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المنية اول ا
الدنية

تمهُّيد
العالمين. رب لله الحمد

آلسسه وعلسسى المرسسسلين، أشرف على والسلما والصلةا
والتابعين. وصحابته

بعد: أّما

ِةا الّمة، خيار إلى رسالة فهذه والعسسرض، السسدين وحمسسا
ٍر أبي أحفاد المسلمين، وقادةا الوليسد، بسن وخالسد وعمسسَر بكس
ِديهم، ُحسسّر ل َمْن الوغى، وأبطال الّشرى، أسد عزيسسز ول بسسوا

ِهم، ّلذيَن بنادي ّتراب، الصليب ومّرغوا الكفر، أنَف كسروا ا بال
ّلوا ّفار وأذ المؤمنين. بهم الله فأعّز الك

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

ُتققه     العلققم،     أهققل     لكققم     ليُقققوَل     الوان     آن حمل
ُبه:  وطلّ

ّنا، خيٌر هو إل إله ل والذي أنتم وأعسسّز وأشرُف وأكرمُا م
ِة وأتبسسع اللسسه لشسسرع وألزما وأنقى، وأتقى ّن اللسسه رسسسول لسسس
ُلّمُة وسلم، عليه الله صلى أعسسّز بكسسم وهسسي أحسسوُج، إليكم وا

لنا ونسأله وجهادكم، أعمالكم قبول لكم الله نسأل وأقوى،
السسدعاوى مسسع عنه، وتخاذلنا الجهاد، عن بقعودنا ذنبنا مغفرةا

المريضة. والقلوب العريضة،

َق الواُن، آن كما َق خطسساكم، ونترّسم بكم، لنلح ونسسذو
ِد ونبذَل تذوقون، ما الخوف من ُلوَن، ما بعَض للجها وإذا تبسسذ

َع أن بالستسسسلما أمرناكم أمرنسساكم وإن نستسسسلم، ول نمتنسس
ٍء نأمركم ول ونستبسل، نقاتل أن بالقتال ّ بشي بسسه عملنا إل

بالسسسابقة، والعتراف بالفضل لكم القرار مع الله، شاء إن
ودرجاتكم. بمنازلكم الله ُيلحقنا أن رجائانا وغايُة

ّيهُّا    المجاهدون:     أ

ّفار اجتمع وقد إليكم، رسالٌة هذه وائاتمسسروا عليكم، الك
ّتلسسوكم بكم الجهسساد، بسسذلك ليوقفسسوا يريسسدون ويسسسّجنوكم ليق

ونايف. وحسني وشارون بوش كره ولو نوره متّم والله
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ّيهُّا المجاهدون:     أ

ُتسسسسلموا لهسسسم، تستسسسسلموا فل إليهسسسم، أنفسسسسكم و
ّكنوهم ً للكافرين وتجعلوا منكم، وتم قاتلوا بل عليكم، سبيل

ًةا، عيشوا ثّم ّية كراًما، موتوا أو أعّز ّية ولَ والمن .الدن
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تستأِسر لَ
ِة فسسي الدخول ٍر وليسس ِده وتحسسَت كسساف محسسّرمٌا، اختيسساًرا يسس

ُةا، وجبِت ولذلك ّفار تولية وحُرمت الهجر علسسى المناصب الك
ّلك يصّح ولم المسلمين، ٍد الكافر تم ٍم، لعب يجعل {ولن مسل

ول يعلسسو (السسسلمُا و سسسبيلً}، المسسؤمنين على للكافرين الله
ُيعلى).

ًةا حالسًة العلسسم أهسسل أكسسثر استثنى وقد هسسذه مسن واحسسد
ّوب مسسا هي القاعدةا، فقسسال: صسسحيحه فسسي البخسساري عليسسه بسس

وخّرج )،يستأسر لم ومن الّرُجُل؟ُ يستأسُر هل باب(
ّلذين العشرةا حديث فيه عليسسه الله صلى الله رسول بعثهم ا

ُنذر وسلم، وعرضسسوا بهم وأحاطوا لحيان بني من قومٌا بهم ف
فسسي الصسسحابة مسسن نزل من فنزل ذّمتهم، في النزول عليهم

ِد فسسي أنزل فل أنا ثابت: اأّما بن عاصم وقال المشركين، َعه
ٍر، ذّمة ّتى فقاتل كاف ُقتل. ح

من يمتنع أن للسيرالحديث: ا( شرح في الحافظ قال
أن مسسن أنفسسة قتسسل، ولسسو نفسسسه مسسن يمكسسن ول المان قبول
فسسإن بالشسسدةا، الخسسذ أراد إذا وهذا الكافر، حكم عليه يجري

ذهسسب التخييسسر وإلسسى )،يسسستأمن أن فله بالرخصة الخذ أراد
ّ العلمسساء، جمسساهير الستئسسسار بتحريسسم أحمسسد عسسن روايسسًة إل

ّفار ّي، حكاها للك أن يعجبني لَأحمسسد: ا( عسسن وجسساء الُجسسّر
مققن ولَبققد شققديد السر إلّي، أحب يقاتل يستأسر،

).الموت

الفضسسل الّرخصسسة، فيهسسا السستي الصسسورةا هسسذه ففسسي
ّتفاق في لما لكافر، الستسلما وعدما بالعزيمة، الخذ هو بال

يوسسسف الشسسهيد قسسال العظيمسسة، المفاسسسد مسسن الستسسسلما
مسسن فيه ما مع المجاهد استسلما ولنالله: ا( رحمه العييري

قلسسوب كسسسر مسسن فيسسه اومسس السسذل مسسن يءوشسس النهسسزاما
ٍة المسسسلمين، مسن فيسسه ومسا المجاهسسدين، موقسسف فسسي وثلمس

والمسسسلمين بالمجاهسسدين وشسسماتته وغبطتسسه العسسدو سسسرور
تلسك جميسع مسن الستسسلما في ما مع ،معنوياته ورفع عامة

ًا أنه إل المفاسد علسسى خسساف مسسا للمستسسسلم يحقسسق ل أيضسس
وأذل أشسسنع ِقتلسسة إلسسى سيصسسبر فسسإنه الموت وهو منه نفسه

ذلسسك لقبسس يمسسر لم إن هذا يستسلم لم لو عليها سيقتل مما
تضسسر قسسد السستي المعلومسسات وانسستزاع والتنكيل التعذيب على
) ااهسغيره
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ّلذي الصحابة فعل والحاصل: اأّن اللسسه صلى النبي بلغ ا
ّلم عليه ّق في وهذا، هذا جواز على دليٌل ينكر فلم وس من ح
ّ لهسسم فمسسا الفسسرار، عسسن عسساجزون فهم حالهم، حاله كانت إل
ّنهم كما السر، أو القتل المشسسركين، حكسسم علسسى ينزلوا لم أ

الجسسائازةا، المواثيسسق جنسسس مسسن فهو وميثاٍق، بأماٍن نزلوا بل
ّ فيسسه وليسسس فالّرخصسسة عليهسسم، الكسسافر حكسسم جريسسان إل

ُةا ّو مسسن المحظسسور هسسذا ارتكسساب فسسي المذكور الكسسافرين علسس
َد فيما ل عليه، باستقلله. للتحريم مقتٍض هو مما زا

ٍر نفسه تسليم له يجوُز فل ّ لكاف عققن يعجققزحين: ا إل
إفشققاء يخشققى ولَ دينه، عن الفتنة ويأمُن الفرار،
أو لنفسه بأماٍن ويستوثُق المجاهدين، تضّر أسراٍر

ّنه غالب في يأمنهُّم .ظ

عسسورات لسسديه وكسسانت الفسسرار يسسستطيع كسسان فمسسن
ّنسسه غسسالب في يأمن ل كونه مع وأسرارهم، المجاهدين أن ظ

ٍر، أو بتعذيٍب منه ُتستخرَج ّلم أن له َيجوُز فل ِسْح نفسسسه، ُيس
محّمسسد الشسسيُخ به أفتى فيما نفسه قتُل له يجوز هذا مثل بل
ِه من طرٍف إلى وأشرُت وغيره، إبراهيم بن ِتسس ّل ٍةا فسسي أد نبسسذ
ّيات في ّية؛ العمل قتلسسه جسسواز بيسسن ُيجمسسع فكيسسف الستشسسهاد

والمخسساطرةا نفسسسه تسليمه وجواز السرار، لخطورةا نفسه
السرار؟ بهذه

ّية والحكومسسة ٌةا، عميلسسٌة حكومسسٌة السسسعود ّد ّلت مرتسس تسسو
بغيسسر وحكمسست القبسسور، وعبدةا المشركيَن وحمت الكافرين،

المستهزئاين وأقّرت الطاغوت، إلى وتحاكمت الله، أنزل ما
ّدين، ٍد وكّل النواقض، من ذلك وغير بال زادت هسذه مسن واحس
ًظسسا، عليسسه ّلي علسسى فسسزادت تغلي ذلسسك تسسبرير الكسسافرين تسسو

عساداه مسن معساداةا ثسّم وإعلنسه، بسه الفتخسار ثسسّم وتسويغه،
ّفار من عقوبُة ثّم وتولّهم، داهنهم من وموالةا وعاداهم، الك
ّفسسار، من البراءةا أعلن ّق صسسدع أو الك ّلسسذي بسسالح يكرهسسونه، ا
النواقض. سائار في ذلك مثل وقل

ّية الحكومة كانت فلو ٍةا، ذاَت حكومًة السعود مسسا سياد
لمريكسسا عميلسسة وهسسي فكيف لكفرها، لها النفس تسليم جاز
إلسسى النفسسس كتسسسليم إليهسسا النفسسس وتسسسليم لهسسا، وكيلسسٌة أو

أمريكسسا، منسسه والمسسستفيد أمريكسسا، بسسالقبض فسسالمر أمريكسسا،
ّول والمقصود فسسي ومصسسالحها أمريكسسا حماية منه والخير ال
مسسن السسسير مسسن ُيسسستخرج مسسا جميسسع أّن كمسسا المنطقسسة،
ِه، في أمريكا إلى يصُل معلومات ِت أحسد بهسذا افتخسر وقسد وق

ِتهم ّنسسه طسسواغي ًدا أّن وأخسسبر سسسلطان، بسسن بنسسدر وأظ مسسن عسسد
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ّية والعمليات الخليا ِبطسست الجهاد اسسستخرجت بمعلومسساٍت ُأح
ّية. السجون في سجناء من السعود

السسسعودية، الحكومسسة إلسسى نفسسسه المجاهسسد وتسسسليم
حكومسسة أو كسسرزاي، حامسسد حكومسسة إلسسى نفسسسه كتسسسليمه
ّلسسه، ذلسسك بيسسن فرق ل غيرها، أو اليمن أو مصر أو الكويت، ك

ُهم كما والمؤمنون َف ّلسسة وص ّبهم: اأذ أعسسّزةا المسسؤمنين، علسسى ر
ُء الكافرين على ّدا ّفار على أش ُك ُء ال ُهم. ُرحما َن بي

ً فققرض ولو حكومسسٌة المجاهسسد طلسسب مسسن أّن جققدلَ
ُعومَي مسلمٌة، ُت وعسسن ارتكبتها، التي العظاما النواقض عن و

ًدا النسساس يطارد لمريكا وكيٍل عن تزيد ل كونها ّبسس لسسو لهسسا، تع
ّله؛ هذا عن تعومي نفسسسه تسسسليُم يلزمسسه ل المطلوب فإّن ك

ٍد، لكّل َبُه أّن علم متى الحاكم، كان ولو أح فلسسو ظسسالٌم، طسسال
ًدا أّن بنسسّص ُيقسساتله أن لسسه كسسان ظلًمسسا مسساله أخذ ُيريد جاء أح

رجسسٌل جسساءه إذ الصسسحيح وسسسلم عليه الله صلى النبي حديث
ً أّن لو  أرأيتفسأله: مققالي؟ُ أخققذ ُيريققد جققاءني رجل

قققال: قققاتله. قققاتلني؟ُ تعطه. قال: فإن قال: فل
شققهُّيد. قققال: فققإن قققال: فققأنت قتلني؟ُ فإن قال

النار. في قال: فهُّو قتلته؟ُ

ّق مسسن حسسّر السلما، بعّزةا عزيٌز فالمسلم اللسسه، غيسسر ر
ًعسسا جاءه لحكمه؛ والنقياد لله الستسلما إلى دعاه فمن طائا

فلن وجسسبروت وسلطانه، فلن ملك إلى دعاه ومن مختاًرا،
نفسسسه تسليم يلزمه لم وشريعته؛ الله حكم إلى ل وطغيانه،

ّ ماله يسلم ل فهو له، والستسلما ّقه؛ إل بنفسه؟ فكيف بح

ٍةا أعيش أن أقسمت: اإّما أن أو بكرامتي، بعز
ّق َد عظاميا ُت

ٍة، الروما العاص بن عمرو مدح وقد كسسثيٌر يراهسسا بخصسسل
ّكاما على خروًجا اليوما الناس من ًثا الح والفتنة للفتنة، وإحدا

ّبسسه ل ما كّل عندهم ً الجسسائار، الظسسالم الطاغيسسة يح عسسن فضسسل
ّد الحاكم المستورد أّن مسلم صحيح في فجاء الكافر، المرت

يقسسول: وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: اسمعت
بسسن عمسسرو قسسال الناس)، أكثر والروم الساعة تقوم(

رسسسول مسسن سسسمعت ما تقول. اقال: اأقول ما العاص: اأبصر
ّلم، عليه الله صلى الله إّن ذلسسك ُقلسسَت عمسسرو: الئسسن قال وس

ً فيهم ّنهم لخصال ٍة، عند الناس لحلم أربعًة: اإ وأسرعهم فتن
ًةا وأوشسسكهم مصسسيبة، بعسسد إفاقسسًة ٍةا، بعسسد كسسر وخيرهسسم فسسّر
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ٍم لمسكيٍن جميلسسٌة:    ا احسسسنٌة    ا اوخامسسسٌةقال: ا ثّم وضعيٍف، ويتي
.الملوك    ا اظلم    ا امن    ا اوأمنعهم

بالمتناع عنهم، الله رضي عمرو امتدحهم كيف فانظر
الحسسديث: ألفسساظ مسسن لفسسٍظ وفسسي والبسساء، الملوك ظلم من

ّلهم ذلسسك يسسر لسسم كيسسف وانظسسر الملسسوك، جور على صبًرا وأق
ًفا الفتنة. عند لحلمهم مخال

مالققك أخذ وإن وأطع اسمعبحديث: ا( والستدلل
بإسسسلما بالتسسسليم ُتنسسّزل ولسسو فاحٌش غلٌط ظهُّرك)، وجلد
ّكسساما، هسسؤلء المسسال بتسسسليم المسسر الحسسديث فسسي فليسسس الح

للسسسمع مخالفسسٌة المسسال دون المقاتلسسة في ول إليه، والنفس
ِة، ّنه والطاع ُيطاع ُيسمع فإ ٍة، غير في و ُيعطى معصي هو ما و

ّق ّق، له ليس ما دون له ح ُه بح صسسلى فرٍق: اقسسوله بل ونظيُر
ٌد، عليكسسم تسسأّمر وسسسلم: اوإن عليسسه اللسسه ًدا كسسان وإن عبسس عبسس

ّيا، أو المسسارةا، علسسى العبسسد إعانسسة الحسسديث فسسي فليسسس حبش
الحسسر وجسسود مسسع يأخسسذها تركسسه أو لهسسا، تحصسسيله في السعي

ّنما للشروط، المستوفي مسستى لسسه تلسسزما الطاعسسة أّن فيسسه وإ
تمكينسسه فيه ليس مالك، وأخذ ظهرك جلد وقوله: اوإن تأّمر،
ٍء من ّنما ذلك، من شي عليسسه الخسسروج مسسن التخويسسف فيسسه وإ
يكسسون ل والخروج به، الولية إسقاط عن والنهي المر، لهذا
ّ الصحيح. على البواح الكفر رؤية عند إل

ّنهسسم يعلسسم أن يكفيسسه والمجاهسسد إنمسسا يطلبسسونه حيسسن أ
ريب، ول فيها شّك ل لله طاعٌة هو ما على ليعاقبوه يطلبونه

ّتٌم عيٍن فرُض هو ما على بل يحكمسسون ل هسسم ثسسّم عليه، متح
ٍر في ُيسسجنون أصسسلً، السسسجناء مسن كسثي ّطسوال الّشسهور و ال

يفعلسسوه لسسم مسسا التعذيب وطأةا تحت ويحّملون وجوًرا، ظلًما
ًبا السسذي الله حكم بغير هذا كّل بعد فيهم يحكم ثّم وزوًرا، كذ

وزارةا منسسدوُب العسسامّا المسسدعي يقسسترحه بمسسا بسسل شسسرعه،
القضاةا. يراه وما الداخلية،

المشسسايخ من ُسجن من سجنهم جورهم من رأينا وقد
ّدعاةا ُهم ومن والمصلحين وال ٍة، بل ،1415 عسساما مع ول تهمسس

ٍة، ّهسسد خسسرج مسسن على اشتراطهم ثّم محاكم بالّسسسكوت، التع
ًبا، إل زعير بن سعيد خرج وما ممن غيره السجون وفي قري
ٍد ُسبيٍع فيه: اكأبي يحكم ولم يحاكم لم اللسسه فّك الّسنانّي ولي

ّبته أسره، البسدان علسى جنايتهم كانت وإن أجره، وأعظم وث
ٍر في انتهت قد بالّسجن عليهم جنايتهم فإّن ُسجن؛ ممن كثي

ّير ِه لم والخلق بل والقوال، المبادئ بتغ ُد، تنت رأينسسا وقسسد بع
ٍر مسسن ًبسسا منهسسم كسسثي ّلوا خروجهسسم، بعسسد عج الكسسذب فاسسستح
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ّتى واستسهلوه ووالسسوا لهسسا، تأويل ل كذباٌت عنهم ُحفظت ح
ًتا يسّمونه كانوا الذي الطاغوت بذلك، عليه ويشهدون طاغو

على العلن في وعابوهم المجاهدين، الموّحدين من وتبرؤوا
ِهسم مبسدأ وهسؤلء الّسسّر، فسي عليسه يحّرضونهم ما ِر ّنهسم أم أ

ٍة علسسى سسسجنوا ٍة وبل فعلوهسسا، طاعسس وآخسسر دخلوهسسا، محاكمسس
ِهم ِر ّنهم أم ّهدوا أ الواجبسسات عسسن بالسسسكوت خرجسسوا حيسسن تع

والمجاهدين، الجهاد محاربَة زادوا ثّم قائامين، بها كانوا التي
الدين. شرائاع وتبديل

ُد ُطلب فإذا ّنسسه هسسذا، فليتأّمل المجاه ّنسسه مطلسسوٌب وأ ل
ُد كان ولو عليه، الله بفرض قاما كان النوافل من نافلًة الجها
ُكفر من ً ذّمُه، العظيم ال وهو فكيف عليه، العقوبة عن فضل

ِه زمسساِن في كيف ثّم الّمة؟ على واجٌب فرٌض ِنسس ّي ّلسسة مسسع تع ق
ِكسسَم ُحسسوكم وإن يَحسساكم، لسسن هسسذا مع هو به؟! اثّم القائامين ُح
بها. قاما التي الفريضة تلك على بعقوبته

ُيبتلى التي الفتنة أنواع ليتأّمل ثّم السسسجن، فسسي بهسسا س
الرغبسسة فتسسن مسسن فيسسه مسسا عسسدا فتنسسة، نفسسسه فسسي والسسسجن
ِة، ّيسسر المجاهسسدون الخوةا رأى وقد والّرهب ّيسسَر مسسن تغ ُنسسُه تغ دي
ٍة ل عليها، كان التي ومبادؤه ومنهُجُه ولسسم لسسه ظهسسرت لدللسس

ٍة أو يفهمها، يكن تسسراه بسسل يعلمها، يكن لم أن بعد علمها حّج
ّلم ُه، ل مسسا علسسى أقسسواله ويبني برهاٍن، ول حّجة بل يتك ُد يعتقسس

ّ هي وما والسداد. والهداية الثباَت الله نسأل الفتنة، إل

ُيفتن المجاهد ُطلَب ومتى عليه كان ،دينه في ل
ّدفع، علسسى قسسدر ما والدفع استطاع، ما الفرار ّوب وقسسد السس بسس

ّي ُبخار الفتسن، مسن الفسسرار السسدين مسن صسحيحه: ابساٌب في ال
غنًمسسا المسسسلم مسسال خيسسر يكون أن حديث: ايوشك فيه وذكر
ُع الجبال. ا شعف بها يتتب

ِه على الفتنَة خشَي وقد قسسد بل منَك، خيٌر هو من نفِس
َيها أن وبنسّي قسسال: اواجنبنسسي حيسن السسلما عليه إبراهيم خش
َد بعسسد البلء يسسأمن السسسلف: اومسسن بعسسض قسسال الصسسنامَا، نعبسس

إبراهيم؟

ِتسسسل، واختسسسِف، ففسسسّر، ولَنفِسسسسك: ا عسسسن وادفسسسع وقا
تستأِسر.
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الّسجن؟ُ هو ما
ّعد عندما ِه موسسسى فرعوُن تو مسسن كسسان الّسسسلما، عليسس

ّتخسسسذت لسسسه: ا{لئسسسن وعيسسسده ًهسسسا ا ّنسسسك غيسسسري إل مسسسن لجعل
مكسسر مسسن كسسان العسسذاِب، من قطعٌة والسجن المسجونين}،

به مكروا حين وسلم عليه الله صلى بالنبي قريٍش مشركي
ُكر {وإذ بسجنه هّمهم ّلذين بك يم ِبتوك كفُروا ا ُيث يقتلوك أو ل

ُيخرجوك}. أو

ٍد، لكسسّل هسسذا يعنسسي السسسجن كسسان وإذا ّنُه أحسس يعنسسي فسسإ
سسسبيل فسسي وجهسسادهم للسسدين، عملهم عن حبسهم للعاملين

ِه بغير ُسجن من أّن شّك ول الله، ِر ٍما، غيُر اختيا هسسو بسسل ملسسو
ٍر مثاٌب مأجوٌر ُه جا ّنمسسا يعملسسه، كان ما على أجُر المسسسألة وإ

ّكن في ّلم ُثسسّم العمل واستمرار الفرار من المتم نفسسسه ُيسسس
ّد وعلسسى ظلمه، على ُيعينهم الطواغيت إلى الخيسسر قنسساةا سسس
ّلتي يده. على الله أجراها ا

مسسن دخسسوله فسسإّن العسسذاب؛ مسسن السسسجن أّن ُعلسسم وإذا
ّطواغيت ُيغريه حين الفتنة، وطسسأةا وتحت والّرهبة، بالّرغبة ال
عليسسه، خسسائاٍف دينه، على لحريٍص ينبغي ول الطوال، السنين

ٍر يسسدري ول الفتنسسة هسسذه يسسدخل أن الكسسور؛ بعد الحور من حذ
ُنه له أيسلُم ل؟ أما دي

ّدما وكما ن ذلسك أّن فسي تق ٍر يسد تحست السدخول م كساف
ً وإعطسسائاه حكمسسه، علسسى والنسسزول وتصسسّرفه، علسسى سسسبيل
ُغ اليسسوما سسسجون فسسي ذلسسك فسسإّن المؤمنين، فهسسم وأكسسثُر، أبلسس
ّكمسسون ّتسسى السسسجين فسسي يتح الخلء، دخسسوله أوقسسات فسسي ح

ّكمهسم ويكسوُن وغيرهسا، للصلوات ووضوئاه مسن أبلسغ فيسه تح
ّكم ّبما بل أسرته، في البيت رّب تح ّكسسم من أبلغ ر ّيد تح السسس

ّكسسن أن الموّحسسد يرضسسى فكيسسف بعبيسسده، ّوه يم هسسذا مسسن عسسد
عليه؟! الّسبيِل

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

ُد الفصسل هسذا فسي وإليسك التعسذيب وقسائاع بعسض سسر
ٍء وأعسسوانه، وإخوانه نايٍف سجون في الليم فسسي ممسسا وشسسي

وأهوال. أحواٍل من السجون
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داميٌة وقائُع
العزيسسز عبد بن نايف يستعين أن المستغرب من ليس

ّق)، بمسسا اللسسه (عاملهمسسا بسسدر بزكسسي الداخليسسة وزيسسر يسسستح
ّظريه التعذيب دهاقنة أحد السبق، المصري العصسسر في ومن
وإذا المؤمنين، عداوةا وفي الدين، في أخوان فهما الحديث؛

ّتبسسع أن ُيستغرب فلن هذا، ُيستغرب لم ّنة نسسايف ي الهالسسك ُسسس
ّتبسساع بالنعسسل، النعسسل حذو الزكّي، غير فسسي للنتسسن، الجعسسل وا

الكاذيب. اختلق وفي التعذيب،

سسسجون فسسي الجسسبين لهسسا ينسسدى التي التعذيب وقصص
ٌةا الحرميسسن بلد علسسى المتسسسلطين الطسسواغيت ّدا، كسسثير جسس

الجهاد شباب وأكثر الوقائاع، بعض فقط للتذكير هنا وسنذكر
ٌء ناله الليسسم التعسسذيب ذاق من لقي أو التعذيب هذا من شي

المثسسال سسسبيل علسسى وسأذكر له، جرى مما كثيًرا منه وسمع
سسسجوٍن: ثلثسسة فسسي قضسسايا، ثلثا فسسي وقسسائاع، فقسسط: اثلثا

والثانيسسة العليسسا، تفجيسسر قضية في الرويس سجن في الولى
سجن في والثالثة الخبر، تفجير قضية في الدماما سجن في

ّلهسسا فينيسسل، تفجيسسر قضية في عليشة منسسه، اسسستثبّت مّمسسا وك
صّحته. على ووقفُت

اليهوديسسة التفسستيش التعذيب: امحكمة مراكز أكبر فمن
اللسسواء عليسسه يشسسرف والسسذي الرويسسس، سسسجن المسسسماةا

ّد منه ينتقم أن النتقاما ذا العزيز الله أسأل زقزوق، مسسا أشسس
النتقاما. يكوُن

ّيًة، سمعًة اكتسب الرويس سجن محاكم ُتضاهي عالم
كسسسجن سسسوريا فسسي النصيريين وسجون الصليبية، التفتيش

نتسسن مسسن وبلغ زعبل، كأبو مصر وسجون الذكر، سيء تدمر
أثنسساء أسسستراليا فسسي المحققيسسن أن السسسجن، هسسذا سسسمعة
أن يتجسساوب لسسم إن هددوه البلد هذه أهل بعض مع التحقيق
الرويس!! إلى يرسلوه

ّلنا ُك معسسه ومن الليبي الليث أبو حكاه ما سمع أو قرأ و
ّتسسى الرويس، في منه وعانوا لقوه مما الليبيين الخوةا من ح

والنجاةا. منه الفرار لهم الله يّسر

قرابسسة ُأدِخل لّما الشباب من لكثير ذلك من كثيٌر ووقع
تفجيسسر إثسسر الرويسسس سسسجن المجاهسسدين مسسن الخمسسسمائاة

ّذبوا الرياض، ًعا وع بهسسم ووقسسع يفعلسسوا، لسسم بما ليعترفوا جمي
عليم. به الله ما البلء من
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ّتسسى ويقول: اُجلسسدت قّصته يحكي أحدهم فهذا تقسسّرح ح
ُكنت جلدي، ٍة في و ٍةا غرف وقسسع وكسسان بسسالبراغيِث، مليئة قذر

ّيسسة الجسسروح على البراغيث ّد الح السسسكاكين، طعسسن مسن أشسس
ّتى لسسي تعسسذيبهم مسسن وكسسان الحياةا، وعفُت نفسي، كرهُت ح

مسا البليسسغ، اللم من يدخلني وكان ُدبري في السجائار إطفاء
ّد البليغ، لسان يصفُه ل أحتسساج حيسسن السيجارةا جرح ألم وأش

ينفجسسُر، رأسسسي وأّن يغلي، دماغي أّن فأحّس حاجتي لقضاء
ّني لحظاٍت في وأظّن ّننسسي إلى أنتبه ُثّم اللم، من ُمّت قد أ أ

الحياء. في - اباٍق الشديد للسف- ا

ّنسسه يعسسترف أن المطلسسوب كسسان فسسي فّجسسر مسسن هسسو أ
ّنى والله كنُت قال أرادوا، بما فاعترَف الرياض، ُأريد أتم أن و

ّققسسوا ُيعسسدموني، ٍة وظهسسر معسسه، وح ّنسسه بسسسهول فسسي كسساذٌب أ
ّنه اعترافه إلسسى فأعسسادوه الحادثسسة، تفاصيل يعرف يكن لم ل

ًةا التعسسذيب ُد أخسسرى!! افمسساذا مسسّر منسسه؟ اليهسسود هسسؤلء ُيريسس
اقتلسسوني يقسسول فهسساهو القتسسل؟ اعسسترف، فقسسد العسستراف؟

تريدون! ا بما وسأعترف وأريحوني

َع ماذا ن عليسه أشسار ذلك؟ بعد صن الته رحسم م مسن ح
إدارةا أّن وأخسسبره النتحسسار، محاولسسة بإظهسسار السسسجن داخسسل

ّ منسسه كان فما ذلك، فعل إذا التعذيب ستوقف السجن أن إل
ّتى انتظر ّلسسق منسسه، قريسسب الجنسسدي أّن من تأكد ح نفسسسه فع
ه وأوهمهسم بحبل ّن إليسه، يركضسون فجساؤوا نفسسه، يشسنق أ
ّكوا فمسساذا السسسجن، مسسدير زقسسزوق إلسسى به وذهبوا الحبل وف

ّو قال ًظا: اكيسسف الخبيث له قال الله؟ عد نفسسسك؟ تقتسسل واع
عليسسه حّرمسسُت بنفسسسه، بسسادرني حسسديث: ا(عبسسدي تعسسرف مسسا

ّنسسة"؟!! اأسسسمعتم ُتسسم بسسالثعلب الج هسسذا ورع السسواعظ؟! اأرأي
السسدليل، ويحفسسظ النفسسس، قتسسل حّرما الله أّن يعلم اليهودي؟

ّنه وتعذيب المساجين، على العتداء حّرما الله أّن يجهل ولك
اللسسه وسسسّب منهسسم، الغليظسسة الحرمات وانتهاك المجاهدين،

أمامهم!!

ٍةا وقسسائاع ليسسست القّصسسة هذه هسسي بسسل ُتسسروى، أسسسطور
من معروفين لناس الرويس، سجن في وقع ما بعُض والله

المجاهدين.

ّبلسسه العييسسري يوُسسسُف الشسسهيد والشسسيخ فسسي اللسسه تق
قرابسسة وسسسجن الُخسسبر، تفجيسسر وقسسع لّما عليه ُقبض الشهداء،

ّذب سنين، ثلثا ُع ًبا و ًدا، عذا ُتهمة شدي ّنسسه ب ّبُر أ ّتفجيسسر، مسسد ال
ًئا، عنه يعلم والله كان وما ن يدري ول شي ه، قساما م ً ب فضسل
ّدةا مسسن وكسسان عنه، المسؤول هو يكون أن عن التعسسذيِب شسس
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ً زنزانته إلى يرجع ُكسرت المشي، يستطيع ل محمول يسسده و
ّتى التعذيب، تحت ّنه ح مسسدير مقابلسسة وطلب العتراف قّرر إ

ّنكسسم لسسه: اأعلسسم قسسال لقيسسه فلّمسسا السجن، لعسسدما حسسرٍج فسسي أ
بمسسا لكسسم أعسسترَف أن عنسسدي مسسانع ول بالفاعسسل، معرفتكسسم

ْيدون، ِر ّده وأمر السجن مدير فغضب ُت وكان زنزانته، إلى بر
فسساقتلوني بسسالتفجير قمسست السسذي سسسابقه: اأنسسا مثسسل يقسسول

يطاق. ل الذي العذاب هذا من وأريحوني

ّتهميسن اليسوما يجسري ما التعذيب وقائاع حديث ومن للم
خسسالفوا وقد وغيرها، وعليشة الحاير في الرياض، بتفجيرات

للقضسسايا عليشسسة سسسجن أّن مسسن السسسابقة، عسسادتهم بسسذلك
تعذيٌب. فيه يكون ول اليسيرةا

ّلذين ومن ُبون ا ّذ ّلذي المبّرز الياما: امحّمد هذه في ُيع ا
ّذبه ّباط من مجموعٌة يع فسسي عليسسه اجتمسسع وقسسد المباحث، ض
ٍما ٍد يو ٍد كسسل يسسد في الضباط من سبعٌة واح عًصسسا منهسسم واحسس

ّ فيسسه يرقبسسون ل هسسوادةا، دون يضسسربونه وأخسسذوا غليظسسٌة إل
ّتى وذّمة، ّباط أحد خرج ح مسن داميسسٌة ويسسده قليسسل، بعسسد الضسس

المضسسروب)، عسسن تسسسأل فل الضسسارب (هسسذا بالعصا الضرب
ُه ليغسَل وخرج َد ّد الحسسرب فسسي جسسولته ليكمسسل رجع ثّم ي ضسس

ُذنسسه في يصيح (البابا) افهد وكأّن السلما، محّرًضسسا: اسسسيروا ُأ
الصليب. وليبارككم

ُهسسم فخسسرج أهلسسه زاره الُجسسديعّي صالح الُمجاهد وهذا ل
ّطخًة ُبه مل ِئاه، ثيا التعسسذيِب، آلِت بألوان التعذيب أثر من بدما

وغيره. كهربائاّي كرسّي من

ٍء عسسن ُتنبيسسك الّسسسجون فسسي التعسسذيِب وآلت مسن شسسي
المبتكسسرةا اللت فهنسساك يعيشسسونه، السسذي الليسسم الواقسسع

ٍر بالكهربسساء، للتعسسذيب كرسسسّي من للتعذيب، ٍر، ومسسسما كسسبي
ّي بمقبض ُيرفع ُيدَخل (هندل)، يدو ُبر في ل ليسسذوق السجين ُد

المسسور هسسذه لسسذكر وإّن العظيسسم، والعسسذاب الليسسم، النكسسال
ًةا حقيقسسًة؟! اأّمسسا بوقعهسسا فكيسسف الكريمسة، النفس على لوطأ

مسسن واللت الخشسسب، مسسن والعصسسّي الجلسسود، من السواط
للسسدين، نسسايف خيانسسات من فأكثر السجن، أنحاء في الحديد،
ل السسذين هؤلء على الله فلعنة والملحدين، للكفرةا وموالته
ّنمسسا الخسسر، واليسسوما بسسالله ُيؤمنسسون ّبسسا، بأمريكسسا ُيؤمنسسون وإ ر
ًنا، وبالخبث ّيا وبنايٍف دي ً نب ّبهم من ورسول أمريكا. ر

ّتعذيب إّن بل ّيسساما منسسذ ال اللسسه) افسسي (رحمسسه جهيمسسان أ
ذلسسك منسسذ الرويسسس سجن كان وقد يوصف، ل أمر السجون
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ّدثني وقد متطوًرا، تعذيب مسلخ الوقت مسسع كانوا من أحد ح
منهسسم كسسثيًرا أّن الحسسرما، دخل عندما عنه وانفصلوا جهيمان،

ّدقون ل كسسانوا ّي يصسس ّلسسذي بالمهسسد ّنهسسم معسسه، كسسان ا لمسسا ولك
السسسجون فسسي إخواننسسا مصير من لنا خيٌر قالوا: اهذا نوقشوا

ّلذين فسسي أخبسسارهم فقسسدنا أو التعسسذيب، في عقولهم فقدوا ا
مسسن يفسسّر جهيمسسان، إلسسى بانضمامه كان منهم فكثيٌر الخارج،
ّلذي والتنكيل التعذيب الحسسرما فسسدخلوا الخسسارج، فسسي يلقسساه ا

ّولون، وهم ّنهم متأ مسسع اللسسه، إلسسى لجئسسون بسالبيت عائاسسذون أ
ّنهسم ّكساما هسؤلء بكفسر يقولسون يكونسوا لسم أ ّطسواغيِت، الح ال

به أراد إن خاف لمن فيه السلح وحمل جائاز، بالبيت والعياذ
وسلم عليه الله صلى النبي دخله كما جائاٌز نفسه عن الدفع

ُقُرب. في السيوف ومعهم ال
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َهؤَلَء؟ُ َمن
ّلذين هؤلء ّد يسسذوقون ا البلد، أطهسسر فسسي العسسذاِب أشسس

ّلسسذيَن هسسؤلء التوحيسسد، بلد فسسي التوحيسسد علسسى ُيعسساقبون ا
ّذبون ُيع ِد علسسى و ِد، َأْرِض فسسي الجهسسا َهسسا أسسسود هسسم هسسؤلء الج
عسسن الذائاسسدون السسدين، وُحمسساةا الشسسريعة، وُحّراس العقيدةا،

ُعون العراض، ِف ّلسسذين ُهسسُم والبلد، العبسساد عن والُمدا ُلوا ا َذ َبسس
ُهم المسلمين. إخوانهم دون نفوَس

ّلذين ّلسسذين ُهسسم العسسذاب، هسسذا عليهم يجري ا امتطسسوا ا
ّنسساس خيسساُر السسسلما، شسسعائار وأحيسسوا الّسناما، ذروةا ُع ال وأنفسس

ّناس ّناس. ال لل

ّق هؤلء أمثال إّن علسسى يرفعسسوهم أن أممهسسم علسسى حسس
جهسسادهم لهسسم ويعرفسسوا الكتسساف، على ويحملوهم الرؤوس،
الدين. في ومنزلتهم وقدرهم

ُكسسن لسسم لسسو بل ممسسا والشسسجاعة البطولسسة فسسإّن ديسسٌن، ي
ّظمسسه ُلمسسم، جميسسع تع أبطسسالهم، ُيمّجسسدون القسسواما وكسسّل ا
مآثرهم. بذكر ويعتّزون

و شسعري، وليسَت ن لسم ل ُك ّلسذي فمسا اليسوما، هسؤلء ي ا
ّق ّكسساما تاريخنسسا؟ فسسي بسسه نعسستّز أن يسسستح ّلسسة الخونسسة الح الذ
ّدون، الّضعفاء ّق الكسساتمون المسسداهنون العلماء أما المرت للحسس

ّلذين بالباطل، له اللبسون ّنسسه منهم الواحد أحوال أحسُن ا أ
ًةا ساكٌت ُتقيًة مدارا فوجسسوده عنسسه؛ لعجزه به ُأمر لما تارٌك و
ّلذي الغثاء سائار أما سواء، وعدمه ُغثاء هو ا الّسيل؟ ك

ُؤلء ّيوبي، الدين وصلح الوليد، بن خالد ُخلفاء هم ه ال
ّهسساب، عبسسد بسن ومحمسسد تيميسسة، ابن السلما وشيخ ّ الو أّن إل
ّكسساما زمسسن فسسي السسسلما، أبطسسال كسسانوا أسلفهم أّن ذنبهم ح

ّنهسسم السسسلما أبطال اليوما وهؤلء المسلمين، فسسي جسساؤوا لك
ّكاما زمن َنة. الح الخو

ّنا وما ّظّن ُك ّ بهسسم الطسسواغيُت يفعسسل أن ن مسساذا هسسذا، إل
ّطسساب البطل وقع لو تفعله أن بروسيا نظّن قبضسستها؟ فسسي خ
لدن بن أسامُة السلما جيش أمير وقع لو بأمريكا نظّن وما
منسسذ المعركُة هي وهذه - ا؟ وصانه الله حفظه- ا قبضتها في
ّق كان ُكفر. ا واليمان والضلل، والهدى والباطل، الح وال
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ّله وهذا ّلذي الوقت في ك ُع ا ّدين الستهزاء فيه نسَم بال
ونسسسمع السسدين، عسسن دافسسع ومسسن السسدين، إلسسى انتسسسب ومن

ّكم العلما، وسسسائال مسسن ِدينسسه وشعائار وكتابه الله بآيات الته
ّلذي الوقت في والشسسيطان يقول: االله الحمد تركي نسمع ا

ٍة وجهان ٍةا، لعمل دافع من الله وقاتل وأهلكه، الله قاتله واحد
ّكن وحماه عنه ّلسسه هذا البلد، في له وم ّلسسذي السسوقت فسسي ك ا
ّية، دهاقنة بعض نجد ّكمون وزراء الضلل ورؤوس العلمان يح
ّلسسذي السسوقت في والعراض، والدماء البلد في َلُم ا فيسسه ُتْسسس

ِء مجلس أمانة ٍة إلسسى الوزرا ّييَن، مسسن شسسرذم ّلسسذين العلمسسان ا
المؤمنين. ويحاربون للدين، يكيدون

ّذبين، يلطققف أن اللققه فنسققأل ُينجققي بالمعقق و
ّلهُّم الطققواغيَت ويقصققم السققرى، ُيعّجققل ويققذ و

زوالهُّم:

ًعا دولتهم الله أزال ُقلْت فقد سري ُنِق على ث ُع
ّليالي ال
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هؤَلَء تجاه الواجب
ّلسسذي ذكرنسسا ما ًنسسا أعله، ذكرنسسا ا ًفا للهمسسم، توهي وإضسسعا

والرجسسل المجاهسسد، والبطسسل التقسسّي، المسسؤمن بسسل للنفوس،
ًعا السرى حال يدفعه الحّر، والحسسرص عنهم، الدفاع إلى دف
وإنقاذهم. إخراجهم على

ّنسسُث أّمسسا الهّمسسة، سسساقط النفسسس، رديسسء العزيمسسة، ُمخ
ّوار ُةا الجبسسان، الخسس ِرق؛ والرعديسسد ّنه الفسس هسسذه فسسي يجسسد فسسإ
ًةا القصص ّتسسذّرع عليسسه، الواجب عن ومخرًجا لنفِسه، سلو بال
ّطاغوِت ببطش ِته، ال ِتسسه، فسسساده وعظيم وزباني ّي فيهسسرب وأذ

ن فعسل ويفعل بهذا، الله حكم عن فيهسم: ا{لسو اللسه قسال م
ًأ يجسسسدون ً أو مغسسساراٍت أو ملجسسس ّدخل ّلسسسوا مسسس وهسسسم إليسسسه لو

يجمحون}.

ّنفسسسس وإّن َقسسسة ال ّق عسسسن المتنّزهسسسة بالشسسسريعة، المتح
ُتحّركها الوضيعة، المنزلة ُع هذه ل أمرين: إلى الوقائا

بسسل الحسسال، كسسانت مهمسسا لهسسذا تستسلم ل : اأْنالول
ّد ّد، تستع ُتع ّو وتذّب و ُعُه العد ُلُه وتسسدف ُتقسسات ّتسسى و اللسسه يسسدفع ح
الله. سبيل في الشهادةا تنال أو شّره،

واستخلصسسهم، لفكسساكهم تسسسعى : اأنالثاني والمر
عسسّز اللسسه أرسسسله حيسسن موسسسى، اللسسه بكليم هذا في وتستّن

ول إسسسرائايل بني معنا له: ا{فأرسل فقال فرعون إلى وجّل
ُهم}، ّذب معسسه ليسسذهبوا وإطلقهسسم أمسسران: اإرسسسالهم ففيسسه تع

ّنكال العذاب ورفع الله، شاء حيُث اللسسه فأنجسساهم عنهسسم؛ وال
ّلة من سنيَن بعد به وجّل عّز ّذ العظيم. والبلء والهوان ال

ِده ومن فرعون، بلء من لنا الله حكاه ما أّن على وعي
ٍر أهوُن ِة أيسسدي علسسى إخواننسسا يلقساه ممسا بكثي السسوقِت فراعنسس
الفراعنسسة مسسن وغيسسره وأعوانه، وإخوانه العزيز عبد بن نايِف
الرض. أنحاء وفي وباكستان واليمن والشاما مصر في

ّنه مما فرعون بلء غاية فكان ّبح عرفناه: اأ أبنسساءهم، ُيذ
ّطسسع وعيده: اأن وغاية نساءهم، ويستحيي السسسحرةا أيسسدي يق
ُهم َل ّلبهم خلف، من وأرج ّنخل. جذوع في ويص ال

فعل كما البناء قتل منهم وقع فقد العصر؛ فراعنة أّما
العسسرب جزيرةا طواغيت يدعمهم كان الذين الجزائار فراعنة
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ٍد، غير دعًما ٍر في النساء استحياء ووقع محدو ممسسا أسوأ صو
أزواجهسسّن، أمسساما الزوجات أعراض انتهاك من فرعون، فعله

وغيرها، ومصر الشاما في هذا ووقع أبنائاهّن، أماما والّمهات
ٍر في الحرمين بلد في ووقع البطاقسسة يحملسسون ل ممسسن كسسثي

ّية، ببسسال تخطسسر لسسم العسسذاِب مسسن أنسسواع ووقعسست السسسعود
ْفُه ولم فرعون، هامان. بها ُيسع

ّذبين، وتخليسسص السسسرى، فكسساك ومسسسألة مسسن المعسس
ّنه ترى وأنَت الجهاد، ُموجبات ّوِل من أ ّو موسى قاله ما أ لعد

فرعون. الله

فسي تقساتلون ل لكسم وجسّل: ا{ومسا عسّز اللسه قسال وقد
والولسسدان والنسسساء الرجسسال مسسن والمستضسسعفين الله سبيل
أهلهسا الظسالم القريسة هسذه مسن أخرجنسا ربنسسا يقولون الذين

ّيا لدنك من لنا واجعل مصيًرا}. لدنك من لنا واجعل ول

ّدفاع ُتسوجُب شريعٌة تكن لم لو ولعمري هسسؤلء عسسن السس
ّية، الفطسسُر لكسسانت واستخلصسسهم، ّية والطبسسائاع السسسو البشسسر

بمسسا والتهسساون عنهسسم الغفلسسة وما عليه، وتحّض بذلك ُتطالب
ّ بسسأمرهم الكسستراثا وقلسسة بهسسم، يقسسع القلسسب مسسوت مسسن إل

ّوةا وانعداما ّ الدين، ُأخ "يحسسّب مسسن هسسذا عن يسكت فهل وإل
لنفسه"؟! يحّب ما لخيه

ٌةا كانت وإذا ّنار دخلت امرأ ٍةا في ال وكسسان حبسسستها، هسسّر
ِة من ّي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي لنا حكى أن أمرها أهّم

من شّر في ُحبسوا الذين الصالحين الله بعباد فكيف خبرها،
ُيعاملون الهّرةا، محبس ّذب معاملًة و على يقف لم من بها ُيك

علسسى شناعتها هذه كانت وإذا وفظاعتها، لشناعتها حقيقتها،
ُيقاسيها؟ ُيعانيها بمن فكيف الّساِمع، يلطسسف أن الله نسأل و

أسرهم. من وينجيهم بهم
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هؤَلَء عن تتوّرعّ لَ
ّيهسسا دمسساء عسسن يتسسوّرع المسسؤمن أّن شسسّك المجاهسسد: ال أ

أحسسّب وأئامتسسه الكفسسر رؤوس قتسساَل أّن شسسّك ول المسسسلمين،
الذناب. وأذناِب الذناِب قتال من إليك

جنسسود مقاتلسسة عسسن التسسوّرع البسسارد، السسورع مسسن ولكّن 
ًعا، الطواغيِت ّلم عليسسه اللسسه صلى والنبي دفا عسسن نهسسى وسسس

ُبُه، جاء لمن المال تسليم فكيف قاتل، إن بمقاتلته وأمر يطل
لسسك: طلبسسه فسسي اجتمسسع بمن وكيف أعلى؟ هو ما طلب بمن
ّنه َِذبك فيسجنك نفِسك، لتسليم يطلبك أ بسسك ويسسستعين ويعسس

فيه؟ وقعَت فيما إخوانك وإيقاع المجاهدين، حرب على

ّ المسسر فسسي يكن لم فلو لكسسان النفسسس عسسن السسدفاع إل
ًعا َع وقد فكيف بالنص، الدفاع لك مشرو ّنهسسم هذا، مع اجتم أ
ّطالب وأّن عليك، لمريكا معينون باسِمَك، أمريكا: اإّما لك ال

بوصِفك؟ وإّما

ُع ِه المريكّي، الجيش ِقتال عن أتتوّر ِد ّيسسا وجنو كسسانت أ
ّدعوا ومهما بلدهم، فسي وهسسل إليسه؟ والنتسسساب الدين من ا

ٌق الله دين ِة أمريكّي بين فر ّي ّي الجنس ُعود َقة؟ وُس البطا

ٌد ُيفّرق ولم ول الِقتسسال أحكسساما فسسي العلسسم أهل من أح
ِره عسسرف من لساِن على يجري ول والصيِل، الوكيل بين غي

ُق الفقسسه ّتفريسس ِه بنفِسسسه، لسسك الكسسافر ِقتسسال بيسسن ال ِل وإرسسسا
ِما إلى المنتسبين ّية فسسي إليسسَك، السل عسسن دفاِعسسك مشسسروع

ّبك نفسك، وعرِضك. ومالك دينك عن وذ

ِرَض لو هذا ّلتي الحكومة أّن ُف َطتها ا ّل أمريكسسا عليسسَك س
ِلمٌة، حكومٌة ِم مسسن وهسسي فكيف ُمس الرِض حكومسساِت أعظسس

ًةا، ّد ّدةا العميلة الحكومات سائار عن تزد ولم ر ّ المرتسس فسسي إل
ّتلبيِس والضلِل؟! ال

ِه ومسسن كيسسف ّدتهسسم، وجسسو ُهسسم كفرهسسم، ومعسسالم ر ُب طل
ُتهم ُتهم ومطارد ّبك بك، وتشهيرهم لك وعقوب بإطاعتسسك وسسس

وإعانسسًة للكسسافرين، منهسسم طاعسسًة أوامسسره، وامتثالسسك اللسسه،
للدين؟ ومحاربًة للصليبيين،

ّذاب ومسيلمُة ّدين من وأمثالُه الك هؤلء من خيٌر المرت
ّدين الحكاما ًبسسا وأقسسّل للسلما وأقرُب المرت ّفسسرات ارتكا للمك

ِد بين الصحابة ُيفّرق ولم والنواقض، ول الجيسسوِش، هذه أفرا

)17(والجهاد التوحيد منبر



المنية اول ا
الدنية

فيهم حكموا بل بهم، المغّرر بعض على الحال التباس راعوا
الذين الكفار جميع في وسلم عليه الله صلى النبي حكم بما

رأسسسهم حكسسم عليهم وأجروا الواحد، الرجل معاملة قاتلهم،
علسسى يبعثهم والله سبيله، وفي دونه، قاتلوا ومن ورئايسهم،

ِهم. ِت ّيا ن

الصسسليين، الكفسسار فسسي عليسسه منصسسوٌص الحكسسم وهسسذا
ٌع ّفار في عليه مجم ّدين، الك قّط. خلٌف فيه يقع لم المرت

للمؤَمنين:      الله     تحريض     ومن

بسسإخراج وهمسسوا أيمسسانهم نكثسسوا قوًمسسا ُتقسساتلون - ا{أل 
أن أحسسق فسسالله أتخشسسونهم  ا امسسرةا    ا اأول    ا ابدؤوكم    ا اوهم الرسول
مؤمنين} كنتم إن تخشوه

اعتسسدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى - ا{فمن 
ُأذن السسذين اللسسه سسسبيل فسسي عليكم}{وقسساتلوا ُيقسساتلونكم}{

َتلون للذين ّأنهم ُيقا لقسسدير} نصسسرهم علسسى الله وإن ظلموا ب
سبيٍل}. من عليهم ما فأولئك ُظلمه بعد انتصر {ولمن
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الفائدة؟ُ ما
المجاهد:     أخي

ّكر ّنسسك نفِسسسَك، تسسسليم عسسن تمتنسسع حيسسن تسسذ تشسسغل أ
ُهم وحيسسن غيرك، عن الطواغيَت ُه ّنسسك بالّسسسلح تسسواج ُع أ تسسدف

َءك، عّمن َلك وأّن ورا َتك قتا َت ن القتال، في واستما أعظسم م
المجاهدين. إخوانك عن الطاغوِت وجنود للمرتزقة الروادع

ٍة ولسسسنا ِة عسسن الحسسديث إلسسى بحاجسس ّيسس المواجهسسة، أهّم
ِد مسسع الُمدافعسسة وجسسدوى ِهسس ّلسسذي المجا هسسذه لسسه اسسستبانت ا

البسسأس دفسسع وأّن الحسسّل هسسو الجهسساد أّن وعلسسم المسسسألة،
ّ يكون ل والضيم والعدوان بالّسلح. إل

ّي أو لمريكا ُيطلُب من فعلى ٍر أو عملئاهسسا، من أ لكسساف
ّنه: ا يعلم أن غيرها، أ

َع قاومَا إن ُقتل نفسه عن وداف ٌد، فهو ف َتسسل وإن شسسهي َق
ّنار، إلى فقتيله الخيسسر قنسساةا بسسه نجسست نجسسا وإن ُأِمسسر، وبهذا ال
ُهم، خلفسسه لمسسن يُسسسّن هسسو ثسسّم أجراهسسا، كسسان السستي ويحّرُضسس

ُهم ُيعين ِه عزائاسسم يسسوهن كمسسا الخلِص، علسسى و ّو ُلهم عسسد ّذ ويخسس
ألسسف يحسسسبون ويجعلهسسم المجاهسسدين، عن شوكتهم ويكسر
المسسسلمين، علسسى والتعسسدي الحرمسسات انتهسساِك قبسسل حساٍب
ُيعلن مسساله سيفقد المال، سبيل في قاتل من أّن للمرتزقة و

المجاهدين. إلى يصل أن قبل ونفسه

ّلم استسلم وإن ِه علسسى أجسسرى نفسه، وس ْكسسَم نفِسسس ُح
ً له وجعل الكافر، ّوى عليه، سبيل َته، وق ِه من وزاد عزيَم ِبسس َل َك

ِه المجاهدين على ِت ِهسسم، وجرأ السسسر، ُذّل عليسسه وقسسع ثسسّم علي
َلسسُه وأوقسسف السسسجن، وهوان ُلّمسسة، عم ّبمسسا ل العسسذاب ذاق ور

ّنكاَل، َق والغلُل، القيود وأثقلتُه وال ّنه هذا وفو إن يسأمُن ل فإ
ويكسسون العمسسل، ويقطسسع المجاهسسدين، أسرار يفشي أن ُأِسر

ِة، نكسًة ِلم يفعلسسه مسسا وغايسسُة للّم ّنسسُه الُمستسسس ُذ أ نفَسسسُه ينِقسس
ُه ينقذ بل الّمة، بإهلِك ِةا دنيا ِه بالمخاطر ِت ِه بسسآخر ِنسس حيسسن ودي
ِما. للفتِن يتعّرُض العظا

ُيقتسسل وأن يخسساف، كسسان مسسا به يقع أن يأمن ل وهو هذا
ِم السجن في ّقٍن قاٍض بحك يكسسون فل الحكُم؛ له مكتوٍب ُمل

َد ِره ازدا ّ باستئسا ّ اقترب ول يكره، مّما إل يخاُف. مما إل

)19(والجهاد التوحيد منبر



المنية اول ا
الدنية

ّلذي أّما ّتسسى ثبَت ا ُبُه ُقتسسل، ح ّكر أن فحسسس أصسسحاب يتسسذ
بيسسن وطفلهسسا منهسسم، المرأةا كانت وكيف المؤمنين، الخدود

مبادئاهسسا، عسسن تتنسسازل ل لكسسي النسسار، فسسي بنفسها تلقي يديها
وثوابتها. عقيدتها عن وترجع

موقسسف وليتأّمسسل العصسر، هسسذا من مثاٍل إلى لينظر بل
ّ المؤمنين أمير الهصور، السد اللسسه، نصره عمر محمد المل
أسامة المجاهدين شيخ تسليم وأبى وثبَت ووقَف صمد حين
فتنسسة يوما وأحمد الردةا، يوما الصديق موقف وأعاد لدن، بن

التعطيل. فتنة يوما تيمية وابن القرآن، خلق

هققؤَلَء: مققاذا مققن أحققٍد فققي عاقٌل يقول فهُّل
استفاد؟ُ

والسستزاما فائاسسدةا، دونسسه والقتسسال المبسسدأ علسسى فالثبسسات
ُةا فائاسسسدةا، الشسسسرعي الحكسسسم ٌةا، والشسسسهاد وتحريسسسض فائاسسسد

مسن والسسسلمة فائاسسدةا، الكسسافرين وإيهساُن فائادةا، المجاهدين
مسسن والسسسلمة فائاسسدةا، عليسسه الكفسسرةا حكسسم وجريسان السسسر
فائادةا. المجاهدين أسرار وحفظ فائادةا، والنكال العذاب

وإن دينه، حماية استفاد فقد دنيا، استفاد يكن لم فإن
ّنه نفسه، حّظ نال يكن لم ّي الّمسسة، مصلحة أحرز فإ ٍما وأ لسسؤ

ّد ٍما مسسن أشسس ُد استسسسل ً فيسسه ُيفِسسس مهسسج، فيهسسا ُبسذلت أعمسسال
ّلسسذي القتسسل مسسن مهجتسسه ليحمسسي السسدنيا فسسي لسسه خيسسٌر هسسو ا

والخرةا؟

مضسسّرةا أّن الستسسسلما، مضسسّرةا عظيسسم مسسن وحسسسبك
ّق فسسي منها أهوُن القتل كمسسا الجهسساد، أسسسرار يحمسسل مسسن حسس
الله، رحمهما عقل بن وحمود إبراهيم، بن محمد بذلك أفتى

ّلسست العلسسم، أهسسل مسسن وغيرهمسسا ّلسسة عليسسه ود الصسسحيحة الد
وإّن واللسسه، لعظيسسٌم النفسسِس قتسسَل ُيبيسسُح أمسسًرا وإّن الظسساهرةا،
ّقا. لعظيمٌة العظيم المر بهذا المخاطرةا ح
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ّيعِت الّصيَف ّلبن ض ال
ّنني ّظاهر، في متشابهين موقفين، إلى أنظر الن كأ ال

الباطن: في بينهما العظيم الختلف مع

بسسن أنس حديث من الّشيخان عليه اتفق : اماأحدهما
ّنسسى الجنسسة أهل من أحد من عنه: ا(ما الله رضي مالك أن يتم
َد ّدنيا إلى يعو ٍء، مسسن الرض علسسى ما وله ال ّ شسسي الّشسسهيد إل
ّنه ّنى فإ ُيقتل الدنيا إلى يرجع أن يتم يسسرى لما مّراٍت؛ عشر ف
الكرامة). من

ّوه استسسسلم : امسسنوالثاني ّلم لعسسد إليسسه، نفسسسه وسسس
ٍم، عذاٍب في فوقع ّنى ألي يسسزوره، أن المسسوت رسول فيه وتم
ممات. حين ولت

ّنى ُيقاتسسل أن يسسستطيع حيُث إلى يعود أن فكلهما: ايتم
ّتى ّنى وكلهما ُيقتل، ح مّرات. عشر ُيقتل أن يتم

ّنسسى الشسسهيد ولكسسّن الكرامسسة، مسسن يسسرى لمسسا ذلسسك يتم
ّنى والمستسلم رأى الشسسهيد الهسسوان، مسسن يرى لما ذلك يتم

ّنسسى الشسسهادةا فضل رأى والمستسسسلم لتكرارهسسا، القتسسل فتم
ّنى الستسلما غّب منه. للخلص القتل فتم

وليعلسسم يسسده، في أمره داما ما لنفسه المجاهد فلينظر
ُعُه دافسسٍع كسسّل أّن ّوه، والستسسسلما نفسسسه، لتسسسليم يسسدف لعسسد

ّنزول ًةا سيكون حكمه، عند وال وجَب عليسه، حسسر ٍة وم ندامس
ّندامة. تنفعه ل حين ال

مسسن أمّر يناله أن يأمن لم القتل، خوف استسلم فمن
ّد القتل ّقسسٍن قسساٍض بحكسسم بعسسدها ُيقتسسل ثّم وأنكى وأش مسسا مل
يكسن لسسم والجراحسسة، اللسسم خسسوف استسسسلم ومسسن به، يحكم
ٍم عن بمنأى ّد أل وآلِت المبسساحث، سسسياط تحسست وأعظم، أش

ِهم. ِب تعذي

ِم غيُر هذا ّنفِس أل ّلذي ال ُلُه ا ّيسسة أّن يعلسسُم حيسسَن ينسسا عمل
ّ أفسسسدها ما وكذا، كذا ًنسسا وأّن استسسسلُمه، إل ًنسسا فل مسسن وفل

ّ عليهسسم ُقبض ما المجاهدين، ّنسسه بسساعترافه، إل قسسادًرا كسسان وأ
ًنسسا يبتعسسد، فلسسم هسسذا كّل عن يبتعد أن على ّك ِةا مسسن متم النجسسا

ِه ّلذين وإخوانه بنفِس ُهم، ا َق يفعل. فلم أوب
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ّنفِس ألم ُع حيَن ال ّنساِت إخسوانه، صسرَخاِت يسسم مسن وأ
ِهسسم، التعسسذيب وجسسّر عليهسسم، اعسسترف ًدا يراهسسم وحيسسن إلي غسس
َنه، ويلقاهم ويرونه، َع يسسرى وحيسسن ويلقو ٍد مشسسرو ّثسسر جهسسا تع
ِه ذلسسَك وسبُب وتأّخر، ّلسس ّنسسُه ُك ّلم أ لنجسسا قاتسسَل ولسسو نفسسسه، سسس
َله، جاوز وما ُقتَل أو عمله، فأكمل ّنعيسسم إلى ثّم أج المقيسسم ال

ّناِت في الله بإذن عدن. ج

ّلْم لم ليتك نفُسُه، له تقول حيَن وقسساتلَت نفَسسسَك، ُتسسس
ّ حينها يملك فل ُقتلَت، حتى ّيعِت الّصققيَفيقول: ا أن إل ضقق

ّلبن. ال
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بهُّم مغّرٌر
ّيهسسا ستسسسمع مسسن بهسسم، المغسسّرر نسسداءاِت المجاهسسد، أ

ِنَك ّبيك، إخوا العلسسم إلى المنتسبين ومن وذويك، وأهلك ومح
ِثيَن ّد ِه، المتح ِه نايٍف ومن باسِم ِن ِه، وإخوا ِن البواق ومن وأعوا

ّلتي ّبغاوات العلما، وسائال ُتسّمى ا بالعلما. المسّماةا والب

ُعوك ِديك أخوك، سيد ّدثُا أبوك، وينا ّنسساس، عنَك ويتح ال
ُيطالبونك ّدثونك والعودةا، بالستسلما و عفسسو عسسن زوًرا ويحسس
ّنسسى لك، صدورهم وسعة الجبابرةا، الطواغيت ضسساقت وقسسد أ

ّتسع ولم الله؟ بدين الله؟ لحكم للنقياد ت

فتنٌة هذه أّن فاعلم الشرعّي، الحكم عرفَت ُكنَت فإذا
ّتثسسبيَت اللسسه فاسسسأل المتحانسساِت، مسسن وامتحاٌن الفتن، من ال

ّكل ِرك. جميع في عليه وتو أم

ّناِصَح أّن واعلم ّقا لك ال ّنى ح ّنجاةا، لك يتم أن ويرجسسو ال
ّوك، يد في تقع ل ِة منه، بالحفظ لك ويدعو عد عنسسه، والّصيان

ّكن ولو ّناصح وأّن فعل، إليَك ذلك إيصاِل من تم للطاغوِت ال
ّنما بكلمه، يعنيك ل ِه، إسماع يعني وإ ِد ّي بمسسا إليه والتقّرَب س

ٍما تلتفت ل بأن أحراك وما يقول، لك. ليس لكل

ُؤومَا، ُأّمسسَك أّن واعلسسم علمسسا لسسو الّرحيسسم، ووالسسدك السسّر
ُع ما وأدركا المر، حقيقة ّطسسواِغيِت، سجون في يق وأحّسسسا ال

ِهم: السدعوا فسسي وقعسَت لو ينتظُرك بما - عليسسَك ل لسك- ا أيسدي
َع أن ول العاِجل، بالموِت ِد في تق ِه نسسايٍف ي ِن ِه، وإخسسوا ِن وأعسسوا
ّقون. ما الله من عليهم يستح

ّ حيسسن اللسسه عسسدو نسسايف قسساله مسسا أحد، يصدق فهل وإل
زعسسم، إليهسسم ليسسرده بسسإبلغه، أبنسسائاهم أحد فقدوا من يطالب
ّق، ما الله من عليه وكذب ًبسسا يستح جسساءه مسستى لنسسايف، وعج

صسسار وكيسسف المسسسلمين؟ أبنسساء علسسى المفاجئ الحرص هذا
وأبيه؟! ُأّمه إلى الولد يعيد أن يهّمه

َبة، المشسسسيَخُة وأّمسسسا ّظفي مسسسن المنّصسسس الفتسسساء، مسسسو
ُفون ّل ِهم، من والمتز ِة جاهسسٍل بين فهم غير أو الحسسال، بحقيقسس

َع عميٍل َنُه با ٍء دي ثالث. ول المال، من بشي

فتقققققاواُهم حقيققققققَة تعقققققرَف أن أردَت وإن
الّسؤَال: هذا منهُّم أّي إلى فارفع لك، ومطالبتهُّم
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ّفسسار طلبسسه مسسن علسسى يجسسب هل ُك أو نفسسسه؟ تسسسليم ال
ٍةا لدولسسة وكيسسٌل طلبسسه تطلبهسسم مسسن تتبسسع علسسى يعمسسل كسسافر

وسجنهم؟ معهم والتحقيق

يعلسسم كسسان إذا نفسه، تسليم المطلوب على يجب هل
ّنه ّبمسسا بسسل بالشسسرع، فيسسه ليحكم ل يطلب أ فيسسه يحكسسم لسسم ر

بغيره؟ ول بالشرع

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

بوجسسوب يفتي ول هنا، الحال حقيقة هي السئلة وهذه
ّلق الله، يخاف من فيها النفس تسليم ِم من ويتع بسبٍب العل

ّي ّ سبٍب، أ َنه، باع من إل بالواقع. جاهٌل أو دي

ِنيَك فكيف ِم عن يث هم ما متبّر طاغوٍت سدنُة الله، حك
ّهاٌل أو يعملون، كانوا ما وباطٌل فيه ؟بهُّم مغّرٌر مساكيُن ج
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فعلوا كما افعل
عسسن والختفساء الفسسرار في تأل فل الله، عدو طلبك إذا

ّوك عين ًدا، عد حين قبلك: ابموسى من فّروا بمن واستّن جه
ّلم عليه الله صلى وبمحمد عنه، واختفى فرعون من فّر وس

الرقسسم أبسسي بسسن الرقسسم دار قريسسٍش: افسسي عسسن اختفى حين
أبسسي مسسع خرج حين الغار وفي المؤمنين، مع مجالسه أخفى

ٍر الهجرةا. يوما عنهم وفّر الصديق، بك

كسسان فقسسد واختفسسى، فسسّر مّمسسن بعسسدهم بمسسن استّن ثّم
بلد إلسسى الفسسرار علسسى يعسسزمُا المدينسسة عالُم الحافظ الّزهري

ّلى متى الّروما الحسسسن واختفسسى الملسسك، عبسسد بسسن الوليسسد تو
ّتى الحجاج، زمن وغيره البصري ّلف ح ّلسسف من أ ًبسسا أ فسسي كتا

مسسن وجماعسساٌت حنبسسل، بسسن أحمسسد واختفسسى "المتسسوارين)،
القرآن. خلق فتنة زمن السلف

ّتسسى والفسسرار، الختفاء زال وما اليسسوما الختفسساء سسسّن ح
الخضسسير، خضسسير بسسن وعلسسي الفهد، حمد بن المشايخ: اناصر

وغيرهم. الرشود، الله وعبد الخالدي، وأحمد

َق فإن ّي الّسسسلح فارفع الفرار، استطعَت وما عليك، ُض
فقسساتلتهم شسسئَت إن ثسسّم عنسسَك، الصسسائال وادفسسع وقسساتلهم،
ً فتحسسّرف شسسئَت وإن النصسسر، أو الشسسهادةا واطلسسب مسسستقتل

ّيز أو لقتاٍل فسسإن أميسسرك، بسسه يسسأمرك مسسا وانظسسر فئة، إلى تح
أن أمسسرك وإن فافعسسل، النسسسحاب علسسى تحسسرص أن أمسسرك
ّتسسى فسأثخن فيهسسم ُتثخسسن ّ المرتزقسسة إليسك يصسسل ل ح وقسسد إل

أعذرَت.

ٍم مسسن المجاهسسدون هذه في سبقك وقد وحسسديث، قسسدي
ُفك ّلذي عاصم فسل ُبر، حمتُه ا ّد أل اليسسوما، إلسسى بعسسده ومن ال

ّوه فسسي أثخن كيف العييري، يوسف المجاهد العالم ترى عسسد
ِه، وجاد ّتى ُقتَل وما بنفِس ّوه من قتل ح قتل؟ من عد

ّيسسا تسسرى أومسسا مسسن معسسُه ومسسن الدنسسدني، البطسسل: اترك
ّتى ُقتلوا ما المجاهدين، الوا فمسا المرتزقسة، فسي أثخنسوا ح ن

رخيصة؟ دماءهم

حيسسن معسسه ومسسن السسدخيل، أحمسسد المجاهسسد تسسرى أل
ثسسابتون، صسسابرون صسسامدون وهم الكبيرةا، العداد اجتاحتهم

تطرف؟ عيٌن وفيهم إليهم يوصل فلم
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ُع كنَت إن علسسى الصسسحيح بالدليل علمك مع عنهم تتوّر
ّية ُعسسوا لم فهاهم قتالهم، مشروع المرتزقسة وهسم عنسَك يتوّر

ّلذين ّلة من يعرفون ل ا ٌد إلّ: ا(أنا الد مأمور). عب

ُع كنسسَت إن ّتلسسوا عنهسسم: افهسساهم تتسسوّر لسسم المجاهسسدين ق
ّ فيهم يرقبوا ولم يرحموهم الشسسيخ قتلسسوا هسساهم ذّمة، ول إل

ّي يوسَف ِرُض وهو العيير ْع فيطسساردونه خسسائاٍف، غيسسر عنهسسم ُي
ّيا وقتلوا آبهيَن، غيَر ّلسسذي المسجد وهدموا الدندنّي ترك أوى ا

ِه. إلي

ِد الله، حكم وامتثل الله، سبيل في فقاتل بهسسدي واهتسس
وافعل اللسسه، سسسبيل فسسي بالمجاهسسدين وتسسأّس الله، رسول

.فعلوا كما
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الْقسام اسحِب
جسسرى مسسا رأيسسَت قسسد اللسسه، سسسبيل فسسي المجاهسسد أخسسي
ّلسسذين لخوانسسك الّشسسرعّي، الحكسسم وعلمسسَت استسسسلموا، ا

أسسسرار مسسن عنقسسك فسسي العظيمسسة المانسسة واستشسسعرَت
ّبهَت المجاهدين، ّلتي الفتنة إلى وتن استسسسلمَت إن تنتظُرك ا

َتن؟ أما أتصبُر تدري وما ُتف

ِه فسسي مسسن أّن شسسّك ول ِبسس علسسى الخسسرةا وآثسسر حيسساةا، قل
ّدما الدنيا، ّوه بالستسسسلما يرضسسى ل دنيسساه، على دينه وق لعسسد

ِه من تمكينه بل نفسه، من وتمكينه ِن ِه دي ِن ِه، وبد ِت من بل ووق
الجهاد. وأسرار المجاهدين، ثغور

ّظسسّن هسسو كمسسا- ا كنَت فإن ّتخسسذَت - اقسسد بسسك ال قسسراَرك ا
ً ّكل ًدا الله، على فيه متو ل المسسر هسسذا أّن فسساعلم عليه، معتم
وبعُضسسك ببعِضسسَك المعركة تدخل ولن توّسط، ول فيه هوادةا

ّوَك واجهَت وإذا مشغول، كّل يدك في واحمل معك فخذ عد
ّدس، فاحمل سلٍح، من عليه وتقدر تحتاُجُه ما ُعد ول المس يب

ُبك يخُل ول الّرّشاش، عنَك ٍة من جي إلسسى اسسستطعَت مسسا ُقنبلسس
ّلما سبيلً، ذلَك ًةا اسسستطعَت وك ّو ُدها، عليسسَك فسسواجٌب قسس إعسسدا
ّدها فكما ّدها أن عليسسك لمريكا، تع داخسسٌل وهسسذا لوكلئاهسسا، تعسس
ِما في ِر عمو منه. له ُمخرَج ل الم

ُهم، فإذا َت ّكر لقي القتسسال قبسسل بسسه اللسسه أمرك ما كّل فتذ
ّبره كثيًرا، الله فاذكر القتال، وفي واسسسأل واثبسست تكبيًرا، وك
ّثبات، الله ّيتسسك وأخلسسص الدنيا، عن وأعرض ال واجعسسل للسسه، ن

َعَك َء سسسبيله، في نفِسَك عن دفا ِه، وابتغسسا ِت ّكر مرضسسا أّن وتسسذ
َلَك ِةا في واستمرار مضّي هذا قتا ِد مسير ّلسستي الجها َقَك ا سسسب
ُذ المجاهسسدون فيهسسا عليسسه اللسسه صسسلى المجاهسسدين إمسساما منسس

ّلم. وس

َدَك، تكسسون ل أن لَك وخيٌر ِنسسَك، تسسستعيَن وأن وحسس بإخوا
ل اسسستطعَت، إن المجاهسسدين العسساملين الخسسوةا عسسن وابحث

َعَمسسَل لّن بسسل فقسسط، معهسسم والتعاون بهم للحتماء فسسرُض ال
ِر فسسي ُقّرر كما عليَك، عيٍن تجسسد لسسم فسسإن الموضسسع، هسسذا غيسس

ً ِهم سبيل ِنك عن فابحث إلي المطلوبين، المجاهدين من إخوا
ٍد مكساٍن في واجتمعوا تقسل: االمسر ول ذلسك، أمكسن مسا واحس

ّنسسك هسسذا، من أهوُن ّوَك لقيسسَت إذا فإ أّن وعلمسسَت نسسدمَت عسسد
ّق المر ّدوا فسساجتمعوا هسسذا، مسسن أكسسثر يستح مسسا معكسسم وأعسس

ّوةا، من تستطيعون ٍةا ومسن قس ّطسة وضسعوا وتمسويٍن، ذخيسسر خ
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ّطوارئ ُتم إن وحراسسسًة لل جميسسع فسسي يكسن لسسم فسإن اسسستطع
ِه، ففي الوقت ِب ُطسسوا وصابروا واصبروا غال ّتقسسوا وراب اللسسه، وا

ُتسسم الله، بإذن قريٌب الله فرج أّن واعلموا ٌد وأن ِه عبسسا فسسي للسس
ٍةا ِه عباد ِر على فاصبُروا لل ِه، أم وموضسسع ممسسّر، داُر والدنيا الل

ّوُل: ا(الّشسسجاعُة قسسال وإن امتحسساٍن، ٍة" افنحسسن صسسبُر ال سسساع
ّلها نقول: االدنيا ٍة. صبُر ك ساع

ِلل هذا، أمَرك أعددَت إذا َتك فأق َك ِة قدر حر السسستطاع
ّتسى ِة، زواِل ح يلتقيسان)، متحركيسن "كسّل أّن فالقاعسدةا الغّمس
ّيات وُخذ والمركب، والمسكن، الحركة، المعروفة: افي المن

ّتصالت، ًدا، أعَزَل تِسر ول وال السسسلح من معك احمل بل أب
يكفيَك. ما دائاًما

َد تنسسَس ول ِة العسسدا ِة، بكتابسس ّي ّلسسص الوصسس مسسن والتخ
ّذنوب، مسن والتوبة المظالم، ِر السس ّطاعسساِت، مسن والسسستكثا ال
ّله، هذا على المجاهدين إخوانك وتحريض مسسن وتحسسذيرهم ك
ّوهم، والستسسلما الفتنة، في الدخول المسسألة وتسسبييِن لعسد

ِلها لهم السسواجب الحكسسم هسسذا إلسسى ودعسسوتهم الّشسسرعّي، بدلي
ِهم، ّدنيا. إلى الّركوِن من بالله وتخويفهم علي ال

ِة، قدَر اليوما هذا شمُس عليَك تغرب ول ّ الستطاع إل
ّدةا، أعددَت وقد ُع ّيأَت ال ّيؤ، تمامَا وته ُدك، تّم فإذا الته اسسستعدا

ِةا: اإلسسّي وقسسل الموِت، إلى فابتِسم َد واسقحب إلسسّي، للّشسسها
.القسام
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الخاتمة
المجاهد:      أخي

ٍر، تستأسسسر ل علسسى يعاقبسسك لمسسن تستأسسسر ول لكسساف
ل بسسل بالشسسرع، فيسسك يحكسسم ل لمسسن تستأسسسر ول الطاعات،

ً فيك يحكم ٍم، أصل ِنك. في فتفتَن تستأسر ل بحك دي

َع ورأيسسَت السسسجن، هو ما عرفَت وقد تستأسر، ل وقسسائا
ّلسسذي الليسسم التعسسذيب مسسن داميسسًة ّلم بمسسن حسسّل ا نفسسسه سسس

ّوه، واستسلم َبَك وعرفَت لعد َوهم. واج نح

وأوليسساء لمريكسسا يطلبك عّمن تتوّرع فل هذا علمَت إذا
ُيقاتلك أمريكا، ّفهم، في و ِه عسسن تتسسوّرع ل ص ِلسس ًعسسا قت عسسن دفا
فكيسسف مالسسك يطلسسُب كان لو تقتله أن لك ُشرع وقد نفِسك،

َلك؟ هوانك يطلب بمن وإذل

الفائاسسدةا؟ تقسسل: امسسا ول فقاتسسل، الفسسرار، تستطع لم إن
ُةا لسسك، الشسسهادةا حصسسول والفائاسسدةا الله، أمر امتثالك فالفائاد
ُةا وحفظسسك الكافرين، وتوهينك المسلمين، تحريُضك والفائاد

أسرار. من عليه اؤتمنت لما

ّنك واعلم ّنيسسَت اليسسومَا، استأسرَت إن أ ًدا تم ّنسسك لسسو غسس أ
ّيعِت وقلَت: االصيَف فاستشهدت، قاتلت ّلبن. ض ال

عبسساد إّمسسا فهسسم والمرجفيسسن، المخسسذلين إلى تستمع ل
إلسسى انظسسر بسسل بهم، مغّرٌر جهال وإما طاغوت، وجنود هوى،

ّتسسى نفسسسه دون قاتسسل ومن واختفى، قبلك فّر من أو ُقتسسل ح
فعلوا. كما وافعل نجا،

مسن اسسستطعَت مسا وأعسسدد الن، مسن للقتسسال فاستعدد
ٍةا، ّو ّو أقبل فقد ق ِه، الصائاُل العد ِت ّوا ّدد هسسو وها بق ُد، يتهسس ويوِعسس
ُد ِب ُيز ُد، و ُيرع َق فل و ّ منَك يل َء إل ّوةا، البا ُق إليسسَك يصسسل ول وال

ُنك تطرف. وعي

عليسسَك للقبسسِض ويسسأتي ُيقاتلسسك مسسن قتالسسك أّن واعلسسم
ٌع ِد فسسي كسساٍف منهسسا كسسّل وجوه من مشرو مسسستقّل المقصسسو
ِه: بالدللة علي

الستسلما يلزمك ل حيُث النفس، عن : االدفاعالّول
ٍم، ً المال تسليمه ول لظال أنفُس. هو عّما فضل
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ّد الكسسافر حكسسم جريسسان عسسن  االمتنسساعالثاني: المرتسس
ُيعلى. ول يعلو فالسلمُا عليك،

الصسسلّي الكسسافر حكسسم جريسسان عسسن  االمتنسساعالثالث:
َق ل إذ عليَك، لوكيله. أو له الستئسار بين فر

ّيسات المجاهسدين، أسسرار  احفظالرابع: التنظيسم وأمن
ّي. الجهاد

ِة من  االفرارالخامس: فسسي والنكسسال والتعسسذيب الفتن
السجن.

ومآخسسذ ونصوصسسها، وأصسسولها الشسسريعة مقاصسسد بسسل
ُلها الحكاما ٌةا وعل ُتها: امتوارد ّتفقٌة الصِل، هذا على ومناطا م

ِه، ِه، مجتمعٌة علي الجبان. - اعيُن هذا بعد- ا نامت فل في

السسسلما ويعسسّز المجاهسسدين، ينصسسر أن اللسسه نسسسأل
أعسسداء يسسدّمر وأن والمشسسركين، الّشسسرك ويذّل والمسلمين،

ونسأل المرتدين، والطواغيت والصليبيين اليهود من الدين،
مسسدبرين، غيسسر مقبليسسن سسسبيله فسسي الشسسهادةا يرزقنا أن الله

.الخاتمة ُحسن سبحانه ونسأله

عبسسد بسسن محمسسد ورسسسوله عبد على وسلم الله وصلى
يسسوما إلسسى بإحسسسان تبعهسسم ومسسن وصسسحابته آلسسه وعلسسى الله،

الدين.

ٍة عساما الفسرد رجسٍب من بقيَن لسبٍع الله بحمد تم أربعس
ٍة وعشرين وألٍف. وأربعمائا

الرشيد ناصر بن الله عبد
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