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د��ل -

ا���������ر��ت ا���م

مضى 4729 یوماً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقیة بإذن هللا
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��ر�� ا������:

ا���ر��ت: 2649

 مشاركة

 تویت

#1 {{���ة ������� �� �������}}__وا������ه
AM 11:22 ,24-11-2010

" الفجرالصادق "
كیف ننصر إخواننا المسلمین في نیجیریا؟

وا.... قاعدتاه !!!
الحمد � على نعمة اإلسالم واإلیمان ، الحمد � علىنعمة السنة والقرآن ، الحمد � على نعمة نبي الملحمة

والمرحمة المبعوث لإلنس والجان ، الحمد � على نعمة صحبھ وآلھ حملة الحجة والبیان ، الحمد � على نعمة من
اتبعھم واقتدى بھدیھم بالشدة واإلثخان ، والرحمة واإلحسان 

وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى : " وقفوھم إنھم مسئولون * ما لكم ال تناصرون" الصافات
24ـ25

ويقول :"وما لكم ال تقاتلون في سبیل هللا والمستضعفین من الرجال والنساءوالولدان
الذين يقولون ربنا أخرجنا من ھذه القرية الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا

من لدنك نصیرا" النساء 75
ويقول : " لیس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ما ينفقون حرج

إذا نصحوا � ورسولهما على المحسنین من سبیل وهللا غفور رحیم " التوبة 91
ویقول علیھ الصالة والسالم : " ما من امرئ یخذل مسلما في موطن ینتقص فیھ من عرضھ، وینتھك فیھ من

حرمتھ ، إال خذلھ هللا في موطن یحب فیھ نصرتھ ، وما من امرئ ینصر مسلما في موطن ینتقص فیھ من عرضھ
،وینتھك فیھ من حرمتھ إال نصره هللا في موطن یحب فیھ نصرتھ " 

لقد شاھدت األغلبیة الساحقة منا ) تلك المجزرة الصھیوصلیبیة ،التي حلت بأبناء المسلمین في نیجیریا !!!
والحقیقة إن ھذه المجزرة لیست ھي أول المجازر التي تحل بأبناء المسلمین ، فقد سبقھا الكثیر، الكثیر من

المجازر ، علىأیدي ملة الكفروالعمالة والردةجمیعھا ، فما المجازر الفسفوریة في غزة عناببعید !!! وما المجازر
الصینیة الشیوعیة في تركستان عنا ببعید !!! وما المجازراإلجرامیة في وزیرستان عنا ببعید !!! وما المجازر
اإلثیوبیة الصلیبیة في الصومالعنا ببعید !!! وما المجازر الرافضیة السستانیة في بالد الرافدین عنا ببعید !!!
ومامجازر صالح األمریكان فاسد اإلسالم في الیمن عنا ببعید !!! وما المجازراألخدودیة في نھر البارد عنا

ببعيد!!! وما المجازر البرویزیة في المسجداألحمر عنا ببعید !!! وما المجازر الحمساویة في حي الصبرة ومسجد
ابن تیمیة عناببعيد !!! وما ..وما .. !!! فالقائمة تطول لو أردنا الرجوع إلىالوراء

(أتواصوا بھ بل ھم قوم طاغون) 
وكل ھؤالء القتلة السفاحین المجرمین یجمعھم ھدف وسبب واحد في قتل المسلمین وذلك بسبب أنھم یقولون : ربي

هللا صدقا وعدال ، قوال وعمال ، أمرا ونھیا ، تحاكما وحكما على منھاج النبوةالصادقة ،
أقول : 

فال أدري بعد كل ھذا الذي یحدث للمسلمین في أصقاع األرض وعلى مرأىومسمع من العالم جمیعھ ؛ فال أدري
إن كانت كل ھذه المجازر الدمویة ھي تخص أبناءالمسلمین فھي من شأنھم وخاصتھم ، أم ال تخصھم (فھي شأن

داخلي !!!) ولیس من شأنھم؟!، فإن كانت الثانیة أي: شأن داخلي وال تخصھم ،فوالذينفسي بیده ، للحمیر
والخنازیر ھي أكثر غیرة وعزة وكرامة من مثل ھؤالء أصحاب عقیدةالشأن الداخلي !!!وإن كانت األولى أي:

تخصھم وشأنھاشأن كل مسلم ، فما ھكذا تورد اإلبل أیھا المسلمون الغیورون !
فحقیقةالنصرة ھي بالرجوع إلى شرع هللا المطھر ، بما أمر ونھى وزجر، ولیس بحسب أھواء البشر

فإنالنصرة التي شرعھا هللا (عّز في قدرتھ وجّل في حكمتھ) لعباده المؤمنین ؛ أبوابھاكثیرة ، وال یخلو المسلم
الصادق من تحصیل أحدھا ، إذا ما أراد أن یحقق مبدأ النصرةبحق وصدق
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ولن أقول : إن النصرة ھي الخروج باآلالف المؤلفة إلى الشوارع بالمظاھرات ، وسوق الناس (كالقطیع) إلى
التجمعات والمھرجانات ، لتنفیسھا بخطابات القرضاویات والطنطاویات بترھات وسفاھات على طریقة األحادیث

والروایات اإلسرائیلیات من الموضوعات المدسوسات
ولن أقول : إن النصرة ھي تزیین استودیوھات الفضائحیات (اإلسالمیات !!!)، بالكلشیھات والشعارات ، ثم

خروج عمائم السوء والتدلیس والتلبیس ،لیتسولوا النصرة باالستجداءات ، من عمالء األمریكان وحراس
الحاخامات ، ویجددوا لھم البیعة بإعطائھم الوالءات !!!!!!!!...!، ولن ..ولن ...فكل ھذا ھو ھروب من الواقع

الواضح المعلوم ، والواجب البین المحتوم ،بل ھو الوقوع في نارالسموم
وقبل الدخول في الكالم عن حقیقة النصرة ، يجب أن يعرف الجمیع إن اعتراضنا فیما أنف
ذكره لیس علىمبدأ التجمع في تلك المھرجانات الخطابیة ، وال على فتح االستوديوھات

الفضائیة ،إنمااعتراضنا ھو على توجھات تلك المھرجانات الخطابیة وھذه الفضائحیات
التجارية ، بوصفھاللدواء في غیر موطن الداء ، وھذا مما يزيد الداء بالء وألواء، فمعلوم

قطعا أن ھذه المھرجانات وھذه الفضائیات ، ھي مقیدة بقیود حكومیة سیاسیة ، وقیود
أمنیة ، وقیودخیانیة جاسوسیة ، وقیود إرھابیة ، وقیود خطوطھا حمراء فوقالبنفسجیة..
فأسألكم با� ، ماذا ترجون من مثل ھذه الخطابات والمھرجانات والندوات المقیدة بھذه القیود الجبریة ، غیر أنھا

تحرف الھدف عن مساره الحقیقي وإبدالھ بسراب بقیعة یحسبھا الظمآن ماء ؟! 
فلو أن ھذه المھرجانات وھذه الفضائیات، كانت موجھة بالخطابات والندوات المقیدة بالقیود الشرعیة ، وال تخشى

في هللا لومةالئم ، لكنا أول المؤیدین لھا قطعا ...
أقول :

فالذي يريد أن يحقق النصرة إلخوانه المسلمین بمعناھااإليجابي فطريقھا واضح جلي ،
فیجب على المناصر أن يحقق في نفسه أشیاء أساسیة ؛ لكييستطیع أن يحقق مبدأ

النصرة إلخوانه المسلمین ، وھذه األشیاء ھي :
1 ـ تحقیق التوحید الخالص فيالنفوس ، الذي ال يشوبه شرك قبور وال شرك قصور

،اعتقادا وقوال وعمال، وھذايتحقق بالعلم والتعلم (فا علم أنه ال إله إالهللا واستغفر لذنبك
وللمؤمنین) محمد 19

2 ـالدعوة إلى ھذا التوحید بین الناس ( خاصتھم وعامتھم) بمفھوم السلف الصالح
المجمععلى عدلھم وصالحھم وإمامتھم (ومن أحسن قوال ممن دعا إلىهللا وعمل

صالحاوقال إنني من المسلمین) فصلت 33
3 ـ العمل على إقامة ھذاالتوحید على أرض الواقع بحسب االستطاعة واإلمكان"

شرعلكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحینا إلیك وما وصینا به إبراھیم وموسى
وعیسىأن أقیموا الدين وال تتفرقوا فیه كبر على المشركین ما تدعوھم إلیههللا يجتبي

إلیه من يشاء ويھدي إلیه من ينیب " الشورى 13
4 ـ التواصي بالحق والصبر علىھذا التوحید ،" والعصر* إن اإلنسان لفي خسر *إالالذين

آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر" العصر1 ـ3
5 ـتحقیق مبدأ الوالءللمؤمنین والبراء من الكافرين "محمد رسول هللا والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بینھم" الفتح 29 ، وھذا المبدأ ھو من أعظم أسباب النصر وتحقیق

النصرةوالمناصرة ، بل ھو الركن الركین ؛ لتحقیق ھذه األسباب إذا ما طبق بحسب
مقتضیاته ومتطلباته الشرعیة

6 ـ التوكلعلى هللا حق توكله " ومن يتوكل على هللا فھوحسبه " الطالق 3

7 ـ اإللحاح على هللا بالدعاء بالنصر والنصرة والمناصرة، والصبر والمصابرة " وقال ربكم
أدعوني أستجب لكم" غافر 60

8 ـ نصرة أھل الحق بالقلب واللسان والسنان وصد أھل الباطل عنھم (وكلبحسبه)
وعدم خذالنھم " وإن استنصروكم في الدين فعلیكم النصر" األنفال 72

9 ـ الدعم بالنفس والمال ، بالغالي والنفیس ، خفافا وثقاال ، رجاال وركبانا .." انفروا خفافاوثقاال وجاھدوا بأموالكم
وأنفسكم في سبیل هللا"

10 ـ وجماع ذلك كلھ التقوى واإلخالص ، فھما روح العمل ولبھ وبدونھما یكونالعمل ھباء منثورا !!! 
" قل إني أمرت أن أعبد هللا مخلصا له الدين * وأمرت ألن أكون أولالمسلمین " الزمر 11

ـ 12
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ھذه عشر نقاط (أظنھا) جامعة لتحقیق مبدأالنصر و النصرة والمناصرة فكل واحدة تضم تحتھا من العناوین
والمعاني الكثیرة ممایغني عن اإلسھاب في تعداد النقاط

وا قاعدتاه !!!
لماذا قلنا وا قاعدتاه ، في مثل ھذا الحدث والمصاب الجلل المتعلقبالمجزرة الصھیوصلیبیة التي حلت بإخواننا

المسلمین في نیجیریا؟
فيالحقیقة (التي ال تعصب فیھا وال ھوى وأشھد هللا على ذلك ) ؛ھو ألن القاعدة قد أسستعقیدتھا ، ورسمت

أجندتھا ، وبنت منھجھا ؛ على تلك النقاط العشر اآلنفة الذكر ؛ أصالوفرعا ، سلوكا ومنھجا ، وكذلك أیضا ألن
منھجیة القاعدة ؛ ھي حقیقة تتناسب مع الفطرةالبشریة السلیمة ، والعقلیة الحكیمة ، واألعراف القویمة

ولَم ال ؟! وھي التي اقتصت للشعوب المظلومة المقھورة من القطب األوحد ،فأناخت مرتع الكبر والغرور، والظلم
والعھر والفجور ، المتسلط على رقاب العباد ،بالقھر والظلم واالستبداد ،بھذه العقیدة الصلبة القویة ، وھذه

المنھجیة الطاھرةالزكیة ..
أتذكرون أعزائي تلك الغزوة المباركة (11 سبتمبر) ، التي حدثت في عقردار الكبر والظلم ، والتي جعلتھم

(بفضل هللا) حلم بعد علم ، بالطبع أكید أنكم تذكرونھا ، وھل تنسى مثل ھذه الغزوة المباركة ؟! وبما أنكم
تذكرونھا جیدا ،أتذكرون أعزائي ذلك اإلجماع الشعبي العارم في العالم جمیعھ (باستثناء شعب القطب األوحد!!!)
على انبساطھ وفرحھ وسروره بتلك الضربة التي أصابت القطب األوحد في مقتل ،وقبل أن یعرفوا من ھوالفاعل

؟
ألیس ھذا دلیل فطري على أن الضربة القاعدية كانت ضربة صحیحة صادقة عبرت عن
القھر والظلم الذي ألمبشعوب العالم جراء السیاسات األمريكیة االستبدادية الظالمة ،

ولذلك لم يستطیعوا أنيخفوا فرحتھم بتلك الضربة في حینھا؟ حتى إنني أذكر أن بعض
أھل البلد الذي أقطنه ، قد أقفلوا محال عملھم ، وذھبوا يعكفون في بیوتھم لمشاھدة
األخبار مع أھلیھم لمتابعة تداعیات تلك الضربة المباركة ، بل إنني أذكر فيحینھا أنني

اتصلت بأحد الذين أتعامل معھم من خالل عملي أريد حاجة منه ، فقال لي : ( ھل أنت
ما زلت في عملك، رَوّح ، رَوّح ، كأنك لم تعرف ما الذي حصل !!، فقلت له : ما الذي

حصل ؟ ، قال : لقد ضربت أمريكا في أبراج التجارة ، والنقل على التلفزيون مباشرة..) 
الشاھد أن الناس كانوا فرحین بما حدث لذلك القطب المتسلط المستبد الظالم لدرجة أنھم أعطوا ألنفسھم إجازة ؛

لكي یتمتعوا بمشاھدة طاغوت الظلم وھو یذل و یتھاوى
المقصود من الكالم أن مجمل الناس یؤیدون ویحبون من ینتصر للمظلوم ویقتص من الظالم ، وخصوصا إذا كان

ذلك الظالم متفردا بالسلطة األحادیة على العالم !!
أقول :

وبالطبع أعزائي ، مما ال شك فیھ أن الوضع اآلن قد اختلف كثیرا عنأیام الغزوة المباركة ، فالعدو األمریكي قد
جن جنونھ من تلك الغزوة التي أصابتھ بالمس ، فحشد حشوده ؛ لكي یشوه صورة القاعدة في أذھان وأفكار الناس
، وبالسبلوالطرق جمیعھا... ، وال شك أنھ نجح في جزء ال بأس بھ من حملتھ ، وذلك یعد تمحیصاوابتالء من هللا
للقاعدة ومناصریھا ، ولخصومھا ومناوئیھا "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون " وعلىالرغم من ھذا النجاح
الجزئي ،إال أن الشعوب المسلمةالمقھورة كلما حدث ظلم متجدد لھا فوق ظلمھا ، تجدھا تذكرت القاعدة فورا ؛

لكي تنتصروتقتص لھا ، حتى أولئك الذین اجتالت فطرھم الشیاطین عما كانوا علیھ إبان غزوةالحادي عشر من
الفرح والتأیید لتلك الغزوة، وأصبحوا یتكلمون اآلن في عرض القاعدة ،تجدھم عندما ترتفع حدة القھر ودرجة

الظلم والمساس بعقائد المسلمین وأعراضھم ، تجدھممجبرین رغم أنوفھم ، أن یتذكروا القاعدة ؛ لكي تقتص وتثأر
ألعراضھم وعقائدھم ، منتلك المطیة القاعدیة ، الطاغوت األمریكي

إذا فال بد للفطر السلیمة في حال وقوع الظلم علیھا ،ال بد لھا إال أن تنادي وتصیح بأعلى صوتھا ( واقاعدتاه) كما
صاحت تلك المرأةالمسلمة المقھورة المظلومة في زمانھا وامعتصماه
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أتعرفون لماذا ؟

ألن القاعدة أصبحت حقیقة واقعیة ، ال أقول عالمیة فحسب ، بلحقیقة تربعت على
عرش القلوب ، الصديقة والعدوة ،والحقیقة القلبیة كما تعلمون أعزائي ال تعلوھا حقیقة ،

وال تنافسھا حقیقة ، فحقیقةالقلوب ، يبصرھا ويحسھا كل واحد بنفسه ولیس بحاجة
ألحد أن يفسرھا له ، ألنه إذافسرھا أحد غیره له ؛ أفسد تفسیرھا علیه ، ولو كان شیخ

المفسرين!

فالقاعدة (بحمد هللا) أصبحت كیان ودولة في قلوب الناس قبل أن تصیر دولة على أرض الواقع ، وھذا مصدر
قوةلھا من نوع استراتیجي خاص ، فبقدر ما یكسب اإلنسان من القلوب بقدر ما تتسع لھ المساحة والتمكین على

أرض الواقع !!

ولذلك تجد أن الحرب القائمة على أشدھا اآلن بین القاعدة والطاغوت األمریكي ھي معركة كسب القلوب ، وإال
فإن الطاغوت األمریكي التنقصھ عدة وال عتاد فھو السوبرمان من ھذه الناحیة ، وال یجادل في ذلك إال أحمق
،فلو كانت المعركة تحسم من ھذه الناحیة التكنولوجیة لحسمتھاأمریكا منذ زمن بعید ، ولكن ھیھات ، ھیھات ،

فالمعركة ھي بین اإلیمان بالمبادئ الحقة التي تناسب الفطر السلیمة ، وبین اإلیمان بالمبادئ الباطلة التي اجتالت
فطرھاالشیاطین ، وھذه بذاتھا ھي حقیقة معركة القلوب الحقیقیة ، فأّنى لصاحب المبادئ الباطلة ، أن تكون لھ
العاقبة على أھل المبادئ الحقة ، ولو امتلك أرتاال مترتلة منالعدة والعتاد واألعداد؟! فالمھم ھو امتالك القلوب

(بالحق والصدق) لیسإال..

فالقاعدة اآلن تعیش بین قلبین ( أقصد قلبي الصراع ) قلب أحبھا حبا جما ،وقلب یرھبھا وترتعد فرائصھ خوفا
منھا ورعبا من مسیرة شھر (ذلك فضل هللا یؤتیھ منیشاء)فلو أنك اآلن سألتأي شخص عن أمریكا ألشار لك

علیھا بأصبعھ ، وعرفھا لك بحدودھا ،ولو سألت أي شخص عن القاعدة لما استطاع أن یشیر لك علیھا بأصبعھ
والیعرف مقدار حدودھا ، ومع ذلك فھو یعرف القاعدة أكثر مما یعرف أمریكا ،ألنھا ساكنة في قلبھ ، فالقاعدة
حدودھا مفتوحة اآلفاق ، فحدودھا أكبر منأن تحدھا مساحة محصورة مھما كبرت تلك المساحة ،فحدود القاعدة

حیث تریدالقاعدة (بإذن هللا)

فالتسعة عشر (رحمھم هللا ) قد جعلوا حدودھا في عمقأمریكا ، ثم إخوانھم على الدرب من بعدھم جعلو حدودھا
في عمق إسبانیا ، وفي عمقبریطانیا ، وإخوانھم الذین من قبلھم جعلوا حدودھا في عمق البحار حیث دمروا
المدمرةكول ، والزرقاوي (رحمھ هللا) جعل حدودھا في بالد الرافدین ، وأبو مصعب عبد الودود (حفظھ هللا)

جعل حدودھا في بالد المغرب اإلسالمي ، والخراساني ھمام البلوي (رحمھهللا) جعل حدودھا في عمق المخابرات
األردأمریكیة ، وعمر الفاروق (فك هللا أسره) تجول بھا شرقا وغربا إلى أن وصل بھا عنان السماء فوق سماء
دیترویت ، والوحیشي وإخوانھ من قبلھ جعلوھا في جزیرة العرب ، وكذلك اإلخوة في حركة شباب المجاھدین

جعلوھا في الصومال ، وكذلك ...

وكذلك أیضا ھي حقیقة حتمیة تعیش في قلب أوباما تذھبمعھ حیث ذھب وتعود معھ من حیث عاد ال تفارقھ ....
والقائمة تطول ، فالقاعدة مألت الدنیا بحدودھا برا وجوا وبحرا " قل بفضل هللا وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر

مما یجمعون"
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فأبشروا أيھاالمستضعفون المقھورون في كل مكان ، فحدود القاعدة تقض مضاجع
الظالمین ، وستقتص لكلالمظلومین عاجال ، أو آجال ، ولو بعد حین ، فالقاعدة ال تسكت

على الضیم ، فوهللالذي ال إله إال ھو إن آھاتكم ولوعاتكم ، وآالمكم ، تعیش في قلب
أبي عبد هللا أسامةوإخوانه (حفظھم هللا) في قاعدة الجھاد كأنھم ھم الذين يذوقون

مرارتھا ، فما علیكمإال الصبر والدعاء ( إن لم يكن باستطاعتكم غیرھما)، فالفرج قادم ،
قادم (بحول هللاقادم) ألیس الصبح بقريب ؟ بلى ، وِهللا قريب !!

فانتظروا أیھا الجالدون الظالمون ، فسیأتي الیومالذي یعذبكم هللا بھ على أیدي رجال القاعدة ، وحینھا والت حین
مناص حیث ال ینفعالندم ، وال یضر رجال القاعدة ( أبدا ال یضرھم ) ، تأخرھم في نصرة المظلوم لحین الوقت
المعلوم ، فا� لم یكلف نفسا إال وسعھا ، ولم یحملھا فوق طاقتھا ،فھذا نبي األمة (صلى هللا علیھ وسلم) كان یمر
على آل یاسر ،وھم یعذبون ویسامون أشد أنواع العذاب ، وال یستطیع فعل شيء لھم ، سوى أن یصبرھمبموعود

هللا ، حتى مكن هللا لھ ، وانتصر بعدھا لكل مظلوم ومكلوم ..

فانتظروا یاصلیبیو نیجیریا ، وانتظروا یا صلیبیو أثیوبیا ، وانتظروا یا صلیبیو الدنمارك أنتموإخوانكم ممن آذوا
رسول هللا (فداه أبي وأمي - صلى هللا علیھ وسلم) ، وانتظروا یاشیوعیو الصین ،فانتظروا أیھا الجالدون

الظالمون جمیعكم، فالقاعدة قادمة وأنتم تعرفون من ھي القاعدة ، ویكفیكم معرفة بھا أن التسعة عشر (رحمھم هللا)
ھم أبناؤھا وفلذةكبدھا

أقول :
نعم ، واقاعدتاه!ألنھا على منھاج النبوة . نعم ،واقاعدتاه!ألنھا ال ترضىبالھوان والذلة . نعم ، واقاعدتاه! ألنھا

أھال للمناصرة والنصرة . نعم واقاعدتاه !ألنھا أعادت المجد والكرامةلألمة . نعم ، واقاعدتاه !ألنھا تضرب
األعداء بحرفة وقوة . نعم ، واقاعدتاه !ألنھا إذا قالت فعلت وما أكثر الشواھد واألدلة ....

نعم ،واقاعدتاه !في زمن جماعات الخضوع والخنوع . نعم ، واقاعدتاه !في زمنجماعات القعود والركوع . نعم ،
واقاعدتاه !في زمن جماعات المراجعات والرجوع . نعم ،واقاعدتاه!في زمن ذلة التابعوالمتبوع ..

نعم ، واقاعدتاه ! في زمن المخذلین . نعم ، واقاعدتاه !في زمن تھافت وتساقط الخوان
المستسلمین . نعم ، واقاعدتاه !في زمنانحراف وضالالت المتسمین باإلسالمیین . نعم
، واقاعدتاه في زمن التآمر على عقیدةالمسلمین . نعم واقاعدتاه !فيزمن احتالل البالد

والعباد من الصلیبیین . نعم ، واقاعدتاه !في زمن علماء الصمت وعلماء السوء
والسالطین . نعم ، واقاعدتاه !في زمن شبھاتالمغرضین . نعم ، واقاعدتاه !في زمن

أدعیاء العلماء المصمودين أمام شاشات الفضائیات الممكیجین ... نعم ، واقاعدتاه !!! نعم
، واقاعدتاه !!!

ا��و��ت

ا����ت

ا������ت

Forums



9/24/2019 ���ة ������� �� �������}}__وا������ه - ������ت ���� ���خ ا���م}}

https://shamukh.net/forum/ا������ت-ا�����/����ى-ا����ر-و�����-ا���/83677-���ة-�������-��-�������-__وا������ه-��� 7/33

Ȕ

نعم ، واقاعدتاه !!!
ألن القاعدة قلب األمة النابض وأملھاالقادم ، وفجرھا الصادق المبین

نعم ، وا.....قاعدتاه !!!
بكل قلب مطمئن ویقین

فانصروا القاعدة (یرحمكم هللا) بعقیدتھا ومنھجھا وسیاستھا (كل حسب استطاعتھ) تكونوا قد ساھمتم في
نصرة المستضعفین من أبناء المسلمین وغیرالمسلمین

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
ھذا وهللاأعلم

وكتبھ (خادم القاعدة) زیاد أبو طارق
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ا������� ا�����ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ا���� � ا����� �� ����� : ﴿وََ��ْ� َد�ْ�ُ ا��ِ ا����َس �َْ�َ�ُ�ْ� ِ��َْ�ٍ� َ�ُ���َ�ْ� َ��َاِ��ُ َوِ��َ�ٌ وََ�َ��َاٌت وََ�َ��ِ�ُ� �ُ�َْ�ُ�
ِ��َ�� اْ�ُ� ا��ِ َ�ِ���اً﴾ [ا���: �� ا���40]، وا�ّ��ة وا���م ��� ��� ا����� وا����� ا�����: ((َ��َُ� ا�ُْ�ِْ�ِ�َ�
�)) و َ�ِ� وَاْ�ُ��� ِ�� �َ�َاد�ِ�ْ� وَ�َ�َاُ�ِ�ِ�ْ� وَ�ََ���ُِ�ِ�ْ� َ��َُ� اْ�َ�َ�ِ� إِذَا اْ��ََ�� ِ��ُْ� ُ�ْ�ٌ� �ََ�اَ�� َ�ُ� َ��ِ�ُ� اْ�َ�َ�ِ� ِ�����

��� آ�� و ���� ���ف ا��� ا������� ا����ر،أّ�� ���:

���� ����ة ا������ ا����� �� ������� ���ا�� ، و ����� ���� ا���زر ا������ �� �� ا����� ا�ُ���ِل
ا������� ��� أ��ي ا����� ا����ا��� ا�����ة، أ��م ��ا�� دو�� إ��ا�� و ����� ������ �� ���م ا��دة

�� ا��ول ا������ و ا������ ��� �� ��اء.
وا������ : إ��� ���� ����ة �� ����� ا���ب ا������� ا�����ة ��� أ�� ا���م...��� �� ���� أ���
� ��� ��اح ا����� ���ك ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ا���� ا�و�� ...و �� ا���� ا��ي �� �ُ���
��ّاء ��� ا���دة ا������� ا��� ���ت ز��ء ا��������� �� ا����� و ��� رأ��� ا���� ا�ّ�ا��� ����

���� ر��� ا�، ا��ي ����� ����ا ��� ر�� .
�� ��� �� ا����ع ا���� ����� ���ل ����� ا���� ا������ �� ����� "��س" و��ا���� وا��� راح
������ ��ا�� 500 ���� � ذ�� ��� إ�ّ أ��� ����ا ر��� ا� وأن ا���� ���� �� ���� ر��ل ا� و�����

أ����� إ�� ���� وروح ���.
�� ا������ �� ا���ر وا��� ����� ا����ات ا������� ��� د��� ��� ��م و��� ���� ����� ا����ل ا���� ا����

ا����رى و����� ا���� ��� أ�� ا���م.. و ��ق ا� إذ ��� ��� ��� ���ء ����� �� ����� ا�����
: ﴿وََ�ْ� �َ�َْ�� َ��َْ� اْ��َُ��ُد وَ� ا���َ��َرى َ���� �َ��ِ��َ ِ����َُ�ْ�﴾ [ا����ة: �� ا���120].

��� أ���� ا���� ا���ا��� �� ������� أن ا����� ا������� ا������ ���ك �� ���� ��� �������اذ ���
ا���� وا�����ل ا����� ���وات ا���د، وا�����ة ا����� ��� ا��ا�� ا������ ��������� وا�����د��

وا������� �� ا���د �� �� ���� �� �� ��م �� ����� و����� ا���د ���دة ا����� وا����ء ��� د����
و�����ا��� ��� ����� ����� ا������ ا��وّ�� �� ��ر�� ا����� و���زر ا������ و�����.

وإذا ��ن ���ت ا���ب ا����� ا���ا�� ���ه �� ���ث �� ������� أ��ا ������ و����دا ���� �����ن
ا���دوا ��� د��ء ا����� �� �� ��، و�ن ا����� ا����ا��� ���� ��� ��� ا���� �� ������� �� ر���
و� ����... ��ن �� ���� ا����� وا��� و���� �� ا����ب ا���ن و ا���� �� ���ت و��� أ��� �� ����ر
����، و� �� أ��� أ����� ������ ا���ا��� �����ب ا���ة و أ������ ������ ا���ر �� د���� و�������
ا��� ���� ا���ء و ا���اء �� ا� ، ��ّ���ا إ��ا��� و ������ �ُ���ون �������ن ��� أ��ي ���د ا����� و �����

���� ا���ة و ا���م ���ل: (ا���� أ�� ا����، � ����� و� �����).

إ��ا�� وأ����� ا����� �� �������:
� ����� أ��م ��ا ا���ب ا���� ا��ي أ��� ��� إ� أن أ����م أ���� �� ���� و����� �� إ��ا�� ا�������
�� ا���ب ا����� ����� ا����زي ����� ا����� وا����� وا���د�� وا����د�� ، ��� أ���� ������ أن
��ز��� ا���� وا�����ب وأن ���� ������ ��� د���� و������� وأ���� ������ أن ���� ���� ا�����
وا�����ت وأن ������� ������ �� ���� ����� وأن ����� �� ا����� ������ أ���� �� ������� و ا�����
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���ا ����. ، و إ�� � و إ�� إ��� را���ن .
وأ��ل ���:

���ا ��ذن ا� ��ن د��ء إ��ا��� �� ���� ��را ��ذن ا�، و����� ����ل �� و���� ������� و����ر ��
ا������� ا�������: ���� ا���� ���� ���� ر��� ا� وإ��ا��... و���� ا����ل ا��ّ�� وا����ء وا����خ ��

��س و��ا����، و��ّ��� ا����� ا��� ���� ���� ا�� ا� ����ا.
إ��ا�� و أ����� ا����� �� �������:

إن ���� ا���ص �� ��ه ا��ا�� ا�����ة �� ���� �� ��ف ا����� ا����ا���... وا��� ا����� ����داد
������ و��وا���... و ا����� ا����� ا��ي ����� د���� و ��ا���� وو��د�� أ��م ا���ب ا������� ا����اء
ا��� ���رس ���� �� ا��� �����ب ا���ة ا������ أ���� �� ا���اد و ا����د �� ���� ا�،و ��� أ��ة
���� �� ����� إ��ا��� �� ا�����ل ا���� ���وا ������� ا�������، و ��� �� ����� ا�����ة ���د ا���ب

ا����� ��� ��� ����ب ���ة ا����� �� �� ���ن ���� ��� �� ���:
أ��� �����ون ���ر�� أ������ ��� ا���ح و��و���� ��� ������ �� د�� و�� ر��ل وأ���� وذ���� و���ات

�������� �� ا����ع �� أ���� �� ������� ورد ��د�� ا����� ا�������.
��د���ا �������� ���د�� ا���اد وا����د ������ ا������ ا������ ا��ا��� �� د��ء وأ��اض ا����� ��

�������..وا������ ����ب ا������� ا�����.
������د ا����د... وا���ح ا���ح ﴿وََ�� َ�ُ�ْ� � �َُ��ِ�ُ��َن ِ�� َ�ِ��ِ� ا��ِ وَاْ�ُْ��َْ�َ�ِ�َ� ِ�َ� ا���َ��ِل وَا���َ��ِء وَاْ��ِْ�َ�اِن
ا��ِ��َ� �َُ��ُ��َن َر���َ� أَْ��ِْ��َ� ِ�ْ� َ�ِ�ِه اْ�َ�ْ��َِ� ا�����ِ�ِ أَْ�ُ�َ�� وَاْ�َ�ْ� َ��َ� ِ�ْ� َ�ُ��َْ� وَ�ِ�ّ�ً وَاْ�َ�ْ� َ��َ� ِ�ْ� َ�ُ��َْ� �َِ���اً﴾

[ا����ء:75] 

و� ������ �� ��ا ا���م أن ���� �� ���:
• �����ب ا���� ا���ي �������� �� ��اد ����ء ا����� ��� ا����� ������ و ���ء�� ��� ���� أو
��� ����� وا�� ����� ��ا�� ا���م ��� ���� أ��م ���� و ��ق ���ت ا�����...������ إ�ّ� ���أ إ��� �ّ��

��� ���ء، و ����ر إ��� ��� ��� ���ء.
• ������ ا������ ا������ ا���ذ�� وا����� ����ث ا��� ������ ا����ات ا������� ا������ ا����� ا���

��و�� ����� ا���رة ������ل ��ذب ��� أ��� ��اع ���� و ����،و أ��� أ��اث ذات أ���د ا����د��... و ��
��� �� ����� ���� ������ أ��� ��ا�� وا��� � ���ر ����� ����� �� �� ا����� و���� ��� ���ات،و
أن ا����� ا������ �� ������� ���رس ��ه ا���ا�� ������ و إ��ار ����� و ���ا�� ���� �� ��ة أ��اف .

• ���� ا������ ا��دو�� ا��� ���ر��� ا����� �� ا������� ������� ا��������� ��� �����ن �� ا��م
ا�������� ا���� و ا��م ا������ي ا����، �������ن و ������ون إذا أر�� دم ���� ������� وا�� (و ��ا

�� و وا�� ��� �� ����) و � ������ن و � ������ون إذا ذ�� ا���ت و ا��ف �� إ��ا��� ا�����
ا��������، و ����ءل ��� ��ارة:

أ�� ��� ����� ���� ا���ة وا���م : ((ا�����ن ������ د��ؤ��))؟ أم أن ا�����ة ������� ا��������� �����
����� ا�����ة ������� ا�������� ��� ����� ؟!.

إ��ا��� وأ���� �� �������:
���� و���� �� ��ه ا����...����ب ا������� ���� ����� ������ و ���ق ������� ��� ����...�� ا���ب

ا�����...و ا�����ل...و ا���اق....و أ�������ن...و ����� و ا�����ن.
���� ����ء...����� أ���ء أ�� ����� ����ة أ��ّ� ���� و ذّ�� ��� ا������ة و ا�����ة �� ا���س و ا��وم

������ ا������ ا����� ��ل �� ر��ح ا����� ا��ي ��� ��� ��ر ا������ "أ��� �� ���" و �� رأ��...و
�� ����� ا��� ا��� أ���� ا���� ا����� ��� ا���روق ا������ي �� ا� أ��ه ا��ي و�� ���� ���و

ا������� �� ��� دار�� ��ر���ت ���و�� ��ا�� ���د ا�����.
���� ���اء ...���د�� �� أ��� ���� ����� �� إ������،و ��� ا������� و إ��ا��� �� ا����� ا������ �����ن
����� و �����ن ��وا��� ���ة ا����� و ا���ر و �� ��ل ����� ���� ا���ة و ا���م :"�� ��� دون ���� ���

."����
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��� ا� �� ا����ل و ا����د ...و د�� ���ات ا����د إ�� ����ت ا���اد و ����� ا���د ...���� و ��� ��ر ��
����� أ������ و ������،و �� ����� د��ء أ����� و ��ّ��ي ������� ...و�� ����� ����� و ��وا���.

��ل ا� �����: ﴿وَأَِ���وا َ�ُ�ْ� َ�� اْ��َ�َْ��ُْ� ِ�ْ� ُ���ٍة وَِ�ْ� ِر�َ�ِط اْ�َ��ِْ� �ُ�ِْ��ُ�َن ِ�ِ� َ�ُ�و� ا��ِ وََ�ُ�و�ُ�ْ� وَآَ�ِ��َ� ِ�ْ� ُدوِ�ِ�ْ�
� �َْ�َ�ُ���َُ�ُ� ا��ُ �َْ�َ�ُ�ُ�ْ�﴾ [����ل: �� ا���60].

ا���� �� ���ل و�� ���ل و�� ����� ؛ ا���� ���� ��������� و�� ������ �� ا������ ا���� ا���� ��دا و
ا����� ��دا و� ���در ���� أ��ا ا���� ���ل ا����ب ���ي ا����ب ��زم ا���اب ا����� وا����� �����

وآ�� د��ا�� أن ا���� � رب ا�����.

أ�� ���� ��� ا��دود
أ��� ����� ا�����ة ���د ا���ب ا�����

** ������ ا����ن **

/http://�legetty.com/476339
/http://�legetty.com/476341
/http://�legetty.com/476342
/http://�legetty.com/476343
/http://�legetty.com/476344
/http://�legetty.com/476345

http://multiupload.com/KEWOB2NIWB
http://www.multiupload.com/M9MOXGCD07

http://www.badongo.com/�le/20134347
http://www.badongo.com/�le/20134358
http://www.badongo.com/�le/20134371
http://www.badongo.com/�le/20134376

http://deposit�les.com/�les/30jtd69fu
http://deposit�les.com/�les/y2n7kj4oc

http://deposit�les.com/�les/i2uh6wb8h
http://deposit�les.com/�les/d1w2ip1hm
http://www.�le�yer.com/view/jP9dzBV
http://www.�le�yer.com/view/06STGCc
http://www.�le�yer.com/view/RpDfcBT
http://www.�le�yer.com/view/WjF3DCI
http://www.�le�yer.com/view/4cPHZBS
http://www.�le�yer.com/view/teYg4AQ

http://www.megaupload.com/?d=8HU8XYVX
http://www.�lefactory.com/�le/a2g82a4/n/nigeria2_pdf
http://www.�lefactory.com/�le/a2g82a8/n/nigeria2_pdf
http://www.�lefactory.com/�le/a2g82a9/n/nigeria2_pdf
http://www.�lefactory.com/�le/a2g82ba/n/nigeria2_pdf
http://www.�lefactory.com/�le/a2g82bd/n/nigeria2_pdf
http://www.2shared.com/�le/11026325.../nigeria2.html
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Ȕ

http://www.2shared.com/�le/11026327.../nigeria2.html
http://www.2shared.com/�le/11026335.../nigeria2.html
http://www.2shared.com/�le/11026337.../nigeria2.html
http://www.2shared.com/�le/11026343.../nigeria2.html
 http://www.2shared.com/�le/11026346.../nigeria2.html

��ّ��� ا����� ������ ا�����
 ا����� ، 12  ��� ، �1431ـ ا��ا�� ل: 28 /01 /2010م.

ا���ر : ( ���� ا���� ����م )
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���� ���
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Ȕ
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ا�� ا�� ا����ة وا���س
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�� ا��� ���ت ا������ وا������

وا��� ���� ا��ا��� ا�����
ا�� ا���� �� ������� ا����� 
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Ȕ

����� ا�����ن �����ج ا�����

���م
ا���ار ا���� ا����� 

[ �ـــ��ــــ�ن ا��ــــ�ــــ�دة (8) ]

�������

�����
MB 337

http://www.archive.org/download/Forsan.8/rsf1.rmvb

������
MB 75

http://www.archive.org/download/Forsan.8/rsf2.rmvb

ا�����
http://www.archive.org/details/Forsan.8

اد�� ���ا��� ا������� 

ا���ر
����� ا�����ن ������ ا����� 

<EM/> وزارة ا���م/ دو�� ا���ا� ا������
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ا���� ا���ام 
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���م

[ ��ـ�� ��� ا���� �1431ـ ]
�����/ ���� أ�� ��� �� ���� ا����ي ���� ا�

ور��ه
(أ��� ����� أ�� ا���� �����ة وا����د �� ���

��د إ������ ا��� ���� ������� )

�������
http://www.archive.org/download/Alandls_01/kotb

a.pdf
http://ia341319.us.archive.org/3/ite…
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s_01/kotba.pdf
ا����� ��� ا�ر���

http://www.archive.org/details/Alandls_01&reCach
e=1

PDF
http://sharebee.com/361a36ff
http://sharebee.com/49606c75
http://sharebee.com/bec75b06
http://sharebee.com/a919a62a
http://sharebee.com/afcde181
http://sharebee.com/a88b1f7b
http://sharebee.com/f25310a5
http://sharebee.com/d3da59b1
http://sharebee.com/3ba616b3
http://sharebee.com/ec096c92
http://sharebee.com/552b4cd4
http://sharebee.com/2e2834bd
http://sharebee.com/18b5cc69
http://sharebee.com/7416712e

http://www.rapidspread.com/file.jsp?
id=hur9m4vtgv

http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=ezzvkennvi
http://www.rapidspread.com/file.jsp?

id=dwyorrcmdt
http://www.rapidspread.com/file.jsp?

id=wahr2yhwi7
http://www.rapidspread.com/file.jsp?

id=egpd2pnb5w
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=s9ffqv2gkt
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=njb7tnyvla

http://www.2shared.com/file/f-
FlLjtz/aidftrbbkr.html

http://www.2shared.com/file/LRiJWhj8/aidftrbbkr.
html
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http://www.2shared.com/file/CPLaaFaW/aidftrbbk
r.html

http://www.2shared.com/file/cUJjHUsO/aidftrbbkr
.html

http://www.2shared.com/file/syvT8QlV/aidftrbbkr.
html

http://www.2shared.com/file/fAYjmYcJ/aidftrbbkr.
html

http://www.2shared.com/file/q7UBunhv/aidftrbbkr
.html

http://www.2shared.com/file/US1YbdDW/aidftrbb
kr.html

http://www.2shared.com/file/CPZ9GYpO/aidftrbb
kr.html

http://www.2shared.com/file/lRszqQgK/aidftrbbkr.
html

http://www.2shared.com/file/qFfA92wV/aidftrbbkr
.html

http://www.2shared.com/file/UbFbwPGv/aidftrbbk
r.html

http://www.2shared.com/file/baWLMXPz/aidftrbb
kr.html

http://www.2shared.com/file/xe6Qha7b/aidftrbbkr.
html

http://www.2shared.com/file/7XIdsoHK/aidftrbbkr
.html

�َ�ِْ��ُ� ا�َ��ِ�َ�ِة ِ�ِ��َِد ا�َْ��ِِب اِ�ْ��َِ���
��ّ��� ا����� �����ج ا�����

 ا���� ، 23 /��ال /�1431ـ
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#10 PM 02:38 ,27-11-2010

��� ا� ا����� ا�����

َ��ََ�ُ� أَ�َ��ِر ا�َُ��ِ���ْ�

:~: �َُ�ِ�ْم :~:

ا���ار ا���� { ������� ... ��� ���� }

��دة �����
MB 107
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أ��ب ا��ا��� ا������ي داود ���ان ���� أ�� ��� ا� �� ����� �� ��وث �����
����ة ������ ا����� �� ا����ب ا������ي إذا �� ���ث ����� ���د إ����� أ����

����� أو��ع ا����� �����ً �� �������، وا����ب ذي ا������� "ا������"
�����ً، ود�� ا���� ���ان ا��ي ��أس ����� ���ون ا����� �� �������، و����

أ���ً ���� ���� ا����� ا����� ���� ا���� ا�������� �� ��اره �� ����
"ا����" إ�� ��ورة ���ف ا�����ت ا������ �� ا����� ا����� ��� أو��ع

ا�����، ������اً أن ���ن ز��رات ��� ����ت ا������ أ��� ����� �� ا�����ت
ا������، و��� ا���� ���ان �� ������ت ����� ا����� ��ل أو��ع ا����� ��

�������، و�� ا������ت ا��� ��ا����. 
���ت ������� ���� ��� ����� �� ا�����، وا���ال ا��ي ���� ������ إ���� ���

������ ��: �� أ���ب ��ه ا���دة و��ذا �� ��ا ا���ف ����ات، و��� ����ون
ا����اف ا����� �� دو�� ��� ������ 

�� ا������ إن ������� دو�� �����، �ن أ��� �� 65 % �� ������ �����ن ����
������ �� ���ل ������� وا�����ن �� ا����ب ا��ي ����� ���� ا������ن ������

وا����د�� و������� وا�����، �ن ا������ر ا��ي ����� ��ا��� ا����ون د�� ��
���ب ������� و�� ���� �� ا�������ن ا���� ������ن ���� إ���� ���� ا�����
ا������ أ����� ا����� ا���د ا���� ����ن �� ��د�� ��� ���� ����. و�����

ا���� ا������ي �� ا���� ا������ وا����� ��� ��� ا�����ل، وذ�� ���و�� ا������
ا������ �� ا����ب ��� ������� ��� �������. ���� �� ��ا ا���ار أن ��� ������

����� �� � ������ ����� �� ا��ا��� و��: ا�����ل ا����� ���� ا���� و��� ا������
�� أ��� ا����ن، �����اع وا���� وا�����ل �� ������� ���ث دا��� �� ���� �����

ر����� :����� ���� و�����،و����� ��رو�� و����� ا���. �� ��م 1967 أ��� ا���ار
ا������ن �� ����� ا��� ا����ل ����� ا����ب ا����� و���م دو�� " �����ا" و��ه
ا��و�� ا��� ������ "ا��ا���" ���� �� ا������ ا�������� ���� ���� ��ة ����

���ات ��� ���� أ��� �� ����ن �� ا����� ا�����ء وا�������� و��� ا��و��. ��� أن
أ��اث ا���� �� ����� ��رو�� و���� دا��� ���� ا������ ��� أ��اث ��س ا��ا���
إ� أن ورا��� ��� أ��د �� ��� ا������ ا������ �� ا���م، ������� ا������
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ا����ا إ�� ا���ب ا����� ا��ي ����� ���� أو������� ا����� ا����� ا�����
وا�����ن �� ���� ا����ا إ�� ا���ب ا���رض و������ أ������ �� ا�����، ��ز

ا���� ا���� �� ا�������ت ا����� ������ ��س ����� و��� ���� ���� ا������ن
��ز ���� �� و��� ذات أ����� ������ ����� 70 �� ا���� ��� أدت إ�� ا������ت ��

ا����� وا������ ��� ��م 2008م و��دت ا�������ت �� ��ا ا���م وا����م
ا������ن �� ا�����ل ا����� ا����رة و����ا ا����� و��دو�� وا�����ا ���ء��
وا������� ور��ا ����� �� ا���ر و����ا ا����، و���� ا����� ا����� ا����ف
�� ���ك ����� ذاك ا���� و�� ���� �� ا����� إ� ا���ذ�� و���ك �����ات وا��ارات
�� ا������ ا������� وا�����و�� ����� �������ن إن �� ����ك ا������ و���م ������ل

���ط ������ ��وا ا������ ������� و��� �� أ������� ��� ���ل ا����� ��
ا����ن ا������ ا������ ا���� ������ن ����ء ����� ��س ا������ �� ا�����،

��� ��ء ا�����م ���� ��م ا���� 6 ��رس 2010م ����� ��م أ��� �� ���� ��
ا������ ا����� �� ر��ة ا���� �� ����� ا������ ا������ إ�� ����� ���� �����ا ��ى
���ورة ����� ��س ������م ��� ���� 650 ���� �� ا����اء ا����� وا������ ���د
�� ا����ء ا�����ت و��د �� ا����ب ا����� وا����ل، وا���ل أن ا����� ���ك ��
ا����� �����دة، ���� ا�������ن ������ت �� ������ ����� ��� ا������ن أ��� ��
أر��� آ�ف �� ا����� �� ����� �� ا�����ت ا��ا��� ��� ا��ن ����� ا������

ا������ �� ا�����ت ا������� ا�����. 
ا����ر�� ا��� ������ ��ا�� إ���ر�� أ��ت أن ���� ا������ ا������ �� ا����� ��
������� �� ��ا�� ����ت ������ �� ������ دول ذات أ���� إ���ا����� �� ا���رة

ا����اء. 
���، ���ف أن أ������ ������� �������� وا���رة ا����اء ������� �����ة و���ك ����

�� ا��و�رات ���� ������ ا����� �� ��ه ا����� ��� ���� �����و��� ا���
��أ��� ��� ���� ���� ا������ ���ا�� 200 ����ن دو�ر ����� ���� إ�� ا������ت

ا�������� وا������ �� ��ب إ������ و�����ي ���� ا����� و����� ا������. 
ردة ا���� ا��و��� إزاء ��ه ا���رة ا����ة �� ا����� ���� ��� ����� ����� ��ن

������، أ� ����� ��� ا����� ا��و�� إزاء ��ه ا���ا�� �� ا����� ��ء �� ��ا��ة
دو��� �����؟ 

ا���� ا��و�� ���ل �� ���ث و��� ا������ ا�������� ��� ���ات و���� ا����
ا����� وا����� ��� أ�� ��� ا������ وا���د�� ������ار �� ��� ا�����

وا�����اد �ر���ب ���زر أ��ى ��������� �����، و���� ����� ���� ��ا�� إ�����
����ة ا����� �� ا�����، و������ ا��� ����، ������� ���� إ������ و������

������� ������� �� ������� و����� إ������ ���� ��م. 

ا��و��ت

ا����ت

ا������ت

Forums



9/24/2019 ���ة ������� �� �������}}__وا������ه - ������ت ���� ���خ ا���م}}

https://shamukh.net/forum/ا������ت-ا�����/����ى-ا����ر-و�����-ا���/83677-���ة-�������-��-�������-__وا������ه-��� 27/33

���� ا���رة ا������� ���ة إ����� را��� �� ا����� �� ا��ول ا���� ��� ا�����ل،
و��� ا������ون، و���� ��� ا���� �� ا������ وا�����د ا��ي ���ر�� ا�����ت
ا������ ����، ��� ���� ����� ��ه ا����ة ا������ و������� �� ��
ا�و��ع ا������� ا������ وا���و�� ����م �� دول ا������ ����ة، �� ا����

وا����ب ��� ���� ا���ل؟ 
أو� ���� رواد ا����ة ا������ �� ��ه ا��ول وا����� أن � �������ا ا���� ��
ا����� وا����� وأن ���ر��ا ا���� وا���� ا����� ���� ا� ���� و��� ��������
ا�����. و��� ���� ا��ول ا������ وا������ وا���م ا����� إ�� ا����� ������
��ه ا����ة ا��� ���� ا���اث ا����� وا����� ���، ����ج دا��� إ�� �����
ا����د �� �� ا����� ���� أن د����� �� ������� ��ء � ����أ �� د����� ��

أ�����، و���� أن ا����ة ا������ ���� ا��� �� ا����س ��ذن ا� �����. 
أ��� ر��� ����� ���ون ا����� �� �������، ����� �� ��ه ا������ و������ ��

ا���د؟ 
����� ���ون ا����� ��� ا����د ا���ي �� ����� ا����ب ا����� ا��� ������ �����

��ر�� ���� أ��� ����� ������� ��� ����� ���� ا����� و���� ا����� �� ا������
��ا�� 65 �� ا����. و��ه ا������ �� ������� ������ ا��ن ا������ وا����� ��
ا������ وا������ و�� ا�����ت وا������ ا������ و���� ���ح ا����� و����� ��ع
ا�. و������� ��وع �� ���� ا��ن ا������� �� ����� ا����ب ا����� و�� ��� ��ن

�� ���� ا����� �� ا����ب، و��ا ��� ��وع �� و���ت ������ ��� أ���� ا������
و������ و��دو�� وز���ا و�����، وأ��� ا������ 27 ��ارس ا���ا��� وا��اد�� ������

أ���ء ا����� �� ا��ارس ا��������، و������� أ���� إ����� و������ و������
وا������� و����� و�����. �������� ���� �� ����� ا����� وا���� �� ا����ب

������ ا����� وا����� وذ�� ������ت ����� ور���� إ�� ا��ا�� وا���� ا������
وا������. و��� ���� ا������ ����� ا���� ���� (ا����� ا����� ����ق
ا����� �� ������� ) د�� إ��� ا���� وا�����ء وا������ وا����� وا������ت

وا�����ت وا��ارس وا��ا�� ا������ �� ���ب ������� و������، وا��ي ُ��� �� ���
ا������ ������ إ��و و��� أو�� �� ا����� �� ��رس ��ا ا���م. وأ��ت ا������ ��

���ن ��� أن ��ا ا����� ُ��� �� أ�� آ�ف �� ا����� ا���� ����ا ��م ��رد ��
����و��ري ا�������، و�� أ�� أ��� �� 500 ���� ُ����ا �� ����� ��س ا�������،
و�� أ�� �����ة ا����م وا�را�� وا���� وا����� و����� �� ����� ا���زر

وا������، و�� أ�� ���� إ����� أو �� إ���� وا�� ��ا��� ا������ت وا��ا��ات
وا����ر، و�� أ�� �� إ���� وا��� و����� ����� ا����� ���ك. ود��

ا������ �� ������ ور������ إ�� ا����� إ�� ����� ���� و���� إ����� �����ع ��
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���ق ا����� �� �������، و������ ���وق �����ة ا������ ا�����، و�����
و������ ������ ����� ����� ����� ���� ��ام و���رة ��س، وو�� �� �����
����ار ا���د��، و��ا�� ��� ��د ������ ا����� ا����� ����� ������� ������
���ف ا����� ���ك، وو��� أ���� ا������ ا���ق ���وع ����� أول إ��م
إ���� �� ���ب �������. و�� ��� أن ���� ا������ �����ات ����� و�����

����� ��س وذ�� �����ة ا����� وا����م وا����� و�� ���ت . 
أ��� أ��� ���� ا����� ا����� ����ة ا���� ا��������، ������ �� ا���اك ا��ي

�����ن �� �� �� ا��ا��ة ا��������/ ا��و��� ا������ ا��ا��� إ�� ����� ا����
ا���� و����� ا��������� �� ا���س؟ 

����� ����� ���ون ا����� أ��� ����� إ����� �� ا����ب ���� ا����� ا���������
وا���س ا�����، و�� ��دت ��ه ا������ أ��� �� ���� �����ة ����� ����ة ��� ��م

أ��� ��� ، إ���� إ�� ���ات �� ا�����ات ا������ و���ات ����ة ، و�������
����� ���ي �����ة ا����� و���رك �� ا����� اّ�ف �� ���ب ا����� إ� أن

إ����� ا����� ���� ��ه ا����د �� أ�� ا���� ا�������� ا���ل و�� أ�� ا���س
وا���� ا���� ا���رك وذ�� ���� ��ه ا��ا�� ا������ ا��� ����� �����

ا������ن �� �������� و������ت ��ه ا������ت. و���� ���� ��دة و����و ا������ ��
ا����� و�� ا���م ا����� ا���ي ا������ �����ي و��ا��� ��ه ا������ت وا����ر
ا��� ���د ������ ا���م �� ا�����. �� ��ا��� ���ت ��ٍل ������ ا����� و���ول
ا������ ���� وا�����ت وا�����ت ا������ وا������ وا������� و����اد �� ا�����
وأ�� ا���� إ�� ��م ������ ��ا�� 40 ����ن �� ا����� �� ���ب ������� ود����

و�������� ������ وا��ل و��� ا��ورات ا�������� وا���ر���� وا�������� �����ة و���دة
ا������ت ا������ ود�� ���ر���� ا�������� وا������ و���ه. 

��� ر�� ا���م ���ر��ب ���ر��� �������ل ا�����ن ������ ��ف ا���س �� ا����،
�� �� ا��ور ا��ي ��� أن ����� ا�����ن ��ا��� ��ه ا���ب ا����رة �� ا���م،

و������ب ا���� �� ا���اد إ�� ا���م ���� ����� و���� و��ا�� ا�������؟ 
ا����ة ا������ �� ��ا ا���� ����� إ�� ا����ام أر�� أ���� : 

ـ ا���� ا����� وا����� �����ة، و��� أن ���� �� ���ب ا� و��� ر���� ��� ا�
���� و���. 

ـ ��ح ا����ح أو ا����ن وا����، ����ا��� ��� أن ���� د���� ����م ��� ا������
���� وأ��ذ�� �����وا ا���س ���� ( ����ون �����وا ��ر ا� ����ا�� وا� ��� ��ره و��

��ه ا�����ون) ا���. 
ـ ا������ ا������ وا��ز�� ����ن و��� ا����ر و������ ا����� (ا���م)، ����

����� ا����� أن ���� ��ا ا���ح ا��ي ���� ����ة ���� �� ��ا ا����. 
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ـ ا������ وا���ا�� �� ا���� وا������ ����ب ا� و�� ا������ �� ا���س و���ه. 
���� ���� �� ������� �� ��ل ���� ا���� إ�� �� ا����� �� ��ا ا���ف ا��و��

ا����؟ 
� ������ و� ������ و� ��ور�� أ�� �� ا��ول ا������ وا������ و� ���� و���� ووا����
إ� ا����� و� ���ر ��� ��ا��� ��ه ا������ت ا������ ����� دو�رات �� ا���ب. ��ا��
�� ���ي �� ا����ات ��� و��� ���� ���� ��ا��� ا����ط ا������ي �� ا�����... و��
���� ا������ أو ا����ي ��� ��ون د�� ���� وا���� ���، وأ�� ا���ب وا�����ن؟ ���
أ��� ا�����ت ا����ة ا������� ا�����ة ا������� ا������� ( أ�����م ) ��م 2007م
و�� ا���م ����� ����� ������� وا����ل ا����ب ا��ي ��� ��� و���م ا��و�� ا������

�� ا����ب ��ل 15 ����، ��� ��� �� ��� ا������ ��� ��دت أ����� إ� 12 ��� !!!
وا��ا�� : أن ا������ ����� ��� ا������ وا�����د وا��� وا���م وا������ ��

ا����ب. وا�����ن � �����ون إ� ��� �������. ��� ���� أن ���ث �� ���ب
������� �� ��ث �� ا������ �� ����� و�� ����� �� ا�����.. � ����ا أن ا�����
وا���� ����. و� ����ا أن ا����� �� ����� ا���� ��� ���. و� ����ا أ��� ���� ا����
�� دا�� ������� ������ ���ر����.. ���� ��� ا���م ا�����م �������� وز��ر��� ��ات،
و�� � ���� ذ�� ��� ا���م... ��� ����� ��� ���� و��� أ��ف ��� ���س وأرواح
������� و������ و������. أ��رون ��ذا ������ ا�����ات ا����� و����� إ�� ��ه
ا������ وا������ت ا��������؟ إ��� �����ن : ا��ن ا������ وا������ ا����� ��

����� ا����ب ا����� ��� و��� ������ ا��و�� ا������ ا��������... !!! ���ك ��ن
وأ���� ������ � ���� ���� ���� و�� وا��، و����� ��ن � ���� ا���ف ا����ط

ا������ي ���� إ� ������ ا��ارس ا������ ا������ و���� ا�������ت. � ���� ��
ا����ب ���� ا���� ����م إ� وا�� ��� أ���� ����� ���ون ا����� ���� ����
ا���س ا����� ����م وا���� � ���� ا����� و� ا����د�� و� ��اد و���ات وآ�ت

ا����� �� و��د ���ات �������� �����ى ��ٍل ��ا. ����� آ�ف �� ا����م وا�را��
�� ر���� و���� �� ا����اء وا����� �� ز��ة و���� و���ء �� ا���اف ا�و���

������� وا������ت ا�������� �� ا����ب. 
��� ���� ����ن أ��� �� 30 ����ن ���� �� ا����ب؟!! 

��� ����دون �����د �� ا����� � �����ة وا�������، ����ا أ����ء�� أن �����ا
������� وأن ����و�� �� د����� وأن ��ورو�� �� ا����ب ��� ��ور�� ا����ون

وا����ون �� ا��ول ا������ ���� ا������ وإ� ��د���� ����ر��� ���ض ������� أ��م
ا����� وا���و�� وأ�� ا���� ��� ا� ���ث ��� ذ�� أ��ا. ���ل ا� ا���ن، و��ا��

ا� ���ا.
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 ا������ ��������� و�������� و������� ا�����ودة �� أ�� ����� أ��� دو��  إ�����
�� أ������ أو �������. 

 �� ��أت ا�����ت ا�������� ا������ وا���د ا������ ا������ ����ون ��������  �����ة
������ ا����� �� ������� ��� ��م أ��� و����ا ��ددون أن �������  �����ل إ�� دو��

������ ��� ��م أ��� و����� ����ا ����� و����� ����� أ����  ا�����ت ا�������
ا������ ����� ا������ ا������ وأ����� ا������ت ا������  ا������� �� ا����ب
ا��ي �� ���� ا�����ت ا�������� �� ������� وأ��� �����  ا������ �� إ������، و��أ
ا�����ن �� ا����ب ������ن ������ ا������ ��  ا�����ت ا�������، ا��� ا��ي أدى

��ا�� ا���� ������ت ا�������� ا������  و�����د�� ����م وا����� �� ا��ول
وا�����ت ا������ ا���د�� ����م. 

ا�����د: ����� ا������ن ��� ���� ا�����ت وا�����ت ا����� ا�������  ��
���ب �������، أ�� ا�����ت ا������ ��� ا�����ن ������ ��� أي ���� أن  ����

��� ا������ �� ��ه ا�����ت ����� ا����� إ�ّ إذا ����، و���� ا����ك  ا�������
و��� ا������� �����ون ����� �����. 

 - ا������: ���� �� ���ب ������� آ�ف �� ا��ارس ا����ا��� وا���اد�� ا�������

 وا����� أ���� ا������ن ����� ����� إ�� ا������� و����� ��زا�� ����ي

 �����ت ������ أو أ��اد ������. 

 وأ�� ا������ت ا������� ���� ����� ����ة ����� ، ���� �� ا����، ���د ا�����  ا�����

�� �����ت ا������ ا������� � ���وز ����� �� ا���� وا�����ن ��  ا������.  

  وأ�� ا������ت ا����� ����� �� ����� ���� �� ا����ب ���، ���� ���� أ���  ��

���ة ���� �������� و���ك ���د ����� ��ا ������� ������ �����ت  إ�����.  

 - ا���م: و�� ا�����ون ��� ��ا�� راد�� و�������ن ا������� و��� أّن ���  أ��� ��

���ة ��ا�� ���اد�� وا��������ن ��� أّن ���� ا���ا�� وا���ت ا���  ���ر �� ا����ب
����ي ا������ �����. 
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����� ������

����� ا��ول ا������ ا������، وا������ وا�����ت
ا��������، �� إ���ء دو��ت ������ دا�� ا��و��، ��� �����
ا���� ا�������� �������ت ا�������� وا������ ا��������
و����� ��ا���� ��� ���� ا����ة. ���� ذ�� إذا �� �����

أن:
�����رى ������ٌت ������ ���و�� أ����� وأ����� "���

ا����" ا����م �� دول ����� و�����ت ������ ��
�������، ������� إ�� ����� ���ى و����رة �� ���ب
������� ���ّ�� إ�� �����ات ا���ر�� �����ل و���زن

.������
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