حبورهم حىت ال يدعي مدٍع        اعلمهم ، وشق جد   بفقد حرصت على ربط علمنا       لنا مرجعيتنا الشرعية من أئمة هذا الدين         ومبا أنَّ 

  . - كما يزعم امللّبسون –بأننا خارجون عن دائرة االقتداء بأئمة اهلدى وبدور الدجى وأننا إمنا نفيت ونتكلم مبا حيلو لنا 
كالِم شيخ اإلسالم معلقاً على بعض املواطن       من   نفائس صدور صفحاهتا    فإليك أخي الكرمي هذه الزاوية من هذه اجمللة املباركة أزّف إليك يف           

منها تعليقاً أحاول من خالله ترتيل كالم الشيخ يف ذلك الزمان على واقعنا الراهن حيثما ُوِجَد التطابق أو التشابه لترى كيف كـان شـيخ                         
ض مستنصراً بالدليل مستكثراً باحلق متحمالً غربـة الزمـان وقلـة            اإلسالم يكشف بعلمه كثرياً من ملتبِس مسائل هذه األيام يف أذهان البع           

اد يل وجلميـع    األعوان كما هو احلال يف هذا الزمان ، فإليك يا أخي الكرمي الفصل األول من فصول هذه الزاوية ، أسأل اهللا اهلدى والسـد                       
 . إخواين املسلمني

ا مـا   وفعلـو ،   وستمائة ، الذين قدموا سنة تسع وتسعني       هؤالء التتار  يفة الدين   ما تقول الفقهاء أئم   : السؤال من اجمللد الثامن والعشرين      
 ، وإهانـةٍ    املسـلمني  وهتكوا حرمات الدين من إذاللٍ    ،   ملن وجدوه من املسلمني    ، والنهب ي   بعض الذرار  ، وسيب اشتهر من قتل املسلمني   

، وأسروا من رجال املسلمني اجلم       احلمل العظيم  ملسلمني وأموال بيت املال   وأخذوا من أموال ا    ،  وأفسدوا فيه    بيت املقدس   السيما   املساجد،
 ، اع أصـل اإلسـالم    تّباا زعموا من    َم، لِ  ذلك التمسك بالشهادتني وادعوا حترمي قتال مقاتلهم       وادعوا مع ،   وأخرجوهم من أوطاهنم  الغفري  

  .  أفتونا مأجورين ؟ الوجوه جوازه أو وجوبه أي كان فمن ميا وأ،  فهل جيوز قتاهلم أو جيب .  وا عن استئصال املسلمنيولكوهنم عفّ
  ١،كل طائفة احلمد هللا  :  فأجاب

                                                 
ر وغريها بني الطائفة املمتنعة والفرد املقدور عليه إذا تركـوا أو تـرك              عذ العلم يف القتال واالستتابة وال      هنا فرٌق من الفروق عند أهل       )١(١

 .  فما كل ما ُيتعامل به مع الفرد املقدور عليه ُيتعامل به مع الطائفة املمتنعة شريعةً من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة
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كانوا  وإن،   فإنه جيب قتاهلم حىت يلتزموا شرائعه      ٢الظاهرة املتواترة من هؤالء القوم وغريهم      شريعة من شرائع اإلسالم    ١ممتنعة عن التزام  
  .   الزكـاة  يمـانع  - رضي اهللا عنهم     -والصحابـة   ، كما قاتل أبو بكر الصديق      ٣ بعض شرائعه  وملتزمني مع ذلك ناطقني بالشهادتني   

 فاتفق الصحابة رضي اهللا عنهم على القتال على         -  رضي اهللا عنهما   -سابقة مناظرة عمر ألىب بكر       وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد     
   .   بالكتاب والسنةعمالً حقوق اإلسالم

حتقـرون صـالتكم مـع        (   :  مع قوله  وأخرب أهنم شر اخللق واخلليقة     اخلوارج  من عشرة أوجه احلديث عن      النيبوكذلك ثبت عن    
 .   للقتالمبسقٍط  أن جمرد االعتصام باإلسالم مع عدم التزام شرائعه ليسَمِل، فُع  ٤)  وصيامكم مع صيامهم ، صالهتم

                                                 
ممتنعة عن االلتزام العملي ، ولو اّدعت اعتقاد وجوب الواجب وحرمة احملّرم كحال تاركي التزام دفع الزكاة مع اعتقادهم وجوهبا                    :  أي   - ١

هـو مـا   املُسوِّغ للقتال  ، وقد بّين شيخ اإلسالم يف موضع آخر أن االمتناع      د ذلك يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقاتلهم على جمر          
 . كان مستنداً إىل منعة أي قوة وشوكة ومقاتلة 

فيه أن األحكام الشرعية ال ُيحاىب يف تطبيقها أحٌد لنسبه أو جنسه أو وطنه أو علمه أو شعاره وانتمائه ، فما ُيكفّـُر                  ) وغريهم  : (  قوله   - ٢
 عجُم التتار شرعاً ُيكَفُّر به العرب من آل سعود وغريهم وإن كانوا من بالد احلرمني ، فاألرض ال ُتقَدُِّس أحداً و الشرع واحٌد ال يـتغري                           به

ـ                    ي رسـول اهللا     بتغّير األزمان واألماكن والسياسات واألنظمة ، ولو كان النسب والوطن يشفع ألحد لشفع أليب هلب وأيب طالب عمَّ
 . ن كانا من أعرق العرب نسباً واللذي
 هنا قاعدةٌ عظيمة من قواعد الشرع احلنيف ومن مسائله الظاهرة اليت أمجع على تقريرها وتطبيقها خري القرون وأفضل البشر بعد األنبياء                      - ٣

في النار وإن كَثَُر عددها      منهجهم هو منهج الطائفة املنصورة الناجية ، ومن سلك غري منهجهم من طوائف األمة ف               والرسل والذين جعل    
: وهي كما وصفها عليه السالم بقوله " وستفترق هذه األمة على ثالٍث وسبعني فرقة ، كلها يف النار إال واحدة     : " وسوادها ، ففي احلديث     

بينهم مـن   من  صنافهم مع أن    ، والصحابة األبرار قد أمجعوا على استحالل دماء املرتدين بأ         " من كان على مثِل ما أنا عليه اليوم وأصحايب          " 
لشـبهٍة   ينطق بالشهادتني ويقيم الصالة ويصوم وحيج ويقوم بسائر تكاليف الدين غَري شريعٍة واحدٍة تنّصلوا من التزامها بعد وفاة الـنيب                     

 اآلية  هم وتزكّيهم هبا     خذ من أمواهلم صدقةً تطهر     :  الزكاة متذرعني بفهمهم لقوله تعاىل       دفعوتأويٍل الح يف نظرهم فمنعوا      عرضت هلم   
 ال غريه ، فلم يشفع هلم هذا التأول واالستدالل املنحرف ، كما مل يشفع هلم مـا                  فهموا أن املَُخّول بأخذ الزكاة هو رسول اهللا         حيث  ،  

العتصام بقوهلـا ، كمـا يف       هلا حقوٌق ال تسقطُ مبجرد التلفظ هبا وا       ) ال إله إال اهللا      ( حيث أنَّ يقومون به من سائر شرائع الدين األخرى ،         
أُمرُت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مين                  " احلديث الذي استدل به أبو بكٍر رضي اهللا عنه          

من أركان اإلسالم فما بالـك إذا       فإن الزكاة من حقها ، هذا إذا كان يف شأن الركن الثالث             : قال أبو بكر    .. " دماءهم وأمواهلم إال حبقها     
من إشراك غِري اهللا يف     " ال إله إال اهللا     " كان اإلخالل بأهم مقتضيات ولوازم الركن األول وقطب رحى الدين ومدار دعوة األنبياء واملرسلني               

 .  لكل ذي بصريٍة وعلم رهو واقع آل سعود اليوم ، والظاهاحلكم والطاعِة واالنقياد واخلشية كما 
أن اخلوارج مع   : بينهما ، منها    قد توجد   مع اختالف اخلوارج عن املرتدين يف احلقيقة واحلكم عند أهل السنة إال أن هناك أوجه تشابٍه                  - ٤

 إقامتهم لشعائر الدين ، إال أهنم أُتوا بسبب تأوهلم الفاسد من ِقَبِل اإلخالل بأصٍل كبري من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات ال إله إال اهللا                        
  =، وهذه الصفة جتدها جليةً"يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان  : " أال وهو الوالء والرباء ، حيث ورد يف صفتهم عن رسول اهللا 
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ن املستعرَض لتارخيهم منذ عهد أبيهم عبد العزيز وإىل زماننا هـذا جيـد أن               إلثة ، حيثُ    منذ نشأة دولتهم الثا   يف سرية حكومة آل سعود      = 
 األوثان ، واستفت قلبك     قتال أهل اإلسالم وترك أهل    : معظم صفات اخلوارج املارقني منطبقةً عليهم أمت االنطباق ، ومن أبرز هذه الصفات              

سلمي اجلزيرة بسيف الظلم وسطوة املُلك ؟ آالف املسلمني يف احلجاز واجلنوب والشمال             كم قََتلَ عبد العزيز من م      :تاك الناس وأفتوك  وإن أف 
وجند مما ليس هذا موضُع حصره وذكره ، بينما مل يقتل هو وبنوه يهودياً واحداً وال نصرانياً وال مرتداً وال ملحداً وال وثنياً والتـاريُخ خـُري                           

خالد بن مساعد بـن     : اإلخوان اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر أتباِع األمري الشهيد          شاهد ، وهكذا بنوه من بعده فكم قتل فيصل من           
عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا والذي اغتاله فيصل ، وقد قام رمحه اهللا مقاماً يشبه مقام مؤمن آل فرعون يف قومه ، فانربى امللك فيصل بـن                            

 . ن قضيتهم ودفعبد العزيز لقتله وقتل أتباعه ودحر دعوهتم 
 املرتدين احملاربني هلذا الدين حماولني التستر على كفـرهم مبجـرد   حضيض آل سعود خرج من طور منهج اخلوارج املارقني إىل        ضاللبل إن   

 االنتساب واالدعاء والسماح بإقامة بعض الشعائر والشرائع اليت ال متس مصاحل اليهود والنصارى وحلفاءهم يف الـداخل واخلـارج تلبيسـاً                   
 ةعانإن  م على قتل املسلمني وترك املشركني       ه املرتدين ما زادو   مهاويحد اخلوارج إىل    ن من مظاهر جتاوز حكومة آل سعود        وتدليساً ، وكا  

من خالهلا ناهيك عن دعمهم السياسي واإلقتصـادي واملخـابرايت   ملسلمني يضربوا ال كفارللاجلزيرة املشركني على قتل املسلمني بفتح أرض      
ن خلف نواعـق النفـاق      سائريعزعة الثوابت يف أذهان الرعاع ال     مسخرين إعالمهم املاسوين املنافق لقلب احلقائق وتغيري املفاهيم وز        ،  وغريه  

بسبب اجلهل والسطحية يف التلقي ، واإلعراض إىل حٍد كبري عن هدايات الكتاب والسنة واليت مل تدع سبيالً من سبل الكفر والنفاق والفساد    
 . سبحانه فله احلجة البالغة من يشاء فيضل اهللا من يشاء ويهدي  بأوضح بيان وأزهى حجة  وأوضحتهإال

والواقع اليوم خُري شاهٍد على ختصص آل سعود يف قتل وسجن ومطاردة املسلمني ال غري ، وقد خيرج عن هذا العموم استثناءات مناوراتيـة                        
ين كما حدث على خلفيات أحداث جنران وتفجريات الربيطانيني يف الرياض           طارئة كسجن بعض الرافضة املشركني وبعض النصارى املفسد       

، مث تنتهي هذه املآسي بالعفو امللكي اخلائن وإطالق سراحهم أعزةً مكرمني ، يف حني تستميت قوات الطاغوت يف سبيل قتل وأسر من دعا                        
كية وُيعتدى على أعراض الطاهرات فُيسقن إىل ظلمـات السـجون           للجهاد يف سبيل اهللا ضد اليهود والنصارى وحلفاءهم وُتَراُق الدماُء الز          

 للـدين وحـراس     نصاروغياهب الظلم على مرأى ومسمٍع من العاملني ، وُيوغلُ آل سعود يف وحل الردة حينما يّدعون بعد كل هذا أهنم أ                    
ُمونَ حراس العقيدة حقاً اجملاهدين يف سبيل اهللا بـأهنم           ، ويقلبون احلقائق حينما َيصِ      والكالم إىل غري ذلك من اهلراء    ،  سالم  للعقيدة ودعاةٌ لإل  

ل سـعود أن  ن الذين يّدعي آو هم املسلمَمْن: ألوثان ، فال إله إال اهللا يسعون يف األرض فساداً وأهنم خوارج يقتلون املسلمني وَيَدُعونَ أهلَ ا       
ي ؟ أم شارون وقومه صاروا أهلَ سنٍة يف عرفكم ؟ أم املرتـدون              ن ينادون بقتلهم ؟ أبوٌش وحزبه صاروا مسلمني يف نظامكم السعود          ياجملاهد

ن هم يـاترى  م: الذين يسبون اهللا ورسوله عادوا موحدين يف تفكريكم ؟ ال نعلم واهللا أن اجملاهدين ينادون جبهاد أحٍد غري هؤالء ، وباملقابل                 
كـل يـوم    هم  ؤشالن واملسلمات الذين تتناثر أ    وأهم املسلم ؟  !! بصفتهم خوارج    – اجملاهدون قتاهلم يف زعمكم      يتحاشىأهل األوثان الذين    

وُتنتهك أعراضهم كل حٍني يف فلسطني والشيشان وأفغانستان والعراق وغريها ظلماً وعدواناً ؟؟ أهؤالء هم أهل األوثـان الـذين يـرفض                      
 أفغانستان والعراق والشيشان وفلسطني ؟ أنـتم أم         اجملاهدون قتاهلم ؟؟ من الذي ياُترى يدعم الوثنيني من اليهود والنصارى ضد املسلمني يف             

مها وتسخريها بعـد ذلـك      واجملاهدون ؟ إهنا حقائٌق واهللا ظاهرة وبّينات باهرة يسعى آل سعود وعمالؤهم بكل جهدهم لقلبها ونقض مفه                
 .اليهود والنصارى يف املنطقة ، فقاتلكم اهللا أيها املنافقون أىن تؤفكون مصاحل لتصب يف صاحل 
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  .١الدين لغري اهللا فالقتال واجب ، فمىت كان  حىت يكون الدين كله هللا وحىت ال تكون فتنةفالقتال واجٌب

                                                 
  كي ال تكون فتنة ويكون– هنا رٌد ظاهر على منظري اهلزمية يف عصرنا هذا ، كبعض أدعياء الدعوة والذين يرون أن القتال يف سبيل اهللا                  -١

، ومن إمعـان هـؤالء املنظّـرين يف    !!  فتنة دعاة واملنادين به استجابةً ألمر اهللا احلكيم  اأنه هو الفتنة بعينه   :  يف هذا العصر     –الدين كله هللا    
ن وال  ال تقـاتلو  :  اهلزمية ، فيقولون بتـبّجٍح مؤسـف         ذلِّالضالل أهنم نقضوا كالم اهللا احملكم خبزعبالت عقوهلم املخمورة بسكرة اهلوى و           

واهللا إن هؤالء ملـن     !! جتاهدون أعداء الدين يف هذا العصر خشيةَ وقوع الفتنة ولإلبقاء على ما تبقّى من مكتسباتنا الدعوية ووحدتنا الوطنية                   
 : " قال رسـول اهللا  :  ورد يف احلديث عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال حيثأشر طوائف األمة وأخطرهم على واقعها ومستقبلها     

رواه الطـرباين   " تفترق أميت على بضٍع وسبعني فرقة أعظمها فتنةً على أميت قوٌم يقيسون األمور برأيهم فُيِحلّون احلرام وُيَحرِّمونَ احلـالل                    س
 .رجاله رجال الصحيح : والبزار ، وقال اهليثمي 

ـ َرقدميها على قواطع النصوص ومربمـات األحكـام فَ        وهاهم أوالء ُيقدمون املصلحة اليت قد تلوُح لعقوهلم العقيمة فينتحلون املربرات لت             ْتَب
والذوا مبتشـابه العقـول     ومتشاهبها مجلة   ضاللتهم على التاركني حملكم النصوص املتبعني ملتشاهبها ، حيثُ أهنم أعرضوا عن حمكم النصوص               

 . واآلراء فجاءوا بالطامة الكربى والفتنة العظمى وقى اهللا األمةَ شرَّ فتنتهم 
إن أهم مكتسبات األمة على اإلطالق توحيُد اهللا عز وجل مبعناه الشامل وإن عارض مصاحل سالطني السوء أئمِة الضـاللة ،                     : هلؤالء  وُيقال  

أال إن رحى اإلسالم دائرة ، فدوروا مع الكتاب حيـث دار ، أال إن               : "  يقول   مسعت رسول اهللا    : فعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال         
 فإذا عصيتموهم قتلوكم ،      يقضون ألنفسهم ماال يقضون لكم     ، أال إنه سيكون عليكم أمراء      سيفترقان فال تفارقوا الكتاب      الكتاب والسلطان 

كما صنع أصحاب عيسى بن مرمي ، ُنِشروا باملناشري وُحِملُوا علـى            : كيف نصنع ؟ فقال     : يا رسول اهللا    : وإن أطعتموهم أضلوكم ، قالوا      
 . الطرباين رواه "  خٌري من حياٍة يف معصية اهللا اخلشب ، موٌت يف طاعة اهللا

َولََنْبلَُونَّكُْم ِبَشْيٍء ِمَن     فحقيقة املصلحِة السعُي يف مرضاة اهللا وإن كلَّف ذلك من اخلسائر املادية ما كلف فكله مراٌد هللا موافٌق حلكمته البالغة                   
 يف نظر املنهزمني    – ، وليس السعي للحفاظ على املصاحل الدنيوية          فُِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبِرينَ   الَْخْوِف َوالُْجوِع َوَنقٍْص ِمَن الْأَْمَواِل َوالْأَنْ     

 معصيةً تنذر حبلول عقاٍب عظيم ، أال ترى عتاب اهللا جلنده األبرار إثر معركة بدر                هيعلى حساب أحكام اهللا مصلحةً شرعية معتربة ، بل           –
 صناديد الكفر مقابل َعَرٍض دنيوي يفدون أنفسهم به فيأخذه املسلمون قوةً هلم على اجلهاد واإلعداد كما أشـار                   يوم أن عفو عن سبعني من     

آيات عتاٍب عظيمة مسى تعاىل فيها تلك املصلحة اليت الحت خلري البشر            على إثر ذلك     ، فأنزل اهللا     بذلك أبو بكٍر رضي اهللا عنه على النيب         
: ل تعاىل   اقحل العباد يف الدنيا واآلخرة ، ف      عارض به حكمة اهللا املقترنة بعلمه تعاىل مبصا       ُتعرضاً دنيوياً ال    : م أيب بكر    بعد األنبياء عليهم السال   

     للَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَما كَانَ ِلَنِبيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي الْأَْرِض ُتِريُدونَ َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيِريُد الْآِخَرةَ َوا   ُويبكي هـذا العتـاب  
 وأبابكر ، مع أنه مل يكن يف مسألة األسرى نص قبل ذلك حىت يكونوا خمالفني له ، وإمنا مصلحةٌ رأوها يف نازلٍة ال نص فيهـا مث                            رسولنا  

وا كثرياً من جهودهم يف سبيل تربيـر املصـاحل          يعاتبهم اهللا هذا العتاب املؤثر ؟ فكيف حبال القاعدين أصالً عن اجلهاد واإلعداد ؟ وقد فرغ               
 للكتاب والسنة بصلٍة أبداً مع معارضتها الصرحية لكليات وقواعـد الـدين ونصـوص               حسب طرحهم الوطنية القومية املزعومة اليت ال متت       

  . الكتاب والسنة واليت استقر عليها فهم صحابة رسول اهللا 
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رادة إقامة حكم اهللا كما أمر اهللا إرادةٌ شريفة ال ميكن أن تترعرع يف نفوٍس عششت فيها اهلزمية واهلوان والذل واخلوف ولذلك ُيرّبي اهللا                        إنَّ إ 
هم على االستعداد لتحّمل كل تبعات هذا الطموح الكبري واستصحاب توحيد اهللا باخلشية والرجاء والتوكل والصـرب                 عز وجل أنبياءه وأتباع   
يَن قَالَ لَُهـُم النَّـاُس ِإنَّ       لَِّذ ا   الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ ِرَسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا َيْخَشْونَ أََحًدا ِإلَّا اللََّه َوكَفَى ِباللَِّه َحِسيًبا             والتفويض وغري ذلك    

 فَانقَلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مَِّن اللِّه َوفَْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعـواْ           ١٧٣النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللُّه َوِنْعَم الَْوِكيلُ             
أَلَـْيَس   :  وقال تعاىل      ِإنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياءُه فَالَ َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإن كُنُتم مُّْؤِمِننيَ           ١٧٤اللُّه ذُو فَْضٍل َعِظيٍم     ِرْضَوانَ اللِّه وَ  

  .  )عباده( :  ويف قراءة  ا لَُه ِمْن َهاٍداللَُّه ِبكَاٍف َعْبَدُه َوُيَخوِّفُوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه فََم
إهنا أنفٌس زكية أبّية ال ترضى بأنصاف احللول وال بتجزئة الدين وال خبلط الطيب باخلبيث ، وال تطيب هلا احلياة والدين ينقص من أطرافه ،                         

هكذا ! اهللا أكرب   ! " أينقص الدين وأنا حي ؟    : " الردة  بل ومن لُّبه ، وكما كان أبو بكر رضي اهللا عنه حيمل هذا احلس النقي حينما قال يوم                   
فليكن أتباعهم سرياً على منهاجهم ، إذ كيف تطيب هلم احلياة والديُن خيترُم اختراماً وُيحارب حرباً ؟ أال خنشى أن يعمنا اهللا بعقاٍب من عنده                    

 ؟ كيف نأمن من عقاب َمْن       قليالًلو ركن إىل الظاملني شيئاً      يلة وحبيبه   وخلإن مل ننتصر له فنبوء خبسارة الدنيا واآلخرة ؟ أمل ُيخّوف اهللا نبيه              
َولَْوال أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكْدَت َتـْركَُن ِإلَـْيِهْم            لو ركن إىل الكافرين شيئاً يسرياً وحاشاه أن يفعل بأيب هو وأمي              ال حيايب رسوله ونبّيه     

    ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ ال َتِجُد لََك َعلَْيَنا َنِصرياًِإذاً لَأَذَقَْناَك  َشْيئاً قَِليالً
 حنن املذنبني املفّرطني لو ركّنا ركوناً كبرياً وداهّنا يف ذات اهللا مرتدي الزمان وطواغيت األوطان باسم مصلحة الوحـدة الوطنيـة                      فكيف بنا 

 !!اجلاهلية واحلفاظ على مكتسبات الدعوة زعموا 
 . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وإىل لقاٍء يف فصٍل آخر يف العدد القادم مبشيئة اهللا

 

 

          
 األعظِمال حّل إال بالجهاِد

ال سلم لألعداء هذي شرعةٌ
القدس كال لن تعود بقمٍة

أو بالقرارات التي كتبت على 
القدس كال لن تعود بخطبٍة

ئٍع يرجع كل حٍق ضافالسيفُ
 

  
 

 

ما عاد يرضينا السالم العالمي
 في كلِّ قلٍب مسلموعقيدةٌ

فيها  التخاذل والخضوع لغاشم
 أدهمورق المذلّة في ظالٍم

مكال ولكن بالحسام وبالدَّ
ويعيد مجد المسلمين األقدم

 

                                                         
 عبداهللا اخلالدي: شعر                                                       
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املصاحل الدعوية اليت قد تفوت بإقامـة       يف احللقتني املاضيتني بّينا اجلواب الشرعي حول إشكالية          
  وهو  كال يورد ن ويف هذا العدد نتطرق إىل إش      ي وحول كون اجلهاد يضرُّ بالدعم املادي للمجاهد       اجلهاد  

   : دون جزيرة العرب وها ُهنا جوابهأن األوىل استهداف األمريكان يف العراق
أليس استهداف العدو األمريكي في العراق أولى ألن العدو واضح : التساؤل الثالث 

 والوصول إليه سهل؟
جلهـاد يف العـراق     استهداف العدو األمريكي يف العراق وال شكَّ واجٌب من أعظم الواجبات الشرعية ، وا             

 .فريضة مشروعة ال جدال فيها
والعدو األمريكي عندما ضرب العراق وقتل فيها وشّرد ورمَّل ويتَّم ، كان ينطلق من بالد احلرمني وجزيـرة               
العرب ، وحكومات اجلزيرة العميلة هي اليت تربعت بالدعم اللوجسيت للجيش األمريكي الصلييب يف حربـه                

 .ملعدات العسكرية وحىت التموين الغذائي للجيش األمريكي داخل العراق وا ووقود للطائرات على العراق ، من مدرجات
ن جيشه املتنوعة من جزيرة العرب ، باعتبارها أقرب منطقة مستقرة ميكنه إدارة احلرب بأمـان                ؤووما يزال العدو األمريكي يدير عملياته وش      

 .منها ، خبالف العراق اليت هي منطقة حرب عنده 
ضرب العدو يف األماكن اليت يأمن فيها وال يتخذ احتياطاته األمنية كلها أوىل وأفضل من اجلهة العسكرية من أن ُيضرب يف األماكن الـيت                        و

أبو عمر السيف حني حذّر من ترك العدو األمريكي يأمن على قواعده اخللفية ، ومن               الشيخ  يتوقعها ، وهذه هي وجهة النظر اليت استند إليها          
 .عوامل االستقرار للجيش احملتل أن يأمن على ظهرهأهم 

 أنظار العامل الغريب حيث موارد البتـرول        بُّ مصَ هي وقوي ، ذلك أن أرض اجلزيرة العربية          بّينٌ واستهداف األمريكان يف بالد احلرمني له أثرٌ      
 العدو واسترتافه ماال خيفى ، وهو أيضاً واجـب مـن            والطاقة ، ولذلك جعلها مضطربة وبالداً خموفة لساكنيها من الصليبيني، فيه من إرباك            

دفع هذا  لقتال  ال واجٌب عليه اجلهاد و    الواجبات الشرعية اليت جتب على أهل اجلزيرة وال ترتفع عنهم جبهاد يف العراق أو أفغانستان ، بل كلٌّ                 
وا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّاِر َولَْيِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه            َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ     العدو الصلييب الصائل ، وكلٌ مبن يليه من الكفار          

 . )١٢٣:التوبة ( َمَع الُْمتَِّقَني
ية بينهم ،   ومن فوائد الضربات يف بالد احلرمني الضرب بني األسياد وعبيدهم وتشكيك بعضهم يف قدرات البعض ، وإبطال املخططات الثنائ                  

حىت تنكشف اللعبة ، ويظهر وجه الصراع احلقيقي بال غبش وال حجاب ، حىت يعلم الناس حجم املؤامرة ، ومقدار العمالة اخلسيسة ، ممـا                         
 .يساعد يف جتييش األمة ، وحتريضها على القتال 

لشعب األمريكي عند النظر إىل احلرب بشمولية أوسع من          منها معركة مع ا     كبريٍ وينبغي أن ُيالحظ يف احلرب مع أمريكا أنَّ املعركة يف جزءٍ          
طاغية يتخذ القرارات حبرب املسلمني ، فالشعب األمريكي كما أوضح الشيخ أسامة بن الدن شعب متعطش للحـرب ، ومؤيـد للعمـل                       

الدن يف مقابلته مع قناة اجلزيرة       أسامة بن     الشيخ قالالعسكري ضد مجيع أعداء أمريكا ، فهو شعب يسود سفهاءه ، ويقدم لقيادته اجلزارين               
فاملستهدف حسب ما ييسر اهللا للمسلمني كل رجل أمريكي هو عدو سواء كان من الذين يقاتلوننا قتاالً مباشراً أو من الذين                     : "  م ٩٨عام  

فشـعب  ! اع الشعب األمريكي  يدفعون الضرائب، ولعلكم مسعتم هذه األيام أن نسبة الذين يؤيدون كلينتون يف ضرب العراق تقريباً ثالثة أرب                

א
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ترتفع أسهم رئيسه عندما يقتل األبرياء، شعب عندما يقترف رئيسه الفواحش العظيمة والكبائر تزيد شعبية هذا الرئيس، شـعب مـنحط ال                      
  ذكِّراته ،، وهذا ما أكَّده اجلنرال باتون ، أشهر القادة العسكريني األمريكيني يف مجيع خطبه وخطاباته وم "يعرف معىن للقيم أبدا

ـ  )CIA( ـفالضربات اليت يف العراق متركزة على العسكريني الذين يتوقع أن تصلهم نار احلرب ، خبالف الضربات جلنود ال                   )FBI(ـ وال
 علـى  املنتشرين بأعداد هائلة يف بالد املسلمني عموًما ، ويف بالد احلرمني خصوًصا ، طليعةً الحتالل البالد الكامل ، الذي ال ندري كم بقي                  

 .توقيته
فاألوىل يف احلقيقة هو استهداف األمريكيني يف أشد األماكن أملًا ونكاية ، واملتأمل يدرك أنَّ النكاية يف ضرب اجملمعات املدنية يف الظاهر أشّد                       

هم يعيشون اخلـوف    بكثٍري من ضرب جنوٍد عسكريني أكثرهم ذهب وهو ينتظر القتل بني الفينة واُألخرى ، مع أن قتاهلم هنا وهناك ، وجعل                    
 . يف خطوطهم األمامية واخللفية مقصد شرعي ومكسب سياسي وعسكري 

ومما يكشف أمهية الضربات يف بالد احلرمني ما حيصل بعدها من زيارات مكثفة ولقاءآت سرية وعلنية من قبل كبار املسـؤولني األمريكـان      
 هلم من الضربات املتتالية يف العراق وأفغانستان ، وال يضطرون بعدها إىل             الذي يفدون إىل البالد بعد أي ضربة عسكرية هلم ، مع أنه حتصل            

 .زيارة البلد أو فعل شيء يذكر سوى التعتيم اإلعالمي على حسب استطاعتهم 
يت العـدو   واملورد هلذا التساؤل مل يدرك إىل اآلن التكتيك الذي يستخدمه تنظيم القاعدة يف حربه الكربى مع أمريكا ، والَّذي يقضي بتشت                    

وضربه يف كل مكان وبلٍد ، وهذا من إرهاب العدو وإهناكه باالحتياطات املشددة ، واهنيار معنويات أفراده مـن مـدنيني وعسـكريني ،                        
 .للتحذيرات املتكررة اليت ال ينفك يسمعها من حكومته ، مث الضربات املتتابعة لألمريكيني اليت يراها على شاشات التلفزة

ند إليها من يطالب هبذا املطلب من كون العدو هناك ظاهًرا يسهل الوصول إليه ال حمل هلا ، فالعدو اخلفـي الـذي ميكـر                         واحلجة اليت يست  
باملسلمني أوىل من الظاهر بالقتال ، والعدو الَّذي يصعب الوصول إليه أوىل من العدو الذي يظهر للناس ويتمكن كل أحد من الوصول إليـه                        

 العدو الظاهر الذي ميكن الوصول إليه بسهولة قد انتدبت له مجاعة من اجملاهدين تقاتله وتذيقه الويالت ، فاملطلوب                   والنكاية فيه ، وإذا كان    
 .من األمة أن توجه كوادرها وأفرادها إىل النيل من العدو اخلفي املستتر ، الذي يسعى هلدم عقيدة اإلسالم يف نفوس األمة وطمس معامله

ذا التساؤل أنَّ العدو األمريكي يف بالد احلرمني ويف بالد املسلمني ال ميكن الوصول إليه إال بقتل حراسه وخمالطيه مـن                     وأمَّا إن كان املراد هب    
املسلمني أو املنتسبني إىل اإلسالم ، فهذا واقع يف العراق ، ويف أفغانستان ، ويف كثري من البالد ، بل ال يكاد خيلو شيء من العمليات اليت تقع                            

 اجلهاد من ضحايا إما من حراس املشركني وأعواهنم وأنصارهم ، وإما ممن صادف مروره باملكان من املسلمني األبرياء ، وهذا يقع                يف جبهات 
كثًريا مع شدة التحرز منه كما يعلُم اجملاهدون يف أفغانستان والشيشان وغِريها ، والعدو يف بالد املسلمني كالورم السرطاين اخلبيث الذي ال                      

 .قتالعه دون أن ُيقتلع معه بعض األنسجة احمليطة بهميكن ا
 ، وخصوًصا مع تقدم وسائل القتال ، وتعديها السيوف والرماح            وال حديثٍ  وهذا األمر مل يسلم منه شيء من ميادين اجلهاد وجبهاته يف قدميٍ           

ابل واملتفجرات وغريها ، وبسبب توغل األعداء واحملتلني يف          أكثر تطوًرا هي القوة املأمور بإعدادها يف هذا العصر ، كالقن           واجملانيق ، إىل أمورٍ   
 .شىت بقاع املسلمني ، واختالطهم بالناس وتترسهم هبم

  واحـدٍ  وينبغي أن ُيعلم أنَّ جهادنا وجهاد إخواننا يف العراق ، وجهاد إخواننا يف فلسطني ، وجهاد إخواننا يف أفغانستان ، كله جهاد لعدوٍ                      
، وإذا كان يتلف األبدان يف بلٍد من البالد ، فإنَّه يتلف األديان يف غريها من البالد ، وجهادنا مجيًعا ألمريكا مع جهـاد                        منتشر يف هذه البالد     
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إخواننا يف الشيشان لروسيا ، ويف كشمري للهندوس ، كله جهاد يف سبيل اهللا هلدٍف واحٍد ، هو رفع الضيم عن املستضعفني من املـؤمنني ،                          
 . هي العليا ويكون الدين كله هللا عزَّ وجلَّولتكون كلمة اهللا

والعدو وإن تنوع من شرقي وغريب ، يرهبه كل عمل جهادي ، وحركٍة قتالية تقاتل أعداء اهللا من املشركني ، أينما كانت وأيا كان حجمها                         
ميكنهم أن يطغوا ويبغوا يف البالد فيكثـروا فيهـا          ، لعلم الكفار مجيًعا الذين بعضهم أولياء بعٍض أنَّ املسلمني مىت قاموا وقويت شوكتهم مل                

الفساد كما يفعلون اليوم ، وكل من حيمل سالحه ويقاتل يف سبيل اهللا يف جبهة من اجلبهات يقاتل مجيع هؤالء األعداء ألنَّه ُيقاتل حتـالفهم                         
 .الدويل الضخم حملاربة اإلرهاب ومطاردة اإلرهابيني

 . العدد القادم مزيد بيان وإيضاح هلذا التساؤل إن شاء اهللا وسيأيت يف جواب التساؤل الرابع يف
    

     ..  ..         ......  


، عن العالء ، عن أيب بكر بن أيب مرمي ، عن إمساعيل بن عياش ، وغري واحد بأسانيدهم  أبو احلجاج املزي احلافظىرو
اقته ال تزال تصاب فيكمن هلم الكمني، فيصاب الكمني،غزا بسر بن أرطاة الروم فجعلت س: ، قال  بن سفيان احلضرمي

، فإذا براذين مربوطة حنو ثالثني، والكنيسة إىل  يف بعض أودية الرومفلما رأى ذلك ختلف يف مائة من جيشه، فانفرد يوماً
سة فأغلق عليهاذين الذين كانوا يعقبونه يف ساقته، فرتل عن فرسه فربطه، مث دخل الكنيربجانبهم فيها فرسان تلك ال

، وفقده أصحابه فطلبوه وعليهم باهبا، فجعلت الروم تعجب من إغالقه، فما استقلوا إىل رماحهم حىت صرع منهم ثالثة
فأتوا فعرفوا فرسه ومسعوا اجللبة يف الكنيسة، فأتوها فإذا باهبا مغلق فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم، وبسر ممسك طائفة

قبلوا على أولئك، فأسرواأ عليه، ف بيده اليمىن، فلما متكن أصحابه يف الكنيسة سقط بسر مغشياًمن أمعائه بيده، والسيف
واللّه ما ولدت النساء: ، فقالوا  بسر بن أرطاة: ؟ قالوا  ننشدكم اللّه من هذا: وقتلوا، فأقبلت عليهم األسارى، فقالوا 

 . شيء، مث عصبوه بعمائمهم ومحلوه مث خاطوه فسلم وعويف مثله، فعمدوا إىل أمعائه فردوه يف جوفه ومل ينخرق منه 
 ] ٣٢٥/١مشارع األشواق [ 
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 ....مازالت صرخاهتم تتعاىل  
 ...وما زالت نداءاهتم تتردد يف آذننا 

.. كالصم الصالب ال نتحرك ... جامدون ... وحنن صامتون 
 وال نتأثر .. والحنس 

نا وأخواتنا يف سجون اليهود إنه عار وأي عار أن نرى إخوان
والنصارى ويف سجون الطواغيت املرتدين قابعني خلف األسوار 

 ... قد أدمى القيد أيديهم ، وفتت الظلم أكبادهم 
 ...إنه عار وأي عار أن تنتهك أعراضهم ومتتهن كرامتهم 

إنه عار وأي عار أن نسمع آهاهتم وما يصب فوق رؤوسهم من 
 ... ألوان العذاب 

 .بقى بعد هذا كله مكتويف األيدي ال حنرك ساكنا مث ن
فأين شيمة العرب ، .. فأين أخوة الدين إذاً ، وإن مل يكن مثة دين 

 .وأين خنوة العرب 
أين الدماء اليت تراق على جوانب العرض والشرف ليبقى سليماً 

 .من األذى 
أين النفوس األبية اليت يهون عليها املوت دون أن متس هلا كرامة 

 . أوتدنس هلا عزة 
أين العيون اليت ال يغمض هلا جفن وال يرقأ هلا دمع حينما ترى 

 . أشراف األمة حتت سياط اجلالدين وبني أيديهم القذرة 
 إنه حرُي بنا واهللا أن نطرق برؤوسنا خجالً من يا شباب اإلسالم

هذا الواقع املخزي الذي نعيشه يوم أن رضينا ألنفسنا الذل 
 .وم أن ركنا إىل الدعة والنعيم واهلوان ، وي

وجيب فداء أسرى املسلمني : فصلُ : ( يقول ابن قدامة رمحه اهللا 
ويروى  عمر بن عبدالعزيز ومالك وإسحاق ، إذا أمكن وهبذا قال

على من فكاك : " عن ابن الزبري أنه سـأل احلسن بن علي 
 وثبت أنّ، "  على األرض اليت يقاتل عليها :األسري ؟  قـال 

أطعموا اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين :" قال رسول اهللا 

 وروى سعيُد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول اهللا ، " 
إن على املسلمني يف فيئهم أن يفادوا أسريهم ويؤدوا عن : " قال 

أنه كتب كتاباً بني املهاجرين  وروي عن النيب ، " غارمهم 
، " قلهم وأن يفكوا عانيهم باملعروف أن يعقلوا معا: " واألنصار 

 رجلني من املسلمني بالرجل الذي أخذه من بين وفادى النيب 
توهبها من سلمة بن األكوع رجلني عقيل ، وفادى باملرأة اليت اس

هذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معني فكل ، 
عل الفقهاء شيٍء استطعنا فك األسرى به تعني علينا فعله وهكذا ف

  )ألسرى إذا استطعنا فك األسرى هبافقالوا بوجوب احلرب لفك ا
جيب استنقاذهم من يد : ( وقال ابن جزي املالكي رمحه اهللا 

الكفار بالقتال فإن عجز املسلمون عنه وجب عليهم الفداء باملال 
فيجب على الغين فداء نفسه ، وعلى اإلمام فداء الفقراء من بيت 

) . قص تعني يف مجيع أموال املسلمني ولو أتى عليها املال ، فما ن
وإنقاذ أسرى املسلمني من : ( وقال العز بن عبد السالم رمحه اهللا 

إذا :  أيدي الكفار من أفضل القربات ، وقد قال بعض العلماء 
أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتاهلم حىت 

 ) وا خلقاً كثرياً من املسلمني سرخنلصه أو نبيدهم ، فما الظن إذا أ
فكاك األسارى من أعظم :( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 ) يف ذلك من أعظم القرباتالواجبات، وبذل املال املوقوف وغريه

تسابقوا إىل ساحات القتال ، .. فيأيها الرجال أقدموا وال تتوانوا 
 أمامكم قد نشرت واستعدوا ليوم الرتال  فهاهي رايات اجملاهدين

وهاهي بنودهم قد رفعت وهاهي سيوفهم قد سلت ولن تغمد 
م وأهله بإذن اهللا حىت يكسر القيد ، ويرفع اهلوان ويعز اهللا اإلسال

 .، ويذل اهللا الكفر وأهله
 

 أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي: وكتبه 
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  خـويت خـويت إإال حتزنوا يـا     ال حتزنوا يـا     

ــدودةٌ ــا حمـ ــدودةٌآجالنـ ــا حمـ   آجالنـ
ــيّ  ــرحيت مبن ــا ف ــيّ ي ــرحيت مبن ــا ف   يتيتي

ــا مبفف ــا مبلقاؤنـ ــالقاؤنـ ــاليكنـ   ليكنـ
ــيت ــالميت يف وقف ــيتوس ــالميت يف وقف   وس

   والـدما   والـدما   لـديينَ   لـديينَ  نصراًنصراً
   األحّبـة سـلويت     األحّبـة سـلويت    ذكُرذكُر

   شـاكرٌ   شـاكرٌ   دومـاً   دومـاً  والقلُبوالقلُب
   فذا دمي   فذا دمي  تُُتعْْعرِِرولئن صُ ولئن صُ 

ــاطٌر ــه ع ــريح من ــاطٌرال ــه ع ــريح من   ال
   الطعنــِة الطعنــِةهــذي دمــاُءهــذي دمــاُء

ــرحيت ــرحيت واف ــرحيتواف ــرحيت واف   واف
  

ــهيُد   ــهيُدإين شـ ــِةإين شـ ــِة احملنـ    احملنـ
  ولقاؤنـــا يف اجلّنـــِةولقاؤنـــا يف اجلّنـــِة

ــوم أُ ــوم أُالي ــربيتالي ــي غ ــربيتهن ــي غ   هن
   والصـــحبِة والصـــحبِةوحممــدٍ وحممــدٍ 

  يوم الـوغى بشـجاعةِ    يوم الـوغى بشـجاعةِ    
   شـهادةِ   شـهادةِ  قـربِ قـربِ بببشرى  بشرى  

ــوةِ  ــويت واجلل ــوةِ يف خل ــويت واجلل   يف خل
   يف شــدِة يف شــدِةأو صــابٌرأو صــابٌر

ــِة ــوم القيام ــِةي ــوم القيام ــيتي ــيت آي    آي
   الـوردةِ   الـوردةِ   لـونُ   لـونُ  واللونُواللونُ

  رحيـــانيت وســـعاديترحيـــانيت وســـعاديت
ــة ــا ورّب الكعب ــةفزن ــا ورّب الكعب   فزن

  

 مروان حديد قائد احلركة اجلهادية يف سوريا من بالد الشـام ، والبطـل               – بإذن اهللا    –كانت هذه األبيات العذبة من شعر الشهيد         
 .... له تلك احلياة وهذه الشهادة  فهنيئاً، واستبان له سبيل اهللا فاستمر على اجلهاد فيه حىت لقي ربه شهيداًالذي عرف احلق فاتبعه 

 ...واجلبل الصامد يف وجه طغيان الردة والكفر والفجور ...واملسلم الصادق ... والشاعر الرقيق .. الشجاع اجلسور ... مروان حديد 
 ... ، أنيق املظهر  عريض املنكبني، له شعٌر أملٌس أمحرم وكان طويل القامة ، قوي البنية ،١٩٣٤ام ولد مروان رمحه اهللا يف محاة ع  

وكان ينتمي إىل أسرة عريقة هلا جاهها يف بالد الشام وكانت هلا جتارهتا الواسعة ومشاريعها الضخمة إال أن كرمها كان حيد مـن مظـاهر                         
  ...األهبة واإلسراف اليت تعيشها األسر الغنية

، وتسجل يف كلية ١٩٥٥الفرع العلمي عام  عدادية والثانوية وحصل على الثانوية العامة االبتدائية واإلةوتدرج يف مدارس محا درَس   
 ، طالت مدة دراسته بسبب كثرة اعتقاله من قبل املخابرات املصرية، التحق١٩٦٤منها يف   يف مصر وخترج١٩٥٦الزراعة جامعة عني مشس 

 .١٩٧٠داب جامعة دمشق قسم الفلسفة وحصل على البكالوريوس عام بكلية اآل
ترة اليت سـبقت التحاقـه   ابن رشد يف الف مروان يف بيئة حزبية اشتراكية وكان مسؤوالً مالياً عن التنظيم االشتراكي يف ثانوية نشأ  

ـ واإلسالم    بالدعوة إىل  خوان بأنه من أكثرهم متسكاً    ُعِرَف مروان بني اإل    ، وبعد أن من اهللا عليه باهلداية         خوان املسلمني جبماعة اإل  ، هتعاليم
الذين عمل    وإخوانه، ونِشطَ كثرياً يف الدعوة ونصرهتا يف أوساط الشباب          رمحه اهللا   مصر والتقى بسيد قطب    سافر إىل  م١٩٥٤وبعد حمنة عام    

ه من الشباب حىت ترىب ونشأ بقربه جيلٌ من الشـباب           حول على تربيتهم على معاين العزة واإلباء، واستخلص اخلوف والرهبة من قلوب من           
يقضي ُجـلَّ وقتـه      ، فكان    وجهادٍ املصري الذي أحب املوت واالستشهاد يف سبيل اهللا، واملرحلة اليت عاشها يف مصر كانت مرحلة دعوةٍ               

احث تدرب فيها على مصـاولتهم ومصـارعتهم        صراٍع فعلّي مع رجال املب     ومعظم أيامه إّما يف الدعوة إىل اهللا وشرح العقيدة واملبدأ، أو يف           

 " "  " "  
  .. ..   
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وأعمقه يف قلبه وحسه  ، وكان حملنة اإلخوان واضطهادهم وإعدامهم يف مصر بالغ األثر إخوانه السوريني واملصريني الذين معه ودرََّب عليها
مصـر   ها، ويف الداخل كان جالدعبد الناصر يومها زعيم العرب وبطلقد كان يف كل مكان، و املرهف، فأعلن عداءه لعبد الناصر وحاربه

أو حمكوماً صغرياً أو كبرياً، فقد امتأل قلبه حبب   ولكن هيهات أن يتطرق إىل قلب مروان خوف من بشر كائنا من كان، حاكما،ومرعبها 
الصادقني، لقّنـها كيـف    ننيقلبه نصيب، كيف ال وقد لقَّن الدنيا درساً مل تعرفه إال من أمثاله من املؤم اهللا واخلوف منه فلم يعد لسواه يف

 رؤساء الدول العربيـة     مؤمتر لقمة أثناء دراسته يف مصر عقد       ف ، رضى اهللا تعاىل   تكون ذليلة حقرية تافهة أمام األهداف السامية الرفيعة وأمام        
وأرسله إىل عبـد الناصـر   ، ه وكتب امسه وعنوانه وشقت ) سالمجيب أن حتكموا باإل: (  رسالة يقول هلم فيهاكتب هلم فما كان منه إال أن      

 من املخابرات ال يفارقه     رجالًفوكلوا به   ، ]كونوا منتبهني له     [ )ديروا بالكم عليه  : ( املصرية عبد الناصر قال للمخابرات   ، وإىل كل املؤمترين  
  . إال عندما يدخل شقته للنوم،  أبداً

صوله على بكالوريوس اهلندسة شعبة حماصيل من كلية الزراعة         بعد ح   من مصر  ٣/١٩٦٤وعاد مروان رمحه اهللا يف أوائل شهر آذار           
متابعة أخبار الـبالد بعـد        عن متابعة أخبار بلده سوريا أو زيارهتا يف كل صيف، وخصوصاً          منقطعا   مروان   كنمل ي و جامعة عني مشس،     –

 احلزب امللحد متد أعناقها وحتكم قبضتها على        الباطنية املتسلطة على هذا     الذي جاء حبزب البعث إىل السلطة وبدأت العناصر        ١٩٦٣انقالب  
وراء هذا احلزب امللحد فقـام    عن وجهها الكريه، وسرعان ما أحس باخلطر الذي يكمنمن وراء ستار دون أن تسفر عالنيةً مقاليد احلكم

 ، ، وأن وراءهم ما وراءهم     نون فيما صنعوا  وشفافيته لألمور أن هؤالء القوم ال يهادِ       يدعو الناس وحيذَّرهم وينذَرهم ويبُني هلم حبسه املرهف       
 سيدوسـون املقدسـات     وقويت قبضتهم وعندئذٍ   ، وإال استشرى خطرهم    والبد من جماهبتهم من اللحظة األوىل قبل أن يتمكنوا من احلكم          

  وأقـام احملاضـرات    ، ، فعقد الندوات يف بيته ومسجده الصغري يف حـّي الباروديـة            عالج وينتهكون احلرمات ولن جيدي بعد ذلك معهم      
الشباب وغذّاه بروحه اليت تسـتهني بالطواغيـت وال          والدروس يف املساجد فكشف نوايا البعثيني الطائفيني وعّرى خمططاهتم و أهلَب محاس           

  . حيب غريه احلياة ختشى إال اهللا وحتبُّ املوَت كما
حصلت أحداث ومواجهات بـني الشـباب       ف  ، لكفر واإلحلاد صطدم با ي أن   ملن حيمل مثل هذا اهلم ويقتنع هبذا املنهج       وكان ال بد      

مسحوا لـبعض الصـحفيني     املسلم وبني قوات النظام النصريي حوكم مروان حديد على إثرها حماكمة علنية لقصد الدعاية لنظامهم حيث                 
ة نصـريية متسـك     كان أقوى شخصي  هذا  وصالح جديد   ،  ديدجوصالح  ،  كان الذي حياكمه مصطفى طالس    و،  األجانب أن حيضروها  

وكلب منسـوب   ،  هنالك كلب نصريي امسه صالح جديد     : فأجاب الشيخ مروان  ؟  ملاذا محلتم السالح ومتردمت على الدولة     : قال له   ، البلد
هجم احلرس ، وحنن نرفض وحنارب أن ميسح اإلسالم وحنن أحياء، يريدون أن يذحبوا اإلسالم يف هذا البلد، ألهل السنة امسه مصطفى طالس     
أنت : قال له ، الشرطة محوا الشيخ مروان أمام الصحفيني األجانب حىت ال يقال يف العامل قتل داخل احملكمة              ، الثوري ليقتلوه يف داخل احملكمة    

تسعة وسبعني ألف جنيه مـن عبـد        ) ٧٩،٠٠٠(أما العميل فهو رئيس حزبكم ميشيل عفلق الذي قبض          ، عميل هللا عز وجل   : قال، عميل
فَِإنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسِبَي اللَُّه ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهـَو َربُّ     : قال، معكم وهو يكرهكم  ) حممد احلامد (أنتم تقولون   : هقالوا ل ، الناصر

لذين حكم عليهم باإلعـدام     وا؟ الذين برئوا صاروا يبكون   ، وبرئت جمموعة ، حكم عليه باإلعدام مع جمموعة من الشباب       و  الَْعْرِش الَْعِظيمِ 
وهم حرموا من   ، فقالوا هلم حنن منحنا اجلنة    ؟ هؤالء برآء وهؤالء يضحكون   ، ن األجانب انبهروا ما هلؤالء يبكون     والصحفي، صاروا يبتسمون 

يب على نفسي من    يف حيايت ألذ على قليب وأط      ما عشت أياما  :  يقول الشيخ مروان    ، وأخذوا إىل السجن وهم ينتظرون تنفيذ اإلعدام      ، اجلنة
 :الشيخ مروان تلك الكلمات اليت يرددها الشباب كتب ويف هذه األيام،  تلك األيام اليت كنت أنتظر فيها أنا والشباب تنفيذ حكم اإلعدام
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 الروح ستشرق من غدها         وستلقى  اهللا  مبوعدها
مـاذا  : قال له ، وأمني احلافظ من محاة كذلك    ، للجمهورية رئيساًوكان  ، أمني احلافظ ذهب إىل    شيخ مشايخ محاة الشيخ حممد احلامد        ولكن

هل تظن أن محاة ستسكت عليكم إذا أعدمتم مروان ؟ قال أنت من عقلك تقول هذا ، قال حكمنا عليه باإلعدام   ، تريد أن تفعل مبروان حديد    
ذهب أنت بنفسك وأخرجه فجـاء  ا: قال، عفو عنهأنا رأيي أن خترجه وت: قال، ما رأيك يا شيخ   : قال، ستواجهون مشاكل ال تنتهي   ؟ حديد

  .قلنا له ساحمك اهللا حرمتنا من اجلنة: قال الشيخ مروان، عفت عنكم الدولة: قال؟ يا أوالدي هيا بنا قالوا له أين: الشيخ حممد احلامد وقال
 أو تأخري، وقـام قـادة انقـالب         كاملعتاد بدون توانٍ    تابع مسريته  ١٩٦٤وبعد أن خرج مروان من السجن مع إخوانه يف أحداث             

 ولكن  ، ٦٧ ومن معه أثناء حرب    خوان والعلماء يف سوريا مث أفرج عنه      مع جمموعة كبرية من اإل     النصرييني باعتقاله ) جديد وأسد   (  ١٩٦٦
ليم اجلوالن احلصني،    إىل أخطر خاصة بعد تس     هلا من قبل، أخذت تتطور من خطرٍ       مروان هو كما هو ُيدرك بتوفيق اهللا أن األمور كما توقع          

 . األمر مفاجئاً بل كان متوقعاً ومل يكن
إسرائيل، وكانت مناسبة كبرية لدفع العديد من الشباب للمشاركة وللتدريب علـى              ضد اجلهادي شارك مع العمل     ٦٧بعد هزمية     

ي وكونوا فيما بعد نواة العمل العسكري يف  اجلهادوالسالح، وخترج على يديه جمموعات جيدة من املقاتلني الذين شاركوا يف العمل القتال
كان مهها الوحيد أن تالحقه وتراقبـه    أو متغافلة عن حتركاته ونشاطه بل، ومل تكن السلطة الغامشة بغافلٍة  يف سوريارتدامل  ضد النظامهاداجل

 ر له روحه وحياته ودائماً ما كانَ ُيـردد حلظة واحدة عن االستمرار يف الطريق الذي نذ يف كل مكان وزمان، ومروان هو مروان مل يتوان
 ، ، وكانت أحاديثه تدور كلها حول الصرب واملصابرة ومقارعة األعـداء           )معصيته   ملوٌت يف طاعة اهللا خٌري من حياٍة يف       : ( كلمته املشهورة 

فرق رأسه حىت يكـون نصـفني مـا     املنشار على م   طُ بأمشاط احلديد ما بني حلمه وعظمه ويوضع       ن كانوا قبلنا يؤتى بأحدهم فيمش     وأنّ م 
  َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوَّةٍ      ، ويستشهد باآلية الكرمية      ويعتقُد أن النصَر مع اإلميان     ،   ، وكان يبشُِّر بالنصر    يصدهم ذلك عن دينهم   

  . هربَّ ، أي باملمكن منها حىت ولو كانت عصا فقط فاهللا تكفَّلَ بالنصر إذا صدق العبُد
ثـار النـاس    ف،   أن سوريا دولة إسالمية     اليت تتضمن  وىل ومسحوا منه املادة األ    جديداً  دستوراً  البعثيون أخرج) م  ١٩٧٣(يف سنة     

 ملا بدأ الشيخ مروان حديد خيطب أصبح الناس ينسلون           ؟ من يبايع على املوت   : فقال،  اخلطباء وقام الشيخ مروان حديد يف املسجد      وحتدث  
مرتله الكـائن يف      يف ١٩٧٣ يف أوائل شهر آذار       الشيخ أرادوا اعتقال خوفا على أنفسهم من املالحقة األمنية ، بعد ذلك          ، خرو اآل  تل واحداً

 . أن هذا غري مروان حي البارودية وكادوا يقتلون ابن أخته لوال أن حذَّرهم أحد املباحث
 ليوم تواَجُه به السلطة الباغية بقوة السالح       ُيِعدَّ العدة يجمع السالح و  فاء ل وشاء اهللا ملروان أن خيتفي بعد هذه املرحلة وأن يعمل باخل            

وليس محاة، وتنقّلَ    وشاء اهللا أن يكون مكانَ تواجده دمشق      ،  يف دمشق فيه قنبلة يرسل أحد الشباب ويشتريها        اًحيأن  حيثما يسمع   وكان  ،  
لنصريية بكل قوهتا وحيلتها وجتسسها للتعرف على مكان تواجـده وإلقـاء            ا بني عدة بيوت ملدة سنتني ونصف تقريباً، وقد دفعت السلطة         

 ، نظرت إىل وجهه ليس من أهل الدنيا أبـداً        : زاره الشيخ عبد اهللا عزام وكان يف سوريا وقتها وقال عنه            وقتله، يف هذه الفترة      القبض عليه 
، أمل تشتق إىل اجلنـة    : يا أبا حممد  -كان قد جاء معنا     ،  أيام فلسطني هو يعرفين من    -أول كلمة قاهلا يل     ،  النور يشع  ،  عجيباً  صفاءً صاٍف

 .كانت تلك آخر كلمات مسعتها منه
، ١٩٧٢ميكن أن حتياه معه وذلك يف أواخر عـام           على فتاة مؤمنة تعلم حياته وتدرك نوع العيش الذي        قرانه   وكان مروان قد عقد       

خدمته، إىل أن  فع هبا إىل أهلها يف آخر أيامه دفعاً وهي ترفض لتبقى جبانبه وتقوم علىوحاول أن يد وللظروف اليت أحاطت به مل يدخل هبا
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وانتهى األمر باعتقاله بعد أن خرج أحد إخوانه ليأتيهم مبستلزمات البيت وحاجياته  ١٩٧٥ حزيران ٣٠دامهته قوة املخابرات يف صبيحة يوم 
 .ه الذي استضافه بعد معركة بطولية خيالية واعتقال زوجته وزوجة صاحب

لن حناسبك   ،اهللا عما مضى     عفا،  قال يا مروان دعنا نفتح صفحة جديدة مع بعض         حافظ األسد بنفسه ، و     ذهب إليه  ويف املعتقل     
حافظ األسد  ، أن تساعدين على قيام الدولة اإلسالمية يف سوريا        : وأنا موافق بشرط واحد   : قال،  على شيء بشرط واحد أن تترك السالح      

 .ع نفسه وخرجمج
جاءوا بالشيخ  ، جمموعة من الضباط النصرييني الكبار    وومصطفى طالس   ،  ناجي مجيل قائد القوات اجلوية      ضم  جملس عسكري   عقد  

أوصيت الشباب أول مـا     ! ؟هل ستظن أننا سنتركك حياً    ، ويلك يا كلب يا ناجي مجيل     : فعرف ناجي مجيل ومصطفى طالس قال     ، مروان
 ناجي مجيل ومصـطفى     وكان[ ، وانتهكوا أعراضنا ، ألن على ظهوركم يا كالب أذلنا هؤالء النصرييون       ، طفى طالس يبدأوا بكم أنت ومص   

 ناجي مجيل قال خـذوا      ،فقد أوصيت الشباب أن يقتلوا منكم مخسة آالف       ، نووأما أنتم أيها الضباط النصريي    ] طالس منسوبني ألهل السنة     
ودُبـِره،   كشف قُُبِلِهب فقاموا بوسائل شىت متفاوتة القذارة واخلسة والدناءة  للتعذيبوهرضوع ه عنه فأبعدوأبعدوه عين،  رفعوها، هذا جمنون

ليستر عورته اليت أرادوا كشفها وأراد اهللا سترها، مث قطعوا  ومروان معروف بشدة حيائه وخجله فإذا دخلوا عليه الزنزانة انكمش على نفسه
 يقدمون له الطعام بعد أن ميزجوه أمام ناظريه باألقذار، فصار يأىب أن يأكل من هـذا  أحياناً كانواعنه الطعام وأجاعوه حىت خارت قواه، و

  . الطعام القذر
 حبالة هو فيها أقرب إىل      أنه كان ينقُلُ عنه أحد الذين شاهدوه أخرياً        مروان صاحب الطول الفارع واجلسد املمتلئ والقبضة احلديدية         

تعد حتتملُ حىت اللنب، وكـان        بعد أن سقاه لبناً بيده فتقيأه ألن معدته مل          الشاهد ، ويقول مروان هلذا    سد العادي إىل اجل  اهليكل العظمي منه  
ويعين "انقل عّني وقل للناس أن هؤالء الكالب : ( من غيبوبته قال هلذا األخ  يغيب عن الوعي لفترات متقطعة ويصحو، وبعد أن صحا قليالً

   ) . ُتشفى هبا صدورهم واحدٍةصلوا مين على كلمٍةأهنم مل حي" احملققني هبم
إىل مستشـفى حرسـتا      ساءت حالته الصحية إىل درجة يئست السلطة منه فأرادت أن ُتخفي جرميتها، فنقلوا مروان              مث بعد ذلك    

 كان مضرباً عن الطعـام، وأنَّ     أراد األشرار شاهداً من أهله أنه        العسكري وطلب أسد منهم أن يأتوا بأخيه الدبلوماسي كنعان ليكون كما          
إليه أن يأكـل ويشـرب    امتناعه عن الطعام، ومروان قد أعياه اجلوع وأضناه اجلهد وهبط ضغطه، فكان أخوه يتوسل حالته تردت بسبب

بأن يأكـل   ، ومع ذلك وافق مروان على طلب أخيه          أخربه مروان بذلك   فريفض لكثرة ما رأى من تلويث الطعام واملاء بالبول والغائط وقد          
فقال له  .. كنعان ال ُيصلّي أخي أشرب وآكل بشرطني، أحدمها أن يكون املاء من محاه والثاين تعدين أن تصلي ، وكان يا  : ، فقال بشرط

 ..، ووفّى كنعان بوعده وصار مصلياً  ماء محاة وأكل مروان وشرب.. كُلْ وأَُصلّي : أخوه كنعان 
ويف مساء   احلديث مع أهله الذين استبشروا خرياً      أ ضغطه يعود إىل الوضع الطبيعي، وعاد إىل       وبدأت صحة مروان يف التحسن، وبد       

عنقه، وإذ باألجهزة الطبيـة      ليجدوه جيود بروحه الطاهرة وقد أشار إليهم بإصبعه إىل رقبته وأنه قد أعطي حقنة يف               أحد األيام عاد إليه أهله    
مـع  إن شاء اهللا وتسوء، مث فاضت روحه طاهرة زكيه إىل بارئها لتلتقي  ته صارت تسوءتشري إىل أن ضغطه أخذ يهبط من جديد وأن حال

 . ويستبشرون بقدومه كما هو يستبشر بقدوم إخوانه من خلفه وال حول وال قوة إال باهللا ركب الشهداء الذين سبقوه
لغادرين وحقد احلاقدين، وكان ذلك علـى يـد         ا سلم الروح خلالقها بغدر   ألقد ترّجلَ هذا الفارس من على صهوة فرسه أخرياً، و           

 . ٦/١٩٧٦الننت، وأسلم الروح لبارئها يف سجن املّزة العسكري يف شهر  الطاغية اجملرم حافظ أسد ونظامه األسود
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دفنـه يف   وأمر باملعروف وهنى عن املنكر ومل ُيسمح ألهله ب        ن ، ونصح لألمة     وبيَّغ  مضى مروان إىل ربه بعد أن بلَّ       و استشهد مروان   
األمن املشددة اليت أحاطت باملكان، وبعد دفنه بقيت احلراسة على القرب شـهوراً              محاة، فُدِفَن يف دمشق يف مقربة الباب الصغري حتت حراسة         

   . كانوا يعتقلون كل من يزور القرب حيث
اً ما يسمعه تالمذته ُيردد مقولة بالٍل رضـي اهللا          وبلَغَ أمسى أمانيه، فكثري    ، إن شاء اهللا     لقد عاش مروان حديد محيداً، ومات شهيداً         

  . ، لقد أرعب مروان مجيع الطغاة حّياً وميتاً)غداً نلقى األحبة، حممداً وصحبه (  عنه
د  يف قتال املرتدين فقد كان جهاده من أول وقائع اجلهاد ضد األنظمة العلمانية املرتدة بع                حسنةً ةًنَّ سُ استشهد رمحه اهللا بعد أن سنّ       

 بأحوال هؤالء الطواغيت وحقيقتهم ، وحقيقة الواجب الشرعي جتاههم ، وكان نداؤه إىل العلمـاء وقيـادات                  االستعمار وقد كان بصرياً   
اجلماعات اإلسالمية كاشفا عن فهمه العميق ملنهج اجلهاد ، وخربته بشبهات القوم ونقدها ، ولقد جنحت احلركة اجلهادية يف حياته جناحـا                      

قضت مضاجع الطغاة ، ورغم أهنا تراجعت بعد موته رمحه اهللا لبعض األخطاء العسكرية اليت وقع فيها اجملاهدون رفع اهللا قدرهم                     عظيما ، وأ  
إال أن حركته كانت جذوة هداية ، وبداية صحوة ، عرفت فيها األمة طريق العزة والكرامة ، وعرفت هبا ضعف الطواغيت وجبنهم وذلتهم                       

 وأنه موصل للغاية اليت يريدها املسلمون ولكنـه          وبركةٍ قدهم وجناستهم ، كما عرفت أن طريق اجلهاد طريق خريٍ         ، كما عرفت هبا شدة ح     
 وثبات ، وحسن إدارة وخربة بطرق احلرب اليت حرص الطواغيت وأسيادهم من الصليبيني واليهود على أن نكـون أجهـل                     حيتاج إىل صربٍ  

 ...الناس هبا 
جتربة غنية بالدروس والعرب اليت يستفيد منها أبناء األمة واجملاهدون بشكل خاص لينطلقـوا يف ميـدان                 لقد كانت حركته اجلهادية      

 من الذين ال يفقهون اختذوها مشاعة يعلقون عليها أفكارهم الرديئة حنو اجلهاد ، ويثبطـون                اجلهاد خبطى أثبت ، وخطط أحكم ، ولكن قوماً        
لمني منذ أن وجدوا ، هذا إذا أخذنا األمر باملقياس املادي احلسي ، وأما املقياس احلقيقي فـإن تلـك                    هبا األمة ، وكأهنا أول هزمية تقع باملس       

كيف يكون ذلك وهم قد جنوا مـن        .. اجلهود العظيمة والتضحيات اجلسيمة اليت بذهلا أبناء الشام يف سبيل اهللا مل تكن ضائعة ، وال مهدرة                
محاة يف سبيل اهللا فقتل منهم من قتل وسيغلب منهم بإذن اهللا من مين اهللا عليه واملهـم أن اجلميـع        احلياة يف ظل الكفر والطغيان ، قاتل أهل         

 )٧٤من اآلية: النساء( َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فََسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً كان منتصراً راحباً 
 

 :مقتبس من * 
 .هادية للشيخ عبد اهللا عزام التربية اجل •
 .سورة التوبة للشيخ عبد اهللا عزام تفسري يف ظالل  •
 .ساحات تدمر  •

   
  الشجاعة اليت كان عليها تعترب جنوناًاحلقيقة أنَّ.. ، فعالً كانوا يقولون عن مروان حديد هذا جمنون" 

أحدهم لقيين أيام أن كان مروان ،  ، كانوا يقولون جمنون ؤالء الذين يتهاوون على الطريقهلبالنسبة 
يا أخي : ، قال يل اً ، حيمل السالح حيثما ذهب يف داخل دمشق مطارد  يف داخل دمشقحديد مطارداً

  ] التربية اجلهاديةعبد اهللا عزام ، [ " ، يقول له بايعين على املوت  هذا ماّد يده لكل من يلقاه
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 :العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعداحلمد هللا رب   

فقد مضى احلديثُ يف املقال السابق هلذا عن اخلروج على احلاكم الكافر ، وما يتعلق به ، وسنورُد يف هذا املقال ما يتعلق باخلروج  
 .على احلاكم املسلم ، وُحكِم ِقتالِه

هي اإلسالم ، والذكورية ، والصالح ، واحلرية ، واالجتهاد : طُ اإلمامِة املتَّفُق عليها فشرو 
، والقرشية ، وقد خالف يف شرط القرشيَِّة بعض اخلوارج ، وحكى اإلمجاَع عليِه القرطيبُّ ، وابن 

 أهل ، وهو منصوص األئمة أمحد والشافعي ومالك ومذهب أيب حنيفة وغريه مناهللا حزٍم رمحهما 
السنة ، ومل يعرف من أهل السنة من خالف فيه وهو مدلول النصوص الصحيحة الصرحية كحديث 

حقًّا هلم  ، واملراد أّنه ال يزال  "ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" : ابن عمر املتفق عليه 
 .ًعا وغريه من األحاديثشرًعا ، وإن غُصبوُه واق

 :  فله واحٌد من ثالثة حمامل "بًدا حبشياوإن كان ع" وأما حديث 
أنَّ املراد به ضرب املثل لتأكيد احلكم ، كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم من بىن هللا  : احململ األوَّل

مسجًدا ولو كمفحص قطاة ، وإن كان املسجد ال ميكن أن يكون كمفحص قطاة ، وإنَّما املراد يف 
 .ه يف أقلِّ األحوال ، وإن مل يكن املذكور منهامثل هذا تأكيد احلكم ببيان ثبوت

دخل يف مسألة طاعة املتغلب الذي يأنَّ املراد به طاعته إذا تأمَّر ال تأمريه ابتداًء ، و : واحململ الثاين
 .ُيطاع وإن مل تتوفر فيه الشروط ما دام مسلًما

لناس وقريٍة من القُرى وعمٍل من أنَّ املراد الواليات الصغرى كإمارة مجاعٍة من ا: واحململ الثالث 
عّماله يف األعمال ، ألنَّ الشروط إنَّما تشترط يف أمري املؤمنني الذي ليس فوقه واٍل من الناس ، ال 

 .ه ووالتهئوأمرا
وجيوز ألهل احلل والعقد خلع احلاكم كما أنَّ إليهم توليته ، مىت مل يترّتب عليه فتنةٌ ومل يكن فيه قتالٌ 

ذا فقد شرطًا من شروط اإلمامة ، أما القتال فال يكون إالَّ إن كفر احلاكم ، واألحاديث ، وخيلعونه إ
اليت علقت اخلروج على احلاكم بالكفر البواح ، وإقامة الصالة وما يف هذا املعىن إنَّما فيها النهي عن قتاهلم ، أمَّا إزالتهم وإزالةُ ضررهم دون 

 .ن مفسدة بقائهم فال داللة لتلك النصوص على منعهاقتاٍل وال مفسدٍة حتدث من ذلك أكرب م
ولذا فإن اإلمجاع احملكي على طاعة اإلمام املتغلب إنَّما حملُُّه من مل ميكن إزالته بغري قتال ، واألغلب يف املتغلِّب أنَّه ال يزول بغري قتال ، وطاعة 

حلجِّ الفاسد الذي يلزم إمتامه ، والنكاح الفاسد الذي يثبت به النسب ويندرئ املتغلِّب طاعةٌ لدرء الفتنة ومصلحة املسلمني ، وواليته مبرتلة ا
 .احلدُّ

 . وقتال احلاكم املسلم إمَّا أن يكون حلقِّ اهللا عزَّ وجلَّ إذا فرَّط فيه وعطَّله ، وإمَّا أن يكون حلقِّ خملوٍق مسلٍم إذا اعتدى عليه

א
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 إلزالته عن احلكم وخلعه واستبداله بغريه إذا فقد شرطًا من شروط اإلمامة أو عمَّ ظلُمُه ، وحنو مقاتلته حلقِّ اهللا ، وتكون : فالضرب األوَّل
ذلك ، فهذه هي مسألة اخلالف املشهورة اليت وقعت قدًميا بني السلف ، فمنهم من رأى اخلروج على احلاكم اجلائر ، ومنهم من منعه ، 

أنَّ اإلمجاع انعقد بعد اخلالف القدمي ، ويف هذا نظٌر إذ اإلمجاع ال يكاد ينضبط بعد القرون وادَّعى بعضهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه 
الثالثِة ، ومل يصحَّ فيها إمجاٌع ، وإنَّما تسلّم دعوى اإلمجاع بعد اخلالف على مذهب من يرى أنَّ القول ميوت مبوِت قائله ، وهي مسألةٌ 

 .أصولّيةٌ مشهورةٌ
، بأن املراد معصيةً بواًحا كما ذكره النووي يف " إالَّ أن تروا كفًرا بواًحا " : باخلروج على اجلائر حديث وتأوَّل بعض من قال  

شرحه ملسلم وغريه ، وهذا ضعيٌف جدا ، وظاهر احلديث الكفر األكرب ، وقوله بواًحا مؤكٌِّد هلذا الظاهر ، وما جاء يف بعض األحاديث من 
 .يزيد املعىن تأكيًدا ويوّضح أنَّ املراد الكفر األكرب ال ما دونه" ال ما صلَّوا " :  وقوله النص على إقامتهم للصالة ،

 هو حترمي اخلروج على احلاكم اجلائر ما مل يكفر وخيرج من امللَّة ، للنصوص -وإن مل يصحَّ اإلمجاُع عليه–وال شكَّ أنَّ القولَ األرجَح 
 .تهض لتأويل األحاديث وصرفها عن ظواهرهاالصرحية يف ذلك ، وعدم املعارض الذي ين

 :وأمَّا من خرج من السلف على احلكَّام الظلمة فقد تنوَّعت مذاهبهم ومنازعهم يف خروجهم على احلكَّام
وقع جلماعٍة من رأى اجلور مبيًحا للخروج على احلاكم مسّوغًا لقتاله لُيقام للمسلمني إماٌم عادلٌ أو إماٌم من أهل البيت ، وهذا ما  : فمنهم

 .زمن الدولة اُألمويَِّة والدولة العباسيةوغريهم ممن خرج من أهل البيت 
من رأى أنَّ اإلمام القائم مل تنعقد له اإلمامةُ ومل تصّح أصالً ، فلم ير صّحة كونه إماًما ، وكان قتاهلم ملنعه من اإلمامة ال إلزالته  : ومنهم

 عنه وأرضاه ومن خرج معه ، ومن عبد اهللا بن الزبري الذي صحَّت له اإلمامة بال منازٍع بعد نزول عنها ، وهذا ما كان من احلسني رضي اهللا
 .معاوية بن يزيد بن معاوية عن اخلالفة ، حىت بغى مروان بن احلكم عليه وأخذ البيعة لنفسه

مع ابن األشعث من السلف حني كفّروا احلجَّاج من حكم بكفر الوايل الذي قاتله ، كما كان من سعيد بن جبري ومجاعٍة ممن خرج  : ومنهم
إن خلعنا احلجاج فقد خلعنا عبد امللك بن مروان ، ومل ُينقل عن أحٍد منهم تكفري عبد امللك وإنَّما : ، وخلعوه ، مثَّ تأوَّل بعضهم فقال 
 .كفّروا والَيه فخلعوه وخلعوا واليه

روج على اجلائر ، وتكلّموا يف بعض من يرى ذلك كاحلسن بن صاحل بن حي وغريه  من مجاعٍة من السلف التشديد على القول باخلوقد وقع 
، وتكلم أبو إسحاق الفزاري يف أيب حنيفة ألجله ، وشدَّد فيه اإلمام أمحد حىت مسى من خرج على السلطان املسلم مبتدًعا ، لظهوِر األدلَِّة يف 

 .املسألة ، وملا يف اخلروج من املفاسد
أعظم املفاسد كفره وحكمه للمسلمني مع كفره ، فيجب اخلروج عليه عند القدرة ، ومن اشترط رجحان املصلحة أو أمن أما إن كفر ف

املفسدة يف هذا املوضع فما فهم الشريعة ، وال عقل مرتلة التوحيد ، وأعظم الفتنة واملفسدة الشرك ، فمىت غلب على الظن إمكان إزالة 
إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر ، فقد : تّد األمر ، وقد أحسن سليمان بن سحمان حني قال الطاغوت وجب السعي فيه وإن اش

هي الكفر ؛ :  والفتنة ﴾القتل والفتنة أشد من﴿: وقال  ، ﴾والفتنة أكرب من القتل﴿: القتل ، قال  أن الكفر أكرب من: ذكر اهللا يف كتابه 
اليت بعث اهللا هبا  ا ، لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتاً ، حيكم خبالف شريعة اإلسالم ،يذهبو فلو اقتتلت البادية واحلاضرة ، حىت

 .ه وسلميرسوله صلى اهللا عل

א



 

 ٣٩  
א  א

مقاتلته حلقِّ خملوٍق وهو ما تقّدم اإلشارة إليه يف مقالني سابقِني ، من مقاتلته دفاًعا عن النفس ودفًعا للظلم : من قتال احلاكم والضرب الثاين 
، وهذا غري النوع األوَّل فالنوع األوَّل ُيراد به إزالة احلاكم وتولية غريه على املسلمني ، والثاين ُيراد به زوال املظلمة دون تعّرٍض لبقاء اجلائر 

 .حاكًما على املسلمني
 : ويتعلّق بالضرب الثاين مسألتان  
نفسه أو ماله أو عرضه ظاملًا ، وهذه املسألة قد سبق  – ل نائٍب عنهويف حكمه ك –دفع الرجل عن نفسه إذا أراد احلاكم : أُوالمها  

 .احلديث عنها مبا فيه إن شاء اهللا كفايةٌ
إعانة الرجل إذا اعتدى عليه السلطان ونّوابه ، ودفع الظلم عنه ومقاتلة السلطان دونه ، وهذا الزٌم لألّول مرتبطٌ به ، فإذا : والثانية  

انصر أخاك ظاملًا أو : " عن نفسه قتاالً مشروًعا فإنَّ إعانته عليه مشروعةٌ كذلك ، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم كان قتاله للحاكم دفًعا
َغْت ِإْحَداُهَما َوِإنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنَني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما فَِإنْ َب ﴿: ، وهو داخلٌ دخوالً أولًيا يف عموم قول اهللا عز وجل " مظلوًما

 فقد ﴾ َعلَى الْأُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإلَى أَْمِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِبالَْعْدِل َوأَقِْسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني
فإن : دلول اآلية ، وأمر مبقاتلة الباغية منهما دون تفريق ومل خيّص املبغيَّ عليها فيقول سّوى بني الطائفتني وقّدمنا توضيح دخول احلاكم يف م

 .فقاتلوا: بغت إحدامها على األخرى فلتقاتلها ، بل قال 
ه بنص وكل ما دل على املسألة األوىل وهي قتال الرجل وحده دالٌّ على الثانية وهي إعانته عليه ، فال ميكن أن يدخل قتاالً ُيؤمر ب 

 .احلديث ، وُيحكم له بالشهادة إن قُتل فيه ، مثّ ُيمنع املسلمون من إعانته عليه ، واآلية ظاهرةٌ فيما ذكرنا
 .واهللا أعلم ، وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني 
 .أربعة وعشرين وأربعمائة وألف ليلة الثالثاء السادس والعشرين من ذي احلجة عام عبد اهللا بن ناصر الرشيدكتبه  

 

                               

א

ظهَر أبو رغال ، وأحفاُد أيب رغال ، ظهروا لُيبيحـوا
بالد احلرمني فتصبح محًى مستباحاً لدبابات األمريكان
وجلنود األمريكان ، بل وللمجندات من بنات اليهود

 على أرٍض ُوِجَد فيهـاوالنصارى يسرحون وميرحون  
 ونزل فيها جربيل األمني بالقرآن العظيم منحممٌد  

  .السماء على حممد 
  - جزء من وصية علي املعبدي احلريب رمحه اهللا -
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 بتصرف من كتاب أيب جندل األزدي                                                                                   

 حيث طورد بأيب هو وأمي من قبـل صـناديد   ية هو خري الربية وأفضل البشرية حممد    أول من نبدأ بذكره يف هذه السلسلة التأرخي        
     من وقع احلسام املهنداملرءة       على وظلم ذوي القرىب أشد مضاض           : الكفر من بين قومه 
يَن كَفَُرواْ ثَاِنَي اثَْنْيِن ِإذْ ُهَما ِفي الَْغاِر ِإذْ َيقُولُ ِلَصاِحِبِه الَ َتْحَزنْ ِإنَّ اللَّه               ِإالَّ َتنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللُّه ِإذْ أَْخَرَجُه الَّذِ        : يقول سبحانه وتعاىل  

  ِه ِهَي الُْعلَْيا َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَمَعَنا فَأَنَزلَ اللُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللّ
 قد جتهَُّزوا، وخرُجوا، ومحلُوا، ملا رأى املشركُون أصحاَب رسول اهللا   : (يقول ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد وهو حيكي هجرة النيب           

 داُر َمَنَعٍة، وأَن القوَم أَهلُ َحلْقٍَة َوَشْوكٍَة وبأٍس، فخـافوا خـروَج             وساقوا الذَّراِري واألطفالَ واألموالَ إىل األوِس واخلزَرج، وعرفُوا أن الدارَ         
 إليهم وحلوقَه هبم، فيشتدَّ عليهم أمره، فاجتمعوا يف دار الندوة، ومل يتخلَّْف أحٌد من أهل الرأي واحلجا منـهم ليتشـاوروا يف                       رسوِل اهللا   

 فأشار كُلُّ   بري من أهل جند مشتمل الصَّمَّاء يف ِكسائه، فتذاكَُروا أمَر رسول اهللا             أمره، وحضرهم وليُّهم وشيُخهم إبليُس يف ُصورة شيخ ك        
أرى أن  : ما هو ؟ قال   :  ما أراكم قد وقعُتم عليه، قالوا      يقد فُِرَق يل فيه رأ    : أحد منهم برأي، والشيُخ يردُُّه وال يرضاه، إىل أن قال أبو جهل           

 بنـو   يتفرَُّق دمه يف القبائل، فال تدر      َجلْداً، مثَّ نعطِيه َسْيفاً صارماً، فيضربونه ضربةَ رجٍل واحد، في          نأخذ من كل قبيلة من قريش غالماً َنْهداً       
: ِهللا َدرُّ الفىت، هذا واِهللا الـرأُي، قـال        : عبد مناف بعد ذلك كيف تصنُع، وال ُيمِكُنَها معاداة القبائل كلها، ونسوُق إليهم ديته، فقال الشيخ               

 .لك، واجتمعوا عليه، فجاءه جربيلُ بالوحي من عند ربه تبارك وتعاىل، فأخربه بذلك، وأمره أن ال ينام يف َمضجِعه تلَك الليلةفتفرَّقوا على ذ
َك يا رسولَ   إمنا ُهم أُهل  : فقَالَ" أْخِرْج َمْن ِعْنَدك  : " بكر ِنصَف النهار يف ساعٍة مل يكن يأتيه فيها ُمَتقَنَّعاً، فقالَ له             إىل أيب  وجاء رسولُ اهللا    

فخـذ بـأيب   : فقال أبو بكر " نعم : "الصحبة يا رسولَ اهللا ؟ فقال رسولُ اهللا         : فقال أُبو بكر  " إنَّ اهللا قَْد أَِذنَ ِلي يف اخلُُروجِ      : "اهللا، فقال 
 ".بالثمن : "وأُّمي إحَدى راحليتَّ هاتني، فقال رسولُ اهللا 

 واجتمَع أُولئَك النفُر ِمن قريش يتطلعون من ِصْيِر الباب ويرُصُدونه، وُيِريدون بياَته، ويأمترونَ أيهم               وأمر علياً أن يبيت يف َمْضَجِعِه تلَك الليلة،       
َوَجَعلَْنا ِمن َبْيِن   :  عليهم فأخذ َحفنةً من البطحاء، فجعل َيذُرُُّه على رؤوسهم، وهم ال يرونه، وهو يتلو              يكونُ أشقاها، فخرج رسول اهللا      

 إىل بيت أىب بكر، فخرجا ِمن َخْوَخٍة يف دار أىب بكـر              ، ومضى رسولُ اهللا      ِمْن َخلِْفِهْم َسدا فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبِصُرونَ      أَْيِديِهْم َسدا وَ  
 على رؤوسكم التـراَب،     ِخْبُتم وَخِسْرُتم، قد واِهللا مرَّ ِبكُْم وذرّ      : حممداً، قال : ما تنتظرون ؟ قالوا   : ليالً، وجاء رجلٌ، ورأى القوم ببابه، فقال      

أبو جهل، واحلكُم بُن العاص، وُعقَْبةُ بن أىب ُمعيط، والنَّضُر بن احلارث،            : واِهللا ما أبصرناه، وقاموا ينفُضون التراب عن رؤوسهم، وهم        : قالوا
ـ      بن خلف، ونبيه ومنّبه ابنا ا      ُي، وأبو هلب، وأُبَ   ي  وأُميَّةُ بن خلف، وزمعةُ بن األسود، وطُعيمة بن عد          عـن   ٌيحلجاج، فلما أصبحوا، قام عل

دخاله، وضرَب العنكبوُت على     وأبو بكر إىل غار ثوٍر، ف      مث مضى رسولُ اهللا     ال ِعلم يل به ،      : ، فقال  الفراش، فسألُوه عن رسول اهللا      
ين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلَّما إليه وكانا قد استأجَرا عبَد اهللا بن أَُرْيِقٍط الليثي، وكان هاِدياً ماِهراً بالطريق، وكان على دِ            ،   بابه

ـ هوا إىل باِب الغار، فوقفوا عليـه ،         راحلتيهما، وواعداه غاَر ثور بعد ثالث، وجدَّت قريش يف طلبهما، وأخذوا معهم القافَة، حىت انت                يفف
َيا أََبا َبكٍُر ؛ َما ظَنَُّك ِباثَْنْيِن اُهللا ثَاِلثُُهَما، الَ          : " ألبصرنا فقال  يا رسول اِهللا ؛ لو أنَّ أَحَدُهم نظر إىل ما حتت قََدَمْيهِ           : الصحيحني أن أبا بكر قال    
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 وأبو بكر يسمعاِن كالَمهم فوَق رؤوسهما، ولكن اهللا ُسبحانه عمَّى عليهم أَمرمها، وكان عاِمر بن فُهرية                 وكان النيبُّ   " َتْحَزنْ فإنَّ اهللا َمَعَنا   
وجهَّزناُهما أحـث   : قالت عائشة ذا كان الَسَحر َسَرَح مع الناِس ،        تسمَّع ما ُيقالُ مبكة، مث يأتيهما باخلرب، فإ        بكر، وي  يرعى عليهما غنماً أليب   

اِجلهاز، ووَضْعَنا هلَما ُسفرة يف ِجراٍب، فَقَطََعْت أمساُء بنُت أىب بكر قطعةً ِمْن ِنطاقها، فأْوكَْت بِه اِجلراب، وقطعِت اُألخرى فصريَّهتا ِعصـاماً                      
 .ذاَت النطاقني: فم الِقربة، فلذلك لُقِّبْتِل

 ساعة بني يديه، وساعة خلفَه، حـىت        يفجعل ميش  إىل الغار، ومعه أبو بكر،       خرج رسولُ اهللا    : وذكر احلاكم يف مستدركه عن عمر قال      
يا أبا بكر   : " فقال  بني يديك  يلرَصَد، فأمش  خلفك، مث أذكُر ا    يشيا رسول اهللا ؛ أذكُر الطلَب، فأم      :  ، فسأله، فقال له    فَِطَن له رسولُ اهللا     

مكاَنَك يا رسول اهللا حـىت      : نعم والَّذي بعثك باحلقِّ، فلما انتهى إىل الغار قال أبو بكر          : قال" ؟؛ لو كان شيء أحببَت أن يكون ِبَك دوين        
مكانك يا رسول اهللا حىت أستربىء اِجلَحَرةَ       : ، فقال أستربىَء لك الغاَر، فدخل، فاستربأه، حىت إذا كان يف أعاله ذكر أنه مل يستربىء اِجلَحَرةَ              

انزلْ يا رسولَ اهللا، فرتل، فمكثا يف الغار ثالثَ لياٍل حىت مخدت عنهما ناُر الطلب، فجاءمها عبد اِهللا بن أُريقط بالراحلتني، فارحتال،                      : مث قال 
 .مها، وتأييُده يصحُبهما، وإسعاده يرحلُهما وُيرتهلماوأردف أبو بكر عامر بن فُهرية، وسار الدليلُ أمامهما، وعُني اهللا تكلؤ

، فلما مرُّوا حبـي     وملا يئس املشركون ِمن الظَّفِر هبما، جعلُوا ملن جاء هبما ِديةَ كل واحد منهما، فجدَّ الناُس يف الطَّلب، واُهللا غالٌب على أمره                     
لقد رأيُت آِنفاً بالساحل أَْسِوَدةً ما أُراها إال حممداً وأصحاَبه،          :  على احليِّ فقال    من احليِّ، فوقف   صعِدين من قُديد، َبُصَر هبم رجلٌ     بىن ُمُدٍجل مُ  

بل هم فـالن وفـالن،      : فَفَِطَن باألمر ُسراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفُر له خاصة، وقد سبق له من الظَّفَِر ما مل يكن يف حسابه، فقال                     
اْخُرْج بالفرس من وراِء اِخلباء، وموِعُدك وراء األكمة، مث أخذ          : قام فدخل ِخباءه وقال خلادمه    خرجا يف طلب حاجة هلما، مث مكث قليالً، مث          

 ، وأبو بكر ُيكِْثُر االلتفات، ورسـول اهللا         ُرحمه، وخفض َعاِليه َيُخطُّ به األرَض حىت َرِكَب فرسه، فلما قَُرَب منهم ومسع ِقراءة رسوِل اهللا                 
     ا رسولَ اهللا ؛ هذا ُسراقة بن مالك قد َرَهقََنا، فدعا عليه رسولُ اهللا               ي:  ال يلتفت، فقال أبو بكر فساخت يدا فرسه يف األرِض، فقـال  :

 ، فأُطلق، وسأل رسـولَ اهللا       قد علمُت أن الذي أصابين بدعائكما، فادعوا اهللا يل، ولكما علّى أن أردَّ الناَس عنكما، فدعا له رسول اهللا                    
     كتب له أبو بكر بأمره يف أدمي وكان الكتاُب معه إىل يوم فتح مكة، فجاءه بالكِتاب، فوفَّاه لـه رسـولُ اهللا                        أن يكُتب له كتاباً، ف  ، 
قد كُفيتم، ورجع فوَجَد الناَس     : ال حاجة لنا به، ولكن َعمِّ عنَّا الطلَب، فقالَ        : ، وعرض عليهما الزاد واِحلمالن، فقاال     "َيْوُم َوفَاٍء َوِبرٍّ  : "وقال
 ).قد استربأُت لكم اخلرب، وقد كُفيتم ما ههنا، وكان أول النهار جاهداً عليهما، وآخره حارساً هلما: طلب، فجعل يقوليف ال

وال ، ال متلك هلا دفعاً     ، كما تضيق القوة الغامشة دائماً بكلمة احلق        ،  ذرعاً   ذلك حني ضاقت قريش مبحمد      : " يقول سيد قطب رمحه اهللا      
فخـرج وحيـداً إال مـن    ، وأوحى إليه باخلروج ، فأطلعه اللّه على ما ائتمرت ؛ وقررت أن تتخلص منه    ،  فائتمرت به    ،تطيق عليها صرباً    
ِإذْ ُهَمـا ِفـي     :  وصاحبه وقوهتم إىل قوته ظاهرة والسياق يرسم مشهد الرسول         ، وأعداؤه كثر   ، ال جيش وال عدة     ، صاحبه الصّديق   

والصديق رضي اللّه عنه جيزع ال على نفسه ولكن على صاحبه أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إىل صاحبه                 ، عقبون  والقوم على إثرمها يت   ،   الَْغاِر
يهـدئ مـن روعـه      ،  وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه        والرسول  . لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا حتت قدميه          :يقول له ، احلبيب  

 " .  ؟نك باثنني اللّه ثالثهمايا أبا بكر ما ظ:"ويطمئن من قلبه فيقول له
كان النصر املؤزر من عند اللّه جبنود مل يرها ؟  مع صاحبه منها جمرد والرسول ، والقوة املادية كلها يف جانب ، مث ماذا كانت العاقبة 

وظلت كلمة اللّه يف مكاهنا العايل منتصرة قوية  َوَجَعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى: وكانت اهلزمية للذين كفروا والذل والصغار. الناس 
 . .  َوكَِلَمةُ اللِّه ِهَي الُْعلَْيا : نافذة
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 ..إن ابنك شهيد ولوكره املبطلون  .. ال حتزين أم الشهيد
وال يقولون ما  ..لطاغوتيقولون ما ميليه عليهم ا ..املضللون 

قالوا ما يريد الطاغوت  ..ميليه عليهم دينهم الذي تسربلوا به 
ودوا لو ..يف كل زمان ومكان  .. قالوا إن اجلهاد حرام ..اليوم

 ..حيكّون آياته من القرآن
 .. فللقرآن رب حيميه.. لكن هيهات 

 ةنساق وراء فتناقد ؛  قالوا إن ابنك الذي سكب دمه فداء للدين
 .!!.وهو ذو فكر وافد ،  هو خارجي ،  غالم مغرر بهوإمنا هو ..

كتموا ..وقلبوا آيات القرآن كيفما يشاء الطاغوت الذي يعبدونه 
لكنهم سكتوا ..علموا العلم ..ما آتاهم اهللا من البينات واهلدى

.. قد توعد اهللا من عمل عملهم بلجام من نار يوم القيامة..عنه
 ..لكنهم مل يبالوا

 .. ويستخدمهم ملآربه اخلسيسة ..ن الطاغوت أراد منهم ذلكأل
ولو سقطت أمريكا غداً وحتالف الطاغوت مع عدو هلا ألجازوا 

 ..واعتربوه من أفضل األعمال  ..القتال ضدها
 ؟ وإن قلت ما دليلكم ؟ وما الذي غريكم

فقدموا املصاحل على آي القرآن ، وعلى ، املصلحة العامة : قالوا 
 ..  األنامقول خري

.. وهم أهلها واهللا.. رموا ابنك بأقذع األوصاف .. أم الشهيد 
ويف وقت قلّ فيه  ..فهم اخلائنون لدين اهللا يف زمن حاجتهم 

 ..تباً هلم وسحقاً: فقويل معي .. الناصر
 ..أجل  واهللا

مث زادها هؤالء مصاباً   أم الشهيد قد وجدت لفراق ولدها ،إنَّ
متوا وعن خزيهم سكتوا ، حىت عامة القوم قد  صم ، يا ليتهوبالًء

 ..ستشهادين الناس من حتّرج من تعزية أم االصدقوا إفكهم ، فم
 ..عجَّل بنفسه للنار: ألنه حسب الفتاوى املأزورة

 !!وهم حيذرون من التكفري !! حكموا عليه بالنار
 التكفري أم احلكم بالنار ؟؟: هما أشّد باهللا عليكم أيُّ

 جهال ، ودعاة مضلون ، سإهنم رؤو: سالمصدق عليه ال
 .. بغري علم يستفتون فيفتون

واهللا مل نلم ذلك األمري الفاجر على فجوره وظلمه كما ملناهم ، 
 ..فاألمري ينتظر منه غالباًُ البطش والظلم والطغيان ، لكن هؤالء 

فلبسوه عليها ، وخلطوا عليها ، انتظرت منهم األمة تبيني احلق 
فال !! هذا باطل : هذا حق ، وللحق : الوا للباطل األمر ، وق

 ..بل ال تسمعي منهم يا أمة اإلسالم  ..هتتمي هلم يا أم الشهيد
فإهنم اليوم قد وقفوا بصفّه ، .. واحذريهم كما حتذرين عدوك 

فقد أشبعت قلوهبم حبب ، فاغسلي يديك من درهنم ورجسهم 
هية املوت حىت قبلوا وبكرا، الدنيا ، حىت امتألت خزائنهم ذهباً 

 .أقدام عدوهم الذي خافوا منه
وتذكري أن ابنك سيأيت يوم القيامة بإذن  .. ال حتزين أم الشهيد

اهللا ، شهيداً جرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك 
، ال يشفع لك لوحدك ال بل لسبعني من أهله وعليه تاج الوقار 

 .. فيها ، هنيئاً لك يا أم الشهيد الياقوتة فيه خري من الدنيا وما
سريفع رأسك  ..ستفخرين به حينئذ رغماً عن أولئك املشائخ

 ..عالياً 
 :أم الشهيد تذكري ابنك وهو يشدو مصرباً ومثبتاً 

أماه إن سحت دموعك
 عليك الذكرياُتْتَدَعَو

دي بالصرب حيناًفتجلَّ
وتذكري يوماً قريباً

ك يا فؤاديؤهذا عزا
 

ِت اللقاءأو تذكر
 البكاءجت فيِكوهيَّ

مث جودي بالدعاء
عند ريب يف السماء

العزاء حني ينفعك
 

  

 صرباً فإن املوعد اجلّنة.. أم الشهيد 

א



 

 ٤٣  
א  א

 א א
 هللا بنأعلن العاهل السعودي امللك فهد وويل العهد األمري عبد ا: ب.ف.ـ أ) السعودية( مىن/ الوطن ك 
برقية جوابية على  رهاب، يفمريكي جورج بوش يف حربه على اإلدعمهما الرئيس األ) االثنني(عبدالعزيز 

  .الربقية اليت بعث هبا مبناسبة عيد األضحى املبارك وموسم احلج
 احلرب الدولية على اإلرهاب مما من شكر على دعمنا ما عربمت عنه ...أسعدين " وقال امللك فهد يف برقيته اليت بثها التلفزيون السعودي 

 ".أن يسود منطقتنا السالم واالستقرار والرخاء يعكس رؤيتنا املشتركة وتطلعنا إىل
جهود لتحقيق  جهودكم الصادقة يف حماربة اإلرهاب العاملي وما تبذله الواليات املتحدة األمريكية من حنن نقدر كل التقدير" وأضاف 

 " . ويف منطقتنا خاصةاالستقرار والسالم يف العامل
وشكر العاهل السعودي ،  " األمريكية متانة العالقات التارخيية القائمة مع الواليات املتحدة: " أشار األمري عبد اهللا إىل ويف رسالة مماثلة،

  .وويل العهد الرئيس بوش على برقيته
مبالحقة سامة بن الدن، تقوم السعودية أ رهايب بزعامة اإل مسؤوليته عنها تنظيم القاعدةعلن، اليت أ٢٠٠١ سبتمرب ١١اعتداءات  ومنذ

 .من دامية بني مشبوهني و قوات األياناًحنت أاملئات واىل مواجهات مسلحة كا ىل اعتقالاملتطرفني املفترضني ما أدى إ
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. نقف وإياك يف ختام هذا العدد وحنن نأمل أن تكون قد استفدت منه:أخي القارئ الكرمي 
 فيما يصلح أمر دينك ودنياك ، وقد حرصنا أن يكون هذا العدد بداية إنطالقة جديدة مع العام اهلجري اجلديد ، وفيه كما

وما حصل كل هذا إال مبحض فضل اهللا وتوفيقه ، مث بتعاطف املسلمني ودعواهتم، زوايا  يف الاً يف الطرح وجتديداًرأيت تنوع
مني ، وكذلك حرص كثري من اإلخوة على نشر اجمللة وتوزيعها يفاملسلونصحهم ، ولقد أثلج صدورنا انتشار اجمللة يف بيوت 

ويفت يف عضد الصليبيني الذين ما فتئوا يف جملاهدين ،املساجد وعلى طلبة العلم وهذا كلّة مما يساهم مسامهة فعالة يف خدمة ا
، ويف هذا العدد نكرر رغبتنا لقرائنا الكرام الذين حيرصون علىهبم ختدير املسلمني وتعميتهم عن املخططات اليت تدار للفتك 

مة من غفلتها وتدرك ما حياك هلاوصلوها إىل أهليهم وذويهم ومعارفهم حىت تصحوا األطلعوا غريهم عليها وأن ُيقراءة اجمللة أن ُي
 ..من مؤامرات 

ولكننا سوف نرجئها إىل أعداٍد قادمٍة بإذن اهللا تعاىل ، " العالقات الدولية يف اإلسالم" ا قد وعدنا قّراءنا الكرام بزاوية ّنوكُ
من مرئيات " ت اجلهاد صو"يشتمل على مجيع ما صدر عن ] سيدي [ وننبه األخوة املتابعني إلصداراتنا أنه سيتم إصدار 

وغريها ، كي يسهل الرجوع إليها عند احلاجة ، ويعم النفع لعموم األمة ، ويستدرك من فاته شيئاًوصوتيات وجمالت وكتب 
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ولنا ولكم السداد يف القول والعملمنها ، سائلني اهللا 

 


