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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 قد فإنه األشرف بن لكعب من " :والصالة والسالم على رسول اهللا القائل ،}ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ لَا إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا{ :احلمد هللا القائل
  :وبعد         ... " ورسوله اهللا آذى

وبني أئمة  ،بني الفئة املؤمنة ااهدة ،الصراع بني احلق والباطلتقف جزيرة العرب عامة وبالد احلرمني خاصة على أعتاب مرحلة جديدة يف 
، وأقاموا القواعد  وبوا ثروات املسلمني، وأحلوا الربا، فعطلوا شرع اهللا، دوأكثروا فيها الفسا ،الذين طغوا يف البالد ،الكفر من حكام آل سعود

، وقام آل سعود مبحاربة واليت تدعم اليهود احملتلني لبيت املقدس ،وأفغانستان ،يف العراق العسكرية للقوات الصليبية اليت تقوم بقصف إخواننا املسلمني
 ،والشيخ سليمان العلوان  ،والشيخ سعيد بن زعري ،العلماء والدعاة وأساتذة الشريعة وااهدين كالشيخ وليد السناين ؛ فاعتقلوااملسلمني بكل فئام

 ، ومل يقفوا عند هذا احلد بل اعتقلواوالشيخ ناصر الفهد وغريهم الكثري ،والشيخ عبد العزيز الطويلعي ،الزهراينوالشيخ فارس والشيخ محد احلميدي، 
وجتاوز األمر فاعتقلوا أساتذة جامعات متخصصني يف الفيزياء  ،فوصل العدد ألكثر من مثانية عشر ألف معتقل ،املئات من طلبة العلم وأتباعهم

 كما قال إمامهم فرعون مصر لقومه عن موسى عليه السالم وقومه، ،ووصفوهم بالشرذمة القليلة ،تلفة يف بالد احلرمنيوالكيمياء والعلوم املخ
ااهدين آل سعود مبطاردة حكام وقام ، }لَضالُّونَ هؤلَاِء إِنَّ قَالُوا رأَوهم وإِذَا{ :عن الكافرين كما قال اهللا تعاىل حاكياً ،ووصفوهم بالفئة الضالة

وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب وانتهاك أعراضهم، وسجوم شاهدة على ذلك، وقام آل سعود بتسليم بعض  ،وسجنهم هم ونساؤهم قتلهم،و
 كل اهدين يفآل سعود أتباع ابن سلول حجر عثرة يف طريق املسلمني واحكام ووقف  ااهدين إىل بلدام إرضاء ألسيادهم النصارى األمريكان،

وتوىل كرب هذه احلملة الشرسة على املسلمني وااهدين األمري  ،نور اهللا تعاىل حماولني إطفاء ،وا الصحوات يف العراق وأفغانستانبلدان املسلمني، فأنشئ
 ،البطل ااهد ،إلسالمأسد من أسود ا -رضي اهللا عنه-حفيد حممد بن مسلمة ، فقام له )اإلسالم(اإلرهاب حممد بن نايف آل سعود امللقب بقاهر 

 نوعها على من األوىلاملهاجر يف سبيل اهللا الفار بدينه من طغاة آل سعود، األخ أبو اخلري عبد اهللا حسن طالع عسريي بعملية استشهادية نوعية هي 
  .بذلك سنة االغتيال ألئمة الكفر فأبو اخلري مفتاح للخري مغالق للشر حميياً ،طغاة آل سعود

فقد قام برباطة جأش  ،قد شفى صدور املؤمنني ،األخ ااهد أبو اخلري الذي ما علمنا عنه إال كل خري ونشهد اهللا على ذلك إن ما قام به
ولكن حبيلة وخدعة كما فعل  ،وال أماناً عليهم قصورهم، مل يعطهم عهداً وثقة فيما عند اهللا بتخطي كل حصون آل سعود وحواجزهم األمنية داخالً

الباب على مصراعيه أمام املسلمني يف بالد احلرمني الغتيال أئمة الكفر من آل  بذلك شوكة آل سعود فاحتاً كاسراً ،-رضي  اهللا عنه-مة حممد بن مسل
 ،اآلن نقيم اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة بعد احلكم اجلربي الذي نعيشهالسليب، وسعود وطغاة اجلزيرة العربية، لنعيد هلذه األمة عزها وجمدها 

  .وحىت يكون الدين كله هللا ،١رواه اإلمام أمحدكما أخرب بذلك الصادق املصدوق يف احلديث الذي 
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يف قلوم  فدب ،نأذاق األخ أبو اخلري آل سعود من نفس الكأس الذي طاملا ذاق منه املسلمون وااهدو وذه العملية االستشهادية 
فقد أفل جنمكم وذهب سلطانكم بإذن اهللا، وال يغرنكم علماء السوء  ،بشروا مبا يسوؤكمأ: [ونقول آلل سعود، هلول ما رأوا اخلوف واهللع والرعب

والذين استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة واشتروا بآيات اهللا مثنا قليال، فواهللا لقد جئناكم برجال حيبون املوت كما  ،الذين حيرفون الكلم عن مواضعه
  .]حتبون احلياة

فقد دخل األخ أبو اخلري على آل  ،حبسب ما يستطيع ، كلٌعو كل مسلم غيور على دينه وأمته أن يقوم بقتل أئمة الكفر من آل سعودوند
  ..فإنكم غالبون بإذن اهللا ، مخول عليهم وال ختافوم وال ختشوفعليكم بالد ،سعود الباب

 وأُملي* يعلَمونَ  لَا حيثُ من سنستدرِجهم{من املوت هو استدراج من اهللا له اته جن نَّكتاب وأ أن لكل أجلٍ ،وليعلم الطاغية حممد بن نايف
مي إِنَّ لَهدكَي نيتأحسنوا : أقول لكم: (إيذانا بالعمليةإلينا يف االتصال اهلاتفي قبل أن يعطيك اهلاتف  رمحه اهللا وقد كان آخر كالم األخ أبو اخلري، }م

  .أحسنوا الظن باهللا، وحسن الظن باهللا مفتاح خلري الدنيا واآلخرة ،)أنا عند ظن عبدي يب(باهللا، ويف احلديث القدسيالظن 

 ،وإمنا النصر صرب ساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له ،نعم إننا حنسن الظن باهللا فوعد اهللا بالنصر والتمكني للفئة املؤمنة آيت ال حمالة
  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ويكون الدين كله هللا
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وحالوة جهادنا يف ، إن لذيذ عيشنا يف التنغيص على أئمة الكفر
  .ل عن اهللاقَوهي عبادة من ع، مراغمتهم

من اهللا يقذفه يف  ونور واغتياهلم طاعةٌ، وحرم إميان، إن قتاهلم دين
  .قلوب أويل العزم من الرجال الذين حيبهم اهللا وحيبونه

جاء به األنبياء ونزلت به  إا واهللا فريضة على األمة ومن أصول ما
فهذا نيب اهللا داود حيمل سيفه وخيوض ، وسار عليه الرسل، الكتب

غمار احلرب ويقتل جالوت الكفر فيؤتى احلكمة وامللك ويعلمه مما 
 الْملْك اللَّه وآتاه جالُوت داوود وقَتلَ اللَّه بِإِذْن فَهزموهم( ءيشا

 بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَولَا يشاُء مما وعلَّمه والْحكْمةَ
تدلَفَس ضالْأَر نلَكو لٍ ذُو اللَّهلَى فَضع نيالَم١)الْع  

وموسى عليه السالم يقارع إمام الكفر فرعون وما من نيب إال وهو يف 
خضم املعركة معهم إذن له بالقتال أو جاهم بالدعوة والصدع 

  .بالتوحيد

أمر باالغتيال وأرسل  -صلى اهللا عليه وسلم–واخلامت ماحي الكفر 
كيف ال؟ وهؤالء الطواغيت هم الذين يزامحون اهللا يف ، يا لذلكاالسر

ويعبدون الناس لكراسيهم بالترغيب ، ألوهيته وحيرفون التوحيد
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والترهيب، ويفتنون الناس عن دينهم، يسجنوم ويعذبوم ويقتلوم 
  .وخيرجوم من عبادة اهللا إىل عبادم حبديدهم ونارهم

ويسوغ هلم أحبارهم ذلك، بل ، يأمرون الناس مبعصية اهللا فيطاعون
، وحيلون احلرام فيحل، معصية اهللا ويأمرون الناس بطاعتهم يف

مل يأذن به اهللا فيسكت عنهم،  ويشرعون ما، وحيرمون احلالل فيحرم
  .لكن يف الشرور، لكن يف الكفر، وأولياء أمور، فهم أئمة حقاً

، أبواب احلرب على اهللا مشرعة تطاول منارات احلرم وبترخيص
حقوق  وأخذ، وكؤوس الفسق مترعة يتناوهلا من أراد وال حساب

، وفتح أبواب الردة على مصراعيه، الناس بالقوة على قدم وساق
أال ، حبجة احلرية، فيسب اهللا ورسوله ودينه، وال رقيب وال رادع

  .جناهد هلذا ونغتال ونفجر وليس غري

بلى بدلوا الشرع وتولوا الكفار وحاربوا الدين وقتلوا األبرار 
وبلغوا يف ، واب الفسقوسجنوا األحرار ونكثوا العهود واقتحموا أب

ظلم العباد املنتهى، فنقاتلهم حلقوق اهللا وحدوده اليت انتهكوها، 
   وحقوق الناس اليت أخذوها
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 أَئمةَ فَقَاتلُوا دينِكُم في وطَعنوا عهدهم بعد من أَيمانهم نكَثُوا وإِنْ(
 .٢)ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ لَا إِنهم الْكُفْرِ

 الرجالِ من والْمستضعفني اللَّه سبِيلِ في تقَاتلُونَ لَا لَكُم وما( 
 الظَّالمِ الْقَرية هذه من أَخرِجنا ربنا يقُولُونَ الَّذين والْوِلْدان والنساِء
  .٣)نصريا لَدنك من لَنا واجعلْ وليا لَدنك من لَنا واجعلْ أَهلُها

 بدُءوكُم وهم الرسولِ بِإِخراجِ وهموا أَيمانهم نكَثُوا قَوما تقَاتلُونَ أَلَا(
 .٤)مؤمنِني كُنتم إِنْ تخشوه أَنْ أَحق فَاللَّه أَتخشونهم مرة أَولَ

يأمر بقتاهلم، وينهانا عن خشيتهم  -جل وعال-فهذا خطاب ربنا 
ويبشرنا بالنصر عليهم، فماذا بقى بعد هذا الترغيب والترهيب 
والبشارة بالنصرة؟ فادخلوا باب النصر على أئمة الكفر وسالطني 

 ٥..)غَالبونَ فَإِنكُم دخلْتموه فَإِذَا(...بالعبوات واملتفجرات ، القصر
وكن ذلك الرجل الذي مع محزة بن عبد املطلب سيد الشهداء الذي 
قام إىل سلطان جائر فأمره واه فقتله، فكيف إذا كان سيد الشهداء 

  .هو من قتل السلطان اجلائر؟

إن احليلة واملكر واخلديعة يف قتل هؤالء من أسس حرم كما فعل 
عبد اهللا ابن وعبد اهللا بن أنيس و -رضي اهللا عنه-حممد بن مسلمة 

وسار على الطريق فريوز الديلمي وخالد  -رضي اهللا عنهما-عتيك 
على الدرب سائرون، ، واقتفى أثرهم عبد اهللا عسريي، اإلسالمبويل

  .فأين املشمرون؟، هداة مهتدون رضي اهللا عنهم

إن األمر سهل وميسور فقد فتح اهللا لكم باباً من عنده تقضون به 
وقد رفع العذر أبو اخلري، ، ه دول الكفرمضاجع الطغاة، وزون ب

  .وأرشدكم إىل السبيل وقامت احلجة

 اتوال مال طائل يف صنع عشرة جرام، إنك ال حتتاج إىل جمهود كبري
وال تطل البحث عن املواد فهي يف ، من املتفجرات أو أقل أو أكثر

 وتصل إىل ما، مطبخ أمك، ويف متناول يديك، ويف أي مدينة أنت فيها
  .-رمحه اهللا-إليه أبو اخلري  وصل
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أو تفجرها عن بعد، أو ، أو تؤقتها، فاصنعها على شكل قنبلة ترميها
تسمع فيها  حزام استشهادي، أو يف أي جهاز كهربائي، كمسجلة

أو ظرف رسائل، ، أو ملف أوراق، أو لوحة صور، أنغام املتفجرات
أو  وفجرها يف أي طاغوت أو وكر استخبارات أو أمري أو وزير

صلييب أين ما وجدت هؤالء وكذالك يف مطارات الطريان يف الدول 
، الغربية الصليبية اليت شاركت يف احلرب على املسلمني أو يف طريام

ولن تعدم حيلة ، اخل.. أو جممعام السكنية أو يف قطار أنفاقهم  و و 
وال ختش من كشفها بعد أن ختفيها ، إذا فكرت وتوكلت على اهللا

  .واقرأ عليها األذكار، فهي مستحيلة الكشف حبول اهللا جيداً؛

و السكني سالح ناجع لبعضهم وآخر الكي العصا والضرب املربح 
وخاصة اإلعالميني ، أو تفقده إحدى حواسه، حىت تقعده على الفراش

ومن ، والكتاب الذين يسبون الدين ويسخرون من أوامره، العلمانيني
  .ظلمهم وباطلهميسوق ويسوغ للحكام الكفرة 

هدم طواغيت الكفر  -رمحه اهللا-فاإلمام حممد بن عبد الوهاب 
وعلينا هدم طواغيت الكفر ، وكانت الفتنة يف عصره، األموات

  .األحياء فهم يف عصرنا فتنة

فمن الواجب أن يشتغل  املسلم ااهد يف التخطيط لقطف رؤوس 
م اخلبيثة الل وهدم بيوم وأوكارهم وحضاروأئمة الضالكفر 

وليكن هذا ديدنه وسيصل إىل هدفه بعون اهللا فليس هناك مستحيل يف 
بل تذل له الصعاب وتقهر له اخلطوب بعد أن يبذل ، طريق ااهد

  .اهود ويتوكل على املعبود

  فإن حنن عشنا فيا طال ما     تذل الصـعاب لطالا

اوإن حنن متنا فيا حبـذا      ورود املنايا خلــطا  

انصر دينك مبا تعرف عن (هناك ورشة عمل يف الة بعنوان ، وأخرياً
ترشدك إىل ما هو املطلوب منك وستمدك باجلديد وطرق ) عدوك

  ..أخرى متهد لنا الطريق إىل األقصى ونلتقي هناك
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  : وبعد. احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده
فقد روى البخاري يف صحيحه عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما، 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهطا من األنصار إىل أيب : (قال
فدخلت مربط : رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال

وأغلقوا باب احلصن، مث أم فقدوا محارا هلم : دواب هلم، قال
رجت فيمن خرج أريهم أنين أطلبه معهم، فخرجوا يطلبونه، فخ

فوجدوا احلمار فدخلوا، ودخلت، واغلقوا باب احلصن ليال، فوضعوا 
املفاتيح يف كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت املفاتيح، ففتحت باب 

يا أبا رافع، فأجابين، فتعمدت : احلصن مث دخلت عليه، فقلت
: يث، فقلتالصوت؛ فضربته، فصاح، فخرجت مث رجعت كأين مغ

ما : قلت! مالك ألمك الويل؟: فقال -وغريت صويت  -يـا أبا رافع 
فوضعت سيفي : ال أدري من دخل علي فضربين، قال: شأنك؟ قال

على بطنه مث حتاملت عليه حىت قرع العظم، مث خرجت وأنا دهش، 
فأتيت سلما هلم ألنزل فيه، فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إىل 

بارح حىت أمسع الناعية، فما برحت حىت مسعت ما أنا ب: أصحايب فقلت
فقمت وما يب قلبة مد، حىت : نعايا أيب رافع؛ تاجر أهل احلجاز، قال
  .]١[رواه البخاري) أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه

  . ويف الرواية األخرى؛ أن الذي دخل عليه هو عبد اهللا بن عتيك
وكان أبو رافع؛ يعادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويؤلب عليه 

  . الناس
وفيه جواز التجسس على املشركني، : (]٢[" الفتح"قال ابن حجر يف 

  ). وطلب غرم، وجواز اغتيال ذوي األذية البالغة منهم
قال : (]٣[روى اإلمام مسلم يف صحيحه  :مصرع كعب بن األشرف

من لكعب بن األشرف؟ فإنه آذى : "ليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا ع
يا رسول اهللا أحتب أن أقتله؟ : ، فقال حممد بن مسلمة"اهللا ورسوله

، "قل: "قال -أي شيئا عنك  - ائذن يل فألقل : ، قال"نعم: "قال

إن هذا الرجل قد أراد صدقة : فأتاه، فقال له وذكر ما بينهما، وقال
 -لتسأمنه  -وأيضا واهللا لتملنه : فلما مسعه قال -أتعبنا  -وقد عنانا 

إنا قد اتبعناه اآلن ونكره أن ندعه حىت ننظر إىل أي شئ يصري : قال
ما : فما ترهنين؟ قال: وقد أردت أن تسلفين سلفا، قال: أمره، قال
! أنت أمجل العرب أنرهنك نساءنا؟: ترهنين نساءكم، قال: تريد؟ قال

رهن يف وسقني : دنا فيقالينسب ابن أح: ترهنون أوالدكم؟ قال: قال
: قال -يعين السالح  -من متر، ولكن نرهنك الألمة  -كيلني  -

فنعم، وواعده أن يأتيه باحلارث وأيب عبس بن جرب وعباد بن بشر، 
إين ألمسع صوتا : قال فجاءوا فدعوه ليال فرتل إليهم، قالت امرأته

نائلة، إن إمنا هذا حممد بن مسلمة ورضيعه وأبو : كأنه صوت دم، قال
إين إذا جاء فسوف : الكرمي لو دعي إىل طعنة ليال ألجاب، قال حممد

فلما نزل نزل : أمد يدي إىل رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم، قال
نعم حتيت فالنة هي : جند منك ريح الطيب، قال: وهو متوشح، فقالوا

نعم، فشم : فتأذن يل أن أشم منه؟ قال: أعطر نساء العرب، قال
: فاستمكن من رأسه، مث قال :أتأذن يل أن أعود؟ قال: ، مث قالفتناول

  .رواه مسلم)فاقتلوهدونكم 

هذان نصان واضحان قاطعان يف داللتهما؛ أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم قد أزال من طريق الدعوة رأسني من رءوس الكفر بالقوة 

س املدبرة اغتياال، وذلك ألن الصارم البد من استعماله إلماطة الرؤو
والعقول املفكرة، اليت ال تكف عن نصب األحابيل ووضع العراقيل 

ء اليهود، أمام هذا الدين، وكعب بن األشرف وأبو رافع؛ من زعما
  .ومن أئمة الكفر لديهم

 } مرصد كُلَّ لَهم واقْعدوا {: وإذا أضفت إليهما قوله عز وجل
  ]. ٥:وبةالت[

هذا دليل على : قال علماؤنا: (]٤[قال أبو بكر بن العريب يف أحكامه 
  ).-قبل اإلنذار  -جواز اغتياهلم قبل الدعوة 
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 اعتدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتدوا علَيكُم اعتدى فَمنِ{ : وقال عند آية
 كُملَيى أن لك أن تبيح هذا دليل عل: قال علماؤنا: (]١٩٤: البقرة[} ع

  ). من استحل مالكدم من أباح دمك، وحتل مال 
ل على على جواز الدفاع املشروع، ودفع الصائ: وقد أمجع العلماء

  .األعراض والدماء واألموال

بإمجاع العلماء، فمن  -واجب  -فهو فرض  :فأما الدفاع عن العرض
أراد أن ينتهك العرض؛ فال بد من دفعه بالزجر، مث باليد، مث بالعصا، 

قتل فإن مل يكن بد من استعمال السالح فال بد من استعماله، و
  .لصائل ولو كان قائما صائماا

فهو واجب عند مجهور العلماء، وأما  :وأما الدفاع عن النفس واملال
جوازه؛ فقد انعقد اإلمجاع عليه، ولو كان استعمال هذا الدفاع ضد 

  .يار املسلمني املخبتني اخلاشعنيخ

ولنرجع إىل احلكم الشرعي الغتيال رؤوس الكفر، اليت ال تكف حلظة 
   :عن التدبري ضد هذا الدين، حماولة منهم إلطفاء نور اهللا بأفواههم

ليص البشرية ا أمر تقتضيه الضرورة، إذا أن هذا الدين جاء لتخوهذ
نقاذهم من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، وال من نري العبودية وإل

ميكن أن ختلص الطريق إىل اهللا من طواغيت يستعبدون الناس ألنفسهم 
من دون اهللا، ويقفون أمام هذا النور املبني، لتبقى اجلماهري تتضور يف 

 اجري الظالم، ليس هلم من هم سوى إرواء الشهوات وإشباعدي
  . واتالرت

لقد أنشأنا جيال : (- زعيم املبشرين املنصرين  -" زومير"وكما قال 
يل الشهوات جيود مهه الشهوات، ويعيش من أجل الشهوات، ويف سب

  ).بأغلى ما ميلك

بد من  البد من إزالة العوائق اليت تعترض سبيل هذا الدين القومي، وال
حتطيم العقبات اليت حتول دون وصول النور إىل الناس، وهؤالء 

بعثت : (الطواغيت الذين يقول فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 رواه أمحد)بني يدي الساعة بالسيف، حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له

]٥[ .  
رعي رباين، وإزالة أئمة الكفر وقادة الفنت؛ حق طبيعي، وحكم ش

  .رة منطقية عقليةوضرو

ولذلك فعندما قال أحد اجلالسني يف حضرة معاوية رضي اهللا عنه 
واهللا ما قتل : (-قاتل كعب بن األشرف  -وبوجود حممد بن مسلمة 

أيقال : (]٦[، فغضب حممد بن مسلمة وقال ملعاوية )كعب إال غدرا
واهللا ال أجالسك، ولئن خلوت به ! هذا يف جملسك وتسكت؟

  ). ألقتلنه
وقد اعترب حممد بن مسلمة؛ دم هذا املسلم هدرا، ألن قوله يشي وينم 
أن حكم اغتياله لكعب بن األشرف إمنا هو غدر ال يليق بطبيعة هذا 
الدين، وهذا مساس مبقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي سن 
هذه الشرعة وأمر ذه السنة، وهذا يعين نسبة الغدر إىل رسول اهللا 

ن عليه وسلم، وهو أمر ال خيتلف عليه اثنان؛ أنه خروج مصلى اهللا 
  .امللة، يوجب القتل ويهدر الدم

راجع  -اغتيال أئمة الكفر  -وال بد من العلم أن هذا األمر : ضابط
اهللا، وليس  إىل العلماء الذين يقودون مسرية اجلماهري املتجهة إىل

  .راجعا الجتهاد فردي

القائد، وحيددها العامل املسؤول؛ ببيان بل مصلحة اجلماعة اليت يقدرها 
  . حكم الشرع وتوضيح احلكمة من هذا األمر

اغتيال قادة  -ولقد سبب إمهال هذا احلكم الشرعي  :سنة مهملة
من الظلم الكبري والشر املستطري لألمة اإلسالمية، اليت عانت  -الكفر 

ا ماال الويالت ودفعت الضرائب الفادحة من أعراضها ودمائها وأمواهل
  .يعلمه إال اهللا

 -بني احلني واآلخر  -وكان تطبيق هذه السنة النبوية والشرعة اإلهلية 
من قبل أفراد يغامرون بأرواحهم وخياطرون بأنفسهم وأمواهلم؛ ختليصا 
لألمة بكاملها من حياة السوائم إىل حياة اإلنسان، وانتشاال هلا من 

ضيئة، يستروح فيها مستنقع الطني ووحل اجلنس إىل قمة سامقة م
 . الناس نسمات احلرية والعزة

  الغزال فإن املسك بعض دم        فإن تفق األنام وأنت منهم

، فخلص الناس من جيش عرمرم من "كليرب"فسليمان احلليب قتل 
  . الفرنسيني

  ده أن تستكـيناعإن نفسا ترتضي اإلســالم دينا        مث ترضى ب

  األرض مهينا      مث وى العيش نفس لن تكوناأو ترى اإلسالم يف 

وشاب متحمس خلص لبنان من غطرسة  :يف عداد املسلمني العظماء
  .وجربوت ذوي الوجوه احلمر" اريرتامل"
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ولقد جاء الشعب املسلم األفغاين ليحيي هذه السنة : إحياء هذه السنة
  : بنماذج لسان حال أحدهم يقول

 والعظما أنف أن تسكن اللحما   وإين ملن قوم كأن نفوسهم

فقتل زعيم املاليشيا؛ شري أغا وتوران غالم رسول، وحاجي سلطان 
، واختطاف السناتور عبد الرزاق "غزين"ودليلي من " بغالن"حممد يف 

على باب  -الضابطة الشريرة  -، واختطاف زرغون "قندهار"من 
ومستشاره بباب ومن مركزها وقتلها، وقتل حمافظ هرات " كابل"

أة واإلقدام كانت عملية مذهلة يف اجلر... وزارة الداخلية يف كابل
  .والشجاعة واالقتحام

، حيث الثلوج "فارياب"يف : قتل مولوي جل أمحد بشتون العميل
تكسو األرض وال تكاد األصابع تضغط على الزناد لشدة الربد، قال 

آتاه اهللا آياته فانسلخ منها {من هلذا الرجل الذي : (القائد عالء الدين
؟ يسخر دين اهللا خلدمة الشيوعية }فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين

 -نهم احلاج أمحد العراقي من بي -، وانطلق مثانية )وحماربة ااهدين؟
وتسوروا على الرجل جدار بيته، بعد أن ختطوا أكثر من مخسني 
مركزا للشيوعيني، حىت وصلوا إىل بيته الواقع يف وسط مركز 

 -العامل  -، عندما دخلوا ساحة داره طلبوا املولوي "ميمنة/ فارياب "
لوا أن ، فحاو)أنتم من األشرار: (فانتفضت زوجته تدافع عنه، وتقول

، )أنا أعرفكم من مجاعة عالء الدين: (يغريوا هويتهم ولكنها قالت
وأقبلت على رشاش أحدهم وأخذت خمزن الذخرية وشب أوالده 
وبناته من فراشهم مذعورين، وساد اهلرج وعال الصراخ، ومل جيد 

 -بشتون  –ااهدون بدا من قتله يف أسرع وقت، فقتلوا رأس الفتنة 
قت الذي حتركت فيه الدبابات والطائرات للقبض وانسحبوا يف الو

على ااهدين، وفتحت الرشاشات من كل مكان، وصوب أحد 
ااهدين مدفعه حنو دبابة وأحرقها، وجنا ااهدون، وعادوا قبل 
  . الفجر، وعالء الدين قائم يصلي ويتضرع لربه أن ينقذ ااهدين

  : خالصة

الذي تتطلبه عقيدة الرباء والوالء، البد أن يقف املسلمون املوقف  )١
فال يتزعزع وال يتأرجح جتاه أعداء اهللا البارزين، وأقلها مقاطعة 
البضائع الروسية واليهودية واألمريكية، ألن األمريكان أولياء اليهود 

  .ارهم ومؤيدوهم وداعموهموأنص

، ندرج عليها "قوائم حممد بن مسلمة"أن ترتب قوائم نسميها  )٢
فر وأئمة الشرك من الطواغيت الذين ينازعون اهللا يف ألوهيته سدنة الك

  . وربوبيته يف األرض

  . ندرج عليها أوال؛ كل يهودي ميد إسرائيل أو يتعاطف معها  •

وندرج عليها؛ أئمة الكفر وزبانية تعذيب البشرية من الروس   •
  . والشيوعيني

وندرج عليها زعماء األحزاب امللحدة والعلمانية اليت تتبجح   •
  . بإحلادها ومناوأا لإلسالم

وندرج عليها؛ كل من يعلن وقوفه جبانب اليهود من أي األصقاع   •
  . ومن سائر البقاع

 والتهم كيما تزول شكوك الناس      أال من فىت يورد اهلندي هامته  

فيا خيل اهللا؛ اركيب، ويا جند اهللا؛ أقبلوا، ويا سيوف اهللا؛ ابرقي، ويا 
  ... مساء؛ أرعدي ورددي

 ثعالبا أسد تصري له األسود   أسد فرائسها األسود يقودها
  

  وسبحانك اللهم وحبمدك 
  أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

  عن جملة اجلهاد 
  العدد الرابع واألربعون 

  هـ ١٤٠٨/القعدةذو 
  

:هوامش  
. ٦١١٧: فتح الباري] ١[  
. ١٥٦، ص ١٥٥، باب ٦ج : ح الباريفت] ٢[  
، شرح ٣٠٣١، برقم ١٥٨باب /٦ج: احلديث يف الصحيحني، فتح الباري] ٣[

. ١١٧٠، ويف املختصر برقم ١٦١ص /١٢النووي، ج  
. ٢/٩٠٢: كام القرآن البن العريبأح] ٤[  
 ، وأبو يعلى يف مسنده، والطرباين يف الكبري،٩٢/٥٠ -  ٢أخرجه اإلمام أمحد، ] ٥[

. ٢٨٣١وهو يف صحيح اجلامع برقم   
.، والذي قال العبارة هو ابن يامني٩٠ص : الصارم املسلول البن تيمية] ٦[  
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نكمل حديثنا عن مراتب الدين، وقد ذكرنا يف العدد السابق اإلسالم 
أما يف هذا العدد فسنتحدث عن مرتبيت اإلميان واإلحسان  وأركانه،

  .وأركاما، فنقول مستعينني باهللا

من أهل السنة  -رمحهم اهللا-هو كما عرفه علماء السلف: اإلميان
اإلميان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل : واجلماعة، إذ قالوا

صية، ويتفاضل القلب واللسان واجلوارح، يزيد بالطاعة، وينقص باملع
  .أهله فيه

اإلميان بضع : "واإلميان كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وسبعون شعبة، أعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن 

  ".الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان

اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، : واإلميان له أركان ستة وهي
خر، والقدر خريه وشره، كما دلَّ على ذلك حديث عمر واليوم اآل
يف صحيح مسلم، وحديث أيب هريرة يف  -رضي اهللا عنه-بن اخلطاب
  .الصحيحني

هو التصديق اجلازم من صميم القلب بوجود ذاته تعاىل، : واإلميان باهللا
  .وتوحيده بربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته

وجل بأفعاله، أي اإلقرار اجلازم بأن  هو إفراده عز: وتوحيده بربوبيته
  .اهللا تعاىل هو اخلالق الرازق املدبر املتصرف

هو إفراده عز وجل بأفعال العباد، أي صرف مجيع : وتوحيده بألوهيته
أنواع العبادة الظاهرة والباطنة القولية منها والفعلية هللا وحده ال 

  .ائناً من كانشريك له، ونفي العبادة عن كل ما سوى اهللا تعاىل ك

هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه، من األقوال : ومعىن العبادة
  .واألفعال الظاهرة والباطنة

هو إفراده عز وجل بأمسائه وصفاته، أي : وأما توحيده بأمسائه وصفاته
وصف اهللا عز وجل مبا وصف نفسه يف كتابه، أو يف سنة نبيه عليه 

-فى عن نفسه يف كتابه أو يف سنة نبيهالصالة والسالم، ونفي ما ن
  .وال متثيل وال تعطيل وال تكييف حتريف ، بال-صلى اهللا علي وسلم

هو اإلقرار اجلازم بوجودهم، وأم خلق من خلق : أما اإلميان باملالئكة
اهللا مربوبون مسخرون، واإلميان باملالئكة عامة، واإلميان مبن ذكر 

خاصة، كجربيل -لى اهللا عليه وسلمص-منهم يف كتاب اهللا وسنة النيب
عليه السالم املوكل بأداء الوحي إىل الرسل، وميكائيل عليه السالم 
املوكل بالقطر، وإسرافيل عليه السالم املوكل بالصور، وملك املوت 

عليهم  املوكل بقبض األرواح، وغريهم ممن ذكر يف الكتاب والسنة
التصديق اجلازم بأن مجيعها  فمعناه: أما اإلميان بالكتب. السالم أمجعني

نزلت من عند اهللا عز وجل، وأن اهللا تكلم ا حقيقة، ومن هذه 
الكتب القرآن وهو آخرها واملهيمن عليها والناسخ ملا قبله من 
الكتب، والتوراة واليت أنزلت على موسى عليه السالم، واإلجنيل 

ى داود نزل علالذي والذي نزل على عيسى عليه السالم، والزبور و
  .عليه السالم، وصحف إبراهيم عليه السالم

هو التصديق اجلازم بأن اهللا تعاىل بعثهم إىل عبادة : أما اإلميان بالرسل
اهللا وحده، والكفر مبا يعبد من دونه، ووجوب اإلميان والتصديق م 
مجيعاً وخاصةً من ذكر منهم يف الكتاب والسنة، وأن الكفر بأحد 

  .ألن دعوم واحدة، وأما شرائعهم فشىتمنهم كفر جبميعهم، 
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معناه التصديق اجلازم بإتيانه ال حمالة : وأما اإلميان باليوم اآلخر
والتصديق بأشراط الساعة اليت تكون قبله ال حمالة، مبا يأيت بعد ذلك 

، من املوت -صلى اهللا عليه وسلم-مما ذكر يف كتاب اهللا وسنة رسوله
صور وغري ذلك إىل الوصول إىل اجلنة أو والقرب وفتنته، والنفخ يف ال

  .النار

هو التصديق اجلازم أن ما يصيب : وأما اإلميان بالقدر خريه وشره
اإلنسان هو بقدر من اهللا، وأن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا وما أخطأنا مل 
يكن ليصيبنا، وهكذا يكون املؤمن بالقدر خريه وشره فهو بني أمرين، 

صلى -مضرور صابر، كما قال رسول اهللا إما مسرور شاكر، وإما 
عجباً ألمر املؤمن، إن أمره كله له خري، إن : "-اهللا عليه وسلم

أصابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً 
  .رواه مسلم" له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن

ق عليه من عند اهللا من قبل أن خيل مكتوبألنه يعلم أن ما يصيبه 
صلى اهللا -السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، كما قال رسول اهللا

كتب اهللا مقادير اخلالئق من قبل أن خيلق السماوات : "-عليه وسلم
  .رواه مسلم" واألرض خبمسني ألف سنة

صلى اهللا -وأن اإلنسان ليس مكلفاً إال بالعمل، كما قال رسول اهللا
لم اهللا مرتهلا من اجلنة ما منكم من نفس إال وقد ع: "-عليه وسلم

صلى اهللا عليه -قالوا يا رسول اهللا فلم نعمل أفال نتكل؟ قال" والنار
فأما من أعطى : (مث قرأ" اعملوا فكل ميسر ملا خلق له ،ال: "-وسلم

رواه )" فسنيسره للعسرى_ إىل قوله_..... واتقى وصدق باحلسىن 
  .لمواهللا أع.، وغري ذلك من األحاديثالبخاري ومسلم

  :وأما مرتبة اإلحسان وهي أعلى مراتب الدين

كما يف حديث جربيل  -صلى اهللا عليه وسلم-فقد فسرها رسول اهللا
أن تعبد اهللا : فأخربين عن اإلحسان؟ قال: "عليه السالم ملا قال له

  .رواه مسلم يف صحيحه" كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

  :وهو مرتبتني متفاوتتني ومها

عبادة اهللا كأنك تراه، وهذا مقام مشاهدة، وهو أن يتنور : األوىل
القلب باإلميان، حىت يصري كأنه يرى الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة 

  .اإلحسان

وهي مقام املراقبة، وهي أن يعمل العبد على استحضار : والثانية
واهللا . مشاهدة اهللا إياه واطالعه عليه وقربه منه، وهذا هو اإلخالص

  .علمأ

 .ىل اية احلديث عن مراتب الدينوذا نصل إ
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 نملي إِنما ألنفُِسهِم خير لَهم نملي أَنما كَفَروا الَّذين يحسبن وال(  
موا لَهاددزيا لإِثْم ملَهو ذَابع هِنيم . (  

ليايل شهر العز واالنتصارات شهر رمضان ، تقدم البطل يف ليلة من 
اهلمام أبو اخلري قاصداً ثأراً قد ورثه من إخوانه الذين قصدوا قصده، 

، ولكنهم ولكنهم قضوا حنبهم دون بلوغ ما قصدوا يف هذه الدنيا
هم فيها حيربون،  جنات وروضات - بفضل أكرم األكرمني - نالوا 

اهللا من فضله وإكرامه، مستبشرين بالذين  وال يزالون فرحني مبا آم
مازالوا على جهم املستقيم، من أمثال هذا الغيور ااهد أيب اخلري 

  .كما حنسبه 

يف الليلة السابعة من شهر رمضان سل اهلمام حسامه على أكرب جمرم 
تلطخت يداه بدماء ااهدين، وأطغى سجان ملئت سجونه بعلماء 

ا املضحني، بل وخضعت لتحقيقات جنوده، األمة الصادقني، وشبا
ويف سجونه املؤمنات الطاهرات العفيفات، نعم تقدم املقدام ليقطف 
رأس هذا الطاغية ارم،  يف قصره ومكتبه،  ففجر قنبلته اليت مل 
تتلوث بوحل املفاوضات املنهزمة،  لتتناثر أشالؤه رامسة معاين العزة 

  .ى ألجله وملرضاتهوالكرامة، وليخط بدمه ما الذي ضح

  ون احلياة وكلٌ يهون           ولكن إسالمنا ال يهون       

أراد اهللا أن ميهل هذا   -كما حنسبه-وبعد أن نال أبو اخلري الشهادة 
ميهل وال يهمل، مث قام من أضلهم اهللا على  -تعاىل -الطاغية، واهللا

الصليب وأهله، أنه علم، يستدلون بإمهال اهللا ملن نذر نفسه حلماية 
 وال(من أهل احلق وأنصاره، وكأم مل يسمعوا قول اجلبار املنتقم 

نبسحي ينوا الَّذا كَفَرمي أَنلمن ملَه ريخ فُِسهِما ألنمي إِنلمن ملَه 
  ) . مهِني عذَاب ولَهم إِثْما ليزدادوا

  :دي رمحه اهللا عند تفسري هذه اآلية قال الشيخ عبد الرمحن السع

 أن رسوله وحاربوا دينه، ونابذوا برم كفروا الذين يظن وال: أي( 
 خري هلم وإمالءنا هلم، استئصالنا وعدم الدنيا، هذه يف إياهم تركنا

  .هلم منا وحمبة ألنفسهم،
 وزيادة م، اهللا يريده لشر ذلك وإمنا زعموا، كما األمر ليس كال

 إمثا ليزدادوا هلم منلي إمنا{ : قال وهلذا عذام، إىل وعقوبة عذاب
 طغيانه، يزداد حىت للظامل، ميلي تعاىل فاهللا}  مهني عذاب وهلم

 فليحذر مقتدر، عزيز أخذ أخذه أخذه إذا حىت كفرانه، ويترادف
  .أ هـ ) ل املتعا الكبري يفوتوا أن يظنوا وال اإلمهال، من الظاملون

فتأخري هؤالء الطغاة ارمني هو يف حقيقته عذاب هلم ليزدادوا إمثا، 
- موسى أيب عنكما يتضح ذلك من خالل تدبر هذه اآلية الكرمية، 

 اهللا إن:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال -عنه اهللا رضي
 أخذ وكذلك:  قرأ مث ، يفلته مل أخذه إذا حىت الظامل ميهل وجل عز
   .ومسلم البخاري رواه، ظاملة وهي القرى أخذ إذا ربك

لكن من طمس اهللا بصريته وأضله اهللا على علم ال يدرك أسرار هذه 
هو خري  اهللا اآلية العظيمة ، أما من نور اهللا بصريته يعلم أن ما كتبه

{ : للمؤمنني، وعقوبة وخيمة ملن أمهله اهللا ومل يتب ، قال سبحانه 
مهونَ إِنيدكا يدكَي  يدأَكا ودلِ) ١٦( كَيهفَم رِينالْكَاف مهِلْها أَمديور 
  .} متني كَيدي إِنَّ لَهم وأُملي {: تعاىل وقال ) ١٧-١٥( الطارق}

وكم يف كتاب اهللا من آيات تبني مدى اغترار الطغاة ارمني بإمهال 
 وقال ) عدا هلم نعد إمنا عليهم تعجل فال( :  وتعاىل تبارك قالهللا هلم ا

وانظر )  قدرا شيء لكل اهللا جعل قد أمره بالغ اهللا إن( :  سبحانه
 عاهد من ومنهم(كذلك إىل عظيم مكر اهللا تعاىل يف قوله سبحانه  

اللَّه نا لَئانن ءاتم هلفَض قَندصلَن نكُونلَنو نم نيحالا الصفَلَم ماهءات 
فماذا كان العذاب ملّا )  معرِضونَ وهم وتولَّواْ بِه بخلُواْ فَضله من

 بِما يلْقَونه يومِ إِلَى قُلُوبِهِم فى نِفَاقاً( عصوا اهللا وأخلفوا ما وعدوه 
  .)  يكْذبونَ كَانواْ وبِما وعدوه ما اللَّه أَخلَفُواْ

هيهات هيهات ملن طمس اهللا بصريته وأضله اهللا على علم أن حيجب 
نور احلق عن من أراده وقصده بشبهاته الباطلة، فاملؤمن متسلح 

بسالح القرآن، فال تنطلي عليه شبه من يلوون ألسنتهم به، أسأل اهللا 
.أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يفقهنا به   
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وانتشر الكفر على مدى طول ، ر و األرض ظهر الفساد يف البح
وأنظمة الردة والرفض ، بسبب هيمنة رؤوس الكفر ، والعرض البالد 

، وما زال هذا الفساد االعتقادي واألخالقي ينتشر يوما بعد يوم . 
، لقلة أحفاد حممد بن مسلمة وفريوز الديلمي ـ رضي اهللا عنهما ـ  

بفعاهلم ، ه وسلم وأسروه  النيب صلى اهللا علي الذين أثلجوا صدر
 الْجِن خلَقْت وما(م قوله تعاىل وهاليت جسدت مف،  الناصعة البيضاء 

سالْإِنإِلَّا و وندبعي٥٦الذاريات  )ل.  

وبتكاثر أحفاد حممد بن مسلمة سيضمحل ، ومفهوم الوالء والرباء 
س أئمة فال كفر منتشر  مع اقتطاف رؤو،  الكفر وينتهي من الوجود 

ألم هم  من أخضعوا الشعوب ، وال وجود للمحتل بذهام ، الردة 
  .هلم 

 نكَثُوا وإِنْ (قوله تعاىل  ، ل أئمة الكفر واألصل يف مشروعية اغتيا  
مهانمأَي نم دعب مهدهوا عنطَعي وف ينِكُملُوا دةَ فَقَاتمالْكُفْرِ أَئ مهلَا إِن 
  )١٢(التوبة ( ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ

 فقاتلوا(: شيخ املفسرين حممد بن جرير الطربي عند قوله  :  قال 
 ،)هلم أميان ال إم( باهللا الكفر رؤساء فقاتلوا: يقول ،)الكفر أئمة
 عن ينتهوا لكي ،)ينتهون لعلهم( هلم عهد ال الكفر رؤساء إن: يقول
 - الطربي تفسريـ  .عليكم واملظاهرة دينكم يف الطعن

)١٤/١٥٤(.  

 الذين املشركون هؤالء نكث وإن: تعاىل يقولقال اإلمام ابن كثري 
 وطَعنوا{ ومواثيقهم، عهودهم: أي أميام، معينة مدة على عاهدمتوهم

 سب من قتل أخذ هاهنا ومن. وانتقصوه عابوه: أي}  دينِكُم في
 أو اإلسالم دين يف طعن من أو عليه، وسالمه اهللا صلوات الرسول،
 لَهم أَيمانَ ال إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا{ : قال وهلذا بتنقص؛ ذكره

ملَّهونَ لَعهتنوالعناد الكفر من فيه هم عما يرجعون: أي}  ي 
  )١١٦/  ٤( - كثري ابن تفسري .والضالل

الء وأخطر هؤ، ومذاهب شىت  ، ناف كثر وأئمة الكفر يف زماننا أص
فيستهدفون . من كبار أنظمة الردة ، على ااهدين أذناب الصليبني 

فإن كان يبطل ،  وال أمان هلم  معترب شرعا، على أية  حال كانوا 
عهد من طعن يف الدين من أهل الذمة فمن باب أوىل بطالن صحة 

  . عقده يف حق أئمة الردة ابتداء 

 إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا{ تعاىل  ،  إلمام البغوي   عند قوله ا: قال  
 إذا الذمي أن على دليل فهذا: قال  }  ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ ال

 رؤوس: الكفر وأئمة عهد، له يبقى ال ظاهرا اإلسالم دين يف طعن
  ١٧/  ٤( - البغوي تفسري .مكة أهل من وقادم املشركني

خيفى عليه قول النيب  واملتصفح لسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم ال
 اهللا آذى فإنه األشرف بن لكعب من( صلى اهللا عليه وسلم  

 فأتاه أناـ رضي اهللا عنه ـ   مسلمة بن حممد " فقال) . ورسوله
قالوا   نساءكم ارهنوين فقال وسقني أو وسقا تسلفنا أن أردنا فقال
 قالوا أبناءكم فارهنوين قال ؟ العرب أمجل وأنت نساءنا نرهنك كيف
 هذا وسقني أو بوسق رهن فيقال أحدهم فيسب أبناءنا نرهن كيف
 فوعده - السالح يعين سفيان قال - الألمة نرهنك ولكنا علينا عار
   رواه مسلم فأخربوه سلم و عليه اهللا صلى النيب أتوا مث فقتلوه يأتيه أن

  .جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما من طريق

من النيب صلى عليه وسلم يف جتسيد مفهوم فهذه الداللة الصرحية 
شرف افه  على عملية اغتيال كعب بن األاغتيال أئمة الكفر  وإشر

تؤكد لنا أمهية هذه السنة املهجورة من عموم املسلمني سوى ااهدين 
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اء سنة اغتيال أئمة ذن فالبد عليك أخي أن يكون لك يد يف إحيإ
  .الكفر

قتل كعب بن األشرف بعد دام حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه على فإق
دليل على جواز قتل أئمة يف مسألة الرهن مع إقرار النيب له  أن فاوضه

الكفر  وأن هذه األعمال تعترب من  اخلدعة ليس إال بل أن النيب صلى 
ومل يعرف به قومه عليه وسلم قال لنعيم بن مسعود بعد أن أسلم 

( خذل عنا فإن احلرب خدعة كما يف كتب السري ويف ذيب اآلثار
للطربي  وكذلك اغتال عبد اهللا بن عتيك ابن أيب احلقيق كما جاء يف 

  ـ  )١٤٨٢/  ٤( - البخاري صحيح

 اهللا صلى اهللا رسول بعث:  قال عنهما اهللا رضي عازب بن الرباء عن
 بيته عتيك بن اهللا عبد عليه فدخل  رافع أيب إىل رهطا سلم و عليه
ومن أشهر  فقتله نائم وهو ليال

القصص يف استهداف أئمة الكفر ما 
فعله فريوز الديلمي مع األسود 

وجاء اخلرب إىل رسول صلى العنسي 
اهللا عليه وسلم بقتله وهو يف مرض 

رغم  موته فخرج فأخرب أصحابه بذلك
   .إال بعد أن احتال عليهأن فريوز الديلمي مل يستطع اغتياله 

فضيلة الشيخ عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا أن لإلنسان أن  ولقد ذكر
  ) يظهر أنه مسامل لعدوه فإذا استمكن منه قتله

  ـ )٧٩/١٥ـ شرح عمدة األحكام
ولو تكفل كل أهل بلد من املسلمني باستهداف أئمة الردة واستئصال 

وخللى اجلو للمجاهدين جذورهم ملا انتشرت الردة وكفر من كفر 
لدفع الزحف الصهيوصلييب وملا جترأ أحد على الدين أو أن يفكر ببيع 

ل ولتقلص صرير أقالم العلمانيني أرض املسلمني أو يوايل الصليبني  ب
املتبجحة كفرا الطافحة ردة  املستهزئة بنصوص الوحيني  وحينها 

اإلسالم  وإن  ن بالعدل ومساحةعلوا الشريعة وحتكم وينعم املسلموست

شاء اهللا سنرى عما قريب  تساقط  فلول أئمة الردة على أيدي أحفاد 
حممد بن مسلمة فنسمع بدوي املفخخات قد دمرت أوكارهم ونرى 
 اتسابق االستشهاديني باستهداف حكام اجلزيرة وأنصارهم ليحيو

بأفعاهلم سنة اغتيال أئمة الكفر هذه السنة اليت بدأ أصحاا يتزايدون 
ا أدى إىل أن العدو صار يتجرع اخلوف و يسقى من كأس املوت مم

أكثر من مرة حىت أنه صار يتوقع الضربة من أقرب قريب ولكنين هنا 
 اأنبه كتائب حممد بن مسلمة عند استهداف أئمة الكفر أن يبدؤو

باستهداف األخطر كفرا واألظهر عمالة والذي بزواله تصلح البالد 
  . باد ويقل الفساد وينعم الع

فعلى سبيل املثال لو كانت هناك جمموعات متعددة متخصصة  
ء من اجلواسيس والعمال الصليبينيمع  املتعاونني أخطرباستهداف 

ملا امتألت السجون بالشباب ااهدين  ورؤساء األوكار االستخباراتية 
وملا جترؤا على اقتحام البيوت وعند استهدافهم البد أن يراعي ااهد   

نب دماء املسلمني  ولوا أدى إىل جت
مل  يكن اهلدف حيقق  إلغاء العملية ما

مصلحة كربى كلية مع مراعاة 
مسألة التترس وعدم التوسع فيها 
والضرورات تقدر بقدرها وحبيث أنه 
ال يتم زوال الضرر إال ذه الطريقة  
وإن كان مثلك أيها ااهد ال يوصى 

 املثل ال يفعلى ذلك كما يقال 
صي حريص فأحرص الناس على دماء املسلمني هم من خرجوا تو

حهم ادفاعا عن األعراض باذلني ومقدمني أغلى ما ميلكون  وهي أرو
من أجل أن حيرروا املسلمني من ظلم املرتدين وجتربهم ولو  استطاع 
كل واحد منا اليوم استهداف طاغوت من الطواغيت البشرية أو 

نا تفوق عددهم بكثري اضهم ألن أعداداملكانية لكان ذلك كافيا النقر
الء القلة املشركني املرتدين  أن يتحكموا بالكثرة من فال نسمح هلؤ

املسلمني املوحدين ويعيثوا يف األرض فسادا ويف األخري نسأل املوىل 
وجل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يقر أعيننا بسقوط واستهداف  عز

  .على إحكام اخلطط يف اغتياهلمأئمة الكفر و الردة وأن يعيننا 
  



 
١٦ 
 

بكل قواه العقدية  إن العامل اليوم إال من رحم اهللا يقف
قتصادية واإلعالمية والثقافية والشعبية، يقف والسياسية واال

وقفة واحدة بكل ما أويت من قوة، أمام شعرية من شعائر ديننا 
هاد يف سبيل اهللا تعاىل، تلك الشعرية احلنيف أال وهي شعرية اجل
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم : (اليت فرضها اهللا علينا بقوله

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئاً 
عال ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهونَو(وبقوله) لَم : بِيا النها أَيي

 بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج
ريصرِ : (وقوله) الْممِ الْآخوال بِالْيو ونَ بِاللَّهنمؤال ي ينلُوا الَّذقَات

 مرا حونَ ممرحال يو نم قالْح ينونَ ديندال يو ولُهسرو اللَّه
) الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

فَإِذَا : (وقال يف آخر ما نزل يف حكم اجلـهاد مـؤكداً علـيه
نيرِكشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسان موهمتدجثُ ويح 

وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا وأَقَاموا 
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ والص .( 

هذه الشعرية اليت حاول الكفار طمسها وتسميتها باإلرهاب 
واإلجرام، ووسم أصحاا باإلرهابيني واملتطرفني والثوار 
واملليشيات، وساعدهم املنافقون أيضاً على تشويهها والتحجري 
عليها بسبل شيطانية شىت فتارة يقولون بأن اجلهاد جهاد دفع ال 
طلب، أو قالوا بأن اجلهاد يشرع لتحرير األرض احملتلة فقط، أو 

احلاكم العميل لليهود والصليبيني، أن اجلهاد جيب أن يكون بأمر 
وحيناً آخر قالوا بأن اجلهاد انتهى بوفاة الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم، أو أن اجلهاد ال يناسب عصرنا احلاضر عصر السالم 

  .والنظام العاملي اجلديد نعوذ باهللا من هذه الضالالت

وأياً تكن مربرات طمس معامل اجلهاد ودواعيه ومصطلحاته 
ية والكفرية، فإن احلقيقة املاثلة للعيان هي أن األمة منذ النفاق

زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد اتضح هلا طريق اجلهاد 
وحددت معامله واتضح هلا مفهومه وفقهه، فلسنا حباجة إىل من 
يضيف مفاهيم جديدة للجهاد ميليها علينا من الشرق أو الغرب، 

قي أركان وشروط وواجبات ففي تراثنا غنية عن غريه فمنه نست
وسنن اجلهاد، كما نأخذ منه أسباب تشريع اجلهاد ومقوماته 

  .أيضاً

رسول صلى اهللا عليه وسلم الوفوق كل ذلك فقد أخرب اهللا و
بأن اجلهاد ماض إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وهذا اخلرب 

من الثوابت اليت ال نشك فيها وال نسأل فيها أحداً بعد  هو
اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم هلذه احلقيقة، وأدلة ذلك  تأكيد

يا أَيها الَّذين : (من الكتاب والسنة كثرية مثل قول اهللا تعاىل
 مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم

ني أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِ
سبِيلِ اللَّه وال يخافُونَ لَومةَ الئمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء 

يملع عاسو اللَّهونَ: (وقوله تعاىل) وداهجهي دليل على ) ي
الصفة  االستمرار، وسياق اآلية دليل على أن من ترك هذه
  .فسوف يأيت اهللا بقوم غريه حيبهم وحيبونه فيهم هذه الصفة

أما النصوص الدالة على استمرارية اجلهاد من السنة فهي أكثر 
من ذلك ومنها قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما رواه 
اجلماعة وغريهم عن عروة البارقي رضي اهللا عنه قال قال رسول 

يل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم اخل: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال ابن حجر يف الفتح عندما استدل ) القيامة األجر واملغنم

البخاري ذا احلديث على مضي اجلهاد مع الرب والفاجر قال 
سبقه إىل االستدالل ذا اإلمام أمحد، ألنه صلى اهللا عليه وسلم (

فسره باألجر ذكر بقاء اخلري يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة، و
واملغنم، املغنم املقترن باألجر إمنا يكون من اخليل باجلهاد، ويف 
احلديث الترغيب يف الغزو على اخليل، وفيه أيضا بشرى ببقاء 
اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة، ألن من الزم بقاء اجلهاد بقاء 

ال تزال “ااهدين وهم املسلمون، وهو مثل احلديث اآلخر 
أهـ كالمه ) احلديث”يت يقاتلون على احلق طائفة من أم

  .خمتصراً
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وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم تعليقاً على هذا احلديث 
اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم (قوله صلى اهللا عليه وسلم “

األجر (جاء تفسريه يف احلديث اآلخر يف الصحيح ) القيامة
إىل يوم القيامة، وفيه دليل على بقاء اإلسالم واجلهاد ) واملغنم

واملراد قبيل القيامة بيسري، أي حىت تأيت الريح الطيبة من قبل 
” كما ثبت يف الصحيح. اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة

  . أهـ كالمه

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كما عند أيب داود وغريه عن أنس 
ابن مالك رضي اهللا عنه قال قال 

).. مرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن 
يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله 

قال صاحب العون يف شرح هذا ..) جور جائر وال عدل عادل
أي من ابتداء زمان ): واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا(“: احلديث

يعين عيسى أو املهدي ): إىل أن يقاتل آخر أميت(بعثين اهللا 
أما . قتل الدجال ال يكون اجلهاد باقياوبعد . مفعول): الدجال(

على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم، وعند ذلك ال 
وجوب عليهم بنص آية األنفال، وأما بعد إهالك اهللا إياهم ال 
يبقى على وجه األرض كافر ما دام عيسى عليه الصالة والسالم 
حيا يف األرض، وأما على من كفر من املسلمني بعد عيسى عليه 

لصالة والسالم فلموت املسلمني كلهم عن قريب بريح طيبة ا
وبقاء الكفار إىل قيام الساعة، قاله القاري، واحلديث سكت عنه 

  .أهـ كالمه رمحه اهللا” املنذري

ودليالً على استمرار اجلهاد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاً 
كما جاء يف الصحيحني وغريمها واللفظ ملسلم عن جابر رضي 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل : (اهللا عنه
ال يضرهم من خذهلم وال من (ويف لفظ للبخاري ) يوم القيامة

وقوله ) ال يبالون من خالفهم أو خذهلم(ويف لفظ ألمحد ) خالفهم
دليل على االستمرارية، وإن كان سياق احلديث كاف ) ال تزال(

، قال النووي يف شرحه لصحيح يف إثبات استمرارية اجلهاد
وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة : قلت“مسلم عن هذا احلديث 

بني أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم 
حمدثون، ومنهم زهاد وآمرون باملعروف وناهون عن املنكر، 
ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري، وال يلزم أن يكونوا جمتمعني 

  . كونون متفرقني يف أقطار األرضبل قد ي

فإن هذا الوصف ما زال حبمد ؛ ويف هذا احلديث معجزة ظاهرة
اهللا تعاىل من زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اآلن، وال يزال 

  .أهـ كالمه ” أمر اهللا املذكور يف احلديث يأيتحىت 

أقاتل أمرت أن (ومن األدلة أيضاً قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين 

، فجعلت )دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا
غاية القتال يف هذا احلديث هي 
اإلسالم فإذا أسلم الناس فال 

دل قتال، واألدلة كثرية اليت ت
على عدم إسالم الناس مجيعاً 
وبقاء الكفر إىل يوم القيامة فإذا 
كان كذلك فالقتال باق معه 

قيل : أيضاً حىت يأيت أمر اهللا تعاىل، واملقصود بأمر اهللا يف احلديث
هو إسالم الناس يف زمن املسيح وقيل يوم القيامة وقيل هبوب 

يث واضحة الريح اليت تقبض أرواح املؤمنني، ولكن داللة احلد
  .يف بقاء القتال ما بقي الكفر

أما نتيجة هذه احلرب يف القرآن فقد قصها اهللا تعاىل يف عدة 
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في : (آيات نأخذ منها قوله تعاىل

ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيالْح.(  

إِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ (املؤمنني  وقال مؤكداً على هزمية أعداء
 هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُونفنيفَس بِيلِ اللَّهس نوا عدصيل مالَهوأَم

ودعا اهللا ) حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ
قَد (بدر يوم الفرقان إذ قال إىل االعتبار مبا حصل يف معركة 

كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى 
كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاُء إِنَّ 

  ).لْأَبصارِفي ذَلك لَعبرةً لأُولي ا

ونسأل اهللا أن يعز ااهدين وينصرهم وميكن هلم، وأن يكسر 
 ١ .الكافرين وميزقهم ويذهلم وجيعلهم غنيمة للمسلمني

                                                             
 .نقل بتصرف من منبر التوحید والجھاد ١
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األمن السياسي و األمن القومي ضرائر يتنافسن دائما يف كسـب ود  

داخل السفارة األمريكيـة يف  مكاتب التحقيق الفيدرالية اليت تتواجد 
صنعاء وإن كانت تلك املكاتب متيل كثريا إىل األمن القومي وتوليـه  
مزيداً من العناية واالهتمام ألنه اجلديد وألن األمن السياسـي بعـد   
السنوات الطويلة مل جينوا منه إال الفشل يف كل شيء ولذلك قلصـوا  

 األمن القومي الذي صالحياته يف كثري من األمور ونقلوها وزيادة إىل
إىل اآلن مل يأت هلم مبولود جديد بعد السنوات اخلمس اليت عاشـوها  

  !!.معه 

  تذهب مثَّ ٌ معلومة ٌ دولة هلا        قليلةٌ اجلمالِ أيام! ُ عبيلة

وعلى غرار هذه اإلجراءات تسري األمـور يف مكاتـب املباحـث     
ونظائرها يف بالد احلرمني و برز هذا الدور بعد أحداث سبتمرب حينما 

سـم أكثـر   دها يف نظام آل سعود ورقةً حتوي ادفعت أمريكا إىل عبي
! خطيب وإمام مسجد حيملون فكراً متشددا  جيب فصلهم ؟ ٣٠٠من

رباط وجهـاد  " لقائمة؟ أو قل كيف كان فمن أين لألمريكان هذه ا
حممد بن نايف سبباً يف زيادة تعذيب األمريكان ألصحاب " وفروسية 

يف  سجون جوانتناموا عندما أرسل حمققيه إىل تلـك  " الفكر الضال " 
  !! اجلزيرة 

فقد شرد ذهين عنهم قليالً " السياسي و القومي "وأعود إىل الضرائر 
عن صورة مجيلة مسعت عنها حىت حثثـت   رمبا عن غري قصد ألحدثهم

السري لرؤيتها عند بعض آبائي االستشهاديني وأمجل موقف مسعتـه مث  
عنـد  " شـهادية  كتيبة األهوال االست" رأيته هو معاناة املسؤلني على 

 يتواجدون  فيها ألن كل واحد منهم يريـد أن  زيارم لألماكن اليت
لني إىل رفع ورقة إىل األمـري  تكون عمليته هي األوىل مما أضطر املسؤ

يستشريونه يف هذه القضية وكان من بني هذه احللـول بعـد تزايـد    
  .األعداد إىل اإليقاف املؤقت للتسجيل

وكان مما شد انتباهي وجعلين أفكر كثرياً ألين ما ذقت ما ذاقوه مـن  
يف قتلهم أكثر بكـثري مـن    حالوة اإلميان أم جيتهدون نعم جيتهدون

يف طلب احلياة ولذلك يتفنن كل واحد منهم يف صناعة  دواجتهاد الع
  . حزامه الناسف

   حىت يقال إذا مروا على جدثي

  أرشده اهللا من غازٍ وقد رشدا                        

ألومكم عندما أمسع عن خوفكم الشديد من كل شيء حىت  ولذلك ال
ال من صاحب العربية املسكني الذي يبحث عن قوته وقوت عيالـه و 

  .يفكر فيمن ضيق عليه معايشه ليتخلص منه

وإنه ليحزن أمهاتكم ونساءكم أن متوتوا من أجل  قضـايا خاسـرة   
وكـأين  ! املستفيد األول واألخري بالتأكيد هو غريكم أيـن كـان ؟  

بأبنائكم غداً يفرون من الناس ويلوذون بأحالس البيوت ليس خوفـاً  
وإمنـا  ، إال أصـحابه  من األبطال األشاوس فالوزر ال يذهب ضحيته

ضحية العار الذي بذرته أيديكم من موتكم يف سبيل األمريكان الذين 
  .    ينتسبون ألمهام

ضار احلسن احمل يكم فأنتم من بدأ واستهان بدم أيبولسنا نتجىن عل
  .اهللا وعابد كامل والناشري تقبلهم اهللا  سيف جملي وعلي جار وأيب

واستهان بأعراضنا وأقتحم دورنـا   ولسنا نتجىن عليكم فأنتم من بدأ
   عتقل وسـجن إخواننـا  النا وثكل أمهاتنا ورمل نساءنا واوروع أطف
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ينسى فعلكم وإهانتكم لوالدي فواز الربيعي الذي ما مـات   اومن من
  .اجلزاء من جنس العملغرس يف قلوبنا احلرص على قتلكم و إال وقد

ولسنا نتجىن عليكم  فحىت األرض الذي تتواجدون عليها ال تريدكم 
  .  وجتأر إىل اهللا من ظلمكم

  هواء بارد

فاإلخوة الذي قاموا باحلفر كانوا يعانون من اختناق شـديد شـديد   
وكـان  ، تتواجـدون عليهـا   داخل النفق يف األرض و املساحة اليت 

وحال األخوة يف ظل تلك الظـروف  ، تنفسهم بلغ يف الصعوبة مبلغه
ولكن حرصهم على النجاة من جحيم رؤيـتكم  ، مأساوي ال يوصف 

  .فوق األرض هو الذي دفعهم للصرب على جحيمكم حتـت األرض  
وبينما هم يف خطوات احلفر وكل يومٍ يزدادون خطوة ظنـوا أـم   

األمن السياسي ففتحوا فتحـةً ليتأكـدوا فوجـدوا أن    جتاوزوا سور 
العسكر يبعدون عنهم بضعة أمتار وأم مـازالوا يف أتـون اجلحـيم    
فأغلقوا احلفرة وبقيت نتوءات منها ظاهرة سهلة الكشف للعسـكر  
القريبني من املكان حىت نزل املطر فسوى احلفرة باألرض وهللا احلمـد  

  .واملنة 

  :تلك األوضاع الصعبة حال القائل وكان حال األخوة يف ظل 

   يأسها خفت كلما لنفسي أقولُ

   تسيم مث األرض تظمى رويدك                         

واستمر مشوار احلفر متراً متراً حبثاً عن املخرج حىت وصلوا إىل نقطة 
هب منها هواء طلق بارد فاستغربوا وتعجبوا وبعد التحري وجـدوا  

  . أم جتاوزوا سور األمن السياسي وهللا احلمد واملنة 

وكان ذلك اهلواء النقي يصل إىل زنزانة اإلخوة  وأصبح بعـض مـن   
  .لينام داخل النفق بعدما كانوا يفرون منهابداخل الزنزانة يتركها 

وهنا وصلنا إىل أن األرض تعاين من الظلمة الذين ميشون فوقها وهنا   
عرفنا وعرفتم أيها اجلواسيس اخلونة أن األرض واخللق كلـهم نعـم   

يتمنون زوالكم ويسعون لذلك فباهللا عليكم ما قيمة حيـاتكم  .. كلهم
ملخرج لكـم مـن كتيبـة األهـوال     إن مل تتداركوها بالتوبة فهي ا

  .              االستشهادية بإذن اهللا 

  
  القاعدة يف القصر امللكي

إىل األمري األب، بل إىل األمري اإلبن، وليس باخلطأ؛ إمنا  مل تصل القنبلة
قاهر "كانت اخلطة دف إىل القضاء على الذي يوصف بأنه 

بدال من والده األمري نائف الذي سلم ملف القاعدة إىل إبنه " اإلرهاب
  .األمري حممد

يتوقع أن يقهره اإلرهاب يوما يف بيته وقصره، " قاهر اإلرهاب"مل يكن 
حاشيته ورجال أمنه ومحايته، بعد أن حتدث إىل املنفذ هاتفيا  ووسط

وأقنعه بنقله بطائرته ملقابلته يف قصره،  ولكن ملاذا هذه املرة دخلت 
القاعدة إىل القصر امللكي لألسرة السعودية احلاكمة ومل تذهب إىل 
منشأة النفط أبقيق أو السفارة األمريكية يف الرياض كما فعلت يف 

  أقل من عام من تنفيذ حماولة االغتيال؟  صنعاء قبل

أرادت القاعدة أن تثبت أا متكنت من النيل من األسرة احلاكمة يف 
السعودية، وأا مل تعد بعيدا عن مرمى أهدافها وعملياا بعد أن 

معها على مدى عقدين من الزمان " نزع الشريعة"خاضت معركة 
حت احلكومة السعودية بدأت مطلع تسعينيات القرن املاضي حني مس

بدخول ومتركز القوات األمريكية على أراضيها بالقرب من احلرمني 
الشريفني، مستندة إىل قوة املؤسسة الدينية  آنذاك اليت تقف إىل 

  .جانبها على الدوام

ومل جتروء القاعدة على الدخول إىل القصر امللكي إال بعد أن اعتقدت 
اوز املؤسسة الدينية، ومل يبق يف أا جنحت يف كسر الطوق األمين وجت

  .املعركة فاعال تتفوق به احلكومة السعودية سوى املال واإلعالم

والعربية السعودية ارتكزت من البداية يف  نظامها على بعد  
أيديولوجي بسبب املكان  الذي يسيطر عليه ملك األسرة احلاكمة، 

  .بالد احلرمني ومهبط الوحي ألخر الرساالت؛ اإلسالم

   مقال شيق جيب الرجوع إليه
 عبد اإلله حيدر شائع/ مدونة الصحفي 
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الفصل الثاين االستعداد للشهادة حمب احلرمني من كتاب أخالق 
  ااهد 

والشهادة أمسى صور املوت ، املوت قدر حمتوم على كل خملوق
واملؤمن مأمور على كل حال باالستعداد ، يصطفي اهللا هلا من يشاء

وأحرى ، كانت أمنيته الشهادة كان أوىل باالستعداد فمن، للموت
  .بالتطلع الصطفاء اهللا له

للشهادة بغري التضحية ؛ ألن اجلهاد  ال يثبت إلمرئ صدق سعي
فمن مل يعد ، وكالمها حيتاج إىل جود وتضحية ، يكون بالنفس واملال 

ورد عن بشري اخلصاصية أنه ! نفسه ليقدم ويعطي فكيف حيلم باجلنة 
فأراد أن يستعفي من االلتزام ، جاء ملبايعة النيب  صلى اهللا عليه وسلم 

: أما اثنتان فو اهللا ما أطيقهما : ( فقال ، بشرطني من شروط البيعة 
فإم زعموا أنه من وىل الدبر فقد باء بغضب من ، اجلهاد والصدقة 

، وكرهت املوت ، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي ، اهللا 
والصدقة ؛ فو اهللا مايل إال غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي ومحلتهم 

وعلل ، ة الفرار فعلل خوفه من اجلهاد باخلوف من وقوعه يف كبري) 
فقبض رسول اهللا  صلى اهللا عليه ، خوفه من الصدقة بقلة ما ميلكه 

فال جهاد وال صدقة فبم تدخل اجلنة : ( وسلم يده ، مث حركها وقال
فاملسألة جد وال حتتمل ) (فبايعت عليهن كلهن: (يقول الصحايب) إذاً 

   .املساومة وال التنازل
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  عمر نين       رأيت الكرمي احلر ليس له فاً فإــعليك سالم اهللا وق

       غداة ذوى إال اشتهت أا قرب       ثوى طاهر األردان مل تبق بقعةً  

لن أكتب فيك معزياً ولن أرثيك ذه الكلمات ولن أجد نفسي 
وكل ما سأكتبه ، لك ضطراً للحديث عن فضائلك وحسن خصام

، ن خصالك الكرمية هو عن خصلة واحدة م،  العجالةعنك يف هذه 
رمحه - اخلري  نا أيبلقد ذكرين موقف أخي، صدق مع اهللا أال وهو ال

مبوقف ذلك الصحايب الذي بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا
ولكن  ،ما على هذا بايعتك :قال،وعندما أعطاه نصيبه من الغنيمة 

. بايعتك على سهم يدخل من هنا وخيرج من هنا وأشار على حلقه
(  :وعندما رآه رسول اهللا على حالته تلك قال فيه ،ان كما قالوك

من  -كما حنسبه واهللا حسيبه -وأخونا أبو اخلري) صدق اهللا فصدقه 
وخرج مطارداً  ،فقد ترك الدنيا وزينتها ،هذا الصنف من الناس

 .وعجلت إليك ريب لترضى :ولسان حاله يقول ،مهاجراً يف سبيل اهللا
ولكنها هذه املرة  ،اخلري دائماً يف أخينا أيب لقد جتلت هذه اخلصلة
وذلك حينما رأيت تلك األحشاء املتناثرة  ،أعمق أثراً وأصدق خرباً

من خالل الصور اليت بثها إعالم آل سلول ليومني ، واألجزاء املتقطعة 
ومل يدروا بأن تلك الصور اليت مت  ،متتاليني بغرض إذاللنا وفل عزائمنا

 ،وحافزاً كبريا للسري على خطاه وإتباع أثره ،لنابثها كانت دافعاً 

 ،وزادتنا يقيناً يف الوقت نفسه على سالمة منهجنا وصدق توجهنا
ولقد مسعت أخانا أبا اخلري مراراً وهو يتمىن على اهللا أن تتقطع تلك 

، وأن تتناثر تلك األشالء واألحشاء يف ذات اهللا ،األعضاء يف سبيله
بل وتغىن بأبيات ابن رواحة   ،ورب الكعبةم عيين وقد رأيت ذلك بأ

سبحانه -وما ذلك إال لصدقه مع اهللا  ،يف وصيته -رضي اهللا عنه-
اخلري حني تنفيذ عمليته املباركة أداًء  ينا أيبلقد كان أداء أخ -وتعاىل
كشف بكل وضوح عن معدن الرجل وصالبة دينه وصدقه مع  ،رائعاً
فسه وعلو مهته ومسارعته يف وكشف يف الوقت نفسه عن مسو ن ،اهللا

مع إىل توالذي يس ،حتقيق مهنته وحتقيق هدفه بكل جد وإخالص
العقلية األمنية العمالقة  ،اتصاالته سواًء ما كان منها مع حممد بن نايف

والذي أخذ يلهو به أخونا أبو اخلري كلهوه بطفلٍ  ،لدى آل سعود
أو ما  ،لته لهحىت أقنعه بإرسال طائرته اخلاصة ومقاب ،صغري ساذج

 كان له من اتصاالت مع إخوانه ااهدين الذين يتواصلون معه أوال
والذي  ،وهو إىل جوار األمري ،تصال األخري، واليت أمهها االبأول

ويأمرهم  -تعاىل -ويذكرهم باهللا ،حرص فيه على أن يثبت إخوانه
وترتعد فيه  ،يف موقف تطيش فيه أحالم الرجال ،بإحسان الظن باهللا

متكاملة يف  مدرسة -رمحه اهللا -اخلري فرائص العظماء، لقد كان أبو
  .وحىت يف موته واستشهاده ،عبادته ومعامالته
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سالم، يف هنيئاً هلن مشاركتهن يف صد أشرس محلة صليبية على أمة اإل
هنيئا هلن أن اصطفاهن اهللا، ليكن ضمن ، زمنٍ ختاذل فيه الرجال

اجليش الذي يسعى لتحرير املسجد األقصى، وباقي مقدسات 
  .املسلمني احملتلة

هنيئاً هلن حينما وقفن صفاً واحداً مببادئهن وقيمهن، كما حيب اهللا 
  .املرأة املسلمةها الصليبيون على ويرضى، أمام احلملة العاتية اليت يشن

ويف هذا املقال نضع بني أيديكم مالمح للصورة اجلميلة اليت جسدا 
  : املرأة اليمنية، ألن املقام ال يقبل إال ا 

امرأة قارب عمرها الستني، ال ختاف إال من رب البشر قامت  -
بإيواء ومحاية أخطر املطلوبني للحكومة اليمنية، أبو بصري وفواز 

يف أول يوم من أيام هروم من سجن  -هللاتقبله ا- الربيعي 
األمن السياسي، آوم يف بيتها الذي يقع يف وسط العاصمة 
صنعاء، وبني عسكر وجنود علي عبد اهللا صاحل، ويف ظل 
استنفار أمين كبري من كافة املؤسسات العسكرية، وأثناء حالة 

 .تأهب ترقب الداخل واخلارج

إيوائهم، ! )  الرجال(  رفض ومل يلجأ إليها اإلخوة إال بعد أن
ومنهم من قام بعملٍ بطويل لن ينساه التاريخ، وكيف ينسى؟ 

 .وقد قاموا بطرد الفارين بدينهم

وجل بتلك العجوز؟ اليت قامت  فانظر كيف استبدهلم اهللا عز
بتسخري بيتها وأبنائها يف خدمتهم، وكانت توفر هلم الطعام، 

معنويام، فلما أراد اإلخوة وتقوم بتثبيتهم وتصبريهم ورفع 
مكافأا وجمازاا ردت عليهم بكلمة عظيمة ال تصدر إال من 

يا : امرأة عظيمة، كم حتتاج األمة إىل الكثري من مثيالا، قالت 
  .أوالدي أريد منكم إذا قتل واحد منكم أن يشفع يل عند اهللا 

 ت يفولو مل يكن هلا سوى هذا املوقف لكفى، إال أا استمر
عن أدوارهم، ومن يهن !) رجالال(خدمة ااهدين يف ظل تنازل 

  .اهلوان عليهيسهل 

 .وجل أن يرزقها الفردوس األعلى من اجلنة  نسأل اهللا عز

فما من مهاجرٍ  -كتب اهللا أجرها وأعلى مرتلتها-أم املهاجرين  -
فار بدينه إال وهلا فضل عليه، وكان من أعماهلا الصاحلة أن 

ملواجهة الصليبني وعمالئهم، فكانوا خري أنصار  دفعت بأبنائه
خلري مهاجرين، وكانت هلم أعمال بطولية كثرية يف نصرة 
اإلسالم، من بينها املشاركة يف معركة مأرب األخرية، وصد 

 .احلملة اليت شنها العمالء

أم املهاجرين ال خيلو بيتها وبيوت أبنائها من املهاجرين، وال يهدأ 
بعيد من أعياد املسلمني  رسن عليهم، وال تهلا بال حىت تطمئ

  .هديةً هلم يف العيد) كبشاً(هلم  حىت تقدم

ال اب من قوى العامل، وتعتقد أن اهللا أكرب منهم، ولذلك 
  !). الرجال(الطائرات اليت أرعبت الكثري من تستمع برؤية 

 والَّذين(: وجل يف األنصار  ا قول اهللا عزويكفيها أن نرسل هل
 ورِزق مغفرةٌ لَهم حقا الْمؤمنونَ هم أُولَئك ونصروا َآووا
كَرِمي.( 

يف شدة احلر ويف ظل أوضاع أمنية .. امرأة مسنة ) محد ( أم  -
شديدة اخلطورة، تقوم بنقل الطعام واملاء مشياً على األقدام 
لذلك الشعب البعيد الذي يتواجد به مهاجرون فارون بدينهم، 
وتنقل هلم كذلك بآخر األخبار، وكان خرب مقتل ابنها يف سبيل 

  ا للمطاردين يف ذات اهللا، اهللا من أمجل األخبار اليت نقلته
ولقد كان حاهلا وهي تنقل الطعام للمهاجرين حال الصحابية 
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ذات النطاقني، عندما كانت  تنقل  -رضي اهللا عنها-أمساء 
رضي -وصاحبه أيب بكر  -صلى اهللا عليه وسلم-الطعام للنيب 

بطش قريش، واملختبئني يف غار الفارين بدينهم من  -اهللا عنه
  .  .ثور

أبو اخلري عبد اهللا ن خدمتهم أم محد االستشهادي كان مم
ومن  الذي مل ينس صنيعها حىت يف وصيته، - تقبله اهللا -عسريي

 . ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

نساء عبيدة، وما أدراك ما نساء عبيدة؟ مل يتنازلن عن أبنائهن  -
يوم تكالب الكفار 
واملرتدون عليهم، وربطن 
 مصريهن مبصري أبنائهن حياةً

أو موتا، يف الوقت الذي 
ختلى فيه بعض مشايخ 
 القبيلة عنهم، يف صفقة

خاسرة، الرابح الوحيد منها أعداء اإلسالم، ولذلك مل تعد هلم 
 أعني األعداء الذين قيمة، ال يف أعني قبائلهم، وال يف

 .استأجروهم

نساء عبيدة هلن مشاهد كثرية، ال نستطيع حصرها، ونكتفي هنا 
يف معركة مأرب األخرية، واليت ظهرت فيها  بذكر مواقفهم

صلى اهللا - ورسوله أصالتهن وطيب منبتهن، ومدى حبهن هللا
  .-عليه وسلم 

انقدحت أول شرارة امرأة مباركةٌ، عندما ) عبد العزيز ( أم . ١
للمعركة قامت بتجهيز أبنائها بالسالح والعتاد، وأرسلتهم للمعركة، 

 .لفلله درها ودر أبنائها  األبطا

الرصاص  اللوايت مل يرعبهن هدير املدافع وأزيز ،نساء آل شبوان .٢
ينقلن  ،وكن يدخلن يف وسط املعمعة ،وقذائف اآلر يب جي

ألبنائهن ااهدين الطعام واملاء وغريها من اخلدمات اليت حيتاجها 
 .ااهدون يف املعركة

ما سطره التاريخ عن  من هذه املواقف العظيمة ولقد ذكرت
املازنية اليت قاتلت  كعب بنت نسيبة عمارة أمالصحابية اجلليلة 
 ما أنظر وأنا ،النهار أول خرجت :قالت ، حيثيف معركة أحد

 صلى- اهللا رسول إىل فانتهيت ماء فيه سقاء ومعي ،الناس يصنع
 ،للمسلمني والريح والدولة ،أصحابه يف وهو -وسلم عليه اهللا

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول إىل احنزت املسلمون ازم فلما
 عن وأرمي ،بالسيف عنه وأذب ،القتال أباشر فقمت -وسلم
 بن سعد بنت سعد أم قالت ،إيل اجلراح خلصت حىت ،القوس
 من :فقلت ،غور له أجوف جرحا عاتقها على فرأيت :الربيع
 عن الناس وىل ملا ،اهللا أقمأه قميئة ابن :قالت ؟ذا أصابك
 على دلوين :يقول أقبل -وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول
 وأناس عمري بن ومصعب أنا فاعترضته .جنا إن جنوت فال ،حممد
 هذه فضربين -وسلم عليه اهللا صلى اهللا- رسول مع ثبت ممن

 ذلك على ضربته ولقد ،الضربة
 عليه كانت اهللا عدو ولكن ،ضربات
  .درعان

ولقد سار نساء آل شبوان املباركات  
على نفس خطى الصحابية اجلليلة أم 

ليظهروا للعامل  -رضي اهللا عنه-عمارة 
  .والواجب عليها يف هذا العصر ،الصورة املشرقة للمرأة املسلمة

ولن أنسى هنا أن أذكر موقف النساء الصاحلات من آل شبوان، 
للصالة يطلنب من اهللا وقمن  -وجل عز–جلئن إىل اهللا  اللوايت

وهللا احلمد  النصر، فأمت اهللا هلن ما أردن، وحتقق هلن النصر،
 .واملنة

امرأة تعتز باهللا، وال تقبل أن يكون أبناؤها إال ) عبد اهللا ( أم  -
روحوا ( :وقوداً للمعركة، فتطردهم من بيتها، وتقول هلم

  ).للمجاهدين
 واآلخر السمن وكان من كرمها أا ترسل للمجاهدين بني احلني

  .والعسل
صلى اهللا عليه -فنسأل اهللا أن ال حيرمها ورود حوض نبيه 

 .   -وسلم

حفظه -أرسلت بيعتها لألمري أيب بصري ) الوليد األبينية ( أم  -
سلمني، والواجب عليها جتاه وتتعرض يف الورقة إىل واقع امل -اهللا

 .خدمة ااهدين بكل ما حيتاجونهوأا تتمىن ذلك، 

الصحابية  وعيد لنا الصورة اجلميلة للصحابية اجلليلة أم عمارة لت
اللوايت خرجن  -رضي اهللا عنهن- عدي بنت أمساءاجلليلة 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا للعقبة مع األنصار وبايعن 
حفظها اهللا وبارك يف -احلضرمية، عجوز مسنة ) صاحل ( أم  -

فلقد مكث الفارون بدينهم عند ابنها  -عمرها ورد هلا غائبها



 
٢٤ 
 

حد، رغم بضعة أشهر، فلم تتغري ضيافتهم هلم ولو ليومٍ وا
وكان ممن قامت بإيوائه القائد فواز حاالم املادية الصعبة،

واالنتقال  فعندما أراد اخلروج من بيتها -رمحه اهللا-الربيعي 
ملكان آخر حزنت حزناً شديداً، حىت بكت، وطلبت منه أن ال 
  خيرج، رغم أن واحدا من أبنائها أسر بسبب إيوائه هلم،

أن يرفع ذكرها يف الدنيا واآلخرة،  -وجل عز–فنسأل اهللا 
 . أيدي الطواغيت، هو على ذلك قدير ويفك أسريها من

: -حفظه اهللا-يقول األمري أبو بصري  ،قبيلة كاملة رجاالً ونساًء -
ال  ،جئنا إليهم قاصدين بطالً من أبطاهلم بعد هروبنا من السجن

 لما إِني رب: ( -عليه السالم-موسى  دعوةمنلك شيئاً إال 
لْتزأَن إِلَي نرٍ ميخ ريفَق . ( 

فآوونا وأكرمونا وأعطونا أمواهلم ووضعوا حنورهم دوننا 
ال وال زالت بيوت أبطاهلم  ،ا حىت خروجنا من عندهموخدمون

 يغيب عنها املهاجرون،

قبيلة أخرى ساقها اهللا إلينا وساقنا إليها، فأصبحنا جسداً واحدا،  -
ووفد إليهم املهاجرون واملهاجرات، فكانوا نعم األنصار 

رضي -واألنصاريات، وكأنك ترى عبد الرمحن بن عوف وبالل 
املهاجرين من مكة، مع سعد بن عبادة وسعد بن  -اهللا عنهم

األنصاريني يف املدينة، وكأنك تسمع  -رضي اهللا عنهم-معاذ 
عن  أمساء بنت أيب بكر وأم أمين رضي اهللا عنهن املهاجرات من 

 -رضي اهللا عنهن-مكة، مع أم حرام بنت ملحان وأم سليم 
 .األنصاريات يف املدينة

متجهاً إىل  -تقبله اهللا -اخلريوعندما غادر االستشهادي أبو 
 عز-نسأل اهللا ، جزء كبريا من جسدهم فقدوه عمليته كأن

 . أن يرتل عليهم رمحاته، وأن يسكنهم أعلى جنانه -وجل

غترفناها صص تطول وما سبق ما هو إال غرفة اويف اخلتام الق
ن ال بد من وقفات مع تلك لكم من البحر العظيم وكا

  :املواقف

الشرسة اليت شنها العامل   الصلييب على املرأة إن احلرب  •
املسلمة كان من أبرز أهدافها وأمهها هو منـع املـرأة   
املسلمة من القيام بدورها احلقيقي يف نصـرة الـدين   
وتربية األبناء على اجلهاد والتضحية، ألن وقوفهن حتت 

 .راية اجلهاد كان له أثر يف هزميتهم يف املاضي 

فيفات رفعن الراية عاليـة ملواجهـة   أن نساء اليمن الع •
التيار الغريب، ووضعن الراية يف قالبها الصحيح، بعـد  

ـ .. راديب التقـدم والتحـرر  الكثري  يف س توهان ن إ
 . قالب طليعة األمة ااهدة  وضعن الراية يف

قوية يف أرض اإلميـان واحلكمـة بـني    أن هناك حلمة  •
 اهدين والناس، رجاالً ونساًء زرافـاتووحـدانا،   ا

  .وأم يد واحدة على من سواهم

أن هذه األفعال دليل واضح على دخـول اجلهـاد إىل    •
البيوت وأن فكرة املقاومة أصبحت قضـية مفصـلية   

 . لغالبية الشعوب اإلسالمية
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 من املصائب اليت بليت ا أمة اإلسالم الرافضة؛ حيث إن التاريخ يف
املاضي واحلاضر أثبت أم يكيدون ألهل السنة أشد الكيد، وميكرون 
م أعظم املكر، بل إم يتحالفون مع أي عدو لإلضرار بأهل السنة، 
وكأن ال هدف هلم وال دين إال أذية أهل السنة بشىت أنواع األذية، 
وباالستقراء لتاريخ الرافضة جندهم يف حرم ألهل السنة، على 

  :مراحل

يف مرحلة االستضعاف، يقومون ببث األمن والطمأنينة يف نفوس : أوال
أهل السنة، ويسعون لالندماج فيهم، فتراهم يظهرون حسن اخللق 
وطيب التعامل، يبادرون باإلحسان ويعفون عن اإلساءة، ويظهرون 
أال فرق بينهم وبني أهل السنة، وجيتهدون يف التقية خمفني عقائدهم 

أهل السنة منهم، فال يظهرون سب الصحابة، وال احلقيقية اليت تنفر 
ويكتمون مذهبهم يف حتريف  -رضي اهللا عنها-قذف عائشة

إخل عقائدهم، ومن اجتهادهم يف الذوبان بني أهل السنة أم ...القرآن
حيرصون على أن تسجل والدة مواليدهم يف مناطق أهل السنة؛ حىت 

د حني، وهم يف هذه ميكنهم التظاهر بأم من أهل السنة، ولو بع
املرحلة يتزودون بالسالح، ويعدون العدة، وحيرصون على الوصول 
إىل األماكن احلساسة، والتغلغل داخل املراكز املهمة، كالقطاعات 
العسكرية، واملناصب ذات التأثري يف بقية القطاعات، واحتكار 
االقتصاد دون أهل السنة؛ حىت ميكنهم السيطرة على السوق مىت ما 

ادوا، ويشترون العقارات يف مناطق السنة، ولو بأغلى األسعار، كل أر
هذا وأهل السنة غافلون، بل رمبا وجدت منهم من يبادر إىل بيع 
أرضه أو بيته على الرافضة، ويتحدث يف االس أنه ضحك على 

  .الرافضة، وما علم املسكني أم قد خدعوه وهو ال يشعر

حد اإلخوة أنه ذهب إىل السوق ليشتري يف املنطقة الشرقية؛ حدثين أ 
فوجدته عند حمل من احملالت بسعر : عقاال، فوجد سعره غاليا، يواصل

: هل أنت سين؟ فأجاب: معقول، فاشتريته، مث سألت صاحب احملل
إن مجيع احملالت حويل ميلكها الرافضة، وهم حريصون : مث قال. نعم

طروا على السوق، كل احلرص على أن يشتروا مين هذا احملل؛ ليسي
  . لدرجة أم يعرضون علي أسعارا مغرية جدا

وحسبما ذكر الشيخ إبراهيم الفارس فإنه يف يوم عاشوراء يرتفع سعر 
اخلضار والفواكه يف الشرقية إىل الضعف؛ وذلك ألن أكثر احملالت 

  . مغلقة، مما يدل على سيطرم على السوق، وإحكامهم القبضة

أنه يف الشرقية مت ضبط مزارع ) ر اوسوجاء دو(ولقد ذكر صاحب
للرافضة خزنت فيها األسلحة، ويف البحرين ضبطوا يف حسينية من 

  .حسينيام يتدربون على حرب العصابات

وال تسل عن األعداد اهلائلة منهم، واليت تذهب إىل إيران ليتم تدريبها 
عند يف معسكرات هناك، وتعاونا من إيران معهم؛ فإا تستقبلهم، و

اخلتم على جوازام ال ختتم على جوازات السعوديني، وإمنا ختتم يف 
ورقة خارجية؛ كيال يقعوا يف مشاكل مع احلكومة السعودية، إذا 

  .عادوا إىل بالدهم

مرحلة بداية القوة، ويف هذه املرحلة يقومون مبا يسمى جبس : ثانيا  
العسكري،  النبض؛ عن طريق القيام حبركة تكون مبثابة االستعراض

يظهرون ا قوم، ويستكشفون قوة اخلصم، وحجم ردة فعله، وهل 
هو مستعد للمواجهة، أم مستعد لالنبطاح، يظهر هذا يف فرضهم 
لنقاط التفتيش بالتدريج حىت يقبل الناس ا شيئا فشيئا، وما حدث 

هو من ذلك، حيث سعوا إىل السيطرة على باليمن مؤخرا يف اجلوف 
رمحه - بالقوة، مث جترأوا فأقدموا على قتل األخ زبن اهللابعض املساجد 

وزادت اجلرأة ملا أخرجوا عياله من بيته وفجروا البيت ، واهللا  -اهللا
وحده الذي يعلم عند أي حد كانوا سيتوقفون، لوال أن اهللا قيض هلم 
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من وقف يف وجههم وقوفا فيه ضعف، وإن مل يقم أهل السنة مبواصلة 
  . ة عليهم، وإال فسيعاودون الكرة، وبشكل أقوىردعهم، وفرض القو

مرحلة القوة، وذلك إذا علموا أن قوم صاحلة للمواجهة، وأن : ثالثا
اخلصم غري مهيإ للمواجهة، عند ذلك يظهرون قوم بالتدريج، 

يف ذلك الوقت يتم تصفية  وكلما متادوا يف إظهار القوة ازدادوا جرأة،
أهل السنة والقضاء عليهم، بقتلهم وتشريدهم والتنكيل م، حىت ال 
يبقى من أهل السنة إال من استضعف أشد االستضعاف، وأعلن أنه 
مستسلم متام االستسالم، عند ذلك يندم من يندم من املسلمني، بعدما 

راق عنا جترع السم ووقع الفأس على رأسه، وما جرائم رافضة الع
ببعيد، حيث نكلوا بأهل السنة وفعلوا فيهم األفاعيل، ومل يرمحوا 
النساء واألطفال، بل استهدفوا كل من هو سين، ولو كان جمرد هوية، 
إن رافضة العراق ليسو عن رافضة اليمن ودول اخلليج ببعيد، فاجلميع 
خرج من مدرسة واحدة، عقيدا اخلرافة، وهدفها الكيد ألهل السنة، 
ومجيع الوسائل عندها مباحة إذا كانت توصل إىل هذا اهلدف، وال 
ندري ما الذي ستتمخض عنه حرب صعدة السادسة، حيث يظهر أا 
حرب أشد ضراوة من سوابقها، من كال الفريقني، ولئن قدر للحوثي 
أن يهزم احلكومة أو يردها، فسيكون له مع أهل السنة الذين هم يف 

ت يذكرها التاريخ، نسأل اهللا أال يكون متناول يده صوالت وجوال
ونسأل اهللا أن يهلك الرافضة . اللهم سلم سلم: ذلك، وال نقول إال

  .باجليش، واجليش بالرافضة، ويسلم أهل السنة

والشيء الذي يفعلونه يف كل تلك املراحل هو التحالف مع أي عدو 
  .ضد أهل السنة، بغض النظر عن ذلك العدو

فضة جندها شديدة الشبه خبطط اليهود، وذلك وبالتأمل خلطط الرا
يدلنا على العالقة احلميمة بني الديانتني، حيث الرافضة عالة على 
اليهود، وذلك ألن بذرة عقائد هذا املذهب أول من بذرها عبد اهللا 
بن سبأ، اليهودي الذي أظهر اإلسالم، لذا فال غرابة أن يتحالف 

  .الرافضة مع اليهود ضد املسلمني

لعبد ) وجاء دور اوس(أراد املزيد عن كيد الرافضة فلرياجع  ومن
  اهللا الغريب      

  إلبراهيم الفارس) الرافضة عقيدة وهدفا يف العصر احلاضر(و 

  أليب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا) هل أتاك حديث الرافضة(و

   

  
   بعض نقاط بيان حركة اإلصالح

تعاين وزارة الداخلية من صدمة عنيفة بعد مراجعة كل مراحل : رابعا
التفتيش اليت تشتمل على األشعة واألجهزة الراصدة للقطع املعدنية 

وزارة هذا العجز من قبل . واألجهزة املصممة لشم املواد املتفجرة
الداخلية يف كشف املتفجرات يؤكد ما جاء يف بيان القاعدة من 

استخدام نوع من املتفجرات ووسيلة يف التفجري ال ميكن كشفها 
  .وهو ما أحدث رعبا يف وزارة الداخلية

يعيش آل سعود حاليا حسب معلومات احلركة حالة من : سابعا
 لكن الرعب ليس بسبب كوم مستهدفني بشكل شخصي فقط

ألم يعتقدون أن جناح عمليتني أو أكثر على غرار ما حصل سوف 
  .يفتح اال اليار حكمهم بالكامل سواء حبركة مسلحة أو سلمية

يأيت هذا احلدث ورمبا أحداث مثله تتلوه يف خضم وضع حرج : ثامنا
تعيشه العائلة احلاكمة بسبب تنامي اخلالفات الداخلية املتمثلة يف 

ضد امللك وما يشار إليه من حتزبات وحتالفات يئا مؤامرة لبندر 
ويعتقد القريبون من العائلة احلاكمة أا لن تكون يف . لوفاة سلطان

  .وضع يسمح هلا باختاذ سياسة موحدة أمام هذا التحدي اخلطري
يأيت هذا احلدث يف وقت تنامى فيه بغض الشعب للعائلة : تاسعا

فقر والبطالة واجلرمية واملخدرات احلاكمة بسبب حتميلها مسؤولية ال
والفساد األخالقي واملايل واإلداري وايار اخلدمات وارتفاع 

تكاليف املعيشة وعدم توفر السكن اخل من املعاناة اهلائلة بني صفوف 
وختشى العائلة احلاكمة أن يكون هذا البغض وصل إىل . الشعب

  .ةدرجة جتعل الشعب يفرح ألي استهداف للعائلة احلاكم
وبسبب النقاط األخرية تسعى العائلة احلاكمة مستعينة باإلعالم إىل 
أن تصرف نظر الشعب عن أن املستهدف هو العائلة احلاكمة وتثري 

كما مت تكليف   ضجة حول استعدادها حلماية املنشآت النفطية
الناطق الرمسي لوزارة الداخلية بوصف استهداف حممد بن نايف بأنه 

بري يف اجلهاز األمين وليس بصفته من األسرة استهداف ملسؤول ك
  .احلاكمة

  من موقع حركة اإلصالح
 على الشبكة العنكبوتية
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 فإىل  بعد أما. حمرماً بيننا وجعله نفسه على الظلم حرم الذي هللا احلمد
 أن تعلمون. وبعد اهلدى، اتبع من على السالم األوربية، الشعوب
 قتل الظلم أعظم من وإن. وخيم مرتعه والظلم أهله يصرع البغي
 مظلة حتت وجنودكم حكوماتكم متارسه ما وهذا حق، بغري الناس

 والشيوخ، والنساء األطفال يقتلون أفغانستان، يف النيتو حلف
 بأي يقوموا مل أم علمكم رغم عليهم غضب قد بوش أن جرميتهم
 ما تنتهكون فعالم. أمريكا بأحداث هلم صلة وال أوربا على عدوان
 األمر يف تدبرمت فهلّا. اإلنسان وحقوق كالعدل تعظيمه عن تتحدثون
 ينجلي حىت وقت طويل ميضي فلن ؟ والنهى األلباب أولو وسألتم

 سيغربون وإمنا ألمريكي أثراً فيها جتدوا ولن أفغانستان يف احلرب غبار
 فيقتص وأنتم حنن ونبقى تعاىل اهللا بإذن األطلسي وراء بعيداً هناك
 قُصفوا فأهلها عربة، جورجيا أختكم  حال يف ولكم. ظامله من املظلوم

 انتزع ما على السيادة الستعادة أمريكا من النصرة فطلبوا وأذلوا
 جاءم الطلب يف أحلوا وملا. فارغاً كالماً سوى هلم تقدم فلم منهم

 لتقدمي وإمنا وأخبازيا أوسيتيا الستعادة ليس ولكن األمريكية البارجات
 غسيل ومسحوق والطعام اخليام من قليالً إليه؛ حيتاجون ال ما
 من وأمواله بأبنائه يفرط ال فالعاقل جيداً ذلك يف فتدبروا. املالبس

 حلف يف يكون أن املرء على العار من وإن. نواشنط يف عصابة أجل
 وأنا عمد عن بالطائرات القرويني يقصف البشر يبايل ال األكرب قائده
 القتلى أن هلا تبني فإذا اهلمر عربات فتأيت الشاهدين، من ذلكم على

 مائة الضحايا ذوي ويعطون األمريكي الكرم ينهمر عندها أطفال
 أوربا يف جند فهل املؤملة، احلقيقة هي هذه. قتلوه طفل كل عن دوالر
 نواشنط عند األبرياء أطفالنا حياة قيمة هي هذه! ؟ دوالر ائةمب كبشاً

 حليفكم فعل ما رأيتم ولو! ؟ فعلنا رد تتوقعون فكيف وحلفائها
 الطالبان من لآلالف حشر من أفغانستان مشال يف أعوانه مع األمريكي
 أن إىل عليهم وإغالقها الساردين حيشر كما التجارية احلاويات يف

 يف الدامية األحداث أسباب ملتفهمت ، أو يقذفوهم يف النهر ميوتوا؛
 املتحدة األمم بدأت وعندما موثق، ذكرته ما وكل. ولندن مدريد

 وأوقفت بوش إدارة عليها ضغطت الشمال جرائم يف بالتحقيق
 نطلب ال حنن القول، وخالصة. العدالة األمريكيةهي  ذهه،  التحقيق

 وتسحبوا ظلمكم ترفعوا أن العدل من وإمنا شططاً، وال باطالً
 تعاين أوربا تكان وإذا. جريانكم إىل تسيئوا أال العقل ومن. جنودكم
 املركز عن تراجع قد قلبها كان وإن اليوم االقتصادية األزمة من

 نزيف بداء تترنح أمريكا كانت وإن العامل، يف للصادرات األول
 أمريكا تنسحب أن بعد حالكم سيكون فكيف ،االقتصادي احلرب
 بغريه، وعظ من فالسعيد! ؟ الظامل من للمظلوم لنقتص اهللا بإذن

 من خري احلق إىل والرجوع عالج، قنطار من خري وقاية ودرهم
.اهلدى اتبع من على والسالم الباطل يف التمادي  
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بل استراح املهاجر املغامر ، -بإذن اهللا-مل ميت ومل يذهب دمه سدى 
ووضع عصى الترحال يف صحراء الصومال بعد أن عرفته كينيا 

وكتب ، وصال وجال يف ميدان معركة اإلسالم مع الصليبيني، وترتانيا
ومل يغب عن مشهد من ، أفريقياعلى يديه النصر مرات يف قارة 

رف شدة بأسه األمريكان يف تدمري يع، مشاهد اإلسالم هناك
السفارات األمريكية الست  اليت تدير أفريقيا يف نريويب والسفارة يف 

وكان ، دار السالم والفنادق يف مومباسا والطريان اإلسرائيلي هناك
جماهداً ومدرباً وقائداً ، سباقاً إىل قتاهلم وعرفته غابات الصومال ومدا

 .-رمحه اهللا  –

عرفته يف ،  النبهاين ذو االبتسامة اليت ال تفارق حمياهأبو يوسف صاحل
دائم احلركة ، أفغانستان خادماً للمجاهدين من خيارنا ال يكل وال ميل

، والعمل فتارة يف التدريب وتارة يف خط النار وأحياناً يف املعسكر
فمكث األسد يف عرينه حىت كلف مرة ، مفتاح للخري مغالق للشر

ينيا يف مهمة جهادية ضد مصاحل اليهود هناك هو أخرى بالعودة إىل ك
  وكوكبة من أسود أفريقيا، وأمت املهمة على أحسن حال وكانت على 

  

وقد كان يف أول قائمة املطلوبني لعباد ، فنادق وطريان يهودية
  وبعدها اجته إىل الصومال وعاش يف عرين ، م٩٨الصليب عام 

بغارة أمريكية صليبية على  ااهدين هناك حىت كتب اهللا له الشهادة
  .رمحه اهللا تعاىل، أرض الصومال

فنهنئ اإلخوة هناك باستشهاده وقد أخذوا بثأره يف اليوم الثاين من 
وعزاؤنا أنه قتل وهو  -جزاهم اهللا خرياً ونصرهم وأيدهم-استشهاده 

على مبدئه مل يغري ومل يبدل وحلق باإلخوة الشهداء أبو طلحة 
  -رمحهم اهللا- آدم عريوا وعبد العزيز بن عتش واألمري ، السوداين

الذين مل تتلطخ أيديهم مبفاوضات تباع فيها الكرامة مع مرتدين ال 
، وغريهم أمثال علي مرداف، أو صليبيني ال وفاء عندهم، كرامة هلم

ومل تسقط دولة التوحيد من ، -رمحهم اهللا-عاصم التبوكي  وأبو
 وتنكبوا، ارتدوا على أعقامقلوم بعد أن سقطت من قلوب أقوام 

ريخ األمس املشرق بعرض اليوم طريق اخلالفة ونكصوا وتنكروا لتا
الزائل ونسوا وتناسوا دماء من ضحى وبذل يف األمس بوعود من 

  .أصحاب مصاحل اليوم 
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .}   رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمىوما { احلمد هللا القائل 

  والصالة والسالم على الضحوك القتال القائل بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له

  
  )رضي اهللا عنه( أحفاد حممد بن مسلمة

ف  منية الطاغية ارم  حممد بن ناين األؤواخلية للشيف عملية استخباراتية واختراق أمين هو األول من نوعه يف جزيرة العرب على مساعد وزير الد
أبو ( ٨٥األخ ااهد البطل االستشهادي املطلوب على قائمة  متكنوعباده املؤمنني وهو يف الشر حيث تعلمون  هآل سعود الذي حارب اهللا ورسول

وال طريقة  هاعلم كنهال ولن ي اليتوفجر العبوة  هاملذكور وبني حراس قصر إىلمن الدخول  بفضل اهللا وقوته عبد اهللا حسن طالع عسريي) اخلري
  .تفجريها بعد أن ختطى كل حواجز التفتيش يف مطار جنران وجده ونقل على منت طائرة املذكور اخلاصة 

ن شاء إتفاصيل مثريه سنفصح عنها الحقاً من كشف شبكة من اجلواسيس والعمالء تابعه هلذا ارم ال تعلم عنها حكومة اليمن ،وهناك اهللا نا نوقد مك
  .اهللا 

 فخذوا وابشروا أيها الطواغيت مبا يسوؤكم فإن حصونكم لن متنعكم منا فقد تسورناها عليكم وسنأتيكم يف القادم القريب مبا ال حتتسبون بإذن اهللا
  .حذركم إن استطعتم وما نظنكم تستطيعون 

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 
  تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب

 هـ ١٤٣٠رمضان  ٧



 
٣٠ 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ))بيان بشأن معركة مأرب (( 
  

" والصالة والسالم على رسول اهللا القائـل   عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالمنيوقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا : احلمد هللا القائل
  .......... وبعد "من تشبه بقوم فهو منهم ورحمي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ،  جعل رزقي حتت

عمـار حممـد عبـد اهللا صـاحل علـى       -األمريكـان صـنيعة   -بقيادة وكيل جهاز األمن القومي  قد قامت قوات احلكومة اليمنية حبملة عسكريةف
لـه يف صـنعاء    مسـاعد وزيـر الداخليـة للشـئون األمنيـة      آل سـعود  حممد بن نـايف  األمريوبعد زيارة قائد القوات األمريكية والية مأرب 

ـ وتقدموا على قبائل عبيدة ملدامهة مرتل األخ ااهد عايض الشبواين  حيث قاموا بضرب مرتلـه وإصـابة عـدد     بالـدبابات  املنـازل اـاورة   ن م
ومـنعهم مـن السـيطرة علـى البيـت أو مـن دخولـه يف        ن بالتصدي هلا ياإلخوة ااهدمثانية من وأمام هذا االعتداء الغاشم قام واملدافع الثقيلة 

اسـتمرت لسـت سـاعات هـزم     بداية األمر قبل أن يأتيهم مدد إخوام ااهدين من املناطق ااورة فـدارت معركـة عنيفـة بـني الطـرفني      
  : ايلتها كالنتائج توكاناجليش على إثرها هزمية نكراء 

 .دبابات وإعطاب مخستدمري  •

 .آخرينمن اجلنود وجرح كبري قتل ضابط وعدد  •

 .أسر سبعة من اجلنود  •

  .غنيمة شاحنة عسكرية حمملة بالسالح والعتاد  •
  .عمار صاحل يف والية مأربكما قام ااهدون بقصف القصر اجلمهوري الذي يقيم به 
  :وإننا إذ حنمد اهللا على هذه النتائج فإننا نؤكد على ما يلي 

 .نفي ما تناقلته وسائل اإلعالم عن مقتل األخ ااهد عايض الشبواين أو احد من ااهدين يف هذه املعركة 

قبل هلا ـا ويسـوقها الشـيطان إىل حتفهـا وكأننـا ـا وقعـت         إن احلكومة اليمنية بتوغلها يف الوادي تفتح على نفسها جبهة جديدة وحربا ال
 .اهللا منتشرون يف مجيع املناطق منتظرين إشارة البداية فإخواننا بفضليف شر أعماهلا 

ـ     النظام احملـارب هللا ورسـوله واملـؤمنني والـذي واىل     اهذ بتركالقوات العسكرية أفراد  ننا نوجه النداء إىلإ د اليهـود والنصـارى ووقـف ض
 .حىت ال تزهق أرواحهم فيما ال يرضي اهللا تعاىل )  اإلسالم ( ااهدين فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب 

ننا حنذر كل من سولت له احلكومة وقادته نفسه إىل اخليانة أن يرجع اليوم فإن التمـادي عـار يلحقـه ويسـيء إىل قبيلتـه وإال فسـيجد سـوء        إٍ
أهلـك القـريبني مـن أجـل أصـحاب       مة محاية نفسها فكيف بغريها فكن على احلياد فإنا بـاذلوه وال تعـاد  عمله غدا فلم يعد يف مقدور احلكو

 . املصاحل البعيدين

  منقلب ينقلبون أيوسيعلم الذين ظلموا 
   

  تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب

 هـ ١٤٣٠ /شعبان /  ٩
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  العتباتأمام 

ويرى أن حترير املسجد األقصى مـن  ،الشاب املسلم ال يعرف هويته
والة أمـر  ، وأن احلكام الذين حيمون اليهود وحيرسـوم ،املعجزات

، بعد أن قام العلمـاء الرمسيـون بتزكيتـهم   ، شرعيون جتب طاعتهم
إقناعهم للشعوب بأنه ال حـرج يف أن   واجلرم سوءاً وزادوا الطني بلة

  . يات عن قبلة املسـلمني ومهـبط الـوحي   ريكتدافع املومسات األم
اختلف املصلحون املخلصـون  ، و من خالل استقراء الواقع ودراسته

  :يف كيفية تغيريه إىل طريقتني كلـها تصـب يف مشـروع واحـد     
حىت ) احلكام املرتدون  وأعوام(نبدأ بضرب الذنب :  الطريقة األوىل

وجـل   من قول اهللا عـز  استنباطاً، لننتقل بعدها إىل الرأس، هزميتهم
نبدأ بالعدو القريب مث نتوجه : فقالوا) الْكُفَّارِ من يلُونكُم الَّذين قَاتلُوا(

ــد  ــدو البعيــــــــــ   .إىل العــــــــــ
حىت ) أمريكا و اموعة األوربية ( نبدأ بقتال الرأس : الطريقة الثانية 

 أوالً نفقدهال ،أمام الشعوب اإلسالمية) وماتاحلك) (الذنب(ينفضح 
ليسـهل علينـا   ، ومن مث نفقدها القوة اليت حتتمي ا، الغطاء الشرعي

  . ويف صـفنا الشـعوب اإلسـالمية    بعد ذلـك هزميتـهم مجيعـاً   
وهنا لو الحظنا أن املصلحني املخلصني اتفقـوا يف توصـيف الـداء    
واختلفوا يف كيفية استخدام الدواء وهو اجلهاد تحـركهم يف ذلـك   

  .ة املســـــلمني الغـــــرية والســـــعي لنصـــــر
عـدة   ولونفـذ األ ه فسار هذا يف مشروعه وسار ذاك يف مشـروع 

كمحاولة اغتيـال رئـيس الـوزراء    عمليات ضد احلكومات املرتدة 
 أماوة املصرية يف إسالم أباد استهداف السفاراملصري عاطف صدقي و

 وكال الطـريقتني مواجهة الرأس للبدء يف  يقوم باإلعداد فكان الثاين
يف صاحل  مشروع واحد وهو اخلالفة الراشدة ومنها من  انتصب اكانت

تدفع بقوة ومنها من تدفع بشيء بسيط ورمبا تواجه إحداها مبعارضـة  
  .شديدة من قبل الشارع اإلسالمي بسبب اجلهل بالشريعة

وبعد مشوارِ ال بأس به من التجربة رأى املصـلحون املخلصـون أن   
يف اجلماعة من خـري وبركـة    فرض اجلماعة والوحدة البد أن يقام ملا

اجلبهة العاملية لقتال ( وحتت عنوان  واحداً فكانت قاعدة اجلهاد برناجماً

م هلا عدد كبري مـن اجلماعـات اجلهاديـة     فانض)  الصليبنيو اليهود
ليكونوا خري ممثلني هلذه األمة وطليعتها ااهدة ومتثلت هذه الصـورة  

يعة حكيم األمة أمين الظواهري ببللوحدة يف املشروع واهلدف اجلميلة 
: للشيخ أسامة عندما قال له كالما مؤثرا يـذيب جالميـد الصـخر   

جئناك يـا أبـا   .. واليتامى ملااألرجئناك يا أبا عبد اهللا وخلفنا آالف 
جئناك يـا  .. سنة  ٥٠عبد اهللا ومسرى احلبيب يف أيدي اليهود منذ 

 جئناك لنضع مـا ..  أبا عبد اهللا وقبلة املسلمني تسلط عليها الصليب
على كاهلنا على كاهلك ومحلنا الثقيل على محلك وما يف أعناقنـا يف  

وهنا توحدت اجلماعة ومن سنن اهللا أن يأيت بعد اجلماعة ) أخل. عنقك 
  .  خري وبركة

  العتبة األوىل

ومركـز  ، الساحة األمريكية تفقد أبراج التجـارة الربويـة   ١١/٩
وبينما كـان البنتـاجون يف   ، رتني مدنيتنيالرأمسالية العاملية  بفعل طائ

إذا بطائرة مدنية ، ذلك اليوم يدرس اخلطوات العملية لغزو أفغانستان
اتضح فيما بعد أن قادة الطائرة خرجوا من ، ثالثة تستهدف البنتاجون

لتتجه القنوات الفضائية صوب واشنطن لنقل احلدث أوالً ، أفغانستان
رب طائرة مدنية رابعة أسقطت مـن قبـل   وإذا ا تنقل للعامل خ، بأول

ــيض، األمريكـــان   .كانـــت متجهـــة إىل البيـــت األبـ
ملخص املشهد عملية كبرية أحدثت كارثة عظيمة يف قلـب القـوة    

  ). الرأس (العظمى أمريكا 

  أصداء احلدث

يتهم فيه أسامة بن الدن وتنظيم القاعـدة  ، مؤمتر صحفي يف واشنطن
، املؤمتر أمساء وصور املنفـذين للعمليـة  وظهر يف ،بأم وراء العملية

  .أغلبهم من جزيرة العرب ومهبط الوحي احملتلة من قبـل الصـليبيني  
يظهـر   -حفظه اهللا -أمري تنظيم قاعدة اجلهاد الشيخ أسامة بن الدن 

وحيدد فيها للمسلمني أهداف املرحلـة  ، يف قناة اجلزيرة ميجد العملية
الل قسـمه بالـذي رفـع    وظهر ذلك من خ، وهو استرتاف أمريكا

لن تنعم باألمن مـا مل يعيشـه أهلنـا يف     أمريكاأن ، السماء بال عمد
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  أرض و حـىت ختــرج مجيـع اجليــوش الكـافرة مــن     ،فلسـطني 
ــلم   ــه وســـ ــلى اهللا عليـــ ــد صـــ   .حممـــ

وتأييد شعيب كبري للعملية وملن كان ، فرحة عارمة تعم العامل اإلسالمي
والرد املطلـوب علـى    إلسرائيلضرب  أمريكاوأن ضرب ، وراءها

ــليبية ــرائم الصــــــــــ   . اجلــــــــــ
وتـدعو اتمـع   ، حكومات العامل اإلسالمي تستنكر العملية بشدة 

وأظهر األمري الوليد ، الدويل للوقوف صفاً واحداً ضد من قام بالعملية
) أحد أفراد األسرة احلاكمة يف بـالد احلـرمني  (بن طالل آل سعود 

إال أا ، ر للشعب األمريكيماليني دوال ١٠بإرسال ، والءه ألمريكا
  .قوبلـــت بـــالرفض مـــن قبـــل عمـــدة نيويـــورك 

ندد عدد كبري من العلماء الرمسني و املوظفني يف احلكومات خصوصاً 
ودعوا األمريكان إىل القصاص ممـن  ، يف بالد احلرمني ومصر بالعملية

ــا  ــام ــــــــــــ   . قــــــــــــ
، يـة احلركات اإلسالمية كانت هلا مواقف متباينة فمنهم من أيد العمل
ومنهم ، ومنهم من أرسل تعزية لألمريكان كحركة اإلخوان املسلمني

من ندد وعلى استحياء يف منربه خوفاً من ردة فعل النـاس املؤيـدة   
لينتج عن هذه املواقف املتباينة انفصام كبري بني قيادة بعـض  ، للعملية

، ألم استنتجوا من مواقفهم أا سلبية، احلركات والقواعد التابعة هلا
  .وال ترتقي للمستوى املطلوب

  العتبة الثانية

يف ظـل  ، طن بعد فترة ال بأس ا مـن اختفائـه  نبوش يظهر من واش
، يعلن فيها احلرب علـى أفغانسـتان  ، انتفاضة عمت العامل اإلسالمي

  . اإلرهــــابوأــــا حــــرب صــــليبية ضــــد 
 ،اإلرهـاب احلكومات اإلسالمية تعلن دعمها وتأييدها للحرب على 

لك احلكومة السـعودية بتقـدميها تسـهيالت للقـوات     وأكدت ذ
مـع  ، األمريكية والطائرات احلربية اليت تصب محمها على أفغانستان

ــان      ــدنني األفغ ــل امل ــى قت ــك عل ــد ذل ــفها بع   .أس
يف  التركي الدكتور عبد اهللاألمني العام ملنظمة املؤمتر العامل اإلسالمي 

حكمـه بـرباءة   دان العمليات وشجبها وأصدر أ هـ٢٩/٦/١٤٢٢
إن صالح العـامل وضـمان أمنـه    : "قال  اإلسالم منها ومن أصحاا
 -حرب أفغانستان  - بتنفيذ القانون الدويلوسالمته يقتضي اإلسراع 

ــدوان   مل ــكال العـــ ــع أشـــ ــع مجيـــ   ".نـــ
من خالل املواقـف   -نصره اهللا-أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد 
اين للحـرب ورفضـه القـاطع    السابقة استمر يف يئة الشعب األفغ

التنازل عن أي مسلمٍ لألمريكان والتنازل عن احلكم بالشريعة الـيت  
ليساهم مبوقفه هذا يف تقاطر املسلمني من كـل   باإلرهابمساها بوش 

 ومواجهة ألشرس محلـة صـليبية  مكان وبأعداد كبرية نصرةً لألفغان 
  .-وفقه اهللا-على العامل اإلسالمي كما وصفها الشيخ أسامة بن الدن 

الطائرات األمريكية بعد ثالثة أشهر من أحداث سبتمرب تقوم بقصف 
كل حي يف أفغانستان وتنتهك احلرمات ودم املساجد وتأسر الرجال 

ليخرج للعامل بعـدها   اوتعريهم ومن مث ترسلهم إىل معسكر جوانتنامو
تقارير سرية تتحدث عن إهانات كثرية ملقدسات املسلمني كـالقرآن  

لكرمي والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ميارسها اجلنود األمريكيـون  ا
يف جوانتناموا حىت قالت جندية أمريكية ألحد املعـتقلني مسـتهترةً   

  .؟ !حنن املومسات قمنا بالـدفاع عـن قبلـتكم    : مبشاعر املسلمني
هذه املشاهد املؤملة رفعت من وترية الغضب يف الشارع اإلسالمي ضد 

لإلسالم  صلييبم قرأوا من تصرفام أا تنم عن عداٍء األمريكان أل
وحدث بعدها تسرب أعداد كبرية من قواعد احلركـات اإلسـالمية   

  .وانضمامهم لطليعة األمة ااهدة 

  العتبة الثالثة

يأمر ااهدين بالعودة إىل بلدام  -حفظه اهللا-الشيخ أسامة بن الدن 
قد خرج لألمريكان مـن  (( بأنه إلكمال املسرية من هناك ويبشرهم 

  )).يـــــــرغم أنـــــــوفهم يف التـــــــراب 
وغريه من قادة ااهدين يقـررون   -رمحه اهللا-أبو مصعب الزرقاوي 

الذهاب إىل أرض الرافدين للترتيب بعد توقع منهم لغـزو مرتقـب   
للعراق من خالل حتليل لألحداث وخلطابات الساسة األمريكيني حىت 

إن نظـام  :قبل الغزو -رمحه اهللا-ن املهاجر قال الشيخ أبو عبد الرمح
صدام لن يستطيع املقاومة أكثر من ثالث أسابيع فدخل أبو مصـعب  

  .للترتيب واالستعداد وأسـر البـاقون عنـد اـوس يف طهـران     
م غزو أمريكي للعراق وصمت مطبق من احلكومات العربيـة  ٢٠٠٣

كـان  وسقوط سريع لنظام صدام وظهور مباشر للحركات اجلهادية 
والـيت   -رمحـه اهللا -منها مجاعة التوحيد واجلهاد بقيادة الزرقـاوي  

بعدها إىل تنظيم قاعدة اجلهاد ليتحول بعـد ذلـك نصـيب     متانض
من يقوم بدعم أو  من حيول بينهم وبينهامث  أمريكاسهامها األكرب على 

والتركيز على هذا النقطة يف اخلطاب اإلعالمي لتتشكل لدى  تواجده
الرأي العام سياسة املرحلة اجلديدة لطليعـة األمـة اهـدة وهـي     
استهداف الرأس وكل  من حيول بني املسـلمني والقـوى الصـليبية    

ــا  ــة لنـــــــــــ   . احملاربـــــــــــ
عز الدين سـليم   نائب الرئيس العراقيعملية استشهادية تغتال حياة 

ويعمل على تكـريس   للمحتلتبىن العملية حبجة أنه عميل والقاعدة ت
  .وجـــــــــــــــــــــــــــوده 

الـيت   الشرطة العراقيةعملية استشهادية تستهدف مركزا من مراكز 
تقوم حبماية األمريكان ومدامهة بيوت املسلمني وتقتل عـدداً كـبرياً   

وصـدره الـذي    احملتلمنهم، القاعدة تتبىن وتقول إم أصبحوا عصا 
اهــــــدينحيتمــــــي بــــــه مــــــن ا .  

  .   هاتان العمليتان وأشباههما وجدت قبوالً يف أوساط املسلمني عموماً
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  العتبة الرابعة

عدة صواريخ أمريكية كانت متجهة صوب العراق تسقط يف منـاطق  
نائية من أرض احلرمني تناقلتها وسائل اإلعالم ال يعلم من أين انطلقت 

قريب برضى مـن  لكن فيما يبدو للرأي العام أا حتركت من مكان 
  . احلكومـــــــــــة الســـــــــــعودية 

احلكومة السعودية تغلق مطار منطقة عرعر احلدودية مع العراق بعـد  
ذلك للرأي العـام أـا    الغزو األمريكي هلا حبجة الصيانة مث ظهر بعد

  . اجلنــــود األمــــريكيني   فرغــــت خلدمــــة 
الوسائل اإلعالمية تتحدث عن وثائق سرية يظهر منها دور احلكومـة  

ة يف الغزو األمريكي للعراق وأن األمري بندر بن سـلطان آل  السعودي
سعود نقل لبوش قلق احلكومة السعودية من تأخر أمريكا يف اهلجـوم  

  .على العـراق وعـرض علـيهم خـدمات احلكومـة السـعودية      
الشارع املسلم يف العامل وخصوصاً يف أرض احلـرمني أصـبح ينظـر    

  .توجس بشيء من ال األمريكية السعوديةللعالقة  

  العتبة اخلامسة

تضـم   هـ١٤٢٤لعام قائمة أمريكية يف السادس من شهر ربيع أول 
 عموم املسلمني بالتكـذيب  اهاتلقتسعة عشر مسلماً من أهل احلرمني 

تبعتها محالت دهم واعتقال واسعة قامت ا قوات مكافحة اإلرهاب 
البحث والطوارئ التابعة لنايف وابنه حممد يف صفوف املسلمني حبجة 

  .عـــــن مطلـــــوبني خطرييـــــن ألمريكـــــا 
ثالث عمليات استشهادية يف احلادي عشـر مـن ربيـع أول لعـام     

هـ استهدفت ثالث جممعات لشركات أمريكية استخباراتية ١٤٢٤
يف الرياض تبناها تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب وقال إن هـذه  

ـ  توسـيع ميـدان احلـرب    إستراتيجيةالعملية تأيت ضمن إطار  ع م
وضمن  الصليبينيحلقة يف سلسة احلرب الطويلة ضد وأا  األمريكان

ــروع  ــرب    مش ــرة الع ــن جزي ــركني م ــراج املش   . إخ
بعد العمليـات   احلكومة السعوديةمع  اإلدارة األمريكيةاتفق موقف  

اإلدارة مـع   احلكومة السعوديةاملباركة يف الرياض كما اتفق موقف 
بعد سبتمرب أمام الرأي العام نتج عن هذه السياسة استنفار  األمريكية

 .ومية السعودية العسكرية والدينيـة أمين كبري داخل املؤسسات احلك
قوات مكافحة اإلرهاب التابعة لوزارة الداخلية انطلقت إىل الشـارع  

وقامت كذلك باقتحام ، املسلم لتعتقل الكثري من الشعب بأدىن شبهة
لرجال والنساء كعلي الفقعسي وزوجته و الشـيخ  البيوت واعتقال ا

تقبلـه  -صاحل العويف  وولد يوسف احلمدان وزوجته وأوالده وزوجة
وتبع ذلك ما تبعه من هتك احلرمات وسرقة األمـوال وقتـل    -اهللا

ــيهم   ــارم وحمب ــائهم وأمهــام وأق ــام أعــني آب ــاء أم   .األبن

 فحـة اإلرهـاب  مكامما أدى إىل تزايد املتضررين من جرائم قوات  
يف أفغانسـتان   اجلنـود األمريكـان  واليت كانت شبيهة جداً جبرائم 

  .والعراق واقتحامهم لبيوت الناس هناك

املؤسسة الدينية السعودية احلكومية أيدت ما تقوم به قوات مكافحـة  
بواسـل وأبطـال وجيـب    "اإلرهاب والطوارئ من جرائم وعدم 

ت ضد مراكـز األمريكـان    ووصفت العملية اليت مت، "الوقوف معهم
  .يســـــتحق فاعلـــــها العقـــــاب إرهابيـــــة

استهجان كبري بني أوساط  املضطهدين واملتعاطفني معهم وحصـول   
اليت كانت تعتـرب الـدرع   (فجوة كبرية بينهم وبني املؤسسة الدينية 

عمق الفجوة عدم وضوح الرؤيـة للعلمـاء   ) األول للنظام السعودي
ملسلمني كانت ومازالت تطرح رأيهـا  الرمسيني ألن القاعدة يف نظر ا

وكل من  إننا اجم أمريكابوضوح وبدون تعقيد يف كلمات معدودة 
أمـا   ونسعى إلخراج املشركني من جزيـرة العـرب   يقف يف صفها

العلماء الرمسيون فموقفهم كان متذبذبا يف احلكم علـى مـن قـاموا    
وتـارة فئـة    _ ،وهذا رأي اخلوارج _ بالعمليات فتارةً أم يف النار 

وتارة مفسدون يف األرض و أخرى تكفرييون و أحسنهم حاالً ، ضالة 
من دعا للحوار واملناظرة مع علماء ااهدين مث ملا وجهت هلم دعوى 

الشيخ فارس الزهـراين والشـيخ    من قبل ااهدين باحلوار كدعوة
ــد ــوم اهللا الرعبـ ــوا بيـ ــالفرار ولزمـ ــود الذوا بـ   .   شـ

خبطاب للقائد أيب هـاجر   الذنبالقاعدة يئ الرأي العام الستهداف 
يهدد فيه احلكومة السعودية وأن هلـم   -تقبله اهللا-عبدالعزيز املقرن 

  .األمريكـــانبعـــد الفـــراغ مـــن أســـيادهم  يومـــاً
قام ااهدون بعمليات نوعية تؤكد فيها عمالـة النظـام السـعودي    

مريكي لطائرات اآلباتشـي الـيت   ألمريكا من أبرزها قتل املهندس األ
  .تقصف يف العراق و عملية احمليا اليت استهدفت جممعا أمريكيا وأوربياً

  ).بـدر الريـاض  (تبعها محلة إعالمية منظمـة كـان منـها فلـم     
أحد منفذي عملية احمليا يهدد يف وصـيته   -تقبله اهللا-علي املعبدي  

ذكر صور بطشه  ماوزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز بعد 
باملستضعفني من املؤمنني من أجل أمريكا وأن إخوانه سيوصلون لـه  

  .ليـتم بعـدها اسـتهداف وزارة الداخليـة     ، كانـت بيـده   قنبلةً
يهنئون  ووزارة اخلارجية األمريكيةشارون  رئيس الوزراء اإلسرائيلي

 تقبلـه -مبقتل القائد أيب هاجر عبد العزيز املقرن  احلكومة السعودية
  . -اهللا
بـال  (يف برنـامج   الدكتور عبد اهللا النفيسي أثناء لقائه بقناة اجلزيرة 

 ن القاعـدة إ وقـال عبد العزيز املقرن القائد مقتل  حتدث عن )حدود
  .أخطر مما هي عليه اآلن بإستراتيجيةستعود  الزالت موجودة و
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  العتبة السادسة

يف خمتلف منـاطق   األمريكيةللقوة اوي اهلالة اإلعالمية والعسكرية 
الصراع وتعرضها لضربة كبرية وأا غرقت يف املستنقع الذي كـان  
معدا هلا من قبل طليعة األمة ااهدة والتفاف الشـعوب اإلسـالمية   
ــم ــم معهـــــ ــدين وتالمحهـــــ   . بااهـــــ

إبراهيم عسريي و وليد العسريي و سعد املعيذر يف إحـدى الشـقق   
 األمريكـان للذهاب إىل العراق لقتال  املفروشة يف الرياض يستعدون

ويف ساعات متأخرة مـن  ، واالنضمام لطليعة األمة ااهدة عمالئهمو
الليل قوات مكافحة اإلرهاب التابعة حملمـد بـن نـايف تـدامههم     
وتستخدم معهم خمتلف صنوف اإلهانة والتعذيب من ركـل وشـتم   

ــابيون  ــم إرهـــ ــة أـــ ــرب حبجـــ   .وضـــ
شة جييب إخوانه األسرى عـن سـبب   إبراهيم عسريي يف سجن علي 

يف العراق  األمريكانسجنه وتعذيبه وأا كانت بسبب أننا أردنا قتال 
 بتعـذيبنا وقفت ضدنا وزادت على هذا قامـت   واحلكومة السعودية

  .اللمسـلمني يف جوانتنـامو   تعـذيب األمريكـان  بنفس طريقـة  
حلادثة يزور بعد فترة من تلك ا -تقبله اهللا-أبو اخلري عبد اهللا عسريي 

 إغالقـه الذي مت  أحد معتقالت حممد بن نايف(أخاه يف سجن عليشه 
ويف نفسه عدة استفامهات من أبرزها هل قتال ) ةجديد سجون وفتح

  ؟النظــام الســعودي  جرميــة عنــد    مريكــا أخــي أل 
بن نايف ومن خالل احتكاكـه  إبراهيم عسريي بسبب سجون حممد  

استفاد أن احلكومة السعودية عميلة  بالعلماء الصادقني داخل السجن
إن هؤالء كفار : كافرة فنقل ألخيه عبد اهللا هذه املعلومة يف أذنه وقال

وهنا ربط أبو اخلري كالم أخيه باألسئلة اليت  احلكومة السعودية كافرة
كانت يف نفسه إال أنه قال ألخيه أمهلين حىت أذهب ألحد املشـايخ  

ــوع  ــذا املوضـــــ ــأله يف هـــــ   .وأســـــ
حدى الصلوات أبو اخلري يلتفت إىل ذلك الشيخ الـذي يثـق   بعد إ 

بدينه ألنه رأى بفطرته كذب ودجل علماء الفضائيات وأن فتـاويهم  
لقد زرت أخي إبـراهيم  : حتركها وزارة الداخلية بالرميوت وقال له 

فوضع ذلك الشيخ يده يف فمه ، إن احلكومة السعودية كافرة: فقال يل
مل يأت جبديد إن هذا األمر واضح : -هللاحفظه ا-وهو يضحك مث قال 

  .مـــــــــــــن زمـــــــــــــان 
وعند هذه اللحظة وبعد حبث بسيط تتشكل الصـورة الصـحيحة يف   

بـوش واحلكومـة السـعودية ومؤسسـتها     ذهن أيب اخلري وهي أن 
العسكرية جتتمع على حرب اإلرهاب وهو اإلسالم واملؤسسة الدينية 

ــى العيــ   ــاد عل ــذر الرم ــرائم وت ــربر اجل ــها أن ت   .ونمهمت
أبو اخلري مل يعد يفرق بني اجلندي والرئيس العراقـي الـذي حيمـي    
األمريكان يف بغداد وبني اجلندي السعودي و ملوكه الذين حيمونه يف 
ــاض   .الريـــــــــــــــــــــــــ

الشـباب يف   أبو اخلري ما هو إال صورة من صور األعداد الغفرية من

     . اهدة من هـذا البـاب  موا لطليعة األمة اأرض احلرمني الذين انض
 -تقبلـه اهللا -م هلم أبو اخلـري  عد فترة خرج الثالثة من السجن انضب

ليلتحقوا بأخيهم حممد اجلليدان الذي كان معهم يف السجن و هـرب  
وبعد فترة من اإلعداد والتخطـيط مت كشـف   ، قبل خروجهم مبدة 

اخللية اجلديدة وقتل حممد اجلليدان وسعد املعيـذر ومعهـم مخسـة    
بأبشع صـورة وتوجهـت أنظـار     -بلهم اهللاتق-آخرون يف البيت 

دة اليت كانت علـى اتصـال   احلكومة إىل الذين تبقوا من اخللية اجلدي
  .-تقبله اهللا  –بأيب مصعب الزرقاوي 

  العتبة السابعة

مث أخذ الراية سيف من سيوف اهللا حىت فتح اهللا عليهم كما قال ذلك 
 -اهللا عنـه  رضـي -خلالد بن الوليد  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 

ؤتة حفاظاً علـى  ووصف جيشه بالكرار عندما انسحبوا من معركة م
ــى   ــود ومسـ ــالمة اجلنـ ــراً   سـ ــحاب نصـ   .االنسـ

نسحاب من ووليد عسريي وعبد اهللا عسريي اال قرر إبراهيم عسريي
احلكومـة  ميدان املعركة والذهاب إىل مكان بعيد عن سيطرة العـدو  

املكان املناسب ليتضح فيمـا   فكانت اليمن ألمريكاالعميلة  السعودية
عندما هـرب إىل   -عليه السالم-بعد أم فعلوا نفس ما فعله موسى 

  .   مـــــن بطـــــش فرعـــــون   مـــــدين
مطاردة شرسة من قوات مكافحة اإلرهاب التابعة حملمد بـن نـايف    

استمرت ملدة شهر يصل بعدها الثالثة إىل اليمن بسالم وبعـد فتـرة   
ــام ال  ــأخيهم أيب مهــ ــم اهللا بــ ــاينمجعهــ   . قحطــ

  من السجن وبعـد فتـرة يلتقـي ـم     -حفظه اهللا-جناة أيب بصري  
وجلسوا معه يتدارسون األوضاع والعمل اجلهادي وأي األهداف اليت 

  . يتضرر منها العدو وطرق املواجهة وطـرح كـل واحـد فكرتـه    
يضع يده يف يد األمري أيب بصري  -رمحه اهللا-أبو اخلري عبد اهللا عسريي 

مـن  للشيخ عملية داخل بالد احلرمني فكان أول املبايعني يبايعه على 
  . األشـــــاوس شـــــباب بـــــالد احلـــــرمني

وتوحـدت   عسريي مث أبو مهـام بعدها بايع إبراهيم عسريي مث وليد 
اجلهود أكثر وأكثر وقام أبو اخلري بتأكيد بيعته مرةً أخرى وطلب من 
أمريه تنفيذ عملية استشهادية إال أن طلبه قوبـل بـالرفض حلاجـة    

  .ااهدين له 

  العتبة الثامنة

محلة إعالمية منظمة ومكثفة مـن املؤسسـات اجلهاديـة كعمالقـة     
قيقة العالقة بـني  اإلعالمي اجلهادي مؤسسة السحاب تكشف فيها ح

احلكومة السعودية و أمريكا وعن حقيقة القواعد األمريكية املتواجدة 
يف جزيرة العرب وحكمها الشرعي كان من أبرزهـا فلـم نصـيحة    

ــفق    . مشـــــــــــــــــــــــــ
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اليت تصـدرها مؤسسـة   ) مصدى املالح(أبو مهام القحطاين من  جملة 
رض الـيمن  فيه الشباب يف بالد احلرمني إىل النفري إىل أ املالحم حيض

ــبحت أرض هجــــــرة     ــا أصــــ   .وأــــ
أمريكا تتعرض ألزمة مالية خانقة جعلها حتتاج لعمالئها أكثـر مـن   

ــا  ــالء هلــــــ ــة العمــــــ   .حاجــــــ
احلكام أمام غالبية الشعوب اإلسالمية وأن احلكومات  سوءةانكشاف 

العربية واإلسالمية ما هم إال أيادي قمعية لضرب أي انتفاضة ضـد  
  .  الصـــــــــــــــــــــــــــليب

فيه أبو بصري وأبو سفيان الشـهري العائـد مـن     شريط مرئي يعلن
 أمريكـا جوانتنامو توحد ااهدين يف جزيرة العرب لتحريرها مـن  

 اإلسـتراتيجية وهنا ظهـرت  ، فلسطنيومن مث التوجه إىل  عمالئهاو
اجلديدة لطليعة األمة ااهدة وهي قتال الرأس والذنب سواًء بسـواء  

سب ظروف املعركة  وجتلى ذلـك  وأحياناً يقدم الذنب ويشد عليه حب
رجـس  حىت يتسىن لنا تطهري أرض اجلزيرة من :(يف خطاب أيب بصري

  ) . اخلونة عمالئهماحلاقدين و الصليبني

  العتبة التاسعة

األمري حممد بن نايف يـزور  ) مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية( 
التابعة له اليمن من أجل استعادة مطلوبني له مث حتدثت وسائل اإلعالم 

عن جناته من حماولة اغتيال إثر كشف صـواريخ كانـت تسـتهدف    
  .طائرته اخلاصة يف مطار صنعاء واملتـهم طليعـة األمـة ااهـدة     

الرئيس اليمين يزور مناطق القبائل اليت وصفها مبحور الشر ويقول إنه 
لن يعود إال ومعه هؤالء املطلوبون مث عاد خبفي حنني لتتبعهـا محلـة   

  .ة كــبرية كلفــت احلكومــة الكــثري مــن األمــوال عســكري
القاعدة يف جزيرة العرب تركت احلملة رغـم سـهولة اسـتهدافها    

وللربود الذي يتعامل معه قادة التنظيم  اإلستراتيجيةوإاكها لوضوح 
جتاه استفزازات العدو وذهبت إىل حضرموت وصنعاء لتنفذ عمليـتني  

اية صنعاء وأنه خري هلا هناك ومت كشف أخرى جعل احلكومة تفضل مح
  .مـــن الريـــاض وأعـــادت جيشـــها حيـــث كـــان

تتحدث عن خطورة  األمريكية والغربيةوالتقارير  السعودياإلعالم   
األوضاع يف اليمن وأا تشكل خطراً على حكومات املنطقة برمتـها  

سعودية من التهديد والوعيـد إىل  مع تغري يف حلن اخلطاب للحكومة ال
ومن أراد ) بدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد إين أخاف أن ي(

بعد أن  أن يترك السالح ويعود فاألبواب مفتوحة وسيتم التعاون معه
  . كان الضرب بيد من حديد هو أسلوب امللك عبـد اهللا آل سـعود   

يزوران صنعاء يرتل على إثرها وكيل  ديفيد بتريوسو  حممد بن نايف
أرب للترتيب للخطة اليت رمسـت يف  جهاز األمن القومي عمار إىل م

  . صـــــــــــــــــــــــــــنعاء
تقارير استخباراتية تصل إىل جملس الشورى للمجاهدين ينـتج عنـها   

حالة استنفار إلفشال املخطط ليتم بعدها مضايقة وكيل اجلهاز عمـار  
أثناء تنقله يف مأرب حىت  يتم حصاره وتقيد حركته يف قصره داخـل  

ة عسكرية وصدها وظهور علين امع احلكومي ليتم بعدها مباغتة محل
ومؤقت ألفراد التنظيم يف والية مأرب بعد موافقة جملـس الشـورى   

ــادة    . والقيــــــــــــــــــــــــ
أبو هريرة قاسم الرميي يف شرحه للمعركة وأسـباا يرسـل رسـالة    

  !!رمادية حملمد بن نايف وأن بقائه يف الرياض خري له من صنعاء

  العتبة العاشرة

ل رؤيا يكشف عن عملية استشـهادية  من خال -تقبله اهللا-أبو اخلري 
بالرؤيا وبعـد  :  كان يعد هلا دوء فذهب إىل األمري أيب بصري وقال له

تشاور يف جملس الشورى قرر اإلخوة اختيار أيب اخلري بعدما مت أخـذ  
التنازل ألخيه  الذي قبل مبضض ( ... ) للعملية األول اإلذن من املنفذ

  . ديني يرون أنه ال إيثـار يف الطاعـة  ألن االستشها وحبيبه أيب اخلري 
يتلقى قسم التصنيع األوامر من القيادة العسكرية بتجهيز عبـوة ذات  
مواصفات معينة شاركهم يف جتهيزها أبو اخلري وعدد مـن ااهـدين   

ــر  ــة يف األجــــــــــ   .رغبــــــــــ
ااهدون يستفيدون من جتربة ااهـدين يف العـراق وأفغانسـتان    

بسـيطة   إسـتراتيجية ون من خالهلا وباكستان مع اجلواسيس ويضع
ودقيقة يف التعامل معهم وحملمد بن نـايف أن يتسـاءل ملـاذا تـرك     
ااهدون جواسيسه بعد جناح العملية رغم أم كانوا يف متناول اليد؟ 
املهم دوء وذكاء استطاع ااهدون استخدام الشبكة التجسسـية  

  ...... . اليت تعمل لصاحل حممد بن نايف يف ضرب حممد بـن نـايف   
ري حيضر وليمة غداء مث يفاجأ اجلميع بأـا وليمـة وداع أليب   أبو اخل

  .  أذنـاب أمريكـا  اخلري وأنه سينفذ عملية استشهادية ضـد أحـد   
إن شاء اهللا أبيض وجـيهكم  : (خرج أبو اخلري وكان من آخر ما قاله

ومن مث تلقى التعليمات األخـرية وتواصـل مـع    )واهللا اهللا يف الثبات
بسرعة إىل أحد أعوان حممد بن نايف يقـال  اجلواسيس الذين أوصلوه 

ــه  ــارس (لـــ   ).الشـــــهراين أبـــــو فـــ
أبو اخلري يطمئن إخوانه على سري العملية بعد تواصلهم معـه فقـال   

ألن الفئـران   -بعون اهللا-املسؤول العسكري أطمئنكم على جناحها 
  . كعادــــا ال تســـــتطيع مقاومــــة اجلـــــنب  

ن العملية ويتحدث اإلعالم السعودي يظهر بتخبط بعد عدة ساعات م
عن جناة مساعد الشؤون األمنية يف وزارة الداخلية السعودية األمـري  
حممد بن نايف بأعجوبة من حماولة اغتيال متت من قبل أحد املطلـوبني  
ــا   . أمنيــــــــــــــــــــــــــ

ا يف املنطقـة  أمريك أذنابالقاعدة تتحدث عن عملية نوعية ضد أحد 
الذي جنـاه هـو    اخلريج من اجلامعات األمريكية حممد بن نايف وأن

  .وتتوعد باملزيد -بإذن اهللا-القدر الذي سيخزيه 
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   هزمي أجش ويتلوه مرش            قطرة بعد قطرةٌ إال الغيث وما

 أشالء أخي عبد انظرواإبراهيم عسريي ينادي إخوانه ااهدين تعالوا 
جتمع ات اهللا فـا اهللا هنيئاً له قتل كما كان يتمىن ومتزقت أشالءه يف ذ

لذي مل يعرفه ا ذكرنا بأنس بن النضر إخوانه وهم يقولون هنيئاً له لقد
ــن     ــرب والطع ــرة الض ــن كث ــحابة م ــن الص ــد م   . أح

املؤسسة احلكومية العسكرية التابعة حملمد بن نايف عاجزة عن فعل أي 
شيء ألن ااهدين خارج نطاق سيطرا وهللا احلمد واملنة وجواسيس 

وأبو فارس  د بن نايف ال يدري حممد بن نايفحمم) قاهر اإلرهاب ( 
   .مـع أي جهـة يعملـون    بعد سـنوات مـن جتنيـدهم    الشهراين

املؤسسة الدينية تغريت أسطوانتها وانتقلت مـن احلكـم علـى أن    
الوطن مقـدم  وأن  الوطنإىل أا تستهدف  الديناألعمال تستهدف 

 وهللا احلمـد  وهذه مرحلة متقدمة وصل هلا ااهدون  على كل شيء
ونـود أن  ،يقدمون الدين على كل شـيء ألن أهلنا يف أرض احلرمني 
  . سـهواً  مل يتحدثوا أبداً عن براءتـه   أم ننبه أمريهم حممد بن نايف

اإلعالم احملايد يتحدث عن نقلة نوعية يف سياسة تنظـيم القاعـدة يف   
ء جزيرة العرب باستهدافها األماكن احلساسة اليت يتضرر منها أعـدا 

  .لنصر وأن هدوءهم مل يكـن عبثـاً  األمة وخطوة متقدمة يف طريق ا
هلم حقيقة األنظمـة   املسلمني يف العامل الذين ظهرت بني كبرية فرحة

خصوصا النظام السعودي وأنـه عميـل للتحـالف الصهيوصـلييب     
 ات الذين يف سجون حممد بن نـايف  خصوصاً أهايل األسرى واألسري

حممد بن نـايف وانتـهكت حرمـام     الذين دامهت بيوم قواتو
وذا كسب ااهدون تعاطف عدد كبري من الناس ، وسرقت أمواهلم 

رمبا حيتاجون إىل ربعه يف حتقيق أهدافهم خصوصاً إذا علمنا أن عـدد  
معهم عدد من النساء واألطفال فلو  ١٨٠٠٠األسرى بلغ ما يقارب 

املتعـاطفني معهـم    حسبنا هؤالء ومجعنا عليهم أهاليهم ومجعنا عليهم
لوصل العدد إىل أرقامٍ تفوق التخيالت هذا من غري حساب املؤيـدين  

ــدين  ــديات ااهـــــ   .أصـــــــالً ألجبـــــ
وأما األفراح يف جنوب اجلزيرة العربية فقد تعدت حـدود السـرية    

والكتمان وظهرت إىل العلن واستمرت العزائم ألسابيع سرورا بنجاح 
  . العملية وأا حققت أهدافها

  ائل العمليةرس

مع أهلنا يف أرض احلـرمني يف   والظامل السيئإن تعاملكم  .١
احلجاز وجند والشرقية والغربيـة واجلنوبيـة والشـمالية    

يقودكم إىل النهاية وما هذه خصوصاً األسرى واألسريات 
العملية إال هدية بسيطة لألم احلزينة واألرملـة الكسـرية   

ة بطشـكم  والولد اليتيم الذين حرموا الفرحة مـن شـد  

وسينتقمون ممن آذاهم وكم أفرحنا واهللا خرب التكـبريات  
 .  اليت امتألت ا السجون يف أرض احلرمني 

أننا : ث سبتمربقبل أحدا -حفظه اهللا-ذكر الشيخ أسامة  .٢
أننا سوف نضرب األبراج ملا توقعوا أننا لو كلمنا أمريكا ب

  .سنضرم بالطائرات وهللا األمر مـن قبـل ومـن بعـد    
ك مل ختتلف عقلية األمري حممد عن عقلية أسياده وإال ولذل

فقد حذره ااهدون صراحة أو بالتلميح أكثر مـن مـرة   
يف ) دفـع الـثمن   ( كان من آخرها احلديث عن سياسة 

 . العدد العاشر للمجلة 

 ايف وإمنـا مـا ميثلـه    إن العملية مل يكن هدفها حممد بن ن .٣
ولذلك حققت جناح مل !! آل سعود  حممد بن نايف األمري

يف مضـافات   يكن يف بال أحد من ااهدين وكان املشهد
املسؤول العسـكري بـني   : بعد العملية كالتايل  ااهدين

احلني واآلخر يأتيه شخص حيدثـه عـن األمـري الفـالين     
 وأواملسؤول الفالين وأم يتحركون يف املكـان الفـالين   

 . ات يتواجدون يف الزمان الفالين بدون حراس

أن انشغال حممد بن نايف بتأمني قصوره وقصور أعمامـه   .٤
قي الرياض خري له من صنعاء ولتحفظ مقولـة الـرئيس   
اليمين إن القاعدة أزمة اقتصادية  فهي نصيحة من أحـد  

 .عبيدكم وقد جرب حربنا ودوام احلال من احملال 

أن احلرب تتغري وال جتمد على حال ولذلك على حممد بن  .٥
ود ألمريكا مرةً أخـرى ليـدرس التطـورات    نايف أن يع

وال يكتفـي   األخرية اليت وصلت إليها طليعة األمة ااهدة
 اليت حصلت خالل هذا الشهر ألمريكا بالزيارة املستعجلة

ألن قادتنا العسكريني استنتجوا مـن خـالل دراسـتهم    
يشـعرون   وبـدءوا لتصرفاتكم أنه ال يوجد ند حقيقـي  

 .باليأس

حممد بن نـايف سترسـلون    دون من أنكم ياومبا أننا متأك .٦
املفاوض تلو املفاوض بعد العملية إىل أمرينا أيب بصري ونائبه 

وستكررون ما طلبتموه يف الرسائل السـابقة  ، أيب سفيان 
وهو أنكم تتمنون أن عملياتنا ال تتعدى احلـدود اليمنيـة   

وحنن بدورنا سنسـتبق  ، وسيكون مقابلها دعم مايل طائل
نقول لك ال ميكن أن نتنازل عن حتريـر قبلـة   األحداث و

املسلمني وتطهريها من رجس الصليبني والعمالء أمثـالكم  
لننطلق بعدها مع أهلنا يف أرض احلرمني إىل مسرى احلبيب 

 . صلى اهللا عليه وسلم

))لَقَدا واهكْنرةً تلْ آيفَه نرٍ مكدم(( .  
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جمرد تالميذ صغار عند أكابر املفسدين املفسدون واملنحرفون يف العامل  
حيث الغىن باملال إىل درجة البطر، والسـلطات الـيت   ، من آل سعود
طبعاً األموال ليست من كدهم وال من كد أبيهم، وإمنا ، فوق املسائلة

من أموال املسلمني املنهوبة من صادرات النفط و الصفقات التجارية، 
عنا " سوداء اليمامة"ادثة وكذلك الرشاوى واالختالسات، وليست ح

حىت هدد آل سعود بإيقاف التعـاون  ، ببعيد، حيث الفضيحة جبالجل
يف جمال مكافحة اإلرهاب إذا استمرت بريطانيا يف التحقيق، مما أرغم 

  .إىل إيقاف التحقيق" احلرة والدميقراطية"بريطانيا 

ايل وبالت، املهم أن هذه األموال تستخدم من قبل أناس فاسدين أصالً
حيث يتم استغالهلا واستثمارها يف خارج ، تستخدم يف إفساد الناس

ومن أهم  املشاريع اإلفسادية اليت تستغل فيها ، البالد وداخلها
حيث ميتلك آل سعود ، اإلعالم عموماً والقنوات الفضائية خصوصاً

، )mbc(جمموعة من أفسد وأخبث القنوات العربية، وأمهها جمموعة 
بل وحىت القنوات الغربية ، اململوكة للوليد بن طالل) اروتان(وجمموعة 

اململوك خلالد ) األوربت(تنشر عرب قمر ) شوتامي(اخلليعة مثل جمموعة 
أجنس ) روتانا(و ) mbc(ومتثل جمموعة ، بن سلطان بن عبد العزيز

، والفيديو كليب، حيث التفسخ واالحنالل والعري، القنوات العربية
اليت تستهزئ بالدين وشعائره، مثل مسلسل واملسلسالت املاجنة 

حيث كان يبث عربها يف السنوات األخرية بعد أن ) طاش ما طاش(
كان يعرض يف القناة األوىل السعودية، وقد ثارت ضجة قبل فترة على 

يف الكوميديا السعودية، وال ندرى إىل أين سينتهي " أول قُبلة"
، ات مترمجة للعربيةمنها أربع قنو) mbc(بل إن جمموعة ، املطاف

وواحدة تعرض تسجيالً ، اثنتان منها متخصصة يف األفالم األمريكية
وواحدة ، من القنوات األمريكية مترمجة بعد مثان ساعات من نشرها

وال أدري كيف سيكون اجليل الذي يترىب على هذه ، موجهة لألطفال

حباجة  وال أظن أنا، وتبث إذاعيتني عرب الراديو، القنوات األمريكية
للحديث عن هذه اموعة اخلبيثة، فهي معروفة ودخلت بشرها إىل 

حيث ) روتانا(وما أدراك ما ) روتانا(أما جمموعة ، كل بيت تقريباً
وفيها قناة متخصصة يف أفالم السينما العربية ، منتهى الفساد واون

وتعرض على مدار ) روتانا زمان(وأخرى يف السينما العربية القدمية 
خ والعلماء هذه الضجة الكبرية من قبل املشاي وال أدري ملاذا، لساعةا

 وغريها على السينما يف السعودية؟ فهذه قنوات الوليد بن طالل
بل ويكفي شراء طبق ، تعرض األفالم السينمائية وسط كل بيت

فضائي بسعر أقل من سعر تذكرة احلضور يف دور السينما، جللب 
فدونكم ، ها، وبدون مقابل وال عناءوغري) mbc(و  قنوات روتانا

أيها املصلحون هذه القنوات الفاسدة، فامنعوها فليس بينها فرق 
ودور السينما، بل هي أكثر انشاراً ورواجاً، إذا كانت املسألة مسألة 
االختالط فاالختالط موجود يف املستشفيات واألماكن العامة 

كما أعلن أن اجلامعة –ت واملترتهات، بل واملسارح، وأخرياً يف اجلامعا
ومع أنا ، واهللا املستعان-اليت مت افتتاحها يف مدينة ثول ستكون خمتلطة

نشكر لكم موقفكم ضد املشاريع التغريبية يف البالد ومنها السينما، 
إال أننا نتعجب من سكوتكم عن مثل هذه القنوات اإلفسادية اليت 

م أن املسألة أ، بل وخيرج البعض منكم على شاشاا، عمت وطمت
إذا كانت تتعلق بآل سعود وأمرائهم فهي حمظورة وال جيوز احلديث 
فيها؟ وتعترب روتانا من أكرب الداعمني للفساد، حيث أغرقت القنوات 
بالفيديو كليب، وتفننت يف عرض جسد املرأة إىل أبعد احلدود، حىت 

عم كل وتتبىن روتانا وتد، عرضتها عارية إال مما يستر العورة املغلظة
املغنيني واملغنيات، وتتعاقد معهم عقوداً طويلة وبأسعار مغرية حىت 

ولو حاولنا تقصي فساد هذه ، سيطرت على سوق الغناء بشكل كامل
القنوات الفاسدة اململوكة آلل سعود لطال بنا املقام، ولكن تكفي 

  .اإلشارة، مع أن فسادها بارز ومنتشر وال حيتاج إلظهار
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وإضافة إىل القنوات املفسدة هنالك الصحف اليومية واالت الدورية 
د، مثل صحيفة الوطن التابعة الرمسية واململوكة ألمراء آل سعو

ملؤسسة الفكر التابعة لألمري خالد الفيصل، وصحيفة احلياة اململوكة 
خلالد بن سلطان، ومتنح إدارا لعتاولة العلمانيني واللرباليني 

وتعرض هذه ، واملتغربني، مثل مجال خاشقجي وعبد الرمحن الراشد
فتوى الشيخ وما ، الصحف املقاالت اليت تسب الدين وتستهزئ به

عنا ببعيد عن تكفري كاتبني استهزأوا  -حفظه اهللا–عبد الرمحن الرباك 
وكذا ، ونشرت مقاالم يف صحف رمسية، بالدين وأنكروا ثوابته

تنشر هذه الصحف واالت الصور الفاضحة والعارية على أغلفتها 
وال ندري إىل أي ، وصفحاا األوىل، وال من منكر وال من جميب
وال ندري ، مهم اخلبيثمدى سيصل إفساد آل سعود للمسلمني بإعال

إىل مىت سيسكت املصلحون عن إنكار هذه املنكرات والوقوف وقفة 
صادقة ضد هذه املشاريع التغريبية اليت دف إىل إفساد البالد والعباد 

وأين من ذلك ، ونشر االحنالل والتفسخ والرذيلة بني شباب األمة
املفسدين  الذي يسهر على أمن وأمانحممد بن نايف مصلحهم املدعى 

إذ يعترب هو وأبوه املتنفذون األقوى يف شؤون الدولة ومل يعد لعبد اهللا 
لتغريبه للمجتمع حيجر عليه ماذا ال بن عبد العزيز سوى القليل فل

كما حجر على سعود بن عبد  املشئومةوإفساده للشعب جبامعته 
أم أن هذا الفساد مطلوب حىت خيدر الشعب وينسى  ؟العزيز من قبل

وكل ذلك حتت رعاية كبار  ،قه وينشغل مبا يعرض من فسادحقو
واالستئثار ، الذين ليس هلم هم إال مجع املال، ارمني من آل سعود

  . وب الثروات وإفساد أخالق املسلمني، بالسلطة

 

  

  
  فىت الفتيان

صلى اهللا  -شديد احلرص على اتباع سنة رسول اهللا -رمحه اهللا -كان
وكنت إذا أردته على شيء من الدين فال حتتاج إال إىل  -عليه وسلم

  .أن تسدي له النصح مقرونا بدليله، عند ذلك جتده سهل القياد

مع ذلك فإنه كان شديدا يف دين اهللا على رفق، تأىب عليه نفسه أن 
  .نه على خطإ إال ويبادره بالنصيحةيرى أحدا من إخوا

ذليال على املؤمنني بكل ما تعنيه الكلمة، فما  -عليه رمحة اهللا -كان
رأيته يف يوم من األيام غاضبا على أحد من إخوانه، على كثري مزاح 
إخوانه معه، حيب إدخال السرور على إخوانه، وحيب راحتهم ولو 

  .يرد ألحد طلباعلى حساب راحته، جيتهد يف خدمتهم، وال 

حيب إلخوانه ما حيب لنفسه، كما يظهر ذلك لكل  -رمحه اهللا –وكان 
  .  من تعامل معه وعاشره

كان نشيطا يف طاعة اهللا، يصوم يوما ويفطر يوما، حريص أشد احلرص 
على أن يصلي يف كل ليلة ما يسر اهللا له، فإن غلبه نوم قضى ذلك من 

  .الضحى

لته وجدته غري الذي كنت أعهد، فقد ازداد فارقته مدة يسرية، وملا قاب
نشاطا يف الطاعة، ومهة يف العبادة، بشكل ملحوظ، وملا ذهب للعملية 

 .-رمحه اهللا -أدركت السر يف تغريه

 إبراهيم الربيش/ الشيخ 
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جلبت محاس على نفسها الويالت، وجنت اخلسارة تلو اخلسارة؛ 
اللطيف موسى أبو النور،  حينما أقدمت على قتل الشيخ ااهد عبد
من املتعاطفني معها، بل  االعامل العامل، وأفقدها فعلها هذا كثري

الداعمني حلركتها؛ ملا رأوا من احنراف يف مسار قادة محاس، الذي بدأ 
يظهر على أرض الواقع شيئاً فشيئاً، وكان آخره هذا اجلرح الذي مل 
يلتئم بعد، والطامة الكربى اليت ارتكبتها محاس تطمينها للدول العربية 

استيالئها على غزة تأكيداً والغربية بعدم حتكيم الشريعة، وذلك بعد 
أسامة "منها على مصداقية برناجمها الدميقراطي، وحينها عقد ممثلها 

حماضرة يف صنعاء، حضرها كوكبة من علماء ودعاة وخطباء " محدان
أنه بعد القبض على جمموعة من : اليمن، وكان مما طرحه احملاضر

فعندها مل عمالء فتح ورواد خمابراا القتلة، مت إطالق سراحهم، 
كيف يتم إطالقهم وهم قتلة؟ : أمتالك نفسي ووجهت له هذا السؤال

 ناإلي أحب العفو، يف خطئَن لَأَنْ :م؟ فكان اجلواب يقاصفلماذا ال 
  .العقوبة يف صيبن أن من

إذا كان هذا اجلواب، فلماذا ال يستصحب مع الشيخ املقاتل يف 
م مسعنا قادة محاس يقولون حني وك أكناف بيت املقدس من باب أوىل؟

أزمتهم مع فتح املوالية إلسرائيل، واليت تقتل ااهدين صباح مساء، 
من أم ال يريدون أن يسفكوا الدم الفلسطيين، فكيف تورعوا عن 
دماء حركة فتح وسفكوا دم الشيخ ااهد أيب النور وإخوانه؟ أوليس 

 حركة فتح؟ أم أنه آت الشيخ أبو النور فلسطينياً كما هو احلال يف
من كوكب آخر؟ أم ألنه يرفض التطبيع من إسرائيل؟ ويطالب 
بتحكيم الشريعة ويكفر بالشرعية الدولية الكافرة؟ فما لكم كيف 

 افالشيخ أبو النور نادى بتحكيم الشريعة اليت ختلت عنه حتكمون؟
حركة محاس، وتنصلت منه بعد أن تسلقت عليه، فال غرابة حينئذ يف 

رك العمالء وقتل الشرفاء، وكان الواجب على محاس قبل أن تقدم ت

على هذه اجلرمية الشنعاء يف حق أهل التوحيد، أن تتورع يف دماء 
  ، املسلمني ااهدين

فنجدها تترك أهل العمالة من أجل سياسة الدجل واخلداع مع  
ن البشر، وتقتل الدكتور أبا النور من أجل إرضاء أهل الشرك واخلنا م

قول قادة محاس لرا ماذا سي البشر، فما هذا الورع البارد الفاسد؟
وكيف تغيب لغة احلوار اليت تتغىن ا محاس مع حركة فتح  غداً؟

ودوليت مصر وإيران مع الشيخ أيب النور بدل أن تستخدم لغة الدم  
   .والذبح وانتهاك حرمات بيوت اهللا

رضيت ووافقت هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف أن محاس 
إىل جنب يف ظل الشرك  بالتعددية السياسية، وعملت معهم جنباً

والوالء الوطين، ومل ترض أو توافق على وجود إمارة إسالمية يف ظل 
وجود التوحيد والوالء هللا ورسوله واملؤمنني، وإن كانت حركة محاس 
تجيد فهم السياسة لتركت الشيخ أبا النور وجيشه ااهدين يشقون 

لطريق يف مقاتلة اليهود وتطبيق ما أمرهم اهللا به؛ ألن هذا سيضعف ا
ها، وسيخفف من الضغط على أهل حتماً من قوة إسرائيل ومن واال

فلسطني، وإن كانت محاس خشيت من تنامي الصف اجلهادي الذي 
بأي اتفاقية سابقة مع اليهود، بواسطة الغرب، أو  ال يعترف وال يقر

لداخلية أن يؤدي إىل إقصائها فهذا شرف هلا إن الشرق، أو الفصائل ا
كانت تعمل لدينها ال لذاا؛ ألا غري قادرة كما تزعم على تطبيق 

رة أمام من أراد تطبيق فإن كانت كذلك فال تكن حجر عث ،الشريعة
على  اعلى حركة محاس أن تعيد النظر يف براجمها وتعرضهالشريعة، ف

، وما خالف ألقته وراءها ظهرياً الكتاب والسنة، فما وافق أقرته
وتلتزم حتكيم الشريعة، ولو أدى إىل أن تتخلى محاس عن أغلبية 

النور ورفاقه من أسود التوحيد مل  براجمها، وإن مل، فإن دم الشيخ أيب
جيف بعد، فهو يسري يف عروق كثري ممن كانوا متعاطفني مع محاس، 
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يقوم به قادة حركة  فكيف مبن عرف حقيقتها واحنراف مسريا؟ فما
ن اليوم هو عني ما كانت تقوم به حركة فتح، وعلى محاس السياسيو

إثر احنراف حركة فتح متخضت والدة حركة محاس، وتعاطف الناس 
هذا املولود وتسابقوا حلضانته؛ ألم فقدوا صفات األم وحناا، مع 

ودفاعها عن صغريها وأفراد أسرا يف حركة فتح املوالية فيما بعد 
إلسرائيل والغرب، وما كان سبباً يف تأسيس حركة محاس مث ختلت 
عنه، كان سبباً لوالدة اإلمارة اإلسالمية، وبقاء دم الشيخ أيب النور 

ا هو الذي حدا بالصادقني من كتائب القسام، أن خيرجوا حياً، وهذ
على سياسي محاس؛ ألن أوجه الشبه بني خمرجات محاس وفتح 

تقاربت، بل وتوافقت يف ضرب ااهدين، فهذا التوافق يف الصفات 
واألفعال كلما تقارب حتت أي حجة كانت سيؤدي إىل تزايد عدد 

افر اجلهود اجلهادية ، وتضواسعة أنصار الشيخ أيب النور رمحه اهللا رمحة
صلى -واجتماع كلمتها، لتكون على مرمى حجر من مسرى النيب 

، -رمحه اهللا-كما قاهلا الشيخ أبو مصعب الزرقاوي  -اهللا عليه وسلم
وعند ذلك يتهيأ املكان الستقبال ااهدين بقيادة الشيخ أسامة بن 

ية الوصول إىل الدن، الذي يسعى ليل ار ليحقق ما خططه يف كيف
األقصى وإنقاذه من اليهود، فإصرار قادة محاس على ما هم عليه من 

إلغاء الشريعة، وحماربة من سعى إىل تطبيقها، سيؤدي إىل انقراض 
احلركة، ومازال دم أيب النور حاضراً يف أذهان الكثري من الناس، 

الذين يرتقبون الفرصة لالنضمام إىل ركب ااهدين يف داخل 
النور، فلقد أحييت بدمك أجياالً ني وخارجها، فلله درك يا أبا فلسط

  .-بإذن اهللا-سيواصلون ما بدأت به 

  
   وليست فتنة دموي ذه سياسة وجه يا محاس

 املتابع ملا جرى يف مسجد ابن تيمية يعلم حق العلم أن محاس نفذت"

فاملعروف عن . سياسة تتطابق مع منهجها يف عالقته بالسلفية اجلهادية
األشهر بني مساجد غزة من حيث كونه بعيدا عما يعرف  املسجد أنه

هو لفتح وال هو للجهاد وال هو  فال. مبساجد اجلماعات والتنظيمات
الفصائل  احلقيقة أن سكان غزة ليسوا كلهم مؤطرين يفو. حلماس

وألن الناس تثق مبصداقية إمام املسجد وورعه وبعده عن . والتنظيمات
التنظيمية وصدعه باحلق وتقدميه لدروس دينية بعيدة عن  األطر

. القى املسجد وإمامه شعبية واسعة التوجهات األيديولوجية فقد
اآلالف من خمتلف  جلماعة، ويؤمهوبات يشتهر مبسجد أهل السنة وا

الشرائح االجتماعية وحىت من الفصائل والتنظيمات ممن سئموا من 
 .السياسية والتنظيمية ويئسوا من األوضاع القائمة أطرهم

إحراجا حلماس اليت بدأ بعض منتسبيها  هذه الوضعية للمسجد سببت
نوعا ويتأثرون  والناس يستأنسون خبطب الشيخ عبد اللطيف موسى،

وألن املسجد بات أيضا قبلة لعموم اجلماعات السلفية فقد . ما ا
لذا . محاس حبجم ما ميثله من خطر عليها وعلى أطروحاا شعرت

والقائمني عليه ووضعه حتت إشراف  قررت انتزاع املسجد من أهله
محاس بتحقيقه  لكن هذا معطى واحد فقط مما رغبت. وزارة األوقاف
  ."اولةمن وراء هذه احمل

) وليست فتنة دموي ذه سياسة وجه يا محاس:(من مقال
 أكرم حجازي:للدكتور
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  لبث قليال حيمل اهليجاء محل    ال بأس باملوت إذا حان األجل

حينما رأيت ثباته بل وفرحه وسروره واستبشاره ملّا حان األجل وحان 
  :القائل  الوقت باللحوق برب األرض والسماء تذكرت قول

  وغاية املؤمن أن يلقى الردى      باسم الوجه سروراً ورضى

، عجل اخلطى إىل رضوان ربهتقاء اهللا فأحب اهللا لقائه فسار مأحب ل
 ،اغتيال أئمة الكفر ورؤوس الردةوقدوة زمانه يف  إنه حبق إمام عصره

له قدم السبق يف ذلك حيث وصل إىل عمق قصورهم بفضل اهللا مث 
لقد واهللا أغاظ بعمله الكافرين  ، بشجاعته وإقدامه وتضحيته وفدائه

  .واملنافقني وأرعبهم وشفى صدور املؤمنني وأفرحهم

نعم واهللا لقد أدخل السرور على تلك العجوز اليت قتل ابنها واعتقل 
  .طاغيةبقية أبنائها على يد هذا ال

لقد رسم ، سرية املظلومة عند هؤالء الطغاةنعم واهللا لقد أفرح تلك األ
هم على يد هذا ارم وأدخل وجوه اليتامى الذين قتل آباؤ البسمة يف

 ،البهجة والسرور على تلك األرملة اليت قتل زوجها واعتقل إخواا
  .دخل األمل على األسرى املظلومني لقد

وأدخل عليهم روح ، واعتدى عليهمشفى صدورهم ممن ظلمهم 
  .طغاة املعتدونبقرب النصر وزوال هؤالء ال راالستبشا

إن اللسان يتلعثم واألفكار تتبعثر حينما أريد أن أسطر شيئاً من 
  .صفات هذا البطل وأدون بعضاً من أخالقه وتعامالته

مد عليه الصالة من حديث احلبيب حم اًكبري اًأحسب أن له حظإين 
أحسب أنه ) إن اهللا حيب العبد التقي النقي اخلفي ( : يف قوله والسالم

نقي القلب طاهر ، من أهل التقوى وفيه الشيء الكثري من النقاء

رجل خفي له أسرار كثرية بينه وبني ربه قوام يف الليل ، األثواب
اً تالياً ويفطر يوم اًيناجي ربه ويطلب مواله صوام يف النهار يصوم يوم

قل أن جتده يف فراغ إما أن  ،حيفظ القرآن عن ظهر قلب ربهلكتاب 
أو  ،أو قائماً يصلي أو جالساً يتلو كتاب ربه ،يكون يف خدمة إخوانه

وكثرياً ما يطرح األفكار يف ، دينه وأمتهيتحدث مع إخوانه فيما ينفع 
ذو طموحٍ كبري رجل متفائل حيسن الظن  ،قتال أعداء اهللا واغتياهلم

رجل صبور تتعجب من ، ا يقدره اهللا راضياً بقدرهباهللا يف كل م
  .حمتسب كل أيامه و أحواله يف ذات اهللا  ،مصابرته وصربه

تعجب من حسن خلقه وسعة صدره حسن اخللق واملعاشرة ليناً الكل ي
سليم الصدر ال حيمل غالً على أحد من إخوانه كرمياً  ،مع إخوانه

صاحب  ،و صفاًء شهماً شجاعاً ذو حلم وصفح ملئ صدره نقاًء
عزمية وإصرار ال يكل وال ميل وال يفتر لقد كان يطلب العملية 
ويسعى هلا منذ سنوات ومل يفتر من طول املدة بل يزداد عزميةً 
وإصراراً على التضحية والفداء هلذا الدين ونصرة املستضعفني من 

  .وإنا حنسب أنك أديت ما عليك وانتصرت لدينك ، املسلمني

  اكم قريبـاملكلوم عنكم    أمين النفس لقيأصبر قليب 

  وروحي بعد رؤياكم تطيب      دنــلعل اهللا جيمعنا بع

أسأل اهللا أن يتقبل شهيدنا ويرزقه الفردوس األعلى من اجلنة وجيعله 
أن  هشفيعاً يف أهله ونسأل اهللا أن جيعل دمه ناراً على املرتدين ونسأل

ده ويلحقنا به غري خزايا وال يعيننا على أن نكمل املشوار من بع
  .مفتونني 
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تشهد بالد املسلمني يف هذه احلقبة الزمنية من احلكم الظامل لألنظمة 
حيث تتجرب هذه األنظمة  حرجة ومرة،الطاغوتية اجلربية مرحلة 

وال عجب فهذه  وتطغى وتفسد بدون رقيب وال حسيب، ،العميلة
األنظمة مل تدعم من قبل الصليبني إال لتكون أداة بطش وردع 

حيث صارت هذه احلكومات أشد  ،للشعوب املضطهدة الثائرة
وسجون مصر واألردن  ، ومتفننة بشكل كبري يف التعذيب،وأنكى

ملسلمني من قبل حيث يتم اختطاف ا ،واملغرب شاهدة على ذلك
الدول العربية ليمارس ضد الضحايا إىل هذه  الصليبيني وينقلون

حبجة  ،املعتقلني أشد وأشنع وأبشع صنوف األذى والتعذيب واإلهانة
  .مكافحة اإلرهاب

بل هي من أهم الداعمني  ،مل تكن دولة آل سعود بعيدة عن ذلك
 ، وتفخر بذلك،ومنذ زمن طويل ،الرئيسيني للحرب على اإلرهاب

وللحرب الصليبية أن فتحت هم ما قدمته هذه الدولة لألمريكان وأ
مسحت و ،وفتحت املطارات ،أرض احلرمني للجيش األمريكي

للقصف  ،للطائرات باإلقالع من مطاراا يف اخلرج و عرعر وتبوك
وقدمت كافة التسهيالت والتموين  ،على أفغانستان وعلى العراق

والفواكه  ،حىت عبوات املاء الصحية للجنود األمريكان ،لذلك
  .املغلفة اجلاهزة كوالتأوامل

ستخبارايت وتقدمي التعاون يف اال االمن أهم ما قدمته كذلك و
حيث مت تكوين غرفة مشتركة هدفها التعاون وتبادل  ،املعلومات
إىل املقدم من السفارة السعودية يف أمريكا  ، وذكر البياناملعلومات

العدد احلكومة األمريكية وقد نشر يف صحيفة الوطن السعودية 
حتتفظ السعودية " : هـ وجاء فيه١٤٢٣شوال  ١ )٧٩٧(

والواليات املتحدة بلجنة ملكافحة اإلرهاب تتألف من عناصر يف 
ويلتقي هؤالء بشكل منتظم  ستخبارات واجلهات األمنية األخرى،اال

مل للقضاء على ووضع خطط ع ،لتبادل املعلومات واملصادر

وتسعى اململكة العربية السعودية إىل تقوية  الشبكات اإلرهابية،
  ". التعاون بني اململكة والواليات املتحدة من خالل الزيارات املتبادلة

تعمل أجهزة "  :وفيما يتعلق باملعتقلني واألسرى يقول التقرير
واألجهزة األمنية السعودية عن قرب مع الواليات  االستخبارات

ل الكشف والتحقيق مع من أج ،ىاملتحدة واإلنتربول والدول األخر
ويكمل التقرير املطول ليتحدث " وتوقيفهم إذا لزم األمر املشتبه م،

اليت السعودية فيما يسمى مبكافحة اإلرهاب،  عن الكثري من اجلهود
كما ذكر ذلك  ،حاقدة على اإلسالم" حرب صليبية"هي يف حقيقتها 

  .بوشاألمريكي األسبق الرئيس 

، يف احلديث عن وضع السجون يف بالد احلرمني ،وميكن بشكل سريع
من وما يعانيه األسرى واملعتقلني  ظل حكومة آل سعود العميلة،

 ؛ولن نتقصى كل احلقائق والشواهد التعذيب واإلهانة واحلرمان،
وسنتحدث عن  ،ولكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق ،لضيق املقام

  ".مملكة اإلنسانية"ة يف املزعوم" حقوق اإلنسان"جانب من انتهاك 

يشتبه به أنه يدعم أسباب االعتقال تكون لكل من  :أسباب االعتقال
أو يعارض النظام احلاكم أو ينتقده ، أو ينوي اجلهاد ونصرة ااهدين

فك اهللا –ولو بشطر كلمة مثل ما حدث مع الشيخ خالد الراشد 
تقد عدم حني طالب آل سعود بقطع العالقات مع الدمنارك وان-أسره

صلى اهللا عليه –على مقام الرسول  االعتداءتفاعلهم مع قضية 
، وكذلك الدكتور سعود اهلامشي الذي ليس له ذنب إال أنه -وسلم

، قال ال للظلم وال لنهب الثروات فأودع السجون وغيب يف ظالمها
من يسكت عن إدانة أعمال ااهدين بعض وأحياناً يتم اعتقال 

 -فك اهللا أسره-مع الشيخ سليمان العلوان وجترميها، كما حصل 
دين ويعتقل ألجل امتناعه عن ذلك، حيث يطالبونه بإدانة أعمال ااه

أعيد اعتقاله بعد أن مكث يف سجنهم مثان والشيخ سعيد بن زعري 
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بسبب أنه عرب عن رأيه على قناة اجلزيرة الفضائية ووصف سنوات 
مث أفرج عنه ، بعد تفجريات لندن) بطل(الشيخ أسامة بن الدن بأنه 

ال يزال و وأعيد اعتقاله اآلن ، بعد أن قام بإضرابات متوالية ومستمرة
وكذا الشيخ وليد السناين ال يزال يف ، يف سجوم منذ ثالث سنني

هـ وسبب سجنه أنه كان يرفض التطبيع مع ١٤١٥سجنهم منذ عام 
يف عي آل سعود وال يرا، ويندد بكفريات الدولة وفسادهاإسرائيل 

كل ذلك ويف سبيل إرضاء أمريكا شيبة ذي شيبة، وال يوقر ذو علم 
وهيئة، بل يتم اعتقاهلم يف ظروف غامضة، وتضيق سجوم بالعلماء 
، وطلبة العلم والشباب الغيور، بسب دعمهم ونصرم للمجاهدين

حيث اضطروا الستحداث سجون مركزية ضخمة حيث مل تعد 
يةً لألعداد الكبرية من السجناء، وقد اشتدت السجون القدمية كاف

ة، لتأيت على مجع كبري، من محلة االعتقاالت يف األشهر املاضية القريب
خ وطلبة العلم و األساتذة أصحاب الشهادات العليا واألطباء املشاي

واملهندسني، ممن ال ناقة هلم وال مجل، وكان من آخرها اعتقال 
العزيز كامل، حيث يقبع يف السجن  الدكتور والكاتب اإلسالمي عبد

منذ أكثر من ثالثة أشهر، يف ظروف غامضة، ويعيش ظروف صحية 
صعبة، وكل ذلك يف إطار التنسيق العاملي مع األمريكان يف ما يسمى 

  .، كما ذُكر يف بيان السفارة السابق"مكافحة اإلرهاب"

" ثالطواري واملباح"يتم االعتقال من قبل قوات  :ظروف االعتقال
حيث يتم اقتحام البيوت وتنتهك ، وبأسلوب بوليسي ،بطريقة وحشية

 ،ويضرب غالباً ضرباً مربحاً ،وتعصب أعينه ،ويكبل املعتقل ،حرماا
بعدها إىل املعتقل، أو يتم االعتقال كذلك عن حىت يفقد توازنه لينقل 

تفتش  طريق االختطاف يف األماكن العامة واملساجد، مث بعد ذلك
غرف "حىت  ،البيوت وتنتهك أبسط خصوصيات وحرمات البيوت

  ".النوم ورفوف املالبس اخلاصة

يتم استخدام التعذيب واإلرهاب  :ظروف التحقيق واالستجواب
ومينع السجني غالباً  ،بغرض احلصول على االعترافات ،بكافة أشكاله

االتصال خالل فترة التحقيق اليت قد تطول إىل سنة كاملة وأكثر من 
ويغيب وينكر وجوده  ،بل قد خيفى السجني ،والزيارات ألهله وذويه

  .إال بعد فترة طويلة

 تستطيع أن تقول أن التعذيب هو :التعذيب واالنتهاكات للمعتقل
حيث يتم  يف سجون آل سعود، الوسيلة الوحيدة اليت يتم التعامل ا

وكذلك أثناء فترة  ،وأثناء مراحل التحقيق ،استخدامه أثناء االعتقال

وتتنوع أشكال وأدوات  ، إذا كان هنالك حماكمة،قضاء احلكم
إىل  ،من الضرب بالسياط واهلراوات والعصي الكهربائية التعذيب،

وختتلف األساليب حيث  واللذع الكهربائي، أدوات قلع األظافر
والتكبيل بالقيود يف األيدي واألقدام  ،التعليق والتسهري أليام متعددة

وكذلك اإلهانات  ،تصل إىل سنة كاملة وأكثر ،رات طويلةلفت
 حيث يطلب منه التعري الكامل لكسر هيبته ،املتعمدة للسجني

حيث  ،وقد تكرر ذلك كثرياً ،وكذلك التهديد باألعراض وإذالله،
وهنا شهادة  ،يهدد املعتقل بأهله وزوجته إذا مل يتعاون يف التحقيق

حيث جرب سجون آل سعود  -اهللارمحه -للشيخ أبو الليث اللييب 
يف قصة معروفة  ومكث يف سجن الرويس جبدة والذي هرب منه

أنا قرأت كثرياً عن أنواع التعذيب يف السجون منذ : " يقولمشهورة 
فما قرأته وجدته ورأيته أو  إىل غريها، حماكم التفتيش يف األندلس

ريف أو مسعت من فعل فيه ذلك، ال يوجد ضابط أو مانع قانوين أو ع
دستوري مينعهم من استخدام أي نوع يرون انه يوصلهم إىل اعتراف 
السجني مبا يريدون، فأنواع التعذيب عندهم كثرية وخمترعة الكهرباء 

ومنع  ،واملنع من النوم ،أنواع، والقيود اليت تعلق يف السطح والصلب
يظل خالهلا واقفاً، مع  ،السجني من اجللوس ملدة تصل إىل أسبوعني

املهلوسة واملخدرة، فمع هذه احلالة أظن اإلنسان يصل  باإلبرقن احل
أما فقدت عقلي،  إىل حالة جنونية فعالً، أنا شخصياً كنت أظن أنين
حيث يطلبون من  ،أخبث أنواع التعذيب؛ فهي انتهاك األعراض

قل أن  السجناء أن يفعلوا يف بعضهم الفاحشة بالقوة، لكن احلمد هللا
أما أنواع الكهرباء املستخدمة، فهي ، اإلكراه ذاجتد من يسقط يف ه

مث يغلق عليه  ،عن تابوت يدخل فيه الشخص ممدداً عبارة األول: ثالثة
بواسطة سالسل تلف على سائر جسده، بعد ذلك تفتح الكهرباء، 
والنوع الثاين؛ السوط الكهربائي الذي ما أن يالمسك حىت تشعر أن 

لك الكهربائي، وهذا غالباً ما دماغك يغلي، والنوع الثالث؛ الس
أو الصدر مث  يصنع يف طرفه مماسك متسك ا اخلصيتان أو األذنان

وأثناء التحقيق غالباً ما يكون السجني عارياً جمرداً  تشغل الكهرباء،
وإضافة إىل كل ١" من كل مالبسه، وغريها من أنواع التعذيب الكثرية

يسمح بلبس  ذلك مينع السجني من حقوقه الشخصية حيث ال
ومينع من ارتداء ، "بالسروال القصري"فى تويك" السراويل الطويلة"

لفترات  ،ومينع األسري من الزيارة واالتصال ألهله" الغترة"الشماغ
  .ألسباب تافهة طويلة تصل إىل سنة وأكثر

                                                             
  هـ١٤١٩ربيع األول  ٤٠العدد  جملة الفجر . ١
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إضافة ما يتعرض له أهل السجني  :االنتهاكات واإليذاء لذوي املعتقل
مينعون  ،االنتهاك حلرمام وخصوصيات بيوممن اإلهانة والترويع و

حيث يضطرون إىل إرسال الربقيات  ،من الزيارة ألسباب  تافهة
وإذا فتحت الزيارة يقف األهايل يف ، وتسول املسؤولني فتح الزيارة
ويتعرضون لتفتيش دقيق على أيدي  ،طوابري طويلة يف حر الشمس

تتحدث التقارير الطبية عن  ،احلراس حتت أجهزة ذات أشعة متطورة
ويتم التجسس على  وأا سبب يف مرض السرطان والعقم، ،خطورا

 ثحي ،وتسجيل كل ما يتحدثون ،أهلهكل ما يقولوه املعتقل مع 
تكتب وتدون  ،من املباحث ةيرافق يف الزيارة عسكري أو امرأ

  .وترصد احلركات ،األحاديث

نساء واألطفال يف سجون آل عتقال لليتم اال :أسر النساء واألطفال
 ،وقد تعرض لذلك الكثري من النساء الطاهرات ومنهن زوجةسعود

الشيخ الفاضل ااهد يوسف احلمدان 
وأطفاهلم حيث سلم من قبل دولة إيران 

من طويلة وبقي هو وزوجته وأطفاله مدة 
ومل يراعي ، الزمن يف سجن الرويس يف جدة

، آل سعود شيبة الشيخ وال كرب سنه
عل مع كما فُو، وقصته معروفة ومشهورة

-رمحه اهللا-زوجة األخ سلطان القحطاين 
 كرميوزوجة األخ  -فك اهللا أسرمها-وزوجة األخ علي الفقعسي 

رمحه –وزوجة األخ يونس احلياري  ،وأطفاهلا -رمحه اهللا-ااطي 
وإجبارهم على  ،ويتم ذلك دف الضغط على املطلوبني -اهللا

بل  ،وحتدثت عنه وسائل اإلعالم ،وهذا أمر مشاهد وظاهر ،التسليم
عندما طالب بعض الغيورين من مفيت آل سعود أن يتوسط لإلفراج 

أن املرأة عند ":عن زوجة األخ يونس احلياري أجام املفيت بقوله
هورين بنجاستهم واحنرافهم املش" أفراد املباحث"ويقصد بأهلها " هلهاأ

رضى املفيت أن تقتاد زوجته وبناته ولو ليوم وال أدري هل ي ،اخللقي
  .واحد إىل معتقالت املباحث سيئة السمعة والصيت

بل  ً،نسبة كبرية من املعتقلني ال يقدمون للمحاكمة أبدا :احملاكمات
عتقال واإلفراج من قبل وزارة اختاذ قرار السجن و متديد مدة االيتم 

وإن حصل  القاضي، الداخلية بدون عرض قضاياهم على القضاء و
وال  ،فإن كل احملاكمات تتم بسرية وال تطلع عليها وسائل اإلعالم

حيث  ،ويتم احلكم بأحكام جائرة ،يسمح هلا بالتغطية أو التصوير

مثالً إىل وصل احلكم على من قضيته اجلهاد يف العراق وأفغانستان 
ال حيق  مث بعد احملاكمة اهلزلية الزائفة السجن لثمان سنوات وأكثر،

التنفيذ هي املباحث التابعة  ، حيث أن سلطةللقاضي متابعة القضية
وميكث املعتقل يف  ،اليت هي أعلى سلطة يف البلد ،لوزارة الداخلية

وال يتم  ىل أضعاف املدة احملكوم ا عليه،السجن غالباً مدة قد تصل إ
  .وال أحد يسأل وال يراقب ،االلتزام باملدة احملددة يف احلكم

حيث  هيئة عاجزة ال متلك من أمرها شيئا، :يئة حقوق اإلنسانه
مقابل  ،تكتفي باملنة وإعطاء بعض التعويضات املالية البسيطة أحياناً

يتعرض هلا املعتقلون يف السكوت عن االنتهاكات والتعذيب الذي 
وال  ،وال تستطيع اهليئة رفع أي قضية من هذا النوع السجون،

ومنذ أن ولدت ميتة قبل مخس  ،انتهاك حماكمة أي مسؤول عن أي
 ،وال حىت مسائلة أي جمرم ،سنوات تقريباً مل يتم حماكمة أي مسؤول

حىت ولو من صغار جنود 
  .وأفراد املباحث والطواري

منظمة العفو  :انتقادات عاملية
الدولية ويف تقريرها املطول 

 ١٤٣٠رجب  ٣٠الصادر يف 
هـ حتدثت عن انتهاكات 

وذكرت أن منها محالت " السعودية"يف ما يسمى بـحلقوق اإلنسان 
االعتقال والتوقيف اليت تتم يف سرية تامة، وأن من بني السجناء 
سجناء رأي، كما ذكر التقرير أن بعض املعتقلني يقتلون يف ظروف 
غامضة، وأن احملاكمات سرية، وقد تؤدي م إىل اإلعدام، كما ذكر 

انتزاع االعترافات، وكنوع من التقرير أنه يستخدم التعذيب بغرض 
أنواع العقاب للسجناء، ومنه الضرب املربح بالعصي، واللكم 
والتعليق يف السقف، والصعق بالصدمات الكهربائية، واحلرمان من 
النوم، وكل ذلك حبجة مكافحة اإلرهاب، إىل آخر ما ذكر يف التقرير 

من تصدر املطول، وحنن وإن كانت ال منا مثل هذه التقارير وال 
عنه، إال أا تعكس الوضع املأساوي الذي يعانيه أخواننا يف سجون 

حيث مل تستطع هذه املنظمات الصليبية السكوت " مملكة اإلنسانية"
  .عن الفظائع واجلرائم اليت ترتكب باسم مكافحة اإلرهاب

ويف مقابل هذا كله يسرح األمريكان وميرحون ويعربدون يف كل 
وتقلع طائرام مىت شاءت لتقصف من بالد  أرجاء جزيرة العرب،

ويستقبل رؤساء أمريكا استقباالً حافالً ودى هلم ، املسلمني ما تريد
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أغلى اهلدايا يف حني مل جتف أيدهم من دماء األطفال والنساء يف 
  . أفغانستان والعراق

ويسمح للعلمانيني واللرباليني واحلداثيني أن يكتبوا يف صحفهم الكفر 
باهللا واإلحلاد، وأن يطعنوا يف الدين وأن يستهزئوا بالشعائر يف 

بل يكرمون ، القنوات الفضائية اململوكة آلل سعود وال أحد يكلمهم
ويقدمون كما حدث مع الكاتب احلداثي الزنديق الذي يسب الذات 

 اهللا عن ما يقول علواً كبريا وبعدها كرمه وقدمه امللك اإلهلية تعاىل
عبد اهللا بن عبد العزيز وأهداه قلماً مطلي بالذهب لينشر كتاباته 

وكفره، كل هذا بسكوت مطبق من علماء السوء الدجالني الذين ال 
، نسمع نشاز أصوام إال يف االعتراض على ااهدين وحماربتهم

ومترر ، على هذه احلكومة الظاملة ارمة ويصبغون الشرعية الكاملة
عربهم شهادات الزور الكاذبة اليت تقول أن هذا النظام إسالمي وأنه 

آل سعود  حكام سالم وأي عدل وأي دين عندإفأي ، نظام عادل
ال تستغرب ، موهذه أفعاهلم وهذه سجوم شاهدة عليه، ارمني

سعود مملكة الظلم  أخي القارئ كل هذا وأكثر؛ فأنت يف مملكة آل
مملكة القيود واألغالل ال ، مملكة اهلراوات والعصي الكهربائية، والقهر

مملكة "تستغرب أخي القارئ فأنت يف سجن كبري يسمى زوراً وتاناً 
". اإلنسانية  

   

  
 ) النوعية لقاعدة اجلزيرة وبراعتها العمليات(

 
من االنتصارات  اجلهاد يف جزيرة العرب الكثريحققت قاعدة  لقدنعم 

أبو أغلب املطلوبني وعلى رأسهم  و االختراقات بداية من وصول
 سفيان األزدي والذي هو النائب العام لقاعدة جزيرة العرب بعد

الوحيشي ومروراً بوصول زوجة الشيخ احملارب أبو  األمري أبو بصري
 أقارا الشجعان إىل اليمنمع بعض ) األزدي أم هاجر(سفيان األزدي 

القاعدة يف جزيرة العرب عدداً  ومن الناحية العسكرية فقد حققت.
والطواغيت  كبرياً من األعمال النوعية اليت استهدفت فيها العمالء

ومنها ما قد نشر إما يف بينات أو جمالت أو أفالم ونأخذ على سبيل 
ضمن تشكيلة الذين كانوا من  استهداف السواح الكوريني املثال

الدعم املادي أو  منتخب االحتالل يف العراق وأفغانستان سواء
واليت عقبها حضور سرية من العمالء واملخابرات الكورية ، املعنوي
باستقباهلا أيضاً قاعدة جزيرة العرب فأحسنوا الترحيب ا على  كان

عملية القصاص العادل من الضال حممد بن  أيضاً، اخلاصة طريقتهم
فيها عملية نوعية  واليت رأينا) واليت نشرت يف شريط فيديو(ربيش 

 فذة قام تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب بتسفري اآلخر فيها إىل

ااهدين واملسلمني مع  قربه جزاء فعلته الدنيئة وعمالته يف قتل
وطبعاً هذه العمليات ال تقارن مع جديد قاعدة ، األمريكية الطائرات

اهلدف فيها رأس من الدولة احلاكمة ونائب  واليت كان جزيرة العرب
الناس و أزعج العامل  وزير الداخلية حممد بن نايف الذي أزكم أنوف

اليت يقوم ا بالنيابة عنه بعض اجلهالء املغلوب على أمرهم  بإجنازاته
من قوات الطوارئ وعمالء املباحث الذين ال يذوقون طعماً  واملساكني

خوفهم على أنفسهم وقلة ما حيصلونه من  راحة من شدةللحياة وال 
واآلهات ويطعم بعض  حلظة األمل فهاهو اآلن يعيش، مكافآت ورواتب

وأخواتنا  من ألوان العذاب اليت أذاق ا العلماء الصادقني و إخواننا
الذي ال ذنب هلم سوى نصرة اهللا ودينه فنقول هنا كما قال أمري 

شبكة  ))ذق إنك أنت العزيز الكرمي((الزرقاوي  اإلستشهاديني
  .بتصرف اإلسالمية  الفلوجة

  حمب ااهدين
 أبو عمر األزدي
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للخري على أرض احلرمني بفضل اهللا فلقد  اًلقد كان أبو اخلري مفتاح
مني إىل ضرب أركان دولة آل ارتقى الفكر العملي يف أرض احلر

سعود ورموز قيادم املؤثرين فيها وأصبح نظر ااهدين هو السلطة 
املالكة املمثلة يف عائلة آل سعود وقتل كربائهم يف كل مكان داخل 

أرض احلرمني أو خارجها ممن هم رؤوس الكفر والطغيان وسوف 
الغتياالت تشهد األيام القادمة بإذن اهللا عمليات نوعية يف طرق ا

يف الدولة وهذا بإذن اهللا سوف يكون  الشخصية على مستوى عالٍ
أول األعمال ملا بعده يف مواصلة تطهري اجلزيرة من الطواغيت  

اخلري  وتعاىل ومبثل أيبوأحكامهم الوضعية وإعادة حكم اهللا سبحانه 
سنطهر أرض احلرمني واجلزيرة العربية والعامل اإلسالمي من األحكام 

ية بإذن اهللا وسواًء حيينا أو متنا فقافلة ااهدين لن تتوقف الوضع
 ولَو نوره يتم أَنْ إِلَّا اللَّه ويأْبى(بإذن اهللا وعداً من اهللا كما قال تعاىل 

ونَ كَرِهرأميت من طائفة تزال ال (وقال صلى اهللا عليه وسلم ) الْكَاف 
 املسيح آخرهم يقاتل حىت ناوأهم من على ظاهرين احلق على يقاتلون

وإين من هذا املنرب الكرمي صدى املالحم ، رواه اإلمام أمحد ) الدجال
أدعو كل غيور على دينه وعلى عرضه يف اجلزيرة أو خارجها أال يدع 

جمرماً من آل سعود إال قتله أو دل عليه فهم ورب الكعبة أصل كل 
هم يكل مكان وهذه أيد شرٍ على اإلسالم واملسلمني يف اجلزيرة ويف

 عاقَبتم وإِنْ(اخلبيثة تفننت بقتل إخواننا ااهدين واهللا تعاىل يقول 
  ).١٢٦( النحل)  .... بِه عوقبتم ما بِمثْلِ فَعاقبوا

اخلري رمحه  افاجلزاء من جنس العمل فيا أيها ااهدون الصادقون إن أب
رسالة ملن بعده من ااهدين أن األمر  لاهللا عندما اقتحم القصور أوص

  .يسري وإمنا هو بالصدق مع اهللا واإلقدام على الطواغيت 

كيف كان األثر بالنصر وشفاء صدور قومٍ مؤمنني من هذه العملية 
الرمضانية املباركة واليت هي األوىل من نوعها ولن تكون األخرية بإذن 

دعوانا أن إىل عملية أخرى قريبة بإذن اهللا أستودعكم اهللا وآخر اهللا و
.احلمد هللا رب العاملني

 



 
٤٧ 

 

  ـثريـريي          فديتك بالقليل مع الكــبن العسا يا فىت الفتيان

  مريـرعـاك اهللا من شهمِ شجاع          ركبت املوت مرتاح الض

  ايا          بشوش الوجه تضحك يف سرورــباملن ركبت املوت زأ

  دير          وحسن الظن بالرب القـريــضغطت الزر توصينا خب

  ريـد          وأبصرت اجلميل من املصـكأنك قد رأيت جنان خل

  ورـاخللد يف أعلى القص ىبشر         اؤا ـكأن مالئك الرمحن ج

  ورـنلت البشارة يف حب كأنك يف اتصالك قلت جاؤوا          وقد

  مِ مريرــأساً          نقيع السم ذا طعـسقيت الغادر اخلوان ك

  خورـسيحفظه كنقش يف الص  أريت الثعلب املغرور درسا          

ـًومه اويبصره كوابيس   در نومه فوق السريرـــتك   ا         ـ

  ريــاملغرور يف خوف ورعب          عظيم اهلم ذا قلب صغ اغد

  ورــمضاء األما          إذا ما شاء إـسيذكر ساعة التفجري دوم

  ريرـــنثى تلفع باحلولو أ       ص   ــما جاءه ليزور شخوإ

  سيخشى الفخ يف أكل وشرب          وحتت اللحم جاء على القدور

  ك          وحتت اجللد يف جوف الطيورــصاح دي ذا ماويبصره إ

  ريـــفما هذا سوى نزر يس        اج  ــمتهل يا حممد لست ن

  ر الغزيرـات          تصب عليك كاملطــبشر باملصائب قادمأو

  دبورــزي          كمثل هالك عاد بالــسريميك اإلله بشر خ

  الك وبالثبورــوم          لتصرخ باهلــستأتيك الدواهي كل ي

  ورط اخلدـد          كفعل عواتق وسـتشق الثوب تلطم فوق خ

  ريــان قد هبوا لعز          فأبشر بالكريه من املصــإذا الفرس

  ريــر ال يرضى بضيم          ولو ساموه باملال الوفــفإن احل

  ورـاملنايا          أعز من املنية يف القص حوت يف ساــوطعم امل

  ورـر          ولو لقي املكائد من كفـسيبقى الدين يف عز ونص

  ديرـرنا جبند              ومن أوىف بوعد من قـــفإن اهللا بش

  ريـها املفدى          فقد شرب املنية كالعصـليهن عسري فارس

  كما ابن رواحة وأيب بصري             سيذكرك الزمان بكل فخر

  ورــتقوم الليل ذا قلب شك          عهدتك صائما يوما ويوما

  اق بال فتورــخدوما للرف          رضي النفس يف خلق كرمي

  ورات حورـــوزوجه مبقص          أال رحم اإلله فىت عسري

  جوار املصطفى اهلادي البشري          وأدخله اجلنان بال حساب

  رييــبشبان كأمثال العس          إذا ما أمة اإلسالم جادت

  على عزف الرصاص مع البكور          سيأيت النصر إما شاء ريب

  



 
٤٨ 
 

  

  

  

  

  فلــــــــــوارفع جبینك فالحوراء تحت         دُلــــــــــــــفّجر حزامَك ما في قتلھم ج

  دُلـــوسیُف الحِق ُمعت" ُمحّیا"واذكْر     "     ُخَبٍر"ودحَر الكفِر في " ُعلّیا"واذكر 

  ُلــیرمي الحصون فال خوٌف وال وج    ٌل     ـــــــــَففي فتیانھا َبط" عسیَر"واذكر 

  ُلــــــــوما في غیر خالقنا بٌر وال أم    وب      ــــــــــــــیا رب قد عُظمْت مني الذن

  ُلــــــــــــــفي كّل نازلـٍة شأٌن وُمرتج    ا     ــــــــــونفوسنا رغبْت في عفوكْم ولھ

  واــــــفانصْر بصولتنا منھاَج َمْن بذل    ا     ـــــــــــیا رب إن سیوَف الحِق في یدن

  ُلـــــــــــــفي غیر ذبحھُم برٌد وُمغتس    غاة وال     ـــــــــعادْت مسالحنا ترمي الط

  واـــــــــالُن َمْن خذلما كان ضرھُم خذ    وا     ـــــــــإن الذین على التوحیِد قد ُجبل

  واـــتركوا وروَد حیاِض الموِت أو بخل    ا     ــــــــــــــــهللا قد بذلوا ماَء الفؤاِد وم

  واـــــــــنجلو عوارَضھ بالصبِر فاحتمل    ِد غیُر أذى     ـقْل لن ُیصیَب بني التوحی

  ُلـــــــــــِت خالقنا جاءْت بھ الرسفي ذا    ا     ــــــــــــــإن ُیقتلون فإن القتَل غایتن

  ُلــــــــــــــــفي كّل قارعٍة بالموِت تشتغ    ٌة     ـــــــــــأو َیقتلون فإن اُألسَد مرسل

  َدُلــــــــــعْن ذبِح طاغیة الحرمیِن أو َب    َوٌل     ـــــــــــِالموُت ُمرسلھا لكُم وال ح

  ُلــــــفمضى ُیھرھُر َمْن ضاقْت بھ الُسُب    ى     ـــــــأسقوا عساكره یوم اللقاء لظ

  واــــــــ من ھولھاـ بالوا َفَرقًا بما اشتمل    ْد     ــفاسأل فوارسھْم یوم الریاض وق

  ُلــــــــــــإْن دیَس سیده أو إن ھوى ُھَب    لِب من َذَنٍب     ـــــــولقد أنفُت نباَح الك

  ـُلـــــــــــتنزو علیھ كالُب الغرِب والھم    ـزٍق     ـنھبًا لمرتشرُف القریِض غدا 

  ُلـــــــــــــــفاعلْم بأن ولي العھِر ُمنشغ    وٌل وُمغتصٌب     ــــــــإن جاَس أمتنا ھ

  واـــسیان إن ھتكوا األعراَض ، ال سلم    ًا     ــــــــفاألمُر عند ولي العھِر یا ذَنَب

  ُلــــــــــــــــخّرْت لھ ُرَكُب الحكاِم والسف    ًا     ـــــإن شاھدوا صنموبأمر أمریكا 

  واــــــــــــتحت الحذاِء مكانتھْم وما عمل    ْم     ـــــآُل السلوِل وَمْن ركبوا مزابلھ



 
٤٩ 

 

  

  ُلــــــــــــــسؤَر الطغاِة فتقعي ثم تختت    رى     ـــــشأن الكالِب تھزُّ الذیَل حین ت

  ُلـــــــــــــــــوالَق اإللھ فال دیٌن وال أم    بًا     ـــــــــــــفامأل فؤادَك بالزقوِم یا َذَن

  واــــــــــُتنبیَك خسُتھْم ِمْن غیظھْم حبل    ًة     ــــــــــإّما رأیَت وجوَه القوم عابس

  واــــــــــــإّما رأوا َنَتنًا ِمْن ضرعِھ نھل    ٌة     ـــــــــــــفي كّل منقصٍة للقوِم سابل

  ُلــــالِب لتشتمنا وتمتثــــــــــجوَف الك    ألوا     ــــــفاخسأ فإن والة العھِر قد م

  ُلـــــــــــــــــحتى ُیفرَق ما جّمعتھ األج    یوبك ِمْن سحتوت ما نثروا     وامأل ج

  ذُلــــــــــــوبأن حاكمك العضروط ُمنخ    صٌر     ـــــــــواعلْم بان لوانا الیوَم منت

  حُلـــــــــــــــــعینًا بقاعدة التوحید تكت    ا     ــــــیا رب أعِل لواء الحِق واخلفن

  واـــــــــتركوا جالوزة الحرمین یحتمل    والطْف بمن سكنوا ظَل الرماِح وما     

  واـــــــــلـأغلى الدماء لھذا الدین وارتح    مني السالُم على أرواِح َمْن بذلوا     



 
٥٠ 
 

أبت عربات احلزن وعبارات الشوق إال أن أظهر بعضها ، حني ينفد 
، ر العبارات كاشفةً أسرارمها صرب صدر ملئ حزناً وشوقاً ، تتفج

صفوة اهللا من .. إم الشهداء  ، حزناً على حالنا وشوقاً إىل مآهلم 
هو أحد رموز هذه .. أبو اخلري ، صفوته الذين اصطفاهم لنصرة دينه 

اليت رسم طريقها الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وآله ، الثلة املصطفاة 
  .اهللا حسيبه هكذا أحسبه و، وسلم وصحابته الكرام 

إنّ للحرمات واألعراض من ، زأر اهلمام ليقول يف وجوه الطغاة اللئام 
ا شهادات وإنّ ألسرانا وعلمائنا حمامني نالو، يذود عنها وينتقم هلا 

لك اهللا يف كتابه الكرمي وكفى به سبحانه شهد بذ، عالية املستوى 
من ينتظر هي دماء ، وإن دماء شهدائنا الذين قضوا حنبهم ،  شهيدا

ونبشركم بأن ، ولن جتف مادام اجلهاد واجلالد بيننا وبني أعداء اهللا 
، زأر اهلمام يف وجوه طغاة آل سعود ، اجلهاد ماضٍ إىل قيام الساعة 

  .لتترجم أشالؤه ودماؤه أا رخيصة يف سبيل من طاردمتونا ألجله 

رمست يف قصوركم معاين ، إن هذه األشالء الشريفة والدماء الزكية  
هلمام طلق الدنيا بالثالث ليفوز جبوار من طلقها ألجله ، العزة والفداء 

وال ، روح فدائية عظيمة جتسدت يف شخصية عظيمة ، وملرضاته 
من نسل من أذلوا ، إذ أنه من نسل الصحابة الكرام .. عجب منه 

وأرغموا بعون اهللا أنوف ، قياصرة الروم يف قصورهم بقوة اهللا عز 
، وهاهو التاريخ يعود من جديد ، أكاسرة الفرس وهم على عروشهم 
جئنا لنخرج العباد من عبادتكم ، ليقول البطل املقدام بفعاله ال مبقاله 

  .وعبادة أسيادكم إىل عبادة العزيز ايد 

، لنا ولألجيال من بعدنا  أخي  لنقرأ يف سرية هذا البطل ليكون قدوةً
وسأسطر هذه السرية العطرة هلذا الرجل الفذ لعل اهللا أن يقر ا عيون 

  .وأن يغيظ اهللا ا قلوب املرتدين واملنافقني ، املؤمنني املوحدين 

أكتب هذه األسطر منافحاً وذاباً عن أخي يف اهللا ومن أحببته فيه تعاىل 
وقد ، ل بوصفه بأشنع األوصاف يوم أن جترأ علماء السوء والضال، 

املنتهكة ، سلم من ألسنتهم جيوش الصليب احملتلة لبالد اإلسالم 
سلم من ألسنتهم كذالك العلمانيون ، ألعراضنا والسافكة لدمائنا 

بل ، الذين مل يتورعوا عن الطعن يف دين اهللا وعباد اهللا الصاحلني 
عباد اهللا وجلسوا معهم يف طاولة واحدة يطعنون ويلمزون يف 

  .وميجدون ويبجلون رؤساء اخليانة والعمالة ، ااهدين 

حاولت أن أذكر شيئاً من ، هذه أسطر قليلة أمام عظمة الشهم البطل 
  ..سريته لعل اهللا أن ينفعين وإياكم ا 

  نشأته

بعيداً عن ، يف بيت صاحل حمافظ  -تقبله اهللا-نشأ أبو اخلري 
ترىب رمحه اهللا يف رحاب القرآن ، ابطة املسلسالت املاجنة واألغاين اهل

، وقد كان يطمح حلفظ كتاب اهللا ، تاليا آليته وجمتهداً يف حفظه ، 
وقد ، متفوقاً على إخوانه يف حفظه منذ صغره  -رمحه اهللا- وقد كان 

  .منحه معلموه درجة االمتياز يف حفظه 

م حسن يقول شقيق أيب اخلري ورفيق دربه للجهاد يف سبيل اهللا إبراهي
يف ، أبو اخلري كان منذ صغره متفوقاً على أقرانه : ( طالع عسريي 

وكان امسه مدرجاً  ضمن ، املسجد بل وحىت يف املدارس احلكومية 
  ) .األوائل املتفوقني يف املسجد واملدرسة 

وباملناسبة ، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على ذكائه ونباهته 
: ( قال  -تقبله اهللا-أحب أن أذكر قصة طريفة حكاها يل أبو اخلري 

كان املدرس يرشد الطالب يف املدرسة أن ينظموا أوقام ويضعوا 
ألنفسهم جدول يومي ليمكنهم مذاكرة دروسهم وحل الواجبات 

ال بد أن يضع كل واحد منكم جدول :  كما يسموا وقال املدرس



 
٥١ 

 

يومي للمذاكرة وحل الواجبات مثل عبد اهللا عسريي ـ يعين أبو 
: يقول أبو اخلري، دولك اليومي قم يا عبد اهللا أعطهم ج، اخلري ـ 

الظهر إذا رجعت من ، فقمت وبدأت أشرح هلم جدويل اليومي 
العصر وأبقى يف مث أنام مث أقوم لصالة  ،املدرسة أتناول وجبة الغداء
مث أخرج وألعب مع أصدقائي إىل أذان ، حلقة القرآن نصف العصر 

املدرس والطالب :  يقول ، مث أصلي وأرجع إىل البيت ، املغرب 
قال مث أجلس املغرب مع أهلي وألعب ، يترقبون مىت وقت املذاكرة 

، مث أصلي العشاء  فأرجع إىل البيت ، مع إخواين إىل أن يؤذن العشاء 
ومن ، وأعود إىل اللعب مع إخواين إىل أن يأيت العشاء فأتعشى وأنام 

مث أتناول وجبة ،اجب كتبته غد أصلي الفجر فإذا كان عندي و
فضحك : قال  ،هذا هو جدويل، أذهب إىل املدرسة مث  اإلفطار

فمع عدم اهتمامه باملذاكرة إال أنه يتفوق  املدرس وضحك الطالب،
  . على أقرانه 

إال أنه كان لبيباً فطناً تلمح فيه مالمح  -آن ذاك-سنه ومع صغر 
، فكانت عنده عزة نفس وعدم قبول للضيم ورفض للظلم ، الرجولة 

وكان يتميز مع صغره بالصدق بني 
: ( يقول شقيقه إبراهيم ، أهله 

أذكر ملا كان صغرياً كان إذا أخطأ 
ويريد والدي أن ، خطأ بسيط  

لدي يفاجأ وا،حياسبه على خطأه 
ترىب هذا ) فيتركه لصدقه ، بصدقه 

البطل على الصدق وكما قال 
وإن الصدق يهدي إىل الرب وإن : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فهنيئا ما ظفرت به وهنيئا ما امنت . رواه البخاري) الرب يهدي إىل اجلنة 
  .اهللا به عليك 

  التكليف

، شعر بالتكليفبدأ ي وملا بلغ  أبو اخلري السادسة عشرة من عمره
-فبدأ ينظر ،  تنكر الكثري من حال الشباب املسلمنيوقبلها كان يس

وبدأت ، إىل ما أوجبه اهللا فيؤديه وما ينهى عنه فينتهي  -تقبله اهللا
فأعجب برجولته ، الغرية والشجاعة وعالمات الرجولة تأخذ بازدياد 

رقه منذ أن لكن كان هناك هم يؤ، وأخالقه أحبابه وأصدقاؤه هناك 
، ملّا بلغ أبو اخلري هذا السن : ( شعر بالتكليف يقول شقيقه إبراهيم 

كان ، من أمهها تعظيم اهللا عز وجل ، بدأت تظهر عليه عالمات 

فكان عندما يرى أي ، جداً  اعنده شيئا عجيب -عز وجل-تعظيم اهللا 
د فمثالً إذا وج، شيء فيه نوع امتهان السم اهللا تعاىل يغضب ويغار 

أو مثالً يرى ، القرآن على األرض يغضب ويرفعه ويأخذ يستغفر 
جريدة وفيها اسم من أمساء اهللا وهي ملقاة يف األرض أو مغلف ا 

فع اجلريدة وينكر على من فعل طعام أو مالبس يضيق صدره وير
حىت أنين إذا ركبت معه يف سيارته يقف عند أي جريدة أو ، ذلك

ويواصل شقيقه مالحظته أليب اخلري يف ) ارة ورقة فيأخذها معه يف السي
هذا اجلانب ويذكر هنا قصة عجيبة تقرأ من خالهلا مدى تعظيم أيب 

ومن القصص اليت ما زلت ( اخلري هللا تعاىل وعدم تكاسله يف ذلك 
أذكرها أنه يف  أحد األيام مر على مدرسة فوجد جبانبها صندوق كبري 

ذلك وأخذ خيرج اجلرائد وضع للنفايات وملئ باجلرائد فحزن ل
وأخذت مدة إخالء اجلرائد من هذا ، تعظيماً ملا فيها من أمساء اهللا 

  ) .ومل ميل من ذلك حىت أخرجها كلها ، الصندوق أيام 

فما أعظمك يا أبا ، نعم إنه قلب ملئ منذ  نشأته تعظيماً هللا تعاىل 
لقد ، )  الْقُلُوبِ تقْوى من فَإِنها اللَّه شعائر يعظِّم ومن ذَلك (، اخلري 

كان تعظيم اهللا تعاىل متمكنا من قلب 
حىت آخر حياته ، هذا الشهم الكرمي 

، كان يوصي اإلخوة بأن يتفطنوا لذلك 
، وأن يتقوا اهللا يف اجلرائد واألوراق 

وكان يوصي األنصار بأن ينصحوا 
أصحاب احملالت الذين يستخدمون 

، ا ال يرضي اهللا تعاىل هذه اجلرائد فيم
كنت أمسع ، وأذكر هنا موقفا له معي شخصياً ، رمحك اهللا يا أبا اخلري 

، وكنت ممسكاً للمصحف بيدي الشمال ، له وهو يراجع حفظه 
عظّم كتاب اهللا .. يا أخي : ( فتوقف عن التالوة وقال يل بلطف 

، خلري ذكريات ال تنسى فتقبلك اهللا يا أبا ا، ) وامسكه بيمينك  
  .وأعلى اهللا مرتلتك يف عليني 

فال جيد منكراً صغر أو ، بإنكاره للمنكرات  -رمحه اهللا-أيضاً عرف 
فال خيجل وال خياف يف دين اهللا من لوم أحد أو ، كرب إال وينكره 

حليته أو مسبالً ثوبه أنكر عليه  احالق فكان إذا وجد رجال، استنكاره 
، قد كان جمتهداً يف إنكار املنكرات ل: ( يقول شقيقه إبراهيم ، ذلك 

، وقد كان يتحمل أعباء إنكار املنكر ، وقد تعب من هذه املنكرات 
ومل يثنه ذلك يف ،ويتحمل أذى بعض الناس له واستنكارهم إلنكاره 



 
٥٢ 
 

، بل ملّا رأى كثرة املنكرات وازديادها ، مواصلة هذه العبادة العظيمة 
ة اليت فيها ذكر بعض املعاصي أخذ يطبع من البطائق الدعوية الصغري

فإذا رأى حالق اللحية ، ويقف على أبواب اجلوامع ، وبيان حرمتها 
وإذا رأى املسبل أعطاه ، أعطاه بطاقة فيها بيان حرمة حلق اللحية 

وأي رجل يرى عليه أي معصية ، البطاقة اليت فيها بيان حرمة اإلسبال 
  ) .ظاهرة أعطاه ما يدعوه به 

 كُنتم (ألن اهللا قال ، بل هو اخلري .. نعم إنه أبو اخلري  ..أبو اخلري 
ريخ ةأُم ترِجاسِ أُخلنونَ لرأْمت وفرعنَ بِالْموهنتنِ وكَرِ عنالْم 

، قضى عمره باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، )  بِاللَّه وتؤمنونَ
 وكان رمحه اهللا ينكر  ،ر كم أمر من معروف وكم أنكر من منك

، يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعند قربه اليتالشركيات 
وأن هذا ، وكان ينكر عليهم ويرشدهم بأال يدعوا من دون اهللا تعاىل 

ملاذا ال ينكر : ( وكان يتعجب ويقول ، شرك خيرج صاحبه من امللة 
اخلري  يع أجرك يا أباإن اهللا لن يض، ) بعض املشايخ هذه املنكرات ؟ 

  . قدم على اهللا خري مقدم لعل اهللا أن يرمحك برمحته فا،  - بإذن اهللا-

  بداية تعرفه على املنهج اجلهادي

وسبق أن قلنا أنه كان ، لقد كان أبو اخلري رمحه اهللا يف حلق الذكر 
، ها قد نال أمنيته فحفظه عن ظهر قلب ، يطمح ألن حيفظ كتاب اهللا 

فدفعه هذا القرآن ، أن يكون هذا القرآن راكداً يف قلبه  ولكنه أىب
ودفعه هذا القرآن للسعي بأن يكون الدين كله هللا ، لتغيري واقع األمة 

لكن كيف ؟ ومع ، ودفعه هذا القرآن ألن يدافع عن املستضعفني ، 
  . من ؟ وما هو السبيل إىل ذلك ؟ 

كان آن ذاك مل يعرف و، ظل أبو  اخلري يبحث عن هذا املنهج الرباين 
بسبب تضليل العلماء ، حقيقة هؤالء الطواغيت من حكام العرب 

، وكان متأثرا بقادم ، ولكنه مع ذلك حيب ااهدين ، املضلني 
وكان يتابع ، كان متأثرا بقادة ااهدين : ( يقول شقيقه إبراهيم 

اهللا ـ رمحه  خطابالقائد وكان حيب ، أفالم ااهدين يف الشيشان 
وجيب ، وكان يرى أم هم القدوة، وحيب ااهدين بشكل عام  ـ 

وكان يعتقد أنه البد أن جياهد طال الزمان أو ، أن نسلك طريقهم 
  ) .قصر 

أن خيوض املعامع ويقاسي الصعاب يف  -تقبله اهللا-لقد كان حلمه 
هكذا كان يفكر هذا الشاب يوم ، سبيل خالقه ومواله سبحانه وتعاىل 

كان يفكر شباب األمة هداهم اهللا بفوز الفريق الفالين وهزمية أن 
لقد أحاطت هذا البطل عناية اهللا وحفظه من هذه ، الفريق الفالين 

إىل أن جاءت احلرب الصليبية على ، الترهات وحمقرات األمور 
وانقسم حينها العامل إىل فسطاطني فسطاط إميان ، أفغانستان والعراق 

ار أن يكون مع فسطاط اإلميان وجنده وأنصاره فاخت، وفسطاط كفر 
يعين حب اجلهاد _ بقي على هذا اهلاجس : ( يقول شقيقه إبراهيم ، 

حينها قررت ، ى العراق إىل أن جاء الغزو األمريكي عل_ وااهدين 
وقسمت ، ضمن جمموعة مت التنسيق هلا ، لذهاب للعراق أنا وأخي ا

وأخي أبو ، نا ضمن اموعة األوىل كنت أ، هذه اموعة إىل دفعتني 
  ) .اخلري ضمن اموعة الثانية  

بل قرر أبو اخلري للتحرك عملياً لنصرة ، مل يكن هذا جمرد أفكار 
لقد حركت مشاعر أيب اخلري صرخة أخته ، املستضعفني يف العراق 

وأقض مضجعه صرخة األم ، العراقية األسرية يف سجون الصليبيني 
فبدأت ، وأنني األيامى ، وبكاء اليتامى ، الضعيف  العجوز والشيخ

ومل يكن يعلم أبو اخلري ، اخلطوات العملية حنو اجلهاد يف سبيل اهللا 
  .بعمالة وخيانة العمالء من حكام املنطقة 

شقة أنا  نااستأجر: ( يكمل شقيق أيب اخلري بداية اخلطوات العملية 
أ ترتيب اخلروج من بالد وبد، واإلخوة الذين معي يف الدفعة األوىل 

، وأخي أبو اخلري ينتظر دوره بعد وصولنا ، احلرمني إىل بالد الرافدين 
 احلكومة السعودية علمت بذلك فدامهتنا يف، ولكن اهللا مل يقدر ذلك 

ذاك عمالة احلكومة السعودية ومل أكن أعرف آن: يقول ، الشقة 
فبدأت أدرك ، فأدخلونا السجن ، وإخالصهم يف خدمة الصليبيني 

من خالل ، وحقدهم على عباد اهللا املؤمنني ، حجم املواالة للصليبيني 
يف أول يوم من أداة صالة الفجر حىت  ناحتقيقام املستمرة ومنع

، وبدأت أحبث يف كفر هذه احلكومة السعودية ، خرجت الشمس 
حىت أدركت متام اإلدراك أم كفار ارتدوا عن دين اهللا تعاىل  من 

يكمل حديثه ، ) ب كثرية منها نصرة الكفار على املسلمني أبوا
زارين أخي أبو اخلري يف : ( وكيف وصلت هذه القناعة أليب اخلري 

وبدأت أشرح له حقيقة احلكومة السعودية وكفرها باهللا ، السجن 
، وقلت أنا أكفيك البحث يف ذلك فلقد عرفتهم عن قرب ، تعاىل 

، م أنك اقتنعت ذا الفكر وهذا املنهج ما دا: ( لكن أبو اخلري قال  
فأنا ال أسلكه حىت أقتنع به وأعرف ذلك من كتاب اهللا وسنة رسول 



 
٥٣ 

 

ذهب و احبث يف ذلك ألين  أعرف فقلت له ا..) وفهم العلماء ،  اهللا
  ) . أن من يريد احلق سيجده واضحاً جليا 

هل  ،أخذ أبو اخلري يفكر يف ذلك املنهج الذي سلكه أخوه إبراهيم 
أم أن أخاه قد ضل الطريق فينصحه ، هو املنهج الرباين فيسلكه معه 

ن أبو اخلري قد دخل دورة يف وأخذ يبحث يف ذلك وكا، ويرشده 
  .وأحكامه التكفري ضوابط

ذهبت ( يقول أبو اخلري ، أخذ أبو اخلري يبحث عن العلماء الربانيني 
كنت أعرفهم  والذين، إىل أحد املشايخ الذين تومست فيهم اخلري 

: يقول ، ن أخي إبراهيم بدأ يكفر احلكومة فقلت له أ، ويعرفونين 
 مل يأت( سامة املتعجب فتفاجأت من رد الشيخ حيث قال يل بابت

، ) فعرفت أن ذاك الشيخ يكفر احلكومة كذلك ، ) أخوك جبديد 
لك لكن فاقتنعت بذ: ( يقول ، فة احلق ويواصل أبو اخلري مسريته ملعر

فبحثت عن العلماء ، ن معرفة املزيد يف كفر هذه احلكومة البد م
، وذهبت ألحد العلماء فسألته عن هذه احلكومة ، الصادعني باحلق 

فعد يل نواقض كثرية فوق اليت ذكرها شيخ اإلسالم حممد بن عبد 
  ) .فتبصرت أكثر يف حقيقة هؤالء الطواغيت العرب ، الوهاب 

ذي ينشده ويطلبه ويسعى للحصول لقد هدى اهللا أبا اخلري للحق ال
وعرف ، اقتنع أخي بصحة هذا املنهج : ( يقول شقيقه إبراهيم ، عليه 

  ) .حقيقة الطواغيت 

وختلى عن مسؤوليته يف ، لكن هل سكت أبو اخلري عن هذه العمالة 
  ..كال ، نصرة املستضعفني 

  بداية العمل الداخلي

يوم أن خذّل و ، احلرمني  أراد اهللا لثلة أن حتمل راية اجلهاد يف أرض
سعود  إا يف سجون آل، أين هي هذه الثلة ، ختاذل الكثري عن محلها 

جنح األبطال بقيادة البطل ، العمل  وبدأ التخطيط للهروب لبدء، 
مث بدأوا ، الشهيد أيب داود اجلليدان الفرار من وطأة آل سعود 

هللا إلبراهيم  وقد أراد ا، باستقطاب من يصلح هلذا اجلهاد العظيم 
فتم اختياره واختيار ، عسريي شقيق أيب اخلري أن خيرج من السجن 

  .أيب اخلري 

بدأ أبو اخلري يف العمل مع اإلخوة وكلف ببعض األعمال منها الرصد 
فبدأ مشوار النصرة من حيث انتهى ، وصناعة لوحات للسيارات ، 

ترى ، يف عمله  جاداً -رمحه اهللا-فكان ، به املطاف من بالد احلرمني  
مل يهب جربوت الطواغيت اجلامثني على صدر ، فيه شجاعة وإقداماً 

  .األمة يف اجلزيرة 

هنا قصة عجيبة تبني مدى ، رمحك اهللا أبا اخلري من رجل شهم مهام 
مت تكليف أخي أيب اخلري برصد ( شجاعة أيب اخلري يقول األخ إبراهيم 

فقام أخي بالوقوف ، ي وكان اهلدف على طريق رئيس، هلدف معني 
فكشفه عسكري كان يف ، بسيارته يف اجلانب اآلخر من الطريق 

مباشرة  فتحرك أبو اخلري، مكان اهلدف وأشار على أيب اخلري بيده 
ودخل على طريق فرعي ، فيه العسكري  مرورا باهلدف الذي يوجد

فوقف ، وكان هناك مسجد على الطريق الفرعي ، جبانب اهلدف 
  ) .جد وأخذ يواصل رصده من جديد ودخل املس

مل يستسلم رغم خطورة ، حتمل لكامل املسؤولية امللقاة على عاتقه 
فهو يعلم عظمة من ، املوقف بل واصل عمله مهما كانت املخاطر 

ملّا كنت أرصد يف : ( يقول أبو اخلري تقبله اهللا ، يضحي من أجله 
سامة دخل بالد فرأيت كأن الشيخ أ، غشيين النعاس ، ذلك املسجد 

قلت لعلي أن أدخل على ،وكأن الشيخ حامل هم كبري ، احلرمني 
واهللا ألسلم عليك "، فقلت للشيخ ممازحاً : يقول ، الشيخ السرور 
، أولت هذه الرؤيا عند أحد مشاخينا : يقول ، " من فوق خشمك

  ) .وقال أنت ستعمل يف بالد احلرمني يف وقت قوة للمجاهدين 

فإن ، ة اإلسالم واستبشري برؤيا هذا البطل الشهيد بشري يا أمفأ
، وارتقيب النصر من اهللا تعاىل ، ااهدين وهللا احلمد يف قوة عظيمة 

  .وإن غداً لناظره لقريب 

  مدامهة النخيل وبداية اهلجرة

دامهت طوارئ آل سعود السلولية مأوى اإلخوة ااهدين يف حي 
أبطاهلم أن يبقوا وينتقموا إلخوام  لكن اهللا أراد ألبطالٍ من، النخيل 

بل مل ، وكان من هؤالء أبو اخلري ، الذين قتلوا يف هذه املدامهة 
إال أن األخ ، يكشف العدو نفسه أن هذا البطل ضمن هذه اخللية 

إبراهيم شقيقه األكرب قد عرفت احلكومة بعمله ولكن اهللا أجناه مع من 
ملا علمت أن احلكومة تريد ( جنوا يقول إبراهيم شقيق أبو اخلري 

لنذهب لليمن وندخل مع احلدود ، قلت ألخي أيب اخلري ،القبض علي 
أنا مل تعلم احلكومة يب : ( ففكر أبو اخلري وقال ، لعل اهللا أن ييسر لنا 

إم لن يتركوك سيقبضون عليك :قلت له ، ) سأذهب بطريقة رمسية 



 
٥٤ 
 

أن يذهب بطريقة لكنه أصر على ، وأحلحت عليه بأن يذهب معي ، 
فقلت ،ه مل نرتب له أي ترتيب ألن الطريق الذي سأذهب مع، رمسية 
أراد اهللا أن أرجع :( يقول ) ذهب كما تريد وخرجت من البيت له ا

فاعتذر مين وقال لن أتركك أبداً ، فوجدت أخي ، مرة أخرى للبيت 
فصحبين للهجرة إىل أرض اليمن ، فأنا معك يف أي مكان تريده ، 
  ) .باركة امل

ورضي ، أنفت نفس أيب اخلري أن يترك أخاه وحيداً يف طريقه للهجرة 
  .قلب ملئ أخوة ورجولة ، أن يتحمل مشقة وعناء اهلجرة مع أخيه 

  طريق اهلجرة

ويف يوم االثنني الذي مضى يف مثله القدوة األعظم صلى اهللا عليه 
، إىل املدينة وسلم هو ورفيق دربه أبو بكر الصديق مهاجرين من مكة 

مضى وعلى عاتقه ثأر ، مضى املقدام قاصداً مين اإلميان واحلكمة 
صنعته آيات الكتاب  ى وعزمه مليئٌ مبعاين الفداء الذيمض، عظيم 
بدأ أبو اخلري مسريه حنو العزة حنو ، مهة ناطحت السحب ، العزيز 

ا خرجنا من الرياض قصدن( يقول إبراهيم شقيق أيب اخلري ، الكرامة 
بعد مقتل اإلخوة يف حي  هـ١٤٢٧/  ٥/ ٢٧يف تاريخ   اليمن

جبال عسري يف بالد يف حصلت بعض املطاردات و، النخيل مباشرة 
مل يكن ، أذكر هنا موقفا حصل لنا ملّا كنا يف جبال عسري ، احلرمني  

املهم أننا كنا ،  معنا حينها سالح سوى مسدس صغري من نوع ربع 
وأثناء جلوسنا يف هذا ، تصل عنده السيارات  وهذا اجلبل، على جبل 

فقمنا إليه فهرب ملّا ، اجلبل جاءت سيارة للمباحث ووقفت عندنا 
فعلمنا أن املكان قد كشف فقلنا ال بد من تغيري املكان ، رآنا أتينا إليه 

ومل يكن معنا ، وانتقلنا إىل مكان غري بعيد من املكان املكشوف ، 
، أحد اإلخوة كان يأتينا يف بعض األوقات إال أن ، سيارة آن ذاك 

، أخريان  تت مرةً أخرى من الغد ومعها سيارتاناملهم أن السيارة أ
، بطريقة غريبة جداً وبشكل ملفت  ولكنهم نزلوا من السيارات

عرفنا ، ال يشوفونا .. طف النور .. ويقول أحدهم لآلخر طف النور 
بدأنا ، ىل أسفل الوادي قلنا ننسحب من املكان إ، أم يريدوننا 

مث مننا وقمنا ، احلمد هللا انسحبنا دون شعورهم بنا ، ننسحب خفيةً 
، مث اقتربنا مرةً أخرى من الطريق الذي تعرب منه السيارات ، من الغد 

فوقفت السيارة ووقفت معها ، فرأتنا سيارة للمباحث مرة أخرى 
نا حىت فانسحب، فقررنا االنسحاب مرة أخرى ، سيارات أخرى 

ما رأيك ؟ : فقلت أليب اخلري ، فوقفنا خلفها ، وصلنا إىل صخرتني  

تكون أنت خلف هذه الصخرة وأكون أنا : ( ماذا نفعل ؟  فأجابين 
فإذا وصلوا إلينا ومروا من بني الصخرتني ، خلف الصخرة الثانية 

، ) ونغنم األسلحة اليت معهم ، تقتلهم باملسدس الذي معك 
مسدس صغري نوع ربع ن املسدس الذي معي كان أل، فضحكت منه 

، واحلمد هللا كفى اهللا املؤمنني القتال ، فقطثالث طلقات  وفيه، 
  ) .واستطعنا النجاة منهم  

، فانظر إىل شخصية هذا اجلبل األشم ، إذا أردت أن تعرف الشجعان 
روح ، ال يعرف اهلزمية أو اخلذالن، يرى النصر دائماً بني عينيه 

مبثل هذه ، مازلت تنجبني األبطال األحرار .. هنيئاً أميت ، لة  متفائ
ملاذا ؟ ألن اهللا هو ، الشخصيات الفذة املؤمنة تنهار كل قوى العامل 

فأبشري أمة ، فاهللا موالنا وال موال لكم ، وليهم وهو يتوىل الصاحلني 
  .اإلسالم 

  بل أنتم الكرار ولستم الفرار

 اجتياز احلدود املصطنعة والدخول إىل اليمن يسر اهللا تعاىل أليب اخلري
بعد مطاردة يف بالد احلرمني ، هـ   ١٤٢٧/  ٧/  ٧يف تاريخ  

وصل األسد اهلصور إىل منطلق ، استغرقت شهراً ونصف تقريباً 
، مل خيرج لينجوا ، انقضاضه على قاتل وآسر إخوانه حممد بن نايف 

الوصول إىل إخوانه يف فيسر اهللا له ، بل خرج ليعد العدة ويعود 
قبل احتاد التنظيمني ، تنظيم القاعدة يف جنوب جزيرة العرب آن ذاك 

وكان هو من ، بايع األمري أبا بصري ناصر الوحيشي ، على أمري واحد 
، وبايعه كذلك على عملية استشهادية يف بالد احلرمني ، أول املبايعني 

  . غيت وكان يأيت اإلخوة بأفكار نوعية الغتيال الطوا

وكلف بطلنا أبو اخلري ، بدأ توزيع املهام على اإلخوة أفراد التنظيم 
بل ، لكن أبا اخلري مل يكتف بذلك ، جبزء من املسؤولية األمنية للتنظيم 

فشارك ، حرص أن تكون له اليد الطوىل يف كل جوانب اخلري واجلهاد 
  :يف اجلوانب اآلتية 

  :ـ اجلانب الدعوي  ١

مث األقرب ، فكان يبدأ بإخوانه أوالً ، ب والبعيد عرف دعوته القري
حىت بكى على فراقه أحبابه الذين ، وتأثر الكثري بدعوته ، فاألقرب 
وكان ، ويتذكرون دعوته ويثنون عليه ويدعون له باخلري ، تأثروا به 

وحيثهم على فعل ، يذكرهم بأجر الرباط ، دائماً يراسل إخوانه 
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، نه ما حيبه لنفسه من األجر واخلري وكان حيب إلخوا، الطاعات 
لو نكون روحني يف جسد  كما رأي، يا أخ سامل : وأذكر مرةً قال يل 

قال أي شيء فيه خري وأجر تفعله جتعلين أفعله ، كيف ؟ : قلت ، 
كقيام ، معك وأي شي فيه خري وأجر أفعله أحثك على فعله معي 

  .وخدمة اإلخوان والدعوة ، الليل وصيام النوافل 

مل يقتصر أبو اخلري تقبله اهللا مبن حوله من اإلخوة فحسب بل طالت 
حيث قام بكتابة عدة مقاالت يف هذه الة ، دعوته العامل بأسره 

" على الطريق رجال"بل وكتب يف هذه النافذة ، " صدى املالحم "
حمب احلرمني ( باسم ، بعنوان أسد اجلوف عامر بن حريدان تقبله اهللا

وله مقاالت بعضها ،  أن جيمع بينهما يف الفردوس األعلى أسأل اهللا، )
  .نشر وبعضها مل ينشر وسينشر يف األعداد القادمة بإذن اهللا 

  : ـ اجلانب العسكري  ٢

فتعلم ، اجتهد أبو اخلري تقبله اهللا يف إعداد العدة يف شىت ااالت 
ورةً يف وأيضاً أخذ د، وتعلم األسلحة بأنواعها كلها ، فنون القتال 
تدرب يف ، وأخذ دورة كذلك  يف التكتيك ،  تاإللكترونيا

مث حرص يف آخر أيامه أن يأخذ علم ، االقتحامات والكمائن 
ونشر ، فأخذه بتفوق وقام بتدريب الشباب وتعليمهم ، املتفجرات 

وجتهيز ، إضافةً إىل مشاركته يف بعض العمليات ، العلم بني إخوانه 
  .بعض العبوات 

  ـ جانب االتصاالت  ٣

واستمر فترةً ، قام أبو اخلري تقبله اهللا بالربط بني الواليات اليمنية 
واستطاع أن يكسر شبكام ، طويلة ختطى فيها حواجز العدو األمنية 

  .التجسسية 

وقام شهيدنا تقبله اهللا بالقيام مبهام كثرية ظهر بعضها وبعضها مل يظهر 
حني من هو أبو اخلري وماذا خلّف من  وسيعلم أعداء اهللا ولو بعد، 

  .فال نامت أعني اجلبناء ، بعده 

 -تقبله اهللا-أليب اخلري  -حفظه اهللا-وأنقل هنا شهادة أمرينا أبو بصري 
واهللا ما وضع أبو اخلري يف أي جمال أو مكان إال ونفع اهللا : ( يقول ، 
  ) .به 

  أخالقه وصفاته

أو ، جتده إما راكعاً أو ساجداً ، إذا فقدته فاذهب إىل مكان خلوته 
وكان جيلس مع نفسه جلسات ، مستمتعاً بتالوة كتاب اهللا تعاىل 

فأتيت ، أخذت أحبث عنه ، فقدته يف إحدى الليايل ، طويلة حياسبها 
أنت هنا .. نعم : قلت ..  ؟ سامل.. ناداين ، إىل مكان خلوته كالعادة 

: قال ، لت أنا فاضي ق، أنت فاضي وال مشغول ؟ .. نعم : ل ؟ قا
فبدأ أوالًً ، ونتفكر يف خلق اهللا ويف النجوم ، أجلس بنا نؤمن ساعة 

كثرية ومل  اأن اهللا قد أنعم علينا نعم، يتكلم عن تقصرينا يف حق اهللا 
وهو ، حىت كاد أن يبكي ، ويتكلم عن الذنوب واملعاصي ، نشكره 

لفت انتباهي حقيقةً أنه  والذي، .. اهللا املستعان .. يقول اهللا املستعان 
، فكان يتكلم عن الشوق إىل اهللا ، كان بينه وبني اهللا عالقة قوية 

وقال يل واهللا إن الواحد منا ال ،  ويتكلم عن النظر إىل وجه اهللا تعاىل
، أسألك باهللا إذا وجدت مين أي خطأ انصحين ، يدري مىت يالقي اهللا 

  . ونعيمها  وأخذ يتكلم عن كرم اهللا تعاىل وعن اجلنة

وكان ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، كان أبو اخلري صواماً قواماً 
يف الصالة حىت يف النهار  هسنن أُبل إ، قوم ال أقول يف الليل فحسب ي

كنت معه يف ، وأين أخوه ، حبكم قريب منه : ( يقول شقيقه إبراهيم ، 
لكن ، اخلري كان أبو اخلري قد متيز بكثري من خصال ، أغلب املدة 

فكنت أنام يف الليل مث ، أنه صاحب عبادة ، الذي الحظه الكثري 
مث أعود وأنام وأصحو مرة أخرى فأجده ، أصحو فأجده قائماً يصلي 

) .على حاله يصلي   

فما أمجل صوته العذب وهو يرتل ، وأيضاً كان يكثر من قراءة القرآن 
، الصباح واملساء  وكان حمافظاً على أذكار، آيات الكتاب العزيز  

إىل أن يكمل أذكاره ، فتجده دائماً مرابط يف مكانه كل صبح ومساء 
. 

رغم صالحه ، قسوة القلب والغفلة يتهم نفسه بكان تقبله اهللا 
ويقول إن ، فكان يوصي اإلخوة باإلكثار من الطاعات ، وعبادته 

.احلسنات يذهنب السيئات   

جاوز كثريا من املخاطر متوكالً فكان يت، وكان دائم التوكل على اهللا 
والطريف ، حىت يف عمليته األخرية تقرأ فيها عظيم توكله ، على اهللا 

سأعطيه كف ـ : ( قال ، أنه سئل إذا مل تنفجر العبوة ماذا ستفعل ؟ 
.يعين سأضربه على وجهه ، ) يعين حممد بن نايف آل سعود ـ   



 
٥٦ 
 

تهم نفسه بالتقصري وكان باملقابل ي، وكان حمسن الظن باهللا تعاىل 
أنه كان يوصيين : ( يقول شقيقه إبراهيم ، وعدم الصدق مع اهللا 

أحسن ، أحسن الظن باهللا ، يا إبراهيم : ويقول ، حبسن الظن باهللا 
: ( ويقول ، ) ن اهللا ال خييبك واهللا إ، أحسن الظن باهللا ، اهللا الظن ب

كان إذا خربت  ملّا كان صغرياً، كان حيسن الظن باهللا  منذ طفولته 
ويطرقها ، إذا خربت يذكر عليها اسم اهللا ، سيارة أو غريها ، لعبته 

فأحياناً تصلح ، .. توكلت على اهللا ، .. بسم اهللا .. ويقول بسم اهللا 
فيقول أنا مل أذكر اهللا ، فال يسيء الظن باهللا ، وأحياناً ال تصلح 
احملاولة ثانية وثالثة فيعيد ، أو أنا مل أتوكل على اهللا ، بطريقة صحيحة 

) .حىت تصلح وإن ما صلحت ام نفسه بالتقصري   

ومن أخالقه كذلك أنه كان حيرص أن تكون له عملية تدخل السرور 
كان دائماً حيرص ، فأعطاه اهللا على قدر نيته ، على إخوانه األسرى 

فكان يبحث عن األشياء اليت ، على إدخال السرور على إخوانه 
فكان يف احلر وقت الظهرية يصنع ، لى إخوانه تدخل السرور ع

وكان حيرص ، وكان يأيت إخوانه دائماً باملاء ، لإلخوة العصري البارد 
 يف وكان يطلب من أهله دائماً، أن يأتيهم بأشياء تدخل السرور 

.وصف احللى الفالين واحللوى الفالنية ويصنعها لإلخوة  اتصاالته   

بتسماً بشوشاً يف وجوه أنه ال تكاد تراه إال م، ومن أخالقه كذلك 
وإذا وجد ، فإذا أردت أن تتخيله فال تتخيله إال مبتسماً ، إخوانه 

 وحىت إذا ، يعانقه ويبش يف وجهه وميازحه ، أحداً من إخوانه بعد مدة
.وجد أخاً ألول مرة يعانقه ويرحب به كأنه يعرفه منذ زمن بعيد   

، املكان ويرتبه فكان ينظف ، خدوماً إلخوانه -رمحه اهللا-وكان 
وكان يفرش الفرش ، وكان يطبخ إلخوانه ويصنع هلم العصائر 

وكان يقفل على نفسه باب الصالة ،إلخوانه إذا أرادوا أن يناموا 
، ويقوم بغسل املالبس إلخوانه، بل إنه كان خيدمهم وهو صائم 

.فعرف بني إخوانه باخلدمة هلم   

يقول ، يسمع ويطيع هلم وكان ، ومن أخالقه توقري من هو أكرب منه 
كان حيترمين ويسمع ويطيع بشكل عجيب : ( شقيقه األكرب إبراهيم 

وأذكر أنين مرة أرسلت له رسالة وهو يف ، ويتعبد اهللا يف ذلك ، 
، فلم يرد علي ، أسلم عليه وأسأل عن أخباره ، مكان بعيد عين 

م فأرسلت له معاتباً على عد، فأرسلت رسالة أخرى ومل يرد كذلك 
،   واعتذر مين أنه كان مشغوال، فأرسل يل رسالة ، رده علي 

فلماذا ال حنس ، إن كنت أحسست جبفائي لك : ( وذكرين وقال 
) ) .جبفائنا هللا   

يتمىن قتاهلم يف ، ومع ذلته مع إخوانه إال أنه كان عزيزاً على الكفار 
وكان يذكر ، ويذكر إجرامهم والواجب علينا يف ذلك ، كل حلظة 

.احملققني ويتمىن أن ينتقم لألسرى   

 حلظة الوداع ودموع الفراق

إىل جوار  -بإذن اهللا-لينتقل ، أذن اهللا أليب اخلري أن يودع هذه الدنيا 
.األنبياء والصديقني والشهداء   

: وهو يقول بصوت متقطع، ودع أبو اخلري إخوانه بدموعه احلارة 
وهو ، الوصول إىل هدفه ومت ، أسأل اهللا أن يثبتكم على هذا الدين 

فأراد أن خيتم هذه احلياة باخلري الذي ، على اتصال مباشر مع إخوانه 
أقول إيش : ( قال وصيةً أخرية ، وقبل التنفيذ ، ينفعه وينفع إخوانه 

أنا عند ظن ( يف احلديث القدسي ، أقول لكم أحسنوا الظن باهللا 
 مفتاح خلري الدنيا وحسن الظن باهللا، أحسنوا الظن باهللا ، ) عبدي يب 
.ورزقك اهللا ما متنيت ، فتقبلك اهللا يا أبا اخلري ، ) واآلخرة   

لكين حاولت ، طل وأخالقه تأخذ معنا وقتا طويال إن سرية هذا الب
وخشيةً من اإلطالة ، ويعلم اهللا ذلك أن أخلص سريته بأقل الورقات 

وأن ، اكتفيت ذا القدر وأسأل اهللا أن يتقبل أخانا أبا اخلري يف عليني 
يعلي درجته ويرزقه أعلى رتب الشهادة ،وأن يلحقنا به غري خزايا وال 

.عوانا أن احلمد هللا رب العاملني مفتونني ، وآخر د
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إىل كل مؤمن غيور على عرضه وأعراض املسلمني، أكتب لكم هذه 
األسطر، معربة لكم عما نعايشه حنن نساء أرض احلرمني من الطغاة 
الظاملني، حكومة آل سعود، الذين ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمة، 
وهم يتشدقون بأن أعراض املؤمنني ااهدين حمفوظةٌ، وأم ال 

  .. وريب أشر من الصهاينة اليهود يف فلسطني يتعرضون إليها، وهم

فبعد أن جناين ريب من األسر مرات ومرات، جاءوين ألخذي والتحقيق 
معي، ولكن اهللا ينجيين منهم، ولقد أصيب أحد إخواين جبلطة وهو يف 
أسره يوم أن مسع بأم جاءوا ليأسروين، وبعد حماوالت جاءوا 

ين زوجة رجلٌ وفقه اهللا للجهاد يف ليحققوا معي يف بييت، وذلك رد أ
سبيله دفاعاً عن دينه وأعراض املسلمني، فقد كنت أفتقد األمان الذي 
حتلم به كل مؤمنة غيورة على عرضها، يوم أن كنت أخرج من بييت 
ألقضي ضروريات أمري، فإذا بسيارات املباحث تترصدين أمام بييت، 

حيث كنت حامالً،  تطاردين يف كل مكان، يف سوقي، ويف مستشفاي،
فقد كانوا يدخلون معي إىل غرفة الوالدة، وحسيب اهللا ونعم الوكيل، 

نا، ألم نوكانوا دائما يتصلون علينا بالتلفون، يؤذوننا ويهددو
يعلمون أن رجالنا من إخواين وزوجي منهم ضيقوا عليه، وأخرجوه 
من أرضه، وحرموه األمان، هو واثنني من إخواين، وليس هذا 

ب، إمنا قامت حكومة آل سعود بأسر ثالثة من إخواين، وهلم فحس
أكثر من مخسة أعوام، بال أي قضية وال ذنب، وقد ذقنا بفراق إخواين 

  .الذل من آل سعود

ما أجناين اهللا أعود إىل ما فيه أخوايت، وما يعيشونه يف سجون آل أو بعد
ره سعود، كأختنا زوجة علي الفقعسي، الذي كان سبب تسليمه وأس

وقصة غدرهم به مشهورة، وال زالوا إىل اآلن يعانون ) سفر احلوايل ( 
  .األمرين خلف القضبان 

فأسألكم باهللا أأعود ألسري برجلي، أأعود لكي جيلس معي ذلك 
الفاسق الفاسد أخالقياً، يف غرفة واحدة ليسمعين أسوء الكلمات؛ 

  .حبجة التحقيق معاذ اهللا من ذلك 

مجعين بزوجي، أعيش بعزة وأمان مع أبنائي، وهللا فإين أمحد اهللا أن 
  .احلمد واملنة 

فيا أيها الرجال من املؤمنني، إمنا نقلته لكم شيء يسري، فحيائي كامرأة 
 -بأخوايت اللوايت خرجن التحقيق  مينعين أن أكتب ما حيدث يف غرف

من أسر آل سعود، فقد مسعت الكثري الكثري، مما جيعل  -برمحة اهللا
الصادقني ميوتون كمداً على حرائر أرض احلرمني، ولكنه  الرجال

يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق، وآخر املقال أذكركم حبال 
أخواتكم يف أرض احلرمني، اللوايت يعانني األسر واملطاردات، واللوايت 

  ...ينتظرن فرج اهللا 

.وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني    
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  : التمر والرطب 

:  فالتمر )العنب والتني والتمر ( أحد ملوك الفاكهة الثالث :  التمر 
  .فاكهة وغذاء وشراب وحلوى ودواء 

  :ذكر التمر والرطب يف كتاب اهللا 

 النخيلِ ثَمرات ومن{:تعاىل قال التمر النخيل مثار من   -١
 ذَلك في إِنَّ حسنا ورِزقًا سكَرا منه تتخذُونَ واَألعنابِ

 ).٦٧ النحل(} يعقلُونَ لِّقَومٍ آليةً

 تسـاقطْ  النخلَة بِجِذْعِ إِلَيك وهزي{قال تعاىل : الرطب  -٢
كلَيا عطَبا رنِيمرمي )٢٥( ج. 

  :التمر يف السنة النبوية 

 يا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قالت عائشة عن -١
 .رواه اإلمام أمحد.أهله جياع متر فيه ليس بيت عائشة

 اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عنه، اهللا رضي سعد عن -٢
 ذلك يضره، مل عجوة مترات سبع تصبح من: يقول وسلم، عليه
  .رواه البخاري ومسلم.سحر وال سم اليوم،

 القثاء يأكل اهللا رسول رأيت قال جعفر بن اهللا عبد عن  -١
 .رواه البخاري ومسلم. بالرطب

 صلى اهللا رسول كان:  قالت عنها اهللا رضي عائشة عن -٢
 حر نكسر"  فيقول بالرطب البطيخ يأكل سلم و عليه اهللا
  .سنن أبو داود" . هذا حبر هذا وبرد هذا بربد هذا

  :وحيتوي التمر على املواد الغذائية الرئيسية لصحة اإلنسان
 محضا ٢٣ على ، وحيتوي% ٧٠مثل السكريات بنسبة تصل إىل  

 وعلى املعادن والدهون والربوتينات،وحيتوي على عنصر،  أمينيا
وعلى فيتامني ب ) أ(للسرطان ،وعلى فيتامني  املقاوم السيلينيوم

، وهو غين بالفسفور والبوتاسيوم واملغنيسيوم ٢وفيتامني ب ١
والفلور،والرطب غين بالكالسيوم واحلديد ويعاجل األنيميا وأمراض 

 الشهرين عليه عليه وسلم يعيش كان النيب صلى اهللالذلك القلب ،
 مسع أنه الزبري بن عروة عنو ،طعام أي يتناول أن دون الكاملني
 يف يوقد ما وهالل هالل بنا مير كان:  تقولرضي اهللا عنها  عائشة
 خالة يا قلت قال نار سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول بيوت من بيت
رواه .واملاء التمر األسودين على قالت تعيشون كنتم شيء أي فعلى

  .اإلمام أمحد
  :  فوائد التمر
سهولة هضمه وامتصاص السكاكر املوجودة فيه خالل  -١

  .ساعة أو أقل

 .غين باأللياف السللوزية اليت تقي من اإلمساك والبواسري  -٢

بنسبة عالية وهو يساعد )  أ(وحيتوي التمر على فيتامني  -٣
 وبريقها على زيادة وزن األطفال و حيفظ رطوبة العني

والعشى  امللتحمة جفاف ومينع البصرية األعصاب ويقوي
 رشاقة اجلسم على ويضفي اجللد جفاف ومينع الليلي،
  .وقوة

ومن شـأن  ٢وفيتامني ب ١وحيتوي التمر على فيتامني ب  -٤
األوعية الدمويـة  هذه الفيتامينات تقوية األعصاب وتليني 

وجـه  ب حفظها من االلتهابات والضعفوترطيب األمعاء و
  .عام

ينفع آلفات الكبد وتشقق الشفاه وتكسـر  ٢وفيتامني ب  -٥
  .األظافر وتشقق اجللد

 العظام تركيب يف يدخل الذي بالفوسفور غين والتمر -٦
 فهو ولذلك ، الدماغ خلاليا املفضل الغذاء وهو واألسنان،

 .الذهن وأعمال الفكر جمال يف يعمل من لكل جدا هام

 الصحراء، سكان يتناوله الذي الرئيسي الغذاء هو والتمر -٧
 اليت متنحهم لكونه غذاء كامالً وغين باملعادن والفيتامينات

   .األمراض ، ويقاوم السموم من واملناعة والرشاقة القوة
نه مقو للكبد ملني أأكثر الثمار تغذية للبدن كما  والتمر -٨

وخيصب البدن ويسخنه مع احلليب ءة البا يفللطبع ، يزيد 
   .والقرفة
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 املضطربة النفوس على واهلدوء السكينة يضفي التمر  -٩
 حني الدرقية الغدة نشاط من يعادل وكذلك والقلقة،
  .العصيب املزاج اعتدال إىل ذلك ويؤدي إفرازاا؛ تزداد

 البولية ااري اضطراب حالة يف يفيد والتمر -١٠
 الصدر وأوجاع املزمن السعال يقطع أنه كما البول ، ويدر

  . الريق على كان إذا وخصوصا البلغم ويستأصل

 حلركة منبه التمر مفيد للمرأة احلامل حيث انه -١١
 أثناء للوضع مساعدا جيعله مما انقباضه، قوة وزيادة الرحم
 .الوالدة

 حيتويه ملا الدم محوضة تعادل يسبب أنه كما  -١٢
  .قلوية معدنية أمالح من

 بعض على الحتوائه الرأس ودوار مينع الدوخة -١٣
 .الكاروتني مثل العناصر

 باألمالح غين ألنه املعدة محوضة يعادل التمر  -١٤
  . والبوتاسيوم الكالسيوم كأمالح القلوية

  :العالج بالتمر
  :بعض األمراض اليت يعاجلها التمر  

ينقع بعض حبات من التمر ليال ويشرب : مساك لإل  -١
صباحا على الريق كمسهل ، وأكل التمر بوجه عام يكافح 

  .عضالت األمعاء وينشطها اإلمساك ويقلص 
صباحا قبل  الريق على والعجوة التمر يأكل: لقتل الديدان  -٢

 وأكليقول ابن القيم يف الطب النبوي اإلفطار بساعة 
على الريق يقتل الدود وهو فاكهة وغذاء ودواء  التمر

وشراب وحلوى ومقو للكبد ملني للطبع يزيد يف الباه وال 

، من خشونة احللقيء ويربسيما مع حب الصنوبر 
 .بتصرف

لزيادة القوة والطاقة ولعالج الضعف العام واإلاك عليك  -١
ذا املشروب الرائع ارب احضر حليب طبيعي مث فوره 
على النار مث أضف إليه كمية من التمر وحركه على نار 
( هادئة ملدة مخس دقائق مث أضف إليه عسل حنل إذا تيسر

تركه ملدة ربع ساعة  مث وا) أي نوع من العسل الطبيعي
 . تناوله يف الصباح واملساء

لعالج السمنة عليك بتناول بعض حبات من التمر فتشعر  -٢
بامتالء املعدة مما يساعد على التقليل من األطعمة اليت تزيد 

 .الوزن 

 رسول مسعت: قال عنه، اهللا رضي سعد عنعالج للتسمم  -٣
 مترات سبع تصبح من: يقول وسلم، عليه اهللا صلى اهللا

رواه البخاري .سحر وال سم اليوم، ذلك يضره، مل عجوة
 .ومسلم

يعاجل الكبد وخيلصه من السموم املتراكمة فيه، وذلـك بإفطـار    -٤
رضي اهللا عنه  مالك بن أنس عن. الصائم على الرطب أو التمر،

 أن قبـل  رطبات على يفطر وسلم عليه اهللا صلى النيب كان قال
 حسـا  متـرات  يكن مل فإن فتمرات رطبات يكن مل فإن يصلي

 .رواه اإلمام أمحد.ماء من حسوات

وقانا اهللا وإياكم شر األمراض وزادنا اهللا وإياكم  قوة إيل قوتنا نصرة 
لدينه وإعالء لكلمته يف األرض

 . 
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فقد كانت ، سلويل مرتبكا مثل هذه املرةاإلعالم ال على اإلطالق مل أر
فقد أتتهم من حيث ال حيتسبون، وال ، اللطمة موفقة بفضل اهللا

  .يشعرون

لقد كان حممد بن نايف يف تلك الليلة حيلم بنومة هنيئة مرحية بعد أن  
أن يغلق ملف اجلهاد وااهدين يف جزيرة العرب   ظن أنه سيستطيع

والذي يؤرقه وأباه منذ أن وطئت جزيرة العرب جحافل وجيوش 
أيقظه من حلمه،  -رمحه اهللا-لكن أخانا أبا اخلري، الصليبني واألمريكان

األمري مساعد وزير "فاستفاق ، ووجه له لطمة أظن أنه لن ينساها
رقت عليه كل حواجزه األمنية ختاوقد ، "الداخلية للشؤون األمنية

  ".أكل املقلب كامالً"واقتحم عليه قصره و

وكعادة اإلعالم الرمسي السعودي مل ينشر أي شيء، وظل متكتما 
على اخلرب ألكثر من مخس ساعات من حدوث االنفجار يف قصر 

مث خرج خرب قصري يف الشريط السفلي للقناة السعودية ، األمري
حممد بن نايف خيرج من املستشفى بعد إجراء األمري "األوىل 

وكأن شيئاً مل حيدث على اإلطالق، واملوضوع " فحوصات طبية له
لقد كان حمرر اخلرب على درجة ، موضوع فحوصات روتينية طبيعية

كبرية من احلماقة؛ فبعد أقل من مخس دقائق من ظهور اخلرب يف 
حملمد بن نايف  الشريط السفلي للقناة عرضت القناة مقطعاً مصوراً

وكانت املفاجأة، ، مع امللك عبد اهللا بن عبد العزيز يف املستشفى
وكان امللك يسأل " مطلوب أمين"وعن " تفجري"أم يتحدثون عن 

" يف بيتك اخلاص؟: "األمري مذعوراً عن مكان التفجري ويقول له
السابق ويف احلال قام حمرر اخلرب " نعم يف بييت اخلاص"فريد عليه 

سح اخلرب السابق من الشريط السفلي، ليتحول الشريط  بعدها مب
.إىل معزوفات للتملق والتربيكات والتهاين  

، "األمري"عن احلادثة سوى ماذكره  يءمل يستطع أحد أن يصرح بش
حيث ذكر لعمه امللك يف املستشفى أن أحد املطلوبني جاء ليهنئه 

قط وفجر نفسه بشهر رمضان ضمن املهنئني، وأنه تعثر وارتبك وس
وأنه تقطع سبعني قطعة على حسب زعمه، فرد عليه امللك املعتوه 

ولكن أنت مقصر ياحممد وغلطان عندك حرس ، العدو معثور"بقوله 
هو من مسح "فرد عليه األمري وزعم بأنه " ليش ما خليتهم يفتشونه

".للمطلوب أن يدخل بدون تفتيش  

مل، وقد كانت رواية كانت هذه الرواية الوحيدة اليت وصلت للعا
يبالغ يف  وكان األحرى به أن يتعقل قليالً، وأال، خمتلقة ومكذوبة

واالنترنت ال ختفى " زمن اإلعالم اجلهادي"الكذب؛ فاحلقائق يف 
فقد ، جداً على الكاذبني اكثرياً، ويكون معها حبل الكذب قصري

 حيث كان يف قصره ليلة" األمري"كانت احلقيقة مغايرة ملا ذكره 
هـ ومتفرغا للقاء االستشهادي ١٤٣٠اخلميس السادس من رمضان 

أيب اخلري عبد اهللا حسن طالع العسريي، وكان أبو اخلري على تواصل 
مباشر بااهدين حىت حلظة التفجري، حيث كان جيلس على يسار 

ومتت  -أقل من متر-وال يفصل بينهما إال مسافة بسيطة " األمري"
يث نقل أبو اخلري من مطار جنران إىل مطار العملية كما رتب هلا، ح

جدة على طائرة األمري اخلاصة، ومر بكل مراحل التفتيش يف 
املطارين، ومت تفتيشه مرة ثالثة يف القصر، ومل يتم كشف العبوة 

املهم أن حممد بن نايف قد جتاهل كل  -بفضل اهللا وحده-املتفجرة 
ليلي أنه يف أحسن هذه احلقائق، وأتى برواية أخرى كاذبة، ويف حت

األحوال مل ينتبه للكامريا اليت تصوره لتعرضه للعامل و هو يتحدث مع 
عمه امللك، وحياول أن يقنعه بروايته السخيفة الكاذبة حىت يغطي على 
احلادث املؤمل وعلى غبائه، طبعاً امللك املعتوه سوف يصدق هذه 

عقالء ال ميكن الرواية؛ فقد كان ظاهراً عليه الفزع والدهشة، لكن ال
  أن مترر عليهم هذه الرواية السخيفة، حىت اإلعالم السعودي نفسه
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بعد أيام من احلادثة مل يعد يذكر هذه الرواية، ومل يعد يسوق هلا 
  .باختصار ألا ال ميكن أن تصدق

 استمر احلال ملدة يومني، وكان أول تصريح لوزير اخلارجية اليمين
أبو بكر القريب، وهنا كانت املفارقة العجيبة واإلحراج آلل سعود؛ 
حيث يتحدث عن احلادثة مسؤول يف دولة أخرى، يف حني هم مل 
يصحوا من فاجعتهم اليت دخلت عليهم قصورهم واقتحمتها، وذكر 

من اليمن، وكأن "مملكة آل سعود"القريب أن املطلوب دخل إىل 
لبلده الذي مل يكف آل سعود منذ زمن القريب يريد أن يرد االعتبار 

، والتدخل يف كل شؤونه الداخلية، املزعومةطويل عن انتهاك سيادته 
وآخر مثال هذا احلادث، حيث يعمل آل سعود داخل احلدود 

  ".الريال السعودي"اليمنية، ويتجاوزون حكومة علي صاحل بـ

آل سعود استمرت القنوات الفضائية الرمسية واألخرى املمولة من قبل 
يف ضخ األكاذيب والتحليالت الغريبة، حيث حتدث أحد احملللني 

" التفجري مت جبوال نظام الشرحيتني"املتخصصني يف شؤون اإلرهاب أن 
ولكنه " أنه مت زرع املتفجرات يف األمعاء الغليظة"وآخر حتدث عن 

وأعلن أنه " وكيف مت تركيب الصاعق"تعجب من طريقة تفجريها 
ذلك، وكان أطرفهم وأعجبهم من حاول أن يقلل من عاجز عن فهم 

مواطن "أمهية العملية وقال أن العملية بسيطة كانت تستهدف 
فقط ال أكثر وال أقل، ال أخفيكم أن هذه " برتبة أمري"ولكن " سعودي

  .التحليالت كانت تثري السخرية والضحك أكثر من أي شيء آخر

" الذقون املشذبة"صحاب مت االستعانة ببعض موظفي حممد بن نايف أ
من زمرة املناصحة، حيث مألوا الشاشات " والبشوت املزركشة"

و كانوا " األمري"ضجيجاً، وحتدثوا عن هذه العملية، وأا غدر بـ
ويشكرون اهللا أن " صاحب السمو امللكي"حيمدون اهللا على سالمة 

عن  أبقى هلم من يدفع هلم رواتبهم ومينحهم املناصب، وكانوا يتحدثون
ااهد "حىت وصفه أحدهم بـ" ألحبابه وأولياءه"لطف اهللا ومحايته 

صاحب "وأكد أحدهم على !" الشجاع صاحب الفروسية والنخوة
وأن يستمر " األذكار واألوراد"ونصحه أن حيافظ على !" السمو ااهد

يف أعماله اخلريية، ومساعدته للناس وكأنه يتحدث عن أسامة بن منقذ 
لقد كان واضحاً دهشة هؤالء املرتزقة، ، الرشيد أو عن هارون

وذهوهلم من العملية، وكانوا حياولون تعزيز موقفهم، وأنه الزال هلم 
الذي " التأهيل و املناصحة " دور بعد أن فشل كل هؤالء يف برنامج 

سوق له اإلعالم، والذي دفعت عليه األموال الطائلة، ومنحت له 

لقد تبخرت أحالمهم وتببد ومههم؛ اإلمكانات الكبرية، باختصار 
يزال اجلهاد قائماً، وال يزال ااهدون يف جزيرة العرب،  حيث ال

وسيبقون حىت يكون الدين كله هللا، واألفضل هلم أن يشتغلوا بإعادة 
تأهيل حممد بن نايف بعد الصدمة النفسية اليت تعرض هلا، رمبا ينجحون 

ة وميكن االستمتاع ا بعيداً أن احلياة مجيل" صاحب السمو"يف إقناع 
  . عن مناصرة الصليبني وحماربة ااهدين وظلم الناس

يف احلقيقة أن حممد بن نايف دفع بكل هؤالء الصحفيني واملشايخ 
حيث مل يكن ، ليتحدثوا، وكان يديرهم من قصره، ويلقنهم ما يقولون

ة أن على استعداد إلخراج بيان رمسي إذ ليس عنده ما يقوله، املشكل
هؤالء الصحفيني واملشايخ كانوا ساذجني، وكانوا يعلنون على اهلواء 
أم للتو كانوا عند حممد بن نايف، وأنه حتدث معهم، وأم اتصلوا به، 
واتصل م، وكانوا فخورين جداً بذلك، وهنا انكشف أمرهم؛ حيث 
، ظهر أم ال يتحركون بطريقة ذاتية وتلقائية، ومن منطلق مهين وديين

بل يتم حتريكهم واستخدامهم ليغطوا على الفضيحة الجلة، واملشكلة 
وأتوا " خرجوا عن النص"األكرب أم فشلوا يف املهمة و كشفوا اخلطة و

  .بالعجائب

لقد ظهر آل سعود عرب إعالمهم الفاشل بصورة مهزوزة، وقد تنازلوا 
خلية نايف عن غطرستهم املعهودة، حيث أعلن النائب الثاين ووزير الدا

بن عبد العزيز يف الغرفة التجارية جبدة أن اإلرهاب ال يزال موجوداً، 
وأنه يهددنا، واملشكلة أن هذا اإلرهاب نوعي ومتطور، وكان يتأسف 
أن يكون من اإلرهابيني أصحاب شهادات عليا وأكادمييون، وكان 

  .يردد أن القادم أعظم وأكرب

يان وزارة الداخلية، الذي احتاج آل سعود ألسبوع كامل ليصدروا ب
ولكي يثبتوا ، كانت الرواية فيه خمتلفةً عن رواية األمري لعمه املعتوه

للعامل أن أجهزم األمنية مستعدة ومتحفزة؛ أرفقوا مع البيان تسجيالً 
كان االتصال  -رمحه اهللا-مع أخينا أيب اخلري " األمري"صوتياً التصال 

رمحه - ورة اإلستشهادي أيب اخلرييتحدث عن بطولة وثبات وحنكة ومنا
، وكان يظهر مدى كذب وغباء حممد بن نايف، فقد أدهش الناس -اهللا

ثبات ومتاسك أخينا أيب اخلري وكيف كان يدير احلوار بربود وهدوء 
أعصاب، وكأنه مقبل على عرس، فلم يرد السالم على األمري، ومل 

فاستطاع استدراج  يتلعثم أو يتعثر، بل كان ينفذ اخلطة كما رسم هلا،
عدوه، يف حني كان حممد بن نايف يغرق يف أحالمه، وحياول أن ميثل 
دوراً كوميدياً على طريقة األفالم املصرية، فقد كان يتحدث عن زوجة 
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واليت اضطرت للهجرة بعد أن " أبو سفيان"الشيخ سعيد الشهري 
 :آذاها جنود حممد بن نايف وضيقوا عليها، وكان يقول للمجاهدين

: وكان يقول" حطوا اهللا بني عيونكم وتعالوا: "ويقول" أنتم عيالنا"
وبقي على املخرج أن يضيف موسيقى تصويرية " أهم شيء األطفال"

  .حزينة؛ ليكتمل املشهد الدرامي

أن ااهدين : "يف املقابل كان أبو اخلري جياريه، وكان يقول له ويصرح 
ن دخلوا سجونكم وعرفوا حيث إن ااهدي" يستغربون من تعاملكم

حقيقتكم، وأنكم هراوة بيد األمريكان ضد ااهدين، وعرفوا طعم 
سياطكم، وذاقوا شديد بطشكم وأذاكم، مل يطل أبو اخلري االستماع 

أن رمضان سيكون نقلة : "ليقاطعه ويقول له" األمري املمثل"هلرطقات 
أكرب نقلة " بأن" األمري"فرد عليه " وأنه متفائل بذلك -بإذن اهللا-

لقد كان منشغالً " ستكون عندما تسلمون أنفسكم وتعودون لوطنكم
بتقمص الدور والتمثيل، ومل يدرك أن النقلة ستكون يف قصره، ووسط 
حراسه و حاشيته، باملناسبة ميكن حملمد بن نايف أن يطور من أداءه يف 

لتمثيل التمثيل؛ فهو ميتلك موهبة رائعة جيب أن ال يهملها، فرمبا كان ا
ليتحول إىل " مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية"أفضل له من كونه 

هذا جمرد " مساعد وزير الثقافة واإلعالم لشؤون املسرح والتمثيل"
  .اقتراح

وأرفق مع بيان وزارة الداخلية تصوير لس األمري، وللدمار الناتج عن 
البيان مل يكن فيه  االنفجار، وتصوير جلثة أيب اخلري الطاهرة، املهم أن

جديد، فقد كان التساؤل األكرب واملعضلة العظيمة، كيف مت صنع 
العبوة املتفجرة؟ وكيف مل تكتشف عرب جوالت التفتيش؟ وكيف مل 
تتعرف على املتفجرات أجهزة الفحص املتطورة؟ وكان رد وزارة 

حيث زعموا أم توصلوا ، الداخلية يتجاهل ويستخف بعقول الناس
وحنن !! ولكن لن يفصحوا عنها لدواعي تقتضيها املصلحة لنتائج،

 -ننصح اخلرباء املتخصصني أن ال يتعبوا أنفسهم فلن يصلوا إىل شيء
لو كان فيه مشس :"، ونقول هلم كما يقال يف املثل الشعيب-بإذن اهللا

وستبقى حقيقة العبوة وطريقة صنعها شبحاً يطاردكم " كان من أمس
  .كم، والفضل هللا وحدهويعكر النوم على أسياد

الدكتور " الناشط الوطين"مع  ١لفت نظري لقاء يف إحدى القنوات
عندما كان يتحدث عن حممد بن نايف ويطريه باملدح ، حمسن العواجي

                                                             
  ."البيان التايل"برنامج ، ائيةقناة دليل الفض.  ١

املفارقة العجيبة أين رأيت العواجي قبل فترة ، حد له والثناء الذي ال
د وما وهو يذكر سجنه عند آل سعو ٢على إحدى القنوات الفضائية

أصابه من إهانة ورأيته وهو يبكي عندما تذكر بعض املواقف املؤملة له 
يف السجن، وكان يقول إنه لن يسامح من عذبه وآذاه، يف احلقيقة لقد 
تعاطفت معه يف حينها فقد كان مظلوماً بدون شك، والذي يشاهد 
حمسن العواجي بعد ذلك وإطراءه ومدحه حملمد بن نايف وألبيه يظن 

يف املريخ، أو أنه مل يسجن د سجن يف دولة موزنبيق، أو رمبا انه ق
  !أصالً

  ما جلرح مبيت إآلم*** من يهن يسهل اهلوان عليه 

ويف آخر الربنامج كان حياول العواجي أن يذرف دموع التماسيح على 
املظلومني يف السجون، ولكن لألسف مل خترج تلك الدموع املتكلفة، 

على العينيني، حيث كان يناشد من مساهم  مع أن املخرج ركز التصوير
أن يفرجوا عن املظلومني وأن ال يتهاونوا مع من وصفهم " آل نائف"

بارمني، وكان األحرى به أن يبكي على جرمه حيث غدر هو وسفر 
احلوايل بعلي الفقعسي، الذي ال يزال هو وزوجته يتنقلون مابني سجن 

قدموا له الضمانات  احلاير والرويس منذ مخس سنني، بعد أن
والتعهدات بإخراج زوجته، وأن القضية قضية حتقيق، ال أكثر وال أقل، 
يبدو أن اإلرادة واألوامر األمريكية أكرب من كل الضمانات، حيث أن 

خارجية تتعلق بأمن  -فك اهللا أسره-قضية ااهد علي الفقعسي 
وسطاء على  ، وليس له أي قضية داخلية، املهم إذا مل تكونوا٣أمريكا

قدر املسؤولية، وإذا كنتم ال متلكون من أمركم شيئا، فال تقحموا 
أنفسكم وتكونوا أداة حملمد بن نايف ولألمريكان، وإذا كان قد قدر 
لعلي الفقعسي أن يكون ضحية غدركم وكذبكم فما ذنب زوجته؟ 

ناشط "هل ألا ال حتمل اجلنسية السعودية؟ أم ألنك حتولت إىل 
فقط، " السعوديني" تتحدث إال عن مهوم الوطن واملواطنني ؟ فال"وطين

ولكن أقول لك تذكر أنك مسلم، وأن ألعراض املسلمني حرمة، وقد 
ذكر يل من أثق به ممن كانوا مع الفقعسي يف السجن أنه خيصكم 
بالدعاء عليكم يف كل سجدة، فترقبوا، فإن دعوة املظلوم ليس هلا 

 .تماسيح اليت مل تذرف أصالًحجاب، يومها لن تنفع دموع ال

                                                             
  .تقدمي الدكتور عزام التميمي، برنامج مراجعات، قناة احلوار الفضائية. ٢
  .هـ١٤٢٩ ١١ ٤الوطن السعودية يف تاريخ ذكرت ذلك جريدة . ٣
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يف نفس السياق، ويف نفس الربنامج، وبعد فترة من لقاء العواجي، مت 
حممد النجيمي، وليس املقصود هنا تقصي  ٤استضافة الدكتور العمالق

ذكروا، وال الرد على كل ما افتروا، وال تقييم الربنامج  كل ما
متحمساً بشكل  وأسلوب املقدم، حيث يبدو يف هذه احللقات بالذات

كبري، ويتحدث أكثر من الضيف، املهم أن النجيمي وكعادته ومن أجل 
برنامج ناجح وأنه ال يزال فعال " املناصحة"أن يعلن للناس أن برنامج 

أتى بالعجائب، وأقسم النجيمي باهللا األميان املكررة واملغلظة أن سجون 
ملون فيها على آل سعود ال يوجد فيها تعذيب أبداً، وأن السجناء يعا

ووفق القوانني الدولية املرعية !! ضوء الشريعة اإلسالمية السمحة
رمبا كان يقصد قوانني جوانتناموا وأبو غريب، حىت !! حسب زعمه

املنظمات الصليبية احلاقدة، مل يسعها السكوت عن جرائم وانتهاكات 
فقد ، حقوق اإلنسان يف بالد احلرمني، وخاصة يف سجون آل سعود

على إجرام آل سعود القريب والبعيد والرب والفاجر، فلو شهد 
أقسمت ألف مرة ولو حلفت على ألف مصحف ملا صدقك أحد، 
لسبب بسيط هو أنك تناقض كل احلقائق والوقائع والشواهد، فارفق 
بنفسك وميكن أن تثبت لنا عبثاً وبأي طريقة أن برنامج املناصحة 

املكشوف، و بدون أن  ناجح، لكن بدون أن ختوض يف هذا الكذب
تشهد شهادات الزور املغلظة، اليت أظن أن حممد بن نايف نفسه قد 
يتورع عنها، وقد كان العواجي أحكم وأعقل حني ذكر أن هنالك 
تعذيبا ميارس يف السجون، وأنه ال يستخدم إال مع املطلوبني اخلطرين، 

در؟ ، وال أدري ما هي احلاجة؟ و كيف تق٥و قدر احلاجة حسب زعمه
شخصياً؛ فهم " باتريوس"رمبا تقدرها السفارة األمريكية يف الرياض، أو 

أدرى باملصلحة بدون شك، وزعم النجيمي كذلك أن السجون فيها 
وال أدري ماذا يقصد بالترفيه، رمبا يقصد أن !! أشياء ترفيهية كثرية

التعليق بالكلبشات أليام ليعيش السجني معلقا بني السماء واألرض هو 
  أنواع الترفيه، أو الضرب باهلراوات و بالسياط، حيث تنشط  من

اخلاليا امليتة للمعتقل و يشعر باالستمتاع، أو خلع وتقليع األظافر، 
حيث يتمتع املعتقل بالعيش بدون أظافر، أو التسهري أليام متواصلة، 

يعيش يف حالة حيث يدخل املعتقل يف حالة من اهلذيان، ويفقد رشده، ل
كن أنه يقصد بالترفيه اإلبر النفسية اليت حيقن ا لسكر، أو ميشبيهة با

اليت توزع على السجناء للمحافظة على " اهللوسة"املعتقل، وحبوب 

                                                             
بعد أن ذكر النجيمي أنه مستعد ألن يترك املناصحة ، هكذا وصفه مقدم الربنامج.  ٤

  .إذا عزله ويل األمر
  .برنامج مراجعات، قناة احلوار الفضائية. ٥

صحتهم النفسية، ليتحولوا إىل جمانني ويرفع عنهم التكليف، ال أدري 
سعود، فنحن ال نعرف فيها غري الترفيه يف سجون آل اذا يقصد بم

باملناسبة ميكن أن تضاف شهادة النجيمي على سجون آل و ، ذلك
سعود إىل شهادة زور أخرى للمدير السابق لسجون أمن الدولة يف 

أن السجون يف مصر  ٦مصر فؤاد عالم، حيث ذكر يف إحدى القنوات
حسب زعمه، وهنا تكمن الفرصة " آخر حالوة"وأا " مخسة جنوم"

يف " زنزانة مخسة جنوم"نح حيث ميكن للنجيمي أن يتقدم بطلب، ليم
سجون أمن الدولة عند أقرب زيارة سياحية ملصر، ليتمتع بالرفاهية 

  .والراحة املزعومة، وبدون مقابل

ويف احللقة شكك النجيمي يف أعداد السجناء، وقال أنه مبالغ فيها، 
ويف احلقيقة أنه كان يشكك يف مصادرهم هم، يف جلنة املناصحة، حيث 

التأهيل "تكراراً إلخواننا الذين تعرضوا لربنامج كرروا مراراً و
ألف سجني، وكانوا فخورين  ١٨أن عدد األسرى هو " واملناصحة

سوف تتعرض للمناصحة، مع أن مصادرنا  األعدادبذلك، وأن هذه 
ألف سجني  ٢٣تتحدث عن أن العدد أكثر من ذلك، حيث يصل إىل 

ترم النجيمي إحصائيات تقريباً، بينهم نساء وأطفال، املهم هنا أن حي
وأن ال يشكك فيها، وإذا كان هذا الرقم حيرج " جلنة املناصحة املوقرة"

حممد بن نايف، وحيرج آل سعود فليتم التعميم على أعضاء املناصحة 
أن ال يسربوا مثل هذه األخبار، وأن يكتفوا بالقول أن أعداد السجناء 

جيمي مستعد للحلف، النصابع اليد الواحدة، باملناسبة ال تتعدى عدد أ
  .والقسم على ذلك، وبأغلظ األميان

أن عملية أخينا أيب اخلري كشفت للناس حقيقة حممد بن : بقي أن يقال
كما " الكذاب إىل عتبة الباب"نايف وكذبه؛ فقد حلق أخونا أبو اخلري 

يقال، حيث تعثر حممد بن نايف وارتبك وسقط وفجر كذبة تضاف 
، إال أن احلظ مل حيالفه فقد كان احلدث أكرب لسجل كذباته املتواصلة

من كل شيء، ومل يكن الكذب ليغري من احلقيقة شيئاً، وكشف أبو 
اخلري بعمليته املباركة للناس طوابري املرتزقة، الذين صاروا منافقني أكثر 
من آل سلول أنفسهم، فأساءوا إىل سيدهم من حيث كانوا يريدون 

للناس أن إعالم آل سعود فاشل، وأنه اإلحسان، وكذا كشفت العملية 
باختصار شديد ال يصلح للعمل، حىت ولو يف املريخ، حيث الكذب 

  .بدون رقيب وال حسيب

                                                             
  .برنامج االجتاه املعاكس، قناة اجلزيرة الفضائية. ٦
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ي ذكان يف دنيا الغاب أفعى سامة عظيمة، ال يعلم عظَمها إال ال
خلقها؛ شجاع أقْرع متوحش، اشتمل على كل الويالت والشرور، 

األدواء والسموم حىت فاضت على لَقَبِه، فكان يلقَّب وامتأل بكل 
  !"سام "بالعم 

ه األفعى اللَّقيطة حني غابت األسود عن غابِها، ذخلَت األجواء هل
فتواثبت الضباع من جحورها، وبرزت الثعالب من أوكارها، ونزلت 

ه الفوضى، وتسلَّلت إىل ذ، فانتهزت األفعى ه..القرود من أغصاا
صر السيادة، مث تربعت على عرش القيادة، وانفردت ا؛ ملا هلك ق

  .ي كان يزامحها على الريادةذالدب األمحر ال

ا، بسطت األفعى سلطاا يف أرجاء الغاب، وتألَّهت على ذوهك
  !" أنا ربكم األعلى:" الوحوش ونادت

ن سوي اجلديد، نظام؛ جيعل منها إهلا ومعت نظامها الغابواها مث شر
عبيد، نظام؛ يأكل فيه القوي الضعيف، نظام؛ سمته الفوضى، 

  ..والتهارج، والفساد

ا النظام اجلائر على كل الكائنات، ومل خيرج عن سلطانه إال ذوفُرِض ه
ي استعصى على كل من جترأ على محاه من ذالتيس اجلبلي العنيد، ال

ق أوصاله، وتركه آية ي مزذاملعتدين، وكان آخرهم الدب األمحر ال
   ..للمعتربين

ا التيس املتمرد، بل ذومل تكن األفعى املتغطْرِسة لتغض الطَّرف عن ه
مافتئت حتاصر محاه؛ لينقاد ويطيع مثل كل القطيع، وينسلخ من نِظامه 

  !وسلوكه الفظيع 

صارها، مث وفَّر املأوى ألعدائدت عليه اخلناق؛ ملَّا جتاهل حها مث شد
  ..ومطارديها

ا النحو يف الغابة، فراحت الطاغية تفعل ما تشاء ذسرت األمور على ه
دون حسيب أو رقيب، وعاثت يف األرض فسادا، وسامت الكائنات 

لك شرها، وفشى عدواا، وانتشرت جرائمها، ذاب، فعم بذسوء الع
  ..واستفْحل أمرها

ي ال تفارِق ذ، وقرينها الي ال تقْطع أمراً دونهذوكان وزيرها ال
سواده، ووليها الثاين بعد الشيطان؛ خرتيرا من أحفاد بين إسرائيل 

اجتمعا على الشر والفساد، حىت لَربما استحيا إبليس .. املمسوخني
  !من بشاعة أفعاهلما

ا املسخ احلقري، واللِّص الكبري على جنة الزيتون، فال تسأل ذسطَا ه
اليت يندى هلا اجلبني، وال تسأل عن غاراته اليت مل يسلم  عن جرائمه

؛ فإنه من شجر "الغرقَد"منها حجر، وال مدر، وال شجر، اللهم إال 
  !اخلنازير والقرود

ه األفعى الطاغية، فلم يكن جيرؤ عليها أحد، ذاستكانت الكائنات هل
ا ذفإ !بح بِسكّينهاذْت حىت لقَد بلَغ من طغياا؛ أن تمن على الشاة اليت
ا لطَّخت ثوب ذوإ !حتركت أو صيحت من حر املوت، فقد ساء أدا

  !األفعى، فقد أجرمت يف حقها

وزاد من غرورها استسالم كل خصومها، وختلّيهم عن مقارعتها، حىت 
إن خصمها اللَّدود، وعدوها القدمي، ملك الغابة املخلوع، األسد 
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هو اآلخر من ميدان النزال؛ بعد أن تناوشته اخلَنوع، انسحب 
نزِعت ـاألعراض، واحتوشته األمراض، وش داء الوهن قلْبه، فَ

  ..هيبته من الصدور

والزم األسد العليل مغارته، كِسري الفؤاد، مهِيض اجلناح، يتألَّم 
  ..كرياته ايدذلمصابه، وحين إىل ماضيه التليد، وجيتر من 

ي ذا الذبعضاً من أشباله األبية أبت ه لكنرت التصدل اهلوان، وقر
لعدوان األفعى، والتحرر من عبوديتها، فجاورت التيس العنيد يف 

تعد األسود، ليوم امللحمة  - من هناك -حماه احلصني، وبدأت 
  ..املشهود

ا التطور اخلطري، وزادت خماوفها ملا اجتمعت ذوفزِعت األفعى من ه
مة األشبال، وتوحدت صفوفهم، وانتظموا يف جبهة موحدة لصد كل

  ..عدواا، مث جن جنوا؛ ملا نالتها بعض األسود واكْتوت بِنِرياا

فأعلنت احلرب الشاملة على األشبال، وطاردم يف الشعاب 
  ..والوديان، والكهوف والغريان، ويف كل مكان

يتقربون إليها بقرابني من أولئك وراح عبيد األفعى يطلبون رضاها، و
  ..املطاردين

ي ترتضيه؛ أسدا صنديدا، أو شبال نبيال ذوكان القربان املتقبل ال
بة هواها، أو يعذياذَّبح على عتب سجوب يف غياه.  

ه اجلرائم اليت تشيب هلوهلا ذومل تكن األفعى تستحي بعد كل ه
ق احليوان، وكافلة العدل الوِلدان من التغين بأا راعية حقو

  :فانطبق عليها قول الشاعر !..واحلريات

  تبدي انعطافاً وختفي السم قتاال عي وإن النت مالمسها        إن األفا

وملا بلغ السيل الزىب، وجاوز طغياا املدى، انربى هلا هزبر سما على 
تهكل أقرانه، فكان آيةً يف زمانه، وشامةً يف جبني أم..  

انربى اهلزبر فجمع أشباله، وحشد جنوده وأعوانه، وفكَّروا مليا يف 
ه الغوِية عن الغواية، وقلَّبوا اآلراء حبثا عن أشد ذحلّ يردع ه

  ..الضربات فتكاً باألفاعي واحليات

فاهتدوا إىل أن احللَّ يف ضربة شديدة البأس، تهوي بالفأس على 
  !الرأس

غزو األفعى يف عقر دارها، فأرسل إليها األسد اهلزبر سرية وتقرر 
  ..املوت والدمار

ويف يوم مبارك مهيب، وبينما األفعى سادرة يف غيها، ختتال يف 
، ..مشيتها، قد أعجبتها نفسها، وغرا قوا، مصعرة خدها للكائنات

م فوق رأسها كان سرب من الصقور الشداد حيلّق يف مسائها، ويحو
 سفعها ححاك هلا، مل ينا يقة، واألفعى يف غفلة عمراً أهدافه بدمتخي

  !!!..بصر حديد مرهف، وال مسع شديد، وال

ويف لَمح البصر، انقض السرب على الرأس األثيم، كانقضاض 
، فكانت قاصمةُ الظَّهر، ومعجزة الدهر، ..الرجوم على الشياطني

  ..وأُعجوبة العصر

فانقض عليها صقر صنديد وهشم نابها؛ رأس حربتها املسموم، وأداة 
  ..بطشها وإجرامها، مسعر احلروب واألهوال، ورمز القوة والطُّغيان

ودمر اثنان خرطومها الطويل؛ مصدر أنفاسها وهوائها، وموضع عزا 
يف الرماد والتراب، واوى؛  وأنفتها، ورمز علوها وكربيائها، فمرغ

  ..فاستحال يباباً يف يباب

 جِسمها، ومركز وكاد الصقر الرابع أن خيلُص إىل دماغها؛ قائد
  ..قرارها، ومنبع شرورها

ه ذا الزلزال العنيف، وترنحت أمام هذفارجتَّت األفعى على وقع ه
الضربات املُردفات، واضطربت أشد االضطراب، بعد أن ديست 

  ..رامتها، وسقطت هيبتها، وحلَّ بساحها اخلرابك

ه اإلهانة على رؤوس األشهاد، فهاجت ذومل تتحمل األفعى ه
وماجت، وأبرقت وأرعدت، وهددت األسود والصقور، بالويل 

لة ذأ !والثُّبور، وعظائم األمور، وطالبت التيس بتسليم ارمني
  ..صاغرين

اجلنود، وتوبش األوباش، مث خرجت  وراحت حتشد احلشود، وجتند
مضطَّرة من جحرها، وأقبلت خبيلها وخيالئها، عازمةً على استرداد 

  ..هيبتها وكرامتها

فصبت جام غضبها على العرين، وزلزلت أركان املأسدة، وأمطرا 
بالويالت والسموم، فنالت من بعض الليوث، وجنَّى اهللا صناديد 

  ..األسود
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وما من القتال الشديد، ابتلعت املُجرمة التيس العنيد، وبعد أربعني ي
  !بعدما تصلَّب كاحلديد، ورفض أن يسلّم حقري الدود، بلْه األسود

وملا توقَّف برهة عن احلراك، خالَته قد مات، فانتشت بفرحة االنتصار، 
 عصي ذويف غمرة سكْرا، أعمى اهللا بصرها وبصريا، وأغْراها بقُنف

  ..كي، عرِيق يف البسالة واِإلباء، فكان حتفُها بفضل اهللا على يديهذ

تلقَّفته األفعى بسرعة وسهولة، وهدأ فلم يبد أي مقاومة، ومتاوت 
حىت اطمأنت إىل سيرِ األمور وِفْق اخلطة املرسومة، وتبجحت أمام 

  !العاملني بأا انتصرت، وأن املهمة اكتملت

  ..التهاين والتربيكات، من كل النواحي واجلهات وتقاطرت عليها

أبرز الداهية أشواكه، وتعاظم حىت كاد أن يهلكها حبطا، مث  !وفجأة
أشهر كل سالحه، وأعلنها حرباً شرسة على األفعى، ال تضع أوزارها 

  ..حىت ميوت األعجل منهما

رِيا، تسرِطُه فغصت به األفعى شر غصة وجدتها، بعدما حِسبته حلما ط
  !هنيئا مريئا

ويف احلني، عادت األسود إىل ميدان الرتال وقد حدت خمالبها 
  .. واألنياب، وانقضت على األفعى ختمشها، ومتزق أوصاهلا

مث ما لبِث التيس أن تعاىف واستجمع قواه، وانتفض انتفاضة املارد من 
رونه احلادة، فشرشر جنبها، محبسه ومأواه، وراح يطْعن األفعى بقُ

وبقَر بطْنها، فعانت األمرين، وباتت يف ورطة عظيمة؛ إن بقيت على 
حاهلا، نزفَت حىت املوت، وإن حررت أسرييها، كانت كمن حرر 

وزادت الغصص على األفعى واشتدت، وتوالت  !املارد من أصفاده
ومتايلت، وانكمشت وتزايلت، عليها الضربات واحتدت، فترنحت 

  ..مث راحت تتشحط يف دمائها، وتتلمظ ظهرا لبطْن من شدة آالمها

وملا أشرفَت على اهلالك، وشعرت بقُرب الوفاة، فكَّرت فلم جتد بدا 
السمني رغم صعوبة املهمة،  القنفذمن ركوب األسنة، والتخلّي عن 

  ..التيس العنيد، واألسد الصنديدلك؛ لتتفرغ ملقاومة ذو

حىت يخرِج روحها، وميزق ما  ذوما درت الغبية أا لن تخرج القنف
  !فليس النزع كالبلْع.. تبقَّى من أحشائها

وشأا، فلطاملا حارا وهو يف  -عندما يتحرر-لن يدعها  القنفذمث إن 
فكيف . من غارااأسرها، حىت استطاع أن يشيد صرحا يتحصن به 

ا حترر من أغالهلا وأخوه التيس بعد رهني أصفادها ملَّا ذيهنأ له بال إ
. مث هي بعد حية ا رمق، وقد أثْخنتها اجلراح !حيطّم كل سالسلها ؟

  !فهل يتركوا تنجوا و الفرصة مواتية لإلجهاز عليها ؟

ط السليب، ويعيث بل أنى لعيشه أن يطيب، واخلرتير ميرح يف احلائ
  !!فيه فسادا، ويهلك احلرث والنسل ؟

املؤزر نخوته، واألفعى حتاول إخراجه للخروج من  ذا حاور القنفذهك
ورطته، وتمني نفسها بأنه أصبح داجنا أليفا، وتابعا حليفا؛ فال داعي 

ة يف جوفها، بعد أنْ فَقه الدرس، وصار عبر -املُكَلِّف-لبقاءه 
  !!للمعتربين 

  ...وهنا يتوقَّف املشهد على مضض

وال تزال املعركة حاميةَ الوطيس بني أسود الرمحن وأفاعي الشيطان، 
  ...وال تزال قُدرة اهللا تصنع ما تبقَّى من أحداثها

فلْندع القصة حىت تكتمل حلَقاتها، ولْندع املعركةَ حىت تتبين نتيجتها، 
  ...وتتضح خاتمتها

كورةٌ قبلُ يف كتاب اهللا، ذه املعركة مذلك، مع أن نتيجة هذنقول 
  ...معروفةٌ ملن تدبر سنن اهللا

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إم هلم  {: قال احلق جل جالله
  .}املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 خادم اجلهاد وااهدين:  هوكتب

  شهاب الدين األندلسي
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رأيت يف أحد املقاطع اليت تعرض بسالة جنود و عساكر الطاغوت 
واستعرضوا فيها بعض التدريبات باألسلحة الثقيلة و املتوسطة ، اليمن

و اخلفيفة وتساءلت هل هذه املهارات اليت يقوم ا جنود األسود 
أمام أسود التوحيد يف جزيرة العرب مل العنسي ستنفعهم وقت الرتال 

ميض على هذا التساؤل شهر واحد حىت جاء اجلواب على تساؤيل 
  .ولكن اجلواب جاء بصيغة مل تكن يف حسباين

تقدم جنود وعساكر الطاغوت على مأرب عرين أسود جزيرة حيث 
وبعد معركة . صاحل حممد تقدموا بقيادة وإدارة العميل عمار، العرب

 تلك التدريبات اعات مل تنفع جنود الطاغوت طالت ست س
سلموا يلقوا أسلحتهم وحىت أن بعضهم مل جيدوا إال أن ياملهارات و

فأسرهم ااهدون وغنموا قافلة مليئة ، أنفسهم جلنود التوحيد
، وطيسهابل محي ، ولكن املعركة مل تنتهي بعد، بالسالح و العتاد

، يطلبون املوت يف سبيل اهللاألسود نطلق افاستبسل أسود التوحيد وا
يطلبون احلياة و النجاة ، وباملقابل ولّى جنود األسود العنسي أدبارهم 

فكانت نتائج املعركة ، نصر من اهللامن بأس جنود التوحيد املؤيدين ب
أن دمر ااهدون مخس دبابات وعدد من آليام وغنائم ، بفضل اهللا

بينما أصيب أحد اإلخوة  ،وقتلوا وأصابوا من جنود األسود العنسي
وكان النصر ألسود التوحيد ، كما ذكر ااهدون ذلك  بإصابة طفيفة

  وكان هذا جواب سؤايل ، اهلزمية جلنود الردة و اهللا أكربو 

التعزي خالد  

 

  

  

  

  

 مقامكم اهللا شرف، مدحيكم يف الكلمات تتصاغر: امليامني األسد أيها
 تعاىل اهللا معية يف شك وال، الردة ألوية أمامه انكسرت اليت، الصامد

 الشيطان ألولياء والضعف واخلذالن، ينصره من اهللا ولينصرن، لكم
 وحطم، عدوكم أذل الذي هللا فاحلمد، ضعيفا كان الشيطان كيد إن

 رايات أمام غرورهم أعالم فنكست، م أمل من آمال بسواعدكم
 لن اليت التوحيد معاين حتمل شاخمة خفاقةًراياتكم  لتسمو، صمودكم

 بثباتكم وثقة، الصادق ورسوله اهللا مبوعود جازماً اناًميإ، تغلب
 فإنه، لكم ونصره اهللا معية لكم فهنيئاً، إعالئها أجل من وصمودكم

  . لكم غالب فال اهللا ينصركم إن

رمسا لنا ، إن زحفكم الصامد وثباتكم املتفاين: أيها األبطال األحرار
لتطهريها من رجس اخلونة ، املساجد املقدسةصورة زحفكم القادم إىل 

على أن تعيدوا لنا الفتح ، فبكم بعد اهللا تبىن اآلمال الصادقة، واليهود
، فال نامت أعني اجلبناء، ويتقهقر الكفر أمامها جزعاً، القدمي جدعاً

  .وال هدأت بذالك أنفاسهم

لنا  وجددمت، نلتم واهللا شرف الدنيا واآلخرة: ليوث احلق وأنصاره يا
فبكم يقتدى ، كرامة يا أحفاد من سطروه بدمائهمتاريخ العزة وال

ليتين كنت  يا، واهلدى سبيلكم يهتدي به من طلب العلى، وحيتذى
  .معكم فأفوز فوزاً عظيما

ومن أجل ، ؟ إنه هللا كما حنسبكمفلمن هذا الصمود؟ وملن هذا الثبات
تلون يف سبيل من فأنتم تقا، ذلك أيد اهللا أمركم وأعز بتأييده نصركم

أو أن ، وتعاىل اهللا أن خيلف ميعاده، وعدكم بنصره إن أنتم نصرمتوه
  .ليائهخيذل أو

  أسامة الشبواين                                                      
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نداء إىل إخوة التوحيد، نداء إىل أهل الغرية واملروءة، إن املستضعفني 
من املسلمني يف كل مكان ينتظرون نصرتكم وثأركم ممن انتهك 

واستباح دماءكم وأعراضكم  -صلى اهللا عليه وسلم-عرض نبيكم 
  .وأموالكم 

فااهدون ينتظرون نصرتكم هلم، وذلك بإعالمهم بكل معلومة ختدم 
، ويكون فيها ثأر للمستضعفني يف كل مكان، وخنص بذلك؛ دين اهللا

املعلومات عن الطواغيت، وأئمة الكفر من الرؤساء ارمني وأعوام، 
  . وكذلك املعلومات عن اليهود والنصارى

  :وتكون املعلومات كاآليت

  .مكان وجود اهلدف/ أوالً

وخاصة الصليبيني ، الطرق اليت يتحرك ا العدو ذهاباً وإياباً / ثانياً
قواعدهم ومن يعمل معهم وأين يتنقلون  إىلوكيف الدخول واخلروج 

مع  حتديد اإلحداثيات الدقيقة ملنشآم ، وكيف طريق تنقلهم 
وقواعدهم الربية والبحرية وإن استطعت أن تصور وتوثق الرصد 

  .فحسن 

وقات تواجد اهلدف وأوقات حتركه، وغري ذلك من املعلومات أ/ ثالثاً
  .املهمة هلذا األمر

وأين يتواجدون ومن أي ، رصد األمراء والوزراء املفسدين/ رابعا
  .طريق ميرون ويف أي ملهى يسهرون وأماكن منتزهام وإجازام

إعداد القوائم بأمساء املفسدين من ضباط املباحث واألمن / خامسا
واألمن القومي واجلواسيس واإلعالميني املنافقني احلاقدين  السياسي

  .ورصد حتركام، على اإلسالم وأهله

فيا أخا التوحيد اعلم أن مجع املعلومات وإيصاهلا ملن يستطيع أن ينصر 
  .دين اهللا، أقل الواجبات عليك لدينك وأمتك

د واعلم أن األمانة عليك عظيمة، وشارك إخوانك يف نصرة األمة، ور
  .احلقوق وتطهري األرض من الصليبيني وأعوام

وحنن بدورنا نتواصل مع كل من أراد أن جياهد معنا ونرشده للوسيلة 
املناسبة اليت يستخدمها لقتل العمالء ورؤوس الكفر حىت ولو يف غرفة 

ولكل من أراد أن يدعم جانب العمليات ويدفع ، نومه ومقر عمله
ا عرب الربيد املخصص لذلك وعرب الزكوات والصدقات التواصل معن

  .مع اختاذ اإلجراءات األمنية املناسبة، برنامج أسرار ااهدين

ننبه ملن أراد أن يرسل املعلومات، أن يكون على بريد جديد أنشئ  -
  .يف مكان آمن، ويرسل يف مكان آمن عرب الربيد املخصص لذلك

  hglghpl123@gmail.com : هذا العنوان 

  .وال تقبل الرسائل إال عرب برنامج أسرار ااهدين
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ونسأل اهللا ، نشكر لك تواصلك ، )أسامة األسد(األخ الفاضل  •
، أن يتقبل منك جهودك يف الدعوة إىل احلق ونصرة ااهدين

ونسأل اهللا أن ييسر لك طريقا ، على ذلك باالستمرارونوصيك 
 للشيخ أيب وصلتفقد  لرسائلكوبالنسبة ، للجهاد يف سبيل اهللا

، األخ أسامة األسد حفظه اهللا: (وكان هذا رده، عمر الفاروق
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد؛

وصلت رسالتك، وما ذكرت يف شأن األخ الذي تناقشت وإياه يف 
وإن كان طالب  -كوريني، ويبدو من نقاش صاحبك أنهمسألة قتل ال

حيتاج إىل القراءة واالطالع أكثر يف أحكام اجلهاد، فعليك  -علم
بلغوا عين : (-صلى اهللا عليه وسلم -مبدارسته و التبيني له، وكما قال

  :وأود التنبيه إىل ما يلي).ولو آية

ط، املراد بالكافر احلريب ليس الذي يكون يف مكان قتال فق -١
أو الذي بيننا وبني دولته حرب قائمة، وإمنا الكافر 

كل كافر ليس معه  -كما هو مبني يف البحث -احلريب
أمان أو عهد، بغض النظر هل هو يف اجليش أو يف 
املستشفى، أو هو جمرد مواطن ال عالقة له بالقتال بأي 

 .شكل من األشكال

معه  ليست العربة بشعور الكافر وظنه، وإمنا العربة هل -٢
فإذا كان معه أمان من مسلم حرم . أمان من مسلم؟ أم ال

ماله ودمه، وإذا مل يكن فليس له حرمة، وعليه فإذا جاءنا 
بدون أمان، أو قابلناه يف صحراء وال أمان معه، أو دخلنا 
بلدهم بدون أمان وظفرنا به، فإنه جيوز قتله يف هذه 

 .األحوال وما شاها

عالقة للسائح مبا بني احلكومة ال : إذا كان صاحبك يقول -٣
: وااهدين من احلرب، فنحن نقول بناء على ما تقدم

احلرب ليست بني السائح واحلكومة؛ ولكنها بيننا وبني 
السائح من أي دولة كان، أما الكوريون فهم أخص من 

 . غريهم؛ ملشاركتهم يف التحالف العاملي ضد اإلسالم

ا فهذا يلزمها، وال إذا كانت الدولة أعطت السياح أمان -٤
يلزمنا؛ ألننا نرى الدولة مرتدة قد ثبت كفرها من وجوه 
متعددة، وليست أهال ألن تعطي أمانا، ولو أعطت فأماا 
غري معترب، وعليه فنحن نستهدفهم ولو كانت الدولة 

 .أمنتهم، أو تكفلت حبمايتهم

لو سلمنا أن شعور السائح باألمان مينع من قتله، فإن  -٥
سبق وأن أعلنوا للسياح، عرب الوسائل املتاحة،  ااهدين

أنكم هدف لنا فال تقدموا إىل ديارنا، وال يلزم أن نقول 
ذلك لكل كافر، وإمنا يكفي اإلعالن العام، وهذا ما 

 .حصل

ختاما أخي أوصيك بالقراءة يف الكتب اليت تبني أحكام اجلهاد، خاصة 
ك إىل املشايخ، منرب التوحيد واجلهاد، ولقد قمت بإيصال سالم

وطلبك منهم الدعاء لك، وأسأل اهللا أن ييسر لك يف القريب العاجل 
اللحاق بصفوف ااهدين، واجتهد يف الدعاء، لعل اهللا أن يفتح 
األبواب لك، وييسر لك الطريق، وأذكرك إذا مل جتد طريقا 
للمجاهدين أن تشتغل بإعداد العدة العسكرية، والتزود من العلم 

  .ىت يكون نفعك أعظم إذا يسر لك اللحاق بااهدينالشرعي، ح

أسأل اهللا أن حيفظك، ويبارك فيك، وخيتم لنا ولك بالشهادة يف 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .سبيله

  ).أبو عمر الفاروق : أخوك                                            
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وصلت رسالتك ووصل ، )DRAGUNOV: (األخ الفاضل •
وبالنسبة للحمالت اإلعالمية ، سالمك ونشكر لك تواصلك

، فنحن حبمد نعلم أا لن تأثر على ااهدين، على ااهدين
 يف أبنائها ااهدين ويف صدقهم وكذا نعلم أن األمة تثق 

وأا ال تصدق اإلعالم ، تفانيهم يف سبيل أن تنال عزهاو
 فَيمكُثُ الناس ينفَع ما وأَما جفَاًء فَيذْهب زبدال فَأَما(، الكاذب

 .)١٧(الرعد) الْأَمثَالَ اللَّه يضرِب كَذَلك الْأَرضِ في

، جزاك اهللا خري على تواصلك، )أبو عمشاء(األخ الفاضل  •
وكذا ، وحنمد اهللا أن يسر لك اخلروج من معتقالت آل سعود

ولعلك تعرفت عن ) املناصحة والتأهيل برنامج(أن جناك من 
ونسأل اهللا أن ييسر لك ، قرب على كذم ودجلهم وفشلهم

واعلم أن ، وأصدق اهللا يصدقك، الوصول إىل أرض اجلهاد
 .الوصول سهل وميسر ملن أراد نصرة دين اهللا

  
نشكر لك جهودك وحرصك ، )علي الشمري: (األخ الفاضل •

حك بالعمل يف اإلعالم ننص، على خدمة اجلهاد وااهدين
ونشر اإلصدارات اجلهادية واالستمرار ، اجلهادي يف االنترنت

أما طلبك الذي ذكرت فظروفنا ال تسمح لنا بإجابة ، يف  ذلك
 .و نسأل اهللا أن ييسر لك طريق للجهاد، طلبك

  
نسأل اهللا أن ينجيك ، )أبو عبيدة القاهري: (األخ الفاضل •

األمر واألمر الذي ذكرت  وصلت رسالتك ملن يهمه، وحيفظك
 .مأخوذ يف احلسبان

  
نفع اهللا بك و نشكر لك ، )وـزآم ع أبـ: (األخ الفاضل •

بالعمل يف جمال اإلعالم اجلهادي  باالهتمامتواصلك و نوصيك 
ااهدين يف كل مكان  إصداراتواملواصلة  يف ذلك ونشر 

 .وبكافة األشكال

  
يتواصلون معنا استخدام التشفري نؤكد على اإلخوة الذين  :تنبيه •

 .وكذا اختاذ اإلجراءات األمنية املناسبة، بربنامج أسرار ااهدين

  

هناك ، وعلى إحدى قممها العالية ،على رىب جبال أفغانستان
كان الشيخ أسامه بن الدن ، حيث يتنفس األحرار هواء العزة

مع نفر من صحبه، وفيهم الدكتور أمين  -حفظه اهللا-
، والشيخ أبو بصري، والشيخ سليمان أبوغيث، الظواهري

كانوا يف إحدى املآوي يف عام ، وغريهم، ومحزة الغامدي
طيل عليكم أيها السادة القراء لن أ، م بعد االحنياز٢٠٠٢

قام الشيخ أبو بصري ليعجن الطحني ووضع ، املوقف باختصار
عمل الشيخ العجني ، حىت خيتمر بسرعة" مخرية فورية"معه 

بعد ذلك يف الظهر قام األخ ، وخبزه وأفطروا وأكلوا منه
طبخ الرز وبدالً من أن يضع ، محزة الغامدي ليعمل الغداء

أحضر ، ظناً منه أا ملح" خلمرية الفوريةا"امللح قام بوضع 
األكل فيه طعم : قال الشيخ أسامة ، الغداء وبدأوا يف األكل

ياشيخ األكل مافيه : غريب يا محزة؟ قال له محزة الغامدي 
، استمر اإلخوة يف األكل، مشكلة لكن أنتم أكثرمت يف الفطور

فيه  واهللا يا إخوان: وبعد قليل قال الشيخ سليمان أبو غيث
ياشيخ : بسرعة رد عليه محزة الغامدي، طعم غريب يف الغداء

استمر اإلخوة يف األكل على ، أنتم شبعانني امحدوا اهللا وتغدوا
فقد كان متأكداً ، مضض فلم يترك هلم محزة أي جمال لالنتقاد

كان الطعم عجيبا وال يطاق، لك أن تتخيل مخرية ، من طبخه
النتيجة؟ لكن اإلخوة مل فورية مع رز ويطبخ، كيف ستكون 

يتعرفوا على هذه اخللطة العجيبة، وأكلوا حياًء من األخ 
  .محزة

يف العصر قام الشيخ أبو بصري ليجهز العجني ليعمل اخلبز 
حبث يف كل ، فلم جيدها" اخلمرية الفورية"حبث عن ، للعشاء

يا محزة أين : صاح الشيخ أبو بصري ، مكان ومل جيد هلا أي أثر
لفورية؟ ويف احلال أجابه الشيخ أسامة حيث كان اخلمرية ا
وبفضل اهللا ، اخلمرية يف رز محزة يا أبا بصري: قريبا منه

      وإىل حلقة أخرى من ، كشفت هذه اخللطة العجيبة الغريبة
 . استراحة جماهد
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باكستاين بلوشي بطل العصر وهادم القصر، غري جمرى التاريخ، وقلب 
موازين القوة يف العامل، وأرجع العزة إىل األمة، العقل املدبر ألكرب 

عله أحد، فلقد شهد أكثر مشاهد العمليات يف العامل، قل أن يفعل كف
اإلسالم يف هذا العصر، فهو حبق شقيق سيف اهللا املسلول خالد بن 

  .-رضي اهللا عنه-الوليد امساً وفعالً 
درس يف الكويت، وخترج من إحدى 

اجلامعات األمريكية، شارك يف 
اجلهاد ضد الروس، وكان من 

أبطاهلا، حىت رأى هزميتها 
إخوانه إىل وانسحاا، مث انتقل هو و

املهمة األكرب، وهي هزمية هبل 
 يوسف العصر أمريكا، فكان ممن له شرف السبق، هو ورمزي

  .وأزمراي وغريهم يف مواجهة أمريكا 

م، وعمليـات  ٩٤قام بالتخطيط لعمليات برج التجارة يف أمريكا عام 
  .أخرى يف شرق آسيا والفلبني وغريها من الدول

 -حفظـه اهللا -الزمان أسامة بن الدن  مث بدأ هو وإمام العصر وجمدد
بالتخطيط ألوىل حروب القرن، وتدمري حضارة الغـرب العسـكرية   

حيبه كثرياً، وخيصـه   -حفظه اهللا-واالقتصادية، وكان الشيخ أسامة 
  .بالدعاء 

ورسم بعدها وخطط لعدة عمليات كبرية، وكان مع ذلـك إعالميـاً   
بادته وورعه وشدة متسكه حمنكاً، وقل ما شئت عن ع وإدارياناجحاً، 

  .وشفقته على اإلسالم وأهله، كما حنسبه

ومل يكن خالد رجالً ميشي على األرض، وإمنا كان أمةً تسري على هذه 
األرض، بورك يف وقته وعمله، وكان 
جدوله اليومي يعجز أحدنا عن فعلـه  

ينجزها  -بفضل اهللا-يف أسبوع، وهو 
  .يف يوم

عصـر  ولقد كان بطل اإلسالم خالد ال
بعد الغزو األمريكي على أفغانسـتان  
مع إخوانه ااهدين يف خنادق القتال، يف قندهار وما حوهلا، وأشرف 

  .على انسحاب الكثري من إخوانه إىل باكستان 

واستمر يف مشوار هزمية أمريكا من باكستان، وكـان أحـد أبطـال    
ات باكستان يف االختفاء والعمل، حىت مت القبض عليه على يد القـو 

م ومازال إىل اآلن يف سجون ٢٠٠٣الباكستانية العملية يف بداية عام 
ه ناته، وميزان مشاخيالكفار، وكل احلركة اجلهادية اليوم يف ميزان حس

  .وقادته فرج اهللا عنه

أسر خالد بعد أن زرع يف األمة مبادئ وقيم ومهة خالد، ولذلك مل 
.-بفضل اهللا-ينته الرعب واهللع يف العامل الغريب    
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