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 يف صفحات هذا العدد
 
 

 حممد وعلى آله آدماحلمد هللا اللطيف املنان والصالة والسالم على سيد ولد 
 :وصحبه ومن وااله أما بعد 

 عرب نعمة ورمحـة مـن اهللا ألهـل        إنَّ علو راية اجلهاد وااهدين يف جزيرة ال       
إذ أنه لوال لطف اهللا مث ااهدين       خصوصاً  اجلزيرة العربية   اإلسالم عموماً وألهل    

ختالط وظهر الفساد بـشكل  وجة التغريب يف اتمع ولشاع اال    لعمت وطغت م  
إنه على الـسعودية أن  : "سريع وفقاً ألمر كولن باول إبان غزو العراق حني قال    

ولكنه ملا اشتعلت جذوة اجلهاد أُحبطت      "عصرنة البالد يف أسرع وقت      تتجه إىل   
 .وهللا احلمد واملنة خمططات عديدةٌ للتغريب والعلمنة 

وكذلك من مثرات قيام اجلهاد يف جزيرة العرب أنه كان سبباً يف دفع غضب اهللا               
يٍة ينهونَ عِن الْفَـساِد ِفـي   فَلَوالَ كَانَ ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم أُولُواْ بقِ   عن أهلها   

اَألرِض ِإالَّ قَِليالً ممن أَجنَينا ِمنهم واتبع الَِّذين ظَلَمواْ ما أُتِرفُـواْ ِفيـِه وكَـانواْ                 
ِرِمنيجم  ت وال       اً كثرية من أسباب   وإالَّ فإنَّ أسبابت وطَممحلول العقوبة قد ع 

 .هللا العلي العظيم حول وال قوة إال با
  فيا أهل اجلزيرة اتقوا اهللا يف ااهدين وال ختذلوهم فمن مل جيهز غازياً أو خيلفه               

 ..يف أهله خبري إال أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة 
واعلموا أنَّ ااهدين ال يقاتلون نيابة عن األمة بل يقـاتلون قيامـاً بالواجـب               

 .هم وعلى غريهم الشرعي الذي أوجبه اهللا علي
 هلم بعزته وجربوته وقدرتـه  واهللا سبحانه هو وحده الناصر لعباده املؤمنني واملعني       

 . وتعاىل سبحانه

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

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  مجادى األوىل١٥ – العشرون العدد 
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  ....ماضون على الطريق ماضون على الطريق 


 والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنـتم   هـذَا بيانٌ لِّلناِس وهدى وموِعظَةٌ لِّلْمتِقني   : احلمد هللا القائل    
  ِمِننيؤم                    َِخـذتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي

ِمنكُم الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش  الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليو. 
 والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو ": القائل  والصالة والسالم على رسول اهللا 

 .  لم رواه البخاري ومس"فأقتل مث أغزو فأقتل 
العزيز املقرن تقبله اهللا وإخوانه وأسكنهم الفردوس األعلـى   فإننا نعزي األمة بفقد ااهد البطل أيب هاجر عبد    : أما بعد   

 .ومجعنا م يف مستقر رمحته
 ؤهم من رجـالٍ   و هاجر رمحه اهللا فقد أبقى اهللا هلؤالء الطواغيت األذناب وألسيادهم من الصليبيني ما يس               قُتل أبو  ولئن

  وقد عقدوا العزم على املضي على هذا الطريق -  حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحداً-صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه    
 .- نسأل اهللا لنا وهلم الثبات -ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت وعد اهللا 

 يدعو فيه ااهدين إىل تسليم أنفسهم وإلقـاء        - من الطاغوت    -وقد طالعتنا وسائل اإلعالم هذه األيام مبا أمسوه العفو          
وقد أمضى  ، وإخواننا قد ملئت منهم السجون   ؟   السالح واحلكم فيهم بأحكام الشريعة السمحة ، وأي شريعة يزعمون         

 عنه فأي عفو يتحدث، والكثري الذين قد قضوا مددهم ومل خيرجوا ، بعضهم أكثر من عشر سنوات يف األسر بدون مة 
 . أم يظن هؤالء أن ااهدين طالب دنيا يريدون شيئاً مين به الطاغوت عليهم غيت وعلماء السلطان ؟الطوا

 أصحاب مبدأ وعقيدة يريدون الفوز مبرضاة اهللا وجنته وإخراج  - أعين ااهدين    - بل القضية أكرب من ذلك بكثري فهم        
لة واخلنوع إىل العزة والكرامة واليت ال تكون إال باجلهاد يف سبيل          ومن الذ ، الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العاملني         

 .اهللا ومراغمة أعداء اهللا 
وعد اللَّه الَِّذين آمنـوا ِمـنكُم     سريوا وأبشروا وثـقوا بنصر اهللا    :فإىل ااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكان نقول هلم         

  هِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو              ـمى لَهـضتالَّـِذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَر
     مه لَِئكفَأُو ذَِلك دعب ن كَفَرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيالْفَاِسـقُونَ و    وال تغتـروا

وحنن نعلم أن مـا     ،   ، وكلما اشتدت األمور قرب الفرج        اًبأباطيل املبطلني وإرجاف املرجفني فإنا واهللا نرى النصر قريب        
يصيبنا اليوم من مصائب أو متاعب أا متحيص وابتالء واختبار كي ال يبقى يف الصف منافق أو ضعيف إميان ، وكـي                      

قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ  :ويفتضحون بتشفيهم مبقتل ااهدين أو مصام ولن نقول هلم إال كما قال اهللا تعاىل    ينعق املرجفون   
 ونحن نتربص ِبكُم    قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنيينِ       ما كَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ           

 أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ
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 ومل يقم ااهدون يف جزيرة العرب جبهادهم املبارك إال على نوٍر من الكتاب والسنة ، وليس بدعاً من القول ، وال بادياً                   
من الرأي ، بل هو أمر شرعي من لدن احلكيم العزيز ، وراية مستمرة ومرتفعة إىل قيام الساعة ال يوقفها عفو طـاغوت        
غادر ، وال تراجع أحٍد خائر ، وجهادنا الذي سلكناه ماضون عليه حىت يكون الدين كلّه هللا أو نقتل دون ديننا ونذوق                      

 .  بذاق محزة بن عبد املطل ما
 ...نات ريب لنا إن قتلنا فج

  ..متحم دـك وعأو نصرنا فذا
نعم ذا املنطق الشرعي نتكلم ونعمل ونعتقد فإما نصر نراه بأم أعيننا وإما شهادة يف سبيل اهللا تقر ا أعيننا ، ولئن قُتل                       

 . من نكص فقد نكص من هو أعلم منه من قُتل فقد قتل من هو خري منه ، ولئن نكص
ملنافقني الذين يدعون ااهدين عرب وسائل اإلعالم بأن يعتربوا مبا جرى على الـشيخ يوسـف                وقد عجبت من بعض ا    

ـ نا عبد العزيز املقرن وما علم هؤالء السذج أن ذكر هؤالء األبطال حي            االعيريي وخالد حاج مث مؤخراً ما أصاب أخ        ي ي
رة أخرى ال ليسلموا أنفسهم وينـدموا علـى         أم يتمنون الرجوع إىل الدنيا م     وأننا حنسب   ،  عزائمنا ويوقظ مشاعرنا    

بل إم يتمنون الرجوع كي يقـاتلوا يف        .. وال ألجل أن يشغلوا أنفسهم بنوافل األعمال كال         .. أعماهلم الصاحلة كال    
 ..سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون عشر مرات ملا يراه الشهيد عند ربه من الكرامة 

      ه وكرمه أن جيعل جهادنا يف رضاه ، وأن يثبتنا على احلق حىت نلقاه غري مبـدلني وال                  وأما حنن فإننا نسأل اهللا العزيز مبن
 .مغريين 

 .أن يرد كيد األعداء يف حنورهم ، وأن جيعل بأسهم بينهم شديداً ، إنه ويل ذلك والقادر عليه نسأله سبحانه و
        

 

 

 شكر وتنبيه
 : إىل أحبتنا القراء الكرام 

نشكر لكم تواصلكم معنا عرب بريد الَّة مبشاركاتكم ومقترحاتكم ورسائلكم اليت تعربون فيها عـن     
ي أفادونا مبعلومات مهمة عـن      مشاعركم اجلياشة الطيبة جتاه إخوانكم ااهدين وخنص بالشكر الذ        

العدو وما يرنوا إليه يف املرحلة القادمة ، ونود منكم املزيد حول أي معلومة نستطيع من خالهلا النكاية 
يف العدو أو االحتراز منه ، ونود منكم إرسال أي مالحظة أو اقتراح وال حتقرنَّ من املعروف شيئاً ،                   

عسكر نشرتان دوريتان تصدر بواقع عددين يف كل شهر وقـد           كما نود أن ننبهكم إىل أنَّ الة وامل       
 .تتأخر قليالً أو تصدر قبل موعدها للظروف األمنية اليت نراعيها 
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هـ يف حي ١٤٢٥ / ٥ / ١٣ - ١٢ األربعاء واخلميس يت يوماستشهد اثنان من ااهدين وأصيب واحد يف مواجها    •
نسأل اهللا أن يسكنهما فسيح     ) اد  اد العو القبالن ، وعو  الدخيل  فهد بن علي    ( الطاغوت فهد مشال الرياض والشهيدان مها       

ناس هلما ، ويف تلك     ن حبسن أخالقهما وديانتهما وحمبة ال     اهدين ومن فضالء الناس ومعروفا    جنته ، والشهيدان من خرية ا     
 عدد كبري منهم بعضهم إصابته بالغة ، كما أعطـب           ن قتل ثالثة من جنود الطاغوت وجرح      املواجهات متكن ااهدون م   

 .، نسأل اهللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته  ) MP٥ رشاش( ااهدون سيارات حكومية كثرية وغنموا 
ولت وزارة الداخلية السلولية تشويه صورة ااهدين بنشر بيان يتضمن          كعادا املقيتة يف الدجل والكذب والتشويه حا         •

ومل تنتبه الوزارة احلمقاء إىل وعي اجلمهور الذي يعلـم  ) ناصر الراشد ، وراكان الصيخان ( ذكر تفاصيل مقتل الشهيدين    
  ما البالغة يف إحدى املواجهات مع جنود الطاغوت ارمني ، لتأيت الوزارة بعـد ذلـك   بأن الشهيدين قتال متأثرين بإصابا

تتباكى على الشهيدين يف استغفال كبري للمسلمني الذين مل تعد أكاذيب الداخلية تروج عليهم ، وااهدون يؤكـدون أن              
الشهيدين تلقيا العالج املمكن وبإشراف طيب وفاضت أرواحهما يف خامتة حسنة حيث استشهد ااهد معاذ الراشد بعد أن             

، وأما ااهد راكان الصيخان فقد ارتسمت على وجهه ابتسامة مشرقة ، وعال حمياه السرور والطمأنينة  بالتشهد رفع إصبعه
واألمر الذي أغاض وزارة الداخلية أا مل تعلم باخلرب أل اهللا أن يتقبلهما يف الشهداء ، بعد وفاته مما يبشر حبسن خامتتهما نس      
د مضي أكثر من شهرين على استشهادمها ، وأا ال تعلم حىت اآلن عن مكان دفنهما                إال بعد أسر أحد ااهدين وذلك بع      

ولن تعلم بإذن اهللا ألن أجساد الشهداء أزكى عند ااهدين من أن يوقعوها يف يد الطغاة املرتدين ، ومما جيـدر ذكـره أنَّ      
 . الذين يعرفون مكان القربين قد استشهدوا يف املواجهات األخرية

 قوات األمن السلولية دم مسجد الشيخ الزاهد عبد الكرمي احلميد فك اهللا أسره ، وقد سوي املسجد بـاألرض   قامت   •
بعد أن متت حماصرته بقوات ضخمة من جهاز الطوارئ وهو اجلهاز ذاته الذي حيمي شرك الرافضة عند مسجد رسول اهللا                    

            ى فيه إىل سبيله ، ويلقي فيه الشيخ عبد الكرمي احلميد مواعظه            ، وما نقموا من هذا املسجد إال أن يذكر اهللا فيه ، ويدع
املؤثرة ، بينما متتلئ البالد بالبنوك الربوية وكنائس النصارى ومراتع الفسق والفجور حتت مسع هذا النظام املرتد وبصره بل                   

 .حتت حراسته ودعمه 
لتسليم ااهدين أنفسهم إىل احلكومة السلولية املرتدة ، تتردد يف وسائل اإلعالم أخبار عن حماوالت سفر احلوايل احلثيثة    •

وااهدون يبشرون األمة بأن تلك احملاوالت فاشلة من بدايتها وهللا احلمد ، وقد كتب الشيخ فارس الزهراين حفظه اهللا بياناً       
 ، كما كتب الشيخبكة العاملية وقد قرأ البيان بصوته أيضاً ونشر يف الشيكذّب فيه ما ذكره سفر احلوايل حول هذا املوضوع 

  .نشر يف هذا العددسلطان العتييب بياناً آخر ) أبو عبد الرمحن األثري ( 
أُجربت احلكومة السعودية من قبل أسيادها األمريكان والربيطانيني على فتح امللفات األمنية ومناقشة الوضع األمين يف                    •

 قـد د بوزير اخلارجية السعودية يف جدة خالل األسبوعني املاضـيني و البالد بشكل مكشوف يف اجتماع لسفراء تلك البال 



 

 

٦ ٦ 

من السعودي يف توفري احلمايـة       األ جهاز، وفشل    للمجاهدين   خريةاحلديث بصراحة عن اهلجمات األ    يف االجتماع    ىجر
 اخلطوات العملية نه متت مراجعةبأوبريتر أمريكي يف الرياض جيمس سي السفري األ ، وبعد االجتماع صرح جانباأل للرعايا

 أفضل للمعلومات بني وزاريت الداخلية واإلعـالم  نريد تبادالً"" ضاف أجانب ، واأل اليت اختذا السلطات السعودية حلماية  
 أن ، موضحاً كي كذلك بتدريب ومعدات أفضل لقوات األمن وتطوير نقاط التفتيش  يوطالب الدبلوماسي األمر   "واملغتربني

بأن تسمح بدخول قوات أجنبية إضافية لتدريب ونصح قوات األمن السعودية اليت يدرا ضـباط               هناك دعوات للسعودية    
سـفراء  الكافرة منهم إضافة إىل الـسفري األمريكـي     تماع عدد من سفراء البالد       ، وقد حضر هذا االج     باجليش األمريكي 

 ج وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا واألرجنـتني      املكسيك وأستراليا وإيرلندا وكوريا اجلنوبية وهولندا ونيوزيلندا والنروي       
  الـسعودية  قوات األمنية القائمة مبطالب تتعلق بتطوير     وقدم السفراء خالل االجتماع الذي استمر ألكثر من أربع ساعات           

بـني  ، ومن املعلوم أن التعاون االسـتخبارايت  ، واليت استهدفت غربيني وأجانب آخرين  جلهاديةملكافحة موجة اهلجمات ا 
احلكومة السعودية املرتدة واحلكومات الغربية ليس شيئاً جديداً ، وإمنا تعترب هذه االجتماعات حماسبة علنيـة مـن قبـل                    

 . احلكومات الغربية للتخبطات األمنية السعودية 
 يوم  )بانوراما(سبوعي  يف برناجمها األ األملانية تقريراً عرضت القناة األوىل )املسيحية التبشريية يف العراق( : حتت عنوان   •

  ،  يف العـراق   نـصريية  حول الطوائف الت    )فولكر شتانيهوف (   و  )جون جوتس  (  أعده كل من     ٢٤/٦اخلميس املاضي   
 إن هؤالء يتحدثون عن احلرب املقدسة ويرون أنفسهم شـهداء            (: وبدأت مقدمة الربنامج بصورة كمية ساخرة بالقول      

 لكن هذه املـرة      ،  وقد يتبادر للذهن أننا نتحدث عن املتطرفني اإلسالميني         ، ندقة وإحلاد  جمرد ز  ىويعتربون األديان األخر  
 وهم من الذين يدين  ، أن املاليني من هؤالء يزداد نفوذهم يف الواليات املتحدة مشرية إىل ،يتعلق األمر باملتطرفني املسيحيني

وإدخـال مجيـع     الواليات املتحدةىلسيطرة عل ال يريدون ا، واملشكلة أن هؤالء هلم الرئيس بوش مبنصبه كرئيس ألمريكا    
  )!األمريكيني يف ديانتها بل يريدون تنصري العامل أمجع

 وختمـت  )نـصري  فبعد االحتالل العسكري يأيت الت  الفرصة الساحنة اليت فتحت الباب أمامهم هي حرب العراق          ( أن وأضافت
لكن   ومعظم األعمال اليت يقومون ا سرية      لنصرانية ،  ا ويل مجيع العراقيني من اإلسالم إىل     إن هؤالء حياولون حت   ( :  مقدمة تقريرها بالقول  

 الكنائس اجلديدة اليت بدأت العمـل  ى أحد اهلواة إلحدرهوعرض الربنامج لشريط فيديو صو!! يتم بتأييد من احلكومة األمريكية  ذلك كله 
إحـدى   مـن أتبـاع      واحـداً القناة  واستضافت  ،   )  للتحرك لتنصري العراق بكاملها    ، واليت تعد قاعدة     األمريكيني نصرينيف العراق للم  

واعترف بأنه كان قد صـبغ  .. جاءوا للعراق كسياح.. نون اآلخرونصرإنه هو وزمالءه امل :  قال  )تيم وايت (  يدعي   املؤسسات التنصريية 
 باللغـة   عشرات اآلالف من نسخ اإلجنيل اليت طبعوها خصيـصاً  للتمويه، وأكد أم جلبوا معهم نظارة ولصق شاربا مزيفاً ىشعره وارتد 

 ! أن العراق ستكون هي مقر التحرك للحرب املقدسةواألناجيل املصورة لألطفال ومت توزيعها، مؤكداً.. العربية
ديو التروجييـة كمـادة      يستخدمون التربعات واملنح باملاليني وشرائط الفي      رينؤالء املنص ه  أن إىل األملانية    القناة األوىل  شارتوأ

 وأكدت القناة وجود عالقة ارتباط عضوي بني أتباع كنائس البابتيست وبني الـرئيس               ، أساسية يف هذه احلرب للدعاية لتنصري العراقيني      
 اطباً للرئيس بوش قال فيها خم     نصرييةجورج بوش خاصة أم كانوا قد أيدوه يف حرب العراق وهو حياول رد اجلميل هلم وعرضت لعبارة ت                 

 يف اخلارج ومجيعنـا مطـالبون   نصريية مليون بابتيسيت يف البالد بأكملها والعديد من البعثات الت٦٠أنتم متثلون أكثر من     : أتباع البابتيست 
 .وحتقيق مملكة الرب بنشر كلمة اهللا

؟ فالرئيس بـوش      من ذلك  ملاذا نتعجب :  بالقول  ذلك ساخراً  ى خبري معهد الدراسات الدميقراطية عل      )ألفريد روس ( وقد علق   
باتوا من يسمون املتطرفني    ، والعدالة األبدية وحمور الشر، كما أن          صليبية وحتدث عن معركة اخلري ضد الشر       نفسه اعترف بأنه يشن حرباً    



 

 

٧ ٧ 

وهذا ،  بأكمله  قيادة احلرب املقدسة ضد العامل اإلسالمي    دوائر القيادة يف اإلدارة األمريكية وبوش يهدف من كل ذلك إىل           ىيسيطرون عل 
والذي يعد أحد أبـرز  ..  مساعد وزير الدفاع رامسفيلد )ويليام بوكني(  ما قاله اجلنرال  يف عديد من التصرحيات اليت كان أبرزها  ىما جتل 

دة الكنـائس   وهو ما أيدته بـش  )! بينما إهلهم إله مزيف ،، وإهلنا إله حقيقي إهلنا أكرب من إهلهم( : متطرف بابتيسيت والذي كان قد قال 
ن املسلمني ال يكرهوم بل يكرهون إإا حرب مقدسة و  ( :   الذاهب للعراق قوله   نصريونقلت القناة عن أحد أعضاء فريق الت       ،   البابتيستية

أن بل إن أحدهم قال إنه مـستعد للمـوت و         !! هلة مزيفة مثل إله املسلمني وهي أكاذيب جاء ا األنبياء         آتوجد  : ، بينما قال آخر    إهلهم
 وأـم ذاهبـون    ، الظـالم ى أم يف حرب روحية وأم يقاتلون ضد قوى مث اتفق اجلميع علنصرين ،العراقيني واملسلمني يريدون قتل امل  

 أنه توجد حـوايل   األملانية إىلويف اية التقرير أشارت القناة األوىل !! تنصري مجيع العراقيني بل ومجيع الناس يف الشرق األوسط    ىللعمل عل 
أثناء الصالة  ( :  وإرساهلم لعديد من أحناء العامل قائلني هلم       نصرين ألف كنيسة تابعة لطائفة البابتيست يف الوالية املتحدة تقوم بإعداد امل           ٤٠

 منهم قـد اخـتري    مليون أمريكي إال أن واحداً ١٦  أن عدد أعضائهم يصل إىل     مشرية إىل ) ! وجيشنا حيتاج إليكم  ..  رئيسنا حيتاج إليكم  
يكـي   واليت حتدث فيها عن اجلـيش األمر      ١٠/٢/٢٠٠٣ كرئيس للواليات املتحدة مث عرضت عبارة بوش اليت قاهلا يف ناشفيل يوم              خرياًأ

 . )بل هي هدية اهللا لكل كائن يف العامل..  احلرية ليست هي حرية أمريكا للعامل( : باعتباره جيش الرمحة قائال
رهاب ودليل علـى   عمل قوي يف حماربة اإلللمجاهدينعالن فترة العفو يف السعودية إن أباول اعترب وزير اخلارجية األمريكي كولن        •

وقال باول يف لقاء مصغر له مع عـدد مـن            ،   شاد بدور السعودية يف هذا الصدد     أ، و  ن الرياض ملتزمة بدورها يف مكافحة العنف      أ
 ) هذه ليست دبلوماسية هادئة بل هذا هو فعـل مـا ينبغـي            .. دنين سعي إ: ( العفو   على قرار    الصحافيني العرب يف واشنطن معقباً    

نفـاق  إم يراجعـون كيفيـة     إ : ( وقال. رهابخرى عديدة يف جمال مكافحة اإل     أعمال  أن القيادة السعودية تقوم ب    أضاف باول   أو
ـم شـريك   أخرى توضح ت األ م يقومون ببعض اخلطوا   أ، كما اعتقد     موال على تدفق األ   م يضعون قيوداً  أموال اخلريية كما    األ

ا ال ترتكز فقط على العالقات      إن العالقة بني السعودية والواليات املتحدة جيدة و       إ: ( وقال باول    ) رهابينيكامل يف احلملة ضد اإل    
ا إ الدول ساس العالقات بنيأ العالقات الشخصية ليست هي     : ( وقال  ، فراد يف احلكومة السعودية   أدارة و فراد يف اإل  أالشخصية بني   

ن الـسعودية دولـة حـرة متـارس        أن لنا مصاحل متبادلة ومشتركة للتأكد من        أساس العالقة هي    أ  ، ساستساعد ولكنها ليست األ   
ي شكل، والواليات املتحدة ستقف بقوة      أرهابيني بزعزعة السعودية ب   اختياراا بنفسها مبا ينسجم مع نظامها السياسي وال يسمح لإل         

 ) .ة العربية السعودية ملنع ذلكىل جانب اململكإ
 مـن  اهـدون يف الفلوجة الذين جي' شيوخ اجلهاد' األمريكية حتقيقًا يف عددها األسبوعي عن نقلت مفكرة اإلسالم عن جملة التامي        •

وت اآلمنـة  وبدأت الة حتقيقها باحلديث عن جمموعة من الشيوخ الذين جتمعوا داخل أحد البي         ،   أجل تأسيس دولة إسالمية بالعراق    
إن جمموعة الشيوخ اجتمعـت ملناقـشة       :  وتقول الة  ،   على أطراف مدينة الفلوجة اليت مل ختاطر القوات األمريكية مبحاولة دخوهلا          

  ،، ووصفتهم بأم يلبسون مالبس بيضاء وحلاهم طويلة اجلهاد ضد الواليات املتحدة
، وملا جاء االحتالل األمريكي قادوا اجلهـاد         السين السلفي إبان عهد صدام حسني     وتؤكد الة أم كلهم عراقيون حاولوا نشر اإلسالم         

 إن احلرب يف العراق ليست لتحرير العراق فقط ولكنـها            ": ونقلت الة عن أحد الشيوخ الذي وصفته بأنه زعيم اموعة قوله           ،   ضده
: مث يضيف زعـيم اموعـة   " ، ال توجد أرضية مشتركة مع العدو، ليس هناك فرصة للمفاوضات  لتحرير األراضي اإلسالمية واملسلمني 

إن هذه اموعة بعد أن أت اجتماعها توجهـت للـصالة وأثنـاء    : وتقول الة  )رمبا هذه احلرب ستبقى وقتا طويال إا حرب عاملية   (
 وتقول الة  ،    املشايخ إىل رفع أصوام بالتكبري     اجتماعهم مسع دوي قذيفة صاروخية تسقط داخل قاعدة أمريكية األمر الذي دفع جمموعة            

  يف سـبيل اهللا اهدونإن حركة املقاومة العراقية ليس يقودها عناصر البعث كما أشيع يف املاضي إمنا يقودها علماء دين وإسالميون ممن جي      : 
، وهـو   ثلما كان الوضع يف أفغانستان يف الثمانيناتوتشري الة إىل أن هدف هؤالء ااهدين هو حتويل العراق إىل ساحة جهاد عاملية م ،  

 . املخابرات األمريكية الذين يصفون العراق بأنه مغناطيس لإلسالميني يف أحناء العاملمسئولواألمر الذي يؤكده 
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             جراحة الصيخان والراشد واستشهادهما:  الموضوع. 

 هـ١٩/٥/١٤٢٥: التأريخ 
 

 


 
 

 :احلمد هللا ويل املؤمنني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على إمام ااهدين وقائد الغر احملجلني، أما بعد
يت ال تنتهي ، وحتدثت عن مقتل الشهيدين ناصر بن راشد فقد خرجت وسائل اإلعالم السلولية بأكاذيب من أكاذيبها ال

الراشد، وراكان بن حمسن الصيخان رمحهما اهللا تعاىل وتقبلهما يف الشهداء، كما حتدثت من قبل عن مقتل الشهيد بإذن اهللا عامر 
 .بن حمسن الشهري بالزور والبهتان

 :وروإيضاحا للحقيقة وكشفًا للشبهة، فإننا نبني هذه األم
أنَّ ااهدين مجيعا حبمد اهللا يرفضون تسليم أنفسهم للطواغيت يف أي حاٍل من األحوال وحتت أي ظرٍف من الظروف،             : األول

واجلرحى الذين استشهدوا كلهم كانوا يؤكّدون على هذا األمر، ويطالبون بعدم نقلهم إىل املستشفيات اليت تـوقعهم يف أسـر         
ون مل حيجروا على أحد أو يقيدوه، فلو أراد أحد منهم الوصول إىل املستشفيات للعالج الستطاع ذلك احلكومة املرتدة، وااهد  

 ، وعدم إعالننا امسي الشهيدين يف وقته كان بطلب منهما قبل استـشهادمها            وألعانه ااهدون على الوصول إليه مبا يستطيعون      
 .إلغاظة الطاغوت أطول مدة ممكنة 

جب يف عالج اجلرحى واجلهاد يف سبيل اهللا وسائر الواجبات الشرعية هو بذل اجلهد والطاقـة، وااهـدون يف                   أنَّ الوا : الثاين
جزيرة العرب مل يألوا جهدا يف ذلك ، ووفروا من وسائل العالج وأدواته ما مل يتوفر يف أكثر جبهات اجلهاد ، بفضل اهللا وتوفيقه 

 .لولية توضح جانبا من هذا اإلعداد الطيب الذي وفق اهللا ااهدين إىل الوصول إليه، والصور اليت تعرضها وسائل اإلعالم الس
أنَّ الذي حرم ااهدين العالج ومنعهم من التداوي هو الطاغوت الذي جعل الرصد يف املستشفيات وأماكن العـالج                  : الثالث

ا صادقني والصدق منهم براء يف حرصهم على عالج اجلرحى املختلفة ، حرصا منهم على أسر ااهد إن جاء للعالج ، ولو كانو
مكنوهم من العالج فيها واخلروج منها، والواقـع يـشهد   أ، ألفسحوا الطريق للمجاهدين وما حالوا بينهم وبني املستشفيات و         

 .وليةبعكس ذلك ، فإنهم يزيدون كل يوٍم يف التشديد على املعدات الطبية ووسائل العالج واإلسعافات األ
أنَّ ااهد ناصر بن راشد الراشد رمحه اهللا ، أُصيب إصابةً بالغةً يف أسفل ساقه ، وبسبب الرصـاص املتفجـر الـذي                   : الرابع

يستخدمه جنود الطاغوت ، انفجرت طلقة يف ساقه وسببت انسداد الشرايني واألوعية ، وعندما عرض ااهد علـى الطبيـب      
أما يف طب البشر فليس لك عالج ، وعالجك عند اهللا ، وأوصى ببتـر الرجـل                 : باحلرف الواحد   األخصائي املذكور قال له     

 . ذلك ولو متت اجلراحة يف مكان متخصصتدارك الوضع مع اعتقاده بعدم جدوىل
هم على السعي يف    وعندما علم ااهدون بذلك سعوا جهدهم حىت مكنهم اهللا من توفري املعدات الطبية الالزمة للبتر ، حرصا من                 

عالج أخيهم حىت مع يأس األطباء من ذلك ، وتوفرت املعدات حبمد اهللا ، وقام بعملية البتر طبيب متخـصص متعـاون مـع            

صوت المجاهدين في جزيرة العرب              



 

 

٩ ٩ 

ااهدين ، وكان ذلك بطلب من األخ ااهد ناصر الراشد رمحه اهللا ، الذي كان راضيا بقضاء اهللا حامدا اهللا على نعمائه وبالئه 
 .احلمد هللا أن ما أصابين يف سبيل اهللا ، ومل ير منه جزع وال ضيق وتربم مبا أصابه طيلة فترة مرضه : ، وكان يقول

ال عالقة لعملية البتر باستشهاد األخ ، ومل يكن البتر كما زعم الطواغيت عشوائيا ، وال أحد ممن له معرفة ولو يسريةٌ                  : اخلامس
كما تقطع األخشاب ، بل متت العملية باستخدام مشارط طبيية خاصة بالعملية، مع كاويٍة بالطب يعتقد أا تتم مبنشار كهربائي 

إلغالق الشرايني واألوردة وإيقاف الرتيف ، ومت قطعها تدرجييا حىت بقي العظم الذي متَّ بتره باستخدام املنـشار الطـيب ، مثَّ                       
اطة األنسجة بدًء باللحم مث الشحم مث اجللد، ومتت العملية          وضعت قطعة مانعة لالحتكاك على رأس العظم ، وبدأت عملية خي          

 .بنجاح تام حبمد اهللا من اجلهة الطبية ، وإن كان أجل األخ ااهد قد سبق بسبب تسمم الدم من أثر الطلقة
ت إحداها يف صدره    ااهد القائد راكان الصيخان رمحه اهللا ، أُصيب يف املواجهة بأكثر من طلقة يف الصدر ، استقر                : السادس

 وقد وصل إليه مسببة نزيفًا داخليا ومل يلبث رمحه اهللا أن فاضت روحه بعد ساعاٍت من احلادثة ، واختار اهللا له إحدى احلُسنيني             
 .طبيب يف وقٍت مبكر ولكنه مل يتمكن من فعل شيء لشدة اإلصابة 

واجهة السويدي األوىل ، ومتَّ عالجه وشفي متاما حبمد اهللا، وأُصيب           سبق أن أُصيب ااهد ناصر الراشد رمحه اهللا يف م         : السابع
كثري من ااهدين وعوجلوا وشفاهم اهللا وعادوا إىل امليدان ثابتني ، ومنهم من استشهد بعد ذلك ومنهم من ال يـزال يقـارع                       

يل، وتركي بن فهيد املطريي رمحهما اهللا ، الطواغيت ويجاهدهم، وممن أُصيب وشفي من ااهدين، فيصل بن عبد الرمحن الدخ          
 أصيبوا يف إحدى املواجهات ، وااهد املكىن بنادر أحد أبطال سـرية القـدس،    وظافر العجمي ،  وعبد اهللا بن ناصر الرشيد ،     

اهد طالل العنربي رمحه  وشفاهم اهللا ، وامواجهة العيد ، وااهد عبد اهللا أبو نيان السبيعي أُصيبوا يف بـمباركوااهد املكىن 
اهللا أصيب يف اجلزيرة أكثر من مرة إحداها يف ساقيه وعوجل منها ثالثة أشهر مث عاد مقاتالً بفضل من اهللا كأن مل ميسسه سوء ،                         

عد ذلك يف وقبل هؤالء أصيب ااهد أمحد بن ناصر الدخيل رمحه اهللا يف مواجهة اخلالدية مبكة يف كلتا يديه ، وشفاه اهللا وقاتل ب
 .مواجهة غضي بالقصيم حىت استشهد

: اجلرح يف سبيل اهللا وحصول القرح والألواء، من لوازم طريق اجلهاد الذي هو الطريق املتعني على األمة كما قال تعاىل                  : الثامن
          اِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ  ِإن يالن نيا بوقال :       ـاونَ كَمأْلَمي مهونَ فَِإنأْلَمواْ تكُونِإن ت

يف أحد وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقتا املغفر يف  ، وأصيب رسول اهللا     تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ      
: فقـال وخروجهم إىل محراء األسد     عليهم باستجابتهم له بعد اإلصابات      وجنته ، وأصيب أصحابه إصابات كثرية ، وأثىن اهللا          

ِظيمع رقَواْ أَجاتو مهواْ ِمننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابآ أَصِد معوِل ِمن بسالرواْ ِللِّه وابجتاس الَِّذين . 
مىت ما احتاجوا إىل ذلك ، وأالَّ خيذلوا يف التعاون مع ااهدين وعالجهم م  الواجب عليه دور  النذكر األطباء املسلمني ب   : التاسع  

 .أمتهم ودينهم يف مثل هذه األوقات العصيبة 
هذا وننبه إخواننا املسلمني إىل عدم تصديق اإلعالم السلويل الذي ثبت كذبه مرة تلو مرة ، وام ااهدين بقتـل املـسلمني                      

ِإذْ  َولَال:  اجلرحى من إخوام الذين يفدوم بأرواحهم ، وندعو املسلمني إىل األخذ بقوله تعاىل             واالستهانة بأرواحهم وإمهال  
         ِبنيم ذَا ِإفْكقَالُوا ها وريخ ِبأَنفُِسِهم اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْم ظَن وهمتِمعس  تعاىل هلو، وق  :     وا ِإن جنآم ا الَِّذينها أَيي  فَاِسق اءكُم

اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجموا قَوِصيبوا أَن تنيبٍأ فَتبِبن  ، وصلى اهللا وسلَّم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
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  ))٣٣((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 


 
 يفرحان بن مشهور الرويل: الشيخ  كتبه

 

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
، وأحكام الدنيا واآلخرة    فإنَّ معرفة ما يثبت به اإلميان والكفر من أهم أحكام اإلميان، فبذلك يعرف املؤمن من الكافر               

متعلقة ذا التمييز بني املؤمنني والكفار، ومن مل يعرف مب يثبت اإلميان والكفر مل يعرف املؤمن من الكافر، وباب معرفة ما يثبت 
 هـذا   به اإلميان والكفر واسع عريض، يدخل فيه الكالم على حقيقة اإلميان وحمله ونواقضه وشروط التكفري وموانعه، واملراد يف                 

 .املقال املختصر احلديث عن مزلٍق من املزالق يف هذا الباب وثغرة يكثر الغلط فيها
وكل من اإلميان والكفر له شعب وفروع، وهذه الفروع منها ما هو أصلٌ لإلميان ال يتم إال به، أو أصل من أصـول                       

 .ل الكفر األصغرالكفر يكفر من وقع فيها، ومنها ما هو دون ذلك من مكمالت اإلميان أو مسائ
والغلط الذي يقع فيه كثري من الناس هنا، هو املساواة بني اإلميان والكفر، وبني شعب اإلميان وشعب الكفر، وفـروع             

 : هذا الغلط تتجلَّى يف صورتني
ان الرجل اعتقاد أنَّ اإلميان يثبت ببعض شعبه، وأنَّ الكفر ميتنع ببعض شعب اإلميان، كفعل من يستدلُّ على إمي             : األوىل

ببعض الشعائر، كمن يستدلُّ على إسالم احلكومة السعودية املرتدة مبا يتظاهرون به من رعاية احلاج، وطباعة املصحف، والقيام               
على شئون احلرمني، وهذه لو صحت شعب من شعب اإلميان، واإلميان ال يثبت ببعض شعبه، ومينع يف املقابل من تكفري من ثبت 

ة، لوجود بعض شعائر اإلسالم وفروع اإلميان عنده، فال يكفر من سب اهللا ألنه حيب اهللا، وال من توىل الكافرين ألنه كفره باألدلَّ
 .ناصر مرةً بعض طوائف املؤمنني، وال من يسجد لألصنام والقبور واألولياء واألضرحة ألنه يسجد هللا ويصلي له

 باجتماع شعبه، كمن يرى أنَّ الَّذي يعبد األصنام ال يكفر حتى جيمع مع العمـل      اعتقاد أنَّ الكفر ال يثبت إالَّ     : الثانية
الكفري االعتقاد بربوبية تلك األصنام، ويرى أنَّ من عبد األولياء ال يكفر ألنه مل يترك عبادة اهللا، ويعتقد أنَّ من عبد األضرحة                      

ه، أو أنَّ من فعل الكفريات اليت كانت لدى كفار قريش ال يكفر حتـى               والقبور ال يكفر حتى يعتقد أنَّ ذلك كفر ويقصد إلي         
جيمعها مجيعا، بل حتى جيمع مجيع ما لدى كفار اجلاهلية من الكفر؛ فينكر الرسالة والبعث بعد املوت ويعتقد هللا الولد والصاحبة 

            موا إعـالن التوحيـد        وحنو ذلك، ويرى أنَّ الطواغيت احلاكمني بغري ما أنزل اهللا ال يكفرون حتى مينعوا الصالة والزكاة، وحير
 .واجلهر به، ويبيحوا املنكرات مجيعا، ويسبوا اهللا ورسوله ودينه وكتابه على رؤوس األشهاد

وهذا الغلط ينكشف عند من له أدىن تأمل يف األدلَّة، ويف حال من كفرهم اهللا ورسوله، وحكم بكفـرهم أصـحاب          
ليه وسلم، وكثري ممن يقع يف هذا الغلط ال يعلم به ولو أُلزم به أنكره وما التزمه، ولكنك جتده عند النظر يف رسول اهللا صلى اهللا ع

 .املسائل واملناظرة يف احلكم بتكفري بعض املعينني، يقع فيه من حيث ال يشعر، ويكون من أكثر أسباب الغلط والزلل عنده
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لذين قالوا باملرتلة بني املرتلتني، فتصوروا الكفر كاإلميان ال يثبت إال باجتماع            وهذا الغلط أيضا هو منشأ غلط املعتزلة ا       
بعض الشعب، فلما قالوا بسلب اإلميان عن فاعل الكبرية مل يستطيعوا إدخاله يف الكفر ألنه مل جيمع ما حيصل به الكفر عندهم،                      

ن ال جيتمعان وال يرتفعان، كما أنَّ من خرج من النور فهـو يف              فقالوا بأنه خرج من اإلميان ودخل يف الكفر، مع أنهما نقيضا          
 .الظلمة ومن خرج من النهار فهو يف الليل

والتصور الصحيح لإلميان وحقيقته وما يثبت به، هو أنَّ اإلميان كيفية من األعمال واألقوال واالعتقادات، ال يثبت اسم    
ا وموانعها، فال بد يف اإلميان من اجتماع أركانه والسالمة من نواقضه، أما             اإلميان واإلسالم إال بوجودها، والسالمة من نواقضه      

من انتقاص شيٍء من أركانه، أو ارتكاب شيٍء من نواقضه املخرجة من امللَّة، فهو مـدخلٌ يف  : الكفر فكلُّ ما أخرج عن اإلميان  
 .يها بانتفاء اإلميان وانتقاضهالكفر بالضرورة، وليس بينهما مرتلة، فالكفر ثابت يف كل صورٍة حكمنا ف

وأَنَّ هـذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ     : وهلذا األمر كان اإلميان سبيالً واحدا والكفر سبالً متفرقة، قال تعاىل          
ان، وال حيصل اإلميان إال باتباعه، وى عن اتباع السبل ، فأمر باتباع السبيل املستقيم الذي هو اإلميالسبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه

املفرقة عن سبيله، وكل سبيٍل منها غري سبيل اإلميان هو الكفر، وسبب كثرة ألوان الكفر وأنواعه أنه عدم، يثبت حيث انتفـى                    
عارض هلا، أما اإلميان فهو سبيل      اإلميان، وهذا يكون يف فروع وشعٍب كثريٍة، فيقابل كل شعبٍة من شعب اإلميان كفر مناقض م               

 .واحد ال خيتلف
واملأمور بأمٍر له سبيل واحد يف امتثال هذا األمر، أما خمالفته فسبلها أكثر من أن تنحصر، وهذا معلوم باألمثلـة الـيت       

طريق بعينها، أما املخالفة يعيشها الناس ويعرفوا من أمور الدنيا، فلو أُمر رجلٌ بسلوك طريٍق، مل يكن امتثال األمر إال بسلوك ال            
 .فتكون بسلوك مائة طريٍق غريه، أو بالقعود عن سلوك شيٍء من الطرق كلها، فهذا مثال اإلميان والكفر

اللّه وِلي الَِّذين آمنواْ : ومثل اآلية السابقة يف الداللة على أنَّ سبيل اإلميان واحدة وسبل الكفر كثرية متفرقة قوله تعاىل       
ِرجخاِر                 يالن ابحأَص لَـِئكاِت أُووِر ِإلَى الظُّلُمالن نم مهونِرجخي الطَّاغُوت مهآؤِليواْ أَوكَفَر الَِّذينِر وواِت ِإلَى النالظُّلُم نم مه

ات املتفرقة إىل النور الواحد، وعند      عند ذكر خروج املؤمنني من الظلم     :  فجمع الظلمات ووحد النور مرتني     هم ِفيها خاِلدونَ  
 .ذكر خروج الكافرين من النور إىل الظلمات

يده مث قال هذا سـبيل اهللا       ا ب خط خط رسول اهللا    : ويف احلديث الذي رواه أمحد وأصحاب السنن عن ابن مسعود         
مث قرأ،و إليه ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدع، هذه السبل: وخط عن ميينه ومشاله مث قال    ا،مستقيم  :  اِطيـذَا ِصـرأَنَّ هو

 . مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه
وكتاب اهللا وسنة رسوله، ومن أفعال الصحابة        واألمثلة اليت يفهم ا هذا الغلط ووجه الصواب فيه من سرية النيب             

 أكثر من أن حتصر، ولينظر من أراد التثبت يف كل صورٍة من الصور اليت حكم فيها باإلسالم على أحـٍد أو                      رضوان اهللا عليهم  
بالكفر عليه، وسيجد ما ذكرناه جليا من ثبوت الكفر مع بقاء بعض شعائر اإلسالم وعدم اجتماع شعب الكفر، وعدم الدخول      

 .فيه، واهللا أعلميف اإلسالم مع وجود بعض شعائره والعبادات الصحيحة 
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ـــت  ـــا الطواغي أيه
ْ َّ ُّ

ـــسالم : ِ  ..!!ال است
 

  حفظه اهللا الرحمن األثري سلطان بن بجاد العتيبي عبدأبي  :بقلم الشيخ 
   

 : أما بعد ...احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 ايـسلمو أن ااهدين على  ومفاده إنَّعهده  األمحق ويل حباشه والذي قرأهالذي كتبه أحد أطاب خائن احلرمني  لقد استمعنا خل  

نريد أن نقول هلؤالء الطواغيت وأوباشهم وأحباشهم وجندهم وأحبـارهم          ؛ و أقصاها شهر من تاريخ اخلطاب      مدة  أنفسهم يف   
ننا قرأنا يف كتاب اهللا عز وجل     كال بل إ  ،   بنا أو من أجل أحد من الناس         اسلكنا هذا الطريق مغرر    ننا ما إ: ورهبام وعمالئهم   

             ـاعتـا مِة فَماآلِخر ا ِمنيناِة الديم ِبالْحِضيتِض أَرِإلَى اَألر مِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتواْ ِفي سانِفر ِإذَا ِقيلَ لَكُم ا لَكُمواْ منآم ا الَِّذينها أَيي
ا ِفي اآلِخريناِة الديِة ِإالَّ قَِليلالْح .  

ن وخصوصاً بالد   ليهود والنصارى والرافضة واملشركو    ومقدساا قد دنسها ا    ةفنفرنا يف سبيل اهللا ورأينا أراضي املسلمني مغتصب       
 .احلرمني فجاهدنا فيها 

ريقاً هلم لرفع الظلم عنـهم      ألمة ط  من أبناء ا   بطالألا اجلهاد يف سبيل اهللا شعرية من شعائر اإلسالم قد سلكه             إنَّ الطواغيت هاأي
 . قلوبنا تدفق من اجلهاد عقيدة متشي يف دمائنا وتنَّ، إ يف أعدائهم وتطلعاً خلالفة راشدة اًوإثخان

طمسه من قلوبنا بإذن اهللا وا لن تستطيعة اجلهاد الذي ذكره اهللا عز وجل يف كتابه يف آيات كثري إنَّالطواغيت هاأي . 
تعاىل قال اهللا الطواغيت هاأي  :ًِبيالس لَه ِجدفَلَن ت ِلِل اللّهضن يمالء وـؤالَ ِإلَى هالء وـؤالَ ِإلَى ه ذَِلك نيب ذَِبنيذَبمأنتم  ، و

 :ومنكم من يقول ، ليس بيننا إال البندقية والسيف : يقول و) ااهدين  (ني يرهابال حوار مع اإل: بون ، فمنكم من يقول متذبذ
عمـن  عفو  ال:  عرضه كبريكم األمحق من مهلة شهر ، يعين        ما   ، وآخر ما ظهر من ختبطاتكم     سلموا أنفسكم وحكموا عقلكم     

وهذا اجلهاد كشف لنا منافقني وعمالء      ، ه ازام منكم وختبط     ن واملنة على قلة إمكانياتنا إال أ      وهذا وهللا احلمد   ، يسلم نفسه فيه  
 .لعفو والعافية يف الدنيا واآلخرة  نسأل اهللا اومرجفني وخمذلني

هو دين ندين اهللا به لن نتركه ولن نتخاذل عنه ونسال اهللا أن يثبتنا عليه   هذا الطريق الذي سلكناهالطواغيت هاأي. 
الطواغيت هاأيل اهللا أن يتقبلنا وإن حيينا فسعداء وهللا احلمد واملنة أتلنا فشهداء نسن قُإنا يف عبادة  إن. 
م           الذين قتلوا   دماء خيارنا   إنَّ الطواغيت هاأيعلـى    ناصر الراشد و راكان الصيخان وعبدالعزيز املقرن وفيصل الدخيل وإخوا 

 .أرض بالد احلرمني لن تضيع أبداً 
ذا الطريق    ا  إننا ما  الطواغيت هاأي فالصحايب  وحنن جنهله ، كال بل نعلم مصاعبه وخطورته ونرجوا من اهللا أجره وذخرهلتحقنا

 أهل يثرب إنا مل نضرب إليـه     ارويداً ي : يوم بيعة العقبة قال هلم       اجلليل أسعد بن زرارة ملا جاء األنصار يبايعون رسول اهللا           
 وحنـن    ،  وحنن نعلم أنه رسول اهللا وإنَّ إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف                أكباد املطي إالَّ  

ه سوف يأيت اليوم الذي حياربنا فيه نوقد وضعنا يف أذهاننا أما التحقنا ذا الطريق إال طواغيت وأحباشهم وأوباشهم وإننا نقول لل
أحبار ورهبان حكومتكم العفنـة   -يف حربكم معنا من أجل أمريكا   -قد فزع معكم    ف الناس وبالفعل أيها الطواغيت      ثري من ك

 .وجندكم املرتزقة 



 

 

١٣ ١٣ 

لكم  سبيل اهللا ، واهللا موالنا وال موىلوليس بيننا إال القتال يف،  وال مسع وال طاعة ة ليس بيننا وبينكم بيعغيتالطوا هاأي . 
 لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حىت تؤمنوا باهللا وحده الطواغيت هاأي 
زام، منية  ال دنية بل ،  ال استسالم بل قتالالطواغيت هاأييف سبيل اهللا بل جهادال ا .  
أو شريعة إباحة الربا ) . الغرفة التجارية ( احملاكم التجارية ) تقنني(شريعة ؟ اكمونا إليها أي شريعة تريدون أن حت الطواغيت هاأي

 نيمتك؟ شريعة أي شريعة ، أو شريعة إباحة بالد احلرمني ملاجنات الروم وخمنثي اليهود والنصارى ، ) البنوك الربوية ( وحراستها 
ي شريعة تؤاخون فيها بيننا وبني اليهـود  ، أ! ؟املوحدين ااهدين  يف سجون احلاير والرويس وعليشة من   أئمة الكفر والضالل  

 .! ؟والنصارى 
،  من الكفر وأهلـه   والبغضاءوالرباءة والعداوة، هي الكفر جبميع ما يعبد من دون اهللا   حممد  االسالم اليت جاء ا     شريعة نَّإ

 . ويكون الدين كله هللا ةوحتكيم شرع اهللا يف مجيع احلياة حىت ال تكون فتن
من أجل وعـدكم واهللا      ن اهللا وعدنا إما النصر أو الشهادة وأنتم وعدمتونا العفو مث السجن فلن نترك وعد اهللا               إ الطواغيت هاأي 

 .أصدق حديثا ، ووعد اهللا خري وأحسن تأويالً 
قضية عقيدة ينكم قضية كفر وإميان وشرك واسالملقضية بيننا وبإنَّ ا الطواغيت هاأي . 

م دهدم مسجد الشيخ الزاهد عبد الكرمي احلميـد يف بريـدة  ومطـار             :  إن جرائم ابن سعود وجنده وآخرها        ..الناس  أيها  
      م لإلسالم سلم إىل أمريكا هلللمجاهدين ووضع املاليني ملن يأيت خبرب جماهد من أجل أن يي دليل على ضالل وفجور القوم وحر

فَِفروا ِإلَى اللَِّه ِإني لَكُـم  ! وأم أعداء لنا فيا من يف قلبه غريةٌ وإميان كيف ترضون ؤالء حكاماً عليكم وأولياء أمور لكم ؟     
ِبنيم ِذيرن هنم وقال تعاىل  :وظَلَم واْ ِإلَى الَِّذينكَنرالَ تونَورنصالَ ت اء ثُمِليأَو وِن اللِّه ِمنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسماْ فَت 

إنَّ املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني كما أخرب رسول اهللا             الطواغيت هاأي         وأنَّ خيانة أبيكم عبد اإلجنليز ألجدادنا االخوان يف
 .السبلة لن تتكرر معنا بإذن اهللا 

 

 



 

 

١٤ ١٤ 

والط: اإلعالم السلويل    
َّ

  !!رح الساذج
 عبداهللا بن سعد الدوسري: بقلم األستاذ 

آل سلول مغفلون جداً ولكنهم ال يعلمون ذلك ، ويف املقابل يتصورون الناس بلهاء مغفلني ال يعرفون شيئاً ، آل 
على أم هم الناس قبل مخسني أو سبعني سنة ما زالوا يرون الناس .. سلول مل يدركوا التطور الكبري احلاصل للمجتمع يف بالدنا 

 .. حني كان تلبيس آل سلول يروج عليهم
 من يبصرهم بالواقع على حقيقته ، وإذا وجد هذا الصنف فليس له عندهم قيمة بـل ال                  فضل اهللا أنه ليس لدى آل سلول      ومن  

 ) سم طـال عمـرك      ( ر يف معصية اهللا على طريقة       ميكنه البقاء يف ظل النعمة واملال إال بالرضوخ لألفهام السقيمة لطوال العم           
  ...)أبشر  ( و

لذا يف كل مرة ال يستحون من مهزلة جديدة ، ومسرحية مضحكة ، اهلدف منها تشويه صورة ااهدين ، وآخر مهازهلم هـو        
 ) ..راشد راكان الصيخان ، وناصر ال( ذلك البيان الطويل العريض الذي حيكي فيما يزعمون قصة مقتل الشهيدين 

 ) إن هؤالء قوم جمرمون متوحشون : ( أراد البيان أن يقول للناس 
 ملاذا هم متوحشون وجمرمون وليس عندهم رمحة وال إنسانية ؟.. حسناً يا وزارة الداخلية 

 أألم قاموا بعالج أصحام رغم ضعف إمكانيام ؟ 
 ..ة بتوفري العالج إلخوام اجلرحىشقة العظيملو كان ااهدون كما يصور الطواغيت ملا كلفوا أنفسهم امل

 ..كل جبهات القتال فيها جرحى ومصابون 
 ..وكل الشرفاء من املقاتلني حيرصون على نقل جرحاهم من أرض املعركة إن قدروا على ذلك 

 ...وكل اجلبهات يبقى فيها جرحى ال يقدر املقاتلون على محلهم فيأسرهم العدو 
واجلرحى أنفسهم ال يرغبون أبداً يف العالج عند .. قاتلون فيها بعالج أصحام وال يسلموم إىل األعداء وكل اجلبهات يقوم امل   

العدو ويفضلون املوت عليه ألن العالج يف يد العدو يعين األسر واألسر مصيبة ال يريدها أي مقاتل حىت لو كان علـى شـفا                        
 ..املوت

 اء ؟ وما الغريب يف هذا األمر ؟ إذاً ما اجلديد يا وزارة الداخلية احلمق
 ..والناس تعي ذلك وتعرفه وتعرف أنه أمر عادي حيدث يف كل احلروب .. القضية قضية حرب 

اجلديد يف األمر أن ااهدين يف جزيرة العرب رغم بعض الصعوبات اليت تواجههم حيرصون كل احلرص على إخوام بدءاً من                     
وا وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها ومروراً بعالجه رغم إغالق الطواغيت لكل الطرق الـيت      نقل اجلريح أو الشهيد معهم إن قدر      

  بدفن الشهيد وإكرامه على ما تقتضيه سنة املـصطفى            عالج اجلرحى ، وانتهاءً    يتوقعون أن يصل ااهدون عن طريقها إىل      
 وقصة الشهيد عامر الـشهري       ، د وشأنه لو علمت مبكانه    ليت كلنا يعلم أا لن تدع الشهي      يداً عن أيادي الطواغيت النجسة ا     بع

 .. من جملة صوت اجلهاد ) ١٢ ، ١١ ( ينوهي مفصلة يف العددرمحه اهللا شاهد حي على ذلك 



 

 

١٥ ١٥ 

، وليس ذلك تفضالً منهم بل ابتغاء مرضاة اهللا  ، وهو حرص ااهدين على إخوام اجلرحى إذاً هذا هو اجلديد يف بيان الداخلية
 .  هم الذي كلفهم اهللا به هو واجب

وأما غري ااهدين ممن يقاتل يف سبيل الطاغوت والصليب وأمريكا والشيطان فشأم مع أصحام شأن آخـر وخـصوصاً آل             
سلول الذين تتواتر القصص عن خذالم جلندهم يف أكثر من موطن ففي غزوة الوشم املباركة بقي عدد من ضباط الطـوارئ                     

الج فترة طويلة نسبياً نظراً الزدحام املستشفيات جبرحى االنفجار ، ويف إحدى املواجهات ترك آل سلول                طريح الفراش دون ع   
جندياً من جنودهم دون عالج بعد أن رأوا أن إصابته يف ظهره حتتاج عالجاً ملدة طويلة ليخرج يف جريدة عكاظ بعد ذلك داعياً 

إىل غري ذلك من القصص يف هذا اال بل يف غري هذا اال ، كم مات من    أهل اإلحسان إىل مراعاة حاله والسعي يف عالجه ،          
املسلمني وقتل يف مستشفيات آل سلول إما لعدم استقبال املستشفيات هلم ال سيما يف القرى البعيدة ، وإما نتيجة لإلمهال الطيب               

طفال السياميني من أبناء النصارى واملشركني ، والتسيب والفوضى يف إدارة املستشفيات بينما تنشغل احلكومة بعمليات فصل األ
بل لو نظر ناظر إىل اجلرائد ملا أخطأت عينه يف أي يوم تظلماً أو شكوى من قبل املسلمني من جراء ما حيصل يف املستشفيات من 

املاليني على صحة آل قبل بعض األطباء العابثني الذين ليس هلم مؤهالت طبية سوى أم من الغرب الكافر يف الوقت الذي تنفق 
 .سلول ومستشفيام اخلاصة اليت ال يستخدموا إال ملاماً لعدم ثقتهم يف كل ما هو من هذه البالد 

األسئلة اليت تطرح نفسها وتنتظر     جند  ) الصيخان والراشد   ( يف موضوعنا اليوم وهو بيان الداخلية حول استشهاد األخوين          لكن  
 :ثرية ، ومنها من العقالء اإلجابة الواقعية ك

 من الذي تسبب يف هذا كله ؟ من الذي جرح األخ املصاب ورماه بالرصاص ؟ وليس الرصاص العادي بل الرصاص املتفجـر                     
 وجنـودهم اخلبثـاء يف قـوات    الذي ال يستخدمه إال اليهود يف فلسطني ؟ أليسوا هم الطواغيت      ، و  احملرم يف قوانينهم الكفرية   

 ؟ رطة واجليش وغريها واحلرس الوطين والشالطوارئ
ومن الذي تسبب ثانياً يف حماصرة األطباء والتضييق عليهم ومنع الوصول إىل املستشفيات والصيدليات وشدد الرقابة عليهـا ؟                   

 أليسوا هم الطواغيت ومباحثهم ؟
 ؟سوا هـم الطواغيـت      ومن الذي يزعج أهايل املطلوبني ويضايقهم ويؤخر استالم جثث أبنائهم بل ومينعهم منها أحياناً ؟ ألي               

هذه جثث الشهداء أيب هاجر عبد العزيز املقرن وفيصل الدخيل وإخواما مل تسلم إىل أهليهم إىل اليوم رغم مرور أكثـر مـن        
 ...أسبوعني على استشهادهم 

ات حتقيقية ومن الذي يتعدى على حرمات األموات وينبش القبور ويستخرج اجلثث الطاهرة لتعبث ا األيدي النجسة يف إجراء     
 ..خبيثة ال تقدم وال تؤخر ؟ هذه جثة عامر الشهري رمحه اهللا شاهدة بذلك وال حول وال قوة إال باهللا 

حاولوا أن تتعلموا دروساً أكثر إتقاناً يف تزوير احلقائق ولن تقدروا بإذن اهللا فإن اهللا ال يصلح عمـل                   .. أيها الطواغيت اخلبثاء    
 ..املفسدين 

فالناس تعرف صدق ااهدين وأخالقهم متاماً مثلما تعرف كذبكم ودجلكم ، وأنتم تعرفـون  .. توا بغيظكم   أيها الطواغيت مو  
من خالل التقارير اليومية واألسبوعية وغريها واليت ترفع إليكم من خالل استقراء أحاديث االس ورسائل اجلوال وكتابـات                  

لكم وكراهيتهم حلكمكم حىت الذين ينافقون ويتملقـون لكـم يف           االنترنت ، تعرفون من خالل ذلك كله مدى بغض الناس           
 ..وجوهكم 

 ..الناس تعلم أن احلروب ال ختلو من جرحى ومصابني 
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 ..والناس تعلم مدى حرص ااهدين على إخوام 
خوام وشفوا حبمد اهللا   قد متكنوا رغم العراقيل اليت تضعوا أنتم من عالج عدد من إ–  بفضل اهللا –والناس تعلم أن ااهدين 

فيصل الدخيل حيث عوجل من إصـابة يف        : الشهداء  : ( وعادوا يناجزونكم ويغيظونكم ويقاتلونكم يف سبيل اهللا ، ومن هؤالء           
رجله يف إحدى املواجهات ، والشهيد طالل العنربي حيث عوجل من إصابة يف ساقه ، والشيخ عبد اهللا الرشيد حيث عوجل مـن     

 ) ، وغريهم إصابة يف صدره 
والناس تعلم أيضاً مدى كذبكم يف البيان األخري حتديداً فقد عوجل الشهيد راكان الصيخان وتويف من ليلته وارتسمت على وجهه  

نتيجة تعرضه إلطالق نار من قبـل       ابتسامة مشرقة تسر الصديق وتغيظ العدو ، وأما الشهيد ناصر الراشد فقد أصيب يف قدمه                
 .رى له أحد األطباء عملية جراحية تويف بعدها على خامتة حسنة جنود الطاغوت وقد أج

 ...فهنيئاً هلما الشهادة بإذن اهللا ، وهنيئاً هلما الثبات حىت املمات 
 ..أيها الطواغيت 

 ..الناس تعلم هذا كله 
 ما فيه القتل وهـو  وااهدون بشكل خاص يعلمون هذا أيضاً ويعلمون منذ سلوكهم طريق اجلهاد أنه طريق شائك ولكن أشد   

غاية كل جماهد مل يتمنها فحسب بل سعى هلا عملياً وبذل ألجلها ماله ووقته وترك أهله ودنياه ، وعرض نفسه يف كل مـوطن       
مية خامتة الشهادة يف سبيل اهللا ، فوفروا على أنفسكم عناء كتابة بيانات تضحك العامل كله                عسى اهللا أن حيق عليها اخلامتة الكر      

 . فإنكم تزيدوننا يقيناً كل يوم أنكم يف خدمة ااهدين بسياساتكم احلمقاء عليكم وإال

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

 فأرسل مشاركاتك واقتراحاتك ومالحظاتك ، علماً أننا سنعمل على تغيري الربيد بني فترة وأخرى معلنني ذلك عرب الة

 اآلن يف 
 موقعنــا
ــــــى  عل
 األنرتنت
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  فارس آل شويل حول الدعاوى الكاذبة الشيخبيان من
 

علَيكُم فَِإذَا جاء   أَِشحةً الْبأْس ِإلَّا قَِليلًا ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا ولَا يأْتونَ    قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني     : احلمد هللا القائل    
     مهنيأَع وردت كونَ ِإلَينظُري مهتأَير فولَقُوكُم         الْخس فوالْخ بِت فَِإذَا ذَهوالْم ِه ِمنلَيى عشغلَى   كَالَِّذي يةً عاٍد أَِشحٍة ِحدِبأَلِْسن

 ِر أُويطَ   الْخبوا فَأَحِمنؤي لَم ا    لَِئكِسريلَى اللَِّه يع كَانَ ذَِلكو مالَهمأَع اللَّهابزونَ الْأَحبسحي     ابزـأِْت الْـأَحِإن يوا وبذْهي لَم
 والصالة والسالم على من أشاع عنه       ما قَاتلُوا ِإلَّا قَِليلًا    ا ِفيكُم ِفي الْأَعراِب يسأَلُونَ عن أَنباِئكُم ولَو كَانو       يودوا لَو أَنهم بادونَ   

يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّـار  املنافقون الشائعات وافتروا عليه االفتراءات ، فصرب على ذلك كله وأمره اهللا سبحانه وتعاىل بقوله      
ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْموا بعد  مث أم.. 

 ما تناقلته وسائل اإلعالم والصحافة ِمن أَني أنا فارس بن أمحد آل شويل الزهراين سأسلم نفسي إىل طواغيـت آل سـعود            فإنَّ
كذب وغري صحيح ومل أفكر يف يوم من األيام بفضل اهللا أن أسلم نفسي ألي طاغوت ، بل أذكر أن طواغيت آل سعود عرضوا 

جائزة من تلك اجلوائز قبل ست سنوات تقريباً فرفضت أن استلم تلك اجلائزة وحلفت حينـها أال                 جوائز حلفٍل ما وكانت يل      
ين أريد أن أسلم نفسي لطاغوت يريد أن يبطش ثبتين على ذلك ، فكيف يقال عين إتمس يدي يد كافر طاغوت وأسأل اهللا أن ي

 هللا وأذلَّهميب ويودعين زنازينه الظاملة كنايف أو حممد بن نايف أخزاهم ا
ــذّل    ــاب الع ــيوفك يف رق ــم س  حكّ
 وإذا اجلبـــانُ ـــاك يـــوم كريهـــٍة
ــا  فـــاعص مقالتـــه وال حتفـــل ـ
ــه   ــو ب ــرتالً تعل ــسك م ــر لنف  واخت
ــةٍ  ــاة بذلّـ ــاَء احليـ ــسقين مـ  ال تـ

 

ــل  ــدار ذُلٍّ فارحـ ــت بـ  وإذا نزلـ
 خوفـاً عليـك مـن ازدحـام اجلحفـل     
 واقـــدم إذا حـــق اللقـــا يف األول

  القــسطلأو مــت كرميــاً حتــت ظــلِّ
ــل ــأس احلنظ ــالعز ك ــقين ب ــل فاس  ب

 

 

وأعلنها عرب هذا البيان أين طلبت مرات ومرات مناظرة سفر احلوايل يف كفر دولة آل سعود وحكمها بـالقوانني الوضـعية ،                      
تكرب ومواالا لكفار الشرق والغرب ، وإباحتها جزيرة العرب للصليبيني وغري ذلك من الكفريات ، فأعرض عن ذلك وأىب واس            

، كما أنه ال صحة ملا يقوله عين من تسليمي لنفسي واتصاله معي ، فليس بيين وبينه أي معرفة ومل أقابله يف حيايت إال مرة واحدة 
 سنة تقريباً ، إال أنه استطاع أن يخرج بعض األسرى من سجن الرويس من ١١حني زار إحدى قبائل زهران قبل سجنه أي قبل 

ول إيلّ بأي وسيلة ممكنة ، وكان بيين وبني بعض هؤالء األسرى بريد سابق فأرسل يل مقتطفات مـن                   أجل البحث عين والوص   
 اًكالم سفر احلوايل على أنه مسع ذلك منه ال غري ومل يكن هناك طلب صريح بالتفاوض أو التسليم ، وكان ردي على ذلك صرحي

يف حينه ، ورددت عليه رد الناصح األمني وحذرته من اادلة عن  منذ البداية ، وقد أعلنت ذلك عرب جملة صوت اجلهاد اًوواضح
الَ  فَتمسكُم النار وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمـن أَوِليـاء ثُـم             والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ       :الطواغيت والركون إليهم فقد قال تعاىل     

عِن الَّـِذين يختـانونَ     والَ تجاِدلْواستغِفِر اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رِحيما   تكُن لِّلْخآِئِنني خِصيما والَ:  وقال سبحانه   تنصرونَ
ِمن اللِّه وهو معهم ِإذْ يبيتونَ ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل             يستخفُونَ ِمن الناِس والَ يستخفُونَ     خوانا أَِثيما    أَنفُسهم ِإنَّ اللّه الَ يِحب من كَانَ      

 علَـيِهم  الِْقيامِة أَم من يكُـونُ  عنهم ِفي الْحياِة الدنيا فَمن يجاِدلُ اللّه عنهم يوم    هاأَنتم هـؤالء جادلْتم   اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطًا      وكَانَ
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 ولكنه أىب كل ذلك وواصل االستعطاف واملناورة لكي يقابلين بأي وسيلة ممكنة وكانت آخر رسالة أرسلها خيريين بني                   وِكيالً
 :ثالث خيارات 

 . مقابلته مث بعد ذلك أقابل طواغيت الداخلية كارم السفَّاح حممد بن نايف :األول 
 .مون بالتنسيق لذلك  تسفريي إىل العراق وهم يقو:الثاين 

 . مقابلة سفر احلوايل فقط :الثالث 
اهللا وأحتدى سفر ومل أُرد على تلك الرسالة ، وقد أعرضت عن ذلك الربيد اإللكتروين ومل أفتحه من فترة طويلة ولن أفتحه بإذن 

وأختذ لذلك االحتياطات الالزمـة واهللا  ه أن يصلوا إيل ، وليطمئن احملبون فأنا حريص يف كل حتركايت واتصااليت  احلوايل أو رسلَ  
خري حافظاً وهو أرحم الرامحني ، ولئن قُتلت بعد ذلك يف غدوة أو روحة فذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ولن مينعنا احلذر مـن           

 كما أوصيهم أن حيذروا من املرجفني       واْ جِميعا فَانِفرواْ ثُباٍت أَِو انِفر    يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم     : العمل كما قال اهللا     
من يعذرين فيمن آذاين يف أهـل       : "واملخذلني ، ومل أكن أحرص على أن أرد على فالن أو ِعلَّان ولكن كما قال رسول اهللا                  

يم ااهدين واحداً تلو وسفر قد آذاين وافترى علي وكذب كما آذى عباد اهللا ااهدين ، والكلُّ يرى دوره احلثيث يف تسل" بييت
ين أفهم األدلة وطالب    أ( إن كنت تقول    : اآلخر حىت إنه اعترف هو بنفسه بتسليم أكثر من مائة جماهد ، وأقول لسفر احلوايل                

 فاحلق بغيتنا وما قدم إخواننا أرواحهم إال يف سبيل هذا احلق وحنـن علـى                 ؟  الشرعية ة فلماذا تتهرب من املناظرة باألدل      )علم
أما تراجعات السجون ومناظرات املعتقالت فهـذا ما ال يقره شرع وال عقـل ، وإين أقوهلـا                 ... بـهم سائرون بإذن اهللا     در

للجميع إين أدين اهللا بصحة الطريق وسالمة املنهج وأن العمليات اليت قامت وتقوم يف جزيرة العرب هي من أعظـم القربـات              
 يا سفر قد اختلفـوا  الشافعيةى خالصة لإلسالم ال جيتمع فيها دينان بل إن فقهاء     وأوجب الواجبات فجزيرة العرب البد أن تبق      

أم ال ميكنون ، فكيف وطائرات الصليب تسرح   ) أي البحر األمحر    ( كما تعلم يف أهل الذمة هلُ ميكنون من ركوب حبر القلزم            
قنا ، فيا عجباً لك يا سـفر يف هـذه احلـرب    ومترح يف جزيرة العرب ، وبوارج ومدمرات الصليبيني تتحكم يف حبارنا ومضاي     

الضروس اليت نشهدها اليوم بني اإلسالم والصليب يف أفغانستان والعراق وجزيرة العرب نراك تقف يف صف أعداء ااهـدين                   
 املسلمني فككت ،  ومحاة الصليب من احلكام واملرتدين ، ومل نرك للمجاهدين نصرت ، وال للصليبيني جاهدت ، وال ألسرى                  

ك هو مطاردة ااهدين وتسليمهم للطواغيت كي تقر عني أمريكا وأذناِبها ، وال ختـادع نفـسك وال ختـادع    وإمنا جلُّ جهد 
املسلمني فلست من ااهدين ، وال من أنصارهم وحنن هنا يف جزيرة العرب نعلنها أننا نربأ من أفعالك وأقوالك ولـيس بيننـا            

 صرحية مدوية بأن الدولة السعودية دولةٌ كافرة طاغوتية جيب جهادها وقتلُ طواغيِتها والكفر م وبينك أي اتصال ، وإين أعلنها  
والرباءةُ منهم ومن أفعاهلم ، ليس هلم عهد وليس هلم بيعة وليس هلم ذمة وال يدخلهم يف دائرة اإلسالم فتوى من عامل سوء ، أو                       

  .  كتاب اهللا وسنة رسول اهللا تزكيةٌ من منافٍق عليِم اللسان فاحلق ما جاء يف
وإىل إخواين املسلمني أقول التحقوا بركب ااهدين ودافعوا عن حرمات املسلمني وأراضيهم وأمواهلم وال يثنينكم عن اجلهـاد                  

ة ، كما ومناصرة أهله أقوال املخذلني وال تراجعات املنتكسني ومن كان مستناً فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتن                
أنبه احملبني أن ما ذكره حمسن العواجي يف برنامج حوار مفتوح على قناة اجلزيرة غري صحيح وكذب صريح ، والعواجي أحقـر             
بكثري من أن أتواصل معه أو يكون بيين وبينه رسائل ، وحسيب اهللا عليهم أمجعني ، حسيب اهللا عليهم أمجعني ، حسيب اهللا عليهم                      

 ى أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،واهللا غالب عل. أمجعني
 هـ١٨/٥/١٤٢٥صبيحة يوم االثنني  / أبو سلمان فارس بن أمحد آل شويل الزهراين
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الْطَانلْ ِبِه سزني ا لَمكُواْ ِباللِّه مرا أَشِبم بعواْ الركَفَر لِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيننس  

وعلى آله لسالم على رسول اهللا احلمد هللا والصالة وا   
 : ، أما بعد وصحبه ومن وااله

يف مشهد تكرر كثرياً يف كل أرض قام ا جهاد          
 أحد ااهدينحوصر  يف سبيل اهللا ، هناك يف جزيرة العرب    

، ضباط وجند الطواغيـت   سيارات   عدٍد من ومن معه بني    
فترجل من سيارته وتقدم دون أن حيتمي بأية سواتر وبدأ يف 

كانوا ، علماً بأم      الذين كانوا يف املقدمة    جنود العدو رش  
، ولو أن أحدهم ثبت قليالً وأطلق على األخ         أعداداً كبرية   

 وبدون أيـة     ألنه كان مكشوفاً   –صابه يف مقتل     أل ااهد
 أن  له دالالت هامة  ، ومما     لكنهم هربوا كالفئران   –سواتر  

ث هربـوا علـى   الفرقة اليت يف املؤخرة عندما رأت ما حد    
 مل يطلق علـيهم وال رصاصـةً        ااهدالفور مع أن األخ     

 وأصبح  األخ، فقد تقدم     واألمر مل ينته بعد ذلك       ، واحدة
شاشـه  وأخذ يالحقهم بر !! الضباط و اجلنود  يطارد فلول   

وهو مكشوف وهم بعضهم يف السيارات ومجيعهم يرتدي        
عمق  ، حكايات وقصص متواترة من       ! !السترات الواقية   

التاريخ بدأت يوم بدر وامتدت إىل كل معارك ااهـدين          
طاملا استكملوا عدة اإلميان من صالح النية والغاية والرايـة     
ومتام التوكل بعد األخذ باألسباب املستطاعة ، يروي أحد         
األخوة أنه قبل فتح خوست بأفغانستان وقـد حاصـرها          

عـض  ااهدون مدة طويلة من الزمن انتظاراً لوصـول ب        
 اليت حتصل ااهدون عليها غنيمة من معـارك    -املدرعات  

 لتساعدهم يف فتح احلصن الذي حتصن فيه جنـد          –سابقة  

الروس ، ولسان حاهلم لن نغلب عندما تأيت هذه املدرعات          
، وعندما أتت املدرعات وبدأوا اهلجـوم أتـت قـذائف           
ودمرت املدرعات وفر ااهدون وقتل منهم من قتـل ، مث          

وا بعدها بفترة وحاصروا احلصن مرة أخرى وتوكلوا        جتمع
على اهللا فلم يعد لديهم مـدرعات واقتحمـوا احلـصن           
بأسلحتهم اخلفيفة فقط ، يقول األخ وقد كـان يرصـد           
باملنظار من فوق اجلبل لقد رأيت نفس جند العدو الـذين           
دمروا املدرعات من قبل يفرون ال يلوون على شيء تاركني  

والثقيلة ، وفتحت خوست ، كيف نزلت  أسلحتهم اخلفيفة   
السكينة على ااهدين وهم أضعف وكيف فر جند العدو         

ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم...  وهم يف موقع أفضل     
          ثُم تبحا رِبم ضاَألر كُملَيع اقَتضئًا ويش نكُمِن عغت فَلَم

 ثُم أَنزلَ اللّه سِكينته علَى رسوِلِه وعلَـى         ين  ولَّيتم مدِبرِ 
 ذَِلكواْ وكَفَر الَِّذين عذَّبا وهورت ا لَّمودنلَ جأَنزو ِمِننيؤالْم

اء الْكَاِفِرينزج.  
يرجع بعض األحبة ذلك إىل شجاعة ااهدين وجنب أعداء         

ب يف مرات كثرية ، إال      اهللا ، وقد يكون ذلك أحد األسبا      
أنه أحياناً يكون ااهد يعلم من نفسه أن شـجاعته غـري        
كافية ملثل هذا املوقف املذكور أعاله ، وعلى اجلانب اآلخر         
قد يكون جند العدو ممن مروا من قبل مبعارك مـع غـري             
ااهدين وثبت فيها أم يتمتعون بشجاعة فطرية ، فماذا          

ين ؟ ملاذا شعروا بالرعـب ؟       حدث عندما واجهوا ااهد   
وملاذا وجد ااهد نفسه قد نزل عليه من الثبات أضـعاف           
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أضعاف ما كان يتوقعه من نفسه ؟ كيف جيد أفراد العدو           
شلالً يف األطراف عند الرمي وال تفسري له عند أهل الدنيا ،   
كيف يضيق األمر على الرامي من ااهدين فريمي بسم اهللا          

ضعه لن يبلِّغه اهلدف ولكنـه يرمـي        وهو شبه واثق أن و    
مضطراً فيجد بعد ذلك رمايته قد استقرت       
يف مقاتل جنود العدو ؟ بل أحيانا يكـون         
مدى السالح ال يبلغ اهلدف نظرياً لبعـد         
املسافة ، كيف ينتصر املشركون يف معركة       
من املعارك وعندهم القدرة على االستمرار      

 ليبتلي  لتصفية بقايا املؤمنني مث يصرفهم اهللا     
املؤمنني هل سيثبتون على أمر اهللا بعد ذلك        
أم سينقلبون علـى أعقـام ؟ كيـف أن     
موازين الصراع تتغري مبا ال يد للمجاهدين       
فيه ماداموا قد استفرغوا الوسع ونفذوا أوامر 
اهللا الشرعية والكونية ؟ حىت أـا حلظـة         
واحدة فارقة بني وضع الـصحابة خلـف        

من أن يذهب إىل اخلالء وقد بلغت  وأحدهم ال يأ   -اخلندق  
  حلظة واحدة    –القلوب احلناجر وظن البعض باهللا الظنونا       

بني ذلك وبني إرسال اهللا الريح على جانب املشركني تطفئ 
نارهم وتقلب قدورهم فقط فعلت الريح ذلـك ، ولكـن       

 األهم وجـم         دارت إرادقادة املشركني أن جندهم قد ا 
االستمرار أكثر من ذلـك ، فاختـذوا        القتالية وال يريدون    

القرار بالعودة باجليش وانقلبت موازين األحزاب وتركـوا        
حلفائهم من حقراء اخلونة وقد أكل الرعب قلوم غنيمـة         
باردة للمؤمنني ، حلظة واحدة بني كل ذلك وبني قول النيب      

  " :     لـذلك حنـن نبـشر      " اآلن نغزوهم وال يغزونا
 داموا ثابتني مل يبدلوا أن تلك اللحظة ااهدين يف العراق ما

آتية حىت لو وصل م احلال إىل الزلزلة بل لعلها ال تأيت إال             
هذا ما : عند الزلزلة عندما يقول املؤمنون من أعماق قلوم 

وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله ، قد يتخذ العـدو           
هذا القرار ألي سبب واألسباب كثرية بسبب عملية أخرى         

ذبح األمريكي أو فضيحة جديدة كفضيحة أيب غريب أو         ك
آية جديدة كآية ما حدث يف الفلوجة أعزهـا اهللا عنـدما          

 جيش يف العامل مبا ميتلك من أسلحة فتاكـة          حاصر أعظم 
 ال   صغريةً وتكنولوجية متطورة وغطاء جوي مكثف مدينةً     

ميلك ااهدون فيها إال األسلحة اخلفيفـة       
 باألسـلحة اخلفيفـة     تقارنواليت حىت ال    

للعدو ، هذه حلظة آتية يا جماهدي العراق        
 فقط الثبات الثبات ، فقط      - بإذن اهللا    -

عليكم عند حدوث ذلـك بـإذن اهللا أن         
تتحضروا لشكر هـذه املنـة والنعمـة ،        
وشكرها بأن ال يكون هناك وقت للراحة       
فال يصلني أحدكم العصر إال عند حصون       

ن الرعـب   اخلونة يف دياركم وتأكـدوا أ     
الذي سيكون يف قلـوم وقتـها عنـد         

ال يوصـف   ) أمريكـا   ( انسحاب إهلهم   
فعليكم أن تفعلوا م وبوزراء حكومتهم      

ببين قريظـة    العميلة وجبند شرطتهم ما فعل رسول اهللا        
 -  -وال تستمعوا وقتها إال ملثل رأي سعد بن معـاذ           

 :ل وقتها فلنعم الرأي ذلك الرأي ، وال تلتفتوا للرأي القائ
أمريكا واحللفاء واألحزاب مل يذهبوا أو سيعودون مـرة         ( 

فإمنا هؤالء سيكونون الذين خذلوكم أول مـرة        ) أخرى  
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وِإن ووقفوا يتفرجون عليكم 

ونَ عن يأِْت الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ ِفي الْأَعراِب يسأَلُ
 فاألحزاب عندما أَنباِئكُم ولَو كَانوا ِفيكُم ما قَاتلُوا ِإلَّا قَِليلًا

خيرجون يف مثل هذه الظروف ال يرجعون ، ثقوا من ذلك           
، أسأل اهللا أن مين عليكم بذلك اليوم وميكنكم من هؤالء           

هم ممن دعموهم من أقزام وحكومات دول ءاخلونة وممن ورا
 .  اجلوار

والشواهد املتواترة كثرية بقرب حدوث ذلك األمر       : لت  ق
بإذن اهللا ، وها حنن نسمع ما يروى عن بكـاء وصـياح             

م أعلى من صوت قرقعة القتال جندهم حىت يبلغ صو!! 











 



 

 

٢١ ٢١ 

م من موقع واحد لعدة     وضربوغبائهم حىت أن ااهدين ي    
 ، أما عن اخنالع قلوم وأنانيتهم فيحدث ااهدون         مرات
سيارة من رتل سيارام العسكرية فإن من       عند ضرب   أنه  

ينجو منهم يلوذ بالفرار دون أن يأبه ملا أصاب أفراد تلـك     
 ، وال شك عندي أن اجلندي منهم عندما أتى من           السيارة

بالده كان يتمتع بالذكاء والشجاعة وكل ما يظـن أنـه           
 . ١سينجده عندما حيارب ااهدين الصادقني

أن اهللا هو الذي بيده نواصي العباد وبني        أمل نفطن بعد إىل     
إصبعيه قلوم يقلبها كيف يشاء ، وإذا شاء أعمى أبصارهم 
وشل أيديهم وخيب رميهم ، وأنه حيفظ حبفظه املـؤمنني          
ويدافع عن الذين آمنوا فماذا ميلك العدو من ذلك أو جتاه           
ذلك ، بل إذا شاء جعل قلوم مع املؤمنني ، أمـا عـن              

يدة األخرى فها حنن رأينا ومسعنا عن العناكب        اآليات العد 
الضخمة اليت اجم جند األمريكان وحلفائهم يف العـراق         
ونشرت يف قلوم الرعب ، والبعوض الذي يلسعهم ويتورم 
اجللد ويتساقط وال عالج له ، وجاءت الروايات يف صحف 
الكفار بكتائب مثل األشباح تقاتل أثناء قتال ااهدين وال         

 . ها أسلحة األمريكان املتطورة وهللا احلمد واملنة تصيب
 اليت تناقلتها الصحف اإلخبارية من تابع عشرات التقارير إنَّ

واليت تنقل مثل هذه األخبار      يف الغرب    اإلعالميةوالقنوات  
القـصص   تلك يستطيع أن يتحسب ويدرك أثر       والقصص
 .)شعوب وجنود العدو ( الغرب على  املتشعبة ابتفاصيله

زوة نيويـورك   غبلها  ق ومن    اآليات  مثل تلك  إن
كـل   وواشنطن وما بينهما من اآليات تدخل أخبارها اآلن     

ال إبيت من بيوت الكافرين ال تترك بيت مـدر وال وبـر            
فاصلة مـن مراحـل     اهللا ملرحلة بإذندخلته لتمهد الطريق    

جهاد املؤمنني يف العصر احلاضر، تلك املرحلة اليت يـدرك          
                                                

راجع ما نقلته صحف األعداء عن تقارير خرباء الصحة النفـسية           (  ١
والعقلية جبيوش أمريكا وحلفائها قبل وبعد الغزو حىت أن بعضهم أصيب           

  )بالصرع واجلنون 
 

حيارب اهللا ولن تعجب وقتها عندما    يستيقن أنه فيها العدو و  
ترى بعض من فيه خري وعقل من رجال وشباب جيـوش           

األصليني ومن رجال وشباب جيوش الردة ينضمون        الكفار
التـاريخ   ىل قافلة اجلهاد وكيف نعجب وقد حدثتنا كتب       إ

عن انضمام العديد من قادة جيوش الصليبني جليش صالح         
وهذا خالد بن الوليد عندما       اآليات الدين ملا رأوا مثل تلك    

 من أكرب قواد جيش الكفار يذهب بعد غـزوة          كان قائداً 
ىل إ يـسري    آخرفيلقى يف الطريق قائدا      ىل املدينة إاألحزاب  

 نفس الوجهة وهو عمرو بن العاص فيقول له إىل أين تذهب
ما رأينا من ... وبان الطريق ...لقد اتضح امليسم : فيجيب 
ال آيات شـاهدة    إقوم وعون اهللا هلم وصربهم      الء ال أمر هؤ 

 .تثبت أن هؤالء حيملون دين اهللا خالق السماوات حقيقة 
 فذلك مسة وهدف وبرهـان يف       إخواينال تعجبوا   

أن أعدى أعداء    منهاجنا الرباين وطريقنا الدعوي واجلهادي    
 العباد  وقلوبهذا الدين ميكن بقدرة اهللا الذي بيده نواصي         

 إىل أتباع خملصني    أن يتحولوا يف حلظات    نيوتدبريه للمؤمن 
 اآلالفهم يف سبيله ويسبقون إىل اجلنـان        ءله يريقون دما  

  التدين الذين  ي من شباب احلركات اإلسالمية بارد     املؤلفة
 كعيشة املخلفـني  اً السنني الطوال بني املسلمني عيش   شواعا

من األعراب نسأل اهللا العفو والعافية واملغفرة والتوبة لنـا          
 .مجيعا

 فعندما شج الكفار وجه الـنيب       إخواينال تعجبوا   
    قوم شجوا وجه نبـيهم       لن يفلح   :يف غزوة أحد قال
لَيس لَك ِمـن    نزل اهللا عليه قرآنا يتلى إىل يوم القيامة         أف

 مهفَــِإن مهــذَّبعي أَو ِهملَــيع ــوبتي ٌء أَوــيــِر شاَألم
ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمـؤِمِنني     جل  ويقول اهللا عز و   ظَاِلمونَ

          ـذَابع ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو
 الْحِريِق
كون هلم توبـة وحيـاة     ت فتنوا املؤمنني وميكن أن       ..يا اهللا 
 !!..دة جدي



 

 

٢٢ ٢٢ 

 ما قدمته أجيال ااهدين من اهلجرة واجلهـاد        إنَّ
وهالك   دمائهموإراقة الديار واملنافع واملصاحل الدنيوية      وترك

نفوسهم يف اجلهاد وما القوه من أهوال لن يـذهب هبـاء     
 .وسيعمل أثره ولو بعد حني

 أحدمهافهذا عكرمة بن أيب جهل وسفيان بن حرب حيدث          
لقـد   نا القوم ،  قَبلقد س ( : سالمهما مباشرة   إ بعد   اآلخر

اهللا   ل أصحاب رسول  ِتب وقُ ذِّع      وهـاجروا وتركـوا
واألموال والتضحيات اجلسام  الديار واألهل وقدموا األنفس   

قم لننهض نقاتل أهـل     : (  اإلجابةفكانت  ) فما بالنا حنن    
  )الشهادة فيغفر لنا ويرفع درجاتنـا      الكفر لعل اهللا يرزقنا   

 فهذه التضحيات واألهـوال الـيت واجهـت      فسبحان اهللا 
مردود على األجيال اليت سـتدخل      ااهدين واملؤمنني هلا    

اإلسالم يف املراحل القادمة بإذن اهللا ، وهلا مردود آخر وهو         
أن اهللا أذن هلا أن تقع حىت يبلغ العدو مـن اإلجـرام مـا      
يستحق أن يرتل اهللا به عليه العذاب كامالً غري منقـوص ،     
فباألمس يهبط الروس مبروحيام على قرية أفغانية رجاهلا يف 

ال الـشيوخ والنـساء      إ جياهدون وال يوجد بالقرية   اجلبال  
ركبوا النساء الطائرات أالشيوخ واألطفال و واألطفال فقتلوا

مالبسهن وألقوا ن أحياء من الطـائرات         من نوجردوه
 مالبسهم ليغطـوا نـساءهم     وعندما عاد ااهدون خلعوا   

وأخوام وأمهام ورفعوا أكف الدعاء على الروس وبعـد    
يف كارثة تشرنوبيل    ة حمق اهللا منهم اخللق الكثري     برهة قصري 

ومكن اهللا ااهدين من أن يكونوا أحد األسباب الرئيسية         
شر ممزق ، وتابت جيوش مـن        يف متزيق االحتاد السوفييت   

املرتدين من بالد االحتاد السوفييت السابق والتحقوا بقافلـة         
 يف  يا وغريها بـل   زاخبستان والشيشان وأ  كطاجي اجلهاد يف 

حىت أننا يف الشيشان رأينا جنراالً روسياً من        روسيا نفسها   
أصل شيشاين كجوهر دوداييف يقود اجلهاد ضد أشـرس         
جيش يف العامل وال يبايل ملقياً رتبته ومركزه ، كيف جاء            

وثبام   ملا رأوا مناذج الصابرين أمامهم     أمثال هؤالء ؟ أليس   

ت الـرمحن الـيت   أمام أكرب ترسانة أسلحة يف العامل ، وآيا      
 .القوى العظمى املزعومة تترتل عليهم وحقيقة

 
وام األخرية أن ميحص اهللا      من جوانب أحداث األع    إنَّنعم  

ميام للنـاس وميحـق      إ منوا ويظهر ثبام و صدق    آالذين  
 على الكافرين ويتوب على من شاء منهم و يرينا آية ودليالً         

 .وحده قلوب ونواصي العباد أن بيده
وازين بإذن اهللا ستتغري مبعدالت ال يصدقها العقـل ،           امل إنَّ

فسيفر جنود العدو من أمامنا ولن يرغب أحـد منـهم يف         
مواجهتنا بل سنرى أخيارهم ينضمون إلينا بإذن اهللا ، فقط          
إذا أدركنا مفاتيح القلوب والعقول مبا علمنا اهللا سـبحانه          

 . وتعاىل 
       ا جيب أن نستمر   تلك املرحلة اليت نأمل أن نكون على أبوا

جاء يف احلديث القدسي     يف التمهيد هلا مبا أمرنا اهللا ، كما       
 خلقت عبادي حنفاء    إين(....... الذي يف صحيح مسلم     

فاجتالتهم عن دينهم وحرمت      الشياطني أتتهم وأمكلهم  
عليهم ما أحللت هلم وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به            

ن اهللا أمرين   إ و ":يث  يف نفس احلد   وقال  .....سلطانا  
خبزة  يثلغوا رأسي فيدعوه  إذن   فقلت رب    أن أحرق قريشاً  

ين ضعيف   إ ،يا رب   : يقول عليه الصالة والسالم     كأنه  ( 
قال عز  ) عين ذلك    ومن حويل ال يقدرون على أن يدفعوا      

ك وأنفق  ِزغاستخرجهم كما استخرجوك واغزهم ن    : وجل
له وقاتل مبـن    جيشا نبعث مخسة مث    فسننفق عليك وابعث  

 .......)أطاعك من عصاك
 الشرط والطريق الذي جيب أن نسلكه حىت نـصل إىل           إن

الـضالة مـن     تلك املرحلة وما يليها من أن نعيد القطعان       
الكافرين إىل فطرم اليت اجتالتها الشياطني مبا يهيجون من         

حىت مينعوا الكافرين مـن رؤيـة        غبار وشبهات وشهوات  
 الطريـق أن    إن  :أقول...  أنفسهم   اآليات يف الكون ويف   

حنرق على الكافرين ديارهم وبالدهـم وأن        نعمل على أن  
اهللا  محقوا ويـريح   أن ي  فإمانقاتل مبن أطاع اهللا من عصاه       



 

 

٢٣ ٢٣ 

األرض والبشرية منهم أو يسوق اهللا هلم اآليات واحلجـج          
 .حدث مع قريش   كماإليناهلدايتهم ، وهي أحب 

 دفعنا بـاملؤمنني يف أتـون       إذاال  إولن تأيت اآليات كاملة     
عليك وابعـث    اغزهم نغزك وأنفق فسننفق   (.....املعركة  

جيشا نبعث مخسة مثلـه وقاتـل مبـن أطاعـك مـن             
 ....... )عصاك

فأي تباطؤ أو تراجع أو مراجعات يف ذلك األمر خاصة أو           
ذلك سينقص مقابله مخسة  ضن بالشباب الذين يتعني عليهم

 . صحبها من اآليات الربانيةأضعافه من املالئكة وما ي
 إذاال  إ مثارها املرجوة    لتقليدية لن تؤيت   الدعوة جبهودها ا   إنَّ

معاصـرة تثبـت    صاحبتها آيات وحجج ومناذج بـشرية     
ال إ الكافرين ولن تظهر تلك اآليـات       املؤمنني وتلفت أعني  

على منـهج الـصحاب الكـرام      كان طريقنا الدعوي   إذا
م وهو اجلهاد فبينما كـان      وديدم الذي غلب على أعماهل    

باالسم مثل مصعب بن عمري ومعاذ بـن         الدعاة معروفني 
كان  - رضي اهللا عنهم أمجعني      –جبل وغريهم من القراء     

بل حىت هؤالء الذين ختصصوا  ، أكثر الصحابة دعاة مقاتلني
 . يف الدعوة كانوا مقاتلني شهداء
 : ما أريد أن أقوله من هذه املقالة 

ة املعركة الكربى اليت نتربص فيهـا بالعـدو         نا يف ساح  نإ
ويتربص بنا فيها العدو ، ويف ساحة املعارك الصغرى عندما          

نو املوت من دترتفع قعقعة القنابل و هدير الرصاص عندما ي     
 تنقشع الغمامة عن األعني     - عندما حيدث ذلك     –الرؤوس  

وينكشف الغطاء ، أما من يرجو لقاء ربه فال يعبأ ا ولسان 
مرحى ذا اهلول يا مرحى إن كان فيمـا         : ( له يقول   حا

، أما من ال يرجو لقاء ربه فهي حلظة         ) يرضيك يا موالنا    
احلقيقة فإما يهلك ، أو أن ينجيه اهللا فيجـب أن نـستغل        

 –حالته قبل أن تربد حرارة اللحظة من جـسده وعقلـه            
 إننـا يف هـذه      –ولعلها يف عقله تكون ممتدة لفترة طويلة        

اء الساخنة اليت متر بالعامل يف أجواء املعركة الكـربى           األجو
وبعد املعارك والعمليات الصغرى جيب أن نكثف خطابنـا         
للبشرية لندعوها لوقفة تأمل حلقيقة الصراع ، ولنوقن أننا         
 إذا فعلنا ذلك بأن زدنا نار املعركة وكثفنا خطابنا أثناءهـا      

علنـا ذلـك    إذا ف : أقول  ) بطريقة مباشرة وغري مباشرة     ( 
كل غري مبعدالت ال يصدقها العقل ، وفلنوقن أن املوازين ستت

 حاملة وإمنا قصص تكررت علـى مـدار   اًذلك ليس أوهام  
الزمان حدثت مع كل فئة مؤمنـة أيقنـت مبوعـود اهللا            
وتوكلت على را حق التوكل طالبة منه املغفرة وتثبيـت          

 .األقدام 
يانا ويثبت أقـدامنا  أسأل اهللا أن يتوب علينا ويغفر لنا خطا    

وينصرنا على القوم الكافرين ، و أن يربم هلذه األمة أمـر            
رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه           

نه ويل ذلك والقادر عليه     وف وينهى فيه عن املنكر ، إ      باملعر
 . واحلمد هللا رب العاملني 

      
 
 

         
. 

 
 

 



 

 

٢٤ ٢٤ 

  

  رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهعبد العزيز املقرن عبد العزيز املقرن 
 خالد بن عبداللطيف المعجل: بقلم 

ما فتئت تقع يف أعراض ااهدين ، لوال أنّ شرذمةً ضالةً من البشر ، ما كنت أحسبين أحتاج إىل كتابة هذا العنوان         
ر واملشركني اتكفِّرهم وخترجهم من ملَّة اإلسالم وجتعلهم أخطر على اإلسالم واملسلمني من اليهود والنصارى وسائر الكف             ، 
 ورمبا كان قتل الشهيد بإذن ربه تعاىل القائد اهلزبر عبد العزيـز           ،  نّ بعضهم ال خيفي فرحته عند قتل جماهٍد أو اعتقاله         إحىت  ، 

حىت قال قائلهم يف لقاٍء معـه يف   ،   على ضالل تلك الفئة اليت تسبح حبمد الصليبيني وعبيدهم         قريباً املقرن ومن كان معه شاهداً    
 يكفـرون املـسلمني    هؤالء الذين يقعون يف أعراض ااهـدين  فأصبح  )بأن املقرن ومن معه خسروا الدنيا واآلخرة      ( اعة  اإلذ

 هلم يوزعوا على    وحدين وأصبحت اجلنة والنار ملكاً    ويتولون الصليبيني واملرتدين ويعادون ااهدين امل     ،  ويؤسلمون الكافرين   
ـ الـذين جاهـدوا يف     وسلم وبارك على أتباع نبيك حممٍد ـ  م اللهيب األعلى وصلِّفسبحان ر ، شاءوا من خلق اهللامن 

 .سبيلك ووالوا أولياءك وقاتلوا أعداءك وانصرهم على عدوك وعدوهم
ـ   طع وجنم سا،   يف مسرية البذل والتضحية والعطاَء مضيٌءوكوكب،   اسم المعٌ  يف مساء العزةعبد العزيز املقرن ـ رمحه اهللا 

،  وزلزل البيت األبيض حىت أرعد كبار الصليبيني وأزبدوا       ،  هز العامل بأفعاله وقيادته   ،  يهدي السائرين يف صحراء التيه الكربى     
 .  ومن خذلوان فقدوا ، ومن قتلوا ،وليت بين قومي يعلمون م

 

 أبكي فهل ممكـن باحلـب أعتـرف ؟        
 أبكيــك مبتــسماً واملــوت يــرمقكم

 فـردوس يـا رجـالً     أقد رحلت ؟ فلل   
ــربحكم  ــيس ي ــاً ل ــالم ريب وقف  س

 يا علمـاً يف قلبـه رسـخت       .. أرثيك
 وإن قـالوا لنـا اعترفـوا      .. وقد بكيت 

 وكيــف نــبغض مــوتى اهللا كــرمهم
 واِهللا إنَّ وجــوه القــومِِ مــسفرةٌ  
 ما باهلم ضحكوا ؟ مـاذا رأوا ؟ أتـرى         
ــد ــا فلق  ــاروا ــان رأوا ط  أم للجن

 فـت  نعـم واهللا قـد ذر      عبد العزيـز  
ــصادرها  حــىت الــدموع فأمريكــا ت
ــا   ــا أحبتن ــا ي ــصٍر تران  يف أي ع
ــا ؟   ــاٍت نكتمه ــاً وآه  ذالً خنوع

 

 أبكيك يا بطـالً أزرت بـِه الـصحف         
 يــا عاشــق املــوت واألرواح ختتطــف
ــوا ــاملليون قــد وقف  بــألِف ألــٍف وب
 شباب صدٍق وباإلسـالم قـد شـغفوا       

 حيـا رمـسك الـشرف     .. مبادئ الدين 
ــواهم    ــم ــا نع ــرفقلن ــد نعت  ِج

 مـا تـصف ؟    .. هذي ابتسامتهم يا قوم   
 أين الذين هلـم يف العلـم قـد قـذفوا          
 حوراء تبسم شـفّت دوـا الـصدف       
 واهللا يف حبها مـن قبـل قـد شـغفوا          
 عيين الدموع وجلّ النـاس قـد ذرفـوا        
 إرهاب فكـٍر وإرهـاب ملـن وجفـوا        
 كيما نواري روؤسا سـوف تقتطـف ؟       

 يـا نطـف ؟    خوفاً  أِمن بوش ؟ أين اهللا        
 



 

 

٢٥ ٢٥ 

 
 اومل تطب خواطرهم أن يرو    ،  خدم الطواغيت وأحذية املرتدين   ،  جنود إبليس وعسكر الشياطني   ،  طاردك عبيد عبيد الصليبيني   

فـإن أحـلّ هلـم    ،  وكيف يؤذيهم وهم أسياد أسيادهم ؟ وكيف يؤذيهم وهم يروم آهلة من دون اهللا       ،  من يؤذي الصليبيني  
 . وإن حرموا عليهم أمراً تركوه واجتنبوه،  هن أمراً فعلوه وأتووالصليبي

فكان ما كان من أمر اهللا الـذي ال     ،   من الصليبيني الذين شاركوا عبيدهم يف تلك املطاردات        ك عبيد العبيد مبساندة فعلية    درطا
بل حـىت  ،   فرحتها بقتلكوإرضاءً  ألمريكا اليت مل ختِف،   لعبيد الصليبيني  طاعةً،  لك من يزعمون أم مسلمون    تقَفَ،  مفر منه 

بل حىت دولة اليهود سارعت لشكر عبيد العبيد على هذا اإلجناز الكـبري يف حماربـة اجلهـاد       ،  بريطانيا أعلنت سرورها بذلك   
 .وااهدين ويف قتل املوحدين ويف ذبح أنصار اهللا

 -واهللا إالّ رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه         وما كنتم   ،  فما علمنا عنكم إالّ خرياً    ،   أنت ومن معك   - أبا هاجر    -ك اهللا   رمح
،   ودعـاءٍ   وجهاٍد وذكـرٍ    تشهد لكم األرض يوم القيامة مبا عملتم فيها من صالةٍ          -أحداً  اهللا  حنسبكم كذلك وال نزكي على      

صدقتم مع ،  وعده اهللا كمولن خيلف،  وجتارتكم مع اهللا تعاىل لن تبور، إن شاء اهللا  وعملكم متقبل مربور، سعيكم سعي مشكور
 .ربح البيع.. ربح البيع .. فربح البيع ،  اهللا وبعتم الدنيا باآلخرة

وتلك عاجل ،  وحجة على من رآهم،   كرامةٌ من اهللا ا عليهم- بإذن اهللا - ومن معه من الشهداء - أيب هاجر - ابتسامة إنَّ
وال ينتفع ا إالّ مـن  ،   من سِلم عقله من لوثة الضاللوال يفهمها إالَّ،   من اتصل قلبه باهللا ال يعقلها إالَّكرامةٌ،  بشرى املؤمن 

 جندنا  إم جند اهللا وإنَّ اهللا هدى ،همدا فتية آمنوا برم فزهذا هو الطريق يا من تعقلون ؟ إم       : كرامةٌ تقول ،  جترد عن اهلوى  
 فمن يقول مـن أبنـاء       عداء أو الشهادة ومنازل السعداء ،     إحدى احلسنيني وأحد النصرين إما النصر على األ       ، هلم املنصورون   

 . بالبيع ملن اشترى نفسه منه ؟يالتوحيد أنا هلا ويف
 إمنا هي رسـالة     - بإذن اهللا    - ومن معه من الشهداء      -أيب هاجر    - ابتسامة   إنَّ

رسالة لكلّ متخلٍّ عن نصرة     ،  رسالة لكلّ قاعد متقاعس   ،  لكلّ من ألقى السالح   
رسالة لكلّ من يؤثر سالمته على سالمة       ،  رسالة لكلّ من مل يعد العدة     ،  إخوانه

رسالة فيها معاٍن كثرية ملن تأمل فيها بعني البصرية ال بعـني      ،  دينه وعقيدته وأمته  
وختلّوا عندما ،  ن خذلوا بعدما عرفواتاباً ملرسالة حتمل يف طياا ع    ،  البصر وحدها 

عن مئات املقاالت ومئات املؤلفات ومئات احلجج  تغين - وريب   -رسالة  ،  طُِلبوا
 .لو كان أولئك يعقلون

 -وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة املنازل العليـا        -أبا هاجر    -طبت حياً وميتاً    
فاهنأ بـشهادتك يف    ،   فقد رفعت علم العزة وراية الكرامة ولواء اد        -بإذن اهللا   
يوم يفوز ااهدون   ،   واملوعد يوم الدين   ، ومن قرير العني   - بإذن اهللا    -سبيل اهللا   
 . وخيسر الكافرون وعبيدهم واملنافقون،  والصادقون

وحفظ اهللا أوليـاءه وجنـده وعـسكره    ،  رحم اهللا إخواننا الشهداء وكرم وجوههم ورضي عنهم وأسكنهم الفردوس األعلى          
 .يف كلّ مكانااهدين يف سبيله الذين جياهدون الصليبيني والطواغيت والشيوعيني 













 



 

 

٢٦ ٢٦ 

  ::أيها العلماء أيها العلماء 
أي الوعيدين أشد
ّ ُّ
أي الوعيدين أشد
ّ ُّ

!! ؟ ؟
 

 عيسى بن سعد آل عوشن: بقلم الشيخ 
 

 املتابع واملتأمل حلال العلماء اليوم جيـد أـم         إنََّ   
يتعرضون ملوقف صعب للغاية يف هذه األيام احلرجة والـيت    
متر األمة فيها مبواجهات حامسة مع أعدائها ، وذلـك ألن           

 ..ليوم بني وعيدين وديدين العلماء ا
 أُجلم  وعيد اهللا تعاىل هلم بأن من كتم علماً        : األولالوعيد  

 عن أيب هريرة     مسند اإلمام أمحد   قد ورد يف  بلجام من نار ف   
، من سئل عن علم فكتمه    " :  قال وغريه أن رسول اهللا     
 والذي يف الصحيح عن أيب  " من نارأجلم يوم القيامة بلجامٍ  

 ما حدثت أحداً شيئاً، لوال آية يف كتاب اهللا  : الهريرة أنه ق  
  اِد معب ى ِمندالْهاِت ونيالْب ا ِمنلْنزا أَنونَ ممكْتي ِإنَّ الَِّذين

          مهـنلْعيو اللَّـه مهـنلْعي اِب أُولَِئـكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيب
  .اللَّاِعنونَ

م التوحيد وبيان الكفـر بالطـاغوت    وأي علٍم أهم من عل    
          والرباءة من املرتدين احملاربني هللا ورسوله واملـؤمنني ، وأي

الشرك وحتكيم القوانني اليت حتكم      من   علٍم أهم من التحذير   
 ..الناس من دون شرع اهللا 

إنكم أيها العلماء بني ناطق باحلق متحملٍّ ملا يأتيـه مـن            
 من األمور اليت جرت مطاردة أو سجن أو تعذيب أو غريها      

 ..على العلماء الصادقني من السلف واخللف 
أو ساكت يعرف قدر نفسه وأنه ال يستطيع الصدع باحلق          

  فال ينطق بالباطل وال يتكلم بكلمة يا حكم طـاغوت  قر 
أو مرتد وهذا ناٍء بنفسه عن الولوغ يف وحل الطواغيـت           

 إمث التلبـيس     فيسلم من  ..وأذنام من املرتزقة واملتفيهقني     
 .وإن مل يسلم من إمث الكتمان 

، وتقولوا ما تعتقدون    وإما أن تقولوا الباطل وتضلوا األمة       
بطالنه سعياً لدنيا أو طلباً لرضى احلكام املرتدين وأربـاب          
النفاق والغدر وهذه واهللا املهلكة وهي بيع لآلخرة بالـدنيا      

  عن أَِبي هريرةَ  هللا مثناً قليالً وقد روى مسلم     واشتراٌء بآيات ا  
     ولَ اللَِّهسأَنَّ ر   َا كَِقطَِع     ":قَالناِل ِفتموا ِبالْأَعاِدرب

   جالر ِبحصظِْلِم يِل الْما   اللَّيِسي كَاِفرميا وِمنؤـِسي  ،  لُ مميو
 "..ِدينه ِبعرٍض ِمن الدنيايِبيع ، مؤِمنا ويصِبح كَاِفرا 

وال شك أن القسم الثالث هذا هو الذي يلحق به وعيـد            
العزيز اجلبار الذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء     

 ط، وهو سبحانه الذي وعده ال خيلـف ووعيـده حمـي            
 ..بالظاملني

فهو وعيد من عبد أخـرق أمحـق ال          : أما الوعيد الثاين  
نمـا  يساوي ملء ما يف جوفه وهو عبداهللا بن عبدالعزيز حي 

بدأ يهدد ويتوعد من مل يتكلم عن ااهدين ويجرمهم بأنه          
منـهم  جمرم مثلهم وأنَّ الساكت عنهم هو مماثل للفاعـل          

تلفظ ا أمـام املـساكني ممـن    وغريها من الترهات اليت ي 
غوا من أبناء أو رجال القبائل اليت تفد عليه طواعية أو           لِفاست

نَّ من سكت من العلماء     كراهية وهذا الوعيد غاية ما فيه أ      
 .سوف يودع يف السجن ويؤسر بسبب صمته عن ااهدين

وإنين أقول لكم ناصحاً أيها العلماء ويا من قضيتم أعوامـاً   
يف طلب العلم الشرعي ورفع اهللا به مكانتكم عند النـاس           

 :أقول لكم 
 إن عجزمت عن قول احلق فال اهللا اهللا يف أنفسكم ويف دينكم

 ، ال تنظروا إىل مصاحلكم الشخصية وتدعوا        تقولوا الباطل 



 

 

٢٧ ٢٧ 

أمة حممٍد تضلُّ عن سواء السبيل ، فيا عجباً واهللا ممن حيمي            
نفسه من السجن ويقيها من األسر بقول الباطل وإضـالل          

أتراه قارن بني مفسدة إضالل األمة ولـبس احلـق          األمة  
بالباطل وبني مفسدة حرمانه من العيش اهلينء الرغيد ورأى         

 !!فسدة اليت تلحق باألمة أقل ؟؟أن امل
أال يا من ختافون من سطوة عبد اهللا بن عبـد           

 ممن تفقهتم يف الدين وتعلمتم العلـم      -العزيز  
 أال تقولون كما قال الكرمي ابـن        -الشرعي  
رب السجن أَحـب ِإلَـي ِممـا        : الكرمي  

  ..يدعونِني ِإلَيِه
فَالَ تخـشوهم    :أال تعقلون قول اهللا تعاىل      

  واخشوِني
أختافون من العبيد وال ختافون من العزيز احلميد 

.. 
يا بؤس واهللا من أضله اهللا على علم وأضل به          
خلقاً كثرياً ، ويا بؤس من أتى يـوم القيامـة    
حامالً وزره مبواالة الطواغيت ومعاداة أهـل       

وحامالً أيضاً أوزار من أضلهم معـه       اإلسالم  
ِليحِملُواْ أَوزارهم كَاِملَةً : ال اهللا تعاىل    كما ق 

يوم لِْقيامِة وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم 
  أَالَ ساء ما يِزرونَ

وال شك أن من أضل الناس عن احلق إرضـاًء للطـاغوت      
ن وحرصاً على سالمة نفسه وخذالناً ألهل احلق من ااهدي 

على  ال شك أنه من األئمة املضلني الذين قد خاف النيب  
إن أخوف ما أخاف على أمـىت       : " أمته منهم حيث قال     

، وأنـه   رواه اإلمام أمحد بسنٍد صـحيح       " األئمة املضلني   
 متحملٌ ألوزار من تبعه فقد أخرج مسلم عن أيب هريرة 

يه ومن دعا إىل ضاللة كان عل: " .. قال  أن رسول اهللا 
من اإلمث مثل آثام من تبعه ، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً     

 ". 

 ايأن أكثر منافقي هذه األمة هم ممن يتز        وقد أخرب النيب    
بزي العلماء فقد أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديث          

إنَّ أكثر منـافقي    :" قال   عبداهللا بن عمرو أن الرسول      
 " أميت قرآؤها 

ء فبينوا لنا صراحة    وكم جلسنا مع العلما   
أنَّ سبب ختلفهم عن اجلهاد واللحـاق       

ين إنما هو األهل واألوالد     بركب ااهد 
 ..نشغال بالدنيا واال

أما وقد قعدمت عن اجلهاد أيها العلماء فال 
أقل من املنافحة عن ااهدين ونصرم ، 
وإن خفتم أن ميسكم بسبب فعلكم هلذا       

وعلـى  الواجب الشرعي املتعني عليكم     
غريكم فال أقل من أن تـسكتوا عـن         

 هلم بظهر الغيب ال أن      اااهدين وتدعو 
ختذلوهم وتسعوا يف صف أعداء األمـة       

 ..من طواغيت اجلزيرة املارقني املرتدين 
بن اوأختم كالمي بنصيحة الشيخ أسامة   

 ممـن يتزلـف     الدن لدعاة اإلصـالح   
إن كان لكم   : " للطواغيت ويجالسهم   

د عن اجلهاد ، فهذا ال يبيح عذر يف القعو
لكم أن تركنوا إىل الذين ظلموا فتحملوا  
أوزاركم وأوزار من تِضلّون ، فـاتقوا اهللا يف أنفـسكم ،            
واتقوا اهللا يف أمتكم ، وإن اهللا تعاىل غين عـن مـداهنتكم       

فَلَـا تِطـِع   : للطغاِة من أجِل دينه ، وقد قال سـبحانه          
  كَذِِّبنيالْم وادونَ    وِهندفَي ِهندت لَو      املرُء يف وَألنْ يقعد 

 .أدىن طريِق احلق خري له من أن يقف يف أعلى طريق الباطل    
" 

نظروا إىل وعيد اهللا تعاىل وإىل وعيد عبداهللا     فيا أيها العلماء ا   
قيكم مـن  يبن عبد العزيز واختاروا ألنفسكم ما ينجيكم و 

   .وه إن كنتم مؤمنني عذاب اهللا تعاىل واهللا أحق أن ختش






 









 



 

 

٢٨ ٢٨ 

سل: قالوا يل    
َّ

 !؟.. م  نفسك 
  ..رئهاانعم سأسلمها لب: قلت هلم 

 

 :أما بعد  آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبداهللا وعلى 
وال ،  يزينون له خبثه الواضح اجللي للمؤمنني الـصادقني        ونناعقاجلزيرة العربية وخرج بعده     خرج علينا طاغوت من طواغيت      
ن يعرفوهم من حلـن  أن تعي األمة عن هؤالء الطواغيت و     وهلذا البد أ  ،  خرب رسول اهللا    أيلدغ املؤمن من اجلحر مرتني كما       

فهل سـيتورعون عـن    وله القول حىت ال خيدع فيهم عامة األمة وال يهتموا مبا يقولون هؤالء كذبوا على اهللا عز وجل ورس  
 ! ؟ عليكمالكذب

، مها إال اهللا سبحانه وتعاىل  يعلال ويفعلون به األفاعيل اليت هفسه سيذلونه بالسجون ويهتكون عرضم نسلَّ ااهدين حدأنَّ أولو 
سلم نفسي هلذه الدولة أز الناس يل أن عأ قال يلسلم نفسي كما أقبل ما ، ل اهللا أن جيمد الدماء يف عروقهم وعروق زبانيتهم أنس

أنا أعذرهم من جهلهم بواقع هذه الدولة املرتدة وتأثري األعالم السعودي الكاذب الفاسق كيف تصدقوم مـالكم                  و السعودية  
 ..كيف حتكمون يا أهلي يا عشرييت ويا قومي ويا مسلمون 

 !؟..سلم أنفسنا هلذه الدولة املرتدة العميلةنكيف تريدوننا أن 
 ..حقتنا ومطاردتنا وهذا دأب الظاملني املتغطرسني من طواغيت األمم ها الشاغل مالا وشغله مه

ال واهللا ولكن فررت بديين هللا ئي  تركت أهلي وأبنا مستقبلي أو أينو أين ضيعتأ  ؟هرويب عن الطواغيت خطأأن وهل تعتقدون 
وجاء رجلٌ من أَقْـصى  : لى دينهم قال اهللا تعاىل خرب عن الرسل وهم يفرون من الطواغيت حفاظاً  ع        أواهللا تعاىل   ،  عز وجل   

       اِصِحنيالن ِمن ي لَكِإن جرفَاخ لُوكقْتِلي ونَ ِبكِمرأْتلَأَ يى ِإنَّ الْموسا مى قَالَ يعسِة يِدينالْم بقَالَ ر قَّبرتاِئفًا يا خهِمن جرفَخ 
الْقَو ِني ِمنجن ِم الظَّاِلِمنيِبيِلاء السوِني سِديهي أَن يبى رسقَالَ ع نيدِتلْقَاء م هجوا تلَمو   ٢٢-٢٠: (سورة القصص( 

ويف خمتصر تفسري القـران     ؟   أليس هذا طريق األنبياء والرسل        ، ء السبيل اعسى أن يهديين ريب سو    : وأقول وأنا يف هذا املوطن      
ن هو اآل كما   -ملا خربه الرجل مبا متاأل عليه فرعون ودولته يف أمره            : (خ أمحد شاكر رمحه اهللا قال عن هذه اآليات        لشيلالعظيم  

 يف -يقصد خروج موسى من موطنـه   -ومل يألف ذلك قلبه ،  خرج من مصر وحده -خوانه على املؤمنني   إنايف الطاغوت و  
 ) رفاهية ونعمة ورياسة 

يم من ملبس ومأكل ورواتب عالية احلمد هللا أنا خرجت إىل ريب بديين ولن يضيعين ريب ولن يضيع أهلي    أمل يكن يل رفاهية ونع    
 .د نصرة دين اهللا رب العاملنيي بنصرة ولو قتلت دون هذه النفس وهذا قول كل جماهد يراًثقة باهللا العظيم ويقين ، ئيأبناأو وبنايت 

ففعل اهللا به   . إىل الطريق األقوم    .  ه أخذ طريقاً سالكاً مهيا فرح بذلك      ألرعون وم يتلفت من ف  ( :  ويكمل ابن كثري رمحه اهللا        
 هـ  .أ)  ذلك وهداه إيل الطريق املستقيم يف الدنيا واآلخرة فجعل هادياً مهدياً

حىت دخلـوا   املشركني هلم    ةصام يف الطريق من مالحق    أبو بكر وأصام ما     أ املدينة هو وصاحبه     إىل رسول اهللا    هاجروقد  
 وفـر مـن   هو هاجر بدينه ،  اهللا بأيب وأمي رسول اهللا      كرم من حممد بن عبد    أى اهللا أبصار الكفار عنهم ولسنا       الغار وأعم 



 

 

٢٩ ٢٩ 

ولكن الفرار بالدين هو  بل هو الشجاع أشجع الناس ؟ جبان  ن رسول اهللا إ: حد يدين بدين اإلسالم أ يقولهل والكفار 
 .قوى شوكتك وتقاتل الكقار واملرتدين حىت يكون الدين كله هللا رب العاملني أمر اهللا حىت ت

 :أهلي 
 كلها متواترة عن إخواننا اًندنا أخبارإنَّ ع ويا عشرييت   سلم نفسي إىل الطواغيت واهللا يا أيب ويا أمي ويا زوجيت          أن أ هل تريدوين   

وهذه املأساة اليت يصعب التعبري عنـها        ( هـ   ١٤٢٤ / ١١/٥تاريخ  باإلصالح   ةنشريف  سجون الطواغيت وقد ذكر منها      يف  
حيث متارس فيها أنواع التعذيب واإليذاء اجلسدي والنفسي والعقدي مع التهديد بالعدوان على األعراض واحلرمي وهذه أمثلة مما          

 :هـ١٤٢٤جرى يف عام 
 وهو حايف القدمني على اإلسفلت      ٣ساعة   وحىت ال   ظهراً ١٢ وإيقافه يف الشمس من الساعة       ه قاموا بتعريت  : حسن كداف    -١

نفـه و أذنيـه     أشتراك الكهربائي يف    مث بعد ذلك قاموا بوضع سلك اال      ،  رك  األسود وحييط به جمموعة من الزبانية لكي ال يتح        
  ،معه دائماًوا وهذا املشهد يتكرر  حىت أصبح يذهب اخلالء حب مربحاًوأعضائه التناسلية مث يصعق بالكهرباء مث قاموا بضربه ضرباً

 . مع عدد كبري من املعتقلنيوهذه املمارسات شائعة جداً
 كاملـشنوق مث    قاموا بتعليقه على حافة الباب ووضع حتت قدميه كرسي مث يسحبون الكرسي ويبقى معلقاً               : سامي عادل  -٢

ه أحد اجلنود فـإذا أطـال    يوما وكان إذا صلى يقوم على رأس     ٢٠ينهالون عليه بالضرب بالعصي و اللكمات وحرم من النوم          
 .عتداء على زوجته كما هدد عدة مرات باال ،سجود رفعهال
 أشهر اليت كانوا يدخلوا عليـه أثنـاء         ٩استخدمت ضده أساليب بشعة من أشدها اعتقال زوجته ملدة            :نايف النفيعي  -٣

 سعودي اجلنسية بعدما أصيبت بأمراض يف       التحقيق من أجل الضغط عليه مث قاموا بعد ذلك بترحيلها إىل اليمن رغم أن زوجها              
 . الكلى فضال عن مصاا يف زوجها

 -٢.  الضرب املهني-١و نؤكد أن هذه جمرد أمثلة فقط من كم هائل من التجاوزات واحلد األدىن للتعامل يف سجن الرويس هو 
 هـ. أ ). اإليذاء النفسي-٣. التسهري املتعب 

 ع والقطَّأقتل و؟ أ على ما أصابنا   ن األجر عند اهللا وتصربو    ن أما حتتسبو   ، ا ذا الذل  هــل ترضون لن  .. أعظم  كان   وما خفي 
 .  إال وال ذمة بون يف مؤمٍنقكون بني يدي هؤالء الذين ال يرأ

  قُبض عليه ملَّا وقع تفجري اخلُرب ، وسجن قرابة ثالث        ٣٧وكذلك قصة الشيخ الشهيد يوسف العيريي وهو يف سجن الدمام حبي            
سنني ، وعذِّب عذابا شديدا ، بتهمة أنه مدبر التفجري ، وما كان واهللا يعلم عنه شيئًا ، وال يدري من قام به ، فضالً عـن أن                            
يكون هو املسؤول عنه ، وكان من شدة التعذيِب يرجع إىل زنزانته حمموالً ال يستطيع املشي ، وكُسرت يده حتت التعـذيب ،                  

  ه قرى إنا لقيه قال له            حتكم يف حرٍج لعدم معرفتكم بالفاعل ، وال مانع          : ر االعتراف وطلب مقابلة مدير السجن ، فلمأعلم أن
أنا الـذي قمـت     : عندي أن أعترف لكم مبا تِريدون ، فغضب مدير السجن وأمر برده إىل زنزانته ، وكان يقول مثل سابقه                    

 . العذاب الذي ال يطاق بالتفجري فاقتلوين وأرحيوين من هذا
م نفسك سأقول لكم نعم     نعم سلِّ : ن قلتم   إ  ؟ هل ترضون أن أُسلم نفسي هلم     ... زوجاه  ... أختاه  ... أخاه  ... أبتاه  .. أماه  

 ..!! سأسلم نفسي ولكن لبارئها 
 :ويف اخلتام 



 

 

٣٠ ٣٠ 

يلةٌ مرتدةٌ ، تولَّت الكافرين ، ومحت املشركني        واحلكومة السعودية حكومةٌ عم    (ال تسمعوا لكالم هذه الدولة املارقة من الدين         
وعبدة القبور ، وحكمت بغري ما أنزل اهللا ، وحتاكمت إىل الطاغوت ، وأقرت املستهزئني بالدين ، وغري ذلك من النـواقض ،                     

فتخار به وإعالنه ، مثَّ معاداة من وكلٌّ واحٍد من هذه زادت عليه تغليظًا ، فزادت على تولِّي الكافرين تربير ذلك وتسويغه ، مثَّ اال
عاداه الكفّار وعاداهم ، ومواالة من داهنهم وتوالَّهم ، مثَّ عقوبةُ من أعلن الرباءة من الكفَّار ، أو صدع باحلق الّذي يكرهونه ،                       

 هــ .ا ٢)وقل مثل ذلك يف سائر النواقض 
 كل هذا جنب وخـور إىل  ؟ العربية إىل مىت متنون أنفسكم ذه الدولة هلي إيل مىت يا عشرييت إيل مىت يا أهل اجلزيرةأإىل مىت يا   

كم الذل من كل مكان وتركتم اجلهاد يف   ءهو دينكم فجا  و ألنكم تركتم أعز ما عليكم       ؟هل هلذا الذل انقضاء     ؟  مىت هذا الذل    
قر ورضيتم بالزرع وتركتم خذمت أذناب الب إذا تبايعتم بالعينة وأ   ":  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا          ،  سبيل اهللا   

 . حسن داود بإسناٍد  رواه أبو"سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم اجلهاد 
ن الناس إذا تركوا اجلهاد وأقبلوا على الزرع وحنـوه        إ : (قال ابن النحاس يف مشارع األشواق إىل مصارع العشاق عن احلديث          

اً ال يتخلصون منه حىت     دم تأهبهم له واستعدادهم لرتوله ورضاهم مبا فيه من األسباب فأوالهم ذالً وهوان            تسلط عليهم العدو لع   
 ما هو واجب عليهم من جهاد الكفار واإلغالظ عليهم وإقامة الدين ونصرة اإلسالم وأهله و إعالء كلمة اهللا وإذالل       يرجعوا إىل 

 هـ.ا) الكفر وأهله 
يها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة يا أَ :قال اهللا تعاىل 

بكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم والَ تضروه شيئًا واللّه علَـى   ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّ   فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ         
ٍء قَِديريكُلِّ ش   

 

  ــه ــلَ لَ ــونٌ فقي عِفر نعــر ــا تفَ لَم 
ــساِلما   مــا و ــعيب طيب ــادام ش  م
ــا   مــةَ إن ِعيالر ــرم ــت أَحت  حاول

ــك ق  ــا أفُ ــين يوم ــو أن ــاول هيود 
ــا ــالبالِد ورزِقهـ ــرطُ بـ  وإذا أُفَـ
ــةٍ   ــوِن أي رعي ــم الفرع ــا الئ  ي

 

 !من سيُصدِني؟ : وِلم التفَرعن ؟ قالَ    
 وِبكـلِّ أسـباِب التفَـرعن مـدِني    
ــي  ــِة ردِن ــِة للمذَلَّ ِعيالر ــب ح 

 فأصـفع وجههـا فتـودين     .. تأىب  
ــروٍح ــا ِب ــت رِعيتن ــِدِنيهتفَ   تفْ

  تِني    .. هانالـد كمملثِلها ح قليي!! 
 

 

ن نكون من الذين    أا و  عن وأن يقبضنا إليه وهو راضٍ    ، سلمني  ونسأل اهللا أن يأخذ نواصينا إىل اخلري ونواصي أهلنا وعشريتنا وامل          
هدين مي خاصة وأقاريب عامة وااتغفر ألن تغفر يل ولوالدي وأه الكرمي وهوجإىل ن ال حيرمنا لذة النظر  أو، ون الطواغيت   يظيغ

على املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيخاصة واملسلمني عامة وسالم  
 

 عبد العزيزأيب ابن : بقلم الكاتب 
 العيسىماجد بن حممد 

                                                
 .داهللا الرشيد املنية وال الدنية للشيخ عب ٢



 

 

٣١ ٣١ 

 تركي بن فهيد املطريي


 كـــم مـــن أٍخ يل صـــاٍحل
 ذهـــب الـــذين أحبـــهم

 

ــدا    ــدي حلـ ــه بيـ  بوأتـ
ــ ــرداوبقي ــسيف ف ــل ال  ت مث

 

 .. تركي بن فهيد املطريي 
 ...فواز بن حممد النشمي يف جزيرة العرب و.. مروان و .. أسامة النجدي يف أفغانستان 

رحلت ومازالت األوراق اليت كتبتها عن إخوانك الـشهداء  .. رحلت وملا يزل يف القلب شوق لسك    .. رمحك اهللا يا تركي     
سنكتب عنك اآلن بعد أن كتبت عن إخوانك        .. ها أنت قد امتطيت راحلة يف تلك القافلة         .. وأتأمل   .. يف يدي ، أطالع فيها    

 ... السابقني 
جلست ذات ليلة وقد رقد السمار وبقيت أحرسهم ، وكانت نسمات الفجر الندية تدور يف الفناء ، وإذا بتركي يقترب مث يسلم 

هذا جماهد صنديد وال شك ، قسمات وجهه حتكي معاركاً وأهواالً يشيب هلـا   : فسي  وجيلس ، تأملت يف وجهه ، وقلت يف ن        
 ... الرضيع ، فهلم ألتزود من حديثه 

كان للتو حينها خارجاً من مواجهة حي الفيحاء يف الرياض ، وقد أبلى فيها بالًء حسناً ، يشهد له بذلك وجهه الـذي امـتأل      
 .. رة يف أرض املعركة جبروح صغرية ناجتة عن الشظايا املتطاي

 ... حدثين عن حياتك يا فواز -
كنت ال أعرف عن اجلهاد شيئاً ، ومل أمسع من قبل بشيء امسه عمليات استشهادية ، وكان والدي دائم اإلحلاح علـي ،           : قال  

 أراد اهللا يب فيه خرياً      تركي ، ملاذا ال تذهب لزيارة أقاربك يف الكويت ؟ وكنت أتعلل وأتشاغل عن ذلك ، ويف يومٍ                 : يقول يل   
مسعت من أحد اإلخوة عن اجلهاد واإلعداد ، وكان ذلك قبل غزوات نيويورك وواشنطن حبـوايل سـنة أو أقـل أو أكثـر ،            

 .عم تتحدث ؟ فانطلق يشرح يل ويبين ، ويوضح ويرشد ، وما إن قام من جملسه حىت بدأت أفكر باجلهاد : فاستغربت وسألته 
ة وبعد قراءيت واستفساري عن اجلهاد وطريق اإلعداد بدأت أفكر جدياً بالنفري إىل أرض العزة والفخار ، ولكين مل      يف األيام التالي  

أكن أعرف أحداً يوصلين إىل هناك ، فاتصلت على ذلك األخ الذي حدثين ، وأخربته برغبيت يف الذهاب ، ومل يكن لدي جواز               
 .ون يف جتهيز الراغبني يف النفريملدينة النبوية لكي نقابل أحد اإلخوة الذين يسامهفاستخرجت واحداً ، وذهبت مع ذلك األخ إىل ا

 جـزاه اهللا    -قابلنا األخ ، وحدثت بعض الصعوبات يف البداية ، ومت وضع امسي على قائمة املمنوعني من السفر ، ولكن األخ                     
 . حادٍث حديثامض على بركة اهللا ، فإن ردوك فلكل:  شحذ من مهيت ، وقال يل -خرياً 

وبالفعل انطلقت حىت وصلت احلدود ، وفيها كان قليب يرجتف ويدعو اهللا عز وجل بتيسري أمري ، ويـسر اهللا عـز وجـل ،                
 . وأعماهم عين ، ونفذت من احلدود تاركاً أرض الذكريات إىل أرض األمنيات 

حدى املضافات استقبلنا اإلخوة هناك ، وكنا أربعةً        ملا وصلت باكستان ، مكثت قليالً مث دخلت أفغانستان ، ويف قندهار ويف إ             
تقريباً ، فاستقبلونا حبفاوة بالغة ، وكنت أثناء االستراحة أقرأ لوحات حائطية على اجلدران عن العمليات االستشهادية ، وعـن      



 

 

٣٢ ٣٢ 

سـأطلب مـن   :  نفـسي  فضلها وأدلتها ، وعن مناذج من العمليات االستشهادية الناجحة ، فطار قليب شوقاً إليها ، وقلت يف     
 !!ااهدين عملية استشهادية ، وحاالً 

فاستغربنا ، قهوة ومترات يف قندهار ، وسـررنا  !! ومتر ) دلة ( الزبري احلائلي حفظه اهللا ، ومعه : وبعد قليل حضر األخ ااهد      
 . كثرياً وارحتنا ومننا تلك الليلة 

وماهي إال حلظات وإذا ببعض امللثمني يدخلون ويفتشون املكان مث يتكلمون يف            سيأتينا اليوم ضيوف ،     : ويف غٍد قال لنا الزبري      
املخابرة مع إخواٍن هلم ويشعروم بأمن املكان ، وبعد قليل دلفت سيارة إىل املكان ، وترجل منها رجل فارع الطول عليه عمامة 

 ) !! . سالم ياعرب ( بيضاء ، وألقى التحية 
 متحلقني يف جلسة ، أمعنت النظر جيداً يف ذلك القادم ومل أكد - وأحدهم من الشام -قدموا معي كنت وإخويت األربعة الذين 

 !!أصدق عيين ، الشيخ أبو عبد اهللا بنفسه 
فرحنا كثرياً وسلمنا على الشيخ وكان ذلك قبل غزوات أمريكا بستة أشهر تقريباً ، وأصر الشيخ على عمل وليمة لنا يف ذلـك    

واهللا يا شيخ أنا كنت أنظر يف صورك على اإلنترنت وما كنت أتوقـع أين     :  الوليمة كان األخ الشامي يقول       اليوم ، وحنن على   
 نستحق هذا ، حنن إخوة حنن ال: أقابلك يف يوم من األيام ، والشيخ يبتسم ابتسامته اهلادئة ويقول يف تواضٍع كبري من رجٍل كبري 

يا شيخ ، أريدك على انفراد ، فتبـسم  : فقلت للشيخ !! اليوم ، تذكرت طليب اخلطري وملا أراد الشيخ االنصراف ذلك    يف اهللا ،    
  ..- والذي علمت فيما بعد أن أغلب الشباب اجلدد قد طلبوه مثلي -الشيخ وكأنه يعلم بطليب 

على عملية استشهادية  : على ماذا ؟ فقلت: أريد أن أبايعك يا شيخ ، فقال : أبشر ، ودخلت وإياه يف غرفة ، وقلت له : وقال 
 . أبشر ، إن شاء اهللا ، أنت اآلن تذهب مع إخوتك وتأخذون الدورات مث أبشر مبا يسرك : ، فتبسم الشيخ وقال 

الـشيخ  ( يف معسكر الفاروق العتيد ، ويف أحد األيام زارنا الشيخ ومعه ضيوف ) التأسيسي ( فرحت كثرياً ، وبدأت يف دورة     
 وكان فوق سطح املسجد ٣أبو هاجر: فعمل الشباب له استقباالً حافالً ، وكان ممن أتى من القادة      ) عه  سليمان بو غيث ومن م    

اتق اهللا : البيكا ، وألقى الشيخ بو غيث حفظه اهللا كلمة محاسية رائعة ، فقال له الشباب : ويرمي أثناء االستقبال بعروس املعركة 
 . ما أتيت هنا لكي أعود ، فضج املكان بالتكبري : صدورنا بكالمك ، فقال وال تعد إىل بالدك وابق معنا ، فقد أثلجت 

وقد أخـذ األخ    ( وبعد انتهائي من التأسيسي مل أستطيع مقابلة الشيخ فأخذت دورة تصنيع املتفجرات ، مث تتابعت الدورات                   
األيام ويف أحد املعسكرات ، زارنا الـشيخ        ويف يوم من    ) تركي رمحه اهللا الكثري من الدورات اخلاصة كما خيربين أحد اإلخوة            

نا فوقها ونتسامر مع الشيخ ، ءرة ، فصعدنا تبة وأخذنا نطبخ عشاأسامة حفظه اهللا ، وكنت مع رهٍط من اإلخوة ال نتجاوز العش
 ووجدنا وبعد العشاء أخذ الشيخ مذياعه وذهب يستمع األخبار ، وما هي إال حلظات وإذا بالرصاص يزغرد ، فانطلقنا مسرعني     

 -ي وعدين إياه    الشيخ يكرب ويهلل ويرمي فرحاً خبرب عملية استشهادية يف فلسطني ، وملا أراد الشيخ املغادرة ذكرته بالوعد الذ                 
نعـم ،   : هل أوراقك جاهزة ؟ فقلت له       :  فقال يل الشيخ     - غزوات أمريكا قد خرج معظمهم قبل فترة         ووكان اإلخوة منفذ  

معسكر أبو  ( لكي تلتحق بإخوانك الذين سيضربون أمريكا ، فأخذت دورة التنفيذ يف معسكر املطار              خذ دورة التنفيذ    : فقال  
أبو هاجر ، ومحزة الزبري ، وقائـد  : عبيدة البنشريي رمحه اهللا ، والذي تعقد فيه الدورات اخلاصة ، وكان يدرب فيه من القادة         

 ) . سيف العدل : املعسكر 

                                                
 . تقبله اهللا عبدالعزيز املقرن  ٣



 

 

٣٣ ٣٣ 

 من الفرحة ذه العملية اليت وعدين ا الشيخ ، وقبل انتهاء دوريت حدث ما يستوجب أن يعجل                  بعد ذلك مل تكد الدنيا تسعين     
 .اإلخوة بعمليتهم يف أمريكا ، وحدثت العملية اهلائلة املباركة ، وفرحت كثرياً وحزنت كثرياً 

ت لرد هذا اهلجوم ، وحتمس الشباب        أتت األخبار باستعداد طاغوت العصر أمريكا لضرب أفغانستان ، واحتدمت االستعداد           مث
كثرياً وقرروا أن يستعينوا باهللا جاعلني هذه األرض مقربةً للغزاة ، وبدأ الغزو ، وشاركت يف املعارك اليت دارت وهللا احلمـد ،                       

عبـد  : قائد ال( وكأيب هاجر النجدي ) طالل عنربي تقبله اهللا    ( وقابلت يف تلك املعارك الكثري من األسود كحيدرة اجلداوي            
وغريهم من اإلخوة الذين شرفين اهللا بالقتال معهم ، وكان أمري           ) علي املعبدي تقبله اهللا     ( وكأيب عبد اهللا املكي     ) العزيز املقرن   

 . سيف العدل : العرب وقتها يف قندهار 
ا مصممني على الدفاع نم ، وكُاخليانات يف صفوف األفغان ، وقرر الطلبة االنسحاب ، واحتدم النقاش بيننا وبينهبعض  حصلت

عن قندهار وصد العدو عنها ، وقد جنحنا يف ذلك كثرياً ، ولكن أتى األمر باالنسحاب ، فرتلنا وقررنا العمل وضرب قواعـد                       
وملا وصلت اجلزيرة مل أكن مرتبطاً بأيب هاجر واإلخوة ، فقد انقطع االتصال بيين وبينـهم ،         ،   العدو اخللفية يف أرض حممد      

 . فعزمت على حتقيق حلمي القدمي بعملية استشهادية 
 أو ثالثة ، وترصدنا على هدف كبري جداً ، وقررنا أن نعمل عليه ، وأثناء عملنا يف هذا املشروع انقطع أحـد     خوانأكان معي   

أيب هاجر ، وبالفعل    ع  مأبشركم ، لقد وجدت اإلخوان      : اإلخوة الذين كانوا معنا ، ورجع إلينا بعد أسبوع مهلالً وهو يقول             
 .  هاجر والتحقت مبجموعات ااهدين اقابلت أب

رمحه اهللا ِمن أوائل من عمل يف اجلزيرة ، وعند مقتله كان قد جتاوز السنتني وهو يعمل ، وقد حدثت له يف                   تركي املطريي   كان  
 كان أهلي قد عزموا على تزوجيي فور عوديت مـن           :أرض اجلزيرة الكثري من البطوالت واملواقف ، منها ما حدثين هو به قائالً              

أفغانستان ، وخطبوا يل فتاةً صاحلة ، وكنا قد وجدنا طريقاً لاللتحاق باإلخوة ، ويف نفس الليلة اليت كان عقد قـراين فيهـا                        
 .خرجت من البيت ومل أعد إليه حىت اآلن 

ذ دورة التنفيذ مرة أخرى يف جزيرة العـرب ، وأيـضاً دورة             وكان رمحه اهللا حريصاً على العلوم العسكرية ، ويسر اهللا له أخ           
عند أيب هاجر ، وقد نال إعجاب اإلخوان وأعجب به أبو هاجر وكان ممن يعتمد عليهم بعد اهللا عز وجـل ،              املهارات امليدانية   

يها ، وكان قبل استشهاده وأيضاً الشهيد أبو أيوب فيصل الدخيل ، وكان رمحه اهللا يدرب اإلخوة يف األمور اليت فتح اهللا عليه ف                 
  .ت، ويسر اهللا له آخر حياته أخذ دورة اإللكترونيااملهارات امليدانية يدرب اإلخوة على 

، وحيدثين أنه سافر معه كثرياً يف بدايات العمـل إىل           فترة طويلة   املرافق الشخصي أليب هاجر     يف فترة من الزمان     كان رمحه اهللا    
 .رمحه اهللا اهلزبر املدين فهد الصاعدي مجيع مناطق اجلزيرة ، وقد كانت له عالقة متينة ب

 بالًء حسناً ، وكان أبلى فيها يف معركة استراحة األمانة ، وكان يتلهف للقيام بعمليات تثخن يف أعداء اهللا ، وقد شارك رمحه اهللا
الطاغوت ، ويف أحد األيـام      ممن خرج يف املقدمة ، وأما مدامهة العيد فكان ممن خرج يف البداية ويسر اهللا له قتل أحد عساكر                    

: كان يتسوق من إحدى املكتبات حبي النسيم بالرياض فعلم الطواغيت مكانه ونصبوا له كميناً من ثالثة أطواق ، ويقول تركي 
 دورية فركب السيارة هو وأخوه ويسر اهللا هلم اخلروج من الطوق األول مث الثاين ، وقد أطلق ٢٠إن عدد الدوريات كان حوايل 

 أمريكا على اإلخوة النار بكثافة ، ولكنه اهللا يسر هلم اخلروج بدون أي إصابات ، مث مرت األيام فعلم هو وبعض اإلخوة      كالب
 ألخينـا  فانطلقوا إىل البيت واشتبكوا معهم ، ويـسر اهللا   - فك اهللا أسره     -أن كالب الطواغيت يف بيت أخيهم خالد الفراج         



 

 

٣٤ ٣٤ 

 بالًء حسن فقاتل    ىادة مث أتت مدامهة الفيحاء فأبل     مث مرت األيام وهو يبحث عن الشه      تركي قتل اثنني من كالب آل سلول ،         
 مع إخوانه وأثخنوا يف العدو

وقد حصلت له مطاردة هو وأحد اإلخوة يف حي النسيم بالرياض يف العام املاضي ، كما شـارك رمحـه اهللا يف صـد جنـود           
 .تل فيها األخ أبو مالك خالد السبيت تقبله اهللالطواغيت يوم مدامهة حي الفيحاء بالرياض واليت ق

ولكن مشاركاته السابقة كلها تضاءلت جبانب تلك الغزوة العظيمة اليت كلّفه القائد العام للمجاهدين يف جزيرة العرب البطـل             
ئد ذلك اجليش الذي مل     الشهيد بإذن اهللا أبو هاجر بقيادا ، أال وهي غزوة سرية القدس ، فقد كان تركي بن فهيد رمحه اهللا قا                    

 ... يزد عدد أفراده عن أربعة ، ولكنهم كما قيل فيهم 
     سائِل الدمام واسـتفِت اخلُـرب 
     جلب عن سرايا القدس ، جيش 

 

     ـرواستمع منها تفاصيل اخلَب 
 !!كله أربعةٌ ، مـاهم بـشر     

 

خوام ، شارك تركي رمحه اهللا أيضاً يف الكمني الذي          وفتح اهللا على اإلخوة بفتح عظيم يف هذه الغزاة ، مث ملا عاد األبطال إىل إ               
 .  أعدته سرية الفلوجة للعسكريني األمريكان على طريق اخلرج

وأذكر أنين قبل عملية اخلرب بأيام زرت اموعة اليت كان األخ تركي رمحه اهللا فيها ، وكان كثري الصمت وقتها ، متحزناً على                       
مابالك هكذا ؟ ال تشارك اإلخوة يف جلـسام ؟          : واجهات اليت شارك فيها ، وكنت أسأله        فوات الشهادة يف العمليات أو امل     

ن اآلن وأنا أطلب الشهادة ، وأمتىن اللحاق بإخواين الذين سبقوين ، فقلت له خرياً ، مث ملا رجعت إىل           ايا أخي يل سنت   : فقال يل   
 .  سيحقق له أمنيته ، ولكن لكل أجٍل كتاب جمموعيت أتانا خرب سرية القدس فتعجبت وغلب على ظين أن اهللا

 ، وذكّره بوعده    ة يف املنام  رأى الشيخ أسام  ) جود يف باكستان    أثناء و ( وكان قد أخربين رمحه اهللا أنه عندما نزل من أفغانستان           
 صـغرية  فالن بن فالن ، فكتب الشيخ امسـه يف ورقـة  : أبشر ، ما امسك ؟ فقال له : له بالعملية االستشهادية ، فقال الشيخ       

 . وأدخلها يف جيبه ، فعبرت له واهللا أعلم بالشهادة 
كان رمحه اهللا ودوداً بشوشاً متواضعاً ، خفيفاً على النفس كرمي السجايا ، وإنين واهللا أتعجب فاملرء إذا أراد أن يكتـب عـن                        

 يتمتعـون   -عمن عرفت منـهم      وأتكلم   -إخوانه الشهداء يكاد يضع نفس العبارات عن كل أخ ، ألن مجيع هؤالء العظماء               
بأخالق عالية جداً ، ولعل من حضر بعض اجلبهات يعرف هذا عن الشهداء حنسبهم واهللا حسيبهم ، وحسبنا من ذلك كلمـة                 
الشيخ اإلمام عبد اهللا عزام عنهم حينما قال أنه جيمعهم سالمة الصدر على املسلمني ، وهذه نصيحة وتذكري إىل نفسي الغافلة ،               

 . اهللا اهللا يف حسن اخللق :  وإىل إخويت
كان تركي رمحه اهللا قد انتقل إىل جمموعة أخرى غري اموعة اليت مع أيب هاجر ، ولكنه يف آخر األيام انتقل إىل جمموعة أيب هـاجر ، ومل              

اىل إذا أراد أمـراً قـضاه ،     يكن هو من خيرج معه يف آخر أيامهما رمحهما اهللا فقد كان مشغوالً بتدريب إخوانه ، ولكن اهللا سبحانه وتع                   
وكانت رؤاه عجيبـةً جـداً ،       . فخرج ذلك اليوم مع اإلخوة ، وقدر اهللا عليهم ما قدر ، واحلمد هللا الذي أظهر للعامل إشراقة وجوههم                    

 - تقبلـهما اهللا     -ي  استعد ستقتل غداً ، ورأى أيضاً عبد اإلله العتييب ومساعد السبيع          : رأيت يف املنام أمي تقول      : يقول  وأذكر منها أنه    
وبعد استشهاده ويف نفس الليلة اليت قُتل فيها رأيته يف املنام هو وأبو هاجر يدخلون علينا يف البيت وهـم يبتـسمون      ،   يقدمانه للصالة م  

  . حنن خبري ونعمة: طيب ، هل أنتم خبري ؟ قالوا : ال ، قلت : ما قتلتم ؟ قالوا : ويضحكون وجلسنا وقلت هلم 
 وال مبدلني إنه مسيـع جميـب   اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبلهم يف الشهداء ، ونسأله أن يلحقنا م غري خزايا وال مفتونني         ونسأل  
 . قريب



 

 

٣٥ ٣٥ 



  إىل الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللاإىل الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
  

           اهد تركي املطريي هذه الرسالة إىل أيب هاجر كي يوصلها للشيخ أسامة بن الدن حفظـه اهللا             قبل عملية اخلرب بيوم أرسل ا
 :تعاىل وقد أذن بنشرها يف جملة صوت اجلهاد وهاهو نص الرسالة 

  اهللا  أسامة بن حممد بن الدن حفظه عبد اهللالقائد الشيخ ااهد أيبإىل 
 - : أما بعد، الم عليكم ورمحه اهللا وبركاتهالس

يت هذه وأنت خبري وصحة وعافية من اهللا عز وجل ، وأسأله سبحانه أن يقر عينك وأعني مجيع إخـواين  أسأل اهللا عز وجل أن تصلك رسال    
 .جابة جديردين إن ريب على كل شيء قدير وباإلاملؤمنني ااهدين بنصر عاجل لإلسالم واملسلمني على اليهود والصليبيني واحلكام املرت

 قدماً يف حتريض املسلمني وجتييشهم اة أعداء الدين يف بالد احلرمني والعراق وغريها مـن                وأين أحثك يف ثنايا هذه الرسالة على املضي       
وجل قادم ال حمالة وبأن ما أصابنا من ابـتالءات   ثغور املسلمني وأحثك فيها على الصرب و االحتساب وعلى اليقني اجلازم بأن نصر اهللا عز    

 بأسـره علينـا     قتل كوادرنا و أسرهم ومطاردتنا يف كل شرب على األرض وحتزب العامل           عظيمة من سقوط إمارة اإلسالم يف أفغانستان و       
وجل لنا ليعلم اهللا الذين صدقوا ويعلم الكاذبني ولنا يف           وأعظم من ذلك كله خذالن املسلمني لنا ، كل ذلك متحيص وامتحان من اهللا عز              

 منها  ة سن ة عشر  أميا إيذاء ولبثوا يف مكة ثالث      م وصحبه الكرام يف اهللا     فقد أوذي عليه الصالة والسال     ةوأصحابه أسوة حسن   رسول اهللا   
ثالث سنني حماصرين يف شعب أيب طالب فلم يردهم ذلك عن دينهم طرفة عني مث يف املدينة من حتزب األحزاب علـيهم ولقـد رمتـهم                 

 وكسرت رباعيته وشج رأسـه  السالم يف عرضهأوذي عليه الصالة والعرب قاطبة عن قوس واحدة فلم يردهم ذلك عن دينهم طرفة عني و       
وجل  وجل واهللا ال يضيع أجر العاملني يقول اهللا عز      بأيب هو وأمي فلم يردهم ذلك عن دينهم طرفة عني حىت جاء النصر وظهر أمر اهللا عز                

ِذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلِْزلُـواْ حتـى يقُـولَ         أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَّ         : يف كتابه الكرمي    
 اللِّه قَِريب رصاللِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم الَِّذينولُ وسالر وأقول لك يا أبا عبد اهللا : 

وجـل وأين    حرضتنا على الكفر بالطواغيت وأنظمتهم وعلى بذل نفوسنا يف سـبيل اهللا عـز   جزاك اهللا عين وعن إخواين خري اجلزاء فقد       
أخربك أن البيعة اليت بايعتك عليها يف مضافة النرباس يف قندهار قبل سبتمرب بأربعة أشهر قد نفذت ولقد طلبتين عندما كنت يف اجلبـل يف                        

وافقت ووجهتين لدورة التنفيذ كي أحلق بـإخواين وحـصلت الـضربات    ط عرضت علي التحرك ف.معسكر الفاروق وحتديداً يف دورة م    
وعندما سقطت دولة طالبان عدنا إىل جزيـرة العـرب   ، ، لكن أظن أن الرسالة مل تصل  املباركة فلم أستطع الوصول إليك وأرسلت لك  

وترتيب الصف وحتـريض املـسلمني علـى     للعمل وبذل قصارى جهده جلمع الكلمة ب فقد رتاً هاجر فجزاه اهللا خريوالتقيت باألخ أيب  
ا من ناالنضمام هلذه القافلة وها أنا اآلن أقبل على عملية استشهادية ومعي ثالثة من أسود املسلمني وأسأل اهللا لنا النصر والتمكني وأن ميكن             

ا نوأن يتقبل منا أعمالنا ويـسكن     ى الطريق ،    ، ومناراً هلا عل   نا وقوداً هلذه القافلة املباركة      وأن جيعل دماء  رقاب اليهود والنصارى واملرتدين     
نك ومـن  الدرجة املئة من درجات ااهدين وأن جيعل إخراج املشركني من جزيرة العرب على أيدينا إنه ويل ذلك والقادر عليه وأطلب م     

بنا تقبل منا عند مليك مقتدر ، ر وجل يف جنات ور يف مقعد صدق          لنا بالقبول وموعدنا معكم إن شاء اهللا عز        إخواين ااهدين أن تدعو   
 اللهم وسلم على نبينـا حممـد         هللا رب العاملني وصلِّ    نك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعونا أن احلمد             إ

 .عة من التنفيذ سا٢٤صباح اجلمعة قبل  ،أسامة النجدي، تركي بن فهيد الشالحي املطريي:ابنكم ااهد،  وعلى آله وصحبه أمجعني
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احلمد هللا الذي من على عباده املـؤمنني بـاألمن           
الَِّذين آمنـواْ ولَـم     :واألمان يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل     

 يلِْبسواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَـِئك لَهم اَألمن وهم مهتـدونَ        
، وأجنـز وعـده ،    عبده  أال إله إال اهللا وحده نصر  وأشهد

وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، وأشهد أن حممـداً           
وعلى " نصرت بالرعب مسرية شهر:"  القائل هرسولوعبده 

لَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم اآله وصحبه 
         ا اللّـهنبـسقَـالُواْ حانـاً وِإمي مهادفَز مهوشفَاخ   ـمِنعو 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تـسليماً         الْوِكيلُ
 -:مزيداً ، أما بعد 

فإنه ملا أعلن الطاغوت األبله عبد اهللا بن عبد العزيز عـن            
لم بأن   فمىت ع   ، سلموا أنفسهم  للمطلوبني بأن ي   جعل أمانٍ 

الطاغوت يأمن على نفسه فكيف يؤمن غريه فهو مل يـأمن      
س إليه وهم إخوانه وهو ال يستطيع أن يأمن         من أقرب النا  

يف أكله وشربه وقيامه وقعوده حىت النوم ال ينام إال مبهدئات 
 نومه ، وأما املطلوبون فزعاً يفومع ذلك هو من أشد الناس      

فلن يسلموا أنفسهم لشدة ماهم فيه من طيب عيشٍِ ونعيم          
ون م هؤالء ااهد  قلٍب ويغمرهم الفرح والسرور فلن يسلِّ     

 : ألمور منها  بإذن اهللاأنفسهم
أن طريقهم الذي ساروا عليه ليس عندهم فيه شك         : أوالً  

وال ريب فيما يعتقدون صحته ألن معهم األدلة من الكتاب      
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُـره لَّكُـم        :والسنة قال تعاىل  

       عو لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْرى أَن تسعـواْ    وِحبى أَن تس

 وقـال   شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمـونَ         
قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم       :تعاىل

 مَيذِْهب غَيظَ قُلُوِبِهوَ علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر        :وقال تعاىل 

 ِمن قالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ يو
            ـمهـٍد وـن يةَ عيطُواْ الِْجزعى يتح ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُـونَ ِفتنـةٌ       :  وقال تعاىل  رونَصاِغ
ء  وأم قاموا لتطهري ما دنسه هؤال      ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه   

  ديانـةِ   صاحبِ ن كلَّ الطواغيت يف جزيرة العرب حيث إ     
  جاءوا به إىل هذه اجلزيرة اليت أوصى رسول اهللا           باطلِة

أخرجوا املشركني  : " من كل كافر فقال    تطهريها ب عند موته 
رواه البخاري ومسلم من حديث ابن      " من جزيرة العرب    

 أن النيب عباس ، وكما جاء عند مسلم من حديث عمر      
 ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العـرب       : " قال

وكما جاء يف مسند اإلمام أمحد من "حىت ال أدع إال مسلما 
 قال يف    أن رسول اهللا      اجلراح    بن حديث أيب عبيدة  

فمن هذه  " ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان     : " آخر حياته 
النصوص الصحيحة الصرحية وغريها انطلـق ااهـدون        
ليطبقوا هذه النصوص على أرض الواقع ومل ينظروا إىل من          

ألنه ال قول ألحٍد مقابل النصوص ، قال  ؛  خالفهم يف ذلك    
ها ن سٍة عند سن  ال قول ألحدٍ   :عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا       

  . اهللا رسولُ
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وى إىل  اهدين يأوون إىل ركٍن شديٍد كمـا أ       أن ا : ثانياً
لقي يف النـار  ذلك الرسلُ وأتباعهم ، أوى إليه إبراهيم ملا أُ        

وأوى إليه موسى كما قال ) حسبنا اهللا ونعم الوكيل: (فقال
لَ أَصحاب موسـى ِإنـا      فَلَما تراءى الْجمعاِن قَا   :تعاىل

 وأوى إليه   كَلَّا ِإنَّ مِعي ربي سيهِدينِ     قَالَ  لَمدركُونَ
   نا حممدنبي        فحفظه اهللا من مكر أعدائه كما قال تعاىل  :

             أَو لُـوكقْتي أَو ـوكثِْبتواْ ِليكَفَـر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يو
وملا  نَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماِكِرين     يخِرجوك ويمكُرو 

لـو أن   : قال له صاحبه يف الغار أبو بكـر الـصديق     
ما ظَنك يا أبـا     : " أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا فقال     

رواه البخاري ، وهاهم ااهدون     " بكر باثنني اُهللا ثالثُهما     
ل بنـصرهم   فَّكَأحد سوى اهللا فقد ت    باليوم ال يستنصرون    

ى عنهم اجلميع إال من رحم اهللا فهو الذي         وتأييدهم ملا ختلَّ  
ولَقَد  : فقال  على نفسه النصر لعباده تكرماً وتفضالً      بكت

  ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس  َونورنـصالْم ملَه مهِإن 
    َوناِلبالْغ ما لَهنندِإنَّ جو  وقال :     ـانلَيا عقكَانَ حو

 ِمِننيؤالْم رصنوقال:     ِإنَّ اللَّـه هرنـصن يم نَّ اللَّهرنصلَيو
ِزيزع لَقَِوي.  

 ال شك بأنكم أيها احلكام اخلونة لكم كيد ومكـر           :ثالثاً  
كما قال تعاىل   عظيم :   اارا كُبكْروا مكَرمووقال:  ِإنو

 كْرالُ   كَانَ مالِْجب هولَ ِمنزِلت مه اجلهـاد ال     أهـلَ   ولكن 
برد الكيد لَفَّكَيلتفتون إليه وال يلقون له باالً ؛ ألن اهللا قد ت 

اسِتكْبارا ِفي الْأَرِض ومكْر    : واملكر على صاحبه قال تعاىل    
ويمكُرونَ :لوقاالسيِئ ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلهِ      

  اِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميووقال:ادونَ كَيِكيدي مهِإن 
  ادكَي أَِكيدو     اديور مِهلْهأَم ِل الْكَاِفِرينهفَم   وأنـه 

  كيد ظُمهللا قد  اكم فإن   كم وجندِ كم يف نفوس أوليائ   مهما ع
بييكون قال تعاىل    بأنه من أضعف ما       ن:    ْـوانآم الَّـِذين

يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفـي سـِبيِل           
الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَـانَ         

 التوبـةَ فنحن نناشدكم أيها احلكام وأعـوانكم        ضِعيفًا

 مناصـرةَ  باهللا و   بالطاغوت واإلميانَ  الكفرإىل اهللا و   والعودةَ
 دينه يف صغري  شرعه وإقامةَ أعدائه وحتكيمأولياء اهللا ومعاداةَ

فواهللا ما    عن املنكر  وف والنهي  باملعر مراألمور وكبريها واأل  
هل لكـم  ، خرة ال ملا هو خري لكم يف الدنيا واآل    ندعوكم إ 

تتبعوا إذاً ما عليكم إال أن      ؟  بالفالح والرشد وبقاء ملككم     
قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم      : قال تعاىل   اًحممد

 .ما قَد سلَف وِإنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ اَألوِلِني
 أن قوتكم قائمةٌ على جندكم ، والـسحرة الـذين           :رابعاً

هدين ، وجنود الـصليب     تستعينون م يف البحث عن اا     
الذين شاركوكم وصرمت صفاً معهم ضد أولياء اهللا ، وهذه          

 فيما أخرجـه  كل قوتكم ، فأما جندكم فقد قال النيب         
إن طالـت    :"مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة        

شكت أن ترى قوماً يغـدون يف سـخط اهللا          بك مدة أو  
ـ   :" ويف لفظٍ " ويروحون يف لعنة اهللا      ضب اهللا  يغدون يف غ

صنفان من أهل النـار مل  :"وجاء "ويروحون يف سخط اهللا    
 وأن هـذا الـصنف       ،  عن أيب هريرة   روامها مسلم " أرمها

د ذا الوعيد معهم سياطٌ كأذناب البقر فانظر هـذا          عوتاملُ
    ـمه نظلماً فكيف مبن يقاتل م الوعيد فيمن يضرب الناس

ومن يقْتـلْ   :تعاىلمن خري الناس وهم ااهدون وقد قال        
مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيـِه      

 وعن ابن عمـر رضـي اهللا        ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما    
لن يزال املؤمن يف فسحٍة مـن        :"قال النيب   : عنهما قال 

إن من ورطات :( قال ابن عمر "دينه مامل يصب دماً حراماً 
األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام            

روامها البخاري ، ويف الصحيحني من حـديث        ) بغري حله 
سباب املـسلم   :" قال  أن النيب    عبد اهللا بن مسعود     

 واعلموا أن  ،وغري ذلك من النصوص" وقتاله كفر فسوق ،
ا تستعينون به من السحرة فقـد       اهللا لكم باملرصاد ، وأما م     

ـ ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ أَتـى  : قال تعاىل  ا مـا   ، وأم
ولَو قَـاتلَكُم   : تستعينون به من النصارى فقد قال تعاىل      

 الَِّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يِجدونَ وِليا ولَا نـِصريا          
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اسـتحوذَ  : لشيطان وقد قال تعاىل   كم حزب ل  وأنتم كلُ 
علَيِهم الشيطَانُ فَأَنساهم ِذكْر اللَِّه أُولَِئك ِحزب الشيطَاِن أَلَا 

 وأن قوتكم كلها قوةٌ     ِإنَّ ِحزب الشيطَاِن هم الْخاِسرونَ    
أرضيةٌ ليست مساويةً وااهدون يستمدون قوم ممن بيده        

وِللَِّه جنـود   :ت واألرض كما قال تعاىل      جنود السماوا 
وقد أخـرب   حِكيما السماواِت والْأَرِض وكَانَ اللَّه عِليما    

أَنَّ الْقُوةَ  : له وحده ال شريك له قال تعاىل       تعاىل أن القوةَ  
 وقد أمر اهللا عز وجـل  ِللِّه جِميعاً وأَنَّ اللّه شِديد الْعذَابِ     

منني باالسـتعانة ضـدكم بالـصرب والتقـوى         عباده املؤ 
 .وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا:فقال

قد ى اهللا عباده املؤمنني من أن خيافوا من ويلكم    : خامساً
وبطشكم وأن ذلك ال يوهن عباد اهللا مبا هم فيه من جهاد            

 الشيطَانُ يخوف أَوِلياءه فَالَ ِإنما ذَِلكُم:عدوهم قال تعاىل 
ِمِننيؤم مافُوِن ِإن كُنتخو مافُوهخترمحن لا  قال الشيخ عبد

فـال ختـافوا   : أي: عند هذه اآليـة    -رمحه اهللا -السعدي  
ال ، فإن نواصـيهم بيـد اهللا     ،  أولياء الشيطان ، املشركني

ر أوليـاءه   الذي ينـص  ،  بل خافوا اهللا  .يتصرفون إال بقدره  
وجـوب  ،  ويف هذه اآلية  . اخلائفني إياه املستجيبني لدعوته   

فعلى قـدر   . وأنه من لوازم اإلميان   ،  اخلوف من اهللا وحده   
مـا  : واخلوف احملمـود  . يكون خوفه من اهللا   ،  إميان العبد 

:  قال ابن كثري رمحـه اهللا         اهـ.حجز العبد عن حمارم اهللا    
 شـدٍة   ا بأٍس وذوو  اوأي خيوفكم أولياءه ويومهكم أم ذو     

فإذا سولَ لكم فأومهكم فتوكلوا علي واجلؤوا إيلَّ ، فأنـا           
 كم عليهم كما قال تعاىل    كافيكم وناصر :    اللَّـه سأَلَـي

          ِلِل اللَّـهضن يموِنِه وِمن د ِبالَِّذين كفُونوخيو هدبِبكَاٍف ع
دون به ااهدين مـن     ا ما د  وأمهـ  .ا فَما لَه ِمن هادٍ   

القتل والبطش فهو غاية أمانيهم أن يقتلوا يف سبيل اهللا وهو           
والذي نفسي بيده لوددت :"الذي متناه سيد البشر كما قال 

أن أُقتل يف سبيل اهللا مث أُحيا مث أُقتل مث أُحيا مث أُقتل مث أُحيا               
رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ، وهذا هـو  " مث أُقتل  

يا أَيها الَِّذين َآمنوا    : وز العظيم الذي ذكره اهللا يف قوله      الف

 تؤِمنونَ  هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم         
        أَنفُِسكُمو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتوِلِه وسرِباللَِّه و

  لَّكُم ريخ ونَ     ذَِلكُملَمعت مِإن كُنت      كُمـوبذُن لَكُم ِفرغي 
ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبـةً    

     ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنِفي ج     ـاهونِحبى ترأُخو
 وهم يتمنون أن     الْمؤِمِنني نصر من اللَِّه وفَتح قَِريب وبشرِ     

يلحقوا بإخوام الذين سبقوهم يف هذا الطريـق كمـا أن    
إخوام الذين سبقوهم يستبشرون بقدوم إخوام إلـيهم        

فَِرِحني ِبما آتـاهم اللّـه ِمـن فَـضِلِه          : كما قال تعاىل  
ِفِهم أَالَّ خـوف    ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلْ      

فـإن  :  قال ابن القيم رمحـه اهللا        علَيِهم والَ هم يحزنونَ   
الطاعة حصن اهللا األعظم  الذي من دخله كان من اآلمنني           
من عقوبة الدنيا واآلخرة ، ومن خرج عنه أحاطـت بـه            

فمن أطاع اهللا انقلبت املخاوف      املخاوف من كل جانب ،    
 ، فال جتـد  عصاه انقلبت مآمنه خماوفاًيف حقه أماناً ، ومن      

 العاصي إال وقلبه كأنه بني جناحي طائر ، إن حركت الريح
جاء الطلب ، وإن مسع وقع قـدم خـاف أن       : الباب قال   

  صيحٍة عليه ، وكلَّ    يكون نذيراً بالعطب ، حيسب أن كلَّ      
مكروه قاصداً إليه ، فمن خاف اهللا ، آمنه من كل شيء ،             

 اهـ. ، أخافه من كل شيءومن مل خيف اهللا
 أن ااهدين يؤمنون مبا قدره اهللا عليهم ، ويعلمون     :سادساً

هم مل  ا أصام مل يكن ليخطئهم وما أخطأ      علم اليقني أن م   
يكن ليصيبهم ، وأما أنتم وقوتكم فلن تستطيعوا أن تصيبوا          

ره اهللا عليه كما قال النيب أحداً بشيء مل يقد البن عباس 
أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لـن        واعلم  " :

هللا لك ولو اجتمعوا علـى أن       ينفعوك إال بشيء قد كتبه ا     
 إال بشيء قد كتبه اهللا عليـك        يضروك بشيء لن يضروك   

  وج فعت األقالموكما قال جل وعـال    " ت الصحف   فَّر :
         َِّإل لَا ِفي أَنفُِسكُمِض وٍة ِفي الْأَرِصيبِمن م ابا أَصا ِفـي   م

         ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهربِل أَن نن قَباٍب مِكت    مث إن ، 
ااهدين وعباد اهللا الصاحلني موعودون باألمن والتمكني يف    



 

 

٣٩ ٣٩ 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمـنكُم وعِملُـوا      :األرض قال تعاىل  
أَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْ

قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من         
       ن كَفَـرمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعب

فكل من قـام باإلميـان       قُونبعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاسِ    
  لـه وفـتح ، والعمل الصاحل مكَّنه اُهللا من البالد والعبـاد   

مشارق  لـه   وحصل  ،  ها األرض ومغارب األمـن  التـام   ،
والتمكني كمـا   هذا من آيات اهللا العجيبة الباهرة     و،   التام 
ـ   :قال تعاىل ي ونِريد أَن نمن علَى الَِّذين استـضِعفُوا ِف

  أَِئم ملَهعجنِض والْأَر  اِرِثنيالْو ملَهعجنةً و    ملَه كِّنمنو
ِفي الْأَرِض ونِري ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما ِمنهم ما كَانوا         

فسبحانَ من بيده األمر ، ما شاء كان ، وما مل            يحذَرون
 اتقاه من كل هم فرجاً ، ومنمل يكن ، الذي جيعل ملن   يشأ  

 .كِل ضيٍق خمرجاً ، سبحانه كل يوٍم هو يف شأن
ما يف السجون   ف ؟ مىت علم عنكم أنكم أهلُ أماٍن        : سابعاً

 ألسيادكم من أهل الصليب ِلما رأوا        مشرقةٌ إمنا هو صورةٌ  
منكم من الغدر واخليانة وتنفيذ ما يأمرونكم بـه ، وهـل      

يع أكثر من مخسة عشر ألف       بتروِ هناك أعظم من أن قمتم    
بيٍت من بيوت املسلمني بسبب أخذ واحٍد أو أكثر من هذا           

فها أنتم تأتون إىل البيوت وتدامهوا ولـيس هلـا            البيت
جمرد دقائق  : عندكم حرمة ، ورمبا قلتم ملن أردمت استدعاءه         

وسترجع إىل أهلك مث تصبح هذه الدقائق كأيام الدجال يوم 
فتشات وجوهكم يف اخليانة أنـتم وزبـانيتكم ،         كسنة  

فكيف يكون لكم أمانٌ وقد خنتم اَهللا ورسولَه من قبل قال           
وِإن يِريدواْ ِخيانتك فَقَد خانواْ اللّه ِمن قَبلُ فَأَمكَن         : تعاىل

   ِكيمح ِليمع اللّهو مهِمن        ورضي اهللا عن عاصم بن ثابـت 
لكم العهد وامليثاق إن نزلتم  :شركون وملن معها قال له امللَم

ا أنا فال أنزل    أم: إلينا أال نقتل منكم رجالً ، فقال عاصم         
ورضـي اهللا عـن     . رواه البخاري ومسلم     )يف ذمة كافر    

كعب بن مالك يف قصة ختلفه عن غزوة تبوك حينما هجره           
النيب شي بسوق املدينةفبينا أنا أم":ه قال كعب  وأصحاب 

اط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة     إذا نبطي من أنب   
من يدل على كعب بن مالـك ؟ فطفـق النـاس      : يقول  

يشريون له ، حىت إذا جاءين دفع إيلَّ كتاباً من مِلِك غَسان            
فإنه قد بلغين أن صاِحبك قد جفاك ، ومل بعد أما  :فإذا فيه   

فالْحق بنـا نواِسـك     جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة ،        
فتيممت ا التنـور    من البالء   وهذا أيضاً   : فقلت ملا قرأا  .

 فيا أهل اجلهاد اثبتوا      ،  رواه البخاري ومسلم   "فسجرته ا 
   اهللاُ على طريقكم الذي من     كم عليـه وال    لَّ به عليكم فـد

تنظروا إىل هذا األمان الذي ظاهره الرمحة وباطنه من قبله           
 ١٣/٥ فهذا يوم األربعـاء   ؟ن املزعوم األموأين ا ،  العذاب  

البيوت ومبالحقـة ااهـدين وبقتـل    بعض قاموا مبدامهة   
مل ميِض على هذا األمان سوى      مث من الغد قتل آخر      أحدهم  

 أمل يعطوا األمان شهراً كامالً    . غدروا فيه وخانوا  ف أيام   سبعة
ا لتفتووال ت.  ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني احلذر  فاحلذر ؟

والـدعوة يف تـسليم     لعلم  من ينتسب ل    بعض ملا ينادي به  
 اليت تالقوا عند    بالتعذيب واإلهانة وا   حيس أنفسكم فإم مل  

 من هؤالء كـان     وأيضا بعض  . يف سجوم  هؤالء الزبانية 
النصراين ويناشد ااهدين على تسليمه     ) بول(يتباكى على   

  ،اهدين    تل أربعةٌ  على قتله ، أما ملا قُ      نَِزوحمـن  -من ا
ضمنهم عبد العزيز املقرن نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء          

ـ ا قُ ملَ -وأن يرفع هلم املنازل     مل حيزنـوا علـيهم ومل       واتل
 بل بعـضهم فـرح       ، يستنكروا قتل هذه النفوس ااهدة    

     ما خيزي  اُهللاة أبقىبقتلهم فرحاً شديداً لكن وهللا احلمد واملن 
أغلـى  يف سـبيل اهللا       املوت م من طائفةٍ  هاملنافقني ويسوؤ 

كمـا  .أمانيها وستقاتل حىت ينصرها اهللا أو تفىن عن أخرها    
 من أميت على احلق      ال تزال طائفةٌ   "جاء يف احلديث املتواتر     

 ال ينظرون إىل إرجـاف      " تعاىل يقاتلون حىت يظهرهم اهللاُ   
 يِريدونَ:املرجفني وال إىل قوة وعداوة الكافرين قال تعاىل       

     لَوو هورن ِتمِإالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو اِهِهماللِّه ِبأَفْو ورواْ نطِْفؤأَن ي
 هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديـِن        كَِره الْكَاِفرونَ   

هل فيا أ الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
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م فال تسلموها    منك كم واشتراها الرب  قد بعتم نفوس  جلهادا
 . نقيل وال نستقيلال: إال له وقولوا

 هاجر و   على قَتِل أيب   نَِزاهدين وح ا يا من أحب  : ختاماً
وأن رقعـة   ،   بأحـد    علم أن دين اهللا ليس متعلقاً     انه  اإخو

 مبناصـرة   م ، فقُ  تسعت إال بعد موت النيب       ما ا  اإلسالم
ساعدم لكي تنال أجر ااهدين إذا      اهدين وإيوائهم وم  ا

 زهق م ، لكي تنال أجر ااهد فإنه من ج  مل تستطع اللحا  
 فقد غـزا قـال      غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً يف أهله       

 والَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه        :تعاىل
 ونصرواْ أُولَـِئك هم الْمؤِمنونَ حقا لَّهـم       والَِّذين آوواْ 

  كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم فتحـوا هلـم    وا هلم التربعات    وا امجع
هم بالعدة والعتاد ، عليكم بالـدعاء هلـم         وبيوتكم وجهز 

والدعاء على أعدائهم ، اصدقوا مع اهللا يف مناصرم وخذوا      
ن أاغيت نـسأل اهللا     حذركم لكي تسلموا من هؤالء الطو     

ذا رأيـتم جنـود     حيفظَكم وااهدين من كيـدهم ، و إ       
جيـب  فإنـه  الطاغوت قد حاصروا ااهدين أو طاردوهم      

، جـاء يف    عليكم نصرم حىت لو ذهبت يف ذلك النفوس         
 عن النيب   مسند اإلمام أمحد من حديث سهل بن سعد         

 أس من ا      :" قالجلـسد ،  املؤمن من أهل اإلميان مبرتلة الر
 ".يألَم املؤمن ألهِل اإلمياِن كما يألَم اجلسد ِلما يف الرأس

وأما ما ينادي به األرعن سفر بن عبد الـرمحن احلـوايل            
بتسليم ااهدين واملطلوبني أنفسهم فيقال له كما قال النيب         

":       إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستِح
رواه البخاري ،كيف تنـادي بتـسليم       " فاصنع ما شئت    

هؤالء ألنفسهم ؟ مث يسلموا ملن ؟ إىل هؤالء الطواغيـت         
اخلونة أهل الغدر واملكيدة ؟ ، كيف تريـد مـن هـؤالء         
املطلوبني أن يتركوا جهاد الكفار واملرتدين لتطهري اجلزيرة        
منهم ، إن هذا من عالمة اخلذالن لك وهذا مـن عمـل             

 عبد اهللا بن أيب بن سلول يف غزوة أُحد املنافقني الذي قام به
 قال ملـا    حيث رجع بثلث اجليش ، عن زيد بن ثابت          

:  إىل أُحد رجع ناس من أصحابه قالت فرقةٌ خرج النيب  
فَما لَكُـم ِفـي   ال نقتلهم فرتلت : نقتلهم ، وقالت فرقةٌ    

إا تنفي  :"  وقال النيب    الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللّه أَركَسهم   
متفق عليه ، وهـذا  " الرجال كما تنفي النار خبثَ احلديد      

األمر ليس بعيداًً عنك فما أشبه الليلة بالبارحـة ، فلمـا            
سحب ااهدون البساط من حتتك وانكشف عورك للناس        
سعيت بتسليم الفقعسي والعمري ، فأين األمان هلـؤالء؟         

 ، قبل سنوات    وأي حكم يتحاكمون إليه لو كنت تعقل ؟       
كنت تقوم بدور عظيم يف إنكار املنكرات والدعوة إىل اهللا          
واليوم أصبحت ذنباً هلؤالء الطواغيت وأنت تعرف عداوم     

:(  أليب مسعود البـدري    لإلسالم وأهِله ، قال حذيفة      
اعلم أن الضاللةَ حق الضاللة أن تعِرف ما كنـت تنِكـر            

، ) ون فإن دين اهللا واحد    وتنِكر ما كنت تعِرف وإياك والتلَ     
لو كنت صادقا يف اإلصالح لنصرت أهل اإلصالح وهـم          
ااهدون عموماً وااهدون يف اجلزيرة خصوصا ألا أوىل        
البالد تطهرياً ، ولطالبت بإخراج هؤالء املسجونني ظلمـاً         

ربنا اهللا ، وأنت    : وعدواناً ال جلرمية ارتكبوها إال أم قالوا        
صبحت اليوم جتادل عن هؤالء الطواغيـت       تعرف ذلك وأ  

  وهـذا مـن      والَ تكُن لِّلْخآِئِنني خِصيما   : قال تعاىل   
ضاللك بعد ما كنت تعرف احلق يف هؤالء الطواغيـت ،           

ما ضل قوم بعد هدٍى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل    " قال  
ـ    : مث تال قوله تعاىل    لْ هلًا بدِإلَّا ج لَك وهبرا ضم  مقَـو م

رواه أمحد والترمذي وصححه من حديث أيب       " خِصمونَ
 . أمامة 

 أن  وعالونسأل املوىل جلَّنعوذ باهللا من احلور بعد الكور ، 
ومرافقة نبيه يف اجلنة ، ينفد  ونعيماً ال ،   مياناً ال يرتد  يرزقنا إ 

، اللهم إنا نعوذ بك من جهِد الـبالء ، ودرِك           جنة اخللد   
وصلى اهللا وسلم اء ، وسوِء القضاء ، ومشاتة األعداء ،        الشق

على نبينا حممد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليماً         
 .       كثريا 

 



 

 

٤١ ٤١ 

 

 وقفة أمام بوابة اد
 

  إبراهيم بن محمد الصالح :شعر الشيخ
      

 أال قف ببـاب اـد بـاب املـصاعب         
ــا  ــصر دينن ــى ن ــات و إصــرار عل  ثب

ــان   ــرن ك ــدكم أمق ــا جله  اهللا عون
  وعـدت لنــا بالثــأر مـن كــل كــافر  
ــاً  ــاء مفزع ــأركم ج ــأخر ث ــم يت   فل

   "ينبـع " سقيتم مجـوع الكفـر يف أرض      
ــل ديننــ  ــن أج ــدمتم األرواح م  او ق
ــا   ــصدق رجاهل ــال ب ــشهد أفع  وت
ــني   ــة أع ــألرض طرف ــدوا ل  ومل خيل
ــطوركم ــبالد س ــرق ال ــتم ويف ش   كتب
ــا  ــصينام مت دكهـ ــن حتـ  ومل تغـ

ــارى ال ــصاروا أس ــاقهم ف ــك وث   يف
 وغــادرمت امليــدان بعــد بطولــة    
 عجبنــا لكــم ســرمت بــرغم جيوشــهم 
ــال غــرو إن اهللا ناصــر حزبــه      ف
ــي   ــف منتط ــا كي ــد علمتن ــرن ق  أمق

ــت  ــان حلل ــتبكيك أوط ــساحها  س  ب
ــداً ــاًفعــشت محي ــرأس ثابت    شــامخ ال

ــا    ــاد نزاهل ــاح اجله ــل يف س  تواص
ــصاً  ــشهادة خمل ــو ال ــذي يرج   وإن ال

 ها منــاه حيــاة ال مــنغص بعــد   
 فلــيس يــاب املنايــا وخطفهــا    
 فإن عـاش كـان العـز ميـدان عيـشه          

 

ــب   ــنريي الغياه ــانوا م ــي األىل ك  وح
 و لو غيبوا يف الـسجن أو يف الـسباسب          
ــب  ــت النوائ ــل املرجــو وق  هــو األم
 و تطهريهــا مــن رجــسهم بالقواضــب 
ــذوائب  ــع ال ــهم مجي ــه من ــشيب ل   ت
 كؤوس الردى و القهر من كـل جانـب         

ــداث حبــ  ــشهد أج ــب لت  سن املناق
 فــال املــال يثنــيهم و زيــف املناصــب 

 جـل املتاعـب    ا مـن    ومل يسألوا أجـراً   
ــداًجهــاداً ــشوائب  بعي ــع ال   عــن مجي

 بأيــدي شــباب صــادق العــزم ثاقــب 
 ولـو ســار فيــه كـل وغــد وخائــب   
ــسواكب  ــدموع ال ــا بال ــيبكون فيه  س
 وما حشدوا مـن كـل طـاغ وناعـب          
ــب   ــها واملناك ــشوا يف عرض ــو جي  ول

 لعليــاء وســط املــصاعب ذرى العــز وا
 تذود ـا عـن كـل شـيخ وكاعـب           

ــهيداً ــب ومــت ش ــرك الكتائ ــد ت   بع
 وتسقي مجوع الكفـر كـأس املـصائب        
ــب    ــو املثال ــرمحن عف ــن ال ــاه م  من
 وعيش مع الـصحب الكـرام األطايـب        
 وليس عـن احلـرب الـضروس بغائـب         
 وإن مات قد أجـرى دمـوع النـوادب        

 



 

 

٤٢ ٤٢ 

 

     املقاصد اخلاصة املقاصد اخلاصة––مقاصد اجلهاد مقاصد اجلهاد   


 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أجمعني، أما بعد
فقد تقدم يف األعداد السابقة احلديث عن املقاصد اليت يشرع اجلهاد ألجلها، وذلك يف األعداد من اخلامس إىل التاسع                    

كة بإذن اهللا، ختلَّلها ثالثة مقاالت عن أحكام االستئذان يف اجلهاد، واملقاصد اليت تقدم احلديث عنها هي عشر من هذه الَّة املبار
 .املقاصد العامة للجهاد، أي اليت تستنفر اجليوش وخترج السرايا ألجلها

ني السابقة أن تلك تقـوم  أما املقاصد اخلاصة فهي اليت خيرج ألجلها العبد وحده، ويلتحق بااهدين، فالفرق بينها وب             
 .احلروب ألجلها، أما هذه فيخرج الرجل إىل اجلهاد للحصول عليها دون أن تستقل بكوا سببا يف قيام املعارك

واملقاصد اخلاصة اليت تكون دافعا وحمرضا على اجلهاد املتعين، وخيرج الرجل ألجلها وينطلق يف طلبها حني ال يتعـين،         
 ملا جعل اهللا يف اجلهاد من الفوائد واِحلكم واملصاحل الدنيوية والدينية، فهو ذروة سنام الدين، وبه يـدفع كيـد                     كثريةٌ ال حتصر،  

الكائدين، وفيه من الكرامات العظيمة واآليات اليت تزيد اإلميان وتدفع الكفر والنفاق، وتزرع العزة ومتحو آثار الذلَّـة، مـا ال         
 .حيصل بغريه أبدا
اد رفقة الصاحلني ومصاحبة األخيار، فمن خري من باذيل نفوسهم هللا، الذين يخافون يف اهللا حني ال يخاف أحد، فمن أر

، فما جيد   ويؤذَون يف اهللا حني ال يؤذى أحد، ويصربون على املشاق واملكاره اليت ما اضطروا إليها إالَّ امتثال أمر اهللا وتقربا إليه                    
 خريا منهم، وإذا كانت الرفقة الصاحلة تعني على اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فأي رفيق خري                 من يريد الرفيق الصاحل   

 .ممن يعني على اجلهاد، لقلَّة املعني عليه واملساعد، مع مكانته العظيمة، ووجوبه املتحتم يف هذا الزمان
مني من النكبات واملصائب واحلرب عليهم يف دينهم ودنياهم، وآمله         ومن أراد شفاء الصدر وذهاب الغيظ مما يرى كل يوٍم باملسل          

قَاِتلُوهم يعـذِّبهم اللّـه ِبأَيـِديكُم       : انتهاك أعراض املسلمات، واستباحة الديار واألموال، وإراقة الدماء، فليس له شفاء دون قوله تعاىل             
    وردِف صشيو ِهملَيع كُمرنصيو ِزِهمخيو    ِمِننيؤٍم مقَو       اءشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو   ما يكون فـيمناآلية، وهذا إن 

 .يف قلبه حياةٌ وموضع يأمل للمسلمني ويهتم ألمرهم
 ِحلمه، وأعان العلـيم علـى   ومن أعظم املقاصد اليت أقضت مضاجع العاشقني، وأتعبت ركائب ااهدين، وفارق احلليم عندها     

الصرب يف طلبها علمه، الشهادة يف سبيل اهللا، اليت يتمناها من غلب توكُّله خماوفَه، وأدحض يقينه أحابيل شيطاِنِه، وهي وال ريـب أعظـم           
كما يف الـصحيحني مـن      "  لقاءه من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا            "درجات الشوق إىل اهللا وحمبة لقائه، و      

 .حديث عائشة رضي اهللا عنها
وقد دلَّ على هذا املقصد كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أما اآلثار عن الصحابة والسلف الصاحلني يف ذلك فهـي    

 .فوق احلصر بكثٍري، وسنذكر مجلةً من األدلَّة الدالَّة على هذا املقصد العظيم
فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتـلْ      :  عز وجل يف حمكم الترتيل     فقال اهللا  

لواجب أن يكون كلُّ مؤمٍن كذلك، وبيـع الـدنيا   ، فأمر من يبيع دنياه بآخرته بالقتال، واملفروض ا       أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما     
 .باآلخرة أعظم ما يكون بالقتل يف سبيل اهللا، وما جاء من النصوص يف جنس هذا املعىن كلُّه دالٌّ على هذا املقصد

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد الشيخ:  كتبه 



 

 

٤٣ ٤٣ 

  يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ    ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ         : وقال سبحانه  
                 ،عليه يف العقد، وذلك بعد أن ذكر املعىن السابق من بيع النفس هللا عز وجل اآلية، فجعل القتل يف سبيل اهللا غايةً للبيع، ونص

 .وهو بيع الدنيا باآلخرة
 عنـان   رجل ممسك:من خري معاش الناس هلم    : "ريرة كما يف صحيح مسلم من حديث أيب ه        وقال أشرف اخللق     

احلديث، وهذا احلديث من " ه يبتغي القتل واملوت مظان، كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه ،ه يف سبيل اهللا يطري على متنه      فرِس
 ينوي هـذه النيـة   أصرح النصوص الصحيحة يف هذا املقصد واعتباره واألمر به شرعا، بل هو دليل صريح على علو مكانة من    

 .ويطلب هذا املطلب
أي : وقريب منه يف الداللة حديث عبد اهللا بن عمرو يف مسند اإلمام أمحد، أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 

لب ، ومن طلب أن يهراق دمه مل يزد على أن طلب أفضل مراتب اجلهاد، وط"من عقر جواده وأُهريق دمه: "اجلهاد أفضل؟ قال
أفضل مراتب اجلهاد الذي هو ذروة سنام الدين ال ميكن أن يكون حمرما ال جيوز، بل ال يكون إالَّ قربةً من أعظم القربـات إىل                      

 .اهللا
لوددت : "قال وأرضاه، أن رسول اهللا  ومن األدلَّة الظاهرة على ذلك، ما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة  

الروايات ثالثًا ويف بعضها أربعا، فقد متنى        وذَكَر القتل يف بعض     " ، مث أغزو فأُقتل، مثَّ أغزو فأقتل      أن أغزو يف سبيل اهللا فأُقتل     
 .القتل يف سبيل اهللا، وما كان ليتمناه وهو مفسدةٌ وخسارةٌ ومناقضةٌ للمقصود من خلق اإلنسان وعمارته األرض رسول اهللا 

 الشهادة من صحيحه، وأخرج فيه أيضا حديث أنس بن مالك يف ذكر             وقد أخرج البخاري هذا احلديث يف باب متين        
، ووجه الداللة منه على اللفظ األول "ما يسرهم أم عندنا: "، أو قال"ما يسرنا أم عندنا": قصة أهل مؤتة، وفيه قال النيب 

 ن فيهم زيد بن حارثة حب رسول اهللا         فرح مبا أصام وهو الشهادة، وذكر أنَّ بقاءهم عنده ال يسره مع أ             ظاهر، فالنيب   
، وعبد اهللا بن رواحـة      "واهللا ما أدري بأيهما أُسر بفتح خيرب أم بقدوم جعفر         : " وفيهم جعفر بن أيب طالب الذي قال فيه         

وهو من خيار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما سره استشهادهم إالَّ ملا للشهادة من فضٍل يعـدل هـذه األمـور          
 .العظيمة، وهذا دليل على متين الشهادة وطلبها، وهو على املعىن الثاين ظاهر أيضا كما يف احلديث اآليت

 يسرها أا ترجـع  ،ما من نفس متوت هلا عند اهللا خري: "قال أن رسول اهللا  ففي الصحيحني من حديث أنس بن مالٍك      
ومتين الشهيد بعـد    ،  " ملا يرى من فضل الشهادة     ،فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل يف الدنيا       ؛ إال الشهيد  ،إىل الدنيا وال أن هلا الدنيا وما فيها       

استشهاده أن يعود إىل الدنيا ليقتل يف سبيل اهللا، فيه أنهم يتمنون القتل لفضل القتل وحده ال رد الوصول إىل النعـيم عنـد اهللا، ألـم      
على هذا أنهم يف املكان الذي ال يراد الرتوح منه واالنتقال منه طرفة عٍني، لعظيم النعـيم             موجودون يف النعيم حقيقةً وقت متنيهم، بل زاد         

 .فيه، ومع ذلك يغلب عليهم فضل الشهادة حىت يتمنون الدنيا ألجله، وليس أحد من أهل اجلنة يتمىن الرجوع غريهم كما يف احلديث
وتصديقه  داء عندما يرون الفضل بأعينهم، هو من متام يقينه          ذلك يف حياته مرارا، كما يتمناه الشه       ومتين النيب    

أخرجـاه يف  " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثريا: " خبرب اهللا، ومن سعة علمه الذي علمه اهللا، كما يف قوله    
  .الصحيحني من حديث عدٍد من الصحابة

اجلهاد يف سبيله والصرب على ذلك والثبات يف طريقه، وأن خيتم لنا بالـشهادة يف سـبيله   نسأل اهللا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، و 
 .مقبلني غري مدبرين، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

 



 

 

٤٤ ٤٤ 

       : :الشيخ األسريالشيخ األسري  ٤
   أسره أسره اهللا اهللافكفك  الرمحنالرمحنعبد عبد عمر عمر 

  

 يف أيدي األمريكان ، شيخ اجلماعة اإلسالمية الذي ثبت على احلق هو الشيخ املصري عمر عبد الرمحن األسري      
 .رغم السجن واآلالم ، والغربة واألذى ، ورغم ضعف اجلسد وكرب السن وختاذل اإلخوان 

 ..ر دينه حني عميت بصائر املبصرين كان الشيخ منذ بداياته مثاالً للعامل العامل املعرض عن الدنيا ، بصرياً بأم

يستدعى ما كان  كثرياً، و م١٩٦٤ابة مبساجد وزارة األوقاف قبل خترجه من كلية أصول الدين بدءاً من العام               اخلط توىل
،  ، مث أعيد ولكن إىل عمل إداري ال حيتك فيه باجلماهري           م١٩٦٩، بل أحيل لالستيداع عام       للتحقيق من قبل األجهزة األمنية    

 .  نه ال جتوز صالة اجلنازة على مجال عبد الناصر م بعد إفتائه بأ١٩٧٠مث اعتقل يف أكتوبر عام 

،  مترير قانون جديد لألحوال الشخصية مينع تعدد الزوجـات        ) السادات( أرادت زوجة الرئيس السابق      ١٩٧٤عام  ويف  
شيخ واحـداً مـن هـؤالء    ال، ووقف الغيورون ضد هذا القانون املخالف لشرع اهللا، وكان    ومينع الطالق إال على يد القاضي     

  .الغيورين

م ملا ١٩٨٠، ولكنه قطع إعارته وعاد ملصر يف عام  مث سافر الشيخ إىل أرض احلرمني يف إعارة إلحدى اجلامعات السعودية
 .  أرادوا التضييق عليه ومنعه من الدعوة واخلطابة

لتا القضيتني ، وقد برئ يف ك     يف مصر، وسجن الشيخ وقدم للمحاكمة مرتني كما أسلفنا         ١٩٨١مث جاءت أحداث عام     
ذق أيها اجلسد الفاين     : "، وكان كثرياً ما يردد أثناء تعذيبه         ، لكنه تلقاه بصرب املؤمن وثبات الواثق       بعد ما ذاق التعذيب ألواناً    

كنت أقـول    : "؟ كان جييب يف غري خوف وال تردد          وحني كان يسأله بعض زبانية التعذيب ماذا كنت تقول باخلارج          " ذق
وال زالت كلماته القوية يف مرافعته أمام حمكمة أمن الدولة ماثلة يف أذهان من عاصروها من مثـل قولـه                     " مراًاحلق ولو كان    

، واحلكومة ال متنعك     ، اهللا مينعك من احلكومة     حق اهللا ألزم من حق رئيس اجلمهورية      :  أيها القاضي املستشار   : "خماطباً قاضيه 
، وال ميكن حبال أن أسكت واإلسالم حيارب يف كل مكان، أو أن أهدأ   وأموت يف سبيلهإنين مسلم أحيا لديين: "وقوله "من اهللا 

 ، كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُجي يغشاه موج ِمن فَوِقِه موج ِمن فَوِقـِه سـحاب  وأمواج الشرك والضاللة تتالطم وتغمر كل اجتاه    
؛ فهي شهادة يف سبيل  ، وال أحزن حني حيكم علي بالقتل دام وال أفرح بالعفو أو الرباءةأنا ال يرهبين السجن وال اإلع ": وقوله 

 : ، وعندئذ أقول أيضاً فزت ورب الكعبة:  اهللا وعندئذ أقول

كان يف اهللا مصرعي جنٍبولست أبايل حني أقتل مسلماً       على أي  



 

 

٤٥ ٤٥ 

، وفقدانـها للـشرعية بـسبب        املخالفة لشرع اهللا تعاىل    كما كان موقف الشيخ واضحاً يف مرافعته من أنظمة احلكم         
، فكانوا يتدخلون ليقولوا  ، حىت كان حماموه يشفقون عليه من أن تتخذ أقواله تلك دليل إدانة ضده امتناعها عن تطبيق شرع اهللا

 . ملسلمني، وإمنا بصفته واحداً من علماء ا إنه ال يقول هذا الكالم بصفته متهماً يف القضية: للمحكمة 

وإذا كانت مواقفه يف وجه الظلم والظاملني قد اتسمت بـهذا القدر الذي أشرنا إليه من القوة والصالبة، فإن مواقفه مع                    
،  إخوانه وتالميذه كانت تتسم حبنو الوالد، وحرص األستاذ واملعلم على حمبيه ومريديه، فكان دائم املواساة هلم والتسرية عنهم                  

، شديد احلزن والتأثر ملا آلت إليه أحوال األمة من ضعف وذلـة،    اإلسالم واملسلمني حامالً هم- يزال    وال -ما كان الشيخ    ك
 : حىت إنه استمع إبان حماكمته يف قضية اغتيال السادات إىل الشباب وهم ينشدون

 ملكنا هذه الدنيا القرونا     وأخضعها جدود خالدونا
 : فلما بلغوا قول الشاعر

  املاضي فإين     أتوق لذلك املاضي حنيناترى هل يرجع
، رأوه يبكي  ، ورأوه يبكي وهو الذي حتمل كل صنوف التعذيب فلم ختنه عرباته فوجئوا بدموع الشيخ تنهال على حليته  

 . حنيناً وشوقاً د تعب يف حتصيله األجداد فأضاعه األحفاد

، مستعيناً على ذلك بـأنواع       األمثلة يف الصرب والثبات   ويف فترة سجنه اليت استمرت ثالث سنوات ضرب الشيخ أروع           
، حىت إن بعض إخوانه كانوا يتعبون  ، وقد كان يداوم على قيام الليل جبزء كامل كل ليلة الطاعات من الصيام والقيام وغري ذلك

 وهـم شـباب يف   ، ، هذا وهو يومها كهل مصاب بعدة أمـراض    ، بل كان البعض يتهرب من الصالة خلفه        من متابعتهم له  
 .  العشرينيات من أعمارهم

، حىت عاد الشيخ مرة أخرى ملمارسة دوره يف الـدعوة   م١٩٨٤وما إن من اهللا عليه باخلروج من السجن يف أواخر عام   
ينة والصدع باحلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحاول الطغاة إغراءه فعرضوا عليه أن يولوه اخلطابة يف مسجد كبري مبد                  

، وقد فهم الشيخ ذلك فـرفض ذلـك          ، وكان هدفهم من ذلك حتجيمه وعدم توسيع نطاق دعوته          الفيوم اليت كان يقيم فيها    
 .  العرض مفضالً أن يكون داعية حراً جيوب البالد صادعاً باحلق متحمالً يف سبيل ذلك أي مشقة وابتالء

وبدأت مرحلة جديدة كانت سياسة النظـام فيهـا         م  ١٩٨٦ عاماللواء زكي بدر وزارة الداخلية يف       الطاغوت  مث توىل   
واستمر الشيخ   ،   ، كما كان يكرر ذلك الوزير اهلالك عليه من اهللا ما يستحقه            االعتقاالت املتكررة والضرب يف سويداء القلب     

 اخلروج من إطار مدينة     ، مث فُرض عليه حصار ظامل منع مبقتضاه من         يف دعوته متحمالً ما يلقاه يف ذلك من التضييق واالعتقال         
، كما كان يسجل بعـض   ، ولكن ذلك مل مينعه من مواصلة دعوته فكان يتحرك داعياً إىل اهللا يف تلك املنطقة الفيوم وما حوهلا 

، ويقوم من أجل ذلك بـأنواع مـن          ، بل كان أحياناً خياطر خبرق هذا احلصار        األشرطة ويرسلها إلخوانه يف املناطق األخرى     
، كأن يترك زيه األزهري إىل أحد إخوانه يلبسه حىت يظن رجال األمن أنـه                اليت يتخوف من القيام بـها املبصرون     املغامرات  

، وما عسى أن يكون يف طريقه  ، مث يتحمل خماطر السفر واالنتقال ، مث خيرج هو يف لباس آخر وسط جمموعة من الشباب الشيخ
 .  من الدوريات ونقاط التفتيش األمنية



 

 

٤٦ ٤٦ 

ضوا عليه اإلقامة اجلربية فمنعوه من اخلروج من منـزله إال إىل املسجد القريب للصالة مأموماً فيه، مث منعوا ذلـك          مث فر 
، وقد كانا يف مقتبل العمر ال يزيد عمر أكربمها عن  ، ويف تلك الفترة أرسل أكرب ولدين له إىل ساحة اجلهاد يف أفغانستان            أيضاً

 . وحاجة األسرة إليهما إذ كان بقية أوالده ال يزالون أطفاالً صغاراً، هذا مع حاجته  ستة عشر عاماً

،  مث مسح له باخلروج من مصر، فخرج مهـاجراً يف سـبيل اهللا            
أمريكا فاراً  ، إىل أن استقر به املقام يف         مكمالً مسريته يف الدعوة واجلهاد    

بدينه ، ولكن أعداء اهللا تآمروا عليه ودسوا له عميالً سـجل للـشيخ              
مكاملات توصل األمريكيون بواسطتها إىل حبس الشيخ واالدعاء عليـه          
بالتخطيط لعمليات جهادية يف أمريكا ومع أن هذا األمر شرف عظـيم            
وواجب عزيز لوثبت عن الشيخ ولكن كان من املتوقع والواجب أخـذ            
احليطة واحلذر فيه حبيث ينجح ويتم ويؤدي إىل املطلوب دون أن يعتقل            

فذون ، ولكن الواقع أن ذلك مل حيدث وإمنـا اخترعـت            الشيخ أو املن  
القضية من أساسها ليبقى الشيخ يف السجن منذ حنو عشر سنوات بعد أن   
حكم عليه من قبل قاٍض يهودي جمرم بالسجن مدى احلياة استناداً لقانون 

علومات امل، وقد كانت آخر      قدمي مل يطبق منذ احلرب األهلية األمريكية      
، وهو   ن تنقطع أخباره أنه ال يزال يف احلبس االنفرادي        عن الشيخ قبل أ   
، وتدهورت  أنه فقد اإلحساس بأناملهجاء ، كما  ، الذي يعاين من أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم وغري ذلك الشيخ الضرير

وجوده مستضعفاً بينهم   و  ومل متنع الشيخ سطوة هؤالء ارمني ،        ، تعرض للضرب واإلهانة أكثر من مرة     وحالته الصحية كثرياً    
ولذلك فإنه ملا ذكر املدعي العام األمريكي أن مـن   أن يصدع باحلق الذي يلزمه به دينه وكونه رجالً من محلة العلم الشريف ،       

 على وأنه قال تعليقاً ز يف الصومال ،ـإنه قد قُِتل اليوم اثنان من قوات املارين: جرائم الشيخ أنه أبدى سروراً ملا قيل له ذات مرة 
وأنا أخطأت ،لكن هل يف حق       هذه جرمية حقاً ،   : ( فإن الشيخ علق يف مرافعته على هذا االام قائالً           ،)  حسناً : (هذا اخلرب   

ز ـجيب على الصوماليني أن يستأصلوا املارين: ألنه كان جيب علي أن أقول  بل أخطأت يف حق الصوماليني ؛ كال ، ز ؟ـاملارين
هذا ما يأمرين الدين أن أقولـه       ، ودم األمريكي ليس أفضل من دم الصومايل       ألم قتلوا اآلالف منهم ،     اً ، وأن يقتلوهم مجيع   ،

 ، وقد أوصى الشيخ بوصية عظيمة أرسلها من سجنه خنتم مبقتطفات منها هذه الصفحات من                )وإن خالف السياسة األمريكية     
 العلماء الصرب والثبات واالعتزاز بالدين واجلرأة يف قول احلـق وحتمـل          درسة يعلم علٍَم جليل من أعالم اجلهاد والدعوة عاش م       
 : األذى يف سبيل اهللا ، يقول الشيخ يف وصيته 

 -:اله ااحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن و (

 .. أيها املسلمون يف مجيع أحناء العامل  ..أيها األخوة األجالء   

ألمريكية رأت يف سجين ووجودي يف قبضتها الفرصة الساحنة فهي تغتنمها أشد اغتنام لتمريغ عزة املسلم يف إن احلكومة ا  
ليس احلصار املادي فحسب ، إم حياصرونين حصارا معنوياً         .. التراب والنيل من عزة املسلم وكرامته ، فهم لذلك حياصرونين           

فال أمسع أخبارا من الداخل أو اخلارج ، وهـم حياصـرونين يف   .. و واملسجل أيضا ، حيث مينعون عين املترجم والقارئ والرادي 













 



 

 

٤٧ ٤٧ 

ولوال .. السجن االنفرادي فيمنع أحد يتكلم العربية أن يأيت إيل فأظل طول اليوم والشهر والسنة ال أكلم أحدا وال يكلمين أحد       
ليال وارا ملا ) كامريا ( احلصار أم يسلطون علي وكذلك من أنواع   .. تالوة القرآن ملسين كثري من األمراض النفسية والعقلية         

بل خيصصون مراقبة مستمرة علي من الضباط .. يف ذلك من كشف العورة عند الغسل وعند قضاء احلاجة ، وال يكتفون بذلك   
ي وينظرون يف   فهم يفتشونين تفتيشا ذاتيا فأخلع مالبسي كما ولدتين أم        .. ، ويستغلون فقد بصري يف حتقيق مآرم اخلسيسة         

وعلى أي شيء يفتشون ؟؟ على املخدرات أو املتفجرات وحنو ذلك وحيدث ذلك قبل كل زيـارة                 .. عوريت من القبل والدبر     
 وال حمالة هـم  -إم إن قتلوين  .. أيها األخوة   .. وبعدها وهذا يسيء إيل وجيعلين أود أن تنشق األرض وال يفعلون معي ذلك              

 ابعثوا جبثيت إىل أهلي لكن ال تنسوا دمي وال تضيعوه بل اثأروا يل منهم أشد الثأر وأعنفه وتذكروا أخاً فشيعوا جنازيت و-فاعلوه 
.. تلك بعض كلمات أقوهلا هي وصييت لكم ؛ سدد اهللا خطاكم وبـارك عملكـم                .. لكم قال كلمة احلق وقتل يف سبيل اهللا         

 ).عمر عبد الرمحن / والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  أخوكم .  .رعاكم اهللا ، مكن اهللا لكم.. حفظكم اهللا .. محاكم اهللا 

 

 

 ، وهو سبحانه صاحب احلق يف أن يضع السلعة اليت اشتراها حيث شاء لقد بعتم أنفسكم هللا ورضيتم باجلنة مثناً هلا " 
، وإن شـاء رزقكـم       سجن، فإن شاء ابتالكم بال     ؛ ألنـها بالبيع خرجت عن ملككم      ، وما عليكم إال التسليم والرضا     

 .أهـ"، وليس لكم أن تشترطوا فتقولوا نريد شهادة وال نريد سجناً  الشهادة

، وأكشف الزيـف     ، وأرد الشبه والضالالت    إنين مطالب أمام عقيديت وأمام ضمريي أن أدفع الظلم واجلربوت         " 
 ".  ملك، وإن كلفين ذلك حيايت وما أ ، وأفضح الظاملني على أعني الناس واالحنراف

ويفىن كـل    ودم احلضارة واملدنية ،    ونقول ستتالشى أمريكا ،     يريد املدعي العام أن نعبد أمريكا من دون اهللا ،          "
  ."شيء يف هذه احلياة فال ينبغي أن يعبد إال اهللا وال يستعان إال به فال إله غريه وال رب سواه 

 ولـيس هـذا كـالم مجاعـة      اليـات املتحـدة كـافرة ،    ليست مجاعة اجلهاد املزعومة فقط هي اليت تعترب الو         "
فألف مليون مسلم يف أحناء العامل اإلسالمي جيمعون علـى أن الواليـات              ، بل هو كالم األمة اإلسالمية بأسرها ،        وحدها

 خيالف  ال  والبنتاجون كافر ،    ، والبيت األبيض كافر  ،  الكوجنرس كافر    كافرة بكل أنظمتها ومؤسساا ،     ..  املتحدة كافرة 
وهكـذا   هكذا يقول املسلمون ،... أو من كان ذيالً لذلك الذيل        ...يف كفر الواليات املتحدة إال من كان ذيالً ألمريكا          

 .)  مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة: ( يذكر اإلسالم يف كتابه اخلالد 

 بـل الواجـب أسـلمة     ونرفض رفـضاً تامـاً أن يـؤمرك اإلسـالم ،      الم ، يريد املدعي العام أن يؤمرك اإلس     " 
 رب السجن أحب إيل مما يدعونين : ( ونقول  وإال لك السجن مدى احلياة ، ويريد املدعي العام أن نذل ألمريكا ، أمريكا ، 

  . " اهللاا فمرحباً بالسجن ما دام فيه رض )يهإل

 
 


 



 

 

٤٨ ٤٨ 

  على ورود عد ة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجاه الجهاد هذه الزاوية وضعت بناء
 النفع ، وقد اقترح علينا بعـض    والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل        

خوة وضع مثل هذه الزاوية وهاهي بين يديكم في هذا العدد ولعل اهللا ييسر لنا متابعة إخوتنـا                  اإل
 . تعالى القراء عبر البريد بإذن اهللا

v 
 ] ا               نسرنستنشق مـن    قبال الظامئ على املاء البارد    إونفرح عند خروج كل عدد من جملة صوت اجلهاد ونقبل على قراء

 . الصابرة احملتسبةةاملؤمنة الكرامة الذي مل نعرفه قبل هذه الثل خالهلا عطر
بفريضة اجلهـاد   يتعلق   لشباب اجلزيرة فيمارشاداًإزمن اهلزمية وهي ليست فقط  صوت احلق يف ن صوت اجلهاد هي حقاً  إ

هل أ عشرات ومئات من الشباب ليسوا من نَّإ بل واهللا –ىل وألاعدادها  أ كما ذكر ذلك يف      –رض احلرمني   أووجوبه على   
       ا وقد استفادوا منها وبا ويدعون ألصحاا وينشروا ويتابعواجلزيرة يقرؤوزالـت   أمور الشرعية و من األنت هلم كثرياًي

 من الشبهات وبعثت فيهم مهة جديدة وعزمية على نصرة احلق واجلهاد يف زمن اهلزمية يف زمن الذل واهلوان الذي عنهم كثرياً
 ىل طريـق مـسدود     إ خياملـشا  وصلهم هؤالء أخ عن دورهم املطلوب و    ياملشا  تقاعس فيه العلماء و    يف وقتٍ  مةصاب األ أ
  ...تركوهم  وخذلوهمو

 مث  والًأهله  أو سالم يقتضي الرباءة  من الشرك     ن دين اإل  أليهم فعلمونا   إفجلسنا  )  سالممن حيمل هم اإل    (لقد قالوا لنا يوماً   
  ..  مث جهادهم  ثالثاًمنابذم العداوة ثانياً

 دلـة  والـرباهني فحـدثونا عـن         قـاموا علـى ذلـك األ      أو التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد       ن هذا هو  إلنا  ا  قالو
سـالم مـستهدف  مـن الـداخل       ن اإل إ وكرروا علينا كثرياً   … )حداث  دورنا يف زمحة األ   ( وعن  )  التربية اجلهادية ( 

يف اليهود والنصارى  ومن الداخل من العلمانيني واملرتـدين والرافـضة             من اخلارج من الغرب الصلييب املتمثل     ..واخلارج
 … كم مسعنا من خطب رنانة وحماضرات منمقة وكالم محاسي          …وجناهد لنصرة الدين   ن نعمل أب  ننا جي إو …واملبتدعة

 وقالوا لنا باحلرف   ) .. حتمية املواجهة  (ىل  إمث خلصوا   )  سالمساليبهم يف حرب اإل   أ( وعن  )  عداوة الكفار  (عن   خربوناأ
من مل يقاتل عن  معمل لتخريج املقاتلني ..ىل معملإل سالمي اليوم يتحون العامل اإل إ( : سلوب حتريضي واضح    أالواحد يف   

 (لننـال   )  صناعة املـوت  ( ال محل السالح و   إمامنا  أفلم يعد    )…ن يقاتل أال  إمامه  أنه مل يعد    نه يقاتل أل  إعقيدة ودين ف  
ي كانوا حيرضوننا   يناصرونا بالكالم الذ   وأنا سيحملون السالح معنا     خين مشا أوظننا  ..  حدثونا عنها  اليت)  الشهادة الكربى 



 

 

٤٩ ٤٩ 

 لينـا إووجهوا كل سـهامهم      ..خ انقلبوا علينا  ين هؤالء املشا  أحدث هو    لكن ما …قل يلتزموا الصمت    على األ  و؛ أ به  
 ...وطلعوا علينا يف القنوات يهامجوننا كما كانوا يفعلون مع العلمانيني والرافضة 

صبح كثري منهم أو صبحوا يتنكرون حىت للثوابت الشرعيةأ عن املواجهة وحتميتها تغريت مواقفهم ويءوبعدما علمونا كل ش
ي وسيلة بدليل منازعته لنا يف الواضحات أيقاف اجلهاد بإال إليس له هم ( كما قال الشهيد عبد العزيز املقرن يف آخر مقال له 

   ].نوره ولو كره الكافرون فواههم واهللا متمأيريدون ليطفؤوا نور اهللا ب) البينات احملكمات
v 

 أحسن اهللا عزاء األمة اإلسالمية باستشهاد القائد أيب     : ليس عندي إال كلمات مبعثرة خرجت من قلب مهموم ولكن أقول            
 .. وهنيئا هلم الشهادة بإذن اهللا - رمحهم اهللا -هاجر ومن معه 

  "نصر احلقيقي هو الثبات على املبدأ تذكروا إخواين أن ال: " رمحه اهللا -كما قال الشيخ عبد اهللا عزام 
 نيـل شـهادة   : قلـت   ،  الشهادة  : قالوا  

ــىت    ــه الف ــا يالقي ــه موت ــرم ب  أك
ــوب بر  ــت القلـ ــوإذا تعلقـ   اـ

 

ــا يف اهللا أعظــم مطلــب     وبلوغه
 علـى الـنيب     بالذكر يلهج والـصالة   

 فلسوف يغدو املوت أعظـم موكـب      

 

واألخبار واألعداد اجلديدة ال تنسوين من       شتراك ويتم تزويده بالروابط   االدية ملن يريد    ي  وأقترح عليكم أن تعملوا قائمة بر     
  .. الدعاء
v 

  :ما بعدأ،  نبياء واملرسلنيشرف األأاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 
يف جنات  ياهم مع خري اخللق حممد     إا و  ملسريم ومجعن  كماالًإسكنهم فسيح جناته وجعل طريقنا      أا و ءنرحم اهللا شهدا   : والًأ

 .نه ويل ذلك والقادر عليهإاخللد 
هر للمؤمنني احلقيقـة يف  ظعمال تأ تقومون به من ما طريق احلق خطاكم وشكر اهللا لكم    عانكم وسدد على  أ وفقكم اهللا و   :ًثانيا

 .وقت غابت فيه عن الظهور 
ن قليب واهللا معلق أنتم على احلق ظاهرين وأنين معكم طاملا أعاهدكم باهللا أربية وحلق بركب ااهدين يف اجلزيرة العأن أود أ :ثالثاً

عاهـدكم  أال من رحم اهللا ولكين      إن الثقة قد انعدمت     أكثروا و  عداء ااهدين قد  أعداء اهللا و  أن  أعلم واهللا   أين  إو باجلهاد وأهله 
  . حاق بااهدينلرشادي لإرجو من اهللا مث منكم  أين معكم ولست مع غريكمأباهللا 
v 

 ااهدين إىل اإلخوة يف اهللا
 ..أبعث لكم رساليت هذه عرب طريق اإلنترنت 

 ...لسلكته وما توانيت ...  يف األرض أسلكه إليكماً أعلم طريق- له إال هوإواهللا الذي ال  -ألين لو كنت 
 سوى ليتين معكم فأفوز فوزاً عظيماًواهللا أين أحترق ال أعرف ماذا أقول وماذا أخط ُّ

إهلي  و أدعو اهللا أن يشرفين بقتال أعدائه ....هنيئاً لكم شرف اجلهاد  ....هنيئاً لكم شرف اجلهاد  ....هنيئاً لكم شرف اجلهاد 
  . احلفيظ أن حيفظكمدعوة خالصة إىل املوىل.. .وأخرياً  ال حترمين من الشهادة يف سبيلك



 

 

٥٠ ٥٠ 

v 
 :خوة رسالة فيها بعض الوصايا وفيها هذه القصيدة اجلميلة واليت نذكر منها هذه األبيات أرسل أحد اإل

 

وصـمودا  وا الـشباب بعـزةٍ    حي  
 ـم إبدؤوا اجلهاد على اجلزيـرة      
  بـه  اًقاموا على الطـاغوت كفـار     

 ن مبـن حـوى    ؤوفإذا بنا متـافج   
ــواىن  ــا ت ــال وريب م ــاك   عزمن

  مـن أمـيت لـن تـنحين        فعصابة
 وما ضرهم خذالن مـن صـرفتهم      

 تركوا أمور الـذل والـدنيا ملـن       
 وسـعوا إىل دار اجلنـان وحورهــا  
 قاموا بنحـر الكفـر يف أوطاننـا       

ــات إل  ــأله الثب ــويتواهللا أس  خ
 ج

  ـ كفـروا بنــد دوا املعبــودا وح 
 لرموز عـز مـا رضـوه رقـودا        
ــشودا  ــوه ح ــه  ليواجه  وحبزب

  بـدلوه صـدودا     عظيمـاً  علماً
ــي نبيف ــد ب ــا ق ــصودان  ن املق

 ترقـى للفتـوح صـعودا      و أبداً
ــودا  ــوم ونق ــم وبي  أوالده

  معـدودا  عشقوا احلياة وزخرفـاً   
 ولكل رزق يف اجلنـان وجـودا      

  وشـرودا  فغدا الصليب مـشتتاً   
ــودا  ــدوا املعب ــادهم ليوح  جبه

 

 ردود ومراسالت
نترنت للشيخ هذه حماضرة سبق وأن انتشرت يف اال ورسالتك وصلت ومت ترتيل املادة اليت ذكرت:  أبو دجانة من أرض احلجاز

وأما بالنسبة ملوضوعك العالج بالعسل والكتاب الذي أرفقته فقد وصال ونشكرك على            " لن نستكني   : " يوسف العيريي باسم    
 ..هذا التواصل الطيب وحياك اهللا معنا 

ت وجزيت عليها خرياً ، وبالنسبة ملا سألت عنه فيما      نصائحك ووصاياك وصل   ) : ابن اجلراح األزدي  ( أبو عبد الرمحن البتار     
 .يتعلق بالعفو الذي عرضه أحد املرتدين ففي هذا العدد إشارة إليه يف عدة مقاالت 

مقترحاتك طيبة ويف حملها إال أننا نود تنبيهك وإخوتنا القراء إىل أن احلرب سجال بيننا وبني العدو ينال :  أبو دجانة القحطاين
 .  وِتلْك األيام نداِولُها بين الناِس نال منه فيوم نساء ويوم نسر منا ون

 أردت وال تنس أن تكثـر مـن          طلبك الذي ذكرت أوصل موعة من ااهدين علَّ اهللا أن يكتب لك ما             :األخ الصاعدي   
 .الدعاء

 نعتذر عن عدم الرد على الربيد لك وللقراء األفاضل ألن يف ذلك صعوبة علينا وسنكتفي بنـشر الـردود            :أبوعبداهللا الشرقي   
 .يعة يف الَّة واملعسكر وإن يسر اهللا لنا يف املستقبل لعلنا نتمكن من ذلك وطلبك حققناه لك يف هذا العدد السر

 نشكر لك سعيك الطيب الذي ذكرته لنا يف توزيعك للمجلة واألفالم واألشرطة اليت تصدر عـن ااهـدين                   :األخ املقدسي   
 على إخوانك السرور ونسأل اهللا أن يوفقك إىل مزيد من العمل يف خدمة ستمرار يف ذلك واعلم أن رسالتك أدخلتوندعوك لال

 .اجلهاد وااهدين 



 

 

٥١ ٥١ 

ات واهللا يرعاك وحيميك من كل سوء  رسائلك ونصائحك طيبة ونرجو منك التواصل معنا يف الرأي واملقترح:الزبري الشامي  أبو
 .ومكروه 

 .ار شاكرين لك ومقدرين ن مثينة ، وهي يف عني االعتبجاهدي املقترحات اليت ذكرا ووصاياك للم:سيف النصر 
 . شكراً ملقترحاتك وسالمك وصل :أبوحمسن الدوعين 

 .نشكر لك تواصلك معنا ، ونشكر الشاعر أشرف عمران على مشاعره الطيبة جتاه ااهدين  : األخ أبوصاحل الشمري
لى توفريها للقـراء    لسابقة فهي موجودة على األنترنت وحنن حنرص ع        بالنسبة ألعداد الة ا    :األخ خادم ااهدين أبو الوليد      

ر روابـط    من األخوة أيضاً أن جيتهدوا يف إنزاهلا يف أكثر من موقع حبيث إذا ضربت روابط معينة أو حجبت تتوف                   ولكننا نرجو 
 .رنت فبإمكانك مراجعتها خوة أن ااهدين يف اجلزائر يضعون الة يف موقعهم على األنتأخرى وكما أخربنا بعض اإل

 . مقترحاتك مثينة جداً وحرصك يف حمله ونرحب بتواصل أكثر  :أبو جماهد اجلهين 
 .قصيدتك يف رثاء أيب هاجر معربة ، ولعلك تراها يف املعسكر إن شاء اهللا  : أبومتيم اخليب

وما ذكرته يف الرسالة أُرسل للمختص بـه        دقة  الرسالة اليت أرسلتها مهمة ونريد منك احلرص أكثر على ال         :  ابن الغافقي    األخ
  .وعسى أن تراه مطبقاً على أرض الواقع

نشكر لكم تواصلكم ، ونعتذر عن ذكر الرد هنا لضيق املقام ، ولكن رسائلكم              : وة الذين وصلت رسائلهم ومشاركام    األخ
 .لقتال يف سبيل اهللا تعاىل شجع النفوس على ااعركم تشرح الصدور وتيف عني االعتبار ، ومقترحاتكم تصل إىل أهلها ، ومش

 

 
 

 واألمةُ الكـربى غـدت ألعوبـةً      
 هي مثلُ قوٍم يف األمـور مكانـةً       

ــا  ــدهاعظماؤه ــات تبي  واحلادث
 والقدس، ويح القدِس ِديس عفافُها    
 بغداد يـا دار اخلالفـِة وحيـكِ       
 ما بالُ من باألمِس خانوا دينـهم       

 لةٌأعلى الـشعوِب قـساور صـيا      
ــا  ــق يل دار أيفُء لِظلّهـ  مل يبـ

 أنا طـائر قـد الح يل      .. يا أميت   
ــةً  أأُعــاب إن صــارحتكم حبقيق
        ـهى أنعـدكُـلِّ زنـديٍق وي ِمن 
ــا  ــونٌ لن ــأم ع ــاهرونَ ب  يتظ
 جيش النصارى مده اجتاح الـدنا     

 

 ــام ــسيس واحلاخ ــا الق  ــهو  يل
 سيانَ إن قعـدوا وإن هـم قـاموا        

  هياكــلٌ وِعظــامفــوق العــروِش
ــِن اجلهــاِد صــيامواملــسلمونَ ع 
        ـامته طُغـسما بـالُ طهـرِك دن 
 عمن أغار علـى ِحمـاِك تعـاموا       
ــام عون ــب ــوِد أران ــى اليه  وعل
       امفيـِه ِضـر ـبوش وطين استبيح 
 !أَيك ، فهلْ أَشدو ولـست أُالم ؟       
 !هـي أن شـر ِعـداِتنا احلُّكّــام ؟   

 يــِدم وِإمــام للمــسلمني خو
 ــام ــا وِحم ــم داٌء لن ــِني ه  يف ح
 ــدام ــشهم واملق ــي ال ــن التِق  أي
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ضطراب البين ، ومن آخر ذلك ما نشر عـن          مة يرى ويبصر التناقض العجيب واال     واملتابع اآلن ملا ينشر عن ااهدين من قبل احلك        
الشهداء األبرار حنسبهم واهللا حسيبهم وال نزكي على اهللا أحداً ااهد الشجاع راكان الصيخان رمحه اهللا والشاب ااهد ناصـر                    

 ..الراشد رمحه اهللا 
 ال يبالون بإخوام وخاصة اجلرحى وأم يعاجلون بطرٍق بدائية وغـري ذلـك مـن              نشر بيان الداخلية بصيغة توحي بأنَّ ااهدين      

 ..شهداًء وجرحى : الترهات اليت يعرف القريب والبعيد من هم ااهدون ؟ وكيف يتعاملون مع إخوام 
ـ  )من يقتل القتيل وميشي يف جنازته   (  وإنين ألعجب من آل سلوٍل الذين ال ينفك عنهم وصف            املنـازل ويقتـل   داهم  هم من ي

مث ..!!   مث يأيت ليتباكى عليهم وأم مل جيدوا الرعاية الطبية املناسبة           – الذي يستعمله اليهود     –ااهدين ويرميهم بالرصاص املتفجر     
 ..!!جييء الناعقون من املنافقني ليتباكوا على ااهدين ويظهروا احلزن على ما أصام وما آلت إليه جراحهم

لناس ارم احلقيقي وهم محاة الصليب من آل سلول وجندهم ، ويغفل الناس عن املقصر احلقيقي وهم األطباء املـسلمون             وينسى ا 
، بينما يعتذرون ويرفضون عالج إخـوام        يف مستشفيات آل سلول      الذي يعاجلون الصليبيني وجنود الطاغوت إذا جاؤوا مصابني       

 .. من رحم اهللا من الصادقني املخلصني منهم ااهدين خوفاً على متاع دنيا زائل إال
إن أزمة األطباء لدى ااهدين أزمة عريضة يعاين منها اجلهاد يف كل مكان ففي الشيشان مثالً ملا أُصيب ااهد خالد الـسبيت يف                       

 يستطع ااهدون عالجـه   وإال ففي اجلبهة يف الشيشان مل   ها وبرئت إال يف إحدى الدول خارج الشيشان       يديه وكسرتا معاً ما عاجل    
وخطاب أيضاً ملا أُصيب يف احلرب األوىل يف الشيشان مل يكن لدى ااهدين عيادة وال دواء كايف فاضطروا إىل أن يعاجلوه بقوة                   .. 

نستان و خاص ، ويف إحدى إصاباته يف أفغا       يالسالح يف إحدى عيادات الصليب األمحر املتنقلة وقد رأيت ذلك بأم عيين يف فيلم فيد              
جاء للعالج يف إحدى الدول اخلليجية كما ذكر ذلك يل أخوه ، وهكذا احلال يف أراضي القتال يف أفغانستان والعـراق وغريهـا                       
يكون لدى ااهدين عجز يف اال الطيب وعالج املصابني وشح يف األطباء إالَّ أن اهللا ييسر هلم من فضله ويفتح هلم أبواب رمحتـه                   

عشرة أشخاص أُصيبوا ودخلوا العيادة مث شفاهم اهللا تعاىل ، وأما           ن ااهدين ممن أُصيب على أرض اجلزيرة أكثر من          فالذي أعرفه م  
راكان الصيخان فقد أوصى عواد العواد بأن يكتم خربه إذا قُتل وكان قد أصيب يف صدره وحصل له نزيف خـارجي ففاضـت                       

اشد فقد تويف متأثراً جبرحه بعد أن أُجريت له عملية جراحية بعد بنج كامل إال أن                روحه بعد ساعات من املواجهة ، وأما ناصر الر        
 . اهللا اصطفاه شهيداً بعد أن سرت اجلراحة إىل سائر جسمه 

 ااهدين حيتـسبون    ، وأنَّ وليس من شروطه وجود عيادة طبية متكاملة         اجلهاد ال يتعطل لعدم وجود طبيب ماهر         والذي أعرفه أنَّ  
بتالء ، والكل   آلخر بتر أو جراحة ، وآلخر أسر وا       عند اهللا تعاىل فقد باعوها واهللا اشتراها فإن شاء قدر ألحدنا شهادة ، و             أنفسهم  

فقد أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله مائة درجة مـا بـني الدرجـة    أزور وينتظر من اهللا أن يعلي مرتلته   مبإذن اهللا وتثبيته مأجور غري      
  .. واألرض والدرجة كما بني السماء

  .أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم:  ااهدين كما قال اهللا تعاىل وأنَّ

  ....وأزمة األطباء وأزمة األطباء ... ... ااهدون ااهدون 
 حممد بن أمحد السامل: بقلم   


