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 ، الظاملني وال عدوان إال على       ، احلمد هللا ويل املتقني   
أما،  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني       

 :بعد 
فإن اخلوف من اهللا تعاىل هو سبب من أسباب جنـاة
العبد وبلوغه منازل عالية عند اهللا تعاىل ، فمن خاف

 ..من أدجل بلغ املرتل وأدجل 
واخلوف من اهللا تعاىل يورث العبد شـجاعة علـى

 لـذا يقـول اهللاألعداء وعـدم رهبـة منـهم ،       
 أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوًما نَّكَثُواْ أَْيَماَنُهْم َوَهمُّـواْ : تعاىل  

أََتْخَشـْوَنُهْمِبِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم َبَدُؤوكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة       
 فيا مـن فَاللُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوُه ِإن كُنُتم مُُّؤِمِننيَ      

ك اجلهاد خشية األعـداء تتر َمخياف من اهللا تعاىل لِ    
وبطشهم وسجنهم وتعذيبهم فاهللا أحق أن ختشاه إن

 .كنت من املؤمنني

ا معكم فرتبصوا إنَّ
 مرتبصون

 

 البدريعبداإلله : بقلم 
 

 
 

 ن الكونّيةَنالُس
 

 أبوبكر بن ناجي
 

 
 

اجلهاد ماٍض إىل يوم 
 القيامة

 

 يوسف العييري: بقلم الشيخ 
 

 
 

سالة إىل زوجة بولر
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 أحد شهداء اجلزيرة

 

 أم الشهيد: بقلم 
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والصالة والسالم على املبعوث رمحـة      ،  وال عدوان إال على الظاملني      ،  والعاقبة للمتقني   ،  احلمد هللا رب العاملني     
 :أما بعد ، للعاملني 

فإنَّ املتأمل لسنن اهللا يف خلقه جيد أنه سبحانه وتعاىل اقتضت حكمته وهو أحكم احلاكمني أن يتميـز املـؤمن                    
اُهللا ِلَيذََر املُْؤِمِنَني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيـِميَز اخلَِبيثَ ِمـَن             ما كان    قال تعاىل   ، اذب  الصادق من املنافق الك   

 ]. ١٧٩: آل عمران  [ الطَّيِِّب، َوَما كَانَ اُهللا ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَغْيِب َولَِكنَّ اَهللا َيْجَتِبى ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاُء
ما كان اُهللا ليذركم على ما أنتم عليه من التباِس املؤمنني باملنـافقني،  :  يألقيم رمحة اهللا عليه يف الزاد    قال ابن ا  

 َيِميُز  يحىت مييَز أهلَ اإلمياِن ِمن أهل النفاق، كما ميَّزهم باحملنة يوَم أُُحد، وما كان اهللا ِلُيطلعكم على الغيب الذ                  
، فيقـع    ، وهو سبحانه ُيريد أن مييزهم متييزاً مشـهوداً          غيبه وعلمه  زون يف ، فإهنم متميِّ   به بَني هؤالء وهؤالء   

 هـ  . ا هو غيٌب شهادةًيمعلومُه الذ
وظهور من كـان    ، وإنَّ املتتبع ملا حيدث هذه األيام لريى هذا األمر ظاهراً من متيز أهل اإلميان من أهل النفاق                  

ىل الكافرين والصـليبيني وعـادى      ايف صف من و   ، نهم  ُيظن هبم اخلري يف صف الطاغوت وجنوده وجمادلته ع        
وأظهر هؤالء املنافقني ما كان يف صدورهم من غلٍّ على اجملاهدين يف كلماهتم وتصرحياهتم              ، املؤمنني الصادقني   

 . وخطبهم
  بنيب اهلدى  - كما يزعمون    -وقد عظموا الطاغوت عبد األمريكان بن عبد اإلجنليز وشبهوه يف مبادرته بالعفو             

 ؟..فأيُّ ضالٍل أعظم من هذا ، صلوات ريب وسالمه عليه حني عفا عن كفار قريش يوم فتح مكة 
 !!؟..أيشبه هذا الطاغوت عدو اهللا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمام اجملاهدين 

دوا ذلـك   كما خيرج علينا بعض هؤالء املنافقني مدعني أن عدداً من اجملاهدين املطلوبني سلموا أنفسـهم أو أرا                
مستفيدين من العفو كما زعموا وظن هؤالء أنَّ اجملاهدين غري مدركني ملا يترتب على ذلك من إقرار بشـرعية                   

 .ئك املنافقني كما يفعله أول-اً باهللا من ذلك  عياذ-الطاغوت ووجوب مدحه والثناء عليه وتعظيمه 
 .  بتغاًء لرضا الطاغوت فال بارك اهللا فيهمام غري املشكور ويتنافسون يف ذلك بل جتد أهنم يتسارعون يف سعيه

وإنَّنا مع هذا كله نبشر إخواننا املسلمني يف كل مكان برغم ما أصاب بعض إخواننا اجملاهـدين مـن جـراح                     
واستشهاد لبعضنا اآلخر ونؤكد أننا عازمون على مواصلة الطريق حىت نفضي إىل موعود اهللا عز وجل اجلنة ملن                  
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ن ، بل ما زادنا ذلك إالَّ تبصرةً فيهم مما أخرب            يضرنا ما ينعق به هؤالء املنافقو      ولن، ن بقي   قتل والنصر والظفر مل   
قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِإلْخَواِنِهْم َهلُمَّ ِإلَْيَنـا َوال            : اهللا عنهم يف كتابه الكرمي حيث قال تعاىل         

 أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَِإذَا َجاَء الَْخْوُف َرأَْيَتُهْم َيْنظُُرونَ ِإلَْيَك َتُدوُر أَْعُيُنُهْم كَالَِّذي ُيْغَشى َعلَْيِه              ِإالَّ قَِليالً   َيأُْتونَ الَْبأَْس   
ْم ُيْؤِمُنوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمـالَُهْم      ِمْن الَْمْوِت فَِإذَا ذََهَب الَْخْوُف َسلَقُوكُْم ِبأَلِْسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيِر أُْولَِئَك لَ            

   َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً
 :وكما قال القائل 

 جزى اهللا الشدائد كلَّ خٍري     عرفت هبا صديقي من عدوي
الرمحن وحـزب   وبني حزب   ها أليام عظام حامسة تشهد البشرية فيها قتاالً وصراعاً بني احلق والباطل              اهللا إنَّ  ُميوأَ

 ..فسطاط إمياٍن ال نفاق فيه ، وفسطاط كفر ال إميان فيه :  فسطاطني الشيطان وجتعل العامل بأسره يصري إىل
نة سواًء مبواالته الكـافرين أو      ويف كلِّ يوم مير من أيام هذه احلرب الصليبية يهلك من يهلك من املسلمني عن بيّ               

وحيىي من حيَّ عن بّينة بلحاقه بركاب املؤمنني والذائدين عن محـى            ..خبدمته للمرتدين أو حبربه على اجملاهدين       
 ..أو نصرته للمجاهدين ومعاداته للكافرين اإلسالم واملسلمني 

وتبقى العاقبة دائماً للمؤمنني ، والنصر ألولياء اهللا الصادقني ، مهما طغى الطغاة ، وجتبَّر املتجربون ، فاهللا غالٌب                   
 ..فرون على أمره ولو كره الكا

 كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُْولَِئَك ِفي اَألذَلَِّني   :يقول احلق تبارك وتعاىل 
   ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ َعِزيٌز

 من متحيص املؤمنني واختاذ الشـهداء ،  ولئن تأخر النصر للمؤمنني فلحكم يقدرها العزيز احلكيم سبحانه وتعاىل         
إىل غري ذلك من احلكم الربانية اليت حتصل        ها من عند العزيز اجلبار      رين آثاماً وإجراماً ليالقوا جزاء    وإزدياد الكاف 
 .بتأخر النصر 

و شـاء لنصـر     النَّصر من عند اهللا ، ويأيت يف الوقت الذي يريده سبحانه وتعاىل ، ول             احلقيقة تبقى أنَّ    وإالَّ فإنَّ   
ذَِلَك َولَْو َيَشاء اللَّـُه      : دون إراقة قطرة دٍم واحدة ولكن كما قال تعاىل          وأقام دولة اخلالفة اإلسالمية     املؤمنني  

َسَيْهِديِهْم َوُيْصـِلُح    لَانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضكُم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم               
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْركُْم َوُيثَبِّـْت أَقْـَداَمكُْم              َوُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم      َبالَُهْم  

   َوالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم
داةً مهتدين ، غري ضالني وال مضلني ، وثبتنا اللهم على صراطك املستقيم ، واختم لنا بالشـهادة                  اللهم اجعلنا ه  

 .يف سبيلك على سّنة وهداية يا ربَّ العاملني 
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يف فشل واضح ملا مسي بالعفو من قبل الطاغوت فهد بن عبـد العزيـز               

 جزيرة  أوشكت املهلة على االنتهاء دون استسالم أحد من اجملاهدين يف         
العرب سوى اثنني صرحا يف وسائل اإلعالم بأنه ليس هلما أي ارتبـاط             
حبركة اجلهاد القائمة أو أي دور فيها من بدايتها سوى بعض املشاركات           
يف بيع السالح ، وأدى هذا الفشل باحلكومة إىل مطالبة خدامها ومن تثق فيهم من املنتسبني إىل العلم بإنقـاذ املوقـف     

كانا خـارج الـبالد منـذ     املهراق أصالً فأنتج ذلك تسليم جماهدين آخرين أنفسهما إىل احلكومة وحفظ ماء وجهها  
 مما يعكس بشكل واضح حجم الفشل الذي منيت به هذه احلملة ، كما يعكس النظرة اليت تنظرها  سبتمرب ١١أحداث  

 .احلكومة وأتباعها إىل كل جماهد وهي أن األصل فيه االهتام حىت تثبت براءته 
وكرانية املنتشرة يف العراق بزيادة رواتبهم ، أو احلصول على تذاكر طريان ليعودوا إىل بالدهـم                طالب جنود الفرقة األ    •

 عن عملية حفظ السالم اليت وعدهم هبا من قاموا          على اعتبار أن حرب العصابات اليت أجربوا على خوضها ختتلف متاماً          
وكـراين   إىل الـرئيس األ    وكرانية يف العراق التماساً   دم ممثلون عن الفرقة األ    وق،  بتجنيدهم وذهبوا من أجلها إىل العراق     

حرب عصابات   ( و) بالغة اخلطورة  (حوال السيئة يف العراق ، واصفني إياها بأهنا         ليونيد كوتشما يتذمرون فيه من األ     
مريكيـة  دمة حتت القيـادة األ    وجبها على اخل  دين على أن هذا يتعارض مع شروط التعاقد اليت وافقوا مب           مشدّ ) حقيقية

 .]اجلزيرة [  كجنود حفظ سالم
فغانسـتان  أيف العراق ويف    الدائرة   مريكية للمصادر البشرية أنه بسبب احلرب     القيادة العسكرية األ   يقول تقرير صدر عن    •

ت على  وتضيف الصحيفة واليت حصل    ،فإنه قد حدث نقص كبري يف كتائب املشاة هذا ما نشرته صحيفة واشنطن تاميز               
د برتبة ميجور، وعدد غري حمدد مـن         أن النقص يصل إىل ثالثني باملائة مبا فيهم حوايل مائة جمنّ            :نسخة من هذا التقرير   

تعـاين   " : يونيو املاضي  قائد قوات املشاة يف تقرير له يف شهر        ل الكولونيل ليي فيتريمان   اقو ،   رجات عسكرية إضافية  د
ضاف أن الكثري من هذه الوحـدات ينقصـها اآلن          أو"  ميع الرتب العسكرية  هذه الوحدات بشكل كبري من نقص جب      

مريكية قبل فترة قصرية أن اجليش األمريكي يعاين معاناة كبرية مـن            علنت وزارة الدفاع األ   أ خرىأ ومن ناحية     ، ضباط
ف مـن اجلنـود     مطالبة اخلمسـة آال   إىل  حيان  أنه يضطر يف كثري من األ      نقص بعض املهن واخلربات العسكرية لدرجة     

هنوا اخلدمة العسكرية الرمسية حسب العقود الـيت        أ وهؤالء هم من اجلنود الذين        ،  للعودة للعمل يف اجليش    نياالحتياطي
 اخلرباء  ر بعضُ حيث حذّ  ول من نوعه فقد سبقه عدة تقارير حول نفس املوضوع         وهذا التقرير ليس األ    "وقعوا عليها 

، وبسبب النقص يف بعـض املعـدات         زمة بسبب النقص البشري   أي من وقوع    مريك قادة اجليش األ   العسكريني بعضَ 
 ، خصوصاً بسبب احلرب الدائرة يف العراق وزيـادة العمليـات العسـكرية    مريكيواآلليات اليت يعاين منها اجليش األ     

 .] الرياض [ فغانستانأيف 
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عن بعض ما دار خلف الكواليس      يرانية  ة اإل كشف مصدر برئاسة اجلمهوري    خالفاً ملا صّورته وسائل اإلعالم السلولية       •
ـ      أ و  ، ىل السفارة السعودية يف طهران    إ بتسليم نفسه    خالد احلريب ن يبادر   أقبل    الشـرق ( شار يف حديث هـاتفي لـ

يران قد تعرضت لضـغوط     إلقاعدة املوجودين يف    ان استخبارات احلرس الثوري اليت تتوىل ملف عناصر         أىل  إ ) األوسط
هنا قاومت هـذه    أمن غري   ىل وزارة األ  إالقاعدة   جماهدي لتسليم منه علي يونسي  أئيس خامتي ووزير    ديدة من قبل الر   ش

ن أال  إمنيـة بـني البلـدين       أورغم وجود اتفاقية    بعض اجلهات داخل احلكومة اإليرانية ،       الضغوط معتمدة على دعم     
 ملكة بذريعة عدم معرفتها هبوية عناصر القاعدة      ىل امل إالقاعدة   يرانية رفضت تسليم املطلوبني السعوديني من     السلطات اإل 

يران بعد سـقوط حكـم طالبـان يف         إىل  إالقاعدة ممن جلأوا    يف صفوف    بطرد متطوعني    ، مكتفيةً  يرانإاملوجودين يف   
مه يراين لتسلي إبقرار  )  بو سليمان املكي   أ (بالغ خالد احلريب    إومت    ، السعوديةما يسمى   ىل بلداهنم مبا فيها     إفغانستان  أ

 وخّيـرت    ، ىل مكان آمن بالقرب من مدينـة قـم        إحدى فيلالت احلرس مشال طهران      إ حني نقله من     سبوعنيأقبل  
  وقرر احلريب   ، ىل الرياض إو جيري نقله    أىل السفارة السعودية    إ يرانية املدعو خالد احلريب بتسليم نفسه طوعاً      السلطات اإل 

 مينقلل مسئولون أمريكيون من أمهية املطلوب األ ، ومن جهة أخرى ىل السفارةإن يقدم نفسه أيراين حسب املسؤول اإل
 السـلطات   عنمريكية  خبارية األ  اإل  )إن،  إن  ،   يس( ت شبكة   نقلو خالد احلرىب الذى سلم نفسه للسلطات السعودية      

 تركي الفيصـل    مري بربيطانيا األ  يونقلت الشبكة عن السفري السعود     يأنه رمبا ال ينطبق عليه العفو السعود      السعودية  
 معلومـات   ينه رمبا يعط  أ رمبا يكون صاحب أسامة بن الدن يف الكثري من رحالته داخل أفغانستان و             ن احلريب إ: قوله  

 .] البيان  ،الشرق األوسط[  جيدة عن هذا اجلزء من حياة بن الدن
ن إدارة الرئيس جـورج     أغالبية األمريكيني ال يعتقدون     ن  أ نشرته صحيفة الواشنطن بوست   هر استطالع للرأي    ظ أ •

ممـن  % ٥٥ املعادية للواليات املتحدة ، لكـن        اليت أعلنتها على اجلماعات اجلهادية      يف احلرب  بوش حققت انتصاراً  
 . ]نبا[ عه الرئيس جورج بوش يف تلك احلرب باالستطالع أيدوا األسلوب الذي يتمشلهم 

مـس يف حماولـة     أسـرائيل   إمريكية املقبلة بزعماء    اسة األ دميقراطي يف انتخابات الرئ   التقى شقيق جون كريي املرشح ال      •
بدوا يف جمالسهم اخلاصة    أسرائيليون  إوكان مسئولون    ،   سرائيلإأن مدى التزام كريي جتاه      زالة أي خماوف بش   واضحة إل 

مريكية عن سياسـات الـرئيس      ىل حدوث حتول يف السياسة األ     إفهم من أن يؤدي فوز كريي يف انتخابات نوفمرب          ختّو
 وقال مصدر شـارك      ، منذ عشرات السنني  سرائيل   إل مريكيني مواالةً شد الرؤساء األ  أالذي يعتربونه    احلايل جورج بوش  
 كـي   سرائيل كبديل إىل  إيفاده  إ لشقيقه مت    ن كامريون كريي الذي اعتنق اليهودية ويعمل مستشاراً       إ: يف ترتيب الزيارة    

 والتقى كامريون كريي الذي وصف زيارته بأهنا         ، سرائيل عن بوش   إل اً شقيقه ال يقل تأييد    ىل أن إسرائيليني  يطمئن اإل 
 القيـام جبولـة     يضاًأويعتزم كامريون كريي     ،   ون وزعيم املعارضة شيمون برييز    رييل شار أرئيس الوزراء   شخصية مع   

ثناء محلته لنيـل  أسرائيل إ وكان كريي أغضب      ، راضي الضفة الغربية  أسرائيل على   إده  تفقدية للجدار العازل الذي تشيّ    
مـام  أ نه يعترب اجلدار حـاجزاً    إ: مريكيني العرب   من األ كتوبر املاضي عندما قال جلماعة      أترشيح احلزب الدميقراطي يف     
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سرائيل يف  إبراز سجله يف التصويت لصاحل       محلة كريي االنتخابية جياهدون إل      ومنذ ذلك احلني والقائمون على      ، السالم
 . ] رويترز[ نه ليس هناك ما ختشاه من انتخابهسرائيلية بأة اإلقناع احلكومإجملس الشيوخ و

د الدكتور عبد السالم نوير أستاذ العلوم السياسية جبامعة أسيوط أن الضربات األمنية اليت وجهتها حركة طالبـان                  شّد •
ت اإلدارة  حلكومة قرضاي والقوات األمريكية اليت حتتل أفغانستان أكدت مبا ال يدع جماالً للشـك كـذب ادعـاءا                 

الم نوير يف تصرحيات خاصـة لشـبكة        وأوضح الدكتور عبد الس   ،  األمريكية بنجاح حرهبا على اإلرهاب ولو جزئًيا        
اإلسالم اليوم اإلخبارية أن ضربات طالبان املوجعة أجربت نظام قرضاي املوايل لواشنطن علـى تأجيـل االنتخابـات                  

ح أن تأجيلها إىل شهر نوفمرب القادم هدفه واضح وهو دعـم حظـوظ            الرئاسية والربملانية ألكثر من مرة وإن كان يرج       
نوير أن عرض واشنطن وحكومة     . وأكد د ،  الحتفاظ مبقعده يف البيت األبيض      دود كريي ل  لالرئيس بوش أمام منافسه ال    

يان لتحقيق  قرضاي إجراء حوار مع حركة طالبان دليل على عمق األزمة اليت يعيشها الطرفان يف أفغانستان والذين يسع                
ا أال يكون احلوار مع املال وقيادة الصف         احلركة ألن واشنطن وقرضاي طالب      أوهلا إحداث انشقاق يف     :أكثر من هدف  

األول يف طالبان املرتبطني بصالت مع القاعدة ، وثانيها إدراك الطرفني أن طالبان قوية بالدرجة اليت ال ميكـن معهـا                     
ركة طالبان حققت العديـد مـن       حنوير أن   .  وتابع د   ، كن فرض االستقرار بدوهنا   إخراجها من اللعبة السياسية وال مي     

ووجهت ضربات قاضية إىل     النجاحات يف الفترة األخرية وأحكمت سيطرهتا على العديد من املدن الرئيسية الكربى           
ر نـوير عـن     عّبو،  قاتلي طالبان لوقف هذه اهلجمات       لدرجة أن هذه القوات عرضت عفًوا على م        القوات األمريكية 

اعتقاده بفشل أي إمكانية للتفاوض بني األمريكان وحركة طالبان اليت حتمل عداًء شديًدا لألمريكان وللـرئيس بـوش                  
وتواصل تسديد الضربات لقواته لتعظيم خسائره وستزداد هذه الضربات إيالًما مع قرب االنتخابات األمريكية وأن هذه                

 . ]اإلسالم اليوم[  طرته فقط إال على العاصمة كابولي ال حيكم سيالضربات ستضعف بشدة نظام قرضاي الذ
هنا بدأت يف سحب جنودها من العراق استجابة ملختطفي اجنيلو دي الكروز املواطن الفلبيين              إ: قالت احلكومة الفلبينية      •

 وقالت  ،بينيون من العراق    ذا مل ينسحب اجلنود الفل    إهددوا بقتله   اختطفه اجملاهدون من مجاعة التوحيد واجلهاد و      الذي  
ضافت أ و ،ق مع وزارة الدفاع النسحاب اجلنود من العراقن وزارهتا تنّسإ: وزيرة اخلارجية الفلبينية دليا ألربت يف بيان       

حثت الفلبني علـى      الواليات املتحدة  هذا وقد كانت    ، ٤٣ىل  إ ٥١ينيني يف بغداد اآلن تغري من       عدد اجلنود الفلب  : قائلةً
عـن   عربت  مثغسطسأل املوعد املقرر وهو العشرون من وخ لضغوط اخلاطفني لسحب اجلنود من العراق قب       عدم الرض 

 مواجهـة   فلبينية ملا مسته موقفها الصلب يف     شادة برئيسة احلكومة ال   مانيال بعد يوم واحد فقط من اإل      حباطها من قرار    إ
وأضاف  ) بطون لرؤية مثل هذه التصرحياتحنن حم (:  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية ريتشارد باوتشر          ، رهاباإل

عالن عن االنسحاب    يعنيه اإل  ي بشأن ما الذ   الت وحنن ننتظر توضيحاً   ؤرحيات الفلبينية تثري بعض التسا    ن التص إ: بوتشر  
تقد أن ذلك    ونع  ، رهابينيم التفاوض أو تقدمي أية منافع لإل       عد يسياستنا ه :  مريكى قائالً  واستطرد املتحدث األ   الفلبيين

  ، ومن جهـة أخـرى       أننا حمبطون من رؤية مثل هذه التصرحيات        وهذا هو السبب يف     ، شارة خاطئة إميكن أن يرسل    
األنباء الفرنسية عن وزير الدفاع التايلندي تشـيثا          ونقلت وكالة   ،  بدأت يف سحب قواهتا من العراق      اأعلنت تايلند أهن  
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 سـبتمرب   ٢٠ ستنهي انسحاهبا حبلـول       جندياً ٤٥١ينة كربالء، والبالغ قوامها     يف مد  إن القوة املتركزة  :  ثاناجارو قوله 
املتحدة كويف عنان قد طالب احلكومـة   وكان األمني العام لألمم ، املوعد املقرر النتهاء فترة انتداهبا للعمل هناك القادم

 .] ، مفكرة اإلسالم   اليوم[   التدهور األمين يف البالدللعراق بسبب ما أمساه استمرار  التايلندية هذا األسبوع بتأجيل مغادرة قواهتا
 القرار الذي اختذته وزارة الدفاع األمريكية البنتاجون باالنتقـال املؤقـت لعـائالت              أعلن ناطق عسكري أمريكي أنَّ     •

وأخـرب امليجـور     ،   العسكريني األمريكيني املتمركزين يف البحرين سوف يتم خالل األسبوعني املقبلني كحد أقصـى            
كوماندر جيمس جرايبيل وكالة فرانس برس أنّ عملية انتقال عائالت وأقارب العسكريني األمـريكيني مـن مملكـة                  

حنن حناول أن ننتهي من هذه العملية بأكرب قـدر          :  وقال جرايبيل  ،   البحرين قد بدأت قبل أيام قليلة ومازالت متواصلة       
 ني أو التـابع نيوف بالنسبة لعائالت الدبلوماسيني سواء األمريكي   ممكن من السرعة للحيلولة دون إثارة أجواء التوتر واخل        

 ،  ، وخطوات نقل هذه العائالت تسري مبعدل جيد ونأمل أن تنتهي يف غضـون أسـبوعني                للدول احلليفة يف البحرين   
غـادرة  وكانت متحدثة باسم وزارة الدفاع األمريكية قد أعلنت يف الثاين من يوليو أن الواليات املتحـدة مسحـت مب                  

اجملاهدون ،  عائالت العسكريني يف البحرين بصورة مؤقتة بعد معلومات حتدثت عن هتديدات بشن هجمات خيطط هلا                
إن وزير الدفاع وافق على مغادرة أفراد العائالت واملـوظفني          " :  وقالت الكابنت روكسي مرييت لوكالة الفرنس برس      

 عائلة ألن البحرين هي قاعدة األسـطول اخلـامس       ٦٥٠ار حوايل    ويشمل هذا القر    "الذين ال يعترب وجودهم ضرورًيا    
ويأيت القرار بعد نشر حتذير لوزارة اخلارجية األمريكية من هتديدات تسـتهدف املصـاحل األمريكيـة                 ،   األمريكي

 .]مفكرة اإلسالم [  والغربية يف البحرين
راضية عن العمليات الباكستانية الـيت      حدة كانت   صرح الرجل الثاين يف وزارة اخلارجية األمريكية أن الواليات املت           •

وحسبما ذكـرت وكالـة      ،   ن إسالم أباد القضاء على طالبان      مشال غريب باكستان ولكنه طلب م      تشنها ضد القاعدة  
حنن راضون بالتأكيد عـن      " : يتشارد أرميتاج لوسائل اإلعالم   األنباء الفرنسية أوضح نائب وزير اخلارجية األمريكي ر       

وقبل مغادرة اهلند واالجتـاه حنـو        "  القاعدة بكل قواهتم   ىن يف القضاء عل   و الباكستاني ؤنالتزم به أصدقا  الذي  الصراع ا 
 اخلصوص بعمليات اجليش الباكستاين يف منطقة القبائل بوزيرستان ضد املئات من التـابعني              هإسالم أباد أشاد على وج    

باكستان قد طلبت من واشنطن تقـدمي        ، وكانت    احلدود األفغانية بلية بالقرب من    للقاعدة والذين حيتمون باملناطقة اجل    
وأرادت   أسـامة بـن الدن      الشيخ الدعم االستخبارايت ملساعدة قّواهتا على تعقّب القيادات اهلامة يف تنظيم القاعدة مثل           

البـة واشـنطن    استغالل زيارة وكيل وزارة الدفاع اخلارجية األمريكي ريتشارد أرميتاج إىل إسالم آباد من أجـل مط               
باإلسراع يف توفري الدعم االستخبارايت لباكستان يف تعقبها لقيادات القاعدة يف ظل تصاعد احلملة اليت تشنها القـوات                  

 .]مفكرة اإلسالم [   املتحصنني داخل املناطق العشائرية احلدوديةجملاهديناحلكومية الباكستانية على ا
  السـعودية  كومـة  جملس النواب األمريكي املعونة العسكرية عن احل        أوقف ًءفيما يعين ذهاب مجيع اجلهود اخليانية هبا       •

 للسعودية ضمن ميزانية  ألف دوالر كان خمصصا٢٥ً صوتا على إلغاء مبلغ   ١٩١ مقابل   ٢١٧ وافق اجمللس بأغلبية     حيث
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 علماً  كية على اإلرهاب  املساعدات اخلارجية األمريكية بسبب انتقادات هلا بأهنا ال تتعاون بشكل كاف يف احلرب األمري             
 .]اجلزيرة [  تستخدم للتدريب العسكريأن هذه املساعدة الصغرية جداً 

 

 
 

  ﴾َفُيْدِهُنوَن ُتْدِهُن َلْو َودُّوا ﴿ 
 

 "، ألهنم يتابعون أنشطيت ويعلمون أنه ليست لدي أحقاد حىت جتاه الذين سجنوين  احلكومة السعودية تثق يبإنَّ" 
، ومن خالل الطرق الدبلوماسية   بعيًدا عن طريق العنفنه بإمكاهنم مالحقة اإلسالمينيإ: قلت للمسؤولني  "

 " !! والسياسية
 ]عن طواغيت اجلزيرة " اإلسالم اليوم " سفر احلوايل متحدثاً يف موقع [ 

 

 رسالة إىلرسالة إىل
العلماء العلماء 
  والدعاةوالدعاة
 تأليف عبداهللا المحمود
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إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 
))  ٤٤  ((  

 الخطأ في مناط التكفير في النواقض
 

 يمشهور الرويلفرحان بن : الشيخ  كتبه
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعـني، أمـا                   
 :بعد

فإن من اخلطأ يف فهم نواقض اإلسالم ما يكون خطأً يف االستنباط واالستدالل، ومن ذلك اخلطأ يف تنقيح املناط الذي                    
اط يف الصورة املعينة، وهذا الباب من اخلطأ شائع كثري عند بعض من يعدون يف طالب                كان به املكفر، ويف حتقيق املن     
 .العلم وأهل التحقيق والفهم

ومن األخطاء الواقعة يف ذلك يف النواقض، اخلطأ الذي يكثر الوقوع فيه عند الكالم على ناقض االسـتهزاء بالـدين،                    
 .فيما ليس مبكفرفُيدخل فيه ما ليس منه، وُيحكم بالكفر على من وقع 

واالستهزاء باهللا عز وجل، أو برسوله أو بآياته، أو شيء مما يعود االستهزاء به إىل االستهزاء بذلك كفر صراح خمـرج         
 .من امللة، ال ُيعذر فيه إال املكره، أو من استهزأ مبا ال يعلم أنَّه من دين اهللا مما خيفى على مثله

ينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوًنا وال أكذب ألسًنا وال أجنب عند اللقاء، كفر صريح،               ما رأ : واستهزاء املنافقني ملا قالوا   
فهو متضمن لالستهزاء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو كفر مستقل، وبالقراء محلة العلم وأهل القرآن من أصـحابه                   

 .ريعة، والذين انتقاصهم من انتقاص الدينالذين ُيعلم بالضرورة أنَّهم من أهل العلم الصادقني املأمور بتوقريهم يف الش
وكذلك من استهزأ بالصحابة اجملاهدين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو استهزأ جبيوش حـرب املرتـدين، أو                    
جيش الريموك من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معهم، وحنوهم ممن ُيعلم من الدين بالضرورة أنَّهـم                    

 . شرعيا، ويكون االستهزاء هبم راجًعا إىل أمر من الدين، فمن فعل ذلك فهو كافر مرتّدجماهدون جهاًدا
أما من استهزأ بناس من القراء أو مجاعة من العلماء لوصف خاص خيتصون به ليس راجًعا إىل الدين أو ليس معلوًمـا                      

، أو دولة من الدول أو حكومـة مـن   رجوعه إىل الدين، كمن استهزأ بعلماء مذهب من املذاهب، أو بلدة من البالد       
 .احلكومات، فإنَّه يفصل يف حاله على ما يأيت

ومثله من استهزأ جبماعة من اجملاهدين القدماء أو املعاصرين الذين تدخل الشبهة يف حاهلم على من مل يعرفهم أو ُشـّبه     
 عامل أنَّهم يف جهاد يف سبيل اهللا، كمن         عليه أمرهم، كمن استهزأ ببعض اجليوش األموية أو العباسية أو أفراد منها غري            

يراهم مرتزقة للقتال ال خيرجهم إال الطمع واملال، أو حنو ذلك، وكمن استهزأ ببعض اجملاهدين املعاصرين، ولو كـان                   
من أئمتهم وقادهتم، أو ببعض جبهات اجلهاد، كاجملاهدين يف جزيرة العرب أو يف العراق أو يف اجلزائر سـددهم اهللا،                    
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كن استهزاؤه ألجل جهادهم يف سبيل اهللا نفسه، بل ملا يظنه عندهم من خلل فيسبهم ويستهزئ هبم مـن هـذا                     ومل ي 
الوجه ويصفهم بالفسوق والضالل وحنو ذلك، فهذا وإن كان مفترًيا جاهالً ضاالًّ إالَّ أنَّه ال يكفر إال على التفصـيل                    

 .اآليت
ر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم وأرضاهم، كان كافًرا مرتـدا،           وكذلك احلكام والوالة، فمن استهزأ بأيب بكر وعم       

ومن استهزأ بغريهم من الوالة الصاحلني فال حيكم بكفره حىت ُيعلم أن كالمه يتناول الوالية أمر املسلمني، من حيـث                    
 .هي والية ألمر املسلمني

 بكفر، وإنَّما الكفر من ذلك ما يعـود إىل          فليس كل استهزاء بعامل أو مبجاهد أو بواٍل مسلٍم كفًرا، وال كل ذلك ليس             
 .االستهزاء بالدين وذم شيء مما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومن أقبح الغلط يف هذا ما فعله صاحل الفوزان حني جعل االستماع إىل إذاعة اإلصالح من جمالسة املستهزئني اخلائضني                   
وهذا الغلط الشنيع يدلك على ما يوصل       ! ة أمر املسلمني يعين طواغيت اجلزيرة     يف آيات اهللا، ألنَّها استهزاء بالعلماء ووال      

 .إليه الغلط يف هذا الباب من مذهب اخلوارج
واالستهزاء مبا هو معلوم بالضرورة من الدين كفر صريح ال ُيتوقف فيه، أما االستهزاء مبا ُيمكن فيه اخلفاء من الـدين                     

أصر، واالستهزاء مبا اخُتلف يف كونه من الدين اختالفًا اجتهاديا قويـا، وإن كـان               فإنَّما يكفر من قامت عليه احلجة و      
غلطًا عظيًما، إالَّ أن فاعله إن كان يفعله ثقةً بأحد القولني وأنَّه ليس من الدين مل يكفر باالتفـاق، كمـن يسـتهزئ                       

 .ارة حنبليةالوسوسة يف الطه: بالتشديد يف أمور الطهارة عند بعض الفقهاء، كمن يقول
ويقع يف هذا بعض من يكفر من استهزأ برجل من اجملاهدين أو من قادهتم، أو يكفر من استهزأ جببهة من جبهات اجلهاد             

 .خبصوصها، ويظن أنَّ ذلك من االستهزاء بالدين ألنه استهزاء باجملاهدين وباجلهاد
 وسلم أكمل من هديه، فإذا اختار بعض النـاس          ومثله الغلط يف مسألة من اعتقد أن غري هدي الرسول صلى اهللا عليه            

شيئًا من األمور اليت فيها ختيري فيما ليس من الواجبات، كمن خيتار تأخري الصالة عن الوقت الفاضل وحنو ذلـك، رأى                     
 .أنه اختار غري هدي النيب على هديه

 يف عموم املسائل أو يف مسألة معينة،        والضابط يف هذه املسألة أن من اختار غري هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم بإطالق              
فرأى أن شيئًا من السنن تركه خري من فعله، أو أن شيئًا من املكروهات فعله خري من تركه، فقد كفر، أما احملرمـات                       

 .والواجبات فتجتمع فيها عدة مناطات مكفرة إذا رأى فعل احملرم خًريا من تركه، أو رأى ترك الواجب خًريا من فعله
أى أنَّ فعل املستحب خًريا من تركه يف العموم، ولكنه يف حال من األحوال أو وقت من األوقات يرى مرجًحا                    أما من ر  

 .لتركه، مع كونه يف نفسه فاضالً لوال ذلك املرجح، فلم يرتكب خطأ فضالً عن أن يكون كفًرا
 .ري من الغلط يف هذه األبوابوهذا جيري يف كثري من النواقض ومن تتبعه ودقق النظر فيه سلم بإذن اهللا من كث
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 َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد 
   ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثًريا َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه لَقَِويٌّ َعِزيٌز

  

 : أما بعد  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله، والصالة والسالم على رسول اهللا ، احلمد هللا 
ذكرت يف مقال قدمي أن حقيقة املنهج السلمي الذي عليه مجاعات كف األيدي إمنا هو مأخوذ من املنـهج املعـروف                     

منهج غاندي منوذج معاصر لسرية     مبنهج غاندي ، بل لقد صرح بعض مفكري هذه اجلماعات بذلك حماوالً اإلحياء أن               
 . دين اهللا عن إفك وهبتان هؤالءالرسول صلى اهللا عليه وسلم باملرحلة املكية ، تعاىل

أنه ميكن أن يتهم احلركات اجملاهدة باملقابل أهنا         : ( قائالًن تياره اإلصالحي يتشبه بغاندي      علَّق أحد أدعياء الفهم نافياً أ     
 ..!! ) ألن هذا اجليش يتبىن املقاومة املسلحة ...!! *األمحر االيرلندي على منهج مشابه ملنهج اجليش 

مع بعـض   !! كثري من القراء أن الرد عليه أن كالمه عن احلركات اجملاهدة صحيح بقدر ما               قد يستغرب هذا الدعي و    
 . التحفظات 

 :وحىت حنل اإلشكال الذي يظهر من هذه اإلجابة كان هذا املقال 
تبعت منهجاً خمالفـاً    تباعها منهج غاندي قد ا     األيدي با  ل املشار إليه يهدف إىل تبيني أن حركات كف        بداية كان املقا  

للسنن الكونية ولن حيقق األهداف اليت يسعون إليها ، وأن منهج غاندي املخالف للسنن ليس هو ما أسلم له وحلزبـه                     
قة أنَّ السنة اليت دفعت اإلجنليز أن يسلموا مقادير األمـور           مقادير األمور يف دولة اهلند ودفع عنه غائلة اإلجنليز ، واحلقي          

لغاندي كانت اجلهاد الذي قام به املسلمون باهلند واملقاومة املسلحة اليت قامت هبا بعض الطوائف األخرى اليت قامـت                   
 صرب اإلجنليز    نفد ما خبت عادت أشد بدون يأس حىت      بإهناك اإلجنليز قرابة قرنني من املقاومة املتواصلة و اليت كانت كل          

، مما دفعهم للقيام بتسليم مقاليد البالد بطريقة سلمية لرجل له شهرة بطبيعة شخصيته ، حتفظ هلم مصاحلهم بعد تـرك                     
اهلند وتؤمن عدم قيام دولة مسلمة يف هذه البالد ، هذا على أحد التفسريين ملا حدث وعلى التفسري اآلخـر أن ذلـك                 

                                                 
عد نفسه ويعده أتباعه من مؤرخي التيار  الذي ذكرناه يف أول املقال والذي ي- ال يوجد تنظيم يسمى اجليش األمحر االيرلندي ولعل املعترض - *

 !! كان يقصد اجليش اجلمهوري االيرلندي –السلفي اإلصالحي مبصر 
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ستعمرات وتسليمها حلركات عميلة سواء يف قيادهتا أو يف امللتفني حـول القيـادة ،               حلقة من مسلسل اخلروج من امل     
 .وترجيح أحد التفسريين يطول شرحه وخيرجنا عن موضوعنا 

لذلك أهل العقل الصحيح جممعون وعلى يقني أن حركة غاندي مل خترق السنن ومل يظهر من خالهلا سنة جديـدة مل                     
ول والتمكني ال يكون إالَّ من خالل القوة وُسنَّة التدافع ، حىت الدول الدميقراطية قامـت                تعرفها البشرية ، وأن قيام الد     

كل من  ، حّتى متّ غلبة أحد الفريقني على اآلخر، فتواضع املنتصرون على هذا الشَّ             حروب أكلت األخضر واليابس   بعد  
 .الّنظام السياسي، وهذه الصورة من احلياة

ام الدولة اإلسالمية يف املدينة هم األنصار املسلحون من األوس واخلزرج الذين حرص الرسـول  الُسنَّة اليت مكَّنت من قي    
صلى اهللا عليه وسلم على إجيادهم طوال فترة وجوده مبكة ليبدأ هبم مرحلة التمكني حىت لو تطلب األمر تـرك الـديار              

والديار واألهل واملال ومجيـع املكتسـبات ،        واألهل واملال ألنه يعلم أن األنصار املسلحني هم من سيأتون باملساجد            
وأوضح من ذلك دخول الكثرة يف اإلسالم واتساع الدولة حدث بعد الفتح والنصر تبعاً لسنن كونية ال تنخرم ، بينما                    
منهج مجاعات كف األيدي يتجنب مجع األنصار املسلحني حبجة أن ذلك سيؤلب عليهم األنظمة الطاغوتية مما يعرض                 

، ويتجنب اهلجرة إىل بالد أو أراضي أو جبال هبا أنصار وتؤمن التـدريب علـى                !! هتم للخطر زعموا    مكتسبات دعو 
وحتت حجة أهنم ال يريدون أن يفرغوا الديار من الدعاة          !! اجلهاد حىت ال ُيتهموا أهنم يسعون لتقويض دولة الطواغيت          

ليت هي سنة كونية أيضاً ، وسهلوا على الطـاغوت أن            ، وهم بذلك خالفوا السنة الشرعية باملرحلة املكية ا         - زعموا   -
 تاركـاً )  سياسة خلع األنيـاب   ( سياسته املعروفة    متبعاًالدعوية  كتسبات  تلك امل صد   حب -بدون عناء    -يقوم كل فترة    

نقطة البداية من جديد وأحياناً من خلـف نقطـة          مجاعات كف األيدي تدور يف حلقة مفرغة سوداء مظلمة لتبدأ من            
 .ية وأحياناً ال تستطيع املعاودة ولنا يف تونس عربة البدا

 الطريق  يه ما: لقد وقفت كثري من احلركات اإلسالمية اليت نشأت بعد سقوط اخلالفة طويال أمام اإلجابة على سؤال                 
، أو  يح؟ وقد أخذ هذا السؤال شوطاً بعيداً من الوقت واجلهد للوصول إىل اجلواب الصح  إلحياء دولة اإلسالمةالشرعي

 خاصة يف وجود أسئلة أخرى عجزوا عن اإلجابة الواضحة عليها سواء يف توصيف الواقع أو حكـم اهللا                   لتحديد معامله 
 .فيه 

 من كثرة املقاومة اليت كان كثري       ومن يتأمل يف األمر جيد أن دولة اخلالفة سقطت ، والدول االستعمارية كانت منهكةً             
ألسف أكثر هذه احلركات مل تتوصل لإلجابة الواضحة على كثري من التساؤالت          من فصائلها حركات إسالمية ، لكن ل      

اهلامة اليت كانت اإلجابة عليها ستجعلهم يقفون املوقف الشرعي الصحيح املتفق بالتأكيد مع السنن الكونية ، مما كـان            
 سيضعون أنفسهم علـى أول      سيمكنهم من تغيري الواقع طال الزمن أو قصر، فقط على األقل كانوا باإلجابة الصحيحة             

 .   الطريق املستقيم الصحيح بدالً من هذه احللقة املفرغة اليت وضعتهم فيها الوساوس الشيطانية اليت متأل عقوهلم 
 األحـزاب   إال أنَّ هـذه    عند سقوط اخلالفة كانت مجيع األحزاب اليسارية واليمينية يف جمتمعاتنا يف طور النشـوء ،              

كان املسـلمون يف    بينما   بتقّدم ناجح حنو أهدافها يف بناء دوهلم وجمتمعاهتم          ت اخلطى وسع  توخصوصاً اليسارّية شدّ  



 

هـ١٤٢٥ – العدد الحادي والعشرون –مجلة صوت الجهاد ١٤  ١٤

 ، وعلى الرغم من أن      تنظيماهتم يتناظرون فيما بينهم على الطريقة النبوّية يف إقامة دولة اإلسالم، وهو أمر مشني معيب              
لكن بكلّ سهولة ويسر حتّول َمن ال ميلك          ، ك الدولة ميلكون الرصيد األكرب لتحصيل الغلبة يف امتال      كانوا  أهل اإلسالم   

  .الرَّصيد إىل حاكِم دولٍة ومن ميلُك الرصيد إىل ُمهاجر ُمطارد ال ميلك متَر أرض ميوت فيه مرتاحاً
، وكسبوا   وا خرياهتا ورّبوا األّمة على ما يريدون      َنلقد بىن الّناس دوهلم وأقاموا هلا األساسات والُعُمد ووثّقوا أركاهنا وجَ          

وكـلّ  !!. ؟ ، وما زال أهل اإلسالم يتناظرون ويتشاجرون حول الطّريقة املثلى إلقامة الّدولة اإلسالمّية             مواقع متقّدمة 
  . من الطّريقة الّنبوّية  إقامة الّدولة اإلسالمّية مشتّقاملتناظرين يزعمون أنّ دليلهم فيما يقولون من

مازال الكثري مـن أهـل   و ،  ه الطريقة حتتاج إىل مزيد من الكشف والدراسة      ولألسف ما زال بعض الناس يظنُّ أن هذ       
 .، أو الطريقة املثلى يف إحياء دولة اخلالفة الدين جيمع الناس ليحّدثهم عن الطريقة املُثلى يف إسقاط الطواغيت

وايات ، يف بلد تعداد سـكانه       اإلخوان املسلمون يف مصر أيام حسن البنا بلغ تعداد مجاعتهم قرابة املليون كما تقول الر              
فقد كان يشتمل على جهاز خمابرات أقوى من جهـاز          ) العسكري  (وقتها حوايل عشرين مليون ، أما تنظيمهم اخلاص         

خمابرات احلكومة املصرية حىت أهنم رصدوا جمموعات الشباب لألحزاب األخرى اليت كانت تتدرب للقيام باغتيـاالت                
  املصرية ، بينما خمابرات فاروق مل تكن تدري شيئاً عن ذلـك ، ولريجـع القـراء إىل                   لإلجنليز وأعواهنم من احلكومة   

ألمحد عادل كمال ، وهو واحد من أبرز أعضاء اجلهاز اخلاص لإلخوان يف األربعينات              ) النقاط فوق احلروف    ( كتاب  
لل الذي أضاع منهم الفرصة بكل صراحة مدى التخبط املنهجي واخل    )  أمحد عادل كمال   (و اخلمسينات ، ويشرح فيه      

وقتها ، وقد بني فيه أن مجال عبد الناصر كان يعتمد على تنظيم أضعف بكثري من تنظيم اإلخوان بل كان دعم اإلخوان            
 غري مكتمل من سـنة      اًله قبل وبعد الثورة عامل جندة له يف السنوات األوىل للثورة ، بالطبع اإلخوان وقتها أخذوا جانب                

رفوا مسارها و أهدافها ، مث بعد ذلك تنكروا هلا بالكلية ، ونبذوها وراء ظهورهم مع أن اجلزء الـذي                    املدافعة ولكن ح  
 .أخذوه وقتها من هذه السنة كان تقريبا الشيء الوحيد املستقيم يف منهجهم 

وكان يستطيع  ،    يستطيع أن حيّرك دمشق كلّها خبطبة واحدة من خطبه         - غفر اهللا لنا وله      –الشيخ الطنطاوي   لقد كان   
مل يكـن   )أحد مؤسسي حزب البعـث      ( ، بالرغم أن عدو اهللا ميشيل عفلق         أن حيشد أهل دمشق إىل أّي قضّية يريد       

، بل مل يكن يستطيع البعثّيـون والّشـيوعّيون أن    يستطيع أن جيمع حوله مائة شخص من أجل تنظيم مظاهرة أو درس   
 .مام أمسائهم لقب شيخ أو حاجيكسبوا أصوات اجلهلة يف قرى سوريا حّتى يضعوا أ

اهلداية، :  من أمساء الشرع عندنا    ، و  املسلم املهتدي معه توفيق اهللا تعاىل وبالّتايل هو أقرب إىل حتصيل أهدافه من الكفّار             
، فبالّتايل ما هو شرعّي أقرب إىل غريه يف الوصول إىل اهلدف فُمْمَتِثـل الطّريقـة                 ومعناها البصرية يف إدراك املطلوب    

 .الّشرعّية أقرب من العاصي يف إدراك املراد
ملاذا وصل الكافر إىل هدفه وجىن املسلم ضّد مراده؟ ملاذا بىن البعثّيون دولتني             : ملاذا حىت اآلن مل يسأل املشايخ أنفسهم        

نا وكان  وشيوخ اإلسالم مل جيدوا مأوى هلم؟ مع أنّ كلّ أدوات املعركة كانت بني أيدي املسلمني ومشاخيهم كما قّدم                 
  .القليل منها بيِد أعدائهم خالفاً لواقعنا اآلن
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 أن يعتقد أنّ ما قاله املشايخ عن الطريقة النبوّية          -مل يؤّجر عقله لغريه   -أليس هذا السؤال يوجب علّي وعلى كلّ عاقٍل         
 ؟ يف إقامة الدولة اإلسالمّية هو خطأ على الطريقة النبوّية، وليس خطأ من الطريقة النبوّية

وبالّتايل  ،  الطريقة النَّبوية هي عينها الطريقة الكونّية يف إقامة الدُّول إالّ أنّ اخلطاب الشرعي ال َيثُبت إالّ بدليٍل شرعي                  نَّإ
فإنّ ِمن اخلطأ الّشنيع أن يظّن أحٌد أنّ الّسرية الّنبوّية هلا نظام خاصٌّ وقواعد مستقلّة خارج نظام وقواعد وسنن الّتغـيري                     

، وهذا فيه ردٌّ على أولئك الذين جيعلون الطّريقة الّنبوّية طريقة خاّصة ال يعرفها إالّ أهل اإلسالم                   البشر مجيعاً  الّسنّين يف 
  .يف إقامة الّدولة

الطريقة الكونّية اليت يسلكها عقالء البشر يف بناء َدولتهم هي عينها الطريقة النبوّية يف إقامة الدولة اإلسـالمّية، ألنّ                   إنَّ  
ولة شيٌء وجوديٌّ كوينٌّ وامسها ُيطلق على شيء واحد عند البشر مجيعاً ولكن املضاف إىل هذه الدولة هي األحكام                   الدَّ

، وهذه دولـة     ، فهذه دولة إسالمّية ألهنا حتكم باإلسالم وِقَيُمها مستمّدة من اإلسالم           والِقَيم اليت حتكم هبا هذه الدولة     
، ولكن اسم الدولة مشترك بينـها        ، وهذه دولة بعثية ألهنا حتكم بقيم حزب البعث         شيوعّية ألهنا حتكم بالقيم الشيوعية    

شيء جامع للبشر مجيعاً بغضِّ النظر      )  ةة القدريَّ نَّالُس (، والشيء الوجودي     مجيعاً وهو ُيطلق على شيٍء وجودي واحد      
 .عن دينه وقيمه

كابن القيم وابن تيمية ، ولكن ما فائدة ذلك إذا كـان            من املمكن أن أدلل على ما جاء باملقال بكالم لعلماء السلف            
 .القوم عقوهلم ال تدرك ذلك بدون أقوال هؤالء األعالم

من جممل ما سبق يتضح للقارئ كيف أين عقبت على كالم املعترض على املقال السابق أن كالمه صحيح بقدر مـا ،                      
 :ولكين ذكرت أن هناك بعض التحفظات منها 

ر قد خيتلط فيها أهداف مشروعة يف ديننا وأهداف غري مشروعة ومن مث تكون السنن الكونية الـيت                  أن أهداف األغيا   -
 .حتقق هلم أهدافهم خمتلطة مبا هو جائز وما هو غري جائز

وذلك ألن كل السنن الشرعية و الوسائل املشروعة أو املأمور هبا شرعاً لتحقيق هدف ما ؛ هي أجنع السـنن الكونيـة                      
هلدف ضرورة ألن اهللا أكمل لنا الدين وأنزله لنا يهدي لليت هي أقوم ، بينما القدر الكـوين ال يلـزم أن                      لتحقيق ذلك ا  

 .يكون شرعياً ، فإن السرقة حتصل هبا على املال إال أهنا غري مشروعة 
جتد العزة فيها   لألغيار أهداف تشابه األهداف املشروعة للمؤمنني وأهداف مغايرة ، فمثال هدفهم إقامة دولة لكن مثال                

لعنصر طائفي معني ، أما املؤمنون فالناس عندهم سواسية والدولة عندهم من أهدافها رمحة مجيع اخلالئق ، لتؤمن فيها                   
الدعوة هلداية البشرية اليت أضلها الشيطان ، وعدم إهدار أموال وإزهاق أنفس بدون داعي ، لذلك حىت تتحقـق هلـم                     

 وهـي  -أسباب كونية ،فأخذهم بالقتال كسبب كوين حييطونه بأسباب أخرى كونيـة  أهدافهم حتتاج ملا ينال هبا من      
 حتقق جمموع أهدافهم ، فهم يتجنبون تقصد األطفال والنساء ما دام ال توجد مصلحة شرعية أكرب يف                  -شرعية بالطبع   

 العـدو لعنصـره     ، وهم ال يتقصـدون    ) كردع العدو على القيام مبثل ذلك يف مذهب بعض أهل العلم            (استهدافهم  
 .ملؤمن السابق ، ما دام عمله أفضلوجنسيته فمن تاب من العدو وأصلح يأخذ بعمله مكانة يف الدنيا واألخرة أكرب من ا
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 .بينما األغيار قد ال يراعون هذه الضوابط إال حلاجتهم ألهداف أخرى أو أهداف تشابه أهداف أهل اإلميان
 الكامل مع من خيالفهم كلياً يف اعتقادهم ضد عدو مشترك ، يف حني أن من                حتادذلك األغيار ال مانع عندهم من اال      ك

أهداف أهل اإلميان صفاء املبدأ والعقيدة عن اخللط والفساد ، فال يعملون هبذه السنة يف هذه الصورة ، وهلذه النقطـة                     
 .األخرية درجات وتفصيل 

ية عند املؤمنني ، لذلك فقد يستمرون يف املعركـة علـى            كذلك انتصار املبدأ واألجر األخروي مقدم على املصاحل املاد        
الرغم من حتقق اهلزمية رغبة يف نيل الشهادة أو عدم الرضوخ أمام األعداء ، بينما األغيار قد يرضخون أمـام األعـداء                      

 .لتحقيق هدف معني ، أو لتحصيل بعض املصاحل املادية أفضل من ال شيء 
 :حفظات أهم ما نريد أن خنرج به من هذه الت

 لألهداف الشرعية اليت نسعى إليها ، فال حيدث منا جتـاوز ،              ينبغي أن يتحدد طبقاً    نا باألسباب الكونية  ذَأن أخْ ) ١(
فعند استفادة احلركة اجملاهدة من كتب األغيار يف فنون احلرب كحرب العصابات وغريها من كتب فنون وأسـاليب                  

ضعوا يف هذه الكتب أساليب حيققون هبا أهداف تشابه أهدافنا الشرعية مع            احلروب والقتال ينبغي احلذر ومراعاة أهنم و      
 .أهداف ال تشابه أهدافنا الشرعية 

احلمد هللا انتشر يف العقد األخري يف ظل االنترنت أحباث كثرية ألهل التوحيد مت فيها تنقية لكتب فنون احلـرب عنـد                      
ال احلاجة الستعمال بعض كتب األغيار عند تعذر احلصول علـى           األغيار مما ال جيوز ، إال أن األمر ال يسلم من احتم           

 -الكتب املنقحة لذا لزم التنويه ، ولقد كانت الساحة يف العقود السابقة مشحونة بكتب لبعض اجلماعـات تضـفي                    
اناً  مدعية زوراً وهبت   – خاصة السياسي    – الشرعية على أغلب املنهاج السياسي والعسكري لألغيار         -بالتدليس واخللط   

أن ذلك من السياسة الشرعية النبوية ، بينما األحباث املنضبطة وقتها كان من الصعب احلصول عليها ، وحنن حنذر هنـا       
هي أكثر خطورة مـن كتـب       )  كاإلخوان (أنَّ الكتب السياسية واألمنية والعسكرية اليت وضعتها احلركات البدعية          

لكتاب والسنة ووقائع السرية بعد حتريفها ، بينما كتب األغيار الكـل            األغيار من حيث كوهنا ختلط بني سطورها أدلة ا        
 ، إنَّ اختراق الفكر اإلخواين للبنية الفكرية للجماعات اجلهادية خطٌري ومدمر ، وإذا              يقرأها وهو يعلم أن واضعها كافر     

ز اإلخوان دعوة للجهـاد     كانت اجلماعة دعوية جهادية كان التدمري أشد ، خاصة أن يف الكتابات القدمية لبعض رمو              
 ممـن   -يظن القارئ هلا أن كاتبها متأصل يف الفهم ، يف حني أهنم خيلطون يف املفاهيم و تقريباً مل ينج من ضـالالهتم                       

 . وشرح ذلك يطول – رمحه اهللا – إالَّ الشيخ عبد اهللا عزام -انتسب إليهم 
ن حكمتيار هدانا اهللا وإياه وسياف ورباين ، ولوال خشية           جيب أن نعترب  مبا حصل يف اجلهاد األفغاين األول م           : القصد

اإلطالة لنقلت كيف أن األصول اليت ترىب عليها هؤالء كانت الكتابات اإلخوانية املنحرفة ، مع عدم املقـدرة علـى                    
 .     هداه إىل صاحب سنة التمحيص خاصة لكون أصوهلم أعجمية ، لذلك  قيل إذا أراد اهللا بأعجمي خرياً

 وهو  أن السياسة الشرعية عند أخذها        - وهو مرتبط باألمر األول كذلك     -الذي جيب أن نتنبه إليه       : األمر الثاين ) ٢(
 . بالسنن الكونية اليت أخذ هبا األغيار أخذت هبا يف صورهتا املثلى 
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ائها ، بل تعتربه أكرب دافـع  فمثالً احلركات اليسارية تركز على أمهية املال وتضع له تأثرياً كبرياً يف حركتها وحركة أعد        
حيرك الصراع واملعارك بني البشر ، أما السياسة الشرعية عندنا فهي ال تغفل دور املال وتأثريه على البشر لكن ال جتعله                     
احملرك الوحيد أو الدافع الرئيسي للصراع خاصة بالنسبة للمؤمنني ، والشرع يؤكد على أن حاجة نفس املؤمن للعبودية                  

 الفطرة السوية على أي إنسان مل تنتكس فطرته ، كما يؤكد على             ه دافع وحمرك للصراع و أنَّ ذلك ما متلي        للخالق أكرب 
كثري من اجلند واألتباع حمـرك      قد يكون عند أغلب قادة األعداء و      دور املال يف الصراع مبا يتفق على حجمه احلقيقي ،           

اسة الشرعية  ، إالَّ أنه عند صف املؤمنني فاألمر خمتلـف  أساسي ، لذلك كان الضغط االقتصادي على األعداء من السي       
 لبعض الصف املؤمن ، إالَّ أنه       اً وتابعاً  ثانوي حمركاً لبعض املؤلفة قلوهبم و    اًفالسياسة الشرعية ال تغفل عن كون املال حمرك       

ركة والصراع عنـد    غري أساسي لتحريك القاعدة الصلبة من املؤمنني ، كذلك الشرع جيعله عنصر أساسي كوقود للمع              
الطرفني ، لذلك جتد اآلية تشري إىل أن املال عصب املعركة وأن نضوب النفقة على املعارك والنفقات الضرورية العادية                   
يؤدي إىل انفضاض من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إالَّ أنَّه يطمئن املؤمنني أنه إذا انقطعت أسباب املـنفقني                      

 واألرض ، كل ذلك مع حـث املـؤمنني   تالنفقات الضرورية للمؤمنني فإن هللا خزائن السماوا على تكاليف املعركة و   
 .على النفقة يف سبيل اهللا و التأكيد على أحكام شرعية جتعل موارد للمال كالزكاة والغنيمة وحنو ذلك 

وين يف األمور العسـكرية     نأخذ مثال آخر لذلك األمر أال وهي السرية فنجد أن الشرع مل يغفل أمهية السرية كسبب ك                
لكن مل ينس الشرع أننا يف األصل حركة هداية فعندما نغايل يف األخذ بالسرية خنرج من حيز حركات اهلداية إىل حيز                     

السرية هبذه الصورة املغرقة قد تعوق تنمية الكم بأن جتعل          عصابات املافيا أو طرائق احلركات الباطنية ، بل إن املبالغة يف            
وقد بينت ما يتعلق بالــ      ) الكيف  ( عليها السنني الطوال ومل يتحصل هلا إال أعداد هزيلة ، وتعوق تنمية             احلركة مير   

بصورة ُمثلى تناسب طبيعـة     )  السرية (يف خامتة الدراسة التفصيلية ، ولذلك وضع الشرع هذه السنة الكونية            ) كيف  (
 .احلركة واملنهاج اإلسالمي 
 ما ذكرناه يف خامتة الدراسة التفصيلية فيما خيص االنقالب العسكري ، وبينا أنه قد يـنجح             ومن األمثلة أيضا هلذا األمر    

 أن تنتكس ،    صة فينتج عنه نتائج ناقصة ال تلبث      كسبب كوين لقيام دولة اإلسالم بصورة جزئية وذلك ألن عناصره ناق          
ة اإلسالمية كما حدث من العبد الصـاحل        وهو حل ميكن القيام به كجزء مكمل حلركتنا لكن ال ُتبىن عليه أساس الدول             

 مع األسود العنسي ، نعم هو حل يأخذ جبانب من السنن وقد يقيم دولة للقائمني                - رضي اهللا عنه     -أيب فريوز الديلمي    
 مـن خطـط     اًعليه كأفراد لكن يصعب استمرار هذه الدولة على صورة إسالمية متكاملة إال إذا كان هذا احلل جزء                

 - رضي اهللا عنه     -سنين املتكامل الذي طرحته الدراسة املفصلة ، فقد كانت حركة أيب فريوز الديلمي              وأعمال احلل ال  
 من حركة اجلماعة املسلمة ومل تكن عماد التحرك هلا ، مع مالحظة أنه قد يكون حل سنين متكامل حلركة غـري                      اًجزء

 .متعددة إسالمية هدفها فقط الوصول للحكم أما املنهج اإلسالمي فله أهداف 
املؤسسات اليت يتكون منها كيان احلركة أوالً وكيان الدولة ثانياً ، مـن             :  ومن األمثلة أيضا للنقطة األوىل والثانية معا        

مؤسسات سياسية واقتصادية وعلمية فقهية وعلمية دنيوية ، يدخل هذا األمر يف الواجبات اليت يأمر هبا الشرع حتـت                   
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ة البعض للقفز بإقامة هذه املؤسسات قبل أواهنا أو دون الطريقة الشرعية الكونيـة              نصوص عامة وخاصة ، ولكن حماول     
كاليهود والشيعة الروافض واألحزاب السياسية الطاغوتية يـؤدي حتمـا إىل الوقـوع يف               املثلى وحماولة تقليد األغيار   

هم ، فهم يعتقدون بكفر النصارى      فاليهود يتقربون ألصحاب القوة والسلطان حىت لو كانوا يعتقدون بكفر         املخالفات ،   
ولكن بنوا مؤسساهتم قبل دولتهم بالتقرب لكل كافر ميلك القوة والسلطان ، لذلك أحيانا نقرأ لـبعض االجتاهـات                   

 يبني أمهية السنن الكونية ولكن عندما ننظر إىل التطبيق جند اخللل واضحا ، فقد كتب حاكم املطريي                  اًاإلسالمية كالم 
 مبوقع اإلسالم اليوم ذكر فيه كيف أن جتاهل اجلماعات اإلسالمية لألخذ بسنة             السلفية بالكويت مقاالً  أمني عام احلركة    

 القوة و السعي اجلدي للتمكني واحلصول على السلطان أوال جيعلها تـدور يف حلقـة مفرغـة ، حـىت أنـه قـال                        
إن هـذه احلركـات     : ، وقال    ... ) ةلقد ضل أكثر علمائهم ودعاة اإلصالح فيهم عن هذه السنن اإلهلي          ( ..صراحة  
 أن حتصل على الكثرة ولو مر عليها آالف السنني بدون سلطان ، ولكن عند التطبيق جند أن حركته تسـعى                     استحالت

للقوة عن طريق التقرب للطواغيت أهل القوة يف بلده ، بل للتقرب لألمريكان حيث صرح هو وقادة حركتـه أخـرياً                     
! !  ة فيها اخلري الكثري      أن مشاريع األمريكان يف املنطق     :بالسفري األمريكي ووفد أمريكي مرافق      عندما اجتمعوا هذا العام     

ختالف الوحيد بينهم وبني اليهود هو دياثة اليهود باسـتخدامهم          الء عن طريقة اليهود أليس فقط اال      ختلف هؤ فماذا ا 
 .النساء للتقرب من أهل السلطان والقوة

ء املؤسسات املشروعة بالقوة املشروعة اليت تأيت عن طريق مشروع ، مـع مالحظـة أنَّ أيَّ                  اإلسالم جيعل بنا   :القصد  
عمل بنائي ملؤسسات أو غريها ميكن حتصيله يف مرحلة البدايات بدون قوة وسلطان ال مينع الشرع من حتصيله مـادام                    

 . مشروعا و موضوعا يف توقيته السنين الصحيح
ا دار سنن ال جيوز تركها أو معارضتها، فهي تطحن من وقف أمامها أو تلّعـب هبـا أو                   الّدنييف النهاية نؤكد على أن      

الّسنن اإلهلّية ال ُتحايب أحداً وال تتخلّف ألمنية رجٍل          ف ، تغاضى عنها حبّجة انشغاله بصالح قلبه أو بأوراد ذكره وعبادته         
 َمن َجَمع اإلتقان السـنّين للكونّيـات        خري عنهم   رضي اهللا  والصحابة   ، ، وهذا من متام رمحة اهللا بعباده       كائناً من كان  

 ، نسأل اهللا أن جيعلنا على هديهم ويلحقنا هبم إنـه            والفَهَم الّسنّين للّشرعّيات فاستحقّوا الوالية الّدينّية والوالية الكونّية       
 .واحلمد هللا رب العاملني ،  *ويل ذلك والقادر عليه

 

                                                 
 . من مقاالت بني منهجني ، وقد نقلت منهما كثريا إليضاح القضية املتناولة يف هذا املقال ٩٧ و املقالة ٨٧من أراد االستزادة فلريجع إىل املقالة  *
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  نُُننََن َس َس : :ستسالمستسالمإىل االإىل االالدعوة الدعوة 
  اةاةغََغالطُّالطُّ

  صالح بن سعد الحسنصالح بن سعد الحسن: : بقلم الشيخ بقلم الشيخ 

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه                 
 :  ومن وااله ، أما بعد 

َتى الَِّذيَن  كَذَِلَك َما أَ   ﴿: فإن مواقف الكفار من دعوات املرسلني والصاحلني متشاهبة متقاربة ، قال اهللا تعاىل              
﴾ قال ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري         أََتَواَصْوا ِبِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ      ِمن قَْبِلِهم مِّن رَُّسوٍل ِإلَّا قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ          

 ...ن لرسـلهم    وكما قال لك هؤالء املشركون قال املكذبون األولو       :  لنبيه صلى اهللا عليه وسلم       يقول تعاىل مسلياً  : " 
لكن هم قوم   : ي  أ) بل هم قوم طاغون      (  ؟  هبذه املقالة  ي أوصى بعضهم بعضاً   أ: ) أتواصوا به   ( : ال اهللا عز وجل     ق

 هـ.ا" طغاة تشاهبت قلوهبم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم 
: ن كما قال تعـاىل   ومما تواطأ عليه الكفار أن يسعوا إىل رجوع املسلمني عن الدين والدخول يف ملة الكافري       

ر خّي: "  قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه        ﴾َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُرُسِلِهْم لَُنْخِرَجنَّـكُم مِّْن أَْرِضَنآ أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا             ﴿
وقال تعـاىل    " ه وعباده ؛ وهذه سرية اهللا تعاىل يف رسل       الكفار الرسل بني أن يعودوا يف ملتهم أو خيرجوهم من أرضهم          

قَالَ الَْمـُأل    ﴿:  ﴾ وقال سبحانه عن قوم شعيب        قَالُوا لَِئن لَّْم َتنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرِجنيَ        ﴿  : عن قوم لوط    
 ﴾ وقال تعـاىل عـن       َيِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا    الَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ ِمن قَْوِمِه لَُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعَك ِمن قَرْ           

َوِإذْ َيْمكُُر ِبَك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثِْبُتوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللُّه َواللّـُه َخْيـُر                 ﴿    : مشركي قريش   
 ُسنَّةَ َمـن قَـْد       َك ِمَن اَألْرِض ِلُيْخِرجوَك ِمْنَها َوِإذًا الَّ َيلَْبثُونَ ِخالفََك ِإالَّ قَِليالً           َوِإن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّونَ   الَْماِكِريَن  

 .  ﴾ أَْرَسلْلَْنا قَْبلََك ِمن رُُّسِلَنا َوالَ َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويالً
حال املؤمنني بعد غزوة أحد كما      هذه مواقف الكفار وهذه دعوهتم وهذه إغراءاهتم ، وأما املؤمنون فحاهلم ك           

لَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم ِإَمياناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللُّه َوِنْعَم                 ا ﴿: أخرب اهللا تعاىل عنهم     
 ﴾ وكحـال   لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعواْ ِرْضَوانَ اللِّه َواللُّه ذُو فَْضـٍل َعِظـيمٍ       فَانقَلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مَِّن اللِّه َوفَْضلٍ     الَْوِكيلُ  

َولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ الْأَْحَزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَّـُه              ﴿: املؤمنني يوم األحزاب كما قال تعاىل       
 قَـِد   قَالَ أََولَْو كُنَّا كَـاِرِهَني      ﴿  :  ﴾ وكما قال شعيب عليه الصالة والسالم          ِإَمياًنا َوَتْسِليًما  اا َزاَدُهْم ِإلَّ  َوَرُسولُُه َومَ 

يَها ِإالَّ أَن َيَشاء اللُّه َربَُّنا َوِسـَع        افَْتَرْيَنا َعلَى اللِّه كَِذًبا ِإنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُم َبْعَد ِإذْ َنجَّاَنا اللُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَُّعوَد فِ                  
  ﴾اِتِحَنيَربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا ِبالَْحقِّ َوأَنَت َخْيُر الْفَ

ان مما مساه بـالعفو وتضـمن دعـوة         هكذا إذاً استقى الطاغوت عبد اهللا بن عبد العزيز ما أوحاه إليه الشيط            
اجملاهدين إىل تسليم أنفسهم وإىل التوبة من التوحيد والكفر بالطاغوت وتوعدهم إن مل يفعلوا بالقتل ، هكذا تشـاهبت                   
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قلوب اجملرمني يف كل عصر ، ولكن وحي الشيطان إىل أوليائه يزهق أمام وحي اهللا الذي يتوعد الطغاة واجملرمني ، قال                     
َولَُنْسِكَننَّـكُُم اَألْرَض ِمن َبْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف          فَأَْوَحى ِإلَْيِهْم َربُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني      ﴿  : تعاىل  
 َيَتَجرَُّعُه َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه      مِّن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َوُيْسقَى ِمن مَّاء َصِديٍد          َواْسَتفَْتُحواْ َوَخاَب كُلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد       َوِعيِد  

 رضي اهللا عنه    عن ابن عبـاس  روى ابن جرير      ﴾ َوَيأِْتيِه الَْمْوُت ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ           
،  أن يعودوا فـي ملِّتهم    ويدعوهنم إلـى ، ويكذّبوهنم، وَيقَْهروهنم، كانت الرسل والـمؤمنون يستضعفهم قومهم    : قال

وأمـرهم أن   ، وأمرهم أن يتوكّلـوا علــى اهللا      ، فأىب اهللا عّز وجلّ لرسله وللـمؤمنـني أن يعودوا فـي ملّة الكفر          
 واستفتـحوا، ز اهللا هلم ما وعدهم    فأنـج، ووعدهم أن يسكنهم األرض من بعدهم     ، يستفتـحوا علـى الـجبـابرة  

 .لّ َجبـاٍر َعِنـيٍدَوخاَب كُ. كما أمرهم أن يستفتـحوا
 ِإنَّ  ِإنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمَناِت ثُمَّ لَْم َيُتوُبوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَاُب الَْحِريِق               ﴿  :   وقال جل ذكره    

  ِإنَّ َبطَْش َربَِّك لََشـِديٌد    ِتَها الْأَْنَهاُر ذَِلَك الْفَْوُز الْكَِبُري      الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتحْ        
  َهلْ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد  فَعَّالٌ لَِّما ُيِريُد  ذُو الَْعْرِش الَْمِجيُد      َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد     ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد     

  ﴾ َواللَُّه ِمن َوَراِئِهم مُِّحيطٌ َبِل الَِّذيَن كَفَُروا ِفي َتكِْذيٍب ِفْرَعْونَ َوثَُموَد 
فليستبشر املؤمنون وليؤملوا خرياً فإن جتارهتم مع اهللا راحبة ، وأما ختيري الطاغوت هلم بني القتل أو االستسـالم                   

ه كل عدو ليعلم أن ليس لـه مـن          فكالم هزل ، وجعجعة سخيفة ، أصدق منه وأحكم وعد اهللا الذي أمرنا أن خنرب ب               
قُلْ َهلْ َتَربَُّصونَ ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى الُْحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُْم أَن ُيِصيَبكُُم اللُّه ِبَعذَاٍب مِّْن          األمر شيء بل األمر كله هللا  ﴿         

 ﴾  ِعنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا فََتَربَُّصواْ ِإنَّا َمَعكُم مَُّتَربُِّصونَ
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، وصرف قلوبنا على طاعتك ، وصل اللهم وسلم على نبينـا                    

 . حممد وعلى آله وصحبه 

 

إذا قام املسلمون مبا أمرهم اهللا به من جهاد عدوهم ، حبسب استطاعتهم ، فليتوكلـوا
نوا إليها ، فإن ذلك من الشرك اخلفيعلى اهللا ، وال ينظروا إىل قوهتم وأسباهبم ، وال يرك          

 اهللا تبارك وتعاىل، ومن أسباب إدالة العدو على املسلمني ووهنهم عن لقاء العدو ، ألنَّ            
  ]٧ ص ٨ج : [ الدرر السنيَّة                 .أمر بفعل السبب ، وأن ال يتوكل إال على اهللا وحده
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أسٌد من... راآان الصيخان
 أسود اهللا

تاذ األ طان:قل الق د ن د

 

دَّلُوا َتْبِديلًاِمَن الُْمْؤِمِنَني ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهم مَّن قََضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما َب  
 : أتاين خرب رحيله عن الدنيا ، فكان وقعه علّي كالصاعقة ، ال ألّني أظنه ال ميوت ، ولكن ألن 

ــةٌ   ــاد رزّي ــارم للعب ــوت األك م
 

ــجد   ــوهتم واملس ــي م ــّر يبك واحل
 

ل ، هجر الراحة ، قاطع      مات ، بل قتل ، نال ما كان يبحث عنه ، ما متناه وطلبه ، ما طار ألجله وعاد ألجله ، ترك األه                      
كلّ لذة إالّ لذة العبادة والطاعة ، سار يف ركب جند الرمحن ، اختار طريق اجلنان ، عاش كبرياً ومات كبرياً ، عـاش هللا                         

 أحسـبه  –وباع نفسه هللا وقتل يف سبيل اهللا ، أسٌد من األسود ، ورجلٌ من الرجال الذين صدقوا ما عاهـدوا اهللا عليـه                     
 أكرب مهّه نصرة دين اهللا ، أفضل ساحاته ساحات الوغى ، إن أقبل الناس إىل ساحات املالعب فـانظر                    –كذلك رمحه اهللا    

إىل ساحات املعارك اليت شهدت له أرضها ومساؤها ، شهد له الشجر واحلجر ، شهدت له اجلبال والتالل ، شـهدت لـه    
 :حقول األلغام 

ــثين   ــلٌ ال ين ــٌر مقب ــٌد هزب أس
 

ــهوف واحمل   ــرة املل ــن نص ــاجع ت
 

هو من تلك القلّة القليلة النادرة اليت تعمل بصمت ، قليل الكالم كثري الفعال ، شجاٌع مقدام ، بطلٌ ال َيهاب ، جتـده يف                         
ساعات العسرة والشدائد وحني تتزلزل األقدام ثابتاً كاجلبل ، ال يلوي على شيٍء إالّ على إغاثة إخوانه ونصرهتم وإعانتهم                   

 :فت نفسه ، وسالمتهم ولو كان فيها إصابته ، يريد جناهتم ولو تل
ــى ذاَك املســّجى  بكــت عــيين عل
ــه األفاضــل كــم ترّجــى فــًىت من

 

ــحاها    ــي ض ــني أن تبك ــق الع وح
ــا  ــايل مساه ــمس يف ع ــًىت كالش ف

 

حادثته مراراً فوجدت أخالقاً عالية ، ومهّةً سامية ، ونفساً للشهادة تّواقة ، وللجنان مشتاقة ، عقيدةٌ صـحيحة ،                    
وديانةٌ سليمة ، سٌري على منهج أهل السنة واجلماعة ، مقٌت للطواغيت ، بغٌض للمرتدين ، احلديث معه ذو شجون       

 :، والنقاش معه جّد مجيل ، يقبل احلق بدليله ويعمل به ، فاللهم تقّبله يف الشهداء ، واجعل درجته يف عليني 
الزلت أذكر حـني يبسـُم ضـاحكاً       

 

ــأيت   ــر ي ــراً بالنص ــدمستبش يف غ
 

 :األرواح جنوٌد جمّندة ما تعارف منها ائتلف: مل أفجع مبثله هذه السنني ، ال أدري ملاذا بالتحديد ، لكن 
ــه ــُت مكان ــى وكن ــو يبق وددُت ل

 

ــم   ــي وحيك ــرمحن يقض ــه ال لكن
 

أهالً خرياً من أهلها ، اللهم      فاللهم اخلف املسلمني خرياً منه ، واخلفه خرياً من الدنيا ، اللهم أبدله داراً خرياً من الدنيا ، و                  
أكرم نزله ووسع مدخله ، اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه ، اللهم أحلقنا به غري مبدلني وال مغرييـن وال                        

 .خزايا وال مفتونني ، توفنا وأنت راٍض عّنا ، آمني 



 

هـ١٤٢٥ – العدد الحادي والعشرون –مجلة صوت الجهاد ٢٢  ٢٢

ــكورة   ــوٌد مش ــن روَّاد .. جه م
 األنرتنت

 لدوسري عبد اهللا بن سعد ا: بقلم األستاذ 
ممن بذل نفسه خلدمة    ) االنترنت  (  عاجزاً عن متابعة اجلهود الطيبة اليت يقوم هبا املشاركون يف شبكة             –قيقة   ح -أجدين     

الدين ومناصرة اجملاهدين ، وكلما أحببت اإلشادة بعمل ما أو التنويه جبهد معني احترت وخشيت أن أذكر بعضاً دون بعض ،                     
آخرين ، لئال حيز يف نفوس من أنسى ذكره ، لكن الذي أحب أن أديل به يف هذا املقـام أن اجملاهـدين                       أو أن أمسي كّتاباً دون      

يقدرون كثرياً جهود إخواننا املشاركني يف املنتديات واملواقع اإلخبارية املتعاونة مع اجملاهدين ، ويفرحـون باسـتعداد هـؤالء                   
ية بأمنهم رغبة يف توعية الناس بأهداف اجلهاد وأمهيته وفوائده ، ومناصرة            الشرفاء للتضحية بأوقاهتم وأمواهلم وقبل ذلك التضح      

للمجاهدين ، ومعاداة الطواغيت والكافرين والرباءة منهم وفضحهم وتعرية أحواهلم السيئة ، لقد حاول بعض السفهاء ختويفهم                 
هدين ليسوا بتلك السذاجة اليت جتعلـهم مكشـوفني    وأهنم ليسوا مبعزل عن مراقبة احلكومة وما علم املغفل أن املتفاعلني مع اجملا            

للنظام الفاجر ، بل الظن هبم أهنم قد أخذوا حذرهم واستخدموا الوسائل اليت يعرفها أصحاب هذه الشبكة للتخفي واالسـتتار                    
مين امتثاالً ألمـر   باستخدام الربوكسيات ، وتأمني الربيد وكلمات املرور ، وتأمني األجهزة واستخدام أجنع الوسائل لالحتراز األ              

وال يصدهم عن ذلك تشغيب السفهاء ممن يتهمهم باجلنب ألجل ذلـك ، ألن              ) يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم       : ( اهللا تعاىل   
معىن هذا االهتام هو وصم أخيار األمة من النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم مبثل تلك الصفات القبيحة أجلهم اهللا                      

هنم مل يفرطوا يف شيء يقدرون عليه من ذلك ، وقد دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر                       عنها ، أل  
، وظاهر يوم أحد بني درعني ، واختفى يف الغار يوم اهلجرة ، والشواهد يف هذا اجملال ال تكاد تعد لكثرهتا ، واملراد التنبيه على                         

لنجاة ، وأخذ االحتياطات األمنية ، ليس من اجلنب يف شيء بل هو عني العقل واحلزم واحلكمـة ،                   أن اختاذ األسباب املشروعة ل    
واملراد األول منه ليس حب السالمة بل حب املواصلة واالستمرار يف تقدمي العمل الصاحل والبقاء مدة أطول غصـة يف حلـوق                      

 ويرضاه ويأجر عليه ، مث ما علم املغفل مـرة أخـرى أن هـؤالء    األعداء إغاظة هلم ونيالً منهم وتعذيباً هلم وكل ذلك حيبه اهللا   
اجملاهدين بألسنتهم يقدرون جداً مثن كلماهتم ، وعندهم االستعداد للتضحية والفداء ، ويعلمون مدى األجر العظيم والرسـالة                  

مساءلة أو أسراً أو حىت قتالً ألجل كلمـة         السامية اليت حيملوهنا ويؤدوهنا إىل الناس فليس بالكثري على دين اهللا لو قدر اهللا عليهم                
 .   حق يف وجه سلطان كافر 

إنَّ هذه الشبكة العاملية وسيلة نافعة ينبغي على أهل احلق استغالهلا قدر اإلمكان وتسخريها يف خدمة الـدين ، وقـد                     
تأثرياً يف جمال الدعوة واجلهاد     قامت اليوم مقام الشريط الصويت قبل حنو عشر سنوات حيث كان الشريط وقتها الوسيلة األكثر                

مما جعل احلكومات تلتفت إليه وتضيق اخلناق على مستخدميه فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وفتح باباً إىل اخلري أعظم وأكـرب           
 ، ولنقل العلم    مصدراً رئيساً ومرجعاً معتمداً لألخبار    ) االنترنت  ( واستطاع اجملاهدون حبمد اهللا أن جيعلوا       ) االنترنت(نفعاً وهو   

 .النافع واخلري العظيم رغم حماوالت علماء السلطان التشكيك يف هذا املصدر وتشويهه 
اخلالصة اليت أريد إيصاهلا إلخواين الفضالء هي أهنم على خري عظيم ، وأن الناس تشكر سعيهم ، وعملهم املبارك يف                    

تعاون حملاربته ، ومتابعة أصحابه ، لذا فإن أخذ احليطـة واحلـذر             نشر الكلمة الطيبة يغيظ األعداء ، وحيملهم على التكاتف وال         
 !! واجب عليهم ، وال يعين ذلك املبالغة يف اخلوف والوجل ألن الذي يريد أن يسلم متاماً عليه أن يترك العمل 
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  فرتبصوا إنَّا معكم مرتبصونفرتبصوا إنَّا معكم مرتبصون
 عبد اإلله بن سليمان البدري/ كتبه 

اإلميان يزيد وينقص ، ومن أسباب زيادة اإلميان عند املسلم تالوة القرآن الكرمي             من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن       
وتدبره والنظر فيه ، ومما يزيد قلب العبد إمياناً باهللا وتعظيما له أيضاً هو مطابقة اآليات اليت يتلوها ويقرأهـا يف هـذا                       

 !!الكتاب الكرمي  لواقعه الذي يعيشه 
املتأمل يف خطاباته   :  أقول   ،املتسمي بعبد اهللا بن عبد العزيز       : ينه وألمته وأقصد بذلك      واملتأمل يف خطابات اخلائن لد    

 مث يربط بني عبارات التهديد من جهة الطواغيت يف الوقت احلايل وبني عبارات التهديد اليت أطلقها فرعون الطاغيـة يف                 
نظر على سبيل املثال مقولة فرعون عليه       اة ،   جيد العجب العجاب من مطابقتهما التام     عصر موسى عليه الصالة والسالم      

 َوِإنَّـا   َوِإنَُّهْم لََنـا لََغـاِئظُونَ   ِإنَّ َهُؤلَاء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ  :  وقال َوِإنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ   : لعنة اهللا ماذا قال     
صال شأفتهم عـاملون ،     ستئاا يغيظنا وحنن على     لنا منهم م   أي إن هؤالء لقليلون وكل وقت يصل           لََجِميٌع َحاِذُرونَ 

سنحارهبم ملدة ثالثني   : سنالحقهم وخنرجهم من جحورهم ، وقال       : فماذا قال عبد الصليب ؟ قال        هذا منطق فرعون  
 !!سنة وسنقدر عليهم 

وقـام إعالمـه    ! " !شهر العفو "  أمساه هو وزبانيته بـ        اًوهاهو طاغية اجلزيرة اآلن يعرض على اجملاهدين عرضاً حقري        
 هذا الطاغية املرتد عن دين اهللا سـبحانه         - نفحات   -اخلبيث وعلماء السوء يف دولته بدعوة اجملاهدين إىل التعرض إىل           

كافر وال   وحيثون بالرتول على ذمة ال     - يف نظرهم    -وتعاىل ، فما زالوا يف كل وقت ميدحونه وميدحون مبادرته الطيبة            
ولكن شتان بني انتظارنا    ا الشهر وحنن ننتظر هنايته أيضاً       هم ينتظرون هناية هذ   .. حان ريب   وسبحول وال قوة إال باهللا ،       

 !!نتظاركم وتربصنا وتربصكم يا طواغيت اجلزيرة او
قُلْ َهلْ َتَربَُّصـونَ ِبَنـا ِإالَّ        : قوله  فال نقول إال كما قال أسالفنا رضوان اهللا عليهم حني قالوا ما حكاه اهللا عنهم يف                 

 . ْحَدى الُْحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُْم أَن ُيِصيَبكُُم اللُّه ِبَعذَاٍب مِّْن ِعنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا فََتَربَُّصواْ ِإنَّا َمَعكُم مَُّتَربُِّصونَِإ
 أو النصر والظفر    -  نسأل اهللا من فضله    -ة يف سبيله    إي وريب ، هل تنتظرون بنا إال أن نقتل يف سبيل اهللا وننال الشهاد             

والغلبة عليكم وعلى أعداء اهللا والتمكني يف األرض ، وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنـده فيـدمركم                     
 .تدمريا كما حصل ألقوام الرسل من قبل أو بأيدينا بقتل أو أسر 

احا ومساء لننكل فيكم يا أعداء اهللا       مث كما أنكم تتربصون بنا  فنحن نتربص أيضا بكم يف عملياتنا اليت نعدها  لكم صب                
 ...ويف أسيادكم  ولنرفع راية ال إله إال اهللا  وحىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

خالقه ختارها اهللا سبحانه له ، فبعد أن طغى وجتّبر وجتاوز حدوده مع ربه و             فرعون الطاغية وإىل هنايته اليت ا      إىل   مث عوداً 
عتدى على الضعفاء قتالً ألطفاهلم وسبياً  لنسائهم ، وعند مالحقته             وا  -عد هذا الذنب    نب ب  وأي ذ  -دعى األلوهية   فا

للمؤمنني من بين إسرائيل وهنا يالحظ القارئ الكرمي أنه من شدة عداوته مبوسى ومن معه وكرهه هلم وألهنم يشكلون                   
 يا أخي ؟أمل تلحظ هذا ... خطراً  على ملكه نزل هو بنفسه ليطارد موسى ومن معه 
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 !!! فرعون الطاغية الذي ملك مصر مبا فيها يرتل بنفسه ويشرف على مالحقة هؤالء القلة املستضعفة املؤمنة الصابرة 
  ال تستغرب أخي فإن اهللا إذا أراد شيء فال راد لقضائه ، أراد اهللا لفرعون أن ميوت ميتةً شنيعة ليكون عربة للمعتربين                      

ه أن كان جسمه للغرق وروحه للحرق نسأل اهللا السالمة والعافية ، ولكل طواغيت األرض               وآية للظاملني ، فكانت هنايت    
أن ينظروا إىل مصري فرعون ماذا حلّ به من عقوبة ، وليتقوا اهللا يف أنفسهم وليتوبوا إىل اهللا عز وجل ، قبـل أن حيـل                          

 وليعلم املطبلون هلم ، أن هؤالء الطواغيت عليهم غضب اهللا ويرتل عليهم عذابه حينها يندم النادمون والت حني مندم ،      
 ...متّبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون 

ىل الـرباءة   إودعونا النـاس    .. اهبم املتفرقني   عيهم وأرب فأعلنا الرباءة من الطواغيت املختلفني ومعبوداهتم ومشرّ      وأما حنن   
واخلروج من عبادة .. تابعة شرعه املطهر وحتكيمه وحده منهم ومن قوانينهم الوضعية الكافرة ، وإىل عبادة اهللا وحده وم        

 ..العباد بكافة أشكاهلا إىل عبادة اهللا رب العباد 
 .. وسلطت علينا أجهزة أمنها وخمابراهتا وعساكرها .. فرمتنا هذه احلكومات بقوس عداوهتا 

ربنا اهللا وحده ، ال نشرك معـه        : قول  نال لشيء إال أن     .  وتسجن آخرين     منا قوماً  وتقتل.. األرض    يف أقطار  ناتطارد
 ألصحاب   وتشويهاً  وتلفيقاً  ً طعنا.. وأطلقت العنان ألبواقها وأجهزة إعالمها املتنوعة        .. غريه    أو حكماً   أو مشرعاً  اًإهل

 .. وتارة باألصولية .. فتارة تصفهم بالتطرف .. هذه الدعوة العظيمة 
ارسون جتاه كل موحد ودعوته كافة أنواع التنكيل والتعذيب واإلرهاب          مع أن الطغاة مارسوا ومي    .. وأخرى باإلرهاب   

  ..) رمتين بدائها وانسلت (: الفكري واملعنوي واجلسدي 
 فـاهللا    ، بتوافخابوا وخسروا وكُ  .. وظنوا أهنم بإرهاهبم املتنوع هذا سيقضون على هذه الدعوة العظيمة ويطفئون نور اهللا املبني               

ويف وسط سجوهنم   .. فهاهي دعوة التوحيد تعلوا وترتفع بعقر دارهم        … ولو كره الطواغيت    .. ركون  متم نوره ولو كره املش    
وحيمل إخواننا يف كل مكان رايتها عالية خفاقة رغم أنوف الطغـاة            .. جنبات حماكمهم   .. وترتج هلتافاهتا   .. هتتز هبا زنازينهم    

ويتعاهدون .. ويفدوهنا مبهجهم وأرواحهم    .. يرووهنا بدمائهم   .. ماً  وجيعلون مجامجهم لعزها سل   .. يصدعون هبا بني ظهرانيهم     
وال يردهم بإذن اهللا عن نصرهتا اإلرهاب أو التعـذيب أو           .. ال يبالون بالقيد أو اجلالد أو السجون        .. غراسها إىل أن يلقوا اهللا      

 .. املنون 
عاهدنا اهللا تعـاىل أن     .. يانا ونفديها بأرواحنا وأوالدنا وأهلينا      بعنا من أجلها دن   .. هذه طريقنا ال حنيد عنها أو نرضى هبا بدالً          

 .. نثبت عليها فال نغري أو نبدل تبديال 
 ىل اهللا يف اخلالدينإا ىل النصر فوق األنام      وإمَّإا  فإمَّ                       

 .على القوم الكافرين فنسأل اهللا تعاىل أن يربح بيعنا وأن يثبت أقدامنا وحيسن ختامنا وينصرنا 
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 :مقدمة 

 راطاً مستقيماً ، والصالة والسالم على معلم اخللق خري الربية سيدصقومياً وهدانا  احلمد هللا الذي شرع لنا ديناً 
 -: ولد آدم عليه أفضل الصالة وأمت التسليم وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

املكان أو األشـخاص ،   وابت ال تتغري وال تتزعزع بتغري الزمان أوال شك فيه أن لكل منهج ثوابت ومتغريات ، ث إن مما
إليه الشك ، فال ميكن أن تتبدل أو تتغري فأصبحت تلك الثوابـت   القناعة فيها واليقني هبا مستند إىل نصوص ثابتة وعلم ال يرقى

 . معامل واضحات يهتدي هبا كل سائر على الطريق كاجلبال الراسيات ،
أو  أمور ثانوية يف املنهج واملبدأ هي من الفروع وليست من األصول ، تتغري بتغري الزمـان  كس الثوابت وهيواملتغريات هي ع

  اجملتهدون باألدلة ، قابلة للحوار والنقاش املكان أو األشخاص هلا ضوابط شرعية عامة ، تفصيالهتا ختضع إىل مداخالت يقدرها
ذكر الثوابت اليت رمستها النصوص الشرعية على طريق اجلهـاد ، وهـذه   هو أن ن وما يهمنا هنا ويف هذه األيام خاصة

البائس لألمة اجلرحيـة حنتـاج    اليوم بأمس احلاجة إىل إعادة تذكرها ونشرها وفقهها ، حنن اليوم ويف هذا الوضع الثوابت حنن
حيلها إىل متغريات من األفضل لنـا يف هـذا   يعيد الكالم فيها ويزيد ، لي حقيقة إىل الرجوع إىل ثوابتنا اليت بدأ بعض املتخاذلني

 .اجلهاد  نضع بني يديك أخي يف اهللا بعض الثوابت ال كلها اليت ترسم لنا طريق نتمسك هبا ، وسوف الوقت أال
اجلهاد من القيود واألغالل اليت ألبست له ظلمـاً وزوراً ، ومنـهج     الثوابت حترير منهجكتابة هذهأننا هندف من وراء 

التداعيات رمبا يكـون   من عدة تداعيات تعمل على طمسه أو حتديده وتقييده بغري دليل شرعي ، ومن تلك يوم يعايناجلهاد ال
  ممن ينتسبون للفقه بإصدار شروٍطاملعوقات حتذلق عدد سوء فهم مع سوء تطبيق من بعض من نادى بتلك الشعرية ، ومن تلك

املنتسـبني   ئمة يف هذا الباب ، ومن تلك املعوقات خروج عدد من املخـذلني إليها أحد من األ للعمل بتلك الشعرية مل يسبقهم
املعوقات وأمهها احللف الصلييب الذي يشن حربه على  لإلسالم ليصدحوا يف كل منتدى بأن اجلهاد ال يصلح لزماننا ، ومن تلك

 . املستعمر األمريكي لبلدان العامل هذه الشعرية ألهنا تعارض مصاحل
لتصحيح مفهوم اجلهاد والعمل على كسح بقية املعوقات الظاملة اجلائرة  رب اجلهاد كفيل بإذن اهللا تعاىلونشر ثوابت د

الناحية الفكريـة مث مـن    طريقه ، وبعد تصحيح املفهوم ميكن أن نرتبط هبذه الشعرية من الناحية الروحية مث من اليت وقفت يف
فإحياء هذه الشعرية حيتاج إىل جمهودات للتوضيح والبيان ، وليس التوضيح  الناحية املنهجية وأخرياً من الناحية التطبيقية العملية ،

يربط مبنـهج  يقتصر على املعرفة الفقهية البحتة املنفصلة عن الواقع ، فهذا وإن كان مطلوباً كفقه، إال أنه حيتاج إىل أن  والبيان
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على أرض الواقع كتعبد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنـهم               يؤدي إىل تطبيق ذلك الفقه والتعبد بتلك الشعرية       
 . هبا

الصالة ملن كان قبلنا ، ولكن ربط اهللا سـبحانه           لقد شرع اهللا  : ومنثل لتحرير العبادة من القيود هبذا املثال ليتضح املقال          
الصـالة   خمصوصة كالبيع والصوامع وغريها ، وعندما شرع اهللا ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ء تلك العبادة بأماكنوتعاىل أدا

يعط أحدا من األنبياء قبله وكان مما أعطي كما يف           حرر اهللا تلك العبادة من القيد املكاين فأعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم مامل             
 وأميا رجل من أمـيت   وطهوراًوجعلت يل األرض مسجداً( وسلم عن جابر رضي اهللا عنه  الصحيحني حيث قال صلى اهللا عليه

من األرض بنصوص أخرى  فأصبحت األرض كلها صاحلة ألداء تلك العبادة إال سبعة مواضع استثنيت) الصالة فليصل  أدركته
ويسر أداءها لكل عبد ، علماً أن وضع ذلك القيد          هذا القيد سهل     يف حال االختيار ال االضطرار أيضاً ، فتحرير هذه العبادة من          

 . اهللا سبحانه وتعاىل حلكمة هو يعلمها ورفعه كان تشريعاً من
حناول أن نرفع القيود الظاملة اآلمثة الفاجرة اليت وضعها حثالة البشر وعارضوا  وحنن اليوم يف ذكرنا لثوابت شعرية اجلهاد

احلضارات هو دمار وخـراب ،        ، فسمعنا ممن ينتسب لإلسالم من يزعم بأن تصادم         نصوصاً شرعية قطعية الثبوت والداللة     هبا
، ) اجلهاد ( احلضارات وحباجة إىل السالم ونبذ العنف والرتاع املسلح  واإلسالم بريء من ذلك التصادم وحنن حباجة إىل تعايش

التسامح أو الوسطية أو حوار  الشعرية أو إلغائها باسمعددا ال حصر هلم يدخلون يف املؤمترات الرامية إىل حرب تلك  ورأينا أيضاً
هلذا التحالف الصلييب الواضح الذي يشن هجمته املسعورة علـى اجلهـاد    األديان ، فبعيداً عن مباركة بعض املنتسبني لإلسالم

القائمة على حرب اجلهـاد   تأننا أمام عدد كبري أيضاً ممن ينتسبون لإلسالم وهم يباركون املؤمترات واللقاءا واجملاهدين ، جند
 . سواًء باسم العنف أو اإلرهاب
هـذه   الثابتة على درب اجلهاد ، وللرد على الدعاوى املنددة باجلهاد من هنا وهناك ، نقـف يف  وملواصلة إيضاح املعامل

 .  مما أحلق باجلهاد ظلماًن تلك الثوابت يزول بفهمهما بعٌضاحللقة مع ثابتني م
 : أول الثوابت 

 : هاد ماض إلى یوم القيامة الج
 العامل اليوم إال من رحم اهللا يقف بكل قواه العقدية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية والشعبية ، يقف وقفة إنَّ

واحدة بكل ما أويت من قوة ، أمام شعرية من شعائر ديننا احلنيف أال وهي شعرية اجلهاد يف سبيل اهللا تعـاىل ، تلـك                         
كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم َوَعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئًا َوُهَو َخْيـٌر لَّكُـْم                : ة اليت فرضها اهللا علينا بقوله     الشعري

يَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني      َيا أَ    :  وبقوله   َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَّكُْم َواللُّه َيْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ             
 قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما             :وقوله َواغْلُظْ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الَْمِصُري       

 وقـال يف    الَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُواْ الِْجْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ                َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه وَ   
ْم َوُخـذُوُهْم   فَِإذَا انَسلََخ اَألْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشِرِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموهُ        :آخر ما نزل يف حكم اجلهاد مؤكداً عليه       

  َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَِإن َتاُبواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآَتُواْ الزَّكَاةَ فََخلُّواْ َسِبيلَُهْم ِإنَّ اللَّه غَفُوٌر رَِّحيٌم
 باإلرهابيني واملتطرفني والثوار    هذه الشعرية اليت حاول الكفار طمسها وتسميتها باإلرهاب واإلجرام ، ووسم أصحاهبا           

واملليشيات ، وساعدهم املنافقون أيضاً على تشويهها والتحجري عليها بسبل شيطانية شىت فتارة يقولون بـأن اجلهـاد                  
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جهاد دفع ال طلب ، أو قالوا بأن اجلهاد يشرع لتحرير األرض احملتلة فقط ، أو أن اجلهاد جيب أن يكون بأمر احلـاكم              
د و الصليبيني ، وحيناً آخر قالوا بأن اجلهاد انتهى بوفاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، أو أن اجلهـاد ال                       العميل لليهو 

 .يناسب عصرنا احلاضر عصر السالم والنظام العاملي اجلديد نعوذ باهللا من هذه الضالالت 
إن احلقيقة املاثلة للعيان هي أن األمـة        وأياً تكن مربرات طمس معامل اجلهاد ودواعيه ومصطلحاته النفاقية والكفرية ، ف           

منذ زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد اتضح هلا طريق اجلهاد وُحددت معامله واتضح هلا مفهومه وفقهـه ، فلسـنا                      
حباجة إىل من يضيف مفاهيم جديدة للجهاد ميليها علينا من الشرق أو الغرب ، ففي تراثنا غنية عن غريه فمنه نسـتقي                      

 .وط وواجبات وسنن اجلهاد ، كما نأخذ منه أسباب تشريع اجلهاد ومقوماته أيضاً أركان وشر
وفوق كل ذلك فقد أخرب اهللا ورسول صلى اهللا عليه و سلم بأن اجلهاد ماض إىل أن يرث اهللا األرض ومـن عليهـا ،                         

له صلى اهللا عليه و سلم هلـذه        من الثوابت اليت ال نشك فيها وال نسأل فيها أحداً بعد تأكيد اهللا ورسو              وهذا اخلرب هو  
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمـنكُْم َعـن ِديِنـِه             : احلقيقة ، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثرية مثل قول اهللا تعاىل           

ٍة َعلَى الْكَاِفِريَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ          فََسْوَف َيأِْتي اللُّه ِبقَْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمِنَني أَِعزَّ         
هي دليل علـى االسـتمرار ،          ُيَجاِهُدونَ : وقوله تعاىل     آلِئٍم ذَِلَك فَْضلُ اللِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللُّه َواِسٌع َعِليمٌ         

 .فسوف يأيت اهللا بقوم غريه حيبهم وحيبونه فيهم هذه الصفة وسياق اآلية دليل على أن من ترك هذه الصفة 
والفتنة هـي     َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللّه فَِإِن انَتَهْواْ فَِإنَّ اللَّه ِبَما َيْعَملُونَ َبِصٌري                  : وقال أيضاً 

، وقال العلماء ال ينتفي الكفر عن األرض إال يف آخر زمن عيسـى عليـه                الكفر ، والقتال مستمر حىت ال يكون كفر         
السالم حيث يضع اجلزية ويكسر الصليب ويقتل اخلرتير وال يقبل إال اإلسالم ، مث يتوفاه اهللا تعاىل ويتوىف معـه كـل                      

 على استمرار اجلهاد مـن  واألدلة، مؤمن وال يبقى على األرض من يقول اهللا اهللا وتقوم الساعة على شرار اخللق يومئذ           
 .الكتاب كثرية 

أما النصوص الدالة على استمرارية اجلهاد من السنة فهي أكثر من ذلك ومنها قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم كما                     
اخليـل معقـود يف     : ( رواه اجلماعة وغريهم عن عروة البارقي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم                 

قال ابن حجر يف الفتح عندما استدل البخاري هبذا احلديث علـى مضـي             ) اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم     نواصيها  
ألنه صلى اهللا عليه و سلم ذكر بقـاء اخلـري يف            ، سبقه إىل االستدالل هبذا اإلمام أمحد       " اجلهاد مع الرب والفاجر قال      

ويف احلديث  ، املغنم املقترن باألجر إمنا يكون من اخليل باجلهاد         ، نم  وفسره باألجر واملغ  ، نواصي اخليل إىل يوم القيامة      
ألن من الزم بقاء اجلهاد بقـاء       ، وفيه أيضا بشرى ببقاء اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة          ، الترغيب يف الغزو على اخليل      

أهـ كالمه " احلديث " ق على احلال تزال طائفة من أميت يقاتلون       " وهو مثل احلديث اآلخر     ، اجملاهدين وهم املسلمون    
اخليـل يف   (قوله صلى اهللا عليـه و سـلم         " وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم تعليقاً على هذا احلديث            ،   خمتصراً

وفيه دليل على بقاء اإلسالم ) األجر واملغنم ( جاء تفسريه يف احلديث اآلخر يف الصحيح       ) نواصيها اخلري إىل يوم القيامة      
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أي حىت تأيت الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مـؤمن             ،  يوم القيامة ، واملراد قبيل القيامة بيسري         واجلهاد إىل 
 . أهـ كالمه " كما ثبت يف الصحيح . ومؤمنة 

بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا       كما عند أيب داود وغريه عن أنس         وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم      
 قال   .. )واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل                   : ( سلمعليه و 

إىل أن يقاتـل  ( أي من ابتداء زمان بعـثين اهللا  ) : واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا     ( صاحب العون يف شرح هذا احلديث       
 أما على يأجوج    ،  وبعد قتل الدجال ال يكون اجلهاد باقياً       ،مفعول  ) : الدجال  ( يعين عيسى أو املهدي     ) : آخر أميت   

وأما بعد إهالك اهللا إياهم ال يبقى على        ، وعند ذلك ال وجوب عليهم بنص آية األنفال         ، ومأجوج فلعدم القدرة عليهم     
مني بعد عيسى عليه    وأما على من كفر من املسل     ،  يف األرض    وجه األرض كافر ما دام عيسى عليه الصالة والسالم حياً         

الصالة والسالم فلموت املسلمني كلهم عن قريب بريح طيبة وبقاء الكفار إىل قيام الساعة ، قاله القاري ، واحلـديث                    
 .أهـ كالمه رمحه اهللا " سكت عنه املنذري 

لفظ ملسلم عن جابر    ودليالً على استمرار اجلهاد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاً كما جاء يف الصحيحني وغريمها ول                
ال يضرهم من  ( ويف لفظ للبخاري    ) ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة             :( رضي اهللا عنه    

دليل على االستمرارية   ) ال تزال   ( وقوله  ) ال يبالون من خالفهم أو خذهلم       ( ويف لفظ ألمحد    ) خذهلم وال من خالفهم     
" ث كاف يف إثبات استمرارية اجلهاد ، قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم عن هذا احلديث                 ، وإن كان سياق احلدي    

، ومنـهم حمـدثون     ، ومنهم فقهاء   ، وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون            : قلت  
وال يلزم أن يكونوا جمـتمعني      ، ري  ومنهم أهل أنواع أخرى من اخل     ، ومنهم زهاد وآمرون باملعروف وناهون عن املنكر        

 . بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض 
فإن هذا الوصف ما زال حبمد اهللا تعاىل من زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل اآلن                  ؛ ويف هذا احلديث معجزة ظاهرة      

 .أهـ كالمه " وال يزال حىت يأتى أمر اهللا املذكور يف احلديث ، 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول (  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم         ومن األدلة أيضاً  

، ) اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم علـى اهللا         
ا أسلم الناس فال قتال ، واألدلة كثرية اليت تدل على عدم إسـالم              فجعلت غاية القتال يف هذا احلديث هي اإلسالم فإذ        

الناس مجيعاً و بقاء الكفر إىل يوم القيامة فإذا كان كذلك فالقتال باق معه أيضاً حىت يأيت أمر اهللا تعاىل ، واملقصود بأمر                       
الريح اليت تقبض أرواح املـؤمنني ،       قيل هو إسالم الناس يف زمن املسيح وقيل يوم القيامة وقيل هبوب             : اهللا يف احلديث    

 .ولكن داللة احلديث واضحة يف بقاء القتال ما بقي الكفر 
والنصوص اليت تفيد استمرار اجلهاد كثرية ال جمال حلصرها ، واألئمة متفقون وبال خالف على استمرار اجلهـاد وأن                   

 يتبدل ، وهذه النصوص تبني أنه ال ميكن أبداً أن           الرسول صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب عن استمراره خرباً ال يتغري وال             
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 زمان من األزمنة منذ بعثة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل يوم القيامة من راية جهاد حق مرفوعة يف سبيل اهللا تعاىل                        خيلو
   .، وهذا خرب منكره كافر باهللا تعاىل

وابت اليت نرتكز عليها ، فإننا ال ميكن أبداً مهما اشتدت           نا هذه احلقيقة ووضعناها نصب أعيننا وجعلناها أحد الث        يقإذا ت 
الظروف وساءت األحوال أن نتخلى عن دعم راية اجلهاد والوقوف حتتها ، ألن راية اجلهاد يف كـل زمـان مرتبطـة      

أن بالطائفة املنصورة املرضي عنها ، والطائفة املنصورة كما قال النووي ال يلزم أن تكون يف مكان واحـد ، فـيمكن                      
 من الطائفة املنصورة    لى احلق ظاهرة ، والزمان ال خيلو      تتعدد يف زمان واحد يف عدة أمكنة ، والطائفة املنصورة تقاتل ع           

 .اليت تقاتل وترفع راية اجلهاد
اد إذا اعتقدنا تلك العقيدة ال بد معها أن جنزم بأن قوى الكفر العاملي ومعها النفاق الدويل ال ميكن أبداً أن تفلح يف إمخ                      

راية اجلهاد وال قمع اجملاهدين وال تعطيل هذه الشعرية أبداً ، رمبا تستطيع حماصرهتا يف مكان واحد أو اثنني ، ولكن أن                      
تسقط راية اجلهاد يف هذا الزمان فال ميكن هلا أبداً ولو اجتمع اجلن واألنس لذلك مجيعاً ، فإن راية اجلهاد رفعت بـأمر             

أن توضع واهللا هو الذي قضى على نفسه أن ترفع حىت يقاتل آخر أمة حممد صلى اهللا عليه و                   اهللا تعاىل وبإذنه وال ميكن      
 .سلم الدجال مع عيسى بن مرمي عليه السالم 

هذه احلقيقة اليت ال بد أن ننطلق منها ، وهذا املعتقد الذي ينبغي أن نقاتل به عدونا ، عقيدة اليقني والتصديق بوعد اهللا                       
 . اجلهاد إىل يوم القيامة سبحانه وتعاىل مبضي

وإن ما أصاب املسلمني اليوم من يأس بعد األحداث اليت حصلت يف أفغانستان وانسحاب اجملاهدين من املدن ، ال يدل                    
يأسهم وإحباطهم أبداً على أن أكثر املسلمني على قناعة بأن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ، وال تـدل أحـوال أكثـر                       

م على قناعة بأن العامل أمجع ال ميكن له أن يسقط راية اجلهاد يف العامل ، بل إن كثرياً منـهم ال                      املسلمني أيضاً على أهن   
 .يدرك معىن الصراع بني احلق والباطل ، وال يقرأ تاريخ األمة وتاريخ األنبياء من القرآن خاصة 

ذي حارب اهللا سبحانه وتعـاىل ، النظـام   العامل حيارب وعد اهللا مبضي اجلهاد ، وحنن نصدق اهللا ونقسم هبزمية العامل ال           
أن اجلهاد هو اإلرهاب ، وكل جماهد إرهايب ،         : العاملي اجلديد يقوم على مفهوم حمدد وواضح املعامل وهذا املفهوم هو            

وال بد من مالحقة اإلرهابيني وقمع اإلرهاب ، مبعىن ال بد من مالحقة أولياء اهللا وقمع شريعة اهللا سبحانه وتعـاىل ،                      
رب هبذه الصورة نتيجتها معروفة لنا سلفاً قصها اهللا علينا يف كتابه وبينها لنا رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف سـنته                       فح

فقال عليه الصالة والسالم كما عند البخاري وأمحد وغريمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم                      
أي أعلمته باهلالك ، وحرب اهللا تعاىل هي على من يعـادي            ) فقد آذنته باحلرب    من عادى يل وليا     (قال قال اهللا تعاىل     

 تشمل كل أنواع العقوبـات ، ويف        ةنكر) آذنته حبرب   ( أولياءه لواليتهم هللا ويتخذهم أعداًء بسبب دينهم ، ويف لفظ           
، وقد ال تكون هذه العقوبة ) بيت فقد استحل حمار( مبجرد اإليذاء ويف رواية أخرى له     ) من آذى يل وليا     ( رواية ألمحد   

 ظاهرة للعيان كما حلق باألمم األخرى وقد تكون العقوبة عاجلة كما قد تكون آجلة واهللا ميهل وال يهمل ، 
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 ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَّـِذيَن      : أما نتيجة هذه احلرب يف القرآن فقد قصها اهللا تعاىل يف عدة آيات نأخذ منها قوله تعاىل                
ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُينِفقُونَ أَْمَوالَُهْم      : وقال مؤكداً على هزمية أعداء املؤمنني        َمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد        آ

ودعـا اهللا     نَ َوالَِّذيَن كَفَُرواْ ِإلَى َجَهنََّم ُيْحَشُرونَ       ِلَيُصدُّواْ َعن َسِبيِل اللِّه فََسُينِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبو          
قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْيِن الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسِبيِل اللّـِه              : إىل االعتبار مبا حصل يف معركة بدر يوم الفرقان إذ قال          

  أَْي الَْعْيِن َواللُّه ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِه َمن َيَشاء ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً لَّأُْوِلي اَألْبَصاِرَوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْوَنُهم مِّثْلَْيِهْم َر
ملاذا مل ينصر اهللا اإلمـارة اإلسـالمية يف         : ولكن السؤال الذي يشوش على هذه العقيدة ويدور يف أنفس الضعفاء هو             

الشريعة والتمسك بالكتاب والسنة وواجهة العامل بذلك حىت اضطرت         معركتها حىت اآلن وهي اليت رفعت شعار تطبيق         
 .إىل ترك مجيع املدن اليت كانت تسيطر عليها ؟ 

ذَِلَك َولَْو َيَشاء اللَُّه لَانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضـكُم            : نقول إن هللا تعاىل يف ذلك حكمة وأول احلكم يبينها قول اهللا تعاىل            
 فإن اهللا قادر على أن ينتصر وحده من الكفار ويقتلهم بطرفـة عـني                 ٍض َوالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهمْ        ِبَبْع

ويدمر قواهم كلها ، ولكن اهللا ترك أولئك الكفار يتسلطون على املسلمني وذلك للبالء ، أي ليمتحن املسلمني وخيترب صـدقهم   
لكافرين عليهم ، فإن صربوا وزادوا متسكاً بدينهم وفروا إىل اهللا تعاىل وشكوا حاهلم له ، فإنه سينصرهم بعدما يرى أهنم                     بتسلط ا 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا        : أهل للنصر ، فيمكن هلم دينه الذي ارتضى هلم بعد أن حيققوا شروط التمكني قال تعاىل               
َحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفي الْأَْرِض كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّـن َبْعـِد                    الصَّاِل

 قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسـَتِعيُنوا      : وقال   ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ   َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني لَا ُيْشِركُونَ ِبي َشْيئًا َوَمن كَفََر َبْعَد           
الـذِّكِْر أَنَّ   َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمن َبْعِد         : وقال  ِباللِّه َواْصِبُرواْ ِإنَّ اَألْرَض ِللِّه ُيوِرثَُها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني             

ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا َتَتَنزَّلُ َعلَْيِهُم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزُنـوا                :   وقال   الْأَْرَض َيِرثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ   
َنْحُن أَْوِلَياُؤكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما                 َوأَْبِشُروا ِبالَْجنَِّة الَِّتي كُنُتْم ُتوَعُدونَ    

فشروط التمكني ال بد أن تتوافر يف املؤمنني قبل ذلك ، وقد ذكر اهللا لنا طرفاً منها يف هذه اآليات فمنـها شـرط                           َتدَُّعونَ
 والعمل الصاحل واتباع هنج النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه الذين مكنوا من قبل ، واعتناق الدين الصـحيح ، وعـدم                       اإلميان

الشرك باهللا ، واالستعانة باهللا وحده ، والصرب على اجلهاد وحرب األعداء ، وتقوى اهللا سبحانه وتعـاىل يف السـر والعلـن ،                        
 أن يقول ريب اهللا ويعمل مبقتضى هذا ويستقيم على دينه ، فهذه الشـروط إذا بـذل                  والصالح العام ، وأن يكون سلوك اجملاهد      

 . العبد جهده يف حتقيقها فإنه سيصبح مؤهالً ألن ينصره اهللا ويستخلفه يف األرض 
 إىل مصـنف    يف أرض املعركة باملسلمني الحتجنا معهـا      ) احلسية  ( ولو تتبعنا حكمة اهللا تعاىل يف تأخري النصر أو حلوق اهلزمية            

مستقل ، إال أننا سنفرد هلا كالماً مستقالً الحقاً بإذن اهللا ، ونكتفي هنا باإلشارة هلا ألن هذا املفهوم ال ينبغي أن يغيـب عـن                        
ذهن املسلم اليوم الذي يتابع وبكل مشاعره وكيانه جمريات احلرب يف أفغانستان بني قوى الكفر العاملية مجيعها وبني اجملاهـدين                    

ونسأل اهللا أن يعز اجملاهدين وينصرهم وميكن هلم ، وأن يكسر الكافرين وميزقهم ويـذهلم وجيعلـهم غنيمـة                ،   األفغان
 .للمسلمني 
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وأحسـنوا إن اهللا حيـب   : ( ب من اتصف بذلك فقال     وأح  ،  جعل من صفاته العفو واإلحسان     احلمد هللا الذي  

 اللهم اغفـر     :د أن حممداً عبده ورسوله الذي قال      شهاملؤمنني وأ  هدشهد أن ال إله إال اهللا وحده حافظاً لعبا        أ )احملسنني  
 : أما بعد ، كثرياً إهنم ال يعلمون وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماًفلقومي 

 سنوات طوال بدون حكم أو حيكم فيا أهل اجلهاد جاءكم عفو ملكي إن أخذمت به مع ما فيه من الذلة واهلوان والسجن        
  حيكمون بعشر سنوات فإذا مضت نصف املدة رمبا أخرجوكم وقالوا          خلية عن طريق القضاة فمثالً    عليكم من وزارة الدا   

تسببتم على أنفسكم بتـرك     و الغدر واخليانة واملكر واخلديعة ،    التعذيب و  مع ما فيه من       "عفو ملكي " أو  " مكرمة  "  :
 يغفر لكم ذنوبكم ويـدخلكم  جنـات         ،ة   ويعظم األجر ويرفع الدرج    لميلك العفو ويغفر الزل   ممن  عفو ملكي مساوي    

 .جتري من حتتها األهنار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم
اجلهاد يف سبيله ، واحلراسة والرباط فيه ، وإغاظة         ب إليكم   هأسداه من فضله وإحسان   اهللا به عليكم و   م ما من    ظَفاعلموا عِ 

 عمال من أعظم أسباب عفو اهللا لكـم ومغفرتـه لـذنوبكم قـال              أعداء اهللا وإنزال الضرر والضيق هبم فإن هذه األ        
ذَِلَك ِبأَنَُّهْم الَ ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصةٌ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ َيطَُؤونَ َمْوِطئًا َيِغيظُ الْكُفَّاَر َوالَ َيَنالُونَ                     : تعاىل

ُينِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوالَ كَـِبَريةً َوالَ        َوالَ   م ِبِه َعَملٌ َصاِلٌح ِإنَّ اللَّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِنَني           ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً ِإالَّ كُِتَب لَهُ     
ا الزمان من إعـالن      واعلموا أن ما قمتم به يف هذ       َيقْطَُعونَ َواِدًيا ِإالَّ كُِتَب لَُهْم ِلَيْجِزَيُهُم اللُّه أَْحَسَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ          

 تريدون به أن يرفع     ،  واقعاً ملموساً  هالتوحيد الذي قام على الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا فأعلنتم ذلك مث قمتم بتطبيق            
ُحواْ ُهـَو   قُلْ ِبفَْضِل اللِّه َوِبَرْحَمِتِه فَِبذَِلَك فَلَْيفْرَ      السيئات فامحدوا اهللا على أن هداكم هلذا         ويكفراهللا لكم املنازل عنده     

 فالنصوص جاءت يف تكفـري      )ينه يف القلب    يه تز ورمحُت  اهللا اإلسالم ،   لُْضفَ: (   قال ابن عمر     َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ  
ِيا أَيَُّهـا     :قال تعاىل ،   الدرجات والعفو واملغفرة من رب األرض والسموات ألهل اإلميان والتوحيد            ةالسيئات ورفع 

  وقـال   إَن َتتَّقُواْ اللَّه َيْجَعل لَّكُْم فُْرقَاناً َوُيكَفِّْر َعنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللّـُه ذُو الْفَْضـِل الَْعِظـيمِ                 الَِّذيَن آَمُنواْ   
ِتِه َوَيْجَعل لَّكُْم ُنوًرا َتْمُشونَ ِبِه َوَيْغِفْر لَكُْم        َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتكُْم ِكفْلَْيِن ِمن رَّْحمَ            : تعاىل  

من شـهد أن ال إلـه إال اهللا          :" قال رسول اهللا    : ويف الصحيحني عن عبادة بن الصامت قال        َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ  
إىل مـرمي وروح منـه ،       وأن عيسى عبد اهللا ورسوله ، وكلمته ألقاها          وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله ،        

ويف " أدخله اهللا من أبواب اجلنة الثمانية       " ويف لفظ " واجلنة حق ، والنار حق ، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل               
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 اهللا هبما عبد     إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى       أشهد أن ال إله   :"  قال الصحيحني من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا         
من شهد أن ال    "  يقول   وعند مسلم عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا           " ، إال دخل اجلنة     غري شاك فيهما    

يقول  :"قال رسول اهللا  : ويف صحيح مسلم عن أيب ذر قال        " م اهللا عليه النار     حرَّ  رسول اهللا ،   اًإله إال اهللا و أن حممد     
ويف الباب عـن عـدة مـن         ) " ئاً ، لقيته مبثلها مغفرة    من لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شي        :(اهللا عز وجل    

غفرة ومن جاء به فلـه      فمن فَقََدُه فَقََد امل   ،   اهللا عن العبد ومغفرته لذنوبه       يف أن التوحيد من أعظم أسباب عفو      الصحابة  
 قال ابن رجب    ْولَـِئَك لَُهُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ    الَِّذيَن آَمُنواْ َولَْم َيلِْبُسواْ ِإَمياَنُهم ِبظُلٍْم أُ       واهلداية التامة قال تعاىل   األمن  

فمن جاء مع التوحيد بقراب األرض خطايا ، لقيه بقراهبا مغفرة إىل أن قال فإن كمل توحيد العبـد                   : يف جامع العلوم    
ك مغفـرة مـا     وإخالصه هللا فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه ، أو بقلبه ولسانه عند املوت ، أوجب ذل                 

فمن حتقق بكلمة التوحيد قلبه ، أخرجت منه كل ما سوى           . سلف من الذنوب كلها ، ومنعه من دخول النار بالكلية           
اهللا حمبةً وتعظيمهاً وإجالالً ومهابةً ، وخشيةً ، ورجاًء وتوكالً ، وحينئذ ُتْحَرُق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثـل                    

 . أهـزبد البحر ، ورمبا قلبتها حسنات
. إذاً هذا التوحيد لو وضع ذرة منه على جبال الذنوب واخلطايا ، لقلبها حسنات فلله احلمد واملنة على عفوه ومغفرته                     

ابن أمحد ووعند .أخرجه أمحد بسند جيد" ال إله إال اهللا ال يسبقها عمل، وال تترك ذنباً           "  قال   فعن أم هاين عن النيب      
فرفعنا أيدينا ساعة مث وضع     " ال إله إال اهللا     :ارفعوا أيديكم وقولوا  :"  قال ألصحابه    أوس أن النيب    بن  ماجه عن شداد    

اللهم بعثتين هبذه الكلمة ، وأمرتين هبا ، ووعدتين عليها اجلنة ، وإنـك ال               ،  احلمد هللا   :"   يده ، مث قال       رسول اهللا   
 ."أبشروا ، فإن اهللا عز وجل قد غفر لكم :" مث قال " ختلف امليعاد 

وُيعفى ألهل التوحيد احملض الذي مل يشوبوه بالشرك ماال ُيعفى ملن ليس كذلك فلو لقي املوحد الذي                 : قال ابن القيم    
مل يشرك باهللا شيئاً ألبته ربه بقراب األرض خطايا أتاه بقراهبا مغفرة ، وال حيصل هذا ملن نقص توحيده ، فإن التوحيـد               

 ، وخوفه ورجائه وحده     ضمن من حمبة اهللا وإجالله وتعظيمه     عه ذنب ، ألنه يت    اخلالص الذي ال يشوبه شرك ،ال يبقى م       
وحديث عبد اهللا بن عمـرو      لنجاسة عارضة ، والدافع قوي أهـ       ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب األرض فا        

 .املشهور حبديث البطاقة 
يف سبيل اهللا الذي جاءت النصوص املتظاهرة       أما العبادة اليت تقومون هبا ترجون عفو اهللا ومغفرة الذنوب فهي جهادكم             

 َآَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَـى      َيا أَيَُّها الَِّذينَ  : من الكتاب والسنة على عفو اهللا ومغفرته ورفعة درجات من قام به قال تعاىل               
ونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم          ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهدُ    ِتَجاَرٍة ُتنِجيكُم مِّْن َعذَاٍب أَِليٍم      

 َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك                ِإن كُنُتْم َتْعلَُمونَ    
فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل مِّنكُم مِّن ذَكٍَر أَْو أُنثَى َبْعُضكُم مِّـن َبْعـٍض                  وقال تعاىل  ِظيُمالْفَْوُز الْعَ 

ُهْم َسيِّئَاِتِهْم َوُألْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري     فَالَِّذيَن َهاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ ِمن ِدَياِرِهْم َوأُوذُواْ ِفي َسِبيِلي َوقَاَتلُواْ َوقُِتلُواْ ُألكَفَِّرنَّ َعنْ           
الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ ِفي َسـِبيِل        وقال تعاىل    ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر ثََواًبا مِّن ِعنِد اللِّه َواللُّه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ          
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 ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم        ُم َدَرَجةً ِعنَد اللِّه َوأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ        اللِّه ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَ   
ِمـَن الُْمـْؤِمِنَني أَنفَُسـُهْم      ِإنَّ اللَّه اْشَتَرى     وقال تعاىل    َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنَّ اللَّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ        ِفيَها َنِعيٌم مُِّقيٌم    

َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم اجلَنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا ِفي التَّْوَراِة َواِإلِجنيِل َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَـى                    
 فهنا حصلت مبايعة ، وحصلت فيها البشرى        َبْيِعكُُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيمُ       ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه فَاْسَتْبِشُرواْ بِ    

هبذا البيع حيث إهنا جتارة راحبة وهو حصول الفوز العظيم أي ال فوز أعظم وال جتارة أربح منه وهو الـذي مسـاه اهللا                        
 .الفوز العظيم

أثامن بـالنفس النفيسـة رهبـا      
ا متلك األخرى فإن أنا بعتـها      هب

لئن ذهبت نفسي بدنيا أصـيبها     
 

وليس هلا يف اخللق كلـهم مثـن       
بشيء من الدنيا فذاك هو الغـنب      
لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن     

 

 

أن  : وعن أيب قتـادة     " القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال الدين        :"  قال    أن النيب    وعن عبد اهللا بن عمرو      
نعم إن قتلت    :"أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا تكفر عين خطاياي؟ فقال له رسول اهللا              ! يا رسول   : ام فقال   رجالً ق 

أرأيت إن قتلـت يف  : قال " كيف قلت؟ :"مث قال رسول اهللا " يف سبيل اهللا ، وأنت صابر حمتسب ، مقبل غري مدبر      
نت صابر حمتسب ، مقبل غري مدبر ، إال الدين ، فـإن             نعم ، وأ   :" سبيل اهللا أتكفر عين خطاياي؟ فقال رسول اهللا         

 هو الوعد احلق بالعفو واملغفرة للذنوب لـيس العفـو           -واهللا–روامها مسلم هذا    " جربيل عليه السالم ، قال يل ذلك        
. الطاغويت الذي حقيقته ليس عفًوا بل هو عني الظلم حيث إنك تسلم نفسك إليهم وتترك الكفر بالطاغوت وال تنكره                    

وال تكفر هبيئة األمم وال تعادي النصارى أو أحًدا من الكفرة وال ترفع راية اجلهاد ألن من قرارات هيئة األمـم عـدم                       
 لك أيها املؤمن بإخراج اليهود والنصارى وسائر الكفرة مـن           وكذلك تترك وصية النيب     . وجود شيء امسه جهاد     

علهم والة أمور وتلبسهم بلباس الشرع الذي خلعوه ولبسـوا          جزيرة العرب وكذلك جتدد الوالء هلؤالء الطواغيت وجت       
 .بدالً منه لباس الردة عن اإلسالم عياذاً باهللا من ذلك 

أما العفو الـذي    . ونعق بعض أهل العلم خلفهم      ،   من تلبيسهم لرعاياهم     ا هو العفو زعموا يسمونه بغري امسه وهذا       هذ
 عمن ظلمك وتقابل اإلساءة باإلحسان وهو        وهو أن تعفو   اءلعظمجاءت به النصوص فهو خلق عظيم يتسم به الرجال ا         

فََمـْن   وقال تعاىل    َوالَْعاِفَني َعِن النَّاِس َواللُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِننيَ     قال تعاىل   . من أعظم القرب اليت يتقرب هبا العبد لربه       
فَاْصفَِح الصَّفَْح    وقال تعاىل   َوأُْمْر ِبالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهِلنيَ     ُخِذ الَْعفْوَ  فقال تعاىل  َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَّهِ    

 قـال    عن رسـول اهللا       وعن أيب هريرة     َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا أَلَا ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُمْ       وقال تعاىل  الَْجِميلَ
رواه مسـلم وهـذه     " اً بعفو إال عزاً ، وما تواضع أحد هللا إال رفعـه اهللا            مانقصت صدقة من مال ، وما زاد اهللا عبد        :"

در أن يفعـل     قد اتصف هبا أنبياء اهللا ورسوله مع أقوامهم فهذا يوسف مع أخوته وما فعلوه به وقد قَ                 األخالق العظيمة 
 قَالَ الَ َتثَْريَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحـُم            ِئَني  قَالُواْ َتاللِّه لَقَْد آثََرَك اللُّه َعلَْيَنا َوِإن كُنَّا لََخاطِ         هبم ما شاء  
 .غفرة هلم باملاحمهم مساحاً تاماً بل دعاوسفعفى  الرَّاِحِمَني
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 وغفر حىت ملن أخرجه من بلده فقال يوم الفتح  يا معشر قريش ، ما ترون أين فاعل        ا كم أوذي فعف    وهكذا رسولنا   
روامها ابن  ") اليوم يوم برٍّ ووفاء   : "وقال  " (نتم الطلقاء اذهبوا فأ :"خريا أخ كرمي ، وابن أخ كرمي ، قال          : كم ؟ قالوا    في

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم مـن          " وملا عرض عليه ملك اجلبال بأن يطبق عليهم األخشبني فقال           . إسحاق  
حيكي نبياً من األنبياء ، ضربه قومه        كأين أنظر إىل النيب     :اهللا بن مسعود    قال عبد   و" يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا      

 فهذا ِصـّديق     وهكذا سار الصحابة  " لقومي فإهنم ال يعلمون    غفراللهم ا "ميسح الدم عن وجهه ويقول      فأدموه وهو   
بنت الصـديق عائشـة أم       ة ملا حصل يف قصة اإلفك ما حصل وأنزل اهللا براءة الصديق           هذه األمة أبو بكر الّصّديق      

ره منه وفقق على مسطح بن أثاثة لقرابته      وكان ينف  قال أبو بكر الّصّديق     .  يف الدنيا واآلخرة     املؤمنني زوجة النيب    
ـ      قال لعائشة ما قال فأنزل اهللا       ا بعد الذي    نفق على مسطح شيئاً أبدً    أواهللا ال   :  َعِة أَن  َولَا َيأَْتِل أُْولُوا الْفَْضِل ِمنكُْم َوالسَّ

َوالَْمَساِكَني َوالُْمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا أَلَا ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُـوٌر                ُيْؤُتوا أُْوِلي الْقُْرَبى    
بن املبارك هذه اآلية هي أرجى آية يف كتاب         قال عبد اهللا    . بلى واهللا ، إين أحب أن يغفر اهللا يل          : قال أبو بكر     رَِّحيٌم
ِهْي يا ابن اخلطاب    : (ستأذن احلر بن قيس لعيينة بن حصن فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال                ملا ا  وهذا عمر   . اهللا  

 إن اهللا   يا أمري املـؤمنني ،    : فغضب عمر حىت هم به ، فقال له احلر          . ، فو اهللا ما تعطينا اجلزل ، وال حتكم بيننا بالعدل            
ما جاوزها عمر   واهللا  . وإن هذا من اجلاهلني     )"  خذ العفو ، وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني          "(تعاىل قال لنبيه    

واعلم أن من أعظم أسباب عفو      . وهذه األحاديث واآلثار يف الصحيحني       ) عند كتاب اهللا   وكان وقافاً  حني تالها عليه ،   
  ،ة منه ال من غريهاهللا ومغفرته أن تطلب العفو واملغفر

قلت يا رسول اهللا أرأيت إن وافقت ليلة القدر         :أخرج اإلمام أمحد والترمذي وصححه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت            
يأيت اهللا تعاىل    ": قال  أن النيب    ، وُيروى عن ابن عمر      "اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنِّي      : قويل:"ما أسأل؟ قال  

أتعرُف أتعـرُف؟   : قرُِّبه حىت جيعلَه يف حجابه من مجيع اخللق ، فيقول له اقرأ صحيفتك ،فُيعرِّفُه ذنباً ذنباً                 باملؤمن يوم القيامة فيُ   
ال بأس عليك ، يا عبدي أنت يف ستٍر من مجيع خلقي ، ليس              : نعْم نعْم ، مث يلتفت العبُد مينةً ويسرة، فيقول اهللا تعاىل            : فيقول  

ما هـو يـا   :  على ذنوبك غريي ، اذهب فقد غفرُتها لك حبرٍف واحٍد من مجيع ما أتيتين به ، قال بيين وبينك اليوَم أحٌد يطِّلعُ    
رواه الطرباين بسنٍد فيه ضعف وأصله يف البخاري يف كتـاب التفسـري مـن         " كنت ال ترجو العفو من أحد غريي        : رب؟ قال 

  .هللا على الظاملنيال لعنة اهاد هؤالء الذين كذبوا على رهبم أويقول األشصحيحه باب 
 

يا ربِّ إنْ َعظَُمْت ذُنويب كَثْـرةً 
أدعوك ربِّ كما أمرَت تضـرعاً     
إن كان ال يرجوك إال ُمحسـنُ      
ما يل إليك وسـيلةٌ إال الرََّجـا       

 

فلقَد َعِلمُت بأنَّ َعفْـَوَك أعظَـمُ      
فإذا رددَت يدي فمن ذا يـرحمُ      
فَمن الذي َيرجو ويدُعو املُجـِرمُ     

يلُ َعفْـِوك مث أَنِّـي ُمْسـِلمُ       وَجِم
 

 

ترك ال يكون إال ب   وأن العفو   بأنواعه   أما عفو يعقبه السجون والتعذيب       هفهذا العفو املمدوح صاحبه أن يعفو عمن ظلم       
قَالَ لَِئِن اتََّخـذَْت ِإلًَهـا غَْيـِري        بعض أمور الشرع فهذه طريقة الفراعنة والطواغيت قال فرعون ملوسى عليه السالم           
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عنة من  عون بل ما سبقهم يف سجوهنم سجن أحد من الفرا         ر ويا ليت سجن هؤالء كسجن ف      أَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجوِننيَ  لَ
شدة ما فيه من العذاب مثل تسهري الليايل وكشف العورات والتهديد بانتهاك األعراض والصعق الكهربائي وهذا يهون                 

ويأخـذ  وكذلك فرعون أخذ يناقش موسى      .  بالدين من هؤالء الزبانية    عندما تسمع من مسبة اهللا ورسوله واالستهزاء      
  فيهـا  لكن هذه النصـيحة   حة ،    مناص  معه ويستمع منه أما هؤالء فإهنم ال يسمعون لناصح حىت لو ترسل برقية             ويعطي

 أشـهر  أقل ما يكون سجنك بسبب الربقية خاصة إذا عرفوا امسك وسكنك أقل األحوال ستة       التوحيد  ودعوهتم للهداية   
. إذاً هؤالء ال يرون شعبهم إال عبيداً عندهم وهم يرون أنفسهم مثل اليهود شعب اهللا املختار   . إىل سنتني وقد وقع هذا      

َوِإذْ َيْمكُُر ِبَك الَِّذيَن كَفَـُرواْ ِلُيثِْبُتـوَك أَْو َيقُْتلُـوَك أَْو            وهذا التهديد بالسجن طريقة مشركي قريش كما قال تعاىل          
 لكن قريشاً عندها شيم العرب ما تفزع النساء وال تذعر األطفال            َك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللُّه َواللُّه َخْيُر الَْماِكِرينَ      ُيْخِرُجو

واملصيبة هنا تتزايد بالتأييد مطلقًا ممن يدعي العلم علـى          .  حىت خرج  وال تداهم البيوت ولذا وقفوا عند بيت النيب         
طالبون بتسليم اجملاهدين لكي تسلم هلم معايشهم ألهنم ضاقت هبم الطرق بالتفتيش وأغلقت             واآلخرون ي . هذه األفعال 

قال تعاىل  . وحصل التضييق العام وال ينسبون هذه األفعال للدولة وإمنا ينسبون ذلك للمجاهدين           ، بعض مكاتب الدعوة  
       ُْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعُه أَال ِإنََّما طَاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم             فَِإذَا َجاَءْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوِإنْ ُتِصْبه

 أن   وأيضاً هذا الطريق أعين طريق اجلنة حمفوف باملكاره كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة                  ال َيْعلَُمونَ 
ملا : قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا         " ات وحجبت اجلنة باملكاره   حجبت النار بالشهو  : " قال رسول اهللا   

فإذا فهمت هذا فهماً جيداً عرفت أن كثرياً من الذين يّدعون الدين ال يعرفونه وال               : ذكر املوضع الثاين من السرية قال       
 رب واهلجرة إىل احلبشة مع أنه       يفهمونه ، و إال فما الذي محل املسلمني على الصرب على ذلك العذاب واألسر والض              

َوِمَن النَّاِس َمن َيقُولُ آَمنَّا ِباللَِّه فَِإذَا أُوِذَي ِفـي  أرحم الناس ولو جيد هلم رخصة ألرخص هلم كيف وقد أنزل اهللا عليه          
 .ي فكيف بغري ذلك أهـفإذا كانت هذه اآلية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذاللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاِس كََعذَاِب اللَِّه

فيا أهل اجلهاد اطلبوا العفو من اهللا والتمسوا مغفرته وأعظم أسباب ذلك توحيده مث عظموا أمر الصـالة وأدوهـا يف                     
هل من داع فأستجيب له هل من       " أوقاهتا وعليكم باإلكثار من الصالة خاصة آخر الليل فإنه وقت نزول الرب ومناداته            

َوِمـَن اللَّْيـِل    كما جاء ذلك يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال تعاىل            " فأغفر له سائل فأعطيه هل من مستغفر      
قُلْ َما َيْعَبأُ ِبكُْم     وعليكم بكثرة الدعاء والتضرع إىل اهللا وقرع أبواب السماء قال تعاىل             فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحُه لَْيالً طَِويالً    

هل باملعاصي كبريها وصغريها فهل حصلت اهلزمية يوم أحد إال بسـبب معصـية               واحذروا التسا  َربِّي لَْوال ُدَعاُؤكُمْ  
واثبتوا على مبـدئكم يف مواجهـة       . واحدة وهل أُخرج آدم من اجلنة إال بسبب معصية واحدة وهي أكله من الشجرة             

الفشـل  عدوكم وأكثروا من ذكر ربكم واستجيبوا لطاعة ربكم ورسوله واحذروا التنازع و االختالف فإنه سـبب                 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا َواذْكُُروا اللََّه كَِثرياً لََعلَّكُـْم             وعليكم بالصرب فإن هذه مقومات النصر قال تعاىل         

  .ُتفِْلُحونَ
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 هي الدماء املعصومة اليت أريقت أهي دمـاء         تنبيه على ما قاله سعود الشرمي مّن اهللا علي وعليه باهلداية والسداد فأقول ما             : ختاماً
هلَّا تكلمت على ما يفعله والة أمرك بإراقة        .النصارى أم حراسهم من جنود الطاغوت الذين يفُْدون عباد الصليب بالدم والروح             

ـ  . دماء اجملاهدين وترويع أهاليهم ومطاردهتم وانتهاك حرمة بيوهتم حىت لو كان ذلك من باب الظن                 ات علـى والة    وأما االفتي
 فاذْكُر هداك اهللا عن شيء من االفتيات الذي ذكره اجملاهدون وليس موجـوًدا              قُلْ َهاُتواْ ُبْرَهاَنكُْم ِإن كُنُتْم َصاِدِقنيَ     أمرك قال تعاىل  
ـ                     . عند والة أمرك     واحش أما إخالل األمن الذي ذكرت فأقول من الذي داهم البيوت و روَّع النساء واألطفال مـن الـذي نشـر الف

 بـإخراجهم   واملخدرات وجلب املغنني واملغنيات وأنواع الظلم يف البالد وأعظم من ذلك من جلب الكفار للجزيرة اليت أوصى النيب                   
بل يا ليت األمر على وجودهم فقط مع ِعظَِم هذا بل أصبحت بالد اجلزيرة منطلقاً لقواعـد                 . كما تعرف ذلك ويعرف ذلك كل مسلم      

كم روعت من أنفس وكم أزهقت من أرواح كم رملت من نساء وكم يتمت من أطفال بل                 . سالم يف كل مكان     الكفار لضرب أهل اإل   
وأما قولك بأن يأخذوا بأقوال علماء األمـة        . هدمت البيوت على أصحاهبا بالقنابل والصواريخ  اليت تنطلق من هنا وهذا ال خيفى عليك              

ن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِإلَى اللِّه َوالرَُّسوِل ِإن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر ذَِلَك               فَِإالربانيني أين تيمموا فأقول بأن اهللا يقول        
ا يقبعـون   وأين العلماء الربانيني أليسو   .  ومل يقوموا باتباع اآلراء واألهواء بل قاموا مبا جاء بصريح الكتاب والسنة             َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالً  

هلَّا طالبت باالستنكار على اعتقاهلم على املنرب أم أنه         ، يف سجون الطواغيت وأنت تعرفهم برسوخهم يف العلم وتعتين برسائلهم وأشرطتهم          
 فإن كانت هـذه احلصـاة     ، وأما احلصاة اليت ذكرت بأهنا تفقأ العني وال تقتل الصيد         . منرب سياسي ال خيرج عن سياسة الدولة وما تريده          

 لقـريش   وأما قولك بأن هذا العفو كقول الـنيب          . تقذف هبا على العدو ليست تفقع العني بل تورث هزمية العدو كما فعل النيب               
اذهبوا فأنتم الطلقاء فما هذا القياس الفاسد ألن هؤالء مثلهم كمثِل قريش لو قالت أليب بصري وأيب جندل ارجعوا عما أنتم عليه ونعفـو                        

و عفو يعقبه السجن والتعذيب هل تقر يا سعود الشرمي أبا بصري وأبا جندل بأن يسلموا أنفسهم  هلذا العفو وحتثهما على                      عنكم وهذا العف  
 . ذلك
فلو كتب اهللا النصر ألهل اجلهاد وهذا قريب إن ،  مظلوم  وأخرج من دياره وطورد وأرادوا قتله كحال اجملاهدين اليوم النيب

ت آل سعود وجندهم فأسلموا حيسن للمجاهدين أن يقولوا هلم  اذهبوا فأنتم الطلقاء ألن العفو عمن                 شاء اهللا ومتكنوا من طواغي    
هلَّا أنكرت  ، ظلمك ليس الذي يريدك أن ترجع عن دينك وتعلن عدم اجلهاد وعدم براءتك من الكفار ومن هيئة األمم املتحدة                  

هلَّـا  ، يِك يف احلرم املكي وما علمت عنهم يف احلـرم النبـوي   على الرافضة املشركني الذين أظهروا كفرهم وشركهم أمام عين        
أنكرت على جند الطاغوت الذين قاموا بأمٍر من الطاغوت حبماية هؤالِء الطواغيت من الرافضة املشركني والدفاع عنهم وسجن                  

وا أم مل يأتك اإلذن  والسـماح        هلَّا أنكرت على هؤالء القرامطة الذين استحلوا جنران أربعة أيام وقتلوا وروع           ، من ينكر عليهم  
هلَّا أنكرت فعل الصليبني يف أفغانستان والعراق وقد أعلنوا بأهنا حرب صليبية كما أُْعِلن ذلك وما حصل أيضاً يف                 ، بالتكلم عنهم 

 ذلك  هلَّا تكلمت عن لبس والة أمرك للصليب فهد وعبد اهللا أبناء عبد العزيز فإن كنت ال تستطيع أن تنكر                  ، سجن أبو غريب  
من كان يـؤمن  :"  قالفالزم الصمت وال تتكلم بباطل كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب       

فحري بك مبا أنك نصحت األمة للرجوع للحق أن تطبق ذلك على نفسك ألنـك               " باهللا واليوم األخر فليقل خرياً أو ليصمت      
إن ، ل ملا تكلمت على املنرب بشيء من احلق تلميحاً ال تصرحيا أوقفت عن اخلطابة             قدوة لغريك فهل ستفعل ذلك أرجو ذلك ، ب        

وأصلي وأسلم على من نصره اهللا وأيده ووعده        هذه الدولة ال تريد أن تسمع احلق وال تريد النصح وأنت تعرف ذلك منها،               
  .  النصر وألصحابه واملؤمنني من بعده وسلم تسليماً كثريا
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   .. ..** يا إرهابي يا إرهابيأنَتأنَت
 
 

يف كـــل ناحيـــة تقـــول عيـــوهنم
ــرههم    ــاعر ك ــيب مش ــرون يف قل وي
ــا   ــن أغماده ــَي م ــيوف البغ ــلّوا س س
ــامهم   ــاة أمـ ــائي يف احليـ ورأوا بقـ
ــى     ــا الح األس ــار م ــمت باجلبََََّ أقس
أين ســأحرق كــل حقــل مزهــر     
ــادهم    ــى أكب ــي عل ــهم أمش ــا بين أن

ــا بي ــأن ــذاهبم  ن ــد ع ــف يزي هم طي
  إذا الح الـــــدمار بســـــاحهمإالَّ

ــاملي   ــني أن ــوت ب ــم امل ــحُو وطع أص
ــه  ــٍق لفراقـ ــون بعاشـ ــا يفعلـ مـ
ــودهم    ــبالد جن ــوا ال ــو زرع واهللا ل

ــهم    ــان عميل ــواخرهم وخ ــت ب ورس
لعرفــت كيــف أُســيل مــن أجســادهم

ــابض    ــب ن ــل قل ــامخ يف ك ــا ش أن
  تـــاجٍربـــل يف املدينـــة يف مـــالءِة
  عـــاٍملأنـــا رمبـــا أبـــدو هبيئـــِة

ــلّ  ــفائر ك ــا يف ض ــامها أن ــٍت ض  بن
ــل يف  ــا ب حليــب الطفــل منســاب كم

ــٍة ــل ناحيـ ــتيتيف كـ ــتثمر نبـ  سـ
 

 يــا إرهــايب   أنــَت :ملَّــا رأوين
ــيُت ــايب وإذا مضـ ــوا أعقـ  تتبعـ

ــبايب    ــوا أس ــي يقطع ــالبوا ك وتك
ــايب    ــة املتغ ــات وغفل ــبح املم ش
ــدايب    ــت أهـ ــيت وحترقـ يف أمـ
ــهاِب    ــوهم بش ــع حن ــيهم وأدف ف
ــحايب    ــد س ــعروا إال برع ــن يش ل
يب لــن يعلمــوا عــن مقــدمي وذهــا

وتســاقطوا كتــهافت األســراِب   
ــرب األصــحاِب  ــدي أق ــوت عن وامل
أو غاضـــب لصـــولة األغـــراِب 

ــى  ــم عل ــُوا قالعه ــاِب  وبن األعت
ــاِب   ــى األلب ــهم عل ــت مهابت وطغ
ــاِب   ــارد األعص ــمي ب ــا وجس دمه

يـــف واألعـــراِب  يف الرِّمتفـــرٍق
ــٍل ــأو حام ــالِب   كُ ــع الط تيب م
ــٍل ــاِب  أو عام ــى األعق ــي عل  ميش

 وهتــك كــل حجــاِب قتــل البنــات
ينسـاب نـور الصـبح بـني هضــاِب     
ــرايب    ــارفني ت ــار اجل ــم انتش رغ

 ج

 

                                                 
 .لينا عرب الربيد اإلمييل هذه القصيدة وصلت غ *
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  ) ١ (حكم اجلهاد يف رجب 
 تعظيم الشهر الحرام ومعنى التحریم فيه

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، وعلى آله وصحابته والتابعني، أما بعد 
هذا العصر اآلخر، اشتعلت فيه جذوة اجلهاد، وتواترت العمليات، وظهرت شوكة املسلمني            فما مضى زمان يف     

وقوة اإلسالم وعزة الدين للعيان، مثل ما ظهر اآلن، فاجلهاد يف أفغانستان ُيذيق األمريكان واملرتدين ألوان العذاب، ويف                  
 الوصف من اجلهاد املبارك بفضل اهللا ومّنتـه         الشيشان فتوحاٌت عظيمة وعمليات مستمرة، ويف العراق ما ال ُيحيط به          

على حداثة اجلبهة وقرب تأسيسها، ويف جزيرة العرب واجلزائر وغريمها جبهاٌت ملتهبةٌ على الكافرين، والعـامل كلـه                  
يف ينتظر الضربات على الصليبيني وأوليائهم يف املشارق واملغارب ال يدري أحٌد أين الضربة اآلتية جلند اهللا اجملاهـدين                   

 .سبيله
وكثري من العمليات اليت يقوم هبا اجملاهدون تصادف الشهر احلرام، وشهر رجَب آٍت قريٌب، تنتهي فيـه مهلـة                   
الطاغوت عبد اهللا للمجاهدين يف اجلزيرة، ويأيت بعد انتهاء مهلة أيب عبد اهللا أسامة بن الدن للدول األوروبية، ويأيت يف                    

ون يف أفغانستان والشيشان من اإلعداد والعمل واجلهاد، فوجب بيان حكم اجلهاد            أشدِّ الصيف الذي يتمكن فيه اجملاهد     
يف هذا الشهر، وحكم ما يفعله اجملاهدون، وأوجزت الكالم على هذه املسألة يف أربع مقاالٍت تأيت بإذن اهللا على فروع                    

 .هذه املسألة وُتبني هبدايته سبحانه احلقَّ من األقوال فيها
فيه أنَّ عمليات اجملاهدين اليوم مشروعةٌ ال جيري فيها شيء من اخلالف اآليت ذكره، فهي مـن                 والذي ال ُيشكُّ    

جهاد الدفع الذي هو قتال اضطرار ال يتعلق بشهر حرام وال غريه، وهي يف مقاتلة عدو ال حيترم للشهر احلرام حرمـةً،                      
 . بإذن اهللاوهذان مما ُيبيح القتال يف الشهر احلرام باالتفاق كما يأيت تفصيالً

اهللا خيلق  ﴿،  وخصَّ منها ما شاء مبا شاء من اخلصائص واألحكام        ،  األشياء واألزمنة واألمكنة  خلَق  اهللا عزَّ وجلَّ    و
وبعضها بشـيٍء   ،  خصَّ بعضها باألنبياء  ،  وكان مما اختار اهللا من األزمنة عصوًرا      ،  ﴾ما كان هلم اخلرية   ،  ما يشاء وخيتار  

فخصَّ الثلث األخري من الليل برتوله جـلّ        ،  أوقاٌت من اليومِ  ،  ان مما اختاره جل وعال    وك،  من بركات األرض والسماء   
وليـايل  ،  كأيَّام عشر ذي احلّجـة    ،  وأوقاٌت من بعض الشهور   ،  وأمر بالذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب      ،  وعال

ام منها رمضان الّذي أُنزل فيـه       وشهوٌر من الع  ،  وليلة القدر اليت هي خٌري من ألف شهر       ،  والعشر األواخر منه  ،  رمضان
 .واألشهر األربعةُ احلرُم، القرآن

مثَّ ذهب مجاهري العلماء مـن      ،  وكان القتال فيها حمّرًما   ،  وقد أُمجع على تعظيم هذه األشهر وتغليظ احملّرمات فيها        
، اُد الطلـب ال جهـاد الـدفع       إالَّ أنَّ حملَّه باإلمجاع جه    ،  والراجح بقاء احلكم  ،  السلف واخللف إىل أنَّ حترميه منسوخٌ     

الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص      ﴿ :الشريعة جوَّزت مقاتلة من قاتلنا يف الشهر احلرام بنصِّ قوله تعاىل          و
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ال ،  والكفَّار اليوم ُيقاتلون املسلمني يف كل وقٍت وحـالٍ        ،  ﴾فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم        
 . وال ذماًماًرا حراًما، وال يرعون إالًّم شهُيحّرمون فيه

 :ثابٌت متأكٌِّد من وجوه منها، وتعظيم األشهر احلُُرم يف الشَّريعة
 إنَّ عدَّةَ الشُّهور عند اهللا اثنا عشر شـهًرا يف           ﴿ :فقال تعاىل ،   أنَّ تعظيمها ثابٌت يوم خلق السموات واألرض       :األوَّل

 .ا أربعةٌ حرم﴾كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرَض منه
 .وظاهر اآلية أنَّ حترمي األربعة احلرم يف وقت خلق السموات واألرض

حّتى ّمسوا احلروب اليت كانـت فيهـا        ،  أنَّها كانت ّمما تعظّمه العرب يف اجلاهليَّة على تفّرقها واختالف ديارها           :الثاين
 .فدلَّ أنَّها من بقايا دين إبراهيم عليه السالِم، حبروب الفجار

يسألونك عن الشهر احلرام قتاٍل فيه قل قتـال فيـه           ﴿ :فقال،   أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ وصف القتال فيها بأنَّه كبري         :ثالثال
 .﴾كبري
يا أيُّها الّذين آمنوا ال حتلُّوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلـدي         ﴿ :أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ هنى عن إحالله فقال        :الرابع

 .ني البيت احلرام﴾وال القالئد وال آّم
والصَّدِّ عن البيت الّذي عظَّم     ،  واهلدي،  من شعائر اهللا  ،   أنَّ اهللا سبحانه قرهنا يف اآلية السابقة مبحّرمات عظيمة         :اخلامس

 .اهللا به فعلة الكافرين يف غري موضٍع من القرآن
إنَّما النسيء زيادةٌ يف    ﴿ :فقال،  اجلاهليةأنَّ اهللا جعل التالعب بتحليلها وحترميها من زيادة كفر املشركني يف             :السادس

 .﴾الكُفر ُيضلُّ به الّذين كفروا ُيحلُّونه عاًما وُيحّرمونه عاًما
واملدينة يف سّنة نبّيه صـلى اهللا       ،  كما خصَّ مكّة يف القرآن    ،  أنَّ اهللا خصَّها من بني الشهور حبكم التحرمي وامسه         :السَّابع

 .كمكّة واملدينة يف األمكنة، نةفهي يف األزم، عليه وسلم بالتحرمي
كحرمـِة  ، إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حـرامٌ  ":ضرَب به املثل يف احلرمة فقال  ،  أنَّ الّنيبَّ صلى اهللا عليه وسلَّم      :الثامن

 ".يوِمكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
 اهللا الكعبةَ البيَت احلرام قياًما للنـاس        جعل﴿: أنَّها قياٌم للناس وصالٌح ألمرهم ومعاشهم، كما قال سبحانه        : التاسع

اآلية، فبها يأمن اخلائف ويسعى الناس يف املعايش، ولوال مشروعّيُتها ضاقت بالناس السبل وانقطعت               ﴾والشهر احلرام 
 .احليل وانسّدت أسباب التجارة

 : العاشر
 .معىن التحرمي يف الشهر احلرام •

  :ٍء يكون ألحد سببنيواملنع عن شي، أصل التحرمي يف اللغة املنع
، ومن هذا حترمي اخلبائـث واخلمـر      ،  وكون احملرَّم مما ينقص من قدره أو يضرُّه       ،   شرف من ُمنَع واحملافظة عليه     :األوَّل

 .والفواحش وحنوها
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  ذروةذروة
ســــنامســــنام
اإلســـالماإلســـالم

 

 .واألشهر احلرم، كاحلرمني، ومنه حترمي احملّرمات الزَّمانيَّة واملكانيَّة، وكون التعدِّي عليه انتهاكًا له،  شرف ما ُمنَع:الثاين
 :يتعلُّق بأمرين، والتحرمي يف األشهر احلرم

 . حترمي القتال فيهنَّ خاصَّة:األوَّل
 . تغليظ سائر احملرَّمات:الثَّاين

 .وغريه،  ﴿يسألونك عن الشهر احلرام قتاٍل فيه قل قتال فيه كبري﴾:ففيه قول اهللا عزَّ وجلَّ، فأمَّا األوَّل
إنَّ عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهًرا يف كتاب اهللا يوم خلق السـموات واألرض                ﴿ :سبحانه فقال   ؛  وأمَّا الثَّاين 

 .﴾منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهنَّ أنفسكم
 بتغلـيظ   -وُحكَي إمجاَعهم - حابةص، فحكم مجهور ال   تغليظ الدِّيات ،  وُيلحُق بتغليظ احملّرمات يف الشَّهر احلرام     

على خالف  ؛وهو مذهب احلنابلة والشافعية، ، وُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يصّح عنه  الشهر احلرام الدية يف   
 .يف كيفيَّة التغليظ

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

 
 

 ما أخطأ ال يصيب      األجل حمتوم ، وأن الرزق مقسوم ، وأن        أنَّ: تعلمون معاشر املسلمني    
، وأن سهم املنية لكل أحد مصيب ، وأن كل نفس ذائقة املوت ، وأن اجلنة حتت ظـالل                   
السيوف ، وأن الري األعظم يف شرب كؤوس احلتوف ، وأن من اغربت قدماه يف سـبيل                 

بسبع مائة ألـف    : يف رواية   اهللا حرمه اهللا على النار ، ومن أنفق ديناراً كتب بسبعمائة ، و            
 الشهداء حقاً عند اهللا من األحياء ، وأن أرواحهم يف جوف طري خضر تتبـوأ                وأنَّ ،   دينار

من اجلنة حيث تشاء ، وأن الشهيد يغفر له مجيع ذنوبه وخطاياه ، وأنه يشفع يف سبعني من           
ه آمن يوم القيامة من الفزع األكرب ، وأنه ال جيد كرب املـوت ،               أهل بيته ومن وااله ، وأنَّ     

 .شر ، وأنه ال حيس أمل القتل إالّ كمس القرصة ، وكم للموت على الفراش من سكرة وغّصة وال هول احمل
 الطاعم النائم يف اجلهاد ، أفضل من الصائم القائم يف سواه ، ومن حرس يف سبيل اهللا ال تبصر النار عينـاه ، وأن                         وأنَّ

ال تساوي يوماً من أيامه ، وأن رزقه جيـري عليـه            املرابط جيري له أجر عمله الصاحل إىل يوم القيامة ، وأن ألف يوم              
كالشهيد أبداً ال يقطع ، وأن رباط يوم خري من الدنيا وما فيها ، إىل غري ذلك من فضائل اجلهـاد ، الـيت ثبتـت يف                           

التعرض هلذه الرتب ، ومساعدة القائم هبـا ، واالنضـمام إليـه ،              : فيتعني على كل عاقل      والكتاب ،    نصوص السنة 
 . ٢٠ – ١٩ص الدرر السنيَّة اجلزء الثامن         . ظام يف سلكه ، فترحبوا بذلك جتارة اآلخرة ، وتسلموا على دينكم واالنت
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ة    ورد  د المجّل ر بري ا عب  إلين
د          ة وق عّدة أسئلة تتعلق بمسائل فقهي
يد  داهللا الرش يخ عب ى الش لت إل ُأرس
ب    ًا أن الترتي ا ، علم ب عليه ليجي

ة عل ي لإلجاب ب  الزمن و بحس ا ه يه
ي      د وف ي البري ولها ف ا ووص وروده
ئلة    ى أس يخ عل ب الش دد يجي ذا الع ه

  : حفظه اهللاألخ أحمد الشهري
 

 . دیون یصعب علي قضاءهاعليَّ -
، ومبا أنَّ قضاءها صعب، واجلهـاد       "استئذان الغرمي : "أما مسألة الديون، فقد سبق احلديث عنها يف مقال سابق عنوانه           

ه جهاد دفع، فليس على األخ السائل سدده اهللا، إالَّ أن يلتحق باجملاهدين، ويعزم يف نفسه على القضاء مىت                   املوجود اليوم كل  
 .أمكن، ويسجل الدين ومستحقه يف وصيته، واهللا عز وجل وكيله وكفى باهللا وكيالً

ح ال یم           - ة مطلب مل ين فهل اللياق ة     لياقتي البدنية ضعيفة نوعًا ما وسني قد تجاوز الثالث اد اال بدرجة عالي كن الجه
ًا                دال من أن أآون عون ى المجاهدین ب منها أم أن استخدام السالح یفي بالغرض ؟ حيث ال أرید أن أآون عالة عل

 !.لهم 
وأما مسألة اللياقة البدنية، فليس من األعذار املسقطة للجهاد ضعف اللياقة، إالَّ أن تبلغ برجل مبلغ الَعَرج الذي جعلـه                     

ا، وهذا غري متصور إال يف ضعٍف مرضيٍّ، وإن كان حتصيل اللياقة من اإلعداد الواجب عينيا على كل مسلم، فـإن                     اهللا عذرً 
كان السائل يستطيع الوصول إىل جبهة يتدرب فيها ويعد اللياقة الالزمة وجب عليه االلتحاق هبا، وإن مل يكن مستطيًعا أن                    

كها، فيجب عليه أن يعد هذه اللياقة، وال يتهاون هبا وال يتواىن فيها، بـل يعلـم أنَّ                  يصل تلك اجلبهة إال بلياقٍة عاليٍة ال ميل       
 .وجوهبا عليه من وجوب اجلهاد، وأنَّ فرضّيتها ليست أقلَّ من فرضية اجلهاد حيث كان اجلهاد ال يتمُّ إال هبا

لياقة ملن كانت لياقته ضعيفةً مـا مل        وليس حتصيل اللياقة بأمر صعب، بل شهٌر واحٌد يكفي لتحصيل احلد األدىن من ال              
، وميكنه أن حيصِّلها يف هذا الشهر الواحد دون أن يتفرَّغ تفرغًا كامالً لذلك، إذا صدَق                يكن فيه مسنةٌ مفرطة أو مرض معجز      

 .اهللا عزَّ وجلَّ وألزم نفسه اجلدَّ
 إذا اتصل بقيادة اجملاهدين وذكر هلم حاله مع         ومع ذلك، فليس كل أبواب اجلهاد ومواضعه حمتاًجا إىل اللياقة العالية، بل            

 .اللياقة، استطاع اجملاهدون توجيهه إىل ما ال ُيحتاج فيه إىل اللياقة من اجلهاد
فهل من تفصيل وتأصيل  .  أخشى أن أجبن في أرض المعرآة ثم أقول لو أني قعدت آان خيرًا لي من الفرار والتولي            -

 ؟...في هذا
 املعركة، فقد سبَق السائلَ يف هذا بشري بن اخلصاصية السدوسي الصحايب رضي اهللا عنه، ملـا                 أما خشية اجلنب يف أرض     

فإهنم زعموا أنه مـن      اجلهاد والصدقة    :يا رسول اهللا أما اثنتان فواهللا ما أطيقهما       : جاء ُيبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       
والصدقة فـواهللا مـايل إال      ،  عت نفسي وكرهت املوت    فأخاف إن حضرت تلك جش     ،وىل الدبر فقد باء بغضب من اهللا      
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فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده مث حرك يده مث قال فال جهـاد  : غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي ومحولتهم قال      
 .فبايعت عليهن كلهن: يا رسول اهللا أنا أبايعك قال: قلت: وال صدقة فلم تدخل اجلنة إذا قال

فًا من املعاصي والذنوب، أصلٌ من أصول املنافقني القاعدين، كما حكى اهللا جل جالله عنـهم                وأصل ترك اجلهاد خو    
﴾، فاحتجُّوا خبوف الفتنـة     ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتنِّي أال يف الفتنة سقطوا وإنَّ جهنَّم حمليطة بالكافرين              ﴿: فقال

إنِّي رجل ضعيٌف ال أصرب عن النساء وأخاف أن تفتنين نسـاء            : لترك اجلهاد، وجاء من وجوه عدة أنَّ الذي احتجَّ هبذا قال          
 .بين األصفر

وهذه شبهة من الشبه اإلبليسية يف مجيع الطاعات، فيسوِّل لبعض الناس ترك الطاعة خوف الرياء، وأنَّك إن تترك الطاعة                    
نفق والعامل واجملاهـد يريـدون اجلـاه        بالكلية خري لك من أن تفعلها رياًء ومسعةً فتكون من أول من تسعر هبم النار، من امل                

والسمعة، أو أنَّك إن طلبت العلم استكثرت به من احلجج وزادت معصيتك وإمثك، فاترك العلم خًريا لك، وحنو ذلك مـن                     
 .الشبه اليت ما ُيلقيها إال الشيطان

رب منـها دون ريـب، إالَّ أن        واجلواب عن هذه الشبهة، أنَّ هذه املعاصي والذنوب احملذورة، جيب االبتعاد عنها واهل             
اهلروب عنها يكون بالطرق الشرعية ال باألهواء وما تستحسنه النفوس، والطريق الشرعية هي املضي يف أمر اهللا، واالستعانة                  
به على اخلالص من املعاصي والنجاة من حبائل الشيطان، أما من سلك طريقًا أخرى، وترك الواجب خوفًـا مـن وقـوع         

، ولن يكون فيه هدى أبًدا، ألنَّ هدى اهللا هو اهلدى، واهلدى كله هـدى اهللا،                 ك طريقًا غري ما أمره اهللا به      احملذور، فقد تر  
فإمَّا يأتينَّكم منِّي هدى فمن اّتبع      والذي ضمن اهللا له أن ال يضلَّ وال يشقى هو من اتبع هداه دون من أعرض عن ذكره، ﴿                  

﴾ وهذه اآلية دليل باملطابقِة على من اتبع غري دين          نَّ له معيشةً ضنكًا   هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فإ         
 .اهللا، وفيها داللة على من خالف أمر اهللا يف القليل والكثري

واهللا سبحانه وتعاىل شكور، ُيثيب فاعل احلسنة بالتوفيق إىل حسنٍة بعدها، ويقّرب من تقرَّب إليه شًربا بأن يقّربه ذراًعا، ومن            
 ذراًعا بأن يقربه إليه باًعا، ومن أتاه ميشي أتاه سبحانه هرولة، فُيعطي على القليل الكثري وعلى اخلري اخلري الـوفري،             تقرب إليه 

ال كما يظنُّ من أزله الشيطان فساء ظنُّه باهللا، وظنَّ أن فعله الطاعة والقربة إىل اهللا سبب يف ابتعاده عن اهللا وحرمانه الرمحة                       
 .والتوفيق

رة العمل الصالح                       أنظر  -    : فأتساءل ..  أحيانًا إلى اإلخوة الملتزمين من حولي ممن نعهد فيهم الصالح والتقوى وآث
 أیعقل أن یضل عن الحق وأهتدي إليه أنا؟

ال يكوننَّ أحدكم إمعة، يقـول إن أحسـن النـاس           : "ُيروى يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّه قال            
 ".أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا أن ال تسيئواأحسنت وإن أساءوا 

واملسلم مطالٌب يف دينه باتباع احلق ال الرجال، وما أضل الناس إال اتباع فالن وفالن، وملا سئل خالد بن الوليد عـن                       
  كاجلبالكنا نرى رجاالً نرى أحالمهم: سبب تأخر إسالمه مع وفور رأيه ورجاحة عقله قال
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بول بول : : رسالة إىل زوجة العلج القتيلرسالة إىل زوجة العلج القتيل
  ......جونسون جونسون 

  من زوجة أحد شهداء جزیرة العربمن زوجة أحد شهداء جزیرة العرب
 بكل جباحة عن ذنب      أمام شاشات التلفاز البسة مسوح الضأن وتتساءلني        قد خرجتِ  لقد تناهى ملسمعي أنكِ    

، ن كذلك يف عرفكم معاشر الكفار       وأظنه ال خيفاِك أنه من أكابر اجملرمني يف احلقيقة حىت ولو مل يك            ، زوجك وجرميته 
  ..اً والربيء املدافع عن حقه جمرمبريئاًفأنتم تسمون اجملرم 

أفغانستان وفلسـطني   ق فوق    يوماً أن هذه الطائرات حتلّ      هل ظننتِ  وإال فما فائدة عمل زوجك يف طائرات األباتشي ؟        
لمني أهنا ترمي عليهم الصواريخ والقنابل لتحيـل        أم أنك تع   ؟د واحللوى فوق رؤوس أطفالنا هناك       والعراق لتنثر الورو  
 ؟م رماداً وجثثهم قد تفحمت فوقها شوارعهم وبيوهت

  عمله نزيه إذاً وهو بريء مادام أن عمله يف هذا النوع من الطائرات ؟إنَّ
املسـتعمر  ا حلمايـة    ني أن الذي قتله هم رجال أمن انشئو       هل تعلم  ؟يف وطنه   هل تعلمني أن زوجي قد قتل أمام عيين         

م الناس واهتز العامل ملا أخذ زوجك رهينة وما حتدث هؤالء الناس بنصف             ؟ لقد تكلَّ   د املسلمني ولترويع وقتل أهل البل   
وات وإىل يومنـا     منذ ثالث سن    يف كوبا   مسلم ٦٠٠أكثر من    -!!  بلد العدالة واحلرية   -هذا احلديث ملا أسرت أمريكا      

 .. غريها  وبالد احلرمني واألردنستان و يف العراق ويف باكغري أسرانا!! هذا
 من شجرة بل    نيالذين حيرقهم زوجك بطائراته ليسوا مقطوع     إخواننا  و، خواننا الذين تأسروهنم يف سجونكم     إ لتعلمي أنَّ 

كما أظهرت أنك حتبني زوجك القتيل بل إننا حنبهم أكثر مما تتوقعني فدم املسلم عندنا أغلى                ، هناك قلوب ختفق حببهم     
 ..أما دم زوجك فدم كلب ألنه كافر مشرك، الكعبة من 

لبداية وسوف تتبـع    فال زلنا يف ا   ،  بالنسبة لدماء املسلمني ودم زوجي الذي أهريق هدراً          ئاًهل تعلمني أننا مل  نفعل شي      
 . أذلة صاغرين من أرض نبينا صلى اهللا عليه وسلما من جثث قومه حىت خيرجوجثة زوجك جبالٌ
ة زوجك لعنه اهللا وأنتم تسمعون حتذيرات اجملاهدين باخلروج من أرضنا اليت هي حرام عليكم فجعلتم                كيف تقولني برباء  

كم وهذا جزاؤكم ولتذرفوا أدمعاً مشوبة بالدم كما بكينا من طائراتكم وجنودكم            أصابعكم يف آذانكم ومتاديتم يف غيِّ     
 .دماً

 !!ا ستسرين ألنه قتل قبل أن يصل لزوجك وقومه رمبكيد مل هتتمي ومل تعلمي ولو علمتملا قتل زوجي بالتأ
 اليـوم   ين يف ذلـك    اجملاهدين قد متكنوا من الوصول هلدفهم بدقة وقتلوا زوجك ذحباً وواهللا إنَّ            ولكن عزائي يف ذلك أنَّ    

 .ختم من دماء أطفالنا املسلمنياإلرهايب احلقيقي قد قتل بعد أن أفرحت فيه كثرياً ألن 
أنتم مفضـلون علينـا حـىت يف      كيف ال و  ، نا حنقد عليكم أيها الكفار ونكرهكم حىت النخاع         ال أدري هل تعلمني أن    

 ؟بالدنا
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التبصريالتبصري
   السعودّیة السعودّیةبواقع الدولةبواقع الدولة
  

  تأليف تأليف 
   بن حممد البكري بن حممد البكريعبد اهللاعبد اهللا

الذي أثري حـىت ممـن       وكم من الكالم الكثري   ،  ة حبسه كم حلقت  طائرة من طائراتنا لتبحث عن زوجك طوال مدَّ          
 .قناعهم بفك زوجكوض مع األخوة اجملاهدين وحماولة إيدعون العلم حول التفا

ومل يسلموا لنا جثمانه الطاهر لدفنه فحسبنا اهللا على من ظلمنا           ،  أما زوجي فقد منعونا من الصالة عليه حىت بعد موته         
 الكل يعرف زوجي ويشهد أنه       ببنت شفة عن زوجي  مع أنَّ       ومل ينبس أحدٌ  ..ألجل إرضاء زوجك ومن على شاكلته     

 .إال أنه اخلوف من آهلتهم أمريكا .. من الصاحلني
فإن قتلتوهم فقد أرسلتموهم بأقصر الطرق إىل اجلنة         ، ه بشبابنا اجملاهد خري   لع ما تف  يل حلكومة نصبت نفسها علينا أنَّ     قو

 . وإن أبقيتموهم ومل تقدروا عليهم فقد أحسنتم ليقاتلوكم وليخرجوا الكفار من أرض اإلسالم.  .بإذن اهللا
 *بقلم أم الشهيد

 

 
 
 
 
 

    
  قريبًا قريبًا   

  ناناــــــــــيف موقعيف موقع
األنرتنت األنرتنت    على على

                                                 
 .وصلنا هذا املقال ُبعيد مقتل بول مارشال ولكن تأخر نشرها لظروف خاصة  *
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هذه الزاوية وضعت بناًء على ورود عّدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجاه الجهاد    
والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل النفع ، وقد اقترح علينا بعـض                

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

 :رسالة أبي الوليد  
 عـز و  -الشكر و التقدير و نسأل الرمحن   يستحق كلَّأود أن أقدم لكم خالص الشكر و اإلمتنان على ماتقومون به من جهٍد

  . أال حيرمكم األجر-جل 
جملدات مميزه تعبرياً منهم عن مؤازرهتم        الذين يقومون جبمع اجملالت يف     - القاعدون   - ةخو مبوقع اإل  ةي فرصه يل يضاً لإلشاد    وه

   .لكم فيما تقومون به
 يف أغلب األوقات و ذلك بسبب ةتكون غري متاح  اليت تقومون بوضعهاةديكما أود أن أفيدكم علماً بأن روابط اجملالت اجلها

  يب و خصوصاً أن يل منتدى جهادي ملتابعة أخباركمةإصداراتكم على مواقع خاصمجيع  الضغط اهلائل ، لذلك أقوم دائماً برفع
  :باستمرار و هذا هو عنوانه

http://members.lycos.co.uk/alba6al/vb/ 
  :ةهذا عنوان املوضوع املثبت للمجالت اجلهادي و 

http://members.lycos.co.uk/alba6al/vb/showthread.php?s=&threadid=126 
 .نشكر لألخ أيب الوليد جهوده وتفاعله معنا 

 :  الحارث البحریني يرسالة أب 
ال تلتفتـوا  ) مـدكم اهللا بنصـره   أ ( السائرون على درب اجلهاد  : خويت يف اهللا  إ  ..وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا     

ـ  أوة  السليم صحاب النبال بنشرنا لعقيدتكم   أالفرسان وحنن    نتمأف قدوتنا يف هذا العصر    نتمأخلفكم ف  ىل ة إ هدافكم النبيل
صـلى اهللا عليـه وسـلم     كما قال الرسول حالكم يقول لنا   ولسان فالم جهادكم أفالمكم و أرهاب النصارى ب  إو املال
 حد يتحرك منأ ال ةحسمت املعرك حد يتحرك من مكانه ، لو     أالطري ال    تتخطفنا تموناأيلو ر ( حد  أصحاب النبال يف    أل

ليس النصر هو الكسب    ة  سام أ فيقول الشيخ ! ليكم  إاهللا الثبات على هذا الدرب حىت ييسر لنا اهللا درب            لأنس )مكانه  
 ! بل النصر هو الثبات على املبادئ املادي فقط

 
  ردود ومراسالتردود ومراسالت



 .االقتراحات العسكرية اليت أوردهتا لنا جيدة ، ونسأل اهللا لك الثبات على احلق  : األخ فجر قادم
ما ذكرته من عدم تأثر الناس مبقتل القادة وأنَّ اجلهاد ماٍض وإن قُتل من قُتل كالم صحيح ولعلـك                    : بوعاصم املطريي األخ أ 

 .قرأت يف اجمللَّة ما يؤكد ذلك 
خراج إواألمور، ليس حجة يف ترك اجلهاد شبهة تقاتل القبائل ، وأن اجملاهدين ال يستطيعون اإلمساك بزمام  : األخ أبوعبيدة

إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر ، فقد ذكر اهللا : ( املشركني من جزيرة العرب ويقول سليمان بن سحمان رمحه اهللا 
هي الكفر ؛ :  والفتنة﴾ القتل والفتنة أشد من ﴿: وقال﴾ والفتنة أكرب من القتل ﴿:قال  القتل أن الكفر أكرب من: يف كتابه 

اليت  يذهبوا ، لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتاً ، حيكم خبالف شريعة اإلسالم ، فلو اقتتلت البادية واحلاضرة ، حىت
  ).ه وسلميهللا علبعث اهللا هبا رسوله صلى ا

لعلك تراجع املوسوعة العسكرية املتوفرة يف األنترنت ففيها جواب ما سألت عنه وأما املعسكر فسوف يتطرق                 : محزة األخ أبو 
 . يف املستقبل إن شاء اهللا هلا

معك من األخـوة    اقتراحك إرسال اجمللَّة إىل جمموعات بريدية نرجو أن حتتسب يف عمل ذلك أنت ومن                : األخ املهند النجدي  
 . الذين ينشطون يف هذا اجملال 

اجلهاد ولو كنت لوحدك ونوصيك بتقدمي      بانضمامك للمجاهدين لعله يتحقق ولكن لو مل يتحقق فعليك           :  عزمي كالشن  األخ
 .قربانك إىل اهللا من العلوج الصليبيني

بة ولكن لعلكم تقومون بعمل يرضي اهللا تعاىل فيها         األماكن اليت ذكرمت طي    : بو عاصم املطريي  الرباء النجدي و أ    أبو: اإلخوة  
 .خ الذي ذكرت يا أبا الرباء متوكلون على اهللا وحاملوا األسلحة وهم بني إحدى احلسنيني بتقدمي فكاككم من النار ، واملشاي

 .نشكر لك اجلهد الذي قمت به  : األخ القعقاع
 .ماتك وقد استفدنا منها  شكر اهللا لك معلو : أسامة املكي  أبو–األخ سيف النصر 

 .رؤياك مبشرة وعليك باإلعداد واجلهاد : حفص القحطاين األخ أبو
 .شكراً لكوخطتك اليت رمستها إلغتيال بوش جيدة ولكنها حتتاج إىل إعداد كبري ولعلك تشارك فيها قدر املستطاع :األخ مداد

على شرعية ذلك العمل ولعلك تراجع البيان الذي صدر منا          املقال يعرب عن وجهة نظر صاحبه مع أننا موافقون           : األخ جدوع 
 .هبذا الشأن على لسان أيب هاجر رمحه اهللا 

شكراً للتنبيهات التقنية اليت ذكرت ولعلك توافينا باملزيد ونطمئنك إىل أن األجهزة اليت ُيعمل هبا غري اليت                  : األخ شهيد بأمر ربه   
 .يك يرفع هبا يف األنترنت فاطمئن بارك اهللا ف

  . ، نرجو أن تعيد إرساهلا وشكراً الرسائل الثالث مل يصلنا منها شيء:األخ فريد موسى 
 . إمكانية التواصل يف هذه الفترة لكن قريباً نتواصل معك م فُهم مرادك ولعلك تصرب قليالً هلذه الفترة لعد:األخ عزام اللييب 

أسامة   أبو  ، جماهد ، حفيدة ابن لوليد      من مصر ، أبوعبيدة الشحي ، أبو       اهللا الرباء اجلزائري ، ابن مقرن ، عبد       أبو: إلخوة  ا
 .رسائلكم وصلت وشكر اهللا لكم  :املغريب، وأبو عمارة من لبنان ، وأمحد من األردن، واإلرهاب السوري


