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         ُُّنوِرِه َولَْوُيِريُدونَ ِلُيطِْفُؤوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َواللَُّه ُمِتم
  . كَِرَه الْكَاِفُرونَ

لو أردت أن تتحدث عن اإلعالم السلويل لتـبني عـواره
وتكشف زيفه ملا وجدت أبلغ من هذه اآلية تصف لـك

وما يتَِّبْع مـن وسـائل ،   بكلمات معدودات أهدافه النتنة   
 .لتحقيقها 

اإلعالم السلويل بكل مراكزه ومقاره املنتشرة علـى أرض
ويف بقاع أخرى من العامل ، وما سخر لـه مـناجلزيرة  

 .إمكانات وما أغدق عليه من أموال طائلة 
اإلعالم السلويل بكل قنواته وإذاعاته وحمطاتـه الفضـائية
بكل جرائده وجمالته ومطبوعاته ، العاملية واحمللية ، السياسية

 " . إسالمية "  واملسماة واملاجنة ،
ومذيعيـه ومذيعاتـه   ،  ائه  اإلعالم السلويل مبشاخيه وعلم   

 .وفجاره وفاجراته ، ومغنيه ومغنياته 
  " . ِبأَفَْواِهِهْم ُيِريُدونَ ِلُيطِْفُؤوا ُنوَر اللَِّه" كل ذلك 
  " .َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُرونَ " ولكن

هل بقي ما يقال عن
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 :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
فكلما استعرت نار هذه احلرب العاملية بني اإلسالم والصليبية عجز العمالء عن إخفـاء نفـاقهم وعمالتـهم ،        

 ، وفسطاط نفاٍق    فسطاط إمياٍن ال نفاق فيه    : وأظهروا املزيد مما كانوا ُيبطنون ، حتَّى يتمّيز الصفَّان إىل فسطاطني          
 .﴾ليحىي من حيَّ عن بّينة ويهلك من هلك عن بّينةال إميان فيه ، ﴿

وقد أعلنت مجيع حكومات العمالة يف بالد املسلمني انضمامها إىل فسطاط الكفر يف هذه احلـرب ، وكـان                   
، ه أمريكا نفسها  ما مل تبذل  للحكومة السعودية واحلكومة الباكستانية نصيب األسد من ذلك ، وبذال هلذه احلرب             

وأعلنت هذه احلكومات العميلة احلرب على اجلهاد منذ احلادي عشر من سبتمرب بعد أن كانت هذه احلـرب                  
ت باكستان والسعودية يف إخراج قوائم املطلوبني       دون ومن كان قريًبا منهم ، واستبق      خفية ال يعلم هبا إالَّ اجملاه     

استشهاد اجملاهد أجمد فاروقي رمحه اهللا على أيـدي الشـرطة           وحماولة القبض عليهم وتصفيتهم ، وكان آخرها        
 .الباكستانية ، واستشهاد اجملاهد عبد اللطيف اخلضريي رمحه اهللا على أيدي الشرطة السعودية

بل بلغ هبؤالء العمالء أنَّهم أعلنوا عالقاهتم وتنسيقهم للحرب مع العمالء اآلخرين ، فباألمس القريب اسـتقبل                 
الطاغوت عبد اهللا الرئيس األفغاين العميل حامد كرزاي ، يف اجتماعات حبثوا فيها سبل العمالة               الطاغوت فهد و  

 وخدمة الصليب ، والتقوا فيها مبن كرر جمد أبيهم يف تأسيس دولة ُتديرها األيدي الصليبية يف اخلفاء أو العلـن                    
ا اليت حبثوها يف لقاءاهتم قضية فلسطني الـيت  ومل يستح الطواغيت من املتاجرة بالقضايا حىت أعلنوا أنَّ من القضاي          

كانوا هم أول من باعها ، وحبثوها مع من؟ مع كرزاي الذي باع أفغانستان وقدم نفسه مطية لألمريكان وهـل     
 يتصور أحد من املسلمني أن فلسطني تعود على يد كرزاي وياسر عرفات وفهد بن عبد العزيز؟ 

 أفغانستان وعلى العراق مل ختف على ذي عينني ، فقد انطلقت            ىيبية عل وجهود طواغيت اجلزيرة يف احلرب الصل     
الطائرات من قاعدة سلطان لتقصف قندهار ، كما انطلقت من تبوك وعرعر لتقصف العراق وهتدم البيوت على                 
أهلها ، وحوصرت العراق عشر سنني مات فيها مليون طفل عراقي وكانت احلكومة السعودية أحد أركان ذلك    

 .ر الصلييباحلصا
أرض اجلزيرة أعلن مهلة شهر للمجاهدين يف العراق حتَّى ُيسـلِّموا           ) إياد عالَّوي (وبعد أن زار العميل العراقي      

أنفسهم مقتدًيا يف ذلك بإخوانه يف العمالة من طواغيت اجلزيرة ، وهذا شيء مما أُعلن من دعمهـم للحكومـة                    
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ني على أهل العلم للفتوى بتحرمي اجلهاد يف العراق والتحذير مـن            العراقية العميلة إضافة إىل دفعهم بعض احملسوب      
 .النفري إليه

وقبل أشهر معدودة استقبل طواغيت اجلزيرة العميل الشيشاين للحكومة الروسية أمحد قاديروف وحبثوا معه سبل               
 ملن يقضـي    القضاء على اإلرهاب يف الشيشان ، ودعموه باألموال الطائلة حىت سارع بإعالن مكافآت جزيلة             

على القائد شامل باسييف حفظه اهللا ، وال يستبعد أن تلك املكافأة من املاليني اليت سرقتها احلكومة من أمـوال                  
 .اجلهاد الشيشاين

وهاهم اليوم ُيعلنون دعوهتم لدول العامل كلها لعقد مؤمتر دويل ملكافحة اإلرهاب فلم يكفهم حرهبم للجهـاد                  
ون هلم سهم يف كل جبهة حتارب اجلهاد واجملاهدين ، وأن ُيشاركوا بـالرأي يف               واجملاهدين ، بل حرصوا أن يك     

 .اجلبهة اليت يعجزون عن املشاركة باملال فيها
ومن آخر جهودهم يف حرب اجلهاد واجملاهدين التراجعات اليت أجربوا ثالثة من شباب اجلهاد على اإلدالء هبـا                  

لمون هم قبل غريهم أنه من الكذب والبهتان ، وهذه طريقة           على شاشات التلفاز ، وأكرهوهم على قول ما يع        
قدمية أخذها فرعون اجلزيرة عن فرعون مصر وطاغوت اليمن ، وكيف يفعلون وما هلم حيلة إالَّ ذلك بعـد أن                    

 .ظهرت حقيقتهم وسقطت مصداقيتهم ، فقالوا ما يريدون على لسان غريهم
ر منها مما مل ُيعلَن ومل ُتظهره األيَّام بعد ، جتعلنا نتذكر قـول اهللا               هذه اجلهود من احلكومة العميلة وأخواهتا وأكث      

﴿إن الذين كفروا ُينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسـرة مث ُيغلبـون                  : تعاىل
وله ﴿إنَّهـم   ﴿وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين﴾ وق      : والذين كفروا إىل جهنم ُيحشرون﴾ وقوله سبحانه      

﴿ُيريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متمُّ       : يكيدون كيًدا وأكيُد كيًدا فمهِّل الكافرين أمهلهم رويًدا﴾ وقوله        
 .نوره ولو كره الكافرون﴾
﴿قل هل تربصون بنا إال إحدى احلُسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعـذاب               : ونقول لطواغيت اجلزيرة  

 .يدينا فتربصوا إنَّا معكم متربصون﴾من عنده أو بأ
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 من اجملاهدين يف حيِّ الشفا مبدينة جملموعةنصب جند الطاغوت كميًنا 
القناصة املنتشرون على بالتطويق فيما قام بادرت الدوريات حيث الرياض ، 
 عنصر استغاللبإطالق النار على اجملاهدين حماولني  اجملاورة أسطح املباين

، إال أن اجملاهدين حبمد اهللا استطاعوا أن يكسروا الطوق وينسحبوا  ةاملفاجأ
، نسأل اهللا  ، وأُصيب أحد اإلخوة اجملاهدين إصابةً طفيفة من احلصار بسالٍم

  .أن يعجل له الشفاء وأن جيعل ما أصابه رفعةً يف درجاته وتكفًريا لذنوبه
ٍب وغباء يف الوقت نفسه ادَّعت وزارة الداخلية أن املواجهة          ويف تناقض يكشف ما وصلت إليه احلكومة العميلة من كذ         

كما ذكَـَرْت  ، النار ، وأن اجملاهدين هم من بدأ بإطالق    كانت بعد أن طلبت الدوريات من إحدى السيارات التوقف        
يتناقض مـع   ما  على ألسنة شهود العيان     ، يف حني نشرت الصحف الرمسية        أنَّهم كانوا يف سيارهتم وانسحبوا من املوقع      

 حلظة انطـالق أول رصاصـة يف الشـارع          أنا كنت موجوداً  : "قوله ، فذكرت صحيفة اجلزيرة عن أحدهم        هذا متاًما 
 اليت هبا مركز تعليم اللغة اإلجنليزية وقد وضعوا صناديق طماطم           فوق خزان ماء فوق العمارة    شاهدت اإلرهابيني وهم    

، أما   ات وأصبحوا يطلقون النار بكثافة على الناس واملارة بالشارع        دخلوا الرشاشات من الفتح   أأمامهم مثل الدروع و   
 رصاصي وسيارة كورال بيضاء وعندما شاهدت كثافـة         "فان"زمالؤهم فقد شاهدهتم يطلقون النار وهم داخل سيارة         

ملباحـث  ، وهذا هو ما نقله أيًضا موقع الوفاق وثيق الصلة جبهاز ا           " الرصاص هربت بسرعة ودخلت احلارة من اخلوف      
 . العامة

والواقع أن شاهد العيان إنَّمـا      ؟  ءًبا ويتمركزوا جبوار خزان املا     قري فكيف يستطيع اجملاهدون هبذه السرعة أن يعتلوا مبىنً       
وهـؤالء   ونشرت الصحف الرمسية هلم صوًرا يف مدامهات سـابقة   ،  قّناصة الذين اعتادوا اعتالء أسطح املنازل       الشاهد  

ـ  القناصة   يطلقون النـار    "كانوا  هم الذين    مسبقًا لتنفيذ الكمني  املنتشرون يف املنطقة    "  رجال األمن    "ومن يسمون ب
، فيما وردت أنباء عن إصابة عدد من املوجودين وسـط            كما ذكر شاهد العيان   "  بكثافة على الناس واملارة بالشارع    

 وهو موقع مكتظٌّ بالنساء واألطفـال واملـارة         الكثافة النارية يف املوقع الذي اختارته احلكومة ليكون مسرًحا للمعركة         
علـى ترويـع   باستمرار  يف الرياض والذي حترص احلكومة     اجلهاديإضافة إىل كونه يف حي الشفا أحد أضالع املثلث          

 .خوفًا من خروج املزيد من اجملاهدين واملتعاطفني معهموتأديبهم سكانه 
رة العرب على إطفاء نور اهللا وحماربة جنده بعد غسيل األدمغـة  ويعمل جند الطواغيت جاهدين منذ بدأ اجلهاد يف جزي    

، حىت يصلوا إىل مرحلة بيع نفوسهم يف سبيل تثبيت           الطويل الذي يتعرض له املنخرطون يف صفوف العسكرية املعاصرة        
 اللِّه َوالَِّذيَن كَفَُرواْ ُيقَاِتلُونَ ِفي الَِّذيَن آَمُنواْ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيلِ     : ، وصدق اهللا عز وجل     عرش احلكومة السعودية العميلة   

 .  َسِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَْوِلَياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفًا
م قامت السلطات السلولية جمدداً باعتقال الشيخ عبد الكرمي احلميد معيدة بذلك تصرفاهتا احلمقاء واستعراض قوهتا أمـا                 •

ويعّد الشيخ عبـد    ، العّزل من الناس يف ظل عجزها بفضل اهللا وحده عن القضاء على اجلهاد واجملاهدين داخل اجلزيرة                 
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 أحد العلماء الزهاد الذين صمدوا يف وجه الظلم وثبتـوا أمـام أسـاليب الترغيـب         - زاده اهللا ثباتاً     -الكرمي احلميد   
حيث اجلدير بالذكر أن هذا االعتقال هو الثالث خالل فترٍة وجيزٍة           ، ه  والترهيب اليت اختذها الطواغيت وجنودهم جتاه     

 . فاللهم انتقم ألوليائك املؤمنني مل ميض على آخر اعتقال سوى شهرين
 وهو أحد اجملاهدين أصـحاب      -تقبله اهللا يف الشهداء   -أعلنت احلكومة الباكستانية متكنها من قتل اجملاهد أجمد فاروقي           •

ل بالبطوالت، وقد قُتل فاروقي يف مدامهٍة ملسكنه بعد قرابة السنتني من مالحقتـه ومطاردتـه يف                 السابقة وسجله حاف  
حلكومة الباكستانية  دى ا باكستان، وبعد أشهر من إعالن امسه وصورته يف قائمة ضمَّت سبعةً من اجملاهدين املطلوبني ل              

 .العميلة
، يف حماولة أمريكية للقضـاء علـى القواعـد           يع اإلمكانات وتشنُّ كل من باكستان والسعودية حرًبا يبذالن فيها مج        

وقد وقعت عدة مواجهات دامية     ،   اجلهادية يف البلدين الذين قدَّم شعبامها الكثري للجهاد يف سبيل اهللا ونصرة اجملاهدين            
اهدين وأسر  أسفرت عن استشهاد عدد من اجمل     جهة أخرى   من  واحلكومتني العميلتني   من جهة   بني اجملاهدين   يف البلدين   

 .عدد آخر، إضافةً إىل هالك عدد من جنود الطاغوت يف سبيل الصليب
ء الطواغيـت مـن     أظهرت احلملة الوطنية للتعداد السكاين اليت قامت هبا احلكومة السعودية إىل أي مدًى وصل هؤال               •

 .دين والتضييق عليهم ، والتدخل السافر يف شؤوهنم الشخصية ،كل ذلك من أجل البحث عن اجملاهاالستخفاف بالناس
كل حدود احلياء اشتملت على العديد من األسئلة اليت صارت مثاراً للسـخرية والتنـدر           استمارة التعداد اليت جتاوزت     

كـان  " السيجا"و "ستيشنالبالي "عن عدد دورات املياه يف املرتل ، وعن وجود   لدى الكثري من الناس ، ولعل السؤال      
قوبل موظفوها بـالطرد ،     ؛ حيث   ذلك كان من أهم أسباب فشل هذه احلملة حبمد اهللا           أكثرها وقاحةً وسخافة ولعل     

  . َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا ِبَغْيِظِهْم لَْم َيَنالُوا َخْيًرا ،  هذه العبودية آلل سلول ومل يقبل الناس
خرج فيه ثالثةٌ من شباب اجلهـاد       " فئة الضالة   تراجعات من بعض املنتمني لل    " عرض التلفاز السلويل تسجيالً ملا أمساه        •

مقدمني طريقة العمل اجلهادي على أرض اجلزيرة       عن   حيث حتدثوا بشيء من التفصيل       - فك اهللا أسرهم     -املأسورين  
، مع تضمني حديثهم الكثري من األكاذيب اليت أُجربوا وأكرهـوا            أو ما أرادت إيصاله إىل الناس     جممل تصوُّر احلكومة    

" عليشـة "و" الـرويس "وهلا ، كما أُجرب وأكره من قبلهم ، حتت وطأة صنوف اإليذاء والتعذيب اليت متارس يف                 على ق 
وغريها من سجون طواغيت اجلزيرة املنتشرة يف طول البالد وعرضها واليت مل يسلم من أذاها حـىت النسـاء                   " احلائر"و

 .والصبيان 
 ملخطـط احلـرب علـى       ار فيها يأيت يف سياق تنفيذها     اخلطوة واالستمر  كر أن قيام احلكومة السلولية هبذه     اجلدير بالذ 

" األصوليني واملتشـددين  "ذاك بـ   اإلسالم الذي قدمته هلا احلكومة املصرية مشفوعاً بتجارهبا السابقة مع من وصفوا آن            
 من احتراق وسائل     هلم مصداقية كي يقدموا ما تريد قوله بعد مسلسل         وقد ألقت احلكومة آخر أوراقها باستخدام أناسٍ      

 الذي صار حمل السخرية والتندر جلأت إىل إعالن اسم أحد ضـباطها             )مسئولبن  مصدر  (الدجل اليت تستعملها، فبعد     
واستعماله يف التصرحيات، وما لبث بتصرحياته اخلرقاء أن يفضح أكاذيب الداخلية حني أعلن عن مقتل مطلوبني أمنيـا                  



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ٧ 
١٤٢٥

٧ 

اتضح اخلرب فإذا هم جمموعة من عساكرهم قُتلوا بعشوائية وال مباالة، مما اضطر احلكومة              بعد أن بادروا بإطالق النار؛ مث       
 وزارة اإلفك اسـتغالالً     أطروحاتإىل هذه الوسيلة األخرية حيث جاءت بشباب اجلهاد ُمكرهني ليكونوا شاهًدا على             

 .لثقة أصحاب الفطر السليمة باجملاهدين
مةً بذلك إىل الدول اليت سبقتها      ض، من  من العراق جنودها  بسحب   ٨ / ١١اضي  السبت امل قامت احلكومة النيوزلندية     •

حيثُ صلى اجملاهدون أعداء اهللا يف العراق نار احلرب اليت مل يكونوا            إىل هذا القرار منذ بدء العمليات اجلهادية هناك ،          
م سُيقاتلون جنـد اهللا املنصـورين مـن         يتوقعون الوقوع فيها، وقد قدموا لُيقاتلوا حزب البعث الكافر ومل يعلموا أنَّه           

 .اجملاهدين الذين يرفعون راية التوحيد واجلهاد والسنة يف العراق
ارتفعت أسعار النفط جمدداً متجاوزةً سقف اخلمسني دوالراً للربميل الواحد ، وال زالت مرشحةً للزيادة كمـا يـرى                    •

، إضافةً إىل    منطقة ما يسمى بالشرق األوسط    يف   اجلهادية   خرباء الطاقة خالل األيام واألسابيع القادمة بسبب العمليات       
وهذا ما دفع أمريكـا إىل      األعاصري اليت مازالت تعصف بالشواطئ واملدن الساحلية األمريكية ،          زيادة الطلب العاملي و   

نتاج وخفض  ألة زيادة اإل   لبحث مس  - أكرب منتج ومصدر للنفط يف العامل        -ها إىل اململكة    ئ ثالثي من خربا   إرسال وفدٍ 
أن احلكومة السعودية تعمل على ضمان اسـتقرار        والتأكيد على   واليت قامت بدورها بطمأنة الوفد األمريكي       األسعار  

، وقد ُعهد عن احلكومة السعودية العميلة القيام هبذا الدور بكفاءة منذ اكتشف النفط       سوق النفط من خالل اإلمدادت    
 مما جيعـل قـدرة      رة اإلنتاجية املتبقية لديهم مل تعد تسمح هلم بالكثري من العمالة          فيها، إال أن االحتياطي النفطي والقد     
 . ط من خالل زيادة اإلنتاج حمل شكٍّالسعودية على السيطرة على أسعار النف

دة  التوحيد واجلهاد العزاء يف فقده والتهنئة بنيله الشـها         املسئول الشرعي جلماعة  رمحه اهللا    أيب أنس الشامي     تلقى أقارب  •
 ُيعطي درًسـا    - رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء     -وذلك يف قصف صاروخيٍّ استهدفه وجمموعةً من اجملاهدين، وأبو أنس           

ألهل العلم القاعدين الذين رضوا بالقعود أول مرٍة وكلَّ مرة، وُيبّين هلم كيف يكون الصدق مع اهللا، وتصديق األقوال                   
لربَّاين والدور الذي كُتب على العلماء أن يقوموا به ومل يقم به إال القليل، هذا على                ويعطي مثاالً حيا للعامل ا    ،   باألفعال

وحنن نرسل التعزية والتهنئة نيابة عن كل اجملاهدين يف جزيرة          ،   ما حنسب أبا أنٍس واهللا حسيبه وال نزكِّي على اهللا أحًدا          
 . قارب الشهيد نسأل اهللا أن يعلي درجته يف اجلناتالعرب لألمة اإلسالمية عامة ، وللمجاهدين يف العراق خاصة ، وأل

  احملتلـة    بالد املسلمني  على ُتنصِّبها أمريكا    لكل حكومةٍ "  احلكومة السعودية   " استمراراً للدعم املتواصل الذي تقدمه       •
س رأ" حامـد كـرزاي      " ٨ / ٩ يوم اخلميس قبل املاضـي       ماهييف قصر وويل عهده عبد اهللا     استقبل الطاغوت فهد    

وعلى -احلكومة العميلة يف كابل ، حيث مت التباحث معه حول سبل التعاون بني احلكومتني العميلتني يف مجيع اجملاالت                   
فـرض   يسـتطع    ملأن الرئيس األفغاين الذي     أن اإلعالم السلويل ذكر      ، الطريف يف األمر      –مكافحة اإلرهاب    رأسها

، والذي تعرض لثالث حماوالت اغتيال منذ توليه السلطة اسـتطرد           فضالً عن باقي أفغانستان     " كابل  " سيطرته على     
 .يف مناقشة الوضع يف فلسطني والعراق وتطوراته أثناء اللقاء 
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 من الدمى املعينة مؤخراً اعتادوا على زيارة طواغيـت اجلزيـرة            ماأمثاهلو" عالوي   " و" كرزاي  " اجلدير بالذكر  أن     
والنصائح اليت اكتسبوها مـن     م مألى باألموال اليت سرقت من مقدرات األمة         نضبت خزائنهم ، ليعودوا وجيوهب    كلما  

 .خربهتم الطويلة منذ تأسيس الدولة يف حرب اإلسالم واملسلمني
نصرهم مجاعة التوحيد واجلهاد اجملاهدين يف لدى " كينيث بيجلي " ال زالت ردود األفعال تتواىل بشأن األسري الربيطاين      •

لحكومة الربيطانية أن تفعل ما تستطيع إلطـالق سـراحه   وهو يتوسل ل  للمرة الثانية    مرئي    تسجيلٍ بعدما ظهر يف  اهللا ،   
ويأيت هذا بعد أن نفَّذت مجاعة التوحيد واجلهاد هتديدها بقتل أمريكيني وال زالت هتدد بقتل الربيطاين مقابل إطـالق                   

ينها سجن أيب غريب سيِّء السمعة ، وال تزال         سراح املسلمات السجينات يف سجون قوات االحتالل األمريكي ومن ب         
الدول الصليبية ُتكابر ومتتنع عن االستجابة للمطالب الشرعية العادلة اليت ُيطالب هبا اجملاهدون رغـم تأثرهـا الكـبري                   
بالضغط الشعيب الذي ينتج عن عمليات اخلطف واملطالبة ، مما يكشف قوة الدافع هلذه احلرب واحلقد الصلييب الـذي                   

 . بني على بالد املسلمنيصل عليها عن طريق العمالء املَُنصَّنطلق منه إضافة إىل الطمع يف مقدرات األمة وثرواهتا اليت حتت

    

  
           

 ْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَلا َأَلْم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِلِإْخَواِنِهُم الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُت
 ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِإن ُقوِتْلُتْم َلَننُصَرنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن

من فوق منرب األمم املتحدة، أعلنت اململكة العربية السعودية عن مبادرة ملكافحة اإلرهاب الدويل الذي وصفته بأنـه                  من فوق منرب األمم املتحدة، أعلنت اململكة العربية السعودية عن مبادرة ملكافحة اإلرهاب الدويل الذي وصفته بأنـه                  " " 
، كشف نزار بن عبيد     ، كشف نزار بن عبيد        ويف كلمة اململكة أمام اجلمعية العامة للمنظمة الدولية أمس          ويف كلمة اململكة أمام اجلمعية العامة للمنظمة الدولية أمس          ،  ، »»ظاهرة خطرية ظاهرة خطرية ««و  و  » » امليامليشر ع شر ع ««

ا يوم اخلامس من شـهر فربايـر        ا يوم اخلامس من شـهر فربايـر        ، عن أن الرياض سوف تستضيف مؤمترا دوليً       ، عن أن الرياض سوف تستضيف مؤمترا دوليً         مدين مساعد وزير اخلارجية السعودي    مدين مساعد وزير اخلارجية السعودي    
ه الدعوات للدول اليت تعرضت وال تزال تتعـرض         ه الدعوات للدول اليت تعرضت وال تزال تتعـرض         ، وأنه مت توجي   ، وأنه مت توجي     القادم لبحث خمتلف سبل مواجهة اإلرهاب     القادم لبحث خمتلف سبل مواجهة اإلرهاب     ) ) شباطشباط((

   املنظمات الدولية املعنيـة     املنظمات الدولية املعنيـة    وأشار إىل أن الدعوة مشلت أيضاً     وأشار إىل أن الدعوة مشلت أيضاً     . . لإلرهاب هبدف االستفادة من جتارب الدول يف مكافحته       لإلرهاب هبدف االستفادة من جتارب الدول يف مكافحته       
    " ." .مبكافحة هذه الظاهرة مبكافحة هذه الظاهرة 

  ]   هـ١٤٢٥ / ٨ / ١٤ الثالثاء – جريدة الشرق األوسط [
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ــم         ــط يف فه ــالح الغل ــم  إص ــط يف فه ــالح الغل إص
  ))  ٩٩  ((النواقض النواقض 

 الخلط بين اإللـــــــهية واُأللـــوهية
 

 فرحان بن مشهور الرويلي: كتبه الشيخ 
 

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
جد من نصَّ عليه مع كثرة من يقع فيه، ومثـرة هـذا             فإنَّ من أبواب الغلط اليت قلَّ التنبُّه إليها يف مسائل التوحيد، ومل أ            

الغلط إدخال توحيد األلوهية يف توحيد الربوبية، وإخراج العبادة واالمتثال وتوحيد الطلب والقصد من أصل معىن ال إله                  
حه بإذن  إال اهللا، وهذا اخللط احلاصل ليس خلطًا بني االمسني فحسب بل هو خلطٌ يف املسميات واملعاين كما يأيت توضي                  

 .اهللا
مصدر صناعيٌّ من اسم اإلله، ُيراد به اّتصاف الرب بكونه إهلًا يف نفسه، واملعىن استحقاق الرب جل وعال أن                   : واإلهلية

 .ُيعبد وُتصرف إليه وجوه القُربة ، واّتصافه مبا ُيوجب إفراده بالعبادة من الربوبية وصفات الكمال
 .اإلهلةهللا عزَّ وجلَّ، وهي مبعىن العبادةُ وصرُف أنواعها : واُأللوهيَّة

فاإلهلية صفة من صفات ربوبيَّة اهللا سبحانه وتعاىل، واأللوهية هي صرف أفعال العباد اليت يستحقُّها اهللا جل وعال إليـه                    
 .وحده، فاألوىل صفة اخلالق والثانية القصُد إليه بأفعال املخلوقني

ا اُأللوهيَّة فأفعال العباد، وعلى هذا فتوحيد اإلهلية داخلٌ يف توحيـد املعرفـة              فاإلهليَّةُ صفةٌ من صفات اهللا عزَّ وجلَّ أمَّ       
واإلثبات ال يف توحيد الطلب والقصد، ومن فسَّر ال إله إال اهللا مبعىن اإلهلية فقد قصرها على املعرفة واإلثباِت ومل ُيدخل                     

 .لمة التوحيد بالربوبية حقيقةفيها توحيد الطلب والقصد ودخل عليه اخللل من هنا، وكان مفّسًرا لك
ومعىن ال إله إال اهللا يشمل املعرفة والطلب، فمن املعرفة معرفة أنَّ اهللا منفرٌد باستحقاق العبادِة ومن اعتقد هذا االعتقاد                    

عبـادة  مل يكن موّحًدا هللا توحيًدا حقيقيا حىت جيمع إىل ذلك عمله به وقصده إليه بأن ُيفرد اهللا وحده بالعبادة وجيتنب                     
 .غريه

ال معبود حبقٍّ إال اهللا، فظنُّـوا أنَّ        : وقد نشأ الغلط عند أكثر الناس يف هذا الناقض من التعريف املشهور لكلمة التوحيد             
فهي قيـٌد  " حبقٍّ"أمَّا كلمة " معبود"، واحلق أنَّ معىن اإلله هو يف كلمة  "حبقٍّ: "معىن اإلله يف كلمة التوحيد متعلٌّق بكلمة      

ألوهات من دون اهللا، وهذا ظاهر إذا تأمَّلت أنَّ كلمة اإلله اليت تعين املعبود ليس فيها ختصيص ذلك باملعبود                   إلخراج امل 
يف شرح ال إله إال اهللا فإنَّما هـو إظهـاٌر           " حبقٍّ"حبقٍّ وال دون حقٍّ بل متعلّق بالعابد فمن عبد شيئًا فهو إهلُُه، أمَّا قوهلم               

وليس داخالً يف لفظ اإلله بل هو مقدر يف سياق      " إال اهللا ) حقٌّ(ال إله   "ية للجنس ألن التقدير     للجواب املقّدر بعد ال الناف    
 .اجلملة
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 الَّـِذي   إالّ يِه َوقَْوِمِه ِإنَِّني َبَراء مِّمَّا َتْعُبـُدونَ        َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم ألبِ   ﴿: ومعىن ال إله إال اهللا مفسَّر يف قول اهللا تعاىل         
؛ فتربأ إبراهيم من اآلهلة املعبودة من دون اهللا           َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقِبِه لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ﴾       نَُّه َسَيْهِديِن   فَطََرِني فَإِ 

ومل يتولَّ إال اهللا وجعل هذا األمر كلمةً باقيةً يف عقبه وهي كلمة التوحيد على أصحِّ القولني، فليست جمّرد التكـذيب                     
 أو اعتقاد استحقاق اهللا للعبادة، بل هي الرباءة الفعلية من كل ما ُيعبد من دون اهللا، فهذه هي الكلمة اليت عليها                      باآلهلة

 .مدار الدين وهي أصل اإلميان واليقني
ية لـزم  وخذ فساد هذا القول والغلط من فساد لوازمه األولية البدهية، فإنَّه لو اقُتصر على تفسري ال إله إال اهللا مبعىن اإلهل         

كون إبليس مؤمًنا فإنَّه يعتقد ويقرُّ بأنَّ اهللا سبحانه هو وحده املستحقُّ للعبادة، ويعلم أنَّ ما يفعله ويدعو إليه ضـاللٌ                     
مبٌني وغوايةٌ، ومع ذلك فإنَّه كافٌر باهللا غري موحٍِّد وال يقول أحد من أهل اإلسالم إنَّ إبليس ممن يشهد أن ال إله إال اهللا                        

 كونه من املوحدين، فكذلك كل من أقر باستحقاق اهللا عز وجل للعبادة مث أعرض أو استكرب أو عبد غري اهللا                     فضالً عن 
 .معه ولو معتقًدا بطالن ما يفعل

وكذا لو أنَّ رجالً عبد األصناَم وسجد هلا من دون اهللا ودعا الكواكب والنجوم، وكان معتقًدا أنَّ اهللا هـو مسـتحق                      
اع دينه بعرض من الدنيا وعبد غري اهللا لرغبٍة أو رهبٍة، فإنَّه يبقى موّحًدا على تفسـري التوحيـد                   العبادة وحده، ولكن ب   

باإلهلية دون اُأللوهية، وإمجاع املوحدين على كفر من هذه حاله، ومثله من كان يقر باستحقاق اهللا العبادة وحـده، مث                    
 . أخوض وألعب وأقطع عناء السفر وطول الطريقيسبه جل وعال فإذا ُسئل قال إين ال أعتقد ما أقول وإنَّما

ولقد بعثنا يف كـل أمـة رسـوالً أن اعبـدوا اهللا واجتنبـوا               ﴿: وهلذا يقول األنبياء فيما حكاه اهللا لنا من دعواهتم        
ما قُلت  ﴿: ويف آخر املائدة  ،  ﴾وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم        ﴿: وحكى عن عيسى  ،  ﴾الطاغوت

لقد أرسلنا نوًحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما           ﴿: وعن نوح ،  ﴾ ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم        هلم إالَّ 
وإىل مثـود أخـاهم     ﴿،  ﴾وإىل عاٍد أخاهم هوًدا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه             ﴿،  ﴾لكم من إله غريه   

وإىل مدين أخاهم شعيًبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم مـن             ﴿،  ﴾صاحلًا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه          
 .ومثله عن غريهم من األنبياء والرسل، وكانت هذه دعوة خامت النبيني حممد صلى اهللا عليه وسلم، ﴾إله غريه

ي يقتضـي االمتثـال     فتأمَّل دعوة هؤالء األنبياء إىل ال إله إال اهللا، وكيف أنَّهم فّسروا معىن كلمة اإلله بفعل األمر الذ                 
 .والعمل، فليس األمر جمرد استحقاق اهللا أن ُيعبد بل األلوهية حقيقة عبادته كما دعا إليه األنبياء والرسل مجيًعا

نفي لعبادة غري اهللا، وإثبات لعبادة اهللا وحده، وإن كانت          : ويتفرَّع على هذا أنَّ األوىل يف تفسري ال إله إال اهللا، أالَّ ُيقال            
األمر بعبـادة اهللا  : لال إله إال اهللا ركنان: لنفي إالَّ أنَّ ما تضمَّنه اسم اإلله من الفعل يرّجح أن يعّبر بالنهي فُيقال             الصيغة ا 

وحده، والنهي عن عبادة غريه، فإنَّ الصيغة وإن مل تكن صيغة هني فقد تضمَّنت ذلك والنهي أوىف مبعىن ال إلـه إال اهللا                       
 .من النهي
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 العبادة  -سبحانه- من لزوم تفسري ال إله إال اهللا بعبادة اهللا وترك عبادة غريه ال جمرد استحقاقه وحده                  وهذا الذي قدَّمنا  
هو معتقد أهل السنة يف باب اإلميان، حيثُ يعتقدون اإلميان قوالً وعمالً واعتقاًدا، أما تفسريها باستحقاق العبادة فهـو                   

 .اعتقاد فحسب
هللا عليه وسلم ملا كان يدعو قومه إىل أن يقولوا ال إله إال اهللا كلمةً تدين هلم هبا العـرب                    وكما أنَّا نقول إنَّ النيب صلى ا      

وتؤدي العجم إليهم اجلزية، مل يكن ُيريد التلفظ هبا فحسب ومل يفهموا هم منه ذلك، وإالَّ لفعلوا ما أمرهم هبم كمـا                      
 بالضرورة أنَّه مل يكن يريد اعتقاد أنَّ اهللا هو املستحقُّ           أهنم رضوا منه أن يعبد إهلهم سنة ويعبدوا إهله سنة، فكذلك نعلم           

 .للعبادة فحسب، بل ُيريد منهم التلفظ والعمل هبا واعتقاد معناها، وكلُّ ذلك داخلٌ يف معىن كلمة ال إله إال اهللا
له إال اهللا عن األدلَّة الـيت  والغلط يف هذا الناقض سببه التمسُّك باللفظ والغفلة عن املعىن، فمىت جّرد النظر إىل كلمة ال إ    

فّسرهتا وفصَّلتها من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، واقتصر النظر على حدٍّ وتعريٍف هلا مل ُيؤمن هذا الغلط                     
ا وأمثاله، فينبغي لصاحب العلم والداعية أالَّ يغفل عند شرح كلمة ال إله إال اهللا عن بياهنا بكالم اهللا عز وجل، وتفسريه                    

بالقرآن والسنَّة فإنَّه ال بيان كبياهنما وال برهان كربهاهنما، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلـى     
 .آله وصحابته أمجعني

 

 
 

 وهؤالء األنصار رضي اهللا عنهم ملا جاءوا يف يوم العقبة يبايعون رسول اهللا صـلى اهللا               " 
:  فقال   -َبعدوهو على دين قومه مل يسلم       -العباس  فجاء معه    ،   عليه وسلم على اإلسالم   

يامعشر اخلزرج إنكم قد دعومت حممداً فإن كنتم أهل قوة وجلـد وبصـرية بـاحلرب                ( 
 فإهنا سترميكم عن قوٍس واحدة فأروين رأيكـم وأنـتم            ، مبعاداة العرب قاطبة   واستقالل

فهذا العبـاس   ) فوا يل احلرب؟ كيف تقاتلون عدوكم؟ص،  تفّرقوا إال عن إمجاع فإن أحسن احلديث أصدقه      وال،  وأمركم
؛ أن الناس   "ال إله إال اهللا   "وسلم ويفقه أن معىن       ولكن حيتاط البن أخيه حممد صلى اهللا عليه        - وهو على دين قومه كافراً       -

وورثناها  وغذينا هبا ، حنن واهللا أهل احلرب    : (تكلم عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه فقال         فعند ذلك ،  والعامل سيعادي أهلها  
ـ بالسيوف نضارب هبا حىت ميوت األع      مث منشي ،  ونطاعن بالرماح حىت تكسر   ،  كابراً عن كابر نرمي بالنبل حىت تفىن       ل ج

،  ، عند ذلك تقدم الرباء بن معرور رضي اهللا عنـه           نعم ها هي   :قالوا ؟ هل فيكم دروع   :، فقال العباس   منا أو من عدونا   
وبذل مهج أنفسنا   ،  والصدق ولكنا نريد الوفاء  ،  لت وإنا واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما ننطق به لقلناه           ما ق  قد مسعنا : وقال

اهللا عنهم لاللتزام بالدين وبـذل مهـج األنفـس هللا     ، فهذا هو فهم السلف رضي ) دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  . عليه وسلموعن رسول اهللا صلى اهللا سبحانه وتعاىل ويف الدفاع عن دينه

  "الشيخ أسامة بن الدن" 
 ]توجيهات منهجية [         
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  عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلربيعبد الرمحن بن عبيد اهللا احلربي
  العتيبيذياب بن عبد الرحمن: بقلم 

 

من خري معاش الناس هلم ، رجل آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا ، كلما مسع هيعة طار إليها ، يبتغي " 
 " مظانه – أو القتل –املوت 

 

سم يعرفه   جيداً فكم أقلقهم وأقض مضاجعهم ، ا       ناسم يعرفه الصليبيو  بد الرمحن بن عبيد اهللا اخللف احلريب        ع 
 .العمالء فكم أتعبهم بعبقريته وذكائه الوقاد حىت خرج كبريهم فرحاً مستبشراً مبقتله الطواغيت 

 

 هللا درك يا ُمذلَ طغاهتم     تاهللا إنك أشجُع الشجعان
 

 يف القصيم يف بيت ُعرف أهلُه باالستقامة واتباع السنة لوالدين صاحلني ، فكانت الثمرة أبناء صاحلني                 ولد عبد الرمحن  
 .منهم عبد الرمحن وكان هو الرابع من إخوته 

أعرفه منذ أن كان صغرياً ترى يف عينيه الذكاء احلاد وترى فيه اهلمة العالية إذا جلست معه وحادثته انبهرت لسـرعة                     
 فطنته وسعة اطالعه على خمتلف العلوم الشرعية والعسكرية فال تتعجب بعد ذلك إذا لقبـه اجملاهـدون                  بديهته وحدة 

 .باملهندس الصغري 
 ومن مناهجها الفاسدة ، قرأ      شاب نشأ على طاعة اهللا مل تفسده مدارس الطاغوت حيث مل يدخلها يف حياتة براءةً منها               

ن وحفظ عدداً ال بأس بـه مـن         وطالب العلم ، حفظ القرآ     خض املشاي ن واحلديث بدايةً على والده مث على بع       القرآ
 ، كان رمحه اهللا عذب الصوت يف قراءته القرآن حتس يف صوته اخلشوع وعندما تستمع إليـه                  أحاديث رسول اهللا    

 ولكنـه   تتمىن أن يستمر يف القراءة لعذوبة صوته ورقته ،كان هادئ الطباع إذا تكلم ال تكاد تسمعه من شدة حيائه ،                   
 ..أمام الصليبيني وأعداء اهللا من الطواغيت وجنودهم تسمع دوي تكبريه فوق أصوات الرصاص 

 

 فـ هللا درك من مهام فارس        رعد على األعداء ماٍض يقصُف
 

 عندما مسع املنادي ينادي يا خيل اهللا اركيب كان من أوائل من لىب نداء اجلهاد يف جزيرة العرب ، تعرف على أسد من                      
رمحـه اهللا   " أيب ناصر أمحد الـدخيل    "أسود اهللا يف هذا الزمان ، وبطل من أبطال اجلزيرة ، على الشيخ اجملاهد الشهيد                

منذ وقعت عيناي على أيب ناصر تعلق قليب هبذا الرجل وأحسست أنه صادق             : ( تعاىل ، قال يل عبد الرمحن ذات يوم         
م منه فنون القتال وأخذ عنه صناعة املتفجرات حىت أصبح من أقـرب             ، الزم أبا ناصر مالزمة الظل وتعل      ) فيما يقول   

الناس إليه وكان رفيقه يف أسفاره ومن خواصه ، كانت أول مواجهة له مع الطواغيت يف أحداث اخلالدية مبكة املكرمة                    
ن أن ينحاز بأيب    فثبت ثبات األبطال واستبسل يف القتال وعندما أصيب شيخه أبو ناصر يف كلتا يديه استطاع عبد الرمح                

ناصر وباقي اجملاهدين إىل اجلبال حيث كانت مهمته التغطية بإطالق النار بكثافة جتاه العدو واستطاع أن جيندل ضابطاً                  
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من ضباط الطاغوت وجندًيا آخر من جنوده ، استشهد أبو ناصر يف أحداث مزرعة غضي بالقصيم حيث مل يكن عبد                    
بسرايا اجملاهـدين يف   فتنقل عبد الرمحن من مكان إىل آخر حىت يسر اهللا له االلتحاق        الرمحن موجوداً ساعتها يف املزرعة    

 فكان نعم اجملاهد الصائم القائم ،كنت أقوم يف جوف الليل للحراسة فأجده يف إحدى الغـرف قائمـاً                   جزيرة العرب 
 .قه رمحه اهللا يصلي رافعاً يديه يدعوا اهللا أن يكرمه بالشهادة وقد وضع سالحه بني يديه ال يفار

شارك يف مواجهة املليدا ورياض اخلرباء بالقصيم مع خالد القرشي وصاحل العتييب رمحهم اهللا حيث أكـرم اهللا هـؤالء                    
ن جنـود الطـاغوت املـدججني بالسـالح         اجملاهدين الثالثة واستطاعوا أن يشتبكوا وخيرجوا من بني آالف مؤلفة م          

 . احلصار وكان دليلهم عبد الرمحن غفر اهللا له ورمحه وإخواَنه اجملاهدين بتر ، فكسرواوواملدرعات وطائرات اهليلوك
مث شارك يف مواجهات السويدي يف رمضان املاضي حيث كان مع جمموعة التغطية إلخوانه اجملاهدين ، مث شـارك يف                    

 . أصربه وأشجعه يف ميادين القتال مواجهة الفيحاء حيث أبلى بالء حسناً فلله دره ما
ن نعم األخ إلخوانه اجملاهدين حيمل هم اإلسالم وهم الدعوة إىل اهللا على عقيدة صحيحة ، وكان دائماً يلهج                    لقد كا 

بالدعاء أن يرزقه اهللا الشهادة يف سبيله مقبالً غري مدبر فكان املوعد مع الشهادة يف مكة حيث آن هلـذا الفـارس أن                       
 ومل يكن يعلم هبم حيث أتوه من اخللف ومل يكن معه وقتها             يستريح فقد قال وفعل رمحه اهللا ، حاصره جند الطاغوت         

سوى مسدس وقنبلة فألقى القنبلة عليهم فأصابت ثالثة منهم إصابات بالغة وأخرج مسدسه وقاتل قتال األبطال ولكن                 
جند الطاغوت تكاثروا عليه وأحاطوا به فسقط بطل من أبطال اجلزيرة وسال الدم الطاهر من ذلك اجلسـد الصـغري                    
ففرح مبقتله النصارى وطواغيت العرب والعجم فرمحك اهللا يا عبد الرمحن فكم كنت تتمىن الشهادة واللحاق بإخوانك                 
الذين سبقوك يف طريق اجلهاد والشهادة وهنيئاً لك ما قدمت من نصرة لدين اهللا فقد تكلمت يـوم سـكت النـاس                      

 . الناس ونصرت يوم خذل الناس وأنفقت يوم خبل الناس وقاتلت يوم جنب
 

 أرواحهم  يف عال اجلنات سارحة       تأوي القناديل حتت العرش تزدهُر
 

  .أسأل اهللا أن جيمعين بك يف مستقر رمحته وأسأله سبحانه أن يعلي كلمته وينصر دينه واحلمد هللا
 

 
  
  

  احملرمات يف القتالاحملرمات يف القتال
 

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد: بقلم الشيخ 
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لصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما احلمد هللا رب العاملني، وا 
 :بعد

فإنَّ اهللا عز وجل خالق اخلليقِة ومالَك امللِك خلق عباَده خمتلفني، ومل جيعل املسلمني منهم كاجملرمني، وال الفجَّـار                   
هاد الكافرين وقتاهلم حىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين         كاملتقِّني، وفرَّق بني أعدائه وأوليائه، مثَّ أمر عباده املؤمنني جب         

هللا أو يعطوا اجلزيةَ صاغرين، وجعل للجهاد كسائر العبادات اليت أمَر هبا علوًما وأعماالً ومعامل وحدوًدا، وجعـل                  
 علـٍم أو    العلم دليالً للعمل واجلهاد وحادًيا إليه، وجعل العمل تصديقًا للعلم وترسيًخا له، فمىت كان اجلهاد بـال                

 .احلديث عنه والدعوة إليه بال عمٍل وامتثاٍل، ُنزعت بركته وضاعت مثرُته واملقاصد الشرعية املنوطة به
ومن هنا كانت احلاجة إىل كتابة الضوابط واحلدود الَّيت ضبطت هبا الشريعة مسائل اجلهاد والقتال يف سـبيل اهللا،                   

 أحكام اجلهاد، أو بالتحريض على اجلهاد وبيان وجوبه ومـواطن           وقد اعتىن كثٌري من أهل العلم املعاصرين بعموم       
 .ذلك، أمَّا الضوابط واحملرَّمات يف القتال فلم أجد فيها من التفصيل ما يفي باحلاجة القائمة إليه

واستغلَّ أهل النفاق هذا اجلانب وكثرة اجلهل به والغفلة عن حترير مسائله ودقيق مباحثه، فأوردوا من الشُّـبهات                  
اليت تستند إىل ما جاء يف القتال من احملرَّمات ما ُيفضي إىل سدِّ باب اجلهاد بالكلِّيَّة وانقطاع القتال يف سـبيل اهللا                      
والدفاع عن حرمات املسلمني، وتابعهم يف بعض ما جاؤوا به كثٌري من السَّمَّاعني هلم من املسلمني، ومن يثـق يف                    

 .بعضهم ويظنُّه من أئمَّة الدين
يط يف معرفة ضوابط اجلهاد وشروطه يفتح باب التخذيل واإلرجاف والتعويق، كما أنَّ املُبالغـة يف تلـك                  والتفر

الشروط وحتميلها ما ال حتتمل يفتح باب التهوُّر واالندفاع يف القتال على غري ُهدى، فكان غالب الناس مع شروط                   
له بشروِطه، وإن كانت الكثرة للفئة الثانية ملا ألفتـه          َمن عطَّله عن شروطه، ومن عطَّ     : اجلهاد على حالني متضادَّتني   

نفوسهم من االستضعاف وميل النفوِس إىل األمن وحبِّ السالمة، ومن آيِة ذلَك أنَّك ترى أحدهم ال جيري ذكـر                   
كتـاب  اجلهاد على لسانه وال يتحدَّث يف شيٍء من نوازله، وال حيثُّ عليه بكلمٍة، فإذا قُتل كافٌر واحٌد انتزع من ال               

 .والسنة إن وجد أو من أقوال الفقهاء بفهمه الفاسد ما ُيحارب به من قتل ذلك الكافر
وقد ظهرت مقاالت دعاة تعطيل اجلهاد مع كلِّ عملية مباركة تسرُّ املؤمنني وتغيظ الكافرين، فمنها شبهات حول                 

شبهات يف كفر بعض الطواغيـت      العهد واألمان، ومنها شبهات يف بعض مسائل اجلهاد كالتترس والبيات، ومنها            
املرتدِّين، ومنها شبهات خيترعوهنا وُيوحيها الشياطني إىل أوليائهم لُيجادلوا هبا اجملاهدين ليست يف كتاٍب وال سـنٍَّة            
وال كالم أحد من أهل العلم كتحرمي قتل اآلمنني أو املدنيني وحترمي التفجريات واالغتياالت وخطف الطـائرات،                 

 من ذلك اإلرجاف باجملاهدين والتخذيل عن اجلهاد، وكثُر من تأثَّر بشبهاهتم واستمع إىل مقاالهتم               وأقلُّ ما يرجون  
من عامة املسلمني ومن حمبِّي اجلهاد واجملاهدين، وكثُر السائل عن هذه املسائل؛ فلم يكن بدٌّ من تناوهلا بشيٍء مـن            

 .البسط واالستيعاب
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 إراقتها، وأموالٌ حكم اهللا بعصمتها، وأعراٌض جاء الشرع حبرمِتهـا، وأزمـانٌ             واحملرَّمات يف القتال دماٌء حرَّم اهللا     
 .وأماكُن حرَّم اهللا الِقتال فيها، وسيكون أول هذه املسائل ِذكًرا إن شاء اهللا مسائلُ الدِّماء

 على املسلمني، فـإذا     فاألصلُ يف دماء الكفَّار اإلباحةُ، بشرِط بلوِغ الدَّعوة، ويسقطُ الشَّرطُ يف حال دفع عدواهنم             
 .املباحةُ دماؤهم، واحملرَّمة دماؤهم: بلغِت الدعوة فالكفَّار قسمان
من حترم دماؤهم ابتداًء وهم الذُّرِّيةُ ومن أُحلق هبم، ومن حتـرم دمـاؤهم بسـبب    : مثَّ الذين حترم دماؤهم قسمان 

 : عارض؛ والذين حترم دماؤهم بسبٍب عارض قسمان أيًضا
م دماؤهم عند وجود هذا السبب بغري اختياٍر للمسلمني فيه وهؤالء هم أهل اجلزية إذا اختاروهـا                 من حتر : األوَّل

 .قبل فتح أرضهم واملستجري ليسمع كالَم اهللا، والرسول من الكفَّار إىل املسلمني
 .مان وأهل العهدالرجِل الواحد منهم أو ويلِّ أمرهم؛ وهؤالء هم أهل األ:  من حترم دماؤهم باختيار املسلمني:الثاين

َمن حرمةُ َدمِِه دائمةٌ حىت يرد ناقٌض هلا؛ وهم الذرية وأهل اجلزية، ومن ُحرمة دمه مؤقتةٌ ال جيوز                   هؤالءمثَّ يف مجيع    
أن تكون دائمة وهم املستجري ليسمع كالم اهللا حىت يسلم، والرسول إىل املسلمني حىت يرجع، وأهل العهد حـىت                   

ليهم على سواء، وأهل األمان حتَّى ينتهي أماهنم وال جيوز يف أحٍد من هؤالء اآلِخـِرين أن                 تنقضي ُمدَّهتم أو ُينبذ إ    
 .ُيعقد له عقٌد دائٌم

وقد تقدَّم من هذه املسائل احلديثُ عن األصِل يف دماء الكفَّار وأنَّ األصلَ يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم اإلباحة،                  
ة واحلدِّ اجملزئ من ذلك الشرط، وعن سقوِطه حال الدفع، وسنتناول يف            كما تقدَّم احلديث عن شرِط بلوِغ الدَّعو      

 .مقاالٍت متسلسلٍة بإذن اهللا هذه املسائلَ مسألةً مسألةً
 .هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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 :يتبادر إىل ذهنه سؤال مفاده  -لعدد السابق  يف ا-كل من يقرأ معاين النصر اليت قدمنا ذكرها  
هزمية بل يعد نصراً للمسلم ، فما هي الصفة اليت نسـتطيع أن نطلـق علـى                  إذا كان قتل الكافر للمسلم ال يعد      

 املسلمني بأنه هزم يف املعركة ؟ املتصف هبا من
قة بعضاً من معاين اهلزمية ليتضح للقـارئ        إال أننا سنطرح يف هذه احلل      ويف احلقيقة أن اجلواب على هذا السؤال يطول ،        

  .املسلم وأهنا ليست بقتله ، بل هي بأمر آخر ولو بقي حياً كرمياً مسوداً معىن هزمية
  :وتأكيداً على أهم معاين اهلزمية نقول

 اصة بني إن الصراع املتمثل بني البشر على هذه البسيطة ، إمنا هو صراع مبادئ ترمجته الشعوب إىل صراع أبدان ، وخ                   
اهللا لنا ، فبما أن أصل الصـراع   املسلمني ومن سواهم من الكافرين ، إضافة على ذلك فقد جاء صراع األبدان أمراً من 

عن هذه املبادئ واملعتقدات يعد هزمية ولو بقيت األبدان ، فـال             هو صراع مبدأ وصراع عقيدة ، فبالتأكيد فإن التنازل        
  .واملعتقدعدم املبدأ  فائدة من وجودها حينما

  :معاين اهلزمية
 : اتباع ملة الكافرين أو أهوائهم: وأول معاين اهلزمية 

َولَن َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم قُلْ ِإنَّ ُهَدى اللِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئِن اتََّبْعَت أَْهَواءُهم                   : قوله تعاىل   
  . ي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اللِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصٍريَبْعَد الَِّذ

  . َولَِئِن اتََّبْعَت أَْهَواءُهم مِّن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلِْم ِإنََّك ِإذَاً لَِّمَن الظَّاِلِمَني وقال تعاىل يف اآلية األخرى 
 مللة اليهود والنصارى أو أية ملة كفرية أخرى مـن علمانيـة أو بعثيـة أو                 اتباعه فعندما يرتد املسلم على عقبيه ويعلن     

أو حداثية ، سواء كان هذا االتباع كلياً أو جزئياً ، فإن هذا يعد أعلى أنواع اهلزمية ، حىت لو حقق املتبع رضا                        شيوعية
  .يتحقق له بعدم اتباعه مللتهمالثراء والرياسة والقيادة مامل  اليهود والنصارى وغريهم من ملل الكفر ، وحقق من
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يندر وجوده يف التاريخ ، ولو قُصر       واتباع امللة ليس شرطاً أن يكون من خالل إعالن املرتد بلسانه بأنه على ملتهم فهذا              
  .املنافقني بأهنم اتبعوا ملة الكافرين اتباع امللة على اإلعالن باللسان ملا استطعنا وصف

 باللسان ، تعريف أهل السنة ملسمى اإلميان حيث قالوا خالفاً لكل املبتدعة بأن             لة الكافرين وُيبِطل اشتراط إعالن اتباع م    
ملة الكفار يكـون بـالقول       اإلميان هو قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح ، فاتباع             

شترط االعتقاد يف قول الكفر أو عمل الكفـر  البتة ، ومل ي    وحده أو بالعمل وحده أو باالعتقاد وحده ، فال ترابط بينها          
  .جهمية وغريهم إال أهل البدع من مرجئة

أو االعتقاد ، وحينما نستصحب هذا التوصيف فمـا          النصارى تكون بالقول أو العمل    واحلاصل فإن اتباع ملة اليهود و     
 . ال سيما أمام هذه احلملة الصليبية الشرسة أكثر املهزومني من أبناء املسلمني ،

  .. َولَن َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصـاَرى       :  على قوله تعاىل     ٥٦٥/ ١يقول ابن جرير رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه         
ويوافقهم ، وأقبل علـى       وال النصارى براضية عنك أبداً ، فدع طلب ما يرضيهم          - يا حممد    -يست اليهود   ل  : (يةاآل

الذي تدعوهم إليه من ذلك هلو السبيل إىل االجتماع فيـه   بعثك اهللا به من احلق ؛ فإن     طلب رضا اهللا يف دعائهم إىل ما        
  ) .القيم معك على األلفة والدين

سبحانه أنه أنعم على بين إسرائيل بـنعم الـدين     أخرب: ( ١/٨٥وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل يف اقتضاء الصراط     
له ، وأمـره    على شريعة شرعها بغياً من بعضهم على بعض ، مث جعل حممداً      العلم والدنيا ، وأهنم اختلفوا بعد جميء     

  .يعلمون كل من خالف شريعته باتباعها ، وهناه عن اتباع أهواء الذين ال يعلمون ، وقد دخل يف الذين ال
طـل ، وتوابـع   وما عليه املشركون من هديهم الظاهر ، الذي هو من موجبات دينهم البا          هو ما يهوونه ؛    : وأهواءهم

املسلمني يف بعض أمورهم ، ويسرون       فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع ملا يهوونه ، وهلذا يفرح الكافرون مبوافقة             ذلك
ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فال ريب أن خمالفتهم يف              . به ويودون أن لو بذلوا ماالً عظيماً ليحصل ذلك        

 تكـون    أهوائهم وأعون على حصول مرضاة اهللا يف تركها ، وأن موافقتهم يف ذلك قـد               تابعتهم يف  م ذلك أحسم ملادة  
األمرين كان حصل املقصود يف اجلملة       ، فإن من حام حول احلمى أوشك أن يواقعه ، وأي          ذريعة إىل موافقتهم يف غريه    

ابعتهم فيما خيتصون به مـن      ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ومت          : وقد قال ..  وإن كان األول أظهر   
َولَـن   ومن هذا أيضا قوله تعـاىل       .  أهوائهم مبا هو دون ذلك     دينهم وتوابع دينهم اتباع ألهوائهم ، بل حيصل اتباع        

ْعَت أَْهَواءُهم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن  َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم قُلْ ِإنَّ ُهَدى اللِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئِن اتَّبَ               
   . الِْعلِْم َما لََك ِمَن اللِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصٍري

؛ ألن القوم ال يرضون إال باتباع امللة مطلقاً ، والزجر وقع )  أهوائهم : (  ويف النهي   )ملتهم  (فانظر كيف قال يف اخلرب    
يف بعض ما     ومن املعلوم أن متابعتهم يف بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة هلم              قليل أو كثري ،    عن اتباع أهوائهم يف   

  .تعاىل  كالمه رمحه اهللانتهى ) يهوونه أو مظنة ملتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم
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ل أو االعتقـاد ،     اتباع ما يهوونه سواًء بالقول أو الفع       ومن هذا يتبني لنا أن اهلزمية كل اهلزمية باتباع ملة الكافرين ، أو            
َوِإذَا فََعلُواْ فَاِحَشـةً قَـالُواْ       الذي اتبعوا ما يهواه الكافرون ، وزعموا بأن اهللا يأمر هبذا ،              وما أكثر املنهزمني اليوم ،    

 ، وال يعلن اليوم قادة       لَى اللِّه َما الَ َتْعلَُمونَ    َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباءَنا َواللُّه أََمَرَنا ِبَها قُلْ ِإنَّ اللَّه الَ َيأُْمُر ِبالْفَْحَشاء أََتقُولُونَ عَ             
عدد من أبناء املسلمني مبدين أن اإلسالم أتـى قبـل ألـف              الصليبيني أمراً يهوونه ويريدونه من املسلمني ، إال هتافت        

مللتـهم   تباع من البعض  احلقراء ، فليس هتافتهم هذا إرضاًء هللا ، إمنا هو اتباع ألهوائهم أو ا              وأربعمائة سنة مبا ينادي به    
  .فأي هزمية أعظم من هذه اهلزمية

 

  :املداهنة للكافرين: ثاين معاين اهلزمية 
 هني من اهللا سـبحانه       لَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبنيَ  فَ :  وقوله     َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ    فَلَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبَني     : قال تعاىل   

 . مبا فيه خالف احلق -مكة   وهم كفار- يطيع املكذبني  أنوتعاىل لرسوله 
يدعونه إىل أن يكف عنهم ليكفـوا         هناه عن ممايلة املشركني ، وكانوا      : ( ١٨/٢٣٠ قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه       

  ) . ْركَُن ِإلَْيِهْم َشْيئًا قَِليالًَولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َت : عنه ، فبني اهللا تعاىل أن ممايلتهم كفر ، وقال تعاىل 
 وهـم   -هناه سبحانه عن ممايلة املشركني        لَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبنيَ  فَ  : ( ٥/٢٦٨قال الشوكاين رمحه اهللا يف فتح القدير        

يطيع الكفار  دين آبائه فنهاه اهللا عن طاعتهم ، أو هو تعريض بغريه عن أن                ألهنم كانوا يدعونه إىل    -رؤساء كفار مكة    
  ) .بالطاعة جمرد املداراة بإظهار خالف ما يف الضمري ، فنهاه اهللا عن ذلك أو املراد
يج وإهلاب للتصميم علـى     هتي: (   لَا ُتِطِع الُْمكَذِِّبنيَ  فَ  على قوله تعاىل     ٩/١٣أبو السعود رمحه اهللا يف تفسريه        وقال

وتصلب يف ذلك ، أو هنى عن مداهنتهم ومـداراهتم بإظهـار    م ،دم على ما أنت عليه من عدم طاعته :  أي   معاصاهتم
 فإنـه تعليـل      َودُّوا لَْو ُتْدِهنُ    اعتهم كما ينىبء عنه قوله تعاىل      استجالبا لقلوهبم ال عن ط     خالف ما يف ضمريه     

 نهم وتساحمهم يف بعض األمور    تاليأحبوا لو   : ، أي    للنهي أو االنتهاء ، وإمنا عرب عنها بالطاعة للمبالغة يف الزجر والتنفري           
 َفَُيْدِهُنون  فهم يدهنون حينئذ ، أو فهم اآلن يدهنون طمعا يف ادهانك:  أي.  

 الن هلم وصانعهم ، وقد      حممداً   اللني واملصانعة ، فبّين اهللا سبحانه وتعاىل هنا أن كفار مكة ودوا لو أن             : واالدهان  
  ) .هناه اهللا سبحانه عن ذلك

تضعف يف أمـرك   :  أي    َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ    : وقوله   : ( ٢٠/ ٦ظفر السمعاين رمحه اهللا يف تفسريه       قال أبو امل  
  ) .وحماملة بغري موافقة الباطن معاشرة يف الظاهر: واملداهنة .  ، أو تلني هلم فيلينونفيضعفون 
داهنت مبعىن  : وقال قوم    .  خان فيه وأظهر خالف ما يضمر      :أمره ، أي     أدهن يف دينه وداهن يف    : يقال  ( : قال املربد   
  ) .مبعىن غششت ، وأدهنتواريت

، فوجلوا باب اهلزمية جاهلني أو متجاهلني أهنم وجلـوه   وضل أقوام فظنوا أن املداهنة احملرمة ، هي نفسها املداراة اجلائزة   
  :، ولتوضيح ذلك نقول باسم املداراة الشرعية
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املداراة خبالف املداهنة ، فاملداراة من باب التلطـف          شيء آخر ، فتجوز   )  املداهنة (باب  شيء ، و   ) ةاملدارا (إن باب   
والرفق ، وال يكون فيها إقرار باطل ، أو تقرير له ، وحنو ذلك ، فإن حصل شيء مـن                     بالقول مع املخالف ، واللني ،     

  .)املداهنة ( فقد انتقل إىل باب  هذا
وحاشاه  -  مل يتكلم بباطل ، ومل يقر شيئاً باطالً ، ومل يفعل معصية يف عمله              "العشرية   س أخو  بئ "يف حديث   والرسول  
 -                       وهو من باب دفع الشر ، أو غريه ، ولكنه بطريقة مشروعة ،مل ختالط مبعصية ، وقد وردت أحاديث يف مـدح

  .اخللق يف بعض األحيان مداراة الناس ألهنا قد تكون من باب حسن
املؤمنني ؛ وهي خفض اجلنـاح   من أخالق:  املداراة : (قال ابن بطال رمحه اهللا : (  ١٠/٥٢٨جر يف الفتح قال ابن ح

وظن بعضهم أن املـداراة هـي   . من أقوى أسباب األلفة      للناس ، ولني الكلمة ، وترك اإلغالظ هلم يف القول ، وذلك           
 من الدهان وهو الذي يظهر علـى      : ة ، والفرق أن املداهنة      مندوب إليها ، واملداهنة حمرم     املداهنة فغلط ؛ ألن املداراة    

: فيه من غري إنكار عليه ، واملداراة      معاشرة الفاسق ، وإظهار الرضا مبا هو      : الشيء ويستر باطنه ، وفسرها العلماء بأهنا        
ما هو فيه ، واإلنكار     النهي عن فعله ، وترك اإلغالظ عليه حيث ال يظهر            هي الرفق باجلاهل يف التعليم ، وبالفاسق يف       

  ) ) .القول والفعل ، والسيما إذا احتيج إىل تألفه وحنو ذلك عليه بلطف
أن : والفرق بني املدارة واملداهنـة       : ( نقالً عن القرطيب وعياض رحم اهللا اجلميع       ١٠/٤٥٤ وقال ابن حجر يف الفتح    

تـرك الـدين    : داهنة   وهي مباحة ، ورمبا استحبت ، وامل       ، أو مها معاً ،     بذل الدنيا لصالح الدنيا ، أو الدين      : املداراة  
من دنياه حسن عشـرته ، والرفـق يف   " بئس أخو العشرية "  يعين ملن قال عنه - إمنا بذل له  ، والنيب    لصالح الدنيا 

ة ،  فيه فعله ، فإن قوله فيه قول حق ، وفعله معه حسن عشـر              مكاملته ، ومع ذلك فلم ميدحه بقول ، فلم يناقض قوله          
  هـ.ا ) اإلشكال حبمد اهللا تعاىل فيزول مع هذا التقرير

وخـدعوا أنفسـهم     اهللا سبحانه وتعاىل،   حينما داهنوا أعداء  ثر من املنتسبني لإلسالم اليوم،    ومما سبق يتبني هزمية أقوام ك     
ها باطالً والباطل حقاً ، قلب احلق في هي إال هزمية نكراء،ومداهنة عمياء ومالناس وقالوا إن هذه مداراة شرعية،     وخدعوا ا 
 !؟ اهلزمية املنكرة الدين لصالح الدنيا وصالح مصاحل شخصية وضيعة ، فماذا يبقى من معاين النصر بعد هذه وُبذل

 

  : الركون وامليل للكافرين وأصحاب الباطل: ثالث معاين اهلزمية 
 َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك    ا ِإلَْيَك ِلتفَْتِرَي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوِإذًا الَّتََّخذُوَك َخِليالً         َوِإن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحْينَ      : قال تعاىل   

  .  ِإذاً لَّأَذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ الَ َتِجُد لََك َعلَْيَنا َنِصًريالَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن ِإلَْيِهْم َشْيئًا قَِليالً 
  :وقد اختلف يف سبب نزول هذه اآليات

 ال ندعك تستلم حىت تلـم بآهلتنـا ولـو   : احلجر األسود يف طوافه فمنعته قريش ، وقالوا   يستلمكان النيب : فقيل  
  " .واهللا يعلم أين هلا كاره  ما علي أن أمل هبا بعد أن يدعوين أستلم احلجر"بأطراف أصابعك ، فحدث نفسه وقال 

إىل غري  : ( عد أن ذكر مجلة من األقوال يف سبب نزوهلا          ب ] ٦١٩ / ٣ [ نقيطي رمحه اهللا تعاىل يف أضواء البيان      قال الش 
: الكرمية   نزوهلا ، وعلى كل حال فالعربة بعموم األلفاظ ال خبصوص األسباب ، ومعىن اآلية              ذلك من األقوال يف سبب    
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الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه مما مل         يزلونك عن : ىن يفتنونك   قاربوا ذلك ، ومع   : أن الكفار كادوا يفتنونه ، أي       
معىن ذلك أنه خطر يف قلبه صلى    : وقيل  . ذلك يف ظنهم ال فيما نفس األمر         قاربوا: قال بعض أهل العلم     . نوحه إليك   

  ) .يوافقهم يف بعض ما أحبوا ليجرهم إىل اإلسالم لشدة حرصه على إسالمهم اهللا أن
ن متيل إليهم أدىن ميـل  لقاربت أ:   لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن ِإلَْيِهْم (  : ٣/٢٤٧شوكاين رمحه اهللا يف فتح القدير ال وقال

 لكن أدركته صلى اهللا عليه وآله وسلم العصمة فمنعته مـن أن              َشْيئًا قَِليالً  : هو امليل اليسري ؛ وهلذا قال       : والركون
ِإذاً : (مث توعده سبحانه يف ذلك أشد الوعيد فقال         . .م ، فضال عن نفس الركون ،         إليه الركون يقرب من أدىن مراتب   

مثلي ما يعذب به غريك ممن يفعل هذا : لو قاربت أن تركن إليهم ، أي      :  أي    لَّأَذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماتِ    
  ) .مضاعفا: با ضعفا يف املمات ، أي عذابا ضعفا يف احلياة ، وعذا: الدارين ، واملعىن  الفعل يف

ـ             لـركن   أنه لوال تثبيته لرسوله      فأخرب تعاىل  : ( ٥٠قال الشيخ محد بن عتيق رمحه اهللا يف سبيل النجاة والفكاك ص
إليهم  لو ركن إليهم ألذاقه اهللا عذاب الدنيا واآلخرة مضاعفاً ، ولكنَّ اهللا ثبته فلم يركن               إىل املشركني شيئاً قليالً ، وأنه     

  ) .مع عصمته ، فغريه أوىل بلحوق الوعيد به ولكن إذا كان اخلطاب للنيب . بل عاداهم وقطع اليد منهم 
 الَ  َوالَ َتْركَُنواْ ِإلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُم مِّن ُدوِن اللِّه ِمْن أَْوِلَياء ثُمَّ               ( : ومثل ذلك قول اهللا تعاىل لنبيه       

  . ُتنَصُرونَ
 -  وسبق الكالم عليه   -االدهان  :  ومنه    والركون هو امليل    َوالَ َتْركَُنواْ ِإلَى الَِّذيَن ظَلَُمواْ فََتَمسَّكُُم النَّارُ       : قوله تعاىل   

 شيء ، والرضـا بـه   حقيقة االستناد واالعتماد ، والسكون إىل ال:  الركون   َوالَ َتْركَُنواْ   : ( قال القرطيب رمحه اهللا   
ال ترضوا أعمـاهلم     : ال متيلوا إليهم ، وقال أبو العالية      : معناه ال تودوهم وال تطيعوهم ، وقال ابن جريج           : قال قتادة 

  ) .أال ينكر عليهم كفرهم االدهان ؛ وذلك: الركون هنا : وكله متقارب ، وقال ابن زيد 
  َولَا ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن ِذكِْرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًـا  :  وبـنفس معىن اآلية السابقة جاء قول اهللا تعاىل   

إال أنه بركونه إليهم وطاعته هلـم        فمن ركن أو أطاع الكافرين أو الظاملني فرغم أنه متوعد بالنار والعذاب يف اآلخرة ،              
متسك به زالت معامله بعد هذا الركون والطاعة ، ولو زعم بقوله بأنه              الذييعلنها مدوية أنه هزم شر هزمية ، وأن مبدأه          

للمبادئ إذا كـذهبا     مبادئه إال أن ركونه وطاعته للذين ظلموا أو كفروا يكذبه ويعلن أنه هزم وال معىن               ما تزحزح عن  
 باملبادئ وركـون للظـاملني      يستقيم أبداً تشدق   العمل ، فهي ال تعدو أن تكون ادعاءات باطلة وحرباً على ورق ، فال             

  .هزمية خمزية والكافرين مبا يريدون ، فما هذه إال
 

الذين زعموا هزمية اإلمارة اإلسالمية ، فاملتدبر هلـذه         اهلزمية ، يتضح له جبالء جهل     من تدبر ما سبق من معاين النصر و       و
، وتفضل   مر حفظه اهللا ، انتصروا على العامل كله       اإلسالمية وعلى رأسهم أمري املؤمنني املال ع       املعاين يستيقن بأن اإلمارة   

اهلزمية هبـم ، نسـأل اهللا أن يثبـت     اهللا عليهم وحققوا أكثر معاين النصر ، وقد رمحهم اهللا وعصمهم من حلوق معاين 
  .ذلك والقادر عليه اجملاهدين ومين عليهم بالنصر يف امليدان إنه ويل
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دئه ويعلن دوماً أنه األعلى وأنه املنتصر مهما أصابه من نصب وقرح قـال              فينبغي على املسلم أن يتمسك مبعتقده ومبا      
 ِإن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح مِّثْلُُه َوِتلْـَك         َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتْحَزُنوا َوأَنُتُم اَألْعلَْونَ ِإن كُنُتم مُّْؤِمِنَني          :  تعاىل

  . َن النَّاِس َوِلَيْعلََم اللُّه الَِّذيَن آَمُنواْ َوَيتَِّخذَ ِمنكُْم ُشَهَداء َواللُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَنياأليَّاُم ُنَداِولَُها َبْي
 . وعلى آله وصحبه أمجعني والصالة والسالم على رسول اهللا

 

 

  
 
 "       ًَولَن َيْجَعلَ اللُّه ِللْكَاِفِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنَني َسِبيال  اآلية فيها أمر من اهللا تعاىل للمؤمنني أن ال يقبلوا           إن 

الدنية يف دينهم ، وأن عليهم أن يبذلوا أقصى طاقاهتم ملنع  حصول الذل ، فإن حصل ظهـور للكفـرة                     
 أمر اهللا ، فهنا يف اآلية على الصحيح أمر إهلي ووعـد إهلـي                أهنم قصروا يف تطبيق    عليهم فهو دال على   
 أن يكونوا مؤمنني ، واإلميان هنا يعين املدافعة والقتال وطلب الظهور والعـزة ،               فهو: كذلك ؛ أما األمر     

 .وهذا راجع إىل مفهوم أهل السنة ملسمى اإلميان 

هي قيـامهم بواجـب     ) املؤمنني  ( والصحيح أن قوله سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية         
: هللا عليه وسلم     وهو واجب الدفع واملدافعة ، ومثل هذه اآلية قوله صلى ا            ،اإلميان

إذا تبايعتم بالعينة ، واتبعتم أذناب البقر ، وتركتم اجلهاد يف سبيل اهللا سـلط اهللا                 (
، فمعىن الدين هنـا هـو       حديث حسن    )عليكم ذال ال يرفعه إال أن تعودوا لدينكم         
فإن الذل ال يرفع بالصالة ، وال بالزكاة        ، معىن اإلميان يف اآلية السابقة وهو اجلهاد        

باحلج ، وال بالذكر ، وكلها دين وتساعد يف رفع الذل ، ولكن الذل ال يرفع إال برفع السبب الذي                    وال  
 ما ترك قـوم     (: قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       . حصل به الذل وهو ترك اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل           

  . )اجلهاد إال ذلّوا 
، ألن ترك القتال    ) قوم  : ( له صلى اهللا عليه وسلم      وعليك أخي املسلم أن تتنبه إىل التنكري املوجود يف قو         

 ما غزي قـوم يف عقـر        (:  يؤدي إىل الذلّة ، ومثله قوله صلى اهللا عليه وسلم            - أي قوم    -من قبل قوم    
  .)دارهم إال ذلوا 

لَّـِذيَن  َيا أَيَُّهـا ا  : وعلى هذا فإن اآلية تطلب من املؤمنني أن يكونوا مؤمنني أي جماهدين ، كقوله تعاىل     
َيا أَيَُّها   :  وكقوله    َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثَُباتٍ        :  ومثل قوله تعاىل      آَمُنواْ آِمُنواْ 

 " . وغريها كثريا من اآليات العظيمة  الَِّذيَن آَمُنواْ اْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ
 

 ر فك اهللا أسرهعمر حممود أبو عم
  )٥( مقاالت بني منهجني    
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 من املرتاجع ؟ 
   بن زايد آل زايديحيى: بقلم 

املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعـني،  األنبياء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف   
 :أما بعد

لسلولية قبل أيام مع بعض إخواننا األسرى فك اهللا أسرهم واليت           قرأت نًصا مفرغًا لالعترافات اليت بثتها وسائل اإلعالم ا        
طبل هلا اإلعالم وزمر وحسب أنه ببثها سيحقق مكسًبا إعالمًيا وهو ال يدري أنه إمنا ُيضِحك عليه اخللق ويدلل علـى                     

ـ                اإلعالمية " أنفاس"مدى الضعف الذي وصلت إليه هذه احلكومة الطاغوتية ويعطي إشارة واضحة جًدا إىل أن هذه ال
 .إمنا هي األخرية اليت تتردد يف صدر هذه الدويلة بإذن اهللا 

لقد أعمى اهللا آل سلول عن أن أسيادهم األمريكان ُبّحت أصوات وسائل إعالمهم ونشفت حلوقها وهي حتاول مبـا                   
 هذا على ما أوتوا من خربة       أن تطفئ نور اهللا بأفواهها ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ،              " غباء"أوتيت من   

عريقة يف اإلعالم الشيطاين ومعرفة بالوسوسة تطورت عرب عشرات السنني ومع ذلك فقد كانوا كاملنبت ال أرًضا قطع                  
" مبا مل يسـتطعه األوائـل     "أن تأيت    وال ظهًرا أبقى ، فما أشد محاقة هذه الدويلة حني حتاول بإعالمها الساذج املهترئ             

 .حملاولة والفشلالذين سبقوها يف ا
كنت أغالب الضحك وأنا أقرأ هذه التراجعات اليت حياول آل سلول من خالهلا إقناع الناس مبصـداقيتهم وشـفافيتهم              

مع أن الناس ليسوا حباجة وهللا احلمد إىل        .. وهم هم الذين بلغوا من الكذب والدجل والتلبيس ما مل يبلغه إبليس نفسه              
 :  يف تلك التراجعات وأشباهها من جهتني ة املزعومة فهو ظاهٌر جلٌيبطالن تلك املصداقيمن يقنعهم ب

كوهنا ال تبث أبًدا إال مسجلة ويستحيل أن تبث مباشرةً أمام الناس وذلك حىت حيبك النص املسرحي الـذي                    : األوىل
 أو تعـبري يفضـح   تريد احلكومة إجبار اإلخوة األسرى فك اهللا أسرهم على إلقائه ، ولئال يظهر على وجوههم أي أثر             

 .أْشُهَر التعذيب والتنكيل اليت تعرضوا هلا يف السجون قبل أن خيرجوا يف وسائل اإلعالم 
كون اإلخوة الذين ظهروا من األسرى يف يد النظام الطاغويت ، وهذا ينسف أي اعتبار ألي كالم أو تصـرف          : الثانية

شر ، وال أظنه خيفى على أحد درجة االحنطاط واالرتكـاس           قد يبدر منهم مدة سجنهم ، وهذا مما جيمع عليه عقالء الب           
 .اليت وصلت إليها السجون يف هذه الدويلة حىت تفوقت على كثري من مثيالهتا يف أحناء العامل 

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى حياول آل سلول من خالل هذه التراجعات أن يثبتوا أهنم قد وصلوا إىل معلومـات                      
وهم وهللا احلمد ال يعدون قدرهم الذي وضعهم اهللا فيـه  .. وأهنم .. م مسيطرون على الوضع وأهنم  خطرية ومهمة وأهن  

 الً ْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ َسِبي كَاألالِّإنْ ُهْم ِإ كِظالهلم  وسيظل التخبط والضالل مالزًما هلم بإذن اهللا.  
ا غمص اجملاهدين وتشويه صورهتم وهي يف جمملـها ال          لقد ركز آل سلول يف التراجعات على نقاط حياولون من خالهل          

 :تعدو أن تكون
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أموًرا ال يذم هبا بل وال ميدح ولكنهم مل جيدوا مطعًنا وال جماالً للتشويه فذكروها وهولوا من شأهنا وأضافوا إليها ما                     ) ١
 .حيتاجه املوقف من أبازير ونكهات وألوان صناعية

وهذه هي عادهتم اليت ورثوها طاغوًتا عن طاغوت ، وكال األمرين دليل على             .. وه  أو أن تكون كذًبا صرًحيا اخترع     ) ٢
إفالسهم فإهنم لو كان يف جعبتهم غري هذا السهم لرموا به ولن يدخروا شيئًا وهم يقدرون عليه ، فما دام هذا كلَّ مـا         

 .عندهم فما عندهم شيء وهللا احلمد 
ولُهم إن اجملاهدين يستخدمون وسائل للضغط علـى املنضـمني إىل           ق: وكمثال على ما جادت به قرائحهم من دجل         

صفوفهم لكي مينعوهم من التراجع واالنسحاب ، وهم أول من يعلم أن دعواهم هذه من كيسهم وأهنا ال تنطلـي إال                     
ـ                  .. على أمحق    روفهم ولكن ما حيلتهم وليس هلم إال أن يكذبوا كي جيدوا على اجملاهدين مطعًنا ، وحنن واهللا نقدر ظ

 " .بنهايتهم"الصعبة اليت ميرون هبا ، أسأل اهللا أن جيعل هلا هناية عاجلة 
إذا كان اجملاهدون يستخدمون وسائل للضغط على إخواهنم فمن الذي ضـغط علـى              .. يل فقط تساؤل ساذج أطرحه    

ا ، ومن الذي ضغط     اجملاهدين قبل ذلك كي يذهبوا إىل ساحات اجلهاد ، ومن الذي ضغط عليهم كي يبدؤوا اجلهاد هن                
على من انضم إليهم بعد ذلك كي ينضّم ، بل من الذي يضغط عليهم كي يتزامحوا على العمليات االستشهادية الـيت                     

؟ ولو فرضـنا جـدالً أن       " الروح"ُيقدمون عليها وهم متيقّنون بأهنم بعدها سيبذلون أغلى ما حيافظ عليه غريهم وهي              
فمن الذي ُيجربهم على قيادة السـيارات       .. يني على ركوب السيارات املفخخة      اجملاهدين يقومون بإجبار االستشهاد   

 ؟ على ضغط زر التفجري داخل اهلدف؟حىت يدخلوا داخل األهداف ، ومن الذي ُيجربهم
باملناسبة ُيسعدين أن أنقل بشارةً سارة آلل سلول وعساكرهم وألسيادهم من حطب جهّنم أن اجملاهـدين بفضـل اهللا                   

نافسةً على العمليات االستشهادية بل إن بعض الذين مل ُيحالفهم احلظ يف بعض هذه العمليات بكوا حـني                  يتنافسون م 
 !!طبًعا قام اجملاهدون بإجبارهم على البكاء.. فاتتهم

ومن األمور اليت ركّزوا عليها يف التراجعات أن اجملاهدين ليس هلم مرجعّيات شرعية مؤهلة، وهم بـالطبع ال يعنـون                    
الذين يفتون مبا حتبـه أمريكـا       )!! كل شيء بريالني  (بل يقصدون أهنم من أصحاب      .. ية ما يفهمه عقالء البشر    باألهل

أن ميأل العاِلُم كيس احلاكِم فتاوى ، ليمأل        .. هذه هي األهلية اليت يعنون      .. وترضاه ويتتبعون رضاها ولو يف جحر منلة      
ت حبمد اهللا يف علماء اجملاهدين ، فهم صعاليك ليس هلم قصـور يف              احلاكُم كيسه من قمامة الدنيا ، وهذه األهلية ليس        

كذا وال حسابات مشبوهة يف كذا وكذا ، وال ميلكون مهارة تفصيل الفتوى باملقص واإلبرة كما ميلكها ذووا األهلية                   
 ..من الراسخني يف العمالة

وال .. كتيم اإلعالمي ، واحلجر على العقـول      هناك قضية ركزوا عليها يف التراجعات كذلك ، وهي اهتام اجملاهدين بالت           
يلزمين أن أُسهب يف القول ألدلل على أنَّ أقلَّ اجملاهدين معرفةً ميلك من االطالع على واقعه ، ومن القدرة على التعـبري        

قبة معا( ـيقضي ب ما ال ميلكه ألوية نايف وأركان سلطان ، ويسرين يف هذا السياق أن أذكر قرار جملس الوزراء الذي                   
كل من يقوم مبناهضة سياسات الدولة ، بشكل مباشر أو غري مباشر عرب إعداد أي بيان أو مـذكرة أو خطـاب                      
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بشكل مجاعي أو التوقيع على ذلك ، أو عرب املشاركة يف وسائل اإلعالم أو االتصاالت الداخلية أو اخلارجية أو حنو                    
 الذي ميارسه آل سلول مما دفعهم إىل الشفقة على اجملاهـدين            وحسبك هبذا القرار دليالً على االنفتاح اإلعالمي      )  ذلك

 ..فهنيئًا جلميع أذناب آل سلول هبذه االنفتاحية .. من التكتيم اإلعالمي املزعوم
فهو أنَّهم صغار سـنٍّ ،      : كل هذا من ناحية ما اخترعوه من كذب ، أما ما جعلوه ُسبَّةً للمجاهدين وهو أقرب للمدح                

فهذه مشكلة ال منلك هلا حالًّ ؛ فمن أين لنا مبثل ما رزقـت              .. إىل آخر املوال  .. جلهل والتعّجل ّرع وا وأنَّهم مظنة التس  
 والذين بلغت هبم احلنكة واخلربة أنَّ أحدهم ُيحمل على          -!هذا إن كان هلم أسنان    -حكومة آل سلول من كبار السن       

 ! والعني حّق..  اجملالس الرمسية ، فُيصاب بالعني يف) حنكته(و) خربته(عربة وُيحقن باحلقن املهدئة حىت ال تتدفق 
واآلخر منهم وهو الذي ُيدير الدولة بلغ به العقل أالَّ يفهم كالمه أحد إال بعد جهٍد جهيد ، وليست جوهرةُ اِحلكَـم                      

كلماتـه  ببعيدٍة حىت ننساها وكل يوم خيرج لنا مبصيبة وطامة مـن            " قّدامكالكذب إمامك ، والقرب     : "اليت قال فيها  
 .البليغة وحكمه اليت اكتسبت شهرة عاملية وتفوقت على نوادر جحا وأيب دالمة 

ومن أين لنا بشيخ بروح شاب كوزير دفاعهم الذي أكل عليه الدهر وشرب حىت روي ومع ذلك بلغ مـن ارتفـاع                      
 . أهل بلد لكفاهم وحيمل على ظهره من املناصب ما لو وزع على!! لياقته أنه يسرق مخسني سرقة يف َنفَس واحد 

إذ ال حلية لـه فنقـول       -الذي شاب جلد وجهه يف هذا املنصب        ) الشيخ(، بل   ) الكهل(طبًعا لن أتعرض لوزير الدولة      
 . والذي عركته التجارب يف االبتدائية ، واملتوسطة ، والثانوية ، حىت صار أهالً لوزارة دولة أبيه -شابت حليته

سلول الذين ُولّوا مقدرات األمة يقضون هبا أوقات فـراغهم بـدل التسـكع يف               ولن أتعرض للعشرات من ِجَراء آل       
 !.الشوارع فأفسدوا الدين والدنيا ومل يتركوا التسكع يف الشوارع أيًضا

ولكن يكفي أن صغار السن من اجملاهدين هلم مهم وعقول تزن بلداًنا وقد قامت الدنيا على قدم ومل تقعد فََرقًـا مـن                       
 وهلم يف علي بن أيب طالب وابن عباس وأسامة بن زيد وابن عمر ورافع بن خديج وعبد اهللا بن الزبري      صغار السن هؤالء  

 ووقفوا معه موقف الرجـال ومـا        صلى اهللا عليه وسلم    أسوة حسنة إذ ناصروا رسول اهللا        رضي اهللا عنهم  وابين عفراء   
 .همضرهم صغر سنهم كما مل ينفع أبا جهل وأبا هلب وساداِت قريش كرب سن

أمتىن أن يدرك آل سلول وقطعاهنم اإلعالمية أن مستوى إعالمهم إن ارتفع جًدا وبلغ الذروة حام حول هـز                    ..ختاًما  
الوسط والرسوم املتحركة وإن ظل على مستواه الفعلي مل خيرج عن استقبال صاحب اجلهالة ألصـحاب الضـخامة                  

قهم ، فلريبعوا على أنفسهم وليسلكوا املسلك الذي ذللـت          الرؤساء وتوديعهم ، وإجراء تعداد كئيب ملن رافقهم وفار        
 .هلم سبله وهان عليهم هبواهنم َحَزنه 

  

             ِّكنَّ أَكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُمونَُه غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولََوالل  
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" " هل بقي ما يقال عن هل بقي ما يقال عن                     
  ؟ ؟"" سبتمرب  سبتمرب ١١١١

 ) )٢٢ /  / ٢٢( (   
     اهللاأخو من طاع: بقلم 

ذلك ..  سبتمرب ١١ سبتمرب، وسيبقى الكثري حتَّى مينَّ اهللا بأخت من أخوات           ١١ نعم لقد بقي الكثري لُيقال عن        
 ..يكفيك أنَّه الشغل الشاغل للعامل بأسره خالل السنوات الثالث هذه.. مالئ الدنيا وشاغل الناس.. احلدث

 !ما الفرق بني هذين التارخيني؟.. مبعد سبتمرب بثالثة أعوا.. قبل سبتمرب بثالثة أعوام
 .. ذكرى مجيلة.. تأرخيًا.. عزة األمة كانت حلًما

 ..فكرة مستحيلة.. أسطورة.. استرجاع هذه العزَّة كان أضحوكة
كيف كان هذا االنقالب العجيب وتغيَّر كل شيء واجته املؤشر إىل اجلهة املقابلة وسهل الصعب وصغر الكبري وهـان                   

 !! صبيحة ذلك الثالثاء؟كل هذا.. العظيم
 !هذا الغثاء كيف حتوَّل إىل رعٍب ُيسيطر على اجملتمعات واحلكومات األوروبية واألمريكية؟

هو العدو األوَّل واألكرب ألكرب طاغوت يف هذا        ..  صار املسلم الذي ال ُيحسب يف حساب األصدقاء وال األعداء          كيف
 !على امتداد العامل؟مث جلميع األذيال التابعة هلا ) أمريكا(العصر 

أصبحت أرواًحا عظيمة حتمل مهًما ال ُمنتهى لكبارها، ومهّتها الصـغرى           .. أرواٌح صغرية كانت تسكُن أجساًما كثرية     
 !ما الذي غيَّرها؟!! أجلُّ من الدَّهِر

ومنذ ! د األفعال؟ بل يعجز أحياًنا عن متابعة ردو     .. والعدو يكتفي بردود األفعال   ..  واملسلمون يديرون املعركة   منذ مىت 
 ! بل ورمز التنظيم العايل املُتقن املتجدِّد الذي مل يسبق له مثيل؟.. مىت واملسلمون رمز العمل املنظَّم
ومىت رأينا أنَّنا حنـن املسـلمني       ! بل منذ مىت وحنن طرٌف موجود يف حرب عاملية؟        .. منذ مىت واملسلمون طرف قويٌّ      

علًمـا علـى    ) اإلرهـاب (ثري الرعب وُيرهب األعداء يف العامل حىت صار اسم          الطرف األقوى يف الصراع وأكثر من يُ      
ويشهد له أعداؤه بعدم اإلرهـاب، أو       .. اجملاهدين املسلمني دون غريهم حبمد اهللا، وال خري واهللا فيمن ال ُيرهب عدوَّه            

هاب كان يتباكى على هيبة األمـة       ولعلَّ كثًريا ممن يتنصل من اسم اإلر      !! ال خناف منك  : يقول له عدوه صادقًا مصدَّقًا    
 !!املفقودة وأن ال أحد يرهبها وال ُترهب أحًدا

 ! منذ مىت وحنن نصنع أحداثًا حبجم هذا احلدث؟
 !! حسُبك أنَّ كل حدٍث ذي خطر تراه اليوم هو انعكاس من انعكاسات احلادي عشر من سبتمرب

وهل معىن هذا أنَّ العامل كان يف ركود تام لعدم وجود           ! ؟كيف كان العامل يتحرَّك قبل احلادي عشر من سبتمرب        .. عجًبا
 ! سبتمرب حيرِّكه كما نرى اآلن؟١١
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بل كان العامل يتحرَّك وفق خمطط مدروس وخطط مرسومة، ولكنَّها تسري وفق إرادة طرف واحد، هو الطرف الصلييب                  
وخلط بيديـه   .. واستعجل مبا مل يبلغ أوانه    .. تأخريأمَّا بعد احلادي عشر من سبتمرب فقد قدَّم العدو ما حقُّه ال           .. الكافر

حىت لقد صاح الناس بأمريكا وزجروها      .. أوراقه، يف حرٍص منه على الرد على ذلك احلدث الذي مرَّغ بكرامته التراب            
لقد قدَّم بوش البن الدن هدية عيد املـيالد         : وقال أحد مفكري األمريكان عن محاقة من محاقات أمريكا        .. عما تفعل 

 !!بدخوله العراق
كان العامل يسري ويتحرك وخيطط وينفّذ قبل احلادي عشر من سبتمرب وبعد احلادي عشر من سبتمرب، ولكـن الطـرف           

أمَّـا  ! املستكرب كان يصنع احلدث ويتحدث عن احلدث وحده ليس معه أحد باستثناء بعض املصفقني فيما بني الفقرات    
 بتهور وارجتالية وعشوائية بقيادة أمريكا يف سرعة جنونية للمحافظة على الكيان             سبتمرب فإنَّ العامل يسري وينفّذ     ١١بعد  

الصلييب الغريب، وللقضاء على اإلرهاب قبل أن يتمكّن من ضربات تالية، ودخل بكامل قوَّاته إىل خندق الدفاع بعد أن                   
فإنَّ الطرف اآلخر أثبت    .. يف املقابل و.. كان حيمل راية اهلجوم وحيتفظ بزمام املبادرة يف كل حدٍث من أحداث العامل            

وجوده بفضل اهللا عسكريا بتلك الضربة وباستمرار الضربات مع اجتماع العامل وحتالفه أمجع ضدَّه، كما أثبت وجوده                 
أسامة : اإلعالمي والسياسي واكتسب ماليني املتعاطفني من املسلمني الذين ُيفدُّون قائد فسطاط اإلميان يف هذه احلرب              

 ..بآبائهم وأُمَّهاهتم.. دن نصره اهللابن ال
لقد انضمَّ إليهم عنصر مـن      .. يف صناعة حدٍث يكسب إىل صفهم قوة عظمى       .. جنح املسلمون بقيادة أسامة بن الدن     

 .. أقوى عناصر احلرب
اعد العسكرية  وال القو .. وال املدمرات البحرية وحامالت الطائرات    .. وال األسطول اجلوي املتفوق   .. ليس القنبلة النووية  

 .. املنتشرة يف أحناء العامل ويف منطقة وسط العامل على وجه اخلصوص كما لدى أمريكا
 .. كما حصل ألمريكا.. وليس حتالف مئات الدول جبيوشها اجلرارة وأجهزة استخباراهتا املتطورة وخرباهتا املتراكمة

كمـا  .. خاع تبذل ما لديها وما ليس لديها خلدمة السيد        ومل يكن ذلك املنضّم إىل فسطاط اإلميان دوالً عميلةً حىت الن          
حصل الصليب على عمالة العديد من الدول املسيطرة على أهم مناطق العامل مبا يف ذلك بالد احلرمني منذ أتى كرزاي                    

 .. الرياض وفريق الردة واالحنطاط الذي حيكم بالد املسلمني اليوم
) عنصـر الوقـت   (الذين يسترتفون العدو ويضربونه الضربات املوجعة       .. ء اهللا بل لقد انضمَّ إىل صفوف املُقاتلني ألعدا      

 ..!! بفضل اهللا مث بسبب هذه العملية
فأمريكا منذ احلادي عشر من سبتمرب      .. الذي يضرب العدو هذه الضربات املوجعة     .. وال تعجب من هذا املُقاتل العنيد     

 ..  ومصاحلها االقتصادية يف أحناء العاملُتنفق املليارات إثر املليارات يف حفظ أمن منشآهتا
إنَّها معركة كاملة مستمرة من معـارك هـذه         ..!! ليست عملية واحدة كما يظن الكثري     )  سبتمرب ١١(هذه العملية   

هي حقل ألغام وقعت فيه أمريكا وكلما تراقصت من األمل انفجر هبا املزيد مـن               .. احلرب العاملية بني اإلسالم والكفر    
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.. وإن كانت ضريبة الكرامة اليت ال بد منها تستلزم أن يذوق املسلمون أمل احلـرب              .. رعت املزيد من اآلالم   األلغام وجت 
 .. ومل نكن ننتظر أن ننتصر دون أن نصابر ونصطرب

تقاط فترة ال .. هذا العنصر جيعل فترة االنتظار بالنسبة للمقاتل      .. عنصر الوقت .. ويعود احلديث إىل املُقاتل املنضّم حديثًا     
 .. فهي فترة استرتاف فتَّاك.. أما بالنسبة للُمدافع.. أنفاس ومجع أوراق وإعداد واستعداد

وبالتايل عليه أن ُينفق كل يوم للحماية ما ُينفقه لو          .. فالعدو حني يتوقع اهلجمة حيتاج إىل اعتبار كل يوم هو يوم اهلجوم           
 !! كان يتلقى كل يوٍم هجوًما فعليا

وبالتايل فسوف يضرب مرةً واحدةً ولكنَّها مركـزة علـى          .. إنَّ املُهاجم هو الذي ُيحدِّد وقت الضربة      ف.. ويف املقابل 
ويرجع العدو للبحث عن الثغرة وسّدها ليس يف املكان الذي ُضـرب            .. املفصل الذي يستهدفه لريجع فيكمن مرة ثانية      
ة يف كينيا وترتانيا يعين محايـة كـل سـفارة           فضرب السفارة األمريكي  !! فحسب بل يف كل مكان مماثل لذلك املكان       

وتنويـع  .. وضرب كول يف البحر يعين محاية كل األهداف األمريكية اليت متخر عبـاب البحـار              .. أمريكية يف العامل  
 !!األهداف يعين محاية كل ما هو أمريكي على كل مكان حيتمل أن ُيوجد فيه إرهايب

 ! ما الذي كان حيول بيننا وبينه؟..ما الذي كان حيتاجه كل هذا الفتح املبني
قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فـإنَّكم غـالبون وعلـى اهللا                    ﴿

 ﴾فتوكَّلوا إن كُنتم مؤمنني
يـه الشـيخ أميـن     حني أنشأ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا ونصره اجلبهة العاملية لقتال اليهود والصليبيني، وانضمَّ إل               

 .. الظواهري أيَّده اهللا وسدَّده كان هذان الرجالن يتكلمان مبا ال يتخيَّله أحٌد
متاًمـا  ..! إنَّ فيها قوًما جبَّارين وإنَّا لن ندخلها أبًدا ما داموا فيها فإن خيرجوا منها فإنَّا داخلون               .. كان الناس يقولون  

لتّتبُعنَّ سنن من كان قبلكم حـذو القـذَّة         : " عليه وسلم حني قال    وصدق رسول اهللا صلى اهللا    .. كما قال بنو إسرائيل   
 "..بالقذّة حتَّى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه

 الذين خافهم بنو إسرائيل فعصوا أمر رهبم وكانوا قوًما فاسقني؟ ..  من هم القوم اجلبَّارون
 -وهي نسخة جيـدة اإلسـناد     –اهللا عنهما    رضي   بن عبـاس  عبد اهللا    عنأخرج الطربي من رواية علي بن أيب طلحة         

 .الذين ذكر نعتهم لـيأتوه خبربهموهم النقبـاء ، بعث منهم اثنـي عشر رجالً،  لـما نزل هبا موسى وقومه:قال
ونادى فـي ، فحملهم حتـى أتـى هبم الـمدينة، فجعلهم فـي كسائه، فلقـيهم رجل من الـجبـارين، فساروا
فأعطوهم ، بعثنا إلـيكم لنأتـيه خبربكم، نـحن قوم موسى: من أنتـم؟ فقالوا: الوافق، فـاجتـمعوا إلـيه، قومه

، اقُدروا قدر فـاكهتهم فلـما أتوهم: فقولوا هلم، اذهبوا إلـى موسى وقومه: فقالوا هلم، حبة من عنب بوقر الرجل
 وكانا ﴾ُجالِن ِمَن الِّذيَن َيخافُونَ أْنَعَم اللُّه َعلَـْيِهمااذَْهْب أْنَت َوَرّبَك فَقاِتال إّنا َهُهنا قاِعُدونَ قالَ َر﴿: قالوا لـموسى

اْدُخـلُوا َعلَـْيِهُم البـاَب فإذَا َدَخـلُْتـُموُه ﴿: فقاال لـموسى، من أهل الـمدينة أسلـما واتبعا موسى وهارون
 .﴾ اللِّه فََتَوكّلُوا إنْ كُْنُتـْم ُمْؤِمِنـَنيوعلىفَإّنكُْم غاِلبونَ 
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وحبة العنب الواحدة من طعامهم     !! الذين أخذ واحد منهم اثين عشر رجالً ومحلهم يف كسائه         ..  القوم اجلبارون   هؤالء
 !امتنع بنو إسرائيل من أمر اهللا عز وجل بقتاهلم فما كانت عقوبتهم؟!! حيملها الرجل فال يستطيع أن حيمل غريها

رب إنِّي ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القـوم            ﴿: دعا عليهم موسى عليه السالم، ومسَّاهم قوًما فاسقني       
 وعاقبهم جلَّ جالله    ،﴾فال تأس على القوم الفاسقني    ﴿، ومسَّاهم اهللا فاسقني وهنى موسى عن احلزن عليهم          ﴾الفاسقني

 ..بالتيه أربعني سنةً يسريون جاّدين فيصبحون حيثُ أمسوا وُيمسون حيثُ أصبحوا كما قال بعض السلف
.. ق الرجالن اللذان خيافان اهللا وأنعم اهللا عليهما باجلهاد قدًميا وحديثًا من نصوص شرعية واضحة ال تقبل اجلـدل                  انطل

فتوكَّال على اهللا ودخال الباَب على أمريكا فما زلنا نرى          .. وتصور صحيح للواقع املعاصر واألحداث اليت تعصف باألمة       
ة اجلهاد املبعوث نبيها بالسيف ال بدَّ من أن خنوض املعارك ونصلى نار احلـرب               وإن كُنَّا أمَّ  .. الغلبة لإلسالم واملسلمني  

 ..لنعود إىل حيث أمرنا اهللا عز وجل من قيادة البشرية بكتاب اهللا عز وجل
أعدادهم ليواجهوا القوم اجلبَّارين بقنابلهم الطَّنيَّة و.. ليواجهوا أعىت قوٍة عرفها أهل الوقت  .. قام اجملاهدون يف هذا العصر    

 .. اخليالية وحشودهم وجنودهم وطائراهتم وبارجاهتم وصوارخيهم وأسلحتهم
فليست احلرب كرةً واحدةً أو سالًحا ُيحمـل        .. فكان لزاًما عليهم أن يّتخذوا سياسة يف احلرب ُتناسب موضعهم فيها          

 .. بل احلرب علٌم وجتربةٌ وسياسةٌ.. وُيقاَتلُ به كيفما اتَّفق
بل أحسن وسيلة للدفاع    .. فال يلزم من ذلك أن يكون التكتيك هو الدفاع        .. االستراتيجي هو الدفاع  فإذا كان اهلدف    

حبيـث  ) استراتيجية الدفاع بتكتيك اهلجوم   (اليت تعتمد مبدأ    ) حرب العصابات (ومن هنا كان اختيار     .. هي اهلجوم 
يف مكـان آخـر     ) اهلجـوم (اشرةً وضع   متحّرفًا لقتاٍل لتتخذ مب   ) الدفاع(تنسحب من كل موقٍف تكون به يف وضع         

 ..وتضرب العدو من حيث ال حيتسب
وإذا كان العدو متغلغالً داخل األمة فال بد من ضربه يف كل مكان ُيوجد فيه حىت يظهر للناس وُتشارك األمة يف قتـال                       

ون عمـالءه الـذين     وإذا كان للعدو أذناٌب وعمالُء فال بد من ضرب العدو عند عمالئه لرياه الناس كما ير               .. عدوها
 ..يضطرون إىل إعالن العمالة والدفاع املستميت عن سيدهم

ولتكون الضربات بعيًدا   .. وإذا كان العدو قد أعدَّ اجليوش اجمليَّشة املنفصلة عنه خارج بالده ليأمن ويطمئن داخل البالد              
ستعمال حرب العصـابات يف ميـدان   وهذا ما يعين ا.. فعلينا أن نتسلل إىل عمق العدو ونضربه يف القلب .. عن القلب 

حيثُ تكون قريًبا من العدو لتنتقي املقاِتل وتضربه حيث ال ينـهض         .. والدخول يف احلرب املسمَّاة حرب املدن     ) املدن(
 ..بعدها بإذن اهللا

االقتصاد فعلينا أن نضرب ذلك .. وإذا كان العدو قد حكم العامل باالقتصاد وسخَّر العمالء ومن حوله خلدمته باالقتصاد     
 .. ضرباٍت موجعةً جتعل ُبنيانه الربوي اهلّش ينقّض على رؤوس أصحابه
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فعلينا أن ُنثبـت    .. وإن كان العدو قد بىن اقتصاده على السوق املفتوحة وحرية التجارة ومجع رؤوس أموال املستثمرين              
حتَّى يتركوه بـالعراء ُيعـاين      .. ة أمواهلم وأنَّ اقتصاده غري قادر على محاي     .. للمستثمرين أنَّ بالد العدو ليست آمنةً هلم      

 .. وحده اهنيار االقتصاد
فعلينا أن نتجاوز نقاط القـوة ونضـرب يف نقـاط           .. إن كان لدى العدوِّ كما عند كل أحٍد نقاط ضعٍف ونقاط قوَّة           

 .. الضعف اليت تنهار عندها القوى
وأن ال يقتصـر    .. ب مدنييه الذين أحلَّ اهللا لنا قتـاهلم       فعلينا أن نضر  .. إن كان العدو يرهبنا بقتل من يسمون باملدنيني       

 .. ضربنا على العسكريني الذين يتقبل العدو بسهولة مقتلهم يف أي حلظة ألن هذه طبيعة العسكريني
فعلينا أن جنعل ذلك الشـعب      .. وإذا كان العدو بىن دولته على أساس املؤسسات والدميوقراطية وال حكم إال للشعب            

.. وذلك إذا أثبتنا للشعب أن سياسات حكومته جترُّ املزيد فاملزيد من العمليات ضدَّه            .. دينا ال يف يد العدوِّ    عنصًرا يف أي  
 ).. أزنار(وهذا ما رأيناه يف عملية اسبانيا اليت أقالت طاغوهتا 

يعود إلـيهم   فلنجعل ظلم ملوكهم    ).. أمنعهم من ظلم امللوك   .. (وإن كان الشعب الصلييب كما قال عمرو بن العاص          
 .. لنجعل منعتهم من ظلم امللوك سالًحا يف أيدينا نضرهبم به.. ويرجع عليهم ويعانون منه كما ُيعاين املسلمون

 فعلينا أن نتجاوزهم ونتركهم يضحكون ويبكـون        ﴾لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً      ﴿وإذا كان سُيعارض من     
 .. وينعقون وينبحون كيف شاءوا وال هنتمَّ هبم

فال ننتظـر  .. ﴾ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتَّى تتبع ملَّتهم﴿.. وإن كان ال يهمنا رضى من قال اهللا فيهم  
وعلى اهللا فتوكَّلوا   ﴿.. وال يَر منَّا العدوُّ إال ما حنن أهله بإمياننا باهللا عز وجل وتوكّلنا عليه             .. من عدوِّنا إال ما هو أهله     

 ..﴾إن كُنتم مؤمنني
 ! سبتمرب؟١١اجلهاد ضد العدو الصلييب فماذا عن عملية هذا عن 

 !فما اجلديد يف العملية؟.. استعمله الكثري من املُقاتلني واملُناضلني.. خطف الطائرات أسلوب معروف
 يف  وقذيفةً يرميهـا  .. فقد جعل الطائرة وسيلةً فقط    .. أمَّا من ارتقت مهَّته   .. كان الناس خيطفون الطائرة ويعتربوهنا هدفًا     

 .. قلب العدو
ولكن هل ميكن أن يستجيب الطيار إذا أمرته بقتل نفسه ومن           .. وكان اخلاطفون يضغطون على الطيار ليفعل ما أرادوا       

وهذا ما كان فاخلـاطفون     .. فسوف يقود الطائرة شباٌب باعوا هللا نفوسهم      .. ال ضري ! معه وتدمري بلده الكافر بطائرته؟    
 ..طيَّارون احترفوا الطريان

وإذا كان العـدو    .. ففوجئ بضربة داخل حدوده   .. ان العدو حيمي مصاحله اخلارجية ويبذل املبالغ الطائلة يف محايتها         ك
 !! فإنَّ له داخل البلد ألف ألف مصلحة حتتاج إىل محاية مستمرة.. حيمي ألف مصلحٍة له خارج البلد

أن ُتنفق املليارات للحفـاظ علـى املؤسسـات         إن ضرب برج التجارة أوجب على أمريكا منذ ذلك اليوم وإىل اآلن             
 ... االقتصادية الضخمة اليت يدور عليها االقتصاد األمريكي
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أوجب على أمريكا أن ُتنفق املليارات للحفاظ على الطائرات واملطارات ومحايتها           .. واستعمال الطائرات يف هذه الضربة    
بل كل مطار يف العامل وكل ما       .. ات األمريكية اليت ُتعّد باملئات    هذه احلماية مل تقتصر على املطار     .. جبميع أنواع احلماية  

 )!حراسة اجلو(بل لقد وصل األمر إىل .. له عالقة بقطاع الطريان أصبح يبذل التكاليف الباهظة حلراسة الطريان
 ! هل مسع أحٌد بدوريات حراسة اجلو يف التاريخ؟

حتوم يف مساء نيويورك    ) ١٦إف  (ارات فورد أو لومينا بل دوريات       ولكنَّها ليست سي  .. أصبحت أمريكا ُتسّير دوريَّات   
 !!وها هم يدرسون ختفيض تلك الدوريات!! منذ احلادي عشر من سبتمرب وإىل اليوم

كما حترس كل ما ُيمكـن أن ُيضـرب   .. حترس كلَّ ما ُيمكن أن ُيضرب .. وهكذا أصبحت أمريكا بعد ضربٍة واحدة     
حىت لقـد اضـطرت إىل تغـيري        .. أما املراقبة فقد أصبحت أمريكا ُتراقب كل شيء       .. هذا عن احلراسة بالسالح   !! به

قوانينها والتخلي عما كانت تفتخر به من احترام احلريات الشخصية ورعاية اخلصوصية واقتحمت كل املناطق احملظورة                
 .. ويد اهللا فوق أيديهم.. سابقًا حبثًا عن اإلرهاب

وأحيل يف خامتة هذا املقال     .. وبقي الكثري الذي تكشفه األحداث يوًما بعد يوم       .. تمرب سب ١١نعم لقد بقي ما ُيقال عن       
تقبلـه اهللا يف    - أبو أنس الشامي املسئول الشرعي جلماعة التوحيد واجلهاد           الشهيد على أسطر من جتربٍة شهدها الشيخ     

 :يف يوميَّاته عن حصار الفلوجة، قال -الشهداء
حلاسم والنازلة الكربى اليت هزت كيان العامل وقدمت األمنوذج اجلهادي احلي الذي حـرك              وهنا جييء احلدث ا   : ارابًع"

ا ا هنا يف العراق يتحرق شوقً     ا عريضً  تيارً أواالستشهاد يف قلوب شباب األمة وعب      اهلمم وأحيا العزائم وأيقظ روح اجلهاد     
  .اشنطنوو غزويت نيويوركإحياء هذا املثال وأعين بذلك لتكرار هذا النموذج و

فأما الفرقـة الـيت     آية ذلك أنك جتد أن السلفية قد تشعبت هنا يف العراق كما يف مواطن كثرية إىل فرقتني                  و: خامسا
وأما الفرقة  ، معها فهي الفرقة اليت ترفع اآلن لواء اجلهاد وراية الفداء          باركت غزوات أمريكا وامتدحتها وتفاعلت    

لو ﴿ويكاد ينطبق عليهم قوله تعاىل       ني يف احلجاز فهؤالء قعدة بل وخمذلون      إىل ضجيج علماء السالط    اليت صغت بقلبها  
أو كما يسميهم بعض اجملاهـدين      ) بعدين  (  وهم مجاعة    ﴾لإلميان  هم للكفر يومئذ أقرب منهم     التبعناكمنعلم قتاال   
 . إجنلترا شأنه ودعمتهمعلوم أن أمحد القادياين ركز على إلغاء اجلهاد ولذلك أعلت "السلفية القاديانية" الظرفاء
انتقاد تلك األحداث وإعالن النكري      هذا الواقع املوصوف ينبغي أن يدفع الصادقني من أهل العلم ممن تورط يف            : سادسا

وشر فائق إىل أن يراجعوا مواقفهم ويعيدوا وزن حساباهتم من جديد فإين أكاد أجزم               على أهلها بزعم أهنا مضرة غالبة     
 وهـو   عليها بنيان اجلهاد احلاصل يف العـراق       هذا احلدث كان هو األرضية اخلصبة اليت قام       عن جتربة وخمالطة أن     

كيف  وال يدري إال اهللا   الشرارة اليت تفاعلت فأحدثت هذا احلريق اهلائل الذي اكتوى بناره األعداء يف أرض الرافدين               
ذاك الفداء واالستبسـال يف غـزويت       كانت ستكون الصورة يف العراق لو أن اهللا مل يقدر تلك األحداث اجلسام و             

 . رمحه اهللا وانتهى املقال، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيانتهى كالمه". نيويورك وواشنطن
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احلمد هللا الذي شرح صدور أهل اإلميان والتقوى ، باإلنفاق يف سبيل اهللا للقيام بالعروة الـوثقى ، فسـمحت                 
يله وابتغاء مرضاته وإعالء كلمته ؛ ليحصل هلم الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة ، ومـن                نفوسهم ببذل األموال يف سب    

يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، الذي ميينه سّحاء الليل والنهار ، ال                        
ئل ، أمر عباده باإلنفاق ووعـدهم بـاخلُلف         تغيضها نفقة ، وأن ما عنده ال ينقص وال ينفد وما عند خلقه ذاهب وزا              

 ، وأشهد ِإنْ ُتقِْرُضوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللَُّه َشكُوٌر َحِليمٌ         : واملضاعفة واملغفرة لذنوهبم فقال     
، صلى اهللا عليه وسلم وعلى      " ائة ضعف   من أنفق نفقة يف سبيل اهللا تضاعف بسبعم       : " أن حممداً عبده ورسوله القائل      

فُقََراِء الُْمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم َيْبَتُغونَ فَْضالً        لِْل: آله وصحابته من املهاجرين الذين ُوِصفوا بقوله        
 ، فَصدَّقُوا أقواهلم بأفعاهلم ، هجـروا احملبوبـات مـن             ُهُم الصَّاِدقُونَ  ِمَن اللَِّه َوِرْضَواناً َوَيْنُصُرونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئكَ      

األوطان واخلالن واألموال ، كل ذلك نصرةً لدين اهللا ورسوله ، فاستقبلهم قوٌم فتحوا قلوهبم وبيـوهتم ، وقـامسوهم                    
اَر َوالِْأَميانَ ِمْن قَْبِلِهْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال         َوالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّ  : أمواهلم ؛ إهنم األنصار الذين جاء وصفهم يف قوله          

َيِجُدونَ ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم                   
 : اهللا عنهم وأرضاهم ومن تبعهم وسلم تسليماً كثرياً مزيداً ، أما بعد ، فرضي الُْمفِْلُحونَ

صـلى اهللا  فإن اهللا أمر عباده جبهاد عدوه ، وكما جتاهد عدوك بنفسك ، أوجب اهللا عليك جماهدة عدوك مبالك قـال     
بسنٍد صحيح ، وكل    رواه أمحد والنسائي وأبو داود      " جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم       : " عليه وسلم 

صاحب مال ليس له عذر يف ترك اجلهاد به ، خبالف اجلهاد بالنفس ، فإن أصنافاً من الناس معذورون يف ترك اجلهـاد                       
بالنفس ، لكنهم ليسوا معذورين يف جهاد املال ، وهذا مثل األعرج واألعمى واملريض واملرأة ، كما جاءت يف ذلـك                      

ى الْأَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى الْأَْعَرِج َحَرٌج َوال َعلَى الَْمِريِض َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه               لَْيَس َعلَ  :النصوص قال تعاىل    
لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال َعلَى     :  ، وكما قال تعاىل      ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً          

الَْمْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال َيِجُدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج ِإذَا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى الُْمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه غَفُـوٌر                     
ُهْم قُلَْت ال أَِجُد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزناً أَلّا              َوال َعلَى الَِّذيَن ِإذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَ        َرِحيٌم

إن أقواماً باملدينة   : "  كان يف غزاة ، فقال       صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    رضي اهللا عنه   ، وعن أنس      َيِجُدوا َما ُيْنِفقُونَ  
. باب من حبسه العذر عن الغـزو        : قال البخاري   "  وادياً إال وهم معنا فيه ، حبسهم العذر          خلفنا ما سلكنا شعباً وال    

إن باملدينة لرجال   : "  يف غزاة ، فقال      صلى اهللا عليه وسلم   كنا مع النيب    :  قال   ويف صحيح مسلم من حديث جابر       
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ورات يف اجلهاد بـالنفس قـال       لنساء معذ وكذلك ا " ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادياً إال كانوا معكم حبسهم املرض            
:  أهنا قالت     ، عن عائشة رضي اهللا عنها      َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ           : تعاىل

رواه البخـاري ،    "  مربور   ال ؛ لكن أفضل اجلهاد حج     : " نرى اجلهاد أفصل العمل ، أفال جناهد ، قال          ! يا رسول اهللا    
فهؤالء معذورون يف اجلهاد بالنفس ، لكن من كان عنده مال فيجب عليه أن جياهد مباله ، وينفقه يف سبيل اهللا ؛ لقول                       

  ، روى    َ ِحـبُّ الُْمْحِسـِنني   أَْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال ُتلْقُوا ِبأَْيِديكُْم ِإلَى التَّْهلُكَِة َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللَّـَه يُ              وَ : اهللا تعاىل   
يعين بترك النفقـة يف     : نزلت يف النفقة ، ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه عن حذيفة قال              :  قال   البخاري عن حذيفة    

. ليس ذلك يف القتال ، إمنا هو يف النفقة ، أن متسك عن النفقة يف سبيل اهللا : سبيل اهللا ، وقال ابن عباس عن هذه اآلية        
ومضمون اآلية األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا ، يف سائر وجوه القربات ووجوه الطاعـات ،                : " بن كثري رمحه اهللا     قال ا 

وخاصة صرف األموال يف قتال األعداء ، وبذهلا فيما يقوى به املسلمون على عدوهم ، واإلخبار عن تـرك فعـل              
 . أ هـ  " ذلك بأنه هالك ودمار ملن لزمه واعتاده

وأعظم ذلك وأول ما دخل يف ذلك اإلنفاق يف اجلهاد يف سبيل اهللا ، فإن النفقة                : " رمحن السعدي رمحه اهللا     قال عبد ال  
فيه جهاد باملال ، وهو فرض كاجلهاد بالبدن ، وفيها من املصاحل العظيمة اإلعانة على تقوية املسلمني ، وعلى توهيـة                     

اد يف سبيل اهللا ال يقوم إال على ساق النفقة ، فالنفقة له كالروح ال               الشرك وأهله ، وعلى إقامة دين اهللا وإعزازه ، فاجله         
 .أهـ " ميكن وجوده بدوهنا ، ويف ترك اإلنفاق يف سبيل اهللا إبطال للجهاد ، وتسليط لألعداء ، وشدة تكالبهم 

م ، وهـذا لعـدم   أما من يتخلف عن جهاد النفس أو املال مع القدرة عليها ؛ فهؤالء قوم مطبوع على قلوهبم لنفـاقه         
جهادهم بأمواهلم وأنفسهم مع أهنم رمبا يدّعون أهنم من أهل الفقه والعلم ، ورمبا يتهمون أهل اجلهـاد بـأهنم جهلـة                      
وسفهاء وشباب متحمسون ، وهم يف حقيقة األمر منبطحون ومتعايشون ومساملون لألعداء ، وموالون للطواغيـت ال                 

عل علمه خلدمـة عبيـد عّبـاد        نابرهم لسياسة أسيادهم فقّبح اهللا عاملاً ج      يفتون إال حبسب رغبتهم فجعلوا علمهم وم      
، وقد َحكََم اهللا على من اتصف هبذه الصفات ، وهو أحكم احلاكمني ، بأن هؤالء هم الذين ال يعلمـون وال                      الصليب

ِإنََّمـا   :  ، وقال تعـاىل      ْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ   َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبهِ        : يفقهون قال تعاىل    
  . السَِّبيلُ َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُهْم أَغِْنَياُء َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم ال َيْعلَُمونَ

ع على القلوب ، ونفي العلم والفقه ، ووصفهم بأهنم تشبهوا بالنساء ، فأي علم إال الطب! فماذا حصل هلؤالء القاعدين ؟  
أو فقه عند من يكون مثل النساء يف القعود ، فال عليه إال أن خيّمر وجهه ، وُيَنشَّأُ يف احللية ، ويتجّمل باحلّناء يف يديـه                          

 : الرجال إىل منازل النساء فلو فقهوا حقيقة الفقه والعلم ؛ مل يرضوا ألنفسهم أن ترتل عن منازل
  
 

أيف السلم أعياٌر جفاًء وغلظـةً     
 

ويف احلرب أشباه النساء العـوارك     
 

 

فَِرَح الُْمَخلَّفُـونَ ِبَمقَْعـِدِهْم      : بل يتبجحون بتخلفهم ، ويفرحون مبقعدهم وعدم جهادهم بالنفس واملال قال تعاىل             
ُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوقَالُوا ال َتْنِفُروا ِفي الَْحرِّ قُلْ َناُر َجَهنََّم أََشـدُّ                ِخالَف َرُسوِل اللَِّه َوكَِرُهوا أَنْ ُيَجاهِ     
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 ، وأحبوا القعود وفرحـوا بـذلك ،         صلى اهللا عليه وسلم    ، فإذا كانوا مل يقبلوا جهاد الرسول         َحّراً لَْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ   
 م إن استطعتم ، فإن مل تستطيعوا      ء أن يناصروا جهادكم ، فيا حميب اجلهاد ؛ قوموا باجلهاد بأنفسك           فكيف تريدون هؤال  

 . فإن دينكم يؤخذ بالوحي البزخرف القول ، وال يغرنكم هؤالء القاعدون وتلبيسهم ،فال تنسوا جهادكم باملال 
من جهز غازياً يف    : "  قال    عليه وسلم  صلى اهللا  أن رسول اهللا     جاء يف الصحيحني من حديث زيد بن خالد اجلهين          

باب فضل من جهز غازياً أو خلفه       « : قال البخاري   " سبيل اهللا فقد غزا ، ومن خلف غازياً يف سبيل اهللا خبري فقد غزا               
  .، فو اهللا إنه لفضل عظيم أن تنال أجر الغزاة بشيء من املال ؛ أو تؤويهم وختلف الغزاة يف أهليهم وذراريهم » خبري 

فاهللا اهللا يا عباد اهللا ؛ جهزوا الغزاة وآووهم وناصروهم ، وأمدوهم باملال والسالح والعدة والعتاد ، وهذا هـو عقـد                      
ِئـَك  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَ : املواالة واحملبة بني املؤمنني ، قال تعاىل    

 وبّين أن ذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ودخول جنة عدن الذي فيه              ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق كَِرميٌ      
ٍة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُـْم َعلَـى ِتَجـارَ           : الفوز العظيم ، وليس هناك جتارة أعظم رحباً من ذلك فقال تعاىل             

ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيـٌر لَكُـْم ِإنْ                 ُتْنِجيكُْم ِمْن َعذَاٍب أَِليم   
ْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلـَك  َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َت   كُْنُتْم َتْعلَُمونَ

، فهنا قدم جهاد املال على جهاد النفس ؛ ألنه عصب احلرب ومدد اجليش ، فباملال يشترى السـالح                    م  الْفَْوُز الَْعِظي 
 مضمون ، ومن الذي نادى إليها؟ من     وباملال جيهز اجليش ، ألن قوام جهاد النفس جبهاد املال ، والتجارة يف ذلك رحبها              

: وبّين أن الدرهم تنفقه يف سبيل اهللا عن سبعمائة ، واهللا يضاعف ملن يشاء ، قال تعاىل                  . هو أرحم من الوالدة بولدها      
            كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضـاِعُف ِلَمـْن      َمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه كََمثَِل َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ ِفي 

:   وهذا يدل على أنه خاص بالنفقة يف اجلهاد وعلى اجملاهدين ، قال مكحول عند هذه اآليـة                    َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ   
 .ل فيه قوة واهللا أعلميعين به اإلنفاق يف اجلهاد من رباط اخليل وإعداد السالح وغري ذلك ، وهذا الذي قا

هذه يف سبيل اهللا ، فقال رسـول اهللا  : جاء رجل بناقة خمطومة فقال :  قال أخرج مسلم عن أيب مسعود األنصاري     
 لنا ولكم مـن فضـله وأن ال         نسأل اهللا " لك هبا يوم القيامة ، سبعمائة ناقة ، كلها خمطومة            : " صلى اهللا عليه وسلم   

م نفسه هذا اخلري وال يضر إال نفسه ، ألن اهللا سبحانه ال يتعاظمه شيء وال ينقصه عطـاء ،                    ، فإن احملروم من حر    حيرمنا
بل من أنفق نفقة يف سبيل اهللا ال يريد إال وجهه ؛ فإن اهللا يبشرهم بأنه ليس عليهم خوف وال حـزن يف الـدنيا مـن                

ل األموال إن من أعظم سالمة دينكم       ، فيا أه  ختويف الطواغيت وهتديدهم لتجميد أرصدهتم أو بسجنهم أو غري ذلك           
الَِّذيَن :  قال تعاىل    ودنياكم وسبب سعادتكم يف الدنيا واآلخرة ؛ هو إنفاق أموالكم يف اجلهاد ، فبادروا بإخراجها              

ُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَـْيِهْم َوال ُهـْم          ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ال ُيْتِبُعونَ َما أَْنفَقُوا َمّناً َوال أَذًى لَُهْم أَْجرُ              
   .َيْحَزُنونَ

فاملتصدق املنفق من أشرح الناس صدراً ، وأطيبهم نفساً ، وأنعمهم قلباً ، وأحسنهم خلقاً ، فإن للصدقة واإلنفاق تأثًريا                    
نكدهم عيشاً ، وأكسفهم باالً ، وأتعبهم       عجيًبا يف ذهاب مهه وغمه ، وأما البخيل املمسك فإنه أضيق الناس صدراً ، وأ              
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 قلباً ، فكم عذب بسببه ، وسجن قلبه يف عبوديته له ، فما أعظم مهه وغمه ، يف الصحيحني من حديث أيب هريرة                        
مثل البخيل واملتصدق ؛ مثل رجلني عليهما ُجّنتان من حديد ، إذا هـّم               : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قال  

صدقة اتسعت عليه ، حىت ُتعفي أثره ، وإذا هّم البخيل بصدقة تقلصت عليه ، وانضمت يـداه إىل تراقيـه ،           املتصدق ب 
فيجهد أن يوسعها فـال     : "  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   فسمعت رسول اهللا    : قال  " وانقبضت كل حلقة إىل صاحبتها      

 " .يستطيع 
َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر ُيـَوفَّ       : خرة ، أما يف اآلخرة ؛ فلقوله تعاىل         واعلم أيها املسلم أن ما تنفق خملوٌف يف الدنيا واآل         

قُـلْ ِإنَّ َربِّـي      :  وما حيصل من مضاعفة ذلك كما تقدم ، وأما يف الدنيا فكما قال تعاىل                 ِإلَْيكُْم َوأَْنُتْم ال ُتظْلَُمونَ   
، ويف الصحيحني من     ِدُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنيَ          َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقْ      

ه إال ملكـان يـرتالن فيقـول        ما من يوم يصبح العباد في     : "  قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    حديث أيب هريرة    
صلى  أن رسول اهللا     وهلما عن أيب هريرة     " للهم أعط ممسكاً تلفاً     ا: اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول اآلخر        : أحدمها

يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة ، سّحاء الليل         : " ، وقال   " أنفق ؛ أُنفق عليك     : " قال اهللا عز وجل     :  قال   اهللا عليه وسلم  
كان عرشه على املاء وبيده امليزان أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء واألرض ؛ فإنه مل يغض ما يف يده و       : " قال  " والنهار  

 " .خيفض ويرفع 
 فلتكن سريتك سـريته ، وهـديك         ، صلى اهللا عليه وسلم   واعلم أيها املسلم ؛ أن قدوتك وأسوتك يف ذلك هو نبيك            

اً ، وكان ال يستكِثر شيئ     أعظَم الناس صدقةً مبا ملكت يُده      صلى اهللا عليه وسلم   كان  « : قال ابن القيم رمحه اهللا      . هديه
أعطاه للَِّه تعاىل، وال يستِقلُّه، وكان ال يسألُه أحٌد شيئاً عنده إال أعطاه، قليالً كان أو كثرياً، وكان عطاؤه عطاء َمْن ال                      

 إليه، وكان ُسروُره وفرُحه مبا يعطيه أعظَم من سرور اآلِخِذ مبا يأخذه،             شيءخياُف الفقر، وكان العطاُء والصدقةُ أحبَّ       
وكان إذا عرض له ُمحتاج، آثره على نفسه، تارةً بطعامـه، وتـارةً             ،   باخلري، ميينه كالرِّيح املرسلة      وكان أجوَد الناس  

 . بلباسه 
 البـائع  يمث ُيعطيء  أصناف عطائه وصدقته، فتارةً باهلبة، وتارةً بالصدقة، وتارةً باهلدية، وتارةً بشراِء الشيفوكان ُينوِّع   

، الشيء، فريد أكثر منه، وأفضل وأكرب، ويشترى        يءبعري جابر وتارة كان يقترض الش     الثمن والسِّلعة مجيعاً، كما فعل ب     
ـُّفاً وتنوُّعـاً     ئُيكاف  أكثر من مثنه، ويقبل اهلديَّة و      يفيعط  ضـروب الصـدقة   يف عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطـ

ْخِرُج ما عنده، ويأُمُر بالصدقة، وحيـضُّ       واإلحسان بكل ممكن، وكانت صدقُته وإحساُنه مبا ميلكُه، وحباله، وبقوله، فيُ          
عليها، ويدعو إليها حباله وقوله، فإذا رآه البخيلُ الشحيح، دعاه حالُه إىل البذل والعطاء، وكان َمْن خالطَه وَصـِحبه،                   

ـ  قال رسـول اهللا  :  قال عن أيب هريرة  . هـ.أ» ورأى َهْدَيه ال ميِلُك نفسه من السماحة والنَّدى          ه صـلى اهللا علي
متفـق  " لو كان يل مثل أحد ذهباً ، لسرَّين أن ال متر علي ثالث ليال وعندي منه شيٌء إال شيئاً أرصده لدين                      : " وسلم

 صلى اهللا عليه وسـلم    ما ترك رسول اهللا     : "  قال   صلى اهللا عليه وسلم   عليه ، قال عمرو بن احلارث يصف رسول اهللا          
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أمة وال شيئاً إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه وأرضاً جعلها البـن              عند موته درمهاً وال ديناراً وال عبداً وال         
 .رواه البخاري " السبيل صدقة 

إذاً أنفق وال ختش من القلة أياً كانت هذه النفقة ، فابذل الوسع ولوكان قليالً ، فإن مما يغيظ عدوك إنفاقك يف سـبيل                        
ِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوال كَِبَريةً َوال َيقْطَُعونَ َواِدياً ِإلَّا كُِتَب لَُهْم ِلَيْجـِزَيُهُم اللَّـُه               َوال ُينْ  :اهللا إلعالء كلمة اهللا، قال تعاىل     

صـلى   أن النيب      فال حتقر شيئاً تنفقه يف سبيل اهللا ، ففي الصحيحني عن عدّي بن حامت                  أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ   
 ". ا النار ولو بشق مترة اتقو: "  قال اهللا عليه وسلم

وإن من ينفق على اجملاهدين يف حال ضعفهم ، أعظم أجراً ممن ينفق عليهم يف حال قوهتم ، وتأييد الناس هلـم ، قـال                         
ْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل الْفَـْتِح       َوَما لَكُْم أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َوالْأَْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنكُ              :  تعاىل  

 وكـذلك    َوقَاَتلَ أُولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن َبْعُد َوقَاَتلُوا َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ َخِبريٌ                 
ال واألنفس مهما بلغت احلال ، خبالف اخلوالف فرمبا يتعذر أحدهم           لُيعلم بأن أهل اإلميان ال يعتذرون عن اجلهاد باألمو        

ال َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِباللَّـِه       :  باخلوف أو عدم االستطاعة أو مما هو ليس عذراً ، قال تعاىل يف وصف املؤمنني                
ِإنََّمـا   :  وهذا حال املؤمنني الصادقني قال تعاىل          َواللَُّه َعِليٌم ِبالُْمتَِّقنيَ   َوالَْيْوِم الْآِخِر أَنْ ُيَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهمْ     

 .  الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ
ِإنََّما  :  فيا أهل اجلهاد أنفقوا أموالكم يف سبيل اهللا وال تنظروا لتهديدات شياطني اإلنس واجلن وختويفهم ، قال تعاىل                   

، تكون فقرياًوفك بأنك إذا أنفقت س     ، ولرمبا خي    ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِننيَ         
الشَّْيطَانُ َيِعُدكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمُركُْم ِبالْفَْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَْضالً           :  فال تنظر ملا يعدك به من الفقر قال تعاىل          

نََّما َيْدُعو ِحْزَبـُه ِلَيكُوُنـوا ِمـْن        ِإ  :الشيطان ؛ لتكون معه قال تعاىل        فمن جتيب ، أجتيب داعي        َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ  
 ، أما علمت بأن أعداءك ينفقون أمواالً عظيمةً لقتالك ، وصدك عن دينك ، ونشـر الفسـاد يف                     أَْصَحاِب السَِّعريِ 

األرض ، فانظر كيف ينفقوهنا وهم يعلمون بأهنم صادرون إىل النار ، وأنت أيها املسلم تبخل أن جتاهد مبالك ُنصـرة                     
ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسـِبيِل اللَّـِه            : ينك ودفاعاً عن نفسك ومالك وعرضك قال تعاىل         لد

 جتيب داعي اهللا الذي وعدك       ، أم   فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َجَهنََّم ُيْحَشُرونَ           
إذا أنفقت مبغفرٍة منُه وفضل ، وأخرب أنه واسع عليم ، واسع العطاء عظيم اإلحسان إذاً ها أنت اآلن تـدعى للجهـاد                       
باملال والنفقة يف سبيل اهللا ، وجتهيز الغزاة ، فهل تستجيب ؟ أم تبخل ، فريجع خبلك على نفسك واهللا الغـين وأنـتم                        

َها أَْنُتْم َهُؤالِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن َيْبَخلُ َوَمْن َيْبَخلْ فَِإنََّما َيْبَخلُ َعْن َنفِْسـِه                    : الفقراء قال تعاىل  
 ، واعلم أن من يبخل مباله فسُيعذب به         وُنوا أَْمثَالَكُمْ َواللَُّه الَْغِنيُّ َوأَْنُتُم الْفُقََراُء َوِإنْ َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ ال َيكُ           

َوال ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه أَنْ ُيَعذَِّبُهْم ِبَهـا            : يف الدنيا واآلخرة ، كما هو حال املنافقني قال تعاىل           
  .  ِفُرونَِفي الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم كَا
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لئن كانت األرزاق قسماً مقـدراً     
وإن كانت األموال للترك مجعهـا     
وإن كانت الـدنيا ُتعـدُّ نفيسـة       
وإن كانت األبدان للموت أُنِشئتْ    

 

فقلة حرص املرء يف الرزق أمجـلُ      
فما بال متروك به املـرء يبخـلُ       
فقدر ثـواب اهللا أعلـى وأنبـلُ       
فقتل امرئ يف اهللا بالسيف أمجـلُ      

 

 

: صلى اهللا عليه وسـلم      إذا علم ذلك ؛ فهل ُيغبط املمسك للمال غري املنفق له ؟ بل هذا سبُب تعاسته وشقاوته ، قال                    
تعس عبدالدينار و عبد الدرهم وعبد اخلميصة ، إن أعطي رضي وإن مل ُيعطَ َسِخط ، تِعس وانتكس وإذا شيك فـال                      "

 وُيَمثَّلُ له شجاع أقرع ويطّوقون ذلك يف أعناقهم ، عـن أيب              ، بل يعذب   رواه البخاري عن أيب هريرة      .." انتقش
من آتاه اهللا ماالً فلم ُيؤدِّ زكاته ، ُمثِّل له يوم القيامة شـجاع               : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   هريرة  

، مث تال هـذه     أنا مالك ، أنا كرتك    :  مث يقول    - يعين شدقيه    -أقرع له زبيبتان ، ُيطَّوقُُه يوم القيامة ، مث يأخذ ِبِلْهِزَمَتْيِه            
َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا ِبِه َيـْوَم                        :اآلية  

ى طاعة   رواه البخاري ، وهكذا كل من قدم شيئًا عل           َوالْأَْرِض َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ َخِبريٌ     الِْقَياَمِة َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواتِ   
َيـْوَم    َوالَِّذيَن َيكِْنُزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه فََبشِّْرُهْم ِبَعذَاٍب أَِلـيمٍ            : اهللا ُعذب ِبِه قال تعاىل    

َمى َعلَْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم فَُتكَْوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُُهوُرُهْم َهذَا َما كََنْزُتْم الْنفُِسـكُْم فَـذُوقُوا َمـا كُْنـُتْم                     ُيْح
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يـؤدي          : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   ، عن أيب هريرة     َتكِْنُزونَ

حقها ، إال إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم ، فيكوى هبا َجْنُبُه وَجِبْيُنُه                       منها  
وظَْهُرُه ، كُلَّما ُرّدْت أُعيدت له ، يف يوم كان مقداره ألف سنة حىت يقضى بني العباد ، فريى سبيله ، إما إىل اجلنة وإما                         

دخلت امراةٌ على عائشة قـد  : وأخرج أبو موسى املديين بإسناده يف الترغيب والترهيب قال ، رواه مسلم ، " إىل النار  
كان : ؟ قالت   وما ذاك : قالت عائشة   ! ت شالَّء   يا أم املؤمنني ، بتُّ البارحة صحيحة اليد فأصبح        : ُشلَّت يُدها فقالت    

 وكانت أمي   حيقر من اخلري شيئاً إالّ فعله ،       وال   يل أبوان موِسران ، كان أيب يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل           
امرأة خبيلة ممسكة ، ال تصنع يف ماهلا خرياً ، فمات أيب مث ماتت أمي بعده بشهرين فرأيت البارحة يف منامي أيب وعليـه           

رياً يـره ، هـذا      يا بنيه ، من يعمل يف هذه الدنيا خ        : يا أبه ما هذا ؟ قال       : ثوبان أصفران ، بني يديه هنٌر جاٍر ، قالت          
هيهات ؟ عـدلت عّنـا ،       : نعم ، قال    : قلت  ! وقد ماتت  أمك ؟    : قالت فما فعلت أمي ؟ قال       . أعطانيه اهللا تعاىل    

: فاذهيب فالتمسيها ذات الشمال ، فملت عن مشايل ، فإذا أنا بأمي قائمة عريانة متزرة خبرقة ، بيدها ُشحيمة تنـادي                      
فإذا بلغها اجلهد دلكت تلك الُشحيمة براحتها مث حلستها ، وإذا بني يديها هنٌر جاٍر ،                . واهلفاه ، واحسرتاه ، واعطشاه      

أفال أسـقيك ؟    : قلت  . ال أترك أن أشرب منه      : قالت  ! يا أماه ما لك تناديت العطش وبني يديك هنٌر جاٍر ؟          : قلت  
أال من سـقى هـذه   :  من ذات اليمني وددت أنك فعلت ، فغرفت هلا غرفة فسقيتها ، فلمَّا شربت نادى مناٍد: قالت  

وَعَرفْـِت اخلرقـة ؟     : قالت هلا عائشة    . املرأة ُشلَّت ميينه مرتني ، فأصبحُت شالَّء اليمني ، ال أستطيع ان أعمل بيميين               
ثوراً ،  نعم يا أمَّ املؤمنني ، وهي اليت رأيتها عليها ، ما رأيت أمي تصدَّقت بشيٍء قط ، إال أن أيب حنر ذات يوٍم                        : قالت  
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فجاء سائل فعمدت أمي إىل عظٍم عليه ُشحيمة فناولتها إياه ، وما رأيتها تصّدقت بشيء إال أن سائالً جـاء يسـأل ،                       
صـلى اهللا عليـه     صدق اهللا وبلَّغ رسوله     : فعمدت أمي إىل خرقة فناولتها إياه ، فكّبرت عائشة رضي اهللا عنها وقالت              

 .وحسن إسناده ابن رجب  .  َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه  ٍة َخْيراً َيَرُهفََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّ  وسلم
إذاً ال يغبط إال من أنفق ماله بالليل والنهار يف السر والعالنية ؛ يبتغي بذلك وجه اهللا ، فهذا هو الذي ميـدح صـاحبه                         

وأجورهم مكتوبة ودرجاهتم مرفوعـة     " ما نقص مال من صدقة    "ة ؛   فهنيئاً واهللا هلذا اجلنس من الناس ؛ فأمواهلم خملوف        
الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ   : كروهبم مفروجة ، ال همٌّ عليهم وال غم ، آمنون إذا خاف الناس فرحون إذا حزن الناس ، قال تعاىل                     

 واآليات يف هذا املعىن      َد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ       أَْمَوالَُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسّراً َوَعالِنَيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنْ       
ال : "  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    : كثرية  وأما األحاديث فعن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما قال              
ناء النهار ، ورجل آتاه اهللا ماالً فهو ينفقه آناء الليل           حسد إال على اثنتني ، رجل آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآ             

:  يقـول    صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    :  قال   رواه البخاري ومسلم ، وهلما عن ابن مسعود         " وآناء النهار 
 هبـا   هللا حكمة فهـو يقضـي     ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه ا                  "

ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل : "  قال صلى اهللا عليه وسلم   أن رسول اهللا     ، وروى البخاري عن أيب هريرة       " ويعلمها
ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما         : علمه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمعه جار له فقال               

، " ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن ، فعملت مثل ما يعمـل             : ْهِلكُُه يف احلق ، فقال رجل       يعمل ، ورجل آتاه اهللا ماالً يُ      
صـلى اهللا عليـه     وهذا الذي تنافس فيه الصحابة والتابعون وسلف األمة رمحة اهللا عليهم أمجعني اقتداًء برسول الرمحة                

صـلى   أن النيب  يف الصحيحني عن أيب هريرة  ، علموا أنه ال يبقى هلم إال ما قّدموا فحرصوا على تقدميه هلم ، وسلم
من تصدق بعدل مترة من كسب طيب ، وال يقبل اهللا إال الطيب ، وإن اهللا يتقبلها بيمينـه ، مث                     : "  قال   اهللا عليه وسلم  

 " .ُيَرّبيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلّوه ، حىت تكون مثل اجلبل 
يا : قالوا  " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟          : " لى اهللا عليه وسلم   صقال النيب   :  قال   وعن عبد اهللا ابن مسعود      

رواه البخاري ، وهـذا     " فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر          : " رسول اهللا ، ما منا أحٌد إال ماله أحب إليه ، قال             
ما : " صلى اهللا عليه وسلم   ال النيب    عن عائشة رضي اهللا عنها أهنم ذحبوا شاةً فق         صلى اهللا عليه وسلم   الذي جاء من فعله     

رواه الترمذي وصححه ، وهكذا مـن       " بقي كلها غري كتفها     : " ما بقي منها إال كتفها ، قال        : قالت  " بقي منها ؟    
 .بعده رضي اهللا عنهم وأرضاهم ، ملّا علموا هذه املعاين ؛ بادروا بذلك وتنافسوا 

 يوماً أن نتصدق ، فوافق صلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا : ال  قروى أبو داود بسند جيد عن عمر بن اخلطاب    
صـلى اهللا عليـه     اليوم أسبق أبا بكر إن َسَبقُْتُه يوماً فجئت بنصف مايل ، فقال رسول اهللا               : ذلك ماالً عندي ، فقلت      

صلى اهللا عليه   سول اهللا    بكل ما عنده ، فقال له ر       وأتى أبو بكر    : فقلت مثله ، قال     " ما أبقيت ألهلك ؟      : " وسلم
 .ال أُسابقك إىل شيٍء أبداً: قلت أبقيت هلم اهللا ورسوله ، : قال " ما أبقيت ألهلك  : " وسلم
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" ما ضّر عثمان ما فعل بعد اليوم         : " صلى اهللا عليه وسلم    جيهز جيش العسرة فقال له النيب        بن عفان   وهذا عثمان   
أتعلمـون أن   : ل للصَّحابة وفيهم علي والزبري وطلحة وسعد بن أيب وقـاص            رواه الترمذي ، وجاء عند النسائي أنه قا       

يعـين جـيش العسـرة ،       " من جيهز هؤالء غفر اهللا له       : "  نظر يف وجوه القوم فقال       صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
 ! "  . اللهم اشهد ! اشهد اللهم ! اللهم اشهد : " اللهم نعم ، قال : فجهزهتم حىت مل يفقدوا عقاالً وال خطاماً فقالوا 

، حاُءُرْيوكان أحب أمواله إليه بَ    كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماالً من خنل ،           :  قال   ويف الصحيحني عن أنس     
فلما : قال أنس .   يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب      صلى اهللا عليه وسلم   وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهللا       

:  فقال صلى اهللا عليه وسلم    قام أبو طلحة إىل رسول اهللا         ، لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ          :أنزلت هذه اآلية  
 ، حـاءُ ُرْي وإن أحب أموايل إيل بَ      ، لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ         : يا رسول اهللا، إن اهللا تبارك وتعاىل يقول       

صـلى  فقال رسول اهللا    : قال. ، حيث أراك اهللا    ، يا رسول اهللا    ، فضعها  ، أرجو برها وذخرها عند اهللا      وإهنا صدقة هللا  
 ، " ، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني       ، وقد مسعت ما قلت     ، ذلك مال رابح    ، ذلك مال رابح     بخ  ": اهللا عليه وسلم  
 . ه أبو طلحة يف أقاربه وبين عّمأفعل يا رسول اهللا، فقسمها:  فقال أبو طلحة

يارسول اهللا ، إن لفالن خنلة وأنا أقيم حائطي هبا ، فَأُْمْرُه أن ُيْعِطَيين حىت أقيم حائطي هبـا                   :  أن رجالً قال   عن أنس   
 حبائطي  بعين خنلتك : فأىب ، فأتاه أبو الدحداح فقال     " أعطه إياها بنخلٍة يف اجلنة      : "  صلى اهللا عليه وسلم      فقال له النيب  

فاْجعلـها لـه فقـد      : يارسول اهللا إين قد ابتعت النخلة حبائطي ، قال          :  فقال   صلى اهللا عليه وسلم   ففعل ، فأتى النيب     
: ، قال   ..، قاهلا مراراً  " كم من ِعذًْق َراَح أليب الّدْحَداح يف اجلنة          : " صلى اهللا عليه وسلم   أعطيتكها ، فقال رسول اهللا      

 ."قالت ربح البيع أو كلمة تشبههاأُمَّ الّدْحداح اْخُرجي من احلائط فإين قد بعته بنخلة يف اجلنة ، فيا : فأتى امرأته فقال 
واعلم أيها املسلم أن من أعظم القربات هو بذل األموال للمجاهدين يف سبيل اهللا ، والنفقة يف ذلك تضـاعف مـا ال                       

من أنفـق    : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   يضاعف يف غريها كما تقدم ، وجاء عن خرمي بن فاتك            
رواه أمحد وابن أيب شيبة والنسائي والترمذي بسند جيد ، وقد بوب عليه             "  ضعف   ةنفقة يف سبيل اهللا تضعف بسبعمائ     

 .الترمذي والنسائي باب فضل النفقة يف سبيل اهللا يف كتاب اجلهاد من سننهما 
ه خزنـة   من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعـا       : "  قال   صلى اهللا عليه وسلم      عن النيب  ويف الصحيحني عن أيب هريرة      

صلى اهللا  أو تؤي عليه ، فقال النيب ذاك الذي ال َتْوئَ ! ارسول اهللا   قال أبو بكر ي   " أي فُلّ َهلُّم      : ، كل خزنة باب     اجلنة
 . فضل النفقة يف سبيل اهللا  باب: قال البخاري يف كتاب اجلهاد " إين ألرجوا أن تكون منهم  : " عليه وسلم

أفضل دينار ينفقه الرجل ؛ دينار ينفقه علـى عيالـه ،             : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   وعن ثوبان   
 رواه مسلم ، وعن أيب أمامة       " ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل اهللا ، ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل اهللا                 

أفضل الصدقات ظل فسطاط يف سبيل اهللا ، ومنيحة خادم يف سبيل اهللا              : " صلى اهللا عليه وسلم   ل اهللا   قال رسو : قال  
 .رواه الترمذي وصححه ، ويف الباب عن عدي ابن حامت " وطروقة فحل يف سبيل اهللا 
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" يف إثر حجـة     بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من حجة         _ أي أجّهز   _ ألن أَُمّتع   : "  قال   وعن عبداهللا بن مسعود     
 .رواه ابن املبارك وابن أيب شيبة بإسناد البأس به 

 ، ءأوصي إيل أخي بطائفة من ماله ، فلقيت أبا الـدردا :  قال   رضي اهللا عنه  روى أمحد والترمذي عن أيب حبيبة الطائي        
ـ  إن أخي أوصى إيل بطائفة من ماله فأين ترى يل وضعه يف الفقراء أو املساكني أ               : فقلت   دين يف سـبيل اهللا ؟      و اجملاه
 . أما أنا فلو كنت مل أْعِدلْ باجملاهدين ، وقد صححه الترمذي: فقال

بل أفضل ما ُتْصرف فيه األوقاف والوصايا ؛ هو للمجاهدين والغزاة ، وخاصةً الذين يف الثغور والرباط ، وهـذا وهللا                     
كلمة اهللا وتطهري اجلزيرة من أعداء اهللا ، سواًء مـن           احلمد قريباً منكم يا أهل اجلزيرة ، فاجلهاد يف اجلزيرة قام إلعالء             

الصليبني أو من سائر الكفرة واملرتدين ، فناصروهم وآووهم وأمدوهم باألموال والسيارات واألسلحة واخلفـوهم يف                
 .اللهم اجعلنا ممن يبذلون نفوسهم وأمواهلم يف سبيلك . أهليهم وافتحوا بيوتكم إذا احتاجوا لذلك 

 .سلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهللا و
                                     

 
 

 

لَا َتِجُد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ ِباللَّـِه : قال تعاىل   : " قال الشيخ محد بن عبد العزيز بن معمر رمحه اهللا           
وما أكثر هذا الضرب يف،   ]٢٢: اجملادلة  [  اآلية    َوالَْيْوِم الْآِخِر ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَهُ      

بـل تـراه، وال ينكر منكـراً     ، حىت ال يعرف معروفاً     ، فإنه يعاقب بالطبع على قلبه      ، الناس  
الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت َبْعُضُهم مِّن َبْعٍض َيـأُْمُرونَ ِبـالُْمنكَِر : لذين قال اهللا فيهم     كاملنافقني ا 

 . ]٦٧: التوبة [  اآلية  َوَيْنَهْونَ َعِن الَْمْعُروِف
إما ألجل دنيـا أو، ومن تدبر الكتاب والسنة عرف ذلك ، وأكثر الناس يتعصب ألهل الباطل             

بأفسد هلا من حـرص، ما ذئبان جائعان أرسال يف غنيمة        " وقد قال النيب     ، رياسة أو قرابة  
 ." املرء على املال والشرف لدينه 

وال، والفقيه الذي يرتل نصوص الكتاب والسنة على الواقع فينفذ احلكم فيهم على وفق النص               
 فيهلـك مـعفيداهن يف ديـن اهللا    ، أو اخلوف من أذاهم     ، يقدم عادة الناس أو حظوظ نفسه       

            .اهلالكني 
  ]٨ج : [ الدرر السنيَّة  
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  قرين العزةقرين العزة
، حسب مـا    ] أبي سهل النجدي    [ هذه قصيدة وصلتنا عبر البريد ، من األسير في سجون الطواغيت            
ا المأسورين والمأسـورات ، وأن      ذكر مرسلها ، نسأل اهللا أن يفك أسره وأسر جميع إخواننا وأخواتن           

 .يعجل فرجهم 
 

 

 املخلصـــيناَبكَـــت أرض امللـــزّ 
ــي    ــواء حيك ــك يف األج ــاح املس وف
وصـــفّقت الشـــياطني ابتـــهاجاً  

ــبت ودَّ ــل الّسـ ــاٌقَعبليـ ــا رفـ نـ
 مل َيُجــز عشــرين عامــاً  "ُدريهــم"
ــّي"و ــزمٍ   "ترك ــى بع ــجاع مض الش
ــل" ــلين "دخي ــال تس ــل ف ــن دخي  وم

ــا  ــديتك ي ــرن"ف ــن مق ــت "اب أين لي
ــت ــاهل قرنـ ــودهم بـ ــاًجنـ مِّ ِحينـ

ألنــتم مــن يتيــه املــرء فخــراً    
ــن    ــوا ولك ــا زعم ــّتم كم ــا م وم
هنيئـــاً مـــا لقيـــتم مـــن نعـــيٍم

الشــهداء دعــوى  وليســت رتبــة 
الُ صـــدٍقجـــولكـــّن الشـــهيَد رِِ

ــيهم    ــر ف ــم الكف ــوا حبك ــا قبل وم
مضـــوا يف درب محـــزة واملـــثىن  

ــاً هللا  ــاعوا أنفســ ــا وبــ فيمــ
ــتفىن  ــهم سـ ــال نعمتـ ــد املـ عبيـ

ــاً أ ــهما اختالفــ ــَر أن بينــ مل تــ
ــقِّ  ــق احلـ ــاءً  طريـ ــوٌء دمـ مملـ

ــه إالّ   ــد فيـ ــد اجملاهـ ــن جتـ ولـ

ــجَّت   ــاؤه ضـ ــذاك مسـ ــا كـ أنينـ
ــا   ــهداء فينـ ــة الشـ ــوَّ مكانـ علـ

صـــاحلينافقـــد ُســـفكت دمـــاء ال
ــم  ــاهم ربُّهــ ــدينا دعــ للخالــ

ــا  ــن األربعينـ ــة ابـ ــل ِهمَّـ وحيمـ
ــا   ــن حاربونـ ــأر ّممـ ــال الثّـ ونـ

ـ  عــن الكفَّــار  ى ِمئينــاكــم ذكّـ
ــنينا  ــهم سـ ــوُت وأنـــت ُترهبـ أمـ
ويف األصـــفاد ســـوف ُيقرَّنونـــا  
إذا أمثــــــالكم يف املســــــلمينا

ــر ــا صــــعدمت يف احلريــ مكفّنينــ
ــا   ــني املكرمينـ ــّد بـ ــدار اخللـ بـ

ــاوى ا  ــن فتـ ــى مـ ــاُتلقَّـ ملبطلينـ
ــاعوا ــا أطــ ــول ربِّ العاملينــ قــ

دينــا ومل يرضــوا ســوى اإلســالم  
ــا  ــول املرجفينـ ــوا لقـ ــا التفتـ ومـ
ــا  ــا للمجرمينــ ــواهم باعهــ ســ

ــيم  ــىن نعــ ــدينا وال يفــ اخلالــ
ــَك ــا لـ ــاومـ ــة يف الزائغينـ  حيلـ

ــا   ــاً يعترينــ ــالًء وخوفــ وأشــ
ــيالً ــداً أو قتــ ــجينا طريــ أو ســ
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ــلك   ــدين فاس ــراً لل ــُك ناص ــإن َت ف
ــركن ــدعاوى  وال تـ ــاب الـ ألربـ

ــرب   ــالم واصـ ــع أخ اإلسـ وال ختنـ
ــاً   ــدين حتم ــّز ال ــود ِع ــوف يع وس

ــن  ــا اب ــذي   وي ــداُم ه ــرِن املق املق
ــا    ــا حيين ــادك م ــى جه ــن ننس ول

ــيَّ  ــد علـ ــد األكيـ ــذ العهـ  أينُخـ
 القـــوايفلـــيس يل غـــَري وعـــذراً

ــبَّ  ــور وه ــث اهلص ــى اللي ــثٌمض  لي
ســــُيبِحُر بالسَّــــفينة يف ثبــــاٍت
ــٍد وإن ُيقتـــل ففـــي جنـــات ُخلـ
ــولّى   ــهم تـ ــارٌس منـ ــا فـ إذا مـ
ــتعلو   ــوا س ــجن إن خرج ــل السِّ وأه
ــبيل ــم ســ ــمود هلــ وإالّ فالصــ

 

ــا  ــابقني األّولينــ ــبيل السَّــ ســ
نـــاهلـــم ديـــن وحنـــن نريـــد دي

الظاملينـــا فســـوف يـــزول حكـــم
ــلينا  ــري املرسـ ــال خـ ــذلك قـ كـ
مشـــاِعُرنا َجـــَرت دمعـــاً ســـخينا

ــت ــا  فأنـ ــات فينـ ــدد العزمـ جتـ
سأمضـــي يف طريقـــك لـــن ألينـــا

وِثقـــُت يف ِســـجين رهينـــافقـــد أُ
ــولّى ــا  تـ ــاً أمينـ ــل موثوقـ احلمـ

ــر    ــري النص ــى بغ ــن يرض ــا ول مين
وخيلفـــــه أبـــــاةٌ قادرونـــــا
ــا  ــالف املترجلينــ ــيس خيــ فلــ

ــنَّ ــهتهم أســ ــا بوجــ الكافرينــ
إىل أن يشـــهدوا الفـــتح املبينـــا  
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  .. !!.. !!استعاد ملك آبائهاستعاد ملك آبائه
  عبد الرحمن بن سالم الشمري: بقلم 

  
 ما أشبَه الليلة بالبارحةْ كلُّهُم أروغُ من ثعلٍب

 !!الشعوذة ه من هذأنفع لكم  يكون أقترح عليكم االستفادة من مبدأ السكوت فسوف
 ..ر عندكم هذا املرب.. استعاد ملك آبائه 

اسـتعادةً مللـك    .. استعادةً مللك آبائه، قاتل أهل الشمال       .. استعادةً مللك آبائه، قاتل أهل الطائف       .. قاتل أهل حائل    
 .. استعادةً مللك آبائه .. قاتل وقاتل وسفك الدماء وهنب األموال .. استعادةً مللك آبائه .. آبائه، قاتل أهل اجلنوب 

يف ) اإلدريسـي (يف عسري، أو    ) ابن عائض (يف مكة، أو    ) الشريف(يف حائل، أو    ) ابن رشيد  (فماذا تقولون إذا أراد   
 !جازان، أن يستعيد ملك آبائه؟

، وإن كان ما فعله عبد العزيـز حقًّـا          )امللك عبد العزيز  (فأول اخلوارج هو    .. من صنيع اخلوارج    هذا القتال   إن كان   
سلمني الصاحلون من قريش بإمجاع أهل السنة ونص النيب املعصوم صـلى            مشروًعا، فأول احلقوق املشروعة أن حيكم امل      

 .. اهللا عليه وسلم 
فكيف ُتعارضون مـن ُيقاتـل      .. إن كان هذا مربًرا لسفك الدماء وإعمال السيف يف األمة           .. استعاد ملك آبائه    

 !؟)الستعادة حكم الشريعة(املرتدين 
بل هل جيوز أن ُيقاتل الناس      ! لشريعة إرثٌ جيوز أن ُيصرف مبجرد النسب؟      وهل امللك واحلكم يف ا    .. استعاد ملك آبائه    

 !ويريق دماءهم من أجل هذا اإلرث؟
 !ال فرق بينه وبني اإلرث يف شيء البتة؟! ، فهل جيب قسمته كما ُيقسم اإلرث سواًء بسواٍء؟وإذا كان ملك اآلباء إرثًا

أم جيب أن ُتقسَّم البالد واملمالك علـى        ! ث كله لواحٍد من أبنائه؟    إذا كان ملك آبائه إرثًا، فهل جيوز أن ُيصرف اإلر         
 !مجيع أبنائه وبناته للذكر مثل حظِّ اُألنثيني؟

 !وإذا كان ملك آبائه إرثًا، فبأي دليٍل جيوز له هو وحده أن يستعيد ملك آبائه دون بقية الورثة؟
ن سعود، أفليس الواجب أن يكون هذا اإلرث مقسوًما         إن كان ملك آبائه الذي ُيريد أن يستعيده هو ملك جده حممد ب            

 !بني مجيع ذرية حممد بن سعود؟
فهل جيوز أن يتفرد أحد األحفاد باإلرث وحيـرم بقيـة           ) فيصل بن تركي  (وإن كان هو إرث آخر جد له حكم قبله          

 !الورثة؟
أن االبن حيجب ابـن االبـن       أليست شريعة اإلسالم يف اإلرث      ! بل هل جيوز أن يرث ملك جده، وأبوه حيٌّ يرزق؟         

 !مطلقًا، واحلفيد حيجبه عمه أو أبوه؟
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ومل ) امللك عبد العزيز  (فقد انتقل هذا اإلرث إىل عم       .. وإن كان اإلرث املزعوم هو إرث آِخر حاكم من آل سعود قبله           
 !فكيف رجع إليه اإلرث؟.. يكن ألبيه فيه نصيب

 !فهل ورث ملك أبيه بطريٍق غري طريق الشريعة؟.. يف الشريعةوإن كان ملك اآلباء ليس بإرٍث من اإلرث املعروف 
وإذا كان إرثه غري شرعي فما الفرق بني من ورث ملك أبيه بغري الشرع، ومن ورث ملك أحد مـن النـاس بغـري                        

وهل يف الشرع دليل واحد من كتاٍب أو سنٍة أو إمجاٍع أو قياٍس، بل وهل يف أقـوال     ! وكيف صار أوىل منه؟   ! الشرع؟
لعلماء مجيًعا، من السلف واخللف، وأهل السنة وأهل البدعة، واحملققني واملقلدين، والصادقني والكاذبني، هل يف أقواهلم                ا

 !أن امللك ُيوَرث؟
إن كان جيوز له أن ُيقاتل احلكومات ليستعيد ملك آبائه، فهل جيوز أن ُتقاَتل حكومته وحكومـة                 .. استعاد ملك آبائه    
 !قوق الشرعية اليت هي أعظم من ملكه وملك آبائه؟أبنائه الستعادة احل
 .. استعاد ملك آبائه 

 !!؟..ملك آبائه) عبد اإلجنليز(حرًصا منهم على أن يستعيد ) إخوان من طاع اهللا(هل قاتل معه 
لـه  وخرجوا مع عبد العزيز لُيعيدوا      .. هل أراقوا دماءهم وهجروا أهليهم ونساءهم، وتركوا أرضهم وديارهم وأمواهلم         

 !!ملك آبائه؟
 !لكي يستعيد ملك آبائه؟.. هل قاتلوا ذلك القتال املستميت حتت راية عبد العزيز

أنَّ استعادة عبد اإلجنليز ملا يسـّمى  .. ال عقل له البتة) عسكري(أو حتَّى .. أو جمنون لديه بقية عقل   .. هل ُيصدِّق عاقل  
من دماء املناصـرين لـه      .. بل بالدماء املهراقة  ..  باألموال الطائلة  ال.. يستحقُّ أن ُيشترى  .. ملك آبائه، أمٌر عظيٌم جدا    

 !!؟؟.. وقتل الرجال وتيتيم األطفال.. ورضوا أيًضا بإراقة دماء الناس.. الذين رضوا ببيع نفوسهم رخيصة هلذا الثمن
 !هل صدَّقَت ولو طرفةَ عٍني هبذه التّرهات؟.. وأنَت أيُّها القارئ

 !ما الذي حدث؟.. إذًا
أنَّ لعبـد  .. ومن األعور الدجَّال القريب، واألعور الـدجَّال الكـبري  .. محاك اهللا من الدجاجلة الثالثني .. الَّذي حدث 

؛ استطاع  )!يف لعبة بيع فلسطني   آلل سلول    الصغار   الشركاءنسبةً إىل بلفور أحد     (اإلجنليز مكًرا إجنليزيا، وكذًبا بلفوريا      
 .. اخلدعهبما أن حيوك خدعةً من أكرب 

 .. ، ومكر احلديد والنار)وسائل اإلعالم(مكر .. إنَّه مكر الليل والنهار
كلُّ من ُيمكن أن ُيحاول قطع لسانه،       .. كل من يعرف احلقيقة ُضربت عنقه، كل من حاول أن يعرف احلقيقة حلق به             

بـني  .. اجليل األول من رواة التـأريخ     وهبذا قضى عبد اإلجنليز على      .. كل من مل يفكِّر يف معرفة احلقيقة مهدَّد بالقتل        
 .لكنَّها مل متُت.. وغابت احلقيقة.. ساكت ال حراك به، وساكت لعب اخلوف به

 !فكيف نعرف احلقيقة؟.. والتاريخ كتبه املنتصر.. وانتهى اجليل أو كاد.. سكت الرواة! ما الَّذي حدث أيُّها الناس؟
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هل ُيمكن أن نصدِّق أنَّ كل هؤالء كـانوا         ! م لتكون نعالً لعبد الصليب؟    هل ُيمكن أن تكون احلقيقة أنَّهم قّدموا رقاهب       
 :يسمعون عبد العزيز يصرخ هبم
 ..!!تقدَّموا إىل املوت فإنِّي ال أستطيع أن أُغالب شهوة امللك.. فألستعد ملك آبائي.. هلمُّوا أيُّها املُقاتلون البواسل

ما .. نون مثن الكرسيِّ الذي أحبث عنه، قّدموا املزيد من األعناق أيُّها الرجال           فإنَّ امل .. ال هتابوا املنون  : هل كان حيّرضهم  
 .. أزال أتلّمظ شوقًا إىل امللك

فإّنها واهللا هّينة مقابل اللَّذات اليت سأنعم هبا أنا وأبنائي غًدا، اصربوا أيُّها الناس فكل حلظـٍة  .. حتّملوا املشاقَّ واملصاعب  
 !!ها يوم من تسلّط أبنائي على أبنائكممن كّدكم وعنائكم ُيقابل

 .. تقدَّموا ألكون ملكًا عليكم، تتنافسون يف التقرب مين؛ فمن رضيت عنه قّربته، ومن مل يستجب لرغبايت قتلته
 ..!مثَّ تناولوين امللَك وآمركم وأهناكم وال يتكلم منكم أحٌد.. فقاتلوا حىت تنتزعوا امللك يل.. قوموا باختياركم

أكانوا ُيقدمون حينما يسمعون هذه العبارات ويسترخصون نفوسهم وأمواهلم، ويعذب هلم القتال وما فيه مـن              .. عجًبا
 !الشدة والبأساء؟
 .. إنَّها عملية النفاق األوىل).. جلود الضأن على قلوب الذئاب(إنَّها معركة .. ما الَّذي حدث

 ! خسر السيادة وامللك فاشتغل بالدسائسابن سلوٍل القدمي كان سيًدا فلما جاء اإلسالم رأى أنَّه
 ..!وابن سلوٍل اجلديد كان بعض آبائه ملكًا، فلما فقد امللك رجع إليه عن طريق األكاذيب والنفاق

وابن سلول اجلديد أضاف إليهم النصارى والشيوعيني والبوذيني .. وابن سلوٍل القدمي كان يتوىل اليهود من دون املؤمنني  
 )..كافر(خل حتت اسم واهلندوس وكل من يد

 .. تتكرر من جديد.. املستهلكة متاًما) الباطن والظاهر(إنَّها خدعة 
 )من شابه أباه فما ظلم(أما اجلديد يف هذه اخلدعة فهو 

 ..  بتغري طبيعة من حوله جلدههاهو ابن سعود جيمع حوله األوباش من العساكر ولكنه غري هذه املرة
أما اآلِخر فإنَّه يتمسح باسم الوطن ويدعو لقتـال         .. ح باسم اجلهاد ويدعو لقتال الكفار     فكان عبد اإلجنليز األول يتمس    

 ..استفادةً من املفاهيم اجلاهلية اليت استطاع نشرها خالل فترة حكمه).. أعداء الوطن(
وا اسم الـوطن    لذلك يستحيل أن جتدهم استعمل    .. والوطن يف لغتهم يعين األسرة احلاكمة املتحكمة يف البالد وخرياهتا         

 .. فيما ُيخالف مصاحلهم مما يعتدون به على العباد والبالد
 )عمالـة (وُتراق دماؤهم ليس يف سبيل ابن سعود بل يف سبيل           .. وهاهي العساكر تقّتل اليوم بأيدي عباد اهللا اجملاهدين       

 ).الصليب.. (ابن سعود لسيدهم األخري
 !اكر ُتقاتل يف سبيل ملٍك هم أول من تضرر منه؟كيف كانت العس.. يتساءل كثري من الناس.. وغًدا

 !؟..وكيف كانت العساكر تريق دماءها للحفاظ على دولٍة كافرٍة دون مقابل من الدنيا
 !ال دنيا وال آخرة؟) فقري اليهود والنصارى(كيف كان حال هؤالء الذين ال يشبههم إال 
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وأنَّ أهل اإلميان والعقول مل ينخدعوا هذه املرة بـابن          ..  مرتني أن املؤمن ال ُيلدغ من جحر     .. فلُيسجِّل التأريخ من اآلن   
 :سعود وعرفوه متاًما، ولكن اجلديد أن الناس انقسموا

 .َعَرف احلقَّ وأعرض عنه وجادل يف سبيل الباطل من أجل َعَرض زائل: قسًما
 .عرف احلقَّ وقام به وجاهد يف سبيل اهللا: وقسًما

وعند اهللا  .. قَّ وقعد، ومن صدَّق القسم األوَّل واتبع سادته وكرباءه فأضلوه السبيل          من عرف احل  : وبني هذين القسمني  
 .جتتمع اخلصوم

ودمـاء  ) مقـّدراهتم (و ) وطنـهم (أنَّ ابن سلول اآلن حيرِّض الناس على الدفاع عـن         : ولُيسجِّل التأريخ منذ اآلن   
) اجلهـاد يف سـبيل اهللا  ( سلول حيرِّض الناس علـى  ، كما كان ابن   )الفئة الباغية (، وقتال   )املعاهدين(و) املسلمني(
وسيقول ابـن   ) قاتل للدفاع عن ملك آبائه    : (عندما كتب التاريخ باألمس   مثَّ قال ابن سعود     ) قتال أهل الشرك  (و

شـهداء يف   (وال عزاء للنعال املهترئة اليت ُتلقى       ).. قاتل للحفاظ على ملك آبائه    : (غًداحني يكتب التاريخ    سعود  
 !!على جنبيت الطريق دون أن ُيلقى هلا بال) واجبسبيل ال
قامت الدولة السعودية األوىل على التوحيد والسنة واجلهاد يف سبيل اهللا والرباءة من أعداء اهللا، وإن كان من                  : مالحظة

ا منكٍر ُينتقد على تلك الدولة فهو توارث امللك دون حبٍث عمن جيمع الشروط الشرعية، على أن كل حكامها كـانو                   
فضالء عادلني فيما حنسب واهللا حسيبهم على ما بلغنا من التأريخ، وليس لدينا من األسانيد التأرخيية ما يفي بـاجلواب                    

 ..عن هذا السؤال
تـويل  مـن   وحاولت الدولة السعودية الثانية القيام، ولكنها سرعان ما سقطت بعد انغماس املتنازعني عليها يف الكفر                

 .. ق واجلور والظلم والفسادالكافرين وأنواع من الفسو
وقامت الدولة السعودية الثالثة، ولكنها استشعرت شعار الدولة األوىل، وتدثرت أنواع الكفر اليت كانت يف آخر الدولة                 

 ..الثانية، وأضافت عليها ألواًنا من الكفر والردة، مع أثواب من التلبيس واإلضالل مل يشهد التأريخ تلبيًسا مثلها
ر مؤسس هذه الدولة الثالثة لدى طوائف من الناس، ملا دخل النصارى يف جيوشه، وملّكهـم أرضـه                  وقد انكشف أم  

 ..!واستعان هبم على اإلخوان لتقصفهم الطائرات اإلجنليزية داخل حدوده السياسية
د صـلى اهللا    وانكشف أمر هذه الدولة الثالثة لدى كثري من الناس، عندما أدخلوا اجليوش الكافرة اجلرارة إىل أرض حمم                

ولكن أين من يهبُّ لنصرة الدين والقتال يف سبيل اهللا وحترير بالد احلرمني من هـذه                .. عليه وسلم ومل خترج إىل اليوم     
 ..على شريعة آل سلول وعمالئهم) شرعي(العصبة الفاسدة واالحتالل الصلييب اجلامث على أرضها بصكٍّ 

، بني جاهل هبم، أو     وحفيد عبد اإلجنليز  .. وابن عبد اإلجنليز  .. بد اإلجنليز يف ذمة ع  : أيها املسلمون يف اجلزيرة   ستبقون  أم  
 !خائف منهم؟

 !أليس أليًما ما حنن فيه؟).. ُيعذّبكم عذاًبا أليًما(هذا أقلُّ ما ُيجازى به من ترك اجلهاد 

 



 

 –والعشرون السادس  العدد –مجلة صوت الجهاد ٤٦ 
١٤٢٥

٤٦

وليبدلنهم من بعد خوفهم وليبدلنهم من بعد خوفهم   ﴿﴿
  ﴾﴾  أمًناأمًنا

  عبيد بن فالح المطيري: بقلم 

وأخربنا بطريقه وما حصل له من ابتالء وضـيق         ،   وأمر باتباع رسوله    ،   لنا هذا الدين     احلمد هللا الذي شرع    
أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم مَّسَّْتُهُم الَْبأَْساء َوالضَّرَّاء َوُزلِْزلُواْ                 وخوف والقائل   

أََحِسَب النَّاُس    امل :سبحانه وقال ،    َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللِّه أَال ِإنَّ َنْصَر اللِّه قَِريٌبَحتَّى
  ْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَـاِذِبنيَ      َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلَيَ       أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ       

  َولََنْبلَُونَّكُْم ِبَشْيٍء مَِّن الَْخوْف َوالُْجوِع َوَنقٍْص مَِّن اَألَمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّـاِبِرينَ             واحلمد هللا القائل    
 يـؤذى    وما وذيت يف اهللا  ولقد أُ ،   أحد    وما خياف  فت يف اهللا  ِخلقد أُ  " : القائل   مٍدعلى نبينا حم  وسلم وبارك   وصلى اهللا   

 :أما بعد   "أحد
 

خوف هو عني االبتالء وهو الدليل الواضح على أن الطريق الذي سلكوه هو طريـق               به اجملاهدون من ضيق و    إن ما مير    
 حني خرجا مـن      وأيب بكر    ل لرسول اهللا     وأصحابه وأهنم على منهج قومي وإليك الربهان وهو ما حص          النيب  
 أحـدهم   و أن  ل  ..يا رسول اهللا  :  ، قلت  ، فرأيت آثار املشركني     يف الغار  كنت مع النيب     ر   أبو بك  قال.. مكة  

  وأفضل الصحابة الصديق      فهذا نيب اهللا     ،  البخاري رواه "؟    ثالثهما  اهللا ما ظنك باثنني    ":  ، قال  رفع قدمه رآنا  
 .بل قريش طلبان من ِقخرجان من بلدمها وُيق عليهما وُيدان وخيافان ويضّييطار

كفروا بالطـاغوت وقـاتلوه     ف النيب  أثر   اقتفوافانظر ما ُيفعل باجملاهدين اليوم يضّيق عليهم ويطاردون ملاذا ؟ ألهنم             
َنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه            ِمنكُْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه كَفَرْ       آُء ُبرَ  ِإنَّا وقالوا  
ما حصل يف غزوة اخلندق وما حصل للصحابة يف غزوة ذات الرقاع ويوم خيرب وهـذا دأب األنبيـاء      وتأمَّل  َوْحَده

 اهللا عنهم والتابعني ومن بعدهم واجملاهدين يف كـل زمـان             وسرية أصحابه رضي   وطريقهم فمن تتبع سرية الرسول      
 .ما يالقونه من االبتالء واخلوف فهذا هو الطريق والعاقبة للمتقني  الحظومكان 

وهؤالء قد علموا أن لإلسالم سفينة ال ميكن أن جتري إال بدماء الشهداء وهل ذهبت دماء الصحابة إال من أجل هـذا                      
  .  إىل أيب بكر  ذلك عمر ا القراء وشكالدين حىت استحر القتل يف

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفي الْأَْرِض كََمـا اْسـَتْخلََف               قد وعدنا اهللا تعاىل فقال      و
َتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً َيْعُبُدوَنِني لَا ُيْشِركُونَ ِبي َشـْيئاً             الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ارْ       

نزلت يف أيب بكر وعمر رضي      : ( قال القرطيب يف اجلامع ألحكام القران         َوَمن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ      
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، وما كانوا   جهد مكافحة العدوا شك إن سبب هذه اآلية أن بعض أصحاب النيب         :   وقيل -  قاله مالك  - اهللا عنهما 
 مبكة عشر مكث رسول :  وقال أبو العالية.  ؛ فرتلت اآلية ، وأهنم ال يضعون أسلحتهم فيه من اخلوف على أنفسهم  

، وكانوا فيها خائفني      باهلجرة إىل املدينة   ، مث أمر   اهللا سرا وجهرا  إىل  سنني بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون         
؟ فقـال عليـه    ، أما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح   يا رسول اهللا  :   فقال رجل   ،يصبحون وميسون يف السالح   

  هـ.ا " ) ال تلبثون إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبيا ليس عليه حديدة " : السالم
إن اهللا ال خيلـف     ،   فهذا وعـد اهللا       ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد              وقوله تعاىل 

 . امليعاد
منني من  وقد جرت ُسنَّة اهللا ىف املؤ     (  : البالء واخلوف واجلوع فهو امتحان من اهللا قال ابن القيم يف الفوائد              زادوكلما  

بتلى املرُء على   ُي " :  أَنه قال    بالئه كما ثبت عن النىب     يف، فمن ازداد ِإميانه زيد       عباده أَن يبتليهم على حسب ِإمياهنم     
:  واملراد بالدين هنا   "  دينه رقة خفف عنه البالءُ     يف، وِإن كان      دينه صالبة شدد عليه البالءُ     يف، فِإن كان     حسب دينه 

فالبالُء مبخالفة  :  قالوا.  ، فإن املؤمن يبتلى على قدر ما حيمله إميانه من وارد البالء             عند نوازل البالءِ   اإلميان الذى يثبت  
 هـ .ا ) نوالصدِّيقإال ، فإنه ال يصرب عليه   النفس والطبع من أَشد البالءيدواع
ة يف الدنيا وإذا أراد اهللا بعبده الشـر     إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له العقوب       : "   قال رسول اهللا  : قال   عن أنس   و

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا        : "  قال    النيب    عن  أنس   عنو "أمسك عنه بذنبه حىت يوايف به يوم القيامة         
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب مـن         "  فله الرضا ومن سخط فله السخط        ي ابتالهم فمن رض   ب قوماً إذا أح 
 .جه هذا الو
أَْم َحِسـْبُتْم أَن     لم كل جماهد يف سبيل اهللا أن هذا الطريق ليس مفروشاً بالورود بل بالدماء واألشالء قال تعاىل                  وليع

 َوِمْن أَْسـفَلَ     ِإذْ َجاُؤوكُم مِّن فَْوِقكُمْ     قال تعاىل    َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَِم اللُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم الصَّاِبِريَن           
ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنـونَ َوُزلِْزلُـوا ِزلَْزالًـا          ِمنكُْم َوِإذْ َزاغَْت الْأَْبَصاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحَناِجَر َوَتظُنُّونَ ِباللَِّه الظُُّنوَنا         

ْم َوِمْن أَْسفَلَ ِمنكُْم َوِإذْ َزاغَْت الْأَْبَصاُر َوَبلََغـِت         ِإذْ َجاُؤوكُم مِّن فَْوِقكُ    ( :  قالت عن عائشة رضي اهللا عنها     َشِديًدا
  ) . كان ذلك يوم اخلندق  الْقُلُوُب الَْحَناِجَر

 َمـَع   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ ِبالصَّْبِر َوالصَّـالَِة ِإنَّ اللّـهَ   وإنه مما جيب على اجملاهدين الصرب على البالء قال تعاىل 
 وقال تعاىل عـن      َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ َواتَّقُواْ اللَّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ             َ وقال تعاىل    الصَّاِبِرين  

ِللِّه ُيوِرثَُها َمن َيَشاء ِمـْن ِعَبـاِدِه َوالَْعاِقَبـةُ          قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللِّه َواْصِبُرواْ ِإنَّ اَألْرَض          موسى عليه السالم    
قَالُواْ أُوِذيَنا ِمن قَْبِل أَن َتأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما ِجئَْتَنا قَالَ َعَسى َربُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيْسَتْخِلفَكُْم ِفي اَألْرِض                     ِللُْمتَِّقَني

 . فََينظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ 
 قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو اللِّه كَم مِّـن          هذا موافق لقول اهللا عز وجل       و  "واعلم أن النصر مع الصرب    : "  وقال

ِض الُْمْؤِمِنَني َعلَى الِْقَتـاِل ِإن َيكُـن         َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َحرِّ    وقوله   ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً ِبِإذِْن اللِّه َواللُّه َمَع الصَّاِبِرين           
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اآلنَ   مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصاِبُرونَ َيْغِلُبواْ ِمئََتْيِن َوِإن َيكُن مِّنكُم مِّئَةٌ َيْغِلُبواْ أَلْفًا مَِّن الَِّذيَن كَفَُرواْ ِبأَنَُّهْم قَـْوٌم الَّ َيفْقَُهـونَ                   
يكُْم َضْعفًا فَِإن َيكُن مِّنكُم مِّئَةٌ َصاِبَرةٌ َيْغِلُبواْ ِمئََتْيِن َوِإن َيكُن مِّنكُْم أَلٌْف َيْغِلُبواْ أَلْفَْيِن ِبـِإذِْن                 َخفََّف اللُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ فِ     

رة ، فما اجتمع منا اثنان على الشج       رجعنا من العام املقبل   ( : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما      و اللِّه َواللُّه َمَع الصَّاِبِريَن     
، بل بـايعهم     ال:  ؟ قال   على املوت   ..على أي شيء بايعهم   :  ، فسألت نافعا   ، كانت رمحة من اهللا     اليت بايعنا حتتها  

 . رواه البخاري .  ) الصربعلى

والدرجة الثانية أن يصرب على البالء وهذه ملن مل يستطع الرضـا بالقضـاء              ( : قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم        
فإن اهللا أمر به ووعـد      ،  ويف الصرب خري كثري     ،  والصرب واجب على املؤمن حتم      ،  مندوب إليه مستحب    فالرضا فضل   

الَّـِذيَن     َوَبشِِّر الصَّاِبِرينَ    وقال   ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُرونَ أَْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساب       عليه جزيل األجر قال اهللا عز وجل      
أُولَـِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت مِّن رَّبِِّهْم َوَرْحَمـةٌ َوأُولَــِئَك ُهـُم              قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه َوِإنَّـا ِإلَْيِه َراِجعونَ      ِإذَا أََصاَبْتُهم مُِّصيَبةٌ  

 . ) الُْمْهَتُدونَ 
فمرة أمر    حنو تسعني موضعاً   يف كتابه   يفأن اهللا سبحانه ذكر الصرب      :  الوجه الرابع : ( ابن القيم ىف طريق اهلجرتني       قال
، ومرة جعله شرطاً ىف حصول النصر والكفاية ومرة أخرب            أن يبشر به أهله    ، ومرة أمر نبيه      ، ومرة أثىن على أهله     به

ِنْعَم   ِإَنا َوَجْدَناُه َصاِبَراً   : ، فقال عن نبيه أيوب       ، وأثىن به على صفوته من العاملني وهم أنبياؤه ورسله          أنه مع أهله  
َواْصِبْر َوَما   :   وقال  فَاْصِبْر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعْزِم ِمِن الرُُّسلِ       :  وقال تعاىل خلامت أنبيائه ورسله    ،    ُه أَوَّاب الَْعْبُد ِإنَّ 

 ِخـى قَالَ أََنا ُيوُسُف َوَهذَا أَ      ،  أَِإنََّك ألنَت ُيوُسُف     :   وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته        َصْبُرَك ِإال ِباهللاِ  
              َقَْد َمنَّ اُهللا َعلَْيَنآ ِإنَُّه َمن َيتَِّق َوَيْصِبْر فَِإنَّ اهللا ال ُيِضَيُع أَْجَر الُْمْحِسِنني       ّمقامـات   وهذا يدل على أن الصرب من أجل 

 . ، وأن اخلاصة أحوج إليه من العامةه ب وحتققاً ، وأن أخّص الناس باهللا وأوالهم به أشدهم قياماً اإلميان
 

ىن تر أ ال يدوم و   ن ما ترى أ   عسى
نـه إفـرج يـأيت بـه اهللا         عسى

إذا الح عسر فارتج اليسـر إنـه       
 

لــه فرجــا ممــا أحل بــه الــدهُر 
لــه كــل يــوم يف خليقتــه أمــُر
قضى اهللا أن العسر يتبعـه اليسـرُ       

 

 

  َيا   اهللا تعاىل    قال  عما يدور حوهلم   د غفلت قلوهبم  وإن مما حيزن القلب أن ترى كثرياً من املسلمني يف جزيرة العرب ق            
أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلُْتْم ِإلَى اَألْرِض أََرِضيُتم ِبالَْحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمَتاُع                      

ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ َتُضرُّوُه َشْيئًا َواللُّه َعلَى كُلِّ     الَْحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ     
  .َشْيٍء قَِدير 

 يف غزوة تبوك    هذا شروع يف عتاب من ختلف عن رسول اهللا          : ( قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه على هذه اآلية           
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي            القيظ فقال تعاىل     ومحارة طابت الثمار والظالل يف شدة احلر     حني  

 ي تكاسلتم وملـتم إىل املقـام يف الدعـة         أ  اثَّاقَلُْتْم ِإلَى اَألْرِض     ي إذا دعيتم إىل اجلهاد يف سبيل اهللا         أ َسِبيِل اللّهِ 
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 من اآلخرة  منكم بالدنيا بدالً فعلتم هكذا رضاً مالكميأ أََرِضيُتم ِبالَْحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة واخلفض وطيب الثمار 
 .)   فََما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ يف اآلخرة فقال  د تبارك وتعاىل يف الدنيا ورغبمث زهَّ
رضـي اهللا   ال ابن عبـاس     ق  ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما       مث توعد تعاىل من ترك اجلهاد فقال        : (  رمحه اهللا    وقال

 َوَيْسـَتْبِدلْ قَْوًمـا      من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك اهللا عنهم القطر فكان عـذاهبم             اً حيّ استنفر رسول اهللا    عنهما  
 َوالَ   َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ لَا َيكُوُنوا أَْمثَـالَكُْم              نبيه وإقامة دينه كما قال تعاىل      ي لنصرة أ غَْيَركُْم

ي أ   َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَـِدير  أي وال تضروا اهللا شيئا بتوليكم عن اجلهاد ونكولكم وثقالكم عنه َتُضرُّوُه َشْيئًا   
 هـ.ا) ر على اإلنتصار من األعداء بدونكم قاد

  

َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّـاَر َوالُْمَنـاِفِقَني          فاهللا اهللا بالقيام جبهاد الكفار من اليهود والنصارى واملرتدين قال اهللا تعاىل           
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ قَاِتلُواْ الَِّذيَن َيلُـوَنكُم مِّـَن الْكُفَّـاِر             اىل  وقال تع   َواغْلُظْ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الَْمِصريُ     

واْ َوقَاِتلُواْ الُْمْشِرِكَني كَآفَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَآفَّةً َواْعلَمُ        وقال تعاىل   َوِلَيِجُدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقنيَ       
قَاِتلُواْ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه َوالَ                  وقال تعاىل   أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقنيَ   

  .  الِْجْزَيةَ َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونََيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُواْ
َولَْيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُواْ َوِقيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ قَـاِتلُواْ       من ختاذهلم عن اجلهاد فقد قال اهللا فيهم           حال املنافقني وأفعاهلم   اواحذرو

الَّتََّبْعَناكُْم ُهْم ِللْكُفِْر َيْوَمِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم ِلِإلَمياِن َيقُولُونَ ِبأَفَْواِهِهم مَّا لَْيَس ِفـي  ِفي َسِبيِل اللِّه أَِو اْدفَُعواْ قَالُواْ لَْو َنْعلَُم ِقَتاالً        
ُؤوا َعْن أَنفُِسكُُم الَْمْوَت ِإن الَِّذيَن قَالُواْ ِإلْخَواِنِهْم َوقََعُدواْ لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدرَ       قُلُوِبِهْم َواللُّه أَْعلَُم ِبَما َيكُْتُمونَ    

  . كُنُتْم َصاِدِقَني
 

من كل ضيق خمرجـاً      و واهللا أسال أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر عباده اجملاهدين وأن جيعل هلم من كل هم فرجاً                
 نبينا حممد وعلى    وصلى اهللا على  صابرين حمتسبني   ومن كل بالء عافية وأن يرزقنا الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين             

 .آله وصحبه وسلم تسلماً كثرياً 
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 " : لينكس مان " وردنا هذا السؤال من أحد اإلخوة والذي رمز لنفسه بـ  
 املسلمني فهل جتب استتابته أم اهرة الكفار علىظوهو م،  من نواقض اإلسالم اً ناقض ارتكَب مسلٌمذا أُسر شخٌصإ
 وشكراً ؟ ال 
 

 :د هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعداحلم
حبَّذا لو اخترت اًمسا عربيا وتركَت التلقّب باألعجميَّة، واختر من األمساء والكىن واأللقاب ما فيه               : األخ الكرمي السائل  

 :واإلميان وجعلك مباركًا أينما كنت، وأمَّا جواب مسألتكفألٌ حسٌن وتيمٌُّن، زادك اهللا من العلم 
 :فإن ظاهَر رجلٌ من املسلمني أهل الكفر وتوالَّهم فقد ارتدَّ مثَّ أُسر فله أحوال

أن ُيعلم يف حقِّه وجود شروط التكفري وانتفاء املوانع اليت متنع حلوق اسم الكفر به، فحكمه حكم سـائر          : احلال األوىل 
لصحيح فيهم عدم وجوب االستتابة، بل جيوز قتله دون استتابة لعدم الدليل املوجب الستتابتهم وألمِر الـنيبِّ                 املرتدِّين وا 

 .صلَّى اهللا عليه وسلم بقتل عدد من املرتدِّين يف وقته دون أمٍر باستتابتهم، ولصنيع بعض الصحابة الدالِّ على ذلك
عة كما هو حال اجلواسيس واملقاتلني يف جيوش الردة كالشرطة العراقيـة            أن ُيعامل معاملة الطائفة املمتن    : احلال الثانية 

وحتالف الشمال األفغاين واملباحث السعودية، فُيحكم له بالكُفر ظاهًرا وُيعامل على هذا كما دلَّ عليه الكتاب والسـنة                  
 .وإمجاع الصحابة، وال يشترط يف حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء املوانع

 املمتنعة هي الطائفة اليت هلا شوكةٌ متتنع هبا عن إجراء أحكام اإلسالم، سواء كان فعلها تركًا لواجٍب كالزكاة،                   والطائفة
 تكفري أفراِدها على التعيني واحلكم هلم       واحلكم فيها أو كان كفًرا مستقالًّ كاحلكم بغري ما أنزل اهللا ومناصرة الطواغيت،          

 . بالكفر باطًنا بعد االستفصال أو تبيُّن أحواهلم، ولتفصيل هذا احلكم موضع آخربالكفر ظاهًرا ال باطًنا، وُيحكم هلم
ومعىن احلكم عليه بالكفر ظاهًرا ال باطًنا أنَّنا حنكم عليه بأنَّه كافر بعينه وُنجري عليه مجيع أحكام الكفر من وجـوب                     

ة عليه إذا مات ومنع دفنه يف مقـابر املسـلمني           الرباءة منه وحترمي ابتدائه بالسالم وحرمة إنكاِحه املسلمة وعدم الصال         
وإباحة دمه سواء يف املعركة أو خارجها، ولكنَّنا ال نشهد عليه بالنار كسائر الكفَّار بل نقول له كما قال النيب صلى اهللا                      

ّدةورد ة ع  إلينا عبر بريد المجّل
د ة وق أسئلة تتعلق بمسائل فقهي
ى ئلة عل ذه األس ت ه عرض

بالش يد ليجي داهللا الرش يخ عب
 .عليها 

علمًا أن الترتيب الزمني لإلجابة
ا ب وروده و بحس ا ه عليه
د   ي البري ولها ف :ووص
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، وأمـا   جيزيـك   اهللا أعلم بإسالمك ، فإن يكن كما تقول فإن اهللا           : "عليه وسلم لعمه العبَّاس فيما ذكر ابن إسحاق       
 ". فقد كان عليناظاهرك

ولكنَّ مثل هذا إذا أُِسر ُيعامل معاملة األفراد لزوال املنعِة اليت كانت مانًعا من االستفصال؛ فُيستفصل منـه وُينظـر يف                     
مل وجود الشروط وانتفاء املوانع يف حاله، فإن ثََبَت يف حاله مانع من موانع التكفري كاإلكراه احلقيقيِّ ُحكم بإسـالِمه و                

 .ُجيز قَتلُُه
 تأيت مبعىن طلب التوبة منه وعرضها عليه قبل قتله، وهي غري واجبة على الصحيح، واالستتابة                احلال األوىل فاالستتابة يف   

 تأيت مبعىن النظر يف حاله ويف وجود الشروط املشترطة لترتيل الكفر وانتفاء املوانع املانعة من ذلك وهذا                  احلال الثانية يف  
ستتابة واجٌب يف املقدور عليه وال جيب يف املمتنع، ومن ثبت كفره بعد هذا النوع من االستتابة فإنَّ عرض                   النوع من اال  

التوبة عليه ال يلزم كما يف احلال األوىل، وإن ثبت وجود املوانع يف حقِّه وأُزيلت فأصرَّ كان مرتدا ال تلزم استتابته، وإن                      
 .تاب ورجع كان على إسالمه

:  إنَّ االستتابة ال جتب، فإنَّ هذا ال يعين حترميها، بل االستتابة مستحبَّةٌ مندوٌب إليها يف مجيع األحوال، فإنَّه                  :وحيثُ قلنا 
كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إالَّ إن ترّتب على االستتابة تعطيل جهـاد  " ال أحَد أحبُّ إليه العذر من اهللا    "

ز تعطيل الواجب للمستحبِّ، فاالستتابة موضعها حال السعة يف املقدور عليه، واختلـف             املرتّد املمتنع بالشوكة فال جيو    
 .يف توبة الزنديق فإن قُلنا بعدم قَبوهلا فال معىن لالستتابة وال ُتشرع وجوًبا وال استحباًبا

، ى كافًرا بالعني   ويسمَّ  أنَّ من ارتكب هذا الناقض وكان متقّوًيا بشوكة الكفار ُيحكم بكفره على ظاهره             :واخلالصة
مكّـن اهللا   ُعرفت حاله أو    فإن  وُيعامل معاملة الكافر يف مجيع األحكام من القتال وغريه، دون الشهادة عليه بالنار؛              

 منه أحًدا من املسلمني وجب أن ُينظر هل يثبت يف حقِّه مانع من موانع التكفري أم ال؟ 
فهو مسلٌم جيب بيان احلقِّ له وإزالة املانع فـإن          و التأويل املعترب    كاإلكراه أ فإن ثبت يف حقه مانع من موانع التكفري         

 .، وهذا املوضع هو الَّذي جتب فيه االستتابةتاَب وإالَّ حكم برّدته وقُتل
وإن مل يثبت يف حقِّه مانع من املوانع، فهو كافٌر جيوز قتله دون استتابة، ولكنَّ االستتابة مستحبَّةٌ ألنَّها من متام إقامة                     

 . احلجَّة عليه
فهذا ما يتعلق باملسألة على االختصار ولالستزادة راجع كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز                   

نقد الرسالة الليمانية، ونقد كتاب القول القاطع، وراجع أيًضا كتاب الثالثينية يف التحذير من الغلو يف                : يف موضعني منه  
يف أن قاعدة األصل يف جيوش الطواغيـت وأنصـارهم          : تنبيه: (املقدسي يف الفصل الثالث عند قوله     التكفري أليب حممد    

، ولعل اهللا ُييسِّر كتابة رسالٍة أبسطَ من هذا ُتستوىف فيها األدلَّة وُتبـيَّن فيهـا املسـألة، واهللا ويلُّ                )الكفر ال غُبار عليها   
 .التوفيق

 
 
 

 : األخ محمود إبراهيم يسأل ويقول 
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ات                      أمر  على   أقدم أنل يجوز لي    ه د وضع بعض الترتيب راق بع ل اللحاق بالمجاهدين في الع ا مث ا   التي  م  رتبته
ع   دون تنسيق م وةبنفسي وب راق وال اإلخ ي الع ذه الطريقإنعرف أ ف ت ه نجح ة آان ا أم ت ل م ذا آ ن ه   ال ولك

نه ليس من الصعب   أ فأظنالمجاهدين   إلى يسهل اهللا لي سبيال      أن العراق ال بد     إلى أصل أن وبعد   ..بوسعي عمله 
 . يحفظكم بحفظهأن اهللا وأسأل شاء اهللا  إن العراق إلى وصلت إن إليهمالوصول 

 

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
وإنَّ منكم لََمن لُيبطِّـئنَّ  * فانفروا ثُباٍت أو انفروا مجيًعا يا أيُّها الَّذين آمنوا خذوا حذركم    ﴿:  فقد قال اهللا عزَّ وجلَّ    

، ويف هذه اآليات الوصية بأخذ احلذر من العدو         فإن أصابتكم ُمصيبةٌ قال قد أنعم اهللا عليَّ إذ مل أكُن معكم شهيًدا﴾            
 .والنفري إىل قتاله، وذمِّ من ُيبطِّئ الناس عن ذلك وخيذِّهلم عنه وهم أهل النِّفاق

لنفري إىل اجلهاد يف العراق اليوم واجٌب متعيٌِّن على كل مسلم، ال ُيستثىن منه أحد إالَّ من كان يف ثغٍر من ثغور اجلهاد                       وا
ليَس على الضُّعفاء وال على املرضى وال على الَّذين ال جيدون مـا             ﴿: املتعيِّن، أو عاجٌز عن القتال معذوٌر؛ قال تعاىل       

وال على الَّذين إذا مـا أتـوك        * رسوله ما على احملسنني من سبيل واهللا غفوٌر رحيم          ُينفقون حرٌج إذا نصحوا هللا و     
إنَّما السبيل على   * لتحملهم قُلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولَّوا وأعيُنُهم تفيض من الدمع حزًنا أالَّ جيدوا ما ُينفقون                  

 .﴾ على قلوهبم فهم ال يعلمونالَّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا
ويف هذه اآليات العذُر للضعفاء واملرضى والَّذين ال جيدون ما ُينفقون وال ما ُيحملون عليه من مال املسلمني، وكان هذا        

ًبـا  يف غزاة تبوك واستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها سفًرا بعيًدا وعدوا، فلم يكن أحٌد يستطيع النفري إالَّ راك                    
فُعذر يف هذه الغزاة خبصوصها من ال جيد املركب، ومل يكن ذلك عذًرا ألحٍد يف اخلندق وال يف أُُحٍد لقرب املسـافة،                      

 .اليت جيُب هبا النفري باختالف األزمان واألحوال اختالف القدرة فدلَّ على
يكون رمسيا فيحتاج إىل الوثائق الثبوتيـة  ويف هذا الزمان حيتاج اجملاهد إىل طريٍق للوصول إىل أرض املعركة والطريق قد          

األصلية أو املزوَّرة حبسب حاله، وقد يكون طريق هتريٍب فيحتاج إىل معرفة الطريق وما حيتاج إليه، كمـا حيتـاج يف                     
 .الغالب إىل ُمستقبٍل يستقبله ويوصله إىل اجملاهدين ويعّرفهم به

يكن شرطًا يف وجوب النفري إىل اجلهاد، كما لو مل حيتج إىل الوثائق             فكلُّ ما استطاع اجملاهد الوصول بدونه من هذا مل          
الرمسية، أو مل حيتج إىل املنسِّق لقدرته على الوصول إىل اجملاهدين ومعرفتهم له لو وصل إليهم، وإن كان ال حيتـاج إىل                      

ار ولو مل يتصل بأحد مل حيتج إىل        االتصال جبماعة من اجملاهدين أهل الشوكة وميلك القدرة على إعداد العدة وقتال الكفَّ            
 .املنسِّق وال إىل الطريق املوصلة إىل اجملاهدين

والغالب أنَّ اجملاهدين ال يستطيعون استقبال من مل يأِت بتنسيٍق ومعرفٍة ممن ُيوثق به، لكثرة العمالء املدسوسـني مـن                    
ن أراد النفري إىل اجلهاد أن يسعى يف البحث عن          بعض دول اجلوار، ومن الدول اليت يكثر نفري اجملاهدين منها، فاألوىل مب           

الطريق املعروفة اليت توصله إىل اجملاهدين، أو يعلم قبل ذهابه عمن يستقبل من يأيت إليه من اجملاهـدين دون اشـتراط                     
يتحـرَّج  التنسيق ليكون على بصريٍة من أمره قبل خروجه ولئال يقع لقمةً سائغةً ألعداء اهللا أو يصل إىل جبهة اجلهاد و                   

 .اجملاهدون من استقباله لعدم معرفته ومن ردِّه خوفًا عليه فيكون عبئًا عليهم فوق ما حيملون من األعباء
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وال ُيفهم من هذا التقاعس أو التخاذل عن النفري إىل اجلهاد بل الواجب هو السعي املّتصل يف حتصـيل أسـبابه وأن ال                       
صله إىل أرض املعركة ويبذل قُصارى جهده وال يكون كحال من طبـع اهللا              يقعد وال يقّر حتَّى حيصِّل األسباب اليت تو       

 .على قلوهبم ممن يستأذنون وهم أغنياء
وال علـى   ﴿: وليعلم أنَّ العذر الواحد قد يعتذر به رجالن أحدمها صادٌق مصدٌَّق معذوٌر مأجوٌر كالذين قال اهللا فيهم                

لكم عليه تولَّوا وأعيُنُهم تفيُض من الـدمع حزًنـا أالَّ جيـدوا مـا       الَّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلَت ال أجد ما أمح         
إنَّما السَّبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيـاء        ﴿: ، واآلخر كاذٌب ُمكذٌَّب خمذولٌ كالَّذين قال اهللا فيهم        ُينفقون﴾

رجعتم إلـيهم قـل ال      يعتذرون إليكم إذا    * رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا على قلوهبم فهم ال يعلمون             
تعتذروا قد نبَّأنا اهللا من أخباركم وسريى اُهللا عَملَكم ورسولُُه مثَّ ُتردُّون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنـتم                   

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لُتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنَّهم رجٌس ومأواهم جهنَّم جزاًء مبا                * تعملون  
 .حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإنَّ اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني﴾* ون كانوا يكسب

ليَس على الضُّعفاء وال على املرضى وال على الَّذين ال جيدون مـا ُينفقـون                 ﴿ :والفرق بينهما ما قال اهللا عز وجل      
ومن نصح هللا ورسوله ال ُيمكن أن يعتذر         حرٌج إذا نصحوا هللا ورسوله ما على احملسنني من سبيل واهللا غفوٌر رحيم﴾            

مبا ليس بعذٍر بل إنَّ الناصح الصادق إذا مل جيد ما يوصله إىل اجلهاد حزنَ وأمل لذلك وواصل السعي لُيجاهد يف سـبيل                       
 .اهللا

 لرسول  وتأمَّل حال من مل جيدوا ما ُينفقون يف اجلهاز للجهاد فلم يقعدوا فرحني بعذرهم ويتأخروا ليكونوا فيمن يعتذر                 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رجع إليهم كما فعل املعذِّرون من األعراب، بل جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قبـل                       
اخلروج حرًصا على إدراك الغزوة ليحملهم فلمَّا اعتذر تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزًنا على عجزهم عن اإلنفـاق   

 .﴾حزًنا أالَّ جيدوا ما ُينفقون﴿
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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 اقتراحاتك العسكرية وصلت وهي حمل اهتمامنا ، ونشكرك على تنبيهك ، والكرامـة الـيت                :األخ فجر قادم     
سلولية مما نستبشر به ، ونـذكرك أخـي         ذكرت أهنا حصلت ألحد األخوة اجملاهدين الذين قتلوا على أيدي القوات ال           

الكرمي ونذكر أنفسنا بأن أعظم الكرامة لزوم االستقامة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ولعل سـالمك يصـل إىل                     
 .الشيخ أيب بكر ناجي بإذن اهللا 

احلصول على مـا  عتذر عن عدم استطاعتنا إرسال ما طلبت من أعداد اجمللة ، ولكن بإمكانك           ن :األخ خالد أبو سيف     
 الذي قام مشكوراً جبمع مجيع أعداد اجمللة واملعسكر يف إصـداراته املتميـزة ، أو                )القاعدون(ىل موقع   إتريد بالدخول   

 " . البالتوك " خوة يف املنتديات أو عرب بطلب ذلك من اإل
كرك على ما أبـديت ومـا        مالحظاتك واقتراحاتك ونصائحك األمنية قيد الدراسة ، ونش        :األخ أبو الرباء اخلالدي     

نقلت من مشاعر جتاه إخوانك اجملاهدين ، وأما عملية تفجري مبىن الطوارئ بالوشم فلمعرفة احلكم الشرعي ملثل هـذه                   
ننـا يف   والـذي أصـدره إخوا    " هداية الساري يف حكم استهداف الطواري       " العمليات بإمكانك الرجوع إىل كتاب      

ئت إىل ما كتبه أهل العلم يف هذه املسائل ومن ذلك كالم الشيخ عبد القادر بن                ، وارجع أيًضا إن ش    " كتائب احلرمني "
عبد العزيز يف كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف، عند نقده للرسالة الليمانية ولكتاب القول القاطع ، أما موقفنا من                    

ه اهللا يف بيانه الصويت الذي أصدره آنذاك         فقد أوضحه القائد أبو هاجر رمح      اإلستراتيجيةهذه العملية وأمثاهلا من الناحية      
 .اوله نسأل اهللا اإلعانة والتوفيقأما طلبك الرد على مجيع رسائل األخوة وعدم جتاهل أٍي منها فهذا ما حن

 احلمد اهللا على ما بشرتنا به من انتشار إصداراتنا بني إخواننا اجملاهدين يف              :األخ أبو إسالم املقدسي من بيت املقدس        
ني ، وجزاك اهللا خرياً على بشراك بالتوجه الكبري لديهم إىل تبين املنهج السلفي اجلهادي ، وهذا بإذن اهللا بدايـة                     فلسط

النصر وتطهري أوىل القبلتني من دنس اليهود ، وبالنسبة لسلسلة العالقات الدولية يف اإلسالم فقد توقفت بأسر الشـيخ                   
 . نا األسرى وقد أحلنا اقتراحك إىل اللجنة الشرعية لدراسته فارس الزهراين فرج اهللا عنه وعن مجيع إخوان

 . وإن كنا نطمع أن تكون مفصلة حىت نستطيع االستفادة منها بشكل أكرب  نشكرك على اقتراحاتك،:األخ مسيح توفيق
 .  نلقاه نقدر إحتافك لنا بأخبار إخواننا ونسأل اهللا لنا ولك وهلم الثبات على هذا الطريق حىت:األخ املقدسي 

 جزاك اهللا خرياً على خدمتك اليت قدمتها للمجاهدين ، ونسأله سـبحانه أن حيقـق لـك            :األخ أبو جماهد القحطاين     
فَِإذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللّـِه       أمنيتك باللحاق هبم عاجالً غري آجل ، ونذكرك أخي الكرمي بقول اهللا سبحانه وتعاىل               

  . َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم وقوله سبحانه   ُمَتَوكِِّلَنيِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ الْ
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ـ :األخ إسحاق جماهد من بالد الشام    ن رسـائلك  أ حنمد اهللا على عودة التواصل معكم ومع مجيع إخواننا، ونفيدك ب
العسـكري فقـد أحلنـاه إىل اللجنـة         السابقة مل تصل، ونشكرك على التماس العذر إلخوانك، وأما بالنسبة لطلبك            

 .وأما خبصوص املقاالت فأرسل ما لديك وسننشر منها ما هو صاحل للنشر بإذن اهللا العسكرية اليت تصدر معسكر البتار،
 وليس يف استطاعتنا تلبية مطلبك يف هـذه الفتـرة         ،  احلمد هللا الذي هداك إىل صراطه املستقيم        : األخ حممود إبراهيم    

جهته إىل الشيخ عبد اهللا الرشيد حول الذهاب إىل العراق ستجد اجلواب عليـه بـإذن اهللا يف زاويـة     وسؤالك الذي و  
  " . فاسألوا أهل الذكر"

 زادك اهللا غريةً على دينه ، ووفقك لنحر عباد الصليب واليهود األجناس على أرض               :األخ أبو حمجن الكناين من مصر       
آمنون ، حتت رعاية فرعوهنا كما ذكرت ، واقتراحك على الشيخ أيب بكـر              الكنانة اليت جيتمعون فيها وهم مطمئنون       

 . ناجي وضع تصور حول قيام احلركة اجلهادية يف مصر حبكم خربته بواقع احلال هناك سيصل إليه بإذن اهللا تعاىل 
م العمل اإلعالمـي    هاد وتقسي خوة احلريصني على خدمة اجل    قد ال نستطيع االتصال املباشر مع اإل       :األخ األسد النائم    

عرب املنتديات عن طرق نشر اإلصدارات اجلهادية وإيصـاهلا إىل          السؤال  ولكن بإمكانك سؤال من تثق به أو        عليهم ،   
نية بعد التوكل على ممع األخذ باألسباب األ  ق وجهاداً ملن حارب اهللا ورسوله ،        أكرب شرحية من الناس صدعاً بكلمة احل      

 . على صفحات األعداد القادمة من اجمللة بإذن اهللا بعض الوسائل اليت ُتفيدك يف هذا البابولعلك ُتشاهد اهللا عز وجل ، 
 ما يصيب اجملاهدين من االبتالءات إمنا هو متحيص ومتييز من سنن اهللا اليت ال تتبدل ، ومن لوازم هذا                    :األخ أبو أسامة    

ك لناله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعليك أخي           ، ولو كان أحٌد ينال النصر بدون ذل       وخاصَّة يف البدايات  الطريق  
احلبيب بااللتجاء إىل اهللا والصدق يف الدعاء ، والبدء يف جهاد األعداء وقتلهم حيثما ثقفتـهم إىل أن ييسـر اهللا لـك                       

 . االلتحاق بسرايا اجملاهدين يف جزيرة العرب 
لصوتية ونفعها الكبري ، وحنن نسعى جاهدين إىل إيصـال           ال شك يف تأثري اإلصدارات ا      :األخ أبو عبد الرمحن البتار      

  ، وكالمك يزيدنا اهتماماً هبذا اجلانب ، أما استفسارك فلعلك جتد اإلجابة            كلمة احلق عربها ما استطعنا إىل ذلك سبيالً       
 . على شبكة اإلنترنت أو يف املكتبات العامة ، وبارك اهللا فيك عنه يف مظانه

السبب فيما ذكرت معروف لدينا نسأل اهللا أن ميكننا من جتاوزه ، ومل يقع شيء مما تظن                 : األخ أبو حفص اجلزائري     
فسوف جنتهد يف ذلك إن شاء اهللا ، ونعمل على البحث عن املواد الـيت          أما خبصوص اإلصدارات الصوتية   ،  واحلمد هللا   

الشيخ فارس فلعلك تراه على شـبكة       أشرت إليها ونشرها على الشبكة ، وأما وصف اجلنة من نونية ابن القيم بصوت               
 . اإلنترنت قريًبا بإذن اهللا

 استمر يف إعداد نفسك وحاول االستفادة من معسكر البتار على قدر مـا تسـتطيع                :األخ أبو عبد الرمحن املقدسي      
السـتخدام  وبالنسبة الستخدام السالح فبإمكانك التدرب عليه تدريباً صامتاً يف بيتك حىت يتسىن لك املكان املناسب                

الذخرية احلية ، وطريق العراق يسري على من يسره اهللا عليه فجدَّ يف البحث واختذ احتياطاتك األمنية واستعن باهللا على                    
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ذلك ، وإن مل جتد طريقاً فاتبع وصية الشيخ أسامة حفظه اهللا يف قتل األمريكان فوق كل أرض وحتت كل مساء ، فـإنَّ       
 .  ليهود واحدة وإن تعدَّدت املياديناحلرب اليوم ضدَّ الصليبيني وا

اقتراحك أُحيل إىل اللجنة الشرعية وستدرس اللجنة السبيل األنسب لطرح موضوع           : األخ حازم البصري من العراق      
 . وتوضيح املنهج الشرعي فيه" سبيل إقامة اخلالفة"

ة بارك اهللا فيك وجزاك اهللا خـرياً         وصلتنا رسالتك القيم   " :قاعد بن جالس آل قاعد      " األخ الذي رمز لنفسه باسم      
على اهتمامك بإخوانك اجملاهدين ، وعلى حرصك على نسخ جملة صوت اجلهاد ومعسكر البتار وتوزيعهما ، نصائحك       
ومالحظاتك واقتراحاتك وما استعرضته من مشاكل وحلول مفيد للغاية ، وسنهتم بدراستها واالستفادة منها مع العلم                

 .  به حالياً ، جعل اهللا ذلك يف موازين حسناتك أن الكثري منها معمولٌ
وفَّقك اهللا وشكر جهودك يف نصرة اجلهاد واجملاهدين ووفقك خلدمة دينه ، نشكرك على الفوائد القّيمة                :  األخ مشاور 

 . اليت استفدناها من رسالتك
 شعورك وحزنك على مـا يصـيب         أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وجزاك اهللا خرياً على          :األخ أبو حنظلة البغدادي     

اجملاهدين ، ولكن لتعلم أن ابتالء اجملاهدين بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات هو كمـا                   
ذكرنا من لوازم هذا الطريق ، أما سؤالك عن كيفية خدمة اجملاهدين فلعلك جتد يف كتاب الشيخ عيسى بـن سـعد                      

جواباً شافياً عليه ، اهتم بإعـداد نفسـك إىل أن ييسـر اهللا حلاقـك               " دمة اجملاهدين  وسيلة خل  ٣٩"العوشن رمحه اهللا    
باجملاهدين ، وإن مل يتيسر لك ذلك فدونك الصليبيني الذين يسرحون يف طول أرض اجلزيرة وعرضها ، أعد خطتـك                    

، أما مقاالتك الـيت     " بأخرجوا املشركني من جزيرة العر    "واستعن بربك ونفذ وصية نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم           
 . تنوي إرساهلا فعلى الرحب والسعة وسننشر منها بإذن اهللا ما هو صاحل للنشر

 رسالتك وصلت ولكن الرابط الذي أرفقته ال يعمل ، فلعلك تتأكد من الرابط ، وتراسـلنا مـرةً                   :األخ ابن الغافقي    
 . أخرى بارك اهللا فيك 

على ما خطه يراعك ، وجعله يف موازين حسناتك ، وحنثك على االجتـهاد يف               أثابك اهللا   : األخ أبو املهاجر الشرقي     
 . نشره على شبكة اإلنترنت 

جعـل اهللا ذلـك يف      ،  "رائم األمريكية يف القرن العشرين    اجل"نشكرك على الرابط الذي أرسلت       :األخ عبد اهللا جماهد   
 .موازين حسناتك

الوسائل املتوفرة لديك هو الذي حيدد نوع اهلدية اليت جيـب            ترصدك على هدفك واستفادتك من       :األخ أسامة سامي    
 .سم باهللا واحنر .. أن تقدمها للعلوج ، استعن باهللا واستخر يف شأنك كله مث 

توضيح لفائـدة    ( تفصيل خمتصرة جداً وحتتاج إىل   " تغيري األرقام   "  امللحوظة اليت ذكرت عن      ] :مل يسم نفسه    [ األخ  
 . ااالستفادة منها ، فلعلك توافينا هبا يف رسالة أخرى جزاك اهللا خًري حىت نتمكن من )التغيري
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 جزاِك اهللا خرياً على كلماتك واقتراحاتك القيمة ، وثبتك علـى            :من قطر   " أم أسامة املكي    " األخت أمل الشمري    
 نبخل مبا يتوفر     فإننا لن  - حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم      -صراطه املستقيم ، وخبصوص وصايا من ذكرت من الشهداء          

لدينا منها على إخواننا بإذن اهللا ، وأكثر من ذكرت أمساءهم هلم وصايا خطوها بدمائهم لتصل إىل أمتـهم ، جتدينـها                      
مبثوثةً يف كتاباهتم اليت ُنشرت مستقلة أو على صفحات هذه اجمللة ومعسكر البتار يف أعدادمها السابقة كـأيب هـاجر                    

 .عجب الدوسري وغريهم رمحهم اهللا وفيصل الدخيل وعيسى العوشن وم
ذَِلَك َولَْو   : حياك اهللا وبياك ، ومرحباً بك وجبميع إخواننا يف كل مكان ، ونذكرك بقول اهللا تعاىل                 : األخ اجلهادي   

خ عبد اهللا الرشيد وستجد     ، وبالنسبة لسؤالك فقد أحيل على الشي        َيَشاء اللَُّه لَانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّيْبلَُو َبْعَضكُم ِبَبْعضٍ       
اللهم كما أهلكت عـاداً     [ ، ونسأل اهللا أن يستجيب دعوتك       " فاسألوا أهل الذكر    " اإلجابة عليه بإذن اهللا يف زاوية       

 ] . ومثود ، فأهلك األمريكان واليهود 
و منـك إرسـال     وصلت بارك اهللا فيك ، ونرج     ... " اكتبوا عن   "  رسالتك اليت تقول فيها      ] :مل يسم نفسه    [ األخ  

 .حيث مل نستطع متابعة املستجدَّات، تفاصيل املوضوع إن كانت لديك 
نسأل اهللا أن يسددكم ، وينصر بكم دينه ، ويذل بكم أعداءه ، وميدكم مبدد من عنده ، وال شك أخي                     : األخ الباشق   

فإننا نوصـيكم بتقـوى اهللا      احلبيب أن لضرب العدو يف مفاصل اقتصاده من األثر ما ال خيفى ، وإن كان من نصيحة                  
والسمع والطاعة ألمريكم ، وااللتجاء إىل اهللا والتوكل عليه يف كل شؤونكم ، مث نوصيكم بأخذ مجيع أسباب احليطـة                    
دون أن تكون عائقاً لكم عن العمل ، واحرصوا على الترصد الدقيق مع احلذر ، والتخطيط املدروس للعملية مع العلم                    

حلة يف كل عملية ، واعتنوا باجلانب االستراتيجي يف التخطيط وأن يكون لديكم تصـور               أن االنسحاب هو أخطر مر    
واستعينوا علـى مـا     " ال تشاور أحداً يف قتل األمريكان       " مستقبلي واقعي لعملكم ، وال تنسوا وصية شيخ اجملاهدين          

ت ، واحذروا التساهل يف دمـاء       عزمتم عليه بالكتمان ، وعدم إفشاء تفاصيل عملكم ألحد وخاصةً يف رسائل اإلنترن            
األمـن  " املسلمني ، واستغلوا أوقاتكم بالطاعات وطلب العلم الشرعي وخاصةً التوحيد ، وحبذا لو راجعـتم دوريت                 

 .  أليب هاجر رمحه اهللا مما نشر على صفحات معسكر البتار " حرب املدن " لسيف العدل ، و " واالستخبارات 
 :هللا األزدي من اإلمارات ، سفاح بين متيم ، السائل عن عملية املدرسـة الروسـية           اإلخوة لينكس مان ، أبو عبدا     

على صفحات  " فاسألوا أهل الذكر    " رسائلكم وصلت وستجدون اإلجابة على استفتاءاتكم الشرعية بإذن اهللا يف زاوية            
 . هذه اجمللة 

، وأن خيصوا إخواهنم اجملاهدين يف كل مكان سالح الدعاء .. وختاماً نذكر إخواننا بأن ال يغفلوا عن أعظم سالح 
 .  ويدعوا هلم بالثبات والنصر والتمكني 
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 من إصداراتـنا

 

بدأ املؤلف كتابه بكشف زيف احلضارة األمريكية املزعومة ممثالً على ذلك مبـا
ـ اقترفته من جرائم يف حق الشعوب اليت احتلت أراضيها وهنبت خرياهتا وأقا            تم

بعد ذلـك شـرع ، هلا املذابح واإلبادات اجلماعية منذ قيامها وحىت وقتنا هذا        
ريكا ، وأهنا ستنهار بإذن اهللا وستسقط سـقوطاًاملؤلف يف بيان أسباب خراب أم     

 : مدوياً ألسباٍب رئيسٍة ثالثة 
وأوضح خالل،  احلرب الغري متوازية اليت شنها تنظيم القاعدة وال يزال          : األول  

 سبتمرب١١ذلك العمليات اليت نفذها اجملاهدون ضد األمريكان ، وأمهها غزوة           
دخول: الثاين  .. ر أمريكا ومستقبلها    جها على حاض  واليت فصل يف آثارها ونتائ    

أمريكا املكشوف يف العامل اإلسالمي وختليها عن احلرب بالوكالة وخصوصـاً يف
حربيها األخريتني يف أفغانستان والعراق وما تتعرض له يف هاتني اجلبـهتني مـن

بإذن اهللا إىل خروجهـا والذي سيؤدي استرتاف ملواردها االقتصادية والعسكرية     
حنراف األخالقي كانتشارالتفكك الداخلي واال  : الثالث  .. خاسرةً ذليلة   منهما  

 .وتفكك األسرة والتفرقة العنصرية قتل واالغتصاب والسرقة واملخدرات ال

رسالة كتبها الشيخ يوسف العيريي تقبله اهللا يف الشهداء يف الرد علـى بيـان
" .رؤية شرعية  املعاصرة اجلبهة الداخلية أمام التحديات" التخذيل املوسوم بـ 

وقد صدر هذا البيان قبيل اهلجمة الصليبية األخرية على العراق ، يف وقٍت اشتد
آل سلول يف مالحقة اجملاهدين إرضاًء للصليب ، موقعاً من قبل ثالثنيسعار  فيه  

، ضمنوه ما يـراد منـه" الراسخني يف العلم    " شخصاً ممن وصفوا أنفسهم بـ      
:بني الشيخ يف رسالته أمرين مهمني وقد جلهادية للعدو الصائل املقاومة اإضعاف 

 .إخفاق املوقعني على البيان يف القدرة على ترتيل النصوص على الواقع : األول 
حيث اشترطوا يف جهاد األمة اليوم أن يتم النظر فيه من قبل الراسخني يف العلم

 .   ال يشترط له شرط خمالفني يف ذلك إمجاع العلماء على أن جهاد الدفع 
  .أهل العلمالكذب والتحريف يف النقل عن : الثاين 

حرفوا فيه" السالم   للعز بن عبد  "  البيان كالماً نسبوه     املوقعون على حيث أورد   
ليه ونقصوا منـهإكالمه رمحه اهللا ، وكذبوا عليه ، وقولوه ما مل يقل ، وأضافوا              

. رمحه اهللا مما مل يعرف إال عن الرافضة حىت يوافق رأيهم ، وهذا كما قال الشيخ 


