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                  نبارُك للماة السلماية عيد الفطر المبارك ، سائلين الله 
ٍة وكراماٍة للسلما والمسلمين ، وصوت  تبارك وتعالى أن يجعله عيد ِعّز

الجهاد تزف للقراء بشارة النصر وبداية الفرج للماة ، إذ إن الوعد بالنصر 
َذا   :حٌق مان عند الله وهو آٍت ل ماحالة والمار كما قال الله تعالى  ِإ ّتى  َح

ّنَشاء  ُنّجَي مَان  َف َنا  َنْصُر ُهْم  ْا َجاء ُبو ِذ ُك ْد  َق ُهْم  ّن أ
َ ْا  ّنو َظ َو َأَس الّرُسُل  ْي َت اْس

ِرمِايَن ْلُمْج ِما ا ْو َق ْل َعِن ا َنا  ْأُس َب ّد  ُيَر فالصبر الصبر يا أيها المجاهدون   َولَ 
المرابطون فإنما النصر صبر ساعة ، ويذكرنا مارور العيد بإنتصاراتنا 

الماضية مانذ فتح ماكة ، وحتى انتصارت العيد في ماعارك شاتوي في 
الشيشان ، وضربات المجاهدين في أفغانستان والعراق .

ِد المسلمين إذا            ماا جندلوا الكفر في الّساحات أو  ْن ٌد لُج ْع والعيد َس
َقتلوا
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أشــرف علــى والســلما والصــلة ، العــالمين رب للــه الحمــد
ّينا ، المرسلين بعد: أمّاا ، أجمعين وصحابته آله وعلى ماحمد نب
ّيها ٍد ، وُحـمـاة لـلـدين حمـلـة مان أنتم لله ، المجاهدون أ ـفـي وأـسـو

وصمود وصبر ، العداء أغاظ المبدأ على ثباٌت ، كماة عنه الدفاع مايدان
أمـاـر ـعـن يثنيـكـم ول ، خالفكم مان ول خذلكم مان يضّركم ل ، اللقاء يوما
يلومُاكم. لئٌم الله

ُق فهذه اثبتوا ّلتي الطري ّديقين النبيين مان قبلكم مان سلكها ا والص
ُتم عاصرتم مان عليها وثبت ، والصالحين والشهداء ، المجاهدين مان ورأي
وـسـلطان الدندني وتركي ، العييري يوسف دينه دون بالماس واستشهد
ّيل وأحمد ، القحطاني ورجالتها. المّاة فرسان مان وغيرهم ، الدخ

ّذلين أّن واعلموا ّوقين للمخ إليـنـا هـلـّم لـخـوانهم والـقـائلين والمـعـ
ُهم الـلـه ُيـخـرج ـلـن أن حسبوا مامن ، الخرة قبل الدنيا في يومًاا َن ، أـضـغا

ّيرون اليوما وهاهم أو ـخـوٍف دون الـعـداء ماـبـادئهم ويناـبـذون جـلـودهم يغ
ٍه. أو سجٍن إكرا

ّنة ماضت وقد والمجاـهـدين الـمـؤمانين باماتـحـان وـجـّل ـعـّز الـلـه س
ّنكَّم ّتىّ ﴿ولنبلو ونبلللو والصللابرين منكَّللم المجاهللدين نعلللم ح

ّلذّين الله يعلم ولّما ُتتركوا أن حسبتم ﴿أم أخباركم﴿ جاهدوا ا
ّتخّللذّوا ولللم منكَّللم الُمللؤُمنين ول رسللوله ول الللله دون مللن ي
تعملون﴿ بما خبيٌر والله وليجة

َتجزعفل وُممتحٌن منصوٌر والحّق فهذّي                
ّنُة الرحمِن ُس

ًنا لّن الجهاد طريق سلك ومان عليـه ويحّض به يأمار الناس مان فل
ّول مان يرجع أن له فخير ّنى ول الطريق أ ـاد طريق سلك ومان ، يتع الجـه
ّنه ـترك فـلـن ، فيها شّك ول عليها غبار ل التي وشريعته الله أمار ل أمـاـر ـي
ًعا الرض أهل تركه ولو الله ّق ُيعرفون والرجال ، جمي ّق بالح يعرف والح

بقائله. ل بدلئله
ّيها فقوماوا وليعرف الله سبيل في وقاتلوا ، الله بأمار المجاهدون أ

َتكم العداء ِم ، أـقـوالكم ل أفعالكم مان ثبا ْليعـلـ جـهـادكم أّن الـطـاغوُت و
ًدا أو ، وفلٍن فلٍن لـجـِل يـكـن ـلـم الله سبيل في ـبـل ، وفلٍن لفلٍن تقلـيـ
ّيد وجيُشُه ، الله بنصر المنصورة السلما طائفُة أنتم ، الـلـه بتوفـيـق المؤ

ُع ل اغوُت يستطي ِه الط ِد ِه بجنـو ِعـ ِه وجم ِد أو عزيمتكـم يـوهن أن وحشـو
ثباتكم. يخلخل

ٍد يدي بين وهأنتم ِد مان عي ِما أعيا ُد ، السل ُد يعو ـ إـخـواٍن عـلـى العـي
ّتلوا لكم ّتم وشّردوا ُق العائل فقدن وأخواٍت ، نساؤهم ورمّالت أبناؤهم وي

ُهّن وانتهكت ُت ٍم يطـيـُب ول ، حرمـاـا ٌد لمسـل ، الـحـال كـهـذه ـحـال ـفـي عيـ

1

ـــــــالفتتاحيــ
ة ...

ـــــــالفتتاحيــ
ة ...

اعرف الحق تعرف 
يكتبها سليمان الدوسري أهله 
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مارحـلـة بـهـا الـلـه يرـفـع التي المّاة طليعة وكونوا الله سبيل في فجاهدوا
والستضعاف. الذّل وحياة ، التيه

ـه نـسـأل ـّر أن الـل ـا يـق ـاما أعينـن ـاد بقـي ونـصـرة ، ـسـبيله ـفـي الجـه
وـسـلم الـلـه وـصـلى أعـلـم والـلـه ، والكافرين الكفر وهزيمة المجاهدين

ّينا على أجمعين. وصحبه آله وعلى ماحمد نب

2
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ًا مارتبٌط المعاصر الخوارج مانهج ًا ارتباط ، المارقين بأسلفهم وثيق
يمارسون والدعوة العلم أدعياء بعض مان والتلبيس التدليس وسماسرة

ً اليوما ًا تضليل ّيف برماي ، الخارجية ماوبقاتهم مان يتنصلون حينما ، ماز
هو المحذور الخروج أن ، العلم فقراء أذهان في ماصورين بها غيرهم

ماخططاته ) وفضح والنصارى لليهود المتولي(  الطاغوت ماقارعة
ًا ، الماسونية ًا فضح ًا شرعي ًا عملي مان وأسياده ولحماته له جهادي

نواحي بهم تمتلئ والذين ، والمخابراتية العسكرية الصليبيين طوابير
ضد العسكري البلد نظاما توجه ، حساسة ماراكز في الجزيرة

. والخارج الداخل في المسلمين
وماحارماه الله حدود كل على ( المتمرد الطاغوت هذا فيجد 

هذه له يسوغ ) مان وماحارماها المام هيئة حدود لكل والمتضعضع
، بالضرورة والسنة الكتاب نصوص مان المعلوماة ، الكفريات

هذا أفعال على السلماية الشرعية لضفاء الشرع نصوص ماستخدماين
وينزلون بل ، ماواردها غير في النصوص ماوردين ، الكفرية الطاغوت

الصليب عباد على أعراضهم وحرماة المسلمين دمااء عصمة نصوص
ٍر باستعمار والمسلمين ورسوله لله المحاربين المسلمين بلد مان كثي

والغلظة المحاربين الكفار بقتال المار نصوص ينزلون كما ، وديارهم
المجاهدين الموحدين وأوليائه الله عباد على ثقفوا أينما وقتلهم عليهم

ًا ) الوثان أهل ويدعون السلما أهل الصحيح: ( يقتلون للحديث ماصداق
القلئل ماوت على ويبكون ينوحون اليوما إنهم عنهم نقول أن ويمكننا ،

ّباد مان . السلما أهل مان ماؤلفة ألوٍف لموت يتأثرون ول ، الصلبان ُع
ًا حميًة يتحركون عصمة حول ويدندنون ، وحمايتهم للمرتدين وغضب

مان يلوماون بينما ، شرعية مافاسد مان سفكها على يترتب وماا ، دماائهم
، واللسان بالكلمة ولو لهم يثأر ومان المسلمين لقضايا يتحمس
. المسلمين بين البلبلة وماثير الفتنة بداعية إياه واصفين

العلماية الطواغيت ماؤثرات عقله تتقاذف - الذي المسلم فليكن
ٍة على  – مادلولها على النصوص دللت رؤية عليه ماشوشة أماره مان بين

ٍة على الحداث ماع ليتعامال ، واقعه في هدى وعلى ، شرعية بصير
حبكها إتقان على يتفق التي ، الغوغائية الهراءات على ل جلية علمية

ٍة ذي كل ٍة سلع ٍة رخيص ٍة ، كاسد ٍة وبضاع قادة مان ، فاسدة ماغشوش
بالدين المتظاهرين مان ، فلكهم في يدور ومان وعملئهم الصليب

خطرهم يعظم والذين ، والدعوة للعلم ينتسبون مامن عليه الخارجين
ويسيئون والتشدق القول ويحسنون الله إلى بالدعوة يتظاهرون حينما
إعجاب على فيحوزون ، وماناهجهم بأنفسهم ماعجبين ، والنهج العمل

وماعرفة النصوص على الطلع يحسنون ل مامن لهم الساماعين أكثر

3

عبدالله  الشيخ بقلم  الخوارجالخوارج  مانمان  التحذيرالتحذير

 الرشود ماحمد بن
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عليه الله صلى – الرسول أن الحاكم ماستدرك ففي ، ورودها أسباب
ًا أماته في تكون فرقًة ذكر – وسلم قوما : ( وسيجيء قال ثم واختلف

يحسنون مانهم بالله أولى يقتلونهم الذين أنفسهم وتعجبهم يعجبونكم
فإذ شيء في الله مان وليسوا الله إلى ويدعون ، الفعل ويسيئون القيل

: ( آيتهم قال لنا انعتهم الله : يارسول قالوا فأنيموهم لقيتموهم ا
 .1) والتسبيت الحلق
ّينة الماس وخوارج العصر خوارج بين التشابه فأوجه ُق بل ، ب ّو ماارقة تف
، النصوص لذلك تشهد ، وأبين أوضح المتقدماين الخوارج على العصر

المضللين ضللت مان المسلم أخي إياك فإياك ، الملموس والواقع
، القيوما الحي يدي بين الضراعة أكف وارفع ، الناعقين وهتافات
في ورد فقد ، الفتن ماضلت مان والعصمة والسداد الهدى واسأله
مان إل ضاّل كلكم عبادي : ( يا وغيره ماسلم في القدسي الحديث

الهادي يدي بين بالنكسار الله ... ) فالله أهدكم فاستهدوني هديته
في والعافية ، الحق على الثبات وسؤاله ، البصير السميع ، النصير
ينجو ل زماان الناس على : ( يأتي الحديث في روي فقد ، والدنيا الدين

. ماعناه في ماا ) أو الغرق دعاء الله دعا مان إل فيه
ٍة في المعاني هذه أفصل أن وسأحاول ٍة رسال ٍة لطيف ٍة علمي واقعي

ٍة واقع على ، الخصوص وجه على مانزلة ، الواقع لصميم مالماس
ًا ، العربية الجزيرة هذه في جلدتنا أبناء مان وأعدائهم المجاهدين عارض

، المارقين الخوارج وصفات شأن في الواردة النصوص على الواقع هذا
ًا وستنشر .2 تعالى الله شاء إن قريب

وماا مانها ظهر ماا ، والفتن الهواء وجنبنا ، للصواب وإياكم الله هدانا
. أجمعين وصحبه آله وعلى ماحمد نبينا على الله وصلى ، بطن


::    الثغورالثغور  أهلأهل  قالقال

. جذوره مان الشعر قلع هو التسبيت  1
ًا وستخرج  2 ًا.(  الموضوع حول  للشيخ صوتية ماادة – الله بإذن – قريب صوتأيض

) الجهاد

4

ل بد أن تعلم أن طريق الجهاد شاق وطويل ... وليس مان السهل 
ًا في البداية ،  على الكثيرين أن يواصلوا المسير ، وإن تحمسوا كثير
وإن الشواق ماع العاطفة الفياضة للجهاد ، ل بد أن يصاحبها توطين 
النفس على احتمال الشدائد ، وتربيتها على المشاق والمصاعب ، 
ًا ، ثم  فكثيٌر مان الشباب جاءوا ماتحمسين ، ثم خبا حماسهم تدريجي

أصبح يناقش في حكم الجهاد أصلً !!.

الشيخ عبد الله 
عزام رحمه الله
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الخيرة التراجعات حول بيان
آله وعلى ماحمد نبينا ، الله رسول على والسلما والصلة ، لله الحمد

: بعد أماا ، واله ومان وصحبه
ّورة اللقاءات شاهدنا فقد السعودية الداخلية وزارة أجرتها التي المص
ببعض التذكير في مانا ورغبًة العرب جزيرة في المشايخ مان عدد ماع

: بالله ماستعينين نقول الحدث بهذا المتعلقة الهاماة الشرعية المعاني
نسلك فلم ، له شريك ل وحده الله إلى بها نتقرب عبادة الجهاد إن 

ًا طريقه جل الله أمار ذلك في مامتثلين ، الناس مان أحد لرضى اتباع
ِتي ِإّن ُقْل :  وعل َ ِكي َصل ُنُس َي َو َيا ِتي َومَاْح ِه َومَاَما ّل َلِميَن َرّب ِل َعا ْل ا

 َ ِريَك ل ِلَك َلُه َش َذ ِب ْا ُأمِاْرُت َو َن َأ ّوُل َو ِلِميَن َأ ْلُمْس . ا
: " وسلم عليه الله صلى قال ، القياماة يوما إلى مااضية العبادة هذه وإن
ًا الدين هذا يبرح لن تقوما حتى المسلمين مان عصابٌة عليه يقاتل قائم

. ماسلم " رواه الساعة
عباده عن كتابه في الله ذكره ماا الثابتة المجاهدين خصائص مان وإن

ُدوَن    قوله في المجاهدين ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ِه َس ّل َ ال ُفوَن َول ْومَاَة َيَخا َل
ٍم ِئ الطائفة هذه عن وسلم عليه الله صلى رسوله ذكره وماا ،  ل

" .  خالفهم مان ول خذلهم مان يضرهم :" ل قوله في المنصورة
ّنظر بغض – المشايخ هؤلء تراجع وإن صحته ومادى مالبساته عن ال

، الحق طريقنا عن يثنينا لن– ذلك ونحو الكراه عارض عن وتجرده
ماستيقنين الله عند فيما رغبًة لزماناه الذي ، البين الواضح وهدفنا
لسيما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول لسنة وماوافقته بصحته
ًا أن نرى ونحن طبيعية ظروف في تحدث لم التراجعات هذه مان كثير

الترغيب سطوة تحت المعتقلت وغياهب السجون في حدثت غالبها بل
الترهيب.   أو

 –تزيدنا ل الداخلية وزارة اتخذتها التي الساذجة الطريقة هذه وإن
ًا إل – الله بحمد ولزوما الشهادة طلب في واستماتًة ، الطريق على ثبات

الناس فتنة في وأثره السجن بحقيقة ماعرفًة إل تزيدنا ل كما ، المنهج
ّدهم ّكد ماما الهدى عن وص النفس تسليم بحرماة قناعتنا صواب يؤ

.   الممات حتى الثبات وثمرة ، ذمّاتها تحت والدخول المرتدة للحكوماة
ّد يقف أن تتوقع – سلول آل حكوماة – المرتدة الحكوماة كانت وإذا ما

ًا العرب جزيرة في الجهاد ّثر في تعيش فإنها التراجعات هذه بمثل تأ
وهزماوها ماضاجعها أقلقوا الذين فإن ، عريض ووهم ، خادع سراب
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ّيدا تعرفهم كثيرة ماواطن  في الله بحمد ّدتهم بأسهم وتعرف ج وش
الذين  العلماء هؤلء يكن ولم ، ومارجعيتهم قيادتهم وتعرف ، وثباتهم

للمجاهدين التنظيمية المرجعيات أو القيادات تلك مان تراجعاتهم نقلت
وبيانه الحق نشر في ماؤثر كبير دور لهم كان وإنما  ، الجزيرة في

والكفر وماقتضياته التوحيد وحقائق وأحكاماه الجهاد مانهج وتوضيح
أساس على مابنيا كان لنه بتراجعهم يبطل ل ماا وهو وتبعاته بالطاغوت

بهذه كان وماا ، الماة سلف وفهم والسنة الكتاب نصوص مان ماتين
ولو الخرة الدار ويرجو الله يخاف مان عنه يتراجع أن يمكن ل المثابة
أبي بن علي المؤمانين أماير عن الله ورضي ، حياته أجله مان خسر

على والزبير وطلحة الحق على نراك أنا : أتظن له قيل حيث طالب
الحق اعرف بالرجال يعرف ل الحق إن : ويحك للسائل فقال ؟ الباطل
والقضاة الحكاما كان حيث أحمد المااما الله ورحم ، أهله تعرف

قوله على يزيدهم فل القرآن بخلق القول مانه يطلبون والعاماة والفقهاء
وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة أو الله كتاب مان بدليل : ائتوني

حتى ثبت الذي العقل حمود شيخنا الله ورحم تطلبون، ماا إلى أجبكم
على المساوماة ورفض بل إرهابها ول الحكوماة لتهديد يستجب ولم ماات

ًا الله توفاه أن إلى المبادئ ًا بدينه عزيز الكافرين سبيل ماجتنب
يعطي أن أبى الذي العييري يوسف الشيخ الله ورحم ، والمنحرفين

وضع أن بعد الجزيرة ثرى على قتل حتى وقاتل ، دينه في الدنية
ًا الله فتقبله العرب جزيرة في الجهاد لمسيرة الولى اللبنات شهيد

. والمسلمين وقادتنا علمائنا وسائر عليين في درجته ورفع
ّننا المؤمانين ونشهد الله نعاهد كله ذلك بعد ونحن حتى العهد على أ
ّيرين ول مابدلين غير الله نلقى  وتثبيته بعونه يمدنا أن الله نسأل ، ماغ
َنا ّب َ ر ْغ ل ِز َنا ُت َب ُلو َد ُق ْع ْذ َب َنا ِإ َت ْي َد َهْب َه َنا َو ُدنَك مِان َل ّنَك َرْحَمًة ّل َأنَت ِإ

ّهاُب َو ْل   ا
مان الحداث هذه في لله ماا يتذكروا بأن الموحدين إخواننا ونوصي

ّلُه َكاَن مّاا  والبتلء والتمييز التمحيص حكمة َذَر ال َي ِنيَن ِل ْؤمِا ْلُم َلى ا َع
ُتْم مَاآَ ِه َأن ْي َل ّتَى َع ِبيَث َيِميَز َح ْلَخ ّيِب مِاَن ا ّط ّلُه َكاَن َومَاا ال ُكْم ال َع ِل ْط ُي ِل

َلى ْيِب َع َغ ْل ِكّن ا َل ّلَه َو ِبي ال َت ِه مِان َيْج ِل ْا َيَشاء مَان ّرُس ُنو ِه َفآَمِا ّل ِبال
ِه ِل ِإن َوُرُس ْا َو ُنو ْؤمِا ْا ُت ُقو ّت َت ُكْم َو َل ِظيٌم َأْجٌر َف تكون بأن نوصيهم كما  َع

ٍد إلى لهم دافعا والمواقف الحداث هذه ماثل والبذل العطاء مان مازي
َها َيا  والتضحية ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ْا آمَا ِبُرو ْا اْص ِبُرو ْا َوَصا ُطو ِب ْا َوَرا ُقو ّت َوا
ّلَه ُكْم ال ّل َع ِلُحوَن َل ْف  ُت

. أجمعين وصحبه آله وعلى ماحمد نبينا على وسلم الله وصلى

العرب جزيرة في القاعدة تنظيم
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 على العسكرية العملية

بإسكَّان الصليبيين مجمع
) الجهاد صوتلـــــ(  مايداني تقرير المحيا

خليا إحدى قامات ، العاما لهذا رماضان مان عشر الخاماس الحد ليلة في
ـدين ـع وـهـو ، ـصـليبية ماـسـتوطنة باقتـحـاما المجاـه ٌع ماجـّم ـاب للـسـفارة ـت

ّية خلل واشـنطن ماـن أماريكا صوت إذاعة باعتراف الرياض في الماريك
ِة ُلولى الّساع ّية مان ا المباركة. العمل

ّيا مجّمع( الصليبي والمجّمع القرـيـب لـبـن وادي ـفـي ) يـقـعالمح
ُد وفيه السفارات حي مان ٌء ، ـسـكنية وحدة ماائتي مان أزي غـيـر مانـهـا ـُجـز

فيـهـا يقـيـم كنيـسـٌة المجـّمـع وفي ، ُأخرى لغراٍض ُيستعمل بل ماسكوٍن
ّداس الصليبيون ماساجد. فيه وليس الحد ُق

ّياما المجّمع كان وقد ًنا الثانـيـة الخليج حرب أ الجـيـش مـاـن لوـحـداٍت ـسـك
ُأخلي ، الماريكّي ّـيـة وبعد ، بسنواٍت ذلك بعد و ُنـقـَل الّرـيـاض ـشـرِق عمل

ـه ـليبيون إلـي ـة ـفـي الـّص ـتي الواـسـعة النـقـل حرـك ماجّمـعـات ـشـملت اـل
الّرياض. في الصليبيين

ّيا ثلثـيـن ـعـددها يبلغ بحراسات ماحاطة والمستوطنة الـَحـَرس مـاـن جـنـد
لدارة الـتـابع الحراـسـة ـطـاقم إـلـى إـضـافًة حراـسـته يتـنـاوبون اـلـوطنّي
العـشـرة قراـبـة الموـجـودين الجـنـود عدد كان المداهمة وأثناء ، المجّمع

ٍة إلى إضافًة ، رشاشة بأسلحة ماسلحين ّي ٍة آل ّي ٍة. عسكر واحد
600 قراـبـة فـيـه ويـسـكن  ـسـكنية  وحدة250 مان المجّمع يتكون

ًدا : مانهم ، فر
ّيات مان الصليبيين مان وكلهم ّية ماتفرقة جنس ـة ، : الماريك ّـي والبريطان

ّيات ، والسترالية ، ّـيـة وجنـسـ مـاـن ماجموـعـة وـكـذلك ، ماتفّرـقـة أوروب
ٍة إلى إضافًة ، وغيرهم لبنانيين العرب نصارى ٍة عائل ّي وأـخـرى ، ماـصـر

ّية العلما وـسـائل ـفـي الظـهـور ورـفـض أفرادـهـا أـحـد أـصـيب ـسـعود
وحـمـايتهم الـصـليبيين بـيـن العـيـش ارتـضـوا الذين الفراد مان وقلئل

. بهم والتترس
بـعـد الرئيـسـة البواـبـة عـلـى القتـحـاما ماجموعة قبل مان الهجومُا بدأ وقد

" الهـجـوما ماجموـعـة ـقـامات بـعـدها ، المنطـقـة وتطهير الحراسة تعطيل
التغطـيـة بواـسـطة ، الرئيـسـية البواـبـة مان " بالدخول المفخخة السيارة

النقـطـة إـلـى الـسـيارة وـصـول وعـنـد القتـحـاما ماجموعة بها قامات التي
ّددة ًفا المح اـسـتطاعت  الثـنـاء ـهـذه وـفـي ، الحشوة بتفجير قامات ، سل
" وحماـيـة تغطـيـة تـحـت المنطـقـة مان النسحاب مان القتحاما ماجموعة
، كـثـب عـن المنطـقـة وتراـقـب تراـبـط ـكـانت " اـلـتي الحماـيـة ماجموعة
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ّيــة واســتغرقت انســحاب إلــى الولــى الرصاصــة إطلق ماــن العمل
اللـه وأرغـم ، الدقيـقـة ونصـف دقيقـتين العملـيـة ماحيط مان المجاهدين

ّـكـس اـلـدين أـعـداء وأذّل الصليب أنف العملية بهذه الماريـكـّي العـلـم ون
ـشـهيدين العملـيـة ـهـذه في المجاهدون وزف ، وحملته وحماته الصليبّي

ّيوب : أبو هما في يتقبلهما أن الله نسأل ، التبوكي وأبوخيثمة الشرقي أ
.  الشهداء

ًا المجاهدون أصدر وقد  : نصه هذا ذلك في بيان
النبياء أشرف على والسلما والصلة ، العالمين رب لله الحمد

بعد: أماا ، والمرسلين
ّلذِّيَن إّن ﴿ تعالى قال ّدوا أموالَهم ُينفقون َكَفُروا ا َيص عن ل

ُينفقونها ، الله َسبيل ًة عليهم تكَّوُن ثّم ، فس ُيغلبون ثّم حسر
ّلذّين ّنم إلىّ َكَفروا وا َذا ﴿ تعالى وقال ، ﴿ ُيحشرون جه ِإ َف

ّتُموُهْم ْيُث َوَجد ِكيَن َح ْلُمْشِر ْا ا ُلو ُت ْلُحُرُم َفاْق َلْشُهُر ا َلَخ ا انَس
ْا ُبو َتا ِإن  ُكّل َمْرَصٍد َف َلُهْم  ْا  ُدو ُذّوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُع َوُخ

ّلَه َغُفوٌر ِإّن ال َلُهْم  ِبي ْا َس ّلو َة َفخَّ َكا ْا الّز َتُو َة َوآَ ْا الّصلَ َأَقاُمو َو
 ﴿ ّرِحيٌم

َذا في ُلمـاـم فـيـه تكالبت الذي الزماان َه وـقـاد ، المـسـلمين عـلـى ا
ُبهـمـا وإـسـرائيُل أماريـكـا المـسـلمين عـلـى الكافر الصليبّي الحلف ، وأذنا
ًة طائفًة الله أخرج ٍم لوماَة تخاف ول سبيله في ُتقاتل ماجاهد َد ، لئ وحش

ّفار ُك ُهم ال َد ُبوا حشو ُهم وحّز َب ِر في وماضوا أحزا ٍة أـكـب ٍة حمـلـ ّي عـلـى ـصـليب
ُد وهن فما ، والمجاهدين السلما ـا الله سبيل في أصابهم لما الله جن ومـا
الّصابرين. ُيحّب والله استكانوا وماا ضعفوا
ـا تـسـتثني ل الصليب لدوِل استنزاٍف حرب في المجاهدون وماضى ًـن ماكا

ٍة عن تتحاشى ول ، الرِض مان ً ماـسـتوطن أمارـنـا اـلـذي الـلـه لمـاـر اماتـثـال
مـاـن عشـر الـحـادي ماـنـذ العملـيـات تتوـقـف وـلـم ، ثقـفـوا حـيـُث بقـتـالهم
ّد سبتمبر الصليبية. الدول مان وحلفائها أماريكا ض

، الـعـاما لـهـذا الوِل ربيع مان عشر الحادي غزوة العمليات آخر مان وكان
ًة الله سبيل في المجاهدون شّن حيَن ٍة عـلـى الله بفضل ناجحًة غار ـ ثلـث
ً الرياض في الصليب ماجّمعات مان عليـه اللـه صـلى النبي لوصية اماتثال

ّلم َـهـا ـسـقط ، وعملئـهـا أماريكا ماع للحرب واستمراًرا ، وس َء ُقراـبـُة جّرا
ِة جهادهم. في بالستمرار المجاهدون ووعد ، صليبّي ثلثمائ

إـحـدى ـقـامات ، الـعـاما لـهـذا رماـضـان مان عشر الخاماس الحد ليلة وفي
ٌع ماجـّمـع وهو ، صليبية ماستوطنة باقتحاما المجاهدين خليا ـاب للـسـفارة ـت

ّية ، صليبي خمسين على يزيد ماا ذلك إثر على وقتل الرياض في الماريك
والـسـفارات الكـنـائس ـفـي لهم أقيمت التي التأبين ماراسم بذلك تشهد

. لبلدانهم التابعة
تنظـيـم بـهـا يـقـوما اـلـتي العملـيـات مانظومـاـة ـضـمن العملـيـة ـهـذه وتأتي

ـود الـصـليبيين ـحـرب ـفـي القاـعـدة إخراجـهـم ماـشـروع وـضـمن ، واليـه
. العرب جزيرة مان المشركين
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ِتها أماريكا أولياء حمل ماما المتـسـلطين الـطـواغيت مـاـن وأنـصـاَرها وحما
ٍة بحملٍت القياما على وشعبها الحرماين بلد على المجاـهـدين عـلـى عنيف
ُذ ماكان كل في بـعـد حملتـهـم ازدادت ـثـّم ، ـسـبتمبر مان عشر الحادي مان

ـات ضــرب ّية المجّمـع ـي الصــليب ـاض شــرق ـف ـثر ، الرـي ضــرباتهم وأـك
ـم ليس الذين الشباب وبعض ، السلحة تجار طالت واعتقالتهم ـي لـه ـف

، يفعـلـوا ـلـم مـاـا إليـهـم ونـسـبوا عليـهـم واـفـتروا ، جـمـٌل ول ناـقـٌة العمل
ّوروا ّدعوا التي والمتفّجراِت السلحة مان وص ّنهم ا ـلـم مـاـا عليـهـا قبضوا أ

ٍر أعيُن تره مانهم. كثي
، القدرات واستنفاد الشديد الماني والحصار العنيفة الحملت هذه وماع
ًة العميلة الحكوماة أنفقت ماا الله جعل ُغلبوا عليهم حسر هذه في و

ّكن ، الوقعة ِء ضرِب مان المجاهدين الله وما ّدين أعدا الماريكان مان ال
ّلين يسخُط بما عمروها التي ماجّمعاتهم أحد في ، الحرماين لبلد المحت

مان وألواٍن ، الله دون مان الصليُب فيها ُيعبد التي الكنائِس مان الله
ّنس الذي وجودهم ذلك وقبل ، والفسوق المنكرات الحرماين. بلد ُيد

ّنها الحرماين بلد في العميلة الحكوماة علمت ولّما ل قدراتها بجميع أ
ّد أن تستطيع ِهم عن المجاهدين تص ِف ِدها دمااء تحفَظ أن ول ، أهدا أسيا

َلها جمعت ، الماريكان َلها خي ّلذي الكذِب مايداِن في ورج زالوا ماا ا
َنُه : البيان هذا يقرأ لمن ونقول ، دخلوه مُاذ ُفرسا

ً ّي كّل : على أول ِة في ونصرانّي يهود مانها يخرج أن العرب جزير
ّ ، فوًرا ّ يلوماّن فل وإل ّيُة وهذه ، نفسه إل ّينا وص وسلم عليه الله صلى نب
ّيته العمل في وأعمارنا وأماوالنا نفوسنا وسنبذل ، إلينا نموَت أو بوص

َها َن ُنعذر دو َفها ومان وأماريكا إسرائيل وأمّاا ، ف ّية الدول مان حال الصليب
ًفا فستبقى ّلًة دامات ماا ماكاٍن كّل في للمسلمين هد المسجد ماحت
ِد لها السلما وأسود ، الخرى المسلمين وبلد القصى كّل في بالمرصا

ٍر ّول ، فيه تنزُل شب القصى. والمسجد العرب جزيرة وأوله ذلك وأ
ًيا ّذر ثان الله أمار وقد الدين أعداء تصديق مان المسلمين : نح

ّين ّدين؟ وعملئها بأماريكا فكيف ، الفاسق خبر في بالتب ْو   المرت َل
َنَة ْت ِف ْل ُكُم ا َن ُغو ْب َي ُكْم  َل َ ْا ِخل ُعو ْوَض َل َبالً و ِإلّ َخ ُكْم  ُدو ُكم مّاا َزا ِفي ْا  َخَرُجو

ِلِميَن  ّظا ِبال ِليٌم  َع ّلُه  َوال ُهْم  َل ُعوَن  ُكْم َسّما ِفي َو
َد ّكة في المطاردين المجاهدين على افتروا أن فبع ّنهم وزعموا ما أ

ّدعوا ، رماضان شهر في المعتمريَن يستهدفون كانوا المجاهدين أّن ا
ًبا استهدفوا ّية هذه في وماسلميَن عر والجرحى فيها القتلى وأّن العمل

أماريكّي. بينهم ليس ماسلمين كانوا
ّنا ُنُه الكذُب مامن الكذبة هذه نستغرُب ل وإ ُنُه دي َد ّنما ، ودي نعتب وإ

ُهم مان على ُق ّد ّبون الذين ، الصادقين المؤمانين مان ُيص ، المجاهدين يح
ّين الله أمار وقد ، وعملءهم الصليبيين ويبغضون الفاسق خبر في بالتب

ّد بالكافر فكيف ُق ل العميلة الحكوماة وهذه العميل؟ المرت في تصد
ٍء ُق فكيَف ، تقول ماما شي ّد َعون ومان ، أعدائها على ُتص إلى جاهدين يس
ِدها قتِل ّتهموا ، أسيا ّنه لدن بن أساماة المجاهدين شيخ بالماس فا بأ
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ّدرات تاجر ّتهموا ، ماخ ِه مان المجاهدين اليوما وا ِد باستهداف جنو
المؤمانين. وقتل المعتمرين
ًثا ًدا يبذلون للهداف اختيارهم في المجاهدون:  ثال يعلمه ل جه

ّددون ول ، بلسانه المجاهدين أعراض يلوك مان ّ الهدف يح أن بعد إل
ًة ماراحَل يتجاوَز ّد ول ، المعلوماات وجمع والرصد الستطلع مان ع
ًفا يختاروا أن يمكن ُنُه هد ّكدت المجّمع وهذا ، مُاسلمون يسك ّيات أ عمل

ّكانه مان العظمى الغالبية أّن والمتابعة الرصد الماريكيين مان س
ٍد ،ماع النصارى ّيين مان عد ّيين البريطان ّيين والكند والسترال

ٍة العرب. نصارى مان النصارى،وقل
ّوه رابًعا ُيوهم الكلمة وتكرار العرب بذكر العلما : ما الناس ل

ّنهم ّلذين والعرب ، ماسلمين العرب كّل وليس ، المسلمين مان أ كانوا ا
بقاؤهم ماحّرمٌا العرب ونصارى ، العرب نصارى مان هم المجّمع يقطنون

لم وإن للمسلمين ماباحٌة ودمااؤهم ، النصارى مان كغيرهم الجزيرة في
مانفردين. استهدافهم المرحلة هذه في استراتيجيتنا مان يكن

ِة الّرياِض تفجيراِت : بعد خامًسا ّكاما علم المبارك ، العملء الح
ذلك وإلصاقهم والماان العهد لذكر ترديدهم أّن السوء وعلماء

ّيين ّلين بالصليب ، الله كتاب قرأ مان على يروُج ل الحرماين لبلد المحت
ّية الحكاما مان الصول وعرف ّنه كما ، الشرع ًنا يلقى ل أ ُذ مان صاغيًة ُأ

ّية الفطر ذوي ّلذين السو َء يصيُب بما يفرحون ا ّنكال مان الله أعدا ال
ِهم المطايا أقرب وكان الكذب فاستدنوا ، الُمؤمانين بأيدي والتعذيب إلي

َنها َو ًبا وأه ِهم ركو ّتى الماريكان مان القتلى وأخفوا ، علي ذكروا عندماا وح
ّدعوا الماريكان بعض ّنهم ا ّية أصول مان أ هذا سبيل في وارتكبوا ، عرب
ًفا ، الكاذيب مان كبيًرا كّما ّية ماع الناس يتعاطَف أن مان خو إذا العمل

ّيين. الماريكان مان ضحاياها أّن علموا والبريطان
، الحقيقة تكميم هو للطواغيِت الخير الدفاع خّط أّن نعلم ونحن

ّيين وجود وإنكار وقع كما عددهم مان التقليل أو المجّمع قتلى في أماريك
ّول ربيع مان عشر الحادي تفجير في الحقيقة بعض الله أجرى أن لول ال

أماريكّي. ماسؤول لسان على
عن يدافعون بالماس وعملء إعلما مان الحكوماة أبواق رأينا وقد
شركة ماجّمع في القتلى عن ثّم ، التجارة برجي في القتلى الصليبيين

، وماستأمانين ماعاهدين الماريكان بتسمية الله على ويكذبون ، فينيل
ّية الفطر أّن رأوا فلّما في الكذب على العزمَا عقدوا ، هذا تقبل لم السو

ّيات ِه ، القتلى جنس ِر خبر في والتموي التركيز على وحرصوا ، التفجي
ّلة على ِما العلما وسائل في النصارى العرب مان القليلة الق ّناس ليها ال
ّنهم ُع أ ّلذين الماريكان وأّن الّضحايا جمي في لقتلهم المسلمون يفرح ا
ٌد. مانهم ُيقتل لم ماكان كل أح

ّلذي : المجّمع سادًسا ّياٌت تحرُسُه كانت استهدف ا ّية آل ، عسكر
ِد مان الثلثين وقرابة ، رشاشة وأسلحة ّلفين الجنو ّتناوب المك على بال
ماجّمعاٍت حراسة الحكوماة هذه عن ُعهد وهل ، نهار ليل حراسته
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والدفاع المسلمين دمااء على الحرص عنها ُعرف أو ماسلمون؟ يسكنها
ّ والحاضر الماضي التاريخ عرفهم وهل إراقتها؟ مان والغضب عنها إل

أحسن في بهم المبالة وعدما ، عليهم والعانة بالمسلمين بالتنكيل
الحوال؟

بأّن ، الصليبيين يحرس أن رضي مان لكّل النذار : نكّررسابًعا
ّنه ، بمنأى عنه ليست المجاهدين سيوف بمصيرهم ماصيره ربط حين وأ

ُله ، ماعامالتهم ُيعامالوه أن للمجاهدين أذن ُهم ماا وسينا ُل ّتى ينا َد ح عن يبتع
ًكا يكون أن رضي ومان الدين أعداء حراسة ٍر كّل في لهم شري ٍم كف وإث

ُع ماما وعصياٍن ْع فل ، المجّمع في يق ْع ول يجز ِه ُيجز ًكا كان إن علي شري
ٍر قتٍل كّل في فيه. بالصليبيين يحّل وتفجي

ًنا ًفا ليس مامن المجاهدين ضرباِت مان الّسلماَة أراد : مان ثام هد
ِه ، لهم ِه ينأى أن فعلي رسول برئ وقد ، الصليبيين ماساكِن عن بنفِس
لم ولو ، المشركيَن ظهري بين أقاما مامن وسلم عليه الله صلى الله
في مان يكفي لكان ، المجاهدين هجمات مان خطٌر ماساكنتهم في يكن
ٌة أو إيماٌن قلبه ِه على غير وفواحَش وفسوٍق مانكراٍت مان فيه ماا عرِض

ٍر ٍر وماسكراٍت وفجو تلك في يسكن أن ماسلٌم يقبُل فكيف ؛ وخمو
ّبَي ، المساكن ُير ؟ المااكن هذه في أبناءه و

على ثابتون دربهم على مااضون المجاهديَن أّن : اعلموا تاسًعا
استكانوا وماا ضعفوا وماا الله سبيل في أصابهم لما وهنوا ماا ، طريِقهم

الله نصر ماع يضّرهم ولن ، لهم وتوفيِقه عليهم الله بفضل صبروا بل ،
َلهم مان لهم َهم مان ول خذ َف ُهم لهم الدين أعداء جمعه ماا إّن بل ، خال َد زا

ًنا ُبنا وقالوا إيما َها مااضيٌة الجهاد وقافلُة ، الوكيل ونعم الله حس َك مان أدر
َها ، أدَرك َك ّنما جاهد ومان ، ترَك مان وتر ُد فإ ِه. ُيجاه لنفِس
على وسلمُاُه الله وصلواُت ، العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
حامالي وصحابته آله وعلى ، المحّجلين الغّر وقائد ، المجاهدين إمااما
الدين. يوما إلى بإحساٍن تبعهم ومان تابعيهم وعلى ، الدين راية

12



الجهاد صوت

38 

التسعة المطلوبين أحد العوفي صالح
عشر

!!!!  نفسهنفسه  وتسليموتسليم  التوبةالتوبة  يقرريقرر
.. الموحدين إمااما على والسلما والصلة العالمين رب لله الحمد

.. بعد أماا
كانا عّما تراجعا وقد ، الفهد وناصر الخضير / علي الشيخين رأيت لنني
ًا تأثرُت فقد عليه ّثر ًا تأ ًا ولن ، كبير قال وسلم عليه الله صلى ماحمد
) .  عبده بتوبة ليفرح الله : ( إن الصحيح الحديث في

في العيب كل العيب ولكن ، تخطئ أن العيب قيل: ( ليس كما ولنه
وأتراجع أتوب أن قررت كله ذلك لجل ) ، الخطأ على الستمرار

ّلم المسلمين فأبناء ، ماصلحة أي ماصلحٌة هذا وفي ل ..كيف نفسي وأس
... الشيطان أجل مان المسلمين وجوه في السلح يرفعون
.. ماصالحهم أجل مان المسلمين على الشيطان يعينون واليهود

ّلون والحداثيون والعلمانيون .. أهدافهم لتحقيق هذا يستغ
فعله ماا أجل مان ، وحزن هم في يعيشون والصحاب والخلن والهل

بالمسلمين. والعلمانيين واليهود الشيطان
ٍة على مابني قرار اتخاذ مان الظروف هذه في بد فل ٍة شجاع وُجرأ

ّكٍل وتعالى سبحانه به ظّن وحسِن بالله وإيماٍن .  عليه وتو
ّباع و بعبادته وأمارنا خلقنا الذي وهو الله دين فالدين الله صلى رسوله ات

، والنعيم الجنة الولى ففي ، واتباعه الشيطان عبادة وعدما وسلم عليه
.  والجحيم النار الثانية وفي

 ؟ ناصح مان هل ؟ ناصر مان هل ؟ ماعين مان ..هل إخوتي يا
ورعاهم الله حفظهم – عشر التسعة مان بقوا الذين لخواني أقول إنني

ٍة قرارهم يتخذوا أن – والرجوع ، مافتوح التوبة فباب ، وصراحة بجرأ
ٌق النفس وتسليم ، مامدوح أماٌر الحق إلى ماحيص عنه وليس مانه بد ل ح

 .
َعَرٍض تبيعوه ل ، دينكم في الله فالله ٍء الدنيا مان ِب .  الشيطان مان وإغرا

أقول عندماا لماذا ، الطروحات مان ماضى فيما ماناقشتكم أريد إنني ثم
ْين خرجا قد الفهد وناصر الخضير علي الشيخان : هاهما لكم لكم ناصَح

ْيِن َع و ماكرهان : ( إنهما لي تقولون الدليل عن يأخذانه كانا عّما ماتراِج
ّذبان كان ولو الرجل أن السلف علماء عند المعروف : إن وتقولون ، مُاع

.. لماذا ) نعم ؟ السر في وهو بقوله يؤخذ ل فإنه المسلمين إمااما
 ؟ هذا تقولون

المسلمين أبناء يرفع الذي الشيطان هو : مان أسألكم عندماا إنني
، وأعوانه : ( نايف تجاوبونني ، أجله مان المسلمين وجوه في أسلحتهم

) المسلمين أبناء وأسلحة بأيدي المسلمين المجاهدين يقتل الذي فهو
ًا وتقولون ويقتل ماصالحهم يخدما لنه نايف يعينون اليهود : ( إن أيض
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يستغل كله هذا إثر : ( وعلى ) وتواصلون المجاهدين مان أعداءهم
والسدحان خاشقجي وجمال الحمد تركي أماثال والحداثيون العلمانيون
صورة لتشويه المار هذا الذايدي وماشاري النقيدان ومانصور والقصبي

وتجريد الشاشات على وتمثيلهم كتاباتهم عبر رغباتهم وتحقيق السلما
) .  وأخلقهم دينهم مان المسلمين

يفعله ماما وحزٍن هّم في المجاهدين أهل : ( هاهم تقولون زلتم ماا إنكم
ابنها تبكي العييري يوسف الشيخ والدة فهاهي ، بأبنائهم وأعوانه نايف
، المغوار السد كبدها فلذة تبكي الدندني تركي والدة وهاهي ، البار
على ويتحسران ، الن إلى يبكيانه أبواه ماازال الطواغيت قتله أٍخ وكل
) .  ودماه بروحه الله دين فدى الذي كبدهم فلذة

المصالح هي : ماا لكم أقول فإنني ، كله هذا كلماكم مان الرغم وعلى
َتلون التي ْق درءها أجل مان تقاتلون التي المفاسد هي وماا ؟ أجلها مان ُت

، المستضعفين ونصرة الدين راية رفع هي المصلحة : ( بأن تجيبونني ؟
أفغانستان في المسلمين أعراض انتهاك هي ندرأها التي المفسدة وأن

) .  حرمااتهم وسلب دماائهم وسفك وفلسطين والعراق الشيشان و
:  أقول أن لي آن ، ناقشتكم أن بعد
ًا ًا إخوتي قلتم حق ... إخوتي فعلتم ... حق

ٍد ُيعرف ل فالدين ٍد الهدى رسول سوى بأح ّلم عليه الله صلى ماحم ، وس
التي مابادئنا عن نتراجع أن مانا أرادوا إذا عليهم أن الجميع ليعلم لذلك

َنا أجلها مان ْق ِل َءنا أجلها ومان ، ُأمِاْرنا وبها ، ُخ ُيخرجوا سفكنا دماا : فل
ًا المشركين تخرجوا : ل لنا ليقول قبره مان وسلم عليه الله صلى ماحمد

بأماوالكم المشركين تجاهدوا : ل ليقول ليخرجوه ، العرب جزيرة مان
السلما عليه وأماي هو بأبي – ليخرجوه ، بألسنتكم ول بأنفسكم ول

تتراجعوا أن لكم لبد ،  إرهابيون ماتطرفون ماخطئون : إنكم ليقول
وإل هذا ، وسلم عليه الله صلى له ونطيع سنسمع فقط عندها ، وتتوبوا

عليه الله صلى عنه صح بما ماتمسكون : إننا أفواهنا بملء سنقول فإننا
:  مادوية صريحًة نعلنها وإننا ، الله بإذن الحوض على نقابله حتى وسلم

ٍما كّل عن سنتوب  الجهاد فيه تركنا يو
 الجهاد فيه خذلنا ماوقف كل عن سنتراجع
َء ربنا إلى أنفسنا سنسلم  الجهاد درب على شهدا

ٍم تراجع يثنينا ولن ، الحق على لننا ٍد تقاعُس أو عال ماكُر أو ماجاه
.  حاكم طاغوٍت

أبوعبدالله العوفي صالح أخوكم وكتبه

          

ل الطاغوت لدى طلبتم يامان
 تهنوا

لها إّن للرحمن النفس وسلموا

ٍر لدى طلبتم فقد بجناِت حو
ٌد ٌق الله مان وع بالكراماات ح
ًا الدار هذه في للملذات جمع
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الجهاد صوت

ومانذ ، هـ1424 /4 /15 في المكرماة بمكة الخالدية حي أحداث وقعت
الخلية تلك عن تنسج ، الوهمية والشاعات الخرافية والقصص اليوما ذلك

ُيصّر !! وآخر الحراما المسجد تفجير تنوي كانت أنها قائٍل فمن ، المباركة
مان ذلك غير إلى ، المعتمرين وخطف قتل ينوون كانوا الخوة أن على

ّدعاءات سلسلة وقد ، السليم العقل ويمّجها يرفضها ماتهافتة باطلة ا
الله بحمد وتم ، الحدث حقيقة ماعرفة ] إلى الجهاد صوت[  ماجلة سعت
ّيل : أحمد الشهيد البطل الشيخ حراس الخوة أحد ماع ماقابلة إجراء ، الدخ
في ماواجهات مان تلها وماا الخالدية حي ماواجهات في شارك والذي

...  اللقاء ماع الن . ونترككم القصيم مازرعة
ّكَّل حول كثيرة تساؤلت ... تدور الرحمن عبد أبا / الخأ س تش

التساؤلت هذّه تضخّّم في وساهم ، عملها وطبيعة مكَّة خلية
فكَّرة فيك الله بارك تعطينا فلو ، الفاجر السلولي العلم هذّا
به والتقيتم ناصر أبي علىّ تعرفتم وكيف ؟ عملكَّم طبيعة عن
 ؟ مرة أول

في مانه وطلبنا ، الشباب وجلسات الخوان اجتماعات مان عليه / تعرفنا ج
ّد تتدرب ماجموعة هناك يكون بحيث للخوان ينسق أن الجتماعات أحد ِع ُت و

ً ، الله سبيل في للجهاد ، الجميع على المتعين الشرعي بالواجب عمل
ً ّيل أحمد ناصر أبو الشيخ جاء ، بشهرين اللقاء بعد وفعل الخوان إلى الدخ

ّغر ماعسكر إنشاء وتم ، فترة هنالك الجميع وماكث الصحراء في قامات ماص
يخُل ولم ، الدورات وبعض المفيدة العسكرية التدريبات بعض فيه

. العسكرية التدريبات تتخلل نافعة علمية دروس مان المعسكر
وطلبوا ، الحجاز مان الخوان اتصل حتى المنوال هذا على الماور وسارت

ًا وماكثنا الحجاز إلى فذهبنا ماجموعتنا ماع اللقاء سعود الخ عند أسبوع
ّبله القرشي ًا عشر التسعة قائمة نشر تم ووقتها ، الله تق والتي ، ماطلوب

ذلك بعد ، وغيرهم يوسف والشيخ أحمد الشيخ أفرادها ضمن مان كان
ًة رجعنا ثم الماور بعض لترتيب القصيم إلى رجعنا ، الحجاز إلى أخرى مار

بحي شقًة استأجروا قد الخوة وكان ، ماكة في الخوة ماع اللقاء وتم
. أسبوعين فيها وماكثنا بها فنزلنا الخالدية

هذّا هدف كان وماذا ؟ الشقة هذّه في  عددكم كان / كم س
؟ الجتماع

ثم الله بفضل – ذلك بعد الخوة وازداد ، عشرة مان أقل العدد / كان ج
ًا.  ثلثين إلى العدد وصل - حتى التحريض بفضل أخ
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مان لها أساس ل كثيرة أشياء الصحف في ُنِشَر فقد الجتماع هدف أماا
وتفجيرات اغتيالت ماشاريع عندهم الخوان إن قيل فقد ، الصحة

المجاهدون هم مان يعرف عاقل يصدقه ل ماما !!  وهذا وغيرها بالسواق
؟

والتدريب ، الجهاد على التحريض كان الساسي الهدف أن الحقيقة وفي
.  المنطقة تلك في والجبال الودية بعض في ، والعداد

 ؟ أميركم هو  / ومن س
) .  الدخيل أحمد ( الشيخ ناصر / أبو ج

ُدوَن كنتم / هل س  ؟ العلمية والمجالِس الدروِس بعض َتْعِق
والفقه العقيدة في الدوس علينا يلقي أبوناصر الشيخ كان فقد ، / نعم ج

ًا الله جزاهم الخوة وبعض .  والدروس بالمواعظ يتخولوننا خير
 ؟ بها كنتم التي الشقق نظام كان / كيف س

ًة كان / المكان ج الخوان ) . فانقسم ( شقتين سكنيتين وحدتين عن عبار
.   الشقتين على

ًا ّية هذّه اكتشاف في المباشر السبب هو ما س/ إذ الخّل
 ؟ المباركة

شاء ماا وأن ، وقدر بقضاء شيء كل أن نعلم أن يجب ، المستعان / الله ج
وحقيقة ، الله اختاره فيما كله الخير وأن ، يكن لم يشأ ماالم و كان الله

لكي سياراتنا ببعض الطائف جهة إلى خرجا الخوة مان اثنين أن المار
ًا ماكثنا ، انقطع ماعهم التصال ولكن ، للتدريب ماحلٍت يعاينوا يوماين أو يوما

َنا ثم ، للقتال خطًة ووضعنا الحراسة فشددنا ، يعودوا ولم َل بوسائلنا َوَص
قد الخوين - أن الماني الجهاز في المتعاونين بعض - مان  الخاصة
.   الخالدية شقة مان للنتقال الستعداد فتم ، الطواغيت اعتقلهم

في ماناوبتي وكانت – الخارج في الحركة ببعض شعرُت الثلثاء يوما
ٍة فإذا فنظرت – الحراسة بعض مانها ونزل العصائر وتنزيل لتحميِل بسيار

ًا كنت وقد ، العلى بالدور القاطنة العائلة إلى واتجهوا ، العمال في شاك
.   بهم أعلم والله العّمال هؤلء حقيقة

ِة عند ًء التاسع ّينا أن وبعد ماسا ًا سمعنا والعشاء المغرب صلتي صل قرع
ًا فلم عنها نغفل لم لسلحتنا وحامالين ماستعدين كنا وقد ، الباب على قوي

ٍة حين على نؤخذ ّنا ِغّر .  ما
حسب – الخلفي الشقة باب مان الخرى الشقة نحو الخوان بعض تراجع

المااماي الباب ُفتح الثناء هذه وفي أمااكنهم في الباقون - وثبت الخطة
َق وبدأوا الطاغوت جنود واقتحم فجأة وضعنا قد وكنا ، وبكثافة النار إطل
رددنا ، بعد نفّجرها ولم المدخل في استراتيجي ماكان في أنبوبية قنبلًة
ًا ذلك لهم فسبب رشاشاتنا مان بوابل النار إطلق على ًا ذعر شديد

مانهم ثمانيٌة أو سبعٌة واقتحم ، قليل بعد الكرة عاودوا ثم ، فانسحبوا
ّطى الخرى الشقة إلى الخوة فتراجع ، بسرعة الشقة ودخلوا وغ

) الله تقبله تراوري الحميد ( عبد المكي الله عبد أبو الخ انسحابهم
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َع ، فأصيب روحه صعدت ثم شهقات ثلث وشهق الخلفية الغرفة إلى فرج
!  يبتسم وهو بارئها إلى

فسيح وأسكنه الله رحمه يبتسم وهو الخوة وأحد ناصر أبو الشيخ ورآه
ًا الخوان فتحّمس ، جناته فتقدما ، ؟ الموت هو : أهذا أحدهم وقال كثير

ّبرون وهم الخوة ّبلهم أن الله نسأل مانهم اثنان وسقط ، ويهللون يك ، يتق
الفور وعلى ! ، : القنبلة لي وقال ناصر أبو الثناء هذه في إلّي والتفت
ولله كبيرة خسائر فيهم فأوقعت بالشظايا مالناها التي القنبلة فّجرُت
.  الحمد

ًا نَر فلم نظرنا القنبلة شظايا واستقرت الغبار انقشع ولما !! مانهم أحد
ّلوا ُدبر و ًا ال - ، النوار خللها ُأطفئت – ساعة ربع لمدة عنا .. وكفوا جميع

ًا لنا ليفتح الخلفي الباب إلى الله رحمه ناصر أبو فتقدما عنده فوجد طريق
مان أحدهما وتمكن ، الفور على ماعهم فاشتبك الطاغوت جنود مان اثنين

أخرى إصابًة إصابته مان الخر فتمكن الخلف إلى فتراجع ، يده في إصابته
الله رحمة ولكن أعيقت قد أنها الولى للوهلة وظننت ، الثانية يده في

.  الحداث هذه طيلة ترافقنا انفكت ماا ولطفه
ًا ذهبُت فتوقف يده على ولففتها عماماتي وأخذت ناصر أبي إلى ماسرع
ٍة الدما نزيف الفترة هذه وخلل ، أخرى مارة ينزف رجع ثم قصيرة لفتر
مان يتقدما فلم ، وجه أحسن على أكلها آتت قد فّجرناها التي القنبلة كانت
ٌد المااماية الجهة هناك كان الخلفية الجهة ومان ، الطاغوت جنود مان أح

ُبلًة انسحابها - قبل المان قوات أطلقت وقد ، وفّرا جنديان ْن ُق ّيًة -  غاز
ّثر لم الله بحمد ولكنها ّثموا حيث الخوة في تؤ تضّرهم فلم بالعمائم تل
الله. بحمد

في ونزلنا للمنزل الخلفي الجدار وصعدنا الخلفية الجهة مان ننسحب بدأنا 
الخلفية.  الناحية مان لنا المقابل البيت فناء
 ؟ لكَّم تغطية هناك كان هل الثناء هذّه / في س

ّطون الخوة بعض كان / نعم ج ّكنت الله وبفضل ، انسحابنا ُيغ ماجموعُة تم
ِة ًا وصعدنا بنا اللحاق مان التغطي المنزل فناء في ونزلنا الجدار جميع
ٍة إلى ثم شعبي مابنى إلى مانه وانتقلنا ، المقابل ولما ُتبنى ماازالت بناي
الخوة أحد ظهر في لتستقر ، والخيانة الغدر طلقة أتت بها توّسطنا

ًا ناصر أبو إليه ) فأتى الله رحمه النفيسة ( إبراهيم بيده وأماسك ماسرع
جميع وشاهده ، روحه فاضت ثم .. الحور .. الحور : الحور يقول به فإذا

ّبله ، الخوة .  الشهداء في الله فتق
في وكنُت ، ماجموعات إلى وانقسمنا ، الخلفي الشارع إلى صعدنا

ّبله ناصر أبي ماجموعة الله.  تق
علينا الشرطة دوريات مان دوريٌة هجمت الخلفي الشارع في نحن وبينما

ُة وانحرفت فيها كانا اللذان الثنان ُقتل حتى عليها فأطلقنا ماسرعًة السيار
. القريبة البنايات بإحدى لتصطدمَا
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ّبله ناصر أبا أن ُهنا ُيذكر والذي وكأنه رشاشه مان ُيطلق - ماازال الله - تق
ًا ليس ًا للهدف إصابته كانت لقد والله بل ماصاب أن قبل إصابته مان خير
. له الله مان كراماة هذه وكانت ، يده ُتجرَح
آخران واثنان القرشي وسعود غازي بن وماحمد ناصر أبو – انتقلنا بعدها

خرجنا الخاصة وبوسائلنا الخالدية عن بعيدة أخرى مانطقة إلى – وماحدثكم
.  القريبة القرى إحدى إلى ماكة مان
 ؟ الباقية المجموعات ذهبت أين الثناء هذّه / في س

ٍة / كل ج ًا فعلناه ماا نفس فعلت ماجموع اتصال وسيلة بيننا وكان ، تقريب
ماع الطوارئ لحالت ترتيب لهم وكان ، المانية الملحقة تخف عندماا آمانة

ناصر.  أبي الشيخ
 ؟ مكَّة من خروجكَّم بعد حدث وماذا ، / نعم س

بعد الواحدة مان تقترب الساعة وكانت المااكن بعض إلى / ذهبنا ج
ًا ناصر أبو وكان ، ليلتنا المكان هذا في وقضينا ، الليل مانتصف ًا ماتعب جد

ًا ونزف الشيخ جراح بتضميد فقمنا الطبية اللوازما بعض ماعنا وكانت ، كثير
يغشى ثم ويقوما الله رحمه عليه يغشى وكان ، وتقبله الله رحمه أحمد
ًا عليه خشينا لقد حتى ويقوما عليه .  كثير

– القرشي سعود الخ إلى واتجهنا ماحمد الخ ماع بعدها ركبنا بعدها ثم 
ّبله . يوماين عنده وماكثنا ، استراحته في – الله تق
 ؟ اليومين هذّين في ناصر أبي حاُل كانت / كيف س

ُتُه الحمد ولله / تحّسنت ج ًا حال ّذيًة أعطيناه فقد ، كثير ً طبية ( ماغ ) وعسل
ًا وارتاح ، ٍة في سعود الخ ماع انتقلنا ذلك بعد ، الحمد ولله كثير سيار

في وتوقفنا ، أشخاص ثمانيَة وكنا ، وأغراضنا أسلحتنا وماعنا ، أحضرها
فرجعنا ، الشرطة دوريات مان دوريًة عندها فرأينا للتعبئة المحطات إحدى
َنا َل ِة أحد في سعود الخ وأنز ) ، ( الديزل لتعبئة هو وذهب ، القريبة الفني

حتى فاختبأنا ، رؤوسنا فوق تحلق الطائرة صوت سمعنا حتى ابتعد أن وماا
في المان قوات و العسكرية والسيارات الطائرة إن قال جاء فلما ، أتانا
َنا التي  الستراحة جهة ْت ، أخرى مانطقة إلى فانطلقنا ، عنا تبحث فيها ِب

ٍة إذا فيها نحن وبينما لم حتى إلينا تقدمات ، ماباشرة أماامانا للجيش بمصفح
ًا خمسين إل وبينها بيننا يبق ّهزنا ماتر الله ولكن ، ماعها للشتباك أنفسنا وج

ّنا قريبًة كانت أنها ماع عنا صرفها سبحانه ًا ما .  الحمد لك فاللهم ،  جد
فيها الدخول نريد وكنا القرى إحدى إلى إنتقلنا المصفحة ابتعدت أن بعد

تحت سيارتنا وأوقفنا ، القرية خلف الذي الجبل إلى الذهاب فّضلنا ولكننا
ّللنا ، الشجار إحدى إلى بعضنا وذهب ، الشجار وجذوع بفروع عليها وظ

ٍة ٍة ظل تحت كانوا والخرون ، تحتها وجلس أخرى شجر . ثالثة شجر
ُد سعود ذهب ًا لنا يرتا ًة ، فيه كنا الذي مان أفضل ماكان صوت سمعنا وفجأ

ّلق الطائرة العدد في ..   البقية سلحنا وأخذنا فانتبهنا ، رؤوسنا فوق تح
 الله بإذن القادما
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 )  ) 22: ( : (   شرعيةشرعية  أمانياتأمانيات  سلسلةسلسلة

  

ّداعة سنوات خ
الغامادي علي بن : يحيى يكتبها ... حلقاٌت الصحوة دعاة لواقع دراسة

أن السلما كاد التي العصيبة الياما هذه في ويدمايه القلب يحزن ماما إن
ٍما في الصحوة دعاة وتخبطات تناقضات مان نرى ماا فيها ُيصطلم أيا
وجه في والوقوف الله دين لنصرة الجهود تظافر إلى بحاجة فيها الجميع

. الظالمين
الفرقة ونبذ ، الكلمة اتحاد إلى تكون ماا أحوج هي الحداث هذه في فالماة

الرض في أفسدوا الذين وتعالى سبحانه الله أعداء وماواجهة ، والخلف
. فساد أيما
في شوكًة وتعالى سبحانه الله جعلهم قد الثغور على الذين المجاهدين إن

ًا ، العداء نحور ًا وخنجر العصر : هبل الكبر الطاغوت خاصرة في ماغروس
. وأذنابها
ٍر بتنّسم سبحانه الله يشّرفهم لم الذين الدعاة وهؤلء غبار ماثل غبا

لكي يصطفهم ولم ) ، ( الخليل   ) أو ( جروزني ) أو ( كابل ) أو ( قندهار
الياما هذه في عليهم يجب السنان شفار على الرسالة حملة مان يكونوا

ًء يكونوا أن الحوال أقل على ًا رد الصادقين المجاهدين مان لخوانهم وسند
والتي المتاحة النصرة وسائل وكل والدعاء والكلمة بالمال فيدعمونهم

ِرَض مان حيلة أصبحت .  الطغاة حكم عليه ُف
    .:    الغائبة النصرة

ًا المتقرر مان المار وهذا ًا شرعي وتعالى سبحانه الله قال فقد ، وتاريخي
نصرة في نزلت الية )  وهذه النصر فعليكم الدين في استنصروكم ( وإن



( دعاء مان خاف ظلم السلطان )
ًا ، الله أعز ماما  " الله أكبر ، الله أعز مان خلقه جميع

إل هو الممسك أخاف وأحذر ، أعوذ بالله الذي ل إله 
السموات السبع أن يقعن على الرض إل بإذنه ، مان شر 

عبدك فلن ، وجنوده ، وأتباعه ، وأشياعه ، مان الجن والنس 
ًا مان شرهم ، جّل ثناؤك وعز جارك ،  ، اللهم كن لي جار

   رواه –  ثلث مارات –وتبارك اسمك ، ول إله غيرك " 
  البخاري في الدب المفرد بسند صحيح
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ذكر كما – يقاتلونه قتال على بنا استعانوا إذا العراب مان يهاجر لم مان
قد عدو لدفع بنا استعانوا إذا بالكم فما -  ، والقرطبي كثير ابن ذلك

 ؟ داهمهم
عنه الظلم ودفع المسلم أخاه المسلم نصرة على كثيرة الشرعية والدلة

ًا عليه الواقع الظلم هذا كان ولو حتى ً يكون أن بله كلما ًا قتل وهتك
!!   للعراض

ًا يخذُل امارٍئ مان :" ماا الحديث في جاء ًا امارء ُينتقُص ماوطٍن في ماسلم
ُينتهك ِعرضه، فيه ُيحّب ماوطٍن في تعالى اللُه خذله إل ُحرماته مان فيه و
َتُه، فيه ٍد مان وماا نصر ًا ينصُر أح ِه، مان فيه ُينتقُص ماوطٍن في ماسلم ِعرض

ُينتهك َتُه فيه يحّب ماوطٍن في الله نصره إل ُحرماته، مان فيه و ". نصر
صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن ماسلم صحيح في جاءو

أو ، بالعماق الروما ينـزل حتى الساعة تقوما (ل قال وسلم عليه الله
فإذا ، يومائذ الرض أهل خيار مان ، المدينة مان جيش إليهم فيخرج ، بدابق

ْوا الذين وبين بيننا خلوا ، الروما قالت ، تصافوا َب ْلهم مانا َس فيقول ، ُنقات
ثلث فينهزما فيقاتلونهم إخواننا وبين بينكم نخلي ل والله ، : ل المسلمون

ًا عليهم الله يتوب ل ويفتتح ، الله عند الشهداء أفضل ، ثلثهم ويقتل ، أبد
ًا يفتنون ل ، الثلث  . .....) أبد

ُنوَن تعالى قال ْؤمِا ْلُم َوا َناُت ( ْؤمِا ْلُم ُهْم َوا ْعُض ُء َب َيا ِل ْو ْعٍض)  َأ النبي أمار وقد ،َب
حديث مان الصحيحين في هذا جاء المظلوما بنصرة وسلم عليه الله صلى
أخاك (انصر وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال ، عنه الله رضي البراء
ًا ًا) رواه أو ظالم عليه الله صلى النبي وقال ، وماسلم البخاري ماظلوما
حاجة في كان ومان ، يسلمه ول ، يظلمه ل ، المسلم أخو المسلم ( وسلم
كربة عنه الله فرج كربة ماسلم عن فرج ومان ، حاجته في الله كان أخيه
ًا ستر ومان ، القياماة يوما كربات مان القياماة) يوما الله ستره ماسلم

عنهما. الله رضي عمر بن الله عبد حديث نما عليه ماتفق الحديث
رضي عمر سأله عندماا – عنه الله رضي الجمحي عامار بن سعيد حدث
ٍة ِسّر عن عنه الله ّيب تصيبه غشي خبيب ماصرع : شهدت فقال – وعيه فتغ
: له تقول وهي أوصاله قريٌش قطعت وقد ، بمكة ماشرك وأنا عدي بن

ًا أن أتحب ًا أكون أن أحب ماا : والله فقال ؟ ماكانك ماحمد أهلي في آمان
ًا وأن وولدي ماا والله وإني ، بشوكة يشاك – وسلم عليه الله صلى – ماحمد
، لي يغفر ل الله أن ظننت إل نصرته تركت أني وكيف اليوما ذلك ذكرت

! الغشية تلك وأصابتني
الخوة ولجل الله لجل تحترق التي الحية القلوب هي هذه ، الله سبحان

أوصال وتقطع بلدهم مان تنطلق الطائرات رأوا إذا مان قلوب ل ، الله في
ليندون ماع التحالفات بإقاماة عنهم : سندافع وقالوا رؤوسهم لووا إخوانهم
!  1لروش

ْفر وعبر لفتح انطلقوا الذين الله سبيل في المجاهدون يعهد لم التاريخ ِس
أنواع كل إل الكون مانائر برسوله والتصديق بالله اليمان ليعلو البقاع

.  الحالية الماريكية للسياسة شهير ماعارض 1
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ٌة كثيرة ذلك على والماثلة ، المسلمين بقية مان النصرة لذي وظاهر
عينين.

وطردهم اليهود قتال إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول دفع الذي ماا
ينتهكوا ولم النصار مان بامارأة والعبث السخرية على يزيدوا لم أنهم ماع

 ؟ الصحوة دعاة يا ماحارماها أمااما عرضها
 ؟ الرشيد وهارون وماعاوية عبيدة أبي و عمر ماواقف مانا أين
لنصرة بنفسه وقاده بالله المعتصم المؤمانين أماير وجهه جيٌش مانا أين

كما عرضها ينتهك ( ولم لطمها أن بها العلج ماافعله قصارى ضعيفة امارأة
!! ) ؟ رجال يا اليوما يحدث
ٍر أبا أو وسلم عليه الله صلى الله رسول أن لو بالله في أتى عمر أو بك
ثم الحية الصور فيه تعرض وأنه تلفاز جهاز هذا بأن فأفهمناه هذا زماننا
وأندونيسيا وأفغانستان والبوسنة والشيشان فلسطين في حدث ماا أريناه

بالله ، الله إل إله ل يقولون أنهم لجل ُقتلوا هؤلء أن -  وأخبرناه فقط –
ًء – الصحوة دعاة يا عليكم سيرته خلل مان بنبيكم ماعرفتكم على بنا

هذا عنهم ندفع وربما ، نظر فيها : المسألة سيقول - أكان وأحاديثه
ل مامن نجران نصارى وبعض النضير بني ماع التعاقدات ببعض العدوان
مان المحاماين بعض ماع نتواصل ربما ؟!! أو المتطرف اليمين ماع يتفقون
؟؟! يالله كبيركم أراد كما وبلير بوش على قضايا لرفع والنصارى اليهود

ثبته مان إل فيها يثبت لم فتنة إنها والله ؟ ياقوما عقولكم !! أين للمسلمين
 ؟ الله عباد يا النصرة أين ، الله
حولها يختلف ل التي الماور مان أصبح -  قد النصرة أمار – المار هذا إن

يقيدون الصحوة دعاة زال ماا ذلك وماع ، عنزان فيها تنتطح ول عاقلن
نصرة مان الناس فيمنعون والرض الدين بائعي مان الخونة بقيد الشعوب
أزالوا إذا إل إخوانهم ينصروا لن هؤلء أن يعلمون لنهم وذلك ، إخوانهم
الدعة ماظاهر كل إزالة فستتم وبالتالي ، الماة أعداء عملء الطغاة عروش
ِإن(  لهم نقول ..ولكن فيه يعيشون الذي والترف والنعيم ْا َو ْو ّل َو ْا َت َلُمو ْع َفا

ّلَه َأّن ُكْم ال َ ْول ْعَم مَا َلى ِن ْو ْلَم ْعَم ا ِن ّنِصير َو لست هنا أنني هنا أنبه أن وأود ) ، ال
فقد الصحوة دعاة بها تقدما التي الشبه على التفصيلي الرد ماعرض في

ّير كيف لفهم ماحاولة ولكنها ، ذلك في كفيت أسباب هي وماا المشايخ تغ
ول حول ول الماة عواما على يمارسونه الذي التضليل حجم هو وماا ذلك؟
ً أحسن كانوا العواما أن ماع ، بالله إل قوة فهؤلء ، الدعاة هؤلء مان حال

ّقدون انفكوا ماا الدعاة الناس أذهان في يطلسمونه و الدين هذا أمار يع
هذا أن تناسوا أو !! ونسوا غيرهم المواقف واتخاذ الفتيا مان يتمكن ل لكي

ّيته في للراعي أتى قد الدين في وللمرأة دسته فوق المتصدر وللعالم بر
في كالشمس رائعة واضحة الله شريعة وأن ، حقله في وللزارع بيتها

العالم علماء كبار فيتجاهل  أّزا الشيطان يؤزه بعضهم فترى ، النهار رابعة
في هنا المناسب مان ولعل ، البلد هذا مان ليسوا أنهم لمجرد السلماي

هذا ننقل أن العصيبة الحداث هذه في الماة بقية ماع الدعاة حالة بيان

23



38 

الجهاد صوت

الغامادي ذياب ) للشيخ التاريخية ( النكسة كتاب مان المختصر الفصل
ْكََّسُة: [ الله حفظه ّن َثُة  ال ِل ّثا ُق:  ال ّتفا ِم، ا ِتلُف الَعَوا ِء واْخ َلَما ! الُع

ْد     َق ْوراِت مِاَن َباَت َل ِة، الّضُر ّي ِل ْق َع ّلَماِت ال ِة، والُمَس ّي ِن ْي ّد ْعَراِف ال وال
ِة ّي ِع َوْض َء : أّن ال َلَما ُع ّيا ال ُنوا أ ْيَن َكا ِلِم ْيَن أو ( مُاْس ِر ِف ُهْم َكا ِتَماِع )  للْج
ِتلِف ْئ ْقَرُب وال ُهم أ ْن ِة مِاَن مِا َعامّا ِء ال َهل ِة، ِفي الُج َل َهذا الُجْم َتاُج ل أمْاٌر و َيْح

ْيٍل إلى ِل ْد ْيٍح أو َت ْوِض . َت
َذا     ِلَم فإ َذا؛ ُع َلنا َه ْفِصَح أْن َف ٍة َعْن ُن ْكَس ٍة َن ّي ْيِخ ِر َها مَاا َتا َقٌة، َل ِب ْد َسا مَاّرْت َق
ّيُة المّاُة ِبها َلًة الّسَحاِب، مَاّر الْسلمِا ِها ِفي َحامِا ِت َنبا ْوَضى َج ّيًة، َف ِر ْك َوى ِف َتا َف و

ّيًة، ِل ِتَجا ً اْر َوال ْق ّيًة، وأ َو َعِص ُه َدَث مَاا و ِذه ِفي َح ِما َه ّيا ِقَف مِاْن ال َوا ٍة مَا َن ِي َتبا مُا
ٍة، ِقَض َنا َت َلَة ل مُا َنها ِص ْي ّ َب َكاُر إل ْن ِت َكاُر، الْس ْن َو وال ُه ْيَن َكاَن مَاا و ْعِض َب ِء َب َلَما ُع

ْيَن ِلِم ْيَن الُمْس َب ِهم، و ِت ِلَك َعامّا َذ ِر ِفي و ّو ِقِع، َتَص َوا َياِن ال َب ّق، و َكاَن فإْن الَح
ْثَل َذا مِا ْد َه ُع َق َق ًعا َي ًعا؛ َشْر ْب َط ّ و َبَة أّن إل ْي ِة ُكّل الُمِص َب ْي َذا الُمِص َنا إ ِلْم ْيِن َع أمْاَر

ْيِن َكَر ْن : مُا
ّوُل     ُهما ال ْن ّق : أّن مِا ُع الَح َناَز َت َده الُم ْن ِذه ِفي ِع َقَضايا َه ِة ال ّي ِر ْي ِتي الَمِص ّل ا

ِة َتُمّر ِذه بالمّا ّيامُا َه ْيَف َكاَن ال ِل ِة َح َعامّا ْيَن، مِاَن ال ِلِم ّنَك ول الُمْس ْول ُه َذا؛ َي َه
ّنه ُكْن َلْم فإ ِة مِاْن َي َط ٍم َبْس ْل ِد ِع ْن ِة؛ ِع َعامّا َذا َكاَن َبْل ال ُهم َه ْن ِفِع مِا َدا : أّن ب

ًعا َكاَن ُهنا الِخلَف ِق ٍر ِفي َوا ْو ٍة أمُا ْومَا ُل ْع ْيِن مِاَن مَا ّد ِة، ال ْوَر َتاُج ل مِاّما بالّضُر َتْح
ِر إلى ْي ِب ٍم، َك ْل َهذا ِع ِهما، و ْي ِن َثاُل َثا ِلَك ومِا ِلي مَاا َذ : َي
ِد ـ1     َق َعْت َل َتَم ْوُب اْج ُل ِة ُق َعامّا َلى ال ِر َع ْي ِف ْك َلى مَاْن ُكّل َت َناَصَر َوا ُكّفاَر و ال

ْيكا ِر َفاءها ( إمْا َل ّد وُح ِنهم ) ِض َوا ْيَن إْخ ِلِم َتاَن، ِفي الُمْس ِنْس َغا ْف ِعَراِق أ وال
ِهما، ِر ْي َغ ْيَن ِفي و َفْت ِح َل َت ِلَمُة اْخ ِء َك َلَما ُع ِذه ِفي ال ِة َه َل ْيَن مَاا الَمْسأ ِلٍف َب مُاَخا

ِئٍف ! وَخا
ْد ـ2     َق َيْت َل ِف ْوُر ُش ُد ِة ُص َعامّا َد ال ْن ِم ِع ْي ِط ُيويوْرْك ُبْرَجْي َتْح ْيكا، ِفي ِن ِر إمْا

ْيِغ ِر َتْم ِئها و ِريا ْب ّتَراِب، ِفي ِك ْيَن ِفي ال َقْت ِح ْوُر َضا ُد ْعِض ُص ِء؛ َب َلَما ُع َبْل ال
َد الَحاُل َوَصَل ْن ِهم ِع ْعِض ْوُز : ل َقاَل أْن َب َفَرُح َيُج ّتَشِفي ال ِفي َحَصَل ِلَما وال

ِد ِريكا ِبل ِتي أمْا ّل َنْت ا ّد َحْرٍب ُكّل ِفي َرأًسا َكا ْيَن!، ِض ِلِم ْلًما الُمْس َفَرَح أّن ِع ال
ِم ْي ِط َتْح ْيِغ ب ِر َتْم ْنِف و ِريكا أ َفاٍق مَاَحّل َكاَن إمْا ّت ْيَن ا ِة َب ّي ِر َبَش ِهم ال ِلِم ( مُاْس

ِهم ِر ِف َكا ) ! و
ِد ـ3     َق َعْت َل َتَم ْوُب اْج ُل ْوُف ُق ُف ِة وُص َعامّا َلى ال ْعِن َع ّل ِء ال َعا ّد َلى وال ْهِل َع أ

ِر؛ ْف ُك ّيَما ال ِريكا لِس ِئها، إمْا َفا َل ْيَن ِفي وُح َلَفْت ِح َت َوى اْخ َتا ِء َف َلَما ُع ْيها ال ! ِف
ِد ـ4     َق َعْت َل َتَم ْوُب اْج ُل ُد ُق ْو ُه ِة وُج َعامّا َلى ال ِة َع َع َط َقا َع مُا ِئ ْهِل َبَضا ِر؛ أ ْف ُك ال

ّيَما َع لِس ِئ ْيكا َبَضا ِر ِئها، إمْا َفا َل ْيَن ِفي وُح َفْت ِح َل َت َوى اْخ َتا ِقُف َف َوا ِء ومَا َلَما ُع ال
ْيها!، ِر ِفي ِف ْي ِلَك َغ ِة مِاْن َذ ْومَا ُظ ْن َكَساِت مَا ّن ِة ال ّي ْيِخ ِر ّتا ِتي ال ّل المّاُة ِبها َتُمّر ا

ِة ّي ِذه الْسلمِا ِما َه ّيا ِة ال ِرَج . الَح
َعامّاة     ِذه ِفي فال ِقِف َه َوا ُنوا الَم َبَر َكا ْك ْقلً، أ َبَت َع ْث ًفا، وأ ِق ْو َلَم مَا ْع ْكًما؛ وأ ُح

ُهم َكَما ّن ُنوا أ ْيَن َكا ِف ِل َت ْيَن مُاؤ ِع َتِم ٍذ، مُاْج ِئ َت ْق ْيَن ِفي و َبْت ِح َطَر ِقُف اْض َوا مَا
َوى َتا َف ْعِض و ِء َب َلَما ِننا ُع  َزمَاا
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َقْت َكَما )، ( للْسِف َتَر ْف ُهم ا ُت ِلَم َذَر َك َذَر!، َش َلُم ( واللُه َذاَك ومَاا مَا ْع ّ أ أّن ) إل
ْومَا َق ْد ال ُهم َق ْت َق َن ْوُط َخ ُغ ّيُة، الّض َياِس ُهم الّس ْت َوَش َت َناِصُب واْح ِة!، الَم ّي ِو َي ْن ّد ّنها ال إ
ِه ْكَسُة والل ّن ّيُة، ال ْيِخ ِر ّتا َهْل ال ِذه َف َه ِة ِل َقاِصَم ٍة مِاْن ال ] ؟! )) ا.هـ َعاِصَم
بالرد تنشغلون : لماذا ويقول علينا يعتب الخوة مان الكثير .. فإن وبعد
عدوكم وتقاوماوا جهادكم إلى تنتبهوا أن الولى يكن ألم ، وفلن فلن على

جملة ... في المنتديات في ل الصفوف في إل المجاهدين عهدنا ماا ؟
ّدها وفّل نقضها المبارك أيها وإليك ، باردة اتهامااٍت :  وقوته الله بحول ح

ِلَم– 1 ماعاشر إلى التهاماات يوجهوا أن في الحق للقاعدين يكون  
يفتئتون والعلماء العلم يقدرون ل ماتهورون ماتسرعون بأنهم المجاهدين

. جدا عجيٌب ؟! هذا الرد في الحق للمجاهدين يكون ل ثم إلخ..، الماة على
تجدوا ولم بجهادكم نشغلتم ل المجاهدين مان كنتم لو إنكم يقول - مان2

وهو ، الله هداك مانك عظيٌم جهٌل : هذا له فأقول ، والكتابة للرد الوقت
ٍد وقدوتنا حبيبنا سيرة مان عرفناه ماا يخالف وسلم عليه الله صلى ماحم

ًا كان الذي ًا ماجاهد ًا عالم ّند ، المدينة في والمرجفين المخذلين لشبه ماف
فهم ، الله سبيل في الجهاد يجّربوا لم أنهم القوما هؤلء ماشكلة ولكن

في كالراهِب فإنه الله سبيل في للجهاد ذهب إذا العبد أن يتصورون
حركٌة الجهاد أن ونسي ، ماعه يعيشون ول الناس ماع يعيش ل صوماعة
الحركة هذه تواجه أن فيجب وعليه الشريعة لتحكيم تسعى بشرية

ّذلين ، الله بكتيبة اللحاق عن الناس يصدون الذين والمرجفين المخ
ّذلين على والغلظ ٌد شرعي أماٌر وفضحهم المخ ، والسنة الكتاب في وار

.   حديثا يفقهون يكادون ل القوما هؤلء فماِل
ًا ًا ليس هذا كلماي أن الجميع فليعلم ، وأخير ٍم أو شيٍخ لكل ماوجه أو عال
غوائل المجاهدين وعن المسلمين عن وكف سبحانه الله اتقى داعية
َلها نفسه َدَخ ًا نعلم لننا ، و ًا الخوف ألجمه مان مانهم هناك أن يقين  –إلجاما

آثر مان وهناك – الحرجة الظروف هذه في والبلغ التبيين وجوب ماع
ليسوا فهؤلء  ، هؤلء أو هؤلء ماع الميل وعدما الحداث هذه اعتزال

، الوريقات هذه ثنايا في ورد الذي بالكلما أقصدهم أكن ولم ، ماعذورين
ً ، المعضلة هذه جوانب بعض لبراز يوفقني أن وتعالى سبحانه الله وأرجو أن إياه سائل

... الفاتحين خير وهو بالحق قومانا وبين بيننا يفتح

خير تصاريفك في ربي أنت
 الحاكمين

خير أنت ماني أعلم بي أنت
 الكرماين

يا فأعني ماني بَي أولى أنت
ماعين
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" فضيلة الحق إلى "الرجوع
وسلم عليه الله صلى النبي إلى عنه الله رضي سلما بن الله عبد جاء

فّي يقولوا بإسلماي يعلموا إن وإنهم بهت قوما اليهود إن له وقال ماسلما
ٍد غير فاختفى يعلمون ماا غير فسألهم يرونه ول كلماهم يسمع بحيث بعي

عرفوا فلّما ، خيرنا وابن : خيرنا فقالوا عنه وسلم عليه الله صلى النبي
.   شرنا وابن شرنا : هو قالوا بإسلماه

ًا يكن لم اليهود سفهاء مان الرجوع هذا  مان وليس الحق إلى رجوع
ٍة بصلة إليها يمت ول الفضيلة ٍة ول قريب الصحابي وصفه كما هو بل بعيد
ِر على يبن لم تغيٌر لنه ، وكذٌب وزٌر بهتاٌن الجليل ّي بل وماستنده أساسه تغ
كان عنه الله رضي سلما بن الله فعبد ، الهوى غير شيء ول للهوى مارجعه

فأسلم يهوديا كان أنه هو تغير الذي إنما بإسلماه تتغير لم بصفات يتمتع
عين طرفة في ؟ ماعايب والمحاسن ؟ ماساوئ الفضائل تلك انقلبت فكيف

؟! وانتباهتها
والثناء المدح ماكاييل يكيلون وهم المنافقين أرى وأنا المشهد هذا تذكرت

عن انتكسوا الذين والفراد والقيادات الجماعات على التزكية وشهادات ،
، وفضل علم وأهل ، طيبة وأخلقهم عقلء فهم والصواب الهدى طريق

أهل ، جبناء ، ماتهورون سفهاء بالماس هم بينما أدبية شجاعة وعندهم
يحق ول العلم أهل مان وليسوا ، ماتشنجون ، والمغارات الكهوف فتاوى

ًا ، التدريس ول الفتاء لهم  ؟ السرعة بهذه ذلك كل حصل كيف والله عجب
أوصافهم بينما ، ماحددة أطروحات أو ماعينة فتاوى عن تراجعوا هم 

ّير بطء أو الثبات بين تتراوح وطبيعتها تتغير، لم ثابتة وأحوالهم وعلمهم التغ
ٌد يتناقض فل ً ذلك كان إل مانها الموقف في أح ، للهوى اتباعه على دليل

. يهود سفهاء سنن على البهتان مانهج وانتهاجه ، طويته وسوء ، ورعه وقلة
، الشخاص تغير حيال اتباعه يجب الذي الصحيح الموقف تذكرت كذلك
الذي المحور هو الحق يكون أن وهو المسارات وتحول ، المواقف وتبدل
ًا ، دار حيث ماعه فيدور والمجاهد المسلم به يرتبط المصطفى لقول تحقيق
الناس أحسن إن يقول  إماعة أحدكم يكن : ( ل وسلم عليه الله صلى

أن الناس أحسن إن أنفسكم وطنوا ولكن أسأت أساؤوا وإن أحسنت
الله رضي ماسعود ابن ) ولقول إساءتهم تجتنبوا أن أساؤوا وإن تحسنوا

: عنه الله رضي ) وقوله  وحدك كنت ولو الحق وافق ماا عنه:( الجماعة
ًا كن ( مان ) ، الفتنة عليه تؤمان ل الحي فإن ماات قد بمن فليستن ماستن
لمريد ينبغي ل الذي القويم النهج وهو ، رشاد وعلماة صدٍق دليل وهذا
.  عنه يحيد أن الحق

ل ... فالرجوع نخشاه أن أحق والله ، يتبع أن أحق وهو ، قديم فالحق
ًا الحق إلى كان إذا إل فضيلة يكون التعلق أماا ، الحق به وماقصود

، الخاسرين سبيل فهو بتقلباتهم والتأثر فلكهم في والدوران بالشخاص

أباطيل 
وأسمار

ماجالس في كشف الشبهات المعاصرة حول الجهاد... بقلم 
أبي عبد الله السعدي 
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ل وحده لله وأنها العبودية حقيقة عرفوا ماا الذين ، والمنهزماين والضعفاء
ً لرسول ول لنبي فليست سبحانه له شريك والرهبان الحبار عن فضل

. والعلماء
ٍما بين شتان المشايخ تقديس وعلى ، العمياء والتبعية التقليد على تربوا قو

تاهوا حيث ويتيهون انقلبوا كيفما ماعهم يتقلبون فهم والرماوز والدعاة
الجموع هذه تسأل أن غير مان الشمال ذات ومارة اليمين ذات فمرة
التراجع وسبب والوجهة المصير عن ومانظريها وساستها قادتها البلهاء

... التغير وطبيعة
السجن مان ويخرجون وتلونهم تقلبهم في الضائعة الجموع تلك تتبعهم
البلهاء يصدق أن دون أعقابهم على فيها ينكصون الطوال السنون وتمر

ّيروا قد أشياخهم أن ً تغ فتلك يناقشوهم أو يحاسبوهم أن عن فضل
وقداسة المعظم الشيخ جناب ماس الذي المقيت والذنب الكبرى الخطيئة

.  المفّخم الرماز
ٌع لنتهاك وتغضب ، المنهج عن دفاعها مان أكثر الرماوز عن تدافع جمو
لنتهاك تغضب ماما أكثر – الرد مان تعصمها حرماة ول – عليهم الرد حرماة

. الله حرماات
ٌع النفسية والظروف الشخصية والعلقات العاطفي الهوس يسيرها جمو
. الله في والبغض الله في الحب ضابط عن بدل علقاتها تحكم التي

ماصيرهم ربطوا بصائرهم الله نور آخرين وقوما القوما هؤلء بين شتان 
. الحق بقدر إل ماعظم نفوسهم في يعظم ولم ، الحق لجل وعاشوا بالحق

الحق مان ماوقفه تغير كما مانه ماوقفهم غيروا عقبه على ناكص نكص ماتى
ٍد غير مان ، ٍء جحو ِه مان لشي ِت أّن ُينكر فل ، تتغير ل أو تتغير لم التي صفا

ٌق بليغ فلن ماع يجتمع ماما وهذه ، العقل وافر البديهة حاضر وفلٌن ، مانطي
ًنا الضلل ُيفارقه حي ًنا و . والشرع والحكمة والعدل العقل ماقتضى فهذا ، حي

ّق إلى والرجوع  ًء بالحق الخذ أّن كما بالدليل يكون الح إل يكون ل ابتدا
، التفصيل إلى الجمال مان يرجع أنه الحق إلى رجع مان وأماارة ، بالدليل

ّد كان ماا أماا ، الدليل إلى الرأي ومان ، العلم مازيد إلى الجهل ومان ذلك بض
ًعا يكون فل ، مان والتفصيل والعلم بالدليل أولى الحق لن الحق إلى رجو

باطل. كل
قدمايه تثقل ول ضغوط عليه ليس مامن يصدر أن أقرب الحق أّن كما

أهل ولية وتحت ، والغلل الصفاد في إل يظهر ل ماا الحق وليس ، القيود
. أعلم والله ، الضلل

               

عيد                                   
... المجاهدين

ْعد لجند المسلميـــن إذا والعيد س
وقّرة العين في العياد حين تــرى

و سلوة العيد عزف للرصــاص إذا 
هذا هو العيد ل عيد المعـازف في

ٌد وعّز حين نذكــــره  العيد ماج
وعيدنا في بلد القدس نفتحهـــا 

والعيد فينا أهازيج نرددهــــا
(هز الجذوع) و (لبيك البطولة) كم

(شيماء تبكي) تذيب القلب مان كمد
ُلـوا  َت َق ماا جندلوا الكفر في الساحات أو 

وجه الشهيد عله النور والماــل
نادى المنادي بخيل الله إرتحلـــوا
ماراقص اللهو أو أفعال مان جهلـوا

ًا وتبكي دماعها المقـــل ّق نسّر ح
ونرفع الراية السودا ونرتجـــل

(بارودتي بيدي) ذي أروع الجمـل
تذكي بنا العز والماجاد والُمثـــل

ًا أيها البطـــل) وتكتوينا (وداع
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جوابه؟ سيكون فماذا الحياة هذه في أمانيته عن الشيخ سألنا : لو س
. سبيله في الشهداء زمارة في الله يتقبلني : أن ج

؟ الجهاد في المشاركة لك سبق : هل س
أثقلتني الذنوب أن على دليل وهذا جبهة أي في الجهاد في أشارك لم

ولكن ، راجعون إليه وإنا لله وإنا بالله إل قوة ول حول ول ذلك عن
مانها المشركين وإخراج الجزيرة أرض على للجهاد يوفقنا أن الله نسأل

.  صاغرين أذلة
لم مانها شيء هناك وهل ؟ والمؤلفات الرسائل مان كتبت ماا س: آخر

؟ بعد ينشر
ماجاهد إلى رسالة بكتابة وبدأت ، العلم طالب إلى رسالة كتبت ماا ج: آخر
ًا كتابتها مان أتمكن ولم ، الشهيد أما إلى ورسالة ، ماطارد لضيق نظر
وإذا ، الحرجة الظروف هذه ظل في آخر إلى ماكان مان والنتقال الوقت
ًا وهناك ، الله شاء إن أكتبها سوف لي تيسر بها وعدت قد رسالة أيض

، وأهدافها حقيقتها المام هيئة عن العصر طاغوت وهي الكريم القارئ
قتيبة ( أبي الفاضل أخي إلى فأحلتها الوقت ذلك في أتمكن لم ولكن

على يعينه أن الله فأسأل عنها حصل مااذا أعلم ولم تفرقنا ) وقد التبوكي
. كتابتها
؟ العلم ويطلب دينه في يتبصر أن يريد الذي للشباب توجيهكم س: ماا

ًا الشباب ج: أنصح ًا الشرعي العلم بطلب عموما العقيدة علم وخصوص
والحج والصياما والزكاة الصلة تعلم مان الرجل دين به يقوما وماا والتوحيد
عز الله رحمهم الدعوة أئمة كتب وقراءة السلف كتب بقراءة وأوصيه

وجل.

ْعد لجند المسلميـــن إذا والعيد س
وقّرة العين في العياد حين تــرى

و سلوة العيد عزف للرصــاص إذا 
هذا هو العيد ل عيد المعـازف في

ٌد وعّز حين نذكــــره  العيد ماج
وعيدنا في بلد القدس نفتحهـــا 

والعيد فينا أهازيج نرددهــــا
(هز الجذوع) و (لبيك البطولة) كم

(شيماء تبكي) تذيب القلب مان كمد
ُلـوا  َت َق ماا جندلوا الكفر في الساحات أو 

وجه الشهيد عله النور والماــل
نادى المنادي بخيل الله إرتحلـــوا
ماراقص اللهو أو أفعال مان جهلـوا

ًا وتبكي دماعها المقـــل ّق نسّر ح
ونرفع الراية السودا ونرتجـــل

(بارودتي بيدي) ذي أروع الجمـل
تذكي بنا العز والماجاد والُمثـــل

ًا أيها البطـــل) وتكتوينا (وداع

بدأ ، والجهاد ، التوحيد تقرير في المشهورة المؤلفات صاحب ، الثري الرحمن عبد أبو
الجهاد صوت(  سعت ، قادر كل على تعين أن بعد العرب بجزيرة الجهاد في المسيرة

الله فجزى ، السريع اللقاء هذا جاء الوقت ولضيق ، الله حفظه فوافق به ) للقاء
)  الجهاد صوت..                       (  الجزاء خير  الشيخ
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هو أنه ويراه يقوله ماا كل يجعل بحيث الشيوخ يعظم ل أن الشاب وعلى
العلماء : أجمع الله رحمه الشافعي بقول الشباب إخواني وأذكر ، الحق
ّنة له استبانت مان أن على وخلفا سلفا عليه الله صلى الله رسول س

أجبتم : ( مااذا وجّل عّز الله وقول أحد لقول يدعها أن له يكن لم وسلم
ٍء في تنازعتم وجّل: ( فإن عّز الله ) وقول المرسلين ّدوه شي الله إلى فر
. العلماء وجّل عّز الله يذكر ) ولم والرسول

والزبر) أي بالبينات تعلمون ل كنتم إن الذكر أهل ( فاسألوا وقوله
. والبراهين بالحجج اسألوهم

ّدما فماذا تعارض ثّمة كان وإذا ؟ تعارض بينهما هل والجهاد س: العلم ؟ يق
بها أتى التي الشياء مان الجهاد فإن تعارض هناك ليس المار حقيقة :في ج

ّلم عليه الله صلى ماّحمد ٍء وكّل ، وس الله صلى الله رسول به أتى شي
ّلم عليه ً هذا العلم مان فهو وس . أول
ًا ّنة يتعلمون كانوا الصالح والسلف عنهم الله رضي الصحابة : إن ثاني س

يجاهدون فهم ذلك وماع أحاديثه عن ويبحثون وسلم عليه الله صلى ماحمد
أول في رأيتهم اركبي الله خيل : يا الجهاد مانادي نادى وإذا الله سبيل في

على تعلمنا الذين علماءنا أن العصر هذا في ماشكلتنا ولكن ، الصفوف
ّلم مان فكل الجانب هذا في وقّصروا للجهاد ينفروا لم أيديهم على تع
. بالله إل قوة ول حول ول يشعر ل وهو الصفة هذه اكتسب أيديهم
ًا ذكرته الذي وهو الفاضل وهو واجب علم علمان والعلم وعلٌم ، آنف

وثرواتهم وأعراضهم المسلمين أراضي كانت فإذا المفضول وهو ماستحٌب
عن الدفاع وهو الواجب لجل المستحب فليترك الله أعداء عليها وقع قد

ّدساتهم المسلمين أراضي . وماق
 ؟ الجهاد قبل للمجتمع التربية اشتراط شبهة نناقش س: كيف

ّلم مان : أحسن ج في القادر عبد العزيز عبد الشيخ الشبهة هذه على تك
ّدة إعداد في العمدة كتابه الشبهة بهذه يدندنون الذين إن أقول ولكن ، الع
في فهم كذبة أنهم الحقيقة في التعايش وزعماء الصحوة دعاة وهم

ًا يعدوهم ولم الروحية اليمانية التربية على الشباب يربوا لم واقعهم إعداد
ّدسات أعراض عن يدافعوا لكي . العصر دجاجلة فهم المسلمين وماق

ً والشيشان فلسطين في الجهاد بين التفريق شبهة عن س: ومااذا ماثل
؟ المسلمين بلد مان ونحوها واليمن والمغرب الجزيرة في الجهاد وبين

اليهود واحتله المقدس البيت فلسطين في ، يفرق الذي أمار : عجيب ج
ٍم وماحتل النبوي والمسجد الحراما البيت الجزيرة وفي ، أماريكا مان بدع

العسكرية القواعد أنشؤوا وقد الماريكان قبل مان ماباشرة غير بطريقة
هو فما الماة ثروات ونهبوا فيها .. والمستوطنات  العسكرية والثكنات

ًا الفرق هنا إن يقول لماذا ، ل الجزيرة في أماا هناك يجيزها وبعضهم ، إذ
العلة المجاهدين على يضيق ل وهناك عجيب المجاهدين على يضيق
ًء واحد والسبب واحدة ٍء سوا بسوا
الشرعي وحكمها الطاغوتية النظمة بواقع الشباب لوعي تقييمك س: ماا

ّدما في هو هل ؟  ؟ تأخر أما تق
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القلة وواشنطن نيويورك غزوتي قبل وهي مارحلة ماعنا ماّر لله الحمد
مان قليٌل وللسف الناس وتوعية التوحيد دعاة لقلة الواقع يفقه مان القليلة
وجل عز الله بفضل ولكن الن حتى بواقعهم الناس يفقه والعلماء الدعاة

مان المسلمين وعواما الماة شباب مان كثير أصبح المباركة الضربات بعد
ًا الواقع يفقه أن الله نسأل الفاضل الخوة إخلص على يدل وهذا جيد

. ماشاهد هو كما تقدما في المار لله والحمد الشهداء في يتقبلهم

فهل ؟ خوارج بأنهم المجاهدين يصف العلم وأدعياء المفكرين س: بعض
ًا الوصف هذا ترى المجاهدين لتشويه ماتعّمد أسلوب هو أما جهل عن ناشئ

؟ عنهم الناس وتنفير
أنه الدعياء هؤلء مان شخص بكل الجزما أستطيع ل أني المار حقيقة في  

بهذا تصفهم قليلة نسبٌة مانهم بل لتشويههم بالخوارج المجاهدين يصف
ً الوصف مان السلوب هذا أخذوا الدعياء هؤلء مان الكثر ولكن جهل
وعلى والمعنوي المادي بالدعم المسلمين بلد في العميلة النظمة
العمل هذا لجل لماذا شهرية وعلوات رواتب يتقاضون الدعياء العموما
.  وأماثاله

 ؟ الزماان هذا في القدوة فيه وترى كثيرا مانه استفدت : عالم س
أو العلمية الدروس طريق عن إماا مانهم استفدت علماء هناك  الحقيقة في
ًا مانه استفدت الذي العالم ولكن المناقشات طريق عن طريق عن كثير
هذا في قدوتي وهو النترنت عبر ماعه التصال طريق وعن ورسائله كتبه

الله فك البرقاوي عاصم المقدسي ماحمد أبو الرباني العالم المااما العصر
بالحق صدعه نفسي في أثر الرجل هذا يلقاه حتى الحق على وثبته أسره

الفردوس في وإياه يجمعني أن وجل عز الله فأسأل وأعماله وسجنه
. العلى

بعض قبل مان والتغيرات النتكاسة بكثرة الخيرة السنوات في س: نتفاجأ
وكيف الشباب على أثره ترى وكيف ؟ ذلك سبب فما والرماوز العلماء
 ؟ مانه نستفيد

وغيرهم المثال سبيل على الكفار ماع التعايش كدعاة الرماوز هؤلء إن
مان أكثر بالنتائج يهتمون فكانوا النتيجة وهو واحد بشيء يهتمون كانوا

ينتجوا لم أنهم ووجدوا عليه  ضيق مان ومانهم سجن مان فمنهم المنهج
ًا ًا لها يحسبون فكانوا عنهم تراجع الشباب مان وكثيٌر شيئ فغيروا حساب

ّطة بزعمهم ماحمد مانهج فقهوا ماا هؤلء الحقيقة وفي الله إلى الدعوة خ
الحديث في أخبر وسلم عليه الله صلى والرسول وسلم عليه الله صلى

ويأتي والرجلن والرجل الرهط وماعه القياماة يوما النبي يأتي أنه الصحيح
يهتم لم وسلم عليه الله صلى النبي فهذا أحد ماعه وليس القياماة يوما النبي

به الله أماره بما والقياما التبليغ على مانصب كله اهتماماه جعل بل ، بالنتائج
.
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ًا له يجمع الدعاة هؤلء مان واحد كل فأصبح مان يتنافس مانهم وكل جمهور
ًا أكثر مان ومانهم ، بشر لنهم ذلك وقبل بالله إل قوة ول حول ول أتباع

أثر له الحقيقة في الممات حتى الثبات الله نسأل وزخرفها بالدنيا أغري
وهو والعلماء الدعاة مان كثير ارتكبه خطأ هناك لن لماذا الماة شباب على
وعلى ثماره نجني واليوما خطير مازلق وهذا بالشخاص الناس علقوا أنهم

الشخاص لن والسنة بالكتاب الناس يعلقوا أن والخوان والعلماء الدعاة
حتى باقية وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب لكن يتغيرون

. الساعة قياما
؟ بها تنصح ماعينة كتب هناك : هل س
كتب بقراءة وأنصح وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة ربي كتاب نعم
والرسائل ، السنية الدرر المثال سبيل وعلى واقتنائها الدعوة أئمة

. الله رحمهم ماؤلفاتهم مان وغيرها ، والمسائل
الخالدي أحمد والشيخ الخضير علي الشيخ ماؤلفات المعاصرين مان أماا

قد بعضهم كان ولو ، الفهد ناصر والشيخ المقدسي ماحمد أبي والشيخ
ًا أظهر التأصيل مان ففيها يتبع أن أحق الحق أن إل التراجع مان شيئ

مان تراجعهم يمنع ول غيرها في ليس ماا والجهاد التوحيد لمسائل
الحق نعرف ول بالحق الرجال نعرف الله بحمد ونحن كتبوا ماما الستفادة

. المستعان والله ، بالرجال
؟ العقيدة جانب في نعيشها التي التقصير جوانب س: أبرز

: هو
إلى تر ( ألم تعالى الله قال وجل عز الله شرع غير إلى التحاكم-1

يريدون قبلك مان أنزل وماا إليك أنزل بما آمانوا أنهم يزعمون الذين
الشيطان ويريد به يكفروا أن أماروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن
ً يضلهم أن ًا) ماثال ضلل نظاما إلى التحاكم واقعنا مان ذلك بعيد

النظم مان وغيرها التجارية الغرفة إلى والتحاكم ، والعمال العمل
. الله شرع تخالف التي

( فمن وجل عز الله قال بهم الكفر وعدما الطواغيت عن السكوت-2
ل الوثقى بالعروة استمسك فقد بالله ويؤمان بالطاغوت يكفر

عن يسكتون الشباب مان كبيرة طبقة واقع ). وهذا لها انفصاما
علم وماا لخوانهم يبينون ول المجالس في الطواغيت في الكلما
عصره طواغيت يسب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هؤلء

" السيرة  مان " ماواضع انظر ويكفرهم مانهم ويتبرأ أحلماهم ويسفه
. الله رحمه الوهاب عبد بن ماحمد للشيخ

كانت وإن المطلقة الطاعة المخلوق طاعة وهي الحياء شرك-3
ًا يرد أن ماثل الله شرع تخالف قال ٍ رجل قول أجل مان آيًة أو حديث

ًا  ورهبانهم أحبارهم ( اتخذوا تعالى الله والمسيح الله دون مان أرباب
) ، ماريم ابن
مان وجعله حسن بن الرحمن عبد الشيخ المار هذا على تكلم وقد

.  الطاعة شرك
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: لـ : وصيتك س
 : الشباب
يقدماوا وأن وجل عز الله سبيل في الجهاد بقافلة باللتحاق الشباب أوصي
البطال للمجاهدين يطيقون ماا وكل والنفسي والمعنوي المادي الدعم
ورفع وجّل عز الله رضوان ينالوا أن أجل مان وزخرفها الدنيا هجروا الذين
. الله إل إله ل راية
ًا بالشخاص يتعلقوا ل أن الشباب وعلى  أو أسماؤهم كانت ماهما بتات

يجعلوا وأن ، والترف والستعباد الذل حياة يهجروا وأن ماسمياتهم
ًا الرض الماريكان.  أرجل تحت جحيم

:  العلماء
والبكاء البيت في الجلوس وإل علموه ماا بكل يعملوا بأن العلماء أوصي

( لتبيننه وجل عز الله بقول وأذكرهم هذا مان لهم خيٌر الخطيئة على
)  تكتمونه ول للناس

: المجاهدين
أماريكا أقلقوا الذين وإخواني قلبي وأحباب دربي رفقاء إلى وصيتي

أن وليعلموا يبدلوا ول يغيروا ول الطريق هذا على يثبتوا بأن وحلفائها
على أماتي مان طائفة تزال ل أنه أخبر وسلم عليه الله صلى الله رسول
ماجاهد كل فليبشر ذلك على وهم الله أمار يأتي حتى يقاتلون الحق
.  الحديث بهذا الله أعداء يقاتل

بطاعتهم بأن وسلم عليه الله صلى أخبر فقد الماراء بطاعة وأوصيكم
أماروا إذا إل ولرسوله لله ماعصية وبمعصيتهم ولرسوله لله طاعة

طاعة : ل وسلم عليه الله صلى قال طاعة ول سمع فل بمعصية
. الخالق ماعصية في لمخلوق
على ضيق فقد وغم وهم تضييق مان يأتيهم ماا أن إخواني وليعلم

هو بأبي الجزور سل عليه ووضع وسلم عليه الله صلى ماحمد قدوتهم
أصحابه وعذب المدينة إلى وهاجر أياما ثلثة الغار في واختفى وأماي

حتى الطريق هذا على فليثبتوا عنهم الله رضي الحبشة إلى وهاجروا
. سبيله في بالشهادة عليهم الله يمّن

عبيد بأنهم المجاهدين لحرب والمباحث الجنود مان كثير س: يتعلل
؟ ينفعهم العذر هذا فهل لولدهم الرزق يطلبون وأنهم ماأماورون

البار في الخمر يبيع الذي الخّمار حتى به يتعذر العذر هذا أن العجيب
ًا لولدي الرزق وأطلب ماأماور أنا يقول المرقص في الراقصة وأيض

ًا لولدي الرزق أطلب تقول الله أعّزكم وتقول المال تأخذ الزانية وأيض
. شرع عن ناهيك عاقل يقبله ل العذر فهذا لولدي الرزق أطلب

هذا إلى بيتك مان بك أتى الذي مان كذب فهذا ماأماورون أنهم وشبهتهم
وتلحقهم وتداهمهم وتتبعهم المجاهدين على تتجسس لكي المكان
يروع أن رفض لنه مانه أفضل جهل أبا أن هذا يفعل مان كل فليعلم

كلب فهم هؤلء أماا ، ونساءه  وسلم عليه الله صلى ماحمد بنات
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في ويداهمهم المجاهدين يطارد مان كل به أنذر إنذار وهذا أنجاس
. للمجاهدين الله بإذن القادما الهدف أنك البيوت

أنها المسلمين على العانة مان نوع بأي الماريكان ماعاونة أن وليعلموا
أو بالنفس أو بالرأي العانة أن على العلماء أجمع وقد صريحة ردة

.  الملة مان ماخرج كفر أنها العانة سبل مان غيرها أو بالمال
سبب فما الزماان هذا في بالعلم يتسمى مامن بكثير تثق تعد لم : الماة س

 ؟ الربانيين العلماء الماة تعدما أن يمكن وهل ؟ ذلك
وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب خانوا لنهم بهم تثق لم

. يوضحوا ولم الحق وكتموا
الله صلى المصطفى أخبر فقد الربانيين العلماء مان الماة تعدما ولن
دينها أمار لها يجدد مان سنة ماائة كل للماة يبعث الله أن  وسلم عليه

. الخير الماة في زال ماا لله والحمد
طريقة إنه يقول فيمن قولك وماا شرعي مانهج هو هل الردود س: مانهج

إل عندهم ليس الجهاد أهل أن ويزعم الوقت تضييع وفيها ماناسبة غير
؟ الردود ثقافة

فكيف رد هناك يكن لم وإن ، عليه غبار ل شرعي مانهج الردود مانهج
عليه الله صلى الله رسول أصحاب رد وقد الباطل مان الحق يعرف
ًا رد وقد بعض على بعضهم وسلم ًا بعض على بعضهم السلف أيض وأيض
بالردود ماليئة الدعوة أئمة وكتب والضلل والزيغ البدع أهل على ردوا
ًء المخالف على . والصول الفروع في المخالف سوا
ول الرجال يعظمون فهؤلء للوقت تضييع فيها يقول الذي الحقيقة وفي

. يخطؤون أو عليهم يرد أن يريدون

والعمال القوال في الخلص يرزقنا أن وجل عز الله أسأل الختاما وفي
ونشكر ماجيب سميع إنه إلينا بها ويضحك عنا بها يرضى سبيله في وشهادة

ً ماعنا وتواضعهم لنا الفرصة إتاحة على الجهاد صوت ماجلة المولى سائل
ماعهم بالتعاون إخواني وأدعو أعمالهم في ويبارك  يحفظهم أن وعل جل

. العالمين رب لله والحمد لهم والدعاء
  

المسلمين لديار الصليبي الغزو أياما الناس الله رحمه الجوزي ابن خطب
: فقال بدماشق الماوي الجاماع في
فلم الله نصر عن وقعدتم عزتكم وتركتم دينكم نسيتم ماالكم الناس أيها" 

ولرسوله لله العزة الله جعل وقد للمشرك العزة أن حسبتم ، ينصركم
الله عدو مارأى نفوسكم ويشجي يؤلمكم أماا ويحكم يا ، وللمؤمانين

يذلكم ، آباؤكم بالدمااء سقاها التي أرضكم على يخطر وعدوكم

كلماٌت مان ناركلماٌت مان نار
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حماستكم وينّمي قلوبكم يهز أماا ، الدنيا سادت كنتم وأنتم ويستعبدكم
أفتأكلون ، الخسف ألوان وساماهم العدو بهم أحاط قد لكم إخواٍن مارأى

اللهب يتسربلون هناك وإخوانكم الحياة بلذائذ وتتنعمون وتشربون
؟!! . الجمر على ويناماون النار ويخوضون

وتفتحت الجهاد مانادي ونادى الحرب رحى دارت قد إنها الناس أيها يا
الطريق فافسحوا الحرب فرسان مان تكونوا لم فإن ، السماء أبواب
ًء يا والمكاحل المجامار فخذوا واذهبوا ، رحاها يدرن للنساء بعمائم نسا
ولحى. 

 ؟ ل أو
هذه صنعت مام أتدرون ناس .. يا وقيودها لجمها وهاكم الخيول فإلى
 ؟ والقيود اللجم

ًا يملكن ل لنهن شعورهن مان النساء صنعها لقد والله هذه ، غيرها شيئ
ًا صيانة الشمس عين تبصرها تكن لم المخدرات ضفائر قطعنها ، وحفظ

في الحرب ، المقدسة الحرب تاريخ وابتدأ ، انتهى قد الحب تاريخ لن
. والعرض الرض عن الدفاع سبيل في ثم الله سبيل

وظفائر لكم ذوائب فاجعلوها فخذوها تقيدونها الخيل على تقدروا لم فإذا
. ؟ شعور نفوسكم في يبق ألم ، النساء شعور مان  إنها

عمد يا : مايدي وصرخ الناس رؤوس على المنبر فوق مان اللجم وألقى
ًا قلوب يا وتحرقي رجوما يا وانقضي المسجد ًا ألم أضاع لقد ، وكمد
."  رجولتهم الرجال
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، المصرية الجهاد جماعة مانشورات مان السابعة النشرة تعد الرسالة هذه
عاقل على ينطلي ل الذي الفخ ذلك ، الطواغيت ماع الحوار هو وماوضوعها

تكاليف أرهقته مان لكل الوجه مااء لحفظ المتاحة الوسيلة بمثابة هو وإنما
به يستطيع الجماهير لدى قبول يجد قد عذر هو ، البتلء وماشقة الطريق

بإشارة الصابع إليهم تمتد أن دون ثوابتهم عن يتراجعوا أن المنهزماون
سجون الجلدين! ول سياط يرهبوا لم فهم والنكوص، والخور الضعف

بمحض القناعات تلك إلى وصلوا هم !بل الكافرين صولة المرتدين! ول
ًا بعده !!صاروا عقلي حوار إرادتهم!! ونتيجة ؛ الحق إلى يرجعون شجعان

فضيلة!!! الحق إلى والرجوع
والبلغ الله إلى والدعوة أحسن هي بالتي المخالف جدال نعرف نحن

الشرعية، المعاني مان ذلك ونحو الله كلما وإسماع الحجج وإقاماة والتبيين
والتي الزماان هذا في المزعوماة الحوار دعوات الوقت نفس في ونعرف

.  المراجعات بدل وتراجعات المنازلت بدل تنازلت حقيقتها في هي
مان ماصر في الدعوة واقع إلى ماشيرة الموضوع هذا عالجت الرسالة هذه

والشواهد الطيبة والنقول المؤثرة بالنصوص ماليئة فصول خمسة خلل
وحكمها المرة وثمارها وحقيقتها الحوار دعوات أهداف على الحية

جزيرة في  الجهادية الحركة واقع في مافيد اليوما واستعراضها ، الشرعي
.  العرب

وهذا جهادهم ووجوب الطواغيت كفر لبيان : خصص الول الفصل
ً تضمن وقد ، العرب جزيرة في الحكاما واقع على مانطبق واضحة نقول

. الحكاما هؤلء تكفير ماستند في
ل قدرية سنة للتنازلت الطواغيت طلب أن عن : تحدث الثاني الفصل

وحديثه الزماان قديم في الدين أعداء وسائل مان وسيلة كانت وأنها ، تتبدل
ًا تعالى قال ، َنَكوسلم: عليه الله صلى رسوله ماخاطب ُنو ِت ْف َي َل ْا  ُدو َكا ِإن  َو

ً ِليل ُذوَك َخ ّتَخ ّ ًذا ل ِإ َو ُه  ْيَر َغ َنا  ْي َل َع َي  ِر َت ْف ِلت ْيَك  َل ِإ َنا  ْي ْوَح َأ ِذي  ّل َأنَعِن ا ْولَ  َل َو
ً ِليل َق ًئا  ْي ِهْم َش ْي َل ِإ َكُن  َتْر ِكدّت  ْد  َق َل َناَك  ْت ّب َث

رسالة
الحوار مع الطواغيت : مقبرة 

 الدعوة والدعاة

رسالة
الحوار مع الطواغيت : مقبرة 

 الدعوة والدعاة

   دكان

  الوّراق

  دكان

   الوّراق
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في وآثاره الطواغيت ماع الحوار مان نماذج  عرض: الثالث والفصل
مان تفريغها إلى بها ينتهي وأنه الدعوة قضية وتمييع الدين ماعالم طمس

ّيزها ماضمونها . الله دين هي تكون أن يجوز ل ماشوهة صورة ليجعلها وتم
الطواغيت ماع الحوار مان المسلمين لتحذير : خصص الرابع الفصل
الكفر أنو الطواغيت مان البراءة ضرورة : الولى ماسائل وتضمن

تمرير يصح فل المرتدين ماهادنة بطلن والثانية التوحيد، ركن بالطاغوت
، الكفار ماع الهدنة اسم تحت الطواغيت ماع والتفاوض الحوار ماسألة

ًا القائد كان فإذا السير ولية بطلن الثالثةو عن نيابته أصل يصح لم أسير
التحرر الشباب على فيجب ىالعم التقليد مان التحذير الرابعةو ،أتباعه

. بطلنه علم فيما الكبراء ماتابعة مان
ًا:  الخّامس الفصل الله نصر عن الفصل هذا في الكاتب تحدث وأخير

لن ذلك عدا ماا وأن يخلف ل الذي والوعد مانتظره يخيب ل الذي المال وأنه
الكفر حد إل حد عند ينتهي لن الذي الحوار باسم التراجع إل يكون

ِهْمتعالى: ،قال الكافرين دين في والدخول ِل ِلُرُس ْا  َفُرو َك ِذيَن  ّل َقاَل ا َو
َكّن ِل ْه ُن َل ُهْم  ّب ِهْم َر ْي َل ِإ ْوَحى  َأ َف َنا  ِت ّل ِفي مِا ُدّن  ُعو َت َل ْو  َأ َنآَ  َأْرِض ُكم مّاْن  ّنـ ِرَج ُنْخ َل

ِلِميَن  ّظا َوَخاَف،ال َقامِاي  ِلَمْن َخاَف مَا ِلَك  َذ ِهْم  ِد ْع َب َلْرَض مِان  ُكُم ا ّنـ َن ِك ُنْس َل َو
ِد  َوِعي
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ُد ُع الِجهاد ماقاِص ) الّصائل : ( دف

  
 

ناصر بن الله عبد/  الشيخ يكتبها                                                                           
الله حفظه الرشيد

ُق حيَن ّد َد بأّن الُمغرُضوَن يتش َها ّنهم ، غاـيـٌة ولـيـَس وـسـيلٌة الِج - ـفـإ
ُتون وزوًرا القوِل مان مانكًرا يقصدوَن كانوا وإن ّنـظـر - يلف َد إـلـى ال ماقاـِصـ

ٍة ِد عديد َفُل ُتنسى قد للجها َيغ َفل مان عنها و ُد ، يغ ـشـريفٌة وـسـيلٌة فالجـهـا
ّلها العماَل أّن كما َد ولكّن ، الله لرضا وسائُل ك ًدا اختّص الجها عـلـى مازـيـ
ّنه ذلَك ٍة إلى بها ُيوصُل وسيلٌة بأ ٍة جمل ٍر مان عظيم ٍة الماو ًعا المطلوب ـر ـش

ُعدواِن دفِع وسيلُة فهو ، ِة ووـسـيلُة ، ال ّدعو ِة ووـسـيلُة ، الـلـه إـلـى اـلـ إقامـاـ
ِة ُد وـهـو ، الـلـه أرِض ـفـي الله شرِع وتحكيم الرض في الِخلف ِرد أـحـ مـاـوا

ِة الماِل َل ِما لدو ِه ماا إلى ، السل ِه في ِة الفضائِل مان نفِس والعباداِت العظيم
ِة مان ّلتي الّشهاد ّناها ا والجراـحـة ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول تم
ِة ، الـلـه ـسـبيل فـي ِهم علـى والربـاط المسـلمين وحراـسـ ِر ورأُس ، ثغـو

ُق وأساـُسـها الفضائل ِد تحقـيـ ّتوحـيـ ِه ال ُد لـلـ ِد وتجرـيـ ًـنـا ، ـلـه القـصـ ِه إيما ـبـ
ِه والدما والمال للنفس وتسليًما ُه بما وكفًرا ، إلي ًدا سوا ـِشـْرِك مـاـن وتـجـّر

ّـيـم اـبـن الـلـه عبد أبو قال كما ، الشيطان وَشَرِك ، الهوى الـلـه رحـمـه الق
ّيته في :  مايم

نـحـُر الـلـَه ُيرـضـي ـكـان فلو
ِهم ـــــــــــــــــــــــــ نفوـِس

ــا ُلوا كـم َذ ــ َد َـب ــ ِء عـن ــا ّلـق ال
ُهم ُدوَر ــــــــــــــــــــــــ ـُص

ُدوا ًـعـا بـهـا لجا ِر طو وللمـاـ
ّلُموا ِه س ّتى لعدائ جرى ح

ّدمُا مانـُهــــــــــُم اـلــــــــــ

ٍة عمٍل وكّل ّنها ؛ لمقاصد شرعت وعباد ، المقاِصد هذه إلى وسيلٌة فإ
َنى غيُر وهذا ِر المع ِة الخ ّـلـذي للوـسـيل ُد ا ْع لـم مـاـا ـبـه ُيـرا ّ ُيـشـر ِه إل ِر ، لغـيـ

ُه ماّما الله سبيِل في والقتاُل ِر غايًة الله ذكر ِـهـم للبش ّل ﴿ وـجـّل ـعـّز فـقـال ك
َلُهم أنُفَسُهم الُمؤُمنيَن من اشترى الله إّن ّنَة لُهم بأّن وأموا الج

ُلوَن اللِه سبيِل في ُيقاتلون ُت َيق ُلون ف َت ُيق ًدا و فللي حّقللا عليِه وع
ّتوراِة َـعـل الللله﴿ مللن بعْهللِدِه أوَفللىّ ومن والُقرآَِن والنجيِل ال فَج
ِعوَض ّنفَس ال ّنة. والثمن ، والقتال والقتل والمال ال الج

ِد وتقسيُم ِد إلى الِجها ِد طلٍب جها بل ـصـحيٌح مُاجـمـٌل تقسيٌم دفٍع وجها
ٍة َي ِه في لكن مِار ِل ُع ، مُاسامَاحٌة تفاصي ِد وِجما ِد ماقاِص ّق إلى الوصوُل الِجها ـ ـح

ِه ِده أو لل َبا ّـلـِص أو ، ِلع ٍم مـاـن التخ َع ُظـلـ َـقـ ِـهـم و َذا ، علي َـهـ ، الجـمـاِل عـلـى و
ِبُط ولذلك َفاِصيُل ضوا َت َذا ليَس و ّلها. َه ماح

ُيشرُع ُد و ّد الِجها ّو : لر ِر العد ِه الـكـاف ِـعـ ِه ودف ِب ِه وإرـهـا ْدـِعـ وـهـو ، ور
ِد أصُل ّدفِع ِجها َق ول ، ال ِر في فر ِد ماـن يكـوَن أن بيـَن الّصائِل الكاف مـاـن بلـ

فقه 
الجهاد
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ِهم صاَل ٍد مان يكوَن وأن ، علي ُع ، ُأـخـرى بل ٌع الـّصـائِل ودـفـ ـكـان وإن ماـشـرو
ِلًما ّ مُاس ُد الكافَر أّن إل ِة يزي ِر:  بثلث ُأماو

ّنُه الّوُل ِه في ُيطلُب : أ ِل ُتللُم فللإذا ﴿:  القرآِن بنّص الثخاُن ِقتا لقي
ّلذّين ّتىّ الّرقاِب فضرَب كفُروا ا ُتُموُهم إذا ح ّدوا أثخّن َق فش َثا الَو
ّنا فإّما ُد م ًء وإّما بع ّتىّ فدا ـا ، ﴿ أوزاَرَهللا الحرُب َتَضَع ح الـصـائل أمـّا

ُعُه الُمسلُم َف ُع ماا بأخّف فيد ِف ِه يند ّد إلى وينتقُل ب ، بالخّف يندفع لم إن الش
ًعا ويختلُف ِز حكُم لذلَك تب ّتباِع الجريِح على الجها ِر. وا ِب الُمد

ِه يكوُن الُمسلُم صيال : أّن والثاني ِئ ّق على باعتدا ٍم ح ـر لمسل ، آـخ
ِة حاِل في صحيٍح ماوجٍب بل الّصحيَحُة الوليُة ومانُه ُبغا ِفُر أمّاا ، ال فحكُمُه الكا

ِلميَن ِهم مانُه صياٌل للُمس َفُه كأن ِقتاٍل بل كاَن وإن ، علي َل َـلـُم ل مـاـن اـسـتخ يع
َلُه ّد أو ، حا َد ارت ِه ، ذلك غير أو ، مُاسلًما كاَن أن بع ِم ِقتاُل يكوُن وعلي ِك الحــا

ّد ّلط الّزنديِق أو الُمرت ٍء على المتس ِد مان شي ِد مان الُمسلميَن بل ّدفِع جها ال
ِد ل ّطلب ِجها ّتفاٍق ماحّل وهذا ، ال ُفقـهـاء مان ا ِـهـم تفاـصـيِل مـاـن ُيعـلـُم ال كلمِا

ِم على الُخروِج في ِك ّد الحا ِهم الُمرت ِت ُه وماعامال ّيا َلَة إ َـتـُل مـاـن مُاعاما ًـعـا ُيقا ، دف
ّدفِع ماعـنـى مـاـن أخرَجُه مان ويلَزمُا ٌة ـلـوازمُا اـلـ ُلـهـا ل باطـلـٌة ـكـثير ِه تحتِم ـهـذ
ُة. َذ ّنب ال

ِلُث ّثا ُق وال ّتفا ِء : ا ُفقها ِة على ال ِر الـّصـائِل دـفـِع تسمي ِف ًدا الـكـا ، جـهـا
ُهم ُف ِة في واختل ُع ، ـبـذلك المـسـلم الـّصـائل قـتـاِل تـسـمي ـهـذه عـلـى ويتـفـّر

ِة أحكامٌا. التسمي
ُد ّدفِع وجها ّيِن في درجاٍت على ال ماا باختلِف فيختلُف ، والوجوِب التع

ُع ُد المـقـدس وبيت والمدينة ماكة عن فالدفاع ، عنه ُيدف ـفـي غـيـره مـاـن آـكـ
ُع ، البلد ُد والصلحاء والمجاهدين العلماء عن والدفا ِره مان آك ـاد في غي العـب

ّياِت ، الطاهرات المؤمانات أعراض عن والدفاع ، ُد ، الصالحات والهاشم آك
ٌد ذلك وكّل ، العراض في غيره مان ّتٌم. وكي ماتح

فـمـن ُـيـدفع عـّمـن الناشئ الضرر باختلِف يختلُف الدفع جهاد أّن كما
ّد والدنيا الدين ُيفسد وهـكـذا ، وـحـدها اـلـدنيا عـلـى ـضـرره يقتـصـر مامن أش
ُع كان ولذلك ِه عـلـى للـصـائل الرجل دف ِل المـسـلمين- عامـّاـة مـاـال دون– مـاـا

ًعا ّتم غير ماشرو ًء مااله يبذل أن لجواز عليه ماتح ـى الصائل بخلف ، ابتدا عـل
ّنه العرض ُغ الدين على والصائل ، بحال ُيبذل ل ماما ل ُتُه رخصًة يسو مـاـوافق

َه إذا باليماِن القلب اطمئنان ماع ذلك. على أكَر
ُد ويختلُف ّدفع جها ِة باختلِف أيًضا ال ّو صول ُع ، الصائل العد ّو فدف ـد الـع

ُد المسلمون يسكنها التي البلد يدخل حين إـلـى يـصـُل حـيـن دفـعـه مـاـن آـكـ
ُعُه ، البلد يدخل ول البوادي ّد داره دخل مان على ودف ًـبـا أش غـيـره مـاـن وجو

ّتى ًئا يستطيع ومان العرُج الخير في ُيعذر ل ح يـقـول ول ، اـلـدفاع مـاـن ـشـي
ّنه قائٌل ٍذ للمعذور يجوز بأ دونه. ُيقاتل ول عرضه ُيسلم أن حينئ

ِد ومان ّلتي المقاِص َع ا ُد ُشر ِلها الِجها :  لج
ُة ِه إلى الدعو ، اـلـّرزِق وطـلـُب ، الـسـلما وُحرمـاـاِت للُمـسـلميَن والـثـأر ، الل

ّلها ُك ِة ـثـابٌت و ّـلـ ِة بالد ُيعرُض الـّصـحيَح ٍد ـفـي وـسـ ٍة أـعـدا َـلـ الـلـُه ـشـاء إن مُاقب
تعالى.
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ّلى أعلم والله ّينا على اللُه وص ٍد نب ِه آله وعلى ماحم ِت َب ِعيَن. وصحا أجَم

ُد وكتبُه ُد ناِصٍر بُن اللِه عب والعـشـريَن الـَخـامِاِس الَخميِس صبيَحَة الّرشي
ِما رماَضاَن مان َد والعشريَن الرابِع العا ِئة بع ِعما واللِف. الرب

حروٌف ... على أنقاض صليٍب ماكسور  
قصيدة بعد عملية تفجير ماجمع الصليبيين 

شعر : ماشهور بن عبدالله الساريبإسكان المحيا

ديوان ديوان 
العزةالعزة

ُد هذا انبرى قد للصليِب المجاه
ُلنا بدا إذا الصليَب إن أبطا

َدَرى ّق بأن و ُله شّم الح أه
ِرمْا فوارٌس الجهاد أهُل ْك ِبهم َأ

ِلموا َد َع ّدفِِع ِجها واجٍب أوجَب ال
رأوا قد و النيامَا بقوماهُم صاحوا

َدكم إن ، قومُا "يا ودياَركم بل
ًا أضحت ْيِِشه للّصليِب ماقر وج
ِما نساء جاءت أرضكم تغزو الرو

ُلوا إن ِب ْق ًا جاء ، ُت ًا انتصار أبلج
ّوى ّنه الصادقيَن كلما د َأ ك

َدْت َغ ُد و ِويًة الُمسلمين ِبل َر
ُلهْم َقْت أفعا َب ِلهْم حروف َس َقا مَا
ِما بلد ضربوا مانهاتٍن في الرو

أفعالهم مان الغدر ُبويُش بكى و
ٍر العظامَا الشاوسَة ظن َكاف َك
ِد إلى الرجاَل َوجد ُنهم الخلو حني

َنه ً َيرُجو ِرِف قتل ٍة بأْش ُبقع
ٍٍة أبهى العّز رياُض لبست حل

ٍد قنابُل انفجرت شرقها في مااج
ّد ، فعالهُم صارت َبنا َتُش ُلو ُق
ٌة الُمَجّمِع في قالوا و كذبوا َو إْخ

حكايًة تلَك أّن علمنا إنا
ركيكٌة الحباَل إن فلتكذبوا

ّد نائُف يا كلمَاكْم إّن المرت
ُبنا و َوكم آٍت بالفعل جوا َنَح

ُفنا َقْت فسيو َق ، َعِش َنا ِبكم ِع َقا ِر

ماتكسرا بفعله الصليُب فغدا
َعَن مُادبرا هروَل ثم الكنيسَة َل

ّدرا ُهو إْن الّشْرَب يرتضون ل ُك
ُفوا َق ِه و َوْج ِر ِب َزمْاَجرا لما الكف

َأ الله ِكتاب أنب َأخبرا و ِبال

ًا مانهم ّد ل ُوجوما ُهرا َيُش ْظ : ال
ُفرا َيسّن لطاغوٍت صاَرْت ْظ ال
ّو ، ببخٍس بيعت شرى وقد للعد
ِبح ْق وزمّارا المجيء رضَي بمن أ

" أدبرا فيمن خير ل ، تدبروا أو
ُء ِر مان الحياة ماا َفّجرا الصخو َت
َة قتل مان غيث مان ِعدا دمّارا و ال

ِفعُل و َق إن ال َب َلمقالَة َس َّثرا ا أ
ِر نهاُر َفغدا َبرا مانهم الكف ْغ أ

َجمهرا و الجيوش حشد ولردعهم،
أنكرا وللقياماة الحياة رضي

ًا يرجون ماقدرا الله في ماوت
َد َكْي ْطَر ْلُج ُي ِِع ُيقهرا اللئيُم ال و
َعْت إذ ِء ُرّص ِد بدماا الّشَرى آسا
َع بغربها و ّي َرَج ّدو ماكّررا ال

ّورا العميُل كذب إْن و حتى وز
ًا َخُشوا لما َعّم َفَرح َجَرى لما  َي

ونحذرا نخاَف كي بليٍل ُنِسَجْت
ِة دون مان الحبل و َقّصرا الوشاي

ّورا دمااِغك ومِان ، الَخياِل َنْسُج ُز
ُع به و َقِش ْن َوَرى عن الغباُر َسي ال

ّذرا جاء طاغوت يا والشعر ماح
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رثاء الشهيد
عبدالله العتيبي

رثاء الشهيد
عبدالله العتيبي

 
  

شعر :  صالح 
العوفـي 

أحد المطلوبين التسعة 
عشر ببلد الحرمين

عوفيات ..
.

 : " "عن المقداما بن ماعد يكرب قال قال رسول الله 
للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول 
دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذّاب 

القبر ويأمن من الفزع الكبر ويوضع علىّ 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا 

وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
"الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه

- رواه الترمذّي -

 : " "عن المقداما بن ماعد يكرب قال قال رسول الله 
للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول 
دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذّاب 

القبر ويأمن من الفزع الكبر ويوضع علىّ 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا 

وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
"الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه

- رواه الترمذّي -

هذه بعض البيات التي قلتها في أخي عبدالله بن سلطان العتيبي المكنى
بـ( زائد) والذي قتل برصاص الغدر على أيدي عبيد الدرهم والدينار في

ًا حتى قتل ًء حسن ماواجهات السويدي التي كان فارسها المغوار ، الذي أبلى بل
ًا ، ماقبلً غير مادبر ...  شهيد

راحت شعوري أوصف كيف
يميني

ْقدة َحّر إل  والله ل  َعويني َف
ْع برٍق ّدع الراس في صق ص

جبيني
واكتب العبرات مان اماسح
ونيني

نسله ساس عتيبي زايد
يجيني

وديني ربي أمار المحبة زاد
فالشجاعة فعله زين يا

ماكيني
عريني سبٍع هاج ل سعد أبو

ماتيني ثابت الموت لفاه يوما
تليني دايم روحي قبل روحه

كافر رامايه عسى لله يا
لعيني

شماليل كبدي عروق وتقطعت
ّني جود ماحماس على ك

الرجاجيل
بي صار ماا جاني الخبر يوما
حيل

الجوف عمق في واصرخ
المهابيل بصوت

ّنا جيل مان جيل لّمنا شبابه ح
ّوة وتبجيل حشمة اليمان وأخ

ّكابة بين ماثله شفت ماا الخيل ر
سحنة جرفة عدوه يجرف
السيل
تهليل ويشد التكبير ماع يرماي
ّيه يفدي والتكامايل بالغلى خو

ويل ويلهم يا تعلن شلة في
يلقى الفردوس جنة في

التساهيل
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للمجاهدين وصايا

- العرب جزيرة في يعيشون الذين - وبخاصة المجاهدين إخواني أوصي
ّ ، الجهاد عن الماة يثنون الذين ، والمرجفين للمخذلين ويستمعوا يصغوا أل

الدين بلبوس تلبس مامن ، بالدون الرضى و الذلة ماهاوي في بها ويزجون
والعلم.

همهم زاد الجهاد ساحات إلى يتراكضون الشباب رأوا إذا الذين أولئك
لكي وجدل قوة مان أوتوا ماا بكل سعوا و الوجل أشد ووجلوا وخافوا
..!! الدين حياض عن والدفاع الجهاد عن الشباب يصدوا
:  المأزور بسعيهم المجاهدون أيها هؤلء

يحلم يكن لم ماا والمصالح المكاسب مان له ..؟!! وقدماوا الصليب خدماوا
..!! الدين رجال مان باردة غنيمة أتته أنها ..إل المرتدين عبيده مان بها

العمليات بحرماة سلول آل مافتي فتوى - أياما نقلت سي بي فالبي
الكنيست : إن قوله المحللين بعض - عن فلسطين في الستشهادية

الدولرات بمليين لشتراها الفتوى هذه شراء عليه عرض لو السرائيلي
..!! باردة غنيمة أتته ولكنها

] أيه آي [ السي لـ تجنيده أرادت لو العودة لسلمان أماريكا ستدفع وكم
نعلم فيما – ماقابل دون مان بها تكفل أنه إل ؟ الجهاد مان الشباب يمنع كي

في استضافه ) عندماا ماان ( فريد اليهودي الماريكي للصحفي وقال –
11 أحداث تكرار مانع هو القادما ماشروعه : أن بالقصيم مانزله

سبتمبر...!!
مان كغيره – سلول آل وماباحث أماريكا الفقعسي علي المجاهد أرهق وكم

المال عنه والبحث خلفه الحثيث الطلب في وخسروا – المطلوبين
ًا أن إل العياء أشد وأعياهم والرجال ّدماُه الحوالي سفر 1سائغًة لقمًة ق

المجاهدين مان خليا ذلك بعد ليعتقل نايف بن ) ماحمد المجاهدين لـ( عدو
ً ، والمكسيك أماريكا في السالف الحوالي بتعاون أماريكا تمكن عن فضل

الماريكية المتحدة الوليات في استشهادية عملية إبطال مان ذكره
المنفذين..!! أغلب واعتقال
( ماحمد العقلنية الفئة مان النشاز النفر به قاما بما هؤلء سعي ويذكرنا

الستعمار ) تجاه شاكلتهم على هو ومامن الفغاني الدين وجمال عبده
، الحرب لماة ولبس القتال عن الماة خدروا حيث لمصر البريطاني

ونسفهم ، التعايشية النبطاحية وأطروحاتهم ، العقلية بسفسطاتهم
. الله سبيل في والجهاد والبراء الولء مان الدين لصول

أن ل ، سلمه ثّم ومان وجده حتى الفقعسي عن بحث الذي هو الحوالي أن وهو الصحيح هو هذا 1
مان ماطارد الن - وهو الحوالي سفر أقارب أحد بذلك حدثني وقد ، للحوالي أتى الذي هو الفقعسي

. الموضوعب  علقٌة له كان حيث – السلولية المباحث قبل
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ماع المتحالفة المرتدة الحكوماات أجهزة ماع الماني بالتعاون عليهم وزادوا
..!!  عليهم والتبليغ المجاهدين لتسليم الناس دعوا حيث الصليبيين

ماحمد عن يقول – عسكري كحاكم ماصر إلى جاء الذي – كرومار فهذا
المتحررة والراء السلماية بالشريعة العميقة لمعرفته : ( كان عبده

)  الجدوى عظيم ماعه والتعاون ، ماشورته جعل في أثرها المستنيرة
على تقوما الساسية ( وفكرتهم عبده ماحمد أتباع عن كرومار ويقول
للعقيدة الساسية بالقواعد إخلل دون المختلفة السلماية النظم إصلح

في ، ماعارضتهم ل الوربيين ماع التعاون برناماجهم .. ويتضمن السلماية
ًا أنه إلى يشير ثم ، بلدهم إلى الغربية الحضارة إدخال الحزب لهذا تشجيع

ًا زغلول سعد وهو رجاله أحد اختار قد ، التجربة سبيل وعلى ، وزير
1) للمعارف

ماحمد على يثني اليوما زمااننا في هؤلء رأس أن مان فاعجب تعجب وإن
قراءة مان يحذر ولذا ، عبدالوهاب بن ماحمد ل المجدد هو أنه ويقول عبده
2..!! النشاز أولئك كتب بقراءة وينصح الدعوة أئمة كتب

بطباعة النجليزي الستعمار قاما كما أنه تعلم أن يزيد أو العجب ويزول
حساب على ماطبعة لهما وخصص الفغاني الدين وجمال عبده ماحمد كتب

بتوزيع الكويتية الستخبارات قامات سبتمبر11 أحداث وبعد فإنه ، بريطانيا
اهتماما أو انتماء لهم مان ) واستدعوا الحرب ( قلق العودة سلمان شريط
التلفاز في خروجه عن ..!! ناهيك الشريط مان نسخة وأعطوهم جهادي

لكونه ، وسجنه فصله قرار سنوات تسع قبل فيه تلي قد الذي السعودي
ًا يحمل ّداماة أفكار ..!! ه

" " العواجي زمااننا في باسمهم الرسمي الناطق أياما قبل علينا أطل وقد
طوامّا مان نفوسهم في ماا بعض عن وأفصح ، الدعوة أئمة كتب مان ونال
. 3وبليا
رأسهم وعلى هؤلء تبناها مابادرة الياما هذه بطرحه بدأوا ماا أطرف ومان

، السلح إلقاء إلى المجاهدين فيها يدعون والتي ، والعواجي الحوالي
لهم عقول ل المجاهدين وكأن ، والكفاح الجهاد وترك ، النبطاح وإلى

يأمان فمن وإل ، والكاذب الصادق وبين ، والباطل الحق بين بها يميزون
، مارتد كافر سلولي ذماة تحت بالنزول المجاهدون يرضى وكيف ؟ الذئب

ًا والدنيا الدين باع ؟! ماع
فهم ولذا ؟ بالخطأ الطريق هذا سلكوا قد المجاهدين أن هؤلء يظن وهل

سعيهم خاب ؟! أل وسيط عن يبحثون ولكن ، والتوبة التراجع يريدون
.. يصفون ماما لهم ويل و وظنهم

:  المجاهدون أيها فيا

.  الشريعة أصول نقض وظاهرة المالكي بعنوان: " حسن العييري يوسف للشيخ رسالة مان النقول هذه  1
.  العودة سلمان عن طريق مان كثر بأ مانقول هذا  2
 /9 / 13 في اللقاء ضيف كان حيث القطرية الجزيرة قناة ) في حدود ( بل برناماج في كما 3

. هـ1424

42



38 

الجهاد صوت

ترتدوا ... ول عاهدتم الذي الله بعهد بالوفاء الله ...والله الدنية ول المنية
تلقوا ول ، المتخاذلين هؤلء مان واحذروا ، خاسرين فتنقلبوا أدباركم على
ً لهم ًا لهم ترعوا ول ، بال ... سمع

الدنيا في العافية الله وسلوا ، شيء يعدلها ل فالسلماة بدينكم واسلموا
.. والخرة

بك نعوذ إنا اللهم ، دينك على قلوبنا ثبت والبصار القلوب ماقلب يا اللهم
. الكور بعد الحور مان

***************

الله عبد بن ناصر بن أحمد ناصر أبو الله بإذن الشهيد المجاهد الخ هو
ّكان مان...  الشهداء في تقبلهو واسعة رحمة الله رحمه الدخيل الدرعية س
... المستعان والله سابقا التوحيد دولة عاصمة

ٍة في نشأ ٍة بيئ كان حيث التربية في عليه الكبير الثر لوالده وكان صالح
وكان ، للقرآن حافظا وكان للحي الشرعي والمأذون المسجد إمااما  أبوه
لقب ] - وهو [ المطوع يسمونه الدرعية فأهل عجيبة وعبادة خشية فيه

قراءة ماع له - وكان العبادة كثير الصالح الرجل على نجد أهل يطلقه
استفتح ماكة إلى السيارة في ركب إذا أنه ذلك فمن ، عجيبة حال القرآن
ًا واستمر أوله مان القرآن كان الميقات إلى وصل إذا حتى الله لكلما تالي

رحمه ناصر أبو الطيبة البيئة بهذه تأثر وقد ، القرآن ختم على أشرف قد
مان كل ذلك يعرف...  هعلي والثبات المبدأ التزاما في ًاّجاد فكان الله،

.... إخوانه مان عاشره
هذا وفي ، المتوسطة المرحلة بعد العلمي بالمعهد الله رحمه التحق وقد

التحق ذلك وبعد ، أشهر ثمانية في قلب ظهر عن القرآن حفظ أتم الوقت
لينشغل تركها ثم الشريعة كلية في فدرس سعود بن ماحمد المااما بجاماعة
المساجد. في تعقد التي الذكر حلقات في الشرعي العلم بطلب

أحاديث بحفظ ... اشتغل أشرنا كما القرآن حفظ مان انتهائه فبعد 
المشايخ على والقراءة العلمية والمتون وسلم عليه الله صلى المصطفى

أحاديث في المراما بلوغ وحفظ للزبيدي البخاري صحيح ماختصر فحفظ ،
. ذلك وغير العقيدة في المتون مان وشيئا الحكاما
على وقرأ ، المسجد في جبرين وابن باز ابن الشيخ دروس وحضر

ّدي ماحمد الشيخين .  العقل حمود والشيخ الش
له فتح ثم العلمية المتون بعض في ويقرؤون ، العلم إخوانه يدارس وكان
ل ، السلفية الدعوة علماء كتب على فانكب المطولت في  القراءة باب

...أسره الله فك المقدسي ماحمد أبي الشيخ وكتب السنية الدرر سيما
، المسجد إمااماة  الله رحمه ناصر أبو تولى والتعليم الدعوة ماجال وفي
على مانها تخّرج و ، الكريم القرآن فيها الطلب عليه يحفظ حلقة له وكان
حفظ طلبها بعض أنهى حيث ماتميزة حلقته وكانت التلمايذ مان عدد يديه

ّيل سيرة شهيدسيرة شهيد رحمه اللهالشيخ  أحمد بن ناصر الدخ

بقلم : القعقاع النجدي
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وطلب الحفظ في الستمرار على شجعهم ثم ، قصير وقت في القرآن
.  الصحيحين مانهم ثلثٌة فحفظ العلم

السلما دولة عهد في أفغانستان أرض إلى الله رحمه ناصر أبو انطلق 
أسباب مان ... وكان الجزيرة إلى عاد ثم ٍكثير َغير بها فمكث الطالبان
الهجرة على والمشايخ العلماء وتحريض ماعه أهله أخذ في رغبته رجوعه

يستجب لم ولكن المجاهدين وآوت السلما أقامات لنها طالبان دولة إلى
. المشايخ مان أحد له

الفتن وعصفت المواقف فيها اختلطت ، عظيمة أحداث حصلت ذلك بعد
الوعي بث على يحرص الله رحمه ناصر أبو كانف ، المسلمين مان بكثير

حال وبيان العتقاد أمار في ًخصوصا ، والمجاهدين الماة شباب بين
... بهم الكفر وضرورة الطواغيت

العلماء ماع ويتواصل ، المنكر عن وينهى بالمعروف يأمار الله رحمه كان
ويلقي للمسلمين ماسجده في يقنت وكان ، والتذكير والبيان بالنصيحة
في الله رحمه نشاطه كثرو ، غيره وفي ماسجده في والدروس الكلمات

في والكلمات الخطب مان ًعددا فألقى ، اختفائه قبل الخيرة الفترة
سبيل في الجهاد على ًماحرضا به ًجاهرا بالحق ًصادعا ، الرياض ماساجد

له لّجُوس ، فوزان ابن وماسجد الفتاء ماسجد في كلمته ذلك مان ، الله
ًا ًانتشارا انتشر ٌشريط استراحة وفي ) ، الجزيرة أهل بـ( يا وسم طيب
مان أول مان كان المداهمة حصلت ولما الشباب بين كلمة ألقى الشفا
ًا السلح حمل ...  الستراحة في الموجودين الخوة عن دفاع

أعلن حتى ، السعودية الحكوماة قبل مان له الطواغيت ماطاردة واستمرت
الجزيرة في الطاغوتي للحكم كمطلوبين ًماجاهدا عشر تسعة ضمن اسمه
.عشر التسعة المطلوبين أحد بصفته أخرى رسالة فكتب
مان فيها لقي طويلة فترة-  ذلك - قبل الطواغيت عن اختفى قد وكان

ماا ونصره الله وتيسير اللطف مان وجد كما الله شاء ماا والمشقة العنت
.... الموحد بال يشرح

فتبعه ةيالرئيس الرياض شوارع أحد في بسيارته يسير كان أنه ذلك مان
وبعرضه بدينه ًفرارا السير ناصر أبو فأسرع ، 1المباحث كلب مان كلب
كلب على بالدعاء صوتها ترفع ابنته وكانت ، وأولده زوجته ماعه كان حيث

مان بسيارته النحراف ألهمه صاحبنا نجاة الله أراد ولما ، الطاغوت
، ًكبيرة ًشاحنة ًماتجاوزا الخدماة طريق  إلى) ( الدائري الرئيس الطريق
حيث بالمرصاد الله ّولكن، تقليدها الطاغوت كلب حاول ٍصعبة ٍوبحركة

الله ونجى حينه مان فمات الشاحنة تحت سيارته دخلت إذ حتفه فيها صار
..  ناصر أبا

أنه ضمنها يذكرونه ماماو الجزيرة أهل عند ٌماشهورة الجاسوس هذا وقصة
الله يميته أن عجائزهم إحدى عليه فدعت المجاهدين مان بيت أهل آذى

ّنه هال استجابف شاحنة تحت  . وكرماه بم

رويتع   وهو  1 لحقه  ابن  . )لكزس( ارته بسي حيث
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اشتدت - لما الله - رحمه ناصر أبو يقول ، العيد ليلة المطاردة هذه وكانت
يرفعوا أن أبنائي فأمارت ، وابنتي وابني زوجتي ماعي كان المطاردة
يروهم أن المباحث هؤلء لعّل ، السيارة في أرجلهم على ويقفوا رؤوسهم
ماعه الله رحمه فهو إل و ، والمروءة الشيم قبيل مان ولو المطاردة فيتركوا
. فيقاتلهم سيارته مان ينزل أن ينوي وكان سلحه
ًا وبقي ( بالقصيم مازرعة في استشهد حتى والطريق المنهج على ثابت
مان-  ناصر أبي صورة هتُّوش وقد ، 1ذكرها سيأتي أحداث  ) في29/5

، لطواغيتا تكفيره لجل  –التوحيد أهل على الناقمين الجاهلين بعض قبل
عنه نقلوا قد وكان...  آمانوا الذين عن يدافع الله ولكن بألسنتهم وآذوه
مان الرجل وحال لسيما ، يثبت ل ماما بعضها الله رحمه ماوته قبل أشياء

ًا حاله مان التثبت يجعل ماا والتخفي المطاردة فيه تهمة ل ماا ومانها ، صعب
أحد ليس إذ – فيها الصواب جانب قد يكون ماا ومانها ، ماعه فيها والصواب

، المسلمين ولجميع وله لنا يغفر والله-  الرسل إل ماعصوما البشر مان
ّفر بأنه الناس مانه ونفروا عليه وشنعوا يكن ولم عثيمين وابن باز ابن ُيك
مان كل يكفر وأنه ، المسلمين عموما يكفر كان أنه وأشيع ، عنه صحيحا

. صحيح غير كله وهذا ، أحوال بطاقة أخرج
به وألحقنا عليين في درجته ورفع وتقبله الشهيد الله رحم

. العلىّ الفردوس في

  النبي راية تحت ( فرسان زاوية في ماروية واستشهاده ماطاردته وقصة   1  (  
      .
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ٍما بعد لفراشها أوت ِر بالهموما مُاثقٍل يو غير والجدِل الّساخِن , والحوا
ّذب ِئعين أناٍس ماع المه ِة الفانيَة اشتروا ، َضا ِة ورضوا بالباقي ّدنيا بالحيا ال

الخرة.. مان
ُثر .. قد تساءلت:رباه ْلجُل الّشاماتون..أصواتهم حولي َك ُذني: كيَف في ُتَج ُأ

ًا بهذا ترضيَن َهْب تركِك ؟ زوج َذ !  و
ّبِك ل , هو عنك تخلى ّبك , ولو يح ويترك يذهُب ذلك..كيَف فعل لما أح

أبناءه؟
ِء إّن ّناس هؤل ًا... أماا ماساكين ال ّنة سمعوا حق أجَر عرفوا أماا  ..؟ بالج

..؟ الّشهيد
َع الذي ماا لهم أشرح هل َف ّنفير زوجي َد ..؟ الجهاد بوجوب يعلموا ألم  ..؟ لل
ًا توجب جريمة الجهاد بأن وصدقوا ؟ الشاشات بمشايخ تأثروا هل أما حد
 !!

صاروا أبناءك , ولّن أختي يا لترمُالك أبكي يوماين : ماكثُت تقول ُأختها
ًا في سوى يكوُن ل الموت بعد!! وكأّن ُيقتل لم زوجي أن !! ماع أيتاما

الحروب.
ٌة صديقتِك : هذه .. يقول إبليُس يأتيها بها يروُح بيتها, زوجها في سعيد

أنِت .. لماذا الفاخرة الفيل وتسكُن ، تريد حيثما ماعها ويسافُر ، ويجيء
في وزوجها وهي ، والتوجس والخوف الّشتات تعيشيَن أنت ماثلها؟ لسِت
ٍم .. رِغيد وعيٍش نعي
ّدنيا وأّن ، الموت ُقْرَب تتذكر لما لكْن ٌة ال ٌة حلو ّنها ، خضر الّزوال سريعُة لك
ُدنيا.. يا لك تقول: أّف فإنها

ٍما سوى أعيش لن أنا ّني ووالله ربي ألقي ... ثم يوماين أو يو بما سأفرُح إ
ٍء مان أصابني .. الحمد لك .. اللهم الحمد لك فاللهّم وتشتٍت بل

ُد ِديه..وينظُر .. الكُل الدنيا هذه في غريٌب المجاه َعا ّناس ُي لزوجته ال
ّنها ، وَخوٍف بتوجٍس ِر زوجُة وكأ ..  ماجرما أكب

ً هي ِر في ) ... لكن ( ماجرما زوجة فعل ِد نظ ِر وفي اليهو ِما نظ العل
الكاذب..

ّنة الكتاِب في أماا ّلذي زوجُة فهي والُس َفَر ا َد يوما َن َع ّناس َق ِوي و ال َت َيْس لّ 
ِه ّل ِبيِل ال ِفي َس ُدوَن  ِه ْلُمَجا َوا ِر  ِلي الّضَر ْو ُأ ْيُر  َغ ِنيَن  ْؤمِا ْلُم ُدوَن مِاَن ا َقاِع ْل  ا

ِر وزوجُة ّلذي المهاج َكَل ا :  راغمة وهي أتته بعدماا الدنيا َر
ًا الفراق يوم يلتفت لم           أهله ودع الله في ومهاجر وراء

فيها وماا الدنيا مان خير مانه الياقوتة الوقار تاج يلبس الذي الشهيد وزوجة
 ..

ُد لك فاللهّم ُد ،ولك نعمائك على الحم ِئك،ول على الحم تحرمانا قضا
ّبرنا ّدنيا، لواء على ُجودك،وص ُنوا .. الخرة بنعيم وأكرمانا ال ِذيَن آمَا ّل َوا

شقائقشقائق
المجاهدينالمجاهدين
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ِهم مّان ِل َعَم ُهم مّاْن  َنا ْت َل َأ َومَاا  ُهْم  َت ّي ُذّر ِهْم  ِب َنا  ْق ْلَح َأ ِإيَماٍن  ِب ُهم  ُت ّي ُذّر ُهْم  ْت َع َب ّت َوا
ٍء  َشْي

1 دعد : أم أختكَّم

. المجاهدين نساء تكتبها الزاوية هذه  1
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بإذن الله
لقاء ماع الستاذ :

" لويس عطية الله " 
حول قضايا مانهجية 

وسياسية  
( تستقبل السئلة عبر 

المنتديات ) 

*****
 دوافع المجاهدين للقتال 

اليوما
 بقلم الشيخ / يوسف العييري 

رحمه الله

*****
ًا   مان كان ماستن

فليستن بمن قد ماات
بقلم / خالد المعجل

*****
اصمتوا فالكلما للبطال!!

  
شعر أبي سعد 

الزدي

وبعد أخي القارئ الكريم :
 نرجو أن نكون قد وفقنا 
في هذا العدد في إيصال 

صوت المجاهدين في 
جزيرة العرب إلى أماة 

السلما ، حول ماا حصل 
مان ماستجدات وتغيرات ، 
وبقي أن نذكر كّل القراء 

بأن الواجب عليهم بعد 
قراءتها أن يبلغوها إلى 

" غيرهم مامن لم يسمعها 
ّلٍغ أوعىّ من  َب فُرّب ُم

سامع ، وُرّب حامِل 
فقٍه إلىّ من هو أفقه 

 وليعلم مان يوصل منه "
صوتنا هذا إلى الناس أنه 

يقوما بجهد كبير يغيظ أعداء 
الدين مان الصليبيين 

والمرتدين ...
 وقد سرنا والله ماا بلغنا 

مان حماس الناس ماع 
المجلة ، إل أننا نرجو أن 

يفيد ذلك العمل بما فيها ، 
ودللة الناس عليها فالدال 

على الخير كفاعله ، 
والشباب هم عماد الماة 

وعدتها ، فليحرص كل مان 
يقرؤها أن يوصل نسخة 

مانها إلى شاب مان شباب 
ًا كان أو غير  الماة ماستقيم

ذلك عّل الله أن يهديه بها ، 
ًا لك مان حمر  فيكون خير

النعم ..
والله مان وراء القصد وهو 
المستعان وعليه التكلن .. 

الخيرة

تقرأ في 
العدد 
القادما
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