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   بسم اهللا الرمحن الرحيم  
  قبل فوات األوان: التاريخ

الحمد هللا الذي بيده ملكوت آل شـئ وهـو علـى آـل شـئ قـدير                  

والصالة والسالم على إمام األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعـين ،            

  : ثم أما بعد 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :............  أخي الفاضل 

 نسأل املوىل أن يتقبـل      ,ستشهد ومضى حنسبهم يف عليني    يكم ، فمن ا   ال أريد أن أعز   
إخواننا الذين حنسبهم ترمجوا الكلمات إىل أفعال وأبوا إال أن تكون مجامجهم هي أحجار األساس               

اهللا بـأن نتعـرف علـيهم    لدولة ال إله إال اهللا على أرض اهللا فهنيئا هلم واهللا وهنيئا لنا أن شرفنا      
 فاحلمد هللا رب العاملني ويعلم اهللا تعاىل أنا حنبهم،كل واحد منـهم             ونتحدث معهم ونصافحهم و 

،وكم حيترق القلب وتدمع العني على فراقهم وتغص احللوق بالعربات عند تذكرهم، وأملنا يف اهللا        
الكرمي أنه كما أكرمنا بصحبتهم على أرضه يف دنيا الزوال أن جيمعنا م مع النبيني والصديقني يف             

  . نده على منابر من نور ، آمني مقعد صدق ع
 ،  يبحث عن احلكمة اليت هي ضالته      فاملؤمن   وكما ال خيفى عليك   :أخي ااهد العزيز    

بتجـارب  وبال شك حنن يف أرض اجلهاد وخاصة بعد سقوط اإلمارة اإلسالمية منر كـل يـوم                 
 التجـارب   ،وال يتوقع منا إال أن نقوم برصد هذه       جديدة يف األصل أن تكسبنا خربات جديدة      

فاملؤمن ال يلدغ مـن     ( ملن بعدنا  لنا و  تكون عربة واخلربات وننقشها حنتاًًًًً على رخام الفوائد حىت        
 يـداً   نا أن يكون ل   ذا األمر ليس جديداً عليكم ولكننا أحببنا      شك أن ه  ن، وال   )جحر واحد مرتني  

  .  جعلنا اهللا وإياكم منهم،آمني "وخري الناس أنفعهم للناس"يف اخلري 
وقد وضعنا بني   ,  بأي فوائد أخرى    ومراسلتنا  اإلفادة راجني, ستحضرناهر هنا بعض ما ا    ذكنوس

املتعلقة بالفائدة ويقترح أن يقوم األخ الذي ليس لـه          حدى الوقائع   إل  إشارة قوسني بعد الفائدة  
  .كاملةأن يسأل من يعرف حىت يأخذ العربة معرفة باحلادثة 
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م الذي ميثله ااهدون عموما للـدنيا وأفغانـستان         أمهية التذكري الدائم بالدور العظي     
للمجاهدين والعوام بأن   والدور الرهيب الذي أكرم اهللا به املهاجرين منهم بأن يكونوا احملرض الدافع             

  .   وأمواهلم ميثلوا رمزا للتضحية من أجل الدين جرم من ديارهم
عى إىل تعطيله    ويس  على األرض  تدمري ململكة إبليس  التذكري الدائم بأن هذا اجلهاد هو        

 فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال        ﴿ جنوده، وخاصة النفس،والقرين، وأن   وسائله،وباستعمال كل   
   . أكرب من أي رغبات أو وساوس جيب أن تكون يف صدر كل جماهد ﴾نفسك وحرض املؤمنني

املراحـل  وأن اجلهاد هو كل تلـك       ،  ميزان الكرامة هو التقوى    التذكري الدائم بأن     
 كان كمينـا    اً سواء  حىت يصل إىل اجلزء النهائي     أن يوفق ااهد يف جتاوزها    واملصاعب اليت جيب    

  .   أي عمل جهادي أو قتايل أو  عمل خارجي رماية أوأو
 األنــصار (الــشريك  حــسن التعامــل ومعرفــة طــرق القلوب،والــصرب علــى 
وأعظم الناس توفيقـا إىل     جهاد،والسمع والطاعة جهاد والصرب على اإلخوان جهاد،      )واملهاجرين

بزمـام  م عظمته، هم أقوى النـاس إمـساكا ً         واإلرتقاء يف سل   حصر حميطات األجر يف اجلهاد    
  . !!والعكس بالعكس، وجلامها همسونف

األنصار هم دعائم اجلهاد يف املاضي واحلاضر، األنصار اليوم مع ما قد يوجـد مـن                 
 معهم وال بد للمهاجر     الفرق الشاسع بينهم وبني أنصار املاضي فهم الذين قدر اهللا علينا أن جناهد            

 بل ال بد أن يكون املهاجر       ,فال يسلم إنسان من عيب      أن ال تثين عزميته اإلنشغال بعيوب األنصار      
إىل األنصاري بعني الرمحـة والـتفحص        )حمتسبا(كالطبيب مع املريض والبائع مع املشتري ينظر        

 من أجل دين    لريى أفيد األساليب لتسخري هذا األنصاري خلدمة اجلهاد وزرع فيه حب التضحية           
 . اهللا  

األمهية العظمى لوجود رأس واحد يف العمليات، حبيث يتم تنـسيق مجيـع األمـور                
، خاصـة يف    )أي بأقل مصاريف وحركة ممكنة     (بكفاءة اإلدارية والعسكرية الضرورية للمعركة   

 . حالة إشتراك عدة جمموعات 
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 واملهم ، املهم على ألهما فيقدِّم ، األمهية حبسب أعماله تبير أن من للمرء البدأنه   
 من العاجل فيؤدي ، العاجل وبني املهم بني يخِلط ال أن عليه ينبغي أنه كما ، وهكذا غريه على

 بتأجيلنا ـ وصلنا إذا إالّ ، عاجلة املهمة األمور تكون أن النادر ومن ، !!املهم ويؤجل األعمال
 حياتنا يف باالستمرار لألزمات نسمح لالعاج وتعجيل !!املهم فبتأجيل ، األزمة مرحلة إىل ـ
 !!...وجهادنا .

 )واالنشغال بالعمليات, على اجلواسيس تأخري العمل بقوة(
 واملـصادر   مراجعـة الـذاكرة   أثناء القيام بأي عمل خاصة الذي فيه خطورة يتم            
األقل خطورة للقيام ذا العمل ـ زرع ألغام ـ يب إم   و حملاولة استحضار الطريقة املثلى والتشاور

..  اقتحـام  - ترصـد  -كمني  -متفجرات - غاز   - سم   - التعامل مع سالح     - جتهيز حشوة    -
 نسبة  صب مباشرة يف زيادة   يبعمل األسباب املستطاعة    ومعرفة أن إحسان التوكل على اهللا       .. اخل

  .جناح العمل
الغري مستقرة ليس هناك وقت أو ظروف ممتازة لعمـل  ) بعد السقوط(يف ظل ظروف    

عـضو   بقدر ما يستطيع أن يكون       تبقدر ما عند ااهد من العلم واملهارا      , بعد توفيق اهللا  ..ما
 اغتنام أي وكل فرصـة      )أثناء وجودهم يف املركز مثال     (فيجب على كل ااهدين   , فعال ومفيد 
   .بينهم)وأجنح املمارسات(علوم واملهارات لتبادل ال

معرفة مسايسة وسوس بشتون املناطق، واإلستفادة منهم يف الترصد ومعرفة الطـرق             
  ) ممكنلكن...ليس سهل(  . واألماكن املناسبة للرؤية 

، ويكون بشكل دقيق، ووقت كايف لرصد كل        ية العظيمة للترصد يف أي عملية     مهاأل 
  ) منجريت -عملية أختر زمان (  دقهم املخفيةالعدو وخنا مواقع

حتـت   )سحام منها نوا(إىل األماكن املنخفضة  وجيب أن يكون دخول القوات خاصة        
  (  املوجود يف مكان مرتفع مطل على مداخل وخمارج حيتمل قدوم العـدو عربهـا              عني الراصد 

  ) .  كثييري... وغريها بيب علي مانا كاندو- لوارا -مفيت صادق نور 
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 مـن تنبيهـات     أال يتجاهل كلياً ما يسمعه من أفراده أو من األنصار         على املسئول    
خاصة مع تكرارها، ووجود أكثر من واحد ينبه عليها، ويعرضها على فكره ألخذ العربة منـها                

   )طرحها أوأسلوب(, بصرف النظر عن مصدرها
 أن يعمل على احلفاظ على نفـسه        من واجبه  وأن   أنه جندي هللا  ااهد  أن يستحضر    

، لتعظم النكاية يف العـدو      ويقوم بكل األسباب املستطاعة   وإخوانه، لتطول خدمته يف جيش اهللا       
 . ت يف جيش اهللا وتقل اإلصابا
 هي املوت ألبناء العمـل  )اخل, انترنت, تلفون ساتااليت ,موبايل (أن اإلتصاالت كما   
 هو املوت ألفراد جيش     )ن واملدفعية اخاصة مع وجود الطري    (ضا التجمع والتكتل  فأياجلهادي،  

   . وسكوم اهللا يف عمليام وتقدمهم وانسحام وكل مراحل قتاهلم
معرفة أن اهللا أعطى العدو قدرة عالية على الرؤية يف الليل عرب األجهزة املختلفة وفكرة                

  . عملها باحلرارة 
ات قبل الظالم واتباع اإلنسحاب والتقدم على شـكل         العمل على حماولة إاء العملي     

  . جمموعات متباعدة قليلة العدد 
  أو غريه  وعاموديأكان جاسوسي قريب      سواءاً أثناء العمل الليلي ينتبه لوجود طريان      

  . واحداً  متباعدين ً واحدا والكمون حتت األشجار ولو لساعات طويلة وإن قرر احلركة فتكون 
 يف حالة وجود طريان يعتمد على الـسري         هدود أمان، فينتبه أن   احل ليس هناك شئ إمسه    

  اإلقتراب من اآلليات والتجمعـات و      ، وحيذر من  على األقدام يف اإلنسحاب حىت يقف الطريان      
   .متابعة الطريان للمجاهدين إىل املراكز 

يتم اقتصار املباشرين هلم علـى       )حتت خطر الطريان خاصة   (  يف حالة وجود جرحى    
 عدد ضروري، ويف حالة وجود خطر شديد يتم إسعافه أوليـاً  ـ إن أمكـن ـ ومـن مث      أقل

حىت ميكن سحبهم بعد زوال خطر الطريان أو        ) حتت شجرة مثال ً   (  مكان آمن   يف الكمون معهم 
 ) عملية لوارا  (.غريه 
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 أمهية وجود حد أدىن على األقل من مواد اإلسعافات األولية خاصة أثناء العمليـات                 
  ) . اخل...إبر نزيف، رباط شد األطراف(

واجتاهـات   )سرج- جبل -تبة (معامل معينة واضحة  قبل العملية يتم تنبيه اجلميع على        
 اليت يتجه حنوها ااهدون بعد العملية، خاصة أثناء اإلنسحاب العشوائي الفردي            اخلطر واألمان 

 .وتفرق الناس عن بعضهم 
 سواءً كان كمني    ن وجود مجيع متطلبات العمل    جيب التأكد م  عند الذهاب إىل عملية      

وجيـب   . بكل جزئية وقطعة   توكيل شخص معني أو جمموعة    وجيب   , أو رماية صواريخ أو غريه    
 للتأكـد مـن     نصب املدافع واألسلحة الثقيلة عموماً  نصباً جتريبياً كامالً قبل العمل بوقت كايف            

 .وجود كل الصواميل واخلناجر والقطع وغريها 
   )ل إىل مكان الرماية واكتشاف أن صواعق الصواريخ تركتالوصو(

التزام اقتصار التواجد يف مكان اخلطر على شخص واحد إن أمكن، مثالً أثناء توصيل               
  . اخل ووجود الباقني على مسافة أمان بعيدة .....الدوائر وتركيب الصواعق باحلشوات

ـونني          اختبار كل الدوائر بأنواعها مرارا باللمبات قبل العل         مية ومتييز أسالك توصيل البطارية باألسود واألمحر أو ل
  . خمتلفني عن أسالك اخلرج لون موحد 

 أبدا  ها وعدم التواجد خلف   خيراودائماً على أحد جانيب الص    صواريخ  ل ل  الناصب وجود 
   ) يف حالتني على األقل وإصابة األخ الناصبخروج الصواريخ أثنا جتهيزها للرماية بالتوقيت(.

طويل قليالً  مع احلشوات وتوصيل الـصاعق بـه          ) كورتكس(استعمال فتيل صاعق     
فويتر بعد توصيل   وليس باحلشوة مباشرة لتوفري مسافة أمان ويتم اختبار خرج الدائرة باللمبة أو أ            

   . )توقيت-رميوت( بالدائرة البطارية وقبل توصيل الصاعق أو الصاروخ
واريخ والصواعق واألسالك قبل أخـذها إىل       يف فحص كل الص   ) األفوميتر( استعمال 

العملية وذلك ملعرفة عدم انقطاع سلك اإلشتعال داخل الصاعق أو كبسولة الـصاروخ ويأخـذ     
 متر من الفتيل البطيء الستخدامه يف حالة عدم خروج الصاروخ بالكهرباء وميكن             1 الرامي معه 

 .استخدام البارود السليولوزي من حشوات قذائف اآلر يب جي 

 مستفادة من العمل في القبائلفوائد                                                 

 

 السعيد من وعظ بغير ه: عن ابن مسعود قال 6 

 فقـد   )وبل كل يوم   (وعلى الذي يفجر بالسلك أن خيترب السلك باألفوميتر بعد دفنه          
 )عملية قهر الصليب( . أو قطعه العدو أو غري ذلكيكون قد قطع مع احلفر والدفن

  لمبـة  خـانق أو-فـالش آـامرا معـدل      (الفـالش الـصاعق   اإلستفادة مـن     

لفولت عايل يـصل     يف رماية الصواريخ والتفجري بالسلك الطويل لتوفريه          )مكثـف +فولت12
  . فولت700إىل 

للـتفجري أو   ) أمبري(  التأكد من أن البطاريات والدائرة تستطيع إخراج الطاقة الالزمة           
 .اخل ....اإلطالق 
-فولـت 6( )تـستخدم يف الراديـو    ( Dحاملة للبطاريات الكبرية من فئة       استخدام علب  

زي حسب الفولت واألمـبري      وتوصيل العلب بالتوايل والتوا    ) بطاريات 6- بطاريات 4()فولت9
  )خاصة املخزنة (الالزمني بدال من البطاريات التيزابية

 عن األشياء القابلة لإلشتعال فتفـصل       )مصدر نار أو طاقة    (عالشجيب فصل أدوات اإل    
  .BMمصادر النريان عن القنابل والبطاريات عن الصواعق وعن صواريخ ال

 يف أوقـات     GPS) اجلي يب إس  ( م   نظا اعتمد األمريكان وأذنام التشويش على       
لى ااهد مسبقا أن حيـدد األمـاكن        عف ,)على جانيب احلدود   (معينة كزيارة مسئول ملوقع العدو    

 ويسجل اإلجتاه واملسافة إىل العدو من تلك املواقع ويضع هلـا معـامل معينـة                سريمي منها الذي  
  .GPSوبذلك يستطيع يرمي على اهلدف حىت مع التشويش على 

) 1: جيب مراعاة التايل    .  إذا مل يتعامل معه بالطريقة الصحيحة      ر الضغط خطري جدا   قد 
 عدم وضـع قـدر    )2 اليت يف الغطاء بالنفخ فيها والتأكد من عدم انسدادها           فحص فتحة التنسيم  

) الناجتةمن تبخر السوائل يف داخل القـدر     (الضغط على نار عالية جدا حبيث تكون كمية الضغط          
 وسد فتحة   )الصفارة(عدم استبدال   )3.فيكون هناك خطر انفجار القدر    ... التنسيم غري متناسبة مع  

 وإبعاد  تعود مد اليد إىل القدر    ) 4) .قنبلة ميكانيكية (م بعود كربيت أو غريه فذلك يكون        يالتنس
  .الوجه والصدر عن القدر دائما
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ن مؤشـر    فيجب عدم تشغيل اآلليات يف حالة عطال       معرفة أن احلرارة دمار لآلليات     
 بل يف حالـة  احملركعند االرتفاع الشديد حلرارة  وضع ماء يف الرديتر  ويتجنب متاما   .احلرارة أبدا 

  . وميكن تفريغ الزائد الحقا للمحرك)ربع لتر زيت (الرغبة يف التربيد السريع للمحرك يضاف
توفر علينا سـاعات    قبل أن تتعطل     كل دقيقة تقضى يف الصيانة الدورية للمركبات       

 . يف الطريق  املصاعب يف حالة امهاهلا وتعطل املركبةل أحيانا أيام منوب
  :الفحوصات العامة

  .مؤشر احلرارة, الديزل, الكفر االحتيطي,فلتر اهلواء,املاء,الزيت): يومية(
  .الزيوت املختلفة. شد صواميل ومسامري املساعدات والكماين والركاب ):أسبوعية(
. تيزاب البطاريـة  ,)السيور(األحزمة اجللدية   , )رومان بيلي (ات  تشحيم ونظافة البريجن  ):شهرية(

   .(CL)زيت الدفرنس
  الصليب, )تيمنج بلت(حزام التوقيت  :)كل ستة أشهر(

 .من الوقود% 10ملصفاة اهلواء يوفر ) كل يومني(التنظيف الدائم  
 خرب وجود ترتيب لعملية على العدو فغالبا يكون اخلرب قـد وصـل               السوق إذا وصل  
 )فشل عمليتني على لوارا هلذا السبب(  .العدو أيضا
التنبيه إىل أن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان سقطت وأن عملنا وحركتنا ـ خاصـة    
كز أو حوهلا،   ا ال بد أن يكون بأكرب شكل خمفي ممكن، خاصة عند اإلقتراب إىل املر             -املهاجرين  

وجتنـب   ,  أثنـاء النقـل     األغراض واألفراد  ويه ومت وإخفاءمثالً  احلركة ليالً على قدر اإلمكان        
 . ﴿وليتلطف وال يشعرن بكم أحداً ﴾ مالمسة العدو قدر اإلمكان

  ) من ااهدين18حوادث كثرية اخرها قصف مركز البشتون يف منطقة لوارا ومقتل ( 
واإلنتباه للتجمعات يف الطرق فقـد       .احلذر أثناء احلركة حىت بالسيارة يف الطرقات       

وعـدم   )الكثرة  مع  خاصة مهما كانت هيئته   ( ال تعرفه   ألحد الوقوفوعدم   .. كمني مموه  تكون
 . تأهبك أو أحد املرافقني لك بالسالح  باإلقتراب منك إال يف حالةالسماح ألحد

  ). الذي متوه بأشكال ااهدينحادثة أسر أحد السائقني ومن معه يف كمني مفاجئ من اجليش املرتد(
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 يف  األمنيـة ياطات  واالحتت  ءا أن كل اإلجر    التأكد من   عن و املسؤول األخ ااهد ه   
, بتكـات -خاصة قرب العدو  ( وحركته )خاصة املكان الذي يغمض فيه عينيه     ( اللوائح مطبقة يف كمونه   

  .)اخل , طريان
- ال  فينا  ضعف طا نق ) الظاهر الغري(جتاهل العدو   و امليل إىل األسهل واالرتياح للمعتاد     

  . يفرط فيها العدوومل
 هي أسباب مأمورين بأخذها تكليفاً  من عند اهللا واقتداء           بقالتذكر دائما أن كل ما س      

بإمام املتوكلني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن هذه األسباب حتت أمر اهللا إن شاء أجاز هلا                  
 . التأثري بالنفع أو الضرر أو إن شاء عطلها فلم تغين عن أمره شيئا حكمة منه وعدالً 

 علينا فقط ﴿ إن تكونوا تأملون فإم يأملون كمـا تـأملون     أن التأمل ليس    يقينا  أن نعلم  
بـالتكتيم   (psychological  warfare وأن احلرب النفسية .وترجون من اهللا ما ال يرجون ﴾
مكتب اإلعـالم األسـود     (   .هي من أعمدة حرب العدو اليوم) اإلعالمي التام والكذب والبهتان

   .)الذي أعلن عنه عدو اهللا دونالد رامسفيلد
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تفشىقد أنه رأيت ملا و
عـدم  عادة ااهدين يف

 العامـة  األسرار كتمان
ــة ــبح ، واخلاص وأص
عنــد عنــها احلــديث
غري أمرا والبعيد القريب
 عن نتج وما ، مستنكر
 ااهدين تأذي من ذلك

حيـصل  ومـا  وأهاليهم
..وينصرون يأوون للذين

  
  

ن الحرب في المقام األول هي حرب  أ عن اليوم ال يغفل ذو لبفي خضم الحرب الطاحنة  

 ليطلق طيرانه وصول المعلومة المناسبة إلى العدو في الوقت المناسب هو آل ما يحتاجه العدو. معلوماتية

بتصرف من آتابات الجماعة  والموضوع التالي مأخوذ .واألمثلة ال تحصى...وصواريخه وآالبه ليكمنوا لجند اهللا

  .قارئ يشعر وآأن الكاتب يعيش أالمنا في خراسانالو. السلفية للدعوة والجهاد 

    
  
  

  
 على و اهللا رسول على السالم و الصالة و هللا احلمد

 أمسى من فضيلة حول موضوع بعد؛فهذا وأما صحبه و آله
  املروءة خالل من وخلة اخلصال أكرم من وخصلة الفضائل

 مسات من ومسة والعقل الشرف آي من وآية ، احلميدة نبلوال
 أن واحلرص كتمانه يف واملبالغة السر صيانة هي تلك ، والرشد اد
 قاطبة؛ الناس قلوب يف اخلصلة هذه مرتلة على دليال وحسبك .ميس

 ومهته وشرفه الرجل عقل ووزم ،  صاحبها امتداح على إمجاعهم
   .له دفنهو السر حفظ مبيزان ومروءته

  
 أقدر األموال حفظ على الناس أن فيه ريب ال مما و

 يبلغ ولذلك السر، على حفيظا املال على أمني كل فليس ، وأمن األسرار حفظ على منهم
 فيمن معشاره يبلغ ال ما ، سره مكنون يستودعه من ختري يف والنصب اجلهد من املرء

 ألن ، الضياع من ماله على خياف مما ثرأك يذاع أن سره على وخياف ، ماله نفيس يستودعه
 رأيت ملا و !عرض انتهاك أو ! روح إزهاق إفشائه يف يكون فقد السر وأما ، ورائح غاد املال
 عنها احلديث وأصبح ، واخلاصة العامة األسرار كتمان عدم عادة ااهدين يف تفشى قد أنه

الـمقدمـةالـمقدمـة
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 وما وأهاليهم ااهدين تأذي من ذلك عن نتج وما ، مستنكر غري أمرا والبعيد القريب عند
 تعطل مهمة من فكم ، والدين اجلهاد مصاحل نغفل أن دون .وينصرون يأوون للذين حيصل
 ،  فظيع مريع بشكل خربها انتشار وهو؛ أال بسيط بسبب الرياح أدراج وذهبت حتقيقها
   .به القيام ألجل تنقلوا ما سر فشو بسبب تأذوا جماهدين إخوة من وكم

 يا عالجه ما و ؟ ترى يا ذلك يف السبب ما ؛ الفاضل ااهد يأخ معي تساءلي وقد
 ميكنين وما  ، والبحث والدراسة املتابعة بعد إال يتم أن حبال ميكن ال ذلك على واإلجابة؟ أخي
 الشرعية اآلداب إىل ابتداء اإلشارة هو ، األسطر هذه خالل من السؤال هذا حول إجابة من نقله
 حول النقول هذه أقدم أن أحببت ذلك ومن ، به نتحلى أن لنا ينبغي وما السر مع التعامل يف

 إفشائها، وعدم حفظها من ، ذلك اجتاه ااهد ومسؤولية معها التعامل وكيفية األسرار موضوع
 يقول ، يقال يعرف ما كل ليس أنه أيضا وليعلم عليها ائتمن أسرارا أو مسعها أسرارا كانت سواء
 وسلم عليه اهللا صلى قوله و ، } ِبِه أَذَاعوا اخلَوِف أَو اَألمِن ِمن أَمر جاَءهم ِإذَا و{  : تعاىل اهللا
   .الصالح  واخلري فيه ما إىل اهللا وفقنا ." مسع ما بكل حيدث أن إمثا باملرء كفى ":

  
  

  .1 بالصرب إال يتم ال ذلك و  ، يعرف عما التعبري دوافع ضد النفس ضبط هو  :الكتمان
 ، مصلحة جللب أو ضرر لدفع أحدا عليه تطلع وال نفسك يف وختفيه تكتمه ما كل هو  :السر
 ، أسرار ومجعه ، صدره يف اإلنسان يكتمه ما هو  :السر.2 سواه دون به تثق من به ختص أو

 ما هارإظ عن اإلنسان من الكالم يضبط أن هو  :السر كتمان. 3 سرائر ومجعها ، مثله والسريرة
 حيسن ال ما إظهار عن الصرب هو  :السر كتمان.4 وقته قبل وإبداؤه إظهاره به يضر مما يضمره
  .5 الكالم من إظهاره

 عن حتكي كثرية وآيات ، السر حفظ على حتث آيات وجل عز اهللا كتاب يف جاءت

                                                 
 .358 ص2 األخالق اإلسالمية ج- 1
 .48 ص2المنهاج ج - 2
 .201األخالق في اإلسالم ص - 3
 .48د ص فضل اهللا الصم - 4
 .17 عدة الصابرين وذخيرة الشاآرين البن القيم ص- 5

  تعريفات
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 فضال ، يمةعظ فوائد من األسرار حلفظ ما على يدل مما ، جناة هلم فكانت أسرارهم حفظوا أناس
 على حماسب اإلنسان أن تبني و ، الكالم من اإلكثار بعدم اإلنسان تأمر اليت الكثرية اآليات عن
  .فشر شرا إن و فخري خريا إن ، يقوهلا كلمة كل

    :األسرار كتمان و حبفظ اآلمرة اآليات بعض الفاضل ااهد أخي إليك و 
 سببا فكانت ، أسرارهم حفظوا أناس ذكر يف تعاىل اهللا كتاب يف الواردة القصص أما

   :منها نذكر كثرية فهي أعماهلم جناح أو لسعادم
 يوسف ابنه يعقوب به أمر ما مبينا تعاىل اهللا قال رؤًيا، رأى عندما السالم عليه يوسف كتمان
 الشيطَانَ ِإنَّ كَيًدا لَك فَيِكيدوا ِإخوِتك علَى رؤياك تقْصص الَ بني يا قالََ { : السالم عليه

  .6 } مِبني عدو ِلِإلنساِن
 رسلُ ِإناَّ لوطُُ يا قالُواَ {: : تعاىل فقال ، وامرأته قومه عن املالئكة خرب السالم عليه لوط كتمان
بِّكِصلُوا لَن ري كِر ِإلَيفَأَس ِلكِبِقطٍْع بأه لٍِ ِمناللَّي الَ و ِفتلْتِم يكُمن دِإالَّ أَح كأَترام ها ِإنهِصيبم 
 و فَكُِلي{  : تعاىل لقوله ، السالم عليها مرمي قوم عن الكتمان 7} الصبح موِعدهم ِإنَّ أَصابهم ما

 اليوم أُكَلِّم فَلَن صوًما ِللرحمِن نذَرت ِإنِّي فَقُوِلي أَحًدا البشِر ِمن تريِّن فَِإما عيًنا قَرِّي و اشرِبي
 مغزى هذا ويف ، عمله بسبب السالم عليه موسى على السالم عليه اخلضر كتمان.8 } ِإنِسيا
 خبًرا ِبِه تِحطْ لَم ما علَى تصِبر وكَيف صبًرا مِعي تستِطيع لَن ِإنك قَالَ{  : تعاىل اهللا قال ، عظيم

 شيٍء عن تسئَلِْني فَالَ اتبعتِني فَِإنْ قَالَ * أَمًرا لَك أَعِصي الَ و صاِبًرا اللَّه شاَء ِإنْ ستِجدِني قَالَ* 
 سبق ما بنقل اكتفينا ، الباب هذا يف عدة كثرية آيات هناك و.9 } ِذكًْرا ِمنه لَك  أُحِدثَ حتى
   .خمتلفة صور يف ، مرة ثالثني و اثنني حوايل الكرمي القرآن يف سر مادة وردت فقد وللفائدة منها

  
  

 وحيذر الكتمان على املسلمني فيها حيث سلم و عليه اهللا صلى النيب عن أحاديث جاءت
 على استعينوا[  : سلم و عليه اهللا صلى الرسول قال :منها طرفا إليك ، السر إفشاء من فيها

                                                 
 . يوسف5اآلية  - 6
 . هود81اآلية؛  - 7
 . مريم26اآلية؛  - 8
 .اآليات من سورة الكهف - 9

 السر في السنة
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 اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن و.10  ]حمسود نعمة ذي كل فإن ، بالكتمان احلوائج إجناح
 فيجب أمانة السر أن دام ما إذا. 11 ] أمانة فهي التفت مث باحلديث الرجل حدث إذا : [ عنهما
 هريرة أيب فعن ، املنافقني صفات من صفة األمانة هذه يضيع فيمن كان وإال إفشائه وعدم حفظه
 و كذب حدث إذا : ثالث املنافق آية : [ قال ، سلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي
 ] باألمانة االس : [ سلم و عليه اهللا صلى الرسول قال و ، ] خان ائتمن إذا و أخلف وعد إذا
12.  
  
  

 يستطيع اليت الكتمان يف العملية الدروس فإن ، عنه احلديث فيه يطول مقام هذا و
  وسلم عليه اهللا صلى القائد الرسول من يتعلموها أن خصوصا ونوااهد عموما املسلمون

 من املستنبطة العملية الدروس من قليلة مناذج على اهللا حبول وسأقتصر ، وحتصى تعد أن من أكثر
 النيب كان كيف اهللا حفظهم ااهدون يعرف حىت وسراياه سلم و عليه اهللا صلى النيب غزوات
 ذلك يف يكون فقد ، العسكرية أعماله يف الكتمان درجات قصىأ يعتمد وسلم عليه اهللا صلى
   :االعتبار أراد ملن عربة

 حىت ،حروبه معظم يف فكتمه السر حفظ أمهية والسالم الصالة عليه الرسول عرف 
 املؤونة وثقل الشقة لبعد تبوك غزوة يف إال بقصده ألحد يصرح ومل به، الناس ألصق عن

   .تبوك أهل إىل األخبار إيصال ةلصعوب و لإلستعداد الداعيان
 ملهامجة اليهود عدى مقاتل آالف عشرة املشركون فيها عبأ اليت اخلندق غزوة قبل 
 يف استخباراته رجال خالل من أعدائه بنوايا علم على والسالم الصالة عليه النيب كان ، املدينة
 : قالوا حىت للمشركني اجأةمف فكان املدينة، حول خندقا املسلمون حفر ، العربية والقبائل مكة
   .تكيدها العرب كانت ما ملكيدة هذه إن واهللا

                                                 
 .943رواه البيهقي في شعب اإليمان وصححه األلباني رحمه اهللا في صحيح الجامع  - 10
 األلباني رحمه اهللا في صحيح سنن رواه أحمد و أبو داود والترمذي وحسنه - 11

 .الترمذي
 .6678حسنه األلباني رحمه اهللا في صحيح الجامع رقم  - 12

الرسول صلى اهللا عليه وسلم يربي أصحابه على
 حفظ األسرار
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 مبكرا أعدائه بنوايا عرفته اليت وسلم عليه اهللا صلى النيب استخبارات جناح على تدل ال الوقعة هذه
 يعلم و عليه، حيرص والسالم الصالة عليه النيب كان الذي السر حفظ على تدل وإمنا فحسب،
 كانت إذ املتوسط يف يوما عشرين حوايل استغرق اخلندق حفر أن من الرغم وعلى ، حبفظه أصحابه
   .عنه واإلعالن لكشفه واليهود قريش لكفار جدا كافية

 عشر اثنا قوامها املهاجرين من سرية وسلم عليه اهللا صلى اهللا صلى النيب بعث كما 
 وتوجهت ، استطالعية واجباتب للقيام عنه اهللا رضي األسدي جحش بن اهللا عبد بقيادة رجال
 عليه اهللا صلى اهللا رسول مهاجر من شهرا عشر سبعة رأس على رجب يف هدفها حنو السرية تلك
 يومني بعد إال يفتحها أال سلم و عليه اهللا صلى الرسول أمره ) مكتومة (رسالة قائدها ومع وسلم
 على قوته أفراد من أحدا مستكره غري تنفيذها يف مضى فيها ما وفهم فتحها فإذا مسريه من

   .مرافقته
 ترتل حىت فامض هذا كتايب يف نظرت إذا) " املكتومة (الرسالة تلك مضمون كان و  

 من يومني بعد و ، " أخبارها من وتعلم قريشا ا فترصد - الطائف و مكة بني مكان - حنلة
) املكتومة (الرسالة تلك فض ، املنورة باملدينة املسلمني قاعدة عن جحش بن اهللا عبد مسرية
 وسلم عليه اهللا صلى النيب بأن أخربهم و ، وسلم عليه اهللا صلى النيب كتاب على رجاله وأطلع
 تنفيذها إىل وسارعوا ، رجاله من رجل يتخلف فلم ، مرافقته على منهم أحدا يستكره ان اه
  .13 طاعة و مسعا

                                                 
 إلـى ترسـيخه   المجاهدون مسؤولون وأفـرادا  يسعى إليه االخوة  يجب أنوهذا الذي - 13

وتقريره في نفوس االخوة المجاهدين ـ يحفظهم اهللا ـ وأن نتعاون جميعا في إخفاء أسرار 

وأن ال نتحرج في عـدم اإلجابـة عـن أسـئلة متعلقـة بأسـرار                 عن أعدائنا ،     جهادنا
سواءا آانت أسرارا سمعناها أو ائتمنا عليها أو مهاما آلفنا بها ، حتى ولو آـان                

  آيف ذلك ؟! السائل من أقرب الناس إلينا ، ومما الحظته من حالنا هو العكس 

 مـع   - أي الذي ُسـئل      -مسؤول  إذا سألنا أحدا أسئلة تعلقت بأسرار ، وتعامل ال        
ذلك بعدم اإلجابة وعمل باآلداب الشرعية  ، شنعنا عليه، واتهمناه بالتكلف وإخفاء ما هو               

 ، واألصل عدم اإلجابـة والبـوح بـشيء  مـن ذلـك ولـو آـان األمـر               - حسب زعمنا    -معلوم  
زر وازرة وزر فـال تـ   ! ، فهي أمانة وال يهمني إن آان األمر شائعا أو غير شائع           مذاعا معلوما   

  .أخرى 
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 رسولنا سرية عبق من ويالنب الدرس هذا مع ذكرها وددت  :مالحظة أو إشارة وهنا 
 وفق على عموما اجلهادية ومهامنا خصوصا العسكرية أعمالنا تنفيذ يسري هل ؛ وسلم عليه اهللا صلى حممد
   !.ااهدين لإلخوة اإلجابة عن البحث نترك ؟ عنه اهللا رضي األسدي جحش بن اهللا عبد مع مت ما

 على للمحافظة املكتومة ئلالرسا أسلوب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ابتكر لقد  
 عن تفيدهم اليت املعلومات على احلصول من املسلمني أعداء حلرمان و ، الشديد الكتمان
 يف غريهم املسلمون سبق لقد ، والصديق العدو عن نياته أخفى وبذلك املسلمني، حتركات
 العاملية احلرب يف ويستعملونه األملان إليه يفطن أن قبل ، للكتمان الدقيق األسلوب هذا ابتكار
   ).1945 ـ 1939 ( الثانية

 و ليال بالسري أمرهم حيث الكتمان يف آخر درس أسد لبين الصحابة غزو قصة يف و 
 ، ونيام أخبارهم على أحد يطلع ال حىت ، مطروقة غري طريق وسلوك ارا االستخفاء
 نفسها والطريقة .الكثرية الغنائم منهم وغنموا ، يتوقعونه ال وقت يف أسد بين بذلك فباغتوا

 املسلمني حليف النصر جعل مما ، اجلندل دومة غزوة يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول استخدمها
 بكتمه وأمره مسعود بن نعيم إسالم وسلم  عليه اهللا صلى النيب كتم األحزاب غزوة يف وكذلك.

                                                                                                                      
آما أنصح نفسي وإخواني المجاهدين األفاضل باالبتعـاد عـن مـواطن إشـاعة              
األسرار وذلك بكثرة األسئلة واالستفسار عن أمور ال تهمهم ، وإحـراج بعـضهم              

إسـالم المـرء ترآـه مـا ال         مـن حـسن     "  ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           البعض
!  ، فـنحن ال نـتهم أحـدا بالعمالـة والجوسـسة والـشبهة                وإذ  ذآرت هـذا الكـالم       "يعنيه  

وحري بكل مجاهد أراد تحقيق السلفية  علما وعمال ، منهجا وسلوآا ـ وربما آان جـاهال   

لبعض آداب األسرار والكتمان ـ أن يضيف إلى رصيده العلمي بعضا ممـا نقلنـاه فـي هـذه      

سر فمـن أراد االسـتزادة فليعـزم        الوريقات ، والمراجع بحمد اهللا متوفرة وطلب العلـم متيـ          

وليتوآل واهللا المستعان وعليه التكالن ، ولو أن ترآيزنا حتى يعلم المجاهد الخّير الفاضل              

هو على الجوانب العسكرية الحربية ، ومقامنـا هنـا هـو مقـام تـذآير ونـصح وتوجيـه بمـا                      

الـشرعية  ، فننصح االخـوة بـااللتزام بـاآلداب والـضوابط           ! جّربناه وعشناه وخضناه    

فبهــا نقطــع الطريــق علــى أعــدائنا فــي الحــصول علــى  المتعلقــة باألســرار ، 

  . واهللا أعلم … ناأسرار
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 رضي نعيم فعمل ، خدعة احلرب فإن ، استطعت ما عنا فخذل ، واحد رجل أنت إمنا : له وقال
   .بينهم الثقة وزوال األحزاب كلمة تفريق على عنه اهللا

 بين غزوة ففي ، بغريها ورى غزوة أراد إذا أنه سلم و عليه اهللا صلى كتمانه من و 
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أقام مث … يباغتهم حىت جنوبا اجته مث الشام يريد أنه أظهر حليان
 أشهر ستة رأس على األوىل مجادى يف وخرج ، ربيع وشهري وصفرا   واحملرم ةاحلج ذا باملدينة
 اهللا رضي وأصحابه عدي بن خبيب : الرجيع بأصحاب يطلب حليان بين إىل قريظة بين فتح من
 -  غراب على فسلك املدينة من فخرج ، غرة القوم من ليصيب الشام يريد أنه أظهر و ، عنهم
 و عدل -  صفق مث البتراء على مث حميص على مث الشام إىل طريقه ىعل - املدينة بناحية جبل

 مث ، اليمام صخريات على مث - املدينة قرب واد - بني على فخرج ، اليسار ذات - انصرف
   .حليان بين منازل وهي غران على نزل حىت … مكة طريق من احملجة على الطريق به استقام

 عليه اهللا صلى النيب زوج أن حىت ، جدا بريةك السرية كانت املكرمة مكة فتح يف و 
 أخربمها حىت يقصد ومن أين يعلما مل ، عنهما اهللا رضي الصديق وأبوها الصديقة عائشة وسلم
   .عدة أي له تعد أن قبل قريشا يداهم اجليش جعل مما املسري بدء عند ، مجيعا الناس مع

 إىل لبابة أبو ذهب عندما وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول لسر لبابة أيب إفشاء قصة يف و 
 إحساس مدى بيان لنفسه ومعاقبته ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حكم على ليرتلوا قريظة بين
 اللَّه تخونوا الَ َءامنوا الَِّذين أَيها يا  تعاىل اهللا قال ،  إفشائه وإمث السر حفظ بأمهية الصحابة أحد
ولَ وسالر و وخواتن اِتكُمانأَم و متونَ أَنلَمعت 14، أنزلت : والزهري قتادة أيب بن اهللا عبد قال 
 على ليرتلوا قريظة بين إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثه حني املنذر عبد بن لبابة أيب يف

 إىل دهبي وأشار بذلك عليهم فأشار ذلك يف فاستشاروه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حكم
 حىت ذواقا يذوق ال فحلف ورسوله اهللا خان قد أنه ورأى لبابة أبو فطن مث الذبح إنه أي حلقه
 تسعة كذلك فمكث منه سارية يف نفسه فربط املدينة مسجد إىل وانطلق عليه اهللا يتوب أو ميوت
 اهللا بتوبة ونهيبشر الناس فجاء رسوله على توبته اهللا أنزل اجلهد من عليه مغشيا خير كان حىت أيام
 بيده وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إال منها حيله ال فحلف السارية من حيلوه أن وأرادوا عليه
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  .15 جيزيك فقال صدقة مايل من أخنلع أن نذرت كنت إين اهللا رسول يا فقال فحله
 حياته من العملية فالدروس وإال ، وسلم عيه اهللا صلى أخباره من يسري طرف هذا  

   .إفشائه خطورة و السر حفظ أمهية تبني واليت كثرية وسلم عليه اهللا صلى
 كثرية بنصائح قادم إىل وصاياهم ملئت والسالم الصالة عليه الرسول خلفاء أما 

 عنه اهللا رضي بكر أيب وصية وأمهها ، األعداء عن األسرار ومعرفة السر كتمان على حتض
 ، الردة أهل قتال يف الوليد بن خالد إىل ووصيته ، الشام إىل أرسله حني سفيان أيب بن ليزيد
  .عنهما اهللا رضي وقاص أيب بن لسعد اخلطاب بن عمر وصية

  
 

 فإن ، حربك يف سرك كتمان يف استطعت ما حتترس أن عليك الواجب : ااهد أخي
 كل فلتة عن لسانك واكفف .يكيدك من مكيدة وقطع ، تدبريك إمضاء اهللا بإذن ذلك يف

 املنطق بلحن يستدل قد أنه واعلم .سرك من ختفيه أو أمرك من تضمر ما به ينكشف منطق،
 بأعجمي وال لصغره بصغري سرك إظهار يف والتستهن ، الضمري ومكنون السر حصون على

 لسانك تعاهد : " اهللا رمحه املبارك ابن قال .عليه واطلعوا أذاعوه قد مصون سر فرب ، لعجمته
 : قيل ولقد " عقله على الرجال يدل الفؤاد يرد اللسان وهذا قتله يف املرء إىل سريع اللّسان إنّ

 األمحق قلب : وقيل .امللل به األمر على تطابق قد األسرار وكتمان .األسرار قبور األبرار قلوب
 وأستر ... أستره : قال ؟ السر كتم يف أنت كيف : لبعضهم قيل . قلبه يف العاقل ولسان فيه يف
   !سترأ أين

 بعدم وذلك وأعمالك مجاعتك أسرار على حتافظ أن عليك الواجب : ااهد أخي
 املُؤِمنونَ يتِخِذ الَ{:تعاىل يقول ، املؤمنني أسرار الكافرين إعطاء جيوز وال هامن بشيء البوح

آَء الكَاِفِرينِليأَو وِن ِمند ِمِننياملُؤ ن ولْ مفْعي ذَِلك سِم فَلَيٍء ِفي اَهللا ني16 } ش. 
  :تقول احلكماء كانت و .للخونة أمينا يكون أن خيانة باملرء كفى : احلكماء أحد قال كما

                                                 
  .333 ص 3والقصة آاملة في تفسير بن آثير ج - 15
 .28 آل عمران - 16

ةـــاتمـــــالخ
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  .دمك من سرك
 حممود الركن اللواء مبقولة أختم و .أذاعه فقد موضعا لسره ارتاد من : تقول العرب و

 عن حىت نياته سلم و عليه اهللا صلى النيب كتمان إن(  : يقول حيث ، الكتمان حول خطاب شيت
 الفتح أدى الذي هو ، وتسليحه وتنظيمه جيشه وتعداد حركته وقت وكتمان إليه الناس أقرب
  . 17 )القريب

  
 واهللا .هزائمه أكرب من أسراره وإفشاء اجليش انتصار أسباب أكرب من األسرار كتمان إذاً

 أعلم
  مزيدا كثريا تسليما وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلّى
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ونرجو , دة والعبرة فيم سبقئل الفاعنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يج  

 أو يتواصلوا معنا بأي فكرة أن هنا رجاءا حارا من اإلخوة المجاهدين األكارم
  أو أو تقنيا عسكريا,دعويا سواءا كان  في أي مجال)مهما كان بسيطا (ابتكار
 بأنفسنا اون في تجميع خبراتنا وطاقاتنا وآرائنا للتطورحتى نتع,  وغيره اإداري

كبر نكاية في أعداء  في هذا الزمن الصعب إلجداث أوأنصارنا وأسلوب عملنا
    .اهللا

   دعواتكم صالحوال تنسونا من
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