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مشروع الشرق األوسط الكبري 
أحالم األمس وكوابيس اليوم

رئيس 
هيئة  التحرير 

أين أنت أيها األمس القريب لتشهد على الغد ويالك من أمس وياله من غد ، كلنا يذكر ذلك األمس الذي 
كان يتبجح فيه الرئيس األمريكي المهزوم ويمني بمشروع إدارته المسمى بـ )مشروع الشرق األوسط 
الكبير( الذي كان يعد به قبيل احتالل العراق حيث كان يمهد الحتالل سوريا واألردن ودول الخليج 
عامة وإسقاط كل األنظمة السياسية والقيم االجتماعية وجعل هذه الدول تابعة للواليات المتحدة تبعية 
سياسية واجتماعية وثقافية وال ننسى خطابه أمام الكونكرس األمريكي قبيل االحتالل عندما قال لهم: إننا 
نريد نشر الديمقراطية في العراق هل تقبلون أن يقف صدام حسين في وجه الديمقراطية ويمنع )البوي 
فرند والكيرل فريند( ، ودخلت القوات الصليبية العراق وكلهم أمل أن يثنوا بسوريا ومن بعده األردن 
ثم السعودية ويدنسوا الحرمين الشريفين ومهدوا لذلك عندما كانت أصواتهم تعلو بـ )السعودية أول دولة 
مصدرة لإلرهاب( لكنهم اصطدموا بجبل لم يحسبوا له حسابا ، تفاجؤوا بالمقاومة العراقية التي أرعبتهم 
المدني  الحكم  إلى  العسكري  الحكم  العراق من  الحكم في  فتغير نظام  وجعلتهم يعيدون حساباتهم كلها 
ولم نعد نسمع لغة التهديد التي كانت تلوح بها اإلدارة األمريكية بقولها، )النظام الديمقراطي الجديد في 
العراق ينبغي أن يحتذى به في المنطقة( واندثر مصطلح )الشرق األوسط الكبير( من معاجم البنتاكون 
عاصفة  وسياسية  أزمة عسكرية  أكبر  من  للخروج  وسيلة  يفتش عن  األسود  البيت  وبدأ  والكونكرس 
شهدتها أمريكا حتى أن بعض الساسة أصبح يشبه ما يجري في العراق بحرب فيتنام بل منهم من وصف 
الحال بمأزق أبشع من فيتنام ، وتذكروا معي أيها األحبة ما كانوا يشبهون به بلدنا الحبيب الغالي بقولهم 
)تقاسم الكعكة( أرادوا أن يجعلوا منا كعكة بأيديهم ينهشون منها ، لكن أكلة الكعكة لسوء حظهم ذاقوا المر 
من أول عضة وعلموا أن هذه الكعكة لم ولن تكون لهم فراجعوا حساباتهم وتراجعت جيوشهم الواحد تلو 
االخر حتى أمست الواليات المتحدة اليوم وحيدة ذليلة ال جيش يساندها وال صديق يؤنسها الكل انسحب 
والكل ترك الحليف في مأزقه ، ثم جاءت اإلدارة األمريكية الجديدة لتكمل فصول المسرحية التي بدأتها 
سالفتها لكن بشكل مختلف فهم قسموا األدوار بينهم بشكل جديد ،  األول صقر يقارع أعداء الديمقراطية 

والثاني حمامة سالم تبني جسور الود مع األمة اإلسالمية .
محور الشر عند مفترق الطرق: مصطلح آخر ذاك الذي كان يتردد على لسان اإلدارة األمريكية )محور 
الشر( وكانوا يقصدون به )العراق وإيران وكوريا الشمالية( وهو اآلخر حذف من قاموسهم ولم تعد 

تنطق به األفواه ـ 
العراق إلى أين: خروج قوات االحتالل من العراق أصبح أمرا حتميا مفرغا منه ال يختلف فيه اثنان، 
لكن ماذا بعد االحتالل كيف نبني العراق وكيف نعيد أمنه المفقود ومجده التليد ، ال بد أن ننتبه ألمر 
هام جدا وهو أن االحتالل عندما يئس من أن يجعل من بلدنا مستعمرة له بدأ في خطة بديلة يزرع من 
خاللها الفتنة بين أهل هذا البلد ولم ال وهو االستعمار وتاريخه القائل )فرق تسد( ، هذه الخطة البديلة 
بدأت عندما قسم مجلس الحكم في العراق على أساس طائفي وعرقي للشيعة كذا مقعد وللسنة كذا مقعد 
ولألكرد )الذين لم يصنفوا سنة وال شيعة( كذا مقعد ولكن العراقيون والحمد هلل لن تنطلي عليهم هذه 
الحيل الكاذبة وستندحر كل امالهم على صخرة االسالم وجمجمة العرب وحربة اهلل في االرض العراق 
الكبير، وسننعم بإذن اهلل باألمن واألمان ونبني وطننا وعندها سيستيقظ المارد من حلم الشرق األوسط 

الكبير إلى كابوسه المخيف )العراق العظيم الكبير( .
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العلماء ورثة األنبياء
) احللقة االوىل ( اجملاهد

أبونور  النقشبندي
درجات  فوق  العلماء  رفع  الذي  هلل  الحمد 
والمرسلين  لألنبياء  ورثة  وجعلهم  المؤمنين 
والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين 
حبيبنا محمد وعلى  آله وأصحابه أجمعين ومن 
العاملين  العلماء  منهم  أخص  بإحسان  تبعهم 

الربانيين إلى يوم الدين أما بعد.
فقد شرف اهلل سبحانه وله الحمد العلم والعلماء 
بعد  السماء  أديم  تحت  من  أفضل  وجعلهم 
األنبياء وأثنى اهلل سبحانه وتعالى على العلماء 
منازلهم  ورفع  الزاهرة  اآليات  في  بنفسه 
وجعلها بينة ظاهرة وأعلى مراتبهم في الدنيا 
و اآلخرة وأوجب اهلل تعالى على جميع عباده 
وعلى الملوك الذين مكنهم اهلل في بالده طاعة 
على  حجة  وجعلهم  ألمرهم  واالنقياد  العلماء 
به  يستضيئون  الذي  النور  فهم  بأسرهم  خلقه 
وخلفاء  اهلل  خلفاء  وهم  وبحرهم  برهم  في 
رسله في أرضه وهم أمناؤه في تبيين شرعه 
وفرضه وهم حجته على عباده اكتفى بهم عن 

بعث نبي وإرسال نذير كما قيل :ـ
حجج اإلله على الورى علماؤهم

في كل عصر بعد كل رسول
الخلق  على  الحق  إيثار  كتاب  صاحب  قال 
في رد الخالفات في شأن العلم  )فمن العقل 
إلى  الداعي  هو  إذ  والسعادة  النجاة  أصل 
أسباب الخير الصارف عن أسباب الشر ومن 
والنحل  والملل  العقالء  إجماع  خصائصه 
سبحانه  الخالق  به  تمدح  وأنه  فضله  على 
منه  لهم  وهب  بما  عباده  مدح  سبحانه  وأنه 
على  األسماء  بعلم  السالم  عليه  آدم  وفضل 
تفضيله  على  به  تفضيله  واختار  المالئكة 

وإيضاح  مالئكته  عن  الشبهة  بكشف  بالعمل 
الحجة عليهم ولم يزهد فيه بل قال ألعلم خلقه
بِّ ِزْدِني ِعْلمًاếوحتى فضل الكالب  Ề َوُقل رَّ
وهوالذي  صيدها  فأحل  غيرها  على  المعلمة 
صال به الهدهد على سليمان عليه السالم مع 
عظيم ملكه وقويت حجته مع ضعفه وحقارته 
َوِجْئُتَك ِمن  ِبِه  ُتِحْط  َلْم  ِبَما  حيث قالỀَأَحطُت 
القرآنية  فضائله  أعظم  َيِقيٍنếومن  ِبَنَبٍإ  َسَبٍإ 
Ềاهللَُّ  تعالى:  قوله  في  به  العالم  خلق  تعليل 

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ 
ُكلِّ  َعَلى  اهللََّ  َأنَّ  ِلَتْعَلُموا  َبْيَنُهنَّ  اأْلَْمُر  ُل  َيَتَنزَّ
 ếَشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اهللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا
الدار اآلخرة به في قوله  البعث في  ثم تعليل 
 ếَوِلَيْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروْا َأنَُّهْم َكاُنوْا َكاِذِبيَن Ề:تعالى
ولذلك ذم اهلل من يجادل في اهلل بغير علم وال 
اَل  تعالى:Ềَفِإنََّها  وقال  منير  كتاب  وال  هدى 
ُأوُتوا  الَِّذيَن  َوِلَيْعَلَم   Ềوقالếاأْلَْبَصاُر َتْعَمى 
بَِّك َفُيْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه  اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ
ُقُلوُبُهْمếوقال تعالى:Ề  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ 
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ếِبِه ِعْلٌم َلُهم  َلْيَس  ِبِه ُسْلَطانًا َوَما  ْل  ُيَنزِّ َلْم  َما 
ِعْلمًا  َوُسَلْيَماَن  َداُووَد  آَتْيَنا  تعالى:)َوَلَقْد  وقال 
مِّْن  َكِثيٍر  َعَلى  َلَنا  َفضَّ الَِّذي  هلِلَِّ  اْلَحْمُد  َوَقااَل 
َوَقاَل  َداُووَد  ُسَلْيَماُن  َوَوِرَث  اْلُمْؤِمِنيَن  ِعَباِدِه 
ْيِر َوُأوِتيَنا ِمن  َيا َأيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ
اْلُمِبيُنếومنه  اْلَفْضُل  َلُهَو  َهَذا  ِإنَّ  َشْيٍء  ُكلِّ 
ếِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة لَِّقْوٍم َيْعَلُموَن Ề:قول تعالى
َتْجَهُلوَنếوشرف  َقْوٌم  َأنُتْم  Ềَبْل  ومنه ايضا : 
في  ومنه  ضده  خساسة  من  يؤخذ  الشيء 
آَتْيَناُه  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  ا  السالمỀَوَلمَّ عليه  موسى 
اْلُمْحِسِنيَن ếومنه  َنْجِزي  َوَكَذِلَك  َوِعْلمًا  ُحْكمًا 
  ếَكَذِلَك َيْطَبُع اهللَُّ َعَلى ُقُلوِب الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَنỀ
ُأنِزَل  الَِّذي  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  الَِّذيَن  Ềَوَيَرى  ومنه 
ِصَراِط  ِإَلى  َوَيْهِدي  اْلَحقَّ  ُهَو  بَِّك  رَّ ِمن  ِإَلْيَك 
اْلِعْلِم  ِفي  َبْسَطًة  اْلَحِميِدếومنهỀَوَزاَدُه  اْلَعِزيِز 
الَِّذيَن  َعَلى  ْجَس  الرِّ ếومنهỀَوَيْجَعُل  َواْلِجْسِم 
اهللهِّ  ِعنَد  الدََّوابِّ  َشرَّ  Ềِإنَّ  ومنه   ếَيْعِقُلوَن اَل 
مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقُلوَنế ومنه قول أهل  الصُّ
النارỀَوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي 
ِلَجَهنََّم  َذَرْأَنا  ِعيِرếومنهỀَوَلَقْد  السَّ َأْصَحاِب 
َيْفَقُهوَن  َلُهْم ُقُلوٌب الَّ  َن اْلِجنِّ َواإِلنِس  َكِثيرًا مِّ
آَذاٌن  َوَلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُروَن  الَّ  َأْعُيٌن  َوَلُهْم  ِبَها 
َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  َكاأَلْنَعاِم  ُأْوَلـِئَك  ِبَها  َيْسَمُعوَن  الَّ 
ِلَبَشٍر  َكاَن  َما   Ềومنهế اْلَغاِفُلوَن  ُهُم  ُأْوَلـِئَك 
َيُقوَل  ُثمَّ  َة  َوالنُُّبوَّ َواْلُحْكَم  اْلِكَتاَب  ُيْؤِتَيُه اهللُّ  َأن 
َوَلـِكن  اهللِّ  ُدوِن  ِمن  لِّي  ِعَبادًا  ُكوُنوْا  ِللنَّاِس 
َوِبَما  اْلِكَتاَب  ُتَعلُِّموَن  ُكنُتْم  ِبَما  َربَّاِنيِّيَن  ُكوُنوْا 
ُكنُتْم َتْدُرُسوَنếومنهỀَلَقْد َمنَّ اهللُّ َعَلى اْلُمؤِمِنيَن 
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأنُفِسِهْم  ْن  مِّ َرُسواًل  ِفيِهْم  َبَعَث  ِإْذ 
َوِإن  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياِتِه 
حكاية  ِبيٍنếوقال  مُّ َضالٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنوْا 
السالمỀَربََّنا  عليهما  وإسماعيل  إبراهيم  عن 
آَياِتَك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ َرُسواًل  ِفيِهْم  َواْبَعْث 

َأنَت  ِإنََّك  يِهْم  َوُيَزكِّ َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم 
من  آية  وأربعون  نيف  الَحِكيُمếفهذه  الَعِزيُز 
من  السنة  في  ما  مع  تعالى  اهلل  كتاب  محكم 
ذلك فنسأل اهلل تعالى أن يجعلنا من أوفر عباده 
حظا من جميع مواهبه في العلم والعمل وهذا 

المعطي  الوهاب  الملك  هو  أنه  العلم  في  كله 
من يشاء بغيرحساب . وعن معاوية Ậ قال: 
قال رسول اهلل Ằ ) من يرد اهلل به خيرا يفقهه 
ماجه  وابن  ومسلم  البخاري  رواه  الدين(  في 
لم  يفقهه  لم  فيه )ومن  يعلى وزاد  أبو  ورواه 
ولفظه:  الكبير  في  الطبراني  (ورواه  به  يبال 
الناس  أيها  يا   ( يقول:   Ằ اهلل سمعت رسول 
إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد اهلل به 
خيرا يفقهه في الدين ( Ề ِإنََّما َيْخَشى اهللََّ ِمْن 
ِعَباِدِه اْلُعَلَماءế . قال أبو األسود الدؤلي  عن 
الملوك  العلم،  من  أعز  )ليس شيء   Ậ علي
حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك(
النساء  تفسيره على سورة  في  الثعالبي  ذكره 
يصفون وسالم  عما  العزة  ربك رب  سبحان 
على المرسلين والحمد هلل رب العالمين وصل 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  اللهم 

أجمعين.
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مسارعة اىل اخلري قبل الندم

اجملاهد
ابو جواد  النقشبندي

خاذل  المؤمنين  ناصر  العالمين  رب  هلل  الحمد 
الكافرين رافع لواء الدين ، والصالة والسالم على 
سيدنا محمد امام المجاهدين وقائد الغر المحجلين 
وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل اهلل لرفع 

راية الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .
اما بعد : فان اهلل سبحانه وتعالى يقول في كتابه 
العزيز Ề اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوْا ِبَأْمَواِلُكْم 
ُكنُتْم  ِإن  لَُّكْم  َخْيٌر  َذِلُكْم  اهللِّ  َسِبيِل  ِفي  َوَأنُفِسُكْم 
َتْعَلُموَن ế» سورة التوبة « ان دين اهلل عزيز وسلعته 
غالية أال ان سلعة اهلل الجنة وان اهلل سبحانه وتعالى 
يمتحن عباده بالضراء والسراء ليميز الخبيث من 
الطيب ، ولقد سمعنا وقرأنا ان اهلل امتحن عباده 
عن  بالدفاع  هذا  زماننا  الى  الصحابة  زمن  من 
دينه العزيز وهو قادر على نصرة دينه من غير 
حاجة الى نصرة ناصر وجهاد مجاهد ولكن ليميز 
فمرت غزوات وحروب   ، المنافق  من  الصادق 
تعرض المسلمون الى شتى انواع المحن والفتن ، 
ففي بداية الدعوة عندما كان الصحابة الكرام في مكة 
كانوا يتعرضون الى شتى انواع التعذيب والتشريد 
والجوع وما اثناهم ذلك عن دينهم وعن نصرتهم 
لدين اهلل ، وعندما هاجر االصحاب رضوان اهلل 
تعالى عليهم اجمعين الى المدينة المنورة مرت بهم 
ايام واعوام ما ذاقوا بها طعم الراحة والهدوء ، 
ففي معركة بدر امتحن اهلل الصحابة الكرام فهم 
ثلة قليلة واهل الشرك جمع كثير ولكنهم صبروا 
وجاهدوا في سبيل اهلل فنصرهم اهلل وجازاهم بان 
اعطاهم قبوال ظل يشهده التاريخ الى يوم القيامة 
فقال رسولنا الكريم في الحديث الشريف بحق اهل 
بدر )) لعل اهلل اطلع على اهل بدر فقال اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم (( » سنن الترمذي« . وهكذا 
كان حال الصحابة الكرام رضوان اهلل تعالى عليهم 
اجمعين  في كل المعارك في احد والخندق وبقية 

الغزوات والمعارك ، ومنذ ذلك الحين الى زماننا 
هذا ظل الدين يتعرض للمحن والهجمات من قبل 
اهلل  دين  يدافعون عن  المسلمون  اهلل وظل  اعداء 
لحظة  في  تقاعس  من  وتقاعس  فاز  من  فاز  فقد 
من اللحظات فندم الى يوم القيامة  ، ومن المعلوم 
ان االمتحان اذا جاء كان الناس فريقين اما فائز 
واما خاسر في هذا االمتحان ومن خسر اليمكن 
يحاول  لكي  الوراء  الى  الساعة  يعيد عقارب  ان 
ان يصحح ما فات وان يبني ما انهدم بل سينتظر 
يوم القيامة وهناك يكون اما الفوز العظيم او الندم 
اِلُم َعَلى َيَدْيِه  الكبير ، قال تعالى Ềَوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
ُسوِل َسِبياًل ế »سورة  َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
الفرقان«، ان الوالدين اعزاء وان الولد عزيز ، وان 

الزوجة عزيزة وان المال عزيز ، ولكن اعز من 
هذا كله هو الدين ، النه اذا ذهب الدين ذهب بر 
ذهب  واذا   ، الوالدين  بر  فبالدين عرفنا  الوالدين 
الدين ذهبت الغيرة على الزوجة ،واذا ذهب الدين 
، واذا ذهب  تقطعت االرحام وضاعت االنساب 
الدين ذهبت االموال ، نعم بالدين عرفنا هذا كله 
واكثر من هذا ولهذا فاعز شيء على المسلم دينه 
، فصار من اوجب الواجبات نصرة الدين والدفاع 
عن حمى االسالم ، وها هو اليوم الدين يتعرض 
الى اعتى هجمة عرفها االسالم من عصر التابعين 
الى زماننا هذا ، لقد جاء الكفر كله باساطيله وجيشه 
وطاغوته وعنجهيته وجهله الى صخرة االسالم 
وجمجمة العرب وحربة اهلل في االرض الى العراق 
العظيم ليمحو دين االسالم ويقلعه من جذوره حتى 
اذا سقط العراق وذهب الدين انتزع اعداء اهلل الدين 
من صدور المسلمين انتزاعا ومحوا القران الكريم 
االخالق  وبدلوا  والفجور  المجون  بدله  وزرعوا 
بالفساد والرذيلة ، فيا ايها المسلم يامن اوكل اهلل 
عليك حفظ دينه هب مدافعا عن دين اهلل قبل ان 
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ياتي يوم ال ينفع به ندما وعض االنامل وقد نسمع 
من البعض وقد تأثر باالعالم الذي سخره الكافر 
لخدمته لضرب االسالم ان الجهاد ال يجوز اآلن 
، ألن االحتالل قد نصب حكومة وهو في طريقه 
الى الخروج ، ونسمع من البعض االخر ان الجهاد 
 ، منا  وعدة  حربية  آلة  اقوى  الكافر  الن  مهلكة 
ونسمع من البعض وهو يقول ال املك وسيلة للقتال 
وان الجهاد متعذر علي ، ونحن نجيب على القسم 
يشيع  ان  يحاول  يعلم  والكل  االحتالل  بان  االول 
هذا لتخدير المسلمين ليثبت جذوره مسخرا االعالم 
الى  اسمع  الثاني  للقسم  ونقول   ، لمصلحته  بذلك 
ٍة َوِمن  ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ قوله تعالىَ Ềوَأِعدُّوْا َلُهم مَّ
ُكْم َوآَخِريَن  َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهللِّ َوَعُدوَّ رِّ
ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اهللُّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن 
 ế َشْيٍء ِفي َسِبيِل اهللِّ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن
»سورة االنفال« ، فاهلل سبحانه وتعالى قد امرنا ان نعد 

العدة على حسب استطاعتنا من قوة وهو يتولى 
وشاهد  العالم  رأى  ولقد  لعباده  والتمكين  النصر 
الكافر  يجابهون  النقشبندية  الطريقة  رجال  جيش 
المحتل بابسط األالت الحربية فحققوا انتصارات 
على الكافر المحتل بفضل اهلل تعالى واصداراتهم 
سريرتهم  بصدق  عليهم  اهلل  وفتح   ، بذلك  تشهد 
واالالت  االسلحة  تطوير  فألهمهم  عنده  من  بفتح 
الحربية وهو مصداق لقوله تعالى Ềَوالَِّذيَن َجاَهُدوا 
ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن ế »سورة 
قالوا  الذين  الثالث  القسم  على  ونجيب   ،» العنكبوت 

ال املك وسيلة للجهاد وان الجهاد متعذر علي ، 
من  رحمة  وهذا  جدا،  كثيرة  الجهاد  ابواب  بان 
االجر  ينال  ان  الجميع  يستطيع  لكي  لعباده  اهلل 
العظيم ويدخل في ركاب المجاهدين ، فمن عجز 
ومن  بماله  يجاهد  ان  استطاع  بنفسه  الجهاد  عن 
عجز عن الجهاد بماله استطاع ان يجاهد بلسانه 
بان يحرض الناس على الجهاد ويشجع المجاهدين 
وينشر اصداراتهم ويذكر الناس بفضيلة الجهاد ، 
ومن عجز عن ذلك استطاع ان يأوي مجاهدا ، 
ومن عجز عن ذلك فبابتسامته بوجه المجاهد وحبه 
لهم والدعاء بالنصر لهم هو نوع من انواع الجهاد  

والكل رأى نساء جيش رجال الطريقة النقشبندية 
حرائر العراق كيف تبرعن بحليهن في سبيل اهلل 
لكي التفوت الفرصة عليهن بالجهاد رغم ما يقدمن 
من دعم الزواجهن واخوانهن وابنائهن في الحث 
ورفع المعنويات وغيرها من االمور التي شاهدها 
القاصي والداني في االصدارات المباركة لجيش 
رجال الطريقة النقشبندية ، فيا ايها المسلم ال تدع 
الفرصة تفوتك في الدفاع عن دين اهلل لنصرة هذا 
الدين العظيم قبل ان يأتي يوم تقف فيه بين يدي اهلل 
عز وجل فيقول لك يا عبدي لقد رأيت حرماتي 
تنتهك وديني يحارب فهل دافعت من اجلي ، هل 
سالت دمعتك في سبيلي هل بذلت مالك من اجلي 
وانا من رزقك ، هل جاهدت بنفسك وانا من اعطيتك 
جسما صحيحا وبدنا سويا ، هل حرضت بلسانك 
فيا   ، السليم  بالنطق  لسانك  فتق  وانا من  مجاهدا 
ترى ماذا سيكون الجواب ، كيف سيكون الموقف 
على  يقف  عندما  يقول  وهو   Ằ اهلل رسول  امام 
لقد  القيامة  يوم  الكوثر  الشريف حوض  الحوض 
بذلت وقاتلت ودعوت من اجل الدين حتى اوصلته 
لك فهل نصرت ديني من بعدي ، نعم يجب ان 
نفكر ونراجع انفسنا قبل ان ياتي يوم ال ينفع فيه 
 ، والشهوات  الملذات  وراء  الركض  جراء  الندم 
اجعل لنفسك موقفا تفتخر به يوم القيامة . الحمد 
هلل مازلنا بخير وما زال الجهاد بخير وان اهل اهلل 
الجهاد كثير ، والحمد هلل في كل  كثير وان اهل 
الباحثين عن  الصادقين  من  العشرات  ينضم  يوم 
الحق واهلة الى جيش رجال الطريقة النقشبندية ، 
ولقد رأينا كلنا بيعة العشائر االصيلة لهذا الجيش 
المبارك وفي كل يوم الناس تدخل الى هذا الجيش 
افواجا ، وهذا مصداق لقول رسول اهلل Ằ )) الخير 
القيامة (( وان نصر اهلل  يوم  الى  امتي  فيَّ وفي 
متحقق لعباده المؤمنين وقد بشرنا فقال تعالى Ềَيا 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اهللََّ َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت 
َأْقَداَمُكْم ế »سورة محمد« ، اللهم يا أرحم الراحمين 
ثابتين  الحق  وعلى  الصادقين  عبادك  من  اجعلنا 
 . محشورين  نبيك  لواء  وتحت  ناصرين  ولدينك 
آله وصحبه  وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى 

اجمعين .  
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الحمد هلل المنعوت بجميل الصفات وصلى اهلل على سيدنا 
محمد اشرف الكائنات المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وعاى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن بيضة الدين حتى رفع اهلل بهم منارة االسالم وأعلى 
كلمته وجعل دينه المرضي وطريقه مستقيم وبعد : فقد قال 
اهلل سبحانه وتعالى: Ềالَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر 
ِ ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللهّ ُأْوِلي الضَّ
ُ اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة  َل اهللهّ َفضَّ
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن  َل اهللهّ ُ اْلُحْسَنى َوَفضَّ َوُكـالًّ َوَعَد اهللهّ
َأْجراً َعِظيمًا ế "سورة النساء " ان اهلل سبحانه وتعالى قد فضل 
المجاهدين على القاعدين وذلك الن المجاهدين لهم اجر عظيم 
ومنزلة عالية عند اهلل سبحانه وتعالى ، ان الجهاد هو أعالء 
لكلمة اهلل وتثبيتا لدين الحق ومن ثم كان أفضل من تطوع 
الحج والعمرة وأفضل من تطوع الصالة والصوم وهو مع 
ذلك ينتظم مع كل لون من الوان العبادات سواء منها ما كان 
من عبادات ظاهرة أو الباطنة  فأن فيه من العبادات الباطنة 
الزهد في الدنيا ومفارقة الوطن وهجرة الشهوات حتى سماه 
النبي Ằ الرهبنة فقد جاء في الحديث )رهبانية أمتي الجهاد 
في سبيل اهلل( وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعها هلل 
ما هو ثمرة من ثمرات الحب وااليمان واليقين والتوكل قال 
َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم  تعالىỀِإنَّ اهللهّ

ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحقهًّا ِفي  الَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهللهّ
ِ َفاْسَتْبِشُروْا  التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهللهّ
ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ế "سورة التوبة" 

وقد عظم االسالم أمره ونوهت به عامة السوار المدنية وذمة 
التاركين له والمعرضين عنه ووصفتهم بالنفاق ومرض القلب 
فعن ابن عباس Ậ ان النبي Ằ قال )االاخبركم بخير الناس 
رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل اهلل االاخبركم بالذي يتلوه 
رجل معتزل في ُغنيمة له يؤدي حق اهلل فيها أال اخبركم بشر 
الناس رجل يسـأل باهلل وال يعطي به (وُسئل النبي Ằ   ِقيَل 
ِ ُمْؤِمٌن ُيَجاِهُد  ِ َأيُّ الناس أَْفَضُل فقال رسول اهللَّ يا َرُسوَل اهللَّ
ِ ِبَنْفِسِه َوَماِلِه قالوا ُثمَّ من قال ُمْؤِمٌن في ِشْعٍب من  في َسِبيِل اهللَّ
ِه  »رواه البخاري« وان  َ َوَيَدُع الناس من َشرِّ َعاِب َيتَِّقي اهللَّ الشِّ
ِ َربًّا َوِباإْلِْساَلِم ِديًنا  النبي Ằ ) قال يا أََبا َسِعيٍد من رضي ِباهللَّ
ٍد َنِبيًّا َوَجَبْت له اْلَجنَُّة َفَعِجَب لها أبو َسِعيٍد فقال َأِعْدَها  َوِبُمَحمَّ
ِ َفَفَعَل ُثمَّ قال َوُأْخَرى ُيْرَفُع بها اْلَعْبُد ِماَئَة  َعَليَّ يا َرُسوَل اهللَّ
َماِء َواأْلَْرِض  َدَرَجٍة في اْلَجنَِّة ما بين كل َدَرَجَتْيِن كما بين السَّ
ِ اْلِجَهاُد في  ِ قال اْلِجَهاُد في َسِبيِل اهللَّ قال وما ِهَي يا َرُسوَل اهللَّ
ِ ( »صحيح مسلم « وقال رسول اهلل Ằ )ِإنَّ في اْلَجنَِّة  َسِبيِل اهللَّ
ِماَئَة َدَرَجٍة َأَعدََّها اهلل ِلْلُمَجاِهِديَن في َسِبيِلِه ُكلُّ َدَرَجَتْيِن ما 
َ َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس  َماِء َواأْلَْرِض فإذا َسأَْلُتُم اهللَّ َبْيَنُهَما كما بين السَّ
فإنه َأْوَسُط اْلَجنَِّة َوَأْعَلى اْلَجنَِّة َوَفْوَقُه َعْرُش الرحمن َوِمْنُه 
ُر أَْنَهاُر اْلَجنَِّة ( »رواه البخاري« وان الجهاد اليسمى جهادا  َتَفجَّ
حقيقيا إال أذا ُقصد به وجه اهلل وُاريد به اعالء كلمته ورفع 
راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة اهلل فاذا 
أريد به شيء دون ذلك من حضوض الدنيا فأنه اليسمى جهاد 
على الحقيقة فمن قاتل لكي يحظى بمنصب أو يظفر بمغنم 
أو يظهر شجاعة أوينال شهرة فأنه النصيب له في االجر 
وال حظ له في الثواب فعن أبي ُموَسى Ậ قال جاء َرُجٌل 
ُجُل ُيَقاِتُل ِللذِّْكِر  ُجُل ُيَقاِتُل ِلْلَمْغَنِم َوالرَّ إلى النبي  Ằ فقال الرَّ
ِ قال ) من َقاَتَل  ُجُل ُيَقاِتُل ِلُيَرى َمَكاُنُه َفَمْن في َسِبيِل اهللَّ َوالرَّ
ِ ( »رواه البخاري«  ِ ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو في َسِبيِل اهللَّ ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهللَّ
وهذا والفضل هلل تعالى ما لمسناه لدى مجاهدي جيش رجال 
الطريقة النقشبندية فانهم ماقاتلوا لدنيا يصيبونها وال لمركز 
يطمحون اليه وال قاتلوا ليقال عنهم  وانما قاتلوا لتكون كلمة 
اهلل هي العليا وترتفع راية االسالم وتعلو كلمة ال إله إال اهلل 

محمد رسول اهلل . 
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فضل اجملاهدين على القاعدين 

اجملاهد 
الدكتور علم الدين العبيدي 
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السائل : سعد )من كركوك ( هل صيام الستِّ من شول متتابع ؟ 
الجواب : الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين :

ال يشترط ان تكون متتابعة بل هي بالخيار فان شئت جعلت الصوم متتابع او متفرق خالل 
الشهر الن الحديث )من صام رمضان واتبعه بست من شوال ( أي خالل شهر شوال .

السائل : احمد ) من الموصل ( كان عليَّ صيام خمسة ايام من رمضان السنة السابقة ، ولم 
اقضها حتى دخل رمضان هذه السنة ، فماذا  أفعل ؟

الجواب :  الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين :
اذا كان تأخير قضاء الخمسة  بسبب عذر ، فعليك القضاء فقط ، أما أذا لم يكن هناك عذر 
من التاخير فعليك القضاء والكفارة معًا ؛ الن ستة من الصحابة Ẳ أفتوا بذلك ولم يعرف لهم 

مخالف. 
فيخرج عن كل يوم ُمدًا من غالب قوت البلد او قيمة ذلك الُمدِّ ، واليك جملة من األعذار 

المعتبرة لهذا التأخير ماذكره الفقهاء :
• الجهل بأن التأخير حرام فان حرمة هذا التاخير قد تخفى على كثيرين .

• النسيان .
• اإلكراه ، ومن صور اإلكراه  حال المعتقل لدى سجون االحتالل الذي لم يفارقه التعذيب 

طيلة السنة حتى دخل رمضان ، فال فدية عليه بل القضاء فقط .
• المرض .

• السفر طيلة ايام السنة  ، وأعذار أخرى »حواشي الشيرواني«  واهلل اعلم .

السائل : محمد الحياني ) من بغداد ( هل يجوز في صيام شوال الجمع بين نيتين )صيام شوال 
وقضاء رمضان(؟.  

الجواب : الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين :
من عليه قضاء رمضان اليجوز له ان يجمع بين النيتين بل بنية القضاء فقط واذا قضى ما 

عليه من صيام رمضان فله ان يصوم تطوعا ، الن دين اهلل أحق بالقضاء واهلل اعلم . 

أسئلة تجيب عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية .
الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق اجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين 

وصحابته المختارين اما بعد: 
فهذه االسئلة الشرعية التي وصلت الى مجلتنا واجابت عنها مشكورة الهيئة الشرعية لجيشنا 

)جيش رجال الطريقة النقشبندية(

)فَاسْأَُلواْ أَهَْل الذْكِر إِن ُكنُتْم الَ تعْلَمُون(
ẽ
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السائل : بالل الكبيسي ) من االنبار ( ما حكم من قال )أنا لست مسلما ( في حالة الغضب 
الشديد ؟. 

الجواب : الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين :
هذه العبارة التي تفوه بها ترجع في حكمها إلى النية فإن قصد بقوله هذا لست على أخالق 
المسلمين أو أنا لم أرتق إلى اإلسالم واإليمان الكاملين فهو يبقى على إسالمه وال تضره هذه 
الكلمة إن شاء اهلل تعالى لكن يجب علينا أن نزجره عن العودة إليها ألنها تحمل وجها اخر 
يدخله في الكفر )والعياذ باهلل تعالى( وإن قصد أنه تبرأ من دين اإلسالم وهو خارج عن هذا 
الدين فهو قد ارتد بهذا ويجب عليه أن يعيد النطق بالشهادتين ، أما الغضب فال ينبني عليه 
حكم شرعي فالمؤمن يجب عليه أن يمسك نفسه عندما يغضب وال يجعل من نفسه عرضة 
للشيطان ووساوسه نعم الغضب ال يغير الحكم الشرعي ويمضي كما لو لم يكن غضبان وذلك 
في اليمين والطالق والردة وغير ذلك لكن إذا وصل الغضب إلى حد ال يميز فيه المسلم بين 
األسود واألبيض وال يميز فيه بين األشخاص فهذا فاقد الوعي وال يبنى حكم شرعي على ما 

يقول وهذه حاالت نادرة جدا. 
والحمد  إسبوع  كل  من  والخميس  اإلثنين  أصوم  أنا   ) تكريت  من   ( مهيمن   ابو   : السائل 
أحد  ثم أخبرني  الطاعة  ليتشجعوا على هذه  فقط  بذلك  بأصدقائي أخبرهم  ألتقي  هلل وعندما 

األصدقاء أن أجري كله ذهب ألن الصيام يجب أن يكون بشكل سري فهل هذا صحيح. 
الجواب : الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين :

العبادات  وبين  علينا  تعالى  اهلل  فرضها  التي  الواجبة  العبادات  بين  يختلف  الشرعي  الحكم 
الناس وذلك  أمام  بها  الجهر  ينبغي  المفروضة  فالعبادة  تعالى  بها هلل  التي نتطوع  المسنونة 
 ، العشاء   ، المغرب   ، العصر   ، المفروضة)الظهر  الصالة  مثل  تعالى  اهلل  لشعائر  إظهارا 
الصبح( فنحن نصليها في مساجدنا علنا أمام الناس  وكذلك صيام رمضان نجهر به علنا 
ونتحدث به بل حتى الزكاة عندما يخرجها المسلم األفضل له أن يتحدث أنه أخرجها من غير 
التعرض لألشخاص الذين أعطاهم إياها ، أما العبادات المسنونة فاألفضل أن تكون بين العبد 
وربه وال يجهر بها وال يتحدث بها ألحد وذلك حفاظا على أجرها وخوفا من الرياء ومن هنا 
كان صيام النافلة في البيت أفضل حيث حث النبي Ằ أن ال نجعل من بيوتنا مقابر بأن تهجر 
من العبادة بل تكون صالة النافلة في البيت لكن ال يفوتنا هنا حديث النبي Ằ ))إنما األعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(( فمن تحدث بطاعته المسنونة ليقتدى به فهو مأجور وكذلك 
الحال في الجهاد في سبيل اهلل تعالى ال بأس أن تتحدث بما أنفقت وعملت وجاهدت ليقتدى 
بك في هذه الفريضة بل ربما يكون التحدث واجبا إذا عرفت أنه سبب القتداء اآلخرين ورفع 

معنوياتهم وهممهم.  
السائل : سلمان السامرائي : قبل أيام اشتريت بيتا جديدا وسأتحول فيه عن قريب وقد اعتدنا 
أن نذبح ألمثال هذه المناسبات السؤال هل يجوز لي أن أذبح ذبيحة واحدة في عيد األضحى 

تكون ضحية وذبيحة للبيت الجديد ؟ 
الجواب : الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين :

لحمها على  فيفرق  الشافعي  عند  واما  حنيفة  ابي  عند  االضحية  بنية  ولكن  ذلك  يجوز  نعم 
المستحقين وجوبا ان كانت واجبة وال يأكل منها شيئا .  
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الحمد هلل الذي خص عباده الخائفين المخبتين 
الحافظين  الفضل واليقين ووعد عباده  بمزيد 
المبين  بالنصر  لحرماته  والمعظمين  لحدوده 
أخلصوا  ما  بقوته  ويؤيدهم  بمالئكته  ويمدهم 
له النية وأقاموا الدين والصالة والسالم على 
المجاهدين  وإمام  الشجعان  سيد  محمد  سيدنا 
هلل  أنفسهم  باعوا  الذين  وصحبه  آله  وعلى 
من  فكانوا   ، للدين  فداء  أموالهم  وقدموا 

. المهتدين 
رمضان  شهر  ان  جيدا  يعلم  فكلنا   : بعد  أما 
فيه نصر عظيم للمسلمين وفيه دارت معركة 
وجمع  المؤمنين  جمع  بين  الكبرى  بدر 
اهلل  مالئكة  فيها  نزلت  معركة   ، الكافرين 
الخوض في  أريد  ، وال  المؤمنين  لتقاتل مع 
يريد  مسلم  لكل  بد  ال  ألنه  المعركة  تفاصيل 
اهلل والدار اآلخرة ان يتطلع إلى سيرة الحبيب 
 ، الكريمة  أحواله  ويعرف   Ằ المصطفى 
المعركة من دروس  ما تضمنته هذه  ولنأخذ 
أن نسير على  إلى  اليوم بحاجة  وعبر فنحن 
ما سار عليه رسول اهلل Ằ وأصحابه الكرام 
أمم  المسلمين  على  تكالبت  قد  ألنه   ،  Ẳ
األرض تريد النيل منهم ومن دينهم ولنجمل 

معكم هذه الدروس :
أوال :_ ال بد ان نعرف سبب الخروج للغزوة 
فهو الدافع األصلي لخروج المسلمين فلم يكن 
االستيالء  هدفهم  كان  إنما  الحرب  او  القتال 
على قافلة لقريش ولكن اهلل تعالى يعلم ما ال 
اهلل  يريده  ما  اال  يكون  وال  المسلمون  يعلمه 
اِئَفِتْيِن  الطَّ ِإْحَدى  اهللُّ  َيِعُدُكُم  Ềَوِإْذ  جالله  جل 
ْوَكِة َتُكوُن  َأنََّها َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ
َوَيْقَطَع  ِبَكِلَماِتِه  الَحقَّ  ُيِحقَّ  َأن  َوُيِريُد اهللُّ  َلُكْم 

اهلل  يعدكم  Ềإذ  األنفال"  "سورة   ếاْلَكاِفِريَن َداِبَر 
لكم  Ềأنها  النفير  أو  العير   ếالطائفتين إحدى 
وتودونế تريدون Ềأن غير ذات الشوكةế أي 
لقلة   ếلكم العير Ềتكون  البأس والسالح وهي 
أن  اهلل  Ềويريد  النفير  بخالف  ومددها  عددها 
يحق الحقế يظهره Ềبكلماتهế السابقة بظهور 
آخرهم   ếالكافرين دابر  Ềويقطع  اإلسالم 
اهلل  فإن  النفير،  بقتال  فأمركم  باالستئصال 
وأليق  ارفع   درجة  المؤمنين  لعباده  اختار 
الدعوة  وهي  ألجلها  خلقوا  التي  بالوظيفة 
إلى دين اهلل والجهاد في سبيل اهلل والتضحية 

بالروح والمال من اجل إعالء كلمة اهلل .
لفها  لف  ومن  أمريكا  قامت  أن  وبعد  واليوم 
باحتالل بلدنا العزيز وأفغانستان هب المسلمون 
الغيارى دفاعا عن دينهم وكرامتهم ويدعون 
بالغالي  اهلل فضحوا  بدين  االلتزام  الى  الناس 
الطالئع  مقدمة  وفي  ذلك  اجل  من  والنفيس 
أذاق  الذي  النقشبندية  الطريقة  رجال  جيش 

الهزيمة  مر  القاسية  ضرباته  من  المحتلين 
والخذالن فكان جهادهم هلل مقتفين اثر رسول 
الكافر  يستهدفوا سوى  ولم  اهلل Ằ في جهاده 

دروس من معركة بدر الكربى
اجملاهد

الفريق الركن ابو علي النقشبندي
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لغاية  ال  البحار  وراء  من  جاء  الذي  المحتل 
المسلمين ونهب خيراتهم  القضاء على  سوى 
واحتالل بالدهم فوقع ما لم يحسب له المحتل 
إظهار  يريد  اهلل  ان  وهو  حساب  األمريكي 
الحق على  الصادقين ويحق  المؤمنين  هؤالء 
أيديهم ويقطع دابر الكافرين المحتلين وينكس 

رايتهم بإذن اهلل القوي   .
ثانيا :- التزام الرسول عليه الصالة والسالم 
مبدأ الشورى مع أصحابه الكرام فيما ال نص 
مبدأ  الشورى  أن  ليعلمنا  اهلل   كالم  من  فيه 
تشريعي ال يجوز إهماله فقد قال عليه الصالة 
والسالم ) أشيروا عليهّ أيها الناس ( وهو القائد 
العام فتكلم ابو بكر Ậ فقال مقالة حسنة وتكلم 
عمر Ậ فقال مقالة حسنة اال أن رسول اهلل 
Ằ كان يتطلع إلى األنصار الن معظم الجيش 
العقبة  بيعة  في  عاهدوه  وألنهم  األنصار  من 
فقام  المدينة وليس خارجها  النصرة في  على 
سيد األوس سعد بن معاذ Ậ وقال ) قد آمنا 
لما  فامض  عهودنا  وأعطيناك  وصدقناك  بك 
أمرك اهلل فواهلل لو استعرضت بنا هذا البحر 
ت هذه الكلمات  وخضته لخضناه معك ( فأسرهّ
رسول اهلل Ằ وشحذت همم المجاهدين وأثبتت 

. Ằ عميق المحبة والتسليم ألمر رسول اهلل
واليوم نحن في هذه المنازلة الكبرى بين جمع 
المؤمنين وجمع الكافرين أحوج ما نكون إلى 
ما كان عليه الصحابة Ẳ من االلتفاف حول 
رسول اهلل عليه الصالة والسالم ، وان نكون 
صفا واحدا وحزمة واحدة ضد الكافر المحتل 
وان نعين المجاهدين الذين يضربون االحتالل 
حولهم  نلتف  وان  نستطيع  ما  بكل  األمريكي 
الذين  الذين أحبهم اهلل وهم  ونحبهم ألنهم هم 
قال سعد  ، ونقول كما  يدافعون عن دين اهلل 

بن معاذ Ậ وال نخاف في اهلل لومة الئم .
ثالثا :_ لما اجتمع الفريقان للقتال في معركة 

المجاهدين  Ằ صفوف  اهلل  رسول  عدل  بدر 
كالبنيان  فصاروا  متالصقة  ومناكبهم 
ُيَقاِتُلوَن  الَِّذيَن  ُيِحبُّ  اهللََّ  ِإنَّ   Ề المرصوص 
ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكَأنَُّهم ُبنَياٌن مَّْرُصوٌص ế"سورة 
المجاهدين  بين  والمحبة  األلفة  وهذه  الصف" 

واحد  قلب  على  متراصين  تجعلهم  التي  هي 
نطرد  أن  إال  المرحلة  هذه  في  علينا  وما   ،
األحقاد والضغائن والعداوة فيما بيننا ونوجه 
ولقد  األمريكي  المحتل  ضد  العداوة  هذه 
يؤثرون  مجاهدين  أناسا  هلل  والحمد  وجدنا 
على أنفسهم ويحبون إخوانهم المجاهدين وهم 
الذين  النقشبندية  الطريقة  أبطال جيش رجال 
رفع  اجل  من  والضراء  السراء  في  تعاونوا 
لواء الدين عاليا وبهذه االلفة والمحبة سيكون 
النصر على أيديهم ان شاء اهلل تعالى Ề َقاِتُلوُهْم 
َعَلْيِهْم  َوَينُصْرُكْم  َوُيْخِزِهْم  ِبَأْيِديُكْم  اهللُّ  ُيَعذِّْبُهُم 

ْؤِمِنيَن ế"سورة التوبة" . َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ
صفوف   Ằ اهلل  رسول  عدل  لما    -: رابعا 
المسلمين مرهّ بالصحابي الجليل سواد بن غزية 
رسول  فضربه  الصف  من  خارج  وهو   Ậ
وقال  يحمله  كان  بقضيب  بطنه  على   Ằ اهلل 
)استقم يا سواد( فقال أوجعتني يا رسول اهلل 
نفسك،  من  فأقدني  والعدل  بالحق  بعثت  وقد 
اللحظات  وتلك  الصعب  الموقف  هذا  وفي 
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الحرجة لم تمنع رسول اهلل Ằ من ان يعطي 
الحق لصاحبه فكشف عن بطنه الشريف وهو 
يا  مني  حقك  خذ   ) سواد  يا  استقد   ( يقول 
اعتنق  ان  اال   Ậ سواد  من  كان  فما  سواد 
له  فقال   ، الشريف  بطنه  يقبل  النبي Ằ وهو 
الرسول ما حملك على هذا يا سواد ؟ فقال يا 
رسول اهلل قد حضر ما ترى فأردت ان يكون 
فدعا  جلدك  جلدي  يمس  ان  بي  العهد  آخر 
اهلل  لرسول  والفداء  المحبة  انها   ،Ằ النبي له 
الرسول  جلد  يلمسون  والسالم،  الصالة  عليه 
Ằ رجاء البركة لعله يكون آخر شيء يلمسه 
انه  يقين  المعركة ألنه على  إلى  الدخول  قبل 
النصر  يحرز  أن  فإما  األبطال  قتال  سيقاتل 
رب  جنات  في  شهادة  وإما  الكافرين  على 
ورثة  ومحبة   Ằ النبي  فمحبة   ، العالمين 
األنبياء هي الترياق المجرب وهي التي تعمل 
عملها وتدفع حاملها للدفاع عن دين اهلل وسنة 

رسول اهلل عليه الصالة والسالم .
الرسول  أن  هو  اآلخر  األمر     -: خامسا 
تعالى  اهلل  داعيا  الليل  طوال  يقف  كان   Ằ
متضرعا إليه باسطا كفيه ويسأل اهلل عزوجل 
أن يؤتيه النصر حتى سقط عنه رداؤه وأشفق 
الضراعة  هذه  كل  فلم   ،  Ằ الصديق  عليه 
وجل  عز  اهلل  نصر  إلى  مطمئن  انه  دام  ما 
الى  والتضرع  الدعاء  في  االستغراق  ان  ؟  
اإلنسان  ُخلق  التي  العبودية  وظيفة  هي  اهلل 
من اجلها  وهذا هو ثمن النصر الن النصر 
التذلل هلل  العبد في  فإذا صدق   ، من عند اهلل 
فهو  الطريقة  على  واستقام  وأناب  وجل  عز 
أهل لنصر اهلل ومستحق لوعد اهلل برفع البالء 
ودفع الكروب والمصائب ونزول الرحمة Ề ِإْذ 
َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكم ِبَأْلٍف 

َن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفيَن ế"سورة األنفال". مِّ
أما التجبر والتكبر والطغيان والعصيان ألمر 

ال  والندامة  الخسران  عاقبته  فان  تعالى  اهلل 
محالة وتجلى ذلك في موقف أبي جهل حينما 
قال لن نرجع عن بدر أبدا حتى ننحر الجزور 
علينا  وتعزف  الخمر  ونسقي  الطعام  ونطعم 
المغنيات وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا 
فال يزالون يهابوننا، فماذا كان عاقبته ونتيجة 
تجبره وتكبره عن أمر اهلل، هزمهم اهلل وأذلهم 
 ، جهل  ابي  منهج  ينهج  من  كل  نتيجة  وهذه 
وبغت  تجبرت  قد  العصر  طاغوت  فأمريكا 
وفعلت  األرض  في  العلو  وتريد  وتكبرت 
أنصارها  فجمعت  قديما  قريش  فعلت  ما  مثل 
وجاءت لغزو بالد المسلمين وكان عاقبة ذلك 
رؤوس  على  وفضحهم  أخزاهم  قد  اهلل  ان 
الحربية  الترسانة  هذه  بكل  أمريكا  األشهاد، 
تنهزم أمام المجاهدين األبطال !!! ، فتلك هي 
هلل  العبودية  تالقت  كلما  الخلق  في  اهلل  سنة 

عزوجل خالصة مع جبروت وطغيان زائفين 
، وسيلقى المحتل األمريكي ما لقيه ابو جهل 
وأصحابه باذن اهلل الواحد االحد. وما ذكرته 
من الدروس واقع اآلن بين قوى الشر والبغي 
آخر  يصلح  وال  واإليمان  الخير  قوى  وبين 
َأيَُّها  Ềَيا   . أولها  به  صلح  بما  اال  األمة  هذه 
َوُيَثبِّْت  َينُصْرُكْم  اهللََّ  َتنُصُروا  ِإن  آَمُنوا  الَِّذيَن 

َأْقَداَمُكْم ế"سورة محمد".
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 Ẽ
ế َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا Ề

القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش رجال الطريقة النقشبندية

قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات بعد 
االنسحاب المزعوم للقوات االمريكيه وللفترة من 1 آب 2009 م  ولغاية 15 آب 2009م وفي ما يلي جانب منها:

1. قاطع بغداد األول : 
• قنص جندي للعدو األمريكي  على يد  قناص الفصيل 

االول/ السرية األولى/ الفوج األول/ اللواء 49.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع كاتيوشا، 

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء58.
2. قاطع بغداد الثاني :

بعبوة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
الحضيرة  تنفيذ:   ، فيها  كان  من  وجرح  ومقتل  ناسفة 
 / الثالث  الفوج  الثانية/  السرية   / الفصيل االول  الثالثة/ 

اللواء17.

• قصف مقر للعدو األمريكي بـقنبرتي هاون عيار120 
الفوج   / اإلسناد  سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم 

الثالث/ اللواء 98.
3. قاطع بغداد الثالث :

البينة،  للعدو األمريكي بصاروخين نوع  • قصف مقر 
تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج األول / اللواء 48.

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع •
تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثاني / اللواء 78.

4.  قاطع األنبار :
• قصف قاعدة للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق، 

تنفيذ : / سرية اإلسناد / الفوج الثالث/ اللواء 22.
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالثة قنابر هاون عيار82 
سرية   / الهاون  فصيل   / الثالثة  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم 

اإلسناد / الفوج االول / اللواء 31.

5. قاطع ديالى :
• تدمير روبوت للعدو األمريكي بعبوة ناسفة،  تدميرا 
كامال، تنفيذ : الحضيرة الثانية / الفصيل الثالث/ السرية 

االولى / الفوج الثالث/ اللواء 89.
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالثة قنابر هاون عيار82 
سرية   / الهاون  فصيل   / الثانية  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم 

اإلسناد / الفوج االول/ اللواء 44.
6. قاطع صالح الدين : 

• تدمير ناقلة جنود هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة 
ومقتل من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة االولى / الفصيل 

االول/ السرية الثانية / الفوج الثاني/ اللواء 90 .
 ، البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •

تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث / اللواء 6.
7. قاطع التأميم األول : 

• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 
الثاني/ السرية االولى / الفوج االول/ اللواء 80.

• تدمير كاسحة الغام للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل 
من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة الثالثة  / الفصيل الثاني / 

السرية االولى/ الفوج الثاني/ اللواء 16.
• قصف مقر للعدو األمريكي بـقنبرتي هاون عيار120 
الفوج   / اإلسناد  سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم 

الثالث/ اللواء 18.
8 . قاطع التأميم الثاني : 

برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
فيها  كان  من  ومقتل وجرح   )RKG-3( نوع حرارية 
تنفيذ : الحضيرة الثانية / الفصيل الثالث / الفوج الثالث 

/ اللواء 11.
البينة،  للعدو األمريكي بصاروخين نوع  • قصف مقر 

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج االول/ اللواء 99.
9.  قاطع نينوى : 

بعبوة  األمريكي  للعدو  الوقود  لنقل  صهريج  تدمير   •
ناسفة ، تنفيذ: الحظيرة االولى/ الفصيل الثاني/ السرية 

االولى/ الفوج االول / اللواء 96.
للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا،  • قصف مقر 

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 40.
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1. قاطع بغداد األول
• تدمير عجلة نوع همر للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل 
الفصيل  تنفيذ: الحضيرة األولى/  وجرح من كان فيها ، 

األول / السرية الثانية / الفوج األول / اللواء 74.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة وتمت 
إصابة الهدف بدقة بحسب الرصد وشهود العيان : تنفيذ : 

سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 63.
2. قاطع بغداد الثاني :

• قنص جندي للعدو األمريكي  على يد قناص الفصيل 
الثاني / السرية الثانية / الفوج الثاني/ اللواء 3.

• قصف مقر العدو األمريكي في مطار بغداد بصاروخ نوع 
طارق، تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج االول/ اللواء 25.

3. قاطع بغداد الثالث :
• تدمير صهريج لنقل الوقود للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ، 
تنفيذ: الحظيرة الثالثة / الفصيل الثاني/ السرية الثالثة / الفوج 

الثاني / اللواء 53.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم ، 
تنفيذ المفرزة االولى / فصيل الهاون / سرية اإلسناد / الفوج 

الثالث / اللواء 32.
4. قاطع األنبار :

• قصف مقر العدو األمريكي في القاعدة الجويه بصاروخين 
نوع كراد، وتمت إصابة الهدف بدقة بحسب الرصد وشهود 

العيان : تنفيذ : سرية اإلسناد / الفوج الثالث/ اللواء 43.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع البينة: تنفيذ : 

سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 31.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم 
، تنفيذ : مفرزة الهاون / سرية اإلسناد / الفوج الثالث/ اللواء 

. 4
5. قاطع ديالى :

• قنص جندي للعدو األمريكي  على يد قناص الفصيل الثاني 
/ السرية الثالثة / الفوج الثاني/ اللواء 97.

• قصف مقر العدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا ، تنفيذ: 
سرية اإلسناد / الفوج االول/ اللواء 71.

6. قاطع صالح الدين :
• إعطاب عجلة نوع همر للعدو األمريكي برمانة حرارية 
نوع )RKG-3( وجرح من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة الثالثة 

/ الفصيل األول / السرية األولى / الفوج االول/ اللواء37 .
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالثة قنابر هاون عيار 82 
ملم ، تنفيذ المفرزة الثالثة / فصيل الهاون / سرية اإلسناد / 

الفوج الثالث/ اللواء 6.

7. قاطع التأميم األول : 
• تدمير شاحنة مؤن للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل من 
كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة الثالثة / الفصيل األول / السرية 

الثانية / الفوج الثاني / اللواء 23.
 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع •

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء 51.
8 . قاطع التأميم الثاني :

السديد  بصاروخ  األمريكي  للعدو  طائرة  استهداف   •
وهبوطها اضطراريا حسب ما أكده الرصد وشهود العيان 

تنفيذ : مفرزة مقاومة الطائرات . 
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد ، تنفيذ: 

سرية اإلسناد/ الفوج االول / اللواء 92. 
9.  قاطع نينوى : 

نوع  برمانة حرارية  األمريكي  للعدو  مدرعة  إعطاب   •
)RKG-3( وجرح من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة االولى/ 

الفصيل الثاني/ السرية الثانية / الفوج الثاني/ اللواء 66 .
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة : تنفيذ: 

سرية اإلسناد / الفوج الثالث / اللواء 5.

Ẽ
ế َوَكاَن َحقًّا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن Ề

القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش رجال الطريقة النقشبندية

العمليات الجهادية للفترة من 16 آب  2009 م  ولغاية 31  آب  2009م وفي ما يلي جانب منها:
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مؤتمر  اعطى   )2004 األول  كانون   17  ( في 
لبدء  موعدا  تركيا  االوربي  لالتحاد  القمة 
المفاوضات هو) 3 تشرين االول 2005( حول 
وقبل   ، كامل  لالتحاد كعضو  انضمامها  امكانية 
كانون   10  ( في  اعوام  خمسة  بحوالي  ذلك 
قد  االوربي  القمة  مؤتمر  كان   )  1999 االول 
بدأ  لقد   ، لالنضمام  المرشح  صفة  تركيا  منح 
التي  العميقة  التحوالت  يعون  االوربيون  القادة 
عاشتها وتعيشها تركيا منذ انتهاء الحرب الباردة 
بانتهاء  تركيا  تاثرت  لقد   ، والغرب  الشرق  بين 
الحرب الباردة بصورة اعمق واوسع من العديد 
من الدول واصبحت تفتش لنفسها عن موقع جديد 
والسياسة  خصوصا  االوسط  الشرق  منطقة  في 

الدولية عموما .
عام  كان  مباشرة  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد 
)1990 ( نقطة انعطاف في السياسة الخارجية 
التركية حيث تغير الوضع المحيط بتركيا كليا بعد 
تبحث عن دور  السوفيتي وبدأت  االتحاد  انهيار 
خاص بها في منطقة الشرق االوسط ومحاولتها 

البدء بلعب دور اقليمي .
لقد نشأ بعد انهيار االتحاد السوفيتي وضع معقد 
بتركيا وهذا  المحيطة  والمناطق  البلدان  في  جدا 
الوضع يتضمن تحديات كبيرة للسياسة الخارجية 
المصالح  تحقيق  باالمكان  يعد  فلم   ، التركية 
السياسية واالمنية واالقتصادية التركية في اطار 
التحالفات القائمة مع الواليات المتحدة خصوصا 
والغرب عموما  ، كما أنه ليس من الممكن الرجوع 
الى وصايا مؤسس الدولة التركية باالنعزال عن 
لتكون  تركيا  توجهت  وهكذا   ، العربي  الشرق 
العبا اقليميا يحرص على تحقيق مصالحه بذاته 

وبوسائله الخاصة في المقام االول .
فلقد كانت العالقات التركية السورية في التسعينات 

العالقات  لهذه  ان  صحيح   ، التوترات  تشوبها 
السيئة جذورها التاريخية ولكن المخاوف السورية 
المتعلقة ببناء السدود التركية والمحاوالت التركية 
بصورة  واستغاللها  الفرات  مياه  على  للسيطرة 
السابقة  السورية  المساندة  وكذلك  الجانب  وحيدة 
لحزب العمال الكردستاني التركي كانت  عوامل 

واسباب مهمة للتوترات .
لقد بقيت قضية حزب العمال الكردستاني التركي 
توافق على حل  تركيا ال  مادامت  لسوريا  مهمة 

مقبول للنزاع حول مياه الفرات .
من  قلية  كمية  سوريا  على  تركيا  عرضت  وقد 
المياه ال تتجاوز 500 متر مكعب في الثانية وهذا 

ما رفضته دمشق حينذاك .
وكانت تصريحات بعض القادة االتراك بان مياه 
تعود  كما  لتركيا  ملكيتها  تعود  والفرات  دجلة 
والعراق  بسوريا  متعلقة  للعرب  النفط  ملكية 
السورية  التركية  العالقة  في  التوترات  ولكن 
التي اوصلتهما الى حافة الحرب لم تستمر على 
نفس المنوال  حيث بدأ التوتر ينحسر بعد اعتقال 
رئيس حزب العمال الكردستاني في شباط 1998 
، ولم ينفجر النزاع حول تقسيم مياه الفرات كما 
اخذت العالقات الثنائية االقتصادية تتطور بشكل 
المشاكل  حل  الى  الدولتان  واتجهت   ، ديناميكي 
العالقة واالهتمام المتصاعد باالستقرار االقليمي 
اهمية  من  التقليل  وتم  الثنائي  التعاون  وتوسيع 
االسكندرونه  بلواء  المتعلق  الحدودي  النزاع 
لصالح االستقرار االقليمي اما العالقات التركية 
من  تعقيدا  اكثر  تزال  وال  كانت  فقد  العراق  مع 
كانت  االولى  الناحية  فمن  سوريا  مع  العالقة 
حيث  وانقرة  بغداد  بين  مشتركة  مصالح  هناك 
بالجوانب  كثيرا  يهتم  االحتالل  قبل  العراق  كان 
لها  كانت  التي  تركيا  مع  العالقة  في  االيجابية 

موقع العراق يف السياسة اخلارجية الرتكية 
الدور اجلديد لرتكيا يف منطقة الشرق االوسط والعامل

اجملاهد
الدكتور يلدز الكركوكلي
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االقتصادي  الحصار  انهاء  في  اساسية  مصلحة 
الوضع  تطبيع  وفي  العراق  على  المفروض 
استئناف  يعني  كان  ذلك  الن  العراق  في  العام 
تركيا بصورة شرعية  العراقي عبر  النفط  ضخ 
شرق  جنوب  في  المعاشية  الظروف  وتحسين 
يخف  مما  كردية  اكثرية  تسكنه   الذي  تركيا 
التوتر مع الحركات الكردية وايضا كانت لتركيا 
مصلحة في ان يعيد الرئيس القائد صدام حسين 
سيطرته على محافظات الحكم الذاتي في شمال 
في  تركية  مصلحة  اية  هناك  تكن  ولم  العراق 
انهيار العراق او تقسيمه نظرا للتاثيرات السلبية 
كانت  كله  لذلك  تركيا  في  الكردية  القضية  على 
الحكومة التركية تعارض اسقاط النظام الوطني 
مع  وتقف  الخارجية  العسكرية  بالقوة  العراقي 
تطبيع االوضاع في العراق ومع استقراره ومن 
ناحية اخرى كانت للقضية الكردية ايضا بعض 
التركية  العراقية  العالقة  على  السلبية  الجوانب 
تتوغل  التركية  القوات  كانت  عندما  خصوصا 
العمال  حزب  عناصر  لتطارد  العراق  داخل 
تاثيرات  هناك  كانت  كما   ، التركي  الكردستاني 
حيث  والفرات  دجلة  مياه  تقاسم  لمشكلة  سلبية 
العراق  الى  الواصلة  المياه  كميات  تناقصت 
بصورة خطيرة بسبب بناء عدد كبير من السدود 
الضخمة دون التوصل مسبقا الى تفاهم مع العراق 
وسوريا لقد عارضت تركيا الحرب على العراق 
لم تستطع منعها وبعدما اصبح االحتالل  ولكنها 
مع  نشطة  عالقات  انقرة  أنشأت  لها  واقعا  امرا 
جميع المجموعات والقوى والشخصيات العميلة 
بقيت  الوقت  ذات  وفي  االحتالل  عراق  في 
تقسيم  منع  في  تتمثل  االعلى  التركية   المصلحة 
العراق والمحافظة على وحدته الجغرافية وقد تم 
تثبيت هذه النقطة باعتبارها احدى النقاط الجديدة 
التي ادخلت على السياسة الخارجية التركية بعد 
والتنمية  العدالة  حزب  قبل  من  السلطة  استالم 
او  كردية  دولة  اية  نشوء  ترفض  تركيا  وبقيت 
وتعتبر  العراق  في  للدولة  مشابه  كردي  كيان 
ذلك سببا مبررا للتدخل والحرب ذلك الن تركيا 

حيث  القومي  المنها  تهديدا  االمر  هذا  تعتبر 
لحزب  العسكرية  النشاطات  اعادة  من  تتخوف 
العمال الكردستاني من اراضي كردستان العراق 
شمال  من  الكردية  القومية  الشرارة  انتقال  ومن 
العراق الى داخل تركيا وترغب تركيا باستقرار 
العراق النها تامل االستفادة من استئناف التعاون 
اعادة  عملية  في  االشتراك  ومن  االقتصادي 
الوضع  على  ايجابيا  ينعكس  قد  وهذا  االعمار 
االقتصادي في المناطق الفقيرة في جنوب شرقي 
تؤثر  مهمة  مشكلة  العراق  اصبح  لقد   ، تركيا 
على العالقات التركية االمريكية فمن ناحية اولى 
كانت تركيا قبل احتالل العراق ولسنوات طويلة 
حليفا اقليميا مهما لواشنطن ولعملياتها العسكرية 
ضد العراق حيث كانت القوات الجوية االمريكية 
التركية  العسكرية  القواعد  تستعمل  والبريطانية 
شمال  في  الطيران  حظر  منطقة  على  للسيطرة 
قاعدة  لعبت  وكذلك   1991 اذار  منذ  العراق 
على  الحرب  في  ستراتيجيا  دورا  ابخيرليك 
حاولت  لقد   2003 اذار  في  بدات  التي  العراق 
تركيا بعد احداث 11 ايلول 2001 ان تقدم نفسها 
لواشنطن حليفا وشريكا يمكن االعتماد عليه لذلك 
شاركت انقرة منذ عام 2002 في ) قوات السالم 
في  قيادتها  واستلمت  افغانستان  في   ) الدولية 
كانت  الخلفية  هذه  امام  الزمنية  الفترات  احدى 
التركي  البرلمان  رفض  عندما  كبيرة  مفاجاة 
تحت  التركية  االراضي  اذار 2003 وضع  في 
كما  العراق  لغزو  االمريكية  القوات  تصرف 
اية قطعة عسكرية تركية  رفضت تركيا ارسال 
العراق  في  االحتالل  استمرار  ومع  العراق  الى 
اوساط  في  تصاعدت  فيه  االوضاع  وتدهور 
الشعب التركي موجات الكراهية للواليات المتحدة 
وسياساتها ومع ان السياسيين في واشنطن وانقرة 
يحاولون بصورة دبلوماسية مصطنعة التقليل من 
اليوم واضحا  انه اصبح  اال  العوامل  اهمية هذه 
االمريكية  التركية  اإلستراتيجية  العالقات  بان 
لتغييرات  مرشحة  السنين  عشرات  منذ  القائمة 

عميقة طويلة االمد .



ية
اس

سي
ال

)18(

النقشبندية

العدد
احلادي 

والعشرون

يظهر  واشنطن  في  األسود  للبيت  تصريح  كل  بعد 
اإلخبارية  الفضائية  القنوات  خالل  من  الهواء  على 
وبلسان ناطقهم الرسمي يقول فيه بأن األيام القادمة 
تصاعدا  ستشهد  العراق  في  االحتالل  تاريخ  من 
بغداد  في  متوقعة  للعنف  وزيادة  التفجير  لعمليات 
وبقية المحافظات، وبعد مدة قصيرة جدا من إذاعتهم 
لتلك األخبار وفعال تحدث التفجيرات اإلجرامية  التي 
يذهب ضحيتها المئات من األبرياء وحسب توقعات 
الناطق للبيت األسود تماما كما حصل في تفجيرات 
األربعاء الدامية أو ما سبقها من أحداث دامية مشابهة 
الوزارات وسرقات  في مناطق أخرى وحرائق في 
العراقية وبدون تأخير تحصل  كبيرة، وإذا بالساحة 
وهذا  أمريكا  لتصريحات  موافقة  دامية  أحداث  فيها 
األخبار  لنشرات  متتبع  بسيط  مواطن  لكل  واضح 
لتوقعات  موافقة  الساخنة  األحداث  تأتي  ثم  اليومية 
محللين  إلى  المسألة  تحتاج  وال  الشيطانية  واشنطن 
يفرض  تساءل  وهنا  عسكريين  خبراء  أو  سياسيين 
نفسه يا ترى من الذي اخبر المحتل بهذا التزايد في 
العنف الذي سيحصل ثم يحصل وكما يتوقعون فعال 
فهل ياترى يتصفون بالصالح والتقوى ليمنحهم اهلل 
كرامة وهي كرامة الكشف التي هي ثمرة من ثمرات 
التقوى؟ والجواب عن ذلك كال ألنهم كفرة ما دخلوا 
في دين اإلسالم ليذوقوا حالوة اإليمان التي يذوقها 
المسلمون الذاكرون هلل األتقياء العاملون المخلصون، 
إليهم   األخبار  تنقل  التي  العصفورة  هي  ترى  يا  أم 
يقصون عليهم  أطفالهم حينما  بها على  يكذبون  كما 
القصص في الليل ليناموا؟؟ أم انه تدبير بليل للعصابات 
بها  جاء  التي  الطائفية  القتل  وميليشيات  اإلجرامية 
االحتالل وبعلم المحتل ومباركته؟؟؟ والواضح جدا 
له  الغادر  المحتل  الن  واألخير  الثالث  الجواب  أنه 
يتحكم  التي  الخضراء  المنطقة  أروقة  جواسيسه في 
بمصادرها للقرار لتدمير العراق وقتل شعبه وسرقة 
خيراته وتدنيس مقدساته وبدون أي أخالق أو حياء 
العراقي  اليتيم  مع  التعاطف  وال  حتى  رادع  أي  أو 
التي  األم  أو  زوجها  قتل  التي  المصابة  األرملة  أو 
تخلو  ال  الجرائم  هذه  أن  إلى  باإلضافة  ابنها  فقدت 
أبدا من إعداد صفوي حاقد على العرب والمسلمين 
الن سياسة التدمير ولغة فرق تسد والتسلط بغير حق 
على الشعوب ومحاربة اإلسالم والعروبة هو مجال 

اختصاص واهتمام المحتلين الكفرة والصفويين فهم 
زراعتهم  محاصيل  هي  وما  زرعوا  ماذا  يعرفون 
وإنتاجها وبماذا تخطط له األحزاب العميلة المستعدة 
فترة  البقاء  اجل  العراق من  ما عدا  بلد  أي  لمواالة 
أطول على سدة الحكم لنهب خيرات الوطن وسرقة 
أمواله وثرواته وذلك كله على حساب دماء األبرياء 
وهو ليس باألمر الجديد عليهم  فلهم سوابق في الخسة 
وانعدام الضمير وليس ذلك ببعيد فأسرى العراقيين 
الذين عذبوا بأيديهم بأقسى أنواع التعذيب من قبلهم 
في إيران خير شاهد على بعض أفعالهم ، والخالصة 
هذه   كل  من  العراقي  المواطن  بها  يخرج  التي 
التي راح ضحيتها  التفجيرات  هذه  بان  المخططات 
المئات من األبرياء هو من اجل إطالة بقاء المحتل 
فترة أطول في العراق للحفاظ على حياة المجرمين 
على  للقضاء  العراق  في  السراق  بحكومة  المتمثلة 
ال  الذين  والعربية  اإلسالمية  الغيرة  وأهل  الشرفاء 
اهلل ولسان  والوالء ألعداء  والمهانة  بالذلة  يرضون 
حال المجاهدين لالحتالل يقول لك اهلل يا عراق فدتك 
القلوب واألعناق يا وطني الحبيب الغالي  فبعد أن 
رفع  أمر  أن  للكافر  العميلة  األحزاب  هذه  شعرت 
األسوار الكونكريتية هو أمر وقرار أمريكي موجه 
الحالية ومن معها إلسقاط  المحتلة  الحكومة  لرئيس 
الخضراء  بالمنطقة  المحيطة  الكونكريتية  الحواجز 
والوطن  والشعب  الدين  أعداء  خلفها  يختبئ  والتي 
ورقة  ان  الشرفاء  من  العقالء  لكل  يظهر  والذي 
الخيانة والعمالة والخسة  قد انتهت وسقطت لكي ال 
العراق  بعد خروجهم من  المحتل  يكونوا عبئا على 
فال بد أن تبيعهم أمريكا وبثمن بخس بعد أن انتهت 
من استخدامهم في أحقر وظيفة وهي الخيانة العظمى 
رسول  قال  بلدهم  يخونون  ممن  أمثالهم  شأن  وهذا 
اهلل Ằ )من أعان ظالما سلطه اهلل عليه( »كنز العمال« 
فتراهم خائفين من غضب الشعب العراقي المظلوم 
الذي ال يسكت عن حقه وثورته ضد المحتل وأعوانه 
التي ال شك أنها حاصلة وستكون عاقبتهم وخيمة ومن 
جنس ما عملوا فالعراقي أبي، غيور، شهم، ال يقبل 
باالحتالل وال يرتضيه وال يستبدله باألحرار والشرفاء 
الظلم                                                                                      على  طويال  يسكت  ولن  ولم  ال  والوطنيين 
فالليل مهما طال ال بد من طلوع الفجر والعمر مهما 

طال ال بد من دخول القبر والعاقبة للمتقين

اخلائن خائف
اجملاهد

ابو مهند االنصاري 
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اجملاهد
الدكتور عبد اهلل النقيب 

أمني السر والصحابي اجلليل 
Ậ ) سيدنا )حذيفة ابن اليمان

)اسمه ونسبه( حذيفة بن حسيل بالتصغير ويقال 
بالتكبير بن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث 
باليمان  المعروف  بن مازن بن قطيعة بن عبس 
بن  بغيض  بن  عبس  بنى  من  القطيعى  العبسي  

ريث بن غطفان حليف لبنى عبد األشهل 
)فضله( قال الرسول Ằ : ) ما من نبي قبلي إال 
قد أعطَي سبعة ُنجباء رفقاء، وأعطيُت أنا أربعة 
عشر: سبعة من قريش: عليهّ والحسن والحسين 
من  وسبعة  وعمر،  بكر  وأبو  وجعفر،  وحمزة 
وأبو  وسلمان  مسعود،  ابن  اهلل  عبد  المهاجرين: 
ذر وحذيفة وعمار والمقداد وبالل ( Ẳ ،هاجر 
إلى النبي Ằ  فخيهّره بين الهجرة والنصرة فاختار 
النصرة وشهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان 
Ằ أحدا  كان حذيفة من كبار أصحاب رسول اهلل
وهو الذي بعثه رسول اهلل Ằ يوم الخندق ينظر 
بن  عمر  وكان  رحيلهم  بخبر  فجاءه  قريش  إلى 
الخطاب Ậ يسأله عن المنافقين وهو معروف في 
حذيفة  وشهد  اهلل  رسول  سر  بصاحب  الصحابة 
نهاوند فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الراية وكان 
فتح همذان والري والدينور على يد حذيفة وكانت 
فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين ، وقتل صفوان 
عليا  بايعا  قد  وكانا  بصفين  حذيفة  ابنا  وسعيد 
 Ậ بوصية أبيهما إياهما وقال عمر بن الخطاب
ألصحابه )تمنهّوا ( فتمنهّوا ملَء البيِت الذي كانوا 
فيه مااًل وجواهر ُينفقونها في سبيل اهلل، فقال عمر

Ậ : ) لكني أتمنى رجااًل مثل أبي عبيدة ومعاذ 
بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة 
اهلل عزهّ وجلهّ ثم بعث بمال إلى أبي عبيدة وقال: ) 
انظر ما يصنع ( فقَسَمُه، ثم بعث بماٍل إلى حذيفة 
وقال: ) انظر ما يصنع ( فَقَسمه، فقال عمر: قد 

ُقلُت لكم...  
)Ằ حادثة توليه امانة السر من رسول اهلل(

بخطام  آخذا  كنت  قال:  اليمان،  بن  حذيفة  وعن 
ناقة رسول اهلل Ằ  أقود به وعمار يسوق الناقة 
كنا  إذا  حتى   - به  يقود  وعمار  أسوق  أنا  أو   -
بالعقبة إذا باثني عشر راكبا  قد اعترضوه فيها، 
فولوا  بهم  ، فصرخ   Ằ اهلل فأنبهت رسول  قال: 
مدبرين ،فقال لنا رسول اهلل: " هل عرفتم القوم ؟ 
" قلنا: ال يا رسول اهلل قد كانوا متلثمين، ولكنا قد 
عرفنا الركاب ،قال: " هؤالء المنافقون إلى يوم 
ال.قال:  قلنا:   " ؟  أرادوا  ما  تدرون  القيامة،وهل 

" أرادوا أن يزحموا رسول اهلل في العقبة فيلقوه 
منها " قلنا: يا رسول اهلل أوال تبعث إلى عشائرهم 
حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال: " 
ال، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل 
بقومه، حتى إذا أظهره اهلل بهم أقبل عليهم يقتلهم " 
ثم قال: " اللهم ارمهم بالدبيلة " قلنا: يا رسول اهلل 
وما الدبيلة ؟ قال: " هي شهاب من نار تقع على 
نياط قلب أحدهم فيهلك " وفى صحيح مسلم من 
طريق شعبة: عن قتادة، عن أبى نضرة، عن قيس 
بن عبادة، قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا، 
أم شيء  رأيتموه  أرأى  علي،  أمر  من  كان  فيما 
عهده إليكم رسول اهلل ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول 
اهلل Ằ شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة 
أخبرني عن رسول اهلل Ằ أنه قال: " في أصحابي 
اثنا عشر منافقا منهم ثمانية ال يدخلون الجنة حتى 

يلج الجمل في سم الخياط ".
في صحيح  ذكره  وقع  بدر(  معركة  من  )موقفه 
مسلم من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان 
أنا  قال ما منعني أن أشهد بدرا إال أني خرجت 

وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش...الخ
رأى  احد  معركة  وفي  احد(  معركة  في  )موقفه 
جماعة من المسلمين يريدون قتل ابيه وهم غير 
عارفين باسالمه فصاح حذيفة Ậ :أبي أبي ،فلم 
المشهور  قولته   Ậ حذيفة  ،فقال  فقتلوه  يفهموا 
،يغفر اهلل لكم وهو ارحم الراحمين ، فاداه رسول 

اهلل Ằ فتصدق حذيفة بديته على المسلمين
ا اْنَتَهى إَلى َرُسوِل  )موقفه في معركة الخندق( َلمهّ
ِمْن  اهللُّ  ق  َفرَّ َوَما  َأْمِرِهْم  ِمْن  اْخَتَلَف  َما   Ằ اهللِّ 
َجَماَعِتِهْم َدَعا ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَماِن ، َفَبَعَثُه إَلْيِهْم ِلَيْنُظَر 
َما َفَعَل اْلَقْوُم َلْياًل . َقاَل اْبُن إْسَحاَق : َفَحدَّثِني َيِزيُد 
ْبُن ِزَياٍد ، َعْن ُمَحمِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيهّ ، َقاَل َقاَل 
َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة ِلُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َيا َأَبا َعْبِد 
َنَعْم  َقاَل  ؟  َوَصِحْبُتُموُه   Ằ ِّاهلل َرُسوَل  َأَرَأْيُتْم  اهللِّ 
َقاَل  ؟   َتْصَنُعوَن  ُكْنُتْم  َفَكْيَف  َقاَل   ، َأِخي  اْبَن  َيا 
َما  َأْدَرْكَناُه  َلْو  َوَاهللِّ  َفَقاَل  َقاَل  َنْجَهُد  ُكنهّا  َلَقْد  َوَاهللِّ 
َتَرْكَناُه َيْمِشي َعَلى اأْلَْرِض َوَلَحَمْلَناُه َعَلى َأْعَناِقَنا 
. َقاَل َفَقاَل ُحَذْيَفُة َيا اْبَن َأِخي ، َوَاهللِّ َلَقْد َرَأْيُتَنا َمَع 
َ Ằ ِباْلَخْنَدِق َوَصلهّى َرُسوُل اهللِّ Ằ ُهِويهّا  َرُسوِل اهللِّ
ِمْن اللهّْيِل ُثمهّ اْلَتَفَت إَلْيَنا َفَقاَل َمْن َرُجٌل َيُقوُم َفَيْنُظُر 
َلَنا َما َفَعَل اْلَقْوُم ُثمهّ َيْرِجُع - َيْشِرُط َلُه َرُسوُل اهللِّ 
ْجَعَة - َأْسَأُل اهللَّ َتَعاَلى َأْن َيُكوَن َرِفيِقي ِفي  Ằَ الرهّ
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اْلَجنِّة ؟ َفَما َقاَم َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم ، ِمْن ِشدِّة اْلَخْوِف 
ا َلْم َيُقْم َأَحٌد ، َدَعاِني  َوِشدِّة اْلُجوِع َوِشدِّة اْلَبْرِد َفَلمهّ
َرُسوُل اهللِّ Ằ َفَلْم َيُكْن ِلي ُبدهّ ِمْن اْلِقَياِم ِحيَن َدَعاِني 
؛ َفَقاَل َيا ُحَذْيَفُة اْذَهْب َفاْدُخْل ِفي اْلَقْوِم ، َفاْنُظْر 
َقاَل  َتْأِتَيَنا .  َشْيًئا َحتهّى  ُتْحِدَثنهّ  َواَل  َيْصَنُعوَن  َماَذا 
يح َوُجُنوُد اهللِّ َتْفَعُل  َفَذَهْبت َفَدَخْلت ِفي اْلَقْوِم َوالرُّ
ِبِهْم َما َتْفَعُل اَل ُتِقرهّ َلُهْم ِقْدًرا َواَل َناًرا َواَل ِبَناًء . 
َفَقاَم َأُبو ُسْفَياَن َفَقاَل َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش : ِلَيْنُظْر اْمُرٌؤ 
جِل الِّذي  ِبَيِد الرُّ َمْن َجِليُسُه ؟ َقاَل ُحَذْيَفُة َفَأَخْذت 
َكاَن إَلى َجْنِبي ، َفُقْلت : َمْن َأْنَت ؟ َقاَل ُفاَلُن ْبُن 
حيِل[ُثمهّ َقاَل َأُبو  ُفاَلٍن] ُمَناَداُة َأَبى ُسْفَياَن ِفيِهْم ِبالرِّ
ُسْفَياَن : َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش ، إنُّكْم َوَاهللِّ َما َأْصَبْحُتْم 
ِبَداِر ُمَقاٍم َلَقْد َهَلَك اْلُكَراُع َواْلُخفهّ ، َوَأْخَلَفْتَنا َبُنو 
ِشدِّة  ِمْن  َوَلِقيَنا  َنْكَرُه  الِّذي  َعْنُهْم  َوَبَلَغَنا   ، ُقَرْيَظَة 
يح َما َتَرْوَن َما َتْطَمِئنهّ َلَنا ِقْدٌر َواَل َتُقوُم َلَنا َناٌر  الرِّ
ُثمهّ  ُمْرَتِحٌل  َفِإنهّي  َفاْرَتِحُلوا  ِبَناٌء  َلَنا  َيْسَتْمِسُك  َواَل 
َقاَم إَلى َجَمِلِه َوُهَو َمْعُقوٌل َفَجَلَس َعَلْيِه ُثمهّ َضَرَبُه 
َفَوَثَب ِبِه َعَلى َثاَلٍث َفَوَاهللِّ َما َأْطَلَق ِعَقاَلُه إالهّ َوُهَو 
َقاِئٌم َوَلْواَل َعْهُد َرُسوِل اهللِّ Ằ إَليهّ " َأْن اَل ُتْحِدَث 
َلَقَتْلته ِبَسْهِم ،َقاَل  َتْأِتَيِني "، ُثمهّ ِشْئت ،  َشْيًئا َحتهّى 
ُحَذْيَفُة َفَرَجْعُت إَلى َرُسوِل اهللِّ Ằ َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلهّي 
ِهَشاٍم  اْبُن  َقاَل   . َمَراِجُل  ِنَساِئِه  ِلَبْعِض  ِمْرٍط  ِفي 
َرآِني  ا  َفَلمهّ  . اْلَيَمِن  َوَشى  ِمْن  َضْرٌب  اْلَمَراِجُل   :
اْلِمْرِط  َطَرَف  َعَليهّ  َوَطَرَح  ِرْجَلْيِه  إَلى  َأْدَخَلِني 
ا َسلَّم َأْخَبْرته اْلَخَبَر  ُثمهّ َرَكَع َوَسَجَد َوِإنهّي ِلِفيِه َفَلمهّ
َفاْنَشَمُروا   ، ُقَرْيٌش  َفَعَلْت  ِبَما  َغَطَفاُن  َوَسِمَعْت   ،

َراِجِعيَن إَلى ِباَلِدِهْم .
)معركة نهاوند واختيار الكوفة( في معركة نهاوند 
حيث احتشد الفرس في مائة ألف مقاتل وخمسين 
الجيوش  لقيادة  عمر  المؤمنين  أمير  اختار  ألفًا، 
المسلمة )النعمان بن مقرن ( ثم كتب الى حذيفة 
أن يسير اليه على رأس جيش من الكوفة، وأرسل 
عمر للمقاتلين كتابه يقول: ) اذا اجتمع المسلمون، 
فليكن كل أمير على جيشه، وليكن أمير الجيوش 
جميعا ) النعمان بن مقرن (، فاذا استشهد النعمان 
فليأخذ الراية حذيفة، فاذا استشهد فجرير بن عبد 
اهلل ( وهكذا استمر يختار قواد المعركة حتى سمى 
قوي،  قتال  ونشب  الجيشان  والتقى  سبعة  منهم 
وسقط القائد النعمان شهيدًا، وقبل أن تسقط الراية 
كان القائد الجديد حذيفة يرفعها عاليًا وأوصى بأال 
المعركة،  تنجلي  النعمان حتى  استشهاد  نبأ  يذاع 
 ( أخيه  مكان  فجعله   ) مقرن  بن  نعيم   ( ودعا 
النعمان ( تكريمًا له، ثم هجم على الفرس صائحًا: 
جنده  أكبر: نصر  اهلل  وعده،  أكبر: صدق  اهلل   (
أتباع محمد، ها  يا   ( قائاًل:  المسلمين  نادى  ثم   )
تطيلوا  فال  الستقبالكم،  تتهيأ  اهلل  جنان  ذي  هي 

ساحقة  بهزيمة  القتال  وانتهى  االنتظار(  عليها 
على  والدينور  والريهّ  همدان  فتح  للفرس،وكان 
يده، وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين، وتزوهّج 

فيها .
فوجد  مرة  ذات  المسجد  حذيفة  دخل  )اخالقه( 
يتم  وال  الصالة،  أداء  يحسن  وال  يصلي  رجال 
ركوعها وال سجودها، فقال له حذيفة: ُمذ كم هذه 
الرجل: منذ أربعين سنة، فأخبره  فقال  صالتك؟ 
حذيفة أنه ما صلى صالة كاملة منذ أربعين سنة، 
أميًرا  عمر  وأرسله  يصلي.  كيف  يعلِّمه  أخذ  ثم 
لحذيفة،  يسمعوا  أن  ألهلها  وكتب  المدائن،  على 
ويطيعوا أمره، ويعطوه ما يسألهم، وخرج حذيفة 
وبيده  حماًرا،  راكب  وهو  المدائن،  إلى  متوجًها 
قطعة من خبز مملح، فلما وصل إلى المدائن قال 
له أهلها: سلنا ما شئت. فقال حذيفة: أسألكم طعاًما 
آكله، وعلف حماري ما دمت فيكم.  وظل حذيفة 
على هذا األمر، ال يأخذ من المال قلياًل وال كثيًرا 
إال ما كان من طعامه وعلف حماره،وأراد عمر أن 
يرى حال حذيفة وما أصبح فيه، فكتب إليه يطلب 
قدومه إلى المدينة، ثم اختبأ في الطريق حتى يرى 
ماذا جمع؟ فرآه على نفس الحال التي خرج بها، 
له: أنت أخي وأنا  إليه فرًحا سعيًدا يقول  فخرج 
يحب   Ậ حذيفة وكان  يقول  عمر  وكان  أخوك. 
العزلة ويقول، لوددت أن لي َمْن يصلح من مالي 
)يدير شؤونه(، وأغلق بابي فال يدخل عليَّ أحد، 
وال أخرج إليهم حتى ألحق باهلل. وقال ألصحابه: 
إياكم ومواقف الفتن، فقيل له، وما مواقف الفتن 
يا أبا عبد اهلل؟ قال: أبواب األمراء، يدخل أحدكم 
على األمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه 
وكان حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه يقول : كان 
الناس يسألون رسول اهلل عن الخير وكنت أسأله 
 Ậ حذيفة ،كان   ، يدركني  أن  مخافة  الشر  عن 
 ،Ằ المنافقين، أعلمه بهم رسول اهلل يعلم أسماء 
الي أحٌد من المنافقين ؟(  وسأله عمرẬ: ) أفي عمهّ
قال: ) نعم ، واحد ( قال: ) َمن هو ؟( قال: ) ال 
أذكره ( قال حذيفة: ) فعزله كأنهّما ُدلَّ عليه وكان 
عمر إذا مات ميهّت يسأل عن حذيفة، فإن حضر 
يحضر  لم  وإن  عمر،  عليه  صلى  عليه  الصالة 
حذيفة الصالة عليه لم يحضر عمر، وحينما يسمع 
شيئا من رسول اهلل Ằ يسأله ) يا رسول اهلل ، أسرهّ 

.Ằ هذا الحديث أم أعلنه ( فيجيبه رسول اهلل
)اقواله ( كان حذيفة Ậ يقول: ) أنا أعلم النهّاس 
بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما 
بي أن يكون رسول اهلل Ằ اسرَّ إليَّ شيئًا لم يحدِّث 
فيه،  أنا  مجلس  في  الفتَن  ذكر  وكان  غيري،  به 
ذلك  أهل  من  بقي  فما  شيئًا  يَذْرنهّ  ال  ثالثًا  فذكر 



ت
وعا

من

)21(

النقشبندية

العدد
احلادي 

والعشرون

المجلس غيري وكان يقول Ậ  :  يا معشر القراء، 
استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فواهلل لئن 
اتبعتموهم لقد سبقتم سبًقا بعيًدا، وألن أخذُتم يميًنا 
وشمااًل لقد ضللتم ضالال بعيًدا . وكان Ậ يقول:) 
اللهم إنهّي أبرأ إليك من دم عثمان، واهلل ما شهدُت 

وال قتلُت وال ماألُت على قتله (.
)وفاته(ولما نظر إلى أكفانه وهو يحتضر فوجدها 
جديدة فارهة، فابتسم وقال لهم: ) ما هذا لي بكفن، 
انما يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص، 
فاني لن أترك في القبر إال قلياًل، حتى أبدل خيرًا 
منهما، أو شرًا منهما ( ثم تمتم بكلمات: ) مرحبًا 
بالموت، حبيب جاء على شوق، ال أفلح من ندم ( 
وأسلم الروح الطاهرة لبارئها، وقيل لما حضره 
الموت قال هذه آخر ساعة من الدنيا اللهم إنك تعلم 
أني أحبك فبارك لي في لقائك ثم مات في أحد أيام 

العام الهجري السادس والثالثين بالمدائن .
سيرته  من  المستفادة  والعبر  الدروس  بعض 

العطرة في
صفات وأخالق )أمين السر(

1. ان يكون امين السر شجاعا يقدم النصرة على 
الهجرة يضحي في سبيل اهلل بنفسه وماله

الحاسمة والمهمة  المواقف  يتخلى عن  2. ان ال 
لألمة بالهروب منها وال يصده عنها اال امر قاهر 

شرعا 
3. ان يكون ممن شهد له باالمانة من قبل اكابر 

وثقات قومه 
ومالهم   المسلمين  دماء  على  امينًا  يكون  ان   .4

غير طامع بها  لمصالحه الشخصية
5. ان ال يخيب ظن المسلمين وقادتهم به 

6. ان يكون منتبها ويقظا في سبيل حماية المسلمين 
وقادتهم ضد األخطار والمكائــــد

ان  وليعلم  عليه  استامنه  لمن  السر  يكتم  ان   .7
السر بين اثنين واال فهو ليس سرا

فال  المسلمين  يكون مسامحا في حقه مع  ان   .8
يحقد وال ينتقم بل يقابل االساءة باالحسان 

9. ان يكون صبورا جلدا فيما يكلف به من عمل 
او صعبا  شاقا  العمل  كان  ولو  المسلمين  لخدمة 

ويحاول ان يذلل الصعاب جهد امكانه
10. ان يكون ملتزما بما كلف به بشكل دقيق وال 
يجتهد في امر آمره او مسؤوله لكي ال يفسد على 

االمر خطته او مشروعه
11. ان يكون متهيئا وملما بامور القيادة في حال 
تطلب االمر ذلك من دون خوف او تردد في حال 
يجعل  ال  لكي  مسؤوله  او  امره  فقدان  او  غياب 
المسلمين في حرج  فيقود قومه للنصر والنجاح 
وان ال يجعل القيادة او االمارة مطمعا وهدفا له 

وال يحدث نفسه بها 
12. ان يكون عالما بدينه عقيدة وفقها وخلقا ولو 

بالفروض العينية على اقل تقدير
13. ان يكون دقيقا في مراعاة واختيار ما يتطلبه 
عمله من مستلزمات واماكن واصحاب  واوقات

يستعمل  فال  معيشته  في  الكفاف  يطلب  ان   .14
عند  فيما  ،زاهدا  عيشه  لرفاهية  وسيلة   وظيفته 

الناس
15. ان ال يكون كثير االختالط بعامة الناس اال 

في حالة الضرورة 
16. ان يتجنب مواطن الفتن ومخالطة اهل الفتنة 

مبتعدا عنهم 
17. ان يكون صادقا مع المسلمين وخاصة مع 
او  فيه   ليس  بما  يمتدحه  فال  مسؤوله  او  اميره 
يصدقه في الكذب وال يكذبه في الصدق وال يتخذ 
اسلوب المدح معه لمجرد ارضائه والتقرب منه 
وعلى  االمانة  حساب  وعلى  الحق  حساب  على 
دفع  حساب  على  و  المسلمين  مصلحة  حساب 

الضرر عنهم
18. ان ال يبخل على المسلمين بخدمة او تعليم 

بعد اداء واجبه المطلوب منه 
ان ال ينظر الى من دونه )وظيفة او علما   .19
او نسبا او حسبا او ماال او عمرا او خبرة( انه 
االحترام  بعين  لهم  نظره  يكون  بل  منهم  خير 

والرحمة والعطف
وغوائل  الذنوب  من  نفسه  على  يخاف  ان   .20

النفس وكذا يكون خوفه على المسلمين
تفرقة  شأنها  في مسائل من  ان ال يخوض   .21

المسلمين وفتنتهم وزرع الحقد والكراهية بينهم 
22. ان ينظر الى قادة المسلمين وكبرائهم بعين 
شأنه  من  بكالم  يتكلم  وال  بهم  ويقتدي  التعظيم 
بهم  يطعن  او  المسلمين  بين  هيبتهم  إضعاف 

بطريقة او اخرى
23. ان يكون ناصحا لنفسه وللمسلمين اذا تطلب 

االمر ذلك على قدر امكانه 
24. ان ال يكون متحزبا او يعمل لفئة دون غيرها 

من المسلمين  
نصحه  من  الميره  احترامه  يمنعه  ال  ان   .25
يكون  ان  شرط  على  بالنصح  خطئه  وتصحيح 
وفق اداب الشرع  فاذا سكت على باطل ولو من 
 Ằ قبل آمره او مسؤوله فهو خائن هلل ولرسوله

وللمسلمين
26. ان يسأل اميره عن ما تحدث به او فعله اهو 

سر ام اعلنه فيلتزم جوابه
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم .
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Ằ مع رسول اهلل حممد Ẳ ادب الصحابة

اجملاهد
عبد احلكيم النقشبندي

ًرا  َوُمَبشِّ َشاِهًدا  َأْرَسْلَناَك  Ềِإنَّا  تعالى:  اهلل  قال 
 ếُروُه َوُتَوقُِّروُه َوَنِذيًرا،ِلُتْؤِمُنوا ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه َوُتَعزِّ

"سورة الفتح" .

أوجب عز وجل تعزيره وتوقيره Ằ ، وألزم إكرامه 
))تبالغوا   :ếُروُه َوُتَعزِّ  Ề:المبرد قال  وتعظيمه، 
في تعظيمه((، ونهى عن التقدم بين يديه بالقول 
وسوء األدب بسبقه بالكالم، فقال عز وجل: Ềَيا 
َيَدِي اهللَِّ َوَرُسوِلِه  َبْيَن  ُتَقدُِّموا  آَمُنوا اَل  الَِّذيَن  َأيَُّها 
َواتَُّقوا اهللếََّ في إهمال حقه، وتضييع حرمته Ềِإنَّ 
اهللََّ َسِميٌع َعِليٌمế. وقال جل وعال: Ềَيا َأيَُّها الَِّذيَن 
النَِّبيِّ  َصْوِت  َفْوَق  َأْصَواَتُكْم  َتْرَفُعوا  اَل  آَمُنوا 
ِلَبْعٍض  َبْعِضُكْم  َكَجْهِر  ِباْلَقْوِل  َلُه  َتْجَهُروا  َواَل 
الَِّذيَن  ِإنَّ  َتْشُعُروَن،  اَل  َوَأنُتْم  َأْعَماُلُكْم  َتْحَبَط  َأن 
الَِّذيَن  ُأْوَلِئَك  اهللَِّ  َرُسوِل  ِعنَد  َأْصَواَتُهْم  وَن  َيُغضُّ
ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم،  اْمَتَحَن اهللَُّ ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى َلُهم مَّ
ِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُهْم اَل 
آيات  من  ذلك  غير  إلى  الحجرات"،  "سورة   ếَيْعِقُلوَن
الذكر الحكيم اآلمرة باألدب العالي مع رسول اهلل 
Ằ، وقد امتثل الصحابة Ẳ تلك األوامر اإللهية، 
بما   Ằ معه وتأدبوا  البرية،  سيد  فحفظوا حقوق 

يليق بمقامه الشريف، وفضله المنيف.
مسعود  بن  عروة  أن  الحديبية  صلح  قصة  ففي 
قال  بعينيه،   Ằ اهلل يرمق أصحاب رسول  جعل 
)فو اهلل! ما تنخم رسول اهلل Ằ نخامة إال وقعت 
في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا 

يقتتلون  كادوا  توضأ  وإذا  أمره،  ابتدروا  أمرهم 
على َوضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، 
وما ُيِحدُّون إليه النظر تعظيًما له(، فرجع عروة 
إلى أصحابه، فقال: )أي قوم! واهلل! لقد وفدت على 
الملوك؛ وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، 

واهلل! إن رأيت مِلًكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمًدا( »رواه البخاري« ، وفي نفس 
 ،Ằ القصة أن عروة بن مسعود دخل على النبي
فجعل يحدثه، ويشير بيده إليه، حتى تمسَّ لحيته، 
والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول اهلل 
Ằ بيده السيف، فقال له: )اقبض يدك عن لحية 
رسول اهلل Ằ قبل أن ال ترجع إليك!( فقبض عروُة 

يده . »رواه البخاري« ، 
ُوروي أن عمر عمد إلى ميزاٍب للعباس على ممر 
الناس، فقلعه، فقال له: ))أشهد أن رسول اهلل Ằ هو 
الذي وضعه في مكانه(، فأقسم عمر: )لتصعدنَّ 
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على ظهري، ولتضعنه موضعه(.»أخرجه أحمد«. 
وعن أبي رزين قال: قيل للعباس )أنت أكبُر أو 
النبي Ằ ؟( قال )هو أكبر، وأنا ولدُت قبله(.»رواه 

الهيثمي في )المجمع(عن الطبري، وقال رجاله رجال الصحيح(«.

أبي  على  نزل  المدينة،   Ằ اهلل  رسول  قدم  ولما 
أبو  ونزل  السفل،   Ằ اهلل  رسول  فنزل  أيوب، 
العلو، فلما أمسى، وبات؛ جعل أبو أيوب  أيوب 
يذكر أنه على ظهر بيٍت رسول اهلل Ằ أسفل منه، 
ينام  أيوب ال  أبو  الوحي، فجعل  بينه وبين  وهو 
فيؤذيه،  ويتحرك  الغبار،  عليه  يتناثر  أن  يحاذر 
رسول  )يا  فقال:   Ằ النبي  إلى  غدا  أصبح  فلما 
اهلل! ما جعلت الليلة فيها غمًضا أنا وال أم أيوب(، 
فقال: " ومم ذاك يا أبا أيوب؟ " قال: )ذكرت أني 
على ظهر بيٍت أنت أسفل مني، فأتحرك، فيتناثر 
وبين  بينك  وأنا  تحركي،  ويؤذيك  الغبار،  عليك 

الوحي( »رواه أحمد« 
وعن أبي أيوب Ậ قال: ) لما نزل عليَّ رسول 
أكون  أن  أكره  إني  وأمي  )بأبي  قلت:   Ằ اهلل 
 :Ằ فوقك، وتكون أسفل مني(، فقال رسول اهلل
فل لما يغشانا من  "إن أرفق بنا أن نكون في السُّ
فأهريق  انكسرت،  لنا  ة  فلقد رأيت جرَّ  ،" الناس 
ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة )القطيفة: كساء 
بها  ننشف  غيرها  لحاف  لنا  وما  لنا،  خمل(  له 
الماء فـََرقـَـًا )الَفَرق: الخوف( من أن يصل إلى 
رسول اهلل Ằ منا شيء يؤذيه(»رواه مسلم ، والطبراني 

في )الكبير( واللفظ له«.

وعن عمرو بن العاص Ậ قال: ).. وما كان أحٌد 
أحب إليَّ من رسول اهلل Ằ، وال أجلَّ في عينيَّ 
منه، وما كنت أطيق أن أمأل عينيَّ منه إجالاًل له، 

ولو ُسئلت أن أصفه ما أطقُت، ألني لم أكن أمأل 
عينيَّ منه((.»رواه مسلم« .

ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين 
هه النبي Ằ إليهم في القضية أبى، وقال: )ما  وجَّ
كنت ألفعل حتى يطوف به رسول اهلل Ằ( »سير 

أعالم النبالء«.

وفي حديث قـَْيَلة: )فلما رأيت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم جالًسا القرفصاء أْرِعدُت من الفـََرق، 

وذلك هيبَة له وتعظيمًا(.»اإلصابة«.
ليأتي  كان  )إن  قال:   Ậ بن عازب البراء  وعن 
عليَّ السنُة، أريد أن أسأل رسول اهلل Ằ عن شيء، 
فأتهيَُّب منه، وإن كنا لنتمنى األعراب(.»رواه الحافظ 

في )المطالب العالية( إلى أبي يعلى«،

وعن أنس بن مالك Ậ قال: )كانت أبواب النبي 
Ằ تـُقـْرُع باألظافير(»رواه البخاري« .

 :Ậ وعن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي
)أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول 
يتحدثون،  بعض  على  يقبل  وبعضهم   ،Ậ اهلل 
فغضب، ثم قال: )انظر إليهم أحدثهم عن رسول 
واهلل،  أما  بعض؟!  على  يقبل  وبعضهم   Ằ اهلل 
ألخرجن من بين أظهركم، وال أرجع إليكم أبدًا، 
فقلت له: )أين تذهب؟(، قال: )أذهب فأجاهد في 

سبيل اهلل(»رواه الطبراني في )الكبير(«.
فهذه جملة من االحاديث الشريفة واالثار المنيفة 
 Ằ مع رسول اهلل Ẳ تبين لنا كيف كان الصحابة
العظيم  اهلل  نسأل  الخلق  في كمال االدب وحسن 
يتخلقون  ممن  يجعلنا  ان  العظيم  العرش  رب 
بأخالقهم ويتأدبون بأدابهم وصلى اهلل على سيدنا 
محمد النبي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين 

ومن سار على نهجهم الى يوم الدين
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 Ằ حمبة الصحابة للنبي
اجملاهد

ابو شيماء النقشبندي 
على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن 

تبعهم باحسان الى يوم الدين 
اما بعد: 

قال اهلل تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم  Ềُقْل ِإن َكاَن 
َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوِإْخَواُنُكْم  َوَأْبَنآُؤُكْم  آَباُؤُكْم 
َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  َوَأْمَواٌل 
َوَرُسوِلِه  اهللهِّ  َن  مِّ ِإَلْيُكم  َأَحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن 
ِبَأْمِرِه  اهللهُّ  َيْأِتَي  َحتَّى  َفَتَربَُّصوْا  َسِبيِلِه  ِفي  َوِجَهاٍد 

َواهللهُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن ế "سورة التوبة" 
فقد توعد اهلل عباده بالعقاب وحكم عليهم بالفسق 
فيما اذا كان احد هذه االصناف المرغوبة المحبوبة 
احب اليهم من اهلل ورسوله وجهاد في سبيله، بل 
الواجب عليهم ان يكون اهلل ورسوله احب اليهم 
لمن كان  ، اعظم صورة واقعية  من جميع ذلك 
اهلل ورسوله احب اليهم مما سواهما واجلى مظهر 
هم  ورسوله  هلل  الحبية  الحقيقة  تلك  فيه  ظهرت 
أصحاب سيدنا محمد Ằ كما قال امير المؤمنين 
 Ằ وقد سئل كيف كان حبكم لرسول هلل Ậ علي
الينا من اموالنا  فقال )كان رسول اهلل Ằ  احب 
الماء  من  الينا  واحب  وامهاتنا  وابائنا  واوالدنا 
البارد على الظمأ(، وتحققوا بقوله Ằ )ال يؤمن 
احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس 
وحبا   Ằ به  إيمانا  نفوسهم  بذلوا  وقد  أجمعين(، 
فيه وقدموه على نفوسهم فهم كما امر اهلل تعالى 
بانفسهم  يرغبون  Ềوال  تعالى  بقوله  لهم  وشرع 
عن نفسه..ế، بل رغبتهم بنفسه هي المقدمة على 
رغبتهم بانفسهم وحبهم لنفسه Ằ اعظم من حبهم 
النفسهم كما دلت على ذلك الوقائع وشهدت لهم 

الشواهد ونذكر من ذلك اطرافا موجزة :

على  له  وتقديمهم   Ằ النبي  محبة  ايثارهم  اوال- 
نفوسهم، ومن ذلك :

قصة زيد بن الدثنة كما رواها أصحاب )السير( 
اخرج  )لما  قال:  عروة  عن  البيهقي  ورواه 
الحرم  من  الدثنة  بن  زيد  مكة  في  المشركون 
الحرم  في  يقتلون  ال  كانوا  النهم  بالتنعيم  ليقتلوه 
تعظيما له وقد اجتمع في الطريق خبيب وزيد بن 
الدثنة فتواصيا بالصبر والثبات على ما يلحقهما 
من المكاره .قال أبو سفيان بن حرب وهو يومئذ 
مشرك قال لزيد بن الدثنة أنشدك باهلل أي أسالك 
أتحب أن محمدا اآلن عندنا مكانك  يا زيد:  باهلل 
تضرب عنقه وانك في اهلك اي امن من القتل، 
في  االن  محمدا  أن  أحب  ما  واهلل  زيد:  له  فقال 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة واني جالس في 
اهلي، فقال ابو سفيان : ما رايت احدا من الناس 
يحب احدا كحب اصحاب محمٍد محمدا( فقد اثر 
زيد ان يقتل وال يصاب رسول اهلل Ằ باقل شي 

من االذى .
وفي المسند عن انس Ậ )ان ابا طلحة كان يرمي 
بين يدي النبي Ằ يوم احد والنبي Ằ  خلفه يتتَرس 
رفع Ằ شخصه  إذا رمى  وكان  راميا  وكان  به 
ابو طلحة صدره  يقع سهمه ، ويرفع  اين  ينظر 
اهلل ال  يا رسول  وأبي  أنت  بأمي  هكذا   : ويقول 
يصيبك سهم نحري دون نحرك وكان ابو طلحة 
بين  ودرعا  سورا  نفسه  يجعل  .اي  نفسه  يسَور 
:شديد  اي  :اني جلد.  ويقول   Ằ اهلل يدي رسول 
يارسول اهلل فوجهني في حوائجك واءمرني بما 

شئت (
هكذا كان أصحاب رسول اهلل Ằ يحبونه ويضحون 

بكل شي من اجله Ằ  رضي اهلل عنهم أجمعين
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انزل الناس منازهلم
اجملاهد

سعيد اجلبوري
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على امام 
العارفين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين 
واصحابه الغر المنتجبين والتابعين       اما بعد..

فقبل ان اخوض في تبيان هذا الموضوع الدقيق 
في شرعنا  الموضوع  هذا  دليل  معكم على  اقف 

الحنيف . فمنها
َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل   Ề تعالى  قوله   -1
ُر ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب ế "سورة  َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ
الزمر" فقد اعطى اهلل في هذه االيه الكريمة منزلة 
للعلماء ترفعهم على غيرهم من الجهالء واخبرنا 

بانهم اليستوون فالفرق شاسع.
2- وقال االمام مسلم مقدمه صحيحه عند عائشة 
الناس  ننزل  ان   Ằ اهلل  رسول  امرنا  قالت   ắ
منازلهم، فمن المعلوم ان الدين االسالمي كله خلق 
حيث بعث Ằ كما يقول بابي هو وامي )بعثت التمم 
موضوعنا   االخالق  تلك  فمن   ) االخالق  مكارم 

هذا.
ومعنى انزال الناس منازلهم اعطاء الناس منازلهم 
التي انزلهم اهلل اياها بالخير والشر، وذلك ان اهلل 
تعالى  دبر االحوال لعباده فمنهم غني وفقير وذليل 
وعزيز وعالم وجاهل ....الخ ليبلوهم ايهم احسن 
عمال ولكي تدوم سنة اهلل في خلقه ومسيرة الحياة 
َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُهْم  تعالى Ềَوَرَفْعَنا  قال 
اي  الزخرف"  ế"سورة  ُسْخِريًّ َبْعضًا  َبْعُضُهْم  ِلَيتَِّخَذ 
ليسخر بعضهم في اعمار االرض وبقاء الحياة فيها 
فلو كان الكل اغنياء فمن يرضى من االغنياء ان 
يكون عامال وكذلك بالعكس، ان هذه حكمة اهلل لذلك 
امرنا الشرع الحكيم بمواكبة هذه المشيئة واعطاء 
كل ذي منزلة منزلته المسستحقة في المجتمع من 
االحترام والتوقير وهذا ال يعني ان نهمل الطبقة 
منزلته  منزلة  صاحب  كل  نعطي  بل  االخرى 
فصاحب الجاه والمنزلة وخصوصا منزلة الشرع 
فهي اولى المنازل باالحترام كالعلماء والصالحين 
اذا لم تنزلهم المنزلة التي اعطاهم اهلل فقد ظلمتهم 
واستهنت بهم وخالفت السنن الكونية الن اهلل فرق 
بين العلماء وغيرهم وتاتي انت لتخالف القاعدة، 

هذا بالنسبة الهل اهلل اما غيرهم من أهل المنازل 
فانك اذا ساويت بين شريف ووضيع او غني و فقير 
في العطاء كان ما افسدته اكثر مما اصلحت ويؤيد 
ما اقول ما ورد عنه Ằ من تقديم وتاخير للصحابة 
بحسب منازلهم وهو يقول )يؤم القوم اقرؤهم لكتاب 
اهلل( فان كان به سواء فاعلمهم بالسنة الى ان قال 
)ال يؤم الرجل في سلطانه وال يقعد في بيته على 

تكرمة اال باذنه ( »رواه مسلم«.
 ) والنهى  منكم  االحالم  اولوا  ليليني   (  Ằ وقوله
فقد قدم في الحديثين منزلة على منزلة اخرى لما 
في اصحابهما من استحقاق وروي عنه Ằ أنه قد 
غص بيته بالصحابه فجاء الصحابي جديد بن عبد 
اهلل Ậ فلم يجد مكانا فقعد على الباب فلف رسول 
اهلل رداءه فالقاه اليه وقال اجلس على هذا فاخذه هذا 
الصحابي ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي 
ورماه الى النبي Ằ وقال ما كنت اجلس على ثوبك 
اكرمك اهلل كما اكرمتني فقال Ằ )اذا اتاكم كريم 
تلك  بمثل  مليئة  العطرة  فسيرته   ) فاكرموه  قوم 
واكرامه  للوفود  اكرامه  ومنها  الرائعة،  المواقف 
للنساء واعطاءه منازلهن وذلك حينما فرش بردته 
Ằ البنة حاتم الطائي حينما جاءت مسلمة وقال لها 
لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه فاكرمها لمنزلة 
ابيها بين العرب وللعلم حتى للجنة منازل تكون 
حسب العمل ويتفاوت داخلوها في المنازل والقرب 
والبعد من اهلل فاعالها منزلة الفردوس وهي اعلى 
الجنان وسقفها عرش الرحمن وادنى منزلة وردت 
في هذا الحديث: حينما يقول تعالى لعبد من عباده 
وقد خرج من النار ادخل الجنة فيقول يا رب كيف 
وقد نزل الناس منازلهم فيعطيه اهلل عشرة اضعاف 
اكبر ملك في الدنيا فاصبح من المعلوم لدى القارئ 
الناس  انزال  ان  االدلة  من  اوردنا  ما  خالل  من 
منازلهم من االمور المهمة الئتالف القلوب وادامة 
تعطي شخصا  فربما ال  الدائم  والتواصل  المحبة 
منزلته فيكون سببا للنزاع والعداوة والفرقة ونحن 
اليوم احوج الى التآلف والمحبة واالخوة نسال اهلل 

تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ....
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كثير من الشباب غرتهم االفكار الرذيلة الغريبة الشاذة 
التي ال تطمح اال البعاد القلوب عن الجادة السوية 
السراب  وغرهم  االهواء  بهم  لعبت  الذين  اولئك 
الخادع همهم ان يتلذذوا باللذائذ وان كانت حراما 
دون احساس بهذا العبئ الثقيل تراهم متسكعين في 
الشوارع وابواب البيوت او على القناطر ينظرون 
الناس  من  او  اهلل  من  حياء  دون  عيونهم  ملء 
ويتشدقون بألفاظ ال تليق بالمؤمنين فما ان  يتم تحقيق 
ما يرجون من احالم امنياتهم ويدخلوا معترك الحياة 
وتنهال عليهم المسؤوليات تراهم غير قادرين على 
الغطاء وينهار  ينكشف  ما  حمل االعباء فسرعان 
الصرح الذي بنى على الرجال فتفشل الحياة الزوجية 
وتتشتت القلوب وتتفرق االسر عندها يلوم احدهما 

االخر...
اخي....اختي في اهلل ما بني على الرمال مصيره 
اهلل  غير  ارضاء  غايته  تكون  من  وكل  االنهيار 
نهايته الفشل فالتلذذ شئ والتزوج شئ اخر لذا يجب 
البعيد  االمر  في  النظر  وتدقيق  الصحيح  االختيار 
لئال ينهدم البناء وتتفكك العالقة التي جعلها اهلل بين 
الرجل والمرأة واقامها بالرحمة والمودة سكنا للنفس 
وتطهيرا للقلب، لقد احكم اإلسالم بناء البيت اإلسالمي 
وأرسى قواعده على أساس اإليمان والتقوى وأكرم 
العاصين  أمام  وفتح  والهداية  بالنور  المؤمنين  اهلل 
الشباب  أيها  فيا  واالستغفار  التوبة  باب  والمذنبين 
انتم أملنا في تطهير الدروب وتحرير المقدسات فال 
تضيعوا أوقاتكم بالبحث عن الشهوات أغيظوا عدو 
الحق واإلنسانية المتجبرين )أمريكا والصهيونية( 
فال  الهداية  وباتباع سبل  الوثقى  بالعروة  بتمسككم 
تمدوا لهم أيديكم لتمكنوهم من رقابكم وأعراضكم 
فهم يتربصون بنا الدوائر ليذهبوا باألخالق واألركان 
أوال ثم بالنفوس والديار ثانيا ليمرغوا كرامة اإلسالم 
والمسلمين في التراب فهل ترضون ألنفسكم بالذل 
واالستبعاد والعيش كأسير تقيد يداه ويضرب على 
رأسه إنهم يحولون بين المرء ودينه بانتشار المفاسد 
والمغريات فالمؤمن قوي بإيمانه عزيز بإسالمه مهما 
تكالبت عليه األعداء أو ضاقت به السبل كما هو 
الحال في شبابنا في جيش رجال الطريقة النقشبندية 
كانوا وما زالوا خير شباب ورجال هزموا  الذين 
طغيان العصر والزمان )أمريكا( وكسروا شوكتها، 
فنسأل اهلل أن يكونوا شبابا يباهي اهلل بهم ويكونون 
رمز وعز هذه األمة وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 
العالمين وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

سيد  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
فان أعمال البر والخير كثيرة ومتفاوتة في شرفها وفضلها 
والحري بالمسلم أن يعمل بالمستطاع منها ويتنافس على 
افضل االعمال  حتى يكسب األجر الكثير وهذا ما نجده 
ويسأل  أحدهم  يأتي  عندما  أجمعين   Ẳ الصحابة  عند 
الرسول العظيم Ằ عن أفضل األعمال كما يروي الخبر 
اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي ُهَرْيَرة ) َأنَّ َرُسوَل 
اهللَِّ  Ằ  ُسِئَل َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل فقال ِإيَماٌن ِباهللَِّ َوَرُسوِلِه 
ِقيَل ُثمَّ َماَذا قال اْلِجَهاُد في َسِبيِل اهللَِّ ِقيَل ُثمَّ َماَذا قال َحجٌّ 

َمْبُروٌر (
وكذلك قال Ằ )  اْنَتَدَب اهلل عز وجل ِلَمْن َخَرَج في َسِبيِلِه 
اَل ُيْخِرُجُه إال ِإيَماٌن ِبي َوَتْصِديٌق ِبُرُسِلي َأْن ُأْرِجَعُه ِبَما 
َناَل من َأْجٍر أو َغِنيَمٍة أو ُأْدِخَلُه اْلَجنََّة َوَلْواَل َأْن َأُشقَّ على 
ُأْقَتُل في َسِبيِل  ِتي ما َقَعْدُت َخْلَف َسِريٍَّة َوَلَوِدْدُت َأنِّي  ُأمَّ

اهللَِّ ُثمَّ ُأْحَيا ُثمَّ ُأْقَتُل ُثمَّ ُأْحَيا ُثمَّ ُأْقَتُل (
فها نحن اليوم مؤمنون والحمد اهلل ولكن نجد في زماننا 
هذا ان الكثير من احكام ديننا وهديه صارت غريبة على 
عظم  يكون  غربته  قدر  وعلى  غفلتهم  بسبب  المسلمين 
أجره ، وان مما أعز اهلل هذه األمة بالجهاد وما أصابها 
من ذل وخوار إال بتركه ، ورحم اهلل اإلمام الغزالي حيث 
يقول )الروم إن لم تغز غزت( فنحن اليوم وقد تكالبت 
خرجوا  وبعدما   ، الكفر  زعيمة  بقيادة  الكفر  أمم  علينا 
الصوفية  يد  على  مرغمين  صاغرين  المقدس  بيت  من 
الصافية وهم طالب المدرسة الغزالية والمدرسة القادرية 
يعيد  اليوم  هو  وها   ،  Ắ األيوبي الدين  بقيادة صالح 
التاريخ نفسه فإن عالمات الهزيمة قد بانت على األعداء 
وأصبح الرعب واليأس شبحا ال يفارقهم وأصبح النصر 
ذلك  ففي   ، خاصة  وللمجاهدين  عامة  للمسلمين  حليفا 
الزمان نال الشرف والعز هم الغزاليون والقادريون أما 
على  حتى  يهيمن  يكاد  والوقار  الهيبة  تاج  أصبح  اليوم 
اإلعالم  على  البارز  العنوان  وأصبح  األطفال  قلوب 
العلوج األقزام هو اسم )جيش  الموجعة على  والضربة 
رجال الطريقة النقشبندية( الذي رفع اهلل به سيف الحق 
نظيفة من دم العراقيين على مختلف مذاهبهم ومشاربهم 
ِتي َظاِهِريَن  وهذا مصداق قوله Ằ" اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة من ُأمَّ
ُهْم من َخَذَلُهْم حتى َيْأِتَي َأْمُر اهللَِّ َوُهْم  على اْلَحقِّ اَل َيُضرُّ

َكَذِلَك " »رواه مسلم« 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين, وصلى اهلل على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أفضل األعمالالشباب والضباب

اجملاهد
رياض املوصلي

اجملاهد
سراج الدين النقشبندي
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اجملاهد
الدكتور حممد القيسي

الحمد هلل رب العالمين مدبر امر الخالئق اجمعين 
المبعوث  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة 
تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعلى  للعالمين  رحمة 

باحسان الى يوم الدين .
وبعد : فليس من العجب تغذي المولود في حال 
الحمل بدم الحيض التصاله بالحي؛ إنما العجب 
أن البيضة إذا انفصلت من الدجاجة فمن البياض 
أعطي  وقد  يتغذى،  وبالصفار  الفرخ،  ُيخلق 

المخلوق زاده قبل سفر الوجود.
أبيض،  الفرخ  خرج  الغراب  بيضة  ِانفقأت  إذا 
فتنفر عنه األم لمباينته لونها، فيبقى مفتوح الفم، 
والقدر يسوق إلى فيه الذباب، فال يزال يتغذى به 

حتى يسود لونه فتعود إليه األم.
شفقة  وتلمحوا  اللطف،  عجائب  إلى  فانظروا 
ادخار  النملة  ألهم  وجل  عز  اهلل  ان  والرحمة، 
كيال  ادخاره  قبل  الحب  كسر  ألهمها  ثم  القوت، 
ينبت، والحبة التي ان كسرت قطعتين تنبت فهي 

تكسرها أربعا.
َوفي ُكِل َشيٍء َلُه َآَيٌة ... َتُدُل َعلى َأنُّه واِحُد

لو رأيت العنكبوت حين تبني بيتها لشاهدت صنعة 
تعجز المهندس، إنما تطلب موضعين متقاربين، 
بينهما فرجة يمكنها مد الخيط إليها، ثم تلقي لعابها 
على الجانبين، فإذا أحكمت المعاقد ورتبت القمط 
كالسداة اشتغلت باللحمة، فيظن الظان أن نسجها 
إذا  وإنها  والذباب،  للبق  شبكة  إنها  كال،  عبث، 
رصد  ترصد  زاوية  إلى  انزوت  النسيج  أتمت 
الصائد، فإذا وقع في الشبكة شيء قامت تجني ثمار 
كسبها، فإذا أعجزها الصيد طلبت لنفسها زاوية، 
في  وتنكست  آخر،  بخيط  طرفيها  بين  ووصلت 
الهواء تنتظر ذبابة تمر بها، فإذا دنت منها رمت 
بلف  قتلها  على  واستعانت  فأخذتها،  إليها  نفسها 
الخيط على رجليها!! افتراها علمت هذه الصنعة 
أفال تنظر  أبناء جنسها؟  أو قرأتها على  بنفسها؟ 

إلى حكمة من علمها؟ وصنعة من فهمها؟.
فلقد  عجبا  رئينا  الكون  عجائب  في  نظرنا  واذا 

تبين للعلماء أخيرًا أن لكل شيء في الكون تردده 
الطبيعي،  الرنين  ويسمى  به  الخاص  الصوتي 
لذبذبات صوتية  نعرضه  عندما  الجسم  هذا  وأن 
بتردد يساوي تردده الخاص فإنه سيبدأ بالتجاوب 
واالهتزاز، ولذلك فإن جميع األشياء في الطبيعة 
بالصوت.  تتأثر  حيوان  أو  جماد  أو  إنسان  من 
َل  وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى: Ềاهللَُّ َنزَّ
ِمْنُه  َتْقَشِعرُّ  َمَثاِنَي  ُمَتَشاِبًها  ِكَتاًبا  اْلَحِديِث  َأْحَسَن 
ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم 
ِإَلى ِذْكِر اهللَِّ َذِلَك ُهَدى اهللَِّ َيْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن 
ُيْضِلِل اهللَُّ َفَما َلُه ِمْن َهاٍدế "سورة الزمر". فهذه اآلية 
تتأثر بصوت  المؤمن  عند  الجلد  أن خاليا  تؤكد 
ال  الكافر  تجد  بينما  وتقشعر،  وتتجاوب  القرآن 
يتأثر، لماذا؟ ألن خاليا جلده اختزنت النفاق والكفر 
والفواحش واألفعال السيئة فلم تعد تستجيب ألي 
ترددات صوتية إيمانية ! ثم بعدما تطورت أجهزة 
قياس الترددات الصوتية وجد العلماء أن كل شيء 
في الكون تقريبًا يصدر ترددات صوتيه، فالخاليا 
تصدر هذه الترددات سواء في اإلنسان أو النبات 
أو الحيوان. وكذلك النجوم تصدر أصواتًا، والكون 
بسبب  صوتية  ترددات  أصدر  خلقه  بداية  في 
توسعه المفاجئ، وكذلك اكتشف علماء وكالة ناسا 
أن الثقوب السوداء تصدر ترددات صوتية، وأن 
تشبه  ترددات صوتية  تصدر  النيوترونية  النجوم 
النبات أصواتًا  المطرقة، واكتشف علماء  صوت 
خفية تصدرها النباتات وتتأثر باألصوات أيضًا، 
الحشرات بجمع أنواعها لها ترددات صوتية خاصة 
بها، حتى إن خاليا القلب تصدر ترددات صوتية 
خاصة بها..... وهكذا كل شيء ينطق في هذا الكون 
بما أن لكل شيء تردده الصوتي الخاص كما رأينا، 
لذلك فإن اهلل تبارك وتعالى قال: Ềَوِإْن ِمْن َشْيٍء 
ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن 

َحِليًما َغُفوًراế "سورة اإلسراء"
وصحبه  آله  على  محمد  سيدنا  على  اهلل  وصلى 

وسلم

اإلعجاز العلمي يف القرآن  الكريم والسنة املطهرة 
) عجائب اخللق (
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه اجمعين عن أبي المثنى العبدي قال : 

Ằ سمعت ابن الخصاصية يقول : أتيت رسول اهلل

ألبايعه على اإلسالم فاشترط علي : تشهد أن ال إله إال اهلل 

وأن محمدا عبده ورسوله وتصلي الخمس 

وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل اهلل قال: 

قلت: يا رسول اهلل أما اثنتان فال أطيقهما أما الزكاة فما لي إال عشر ذود 

هن رسل أهلي وحمولتهم وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولي فقد باء 

بغضب من اهلل فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي 

قال: فقبض رسول اهلل Ằ يده ثم حركها ثم 

قال: ال صدقة وال جهاد فبم تدخل الجنة ؟ 

قال: ثم قلت يا رسول اهلل أبايعك فبايعني عليهن كلهن 

 رواه الحاكم في المستدرك وقال عنه هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،

اجلهاد باملال والنفس
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عرب وعظات 

ستة تهون املصيبةأقوال وحكم
قال حكيم : طلبت الراحة لنفسي 
فلم أجد لها أروح من ترك ماال 
يعنيها 0 وتوحشت في البرية فلم 
أر وحشة أقرب من قرين السوء 
فلم أر قرينا  0 وغالبت األقران 
السوء   المرأة  من  للرجل  أغلب 
القوى  مايذل  كل  إلى  ونظرت 
له وال  أذل  فلم أر شيئا  ويكسره 

أكسل من الفقر.

عليك  هانت  ذكرتها  إذا  أشياء  ستة 
مصيبتك: أن تذكر أن كل شيء بقضاء 
وقدر، وأن الجزع ال يرد عنك القضاء، 
وأن ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه، 
منك،  أخذ  مما  أكثر  لك  بقي  ما  وأن 
وأن لكل قدر حكمة لو علمتها لرأيت 
المصيبة عين النعمة، وأن كل مصيبة 
للمؤمن ال تخلو من ثواب أو مغفرة، أو 
تمحيص، أو رفعة شأن، أو دفع بالء 

أشد، وما عند اهلل خير وأبقى.

كان يقول : نضحك وال ندري لعل اهلل قداطلع على بعض أعمالنا. فقال: ال أقبل منكم 
شيئًا، ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة اهلل طاقة ؟ إن من عصى اهلل فقد حاربه، واهلل 
لقد أدركت سبعين بدريًا، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤالء 

من خالق، ولو رأوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤالء بيوم الحساب.
قال حمزة األعمى: وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكي، وربما جئت إليه وهو 
يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه فقلت له يومًا: إنك تكثر البكاء، فقال: يا بني، ماذا يصنع 
المؤمن إذا لم يبِك؟ يا بني إن البكاء داع إلى الرحمة. فإن استطعت أن تكون عمرك 
باكيا فافعل، لعله تعالى أن يرحمك. ثم ناد الحسن: بلغنا أن الباكي من خشية اهلل ال 

تقطر دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار.

من أقوال 
Ắ الحسن البصري سيد التابعين
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عجب��ًا ل��ي وق��د َطِمح��ُت ِلمج��ٍد

ُرم��ُت َمدحًا ِلم��ْن اق��اَم المعالي

ُرم��ُت َمدح��ًا ِلت��اِج ِع��ِز ِبالدي

قدي��ٍر بام��ِر  اش��َرَقْت  َشمُس��ُه 

ق��د َحب��اُه االل��ُه عق��اًل عظيم��ًا

رحيم��اً  َقلب��ًا  االل��ُه  وَحب��اُه 

َخط��ٍب أُي  ُه  ه��زَّ م��ا  وِبع��زٍم 

كبح��اٍر اخالق��ِه  ومعال��ي 

ُح��ُب اه��ِل الع��راِق ف��رٌض لديِه

اش��تياقاً  يهوي  الش��ماِل  ِلجب��اِل 

ق��ال اب��ُن الع��راِق كن��ٌز ثمي��ٌن

ه��و َنس��ُل الك��راِم من ال��ِف عقدٍ 

لي��س يرض��ى بان يخ��وَن ب��الداً 

الغيارى  الرج��اَل  ُتْنِب��ُت  ارُضن��ا 

Ể Ể Ể Ể Ể

ص��اَر لفظي ف��ي مدِح ذات��َك يكبو 

فرَّ عني ش��يطاُن ش��عري س��ريعاً 

قلي��اًل ِنل��ُت حظ��ًا  من��ُه  أن��ْل  إْن 

العلي��َل الزم��اَن  ُتش��ِفي  ِبفع��اٍل 

َم��ْن ُه��داُه بالعل��ِم اث��رى العق��وَل

واالُف��وَل الِع��دا  َت��زدري  وِل��ذا 

الحل��وَل و  ال��رؤا  ُتوِج��د  َفِب��ِه 

َيعَش��ُق العط��َف والرض��ى والقب��وَل

س��اَم جي��َش الُغ��زاِة مرع��ًى وبي��ال

الَجُه��وَل والَحُق��وَد  الَخص��َم  َتس��ُع 

والَنِخي��َل والَعب��ا  الش��اَي  َيش��مُل 

االِصي��َل الَجن��وَب  َيعَش��ُق  وَك��ذا 

الس��بيَل اَض��لَّ  وَل��ْو  فاحَفُظ��وُه 

لي��َس َيرَض��ى ب��ان ُيِعي��َن الَمُغ��وَل

جلي��اًل الحس��يِن  فِع��ُل  فيه��ا  كاَن 

الُعُج��وَل ُت��ؤوي  الغ��زاِة  وب��الُد 

Ể Ể Ể Ể Ể

َكلي��اًل الثن��اِء  َع��ن  وِلَس��اِني 

َخ��ُذواًل الَش��يطاُن حق��ًا  كاَن ه��ذا 

عجبا يل
اجملاهد

كعب التائب
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صحُت كيَف اختفي��َت دوَن انتباهي

ايَن ش��عري ايَن انهم��اُر المعاني ؟ 

غادرتن��ي حت��ى  ح��روُف المباني

أَو ف��ي حض��رِة االم��اِم المف��دى 

Ể Ể Ể Ể Ể

َمن اع��َز االس��الَم في كِل س��اِح

إنَّ ش��يخي ف��ي حرِبُكم الس��واها 

جيُش نقِش القلوِب في الحرِب اضحى 

ش��رَف  الدي��ِن يا س��ليَل المعالي

ان��َت انق��ذَت امت��ي ِم��ْن دم��ارِ 

صرَت ن��اَر الس��عيِر ُتفني االعادي

حيَن ح��َل الغزاُة في ارِض ش��عبي

بفي��ٍض ج��اد  االل��َه  أن  غي��َر 

نزَل الغي��ُث كي يُغي��َث الصحارى 

خالص��اً  اظهرت��َك  اهلِل  ق��درُة 

تمس��ُح الدم��َع عن وج��وِه اليتامى 

مج��دٌ  أنَّ��َك  باالل��ِه  قس��مًا 

تح��َت نعلي��ًك صولُة الكف��ِر ماتْت

ارُضن��ا في��َك ان��َت فيه��ا ُمِقي��ٌم

َه��ْل َذَك��رُت الف��اروَق حت��ى َتحوَل؟

الُخُي��وَل؟ الَقواِف��ي  َتمَتِط��ي  اُت��َرى 

الَخلي��َل؟ الخلي��ُل  َيت��ُرُك  أُهَن��ا 

اخرس��ًا ِص��رُت ام��ُس ُكنُت َق��ُؤواًل

Ể Ể Ể Ể Ể

َذِلي��اًل َص��اَر  الُكفَّ��اِر  وعَزي��ُز 

الُمس��َتِحيَل َيع��ِرُف  ال  َجيش��ًا  َق��اَد 

والِس��ُيوَل وال��َردى  الن��اَر  ُيطَل��ُق 

ِباس��ِم َرِب الَس��ماِء ِص��رَت الدلي��َل

َت��ُزول أن  أَمت��ي  ِمن��ُه  اوَش��كْت 

َظلِي��اًل ِظ��اًل  الراِفدي��ِن  وعل��ى 

َق��اَم َفصُل الَخري��ِف َيمُح��و الُفُصوَل

الُحُق��وَل َيكُس��و  بالرِبي��ِع  واذا 

َسلَس��ِبياًل َصاِفي��ًا  الم��اُء  وَج��َرى 

َطوي��اًل كاَن  الُش��ُعوِب  وانِتَظ��اُر 

َجمي��اًل َلحن��ًا  الَعوي��َل  وُتحي��ُل 

َفِجي��اًل ِجي��اًل  االس��الِم  ِل��َذراري 

ُفُل��واًل أْمَس��ْت  الُغ��َزاِة  وُجُي��وُش 

ل��م َتُك��ْن ِبالِوص��اِل يوم��ًا َبِخي��اًل
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www.alnakshabandia-army.org زوروا موقع جيشنا على االنترنت   

لاَ اهلل لِمَنْ جَاهَدَ يف سَِبيلِهِ لاَ  فَّ عن أبي هُرَيْرَةَ Ậ أاَنَّ رَسُولاَ اللَّهِ  Ằ قال تاَكاَ

نْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةاَ أو يَرِْجعَهُ إىل  لِمَاتِهِ بِأاَ يُْخِرجُهُ إل الِْجهَادُ يف سَِبيلِهِ وَتاَصْدِيقُ كاَ

نِيمَةٍ نِهِ الذي خَرَجَ منه مع ما ناَالاَ من أاَجٍْر أو غاَ مَسْكاَ

http://www.alnakshabandia-army.org

