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، المرسلين أشرف على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
بعد: أّما ، والتابعين وصحابته آله وعلى

ِةا ، الّمة خيار إلى رسالة فهُّذه وقادةا ، والعرض الدين وحما
ٍر أبي أحفاد ، المسلمين وأبطال ، الّشرى أسد ، الوليد بن وخالد وعمَر بك

ِديهُّم ُحّر ل َمْن ، الوغى ِهُّم عزيز ول ، بوا ّلذيَن ، بنادي ، الكفر أنَف كسروا ا
ّتراب الصليب ومّرغوا ّلوا ، بال ّفار وأذ المؤمنين. بهُّم الله فأعّز الك

الله سبيل في ُيجاهدون الذين الله سبيل في المجاهدين إلى رسالٌة
ٍم لومة يخافون ول ّذٍل تخذيل ول ، عاذل عذل يثنيهُّم ول ، لئا متخاذٍل. مخ

ُقوَل الوان آن ُته ، العلم أهل لكم لي ُبه حمل ّ إله ل والذي : أنتم وطل
ّنا خيٌر هو إل الله لشرع وألزما ، وأنقى وأتقى وأعّز وأشرُف وأكرمُا ، م

ِة وأتبع ّن ُلّمُة ، وسلم عليه الله صلى الله رسول لس وهي ، أحوُج إليكم وا
لنا ونسأله ، وجهُّادكم أعمالكم قبول لكم الله نسأل ، وأقوى أعّز بكم

، العريضة الدعاوى مع ، عنه وتخاذلنا ، الجهُّاد عن بقعودنا ذنبنا مغفرةا
المريضة. والقلوب

َق ، الواُن آن كما َق ، خطاكم ونترّسم ، بكم لنلح الخوف من ونذو
ِد ونبذَل ، تذوقون ما ُلوَن ما بعَض للجهُّا أن بالستسلما أمرناكم وإذا ، تبذ

َع نأمركم ول ، ونستبسل نقاتل أن بالقتال أمرناكم وإن ، نستسلم ول نمتن
ٍء ّ بشي والعتراف بالفضل لكم القرار مع ، الله شاء إن به عملنا إل

ودرجاتكم. بمنازلكم الله ُيلحقنا أن رجائانا وغايُة ، بالسابقة

ّيهُّا  ّفار اجتمع وقد ، إليكم رسالٌة هذه ، المجاهدون أ ، عليكم الك
ّتلوكم بكم وائاتمروا والله ، الجهُّاد بذلك ليوقفوا يريدون ويسّجنوكم ليق

ونايف. وحسني وشارون بوش كره ولو نوره متّم

ّيهُّا ُتسلموا ، لهُّم تستسلموا فل ، المجاهدون أ ، إليهُّم أنفسكم و
ّكنوهم ً للكافرين وتجعلوا ، منكم وتم عيشوا ثّم قاتلوا بل ، عليكم سبيل

ًةا ّية ، كراًما موتوا أو ، أعّز ّية ولَ والمن .الدن



تستأِسر: لَ

ِة في الدخول ٍر ولي ِده وتحَت كاف وجبِت ولذلك ، محّرمٌا اختياًرا ي
ُةا ّفار تولية وحُرمت ، الهُّجر يصّح ولم ، المسلمين على المناصب الك

ّلك ٍد الكافر تم ٍم لعب المؤمنين على للكافرين الله يجعل {ولن ، مسل
ُيعلى". ول يعلو و"السلمُا سبيلً} ،

ًةا حالًة العلم أهل أكثر استثنى وقد ما هي ، القاعدةا هذه من واحد
ّوب الّرُجُل؟ُ يستأسُر هل بابفقال: " صحيحه في البخاري عليه ب

ّلذين العشرةا حديث فيه وخّرج " ،يستأسر لم ومن الله رسول بعثهُّم ا
ُنذر ، وسلم عليه الله صلى بهُّم وأحاطوا لحيان بني من قومٌا بهُّم ف

ِد في الصحابة من نزل من فنزل ، ذّمتهُّم في النزول عليهُّم وعرضوا َعهُّ
ٍر ذّمة في أنزل فل أنا : أّما ثابت بن عاصم وقال ، المشركين فقاتل ، كاف

ّتى ُقتل. ح

المان قبول من يمتنع أن  للسير: " الحديث شرح في الحافظ قال
وهذا الكافر، حكم عليه يجري أن من أنفة ، قتل ولو نفسه من يمكن ول
وإلى " ،يستأمن أن فله بالرخصة الخذ أراد فإن بالشدةا، الخذ أراد إذا

ّ ، العلماء جماهير ذهب التخيير الستئسار بتحريم أحمد عن روايًة إل
ّفار ّي حكاها للك يستأسر، أن يعجبني لَ: " أحمد عن وجاء ، الُجّر
".الموت من ولَبد شديد السر إلّي، أحب يقاتل

ّتفاق الفضل ، الّرخصة فيهُّا التي الصورةا هذه ففي الخذ هو بال
المفاسد من الستسلما في لما ، لكافر الستسلما وعدما ، بالعزيمة
استسلما ولن: " الله رحمه العييري يوسف الشهُّيد قال ، العظيمة
قلوب كسر من فيه اوم الذل من يءوش النهُّزاما من فيه ما مع المجاهد

ٍة ، المسلمين العدو سرور من فيه وما ، المجاهدين موقف في وثلم
ما مع ، معنوياته ورفع عامة والمسلمين بالمجاهدين وشماتته وغبطته

ًا أنه إل المفاسد تلك جميع من الستسلما في ما للمستسلم يحقق ل أيض
مما وأذل أشنع ِقتلة إلى سيصبر فإنه الموت وهو منه نفسه على خاف

التعذيب على ذلك لقب يمر لم إن هذا يستسلم لم لو عليهُّا سيقتل
" اهـغيره تضر قد التي المعلومات وانتزاع والتنكيل

ّلذي الصحابة فعل : أّن والحاصل ّلم عليه الله صلى النبي بلغ ا وس
ّق في ، وهذا هذا جواز على دليٌل ينكر فلم فهُّم ، حالهُّم حاله كانت من ح

ّ لهُّم فما ، الفرار عن عاجزون ّنهُّم كما ، السر أو القتل إل ينزلوا لم أ
المواثيق جنس من فهُّو ، وميثاٍق بأماٍن نزلوا بل ، المشركين حكم على



ّ فيه وليس ، الجائازةا ُةا فالّرخصة ، عليهُّم الكافر حكم جريان إل المذكور
ّو من المحظور هذا ارتكاب في َد فيما ل ، عليه الكافرين عل هو مما زا

باستقلله. للتحريم مقتٍض

ٍر نفسه تسليم له يجوُز فل ّ لكاف ، الفرار عن يعجز:  حين إل
تضّر أسراٍر إفشاء يخشى ولَ ، دينه عن الفتنة ويأمُن

ّنه غالب في يأمنهم أو لنفسه بأماٍن ويستوثُق ، المجاهدين .ظ

وأسرارهم المجاهدين عورات لديه وكانت الفرار يستطيع كان فمن
ّنه غالب في يأمن ل كونه مع ، ٍر أو بتعذيٍب منه ُتستخرَج أن ظ فل ، ِسْح

ّلم أن له َيجوُز به أفتى فيما نفسه قتُل له يجوز هذا مثل بل ، نفسه ُيس
ِه من طرٍف إلى وأشرُت ، وغيره إبراهيم بن محّمد الشيُخ ِت ّل ٍةا في أد نبذ

ّيات في ّية العمل لخطورةا نفسه قتله جواز بين ُيجمع فكيف ؛ الستشهُّاد
السرار؟ بهُّذه والمخاطرةا نفسه تسليمه وجواز ، السرار

ّية والحكومة ٌةا عميلٌة حكومٌة السعود ّد ّلت ، مرت ، الكافرين تو
وتحاكمت ، الله أنزل ما بغير وحكمت ، القبور وعبدةا المشركيَن وحمت

ّدين المستهُّزئاين وأقّرت ، الطاغوت إلى ، النواقض من ذلك وغير ، بال
ٍد وكّل ًظا عليه زادت هذه من واح ّلي على فزادت ، تغلي تبرير الكافرين تو
ّفار عاداه من معاداةا ثّم ، وإعلنه به الفتخار ثّم ، وتسويغه ذلك الك

من البراءةا أعلن من عقوبُة ثّم ، وتولّهم داهنهُّم من وموالةا ، وعاداهم
ّق صدع أو ، الكّفار ّلذي بالح سائار في ذلك مثل وقل ، يكرهونه ا

النواقض.

ّية الحكومة كانت فلو ٍةا ذاَت حكومًة السعود تسليم جاز ما ، سياد
وتسليم ، لهُّا وكيلٌة أو لمريكا عميلة وهي فكيف ، لكفرها لهُّا النفس
، أمريكا بالقبض فالمر ، أمريكا إلى النفس كتسليم إليهُّا النفس

ّول والمقصود ، أمريكا منه والمستفيد أمريكا حماية منه والخير ال
من السير من ُيستخرج ما جميع أّن كما ، المنطقة في ومصالحهُّا
ِه في أمريكا إلى يصُل معلومات ِت ِتهُّم أحد بهُّذا افتخر وقد ، وق طواغي

ّنه ًدا أّن وأخبر ، سلطان بن بندر وأظ ّية والعمليات الخليا من عد الجهُّاد
ِبطت ّية. السجون في سجناء من استخرجت بمعلوماٍت ُأح السعود

نفسه كتسليمه ، السعودية الحكومة إلى نفسه المجاهد وتسليم
غيرها أو اليمن أو مصر أو ، الكويت حكومة أو ، كرزاي حامد حكومة إلى

ّله ذلك بين فرق ل ، ُهُّم كما والمؤمنون ، ك َف ّبهُّم وص ّلة ر على : أذ
ُء الكافرين على أعّزةا ، المؤمنين ّدا ّفار على أش ُك ُء ال ُهُّم. ُرحما َن بي



ً فرض ولو ُعومَي ، مسلمٌة حكومٌة المجاهد طلب من أّن جدلَ ُت و
لمريكا وكيٍل عن تزيد ل كونهُّا وعن ، ارتكبتهُّا التي العظاما النواقض عن

ًدا الناس يطارد ّب ّله هذا عن تعومي لو ، لهُّا تع يلزمه ل المطلوب فإّن ؛ ك
ٍد لكّل نفسه تسليُم َبُه أّن علم متى ، الحاكم كان ولو ، أح فلو ، ظالٌم طال

ًدا أّن صلى النبي حديث بنّص ُيقاتله أن له كان ظلًما ماله أخذ ُيريد جاء أح
ً أّن لو : أرأيت فسأله رجٌل جاءه إذ الصحيح وسلم عليه الله رجل

قاتلني؟ُ : فإن تعطه. قال : فل قال مالي؟ُ أخذ ُيريد جاءني
: فإن شهيد. قال : فأنت قال قتلني؟ُ فإن : قاتله. قال قال

النار. في : فهو قال قتلته؟ُ

ّق من حّر ، السلما بعّزةا عزيٌز فالمسلم إلى دعاه فمن ، الله غير ر
ًعا جاءه ؛ لحكمه والنقياد لله الستسلما ملك إلى دعاه ومن ، مختاًرا طائا

لم ؛ وشريعته الله حكم إلى ل ، وطغيانه فلن وجبروت ، وسلطانه فلن
ّ ماله يسلم ل فهُّو ، له والستسلما نفسه تسليم يلزمه ّقه إل فكيف ؛ بح

بنفسه؟

ّق أن أو ، بكرامتي      بعزٍة أعيش أن : إّما أقسمت َد عظاميا ُت

ٍة الروما العاص بن عمرو مدح وقد الناس من كثيٌر يراها ، بخصل
ّكاما على خروًجا اليوما ًثا الح ّبه ل ما كّل عندهم والفتنة ، للفتنة وإحدا يح

ً ، الجائار الظالم الطاغية ّد الحاكم عن فضل في فجاء ، الكافر المرت
عليه الله صلى الله رسول : سمعت قال المستورد أّن مسلم صحيح
بن عمرو قال  ،الناس" أكثر والروم الساعة "تقوم:  يقول وسلم
الله صلى الله رسول من سمعت ما : أقول تقول. قال ما : أبصر العاص

ّلم عليه ً فيهُّم إّن ذلك ُقلَت : لئن عمرو قال ، وس ّنهُّم أربعًة لخصال : إ
ٍة عند الناس لحلم ًةا وأوشكهُّم ، مصيبة بعد إفاقًة وأسرعهُّم ، فتن بعد كر
ٍةا ٍم لمسكيٍن وخيرهم ، فّر جميلٌة     حسنٌة     وخامسٌة:  قال ثّم ، وضعيٍف ويتي

.الملوك     ظلم     من     : وأمنعهُّم

ظلم من بالمتناع ، عنهُّم الله رضي عمرو امتدحهُّم كيف فانظر
ّلهُّم الحديث ألفاظ من لفٍظ وفي ، والباء الملوك جور على صبًرا : وأق
ًفا ذلك ير لم كيف وانظر ، الملوك الفتنة. عند لحلمهُّم مخال

وجلد مالك أخذ وإن وأطع " اسمع:  بحديث والستدلل
ّكاما هؤلء بإسلما بالتسليم ُتنّزل ولو فاحٌش غلٌط  ،" ظهرك فليس ، الح

دون المقاتلة في ول ، إليه والنفس المال بتسليم المر الحديث في
ِة للسمع مخالفٌة المال ّنه ، والطاع ُيطاع ُيسمع فإ ٍة غير في و ، معصي

ُيعطى ّق هو ما و ّق له ليس ما دون له ح ُه ، بح صلى : قوله فرٍق بل ونظيُر



ٌد عليكم تأّمر : وإن وسلم عليه الله ًدا كان وإن ، عب ّيا عب في فليس ، حبش
تركه أو ، لهُّا تحصيله في السعي أو ، المارةا على العبد إعانة الحديث
ّنما ، للشروط المستوفي الحر وجود مع يأخذها له تلزما الطاعة أّن فيه وإ

من تمكينه فيه ليس ، مالك وأخذ ظهُّرك جلد : وإن وقوله ، تأّمر متى
ٍء ّنما ، ذلك من شي والنهُّي ، المر لهُّذا عليه الخروج من التخويف فيه وإ

ّ يكون ل والخروج ، به الولية إسقاط عن على البواح الكفر رؤية عند إل
الصحيح.

ّنهُّم يعلم أن يكفيه والمجاهد ليعاقبوه يطلبونه إنما يطلبونه حين أ
عيٍن فرُض هو ما على بل ، ريب ول فيهُّا شّك ل لله طاعٌة هو ما على

ّتٌم ٍر في يحكمون ل هم ثّم ، عليه متح ً السجناء من كثي ُيسجنون ، أصل و
ّطوال الّشهُّور لم ما التعذيب وطأةا تحت ويحّملون ، وجوًرا ظلًما ال
ًبا يفعلوه الذي الله حكم بغير هذا كّل بعد فيهُّم يحكم ثّم ، وزوًرا كذ
يراه وما ، الداخلية وزارةا مندوُب العامّا المدعي يقترحه بما بل ، شرعه

القضاةا.

ّدعاةا المشايخ من ُسجن من سجنهُّم جورهم من رأينا وقد وال
ُهُّم ومن والمصلحين ٍة بل  ،1415 عاما مع ٍة ول ، تهُّم ثّم ، محاكم
ّهُّد خرج من على اشتراطهُّم إل زعير بن سعيد خرج وما ، بالّسكوت التع

ًبا ُسبيٍع : كأبي فيه يحكم ولم يحاكم لم ممن غيره السجون وفي ، قري
ٍد ّبته ، أسره الله فّك الّسنانّي ولي جنايتهُّم كانت وإن ، أجره وأعظم وث
ٍر في انتهُّت قد بالّسجن البدان على عليهُّم جنايتهُّم فإّن ؛ ُسجن ممن كثي
ّير ِه لم والخلق بل ، والقوال المبادئ بتغ ُد تنت ٍر من رأينا وقد ، بع كثي
ًبا منهُّم ّلوا ، خروجهُّم بعد عج ّتى واستسهُّلوه الكذب فاستح ُحفظت ح
ًتا يسّمونه كانوا الذي الطاغوت ووالوا ، لهُّا تأويل ل كذباٌت عنهُّم طاغو

في وعابوهم ، المجاهدين الموّحدين من وتبرؤوا ، بذلك عليه ويشهُّدون
ِهم مبدأ وهؤلء ، الّسّر في عليه يحّرضونهُّم ما على العلن ِر ّنهُّم أم أ

ٍة على سجنوا ٍة وبل ، فعلوها طاع ِهم وآخر ، دخلوها محاكم ِر ّنهُّم أم أ
ّهُّدوا ثّم ، قائامين بهُّا كانوا التي الواجبات عن بالسكوت خرجوا حين تع
الدين. شرائاع وتبديل ، والمجاهدين الجهُّاد محاربَة زادوا

ُد ُطلب فإذا ّنه ، هذا فليتأّمل المجاه ّنه مطلوٌب وأ الله بفرض قاما ل
ُد كان ولو ، عليه ُكفر من كان النوافل من نافلًة الجهُّا ، ذّمُه العظيم ال

ً كيف ثّم الّمة؟ على واجٌب فرٌض وهو فكيف ، عليه العقوبة عن فضل
ِه زماِن في ِن ّي ّلة مع تع وإن ، يَحاكم لن هذا مع هو به؟! ثّم القائامين ق

ِكَم ُحوكم بهُّا. قاما التي الفريضة تلك على بعقوبته ُح



ُيبتلى التي الفتنة أنواع ليتأّمل ثّم في والسجن ، السجن في بهُّا س
ِة الرغبة فتن من فيه ما عدا ، فتنة نفسه الخوةا رأى وقد ، والّرهب

ّير المجاهدون ّيَر من تغ ُنُه تغ ٍة ل ، عليهُّا كان التي ومبادؤه ومنهُُّجُه دي لدلل
ٍة أو ، يفهُّمهُّا يكن ولم له ظهُّرت بل ، يعلمهُّا يكن لم أن بعد علمهُّا حّج

ّلم تراه ُه ل ما على أقواله ويبني ، برهاٍن ول حّجة بل يتك ُد هي وما ، يعتق
ّ والسداد. والهُّداية الثباَت الله نسأل ، الفتنة إل

ُيفتن المجاهد ُطلَب ومتى ما الفرار عليه كان ، دينه في ل
ّدفع على قدر ما والدفع ، استطاع ّوب وقد ، ال ّي ب ُبخار : صحيحه في ال

خير يكون أن : يوشك حديث فيه وذكر ، الفتن من الفرار الدين من باٌب
ُع غنًما المسلم مال الجبال.  شعف بهُّا يتتب

ِه على الفتنَة خشَي وقد َيهُّا قد بل ، منَك خيٌر هو من نفِس خش
َد أن وبنّي : واجنبني قال حين السلما عليه إبراهيم قال ، الصنامَا نعب

إبراهيم؟ بعد البلء يأمن السلف:  ومن بعض

ِتل ، واختِف ، ففّر تستأِسر. ولَ:  نفِسك عن وادفع ، وقا



الّسجن؟ُ هو ما

ّعد عندما ِه موسى فرعوُن تو : {لئن له وعيده من كان ، الّسلما علي
ّتخذت ًهُّا ا ّنك غيري إل من قطعٌة والسجن المسجونين} ، من لجعل
حين وسلم عليه الله صلى بالنبي قريٍش مشركي مكر من كان ، العذاِب
ُكر {وإذ بسجنه هّمهُّم به مكروا ّلذين بك يم ِبتوك كفُروا ا ُيث أو يقتلوك أو ل

ُيخرجوك}.

ٍد لكّل هذا يعني السجن كان وإذا ّنُه ، أح حبسهُّم للعاملين يعني فإ
بغير ُسجن من أّن شّك ول ، الله سبيل في وجهُّادهم ، للدين عملهُّم عن

ِه ِر ٍما غيُر اختيا ٍر مثاٌب مأجوٌر هو بل ، ملو ُه جا ، يعمله كان ما على أجُر
ّنما ّكن في المسألة وإ ّلم ُثّم العمل واستمرار الفرار من المتم نفسه ُيس
ّد وعلى ، ظلمه على ُيعينهُّم الطواغيت إلى ّلتي الخير قناةا س الله أجراها ا

يده. على

حين ، الفتنة من دخوله فإّن ؛ العذاب من السجن أّن ُعلم وإذا
ّطواغيت ُيغريه ول ، الطوال السنين وطأةا وتحت ، والّرهبة بالّرغبة ال
ٍر ، عليه خائاٍف ، دينه على لحريٍص ينبغي = أن الكور بعد الحور من حذ
ُنه له أيسلُم يدري ول الفتنة هذه يدخل ل؟ أما دي

ّدما وكما ٍر يد تحت الدخول من ذلك أّن في تق والنزول ، وتصّرفه كاف
ً وإعطائاه ، حكمه على اليوما سجون في ذلك فإّن ، المؤمنين على سبيل
ُغ ّكمون فهُّم ، وأكثُر أبل ّتى السجين في يتح ، الخلء دخوله أوقات في ح

ّكمهُّم ويكوُن ، وغيرها للصلوات ووضوئاه ّكم من أبلغ فيه تح البيت رّب تح
ّبما بل ، أسرته في ّكم من أبلغ ر ّيد تح الموّحد يرضى فكيف ، بعبيده الس
ّكن أن ّوه يم عليه؟! الّسبيِل هذا من عد

ًنا الّسجُن كان لو هذا ًدا سج وفيه كيف فيه؟ ما وفيه فكيف ، مجّر
ّنكال العذاب من ّد ما ، وال الجبال؟ يهُّ

ُد الفصل هذا في وإليك سجون في الليم التعذيب وقائاع بعض سر
ٍء ، وأعوانه وإخوانه نايٍف وأهوال. أحواٍل من السجون في مما وشي



داميٌة: وقائُع

بدر بزكي العزيز عبد بن نايف يستعين أن المستغرب من ليس
ّق)ُّ، بما الله (عاملهُّما دهاقنة أحد ، السبق المصري الداخلية وزير يستح
ّظريه التعذيب وفي ، الدين في أخوان فهُّما ؛ الحديث العصر في ومن

ّتبع أن ُيستغرب فلن ، هذا ُيستغرب لم وإذا ، المؤمنين عداوةا ّنة نايف ي ُس
ّتباع ، بالنعل النعل حذو ، الزكّي غير الهُّالك التعذيب في ، للنتن الجعل وا

الكاذيب. اختلق وفي ،

الطواغيت سجون في الجبين لهُّا يندى التي التعذيب وقصص
ٌةا الحرمين بلد على المتسلطين ّدا كثير فقط للتذكير هنا وسنذكر ، ج

ٌء ناله الجهُّاد شباب وأكثر ، الوقائاع بعض من لقي أو التعذيب هذا من شي
سبيل على وسأذكر ، له جرى مما كثيًرا منه وسمع الليم التعذيب ذاق

في سجوٍن: الولى ثلثة في ، قضايا ثلثا في ، وقائاع : ثلثا فقط المثال
في الدماما سجن في والثانية ، العليا تفجير قضية في الرويس سجن
، فينيل تفجير قضية في عليشة سجن في والثالثة ، الخبر تفجير قضية
ّلهُّا صّحته. على ووقفُت ، منه استثبّت مّما وك

المسماةا اليهُّودية التفتيش : محكمة التعذيب مراكز أكبر فمن
ذا العزيز الله أسأل ، زقزوق اللواء عليه يشرف والذي ، الرويس سجن

ّد منه ينتقم أن النتقاما النتقاما. يكوُن ما أش

ّيًة سمعًة اكتسب الرويس سجن التفتيش محاكم ُتضاهي ، عالم
، الذكر سيء تدمر كسجن سوريا في النصيريين وسجون ، الصليبية
أن ، السجن هذا سمعة نتن من وبلغ ، زعبل كأبو مصر وسجون

إن هددوه البلد هذه أهل بعض مع التحقيق أثناء أستراليا في المحققين
!! الرويس إلى يرسلوه أن يتجاوب لم

ّلنا ُك الخوةا من معه ومن الليبي الليث أبو حكاه ما سمع أو قرأ و
ّتى ، الرويس في منه وعانوا لقوه مما الليبيين منه الفرار لهُّم الله يّسر ح
والنجاةا.

الخمسمائاة قرابة ُأدِخل لّما الشباب من لكثير ذلك من كثيٌر ووقع
ّذبوا ، الرياض تفجير إثر الرويس سجن المجاهدين من ًعا وع ليعترفوا جمي
عليم. به الله ما البلء من بهُّم ووقع ، يفعلوا لم بما

ّتى : ُجلدت ويقول قّصته يحكي أحدهم فهُّذا ُكنت ، جلدي تقّرح ح و
ٍة في ٍةا غرف ّية الجروح على البراغيث وقع وكان ، بالبراغيِث مليئة قذر الح



ّد ّتى ، السكاكين طعن من أش من وكان ، الحياةا وعفُت ، نفسي كرهُت ح
ل ما ، البليغ اللم من يدخلني وكان ُدبري في السجائار إطفاء لي تعذيبهُّم

ّد ، البليغ لسان يصفُه حاجتي لقضاء أحتاج حين السيجارةا جرح ألم وأش
ّني لحظاٍت في وأظّن ، ينفجُر رأسي وأّن ، يغلي دماغي أّن فأحّس قد أ

ّنني إلى أنتبه ُثّم ، اللم من ُمّت الحياء. في الشديد- باٍق للسف– أ

ّنه يعترف أن المطلوب كان بما فاعترَف ، الرياض في فّجر من هو أ
ّنى والله كنُت قال ، أرادوا ُأريد أتم ّققوا ، ُيعدموني أن و وظهُّر ، معه وح

ٍة ّنه بسهُّول ّنه اعترافه في كاذٌب أ ، الحادثة تفاصيل يعرف يكن لم ل
ًةا التعذيب إلى فأعادوه ُد أخرى!! فماذا مّر منه؟ اليهُّود هؤلء ُيري

وأريحوني اقتلوني يقول فهُّاهو القتل؟ ، اعترف فقد العتراف؟
تريدون!  بما وسأعترف

َع ماذا السجن داخل من حالته رحم من عليه أشار ذلك؟ بعد صن
إذا التعذيب ستوقف السجن إدارةا أّن وأخبره ، النتحار محاولة بإظهُّار

ّ منه كان فما ، ذلك فعل ّتى انتظر أن إل منه قريب الجندي أّن من تأكد ح
ّلق ، ّنه وأوهمهُّم بحبل نفسه فع ، إليه يركضون فجاؤوا ، نفسه يشنق أ

ّكوا ّو قال فماذا ، السجن مدير زقزوق إلى به وذهبوا الحبل وف الله؟ عد
ًظا الخبيث له قال : "عبدي حديث تعرف ما نفسك؟ تقتل : كيف واع

ّنة"؟!! أسمعتم عليه حّرمُت ، بنفسه بادرني الواعظ؟! بالثعلب الج
ُتم ، الدليل ويحفظ ، النفس قتل حّرما الله أّن يعلم اليهُّودي؟ هذا ورع أرأي
ّنه ، المجاهدين وتعذيب ، المساجين على العتداء حّرما الله أّن يجهُّل ولك

أمامهُّم!! الله وسّب ، منهُّم الغليظة الحرمات وانتهُّاك

ٍةا وقائاع ليست القّصة هذه وقع ما بعُض والله هي بل ، ُتروى أسطور
المجاهدين. من معروفين لناس ، الرويس سجن في

ّبله العييري يوُسُف الشهُّيد والشيخ عليه ُقبض ، الشهُّداء في الله تق
ّذب ، سنين ثلثا قرابة وسجن ، الُخبر تفجير وقع لّما ُع ًبا و ًدا عذا ، شدي

ُتهُّمة ّنه ب ّبُر أ ّتفجير مد ًئا عنه يعلم والله كان وما ، ال قاما من يدري ول ، شي
ً ، به ّدةا من وكان ، عنه المسؤول هو يكون أن عن فضل يرجع التعذيِب ش

ً زنزانته إلى ُكسرت ، المشي يستطيع ل محمول ، التعذيب تحت يده و
ّتى ّنه ح : له قال لقيه فلّما ، السجن مدير مقابلة وطلب العتراف قّرر إ
ّنكم أعلم أعترَف أن عندي مانع ول ، بالفاعل معرفتكم لعدما حرٍج في أ
ْيدون بما لكم ِر ّده وأمر السجن مدير فغضب ، ُت وكان ، زنزانته إلى بر

هذا من وأريحوني فاقتلوني بالتفجير قمت الذي : أنا سابقه مثل يقول
. يطاق ل الذي العذاب



ّتهُّمين اليوما يجري ما التعذيب وقائاع حديث ومن بتفجيرات للم
، السابقة عادتهُّم بذلك خالفوا وقد ، وغيرها وعليشة الحاير في ، الرياض

تعذيٌب. فيه يكون ول اليسيرةا للقضايا عليشة سجن أّن من

ّلذين ومن ُبون ا ّذ ّلذي المبّرز : محّمد الياما هذه في ُيع ّذبه ا يع
ّباط من مجموعٌة ٍما في عليه اجتمع وقد ، المباحث ض ٍد يو من سبعٌة واح
ٍد كل يد في الضباط ، هوادةا دون يضربونه وأخذوا غليظٌة عًصا منهُّم واح

ّ فيه يرقبون ل ّتى ، وذّمة إل ّباط أحد خرج ح داميٌة ويده ، قليل بعد الض
وخرج المضروب)ُّ ، عن تسأل فل الضارب (هذا بالعصا الضرب من

ُه ليغسَل َد ّد الحرب في جولته ليكمل رجع ثّم ي (البابا)ُّ وكأّن ، السلما ض
ُذنه في يصيح فهُّد الصليب. وليبارككم محّرًضا: سيروا ُأ

ُهُّم فخرج أهله زاره الُجديعّي صالح الُمجاهد وهذا ّطخًة ل ُبه مل ثيا
ِئاه كهُّربائاّي كرسّي من ، التعذيِب آلِت بألوان التعذيب أثر من ، بدما
وغيره.

ٍء عن ُتنبيك الّسجون في التعذيِب وآلت الذي الليم الواقع من شي
للتعذيب كرسّي من ، للتعذيب المبتكرةا اللت فهُّناك ، يعيشونه
ٍر ، بالكهُّرباء ٍر ومسما ّي بمقبض ُيرفع ، كبي ُيدَخل (هندل)ُّ ، يدو ُبر في ل ُد
المور هذه لذكر وإّن ، العظيم والعذاب ، الليم النكال ليذوق السجين

ًةا من السواط حقيقًة؟! أّما بوقعهُّا فكيف ، الكريمة النفس على لوطأ
، السجن أنحاء في ، الحديد من واللت ، الخشب من والعصّي ، الجلود
الله فلعنة ، والملحدين للكفرةا وموالته ، للدين نايف خيانات من فأكثر
ّنما ، الخر واليوما بالله ُيؤمنون ل الذين هؤلء على ّبا بأمريكا ُيؤمنون وإ ، ر

ًنا وبالخبث ّيا وبنايٍف ، دي ً نب ّبهُّم من ورسول أمريكا. ر

ّتعذيب إّن بل ّياما منذ ال ل أمر السجون الله)ُّ في (رحمه جهُّيمان أ
، متطوًرا تعذيب مسلخ الوقت ذلك منذ الرويس سجن كان وقد ، يوصف

ّدثني وقد ، الحرما دخل عندما عنه وانفصلوا ، جهُّيمان مع كانوا من أحد ح
ّدقون ل كانوا منهُّم كثيًرا أّن ّي يص ّلذي بالمهُّد ّنهُّم ، معه كان ا لما ولك

ّلذين السجون في إخواننا مصير من لنا خيٌر : هذا قالوا نوقشوا فقدوا ا
كان منهُّم فكثيٌر ، الخارج في أخبارهم فقدنا أو ، التعذيب في عقولهُّم

ّلذي والتنكيل التعذيب من يفّر ، جهُّيمان إلى بانضمامه الخارج في يلقاه ا
ّولون وهم الحرما فدخلوا ، ّنهُّم ، متأ مع ، الله إلى لجئون بالبيت عائاذون أ

ّنهُّم ّكاما هؤلء بكفر يقولون يكونوا لم أ ّطواغيِت الح بالبيت والعياذ ، ال
كما جائاٌز نفسه عن الدفع به أراد إن خاف لمن فيه السلح وحمل ، جائاز
ُقُرب. في السيوف ومعهُّم وسلم عليه الله صلى النبي دخله ال



َهؤَلَء؟ُ َمن

ّلذين هؤلء ّد يذوقون ا ّلذيَن هؤلء ، البلد أطهُّر في العذاِب أش ا
ّذبون ، التوحيد بلد في التوحيد على ُيعاقبون ُيع ِد على و َأْرِض في الجهُّا

ِد َهُّا ، الدين وُحماةا ، الشريعة وُحّراس ، العقيدةا أسود هم هؤلء ، الج
ُعون ، العراض عن الذائادون ِف ّلذين ُهُم ، والبلد العباد عن والُمدا ُلوا ا َذ َب
ُهُّم المسلمين. إخوانهُّم دون نفوَس

ّلذين ّلذين ُهم ، العذاب هذا عليهُّم يجري ا ، الّسناما ذروةا امتطوا ا
ّناس خياُر ، السلما شعائار وأحيوا ُع ال ّناس وأنف ّناس. ال لل

ّق هؤلء أمثال إّن ، الرؤوس على يرفعوهم أن أممهُّم على ح
في ومنزلتهُّم وقدرهم جهُّادهم لهُّم ويعرفوا ، الكتاف على ويحملوهم

الدين.

ُكن لم لو بل ّظمه مما والشجاعة البطولة فإّن ، ديٌن ي ُلمم جميع تع ا
مآثرهم. بذكر ويعتّزون ، أبطالهُّم ُيمّجدون القواما وكّل ،

ُكن لم لو ، شعري وليَت ّلذي فما ، اليوما هؤلء ي ّق ا به نعتّز أن يستح
ّكاما تاريخنا؟ في ّلة الخونة الح ّدون الّضعفاء الذ العلماء أما ، المرت

ّق الكاتمون المداهنون ّلذين ، بالباطل له اللبسون للح أحوال أحسُن ا
ّنه منهُّم الواحد ًةا ساكٌت أ ُتقيًة مدارا ؛ عنه لعجزه به ُأمر لما تارٌك و

ّلذي الغثاء سائار أما ، سواء وعدمه فوجوده ُغثاء هو ا الّسيل؟ ك

ُؤلء ّيوبي الدين وصلح ، الوليد بن خالد ُخلفاء هم ه وشيخ ، ال
ّهاب عبد بن ومحمد ، تيمية ابن السلما ّ ، الو أسلفهُّم أّن ذنبهُّم أّن إل

ّكاما زمن في ، السلما أبطال كانوا أبطال اليوما وهؤلء ، المسلمين ح
ّنهُّم السلما ّكاما زمن في جاؤوا لك َنة. الح الخو

ّنا وما ّظّن ُك ّ بهُّم الطواغيُت يفعل أن ن أن بروسيا نظّن ماذا ، هذا إل
ّطاب البطل وقع لو تفعله أمير وقع لو بأمريكا نظّن وما قبضتهُّا؟ في خ
وهذه وصانه-؟ الله حفظه– قبضتهُّا في لدن بن أسامُة السلما جيش

ّق كان منذ المعركُة هي واليمان ، والضلل والهُّدى ، والباطل الح
ُكفر.  وال

ّله وهذا ّلذي الوقت في ك ُع ا ّدين الستهُّزاء فيه نسَم انتسب ومن بال
ّكم ونسمع ، الدين عن دافع ومن ، الدين إلى وكتابه الله بآيات التهُّ

ّلذي الوقت في ، العلما وسائال من ِدينه وشعائار الحمد تركي نسمع ا



ٍة وجهُّان والشيطان : الله يقول ٍةا لعمل وقاتل ، وأهلكه الله قاتله ، واحد
ّكن وحماه عنه دافع من الله ّله هذا ، البلد في له وم ّلذي الوقت في ك ا
ّية دهاقنة بعض نجد ّكمون وزراء الضلل ورؤوس ، العلمان البلد في يح

ّلذي الوقت في ، والعراض والدماء َلُم ا ِء مجلس أمانة فيه ُتْس إلى الوزرا
ٍة ّييَن من شرذم ّلذين ، العلمان المؤمنين. ويحاربون ، للدين يكيدون ا

ّذبين يلطف أن الله فنسأل ُينجي ، بالمع ويقصم ، السرى و
ّلهم الطواغيَت ُيعّجل ويذ زوالهم: و

ًعا دولتهُّم الله أزال ُقلْت * * * فقد سري ُنِق على ث ّليالي ُع ال



هؤَلَء:  تجاه الواجب

ّلذي ذكرنا ما ًنا ، أعله ذكرنا ا ًفا ، للهُّمم توهي بل ، للنفوس وإضعا
السرى حال يدفعه ، الحّر والرجل ، المجاهد والبطل ، التقّي المؤمن

ًعا وإنقاذهم. إخراجهُّم على والحرص ، عنهُّم الدفاع إلى دف

ّنُث أّما ّوار ، الهُّّمة ساقط ، النفس رديء ، العزيمة ُمخ ، الجبان الخ
ُةا ِرق والرعديد ّنه ؛ الف ًةا القصص هذه في يجد فإ ومخرًجا ، لنفِسه سلو

ّتذّرع ، عليه الواجب عن ّطاغوِت ببطش بال ِته ال فساده وعظيم ، وزباني
ِته ّي : {لو فيهُّم الله قال من فعل ويفعل ، بهُّذا الله حكم عن فيهُّرب ، وأذ

ًأ يجدون ً أو مغاراٍت أو ملج ّدخل ّلوا م يجمحون}. وهم إليه لو

ّنفس وإّن َقة ال ّق ، الوضيعة المنزلة عن المتنّزهة ، بالشريعة المتح
ُتحّركهُّا ُع هذه ل أمرين: إلى الوقائا

ّد بل ، الحال كانت مهُّما لهُّذا تستسلم ل : أْنالول ّد تستع ُتع ، و
ّو وتذّب ُعُه العد ُلُه وتدف ُتقات ّتى و في الشهُّادةا تنال أو ، شّره الله يدفع ح
الله. سبيل

في وتستّن ، واستخلصهُّم لفكاكهُّم تسعى : أن الثاني والمر
: له فقال فرعون إلى وجّل عّز الله أرسله حين ، موسى الله بكليم هذا

ُهُّم} ، ول إسرائايل بني معنا {فأرسل ّذب : إرسالهُّم أمران ففيه تع
ّنكال العذاب ورفع ، الله شاء حيُث معه ليذهبوا وإطلقهُّم ؛ عنهُّم وال
ّلة من سنيَن بعد به وجّل عّز الله فأنجاهم ّذ العظيم. والبلء والهُّوان ال

ِده ومن ، فرعون بلء من لنا الله حكاه ما أّن على ٍر أهوُن وعي بكثي
ِة أيدي على إخواننا يلقاه مما وإخوانه العزيز عبد بن نايِف الوقِت فراعن

وفي وباكستان واليمن والشاما مصر في الفراعنة من وغيره ، وأعوانه
الرض. أنحاء

ّنه عرفناه مما فرعون بلء غاية فكان ّبح : أ ويستحيي ، أبناءهم ُيذ
ّطع : أن وعيده وغاية ، نساءهم ُهُّم السحرةا أيدي يق َل ، خلف من وأرج
ّلبهُّم ّنخل. جذوع في ويص ال

فراعنة فعل كما البناء قتل منهُّم وقع فقد ؛ العصر فراعنة أّما
ٍد غير دعًما العرب جزيرةا طواغيت يدعمهُّم كان الذين الجزائار ، محدو

ٍر في النساء استحياء ووقع انتهُّاك من ، فرعون فعله مما أسوأ صو
في هذا ووقع ، أبنائاهُّّن أماما والّمهُّات ، أزواجهُّّن أماما الزوجات أعراض



ٍر في الحرمين بلد في ووقع ، وغيرها ومصر الشاما يحملون ل ممن كثي
ّية البطاقة ، فرعون ببال تخطر لم العذاِب من أنواع ووقعت ، السعود

ْفُه ولم هامان. بهُّا ُيسع

ّذبين وتخليص ، السرى فكاك ومسألة ، الجهُّاد ُموجبات من ، المع
ّنه ترى وأنَت ّوِل من أ ّو موسى قاله ما أ فرعون. الله لعد

الله سبيل في تقاتلون ل لكم : {وما وجّل عّز الله قال وقد
أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان والنساء الرجال من والمستضعفين

ّيا لدنك من لنا واجعل أهلهُّا الظالم القرية هذه من لدنك من لنا واجعل ول
مصيًرا}.

ّدفاع ُتوجُب شريعٌة تكن لم لو ولعمري ، واستخلصهُّم هؤلء عن ال
ّية الفطُر لكانت ّية والطبائاع ، السو وما ، عليه وتحّض بذلك ُتطالب البشر
ّ بأمرهم الكتراثا وقلة ، بهُّم يقع بما والتهُّاون عنهُّم الغفلة موت من إل
ّوةا وانعداما القلب ّ ، الدين ُأخ ما لخيه "يحّب من هذا عن يسكت فهُّل وإل
لنفسه"؟! يحّب

ٌةا كانت وإذا ّنار دخلت امرأ ٍةا في ال ِة من وكان ، حبستهُّا هّر ّي أهّم
الله بعباد فكيف ، خبرها وسلم عليه الله صلى النبي لنا حكى أن أمرها

ُيعاملون ، الهُّّرةا محبس من شّر في ُحبسوا الذين الصالحين معاملًة و
ّذب كانت وإذا ، وفظاعتهُّا لشناعتهُّا ، حقيقتهُّا على يقف لم من بهُّا ُيك

ُيقاسيهُّا؟ ُيعانيهُّا بمن فكيف ، الّساِمع على شناعتهُّا هذه أن الله نسأل و
أسرهم. من وينجيهُّم بهُّم يلطف



هؤَلَء: عن تتوّرعّ لَ

ّيهُّا ول ، المسلمين دماء عن يتوّرع المؤمن أّن شّك : ل المجاهد أ
وأذناِب الذناِب قتال من إليك أحّب وأئامته الكفر رؤوس قتاَل أّن شّك

الذناب.
 

ًعا الطواغيِت جنود مقاتلة عن التوّرع ، البارد الورع من ولكّن ، دفا
ّلم عليه الله صلى والنبي ُبُه جاء لمن المال تسليم عن نهُّى وس ، يطل

اجتمع بمن وكيف أعلى؟ هو ما طلب بمن فكيف ، قاتل إن بمقاتلته وأمر
ّنه لك طلبه في َِذبك فيسجنك ، نفِسك لتسليم يطلبك : أ بك ويستعين ويع

فيه؟ وقعَت فيما إخوانك وإيقاع ، المجاهدين حرب على

ّ المر في يكن لم فلو ًعا لكان النفس عن الدفاع إل لك مشرو
َع وقد فكيف ، بالنص الدفاع ّنهُّم ، هذا مع اجتم ، عليك لمريكا معينون أ

ّطالب وأّن بوصِفك؟ وإّما ، باسِمَك : إّما أمريكا لك ال

ُع ِه ، المريكّي الجيش ِقتال عن أتتوّر ِد ّيا وجنو ومهُّما ، بلدهم كانت أ
ّدعوا ٌق الله دين في وهل إليه؟ والنتساب الدين من ا أمريكّي بين فر

ِة ّي ّي الجنس ُعود َقة؟ وُس البطا

ٌد ُيفّرق ولم ِره ول الِقتال أحكاما في العلم أهل من أح الوكيل بين غي
ُق الفقه عرف من لساِن على يجري ول ، والصيِل ّتفري الكافر ِقتال بين ال

ِه ، بنفِسه لك ِل ِما إلى المنتسبين وإرسا ّية في ، إليَك السل مشروع
ّبك ، نفسك عن دفاِعك وعرِضك. ومالك دينك عن وذ

ِرَض لو هذا ّلتي الحكومة أّن ُف َطتهُّا ا ّل حكومٌة أمريكا عليَك س
ِلمٌة ِم من وهي فكيف ، ُمس ًةا الرِض حكوماِت أعظ ّد سائار عن تزد ولم ، ر

ّدةا العميلة الحكومات ّ المرت ّتلبيِس في إل والضلِل؟! ال

ِه ومن كيف ّدتهُّم وجو ُهُّم ، كفرهم ومعالم ، ر ُب ُتهُّم طل ومطارد
ُتهُّم ّبك ، بك وتشهُّيرهم لك وعقوب ، أوامره وامتثالك ، الله بإطاعتك وس

للدين؟ ومحاربًة ، للصليبيين وإعانًة ، للكافرين منهُّم طاعًة

ّذاب ومسيلمُة ّدين من وأمثالُه الك الحكاما هؤلء من خيٌر المرت
ّدين ًبا وأقّل للسلما وأقرُب المرت ّفرات ارتكا ُيفّرق ولم ، والنواقض للمك
ِد بين الصحابة بعض على الحال التباس راعوا ول ، الجيوِش هذه أفرا
في وسلم عليه الله صلى النبي حكم بما فيهُّم حكموا بل ، بهُّم المغّرر

حكم عليهُّم وأجروا ، الواحد الرجل معاملة ، قاتلهُّم الذين الكفار جميع



على يبعثهُّم والله ، سبيله وفي ، دونه قاتلوا ومن ، ورئايسهُّم رأسهُّم
ِهُّم. ِت ّيا ن

ٌع ، الصليين الكفار في عليه منصوٌص الحكم وهذا في عليه مجم
ّدين الكّفار قّط. خلٌف فيه يقع لم ، المرت

:  للمؤمنين الله تحريض ومن

الرسول بإخراج وهموا أيمانهم نكثوا قوًما ُتقاتلون {ألَ
إن تخشوه أن أحق فالله أتخشونهم   مرة     أول     بدؤوكم     وهم
مؤَمنين} كنتم

اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى {فمن
ُأذُن الذين الله سبيل في عليكم}{وقاتلوا للذين ُيقاتلونكم}{

َتلون ّأنهم ُيقا لقدير}{ولمن نصرهم على الله وإن ظلموا ب
سبيٍل}. من عليهم ما فأولئك ُظلمه بعد انتصر



الفائدة؟ُ ما

ّكر ، المجاهد أخي ّنك ، نفِسَك تسليم عن تمتنع حين تذ تشغل أ
ُهُّم وحين ، غيرك عن الطواغيَت ُهُّ ّنك بالّسلح تواج ُع أ َءك عّمن تدف ، ورا

َلك وأّن َتك قتا َت وجنود للمرتزقة الروادع أعظم من ، القتال في واستما
المجاهدين. إخوانك عن الطاغوِت

ٍة ولسنا ِة عن الحديث إلى بحاج ّي الُمدافعة وجدوى ، المواجهُّة أهّم
ِد مع ِه ّلذي المجا الحّل هو الجهُّاد أّن وعلم ، المسألة هذه له استبانت ا

ّ يكون ل والضيم والعدوان البأس دفع وأّن بالّسلح. إل

ّي أو لمريكا ُيطلُب من فعلى ٍر أو ، عملئاهُّا من أ أن ، غيرها لكاف
ّنه يعلم :  أ

َع قاومَا إن ُقتل نفسه عن وداف ٌد فهُّو ف َتل وإن ، شهُّي إلى فقتيله َق
ّنار هو ثّم ، أجراها كان التي الخير قناةا به نجت نجا وإن ، ُأِمر وبهُّذا ، ال
ُهُّم خلفه لمن يُسّن ُهُّم ، ويحّرُض ُيعين عزائام يوهن كما ، الخلِص على و
ِه ّو ُلهُّم عد ّذ ألف يحسبون ويجعلهُّم ، المجاهدين عن شوكتهُّم ويكسر ويخ

ُيعلن ، المسلمين على والتعدي الحرمات انتهُّاِك قبل حساٍب للمرتزقة و
إلى يصل أن قبل ونفسه ماله سيفقد ، المال سبيل في قاتل من أّن

المجاهدين.

ّلم استسلم وإن ِه على أجرى ، نفسه وس ْكَم نفِس وجعل ، الكافر ُح
ً له ّوى ، عليه سبيل َته وق ِه من وزاد ، عزيَم ِب َل ِه المجاهدين على َك ِت وجرأ

ِهُّم َلُه وأوقف ، السجن وهوان ، السر ُذّل عليه وقع ثّم ، علي ُلّمة عم ، ل
ّبما ّنكاَل العذاب ذاق ور َق ، والغلُل القيود وأثقلتُه ، وال ّنه هذا وفو ل فإ
نكسًة ويكون ، العمل ويقطع ، المجاهدين أسرار يفشي أن ُأِسر إن يأمُن
ِة ِلم يفعله ما وغايُة ، للّم ّنُه الُمستس ُذ أ ِق ينقذ بل ، الّمة بإهلِك نفَسُه ين
ُه ِةا دنيا ِه بالمخاطر ِت ِه بآخر ِن ِما. للفتِن يتعّرُض حين ودي العظا

السجن في ُيقتل وأن ، يخاف كان ما به يقع أن يأمن ل وهو هذا
ِم ّقٍن قاٍض بحك َد يكون فل ؛ الحكُم له مكتوٍب ُمل ِره ازدا ّ باستئسا مّما إل
ّ اقترب ول ، يكره يخاُف. مما إل

ّلذي أّما ّتى ثبَت ا ُبُه ، ُقتل ح ّكر أن فحس الخدود أصحاب يتذ
في بنفسهُّا تلقي يديهُّا بين وطفلهُّا ، منهُّم المرأةا كانت وكيف ، المؤمنين

وثوابتهُّا. عقيدتهُّا عن وترجع ، مبادئاهُّا عن تتنازل ل لكي ، النار



، الهُّصور السد موقف وليتأّمل ، العصر هذا من مثاٍل إلى لينظر بل
ّ المؤمنين أمير وأبى وثبَت ووقَف صمد حين ، الله نصره عمر محمد المل

الردةا يوما الصديق موقف وأعاد ، لدن بن أسامة المجاهدين شيخ تسليم
التعطيل. فتنة يوما تيمية وابن ، القرآن خلق فتنة يوما وأحمد ،

استفاد؟ُ : ماذُا هؤَلَء من أحٍد في عاقٌل يقول فهل

الشرعي الحكم والتزاما ، فائادةا دونه والقتال المبدأ على فالثبات
ُةا ، فائادةا ٌةا والشهُّاد الكافرين وإيهُّاُن ، فائادةا المجاهدين وتحريض ، فائاد
والسلمة ، فائادةا عليه الكفرةا حكم وجريان السر من والسلمة ، فائادةا

فائادةا. المجاهدين أسرار وحفظ ، فائادةا والنكال العذاب من

نال يكن لم وإن ، دينه حماية استفاد فقد ، دنيا استفاد يكن لم فإن
ّنه ، نفسه حّظ ّي ، الّمة مصلحة أحرز فإ ٍما وأ ّد لؤ ٍما من أش ُد استسل ُيفِس
ً فيه ّلذي القتل من مهُّجته ليحمي ، مهُّج فيهُّا ُبذلت أعمال في له خيٌر هو ا

والخرةا؟ الدنيا

منهُّا أهوُن القتل مضّرةا أّن ، الستسلما مضّرةا عظيم من وحسبك
ّق في ، إبراهيم بن محمد بذلك أفتى كما ، الجهُّاد أسرار يحمل من ح

ّلت ، العلم أهل من وغيرهما ، الله رحمهُّما عقل بن وحمود ّلة عليه ود الد
وإّن ، والله لعظيٌم النفِس قتَل ُيبيُح أمًرا وإّن ، الظاهرةا الصحيحة

ّقا. لعظيمٌة العظيم المر بهُّذا المخاطرةا ح



ّيعِت الّصيَف ّلبن: ض ال

ّنني ّظاهر في متشابهُّين ، موقفين إلى أنظر الن كأ الختلف مع ، ال
الباطن: في بينهُّما العظيم

رضي مالك بن أنس حديث من الّشيخان عليه اتفق : ما أحدهما
ّنى الجنة أهل من أحد من : "ما عنه الله َد أن يتم ّدنيا إلى يعو ما وله ال
ٍء من الرض على ّ ، شي ّنه الّشهُّيد إل ّنى فإ ُيقتل الدنيا إلى يرجع أن يتم ف
الكرامة". من يرى لما ؛ مّراٍت عشر

ّوه استسلم : من والثاني ّلم لعد عذاٍب في فوقع ، إليه نفسه وس
ٍم ّنى ، ألي ممات. حين ولت ، يزوره أن الموت رسول فيه وتم

ّنى فكلهما ّتى ُيقاتل أن يستطيع حيُث إلى يعود أن : يتم ، ُيقتل ح
ّنى وكلهما مّرات. عشر ُيقتل أن يتم

ّنى الشهُّيد ولكّن ّنى والمستسلم ، الكرامة من يرى لما ذلك يتم يتم
ّنى الشهُّادةا فضل رأى الشهُّيد ، الهُّوان من يرى لما ذلك القتل فتم

ّنى الستسلما غّب رأى والمستسلم ، لتكرارها منه. للخلص القتل فتم

دافٍع كّل أّن وليعلم ، يده في أمره داما ما لنفسه المجاهد فلينظر
ُعُه ّوه والستسلما ، نفسه لتسليم يدف ّنزول ، لعد سيكون ، حكمه عند وال
ًةا ٍة وموجَب ، عليه حسر ّندامة. تنفعه ل حين ندام ال

ّد القتل من أمّر يناله أن يأمن لم ، القتل خوف استسلم فمن وأش
ّقٍن قاٍض بحكم بعدها ُيقتل ثّم وأنكى خوف استسلم ومن ، به يحكم ما مل
ٍم عن بمنأى يكن لم ، والجراحة اللم ّد أل سياط تحت ، وأعظم أش

ِهُّم. وآلِت ، المباحث ِب تعذي

ِم غيُر هذا ّنفِس أل ّلذي ال ُلُه ا ّية أّن يعلُم حيَن ينا ما ، وكذا كذا عمل
ّ أفسدها ًنا وأّن ، استسلُمه إل ًنا فل عليهُّم ُقبض ما ، المجاهدين من وفل

ّ ّنه ، باعترافه إل ، يبتعد فلم هذا كّل عن يبتعد أن على قادًرا كان وأ
ًنا ّك ِةا من متم ِه النجا ّلذين وإخوانه بنفِس ُهُّم ا َق يفعل. فلم ، أوب

ّنفِس ألم ُع حيَن ال ّناِت ، إخوانه صرَخاِت يسم ، عليهُّم اعترف من وأ
ِهُّم التعذيب وجّر ًدا يراهم وحين ، إلي َنه ويلقاهم ، ويرونه غ وحين ، ويلقو
َع يرى ٍد مشرو ّثر جهُّا ِه ذلَك وسبُب ، وتأّخر تع ّل ّنُه ُك ّلم أ ولو ، نفسه س
َله جاوز وما ُقتَل أو ، عمله فأكمل لنجا قاتَل ّنعيم إلى ثّم ، أج المقيم ال
ّناِت في الله بإذن عدن. ج



ّلْم لم ليتك ، نفُسُه له تقول حيَن ، ُقتلَت حتى وقاتلَت ، نفَسَك ُتس
ّ حينهُّا يملك فل ّيعِت الّصيَف:  يقول أن إل ّلبن. ض ال



بهم: مغّرٌر

ّيهُّا ستسمع ِنَك من ، بهُّم المغّرر نداءاِت ، المجاهد أ ّبيك إخوا ، ومح
ِثيَن العلم إلى المنتسبين ومن ، وذويك وأهلك ّد ِه المتح نايٍف ومن ، باسِم

ِه ِن ِه وإخوا ِن ّلتي البواق ومن ، وأعوا ّبغاوات ، العلما وسائال ُتسّمى ا والب
بالعلما. المسّماةا

ُعوك ِديك ، أخوك سيد ّدثُا ، أبوك وينا ّناس عنَك ويتح ُيطالبونك ، ال و
ّدثونك ، والعودةا بالستسلما ، الجبابرةا الطواغيت عفو عن زوًرا ويح

ّنى ، لك صدورهم وسعة ّتسع ولم الله؟ بدين ضاقت وقد أ لحكم للنقياد ت
الله؟

، الفتن من فتنٌة هذه أّن فاعلم ، الشرعّي الحكم عرفَت ُكنَت فإذا
ّتثبيَت الله فاسأل ، المتحاناِت من وامتحاٌن ّكل ال جميع في عليه وتو

ِرك. أم

ّناِصَح أّن واعلم ّقا لك ال ّنى ح ّنجاةا لك يتم يد في تقع ل أن ويرجو ، ال
ّوك ِة ، منه بالحفظ لك ويدعو ، عد ّكن ولو ، عنه والّصيان إيصاِل من تم

ّناصح وأّن ، فعل إليَك ذلك ّنما ، بكلمه يعنيك ل للطاغوِت ال يعني وإ
ِه إسماع ِد ّي ٍما تلتفت ل بأن أحراك وما ، يقول بما إليه والتقّرَب ، س لكل

لك. ليس

ُؤومَا ُأّمَك أّن واعلم ، المر حقيقة علما لو ، الّرحيم ووالدك ، الّر
ُع ما وأدركا ّطواِغيِت سجون في يق في وقعَت لو ينتظُرك بما وأحّسا ، ال
ِهُّم َع أن ول ، العاِجل - بالموِت عليَك ل لك – : لدعوا أيدي ِد في تق نايٍف ي

ِه ِن ِه وإخوا ِن ّقون. ما الله من عليهُّم ، وأعوا يستح

ّ فقدوا من يطالب حين الله عدو نايف قاله ما ، أحد يصدق فهُّل وإل
ّق ما الله من عليه وكذب ، زعم إليهُّم ليرده ، بإبلغه أبنائاهُّم أحد ، يستح

ًبا المسلمين؟ أبناء على المفاجئ الحرص هذا جاءه متى ، لنايف وعج
وأبيه؟! ُأّمه إلى الولد يعيد أن يهُّّمه صار وكيف

َبة المشيَخُة وأّما ّظفي من ، المنّص ُفون ، الفتاء مو ّل من والمتز
ِهم ِة جاهٍل بين فهُّم ، غير َع عميٍل أو ، الحال بحقيق َنُه با ٍء دي من بشي
ثالث. ول ، المال

ُهم حقيقَة تعرَف أن أردَت وإن ّي إلى فارفع ، لك ومطالبتهُّم فتاوا أ
الّسؤال: هذا منهُّم



ّفار طلبه من على يجب هل ُك لدولة وكيٌل طلبه أو نفسه؟ تسليم ال
ٍةا وسجنهُّم؟ معهُّم والتحقيق تطلبهُّم من تتبع على يعمل كافر

ّنه يعلم كان إذا ، نفسه تسليم المطلوب على يجب هل ل يطلب أ
ّبما بل ، بالشرع فيه ليحكم بغيره؟ ول بالشرع فيه يحكم لم ر

ّنه يعلم كان إذا ، نفسه تسليم المطلوب على يجب هل سيسجن أ
ّنه ظلًما؟ السنوات التعذيب؟ ألوان سيذوق وأ

النفس تسليم بوجوب يفتي ول ، هنا الحال حقيقة هي السئلة وهذه
ّلق ، الله يخاف من فيهُّا ِم من ويتع ّي بسبٍب العل ّ ، سبٍب أ َنه باع من إل دي

بالواقع. جاهٌل أو ،

ِنيَك فكيف ِم عن يث وباطٌل فيه هم ما متبّر طاغوٍت سدنُة ، الله حك
ّهُّاٌل أو ، يعملون كانوا ما ؟بهم مغّرٌر مساكيُن ج



فعلوا: كما افعل

ّوك عين عن والختفاء الفرار في تأل فل ، الله عدو طلبك إذا عد
ًدا واختفى فرعون من فّر حين : بموسى قبلك من فّروا بمن واستّن ، جهُّ
ّلم عليه الله صلى وبمحمد ، عنه دار : في قريٍش عن اختفى حين وس

خرج حين الغار وفي ، المؤمنين مع مجالسه أخفى الرقم أبي بن الرقم
ٍر أبي مع الهُّجرةا. يوما عنهُّم وفّر ، الصديق بك

الحافظ الّزهري كان فقد ، واختفى فّر مّمن بعدهم بمن استّن ثّم
ّلى متى الّروما بلد إلى الفرار على يعزمُا المدينة عالُم عبد بن الوليد تو

ّتى ، الحجاج زمن وغيره البصري الحسن واختفى ، الملك ّلف ح ّلف من أ أ
ًبا السلف من وجماعاٌت ، حنبل بن أحمد واختفى "المتوارين" ، في كتا
القرآن. خلق فتنة زمن

ّتى ، والفرار الختفاء زال وما : ناصر المشايخ اليوما الختفاء سّن ح
الله وعبد ، الخالدي وأحمد ، الخضير خضير بن وعلي ، الفهُّد حمد بن

وغيرهم. ، الرشود

َق فإن ّي ، وقاتلهُّم الّسلح فارفع ، الفرار استطعَت وما ، عليك ُض
ً فقاتلتهُّم شئَت إن ثّم ، عنَك الصائال وادفع أو الشهُّادةا واطلب مستقتل
ّيز أو لقتاٍل فتحّرف شئَت وإن ، النصر به يأمرك ما وانظر ، فئة إلى تح
أن أمرك وإن ، فافعل النسحاب على تحرص أن أمرك فإن ، أميرك
ّتى فأثخن فيهُّم ُتثخن ّ المرتزقة إليك يصل ل ح أعذرَت. وقد إل

ٍم من المجاهدون هذه في سبقك وقد ُفك ، وحديث قدي عاصم فسل
ّلذي ُبر حمتُه ا ّد يوسف المجاهد العالم ترى أل ، اليوما إلى بعده ومن ، ال

ّوه في أثخن كيف ، العييري ِه وجاد عد ّتى ُقتَل وما ، بنفِس ّوه من قتل ح عد
قتل؟ من

ّيا البطل ترى أوما ما ، المجاهدين من معُه ومن ، الدندني : ترك
ّتى ُقتلوا رخيصة؟ دماءهم نالوا فما ، المرتزقة في أثخنوا ح

العداد اجتاحتهُّم حين معه ومن ، الدخيل أحمد المجاهد ترى أل
عيٌن وفيهُّم إليهُّم يوصل فلم ، ثابتون صابرون صامدون وهم ، الكبيرةا

تطرف؟



ُع كنَت إن ّية على الصحيح بالدليل علمك مع عنهُّم تتوّر مشروع
ُعوا لم فهُّاهم ، قتالهُّم ّلذين المرتزقة وهم عنَك يتوّر من يعرفون ل ا
ّلة ّ الد ٌد : (أنا إل مأمور)ُّ. عب

ُع كنَت إن ّتلوا : فهُّاهم عنهُّم تتوّر ولم يرحموهم لم المجاهدين ق
ّ فيهُّم يرقبوا ّي يوسَف الشيخ قتلوا هاهم ، ذّمة ول إل ِرُض وهو العيير ْع ُي
ّيا وقتلوا ، آبهُّيَن غيَر فيطاردونه ، خائاٍف غير عنهُّم وهدموا الدندنّي ترك

ّلذي المسجد ِه. أوى ا إلي

ِد ، الله حكم وامتثل ، الله سبيل في فقاتل ، الله رسول بهُّدي واهت
.فعلوا كما وافعل ، الله سبيل في بالمجاهدين وتأّس



الْقسام: اسحِب 

ّلذين لخوانك جرى ما رأيَت قد ، الله سبيل في المجاهد أخي ا
في العظيمة المانة واستشعرَت ، الّشرعّي الحكم وعلمَت ، استسلموا

ّبهَُّت ، المجاهدين أسرار من عنقك ّلتي الفتنة إلى وتن إن تنتظُرك ا
َتن؟ أما أتصبُر تدري وما استسلمَت ُتف

ِه في من أّن شّك ول ِب ّدما ، الدنيا على الخرةا وآثر ، حياةا قل دينه وق
ّوه بالستسلما يرضى ل ، دنياه على تمكينه بل ، نفسه من وتمكينه لعد
ِه من ِن ِه دي ِن ِه وبد ِت الجهُّاد. وأسرار ، المجاهدين ثغور من بل ، ووق

ّظّن هو كما– كنَت فإن ّتخذَت بك- قد ال ً قراَرك ا ّكل على فيه متو
ًدا ، الله ولن ، توّسط ول فيه هوادةا ل المر هذا أّن فاعلم ، عليه معتم

ّوَك واجهَُّت وإذا ، مشغول وبعُضك ببعِضَك المعركة تدخل معك فخذ عد
ّدس فاحمل ، سلٍح من عليه وتقدر تحتاُجُه ما كّل يدك في واحمل ، المس

ُعد ول ُبك يخُل ول ، الّرّشاش عنَك يب ٍة من جي ذلَك إلى استطعَت ما ُقنبل
ً ّلما ، سبيل ًةا استطعَت وك ّو ُدها عليَك فواجٌب ق ّدها فكما ، إعدا ، لمريكا تع
ّدها أن عليك ِما في داخٌل وهذا ، لوكلئاهُّا تع ِر عمو منه. له ُمخرَج ل الم

ُهُّم فإذا َت ّكر ، لقي ، القتال وفي القتال قبل به الله أمرك ما كّل فتذ
ّبره ، كثيًرا الله فاذكر ّثبات الله واسأل واثبت ، تكبيًرا وك عن وأعرض ، ال
ّيتك وأخلص ، الدنيا َعَك واجعل ، لله ن َء ، سبيله في نفِسَك عن دفا وابتغا

ِه ِت ّكر ، مرضا َلَك أّن وتذ ِةا في واستمرار مضّي هذا قتا ِد مسير ّلتي الجهُّا ا
ُذ المجاهدون فيهُّا سبَقَك ّلم. عليه الله صلى المجاهدين إماما من وس

َدَك تكون ل أن لَك وخيٌر ِنَك تستعيَن وأن ، وح عن وابحث ، بإخوا
معهُّم والتعاون بهُّم للحتماء ل ، استطعَت إن المجاهدين العاملين الخوةا
َعَمَل لّن بل ، فقط ِر في ُقّرر كما ، عليَك عيٍن فرُض ال ، الموضع هذا غي
ً تجد لم فإن ِهُّم سبيل ِنك عن فابحث إلي ، المطلوبين المجاهدين من إخوا

ٍد مكاٍن في واجتمعوا ، هذا من أهوُن : المر تقل ول ، ذلك أمكن ما واح
ّنك ّوَك لقيَت إذا فإ ّق المر أّن وعلمَت ندمَت عد ، هذا من أكثر يستح

ّدوا فاجتمعوا ّوةا من تستطيعون ما معكم وأع ٍةا ومن ، ق ، وتمويٍن ذخير
ّطة وضعوا ّطوارئ خ ُتم إن وحراسًة لل جميع في يكن لم فإن استطع
ِه ففي الوقت ِب ُطوا وصابروا واصبروا ، غال ّتقوا وراب أّن واعلموا ، الله وا

ُتم ، الله بإذن قريٌب الله فرج ٌد وأن ِه عبا ٍةا في لل ِه عباد على فاصبُروا لل
ِر ِه أم ّوُل قال وإن ، امتحاٍن وموضع ، ممّر داُر والدنيا ، الل : "الّشجاعُة ال

ٍة" فنحن صبُر ّلهُّا : الدنيا نقول ساع ٍة. صبُر ك ساع



ِلل ، هذا أمَرك أعددَت إذا َتك فأق َك ِة قدر حر ّتى الستطاع زواِل ح
ِة ّيات وُخذ يلتقيان" ، متحركين "كّل أّن فالقاعدةا ، الغّم : المعروفة المن

ّتصالت ، والمركب ، والمسكن ، الحركة في ًدا أعَزَل تِسر ول ، وال بل ، أب
يكفيَك. ما دائاًما السلح من معك احمل

َد تنَس ول ِة العدا ِة بكتاب ّي ّلص ، الوص من والتوبة ، المظالم من والتخ
ّذنوب ِر ، ال ّطاعاِت من والستكثا على المجاهدين إخوانك وتحريض ، ال

ّله هذا ّوهم والستسلما ، الفتنة في الدخول من وتحذيرهم ، ك ، لعد
الواجب الحكم هذا لىإ ودعوتهُّم ، الّشرعّي ِلهُّابدلي لهُّم المسألة وتبييِن
ِهُّم ّدنيا. إلى الّركوِن من بالله وتخويفهُّم ، علي ال

ِة قدَر اليوما هذا شمُس عليَك تغرب ول ّ ، الستطاع أعددَت وقد إل
ّدةا ُع ّيأَت ، ال ّيؤ تمامَا وتهُّ ُدك تّم فإذا ، التهُّ ، الموِت إلى فابتِسم ، استعدا
ِةا وقل َد .القسام واسحب ، إلّي : إلّي للّشهُّا



:  الخاتمة 

ٍر تستأسر : ل المجاهد أخي على يعاقبك لمن تستأسر ول ، لكاف
ً فيك يحكم ل بل ، بالشرع فيك يحكم ل لمن تستأسر ول ، الطاعات أصل

ٍم ِنك. في فتفتَن تستأسر ل ، بحك دي

َع ورأيَت ، السجن هو ما عرفَت وقد ، تستأسر ل من داميًة وقائا
ّلذي الليم التعذيب ّلم بمن حّل ا ّوه واستسلم نفسه س وعرفَت ، لعد
َبَك َوهم. واج نح

، أمريكا وأولياء لمريكا يطلبك عّمن تتوّرع فل هذا علمَت إذا
ُيقاتلك ّفهُّم في و ِه عن تتوّرع ل ، ص ِل ًعا قت لك ُشرع وقد ، نفِسك عن دفا

َلك؟ هوانك يطلب بمن فكيف مالك يطلُب كان لو تقتله أن وإذل

ُةا الفائادةا؟ : ما تقل ول ، فقاتل ، الفرار تستطع لم إن فالفائاد
ُةا ، لك الشهُّادةا حصول والفائادةا ، الله أمر امتثالك تحريُضك والفائاد

أسرار. من عليه اؤتمنت لما وحفظك ، الكافرين وتوهينك ، المسلمين

ّنك واعلم ّنيَت ، اليومَا استأسرَت إن أ ًدا تم ّنك لو غ قاتلت أ
ّيعِت : الصيَف وقلَت ، فاستشهُّدت ّلبن. ض ال

وجنود ، هوى عباد إّما فهُّم ، والمرجفين المخذلين إلى تستمع ل
، واختفى قبلك فّر من إلى انظر بل ، بهُّم مغّرٌر جهُّال وإما ، طاغوت

ّتى نفسه دون قاتل ومن فعلوا. كما وافعل ، نجا أو ُقتل ح

ٍةا من استطعَت ما وأعدد ، الن من للقتال فاستعدد ّو أقبل فقد ، ق
ّو ِه الصائاُل العد ِت ّوا ّدد هو وها ، بق ُد يتهُّ ُد ، ويوِع ِب ُيز ُد و ُيرع َق فل ، و منَك يل

ّ َء إل ّوةا البا ُق ُنك إليَك يصل ول ، وال تطرف. وعي

ٌع عليَك للقبِض ويأتي ُيقاتلك من قتالك أّن واعلم وجوه من مشرو
ِد في كاٍف منهُّا كّل ِه: بالدللة مستقّل المقصو علي

ٍم الستسلما يلزمك ل حيُث ، النفس عن : الدفاعالّول ول ، لظال
ً المال تسليمه أنفُس. هو عّما فضل
ّد الكافر حكم جريان عن : المتناع الثاني فالسلمُا ، عليك المرت

ُيعلى. ول يعلو
َق ل إذ ، عليَك الصلّي الكافر حكم جريان عن : المتناع الثالث فر

لوكيله. أو له الستئسار بين
ّيات ، المجاهدين أسرار : حفظ الرابع ّي. التنظيم وأمن الجهُّاد



ِة من : الفرار الخامس السجن. في والنكال والتعذيب الفتن

ُلهُّا الحكاما ومآخذ ، ونصوصهُّا وأصولهُّا الشريعة مقاصد بل وعل
ُتهُّا ٌةا ومناطا ّتفقٌة ، الصِل هذا على : متوارد ِه م ِه مجتمعٌة ، علي ، في

الجبان. هذا- عيُن بعد– نامت فل

ويذّل ، والمسلمين السلما ويعّز ، المجاهدين ينصر أن الله نسأل
والصليبيين اليهُّود من ، الدين أعداء يدّمر وأن ، والمشركين الّشرك

سبيله في الشهُّادةا يرزقنا أن الله ونسأل ، المرتدين والطواغيت
.الخاتمة ُحسن سبحانه ونسأله ، مدبرين غير مقبلين

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

ٍة عاما الفرد رجٍب من بقيَن لسبٍع الله بحمد تم وعشرين أربع
ٍة وألٍف. وأربعمائا

الرشيد ناصر بن الله عبد


