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صدى املالحم في سطور...

مجلة إســـالمية دورية تعنى بشـــؤون اجملاهدين 
في جزيـــرة العـــرب، وتهدف إلى نشـــر املفاهيم 
اإلسالمية الصحيحة، كمفهوم حاكمية الشريعة 
والوالء للمؤمنني والبراءة من الكافرين، واجلهاد 
في سبيل الله، وأهمية الدفاع عن قضايا األمة. 

وتسعى اجمللة إلى مواكبة األحداث على الساحة 
العامليـــة، وحتليلهـــا، وتثقيـــف النـــاس بحقيقتها 

وحكم الشرع فيها.

للتواصل معنا..

almlahem@gmail.com
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االفتتاحية

التحرير

يا أهلنا في تونس ال تضيعوا الثمرة

احلمـــد لله رب العاملني، والعزة لله ولرســـوله وللمؤمنني، والصالة والســـالم 
على ســـيد املرســـلني، وإمام املتقني، وقائـــد اجملاهدين، وعلـــى آله وصحبه 

أجمعني، وبعد:

يا أهلنا في تونس التضحية وقيروان اجلهاد وزيتونة العلم.. 

إنه مع تباعد الديار وكثرة احلدود والســـدود، إال إننا والله ما نســـيناكم، وال 
هان علينا بالءكم، وال غابت عّنا مأساتكم، كيف وقد كان حاكمكم أجرأ على 
حدود الله من كل املتعدين، وأشد حرباً للدين من كل أسياده الصليبيني، كيف 
وقد قتل وأجرم، وأفسد واعتدى، كيف وقد مسخ الهوية، وسلخ الدين، ونشر 
الرذيلـــة والقبائح، كيف وقد انتهك األعراض، ونزع احلجاب، وســـرق ونهب 
وباع واشترى بخيرات البالد، وتنعم وترفه هو وعصابته على حساب جوعكم 

ومعاناتكم..

ال واللـــه ما نســـيناكم، وليس واللـــه حديثنا لكم من بـــاب املتاجرة، وال هو من 
املزايـــدة، فنحن أبنائكـــم اجملاهدون عيوننا والله عليكـــم، نألم ألملكم، ونفرح 

لفرحكم..  

الشام فيه ووادي النيل سيـاِن ولسُت أدري سوى اإلسالم لي وطناً 

عددت أرجــاءه من لب أوطاِن وكل ما ذكــــــــر اســـــُم الله فــــي بلٍد 

 يا أهلنا في تونس؛ إننا لنحمد الله أن أزاح هذا العتل اجملرم عنكم، واحلمد 
لله الذي كف أذاه عن املسلمني، وإننا -ومع هذا احلدث الكبير- نذكركم بأن 
ال تضيعـــوا الثمرة؛ فيقطفها مجرم وطاغيـــة آخر، وهل غاب عنكم ما حدث 
مع الهالك »بو رقيبة« وكيف آل املآل إلى »بن علي«، الذي ما إن متكن وسيطر 
إال وزاد فـــي الظلم، وكرر نفس املأســـاة، فحارب الديـــن، وانتهك األعراض، 

وبدل الشرع، وأفسد وأجرم وعربد، وال حول وال قوة إال بالله..

هكذا على حني غرة من الشعوب يصعد اجملرمون ويعتلون سدة احلكم، بدون 
أن يشعر املسلمون، وبدون أن يتعظوا مما سبق.. 

يـــا أحفاد عقبة بـــن نافع، في التاريخ عبرة، وفـــي تقلباته دروس، فال ترضوا 
بغير شـــرع الله؛ فمـــا كان عزنا وال نصرنا إال في ظاللـــه الوارفة، وال عرفنا 
العزة واجملد إال حتت راياته، وال حتقق العدل وال ساد األمن إال بتحكيم أمره 

وااللتزام بهديه، واقرؤوا تاريخكم.

فليكن جهادكم ولتثر ثائرتكم لتعود دولة اإلســـالم العادلة، ولتذهب العلمانية 
والدميقراطية الكافرة إلى اجلحيم.

ليكـــن جهادكم ولتثر ثائرتكم لتتحرروا من عبادة البشـــر، فال ســـلطة لقانون 
وضعي خالف الشـــرع، وال احترام لزباالت أفكار البشر، واعبدوا الله وحده، 

منه الشرع وإليه احلكم.

ليكـــن جهادكم ولتثر ثائرتكم ليحفـــظ الدين، وتصان األعراض، ولتتوقف كل 
برامج التغريب واملسخ، وليتربى جيلكم القادم على الطهر والعفاف.

ليكن جهادكم ولتثر ثائرتكم لتعودوا إلى مساجدكم التي منعتم عنها، ولترفعوا 
من مناراتها نداء التوحيد واحلق، ولتعمروها بذكر الله. 

ليكـــن جهادكم ولتثر ثائرتكم لتعود لكم عزة اإلســـالم، فـــال تبعية لغرب، وال 
خضوع لشرق. 

باإلسالم نُساس ونحكم، ومنه ننطلق، وعليه نوالي، وألجله نعادي..

ليكـــن جهادكم ولتثر ثائرتكم لتنقذوا ما تبقى من خيرات بلدكم، فال حظ وال 
نصيب لفرنســـا وال لعمالئها في ثروات املسلمني، بل هي للمسلمني خالصة، 

وعلى أعدائهم محرمة..

يـــا أهلنا فـــي تونس؛ ليكن جهادكـــم ولتثر ثائرتكم لتتخلصوا من االســـتعمار 
اللعني، ولتخرجوا من الوصاية الفرنســـية، ولكم أمل في إخوانكم في تنظيم 
القاعـــدة في املغرب اإلســـالمي؛ فقد ارتفعت رايتهم، واشـــتد جهادهم ضد 
فرنســـا وعمالئهـــا، فأرهفوا أســـماعكم ملا يقولـــون، ولتجيبـــوا ندائهم؛ فهم 

أحرص الناس عليكم، وأشفق الناس بكم، وأصدق أقواالً، وأقوم فعاالً..

وإننـــا مـــن ثغرنا في جزيرة العرب نعتذر إليكم، ونبرأ إلى الله من ســـفهاء آل 
ســـعود، الذيـــن آووا احملدثني في قبلة املســـلمني، ونقول لكـــم: إن أفعالهم ال 
متثلنـــا، وال متثل شـــعوب اجلزيـــرة وال قبائلها وال شـــرفائها، فضاًل أن متثل 

الدين وقبلة املسلمني ومهبط الوحي.. 

وإننـــا هنا نعاهد الله ثم نعاهدكم علـــى أن ال يتوقف جهادنا حتى جنتث هذه 
احلفنة من الطغاة اجملرمني، وحتى تعود جزيرة العرب وكل بالد اإلسالم إلى 
حكم الشـــريعة الســـمحة، فيحكم بالعدل، ويعم األمن، وتطبق الشورى، ويعز 

الدين، وحتفظ األعراض.. وليس ذلك على الله بعزيز..
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قـــال الله تعالى }َوِإْذ َقاَل ِإبَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الَْبلََد آِمًنا َواْجنُبِْني َوبَِنيَّ أَْن 
نَْعبُـــَد اأْلَْصنَاَم * َربِّ ِإنَُّهنَّ أَْضلَلَْن َكِثيـــًرا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن 
يَِّتي ِبـــَواٍد َغيِْر ِذي َزْرٍع  َعَصاِنـــي َفِإنَّـــَك َغُفوٌر َرِحيٌم * َربَّنَا ِإنِّي أَْســـَكنُْت ِمْن ُذرِّ
اَلةَ َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي ِإلَيِْهْم  ِم َربَّنَا ِليُِقيُمـــوا الصَّ ِعنْـــَد بَيِْتَك الُْمَحرَّ
َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشـــُكُروَن * َربَّنَا ِإنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما 
َماِء * الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهَب  يَْخَفى َعلَى اللَِّه ِمْن َشـــْيٍء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السَّ
َعاِء *َربِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم  ِلي َعلَى الِْكَبِر ِإْســـَماِعيَل َوِإْســـَحاَق ِإنَّ َربِّي لََسِميُع الدُّ
ـــلْ ُدَعاِء * َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمِننيَ يَْوَم  يَِّتي َربَّنَا َوتََقبَّ ـــاَلِة َوِمْن ُذرِّ الصَّ

يَُقوُم الِْحَساُب{إبراهيم )41:35(.

األنبياء هم ســـادة البشـــرية، وهم نبراس الســـالكني إلى مرضـــاة الله تعالى، 
وليس هناك من حلظة في حياتهم إال وفيها املثال والقدوة، وهم قوم اختارهم 
الله تعالى واصطفاهم ليكونوا رســـله إلى اخللق وليحصل بهم األســـوة لبقية 

البشر. 

هـــؤالء األنبيـــاء كانـــت عالقتهم مع الله أقـــوى العالقة، وصلتهـــم بهم أوصل 
وأمنت الصلة، يخلون به فيبثون حاجتهم، وعلى أعتاب أبواب رحمته يفرغون 

تضرعهم وشكواهم وهمومهم.

 ومن نظر في مناجاة األنبياء تعلم منها أموراً، منها هذين األمرين: 

1- �أنها تدل على ما ي�شغلهم ويحتاجونه، فطلبات املرء تشير إلى اهتماماته 
ورغباته، واألنبياء يعلمون قدرة الرب واتساع مفاتيح الغيب عنده، فإذا سألوه 
لم يتقيد ســـؤالهم إال بشـــيء واحد وهو الرغبة في حتصيل ما يطلبونه، إذ ال 
يفيـــد طلبهم كـــون املطلوب منه ال يقـــدر على املطلوب، ال؛ فُهـــم أعلم الناس 

بربهم وإحاطته. 

2- فيه��ا �أدب �ل�شر�ع��ة و�لدع��اء و�ملناج��اة، إذ هـــم أعلم النـــاس واخللق 
بربهـــم، وأنه غنـــي بذاته، وهم أبصرهم مبا عليه اإلنســـان مـــن فقر وعجز، 

فمن كان هذا حاله أمام سيده البد أن يحسن األدب ظاهراً وباطناً، والبد أن 
يحســـن السؤال واملناجاة، واألنبياء هم سادة اخللق في ذلك؛ فكان تضرعهم 
منـــوذج حلقيقة العالقة بني اخلالق واخمللوق، بني الســـيد والعبد، بني الغني 

والفقير. 

ولنكتشف هذين األمرين تعالوا إلى مناجاة أبي األنبياء إبراهيم عليه الصالة 
والسالم لربه ومواله. 

وقـــد علم أن إبراهيم عليه الصالة والســـالم قد دعـــا ربه بدعوات كانت كلها 
لها الصلة الوثيقة مع هذه األمة املرحومة، فمعرفتها تعلم الناظر حرص هذا 
النبي العظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا احلرص لم ينقطع 
حتى بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة والده إبراهيم عليه الصالة 
والسالم، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل أباه إبراهيم عليه 
الصالة والسالم في حادثة اإلسراء واملعراج، وكان أن حمله وصية من أجمل 
وأفضل الوصايا، وهدية من أجل وأعظم الهدايا، إذ قال له »يا محمد: أقرئ 
أمتك مني الســـالم، وأخبرهم أن اجلنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة املاء، 

وأن غراسها: سبحان الله واحلمد الله وال إله إال الله والله أكبر«)1(.

فيا لله ما أعظم األنبياء، وما أشد حرصهم على هداية اخللق. 

واآلن إلى اآليات الشريفة اجلليلة: 

}َوِإْذ َقـــاَل ِإبَْراِهيـــُم َربِّ اْجَعـــْل َهـــَذا الَْبلَـــَد آِمًنـــا َواْجنُبِْنـــي َوبَِنـــيَّ أَْن نَْعبَُد 
اأْلَْصنَاَم{.

األمـــان فـــي هذه الدنيا هو الوعاء الذي يحصل به أي خير يحتاجه اإلنســـان 
في مســـيرته لدنياه، ومســـيرته آلخرتـــه، وبدونه يفقد املرء أهـــم ما يحتاجه 
لتحقيق مقاصده؛ فكان دعاء إبراهيم عليه السالم لربه بأن يحقق له األمان 

)1( رواه الترمذي وقال حديث حسن

إشراقة آية

الشيخ: أبو قتادة الفلسطيني - فك الله أسره
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فـــي األرض التي يقطنها هو أول طلب طلبه منه، واألمان هو أحد ثالثة أمور 
في الدنيا إن حزته فقد حزت ثلث الوجود، ففي احلديث »من عاش آمناً في 

سربه معافى في بدنه واجداً قوت يومه فقد حيزت له الدنيا«. 

لكـــن األمان عند بعـــض الناس على الضد من حقيقته فـــي كتاب الله تعالى؛ 
فالقرآن يقول }الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُســـوا ِإمَيانَُهْم ِبُظلٍْم أُولَِئَك لَُهُم اأْلَْمُن َوُهْم 
ُمْهتَـــُدوَن{ األنعـــام )82(، فاألمن الرباني والذي هـــو وعد إلهي ال يقع إال مع 
اإلميان الســـالم من الظلم. وهذا موافق ملا بني يدينا من آيات؛ فبعد أن دعا 
إبراهيم عليه الصالة والسالم األمان في البلدة املباركة - بكة - فإنه دعا أن 
يجنبه ويجنب بنيه من بعده عبادة غيره، ذلك ملا يعلم هذا النبي اجلليل أنه ال 

آمان من غير توحيد الله تعالى. 

وقـــد يظن البعض أن مجـــرد احلصول على 
رغـــد العيـــش وعـــدم املنازعة فـــي وقت من 
األوقات فـــي بلدته وقريته مع وجود الذنوب 
واملعاصي وحتكيم شريعة الشيطان هو أمان 
يجـــب علينـــا أن نحميـــه وأن ال نضيعـــه، بل 
وصـــل بعضهم ممن خذله الله تعالى وأعمى 
بصيرتـــه أن يقـــول إن األمـــان واالســـتقرار 
مقدم علـــى احلكم بالشـــريعة، وهذا القائل 
يحمـــل لقب داعية ســـلفي إســـالمي، وعلى 
صدره نيشـــان لقـــب الدكترة في الشـــريعة 

اإلسالمية.

ومثل هذه األقوال وأشـــباهها بدأت تنتشـــر 
وتشـــيع بـــني املشـــايخ واملفتني واملدرســـني، 
وكل طلبهـــم أن ال تثـــور »الفتنـــة«، -حســـب 
تعبيرهـــم- يضـــرب الناس بعضهـــم بعضاً، 

ويقتل الناس بعضهم بعضاً.

وهوؤالء ف�شاد ت�شورهم من جهات: 

�أواًل: ظنـــوا أن األمـــان هـــو رغـــد العيـــش 
وطيب املأكل واملشـــرب، وكثرة الرياش واألموال، ولم يعلموا أن هذا كله فتنة 
للخلـــق حتى يحصل االبتالء واالمتحان بعد عرض اإلميان عليهم، فإن آمنوا 
وأسلموا قيادهم لدين الله تعالى حصل األمان ومتام النعيم، وإال فإن العذاب 

البد واقع كما في الكثير من آيات الله تعالى الدالة على هذا املعنى. 

ومن ذلك ما قصه ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
من قصة سبأ، فقد كان لهم جنتان عن ميني وشمال، يأكلون، ويتمتعون، قال 
الله تعالى }لََقْد َكاَن ِلَســـَبٍإ ِفي َمْســـَكِنِهْم آيٌَة َجنَّتَاِن َعْن يَِمنٍي َوِشَماٍل ُكلُوا ِمْن 
ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَُه بَلَْدةٌ َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر * َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسلْنَا َعلَيِْهْم َسيَْل 
لْنَاُهْم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتَيِْن َذَواتَْي أُُكٍل َخْمٍط َوأَثٍْل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل *  الَْعِرِم َوبَدَّ

َذِلَك َجَزيْنَاُهْم ِبَما َكَفُروا َوَهْل نَُجاِزي ِإالَّ الَْكُفوَر{ سبأ )17:15(.

فعطاء الله تعالى يســـبق البالء، فحني يرى هـــؤالء هذا العطاء )مع( ما عليه 
النـــاس من اإلعراض عن دين الله تعالى فيظنون حينها أن هذا دائم ال نهاية 
وال نفـــاذ لـــه، وتلك والله »فاقرة« أن تصيب من نصب نفســـه مبلغاً لدين الله 

تعالى. 

ثانيًا: إن صح قولهم بأن األمان ميكن أن يكون مع غياب الشريعة، وأن الفتنة 
فـــي حصول الفرقة والتنازع بـــني املؤمنني وأعداء الدين، فهؤالء ظنوا شـــراً 
بعمل رســـول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه جاء وفرق بني األب وبنيه، وبني 
الرجـــل وأخيه، وبني املرء وزوجه، وتقابل األقرباء في صفني، كل صف يقاتل 

اآلخر، وكانوا قبل ذلك على رأي واحد وهوى ال يتنازعون فيه. 

فهل يقول من معه ذرة من �إميان: �إن �حلال مع �لكفر �أح�ش��ن و�أطيب و�أهناأ 
من �حلال مع �الميان؟!

واللـــه ال يقـــول هـــذا مســـلم يعـــرف ديـــن الله 
تعالى. 

فاإلميـــان يتم به األمان، والتوحيد يقع به أمان 
اللـــه لعبيده فـــي الدنيا واآلخرة، أما الشـــرك 
والكفـــر والظلـــم واملعاصـــي فهي نذيـــر أن ما 
بعدهـــا هو العـــذاب والفتنـــة والفرقة وســـوء 

املنقلب. 

هـــذا إبراهيـــم اخلليل عليه الصالة والســـالم 
يدعـــو ربـــه أن يجعل البلد احلـــرام آماناً يأوي 
إليه مـــن تـــاب إليه، وهكـــذا جعل اللـــه تعالى 
حكم هـــذا البلد، فهو ال ينفر صيده، وال يقطع 
شجره، وال يختلى خاله }َوَمْن َدَخلَُه َكاَن آِمًنا{ 

آل عمران )97(.

لكن وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما أسرع الناس 
إلـــى مناقضة حكم الله تعالـــى ومخالفته، فال 
يـــكاد ســـمعك يخلو مـــن ظلم احلاكمـــني لهذا 
البلد، حيث صيروه مصيدة للعباد والالجئني إلى الله فيه، إذ الدولة اخلبيثة 
ال تكف عن ظلم هؤالء وأخذهم من الطواف ومن داخل احلرم بال خوف من 
اللـــه تعالى وال حياء من اخللق، ثم تعذيبهم أشـــد العذاب، وإن كانوا من غير 
القاطنني في تلك البالد سلموهم إلى جالديهم من حكام بالدهم حيث القتل 

والسجن والعذاب. 

فيالله! ما ألعن هؤالء القوم وما أرذلهم وما أخسهم! والله إنهم فعلوا مالم يكن 
يخطر على بال كافر مشـــرك من قريش ملا كانـــت قائمة على البيت احلرام، 
فإنها ما كانت جترؤ الصيد فيه أو أن تصيد األوابد لو التجأت إليه، فال إله 

إال الله كم هو كفر نظام آل سعود بَّيٌن واضح ثم ال يراه البعض. 

ثم يواصل إبراهيم عليه الصالة والسالم مناجاته وضراعته ملواله }َواْجنُبِْني 
َوبَِنيَّ أَْن نَْعبَُد اأْلَْصنَاَم * َربِّ ِإنَُّهنَّ أَْضلَلَْن َكِثيًرا ِمَن النَّاِس{.

قد يظن البع�ض اأن جمرد احل�صول 
على رغد العي�ض وعدم املنازعة يف 
وقت م��ن الأوقات يف بلدته وقريته 
واملعا�ص��ي  الذن��وب  وج��ود  م��ع 
ه��و  ال�صيط��ان  �صريع��ة  وحتكي��م 
اأم��ان يجب علين��ا اأن نحمي��ه واأن 
ل ن�صيع��ه، بل و�صل بع�صهم ممن 
خذله اهلل تعاىل واأعمى ب�صريته اأن 
يقول اإن الأمان وال�ص��تقرار مقدم 

على احلكم بال�صريعة.



مجلة صدى املالحم6

إن التوحيـــد والبـــراءة من الشـــرك هو هـــّم األنبياء والصاحلـــني، وهو مدار 
رغبـــة األنبيـــاء بحصوله على أنفســـهم وفي الناس، وكما دعـــا إبراهيم عليه 
الصالة والســـالم ربه بأن يجنبه الشـــرك فإنه دعا قومه لـــه وأوصى بنيه به 
قبـــل موته ملا قـــال لهم: }َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي َقالُوا نَْعبُـــُد ِإلََهَك َوِإلََه آبَاِئَك{ 
البقـــرة )133(، ذلـــك ألن أعظم خير في الوجود إمنا هـــو توحيد الله تعالى، 
وأكبر شـــر وأعظمه إمنا هو الشـــرك بالله تعالى، ومن فهم هذا ومتثل صورة 
األنبيـــاء وأدرك همومهـــم ودعوتهم فإنه قادر بعد ذلـــك أن يعرف الفارق بني 
هـــذه الصورة اجلليلة وما يقابلها من دعاة اإلســـالم، ومن خالل هذه املقارنة 

يعرف مقدار قرب الداعي من حقيقة الدعوة أو بعده عنها. 

ثـــم اعلم أنه ال يأمن من الوقوع في الشـــرك إال من جهـــل التوحيد، ومن ظن 
أنـــه في أمان من هذا املهيع فهو جاهل بنفســـه وجاهل بربـــه. فهذا إبراهيم 
عليه الصالة والسالم إمام املوحدين يدعو الله تعالى أن يجنبه ويجنب أبناءه 
عبادة األصنام ومن الوقوع في الشـــرك، وهكذا هو أمر الصاحلني والعلماء، 
فقد كان شـــيخ اإلســـالم ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: »والله إني ألجدد 

إسالمي، والله إلى اآلن ما أسلمت إسالماً صحيحاً«. 

تاأمل هذه �ل�ش��ورة وهذه �حلقيق��ة، ثم انظر إلى اطمئنان البعض إلى حاله 
وحال أمته، وكيف يرى في توحيد الله تعالى أمراً ثابتاً في القلوب فال ضرورة 
للتذكيـــر به، وال أهمية للحديـــث حوله، بل هم يطعنون في من تكلم به أو ذكر 

نفسه والناس به! 

ثـــم كانت براءة إبراهيم عليه الصالة والســـالم ممن أعـــرض عن توحيد الله 
تعالى ولو كان ابناً أو قريباً، وجعل إبراهيم عليه الصالة والسالم مدار القرب 
واملـــودة واحملبـــة هو توحيـــد الله تعالى، فال نســـبة بينه وبـــني اخللق حتى لو 
كانت نسبة الدم والنسب إذا مت نقص التوحيد، بل النسبة الوحيدة هي نسبة 

التوحيد، والعالقة على أساس اإلميان.

وإبراهيـــم عليه الصالة والســـالم ال يقنـــط الناس من رحمة اللـــه تعالى، وال 
يقفـــل أبواب املغفرة بل يجعلها مفتوحة ملن أراد ولوجها }َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك 

َغُفوٌر َرِحيٌم{.

وكذلك ربنا جل في عاله وهو الذي علم خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم 
هذا، فتأمل بارك الله فيك، ما ختم الله جل في عاله قصة أصحاب األخدود، 
وما صنع أعداء الله باملؤمنني من التحريق بالنيران، لكنه لم ييئس اخللق من 
رحمته بل قال }ِإنَّ الَِّذيَن َفتَنُوا الُْمْؤِمِننيَ َوالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا َفلَُهْم َعَذاُب 
َجَهنَّـــَم َولَُهـــْم َعَذاُب الَْحِريـــِق{ البروج )10( }ثُمَّ لَْم يَتُوبُـــوا{، إنه إبقاء لباب 

الرحمة واملغفرة، فال إقفال له وال إبطال لعمله. 

بُْهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك  ومثل ذلك عيســـى عليه الصالة والسالم حني قال }ِإْن تَُعذِّ
َوِإْن تَْغِفْر لَُهْم َفِإنََّك أَنَْت الَْعِزيُز الَْحِكيُم{ املائدة )118(. 

ثم كان طلب اخلليل عليه الصالة والســـالم أن يجعل هذا البلد مهوى األفئدة 
ومحـــط الرزق بالثمـــرات، وذلك أن أم القـــرى ال زرع فيها، بـــل هي صحراء 
قاحلـــة، وســـر ذلـــك - والله أعلـــم-  هو إظهار قـــدرة الله تعالـــى أنه جل في 

عـــاله قادر أن يجعـــل احملبة في القلـــوب لهذه األرض ال جلمـــال زهرها وال 
لثمر شـــجرها بل لســـر العبودية فيها، ولوقوع بركة الفضـــل اإللهي فيها بأن 
يكـــون فيها أول بيت له فـــي األرض يوضع للناس، ففضل اللـــه تعالى اختيار 

واصطفاء، وعطاء ال يحجزه شيء. 

اَلةَ{. لكن تنبه إلى قول اخلليل عليه الصالة والسالم}َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّ

أنه ال قيمة للوجود مهما علت فيه مظاهره الدنيوية إال بالعبودية له، والصالة 
هي أجل وأعلى أعمال ووظائف العبودية لله تعالى. 

كان اإلميان مع األمان، وكان العطاء والفضل واملنة اإللهية مع العبودية. 

}لََعلَُّهْم يَْشُكُروَن{، فال متام لهذا الفضل وال دوام له إال بالشكر، كما قال الله 
تعالى }لَِئْن َشَكْرتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم{إبراهيم )7(. 

وبقية �الآيات كلها على هذ� �لن�شق �لر�ئع: 

فهو يطلب ما يحتاجه في هذه الدنيا ليتم مقصد خلقه »اإلميان والعبودية«. 

وهو يقدم إميانه وعبوديته لله تعالى ليتوسل بهما إلى الله تعالى. 

وهو يقدم طلب نفسه وحاجته وهي كذلك حاجة أبنائه من بعده. 

وهو يذكر في مناجاته ما منَّ الله تعالى به عليه ليتحقق الشكر وعبودية الله 
ليتم قبول الطلب اآلخر. 

وهو ال ينسى وال يتوقف في أن يخلل دعاءه استرحام الرب بكلمة رب، وربنا: 
}َربِّ اْجَعـــْل َهَذا الَْبلَـــَد آِمًنا{، }َربِّ ِإنَُّهنَّ أَْضلَلَْن َكِثيـــًرا ِمَن النَّاِس{، }َربَّنَا 
اَلةَ{، }َربَّنَا  يَِّتي ِبَواٍد َغيِْر ِذي َزْرٍع{، }َربَّنَـــا ِليُِقيُموا الصَّ ِإنِّي أَْســـَكنُْت ِمْن ُذرِّ
َعـــاء{ِ، }َربِّ اْجَعلِْني  ِإنَّـــَك تَْعلَُم َما نُْخِفـــي َوَما نُْعِلُن{، }ِإنَّ َربِّي لََســـِميُع الدُّ
يَِّتـــي{، }َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاِء{، }َربَّنَـــا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ  اَلِة َوِمْن ُذرِّ ُمِقيـــَم الصَّ

َوِللُْمْؤِمِننَي يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب{. 

وقد علم من دعاء األنبياء أن طلب املؤمن لنفســـه يكون بهذا االسم - الرب - 
وأما إن سأل املؤمن ربه عذاب الكافرين فيكون باسمه تعالى »الله« وذلك سر 

تكلم عليه السلف في بعض مصنفاتهم ال يتسع املقام له هنا. 

وهو يخلل دعاءه مبا يحب ربنا تعالى أن ينســـب لـــه }َربَّنَا ِإنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي 
َماِء{.  َوَما نُْعِلُن َوَما يَْخَفى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السَّ

وهـــو يجمع بـــني طلب الدنيا واآلخـــرة }َواْرُزْقُهـــْم ِمـــَن الثََّمَراِت{}اْغِفْر ِلي 
َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمِننَي يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب {. 

وهـــو في دعائه حلقة متصلة بني ما مضى من املؤمنني ومن هو آت من بعده، 
فليس هناك شعور باالنقطاع والعزلة }اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمِننيَ{. 

صلى الله على إبراهيم اخلليل فقد كان أمة وحده.
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للشـــيخ عبد الكرمي احلميد -فك الله أســـره- مؤلفات قيمة ورســـائل ناقعة 
تفـــوق املائة، وهي تتنوع ما بني الفوائد واملواعظ، وبعض األحكام الشـــرعية 
والردود، والتي تدل على غزارة علمه وفهمه، فقد تتلمذ الشـــيخ عبد الكرمي 
على يد كبار علماء بريدة كالشـــيخ محمد املطوع والشيخ فهد العبيد والشيخ 
صالـــح البليهـــي وغيرهم -رحمهم اللـــه- فمثاًل كتابه »ثمـــار يانعة وتعليقات 
نافعة« يحتوي على عديد من الفوائد والدرر، كتبها الشـــيخ بطريقة مبسطة 
-ككتـــاب صيد اخلاطر البـــن اجلـــوزي- وأخبرني أحد تالمذته أن الشـــيخ 
عندما أوشـــك على االنتهاء منه وأراد ختمه باســـمه، نعســـت عيناه ورأى في 
املنـــام أنه كتب هذا الكتاب ولم يختمه باســـم عبـــد الكرمي احلميد، بل ختمه 
باســـم »عبد الفتاح احلميد«، فهو فتح من الله سبحانه وتعالى، وكذلك كتابه 
»منـــازل احلـــور العني فـــي قلوب العارفني بـــرب العاملني« والـــذي بني فيه أن 
النعيـــم الذي أعده الله ألهـــل اجلنة ومنه احلور العني هـــو بحق نعيم عظيم 
وحق للمســـلم أن يســـعى له، ولكن هناك نعيم أعظم منه وهو نعيم رؤية الله 
اجلميل اجلليل جل جالله ونعيم األنس بالقرب منه ســـبحانه، وأنه ينبغي أن 
يفرق بني هذين النعيمني، وقد حدثني الشـــيخ ونحن في الســـجن أنه بصدد 
كتابته، وأنه يخص به شباب اجلهاد الذين يكثر عندهم ذكر احلور العني لكي 

ال يعلقوا رغبتهم في احلور العني فقط بل يعلقوها برب احلور العني.

توفيق من اهلل

حدثني أحد املقربني من الشـــيخ بقصة -وال أذكر هل حدثني بها الشـــيخ أم 
ال- أن الشـــيخ رأى فـــي منامـــه وكأن هاتفـــاً يهتف به ويقول: يـــا عبد الكرمي 
فـــي بيتك منكر!! فتـــرددت عليه هذه الرؤيا ثالث ليـــال وهو يبحث عن هذا 
املنكر وكيف دخل بيته، وفي اليوم الثالث، وجدت قصاصة جريدة فيها صورة 
محرمة، كانت مرمية في الشارع فقذفت الريح بها في منزل الشيخ فأحدثت 

له كل هذا!!.

ق�صر الأمل

عـــن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
مبنكبي فقال: »كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل« وكان ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما يقول: »إذا أمســـيت فـــال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال 
تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك« رواه البخاري. 

 ســـمعت الشـــيخ مراراً وهو يقول: »ال أظن أنني أعيش أكثر من ثالثة أشهر، 
أظن أنني سأفارق الدنيا في هذه املدة ولعها أن تكون أقل«.

بغ�صه لعلماء ال�صوء

وقد عرف الشـــيخ -فك الله أسره- بازدرائه لعلماء السالطني الذين يأكلون 
بدينهم، وكتابه »علماء الســـلف وعلماء الوقت« على صغر حجمه خير شاهد 
علـــى ذلك، وجدير بكل من خلط دينه بدنياه  -كما هو حالنا- أن يطلع عليه، 
وكذلـــك كتابه »بيان العلـــم األصيل واملزاحم الدخيل« وهـــو من أروع ما كتب 
الشـــيخ، والذي جاء في مطلعه )لقد أصبـــح األكل بكتاب الله في زماننا هذا 
ِحْرفـــة وصنعة وجتارة وبضاعة، ولم تكن على هـــذا القرون املفضلة، ولذلك 
نا مبفارقة طريقهم، ومن ابتغى العز بغير القرآن أذله الله، وما نزل  فارقنا ِعزَّ
القرآن ِليُتأّكل به ويكون مفتاحاً من مفاتيح الدنيا(، وقال أيضاً )ولقد أصبح 
األكل بالديـــن في وقتنا فضيلة فيهـــا يتنافس املتنافســـون، والويل للمتخلف 
عن هذا الركب فهو عندهم خاســـر مغبون(، ومما يذكر أنني رأيت في املنام 
أن الشـــيخ عبد الكـــرمي نصحني بلزوم أحد املشـــايخ الذين لهم مواقف ضد 
اجملاهدين، وممن يقر ببيعة الطواغيت، والشـــيخ ال ميكن أن يوصيني بهذا، 
فأتيت الشـــيخ وقصصتهـــا عليه، فتضايـــق منها وقال: »يا فـــالن؛ خذ العلم 
واتـــرك احللم، أنا ابن حميد ال يهمني إن كان الشـــيخ بن فالن أو الشـــيخ بن 
عالن -وقد سمى لي بعضهم- أي واحد من هؤالء يفتي ضد اجملاهدين ويقر 
ببيعة طواغيت آل سعود ليس بعالم وما شم رائحة العلم، فيا فالن؛ هذا العلم 

واترك احللم«.  

مباهلة علماء الدولة

وقـــد كتب الشـــيخ أيضاً رســـالة في مناصـــرة املنهج احلق الذي يســـير عليه 
اجملاهدون، ورد على علماء الســـوء املنافحني عن احلكام املرتدين، ســـماها 
»املشـــايخ اجلدد ودعوتهـــم للمباهلة« قال في مقدمتها )لـــم يكن يطلب هذا 
العلم -أي العلم الشرعي- إال لشيء واحد وهو العمل به عبودية لله عز وجل 
دون شـــارات ورتب مميزة علـــى قدرها تأتي الوظيفـــة الدراهمية للمتخرج، 
وذلـــك هـــو طريـــق الصحابة وعلمـــاء األمة بعدهـــم( واختتمها برســـالة إلى 
ما يســـمى بهيئـــة كبار العلماء دعاهـــم فيها إلى »املباهلـــة« على صحة منهج 
اجملاهدين في جزيرة العرب والعراق وأفغانستان وغيرها من اجلبهات، قال 

قبسات من

 حياة الشيخ عبد الكريم الحميد
 - فك اهلل أسره - )3(

العلماء العاملون

مشعل الشدوخي
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فيهـــا )فهذه دعـــوة إلى »املباهلة« موجهـــة خصوصاً وأوالً إلى من يســـمون بـ 
»هيئة كبار العلماء« الذين تكلموا وأفتوا وكتبوا عن اجملاهدين في ســـبيل الله 
وسموهم »إرهابيني« و »وخوارج« و »ومفسدين« و »يقصدون قتل املسلمني« و 
»أنهم دسائس من بعض الدول األجنبية« ونحو ذلك، كذلك فالدعوة - أيضاً- 
موجهة ملن يرى رأيهم من علماء ومشايخ وغيرهم( ثم قال بعد أن بني شرعية 
طلب »املباهلة« وذكر أدلتها وأقوال العلماء فيها )وما أطلبه اآلن مع أنه ســـنة 
ماضية وحكم من أحكام الشريعة فهو - أيضاً- أنصف مطلب وأعدل طريق، 
إذ إنه حتكيم للحكم العدل عز وجل الذي ال يَْظلُم وال يجوُر مع أنه بكل شـــيء 
عليم وعلى كل شـــيء قدير، فمن خاف َحيَْفه سبحانه وتعالى وظلمه فليراجع 
إميانـــه فليس مبؤمـــن !( ثم قال )وقد تقولـــون: نحن على يقني مـــن أمرنا!!، 
فيقال لكم: ولكن اخملالف لكم كثير، فباهلوا ليرســـخ يقينكم ويستيقن الشاك 
فيكـــم، وتظهر حجة الله في أرضه وبني عباده جلية واضحة، كذلك ليثق بكم 
مـــن قلدكـــم وبنى على فتاويكم بنيانـــه، ووثق عليه أركانه، وال حتتاج املســـألة 
للمناظـــرة، فقـــد تُُكلِّم بها وُكِتـــَب فيها من اجلانبني حتى قتلـــت بحثاً وكالماً، 
فلـــم يبق إال »املباهلـــة« فلنجتمع في مجمـــع يحضره الناس، وإن شـــئتم عند 
الكعبـــة فنبتهل إلى مـــن ال يظلم مثقـــال ذرة وندعوه بأن نقـــول وإياكم: اللهم 
إن كان مـــن قـــام من أهل هذه اجلزيرة مبا ســـموه اجلهاد في ســـبيل الله مما 
فعلـــوه هنا وما ذهبوا إليه في العراق وأفغانســـتان حقـــاً يرضيك وأنه امتثال 
ألمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم فأهلكنا عاجاًل غير آجل، وإن كان 
فعلهم هذا إرهاباً وإفســـاداً وأنهم خوارج ويقصدون قتل املســـلمني ودسائس 
مـــن بعض الدول األجنبية املعادية فأهلك عبد الكرمي احلميد، ونؤمن ويؤمن 
النـــاس، وبعـــد ذلك أقول: من يلومني على ذلك فعليه من الله ما يســـتحق( ثم 
قـــال )فاملطلـــوب من كل أحد أن يطالب بتنفيذ هذه املباهلة وحصولها ســـواًء 
كان من املؤيدين لهؤالء املشايخ والعلماء أو من املعارضني لهم، وليعلم كل أحد 
أن النَّاكل عن هذه املباهلة مهزوم مبطل ألنه لو كان صادقاً لفرح وســـارع إلى 
ذلـــك ليتجلى صدقه ويندحر معارضه( وقد طبعت هذه الرســـالة وانتشـــرت 
ولله احلمد، فأذكر أني ســـألت الشيخ عنها وهل وصلته، ردود ممن دعوا إلى 
املباهلة؟؟ فأخبرني أن أحد اإلخوة ذهب إلى صالح الفوزان -عضو هيئة كبار 
العلماء- فعرض عليه الرســـالة، فلما اطلـــع عليها قال: اتركوه هذا مجنون!!، 
فأخبرني الشـــيخ بذلك وهو يتبســـم ويقول: هذا عذر البليد؛ إن كنت مجنوناً 
فرد عليَّ وبني ســـبب جنوني، وليكن شعارك مقارعة احلجة باحلجة والدليل 

بالدليل.

اعتذار من ال�صيخ

أجزم بأن الشيخ قد يتضايق لو اطلع على هذه السطور؛ ألنه وكما عرف عنه 
يكـــره أن يتحدث عنه أحد، و أنا اعتذر منك يا شـــيخنا علـــى ما فعلت، فهذا 
منبر من منابر التوحيد والصدع باحلق، ولعل الله أن ينفع بهذه الســـطور من 
قرأهـــا، ولعلها أن تكون غصة في حلوق املنافقـــني املنبطحني، بل وعلقماً في 

صدور الطواغيت.

 هذا وأســـأل الله ســـبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يحيينا على 
اإلسالم وأن مييتنا عليه. 

1- كتـــاب اإلبطال والرفض لعدوان من جترأ على )كشـــف 
الشبهات( بالنقض.

2- الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة.

3- بيان العلم األصيل واملزاحم الدخيل.

4- تعـــدى الســـيل الزبى »رســـالة في إنكار مـــا حصل في 
معرض الكتاب الدولي«.

5- معرفة املأمور به واحملذور في زيارة القبور.

6- أيها الزنادقة مهاًل.

7- منازل احلور العني في قلوب العارفني برب العاملني.

8- الوعيد على أهل الغلو والتشدد.

وله عدد من املقاالت والرســـائل، متوفـــرة على موقع منبر 
التوحيد واجلهاد.

نسأل الله أن يثبت شيخنا على احلق وأن يغيظ به األعداء 
مـــن الكفـــار واملرتدين وعلمـــاء الســـوء، وأن يجعل خامتته 

شهادة في سبيله.

>  م��ن موؤلف��ات �ل�شي��خ عب��د �لك��رمي �حلمي��د
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عندمـــا ميتلك الكبر والغرور والعجب النفس تُري النفُس صاحبها أنه محور 
احليـــاة، وعنـــد ذلك يحل الشـــقاء باملتكبـــر؛ فيصرف عن احلـــق وال يرى إال 
الباطـــل، وال يختار إال الغي وإن كانت براهني احلق أمامه؛ ألنه قّدس نفســـه 

وجعل منها محوراً تدور حوله احلياة كلها.

وهذه ســـنة الله في خلقه، فاملتكبرون مصروفـــون عن احلق،  محجوبون عن 
النظر إليه، ســـائرون في سبيل الغّي، قال تعالى }َسَأْصِرُف َعْن آَيَاِتَي الَِّذيَن 
يَل  يَتََكبَُّروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغيِْر الَْحقِّ َوِإْن يََرْوا ُكلَّ آَيٍَة اَل يُْؤِمنُوا ِبَها َوِإْن يََرْوا َســـبِ
بُوا  ْشِد اَل يَتَِّخُذوهُ َسِبياًل َوِإْن يََرْوا َسِبيَل الَْغيِّ يَتَِّخُذوهُ َسِبياًل َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَّ الرُّ

ِبَآيَاِتنَا َوَكانُوا َعنَْها َغاِفِلنَي{ األعراف )146(.

قـــال ابن كثير رحمه الله: »قوله تعالى }َســـَأْصِرُف َعْن آَيَاِتَي الَِّذيَن يَتََكبَُّروَن 
{ أي ســـأمنع فهـــم احلجـــج واألدلة علـــى عظمتي  ِفـــي اأْلَْرِض ِبَغيْـــِر الَْحـــقِّ
وشـــريعتي وأحكامي قلوب املتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير 
حق، أي كما اســـتكبروا بغير حق أذلهـــم الله باجلهل، كما قال تعالى }َونَُقلُِّب 
ٍة{ األنعام )110(، وقال تعالى  َل َمرَّ أَْفِئَدتَُهـــْم َوأَبَْصاَرُهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا ِبـــِه أَوَّ
ا َزاُغوا أََزاَغ اللَُّه ُقلُوبَُهْم{ الصف )5(، وقال بعض السلف: ال ينال العلم  }َفلَمَّ
حيي وال مســـتكبر، وقـــال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ســـاعة، بقي في 
ذل اجلهل أبداً، وقال ســـفيان بن ُعَيينة في قوله }َسَأْصِرُف َعْن آَيَاِتَي الَِّذيَن 
{ قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن  يَتََكبَُّروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغيِْر الَْحقِّ
آياتـــي، قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه األمة، قلت: ليس 
هـــذا بالزم؛ ألن ابن عيينة إمنا أراد أن هـــذا مطرد في حق كل أمة، وال فرق 

بني أحد وأحد في هذا، والله أعلم«)1( اهـ  
)1(  تفسير القرآن العظيم ) 250،249/2(

وإذا انصـــرف العبد عن احلق كبراً، وجادل فيـــه إتباعاً للهوى فقد ُطبع على 
قلبه، قال تعالى}الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن ِفي آَيَاِت اللَِّه ِبَغيِْر ُســـلَْطاٍن أَتَاُهْم َكبَُر َمْقًتا 
ِعنَْد اللَِّه َوِعنَْد الَِّذيَن آََمنُوا َكَذِلَك يَْطَبُع اللَُّه َعلَى ُكلِّ َقلِْب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر{ غافر 

.)35(

وكمـــا يصيـــب الكبر األفـــراد، كذلك يصيـــب اجلماعات؛ فتـــرى جماعة من 
اجلماعـــات أن احلق محصوٌر عندها، والصـــواب ال يجاوز قول قادتها، فإذا 
اتُخـــذ قرار من اجلماعة فال بد أن يكون هو الصواب الذي ال مرية فيه، وأي 
قـــول أو عمـــل يخالف ما عليه اجلماعـــة فإنه خطأ ِصرف؛ إذ لـــو كان خيراً 

لكانت اجلماعة سابقة إليه!!.

 وهـــذا إدعاء بالعصمة وإن لم يُصرح بذلك، بل قد يصرح بعضهم به بدعوى 
االستناد حلديث)2( »ال جتتمع أمتي على ضاللة«!!.

وم��ن �لتطبيق��ات على ه��ذ�: ما نراه اليوم من بعض اجلماعات اإلســـالمية 
التي ترى لنفسها احلق في الوصاية على اإلسالم واملسلمني، فال يجوز ألحد 
أن يخالف منهج سير اجلماعة، فمن فعل ذلك فقد نصب نفسه عدواً متآمراً 

على اإلسالم واملسلمني!!.

إن كثيراً ممن ندعوهم من املسلمني -املنضمني إلى جماعات إسالمية- عندما 
نبني لهم األدلة والبراهني على شـــرعية أعمـــال »تنظيم قاعدة اجلهاد« وأنه 
الواجب الذي أمر الله به يحتجون علينا مبا عليه قادة اجلماعات اإلسالمية، 
وضعفه   )115/1( »املستدرك«  في  واحلاكم   »2167« ح  الصحيح«  »اجلامع  في  الترمذي  أخرجه   )2(
وغيرهم   »3440« ح  الكبير«  »املعجم  في  والطبراني   »4253« ح  داود  أبو  رواه  و  علله،  في  الدارقطني 
له طرق كثيرة ال  ابن حجر في »تلخيص احلبير« )141/3( »هذا حديث مشهور  بألفاظ مختلفة، قال 
يخلو واحد منها من مقال« وقال ابن حزم في »اإلحكام« )527/4( »وهذا وإن لم يصح لفظه وال سنده 

فمعناه صحيح«.

الشيخ: محمد املرشدي

كشف الشبهات
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وكيف أنهم لم يختاروا الطريق الذي عليه »تنظيم قاعدة اجلهاد«، وأنه لو كان 
ما عليه اجملاهدون صواباً لكان قادة جماعتهم قد ســـاروا عليه وسبقوا إليه، 

ومبا أن هذا لم يحدث فإن ما عليه اجملاهدون هو الباطل!!.

إنـــي ألعجب من هـــؤالء القوم الذيـــن يّدعـــون التجديد للدين ونبـــذ التقليد 
املذموم، وكثيراً ما يرددون »ال تعرف احلق بالرجال، ولكن اعرف احلق تعرف 

أهله« ثم هم أول من يخالف ذلك!

إنه يكفي لرد هؤالء عن هذا اجلهل املركب واجلاهلية الفكرية أن نبني لهم أن 
قولهم هذا يشـــابه قول الكفار الذين تركوا اإلميان ولم يتبعوا الهدي الرباني 
بسبب كبرهم وعجبهم بأنفسهم قال الله سبحانه وتعالى }َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا 
ِللَِّذيَن آََمنُوا لَْو َكاَن َخيًْرا َما َسَبُقونَا ِإلَيِْه َوِإْذ لَْم يَْهتَُدوا ِبِه َفَسَيُقولُوَن َهَذا ِإْفٌك 

َقِدمٌي{ األحقاف )11(.

قال ســـيد قطب رحمه الله)1( »إنه الهوى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق، 
وأن يســـتمعوا لصوت الفطرة، وأن يســـلّموا باحلجة، وهـــو الذي ميلي عليهم 
العناد واإلعراض، واختالق املعاذير، واالدعاء بالباطل على احلق وأهله، فهم 
ال يســـلّمون أبداً أنهم مخطئون؛ وهم يجعلون مـــن ذواتهم محوراً للحياة كلها 
يدورون حوله ويريدون أن يديروا حوله احلياة، }َوِإْذ لَْم يَْهتَُدوا ِبِه َفَسَيُقولُوَن 
َهَذا ِإْفٌك َقِدمٌي{ طبعاً! فال بد من عيب في احلق ما داموا لم يهتدوا به، ولم 

يذعنوا له.

ال بـــد مـــن عيـــب في احلـــق؛ ألنهم هـــم ال يجـــوز أن يخطئوا، وهـــم في نظر 
أنفســـهم -أو فيما يريدون أن يوحوا به للجماهير- مقدسون، معصومون، ال 

يخطئون!!« اهـ. 

إن الواجـــب هـــو النظر فـــي األدلة الشـــرعية وطرح الهوى والكبـــر وانتقاص 
املســـلمني،  قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم »الكبر بطر احلق وغمط 

الناس«)2(. 

البد من مراجعة للمواقف ومنهج الســـير، وعرضه على الكتاب والسنة؛ وإال 
فـــإن العبد قد يضل وهو ال يشـــعر، قال تعالـــى }ُقْل َهْل نُنَبِّئُُكْم ِباأْلَْخَســـِريَن 
نَْيا َوُهْم يَْحَســـبُوَن أَنَُّهْم يُْحِســـنُوَن  يُُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّ أَْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َســـعْ

ُصنًْعا{ الكهف )104،103(.

وقد أخبرنا الله ســـبحانه عن قوم منعهم الكبر عن إتباع احلق؛ فســـخروا من 
املؤمنـــني وحكموا عليهم بأنهم أهل شـــر، ثم تبني لهم يـــوم القيامة أنهم كانوا 
ُهْم ِمَن اأْلَْشـــَراِر *  خاطئـــني، قال تعالـــى }َوَقالُوا َما لَنَا اَل نََرى ِرَجااًل ُكنَّا نَُعدُّ

أَتََّخْذنَاُهْم ِسْخِرّيًا أَْم َزاَغْت َعنُْهُم اأْلَبَْصاُر{ ص )63،62(.

 وقـــال تعالى }َونَاَدى أَْصَحاُب اأْلَْعَراِف ِرَجااًل يَْعِرُفونَُهْم ِبِســـيَماُهْم َقالُوا َما 
أَْغنَى َعنُْكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنْتُْم تَْستَْكِبُروَن* أََهُؤاَلِء الَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَالُُهُم اللَُّه 

ِبَرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنََّة اَل َخْوٌف َعلَيُْكْم َواَل أَنْتُْم تَْحَزنُوَن{ األعراف )49،48(.
)1(  في ظالل القرآن )3258/6(.

)2(  أخرجه مسلم في صحيحه  ح »91«.

قال الســـعدي رحمـــه الله)3( »}َونَـــاَدى أَْصَحاُب األْعـــَراِف ِرَجـــاال يَْعِرُفونَُهْم 

ِبِســـيَماُهْم{ وهم من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أّبهة وشرف وأموال 

وأوالد، فقـــال لهم أصحاب األعـــراف حني رأوهم منفرديـــن في العذاب بال 

ناصـــر وال مغيث }َمـــا أَْغنَى َعنُْكْم َجْمُعُكْم{ في الدنيا، الذي تســـتدفعون به 

املكاره، وتتوســـلون بـــه إلى مطالبكم فـــي الدنيا، فاليوم اضمحـــل، وال أغنى 

عنكم شـــيئا، وكذلك أي شيء نفعكم اســـتكباركم على احلق وعلى من جاء به 

وعلى من اتبعه، ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل اجلنة كانوا في الدنيا فقراء 

ضعفاء يســـتهزئ بهم أهل النار؛ فقالوا ألهل النار}أََهـــُؤالِء{ الذين أدخلهم 

ــُه ِبَرْحَمٍة{ احتقـــاراً لهم وازدراًء  اللّـــه اجلنة }الَِّذيـــَن أَْقَســـْمتُْم ال يَنَالُُهُم اللَـّ

وإعجابـــاً بأنفســـكم، قد حنثتم في أميانكم، وبدا لكـــم من اللّه ما لم يكن لكم 

في حساب،}اْدُخلُوا الَْجنََّة{ مبا كنتم تعملون، أي قيل لهؤالء الضعفاء إكراماً 

واحتراماً: ادخلوا اجلنة بأعمالكم الصاحلة}ال َخْوٌف َعلَيُْكْم{ فيما يستقبل 

مـــن املكاره}َوال أَنْتُـــْم تَْحَزنُوَن{ على ما مضى، بل آمنـــون مطمئنون فرحون 

بكل خير« اهـ. 

إن احتقار املســـلم ذنب يكفي صاحبه لدخول اجلحيم، عن أبي هريرة رضي 

الله عنه عن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم أنه قال : »بحســـب امرئ من 

الشر أن يحقر أخاه املسلم«)4(.

وختاماً: رحم الله عبداً عرف قدر نفسه.

)3(  تيسير الكرمي الرحمن ص267.
)4(  أخرجه مسلم في صحيحه  ح »2564«.

يقولون
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إن الفوز املبني والنصر احلقيقي في هذه الدنيا القصير عمرها الزائل ملكها 
املتقلـــب أحوالها هو أن يثبتـــك الله على احلق واحملجة البيضـــاء التي تركنا 

عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقـــد اقتضت حكمته جل في عاله أن يبتلـــي وميحص الثلة القليلة من عباده 
الذيـــن اصطفاهـــم لتبليغ رســـاالته إلى النـــاس وهم األنبياء عليهم الســـالم 
وأتباعهم كما جاء في احلديث »أشـــد الناس بالًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل، 
يبتلى الرجل على حســـب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشـــتد بالؤه، وإن كان 
في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه ميشـــي 
على األرض وما عليه خطيئة«)1(، وهذه ســـنة الله في خلقه من لدن آدم عليه 

السالم إلى أن يرث الله األرض ومن عليها.

وكل الناس اليوم يعلمون أن اجملاهدين هم الذين وقفوا حاجزاً منيعاً في وجه 
هذه احلملـــة الصليبية التي تقودهـــا هبل العصر »أمريـــكا« ومعها التحالف 
الغربي وأذنابها من حكام العرب املرتدين وعلماء السوء الذين يلبسون احلق 
بالباطـــل ويكتمون ما أنزل اللـــه من البينات والهـــدى، وكل هذه األحزاب قد 

رمت اجملاهدين عن قوس واحدة.

إنه االبتالء والتمحيص الذي أخبرنا عنه ربنا جل جالله }أََحِســـبَ النَّاُس أَْن 
يُتَْرُكوا أَْن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَنُوَن * َولََقْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َفلََيْعلََمنَّ اللَُّه 

الَِّذيَن َصَدُقوا َولََيْعلََمنَّ الَْكاِذِبنيَ{ العنكبوت)3،2(.

يقول ســـيد قطب رحمه الله: »إن اإلميان أمانة الله في األرض، ال يحملها إال 
مـــن هـــم لها أهل  وفيهم على حملها قدرة، وفـــي قلوبهم جترد لها وإخالص، 
وإال الذين يؤثرونها على الراحة والدعة، وعلى األمن والســـالمة، وعلى املتاع 
واإلغـــراء، وإنها ألمانة اخلالفـــة في األرض، وقيادة النـــاس إلى طريق الله، 
وحتقيـــق كلمته في عالـــم احلياة، فهي أمانة كرمية؛ وهـــي أمانة ثقيلة؛ وهي 
مـــن أمر الله يضطلع بها الناس؛ ومن ثم حتتـــاج إلى طراز خاص يصبر على 

االبتالء.
)1( رواه ابن ماجة في »سننه« ح »4023« عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو حديث صحيح. 

ومـــن الفتنة أن يتعـــرض املؤمن لألذى من الباطل وأهلـــه؛ ثم ال يجد النصير 
الذي يســـانده ويدفع عنه، وال ميلك النصرة لنفســـه وال املنعة؛ وال يجد القوة 
التي يواجه بها الطغيان، وهذه هي الصورة البارزة للفتنة املعهودة في الذهن 

حني تذكر الفتنة، ولكنها ليست أعنف صور الفتنة!!

 فهناك فنت كثرية يف �شور �شتى، رمبا كانت �أمر و�أدهى.

هناك فتنة األهل واألحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم األذى بسببه وهو 
ال ميلك عنهم دفعاً، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم.

وهنالـــك فتنة الغربـــة في البيئة واالســـتيحاش بالعقيدة؛ حـــني ينظر املؤمن 
فيـــرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضاللة؛ وهو وحده موحش 

غريب طريد.

وهنالـــك الفتنـــة الكبرى؛ أكبر مـــن هذا كلـــه وأعنف، فتنة النفس والشـــهوة 
وجاذبيـــة األرض، وثقلة اللحم والـــدم، والرغبة في املتاع والســـلطان، أو في 
الدعة واالطمئنان، وصعوبة االســـتقامة على صراط اإلميان واالستواء على 
مرتقاه، مع املعوقات واملثبطات في أعماق النفس، وفي مالبسات احلياة وفي 

منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان!.

فإذا طال األمد، وأبطأ نصر الله، كانت الفتنة أشـــد وأقســـى، وكان االبتالء 
أشـــد وأعنف، ولـــم يثبت إال من عصم اللـــه، وهؤالء هم الذيـــن يحققون في 
أنفسهم حقيقة اإلميان، ويؤمتنون على تلك األمانة الكبرى، أمانة السماء في 

األرض، وأمانة الله في ضمير اإلنسان« اهـ باختصار.

فيا �أيها �ملجاهد:

هذا هو الطريق الســـريع املوصل إلى رضوان الله وجنة عرضها الســـماوات 
واألرض.

فال تســـتوحش من قلة الســـالكني ووعورة الطريق وطول املشقة وقلة الناصر 
وضعف املعني.

خواطر مجاهد

شاكر أحمد بن هامل

هكذا...

تنتصر العقائد
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وال تلتفـــت إلـــى ضفتي الســـبيل؛ فهنـــاك املرجفـــون واملثبطـــون واخملذلون 
احلريصون على دنيا ال تساوي عند الله جناح بعوضة. 

واســـتعن بالله في هذه الغربة الثانيـــة، وتذكر حديث حبيبك املصطفى صلى 
الله عليه وســـلم  عليه وســـلم »بدأ اإلســـالم غريباً وســـيعود كما بدأ غريباً؛ 
فطوبى للغرباء«)1( وكما جاء في تفســـير بعض العلماء لـ »طوبى« أنها شـــجرة 

في اجلنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها.

وليكن قدوتك في هذا الطريق احملفوف باملكاره واألشواك واألشالء والدماء 
هو نور دماء الشـــهداء الذي يتألأل أمامك شـــامخاً مضيئاً لك ظلمة املســـير 

ومزيحاً عنك وساوس الشيطان.

هذا عمير بن احلمام يرمي التمرات ويقول: »لئن أنا حييت حتى آكل متراتي 
هـــذه إنها حلياة طويلة«)2( ولســـان حاله يقول }َوَعِجلُْت ِإلَيْـــَك َربِّ ِلتَْرَضى{ 

طه )84(.

ه��ذ� ه��و �النت�شار �ملحم��ود؛ أن تلقى الله وأنت ثابت علـــى دينك ال تقيل وال 
تســـتقيل، ال تداهـــن أو تفاوض أو متد للطاغوت يـــداً }َواَل تَْرَكنُوا ِإلَى الَِّذيَن 

)1( »صحيح مسلم« ح »145« عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)2( »صحيح مسلم« ح »1901« عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

ـــُكُم النَّاُر َوَمـــا لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَيـــاَء ثُمَّ اَل تُنَْصُروَن{ هود  َظلَُموا َفتََمسَّ

.)113(

هذ� هو �لفوز �لكبري؛ عندما يستعلى املؤمن بدينه ويسمو بعقيدته، ال يخاف 

فـــي الله لومة الئم، متجرد لله ال يطلب شـــيئاً من حطـــام الدنيا الزائل أجراً 

لدعوتـــه وإميانه، مردداً حداء الصحابي الشـــهيد عبـــد الله بن رواحة رضي 

الله عنه: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة        وضربة ذات فزع تقذف الزبدا

أو طعنة بيدي حران مجهزة        بحربة تنفذ األحشاء والكبدا

حتى يقال إذا مروا على جدثي    أرشده الله من غاز وقد رشدا

فاستمسك بهذا اخلير العظيم الذي حباك الله به، وصّبر نفسك مع إخوانك 

القابضني على اجلمر الفارين بدينهم من فتنة الطاغوت وجنوده.

وادُع اللـــه أن يثبـــت قلبك على دينـــه، واصبر وصابر ورابـــط؛ فإن النصر مع 

الصبـــر }يَا أَيَُّها الَِّذيـــَن آَمنُوا اْصِبُروا َوَصاِبـــُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقـــوا اللََّه لََعلَُّكْم 

تُْفِلُحوَن{ آل عمران )200(.

تتقدم مؤسسة املالحم لإلنتاج اإلعالمي بخالص التعزية ألسرة وأحباب األخ الشهيد كما 
جزيرة  في  اجلهادي  اإلعالم  فرسان  أحد   - الله  تقبله   - عبيد  اخلضر  رؤوف   / نحسبه 

العرب.
لقد كان رؤوف شاباً صاحلاً ناسكاً، حفظ كتاب الله والصحيحني وزيادة، طلب العلم فأبصر 
طريق الهداية وانطلق لنصرة دينه وإخوانه، وقام على ثغره فلم يؤت إخوانه وال دينه من ِقبله، 

فنعم حامل القرآن كان.
من  عدداً  وغطى  جعار،  منطقة  في  امليداني  التصوير  مسؤولية  تولى  اجلهاد  ميدان  وفي 
العمليات العسكرية، وظل مجاهداً صابراً حتى حانت ساعته فكان موعده مع لقاء ربه بعد 
من  مجموعة  مع  فيه  كان  الذي  البيت  قاموا مبداهمة  الذين  الطاغوت  جنود  مع  اشتباك 

اجملاهدين في منطقة »جعار« بوالية »أبني« أواخر شهر ذي القعدة 1431هـ.
 

رحمه الله ورفع درجته في أعلى عليني، ورزق أهله وأحبابه الصبر والسلوان، لله ما أخذ وله 
ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

< مؤسسة املالحم لإلنتاج اإلعالمي

تعزية
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إن أشـــد ما نخشـــاه أن نكون في زمن يعز فيه وجود أخ في الله يغنمه الواحد 
مّنا، فينعم برباط األخوة الصادقة التي بات يندر وجودها في زماننا هذا إاّل 

في ميادين الرباط واجلهاد في سبيل الله عز وجل.

ولقـــد قـــرأت كالماً محزناً لصاحـــب كل قلب مؤمن -ولكنهـــا احلقيقة فيمن 
كانـــت محبتـــه من أجـــل الدنيا- قـــال ابن اجلـــوزي: »وجمهور النـــاس اليوم 
معارف، ويندر فيهم صديق في الظاهر، فأما األخوة واملصافاة فذاك شـــيء 

نسخ فال يطمع فيه«)1(.

ثم بني ســـبب نســـخ األخوة والصفاء فقال : »والســـبب في نسخ حكم الصفا، 
أن الســـلف كان همتهم اآلخرة وحدها فصفت نياتهم في األخوة واخملالطة، 

فكانت ديناً ال دنيا، واآلن فقد استولى حب الدنيا على القلوب«)2(.

فانظـــر رحمـــك الله إلى مقولة هذا اإلمام وهو في القرن الســـادس الهجري 
يصف حال خصلة األخوة في زمانه، فكيف يكون حالها في زماننا !؟.

واألصـــل فـــي كل زمان متأخر عن ســـابقه وقوع فضيلة الشـــرفية للســـابق، 
واقتراب الفنت وأشـــراط الســـاعة والرقة في الدين، ولكن ال يخلوا األمر من 

تنفيس، واخلير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.

خشـــينا أن يكون حالنا ما ذكره ابن اجلوزي، مع أننا نتمنى من صميم قلوبنا 
أن ال يكون ذلك في زماننا؛ فنحرم نعمة األخوة الصادقة التي لم يتبقى منها 
اليوم غير املعرفة الســـطحية املقتصرة على االبتســـامة والتلطف في أسلوب 

الكالم، وال تتعدى ذلك غالباً إن كثرت املالقاة.

ولعـــل من أســـباب ضعف رباط األخوة فـــي الله عدم وضـــوح معناها وغياب 
تصور حقيقتها لدى كثير من الناس في زماننا، ولذا رأينا أن نسوق من أقوال 
وأحوال السلف حول هذا املوضوع ما حتلُّ به حبوة القارئ، ويخلب لُّبه عجباً 
واندهاشـــاً من هؤالء الرجال الكبار؛ لنرى البون الشاســـع بني ما حققوه من 

معاني األخوة الصادقة فيما بينهم، وبني واقعنا احلاضر.

قـــال أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي الله عنه »إذا رزقكم الله عز وجل 
مودة امرئ مســـلم فتشـــبثوا بهـــا«)3(، وكان رضـــي الله عنه يذكـــر الرجل من 
إخوانـــه في بعض الليل؛ فيقـــول: يا طولها من ليلة، فـــإذا صلى املكتوبة غدا 

)1(  »صيد اخلاطر« ص391.
)2( »صيد اخلاطر« ص392.

)3( أخرجه ابن أبي الدنيا في »اإلخوان« ص 114، ورجاله ثقات.

إليه؛ فإذا التقيا عانقه )4(.

وكان اخلليفـــة عمر رضي اللـــه عنه يقبل رأس أبي بكـــر الصديق)5(، وملا أتى 
عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن اجلراح وفاض إليه أملاً؛ فالتزمه عمر وقبل 

يده وجعال يبكيان.

وكان ابـــن مســـعود رضي اللـــه عنه إذا خرج إلـــى أصحابه قـــال: »أنتم جالء 
حزني«)6(.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: »أحب إخواني إلي إذا رأيته قبلني، وإذا غبت 
عنه عذرني«)7(.

 ورؤي علـــى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثوٌب كان يكثر لبســـه؛ فقيل له 
فيه فقال: »هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن اخلطاب، إن عمر ناصح الله 

فنصحه الله«)8(.

ولقـــي الصحابي حكيم بن حزام عبد الله بـــن  الزبير رضي الله عنهم بعدما 
قتـــل الزبير فقال: »كم ترك أخي مـــن الّدين؟ قال: ألفي ألف، قال: علي منها 

ألف ألف«)9(.

ودخـــل رجل من أصحاب احلســـن البصـــري عليه فوجده نائماً على ســـريره 
ووجد عند رأســـه ســـلة فيها فاكهة ففتحها فجعل يأكل منها، فانتبه احلسن 

فرأى الرجل يأكل فقال: »رحمك الله، هذا والله فعل األخيار«)10(.

وقال أبو خلدة: »دخلنا على ابن سيرين أنا وعبد الله بن عون فرحب بنا وقال: 
مـــا أدري كيف أحتفكم؟ كل رجل منكم في بيته خبز وحلم، ولكن ســـأطعمكم 

شيئاً ال أراه في بيوتكم، فجاء بشهدة وكان يقطع بالسكني ويطعمنا«)11(.

وقـــال محمـــد بن واســـع: »ال خير في صحبـــة األصحاب ومحادثـــة اإلخوان 
إذا كانـــوا عبيـــد بطونهـــم، ألنهـــم إذا كانـــوا كذلك ثّبـــط بعضهـــم بعضاً عن 

)4( رواه اإلمام أحمد في »الزهد« ص 123، بإسناد منقطع. 
)5( »اإلخوان« ص 153. 

)6( »روضة العقالء« البن حبان ص 63.
)7( »اإلخوان« ص 113.
)8( »اإلخوان« ص 248. 
)9( »اإلخوان« ص 187.

)10( »اإلخوان« ص 214.

)11( »اإلخوان« ص 206.

أخالق اجملاهد

األخوة في اهلل
   بين الماضي والحاضر

مختار وبتار



مجلة صدى املالحم14

اآلخرة«)1(.

وقـــال عثمان بن حكيم األودي: »اصحب مـــن هو فوقك في الدين ودونك في 
الدنيا«)2(.

وكان بالل بن سعد األشعري يقول: »أٌخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله 
خير لك من أٍخ كلما لقيك وضع في كفك ديناراً«)3(.

وكان القـــارئ احملـــدث طلحة بن مصـــرف إذا لقي مالك بن مغـــول يقول له: 
»للقياك أحبُّ إلّي من العسل«)4(.

وقال ســـفيان بن عيينة: »سمعت مساوراً الوراق يحلف بالله عز وجل ما كنت 
أقول لرجل إني أحبك في الله فأمنعه شيئاً من الدنيا«)5(.

وكان أبـــو جعفـــر  محمد بن علي يقول ألصحابـــه : »يدخل أحدكم يده في ُكمِّ 

)1( »اإلخوان« ص 50. 
)2( »اإلخوان« ص45.
)3( »اإلخوان« ص85.

)4( »اإلخوان« ص87. 
)5( »اإلخوان« ص158.

صاحبه ويأخذ ما يريد؟ قلنا: ال، قال: لستم بإخوان كما تزعمون«)6(.

و�أخريً�: فإن ما ســـقناه مـــن صور األخوة في الله من حياة ســـلفنا الصالح 
جلدير بالتأمل، فأين نحن من واقع ســـلفنا الصالح رضي الله عنهم »هيا بنا 
نؤمن ساعة«؟ و »هيا بنا نبِك من خشية الله فإن لم جند بكاًء تباكينا عّل الله 

يرحمنا«؟.

وال يفهـــم القارئ أن ما ذكرناه من أقوال وحال الســـلف معدومة اليوم، كال.. 
فقد عشـــناها ورأيناها بني اإلخوة في أرض الرباط واجلهاد في ســـبيل الله، 

وما رأيناها حقاً في غير هذه املواطن.

ونختـــم بهذا احلديث في فضل وثـــواب األخوة في الله، عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: »ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اللِه ِعَباداً 
َهَداءُ«، ِقيَْل: َمْن ُهْم؛ لََعلَّنَا نُِحبَُّهْم؟ َقاَل:  لَيُْســـوا ِبَأنَْبياَء، يَْغِبطُهْم األَنِْبَياءُ َوالشُّ
»ُهْم َقْوٌم تََحابُوا ِبنُوِر اللِه ِمْن َغيِْر أَْرَحاٍم َوالَ انِْتَساٍب، ُوُجْوُهُهْم نُوٌر َعلَى َمنَاِبَر 
ِمْن نُوٍر، الَ يََخاُفوَن ِإَذا َخاَف النَّاُس، َوالَ يَْحَزنُوَن ِإَذا ِحِزَن النَّاس، ثُمَّ َقَرأَ } أال 

ِإنَّ أَْوِلَياَء اللِه الَ َخْوُف َعلَيْهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوْن {«)7(.  

)6( »اإلخوان« ص159.
)7( رواه ابن حبان في صحيحه ح )573( وإسناده صحيح.

في جرمية جديدة آلل سعود؛ قال بيان جلمعية »حقوق اإلنسان السياسية 
واملدنية بالســـعودية!!« أن املواطن اليمني "ســـلطان محمد عبده الدعيس" 
»32 عامـــاً« قـــد لقي حتفـــه حتت التعذيب في ســـجن املباحـــث بالقصيم، 
وقد اعتقل الشـــهيد ســـلطان في اخلامس من شـــوال لعام 1427هـ، بتهمة 
االنحـــراف الفكري "الـــذي هو التوحيـــد"!!، وقضى جّل مدة الســـجن في 
ســـجن انفرادي، وقـــد رفضت طلباته بالعالج من األمراض النفســـية التي 
عانى منها جراء التعذيب ألربع سنني حتى قتل جراء ذلك في السابع عشر 

من ذي احلجة 1431هـ.

وقـــال محمد صالح البجادي -عضو جمعية حقوق اإلنســـان- أن التحقيق 
اســـتمر مع السجني ملدة ستة أشهر بدون أن يســـمح له باالتصال بأهله أو 
بذويـــه، وأخفي عنهـــم طوال مدة التحقيق، وأكد البجـــادي أنه ال توجد أي 
تهمة موجهة للسجني، وعن سبب عزل السجني في السجن االنفرادي قال 
البجادي: »إنك ال ميكن أن جتد إجابة من إدارة السجن عن ذلك«، وأضاف 
أن الدعيس لم يكن يعاني من أية أمراض نفســـية قبل دخوله الســـجن كما 

نقـــل عن أهله، وقد أكد أهل الشـــهيد الدعيس للبجـــادي أنهم وجدوا آثار 
ضربـــات في الصدر، وآثار تعذيب في الظهر، خالفاً للرواية التي طلب من 

أهل السجني أن يوقعوا عليها أنه مات »بسكتة قلبية«)1(.

وكانـــت مصادر حقوقية مينية قد ذكرت أن "ســـلطان الدعيس" قد تعرض 
»للتعذيب القاســـي« عن طريق "قلع األظافر وإطفاء السجائر على جسمه" 
مما استدعى نقله إلى املستشفى في إحدى املرات بعد أن فقد الوعي ملدة 

أسبوع"، وذكرت أنه قتل حتت التعذيب)2(.

اجلدير بالذكر أن هذه احلالة لم تكن األولى وليست األخيرة في سجون آل 
ســـعود العمالء، وتأتي هذه اجلرمية بعـــد حملة كبيرة من االعتقاالت التي 
طالـــت الكثير ومبختلف الطبقات والتوجهات، رحم الله الشـــهيد بإذن الله 
»ســـلطان الدعيس« وكل شهدائنا في ســـجون الطغاة الظاملني، ونسأل الله 

أن يجعل ألسرى املسلمني فرجاً ومخرجاً إنه على ذلك قدير.
)1( جريدة املصدر اليمنية 30 ذي احلجة 1431هـ.

)2( قناة احلوار الفضائية - برنامج قضايا الناس - 12 محرم 1432هـ.

جرمية جديدة ت�صاف اإىل �صجل طغاة اآل �صعود
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تأمالت في املنهج

إن العزة من صفات الله ســـبحانه وتعالى، فهو العزيز ســـبحانه، ومنه يستمد 
ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمِننيَ{ املنافقون )8(. املسلمون املوحدون عزتهم }َوِللَِّه الِْعزَّ

وإن عزة اإلســـالم ووســـطيته هي فيما جاء به محمد صلى الله عليه وســـلم، 
فقد وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم املنهج الصحيح في تعامله مع 

أصحابه ومع أعدائه.  

أمـــا مع أصحابه صلى الله عليه وســـلم؛ فقـــد كان الرحمة املهـــداة، واملربي 
املشـــفق، والصاحب الكرمي ألصحابـــه؛ فكان من أثر ذلـــك التعامل معهم أن 
زكاهم الله في كتابه، وزكاهم هو صلى الله عليه وسلم في سنته، وسطروا لنا 
تاريخـــاً مجيداً بأفعالهم قبل أقوالهم، فكان تاريخهم اجملد والشـــرف واحلق 

الذي تفتخر به أمتنا، فرضي الله عنهم وأرضاهم.

وأمـــا مع أعدائـــه الذين كفروا بالله رباً وباإلســـالم ديناً ومبحمـــد نبياً؛ فقد 
َقاِب  تعامل معهم بعدل وعزة اإلســـالم }َفِإَذا لَِقيتُُم الَِّذيـــَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
ا ِفَداًء َحتَّى تََضَع الَْحْرُب  ا َمّنًا بَْعُد َوِإمَّ وا الَْوثَاَق َفِإمَّ َحتَّى ِإَذا أَثَْخنْتُُموُهْم َفُشدُّ

أَْوَزاَرَها{ محمد )4(. 

فكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش يوم أن أذن له الرحمن 
الرحيـــم باجلهاد في ســـبيله؟ قطـــع على قريش طريـــق القوافل، وحاصرهم 

وقاتلهم حتى فتح الله عليه مكة.

وكيـــف تعامل رســـول الله صلى الله عليه وســـلم مع يهود بنـــي قينقاع يوم أن 
نقضـــوا عهودهم؟ ففي ســـوق بني قينقاع جاءت مســـلمة عنـــد أحد صائغي 
الذهب اليهود، فقال لها: اكشـــفي عن وجهك، فرفضت ذلك؛ فقام عدو الله 
في غرة منها فربط ثوبها، فقامت فانكشـــفت ســـوأتها؛ فصاحت باملسلمني، 
فقـــام رجل مســـلم فقتل اليهودي، وقـــام اليهود فقتلوا املســـلم، فماذا كان رد 
نبي اإلســـالم؟ هل أرسل محمد صلى الله عليه وســـلم إليهم من يسألهم عن 
احلادثة، وكيف كانت، وهل ســـوأة املسلمة كشفت كاملة أم بعضها، ومن الذي 

بدأ بالقتل املسلم أم غيره؟ أم طلب منهم أن يأتوا بالقاتل فيقتص منه؟ ال ورب 
الكعبـــة، بل جيش اجليش، وأعطى حمزة رضي اللـــه عنه اللواء، وحاصرهم 
إلى أن قدر عليهم؛ فدخل رأس النفاق يتوســـط فيها ويشفع حتى كان احلكم 
باجلـــالء من املدينة بعد أن كان القتل، وهذه هي عزة اإلســـالم عندما يعطي 

عهوده وعندما يتعامل مع الذين ينقضون عهوده. 

وقصة أخرى تظهر فيها عزة اإلسالم؛ عندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى 
يهود بني النضير يطلبهم أن يشـــاركوه في الديـــة »مبوجب االتفاق الذي بينه 
وبينهـــم« فاتفقوا على قتله برمي الرحى عليه من فوق البيت؛ فقام صلى الله 
عليه وســـلم ولم يخبر أحداً حتى لبس ألمة احلرب وحاصرهم حتى خرجوا 

منها أذلة صاغرين. 

وفي بني قريظة عندما نقضوا العهود وقاموا مع األحزاب وأثاروا القالقل في 
املدينة رجع إليهم بعد األحزاب فضرب أعناقهم وســـبى نســـاءهم وذراريهم، 
وكان ذلـــك حكم الله من فوق ســـبع ســـماوات، وهو حكم العـــدل من الرحمن 

الرحيم الذي حرم الظلم على نفسه.

ومع نصارى الروم يوم قتلوا ســـفيره صلى الله عليه وســـلم أرســـل جيشاً في 
ثالثة آالف إليهم فكانت »مؤتة« نصر وعزة. 

ومع خالد بن سفيان الهذلي عندما حشد القبائل لقتال املدينة  أرسل له عبد 
الله بن أنيس ليعالج املوقف؛ فكان عالجه رضي الله عنه أن قتله وجاء يبشر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم كيف كان رســـول الله يرسل الدعاة اجملاهدين للدعوة في سبيل الله؟ بعزة 
اإلســـالم، إذا أمر أميراً على ســـرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفســـه، ثم 
يوصيه بالدعوة إلى اإلســـالم، وإال فالســـيف، فاإلســـالم هو العزيز، يعلو وال 
ةُ  يعلى عليه، واملســـلم هو العزيز بعز اإلسالم له كما قال الله تعالى}َوِللَِّه الِْعزَّ
َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمِننَي{ املنافقون )8(، جاء في »صحيح مسلم« عن سليمان بن 

أبو سفيان األزدي
عزة المسلم
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بريدة عن أبيه قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من املسلمني خيراً، ثم 
قال: »اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، وال تغلوا، 
وال تغـــدروا، وال متثلـــوا، وال تقتلوا وليـــداً، وإذا لقيت عدوك من املشـــركني، 
فادعهـــم إلى ثالث خصـــال أو خالل، فأيتهن ما أجابـــوك فاقبل منهم، وكف 
عنهم، ادعهم إلى اإلســـالم، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار املهاجرين، وأخبرهم أنهم  إن فعلوا ذلك  فلهم 
ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهـــم يكونون كأعراب املســـلمني، يجـــري عليهم حكم الله الـــذي يجري على 

املؤمنني، وال يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شـــيء إال أن يجاهدوا مع املســـلمني، فإن 
هم أبوا، فسلهم اجلزية، فإن هم أجابوك 
فاقبـــل منهم وكـــف عنهم، فإن هـــم أبوا، 
فاســـتعن باللـــه وقاتلهـــم، وإذا حاصرت 
أهـــل حصن فـــأرادوك أن جتعل لهم ذمة 
الله وذمـــة نبيه، فال جتعل لهـــم ذمة الله 
وال ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون مـــن أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رســـوله، وإذا حاصرت أهل حصن 
فـــأرادوك أن تنزلهم على حكـــم الله فال 
تنزلهم على حكـــم الله، ولكن أنزلهم على 
حكمـــك، فإنك ال تدري أتصيب حكم الله 

فيهم أم ال«،

 قال الشيخ محمد األمني الشنقيطي)1(: »واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقني: 
طريق لني، وطريق قسوة.

 أمـــا طريق اللني فهي الدعوة إلى الله باحلكمة واملوعظة احلســـنة، وإيضاح 
األدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن جنحت هذه الطريق فبها ونعمت، وهو 
املطلـــوب، وإن لم تنجح تعينت طريق القســـوة بالســـيف حتى يعبد الله وحده 
وتقام حدوده، ومتتثل أوامره، وجتتنب نواهيه، وإلى هذا اإلشارة بقوله تعالى 
}لََقْد أَْرَســـلْنَا ُرُســـلَنَا ِبالَْبيِّنَاِت َوأَنَْزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميـــَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس 

ِبالِْقْسِط َوأَنَْزلْنَا الَْحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد{احلديد )57(.

ففيه اإلشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة احلجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت 
الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن« اهـ. 

أمـــا أهل االنبطاح واالنهزام، دعاة احلوار والتقارب، فهم ما فقهوا وما ذاقوا 
هذه العزة اإلسالمية، بل ظنوا العزة للكفار؛ وصاروا هم األذلة الذين يتمنون 

رضاهم واجللوس معهم؛ فتراهم يسارعون فيهم وال حول وال قوة إال بالله.

)1( »أضواء البيان« »464/1«.

وما ذلك إال بســـبب الوهن الذي أصاب قلوبهم، وهو كما قال صلى الله عليه 
نَْيا َوَكَراِهَيُة الَْمْوِت«، وهذا الوهن سببه ترك اجلهاد في سبيل  وسلم »ُحبُّ الدُّ
الله، قال صلى الله عليه وســـلم: »إذا تبايعتـــم بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، 
ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد؛ ســـلط الله عليكم ذالً ال ينزعه حتى ترجعوا 

إلى دينكم«)2(.

قال احلافظ ابن رجب احلنبلي في رسالته املسماة »احِلَكم اجَلِديرة باإلذاعة 
من قول النبي »بُِعثُْت بالســـيف بني يدي الســـاعة«: »ومن أعظم ما حصل به 
الـــذل من مخالفة أمر الرســـول صلى الله عليه وســـلم ترك مـــا كان عليه من 
جهاد أعداء الله، فمن ســـلك ســـبيل الرســـول صلى الله عليه وسلم عز، ومن 
ترك اجلهاد مـــع قدرته عليـــه ذل،..  ورأى النبي 
صلى الله عليه وســـلم ســـكة احلرث فقـــال : »ما 
دخلـــت دار قـــوم إال دخلهـــا الـــذل«)3(، فمن ترك 
مـــا كان عليـــه النبـــي صلى اللـــه عليه وســـلم من 
اجلهاد مع قدرته واشـــتغل عنـــه بتحصيل الدنيا 
مـــن وجوههـــا املباحة حصل له مـــن الذل؛ فكيف 
إذا اشـــتغل عن اجلهاد بجمـــع الدنيا من وجوهها 

احملرمة؟« اهـ باختصار. 

 فكـــم أذل اللـــه بتـــرك اجلهـــاد أقوامـــاً نراهـــم 
يخرجون علينا من كل منبر، يلبســـون على الناس 
دينهـــم، ويدعونهـــم -باســـم الديـــن- للتخلي عن 
دينهـــم وعزتهم وكرامتهم حتت ســـتار الوســـطية 

والتعايش، والله املستعان. 

في��ا �أه��ل �الإ�شالم: احذروا من دعـــاة على أبواب 
النـــار، أبواق الســـالطني، احـــذروا أن يلبســـوكم 
ثـــوب الـــذل والهوان لليهود والنصارى، وأن يلبســـوا عليكم بـــأن نصرة الدين 
هـــي في اخلروج على الفضائيات الفضائحية التـــي حتارب الدين وأهله، أو 
علـــى املواقـــع اإللكترونية التي يكون الصد عن ســـبيل اللـــه وعن اجلهاد في 
ســـبيله هدفاً أساسياً في منهجها، وشـــرطاً لبقائها من احلكومات املرتدة أو 
من الصليبيني، فإن الرســـول صلى الله عليه وســـلم بني لنا أن سبب الذل هو 

ترك اجلهاد، فسبب العز هو الرجوع إلى اجلهاد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

)2( أخرجه أبو داود في »سننه« ح »3462«.
)3( »صحيح البخاري« »باب ما يحذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة احلد الذي أمر به« ح 

.»2196«

والنه��زام،  النبط��اح  اأه��ل  اأم��ا 

فه��م  والتق��ارب،  احل��وار  دع��اة 

م��ا فقهوا وم��ا ذاق��وا ه��ذه العزة 

الإ�صالمية، بل ظنوا العزة للكفار؛ 

و�ص��اروا هم الأذلة الذين يتمنون 

ر�ص��اهم واجللو�ض معهم؛ فرتاهم 

ي�ص��ارعون فيهم ول حول ول قوة 

اإل باهلل.



17 العدد السادس عشر

هاتفـــان من نوع »نوكيا« بســـعر »150« دوالر للواحد، طابعتان بســـعر »300« 
دوالر للواحـــدة، إضافـــة إلـــى نفقات املواصالت والشـــحن، لتصـــل مجموع 

النفقات إلى »4200« دوالر.

هذ� كل ما كلفتنا عملية عبو�ت �ال�شتنز�ف. 

أمـــا من ناحية الوقت؛ فقد اســـتغرقت ثالثة أشـــهر لإلعـــداد، وهذه العملية 
»الفاشـــلة« كمـــا يحلو لبعض االعداء أن يســـموها ســـتكلف أمريـــكا والغرب 

-وبدون أي شك- مليارات الدوالرات للتجهيزات األمنية اجلديدة. 

عملية بتكلفة »4200« دوالر ستكلف العدو املليارات. 

م��ن ناحي��ة �لوقت و�جلهد؛ فعملية اســـتغرق اإلعداد لها ثالثة أشـــهر، وفريق 
عمل أقل من ستة أشخاص، ستكلف الغرب مئات اآلالف -إن لم يكن ماليني 
الساعات- من العمل حملاولة حماية أنفسهم من تكرر عمليات طرود املوت.

منـــذ البدايـــة كان هدفنا اقتصادياً، فإســـقاط طائرة شـــحن لن يقتل ســـوى 
الطيار ومســـاعده، صحيح أن تفجير الطائرات في اجلو سيضيف من عامل 
الرعب وســـيكون صدمة للعـــدو إال أن ذلك هو هدف إضافـــي، وما كان أبداً 

عنصراً حاسماً لنجاح العملية في تقديراتنا السابقة.

في أثناء نقاشاتنا السابقة للعمل حددنا أن جناح العملية مبني على شقني: 

الشق األول: أن متر العبوات على أجهزة األمن في املطار. 

الشـــق الثاني: أن ننشـــر الرعب الذي ســـيؤدي إلـــى أن يقوم الغـــرب بإنفاق 
األموال لتحديث وسائل األمن. 

لقد مت �ل�شق �الأول، و�الآن يتحقق �ل�شق �لثاين.

ســـنواصل بإذن اللـــه عملياتنا، ونحن ال نبالي في هـــذه املرحلة من العمل إذا 

انكشـــفت العبوات؛ فهي صفقة رابحة بالنســـبة لنا أن ننشر الرعب واخلوف 

في صفوف األعداء، وجنعلهم دائماً في حالة تأهب مقابل عمل بســـيط لعدة 

أشهر وال يكلفنا إال بضعة آالف من الدوالرات. 

إننا بكل أريحية مستعدون خلسارة عبوة تفجير عن بعد ال تضطرنا للتضحية 

بحيـــاة مجاهـــد؛ ولذلـــك فإننا نعجب من اعتبـــار بعض األعـــداء أن إيقافهم 

للعمليـــة قبـــل التفجيـــر يعد نصراً!! مـــع أننا قد جنحنا فـــي حتقيق أهدافنا 

بإرهابهم واستنزاف أموالهم، ونعتبر أنه من احلمق والسذاجة مبكان أن يعد 

أحد هذه العملية بالفاشلة.

 إن ما مر ما هو إال املرحلة األولى من خطة متعددة املراحل. 

�ملرحلة �لقادمة ستكون نقل خبرتنا هذه إلى إخواننا اجملاهدين في العالم، 

حتى يستفيدوا منها في بلدانهم. 

واملرحلة التي تليها ستكون استغالل عالقاتنا اخلارجية حتى نرسل العبوات 

من بلدان أخرى ليس عليها تركيز أمني كما هو احلال في اليمن. 

كما أننا نسعى لنقل الفكرة لتستخدم على الطائرات املدنية في الغرب. 

إننا ال نبالي بنشر خطتنا علناً، ألننا كما ذكرنا سابقا ال نسعى من خالل هذه 

العمليـــات إلى حتقيق أكبر عدد من القتلى، ولكننا نســـعى الســـتنزاف العدو 

اقتصادياً في قطاع من االقتصاد؛ وهو قطاع »الشـــحن اجلوي« الذي ال غنى 

للغرب عنه.

يحيى إبراهيم

»عبوات االستنزاف« 4200 دوالر
أضواء على

"�صنوا�صل باإذن اهلل عملياتنا، ونحن ل نبايل يف هذه املرحلة من العمل 
اإذا انك�صفت العبوات؛ فهي �صفقة رابحة بالن�صبة لنا اأن نن�صر الرعب 
واخل��وف يف �ص��فوف الأعداء، وجنعلهم دائم��اً يف حالة تاأهب مقابل 
عمل ب�ص��يط لعدة اأ�ص��هر ول يكلفنا اإل ب�صعة اآلف من الدولرات. "
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إذا غطى خصمـــك أذنه اليمنى فاضربه على أذنه 
اليسرى.

 منـــذ غزوتـــي واشـــنطن ونيويـــورك والغـــرب يرفع من 
احتياطاته األمنية لطائراته املدنية، احملاوالت املتكررة بعد 
الغزوتني، محاولة اجملاهد »ريتشـــارد ريد«، ثم محاولة إسقاط 
الطائـــرات املنطلقـــة من مطار »هيثـــرو«، وأخيـــراً: محاولة البطل 

»عمر الفاروق« قد أرغمت الغرب على إنفاق املليارات حلماية طائراتها.

ولكن؛ ماذا عن طائرات الشحن اجلوي؟

إن جتـــارة الشـــحن اجلوي هي جتارة هائلة، فشـــركة »فيديكـــس« األمريكية 
متتلك »600« طائرة للشـــحن، وتقوم بنقل ما يعـــادل »4« ماليني طرد يومياً، 
وحركة الشـــحن اجلـــوي بني أمريـــكا وأوروبـــا ال غنى لكال الطرفـــني عنها، 
وكوننـــا نتمكن من إرغام الغـــرب على اتخاذ إجراءات أمنية مشـــددة وكافية 
لكشـــف عبواتنا املطورة سيكلف الغرب مليارات الدوالرات، وهذا هو هدفنا 

بالتحديد. 

إننـــا نعلم أن طائرات الشـــحن اجلوي ليس فيها إال قبطان ومســـاعده؛ ولذا 
فـــإن هدفنا من هـــذه العمليات ليس هو حتقيق أكبر عـــدد من القتلى، وإمنا 
حتقيـــق أكبـــر حجم من اخلســـارة لالقتصاد األمريكي، وهذا أيضا الســـبب 
وراء تخصيصنا لعملياتنا شـــركتي الشـــحن األمريكية حتديداً: »الفيديكس« 

و»اليوبي إس«.

إننا في نقاشـــاتنا قبـــل العملية قد حددنا مرور العبوة مـــن أي مطار كمعيار 
لنجاح العملية، فبالنســـبة لنا فإن تفجير طائرة ســـيكون أمراً يسعدنا، ولكنه 

»وبحسب خطتنا« لم يكن هو الهدف، ولكنه كان أمراً إضافياً تكميلياً. 

العبـــوة األولى جنحت في املرور وفجرت الطائرة املنطلقة من »دبي«؛ فكانت 
التجربة األولى نصراً رائعاً نحمد الله عليه، وفي جتربتنا الثانية اســـتخدمنا 
عبوة مختلفة، وقررنا أنه إذا جنحت كلتا العبوتني من العبور خالل تفتيشات 
مكاتب الشـــحن، وأيضا من العبور خالل أجهزة األشعة في املطار، فإن ذلك 

سيؤدي إلى حالة طوارئ عاملية، وستفرض على الغرب خيارين: 

إما أن ينفقوا املليارات ويفتشوا كل طرد في العالم، أو ال يقوموا بشيء ونقوم 
نحن بتكرار العمليات. 

العبوات في العملية الثانية لم تتجاوز مطار »صنعاء« فحســـب، وإمنا وصلت 

إحداهما إلى بريطانيا، ولوال املعلومة االستخباراتية لتفجرت العبوتان.

بعد عملية عمر الفاروق قمنا بتطوير عبوة تســـتطيع إســـقاط طائرة، وقمنا 
ببحـــوث عن مختلـــف األجهزة األمنية املســـتخدمة في املطـــارات من أجهزة 
مســـح ضوئي وأجهزة كشـــف عـــن األجســـام والـــكالب التي تشـــم العبوات 
وغيرها، فتوصلنا إلى عبوة جديدة كنا واثقني أنها بإذن الله ســـتتجاوز أشـــد 

أجهزة األمن تشديداً وتطوراً.

وكان توقعنـــا صحيحاً، فالعبوات فتشـــت في مكتب »الفيديكس« )بالنســـبة 
ملكتـــب اليو بـــي إس فلم يفتشـــوا الطرد أصـــاًل( ومرت العبوتـــان من أجهزة 

الكشف في مطار صنعاء ولم تكتشفا.

إننا نقود حربـــاً ضد الطاغوت األمريكي، وهذه احلـــرب الصليبية اجلديدة 
يقودهـــا الغـــرب ضد اإلســـالم، ولذا؛ فإننـــا أردنا وضع األمور فـــي نصابها 

الصحيح، 

إن هذه احلرب التي يقودها الغرب ليســـت معزولة تاريخياً، وإمنا هي حلقة 
في سلســـلة طويلة من االعتداء الغربي على اإلسالم واملسلمني، ولكي نحيي 
في أمتنا هذا التاريخ فقد عنونا الطردين إلى »رينالد كراك« و»دييغو دياز«.

وقد اســـتنبطنا اسم »رينالد كراك« من اســـم »رينالد دي شاتيلو« والذي كان 
أميراً على حصن »الكرك« في أيام »صالح الدين« وكان من أشـــد الصليبيني 

عداًء لإلسالم، وقد وقع في األسر فقطع »صالُح الدين« رأسه بنفسه.

وأما اســـم »دييغو دياز« فقد استنبطناه من اسم »دون دييغو ديزا« والذي كان 
رئيس محاكم التفتيش في األندلس، والذي أشرف هو وامللك األسباني على 
تشريد وإبادة املسلمني بعد سقوط »غرناطة«، وكل ذلك مت باسم الكنيسة. 

إننا اليـــوم نواجه حملة صهيونية صليبية، وإننا في تنظيم قاعدة اجلهاد في 
جزيرة العرب لن ننســـى فلسطني، وكيف ننساها وشعارنا »من هنا نبدأ وفي 
األقصى نلتقي«؛ ولذا فقد أرسلنا الطرود إلى عناوين معابد يهودية، أحدها 
معبد للشـــواذ جنســـياً، كمـــا أننا اخترنا مدينة »شـــيكاغو« ألنهـــا هي مدينة 

الرئيس األمريكي »أوباما«.

وحيـــث أننا كنا متفائلني بنتائـــج هذه العمليات فقد أدرجنا مع الطابعة رواية 
اجنليزية بعنوان »توقعات عظيمة«.

أهداف
عمليات عبوات االستنزاف

قسم العمليات اخلارجية

أضواء على
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فبعد احلمد والثناء الكامل لله سبحانه الذي له الفضل كله وإليه يرجع األمر 
كله، وبعد:

ســـمعنا ما تناقلته وســـائل اإلعـــالم عن الطرود املفخخة، وعن كشـــف بعض 
حقائق العبوة وليست كلها، وعن تالعب بعض القنوات العربية في ذكر بعض 
احلقائق التي ذكرتها وســـائل إعالم غربية والتـــي كانت بحق أكثر مصداقية 
ودقـــة في نقـــل اخلبـــر، والحظنا االنهـــزام الواضح لهـــذه القنـــوات العربية 
واالنبهـــار بالغرب، ويبني هذا ما ذكره أحـــد محلليهم »والذي يبدوا أنه يؤمن 
بنظرية املؤامـــرة« أن العملية هي إّما: مؤامرة مـــن أمريكا ألجل االنتخابات، 
أو بتدبيـــر مـــن احلكومة اليمنية الســـتدرار املـــال!، وذكر احتمـــاالت أخرى 
تـــدل على فطنتـــه!! وتلك القناة التي فرحت كثيـــراً باالنتصار الذي قدمه آل 
نا هنا هو  نا في شيء، فما يُِهمُّ ســـعود في إنقاذ املعابد اليهودية!! وهذا ال يُِهمُّ
تبيني حقائق العبـــوة، وكيف متكن اجملاهدون من جتاوز كل احلواجز األمنية 

وعقبات التفتيش التقنية؟

يتلخص اجلواب على هذه التســـاؤالت فـــي آية نظن أننا عملنا بها وهي قوله 
وا لَُهْم َما  تعالى}َواَل يَْحَســـَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َســـَبُقوا ِإنَُّهـــْم اَل يُْعِجُزون* َوأَِعـــدُّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن  ٍة َوِمْن ِربَاِط الَْخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ
ُدوِنِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم اللَُّه يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َشـــْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه يَُوفَّ ِإلَيُْكْم 

َوأَنْتُْم اَل تُْظلَُموَن{ األنفال )60،59(.

ويبـــدأ اإلعداد بالعقيدة اإلميانية الصحيحة التي منها أن الذين كفروا مهما 
بلغـــوا من قوة فإنهـــم ال يعجزون، وأن الله الذي له القـــوة جميعاً يهدي عباده 

املؤمنني لألسباب التي تكسر تقدم العدو املادي وتهد قوته وتبني ضعفه.

ومن هذا انطلقنا في تهيئة وتكميل األسباب، والذي سنتحدث عنه في مقالنا 
هو ما يتعلق باجلانب التقني في تخطي األجهزة، وأنواع األجهزة هي:

1- جهاز ك�صف املعادن:

فقد وفقنا الله لتحييد هذا اجلهاز وعدم استفادة العدو منه، ومما يجلّي هذا 
عمليتـــي »أبي اخلير« تقبله الله و»عمر الفـــاروق عبد املطلب« فرج الله عنه، 
حيث مت االســـتغناء متامـــاً عن املعادن، فقد ابتكرنا خمـــس طرق جديدة في 

صعق املواد املتفجرة، كلها ال حتتاج إلى استخدام املعادن.

2- اأجهزة ال�صتمام:

فالتغليـــف اجليد وحبس ذرات املادة املتفجـــرة في حيز مغلق وعدم تطايرها 
مينع الكلب من تنفسها وبالتالي اشتمامها.

والغســـيل املتكرر للعبوة من اخلارج باملذيبات العضوية مينع أي ذرة من املادة 
مـــن البقاء على اجلدار اخلارجي للعبوة، وبالتالـــي مينع األجهزة التي تعتمد 
على مسح اجلدار اخلارجي للعبوة ثم إدخاله في جهاز استشعار ذرات املادة 
املتفجـــرة من عملها، ولقد قمنا بغســـل العبوات بعدد مـــن املذيبات العضوية 

إلذابة أي ذرة من املادة تواجهها ثم إخراجها.

3- اأجهزة الأ�صعة:

كان اجلهاز املستخدم واملعتمد عليه هو ذا اللونني األسود واألبيض، ثم تطور 
األمر واســـتُْخِدم جهاز أشـــعة يعمل بثالثـــة ألوان، والـــذي مت اختراقه يعمل 
على ســـتة ألوان، وتخرج هذه األلوان على حسب العدد الذري للمادة، فاملواد 

العضوية لها لونان، وغير العضوية لها لون، واملعادن لها ثالثة ألوان أخرى.

فهـــذه األنـــواع من األجهزة هـــي التي اســـتخدمت في األنظمـــة األمنية عبر 
الســـنني، وهناك أنواع أخرى من أجهزة األشـــعة لم تســـتخدم أمنياً إلى هذه 
اللحظة ذكرنا بعض التفاصيل عنها في مقال سابق لقسم التصنيع العسكري 
بعنـــوان »أســـرار العبوة املبتكـــرة« في العدد الثاني عشـــر مـــن مجلة »صدى 

أضواء على

عكرمة املهاجر

قنبلة الطرود
كيف؟ وإلى متى؟
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املالحم«.

كيف مت اخرتاق اأجهزة الأ�صعة والتالعب على الألوان؟

قمنا باســـتخدام جهـــاز يحوي مـــواداً عضوية وغير عضوية وهـــي الطابعة، 
فصندوق احلبر فيها مليء باحلبر األســـود الذي أهم تركيباته مادة عضوية 
تســـمى »الكربون اجملزأ« الذي يُقارب عـــدده اجلزيئي مادة »PETN« التي 
تصنع وتركـــب من مادة »الكحول« ذا الهيدروكســـيل الرباعي الصلب، فقمنا 
بإفـــراغ احلبـــر وإدخـــال »340« جرام من مـــادة »PETN«مكانـــه، وصنعنا 
صاعقاً قصيراً ذا قطر عريض؛ كي ال يظن أنه صاعق يحوي »4« جرامات من 
»أزيد الرصاص«، وركب بطريقة فنية معينة وأخرجت منه األسالك وحلمت 
في الصفيحة املعدنية التي توجد على ظهر صندوق احلبر، ثم أقفلت بشكل 

جيد بحيث ال يظهر أي تغيير على سطح صندوق احلبر من اخلارج.

�أم��ا جزء �لكهرب��اء و�الإلكرتونيات فقد اســـتخدمنا هاتفـــاً محموالً وقمنا 
بتفكيكه وإخفاء شاشته كي يظهر كقطعة إلكترونية من قطع الطابعة عندما 

ميـــر علـــى األشـــعة املرئيـــة، ومت تثبيته 
وإخراج األســـالك منه وحلمها في جزء 
الطابعة الذي يالمس الصفيحة املعدنية 
التي فـــي صنـــدوق احلبر عنـــد تركيبه 
في مكانه، بحيـــث إذا أدخلنا الصندوق 
تتصل الدائـــرة الكهربائية ويبقى األمر 

بالتفجير.

وهـــذا الطريقة الفنيـــة في فصل احلبر 
متامـــاً عـــن الطابعـــة جتعـــل التفتيـــش 

اليـــدوي للطابعـــة عدمي الفائدة، والســـبب في ذلك انه عندمـــا يريد تفتيش 
الطابعـــة ســـيخرج أوالً صنـــدوق احلبـــر وينظر فيـــه، وهذا يفصـــل الدائرة 
الكهربائية، ثم يفتش من داخل الطابعة عبر الباب فال يرى أي عبوة، وعندما 
يعيـــد احلبر إلـــى مكانه تتصل الدائـــرة، ولن يغلق باب الطابعـــة أصاًل حتى 

يوضع احلبر في مكانه املناسب.

هـــذه اإلجـــراءات أثبتت عجزهم بفضـــل الله عن كشـــف العبـــوة، ودليله أن 
الطائـــرة عندما نزلت في بريطانيا مت تفتيش الطرود فيها مرتني ولم يعثروا 
علـــى أي عبـــوة مع وجود البالغ على الطائرة حتى جاء رقم بوليصة الشـــحن 

اخلاصة بالطرد.

هل الأ�صعة »بكل اأنواعها« تكفي لك�صف املواد املتفجرة؟

كل أجهزة األشعة التي اكتشفها البشر تعمل بآلّية واحدة وهي »اختراق الذرة 
وارتداد الشعاع ليعطي حسابات معينة«.

وكل املواد ميكن اختراق ذراتها باستثناء معدن الرصاص الذي ال يسمح حتى 
إلشعاع جاما باختراقه.

وقد قمنا بدراســـة على عمل جميع األجهزة ســـواًء املوجودة واملستخدمة أو 
التي ميكن أن تســـتخدم »وهي أجهزة باهظـــة الثمن« وجتتمع كلها على مبدأ 

عمل واحد حتى لو اختلفت في آلّية العمل. 

ومـــن احملتمل تطوير األجهزة املســـتخدمة وذلك بزيادة عـــدد األلوان بحيث 
تخصص ألوان معينة للمواد املتفجرة باعتبارها مواداً متفجرة وليست مواداً 

عضوية، ولكن؛

هل هذه الطريقة جمدية؟

لإلجابة على هذا الســـؤال نحتـــاج لتبيني نقطة مهمة وهي أن املواد املتفجرة 
حتتـــوي على أكثر من ألف مركب، كل مركب له خصائص ذرية تختلف متاماً 
عن مثيله، ســـواًء في املواد القاصمـــة أو املواد احملرضة، ونضرب لها مثالني 

لتتضح الصورة:

املثال األول: مبتفجر »امللينيت« والذي يتركب من حلقة بنزين ذات هيدروكسيل 
أحادي، وهناك متفجر أساســـه حلقة بنزين ذات هيدروكسيل ثنائي، فعندما 
تكون مجموعتي الهيدروكســـيل على شكل »بارا« فإنها 
تنتـــج مركباً مختلفـــاً متاماً عن مركـــب »ميتا«، ومركب 
»ميتـــا« يختلف عن »األرثرو«؛ فتغيـــر مواقع مجموعتي 
الهيدروكســـيل في حلقة بنزين تغيـــر خصائص املركب 
وبالتالـــي املتفجـــر، فهذه عدة أنواع مـــن املتفجرات من 

مركبات من نفس النوع.

واملثال الثاني: هو مركـــب »النفتالني« والذي يصنع منه 
أكثر من اثني عشـــر نوعاً مـــن متفجر »النيترونفتالني«، 

.»TNT« وبعض األنواع تفوق قوة

 فه��ل ت�صتطيع الأجه��زة حتديد كل نوع من الأن��واع مع تداخلها 
مع الكثري من املواد الع�صوية؟.

هذا مع أننا متكنا من اكتشاف مواد جديدة ستستخدم في حينها بإذن الله.

وعلينا هنا أن نســـال األمريكان سؤاالً: ملاذا العبث بالبحث في حلول ترقيعية 
ال حتل املشكلة من أصلها؟

ألم يجتمع خبراؤكم للبحث عن حٍل للخرق األمني الســـابق وخسرمت ماليني 
الدوالرات في سدة، وقد أخبرناكم وقتها أنه يوجد عندنا ثغرات في أجهزتكم 
ونســـتطيع ضربكم بقوة الله؛ ثم كابرمت فرأيتم اآلن خرقاً أكبر من ســـابقه!! 
وال زلتـــم كما كنتم؛ فقد قال أحدكم أن الطابعـــات التي حتمل حبراً أكثر من 
»500« جـــرام ال تدخل عبر الشـــحن!! ومـــن قال هذا االقتـــراح أظنه قد بلغ 

درجة عالية من الذكاء!؛ وهل ستستخدم الطابعات في كل عملية؟

واآلخـــر يقول: ال بد أن نقتل من أعد العملية!، وهل نحن وإخواني في قســـم 
التصنيـــع إال من بركات أبي خباب املصري وأبي عبد الرحمن املهاجر الذين 
قتال في أفغانستان!! وهل ستبقى هذه األفكار واألبحاث اجلديدة حكراً على 

تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب؟
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ْعَب ِبَما أَْشَرُكوا ِباللَِّه َما  احلمد لله القائل}َسنُلِْقي ِفي ُقلُوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ
اِلِمنَي{ آل عمران )151(،  ْل ِبِه ُســـلَْطاًنا َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى الظَّ لَْم يُنَزِّ

}َواَل يَْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم اَل يُْعِجُزوَن{ األنفال )59(.

والصالة والسالم على الرسول اخلامت القائل »نصرت بالرعب مسيرة شهر« 
رواه البخاري.

إن عمليـــة الطـــرود املفخخة التي قام بها اجملاهدون فـــي جزيرة العرب على 
شـــركات الشـــحن اجلوي للـــدول الكافرة هي حق مشـــروع للدفـــاع عن ديار 
اإلسالم، فقد ألقى الله الرعب في قلوب األمريكان وحلفائهم الصليبني بهذه 
العمليـــة املباركة التـــي جاءت رداً على الغزو الصليبي على ديار اإلســـالم في 
أفغانســـتان والعراق والصومال وبالد املغرب اإلســـالمي والشيشان وجزيرة 
العرب، وبسبب الدعم املتواصل لليهود الغاصبني لبيت املقدس واحملاصرين 

ألبناء أمتنا املسلمة في غزة.

وليعلم كل مسلم أن اجلهاد ماٍض إلى قيام الساعة، وأن الصراع بني اإلسالم 
والكفر لن ينتهي حتى تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم »ال تزال طائفة 
مـــن أمتي تقاتل علـــى أمر الله ال يضرها من خالفها وال من خذلها حتى تقوم 

الساعة«.

وا  ويقول الله تعالى }َواَل يَْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم اَل يُْعِجُزوَن * َوأَِعدُّ
ُكْم  ــِه َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط الَْخيْـــِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَـّ لَُهـــْم َما اْســـتََطْعتُْم ِمْن ُقـــوَّ
َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم اللَُّه يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه 

يَُوفَّ ِإلَيُْكْم َوأَنْتُْم اَل تُْظلَُموَن{ األنفال )60،59(.

ومبا أن احلرب هي حرب معلومات وتقنيات؛ فواجبنا الشـــرعي هو اإلعداد 
مبا نســـتطيع، وإن قـــوى الكفر العاملي مهمـــا أوتيت من قوة ومـــن تكنولوجيا 

أضواء على

الطرود المفخخة
وفضح الطواغيت

أضواء على

الشيخ: إبراهيم أبو صالح البنا

وجيـــوش فإنهم ال يعجزون الله تعالى وال يعجزون الفئة املؤمنة املؤيدة بنصر 
ــِه َواللَُّه َمَع  اللـــه تعالى القائل }َكـــْم ِمْن ِفئٍَة َقِليلَـــٍة َغلََبْت ِفئَـــًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اللَـّ
ا َعلَيْنَا نَْصُر الُْمْؤِمِننَي{ الروم  اِبِريَن{ البقرة )249(، والقائل }َوَكاَن َحّقً الصَّ

.)47(

وتأتي هذه العملية لتثبت لكل مســـلم صادق مع نفســـه ومع الله أنه ال مقارنة 
بـــني ضريبـــة التضحية والبذل في ســـبيل الله وبني ضريبـــة املداهنة والذلة 
واخلنـــوع ومـــوالة اليهود والنصـــارى، ومـــع أن إمكانات اجملاهدين بســـيطة 
وليـــس لهم دولة ممكنني فيها إاّل أنهم أرهبـــوا أعدائنا الكفار من األمريكان 
واألوربيـــني، وهذا حجة على حكام املســـلمني العمـــالء اخلانعني املنبطحني 

وعلماءهم الذين هالتهم قوة أمريكا فخافوها ولم يخافوا الله. 

وتاأتي هذه �لعملية لتف�شح حكام �لعرب �لعمالء �خلونة الذين يتســـابقون 
إلرضاء أســـيادهم األمريـــكان؛ فيقف طاغوت أمريـــكا »أوباما« ليعلن للعالم 
وهو مذعور عابس الوجه تعرض بالده للخطر اإلرهابي »اإلسالم احلقيقي« 
ويشكر حكومة آل سعود على ما قدموه من معلومات استخبارية عن الطرود 
املفخخة، ويتصل بامللك عبد الله آل سعود ويشكره على هذا التعاون، وصدق 
اللـــه القائل }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخـــُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء بَْعُضُهْم 
اِلِمنَي  أَْوِليَـــاءُ بَْعـــٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكـــْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللََّه اَل يَْهـــِدي الَْقْوَم الظَّ
* َفتََرى الَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُســـاِرُعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن نَْخَشـــى أَْن تُِصيَبنَا 

وا  َداِئَرةٌ َفَعَســـى اللَُّه أَْن يَْأِتَي ِبالَْفتِْح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعنِْدِه َفيُْصِبُحوا َعلَى َما أََســـرُّ
ِفي أَنُْفِسِهْم نَاِدِمنَي{ املائدة )52،51(، فهذا والءٌ ونصرةٌ كاملٌة للكافرين.

ثم يخرج الرئيس اليمني علي صالح غاضباً ويقول أن لديه اإلرادة السياسية 
والطائرات ملواجهة تنظيم القاعدة بعد أن فاته احلصول على املعلومات عن 
الطرود املفخخة وســـبقه بها آل ســـعود ليرضى عنهم ســـيدهم األمريكي!!؛ 

ونحن نخاطب عقالئكم أنه ال حل لكم عندنا إال بااللتزام باملعادلة البســـيطة 
التي كررها عليكم شيخنا وأميرنا أسامة بن الدن حفظه الله وهي :

أمنكم = أمننا

وعندما تضيفون كلمة »ال« في طرف فال بد أن تضيفوها في الطرف اآلخر؛ 
كي تتزن املعادلة الرياضية.

فـــإن أبيتم فسنرســـل لكم ألفاً ال بل آالفـــاً ؛ فوالله الذي ال إله إال هو أننا نعد 

لكم منذ سنتني عمليات ستزلزل بنيانكم وتقض مضاجعكم، وما هذه الطرود 

إال رسائل لعلها تعيدكم إلى رشدكم.

والله غالب على أمره وهو املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال به.
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م��ع كل ه��ذ� �لظلم.. متى تتحركـــون..  والكرامة متتهـــن؟ والعرض ينتهك؟ 
والديـــن يهان؟ متى تتحركون.. وكل شـــيء ُســـلب، ال ديـــن وال كرامة، وال دنيا 

وال آخرة.

لقد سلب هذا النظام الطاغوتي كل شيء، لقد صادر حتى البسمة من شفاه 
األطفال، لقد ســـرق ما حتت األرض وما فوقها، لقد تاجر بكل شـــيء متاح، 
وعقد الصفقات لبيع ثمرات وخيرات البالد لعشرات السنني القادمة؟ وغاز 

بلحاف مثال بسيط، وما خفي كان أكبر.

لقد باع هذا الرئيس الفاسد وعصابته العميلة كل شيء، ولم يبق ولم يذر.

حتى البحر باع أســـماكه وثرواته واحتكر الصيد فيـــه!!، ولو أذن لهذا البحر 
بالفيضـــان لبدأ بهـــؤالء العمالء الذين بعد أن باعوا خيراته حولوا شـــواطئه 

ملوانئ تتزود منها مدمرات العدو وحامالت طائراته.. 

وأقول: والله لو وجدت هذه العصابة املرتدة الفاسدة أن هناك من سيشتري 
منهـــا الهواء لباعته!!، وليخنق الشـــعب وليمت وال رحمـــة؛ فقد امتهنوا هذه 

املهنة.

 هنا في اليمن  كل شيء ُسرق وبيع.. األرض.. اجلو.. البحر.. 

ثم ماذ�؟

ميوت الشعب املغلوب على أمره على األرصفة جوعاً.

إنه جحيم حقيقي يســـير فيه الشـــعب الذي يجب أن يسأل نفسه عدة أسئلة 
طبيعية:

 هـــل كتب علينـــا أن نعيش في هـــذا الفقر واجلـــوع والذل والهـــوان بال دين 
وال دنيـــا ؟ وهل كتـــب الله وأباح لهذه العصابة أن تعيـــش وتقتات على دمائنا 

ومآسينا أبد الدهر؟. 

 »مأساة اجلعاشـــن بإب منذ 33 سنة« صورة مصغرة ملقدار املأساة املتكررة، 
فبعـــد أن جتمعـــوا وخيموا أمام مبنى »مجلس النواب!!« يشـــكون ظلم شـــيخ 
القبيلـــة عضو مجلس الشـــورى املدعوم من النظام مبعســـكر متكامل،  الذي 
أهان وخســـف بالنـــاس وحولهم لعبيد حتت ســـلطانه بتفويض حكومي كامل 
وبســـالح وذخيـــرة اجليش، و بعد أن رفعـــوا مظلمتهم يشـــكون ويبكون ظلماً 
وتعســـفاً وإجراماً ليس له مثيل، لم يجدوا إال أن يتوسدوا األرصفة ويلتحفوا 
العـــراء في شـــوارع صنعـــاء، ال ماء وال غذاء، ســـوى بعض اخليـــام من بعض 

احملسنني، 

ثم ماذ�؟.

 تقـــوم قـــوات األمن املركـــزي املدججـــة بالســـالح بالهجوم علـــى مخيماتهم 
البسيطة التي ال تغني من برد وال متنع من حر، وحتت ضغط السالح وإرهاب 
العنجهية يتشردون؛ ولكن، إلى أين؟ فال مأوى وال مالذ وال مهرب إال إلى الله 

ثم إلى رصيف آخر، وتطول املأساة وتتكرر.

متى تتحركون؟
عبد العزيز الصهيبي

محطات

فخبتم وخســـرمت؛ وبئس ما ســـعيتم إليه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قال »إذا لم تستِحِ فاصنع ما شئت«.

ونقول لكل م�شلم �شادق غيور على دينه و�أمته:

ال تنتظـــر مـــن هؤالء احلكام اخلونـــة العمالء أن يحرروا بيـــت املقدس أو أن 
يصـــدوا الغـــزو الصليبي علـــى ديار اإلســـالم كما هو حادث في أفغانســـتان 
والعراق والشيشـــان والصومال وفلســـطني، وغداً في السودان، ومن قبل في 
البوسنة والهرسك وكســـوفا؛ فأين جيوشهم ؟ وأين أسلحتهم التي يشترونها 
باملليـــارات؟ وقـــد ثبت لـــك -ما تـــراه بـــأم عينيك- والئهـــم الكامـــل لليهود 
والنصـــارى، وفـــي املقابل تقوم فئة قليلة من اجملاهديـــن بترغيم أنف أمريكا 

في التراب، وليس لديهم من اإلمكانات ما لهذه احلكومات املرتدة.

فعليك أخي املسلم بالبدار واللحاق بركب اجملاهدين أو تكوين خاليا لضرب 
قوى الكفر في عقر دارهم وتضييق الطرق عليهم في البر والبحر واجلو بكل 
الطرق واألساليب املتاحة إليقاف الزحف الصليبي على ديار اإلسالم،  يقول 
اللـــه تعالـــى}َوِإْن َعاَقبْتُْم َفَعاِقبُـــوا ِبِمثِْل َما ُعوِقبْتُْم ِبـــِه{ النحل )126(، ومع 
أننـــا نعاقب أمريكا وحلفائها الكفـــار بواحد على مليون مما يفعلونه مع أمتنا 
املســـلمة »كما فضح ذلك موقـــع ويكليكس« ومع ذلك نؤثـــر عليهم اقتصادياً 
وأمنياً واســـتخبارياً ونرعبهم ونرهبهم بفضل الله تعالى، ألننا نقاتلهم بالله؛ 
واللـــه موالنا وال مولـــى لهم، ونحن نبذل كل ما نســـتطيع من قـــوة، والتوفيق 

والسداد من الله تعالى.
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كل ذلـــك ألجل عيون مجرم متكبر من احلزب احلاكم ومن العصابة والطغمة 
الفاسدة. 

إن هذه القوات »األمن املركزي وغيره«  قد أنشـــئت وأعدت للبطش والظلم، 
وهيئت لتدوس على كرامة هذا الشعب األبي؛ وال عجب؛ 

فمن ي�شرف على تدريبهم، ومن يتكفل بتمويلهم ؟

إنهم األمريكان أصحاب اجلرائم في »جوانتناموا« ودهاقنة التعذيب في »أبو 
غريب« فماذا سيعلمونهم؟ على ماذا سيدربونهم؟

ومن يشـــاهد عن قرب جرائمهم على العزل من عوام الناس في صنعاء على 
سبيل املثال ال احلصر؛ يعلم من أين أتوا بكل هذا اإلجرام!!

ومن يشـــاهد كيـــف يتعاملون مع أصحاب »البســـطات« والعربيـــات املتجولة 
الذيـــن يبيعـــون اخلضـــار والفواكـــه، وكيـــف يدوس ضبـــاط األمـــن املركزي 
بأقدامهم وســـيارتهم ســـالل الطماطم واخلضار بحجة أنها غير مرخصة و 

مخالفة للقانون!! وماحدث في تونس يتكرر في اليمن.

 وال تســـأل عن العنجهيـــة والظلم والبطـــش في احلديـــدة وحضرموت وفي 
كل مـــكان عدا بعـــض املناطق التي يحمـــل فيها الناس الســـالح ويتواجد بها 
اجملاهـــدون الذين أقســـموا األميـــان املغلظـــة أن هذه اجلرائم لـــن متر دون 

عقاب.

 وه��ذ� م��ا حدث يف مدينة لودر؛ عندما حـــاول بعض جنود اجليش أن يذلوا 
أهل املدينة، فتصدى لهم اجملاهدون وشـــعارهم: كفى ظلماً.. كفى بطشـــاً.. 
كفى تكبراً.. لقد أعزنا الله باجلهاد.. لن نسمح لكم أن متارسوا الظلم ونحن 

ننظر.. الدم الدم.. الهدم الهدم..

و�لكل ر�أى وعاين نهاية �مل�شهد. 

إنه مشـــهٌد مظلم لكل ظالم ومتكبر، مشـــهد يجب أن يكـــون عبرة، وأن يكون 
عظـــة، فالوضع مختلف؛ هنا اجملاهدون، هنا أهل الكرامة، هنا أهل النخوة، 

هنا تقف عند حدك وتعرف قدرك وإال فاملوت والسحل ينتظرانك.

�أيه��ا �مل�شلمون:لقد والله عرفنا عـــن قرب جنب هؤالء اجلنود املتكبرين، وقد 
واللـــه مرغنا أنوفهم في الوحل؛ فما والله وجدنـــا عندهم من اجلرأة وال من 

املروءة وال من الشجاعة شيء. 

إنهم يتســـلطون عليكم ويســـعون إلهانتكـــم ألنهم أمنوا من العقاب فأســـاءوا 
األدب.

إنهم اســـتمرأوا ســـكوتكم وخنوعكم، ولكن عندما يواجه الظلم بالردع، ويرد 
البغي بالقوة، ويكال الصاع بصاعني، عند ذلك فقط سترونهم أذلة خانعني.  

وبطريق اجلهاد والكفاح يكف بأس الكافرين والظاملني.

ِض الُْمْؤِمِننيَ َعَســـى اللَُّه أَْن  }َفَقاِتْل ِفي َســـِبيِل اللَِّه اَل تَُكلَُّف ِإالَّ نَْفَســـَك َوَحرِّ
يَُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه أََشدُّ بَْأًسا َوأََشدُّ تَنِْكيال{ النساء )84(.

قاتلوا في ســـبيل الله، وحتركوا من أجل دينه، وادفعوا عن حرماتكم، واحموا 
حماكم.

يهدم ومن ال يدفع الظلم يظلم  ومن ال يذد عن حوضه بسالحه  

�أيه��ا �مل�شلم��ون:إن اجملاهديـــن في مقدمة الصفوف لتحريـــر األمة من حكم 
الطواغيـــت، إنهم فـــي الواجهة ضد كل مرتد وعميل، إنهم لن يتوانوا في بذل 
دمائهـــم من أجل الديـــن واحلرمات، إنهم لن يتأخروا فـــي نصرة املظلوم وال 
في إعانة املنكوب، إنهم عبارة عن مشـــروع وقف قد نذروا أنفسهم وأموالهم 

وأوقاتهم من أجل جراح أمتهم.

ثم هم من بعد ذلك ال يرجون جزاًء وال مغنماً وال منصباً وال رئاســـة، كل هذا 
ال يهمهم وال يعنيهم.

كل ما يرجونه ويأملون فيه أن تنتهي مأســـاة أمتهم، وأن يخرجوها من جحيم 
هذه األنظمة العميلة ومن ظلمها، إلى عدل اإلســـالم ورحابة الشرع احلنيف 

وسماحة الدين القومي.

 �أيه��ا �مل�شلمون:إن أبناءكم اجملاهدين قد َخّطـــوا لكم طريق العزة والكرامة، 
وَعّبدوه لكم بالدماء واألشالء حتى استوى واستقام لكم الطريق.

 وبعد كل هذ�..

 أفـــال تتحركون، أفال تنهضون، أفال تنصرون!! أفال تشـــاركون في مشـــروع 
طليعة األمة حلماية الدين وحترير املقدسات واستعادة احلقوق. 
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كان لعلماء السلف صوالت وجوالت في قول احلق، والصدع به، والوقوف في 
وجه احلاكم؛ مما يعكس مدى االستقاللية التي كانوا يتمتعون بها؛ ومن أجل 
ذلـــك كان حكام زمانهم يهابونهـــم وال يقدمون قوالً على قولهم، وكتب التاريخ 
حافلة مبواقفهم املشـــرفة في إصدار الفتاوى املستقاة من وحي الشريعة في 
ظل اســـتقالل العقـــول واألفهام ال تبعية لسياســـة احلكام اخملالفة لشـــريعة 
احلكيم العالم؛ فحفظوا لنا الدين، وأقاموا شعائر اإلسالم وظواهر األحكام 
كإقامة أركان اإلسالم، واجلهاد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصبر 
على األذى في ذلك، و دافعوا عن بالد املسلمني باذلني أنفسهم لله، ال يخافون 
فيه لومة الئم، ولذلك كانوا كالنجوم يهتدى بهم؛ ألنهم علموا فعملوا، عاشوا 
أحراراً ال ينقادون ألحد من البشـــر إال على وفق رب البشر، فتجد العالم هو 
مـــن يقود اجليوش، وهو من يفتي ويعلم ويقضي ويذود عن ســـنة النبي صلى 
اللـــه عليه وســـلم، وهو مـــن يقيم الوالـــي، ويوجه الناس ملـــا ينفعهم على وفق 
الكتاب والسنة ال على موافقة آراء وأهواء الزعماء، ولو أدى ذلك إلى إبعاده، 

أو سجنه، أو قتله.

وملا كان العالم هو صمام أمان لألمة وجب عليه أن يكون مستقاًل في فتاويه، 
وأطروحاته، ومنطلقاته، وال شـــيء يقيده من قيود ســـلطان البشر، وال يتقيد 
بنظـــام من األنظمـــة العلمانيـــة، أو ينجر وراءهـــا؛ إمنا انطالقـــه على ضوء 

الوحيني و بهما يتقيد.

فالعامل �لغري م�شتقل بر�أيه هو الذي يصرح بالفتوى إتباعاً للهوى أو إرضاًء 
لسلطان غوى أو تزلفاً  حلاكم طغى أو متلهفاً لغثاء أحوى. 

توجهـــه األنظمة على سياســـة معينة تفرضها عليه تـــارة، وترغبه إليها تارة، 
فينجر وراءها متعذراً بالترخص في غير موطن الترخص، وحقيقة أمره: آثر 
ا َزاُغوا  الدنيـــا الفانية على اآلخرة الباقية، وزاغ عن احلق، ونهاية مآله }َفلَمَّ

أََزاَغ اللَُّه ُقلُوبَُهْم {. 

وإذا لـــم يكن العالم مســـتقاًل في حتريـــر الفتوى فكيف يكـــون أميناً، أو كيف 
يكون من ورثة األنبياء وهو على هذه احلالة من االنضواء حتت عباءة احلكام 
العمالء، موافقاً سيده في كل ما يقول، ماشياً على منواله ولو جانب الصواب، 
فبـــدل أن يقـــود انقاد؛ فكم من جاهل قاد عاملاً، وكم من عالم قيد فتواه بهوى 

أضواء على

استقاللية العلماء
الشيخ: عادل العباب

كتابات

وسياســـة احلاكم، وذلك ألن العالم لم يحفظ للعلم حقه ولم يشـــرفه وينزهه 
عن قصور الظلمة، فجنت على نفسها براقش.

إذا لم يكن العالم مســـتقاًل في فتواه فإنه ســـيفتي على سياسة حاكمه، يدور 
مع الزجاجة حيث دارت.

و�إن مم��ا يو�ش��ح ع��دم ��شتقاللي��ة علماء �لزم��ان � �إال من رح��م �هلل منهم � 
مواقفهم املتناقضة على حسب سياسات احلاكم العلماني،  فاحلاكم إذا والى 
الكفـــار وتوالهم فـــإذا هم أبواق يفتون بـــأن هذه عهود يجـــب الوفاء بها، وال 
يجـــوز اخلروج عليه، وكان األحـــرى بالعالم أن يكون مبنـــأى عن هذا محرراً 
الفتـــوى من خالل فهـــم األحكام و حتركه وفهمه للواقع ال من يحركه من وراء 
الكواليس، فيخرج علينا بأن القتال في صف االشتراكيني في عدن في حرب 
صيف 94م من اجلهاد في ســـبيل اللـــه!!، أو يفاجئنا بأن قتال األمريكان في 
العـــراق ليس من اجلهاد؛ ألن برمير »احلاكم األمريكـــي في العراق« لم يأذن 
باجلهاد!!، أو يفتي بجواز االلتحاق بالشـــرطة العراقية التي أسسها ويشرف 

على تدريبها وإدارتها األمريكان!! بل وتعد القوة احلامية لألمريكان.

 وقســـم آخـــر ممن يعـــرف أنهم ينســـبون إلى العلـــم يدركـــون كل اإلدراك أن 
احملاصـــر الفعلي لفلســـطني هم حكام العرب وباألخـــص دول اجلوار، بل قد 
يصل بهم احلال إلى قولهم بكفر من يقف مع دولة يهود ضد املسلمني هناك، 
وعندما يأتـــون لواقع حاكمهم فإذا هو أحد املتوليـــني لدولة يهود، فيجارونه 
علـــى صنيعـــه ويضفـــون عليه الصبغـــة الشـــرعية كما هو حـــال حاكم مصر 
»حسني« مع علماء بلده جتاه اجلدار العازل ومحاصرة غزة، بل نرى بعضهم 

يشكك في عمل اجملاهدين بحجة: ملاذا ال يستهدفون دولة يهود؛ نقول له :

أوال: احلمد الله، قد استهدف الشيخ اجملاهد أسامة بن الدن دولة يهود عدة 
مـــرات بصواريـــخ نصبت من لبنـــان، ومرة أخرى من األردن في زمن الشـــيخ 
أبـــي مصعب، وعمـــا قريب وجه إخواننا فـــي »كتائب عبد الله عـــزام« بلبنان 
صواريخهـــم علـــى دولة يهـــود، وأحداث فتح اإلســـالم في نهر البارد ليســـت 
عنـــا ببعيد، فهـــم كانوا يعدون العدة حلرب دولة يهـــود فاجتمع عليهم أنصار 
األمريكان »ممن تعدونهم والة أمور« وبتســـهيل مـــن الرافضة اجملوس ودعم 
من أســـيادهم األمريكان، فرموهم بالقاذفات والراجمات وقتلوهم وأســـروا 

من أسروا منهم وبقي منهم بقية، نسأل الله أن يحفظهم.

ثانياً: إن هذا التشـــكيك نابع عن عدم االســـتقاللية، وإال: فلماذا ال تخاطب 
ولـــي أمـــرك أن يزحف على دولة يهـــود وما بينه وبني فلســـطني إال كيلوهات 
معـــدودة عن طريـــق البحر؟ وملـــاذا ال تدعوهـــم إلى إخراج الســـالح اخملزن 
ليجاهدوا به دولة يهود، بدل أن تتشـــاغل بطعـــن األمة اجملاهدة؟ أم أن دولة 

يهود معاهدة!!

وم��ن �لتناق���ض الذي يدل على عدم اســـتقاللية العلمـــاء - إال من رحم الله 
منهـــم - مـــا وقع فيـــه مفتي الديار الواقعـــة في حكم آل ســـعود ومن معه من 
العلمـــاء حيـــث أنهم أفتـــوا »وما زالوا كذلـــك يفتون« بأن الســـعي إلى تقارب 
األديـــان ودمجها كفـــر، وعندما نأتي إلـــى واقع ولي أمرهم جند أنه يســـعى 
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إن إعـــادة اخلالفة اإلســـالمية هي من أهـــم األهداف الرئيســـة للجماعات 
اجلهاديـــة التي اتخذت اجلهاد طريقاً لتغييـــر ما وصلت إليه األمة من خزي 
وهـــوان وتنحية لشـــرع الله الذي جـــاء به محمد بن عبد للـــه صلى الله عليه 

وسلم.

وهـــذا املطلب مع أنه مطلب شـــرعي لكل مســـلم في كل زمـــان ومكان إال أنه 
يتأكد في هذا الزمان، لتوافق األحداث وتسلسل ما بشر به رسول الله صلى 
الله عليه وســـلم حيث قال »تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله 
أن تكـــون، ثم يرفعها الله إن شـــاء أن يرفعها، ثم تكون ملـــكاً عاّضاً فتكون ما 

شـــاء اللـــه أن تكون، ثم يرفعها إذا شـــاء الله أن يرفعها، ثـــم تكون ملكاً جبرياً 

فتكـــون ما شـــاء الله أن تكـــون، ثم يرفعها الله إذا شـــاء أن يرفعهـــا، ثم تكون 

خالفة على منهاج النبوة،ثم سكت«)1(.

وهنا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس مراحل سوف متر على 

األمة، وهذه املراحل هي كما يلي:

1-»تكون �لنبوة فيكم ما �شاء �هلل �أن تكون«:

وهذه الفترة هي فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بوفاته.
)1( أخرجه اإلمام أحمد في »املسند« ح »18596« بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

جيل»خالفة على منهاج النبوة«
خالد احلمودي

كتابات

السعي احلثيث إلى التقارب بني األديان، وقاد املؤمترات في ذلك باسم »حوار 
األديان«  وهو في حقيقة األمر كما يظهر من خطابات »عبد الله آل ســـعود« 
تقـــارب ودمج األديـــان وليس حواراً، وكيف مبثل هـــذا املعتوه أن يكون مؤهاًل 
لذلـــك وهو مطعون في دينه وعدالته مع مـــا ميتع به من اجلهل املطبق، والله 
ْساَلُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِإالَّ ِمْن بَْعِد  يَن ِعنَْد اللَِّه اإْلِ يقول }ِإنَّ الدِّ
يُع الِْحَســـاِب{  َما َجاَءُهُم الِْعلُْم بَْغًيا بَيْنَُهْم َوَمْن يَْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّه َفِإنَّ اللََّه َســـرِ
آل عمران )19(، بينما جند أن املفتي ومن وافقه يباركون هذا الصنيع »الذي 
ال يخفـــى على أدنى مطلع حقيقة ما يقومون بـــه ناهيك أن يخفى على مفتي 
البـــالد«، وكذلك قوله بحرمة األغاني ثم جتويزه املوســـيقى العســـكرية لولي 
أمـــره، ومن التناقض فتـــواه بحرمة املظاهرات ضد دولـــة يهود أثناء قصفها 

لغزة بحجة أنها تلهي عن ذكر الله!!. 

فهذا التناقض بني احلكم والفتوى يحمل داللة واضحة على الفرق بني علماء 
السلف وعلماء اليوم.

و�لعالم��ة �لب��ارزة التي متيز علماء اليوم عن علمـــاء األمس؛ أن علماء اليوم 
غير مستقلني في توجيه الشعوب وإصدار الفتاوى واألحكام. 

فكم نحن بحاجة إلى علماء مستقلني متوكلني على ربهم، ميلكون قرار فتواهم  
أهل اخلشية }ِإنََّما يَْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماءُ{ فاطر )28(.  

فاالســـتقاللية لـــدى العلمـــاء أمـــر متحتم، وإال؛ مـــا فائدة العالـــم إن لم يكن 
مستقاًل في إصدار الفتوى والتوجيه؟.

وعاقبة عدم االســـتقاللية وخيمة، وما االنحطاط الذي وصلت إليه األمة إال 

بسبب موافقة العلماء لسياســـات احلكام املبرمجة على خطى الغرب، وماذا 

ننتظـــر من عالم وصل به احلال إلى أن يســـبح باســـم احلاكـــم، ويدلس على 

العامة في دينها، مســـهاًل للحاكم الوصول إلى بغيته وفرض سياسته، الشيء 

الذي لم يســـتطع أن يصل إليـــه احلاكم لوال أنه اتخذ من العالم ُســـلماً يصل 

بـــه إلى مبتغاه، وإذا كان هـــذا حال العالم مضيعاً لألمانة غاشـــاً لألمة فمن 

سيقول كلمة احلق؟. 

ويف �الأخري: كما أننا نناشـــد باستقاللية العلماء فإننا نشيد مبواقف العلماء 

املســـتقلني بآرائهم، املالكني لقراراتهم، وهؤالء هم الصادعون باحلق العلماء 

النافـــرون واألمراء املقاتلـــون املتخذون من أرض الثغور ميدانـــاً للقتال، ومن  

أرض أفغانســـتان مكاناً لالنطـــالق، املتطلعون إلى أرض األقصى ليكون فيها 

ُسوِل ِإْن  وهُ ِإلَى اللَِّه َوالرَّ اللقاء، وترد إليهم الفتوى }َفِإْن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ

ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَْأِويال{ النساء )59(.

العلماء املستقلون هم املنبرون لكل صيحة تعادي الشريعة، ال يخافون في الله 

لوم الئم، وهم احملاربون حلكام األنظمة العلمانيني على حســـب استطاعتهم 

قوالً وعماًل.
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2-»ثم تكون خالفة على منهاج �لنبوة«:

وكانت من بداية اســـتخالف أبي بكر - رضي الله عنه - وحتى مقتل علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه -، ومن العلماء من أدخل فترة إمارة احلســـن بن 
علي - رضي الله عنهما - سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فهذه 
ثالثون ســـنة كما نّص بذلك احلديث الصحيح بأن اخلالفة ثالثون ســـنة ثم 

تكون ملكاً.

ًا«: 3-»ثم تكون ملكًا عا�شّ

وهي مرحلة ما بعد إمارة احلســـن بن علي، ويدخل فيها حكم بني أمية وبني 
العبـــاس واملماليـــك والعثمانيني األتراك وغيرهم، وحتى ســـقوط الســـلطنة 

العثمانية في مطلع القرن العشرين امليالدي.

4-»ثم تكون ملكًا جربيًا«:

ونحن اآلن في عهد طغيان امللْك اجلبري الديكتاتوري الذي تعقبه - إن شـــاء 
اللـــه - خالفة على منهاج النبوة، عجل اللـــه قدومها، وعلى أيدي اجملاهدين 

بإذن الله.

5-»ثم تكون خالفة على منهاج �لنبوة«:

وهذه التي نحن بصدد احلديث عنها، ونالحظ تكرار هذه املرحلة مرتني في 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مرة بعد وفاة رســـول الله صلى الله عليه وسلم وهي املرحلة األولى التي تلت 
مرحلة النبوة ونزول الوحي. 

واملـــرة الثانية هي هذه املرحلة التي يظهر أنها ســـوف تكون في زماننا وعلى 
أيدينا إن شاء الله، أو نكون سبباً في قيامها على األقل.

وهنـــا نريد أن نســـلط الضوء على بعض صفـــات ذلك اجليـــل الذين أقاموا 
خالفة على منهاج النبوة، فكما أن املرحلتني تشـــابهت في الوصف والتسمية 
ينبغـــي لهذا اجليل أن يتشـــبه في صفاتـــه بذلك اجليل الـــذي أقام اخلالفة 

األولى على منهاج النبوة والله أعلم.

< �أبو بكر �ل�شديق ر�شي �هلل عنه »ثاين �ثنني �إذ هما يف �لغار«:

فهـــذا أبو بكر الصديـــق الذي كان من آمن الناس على رســـول الله صلى الله 
عليه وسلم في نفسه وماله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما نفعني 
ماٌل قط ما نفعني مال أبي بكر« وهو يقول: »وهل أنا ومالي إال لك يا رســـول 
الله، وهل نفعني الله إال بك يا رســـول الله«، أتى مباله كله يوم تبوك فســـأله 

رسول الله »ماذا أبقيت ألهلك؟« فقال: »أبقيت لهم الله ورسوله«. 

دافع عن رســـول الله ملا أرادوا ضربه مبكة، ونفض له الضرع وظلل عليه في 
طريـــق الهجرة، وجمع من خصال اخلير ما لو وزن إميانه بإميان األمة لرجح 
إميـــان أبي بكر رضي الله عنه، إن جئت إلى الرأفة فقد قال عنه رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم: »أرأف أمتي بأمتي أبو بكـــر«، وإن جئت إلى األعمال 
الصاحلة فقد قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم مرة: »من أصبح منكم 

اليوم صائماً؟، قال أبو بكر: أنا، من عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا، 
مـــن تبـــع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، من أطعم منكم اليوم مســـكيناً؟ 
قال أبو بكر: أنا؛ فقال رســـول الله: ما اجتمعن في أحد إال دخل اجلنة«، وإن 
جئـــت إلى القيـــادة فهو اخلليفة احلـــازم، جمع الله عليه املســـلمني، وأعز به 

الدين، وأظهره على املرتدين.

< �لفاروق عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه:

ما لقيه الشيطان سالكاً فجاً إال وسلك فجاً غير فجه، شياطني اجلن واإلنس 
قد فروا من عمر، ما زال املسلمون أعزة منذ أسلم عمر، كان وقافاً عند كتاب 
الله، إن جئت على الشـــدة في أمر الله فعمر أشـــدهم في أمر الله، ما جترأ 
أحد من املبتدعة أن يخرج لسانه وأن يرفع رأسه في عهد عمر، إن جئت إلى 
محاسبة الوالة فعمر، وإلى استشعار املسئولية فعمر قال: »لو أن دابة عثرت 
بأرض العراق خلشـــيت أن أســـأل عنها يوم القيامة، ِلَم لَـــْم تذلل لها الطريق 
يـــا عمر!!«، إن جئت إلى تفقد الرعية فعمر يســـير بني البيوت يتفقد أهلها، 
ويحـــرس املســـلمني بالليل، ويخرج إلـــى األرض البعيدة؛ ليرقـــب خيمة فيها 
امرأة وحولها أوالد صغار يبكون، فيحمل لهم الطحني على ظهره، شديد في 

أمر الله، رؤوف بخلق الله.

< عثمان بن عفان ر�شي �هلل عنه »ذو �لنورين«:

أصدق األمة حياًء، تســـتحيي منه املالئكة، قال رســـول اللـــه صلى الله عليه 
وســـلم: »من يشـــتري بئر رومة فلـــه اجلنة«؛ فاشـــتراها عثمـــان، وقال عليه 
الصالة والسالم: »من جهز جيش العسرة فله اجلنة«، فجهزه عثمان - رضي 

الله عنه -.

كان يختـــم القـــران في ليلة، جمـــع القرآن بعدمـــا افترق الناس فيـــه وكادوا 
يقتتلـــون؛ فكتـــب القرآن ونســـخه في املصاحف، وأرســـلها إلـــى الناس حتى 
يقتصـــروا عليها، فاتفقت األمة على االقتصار على هذا املصحف، ويســـمى 

املصحف العثماني، أو الرسم العثماني. 

فدى األمـــة بدمه وكان بإمكانه أن يقول للصحابـــة وأبناء الصحابة: »دافعوا 
عن خليفتكم« لكنه نهى الناس عن الدفاع عنه يوم قتل مخافة الفتنة.

< علي بن �أبي طالب ر�شي �هلل عنه »�أق�شى �الأمة بعد نبيها«:

ابـــن عم رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم وزوج ابنته، أول من أســـلم من 
الصبيان، رجل يحب الله ورســـوله ويحبه الله ورســـوله، أعطاه عليه الصالة 
والســـالم الراية يوم خيبر ففتـــح الله عليه، رابع اخللفاء الراشـــدين واألئمة 
املهديـــني، إن جئت إلى القضاء فأقضى األمـــة بعد نبيها علي بن أبي طالب، 
وإن جئـــت إلى قتال أهل البدعة و اخلوارج والقضاء على الفنت فعلي بن أبي 
طالب الرأس املقدم في ذلك، إن جئت إلى احلكمة والعلم جتده قاضياً مفتياً 

رضي الله تعالى عنه.

< �لزبري بن �لعو�م ر�شي �هلل عنه »حو�ري ر�شول �هلل«:

حواري رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفه في سبيل الله، 
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ومن الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد.

< �شعد بن �أبي وقا�ض ر�شي �هلل عنه »�شاحب �لدعوة �مل�شتجابة«:

هو أول من رمى بســـهم في ســـبيل الله، صاحب الدعوة املســـتجابة، فاخر به 
صلـــى الله عليه وســـلم فقال: »هذا خالي فليرني امرٌؤ خاله«، حرس رســـول 
اللـــه صلى الله عليه وســـلم، وفتح الله على يديه بالد فـــارس، فإن جئت إلى 
القيادة وإلى احلكم وتخطيط املدن وبُعد النظر في مصلحة املسلمني فسعد 

بن أبي وقاص.

< �أبو عبيدة بن �جلر�ح ر�شي �هلل عنه »�أمني �الأمة«:

نعم الرجل أبو عبيدة؛ تولى فأحســـن الوالية، وقاد اجليش فأحســـن القيادة 
رضي الله تعالى عنه.

< بالل �حلب�شي ر�شي �هلل عنه »موؤذن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم«:

وهذا بالل ساِبق احلبشة إلى اإلسالم، الذي َسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دف نعليه في اجلنة، وصابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار 
الشـــعب ما ارتد عن دينه، ضرب لنا املثل في الصبر في وقت الشـــدة، هانت 
عليه نفســـه في ســـبيل الله، ألبســـوه الدروع، وصهروه في الشمس، وأعطوه 
الولدان يطوفون به وهو يقول حتت الصخرة: »أحد أحد«، كان مؤذناً محتسباً 
لله يؤذن بال أجرة، عن أســـلم مولى عمر قال: »قدمنا الشـــام مع عمر؛ فأذن 
بـــالل والناس مجتمعون في الشـــام في ذلـــك الوقت عند فتحهـــا، جاء عمر 
رضي الله عنه يشـــهد الفتح، وأذن بالل وكان قد ترك األذان بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وســـلم؛ فتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه؛ 

فما رئي يوم أكثر باكياً منه في ذلك اليوم«.

< عمار بن يا�شر ر�شي �هلل عنهم »�شربً� �آل يا�شر فاإن موعدكم �جلنة«:

ملئ عمار إمياناً إلى مشاشـــه، أجاره الله من الشـــيطان، وما خير بني أمرين 
إال اختار أيســـرهما وأرشـــدهما، فَضرب مع بالل و خباب وغيرهم املثل في 

الثبات مع وقوع الفتنة.

< عبد �هلل بن م�شعود ر�شي �هلل عنه »�شاحب �لنعلني و�لو�شاد«:

ســـاقاه أثقل في امليزان من جبل أحد، قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»من ســـره أن يقرأ القرآن غضـــاً كما أنزل فليقرأه على قـــراءة ابن أم عبد«، 
صاحب النعلني والوســـاد، وكان كامتاً لســـره عليه الصالة والسالم، أخذ من 
فم النبي صلى الله عليه وســـلم ســـبعني ســـورة، قال فيه: »إنك غالم ُمعلَّم«، 
وقـــال عنه عمر: »كنيِّـــف ملئ فقهاً«، رجـــل بأمة، يأتي إلـــى الكوفة فيدرس 
هنـــاك فيخرج أجياالً مـــن التابعني من الفقهاء العلماء املفتـــني، عبد الله بن 
مسعود، وقل عن عبد الله بن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم 
مـــن نفس هذا املثال، علماء يخرجون علماء، مـــا دفنوا علمهم، وال قبعوا في 
بيوتهم، وإمنا برزوا للناس فتصدروا فأفتوا وعلموا وصاروا كالسحابة متطر 
اخلير حيثما جاءت، وكاآلبار يُستقى منها، وكالعيون العذبة رضي الله تعالى 

عنهم.

< �لرب�ء بن مالك ر�شي �هلل عنه »�لبطل �لكر�ر«:

ضرب لنا مثاًل بشخصيته في حرب مسيلمة ملا أمرهم أن يحتملوه على ترس 
على أســـنة رماحهم ويلقوه في حديقة مســـيلمة فاقتحم عليهم وشـــد وقاتل 
حتى افتتح باب احلديقة، رجل بأمة، مقدام وجريء، قتل في حروبه مائة من 
الشـــجعان مبارزة، كان من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: 
»كم من ضعيف متضعَّف ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على الله ألبره« فكان 

املسلمون في الفتوحات يقدمونه فيقولون: »ادع يا براء«.

< �أب��و دجان��ة �شم��اك ب��ن خر�ش��ة ر�ش��ي �هلل عنه »�آخ��ذ �شي��ف ر�شول �هلل 
بحقه«:

أخذ ســـيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه، خرج يتبختر عليه عمامة 
حمراء في مشـــية يبغضها الله إال في ذلك املوطن، ففلق بســـيف رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم هام املشـــركني، وفعل بهم األفاعيل، رمى بنفســـه يوم 
مســـيلمة إلى داخل احلديقة؛ فانكســـرت رجله، وقاتل حتـــى قتل رضي الله 

عنه.

< ثابت بن قي�ض ر�شي �هلل عنه »خطيب �الأن�شار«:

ملا جاء وفد متيم فافتخر خطيبهم؛ قام له ثابت بن قيس بخطبة أسكتته، وملا 
{ احلجرات )2(، وكان  نزل قول الله }ال تَْرَفُعـــوا أَْصَواتَُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ
رضـــي الله صيتاً جهـــوري الصوت بطبعه، إذا تكلـــم كان صوته عالياً؛ فقال: 
»ويلـــي، هلكت«؛ فقعد في بيته؛ فســـأل عنه رســـول الله، فقال: »أخشـــى أن 
أكون من أهل النار!!« فقال رســـول الله: »بل أنت من أهل اجلنة«، هذا الذي 
حتنط يوم اليمامة ولبس ثوبني أبيضني فلما انهزم املسلمون في بداية األمر 
قـــال: »اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤالء - مســـيلمة وأصحابه- وأعتذر 
ممـــا صنع هـــؤالء، بئس ما عودمت أقرانكم، خلوا بيننا وبينهم ســـاعة« فحمل 
فقاتـــل حتى قتل، ولم تنفذ لرجل وصية بعـــد موته إال هو!!، فقد حكم بذلك 

الصديق.

< مع��اذ بن عمرو بن �جلموح ر�شي �هلل عنه وغريته على ر�شول �هلل �شلى 
�هلل عليه و�شلم:

الفتى الصغير، مييل على عمه في اإلســـالم عبـــد الرحمن بن عوف يوم بدر 
يقـــول: »يا عم! أتعرف أبـــا جهل؟ فقال له: ملاذا؟ ماذا تصنع به؟ قال: أخبرت 
أنـــه يســـب رســـول الله صلى الله عليه وســـلم؛ والذي نفســـي بيـــده ال يفارق 
سوادي سواده حتى ميوت األعجل منا«، فحمل على عدو الله فضربه فقتله، 
وأصيبت يده فصارت معلقة بجلده على جنبه فصار يقاتل ويســـحبها خلفه، 

فلما آذته قال: »وضعت قدمي عليها ثم متطأت عليها حتى طرحتها!!«.

< �بن �أم مكتوم ر�شي �هلل عنه »خليفة ر�شول �هلل على �ملدينة«:

ضريـــر البصر مســـتنير البصيرة، من الســـابقني املهاجرين، مؤذن الرســـول 
صلى الله عليه وسلم، واخلليفة على املدينة في غيابه عليه الصالة والسالم 
يصلـــي ببقايا النـــاس، كان حريصاً على طلب العلم وعلـــى الفائدة، يأتي إلى 
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رســـول الله صلى الله عليه وســـلم يقول: »علمني مما علمك الله«، هو الذي 
ملا ســـمع قول الله }ال يَْســـتَِوي الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي{  قال: »يا رب! أنزل 
َررِ{ النســـاء )95(، وكان  عـــذري«؛ فنزل قول الله عز وجـــل }َغيُْر أُوِلي الضَّ
يغزو وهو ضرير ويقول: »ادفعوا اللواء إلي؛ فإني أعمى ال أســـتطيع أن أفر، 

وأقيموني بني الصفني!!«.

< خالد بن �لوليد ر�شي �هلل عنه »�شيف �هلل �مل�شلول«:

ظهرت العبقرية العسكرية والشجاعة احلربية في شخصية خالد بن الوليد 
ســـيف الله وفارس اإلسالم، قائد اجملاهدين أبو سليمان، هاجر مسلماً سنة 
8هـ ثم ســـار غازياً فشهد مؤتة، فاستشـــهد أمراء رسول الله صلى الله عليه 
وســـلم؛ فأخذ الراية، قال: »رأيتني يوم مؤتة اندق في يدي تســـعة أســـياف، 
فصبـــرت في يـــدي صفيحة ميانية -ســـيف ميانـــي-« وقد احتبـــس أدراعه 
وألمته في ســـبيل الله، وكان مغرمـــاً باجلهاد، فجعل أدراعه ومتاعه وقفاً في 
ســـبيل الله، وحارب أهل الردة ومســـيلمة، وغزا العـــراق وانتصر، ثم اخترق 
برية السماوية وقطع املفازة من حد العراق إلى أول الشام في خمس ليال في 
عســـكره، وشهد حروب الشام، ولم يبق في جســـده قيد شبر إال وعليه طابع 
الشهداء، وكان يقول: »ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أحب 

إلي من ليلة شديدة البرد، كثيرة اجلليد، في سرية أصبح فيها العدو!!«.

< �شلمان �لفار�شي ر�شي �هلل عنه »�لباحث عن �حلق«:

مضرب املثل في البحث عن احلق، الذي ظل يبحث عن احلق والتوحيد حتى 
، وظل يتنقل حتى رأى رسول الله  أوذي وقيد وســـجن، وعمل خادماً، واْستُِرقَّ
صلى الله عليه وسلم فعرفه وآمن به، كان متواضعاً يخدم صاحبه في السفر، 

وهو الذي أشار بحفر اخلندق يوم جتمعت األحزاب تريد غزو املدينة.

< �أب��و طلحة �الأن�شاري ر�شي �هلل عنه »�ش��وت �أبي طلحة يف �جلي�ض خري 
من مائة، �أو خري من فئة«:.

 ملا كان يوم أحد جوب على رســـول الله صلى الله عليه وســـلم بحجفة، ورمى 
وكسر يومئذ قوسني أو ثالثة وهو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وســـلم: »انثرها 
ألبـــي طلحـــة، ويقول أبو طلحة : يا نبي الله! بأبي أنت ال تشـــرف؛ ال يصيبك 
ســـهم، نحري دون نحرك« قتل يوم حنني عشرين رجاًل، وهو صاحب األموال 
الكثيـــرة، وقد تصـــدق بأحب ماله إليه »بيرحاء« »بئر طيب املاء«، ملا نزل قول 
ا تُِحبُّوَن{ آل عمران )92(، قال:  اللـــه تعالى }لَْن تَنَالُوا الِْبرَّ َحتَّى تُنِْفُقـــوا ِممَّ
» يا رســـول الله! ضعها حيث أراك الله، إنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها، 
فضعهـــا يا رســـول الله حيـــث أراك الله« وقـــد غزا آخر عمره فـــي غزوة في 
البحـــر، وكان قـــد قرأ أمام بنيه قول اللـــه عز وجل }انِْفُروا ِخَفافـــاً َوِثَقاالً{ 
التوبة )41( فقال: »اســـتنفرنا الله وأمرنا شيوخنا وشبابنا، جهزوني«، فقال 
بنوه: »يرحمك الله، إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك اآلن«، قال: »فغزا البحر فمات فلم يجدوا 

له جزيرة يدفنونه فيها إال بعد سبعة أيام فلم يتغير!!«.

< عائ�شة �أم �ملوؤمنني »�ل�شديقة بنت �ل�شديق«:

أم املؤمنني روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه، قال أحد أئمة اإلســـالم: »ال أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وســـلم، 
بـــل وال في النســـاء مطلقاً فـــي أي امرأة في العالم منـــذ أن خلق الله آدم إلى 
أها الله من فوق ســـبع ســـموات، وال يســـتبعد أن  وقتها امرأًة أعلم منها«، بَرَّ
تكون هي أعلم نســـاء العاملني على اإلطالق، وأنزل الله في شأنها قرآناًَ يتلى 
إلى يوم القيامة، وأنزل بسببها آية التيمم، عن أبي الضحى قال: قلنا ملسروق 
: هل كانت عائشـــة حتســـن الفرائض؟ قال: »والله لقد رأيت أصحاب محمد 
صلى الله عليه وســـلم األكابر يســـألونها عن الفرائض«، وعن عروة ابن أخت 
عائشـــة قال: »لقد صحبت عائشـــة -خالته- فما رأيت أحـــداً قط كان أعلم 
بآية أنزلت، وال بفريضة، وال بســـنة، وال بشعر، وال أروى له، وال بيوٍم من أيام 
العـــرب، وال بنســـب وال بكذا، وال بقضاء، وال طب منهـــا، فقلت لها: يا خالة! 
الطب من أين علمتيه؟ قالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء وميرض املريض 
فينعت له، وأســـمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه« وفي بعض الرواية 
»إن أهـــل اخلبـــرة من الطب فـــي البادية كان يأتي إلى النبـــي صلى الله عليه 

وسلم فينعت الدواء، فتحفظه عائشة«. 

بعـــث إليها معاوية مبائة ألف، فقســـمتها بني أمهـــات املؤمنني، وبعث لها ابن 
الزبير مبـــال في غرارتني يكون مائة ألف، فدعت بطبق، فجعلت تقســـم في 
الناس، فلما أمســـت قالت: »هاتي يا جارية فطـــوري، فقالت: يا أم املؤمنني، 
أمـــا اســـتطعت أن تشـــتري لنا حلمـــاً بدرهم!! مـــا عندنـــا أكل، كل املال هذا 
الذي وزعتيه، أما اشـــتريت لنا حلماً بدرهم!! قالت: ال تعنفيني، لو ذكرتيني 

لفعلت«.

< حذيفة بن �ليمان ر�شي �هلل عنهما »�أمني �شر ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه 
و�شلم«:

تصـــدق بدية أبيه على املســـلمني يوم قتـــل خطًأ في أحد؛ فـــازداد خيراً إلى 
خير، أخبره رســـول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء املنافقني، اهتم برواية 
أحاديـــث الفنت الكائنة في األمة وضبطها، وقال رضي الله عنه: »كان الناس 
يســـألون رسول الله صلى الله عليه وســـلم عن اخلير، وكنت أساله عن الشر 
مخافة أن يدركني«، وكان مثاًل في حسن التصرف والشجاعة يوم اخلندق ملا 
انتدبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي بخبر املشركني وسرعة بديهته ملا 
قال أبو ســـفيان: »لينظر كل رجل من بجانبه«، فقال ملن بجانبه: »من أنت؟!« 
وملا عرض له أبو سفيان ووضع السهم في القوس تذكر أمر رسول الله بأن ال 

يحدث أمراً ورجع عن قتل أبي سفيان وكان يستطيع قتله.

< �أبو مو�شى �الأ�شعري ر�شي �هلل عنه:

اإلمام الكبيـــر الفقيه املقرئ، قدم على أهل البصرة فأقرأهم وفقههم، حمل 
علماً غزيراً، وكان حســـن الصـــوت بالقرآن جداً، حتـــى إن من الصحابة من 
كان يخرج بالليل قريباً من دار أبي موســـى ليســـمع صوتـــه وهو يقرأ القرآن 
في قيام الليل، أُعطي مزماراً من مزامير آل داود، وكان فارســـاً مقداماً فلما 
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رمي عمه بســـهم من أحد الكفار؛ حلقه أبو موســـى فولى الكافر فقال له أبو 
موســـى: »أال تســـتحي؟ ألســـت عربياً؟ أال تثبت، فكف عن الفرار »وكان في 
العـــرب من الكفار نخوة قد زالت اليوم«، فالتقيا، فاختلفا ضربتني فقتله أبو 
موســـى، وهو من قواد الصحابة الســـتة، واملفتني األربعة في مسجد الرسول 
عليه الصالة والســـالم، اجتهد قبل موته اجتهاداً شـــديداً فـــي العبادة فقيل 
له: »لو أمســـكت ورفقت بنفسك«، فقال: »إن اخليل إذا أرسلت فقاربت رأس 
مجراهـــا أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي مـــن أجلي أقل من ذلك فأنا 
أجتهد بأكثر ما عندي«، وقال: »إني ألغتسل في البيت املظلم فأحمي ظهري 

حياء من ربي« رضي الله تعالى عنه.

< �أبو �أيوب �الأن�شاري ر�شي �هلل عنه:

نزل صلى الله عليه وســـلم في بيته، فخص رسول الله بالطابق األول من باب 
إكرام الضيف، فكان أســـفل البيت و أبو أيوب أعاله، فانسكب املاء، فقام مع 
أم أيوب بالقطيفة ينشـــف املاء بسرعة؛ خشية أن ينزل منه شيء على رسول 
الله صلى الله عليه وســـلم، ثم قال: »يا رســـول الله! انتقل إلى العلو، ال ميكن 
أن أمشـــي فوقك، ال ميكن أن أســـكن في الدور العلوي وأمشـــي فوقك«، وهو 
الذي نزل القرآن بلفظه ملا قال في حادثة اإلفك }َما يَُكوُن لَنَا أَْن نَتََكلََّم ِبَهَذا 
ُســـبَْحانََك َهـــَذا بُْهتَاٌن َعِظيـــٌم{ النور )16(، وكان يحب الغـــزو، ورعاً ال يأتي 
وليمـــة فيهـــا منكر، وملا مات في غزو القســـطنطينية أوصى بأن يوغل به في 

أرض العدو، فدعي فدفن عند أسوار القسطنطينية.

< زيد بن ثابت ر�شي �هلل عنه »�شيخ �أهل �لفر�ئ�ض«:

»أرأف أمتـــي بأمتـــي أبو بكر، وأشـــدها في أمـــر الله عمـــر، وأصدقها حياًء 
عثمان، وأقضاهم علـــي، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأقرؤهم 
أبـــي بن كعـــب، وأفرضهم زيد بن ثابت«، وزيد بن ثابت شـــيخ أهل الفرائض، 
وأحـــد املفتني فـــي املدينة، ُربـــي يتيماً، وكان أحـــد األذكياء، أســـلم وله أحد 
عشـــر عاماً، فلما رأى رســـول الله صلى الله عليه وسلم جنابته وكان اجملتمع 
اإلســـالمي يحتاج إلى رجل يتعلم لغة اليهـــود، ألن اليهود قوم بهت ال يؤمنون 
على كتاب، فأمره عليه الصالة والسالم بتعلم السريانية لغة اليهود، فتعلمها 
زيد بن ثابت في ســـبعة عشـــر يوماً، وكان يكتب الوحي، وهو الذي تولى جمع 

القرآن.

< �أ�شام��ة ب��ن زي��د ر�ش��ي �هلل عنهم��ا »ِح��بُّ ر�ش��ول �هلل �شل��ى �هلل علي��ه 
و�شلم«:

حبه وابن حبه صلى الله عليه وســـلم، شديد السواد خفيف الروح، رباه عليه 
ره على جيش لغزو الشام وعمره ثمانية عشر  الصالة والسالم منذ صغره، أمَّ

عاماً، وفي اجليش عمر وكبار الصحابة.

< ح�شان بن ثابت ر�شي �هلل عنه »�هجهم وروح �لقد�ض معك«:

كان منبـــراً إعالمياً منافحاً عن الدعوة، شـــاعر رســـول اللـــه صلى الله عليه 
وســـلم، املؤيـــد بـــروح القدس، يهاجـــي الكفار ومعـــه جبريل، انتـــدب لنصرة 
اإلســـالم بشـــعره، وقال: »والذي بعثك باحلق ألفرينهم بلســـاني هذا، والذي 

بعثك باحلق ألســـلنك منهم سل الشعرة من العجني«، حتى قال عليه الصالة 
والسالم: »لقد شفيت واشتفيت«.

< كعب بن مالك ر�شي �هلل عنه:

ومثله كعب بن مالك شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد الثالثة الذين 
تـــاب الله عليهم، صادق ضـــرب لنا املثل بصدقه، فما حدث حديثاً إال صدقاً 

بعد حادثة تبوك، قيل: أسلمت دوس فرقاً من بيت قاله كعب، وهو:

وخيبر ثم أجمعنا السيوف قضينا من تهامة كـل ريب 

قواطعهن دوســاً أو ثقيفــــاً نخيرها ولو نطقت لقالت 

فأرهبت هذه األبيات قبيلة دوس فجاءوا مسلمني.

< �أبو هريرة ر�شي �هلل عنه »�أحفظ �ل�شحابة للحديث«:

الفقيـــه اجملتهد اإلمام احلافظ الـــذي روى عنه أكثر من ثمامنائة نفس، هذا 
الرجل العظيم الذي دعا أمه لإلســـالم، واجتهد إلى أن أســـلمت، بسط ثوبه 
لســـماع مقالة رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يشغلهم الصفق 
باألســـواق وكان مرابطاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ حديثه، 
عن أبي الزعيزعة - كاتب مروان اخلليفة - أن مروان أرســـل إلى أبي هريرة 
وجعل يســـأله، قال: »وأجلسني خلف الســـرير، وأنا أكتب، حتى إذا كان رأس 
احلول دعا به -بعد ســـنة- فأقعده من وراء احلجاب، فجعل يسأله عن ذلك 
الكتاب فما زاد وال نقص وال قدم وال أخر!!« رضي الله عنه، لقد كان حفظه 
متينـــاً، وعن أبـــي عثمان النهدي قـــال: »تضيفت أبا هريرة ســـبعاً، فكان هو 
وامرأتـــه وخادمه يعتقبـــون الليل أثالثاً، يصلي هذا، ثـــم يوقظ هذا، ويصلي 

هذا، ثم يوقظ هذا«.

وهـــو األمير املتواضع، ملا ولي اإلمارة كان يحمـــل حزمة احلطب على ظهره، 
ويقـــول: »طرقـــوا لألميـــر طرقـــوا لألمير«، وعـــن محمد قال: كنـــا عند أبي 
هريرة فلما متخط مســـح بثوبه وقال: »أبـــو هريرة يتمخط في الكتان!!، لقد 
رأيتنـــي وإنـــي ألخر في ما بني منزل عائشـــة واملنبر مغشـــياً علي من اجلوع، 
فيمر الرجل يحســـبني مصروعاً فيقعد عليَّ فأقول: ليس الذي ترى إمنا هو 
اجلوع«، وقال: »والله إن كنت ألعتمد على األرض من اجلوع، وإن كنت ألشد 
احلجـــر على بطني من اجلوع«، وكان مع أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم، 
وصلى بالناس يوماً فلما ســـلم رفع صوته مـــرة فقال: »احلمد لله الذي جعل 
الدين قواماً، وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً البنة غزوان على شبع 

بطنه وحمولة رجليه«.

هذه بعض مناذج جيل اخلالفة الذين تخرجوا من مدرســـة محمد صلى الله 
عليه وسلم، هذا اجليل الذي رفع راية اإلسالم عالية وفتحوا مشارق األرض 

ومغاربها. 
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إن من مقتضيات ديننا الذي نؤمن به أن الله ربنا حكم بأن هذا الدين منصور، 
وأن جنده هم الغالبون، قال تعالى }َولََقْد َســـَبَقْت َكِلَمتُنَا ِلِعَباِدنَا الُْمْرَسِلنَي * 

ِإنَُّهْم لَُهُم الَْمنُْصوُروَن * َوِإنَّ ُجنَْدنَا لَُهُم الَْغاِلبُوَن{ الصافات )173:171(.

قال ســـيد قطب رحمه الله: »هذا الوعد ســـنة من ســـن الله الكونية، ســـنة 
ماضية كما متضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها املنتظمة، وكما يتعاقب 
الليـــل والنهار في األرض على مـــدار الزمان، وكما تنبثـــق احلياة في األرض 

امليتة ينزل عليها املاء، ولكنها مرهونة بتقدير الله، يحققها حني يشاء. 

ولقـــد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشـــر احملدودة، ولكنها ال 
تخلف أبداً وال تتخلف« انتهى.

إنه دين رب العاملني، وشرع خالق الكون، فوعده صادق، وأمره نافذ.

فهذا ما وعد الله ورســـوله، وهكذا ســـيكون، حتى لو ارتاب املرتابون وشكك 
املشـــككون، حتى لو قلت احليلة وضعف الســـبب، هذا وعد الله، وهذه سنته 

وقضاءه. 

 كل ذلـــك يشـــاهد ويرى في عالم احلقيقة واضحاً جليـــاً، ويراه قبل ذلك من 
أنار الله بصيرته.

في تصريح لقائد القوات املســـلحة البريطانية »ديفيد ريتشـــارد« بتاريخ 14 
نوفمبـــر 2010 م عندمـــا ســـئل عن مدى قـــدرة قوات الصليـــب على حتقيق 
االنتصار العسكري على اجملاهدين قال: »ال تستطيع؛ كلنا أجمعنا على ذلك، 
ديفيد بترايوس قال ذلك!، وأنا قلت ذلك!« وأضاف: »إن احلل ليس باملواجهة 

وإمنا باالحتواء!!«. 

لقد وصل هذا القائد الصليبي إلى هذه احلقيقة بعد قرابة عقد من املعركة 
احملتدمـــة على كافـــة األصعدة، ومبـــا أنه كان قائـــداً لقوات حلف الشـــمال 
األطلســـي »النيتو« في أفغانســـتان؛ فإنه صـــار أكثر يقيناً مبـــا يقوله، فليس 
جلند الله غالب، وليس لكم أمل في النصر، وكل عتادكم وعدتكم مجرد هباء 
ســـيتناثر أمام وعد الله الصادق، وستنفقون أموالكم وعدتكم ثم تكون عليكم 

حسرة ثم تغلبون.

إنكم ستغلبون ألن هذا قدر الله في أمثالكم من الكافرين، واسألوا صفحات 
التاريخ.

إنكم ســـتغلبون ألنكم أهل ظلم وبطش وتعٍد، ولكم في تاريخ أمم الظلم عبرة 
وعظة.

إنكم ستغلبون ألنكم حتاربون دين الله، ودين الله ال يغلب.

إننـــا نقاتلكم ونحن نوقن بأن الغلبة والنصـــر لنا؛ ألننا جند الله وحزبه، وألن 
قضيتنا معكم محســـومة، فال نحن نقبل بباطلكم وشرككم وكفركم وظلمكم، 
وال أنتم تذعنون للحق الذي نحمل، ومادام هذا احلال، فإن جهادنا لن يتوقف 
حتى نُمكـــن لديننا، وحتفظ حقوقنا، وتصان أعراضنـــا، ولن يتوقف جهادنا 

حتى تعلوا راية التوحيد ويكون الدين كله لله.

وعندما تقررون االســـتمرار فـــي حربكم اإلجرامية ضد املســـلمني، وعندما 
تنهمر الصواريخ على رؤوس أطفالنا ونســـاءنا في املعجلة ووزيرستان وكابل 

وغزة؛ فإنكم لن تأمنوا في واشنطن ولندن، ومن عامل باملثل فما ظلم. 

فأمنكـــم مرتبط بأمن نســـائنا وأطفالنا في فلســـطني وأفغانســـتان والعراق 
واليمن، بل وكل بالد املسلمني.

وعلى خالف ما يقول »ديفيد ريتشـــارد«، فـــإن اخلطر على بريطانيا والغرب 
لن يســـتمر لثالثني ســـنة فقط؛ وإمنا هو مستمر ما دمتم في غيكم وظلمكم، 
ومادمتم في تكبركم و تغطرسكم، مستمر ما دامت الدماء جتري في العروق، 
فلن نتوقف عن ضربكم في عقر داركم، ولن تتوقف ابتكارات اجملاهدين التي 
حتطم أســـطورة أمنكم الزائفة، ولن تتوقف املعركة بل ستستمر، ولن نخسر 

مقابل ذلك شيئا،ً بل نحن نفوز بالنصر إن بقينا، ونفوز باجلنة إن قتلنا. 

ســـيان عندنا حياة العزة أو ميتة الكرامة، الشـــيء الذي ال نقبله هو أن نذعن 
جلبروتكم، أو أن نستسلم أمام طغيانكم. 

ســـنقاتل بكل ما منلك، وسندافع بكل ما نستطيع، ومعنا وعد الله }َكتََب اللَُّه 
أَلَْغِلَبنَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز{ اجملادلة )21(.

كتابات

ماجد املاجد

سيهزم الجمع ويولون الدبر
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إن إيـــران تدعـــي العداء ألمريكا ودولة يهود، وســـواء كان ذلك حقاً أم أنه من 
التقية التي متيز بها املذهب اجلعفري، فإنه مما ال شـــك فيه أن العدو األول 
واألكبـــر عند الشـــيعة الروافض هم املســـلمون مـــن أهل الســـنة واجلماعة، 
فإيـــران مع كل مـــا تزعم من عداء ألمريكا قد وقفت مع أمريكا في كل قضية 

متس أهل السنة. 

فف��ي �لع��ر�ق وقفت األحزاب الشـــيعية مع قوات االحتـــالل، فدخل احلكيم 
وعـــالوي واملالكي علـــى ظهور الدبابـــات األمريكية وتواطئوا مـــع األمريكان 

لتعذيب أهل السنة. 

بل إن الشـــيعة جتاوزوا األمريكان في تعذيبهم للمســـلمني الســـنة كماً وكيفاً، 
حتى أصبحت فضائح األمريكان في سجن أبو غريب ال تساوي شيئاً مقارنة 

مبا فعله الشيعة بإخواننا السنة في العراق.

ويف �أفغان�شتان وقف اإليرانيون مع األمريكان في غزو البالد، وسعوا للقضاء 
على حكومة طالبان.

ويف لبن��ان وقـــف حـــزب الله ضـــد إخواننا اجملاهديـــن من أهل الســـنة في 
محاوالتهم للقيام بعمليات على دولة يهود من جنوب لبنان.

و�أم��ا يف �ليم��ن فقـــد بدأت خيوط املؤامـــرة اإليرانية - احلوثيـــة في التبدي 
للعيان. 

اإن احلوثي يرفع �صعار »املوت لأمريكا« فما حقيقة هذا ال�صعار؟

لإلجابة على هذا السؤال ننظر إلى اآلتي:

• إن احلوثيني لم يطلقوا رصاصة واحدة على أي هدف أمريكي أو غربي، ال 
في اليمن وال خارج اليمن.

• إن احلوثيني لم يقدموا للناس أي برنامج عملي يحققون من خالله شعارهم 
املزعوم، وكل ما قاموا به هو قتل املســـلمني، وتدمير املناطق التي يســـيطرون 

عني على األحداث

مجاهد عزيز

شعارات الحوثيين
بين الممارسة واإلدعاء

عليها، واإلفساد في األرض من خالل نشرهم ملذهبهم الباطل.

• إن الغرب، أعداء املسلمني، يرحبون بجماعة احلوثي، فهاهو يحيى احلوثي 
»شقيق زعيم احلوثيني« يقيم في أملانيا وبصورة رسمية، وميارس عمله هناك 
بكل حرية!!، فعلى من تكذبون يا أصحاب املوت ألمريكا واملوت إلســـرائيل!! 
مع علم القاصي والداني أن أملانيا واليابان بحســـب اتفاقيات ما بعد احلرب 
العامليـــة الثانية قد خضعتا للســـيطرة األمريكية، كمـــا أن أملانيا أرغمت على 
اخلضوع للسيطرة الصهيونية جزاء على فعل هتلر في اليهود؟ فهل يعقل أن 

يسكت األمريكان والصهاينة عن التحرك العلني للحوثيني في أوروبا؟

• حاولـــت احلكومة اليمنية مراراً إقناع األمريكان بوضع جماعة احلوثي من 
ضمن التصنيف الدولي للمنظمـــات اإلرهابية، فرفضت أمريكا هذا الطلب 

رفضاً قاطعاً. 

�ل�ش��وؤ�ل �ل��ذي يط��رح نف�شه ملـــاذا؟ ملاذا رفضـــت أمريكا تصنيـــف احلوثي 
كجماعـــة إرهابيـــة مع أنها ترفع شـــعار »املـــوت ألمريكا واملوت إلســـرائيل«؟ 
ملاذا هذا احلـــرص األمريكي على عدم تطبيق قوانني مكافحة اإلرهاب على 

جماعة احلوثي؟ 

�لتف�شري �لوحيد هو أن األمريكان يريدون اســـتخدام هذه اجلماعة للقضاء 
على اجلماعة التي حتارب أمريكا حرباً حقيقة »تنظيم القاعدة«.

فقـــام األمريكان بإرغام نظام علي عبد الله صالح بوقف احلرب مع احلوثي، 
مقابل صفقـــة عقدها األمريكان مع احلوثيني تقتضي مشـــاركة احلوثي في 
احلـــرب على القاعدة في اليمن، وبالفعل؛ مبجـــرد إمتام صفقة الدوحة قام 
احلوثيـــون بحملة إعالمية ضد تنظيم القاعـــدة متهيداً لبدء املواجهة معهم، 
ثم قاموا بأســـر اثنـــني من إخواننا فـــي تنظيم القاعدة في اجلـــوف، وقاموا 
بتســـليمهم للحكومة اليمنية كخطوة أولى في صفقتهم مع األمريكان، ولكننا 
وبحمـــد الله متكنـــا من املبـــادرة بهم في عمليـــات نوعية متثـــل صفعة قوية 
جلماعـــة احلوثي، ونحن على الدرب ســـائرون، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي 

على هذه النبتة اخلبيثة.

�إن �مل�شلم��ني م��ن �أهل �ليم��ن يكرهون �أمريكا؛ ولذلك قـــام احلوثيون الكذبة 
بالترويج إلشـــاعة منحطة فحواها أن القاعدة صنيعة أمريكية! وهذا الكالم 
املنحط أقل من أن نرد عليه، فإن برنامج القاعدة منذ أن أسســـت إلى اليوم 

هو قتال أمريكا. 

فالقاعدة هي صاحبة »كول« و »لينبرج« و »نيروبي« و »دار الســـالم« وغزوتي 
»واشـــنطن ونيويورك«، وهي صاحبة املقاومة لالحتالل األمريكي في العراق 
وأفغانستان. وأما الشيعة الروافض فتاريخهم في األربعة عشر قرناً السابقة 
يشهد لهم باخليانة لإلسالم واملسلمني، والعمالة ألعداء امللة، فهم لم يفتحوا 
أرضاً ولم ينشروا إسالماً، وإمنا كانوا دائماً يتآمرون على أهل السنة، ويقفون 

مع العدو ضد املسلمني كما فعلوا مع التتار واألوربيني من بعد. 

وتاريخ إيران اليوم وأذنابهم في اليمن يشـــهد على أنهم ال ميانعون أن يكونوا 
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عمالء ألمريكا إذا كان األمر متعلقاً بأهل السنة.

ونري��د �أن نح��ذر �إخو�نن��ا من �لقبائل من أن يقعوا فـــي فخ الدعوة احلوثية 
الرافضية، ونذكرهم بكالم مشـــايخ اإلســـالم بأن أكذب الفرق على اإلطالق 

هم الشيعة الروافض، فدينهم يقوم على الكذب وإبطان ما ال يظهرون.

ونطل��ب م��ن �مل�شطهدي��ن م��ن �أه��ل �ل�شن��ة، من الذيـــن قتل ذويهـــم أو نهبت 
ممتلكاتهـــم أن يبلغونا بذلك مـــع الدالئل ويتواصلوا معنا، وليبشـــروا بالذي 

يسرهم.

ولقد قامت جماعة احلوثي على لسان متحدثها الرسمي بالتبرؤ من اجلموع 

احلوثية الذيـــن أصابتهم التفجيرات في اجلوف وصعـــدة وهذا يبني تخبط 
احلوثـــي من جهة؛ فكل أهالي صعدة واجلوف ومأرب يعلمون أن الذين قتلوا 

في التفجيرات هم من صميم أنصار احلوثي، ومن قياداته الكبرى.

 وهو يبني من جهة أخرى مدى االستنقاص والطبقية اجلاهلية التي ينظر بها 
احلوثـــي إلى القبائل، فهو ال يعبأ بهم وال يعتبر لهم اعتبار، وال يبالي من قتل 
منهم ومن سلم، ولنا أن نعقب هنا ونقول للقبائل اليمنية العزيزة والشريفة: 

إن عزكم هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه والذب عن 
عرض نبيه وصحابته الكرام. 

من الحوثيون
وماهي الحكاية؟ ولماذا اآلن؟

أبو هريرة الصنعاني

عني على األحداث

احلوثيـــون مجموعـــة مـــن الروافض يتســـترون بأنهـــم من املذهـــب الزيدي، 
ومعقلهـــم األصل في جزٍء من أرض »صعدة« وهي منطقة حدودية مع مملكة 

آل سعود. 

اشتهروا بني عوام الناس باسم »احلوثة« نسبة لزعيمهم الروحي »بدر الدين 
احلوثي«  والذي أمكن الله اجملاهدين منه في يوم غديرهم.

ولم يكن تواجدهم قبل احلرب بشـــيٍء مقارنة مبا هو عليه احلال اآلن، وكان 
املذهب الســـني وحتديداً الدعوة السلفية تتمدد في هذه املنطقة احلدودية؛ 
فقام العلماني على عبد الله صالح بدعمهم  - وبكل ســـخاء - لنشر دعوتهم 
وتكاثرهم في تلك املنطقة احلدودية مع آل ســـعود؛ لكســـر التمدد السلفي - 

والذي يرى أنه يتبع التوجه الرسمي للحكومة السعودية-. 

وفعاًل وجد الروافض أرضاً خصبة؛ فنشروا دعوتهم وأعدوا عدتهم، وأنشأوا 
الطرق اجلبلية الضيقة، وبنوا أعتى اخلنادق الصخرية، وخزنوا ما أرادوا من 

السالح والذخيرة، وانتظروا ساعة الصفر.. 

ومت إعـــداد ذلـــك كله وجتهيـــزه فيما يقارب عشـــر ســـنوات متواصلة، وكان 
إليـــران الدورالرئيس في ذلك كله؛ فهم من اســـتطاع إقنـــاع الرئيس اليمني 
بضـــرورة قطع وكســـر التمدد الســـني اجملاور آلل ســـعود، وذلـــك عن طريق 
نواب ومستشـــارين وضبـــاط ووزراء في حكومة على صالـــح - وبعض هؤالء 
املسؤولني يُظهر أنه على املذهب الزيدي - كما أن الرئيس على صالح نفسه 

زيدي املذهب. 

وبهـــذا اســـتطاعت إيران أن تَُكـــِوَن قوة ضاربة تابعة لها فـــي جنوب اجلزيرة 
وحتديداًجنوب »الســـعودية« على غرار حزب اللـــه في جنوب »لبنان«؛ ليكون 

سوطها وعبدها تضرب به من شاءت، وتسخره خلدمة من أرادت.. 

وحانت ســـاعة الصفر، وحار اجلميع في أمـــر احلوثيني مبن فيهم احلوثيون 
أنفسهم!. 

فتـــارة يقولون أن اســـتهدافهم من قبل حكومة صنعـــاء دافعه مذهبي!، وتارة 
ســـببه أنهم رفعوا شـــعاراً ينادي باملوت ألمريكا واللعنة على إسرائيل!، وتارة 

أنهم فقط يدافعون عن أنفسهم!..

وصار على صالـــح يقاتلهم على أنهم خارجون على القانون، وأن هناك أيدي 
خارجيـــة بينهـــم أوعزت لهم باحلـــرب إلحداث اضطرابات فـــي املنطقة، ثم 

أخيراً أنهم يسبون عرض النبي صلى الله عليه سلم وصحابته الكرام!!.

وحلمـــق الطرفان؛ فقد اســـتطاع كل منهما إدخال طرف مـــن القبائل هناك 
مع خصمه. 

فعلـــي صالح جعل كثيراً مـــن أبناء القبائل يقاتلون مع احلوثة بســـبب قصفه 
العشوائي ال حباً في احلوثة.

وبحمـــق الطرف اآلخـــر فقد حتولت كثير من القبائل مع على صالح بســـبب 
اللهجة العدائية والتعامل األرعن »جهاًل أو غطرسة«. 

واستطاع علي صالح أن يشرك معه في هذا الصراع بعضاً من أبناء احلركات 
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اإلســـالمية وبعض القبائل؛ بحجـــة الدفاع عن الصحابـــة وعن عرض النبي 
صلى الله عليه وسلم!!. 

واحتدم الصراع حتى صار صراعاً إيرانياً ســـعودياً، وما علي عبد الله صالح 
واحلوثة إال وقود وأحجار، وظهرت بوادر هزمية علي صالح؛ مما اضطر »آل 
ســـعود« للدخول املباشـــر في احلرب مع احلوثة؛ لتظهر فضائح »آل ســـعود« 
مع مجاميع ممن يحملون عقيدة فاســـدة، لكنهم ميلكون أرضاً ينطلقون منها 
واليهـــا يـــأوون، وتيقن بعدها »آل ســـعود« أنهم لو اســـتمروا على ذلك فرمبا 
ســـقطت أجزاء من مملكتهم بأيدي هؤالء؛ فاعترفت بهم، وتدخل الوســـطاء 

وُسطرت الوثائق وما أُخفي كان أعظم.

وفـــي ظـــرف غامـــض مريـــب تُنهـــي وزيـــرة 
اخلارجية األمريكية احلـــرب على احلوثيني؛ 
ليقـــف اجلميع »األمريكان - آل ســـعود -علي 
صالـــح - احلوثيـــون« ضد اخلطر املشـــترك 
عليهم »تنظيم القاعدة«، واحلوثيون هم فقط 
- حســـب النظـــرة األمريكية - من يســـتطيع 
ضبط الصحراء وطـــرق التهريب إلى دكانهم 
»منشـــآت املســـلمني في بالد احلرمني«، ولن 
يتمكنوا مـــن ذلك إال إذا متت لهم  الســـيطرة 

على تلك املناطق كلها!.

و ال ننسى أن الشيعة هم »مع إحدى احلركات 
احملســـوبة على الديـــن« من قام علـــى خدمة 

األمريكان في احتالل أفغانستان والعراق.

وهم من يحمون احلدود اللبنانية مع دولة يهود 
من أي مجاهد يريد الوصول لقتال دولة يهود، 

وعمالتهم ودينهم لدى األمريكان معروف.

وهذا التكتيك اجلديد أفرح طرفني، وأغضب طرفني.

 أما املســـتفيد فهم األمريـــكان واحلوثيون، وأما الطرفـــان اآلخران فهما آل 
سعود وعلي صالح - وإن كانوا مسرورين من جهة أن أحد أعدائهم »احلوثة« 
سيكون عوناً لهم ضد العدو األكبر »القاعدة«، وأنهم - ولو لفترة قد ال تطول 

- سيكفون شر هذا احلليف اجلديد. 

وما زاد من ســـرور علي صالح أن احلوثة سينشغلون عنه بتصفية حساباتهم 
مع القبائل، غير أن متددهم يقلص حكمه ويهدده، وهو نفس شعور آل سعود، 

ولكن ال عبرة عندهم ملفاسدهم جتاه املصالح األمريكية. 

و�أ�شتطيع �أن �أخل�ض حقيقة هذ� �ل�شر�ع �الآن باأن:

< أمريكا ترضى وتنشر ديناً حتمي به مصاحلها!!.

< قبائل أهل السنة كانوا ضحية ملشاريع أمريكا مع عمالئها.

وهنـــا جاء دورنا، وحان وقتنا، حربـــاً لدين يحارب دين محمد صلى الله عليه 

وسلم، ونصرة للمسلمني املستضعفني، وإجهاضاً للمشروع الصليبي، وإظهاراً 
حلقيقة احلكام العمالء الهزالى.

�إنن��ا مل ندخل يف �ملعرك��ة حني كانت �لر�ية علمانية، فمن قاتل حينها فهو 
يقاتل حلماية ملك علي صالح وآل سعود - إال من تعدى عليه احلوثيون ظلماً 
وعدواناً فقام يقاتل عن نفسه وماله وعرضه، وهذا الصنف من املسلمني كنا 

نؤازر وننصر من استطعنا منهم بتدريب وتسليح وغير ذلك.

أما اآلن وقد انطلق الروافض األجناس ليتمددوا ويتوســـعوا في أراضي أهل 
الســـنة، ويقتلوا من شـــاءوا، ويهينوا مـــن أرادوا، وقد نكســـت رايات الوطنية 
والعلمانية، ولم تبقى إال الراية التي ســـتدفع؛ 
قـــرر اجملاهـــدون أن رفـــع الرايـــة قـــد حان؛ 
فرفعوها صافية واضحة }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل 
يُن ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن انْتََهْوا َفِإنَّ  تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ
اللََّه ِبَمـــا يَْعَملُوَن بَِصيٌر{ األنفال )39(، }َوَما 
لَُكْم اَل تَُقاِتلُوَن ِفي َســـِبيِل اللَِّه َوالُْمْستَْضَعِفنيَ 
َجاِل َوالنَِّســـاِء َوالِْولْـــَداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن  ِمَن الرِّ
اِلِم أَْهلَُها  َربَّنَـــا أَْخِرْجنَا ِمْن َهـــِذِه الَْقْريَـــِة الظَّ
َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدنَْك َوِلّيًا َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدنَْك 

نَِصيًرا{ النساء )75(.

ويســـر اللـــه للمجاهديـــن أول عمليـــة علـــى 
الروافـــض يـــوم غديرهـــم، فقتل منهـــم أكثر 
من ثالثني فـــرداً بينهم الزعيـــم الروحي لهم 
»بدر الديـــن احلوثـــي« وثالثة مـــن القيادات 

الكبرى..

وبعد يومني، وأثناء تشييع حوثييهم، وفق الله 
تعالى أحد إخواننا االستشـــهاديني بالدخول 

في عمقهم، وقتل الله منهم »142« واجلرحى أضعاف هذا العدد..

وفرح أهل الســـنة كباراً وصغاراً ورجاالً ونســـاًء، وعلموا وأيقنوا وقالو: »ليس 
لنا بعد الله اال القاعدة«.

ونحن نشهد الله واملالئكة والناس أجمعني أننا: 

نحن للدين فـــداء  ال حلزب قد عملنا  

أو ترق منا الدماء فليعد لدين مجـده  

ت�ص��ييع  واأثن��اء  يوم��ن،  وبع��د 
اأح��د  تع��اىل  اهلل  وف��ق  حوثييه��م، 
اإخوانن��ا ال�صت�ص��هادين بالدخول 
يف عمقه��م، وقت��ل اهلل منهم »142« 

واجلرحى اأ�صعاف هذا العدد..

وفرح اأهل ال�ص��نة كبارًا و�ص��غارًا 
ورجاًل ون�ص��اًء، وعلم��وا واأيقنوا 
ال  اهلل  بع��د  لن��ا  »لي���ض  وقال��و: 

القاعدة«.
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�لوقفة �الأوىل: العمليات املباركة جاءت في الوقت املناســـب، بعد أن تخلت 
حكومتـــي »صنعاء« و»الرياض« عن أهل الســـنة وتركوا مواجهة املد احلوثي، 
وبدأت كال الدولتني بإبرام االتفاقات مع احلوثيني على حرب اجملاهدين من 
أهل الســـنة »تنظيم القاعدة« وبأوامر وإشـــراف أمريكـــي !!، وغض الطرف 
عن ما يفعله احلوثيون باملســـتضعفني من أهل الســـنة من قتل وأسر وتهجير 

واغتصاب وسيطرة على مساجدهم وقتل أئمة املساجد. 

في هذا الوقت جاء الرد من قاعدة اجلهاد على ما يفعله احلوثيون الروافض 
بأهـــل الســـنة، ورفعت الرايـــة الواضحة »رايـــة التوحيد« وليســـت كالرايات 
اجلاهليـــة »الرايـــات الوطنية« التـــي قاتلت احلوثيني في احلروب الســـابقة 

»حكومتي علي صالح وآل سعود«. 

وليعلـــم املســـلمون أن التنظيم ال يقاتل إال حتت رايـــة واضحة، ولم يقاتل في 
يـــوم من األيام بالوكالة أو نيابة عن أحد كما يزعم الطاعنون في التنظيم من 

أعدائه. 

�لوقفة �لثانية: بعد توفيق الله ســـبحانه وتعالى كانت الدقة في التخطيط 
للعمليتـــني واختيار الزمان واملكان، فالعملية األولى كانت في معقل احلوثيني 
فـــي »املتـــون« بـ »اجلـــوف«، والثانية في معقلهم الرئيســـي فـــي »ضحيان« بـ 

»صعدة«.

وأمـــا الوقت؛ فكان يوم الغدير، وفي يوم إظهار قوتهم، وفي فترة انتعاشـــهم، 
وبعدمـــا ظنوا وظن النـــاس من حولهم أنهـــم أصبحوا القوة املســـيطرة على 
املنطقـــة والتـــى الميكن ألحـــد مواجهتهـــا؛ فجاءتهم أولى عمليـــات القاعدة 
املباركـــة عليهـــم، وُقضـــي علـــى مجموعة مـــن أبـــرز قياداتهم ومؤسســـيهم 

والعشرات من مقاتليهم.

هنا عرف أهل الســـنة أنه لـــن يحميهم من احلوثيـــني الروافض إال إخوانهم 
وأبنائهم من مجاهدي تنظيم القاعدة بفضل الله، فهم الذين دافعوا عن أهل 

وقفات مع...
عمليتي الجوف وصعدة

أبو احلسن اخلوالني

عني على األحداث
الســـنة في العراق وغيرها من بالد املسلمني، وتصدوا خلطر الروافض رغم 

تعدد اجلبهات وقلة اإلمكانيات. 

�لوقف��ة �لثالث��ة: أعلـــن »مكتب احلوثي« بـــأن العمليـــات وراءها اخملابرات 
األمريكيـــة واإلســـرائيلية!! وربطهـــا بعمليات الطـــرود املباركـــة التى زلزلت 
االقتصاد األمريكي!! إال أن هذه الدعايات املنحطة لم جتد من يصدقها، بل 
ردت السفارة األمريكية بأن أدانت العمليات!! وأبدت استغرابها لتصريحات 

احلوثي واتهامه ألمريكا واسرائيل!!

نعم؛ كيف يكون ذلك، وأمريكا وإســـرائيل هم من يســـعى لتمكني الشـــيعة من 
السيطرة على احلكم في جميع العالم االسالمي. 

وكيـــف اليُســـتغرب؛ و أمريـــكا هي من ضغطـــت على عمالئها فـــي »صنعاء« 
و»الرياض« لوقف احلرب!!.

إن »أملانيا« هي من ســـلمت الداعية اليمني »الشيخ محمد املؤيد« لـ »أمريكا« 
جملرد أنها عرفت أنه يجمع التبرعات لـ »حماس«، وهو لم يرفع شعار »املوت 

ألمريكا املوت إلسرائيل«!.

والعالـــم يعرف أن يحيى احلوثي »أحد كبـــار رؤوس احلوثيني« يقيم وميارس 
عمله القيادي من »أملانيا« أكبر أصدقاء أمريكا وإسرائيل!، 

لكـــن يزول العجب إذا عرفـــت أن احلوثي من أول من أدانـــوا الهجوم املبارك 
على الســـفارة األمريكية في »صنعاء«، بل وتعاون معها ومع احلكومة اليمنية 

في القبض على بعض اجملاهدين وتسليمهم للحكومة اليمنية!!

�لوقفة �لر�بعة: موقف حكومة صنعاء بعد العمليتني:

بعـــد وقوع العملية األولى أعلنت وســـائل اإلعالم احلكومية عن وقوع »هجوم 
انتحاري في مجموعة من املواطنني!!«. 

وبعـــد ذلك أدانت اللجنة األمنية العليا التفجير، ودعت خطباء املســـاجد إلى 
إدانة هذه العمليات!!.

وأســـتغلت احلكومة إعالمها وعلمائها في استنكار احلدث بعدما كانت تبرر 
قتلها لألطفال والنساء من أهل »صعدة« في القصف العشوائي بحجة حرب 
احلوثيـــني!! وفي تلك احلرب التي أهلكت احلرث والنســـل لم تصل إلى أحد 
مـــن قادة احلوثيني مع أن اجملاهديـــن متكنوا من حصد مجموعة من كبارهم 

ومؤسسيهم في أولى عملياتهم.

فكان هذا املوقف من احلكومة بعد عجزها عن حماية أهل السنة من مليشيات 
احلوثي، وهي تعلم أنها خســـرت أمام الشعب بعدما عرف الشعب أنها أسرع 
ما تتخلى عنه، وأن املدافع احلقيقي عن أهل السنة وعن أعراضهم ودمائهم 

وأموالهم هم الطليعة اجملاهدة من تنظيم القاعدة.  

�لوقفة �خلام�شة: موقف حكومة آل سعود من العمليتني: 

لقد جندت احلكومة الســـعودية بعض وسائل اإلعالم املأجورة وعلماء السوء 
في الســـعي لتشـــويه صورة اجملاهدين أمام الشـــعوب اإلســـالمية، ومن ذلك 
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التشويه؛ االدعاء أن مجاهدي القاعدة عمالء إليران ومتعاونون مع احلوثيني 
في حرب حكومتي »صنعاء« و»الرياض«!!.

جاءت هذه العمليات املباركة صفعة قوية للحكومة الســـعودية أشـــد مما كان 
للحكومة اليمنية، وجاءت لتنســـف كل االفتراءات واألكاذيب التي لفقتها ضد 

اجملاهدين.  

فما كان من آل سعود إال أن يسعوا جاهدين في محاولة التغطية على احلدث 
بافتراءات أخرى!. 

فبعـــد عملية »اجلوف« مباشـــرة، اّدعى آل ســـعود أنهم »ألقـــوا القبض على 
»149« مـــن أفـــراد تنظيم القاعدة كانـــوا يعتزمون تنفيذ عمليات في موســـم 

احلج!!«.

وبعـــد عمليـــة »صعـــدة« مباشـــرة، أظهروا مـــن كان له حض فـــي االفتراءات 
السابقة؛ ليزعموا أن التنظيم يعمل مع أطراف إقليمية ومخابرات دولية!!.

واحلقيقة أن آل ســـعود ال يدركون أن مثل هذه االفتراءات لم تعد تنطلي على 
أي متبصر بواقع أمته.

ونحن واثقون بأن ما يســـطره األبطال في ميادين النزال سيبطل كل ما يروج  
له آل سعود من األوهام. 

�لوقف��ة �ل�شاد�شة: موقف أحزاب اللقاء املشـــترك؛ الذيـــن أدانوا العمليات 
وطلبـــوا من الدولة التحقيـــق في ما حدث، ومن املعـــروف أن التجمع اليمني 
لإلصـــالح هـــو أبرز تلك األحزاب واملؤثر في قرارهـــا، وهم الذين لم يحركوا 
ســـاكناً أو حتى يدينوا ما تفعله ميليشـــيات احلوثي بأهل السنة في »صعدة« 

و»اجلـــوف« و»حـــرف ســـفيان« أو حتـــى يدافعو عـــن أفرادهم الذيـــن قتلهم 
احلوثيون في املساجد أو طردوهم منها!!. 

�لوقفة �ل�شابعة: ال ميكن وصف فرحة أهل السنة بتلك العمليتني وتأييدهم، 

وال ميكـــن أن تتخيلـــوا اإلقبال الكبير علـــى اجملاهدين، والتأييـــد الكبير من 
القبائل التي وقفت عاجزة أمام ما ميارســـه احلوثيون من جرائم بعد خذالن 

حكومتي »صنعاء« و»الرياض« لهم وتخاذلهم في ما بينهم!!.

فبعـــد العمليتـــني عرف أهل الســـنة أن القـــوة احلقيقية التي ســـتدافع عنهم 
وحتميهـــم هي »تنظيم القاعدة« وليـــس احلكومات املرتدة العميلة التي اليهم 

قادتها إال مناصبهم ومصاحلهم فقط. 

�لوقفة �لثامنة: بشارة ألهل السنة في كل مكان، وخاصة الواليات الشمالية 

فـــي اليمن، بأن هاتني العمليتـــني ما هما اال قطرة من مطرة، وبداية عمليات 
القاعدة التي ســـتجتث هذه النبتة اخلبيثة من جزيرة العرب ونبشرهم أيضاً 

بأن هناك مئات االستشهاديني املتنافسني على العمليات االستشهادية.

 ونذكـــر أهل الســـنة أيضـــاً بأنه إذا كانـــت أمريكا وبعـــض دول أوروبا حتمي 
مصالح اليهود والنصارى وتدافع عنهم، وإيران حتمي مصالح الشيعة وتدافع 
عنهم؛ فإن تنظيم القاعدة هو شـــوكة أهل الســـنة والقوة الوحيدة التي تدافع 

عنهم وعن مصاحلهم. 

فأســـتيقظوا يا أهل السنة، ودافعوا عن دينكم وأنفسكم، وقووا شوكتكم؛ فان 
املؤامرة عليكم كبيرة.

فضائح ويكيلكس
متيم املهاجر

عني على األحداث

إنها مأســـاة أمة مسكينة، غلبت عليها شـــقوتها؛ فتولى أمرها هؤالء احلكام 
العمالء، وحفنة املفســـدين، الذين أسسوا ممالكهم برعاية الصليبيني الذين 
رأوا فيهـــم كالب الصيـــد املناســـبة للتنكيل بشـــعوبهم؛ وليتمكنوا من ســـرقة 
ثرواتنـــا وإهانـــة ديننا، وكان لهم مـــا أرادوا في حني غفلة مـــن األمة املظللة، 
تارة بشـــعارات القومية العربية والوطنيـــة املقيتة، وحتت تأثير الغزو الفكري 
الشـــرقي والغربي الـــذي حول املفاهيم وفكك القيـــم، ضيعت الهوية، وغابت 
الشـــريعة، وشـــتت الشـــمل، وانتهـــت اخلالفـــة، وحتولت بالد اإلســـالم إلى 
إقطاعيات أشـــبه بإقطاعيات القرون الوســـطى في الغرب، يتحكم فيها فرد 

سفيه.

أمـــة حتمـــل ديناً هو أعظم دين، وكتاباً ال يأتيه الباطل من بني يديه وال خلفه، 
هو آخر رساالت الله للبشرية، أمة متتلك كل املؤهالت الالزمة لسيادة العالم 
وريادتـــه »وقد كانت كذلك«، وهل يجهل تاريخنا، وهل يخفى أننا ملا متســـكنا 
بديننا كنا كالبدر للظلماء وكالنجوم في السماء، لقد أمرنا فامتثلنا، وجاهدنا 
فمـــا ظلمنـــا، وحكمنا فكّنا مثـــال العدل والقســـط، وعمرنـــا األرض باخلير 

والطمأنينة، أال رحم الله تاريخنا املشرق وصفحاته البيضاء.

 بني تاريخني:

إن املتصفح لصفحات تاريخنا اجمليد بعد أن يفيق من اســـتغراقه في قصص 
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بطـــوالت أمة اجلهـــاد، وقصص التكافـــل والتراحم والعدل والبـــر، ال يحتاج 
بعـــد إفاقته من كل ذلك إال لثواني ليشـــم الرائحة العفنـــة التي تزكم األنوف، 
والتي تبعثها أفعال حكام الردة والعمالة على طول العالم اإلسالمي وعرضه، 
والذيـــن ال تخفى على األمة مخازيهم، وال يغيـــب على كل عاقل مدى العمالة 
والرذالة والســـقوط الذي وصلوا إليه، ولعل فيما نشر على املأل في منتصف 
ديســـمبر 2010م مـــن وثائق من أرشـــيف اخلارجية األمريكية تكشـــف -ملن 
ال يـــزال عنـــده ولو بصيـــص أمل في هـــؤالء احلكام العمالء- أنـــه ال أمل وال 
خير ببقائهم يتســـلطون على رقاب املســـلمني، وينهبون ويفســـدون، وتبرهن 
لـــكل معاند ومكايد أن هؤالء الرؤســـاء وامللوك إمنا هـــم مجرد أحذية وخدم 
لهيالري كلينتون أو لكندوليزا رايس، ووظيفتهم هي تلبية الطلب واالستجابة 
لألوامـــر وتنفيذها، بل زاد احلـــد ببعضهم أن يقدمـــوا املقترحات واخلطط 
األكثر نكاية واألشـــد على املسلمني املســـتضعفني، وقد أصبحوا بذلك أكفر 

من الكافرين، وألعن من كل العمالء وعلى مر التاريخ.

 توثيق �ملخازي:

 تفرج بريطانيا عن الوثائق الرسمية وتتيحها 
للباحثـــني  كل »25 ســـنة«، وتفرج أمريكا عن 
وثائقهـــا كل »50 ســـنة«، وتبـــرز الصفحـــات 
الســـوداء لتلك الوثائق تاريخاً قامتاً، وصوراً 
بشـــعة عارية لهؤالء احلـــكام العمالء، وكيف 
يتعاملون مع أسيادهم بالوالء املطلق واخلنوع 
التام، وتكشف من جانب آخر تآمر الصليبيني 
ومخططاتهم على األمة اإلســـالمية، ويظهر 
منهـــا مـــدى التكبـــر الـــذي يتعاملـــون به مع 

عمالئهم.

هـــذه املـــرة لم تطل املـــدة حتى ظهـــرت هذه 
الوثائـــق اخملزيـــة، وبغض النظـــر عن اجلهة 
املتســـببة في هذا الكشـــف، إال أنها فاجئت 
هؤالء احلكام وأســـيادهم، فقـــد غطت هذه 

الوثائـــق مرحلـــة متتد مـــن 1966م حتى شـــهر فبرايـــر 2010م، وكلها توثيق 
لتاريخ العمالة واملكر املشـــترك بني الصليبيني وحكام العالم اإلســـالمي، بعد 
أن ظنوا أنه ميكن تأجيل الفضيحة لعقود قادمة، ولكن الله لم ميهلهم وفضح 

جرائمهم على رؤوس األشهاد.

�شركاء مت�شاك�شون:

تتنـــاول الوثائق الكثير من اخملازي حلـــكام املنطقة، ولعل من أكثرها خزياً ما 
يفعله حاكم اليمن »األسود العنسي«، وكذا ما يقوم به »املعتوه« حاكم الرياض، 
فكليهمـــا يحاول أن يقدم القربان األكبر للســـيد األمريكي، وفي نفس الوقت 
ال تخفى الوثائق التنافس الكبير الذي يدفع الطرفني للوشـــاية والنميمة عند 
الســـيد األمريكـــي، كما فعل محمد بـــن نايف عندما حتدث فـــي الوثائق عن 

األسود العنسي وحكومته، ووصفها بالهزيلة والفاقدة للسيطرة، وأن األموال 
التي تعطى لها تذهب إلى سويسرا، و كما يفعل األسود العنسي الذي يتهم آل 
سعود بدعم مشائخ قبائل يوالون اإلرهاب! }تَْحَسبُُهْم َجِميًعا َوُقلُوبُُهْم َشتَّى{ 
احلشـــر )14(، فهـــم على خالف ما يظهـــرون، ال يجمعهـــم إال رابط العمالة 
واالرتـــزاق بدماء شـــعوبهم، ولعل األمريكان يثقون أكثر في آل ســـعود؛ وهذا 
ما دفع »جون برينان« مستشـــار أوباما ملكافحـــة اإلرهاب ليصف التعاون في 
مجال محاربة اجلهاد والتعاون اإلســـتخباراتي »أنه في أحسن أحواله بفضل 
األمير محمد بن نايف« وهذا ما يغيظ األسود العنسي الذي لم يبقي ولم يذر 
مـــن أصناف اخلدمات والتســـهيالت إال وقدمه خلطـــب ود األمريكان }َولَْن 
تَْرَضـــى َعنَْك الَْيُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى 
َولَِئـــِن اتََّبْعَت أَْهَواَءُهـــْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمـــَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َواَل 

نَِصيٍر{ البقرة )120(. 

وحقيقـــة املشـــهد أنهـــم عبيد يتشاكســـون ويتنافســـون لكســـب ود ســـيدهم 
األمريكي.

�أكرث من عمالء:

لـــم تكن جريـــرة أبي رغـــال إال أنـــه دل جيش 
أبرهه على الطريق؛ وهذه اجلرمية مع عظمها 
والتـــي خلدت اســـمه كنمـــوذج ومثـــال للخونة 
والعمالء؛ إال أن »األســـود العنسي« يزايد على 
أبي رغال ليســـجل له ســـبقاً تاريخياً وليتميز 
عن كافة العمالء واخلونة، فقد نشرت الوثائق 
مراســـالت دبلوماســـية في ســـبتمبر 2009م 
يقول فيها »األســـود العنسي« لـ مسؤول أوباما 
لشـــؤون مكافحة اإلرهاب جون برينان: »إنني 
أتـــرك البـــاب مفتوحـــاً أمامكـــم لتفعلـــوا مـــا 
تشاءون في احلرب على اإلرهاب« وليس هذا 
فحســـب، فلم متضي إال أيام قليلـــة حتى نفذ 
األمريـــكان مجازرهم بحق املســـلمني في أبني 

وشبوة وأرحب.

وهنا ظهر للعالم الفارق الكبير بني خيانة أبي رغال واألســـود العنسي والذي 
كان لصالح أبي رغال، فلم يتنب أبو رغال أفعال أبرهة احلبشـــي على خالف 

ما فعل األسود العنسي، والذي تبنى هذا القصف الوحشي وبكل سرور!! 

وفي يناير من نفس الســـنة -بعد القصف بقرابة الشهر- وفي حضرة القائد 
الســـابق للقوات األمريكية في الشـــرق األوســـط »ديفيد بترايوس« الذي زار 
صنعاء حينها، تكشـــف الوثائق تفاصيل اللقاءات التـــي دارت ورفعت ببرقية 
دوبلوماســـية من قبل الســـفير األمريكي الســـابق في صنعاء »ستيفن شيس« 
وكان ممـــا جاء فيها: »وقال علي صالح »نحن سنســـتمر بالقول بأن القصف 
بالقنابـــل هو أمـــر يخصنا وال يخصكم أنتـــم«، مما دفع نائـــب رئيس الوزراء 

ويف نف�ض الوق��ت ل تخفى الوثائق 
يدف��ع  ال��ذي  الكب��ري  التناف���ض 
الطرف��ن للو�ص��اية والنميم��ة عند 
ال�ص��يد الأمريك��ي، كم��ا فعل حممد 
بن نايف عندم��ا حتدث يف الوثائق 
ع��ن الأ�ص��ود العن�ص��ي وحكومت��ه 
والفاق��دة  بالهزيل��ة  وو�ص��فها 
لل�صيطرة واأن الأموال التي تعطى 

لها تذهب اإىل �صوي�صرا
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»رشـــاد العليمي« لينكت بأنـــه فقط »كذب عندما أخبر البرملـــان بأن القنابل 
التي قصفت أرحب وأبني وشـــبوة كانت أمريكية الصنع لكنها اســـتخدمت - 

قصفت- بواسطة قوات الدفاع اجلوي اليمني«.

كذبة بدون طيار:

مما نشـــر في وجبة ويكيليكس الدســـمة أن روســـيا كانت حتاول شراء تقنية 
طائرات التجســـس »بـــدون طيار« من دولـــة يهود مبليـــار دوالر!، وبعيداً عن 
الوثائق السرية، ففي قمة مشتركة بريطانية فرنسية في نوفمبر 2010م قال 
الرئيس الفرنســـي »ســـاركوزي« إن أوروبا وفرنســـا لن تصبرا على االحتكار 
األمريكي واإلسرائيلي لتقنية طائرات التجسس، وأنه يجب البدء في برنامج 
لصناعـــة طائرات بدون طيار، إال أن القربي وزير خارجية األســـود العنســـي 
أعلـــن بكل صفاقة أنهم ميتلكون طائرات بـــدون طيار!؟ وأنها هي التي حتوم 
فـــي ســـماء اليمن! وال ندري: كيـــف حصلت اليمن على هـــذه التقنية التي لم 

تستطع روسيا وال فرنسا وال بريطانيا أن تتوصل إليها!!.

وال عج��ب؛ فـــإن الكذب هو الســـمة البـــارزة للنظـــام املتعفن، الـــذي يحاول 
االستخفاف بعقول العالم، وشر البلية ما يضحك.

�شفر�ء �أم جو��شي�ض؟:

تكشـــف الوثائق عن الدور االســـتخباري الذي تلعبه السفارات األمريكية في 
البلـــدان اخملتلفة، والتي طلب منهـــا أن تقوم بجمع معلومات عن البلد، وحتى 
عن احلمض النووي لرئيس إحدى الدول األفريقية! وهل نسينا أنه في اليمن 
توجـــد مكاتب للـ«cia« أحدها ملحق بالســـفارة األمريكية بصنعاء وآخر في 
عدن، وغرضها إدارة شـــبكات التجســـس و إدارة العمليـــات اخلاصة، ثم بعد 
ذلـــك ينعق الناعقون بأن هؤالء »ســـفراء« وأنهم »أبريـــاء« بل ذهبوا ألكثر من 
ذلـــك وزعموا أنهـــم »معاهدين« وأنهم »مســـتأمنني« والذين هم في حقيقتهم 
»جواســـيس« يجمعـــون كل ما ميكـــن عن البلـــد وطبيعته وعـــن دقائق أحوال 

الشعوب وعاداتهم!!. 

أما بالنسبة لرؤساء البلدان اإلسالمية العمالء فليسوا بأكثر من عبيد يتلقون 
األوامر من هذه التي تســـمى »سفارات«، والتي تعهد علي صالح كما عرضت 
الوثائـــق في 6 أكتوبـــر من العام املاضي بأن يقوم مبنحهم املزيد من األراضي 
إلجراء توسعة للســـفارة األمريكية بصنعاء، وتعهد بأن البرملان سيوافق على 

ذلك!!.

 �أمريكيون بالكامل:

لم يعد يكفي حكومة آل ســـعود ما تبثه وتنشـــره من فســـاد ومن تشويه للدين 
ومســـخ لألخـــالق؛ حتى يطلـــب امللك »املعتـــوه« عبد الله بن عبـــد العزيز من 
األمريكان أن يزيدوا من فرص إبتعاث الطالب للدراسة في أمريكا، ليس ألجل 
تطوير البلد، وال لدعم التنمية، وال ألي شـــيء آخر سوى أن تدخل أمريكا في 
قلوب املبتعثني، وأعطاهم مثاالً ومنوذجاً لطالب درسوا في أمريكا وأصبحوا 
نصف أمريكيني مثل ســـعود الفيصل وزير اخلارجية، وعادل اجلبير السفير 
السعودي في واشـــنطن، واحلقيقة التي يغالط فيها »املعتوه« أن اجلبير على 

وجه اخلصوص لم يعد نصف أمريكي، بل بات أمريكياً بالكامل، كما هو حال 
ســـابقه بندر بن سلطان الذي اعترف باللقاءات املستمرة مع بوش االبن التي 
كانوا يخططـــون فيها لغزو العراق 2003م، وكان بنـــدر يطمئن الرئيس بوش 
بأنه لن تكون هنالك مشـــاكل كثيرة في العراق ألن اجلميع يكرهون صدام!!، 
}يَـــا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْعٍض 

اِلِمنَي{ املائدة )51(. َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللََّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ

رقائق �إلكرتونية للحيو�نات:

رحـــم الله حمية وغيـــرة املعتصم التي حركت جيشـــه إلى عمورية؛ وســـحقاً 
لهؤالء اخلونة املهازل الذين تولوا رقاب املســـلمني، فإضافة إلى كل ما عرف 
عن حكومة آل ســـعود من خبث وكيد فقد عرضت الوثائق الســـرية تفاصيل 
اجتمـــاع فـــي مـــارس 2010م جمع »جـــون برينان« مستشـــار أوباما لشـــؤون 
مكافحة اإلرهاب بامللك عبد الله بن عبد العزيز حاكم الرياض، وقد اشترط 
»املعتوه« أن يتم حقن ســـجناء جوانتناموا اليمنيني برقائق إلكترونية تســـاعد 
فـــي تتبع حتركاتهم كتلك التي تزرع في احليوانات واخليول والطيور الثمينة؛ 
حتى يتم القبول بهم في محميات وســـجون ما يسمى بـ »التأهيل واملناصحة« 
في الريـــاض!!، وقد اعتذر »جون برينان« عن هـــذا الطلب ووصفه بأنه غير 
شرعي!، وأضاف بأن احليوانات واخليول ليس لها محامون يدافعون عنها!!، 
وال أظن أننا بحاجة إلى تعليق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولنا رسالة إلخواننا 
في جوانتناموا بأننا والله ما نسيناكم، وإن الفرج لقريب رغم أنوف الصليبيني 

والطواغيت.

تخل�شو� منهم يف جو�نتنامو�:

تكشـــف وثيقة أخرى أن وزير الداخلية الكويتي قال لألمريكان »تخلصوا من 
الكويتيـــني املوجودين في جوانتناموا«، وما علم هذا الوزير املتآمر اخلائن أن 
املوت واحلياة بيد الله وحده؛ وأنه ســـبحانه سيخرجهم من سجنهم رغماً عن 
أنفه وأنوف أسياده، وأنه سيلحق ركب من أبطال جوانتناموا بركب اجملاهدين 
كما فعل الشـــهيد بإذن الله »عبد الله العجمي« ومن ســـعى ســـعيه، وكما فعل 
القائد الشـــهيد »عبد الله محسود« رحمه الله، الذي أشعلها ثورة جهادية في 

مناطق القبائل في وزيرستان وما جاورها.

هـــؤالء األبطال لو كانوا في أمة تقدرهم حـــق قدرهم لرفعتهم على هاماتها، 
ولكـــن يبدوا أننا بحاجة إلى أن نتخلص من هؤالء احلكام العمالء في أســـرع 
اِر َولَْيِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظًة  وقت }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َقاِتلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفَّ

َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنَي{ التوبة )123(.

 حبيبة �لكل:

 يبـــدو أن دويلـــة اليهود احملتلة لفلســـطني باتت حبيبة جلميـــع احلكام؛ هذا 
ما عرضته الوثائق، فقد كشـــفت حقيقة العالقات واحملادثات الدبلوماســـية 
بني آل ســـعود ودولة اليهود والتي يقودها األمير مقرن بن عبد العزيز رئيس 
اإلســـتخبارات الســـعودية، وقد وصف »أموس جيالد« رئيس املوساد السابق 

امللك عبد الله بن عبد العزيز بأنه »ال يحمل أي كراهية ضد إسرائيل!!«.
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وتكشـــف الوثائق كيف يتعامل هؤالء احلكام مع دويلة اليهود، خصوصاً حاكم 
مصر الذي ينســـق مع جيـــش اليهود لضرب غزة، وبعيداً عـــن كل العنتريات 
العربية الرسمية والتصريحات املضللة، علم اجلميع منهم الذين يقفون سداً 
منيعـــاً يحامون عن دويلة »اســـرائيل« إنهم الذين »ال يحملون أي كراهية ضد 

اسرائيل« ويحملون كل الضغينة وأشد املكر على دين الله وأولياءه!!.

إنهم الذين يبيعون فلسطني لليهود باسم »مبادرة بيروت« وباسم عملية السالم 
والتســـوية، وحتت شـــعار »حل الدولتني«، هؤالء هم الســـد املانع من اجلهاد 
وحترير املقدســـات، وكيف يسمحون باجلهاد ضد حبيبتهم »اسرائيل«!! }اَل 
وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُســـولَُه َولَْو َكانُوا  تَِجـــُد َقْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر يَُوادُّ

آبَاَءُهْم أَْو أَبْنَاَءُهْم أَْو ِإْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم{ اجملادلة )22(.

لي�شت بغريبة:

لـــم تأتي هـــذه الوثائق بجديد من حيث املضمـــون، اجلديد أنها خرجت هذه 
املرة بشـــكل أســـرع وعبـــر نافذة جديدة، احلـــكام هم احلـــكام، والعمالء هم 
العمـــالء، وتاريخ اخليانة عندهم قدمي بقدم لورانس العرب وعبد الله فيلبي 
ومكماهون، ليس جديداً بل هو تأكيد ملا ذكره اجملاهدون من قبل عن حقيقة 
خيانـــة احلكام، وعن مدى اخلســـة والدنـــاءة والردة التي وصـــل لها »فخامة 

الرؤساء ووالة األمور الشرعيني«.

وليســـت بغريبة أيضاً على العلماء الرســـميني الذيـــن يعرفون أكثر وأكثر عن 
مـــدى تبعية وعمالة حكامهم، ليســـت بغريبـــة عليهم، أو أنهم ليســـوا بعلماء 
فضـــاًل أن يكونـــوا أهـــاًل أللقاب »كبـــار العلمـــاء« أو »مفتوا الديـــار« فأفعال 
احلكام املشـــينة أصبحت موثقة باعتراف العـــدو، وقد أصبحت مبثابة إدانة 
على هؤالء احلكام، وكالعادة ال نســـمع لهؤالء العلماء الرسميني أي حسيس، 
وال ينطقون وكأنهم خلقوا عجماً؛ أما على اجملاهدين فكالســـيوف املشـــرعة 
تضـــرب بالباطل لتنال من احلق، وتنال مع ذلك شـــيئاً من فتات الدنيا، ولكن 
فليعلـــم هؤالء احلكام و علمائهم املدلســـون أن زمـــن الوصاية على األمة من 
قبـــل هـــؤالء العلماء املضللني قد ولى عندما تولوا عـــن احلق، وأنه لم يعد إال 
اجملاهدون ميثلون طليعة األمة في وجه الصليبيني وعمالئهم، وبهذا كســـبوا 
ثقـــة أمتهم التي ال تزيدها مثل هذه املواقف اخلانعة وهذا الســـكوت املطبق 
من علماء الســـوء إال ثقة متصاعدة في صـــدق إعالم ودعوة اجملاهدين التي 

فضحت هؤالء احلكام منذ زمن.

�لف�شيحة �لكربى:

كل ما حدث هو فضيحة بسيطة أمام ما سيظهر في عرصات القيامة، هناك 
يوم يشـــهد الســـمع والبصر وتنطق األعضاء، يومها لن يقـــدر هؤالء احلكام 
على فعل أي شيء، وإذا كانت هذه الفضائح قد ظهرت في الدنيا وعلم عنها 
أهل األرض، فإنه في يوم البعث والنشـــور ســـتظهر أضعافهـــا وأمام األولني 
واآلخرين، وبني يدي رب العاملني، هناك ســـتكون الفضيحة الكبرى وســـيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون }يَْوَم تَْشَهُد َعلَيِْهْم أَلِْسنَتُُهْم َوأَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهْم 
يِهُم اللَُّه ِدينَُهُم الَْحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ  ِبَمـــا َكانُوا يَْعَملُـــوَن * يَْوَمِئٍذ يَُوفِّ

الُْمِبنُي{ النور)24، 25(.

علـــى املســـلم وخاصة أهل العلـــم أن يتحلوا بصفة التثّبـــت والتبني كما أمر 
اللـــه تعالى في أنباء الفاســـقني، ويُقّدموا حســـَن الظن باملســـلمني عموماً 
واجملاهديـــن خصوصـــاً، ويلتزمـــوا املنهـــج القرآنـــي العظيم فـــي مثل هذه 
ْهِر الَْحَراِم  املواقف، ذلك املنهج املسطور في قوله تعالى : }يَْسَألُونََك َعِن الشَّ
ِقتَاٍل ِفيِه ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َســـِبيِل اللِّه َوُكْفٌر ِبِه َوالَْمْسِجِد الَْحَراِم 
َوِإْخَراُج أَْهِلِه ِمنُْه أَْكَبُر ِعنَد اللِّه َوالِْفتْنَُة أَْكَبُر ِمَن الَْقتِْل َوالَ يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم 
وُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْستََطاُعواْ َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو  َحتََّى يَُردُّ
نَْيا َواآلِخَرِة َوأُْولَـِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم  َكاِفٌر َفأُْولَـِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

ِفيَها َخاِلُدوَن{البقرة )217(.

وقصة نزول هذه اآلية الكرمية كما هو معروف، أن املشـــركني شـــّنعوا على 
املسلمني بأنهم قاتلوا وقتلوا في الشهر احلرام، وكان النبي صلى الله عليه 
وســـلم قد بعث ســـرية على رأســـها عبد الله بن جحش في أواخر جمادى، 
فصادفـــوا رجاال من املشـــركني فقتلوهم في آخر الشـــهر وهـــم يظنونه من 
جمادى، فتبّين بعدها أنه كان أول رجب، فشـــنع عليهم »إعالم« املشـــركني، 
وأثاروها »ضّجــة« كبرى، ومن ورائهم اليهود لعنهم الله، وقالوا : هذا محمد 
يزعم أنه يأمر بتعظيم شعائر الله ويقتل في الشهر احلرام، وتكلموا كثيرا، 
فلمـــا رجع عبد الله بـــن جحش وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وســـلم 
قال لهم : ما أمرتكم بقتال في الشـــهر احلرام، وحِزن النبي صلى الله عليه 
وســـلم مما وقع، وهذا من متام رحمته صلى الله عليه وســـلم وشفقته على 
أمته وحذره من نفرة اخللق عن احلق، فنزلت هذه اآلية الكرمية من ســـورة 
البقرة، يبّين الله تعالى فيها أن القتال في الشهر احلرام كبيٌر، أي إثم عند 
اللـــه، نعـــم، وهذا تعليم لنا أن نقّر باحلق ونقوم بالقســـط، ثم بّين أن األكبر 
منـــه واألشـــد هو ما فعلتموه أنتم أيها املشـــركون من الصد عن ســـبيل الله 
والكفـــر به والصد عن املســـجد احلرام وإخراج أهله منـــه، فهذا أكبر عند 

الله، ثم بّين قاعدة عامة وهي أن الفتنة أكبر من القتل.

فاحلاصـــُل أن املنهـــج املقصود هنا فـــي حالة وقوع األخطاء من املســـلمني 
واجملاهدين في حق أعدائهم يتمثل -انتزاعاً من هذه اآلية الكرمية وما في 

معناها- في نقاٍط أهمها : 

- االعتراف باخلطأ حيث كان واضحاً وجلّيـاً.

- وبيان أنه خطأ ال نقره، بل ننهى عنه، ونعطيه درجته وحجمه الالئق.

- واالعتذار عن املسلم املرتكب له إن كان ثمَت عذٌر.

- ثـــم االنقال من ذلك إلى األهم، وهو الهجـــوم على الكافرين أعداء الدين 
وبيـــان أنهم هـــم الظاملـــون املعتـــدون، ورّد عاديتهم ببيان فســـادهم الكبير 
وآثامهم العظيمة، والتنكيل بهم بإبراز أفعالهم القبيحة الشـــنيعة حقا، وأن 

أخطاء املسلمني بالقياس إلى خطاياهم هم ال تساوي شيئا.!

فهـــذا هـــو املنهج الصحيـــح في مثل هذه املـــآزق، والله أعلـــم، وبه عز وجل 
التوفيق.

>  كيفي��ة �لتعام��ل م��ع �أخط��اء �ملجاهدي��ن.

 �ل�شي��خ �ملجاهد: عطية �هلل �لليبي "لق��اء منتدى �حل�شبة"



مجلة صدى املالحم40

 أصـــدرت وزارة داخلية آل ســـعود في الســـابع من صفر لعـــام 1432هـ بياناً 
نشرت فيه صوراً لـ »47« مطلوباً أمنياً صنفتهم على أنهم »خطرون ومدربون 
على استخدام األسلحة«، وســـنتجاوز احلديث عن البيان املأزوم الذي صدر 
عن الداخلية، واملســـتوى الهابط في األسلوب احملشو بعبارات السب والشتم 
التي تتكرر في كل بيان، وسنتجاوز احلديث عن تفاصيل املؤمتر الذي بدا فيه 
املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية »اللواء منصور التركي« في 
حالة من عدم التركيز، تشـــهد لذلك إجاباته على األســـئلة التي وجهت إليه، 
ومن إحدى اإلجابات الغبية تلك التي َفّصل فيها طرق خروج هؤالء املطلوبني 
مـــن البالد، وأنهـــم على ثالثة أصناف »صنف خرج بطـــرق التهريب، وصنف 
خرج بطرق غير رســـمية، وصنف خرج بطرق غير مشروعة!!«، وال أدري؛ ما 
هو الفرق بني هذه األصناف؟ ولم يضف أي معلومة جديدة غير ذكر تقســـيم 

أعداد املطلوبني على جبهات اجلهاد -أفغانستان والعراق واليمن-. 

 وفـــي املؤمتر الصحفي الذي عقد بعد إعـــالن قائمة املطلوبني امتنع التركي 
عـــن احلديث عن دالالت هذه القائمة، وذكر أنـــه ال يحبذ احلديث حول هذا 

املوضوع!!.

 أما نحن فلنا بعض الوقفات مع هذه القائمة ودالالتها التي تشير إلى ضعف 
موقف نظام آل سعود:

�أواًل: عل��ى �مل�ش��توى �الأمني: هذه القائمة هي اخلامســـة مـــن نوعها، وعلى 
الرغـــم مـــن كل ما بـــذل للحرب على اجملاهديـــن، إال أن أعـــداد املطلوبني ال 
زالـــت فـــي تزايد، وهذا يدل على فشـــل ذريع على املســـتوى األمنـــي، بعد أن 
أعلنوا مراراً وتكراراً أنهم أفضل من يتعامل مع »ملف اإلرهاب« على حســـب 
وصفهم، ويشـــهد لذلك أن هـــذه القائمة جاءت بعد ســـنتني من اإلعالن عن 
قائمـــة بــــ »85« مطلوباً لم تتمكن وزارة الداخلية مـــن الوصول إلى الكثير من 

أبطالها ولله احلمد واملّنة.

 أضـــف إلى ذلـــك التخبط الكبيـــر الذي متارســـه األجهزة األمنيـــة، وموجة 
االعتقـــاالت الكبيرة التـــي طالت كل من يخالف أو يعـــارض النظام، أو ينتقد 
فســـاد األســـرة احلاكمة وينادي باإلصـــالح، حتى من احملســـوبني على غير 

اجملاهدين.

كما حتولت الســـجون إلى مســـالخ يقتل فيها خيرة شـــباب األمة حتت سياط 
التعذيب، وما قضية األخ ســـلطان الدعيس - والذي قتل في ســـجن القصيم 
- عنا ببعيد، كما ال يغيب عن األذهان آثار ذلك وانعكاسه على واقع اجملتمع، 
خصوصاً أقارب السجناء وأهاليهم الذين ال تقل معاناتهم عن معاناة أبنائهم 

في السجون، مما يدفع ويرشح لزيادة القوائم في األيام القادمة.

ثاني��ًا: عل��ى �مل�ش��توى �لفك��ري و�الإعالمي: تـــدل هذه القائمة وما ســـبقها 
علـــى وعي كبير يجتاح أوســـاط الشـــباب في بالد احلرمـــني ومهبط الوحي، 
وهذا بشـــهادة كل املراقبني الذين باتوا على يقني بأن دعوة التوحيد واجلهاد 
لـــم تعـــد محصورة، بل وصلت بشـــكل كبير عبر االنترنت الذي ســـهل وصول 
رســـالة اجملاهدين لفئات الشـــعب اخملتلفة، ففي إحدى اإلحصاءات وصلت 
نســـبة املستخدمني لإلنترنت في بالد احلرمني إلى 40%، مما يهيئ للوصول 
لشـــرائح أوسع وأعداد أكبر، ويبدو أن أكثر أبناء الشعب قد باتوا يعلمون مبا 
فيـــه الكفاية عمالة حكومة آل ســـعود، وبات أكثرهم يوقـــن أن علماء النظام 
الرسميني أصبحوا مجرد أُجراء للحكام ال أكثر وال أقل، وسط ضعف وخنوع 
مـــن أكثر العلماء الذين لم تعد أفعالهم املهـــزوزة واملتقلبة كافية جلمع الناس 
- وخاصة الشـــباب - حتت وصايتهم، ومثاالً على ذلك: ضعفهم الكبير أمام 
مد التغريـــب املتواصل املدعوم من الدولة، والذي صار ينادي بحرية اإلحلاد 
عالنيـــة)1(، وأصبـــح يجتاح البالد بـــدون أي مواقف تذكر من هـــؤالء العلماء، 
وال يجد الباحث عن احلق من يشـــفي غليله ويحمل التصور الصحيح للواقع 
واملشـــروع املناســـب للتغيير غير اجملاهدين الذين يحفل سجلهم بالبطوالت 

والتضحيات، ويتزين بالثبات بفضل الله.

كمـــا أن البرامـــج التي طرحت ملواجهـــة اجلهاد على املســـتوى الفكري كانت 
أضعـــف من أن تصمد أمام قوة احلق الـــذي ينطلق منه اجملاهدون، فحقائق 
الواقـــع تدلل على صحـــة ما ذهب إليـــه اجملاهدون من قتـــال العدو الصائل 
وعمالئـــه من حـــكام البالد اإلســـالمية، ولم يعد بيد املُلبســـني مـــن أعضاء 

)1( ومواقع الليبراليني والعلمانيني في بالد احلرمني تشهد بذلك، مثل موقع »الليبراليون العرب«.

وقفات...
 مع قائمة المطلوبين الـ47

عني على األحداث

ثامر غرم



41 العدد السادس عشر

املناصحة ومن ســـعى مسعاهم إال بعض الشبهات والتلبيسات التي يعتمدون 
فيهـــا على الكـــذب على اجملاهديـــن، والتحكم في النصـــوص بالبتر والقص 
واللصـــق على طريقة أصحـــاب األهواء، واضطروا خالل هـــذه البرامج إلى 
طرح استدالالت اجملاهدين، محاولني تشويه احلقائق والعبث باألدلة، ولكن 
ا َما يَنَْفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض{  بَُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ا الزَّ هيهـــات }َفَأمَّ

الرعد )17(.

هـــذه بعض الدالالت التي رفـــض منصور التركي احلديـــث عنها، وهو الذي 
اعتـــرف قبل فترة أن أحـــد أبناءه كاد أن يتحول ملنهـــج اجملاهدين، وهذا فيه 
داللـــة كبيرة على وصول صوت اجملاهديـــن ونفوذ دعوتهم بفضل الله وحده، 
وهـــذا ما يســـتدعي من اجملاهديـــن وأنصارهم تكثيف الدعـــوة إلى العقيدة 

الصحيحة واجلهاد في سبيل الله حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

وختاماً: فإنا نقول ألعداء الله؛ إن تزايد هذه القوائم وتكاثر أعداد اجملاهدين 

لهو دليل على فشلكم وعجزكم، فما رأيناكم من قبل في هذا الضعف، زادكم 

الله ضعفاً.

وقـــد عايّنا مكركم الـــذي تزول منه اجلبـــال، وعايّنا كيف عاد وبـــاالً عليكم، 

مصـــداق قوله تعالـــى }الَِّذيَن آَمنُـــوا يَُقاِتلُوَن ِفي َســـِبيِل اللَِّه َوالَِّذيـــَن َكَفُروا 

ـــيَْطاِن َكاَن  ـــيَْطاِن ِإنَّ َكيَْد الشَّ اُغوِت َفَقاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّ يَُقاِتلُوَن ِفي َســـِبيِل الطَّ

َضِعيًفا{ النســـاء )76(، فلتعلنوا األســـماء تلو األسماء، ولتنشروا القوائم تلو 

القوائم ولتعلقوا الصور في كل مكان، فاحلق عدتنا، والقدس موعدنا.

أكتـــب لكم أيها املســـلمون عن قصـــة تعذيب وقتل الشـــاب الصالح »أحمد 
الدرويش« في سجن البحث اجلنائي بعدن.

أكتب إليكم عن واقع عشـــته بنفســـي، رأته عيني، وســـمعته أذني، وال أبالغ 
في هذا. 

دخلُت ســـجن البحث اجلنائي بعدن بتهمة »اقتحام مبنى األمن السياسي«، 
وتعرفـــت هناك على أناس كلهم عوام؛ تســـألت: من يكونون؟ وملاذا هم هنا 
في الســـجن معي - كوني فســـرت ســـبب ســـجني بأني أحمل البغض لهذه 

الدولة.

 كنا »24« متهماً، بيننا مجموعة من كبار السن أدخلوهم مع أوالدهم!!. 

هنـــاك تعرفت على  الشـــهيد »أحمد الدرويش«، شـــاب طيـــب القلب، من 
اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، اتهم معي بنفس القضية!!، ال أدري 
ما هو اليوم أو التاريخ الذي اقتاده فيه اجلنود للتعذيب، كنت أسمع صراخ 
الدرويش، لم أعلم إال بعد وقت متاخر أن ســـبب صراخه هو لطلب الدواء 

الذي أخذوه منه، واجلدير بالذكر أنه كان مريضاً بالسكر والضغط.

كان يـــركل بـــاب الزنزانـــة احلديدي من أجـــل أن يرجعوا الـــدواء، أتى إليه 
الســـّجان اجملرم »مصطفى الرميي« - عليه من الله مايســـتحق - فقال له: 
سأعطيك الدواء!! ذهب ثم رجع ومعه »5« من جنود األمن - شعبة مكافحة 
الشـــغب - وقيدوه بالقيود »الكالبشـــات احلديدية«، وانهالـــوا عليه ضرباً 
حتى حدث عنده نزيف داخلي، وتكســـرت بعض عظام القفص الصدري - 

كما أثبت ذلك في التقرير الطبي- وهذا احلادث رأيته بعيني.

 قاموا بضربه بالهروات وأسالك الكهرباء، وركله وضربه حتى فقد الوعي 
وهو ُمعلق!!، وملّا أفاق أتى إليه اجملرم »مصطفى الرميي« - وكنت أشـــاهد 
وأسمع من خلف الباب من فتحة صغيرة فوق الباب - فقال أحمد الدرويش 
للمجرم: »خالص، أنا الذي ضربت الباب، خالص أتركني!«، فقال اجملرم: 

»وعادك يادرويش!!«.

ثـــم أدخلوه إلى الزنزانة اجلماعية وهو متعب، وفي الســـاعة »1،30« ظهراً 
تقريباً طلب بعض السجناء من السّجانني أن يخرجوا أحمد إلى املستشفى؛ 
فأخرجـــوه لكن إلى الشماســـي »املكان الذي يخرج إليه الســـجناء للتعرض 

ألشعة الشمس«، وفي حراره الشمس امللتهبة.

أخرجوه في الســـاعة »3« عصراً تقريباً، ثم أخرجوه إلى املستشـــفى، وكان 
قد فارق احلياة، ولم أعلم حينها أنه قد مات إال بعد خروجي من الســـجن 

بعد سبعة أيام،  والحول والقوة إال بالله.

وبعد نفيري للجهاد كتبت لكم هذه القصة.

وقـــام مديـــر أمن عدن اجملـــرم »عبدالله قيـــران« و مديـــر البحث اجلنائي 
املدعـــو »هـــادي« ونائبه »الســـنباني« بحماية الســـّجان واجلنود اجملرمني، 

والتستر على اجلرمية، قاتلهم الله.

رحمك الله يا أحمد الدرويش وأسكنك فسيح جناته، إنه جواد كرمي.

كيف قتل اأحمد الدروي�ض؟

< حمزة العدني
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يسر إخوانكم في مؤسسة املالحم أن يقدموا لكم 
التقريـــر اإلخباري للعمليات املوثقـــة التي قام بها 
اجملاهـــدون في جزيـــرة العرب للفتـــرة من26 ذي 

القعدة 1431هـ وحتى 4 صفر 1432هـ :

26 ذي �لقعدة 1431ه�

قامت ســـرية من اجملاهدين بتفجير أنبوب النفط 
في منطقة »الشبيكة« قرب مدينة »عتق« عاصمة 
والية »شـــبوة«، وقد شوهدت سحابة سوداء كبيرة 
في الســـماء جنمت عن االنفجار واستمرت »36« 

ساعة ورجع اجملاهدون ساملني غامنني.

27 ذي �لقعدة 1431ه�

مت زرع عبوة ناسفة في سيارة مدير األدلة اجلنائية 
في »مـــأرب« املدعو نبيل عقالن، وقدر الله تعالى 
أن كشفت العبوة قبل تفجيرها، وقد أحدثت هذه 
العملية حالة من الرعب في صفوف اجلواســـيس 

والعمالء، ولله احلمد واملنة.

28 ذي �لقعدة 1431ه�

قامـــت قـــوة خاصة »مت اســـتقدامها مـــن صنعاء« 
مبحاولة اقتحام منـــزل كان فيه بعض اجملاهدين 
اشـــتباك  وأثنـــاء  »أبـــني«،  بواليـــة  »جعـــار«  فـــي 
اجملاهديـــن معهـــم انتفض أهالي جعار الشـــرفاء 
ملواجهة احلملة، واشتبكوا مع احلملة حتى ردوها 

على أعقابها بعد تدميـــر بعض آلياتها وقتل عدد 
مـــن أفرادها، فيمـــا ارتقـــى األخ »رؤوف اخلضر 
عبيد« أحـــد أبطال اإلســـالم وحفاظ كتـــاب الله 
مـــن أبناء عدن اجملاهدين شـــهيداً إلـــى الله، وقد 
قـــام أهل املدينة بدفنه في املقبـــرة العامة بعد أن 
منعوا اجلنود من أخـــذ جثته الطاهرة، كما قاموا 
مبعاجلة اجلرحى وحمايتهم وإخفائهم، فجزاهم 

الله خيراً. 

7 ذي �حلجة 1431ه�

مت تفجير عبوة ناسفة على مصفحة عسكرية في 
مدينـــة »لودر« بواليـــة »أبـــني«، وأدى التفجير إلى 

انقالب املصفحة وإصابة من فيها.

17 ذي �حلجة 1431ه�

مت تفجيـــر عبوة ناســـفة على طقم عســـكري في 
منطقة »املنياســـة« مبدينة »لـــودر« بوالية »أبني«، 
وجنم عن التفجير مقتل جنديني وإصابة الباقني، 

ومت غنيمة »3« كالشنات، ولله احلمد واملنة.

18 ذي �حلجة 1431ه�

قـــام االستشـــهادي البطل أبو عائشـــة الهاشـــمي 
الصنعانـــي - تقبلـــه اللـــه - باالنغماس بســـيارته 
املفخخة فـــي موكب لقيـــادات وجنـــود الروافض 
األجناس مـــن جماعة احلوثي في منطقة »املتون« 
بوالية »اجلوف«، وبعد التكبير فجر فيهم سيارته، 
فمـــزق جمعهم، وشـــوى حلومهم، وقتـــل منهم ما 
يزيد عـــن »37« حســـب آخر اإلحصـــاءات، وكان 
ممن قتل فـــي هذه العمليـــة رأس الضاللة واألب 

الروحي للرافضـــة احلوثيني »بدر الدين احلوثي« 
ومجموعـــة من قياداتهم فـــي اجلوف، فمكننا الله 
من حتويل يوم غديرهم إلى يوم سعير على أعداء 
اللـــه الذيـــن حرفوا اإلســـالم وطعنـــوا في عرض 
النبي صلى الله عليه وآله وســـلم، وسبوا صحابته 

الكرام.

20 ذي �حلجة 1431ه�

بعد العملية املباركة في »اجلوف« أعلن احلوثيون 
عـــن وفاة »بـــدر الديـــن احلوثي« وجتمعـــوا لدفن 
قتالهم فـــي العملية األولى، فانطلق استشـــهادي 
كـــرمي ممن اشـــتروا آخرتهم وباعوا أنفســـهم لله، 
وهو االستشـــهادي احلافظ لكتـــاب الله، املطلوب 
ألعـــداء الدين »أبـــو عبد الله الصنعانـــي«- تقبله 
الله - لينغمـــس في جموع الرافضة احلوثيني في 
معقلهـــم في »ضحيان« بواليـــة »صعدة« فكبر الله 
وفجر فيهم سيارته املفخخة ليقتل منهم - حسب 
آخر إحصاء وردنا - مـــا يزيد عن »142« قتياًل - 
منهم مجموعة من كبارهم - وعشـــرات اجلرحى، 
وقد القت هـــذه العمليات ارتياحـــاً وتأييداً كبيراً 

بني أهل السنة ولله احلمد واملنة.

23 ذي �حلجة 1431ه�

قامت سرية من اجملاهدين برمي قنبلة على مبنى 
األمن السياســـي في مدينة »لودر« بوالية »أبني«، 
كما قامت ســـرية أخرى برمـــي الكتيبة املتواجدة 

شرق املدينة بـ »اآلر بي جي« ولله احلمد واملنة.

24 ذي �حلجة 1431ه�

التقرير اإلخباري

تقرير إخباري
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في متام الســـاعة السابعة صباحاً مت تفجير عبوة ناسفة على طقم عسكري 
مبدينة »لـــودر« بوالية »أبني« وجنم عن التفجيـــر إعطاب الطقم وإصابة من 

فيه.

7 حمرم 1432ه�

 مت زرع عبوة ناسفة بجوار منزل نائب مدير األمن السياسي في والية »أبني« 
الواقع في مدينة »زجنبار« وقد مت تفجيرها، إال أنه جنى منها حســـب رواية 

وكاالت اإلعالم.

قنـــص أحد اجلنود املتواجدين في موقع الكتيبـــة املتواجدة عند جبل »عكد« 
الواقع على طريق »العني ـ اخلديرة« بوالية »أبني«، ولله احلمد واملنة.

9 حمرم 1432ه�

تفجير عبوة ناســـفة على عربة مصفحـــة عند جبل »عكد« الواقع على طريق 
»العني ـ اخلديرة« بوالية »أبني« ونتج عن التفجير تدمير املصفحة ومقتل »8« 

جنود كانوا على متنها، ولله احلمد واملنة.

11 حمرم 1432ه�

 قامـــت مجموعـــة مـــن اجملاهدين باإلغـــارة على نقطـــة تفتيش فـــي مدينة 
»زجنبار« بوالية »أبني« ونتج عن العملية مقتل جنديني وإصابة خمسة آخرين 

وتدمير مصفحة حسب رواية وكاالت اإلعالم.

قامـــت مجموعة مـــن اجملاهدين بقصف الكتيبة املتمركـــزة عند جبل »عكد« 
الواقع على طريق »العني ـ اخلديرة« بوالية »أبني« بخمس قذائف هاون عيار 

82ملم، وكانت اإلصابات في املوقع ولله احلمد واملنة.

13 حمرم 1432ه�

قام اإلخوة بزرع عبوة ناســـفة في موقف الســـيارات العسكرية داخل معسكر 

اجليش في »لودر« بوالية »أبني«، ومت تفجيرها عن بُعد، مما أدى إلى إحراق 
صهريج لنقل الوقود، وشاحنة »كراز« عسكرية، كما أصيب عدد من األفراد، 

وشوهدت سيارات اإلسعاف تخرج من املعسكر بعد االنفجار.

16 حمرم 1432ه�

قامت سرية من اجملاهدين بقصف الكتيبة املتمركزة عند جبل »عكد« الواقع 
على طريق »العنيـ  اخلديرة« بوالية »أبني« بقذائف الهاون عيار 82ملم، و نتج 

عن القصف مقتل »7« من اجلنود املتحصنني في املوقع، ولله احلمد واملنة.

17 حمرم 1432ه�

رمي نقطة عســـكرية في منطقة »ِثَرة« بالقرب من »لودر« باألسلحة اخلفيفة 
واملتوسطة.

 4 �شفر 1432ه�

مت تنفيذ كمني في منطقة »العني« بوالية »أبني« في الســـاعة »9،45« صباحاً 
على قوة للجيش مكونة من مدرعتني وشاحنتي نقل للماء كانت تقوم باإلمداد 
ألحد املواقع املستحدثة في منطقة »العني« وأحد املواقع العسكرية املوجودة 
في منطقة »لودر«، ومت بفضل الله تفجير عبوة موجهة على إحدى املدرعتني 
مما أدى إلى إحراقها، واالشتباك بقذائف »األر بي جي« واألسلحة الرشاشة 
مع املدرعة الثانية التي الذت بالفرار، وأسفرت العملية عن قتل »10« جنود، 
وحرق مدرعة وإحدى الشاحنتني وإعطاب األخرى، وغنم بعض األسلحة »6 
قطع كالشـــنكوف وبيكا«، كما مت أسر أحد أفراد القوة ومن ثم أطلق سراحه 
ليكون رســـالة للجنود من خلفه، وانســـحب اجملاهدون إلى قواعدهم ساملني 

غامنني بفضل الله تعالى. 

اســـتهداف قائد اللواء »111« العميد »محســـن جزيالن« بالقرب من »لودر«، 
ونتج عن الهجوم إصابته مع »5« من مرافقيه، ومقتل أحد أفراد حراسته.

43 العدد السادس عشر
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الصومال...
أرض العزة وقصة النصر

حامل املسك

تواصل

ل��ن نتح��دث ع��ن كل �لق�شة؛ فالقصـــة تطول وتطول؛ ولكـــن لنبدأ من حيث 
ُحُدثت عن الثقات ممن كانوا مع مجموعة اجملاهدين بعد االنحياز بعد دخول 
القـــوات الصليبيـــة اإلثيوبية، فمع ظـــروف املعركة لم يتمكـــن اجملاهدون من 
ســـحب كل أسلحتهم وال سيارتهم، ولم يجدوا لهم مالذاً غير الغابات، وحتت 
إحدى األشجار كان املستقر، حتتها يجتمعون وينفضون وبظاللها يستظلون، 
هكذا بعد أن كانوا يحكمون البالد في أيام احملاكم، حتت هذه الشجرة كانت 
أجســـادهم، إال أن هممهم تعلـــوا الثريا، بقي عدد قليل مـــن اجملاهدين على 
رأســـهم القائد الشـــهيد آدم حاشـــي عيرو، بقوا وبقي معهـــم األمل بالنصر، 
لـــم يثنهم ماوصلوا إليه من حال، وال أوهن عزمهـــم تقلب الزمان، وال تعاقب 

البالء.

لـــم تنتهي القصة بعد أن انفض اجلمع، وال طويت الصفحة لقلة الناصر، وال 
انتهى احلديث..

بقية القصة لن أكمل تفاصيلها، وســـننتقل بشـــكل ســـريع من مشهد الغابات 
ومن حتت شـــجرة اجملاهدين املبارك إلى سنوات قليلة لألمام حيث ينتظرنا 

مشهد مفارق.

بعد �ش��نو�ت قليلة؛ مسيرة مليونية تشق العاصمة »مقديشو« تطالب بخروج 
القوات األفريقية الغازية و ترفع شعارات تأييد حلركة الشباب اجملاهدين.

بعـــد ســـنوات ..  نصـــرة ً إلخوانهم اجملاهدين فـــي جزيرة العـــرب املتحدث 
الرســـمي باسم حركة الشباب اجملاهدين »بعد استعراض عسكري« يعلن عن 
اســـتعداد لدعم اجملاهدين في اليمن باملقاتلني بعـــد الغارات األمريكية على 

أبني وشبوة.

بعد سنوات وأنا أسمع عن احلركة النشطة  للمعاهد الشرعية والدعوية التي 
تديرها حركة الشـــباب اجملاهدين، والتي تنشـــر نور العلم وصحيح العقيدة، 
وتخـــرج الدعاة ليكونـــوا مصابيح الدجـــى، وليأخذوا بيد أمتهـــم إلى الهدى 

والرشاد »باحلكمة واملوعظة احلسنة«.

بعد �شنو�ت قليلة؛ أقتطف لكم هذا املقتطف من أحد بيانات حركة الشباب 

اجملاهديـــن »بفضـــل من اللـــه ســـبحانه وتعالى بدأ املوســـم الســـنوي لتوزيع 
الزكـــوات علـــى كل الواليات اإلســـالمية، ويعتبر هـــذا هو العـــام الثاني على 
التوالـــي الذي يتم فيـــه تطبيق الركن الثالث من أركان اإلســـالم في الواليات 
اإلســـالمية وبصورة منظمة، حيث يشرف على جمع الزكوات وتوزيعها مكتب 
ديوان الزكاة التابع حلركة الشـــباب اجملاهدين، وقد بدأ املوســـم بتوزيع زكاة 
التجـــارة واملنتجـــات الزراعية وحتديداً الذرة والشـــعير، والتي بلغ مجموعها 
32.800 شوال مت توزيع 3.000 شوال منها على والية بنادر اإلسالمية، وبلغ 
عدد األســـر التي وزعت عليها الزكوات في كل الواليات اإلســـالمية 9.000 
أســـرة مت إغناؤها بفضل الله مبا يسد حاجتها لفترة قد تصل إلى العام بإذن 

الله، وبلغ مجموع زكاة التجارة 500.000 دوالر وزعت على مستحقيها«.

بعد ســـنوات قليلة من اجلهاد والبذل، وبعد ســـنوات الصبر واملصابرة، وبعد 
تقـــدمي الدماء قرباناً لدين الله، انتقل املشـــهد هذه النقلة العجيبة والتي كان 
آخرهـــا التوحد بني احلزب اإلســـالمي وحركـــة الشـــباب اجملاهدين، وفيها 
مـــن التآلـــف واإلجتمـــاع والتنازل والتواضع ما يرســـم صورة مشـــرقة للعمل 

اإلسالمي يقتدى بها.

لي�ش��ت ه��ذه �لق�ش��ة �لت��ي �أري��د �حلديث عنه��ا! نعم هي قصـــة نصر يجب 
احلديث كثيراً عنها، وأخذ العبرة والعضة منها، ووضعها كدرس عملي ومثال 
واقعي لســـنة التمكـــني والنصر، فقد أخـــذ اجملاهدون في الصومال بســـن 
النصر والتمكني فنصرهم الله نصراً محسوســـاً يراه كل مبصر.. ولكن ليس 

هذا ما أريد احلديث عنه..

نقل��ة �أخ��رى مل�ش��هد �آخ��ر كان الدافع ألحـــد اجملاهدين الذين عاشـــوا فترة 
»الشجرة املباركة« أن يبوح بهذه القصة؛ وأضاف ألحد اإلخوة وقال له مقولة 
اجملـــرب الواثق بنصر الله: »ال حتزن على قلة اإلمكانيات وال قلة الناصر وال 
انعـــدام املأوى« ثـــم مضى يتحدث عن قصـــة البالء التي مـــر بها اجملاهدون 
فـــي الصومال بعـــد االنحياز ودخول القـــوات اإلثيوبية، اســـتمر يقص قصة 

النصر..

 �لن�شر �حلقيقي »وإن كان من معاني النصر ما ذكرنا آنفاً مما أفاء الله على 
إخواننا في الصومال« إال أن النصر احلقيقي هو في االنتصار على شـــهوات 

النفس ومطامع اجلسد. 

إن النصـــر احلقيقي هو الثبات على املبادئ أمام مغريات الباطل، والتمســـك 
باحلق مقابل تلبيسات ومراوغات الطواغيت.  

وألجـــل كل ذلـــك كان البـــالء واالمتحان؛ لقـــد كانت تلك »الشـــجرة املباركة« 
مجـــرد اختبار لذوي الصدق واليقني، ولقد كانت ظـــروف تلك املرحلة كفيلة 
بـــأن تخرج من الصف كل من تعلق قلبه بقصور الدنيا الفانية، وكأني بالقائد 
الشهيد آدم عيرو وهو يسند ظهره على جذع الشجرة في تلك األيام، متأماًل 
في زوال ظلها، وتقلب حالها، فتارة تكون مثمرة، وتارة تســـقط ثمارها، وحيناً 
يسقط كل شيء فال يبقى إال جذعها، وهكذا يتأمل ويأخذ العبرة من صروف 

الزمن وأحوال الدنيا املتقلبة.
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مل يكن كل ذلك �حلال ليقلق ذلك �لقائد؛ فهو موقن بحسن املئال.

لم تكن الصعوبات والتحديات لتثني همته وال لتقلل من حماسته.

لـــم يكن ليندفع مع ضيـــق احلال ألن يحول قضيته إلـــى رهينة بيد طواغيت 
الشـــرق أو الغـــرب، بـــل مضى مع من صبر مـــن اجملاهدين ليكملوا املشـــوار 
وليجتـــازو االختبار، وكان لســـان مقاله رحمـــه الله: »إخوانـــي: لتكن رايتكم 
واضحة، فال قومية وال قبلية وال حزبية مقيتة جناهد من أجلها، فلتكن غاية 

يُن ُكلُُّه ِللَِّه{«.  جهادكم }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ

نعم؛ جهاد في ســـبيل الله من أجل إقامة دينه واحلكم بشـــريعة اإلســـالم ال 
شريعة أمريكا وال شريعة أثيوبيا..

واســـتمر قادة احلركـــة على ما كان عليه أميرهم رحمـــه الله، جهاد ال يعرف 
املداهنـــة مـــع أعداء الله، وال يقبـــل بالتنازل عن ثوابت دينـــه، جهاد ال يعرف 
هـــوادة وال يتوقـــف حتى يكون الديـــن كله لله، جهاد يحطـــم كل جاهلية و كل 
شـــرك وكل كفر، جهاد ال يعرف ميزاناً إال دين الله وال حكماً إال بشـــرع الله، 

جهاد يكفر بكل الطواغيت ويستمسك بالعروة الوثقى..

ثم إن هذا اجلهاد مع كل ذلك رحمة على املؤمنني، ســـلم ألولياء الله، يصون 
احلرمات ويقيم احلدود ويحمى البالد.

نَّاُهْم ِفـــي اأْلَْرِض أََقاُموا  جهـــاد يعمـــر األرض باخلير والعدل }الَِّذيـــَن ِإْن َمكَّ
َكاةَ َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَْكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر{  ـــاَلةَ َوآتَُوا الزَّ الصَّ

النور)41(.

إنه جهاد ينشر الطمأنينة ويعم به األمان }الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمِئنُّ ُقلُوبُُهْم ِبِذْكِر 
اللَِّه أاَل ِبِذْكِر اللَِّه تَْطَمِئنُّ الُْقلُوُب{ الرعد )28(.

جهاد يحقق مقاصد الشريعة الكلية ويراعي جزئياتها، جهاد ال يضيع مبادئه 
في دهاليز السياســـة وال ســـراديب املصالح املتوهمة، جهاد يحســـن بتوفيق 
الله فقه السياســـة الشرعية في إدارة األمور وسياسة الناس، وهذا ما يفسر 

أبواي
إبراهيم اإلبي

منبر حسان

أبـــواي صبـــراً قـــد نـــذرت حياتـــي 

ربنـــا  شـــرعة  حتكيـــم  إلـــى  ســـعياً 

فلقـــد كرهـــت العيـــش فـــي ذل وقد 

وإمنـــا  الهـــوان  عيـــش  أرتضـــي  ال 

هـــذي علـــوج الكفـــر تهتـــك عرضنا

هـــذي رؤوس الكفـــر ترضـــى ذلنـــا

فاشهر أُخّي الســـيف وامضي للعال

فلقـــد مضـــى عهـــد اخلنـــوع لكافر

ربنـــا شـــريعة  فـــي  وربـــي  هـــذا 

وتصبـــرا أبـــواي وأدعـــو لـــي فقـــد 

مليكنـــا عنـــد  الفـــردوس  فامللتقـــى 

الشعبية التي يحظى بها اجملاهدون في الصومال.

إن هذا اجلهاد منوذج مشـــرف وصورة جميلـــة نرجوا من أهل العلم إن يلقوا 
النظـــر إليها؛ ليـــروا كيف يفعل أصحـــاب العزمية، وإلى مـــاذا يوصل األخذ 
بالعزميـــة والصبـــر علـــى البـــالء؛ ليعلمـــوا أن األمر أســـهل من أن يشـــيحوا 
النظـــر عن جتربة هي مبثابة حجة على من يتشـــائم من واقع األمة، فالنصر 
والتمكني والغلبة بيد الله، واألرض لله يورثها من يشـــاء، بشرط األخذ بسن 

الله والصبر على البالء واإلمتحان.

�أيها �ملجاهدون يف �ل�شومال:

 إن جهادكم بفضل الله جهاد مبارك كبركة تلك الشـــجرة التي كنتم جتتمعون 
حتتهـــا }أَلَْم تََر َكيَْف َضَرَب اللَُّه َمثاًَل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشـــَجَرٍة َطيَِّبٍة أَْصلَُها ثَاِبٌت 
ـــَماِء * تُْؤِتي أُُكلََهـــا ُكلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربَِّها َويَْضـــِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل  َوَفْرُعَهـــا ِفي السَّ

ُروَن{ ابراهيم ) 25،24(. ِللنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََذكَّ

وإنـــا نقـــول لكم من ثغرنا فـــي جزيرة العرب؛ أن امضوا علـــى بركة الله، فإن 
قلوبنا معكم، ودعائنا ال يتوقف لكم بالنصر والتمكني.

لهاتيك الوجــــــــــوه النيِّـــــــــرات نخاطبكم ألرواح تهـــــادى 
ونحن على العهـــــــود السالفات أحبتنا وحفظ الـــــود دين 
وصبح الوصل ميحو القاطعات أتسعدنا بقربكـــم الليالي 
فكل اللُطِف في تلك الصفــــات عشقناكــم وال عتٌَب علينا 
فرفقـــــــاً بالعيون البـــــاكيــــــاِت بكت منِّا العيون لكم دماًء  

وتركـــت أهلـــي وامتطيـــت جـــوادي 

مـــزادي  خيـــر  باجلنـــات  والفـــوز 

وجهـــادي لنصـــرٍة  األبـــاة  نفـــر 

عيشـــاً رغيـــداً عنـــد ربـــي الهـــادي 

األمجـــاِد  نخـــوة  فينـــا  أوليـــس 

جهـــادي اللعـــني  للكفـــر  أوليـــس 

اإلحلـــاِد معاقـــل  لـــدك  واســـعى 

يعـــادي واجلهـــاد  يبغـــض  الديـــن 

قطف الـــرؤوس وســـحق كل معادي

واإلعـــداِد للعـــز  الفتـــى  نفـــر 

فـــي جنـــة الفـــردوس خيـــر معادي
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ضياء الشرعبي

على الطريق رجال

يسابقون إلى اجلنــــــان يتواثبون إلى الطعـــــــــــان 

وفي اجلهاد لفيف جان رهبان ليل في الصــــــالة 

وغيرهم يهوى القيـــــان هاموا بأحلان الرصاص 

وقلبهم فيض احلنــــــان عزماتهم مثل اجلبـــــــال 

وزلزلوا حكم اجلبـــــــان ثاروا على بغي الطغــــــــاة 

وقد رأوا وغد الزمـــــان ما صدهم فقد العتـــــــــاد 

ـزم من رصد الهــــــــوان لكنهم صاغوا سيوف العـ     

وكان قد سجل نفسه في قائمة االستشهاديني، وقد طالب بها حتى تقبل الله 

منه، وقد قال عنه اإلخوة أنهم عندما أرادوا تفقد سيارته من بعض األعطال 

فخاف أن يتأخر عن الشهادة ورفض تصليح السيارة.

وفي يوم الســـبت 8 ذي القعـــدة 1431هـ كان بطلنا على موعـــد طاملا انتظره 

وســـعى إليه، تقـــدم البطل ليواجـــه رتاًل مـــن املدرعات والدبابـــات واألطقم 

العســـكرية التي جاءت بأوامر أمريكا لتذل العباد وتعيث في األرض الفســـاد 

في محاولة للحيلولـــة بني اجملاهدين وبني ضرب هبل العصر أمريكا، فأقبل 

بطلنـــا ولســـان حالـــه }َوَعِجلْـــُت ِإلَيْـــَك َربِّ ِلتَْرَضى{ طـــه )48(، وضغط زر 

االنتقـــال إلى جنة اخللد، فأباد خضرائهم، وشـــوى حلومهـــم، ودمر آلياتهم،  

وذهب ليستريح في حواصل طير خضر عند مليك مقتدر، وقد دمر الله على 

يديه دبابتني وثالثة أطقم عسكرية.

نعـــم؛ هي الشـــهادة التي تريح النفـــس من تعب الدنيا -نحســـبه كذلك ضياء 

احلق وال نزكيه على الله-.

نعـــم؛ رحلـــت شـــهيداً يا صالح، وإنا نشـــهد أنـــك كنت من خيرة مـــن عرفنا، 

عرفناك صاحب قلب ال يحمل على مســـلم حقداً أو شـــيئاً، صاحب قلب ملئ 

بحب الله ورسوله وحب إخوانه..

نسأل الله أن نلتقي سوياً في الفردوس األعلى يا ضياء. 

ضيـــاء، وما أدراك ما صالح!! رجل عرفته وعشـــت معـــه فأدركت أنه يحمل 
معاني الرجولة الكاملة، كان اسمه صالح وهو صاحب صالح، نعم لقد رأيت 

في ضياء أنواع الطاعات، يبدوا أنكم ستتعجبون! من ضياء، ومن صالح؟ 

هذان هما اســـمان لرجل واحد، ضياء هو اســـمه الذي سماه به أهله، وعرف 
في اجلهاد بصالح.

هو األخ احلبيب ضياء الشـــرعبي، أصله من شرعب بوالية تعز، عاش وتربى 
فـــي صنعـــاء وبالتحديـــد في منطقة مســـيك التـــي طاملا خرجت مـــن أبطال 

التوحيد وما زالت تخرج.

كان فـــي صنعاء من عوام املســـلمني، ولكنـــه تأثر كثيراً مبا حوله، وال ننســـى 
أنه من منطقة مســـيك التـــي خرجت اجملاهدين إلى كل مـــكان، وقد قال لي 
بأنه تأثر كثيراً مبحاضرات الشـــيخ القائد أبي مصعب الزرقاوي، وكان سبباً 
رئيســـاً في حبه للجهاد وحتريك نفســـه إلتباع أوامر الرحمن في الدفاع عن 
الدين وحب الشـــهادة، وجـــاءت محرقة غزة فما لبث مليـــاً حتى حزم أمتعته 

وغادر من صنعاء إلى أبني ملبياً داعي اجلهاد منظماً إلى إخوانه.

كنت كلما نظرت إلى عينيه رأيت الشهادة تقترب منه، وكنت أستغرب خدمته 
إلخوانـــه، فكان يغســـل مالبس إخوانـــه، ويقوم بعد أن يصلـــي الفجر فيعجن 
العجني ويخبزه ويصنع الشاي، كما كان يطبخ لهم طعامهم، وقد كان كل واحد 

ممن حوله يستحيي منه بسبب تفانيه في خدمة إخوانه.

 وبعد قصف املعجلة أصيب أحد اإلخوة إصابة بليغة حتى أنه كان ال يستطيع 
دخـــول اخلالء مبفرده لشـــدة إصابته! وكان صالح على مدى ســـبعة أشـــهر 
تقريبـــاً قائمـــاً على خدمته ومعاجلتـــه وتدليك رجله التـــي أصيبت، حتى أنه 
كان يدخل معه اخلالء ملساعدته على قضاء حاجته دون كلل أو ملل، محتسباً 

على الله األجر.

صاحب ابتســـامة إذا رأيتها تزول هموم الدنيا من قلبك، وكان رحمه صاحب 
قيام بالليل؛ كان من قوم قال فيهم الشاعر:

أبو طلحة العدني
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»يازوجة المجاهد«
عاشقة الشهادة

والله إنه ليحزنني حني علمت أن بعض نســـاء اجملاهدين ال يساندن أزواجهن 
وال يعّنهم وال يصبرنهم ويشجعنهم على اجلهاد والهجرة والنصرة.

أختاه: أوالً؛ احمدي الله الذي رزقك هذا الرجل الشـــجاع اجملاهد، فكم من 
النساء يتمنني أن يكن مكانك يا زوجة اجملاهد، فاسمعي لقول بعض األخوات 
تقول لزوجها »أخرج وقاتل في ســـبيل الله وإال سأذهب إلى أهلي!« فسبحان 
الله! هذه تعاتبه لكي يخرج ويقاتل في سبيل الله، واألخرى تبكي وجتادل لكي 

يرجع إليها زوجها!، شتان بني املرأتني.

يـــا زوجة اجملاهد: إنك واللـــه في نعمة وخير ورفعة للرأس، وبالذات إذا كنت 
أنتـــي املعينة والصابرة الثابتة احملرضة لـــه ولغيره، فعليك زوجة اجملاهد أن 
تكونـــي داعية إلى احلق بقلمك ولســـانك، وخاصة نســـاء املشـــايخ والدعاة؛ 

فتعلمي من زوجك لكي تعلمي النساء األخريات.

انهضـــي قبل الندم: فواحـــدة من األخوات كانت ضد زوجها، فلما استشـــهد 
كانـــت دائمـــاً  ترى وهي حزينة؛ فقيـــل لها: ملاذا احلزن وأنتي زوجة شـــهيد؟ 
قالت: والله أني فخورة أني زوجة شهيد، ولكن الذي أحزنني أني لم أقف معه 

ولم أشجعه ولم أمتنع عن جدالي له!!.

فيا أختاه: إن كنتي تخافني عليه من املوت، أما سمعتي قوله تعالى }َوَما َكاَن 

ـــال{ آل عمران )145(، وقوله تعالى  ِلنَْفـــٍس أَْن تَُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكتَاًبا ُمَؤجَّ
}َفِإَذا َجاَء أََجلُُهْم اَل يَْســـتَْأِخُروَن َســـاَعًة َواَل يَْستَْقِدُموَن{ النحل )61(، وقوله 
تعالى }أَيْنََما تَُكونُوا يُْدِرْكُكُم الَْمْوُت َولَْو ُكنْتُْم ِفي بُُروٍج ُمَشيََّدٍة{ النساء )78(، 
أما تســـمعني هذه اآليات وتقرأينها، فأين اإلميـــان بالله واإلميان بقضاء الله 

وقدره؟.

أتخشـــني علـــى أوالدك اليتم؛ فكم مـــن يتيم مات عنه أبوه مـــن مرض أو في 
مشاكل قبلية أو حوادث أو غيرها، فشتان بني اليتيمني.

أما علمت أن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم كان يتيماً، أما يكون لِك قدوة 
حسنة؟

أمـــا علمت أن أحمد بن حنبل إمام أهل الســـنة واجلماعة كان يتيماً؟ أتدرين 
من السبب في تعليمه حتى صار إمام أهل السنة واجلماعة؟ إنها أمه!!

فاحرصي يا أمة الله على تربية أوالدك التربية احلسنة على القتال في سبيل 
الله ليكونوا من أبطال األمة، وال تكوني مثل بعض النساء اللواتي كن سبباً في 

رجوع أزواجهن عن اجلهاد، بل كوني مشجعة له.

فيا أختاه: لو أن كل امرأة أمسكت زوجها، فمن يدافع عن الدين والعرض؟

فاسعي لكي يكون لِك األجر في إعالء كلمة »ال إله إال الله«.

حفيدات أم عمارة

الحكومة والنصر الموهوم
أبو الغيث التهامي

مشاركات القراء

إن احلكومـــة اليمنيـــة من يـــوم أن أعلنت مواالتها ووقوفها مـــع الكفر العاملي 

ملكافحة اإلســـالم وأهله، لم تشـــم النصر الذي تدعيه ســـوى ما تنشـــره في 

وســـائل إعالمهـــا الكاذبـــة واملضللة، واألخبـــار املطبوخة من خلـــف كواليس 

السفارات واملؤسسات األمنية القومية األمريكية.

بـــل مما يظهر إفالســـها في عدم كســـبها النصـــر الذي تدعـــي إحرازه ضد 

اجملاهديـــن، مـــا يقومـــون به مـــن مداهمـــات للبيـــوت واعتقاالت بـــل وقتل 

للمستضعفني )يتكرر هذا اإلجرام في جميع واليات اليمن وخاصة في والية 

أبني الصامدة(  يجعلون من هذا العمل اإلجرامي نصراً موهوماً، فينشـــرون 

في األخبار بأنهم قتلـــوا وقبضوا على »إرهابيني« في املدينة الفالنية باحلي 

الفالنـــي وبحوزتهم أســـلحة ومتفجـــرات يخططون لتفجير منشـــآت حيوية 

هامة للبالد!!.

ومن ذلك ما حصل في حي سبأ بصنعاء وبالتحديد خلف وزارة القمع والتنكيل 
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بريد القراء

بريد القراء
التحرير

للمســـتضعفني »الداخلية« في يوم الثالثاء الرابع عشر من شهر رمضان لعام 
1431هـ بعد صالة املغرب، حيث اقتحمت ســـبع سيارات من نوع »هايلوكس« 
مدججة باجلنود والســـالح أحد مســـاجد احلي، بســـبب شـــجار واشتباكات 
باأليـــدي والهـــراوات بني جماعـــة تنتمي »للحـــزب احلاكـــم« وجماعة تنتمي 
»حلزب اإلصالح«، كل جماعة تريد الســـيطرة على مكتبة املســـجد، حيث أن 
اجلماعة التي تنتمي للحزب احلاكم قامت وقدمت ورقة إلى قســـم الشـــرطة 
بأن في املســـجد خليـــة تنتمي للقاعدة يهـــددون الوزارة اجملاورة للمســـجد؛ 
فتـــم اعتقال اجلماعة التي تنتمـــي إلى حزب اإلصالح، فما كان من احلكومة 
العميلة إال تنتهز هذه الفرصة لتصنع منها نصراً موهوماً، ونشرت اخلبر في 

فضائياتهم الكاذبة بأنهم اعتقلوا خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة. 

ملاذا تلجأ احلكومات العميلة إلى استغالل مثل هذه األحداث؟ 

ألنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على حسم معركتهم امليدانية مع اجملاهدين؛ 
فهم أحقـــر وأجنب أن يواجهوا فئة تؤمن بأن اللـــه معها؛ فيجاهدون من أجل 
غاية سامية وهي رفع راية التوحيد وحتطيم الرايات الوطنية والدميقراطية 
التـــي رفعتها احلكومات العميلـــة، فلذلك تلجأ احلكومة إلـــى هذه األكاذيب 

اإلعالميـــة ظنـــاً منهـــم أنهم ســـيحققون نصراً يتســـترون به علـــى هزميتهم 

احلقيقية مع اجملاهدين.

ولكـــن احلق يبقـــى ظاهراً حتى ولو حاول أعداء الله إخفـــاءه، قال الله تعالى 

}يُِريـــُدوَن أَن يُْطِفـــُؤواْ نُوَر اللّـــِه ِبَأْفَواِهِهْم َويَْأبَى اللُّه ِإالَّ أَن يُِتـــمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ 

الَْكاِفُروَن {التوبة )32(، ويقول جل جالله }ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ 

اٍن َكُفوٍر {احلج )38(. اللََّه اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ

ومـــن هذا املنبر اجلهادي فإنني أتقدم بهـــذه النصيحة إلى جميع اجلماعات 

التي تركت اجلهاد في سبيل الله بأن يتأملوا في هذه احلادثة، كيف أن العدو 

قد رمانا بقوس واحدة عبر هذه احلكومة العميلة التي تستعبدنا وتوجه إلينا 

السالح، وتعتقل شبابنا وتقتل ضعفاءنا بحجة اخلروج على النظام، فانظروا 

هـــل احلكومة تعاملكم بالنضال الســـلمي، أم بالقمـــع واالضطهاد؟ وهل هي 

راضيـــة عنكم باتخاذكم الدميقراطية وســـيلة لنيل حقوقكم املســـلوبة؟ فهي 

تواجهكـــم وتواجه الشـــعب باحلديد، فال يفل احلديـــد إال احلديد، والله هو 

الهادي إلى سواء السبيل، وأخر دعونا أن احلمد لله رب العاملني.

بعـــث إلينا أحد قراء اجمللة أبو علوة ســـؤاال موجهاً للشـــيخ أبي الزبير عادل 
العباب - حفظه الله - املســـؤول الشـــرعي لتنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة 
العرب عن النفير، وقد بعثنا بالســـؤال إلى اللجنة الشرعية وجاءنا الرد عليه 

من الشيخ أبي الزبير - حفظه الله -.

وهذا نص السؤال وجوابه. 

ن�ض �ل�شوؤ�ل:

يا شـــيخ؛  والله إني ألعلم أنكم على احلق املبني، وقد قرأت واطلعت وســـألت 
وتابعـــت حتى فهمت أنه احلـــق املبني، وهذا كان قريباً وليـــس بالبعيد، حيث 

كنت من أشد مخالفي فكر القاعدة ! والله يهدي من يشاء،

وقبل الســـؤال، يا شيخ أشـــهد الله أني أحبكم فرداً فرداً،  وأمتنى أن أتشرف 
بخدمتكم وبيعتكم.

ولكن هناك أشياء متنعني من االلتحاق بالقافلة.. يعلمها الله

فهل أنا محاســـب على عدم النفير...حيث أني هنا أحرض وانشـــر البيانات 
واألفـــالم في املواقع،  ولي خبرة فـــي االنترنت واملنتديات وغيره،  فهل عملي 

هنا يكفي من النفير لظروفي وعائلتي.

اعتذر لإلطالة... وفقكم الله، أفيدوني بارك الله فيكم.

ن�ض �جلو�ب:

أوال أحبك الله الذي أحببتني من أجله، واحلمد لله الذي أراك احلق ورزقك 
اتباعه، وال تتردد في مراسلتك إخوانك، ونسأل من الله أن ينفع بك اإلسالم، 

وأشكرك على اقتراحك اجلميل، ونسأل من الله أن ييسره.

ثانيا: أما بالنســـبة حلالـــك الذي ذكرت أنك حترض وتنشـــر البيانات 
واألفـــالم التـــي تخـــدم اجلهاد فهـــذا نوع من أنـــواع اجلهـــاد املعروف 
باجلهاد اإلعالمي الذي ال يقل ضراوة عن العمل العســـكري، وخاصة 
في هـــذه املرحلة التي مير بها اجلهاد، فأنت على ثغر من ثغور اجلهاد 
فاســـتمر علـــى ما أنت عليـــه حتى تُســـتنفر من أقرب جبهـــة إليك، أو 
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تســـتطيع النفير إلى أرض اجلهاد فتنفر عنـــد احلاجة، وما دمت على 
هذه النية التي تعزم فيها النفير في أي وقت تيسر لك النفير فأنت إن 
شـــاء الله غير محاســـب وتعد من اجملاهدين، وإذا استطعت أن تنسق 
جهـــودك اإلعالمية مع جبهة من جبهـــات اجملاهدين وأقروك على ما 
أنت عليـــه فهذا أفضل؛ لتوحيـــد اجلهود وفهم العمـــل املقصود، وأما 
ظروفك وأمر العائلة أو أشـــياء متنعك من االلتحـــاق بالقافلة فنحتاج 
منـــك أن توضح أكثر ما هي؛ حتى نعلم هـــل هي مانع من موانع النفير  
أم ال، أو هل حتاسب على عدم النفير إذا كان تركه من أجلها، وال سيما 

إذا استطعت وإخوانك بحاجتك.

 والله أعلم 

> مالك ال�صامي: 

وعليكم الســـالم ورحمة الله وبركاته، نشـــكر لك مراسلتنا، وأحبك الله الذي 
أحببتنـــا فيه، وبالنســـبة القتراحك حول الزاوية العســـكرية فـــي اجمللة فهو 
مأخـــوذ بعـــني االعتبار، أما بالنســـبة لطلبك فهـــو متعذر علينا مـــن الناحية 
األمنيـــة وميكنك الرجوع إلى كلمة القائد أبـــي هريرة الصنعاني بعنوان »اجن 

علي فقد هلك برويز« جتد فيها ما يفيدك إن شاء الله.

> اأبو ن�صار الرببراوي: 

وعليكـــم الســـالم ورحمـــة اللـــه وبركاته، بالنســـبة لكتاب »كشـــف شـــبهات 
الدميقراطني وكســـرطاغوت اليمن« للشيخ محمد املرشدي - حفظه الله - 

فابحث عنه في املواقع واملنتديات اجلهادية، ونشكر لك مراسلتنا.

 :almohajer222 <

وعليكم الســـالم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن ينصر عباده املستضعفني 
فـــي كل مكان، احلل هو في اجلهاد، ونأمـــل أن تظل أبواب التواصل مفتوحة 

بيننا، ونشكر لك مشاعرك الطيبة.

> الأ�صري الأزدي: 

شكر الله لك جهودك، وبالنسبة للنصيحة واملشورة التي أرسلتها فقد وصلت 
إلى أهل االختصاص، وال تتردد في مراسلتنا،جزاك الله خيراً على رسالتك 

الطيبة.

> اأبو عبد الرحمن من صعيد مصر: 

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يلحقك باجملاهدين، وشكر 
الله لك مشاعرك الطيبة.

> �صدام الأ�صموري:

وصلت امللفات التي أرســـلت، ووصل طلبك بإجـــراء اللقاء الصحفي، وترقب 
الرد قريباً إن شاء الله.

> فار�س ح�صرموت:

وصلت الصور، وإذا كنت متلك مقاطع فيديو للشهيد فأرسلها لنا.

:woooosoooo <

وصل امللف الذي أرسلته، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم.

:Jihadtimes <

وصلت رسالتكم، وستصل ملن يهمه األمر بإذن الله.

:ibraahimkkk النا�صر و <

يتعذر طلبكما من الناحية األمنية.

:Basim Jamal <

 وصل املفتاح، ولكن لم تفتح الرسائل مبفتاح اجمللة.

:am7997 <

لم نعرف ماذا تقصدون باحلقائب، فرج الله كربكم.

:aaaa8922 <

املفتاح منشور في العدد السابع من اجمللة فراجعه.

:Zan Oranu <

لم تفتح الرسالة مبفتاح اجمللة.

:alrahman_abdu <

جزاك الله خيراً على التواصل، وننصحك مبتابعة توجيهات قادة اجملاهدين، 

وســـتعرف منها احتياجات العمل، وال تتوقـــف عن العمل في أي مجال يخدم 

اجلهاد في سبيل الله.

> عبد الرحيم حازم:

جزاك الله خيراً على إرســـالك اســـطوانة الشـــهيد علي جار الله، ونرجوا أن 

متدنا باملواد األصلية قبل املونتاج.
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إن العال ال تدنو من أحد، ولو كانت كذلك لعال وســـما كل وضيع، ولقارن ذوو 
االنحطاط أهل الرفعة واجملد. 

ال يســـتوي من آثـــر دنياه، وخان صيحـــات أخواته، ونام عـــن زحف الزحوف 
الغاصبة، بذاك الذي جتلت فيه روح التضحية والفداء، وراح يجدد لإلسالم 

صوالت فرسانه التي اندرست وكادت تنسى.

ذاك الذي أبى أن يركن للذين يَُعبُِّدوَن البشر لهم، لم يركن ولم يخضع، واختار 
القتل العزيز على احلياة الذليلة، وراح يروي بدمه الطاهر أرواحاً كادت متوت 
َرِر َوالُْمَجاِهُدوَن  عطشـــاً،}اَل يَْســـتَِوي الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي َغيُْر أُوِلي الضَّ
َل اللَُّه الُْمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم  ِفي َســـِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنُْفِســـِهْم َفضَّ
ــُه الُْمَجاِهِديَن َعلَى  َل اللَـّ َعلَـــى الَْقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكاّلً َوَعَد اللَُّه الُْحْســـنَى َوَفضَّ

الَْقاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما{ النساء )95(.

أال حتـــب أن تكون مـــن طائفة امتدحهـــم الله في عاله، وأثنـــى عليهم صفوة 
املرسلني على أسماع  من اختارهم الله لصحبته، أال حتب أن تكون من أولئك 
األحـــرار القابضني علـــى اجلمر، يضحك ربك من أحدهـــم حني ينغمس في 

جحافل الكفر والردة؛ يذيقهم بأس الغيور احلر املهاجر إلى الله. 

إنها والله لنعم احلياة ولنعم املمات، حياة يرضاها لك الله، فيثيبك على نومك 
ونبهـــك، فتنال بذلك أجر الصائم الذي ال يفطـــر من صيام، والقائم الذي ال 
يفتـــر من قيام، عزيزاً يخافك أعـــداء الله، حصناً منيعاً يهاب أن يقترب منك 
الطغـــاة، ثم تلقى الله مضرجاً بدمائك من أجل مرضاته؛ فتنال عفوه وكرمه، 
ويرفعك مقاماً علياً، وجتاور برحمة الله لك األنبياء والصديقني والشـــهداء، 

وترافقهم في جنان الله. 

شـــمر يـــا عبد الله، حري بـــك أن جتيب خير داعي، وأن تطلـــق الدنيا تطليق 
الثـــالث، متضي مع هذه الثلة الغريبة، لتذوق حـــالوة اإلميان وحالوة الغربة 

التي تطغى على مرارتها. 

املغرور والله من غره ســـوء عمله؛ فصده عن الســـبيل، أسأل الله أال يجعلني 
وإياك يا أخي من الذين يظنون بقعودهم أنهم يحسنون عماًل. 

آه!! يا حســـرة القاعد يوم يرى ذنوبه ويرى حساباً عسيرا، }ِإنَّ َهُؤاَلِء يُِحبُّوَن 
الَْعاِجلََة َويََذُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِقيال{ اإلنسان )27(.

ويا فرحة الشـــهيد يـــوم يلقى الله وقد غفر له ذنوبه فـــي أول قطرة من دمه، 
}َفِرِحـــنَي ِبَمـــا آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َويَْستَبِْشـــُروَن ِبالَِّذيَن لَـــْم يَلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن 
َخلِْفِهـــْم أاَلَّ َخـــْوٌف َعلَيِْهـــْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن{ آل عمـــران )170(، اليوم العمل، 

وغداً احلساب. 

لل�شهيد عند �هلل خ�شال :

- يغفر له في أول دفعة من دمه. 

- ويرى مقعده من اجلنة. 

- ويحلى حلية اإلميان. 

- ويزوج »اثنتني وسبعني« زوجة  من احلور العني. 

- ويجار من عذاب القبر.

- ويأمن من الفزع األكبر.

- ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. 

- ويشفع في سبعني إنساناً من أهل بيته. 

كل هذا جزاًء للذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

 قرر بعزمية املتوكل على الله أن تكون معهم، وأن تخطوا خطوهم، وأن تسلك 
سبيلهم، واجعل مرضاة الله وحده بني ناظريك، وال تلتفت لتخذيل اخملذلني، 

واملوعد إن صدقنا اجلنة.

بســـم الله، اربـــط على قلبك بعقيدة التـــوكل على الله الـــذي ال يضيع عباده، 
واقصد هذا الركب؛ فإنه والله لركب النجاة، ركب السائرين إلى الله.

اقبـــل وال تُســـوف، أجب داعـــي الله، وأبشـــر مبوعود اللـــه }َوَمْن يُِطـــِع اللََّه 
َهَداِء  يِقنَي َوالشُّ دِّ ُسوَل َفأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبيِّنيَ َوالصِّ َوالرَّ

اِلِحنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا{ النساء )69(. َوالصَّ

أين المشمرون

مسك اخلتام

عبد الرحمن الفراج
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