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مجلة صوت الجهاد * تصدر كل نصف شهر  * تهتم بشؤون الجهاد 
والمجاهدين في جزيرة العرب

شهر ذي الحجة - العدد 
                                          ) 01العاشر( 

الحمد لله ت                                                   
الذي خلق الخلق فأبدعه ، وسأّن الدين وشرعه ، 

ه محمد ئوالصلة والسلما على خير رسأله وأفضل أنبيا
بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والها أما بعد :

في أواخر العاما الهجري يكثر الحديث عن محاسأبة 
النفس ، ليتجدد العهد بين العبد وربه ، إل أّن من أهم 

لة نفسه عنها هي ءالمسائل التي ينبغي للمرء مسآ
مسألة تحقيق التوحيد ، والبراءة من المشركين والسير 

 على منهج الخليل عليه السلما حيث قال الله تعالى:
ُلوا            َقا ْذ إإ َعُه َم إذيَن ّل َوا إهيَم ا ْبَر إإ إفي َنٌة َحَس ٌة َو أسْأ

ُ ُكْم َل َنْت َكا ْد َق
ُكْم            إب َنا َفْر َك إه ّل ال إن ُدو إمْن ُدوَن ُب ْع َت إمّما َو ُكْم ْن إم ُء آ ُبَر ّنا إإ إهْم إم ْو َق إل
إه          ّل إبال ُنوا إم ْؤ ُت ّتى َح ًا َبد َأ ُء ْغَضا َب ْل َوا ُة َو َدا َع ْل ا ُكُم َن ْي َب َو َنا َن ْي َب َدا َب َو







  

تبّرأت     :    هل وسأؤالها نفسه مراجعة للمرء فينبغي
بالطاغوت            بالكفر قامت هل الكافرين، أبغضت هل الطاغوت، من

الوثقى    ؟.واسأتمسكتبالعروة
                 



 

          
باٌب           أّنهذا منه ًا العظيمظن بالله والكافرين والمرتدين النفاقّ
   


 : 


    



    

!!..     

   ،        

الوهاب         بنعبد محمد لماما ا يقول ّلة الم فالله : " وأصول
الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخرها 

أسأه ورأسأه وهو شهادة أن ل إله إل الله، واعرفوا 
معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا 

بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من 
أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي 

منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على 
الله وافترى، بل كلفه الله بهم، وفرض عليه الكفر 
بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولدها. فالله 

الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ل 
                                       " تشركون به شيئا..

]53[مجموعة رسائل في التوحيد واليمان: 

                                         

الحمد لله ت                                                   
الذي خلق الخلق فأبدعه ، وسأّن الدين وشرعه ، 

ه محمد ئوالصلة والسلما على خير رسأله وأفضل أنبيا
بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والها أما بعد :

في أواخر العاما الهجري يكثر الحديث عن محاسأبة 
النفس ، ليتجدد العهد بين العبد وربه ، إل أّن من أهم 

لة نفسه عنها هي ءالمسائل التي ينبغي للمرء مسآ
مسألة تحقيق التوحيد ، والبراءة من المشركين والسير 

 على منهج الخليل عليه السلما حيث قال الله تعالى:
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  " : فالله

الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخرها 
أسأه ورأسأه وهو شهادة أن ل إله إل الله، واعرفوا 

معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا 
بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من 
أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي 

منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على 
الله وافترى، بل كلفه الله بهم، وفرض عليه الكفر 
بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولدها. فالله 

الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ل 
                                       " تشركون به شيئا..

]35[مجموعة رسائل في التوحيد واليمان: 

بسم الله 
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 بالعيد تهنئة
المقرن العزيز عبد هاجر / أبي بقلم

ًا لله الحمد  يليق حمد
الله وصلى ، سألطانه وعظيم بجلله
آله وعلى محمد نبينا على وسألم

على سأار ومن ، وإخوانه وصحبه
أما ، بإحسانه أثرهم واقتفى نهجهم

: بعد
المة نهنىء أن لنا فيطيب

المبارك الضأحى بعيد السألمية
ومنارات وسأادتها نجومها منها ونخص
وقياداته الجهاد أمراء من فيها العزة

رأسأهم وعلى مكان كل في ومشايخه
لدن بن أسأامة الله عبد أبو شيخنا

حفظهما الظواهري أيمن والدكتور
يتقبل أن سأبحانه الله ونسأل ،  الله
يتقبل وأن العمال صالح ومنهم منا
سأؤلهم ويعطيهم حجهم الحجيج من
. مجيب سأميع إنه

: مكان كل في المسلمون أيها
القليلة الياما في حادثتان حدثت لقد

ذكرى وفيهما دللة لهما كان الماضأية
، الهداية له الله أراد لمن وتبصرة

حمود الفاضأل أخينا مقتل أولهما
يد على الله رحمه الفراج الجوير

الحكومة جنود الخاسأرة الفئة
(حي مداهمة في العميلة السلولية

وفاة وثانيهما بالسلي) ، الفيحاء
في ًحاجا وخمسين وواحد مائتين
القاسأم وكان ، بمنى الجمرات جسر

أنه هو الحادثتين هاتين بين المشترك
من أرخص سألول آل على شيء ليس
الولى الحادثة ففي المسلمين دماء
باقتياد العامة المباحث جهاز يقوما
إلى الله رحمه الفراج حمود الخأ

ل ثم تفتيشه المراد المنزل حيث

الجهاد لصورة ًتشويها قتله عن يتورع
ًيائسة ًومحاولة الناس أذهان في

- إن الوجه ماء من تبقى ما لحفظ
منيت - حيث  ماء لوجوههم كان

الخوة يد على منكرة بهزيمة قواتهم
عن المدافعين البطال المجاهدين

يعد فلم ودينهم وحرماتهم أنفسهم
ةكذبال هذها إفتعال إل بإمكانهم
عدد إخفاء أصبح أن بعد الشنيعة
الحادثة على التستر أو قتلهم

من به الله من ما بسبب ًمستحيل
من الموجه العلمي الجهد

.  المجاهدين
المأسأاة تتكرر الثانية الحادثة وفي
موسأم كل معتادة شبه أصبحت التي

عوامل بسبب الحجاج من عدد بموت
:  منها مختلفة

تضايق التي الرسأمية المواكب   
وطوافهم طرقاتهم في المسلمين

أحداث وتخلق المشاعر في ومبيتهم
وسأوء الهمال وكذلك الزحاما،

أموال وإهدار والترتيب التخطيط
مشاكل حل في أثر لها يرى ل كثيرة
، السأباب من ذلك ونحو الحج

اللتين الحادثتين هاتين بين والرابط
هو الفاضألة الياما هذها في وقعتا

وعدما ، المسلمين بدماء السأتهانة
دماء مع الدولة هذها وتأريخ ، احترامها

ظلمة كسواد أسأود تأريخ المسلمين
من بموقفها قارناها ولو ، البهيم الليل
رؤية ذي لكل لتضح الصليبيين دماء

الحكاما هؤلء عمالة مدى سأليمة
ومدى الصليبي للغرب المرتدين

، للكفار قلوبهم يمل الذي الولء
: جوانحهم يمل الذي والجبن والخوف
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من خمسة العليا تفجير في يقتل
النظاما فيقدما المريكان الجنود
الموحدين من أربعة رقاب الفاسأد

من المئات عن ًفضل  لهم ًفداء
واوعذب واسأجن الذي الشباب
النجسة الدماء لتلك ًانتقاما واوطورد

حجاج من عاما كل في يموت بينما ،
وقبل المسلمين من ٌعدد الله بيت

المسلمين أبناء من مات قليلة أشهر
ٌعدد متردية أوضأاع في المسجونين

في شب الذي الحريق بسبب كبير
الخيرة الفترة وفي الحائر، سأجن

قبل من النار إطلقّ حوادث تكررت
لمجرد المواطنين على المن قوات

لم أنه بعد فيما يتبين الذي الشتباها
ًا إل يكن عقول في سأقيمة أوهام

الحكومة هذها من تجد ل ثم ، مريضة
ًا ًا اهتمام ّدي المسائل هذها بمثل ج

تجد ول ، الفارغة التصريحات سأوى
معاقبة أو ، للمتسببين محاسأبة

والمر ذلك يكون وكيف ، للمقصرين
إليهم الدنيوي ومنتهاها بأيديهم

بسببهم هي المر آخر وفضيحته
وغير ، المسلمين بدماء واسأتهانتهم

هذها جهود السياقّ هذا في غائب
الكفار إعانة في الخبيثة الحكومة

الرض مشارقّ في المسلمين على
والعراقّ أفغانستان في ومغاربها
بخدمتهم تظاهرها رغم وغيرهما

المالية بالمساعدات ومساعدتهم
تمدهم فهي ًأحيانا والدواء والغذاء
الصدقة من يسير بنزر يديها بإحدى

ثم والذى المن بمكاييل المكيلة
وأوجع أنكى بيد الخلف من تطعنهم

. ودموية ًونجاسأة ًوحشية وأكثر
القضية بهذها نذكر حين إننا

حقيقة إلى المسلمين أنظار نلفت
الناس لدى يكون أن ونأمل ، الواقع

به يستطيعون ما الكافي الوعي من
أخبار من السمين من الغث تمييز
ما سأيما ل العميلة الحكومة هذها

وعملياتهم المجاهدين بجهاد يتعلق
في عليها الفرصة ليفوتوا وذلك

يبق لم حيث بالباطل الحق تلبيس
أخيرة كورقة العلما ورقة إل معها
أجهزتها فشل لديها ثبت أن بعد

رغم الجهادي المد وقف في المنية
على والمستمرة الشرسأة الحملت

المطلعة المصادر تؤكدها كما الجهاد
ل لذا ، الداخلية وزارة من القريبة
أو الداخلية وزارة تقوما أن نستبعد
في تخريبية أعماٍل بإحداث غيرها
التشويه بغية للمجاهدين تنسبها البلد

وذلك النقية الجهاد لصورة العلمي
أو المسلمين تجمعات باسأتهداف
نور ليطفئوا يريدون ولكن أسأواقهم

يتم أن إل الله ويأبى بأفواههم الله
صارت وقد ، الكافرون كرها ولو نورها
محل التشويهية المحاولت هذها مثل
يدركون الذين الناس من شك

لحرمات تعظيمنا
ودمائهم المسلمين

وعلى عليها وغيرتنا
يدركون كما أديانهم

القتال في سأياسأتنا
على تركزت والتي
أن مع الصليبيين قتال
أسأهل المرتدين قتال

أيسر واسأتهدافهم
أكثر مواقعهم وانتشار
فالمجاهدون ، وأوضأح

جنود يتجنبون زالوا ما
طاقتهم قدر الطاغوت

ًا إل أنفسهم عن دفاع
ًا منهم تجرأ لمن وردع
في عونميط فكيف
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نأمل أن يكون  

ّناس من  لدى ال
الوعي الكافي 
ما يستطيعون 
به تمييز الغث 

من السمين من 
أخبار هذها 
الحكومة 

العميلة ل سأيما 
ما يتعلق بجهاد 

 المجاهدين
وعملياتهم 

ليفوتوا الفرصة 
عليها في 

تلبيس الحق 
بالباطل..
  

 الفتتاحية
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الشعب عامة من المسلمين دماء
يهتدون ول حيلًة يستطيعون ل الذين
بحمد المسلمين أّن شك ل ، سأبيل
الحقائق هذها يتذكرون سأوف الله

حجم يعرفوا أن ذلك بعد ويستطيعون
الطواغيت يرتكبها التي الجريمة

، الخسيسة مآربهم لتحقيق بشناعة
نحورهم في كيدهم يرد أن الله نسأل

، علينا بغى من على ينصرنا وأن
محمد نبينا على وسألم الله وصلى
. أجمعين وصحبه آله وعلى
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 : الثالث الناقض
صحح أو كفرهم في شك أو الكافرين يكفر لم من

مذهبهم
ـنـواقض ـفـي الوـهـاب عـبـد ـبـن محمد الشيخ ذكرها التي النواقض ثالث هو الناقض هذا

الجملة. في العلم أهل عليه أجمع وقد ، السألما
ـم فـمـن ، وجل عز الله لحكاما والقبول ، بالنصوص التصديق إلى الضابط هذا ومرجع ـل

ّد فقد الله كفرهم من يكفر ّذب ، ـبـه العـمـل ـعـن وامتـنـع ، حكـمـه الله على ر ـخـبرها وـكـ
أمرها. وعاند

ّدة مسائل في القاعدة هذها العلم أهل ذكر وقد ّفر لم :كمن ع أبي بن علي يدعو من يك
ّفر لم ومن ، عنه الله رضأي طالب ّفر لم ومن ، النصيرية يك ـو ، والنصارى اليهود يك ونـح
ذلك.
ّدى الناقض هذا ضأوابط يفقه لم ومن وـقـع ـمـا وـهـذا ، التكفـيـر فـي التسلسـل إـلـى به أ

انـحـراف بـعـد الجزاـئـر ـفـي المـسـلحة السـأـلمية الجماـعـة أبرزـهـا الغلة من لجماعات
الله. سأبيل في المجاهدين لقتال لتتفرغ الطواغيت هادنت والتي ، مسيرتها

ّفر لم ومن ّو أّن يعـلـم لم كمن ، حاله يعرف ل يكون فقد الكافر يك ّـيـا الـمـدع الحـمـد ترك
ّفظ ّفظ بما تل ً وليس معذوٌر فهذا ، الكفر من به تل القاعدة. في داخل
ُينظر ، حاله يعرف كان إذا وأّما ّفرها لم الذي الكافر بحسب فيه ف كـفـرها ـفـي ـشـك أو يك

:  أقساما على وهذا ، مذهبه صحح أو
يعرـفـه ـلـم وـمـن ، بالـضـرورة باـلـدين المعـلـوما ـمـن الـكـافر هذا كفر يكون  أن: الّولَّ
والنـصـارى واليـهـود والـبـوذيين الوثان عباد كفر في شك كمن ، السألما أهل من فليس

مثلهم. كافر فهو الكفار هؤلء بعض كفر في شك فمن ، العموما على
ـتـدل النـصـوص ولكن ، بالضرورة الدين من المعلوما من ليس كفرها يكون  أن: الثاني

ّينت كفرها في شك فمن ، قطعية دللة عليه ـا لم فإن النصوص له ُب ومـثـال ، كـفـر يقبلـه
السألما إلى المنتسبين من إليها ويحجون لها وينذرون يدعونها الذين القبور : عباد ذلك

ّينت كفرهم في شك فمن ، ّلة له ُب كفر. يكفرهم لم فإن ذلك على الد
ً تكفـيـرها يكون  أن: الثالث الـلـه أـنـزل ـمـا بغـيـر الـحـاكمين كالحـكـاما ، للـشـبهة محتمل
ّيا كفرهم كان وإن فهؤلء ، ونحوهم الـشـبهة ورود ـفـإّن ، المـسـألة حـقـق ـمـن عند قطع
ّفر فل محتمل ّفرهم لم من يك ّ ، يك ٌكـشـفت ، الحـجـة علـيـه ُأقيمت إن إل الـشـبهة عـنـه و
تكفيرهم. هو فيهم الله حكم أّن وعرف ، وأزيلت
ّيًة مسألًة تكفيرها يكون  أن: الرابع . المسلمين بين خلف فيها اجتهاد

:  صور ثلث الناقض هذا في الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكر وقد
ّفر لم  من: الولى الصورة ّفار يك ّدما. ما وهو ، الك تق
بالـضـوابط مقـيـد ، تـقـدما ـمـا إـلـى عاـئـد وـهـو ، كفرهم في شّك  من: الثانية الصورة

ّفر لم من فإّن ، نفسها كـفـر ـفـي ـشـك وـمـن ، له وردها الله خبر لتكذيبه يكفر الكافَر يك
له. قبوله وعدما الله خبر في لشكه يكفر الكافر

الناقض في داخلة الحقيقة في الصورة وهذها ، مذهبهم صحح  من: الثالثة والصورة
ّنـمـا ، الـنـاقض لهذا التالي الرابع باعتبارـهـا ل المـسـألة لمـشـابهتها هـنـا الـمـاما ذكرـهـا وإ
ًة الله. بإذن عنها الحديث وسأيأتي ، صورها من صور
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الرويلي مشهور بن فرحان/  وكتبه
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!؟ الخوارج ُهم َمْن
ًا ومهمة قيمة رسالة هذه  ي الشيخ لفضيلة جد ي / ( أب دالله عل ) عب

! ، فقققط واحد بيوم وفاته قبل كتبها وقد الله رحمه السعوي إبراهيم بن
من العصر صلة قبيل الزلفي في مؤلم مروري حادث إثر توفي قد وكان
يققوم فجققر عليققه صلي وقد ، هق1424/قق 11/قق 18 افقالمو ، / السبت يوم

ًا جنازته يوم كان وقد ، الحد ًا يوم ملققة عققن وجققزاه الله . فرحمه مشهود
 . 1كريم جواد إنه أمثاله من المة في وأكثر الجزاء خير إبراهيم

الرحيم     الرحمن الله الله       ،  بسم رسأول على والسلما والصلة ، لله الحمد
بعد  ،  :أما

الخوارج         عن الكلما السريعة التأملت بهذها المراد وتاريخها  من فليس النشأة ، حيث
عليها                الكلما المراد وإنما ، خاصة مراجع له هذا فإن ، أقوالها وحصر ، فرقها وعن

ي           الكثير صار الذين الخوارج بوصف الْولى إن َم إلى تحقيق الناس  ّلبُكنظرة على س
؛             بأن بعيبهم السلف كلما وكثر ، بذمهم النصوص وردت الذين الخوارج هم المجاهدين

: فنقول كل   الغارة         ّلقد شن في المقالت وقراءة سأماع من والبصار السأماع ت
المتحاملة  قد           الماكرة قوما لهواء إتباعا سأبيله في يجاهدون الذين الله أولياء على

وأضألوا    قبل من السبيل     ضألوا سأواء عن وضألوا ًا  .كثير
الله          أقامهم الذين المجاهدين وصف على المسعورة الحملة قامت رؤوس  لقد لرفع

تفصم              أن وعراها يأفل أن الدين نجم كاد الذي الوقت هذا في السألما بأوصاف أهل
     –       - خارجي   ومجاهدهم ، جاهل فعالمهم لهم الناس يسمع ل حتى سأمعتهم تشوها

       ! اللحاد      إفَرقّ كل وكأن ، المستعان فالله ضأال تكفيري ومتبعهم متطرف إرهابي
اجتماع              تعاني من بد فل الخوارج فرقة إل يبق ولم الويلت والسنة السألما أهل من
تصفى   على حتى رافضة          ّمحاربتهم ول علمانية فل الضلل فرقّ كل من السألما بلد
صوفية  المجاهد           ول هو المتطرف إنما متطرفين ليسوا كلهم وهؤلء الباحية دعاة ول

َعم !  ن والصوفية         فقط والرافضة والنصارى اليهود موالة إلى انضممتم حينما متطرف
وأظهر   منكم المتدنسة           تبرأ أفكاركم تدنسه أن الله من حماية في فصار ؛ العداوة

اللحاد  على            بأوضأار غيرتكم أين ؟ الله ذات يسب من على غيرتكم فأين والزندقة
الكتاب    نصوص يسب الله    (    )   من قبحه نتن تراث إنها بقوله العلم ومجالس  .والسنة

ينشر      من على غيرتكم بين    أين ويعلمه الكبر والخارج    الشرك الداخل في المسلمين
أئمة       من سأنين قبل صدر كان تاريخ       وقد انتهى والن ، بكفرها الحكم المسلمين

ومفكرون     ودكاترة مشايخ وجاء هؤلء      التكفير جنس مع فيجتمعون الواقع يفهمون
الجهاد   (  التطرف لقمع ) . الراذل

اشتملت            بما وغيرهما الحرمين في والمنشورات الكتب يحملون من على غيرتكم أين
ولعن       الصحابة وسأب الكبر الشرك من (الشيخيين عليه وعمر     بكر الله  أبي رضأي

والطاغوت)    عنهما ،   الجبت ّدعون ي -   فيقرؤونهاكما مرتفعة   بأصوات بها ويدعون
وبعض  –       أُحد وعند البقيع وعند هناك الصوت فيها    وبمكبرات يعتقدون التي المواضأع

؟     والفضل الخصوصية من ًا !شيئ
على   غيرتكم والسنة         أين الكتاب بتحكيم أهلها يدندن التي المسلمين ُلوَن بلد ُقو َي

إهْم      إب ُلو ُق إفي ْيَس َل َما إهْم إت َن إس ْل َأ أهلها      إب يعرف ل متطاولة سأنين مع   ومنذ الحدود إقامة

1 ً . الصلحا منتدى عن نقل
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الفواحش   الكباد       وظهور منها وتدمى الجلود منها تقشعر التي القتل  المنكرات من
كأن         ول والردة والسحر والختطاف واللواط والمخدرات والخمور المجتمع والسرقات

الله           رسأـول رَجم فقد صحابة نقول فل ملئكة مجتمع في    إل وأقاد َطع َق و َلد وج
؟  !القصاص

الحزن       يجب ورجال أناس على حزنكم كبدها        أين فلذة ذبح من حزن من أعظم عليهم
علم        وطلب علماء من المجاهدين من حجرها عليهم      في يشهد لم وصلحا زهد وأهل

   !       ، دماؤهم فتراقّ قط ًا مسلم اسأتهدفوا بأنهم واحد وييتم    مسلم ، نساؤهم وترمل
من           المنابر وكادت ، وأزبد الكثير أرغى وقت في ، والحماس   أطفالهم والغضب الغيرة

قتل    حينما تنهد بلدهم      جنود أن في والخنازير القردة إخوان الله    الله ويسر ، وغيرها
في         ومطاردتهم وأهله السألما محاربة على القائمة منشآتهم بقاع  تدمير شتى
أهل              يقتل الذي من تلقاها يوما عنه الله يسألك ًا وجواب كلمة بالله ؛ ويدع  الرض السألما

أما     ؟ الوثان ونحوهم     أأهل والرافضة والشيوعيين والنصارى اليهود عبدة  ن ليسوا
 ! أما!           بالخوارج ًا شبه أقرب للطواغيت حماية المجاهدين قتل من فهل أوثان؟

؟            مكان كل في المسلمين حوزة عن ًا دفاع نفوسأهم يرخصون الذين !المجاهدون
الربا              متى أو الخمور أو اللواط أو بالزنا يكفر المجاهدين علماء من أو ًا مجاهد سأمعت

اللقاب              أو اسأمع المقابل وفي ، خارجي بأنه تصفه حتى الكبائر من ذلك ونحو القتل
!     التي فيمن           ّكر وف تأمل ، ؟ الخوارج شبه فيه الذي من فكر ثم المجاهدون بها يوصف

! امتلت      ! ؟   والسأتقامة العقيدة شباب أليسوا ؟ السجون الردة    بهم أهل سأجون وأين
!.     والفسق العالم       ُيجبر حينما ّكر ف ؟ والمجون الفجور وأهل الصلوات وترك والفواحش

يتراجع  أوقف              حتى أن ُيعهد لم لماذا ؛ الحق من يعرفه ما بنقيض ويتكلم منهجه عن
رافضي   أو ولو           علماني وكفرياته ضأللته عن يتراجع حتى ورجال نساء من صوفي أو

؟   مجاملة !   ! باللسان للنطق      الجتماع أين ؟ والمتطرفين بالخوارج ًا شبه أحق ّـنا فأي
والنصاف   الحق بلد!          بكلمة بها اسأتبيحت التي النيران أن وتعلمون ترون وأنتم ؟

لحومهم    بها ومزقت تحت        المسلمين من ومددها وقودها كان أعراضأهم بها وانتهكت
المتقدمة      الجرائم هذها ومع ، تقولون       أقدامكم زلتم ما وأطم أعظم ُيذكر ومالم

    :    ، الشريعة ّكم ُتح بلدنا يقول من نحن     وتسمعون ، والسنة الكتاب دسأتورها
الله       !   ، البلد هذها في الشريعة تطبيق على إمْن    أكبر ( محسودون َتْخُرُج إلَمًة َك ُبَرْت َك

إإلّ    ُلوَن ُقو َي إإْن إهْم إه َوا ْف ًا َأ إذب القائل)          َك يقولها المقولة هذها كانت إن بيدها نفسي والذي
فأقسم    واقتنـاع صدقّ بكلمة          عن الناس أحق من وهو الشريعة يعرف ل إنـه بالله

في     قال حينما المجدد (     الماما  :"    " أبو   َمن الله فقبح الشبهات كشف النفيس كتابه
الله       إل إله بل منه أعلم يا  ) جهل الرافضة !!        ، من والخليقة الخلق شّر ترون أما ًا عجب

المناصب   يُمنحون فبالله        صاروا والناث للذكور والتوجيه التعليم سألك في وينضمون
رافضي     تربية من يخرج في          َمن ورد فقد عجب ل ولكن وفكرها عقيدته تكون كيف

سأنين : (      الساعة يدي بين إن ،         الحديث الخائن ويؤتمن ، الميـن فيها ُيخّون ، خداعة
 :   ( ومن   قالوا الرويبضـة (   ويتكلم  : الفويسق      الرجل قـال ؟ الله يارسأول الرويبضة

أحمد    )   أخرجه العامة أمر في المر      : (    يتكلم ُوسأد إذا الصحيح وفي ، أنس عن وغيرها
الساعة    فانتظر أهله  .) لغير

: القائل        لله الصالحات،والحمد تتم بنعمته الذي لله َبى  والحمد أ
ْ َي ُها     َو ُنوَر إتّم ُي َأْن إإلّ ّلُه ال

إفُروَن   َكا ْل ا َها إر َك ْو َل  َو
ًا               وصلى شيئ به ُيشرك ل الله يعبد حتى الساعة يدي بين بالسيف إعث ُب َمن على  . الله
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السعوي /      إبراهيم بن الله عبد هق1424/ 11/ 17 الجمعة / يوم - كتبه
 .انتهى
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" "   الوطنيالوطني  الحوارالحوار  " مؤتمر" مؤتمر
ٌع و ، الدين في ٌقّّتفر  الباطل على اجتما

) الخبر – العماري : ( مشعل بقلم

ٌء ًا جعل الذي هو فقط واحد شي تتحد ، متضادة متناحرة وملل تيارات من أقوام
ًا بعضها لعني تزال وما كانت التي وهي وتجتمع وأربعمائة ألف ، أمورها بقية في بعض

ٍر على مضت سأنة إقد مماثٍل مؤتم قضية لمناقشة القوما أشقياء فيه اجتمع ، مكة في ُع
ٍة ُء يجتمع التي القضية نفس وهي ، لها جذرٍي حل وإيجاد فقط واحد أجلها من السفها
فقط يكن ولم مقترحاته و بآرائه بقوة تواجد السابقة كتلك و المرة هذها إبليس ، اليوما

ًا بقاع شتى من متعددة وأشكال بصور وظهر تلبس بل نجدي شيخ بصورة متلبس
ًا والعجيب ، أصقاعها ومختلف الجزيرة " فكًرا يحمل كان المرة هذها في أنه أيض
ًيا ًنا أمريك . داخله في كان الذي القديم الجاهلي الفكر " بدل متصهي

ًدا متناحرة .. فئات نعم ما ظرٍف تحت لكنهم درجة أبعد إلى متفرقون أناٌس ، ج
ٍة ولجل ، المجاهدين حرب وهو ، واحد أصل على واتفقوا اجتمعوا ، ما مصلح

على الفرقاء اجتمع ، أحلمه وسّفُهوا بالطاغوت كفروا الذين الموحدين
وقدموها البيان عريضة جواّدب ثم ، التفاصيل في اختلفوا وإن ، واتفقوا حربهم

...  ليلها على غنى كّل يومها و ، للطاغوت
ًا نقٌي فسطاٌط اليمان فسطاط إّن في يضم أن يمكن ل جد

ًة تياراٍت داخله وإن ، الصول في مختلفة ، متلعنة متضادة متناحر
ّنه ، الفروع بعض في اتفقت الخالص النقّي اليمان أهل يضم فقط لك

، والعدوان والظلم البغي وحرب الله توحيد على أصولهم المتفقة
الذي فقط وحدها هو ، " اللعين " بوش فسطاط فإن المقابل وفي

والتيارات ، المتضادة المتناحرة الفكار أصحاب احتواء له يمكن
في اختلفت - ولو  واحدة نقطة في تتوافق مادامت المتعاكسة

يسمونها كما أو المجاهدين وعداوة حرب وهي-   النقاط كل
. الرهاب حرب

أو ونقدها للمؤتمر الختامية التوصيات دراسأة في الغراقّ يهمنا لن
وأسأبابها المؤتمرات هذها مثل إقامة دوافع علمت إن لنك ، نقضها

مضطرين أنفسنا .. نجد حقيقة ونحن ، منها يصدر شيء أي توقعت
إف عن للحديث رغم والذين ،  المؤتمر في المشاركين وتيارات أصنا

ضأد اتفقوا أنهم إل بذلك واعترافهم الصول في واختلفهم ، عداواتهم
في المؤتمر أعضاء يحملها التي الخيانة مقدار لتعلم ، المجاهدين

ًيا الزمان هذا في الفساد أهل على المجاهدون يشكله الذي الخطر ومقدار ، دواخلهم أ
إم لباس وارتدوا بالدين تمسحوا لو حتى و وخبثهم فسادهم شكل كان  والدعوة العل

َنٍةِل ّي َب َيى َمْن َحّي َعن  َيْح َنٍة َو ّي َب َلَك َعن  ِلَك َمْن َه .  َيْه
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الوضأع معرفة فالمهم كبيرة فائدة وجود وعدما ، لذلك المقاما اتساع لعدما تفصيلي بشكل وفرزها السأماء ذكر  في نخوض ولن -2
. منه ُيراد وماذا مغزاها ومعرفة ، المؤتمر فيها عقد التي والجواء

. للسجن تعرضأهم قبل التي السابقة وكتبهم أطروحاتهم في كما 3
. الوطني المؤتمر في المشاركين بعض لسان على اليوما السألما موقع هذا - ذكر 4
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                   " اتفق
ًعا يمثل إليه خلصوا وما الوطني الحوار جلسات في المشاركون عليه كل من إجما

شكل تخيلوا   ،"!!  6يالوطن الحوار في انضوت التي والفكرية السياسأية المشارب
ً سأيكون كيف ، المتناقضة التيارات هذها قبل من عليه المجمع الرأي هذا كل منفصل

عليه سأيجمع الذي الرأي شكل تخيلوا ، النقي السماوي الوحي روحا عن النفصال
وتطوير تحسين مثل قضية ) على ( النبطاحيين والسألميين العلمانيين و الرافضة
قضية أو ، الديان بين التسامح ودعاوى ، المذهبية الفروقات إذابة أو ، الدينية المناهج

هل القارئ أخي ، السألمي بالدين الصحيح اللتزاما ظاهرة أو ، المرأة قضية مثل
إمع أن تتوقع النهزاميين النبطاحيين وجماعة ، البدع وأهل ، والعلمانيون ، الرافضة ُيْج

على ! أو والجامعات المدارس في الصحيحة السلفية العقيدة تدريس ضأرورة على ،
طرد ضأرورة على ! أو الحياة مرافق مختلف في كاملة الشريعة تطبيق ضأرورة

بلد لتحرير الجهاد إعلن حتمية على أو ، الجزيرة أرض من المحتل النجس المشرك
يجمعوا لن أنهم فيها أحنث ل .. يمينا والله و ، الثريا نجوما من أبعد هذا .. إن المسلمين

عن الشريعة روحا إبعاد و الناس قلوب من العقيدة طمس و ، البلد تغريب على إل
. والعالم المجتمع لصلحا يسعون الذين المجاهدين حرب و ، الحياة واقع

 . ميكافيللي إلى )  نسبة الوسأيلة تبرر ( الغاية الغربي المبدأ وهو 5
.المؤتمر في المشاركين أحد وهو اليوما للسألما تصريح في العجيمي - خالد 6
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بيان مناقشة إلى بحاجة لسنا نحن بدايةال في أسألفت وكما الكريم أخي إذن
هذها منبع كنه ندرك أن يكفينا نقدها أو توصياته نقض و فيه جاء وما الختامي المؤتمر

َق وكيف التوصيات إف ّت . الصورة عليه سأتكون الذي القبح مقدار لنعلم عليها ا
جداول تعد المؤتمرات هذها مثل أن قلنا إذا نبالغ ل أننا نعلم أن هو مهم آخٌر وشيء
، للغرب النفتاحا عملية في السأراع منها الهدف ليكون ، ولندن واشنطن في أعمالها

والسياسأية الرسأمية الدوائر في العلمنة تظل أن بدل ، للبلد الكاملة والعلمنة
و الجمل من يجد وتوصياته الختامي البيان في المتأمل أن والدليل ، والصحفية
الغربيين المسؤولين ألسنة وعلى الغربية الصحافة في ترددت طالما التي المطالب

والحرية ، المرأة وقضية ، الخيرية النشطة ومراقبة ، الدينية المناهج تعديل مثل
الجتماعي والنفتاحا ، الحضارات وحوار ، والمذهبية الطائفية

من أو ملتحين أشخاص من جاءت المرة هذها أنها الفرقّ ، لعلمياو
ً ، سأوداء عمامة أو  حمراء أو بيضاء غترة يرتدون أشخاص من بدل
هي ما المطالب هذها أن المة لقناع محاولة إنها ، والكرافتة البنطال

مطالبات كانت أن ! فبعد والفضلء المثقفون عنها بها تقدما رغباتها إل
إل تمثل ل أنها تظهر والتي ، منسق وغير فردي بشكل تأتي التغريب
هذا بفضل أصبحت ، وسأياسأيين مثقفين من بها تقدما من شريحة
يكون لن والتي ، الناس من العظمى الشريحة مطالب 7 المؤتمر

إن قلنا لماذا أدركتم فهل ، تطبيقها نتائج من خوٍف أي للطاغوت
أو بذلك شعروا المنطقة في الغرب وخطط رغبات يحققون الصحويين

ًبا سأيكون أسأمائهم فوجود ، يشعروا لم المطالب تلك لقبول سأب
الغربي من تءجا لو والتي ، الناس وسأذج عامة قبل من واسأتساغتها

الشيخ اسأم ولكن ، الجميع من بالرفض جهتولو ًمباشرة العلماني أو
ً تطالب عريضة على فلن تقتضي والتي الدينية المناهج بتطوير مثل

من أوغيرها ، سأاما العم شعور تجرحا عقدية مواضأيع حذف الحال بطبيعة
ًعا " جائزة التوصيات جعل الحساسأة، المطالب يغرنك ول " ! ، شر

أن يزعمون الذين والعلمانيين الرافضة قبل من والعويل الصراخأ
المؤتمر في رأيهم وفرضأوا مطالب من يريدون ما مرروا السألميين

في ما أن وإيهامهم الناس لمخادعة ماكرة محاولة إل والله تلك فما
، وراءهم ومن العلمنة أهل أرقت إسألمية مطالٌب الختامية العريضة
ً تقرأ ثم تقرأها أن فقط ويكفيك " الداعية الرافضة أو العلمانيين مقالت من مقال
. ويطرحون يريدون ما مع العريضة توافق مقدار لتعلم " بزعمهم للصلحا
قال كما الصول في خلف الطواغيت هؤلء وبين بيننا الخلف مسالة ّأن .. ننبه أخيًرا
أي تحت معهم نتحاور أن الحوال من بحال لنا يمكن فل لدن بن أسأامة الشيخ إمامنا
مثل في علينا تحتم التي " و " القرآن لغة هي واحدة بلغة إل  ، مصلحية دعاوى أو حجة
الكبرى الخيانة السألما أمة وخانوا ارتدوا الذين " مع " السيف منهج تطبيق الحال هذا

.
واحتلل ، الغائرة جراحها تتناسأى أو تنسى المة هذها وضأع إصلحا في رغبة أي وإن

مفهوما لترسأخ تأتي ثم ، الطواغيت هؤلء برضأى الصليبيين من مقدسأاتها أقدس
أنه و ، الطاغوت باب من يبدأ الصلحا ان المة توهم أن تحاول أو ، المقيت الوطنية

. نصدقّ أن منا  يريدون كما أو هم يصدقوا أن يريدون كما القل على - أو 7
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في إل مكان لها ليس رغبة هي ، الجهاد سأبيل بغير جديد من تنهض أن لمتنا يمكن
ًعا باطلة فهي ، أصحابها عقول ً شر ًا ويمجها هذها يرفض والواقع ، وعقل َأْم(..  مج

ُتْم ْب ْا َأن َحِس ُكو ْتَر َلّما ُت ِم َو َل ّلُه َيْع ّلِذيَن ال ْا ا ُدو ُكْم َجاَه َلْم ِمن ْا َو ُذو ّتِخ ُدوِن ِمن َي
ّلِه َ ال ِلِه َول َ َرُسو ِنيَن َول ْلُمْؤِم ِليَجًة ا ّلُه َو ِبيٌر َوال ُلوَن ِبَما َخ ) . َتْعَم
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بمناسأبة والمهنئين للمباركين صوًرا بدايتها في رضُع التي الخبار نشرة ذاتها هي
ٍر مع ، العاما هذا الحجاج لتنظيمات الباهر النجاحا و العيد وللخطباء للشعراء صو

القتلى خبر فيها كرُذ التي النشرة نفسها هي ، الملك لجل والراقصين المطبلين
الحج موسأم نفس في - ، الرسأمية إحصائيتهم صدقت إن – الخمسمائة والجرحى

!! لنجاحه المشرقة الصورة ينقلون كانوا والذي
ٍر شكل على جاء القتلى نبأ أن تظنوا ل خبر ذكر بعد أي ، لتوها وصل عاجل خب

والحتفالت نهاًرا وقعت كل.. فالحادثة ، الحج موسأم تنظيم في الباهرة النجاحات
ٍر بعد وعلى ، منى قصر في الملكية بمراسأمها أجريت ، المجزرة مكان من فقط أمتا
ًا كانت ولكنها . الحادثة بعد أي ، مساء

ًا الباهر النجاحا خبُر ، متناقضان خبران .. أمامنا إذن قتلى وصور - ، - خبر
المؤلمة المجازر بصور إل تذكرنا ل - ، - صوًرا ضأعفاء مسلمين من بالمئات وجرحى

ًقا ُترتكب التي ًبا شر ّق في وغر تناقض حادثة مجرد أنها تظنوا .. ل المسلمين إخواننا ح
ًا ليس .. فهذا كل ، تكررت اطالم والتي ، سألول آل وبيانات أخبار في – عادية – تناقض

العراقّ مسلمي حصار على وحرضأوا سأاهموا فالذين ، السلولية المقاييس وفق
ًقا وقصفهم طفل مليوني من أكثر وقتل ومطاراتهم وقواعدهم أراضأيهم من انطل

الحرب في العراقّ مآسأي من وغيرها العامرية ملجأ تدمير اعتبار ثم ، عراقي وبالغ
ًيا انتصاًرا ،  هـ1411 الثانية الخليجية ًدا بل ، لهم عسكر الكافر البعث ضأد مقدسًأا وجها

فالذين ، المريكان والحلفاء الصدقاء سأموهم كما أو صليبية بيد الجهاد هذا كان وإن ،
وقتل ، الصادعين والعلماء البطال المجاهدين قتٍل من وأشنع بل الجرائم هذها فعلوا

قبل فعلوا كما بارد دما بكل المطاردين للمجاهدين مساعدة أدنى يقدما أو يتعاطف من
ًا والذين ، الفراج حمود مع فقط قليلة أياما ٍر على إل دولتهم تقم لم أيض ٍر و بحا من أنها
من أو فلن قبيلة من كونهم لمجرد وغدًرا خيانة سأفكت التي البرياء أو الولياء دماء

الذين التقياء الموحدين من أو ، الحكم سأدة على تنافسهم أن يمكن التي فلن أسأرة
، باردة بدماء وأكثر الفاعيل هذها فعلوا الذين أقول ، للغرب وعمالتهم جورهم رفضوا

وجرحا قتل في  – عقولهم في يحسبون كما – مباشر غير بشكل يتسببوا أن يهمهم لن
.  المئات

يردد حالهم ولسان فنظرتهم ، ميزانهم في متناقضين يكونا لم الخبرين أن ونعيد
ًدا اعتبارها يمكن ل مسلم خمسمائة وجرحا : " موت في الكبير النجاحا لصفاء مكدًرا أب

ًئا ليست وخمسين فمائتين ، الحج تنظيم ليست وهي ، سألموا حاج مليوني أماما شي
ًا الدول من الخيانة في إخواننا وبسبب قبل، من بسببنا قتلوا عراقي مليوني أماما  شيئ

ّدر لقد نحزن لماذا ، المجاورة على نحسدهم هل ، ملبين محرمين يصطفيهم أن الله ق
!! " فقط وخمسين مائتين إل يقتل فلم باهر نجاحا ؟! إنه الربانية والمنحة ، الفضل هذا

وكلبه مشايخه فعل وردة السلولي العلما فعل ردة كيفية عن كثيًرا أتسائل إني
ًا وعشرين خمسة القتلى كان لو إحدى في بقتلهم المجاهدون تسبب أمريكي
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ٍد مجاهد برصاصة واحد أمريكي قتل لو ماذا بل ، المستوطنات ُقتل لو ماذا بل ، ٍموح
في لهم اقتصادي أو ، عسكرٍي مركز في أو ، واشنطن في دفاٍع وزارة في المريكان

، السألما بلد لغزو قادمٌة وهي الطلنطي المحيط في عسكرية بارجة فوقّ أو ، نييورك
المجاهدين لوصف السوء ومشايخ علماء من سأتكون التي العلمية الهجمة حجم ما

تسكب سأوف التي والدموع التباكي من وكم ، والمروقّ بالكفر اتهامهم و ، بالخوارج
ًا ، المدينة ومنابر ، الحرما نابرم على ، المعاهدين المسالمين البرياء أرواحا على ترحم

!! . الشرار قتلهم الذين
السأتهتار في غضاضأة يجدوا لم وسأفهائهم ومشائخهم بإعلمهم سألوٍل آل ولكن

ونُفّلَخَُتم بأنهم الضعفاء اتهموا حين الملبين المساكين من بنائهاأ أرواحا و ، بالمة
إة لمشاعر بل ، ذويهم لمشاعر احتراما أي دون ، الحادثة في وسأبب متعجلون ُلّم ا

إة الله بدين السأتهتار حد إلى تجاوزوها ولكن ، فحسب بذلك يكتفوا ولم ، كلها المفجوع
" ، وقدرها الله قضاء بسبب إل ماتوا ما : أنهم سأفهائهم كبار قال حين ، عقيدتنا وثوابت
الكثير بذلت وفقها : " والدولة قالوا ثم "، وقدرها الله بقضاء يرضأى أن المسلم وعلى

نظرهم وجهة في  المسألة إذن ... " ، الحجاج مايريح كل الله بحول وسأتبذل
ًءا كونها عن تعدو ل المخادعة ، المتسبب معاقبة أو بالتحقيق يطالب ومن ، وقدًرا قضا

ولكنا ، وقدرها الله بقضاء نؤمن نحن السفهاء العملء أيها ، الله أقدار على معترٌض
وكلها ، تعمد أو بإهمال إما يسببها ما لها والحادثة حادثة إنها ، والمسبب بالسبب نؤمن

. وبعدها كله ذلك قبل الله قضاء بأن شك ول ، ومعاقبته الفاعل محاسأبة عن تجزئ ل
ً يقولوا لم فلماذا ، المعايير في ازداوجيتهم من نتعجب نحن قتلى : أن مثل
في الصليبيين القتلى عن يقولوا لم لماذا و ، وقدرها الله بقضاء ماتوا والبراج البنتاغون

إلَم وقدرها الله بقضاء ماتوا : أنهم نجد أرض يدينون ول ، بها المتسببين يدينون ،
أسأيادهم أسأياد على تجري ل عندهم الله أقدار أن أما ؟ منى مجزرة في المتسببين
؟!... أمرهم ولة بأخطاء يموتون حين المسلمين ضأعفاء على تجري ولكنها ، الصليبيين

أن يجب كبيرة مصيبة فإنها ؛ مرة لول تحصل المجزرة هذها كانت لو حتى
أو وفلبال قتلى من حج موسأم يخلو يكاد ل نهأ نعلم نحن و بها فكيف ، فاعلها يعاقب

نفس وعلى المكان نفس في ودهٍس سأقوط في أو ، تنشب حرائق في سأواء بالمئات
يتغيرون  الحجاج:سألول آل يا ًحسنا ، المساكين الحجاج هم ، بالطبع والمتهم ، الجسر

المتغير يكون فهل ، فادحة خسائر عاما فكل ةثابت والنتيجة ، ثابتون أنتم و ، عاما كل
هو المعادلة في الباقي الثابت و ، دائمة مأسأاة في الدائم السبب هو باسأتمرار المتبدل
عبادتهم أداء في الصادقين الحجاج مليين يكون هل ، اتهاما أي عن المستبعد و البريء
، كله ذلك من بريئون وأنتم ، نفسها الحوادث في متسببون ، عاما كل يتغيرون والذين

.  التنظيمية اللجان في وأفرادكم هيئاتكم بقاء رغم
رأينا كما – رأوا - و شاهدنا كما – شاهدوا ، الحج فريضة أدوا الذين المسلمين إن

في الملكية ومواكبها الفخمة بحافلتها لتدخل المسلمين تزاحم التي - المواكب
قدومها قبل ، المسار لها ويصلح ، المكان لها غّرَفُي وكيف ، المزدحمة الجمرات منطقة

و ، السيارة نافذة من الحصى رمي " من العمر وطويلت " طوال يتمكن حتى
" عاما كل في يديرها التي الحج لخطط والتنفيذ الدارة سأوء رأوا أيًضا المسلمون

الحج كان فإذا ، سأبقه الذي ابطضال خطة عن فيها ويبدع الخطة يجدد أن " يريد ضأابط
، المهترئة النفسيات أصحاب والعسكريين المراء من العقليات هذها بمثل ينظم و يدار

المداخل وتأمين المريكان حماية إل هم لها يعد لم والتي ، الضعيفة العقلية والطاقات
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، العسكرية قواعدهم وإلى من سأيرهم لطريقة الخطط ووضأع ، لسأكاناتهم والمخارج
وتصميم ، المريكان لمجمعات العسكرية الموانع ببناء مشغلون المهندسأون كان وإذا

!! هؤلء من نرجوا ترى يا فماذا ، المراء بيوت
حقائق عن لنا تكشف أنها إل ًاأحيان ومؤلمة مؤذية كانت إن و الحداث هذها مثل إّن

في ًسأببا وتكون بل ، الله بإذن انهيارها وقرب داخله من وتفككه ، سألول آل نظاما تردي
منهم المة وإراحة ، الله بإذن الشهاد رؤوس على وفضحهم التصدعات تلك زيادة
ً يتأمل فالذي ، خطرهم ومن مكة في المشاعر لتطوير هيئة بتشكيل المر في مثل

، العجب أشد ليتعجب الجمرات حادثة من فقط سأاعاٍت بعد جاء والذي ، والمدينة
هي هل ؟ الهيئة هذها من الفائدة فما ، للحج عليا ولجنة للحج وزارة وجود نعلم فنحن

لمثل يتفطنوا لم كيف إذ منهم غباء إعلن أنها أما ؟ العلمي للسأتهلك منهم محاولة
فالذي ، وأبعد ذلك من أعمق المسألة إن ؟ السنين عشرات من الهيئات من النوع هذا

الصلحيات لسحب سأانحة فرصة وجدها حيث العزيزعبد بن الله عبد هو بإنشائها أوعز
ًيا يرأس والذي نائف أخيه من على المهمة أمر توكيل وتم ، للحج العليا اللجنة حال

المسلمين دماء أن يبدواو ...)  ، والبقية المجيد ( عبد له المؤيد والجناحا الله عبد حلفاء
قادما حج موسأم في - إل رتتكر ل - قد العزيز عبد لبناء سأانحة فرصة أضأحت المهرقة

البعض.  بعضهم من للنتقاما ،
منع على والعمل ، المجازر هذها مثل في المتسبب لمعاقبة تسعى أن المة على إن

ليست وأرواحهم واحدة المسلمين فدماء ، المشاعر غير وفي المشاعر في ، تكرارها
أبنائها من وجادة حازمة بوقفة إل يتحقق ل وهذا ، الطغاة بها يتلعب حتى رخيصة

الجدي التغيير ، والعدوان البغي على والتمرد التغيير في الرغبة وإعلن ، المخلصين
على النفس وتربية ، والعداد الجهاد:  الشرعية التغيير بوسأائل مؤسأف لواقع

، واللسان فيبالس الباطل ومقارعة ، الطغيان الظلم وجه في والوقوف بالحق الصدع
، طنجة إلى الصين من تمتد مآس ولكنها واحدة مأسأاة أو واحدة حادثة القضية فليست

ًامرو . ( ولزوال وخياناتهم هؤلء بسبب ، يومي شبه شكلب وتتكرر ، الخليل و بمنى ر
. المستعان فالله ) ، مسلم رجل قتل من الله عند أهون الدنيا
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 ـدث:الحـ مع

كتاب للشيخ :
حفظه الله حفظه الله  أبي جندل الزدي  أبي جندل الزدي 

بعنوان :

" الله أكبر ... خربت " الله أكبر ... خربت 
أمريكا "أمريكا "

ـز الدراسأــات والبحوث  ـن إصــدارات مرـك ـم
السألمية 

ًا  ًا قريب قريب
سأيصدرسأيصدر

بإذن اللهبإذن الله

ًا  ًا قريب قريب
سأيصدرسأيصدر

بإذن اللهبإذن الله
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:  مداهمة الموضوع                 الجهاد صوت                    
السلي حي

التأريخ                        العرب جزيرة في المجاهدين صوت                        
هق7/12/1424: 

ج

السلي حي مداهمة حول الخامس الخباري التقرير
َكَما ﴿ َلُموَن  ْأ َي ّنُهْم  ِإ َلُموَن َف ْأ َت ْا  ُنو ُكو َت ِإن  ِم  ْلَقْو ِتَغاء ا ْب ْا ِفي ا ُنو َتِه َولَ 

ِكيًما ِليًما َح ّلُه َع َكاَن ال َيْرُجوَن َو ّلِه َما لَ  َتْرُجوَن ِمَن ال َلموَن َو ْأ ﴾  َت

أفراد من مجموعة أقدمت  هـ1424 / 12 / 7 الخميس اليوما ظهر في
الجوير خالد الخأ منزل في المجاهدين من مجموعة مداهمة على العامة المباحث

الثانية الساعة تماما في وذلك ، الرياض مدينة شرقّ في السلي بحي ، الفراج
أخذ ، البيت العامة المباحث أفراد بدخول المجاهدون شعر وحينما والنصف

المباحث بين سأريع اشتباك وحصل المنزل في الدفاعية مواقعهم المجاهدون
، منهم اثنين وهروب المباحث أفراد من سأتة مقتل إلى ذلك أدى والمجاهدين

خالد الخأ والد وإصابة ، خفيفة إصابات المجاهدين من اثنين إصابة جانب إلى
. المكان مغادرة من ذلك بعد المجاهدون وتمكن بليغة إصابة

أسأرها تم قد كان الفراج الجوير خالد الخأ أن ذلك بعد المجاهدون علم وقد
، الخميس اليوما ظهر أول في العامة المباحث قبل من الصغير وولدها وزوجته هو
وترويع الحرما الشهر لحرمة العامة المباحث جهاز قبل من صارخأ انتهاك في

. البرياء واعتقال المسلمين من المنين

الطريق في المضي على إصرارهم يعلنون المناسأبة بهذها المجاهدين وإّن
ويعدون ، تواجههم التي المصاعب كل رغم العرب جزيرة من المشركين وإخراج

ًا يقف أو ، وأهله الدين يحارب من كل من بالنتقاما ًا صف ، الصليبية للقوات دفاعي
.    يعلمون ل الناس أكثر ولكن أمرها على غالٌب والله

العرب جزيرة في القاعدة تنظيم

: الحدث على تعليقات 
واـلـدة احتـجـاز ـتـم وـقـد معدودة بساعات إصابته بعد الفراج حمود اسأتشهد

ّدة بعد عنهم ُأفرج ثم الفراج خالد الخأ وزوجة بفجيعتهــم يكتفوا لم حيث ، م
. النساء بحجز ذلك على زادوا بل الله رحمه الفراج حمود بوالدهم

ًا أخانا ماعدا السأر في المجاهدين من أحد يقع لم ـا ، أسأرها الله فك خالد أـم
ـمـن أسـأـاٌس ـلـه فلـيـس أـشـخاص سـأـبعة على القبض من الداخلية ذكرته ما

، المباحث أجهزة منه تعاني التي والفلس التخبط مدى يبين وهذا ، الصحة
ُكـشـف الـخـبر ـشـاع أن بعد إل بالقتلى يصرحوا لم حيث وسـأـربوا ، أمرـهـم و

) الـفـراج ( حـمـود مقتل ونسبوا ، المجاهدين صفوف في قتلى وجود شائعة
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ًا المجاهدين إلى الله رحمه ، حرمة له يراعوا لم الذي المحّرما دمه من تهرب
ـودهم صفوف في للقتلى الحقيقي العدد بيان إلى اضأطروا وقد ـة جـن محاوـل

. أيديهم على الفراج حمود مقتل تعمية في منهم
ـعـداد ـفـي يتقبـلـه أن الـلـه سـأـائلين ، الفراج أسأرة لهالي المجاهدون يتقدما

، مصـيبتهم فـي يجيرـهـم وأن بخير أهله على يخلف وأن سأبيله في الشهداء
ـفـي لـهـم رفـعـة أـصـابهم ـمـا ويجـعـل ، روعاتهم ويؤمن ، عوراتهم يستر وأن

. ابنهم أسأر وفكاك السألما بنصر أعينهم يقّر وأن ، والخرة الدنيا
أـجـل ـمـن الـعـرب جزـيـرة على أريقت التي المجاهدين ودماء دمه أن ونؤكد

ًا سأتبقى بل ، سأدى تضيع لن ، عنهم والدفاع الصليبيين إرضأاء ـور ـياء ـن ، وضـأ
ًا .  للمسلمين والثأر الجهاد لمواصلة ووقود
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ّيها الشباب: ّيها الشباب:أ أ
تلفتوا حولكم ، وأمعنوا النظر في حالَّ أمتكم ، وشعوبكم ، 

ن بغير ين لغيرنا ؟ محكوميومجتمعاتكم ، هل تروننا إل مستذل
ن وراء شهواتنا ؟ ديست أراضينا ، يشريعة ربنا ؟ منساق

وانتهكت أعراضنا، وسلبت أموالنا ، وعطلت شريعة ديننا في 
..ديارنا 

ًا قد سلم من مناورات الغصب ، ودسائس  هل ترون أحد
الستعمار ، ومؤامرات الخيانة في جميع أوضاعنا ؟

 فماذا بقي لنا ؟ وأي كرامة نخادع بها عقولنا ؟ وأي عزة 
نمني بها أنفسنا ؟ وأي سلم نبتغيه من عدونا ؟ وأي مصلحة 

نرتجي تحصيلها ؟! ثم لماذا الخوف ؟ ومم الخوف ؟ وعلم 
الخوف ؟ وإلى متى الخوف ؟ فهل يضر الشاة سلخها بعد 

ذبحها ؟!
( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءها فل تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ) 
( الشيخ : سأليمان بوغيث  ــــــ سألسلة تحت ظلل الرماحا )

إضأاءة على طريق 
الجهاد

إضأاءة على طريق 
الجهاد

وبيانات متابعات
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 : من رسالة
)26الـــ( المطلوبين أحد المباركي إبراهيم بن مصطفى

المسلمين عموما إلى
القتال الضحوك على والسلما والصلة ، الرحيم الرحمن ، العالمين رب لله الحمد    

   محمد   :
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        :           
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  : إه ّل ّو ال ْد َع إه  إب ُبوَن  إه ُتْر إل  ْي ْلَخ إط ا َبا إمن ّر َو ٍة  ّو ُق ُتم ّمن  ْع َط َت ُهم ّما اسْأ َل ْا  ّدو إع َأ َو
ُكْم ّو ُد َع َظًة      : َو ْل إغ ُكْم  إفي ْا  ُدو إج َي إل    َو


    : ُتُم إقي َل إإذا  َف

َقّ َثا َو ْل ّدوا ا َفُش ُهْم  ُتُمو ْثَخن َأ َذا  إإ ّتى  إب َح َقا َفَضْرَب الّر َفُروا  َك إذيَن  ّل      ا
      ) :  . (
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 !!
    

     : إريَن إك ْلَما ْيُر ا ّلُه َخ َوال ّلُه  ُكُر ال َيْم َو ُكُروَن  َيْم َننُصُر     : َو َل ّنا  إإ
ُد َها َْلْش ُقومُا ا َي ْومَا  َي َو َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلَح إفي ا ُنوا  إذيَن آَم ّل َوا َنا  َل ُدوَن       : ُرسُأ إري ُي

إفُروَن َكا ْل َها ا إر َك ْو  َل َو ُها  ُنوَر إتّم  ُي َأن  إإلّ  ّلُه  َبى ال أ
ْ َي َو إهْم  إه َوا ْف َأ إب إه  ّل ُنوَر ال ْا  ُؤو إف ْط ُي . َأن 
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   :    :  ْا ُنو َتُخو َو َوالّرسُأوَل  ّلَه  ْا ال ُنو َتُخو ْا لَ  ُنو إذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا 
َلُموَن ْع َت ُتْم  َأن َو ُكْم  إت َنا               َأَما

      .
     :            

إر َبْح ْل َوا َبّر  ْل إفي ا ُهْم  َنا ْل َوَحَم َدمَا  إني آ َب َنا  َكّرْم ْد  َق َل        ...َو
 
                 

       ) :   

  (..

          .
      إه ّل إل ال إبي إفي سَأ ْا  إفُرو ُكُم ان َل إقيَل  َذا  إإ ُكْم  َل ْا َما  ُنو إذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا 

إة إخَر إفي ال َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلَح ُع ا َتا َفَما َم إة  إخَر إمَن ال َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلَح إبا ُتم  إضأي َأَر إض  َلْر َلى ا إإ ُتْم  ْل َق ّثا ا
إليٌل  َق ّلُهإإلّ  َوال ًئا  ْي ُها َش َتُضّرو َولَ  ُكْم  ْيَر َغ ْوًما  َق إدْل  ْب َت َيْس َو إليًما  َأ ًبا  َذا َع ُكْم  ْب ّذ َع ُي ْا  إفُرو َتن إإلّ   

إديٌر َق ٍء  ُكّل َشْي َلى  .  َع
             




 

        .
                 

      .
   ..    ..  ..
                  

                
    .
      ُهْما ْو َفاْخَش ُكْم  َل ْا  ُعو ْد َجَم َق ّناَس  إإّن ال ّناُس  ُهُم ال َل َقاَل  إذيَن  ّل

إكيُل َو ْل ْعَم ا إن َو ّلُه  َنا ال ُب ْا َحْس ُلو َقا َو ًا  إإيَمان ُهْم  َد           َفَزا
     َواَن إرضْأ ْا  ُعو َب ّت َوا ٌء  ُهْم سُأو َيْمَسْس ّلْم  َفْضٍل  َو إه  ّل ٍة ّمَن ال ْعَم إن إب ْا  ُبو َل َق َفان  

ٍم  إظي َع َفْضٍل  ُذو  ّلُه  َوال إه  ّل . ال
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:  الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ قال
ـكـونهم ـمـع ، مرـتـدين الزـكـاة نعي ما سأموا قد السلف كان " وإذا

فكيف ، المسلمين جماعة يقاتلون يكونوا ولم ، ويصلون يصومون
ً ورسأوله الله أعداء مع صار بمن ؟! " للمسلمين قاتل

الوفاء . دار ط)  289 / 28(  الفتاوى مجموع



– الحجة ذي – العاشر العدد – الجهاد صوت
هـ1424

... حق الثأر .. إّن الثأر
السالم أحمد بن / محمد بقلم

الخوة لحد كلمة أعجبتني    
دار لما اليمن أرض من المجاهدين

الزمان هذا في الجهاد عن بيننا الحديث
وعن ، والمرجفين المخذلين وعن ،

المة أبناء لها يهّب لم وكيف المة جراحا
واجب عن كلمه بعد الخأ لي قال ،

ديننا أخي يا: [  والمسلمين الشباب
دين ديننا صدقّ والله ] نعم رجالَّ دين

، عليه الله عاهدوا ما صدقوا رجال
ًا نحبه قضى من فمنهم المة عن مدافع
ومنهم ، المسلمين الله وعباد والدين

مقارع المة لثغور ملزما وهو ينتظر من
.. لعدائها

قلوبهم في رجال... يحملون دين ديننا
وحرمات ، تنتهك أعراض على غيرة

وأخواتهم لخوانهم ويثأرون ، تستباحا
والمظلومين ، والمعتقلين السأرى

.. والمضطهدين
أو ، العراض على الدياثة يعرف ل ديننا

وبال ، بارد بقلب المة جرحا مع التعامل
الرجال بفعل هذا والله فما ..ل معرض

..
الذين الرجال  أنتم: المجاهدون أيها
تندمل لكم الله وبنصر المة تنهض بكم

. الدماء شللت وتتوقف ، الجراحا
للمسلمين تثأرون .. الذين الرجال أنتم
ول ، الحدود تحدكم ل ، مكان كل في

.. السدود تمنعكم
أنكم عنكم المرجفين قول يغرنكم ول

محمد كان فهكذا ، وعاطفة حماس أهل
ًا وسألم عليه الله صلى ذا للدين متحمس

حيث ، المسلمين تجاها جياشة عاطفة
جّراء اليهود مع والمواثيق العهود نقض

وقتلهم مسلمة امرأة لسوأة كشفهم
.. فما هالجل غار الذي المسلم للرجل

جاءهم أن إل الملحمة نبي من كان

الله وبخيول بالذبح
ًا المغيرة على صبح

.. المشركين
الثأر صور أروع وما

وأعراض والدين للمة
بها حيث ، المسلمات

ُتشفى ، الذل يرفع و
ٍما صدور . مؤمنين قو
لي ذكرها قصة المقاما هذا في وأذكر

الشيشان في العرب المجاهدين أحد
صهرها غيرة عظيم فيها تتجلى والتي

يقول المسلمات أعراض على المجاهد
المهاجرين قوافل كانت بينما:  الخأ

الحرب أوائل في وذلك الشيشان تغادر
خمسين من تتكون قافلة هناك كان

وفي وأطفال وشيوخأ نساء منً امهاجر
الطريق في التي التفتيش نقاط إحدى

له وصاحٌب الروس الجنود أحد قاما
الفتيات إحدى حجاب لنزع بمحاولة

أحد القافلة هذها في وكان الشيشانيات
عكاز على يمشي وكان ، المجاهدين

، نيمبتورت يديه وإحدى رجله كانت حيث
ًا معه يخفي وكان ما رأى فلما مسدسأ
حيث المشهد يتحمل لم الجندي فعل

فأخرج وتستغيث تصرخأ الفتاة كانت
الجندي وقتل مسدسأة المجاهد
الجنود عليه فاجتمع وزميله الروسأي
المجاهد هذا در فلله فقتلوها الروس

لفتاة إهانة من رآها ما يحتمل لم الذي
ًا معذور أنه مع مسلمة   شرع
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الزديالزدي  جندلجندل  ييأبأب:    الشيخ مع لقاء
الله حفظه

يبين أن اللقاء هذا بداية في منه ونود ، ونحييه الزدي جندل أبي بالشيخ نرحب ئبد ذي بادئ 
ُيلبس البعض لن الصحيح بالسأم التصريح عن والجنوحا الزدي جندل أبي باسأم كتابته سأبب لنا

سأبب ذكرت فلو مستعارة بأسأماء ويكتبون مجاهيل المجاهدين شيوخأ بأّن المخذلين بعض عليهم
.. للقّراء ليتضح ذلك

، ورفدها فضله من وزادنا ، بحمدها أمرنا الذي لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم
:- بعد ......... أما بعدها من وصحبه آله وعلى ، وعبدها رسأوله على وسألمه وصلته
أرض على قادتهم وأحيي مجاهديهم ) أحيي الجهاد صوت ( مجلة في بإخوتي فأرحب
ًا العرب وبحر الهندي المحيط من العرب جزيرة العراقّ وريف الشاما بادية إلى جنوب
ً ًا فارس خليج ومن شمال ًا الحمر ( القلزما بحر إلى شرق بقية أحيي كما ) غرب

.ومغاربها الرض مشارقّ في المسلمين
فأقول: إن الحقيقية شخصيتي عن فالكش وعدما المستعار بالسأم للكتابة بالنسبة أما

واليـهـود الـصـليبيين ـمـع ـحـرب حاـلـة ـفـي المجاهدين وقادة المجاهدين أن يعلم الجميع
ـابهم (أمريـكـا ـا....) وأذـن ـدين وبريطانـي ـوكلء ( المرـت ـذين ) اـل ـا ـفـي يتواـجـدون اـل بلدـن

ًا ويحكموننا ًا غصب ًا وقهر إتـقـان ـفـي تفنـنـوا ـقـد الـطـواغيت ـهـؤلء أن كيف ويعلم وظلم
ـمـن وتمكنـهـم ـطـارئ أي حدوث عند السيطرة من تمكنهم التي والحواجز القيود وضأع
ًا فنـحـن المـسـلمة الـشـعوب وإذلل قـهـر الجمـيـع يعرفـهـا واضـأـحة ـحـرٍب حاـلـة ـفـي إذ

الوسـأـائل ـكـل وـشـيوخهم المجاـهـدين ـقـادة يـمـارس أن ـمـن لـبـد ـلـذا أبعادها ويدركون
تزوـيـر عـلـى يـتـدربون فالمجاـهـدون والتورـيـة والتـمـويه والتنكر التخفي في المشروعة

عقـبـة يتخـطـ ـمـن ليتمكـنـوا ) وذـلـكالطققواغيت قيود من التحرير دورة( الوثائق
ً يـعـترفون ل لنـهـم المطارات وحواجز السوداء القوائم التقـسـيمات ـهـذها بوـجـود أـصـل

دركون لنهـم السأـلمي للعـالم الجغرافية المسـتعمر صـنعها مصـطنعة حـواجز أنهـا ي
ًا ًا تجدهم تسد) وكذلك فّرقّ( قاعدة من انطلق يســتخدمون ل المعارك ميدان في دائم

ًا الحقيقية همءأسأما ً إطلق الفترات من فترة في لدن بن أسامة الماما الشيخ فمثل
ًا وجاجي النصار مأسأدة في القعقاع بأبي ُيعرف كان ـأبي الله عبد بأبي وأيض ـا وـب العـص

ًا (أبو ينادونه الفغان إن حتى ، باسأتمرار عصاها هلحمل أيـمـن اـلـدكتور الشيخ عصا) أيض
سـأـنة أـبـو ـعـاطف محـمـد الكبير والقائد أذكر ما على معتز باسأم يعرف كان الظواهري

المـصـري حـفـص أـبـي باسـأـم إل يـشـتهر ـلـم الشهداء في وتقبله الله رحمه قتل أن إلى
ـؤاد طلعت المهندس كذلك خطاب باسأم إل يشتهر لم هذا يومنا إلى السويلم وسأامر ـف
مي طلل أبي باسأم إل يشتهر لم هذا يومنا إلى قاسأم ط َو 9القاسأ م عبدالباسأ ك كري ف

أمـثـال مـن الكـبـار القـادة ـمـن وغيرـهـم يوسـأـف رـمـزي باسأم واشتهر ُعرف أسأرها الله

ًا كان إن أسأرها الله فك 9 ًا الله وتقبله حي إنل قد كان إن شهيد . الله قاتلهم مصر طواغيت إلى تسليمه منذ انقطعت أخبارها لن ، ُق
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ـه تقبله البنشيري عبيدة أبيب المكنى الرشيدي أمين :علي وهو أسأامة الشيخ حبيب الـل
ًا ًا وتقبلـه اللـه رحمـه العييـري يوسأـف والشيخ شهيد ًا كتـب شـهيد بأسأـماء كـثيرة كتبـ

ـي هاجر أبو المجاهد والقارئ المكي وأبوقتيبة الدين وصلحا البتار منها مستعارة العراـق
ُهماما والشيخ أسأرها الله فك الـلـه ـفـك البرـقـاوي عاـصـم المقدسـأـي محـمـد أبو البطل ال

ـفـي - وـهـذا نـشـرها  الـسـعودية الدولة كفر في الجلية الكواشف كتاب كتب حين أسأرها
أسأرها الله فك عمر أبو محمود عمر قتادة أبو والشيخ النجدي البراء أبي - باسأم البداية

عرفـتـم كنـتـم وإذا طويـلـة والقائـمـة الـلـه حفـظـه حليمة مصطفى المنعم عبد بصيرووأب
أسأأل الزدي جندل أبو هو من تعرفون الذي اليوما فسيأتي تقدما لمن الحقيقية السأماء

.الممات حتى الثبات الله
فترة في تسموا أن والعلماء والشيوخ القادة أولئك ضّر  هل:- والسؤالَّ

؟ مستعارة بأسماء الفترات من
ّ والصديق وللعدو والداني للقاصي ُيعرفون اليوما هم ثم عليهم مخالفوهم رد فهل

تعرفوها أن إلى جندل أبي من واتركوكم وبحوثهم وكتبهم ومقالتهم أشرطتهم وعلى
يمكن أل الله أسأأل أسأرها عند أو الله بإذن شهيدا مقتله بعد إما الياما من يوما في

ّنا الطواغيت ًا الحال تغير عند أو م . فألي وهذا الله بإذن قريب
الحق     يعرف     ول     بالحق     يعرفون     الرجالَ() وأهله     تعرف     الحق     اعرف( قيل وكما

يستخدمون وشيوخهم المجاهدين قادة تجعل التي السأباب من أن ) وأظنبالرجال
ًا تمارس بلداٍن في يعيشون أنهم المستعارة السأماء ًا قمع النظمة هذها إقبل من فكري

وتقتله تسجنه اـله معارض فكل –  لدن بن أسأامة الشيخ سأماها كما – البطاشة
ٌةـك أنظمٌة النظمة هذها بأن ويقول يرى بمن فكيف وتطاردها ويجب ، لها شرعية ل افر
لجأوا ولذا والقتل والبطش الحبس غير النظمة هذها من تتوقعون هل عليها الخروج

ً هذا الطواغيت هؤلء من للنجاة وذلك حيٍن حتى المستعار بالسأم الكتابة إلى أول
والردة. الصليب حملت لمواجهة العطاء في للسأتمرار والثاني
العطاء في والسأتمرار البطاشة الكفر أنظمة من التخفي المطلبين هذين أن وأظن

- وهي المسألة هذها المة تجاوزت وقد عليها غبار ل التي المشروعة المطالب من هي
المعلوماتية الشبكة وسأيلة وجود مع - ثم الكاتب هوية عن بالكشف المطالبة

الثقة وكسب المستعار بالسأم الكتابة لهم المألوف من أصبح الناس بين وانتشارها
ًا المتواصل الطرحا خلل من الكاتب في :- أقول وأخير

الققققرأي تحقققققرّن ل
 موافقققققققق وْهققققققو
ّدّر َأَعقققّز وْهققققو فالققق

َت شقققققيء نىقققققققُيْق

ْكققَم وإن الصققواب، ُح
 نقققاقص مقققن أتقققى

َته َحقّط ما َب ْت هقواُن ُر
الققققققققققققققققققغائص

؟ العربية الجزيرة أرض على للجهاد الموجبة والمور السأباب ما 
ًا كثيرة العرب جزيرة في للجهاد الموجبة السأباب مفاتيح أحد ُيعتبر سأبب وكل جد

ًا به لكفى هو إل منها يتوفر لم لو التي الصراع ًا سأبب قد الله أعداء إذ للجهاد موجب
مخططاتهم. وكشفوا نواياهم وأظهروا أنيابهم عن كشروا

جزيرة في الجهاد قياما في رئيس سأبب العرب جزيرة من المشركين فإخراج
كل على تخفى ل منتشرة ذلك في والبحوث ومتوافرة كثيرة ذلك على والدلة العرب

 )     (   النبي حديث إل منها يكن لم لو لب ذي
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) المباحث وضأباط أفراد قتل حكم عن ( الباحث النافع كتابكم النترنت في اشتهر 
توجز أن لك وهل ؟ المباحث لمواجهة الشرعي الحكم عن باختصار تحدثنا أن لك فهل

؟ التأليف سأبب ذكر مع ؟ فيك الله بارك المسألة لنا
الولى ) بطبعته المباحث وضأباط أفراد قتل حكم عن ( الباحث لكتاب بالنسبة

الجلية ( الكواشف كتاب مع النترنت في تداولها تم التي الكتب أشهر من فهو والثانية
) المريكان وقاهر الزمان مجدد لدن بن ( أسأامة ) وكتاب السعودية الدولة كفر في
ًا وجل عز الله بفضل الكتاب هذا أثار وقد السألما وشباب العلم طلبة بين طيبة ردود

ًا وأثار ًا أيض اجتمعوا الكويت مشايخ بعض إن حتى الطواغيت أنصار بين عنيفة ردود
الراية جريدة في العوضأي محمد ذلك ذكر كما لمناقشته الكويت في الحمد بصباحا

الدكتور ... شر!  ......كان الظلم دواما قلم عنوان: ( خواطر تحت قال حيث الكويتية
بخصوص الحمد صباحا الشيخ للقاء يستعدان الصبيح عادل والدكتور الطواري طارقّ

أسأاتذة بعض يستفتي أن إلى المظلوما الكويتي الشباب بعض دفعت التي التجاوزات
ًا بيدها مظلمته أخذ في النسان حق عن الشريعة من ينصفه من يجد لم إذا مادي
في تقع الفاس ) وكادت المباحث قتل جواز في ( الباحث مذكرة وانتشرت خصمه،

تنذر خطيرة ومذكرات وصور أدلة ومعهما صباحا الشيخ على الدكتوران الرأس, دخل
أوامرها صباحا الشيخ الدولة, وأعطى أمن ممارسأات بسبب الدولة تمزقّ وفتنة بخطر
النتهاكات. هذها في التحقيق ملف لفتح

إلى رجعت هل وسأألته ، البريء ) المعذب ( ف الشاب لقيت أياما خمسة قبل
الخطيرة     المذكرة     أما لموضأوعك، التربية وزير إلى سأأذهب ل, قلت قال دراسأتك،

فقد     )،     المباحث     قتل     في     ( الباحث     النترنت     من     وسأحبت     الخليج     في     تنتشر     بدأت     التي
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لنقضها     بشهور     وزيرا     يكون     أن     قبل     منها     نسخة     المعتوقّ     الله     عبد     الوقاف     وزير     أعطيت
)تفنيد!!      أو     رد     أي     نرى     لم). (    بتفنيدها     الطواري     الدكتور     يقوما     كما

تائب!!!-: تكفيري مع زعمها - حسب أجرته حوار في الجزيرة جريدة في وجاء
المباحث وضأباط أفراد قتل حكم في الباحث كتاب كبير بشكل توزع التي ( والكتب

). المن رجال قتل يجيز الذي
ً والكتاب وبدأ المباحث أوسأاط في بلبلًة وأثار الهشيم في النار انتشار انتشر فعل

عملهم طبيعة ويشرحا المباحث حكم يبين تعلمون كما وهو القتل من يخاف منهم كثيٌر
  محمد سأنة وفي الله كتاب في وحكمهم المعاصرة الجيوش وعمل
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َطْت     فمتى أمريكا بإلههم َق ْا     سَأ ُطو َق لء      على الجهود توجه فلذا سَأ  خلف  هؤ
 وإنما المشروعية أصل      ً         أول


       الصغيرة  عدائه  ،والمسلمين    ..
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ّنصر  "  معــــــــــــالم"  معــــــــــــالم ّنصرال ""  ال
الزايدي سأالم شعر

فــي تبـــدو النصــر معــالم
 الغـضـــــــــب لظـــــــــــى

ـــزما بالصــدقّ ـوى والع والتـق
ــــــــــــــــــــــــرهم  سأينـص

ًا الملحـم صـاغوا من صدقـ
ـــــــــــــــــــــــــــــا  معادنه

ـــــن ـــــج لك ـــــار نهي بالشع
ــــــــــــــــــــــــــــا أنـفـســن

غيـــداء أصغـرهـــم يصـــوغ
بـاهــــــــــــــــــــــــــــــــرة

نصــــر ـفـي بعـزتـــه يـزهــو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــته مـل

ـاحا يا فلـترجعـي الســـلم رـي
 خاسأــــــــــــــــــــــــــــــئة

الجـهـــاد أعاصــــير وبددتـــك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم  فـل

ـح طـــلئع أـشـبالنا ـمـن الفـت
 ارتفعـــــــــــــــــــــــــــــت

الصبـــاحا تباشـــير وبشـرتنـــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم  بـه

ــــتى ــــــار أذن إذا ـح الجبــ
 فانطلـقــــــــــــــــــــــــــوا

ـــر تجـــفف صـــك ـمـن الحب
 نـعـــــــــم  الســــــــــــلما

ل ل فـلـسـطـــــــين فـيـــــا
ًا تيأسأــــــــــــي ــــــــــــد  أب

ـــا يـا اليـــوما اهأـشـعلو قومن
 راـشـــــــــــــــــــــــــــــدة

ـــت ـــة ليـس ـــدين عروبي فال
 يرفـضــــــــــــــــــــــــــــها

ديــــــــن ل بشـرقيــــــة ول
ـــــــــــــــــــــــــــــا يحكــمه

رايــــــــاٌت والـلــــه فتـلــــك

ـفـي السأـــراء  فتيـــة أثـارهـــا
 رجــــــــــــــــــــــــــــــــب

باللهــــو ل شـــــاء إذا ربـــــي
ـــــــــــــــــــــــــــب  واللـع

ــــل ــــا ف ــي   ينــافسـه ـف
ــــــــ ــــــــــي مذلـك  أدبــــ

ـفــي الـلــه يصــــدقّ مــــن
ـــم دعــــواها ـــــب  ـل  يخـ

بأبيــــات المعانــــــي مـــن
 النشــــــــــــب مـــــــــــن

مسـتعصــَي بنجـدتـه يجـلـو
 لكـــــــــــــــــــــــــــــربا

ـــا ـد ه ـــواد فجـــئت ـق بأطـ
ــــــــن ــــــــــب  ـم  الحـج

ــــق ــــل يتل ــــيق لوص عش
ـــذل ـــــن اـل ـــــبب  م  سأ

ـــا ًا رايـاته ـــ ـــادة فرط للسـ
ــــــــــــــــــــــــــــبجالن  ـ

ـــهم ونحـن ـــوقّ نرقبـ بالشـ
ــــــــــــثب  عـــــــــــن  ك

تحــــكي الصــــدقّ بعــــزمة
ــــــــاقب ــــــــــب  ـث الشه
ـــيف ـــدقّ فالس ـــاءإ أصـ نبـ
الكـــــــــــــتب  ـمــــــــــن

النصــــر ورب آت فالنـصـر
ـــــــــــم ـــــــــــــغب  ـل  ي

ـــة ـــدار شـامي ـــة ال إسأـلمي
ـــــــــــــــــــــــــــب  النسـ

ـــة ول ـن بقـومي ـــث ـم أخـب
ـــــــــــــــــــــــــــب النســـ

مضمــونــــة بغـربيـــــة ول
ـــــــــــــــــــــــــــب  العطـ

ــــا ــــت لـطـالم ــي ارتفع ـف

33

العزة ديوان



– الحجة ذي – العاشر العدد – الجهاد صوت
هـ1424

 مــزيــفـــــــــــــــــــــــــــة
ـر  يرضـأـها لـم مـسـلوب غـي

ـــــــــــــــــــــــــة إذ الكراـم

 الحـــــــــقب مظـــــــــلم
ـــل إليها لوا مـا ـوما كمي الـب

ــــــــــــــــــــــــــــــرب للخ
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تساؤلتتساؤلت
حولحول
جهادجهاد

الصليبييالصليبيي
فيفي  نن

جزيرةجزيرة
  العربالعرب

المكاسأب حول وهو الول التساؤل السابق العدد في عرضأنا 
ّينا الحرمين أرض على الجهاد بوجود تزول قد التي الدعوية أن فيه وب

العالمين لرب والعبودية الدين أصل في والتي العقدية المكاسأب
وأحرى أولى هي بالجهاد يتحقق مما المسلمين دماء على والحفاظ

أّن و  ينصر بسيف إل تتحقق ل الدعوية المكاسأب أعظم ّوأن ، بالعناية
ّله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى الجهاد مقاصد من   لله. ك

:  الثاني التساؤل
للمجاهدين المالي بالدعم الجزيرة في الجهادي العمل يضر أل

العالم؟ أنحاء في
ٌع التـسـاؤل ـهـذا ـّر ـه اـلـذي التـسـاؤل عـلـى متـف ضـأـمن فـمـن ، قبـل

اـلـتي الـمـوال عليـهـا بالمحافـظـة ُيطالب التي الشرعية المكاسأب
العالم. أنحاء في المجاهدين إلى المحسنون يبذلها

الرـهـاب مـنـابع تجفـيـف عـلـى التـشـديد ـبـدأ حـيـن نفـسـه يـطـرحا التـسـاؤل ـهـذا بدأ وقد
الله. سأبيل في للجهاد دعمها من الصليبيون يخشى التي الموال رؤوس ومحاصرة

ّنمققا آمنققوا الققذين أيها يا﴿:  الكريم كتابه في وجل عز الله قال وقد المشققركون إ
فسوف عيلة خفتم وإن ، هذا عامهم بعد الحرام المسجد يقربوا فل نجس

.﴾حكيم عليم الله إن شاء إن فضله من الله يغنيكم
المـسـجد دـخـول ـمـن ومنعـهـم ، المـشـركين ـبـإخراج وـجـل ـعـز الـلـه من أمر الية ففي

ّنه للمسلمين وجل عز الله وبين ، العاما ذلك بعد الحراما يخافوا فل فضله من سأيغنيهم أ
اـلـذين المـشـركين وسـأـائر ، الحراما المسجد دخول من المشركين تجار منعوا إذا الفقر

من أمر في يتهاون من كل إلى موجه وهذا ، الموسأم في المسلمين تجار من يشترون
في فضله من المسلمين وسأيغني ، الرازقّ هو الله كان وإذا ، الفقر ويخشى الله أوامر

راـيـة رـفـع في إليه ُيحتاج وما ، الله سأبيل في الجهاد بأموال فكيف ، الشخصية أموالهم
الله. إل إله ل

، يخف ول فضله من الله وسأيغنيه ، وجل عز الله لمر فليمض والفقر العيلة خاف فمن
يفتح فسوف عيلة يخش ول طريقه في فليسر جهادية جبهة دعم يتوقف أن خاف ومن
شاء. بما للمجاهدين الله

ّتكأ حجة المادي الدعم جانب فليس ـعـز الـلـه أوجـبـه بـمـا القياما عن التوقف في عليها ُي
المانع. المعطي وهو شيء كل مقاليد بيدها وجل عز والله ، عبادها على وجل

الـذي الـشـيء فـهـذا ، مجاـهـد وـكـل جهاد كل ضأد الطواغيت أن في شك فل ذلك وفوقّ
وإـخـوانه وـهـو ، إرـهـابيون ـبـأنهم الشيـشـان ـفـي المجاـهـدين يـصـف العهد ولي يسمونه
بتهـمـة سـأـجنوا باـلـذين ملى والـسـجون ، بالرـهـاب أفغانـسـتان في المجاهدين يصفون
، غيرـهـا أو الشيـشـان أو البوسـأـنة أو أفغانـسـتان ـفـي جاـهـد مـمـن ـكـانوا سأواء الرهاب

يتعقبـون نراهـم ونحـن ، الرهـاب لمكافحـة العـالمي الحـلـف فـي أعضـاء والطواغيُت
عـلـى ويعمـلـون ، الـعـراقّ أو الشيشان في المجاهدين دعم إل لهم ليس من ويطاردون

للشيـشـان التبرـعـات جـمـع عـلـى يعـمـل ـمـن يـتـوهم فل ، الـمـوال مـصـادر جمـيـع خـنـق
ّو هو بل ، وشأنه سأيتركونه الطواغيَت أّن المثال سأبيل على فقط والعراقّ وهم لهم عد

.﴾بعض أولياء بعضهم كفروا والذين﴿ له عدو
تفجـيـرات بـعـد أو ، سـأـبتمبر ـمـن عـشـر الـحـادي بـعـد جدـيـد الـمـر هذا أن ظاّن يظن ول

ّقع قد بل ، الرياض سأــبقت التي العرب الداخلية وزراء اجتماعات في الطاغوت نايف و
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الغاثـيـة الخيرـيـة الجمعـيـات محاـصـرة تتـضـمن ـقـوانين على سأبتمبر من عشر الحادي
ـبـن كبـنـدر ، الخـيـرة الـحـداث ـفـي سـأـلول آل باسـأـم تكـلـم من اعترف وبهذا ، وإغلقها
عشــر الحادي بعد حدث ما كل ، وغيرهم العزيز عبد بن ونايف الفيصل وتركي سألطان

العـلـن ـفـي يعملون بدأوا العملء : أّن أكبر بصورة الرياض تفجيرات وبعد ، سأبتمبر من
الُحُجب. وراء من للمة يكيدون كانوا أن بعد

وـقـت مـسـألة التبرـعـات وـجـامعي الخـيـر فاعلي على والقبض التبرعات في فالمسألة
ض فالـذين ذلك ومع ، فقط لول آل عليهـم قب تفجيـرات قبـل السـجون وأودعـوهم سأ

بالنتـمـاء المتهمـيـن أو أفغانـسـتان ـفـي المجاـهـدين ـمـن فـقـط ليـسـوا وبـعـدها الرـيـاض
ـبـل ، البوسـأـنة في إل يجاهد لم ومن ، الشيشان في المجاهدين من فيهم بل ، للقاعدة
وتـطـاردها الـسـجون تودعه سألول آل حكومة عنه وعلمت العراقّ إلى ذهب من ومؤخًرا

البلد. إلى رجع متى
الـمـدة ـفـي المجاـهـدون يتلقاـهـا اـلـتي التبرـعـات مصادر إلى تحليلية نظرة نظرنا لو ثم

:  أقساما ثلثة على لوجدناها ، الماضأية
ـوقفت فهذها ، وغيرها والمدارس المساجد من ، عامة : تبرعات الولَّ القسم ـذ ـت مـن

أبوابها. وسأد بالقوة منعها سألول آل واسأتطاع ، الطالبان سأقوط أمريكا أعلنت
معارفهم إلى التجار من الخير فاعلي بعض يدفعها شخصية  تبرعات: الثاني القسم

ًـفـا توقفوا فهؤلء ؛ المجاهدين من يأتيهم ومن ـصـدر أن وبـعـد ، الـعـراقّ ـحـرب قـبـل خو
إـلـى إضـأـافًة ، عاـًمـا عـشـر خمـسـة بـسـجنه الرهاب داعم بعقوبة الشورى مجلس قرار

ٍة مالية. غرام
الـلـه ـبـإذن تـتـأثر ل معـلـوما ـهـو كـمـا وـهـذها ، خاـصـٌة مالـيـة  مـصـادر: الثقالث القسم
بداـيـة ـمـع ـحـتى تنقـطـع وـلـم ، مختلـفـة بـصـور الجهاد بدأ منذ مستمرة وهي ، بالحداث

وتوفيقه. الله بفضل جارية اليوما إلى وهي ، العراقّ حرب
ـفـي المجاـهـدين ومنع بابهما وسأد إيقافهما من الطواغيت تمكن والثاني الول فالقسم

عليهما. الجهادي العمل يؤثر ول ، منهما العالم أنحاء
ـه بإذن إيقافه من وإرهابهم بوعيدهم الطواغيت يتمكن : لن الثالث والقسم ـا ، الـل مهـم
منابعه. وتجفيف الرهاب حرب في والتهديدات بالدعاوى تشدقوا
ًـفـا توقـفـوا مـمـن ـكـثير ـفـي مـهـم جانب وهناك دـعـم ـعـن الـطـواغيت تهدـيـدات بـعـد خو

ًبـا الـتـأثر ـمـن الـنـوع ـهـذا مثل أّن وهو ، المجاهدين ّـيـا يـكـون غال ـمـن ـطـبيعي بـدافع وقت
ّيا الـنـاس تكـيـف بـسـيطة ـمـدة ـمـرت وإذا ، الـخـوف وـعـاد ، الـحـرب ـظـروف ـمـع نفـسـ

ّلذين الداعمون إـلـى والزـكـوات الـصـدقات وإيـصـال الموال بذل إلى الله وجه يريدون ا
ُتنفق ، المجاهدين ﴿.الله سبيل وفي﴿:  المصارف أهم أحد في ل

م علـى اعـترض معترضًأـا أّن لـو التسـاؤل هذا يطرحا من وليتصور ي المجاهـدين دع ف
ً أفغانـسـتان ـفـي كالمجاـهـدين الخارج والمنفقـيـن الـبـاذلين ـبـأّن ، الـعـراقّ ـفـي أو ، مثل
إـلـى ـتـذهب أن ُيـفـترض اـلـتي الخيرـيـة الـمـوال تستنزف ل أن وينبغي ، محدود عددهم

اليهود. رجس من القصى المسجد لتحرير ، فلسطين في المجاهدين
ّدا مهمة قضية إلى ينبه العتراض هذا إّن واـحـدة قـضـية المـسـلمين قـضـية فليـسـت ، ج

ُتنسى ، الخرى القضايا أجلها من ُتخنق إل الجراحا من له ليس السألما كأّن ُتتناسأى أو و
المصيبة. هذها إل المصائب من المسلمين في ول ، الجرحا هذا
ـود احتلل إّن ـجد اليـه ـوجب القـصـى للمـس ـن ـم ـات أعـظـم ـم ـاد موجـب واحتلل ، الجـه

وـعـدوانهم اـلـروس واحتلل ، الجـهـاد موجبات أعظم من موجب لفغانستان المريكان
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ـاد موجـبـات أعـظـم ـمـن ـمـوجب الشيـشـان عـلـى ـتيلهم الهـنـدوس واحتلل ، الجـه وتـق
ـفـإّن نفـسـه اـلـوقت وـفـي ، الجـهـاد موجـبـات أعظم من موجب كشمير في للمسلمين

أعـظـم من العالم في مسلم كل رأس على المشهور المصلت السيف هي التي أمريكا
وفـي ، إسأـرائيل بـيـد فلسـطين فـي المسـلمين تقتل فأمريكا ، وقتاله جهادها يجب من

العراقّ وفي ، سألول آل من عملئها بأيدي الحرمين بلد وفي ، الهندوس بأيدي كشمير
إة في فقتالها ، عملئها وأيدي بأيديها واليمن وأفغانستان ٍد أي في الحقيق في كقتالها ، بل

ّد وإن ، واحد فالعدو ، تحتلها التي البلد هذها جميع فيها. وانتشر البلد في امت
إهـمـال لـسـاغ ، آـخـر أـمـر لـجـل أـمـر عن والتعامي ، قضية لجل قضية إهمال سأاغ فلو

قـضـية ـعـدا القضايا كل بإهمال يطالب آخر ولجاء ، فلسطين قضية لجل القضايا جميع
ّوا الروس باعتبار ، الشيشان ، ضـأـعف حاـلـة ـفـي وـهـو ، السقوط وشك على منهاًرا عد

تمتلـك الـتي أمريكا بخلف ، المسلم الشيشان شعب وتحرير عليه للقضاء فرصة فهي
، داخلـهـا ـمـن اـلـوهن إليـهـا ويـسـري قواـهـا تـضـعف حتى تمهل أن يحسن كبيرة قدرات
طاقة. بها للمسلمين وليس

، روسـأـيا ومفـسـدة أمريـكـا مفـسـدة بـيـن وـيـوازن ، القضية يعكس من يأتي أن ولمكن
ُيطالب روسـأـيا وـتـرك ، سـأـقوطها ـبـوادر ظـهـرت التي أمريكا حرب في الجهود بتركيز و
مهـمـا اـلـتي ، المتـحـدة الولـيـات مصلحة في يصب روسأيا ضأد والعمل خاصًة ، وإمهالها

ّ روسأيا وبين بينها الباردة الحرب شدة خفت ّنها إل ّوا تبقى أ ّيا عد ـوته ُيستهان ل تاريخ بـق
للمريكان.

، الحرمـيـن بلد ـفـي الجـهـاد لـجـل الجهادية الجبهات جميع بتوقف يطالب من يأتي وقد
ّنها ، النبوة وموطن الرسأالة مهد وهي ، العالم فتحت التي السألمية الجيوش منطلق ل
، منـهـا الـجـرارة الجـيـوش تـسـيير أمـكـن فيـهـا والمرـتـدين الـصـليبيين ـمـن ـحـررت وـلـو

زوال بـعـد الجـهـاد عـلـى التحرـيـض ـمـواطن أحـسـن يـكـون الذي الحج موسأم واسأتغلل
ً الـلـه دـيـن إـلـى اـلـدعوة وإمـكـان ، عـنـه الـسـلولية الرقاـبـة ٍر دون ـكـامل وتحرـيـٍف تزوـيـ

الصليب. أذناب يهوى ل لما وإسأقاط
ـثـروات أعـظـم عـلـى تقـبـع ، الخليج حكومات من وجاراتها السلولية الحكومة هذها ولّن
ـصـرفت ـلـو اـلـتي ، الضخمة النفطية الثروة وهي ، الحاضأر الوقت في القتصادية المة

ـمـن تـعـد أن ولسـأـتطاعت ، والقتال الجهاد جبهات بها لسأتغنت الشرعية مصارفها في
لديها. ما أضأعاف أضأعاف القوة
سأوأتها يستر الذي والستار عنها القناع للناس وكشف أزيلت لو سألول آل حكومة ولّن

لخرـجـت ، التـشـذيب ـيـدخله ـلـم ـشـرعّي بخطاٍب المسلمين إفطر ُتخاطب أن وأمكن ،
ّيٌة طاقٌة إز أعـظـم ـمـن كنٌز الحقيقة في هي بشر ـفـي المجاـهـدون ولنتـشـر ، الـّمـة كـنـو
الـجـرارة ـبـالجيوش الصديق بكر أبي يوما خرجوا كما ، فاتحين البلد هذها من الله سأبيل
ًعا. والروما الفرس من والمشركين المرتدين لقتال م
وجزـيـرة الحرمـيـن بلد وـكـون ، الجـسـيمة والـمـبررات ، العظيمة المور هذها مع ولكننا

يجرمـنـا ل ـهـذا ـكـل ـمـع ، المرـتـدين العملء وأولـيـائه الـصـليب حكم تحت محتلة العرب
ٍة على الحيف على الجهاد من بجزء والعناية الهتماما ٍد أخرى جبه أّن نعتقد بل ، آخر وبل

إد موجٍب وكل ، نستطيع ما بكل نصرته علينا يجب مسلٌم أرٍض كل في مجاهد كل للجها
إض في نستطيع. بما له نعمل أن علينا يجب عيٍن فرض اليوما الر

ـكـل إن فنـقـول ؛ القائـمـة الجـهـاد بجبـهـات فـقـط ليـسـت الـعـبرة أّن واعلم ، هذا تأّمل
ـم لم ولكن منها أولى هي مواطن وننسى ، الجبهات تلك في تنصب أن يجب الجهود تـق
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الـعـبرة ، الجـهـاد ـتـوجب اـلـتي الـشـرعية بالموجـبـات الـعـبرة بل ، الجهادية الحركة فيها
ردعـهـم يـجـب اـلـذين الـعـداء وـجـود بأـمـاكن الـعـبرة ، العلج إـلـى تحـتـاج اـلـتي بالجراحا
فيهم. والنكاية وقتالهم

ّتـل ، المعتـدون ويحتلهـا ، العـداء فيـهـا يوـجـد اـلـتي المـواطن وهـذها ُيق ًـقـا و منـهـا انطل
ّد ، المسلمون الـمـداد جـهـود إـلـى الخرى المناطق احتاجت فإذا ، الجهاد إلى حاجًة أش

ـبـالجهود ، عاجـلـة وإغاـثـة إسـأـعاٍف إـلـى تحـتـاج مـنـاطق فـهـذها ، السأتمرار على واعمل
إس النشاء إلى الدائبة العظيمة الـلـه سـأـبيل في المجاهدون المخلصون ليقيمها والتأسأي

ودمائهم. بمهجهم ويسقوها ، أكتافهم على
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  ونريدهاونريدها  الجهادالجهاد  نرىنرى  هكذاهكذا  

أرـبـع ـعـن عـبـارة الكـتـاب هذا 
) المدني حازم(  سأطرها رسأائل
ـه ـه حفـظ ـد الـل ـا ،وـق ـز أخرجـه مرـك

ــوث الدراسأـــات السأـــلمية والبـح
المناسأــب العملي السألوب لتشرحا

واـلـذي المة عمر من المرحلة لهذها
لقتـــال العالميـــة الجبهـــة تتبنـــاها

واليهود. الصليبيين
العمل بواقع : تتعلق الولى الرسالة
، مخلصة قيادة إلى وحاجته السألمي

رؤية وفق عمل وأجهزة ، واٍع وجيٍل
والقوة الرادة لديهم وأفراد ، سأياسأية

. للتغيير العسكرية
العدو: عن : تتحدث الثانية والرسالة

ّيد وبمن ؟ نبدأ وبمن هو؟ من وفيها  ؟ نح
تأريخية مقدمة المؤلف يعرض

على العدو سأيرة فيها اسأتعرض
: مرحلتين
العثمانية الدولة سأقوط  من: أولهما

ًا بالوكلء وانتهاء بالسأتعمار ومرور
 المخلصين
التامة السيطرة  مرحلة: وأخراهما

العداء يحسب فيما المسلمين على
اليوما نعيشها التي المرحلة هذها وهي

ضأرب الصليبيون فيها يريد والتي
ًا عليها والقضاء الجهادية الحركات نهائي

ويحكمون المر لهم يستتب بحيث
ويقضون المسلمين بلد على السيطرة

للصليبيين الرافض التيار كل على
من النتهاء . وبعد معهم والتعايش
العدو المؤلف قسم التأريخية المقدمة

: أربع شرائح إلى
، والنصارى اليهود تضم منها الولى 

والوزراء الكفر أئمة تشمل والثانية
المؤسأسات والثالثة ، السوء وعلماء
، العلماني والتيار للنظاما التابعة

ذات السياسأية الحزاب هم والرابعة

ونبه ، القومي التوجه
ضأرورة إلى المؤلف
الترتيب هذا مراعاة
عند العدو لشرائح

في وقتاله اسأتهدافه
من المرحلة هذها

نجاحها باعتبار الزمن
.  واقعيا
المؤلف يتحدث الرؤية هذها ضأوء وفي
على ينبغي أنه عن الثالثة الرسأالة في

يعدوا أن الثناء هذها في المجاهدين
المة بتجييش وذلك الكبيرة للمعركة

وتعلم السلحا حمل على وتحريضها
صغيرة مجموعات وتشكيل فنونه

العقدي العداد للمة بذلك ليحصل
المة قياما يضمن الذي والعسكري

  الله أعداء جهاد في بواجبها
ّدما الرسأائل وآخر بمقدمة المؤلف لها ق

الجهاد أحكاما في العلماء عن نقول من
شرحا إلى ذلك بعد لينتقل الشرعية
العسكري للتنظيم العملي السألوب

فيه وركز باسأتخدامه ينصح الذي
حرب طبيعة توضأيح على المؤلف

ووسأائل تشكيلها وكيفية العصابات
. ومراحلها أهدافها تحقيق
طائلة ثروة الكتاب هذا عتبري وبحٍق

ترتيب بها يستطيعون للمجاهدين
واجبهم واليؤد الجهادي نشاطهم
من لكل جوابا يعد كما ، بإتقان الشرعي
تنظيم في المجاهدين منهج عن يتساءل
عندها لمن مساندة أنه كما ، القاعدة

باب في والجتهاد المبادرة على قدرة
الكثيرة الحجج من واحد وهو ، الجهاد

أن الله نسأل إخواننا من القاعدين على
بالجهاد لهم وييسر بالمجاهدين يلحقهم
. ةالجن من العلى الدرجات إلى الطريق
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ّداعة سأنوات   خ
الغامدي علي بن : يحيى يكتبها ... حلقاٌت الصحوة دعاة لواقع دراسأة

!!     الحبالَّ     جميع     على     اللعب        
والـلـه ذـلـك وأـعـزو ، الخـيـرة وأطروـحـاتهم وآرائهم المشايخ مواقف في مخيف تناقض هناك
إذا كلـمـات الحايين بعض في منهم فتفلت ، خير من بقية فيهم مازال المشايخ هؤلء أن أعلم
ّير: هل النسان قرأها ـذا : نعم ويقول الظن فيحسن ؟ منهجهم هو هذا يتح ل ـثـم ، منهجـهـم ـه
.  الكبير الشيء والتضليل والتشويه الكذب من فيه لهم صدر ببيان يصعق حتى يبرحا

ًا آخر شيء والتطبيق شيء التنظير إن عـلـى ـمـن النـسـان يمارسأه مريح سأهل التنظير ، تمام
ودـفـع ، للـصـعاب وتجـشـم للمـيـدان ـنـزوٍل إـلـى فيحـتـاج التـطـبيق أـمـا ، المكيف الفاخر مكتبه

ًا وقع ما التناقض هذا صور ومن ، والفعل الكلمة لضريبة ـد حـيـث الرياض مدينة في مؤخر عـق
ًا العمر ناصر ـثير جبرين بناو الحوالي وسأفر العودة سألمان حضرها مؤتمر ، المـشـايخ ـمـن وـك
ًا حضـرت وقـد ، المناهـج تغييـر هـو للملتقى الرئيس الموضأوع وكان د فيـه تواجـد مجلسـ أح

بالمناهج حل الذي التغيير حقائق وقرر الميمون المجلس في دار ما لنا فروى الصحوة مشايخ
ن الحضور من السأئلة َتحإرُط وعندما ذا التصـدي وكيفيـة العلج ع بـدأ العلمـاني الزحـف له

يـجـب ياـشـيخ وـقـال 10العواما أحد انبرى عندها ، فردية حالت في تنفع ربما باهتة وسأائل بذكر
وسـأـجن فتـنـة يحدث المتناع ، ل  ل: الشيخ ! فقال الجديدة المناهج هذها تدريس عن نمتنع أن

ً وليس ومشاكل ـهـويتهم وسـأـلخ عـقـولهم ومـسـخ أطفالـنـا تغرـيـب فتنة : وهل الخأ فقال ، حل
إن : والـلـه وـقـال الـسـن كـبـار العواما أحد رد بل الشيخ يرد لم عندها ؟ السجن فتنة أما أعظم
له! شرف لهو دينه سأبيل في الرجل سأجن
حدة من يخفف لعله الموضأوع رّوغي الكاديميين الصحويين أحد تدخل الحراج هذا خضم وفي
أـحـد بـهـا تـقـدما جـيـدة رسـأـالة الجامـعـة ـفـي عـنـدنا نـحـن : والله فقال فجأة تكهرب الذي الجو

العـنـف تـغـذي مناهجـنـا أن ـفـي القوما دعاوى بنقض تتعلق يوه الدكتوراة رسأالة لنيل الطلب
ًا - واسأتطرد ، والكراهية والعداء - وقــد قليل بعد به سأتحل القاصمة أن يعلم ولم بقوله معجب

اـلـدعاوى ـهـذها نـقـض فقد ، والتقرير والقلب النقض في الصوليين طرقّ ياشيخ فيها اسأتعمل
الشيخ فقاطعه ، الخر ضأد العداء ومشاعر العنف يغذون الذين هم بأنهم وقال عليهم قلبها ثم

: وقـلـت نفـسـي أمـلـك ـلـم عـنـدها ... ، ـفـي فريدة فهي الرسأالة هذها نريد ، ممتاز : جيد وقال
وزـيـر عـلـى تنقـمـون دـقـائق قـبـل ؟!! كنـتـم الصارخأ التناقض هذا في تقعون كيف الله سأبحان

– منـهـم اـلـبراءة – المـشـركين ( مـعـاداة مـثـل مـفـردات حذف – الله قاتله – الرشيد المعارف
ـون الن تأتون ثم ، منكم جيد ) وهذا الكافرين من والبراءة المؤمنين موالة – منابذتهم وتقوـل

المناـهـج ـهـذها تـكـن ـلـم إذا الله ؟!! سأبحان والكراهية والعنف العداء تغذي مناهج لدينا : ليس
(( ـقـاتلوهم سـأـبحانه ـقـوله مـثـل آـيـات عـلـى تحـتـوي واـلـتي المـفـردات هذها على تحتوي التي

غـيـظ * وـيـذهب ـمـؤمنين ـقـوما ـصـدور ويـشـف عليـهـم وينصركم ويخزهم بأيديكم الله يعذبهم
ًا تجد (( ل تعالى )) وقوله فتنة تكون ل حتى (( وقاتلوهم تعالى )) وقوله قلوبهم يؤمنون قوم

ْا تعالى ))  وقوله ورسأوله الله حاد من يوادون الخر واليوما بالله ُلو إت َقا َف إئّمَة ((  إر َأ ْف ُك ْل ُهْم ا ّن َ إإ ل

ًا الورقات هذها ثنايا وفي – هنا أقصد ول 10 بهم زلت الذين العلماء من كثير من أفضل العامي لعل بل ، العواما كلمة بإطلقّ التنقص – أيض
.  الثبات الله نسأل ، أقدامهم

 الحلقة )
الخيرة )

دراسأات
 ومقالت



ْيَماَن ُهْم َأ ُـهـْم َل ّل َع ُـهـوَن َل َت َأ*  َين ُلوَن َل إت َـقـا ْوـًمـا ُت َكث َق ْاُــّن ُهْم و َن ْيـَمـا ْا َأ َهـّمـو إج َو إإْخَرا إل إـبـ ُـهـم الّرسـُأـو َو
ُكْم ُؤو َد ّوَل َب ٍة َأ ُهْم َمّر َن ْو َتْخَش ّلُه َأ ّق َفال ُها َأن َأَح ْو ُتم إإن َتْخَش إنيَن ُكن إم ُؤ ْا تعالى )) وقوله ّم ُلو إت َقا َف  ))

َياء إل ْو إن َأ َطا ْي َد إإّن الّش ْي إن َك َطا ْي ًفا)) وقوله َنَاك الّش إعي ْاَق((  تعالى ضَأ ُلو إت إذيَن ا ّل َ ا ُـنـوَن ل إم ْؤ إه ُي ّل ـال إـب
َ إماب َول ْو َي ْل إر إا إخ َ ال ّلُه َحّرمَا َما ّرُموَنَحُي َول ُلُه ال َ َوَرسُأـو ُنوَن َول إدي ّق إديـَن َي ْلَحـ إذيَن إمـَن ا ّل ْا ا ُتـو ُأو

َتاَب إك ْل ّتى ا ْا َح ُطو ْع َيَة ُي إجْز ْل ٍد َعن ا ُهْم َي إغُروَن)) وـقـوله َو إـتـْللَف(( تـعـالى َصا َقا ُي إل إـفـي ْ إبي إه سـَأـ ّـلـ ال
إذيَن ّل َة َيْشُروَن ا َيا ْلَح َيا ا ْن ّد إة ال إخَر إتْل َوَمن إبال َقا إل إفي ُي إبي إه سَأ ّل َـتـْل ال ْق ُي إـلـْب َأو َف ْغ ْوَف َي إه َفـَسـ إتي ْؤ ـ ُـن
إظيًما َأْجًرا الـعـداء تـغـذي الـيـات ـهـذها عـلـى تحـتـوي اـلـتي المناهج هذها تكن لم : إذا )) أقول َع

 ؟ يغذيه فمالذي الله لعداء
ًا مالديكم أصبح هل  صلى محمد بضاعة أصبحت هل ؟ السرعة بهذها منه تتبرأون حتى رخيص

تمـسـكتم ـلـو وعزتـكـم ـقـوتكم سأبب عن تتخلون لماذا ؟ الحد هذا إلى مزجاة وسألم عليه الله
! الله ؟سأبحان والعداء العنف تغذون الذين أنتم لهم: إنكم نقول نحن ، ل : ل الشيخ فقال به؟
ـحـدث ـمـا أسأباب وحصرتم وإرهابهم الله لعداء العداء يغذي الكتاب يكون أن تنفون بهذا أنتم
ًا أمريكا أفعال تجاها أفعال ودرد أنها على تفجيرات من ـا مر أحلهما خيارين بين أنتم .. إذ : إـم

وـهـذا معهم والمفاصلة الله لعداء والرهاب العداء يغذيان والسنة القرآن بأن تؤمنون ل أنكم
ـهـذها ـتـرون ل وتـخـاذلكم عجزـكـم ـمـن بسبب ولكنكم ُتقرون أنكم أو ، وافتراء الله على كذٌب

ًا أمريكا تعادون فل الواقع هذا على تنطبق النصوص ـهـذا عـلـى تنطـبـق ترونها أنكم أو !!، حالي
ـدها أخرج إذا بعض فوقّ بعضها ظلمات ؟ للعدوان العالمية الحملة بإقامة وعاديتموهم الواقع ـي

ًا له الله يجعل لم ومن يراها يكد لم .  نور من له فما نور
 !!     أمير     وأنا     أمير     أنت

زماننا في الجهاد أبواب تقّحم عن يحجمون المشايخ جعلت – نظري في – التي المور من إن
أن ذلك أسأباب من : إن أقول ، 11القتال إل الجهاد ترون ل : وأنتم يردد أكثرهم أصبح حتى هذا

ُـيـترك فل ـيـأمرون ، العاجـيـة أبراجـهـم ـمـن للـمـة منظرـيـن يصبحوا أن يريدون المشايخ جميع
الميدان إلى بالنزول منهم أحد يتبرع ولم ، منهج مشورتهم فتصبح ويشيرون ، ينفذ حتى المر

أن أجمل فما ، لحتذائه المشايخ من مجموعة أغرى قد  النموذج هذا إن ، هناك الناس وتربية
ًا تكون ـع نسبة أكبر على تحوز محاضأراتك تكون وأن ، المليين من معشوق تتـصـدر وأن ، توزـي

ً ، والتنظير المقابلت لجراء الشاشات : أن فقط واحد شيء ينغصه ولكن جميل هذا كل فعل
عليها. الناس وحاسأب إل كبيرة ول صغيرة يترك لن الله
– وسـأـلم علـيـه الـلـه صلى محمد الخلق أكرما خاضأها - التي الجهاد أرض في يجدوا لن إنهم ثم
والتدفـئـة التكيـيـف جـهـاز ول الحسناء الزوجة ول الفارهة السيارة ول الوثير المكتب يجدوا لن
.. والتباع المريدين كثرة ول

عـلـى ـشـهادتهم الـمـة أـشـراف بحسب ولكن ، الثغور على المرابطون يجدها لم هذها كل نعم
. الدين يوما القاعدين

ار عالم في اسأتغرقّ إذا النسان إن ً الحيـاة يجـرب ولـم والنظريـات الفك عنـدها يحصـل فعل
ـقـد الـمـة أن رأى إذا يتفاـجـأ – الواـقـع هذا على النحيب كثرة مع – يجعله القديم في اسأتغراقّ

ـاذج بتلك اليمان تماما يؤمن فهو ، عليها كانت التي والغلل رُُصال عنها وضأعت ـيئة النـم المـض
ـحاقّإ أبي الثقة والمحدث القيم وابن تيمية كابن العاملين المجاهدين العلماء من ـزاري سـأ الـف

وفـي ، بـه نحصـرها ل ولكنـنـا ، القتال فهو أطلق إذا الجهاد أن على الربعة الئمة اتفق وقد ، أطلق إذا هذا ، القتال هو الجهاد أن نرى نحن 11
!! مكي العهد أن بحجة القتال عدا ما البواب كل في الجهاد يحصر من على نعيب نحن الوقت نفس

دراسأات
 ومقالت



ًا يعجز فهو الشهادة عالم إلى ثاب إذا ولكن ، الله رحمهم أن بـسـبب بأولئك اللتحاقّ عن تمام
ـوا ل نعم ، القاعدين مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله كرها الناس بعض أسـأـباب ـعـن تبحـث
ـي إليهم حاجة في المة كون أو ، جهاد زمان الزمان هذا كون وعدما الواقع كمراعاة ، كثيرة ـف

ٌة نظري في وهم ، السبب هذا إل – اعتقادي في – ثم فما 12هذها مواقعهم . قاعدون َعَجَز
– والتعلـيـم اـلـدعوة في المة تجاها واجبهم حصروا أنهم تفكيرهم طريقة في المشاكل من إّن

ـفـي الطاغوت أن وذلك بشأنها مضحك تناقض في ووقعوا حقها يوفوها لم الخيرة هذها وحتى
الـعـالم دور يفقهوا لم بهذا - وهم ؟ فمالحل ، إليه يتقربون وهم دعوتهم يحارب العرب جزيرة

.  أمته في
إة على المة كانت لقد إخ حيا ّد محتاـجـًة الله رحمه السألما شي عـلـى ـيـرد ـمـن إـلـى الحاـجـة أـشـ

ًا السألما شيخ وكان ، خطرهم اسأتفحل الذين الكلما علماء ، قـيـاما خـيـر الثـغـر ـهـذا عـلـى قائم
َهَم عندما أنه غيَر ّول المسلمين أرَض التتُر َد الـصـائل دـفـع في الشهيرة فتاواها وأفتى ، ثغرها ح

ًة اتخذوها فليتهم ، والعرض الدين على .  وهداهم الله رحمه قدو
ـن ينزع وأن ، الغّمة من للفاقة المة يوفق وأن ، المسلمين ضأاّل يهدي أن الله أسأأل ـم
ـا الخير على يدلنا وأن ، الموت وكراهية الدنيا ُحّب قلوبنا يبـصـرنا وأن ، لـسـلوكه ويوفقـن
. بطن وما منها ظهر ما الفتن شّر يكفينا وأن ، لجتنابه ويوفقنا بالشر
. أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسألم الله وصلى



12 ً مشروعهم يكون بأن له ويتعهدوا ، المتعصب المريكي اليهودي الصحفي فريدمان يستقبلوا لكي بيوتهم في تحتاجهم المة ربما ، فعل
كان ،ولو المعتدلة لفكارهم المجال بإفساحا فريدمان لهم يتعهد المقابل وفي ، سأبتمبر من عشر الحادي أحداث مثل أحداث منع القادما

ًا .متعصب أمريكي يهودي ولكنه – جلل وهو – المر يهون لربما نصراني

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
ًا  م عشرون ألف لمون وه د المس ا قص بي أ" لم ن أ عد ب ن سأ ه ب د الل م عب ة ، وعليه فريقي

بربر ال ر، صمد إليهم ملك ال ه بن الزبي د الل ه بن عمر ، وعب د الل سرحا ، وفي جيشه عب
ا ترآءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين  ة ألف ، فلم ن ومائ ر في عشري جرجي
ه ، قال  م من ه ول أخوف عليه ع من م يرى أشن ف ل ي موق لمون ف ف المس ة ، فوق هال
ى  ب عل و راك فوف ، وه ن وراء الص ر م ك جرجي ى المل ر : فنظرت إل ن الزبي ه ب عبدالل
بي  ن أ عد ب ن سأ ه ب د الل ى عب ت إل س، فذهب ش الطواوي ه بري برذون ، وجاريتان تظلن

سرحا ، فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري وأقصد الملك ، فجّهز معي جماعة من ال
ه فوف إلي ت الص ى خرق ت حت م فحموا ظهري ، وذهب ر به م -الشجعان ، قال : فأم  وه

 مني الشّر ففر على برذونه ، ّفلما اقتربت منه أحس- يظنون أني في رسأالة إلى الملك
فلحقته فطعنته برمحي ، وذففت عليه بسيفي ( أي أجهزت عليه وقتلته )، وأخذت رأسأه 
ا ،  بربر فرقوا وفّروا كفرار القط ك ال ى ذل ا رأ برت، فلم ح وك س الرم ى رأ بته عل ونص
ًا ،  ًا عظيم وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسأرون فغنموا غنائم جمة  وأموالً كثيرة ، وسأبي
وذلك ببلد يقال له سأبيطله وكان هذا أول موقف اشتهر به أمر عبد الله بن الزبير رضأي 
الله عنه وعن أبيه وأصحابهما أجمعين. "                                                            

                    
 ]164/7[ البداية والنهاية           

 ه ا عاهدوا الل دقوا م إمَن المؤمنيَن رجاٌل ص  
ن م  م ه ومنه ى نحب ن قض م  م ه ، فمنه  علي

ً  ينتظر ، وما بدلوا تبديل

بطولتبطولت
الرجالالرجال
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)1/2( الحاكم على الخروج
محمد نبينا ، المرسألين أشرف على والسلما والصلة ، العالمين رب لله الحمد  
: بعد أما ، أجمعين وصحبه آله وعلى

مقاصد من الول المقصد وهو ، الدفع جهاد مسائل من نذكرها مسألة آخر فهذها 
الكافر. الحاكم قتال مسألة والمسألة ، عنها بالحديث وعدنا التي الجهاد

بواـًحـا كـفـًرا ـتـروا أن : "إل ـقـوله وسـأـلم علـيـه الله صلى الله رسأول عن صح فقد
برهان". فيه الله من عندكم

عليـه اللـه صـلى النـبي وشـرط ، الكـافر الحـاكم قتال وجوب على المة واتفقت
برـهـان" وـهـذا فـيـه الـلـه من عندكم بواًحا كفًرا تروا : "أن الحديث في كما لقتاله وسألم

، برـهـان فـيـه الـلـه ـمـن عندنا يكون وأن ، بواًحا الكفر يكون : أن جزأين يتضّمن الشرط
ّفر فاعل في الول والشرط كفًرا. الفعل كون دليل في والثاني ، المك

"لحــن جنس من كان ما مثل ، فيه المشكوك الملتبس الكفر : يخرج بواًحا وقوله
ّ ، المنافقين به يعرف وسألم عليه الله صلى النبي كان القول" الذي ـيـرد الحتمال أّن إل

إة في ّيـنـة تـقـوما أن يمـكـن ول ، بكـفـر لـيـس وـمـا كفر هو ما فتحتمل المقال أـحـد عـلـى الب
إن. الحتمالي
ّـفـر الفـعـل هـذا أّن على واضأٌح دليٌل أي ، برهان فيه الله من عندكم وقوله فل ، مك

بالعينة". تبايعتم : "إذا كحديث ضأعيٍف أو ، الدللة مشتبه دليٍل من ُيؤخذ
ّبر ـا ، الـصـلة فيـكـم أقاموا : ما فقال الدين عن بالصلة الحاديث بعض في وع كـم

ّبر ّبر وكما ، الصلة عن بالركوع ُيع علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـوله في الدين أصل عن بالصلة ع
ّني وسألم إل عن ُنهيُت : "إ ّلين" مع قت إت المص مـن لجمـٍع بعدها من أصحابه وقتل قتله ثبو

ّدين ّلذين المرت ّدوا آخر لسبٍب الصلة يتركوا لم ا به. ارت
المقـيـم الـحـاكم قـتـال تحرـيـم ـفـي ـفـالعموما ، حقيـقـًة الصلة المراد أّن ُفرض ولو

ُيقاتل البواحا بالكفر مخصوص ، للصلة لـمـا الـصـلة ـيـترك ـلـم وـلـو بواـًحـا كفًرا كفر إذا ف
ٍة. من يأتي وما مضى ّل أد

ّكاما ّدون والح ٌع اليوما المسلمين لبلد الحاكمون المرت ٍة لمناطاٍت قتالهم مشرو عد
ٍة القتال:  وجوب في كاٍف منها كّل فيهم مجتمع

ـا ﴿:  وجّل عّز لقوله ، للقتال موجٌب هو حيث من والكفر ، : كفرهم الولَّ فالمناط َـي
َها ّي إذيَن َأ ّل ُنوا ا ُلوا آَم إت إذيَن َقا ّل ُكْم ا َن ُلو إر إمَن َي ّفا ُك ْل ُدوا ا إج َي ْل ُكْم َو َـظـًة إفي ْل ُهْم : ﴿ وـقـوله ، ﴾ إغ ُلو إت َـقـا َو

ّتى ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو ّلُه ال إه ُك ّل ُلوا : ﴿ وقوله ، ﴾ إل إت إذيَن َقا ّل ُنوَن ل ا إم ْؤ إه ُي ّل ـال إما َول إـب ْو َي ْل ـا إـب
إر إخ ّلُه َحّرمَا َما ُيَحّرُموَن َول اْل ُلُه ال ُنوَن َول َوَرسُأو إدي ّق إديَن َي ْلـَحـ إذيَن إـمـَن ا ّـلـ ُـتـوا ا َـتـاَب ُأو إك ْل ّـتـى ا َح

ُطوا ْع َيَة ُي إجْز ْل ٍد َعْن ا ُهْم َي إغُروَن َو ـمـن الـصـحيحين ـفـي كـمـا وسـأـلم علـيـه الله صلى وقال ﴾ َصا
وأـنـي اللـه إل إـلـه ل أن يـشـهدوا حـتى النـاس ُأقاتـل أن : "أـمـرت الصحابة من جماعة حديث
ٍد داود أبي وسأنن المسند وفي ، الله" الحديث رسأول اـبـن السأـلما ـشـيخ وـجـودها حسـن بسـن
ُبعثت وغيرهما رجٍب وابن تيمية ـشـريك ل وـحـدها الـلـه يعـبـد حتى الساعة يدي بين بالسيف : "
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ـقـاتلوا الله سأبيل في : "امضوا أبيه عن بريدة بن سأليمان حديث من مسلم صحيح وفي له" ،
بالله". كفر من

إل يقتضي المناط وهذا ّنه ، القتا ّكـاما قتـال كـون يقتضي ل ولك ّدين الح المحـاربين المرتـ
ّنما ، الدفع جهاد من اليوما للمسلمين التالية. المناطات على ذلك في العتماد وإ

ّدة الثاني المناط ّد ـمـن قـتـال الـشـريعة ـفـي فيجب ، : الر حـكـم ـلـه ثـبـَت أن بـعـد ارـتـ
ًقا كان وإن الظاهر السألما إقه بعض أعلن ثّم مناف ّدل : "ـمـن وسألم عليه الله صلى قال ، نفا ـبـ

ّدين من جماعاٍت قتُل أصحابه وعن وسألم عليه الله صلى النبي عن فاقتلوها" وثبت دينه المرت
وفاته. وبعد وسألم عليه الله صلى النبي حياة في

الله رضأي الصديق فعل كما القتال فيهم فالحكم منعٌة لها طائفًة المرتدون كان إذا وأما
ّلت وكما ، معه والصحابة عنه ـتي الرؤيا في وسألم عليه الله صلى النبي إشارة عليه د ـا اـل ُأريـه

ّولهما ، فطارا فنفخهما يديه في ذهٍب من سأوارين رأى حين وحٌي ورؤياها إن فأ ّدي ـذين بالمرت ّـل ال
ّدا ّذاب ومـسـيلمة العنسي السأود : أبي حياته في ارت ّدان هـمـا الـسـواران فـكـان ، الـكـ ، المرـتـ
صلى النبي مات أن بعد به وإزالتهما لهما الصديق قتال وسألم عليه الله صلى لهما نفخه وكان
وسألم. عليه الله

ّد وقتل ّدة الطائفة وقتال المرت ّيات لحدى حفٌظ المرت لعظمـهـا ـبـل ، الخـمـس الـضـرور
النفــس عن الدفاع أما ، الواجب الدفع جهاد من والعرض العقل عن والدفاع ، : الدين وأهّمها
ٌع والمال ـكـان إن الواجـبـات أعـظـم ـمـن وواـجـٌب ، نفـسـه ـعـن يدفع كان متى يجب ل فمشرو
ّو عدوان ونفوسأهم. المسلمين أموال يعّم العد

ّدما ولهذا ّدين قتال الصديق ق ـن السألما شيخ قال ، الدفع جهاد من لكونه المرت ـة اـب تيمـي
ّديق: " الله رحمه ّدين بجهاد بدؤوا الصحابة وسأائر عنه الله رضأي والص ّـفـار جهاد قبل المرت الك

لمين بلد مـن ُفتـح لما حفظ هؤلء جهاد فإّن الكتاب، أهل من أراد مـن فيـه يـدخل وأن المس
وحفظ الدين، إظهار زيادة من الكتاب وأهل المشركين من يقاتلنا لم من وجهاد عنه، الخروج

ّدما المال رأس ".الربح على مق
ُعلم ّد قتال أّن بهذا ف ّي المرت ّد : أ ٍم مرت ٍم غير أو حاك إض اـلـدفع جـهـاد ـمـن ، حاك المـفـرو

ّدين الـطـواغيت جـهـاد أّن تعـلـم المناط وبهذا ، الّمة على ـكـونهم حـيـث ـمـن دـفـٍع جـهـاد المرـتـ
ّدين ّفاًرا ل مرت ّيين. ك أصل

ّكاًما : كونهم الثالث المناط ّيا والكافر ، المسلمين بلد على ح ّدا أو كان [ أصل ] ل مرت
ٍر حكم على إقرارها يجوز ٍد ـلـه محتّل هو بل ، المسلمين بلد من شب إه معـتـ مـعـروٌف وـهـذا علـيـ

إن إة إلى حاجة ل عليهما متفٍق بأصلي :  تقريرهما في الطال
ّول الصل ـود كحكم ، الدفع جهاد يوجُب عدواٌن المسلمين لبلد الكافر حكم : أّن ال اليـه

ًنا المسلمين بلد أمريكا رئيس حكم لو وكما ، القصى للمسجد اليوما ـوما عل ل مـمـا وـهـذا ، الـي
المسلمين. من اثنان فيه يختلف

الـكـافر بـيـن ـفـرقّ فل ، وبـلـدها جنسه باختلف يختلف ل الكافر حكم : أن الثاني والصل
المسلمين بلد الرومي الكافر حكم فإذا ، والعجمي العربي بين أو ، الجنبي والكافر المحلي

ّتفق ّنه على وا ًء مثـلـه العربي الكافر حكم فإّن ، عليه القياما يجب احتلل أ حـكـم ولـيـس ، سـأـوا
ـبي ً الجـن ـدى احتلل ـد لّن المـسـلمين ـل ـاداة الـمـوالة معـق الجـنـاس لـيـس والتفاضـأـل والمـع
غيـر كالمسـلم مـسـلًما كـان إذا أرومـًة فـالجنبّي ، والسأـلما الـدين هو المعقد بل ، والعراقّ

الجنبّي. كالكافر كافًرا كان إذا أرومًة والعربّي ، الجنبّي
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الـكـافر ـحـال ـفـي اـلـدفع جهاد من المسلمين لبلد الحاكم الكافر قتال فإّن هذا علم وإذا
ّلي الجنبّي. الكافر حال في هو كما ، المح

عـن النـظـر ُقـطـع فـلـو ، الصليين والكفار واليهود للصليبيين : عمالتهم الرابع المناط
ّلطين الحكاما كفر ّنهم ، اليوما المسلمين بلد على المتس ـود للصليبيين عملء فإ ونـحـوهم واليـه
ّـنـه كـمـا ، الصيل حكم الوكيل وحكم ، بالوكالة لهم البلد يحكمون وهم ، الصليين الكفار من أ

ًدا ـغـزا إذا الـصـليبي الجـيـش جـنـود قـتـال ـفـي ُيختلف ل ـمـن ـكـان وـلـو المـسـلمين بلد ـمـن بـلـ
ـذين الصليبي الجيش قادة قتال في ُيختلف ول ، الصل في السألما إلى المنتسبين ّـل يـضـعهم ا
ّـلـون الـصـليبيون ّـلـذين الـصـليبيين عـّمـال قـتـال ـفـي ُيختـلـف ول ، المـسـلمين أبـنـاء ـمـن المحت ا

ّلونها التي البلد على يضعونهم ّنه الـصـور هذها جميع في يقع ل الخلف أّن كما ، لحفظها يحت ـفـإ
ّلذين الكبار العملء في ُيختلف أن ينبغي ل ، المـسـلمين بلد ليحكـمـوا الـصـليبيون يـسـتخلفهم ا

ّنـمـا ذكرها سأبق من وبين بينهم فالفرقّ إـهـم المـسـندة الولـيـة حـجـم ـهـو إ العماـلـة ومـقـدار ، إلي
ّققة فيهم. المتح

ّكاما وعمالة يـسـّمى ـمـا : كحـكـاما لمريكا عملء وأكثرهم ، متفّرقة اليوما الموجودين الح
ّكاما ، الحرمين بلد حكاما ومنهم الخليج بدول الحـكـم ومجـلـس وأفغانـسـتان ومصر اليمن وكح

وغيرهم. العراقّ في النتقالي
ّنهم يخفى فليس ، أمريكا عن نيابًة للبلد حاكمين كونهم خفي وإذا ـم في تابعون أ حكمـه
ّلها وأحوالهم ّتحدة المم ديُن هي التي الدولية للشرعية ك ّلذي الم وما ، به وتلتزما عليه تجتمع ا

ٍما من يتبعه ّلون أحكا رج مـن قتال يستح ا خ أذن ل مـا ويحّرمـون ، عنه أوجـب كـان ولـو بـه ت
فيه. الملحدة المم تأذن أن بعد حراًما يحّرمون ول ، الواجبات
م ، قلبـه وأعمـى بصيرته الله طمس من على إل الملحدة المم مع حالهم يخفى ول فه

ّيتهم وأفعالهم بألسنتهم يعلنون ّدمون ول ، تحّرـمـه أو ـتـوجبه وبمـا بها الكامل والتزامهم تبع يـقـ
ًيا ول قراًرا عليها ًدا ول رأ الـلـه ـجـل الـلـه كـتـاب ـمـع الصالح المؤمن حال معها حالهم بل ، اجتها
وعل.

ّبادـهـا في النافذ وحكمها وقوانينها الملحدة المم حال يخفى ول ّ ع أغـمـض ـمـن عـلـى إل
ّد عينيه ومــن ، علٌم به له ليس فيما ويجادل ُيفتي الحكاما على وثب ثّم سأمعيه بالكرسأف وسأ

ّبهها ً ضأّل فقد المشروعة بالمعاهدات ش ًدا ضألل الـحـراما تـحـّل المعاـهـدات أّن يظّن وهل ، بعي
ًنا؟ ذلك فيكون الحلل وتحّرما ّلذي الطاغوت إلى والتحاكم الله أنزل ما بغير الحكم وأّن دي هو ا

ّلة من مخرج كفٌر بها؟ بالوفاء وجّل عّز الله يأمر التي والعقود العهود في ُيباحا الم
فعـلـه ـفـي لـهـم ُأذن ـمـا بـعـض ـتـرك المـسـلمون يلتزما أن ، الشرعية العهود في ما غاية

ّدة المشركين قتال ويتركوا ، وتركه ّددة م ًعا للمـسـلمين أـصـلح فيها القتال ترك يكون مح ـشـر
ٍة جائٌز وهذا المسلم أمرهم ولي بنظر ٍة. وبغير بمعاهد معاهد

ـذها ـات وـه ـة المناـط ـي الربـع ـات ـه ـال مناـط ـاما قـت ّدين الحـك ـ ّدلين المرـت ـ ـدين المـب ، لـل
بلد كفرـهـم- عـلـى ـمـع– والتسلط ، حكاًما يكونوا لم ولو الدين عن : الردة الثلثة والمناطات
كفرـهـم ـعـن النـظـر قـطـع ولو والصليبيين للكفرة والعمالة ، مرتدين يكونوا لم ولو المسلمين

ّلها ، أنفسهم في إد موجبٌة مناطاٌت ك َد للجها ّهم ومن ، دفٍع جها ّدين الحـكـاما قـتـال أّن ـتـو المرـتـ
السأتدلل. من القول هذا ذكر لمن أجد ولم ، الخطأ في أبعد فقد الطلب جهاد من

آـلـه وعـلـى الـلـه عـبـد ـبـن محـمـد ورسأوله عبدها على وسألم الله وصلى ، أعلم والله هذا
أجمعين. وصحابته
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ٍة عاما التشريق أياما ثالث الربعاء صبيحة الرشيد ناصٍر بن الله عبد وكتبه وعشريَن أربع
ٍة وألٍف. وأربعمائ



ّني  ولول  ليلي  ائذنائذن ّنيتفت تفت
السعدي الله عبد أبي بقلم

   النبي من فيستأذن دينه في له السألم بطلب يتظاهر المنافقين من منافق   
                    


  !!

                         

       

   : ) الله ولما كان في المر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سأبيل
وـجـب من البتلء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة: صار في الـنـاس ـمـن يتعـلـل ـلـترك ـمـا

ُـقـوُل  ( عليه من ذلك بأنه يطلب السلمة من الفتنة كما قال ـعـن المـنـافقين:  َي ُـهـم ـّمـن  ْن إم َو
ْا ُطو َق إة سَأ َن ْت إف ْل إفي ا َألَ  ّني  إت ْف َت َولَ  ّلي  َذن  ْئ  يـقـول نـفـس إعراضـأـه ـعـن... ] الـيـة49[التوبة: ) ا

الـذي زـيـن لـه تـرك الجهـاد: فتنـة الجهاد الواجب ونكوله عنه وضأعف إيمـانه وـمـرض قلبـه
ـلـم تـصـبه بوـقـوعه ـفـي فتـنـة عظيمة قد سأقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة

ّـتـى  ( عظيمة قد أصابته؟ والله يـقـول:  ُهْم َح ُلو إت َـقـا ّـلـه     َو إل ّـلـُه  ُك ّديُن  ُـكـوَن اـلـ َي َو َـنـٌة  ْت إف ُـكـوَن  َت )  لَ 
سأاقط بـمـا فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئل تكون فتنة: فهو في الفتنة ]39[النفال: 

13)وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤادها وتركه ما أمر الله به من الجهاد

ّيها فيا فاـنـج ، النـفـاقّ خـصـال ـمـن خـصـلة فـهـذها احذر! احذر المسلم أ
المحـسـنين ـمـن قرـيـب الـلـه ورحـمـة لقريـبـة النجاة إن ووالله بنفسك
ًا الله سأبيل في الجهاد إلى وادفعها لها تستسلم ول نفسك فجاهد دفـعـ
. المفلحين من تكون أن عسى

رد الفتنة شبهة ًا ت ًة ، الجهـاد ذكـر يـأتي حينمـا كـثير ار يزعـم فت
: إّن فـقـال الـحـديث بعـضـهم خّصص وربما ، فتنة القتال أّن المبطلون

ًة ، فتـنـة المسلمين بلد في القتال العـبـد عـلـى الـشـيطان يجـلـب وـتـار
ّوفه ًا الجهاد طريق سألوك من فيخ ـدرة وعدما الفتنة من خوف ـى الـق عـل

ًا ومشقاته الجهاد أعباء تحّمل ًا أو النتكاسأة من وحذر السـأـر ـمـن خوف
كثير كحال – الشبهة وهذها ، الطريق عوارض من ذلك ونحو الجراحا أو

ّدـهـا – الجهاد باب في الشبه من وـصـراعات ، نفـسـية ـظـروٍف إـلـى مر
ّلـقـه ، بتّرهات تقنعه ونفسه النسان بين معنوية ـفـإّن وإل ، بأوـهـاما وتع

ـن النســان ـود حـي ـى يـع ـف يســتغرب رشــدها إـل ـق كـي ّـل ، بالقشــة تع
.  الواضأح والحق ، الناصعة الحقيقة وترك ، بالشبهة واسأتمسك
ـن أولئك يفهم ل حيث الجهاد في الفتنة شبهة الشبه تلك ومن ـم

وـجـدت فأينـمـا والـحـروب والخوف والقتال الدماء أنها إل الفتنة معاني
؟ إذن أذـهـانهم ـفـي الجـهـاد صورة هي فما ، الفتنة فثّم المفردات هذها
ً يتـصـورون ـهـل تـطـاير أو ، أـشـلء أو ، دـمـاء بل الـلـه سـأـبيل ـفـي قـتـال

؟ العضاء وتناثر ، الرؤوس
ّي ؟ الموت أو الجرحا أو التعذيب أو السأر يخشى الذي المتردد الرجل ذلك يؤّمله جهاد أ

ًا ينتظرون ل بالصح أو السراب ينتظرون هؤلء مثل ًا شيئ !! أبد
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ًة وتعيش نفسك تصارحا أن المسلم أيها لك بد ل ُد ، التنظير خيال عن بعيدة واقعية صور الجها
ٍة سأاحُة ، اـلـرؤوس قـطـع ..فيـهـا القـلـوب يزـلـزل اـلـذي والخوف ، والشلء ، الدماء فيها معرك

فيقـتـل يـجـزع ـمـن وفيـهـا ، عقبيه على ينكص من .. فيها العظاما وكسر ، والرجل اليدي وبتر
..  نفسه

ٌد ُيتصور ل ذلك كل ًا الجـهـاد أـجـر ـكـان العظيـمـة المـشـاقّ تلك ولجل ، بدونه جها ًا عظيـمـ ـجـد
ـمـن أميرـهـم ـكـان ربما بل ذلك دون ومنهم الصالحون ففيهم معصومين ليسوا ..والمجاهدون

ّد بل الجهاد من مانعا ذلك يكن ولم الفجار ـفـي وذـكـروها منهجهم أصول من السنة أهل ذلك ع
14. المسلمين المراء من والفاجر البر مع القيامة يوما إلى ماض الجهاد وأن عقائدهم

ـهـو ما بقدر ، للرجاف ول للرعب زيادة ول ، الجهاد لصورة تشويٌه الحقائق هذها ذكر في ليس
فيها بلء ل ، جميلة نزهة الجهاد ويتصورون اليقظة أحلما يعيشون الذين الخياليين لولئك تنبيٌه

ّد جاء فإذا ، عناء ول : ل وـجـوههم ـفـي يـصـدع ؟! تـنـبيٌه القـتـال عليـنـا كتـبـت لم : ربنا قالوا الج
الـقـرآن آـيـات فـضـله ـفـي ـجـاءت اـلـذي الـلـه سـأـبيل ـفـي الجهاد أن اعلموا ، أنفسكم تخادعوا

الواقعـيـة الـصـورة بـهـذها إل لـيـس درـجـاٍت ويرفعـهـم أهـلـه الـلـه يحب والذي ، السنة وأحاديث
. الحميدة وعواقبه العظيمة لفوائدها إل الله شرعه وما الحقيقية،

القلوب أصحاب بمظهر أنفسهم ويظهرون ، للجهاد الصورة هذها يستشنعون الذين إّن 
الكـفـر شـناعة فـإن وإل الـنـاس وعلـى أنفـسـهم علـى يكـذبون الرقيقـة والمشـاعر الرحيمة،
ويـحـادونه الـلـه يبغـضـون باـلـذين الرحـمـة وـشـناعة ، يـسـتنكرونه ول يعايـشـونه اـلـذي واللحاد

وزـيـف ـكـذبهم عـلـى دلـيـل أـكـبر ذـلـك : ـكـل ـبـالمجرمين الرأـفـة وـشـناعة ، ـبـدينه ويكـفـرون
!! مشاعرهم

  الله رسأول صحابة عن صح كما والشرك الكفر هي الفتنة أّن هؤلء أيقن لو

   

  ..               

   

          ْو ّل ّد َحّرا  َأَش ّنَم  َه َناُر َج ُقْل  ْلَحّر  إفي ا ْا  إفُرو َتن ْا لَ  ُلو َقا َو
ُهوَن  َق ْف َي ُنوا   /َكا  .. 
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هذا هذا 
الطريق ..الطريق ..

هذا هذا 
الطريق ..الطريق ..

    شعر :  محمد
الفواز 

ْوَجا ضأّ .. وذا المدا والرْهـــــــــذا الطــــــــــــريق
 ْوَا .. تَْوَرفان جـــــــــاز لك مسرى مــــع اللي سأ

ْوَمـــــــــا ينفعــــــــــــــــــك لو فـــــــــات ليتك ول لـ
هـــــــــذا الطـــــــــريق .. وذا المدا ودونك الجــو

ْيا صـــــــــاحبي والشـــــــــوقّ بالقـــــــــلب ملتـــــو
راحـــــــــوا خـــــــــــــــليق في دروبه ول جـــــــــو

ْـــــوَسأُوانت بهـــــــــواك واللي تبي كيفك .. و
ــــــــوْـُلَْج شوفهـا حـــــــــيل م (ن)بـــّرقّ بعـــــــــين

ْوُلَْغل صـــــــــار مضنونك عن الخـــــــــــــلق .. م
وان عّزت الخطوة .. وثرى العمــــــر محلـــــــــو

ْوُلْعإ .. فْوُـــــــــــــــلْعإ فاعلواهـــــــــذا الطـــــــــريق ..
ْـــــــــوُلَْتوالعمــــــــــــــــــر بأيامه على العـــــــــبد م

ْوُلَْبوان كنت بالدنيا وغثا الوقــــــــــــــــت .. م
ـــــــــوُجَْرلول شمـــــــــــــــــــــــوخأ النفس ما عّز م

يا صاحــــــــــــــــــــبي للنجــــــــــــــــــم بّراقّ وسأمو
ْوََسأُوانت بهواك اللي تبي .. كيفــــــــــــــــــك و

 ْ يحـرقّ مــــــــــواطيكْويوما،  يحديك  (ن)يوما
 ْراضأيكأ .. واقضـــــــــــــــــب ْو دونك الممراحاأ

ياديــــــــــــك أ َ صفقــــــــــــــــــةْتفيدك شيْول ب
 مدميكْ ! والبعـــــــــدْوترى الليالي جـــــــــرحا

و ترى الشـــــــــوقّ طاويك، أما طويتــــــــــــه أ
 .. دارك وربعـــــــــك واهاليكْوانت بسعـــــــــة

و غـّرقّ الدمع تاليكأما ضأحــــــــــــــــــكت أ
واحكم عقـــــــب ما قاصي الفكر يمليك

الله حســـــــــيبك .. والبقا براس مغليـــــــــــك
دوك الســـــــراب اللي عن الزود مغـــــــــريك

و ترى الـــــــــذل واطـــيكأما وطيتــــــــــــــــــه أ
و نقــــــــــــــــــص في مفاليكأما طال عمرك 

واروي ظوامـــــــــــــــــيك، اشرب هماج الذل 
ولول جمــــــــــــــــــوحا العـــــــز هانت خطاويك

وال الحـــــــــــــــصى مع جارف السيل ياتيك
و غّرقّ الدمـــع تاليك ..!أما ضأحـــــــــكت أ



ـيـا عـفـراء ـبـن مـعـاذ : ـقـال  قال5/338 مصنفه في شيبة أبي ابن روى
الـعـدو ـفـي ـيـدها غمـسـه) ـقـال ؟ عـبـدها ـمـن الرب يضحك ما الله رسأول
ًا ًا : فألقى ) قال حاسأر ـه الله رضأي قتل حتى وقاتل عليه كانت درع عـن

.



عزاما : أما بقلم       ... المة نساء يا 

اسأتطلع أن أريد ، سأاحاته في وسأحت ، جنباته في فتجولت ، فسيح مجتمع على دخلت 
..فأبوابه اسأتطلع أو اسأتكشاف إلى يحتاج ل ذلك أن فلقيت ، مكامنه واسأتكشف أحواله

جنسي؟؟ بنات عن ،فسألت مفضوحة وأسأرارها مفتوحة
التقليـعـات خـلـف ..وانـسـقن الجذاـبـة بالمـنـاظر ..وفتّن الخداعة بالمظاهر خدعن قد فرأيتهن

ـن واحدة كل تقول لكي يتسابقن فصرن الزائفة الشعارات وراء ..وانقدن الساحرة ـا منـه :(أـن
الفضل)..

الـعـراس وـفـي ، مسرفات وللموال ، تائهات الطرقات ..وفي سأائحات السأواقّ في فتراهّن
اللماس وطقمها ، العالي ..وبحذائها الغالي بثوبها منهن واحدة كل .. تتباهى عاريات كاسأيات
ّوال ـثـوب .. ولكل ثوب حفل كل في .. وترى اـلـوانه ..ـفـي متباهـيـات الـجـوال ـفـي ـهـّن.. ف ـجـ

الراقيات.. .. وأنواعه الزاهيات
ذكير دون والغفلة ، والتبذير البذخأ فنرى ى فـأغلقن ، ت السأـتار وحجبـن البـواب أنفسـهن عل
ّي ـمـؤلم.. وـصـياحا شاعث..وأنـيـن ..وغبار سأاخن هواء حياتهن صفو يعكر ل ..لكي موـجـع..ودو

لهب.. صاخب.. وحريق
هــؤلء ..ونسيت الزائفة البراقة.. ومظاهرها بزخارفها الدنيا ..أغرتهن لوحدهن خلقن فكأنهن

ً لها أن تتناسأ أو ًا غير أهل النـسـانية الرواـبـط أفـضـل بهم ..تربطها إخوانها غير أهلها.. وإخوان
ً ى..فـنـر ةمنهوـبـ ن.. وأـمـوالهمومقـهـور أنفـسـهم ..وـفـي نومشرد ديارهم ..في قتـلـوا رـجـال

بـيـوت ـفـي والـجـوع الـخـوف حيـاة يعـشـن نـسـاء ..وـنـرى  قاـصـم بأمر ..و ظالم بظلم سأرواأو
.. الدمار وحصول النوار ..لنقطاع ةظلمم وأجواء ، الربيب وغياب ، الحبيب لفراقّ مقفرة
طـفـل دمـعـة الحـبـاب.. وتمـسـح أـعـز سـأـتر ..ويهتكوا الباب يكسروا أن العدو جنود من تخاف
ّور ..قد مسكين بائس ًا بطنه تض ًا يلـقـى ل ، عرـيـان الخلء ـفـي ..يناما جوع أـمـه حـضـن إل دفـئـ

ّي الدبابات ضأجيج ويفزعه ّلإ يناما أن يكاد ما .. الذي الرؤوما .. النفجارات .. ودو
ًا أراضأينا داسأوا أعداء أثر من ذلك كل ًا.وقوة ظلم ًا وقهر ًا وتجبر ًا وكره ًء..وسألب ًا وعدا .. ونهب

ًء فنرى ًا دما ًء..وأسأر ًا وأشل ًا واضأطهاد ًا .. وتخريـبـ مغلـقـات أولـئـك نـسـاؤنا ـتـزال ..ول ودـمـار
ّد هـذا ـمـتى فإلى بقلوبهن .. ومعرضأات شرفاتهن الغفـلـة ـهـذها مـتى ..وإلـى والعـراض الصـ
.. والنسيان

. العداء أيادي سأهرتها جفون وهناك العين قريرة تنامي أختاها:كيف
ـف البلء؟؟أما وأنواع ، الردى مآسأي من يلقون ما يلقون وإخوانك حياة لك تطيب كيف أما كـي

؟ المسامع ويزعج المضاجع يقض ما تلقين وأخواتك عيش لك يهنأ
ًاوحـقـ ،ً اوموـتـ ًحـيـاة اـلـدنيا ـفـي أن تعلـمـي أن ـلـك آن وعائشة.. أما وأسأماء خديجة حفيدة يا

؟ وكفر إسألما .. وفيهاًاونقم ًا.. وفتنً اونعم وابتلء ،ً اوباطل
وـنـابلس جنـيـن مذاـبـح عـلـى بكت النساء َنإم َْنم  ؟ المة هّم تحمل اليوما النساء َنإم َْنم ترى

؟ ورفح
 ؟ بغداد  سأقوط على بكت النساء َنإم َْنم بل ؟ كابل سأقوط على بكت النساء َنإم َْنم و

. وأهله الدين يصيب بما يكترثن ول ، حبيب على يبكين من إل النساء من ترى ل فوالله

شقائق
المجاهدين



الـتـذلل ـنـأبى البـطـال..وتـقـولي هـمـم وترفـعـي ، الرـجـال قـلـوب ـتـوقظي أن أخـتـاها: يـجـب
.. الصليب عباد أماما الركوع من التحرر نريد والخنوع، والمسكنة والخضوع،

بـأن عليـنـا أحـق الربـاب ورب الحـبـاب أـحـب فـإن الجـهـاد لميـادين أحبابك تدفعي أن عليك
وأموال.. أنفس من نملك ما بأعز سأبيله في نضحي
. تـصـمتي أن للجـهـاد الرـجـال ـخـروج حال منك يطلب ما أقّل : إن المسلمة أختي لك وأقول

إـلـى طريقـهـم ـفـي عقـبـة نتـكـوني وأن الـلـه سـأـبيل عن تصدي أن .. وحذار الله بأمر وترضأي
. الرحمن رضأى نيل وفي الجنان

 :  تعالى قال
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