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 يف صفحات هذا العدد
 

 

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم علـى             
 ..أشرف األنبياء واملرسلني 

ل البعض هذه األيام عن حال ااهدين مع خصومهم من الكفار           قد يتساء 
 عمٍل  م بأبشع األوصاف وأقذعها ويلوموم يف كل      واملنافقني الذين يصفو  

 ..ار أو أسرهم أو حىت ديدهم يقومون به سواء من قتل الكف
 ويسأل هل يؤثر ذلك يف عمل ااهدين ؟ ومعنويام ؟ 

واجلواب على هذا أن نرجع إىل قول اهللا تعاىل املعدد لصفات القوم الـذين   
 رة دينهم وأمتهم حيث قال واصفاً هلم      بعد ختلف الناس عن نص     اهللا   يأيت م 

 :ةَ آلِئٍممافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وونَ ِفي ساِهدجي  
       اهدون بفضل اهللا تعاىل يعلمون أنه ال يقال هلم إال ما قد قيل للرسـل        وا

اب واملصلحني من قبلهم فقد قيل لرسوهلم ونبيهم أنه ساحر وكاهن وكذَّ          
 ..ة وبغاة وخوارج ومنحرفون وسفاكونخون: م يقال هلم وجمنون واليوم ه

لذا ليعلم أنصار اجلهاد أن ااهدين بتثبيٍت من اهللا تعاىل صامدون على احلق 
  .وماضون على الطريق

  إال معرفةً للمجاهدين ال تزيدهم   وليعلم أذناب النفاق أن أقواهلم واامام     
طريق الذي شرق منه أعـداء امللّـة    عليه وثباتاً على الونسرييباحلق الذي   

يِريدونَ أَن يطِْفؤواْ نور اللِّه ِبـأَفْواِهِهم       :  وأنَّ األمركما قال اهللا      والدين
  .ويأْبى اللّه ِإالَّ أَن يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ

 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "نصرياًوكفى بربك هادياً و"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  مجادى األوىل١ – التاسع عشرالعدد 
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فشر               
ِّ
فشر
ِّ

  د بهم من خلفهمد بهم من خلفهم


 :ه وصحبه ومن وااله ، أما بعد احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد وعلى آل 
ة أكثر مما تبعث على االستغراب ، واحلـوادث        فقفإن حال أمتنا عجيب جد عجيب ، ومواقف كثٍري من أبنائها تبعث على الش             

اً اليومية واألحوال املتعاقبة تكشف لنا كل يوٍم وجهاً جديداً من وجوه اجلهل ، ووجهاً جديداً من وجوه النفاق ، ووجهاً جديد                    
" الذي يفسر به شيئاً من هذا اجلو الـذي نعيـشه    جوه الذل وهكذا يف تعاقب سريع وتغري مذهل يذكر حبديث النيب           ومن  

يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً ، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعـرض مـن   بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم  
 " الدنيا

 على مهـم منحطـة ،       اًانكشاف أقنعة ، وتعرف   ) بول مارشال   (  العسكري األمريكي    وإن يف عملية اختطاف    
ونفوس ذليلة خائرة تنصر الظامل على املظلوم ، وتفزع لألعداء وتتعامى عن األقرباء ، وإال فبأي شيء تفسر املطالبـات              

 رجل كافر حمارب ، عسكري بلغة       الساقطة من قبل عدد من املتكلمني باإلفراج عن هذا املختطف مع علمهم حباله وأنه             
أهل الزمان ، يعمل يف جمال الطريان العسكري ، وهو من منظومة اجليش األمريكي الذي يقتل املسلمني ويعذم ويؤذيهم 
يف كل مكان ويناصر أعداءهم يف فلسطني والفلبني وكشمري وغريها ، أي شبهة تبقى يف قتل رجل عسكري حمـارب                    

عطى أجراً على هذه اجلرمية البشعة ، مل يف سبيل احلرب على اإلسالم ويتنعم خبريات املسلمني وييدخل بالد املسلمني ليع
هل يريد هؤالء أن يروا هذا العلج يباشر قتل األطفال واغتصاب النساء يف بغداد أو كابل لتطيب نفوسهم بقتله ؟ أظنهم               

ابن سعود وهو حيملهم على القول مبـا يـشتهيه ، ألن            واهللا حىت لو رأوا ذلك لبحثوا له عن أعذار ما داموا يف حكم              
أبرياء مساملني ألم بنفس حال هذا ) بوش ، ورامسفيلد ، وكولن باول ، وغريهم ( مقتضى هذا الفهم املعوج أن يكون 

 ومل  املختطف فجميعهم ال يلبس لبسة احلرب العسكرية ، وغالب أوقام يقضوا يف بالدهم أو بعيداً عن ميدان احلرب                 
 !!ميس جسد طفل وال امرأة ومل حيمل سالحاً يف املعركة  

واهلوان والـذل   ،  ال شك أننا نعرف األسباب اليت تدفع إىل مثل هذه املواقف ، وخالصتها حب الدنيا وكراهية املوت                  
الذي جاء به حممد    الذي أصاب األمة وليس هذا حتليالً سياسياً من عند أنفسنا أو فكراً أنتجته عقولنا بل هو نص اهلدى                   

    ورضيتم بالزرع وأخذمت أذناب البقر سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت تراجعوا دينكمإذا تبايعتم بالعينة" : يف قوله  "
، وليرتعن اهللا من قلوب عدوكم ، وليقذفن يف قلوبكم الوهن ولكنكم غثاء كغثاء السيل أنتم يومئذ كثري ، " : ويف قوله 

 " حب الدنيا وكراهية املوت : وهن ، قال ، قالوا وما ال
ولقد كنا حنسن الظن ببعض من يورد الشبهات على جهادنا ولكن تبني لنا أن كثرياً منهم ليس له هم إال إيقاف اجلهاد                      
 بأي وسيلة بدليل منازعته لنا يف الواضحات البينات احملكمات مما يدل على أنه مل يرد حقاً مبا يعترض به فيما يظنه مـن                    

 .الشبهات 
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 يوسف العيريي رمحه اهللا     – بإذن اهللا    –إين أدعو كل منصف إىل قراءة هذا احلديث وتعليق الشيخ القائد ااهد الشهيد              
كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل فأسرت ثقيف رجلني من : قال   ، فقد روى مسلم يف صحيحه عن عمران بن حصني           

 رجال من بين عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول اهللا  وأسر أصحاب رسول اهللا      أصحاب رسول اهللا    
 أخذتك   :وهو يف الوثاق قال يا حممد فأتاه فقال ما شأنك فقال مب أخذتين ومب أخذت سابقة احلاج فقال إعظاما لذلك                   

صرين هو مدين   وهذا احلديث ورد يف شأن رجل غري مقاتل بالفعل بل بالقوة أي يف عرف املعا              "  جبريرة حلفائك ثقيف  
 جبريرة حلفائه وليس بذنب قومه فضالً عن ذنبه هو ؟   ومع ذلك أخذه النيب 

وبعد عرض بعض أقوال العلماء يف ذلك يتبني للمستنكر أن قتلنا لألسرى مل يكن عـن           :  قال الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا       
 برجل واحد ، ولو قال أحد لنا فما ذنب األسرى التسعة إذا كان هوى يف أنفسنا ، بل إننا رأينا املصلحة يف قتلهم مقابل املطالبة

 ؟ نقول إن األسري بوزره استحق القتل فإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل أجاز  والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرىذاك هو ارم واهللا يقول 
رجح قتله ، فكيف واحلال هذه بعدما كان قتله جبريـرة           لنا أن نقتل األسري فقط ألنه أسري ، أي مل تكن هناك مؤثرات أخرى ت              

 فنعاقب بعضهم جبريرة بعـضهم   واتقُواْ ِفتنةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خآصةًغريه أعظم مصلحة ، ونعاملهم بقول اهللا 
فلـم  ... احلديث مسلم عن عمران بن حصني       رجالً جبريرة قومه ، وقد روى ذلك         أردع هلم وأنكى ، وقد عامل الرسول        

 بل إننا ال ميكن أن       متجاوزاً ذا الفعل فحال احلرب تقتضي مثل هذه األفعال لضمان سالمة جند اإلسالم ،              ول  سيكن الر 
 متضحة حنفظ أعراض املسلمني إال مبثل هذه األفعال ، ولنا مربرات أخرى قد ال تتبني لغرينا أن يف قتل األسرى مصلحة راجحة                

لنا ، فإن مننا عليهم وقد فعلنا لبعضهم ، فهذا ما نراه يصلح لبعض األشخاص ، وإن قتلنا فهي مصلحة تقتضي ذلك ، وإن فادينا 
فالفداء لبعضهم أصلح ، ومل نكن مقيدين بفعل واحد جتاه األسرى ، بل إننا نتحرى األصلح حلالنا وحال املسلمني يف األسرى ،   

 من األدلة حلال األسري ، فلم حتمر أنوف بعض الناس قبل أن ينظروا يف دليلنا واستداللنا ، ونـسأل اهللا أن   ونعمل ما نراه أرجح   
اللهم إين أسألك لذة النظر إىل وجهك ، والشوق إىل لقائك ، يف غـري  ].هداية احليارى"[نكون ممن عرف احلق وأحسن اتباعه       

 .اإلميان واجعلنا هداة مهتدين ضراء مضرة ، وال فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة 

 

 : تنبيه 
هاجر رمحه اهللا تعاىل ولكننا بعد مقتلـه أضـفنا    العزيز املقرن أبو تب هذا العدد قبل استشهاد القائد عبد  كُ

 ، وسنوافيكم مبا يتعلق باألخوة الذين استشهدوا يف العدد القادم بإذن اهللا ، كما أننا    وبعض املقاالت التقرير  
 وذلك لـبعض االحتياطـات      قد ال يتقيد باملوعد على وجه الدقة ،       وعد الّة   نود أن ننبه إخواننا إىل أن م      

 .. بإذن اهللا تعاىل ونسأله سبحانه التوفيق واإلعانة نصدر الة بواقع عددين يف كل شهر، إال أننا ساألمنية 
القراء مـع تنبيهنـا   ديد يف آخر العدد للتواصل مع اإلخوة كما ننبه إىل أننا أعلنا عن الربيد اإللكتروين اجل       

 ..خوة أن يتوخوا احلذر واحليطة لإل
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ألقى الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا خطاباً بثته بعض القنوات العاملية انتقد فيه املشاريع التخريبية اليت تسعى الـدول           •
نسان إن حقوق اإل  : " الغربية لتنفيذها ومن ذلك مشروع ما يسمى بالشرق األوسط الكبري ، وقال الشيخ يف خطابه                

ويف شريط آخر ظهر الشيخ أبو الليث اللييب حفظه          " اليت يروج هلا هي حقوق اإلنسان ارم يف إذالل اإلنسان املسلم          
اهللا وهو يلقي دروساً ويقدم تدريبات عسكرية موعة من ااهدين العرب واألفغان وغريهم استعداداً ملعركة جـرت     

كرزاي وقد قتل فيها العديد من اجلنود احلكوميني كما استشهد فيها بعـض             حديثاً بني ااهدين وبني جنود حكومة       
  أن بإحدى القنوات ااهدين ، وعلى صعيد العمليات العسكرية يف أفغانستان صرح املال داد اهللا حفظه اهللا يف اتصال                 

 يف منطقة دي تشوبان     تواجه معركة شرسة مع قوات االحتالل األمريكية ومن عاوا من األفغان          طالبان  ركة  حقوات  
داد اهللا أن أعداد القتلى يف صفوف القوات األمريكية املال وأكد خالل األسبوعني املاضيني ،     اجلبلية التابعة حملافظة زابل     

معنويـات طالبـان   إن " :  وقال داد اهللا، أن العملية أسفرت عن تدمري تسع آليات       و  ، واألفغانية بلغت مخسني قتيالً   
 . " من سقوط الشهداءمرتفعة بالرغم

  تبنـوا فيـه مقتـل أحـد األمـريكيني يـدعى            تنظيم القاعدة جبزيرة العرب تقريراً إخباريـاً      أصدر ااهدون يف     •
ويعمل مديراً يف شركة اإلليكرتونيات املتقدمة وهي شركة متعاقدة مع قطاعات عسكرية أمريكية             ) كينيث سكروز   ( 

مل هذا األمريكي يف اجلزيرة هو تطوير النظم اإلليكترونية لطائرات األباتشي ،    كثرية من بينها وزارة الدفاع ، وجمال ع       
) بـول مارشـال     ( وهو  ) كامري  ( كما تبىن ااهدون اختطاف أمريكي آخر بعد إحراق سيارته اليابانية من نوع             

 بعد ذلك بياناً مـصوراً      ويعمل هذا األمريكي يف نفس القطاع الذي يعمل به األمريكي القتيل ، وقد أصدر ااهدون              
ظهر فيه الرهينة يعترف بطبيعة عمله ، وقد هدد ااهدون بقتله إذا مل تفرج احلكومة السعودية عن األسرى املعتقلني يف 

وهو ما حصل فعالً حبمد اهللا ، وأصدر ااهدون يف ذلك التقريـر   ساعة ٧٢سجوا وأمهلوا احلكومة السعودية مهلة   
 .نشور يف هذا العددالرابع عشر وهو م

فك اهللا أسره كان قد دخل يف غيبوبة قبل أن يتمكن جنود الطواغيت مـن               ) منر البقمي   ( علم ااهدون بأن ااهد      •
أسره يف عملية اخلرب بعد جناح العملية واحنياز بقية ااهدين حبمد اهللا ، وقد نقل األخ منر شفاه اهللا بواسـطة طـائرة                       

تشفى قوى األمن يف الرياض مث رحل مع فريق طيب إىل سجن احلائر ، وعلم ااهدون أيـضاً أن    اإلخالء الطيب إىل مس   
جنود الطواغيت قد أمطروا األخ منر بوابل من الرصاص يف كلتا رجليه رغم أنه يف غيبوبة وأدى ذلك إىل شيم أجزاٍء                

ق أن أعلنوه من استشهاد البطل حسب مـا    من رجليه وكسرها كسوراً مضاعفة ، وهذا استدراك من ااهدين ملا سب           
ظهر هلم حينها ، ولكن إرادة اهللا وحكمته فوق كل شيء ، نسأل اهللا له الثبات وأن حيفظ عليه دينه وعقله وجوارحه ، 
وااهدون يتعهدون بالعمل اجلاد على فك أسره ومجيع إخوانه حبول اهللا وقوته وما عملية خطف األمريكي األخرية إال        
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 وقد أفادت مؤسسة    – بإذن اهللا وبعونه وتسديده      –واحدة يف هذا اال وسيتبعها بإذن اهللا ما هو أشد وأنكى            خطوة  
لن يتأثر ذا األمر باستثناء وصية األخ منر البقمي حفظـه اهللا وسـيكون             ) سرية القدس   ( السحاب بأن إخراج فيلم     

 .اإلصدار إن شاء اهللا إصداراً متميزاً 
سبب سترالية من العراق ، مما  األسترالية بأن حكومته سوف تقوم حال انتخاا بسحب القوات  ارضة األ  زعيم املع  أعلن •

 إىل أن مثل ذلك االنسحاب من جانب القوات  )أرميتاج  ( إلدارة األمريكية حيث أشار نائب وزير اخلارجية        إزعاجاً ل 
 ،  عاما يف دائرة اخلطر   ٥٣ريكا وأستراليا منذ أكثر من      األسترالية من العراق ميكن أن يضع التحالف الذي جيمع بني أم          

وشكل هذا اإلعالن صفعة جديدة يف وجه أمريكا الصليبية حيث توالت انسحابات حلفائها وتفكك حلفها العاملي ضد 
عد اإلسالم واجلهاد وأضحت وحيدة تتخطفها أيدي املؤمنني بالقتل واجلرح واألسر واالختطاف ، ويأيت هذا اإلعالن ب             

إعالن تايالند عن اختاذها لنفس املوقف حبلول موعد نقل السلطة إىل احلكومة العراقية املرتدة اجلديدة ، يذكر أن دوالً                   
عديدة يف مقدمتها أسبانيا أبرز حلفاء واشنطن يف احلرب على العراق سحبت قواا العسكرية بالفعل نتيجة ديدات                 

 .تنفيذ بعضها وبعضها اآلخر ما زال يف الطريق بإذن اهللا جادة من قبل ااهدين هلذه الدول مت 
يف فضيحة جديدة للحكومة األمريكية كشف أحد أعضاء الكوجنرس التحريف احلاصل يف تقرير وزارة اخلارجية حول            •

 م واختذه مـسؤولو     ٢٠٠٣جهود أمريكا يف حرب اإلسالم ، حيث قلل التقرير من عدد اهلجمات والضحايا يف عام                
نكم جتدون يف هـذه      إ : ( نائب وزير اخلارجية    )  رميتاجأريتشارد    (ة األمريكية دليالً على جناحهم  فقد قال       اإلدار

 وام العضو األمريكـي حكومتـه       )رهاب الكوين ننا حنقق الفوز يف الصراع ضد اإل      أالصفحات الدليل الواضح على     
 للحملة العاملية على اإلسالم واليت أطلقها بـوش بعـد   بالتدخل السياسي يف حمتوى التقرير سعياً إلثبات جناح مصطنع   

غزويت نيويورك وواشنطن وابتدأت بغزو أفغانستان مث العراق ومشلت دول العامل كله بوسائل خمتلفة مـن االعتقـال                  
ـ            ث مل ومصادرة األموال وتشديد اإلجراءات األمنية يف مجيع البالد إال أن هذه احلملة فشلت فشالً ذريعاً حبمد اهللا حي

يكتمل العام الثالث من هذه احلرب وأمريكا ما زالت متورطة حبربني يف أفغانستان والعـراق مل تـستطع إاءمهـا ،              
باإلضافة إىل جبهة حامية يف جزيرة العرب ، عالوة على العمليات املتفرقة يف طول العامل وعرضه واليت ارتفعت معدالا 

 ٢٩بتاريخ  " يرهاب العامل تقرير عن أمناط اإل   " هللا ، يذكر أن التقرير املسمى        كان قبل غزوة منهاتن واحلمد    كثرياً عما   
، وهو ما    ٢٠٠٢ يف عام    ١٩٨ مقابل يف العام املاضي     ١٩٠ىل  إن العمليات اجلهادية تراجعت      قد ادعى أ   بريل نيسان أ

 . تبني عدم صحته فيما بعد 
القاضية بوجوب اإلبالغ عن ااهدين وإعانـة        سلول   مساعدة الرئيس األمريكي بفتوى مفيت آل      ) تاونزند( أشادت   •

ن تتخذ يف بلد أنائية اليت ميكن من أهم اخلطوات االستث"  :احلكومة املرتدة عليهم ، ووصفت الكافرة هذه الفتوى بأا    
 من باع    ، وهذه اإلشادة واحدة من بني كثريات يطلقها أعداء اهللا من اليهود والنصارى واملرتدين على كل                 "سالميإ

دينه وسخر فتاواه خلدمة أعداء الدين يف حني ال توجد هلم فتاوى ذات صدى تنصر مسلماً أو جتهر حبق إال ما وافـق                      
 .هوى احلكام الطواغيت وأسيادهم والعياذ باهللا 

مع  أمريكا رسالة إىل عمه الطاغوت فهد بن عبد العزيز يطلب فيها أمر جم             لدىأرسل بندر بن سلطان سفري آل سلول         •
ـ غَِري املَغضوِب علَيِهم  : طباعة املصحف بتلطيف عبارات تفسري الفاحتة اليت تفسر قوله تعاىل            وقولـه  )  اليهود(  ب

سـفارة  : هـو - مع استبعاد عبارات الزور والفجور–ونص رسالة املذكور ) النصارى (  بـ والَ الضالِّني   :تعاىل
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/ ٢١/١١التاريخ   - ٢٢٤٦ / ١٥ / ٥٠١رقم الربقية    - سرية – برقية صادرة  -واشنطن   - اململكة العربية السعودية  
وحيث وردنا الكثري من املالحظات من الكنائس ومن        "... وفيه  ... املرفقات بدون    - ١٥رقم امللف    - هـ١٤٢٢

أم   والَ الضالِّني يِهمغَِري املَغضوِب علَ  ورد فيها من ترمجة فمثالً جاء يف ترمجة رجال الدين املسيحي على بعض ما
 ملا تسببه مثـل هـذه   اً ونظر، بينما مل يرد ذلك يف ترمجات أخرى مثل ترمجة عبداهللا يوسف علي ،اليهود والنصارى   

 ،الترمجات خاصة يف الوقت احلايل من إثارة فإن اخلادم يرجو أن يراعى ذلك يف الترمجات اليت ترسل ألمريكا وأوربا                    
زدياد الطلـب   الدم تزويد السفارة بكميات كبرية من ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية نظراً              كما يرجو اخلا  

 .بندر بن سلطان بن عبدالعزيز..." ،عنها مؤخراً 
 غريب بالعراق بأا تلقت تعليمات مبعاملة األسرى يف الـسجن معاملـة             سجن أيب على   صرحت األمريكية املشرفة   •

ول املسؤولون يف اإلدارة األمريكية تصوير ما حيدث يف أيب غريب على أنه جمرد جتاوزات وهو مـا                  الكالب ، وقد حا   
يكرره الببغاوات يف بالدنا أيضاً إال أن املمارسات اليومية واملنتشرة ملثل هذه األساليب البشعة يؤكد أا ليست كذلك            

 .ن مبثل هذه اجلرائم ويشري إىل وجود علم مسبق على األقل لدى املسؤولني األمريكا
 شـباب اجلزيـرة  من ل ثالثة  ويعمل فين طائرات يف الطائف للشتائم واهلجوم عليه بسكني من قب    الغربيني تعرض أحد  •

 آخـر يف نفـس   شابفيما صدم  ،   ن الغريب أطلق ساقيه للريح ووىل هارباً      إ عاما، إال    ٢٠-١٧عمارهم بني   أتتراوح  
د هذه األعمال ضد الوجود الغريب االحتاليل لبالد اإلسالم تزامناً مع تصاعد احلملة ، وتتصاعاملدينة غربيا آخر بسيارته   

الصليبية البشعة ضد املسلمني يف كل مكان ، كما يغذيها تصاعد العمليات اجلهادية ضد الصليبيني واليهود وأذنام ،                  
ب اجلهاد بأي وسيلة وتعكس مدى حتـرر  وهذه املمارسات وإن كانت صغرية إال أا تعرب عن حالة األنفة واإلباء وح  

الشباب من قيود الذل والتبعية واستعدادهم لتحمل األذى يف سبيل اهللا ، نسأل اهللا أن يعلي مهم الشباب وأن يزيدهم                    
 . إمياناً ويقيناً ويعينهم على حتمل أعباء اجلهاد وتبعاته 

 لتقومي الوضع األمين لرعايـاهم يف       نياملاضيني  سبوعبية يف الرياض اجتماعني خالل األ     روعقد سفراء دول اموعة األ     •
أو مطالبتـهم   حول االكتفاء باالستمرار يف حتذير رعاياهم بضرورة اختاذ احليطة واحلـذر            آراؤهم  تباينت  و،  اجلزيرة  

املدارس ، حيث أت    بالد احلرمني بعد األعمال اجلهادية األخرية        مئات العائالت الغربية     بالد ، وقد غادرت   غادرة ال مب
األوروبية واألمريكية عامها الدراسي يف وقت مبكر إلتاحة الفرصة ملن يريد مغادرة البالد يف حتقيق رغبته فيما شهدت             

وعينت املدرسة السويدية يف الرياض ،   كبرياًوروبا وأمريكا ضغطاًأىل إوزات على رحالت الطريان املتجهة حركة احلج
 ، ويف إحدى  عشرة تالميذ مسجلني للعام املقبلى تضم سوضافيني لكنها ملإ  سويدي لتوها مدرسني   ٨٠٠واليت ختدم   

قيمة الكندية امل) فرانسيس روس ( الشركات قام ثالثون إيطالياً بإلغاء عقودهم واملغادرة فوراً إىل بالد أخرى ، وقالت      
 لكنهم متكنوا    جداً مناًآ كان جممعاً ) احة  الو( ن  مان يف امع أل   مل أعد أشعر باأل    : " الرياضبيف جممع اململكة السكين     

 مل ... اخليارات  وصلنا هنا يف مارس وبدأنا نفكر يف : "وقالت روس اليت يعمل زوجها يف شركة فرنسية    "من دخوله   
لست واثقة من أن احلرس خارج امع غـري  : "  ىخرأوقالت مغتربة " نكن نريد الرحيل لكننا قد خنتصر مدة بقائنا       

ـم حيـاولون   إ بكثري ون املناخ أصبح أكثر عداءً إ  : "وقال الكثريون " ني مع القاعدة ويعطوم املعلومات عنا     متعاطف
 وقال سكوت وهـو      "ماكن اليت يرتادها الغربيون   ل الفنادق واملطاعم وغريها من األ     جتنب الظهور يف أماكن عامة مث     

عندما  ... املتجر الكبري ىلإمل أعد أذهب   ،ت أفعل من قبل وسط املدينة للتسوق كما كنىلإمل أعد أذهب : "أمريكي 
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ما يقدر بنحو ، يذكر أنه يعمل " ذا الحقين أحد إحاول أن أضمن أن يكون لدي مهرب أنتبه ملا حويل و   أأقود سياريت   
ألـف   ١٠٠ وأغلب الغربيني وعددهم حنـو        ،  مليون نسمة  ٢٤السعودية اليت يقطنها    فيما يسمى ب  ستة ماليني أجنيب    

 عـامل  ىلإل أحد هذه امعات يشبه الدخول  يف جممعات سكنية تعزهلم عن اتمع ودخو   منفلتةحياة  يعيشون  مغترب  
وهنـاك محامـات    ، وخيتلطن حبرية بالرجالاحتشام للنساء اخلروج دون  خمتلف يشبه بلدات غربية صغرية ميكن فيها        

رفيه ومتاجر ومدارس خاصة وحمـال صـغرية وبعـض      سباحة مشتركة ومالعب تنس ومنتجعات ومطاعم ومراكز ت       
 . امعات ا دور سينما

تواصلت يف باكستان عمليات ااهدين ضد احلكومة املرتدة وقواا العميلة ، وشهدت مناطق القبائل معارك ضـارية               •
 باكستان من املنـاطق  قتل فيها العديد من اجلنود احلكوميني كما استشهد عدد من ااهدين ، وتعد منطقة القبائل يف               

يار جـول   ( اليت يتمتع فيها ااهدون بشعبية كبرية ودعم مادي ومعنوي ويف هذا الصدد تعهد نيج حممد زعيم قبيلة                  
هذا وقـد كانـت     . بالقتال مع حركة طالبان ضد القوات الباكستانية وهدد بنقل املعارك للمدن الباكستانية             ) خيل  

لة إعالمية خيالية حول عملياا يف منطقة القبائل وهي العمليات اليت القت الفشل حبمد احلكومة الباكستانية أطلقت مح
اهللا حيث استطاع ااهدون صد هجوم القوات احلكومية أكثر من مرة بعد تكبيدها خسائر فادحـة قبـل أن يـرد                     

 .  ااهدون جوم مضاد على املراكز احلكومية يف املنطقة 
ة للدعوة والقتال يف اجلزائر بياناً جديداً أعلنت فيه إدراج الكفار األجانب ضمن دائرة أهدافها               أصدرت اجلماعة السلفي   •

إن " : " أبو إبراهيم مصطفى " والذي وقع باسم أمري اجلماعة    ) بيان حرب األجانب    ( العملية وجاء يف البيان املسمى      
اليت متر ا األمة املسلمة عموما ، و ااهدون خصوصا          اجلماعة السلفية للدعوة والقتال تقرر يف هذه الظروف الصعبة          

املنـشآت ،  املصاحل وسواء فيما يتعلق باألفراد و_ داخل احلدود اجلزائرية _ إعالن حرا على كل ما هو أجنيب كافر         
لكافرين، كما  قياما بواجب نصرة اإلسالم واملسلمني دفعا عن نفسها و عن إخواا اعتداء اليهود و الصليبيني و سائر ا                 

  " .تعلن أنها ليست ملزمة بأي عقد يربم مع نظام اجلزائر املرتد
ن احلرب اليت شنتها الواليات املتحدة على العـراق         أ االستراتيجية يف تقريره السنوي      كشف املعهد الدويل للدراسات    •

دت أواجلهاد  ف ملكافحة   ضعفت االئتال أا  أادت من تصميم تنظيم القاعدة كما        وز ٢٠٠٣حداث العام   ألى  طغت ع 
بصورة عامة يبدو "نه إ له وقال املعهد الذي يتخذ من لندن مقراً ، وروبا والواليات املتحدةأىل حدوث انقسامات بني     إ
ن تنظيم أضاف التقرير أو "ضد الغربيني وممتلكام يف الدول العربية ازدادت بعد شن احلرب على العراق ن التهديدات   أ

 وتابع  "مريكيسالمي برمته من النفوذ األ    ىل تطهري العامل العريب واإل    إيسعى  "سامة بن الدن    أ) الشيخ  (  القاعدة بزعامة 
اجلهادية ( شجع على التجنيد يف سبيل اجلهاد وعزز تصميم القاعدة على تشجيع تنفيذ العمليات "ن التدخل يف العراق أ
  بلداً ٦٠كثر من   أيف  )  حالياً  (ن تنظيم القاعدة ناشطٌ   إجهزة االستخبارات ف  حبسب تقديرات أل   "نه  أوتابع املعهد    ")
 مفتـرض  )جماهـد   (لف أ ١٨كثر من  أ وما زال    ما زال قائماً  )  القاعدة ( من قيادة    قسماً "ن  أضاف املصدر ذاته    أو

 العـراق   ىلإلف جماهد تسللوا    أحنو   "ن  أىل  إ مشرياً" يتمتعون حبريتهم مع زيادة عدد اندين بسبب الوضع يف العراق         
ية ومصرف بريطاين  ضد القنصلية الربيطان)العمليات ( ن أوضح املعهد يف تقريره    وأ" سامة بن الدن  أ )الشيخ   ( مبوافقة

ىل إمر كذلك بالنسبة    واأل  ، "قرب الشركاء االستراتيجيني للواليات املتحدة    أمعاقبة  "ن القاعدة تعتزم    أيف تركيا تثبت    
 ". عادت تنظيم صفوفها أ"ن القاعدة أ اليت تؤكد ٢٠٠٤مارس / آذار١١مدريد يف عملية 
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      انمقتل واختطاف أمريك: املوضوع. 

 هـ٢٤/٤/١٤٢٥: التأريخ  جزيرة العرب                                 صوت ااهدين يف         
 




 
 
 
 

 : احلمد هللا وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، أما بعد 
يف هذا اليوم    نصراين الديانة    من اختطاف علج أمريكي   ) سرية الفلوجة   ( فبفضل من اهللا متكن جماهدو جزيرة العرب يف         

 م ويعمـل  ١٩٥٥من مواليد عام ) بول جورج مارشال (  ربيع الثاين واسم املختطف السبت الرابع والعشرين من شهر  
وهو أحد أربعة مهندسني كبار متخصصني يف جماهلم عليهم مدار           ) AH-٦٤( مهندس تطوير نظم طائرات األباتشي      
حلفـاؤهم الـصهاينة     طاملا استخدمها األمريكان و    وال خيفى أن هذه الطائرات    ،  عمل هذه الطائرات يف جزيرة العرب       

 .يف فلسطني وأفغانستان والعراقواملرتدون يف قتل املسلمني وترويعهم وتشريدهم 
شرعي يف املعاملة باملثل انتقاماً مما فعله األمريكان بإخواننـا يف غونتنـامو   ق الاحلوااهدون يف جزيرة العرب حيتفظون ب 

 بياناً مصوراً للمختطف يديل فيه باعترافاته وبياناته الشخصية  – بإذن اهللا    –وأبوغريب وفق الضوابط الشرعية ، وسننشر       
 .، ونوضح حنن فيه مطالب ااهدين 

 يعمل مديرا يف نفس القطاع العسكري الذي يعمـل فيـه      وقد متكن ااهدون يف نفس العملية من قتل أمريكي آخر         
 . املختطف ، بعد أن رصده ااهدون مث قتلوه يف عقر داره 

إننا ال منل من تكرار عزمنا وتصميمنا على املضي قدماً يف درب اجلهاد والعزة ، وعلـى االنتـصار للمـسلمني                     هذا و 
املستضعفني يف فلسطني والعراق وأفغانستان وكوبا ويف كل مكان ، كما نؤكد استمرارنا يف اجلهاد حىت ال تكون فتنة                   

 . الناس ال يعلمون ويكون الدين كله هللا ، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر 
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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                           مقتل األمريكي بول مارشال: املوضوع. 
 هـ٣٠/٤/١٤٢٥: لتأريخ                                ا جزيرة العرب                  صوت ااهدين يف              

 





 
 

  فَِإما تثْقَفَنهم ِفي الْحرِب فَشرد ِبِهم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ : قال اهللا تعاىل 
 

 :وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد 
 حددهابعد انتهاء املهلة اليت     ) بول مارشال   ( ألمريكي   ا نحر األسري ب) سرية الفلوجة   ( فتنفيذاً ملا مت الوعد به قام ااهدون من         

يئاً مما ذاقـه املـسلمون   ااهدون لطواغيت احلكومة السعودية ، ليلقى هذا العلج جزاءه العادل يف الدنيا قبل اآلخرة وليذوق ش  
تلك الطائرات اليت كان العلج األمريكي القتيل       ،  الذين طاملا صلتهم الطائرات األمريكية بلهيبها ، وعذبتهم حبممها وصوارخيها           

 .يف بالد احلرمني رابع أربعة يشرفون على صيانتها وتطوير نظمها اإلليكترونية 
تال أعداء اهللا تعاىل والقعود هلم كلَّ مرصد بنور من كتـاب اهللا وسـنة              يف ق  ماضون على هذا الطريق      وحنن بعون اهللا   

نثلج صدور املؤمنني يف فلسطني وأفغانستان والعراق وجزيرة العرب وغري ذلك من بالد اإلسالم ، ولنذل عساكر ن ل، رسوله  
ثل يل املخذلني ونعيق اخلائبني ممن كشفه اهللا مب       الشرك والكفر متهيداً إلقامة دولة الشريعة والعدل ، غري ملتفتني يف سرينا إىل ختذ             

وقتله يف الوقت الذي خنس فيه وجنب عن قول كلمة يربئ فيها ذمتـه              عسكري   نصراين   هذه الواقعة فارتفع صوته غضباً ألسر     
 .وينتصر فيها للمستضعفني من املسلمني األسارى واملعذبني يف أيدي عباد الصليب والطواغيت 

عربة م فإن يف هذا العمل نكاالً هلم و       من واالهم من أهل الكفر واإلجرام املتحالفني على حرب اإلسال         وأما األمريكان و   
 .الرادع مصريه ، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل ن قدم بالدنا منهم أو شارك يف حرب املسلمني فسيكون هذا اجلزاء ليوقنوا أن م
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             هاجر استشهاد أيب: املوضوع. 
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 :احلمد هللا احملمود على كل حاٍل ويف كل حني، والصالة والسالم على خامت النبيني وإمام ااهدين، أما بعد
﴿       ِقنيتِعظَةٌ لِّلْمومى ودهاِس وانٌ لِّلنيـذَا به            ِمِننيـؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وِهنالَ تو   ِإن 

           الن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي    اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس و
 الظَّاِلِمني ِحبالَ ي الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليو﴾. 

قرن، وااهد فيصل بن عبـد      استشهد يوم اجلمعة غرة مجادى األوىل كل من القائد املُجاهد عبد العزيز بن عيسى امل              
الرمحن الدخيل، وااهد إبراهيم بن عبد اهللا الدريهم، وااهد تركي بن فهيد املطريي، وذلك يف كمٍني نـصبه هلـم جنـود                      

هم الطواغيت حبي امللز يف الرياض، حيثُ بادروا بإطالق النار على ااهدين من األسلحة املختلفة بصورة مفاجئة أدت إىل مقتل                  
 . رمحهم اهللا، وإنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها

 وهذه سنة اهللا عز وجلَّ اليت ال تتبدل من إدالة املؤمنني يوما واإلدالة عليهم يوما، حتى يكتب اهللا النصر من عنده، وقد   
 فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللّـِه ومـا           سر وكثُر فيهم القتل واجلراحات ﴿     هزم املسلمون يف أحد واخلندق ومعركة اجل      

       اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعض     ِرا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو   ـتثَبا ون
ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد﴾ . 

ومل يكن القائد أبو هاجر عبد العزيز بن عيسى املقرن رمحه اهللا بعيدا عن الشهادة وال إخوانه، ومل خيتبئ يف بيته أو يتوقف عـن        
اغوت وبصره مقاتالً يف الصف األول حاميا إخوانه بـصدره          العمل منذ أُعلن امسه أول مرة، بل استمر يف جهاده حتت مسع الط            

ويده، وما لقي ربه إالَّ بعد أن أعد رجال صدٍق من ااهدين، يقومون مقامه وينوبونه يف جهاده، قد أبقى اهللا م مـا يـسوء        
عطَّلة، ودماء املسلمني املُستباحة، ودمـاء      أمريكا وعمالءها من الطواغيِت بإذن اهللا، وقد أخذوا على عواتقهم الثأر للشريعة امل            

 .ااهدين املُهدرة
وااهدون يف جزيرة العرب ماضون على ما عاهدوا اهللا عليه من اجلهاد يف سبيله حتى ينالوا إحدى احلُـسنني، ولـن    

 على الدرب حبول اهللا وتوفيقه، ومن كان يوهن عزائمهم مقتل من قُتل من إخوام، بل إنَّ ذلك ملما يزيدهم ثباتا وعزميةً ومضيا     
 .يعبد القائد عبد العزيز املقرن فإنه قد لقي ربه، ومن كان يعبد اهللا ويجاهد يف سبيله فإنَّ اهللا حي ال ميوت

ن من نفٍي ملقتل    علما بأنه مل يصدر عن ااهدين أي بياٍن متعلّق باحلادثة قبل هذا البيان، وما أُشيع منسوبا إىل ااهدي                 
عبد العزيز املقرن ال أساس له من الصحة وال يعرف مصدره، وقد بلغ ااهدين خرب استشهاده ومن معه خالل الساعات األوىل           

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،  فسيح جناتهم وأسكنهمورمحه مهل غفر اهللا مملقتله
 قاعدة يف جزيرة العربتنظيم ال

 جزيرة العرب                      صوت ااهدين يف
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  ))٢٢((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 


 
 فرحان بن مشهور الرويلي: الشيخ  كتبه

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، ومن تبعهم                  
 :الدين، أما بعدبإحسان إىل يوم 

فمن الغلط الشائع عند كثري من الناس، ظنهم أنَّ من قال ال إله إال اهللا مل يخرجه من اإلسالم شيٍء، ولـو ارتكـب                         
النواقض وتعود املكفِّرات، مثَّ يبنون على هذا حرمة القتل، وعصمة الدم واملال، فال يكفّرون من يـسب اهللا ورسـوله، أو          

، أو حيكم بغري ما أنزل اهللا، أو يدعو املخلوقني من دون اهللا، ويف هذا مناقضةٌ عظيمةٌ ألصـل التوحيـد،                     يتولَّى أعداء اهللا  
 .وإمجاع األمة ومعارضةٌ لكتاب اهللا وسنة نبيه 

أَشركْت لَيحـبطَن   ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن         : وحسبك أن اهللا قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم         
اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع    فإذا كان النيب الكرمي صلوات اهللا عليه داخالً يف هذا العموم، غري مستثىن مـن هـذا ،

 احلكم، مع اليقني بعصمته منه وبعده عنه، فكيف مبن كان من أمته؟
فر مسيلمة الكذَّاب واألسود العنسي، وأمثاهلم من املرتدين بإمجـاع          والَّذي يطرد هذا األصل يعسر عليه أن حيكم بك         

الصحابة والسلف الصاحلني، بعد أن يعلم أنهم مجيعا كانوا يشهدون أن ال إله إال اهللا، وينتسبون إىل اإلسالم، بل كـانوا                     
 .بالرسالة يشهدون هللا بالوحدانية وللنيب حممد 

ما من عبد قال ال إلـه إال اهللا مث          : "عض األحاديث كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       وقد أُيت هؤالء من فهم باطٍل لب       
، وحنو هذه   "خيرج من النار من قال ال إال اهللا ويف قلبه مثقال ذرة من اخلري             : "، وحديث "مات على ذلك إال دخل اجلنة     

 .األحاديث
 يطالَب من قاهلا بالتزام مقتضياِتها، من األقـوال واألعمـال           وقول ال إله إال اهللا، يثبت به اإلسالم ابتداًء باإلمجاع مثَّ           

واالعتقادات، فإن مل يلتزمها سلب اسم اإلسالم الذي حكم له به، وكان مرتدا كافرا، وإن جاء مبا يناقضها كان مرتـدا                     
 .كذلك

لمني، أو فعل شيئًا مما خيتص      صبأت يقصد اإلسالم دون استهزاء، أو صلى مع املس        : أسلمت أو قال  : وكذلك من قال   
 .باإلسالم، فإنه يحكم له باإلسالم، وليس معىن هذا أنَّ اإلسالم ال يزول ولو جحد الشهادتني مع التزامه بشيٍء من الشعائر

الَ : وقد حكم اهللا جل جالله بكفر املستهزئني بالدين، ممن كانوا خيوضون ويلعبون يف استهزائهم، فقال تعاىل هلـم                  
ت    اِنكُمِإمي دعم بتكَفَر واْ قَدِذرتع      ،ا رسول اهللاوكانوا ينتسبون إىل اإلسالم ويشهدون بألسنتهم أن ال إله إال اهللا، وأن حممد ،

 .ومل يكن ذلك مانعا هلم من الكفر
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ويقُولُ الَِّذين آمنواْ : الوحكم بكفر املنافقني الذين يتولون الكافرين، وذكر عن املؤمنني أنهم حكموا عليهم بذلك فق       
اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْس الء الَِّذينـؤأَه. 

فر، وكفـره مـن     على الَّذي نكح امرأة أبيه، بالقتل وختميس املال، وهذا حكم منه عليه بالك             وحكم رسول اهللا     
 .االستحالل العملي، واحلديث صححه مجاعةٌ من أهل العلم منهم ابن تيمية

  وحكم الصحابة بردة من استحلُّوا اخلمر، يف قصة قدامة بن مظعون املشهورة يف الصحيح، فأمر م عمر بن اخلطاب  
 ا أن ي واقتلوا ردةً وإن أقراإن استحلُّوها بعد إقامة احلجة أن يجلدوا حد. 

وحكم الصحابة بردة مانعي الزكاة، وقاتلوهم على منعها ومل يفرقوا بني اجلاحد منهم واملقر بوجوا الباخل ا، مـع                
 .أنهم مل جيحدوا الشهادتني، بل مل جيحدوا الصالة وال غري الزكاة من فرائض الدين وشعائره

سيلمة الكذَّاب واألسود العنسي، وسجاح التميمية، وطليحـة األسـدي،         وحكم الصحابة بردة من ادعوا النبوة، كم       
وغريهم من املتنبئني، مع إقرارهم أو أكثرهم بشهادة أن ال إله إال اهللا، وبأن حممدا رسول اهللا، وإنما ادعوا أنهم أُشِركوا يف                      

 .األمر، وهذا ثابت باألسانيد الصحيحة عن مسيلمة رأس الكذَّابني
وهذه املسألة من املسائل الظاهرة اليت ال ختفى على من يفهم التوحيد، ومنشأ الغلط فيها كما ذكرنا، عدم التفريق بني                     

ما يدخل به يف اإلسالم، وما يبقى اإلسالم مع وجوده، فيدخل باإلسالم بشيٍء من الشعائر املختصة به، وال بد من القيـام         
ضه لبقاء اإلسالم، وسيأيت هلذا مزيد من البيان يف املقال القادم بإذن اهللا، يف بيان الغلـط        بأركان اإلسالم والسالمة من نواق    

 .فيما يثبت به اإلميان والكفر
 

 
 
 اآلن.. 


كتاب من تأليف الشيخ يوسف العـيريي ،         

جـوازه  يبني فيه حكم قتل األسري ، وبيـان         
 ..مؤصالً بالكتاب والسنة وكالم أهل العلم 

فاحرص على قرائتها ..يف رسالة موجزة لطيفة     
 والتفقه يف دين اهللا تعاىل



 

 

١٤ 

      
  
  
 
 

 َّوا كَالكُونال يو قالْح لَ ِمنزا نمِلِذكِْر اللَِّه و مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم أِْن ِللَِّذيني لُ فَطَالَ أَلَمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت ِذين
  علَيِهم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَِثري ِمنهم فَاِسقُونَ

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما 
 :بعد

منذ أن تشرق مشس اهلداية على نفس املسلم يف جمتمعنا          
 ،  وتتنوع مظاهر     إال وتبدأ معها سلسلة من االبتالءات     

االبتالء والفنت اليت يواجهها املرء ، وتبدأ متـر بـاملرء           
مشاكل وأحداث عادية أحياناً كان يواجه أصعب منها        
قبل اهلداية إال أن إحساسه ا بعدما خالطت بـشاشة          
اإلميان قلبه إحساس خمتلف متام االختالف ، فهذه فتنة         

له يف عمله ومصدر    الزوجة وهذه فتنة املال وهذا ابتالء       
رزقه وهكذا ، وكلما جنح يف مواجهة فتنة نكتـت يف           
قلبه نكتة بيضاء بقدر حجم الفتنة اليت جنح يف ختطيهـا           

 .زال إميانه يف ارتفاع  فما
قبل أن ننتقل إىل القضية اهلامة اليت سـنتناوهلا يف هـذا       
املقال ينبغي تسجيل مالحظة هامة هنا سيكون هلا أكثر         

موضوع املقال أال وهي أن كثرياً منا عندما      من داللة يف    
يراجع نفسه جيد أن أفضل حاالته اإلميانية كانـت يف          
الفترة األوىل من اهلداية ، ال يشترط أن تكون منذ اليوم           

 – وإن كانت حتدث أحيانا منذ اليـوم األول          -األول  
وإمنا يف الفترة األوىل بصفة عامة ، ولعل ذلك يفسر لنا           

 العظيم كان يرتل على اجليل األول منذ        كيف أن البالء  

اللحظة األوىل ، وذلك ما دفع بعض املربني أن يطلـق           
هذا ) أن اإلميان يولد جبال يف كثري من األحيان         ( عبارة  

مع افتراق أن اجليل األول كان يولد إميام كبرياً إال أن           
ما يواجهونه من االبتالء وثبام يف مواجهته يرفع مـن          

اإلمياين أكثر وأكثر بينما حنن لألسف نـتعلم        مستواهم  
من كثري من املشايخ واملربني أن نتهرب من أي عمـل           
يؤدي إىل ابتالء فنبدأ يف مرحلة الـرتول واهلبـوط ،           
كذلك نسجل أن من اهتدى من اجليل األول يف مكـة        
واجه الوقوع حتت فتنة ظهور واستعالء الكفر ، ومـن          

 .هاد وبارقة السيوف اهتدى باملدينة واجه فتنة اجل
يف هذه احللقة سنتناول أهم الفروق بني فتنة الـسجن          
والتعذيب وبني فتنة اجلهاد وبارقة السيوف ، وكذلك        
سنتناول موقف النفس البشرية منهما ومدى تقبلها هلما        

 .و إىل أي مدى ميكنها حتملهما وداللة ذلك
بل   القائلون بأمهية مرحلة االبتالء بالسجن والتعذيب ق      

القيام باجلهاد تتفاوت درجام ما بني فريق يغـايل يف          
هذا األمر حىت أم ينصحون أتبـاعهم بتقبـل ذلـك          
والسعي إىل السجن واالبتالء وانتظار الفرج حىت بدون        
السعي الواقعي بأمر عملي حيقق الفـرج ، ولـوال أين           
قرأت ملن يقول بذلك ملا صدقت بوجود هذا الـصنف          

 فريق يعتدل يف هذا األمر بأن يقوم        من البشر ، و هناك    
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بالصدع باحلق يف وجوه أهل الباطل وباإلعداد املـادي         
واملعنوي ومجع األنصار املسلحني ال سعياً وراء السجن        
والتعذيب ولكن إذا حدث صربوا وعدوا ذلك تربيـة         

 الفريـق   لألفراد ، أما الفريق الثالث فهو     
نه يبعد عن أي    الذي فرط يف األمر حىت إ     

مر يؤدي إىل مشاكل مثل الصدع باحلق       أ
يف وجوه أهل الباطل أو اإلعداد املادي ،        
ولكن ال ينسى هذا الفريـق أن يتـبجح    

إنه : ويكون أكثر هذه األصناف صياحاً      
وال ! يف املرحلة املكية ومرحلة الـصرب       

أدري ماذا ترك للمرحلة املكية من أحكام    
، فسبيل هذا الفريق جلّه خمالف للمرحلة       

ملكية ، فهو بني مداهنة وتعايش وختبيص       ا
 .وتلبيس 
 علـى   – ما نريد قوله أن هذه األصناف الثالثة         :القصد  

 واقعون ال شك حتـت فتنـة ظهـور          –اختالف حاهلم   
واستعالء الكفر وأهله وسيطرم على حركة اتمع الذي        

 .يعيشون فيه بدرجات متفاوتة
 مبا فيهم الصنف    –وما نريد أن حنذر األصناف الثالثة منه        

 أن إطالة مدة البقاء يف الفتنة حتت أيدي الظاملني          –املعتدل  
 غري  -فالنفس البشرية   ١ مدة طويلة يؤدي إىل تفلت األتباع     

                                                
وهذا القول ألحد املشايخ نستشهد به حجة على مقلديـه ، عنـدما      ١

 - رمحـه اهللا     -سئل ملاذا استعجل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب          
التحرك مبن معه ، ولو كان صرب مدة أطول لكان أقـام دولـة كـبرية          

: ( فأجاب  ) ال أدري أين حياء الذين سألوا هذا السؤال         واهللا  ( وخالفة  
إن الداعية احلصيف ال يترك أتباعه باً لألعداء فترة طويلـة و إال أدى              

  ....)ذلك إىل تفلت األتباع 
ال شك أن السائل والذي يعرب عن جمموعة من التيـارات يف الوسـط              

ات اليت ميثلـها    اإلسالمي قد فقد احلياء فهو يسأل هذا السؤال والتيار        
يعيش أعضائها عمرهم كله وميوتون من أجل حتقيـق أهـداف هزيلـة        

= كدرس يف مسجد بإذن الطاغوت أو مؤسسة خريية حتت رعاية ورقابة          

 مهما بلغت من القوة ال تستطيع أن تصمد مدة   -املعصومة  
طويلة يف مواجهة الباطل املُستعلي ، فإن طول األمد بدون          

هر له آثار ال ينكرها من خـالط        مواجهة فعلية للباطل تظ   
شباب اإلسالم مدة طويلة ، فمنـهم مـن         
انتكس كلياً ومنهم من ترى عليـه فقـط         
عالمات اهلداية الظاهرة من ثوب وحليـة ،        
ويف هذا تفسري ملا حدث جلماعات كـان        
يضرب ا املثل يف الثبات والصدع وكانوا       
يدخلون السجن وخيرجون أكثر ثباتا ، إال       

 غُيب أتباعها يف السجون فترات      أنه عندما 
طويلة ظهـرت التراجعـات والرضـوخ       
للجاهلية ، بل حىت الـصنف املفـرط يف         
الصدع باحلق والذي ال يواجه ابتالًء شديداً       
كالسجن وحنوه إال أنه خاضع بدرجة مـا        
كما ذكرنا إىل فتنة استعالء الباطل وسيطرته 

 قوية مث ال يلبث على اتمع فتجد أن دفعة املراحل األوىل له
أن جتد فتوراً ، وال تنشط حركته إال حبدث يدفع للحركة           
شباباً حيمل دماء جديدة ويدخل الدائرة املفرغة من جديد ؛       

كان حيث أصـحابه     لذلك على الرغم من أن الرسول       
على الصرب والثبات ومزيد من الصدع باحلق ، إال أنه كان           

ة لقـسوة طبيعتـها     يعمل على عدم إطالة فتنة هذه املرحل      
عليهم ، ففتح هلم باب اهلجرة للحبـشة مث إىل املدينـة ،             
كذلك أذن هلم بالنطق بكلمة الكفر حتت ظروف معينة ،          
كذلك عمل على الترتيب ملواجهة الباطل ومجع األنـصار         

                                                                           
 الطاغوت أو هدف ملوث بالشرك كعضوية يف برملـان أو وزيـر يف              =

حكومة طاغوتية ، ويا ليته مستقل بوزارته وحيكم بالشرع بـل يكـون         
النظام الطاغويت ، ومتر األيام ومتوت أجيال وقد سلبت منـهم      جزءاً من   

تلك املكاسب وتعاود األجيال اجلديدة الكرة من أجل نفس املكاسـب           
 مث بعد ذلك ينتقدون إماماً أقام دولة وما       – وال حول وال قوة إال باهللا        -

كان قصوره عن توسيعها إال بسبب أمثال هذا السائل الذين يرضـون            
 . الغزوبالقعود عن
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املسلحني ، فإن القائد احلصيف ال يترك أتباعه باً لألعداء          
 إىل تفلت األتبـاع ،      فترة طويلة من الزمن وإال أدى ذلك      

فيجب عليه أن يسعى حثيثا أن خيرجهم من الظلم الـذي           
يرضخون حتته ، ويعمل على استرداد حقوقهم ، لذلك جتد          

بعد فترة بسيطة من استقراره باملدينة أرسـل         الرسول  
 لترصـد عـري قـريش       - -سرية عبد اهللا بن جحش      

اب السترداد بعض حقوقهم مع ما يف ذلك العمل من فتح ب      
للمواجهة قد يلوح للبعض أا كان ميكن أن تكـون ذات           

إال أن هذه هي الـنفس البـشرية        عواقب غري حممودة ،     
السوية البد أن تستخلص هلا حقوقهـا       

 ، حىت   دوإال فإن صربها يوشك أن ينف     
 عندما شاهد أمية بـن      - -ن بالالً   إ

خلف وقد كان أسرياً لعبد الرمحن بـن        
ركه وعبد  مل يتحمل أن يت   - -عوف  

الرمحن بن عوف يذب عن أمية ويـصيح   
ال : إنه أسريي وبالل يردد فقط      : ببالل  

، إن   ! ! ال جنوت إن جنا   ! جنوت إن جنا    
النفس البشرية من حلم ودم وأعصاب وهلا 
طاقة حمدودة ينبغي مراعاا وإال ال يلومن       
قادة احلركات إال أنفسهم إذا فوجئـوا       

 حـوهلم   بتفلت األتباع وانفضاضهم من   
واحداً بعد اآلخر أو سقوطهم على أقـل        
تقدير يف الفتور وانعدام العطاء ، وساعتها   
ستنحل احلركة بالتدريج أو علـى أقـل        
تقدير سيلجأ القائد إىل حتويلها إىل حركة      
مسخ باهتة حىت حيـافظ علـى كياـا         

العددي بأن تتوقف احلركة عن أي عمل فيه تضحيةٌ كبرية          
ملال واملسكن وحنو ذلك ، ويقوم جبعل       بالوقت وبالنفس وبا  

األحكام اليت تصلح أن تكـون اسـتثناء يف حـق أفـراد      
خمصوصني أو حاالت معينة إىل قاعدة ومنهاج يسري عليها         
أتباعه ، هذا فضال عن جلوء البعض إىل لبس احلق بالباطل و 

إلباس األوضاع اجلاهلية لباساً إسالمياً حـىت يـستطيع أن       
 األتباع بدون إحساس بضغوط ويقوم      جييش أكرب عدد من   

 .يف سبيل ذلك بلي أعناق نصوص الشرع 
إن الثبات يف مواجهة هذه الفتنة والثبات يف مواجهة فتنـة           
اجلهاد والقتال يرفعان من املستوى اإلمياين للفرد ومها مـن       
أكثر ما يؤثر يف تربية الفرد واجلماعة املسلمة ، لكن ملـاذا            

نة السجن والتعذيب واسـتعالء     جعل الشرع خمارج من فت    
) كاهلجرة والتقية على تفاوت درجتهما الشرعية       ( الباطل  

: وهو فتنة بنص احلديث      ( قتالومل جيعل خمارج من فتنة ال     
بـل جعلـه    ) ف فتنة   وكفى ببارقة السي  

ماضياً إىل يوم القيامة ، وجعل التخلـف        
 –عنه أو عن اإلعداد املادي اجلدي لـه         

 من عالمات النفاق    –خاصة عند وجوبه    
 ؟

أما بالنسبة لفتنة السجن والتعذيب فهو ما 
قلناه أنه مع أمهيتها خاصةً يف البدايات إال        
أن طول مدا يؤدي إىل تفلت األتباع ،        

 :أما فتنة اجلهاد فهي 
ــة أكــرب :أوالً  ــدفع فتن  مــشروعةٌ ل
       َكُـونيةٌ ونكُونَ ِفتى الَ تتح مقَاِتلُوهو

 ينِللّهالد كُلُّه  بل إن أعظم الفنت وهي
الفتنة عن الدين بالسجن والتعـذيب ال       

 .تدفع إال بالقتال 
 على ما فيها من     - إن فتنة القتال     :ثانياً  

 يتخللها من العزة واملشاعر     -بالء عظيم   
العظيمة ما يذهب كثرياً من أثرها علـى        

 .ا باب لذهاب اهلم والغم إالنفس حىت 
 وهو أمنية يتمناها الكثري حتـت      -تل يف سبيل اهللا      الق :ثالثاً

 يناله اإلنسان بسهولة يف اجلهاد ، وإذا فتحنـا          –التعذيب  
احلديث حول هذه النقطة لن ننتهي ، فعلى الرغم من الفتنة          
الشديدة بالدماء واجلماجم وتطاير األشالء إال أن الـنفس         
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 له وطلباً البشرية تستطيع أن تتقبله ملدة طويلة بل تزداد حباً       
 .له على عكس فتنة السجون 

كذلك فتنة استعالء الباطل ومـا يـصاحبها مـن أذى           
 كسجن وتعذيب تعاجل جوانب حمدودة يف النفس البشرية      
كالكرب وككيفية دفع النفس ألن تذل يف سبيل اهللا وكيفية          
حتويل النفس الرخوة إىل أن يصلب عودها ، لكن طولَهـا           

إىل أن تنكسر عزة اإلنسان خاصة      أكثر مما ينبغي قد يؤدي      
إذا صاحبها إذالل شديد من الباطل املُستعلي يقابله جـنب          
خالع من األفراد الذين حيملون احلق وسلبية يف تدبري املُعاجلة  

يعاجل مجيع جوانب النفس  بينما اجلهادبالسنن الصحيحة ، 
النفس عند النصر ، والنفس عند اهلزمية ، والنفس عنـد           : 

 والنفس عند الفتح والعلو ، فهو يصوغ الشخصية العجب ،
لذلك جتد قلة من الصحابة هم من مر بالفتنتني  املتكاملة ،   

؛ ألن مراحلـه  بينما معظم الصحابة مر فقط بفتنة اجلهاد  
تكفي يف مجلتها يف صياغة الشخصية املؤمنة والفئة املؤمنـة    

 ،  اليت ستتحمل بعد ذلك أمانة الدماء واألعراض واألموال       
 .دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس 

، فاجلهاد فتنة وفيه دواء هذه الفتنـة خييفـك أعـداء اهللا           
وختيفهم ، ويكفيك عزة أن حتمل سالحك متحرراً من كل      
أغالل العبودية للباطل خاضعا ألوامر اهللا وحده خالقـك         

 .ورازقك 
أن االبتالء بالسجن والتعذيب والصرب لفترة      : اخلالصة   

حتت استعالء الكفر وأهله واالبتالء جبهاد الكفر وأهلـه         
كالمها مهم لتربية اجلماعة املسلمة والفرد املسلم ولرفع        
املستوى اإلمياين ، إال أن االبتالء بالسجن ال ينبغـي أن           
يسعى إليه حىت وحنن نفعل ما يؤدي إليه حتماً كالصدع          

كذلك باحلق ، فنحن نصدع باحلق ونسأل اهللا العافية ،          
إذا حدث ينبغي أال تطول مدته ، بينما االبتالء والفتنـة           

لسعي إليه ، وهو ماض إىل ؤمر باباجلهاد وبارقة السيوف ي
يوم القيامة فال ضرر معترب على النفس مـن أن تطـول            

  .مدته
نه ال ينبغي أن تطول فتنة اسـتعالء الباطـل   إوعندما قلت  

تعمـل  قصدت أن نسعى ملخرج جدي لنخرج منها ، أي          
احلركة على أن تخرج أفرادها منها وال يقول مسلم يفهم          
دين اهللا فضال عن من يستحق أن يكون قائد حركـة أن            
يكون ذلك بكتم الدين أو تبديله لريضى الباطل فيخفف من 
ضغطه ، نعم قد جيوز ذلك كاستثناء لفرد وحنـو ذلـك            

أما أن تتحول احلركة كلها إىل مرحلة استثناء ،   كعمار  
أي ( داخل األحكام املكية اليت هي يف األصـل اسـتثناء           

ا حركـة   أفذلك يدل على     ) !استثناء داخل االستثناء    
مريضة عاجزة أن حتمل أمانة هذا الدين وأكرم هلا أن حتل           
نفسها وتحلل أتباعها من أي بيعة أو عهود حىت يـدخل           
املخلصون منهم يف نصرة من يستطيع محل أمانة هذا الدين          

 .  وة بق
 هذا ما أردت أن أنبه له ، وأرجو أن يتأمله القائمون على            

 .التربية يف عاملنا اإلسالمي 
وسبحان من كانت سنته الشرعية تتفق مع سنته القدريـة          

، واحلمـد هللا رب     حركة الكون واحليـاة     هما  وتتناغم مع 
 .العاملني
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 "  بول مارشال : "ندس األباتشيمه

 من األسر إىل النحر
 :تقرير صوت اجلهاد  

وردت املعلومات للمجاهدين عن وجود أمريكي يصلح أن يكون هدفاً لعملية اختطاف وكانت املعلومات دقيقة جداً وهللا احلمد 
الصنع وهو وثالثة واتضح منها أن املختطف يعمل مهندساً مشرفاً يف جمال تطوير النظم اإلليكترونية لطائرات األباتشي األمريكية 

 وقدآخرون يعملون كطاقم هندسي عليه مدار عمل هذه الطائرات وصيانتها يف القواعد العسكرية املوجودة يف بالد احلرمني ،                   
ظل هذا العلج يعمل يف خدمة القوات العسكرية الصليبية ألكثر من عشر سنوات يف جزيرة العرب مـسهماً إسـهاماً فعليـاً                      

ة يف حرب املسلمني ، وأما الشركة اليت يعمل فيها املختطف فيأيت يف آخر التقرير إن شاء اهللا تفـصيل                    ومشاركاً بصورة مباشر  
 .لطبيعتها وأعماهلا وجمال عملها 

بدأت مرحلة التأكد من املعلومات مث الرصد واملتابعة الدقيقة مث وضعت خطة العملية ليـتم              الترصد األولية   علومات  بعد ورود م  
هـ قبل املغرب وكانت اخلطة تقضي باستخدام هيئة أفراد الشرطة السعودية من  ٢٤/٤/١٤٢٥ يف يوم السبت     تنفيذها حبمد اهللا  

لباس وسيارات وغري ذلك ووضع نقطة تفتيش يف طريق اخلدمة لطريق املطار باجتاه اجلنوب مبوازاة السور الشرقي جلامعة اإلمام                   
رطة عدد من املتعاونني املخلصني لدينهم من داخل القطاع األمين نسأل اهللا     حممد بن سعود وقد تربع ذه املالبس وسيارات الش        

أن يكتب أجورهم ويعينهم على تسخري طاقتهم خلدمة اإلسالم وااهدين ، وبعد وصول اهلدف إىل نقطة التفتيش مت إيقافه مث                    
وذلك بواسطة قنبلة   ) كامري  ( رته الـ   القبض عليه وختديره ومحله يف سيارة خاصة إىل حيث مقر االختطاف بعد إحراق سيا             

وهذه السيارة ادعت وسائل اإلعالم السلولية أا كانت سيارة مفخخة ومت إحباط تفجريهـا              ) مولوتوف  ( حارقة حملية الصنع    
ـ                   ة كعادم يف اختالق األكاذيب ، ويف نفس اليوم أصدر ااهدون التقرير اإلخباري الثالث عشر وتضمن اإلعالن عن العملي

املركبة من عملية االختطاف باإلضافة إىل قتل عسكري أمريكي آخر يعمل مديراً للمختطف كما تضمن التقرير الوعد بتصوير                  
هـ وقد ظهر املختطف يف الفيلم وذكر امسه ووظيفته         ٤/١٤٢٥/ ٢٧املختطف وبيان املطالب وهو ما حصل فعالً يوم الثالثاء          

 ساعة من تأريخ إصدار البيـان       ٧٢ مث أعلن ااهدون أم عازمون على قتله بعد مرور           وأا العمل يف جمال الطريان العسكري     
املصور إال يف حالة واحدة هي أن تفرج احلكومة السعودية عن أبناء املسلمني املعتقلني يف سجوا وقد بادرت احلكومة السعودية 

طالب ااهدين معللة ذلك بأا ال تتفاوض مع اإلرهابيني غـري  احلمقاء على لسان املتأمرك عادل اجلبري بإعالا عدم الرضوخ مل       
واعية حلقيقة األمر وهي أن ااهدين ال يتفاوضون مع الطواغيت وليس لديهم أي رغبة يف ذلك بل ليس عندهم إال مطالـب                      

لن يف ذلك بيان خاص مصور أظهرت       يطلبون تنفيذها حرفياً ال غري وبعد انتهاء املهلة مت تنفيذ الوعد واإلجهاز على الرهينة وأع              
فيه صور الرهينة مقتوالً واحلمد هللا رب العاملني ، أما الشركة اليت يعمل فيها املختطف فهي شركة اإللكترونيـات املتقدمـة،                     

 م يف بالد احلرمني، وأُنشئت على غرار شركات األسلحة األمريكية الضخمة اليت ال متثل احلكومة األمريكية١٩٨٨تأسست عام   
يف الظاهر، وإن كانت أهم صناع القرار السياسي والعسكري يف الواليات املتحدة األمريكية، ومبقتضى هذا الوضع النظامي هلا،           



 

 

١٩ 

متلك الشركة من احلرية ما ميكنها من إبرام العقود والصفقات مع أي دولة أو شركة عاملية أخرى، علما بأنَّ الشركة يف احلقيقة              
استعماري يستعمله اجليش األمريكي والشركات التجارية املتعاونة معه للعمل داخل بالد احلرمني حبريـة    ليست أكثر من غطاٍء     

 .وأمان
من رأس مال الشركة، وتقوم شركة اإللكترونيات املتقدمة على تصنيع لوحات إلكترونية للدبابة % ٥٠األمريكية ) بوينج(متلك 

 من عشرين ألف لوحة إلكترونية للدبابة، كما تقوم بتصنيع عدد من املكونـات              األمريكية أبرامز، وقد صنعت حتى اآلن أكثر      
اإللكترونية يف اال الراداري شاملة مكونات أجهزة الرادار، وبعض أنظمة التشويش وأنظمة اإلنذار املبكر، وأنظمـة املراقبـة         

 .اجلوية
ية وغري الراديوية، وتصنيع إلكترونيات خاصة بالطـائرة      كما استلمت الشركة مشاريع تنفيذ عدد من أنظمة االتصاالت الراديو         

 .، باإلضافة إىل مكونات الصواريخ املوجهة بالليزر٦، والطائرة إف١٦إف
وتعد الشركة واحدة من عدد من الشركات املشغـلة ملشاريع وزارة الدفاع ومنها مشروع طائرات األباتشي وتقوم بـصيانة                  

 .هــو املسؤول عن هذا املشروع) بول مارشال ( واألمريكي املأســور الناظور التابع لطائرة األباتشي، 
 ، وقد ازداد تصنيعها هلذه القطع بكثرة ملحوظة بعد اهلجوم األمريكي على العـراق    ١٦وم بتصنيع قطع غيار طائرات إف        وتق

العسكري املذكور الذي يستخدمه اجلـيش      هذا يف جانب، ويف اجلانب اآلخر فإنَّ الشركة توفّر الصيانة املستمرة جلميع العتاد              
 .األمريكي يف حربه األخرية ضد اإلرهاب واليت تتخذ من جزيرة العرب مقرا ومنطلقًا هلا

تتعامل شركة اإللكترونيات املتقدمة مع عدد من الزبائن الرئيسيني أبرزهم قوات البحرية األمريكية، وعدد من الشركات الـيت                 
اليت يتبعها العلج األسري وظيفيا،     ) لوكهيد مارتن   ( ن األساسيني للبنتاغون األمريكي، من أبرزها شركة        حتتلّ رأس قائمة املوردي   

 .وعدد من كُربيات شركات األسلحة األمريكية مثل ريثيون، وهيوز، ونورثروب غرومان، وماكدونال دوغالس، وغريها
لرباعي تطوير نظم طائرات األباتشي التابعة للجيش األمريكي يف         القتيل واألسري، فيعمالن ضمن الفريق ا     : أما خبصوص العلجني  

 ) .سكروزكينيث (جزيرة العرب، وقد من اهللا على ااهدين بقتل مدير الطاقم 
وقد عرض القائد امليداين للمجاهدين يف جزيرة العرب عبد العزيز بن عيسى املقرن سدده اهللا على احلكومة السعودية التنازل عن      

 العلج وإطالق سراحه إذا أفرجت عن ااهدين املأسورين يف السجون، وأمهل احلكومة العميلة ثالثة أيام إلعالن موقفها من أسر
مر، وإالَّ أجهز ااهدون عليه ، وهو ما مت حبمد اهللا بعد انتهاء املهلة ، ونشر فيه التقرير اإلخباري الرابع عشر واملنشور يف هذا األ

 . العدد 
أيت هذه العملية ضمن سلسلة عمليات استهدفت عددا من الصليبيني يف جزيرة العرب، بدأت بعملية ينبع املباركة، تلتها عملية وت

اخلُرب مث جمموعة من العمليات تضمنت كمينا لبعض الضباط األمريكيني، وقتل ضابط أمريكي يهودي يف شركة فينيل، إضافة إىل 
 .متخصصني باملعلومات حول اإلرهاب، قُتل أحدمها وأُصيب اآلخر جبروح خطريةاستهداف جاسوسني بريطانيني 

هذا وااهدون يف جزيرة العرب عازمون على املضي قدما حبول اهللا وقوته وتوفيقه يف حترير جزيرة العرب من احملتلني الصليبيني،       
 . احلُسنيني، والعاقبة للمتقني، واحلمد هللا رب العاملنيومقاتلة أعداء اهللا يف كل مكان، حتى يريهم اهللا عز وجلَّ إحدى



 

 

٢٠ 

 

 !أخوهم بول مارشال جونسون
 أخو من طاع اهللا: بقلم 

 

 :، أما بعد ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني احلمد هللا رب العاملني
ويتسع اسم ! ويتسع اسم احلكَّام حتى يشمل آل سلول  ! ى يشمل هؤالء املُنافقني     حني يتسع اسم العلماء حت    ! ما أوسع األمساء    

 !!دون أي حرٍج) مهندس تطوير نظم طائرات األباتشي األمريكية(املعاهدين حتى يشمل 
ا وهم بنوه من صلبه وكيف ال يرثو! وليست هذه أول شناشن أخزم اليت ورثوها عنه ! ليس هذا بأول يوٍم نعرف اخلوارج فيه   

 !، بل من ضئضئه 
ال أقول حيتجون باملتشابه على ما يهوون ، بل يستدلُّون باحملكم على عكِس ما ! نعم يتلون اآليات ، ولكنها ال تجاوز حناجرهم 

 !! يدلُّ عليه حني يريدون 
أم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ، ، بل قد أخذوا من اخلوارج       للحق والعدل فإنهم ليسوا كاخلوارج يف كلِّ شيءٍ       

 !وأنهم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، أما الصفات الباقية فقد كان اخلوارج أقلَّ مهَّةً وأقصر ضالالً عن االتصاف ا 
واِلفهم ، بل هم جدالٌ مقيـت ،  كان اخلوارج يتركون أهل األوثان أما هؤالء فال واهللا ، ما يتركون أهل األوثان حتى تنفرد س      

ودفاع مستميت ، عن كلِّ علٍج كفوٍر ، وكلِّ أمريكي حمتلٍّ ، وال عجب ، فإنَّ ابن سعوٍد ما استأجرهم إالَّ هلذه املهمة ، وهو                         
 رطُ أملكوالش هلم مالك! 

 على قلوٍب ميتٍة ، وليتها كانت ميتـة ،  !خواطر جالت يف الذهن ، أو قل هي آهات ، أو ضحكات ، ولكنه ضحك كالبكاء       
فامليت ليس فيه نفع وال ضرر ، بل هي قلوب منكوسة ، تدفعها مهّةٌ عاليةٌ يف السفال ، مهتديةٌ إىل الضالل ، حتى تـراهم دون   

 !!الصلييب ترسا ، بعد أن كانوا يوم أيب غُريٍب خرسا 
 لنفسه يوم أيب غُريب بعد أن تأكَّد أنَّ اليهود والنصارى واهلندوس والبوذيني ورمبا عبـدة  أحسنهم حاالً ، من رفع عقريته دعايةً 

 !الشيطان أيضا قد استنكروا التعذيب يف أيب غريب ، فصرح بشجبه وتنديده ملا جيري يف أيب غريب 
ال أقول إنَّ الواجب ! وهلم على فرض وجودها أن يقفوا ويستردوا أنفاسهم من اللهاث يف سبيل املال ، قبل أن يراجعوا عق             أرجو

 !الشرعي هو أن تدافعوا عن املسلمني املستضعفني يف كلِّ مكاٍن ، ألنهم قد أيأسونا من القيام ذا الواجب منذ أزمان
           ة وغاية اهلمما نقول هلم، أليست الدعاية ألنفسكم اليت جعلتموها قصارى اهلمعلى اسـتحياء يف     ، تقتضي أن تتكلموا ولو     وإن 

تدعون أنَّ اإلسالم دين السالم والرمحة مع اجلميع ، وكذبتم مرتني ، ! نصرة املسلمني ببعض ما تتكلمون به يف نصرة الصليبيني ؟
 عكذبتم حني أنكرمت أنَّ اإلسالم دين اجلهاد والغلظة على الكافرين، وكذبتم حني ادعيتم أنكم تلتزمون ذا وتدافعون عن اجلمي               

إنَّ إسالمنا هو الرمحة والـسالم مـع اليهـود    : ت ، فلتقولوا إذًا ودعوا اامال  ، وأنتم تدافعون به عن اليهود والنصارى فقط       
 !إنها مرةٌ ولكن هكذا احلقيقة عندما تفاجئكم بعد أن أدخلتم رؤوسكم يف جحر النعامة! والنصارى فحسب

 دخل بالد املسلمني حمتال كما تعلمون وجتحدون ، وزاد على ذلك فكان رابع أربعٍة               ، بول مارشال جونسون كافر من الكفَّار     
 ! ، بعد أن كانت حتصد مخسة عشر عشرين يف كلِّ طلعٍةرمبا يطورون طائرات األباتشي لتحصد 
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يف سبيل أمريكا فليس ذنبا ، وإنما هو ال شك أنه مل يرتكب ذنبا يف موازينكم ، ألنَّ الذنب عندكم هو اجلهاد يف سبيل اهللا ، أما 
خالف األوىل إن مل يكن واجبا مقدسا ، وال أدلَّ على ذلك من طريقتكم يف التعامل معه مقابل تعاملكم مع من يجاهـدون يف    

 !سبيل اهللا
 البيوت ، واختطـف     ، اختطفت العذارى من    كالَّ بل قد اختطف العشرات بل املئات      ! هل هي أولُ عملية خطٍف يف الرياض؟      

األطفال من الشوارع ، وعصابات اجلرمية املنظَّمة تعمل دائبة ، ومل يكن ذلك حمركًا لكم ، وواهللا إنَّ احلرقة اليت دخلت قلوبكم              
 .من خطف األمريكي الكافر ، ألكرب مما دخل قلوبكم من كل مسلٍم اختطف ، وما شهدنا إالَّ مبا علمنا

 !آل سلولمثلكم يف ذلك مثل عساكر 
آالف البالغات وردت إليهم يف عمليات اختطاف األطفال والنساء وغـري           .. ، وال املائة     كالَّ وال الثاين  ! أكان البالغ األول؟  

 !األطفال والنساء ، فبماذا متيز هذا البالغ وهذا اخلطف؟
الكاملة ، والبحث الدقيق ، واجلهد املتواصل ، والعمـل      متيز باالستنفار األمين ، وتفتيش البيوت ، وحماصرة األحياء ، واملرابطة            
 !!الدؤوب ، والسعي احلثيث ، وكل ما يسعف به القاموس يف هذا الباب

حق للعبيد أن يبحثوا عن سيدهم ، بل سيد سيدهم ، وهللا در القائد أيب هـاجر  ! أليس هو السيد والبلد بلد عبيده! نعم، حق له 
 !!، ونادى العبيد بالشرط املطلوب إذا أرادوا إطالق سيِدهم مور بأمسائهاحني مسى اُأل

حنن مضطرون إىل الكالم حتى يأيت ما هو أصدق إنباًء من الكُتب ، حتى ! ال أملك إالَّ أن أُنادي جهيزة لتقطع قول كلِّ خطيبٍ  
 ..! األمريكييأيت احلد بني اجلد واللعِب ، ويعلن ااهدون قتل عدو اهللا

وتفعلون ويقولون ، وتجاهدون ويقعدون ، وتصدقون ويكذبون ، وتنجحـون           .. تسريون وينبحون .. هللا دركم أيها ااهدون   
 .. وباألولياء من دونه يستنصرون وحده ،وخيفقون ، وتنتصرون باهللا

املُباركة ، سدد اهللا عباده ااهدين ، وطائفـة احلـق   مبارك لكل مسلٍم هذا النجاح العظيم ، وفضل اهللا الكبري ، وهذه العملية        
 ..املنصورين ، ورغَّم م أنوف املنافقني

 !؟ألن تجدي املفاوضات
مل يكن ذلك يف البيان الصويت وال املكتوب ، كان الشرط واضحا جدا ، ولكـن    ! أتعجب من أين أتى هؤالء بلفظ املفاوضات      

 .اسة امللتوية ، الشرط إطالق سراح األسرى ، وليس املُفاوضة على األسرىالوضوح غري مفهوم يف لغة السي
املُجاهدون ملزمون بالوفاء بالشرط عندما يطلق األسرى وفقط عندما يطلق األسرى ، أما املفاوضات فلم يطالبوا ا ، وال هم                    

 .يقبلوا ، وال جرى هلا على ألسنتهم ذكر فيما أعلم هلا
 التحدث مع ااهدين يفهم من هم ، ويتعرف على لغتهم وعلى وضوحهم وصـدق كلمـام ، وإالَّ فلتـضع         فليت من يريد  

صرخاته سدى ، متاما كما ضاعت صرخات بول جونسون ، وجنل بول جونسون ، وصاحبته وبنيه وعشريته الـيت تؤويـه ،                      
 ضاعت يف ميزان العدل الذي      !الوا حيسبون أنفسهم مشايخ     وأصحابه وإخوانه وأحبابه من األمريكان ، وآل سلول ، ومن ال ز           

 )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ( قامت عليه السموات واألرض 
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  ::رسالة مفتوحة إىل رسالة مفتوحة إىل 
شباب املراكز الصيفيةشباب املراكز الصيفية

 
 عيسى بن سعد آل عوشن: بقلم الشيخ 

 

 يل أن أكون يف سنواٍت مضت مـشرفاً يف         قدر اهللا  
بعض املراكز الصيفية ، وعشت بني شباب املراكز الصيفية         
لعدة سنوات وملعرفيت بكثري منهم ومعرفيت بصدق نواياهم ، 

أجدها فرصةً  .. وغريم على الدين ، ومحلهم هم اإلسالم        
 يشارك يف املراكز  شارك أومناسبة ألبعث رسالة لكل شاب

ية وتشمل رساليت هذه إخويت املشرفني واملـسؤولني        الصيف
 ..على املراكز الصيفية 

 احلق ال   بادئ ذي بدء أحب أن أقول لكم أيها الشباب إنَّ         
ي    عرفون باحلق ، واحلق هو ما     عرف بالرجال ولكن الرجال ي

 وأصحابه الربرة رضـوان اهللا تعـاىل         كان عليه النيب    
جٍب شرعي عليكم فال    عليهم ، وإن دعوتكم إىل خري ووا      

تنظروا إىل ما عليه من تعرفون من العلماء أو الدعاة وهـل        
قاموا به أم ال ؟ كال بل كونوا ممن يستجيب هللا وللرسول            

      يقول اهللا تبارك وتعاىل :     ْواِجيبتواْ اسنآم ا الَِّذينها أَيي
      و ِييكُمحا ياكُم ِلمعوِل ِإذَا دسِللرولُ  ِللِّه وحي واْ أَنَّ اللّهلَماع

 بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ
واعلموا الشيخ حممد بن عبدالوهاب قد بوب يف كتـاب          

 الذي كُنا حنفظه يف الدورات العلمية بـاملراكز         -التوحيد  
حترمي ما أحل  من أطاع العلماء واألمراء يفباب   -الصيفية 

 .و حتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أرباباًاهللا أ
ولذا يقول اهللا تعاىل واصفاً أولئك الذين أطاعوا أسيادهم          

هم يف معصية أوامر اهللا ولو كانوا علماء وصف لنا          ءوكربا
يوم تقَلَّب وجوههم ِفي الناِر  : حاهلم يف النار بقوله تعاىل 

 وقَالُوا ربنا ِإنا     اللَّه وأَطَعنا الرسولَا     يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا   
 أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السِبيلَا

 : كز الصيفية ايا شباب املر
أمل ،  وسرية أصـحابه     أمل نكن نتعلم سوياً سرية النيب       

نكن نقرأ سريهم ومغازيهم وغريم على الدين وأعـراض         
وكُنا نسمي أسر املركز بأمساء قواد املعـارك أو      ،  مني  املسل

 أمل نكن نتطرق دومـاً ملآسـي        عارك ، بأمساء الغزوات وامل  
 املسلمني هنا وهناك ونقيم لذلك الربامج والعروض املؤثرة       

 ؟..ونسكب على إخواننا الدموع سجاما
فما بالنا اليوم أيها الشباب نرى الصليب وجنوده يعيثون يف    

 ..!!ساد وال حنرك ساكناً األرض الف
؟ أين  .. ؟ أين الكالم الذي قلناه      ..أين العلم الذي تعلمناه     

لبيك : ( القصائد اليت كنا نرددها يف املخيمات والرحالت      
فهاهو اإلسالم يبكـي    ) إسالم البطولة كلنا نفدي احلمى      

فأين أنتم عنها يا     ..وهاهي اجلراح غائرة وترتف     .. ويئن  
 شباب اإلسالم ؟

 :يا شباب املراكز الصيفية 
أترضون أن يكون األعداء الذين يقتلون إخواننا يف العراق         
          وأفغانستان وفلسطني يف مأمٍن بديارنا وأنتم فـيكم عـني
تطرف ؟ هاهو العلج الكافر بول مارشال الـذي أسـره           
إخوانكم ااهدون يعمل يف الطائرات األباتشي اليت طاملـا      

هي الـيت يتمـت األطفـال يف    اصطلى املسلمون بنارها و  
الفلوجة ، ورملت النساء يف قندهار وشوهت املسلمني يف         



 

 

٢٣ 

حيث الرمادي وبعقوبة وهذا العلج باعتراف ابنه يف أمريكا         
يعمل متخصصاً يف أجهزة الـرادارات      : قال عن والده أنه     

ش بني ظهرانينا يف  الطائرات اهلليكوبتر من طراز أباتشي وع     
ن الصليبية يف اخلـرج ال تبعـد     الرياض حيث قاعدة سلطا   

 ..!! كيال والقاعدة اجلوية يف قلب الرياض ٧٠سوى 
والعلج يعمل ويكدح وحيـارب اإلسـالم       

لنكـال ،   ويذوق املسلمون منه الـدمار وا     
حتالل الـصلييب   وحنن يف غفلٍة عن هذا اال     

ويف غفلٍة وإعراض عن دمـوع اليتـامى        
 ..وآهات الثكاىل 

 ن ، وبو  سالم يا شباب اإل   نأال تستيقضو 
من رقادكم فهذه واهللا حرب صليبية علـى       
األمة إن مل تأخذوا فيها مـوقعكم الـذي         
أمركم اهللا به من اجلهاد ومقارعة األعـداء        
فلن تروا إال مزيداً من الذل واملهانة وأنواعاً        
من الصغار واخلنوع مما ال يليق بكم شباب        

 ..اإلسالم 
 :يا شباب املراكز الصيفية 

ر أن تظنوا أن اجلهاد لـه أهلـه     حذار حذا 
وحذار  عن ذلك ،     ، وأنتم يف منأى   وشبابه  

 إلينا يف جمال الدعوة ،    مة حمتاجةٌ أن تقولوا إننا على ثغر واأل     
ما هو لدفع العدو الصائل الذي       اجلهاد اليوم إن   ولتعلموا أنَّ 

يفسد الدين والدنيا والذي أفىت العلماء بوجوبه على كـل          
 أحد ال والد وال غـرمي  هعني ال يستأذن في قادر وأنه فرض    

قـال شـيخ     (: وال سيد يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة         
) االختيـارات   ( اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكـربى        

الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن  وأما قتال " ٤/٥٢٠
الذي يفسد  احلرمة والدين فواجب إمجاعاً ، فالعدو الصائل

 ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ، فـال           الدين والدنيا 
يدفع حبسب اإلمكان وقد نص علـى   يشترط له شرط بل

 وإذا دخل العدو" وقال " ذلك العلماء أصحابنا وغريهم 

بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب          
مبرتلة البلدة الواحدة ، وأنه جيـب   ، إذ بالد اإلسالم كلها

صـرحية   بال إذن والد وال غرمي ونصوص أمحـد النفري إليه 
 ). "ذا

 ثغر اجلهاد ودفع هذا قبلاليوم  ومبا أن األمر كذلك فال ثغر       
 .العدو الصلييب الصائل وأذنابه وعمالئه

ولتعلموا أن العدو الصلييب لـيس هدفـه        
القضاء على ااهدين أو تنظيم القاعدة ،       
وليس هدفه احتالل العراق وأفغانـستان      

ط كال بل هدفه أوسع وأمشل فكما قال        فق
فـاليوم  : " الشيخ املبارك أسامة بن الدن      

ولتعلموا أن هدف   " بغداد وغداً الرياض    
ولَن ترضى  : العدو كما أخرب اهللا تعاىل      

      مهِملَّت ِبعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكع  
 

نكم م نصرةً لدي   يا شباب اإلسال   نأفال بو 
 ؟وغريةً على أمتكم

م  منكم على دينـه   ريغْل عباد الصليب أَ   ه
حيث جاؤوا مقاتلني وهم حيملون الصليب 

 ..!!على أرضنا 
    منكم بأساً حيث جاؤوا     هل نساء النصارى وبغاياهم أشد 

 ..!!غزاةً لديار اإلسالم تاركني أهليهم وأمواهلم 
وم حرب صليبية  احلرب اليأفال تعقلون يا شباب اإلسالم أنَّ

ومن وقائع الزمان الكربى واليت ال يتخلف عنها إال خاسر          
 !!وإن تظاهر أنه على ثغر .. معرض عن دينه وأمته 

 الشهداء الذين رحلوا عن     عبري اجلنة وعبق   ننشقوتأفال تس 
ا وقد أعذروا لدينهم وأمتـهم فبـذلوا النفـوس     ينهذه الد 

قارعـة للـصليب   رخيصة يف سبيل اهللا دفاعاً عن األمة وم      
 !؟..وعمالئه 
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 :يا شباب اإلسالم 
 من حيذركم من اجلهاد بدعوى عـدم نقـل          ال تلتفتوا إىل  

احلرب إىل بالد اإلسالم ألن هؤالء يريـدون اسـتغفالكم          
وخمادعتكم فالذي أقحم بالد اجلزيرة يف احلرب الدائرة اليوم 

على أرض حممٍد   هو أمريكا اليت جاءت حبشودها وجنودها       
 يف نطلقت منها غازيةً ومـدمرة لـبالد اإلسـالم           وا

والذي جعل البالد ساحة حرٍب وقتال أفغانستان والعراق ،    
هم حكامها اخلونة الذين جعلوا البالد قاعدةً آمنـة جلنـد        

فال ترضوا الدنية يف دينكم وقاتلوهم يف       .. الصليب وقادته   
بالدكم وأخرجوهم منها واعتربوا مبا فعل إخـوانكم مـن    

الطاقم اهلندسي لطائرات األباتشي يف الرياض بقتل       ضرب  
 . قتله بعد ذلك مث..مهندٍس وأسر اآلخر 

 :يا شباب اإلسالم 
بعيداً عن احلجج العقلية ، وبعيداً عن املهاترات الكالميـة          

بوا على هذه األسئلة قبل أن تسألوا عنها يوم        يأريدكم أن جت  
نفعكم حينها دعاة ولن ي.. العرض األكرب فال جتدوا هلا حالً 

برروا لكم القعود وزينوا لكم خذالن املـسلمني فاسـألوا         
 :أنفسكم 

ماذا فعلتم جتاه هذه احلرب الصليبية الشرسة والـيت محـي    
 ثالثة أعوام ؟قرابة وطيسها منذ 

عذركم أمام اهللا يف طائرات الصليب اليت تقلـع مـن            ما
 ؟..بالدكم مدمرة ديار أهليكم يف العراق وأفغانستان 

 املسلمنيترككم نصرة املستضعفني ماذا ستقولون لربكم يف 
 ؟ ..من أهل العراق

ماذا قدمتم إلخوانكم يف فلسطني الذين يقتلـهم اليهـود          
 ؟..صباح مساء حبماية حكام العرب اخلونة 

ألسرى من ااهـدين لـيس يف   لعمل الذي عملتموه ل   ما ا 
 بـالد   نتنامو فحسب بل ويف بالد احلرمني وغريها من       اغو

 .. كي تربأ ذممكم أمام اهللا اإلسالم ؟

 أسرى املسلمني اجلواب الذي ستقوله هللا تعاىل يف خذالنما 
 ممن يـسومهم األمريكـان سـوء     " أبوغريب سجن   "يف  

 ؟..ناً االعذاب عياناً بي
       اهللا تعاىل   معفى عنها أما  إىل غري ذلك من األسئلة اليت لن ت 
قرر بالكتاب والسنة من   ألا من صميم الواجب الشرعي امل     

 ..وجوب نصرة املسلمني وإغاثة امللهوف وفك العاين 
 :يا شباب اإلسالم 

وطول نظـر يف    .. إنَّ األمر ال حيتاج إىل عناٍء يف التفكري         
 ..األمر بل األمر أسهل من ذلك بكثري 

يف الـنفري    األمر هو باختصار طاعة اهللا وطاعة رسوله        
ستغاثة  ويف النصرة عند اال–رمت  وقد استنف –ستنفار  عند اال 

 ويف السعي لفكاك األسـرى  – وقد استغاث بنا إخواننا   –
شباب الدين هيا    يا... ا  سر منا الكثري هنا وهناك فهي     وقد أُ 

 ..لنعيد ماضينا التليد .. 
 حق اجلهاد فليس عنه خيار     

 
 

 
 وغلت مراجل ما هلن قـرار      

 
 

 خيل املنايا أسرجت فتـأهيب    
 

 
            إن رحاك سوف تدارحطني 

 :يا شباب اإلسالم 
 دعوا عنكم املصاحل العقلية ، وافعلوا األوامر الشرعية فخاسر
كل اخلسارة من قدم عقله على شرع اهللا تعاىل كائناً مـن            
كان وأوصيكم مبا أوصى به العبد الصاحل أسامة بـن الدن           

 الصادقني وإين ألهيب بالشباب والتجار : (حفظه اهللا تعاىل 
بانتهاز هذه الفرصة الساحنة للقيام بالواجب العظيم للدفاع        
عن الدين وإنقاذ األمة وذلك بدعم اجلهاد باملال والتحريض 

  :والقتال ضد أعدائنا وخاصة يف فلسطني والعراق
 إذا هبت رياحـك فاغتنمهـا     

 

 
  لكل خافقـة سـكونا     فإنَّ 
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 :وقد قيل
  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

 فإن فساد الرأي أن تتـرددا    
 

 

ومثينـة  ،  بكل ما حتمل الكلمة من معىن    وهذه فرصة نادرةٌ  
   قيودها لالنطالق إىل يف جوهرها لشحن طاقات األمة وفك 

ساحات القتال يف العراق لوأد رأس الكفر العاملي فليحـذر   
الشباب من املعذرين من األعراب الذين يومهون أنفـسهم         

لى ثغر عظيم وهم يف احلقيقة قعدوا عن سد وإخوام أم ع
 يتَالثغر العظيم وتركوا البالد مباحة للصليبيني واملرتدين وأُ       

املسلمون من قبلهم فقد آن األوان للصادقني من إخوام أن 
يتحرروا لتصحيح أوضاعهم تلك كما ينبغي التحرر واحلذر 

ـ          صائب من سحر اإلعالم وأن ال نكون متفرجني على امل
واألحداث وإمنا مهمتنا مقاتلة العدو وصـناعة األحـداث         

       وإمـا    وعزةٌ فهذه حرب مصريية هلا ما بعدها فإما صعود 
فنحن على مفترق طرق وهذه قضية عظيمة       ،   وذلة   احندار

مهمة لعامة األمة وال خيفى أن اخلدعة الكربى اليت تـسوق     
العامل هلا أمريكا اليوم حتت ما يسمى بفرض اإلصالح على          

اإلسالمي الكبري ما هي إال نسخة مكررة من مشروع برمير         
يف العراق من إقصاء للدين و ب للثروات و قتل للرجال           
وترويع واعتداء على احلرمات حىت على النساء يف خدورهن 
يف جوف الليل وال حول وال قوة إال باهللا أفال تبصرون أفال       

كم وبني تكرار ما تغارون على دينكم وأخواتكم فلم يبق بين
جيري يف العراق عليكم كثري وال قليل فتدبروا وال تكونـوا     

:  إىل أن قال نصره اهللا )..يعقلون ين يف كل موطن ال كالذ
وعلم اهللا لو كنت بينكم طالباً لتركت دراسيت ونفـرت          ( 

انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهـدواْ ِبـأَمواِلكُم       : كما أمر اهللا  
 نفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ         وأَ

 لتركت جتاريت وحلقت بسرايا ااهـدين       ولو كنت تاجراً  
يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُـم       : استجابة لقول اهللا تعاىل   

تؤِمنـونَ ِباللَّـِه       علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم       

 ذَِلكُم أَنفُِسكُمو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتوِلِه وسرو
 هـ. أخير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

 :يا شباب اإلسالم 
 فال  إنْ لبس عليكم امللبسون يف اجلهاد على أرض حممٍد          

املهم أن تقفوا مع أمتكم     تتركوا اجلهاد يف أرض الرافدين ،       
يف هذه املعركة احلامسة ، واملهم أن حتملوا السالح ذوداً عن      
محى الدين ، أما أن يفلح املنافقون وأشباههم يف إقعـادكم       
عن اجلهاد يف جزيرة العرب ويف العراق فهذا هو اخلسران          
املبني ، فإن قالوا لكم أن القتال هنا ليس جهاداً ولو كـان         

لَـم  لَو نع :  أول املبادرين فقد قال أسالفهم جهاداً لكُنا
  .ِقتاالً الَّتبعناكُم

وإن قالوا لكم أن القتال يف العراق واجلزيرة العربية فتنة فقد    
من يقُولُ ائْذَن   ومنهم  قال أسالفهم معتذرين عن اجلهاد      

:  تعاىل قد قـال       واهللا أَالَ ِفي الِْفتنِة سقَطُواْ    لِّي والَ تفِْتني  
ِلالْقَت ِمن رةُ أَكْبنالِْفتو  والفتنة هي الشرك. 

ودونكم كُتب ااهدين ورسائلهم اليت فيها نور الكتـاب         
والسنة ، لتعلموا احلق وتبصروا الطريق املوصل لرضوان اهللا         
تعاىل واجلنة ، وال تعرضوا عن معرفـة احلـق فتخـسروا           

 ..اخلسران املبني 
 :شباب اإلسالم يا 

ال تظنوا أن طريق اجلهاد طريق مفروش بالورود واألزهار         
كال بل مفروش باملكاره واملصاعب فهو طريق فيه األسر   .. 

والبتر والقتل ، ولكنه طريق موصلٌ إىل رضوان اهللا واجلنة          
وقد أعد اهللا ألهله يف اجلنة مائة درجة ما بـني الدرجـة             

واألرض ، وهو سالكه ال يدركه      والدرجة كما بني السماء     
أال فهبوا .. من يقوم الليل وال يفتر ويصوم النهار وال يفطر  

شباب اإلسالم للجهاد والشهادة ، فإا واهللا قمة السعادة ،      
والتحقوا باجلهاد وأهله وطلقوا    .. وبه ننال العزة والريادة     

 ..الدنيا ورغباا إين لكم من الناصحني 
 ..لهم فاشهد ال.. أال هل بلغت 
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قصة حصار العم
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  الرمحن الدخيلالرمحن الدخيل  بندر بن عبدبندر بن عبد: : يرويها ااهد يرويها ااهد 
ضى يف احللقة األوىل سرد تفاصيل األيام األوىل من حصار العمارية  ، ويف هذه احللقة نكمل ما تبقى من القصة وكنا                      م 

ويهاً عليه ويف طريقهم وجدوا مغارة فكمنوا فيها ، مث اكتشفوا عدم  العدو مت احلديث عن قرب ااهدين من قواتانتهينا فيها إىل
مناسبتها عسكرياً للتمركز أو املقاومة حال اكتشاف العدو هلم فقرروا تغيري املكان وأخذوا يدعون اهللا تعاىل أن ينجيهم من هذا               

ته املتنوعة مع شدة اجلوع والعطش والـربد ـد    الكرب العظيم الذي ال يثبت له إال من ثبته اهللا فالعدو بأعداده الضخمة وآليا             
أركان القلوب اخلائرة ضعيفة اإلميان ، وأما من عرف اهللا يف الرخاء فيعرفه يف الشدة حينما يدعوه ، وهو ما حصل من إخواننا                       

دأب األخيـار   فقد جلؤوا إىل اهللا بالدعاء يف هذا املوقف ومواقف أخرى خالل مدة احلصار وكـان هـذا                  ) العمارية  (  أبطال
والصاحلني ، ومن قبلهم أنبياء اهللا كانت هلم مع الدعاء قصص مشهورة وأحوال عجيبة انظرها على سبيل املثال يف سورة األنبياء   

الْبأْساء والـضراء  ولَقَد أَرسلنآ ِإلَى أُمٍم من قَبِلك فَأَخذْناهم بِ   : حيث سرد اهللا دعوات األنبياء وإجابة اهللا هلم ، وقد قال تعاىل           
ولَقَد أَرسلنآ ِإلَى أُمـٍم مـن قَبِلـك         وقوله   : "قال ابن كثري رمحه اهللا        فَلَوال ِإذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ     لَعلَّهم يتضرعونَ   
ي يدعون اهللا أ لَعلَّهم يتضرعونَهي األمراض واألسقام واآلالم   والضراء الفقر والضيق يف العيش عىن فَأَخذْناهم ِبالْبأْساء

ي فهال إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا ومتـسكنوا         أفَلَوال ِإذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ    ويتضرعون إليه وخيشعون قال اهللا تعاىل       
 ".لدينا

قد كان هذا دأم السري ليالً والكمون اراً إال عند احلاجة ، وملا بقي قليل من                 واصل ااهدون سريهم اغتناماً لفرصة الظالم ف      
أمنوا أماكنهم وكمنوا يف غاٍر ملدة يومني حىت خف الطلب عليهم ، وأما املـاء               بعد أن صلوا    الوقت على طلوع الفجر رقدوا و     

 منهم بعد أن كانوا يقتصدون يف استعماله ، ولكـن  والطعام فحاهلم معه عجيب فقد كان مع األبطال ماء قليل مل يلبث أن نفد  
، وأحياناً تنقطـع ـم      ه  فيأخذوا حاجتهم من  ت باملاء   كان ال خيلو يوم أو يومان من أن ميروا على غدير ماء أو بئر قدمية امتأل               

باملاء كثرياً واملطـر  األرض   حتتفظمن قبل هذا الربيع قد تعاقب عليها اجلفاف فإذا جاء املطر ملالسبيل فال جيدون شيئاً فاألرض  
قليل كما هو املعتاد يف هذه البالد ، ومرة من املرات طال األمد بااهدين فلم جيدوا ماًء وساروا مسرية يومني دون نتيجة فقرروا 

ر وحينـها  الرجوع إىل حيث وجدوا املاء آخر مرة ليتزودوا منه وملا رجعوا إىل مكام وجدوا املاء قد جف فانتظروا حىت الفج                  
وجدوا قليالً من املاء يبل العروق يف قاع البئر القدمية فشربوه وواصلوا املسري وتعبوا هذه املرة حىت جاء الفرج من اهللا بأن دخلوا           

 ، هذا املاء وأما   قدرون على محله  منطقة صخرية ووجدوا فيها نبع ماٍء صاٍف عذب مل يروا مثله من قبل فارتووا منه ومحلوا ما ي                 
م فقد كانت معهم بقية منه أول رحلة احلصار وانتهت يف األيام األوىل ، وبعد ذلك كانت األعشاب الربية هـي زادهـم     الطعا

وكلها أعشاب معروفة وأما اجلديد على ااهدين هذه املرة فهو مثـر            ..) احلميض ، والقرقاص ، وغريها      ( الوحيد فأكلوا من    
لوا منه ما يكفيهم بعد أن جففوه ، وال شـك أن  تني صغري حلو املذاق فأكلوه ومح     وجدوه بكثرة غري معهودة وهو قريب من ال       

كل هذه املسافة الطويلة مع     ) العمارية  ( من كان هذا طعامه وشرابه ال يكاد يقوى على السري مسافات قليلة ، أما سري أبطال                 
 . هو أمر رمحهم اهللا به وجعله عربةً وعظةً للمؤمنني ثقل السالح والعتاد الذي حيملونه واالستعداد النفسي للقتال واملقاومة ف



 

 

٢٧ 

بعد كمِني اليومني السابقني واصل ااهدون املسري عرب طرٍق وعرة صعبة مث كمنوا يومني آخرين واستخاروا بعدها أيضاً لتحديد 
 الطواغيت ورأى ااهدون إحدى     االجتاه بعد حتريه ، مث انطلقوا ليجدوا عني ماٍء فيشربوا منها وأثناء ذلك وصلت طالئع قوات               

سيارام متقدمة فتخفى ااهدون لريسل اهللا بعد ذلك غباراً أعمى عيون الطواغيت وليمضي ذلك اليوم وااهدون يف كموم                  
وات ويليه يوم آخر ، وبعده أكمل ااهدون سريهم ، ويف يوم من األيام اشتد على ااهدين الطلب وأحسوا بانتشار كبري للق                    

 كم يف مشي متواصل فاستطاعوا حبمد اهللا جتاوز منطقـة         ٤٠الطاغوتية فجدوا يف املشي حىت قطعوا يف ذلك اليوم لوحده قرابة            
اخلطر ووصلوا إىل منطقة مرتفعة رأوا من خالهلا أنوار مدينة الرياض وبعض معاملها البارزة فدخلهم من الفرح برمحة اهللا وفضله                 

وا قد وصلوا فعالً فاألنوار ترى من مكان بعيد نوعاً ما ولكن الفجر دامههم وهم يف منطقة مكشوفة                شيء عظيم ، لكن مل يكون     
فأسرعوا يف البحث عن ملجأ قبل النهار فلم ميكنهم ذلك فقد دخلوا منطقة مكشوفة مبساحة كبرية ويف الضحى حلقت فوقهم                    

 كذلك حلقت فوقهم الطائرات اليت كانت تطري على اخنفاض شديد    الطائرات العمودية وليس بينهم وبينها ساتر ويف اليوم الثاين        
قريب من التني  وهم يروا وال يراهم من بداخلها حفظاً من اهللا لعباده ، مث وجد ااهدون ملجأً حسناً بقربه نبع ماء وشجر مثره

حلال مث ارحتلوا من مكام وحدث خسوف       فقرروا البقاء يف هذا املكان مدة أطول حىت خيف الطلب فبقوا أربعة أيام على هذه ا               
القمر لتفوت الفرصة على قوات الطاغوت باستغالل ضوء البدر يف متابعة ااهدين ، ويف آخر مرحلة من هذا احلصار وصـل                     

إىل ااهدون إىل سالسل من اجلبال يف اجتاهات خمتلفة فبعد االستخارة قرروا سلوك أحد االجتاهات اليت أوصـلتهم حبمـد اهللا         
وكانت تلك اجلبال شديدة الوعورة ومل يبق مع ااهدين من أحذيتـهم إال مـا               ) عرقة وما حوهلا    ( الرياض من جهة الغرب     

يقتسمونه من قطع بالية ، وكان الرتول من تلك اجلبال صعباً غري متيسر لقوة احندارها وكان الـرتول إىل الوديـان ضـرورياً                   
 .وى ، حيث ال تصلح أعايل تلك اجلبال لالختفاء بسبب استوائها كهضبة صغرية للحصول على املاء ، ولتأمني املأ

ليتسلل ااهدون بعد ذلـك إىل مأمنـهم ،   ) العمارية ( وكانت سالسل تلك اجلبال هي آخر البقاع اليت شهدت قصة أبطال         
هللا هو احلافظ والناصر ، وقد رأى ااهدون        ولريووا قصة من أعجب القصص ، وأبلغها تأثرياً يف النفوس احلية ، اليت توقن بأن ا               

يف رحلتهم من العجائب والكرامات الشيء الكثري ومن ذلك أم مرةً دخلوا غاراً وكان يسكنه ثعبان فلم حيرك ساكناً ويف اليوم 
 . الثالث خرج من الغار وسلم منه ااهدون

ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن   : وا بشيء من البالء الذي وصفه اهللا بقوله         رجع ااهدون ليجدوا أنفسهم قد قضوا قريباً من الشهر ابتل         
        اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس والْأَناِل ووالْأَم قٍْص ِمننوِع والْجِف ووالْخ            ـ ـا ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص ِه الَِّذين

وكانت أجسادهم قد ضعفت وهزلت لقلة الطعام        أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ          راِجعونَ
يت والشراب وكثرة املشي مع ما أصام من اخلوف والربد والعطش ، ويذكر أنه على مدار أيام هذا احلصار كانت قوات الطواغ

تبحث عن أبطال العمارية حبثاً دؤوباً وترسل العيون والطالئع فإذا ما أحسوا بوجود ااهدين أو عثروا على شيء من آثـارهم                 
استدعوا قوام الكثرية وسط استعداد ضخم وحصلت من هذا محلتان تقريباً خالل شهر احلصار استمرت كل محلة أياماً يتبجح        

يتها بأم على وشك القبض على ااهدين لتمضي األيام دون أن حيققوا مبتغاهم وليكبتـهم اهللا                الطواغيت عرب إعالمهم يف بدا    
 .ويردهم خائبني 

وهنا فائدة يف مثل هذه املواقف وهي احلرص على عدم ترك آثار يستدل ا العدو على ااهد من خملفات الطعام أو الشراب أو                      
ق سري ااهد ويدله أيضاً على عدد ااهدين وبعض إمكانيام وأدوام أو أي شيء           موقد النار أو أي شيء آخر يدله على طري        



 

 

٢٨ 

آخر يستفيد منه يف معرفة حال عدوه إن كان املراقب املتابع فطناً ، وكتمان حال ااهد عن عدوه يف أحوال اجلهاد كلها أمـر     
 . ت خاصة تقدر بقدرهاضروري فمهما استطعت أن ال يعلم عنك عدوك شيئاً فافعل إال يف حاال

وقد رواها مسلم رمحه اهللا عن   قصة سرية أيب عبيدة في القدميهذه القصة العجيبة هلا نظائر يف تأريخ اجلهاد القدمي واحلديث ف
عبيدة وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عريا لقريش وزودنا جرابا من متر مل جيد لنا غريه فكان أبو   بعثنا رسول اهللا :فقال  جابر 

يعطينا مترة مترة قال فقلت كيف كنتم تصنعون ا قال منصها كما ميص الصيب مث نشرب عليها من املاء فتكفينا يومنا إىل الليـل     
وكنا نضرب بعصينا اخلبط مث نبله باملاء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم 

ويف سبيل اهللا وقد اضطررمت فكلوا  ابة تدعى العنرب قال قال أبو عبيدة ميتة مث قال ال بل حنن رسل رسول اهللا فأتيناه فإذا هي د  
قال فأقمنا عليه شهرا وحنن ثالث مائة حىت مسنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقالل الدهن ونقتطع منه القدر كالثور                     

ة ثالثة عشر رجال فأقعدهم يف وقب عينه وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها مث رحل أعظم                أو كقدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيد       
فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه اهللا  بعري معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه وشائق فلما قدمنا املدينة أتينا رسول اهللا           

 .منه فأكله  لكم فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إىل رسول اهللا 
وكانت من العجائب أيضاً ودونت     ) مسرية شاتوي   ( احلديث فمسرية احنياز ااهدين يف الشيشان من جروزين         العصر  وأما يف   

ونشرها موقع القوقاز وكان الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا أحـد املـشاركني يف              ) رحلة الشتاء والصيف    ( أحداثها يف قصة    
حلديث عن جولة من جوالت الصراع بني احلق والباطل أجراها اهللا يف هذا البلد الطاهر ، وأكرم ااهدين كتابتها ، وذا ننهي ا   

فيها باالنتصار فله احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حيب ويرضى ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه        
 ..والتابعني ، ومن تبعهم بإحسان 

 اآلن 
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احلمد هللا الذي محد نفسه على عدم اختـاذ الولـد           
املتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له         
، ومحد نفسه على عدم الشريك املتضمن تفرده بالربوبيـة          

ت الكمال اليت ال يوصف ا غريه       واإلهلية ، وتوحده بصفا   
ته وال يفو  ، خرة ملن ال يغلبه غالب    اآلفاحلمد يف األوىل و   ،  

فمن كـان    هارب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القهار ،      
 القوي العزيز ناصره فهو املنصور ، وعدوه خمذول مقهور ،         

 غلب كل شـيء ،     ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع ،        
  . شرعاً وقدراًاحلكيم يف أقواله وأفعاله وقهر كل شيء ،

ولَقَد   :ال اله إال اهللا وحده ال شريك له القائل       ن  شهد أ أو
ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس  َونورصنالْم ملَه مهِإن  

َوناِلبالْغ ما لَهندنِإنَّ جوًعبده ورسوله  وأشهد أن حممدا 
ر هـذه   بش"  : لالذي نصره اهللا بالرعب مسرية شهر القائ      

 صلى  " األرض   لرفعة والنصر والتمكني يف   األمة بالسناء وا  
اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين استنصروا برم فنصرهم      

واقتفى أثـرهم إىل    من تبعهم بإحسان وسار على جهم       و
 : أما بعد، يوم الدين 

هو طلب النصر والتأييد واملدد مـن اهللا        : فاالستنصار باهللا   
ـ     : قال تعاىل    م أَنـي   ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُ

    ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدم      اجلهـاد  فيـا أهـل
استنصروا باهللا فإنه ينصر من نصره من غري احتياج منه إىل           

فال نوا   ،  ولذا شرع اجلهاد ليبلو بعضكم ببعض       ، الناس
 ختذيل القاعـدين    للمز احلاقدين وال انبطاح املتعايشني وال     

 وحزب   اهللا هم الغالبون    حزب كم  فإن   عدو وال استرهاب 

 فهذا نوح عليه السالم ملا استنـصر       الشيطان هم اخلاسرون  
ونوحاً ِإذْ نادى ِمن قَبلُ فَاستجبنا : ره ، قال تعاىل بربه نص

ونصرناه ِمن الْقَوِم     لَه فَنجيناه وأَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيمِ     
الَِّذين           مـاهقْنٍء فَأَغْرـوس موا قَـوكَان مها ِإنوا ِبآياِتنكَذَّب  

ِعنيمأَج استنصر بربه لوط فقـال      وهكذا :   بقَـالَ ر
   فِْسِدينِم الْملَى الْقَوِني عرصان فقـال   له    اهللا فاستجاب: 

   ِزاً مِة ِرجيِذِه الْقَرِل هلَى أَهِزلُونَ عنا مـا   ِإناِء ِبممالـس ن
وهكذا استمر نصر اهللا لرسـله وأوليائـه        كَانوا يفْسقُونَ 

ه من قومه و حتـديهم       فهذا هود وتربؤ  وحتديهم ألقوامهم   
 ِإني أُشِهد اللَّه واشهدوا أَني بِريٌء ِمما تـشِركُونَ         :قال  
         ِظـرنال ت ِميعاً ثُـموِني جوِنِه فَِكيدد وِنِمن    ـيِإن

توكَّلْت علَى اللَِّه ربي وربكُم ما ِمن دابٍة ِإلَّا هـو آِخـذٌ             
 وهذا إبراهيم هدده    ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيمٍ     

 :قومه وخوفوه بآهلتهم فرد عليهم ديدهم وختويفهم بقوله   
      نكم أشركتم باهللا   وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أ

 فأي الفريقني أحق بـاألمن إن       مامل يرتل به عليكم سلطاناً    
منوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك آ الذين  كنتم تعلمون   

وهل آهلتكم تنفعكم وتنصركم     وهم مهتدون   هلم األمن   
وِقيلَ  : أو تنصر نفسها وتدفع عنها الضر ؟ فقال تعاىل          

 ما كُنتم نأَي مونَ لَهدبعت   كُمونرنـصلْ يوِن اللَِّه هِمن د 
 وجنـود   فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغـاوونَ  أَو ينتِصرونَ  

ـ  فلما بذل رسله عليهم الصالة و   ِإبِليس أَجمعونَ  سالم ال
ألعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضـهم اهللا       فيه   أعراضهم
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جعل هلم أطيب    هو ومالئكته ، و    ن صلى عليهم  من ذلك بأ  
 . ذكرى الدار  بني خلقه فأخلصهم خبالصٍةالثناء

ع يف   أبادهم اهللا ونو    الذين كذبوا الرسل فقد    وأما أقوامهم 
فَكُلّاً أَخـذْنا ِبذَنِبـِه      : فقال تعاىل ،  عذام وانتقم منهم    

      نم مهِمناِصباً وِه حلَيا علْنسأَر نم مهةُ    فَِمنحيالـص هذَتأَخ 
      ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسخ نم مهِمنو

ر إرسـال   فاستم ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ    
الرسل يف كل أمة وعدم استجابة أقوامهم هلم إال القليـل           

 يف اليهود والنصارى     أقطار األرض  منهم ، مث أطبق الشرك    
من أهل الكتاب واستطار    واوس والعرب واهلند إال بقايا    

شرره يف اآلفاق من املشرق إىل املغرب ، روى مسلم  عن            
 أال إن    : "قال هللا  عياض بن محار ااشعي أن رسول ا      

 خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الشياطني  :ريب قال
ينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت هلـم ،         فاجتالتهم عن د  

وإن اهللا نظر     ، وأمرم أن يشركو يب مامل أنزل به سلطاناً       
عرم وعجمهم إال بقايا من أهل       أهل األرض فمقتهم     إىل

فية احملضة والتوحيد   يباحلن  مث بعث اهللا حممداً   " الكتاب  
اخلالص دين إبراهيم عليه السالم وأمره أن يـدعو اخللـق           

 توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك لـه فكـان          كلهم إىل 
يدعو إىل ذلك ثالث سنني ومل يستجب له إال الواحد بعد           

 مـن   خائفـاً الواحد من كل قبيلة ، وكان املستجيب له         
عشريته وقبيلته ، يؤذى غاية األذى ، مث أمر بإعالن الدعوة           

 فَاصدع ِبما تؤمر وأَعـِرض عـنِ       : وإظهارها وقيل له  
ِرِكنيشالْم كان املسلمون إذ ذاك مستضعفني يطـردون     و

 ويشردون كل مشرد ، و يهربون بدينهم كما هاجرو إىل         
اهللا وفيهم من قتل وأمـا      احلبشة وكان منهم من يعذب يف       

هلتهم اليت تعبد مـن دون   آملا جهر بالدعوة ، وذم  النيب  
ركون ثار املـش  أنه من أهل النار     اهللا وذم من عبدها وأخرب      

:  ذا قال ول ىل أتباعه ،وإ يف إيصال األذى إليه اواجتهدو
حد ، ولقد أوذيت يف اهللا      لقد أُخفت يف اهللا وما خياف أ      " 

 ثالثون من بني يوم وليلة       علي ولقد أتت  وما يؤذى أحد ،   

 بالل ومايل ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط
 بل كان ،نس ث أ من حديمحد والترمذي وصححهرواه أ" 

من مينعين حـىت أبلـغ     "   :يعرض نفسه يف املواسم ويقول    
  " بلغ رساالت ريب   منعوين أن أ   رساالت ريب ؟ فإن قريشاً    

منهم يوم العقبة ، إذ      وكان من أشد ما لقي بأيب وأمي        
 إىل   بن عبد كالل فلم جيبه     لعرض نفسه على ابن عبد يالي     

سألت  :  الزبري قال عن عروة بن ، وأخرج البخاري  داما أر 
رسـول اهللا   بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون ب      عبد اهللا 
   ،  رأيت عقبة بن أيب معيط ، جاء إىل الـنيب       : قال 

 وضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنقاً شـديداً  وهو يصلي ، ف   
 أن   رجـالً  أتقتلون" : قال  كر حىت دفعه عنه ،      فجاء أبو ب  

 واستمر يف   "ت من ربكم    يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينا     
وِإذْ يمكُـر   :  قال تعاىل   ، دعوم وهم استمروا يف إيذائه    

ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُرونَ         
    اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميو     وجاء يف الصحيحني عن

ورقة بن نوفل    ا أخرب النيب    لوحي مل عائشة يف قصة بدء ا    
هذا الناموس الذي نـزل اهللا      : خرب ما رأى فقال له ورقة       

 إذ خيرجك    فيها جذع ، ليتين أكون حياً      على موسى  ليتين   
( :  قال"  هم   يأو خمرج : "  ، فقال رسول اهللا      قومك
وإن   به إال عـودي ،     ت،مل يأت رجل قط مبثل ما جئ       نعم

وكان كلمـا آذاه     ،   )  مؤزراً نصراًيدركين يومك أنصرك    
 إىل مواله فتسلى بعلمه   رجع   األعداء إذا دعاهم إىل موالهم    

ما  وقربه منه ، واشتغل مبناجاته وذكره ودعائه فنسي كل        
إال أن يعبد     النيب   دما مقصو ،  أصابه من األمل من أجله      

إذا ،  ما أصابه يف الدعوة      شريك له وما يبايل      اهللا وحده ال  
إذا عبد حمبوبـه حـصل       ه ،  حصل مقصود  هبودوحد مع 

وأما جسمه فال يبايل ما ،   إذا ذكر ربه رضي قلبه     ، همطلوب
استمر على ذلك    ،   ه يف سبيل اهللا ما يؤمله أو ما يالئم        هأصاب

مر بعد ذلك باهلجرة إىل املدينة وأمـر        أثالثة عشر سنة مث     
ل ي والترمذي عن ابن عباس قا    محد والنسائ  أخرج أ  بالقتال  

 إنا ، أخرجوا نبيهم:من مكة قال أبو بكر خرج النيب ملا أُ
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أُِذنَ ِللَِّذين  : فرتلت ، ليهلكن،هللا وإنا هللا وإنا إليه راجعون
       لَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّهوا وظُِلم مهلُونَ ِبأَنقَاتي  فعرفت 

لـت  فهي أول آية نز(   : قال ابن عباس  أنه سيكون قتال ،   
فظهر اإلسالم بعدما أذن بالقتال وعز ، وصار        ) يف القتال   

 ، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً     أهله ظاهرين كل الظهور     
وعن ، بعد فتح مكة وأظهر اهللا هلم الدين وأمت عليهم النعمة  

 :مكة قالت العرب     ملا فتح رسول اهللا       ( :احلسن قال 
ن أصحاب م اهللا موقد أجاره  ظفر حممد بأهل مكة ،   أما إذ 

وهل ) الفيل فليس لكم به يدان فدخلوا يف دين اهللا أفواجاً           
يظهر اإلسالم ويعز أهله إال برفع راية اجلهاد وبعد الفـتح           
أقبلت الوفود يف الدخول يف اإلسالم ومسي عـام الوفـود           

حينما كان يف مكة يف أول اإلسالم مل جيد          وكان النيب   
احدة فحينما سل السيف    بل رموه عن قوس و    ،  من يؤويه   

س يف دين اهللا طوعاً      عن األجساد دخل النا    سوأزال الرؤو 
أسلم " : قال لرجل      فعن أنس أن رسول اهللا        أو كرهاً 

 " أسلم وإن كنت كارهـاَ        ":أجدين كارهاَ قال    : قال  " 
سـلم  أ: " ، وقال لعدي بن حامت       صحيح بسندأمحد  رواه  

 عن عمرو بـن     ريوروى البخا  ،كما عند أمحد    " تسلم  
كانت العرب تلـوم بإسـالمهم الفـتح ،          (: سِلمة قال   
اتركوه وقومه ، فإنه إن يظهر عليهم فهو نـيب           :فيقولون  

بادر كـلُّ قـوم      صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح ،       
: بإسالمهم ،وبدر أيب قومي بإسالمهم ، فلما قدم قـال            

وم هو االنتظار و    التل)  حقاً جئتكم واهللا من عند النيب      
ويف  مل ميـت رسـول اهللا    : قال ابن عبد الرب      ،   بثالتلّ

العرب رجل كافر بل دخل الكل يف اإلسالم بعد حـنني            
اهـ فكل   .منهم من قدم ومنهم من قدم وفده         والطائف ، 

من نصر دين اهللا ورفع راية اجلهاد اتسعت رقعة اإلسـالم           
: (  قال تعاىل    ، اجاً أفو على يديه ودخل الناس يف دين اهللا        

أما ما عليـه املثبطـون       )إن ينصركم اهللا فال غالب لكم       
لـدعوة وإغـالق     بأن اجلهاد سبب تراجـٍع ل      ناملخذولو

املؤسسات الدعوية وضيق على الناس وسجن الكثري مـن         

طلبة العلم والدعاة وكثرة نقاط التفتيش وإىل غري ذلك من          
ومن معه   فإن النيب األمور اليت فيها معاناة فهذا البد منه      

 مما كان قبل فمن     حصل هلم من الشدة بعد غزوة بدر أشد       
 د منهم الذهاب للعمـرة و الطـواف       حذلك مل يستطع أ   

البيت بل ذهبت أنفس ومل تؤمن الطرق وأوذي املسلمون         ب
م وضاقت املعيشة ورمتهم العـرب  يف مكة وزيد يف تعذيبه  

 ، ويف   قوس واحدة وتكالبوا عليهم يـوم األحـزاب       عن  
ــصحيحني  ــة  الـ ــن حذيفـ ــال عـ  :قـ

 "اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم من الناس        :"   قال النيب    (
خناف وحنن ألف و    : ، فقلنا     ومخسمائة رجل  فكتبنا له ألفاً  

فلقد رأيتنا ابتلينا ، حىت إن الرجل ليصلي وحده  مخسمائة ، 
  .هذا لفظ البخاري )وهو خائف 

أَم حـِسبتم أَنْ    : تعاىل  وهذا طريق الرسل وأتباعهم قال      
 مهتسم ِلكُمقَب ا ِمنلَوخ ثَلُ الَِّذينم أِْتكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدت
الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آمنـوا         

      رصاللَِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعم  اللَِّه قَِريب    روى البخاري
،  شكونا إىل رسـول اهللا      : عن خباب بن األرت قال      

 أال تستنصر لنا ،  : له يف ظل الكعبة فقلنا       وهو متوسد بردةً  
كان من قبلكم يؤخـذ الرجـل       " : أال تدعو لنا ؟ فقال      

ألرض فيجعل نصفني وميشط بأمشاٍط مـن       فيحفر له يف ا   
  يصده ذلك عن دينـه ،      فما حديد مادون حلمه وعظمه ،    

حىت يسري الراكب من صنعاء إىل  واهللا ليتمن اهللا هذا األمر ،
حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكـنكم          

 قال تعاىل،  ال خيار لك إال بالقيام باجلهاد اً إذ"تستعجلون 
 :     صنيو ِزِهمخيو ِديكُمِبأَي اللَّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه  ِهملَيع كُمر

   ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو        ظَ قُلُـوِبِهمغَـي ـذِْهبيو
       ِكيمح ِليمع اللَّهاُء وشي نلَى مع اللَّه وبتيو    ذا تعـودو 

، لألمة كرامتها وعزها وهذا أمر معروف حىت عند األعداء          
نعـم  : ؟ قال   هل قاتلتموه     :قال هرقل ملا سأل أبو سفيان     

 يـدال   سجاالً ، : كانت احلرب بينكم ؟ قال      كيف  : قال
 الرسـل   وكـذلك  : قال   عليه األخرى ،   دالن املرة و  ناعلي
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يـا  : ، قال ابن القيم يف الفوائـد        تبتلى وتكون هلا العاقبة     
خمنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم ، وناح           

ع للـذبح  ألجله نوح ، ورمي يف النار اخلليـل ، وأضـج        
إمساعيل ، وبيع يوسف بثمن خبس ، ولبث يف السجن بضع         
سنني ، ونشر باملنشار زكريا ، وذبح السيد احلصور حيىي ،           
وقاسى الضرب أيوب ، وسار مع الوحش عيسى ، وعاجل          

 .أنواع الفقر واألذى حممد صلى اهللا عليه وسلم 
فيا أهل اجلهاد عليكم باالستنصار بـربكم فهـو حقيقـة     

  واالمتناع به ، واالحتماء به وسؤاله أن حيمي العبد     التوكل
منـوا  دفع عنه ، واهللا يدافع عن الذين آ       ومينعه ، وينصره وي   

فيدفع عن العبد املؤمن إذا استنصر به كل سبب يفضي به           
إىل العطب ، وحيميه منه ، وينصره على عدوه ، قال تعاىل            

 :     رصنوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينها أَيي      ـتثَبيو كُمرـصني وا اللَّه
كُمامأَقْد   يف الـدنيا     للرسل وأتبـاعهم    واعلم أن العاقبة 

ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنـوا ِفـي        : خرة قال تعاىل  واآل
    ادهالْأَش قُومي مويا ويناِة الديالْح       وقد أوجـب اهللا علـى 

وكَانَ   : قال تعاىل   ،  بنصر املؤمنني   وتفضالً نفسه تكرماً 
ِمِننيؤالْم رصا ننلَيقّاً عحنه ليس هناك نصر  وليعلم املؤمن أ

إال من عند اهللا ليس بالقوة وال بالكثرة فكم من فئة قليلـة           
وشاهد ذلك مـا   تغلبت وانتصرت على أكرب قوة بإذن اهللا        

ولَقَد    :عاىل وما النصر إال من عند اهللا قال ت نسمع ونرى 
  ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس   َونورـصنالْم ملَه مهِإن 

   َوناِلبالْغ ما لَهندنِإنَّ جوظهـر اهللا   اجلهاد اليوم أ فأهل
هلم النصر يف كل موطن وهاهم أسود اجلزيرة أيـدهم اهللا           

خرها سرية القدس    ومن آ  واملنةبالنصر املتعاقب فلله احلمد     
 وما قاموا به اليت يف حقيقتها آية من آيات اهللا ونصر عظيم     

من اغتياالت مباركة هلؤالء اخلرباء من األمريكان فاشكروا        
وما عند اهللا خري وأبقى فـاثبتوا علـى         نعمة اهللا عليكم ،     

أعلم أن القريب والبعيـد  ا اهللا املزيد ، وأنا  سألواطريقكم و 
تربأ منكم ممن يدعي العلـم وغـريه فهـذه          قد حاربكم و  

 مـا أصـدرته   خرها سخفاً ومحاقة وزوراً جلائرة آ فتاواهم ا 

جنة الدائمة فيكم حيث ذكرت بأن أعمالكم أمر حمـرم          لال
وهو أشد أنواع الظلم واالعتداء ملا فيه من إخالل بـاألمن           

قـال  آلمنني وغري ذلك    وسفك للدماء املعصومة وترويع ل    
ا نقِْضِهم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاِسيةً       فَِبم :تعاىل  

 مىت يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ونسواْ حظا مما ذُكِّرواْ ِبِه
علم أن اجلهاد وقتال الصليبني واملرتدين من أشـد أنـواع    

أَخاف أَن يبدلَ ِإني  : الظلم، ما أشبه هذه املقولة مبن قال 
      ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهرأَن ي أَو كُمِدين    فهال تكلمتم عـن

 كل أموال وأأنواع الظلم من الكفر فما دونه من السجون         
 اليت   ،  وكل أنواع الفساد    ،  وقتل النفوس   ، بالباطلالناس  

 معصومة فهـل    ، أم أا دولة   تقوم هذه الدولة به وحبمايته    
فتوى واحدة ختالف ما عليه الدولـة يف سياسـتها          أفتيتم ب 
 أو  ، أو أن األمور اليت ذكرت ليـست منكـرات   ، وغريه

 أصـبح    ، أنكم من عظم ما أشربت قلوبكم مـن الفـنت         
املعروف عندكم منكراً واملنكر معروفاً ، وأن املعروف مـا         

  تابعـةَ   فأصبحت فتواكم   ، تريده الدولة واملنكر ما تعاديه    
، ليكن غـضبكم إذا انتـهكت     الطواغيت هؤالء سياسيةل

حمارم اهللا ال تغضبوا إذا ذلّ وقهر الصليب واملرتدون لكـن      
وإين ال أخاف على أميت     : " كما قال صلى اهللا عليه وسلم       

 " إال األئمة املضلني 
 وهل أفسد الدين إال امللوك     وأحبار سوء ورهباا

 .م الوكيل  هللا وإنا إليه راجعون وحسبنا اهللا ونعا فإن
أما ما صدر من الشئون اإلسالمية وهو األمر بالقنوت على          

سبحان اهللا مينعون القنـوت علـى اليهـود         فالفئة الباغية   
 مـن مقتـضيات       ، هل القنوت عليهم لـيس       والنصارى

 وشروط النوازل الشرعية الذي ذكرمتوه يف خطابكم لألئمة       
 حيـث    أن الشرع أصبح ألعوبة بأيدي هؤالء ارمني       م أ ؟

ما أعجب هذا الزمـان     ؟  يأمرون بالقنوت على ااهدين     
 نوصـي   إننامث،  الذي جند فيه أنواع الضالل باسم الشرع        

القنوت على الكفار واملرتدين فطاملا منعتم من       بمجيع األئمة   
ذلك فاستغلوه وهذا الذي ظهر وهللا احلمد واملنة من كـثري      
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 قال حممـد بـن     ه إال بأهل  السيئمن األئمة وال حييق املكر      
من : ثالث من فعلهن مل ينج حىت يرتل به        : كعب القرظي   

ولَا يِحيق  مكر أو بغي أو نكث وتصديقها يف كتاب اهللا          
  ِإنما بغيكُم علَـى أَنفُـِسكُم       الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلهِ   

فِْسِهلَى ننكُثُ عا يمكَثَ فَِإنن نفَم على ا من يدعو، وأم 
 يستجاب للعبد مامل يدع   : " يقول   ااهدين فإن النيب    
    .رواه مسلم عن أيب هريرة) بإمث أو قطيعة رحم 

 عبد اهللا بن عبد العزيز فقـد أعيـا      ت الطاغو اتأما خطاب 
قواميس اللغة وفصحاء ا فيه من الفصاحة و البالغة خطابه مم
 أن يكثر   نصحهنة فأ صبح أضحوكة وهللا احلمد و امل     العامل فأ 

لقاء اخلطابات اليت أصبحت تسلية ومتعة للمجاهدين       من إ 
 أن يلقيه باإلشارة فاللبيـب      أو أنه إذا أراد أن يلقي خطاباً      

 ، وأما أبوهلب هذا الزمـان نـايف بـن           باإلشارة يفهم 
  حلقُه من كثرة ما يلهث        ِرعبدالعزيز ملا ش حاهدين وبق با

عين املطلوبني تسلّط على العلماء     ي" سنصل إليهم   :" بقوله  
) فصرب مجيـل    : ( لسجون فيقال له    يف ا والدعاة وزجهم   
ؤالء املطلوبني بإذن اهللا عما قريب لتذوق       سيصلون إليك ه  

 ، وأما ديد    منهم درساَ تكون فيه عربة لغريك إن شاء اهللا        
احلكام عبيد عباد الصليب للمجاهدين فـإن ااهـدين ال    

يدهم إمياناً وتسليماً ، ويقولون حـسبنا  يضرهم ذلك بل يز 
   .اهللا ونعم الوكيل ، اللهم اكفناهم مباشئت 

 : وصية لكل مؤمن أخرياً  و 
وجد كل الديانات اآلن يف جزيـرة العـرب             أنه ت 

فكن سبباً إلخراج الكفار منها حيث تقوم باغتياهلم فـإم      
ن بإذن اهللا ليس هلم عهد وال ذمة واعلم أن قتلك هلم سيكو        

ال جيتمع كافر وقاتلـه     :"   من النار قال     لفكاككسبباً  

واحـرص أن   . رواه مسلم عن أيب هريـرة       " يف النار أبداً    
يكون من األمريكان أو األوربيني فإن دمـائهم أرغـب           
لسفكها حيث أن ذلك مع تطهري اجلزيرة من الكفار أيضاً          

 لو بصقت يف [يكون سبباً اليار االقتصاد األمريكي ألنك 
الرتفع سعر البترول وهللا احلمد واملنة ، قال ] !وجه أمريكي 

وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه        :تعاىل  
قَاِتلُوا الَِّذين يلُـونكُم ِمـن الْكُفَّـاِر     : وقال تعاىل   ِللَِّه

و ذهبـت األرواح وبـذلت      حىت ل  ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً  
األموال فإن يف قتلهم تطهري لألرض وللذنوب وتقليل للشر         

 فوجـودهم بـني   والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتلِ    :قال تعاىل   ،  
أظهر املسلمني وخاصة يف اجلزيرة فتنة عظيمة ومما يسر ما          
نسمع به بني الفينة و األخرى عمليات ناجحـة الغتيـال         

فتمتعوا رمحكم اهللا بقتلهم فإم يـسكنون       هؤالء الكفار   
جبــواركم والتمــسوهم يف األســواق ويف طــرقكم ويف 

 خمـازن يف بيـوتكم      جبعلالشركات وغري ذلك مث أوصي      
لألسلحة فإن شرائها خاصة يف هذا الزمن أهم من شـراء           

وأَِعدوا لَهـم مـا       : قال تعاىل   ، الكماليات والسيارات 
هذا  وأسأل املوىل جل وعلى أن جيعلنا         وٍةاستطَعتم ِمن قُ  

وإياكم ممن قام بنصرة دين اهللا واستنصر به فنـصره و أن            
ميكننا من رقاب أعدائنا وأن ينصر دينه ويعلـي كلمتـه            
وينصر عباده ااهدين الذين جياهدون لتكون كلمة اهللا هي        
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وصلى اهللا وسلم على من 

ر بقتل الناس حىت يشهدوا  أن ال إله إال اهللا وأن حممـداً            أم
وعلـى آلـه    .رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكـاة        

 .وصحبه وسلم تسليماً كثريا
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هللا أنت أبا الكريمة هاجرا 
َ َ َ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
َ.. 

 عبد العزيز بن مشرف البكري
ــِة   ــا الكرمي ــت أب ــاجرا(ِهللا أن ه( 

ــوغَى مل   ــضر ال ــالً إذا ح ــِهبط  تلِف
ــةً  ــأْلَف غاب ي ــيس ــن ل ــدا ولك  أس

ــت  ــراييفو(عرف ــادِه) س ــى جبه الفت 
 فاسـأل الفرسـانَ كـم     ) اجلزائر(أما  

 واسأل به األفغـانَ كـم مـن غـارةٍ         
 )جنـِدها (و) احلجاز(يف  ) اجلزيرةَ(وسِل  

ــدربا  ــاِد م ــاحات اجله ــه س  عرفت
 إن بكيـِت جماهـدا    ) وصـايف (ابكي  

ـ   ــيمن خانـ ــدين ف ــا لل ال خائنه 
ــافرٍ   ــز لك ــرأس العِزي ــس ال  ال نكَّ
ــهِ  ــصحِة درِب ــٍج ب ــى ثَلَ ــشي عل  مي
ــا  ــواِح حمكّم ــالكفر الب ــرض ب  مل ي
ــصبحا   ــاخليوِل م ــاهم ب ــى أت حت 
 فأزالَ بـاألقواِل مـن حجـج اهلُـدى        
ــةٍ    جــغَ ح ــاِل أبل ــام باألفع  وأق

 )نايفًـــا(وأذلَّ مـــرذولَ املُحيـــا 
  وأعــد أبنــاَء الــشدائِد عــدةً   
ــياغمٍ    ــاتلني ض ــادٍة ومق ــن ق  م
 بـــاهللا، واُهللا املُهـــيِمن حـــسبهم

 كمـا بكـت   ) عبد العزيـزِ  (نبكيك يا   
ــادةٍ   ــن س ــه م ــدنا مثلَ ــد فق  ولق

 )يوسـفًا (و) الـسبيت (و) ابنا الدخيل (
   أَِلم الرجالُ ـم، ومـا وهنـوا هلـم         

ــدا ومهـــاِجرا    ــت مجاِهـ  ِهللا أَنـ
ــصفوِف إذا تال ــف ال ــراخل ــت آِخ  قَ

 أنــى أقــام أقــام ليثًــا خــاِدرا    
  وبكتــه) ا ) أوغــادينرملَّــا غَـــاد 

  عيـسى   (ترك ا   ) ابـنجزائـر الكـافرين 
 قـــد صـــدها ومقـــاتلني مغـــاورا
ــاطرا  ــوِب مخ ــم يف اخلط ــن تقح عم 
ــرا   ــاجرا ومناِصـ ــاتالً ومهـ  ومقـ
 بلـــغ الـــسماَء مناقبـــا ومفـــاخرا

 خاِســراأو باعــه بــالبخِس بيعــا   
 يومــا، وال لقــي املعــارك خــائرا   
ــداورا    ا ومــداهن ــيس م ــالوحِي ل  ب

ــشاهد يف  ــرِة(أو أن ي  كــافرا) اجلزي
ــرا  ــا ومحاِصـ ــسيا ومهاِجمـ  وممـ
ــاهرا   ــاِب مج ــضاللِة بالكت ــج ال لُج 
ــاِهرا    ــج ظ ــق أبل ــانَ احل ــى أب حت 

 ــوم ــى ي ــى بك ــا(حت ا) املُحيــاِغر  ص
ــا كــانَ   ااهــد ذاخــرامــن خــِري م

 جيـــشا لكفَّـــار اجلزيـــرِة قـــاهرا
ــه انتــصارهم وكــان الناِصــرا     وب
ــآِثرا  ــسماُء مـ ــرِة والـ  أرض اجلزيـ
 كـــانوا منـــابر للهـــدى ومنـــائرا

ــدينَّ(و ــسيت ) الدن ــا ن ــشاِعرا(وم  )ال
 ومــضى اجلميــع علــى الطريقــِة ســائرا 
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  ::املقصد الرابع من مقاصد اجلهاداملقصد الرابع من مقاصد اجلهاد


 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
فقد شرع اهللا مقاتلة الكفَّار، للوصوِل إىل حق مشروع، أو إقامة واجٍب مفروض، أو لدفع العدوان والصيال، أو إلحلاق األذى                    

األوالن واملقصد الرابع داخلةٌ يف جهاد الطلب، واملقصد الثالث جهاد الـدفع ، ومـن احلقـوق                 والنكاية بالكفَّار، فاملقصدان    
فَكُلُـواْ  : املشروعة للمسلمني، الوصول إىل املال الَّذي بأيدي الكافرين، ألنه مما أحله اهللا للمسلمني وأباحه هلم فقال عز وجل              

 لغنيمة املال، يكون الغتنامه قبل أن ميلكه املسلمون، والستنقاذه واسـتعادته مـن أيـدي                 ، والقتال  ِمما غَِنمتم حالَالً طَيبا   
 الكافرين؛

  :القتال الغتنام املال الذي مل ميلكه املسلمون: فالقسم األول
 :وقد دلَّ الكتاب والسنة على مشروعية القتال لغنيمة املال بأدلَّة كثرية، ومن وجوه متعددة

وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُم وتودونَ :  فيه عن املؤمنني أنهم يريدون الغنيمة كقول اهللا عز وجلفمنها ما أثبت اهللا
     كُونُ لَكُمكَِة توذَاِت الش رأَنَّ غَي              ،الصحابة أن تكون هلم هي الغنيمةُ مع العـري ذاِت الشوكة اليت ود وقـال تعـاىل    ، وغري  :

     كُمِبعتا نونا ذَرذُوهأْخِلت اِنمغِإلَى م ملَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميسوقال، فعلَّل االنطالق بأخذ املغامن :  أَلْقَـى نقُولُواْ ِلمالَ تو
اِة الديالْح ضرونَ عغتبا تِمنؤم تلَس الَمالس كُمةٌِإلَيكَِثري اِنمغاللِّه م ا فَِعندين فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السالم ألجل الغنيمة، ؛

من وجوٍه عدة أنه حني رغَّـب        ال أنهم أرادوا الغنيمة، ولذا أخربهم بالبدل وهو املغامن الكثرية عنده، وجاء عن رسول اهللا                
 . بين األصفراغزوا تغنموا بناِت: املسلمني يف غزوة تبوك قال

يف غزوة  اخلروج للغنيمة، قال كعب بن مالٍك يف سياق قصة ختلُّفه عن رسول اهللا   ومنها ما أثبت فيه الصحايب عن النيب  
 ".يريد عري قريٍش غري أني ختلَّفت عن غزوِة بدٍر، ومل يعاتب أحد ختلَّف عنها، إنما خرج رسول اهللا : "العسرة

 رغَّب اهللا ورسولُه املؤمنني فيه بالغنيمة، والترغيب هو إجياد الرغبة، واملقصود من الترغيب يف الفعل حصولُه، فالرغبـة      ومنها ما 
 فَعجلَ  وعدكُم اللَّه مغاِنم كَِثريةً تأْخذُونها    : اليت يقصد إليها من يرغِّب هي الرغبة يف الغنيمة اليت تدفعه إىل الِقتال، فقال تعاىل              

وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُم وتـودونَ أَنَّ غَيـر ذَاِت             : وقال عز وجلَّ   ،والوعد باملغامن ترغيب فيها   لَكُم هِذهِ 
  كُونُ لَكُمكَِة توالش         وفيها الغ ه وعدهم إحدى الطائفتني وإحدامها العرينائم، وقال فذكر أن :       ًةكَـِثري ـاِنمغم اللَّـه كُمدعو

والَ تقُولُواْ ِلمن أَلْقَى ِإلَيكُم السالَم لَست مؤِمنا تبتغونَ عرض الْحياِة الدنيا فَِعند اللِّه مغاِنم  : وقال،  تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هِذهِ   
 :املشروع ملن يقاتل لغنيمة املال يدور بني أمرينوالقصد  .كَِثريةٌ
 .قصد اكتساب املال للمسلمني، وإمداد بيت مال املسلمني مبا يكفي ملنافعهم: األول
 الَالً طَيبافَكُلُواْ ِمما غَِنمتم ح:  ما أباحه اهللا من الدنيا ومنافعها، مما أباح اهللا له أكله واتخاذه بقولهقصد أن يتخذ لنفسه: الثاين
                        ـةبه هذه األم أذن اهللا له فيه، ورغَّبه يف احلصول عليه، وخص شرعي وليس فيه إالَّ الوصول إىل حق ،مشروع فهذا جائز ،

ابن يف حديث  ونبيها صلى اهللا عليه وسلم، وأشرف املكاسب ما اختاره اهللا لنبيه كما قال القرطيب وابن القيم، واستدالَّ بقوله 

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد الشيخ:  وكتبه 
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أخرجه أبو داود بإسناٍد حسن، وهو من خصائص هذه األمة كما عند الـشيخني مـن                " وجعل رزقي حتت ظلِّ رحمي    : "عمر
 ".وأُحلَّت يل الغنائم: "احلديث إىل أن قال" أُعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي: "حديث جابر بن عبد اهللا

 ويطلب ما أباحه له اهللا، كسفِر من يريد احلج وينوي به وجه اهللا، مع طلبه فضالً فهو يقاتل يف سبيل اهللا، ويريد بذلك وجه اهللا،
فمن يصلِّي إذا حزبه أمر لتحصيل العون الَّذي أرشده اهللا          ؛  واستِعينواْ ِبالصبِر والصالَةِ   :من ربه بالتجارة وحنوها، وقال تعاىل     

وليس  ن يدعو ويطلب شيئًا من أمر الدنيا مطيع عابد هللا غري داخٍل عليه يف نيته شيٌء،               إليه ليس منتقصا من اإلخالص شيئًا، وم      
هذا من الرياء يف شيٍء، بل املُرائي يقصد غري وجه اهللا، أو ينقص من قصده لوجه اهللا قصد مزاحم هلذا القصِد، ال قصد مستقلٌّ                        

 .عنه غري معارٍض له
عرض عن هذا القصد وشهوده وإن كان حاصالً بالتبع ضمن ما حيصل من اجلهاد، وهذه املرتبة وفوق هذا مرتبةٌ أعلى، وهي أن ي

احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب صلى اهللا عليه         (هي مرتبة جهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال الزين ابن رجٍب يف كتابه               
 ال ألجـل  ، جياهد لتكون كلمة اهللا هي العليا ودينه هو الظاهر       إمنا كان  كان  أنه  ): "بعثت بالسيف بني يدي الساعة    : وسلم
، وإمنا عبد اهللا يف مجيع  اا من أوقاته لطلب الرزق حمضا لعبادته وجهاده يف اهللا، فال يكون فرغ وقت فيحصل له الرزق تبع،الغنيمة

يقصده وال يسعى إليه يف ضمن ذلك من غري أن اأوقاته وحده فيها وأخلص له، فجعل اهللا له رزقه ميسر." 
والفرق بني هذه املرتبة واملرتبة السابقة كالفرق بني من يسري يف األرض يطلب الرزق املباح، ومن ال يشهد يف طلبه الـرزق إال             

 . لديهالتقرب إىل اهللا وحده والسعي يف مراضيه، وكالفرق بني دعوة من يسأل اهللا أمور دنياه، ومن يسأل اهللا القُربة إليه والزلفى
 :القتال الستعادة املال الذي استوىل عليه الكافرون : والقسم الثاين

بظهره مـع    مث قدمنا املدينة فبعث رسول اهللا       : فأخرج البخاري ومسلم واللفظ ملسلٍم يف حديث سلمة بن األكوع الطويل          
أغـار   قد صبحنا إذا عبد الرمحن الفزارير فلما أه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظَّ،وأنا معه رباح غالم رسول اهللا     
 وأخرب رسول ، يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اهللا: قال فقلت،وقتل راعيهفاستاقه أمجع  على ظهر رسول اهللا 

خرجت يف   مث   ،مث قمت على أكمة فاستقبلت املدينة فناديت ثالثا يا صباحاه         :  قال ،أن املشركني قد أغاروا على سرحه      اهللا  
ا يف رحله حىت خلص فأحلق رجال منهم فأصك سهم ،  واليوم يوم الرضع  ،  بن األكوع اأنا  : آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز أقول     

 فإذا رجع   ، قال فواهللا ما زلت أرميهم وأعقر م       ، واليوم يوم الرضع   ،بن األكوع ا خذها وأنا    : قال قلت  ،نصل السهم إىل كتفه   
 حىت إذا تضايق اجلبل فدخلوا يف تضايقه علوت اجلبل فجعلـت         ،فجلست يف أصلها مث رميته فعقرت به      إيل فارس أتيت شجرة     

إال خلفتـه وراء ظهـري    فما زلت كذلك أتبعهم حىت ما خلق اهللا من بعري من ظهر رسول اهللا    :  قال ،أرديهم باحلجارة 
ا إال جعلت عليه  وال يطرحون شيئً،ا يستخفوندة وثالثني رحم مث اتبعتهم أرميهم حىت ألقوا أكثر من ثالثني بر     ،وخلوا بيين وبينه  

 .مثَّ ذكر احلديثَ بطوله. وأصحابه آراما من احلجارة يعرفها رسول اهللا 
وغنم من املشركني ما     ومقاتلته حتى استعاد إبل رسول اهللا        فما يف هذه القصة، من خروج سلمة بن األكوع           

 ملا مسعوا نداء سلمة بن األكوع وجاءهم الصريخ، كان أصله كله استعادة اإلبل اليت انتهبـها           وأصحابه غنم، وخروج النيب    
 .املشركون

 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني



 

 

٣٧ 

وردت أسئلةٌ كثريةٌ بعد عملييت اخلرب وينبع        
 علمنـا أنَّ  املُباركتني، عن حكم هذه العمليات إذا    

أمريكا قد تدخل قوات التدخل السريع الحـتالل   
منابع النفط عندما تتعرض للخطر؛ فهل يكون هذا        

 وجييب على هـذا     مانعا شرعيا للعمليات أم ال ؟     
السؤال الشيخ عبداهللا الرشيد حفظه اهللا حيث قال     

 :ما نصه 
 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد 

 ال بد مـن التـذكري بقواعـد     سؤالللجواب عن هذا ال    ف
 :أساسية يف فهم الواقع ومعرفة حكم اهللا فيه

 .ال فرق بني الكافر األجنيب والكافر الوطين: القاعدة األوىل
وهذه القاعدة مبنية على فهم الـوالء والـرباء ومعاقـده           

 فمن الناس مـن  الشرعية، فإنَّ الوالء والرباء له معاقد عدةٌ،  
يعقد الوالء والرباء على النسب، ومنهم من يعقد الـوالء          
والرباء على الوطن، ومنهم من يعقد الوالء والـرباء علـى           
املصلحة الدنيوية، والشريعة جاءت بإلغاء هـذه املعاقـد         

 .وجعلت اإلسالم وحده معقد الوالء والرباء
 حكم األجنيب   ومثرة هذه القاعدة، أنَّ احتالل البالد ال يعين       

هلا، كما هو املفهوم القومي واإلقليمي والقبلي لالحتالل،        
وإنما االحتاللُ أَن حيكم الكافر بالد املسلمني سواء كـان          

 .الكافر أجنبيا أو وطنيا
فاخلوف املذكور ليس خوفًا من احتالل بالد املسلمني، كما 

 بل هو خوف يتصور من ال يعلم إالَّ ظاهرا من احلياة الدنيا،
من تبدل احملتلِّ، أما مفسدة االحتالل فهي موجودةٌ وواقعةٌ،     
وليس يف املفاسد املترتبة على االحتالل أكرب من الكفِر وهو         

 .واقع يف حالة احلكام الطواغيت
ففي احتالل الطواغيت اليوم لبالد احلرمني مثالً، احلكم بغري 

عماليـة واملـصرفية    ما أنزل اهللا يف األمور التجاريـة وال       
واإلعالمية وغريها، بل ال تحكّم الشريعة امسيا إال يف قضايا        

األحوال الشخصية واحلـدود واجلنايـات واملنازعـات         
 .الشخصية

وحكومة بالد احلرمني من أكرب أولياء الكفـار يف هـذا           
الزمان، وهم لكل كافٍر عون ونصري وويل وظهـري علـى           

 اإلسالم نصيب األسد،    املسلمني، وهلم يف كل حرب على     
وهم محاة اليهود والنصارى واملشركني من الرافضة وعبدة        
القبور وهم ظهرهم وركنهم الّذي يلجؤون إليه، ولـيس         

 .اال جمال تعداد كفريات هذه الدولة
وأما عرض املرأة املسلمة، فال تسل عن الذئِب استرعي على 

الفـسوق  الغنم، فهم يسعون جاهدين إىل إحالل الرذيلة و       
واون والسفور حملَّ العفاف والصيانة والشرف والديانة،       

 .نسأل اهللا أن حيفظ أعراض املسلمني ودينهم ودنياهم
 .ال فرق بني األصيل والوكيل: القاعدة الثانية

إذا كان اخلوف من االحتالل خوفًا من أشخاٍص حمـددين          
بناء حيكمون البالد، أو من أن حيكم البالد ويستويل عليها أ         

 .عرٍق معين، فهو خوف ال معىن له
أما إن كان االحتالل خوفًا من اآلثار والثمرات واألعمال         
          املخـوف ولكن ،حقيقي ا احملتلُّ، فهو خوف اليت يقوم
واقع اليوم، فإنَّ األمريكان اللذين يخشى احتالهلم، حمتلُّون        

بدور احملتـلِّ  للبالد قبل هذه العمليات، ولكنهم ال يقومون   
علنا، بل يِكلُون ذلك إىل عمالِئِهم ووكالئهم يف الـبالد،          
فيخرجون بذلك من مة االحتالل مع حصوهلم على كلِّ         

 .ما يريدون منه



 

 

٣٨ 

فمن العبث أن نطالب بتوقُّف العمل اجلهادي يف العـراق          
مثالً عندما خترج القوات األمريكية بصفتها الرمسية، وتبقى        

اقية اليت يخلِّفها االحتالل وراءه، فإنَّ احلكومة       احلكومة العر 
 ليست شيئًا آخر -ومثلها سائر احلكومات العميلة–العراقية 

خمتلفًا عن اجليش األمريكي بل هي آلـةٌ تـرى أمريكـا            
استخدامها حيثُ حتتاج إىل خداع من غفلوا عن دينهم ومل          

 .يبصروا واقعهم
ل أن يكون بوسائل    ال يشترط يف االحتال   : القاعدة الثالثة 

 .عسكرية
إنَّ كون قوات التدخل السريع جاهزةً الحتالل الـبالد حاملـا           
تتعرض مصاحلها النفطية للخطر، لدليلٌ واضح على أنَّ مصاحلها         
النفطية جتري على ما تريد وتأمر به، فهي حمتلَّة بالتخويف حيثُ          

وال يـشترط  ة ،  الل بالقتال واملعارك العسكري   مل حتتج إىل االحت   
يف االحتالل أن يكون بالقتال بل القتال يكون عنـد مقاومـة            
االحتالل أما حيثُ ال تكون مقاومةٌ فاالحتالل غري حمتـاٍج إىل           
استخدام اآللة احلربية، ويكفيه أن يأمر ليطاع ويطلب ليعطـى          

 .دون دماٍء تهراق أو أموال تنفق
 .الكافرين إالَّ بالقتالال يكف بأس : القاعدة الرابعة

وقد تقدم من هذا أنَّ الكف الكامل لبأس الكافرين ال يكون إالَّ            
ولَوالَ دفْع اللّـِه النـاس      : بالقتال والقوة العسكرية، قال تعاىل    

ضِت اَألردٍض لَّفَسعِبب مهضعب    شي احـتالل العـدوفإذا خ 
 قتاِلِه ال يف تركه يفعل ما يشاء، قـال          ملنابع النفط فإنَّ احللَّ يف    

فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْـسك وحـرِض           : تعاىل
الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا           

ن إليهم وترك جهـادهم     ، أما املداهنة هلم والركو    وأَشد تنِكيالًً 
 .فهو سبب تسلُّطهم وطُغيام وصولتهم على املسلمني

فتخوف من يتخوف من بأس الكافرين واحـتالهلم بـالد         
املسلمني، ينبغي أن يدفع إىل جهادهم وقتاهلم، ال أن مينـع           

 .من جهادهم وقتاهلم
ال فرق بني االحتالل السري واالحتالل      : القاعدة اخلامسة 

العلين. 

فإذا كانت القوات موجودةً، حاكمـةً متحكّمـةً، فـإنَّ          
االحتالل العلين ال يزيد إالَّ فائدة انكشاف العدو وظهوره         
وبروزه للمسلمني، فإنَّ االحتالل العلين يـشمل حكـم          
املسلمني والتحكم فيهم، وإعالن ذلـك واـاهرة بـه،          

 ذلك فحكمهم للمسلمني يوجب القتال وقد وقع، وإعالم
وجماهرم به يبين للمسلمني هذا األمر فال معىن للخوف من 

 .احتالل الكافرين بالد املسلمني
وإذا عرفت هذه القاعدة فهذا املعىن هو ما ذهب إليه كثري ممـن            
حتدث عن الوجود العسكري الصلييب يف بالد احلرمني، ممن يرى          

 النفط من مصلحة    أنَّ دخول القوات الصليبية علنا حلماية منابع      
املسلمني، وأولُ من علمته صرح به سفر بـن عبـد الـرمحن             

اخلونة أخس صفقة   (احلوايل، نقل أبو بكر ناجي يف كتابه املاتع         
عن دراسـٍة للحـوايل     ) يف تأريخ احلركات اإلسالمية املُعاصرة    

إن التدخل العسكري الغريب    : نشرت يف جملة املُجاهد قوله فيها     
بـإذن  - ديار املسلمني سيكون يف مصلحة اإلسـالم         املباشر يف 

 ألن وقتها ستعلم الشعوب حقيقة املعركة وأا بني اإلسالم          -اهللا
وضرب مثاالً باحلرب األفغانية كيف أا بـدأت        : والكفر، قال 

واستمرت لسنوات ضعيفة بني اجلماعات والنظام يف السبعينات        
سلمون للدفاع عـن  إال أنه بعد تدخل روسيا جبيوشها انتفض امل 

 .دينهم وعلموا حقيقة املعركة
أنَّ املفسدة اليت ثبت احلكم مع وجودها      : القاعدة السادسة 

 .الغية
أن املفسدة اليت تلغي احلكم هي اخلارجة       : القاعدة السابعة 

 .عن املعتاد يف مثله، الزائدة عن املفسدة الالزمة ألصله
 اعتبارها إىل تعطيل    أنَّ املفسدة اليت يفضي   : القاعدة الثامنة 

 .شعرية من شعائر الدين الغية
وهذه القواعد الثالث ذكرتها يف االنتقـاض ويف هـشيم          

 .التراجعات مع شيٍء من الشرح هلا
وذا متَّ املقصود من الكالم على املسألة، واحلمـد هللا رب           

 .العاملني
 



 

 

٣٩ 

عاش مساعد رمحه اهللا كأي شاب حيب اللهو والعبث يف 
، وقد عرف بني أقرانه يف هذه الفترة باإلخوة بداية شبابه 

يعة فطرية وشهامة الصادقة ، ومل يكن ذلك تديناً بل طب
 . أودعها اهللا يف ذلك الرجل 

شها بعيداً عن درب اهللا شرح اهللا       اوبعد هذه الظلمة اليت ع    
صدره للهداية ونور الدين ، وكان يف بداية هدايته مولعـاً           

ع إصدارام ، ويشاهد عمليام ،      باجلهاد وااهدين ، يتتب   
فتاقت نفسه إىل االلتحاق بإخوانه ااهدين يف أفغانستان ،         
وكان كثرياً ما يسمع عن املعسكرات اليت تقـام هنـاك ،          
فأخذ يتحسس األخبار ويبحث عمن يوصله إىل هنـاك ،          
ويسر اهللا له أحد اإلخوة األفاضل فـذهب لـه مـساعد            

ن فرحاً مسروراً ألنه وصـل      بصحبة مخسة من إخوانه وكا    
 . إىل ماكان يطلبه 

وصل البطل إىل أفغانستان ، والتحق بإخوانه وأخذ يعـد          
العدة ويستعد عسكرياً وإميانياً يف تلك املعسكرات املباركة        
، وبعد مضي ما يقارب شهرين من اإلعداد أصيبت رجله          
عندما سقط عليها ، وقد أقعدته هذه اإلصـابة ، فـأراد            

ىل أرض اجلزيرة لكي يعاجل رجله ، ورجع بالفعل         الرجوع إ 
 . وبدأ يعاجل من إصابته 

 هل حتسبه كلّ أو ملّ من سلوك هذا الطريق ؟ .. ولكن 
كال ، فلقد بدأ يف طلب العلم واحلـضور عنـد العلمـاء        
والتحريض على سلوك درب اجلهاد ، ووجد يف هذه الفترة        

ق م ، وكان    بعض اإلخوة الذين يعملون يف اجلزيرة فالتح      
 . يسعى يف قضاء حوائجهم وخدمة دين اهللا عز وجل 

وخالل هذه الفترة أتت ضربات نيويورك وواشنطن املباركة 
، وجاء بعدها اإلخوة من أفغانستان ، وكان رمحه اهللا ممن           
سهل عملية دخول كثري من اإلخوة إىل بالد احلرمني ، فقد          

ن ألجل ذلـك ال     كان له رمحه اهللا معارف كثريون ، وكا       
يأيت مرتله إال من حني إىل حني فقد كان كثري األسفار يف            
خدمة إخوانه والسعي يف قضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم        

 . ، فعليه رمحة اهللا 
بعد ذلك أسر رمحه اهللا ، ولكن الطواغيت مل ينجحـوا يف         
أن يثبتوا عليه أي شيء ، وقضى رمحـه اهللا شـهرين يف             

   :ذلك من السجن ولسان حاله السجن ، مث خرج بعد 
 

   خرجنا من السجن شم األنوف
 كما خترج األسد من غاا  
 علـى شـفرات الـسيوف      منر  

 

  
ــا      ــن با ــة م ــأيت املني  ون

 

ــا   ــا أننـ ــتعلم أمتنـ  سـ
 

  
ــا     ًــا ــوب هيام ــا اخلط  ركبن

 

خرج البطل من السجن ومل تلن له قناة ، ومل يقر له قـرار       
هاد ، فأخذ يف هذه الفترة حيث إخوانه        عن سلوك درب اجل   

وحيضهم على سلوك درب اجلهاد ، وكانت تلك الفتـرة          
احلملة الصليبية على العراق على األبواب ، وأذكر أنه كان          
مهموماً رمحه اهللا ملصاب إخواننا هناك ، وكان يريد النفري          
إىل أرض العراق ولكن الطواغيت قد سحبوا جوازه ، فأخذ 

 للذهاب إىل ساحات اجلهاد ، وكنت ممـن     حيرض الشباب 
 . حرضه األخ مساعد تقبله اهللا على النفري إىل هناك 

 مساعد السبيعي


 

 عبداهللا أبونيان السبيعي: بقلم 



 

 

٤٠ 

مازلت أتذكر أنه يف بداية أحداث العراق اتصل علـي يف           
إحدى الليايل عند الساعة احلادية عشرة مساًء ، وطلب مين       
أن آتيه ، فلما ذهبت إليه أخربين بأن هناك بعض اإلخـوة            

وقد قُتلوا اآلن يف العراق مجـيعهم       ( العراق  سيذهبون إىل   
إـم يبحثـون عـن    : ، فقال يل ) نسأل اهللا أن يتقبلهم     

شخص يذهب معهم ، فلم أجد إال أنت ، فأخربته أنـين            
كيف أذهب  : موافق وأنين أريد الذهاب ، ولكين قلت له         

ال عليك ، سـأي مجيـع       : وليس لدي جواز ، فقال يل       
 . أمورك بإذن اهللا 

بالفعل ذهبنا من الغد واجتهدنا يف موضوعي وكنا نبحث         و
: عن بعض األوراق ، وخرج يف هذه الفترة الشهيد البطل           

عبد اإلله العتييب رمحه اهللا من السجن وأصبح ثالثنا يف رحلة  
 . البحث هذه 

عبد : ويف هذه األثناء كان مساعد رمحه اهللا يلتقي بالشهيد      
ما عالقة أخوية ومـودة ،      احملسن الشبانات ، وكانت بينه    

وكان عبد احملسن رمحه اهللا له اتصال باإلخوة الذين يعملون 
يف اجلزيرة ومل يكن مساعد يعلم بذلك رمحه اهللا ، ويف أحد 
األيام كان مساعد وعبد احملسن يف أحد االس ومعهمـا          
أحد اإلخوة الذين يعملون يف اجلزيرة ، فأخربه إخوانه بأن          

جلزيرة على الصليبيني وأعداء الدين ، فسر       هناك عمالً يف ا   
كثرياً رمحه اهللا ولكنه أخربهم أنه مرتبطٌ مع إخوانه وال بد           

ه اهللا يف مجيع شؤونه   هكذا كان رمح   -أن يرجع ويستأذم    
 فرجع إلينا وأخربنا فسررنا مجيعاً      - مشورة إخوانه    ال يترك 

 اهللا  ، وتبايعنا على العمل يف سبيل اهللا حىت املوت نـسأل          
 . الثبات والقبول 

والتحق البطل بإخوانه يف اجلزيرة ، وكان يريد الدخول يف          
عملية استشهادية ، وأذكر أنه كان كثرياً ما يتحدث عـن          
العمليات االستشهادية وفضلها وشوقه هلا ، وكان يـتمىن         
ويدعو بأن يرزقه اهللا بعملية ترضيه عنه وتقربه إليه جـلّ           

اءه ، وكان كثرياً مـا يـذكّرين        جالله ويثخن ا يف أعد    
بالشهادة ، ويف أحد األيام وبعد صالة الفجر قـام أحـد            

اإلخوة فتكلم عـن فـضل الـشهادة وعـن العمليـات       
االستشهادية ، وكان مساعد رمحه اهللا جبواري ، فأجهش         

ه يف أذين من شـدة      ئبالبكاء ، ومازال صوت شهيقه وبكا     
 . شوقه إىل لقاء اهللا 
ال تـدخل يف عمليـة      : وان ذات يـوم     قال له أحد اإلخ   

استشهادية ، وابق لكي تعمل لدين اهللا ، فانتهره مـساعد           
واهللا إين مشتاق إىل لقاء ريب عاجالً غري : رمحه اهللا وقال له  

!! آجل ، وإن كلمتين يف هذا األمر واهللا ال أكلمك ثانيـةً        
: أريدك أن تبايعين ، فقلت له       : وقد قال يل يف أحد األيام       

على أنه إذا قدر اهللا وحصل علينا مدامهة : ى ماذا ؟ فقال عل
 !!.أن أبقى أنا وأنت ونغطّي على إخواننا لكي ينسحبوا 

وكان رمحه اهللا يريد أن أكون أنا وهو يف جمموعة واحـدة          
وأن ال نفترق ، ولكن يف أحد األيام جئت إليه وأخربته أنين 

أخذ يبكي ، سأذهب إىل جمموعة أخرى ، فحزن رمحه اهللا و
وقبل أن نفترق أوصاين بوصايا غاليات مازلت أذكرهـا ،          
فقد أوصاين بأال أترك إخويت وأال أنسى ألحٍد معروفـاً ،           

احفـظ اهللا   :   البن عبـاس     وأوصاين بوصية النيب    
ن يف سورة آل عمـران ،       اآيت: ، ومن وصاياه    .. حيفظك  

 ِإن تِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ     يا أَيها الَِّذين آمنواْ    : قوله تعاىل   
      اِسِرينواْ خنقَِلبفَت قَاِبكُملَى أَعع وكُمدري الَكُموم ِل اللّهب 

اِصِرينالن ريخ وهو .  
وودعت أخي البطل الشهيد مساعد رمحه اهللا ، وافترقـت          
عنه ، مث التقيت به بعد عدة شهور من الفراق يف نفس ليلة             

 ليلة عيد الفطر من عـام       -املدامهة اليت قتل فيها رمحه اهللا       
 وال تسل عن فرحته رمحه اهللا عندما رآين ،          - هـ   ١٤٢٤

وأخذنا نتحادث ونسمر يف تلك الليلة ، وكان قد أخـرب           
إخوانه رمحه اهللا قبل عدة أيام ويف شهر رمضان املبارك أنه           

 الفطـر   فلما أصبح الصباح وحلّ عيـد     !! سيعيد يف اجلنة    
املبارك ، كنت وإياه قبل املدامهة خبمس دقائق وهو يقول يل 

أنا كنت متوقع أين أعيد يف السماء ، وكان يتحدث عن           : 
وعن إخواننا الذين قُِتلوا  اجلنة وعن قصة أنس بن النضر   



 

 

٤١ 

رمحهم اهللا وأحلقنا م ، ومل أدقق يف كالمه إال بعدما قِتل            
 . ألتعجب من كالمه رمحه اهللا ، وإين واهللا اآلن 

وبينما حنن نتحادث أتى األمري وأخربنا حبضور قوات عبيد         
من يقود  : أمريكا ، وركب اإلخوة يف السيارة وقال األمري         

السيارة ؟ فانتدب األسد مساعد هلذه املهمـة ، وعنـدما           
انة من خرجنا من باب االستراحة االت طلقات الغدر واخلي

بته عدة طلقات وسقط    اصأجنود الطواغيت على مساعد و    
على مرتبة السيارة ، فاحنرفت السيارة وارتطمت باجلدار مث         
توقفت ، ولفظ أنفاسه رمحه اهللا بني أيدينا مث أخذه أحـد            
إخوانه وأنزله على األرض وأخذ مكانه يف قيادة السيارة ،          

وودعنا البطل الشهيد صريعاً يف أرض املعركة ونرجو مـن        
 عليني يف مقعد صدٍق عنـد مليـك         اهللا أن نقابله يف أعلى    

 . مقتدر 
 استمراراً ملسلسل الكذب من اإلعالم الـسلويل    :ملحوظة  

الفاشل ؛ زعموا فيما بعد أنه فجر نفسه رمحه اهللا ، وكما            
أسلفت أنه قتل داخل السيارة وأمام أعيننا فرمحه اهللا ، وذا 
يتبني كذب أولئك املارقني الـذين مـافتئوا حيـاولون أن           

يف سـبيل اهللا بكـل الوسـائل        وهوا صورة ااهدين    يش
 . والطرق

  ....فهؤالء شهداؤنا اللذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم وجمتمعهم وأسرهم بلغوهم واجبهم بالدم ال باملدادفهؤالء شهداؤنا اللذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم وجمتمعهم وأسرهم بلغوهم واجبهم بالدم ال باملداد
من األجساد ، وإن القيم أعظم من األرواح ، مضوا وقد أناروا لنا الطريق من األجساد ، وإن القيم أعظم من األرواح ، مضوا وقد أناروا لنا الطريق إن املبادئ أمثن من احلياة ، وإن العقائد أغلى إن املبادئ أمثن من احلياة ، وإن العقائد أغلى 

من بعدهم ، وها حنن ماضون على أثرهم ولن خنذهلم ، وسيمضي إخواننا من بعدنا فلن ترهبنا السجون ، ولن ترهبنا من بعدهم ، وها حنن ماضون على أثرهم ولن خنذهلم ، وسيمضي إخواننا من بعدنا فلن ترهبنا السجون ، ولن ترهبنا 
عة وغايتها رضى اهللا سبحانه عة وغايتها رضى اهللا سبحانه كوبا ، وال القتل فهو أمسى أمانينا ، وهاهي القافلة تسري مبدؤها التوحيد ، ومسلكها الشريكوبا ، وال القتل فهو أمسى أمانينا ، وهاهي القافلة تسري مبدؤها التوحيد ، ومسلكها الشري

وتعاىل ويطيب يل أن أدعوكم إىل الشهادة يف سبيل اهللا ، من أجل إخراج املشركني من جزيرة العرب و إخراج إخواننا وتعاىل ويطيب يل أن أدعوكم إىل الشهادة يف سبيل اهللا ، من أجل إخراج املشركني من جزيرة العرب و إخراج إخواننا 
  ........من األسر وإنقاذ املستضعفني من املسلمني وحتكيم شريعة اهللا بني الناس من األسر وإنقاذ املستضعفني من املسلمني وحتكيم شريعة اهللا بني الناس 

  
  فإمــا أن نعــيش بظــل ديــن    فإمــا أن نعــيش بظــل ديــن    
ــايل   ــوت وال نبـ ــا أن منـ ــايل  وإمـ ــوت وال نبـ ــا أن منـ   وإمـ

  

ــز   ــزنع ــيد  نع ــدين الرش ــه وبال ــيد   ب ــدين الرش ــه وبال    ب
ــد ــيش العبي ــضي ع ــسنا نرت ــدفل ــيش العبي ــضي ع ــسنا نرت   فل
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احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه ، لقد صدق اهللا فصدقه اهللا ، طلب الشهادة هنا وهناك ولكنه كان يدعو اهللا تعـاىل دائمـاً                           
أظن أن جزيـرة  : ما قصدك ذه الدعوة ؟ فقال يل : سألته ذات يوم وقلت له "  الشهادة يف أحب البقاع إليك       اللهم ارزقين : " ويقول  

العرب أحب البقاع إىل اهللا ولعلَّ اهللا يرزقين الشهادة فيها ، وال أنسى إحلاحه على الشيخ أسامة بن الدن حيث كان يقول للشيخ حفظه                  
كان يزيد علـى   يد أن أُقتل إال يف أرضي جزيرة العرب ، فال ترسلين إىل غريها والشيخ حفظه اهللا ما    أنت تعرف يا شيخ أنين ال أر      : اهللا  

 ..التبسم 
 بالوعد الـذي وعدتـه      يا من أدخلت على قلوبنا السرور والبهجة بنحر هذا الرجس النجس  بول مارشال وفاءً               رمحك اهللا يا أبا هاجر    

 ..أعوانه ورؤوس النفاق ممن نعق وتكلم مدافعاً عن الصليبني واملرتدين ت مبقتله رؤوس الكفر بوش وضاألمة ، وأغ
نما اعترضت أمامك سيارة األمن السلويل قبل ثالثة أيام فاحنرفت عنـها             قضيتها معك وحنن يف السيارة حي      ال أنسى تلك اللحظات اليت    

مني بأعجوبة وأنت تلهج بالثناء واحلمد هللا أن رد كيدهم          وتبادلنا معها إطالق النار فرجعوا على أعقام خاسرين ، خرجنا من ذلك الك            
 الذي وهبت فيه ليوسف     وحتسرك أن فاتتك الشهادة يف الوقت     يف حنورهم ، كما أنين لن أنسى أبداً متنيك الشهادة وشوقك إىل لقاء اهللا               

 ..يث قاتلوا يف سبيل اهللا حىت قتلوا اهللا أكرب ما أسعد هؤالء ح: العيريي وخالد حاج وخالد السبيت وتركي الدندين وتقول يل 
ك فرمحك اهللا رمحة واسعة ، وهنيئاً ملن سار         ئك ووفا لن أنسى حلظات كثرية ، ومواقف عديدة ، سطرا بصمودك ، بشجاعتك ، بصرب             

هواا واإلسالم ينتقص ويا بؤس من جلس يف بيته رهني الدنيا وملذاا وش  .. معك على طريق الرسل واألنبياء حىت يلقوا اهللا غري مدبرين           
 ..عروة عروة وهو ال حيرك ساكناً 

فيصل بن عبدالرمحن الدخيل الـذي  : رحلت ومعك أسد من أسود اهللا وليث من ليوث املشاهد البطل الشجاع : رمحك اهللا يا أباهاجر   
كثرهم مهّاً ، دربتم الشباب فأخرجتم منهم     شهد مواجهات عديدة وكنت وإياه كفرسي رهان يف خدمة هذا الدين أقلُّ ااهدين نوماً وأ              

 ..سرية القدس وسرية الفلوجة وسرايا أخرى حنن لعملياا على أحر من اجلمر 
ماً أبطاالً أشاوس تنبيك عنهم األيـام القادمـة   القد رحلتم يا أبا هاجر ويا أبا أيوب وقد أبقيتم لألمة خرياً ، وخلفتم ورائكم رجاالً كر              

 ..يبة بإذن اهللا تعاىل يف أحناء اجلزيرة العربية واملعارك القر
أمـا أبـو   " : يا أحباب أيب هاجر ويا أتباع أيب هاجر  ويا من تعرفون أبا هاجر إين أقوهلا شاهداً هلذا الرجل الكرمي وناصحاً أميناً لكم                  

 "هاجر فقد بلَّغ وأما أنتم فدونكم دينكم 
فقد قتل من هو خري منك فصربنا وثبتنا وها أنت اليوم ترحل ومعـك رجـالٌ صـادقون     اهللا بإذن إنا على الدرب سائرون إيٍه أباهاجر 

 ..صابرون جماهدون يف سبيل اهللا ألجل رفع راية الدين وإننا بإذن اهللا بعدكم ثابتون حىت نلقى اهللا 

  رمحك اهللا يا أبا هاجررمحك اهللا يا أبا هاجر
 حممد بن أمحد السامل: بقلم   

 

  مع أخذ االحتياطات األمنية املناسبةبإمكانك مراسلتنا عرب الربيد اإللكتروين اجلديد.. اآلن 
sssooouuuttt@@@mmmaaaiiilll٤٤٤aaallllll...uuusss            

 مالحظاتك ، علماً أننا سنعمل على تغيري الربيد بني فترة وأخرى معلنني ذلك عرب الةفأرسل مشاركاتك واقتراحاتك و


