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 يف صفحات هذا العدد
                                         

والصالة والـسالم   رب العاملني ،    احلمد هللا                                    
  :أما بعد ..على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

يزيد على العام يرى أن األحـداث        مافإن املتأمل يف أحداث جزيرة العرب منذ        
ااهدون وهم العنصر الفعال وهو الـذي       : تدور على أربعة أصناف من اتمع       

يصنع األحداث والعلمانيون الذين يسعون سعياً حثيثاً لتغريب البالد وأهلها وقد           
جنحوا يف حتقيق بعض مآرم إال أن ااهدين بفضل اهللا قد عرقلوا جزءاً كـبرياً               

 مث املرتدون وهم والة هذا البلـد        – وإن كابر يف ذلك من كابر        –ن خمططام   م
وأعوام الذين حياربون ااهدين ألم يقاتلون أسيادهم من الصليبيني الغـزاة ،            
والصنف األخري هم الرافضة الذين حققوا مكاسب كربى يف اجلوالت األخـرية            

 الشورى أو اجلهود اليت يقومون      ها سواء يف مؤمترات احلوار أو جملس      واليت خاض 
  .ا يف سبيل حتقيق مكاسب هلم 

  وقد يسأل القارئ الكرمي أين موقع أهل العلم والدعوة من اإلعراب ؟
ـ واجلواب وبكل حسرة إم هم اهلامشيون يف األحداث فلم يفعلوا شيئاً             ذكر ي

  !!ة أمر وتقرير أم والوأبرز جهودهم هي إضفاء الصبغة الشرعية على املرتدين 
منع املد الشعيب للمجاهدين يف نفوس النـاس ،         حماولة  وكذلك حرب ااهدين و   

 من يريد أن يوقف الرافضة عند حدهم إزاء مـا يفعلونـه مـن بـدٍع                 ةودئ
   .النبويةيف املدينة  رسول اهللا  عند مسجد ةوشركيات فضيع

، شيباً وشباباً ، أين     فيا حسرتا على أهل السنة علماء وعامة ، جتاراً وأغنياًء           
هم يف هذه األحداث أهم مع عسكر اإلميان ويف خدمته ؟ ، أم يف عـسكر                

  . الصليب وخدمته من املرتدين واألذناب ؟ ، وال حول وال قوة إال باهللا 

 هـ١٤٢٥ – حمرم ١٥ –العدد الثاين عشر 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
  "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية -
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:מ    أسرانا أمانة يف أعناقناأسرانا أمانة يف أعناقنا        
     

احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،  
وأصلي وأسلم على املبعوث رمحةً للعاملني ، نبينا حممد وعلى 

  :آله وأصحابه ، أما بعد 
فإن قضية أسرى املسلمني يف األرض كلّها تـؤرق           

قلوب احلية ، وتثري يف نفوسهم نزعات احلميـة         أصحاب ال 
هلؤالء األطهار الشرفاء املؤمنني ، الذين أكرمهم اهللا مبعرفتـه          
وعبادته فتسلّط عليهم عباد األوثان والـصلبان ، وإخـوان          
القردة واخلنازير من شذّاذ البشر وسقطة العـامل ، فـأثقلوا           

قّهـم يف  نفوسهم بقيود اإلهانة واإلذالل ، وحبسوهم عن ح     
العيش بأمان يف هذه احلياة اليت ما خلقوا إال ألجل شـغلها            

  .بطاعة اهللا وتوحيده 
يف أمريكا الصليبية مرت السنون الطوال على الشيخ          

عمر عبد الرمحن وهو يف القيد حبيس ، مل ترع لشيبته مكانة            
، وال لعلمه حرمة ، ويف كوبا مثامنائة أسري مـن ااهـدين             

 كابل والقدس وبغـداد رجـالٌ صـادقون         األبطال ، ويف  
حبستهم يد الغدر واخليانة ، ويف جزيرة العرب البلد الطاهر          
تكتظّ السجون بالشباب ااهد ، والصاحلني من املـسلمني         

  . عليهم عبيد أمريكا وجند الطاغوتويتسلّط
إنّ هؤالء األسرى على حظّ عظيٍم من األجر ما   

 إمنا يوفّى الصابرون  داموا صابرين فقد قال اهللا تعاىل
 وهم قد بذلوا ما يف وسعهم فسقطت أجرهم بغري حساب 

  .عنهم التبعة اليت بقيت على القاعدين ، وحتملها ااهدون 
لقد علم هؤالء األسرى طبيعة اجلهاد الذي سلكوه          

، وأنّ املشاق واملكاره هي من لوازمه ، ولقد استرخـصوا           
عب عليهم بإذن اهللا حتمل هذه      أنفسهم يف سبيل اهللا فلن يص     

املصيبة مصيبة األسر ، ولكن الشأن فينا حنن املسلمني ؛ ماذا           

عملنا لدين اهللا ؟ وماذا قدمنا هلؤالء األسرى الذين حتركـوا           
  ؟يننا ومصاحلنا الدينية والدنيويةلنصرتنا ؟ وهبوا للدفاع عن د

إنّ املسلمني مجيعاً عليهم حـق هلـؤالء األسـرى          
ن اخلـوض يف أوديـة      مهم ينبغي أن ينشغلوا به بدالً       ِرسأُوِل

 دروب املتعة والشهوة ، وبدالً      اللهو والعبث ، واالنغماس يف    
ن التشويش على قضايا اجلهاد وحماولـة تعويـق جهـود           م

ااهدين املباركة اليت لوالها لفـسدت األرض والمـتألت         
  .بالشنائع واملنكرات ، والكفر والشركيات 

جلنود والضباط واملسؤولون عن أسر الشباب      وأما ا   
ااهد ال سيما يف بالد احلرمني فلنا وإلخواننا عندهم ثأر لن           
ننساه ، وجرح ما زال يسقي دمه رغبةَ االنتصار هللا ولدينـه            
وللمستضعفني من املؤمنني ، تلك الرغبة اليت مدح اهللا ـا           

م البغـي    والذين إذا أصا   : عباده يف كتابه فقال سبحانه      
   .هم ينتصرون 

فهؤالء اجلنود والضباط قد أدخلـوا أنفـسهم يف           
معركٍة خاسرٍة مع ااهدين يف سبيل اهللا ، وجندوا أنفسهم          
خلدمة أمريكا ومصاحلها ، والـتمكني لعـروش عمالئهـا          
احلاكمني بالطاغوت الكافرين بـاهللا ، وإنّ املعركـة بـني           

آل سعود وبني ااهدين    الصليبيني ومن ورائهم األذناب من      
يف سبيل اهللا حمسومة النتائج ، قدر اهللا فيها النصر للمجاهدين         
يف سبيله قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة          
فكيف بعد ذلك يغتر جند الطواغيت ، ويتجـرؤون علـى           

  .حرمات أسرانا الذين قرب فرجهم بإذن اهللا 
فكّوا العاين   : " إنّ أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 اليـوم   – بإذن اهللا    –، وسيأيت     أمر عزيز على نفوسنا      "
الذي نرى تطبيقه على أرض الواقع ، ويومئـٍذ يفـرح           
     .املؤمنون بنصر اهللا ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
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لـشرف  ضمن قائمة ا  لدى آل سلول    املطلوبني  الشيخ فارس بن أمحد آل شويل الزهراين أحد         تلقى   
 باللقاء ملناقشة موقفـه     ا فيه علماء التيار الصحوي يطالبه   رسالةً من أحد احملسوبني على       ) ٢٦( الـ

والوصول إىل غاية يسعى إليها هذا الوسيط وهي تسليم نفسه إىل النظام املرتد ، وهلذا الوسيط جهود حثيثة وخبيثة يف نفـس                      
 .م أنفسهم باءت مجيعا بالفشل وهللا احلمد الوقت مع مطلوبني آخرين حياول فيها إقناعهم بتسلي

الغريب يف األمر أن هذا الوسيط كان من أكرب املتشدقني بأمهية العقيدة وتكفري حكام آل سعود ولكن يبدو أن السجن فعـل                      
قيـق   ورغم شناعة هذا املوقف وخبثه فإن القريبني من هذا الوسيط يصرحون بأن هدفه هـو حت – نسأل اهللا العافية    –فعله فيه   

مصاحله الذاتية فقط ، والبحث عن سند من األمراء لتسهيل مهمة فسح حماضراته وكتبـه وأشـرطته ومـشاريعه اخلاصـة ،                      
ويستدلون على ذلك بعدم تعاونه مع غريه من احملسوبني على الدعوة من أشباهه يف هذا اال ، وحماولة بناء عالقة خاصة تربطه           

  . هذا املوقف املخزي باملسؤولني من خالل احتكار دناءة
واملضحك يف األمر أن هذا الوسيط يفتخر كثرياً بدقته يف تنفيذ أعماله ، واحملافظة على أسراره ، والذكاء يف الوصول إىل غايته                      
، يف حني أن أخبار هذه الوظيفة االستشارية اجلديدة اليت توالها حملمد بن نايف وكيل وزارة الداخلية قد زكمـت رائحتـها                      

  .ف وصارت حديث الشباب يف جمالسهم وسط استهجان واستنكار وامشئزاز من هذا املوقف الرخيصاألنو
   

بدا واضحاً يف اللقاء الصحفي الذي عقده نائب وزير الداخلية أمحد بن عبد العزيز التخـوف الـشديد                   
 يـة جـراء   لعاملني يف األجهـزة األمن    والقلق الذي ينتاب رجال املباحث وقوات الطوارئ وغريهم من ا         

تعاملهم مع ااهدين ، وكان واضحاً أن الصحفيني استغلوا عدم وجود نايف يف املؤمتر للتجرؤ على إبداء مالحظام على طريقـة    
العمل يف هذا اإلطار وكأم حيسون بأن أرواحهم رخيصة إىل درجة كبرية وأنه ليس مثّة اهتمام باحلفاظ على أرواح اجلنود بقـدر                      

الذي يقرأ تفاصيل اللقاء سيلمس مؤشرات كثرية على احلالة النفسية اليت يعيشها العاملون             ، و ) اإلرهابيني  ( اء على   االهتمام بالقض 
يف القطاعات األمنية ، ومن تلك الدالالت خبلهم بأنفسهم على الوطن الذي ما فتئت قنوات إعالم آل سلول تلقنهم أنه أغلى شيء                      

غري أن نطلع على مؤمترهم هذا فإن مثل هؤالء اخلونة العمالء ال يقاتلون من أجل دينـهم بـل                   يف الوجود ، وهذا األمر متقرر من        
دينهم ينهاهم أشد النهي عن مثل هذا العمل وهم يعلمون يف قرارة أنفسهم أم لو وجدوا وظيفة غري هذه الوظيفة ملا ترددوا طرفة                       

هم يف جنديـة    ءغم أن طلب الرزق وحتصيل الراتب ال يربر هلم بقا         عني يف تركها فأرواحهم أغلى عندهم من نظام آل سلول ، ور           
الطاغوت إال أنه يشعرك مبصري هذه الطائفة السيما إذا قرنت موقفهم مبوقف األبطال من ااهدين الذين يتسابقون ويتزامحون على                   

دى العجز عن اإلجابة على أسئلة منطقية        من إجابات نائب وزير الداخلية م      كما بدا واضحاً  ،  لب الشهادة واملوت يف سبيل اهللا       ط
 ، كما ظهر مدى استهانة هؤالء األمراء بأرواح اجلنود          كثرية يطرحها هؤالء اجلنود وال نستبعد أا حتيك يف أنفس الطواغيت أيضاً           

من : ب احلرمني قال    باً على سؤال ديد رجال األمن واملباحث بالتصفية من قبل كتائ          ييف سبيل محاية ملكهم املتهالك حني قال جم       
معهم حوله إال الراتب ، ولكن العجيب أنه إذا كانت عقيدة األمري            نسي أنه إمنا خياطب أقواماً مل جي      مل ميت بالسيف مات بغريه ، و      

 يف  على هذا النحو فلماذا مل نره أو أحداً من إخوانه أو أبنائهم يرتل إىل ساحات القتال واملدامهات ال سيما وأم يعانون تـضخماً                      
   . ، وتزامحهم عليهاالعدد أدى إىل تناقص فرص النهب والسلب واالستيالء على مناصب الشعب املسكني وأمواله
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من أبغض شيئا مما جاء به الرسول 
ً

من أبغض شيئا مما جاء به الرسول 
ً

  
و أبغض حكما من وهذا من نواقض اإلسالم امع عليها ، فكل من أبغض الدين الذي بعث به حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أ   

  .أحكامه ، أو شريعةً من شرائعه ، فقد خرج من امللة ، وخلع ربقة اإلسالم من عنقه
وهذا الناقض كالذي قبله يناقض شهادة أن ال إله إال اهللا ، كما يناقض شهادة أن حممدا رسول اهللا ، لتضمنه الطعن يف اهللا عز   

  . وكمال رسالته وهديه وسنته ، أو يف أمانته وتبليغهوجل وتشريعه ، ويف النيب صلى اهللا عليه وسلم
﴿والذين كفروا فتعسا هلم وأضل : ودليل كفر من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله عز وجل   
روا بأنهم كرهوا ما ، فعلل التعس وضالل األعمال وإحباطها للذين كفذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم﴾ * أعماهلم 

  .أنزل اهللا عز وجل
 من دين اهللا عز وجل مع حمبة اهللا ، بل املؤمن باهللا عز وجل حيبه وحيب أوامره ، واملنافق ال وال ميكن أن جيتمع بغض شيٍء  

ل أن يبغض شيئًا منها ، حيب اهللا وال حيب أوامره ، كما أن املؤمن إذا علم كمال الدين واشتماله على املصاحل العاجلة واآلجلة يستحي
  وكيف يبغض شيئًا يعلم أنه هو اخلري واملصلحة له يف عاجله وآجله؟

﴿فال وربك ال يؤمنون حىت : ومن األدلة على كفر من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل   
  .ضيت ويسلِّموا تسليما﴾حيكِّموك فيما شجر بينهم مثَّ ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما ق

  : فاشترط لإلميان ثالثة أشياء  
  . حتكيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الرتاع-  
  . التسليم حلكمه صلى اهللا عليه وسلم وعدم منازعته-  
ي فليس  عدم وجود احلرج يف األنفس مما يقضي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فمن وجد يف نفسه أدىن حرٍج من احلكم الشرع-  

مبؤمٍن حىت يزول احلرج من نفسه ويسلم تسليما كامالً بقلبه وجوارحه ، فكيف مبن زاد ما يف نفسه عن احلرج ووصل إىل البغض حلكم 
  !اهللا والعياذ باهللا؟

 ، وهو وجيب االنتباه إىل موضع من مواضع الزلل يف هذا الباب ، وهو عدم التفريق بني البغض املقصود يف اآلية وهذه النصوص  
أن يبغض ذات حكم اهللا عز وجل ، وبني البغض الطبعي للمشقة املصاحبة لبعض األحكام ، فهناك فرق بني من يبغض حكم القتال يف 

 بالنفس ، وقد وجدت من يغلط فيخلط سبيل اهللا ، ومن يكره القتال من حيث هو مشقة على النفس وركوب أهواٍل عظيمٍة وخماطرٍة
غض مشروعية تعدد الزوجات ، وتكره هذا احلكم الشرعي ، وبني اليت تبغض أن يتزوج زوجها عليها امرأةً أُخرى مما بني املرأة اليت تب

هو مقتضى الغرية الفطرية اليت مل ختل منها أمهات املؤمنني رضوان اهللا عليهن.  
واخلطاب ﴿كُتب عليكُم القتال وهو كُرٌه لكم﴾  :ودليل هذا التفريق الَّذي ذكرناه ، أنَّ اهللا عز وجلَّ قال يف كتابه العزيز   

* ﴿كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإنَّ فريقًا من املؤمنني لكارهون : للمؤمنني فأثبت كره املؤمنني للقتال ، وقال عز وجل 
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خروج يجادلون فيه بعد تبينه فأخرب عنهم أنهم كارهون لليجادلونك يف احلق بعدما تبين كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون﴾ 
  .وعلمهم أنه احلق ، أي أنه حكم اهللا سبحانه ، وشبه عز وجل حاهلم مبن يساق إىل املوت وهو ينظر

ومل يكن الكره يف هذه احلالة وهذه احلالة كفرا ، ألنه ليس كرها لنفس احلكم املشروع ، وإنما هو كره لألمور الشاقة على   
ضمنها احلكم ، ومن املعلوم أنَّ األحكام الشرعية تتضمن أمورا مكروهةً للنفس ولكن عاقبتها اخلري كله ، فال يقال إنَّ من النفس اليت ت

  . يكون كافراعلم حبكم شرعي يتضمن أمرا مكروها للنفس مث مل ينقلب كرهه له حمبةً
 وجل ، وصرب على ما يكره ألمر اهللا عز وجل ، فهو مؤمن بل كل من كره مشقة نفسه اليت يف احلكم وسلم مع ذلك هللا عز  

  .من الصاحلني املطيعني هللا
ومن ترك احلكم الذي يتضمن ما تكرهه نفسه ، ألنَّ نفسه تكره املشقّة املصاحبة له ، أو التنازل عن هواها املعارض له ، دون   

 أمر اهللا به ، وإنما أبغض القتال ملا فيه من املشقة ، فهذا عاٍص هللا أن يبغض حكم اهللا عز وجل ، فلم يبغض مشروعية اجلهاد ، ومل يكره
  .عز وجل بفعله ، فاسق بتركه اجلهاد ، ولكنه مسلم من املسلمني ال خيرج من امللة

  
  .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

  وكتبه فرحان بن مشهور الرويلي
  
  
  

  

  رمحه اهللارمحه اهللا   عزام  عزام عبد اهللاعبد اهللامن نفائس الشيخ من نفائس الشيخ 
، بل معركتنا  في أفغانستان  - إن شاء اهللا -، ولن تنتهي معركتنا   أنفسنا

 وننتزع حقنا بحد  ، م في كل حينـ، ننازله داء هذا الدينـ مع أع ، له

، وسبع  سنة ونصف في الجهاد في فلسطين ، الحقيقي اآلن تسع سنوات
، أما بقية عمري فليس له أي قيمة  صف في الجهاد على أرض أفغانستان

אא  ٦ א
  

هللاقد بعنا "  
هي العمر ك

  "الحسام
إن عمري " 

ونسنوات 

   "عندي

 



 

  !!!!؟؟إىل مىت يا حراس العقيدة إىل مىت يا حراس العقيدة 
אא

    :أما بعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
فقد دهى أمتنا أمر عظيم ، وخطب جسيم ، لقد نزلت بأمتنا الغمة ، واشتدت الكربة ، احلولك الظالم ، وطغت اآلثام ، اقشعرت 

ا وقع ، بكى ضوء النهار وظلمة الليل مملربكات وقلَّت اخلريات ، هزلت الوحوش وتكدرت احلياة األرض وأظلمت السماء ، ذهبت ا
 الكرام الكاتبون واملعقبات إىل رم من قبح ما حصل وِعظَِم ما فُِعلْ ، فبطن األرض واهللا خري امن أعمال فظيعة ، وأفعال خبيثة ، شك

  ٠ الوحوش أسلم من خمالطة الناس من ظهرها وقلل اجلبال خري من السهول وخمالطة
 ، وأفضل البقاع بعد رعاك اهللا واجته حنو طيبة الطيبة مهاجر رسول اهللا  تعلم أخي املسلم ماذا جرى ، وماذا حصل ، سر يا: أوالً 

  .رتف بسببه صديداً ودماً مكة إىل اهللا ترى فيها واهللا ما تتفطر القلوب منه كمداً ، وت
  . خرياا وثرواا بل هو واهللا أفضع وألدء ساكنيها بل هو واهللا أعظم وأشد ، أم حتسب أن ظاملاً استحلها فسلبأتظن أا اغتصبت نسا

 العباد إىل عبادة رب العباد هو الشرك باهللا الذي ةتحرير العباد من عبادل ا جرى يف املدينة منطلق البعوث والسرايا من املصطفى  مإنَّ
وورثتهم وشر  يف ما هو من خصائص اهللا يقع هذا من قبل أعداء األمة أحفاد ابن العلقمي ، وربائب اليهود بل هو مساواة غري اهللا باهللا
 ووزرائه بل  كالم اهللا عن موضعه األعداء األلداء خلرية األمة من الصحابة أحبة املصطفى  الشريعة احملمدية وحمريفالربية الرافضة مبديل

  .ته أمهات املؤمنني وأصحاب احلقد الدفني لزوجا
إعالنام الوقحة وتصرحيام النتنة عرب مكربات الصوت بالشرك الصريح والكفر  ,  ، واحللق غصةًىا ميأل العني دماً ، والقلب شجوإنَّ مم
  . وعدم اإلشراك بهة من أجل توحيدهأرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب وخلق اخلليقالذي  إىل اهللا جياهرون بالشرك باهللا وهو بغيض، البواح

  ولعظمه وشدته حرم اهللا   عظيم الشرك لظلٌمإنَّ ولزوال الدنيا بأسرها أهون على اهللا من فعله واختاذ شركاء معه وهو أعظم الظلم 
 ال يغفر أن يشرك نَّ اهللاإ ،   إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار اجلنة على من فعله 

أي الذنب أعظم قال أن : "  ، ويف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قلت للنيب  به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء
  . " جتعل هللا نداً وهو خلقك 

 والفتنة أشد من القتل :نهخر يف األرض قال سبحاآ مث واهللا ألن يقتتل البادية واحلاضرة أسهل وأهون من أن يشرك مع اهللا إله فوا هللا
   .ته يدعون علياً واحلسني وفاطمة ويسألوم قضاء احلاجات ، وتفريج الكرباع هذا كلَّ، وم

 ووزراؤه وقادات  أضف إىل ذلك مبارزة اهللا سبحانه وتعاىل مبسبة أوليائه ولعنهم وشتمهم ورميهم بالنقائص ، وهم صحابة رسوله 
   .م ورضوا عنهاألمة وجنومها رضي اهللا عنه

ة عينه الصديقة بنت الصديق املربأة من فوق سبع مساوات ،  وقروأقبح من هذا وأغلظ مسبة زوجاته أمهات املؤمنني ، ورميهم حلبيبته 
   .فيفترون عليها ، ويقذفوا بالزنا ، فيكذبون اهللا يف خربه ، وقد أمجع العلماء على كفر من رماها بعد أن برأها اهللا
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مما يزيد الغمة ، ويوقع النقمة تواجد أعداد كبرية من قطاعات األمن اخلاصة واملباحث العامة ال لنهيهم وقمعهم وطردهم وإذالهلم ، وإنَّ 
  !!؟ال ككال واهللا وألف  ..  وعن زوجاته أمهات املؤمننيوالدفاع عن دين اهللا ، والذود عن صحابة رسول اهللا 

هم حبضوره ، فضالً عن أن ينطق ببنت شفه ءهم لكي يتمكنوا من أداء شعائرهم وقمع من يعكر أجواما تواجدهم ومرابطتهم حلراستوإن
  ٠، حيث يودع من أنكر عليهم بلسانه يف السجون ، وتؤخذ عليهم العهود واملواثيق بأن ال يعاودوا اإلنكار 

  . ونعم الوكيل ؛ فحسبنا اهللا ينكرهفأي كفٍر بواٍح أعظم من إقرار الشرك وحراسته ، والذود عن صاحبه ، وقمع من 
 واستدعى باملشركني ودخل يف ة يف دار منعن فكيف إذا كا: [ رمحه اهللا تعاىلب عبد الوهان بن حممد بقال الشيخ سليمان بن عبد اهللا

سلمني وصار من جنود  وبني امله وواالهم وقطع املواالة بينل على دينهم الباطل وأعام عليه بالنصرة واملاةطاعتهم وأظهر املوافق
  أشد الناس عداوةً هللان فإنَّ هذا ال يشك مسلم أنه كافٌر مه والتوحيد وأهلصالقباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود اإلخال

 بك  افعل كذا وإالَّ فعلناو يستويل عليه املشركون فيقولون له اكفر أي وال يستثىن من ذلك إال املكره وهو الذتعاىل ورسوله 
  هـ .أ١] املوافقة باللسان مع طمأنينة القلب باإلميانهوقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حىت يوافقهم فيجوز ل

  !!؟ هلم موافقة ن فهل بعد اإلذ:قلت 
  !!؟ ة مظاهرموهل بعد حراسته

  !!؟ ة مناصرم من ينكر عليهعوهل بعد قم
 قنوام لينقلوا صورة ا مراسلوواحضرأيرون أعداء اهللا قد بلغت م اجلرأة أن وهم ؛ وكيف يهدأ ألبناء العقيدة بال ، أو يقر هلم قرار 

  .متكينهم من الشرك حية على اهلواء مباشرة 
من أن يأيت من ينغص  واسعة  مشددة ومحايٍة من حراساٍتهعلى ما بذلته هلم ووفرت) املزعومة(ويف كل حلظٍة يشكرون دولة التوحيد 

  . عليهم باإلنكار والتبيني
 ، فال تسأل عن حاهلم فالقوات تقمعهم ، واملباحث لينصروا دين اهللا وينفذوا وصية رسول اهللا ؛ ذهب خيار األمة وفلذات أكبادها 

   .تطاردهم وتصورهم فما استطاعوا أن ينبسوا ببنت شفة ، أو ينطقوا بنصف كلمة من اإلنكار والتبيني فال حول وال قوة إال باهللا
  !؟.. رسول اهللا أما فيكم من يقتدي بعلي واملغرية ويسنت خبالد وأيب عبيدة ةفيا أحفاد صحاب

ا ، اويا علماء األمة ويا دعا هبوا لنصرة دين اهللا ، وقمع الشرك باهللا ، ولو ندرت بسبب ذلك رؤوسكم ؛ قولوا كلمة احلق وانطقوا 
   .، وظلم الظاملني ، وشرك املشركنيذودوا عن عقيدتكم ، امحوا جناا ، صونوها من اعتداء املعتدين 

  .قفوا رمحكم اهللا مع إخوانكم وشدوا عضدهم ، وشاركوهم ، وانزلوا يف امليدان وانصروا دين امللك الديان 
ه  اهللا الباذلني حلمايتن أن تلغ يف أعراض ااهدين القائمني لنصرة ديملسنتكأ وخذالن دينكم وعقيدتكم فكفوا دفإن أبيتم إالَّ القعو

  .النفس والنفيس 

                                                 
  .)٨/٢٤٥( السنية  الدرر ١
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 ال  يرجتى من دعوٍة خٍريفأي. كان من الغاوين وإياكم أن تكونوا ممن آتاه اهللا آياته فكتمها واتبع هواه ونسي ميثاق اهللا ونقض عهد اهللا ف
  ومنذرةًباهللا حمذرةً ، وعن الشرك  ، وعن أعراضهم مناضلةً ، وألهله مناصرةً وذائدةً ، وعنه مدافعةً وموضحةًتكون لتوحيد اهللا مبينةً

  ٠ وداحضة  ، ولشبه أهله مفندةًةً وداحروللقائمني به قامعةً
 القردة واخلنازير من الرافضة يستبيحون بيضتكم إخوانكم وحيزنكم ويقلقكم مرأى وويا شباب األمة أليس منكم رجل رشيد ، أال يسؤ

شركون بربكم  يف سنته وسلف أئمتكم باالفتراء عليهم ، فيويدنسون مقدساتكم وذلك مبجاهرم بتكذيب ربكم يف كتابه ورسولكم
   .كم ، وجنوم مسائكم ، وصحابة نبيكم راويلعنون ويكفرون خي

  . وذلك برمي زوجاته أمهاتكم وهتك أعراضهن وإهدار حقوقهن  االعتداء على حرمة نبيكم  ووقاحةًوإنَّ مما يزيد األمر شناعةً
هكم وطاقتكم يف تبيني التوحيد هلم وحتذيرهم من الشرك باهللا فإن استجابوا فابشروا بقوله وا رمحكم اهللا وابذلوا وسعب ) ن يهدي أل

٠متفق عليه من حديث ابن عباس )  لك من محر النعم اهللا بك رجالً واحداً خري  
بكم أذى فإنما هو ابتالء من اهللا  ، وإن أصالٍفسلٍف خلري خروهم ، واطردوهم جعلكم اهللا خري فإن أبوا وعاندوا فاقمعوهم ، واقه

أم حسبتم أن تدخلوا   وقوله  ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ليخترب به صربكم وثباتكم ، 
 رواه الترمذي ، "ثل ًء األنبياء مث األمثل فاألمبالالناس  أشد "  وقال  اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

  .إلمام أمحد ارواه ) لقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد (وقال 
سأل اهللا أن يرفع الغمة ، ويدفع النقمة ، ونسأله سبحانه أن يعز اإلسالم واملسلمني وأن يذل الشرك واملشركني ، وأن ينصر عباده ن

ر ، اللهم انصر من نصرهم واقمع واخذل من خذهلم ، اللهم مجد الدم يف اللهم انصر اآلمرين باملعروف والناهني عن املنك،  املوحدين
كرمي ، وصلى اهللا  هم برعايتك يا سبيلك حبفظك واحرسهم بعينك واكألعروقه ، واجعل املوت أحلى أمانيه ، اللهم احفظ ااهدين يف

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  

  

إنَّ احلاكم قد بدأ عملياً بالتفريط يف أبناء البالد ، مبطاردم وسجنهم واامهم مبذهب              [ א  
 حنـسبهم شـهداء واهللا      -اخلوارج يف تكفري املسلمني زوراً وتاناً ، واملبالغة يف قتلـهم            

لك كانَ قبلَ انفجارات الرياض يف ربيٍع األول من هذا العـام الـيت               وكل ذ  -حسيبهم  
يتحجج ا النظام ، وإنما جاءت هذه احلملة يف سياق تنفيذ تعليمات أمريكـا لعلـهم                
ينالون رضاها ، رغم أن النظام هو الذي استفز الشباب بإباحة البالد للصليبيني ، خمالفـاً                

 متحدياً لرجولة الرجال من أبناء احلرمني ، وبالتايل هو          للدين مستهزئاً مبشاعر املسلمني ،    
  ] الذي أخلَّ باألمن على احلقيقة

א א
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آل سلول يف خدمة 

                                                

  اهديناهديناجملاجملآل سلول يف خدمة 
)א(:מ

  

يروى أن أحد جتار أوروبا وقع يف حب إحدى البغايا ، وهذه البغي كانت تعيش حياة صعبة من الفقر واجلوع ، والتشرذم ؛ ال                      
لواسع ، حيث املشرب    شك أا كانت حمظوظةً جداً ذا العاشق الذي أراد الزواج ا بعد أن نقلها من حياة البؤس والشقاء إىل قصره ا                    

واملأكل ، إضافةً إىل حياة ستكون أفضل من ذي قبل ، ولكن الذي حدث أن هذه البغي مل تصرب على هذا النوع من احلياة األكثر كرامة   
ا اليت  ، فهربت من القصر وعادت إىل الشوارع املشبوهة ، واألزقة املوبوءة ، واحلانات الصاخبة متارس البغاء من جديد ، فهذه هي حيا                     

 ...أِلفتها وال ميكن هلا مفارقتها 
  

إنَّ مثَلَ هذه البغي ال خيتلف كثرياً عن مثَِل آل سلول ؛ فهم ال يستطيعون ترك الكذب املقرون بالغباء ، واملُـؤطَّر باخليانـِة ،                         
وم ، وألفته نفوسهم ، و مل تعد تقوى على           عليهم بسببه ، فقد تغلغل هذا يف قل        مهما اكتشفوا مقدار الضرر العائد    والعمالِة واحلماقة ،    

 ما سنذكره هنا من أخطاء فادحة ارتكبها آل سلول يف حرم ألهل التوحيد واجلهاد ، ال ميكن هلم حبال من                     مفارقته أو تركه ، لذا فإنَّ     
عدم القدرة علـى التفاعـل      األحوال أن يتداركوها وذلك لسبب بسيط جداً هو اجلمود ؛ اجلمود يف تشخيص املشكلة ، واجلمود يف                  

اإلجيايب معها ، فهم ساِدرونَ يف غيهم ال يشعرون أصالً أن هناك مشكلة ، يعيشون يف عاٍمل آخر بعيٍد كل البعد عن ما جيري حـوهلم ،                           
يل ، و هم أيضاً     ات من القرن اهلجري احلا    ي وحىت العشرين  ١ات اهلجرية   يوعن املستجدات اليت حدثت يف العامل واجلزيرة من بعد السبعين         

ـ حشد ما يفعلونه جتيُء حينها ردة فعلهم أ محقى يف طريقة تصرِفهم وتعاملهم مع األخطاء ، ففي حالة اكتشفوا خلالً ما يف      حبيـث  اًمق
إـم  تؤدي إىل مأزٍق أكِرب من ذي قبل ، فنحن نعلم  أم ال ميلكون استراتيجية علمية وعملية تقوم على أسٍس واضحة  وثابتة ، بـل                           

إن    :أصحاب ردود األفعال املباغتة املشهورة ، افعل كذا وامنع كذا ، وأصدر مرسوماً ملكياً يقتضي كذا و هذا مصداق قوله تعاىل                      
   . اهللا ال يصلح عمل املفسدين

  

ق ال يعرف   هذا الوضع الذي يعيشه آل سلول من اجلمود والتخلف هو الذي خدم ااهدين خدمة العمر ، فهم أمام عدو أمح                   
 واهللا خـري     وميكـرون وميكـر اهللا     أبعاد وعواقب ما يفعل ، وال يفهم الظروف واملتغريات ، خيدم ااهدين وهو يظن أنه حياربهم                 

 :  ، عدو بارد ساذج جداً ، ال يستحق أن يكون نداً للمجاهدين ، بل يكفيه كونه عميالً ، وذنباً لعدو ااهدين األصـلي                        املاكرين
القوة الصليبية وحلفائها ، وهذا الوضع من اجلمود و عدم وجود استراتيجية واضحة ، وعقيدة صحيحة هو الذي تكفل بأن يولد تلـك              

 عامر الشهري أمام آالت التصوير بعد شهرين من دفنه مث           – بإذن اهللا    –األفعال اخلرقاء كتلك اليت جعلتهم قبل أيام ينبشون قرب الشهيد           
ورة جنازته واليت كأا مل تدفن إال الساعة ، وقد أنساهم اهللا أن يضعوا ولو كماماٍت على أنوف النابشني ، ولكن اهللا أراد أن                        يعرضوا ص 

 
  تاريخ وفاة أبيهم وانتقال السلطة ألبنائهوهو ١
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تكون كرامة للعاملني وآيةً واضحة هلم ، إنَّ هذا ما هو إال مثالٌ واحد فقط لألفعال اليت ختدم ااهدين واليت متيزت ِبـِسماٍت واضـحة                         
ميكن اعتبار هذه السمات أمراً الزماً لتصرفام ، ال تنفك عنها إطالقاً ، ورمبا تولدت من بعضها البعض ، فال أكاد أجد ردة                       جامعة ، و  

ا ألخطـائهم لـن   رنكْفعٍل أو قراراً يتخذ يف حرب ااهدين ؛ إال وجدته مشتمالً على واحدة منها على أقل تقدير ، مما يدل على أن ذِ                
  . جداً  ومتأزمةٌ، فاملشكلة عميقةٌ دهم يف تغيري شيء بإذن اهللايفيدهم ولن يساع

  

ا مجيعاً يف حالة متكن     مما يؤدي بطبيعة احلال إىل فقدا       ؛  واحدة و من أهم هذه السمات الزج بكل ما لديهم من أوراق دفعةً           
منها على سبيل املثال ما حـدث متزامنـاً مـع            ،   رية ٍ رزةً يف أفعاٍل كث   ن من جتاوزها أو إحراقها ، وميكن أن جند هذه السمة با           يااهد

 واحدة ، فالبيانات والتصرحيات     العملياِت اجلهادية يف بالد احلرمني ، وبالذات بعد ضربة احمليا املباركة ، حيث زجوا ِبكلِّ أوراقهم دفعةً                
  أو إعالٍن ألمساء املطلوبني خيدم ااهدين خـدماتٍ        اليت حتمل التهديد ، والوعيد ، والصراخ اخلاوي ، مث ما تالها من عرض للتراجعات              

 آلل سلول رغم تعلقهم الشديد ا ، وأملهم الكبري فيها ، وظنهم              يف نفس الوقت ، فالتراجعات مثالً كانت ورقةً خاسرةً          وكبريةٍ جمانيٍة
رج واملأزق الذي يعيشون فيه ، فهم كالغريق        أا ستخدمهم خدمةً عظيمة وستقصم ظهر ااهدين ، وعرضها أيضاً يدل على مقدار احل             

 ضد انتكاسات الغري أو تغيري املناهج فهم قـد           عاليةً أي قشة ، إالَّ أنَّ هؤالء احلمقى نسوا أن شباب اجلهاد لديهم مناعةً            بشبث  الذي يت 
وقيادة روحية هلم ، فأثبتوا عملياً ما كانوا        جتاوزوا من قبل ما حصل من انتكاساٍت ملشايخ الصحوة الذين مثَّلوا يف يوٍم من األيام مرجعية                 

يقولونه نظرياً من اتباٍع للدليل ووقوٍف عند النص وعدم اتباع للرجال إن حادوا وابتعدوا عن احلق ،كذلك جعلت عندهم ثقة بـاهللا مث                       
م ملا استطاعوا جتاوز هذه الورقة بكل        شيء سيضرهم وجعلت األمراء من ااهدين تزداد ثقتهم بالشباب الذين حتت قياد            بأنفسهم أالَّ 

 ، ستمكنهم بإذن اهللا من الصمود يف وجه األخطار القادمة ، مث إنَّ هـذه                 سليمةً  ، فهم حبق حيملون منهجاً متأصالً وفطرةً        وأمانٍ سالمٍة
   .-ن هناك بقية  إن كا-التراجعات جعلتهم يعلمون أنَّ هذه آخر ورقة يف يد الطاغوت ، ما يدل على ضعف ما بقي لديهم 

  

؛ سواًء ملا يقومون به من إجنازات مزعومة ، أو ملا يظنون أن نفخـه وويلـه زرع                   ١ومن السمات أيضاً التضخيم والتهويل    
ة ، شبيليإبعد اكتشافهم خللية  " إجناز أمين كبري    " للشك والريبِة يف قلوب الناس وختويفهم من ااهدين ، فنحن نتذكر ما تصاحيوا به من                

، وكيف تبدد هذا وانقلب ضدهم حينما وقعت العملية املباركة يف شرق الرياض بتلك الضخامة    " مؤامرة إرهابية كربى    " وأم أحبطوا   
والقوة ، مما يدل على أن إجنازهم األمين الكبري مل يتجاوز نشرة التاسعة و صفحات جرائدهم ، فكان حبق داعياً إىل إعجـاب النـاس                         

 الذي قبضوا عليه    - الوحيد   – ونتذكر أيضاً التطبيل والتهويل لصاروخ السام        ،  موجعةً كيف استطاعوا صفع النظام صفعةً    بااهدين و   
، فما كـان مـن      " ذا القدرات اجلبارة    " الذين خسروا خسارةً فادحةً هذا الصاروخ املتقدم        "  لإلرهابيني  "وأن سقوطه ضربة موجعة     

  يف شريط بدر الرياض    الدعاية اانية اليت قام ا النظام ليعرضوا عدداً ال بأس به من الصواريخ اليت ميلكوا              ااهدين إال أن استفادوا من      
  .؛ ليكونوا بذلك هم املستفيدين من هذه الدعاية ، فهل فهمتم كيف خيدم آل سلول ااهدين ؟ 

  

                                                 
 و التهويل خيتلف متاماً عن الكذِب والتزوير و االختالق ، فهو يكون بتكبري الصورة مرات ومرات، دون املساس مبكوناا األصلية أو إضافة عناصر جديدة هلا ، مما يؤدي بطبيعة احلال إىل عرض احلقائق  ١

  . ا الكذب والتزوير فيتم باالختالق والتحريف ، وذكر أشياء ليست موجودةً يف احلقيقة أصالً بل ال مكان هلا إال يف عقول خمتلقيها بطريقة خميفة  بعض الشيء ، أم
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 بذلك أن الزج بكـل األوراق أو التـهويل الـذي            وأعين كل خطوط الرجعة ،      قطعهم: سمتني السابقتني   ومما يتولد عن ال   
وه يف حالة انكشاف أو انقالب األمر ضدهم ، إال          ما زعم " ترقيع  " يصطنعونه ، جيعلهم وامجني يف مكان بعيد عاجزين عن التراجع أو            
 إن شـاء اهللا ، ويف        احلديث عنـها    سيأيت وهذا التناقض مسة أخرى   ،  حبالٍة واحدة وهي أن يناقضوا ما سبق مناقضةً بينةً واضحةً صرحيةً            

  .األمثلة السابقة تدليل على ذلك ، وهذا أمر رائع جداً كثرياً ما يصب يف صاحل ااهدين وينتهي خبدمِتِهم 
  

، واليت تؤدي إىل سقوطهم الكامل يف حالة كشفها ، وهي كـثرية يف          الزائفة  م لألساليب املقززة واملنفرة و    كذلك استخدامه 
ذلك ما   كاختالق األحداث ، و الكذِب السامج ، والتقول املمقوت ، والتزوير للحقائق بل وقلبها رأساً على عقب ، ومن                     مثل حالتهم 

 حيث أخطئوا بعرضهم لصورة جثمانه الذي مل يتغري ، وأخطئوا بعرض صور النبش للقرب ،                – تقبله اهللا    –حصل يف قضية عامر الشهري      
 ، مث أخطئوا بنشر املقابلة مع أخيه والذي أكد فيها أن جثمان عامر تقبله اهللا مل يتغري ، فكان ذلك نـوع                       وهذه من األمور املقززة املنفرة    

لكنـهم  ! من الدعاية اانية للمجاهدين ، حىت أين شككت و أنا أقرأ املقابلة ، هل أقرأ جملة صوت اجلهاد أم أين أقرأ جريدة اجلزيرة ؟                       
ـ           من ذي قبل مقزز    اًمحقشد  وها بفعٍل أ  حينما تداركوا هذه األخطاء تدارك      شخٍص حقاً ، وذلك حينما نشرت جريدة اجلزيرة صورة ل

متوىف ذي وجه مشوه وزعموا أا للشهيد تقبله اهللا  ، واليت ال يحتاج لكشفها ألكثر من نظرة واحدة على الصورتني ، لتعلم االختالف                        
هذا أيضاً تناقض صريح مع ما نشروه من قبـل          ه الدرجة من احلمق والغباء ، و      هذأوصلهم إىل   ذري بينهما ، فسبحان من أعماهم و      اجل

وما ذاك إال بسبب التخبط الذي يعيشونه و املكر اإلهلي م ، فالذي يشاهد هذا سيكتشف مباشرة زيفهم وجرمهم الشنيع يف انتـهاك                       
مثلة أيضاً ما يزعمونه وما يدندنون حولـه دائمـاً مـن    الكرامة اآلدمية للنفس املسلمة فهم بذلك يسقطون أنفسهم بأنفسهم ، ومن األ       

تركيزهم علـى هـذه     ن يقتلون املسلمني ، وحيملون مذهب اخلوارج ، و        ون جمرم والكذب والزور حيث يرددون أن ااهدين متوحش      
ن حباجة ألكثر من كـشفها بأدلـة    جليلة ، إذ مل يكن ااهدو ااهدين خدمةًمدهم اليت ال ميكن هلا أن تستمر ؛ خ ؤالكذبة هم وعلما  

أليست هذه  .  ومن معه من علماء السوء من عقول وأعني الناس سقطة لن ينهضوا بعدها بإذن اهللا                 هملموسة بسيطة ليسقط النظام بكامل    
  .التسهيالت واخلدمات اليت يقدمها آلُ سلول لكم تستحق الشكر يا معاشر ااهدين ؟ فهال شكرمتوهم بطريقتكم اخلاصة  

  

وميكن أن نسميها مسة االسـتعالء       ومن تلك السمات العجز عن تشخيص املشكلة والعجز عن فهم واقع الناس وتفكريهم ،             

 ، وهذا ملموس واضح جلي يف أفعاهلم        والبعد عن واقع الناس ومعرفة توجهام وما يؤثر فيهم ، وحماولة العيش يف سراب األوهام اليت يتخيلوا                
ثالً حينما يعرضون ضربات الرياض يربطوا بضربات سبتمرب ، وحينما يتحدثون عن جماهدي اجلزيـرة ، يربطـوم                  وأقواهلم ، فهم م   

مباشرة مبجاهدي الشيشان وأفغانستان والشيخ أسامة ، ظناً منهم أن هؤالء إرهابيون يكرههم الناس ، إضافة إىل رغبتـهم يف إرضـاء                      
 أو مـا يـسمونه      –برية للمجاهدين على أرض اجلزيرة ، وزرع تصور إجيايب يف عقل املتلقي             السيد الصلييب ، ويف هذا حقيقةً تزكية ك       

 دوافع و تربيرات احمليا أو شرق الرياض هي ذاا دوافع وتربيرات سبتمرب ، وأن جماهدي الشيـشان وأفغانـستان                    أنَّ   وهو  -بالالوعي  
العادلـة ، الـراغبني يف   اهدي اجلزيرة أصحاب نفس القضية      هم أنفسهم جم   أصحاب القضية العادلة الراغبني يف حترير أراضي املسلمني ،        

حترير مقدسات املسلمني من ربقة االحتالل ، خاصة إذا علمنا أن الناس وهللا احلمد يف بالد احلرمني ميلكون تصوراً واعياً حول حقيقـة                       
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 سلول مبثل هذه األفعال والتصرفات حيققـون هـدفًا مـن            الصراع ؛ بالذات فيما خيص قضية الصراع وحقيقته يف تلك البالد ، إنَّ آل             
  . أهداف مؤسسات ااهدين اإلعالمية ، وهو ربط جهاد الداخل جبهاد اخلارج 

  

كذلك جند هذه السمة بارزة يف طريقة إثارم لبعض القضايا إعالمياً ، فنحن نعلم أن أفراد املباحث مثالً منبوذون من اتمع ،                      
" أو يتعاطف معهم حىت من أقربائهم بل ويعتربوم رمزاً للخسة ، واحلقارة ، والوضاعة ، والـدليل علـى ذلـك أن                       ال أحد يتقبلهم    

 ال يستطيعون اجلهر حبقيقة عملهم يف املباحث رغبة يف عدم تنفري الناس منهم ، ولكننا نتفاجأ حينما خيرج علينـا اإلعـالم                       ١"الدبابيس  
التعاطف معهم ومع أبنائهم الذين قتل آباؤهم أثناء حرم لدين اهللا ، بل وجعلهم أبطـاالً يـستحقون                  السلويل بربامج تدعو الناس إىل      

  .التمجيد من الناس ، فسبحان اهللا الذي جعل هؤالء ال ميلكون أبسط أدوات التفكري والتشخيص السليم ملا يدور حوهلم 
  

وقد تكون هذه ، التناقض الدائم يف أطروحام و أخبارهم   وكذلك البعد عن املوضوعية وحدود املعقول فيما يطرحون ، و         
فهم دائماً يقدمون أنفسهم عن طريق علمائهم ، والكالب الناحبة يف الساحات ، واجلرائد كدولة راشدة                 ،السمة وليدة للسمة اليت قبلها      

ة النجدية ، يقيمون شرع اهللا إقامة كاملـة ،          عادلة ورمبا رفعوها إىل مصاف دولة اخلالفة كزعمهم أم سلفيون على منهج أئمة الدعو             
والكل يعلم أن هذا بعيد كل البعد عن احلقيقة ، لكن آل سلول يأبون إال أن جيعلوه منطلقاً ونقطةً فاصلة يف معاجلِة األموِر أمام الناس ،                          

كامٍل معها ، وتبادٍل للـسفراء ، أو يناقـضوها    أو تطبيٍع   لمث ال يستمرون على هذه الكذبة حىت يناقضوها مببادرة سالٍم دائٍم مع إسرائي            
باإلعالن الصريح عن التأييد الكامل لبوش يف حربه ضد اإلسالم ، أو بفتح بنوك الربا واستحالهلم هلا ، أو بتعطيل الشرع عن احملـاكم                        

 بالنسبة هلم وحينمـا يكـون       التجارية واإلعالمية وغريها ، والعجيب أنك جتد مثل هذه التناقضات حتدث يف أحلك الظروف وأصعبها              
ااهدون يف أمس احلاجة ملثلها ليعيدوا من جديد فضح النظام أمام املأل ، و لنا فيما حدث يف منتدى جدة االقتصادي من دعوة للسفور                        

ـ                    الـسلفية  " ة  و اختالط ودعوة لتغريب املرأة مثال مناسب يف خدمة ااهدين ، وكذلك ما تبثه الصحف واالت الرمسية هلذه الدول
 من إعالناٍت سافرة لربامج وقنوات الرذيلة ما هو حقيقةً إال خدمة مباشرةً للمجاهـدين ، الـذين قـد               – كما يزعمون    –" اإلسالمية  

 هللا الذي جعـل     شكرالحيتاجون لتأليف كتٍب توصل لعقل املتلقي النتيجة ذاا اليت ستوصلها بإذن اهللا هذه احلماقات من آل سلول ، ف                  
  ! نا أغبياء بدرجٍة كافية أعدائ

  

رت يف أفعاهلم اليت ال ميكن هلا أن تتغري إال إىل          هلم ، أثَّ    ونفسيةٍ  عقليةٍ فإن هذه السمات لدليل ما وراءها ، من تركيبةٍ         .. و أخرياً 
ة واخليانة ويتجرعوا منـها     ، وهذا من عقاب اهللا الشديد هلم ، حيث رضوا أن يغرقوا يف حبور الردة ، وأن يعيشوا يف أتون العمال                     األسوأ

  . حىت الثمالة ، فليهنئوا بالذل الذي أصام ، وليزدادوا محقاً وغباًء وخدمة للمجاهدين ، وليهنأ ااهدون بذلك وهللا احلمد واملنة 
  
  

 

                                                 
  .لفظة دارجة وشعبية تستخدم داللة على اجلواسيس ١
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                          א مالبسات استشهاد الشهري:املوضوع    
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אאאאאא 
  

  كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة ، فتصبحوا على فعلتم نادمني ء جا يا أيها الذين آمنوا إن: قال اهللا تعاىل 
رغبةً منا يف الذب عن أخينا عامر رمحه اهللا مما ألصق به وبقضيته من تهٍم زائفة سواء من قبل احلكومة السلولية أو من قبل أذناا 

يحيا من حي عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة ، ولنذب عن أعراض  هذه احلقائق ل وألهل اجلزيرة خاصةًنبني للمسلمني عامةً
   :ااهدين والشهداء مما ينعق به النفاق وأهله 

 يف إحدى املواجهات حبي السويدي ، وأخفي خربه سعياً يف إمتام عملية عالجه ة األخ عامر الشهريمتّت إصاب •
ثناء متّت معاجلته باإلمكانات املتيسرة لدى ااهدين وقد متاثل وإجناحها الذي يتعسر حال انتشار اخلرب ، ويف هذه األ

 .للشفاء يف بداية األمر واستقرت حالته نسبياً 
وبعد ذلك اجتهد ااهدون يف البحث عن أطباء متعاونني ، وعرضوا حالة األخ عامر رمحه اهللا على أكثر من طبيب  •

 نوازع األخوة اإلميانية ، وبعضهم مل يكتف خبذالنه ملرضى وكلّهم رب من الواجب الشرعي ، ومل تتحرك فيه
املسلمني يف الوقت الذي يعاجل فيه جراح الصليبيني ممن أصيب بيد ااهدين ، بل مجع إىل ذلك أن نشر خرب األخ عامر 

ا عرقل عملية البحث عن وبثّه يف الناس عن طريق بعض املنسوبني للعلم والدعوة حىت وصل إىل وزارة الداخلية مم
العالج واألطباء واليت كان من املمكن أن تثمر لو توفّر هلا جو مناسب من التكتم والسرية وهذا ما سعى يف إفساده 

 . عامر – بإذن اهللا –عدد ممن خرج بعد ذلك يتباكى على األخ الشهيد 
ينكم أحب إىل نفسي من تسليم إن مويت ب: " كان األخ عامر رمحه اهللا يرفض بشدة فكرة ذهابه للمستشفى ، وقال  •

 " .نفسي هلؤالء الطواغيت 
 استطاع ااهدون التواصل مع أطباء متعاونني قرروا إجراء عملية له بعد – وبفضل من اهللا –وبعد جهد من املخلصني  •

د األخ عامر أن يتم إعطاؤه قدراً كافياً من املغذيات وحددوا موعداً للعملية ولكن قدر اهللا وما شاء فعل حيث استشه
 .رمحه اهللا قبل موعد العملية بأسبوع 
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بعد أن فاضت روح األخ عامر رمحه اهللا طرح أمر إخفاء خربه على اللجنة الشرعية لدى ااهدين فقررت جواز و •
 إخفاء اخلرب ألنه ال يتعلق به أي حمذور شرعي ويف إخفاء موته حفاظٌ على جثته الطاهرة من أيدي املرتدين األجناس كي

ال يقوموا بنبش قربه واالعتداء على حرمته ، السيما وأنه ليس لألخ عامر زوجة حال وفاته فزوجته قد طلقها قبل 
التحاقه بااهدين ، كما أنه ليس مثة حقوق شرعية تترتب على إعالن خرب وفاته خبصوصها ، وبعد ذلك دفن يف مكاٍن 

 قابراملاغيت املرتدين على  يف مقربة ملا هو معلوم من تسلط الطومناسب ، وعلى ما تقتضيه سنة املسلمني ، ومل يدفن
ومل يسلّم ألهله خشية أن يتضرروا ويلصق م ومنعهم من الدفن فيها إال بإجراءات معينة ال ميكن قيام ااهدين ا 

 .عالقة بااهدين ملا عرف عن آل سلول من اإلضرار بأهايل ااهدين وإيذائهم 
 أنَّ ااهدين قد بذلوا ما يف وسعهم لعالج أخيهم الذي أتى معهم برغبته طمعاً يف ثواب اهللا ، وجوداً بنفسه وذا يتبني

بعض اإلمكانات يف بعض الفترات ووجود بعض احلرج والضيق إمنا هو متحيص واختبار من اهللا الطيبة يف سبيل اهللا ، وتعذّر 
 – وما زالت –عن الواجب الشرعي باجلهاد يف سبيل اهللا ، ولقد كانت تعاىل ، وال يكون حبال من األحوال معفياً 

اجلبهات اجلهادية يف سائر البالد تشكو قلة األطباء الذين يقدمون خدمام لنصرة دين اهللا يف حني تعج األرض باألطباء 
  .املنصرين ، وال حول وال قوة إال باهللا 

 ذكرها حمسن العواجي من أن بينه وبني ااهدين اتصاالً حول تسليم األخ وذا يتبني زيف وكذب االدعاءات الفارغة اليت
الذي ال جيرؤ عليه إال  املفضوحعامر للعالج فإن كل ما نقله مما يتعلق بقصة األخ عامر رمحه اهللا إمنا هو من الكذب البني 

ر أو عرب أي وسيط ، واحلقيقة املرة اليت مل قليل املروءة ، ناقص الديانة ، ومل حيصل بني ااهدين وبينه أي اتصال مباش
يساً ئنتطرق إليها سابقاً أن تسرب اخلرب إليه وإىل أمثاله نتج عنه تلقائياً تسرب اخلرب إىل وزارة الداخلية وقد كان هذا سبباً ر

رب وقت ، ولكن يف تعقيد قضية العالج حيث كان باإلمكان وباحترازات أمنية يسرية احلصول على العالج الالزم يف أق
تدخل هؤالء واستغالل هذه احلادثة لتحقيق مكاسب دنيئة محلهم على نقل اخلرب ألسيادهم طلباً للزلفى ، فحصل ما حصل 
واحلمد هللا رب العاملني ، وقد كنا نتحاشى أن نذكر مثل هذه احلقائق وتسمية هؤالء املنافقني إعراضاً عنهم وانشغاالً مبا هو 

أقربائه ومن حيب اديهم يف االفتراء والكذب والبهتان خشينا منه أن يؤثر على نفوس أهل الشهيد وأهم عندنا ؛ ولكن مت
   .ااهدين 

اهللا قد أمر باإلعداد على ونبني لألمة أن ااهدين يف سبيل اهللا لن يثنيهم عن قتاهلم وجهادهم قلّة اإلمكانات أو ضعفها فإنَّ 
 إال وسعها ، ومن يتِق اهللا جيعل له خمرجا ، وحبمد اهللا فإنَّ أحوال ااهدين تتجه إىل ستطاعة وال يكلف اهللا نفساًقدر اال

األفضل يف كل يوم سواء على صعيد التجهيز العسكري أو املدين ونبشر إخواننا املسلمني أن األخوة الذين أصيبوا يف 
تقرير مصور عن العيادة الطبية للمجاهدين يف شريط املواجهات السابقة قد متاثلوا للشفاء وهم اآلن بصحة جيدة وسيصدر 

  .قادٍم بإذن اهللا تعاىل 
  

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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    إال تنفروا يعذبكمإال تنفروا يعذبكم

א/מ
א( )א

 لكل من ختلف عن هذا الطريق  ، وعقوبة صارمة شديدإنه جزاٌء... وجزاء ، وقد وقع الشرط فما أصرب الناس على اجلزاء شرطٌ 
واللَّه علَى كُلِّ  ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما املبارك مع الطائفة املنصورة ااهدة يف سبيل اهللا 

ٍء قَِديريش  .  
  : الكفاية يف بابه فالناس موعودون بالعذاب األليم يف الدنيا قبل اآلخرة ، قال ابن سعدي رمحه اهللا فإذا تعني اجلهاد أو مل حتصل

من كبائر , فإن عدم النفري يف حال االستنفار ؛ يف الدنيا واآلخرة" ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما : " مث توعدهم على عدم النفري فقال" 
ومل يساعد على نصر , وارتكب لنهيه, قد عصى اللّه تعاىل, فإن املتخلف ، ملا فيه من املضار الشديدة,  بة ألشد العقابالذنوب املوج

ورمبا  ، وميحق دينهم, الذي يريد أن يستأصلهم, وال أعان إخوانه املسلمني على عدوهم, وال ذب عن كتاب اللّه وشرعه, دين اللّه
أن يتوعده اللّه بالوعيد , فحقيق مبن هذا حاله، بل رمبا فَت يف أعضاد من قاموا جبهاد أعداء اللّه, اناقتدى به غريه من ضعفاء اإلمي

 ، الء كلمتهفإنه تعاىل متكفل بنصرة دينه وإع" ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا :" فقال, الشديد
   "وال يغالبه أحد, ال يعجزه شيء أراده" واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير "  ، وراءكم ظهريا أو ألقيتموه, فسواء امتثلتم ألمر اللّه

 ، قال صـلى اهللا       على النفوس احلرة األبية     وعذاباً  صور العذاب اليت قد يصبها اهللا على املتخلفني كثرية فمنها الذل وكفى به عقوبةً              وإنَّ
إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد وأخذمت أذناب البقر سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حـىت ترجعـوا إىل                     : " عليه وسلم   

  "ما ترك قوم اجلهاد إال ذلوا : وقال "  دينكم 
 يقه نفوس أهل الشيم فترى أخس الناس وأحطهم أخالقـاً         وأنت ترى أهل جزيرة العرب ملا قصروا يف اجلهاد كيف أذهلم اهللا ذالً ال تط              

 يتحكمون فيهم ويف أرزاقهم ويف تصرفام ، حىت صارت الكلمة واألمر والنهي يف يد السوقة من الناس من أصحاب األخـالق                      وديناً
  ...ارم الدنيئة والنفوس الرديئة وهم مع ذلك متحكمون يف أشراف الناس والصاحلني منهم وأهل املكانة واملك

ولو تأملت لوجدت الرجل العزيز يف قومه املطاع يف عشريته ، يدخل على أمري من هؤالء األمراء فال جيد إال اإلهانة واإلذالل مما لو كان                         
  ..يف غري هذا العصر مل حيتمل معشاره ولغضبت له فئام من الناس 

 أخضع أجداده الدنيا كلها أن مير عليـه زمـان حتميـه فيـه         ولو تفكرت أكثر لرأيت من الذل صورا أقبح فهل كان خيطر ببال مسلم            
العاهرات واملومسات من اليهوديات والنصرانيات حتمل الواحدة منهن سالحها وتفارق أهلها وتبيت الشهور الطوال بعيدة عن ذويهـا                  

 العرب ال يعرفون حلمل السالح  طريقـة         وتقارع الرجال يف ميدان املعارك وجتوب ديارنا حاميةً ملصاحل الصليب فيها مث الناس يف جزيرة              
ومن صور الذل اليت ابتلى اهللا الناس ا ملا تركوا اجلهاد أن يعجز الواحد منهم عن                ...ولرمبا شابت حلية أحدهم مل تضغط يده على زناد          

 تـسلط املتنفـذين     ي جتارته عـن   محاية ماله وممتلكاته ، وال يستطيع أن ميارس نشاطه التجاري إال بأن يتخذ له شريكاً من األمراء حيم                 
  .وغصبهم وتطاوهلم
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ومن صور العذاب األليم أن يستبدل اهللا بالناس قوما آخرين خيتارهم لنصرة دينه ويفضلهم على املتخلفني عن اجلهاد ، فيا حسرة علـى                       
ل يف أعينهم ،  ولكنهم كانوا هـم         كيف تطيب هلم الدنيا وقد حرمهم اهللا فضله وهم ينظرون ، وأسبغه على قوم رمبا كانوا أق                !! العباد  

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم              وهذه سنة اهللا يف كل من أعرض عنه وصد عن سبيله            ..  املفرطني  
 يؤتيه من يشاء واهللا      على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا              على املؤمنني أعزةٍ   حيبهم وحيبونه أذلةٍ  
 لذا ال تعجب حينما يغتاظ هؤالء املغبونون ممن تفضل اهللا عليهم بفضله ، فيتسلطون علـيهم باحلـسد والكـرب                      ذو الفضل العظيم  

قلني   فبعد أن كانوا متثـا  وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا أليس اهللا بأعلم بالشاكرين               فيفتتنون  
 فال يهتدون إىل    – والفتنة صورة أخرى من صور العذاب األليم لتاركي اجلهاد           –عن احلق الذي يعرفونه يبتليهم اهللا ببلية أخرى فيفتنهم          

 احلق بعد أن كان يف متناول أيديهم وعلى قلوم وألسنتهم ، وتشتط م الفتنة فينتهجون مناهج ما كانوا يتوقعون يوما أن ينتهجوها                       
 أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون واتقـوا فتنـة ال                          يا

   تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب 
 كانوا جيتنبوم ويبغضوم ويعادوم ملا يرونه فـيهم         وأنت ترى يف جزيرة العرب كيف أن قوما مل يكونوا يكفرون الطواغيت ولكنهم            

من الظلم والفسق والبغي والفجور فلما تركوا اجلهاد ، وأصروا على تركه ، ومل يكتفوا بذلك بل عادوا من سلك طريقه ، وبغوا عليهم                        
والسعي يف مضمارهم مع أم يعرفـون  ابتالهم اهللا بالركون إىل الذين ظلموا والدخول يف حلفهم وحاربوهم أشد من حرب الطواغيت  

قبل غريهم خطورة هذا الركون وشناعته وقبح جريرته عليهم ولكن حق عليهم العذاب األليم فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وفتنـوا                      
وة على عتبـة بـاب      فظنوا أم بتركهم اجلهاد قد حقنوا الدماء وأمنت سبيل الدعوة ، وعاقبهم اهللا فلم يدركوا أم أول من دفن الدع                   

  ...السلطان والطاغوت الذي دخلوا يف حلفه ونصرته وتأييده 
هم يف الوالء للمؤمنني    ريطاء تفريطهم يف التوحيد وتف     من العقوبات واملصائب اليت حتل بالناس جر        املتأمل يف واقع الناس سيدرك كثرياً      إنَّ

والنفري الواجب ، وهم مع ذلك ال يشعرون قد ابتالهم اهللا مبوت القلوب فلم              وااهدين والرباءة من الطواغيت الكافرين ، وترك اجلهاد         
وصـلى اهللا وسـلم   ..وثبتنا عليه حىت نلقاك .. اللهم اجعل جهادنا يف رضاك     ..فاللهم يا ويل اإلسالم وأهله      ..يفطنوا إىل ما أتوا بسببه      

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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  حفظه اهللاحفظه اهللا
ـ           ٢٦من ضـمن قائمـة الـ

عة أوالد أسأل اهللا أن يصلحهم 
 على الصالة يف مجاعة واحملافظة 

ابن باز غفر اهللا له وعفا عنه :خ 
 الشيخ مقبل الوادعي يف اليمن ك

هللا بن جربين والشيخ ناصر العمر 
عهم عالقة ماهدين وكانت يل 

سعيد ومصلح الشمراين رمحهم 
بعض األخوة هنا وكانت لنا مع 

حىت ..ع أخبار إخواننا ااهدين 
على الذهاب إىل هناك ، إال أن 

  .املني 

التخلّص منهم فما قصة ذلك؟ 

.  وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 
ن اهديدولة العميلة محلة على ا

وقد استطعت أن أذهب ألمور ، 
 تعرضت مع أحد األخوة أثناء 
 تت عدد من التدريبات ومتكن

والتحريض على اجلهاد ويف أول 
 احلدود وقد سلم اهللا جل وعال 

 احلسن احملضار يف مكة األخ أيب

١٨ 
 

  ::اجملاهد اجملاهد ء مع الشيخ ء مع الشيخ لقالقا
אא        

 بحكم أنه  حفظه اهللا  في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ سعود العتيبي الذي نود منه            
  .،أن يعّرف بنفسه ونشأته وعالقته بالمجاهدين مجاهداً 
  :  ،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعدبسم اهللا
هـ متزوج وهللا احلمد ويل سب١٣٩١سعود بن محود بن عبيد العتييب من مواليد الرياض عام / أخوكم

افظةوقد نشأت وهللا احلمد نشأة طيبة فقد كان والدي حيرصنا كثرياً على احمل..وجيعلهم ذخراً وقرة عني
 عدد من املشائخ منهم الشيى حلقة حتفيظ القرآن اليت كانت يف املسجد القريب وقد طلبت العلم علىعل

،  والشيخ عبد اهللا القصري وكذلك الشيخ عبد اهللا السعد فقد طلبت العلم عليه وتأثرت به كثرياً وكذل
عبد ا: هـ وكذلك حضرت بعض الدروس للشيخ ١٤١٢هـ مث عام ١٤١٠فقد سافرت إليه يف عام 

وقد ارتبطت ببعض األخوة ا. والشيخ عبد اهللا الغنيمان يف القصيم حضرت له بعض الدورات العلمية 
وخالد الاهلاجري قوية أمثال األخ إبراهيم الريس تقبله اهللا يف الشهداء ، وكذلك األخوة املعثم ورياض 

هـ فمرضت هناك ومل أبق أكثر من شهر مث رجعت وارتبطت ب١٤١٠اهللا وقد سافرت ألفغانستان عام 
هـ منعت من السفر فبقيت أتتب١٤١٢اجتماعات وبعض الدروس ، مث يف عام بعض اإلخوان زيارات و
ستطع فلما وقعت حرب العراق حرصت بت يف السفر إىل أرض اجلهاد فلم أكانت أحداث سبتمرب فرغ

ين يف أرض احلرمني فارتبطت معهم واحلمد هللا رب العاهللا جل وعال قدر أن التقيت ببعض األخوة ااهد

وسمعنا أنهم ألقوا القبض عليك قبل شهر رمضان ولكنك استطعت , تاريخ مطاردتك قديم 
  وهل باإلمكان أن تحدثنا عن قصتك مع نظام آل سلول منذ البداية ؟

أل اهللا جل وعال أن يثبتنا وإخواننا أمجعني وأن يرزقنا الصدق والقبولاحلمد هللا رب العاملني يف البداية أس
هـ شنت هذه ال١٤١٢والقصة حقيقة منة من اهللا وحفظ منه سبحانه فقد قدر اهللا عز وجلّ أنه يف عام 

 حىت هدأت افاختفيت  جمموعة كنت من ضمنهمواختفىعامني ، وسجنوا قرابة القبض على عدد منهم 
 احلارثي تقبله اهللا بالتنسيق مع األخ أبو احلسن احملضار تقبله اهللا وقديو علبإىل اليمن مبساعدة الشيخ أ

بقيت هناك بقية شهر رمضان وشهر شوال تلقيعبور احلدود إىل إطالق النار من قوات سالح احلدود و
من اإلعداد وقد يسر اهللا وذهبنا مع عدد من األخوة للدعوة وللتنقل بني القرى و املدن لتعليم الناس 

طاردة من سالحشهر ذي القعدة رجعت للحجاز وعربت احلدود مبفردي وقد تعرضت أثناء رجوعي مل
حد األخوة املتعاونني وبقيت عنده يوم مث رجعت إىل جدة والتقيت بألتقيت باووصلت إىل أقرب مدينة و
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ستة غبت عنهم قرابة وبدأت أستعد للحج وكنت قد أديت العمرة مث استخرت اهللا ورجعت إىل الرياض وزرت الوالدين وكنت قد 
خوة والشباب والتنقل بني مكة وجدة والرياض والقصيم واجلنوب حىت هدأت األمور بعض الشيء أشهر مث سافرت لزيارة بعض اإل

خوة األربعة املعثم وإخوانه تقبلهم اهللا وذكر امسي يف التحقيق فكان من حفظ هـ شنت محلة أخرى ألجل قضية اإل١٤١٥ويف عام ..
عال أن سلمنا وبعض اإلخوان وبعد تفجري اخلرب استدعوا والدي حفظه اهللا وطالبوه بإحضاري فاختفيت مدة حىت هدأت اهللا جل و

هـ قبض على جمموعة من اإلخوة وذكر امسي يف التحقيق وأخربين بذلك بعض اإلخوة الذين خرجوا وأمروين ١٤١٧األمور ويف عام 
الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم  : قال تعاىل . الوكيل حسبنا اهللا ونعم : أن آخذ حذري فقلت هلم 

لقت أهـ ١٤٢٠وبعد خروج اإلخوة من السجن هدأت األمور بعض الشيء مث ويف عام  ، إمياناً وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
ت من احملرضني على  اجلهاد فاختفيت فترة نيق بدعوى أين كاملباحث القبض على بعض اإلخوة يف احلجاز وذكر امسي أيضاً يف التحق

خوة القادمني  األمور وشغلت أجهزة املباحث باإلحىت خرج أحد األخوة وأخربين أنه حكم عليهم وأن ملف القضية قد أغلق وهدأت
هـ يشهد بذلك ١٤١٧_ ١٤١٦من أرض اجلهاد حيث شنت محالت واسعة ضدهم وسبقها قبل ذلك محالت ضد ااهدين عام 

 شنت احلكومة محلة مسعورة هـ ١٤٢٣ عام سجن الرويس الذي يشهد بتعذيب ااهدين وإيذائهم وديدهم بأعراضهم وأثناء حج
األخوة وهم يف مكة وأثناء تأديتهم فريضة احلج حىت أن بعضهم مل يطف طواف اإلفاضة كثري من حىت ألقي القبض على ااهدين على 

 الذين أسروا فك اهللا أسرهم وبعد احلج اإلخوةلنا بعض األخوة لرمي اجلمرات عن كَّا و وحده من إمتام احلج وكنومتكنت بفضل اهللا
 فآواهم اإلخوة ألجل مساعدم وقد يسر اهللا هلم أحد اإلخوة املطلوبني وطلبوا مساعدم فسعيت هلم عند بعض اإلخوةزارين بعض 

 وأما قصة إلقاء القبض - اهللا كل من تعاون يف ذلك خرياً جزى -هم فكنت أزورهم وأتفقد أحواهلم عنده ومجع هلم بعض املال ملصاريف
 املطلوبني وزرته ألجل إعطاءه مبلغ من املال كان حباجته وهذا اإلخوة حيث كنت أزور أحد ٦/٨علي قبل رمضان فكان بالتحديد يف 

ننت ظ وطويالًلذي خيتفي فيه األخ طرقت على األخ الباب فلم جيب حىت انتظرت  ، فلما وصلت إىل املكان ااإلخوةاملبلغ كان من أحد 
وظننت أن أجد األخ عنده فلما وصلت عند مرتل األخ  املطلوبني أيضاً اإلخوة أنه ذهب حلاجة فخرجت من عنده وذهبت لزيارة أحد

ث من رؤيته لكين واصلت الرتول من سياريت الحظت سيارة جديدة بيضاء توقفت خلفي مث نزل منها شخص شعرت أنه من املباح
وذهبت إىل بيت األخ وطرقت الباب فلم جيب أحد وأثناء طرقي الباب جاء الشخص الذي نزل من السيارة فمر يب وسألين عن بيت 

لت إىل السيارة قفز عمالة باكستانيني فأخربته أين ال أعرف وأنين لست من احلي فرجع مث رجعت لسياريت على الطريق العام وحينما أقب
فقلت اإلثبات يف السيارة فأخذا مين مفتاح السيارة . معك املباحث : إيل شخصني أحدمها الذي رأيته قبل قليل وطلبا مين اإلثبات وقاال 

 وكان وكانا خائفني وكان أحدمها يفتش السيارة واآلخر يتصل كثرياً وينفذ ما يأتيه من تعليمات فطلب مين جوايل فأعطيته جوايل
عندي جوال آخر قد أعماهم اهللا عنه فيه بعض األرقام املهمة ، فأخذ يبحث يف جوايل عن رسائل أو أرقام فلم جيد سوى رقمني ألين 
كنت بعد استالم أي رسالة أو إرساهلا ألغيها وبعد كل مكاملة أمسح األرقام مث طلبا مين مرافقتهما فرفضت ترك سياريت فأمراين أن 

حي فأخربم تشان سياريت وطلبا مين إخراج سالوركب معي أحدمها يقودها ويف الطريق وقفا يف شارع فرعي وأخذا يفأركب سياريت 
اشتباه يف سيارة أخرى قطعت جمرد  ويقوالن األمر بسيط يف دئيتأنه ليس معي سالح ويف هذه األثناء كان أحدمها يتصل كثرياً وأخذا 

هرويب وقطعت الشارع الرئيسي وسلكت شوارع فرعية حىت وصلت لشارع رئيسي آخر  جل وعال ناء انشغاهلم يسر اهللاإلشارة وأث
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أوقفت سيارة فوقف يل رجل فاضل أخذين ومل ينتبه ألثر التعب علي ألنشغاله باتصال مث أوصلين إىل مكان قريب فرتلت إىل كابينه 
  . واحلمد هللا رب العاملني . وةاإلخاتصال فأجريت اتصال مث ركبت سيارة أجرة  وذهبت إىل أحد 

 من الناس يتأثر عندما يسمع أخبار المسلمين ومآسيهم ، وربما بكى لمصابهم ، ولكنه مع ذلك يتوقف عند هذا كثيٌر 
الحد دون أن يتغّير في برنامجه اليومي أي شيء ، فهل هذا العمل كاٍف لبراءة الذمة ، وما األسباب التي جعلت تأثر 

  ي إخوانهم وقتياً ؟المسلمين بمآس

مة ، وإعالن دولة الصليب ال شك أن هذا العمل والتعاطف غري كاٍف ، خصوصاً إذا كان احلال هذا مع تكالب أعداء األ. احلمد هللا 
ن اجلهاد على األمة اوأذناوطلبة ووجب التعبئة العامة على العلماء .  احلرب على اإلسالم ، واستيالئهم على بالد املسلمني فقد تعي

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا :  فقد وجب عليه ، قال تعاىل والقتالالعلم والصغار والكبار ، فكل من يستطيع  الدفاع
م عذاباً أليماً إال تنفروا يعذبك, يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل 

  .ويستبدل قوماً غريكم وال تضروه شيئاً واهللا على كل شيء قدير 
أن الروم  أمر املسلمني باخلروج ملا علم يف الصحيحني من حديث كعب بن مالك رضي اهللا عنه يف قصة غزوة تبوك وفيها أن النيب 

 - ض احلرمني اليت أصبحت قاعدة هلم  أرض اخلالفة يف العراق وأرفكيف واحلال اليوم استيالء الصليبيني على - جيمعون لغزو املسلمني 
وقبل منهم حلفهم  من ختلّف عنه وفيهم الصادق مثل كعب وصاحباه وأما املنافقون فقد أعرض عنهم الرسول  ومل يعذر النيب 
وأقول إنه قد وجب . وأصحابه   من النيب  الثالثة الذين خلّفوا بعد اهلجران الذي وجدوهرهم إىل اهللا ، حىت تاب اهللا علىووكل سرائ

وأما األسباب اليت جعلت تأثر املسلمني مبصائب . النفري على اجلميع ، وال يكفي التباكي على مآسي املسلمني دون اجلهاد واإلعداد 
قالوا وما : (  عنه وفيه يف احلديث الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان رضي اهللا إخوام وقتياً هو الوهن الذي أخرب عنه النيب 

  " .حب الدنيا وكراهية املوت : " الوهن يا رسول اهللا ؟ قال
أجل قد غلب علينا الوهن فأصبحنا حنب البقاء واخللود يف الدنيا ونكره املوت واجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهللا ، وكذلك من األسباب 

وكذلك من . ه الطاغوت ب احلق وال يتكلمون وال يصرحون إال مبا يأذن علماء السوء وسدنة الطواغيت واملنافقني الذين يكتمون: 
الدعاية بأن الكفّار عندهم قوة ال تقهر وميتلكون األسلحة الفتاكة ، وقد نسي من يقول هذا أن اهللا مع الذين اتقوا ومع : األسباب 

 العراق ، وكيف أن ااهدين أرغموا أنوفهم وأذاقوهم وانظروا إىل حال األمريكان اليوم يف. ااهدين وأن اهللا ناصر من نصره 
  .واهللا ناصر دينه ومتم أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون. الويالت، وانظروا إىل ااهدين يف فلسطني كيف فعلوا باليهود 

   ما األسباب التي تجعلكم تنادون بالجهاد في جزيرة العرب؟

 جيب حتريره من أرض اهللا هي أرض احلرمني ألا مهبط الوحي ومهد الرسالة ومنها انطلقت أن أوىل ما :من األسباب . هللا احلمد
أن املسلمني يف مشارق األرض ومغارا يرون أن أرض احلرمني هي قبلة املسلمني يف  :وأيضاً من األسباب .. اجليوش اإلسالمية الفاحتة 

ب علينا أن نبني للمسلمني عموماً أن ما يقوم به نظام الطواغيت يف أرض وأننا أبناء الصحابة ، فوج. كل خري وهي مهد الرسالة 
اجلزيرة من توٍل للمشركني ومناصرة هلم على املسلمني وحكم بغري ما أنزل اهللا وحماربة ألهل العلم الصادقني وااهدين ما هو إال ردة 

ليس توزيع للمصاحف وتكذيب مبا فيها وإذا طلبت دولة -   املسلمني الوجه الصحيح لإلسالمريعن اإلسالم وعمالة للصليبيني ون 
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ري املسلمني املواالة احلقيقية ألهل اإلسالم والكفر بالطاغوت ومعاداته ، مث حال جزيرة العرب هذه األيام  ن- الصليب منع ذلك مينع 
)   هيئة األمم( من انضمام هليئة الكفر العاملية لبس على كثري من املسلمني حىت ظنوا أن اإلسالم هو ما يقوم به الطواغيت من آل سلول 

ورضوخ لقرارات جمالس الكفر وحماربة املسلمني الصادقني ووأد للحركات اجلهادية ، كما أعانت هذه الدولة املرتدة حكومة اجلزائر 
 لضرب املسلمني يف أفغانستان وتويل للمشركني ومناصرم على املسلمني كما فتحوا القواعد لألمريكان.. على إخواننا ااهدين 

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.. والعراق 

بعض من يعترض على إقامة الجهاد في بعض البالد التي تحكم بغير شرع اهللا تعالى يحتج بأن الحركات الجهاد كلها    
قولون في الرد على مثل فما ت..أثبتت عدم وجود نتيجة من عملهم وهم أصبحوا ما بين قتيل وأسير أو متراجع أو مطارد 

  هؤالء ؟
ببذل الوسع ،  اآلية فقد أمرنا .. وجاهدوا يف اهللا حق جهاده : أقول أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر باجلهاد فقال عز وجلّ ..احلمد هللا 

املصاحل يف ذلك امتثال أمر والطاقة يف امتثال أوامر اهللا وجهاد أعداءه والصرب على ذلك ومل نكلف بالنتائج بل كلفنا بالعمل ومن أعظم 
 حىت توفاه اهللا مث قام بعده أصحابه جبهاد أعداء اهللا ، مث نقول أيضاً لو أن أصحاب رسول اهللا الذي جاهد يف اهللا اهللا وإقتداء  بنيب اهللا 

 ، متقني واهللا جل وعال يقولمث ليعلم هؤالء أن دين اهللا منصور والعاقبة لل قالوا ذلك وقعدوا عن اجلهاد ملا قام لإلسالم قائمة : وإن
 وأصحابه فقد أوذي   وقد قدر اهللا عز و جل شيء من ذلك على نبيه وخليله تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم 

زة بأيب هو وأمي وأدمي وجهه الشريف وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وقتل سبعني من أصحابه يوم أحد وقتل عمه مح
وإمنا أراد اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ منهم شهداء ويبتليهم ..ال يقول هذا عاقل..فهل يظن أحد أن هذا من هوام على اهللا؟ معاذ اهللا 

فكان منهم األسري . ليظهر من يريد الدنيا ممن أراد اآلخرة ولنا فيهم رضي اهللا عنهم أسوة فلقد صدقوا ونصروا اهللا ونصروا رسوله 
 وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصام : قال تعاىل , م القتيل ومنهم املطارد فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا ومنه

 مث من مثرات اجلهاد قيام اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان فهل قامت إال على أشالء ومجاجم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا 
  .اهدوا يف سبيل اهللا أعداء اهللا نسأل اهللا أن يوفقنا وإخواننا ااهدين يف كل مكان رجال ج

  ما الحكم الشرعي فيمن يتعاونون مع آل سلول وأجهزتهم األمنية ويدلهم على المجاهدين أو أماكن تواجدهم ؟

اهدين وتعني احلملة الصليبية ضد اإلسالم واملسلمني ال شك أن من تعاون مع أجهزة األمن السلولية اليت حتارب اجلهاد وا. احلمد هللا 
أخرج أبو داود يف سننه واإلمام أمحد يف مسنده عن جابر بن عبد اهللا قال قال . أن هذا خذل ااهدين وباع آخرته بشيء من الدنيا 

عرضه إال خذله اهللا يف موضع حيب فيه  مسلماً يف موضٍع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من ءاًمرا خيذل ئمراما من  : (رسول اهللا 
)  نصرته وما من أمريء ينصر مسلماً يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته

  .؟  والذي يتعاون مع املباحث ضد ااهدين هل هذا نصر ااهدين أو خذهلم
من حيث شعر أم مل يشعر ، إذ إن هذه الدولة العميلة ال تتورع عن تسليم املطلوبني إىل دولة الصليب مث أال يشعر هذا أنه خيدم الصليبيني 

  . وال حول وال قوة إال باهللا. أمريكا إذا طلب منهم ذلك 

 

אא  ٢١ א



 

السكوت عن الطواغيت الذين يحكمون جزيرة العرب وبالد الخليج ويعينون أمريكا بكل ما يستطيعون من نفط وأرض   
   ومدارج جوية ما أثره في مستقبل الجزيرة العربية؟وقواعد
مستقبل اجلزيرة العربية ودول املنطقة بصفة عامة يتجه من سيء إىل أسوأ إن مل يتداركها اهللا تبارك وتعاىل برمحته، .  هللاحلمد

يد من السيطرة على بالد وخريات ن لن يكتفوا من هؤالء احلكام اخلونة ذا بل سيطالبوم باملزيد من التعاون واملزوفالصليبيــ
. ن هلم ال يستطيعوا أن يردوا عن أنفسهم شيئاً فضالً عن أن يدافعوا عن حرمات املسلمني وبالدهم ووهؤالء احلكام منبطح، املسلمني 

يك له يف أن ينصر  لكن األمل باهللا وحده ال شر.. ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم  :يقول اهللا تبارك وتعاىل 
وإال فهؤالء الطواغيت ال نرجوا منهم نصرة . املسلمني وميكّن للمجاهدين الذين يدافعون عن حرمات املسلمني ومقدسام وبالدهم 

يف إال لإلسالم واملسلمني وما األوامر اليت ينفذوا عن تغيري املناهج الدراسية وحذف ما فيها من والء وبراء ومنع لطباعة املصحف الشر
  .واهللا املستعان. دليل على إم مسلويب اإلرادة ، ال ميلكون شيئاً وال يستطيعون أن خيالفوا أوامر أسيادهم يف أمريكا

  هل تقرأ مجلة صوت الجهاد بشكل دوري ؟ وما نصيحتك لقرائها؟  
.  النافعة وعاتومناقشات لكثري من املوضقاءات وأقرأ مجيع حمتوياا من كلمات ولأنا من املتابعني لة صوت اجلهاد . احلمد هللا 

وأنصح إخواين املسلمني عموماً باحلرص على قراءا ومتابعتها وتوزيعها ألا صوت ااهدين يف جزيرة العرب وحنسب إخواننا القائمني 
 اجلهاد املبارك قد أتى حبمد اهللا مثرته وما  فهذا-  حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحداً-عليها من الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة آلئم 

 . استمرارها إال دليالً على ذلك واحلمد هللا رب العاملني 

  ؟ اهللا بذلك  أخ تعرفه سواء ممن سلك درب الجهاد أو ممن لم يكرمهما هي رسالتك لكل 
وا لنصرة اإلسالم وينفروا يف سبيل اهللا فاهللا تبارك وتعاىل يقول أرسل لكل أٍخ عرفته من قريب أو من بعيد بأن يتقوا اهللا يف أنفسهم ويهب. هللا احلمد

 : ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه ..  فهذه راية اجلهاد حبمد اهللا قد رفعت وهذه بوادر النصر قد اقتربت فانصروا اهللا وأروا اهللا من أنفسكم
  .خرياً والصدق الصدق والنفري النفري 

أن إخوام ااهدين ومل يلتحقوا باجلهاد بعد أوصيهم بأن ال خيذلوا ن عرفتهم وعرفت فيهم الصدق أحسبهم كذلك أما رساليت إىل اإلخوان الذي
فطاملا حتدثنا كثرياً ومسعنا كثرياً عن اجلهاد والصرب والصدق مع اهللا ولطاملا تواصينا على نصرة اإلسالم وكنا نزعم أن الذي يردنا يلحقوا بركبهم 

خواين فهؤالء الكفار أرض اجلهاد بعض األمور اليت ال نستطيعها ، أما وقد أتى اهللا ذا اخلري فال عذر ألحٍد فاتقوا اهللا يا إعن الذهاب إىل 
لذين كنا نرغب يف جهادهم جيوسون ديار املسلمني ويدنسون أرض احلرمني ، اهللا اهللا الصدق مع اهللا ال نعتذر باألعذار الواهية وعدم واملشركني ا

تطاعة فإننا حبمد اهللا قادرون على جهادهم واهللا ناصر من نصره وال ختافوا من هؤالء الطواغيت فأنتم من تبصر حباهلم وعرفتم كذم ولستم اإلس
خسر إال  والعصر إن اإلنسان لفي إخواين أروا اهللا من أنفسكم خرياً وصدقاً ، اجعلوا العمل مثرة العلم . كمن أعمى اهللا بصريته فلم يعرف احلق 

  .   الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
وسرية أصحابه ومغازيهم ؟ أمل تتق أنفسنا للجهاد واالستشهاد ؟ فهذا سوق اجلنة قد قام فبادروا بارك  أمل نقرأ كثرياً عن سرية النيب ..إخواين 

، أسأل اهللا جل وعال أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يفرج   الذين اتقوا والذين هم حمسنوناهللا فيكم واعلموا أن اهللا ينصر من ينصره وأن اهللا مع
وصلى اهللا على نبينا حممد وآله . عن إخواننا املأسورين يف كل مكان وأسأله أن يهلك أمريكا وأوليائها وحلفائها وطواغيت احلرمني أمجعني 

  .وصحبه أمجعني
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א :א

  اإلسالم ابن تيميةاإلسالم ابن تيميةيف نظر شيخ يف نظر شيخ 
   بن حممد الرشودعبد اهللا: بقلم الشيخ  

  : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا ...احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد  
  ١ فالقتال واجب ، فمىت كان الدين لغري اهللاةتنتكون ف فالقتال واجب حىت يكون الدين كله هللا وحىت ال" 

                                                 
 -  متنعت عن إقامة الدين كله هللا قتاالً واجباًتتمة للتعليق املاضي على هذه اجلملة واليت فيها تأكيد وجوب قتال كل طائفة هلا منعة ا - ١

 من األعذار الشرعية ايزة لقعوده عن القتال ويف هذا اجلملة املقتبسة من قوله تعاىل خال على كل من - ال مستحباً وال مباحاً
ويكون الدين كله هللا ةتكون فتن وقاتلوهم حىت ال اهللا تعاىل هي جعل بعض الدين هللاالم ة بنص كي احلقيقةإشارة إىل أن الفتن،  ةي اآل 

ويف هذا رد ،  قائمة جيب العمل على عقرها ووأدها وقتل رعاا وحراسها ةفمىت ما كان هذا يف قوم أو بلد فالفتن،  لغري اهللا هوبعض
ة واألصول العقدية حينما  املنصهرين وطنياً املنحرفني عقدياً الذين يقلبون احلقائق الشرعيشرعي قاطع على أولئك املنكوسني فكرياً

يعهم ن ويكون الدين كله هللا أشد من تشةتكون فتن  فيشنعون على املقاتلني حىت الةييردون على احلكيم جل وعال أمره احملكم يف هذه اآل
هم ث خلبون من االعتذارات هلؤالء والتماس املربارتلفبل األعجب أن جتدهم يتك،  ومشيعي الكفر ومنظري الردة ةعلى رعاة الفتن

 ويكون الدين كله ة إزاء جهاد املوحدين املقاتلني يف سبيل اهللا حىت ال تكون فتنهراوالتورع عن كشف سبيلهم ما ال يسلكون عشر معش
ى منه  حمضاً فكيف إذا كان قتالً مشروعاً وواجباً يف سبيل اهللا تعاىل يبتغأًولئك أن الفتنه أشد من القتل إذا كان القتل خطأال يعلم أهللا ، 

   . الكفر وكف بأس الذين كفروا ؟ةإطفاء فتن

 ما كان يتحلى به إال  يتوهم إمكان وقوعها عند اندالع شرارة اجلهاد تورعةالتورع عن قتال من أمر اهللا بقتاهلم خشية ترتب فتنو
يقول نفس إعراضه عن  :    الفتنة سقطوا أال يف  :  تعاىلقولهتعليقاً على سالم  كما قال شيخ اإل يف زمن الرسول صلّاملنافقون اخلُ

 فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من  : الذي زين له ترك اجلهاد اجلهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إميانه ومرض قلبه
   الدين كله هللا  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون  :   واهللا يقول ؟ مل تصبه بوقوعه يف فتنة عظيمة قد أصابته فتنة صغرية

ساقط مبا وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر اهللا به من   فهو يف الفتنة :  فمن ترك القتال الذي أمر اهللا به لئال تكون فتنة
  ـه.أ . ، فإن هذا مقام خطر هذا  فتدبر . اجلهاد

  وأخطاء قتالية حلرصةبينثاراً جاآة أن يفرز القتال يف سبيل اهللا  مبنع القتال يف سبيل خشيةوإن تظاهر هؤالء باحلرص على تفادي الفتن
 من  اليت برزت يف بعض معارك الرسول ةفكم هي األخطاء اجلانبي، على أمر ما صنعه اهللا يف جيش خري الربية عليه الصالة والسالم 

 صنعليك مما  إبرأأين إاللهم  " الصالة والسالم هبعض أفراد اجليش كما حصل يوم أحد ويوم حنني وقتل خالد لبين جذمية فقال علي
 عت بذلك قريش على رسول  فشنوم أن كان القتال فيه حمرماًبن احلضرمي يف الشهر احلرام ي الةوكذلك قتل بعض الصحاب" خالد

 

אא  ٢٣ א



 

ا طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات ، أو الصيام ، أو احلج ، أو عن التزام حترمي الدماء ، واألموال ، واخلمر ، والزنا فأمي
عن نكاح ذوات احملارم أو عن التزام جهاد الكفار ، أو ضرب اجلزية على أهل الكتاب ، وغري ذلك من واجبات  ، وامليسر ، أو
ا فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة  وتركها اليت يكفر اجلاحد لوجوا عذر ألحد يف جحود هاليت ال ١الدين وحمرماته

 كركعيت نت على ترك بعض السنر وإمنا اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة إذا أص٣ وهذا مما ال أعلم فيه خالفاً بني العلماء ٢ا 
قاتل الطائفة املمتنعة على تركها أم ال ؟ فأما ت وحنو ذلك من الشعائر ، هل - يقر بوجوا  عند من ال-الفجر واألذان واإلقامة 

  .الواجبات واحملرمات املذكورة وحنوها فال خالف يف القتال عليها 
هل الشام مع أمري املؤمنني مام ، أو اخلارجني عن طاعته ، كأوهؤالء عند احملققني من العلماء ليسوا مبرتلة البغاة اخلارجني على اإل

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معني ، أو خارجون عليه إلزالة واليته ، وأما املذكورون فهم 
ة علي ، وهلذا افترقت سريلهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه تخارجون عن اإلسالم مبرتله مانعي الزكاة ومبرتله اخلوارج الذين قا

                                                                                                                                                                                
 : يف املقابل عظيم جرم قريش  مبيناً مث قال ..قتال فيه قل قتال فيه كبري يسألونك عن الشهر احلرام   :وصحابته فأنزل اهللا تعاىل 

وصدأكرب من القتل ةهللا والفتنخراج أهله منه أكرب عند اإبه واملسجد احلرام و  عن سبيل اهللا وكفر ..   اآلية .    
ن جل وعال خطأ املؤمنني بقتلهم يف الشهر احلرام ولكنه خطأٌهكذا العدل الرباين حيث بيش بصد الناس  اليت توقدها قريةقارن بالفتن ال ي

 عنه شرعاً على يد بعض  منهي أكرب وأشد عند اهللا من حصول قتٍلةخراجهم من ديارهم فإن هذه الفتنإ الدين وإيذاء املؤمنني وعن
  .املؤمنني املتأولني 

ئد فضالًُ عن  عن واجبات الدين املتروكة وحمرماته املنتهكة من حكام آل سعود يف جانب العقا- كرسوى ما ذُ –حدث وال حرج  - ١
 وأعجب من ذلك أن آل سعود" عدم التزام جهاد الكفار أو ضرب اجلزية على أهل الكتاب "ويكفيك مما ذكره الشيخ هنا . الفروع 

 الكفار يف حرم ضد املسلمني ودعمهم بأموال ومقدرات املسلمني ويعلنون ذلك صرحياً حينما إعانة التزموا ازوا كل ذلك حىتج
لة الطاغوتية يربرون كفريام وميررون خمططام ، كما ظوحتت هذه امل، " السعودية لتلتزم بقرارات هيئة األمم املتحدة إن  " :يقولون 

أن من طوام آل سعود العظيمة ليس عدم ضرب اجلزية على أهل الكتاب فحسب بل ضرب اجلزية على أهل اإلسالم ويسموا بأمساء 
ن كاجلمارك والرسوم والتأمني وغري ذلك مما يسترتف من أموال املسلمني ليصب يف إعانة الكافرين ون ا عقول الذين ال يفقهويستخفّ

  .كما نراه ونسمعه كل وقت وحني مما ليس هذا موضع اإلسهاب بسرده 
صدار األوامر ومما يناسب ذكره هنا من طوام القوم تضييقهم على من حياول دعم املسلمني بالنفس أو املال حيث السجن واملطاردة وإ

  !!اً  تعليقعلٍقمل عالطاغوتية مبنع مجع التربعات بل ومنع حىت دعم املسلمني بدعاء القنوت فحسب األمر الذي ال يد
 ناطقةً  الطائفة مقرة باحلكمتهنا تأكيد على أن مسوغ مقاتله الطائفة جمرد االمتناع عن فعل الواجب أو ترك احملرم ولو كان -  ٢

 .وأفراخهم هذا رد ظاهر على املرجئة  ويف بالشهادتني ،
 لإلمجاع املنعقد يف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه حيث مت إمجاعهم على مقاتلة إشارةٌ" مما ال أعلم فيه خالفاً بني العلماء " :  هقول - ٣

بط الذي ال يعبأ بعده خبالف مجيع صنوف املرتدين مبا فيهم املمتنعني عن دفع الزكاة مع اإلقرار بوجوا ، وذاك هو اإلمجاع املنض
  . اخللفاء الراشدين املهديني من بعده ة وسن الرسول ةاملخالفني اخلارجني عن سن

 

אא  ٢٤ א



 

 ه ويف قتاله ألهل النهراون ، فكانت سريته مع أهل البصرة والشاميني سرية األخ مع أخيرة والشاميف قتاله ألهل البصرضي اهللا عنه 
 مبا استقر عليه إمجاع الصحابة من قتال الصديق وقتال اخلوارج خبالف ومع اخلوارج خبالف ذلك ، وثبتت النصوص عن النيب 

  . أهل الشام والبصرة فإن النصوص دلت فيها مبا دلت ، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها  الواقعة معةالفتن
مام بتأويل سائغ ، ال اخلارجون عن طاعته على أن من الفقهاء األئمة من يرى أن أهل البغي الذين جيب قتاهلم هم اخلارجون على اإل

فأما الذين ال يلتزمون شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة فال أعلم يف .  بني وآخرون جيعلون القسمني بغاة ، وبني البغاة والتتار فرق.
   .١وجوب قتاهلم خالفاً 

  

  
  
  
 إضاءة  

מ[ א מא א ،
א ، א א ، א א ،

מ א א א ، ]א
اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 أن  ، وهييف تصنيف الطوائف واحلكم عليهاوخلط كثري  ضالل عظيم إىلدفع اجلهل ا 
  : أصناف ولكل صنف منهم حكمه يف الشرع الذي خيتلف به عن غريه ةثالث

نعي الزكاة يف عهد أيب بكر  كمالإلسالم مع بقاء إدعائهم االنتساب اإلسالمر من نواقض 
  .غيت العصر الء من باب األوىل طواغيت آل سعود ومن شاهم من طوا

مام مسلم أو عن طاعته كما يتوهم كثري من اجلهال وإمنا مسوا إوارج ال خلروجهم على 
 وهؤالء يف كفرهم خالف بني سالم وتلفظهم بالشهادتنيوقهم منه مع بقاء ادعائهم اإل

مع قتاله هلم بأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكانت معاملته معهم  نه مل يكفر أوائلهمع
التفريق بني  وصفّني كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم حيث يتضح بفعله رضي اهللا عنه ذلكل 

 :كما يلي فالبغاة ليسوا مرتدين وال خوارج بل هم 
بل املشروع ، قاتلون ابتداًء ي وال يطلق عليهم اسم الفسق وال،  ه وحقوقأُخوة اإلسالمم 

 وإن طائفتني  : بالقتال بعد الصلح قوتلت الباغية بنص القران الكرمي األخرىطائفتني على 
  . .. فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا 
ري مسلكه يف قتال  غل علي رضي اهللا عنه يوم اجلمل وصفني فقد سلك يف قتاهلم مسلكاً

وللتعليق . ع إىل اجلزء اخلامس والثالثني من فتاوى شيخ اإلسالم عرف مزيداً من الفرق فارج
  .ادم 

אא  ٢٥ א
                                                 
 يمسألةشار الشيخ رمحه اهللا هنا إىل  أ-  ١

ادتني  من الناطقني بالشهللمقاتلةاملستحقني 
بارتكاب ناقض أو أكث: املرتدون  - ١

، ويدخل يف حكم هؤ رضي عنه
وهؤالء مسوا شرعاً خ: اخلوارج  - ٢

خوارج خلروجهم عن الدين ومر
املسلمني غري أنّ علياً رضي اهللا 
ختتلف عن معاملته مع أهل اجلم

اخلوارج والبغاة يف االسم واحلكم 
وهؤالء مسلمون تبقى هل : البغاة - ٣

اإلصالح بينهم فان بغت إحدى ال
ا فأصلحوا بينهمامن املؤمنني اقتتلو

وميثل أهل العلم لقتال أولئك بقتا
ن شئت أن تإو،  املارقني خلوارجا
 نكملها مبشيئة اهللا يف العدد القةبقي

 



 

  : عامر الشهري 
א..

  ..من أعايل جبال اجلنوب الشاخمة ، ومن تلك القمم اليت تعانق السحاب جاء شهيدنا 
  ..  كاهلمم ومهةٌ ال.. رجلٌ ال كالرجال 

  

 له نفس حتل به الـروايب     
  

 وتأىب أن حتل بـه الوهـادا       
  

  

  .. الشهري زيدان آل مريفعامر بن حمسن بن 
  .. أبو هالل 

  .أدب وأخالق حسنة ، يف طالقة وجٍه وبشر ، حيلي ذلك لسان فصيح وعقلٌ أريب 
 على النفور إىل أرض العزة والكرامة واتفقا على أن          – رمحه اهللا    –نفر مبكراً إىل أرض اجلهاد ، وكان من أمره أنه اتفق مع أخيه زيدان               

  . يكون بني ذهاما أسبوعاً لكي خيففا من الصدمة على والديهما 
رحل زيدان ، وجاء عامر إىل والدته يستسمحها ويطيب خاطرها ويقول هلا إنه سيذهب بعد أسبوع وبعـد أن ينـهي االختبـارات ،              

 ظهرها وسكتت على مضض ، وألنه كان باراً بوالدته أشد الرب فقد تأثر وسأهلا عما ا فقد كان يظن أا حزينة   رت الوالدة الصاحلة  افأد
سأذهب بعد أن أي اختبارايت فوراً ،       :  ويقول هلا    هائيهدفأصبح هو من    !! الرجال ذهبوا إىل أرض الرجال      : لفراقه ولكنه تفاجأ بقوهلا     

  .  الرجالفلله درها لقد أجنبت 
ذهب إىل أفغانستان وبرزت شجاعته الفائقة يف املعارك العسكرية الدائرة رحاها على أرض األسود ، وكان يف جمموعة أحد أشجع القادة         

، وعندما سقطت إمارة اإلسالم خرج من أفغانستان يف مجلة من خرج من الـشباب الـذين                 " عبد الوهاب الشيشاين   " كامليدانيني هنا 
تطهري أرضهم من غزو الصليب ، ولكنه سجن يف إيران وعندما حاول الدخول إىل اجلزيرة سِجن يف قطر مث سلِّم إىل                     عقدوا العزم على    

  . طواغيت اجلزيرة ومكث يف السجن إىل أن فرج اهللا عنه 
نت امرأته حامل وأتت بعد خروجه       وكا –بدأ العمل يف اجلزيرة ، وكان عامر رمحه اهللا قد تزوج ولكنه آثر اهللا والدار اآلخرة فترك أهله                   

ب الداعي سريعاً ، هب هبوب األسد ليسطر وإخوته مالحم بدمائهم وعلـى أرض              ا وأج –بولٍد مل يره يف حياته ، مجعهما اهللا يف اجلنة           
  :نبيهم ، حنسبهم واهللا حسيبهم ممن قيل فيهم 

  

 بفتيٍة كأسـود الغـاِب لـيس هلـم        
 كالربق إن عزموا ، والرعد إن صدموا      

  

 ــمالــوغى أج إذا امحــر إال الرمــاح 
 والسيل إن هجموا  .. والغيِث إن وهبوا    

  

  

   .-  حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً-كان من اإلخوة الذين تفانوا يف جهاد الصليبيني واملرتدين 
ي جنود أمريكا ويكبر وكانت أعصابه هادئةً جداً        شارك يف معركة استراحة األمانة ، وظهر لإلخوة فيها شجاعته الفائقة ، فقد كان يرم              

  . ، فسبحان من أيده ونصره 
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كان رمحه واسع الصدر ، حيب إضحاك إخوانه وإدخال السرور عليهم ، وكان حيب اإلنشاد هلم ، وهو الذي أنشد يف مقدمة شـريط                        
  . عامر كم ذكرتنا مبا نسيناه من جمد اجلدود  بدر الرياض ، فرمحة اهللا عليك يا

          هـ كان عامر رمحه اهللا هو وإخوته يف مرتٍل حبي السويدي يف مدينة الريـاض ،                 ١٤٢٤ويف أحد أيام شهر رمضان املبارك من عام 
فما شعروا إال وقوات الطوارئ حتاصر املرتل مبدرعاا وجنودها ، والطائرات حتوم فوق رؤوسهم ، وبرزت يف هذه اللحظات احلرجـة                     

صابه وثبات جنانه ، فقد أمر اإلخوة بلبس السالح وإطفاء األنوار وصعد هو وأخوه عبد اإللـه العتـييب                   عء أ شجاعة األخ عامر وهدو   
رمحهما اهللا على سطح املرتل وفاجئا قوات الصليب جوٍم صاعٍق بالقنابل اليدوية ، وسدد اهللا رميهما فسقطت القنابل مباشـرةً علـى                      

 اإلخوة ، ويف حلظاٍت خاطفة ووسط صيحات التكبري نزل عامر وعبد اإلله من الـسطوح                املدرعات اليت كانت تسد الباب على سيارة      
 وواجها قوات الطوارئ بصدر مكـشوف       – من شدة سرعتهما وحرصهما على االنغماس يف العدو          –وكانا أول اخلارجني من الباب      

األوىل يف ساعده األمين والثانيـة      : امر فقد أصابته رصاصتان     وبدءا يطلقان النار بغزارة ، فأما عبد اإلله فقد استشهد رمحه اهللا ، وأما ع              
دخلت من خلف كتفه وخرجت من جانب بطنه وأصابت أحد خمازن الرصاص يف جعبته ، فانفجر املخزن وبدأت الطلقات يف اخلروج                     

  . منه وأثر ذلك يف إصابته رمحه اهللا 
ا من اإلثخان يف قوات العدو وأرادوا اخلروج من املرتل ، فـأتوا لكـي               ولكن اإلخوة بفضل اهللا سبحانه مث بفضل هذين األسدين متكن         

  . اتركوين واذهبوا ولكنهم أصروا على محله رمحه اهللا : حيملوا أخاهم عامراً فقال هلم 
لون يف سـبيل     الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقـات          : وبينما هم يف الطريق كان يردد وبصوٍت مؤثر قول اهللا تعاىل            

 وكان هو الذي يعرف طريق املرتل الذي سيتجه إليه اإلخوة ، فبـدأ              الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا          
دعوين أصف لكم ، فلـو      :  قال هلم    – لئال يستهلك قوته     –بوصف الطريق هلم ودماؤه ترتف بغزارة ، وعندما اه اإلخوة عن الكالم             

  . ، حىت يف أحلك املواقف والظروف ال ينسى إخوته !؟رمحه اهللا ورفع درجته ، أي نفٍس هذه !! ن أنتم قتلت تنجو
وصل اإلخوة إىل مأمنهم وبدأت معاناته رمحه اهللا مع اإلصابة ، فقد كان ال يأكل وال يشرب إال قليالً ويكتفي باملغذيات ، ولكنه رمحه                        

 ولقد رأى منه اإلخوة يف مرضه هذا عجباً ، فقد كان ال             -حنسبه واهللا حسيبه     -ين احملتسبني   اهللا على شدة آالمه كان من خرية الصابر       
: " وقال باحلرف الواحـد     أن يسلم نفسه للعالج ،       ةيئن وال يظهر التوجع إلخوته ، ويغتم إذا أحس أم يتأملون ملصابه ، وقد أىب بشد               

 وأستطيع هناك أن أتعاجل بأفضل وسيلة       – يف الرياض  املستشفيات   يف أحد  يعملُلدي   ووا –واهللا لو أنين أردت الدنيا لرجعت إىل والدي         
ال إله إال   " ، ولكن واهللا ال أسلم نفسي للطواغيت ، وألن أموت بني إخواين أحب إيل ألف مرة من أن أسلم نفسي للطواغيت الكَفَرة                       

   . !اهللا ، من يقدر على مثل هذه ؟؟
وكان حيس بـاألمل الكـبري      .. مات طاملا تعجب اإلخوة منها كيف تصدر من هذا الرجل وهو ذه احلالة              كان رمحه اهللا تصدر عنه كل     

 لئن أحياين اهللا لرييـن مـا        واهللا: " لعجزه عن النهوض ومقارعة أعداء اهللا فكأنه أسد جريح ثناه الدهر عما يرومه ، وقد قال يف ذلك                   
  .  فعالُه  ممن يصدق كالمههوحنسبه واهللا حسيب" أصنع

وكان دائم احلديث عن العائلة املباركة ، ابتداًء بأمه وأبيه وأخيه زيدان ، فقد كان يتحدث دائماً عن أمه الصاحلة ويثين عليهـا وعلـى                         
 كنا جنلس بعض االس العامة ، ونظل نتحـدث مـع  : " مواقفها الرائعة ، وكان بينه وبني أخيه زيدان عالقةٌ محيمة جداً ، كان يقول          

ولذلك كـان   !! " بعضنا ونتناقش وننسى بقية اجلُالّس ، فيظن الناس أننا صاحبني تقابلنا بعد طول فراق ، مث يتفاجئون خبروجنا سوياً                    
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يحدث إخوانه أثناء فترة إصابته بقصة استشهاد زيدان يف مشال أفغانستان وهو يبكي ، فلقد سقط على اموعة اليت كان أخـوه فيهـا              
 متمم بن نويرة يف      وكان زيدان قائم يصلي باإلخوة فقتل رمحه اهللا ، وكان يشتد بكاؤه إذا تذكّر أخاه ويتمثل بأبيات                 صاروخ كروز ،  
  .  مل نبت ليلة معاجتماٍعلطول ا** فلما تفرقنا كأين ومالكاً : رثاء أخيه مالك 

يشاهدون التراجعـات ، وكـان منـه يف تلـك           وكانت التراجعات أيام مرضه ، وقد أتى وحتامل على نفسه وجلس مع اإلخوة وهم               
: اللحظات موقف عجيب ، فقد كان يوصي اإلخوة بالثبات ويذكرهم بأن الثبات من اهللا فتعجب اإلخوة منه فرمحه اهللا ، وقال أحدهم         

  . جع إىل سريره ومن شدة األمل مل يستطع املواصلة فر!! هل هم صحابة ؟ الصحابة بعضهم ارتدوا : لقد أحيا قلوبنا ، وكان يقول 
وكان شأنه مع الصالة عجيباً ، فقد اشتد املرض عليه رمحه اهللا ، فبدأ يغيب عن وعيه وتفوت عليه بعض الصلوات ، ولكنه كان سرعان                        

الصالة الصالة ، هل فاتتين الصالة ؟ مث يقوم بالصالة ويعود لغفوته ، مث يـصحو منـها وينـادي                    : ما يفيق من غفوته مذعوراً ويقول       
مل يصل ، فطمأنه اإلخوة وعملوا له جدوالً للصلوات الفائتة فارتاح كثرياً ، وكلما استيقظ من غيبوبته يقوم بقضاء ما                     الصالة ظاناً أنه  ب

  . عليه من صلوات ومل ميت رمحه اهللا وعليه فرض واحد فقد أداها مجيعاً رمحه اهللا 
يه اإلخوة وجدوه رافعاً بصره حنو السماء يناجي ربه ، وكان يف آخر أيامـه               وكان رمحه اهللا يدعوا كثرياً حال مرضه ، وكلما دخل عل          

فلله . يوصي اإلخوة بالثبات ، ويوصيهم مبعاداة الطواغيت والرباءة منهم ، وكان يسبهم ويشتمهم ، ويوصي إخوانه بالتعاون والتكاتف                   
الشك أا سـتكون حمفـورةً يف       ! لك خيصك بنصائٍح غالية     دره ، ختيل أن ترى أخاك طرحياً على فراش املرض يكاد يالقي ربه ومع ذ              

  ... سويداء القلب ال تربحه ، رمحك اهللا يا عامر
  ..بطلَ النهايِة من بدايِة ِقصيت..ما زلت أَنت ِبرغِم موِتك لَم تزل  .. مازالَ صوتك حاضراً يف يقضيت ..ما زالَ صمتك غَارقاً يف دمعِتي 

كان كلما زرته يف مرضه رأيت منه عجباً يف حتمل األمل والصرب على األذى ، وكان كلما : ( لشيخ عبد اهللا الرشود حفظه اهللا قال عنه ا
إنين أمتىن الشفاء من اهللا كي أثخن يف : " اشتد عليه األمل أوصى اإلخوةَ بالثبات على الطريق وعدم النكوِص عنه ، وكان يقول 

  " . هاد الطواغيت وأواصل درب اجل
  ايته ، والنفس الكبرية ما زالت تضرب أروع األمثلة يف الثبات الصمود والفداء ، ولقد مجع إخوته رمحه اهللا اقترب الشهر الثاين من

" يا فالن إين أحبك يف اهللا حباً خالطَ بشاشة قليب : " قبل استشهاده بيومني وجلسوا جبانبه ، فبدأ يشري على كل واحٍد منهم ويقول 
فعلَ ذلك مع كل واحٍد منهم على حده ، مث ألقى عليهم كلمةً مؤثرةً بليغة تأثر منها اإلخوة كثرياً ، وكان فصيحاً جيد االستحضار 
لآليات واألحاديث وأبيات الشعر ، ولكنه يف تلك الكلمة كان حملقاً يف قلوب اإلخوة الذين استمعوا له ، وأوصاهم وصايا غالياٍت 

  . يرددوا ويتذكروا مازال اإلخوة 

، وكان  " اللهم إين أحببت لقاءك فأحبب لقاءي       : "  كان يدعو حبرارة ويبكي بكاًء شديداً ويقول         - قبل مقتله بيوم     -ويف يوم اخلميس    
 -له بليلـه     قبل مقت  - ويف يوم اخلميس      وأخيه زيدان ، وكان حيب أخاه زيدان كثرياً ويدعو اهللا أن جيمعه به             ١يتكلم عن بدر الشبانات   

اللهم ارزقنا شهادة يف سبيلك مقبلني غري مـدبرين         : " ادع معي ، فكان يدعو ويقول       : ويف الثلث األخري من الليل قال ألحد اإلخوة         
  . ويبكي ويدعو نسأل اهللا أن يتقبله ويتقبل منه " على أحب هيئة إليك ، حتيي ا القلوب الغافلة 

                                                 
حسن من أصدقاء هـ في استراحة حي السلي ، وقد استشهد بدر رحمه اهللا في أفغانستان وآان هو وعبد الم١٤٢٤األخ األآبر للشهيد عبد المحسن الشبانات الذي استشهد في يوم عيد الفطر  ١

  .عامر و زيدان 
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 م وقبل مقتله بثالث ساعات أتى إليه أحد اإلخوة وحتدث معه عن مساعد السبيعي وعبد احملسن الشبانات فتمىن أن يلحق .  
                       وعندما حانت الساعة العاشرة من صباح يوم اجلمعة أتى إليه اإلخوة لكي يغريوا جلرحه فلما دخلوا عليه تفاجئوا بإشـراقٍة رائعـٍة

، وكانوا قد اعتادوا أن يرفعوا يده فوق وساده لتغيري اجلرح ، فلما             !! اماً  لوجهه الطاهر وتفاجئوا أيضاً بأن رائحة اجلرح قد انقطعت مت         
أرادوا أن يرفعوا يده حصلت له كرامةٌ عظيمة ذكرتنا مبا حصل لسعد بن معاذ رضي اهللا عنه ، فقد شخص ببصره إىل السماء وأخـذ                         

 ويلتفت مينةً ويسرة فلما رفع اإلخوة يده رفعهـا عاليـاً ومل             يقلب بصره وكأنه يشاهد زواراً غرباء ، مث أخذ يرتل ببصره رويداً رويداً            
يضعها على الوسادة وبدأ حيرك سبابته بالشهادة وهو طيب النفس مطمئن وحالته أبعد ما تكون عن حالة شخٍص حيتضر ، سـبحان اهللا                     

خرة نزل إليه مالئكة مـن الـسماء بـيض          إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآل            "  :لقد تأملت حديث النيب     
الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر مث جييء ملك املوت عليه                       

لقطرة مـن يف    السالم حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل ا                    
السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط وخيرج منها كأطيب                      
نفحة مسك وجدت على وجه األرض قال فيصعدون ا فال ميرون يعين ا على مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون                        

   . احلديث ، أخرجه أمحد .. ) بن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه ا يف الدنيافالن ا
، فقد صعدت روحه الطـاهرة إىل        -حنسبه واهللا حسيبه     -رمحه اهللا   حال احتضاره    شابه وضع عامر  لقد تأملت هذا احلديث فوجدته ي     

قدت فيه األلسنة ، وحتجر الدمع يف احملاجر ، وخيمت الدهشة املمزوجـة             بارئها ومل نشعر به ، سبحان اهللا ، لقد كان موقفاً عظيماً انع            
  .بالفرح هلذه النهاية على رؤوس اإلخوة فسبحان من أكرمه ذا 

، حاول األخ أكثر من مرة ولكنه حيس مبثـل          !! ولكن املفاجأة كانت عندما أتى أحد اإلخوة ليقترب منه فإذا به ال يستطيع االقتراب               
لسرير ، ذهل األخ أميا ذهول وحاول االقتراب أكثر من مرة ولكنه مل يستطع ، وعندما أتى اإلخوة بكامريا لتـصوير األخ   الزحام حول ا  

  . فإذا بالزحام ينقشع واستطاعوا أن يقتربوا من سريره رمحه اهللا 
 الذين كانت املالئكة حتضر جنائزهم      نيب  اهللا أكرب ، واهللا لوال أن املوقف حدث أمام أعيننا ملا صدقنا ، ولقد تذكرنا بعض أصحاب ال                 

وملا أتى اإلخوة ليغسلوه كانوا يغسلون يده ويقبـضون         ،   حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً        ورجونا له مثل هذه املرتلة الرفيعة حنسبه واهللا       
 قبل خروج روحه ، كرر اإلخـوة        أصابعه لغسلها فكانت أربع من أصابعه تنثين وتعود السبابة فتنتصب على هيئتها يوم رفعها متشهداً              

  . احملاولة ولكنها كانت كلما ثُنيت عادت فلله احلمد على ذلك 
ورحل شهيدنا عن هذه احلياة الدنيئة ، رحل طاهراً شجاعاً كرمي النفس عزيزها ال حيين الرأس إال هللا ، تواقاً إىل املعارك وإىل اإلثخان يف                         

   . - حنسبه واهللا حسيبه –وإىل لقاء ربه ، فما أسعده وما أوفر حظه أعداء اهللا ، مشتاقاً إىل احلور العني 
رأيت أننا متحلقني حول سرير عامر قبل وفاته ، وهناك طبيب           : " ولقد رأى فيه أحد إخوته على هذا الطريق رؤيا عظيمة ، يقول األخ              

انظر إليـه ،    ! كيف ذلك ؟  : فقال الطبيب   !! ميت  ال ، بل هو حي مل       : لقد مات ، فاقترب األخ وقال       : يكشف عليه ، فقال الطبيب      
  " . ال ، مل ميت ، وأخذ يشري إىل اإلخوة من طرف خفي فأشاروا إليه أن اكتم اخلرب : لقد مات ، فأعاد األخ 

نا اهللا بكم   رمحك اهللا يا عامر وأحلقك مبحمٍد صلى اهللا عليه وسلم وصحابته وأخيك زيدان وبدر وعبد احملسن الشبانات ، ومجع                  .. وبعد  
  . على منابر من نور ، ورزقك احلور العني ، وأقر أعني أهلك ذه النهاية الكرمية العظيمة ، واحلمد هللا رب العاملني 
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ــاهر     ــيفك ش ــوع وس ــك مرف جبين
ــم    ــام أخٍِ هل ــهٍر مق ــين ش ــيهن ب  ل
ــزةٍ   ــراٍم أع ــن ك ــرٌمي م ــجاٌع ك   ش

ــو أن  ــه   ول ــع موت ــرء مين ــل امل نب
ــم   ــق كلِّه ــى اخلل ــٌق عل ــه ح  ولكن
  فمــات علــى مــا كــان يرجــوه ميتــةً
 ومــن أجلــها قاســى الــشدائد جاهــداً

ــألناه  ــا س ــة؟  : وكن ــك حاج ــا ل أم
ــال  ــبيت : ( وق ــا أح ــنكم ي ــايت بي  مم

أحب إىل نفـسي مـن العـيش خانعـاً          ( 
 دفنـــاه يف مـــأوى كـــرٍمي وإننـــا
ــدونا    ــشى ألنّ ع ــذي خن ــان ال  فك

 أ أذنــاب الطواغيــِت خــسةً  جتــر
  فــأُخِرج غــضاً جــسمه فكأنمــا   
ــةً   ــت كرامـ ــدرها ريب فكانـ  وقـ
 أىب اُهللا إال أن يكـــونَ لـــه ـــا  
ــٍة   ــزٍن وفرحـ ــا حبـ ــا بؤنـ ولكننـ
 فأحزننـــا أنـــا افتقـــدنا مسيـــدعاً
ــاً   ــاً فثاني ــزان حزن ــا األح ــوج بن  مت
        وفاضت علـى فقـد احلبيـب فأسـبلت 

ــطّ   ــأ ق ــا مل يط ــأن العرجي ــك  هاأرض
ــده   و ــها لفق ــاء من ــت األرج  أظلم

ــصلياً  ــواه م ــا ح ــسجٍد فيه ــم م  فك
ــت   ــي لقال ــا حتك ــو أ ــه: ول  عرفت

ــه    ــرآن رب ــايل لق ــافظ الت ــو احل  ه
 ولكننـــا أيـــضا فرحنـــا ؛ فموتـــه

ــاز  ــإذن اهللا –وف ــضاعفاً– ب ــوزاً م   ف
 افخـر فمجـدك شـاده     ) هـالل   ( أال يا   

ــهداَءها  ــت ش ــهٍر أجنب ــلُ ِش ــن مث وم 

ــهر أخــ   ــين ش ــيهن ب ــامرل ــد ع  و اجمل
  ــادر ــز ن ــِب الع ــٌب يف موك ــه مرك  ل
  ــر ــة كاس ــر الكرام ــى وك ــٌر عل  وح
ــر   ــوِت زائ ــائف امل ــن  ط ــا زاره م  مل

ــري اخل  ــه خ ــن قبِل ــِقوِم ــادرواالئ   غ
ــر ــو حاسـ ــفه وهـ ــةً يف صـ  جهاديـ
 ــاطر ــبالً وخيـ ــا مقـ ــسعى إليهـ  ويـ

ــال  ــر  : فق ــق ناص ــاهللا للح ــوا ف  اثبت
  ــسي وإين لـــصابر ــب إىل نفـ  )أحـ

 )بـئس العـساكر   ،  لطـاغوت   لدى عسكر ا  
 ــاذر ــهمو وحنـ ــه منـ ــشى عليـ  لنخـ
لئـــيٌم وبـــاألخالِق والـــديِن كـــافر 

ــربه  ــى ق ــر ، عل ــشهم زاخ ــرب بال  والق
   قـــابر ـــه اليــومتــوىل قريبــاً دفن 
 ــاهر ــق ظـ ــور اهللا واحلـ ــر نـ  ليظهـ
  ــاطر ــادين  ع ــم  املع ــى رغ ــاٌء عل  ثن
 كــذاك ميــوت األكرمــون األكــابر   
ــآثر  ــافرين مـ ــاد الكـ ــه يف جهـ  لـ

ــاثر فج ــا تكـ ــزاٍن علينـ ــةَ أحـ  ملـ
  ــاجر ــاين احملـ ــا نعـ ــدامعها ممـ  مـ

ــيٌس  ــامر  ، أن ــطُّ س ــا ق  ــسمر  ومل ي
  ــاهر ــن اهللا قـ ــٌر مـ ــا أمـ  وفاجأهـ
 فلـــو أـــا تبكـــي بكتـــه املنـــائر
  ــابر ــرمي املث ــشهم الك ــد ال ــو املاج  ه
   ــابر ــسعى يث ــى اهللا ي ــث يرض  إىل حي
ــصائر   ــديهم بـ ــوام لـ ــاه أقـ  متنـ
ــسائر ــدين اخلـ ــشرت يف القاعـ  إذ انتـ

ــاخرأ ــها املفـ ــاً زخرفتـ  بـــوك قالعـ
  ــسويدي ــوم ال ــتهم ي ــامرطليع   !! ع
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استهداف العدو األمريكـي يف                 
  

لوضع أال يكون ذلك أحـسن             

ـ           ادي يث ، أنَّ تنسيق العمل اجله
كيف مع األحوال املـضطربة يف        

ا الـضعف   العدو قبل الصديق وأم                
 باالضطراب يف بالد احلرمني البتة                 
قبل حرب العـراق ، متثلـت يف                    
ري من منـسقي الـدعم ومجـع               
ن من املتوقع أن يعمل ، واعتقـل                      

لنشأة ، لوجدنا أنه ينمو ويتسارع                      
  .ق

ملوجه إىل ااهدين يف العراق ومن              
، ومن يعملـون علـى توصـيل              

رمني ال خيدم القـضية اجلهاديـة                      
داث متر باملنطقة ، وينـشطون يف                       
فظة على كراسيهم وحفظ أمـن                  
س القريب من اعتقاالت بعـد أن                         
ر من سـبتمرب كفَّـت أيـديهم                  

يت تؤرقهم حني ال يأمنون علـى                     
ال يـستغنون عـن خـدماا يف                        
حماولة اختراق بعـض صـفوف                   

٣١ 
 

  تساؤالتتساؤالت
  حول جهادحول جهاد

  الصليبيني يفالصليبيني يف
جزيرة العربجزيرة العرب

JJאאאאאאJJ  

سبق الكالم يف التساؤل الثالث الرد على من يقول أليس األوىل 
  :لقة تساؤل يلحق مبا سبقه وهو العراق ألنه أوىل وأسهل ويف هذه احل

لو توقفت العمليات في بالد الحرمين واستقر ا: التساؤل الرابع   
  لتسيق الدعم وترتيب العمل الجهادي في العراق؟

    عليها التاريخ اجلهادي احلدحلقيقة اليت دلَّ  قال أن ا  واجلواب على هذا أن ي 
استطاع ااهدون الت: وإدارته ال حيتاج إىل أوضاع مستقرة ، أو باألصح          

  .كل البالد ، وجنحوا يف ترتيب العمل اجلهادي دون احلاجة إىل استقراٍر
وأما اجلهاد يف العراق فهو قائم حبمد اهللا بشكل جيٍد يشهد ألثره ونكايته 

 يف إدارة العمل اجلهادي يف العراق وتنسيقه ، ليس له عالقةالنسيب املشاهد 
، وإنما هي خطة حمكمة عملت عليها احلكومة السلولية يف بالد احلرمني 

قامة العمل وترتيب أوراقه ، وأُودع السجون كثاعتقال الكوادر اليت متلك اخلربات اجلهادية الالزمة إل       
التربعات للمجاهدين ، وصاحب ذلك محالت شرسة على اإلرهاب وداعميه ، فتخوف كثري ممن كا

  .جزء آخر ، وبقي مع ذلك جزء من التنسيق والعمل يعمل بفاعلية كبرية حبمد اهللا
أنا لو نظرنا إىل العمل اجلهادي العراقي ومستواه الذي وصل إليه ، مع أنه وليد حديث اعلى    

أكثر من كثري من اجلبهات اجلهادية اليت قامت وبدأت من الصفر ومنت بسرعة أقل مما نشاهده يف العرا
الد احلرمني ، أدى إىل ختفيف الضغط اإلعالمي اومن املشاهد أن العمل اجلهادي املبارك يف ب         

يريد الذهاب إىل العراق ، وشغل احلكومة العميلة شاءت أم أبت بنسبة كبرية عن الذاهبني إىل العراق 
  .ااهدين إىل بالد الرافدين والترتيبات الالزمة لذلك

قة أن االستقرار الذي يراد به أن تقر عيون األمريكان وأوليائهم من العمالء يف بالد احلواحلقي  
العراقية حبال ، بل من املعروف عن الطواغيت أنه يصيبهم داء الكلب كلما استقرت األوضاع بعد أح

  اهدين ومطاردم والتضييق عليهم ، خبالف أحوال اخلوف اليت ينشغل فيها الطغاة الكبار باحملاتتبع ا
عروشهم ، وهذا أمر واضح ملن تأمل ما فعلته احلكومة بعد فترة حرب اخلليج الثانية ، وما فعلته باألم

ل وتعذيب داٍم للمجاهدين ، بعد أن كانت صدمة احلادي عشسقطت دولة طالبان من مطاردة واعتقا     
  .النجسة عن ااهدين ، وردعتهم مدة عما كانوا يصلون إليه من قبل

ولو ازدادت وترية العمليات ضد الصليبيني يف بالد احلرمني ، انشغل األمريكان ذه اجلبهة ال  
قواعدهم اخللفية ، وعلى النفط املنهوب الذي يستمدون منه وقودهم ، وعلى احلكومة العميلة الـيت 
االستخبارات ومجع املعلومات من املساجني حتت التعذيب األليم ، واهود االستخبارايت املعروف يف 

  .لدعم للعراق ، وبعض املشايخ الداعمني للجهاد يف العراقااهدين الَّذين يوفرون ا
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بل إنَّ جبهة العراق واليت مل تنفتح إىل اآلن بشكل كاٍف ، تنتظر املزيد من التصعيد ليتمكن الشباب ااهـد مـن الـذهاب                          
رب مخسمائة أسري فيهم بعض الكوادر      بالعشرات ، فإنَّ عدد األسرى الذين قُبض عليهم وهم ذاهبون إىل العراق خالل الفترة األخرية قا               

املعروفة ، وأُودعوا السجون السعودية ، ومعلوم كيف يؤثر أسر الرجل الواحد على عدد من املترددين ، وكيف يتشجع كثري من الناس                      
  .على الذهاب مىت وجدوا الطريق سالكةً إىل ميدان اجلهاد

 اجلهاد يف العراق حباجة شديدة إىل اجلهاد يف بالد احلرمني لتنفـتح أبوابـه     فال حيتاج األمر إىل كثري من التأمل ليتضح جبالء أنَّ           
  .كما يراد هلا

إىل جانب أمٍر مهم ، وهو أننا حني ندعو إىل دعم اجلهاد يف الفلوجة والرمادي ، ال ندعو إىل ترك العمل كليـا يف املوصـل                            
دو ينبغي أن ال جيد يف األرض احملتلة مناطق أمٍن ولو جزئي ، بـل جيـب أن                  ومناطق اجلنوب السين ، بل اجلهاد واجب هنا وهنا ، والع          

  .تشعل األرض نارا حتت قدمه ، ويف كل أرٍض يضع عليها قدمه
ومن هذا املنطلق ، فمن اخلطأ أن يطالب أحد بتعطيل اجلهاد يف بالد احلرمني مع وجود املوِجب املوجود يف العراق ، بل حيث                         

ليقاتلوا سواء كان ذلك داخل احلدود السياسية للعراق ، أو خارج هذه احلدود اليت ما أنزل اهللا ا مـن سـلطان ،                       وجد األمريكان ف  
  .وخاصة إذا كانت الضربات يف مناطق القواعد اخللفية ، ومراكز الدعم اللوجسيت للقوات األمريكية احملتلة

بالسالح مقاومة األبطال ، فإنَّ الشعب يف بالد احلرمني قد لبس عليه وإذا كان الشعب العراقي قد أدرك حقيقة االحتالل وقاوم     
: األمر ، وحجبت عنه احلقيقة ، ومل يفطن لالحتالل بعد ومل يشعر به ، مع كون احلال يف بالد العراق مطابقة للحال يف بالد احلـرمني                      

ني ، وإدارة أمريكية رمزية غري مباشرة لالحـتالل يف          جملس حكم مشكل من العمالء العراقيني ، وحكومة مشكلة من العمالء السعودي           
  .العراق ، وإدارة أمريكية رمزية غري مباشرة لالحتالل يف بالد احلرمني وإن كانت أخفى حبكم استقرار الوضع النسيب

ألخضر العتقال  هذا كله فوق أن توقف العمليات واستقرار الوضع يعين إعطاء أمريكا ممثلة يف عمالئها وحتت إشرافها الضوء ا                   
هيك عن سـعيهم    يف أرض الرافدين ، نا    )  اإلرهاب   (البقية الباقية من ااهدين والداعمني واملنسقني ، ومن يثبت لديهم تورطه يف دعم              

  .احلثيث واملكشوف آنذاك إىل طمس اهلوية اإلسالمية ، وتغريب أهل اجلزيرة العربية 
  

  

 א

اعملوا : َّالتوحيد زين ، والدين حق ، إال التكفري والقتال ؛ قيل : فإن قيل [ 
  ]بالتوحيد ودين الرسول ، يرتفع حكم التكفري والقتال  

 رمحه اهللا بعبد الوهااإلمام حممد بن 
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  ال يهاب املنونال يهاب املنون.. .. ألب أرسالن ألب أرسالن 


٣٢٥/١   

، فكانوا ال   عن املطوعةخرج ملك الروم من القسطنطينية يف ست مائة ألف خارجاً:  ، قالوا  وغريمهاأيضاًذكر الطرطوشي والقرطيب 
، وقد أعدوا من   كاجلبال الشوامخ، بل كتائب متواصلة وعساكر متزامحة وكراديس يتلو بعضها بعضاً هم الطرف وال حيصرهم العدديدرك

، وديار  قطرا العجم والعراق مللك فجعلوا لكل مائة ألف. ، واقتسموا الدنيا واآلالت لفتح احلصون ما يعجز الوصف عنها السالح والكراع
،  ، فاضطربت ممالك اإلسالم ، والروم مللك ، واهلند والصني مللك ، واحلجاز واليمن مللك ، ومصر واملغرب مللك  مللكمضر وديار ربيعة

  .  ، وأخلوا هلم البالد ، وهرب بعضهم من بني أيديهم واشتد وجلهم وكثر جزعهم
، فما رأيكم ؟  قد علمتم ما نزل باملسلمني: ، وقال  وكان امللك ألب أرسالن التركي سلطان العراق والعجم يومئذ قد مجع وجوه مملكته

 تحما إذا سأم: ، قالوا  ، فموتوا كراما أحسن وأين املفر؟ مل يبق إال املوت: ، قال   ا ألحٍدلَب، وهذه اجلموع ال ِق رأينا لرأيك تبع: قالوا
،   من األجماد الشجعان املنتخبنيفخرج يف عشرين ألفاً، أول بالدي نلقاهم يف : ، وقال  ، فعزموا على مالقام بنفسك فنفوسنا لك الفداء

  . ، فإذا هم اثنا عشر ألفاً ه عسكرضر ثانية ع، فلما سار مرحلةً  ورجعت مخسة فوجدهم مخسة عشر ألفاً، عسكره ضر عفلما سار مرحلةً
فقال  املسلمون كالشامة البيضاء يف الثور األسود، وكان  ر األلبابفلما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحي ، :أن إين مهمت 

، وكان ذلك يوم   إال دعوا لنا بالنصرألن هذه الساعة ال يبقى على وجه األرض منرب: ومل ؟ قال :  ، قالوا ال أقاتلهم إال بعد الزوال
إين عازم على أن أمحل : ، فقال  ، ففعلوا ذلك حبه وليوصيليودع كل واحد صا: ، فلما زالت الشمس صلى وقال  افعل:  اجلمعة، فقالوا
 بسم اللّه وعلى بركة اللّه امحلوا معي: ، مث قال  كل صف ال يرى طرفاه فاصطف املشركون عشرين صفاً، وافعلوا كما أفعل  فامحلوا معي

 بعد صف ال صفوف املشركني صفاًا قوا  خرواحدةوال يضرب أحد منكم بسيف وال يرمي بسهم إىل أن أفعل ومحل ومحلوا معه محلة 
وقتلوا كل من  ، فما شعر حىت قبضوا عليه  يصل إليهيظن أن أحداً ال وأحاطوا به وهو يقف هلم شيء حىت انتهوا إىل سرادق امللك فوقف

،  موا السيوف فيهم أياماً، فولوا منهزمني ال يلوون على شيء وحك " تل امللكقُ" ، وقطعوا رأسا فرفعوها على رمح وصاحوا  كان حوله
 من ثيابه ، وجلس ألب أرسالن على كرسي امللك يف مضربة يف سرادقه على فراشه، وأكل من طعامه، ولبس فلم ينج منهم إال قتيل أو أسري

وأنت :رسالننئذ؟ قال ألب أأو تشك أنت يف قتلك حي: ما كنت صانعا لو ظفرت يب ؟ قال : ويف عنقه حبل، فقال  وأحضر امللك بني يديه
حىت . دراهم والفلوس، فما يشتريه أحد، اذهبوا فبيعوه، فطافوا به مجيع العسكر واحلبل يف عنقه، ينادى عليه بال أقل يف عيين من أن أقتلك

وأخربوه مبا ما إىل ألب أرسالن، ا إن بعتمونيه ذا الكلب اشتريته، فأخذوه، وأخذوا الكلب وأتو: انتهوا يف آخر العسكر إىل رجل، فقال 
الكلب خري منه ألنه ينفع وهذا ال ينفع، خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب، مث إنه بعد ذلك أمر بإطالقه، : صنعوا به ومبا دفع فيه، فقال 

مشارع األشواق  .ما وصل عزلوه عن امللك وكحلوه ، ووكل به من يوصله إىل بالده، فل وأن جيعل الكلب قرينه مربوطا يف عنقه
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أال نقتدي بهؤالء ؟

                                                

  أال نقتدي بهؤالء ؟
  
  ..اريخ ومواقف مشرفة سطرها أجدادنا وخطوها بدماءهم ، وأجماد ومآثر شيدوها بأشالءهم ومجامجهم ت

  .أذل أمة يف هذا العصر .. نعم إم أجدادنا حنن أمة اإلسالم 
مات من أيدي سلمني واملسلنعم إم أجدادنا الذين سريوا اجليوش وسعروا نريان احلروب ، وبذلوا األموال الطائلة ليفكوا أسر امل

  ..األعداء
  ... فأين حنن منهم 

  .واألسريات املسلمات يف أقطار األرض يستصرخننا وال من جميب .. وهل متعرت وجوهنا فضالً عن أن تسيل دماءنا 
 ال  أخواتنا املسلمات يف سجون الكفرة واملرتدين يناديننا ال لنفك أسرهن وال لنخلصهن من ألوان العذاب الذي يصب فوق رؤوسهن

إن يناديننا لنهدم السجون فوق رؤوسهن ، إن يسألننا إن كان فينا بقية من رجولة أن نقتلهن ليمنت وميوت معهن عارهن ، لتموت .. 
  .نطف الكفرة يف أحشاءهن 

سهم إىل  حتين رؤوصورهم وأيدي األمريكان... سالسل كم مرة يا ترى مرت علينا صور إخواننا األسرى يف كوبا وهم يقادون بال
  ... صورهم ونساء النصارى يضعن القيد يف أرجلهم ، ويلقني فتات الطعام بني أيديهم ... األرض قسراً 

  ...هل مسعنا بإخواننا وأخواتنا األسرى واألسريات يف سجون أوزبكستان وطاجكستان 
  ...يف سجون املغرب وتونس وليبيا وأرض الكنانة 

  ... يف سجون الشام وأرض الرافدين 
  ...وعسري وغريها من السجونهل مسعنا بإخواننا وأخواتنا األسرى واألسريات يف سجون جزيرة العرب ، يف الرويس واحلائر وعليشه 

ألن : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: خرج ابن عساكر بإسناده عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قال: ( ١قال ابن النحاس رمحه اهللا
  ) .ملسلمني من أيدي املشركني أحب إيلَّ من جزيرة العرب استنقذ رجالً من ا

 فإنكم تعدون ،أما بعد : وخرج أيضاً عن بكر بن خنيس ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل األسارى من املسلمني بالقسطنطينية
 رعييت إال خصصت أهلكم بأكثر ذلك  بنيأنفسكم األسارى ، ومعاذ اهللا بل أنتم احلبساء يف سبيل اهللا ، واعلموا أين لست أقسم شيئاً

وأطيبه ، وأين قد بعثت إليكم فالن بن فالن خبمسة دنانري ، ولوال أين خشيت أن حيبسها عنكم طاغية الروم لزدتكم ، وقد بعثت إليكم 
  ).السالمفالن بن فالن يفادي صغريكم وكبريكم وذكركم وأنثاكم ، وحركم ومملوككم ، مبا يسأل به فأبشروا مث أبشروا و

أعطهم : (  إليهم عبد الرمحن بن عمرة لفك أسرهم وقال له  أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيزعندما وقع بعض املسلمني يف األسر بعثو
إنك إمنا ! إنك ما فاديت به املسلم فقد ظفرت به ! فو اهللا لرجل من املسلمني أحب إيل من كل مشرك عندي !! لكل مسلم ما سألوك 

  .١)إلسالمتشتري ا

 
  .)٨٣٢ـ ٢/٨٣١(  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق١
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حكى القاضي أبو بكر ابن العريب أن بعض امللوك عاهد كفاراً على أن ال حيبسوا أسرياً ، فدخل : ( ٢وقال ابن النحاس رمحه اهللا أيضاً
أسرية فأبلغ صاحبك خربي ، فلما اجتمع به وجتاذبا ذيل  إين: رجل من املسلمني جهة بالدهم فمر على بيت مغلق ، فنادته امرأة 

 انتهى اخلرب إىل هذه املرأة فما أكمل حديثه حىت قام األمري على قدميه وخرج غازياً من فوره ومشى إىل الثغر حىت أخرج األسرية احلديث
  ) .واستوىل على املوضع 

مخسني غزوة ، ونظري هذا ما حكاه القرطيب يف تارخيه عن املنصور بن أيب عامر ومل يكن يف امللوك القائمني باألندلس مثله ، غزا نيفاً و
ولدي أسري يف بلد من : ومل ؟  قالت : حزينة ، قال  وأنا باكية، والناس يفرحون  أنت: وملا وصل املنصور إىل مدينته تلقته امرأة فقالت 

  .بالد الروم ، فسري العساكر لوقته راجعة إىل البالد حىت أحضروا ولدها 
  ).، وأثام على إعزاز دين اإلسالم رضوانه التام يف دار السالمفرحم اهللا تلك األمم اخلالية بتلك اهلمم العالية 

ونصب عليها اانيق ، ونقب صورها ، وطرح فيه احلطب والنار ، إىل أن ادم ، ودخلها " الرها " وغزا عماد الدين زنكي رمحه اهللا 
  .فحارم ونصر اهللا املسلمني فغنموا وسبوا وخلصوا منها مخسمائة أسري

لعماد الكاتب أن السلطان صالح الدين األيويب رمحه اهللا  خلص من األسرى يف وقعة حطني سنة ثالث ومثانني ومخسمائة أكثر  وذكر ا
  .من عشرين ألف أسري ، وأسر من الكفار مائة ألف أسري 

  ... هذه سري أجدادكم وهذه مآثرهم وأجمادهم فجددوا عهدها يا شباب اإلسالم
  ...  نومكم ، وانفضوا عنكم غبار الذل ، وارفضوا عيش اهلوان  هبوا منيا شباب اإلسالم
  ...  أحيوا يف نفوسكم عزة هذا الدين ، أحيوا فيها احلمية هلذا الدين ، أحيوا فيها خنوة العرب وشهامتهم يا شباب اإلسالم
  ... لتذهب األرواح دون األعراض ،  ولترق الدماء لتغسل العار يا شباب اإلسالم

  
  لة ال تدك بغري زخات الرصاصجذر املذ

  واحلر ال يلقي القياد لكلِّ كَفَّاٍر وعاصي
  وبغري نضح الدم ال ميح اهلوان عن النواصي

   
  

   اخلالديزعبد العزيأسامة بن : وكتبه 
  

  

                                                                                                                                                                                
  . )٢٨٢٢( رقم   سنن سعيد بن منصور١
  .)٨٣٣ـ ٢/٨٣٢(  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق٢
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  :  ، أما بعد

   الشيخبقلم
  بن ناصر الرشيدهللا

منني نفوسهم يف سبيل أن 

ألمة دون خمالٍف يعرف يف 
 وسراياه  غزوات النيب 

ن املفضلة مث من بعدهم يف 
والشام واملغرب وأكثر ما 

فيه ما استطاعت من دين 
 الطلب الذي يتضمن جهاد

وجل ، وتقودهم إىل اجلنة 

نة ويكون الدين  تكون فت
فإن انتهوا فال عدوان إالَّ 

امة ، يف سياق نفي فهي ع
ال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يت يستمر وا ، بين الغاية ال
ومه على أنَّ رفع القتال ال 

ا ألنه مفهوم اإلثبات يف وم
من هذا الوجه كان احلصر 

قعدوا هلم كل مرصد فإن 

دوا ، وأخذهم وحصرهم 

٣٦ 
 

  : : املقصد الثاني من مقاصد اجلهاد املقصد الثاني من مقاصد اجلهاد 
  ))٣٣//١١((الدعوة إىل اهللا الدعوة إىل اهللا 

سالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعنياحلمد هللا رب العاملني ، والصالة وال 
عبد ا

وإدخال الناس يف دين اهللا سبحانه ، وبذل املؤفإنَّ من مقاصد اجلهاد يف سبيل اهللا الدعوةُ إىل اهللا ،   
  .يدخل الناس اإلسالم

ملشركني بالقتال ودعوم إىل اإلسالم ، مما أمجعت عليه اوهذا احلكم احملكم الواضح ، من وجوب ابتداء ا
القدمي ، وصحت به النصوص العامة كالنصوص اليت قدمناها ، أما النصوص اخلاصة يف القضايا اجلزئية من

الصحابة والتابعني وأمراء املسلمني يف القروصر ، وكذا ما بعده من جهاد أن حتوبعوثه إىل البالد فأكثر من 
األعصار املختلفة ، دون أن خيتلف فيه اثنان ، وما فتحت املشارق واملغارب ، وال دخلت العراق ومصر 

  .إال بالقتال واجلهاد يف سبيل اهللايسمى اليوم بقارة أفريقيا واألندلس وتركيا وبالد املشرق األدىن يف اإلسالم 
وملا انتشرت اهلزمية العقدية يف األعصار املتأخرة ، نبتت نوابت أحدثت يف الدين أقواالً كثرية ، وأدخلت 

: النصارى وعقائدهم ، ومن نظريات الغربيني الكفرة وأفكارهم ، وكان مما أنكروه من الدين وتنصلوا منه 
ابتداء الكفَّار بالقتال ، وأن تشهر سيوف التوحيد على أهل التنديد تدعوهم إىل الدخول يف دين اهللا عز 

  .بالسالسل
﴿وقاتلوهم حىت ال: واألدلَّة من الكتاب والسنة على نقض ما زعموه أكثر من أن حتصر ، فقد قال عز وجل 

﴿وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا : وقال كله هللا فإن انتهوا فإنَّ اهللا مبا يعملون بصري﴾ ، 
نكرة " فتنة " والفتنة الشرك ، فأمر اهللا عز وجل بقتال املشركني حىت يزول الشرك وقوله على الظاملني﴾ 

 كله هللا ، ق الدينويكون: وقوله ويكون الدين هللا عام يف الدين كله يف التعبد واحلكم ، وقد أكّده يف قوله 
فإذا كان بعض الدين هللا وبعضه لغري اهللا وجب القتال حىت يكون الدين كله هللا ، وقوله فإن انته: رمحه اهللا 

فال عدوان إال على الظاملني ، دال مبنطوق احلصر على قتال الكفار ألم ظاملون ، ومبفه: القتال إليها ، وقوله 
يكون إالَّ بارتفاع الظلم ، وداللة مفهوم احلصر من داللة املنطوِق ال املفهوم على الصحيح ، وإنما يسمى مفه

 نفِسها ، فهو أقوى من املنطوِق ارد الجتماع الداللتني فيه ومجلة احلصر ، وإن كان منطوقًا للنفي يف اجلملة
  .من أساليب التوكيد

افإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم و﴿: وقال عز وجل 

حيث وجفأمر بقتال املشركني  ﴾تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم إنَّ اهللا غفوٌر رحيٌم
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خلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة ف: والقعود هلم بكل مرصد ، فهو عام يف مجيع األحوال واألوقات واألماكن ، مث قال 
  .، فأمر بترك القتال عندئٍذ

﴿قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسولُه وال يدينون دين احلق من : وقال سبحانه وتعاىل 
يؤمنون من صيغ العموم ، وذكره الذين ال :  واالسم املوصول يف قوله الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون﴾

ألهل الكتاب يدخل فيه من باب األوىل كل كافر ، وجعل الغاية يف هذه اآلية إعطاء اجلزيِة ويف السابقة االنتهاء ، فصح رفع القتال 
 وحنو ذلك ، على أنَّ الغاية يف عنهم بأي من الغايتني ألن الغاية مطلقة ال تعم ، وهذا هو احلكم يف كل حكٍم يغيى بغايتني كعدة احلامل

اآليتني السابقتني هلذه اآلية داخلةٌ يف هذه اآلية ألنَّ انتهاءهم عن كفرهم يوجب رفع حكم القتال بارتفاع الوصف الذي علِّق به القتال 
  .هنا فهو كما لو غُيي احلكم بذلك

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا ﴿: ل ، وقا ﴾يا أيها النيب جاهد الكفَّار واملنافقني﴿: عز وجل وقال 
فعم باألمر كل من يلينا من الكفَّار ، وعلّق احلكم بكفرهم فيقاتلون ما دام الوصف قائما ،  ﴾فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع املتقني

  .وم آخرون من الكفَّار فيقاتلونوال يفرغ املسلمون من قوٍم يلوم من الكفَّار إالَّ كان يليهم ق
فلم جيعل بدالً لقتال هؤالء القوم أويل ﴿قل للمخلَّفني من األعراب ستدعون إىل قوٍم أويل بأٍس شديٍد تقاتلوم أو يسلمون﴾ : وقال 

اهللا بأسه ويأمن املسلمون شر سلموا ، خبالف املعتدي فبدلُ قتاله أن يكفهالبأس الشديد إالَّ أن ي.  
خري الناس : قال أبو هريرة يف هذه اآلية  ﴾كنتم خري أمٍة أُخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر﴿: وقال عز وجل 

  .للناس تأتون م يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم ، أخرجه البخاري 
ن ال إله أُمرت أن أُقاتل الناس حىت يشهدوا أ: "وغريه من الصحابة  فيما أخرج الشيخان من حديث ابن عمر ومن السنة قول النيب 

وفيه األمر مبقاتلة الناس عامة دون ختصيص وجعل غاية ذلك أن احلديث " إال اهللا فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم
، هم وأمواهلم ، أنَّ من مل يقلها مل يعصم دمه ومالُه فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مين دماء: يدخلوا اإلسالم ، ومفهوم الشرط يف قوله 

وإذا لقيت عدوك من املشركني : "وفيه قوله احلديث " امضوا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا: "وقوله كما يف حديث بريدة عند مسلم 
، وقوله " م فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمادعهم إىل اإلسال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إىل ثالث خصاٍل 

، " بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له: "كما يف املسند وسنن أيب داود من حديث ابن عمر بسنٍد جيٍد 
  .وغري ذلك من األحاديث، " عجب اهللا من قوٍم يدخلون اجلنة يف السالسل: "ويف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

وهذه املسألة حمل إمجاٍع متيقٍّن من أهل العلم ، حكاه بعضهم صرحيا ، ودلَّ عليه التواتر العملي الذي ثبتت مبثله شعائر الدين املعلومة منه 
أهل اإلسالم دون نكٍري بل بالضرورة ، من غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعوثه وسراياه ، وجهاد أصحابه من بعده فمن بعدهم من 

  .ودون سؤاٍل أو وجوِد خمالٍف يف ذلك
وقد كتب يف هذه املسألة بعض أهل العلم بعد أن حدث هذا القول البدعةُ ، وظهرت رسالةٌ منحولةٌ لشيخ اإلسالم ابن تيمية مكذوبة 

داللة "، وسليمان بن محدان يف رسالة مساها عليه ، فانتدب مجاعةٌ من أهل للعلم للرد عليها ، منهم سليمان بن سحمان يف رسالة 
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وقد طُبعت قدميا مبكة ، ورسالةٌ لصاحل بن أمحد املصوعي ، ورسالة أليب األعلى " النصوص واإلمجاع على فرض اجلهاد للكفر والدفاع
  .املودودي ، ورد على هذا القول غريهم من أهل العلم ردودا متفرقة

 إىل فهم غلٍط لألدلَِّة اهللا اجلواب عن أصول الشبهات اليت أُوردت على جهاد الطلب وخاصة ما استندوسنجمل يف املقال القادم بإذن 
  .واهللا أعلم ، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدينالشرعية ، 

  

  مثل عامل السوءمثل عامل السوء

 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
واتبع ،  فترك العمل به    ،  تاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غريه        آه سبحانه من    فشب

واملخلـوق علـى اخلـالق      ،  هواه وآثر سخط اهللا على رضاه ودنياه على آخرته          
 ومهتـه ال    فساً وأخسها ن  وأوضعها قدراً ،  بالكلب الذي هو من أخبث احليوانات       

ه يف األرض   مطَ ومن حرصه أنه ال ميشي إال وخ        وحرصاً تتعدى بطنه وأشدها شرهاً   
وال يزال يشم دبره دون سـائر أجزائـه وإذا          ،    وشرهاً تشمم ويستروح حرصاً  ي

 وهو مـن أمهـن احليوانـات         ، إليه حبجر رجع إليه ليعضه من فرط مته        رميت
واجليف القذرة املروحة أحب إليه من اللحم       ،   وأرضاها بالدنايا ،  وأمحلها للهوان   

وإذا ظفر مبيتة تكفي مائة كلب مل يـدع         ،  الطري والعذرة أحب إليه من احللوى       
ومـن  ،   حلرصه وخبله وشـرهه       ،  عليه وقهره  ر إال ه   يتناول منها شيئاً    واحداً كلباً

 نبحه ومحل   ٍة زري  وحالٍ  دنيةٍ  وثيابٍ  رثةٍ رأى ذا هيئةٍ   عجيب أمره وحرصه أنه إذا    
  وثيابٍ  حسنةٍ وإذا رأى ذا هيئةٍ   ،  كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته يف قوته        ،  عليه  
  .ه باألرض وخضع له ومل يرفع إليه رأسه مطَ وضع له خ ورياسٍةمجيلٍة

  إعالم املوقعني عن رب العاملني                   
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  صالح العوفي  :  شعر

  

اإلسالم  حوار مع حوار مع اإلسالم            
 

ن يف عدم تضحية  فيجيبين أن سر غربيت يكمعين به اإلسالم أسأله ملاذا أصبح غريباًأهذه قصيده أخاطب فيها اهلالل والذي 
؟ فتذكرت من .. فقال يل مليار مل خيرج منه إال هؤالء,  عن محاه افذكرت له األسرى واملطاردين الذين ذادو, جلي أالشباب من 

فقال يل حرضهم على الدفاع عن محاي ودار بيين وبينهم حوار ,  رجالُ قول وفعل أم على الطريق فذكرت له ساروا معي يوماً
  .!!  هدوهو يسمع ويش

 يــوم اقبـــل الغايــب عينــي  فـعـــينه 

 رد الجــواب انغــام صــوته حزينــه   

ـــينه  ــشعـاته دف ــورك شعـ ــاهالل ن   ي

ـــوينه    ــوم تظهرع ــال نج ــالح اب   ياص

ـــه  ــسـكن خزين ــاهالل ت ـــا ي  نـجومن

ـــه  ــزْوه حزمـــه متـيـن   ياصــالح الِع

ـــه  ـــه رزين ــاهالل كلـم ـــني ي  ذكرت

  ياصــالح المـلـــيار مابـــه سـمـــينه

ــي ر ــه  ل ــأرض المدين ــاهالل ف ــٍة ي  فق

  هــذي النجــوم اللــي نـبيـــها معيـــنه 

ــه   ــك مدين ــشر ل ــشر والب ــاهالل تب  ي

ـــه    ــري ياقرين ــك إظه ـــوم وين  يانج

 ياصـــالح الممـــشى تَعـــب خابرينـــه 

 اهللا اكـــــبر يانــجوم الغـبـيــنه     

ـــينه   ـــح نـهزالمـك ـــلون ياصال  اش

 يانـجـــوم خلـيـــها ِذلُـــوِلك سفيـــنه 

 رســى طحالــب عفينــه  ياصــالح الم

 يــانجوم لغــزي بالــشعر تفهميـــنه   

 ياصـــالح المغـــزى تـــرى فاهمينـــه

ـــنه     ــد تـذكري ــي والعه ــانجوم وفِّ  ي

ــه     ــينه وزين ــم ش ــاك العل ــاهالل ج  ي

ـــينه     ـــله سن ــالح طوي ــداك ياص  مب

ــِسينَه    ــك ح ــاهالل حب ــا ي ــصِبر ان ب 

ــه   ــتِّم دين ــى م ــلى اهللا عل ــت وص  تم

ــاهالل     ــت ي ــن ان ــاد وي ــن الميع ــب ع  غاي

 ماغـبــت ياصــالح انــا بيـــن األطـــالل   

ـــال    ــال فامي ــه امي ــاطع عرض ــام س  والع

ـــال   ــس  مـاط ـــله  ب ــي ارس ــتْ بريق  خَاِف

 جـالد حـابسـها ومـن دونــها أقــفــال       

ـــخ دالل ودالل  تـــشـب ضــــوك تــطب

 لـذات شـايب تـالـي الــعمر فـعـيـــال      

 عصابٍة القـيــل قـــــــالو وال يقــال     

ـ   ــــــعل عجزو كـل فعـال      القيل نفـــ

 ياصـــالح انـــصاها ترىالـــشعرمرسال   

 سمـيت بـاهللا بــرسل اللــغز فـالـحــال         

 انِْت قريـن البــدر ِحلِّـــه وتـرحــــال       

ـــيء وظــــالل  ـــها فَ ــل مال  شــمس القواي

 نـتـهى كــل زلــــزال     الغبـن بـكـره ال  

 ِترسين راحةْ والبقيـه علـى جــــــــال        

ــي  ـــمج وزالل تَرسـ ــسفـينه فالبحرهـ  الـ

 حتــى البحــر الهــاج مافــاد محتـــــــال 

ـــرب فنجـــــال  ــه ِش ــاني فكِّت  ســهل المع

ــالَل    ــطْ وح بــتْ ر ــاني البغَ ــعب المع  ص

  مايدفن عهـودك مخائيـل وخْــــــــيال       

ــال   ــى الح ــاهد عل ــاهالل ش ــم ي ــت حك  ان

ـَّــــــــال      محمد الهادي تَــنَـادوه دج

 د فيـه ِمدخَــــــــــال    والحب هللا ما لح   

 د النجوم وِعد ماتْــِهل يـــاهـــــاللِ      ِع
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  بتصرف من كتاب أيب جندل األزدي          

א
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إال الواحد بعد الواحد من كل قبيلة ، وكان املستجيب له خائفاً 
ك يف اهللا عز وجل ، وكان املسلمون إذ ذاك مستضعفني يشردون 
اهللا ومنهم من يقتل ، فكان الداخلون يف اإلسالم حينئذ غرباء ، 

 بعثت يف أثرهم صحمة النجاشي آِمِنني، فلما عِلمت قريش بذلك،
 بعظماء  النجاشي لريدهم عليهم، فأىب ذلك عليهم، وشفَعوا إليه

إنه عبد اهللا، فاستدعى املهاجرين إىل : ، يقولون سى قوالً عظيماً
قل له يعيد : يستأِذنُ عليك ِحزب اهللا، فقال لآلِذِن: ل جعفر

فأخذ النجاشي عوداً " كهيعص"ال عليه جعفر صدراً من سورة 
اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من : وإن خنرمت، قال: قته عنده، فقال

جبالً من ذهب ما أسلمتهم إليكما، مث : وين دبراً من ذهب يقول
فأما رواية جعفر فإا عزيزة جدا رواها ابن : ( يف البداية والنهاية

العاص وعمارة بن الوليد دية من أيب سفيان إىل النجاشي فقالوا 
ما يقول هؤالء : فبعث إلينا فقال: ال حىت امسع كالمهم قال: ل

: ال فقال: أعبيد هم لكم قالوا: به وصدقناه فقال هلم النجاشي
إن هؤالء يقولون يف عيسى غري ما تقول : فقال عمرو بن العاص

ما : ر فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من األوىل قال
ادعوا يل فالن القس : فأرسل فقال: قاها إىل عذراء البتول قال

نت أعلمنا فما تقول قال النجاشي وأخذ شيئا من األرض أ: لوا
: عم فنادى مناد من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم مث قال

 قد ظهر وهاجر إىل املدينة وقتل ن رسول اهللا إ: هر ا قلنا له
أخرب صاحبك مبا صنعت إليكم وهذا صاحيب : ا وزودنا مث قال

 واعتنقين مث دينة فتلقاين رسول اهللا فخرجنا حىت أتينا امل: عفر
هذا جعفر فسله ما صنع به : يرب مث جلس فقال رسول النجاشي
تغفر يل فقام رسول اهللا قل له يس: ال اهللا وأنك رسول اهللا وقال يل
انطلق فأخرب ) أي رسول النجاشي(آمني مث قال جعفر للرسول 
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 ودعا إىل اإلسالم مل يستجب له يف أول األمر ا بعث النيب مل 
 منه وهو صابر على ذلمن عشريته وقبيلته ، يؤذى غاية األذى ، وينال

منهم من يعذَّب يف وكان كل مشرد ويهربون بدينهم إىل البالد النائية 
هاجرون إىل مملكة أفاحناز امل: ( يقول ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 

عبد اهللا بن أىب ربيعة، وعمرو بن العاص، دايا وتحٍف ِمن بلدهم إىل
أن هؤالء يقولون يف عي: إليهبطارقته، فلم جيبهم إىل ما طلبوا، فَوشوا 

جملسه، ومقَدمهم جعفر بن أىب طالب، فلما أرادوا الدخولَ عليه، قا
ما تقولون يف عيسى ؟ فت: الاستئذانه، فأعاده عليه، فلما دخلوا عليه ق

ما زاد عيسى علَى هذا وال هذَا العود، فتناخرت بطار: من األرض فقال
لو أعطيتم: قال للرسولنيمث )  اآلمنون يف لسام: والسيوم (سبكم غُرم 

قال ابن كثري رمحه اهللا ، ) أمر فَردت عليهما هدايامها، ورجعا مقبوحني
بعثت قريش عمرو بن : ه قالعن عبد اهللا بن جعفر عن أبي....عساكر 

وحنن عنده قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلينا قا: له
ث إلينا رسوالً فآمنا هؤالء قوم يعبدون األوثان وإن اهللا بع: قلنا: قال

فخرجنا من عنده : فخلوا سبيلهم قال: ال قال: فلكم عليهم دين قالوا
من اإن مل يقولوا يف عيسى مثل قويل مل أدعهم يف أرضي ساعة : قال

يقول هو روح اهللا وكلمته أل: يقول صاحبكم يف عيسى بن مرمي قلنا
ما تقولون يف عيسى بن مرمي فقا: وفالن الراهب فأتاه ناس منهم فقال

أيؤذيكم أحدا قالوا ن:  هذا مث قاللما عدا عيسى ما قال هؤالء مث: قال
 إىل املدينة وظأيكفيكم قلنا ال فأضعفها قال فلما هاجر رسول اهللا 

نعم فحملن: الذين كنا حدثناك عنهم وقد أردنا الرحيل إليه فردنا قال
معكم أشهد أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا وقل له يستغفر يل قال ج

ما أدري أنا بفتح خيرب أفرح أم بقدوم جعفر ووافق ذلك فتح خ: قال
نعم فعل بنا كذا وكذا ومحلنا وزودنا وشهد أن ال إله إ: صاحبنا فقال

فتوضأ مث دعا ثالث مرات اللهم اغفر للنجاشي فقال املسلمون  :
). مث قال ابن عساكر حسن غريبصاحبك مبا رأيت من رسول اهللا 

 

אא א



 

  אW  ..!!..!!ليت زوجي منهم ليت زوجي منهم   يايا

قائمة صور املطلوبني ااهدين الشرفاء عندما خرجت 
املنافحني عن محى الدين واملسلمني متنيت أن تلك الباقة العطرة 
ضمت صورة زوجي وامسه لننال ا شرف العمر كلنا وليس هو 
وحده ، وليفرح أبناؤه عندما يرون أنَّ أباهم أحد أبطال األمة 

 يقف وشجعاا يف الوقت الذي فيه جارهم وأبو أصدقائهم
  !!متفرجاً على أمته وال حيرك ساكناً 

بل ليحب اهللا واملؤمنون أباهم وليجعل اهللا له القبول ألن من 
ويرضي الناس عنه بل ,  أرضى اهللا هو الذي سريضى اهللا عنه

  .سيحبه اهللا ومن أحبه اهللا أحبه من يف السماوات واألرض 
  .. عندما أحبنب أمهات املؤمنني الطاهرات رسول اهلدى 

أحببنه ألنه الشجاع الذي نزل عليه جربيل عليه السالم وهو يتعبد 
يف الغار املظلم ، أحببنه ألنه الشجاع الذي بلغ رسالة ربه وقال 

أحببنه ألنه الشجاع الذي  ،)  لقد جئتكم بالذبح: ( لقريش
  ..حيتمي أصحابه بظهره إذا اشتد الوطيس 

  ..فلقد أحبه اهللا و املسلمون أمجعون 
  ..دما أحبت زوجة الصديق زوجها وعن

أحبته ألنه الشجاع الذي كان أول من آمن باهللا  عز وجل ، 
،  أحبته ألنه الشجاع الذي كان أول من يصدق رسول اهللا 

أحبته ألنه الشجاع الذي قاتل أهل الردة قتال الشجعان حىت محى 
 .اهللا به دينه

  . فلقد أحبه اهللا واملسلمون أمجعون 
 زوجة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما عمر ؛ وعندما أحبت

أحبته ألنه الشجاع الذي كان أول من فرق بني احلق والباطل ، 
أحبته ألنه الشجاع الذي ما سلك واديا إال وسلك الشيطان 

فجاً آخر ، أحبته ألنه الشجاع الذي صدع بصوت احلق راداً 
  .على أيب سفيان يف أحد 
  .عون ن أمجوفلقد أحبه اهللا واملسلم

وهؤالء هم أحباب اهللا وأحباب األمة هم ومن سار على جهم 
ذادوا عنه ، نافح كما نافحوا ، وناصر من ناصروا ،  وذاد عن ما

اهللا املسلول وأبو  هؤالء هم قادة األمة وشجعاا أمثال سيف
 بن الزبري وسعيد بن جبري وأمحد وعبد اهللادجانة والرباء بن مالك 
دين وعمر املختار ومروان حديد وخالد بن تيمية وصالح ال

ويوسف ) خطاب(وسامر السويلم  ، االسالمبويل وحيىي عياش
العيريي وتركي الدندين ، وسلطان القحطاين رضي اهللا عنهم 

  .أمجعني 
  ..هؤالء هم الذين يستحقون احملبة 

  ..هم الذين يستحقون الوفاء  هؤالء
  .هؤالء هم الشرفاء 

حنبه ، ألنه أحب اهللا ورسوله ، وأحب كل أسد منهم يستحق أن 
  ..األمة ودافع عنها 

كل أسد منهم يستحق الوفاء ألنه وىف بعهده مع اهللا ، ووىف مع 
ووىف مع أمته عندما رفع رأسها مناضالً , باتباع هديه  رسوله 

  ..من أجل دينها 
كل أسد منهم يستحق أن يصان شرفه ألنه صان لألمة شرفها 

الشريف إذا أحب وىف بكل عهد أخذه على وعزها ، فالشجاع 
خوار جبان ال يستحق شيئاً من نفسه األبية ، وما عدا ذلك ف

  .ذلك
  

*************  

 

אא  ٤١ א



 

   :جديد اإلصدارات 

لفت الشيخ أسامة حفظه اهللا يف خطابه األخري نظر أفراد األمة اإلسالمية إىل اخلطر الداهم الذي جتدد فيه بروز معامل الصراع بـني                       
كفار واملسلمني ، واملشروع الصلييب الرامي إىل إعادة احتالل بالد اإلسالم بالقوة العسكرية مرة أخرى ضمن حتالف كفري عاملي                   ال

  . تقوده أمريكا ، ولكن إىل اهلاوية إن شاء اهللا تعاىل 
رب اليت لن تستطيع األمة جتاوزها إال       كما أشار إىل تقاطع املصاحل االقتصادية مع األحقاد واألطماع الكنسية يف توجيه دفة هذه احل              

                 ا خلدمة املشروع اجلهادي ، ذلك املشروع احلضاري الكبري الذي فيه حفظ عقيدة املـسلمني ومكتـسبام املاديـة   بتوجيه طاقا
 القدمي  واملعنوية ، وأسهب الشيخ يف شرح أنّ ذلك ما يقتضيه الواجب الشرعي وهو الذي أثبتت التجارب صحته على مدار التأريخ                   

  .واحلديث 
وتطرق الشيخ إىل بعض العوائق يف هذا اال ومنها تعليق األمل على اخلونة من حكام اخلليج الذين هم يف األساس جزٌء من العدو                       

  .وصورة من صور املشكلة ، وفوق ذلك فقد أثبتوا مراراً قريباً وبعيداً عجزهم وخيانتهم وعمالتهم 
  . هاد ضد األعداء ، ألنّ القتال واجلهاد عبادةٌ نتقرب ا إىل اهللا سبحانه وفيها سعادتنا يف الدارين وحثّ بعد ذلك على استمرار اجل

 ]يا أمة اإلسالم : [ هذه أبرز معامل كلمة الشيخ حفظه اهللا واليت نشرها مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية بعنوان 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :قارئ الكرميأخي ال
عدناكم به من إخراج سيدي جيمع مجيع اإلصدارات اليت خرجت خالل الفترة السابقة ، ولقد سرنا تفاعل األخوة القراء مع ما 

يام عتبار وسوف خيرج السي دي كامالً خالل األاملوضوع وهي يف عني االوتلقينا ما كتبه البعض من مقترحات حول هذا 
  . كذلك ليعم النفع على الناس اإلنترنتعلى مادته وجتمع يف موقع واحد رفع  ، وسوف تالقادمة بإذن اهللا تعاىل

ت والتقارير اليت صدرت يف اكما ننبه اإلخوة إىل أن الة ستصدر الد األول هلا وحيتوي على األعداد العشرة األول والبيان
 نظرهم املدعومة بالكتاب والسنة ةكل من خيالف ااهدين ليقرأ وجتلك الفترة إن شاء اهللا ، وندعو القراء الكرام إىل إيصاله ل

  .وأقوال األئمة ، ولكي ال يلتبس على الناس أمر ااهدين وهدفهم من جهادهم 
بقي أن ننبه إىل أن األعداد اليت ستصدر من الة سرياعى فيها اخلطوط حيث لن يوضع فيها إال خطوط الويندوز واليت تتوفر يف 

ضافة إىل أننا سنخرجها على صيغة إ األجهزة كي نتفادى األخطاء اليت تقع ملن ليس لديهم اخلطوط املستخدمة يف الة ، مجيع
  . إكروبات كما هي العادة يف كل عدٍد وإصدار 

ه والسالم ونشكر لكم التفاعل والتواصل ، جعلنا اهللا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ويل ذلك والقادر علي
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 

 


