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كتبه:
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تمهيد:
الحمد لله رب العالمين ، والصلةا والسلما على أشرف المرسلين ، 
مما بعد: وعلى آله وصحابته والتابعين ، أ

ةةا الدين والعرض ، وقادةا  ممةَّ ، وحما فهُّذه رسالةَّ إلى خيار ال
مشرى ،  رر وخالد بن الوليد ، أسد ال رر وعم المسلمين ، أحفاد أبي بك
رن كسروا  ملذي ةهُّمِ ، ا ةديهُّمِ ، ول عزيز بنادي مر بوا حح نن ل  رم وأبطال الوغى ، 
مز الله بهُّمِ  مفار فأع يلوا الك يتراب ، وأذ مرغوا الصليب بال رف الكفر ، وم أن
المؤمنين.

حيجاهدون في سبيل  ةةَّ إلى المجاهدين في سبيل الله الذين  رسال
رل  ذذ رمِ ، ول يثنيهُّمِ عذل عاذل ، ول تخذيل مخ الله ول يخافون لومةَّ لئا
رل. متخاذ

حبه : أنتمِ والذي ل  مل حته وط رل لكمِ أهل العلمِ ، حمل حقو آن الوان لي
يز وأتقى وأنقى ، وألزما لشرع  حف وأع حما وأشر منا ، وأكر ةر م إله إل هو خي
حج ، حةَّ إليكمِ أحو مم حل ةةَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمِ ، وا من الله وأتبع لس
يز وأقوى ، نسأل الله لكمِ قبول أعمالكمِ وجهُّادكمِ ،  وهي بكمِ أع
ونسأله لنا مغفرةا ذنبنا بقعودنا عن الجهُّاد ، وتخاذلنا عنه ، مع الدعاوى 
العريضةَّ ، والقلوب المريضةَّ.

رق من الخوف مسمِ خطاكمِ ، ونذو رق بكمِ ، ونتر حن ، لنلح كما آن الوا
رن ، وإذا أمرناكمِ بالستسلما  حلو رض ما تبذ ةد بع رل للجهُّا ما تذوقون ، ونبذ
رع ول نستسلمِ ، وإن أمرناكمِ بالقتال أن نقاتل ونستبسل ، ول  أن نمتن
مل عملنا به إن شاء الله ، مع القرار لكمِ بالفضل  رء إ نأمركمِ بشي
حيلحقنا الله بمنازلكمِ ودرجاتكمِ. حةَّ رجائانا أن  والعتراف بالسابقةَّ ، وغاي

مفار عليكمِ ،  ةةَّ إليكمِ ، وقد اجتمع الك ييهُّا المجاهدون ، هذه رسال  أ
ججنوكمِ يريدون ليوقفوا بذلك الجهُّاد ، والله  جتلوكمِ ويس وائاتمروا بكمِ ليق
يمِ نوره ولو كره بوش وشارون وحسني ونايف. مت

حتسلموا أنفسكمِ إليهُّمِ ،  ييهُّا المجاهدون ، فل تستسلموا لهُّمِ ، و أ
ممِ عيشوا  لل عليكمِ ، بل قاتلوا ث جكنوهمِ منكمِ ، وتجعلوا للكافرين سبي وتم

لما ،  لةا ، أو موتوا كرا مز ييةَّأع ييةَّ َاول َاالدن .والمن



نسر: ل َاتستأ

ةت ةما ، ولذلك وجب مر لرا مح ةده اختيا رت ي رر وتح ةةَّ كاف الدخول في ولي
جح مفار المناصب على المسلمين ، ولمِ يص حرمت توليةَّ الك حةا ، وح الهُّجر
رمِ ، {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين رد مسل جلك الكافر لعب تم

حيعلى". حما يعلو ول  لل}ًا ، و"السل سبي

لةا من هذه القاعدةا ، هي ما لةَّ واحد وقد استثنى أكثر أهل العلمِ حال
موب عليه البخاري في صحيحه فقال: " لل؟ُب لج ير لر َاال باب َاهل َايستأس

جلذين بعثهُّمِ رسولومن َالم َايستأسر مرج فيه حديث العشرةا ا " ، وخ
ةما من بني لحيان وأحاطوا بهُّمِ حنذر بهُّمِ قو الله صلى الله عليه وسلمِ ، ف

ممتهُّمِ ، فنزل من نزل من الصحابةَّ في وعرضوا عليهُّمِ النزول في ذ
رر ، ممةَّ كاف مما أنا فل أنزل في ذ ةد المشركين ، وقال عاصمِ بن ثابت : أ رعهُّ

حقتل. متى  فقاتل ح

قال الحافظ في شرح الحديث : " للسير أن يمتنع من قبول 
المان ول يمكن من نفسه ولو قتل ، أنفةَّ من أن يجري عليه حكمِ 
الكافر، وهذا إذا أراد الخذ بالشدةا، فإن أراد الخذ بالرخصةَّ فله أن 
لةَّ عن أحمد  مل رواي يستأمن" ، وإلى التخيير ذهب جماهير العلماء ، إ

جي ، وجاء عن أحمد : " ذر حج مفار حكاها ال ل َابتحريمِ الستئسار للك
يي،َّ َاالسر َاشديد َاولبد َامن َا يعجبني َاأن َايستأسر،َّ َايقاتل َاأحب َاإل
".الموت

جتفاق هو الخذ  يرخصةَّ ، الفضل بال ففي هذه الصورةا التي فيهُّا ال
بالعزيمةَّ ، وعدما الستسلما لكافر ، لما في الستسلما من المفاسد 
العظيمةَّ ، قال الشهُّيد يوسف العييري رحمه الله : "ولن استسلما 
المجاهد مع ما فيه من النهُّزاما وشيء من الذل وما فيه من كسر 
رةَّ في موقف المجاهدين ، وما فيه من سرور  قلوب المسلمين ، وثلم
العدو وغبطته وشماتته بالمجاهدين والمسلمين عامةَّ ورفع معنوياته ، 
لا ل يحقق  مع ما في الستسلما من جميع تلك المفاسد إل أنه أيض
ةقتلةَّ  للمستسلمِ ما خاف على نفسه منه وهو الموت فإنه سيصبر إلى 
أشنع وأذل مما سيقتل عليهُّا لو لمِ يستسلمِ هذا إن لمِ يمر قبل ذلك 
على التعذيب والتنكيل وانتزاع المعلومات التي قد تضر غيره" اهـ

ملمِ جلذي بلغ النبي صلى الله عليه وس من فعل الصحابةَّ ا والحاصل : أ
ذق من كانت حاله حالهُّمِ ،  ةل على جواز هذا وهذا ، في ح فلمِ ينكر دلي
منهُّمِ لمِ  مل القتل أو السر ، كما أ فهُّمِ عاجزون عن الفرار ، فما لهُّمِ إ
رق ، فهُّو من جنس  رن وميثا ينزلوا على حكمِ المشركين ، بل نزلوا بأما



يرخصةَّ  مل جريان حكمِ الكافر عليهُّمِ ، فال المواثيق الجائازةا ، وليس فيه إ
جو الكافرين عليه ، ل فيما  حةا في ارتكاب هذا المحظور من عل المذكور
رض للتحريمِ باستقلله. رد مما هو مقت زا

مل حين :  رر إ حز له تسليمِ نفسه لكاف يعجز َاعن َاالفرار َا،َّ َافل يجو
رر َا رر َاتض لن َاالفتنةَّ َاعن َادينه َا،َّ َاول َايخشى َاإفشاء َاأسرا ويأم
رن َالنفسه َاأو َايأمنهم َافي َاغالب َا لق َابأما المجاهدين َا،َّ َاويستوث
ننه .ظ

فمن كان يستطيع الفرار وكانت لديه عورات المجاهدين 
رب أو رج منه بتعذي حتستخر ذنه أن  وأسرارهمِ ، مع كونه ل يأمن في غالب ظ
حل نفسه  ذلمِ نفسه ، بل مثل هذا يجوز له قت حيس حز له أن  ريجو رر ، فل  نح ةس
رف من  حت إلى طر جمد بن إبراهيمِ وغيره ، وأشر حخ مح فيما أفتى به الشي
حيجمع بين جواز قتله  ميةَّ ؛ فكيف  ميات الستشهُّاد رةا في العمل ةه في نبذ ةت مل أد
نفسه لخطورةا السرار ، وجواز تسليمه نفسه والمخاطرةا بهُّذه 
السرار؟

ملت الكافرين ،  ةةا ، تو مد ةةَّ مرت ةةَّ عميل ميةَّ حكوم والحكومةَّ السعود
رن وعبدةا القبور ، وحكمت بغير ما أنزل الله ،  وحمت المشركي
ذدين ، وغير ذلك من  مرت المستهُّزئاين بال وتحاكمت إلى الطاغوت ، وأق
ذلي  لظا ، فزادت على تو رد من هذه زادت عليه تغلي لل واح النواقض ، وك
ممِ معاداةا من  ممِ الفتخار به وإعلنه ، ث الكافرين تبرير ذلك وتسويغه ، ث
حةَّ من  ممِ عقوب ملهمِ ، ث جفار وعاداهمِ ، وموالةا من داهنهُّمِ وتو عاداه الك
جلذي يكرهونه ، وقل مثل ذلك ذق ا مفار ، أو صدع بالح أعلن البراءةا من الك
في سائار النواقض.

رةا ، ما جاز تسليمِ  رت سياد لةَّ ذا ميةَّ حكوم فلو كانت الحكومةَّ السعود
ةةَّ لهُّا ، وتسليمِ  النفس لهُّا لكفرها ، فكيف وهي عميلةَّ لمريكا أو وكيل
النفس إليهُّا كتسليمِ النفس إلى أمريكا ، فالمر بالقبض أمريكا ، 
مول والخير منه حمايةَّ أمريكا  والمستفيد منه أمريكا ، والمقصود ال
حيستخرج من السير من  من جميع ما  ومصالحهُّا في المنطقةَّ ، كما أ
ةتهُّمِ  ةه ، وقد افتخر بهُّذا أحد طواغي ةت حل إلى أمريكا في وق معلومات يص
ميةَّ  لدا من الخليا والعمليات الجهُّاد من عد ينه بندر بن سلطان ، وأخبر أ وأظ
ميةَّ. رت استخرجت من سجناء في السجون السعود ةبطت بمعلوما حأح

وتسليمِ المجاهد نفسه إلى الحكومةَّ السعوديةَّ ، كتسليمه نفسه 
إلى حكومةَّ حامد كرزاي ، أو حكومةَّ الكويت ، أو مصر أو اليمن أو 



ملةَّ على يبهُّمِ : أذ حهُّمِ ر رف ذله ، والمؤمنون كما وص غيرها ، ل فرق بين ذلك ك
حهُّمِ. رن حء بي حرحما مفار  حك حء على ال مدا مزةا على الكافرين أش المؤمنين ، أع

لل َا ريولو َافرض َاجد حعوم حت ةةَّ ، و ةةَّ مسلم من من طلب المجاهد حكوم أ
رل  عن النواقض العظاما التي ارتكبتهُّا ، وعن كونهُّا ل تزيد عن وكي
من المطلوب  ذله ؛ فإ لدا لهُّا ، لو تعومي عن هذا ك جب لمريكا يطارد الناس تع
حه  رب من طال رد ، ولو كان الحاكمِ ، متى علمِ أ ذل أح حمِ نفسه لك ل يلزمه تسلي
ذص  حيقاتله بن لما كان له أن  حيريد أخذ ماله ظل لدا جاء  من أح ةمِ ، فلو أ ظال

ةل فسأله  : َاحديث النبي صلى الله عليه وسلمِ الصحيح إذ جاءه رج
ليريد َاأخذ َامالي؟ُ َاقال َا: َافل َاتعطه. َا لل َاجاءني َا ين َارج أرأيت َالو َاأ
قال َا: َافإن َاقاتلني؟ُ َاقال َا: َاقاتله. َاقال َافإن َاقتلني؟ُ َاقال َا: َا
فأنت َاشهيد. َاقال َا: َافإن َاقتلته؟ُ َاقال َا: َافهو َافي َاالنار.

ذق غير الله ، فمن دعاه  لر من ر مزةا السلما ، ح ةز بع فالمسلمِ عزي
لرا ، ومن دعاه  لعا مختا إلى الستسلما لله والنقياد لحكمه ؛ جاءه طائا
إلى ملك فلن وسلطانه ، وجبروت فلن وطغيانه ، ل إلى حكمِ الله 
مل وشريعته ؛ لمِ يلزمه تسليمِ نفسه والستسلما له ، فهُّو ل يسلمِ ماله إ
ذقه ؛ فكيف بنفسه؟ بح

يق لد لت رة َا َا َا َا َا َابكرامتي َا،َّ َاأو َاأن َا يما َاأن َاأعيش َابعز أقسمت َا: َاإ
عظاميا

ةر من الناس  رةَّ ، يراها كثي وقد مدح عمرو بن العاص الروما بخصل
يبه  يل ما ل يح لثا للفتنةَّ ، والفتنةَّ عندهمِ ك جكاما وإحدا لجا على الح اليوما خرو
ذد الكافر ، فجاء في  لل عن الحاكمِ المرت الطاغيةَّ الظالمِ الجائار ، فض
من المستورد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه  صحيح مسلمِ أ

 ، قال عمرو "تقوم َاالساعةَّ َاوالروم َاأكثر َاالناس"وسلمِ يقول : 
بن العاص : أبصر ما تقول. قال : أقول ما سمعت من رسول الله 
لل  من فيهُّمِ لخصا رت ذلك إ حقل ملمِ ، قال عمرو : لئن  صلى الله عليه وس
لةَّ بعد مصيبةَّ ،  رةَّ ، وأسرعهُّمِ إفاق منهُّمِ لحلمِ الناس عند فتن لةَّ : إ أربع
ممِ قال :  رف ، ث رمِ وضعي رن ويتي رةا ، وخيرهمِ لمسكي جر لةا بعد ف وأوشكهُّمِ كر
ةةَّ : وأمنعهُّمِ من ظلمِ الملوك ةةَّ جميل ةةَّ حسن .وخامس

فانظر كيف امتدحهُّمِ عمرو رضي الله عنهُّمِ ، بالمتناع من ظلمِ 
لرا على جور  يلهُّمِ صب رظ من ألفاظ الحديث : وأق الملوك والباء ، وفي لف
لفا لحلمهُّمِ عند الفتنةَّ. الملوك ، وانظر كيف لمِ ير ذلك مخال



" َااسمع َاوأطع َاوإن َاأخذ َامالك َاوجلد َاوالستدلل بحديث : 
مكاما ، ظهرك َا" ذزل بالتسليمِ بإسلما هؤلء الح حتن ةش ولو  ةط فاح  ، غل

فليس في الحديث المر بتسليمِ المال والنفس إليه ، ول في المقاتلةَّ 
رةَّ حيطاع في غير معصي حيسمع و منه  ةةَّ ، فإ ةةَّ للسمع والطاع دون المال مخالف
رق : قوله  حه بل فر حر قق ، ونظي لق له دون ما ليس له بح حيعطى ما هو ح ، و
ييا ،  لدا حبش ةد ، وإن كان عب ممر عليكمِ عب صلى الله عليه وسلمِ : وإن تأ
فليس في الحديث إعانةَّ العبد على المارةا ، أو السعي في تحصيله لهُّا
من  منما فيه أ ، أو تركه يأخذها مع وجود الحر المستوفي للشروط ، وإ
ممر ، وقوله : وإن جلد ظهُّرك وأخذ مالك ، ليس  الطاعةَّ تلزما له متى تأ
منما فيه التخويف من الخروج عليه  رء من ذلك ، وإ فيه تمكينه من شي
مل عند  لهُّذا المر ، والنهُّي عن إسقاط الوليةَّ به ، والخروج ل يكون إ
رؤيةَّ الكفر البواح على الصحيح.

منهُّمِ حين يطلبونه إنما يطلبونه ليعاقبوه  والمجاهد يكفيه أن يعلمِ أ
رن  حض عي مك فيهُّا ول ريب ، بل على ما هو فر ةةَّ لله ل ش على ما هو طاع
حيسجنون  لل ، و رر من السجناء أص ممِ همِ ل يحكمون في كثي ةمِ عليه ، ث ذت متح
جملون تحت وطأةا التعذيب ما لمِ  لرا ، ويح لما وجو جطوال ظل يشهُّور ال ال
ذل هذا بغير حكمِ الله الذي  ممِ يحكمِ فيهُّمِ بعد ك لرا ، ث لبا وزو يفعلوه كذ
حب وزارةا الداخليةَّ ، وما يراه جما مندو شرعه ، بل بما يقترحه المدعي العا
القضاةا.

يدعاةا  حسجن من المشايخ وال وقد رأينا من جورهمِ سجنهُّمِ من 
حهُّمِ عاما  ممِ 1415والمصلحين ومن مع رةَّ ، ث رةَّ ، ول محاكم  ، بل تهُّم

يسكوت ، وما خرج سعيد بن زعير  يهُّد بال اشتراطهُّمِ على من خرج التع
لبا ، وفي السجون غيره ممن لمِ يحاكمِ ولمِ يحكمِ فيه : كأبي  إل قري
مبته وأعظمِ أجره ، وإن كانت  مك الله أسره ، وث ذي ف ذسنان رد ال رع ولي حسبي
من  حسجن ؛ فإ رر ممن  ذسجن قد انتهُّت في كثي جنايتهُّمِ على البدان بال
حد ، وقد  ةه بع يير المبادئ والقوال ، بل والخلق لمِ تنت جنايتهُّمِ عليهُّمِ بتغ
يلوا الكذب واستسهُّلوه  لبا بعد خروجهُّمِ ، فاستح رر منهُّمِ عج رأينا من كثي
ةت ل تأويل لهُّا ، ووالوا الطاغوت الذي كانوا  ححفظت عنهُّمِ كذبا جتى  ح
جحدين  لتا ويشهُّدون عليه بذلك ، وتبرؤوا من المو جمونه طاغو يس
ذر ،  ذس جرضونهُّمِ عليه في ال المجاهدين ، وعابوهمِ في العلن على ما يح
رةَّ  رةَّ فعلوها ، وبل محاكم منهُّمِ سجنوا على طاع ةهمِ أ ةر وهؤلء مبدأ أم
مهُّدوا حين خرجوا بالسكوت عن الواجبات  منهُّمِ تع ةهمِ أ ةر دخلوها ، وآخر أم
رةَّ الجهُّاد والمجاهدين ، وتبديل  ممِ زادوا محارب التي كانوا بهُّا قائامين ، ث
شرائاع الدين.



منه قاما بفرض  ةب ل منه مطلو ممل هذا ، وأ حد فليتأ حطلب المجاه فإذا 
حكفر العظيمِ  لةَّ من النوافل كان من ال حد نافل الله عليه ، ولو كان الجهُّا
ممِ  ممةَّ؟ ث ةب على ال ةض واج لل عن العقوبةَّ عليه ، فكيف وهو فر حه ، فض يم ذ
رحاكمِ ،  ممِ هو مع هذا لن ي ملةَّ القائامين به؟! ث ةه مع ق ةن يي ةن تع كيف في زما
رمِ بعقوبته على تلك الفريضةَّ التي قاما بهُّا. ةك حح ححوكمِ  وإن 

حيبتلى بهُّا في السجن ، والسجن في ممل أنواع الفتنةَّ التي س ممِ ليتأ ث
ةةَّ ، وقد رأى الخوةا  مرهب نفسه فتنةَّ ، عدا ما فيه من فتن الرغبةَّ وال
حه ومبادؤه التي كان عليهُّا ، ل  حج حه ومنهُّ حن رر دي مي يير من تغ المجاهدون تغ
رةَّ علمهُّا بعد أن لمِ يكن  مج رةَّ ظهُّرت له ولمِ يكن يفهُّمهُّا ، أو ح لدلل
رن ، ويبني أقواله على ما ل  مجةَّ ول برها ملمِ بل ح يعلمهُّا ، بل تراه يتك
رت والهُّدايةَّ والسداد. مل الفتنةَّ ، نسأل الله الثبا حه ، وما هي إ حد يعتق

ليفتن َافي َادينه لب َاالمجاهد َال لطل  ، كان عليه الفرار ما ومتى َا
يي في صحيحه :  حبخار موب ال مدفع ، وقد ب استطاع ، والدفع ما قدر على ال
ةب من الدين الفرار من الفتن ، وذكر فيه حديث : يوشك أن يكون  با
حع بهُّا شعف الجبال.  لما يتتب خير مال المسلمِ غن

ريهُّا  رك ، بل قد خش ةر من ةه من هو خي ةس رةَّ على نف ري الفتن وقد خش
رما ، قال  رد الصنا مي أن نعب إبراهيمِ عليه السلما حين قال : واجنبني وبن
بعض السلف:  ومن يأمن البلء بعد إبراهيمِ؟

ةسك :  ةتل ، وادفع عن نف ةف ، وقا مر ، واخت نسر.فف ول َاتستأ



نسجن؟ُ ما َاهو َاال

مسلما ، كان من وعيده له :  ةه ال حن موسى علي معد فرعو عندما تو
ةةَّ من منك من المسجونين}ًا ، والسجن قطع لهُّا غيري لجعل متخذت إل {لئن ا
رش بالنبي صلى الله عليه وسلمِ  ةب ، كان من مكر مشركي قري العذا
ةبتوك أو  حيث حروا ل ملذين كف حكر بك ا يمهُّمِ بسجنه {وإذ يم حين مكروا به ه
حيخرجوك}ًا. يقتلوك أو 

حه يعني للعاملين حبسهُّمِ  من رد ، فإ ذل أح وإذا كان السجن يعني هذا لك
حسجن  من من  مك أ عن عملهُّمِ للدين ، وجهُّادهمِ في سبيل الله ، ول ش
حه على ما كان  حر رر أج ةب جا ةر مثا رما ، بل هو مأجو حر ملو ةه غي ةر بغير اختيا
ممِ  حث ذكن من الفرار واستمرار العمل  منما المسألةَّ في المتم يعمله ، وإ
ذد قناةا الخير  حيعينهُّمِ على ظلمه ، وعلى س ذلمِ نفسه إلى الطواغيت  حيس
ملتي أجراها الله على يده. ا

من دخوله من الفتنةَّ ، حين  من السجن من العذاب ؛ فإ حعلمِ أ وإذا 
مرهبةَّ ، وتحت وطأةا السنين الطوال ، ول  مرغبةَّ وال مطواغيت بال حيغريه ال
رر من الحور بعد الكور = أن رف عليه ، حذ رص على دينه ، خائا ينبغي لحري
حنه أما ل؟ حمِ له دي يدخل هذه الفتنةَّ ول يدري أيسل

يرفه ،  رر وتص من ذلك من الدخول تحت يد كاف مدما في أ وكما تق
من ذلك في  لل على المؤمنين ، فإ والنزول على حكمه ، وإعطائاه سبي
متى في أوقات  جكمون في السجين ح حر ، فهُّمِ يتح حغ وأكث سجون اليوما أبل
جكمهُّمِ فيه أبلغ من حن تح دخوله الخلء ، ووضوئاه للصلوات وغيرها ، ويكو
ذيد بعبيده ،  جكمِ الس مبما أبلغ من تح جب البيت في أسرته ، بل ر جكمِ ر تح
ةل عليه؟! مسبي موه من هذا ال جكن عد جحد أن يم فكيف يرضى المو

لدا ، فكيف وفيه ما فيه؟ كيف وفيه  مر لنا مج حن سج ذسج هذا لو كان ال
يد الجبال؟ جنكال ، ما يهُّ من العذاب وال

حد بعض وقائاع التعذيب الليمِ في سجون وإليك في هذا الفصل سر
رل وأهوال. رء مما في السجون من أحوا رف وإخوانه وأعوانه ، وشي ناي



ةةَّ: لع َادامي وقائ

ليس من المستغرب أن يستعين نايف بن عبد العزيز بزكي بدر 
يق)ُّ، وزير الداخليةَّ المصري السبق ، أحد  (عاملهُّما الله بما يستح
ذظريه في العصر الحديث ؛ فهُّما أخوان في الدين ،  دهاقنةَّ التعذيب ومن
جتبع  حيستغرب أن ي حيستغرب هذا ، فلن  وفي عداوةا المؤمنين ، وإذا لمِ 
ذتباع الجعل للنتن ،  ذي ، حذو النعل بالنعل ، وا منةَّ الهُّالك غير الزك حس نايف 
في التعذيب ، وفي اختلق الكاذيب.

وقصص التعذيب التي يندى لهُّا الجبين في سجون الطواغيت 
يدا ، وسنذكر هنا للتذكير فقط  ةةا ج المتسلطين على بلد الحرمين كثير
ةء من هذا التعذيب أو لقي  بعض الوقائاع ، وأكثر شباب الجهُّاد ناله شي
لرا مما جرى له ، وسأذكر على  من ذاق التعذيب الليمِ وسمع منه كثي
رن:  سبيل المثال فقط : ثلثا وقائاع ، في ثلثا قضايا ، في ثلثةَّ سجو
الولى في سجن الرويس في قضيةَّ تفجير العليا ، والثانيةَّ في سجن 
الدماما في قضيةَّ تفجير الخبر ، والثالثةَّ في سجن عليشةَّ في قضيةَّ 
محته. حت على ص يت منه ، ووقف مما استثب يلهُّا م تفجير فينيل ، وك

فمن أكبر مراكز التعذيب : محكمةَّ التفتيش اليهُّوديةَّ المسماةا 
سجن الرويس ، والذي يشرف عليه اللواء زقزوق ، أسأل الله العزيز 
حن النتقاما. مد ما يكو ذا النتقاما أن ينتقمِ منه أش

حتضاهي محاكمِ التفتيش  لةَّ ،  مي لةَّ عالم سجن الرويس اكتسب سمع
الصليبيةَّ ، وسجون النصيريين في سوريا كسجن تدمر سيء الذكر ، 
وسجون مصر كأبو زعبل ، وبلغ من نتن سمعةَّ هذا السجن ، أن 
المحققين في أستراليا أثناء التحقيق مع بعض أهل هذه البلد هددوه إن
لمِ يتجاوب أن يرسلوه إلى الرويس !!

يلنا قرأ أو سمع ما حكاه أبو الليث الليبي ومن معه من الخوةا  حك و
مسر الله لهُّمِ الفرار  جتى ي الليبيين مما لقوه وعانوا منه في الرويس ، ح
منه والنجاةا.

ةخل قرابةَّ الخمسمائاةَّ  حأد مما  ةر من ذلك لكثير من الشباب ل ووقع كثي
لعا  جذبوا جمي من المجاهدين سجن الرويس إثر تفجير الرياض ، وع
ليعترفوا بما لمِ يفعلوا ، ووقع بهُّمِ من البلء ما الله به عليمِ.

حكنت مرح جلدي ، و متى تق حجلدت ح مصته ويقول :  فهُّذا أحدهمِ يحكي ق
ةث ، وكان وقع البراغيث على الجروح  رةا مليئةَّ بالبراغي رةَّ قذر في غرف



حت الحياةا ،  حت نفسي ، وعف متى كره مد من طعن السكاكين ، ح ميةَّ أش الح
حدبري وكان يدخلني من اللمِ  وكان من تعذيبهُّمِ لي إطفاء السجائار في 
يد ألمِ جرح السيجارةا حين أحتاج  حه لسان البليغ ، وأش البليغ ، ما ل يصف
ين في  حر ، وأظ من رأسي ينفج من دماغي يغلي ، وأ يس أ لقضاء حاجتي فأح
رق جنني –للسف الشديد- با ممِ أنتبه إلى أ حث يت من اللمِ ،  حم جني قد  رت أ لحظا
في الحياء.

رف  مجر في الرياض ، فاعتر منه هو من ف كان المطلوب أن يعترف أ
مققوا معه ،  حيعدموني ، وح حأريد أن  منى و حت والله أتم بما أرادوا ، قال كن
منه لمِ يكن يعرف تفاصيل  ةب في اعترافه ل منه كاذ رةَّ أ وظهُّر بسهُّول
حد هؤلء اليهُّود  حيري لةا أخرى!! فماذا  مر الحادثةَّ ، فأعادوه إلى التعذيب م
منه؟ العتراف؟ فقد اعترف ، القتل؟ فهُّاهو يقول اقتلوني وأريحوني 
وسأعترف بما تريدون! 

رع بعد ذلك؟ أشار عليه من رحمِ حالته من داخل السجن  ماذا صن
من إدارةا السجن ستوقف التعذيب إذا  بإظهُّار محاولةَّ النتحار ، وأخبره أ
من الجندي قريب  متى تأكد من أ مل أن انتظر ح فعل ذلك ، فما كان منه إ
منه يشنق نفسه ، فجاؤوا يركضون  جلق نفسه بحبل وأوهمهُّمِ أ منه ، فع
يو يكوا الحبل وذهبوا به إلى زقزوق مدير السجن ، فماذا قال عد إليه ، وف
لظا : كيف تقتل نفسك؟ ما تعرف حديث :  الله؟ قال له الخبيث واع
منةَّ"؟!! أسمعتمِ بالثعلب  حت عليه الج مرم "عبدي بادرني بنفسه ، ح
مرما قتل النفس ،  من الله ح حتمِ ورع هذا اليهُّودي؟ يعلمِ أ الواعظ؟! أرأي
مرما العتداء على المساجين ،  من الله ح منه يجهُّل أ ويحفظ الدليل ، ولك
مب الله  وتعذيب المجاهدين ، وانتهُّاك الحرمات الغليظةَّ منهُّمِ ، وس
أمامهُّمِ!!

حض ما  حتروى ، بل هي والله بع رةا  مصةَّ ليست وقائاع أسطور هذه الق
وقع في سجن الرويس ، لناس معروفين من المجاهدين.

حقبض  مبله الله في الشهُّداء ،  حف العييري تق حس والشيخ الشهُّيد يو
لبا  ذذب عذا حع حخبر ، وسجن قرابةَّ ثلثا سنين ، و مما وقع تفجير ال عليه ل
لئا ، ول  متفجير ، وما كان والله يعلمِ عنه شي حر ال ذب منه مد حتهُّمةَّ أ لدا ، ب شدي
لل عن أن يكون هو المسؤول عنه ، وكان من  يدري من قاما به ، فض
حكسرت  لل ل يستطيع المشي ، و ةب يرجع إلى زنزانته محمو مدةا التعذي ش
مرر العتراف وطلب مقابلةَّ مدير السجن منه ق متى إ يده تحت التعذيب ، ح
رج لعدما معرفتكمِ بالفاعل ، ول  منكمِ في حر مما لقيه قال له : أعلمِ أ ، فل
نيدون ، فغضب مدير السجن وأمر  ةر حت رف لكمِ بما  مانع عندي أن أعتر



ذده إلى زنزانته ، وكان يقول مثل سابقه : أنا الذي قمت بالتفجير  بر
فاقتلوني وأريحوني من هذا العذاب الذي ل يطاق .

جتهُّمين بتفجيرات  ومن حديث وقائاع التعذيب ما يجري اليوما للم
الرياض ، في الحاير وعليشةَّ وغيرها ، وقد خالفوا بذلك عادتهُّمِ 
ةب. من سجن عليشةَّ للقضايا اليسيرةا ول يكون فيه تعذي السابقةَّ ، من أ

جذبه  ملذي يع مرز ا ممد المب حبون في هذه الياما : مح مذ حيع جلذين  ومن ا
ةةَّ من رد سبع رما واح مباط المباحث ، وقد اجتمع عليه في يو ةةَّ من ض مجموع
ةةَّ وأخذوا يضربونه دون  لصا غليظ رد منهُّمِ ع الضباط في يد كل واح
جباط بعد قليل ،  جتى خرج أحد الض ممةَّ ، ح يل وذ هوادةا ، ل يرقبون فيه إ
ةةَّ من الضرب بالعصا (هذا الضارب فل تسأل عن  ويده دامي
مد  ممِ رجع ليكمل جولته في الحرب ض حه ث رد رل ي المضروب)ُّ ، وخرج ليغس
لضا: سيروا وليبارككمِ  ذر حذنه مح حأ من (البابا)ُّ فهُّد يصيح في  السلما ، وكأ
الصليب.

حبه  لةَّ ثيا مطخ حهُّمِ مل جي زاره أهله فخرج ل حجديع حمجاهد صالح ال وهذا ال
قي  قي كهُّربائا ةب ، من كرس ةت التعذي ةئاه ، من أثر التعذيب بألوان آل بدما
وغيره.

رء من الواقع الليمِ  حتنبيك عن شي يسجون  ةب في ال وآلت التعذي
قي للتعذيب  الذي يعيشونه ، فهُّناك اللت المبتكرةا للتعذيب ، من كرس
حبر  حد رخل في  حيد قي (هندل)ُّ ، ل حيرفع بمقبض يدو رر ،  رر كبي بالكهُّرباء ، ومسما
من لذكر هذه المور  السجين ليذوق النكال الليمِ ، والعذاب العظيمِ ، وإ
مما السواط من  لةَّ؟! أ لةا على النفس الكريمةَّ ، فكيف بوقعهُّا حقيق لوطأ
جي من الخشب ، واللت من الحديد ، في أنحاء  الجلود ، والعص
السجن ، فأكثر من خيانات نايف للدين ، وموالته للكفرةا والملحدين ، 
حيؤمنون منما  حيؤمنون بالله واليوما الخر ، وإ فلعنةَّ الله على هؤلء الذين ل 
ذبهُّمِ أمريكا. لل من ر ييا ورسو رف نب لنا ، وبناي يبا ، وبالخبث دي بأمريكا ر

مياما جهُّيمان (رحمه الله)ُّ في السجون أمر ل  متعذيب منذ أ من ال بل إ
لرا يوصف ، وقد كان سجن الرويس منذ ذلك الوقت مسلخ تعذيب متطو
جدثني أحد من كانوا مع جهُّيمان ، وانفصلوا عنه عندما دخل  ، وقد ح
جلذي كان معه ،  جي ا جدقون بالمهُّد لرا منهُّمِ كانوا ل يص من كثي الحرما ، أ
ةر لنا من مصير إخواننا في السجون  جنهُّمِ لما نوقشوا قالوا : هذا خي ولك
جلذين فقدوا عقولهُّمِ في التعذيب ، أو فقدنا أخبارهمِ في الخارج ،  ا
ير من التعذيب والتنكيل  ةر منهُّمِ كان بانضمامه إلى جهُّيمان ، يف فكثي
منهُّمِ عائاذون  جولون ، أ جلذي يلقاه في الخارج ، فدخلوا الحرما وهمِ متأ ا



مكاما  منهُّمِ لمِ يكونوا يقولون بكفر هؤلء الح بالبيت لجئون إلى الله ، مع أ
ةت ، والعياذ بالبيت جائاز ، وحمل السلح فيه لمن خاف إن أراد  مطواغي ال
ةز كما دخله النبي صلى الله عليه وسلمِ ومعهُّمِ  به الدفع عن نفسه جائا
حرب. حق السيوف في ال



لهؤَلء؟ُ لمن َا

رن  ملذي ةب في أطهُّر البلد ، هؤلء ا مد العذا ملذين يذوقون أش هؤلء ا
ةض  نر أ

ر ةد في  مذبون على الجهُّا حيع حيعاقبون على التوحيد في بلد التوحيد ، و
ححماةا الدين ،  مراس الشريعةَّ ، و حح ةد ، هؤلء همِ أسود العقيدةا ، و رهُّا الج
حلوا رذ رب ملذين  حمِ ا حه حعون عن العباد والبلد ،  ةف حمدا الذائادون عن العراض ، وال
حهُّمِ دون إخوانهُّمِ المسلمين. رس نفو

مسناما ،  ملذين امتطوا ذروةا ال حهمِ ا ملذين يجري عليهُّمِ هذا العذاب ،  ا
مناس. مناس لل حع ال مناس وأنف حر ال وأحيوا شعائار السلما ، خيا

لق على أممهُّمِ أن يرفعوهمِ على الرؤوس ،  من أمثال هؤلء ح إ
ويحملوهمِ على الكتاف ، ويعرفوا لهُّمِ جهُّادهمِ وقدرهمِ ومنزلتهُّمِ في 
الدين.

ذظمه جميع  من البطولةَّ والشجاعةَّ مما تع ةن ، فإ حكن دي بل لو لمِ ي
يزون بذكر مآثرهمِ. ذجدون أبطالهُّمِ ، ويعت حيم يل القواما  حلممِ ، وك ا

مز  يق أن نعت ملذي يستح حكن هؤلء اليوما ، فما ا رت شعري ، لو لمِ ي ولي
يدون ، أما العلماء  يضعفاء المرت ملةَّ ال مكاما الخونةَّ الذ به في تاريخنا؟ الح
حن أحوال  ملذين أحس ذق اللبسون له بالباطل ، ا المداهنون الكاتمون للح
حأمر به لعجزه عنه ؛  ةك لما  لةَّ تار حتقي لةا و ةت مدارا منه ساك الواحد منهُّمِ أ
مسيل؟ حغثاء ال ملذي هو ك فوجوده وعدمه سواء ، أما سائار الغثاء ا

ييوبي ، وشيخ  حخلفاء خالد بن الوليد ، وصلح الدين ال حؤلء همِ  ه
من أسلفهُّمِ  من ذنبهُّمِ أ مل أ مهاب ، إ السلما ابن تيميةَّ ، ومحمد بن عبد الو
مكاما المسلمين ، وهؤلء اليوما أبطال  كانوا أبطال السلما ، في زمن ح
رنةَّ. مكاما الخو منهُّمِ جاؤوا في زمن الح السلما لك

ين بروسيا  مل هذا ، ماذا نظ حت بهُّمِ إ ين أن يفعل الطواغي يظ منا ن حك وما 
ين بأمريكا لو وقع  مطاب في قبضتهُّا؟ وما نظ أن تفعله لو وقع البطل خ
حةَّ بن لدن في قبضتهُّا –حفظه الله وصانه-؟  أمير جيش السلما أسام
يق والباطل ، والهُّدى والضلل ، واليمان حةَّ منذ كان الح وهذه هي المعرك
حكفر.  وال

ذدين ومن  حع فيه الستهُّزاء بال رم ملذي نس يله في الوقت ا وهذا ك
يكمِ بآيات الله  انتسب إلى الدين ، ومن دافع عن الدين ، ونسمع التهُّ
ملذي نسمع تركي  ةدينه من وسائال العلما ، في الوقت ا وكتابه وشعائار 
رةا ، قاتله الله وأهلكه ، رةَّ واحد الحمد يقول : الله والشيطان وجهُّان لعمل



يله في  مكن له في البلد ، هذا ك وقاتل الله من دافع عنه وحماه وم
ميةَّ ، ورؤوس الضلل وزراء  ملذي نجد بعض دهاقنةَّ العلمان الوقت ا
حمِ فيه  رل نس حت ملذي  مكمون في البلد والدماء والعراض ، في الوقت ا يح
ملذين يكيدون  رن ، ا ذيي رةَّ من العلمان ةء إلى شرذم أمانةَّ مجلس الوزرا
للدين ، ويحاربون المؤمنين.

لينجي َاالسرى َا،َّ َاويقصم َا ذذبين َا،َّ َاو فنسأل َاالله َاأن َايلطف َابالمع
نجل َازوالهم: ليع يلهم َاو لت َاويذ الطواغي

مليالي ةق ال حن حع نت على  حقل لعا * * * فقد ث أزال الله دولتهُّمِ سري



الواجب َاتجاه َاهؤَلء: َا

لفا للنفوس ، بل  لنا للهُّممِ ، وإضعا ملذي ذكرنا أعله ، توهي ما ذكرنا ا
ير ، يدفعه حال السرى  يي ، والبطل المجاهد ، والرجل الح المؤمن التق
لعا إلى الدفاع عنهُّمِ ، والحرص على إخراجهُّمِ وإنقاذهمِ. دف

موار  ممةَّ ، الخ حث العزيمةَّ ، رديء النفس ، ساقط الهُّ من حمخ مما  أ
ةسه ،  لةا لنف منه يجد في هذه القصص سلو ةرق ؛ فإ حةا الف الجبان ، والرعديد
ةته ، وعظيمِ ةت وزباني مطاغو يرع ببطش ال متذ لجا عن الواجب عليه ، بال ومخر
ةته ، فيهُّرب عن حكمِ الله بهُّذا ، ويفعل فعل من قال الله  مي فساده وأذ
ملوا إليه وهمِ يجمحون}ًا. لل لو مدخ رت أو م لأ أو مغارا فيهُّمِ : {لو يجدون ملج

جزهةَّ عن المنزلةَّ الوضيعةَّ ،  رقةَّ بالشريعةَّ ، المتن ذق منفس المتح من ال وإ
حع إلى أمرين: ذركهُّا هذه الوقائا حتح ل

يد ، الول حتع يد و نن ل تستسلمِ لهُّذا مهُّما كانت الحال ، بل تستع : أ
مره ، أو تنال الشهُّادةا في  متى يدفع الله ش حه ح حل حتقات حه و حع مو وتدف يب العد وتذ
سبيل الله.

من في الثاني والمر  : أن تسعى لفكاكهُّمِ واستخلصهُّمِ ، وتست
مل إلى فرعون فقال  مز وج هذا بكليمِ الله موسى ، حين أرسله الله ع
حهُّمِ}ًا ، ففيه أمران : إرسالهُّمِ  ذذب له : {فأرسل معنا بني إسرائايل ول تع
منكال عنهُّمِ ؛  حث شاء الله ، ورفع العذاب وال وإطلقهُّمِ ليذهبوا معه حي
ملةَّ والهُّوان والبلء العظيمِ. ذذ رن من ال مل به بعد سني مز وج فأنجاهمِ الله ع

رر حن بكثي ةده أهو من ما حكاه الله لنا من بلء فرعون ، ومن وعي على أ
ةف بن عبد العزيز وإخوانه ةت ناي ةةَّ الوق مما يلقاه إخواننا على أيدي فراعن
وأعوانه ، وغيره من الفراعنةَّ في مصر والشاما واليمن وباكستان وفي 
أنحاء الرض.

ذبح أبناءهمِ ، ويستحيي  حيذ منه  فكان غايةَّ بلء فرعون مما عرفناه : أ
حهُّمِ من خلف ،  رل جطع أيدي السحرةا وأرج نساءهمِ ، وغايةَّ وعيده : أن يق
منخل. جلبهُّمِ في جذوع ال ويص

مما فراعنةَّ العصر ؛ فقد وقع منهُّمِ قتل البناء كما فعل فراعنةَّ  أ
رد ،  لما غير محدو الجزائار الذين كان يدعمهُّمِ طواغيت جزيرةا العرب دع
رر أسوأ مما فعله فرعون ، من انتهُّاك  ووقع استحياء النساء في صو
من ، ووقع هذا في ممهُّات أماما أبنائاهُّ جن ، وال أعراض الزوجات أماما أزواجهُّ
رر ممن ل يحملون الشاما ومصر وغيرها ، ووقع في بلد الحرمين في كثي



ةب لمِ تخطر ببال فرعون ،  ميةَّ ، ووقعت أنواع من العذا البطاقةَّ السعود
حه بهُّا هامان. نف حيسع ولمِ 

حموجبات الجهُّاد ، جذبين ، من  ومسألةَّ فكاك السرى ، وتخليص المع
ذو الله فرعون. ةل ما قاله موسى لعد جو منه من أ رت ترى أ وأن

مل : {وما لكمِ ل تقاتلون في سبيل الله  مز وج وقد قال الله ع
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 
ييا واجعل لنا من  من هذه القريةَّ الظالمِ أهلهُّا واجعل لنا من لدنك ول
لرا}ًا. لدنك مصي

ذدفاع عن هؤلء واستخلصهُّمِ ، حب ال حتوج ةةَّ  ولعمري لو لمِ تكن شريع
يض عليه ،  حتطالب بذلك وتح ميةَّ  ميةَّ ، والطبائاع البشر حر السو لكانت الفط
مل من  وما الغفلةَّ عنهُّمِ والتهُّاون بما يقع بهُّمِ ، وقلةَّ الكتراثا بأمرهمِ إ
جب  مل فهُّل يسكت عن هذا من "يح موةا الدين ، وإ حأخ موت القلب وانعداما 
يب لنفسه"؟! لخيه ما يح

ةةَّ  مي ذم رةا حبستهُّا ، وكان من أه مر منار في ه ةةا دخلت ال وإذا كانت امرأ
أمرها أن حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلمِ خبرها ، فكيف بعباد الله
لةَّ  حيعاملون معامل مرةا ، و قر من محبس الهُّ ححبسوا في ش الصالحين الذين 
ذذب بهُّا من لمِ يقف على حقيقتهُّا ، لشناعتهُّا وفظاعتهُّا ، وإذا كانت  حيك
حيقاسيهُّا؟ نسأل الله أن حيعانيهُّا و ةمع ، فكيف بمن  مسا هذه شناعتهُّا على ال
يلطف بهُّمِ وينجيهُّمِ من أسرهمِ.



ذرعّ َاعن َاهؤَلء: ل َاتتو

جرع عن دماء المسلمين ، ول  من المؤمن يتو مك أ ييهُّا المجاهد : ل ش أ
ةب  ةب وأذنا يب إليك من قتال الذنا رل رؤوس الكفر وأئامته أح من قتا مك أ ش
الذناب.
 
لعا ، ةت دفا يرع عن مقاتلةَّ جنود الطواغي من من الورع البارد ، التو ولك
حه ،  حب ملمِ نهُّى عن تسليمِ المال لمن جاء يطل والنبي صلى الله عليه وس
وأمر بمقاتلته إن قاتل ، فكيف بمن طلب ما هو أعلى؟ وكيف بمن 
ةرذبك  ةسك ، فيسجنك ويع منه يطلبك لتسليمِ نف اجتمع في طلبه لك : أ
رت فيه؟ ويستعين بك على حرب المجاهدين ، وإيقاع إخوانك فيما وقع

لعا لك  مل الدفاع عن النفس لكان مشرو فلو لمِ يكن في المر إ
منهُّمِ معينون لمريكا عليك ،  رع مع هذا ، أ الدفاع بالنص ، فكيف وقد اجتم
ةفك؟ مما بوص رك ، وإ ةم مما باس مطالب لك أمريكا : إ من ال وأ

ييا كانت بلدهمِ ،  ةه أ ةد ذي ، وجنو ةقتال الجيش المريك حع عن  مر أتتو
ةق بين  مدعوا من الدين والنتساب إليه؟ وهل في دين الله فر ومهُّما ا
رقةَّ؟ ذي البطا حعود حس ةةَّ و مي ذي الجنس أمريك

ةره بين  ةقتال ول غي ةد من أهل العلمِ في أحكاما ال ذرق أح حيف ولمِ 
حق بين  متفري ةن من عرف الفقه ال ةل ، ول يجري على لسا الوكيل والصي
رك ، في  ةما إلي ةه المنتسبين إلى السل ةل ةسه ، وإرسا ةقتال الكافر لك بنف
ةضك. جبك عن دينك ومالك وعر ةعك عن نفسك ، وذ ميةَّ دفا مشروع

ةةَّ  رك أمريكا حكوم رطتهُّا علي مل ملتي س من الحكومةَّ ا رض أ ةر حف هذا لو 
لةا ، ولمِ تزد عن  مد ةض ر ةت الر ةمِ حكوما ةةَّ ، فكيف وهي من أعظ ةلم حمس
ةل؟! ةس والضل متلبي مل في ال مدةا إ سائار الحكومات العميلةَّ المرت

حتهُّمِ  حهُّمِ ومطارد حب مدتهُّمِ ، ومعالمِ كفرهمِ ، طل ةه ر كيف ومن وجو
يبك بإطاعتك الله ، وامتثالك أوامره ، حتهُّمِ لك وتشهُّيرهمِ بك ، وس وعقوب
لةَّ للدين؟ لةَّ للصليبيين ، ومحارب لةَّ منهُّمِ للكافرين ، وإعان طاع

ةر من هؤلء الحكاما  جدين خي حه من المرت جذاب وأمثال حةَّ الك ومسيلم
جفرات والنواقض ، ولمِ  لبا للمك يل ارتكا حب للسلما وأق جدين وأقر المرت
ةش ، ول راعوا التباس الحال على  ةد هذه الجيو ذرق الصحابةَّ بين أفرا حيف
جرر بهُّمِ ، بل حكموا فيهُّمِ بما حكمِ النبي صلى الله عليه  بعض المغ
وسلمِ في جميع الكفار الذين قاتلهُّمِ ، معاملةَّ الرجل الواحد ، وأجروا 



عليهُّمِ حكمِ رأسهُّمِ ورئايسهُّمِ ، ومن قاتلوا دونه ، وفي سبيله ، والله 
ةهُّمِ. ةت جيا يبعثهُّمِ على ن

ةع عليه في  ةص عليه في الكفار الصليين ، مجم وهذا الحكمِ منصو
يط. ةف ق جدين ، لمِ يقع فيه خل جفار المرت الك

ومن تحريض الله للمؤمنين : 

لما َانكثوا َاأيمانهم َاوهموا َابإخراج َاالرسول لتقاتلون َاقو {أل َا
أتخشونهم َافالله َاأحق َاأن َاتخشوه َاإن َاوهم َابدؤوكم َاأول َامرة َا

كنتم َامؤَمنين}

{فمن َااعتدى َاعليكم َافاعتدوا َاعليه َابمثل َاما َااعتدى َا
لأذُن َا ليقاتلونكم}{ عليكم}{وقاتلوا َافي َاسبيل َاالله َاالذين َا
ذأنهم َاظلموا َاوإن َاالله َاعلى َانصرهم َالقدير} لتلون َاب ليقا للذين َا
رل}. لظلمه َافأولئك َاما َاعليهم َامن َاسبي {ولمن َاانتصر َابعد َا



ما َاالفائدة؟ُ

منك تشغل  رك ، أ ةس مكر حين تمتنع عن تسليمِ نف أخي المجاهد ، تذ
رءك ،  ممن ورا حع ع منك تدف ذسلح أ حهُّمِ بال حهُّ رت عن غيرك ، وحين تواج الطواغي
رتك في القتال ، من أعظمِ الروادع للمرتزقةَّ وجنود  رت رلك واستما من قتا وأ
ةت عن إخوانك المجاهدين. الطاغو

حمدافعةَّ  ةةَّ المواجهُّةَّ ، وجدوى ال مي ذم رةَّ إلى الحديث عن أه ولسنا بحاج
مل  من الجهُّاد هو الح ملذي استبانت له هذه المسألةَّ ، وعلمِ أ ةد ا ةه مع المجا
ذسلح. مل بال من دفع البأس والعدوان والضيمِ ل يكون إ وأ

رر غيرها ، أن  قي من عملئاهُّا ، أو لكاف حب لمريكا أو أ حيطل فعلى من 
منه :  يعلمِ أ

رتل فقتيله إلى  رق ةد ، وإن  حقتل فهُّو شهُّي رع عن نفسه ف رما وداف إن قاو
ممِ هو  ةمر ، وإن نجا نجت به قناةا الخير التي كان أجراها ، ث حأ منار ، وبهُّذا  ال
ةص ، كما يوهن عزائامِ  حهُّمِ على الخل حيعين حهُّمِ ، و حض ذر ين لمن خلفه ويح حس ي
حلهُّمِ ويكسر شوكتهُّمِ عن المجاهدين ، ويجعلهُّمِ يحسبون  ذذ ةه ويخ ذو عد
حيعلن  ةك الحرمات والتعدي على المسلمين ، و رب قبل انتهُّا ألف حسا
جن من قاتل في سبيل المال ، سيفقد ماله ونفسه قبل أن  للمرتزقةَّ أ
يصل إلى المجاهدين.

رمِ الكافر ،  نك حح ةه  ةس ملمِ نفسه ، أجرى على نف وإن استسلمِ وس
ةه على المجاهدين  ةب رل رك رته ، وزاد من  رم موى عزي لل عليه ، وق وجعل له سبي
حه رل يل السر ، وهوان السجن ، وأوقف عم حذ ممِ وقع عليه  ةهُّمِ ، ث ةه علي ةت وجرأ
رق هذا  حل ، وفو حه القيود والغل رل ، وأثقلت منكا مبما ذاق العذاب وال ممةَّ ، ور حل ل
ةسر أن يفشي أسرار المجاهدين ، ويقطع العمل ،  حأ حن إن  منه ل يأم فإ
ةك  حه بإهل رس حذ نف ةق حه ين من ةلمِ أ حمستس حةَّ ما يفعله ال ةةَّ ، وغاي مم لةَّ لل ويكون نكس
ةن  حض للفت مر ةه حين يتع ةن ةه ودي ةت ةةا بآخر حه بالمخاطر ممةَّ ، بل ينقذ دنيا ال
ةما. العظا

حيقتل في السجن  هذا وهو ل يأمن أن يقع به ما كان يخاف ، وأن 
مما مل م ةره إ رد باستئسا حمِ ؛ فل يكون ازدا رب له الحك رن مكتو مق حمل رض  ةمِ قا بحك
حف. مل مما يخا يكره ، ول اقترب إ

مكر أصحاب الخدود  حه أن يتذ حب حقتل ، فحس متى  رت ح ملذي ثب مما ا أ
المؤمنين ، وكيف كانت المرأةا منهُّمِ ، وطفلهُّا بين يديهُّا تلقي بنفسهُّا 
في النار ، لكي ل تتنازل عن مبادئاهُّا ، وترجع عن عقيدتهُّا وثوابتهُّا.



ممل موقف السد الهُّصور رل من هذا العصر ، وليتأ بل لينظر إلى مثا
رت  رف وثب مل محمد عمر نصره الله ، حين صمد ووق ، أمير المؤمنين الم
وأبى تسليمِ شيخ المجاهدين أسامةَّ بن لدن ، وأعاد موقف الصديق 
يوما الردةا ، وأحمد يوما فتنةَّ خلق القرآن ، وابن تيميةَّ يوما فتنةَّ 
التعطيل.

رد َامن َاهؤَلء َا: َاماذُا َااستفاد؟ُ ةل َافي َاأح فهل َايقول َاعاق

فالثبات على المبدأ والقتال دونه فائادةا ، والتزاما الحكمِ الشرعي 
حن الكافرين  ةةا ، وتحريض المجاهدين فائادةا ، وإيهُّا حةا فائاد فائادةا ، والشهُّاد
فائادةا ، والسلمةَّ من السر وجريان حكمِ الكفرةا عليه فائادةا ، 
والسلمةَّ من العذاب والنكال فائادةا ، وحفظ أسرار المجاهدين فائادةا.

فإن لمِ يكن استفاد دنيا ، فقد استفاد حمايةَّ دينه ، وإن لمِ يكن 
رما  يد من استسل رما أش يي لؤ ممةَّ ، وأ منه أحرز مصلحةَّ ال مظ نفسه ، فإ نال ح
ملذي هو  حبذلت فيهُّا مهُّج ، ليحمي مهُّجته من القتل ا لل  حد فيه أعما ةس حيف
ةر له في الدنيا والخرةا؟ خي

حن منهُّا مرةا القتل أهو من مض مرةا الستسلما ، أ وحسبك من عظيمِ مض
جق من يحمل أسرار الجهُّاد ، كما أفتى بذلك محمد بن إبراهيمِ ،  في ح
ملت عليه  وحمود بن عقل رحمهُّما الله ، وغيرهما من أهل العلمِ ، ود
ةمِ والله ،  ةس لعظي رل النف حح قت حيبي لرا  من أم ملةَّ الصحيحةَّ الظاهرةا ، وإ الد
يقا. ةةَّ ح من المخاطرةا بهُّذا المر العظيمِ لعظيم وإ



يلبن: نت َاال ييع لف َاض يصي ال

مظاهر ، مع  جنني الن أنظر إلى موقفين ، متشابهُّين في ال كأ
الختلف العظيمِ بينهُّما في الباطن:

مشيخان من حديث أنس بن مالك رضي أحدهما  : ما اتفق عليه ال
يدنيا وله ما  رد إلى ال منى أن يعو الله عنه : "ما من أحد من أهل الجنةَّ يتم
منى أن يرجع إلى الدنيا  منه يتم مشهُّيد فإ مل ال رء ، إ على الرض من شي
رت ؛ لما يرى من الكرامةَّ". مرا حيقتل عشر م ف

ربوالثاني ملمِ نفسه إليه ، فوقع في عذا ذوه وس  : من استسلمِ لعد
منى فيه رسول الموت أن يزوره ، ولت حين ممات. رمِ ، وتم ألي

حيقتل ،  متى  حيقاتل ح حث يستطيع أن  منى أن يعود إلى حي فكلهما : يتم
مرات. حيقتل عشر م منى أن  وكلهما يتم

منى ذلك لما يرى من الكرامةَّ ، والمستسلمِ  من الشهُّيد يتم ولك
منى  منى ذلك لما يرى من الهُّوان ، الشهُّيد رأى فضل الشهُّادةا فتم يتم
منى القتل للخلص مب الستسلما فتم القتل لتكرارها ، والمستسلمِ رأى غ
منه.

رع  مل داف من ك فلينظر المجاهد لنفسه ما داما أمره في يده ، وليعلمِ أ
ينزول عند حكمه ،  ذوه ، وال حه لتسليمِ نفسه ، والستسلما لعد حع يدف
مندامةَّ. رةَّ حين ل تنفعه ال رب ندام لةا عليه ، وموج سيكون حسر

يد ير من القتل وأش فمن استسلمِ خوف القتل ، لمِ يأمن أن يناله أم
رن ما يحكمِ به ، ومن استسلمِ  مق رض مل حيقتل بعدها بحكمِ قا ممِ  وأنكى ث
مد وأعظمِ ، تحت  رمِ أش خوف اللمِ والجراحةَّ ، لمِ يكن بمنأى عن أل
ةهُّمِ. ةب ةت تعذي سياط المباحث ، وآل

ميةَّ كذا وكذا ، ما  من عمل حمِ أ رن يعل حه حي حل ملذي ينا ةس ا منف ةمِ ال حر أل هذا غي
حقبض عليهُّمِ لنا من المجاهدين ، ما  لنا وفل من فل حمه ، وأ مل استسل أفسدها إ
ذل هذا فلمِ يبتعد ،  لرا على أن يبتعد عن ك منه كان قاد مل باعترافه ، وأ إ
حهُّمِ ، فلمِ يفعل. رق ملذين أوب ةه وإخوانه ا ةس ةةا بنف لنا من النجا جك متم

ةت من اعترف  منا ةت إخوانه ، وأ رخا حع صر رن يسم ةس حي منف ألمِ ال
لدا ويرونه ، ويلقاهمِ  ةهُّمِ ، وحين يراهمِ غ مر التعذيب إلي عليهُّمِ ، وج
حه  من ةه أ ذل حك رك  حب ذل مخر ، وسب مثر وتأ رد تع رع جهُّا رنه ، وحين يرى مشرو ويلقو



ممِ  رله ، ث رل وما جاوز أج حقت رل لنجا فأكمل عمله ، أو  ملمِ نفسه ، ولو قات س
ةت عدن. منا منعيمِ المقيمِ بإذن الله في ج إلى ال

رت ، حقتل رت حتى  رك ، وقاتل رس نمِ نف ذل حتس حه ، ليتك لمِ  حس رن تقول له نف حي
مل أن يقول :  يلبن.فل يملك حينهُّا إ نت َاال ييع لف َاض يصي ال



ةر َابهم: ير مغ

ذبيك ، رك ومح ةن مرر بهُّمِ ، من إخوا ةت المغ ييهُّا المجاهد ، نداءا ستسمع أ
ةه ، ومن  ةم رن باس ةثي ذد وأهلك وذويك ، ومن المنتسبين إلى العلمِ المتح
ممى وسائال العلما ،  حتس ملتي  ةه ، ومن البواق ا ةن ةه وأعوا ةن رف وإخوا ناي
مماةا بالعلما. مبغاوات المس والب

مناس ،  رك ال حثا عن مد ةديك أبوك ، ويتح حعوك أخوك ، وينا سيد
لرا عن عفو الطواغيت  جدثونك زو حيطالبونك بالستسلما والعودةا ، ويح و
جتسع  منى وقد ضاقت بدين الله؟ ولمِ ت الجبابرةا ، وسعةَّ صدورهمِ لك ، أ
للنقياد لحكمِ الله؟

ةةَّ من  من هذه فتن مي ، فاعلمِ أ رت الحكمِ الشرع رت عرف حكن فإذا 
مكل عليه في  رت وتو متثبي ةت ، فاسأل الله ال ةن من المتحانا الفتن ، وامتحا
ةرك. جميع أم

منجاةا ، ويرجو أن ل تقع في  منى لك ال يقا يتم رح لك ح ةص منا من ال واعلمِ أ
مكن من  ةةَّ عنه ، ولو تم ذصيان ذوك ، ويدعو لك بالحفظ منه ، وال يد عد
منما  ةت ل يعنيك بكلمه ، وإ مناصح للطاغو من ال رك فعل ، وأ ةل ذلك إلي إيصا
رب إليه بما يقول ، وما أحراك بأن ل تلتفت  ير ةه ، والتق ةد جي يعني إسماع س
رما ليس لك. لكل

مرحيمِ ، لو علما حقيقةَّ المر ،  رما ، ووالدك ال حؤو مر رك ال مم حأ من  واعلمِ أ
رت في حرك لو وقع مسا بما ينتظ ةت ، وأح ةغي مطوا حع في سجون ال وأدركا ما يق
رف ةد ناي رع في ي ةجل ، ول أن تق ةت العا رك - بالمو ةهُّمِ : لدعوا – لك ل علي أيدي
يقون. ةه ، عليهُّمِ من الله ما يستح ةن ةه وأعوا ةن وإخوا

مل فهُّل يصدق أحد ، ما قاله نايف عدو الله حين يطالب من  وإ
فقدوا أحد أبنائاهُّمِ بإبلغه ، ليرده إليهُّمِ زعمِ ، وكذب عليه من الله ما 
لبا لنايف ، متى جاءه هذا الحرص المفاجئ على أبناء  يق ، وعج يستح
ذمه وأبيه؟! حأ يمه أن يعيد الولد إلى  المسلمين؟ وكيف صار يهُّ

حفون من  ذل مظفي الفتاء ، والمتز ربةَّ ، من مو مص حةَّ المن رخ مما المشي وأ
رء من  حه بشي رن رع دي رل با ةةَّ الحال ، أو عمي رل بحقيق ةهمِ ، فهُّمِ بين جاه غير
المال ، ول ثالث.

حهمِ ومطالبتهُّمِ لك ، فارفع إلى  رةَّ فتاوا رف حقيق رت أن تعر وإن أرد
يسؤال: قي منهُّمِ هذا ال أ



ةل  مفار تسليمِ نفسه؟ أو طلبه وكي حك هل يجب على من طلبه ال
رةا يعمل على تتبع من تطلبهُّمِ والتحقيق معهُّمِ وسجنهُّمِ؟ لدولةَّ كافر

منه يطلب ل  هل يجب على المطلوب تسليمِ نفسه ، إذا كان يعلمِ أ
مبما لمِ يحكمِ فيه بالشرع ول بغيره؟ ليحكمِ فيه بالشرع ، بل ر

منه سيسجن هل يجب على المطلوب تسليمِ نفسه ، إذا كان يعلمِ أ
منه سيذوق ألوان التعذيب؟ لما؟ وأ السنوات ظل

وهذه السئلةَّ هي حقيقةَّ الحال هنا ، ول يفتي بوجوب تسليمِ 
مل من رب ، إ ذي سب رب أ ةمِ بسب ملق من العل النفس فيهُّا من يخاف الله ، ويتع
ةل بالواقع. رنه ، أو جاه باع دي

ةل لر ما همِ فيه وباط رت متب حةَّ طاغو ةمِ الله ، سدن رك عن حك ةني فكيف يث
حن  ةل مساكي مهُّا ةر َابهمما كانوا يعملون ، أو ج ير ؟مغ



افعل َاكما َافعلوا:

ذوك  إذا طلبك عدو الله ، فل تأل في الفرار والختفاء عن عين عد
مر من فرعون  يروا من قبلك : بموسى حين ف من بمن ف لدا ، واست جهُّ
رش :  ملمِ حين اختفى عن قري واختفى عنه ، وبمحمد صلى الله عليه وس
في دار الرقمِ بن أبي الرقمِ أخفى مجالسه مع المؤمنين ، وفي الغار 
مر عنهُّمِ يوما الهُّجرةا. رر الصديق ، وف حين خرج مع أبي بك

يزهري الحافظ مر واختفى ، فقد كان ال ممن ف من بمن بعدهمِ م ممِ است ث
ملى الوليد بن عبد  يروما متى تو حما على الفرار إلى بلد ال حمِ المدينةَّ يعز عال
ملف من  متى أ الملك ، واختفى الحسن البصري وغيره زمن الحجاج ، ح
ةت من  لبا في "المتوارين" ، واختفى أحمد بن حنبل ، وجماعا ملف كتا أ
السلف زمن فتنةَّ خلق القرآن.

من الختفاء اليوما المشايخ :  متى س وما زال الختفاء والفرار ، ح
ناصر بن حمد الفهُّد ، وعلي بن خضير الخضير ، وأحمد الخالدي ، وعبد 
الله الرشود ، وغيرهمِ.

ذسلح وقاتلهُّمِ ،  رت الفرار ، فارفع ال رق عليك ، وما استطع ذي حض فإن 
لل واطلب الشهُّادةا أو  رت فقاتلتهُّمِ مستقت ممِ إن شئ رك ، ث وادفع الصائال عن
ميز إلى فئةَّ ، وانظر ما يأمرك به  رل أو تح مرف لقتا رت فتح النصر ، وإن شئ
أميرك ، فإن أمرك أن تحرص على النسحاب فافعل ، وإن أمرك أن 
رت. مل وقد أعذر متى ل يصل إليك المرتزقةَّ إ حتثخن فيهُّمِ فأثخن ح

حفك  رمِ وحديث ، فسل وقد سبقك في هذه المجاهدون من قدي
حبر ، ومن بعده إلى اليوما ، أل ترى العالمِ المجاهد يد حه ال ملذي حمت عاصمِ ا
متى قتل رل ح حقت ةه ، وما  ةس ذوه وجاد بنف يوسف العييري ، كيف أثخن في عد
ذوه من قتل؟ من عد

حه من المجاهدين ، ما  ييا الدندني ، ومن مع أوما ترى البطل : ترك
متى أثخنوا في المرتزقةَّ ، فما نالوا دماءهمِ رخيصةَّ؟ حقتلوا ح

أل ترى المجاهد أحمد الدخيل ، ومن معه حين اجتاحتهُّمِ العداد 
ةن  الكبيرةا ، وهمِ صامدون صابرون ثابتون ، فلمِ يوصل إليهُّمِ وفيهُّمِ عي
تطرف؟

ميةَّ  حع عنهُّمِ مع علمك بالدليل الصحيح على مشروع مر رت تتو إن كن
ملذين ل يعرفون من  رك وهمِ المرتزقةَّ ا حعوا عن مر قتالهُّمِ ، فهُّاهمِ لمِ يتو
ةد مأمور)ُّ. مل : (أنا عب ملةَّ إ الد



متلوا المجاهدين لمِ يرحموهمِ ولمِ  حع عنهُّمِ : فهُّاهمِ ق مر رت تتو إن كن
حض  ةر نع حي مي وهو  رف العيير ممةَّ ، هاهمِ قتلوا الشيخ يوس يل ول ذ يرقبوا فيهُّمِ إ
مي وهدموا  ييا الدندن رن ، وقتلوا ترك رر آبهُّي رف ، فيطاردونه غي عنهُّمِ غير خائا
ةه. ملذي أوى إلي المسجد ا

ةد بهُّدي رسول  فقاتل في سبيل الله ، وامتثل حكمِ الله ، واهت
مس بالمجاهدين في سبيل الله ،  .وافعل َاكما َافعلواالله ، وتأ



ققسام: نب َاال  َااسح

ملذين  رت ما جرى لخوانك ا أخي المجاهد في سبيل الله ، قد رأي
رت المانةَّ العظيمةَّ في مي ، واستشعر مشرع رت الحكمِ ال استسلموا ، وعلم
حرك إن  ملتي تنتظ رت إلى الفتنةَّ ا مبهُّ عنقك من أسرار المجاهدين ، وتن
رتن؟ حتف حر أما  رت وما تدري أتصب استسلم

مدما  ةه حياةا ، وآثر الخرةا على الدنيا ، وق ةب من من في قل مك أ ول ش
ذوه وتمكينه من نفسه ، بل  دينه على دنياه ، ل يرضى بالستسلما لعد
ةه ، بل من ثغور المجاهدين ، وأسرار الجهُّاد. ةت ةه ووق ةن ةه وبد ةن تمكينه من دي

لل فيه على  جك ررك متو رت قرا متخذ ين بك- قد ا مظ رت –كما هو ال فإن كن
يسط ، ولن  من هذا المر ل هوادةا فيه ول تو لدا عليه ، فاعلمِ أ الله ، معتم
رك فخذ معك  مو رت عد حضك مشغول ، وإذا واجهُّ رك وبع ةض تدخل المعركةَّ ببع
رح ، فاحمل  حه وتقدر عليه من سل حج مل ما تحتا واحمل في يدك ك
رةَّ ما  حقنبل حبك من  حل جي مشاش ، ول يخ مر رك ال حعد عن مدس ، ول يب المس
حدها ، رك إعدا ةب علي لةا فواج مو رت ق ملما استطع لل ، وك رك سبي رت إلى ذل استطع
ةما  ةل في عمو مدها لوكلئاهُّا ، وهذا داخ يدها لمريكا ، عليك أن تع فكما تع
رج له منه. حمخر ةر ل  الم

مل ما أمرك الله به قبل القتال وفي القتال ،  مكر ك حهُّمِ ، فتذ رت فإذا لقي
مثبات ، وأعرض  لرا ، واثبت واسأل الله ال جبره تكبي لرا ، وك فاذكر الله كثي
رك في سبيله ،  ةس رك عن نف رع ميتك لله ، واجعل دفا عن الدنيا ، وأخلص ن
ةةا  لي واستمرار في مسير رك هذا مض رل من قتا مكر أ ةه ، وتذ ةت رء مرضا وابتغا
حذ إماما المجاهدين صلى الله عليه رك فيهُّا المجاهدون من رق ملتي سب ةد ا الجهُّا
ملمِ. وس

رك ، وابحث عن  ةن رن بإخوا رك ، وأن تستعي رد رك أن ل تكون وح ةر ل وخي
رت ، ل للحتماء بهُّمِ والتعاون  الخوةا العاملين المجاهدين إن استطع
ةر هذا  ذرر في غي حق رك ، كما  رن علي حض عي رل فر رم رع من ال معهُّمِ فقط ، بل ل
ةنك من المجاهدين  ةهُّمِ فابحث عن إخوا لل إلي الموضع ، فإن لمِ تجد سبي
رد ما أمكن ذلك ، ول تقل : المر  رن واح المطلوبين ، واجتمعوا في مكا
يق  من المر يستح رت أ رت وعلم رك ندم مو رت عد منك إذا لقي حن من هذا ، فإ أهو
موةا ، ومن  يدوا معكمِ ما تستطيعون من ق أكثر من هذا ، فاجتمعوا وأع
حتمِ فإن لمِ  لةَّ إن استطع مطوارئ وحراس مطةَّ لل رن ، وضعوا خ رةا وتموي ذخير
جتقوا  حطوا وا ةه ، واصبروا وصابروا وراب ةب يكن في جميع الوقت ففي غال
رةا  ةه في عباد ةد لل حتمِ عبا ةب بإذن الله ، وأن من فرج الله قري الله ، واعلموا أ
رن ، وإن  قر ، وموضع امتحا حر مم ةه ، والدنيا دا ةر الل حروا على أم ةه فاصب لل



حر  يلهُّا صب رةَّ" فنحن نقول : الدنيا ك حر ساع حةَّ صب مشجاع حل : "ال مو قال ال
رةَّ. ساع
ةل  متى زوا ةةَّ ح رتك قدر الستطاع رك ةلل حر ررك هذا ، فأق رت أم إذا أعدد
ميات المعروفةَّ : حخذ المن جل متحركين يلتقيان" ، و من "ك ةةَّ ، فالقاعدةا أ مم الغ
لدا ،  رل أب رز ةسر أع متصالت ، ول ت في الحركةَّ ، والمسكن ، والمركب ، وال
رك. لما ما يكفي بل احمل معك من السلح دائا

يلص من المظالمِ ، والتوبةَّ  ةةَّ ، والتخ مي ةةَّ الوص رد بكتاب رس العدا ول تن
ةت ، وتحريض إخوانك المجاهدين  مطاعا ةر من ال يذنوب ، والستكثا من ال
ذله ، وتحذيرهمِ من الدخول في الفتنةَّ ، والستسلما  على هذا ك

ةن المسألةَّ لهُّمِ بدلي ذوهمِ ، وتبيي ذي ، ودعوتهُّمِ إلعد مشرع لى هذا ةلهُّا ال
يدنيا. ةن إلى ال يركو ةهُّمِ ، وتخويفهُّمِ بالله من ال الحكمِ الواجب علي

رت مل وقد أعدد ةةَّ ، إ رر الستطاع حس هذا اليوما قد رك شم ول تغرب علي
ةت ،  ةسمِ إلى المو حدك ، فابت ممِ استعدا ييؤ ، فإذا ت رما التهُّ رت تما ميأ مدةا ، وتهُّ حع ال

مي ،  مي إل ةةا : إل رد مشهُّا .واسحب َاالقساموقل لل



 َاالخاتمةَّ َا: َا

رر ، ول تستأسر لمن يعاقبك على  أخي المجاهد : ل تستأسر لكاف
الطاعات ، ول تستأسر لمن ل يحكمِ فيك بالشرع ، بل ل يحكمِ فيك 
ةنك. رن في دي رمِ ، ل تستأسر فتفت لل بحك أص

لةَّ من  رع دامي رت وقائا رت ما هو السجن ، ورأي ل تستأسر ، وقد عرف
رت  ذوه ، وعرف ملمِ نفسه واستسلمِ لعد مل بمن س ملذي ح التعذيب الليمِ ا
روهمِ. رك نح رب واج

ممن يطلبك لمريكا وأولياء أمريكا ،  مرع ع رت هذا فل تتو إذا علم
حشرع لك ةسك ، وقد  لعا عن نف ةه دفا ةل مرع عن قت ذفهُّمِ ، ل تتو حيقاتلك في ص و
رلك؟ حب مالك فكيف بمن يطلب هوانك وإذل أن تقتله لو كان يطل

حةا  إن لمِ تستطع الفرار ، فقاتل ، ول تقل : ما الفائادةا؟ فالفائاد
حضك  حةا تحري امتثالك أمر الله ، والفائادةا حصول الشهُّادةا لك ، والفائاد
المسلمين ، وتوهينك الكافرين ، وحفظك لما اؤتمنت عليه من أسرار.

جنك قاتلت  لدا لو أ رت غ مني رما ، تم رت اليو جنك إن استأسر واعلمِ أ
ملبن. ةت ال ميع رف ض رت : الصي فاستشهُّدت ، وقل

مما عباد هوى ، وجنود  ل تستمع إلى المخذلين والمرجفين ، فهُّمِ إ
مر قبلك واختفى ،  ةر بهُّمِ ، بل انظر إلى من ف مر طاغوت ، وإما جهُّال مغ
حقتل أو نجا ، وافعل كما فعلوا. متى  ومن قاتل دون نفسه ح

رةا ، فقد أقبل مو رت من ق فاستعدد للقتال من الن ، وأعدد ما استطع
رك رق من حد ، فل يل حيرع حد و ةب حيز حد ، و ةع مدد ويو ةه ، وها هو يتهُّ ةت موا حل بق يو الصائا العد
حنك تطرف. رك وعي موةا ، ول يصل إلي حق رء وال مل البا إ

ةع من وجوه رك مشرو ةض علي حيقاتلك ويأتي للقب من قتالك من  واعلمِ أ
ةه: لل بالدللةَّ علي ةد مستق رف في المقصو لل منهُّا كا ك

يول رمِ ، ولال حث ل يلزمك الستسلما لظال : الدفاع عن النفس ، حي
حس. مما هو أنف لل ع تسليمه المال فض

حما الثاني َا ذد عليك ، فالسل : المتناع عن جريان حكمِ الكافر المرت
حيعلى. يعلو ول 

رك ، إذ ل الثالث َا قي علي : المتناع عن جريان حكمِ الكافر الصل
رق بين الستئسار له أو لوكيله. فر

ذي.الرابع َا ميات التنظيمِ الجهُّاد : حفظ أسرار المجاهدين ، وأمن



ةةَّ والتعذيب والنكال في السجن.الخامس َا : الفرار من الفتن

حلهُّا  بل مقاصد الشريعةَّ وأصولهُّا ونصوصهُّا ، ومآخذ الحكاما وعل
ةه ، ةةَّ في ةه ، مجتمع ةةَّ علي جتفق ةل ، م ةةا على هذا الص حتهُّا : متوارد ومناطا
حن الجبان. فل نامت –بعد هذا- عي

مل  جز السلما والمسلمين ، ويذ نسأل الله أن ينصر المجاهدين ، ويع
ممر أعداء الدين ، من اليهُّود  ذشرك والمشركين ، وأن يد ال
والصليبيين والطواغيت المرتدين ، ونسأل الله أن يرزقنا الشهُّادةا 

ححسن  .الخاتمةَّفي سبيله مقبلين غير مدبرين ، ونسأله سبحانه 

وصلى الله وسلمِ على عبد ورسوله محمد بن عبد الله ، وعلى 
آله وصحابته ومن تبعهُّمِ بإحسان إلى يوما الدين.

رةَّ وعشرين  رب الفرد عاما أربع رن من رج رع بقي تمِ بحمد الله لسب
رف. رةَّ وأل وأربعمائا

عبد الله بن ناصر الرشيد


