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SOCOM-2102-1111110  

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ا بعد:احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أم  

 - حفظه هللا -إىل األخ الكرمي الشيخ حممود 
 

 السالم عليكم و رمحة هللا وبركاته
 

 ة، وبعد:أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافي
 
خبصوص ما ذكرمت يف رسالة سابقة أبنه قد يذهب بعض اإلخوة إىل إيران ضمن خطة احملافظة على اإلخوة؛ • 

فأرى أن إيران غري مناسبة، كما ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار يف اختيار املناطق اليت سيكون فيها اإلخوة داخل 
  ت أو حمتمل تعرضها لذل  يف املستقبل ابكستان أن ال تكون من املناطق اليت تعرضت لفيضاان

 
 فيما خيص اإلخوة القادمون من إيران؛ فأرى أن يكونوا يف هذه املرحلة يف مناطق آمنة خارج مناطق القصف • 
 
ئة فيما خيص ابكستان فلم أطلع على التقرير الذي ذكر ت ولكن الرأي بشكل عام هو احلرص على التهد• 

  وتركيز اجلهود على األمريكيني
 
فيما خيص تعيني بعض اإلخوة يف املناصب اإلدارية؛ فأرى أن تؤخذ عليهم بيعة متضمنة لبعض النقاط اليت • 

 حتفظ العمل وأسراره فأرجو أن تتشاوروا يف األمر وتفيدوين برأيكم، ومن النقاط املقرتحة على سبيل املثال:
 السمع والطاعة واجلهاد إلعادة اخلالفة   3
 حفظ أسرار العمل   1
 احملافظة على العمل الذي سيكون مسئوالا عنه وتقدمي النصح للقيادة   1
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فيما خيص ما ذكره األخ بصري خبصوص األخ أنور العولقي فحبذا أن تفيدوه عين يف رسالة خاصة به أبن • 
كنه من يبقى يف منصبه فهو مؤهل وقادر على إدارة األمر يف اليمن، فليواصل على بركة هللا فلديه من الصفا ت ما مت

ود بعض املميزا ت عند أخينا أنور العولقي أمر حسن خلدمة اجلهاد، وحبذا أن يعطينا فرصة للتعرف جذل ، وو 
 عليه أكثر 

 
كما أرجو إبالغه أبننا ما زلنا حباجة إىل معطيا ت أكثر من أرض امليدان يف اليمن لتيسري لنا بعون هللا اختاذ 

  التصعيد أو التهدئةالقرار األنسب حنو 
 

وفيما خيص إفادتنا ابألوضاع عندهم فأرجو أن يكتب يل األخ بصري بتصوره مفصالا عن األوضاع، وكذل  
يطلب من األخ أنور العولقي أبن يكتب تصوره مفصالا عن األوضاع يف رسالة منفردة، وكذل  األخ أبو سفيان 

 سعيد الشهري يبعث بتصوره مفصالا منفرداا 
 

بصري أن يرسل إلينا السرية الذاتية مفصلة ومطولة لألخ أنور العولقي، وكذل   وحبذا أن تطلبوا من األخ
املعطيا ت اليت اعتمد عليها يف تزكيته مع إفادته أبن تزكيته معتربة ولكن نريد أن نطمئن أكثر، فعلى سبيل املثال حنن 

 هنا نطمئن إىل الناس بذهاهبم إىل اخلط ومتحيصهم هناك 
 

بصري أبن يكون الظهور اإلعالمي مهمته وبشكل عام يقللوا من الظهور يف هذه الفرتة كما أرجو إفادة األخ 
إال لضرورة وإن استدعت الضرورة أيضاا أن يصدر أحد اإلخوة خطاابا فيتم اطالع بصري عليه قبل بثه على 

اعتقال إحدى  اإلعالم، وتتم اإلشارة له إن مل تكونوا قد أشرمت أبن خطاب األخ سعيد الشهري الذي صدر عن
 األخوا ت يف بالد احلرمني مناسباا يف ذل  التوقيت 

 
خبصوص ما ذكرمت يف رسالة سابقة من رأيكم يف تقليل املراسال ت فنحن حريصون على اجلانب األمين إال أن • 

القادمة، ة حتريض ألهل العراق ودعوة للصحوا ت أبن يعودوا للمجاهدين سأرسله إبذن هللا يف املرة م  لدي شريط لألأ 
فبإمكانكم أن ترتبوا مع الوسيط أبن يوصل الشرحية اليت ستحتوي على ذل  البيان إىل قسم اإلعالم مباشرة، وإن 

 استجد أمر ضروري فسنرفق لكم رسالة يرسلها إليكم القسم اإلعالمي 
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وللجزيرة العربية،   مرفق مع هذه الرسالة بيان مرئي للشعب األمريكي أرجو إعطاء نسخة منه للجزيرة الدولية• 
كما أرجو أن تتم ترمجته )مدبلجاا( صوتيًّا وأن يتم إيصاله لقناة اجلزيرة قبل ذكرى احلادي عشر ليبثوه فيها، وكذل  

 مرفق نسختني منه إحداهن مسموعة واألخرى مكتوبة 
 

إلعالم فلعله بعثنا إليكم مع الرسائل اليت سبقت هذه بيان خبصوص فيضاان ت ابكستان وأتخر بثه على ا• 
 خري ولكن على كل حال فقد أرفقت مضمون تل  الشرحية مع هذه الرسالة 

 
مالحظة أرجو بث بيان الفيضاان ت قبل بيان الشعب األمريكي على أن يكون بيان الشعب األمريكي يف • 

 ذكرى احلادي عشر 
 
 المي مرفق رسالة من ابين خالد لألخ عبد اللطيف ورسالة لإلخوة يف القسم اإلع• 
 

 ويف اخلتام:
 

أرجو هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم ويوفقكم ملا حيبه ويرضاه، وآخر دعواتنا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة 
 والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 
  
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 هـ 3413/ رمضان / 37اخلميس 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

 تقييم مادة الكلمة ومصلحة ظهور الشيخ يف املرحلة الراهنة: .1
 
ابلنسبة إىل مادة الكلمة، فحسنة وليست خمتصة مبا قبل االنتخااب ت النصفية، بل هي صاحلة للنشر يف أي     
(، فمن املقصود؟ إذا كان ، ولكن يل تنبيه على ما ذكر من قول منسوب )لرئيس لكم سابق-وهللا أعلم-وقت 

مني فرانكلني( والذي أشار إليه الشيخ أمين يف كلمة من كلماته، فيجب ااملقصود هو القول املنسوب لـ )بنج
مني فرانكلني( مل يكن رئيساا وإمنا كان "رجل دولة" وأحد املؤسسني للوالاي ت املتحدة ولدستورها، االتذكري أن )بنج

إال من الشيخ أمين، وال أعرف مصدر الرواية وال مدى شهرهتا عند األمريكان، ولكن ومل أمسع ابلقول املنسوب له 
سنه )السياسة( بدليل أن خيلط بني الرؤساء  قد يأستغل مثل هذا اخلطأ للتشهري واهتامه أبنه يتحدث يف أمٍر ال حيأ

لظهور صورته يف العملة اليت -ساا وغري الرؤساء، وإن كان الكثري من األمريكيني قد يظنون أيضاا أن )فرانكلني( رئي
، ولكن هذا اخلطأ ال يقع فيه عادةا من يتحدث يف قضااي السياسة وحيللها ويناظر -حتمل عادةا صور الرؤساء

 خصصني تحوهلا، بل هي خطأٌ مشهور بني عامة الناس وليس بني امل
 
وأما إذا كان املقصود غريه فال حاجة " )بنجمني فرانكلني(، الرئيس السابقهذا كله إذا كان املقصود بـ "    

 لكالمي السابق 
 
ا ابلنسبة إىل مصلحة ظهور الشيخ يف املرحلة هذه فينبغي أن ننظر إىل املسألة من مجيع النواحي، فيجب وأم      

 التنبيه إىل األمور التالية:
ة كهذه، إذ احلديث بغض النظر عن مرور االنتخااب ت النصفية فالوقت مناسب جدًّا خلروج الشيخ بكلم -

السياسي يف أمريكا كله عن االقتصاد، وقد نسوا أو تناسوا احلرب ودورها يف إضعاف االقتصاد، وكما قالت 
صحفية ابكستانية مقيمة يف أمريكا، ففي املؤمتر الصحفي الذي عقده أوابما عقب االنتخااب ت النصفية قد كانت 

ولكن مع ذل  مل يتجرأ أحد من الصحفيني السبل للخروج من األزمة، األسئلة كلها عن احلالة االقتصادية السيئة و 
على إحراج أوابما بسؤال حول أتثري إنفاق املليارا ت سنوايًّ على احلربني يف أفغانستان والعراق على امليزانية 

 األمريكية واالقتصاد القومي!
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العاشرة لغزوا ت ماهناتن وواشنطن؛ فكل  ال أبس أن يظهر الشيخ بصورته اآلن مث يظهر مرة أأخرى يف الذكرى -

ال بد وأن يكن له أتثري، وتكرار ظهوره رغم احلملة  -ما مل يكن ظهوره شبه يومي أو شبه أسبوعي-ظهوٍر له 
 الشرسة اليت تأشن على القاعدة يف كل مكان هو يف نفسه مألفت لالنتباه 

 
عامل اإلسالمي يتطلعون إىل ظهوره واالطمئنان على جيب أن ال ننسى أن هناك ماليني املعجبني ابلشيخ يف ال -

صحته وأنه خبري وعافية، وهؤالء جيب أن يكونوا مقصودين خبطاابتنا ورسائلنا قبل األمريكيني واألوروبيني الذين ال 
 يسمعون وال يعقلون إال من رحم هللا 

 
 ت عصيبة ويواجهون املصيبة تلو كما جيب أن ال ننسى اإلخوة اجملاهدين يف اجلبها ت الذين ميرون أبوقا  -

، بل أرى أن من -إن شاء هللا-املصيبة، هؤالء أيضاا سيفرحون برؤية الشيخ جمدداا، وظهوره سريفع من معنوايهتم 
املناسب أن يقوم الشيخ بتوجيه خطاب مرئي إىل اجملاهدين يف كافة الساحا ت، يواسيهم ويصربهم ويثبتهم 

قوية ومؤثرة فجزاه هللا خرياا، ولكن  -رمحه هللا-سلها بعد استشهاد الشيخ سعيد ويرشدهم، وكانت الرسالة اليت أر 
 الكثري من الناس ال يقرؤون، أو يقرؤون ولكنهم يتأثرون أكثر ابلصورة 

 
واخلالصة أنه ما دام ال يوجد مانع أمين من ظهور الشيخ ابلصورة، وال يوجد يف اخلطاب خطأ أو غريه مما     

والسكو ت هنا من عالما ت -لنظر فيه، وما دام الشيخ نفسه راٍض بنشره بعد االنتخااب ت يستوجب إعادة ا
 فأرى إخراجه بال تردد وال أتخري، وهللا أعلم  -الرضا
 
 مسألة االستعداد للذكرى العاشرة وكيفية تسويقها إعالميًّا، وكيفية استغالل اإلعالم عموًما:. 2
 
ليت ميكن أن نستفيد منها إليصال رسائلنا سواء يف الذكرى العاشرة أو قبلها أو ابلنسبة إىل القناة األمريكية ا    

بعدها، فرأيي الشخصي أنه ليس هناك ما مييز قناة على األأخرى من حيث املهنية و احلياد، فهي كلها كما تفضل 
 راا!الشيخ )قريبة من املهنية واحلياد( ومل ولن تبلغ املهنية واحلياد إال أن يشاء هللا أم

 
فمن حيث املهنية فكلها على مستوى واحد تقريباا، ما عدا قناة )فوكس نيوز( فهي ساقطة يف احلضيض كما 

 تعلمون وفاقدة للحياد أيضاا 
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ابللغة اإلجنليزي ة تبدو متعاونة مع احلكومة أكثر من غريها )عدا فوكس  CNNوأما من حيث احلياد فقناة     

العريب على الشبكة أييت بتقارير جيدة ومفصلة أحياانا عن إصدارا ت السحاب مع  نيوز طبعاا(، وإن كان موقعها
الكثري من االقتباسا ت من النص األصلي، مما يعين أهنم ينقلون مباشرة من اإلصدارا ت أو تفريغها، ال كما تفعل 

 بعض القنوا ت واملواقع من نقل عن وكاال ت أنباء كـ )ريوترز( و)أي يب( وغريمها 
 
قد تكون جيدة وحمايدة بعض الشيء، ولكنها أقالت أخرياا اثنني من  MSNBCنت أظن أن قناة وك    

إلدالئهما بتصرحيا ت مثرية للجدل )اللبنانية  -مها )كيث أولربمان( و )أكتافيا انصر( اللبنانية  -أشهر صحفييها 
ويبدو أهنا  [روائع حزب هللاأحد ]كانت قد أثنت على إمام الشيعة حممد حسني فضل هللا بعد موته ومس ته 

  -(شيعية
 
دقيقة( العريق  60اليت ذكرها الشيخ أرى أهنا يف العموم كبقية القنوا ت، ولكن فيها برانمج ) CBSقناة     

 الذي يتسم بشيء من الشهرة والسمعة الطيبة لقدمه، وهللا أعلم حبقيقته فلست مطلعاا عليه بصورة كافية 
 
، بل قد تكون من أحسن القنوا ت ابلنسبة لنا، فهي هتتم بقضااي القاعدة، خصوصاا ال أبس هبا ABCقناة     

املختص يف شؤون اإلرهاب، وكأن القناة ما زالت تفتخر بلقائها الذي أجرته مع  Brian Rossالصحفي 
 بكة الشيخ، كما بثت مقاطع من كلمة يل يف الذكرى الرابعة، ونشر ت معظم نصها مفرغاا على موقعها على الش

 
ولكن خالصة القول أنه ال توجد قناة بعينها ميكن أن نعتمد عليها إلعطاء اجملال لرسائلنا، فقد تتجاهلها     

، وحىت القناة اليت تبثها ال بأ  ما، مثل إحضار احملللني واملتخصصني الذين يفسرون  وأن تشوهها بطريقةٍ  د  أصالا
ن الرسالة ويقومون بعملية تشويه صورة األشخاص، إىل آخر ما رسالتنا ابملعين الذي يريدونه هم، أو يتجاهلو 

 تعلمونه من أساليبهم املاكرة 
 
من نوع خاص، مثالا لقاء خاص مع الشيخ أسامة أو  -يف الذكرى القادمة مثالا -ولكن لو كان العرض     

ذا مع أن القنوا ت األمريكية ال الشيخ أمين، وأبسئلة ختتارها القناة، وبكامريا جيدة، فقد جند قناة تقبل العرض، ه
، ولكن قد يقبلون هذه -أي اللقاءا ت اليت ال يلتقي مراسلها مباشرة مع الضيف-تفضل اللقاءا ت غري املباشرة 

سنوا ت،  30املرة حىت حيصلوا على سبق صحفي، أول لقاء صحفي للشيخ أسامة أو الشيخ أمين منذ ما يزيد عن 
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ء نظراا لقلة ظهوره عرب السنوا ت التسعة املاضية، ونظراا لضعف جودة خصوصاا إذا كان الشيخ صاحب اللقا
حىت شك  بعض أصحاب  -وال أدري كيف التصوير هذه املرة-التصوير يف املرتني السابقتني اللتني ظهر فيهما 

ته نظراي ت املؤامرة يف كون الشخص الذي ظهر هو الشيخ، ورمبا رأيتم برانمج ]بن الدن حي أم ميت؟[ الذي بث
 قناة اجلزيرة 

 
قد تتلقى االهتمام من قبل  - أو ما فوقها  HD -وعلى هذا فحىت خطبة مصورة للشيخ عالية اجلودة     

 بعض القنوا ت يف الذكرى العاشرة 
 
وعلى هذا فإذا كانت اجلودة يف كلمة الشيخ اجلديدة عالية ابلنسبة للكلمتني السابقتني، فقد تتفكرون يف     

 اء بعض التأثريا ت اخلاصة عليها لتخفيض اجلودة، حىت تكون كسابقاهتا، وأتكلم بكل جدية ضغطها أو إجر 
 
وعموماا مهما أرسلنا من مادة، فأرى أن يتم توزيعها على أكثر من قناة حبيث يكون هناك منافسة "صحية"     

سل مث و  ABCالا إىل كل من بني القنوا ت يف إخراج املادة خوفاا من تفوق إحدى القنوا ت على أخرى؛ فريأ
CBS   وNBC  وCNN  ورمبا حىتPBS   ا )فوكس نيوز( فلنخليها متو ت بغيظها وصو ت أمريكا، وأم 
 
 هذا يف حال أنه مل يتم االتفاق مع قناة معينة على نشر مادة أو إجراء لقاء أو ما شاهبه     
 
يخ من التواصل مع عبد الباري عطوان وروبر ت ا الطريقة الثانية اليت أقرتحها فهي قريبة مما ذكرها الشوأم      

أو -إىل جمموعة من الكأتًّاب والصحفيني املهنيني أو املستقلني  -أو املواد-فيس ؛ فأقرتح أن نرسل املادة 
يف خمتلف األقطار، ففي بريطانيا عطوان وفيس  ورمبا غريمها،  -الصحفيني الذين أظهروا االهتمام بقضااي القاعدة

، Gwynne و  Eric Margolisراين راس وسيمور هريش وجريي فان وغريهم، ويف كندا ويف أمريكا 
ويف أورواب الصحفي النروجيي الذي بقي مدة مع الطلبة يف كونر وأصدر فيلماا مصوراا تلقى الكثري من الشجب يف 

كستان حامد مري الغرب؛ ألنه أظهر أن الطلبة بشر هلم أأسر وأطفال ويضحكون وأيكلون كبقية الناس، ويف اب
ورحيم هللا يوسف زاي، ومجال إمساعيل، ويف اجلزيرة     -صاحب برانمج )جركة( يف قناة جيو-وسليم صايف 

)ضعوا أمساءهم إن كان هلم وجود!(، ويف مصر د  حممد عباس وغريه، ويف األردن د أكرم حجازي، ويف اليمن 
وهكذا، وحبذا  -ل بعد ذل  متخصصاا يف شؤون القاعدةإذا أفرجت عنه احلكومة وما زا-عبد اإلله حيدر شائع 

من هؤالء الصحفيني والكأت اب، وخنرب كل واحد منهم أنه قد اختري  50إىل  10أن نرسل إىل عدد يرتاوح من 
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ليكون من ضمن جمموعة من الصحفيني والكأت اب العامليني سوف يتلقون مادة إعالمية خاصة مبناسبة الذكرى 
ث احلادي عشر، وحبذا أن تضم الرسالة اليت نرسلها هلم ما ذكره الشيخ من أسباب تدعوهم إىل العاشرة ألحدا

االهتمام هبذه املادة والتعاون يف نشر رسالتها للعامل إىل غري ذل  من احلجج املقنعة، وتكون يف الرسالة كلمة سر 
على ما  -من الذكرى مثالا وهذا سهل يسري أايم 5وليكن قبل -وعنوان موقع ليحملوا منه املادة يف الوقت احملدد 

 ابلنسبة إلخواننا الشغالني يف جمال الشبكة  -أظن
 
على األقل من الصحفيني العامليني قد نقلوا  30وهب أن ثلث فقط من املرسل إليهم يهتمون ابملادة، فهذا     

 رسالتنا يف الصحف والقنوا ت 
 
ل مناسبة مهمة ويف كل مرة نريد أن نزيد من عدد املطلعني على وإن جنحت التجربة فأقرتح تكرارها عند ك    

 رسالة أو بيان ما 
 
وأما االقتصار على قناة اجلزيرة واملنتداي ت اجلهادية على اإلنرتنت فلم جيدي نفعاا؛ فقناة اجلزيرة اليوم على ما     

قاعدة، وهو أن حيتوي على هتديد يبدو تشرتط ما تشرتط غريها من القنوا ت والوكاال ت والصحف لتغطية بيان لل
أو توعد أو تبين لعملية ما، وأما الرسائل ذا ت اللهجة )الدبلوماسية( مثل رساليت الشيخ عن الفيضاان ت فال تصلح 

 للنشر عندهم؛ ألن ذل  وجه للقاعدة ال ينبغي إظهاره للناس 
 
امهم، كما أهنا مشوهةا نوعاا ما لصورة القاعدة ا املنتداي ت اجلهادية، فمنفرة ألكثر املسلمني، أو مغلقةا أموأم      

ملا تعلمونه من التعصب واللهجة احلادة اليت يتسم هبا أكثر املشاركني يف تل  املنتداي ت، وملا فيها من حتيز لـ 
 )السلفي ة اجلهادية(، والسلفية ما هي إال تيار واحد من تيارا تيست أية سلفية، وإمنا ما تعرف بـ)السلفية(، بل ول

 املسلمني، والسلفية اجلهادية تيار صغري داخل تيار صغري 
 
وابملناسبة فلمحمد املسعري كالم سديد فيما يتعلق ابملنتداي ت اجلهادية، وإن كان منتداه )التجديد( ليس     

يف معظم حتليله للوضع يف  -يف ظين-أبفضل منها، بل أسوأ على ما يبدو يل، وكذل  فاملسعري قد أصاب 
وال سيما مقارنته له بساحا ت اجلهاد األأخرى  ]وقطعاا للش  أقول: الذي قرأ تعليقي على كتاب الدكتور  العراق،

يعلم أين قد نقلت كالماا قريباا مما ذكره املسعري يف قضييت املنتداي ت ودولة العراق اإلسالمية، وكل ذل  قبل بيان 
ي على كتاب الدكتور قبل بشهرين تقريباا؛ فأان مل أستمد املسعري الذي أصدره بعد مقتل أمريي الدولة، وكان تعليق



 12 

)أما  -ولو يف هاتني القضيتني فقط-أفكاري من املسعري على اإلطالق، وإمنا حصل نوع من التوافق يف الرأي 
ع املسائل األأخرى اليت يدندن حوهلا، مثل كالمه يف تعريف التوحيد، وبعض أطروحاته الفقهية، وتلطفه املبالغ فيه م
الشيعة واملستجريين ابملقبورين واحمليني للخرافا ت ومظاهر الوثنية، فال(، وأحب أن أؤكد أين كنت غري مسرتيح إىل 

اليت تصرف هبا ابسم  -رمحه هللا-إعالن الدولة منذ زمن طويل، بل كنت غري مراتح لبعض تصرفا ت الزرقاوي 
د ]منري[، فليس موقفي هذا وليد الساعة، ولكين مشيت تنظيم القاعدة، وكل ذل  يعلمه املشايخ أمين وعطية وعبي

مع موقف التنظيم الرمسي خشية من إحداث فتنة، وألين كنت أهتم رأيي، وهذا مع املالحظة أين اآلن وحىت بعد أن 
غلب على ظين صحة موقفي فأان ال أأانقش هذا املوضوع إال مع املشايخ مثلكم وأحياانا مع إخويت يف السحاب، 

ل حال فهو عبارة عن نصائح وآراء أرجو أن جتعلوها يف احلسبان، وتتشاوروا فيها وفقكم هللا وإايي إىل وعلى ك
الصواب، وأعوذ ابهلل أن أتعصب لرأي أو أن أأوايل وأأعادي عليه، وإن بد ت مين حدة أو شدة يف الطرح فما هي 

بصورة مستمرة هتذيب أسلويب، وأن أجعلها  إال األسلوب الذي تعود ت عليه يف احلديث والكتابة، مع أين أأحاول
 أكثر مرونة وأقل حدة وهللا املستعان[ 

 
إظهار عدالة قضيتنا للعامل أمجع وللشعوب األوروبية على وجه اخلصوص والعراقيل املوضوعة أمام  .3

 ذلك:
 
وذل  عند احلديث حتدث الشيخ الفاضل عن أمهية إظهار عدالة قضيتنا للعامل عامة واألوروبيني خصوصاا،     

يف رسائل  -فيما خيص األوروبيني-عن االستعداد للذكرى العاشرة لغزوة منهاتن، وقد أكد الشيخ على هذا املعىن 
 وبياان ت سابقة 

 
بدأ ت يف إعداد رسالة إىل األيرلنديني  -جتاوابا مع هذه التوجيها ت، وبعد استشارة األخ عبيد–وقد كنت     

وما ت واملواد الالزمة ومجعها، وذل  بعد ما حلظته من تعاطف األيرلنديني مع القضية وشرعت يف البحث عن املعل
الفلسطينية وتلطف اجلهاز القضائي يف أيرلندا مع املسلمني املتهمني ابإلرهاب وعدم مشاركة قواهتا يف حروب بوش 

ب جنود اجليش الصومايل(، الصليبية )وإن كانت هلا مشاركة ضمن بعثة قوا ت االحتاد األورويب املكلفة بتدري
وكذل  مما بعث على إعداد رسالة هو األزمة االقتصادية األخرية اليت أتثر ت هبا أيرلندا أميا أتثري حىت اضطر 
الشباب إىل البحث جمدداا عن لقمة العيش يف اخلارج، واألمر اآلخر واألهم هو الغضب املتزايد يف أيرلندا جتاه 

شف عن العديد من الفضائح اجلنسية وغريها، والشعب هناك اآلن بدأ يتجه حنو الكنيسة الكاثوليكية بعد الك
 العلمنة بعد أن كان من أكثر الشعوب تديناا يف أورواب امللحدة، فلماذا ال نوجههم حنو اإٍلسالم؟



 13 

 
رهم من كما كنت أتفكر يف إعداد رسالة ابلعربية إىل نصارى املنطقة العربية لدعوهتم إىل اإلسالم ولتحذي     

التعاون مع أعداء اإلسالم الغزاة ومعارضة قيام الدولة اإٍلسالمية، بل عليهم أن يرحبوا ابلفتح اإلسالمي كما فعل 
  -رضي هللا عنه-أسالفهم عندما فتح املسلمون القدس يف عهد عمر 

 
إلسالمية الذي ندعمه، مث جاء اهلجوم على الكنيسة الكاثوليكية يف بغداد، والذي شنه تنظيم دولة العراق ا    
يعرف عند الناس بـ )فرع تنظيم القاعدة يف العراق(، وقد استوقفين  -شئنا أم أبينا، رضينا أم سخطنا-والذي 

-اهلجوم هذا وجعلين أتردد يف متابعة مشروع الرسالتني، إذ األفعال أبلغ من الكلما ت، والفعلة اليت فعلوها 
ال تساعد أبداا يف كسب تعاطف الناس،   -والبياان ت اليت أصدروها الحقاا واالتصاال ت اليت أجروها أثناء اهلجوم

كيف وقد جاء اهلجوم بعد أايم فقط من إعالن الكاثوليكيني يف الشرق األوسط وغريه معارضتهم إلسرائيل بطريقة 
ا، إذ رفض الكاثوليكيون استخدام التوراة لتربير احتالل فلسطني وا  غتصاهبا؟!أغضبت اليهود وحلفاءهم جدًّ

 
مث إن الكاثوليكيون اترخييًّا كانوا من أشد النصارى عداوة لليهود، كما أهنم كانوا األعداء األصليني لإلجنيليني     

الربوتستانت الذين هم طليعة احلروب الصليبية املعاصرة، وعوامهم يف اجلملة ويف أايمنا هذه أكثر تعاطفاا وتفامهاا مع 
نصارى الربوتستانت واألرثوذكس، وال أنفي وجود العداوة، وال أنفي أنه لو أأتيحت هلم املسلمني من غريهم من ال

الفرصة لرمبا كانوا حياربون املسلمني اليوم كما حياربنا األجنلو ساكسون الربوتستانت، كما ال أنفي شدة عداوة البااب 
يد األكرب لبقاء سلطتهم اليوم، كيف ال واإلسالم هو التهد-وغريه من رؤوس الكنيسة لإلسالم واملسلمني 

، وال أنفي قيامهم إبرسال بعثا ت تنصريية )تبشريية( هنا وهناك لدعوة املسلمني إىل الردة، -خصوصاا يف أورواب
ولكين أحتدث عن العموم وعن الواقع الراهن وعن حجم العداوة وحجم جهود التنصري، وال ميكن أن يقارن حجم 

م جهود اإلجنيليني الربوتستانت أو جهود الكنيسة القبطية وغريهم من األرثوذكس جهودهم اليوم ضد اإلسالم حبج
 احلاقدين 
 
 بل حىت يف البوسنة رأينا وقوف الكروا ت الكاثوليكيني إىل جانب املسلمني ضد الصرب األرثوذكس     
 
 ث اجلميع(!وقد رأيتأ أخرياا يف تقرير عن فنزويال صورة جلدار قد كتبت عليه: )اإلسالم ترا    
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وخالصة القول أن عوام الكاثولي  ابتوا حمل خصب للدعوة إىل هللا وإقناعهم بعدالة قضية اجملاهدين     
خصوصاا مع الغضب املتصاعد ضد الكنيسة األم )الفاتيكان( نتيجة فضائحها وسياساهتا املرفوضة من قبل كثري 

 من العوام 
 
مثل اهلجوم يف بغداد وما سبقه من اهلجما ت يف املوصل وغريها ال  ولكن اهلجما ت على النصارى يف العراق    

تساعدان على إبالغ الرسالة، فحىت ولو كان املخاطبني عندهم نوع من السخط على الكنيسة األأم فلن يتفهموا يف 
 الغالب مع استهداف العوام من النساء واألطفال والرجال يف كنيستهم أثناء القداس 

 
مور يف هذه القضية وأعجبها ما ورد يف وسائل اإلعالم من هتديد املهامجني بقتل األسرى من أغرب األ    

عن  األرثوذكسيةاحملتجزين لديهم وبدء حرب شاملة ضد النصارى يف العراق واملنطقة إن مل تفرج الكنيسة القبطية 
دىن معرفة ابلنصارى وفرقهم أنه ال وفاء قسطنطني وكاميليا شحاتة احملتجزتني لديها يف أديرهتا، ومعروف ملن له أ

توجد عالقة تربط الكنيسة الكاثوليكية ابلكنائس األرثوذكسية، بل ما زالت هناك عداوة قائمة بني الطرفني حبيث 
أن كل من الطرفني ينظر إىل اآلخر على أنه مبتدع! ولوال أننا يف عصر )التعايش السلمي واحلوار املتبادل( لكانوا 

 اء بعضهم بعضاا كما كانوا يفعلون يف املاضي اآلن يسفكون دم
 
كما لو أن جمموعةا مسلحة تنتمي إىل   -من وجهة نظر النصارى على األقل-وللتقريب أقول: هذه العملية     

ا للسنة يف الفلوجة  ا عادايًّ -طائفة من الطوائف اقتحمت مسجدا ا لـ "الصحوا ت" بل مسجدا  -وال أقول مسجدا
دد ت بقتلهم وشن حرب شاملة على أهل السنة يف العراق إن مل تقم الشيعة الروافض فاحتجز ت املصلني وه

إبطالق سراح أسرى سنيني حمتجزين لديهم يف حسينيا ت )مدينة الصدر ببغداد( أو مزارا ت )مدينة قم اإليرانية(، 
الف حوراءها ويت عة املسلحة أو من يقففهل يقبل هبذا عاقل؟ وهل كنا سنتفهم مع دوافع وأهداف تل  اجملمو 

 معها؟
 
هي عينها سياسة )بوش( اليت نفر ت  «دولة العراق اإلسالمية»بل أليست هذه السياسة اليت تتبعها     

"، ومل يرتك جماالا للحياد، وهنا كأن هذه إما معنا وإما مع اإلرهابينياألوروبيني وعقالء العامل؟ فقد قال بوش: "
 «اجلزية»ما معنا وإما مع حكومة املالكي وال جمال للحياد، إما أن تدفعوا اجلماعة يف العراق تقول للنصارى: "إ

فهل هذا هو لدولتنا الومهية اليت ال تستطيع محاية نفسها انهي  عن محايتكم، وإما نبيد خضراكم وايبسكم"، 
اق وقفوا إىل أين الدليل أن النصارى يف العر  العدل الذي نتحدث عنه ويتحدث عنه الشيخ يف بياانته ورسائله؟
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أن املسألة ال عالقة هلا أصالا بتعاون طوائف  -وقد أكون خمطئاا-جانب احلكومة أو األمريكيني كطائفة؟ يف ظين 
النصارى الضعيفة املهمشة مع احلكومة واألمريكان بقدر ما هلا عالقة بكون مجاعة )الدولة( يعتقدون صحة دولتهم 

من بطالن ذمة النصارى العراقيني ووجوب عقدهم ذمة  -رمحه هللا-غدادي الومهية ويتعصبون ملا قاله أبو عمر الب
 جديدة على الشروط العمرية مع )دولة العراق اإلسالمية( ودفع اجلزية هلا    مقابل ماذا؟ ال شيء!

 
ن األصل يف دماء الكفار احلل إال بعهد أو ذمة أو أماوغين عن القول أبن جمرد االحتجاج بقول الفقهاء: "    
" يف غري حمله وخارج عن حمل النقاش، فنحن هنا إمنا نتكلم عن املصلحة واملفسدة وعن األولواي ت، ال أو إسالم

 عن أصل املسألة 
 
من أن العبارا ت القوية اليت  -عند احلديث عن اخلطاب اإلعالمي-وما أمجل ما ذكره الشيخ أأسامة أخرياا     

كني وابلتايل فال تصلح لوقت االستضعاف هذا، وأان أقول: وكذل  ورد ت عن السلف قد قيلت يف زمن عزة ومت
بعض أحكام الفقهاء املتعلقة ابجلهاد قد أصدروها يف زمن كان لإلسالم قوة ومنعة وشوكة، ولذل  فال ميكن 

من استحباب أو وجوب هدم  -مثالا –تطبيقه يف أايم الضعف كأايمنا هذه ]وأان أقصد هنا ما ذكر بعضهم 
وحرق الكتب الدينية املنحرفة وحنو ذل  من األمور اليت قد ال تصلح يف جهادان اليوم؛ ألن طبيعة قتالنا الكنائس 

، يف حني أن الفقهاء كانوا يتحدثون عن جهاد  ختتلف عن قتاهلم؛ وألن لنا أولواي ت أأخرى، كدفع الصائل مثالا
 الطلب    إخل( 

 
من النصارى من موقف الشيخ ُأسامة يف   «ق اإلسالميةدولة العرا»وسبحان هللا! أين موقف مجاعة     

كتاب   -أظنه–كلمة )احلل( قبل ثالثة سنوات؟ وأين موقفهم هذا من رسالة الشيخ أمين املوجهة لألقباط يف 
التربئة؟ ]وقد رجعُت للكتاب ووجدهتا ابلفعل يف "الفصل الرابع عشر: مالحظات على ما ورد ابحللقة 

عتها فإهنا تبني لك مدى خمالفة موقف )خالفة العراق الومهية( ملوقف الشيخني أمين العاشرة"، وأنصح مبطال
وُأسامة[، وأين موقفهم من موقف الشيخ عبد هللا عزام املرن من النصارى يف بالد العرب اليوم )انظر تفسري 

لشيخ أيب حممد سورة التوبة واملعارضة اليت تلقاها من الشباب احلاضرين(؟ وأين موقفهم هذا من موقف ا
انتبه: جمرد تفجري الكنائس ولو كانت فارغة من الناس، فكيف إذا كان -املقدسي الرافض لتفجري الكنائس 

 فيها انس؟!
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التناقض بني أقوال قادتنا وعلمائنا وأفعال املنتسبني إليهم واملتحالفني معهم؛ أو قل:  -وهللا-عجيب 
 املتمسحني أبمسائهم!

 
أنه ال بد من وضع حد ملثل هذه التصرفات واملواقف غري املدروسة وغري املفهومة لدى واخلالصة     

 طوائف عديدة من املسلمني قبل الكافرين، وال بد من حتديد موقف القادة والتنظيم منها بوضوح.
 

ى اليت وال أرى أبًسا وال مفسدة يف أن يعلن تنظيم القاعدة عدم رضاه هبذا التصرف والتصرفات اأُلخر     
بدون أمر من تنظيم القاعدة ودون استشارة، وأرى أنه ال « دولة العراق اإلسالمية»يقوم هبا التنظيم املسمى 

أرى أنه ال بد من أن يُلن التنظيم قطع روابطه التنظيمية بذلك  -عاجاًل م آجاًل، وحبذا أن يكون عاجاًل –بد 
مقطوعة عمليًّا منذ عدة سنوات، وأن قرار إعالن  «الدولة»التنظيم، وأن العالقات بني قيادة القاعدة و

الدولة اختذ بدون استشارة مع قيادة القاعدة، وأن قرارهم االجتهادي قد أحدث عدة انشقاقات يف صفوف 
إال رابط اإلميان واإلسالم « الدولة»اجملاهدين وحمبيهم داخل وخارج العراق، وأنه ال يبقى بني تنظيم القاعدة و

ينا تقدمي النصح والقيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والدعم واملؤازرة يف اخلري الذي يوجب عل
 واألعمال الصاحلة.

 
هذا هو احلل الوحيد أمام تنظيم القاعدة، وإال فستتضرر مسعته أكثر وأكثر نتيجة أفعال وأقوال هذه     

 .- املبارك إن شاء هللا-اجلماعة املنسوبة أو املنتسبة إىل تنظيمنا 
 

  
كما حيدث يف -استهداف املساجد ابلتفجريات وغريها  -واحملرمة بال شك-ومن األمور املنفرة أيًضا     

أفغانستان وابكستان وأحيااًن يف العراق، فنحن ما زلنا حباجة إىل توضيح عدالتنا وعدالة قضيتنا للمسلمني 
 عن هذا املوضوع[قبل أن نوضحها لألوروبيني. ]وانظر الفصل التايل للمزيد 

  
 
 
 
 



 17 

 
على اهلجوم  -وردة فعل غريه-مث وقعت عيين اليوم على مقالة جديدة لـ)برو ت فيس ( يبدي فيها ردة فعله     

 على الكنيسة يف بغداد، وامسحوا يل أن أأترجم لكم أهم ما جاء فيها مع تلخيص الباقي:
 
 The West Makes it Easier for Al-Qaeda toعنوان املقال:     

Attack - الغرب يأَسه ِّل على القاعدة اهلجوم 
 1030نوفمرب  6اتريخ النشر:     
 

"إن السرعة اليت هبا أخافت جمزرة الكنيسة البغدادي ة شعوب الشرق األوسط هلي عالمة على مدى هشاشة 
تقوم قناات اجلزيرة والعربية بعرض  األرض اليت يقفون عليها؛ فخالفاا ملا اعتدانه من نشراتنا اإلخبارية املتلفزة يف الغرب

صور تبني احلقيقة املرعبة الكاملة ملثل هذه املذابح، فال ترتك مناظر األيدي واألرجل املتناثرة واألجساد اليت قطعت 
قد فهم معىن هذا اهلجوم،  -أي الشرق األوسط-رؤوسها أي جمال للش  يف معناها إن كل مسيحي يف املنطقة 

قد أصبحت أتساءل: هل القاعدة نفسها إىل الطبيعة الطائفية لالعتداءا ت على الشيعة العراقيني  ويف الواقع ونظراا
هل هي يف احلقيقة منظمة من  -بدالا من أن تكون مركز ونواة ومنبع ملا يطلق عليه )اإلرهاب العاملي( كما نتصور–

واحدة، وإمنا هناك « قاعدة»تبه يف أنه ليس هناك كما أش  أكثر املنظما ت طائفيًّا اليت مت اخرتاعها عرب اتريخ العامل؟
وأان -عدد من املنظما ت هبذا االسم تعيش كلها على ما يف املنطقة من مظامل، وهي مبثابة )نقل للدم( يضعه الغرب 

جسدها ]أي كأن )فيس ( يشبه هذه املظامل الغربية بنقل الدم؛ ألنه كما  -أجعل اإلسرائليني من ضمن الغرب هنا
 ل الدم ينعش املريض أو اجلريح، فكذل  هذه املظامل مل تنعش القاعدة[أن نق
 
بل أان أتساءل: هل من املمكن أن حكوماتنا )الغربية( حتتاج إىل هذا اإلرهاب لكي جتعلنا خائفني، خائفني     

ا ولكي جتعلنا مطيعني ولكي جتلب املزيد من األمن إىل حياتنا الصغرية؟ وأان أتساءل: هل س تستيقظ هذه جدًّ
احلكوما ت وتدرك احلقيقة وهي أن أفعالنا يف الشرق األوسط هي اليت جتعل أمننا يف خطر؟ لقد كان اللورد )بلري( 
صاحب أصفهان ]فيس  هبذا يشبه بلري مبمثلي اإلمرباطورية يف املستعمرا ت الربيطانية قدمياا، وكان )فيس ( أايم 

ب كو ت العمارة"، أما اآلن ورايح احلرب قد اجتهت حنو إيران فيطلق غزو العراق يطلق عليه "اللورد )بلري( صاح
عليه "اللورد )بلري( صاحب أصفهان"[ لقد كان اللورد )بلري( صاحب أصفهان ينكر هذا دائماا، حىت عندما قام 

ق يعترب قام يشرح بعناية أن العرا -يف تسجيل فيديو نشر بعد موته-يوليو  7االنتحاري الذي فج ر نفسه يف يوم 
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أحد األسباب وراء قيامه ابملذحبة يف لندن، كما كان )بوش( ينكر ذل  دائماا، وسوف ينكرها )سركوزي( أيضاا يف 
 حال إذا أوفت القاعدة بتهديدها األخري مبهامجة فرنسا 

 
 يف الشرق األوسط سوف يكونون من أهدافها أيضاا، وهي «مجيع النصارى»واآلن ابلنسبة للقاعدة فإن     

  واحتاج ما يقرب من مليونني نصراين قبطي يف بذل  توزع هذه التهديدا ت مثل القنابل العنقودية حول املنطقة
أسبوعني، حيث حتيط هبم مئا ت من ضباط أمن  قم الديين يف األأقصر الذي يستغر مصر إىل محاية يف احتفاهل

ما من قبل الكنيسة القبطية، ومن الدرجة الثانية يف الدولة بعد زعم القاعدة أن امرأتني مسلمتني حتتجزان دون إرادهت
األمهية االحتمال أن أصل املسألة قد يكون أن املرأتني قررات طالق زوجيهما وابلتايل غريات دينيهما إلبطال الزواج، 

 حيث أن الكنيسة يف مصر ال تسمح ابلطالق 
 
يف لبنان بعد أن طلبت مجاعة حزب هللا  حتدث فيس  عن املشاكل املتصاعدة بني السنة والشيعة ]مث      

احلكومة برفض نتائج التحقيق الدويل يف اغتيال احلريري، مث تعرض إىل املخاوف من تصاعد املشاكل الطائفية بني 
ديدا ت قادة الشيعة نيسة )جياي( جنوب بريو ت، وذكر تناملسلمني والنصارى يف لبنان بعد نبش قرب يف ك

 جوم على الكنيسة يف بغداد[ مث قال:والنصارى هبذا الفعل وابهل
 

"إن الغرب ليس عنده القوة الالزمة ملساعدة هؤالء املسيحيون اخلائفون، إن أفعال الساسة "ذوي األأسس 
]إشارة إىل اليمني املسيحي يف الغرب[ قد أوجد ت مأساةا مسيحية  -واملقصود العقيدة املسيحية طبعاا-العقدية" 

 جديدة يف الشرق األوسط "
 
]مث أشار إىل اعتقاد بعض األمريكان الذين التقى هبم يف والية كاليفورنيا أن املسيحية دين غريب ال دين     

شرقي، مث نفت مسؤولية القاعدة عن نبش القرب يف لبنان، نظراا لتفاهة الفعل، غري أن للقاعدة وجود يف لبنان 
مث ذكر تصريح -ني مما جعله عدواا ملنظمة بن الدن، حسبما صرح به بشار األسد حليف إيران وحزب هللا الشيعي

 حيث قال بشار: -بشار األسد لصحيفة احلياة
 

"حنن نتحدث عن القاعدة وكأهنا هلا وجود كمنظمة قوية البنيان وموحدة، ولكن هذا غري صحيح وإمنا تتواجد 
سبباا، إهنا نتيجة للفوضى   إن هذه املنظمة نتيجة لوضع وليست «القاعدة»كري يسمي نفسه أكثر كتوجه فِّ 
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وضعف التنمية، إهنا نتيجة لألخطاء السياسية، ومتثل نوعاا من التوجه السياسي، والقول أبن هذه املنظمة موجودة 
 يف كل مكان، يف سورية ومجيع البلدان العربية واإلسالمية ال يعين أهنا واسعة االنتشار، وال أهنا تتمتع ابلشعبية"

 
ن لألسد أن يربئ نظام حكمه وال أنظمة الدول العربية األأخرى اليت حتظر قوانينها األمنية كل إال أنه ال ميك    

االجتماعا ت السياسية غري اليت يربمها مسئولو الدولة، مما أجرب ت املسلمني منذ زمٍن طويل على التحدث عن 
ل فإن أعظم سخرية هذا األسبوع كانت السياسة يف املؤسسة الوحيدة اليت يزوروهنا ابنتظام: املسجد، وبطبيعة احلا

يف االستماع إىل لورداتنا وسادتنا وهم يثنون على تعاون النظام الوهايب يف العربية السعودية بعدما أأنذر الغرب 
على -بوجود الطرود املتفجرة على منت الطائرا ت، مع أن هذه العربية السعودية نفسها كانت هي اليت ربت ورعت 

سامة بن الدن ورجاله املرحني ]إشارة إىل أسطورة )روبن هود( الشهرية وبطلها رجل خرج أأ  -مدى سنني طوال
على املل  اإلجنليزي زمن احلروب الصليبية وبدأ يقطع الطرق، واشتهر أنه يسرق من األغنياء ويوزعها على الفقراء، 

 وكانت عصابته تسمى بـ )الرجال املرحني([
 
يف الشرق األوسط أيضاا حيبون أن خيوفوا شعوهبم ]كأنه يريد أن السعودية وذل  أن احلكام املستبدون     

صنعت القاعدة لتخويف شعبها![، الفقراء يف مصر يشمئزون من النخبة اليت حتكمهم، ولكن تل  النخبة تريد أن 
ة يف القاهرة، أو تضمن عدم وجود الثوار اإلسالميني يف القاهرة، والغرب يريد أن تضمن عدم قيام الثورا ت اإلسالمي

يف ليبيا، أو يف اجلزائر، أو يف سورية، أو يف العربية السعودية، واسردوا البقية أبنفسكم، واملشكلة املباشرة هي أن 
القاعدة تسعى إىل إضعاف هذه األنظمة ابإلضافة إىل إضعاف الغرب ولذل  فإهنم ]الظاهر أن الضمري راجع إىل 

ليس مثة أمهية كبرية لكونه دولة دميقراطية إذا كانت هذه الدولة تفتقر حلكومة و -القاعدة[ يكتلون العراق نفسه 
يكتلونه مع املسيحيني والشيعة فيه، وما زلنا نشن  -وتنشغل عن محاية شعبها إبعدام أعدائها التارخييني من البعثيني

نتسامح مع أنظمة التعذيب اهلجما ت بواسطة طائرا ت بال طيار على ابكستان، ونقصف األبرايء يف أفغانستان، و 
يف العامل العريب ونسمح إلسرائيل أن تسلب املزيد من األراضي من الفلسطينيني، إهنا القصة القدمية نفسها تتكرر، 

، ولكن زعماؤان ما زالوا ال «اإلرهاب العاملي»إن العادلة هي اليت ستجلب السالم ال احلروب االستخباراتية ضد 
  يقرون هبذا" ا هـ املقال

 
لقد طفح الكيل وبلغ السيُل الُزىب: مأساة التساهل يف الدماء واألموال واألعراض وواجبنا جتاه هذه  .4

 الظاهرة اخلطرية
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إن سلسلة استهداف املساجد واألماكن العامة من قبل بعض احملسوبني على اجملاهدين مستمرة وعلى أشدها يف 

 أسرد لكم بعض األحداث املؤملة اليت أعرفها، وما خفي كان أعظم:هذه األايم، وحىت ال تكون دعوى فارغة، ف
 
تفجري مسجد قرية شريابو بقرب تشارسدا أثناء صالة العيد يف حماولة فاشلة لقتل )أفتاب أمحد خان  -

 شريابو(، وقأتل بدالا منه ما يزيد عن مخسني من عوام القرية، وهذا اهلجوم قد أمر به بيت هللا حمسود 
 
جري مسجد يف منطقة خيرب القبلية يف حماولة لقتل )حاجي انمدار( رئيس تنظيم األمر ابملعروف والنهي تف    

من املوجودين يف املسجد، وقد  35عن املنكر وشخص مقرب من طلبة )وزير(، ومل يأقتل وإمنا قأتل بدالا منه قرابة 
د عدة شهور بطلقا ت أطلقها عليه أحد احلاضرين أمر هبذه العملية بيت هللا حمسود أيضاا، وقأتل حاجي انمدار بع

 يف جلسة 
 50تفجري مسجد آخر أثناء صالة اجلمعة يف منطقة )مجرود( قرب بيشاور، قأتل يف التفجري أكثر من     

وجأرح العشرا ت، وكان املسجد قريب من ثكنة للجنود احلكوميني وكان عدد منهم بني القتلى إال أن املسجد 
 ضره أهل املنطقة واملسافرون لقربه من الطريق العام مفتوح للجميع، حي

 
تفجريا ت ال حتصى يف كافة الساحا ت تستهدف اجلنود الغزاة أو جنود اجليش العميل أو ضباط         

الشرطة، أو من هم دون ذل  من صغار املسئولني احلكوميني، أو من يف استهدافهم نظر أصالا مثل عمال 
دة مع احلكومة، يف أكثر األماكن اكتظاظاا ابملارة والسكان واملتسوقني، دون ضرورة تربر الشركا ت اخلاصة املتعاق

ا عن األماكن السكنية  ذل ، إذ كان من املمكن مهامجتهم بطريقة أكثر دقة، أو مهامجتهم خارج األسواق وبعيدا
 والشوارع املكتظ ة 

من وزراء احلكومة، وقأتل معهم عدد  1أجل قتل  تفجري حافلة إخراج األطباء يف العاصمة الصومالية، من    
 هائل من املتخرجني، وقد نفى الشباب مسؤوليتهم عن العملية، وهللا أعلم 

 
، وقأتل ما يزيد عن املائة من حاضري -آنذاك–تفجري ملعب عام يف بلدة )لكي مروا ت(  بوالية سرحد     

خاص يف احملل ينتمون إىل )لشكر( أو ما يعرف بـ)جلنة املباراة، وكان سبب استهداف امللعب هو وجود بضعة أش
سالم(، مت تشكيلها هناك، مع أنه مل يثبت أن هذه اللجنة تعرضت للمجاهدين ولو مرة قبل ذل ، وأما اآلن وبعد 
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قيل العملية اآلمثة فال ميكن حىت مللتٍح أن يدخل املنطقة دون أن يتم التحقيق معه للتأكد من عدم انتماءه للطلبة، و 
 إن املسئول عن هذه اجلرمية طالباين موجود يف وزيرستان الشمايل، وأظنه املدعو )بدر منصور( 

 
تفجريا ت نقاط التفتيش والسيطرة يف كثري من الساحا ت بصورة غري مشروعة، وهي أن تستهدف النقاط يف     

أأخرى تقل فيها حركة السري، وهناك أوقا ت الذروة ومع وجود السيارا ت واملارة، وكان ميكن أن تستهدف يف أوقا ت 
شيء آخر قد حيدث أحياانا وهو أن يكون االستشهادي يف طريقه للقيام بعملية يف مكان آخر، فيتم التعرض له 
عند النقطة وحياولون تفتيش سيارته أو جسده، فيفجر عند ذل  على الفور غري مبال مبا سيقع جراء ذل  من 

قفني حوله، وكان الواجب أن يتم تزويده بسالح انري لكي يقاتل به حىت املو ت، قتلى وجرحى يف عامة الناس الوا
أو يستخدمه إلبعاد الناس عنه قبل أن يفجر قنبلته، وأما التفجري هكذا وبكل عشوائي ة، فال أدري من الذي أمر 

 بذل  أو أفىت جبوازه!
 
فاشلة لقتل )تركستان بتاين( وأفراد )قاري زين تفجري مطعم يف بلدة )جندوال( بوزيرستان اجلنويب يف حماولة     

من عامة الناس  -قتلى 30قرابة -الدين( املتحالفني معه، ومل يقتل إال اثنني من أفراد محاية تركستان والباقون 
 املوجودين داخل املطعم وخارجه، من قبيلتني حمسود وبتاين 

 
هامجون يظنون  تفجري سوق يف منطقة مهمند القبلية قبل حوايل ثالثة    

أ
أشهر، مستهدفاا )جركة( قبلية كان امل

أهنا ستنعقد يف احملل، ولكنها انعقد ت يف مكان آخر احتياطاا، وعدد القتلى يفوق املائة قتيل، وكلهم أو جلهم من 
املتسوقني ال عالقة هلم ابجلركة، وقد تبنت حركة طالبان يف مهمند هذه العملية على لسان حمدثها إحسان هللا 

 إحسان، الذي أبدى أسفه على سقوط القتلى بني عامة الناس! ونشكره على الصراحة على األقل!
 
عملية تفجري اجلامعة اإلسالمية يف إسالم آابد، قأتل فيها عدد من الطلبة والطالبا ت، وقد تبناها املدعو     

 )قاري حسني حمسو( 
 
األفغانية أثناء صالة اجلمعة، وكان اهلدف من التفجري استهداف مسجد الرئيس يف بلدة طلقان بوالية ختار     

 هو قتل وايل والية كندوز )املهندس حممد عمر(، وقد قأتل ابلفعل إىل جانب قرابة ثالثني من املصلني 
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تفجري مسجد )املولوي نور حممد( يف واان مبنطقة جنوب وزيرستان القبلية، يف منتصف رمضان، وقد قأتل     
من الذين كانوا يدرسون القرآن يف املسجد، واهتأَِّمت مجاعة األوزب  ومجاعة حكيم هللا حمسود  10 املولوي وقرابة

 ابملسئولية عن اهلجوم 
 
قتيالا  70اهلجوم على املسجد يف ديرا آدم خيل أثناء صالة اجلمعة الذي خلف  -وليس آخراا-وأخرياا     

دعو )طارق أفريدي(، واهلدف هو إما أحد شيوخ القبائل هو امل -على ما قيل-وعشرا ت اجلرحى، وكان املسئول 
املعارضني لـ)أمري املؤمنني طارق أفريدي(، وإما بعض أفراد جمموعة طالبانية معارضة جملموعة )طارق أفريدي( كانوا 
يصلون يف املسجد، حيث أن بني اجملموعتني سجل طويل من االغتياال ت واالختطافا ت، كما تبنت جمموعة طارق 

ريدي هذا اهلجوم، واجملموعة املعارضة يقودها )مؤمن أفريدي( ويقال أنه على عالقة جيدة مع طلبة قبيلة )وزير( أف
ا من صحتها  وأنه يسكن حاليًّا يف وزيرستان؛ وهذه التفاصيل األخرية كلها مأخوذة من الصحف، ولست متأكدا

لبان ابكستان( جيعلين ال أش  حلظة يف ما ورد، مائة يف املئة، ولكن ما أعلم من السرية السوداء لـ)حركة طا
خصوصاا أن املمارسا ت تصدق بعضها بعضاا، وأهنا رواها صحفيون مطلعون على شؤون الطلبة مثل: رحيم هللا 

، ويف مساء اليوم ذاته قام مهامجون إبلقاء قنبلة داخل مسجد يف أطراف بيشاور أثناء -وهللا أعلم-يوسف زاي 
اهلدف على ما يبدو أحد شيوخ القبائل املناهضني للطلبة، أو أسرة أحد ضباط الشرطة، وقأتل  صالة العشاء، وكان

 وجأرح العديد  -بينهم إمام املسجد األفغاين-مخسة 
 

مالحظة: قد اتصل طارق وويل الرمحن حمسود ابلصحف بعد يوم من اهلجوم يف ديرا آدم خيل وأصرا على عدم 
عن اهلجوم، واهتما شركة )بالك واتر( ابلوقوف وراءه، وزعما أن املكاملا ت اهلاتفية مسئولية حركة طالبان ابكستان 

اليت متت مع الصحفيني وتبىن فيها املتحدثون ابسم طارق أفريدي اهلجوم كانت مزورة، واملضح  أن طارق 
فه كان به عطل ذل  أفريدي املتهم األول ابلعملية مل يتصل ابلصحفيني لينف عن نفسه التهمة، وما أدري لعل هات

اليوم، أو مت التشويش على رقمه، أو رمبا كان هو حيتاط أكثر من ويل الرمحن يف استعمال اهلاتف! ويذكر أن أعظم 
طارق قد أنكر يف اتصال مع الصحف عالقة حركة طالبان ابكستان بفيصل شهزاد الذي حاول تفجري ساحة 

استوديو( اجلناح اإلعالمي حلركة طالبان ابكستان، فمن يصدق )اتميز( يف نيويورك، مث خرج فيلم له بثه )عمر 
 تصرحيا ت أعظم طارق بعد ذل ؟
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وأود أيضاا اإلشارة هنا إىل أن )أأمة استوديو( وهو جناح إعالمي لألوزب  على ما أظن، قد أصدر قبل سنة فيلم 

سجد األمحر وقصف غريها من املساجد يف منطقة توعدوا فيه وبكل وقاحة بتفجري املساجد انتقاماا للهجوم على امل
القبائل وغريها، وكان يف الفيلم هذا صور عديدة لتدريبا ت ومعارك يف ديرا آدم خيل وكوهت وأوركزاي ومهمند 
وغريها، كما هددوا بقتل الصحفيني، وعرضوا صورة ملراسل قناة اجلزيرة اإلجنليزية، وهذا املراسل كان ينفي مسئولية 

لبان عن تفجريا ت األسواق يف الوقت الذي كان غريه يتهمون الطالبان هبا! ولكن مل يشفع له موقفه ذل  حركة طا
 عند هؤالء الفسقة 

 
 وأختم هذا السرد بقصتني تدالن على خطورة املوقف واجلهل املستشري يف الصفوف:        

 
لشباب من أوالد املهاجرين العرب حول القصة األوىل: منذ ما يزيد عن سنة دار حديث بيين وبني أحد ا    

هذه التفجريا ت يف املساجد يف ابكستان، فذكر ت له أنه ال جيوز، وأن قادة التنظيم وطلبة العلم فيه ال يروم تفجري 
املساجد وينهون الناس عنه، حىت لو كان املسجد يف جممع عسكري أو حكومي أو حنوه، وأهنم أصدروا بياان ت يف 

قد مسعته أبأذين يقول أنه ال يرى تفجري مساجد الشيعة يف ابكستان،  -فرج هللا عنه-خ عيسى ذل ، بل وأن الشي
رغم تكفريه هلم تبعاا لعلماء ابكستان ]طبعاا يظهر أن هناك استثناءا ت، فقد كان الشيخ عيسى يرتب ملهامجة كبار 

موا ابهلجوم على مسجد ضباط اجليش قادة احلكومة واجليش أثناء صالة العيد، وقد قيل يل إن إخوة القاعدة قا
إىل بطاقة عضوية خاصة للدخول[،  -خالفاا لغريه من املساجد احلكومية-، وهو املسجد الذي حيتاج براولبيندي

املساجد هي مساجد ضرار مليئة ابملخربين  -أو رمبا قال: كل-فلم يقتنع هذا الشاب بكالمي، ورد  أبن أغلب 
خل وال حرمة هلا، وذل  بناءا على كالم لسيد قطب يف تفسريه يف ظالل القرآن، واجلواسيس وموظفي احلكومة إ

وهذا الكالم قد حكاه له أبوه، فقلت له: خرياا، إذا كنتم ترون أهنا مساجد ضرار فاهدموها، ولكن ال تفجروها 
 واملصلني بداخلها! فانتهى النقاش وال أدري هل اقتنع برأيي أم ال 

 
رمحه -طب د قأ مستعد لتفجري املساجد مبن فيها بناءا على ما نأقل إليه من تعميما ت سي  ل شاب فتأم          

  -هللا
 

القصة الثانية: ذهبت جمموعة إىل منطقة كأَرم القبلية ملقاتلة اجليش، واجتمعت هناك ابلطلبة احملليني،         
حد املوجودين: "إذا مل أي ت اجليش، فماذا وكمنوا للعدو عند أحد الشوارع العامة، فتأخر ت قافلة اجليش، فسأل أ
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نفعل؟" فقال قائد جمموعة الطلبة: "فلنهاجم الشيعة"، فقال السائل: "فإن مل أي ت الشيعة؟" فقال القائد: "فلنهاجم 
املنافقني"، ويقصد بذل  عامة الناس واملارة، فغضب قائد اجملموعة الوافدة واعرتض على كالمه، فأأصيب القائد 

خلجل وزعم أنه إمنا كان ميزح، فرد  قائد الوافدين: "كيف متزح هكذا أمام جنودك وأفرادك؟" وقد حدثين احمللي اب
 هبذا األخ الذي كان يقود الوافدين 

 
بعد: فهذا غيض من فيض وقليل من كثري، وحاولت أن أقتصر على األحداث اليت أعلم يقيناا أهنا صحيحة     

ا، كما أين النسبة إىل اجملاهدين واحملسوب ني على اجملاهدين، أو يغلب على ظين أهنا كذل ، وإال فالقائمة طويلة جدًّ
 مل أتطرق إىل أحداث السرقة واالختطاف واجلرائم األأخرى اليت يقوم هبا هؤالء املفسدون 

 
د ومعلوم أن استحالل املساجد وسف  الدماء املعصومة فيها مل يعرف عرب التاريخ إال عن أفسق وأفس    

الطوائف كاخلوارج والقرامطة وحجاج بن يوسف، مث الصليبيني والتتار واملغول وتيمور لن  بطل أوزبكستان القومي 
)وإن مل يكن أوزبكي النسب، ولكن يبدو أن شدته وغلظته ووحشيته أعجبتهم(!، مث اليهود والرافضة، مث يف عصران 

كام سورية وحاكم ابكستان برويز مشرف، واآلن اشتهر األمريكان وطغاة العرب والعجم كملوك احلجاز وجند وح
 هبذا الفعل املسحوبني على اجلهاد واجملاهدين مثل حركة محاس وحركة طالبان وابكستان وأفغانستان!

 
      

وأان ال أش  حلظة أن ما ينزل ابحلركة اجلهادية يف هذه البالد من مصائب ما هي إال عقاب أنزله هللا علينا 
ا وظألمنا، أو بسبب ذنوب بعضنا وسكو ت اآلخرين، وال أرى أن موقفي هذا من املبالغة والتهويل، بسبب ذنوبن

فاآلاي ت واألحاديث وأقوال العلماء يف ذل  كثرية مشهورة وال داع لسردها هنا، وقد ذكر بعضها الشيخ أبو حيىي 
دهتا حول هذا املوضوع وسأنقلها هنا يف رسالته )الربيون ومسرية النصر(، كما تطرقت إىل بعضها يف مسودة أعد

  -إن شاء هللا-الحقاا 
 
وقد تقولون: "ولكننا أنكران على أصحاب هذه التجاوزا ت، وما زلنا ننكر عليهم ونرشدهم إىل الصواب يف      

كل فرصة ويف كل مناسبة"، فأقول: نعم، أعلم ذل ، وقد أحسنتم يف ذل ، وبعض املعلوما ت اليت ذكرهتا هنا عن 
جريا ت املساجد وحنوها جاءتين أصالا عن بعض املشايخ الذين نقلوا إيل  بعضاا من جتربتهم يف النصح واإلنكار تف

]اليت ابء ت ولألسف ابلفشل يف أكثر األحيان، لضيق آفاق املخاطبني وصغر عقوهلم، وميل قلوهبم إىل القسوة 
 والغلظة والغلو والتعصب إىل أقوال الرجال وراايهتم[ 
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: قد أحسنتم يف ما قمتم وتقومون به من جهود يف هذا الشأن، ولكن امسحوا يل إببداء رأيي املتواضع يف أقول

األسلوب الذي تتبعونه يف اإلنكار، حيث يظهر يل أن هذا األسلوب ال يرتقي إىل مستوى املنكر وال يناسب 
مصلحة راجحة، وأن اجلهر ابإلنكار فيه  نوعيته؛ فأنتم تلتزمون السرية يف اإلنكار والنصيحة، وترون أن يف ذل 

مفسدة من إحداث شق يف الصفوف أو إظهار لعيوبنا أمام األعداء ليستغلوها، إىل غري ذل  من احلجج اليت قد 
 يكون هلا حظ من النظر 

 
ا عن احتمال إحداث شق يف الصفوف، فهو ذاك: جمرد احتمال، واحلقيقة أن هؤالء الذين يقومون هبذه أم      

ألفاعيل قد يكون من األفضل أن ال يبقوا يف صف اجملاهدين، بل هم مبثابة لوثة جتب إزالتها وتطهري ومتحيص ا
 الصفوف منها 

 
عيب من أكرب  -وهللا–ا عن إظهار عيوبنا أمام األعداء ليستغلوها، فإن هذه اهلجما ت الظاملة هي وأم      

ستغالل، واستخدمها يف تشويه صورة اجملاهدين املخلصني املتقني وأشنع وأظهر العيوب، وقد استغلها األعداء أميا ا
حىت اب ت الكثري من العوام واخلواص ينظرون إىل اجملاهدين على أهنم عبارة عن أأانس ال يتورعون عن أخذ أموال 

 حني الناس ابلباطل وتفجري املساجد وسف  دماء العشرا ت يف سبيل قتل واحد أو اثنني ممن نصب هلم العداوة، يف
وهي أمور ال يلقي أكثر العوام هلا ابل كما تعلمون، -أهنم يتورعون عن مساع املعازف والنظر إىل امرأة أجنبية 

ويروهنا هينة وليست كذل ، وإن كانت ال تقارن حبال املوبقا ت اليت حنن بصدد احلديث عنها، ومن هنا استطاع 
ى اهلواء مباشرة أبهنم حرورية العصر أو قرامطة الزمان عند املشايخ واخلطباء تصوير اجملاهدين على املنابر وعل

جيب أن يلقى على  -أو جزء كبري منه-البعض، واستطاعوا إقناع الكثري من املسلمني بصحة ما يقولون، واللوم 
عاتقنا حنن، إذ حنن سامهنا يف ذل  بعدم توضيح موقفنا من هذه األعمال احملرمة بصورة كافية، كما سامهنا يف 

 مواصلة اجلناة جناايهتم بدفعنا التهمة عن املسئولني ووضع املسئولية على عاتق شركة )بالك واتر(!
 
     

مسودة فتواه عن تفجريا ت -كان قد تطرق يف   -حفظه هللا-وقد علمت أن الشيخ أاب عبد الرمحن عطية 
 ت اجلهادية، وشد النكري على إىل احتمال صدور بعض هذه األعمال عن بعض اجملموعا -األسواق العام املاضي

أصحاب تل  التوجها ت الغالية الفاسدة، إال أنه قام حبذف تل  الفقرة قبل نشر الفتوى، بناءا على نصائح بعض 
الذين نصحوه حبذفها حبجة أنه ال ينبغي أن نقر ابحتمال صدور مثل هذه األفعال عن  -هداهم هللا-األخوة 
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ملوضوع تعتيماا إعالميًّا، وهذا خطأ من عدة أوجه، منها: أن األمر دين صفوفنا: أي أننا جيب أن نفرض على ا
وفتوى وأمر ابملعروف وهني عن املنكر، وليس جمرد )أسرار تنظيمية( من الصنف الذي ميكن أن نفرض عليه تعتيماا 

األمر مكشوف يعرفه إعالميًّا، وكتم احلق وأتخري بيانه عند احلاجة إليه فيه وعيد شديد كما ال خيفى، ومنها: أن 
القاصي والداين والقريب والبعيد، وال يؤدي سكوتنا إال إىل احتقار الناس لنا واحتقاران ألنفسنا وظهوران أمام 
اجلميع كـ "شياطنَي خرس"، نرى املنكر يأرَتَكب وال حنرك ساكناا، أو نبدو كمداهنني منجد القتلة وهم أحياء، 

صاحلني رغم ما نعلم عنهم من فسق وفجور، أو يف أحسن األحوال نبدو ونرثيهم وهم أموا ت، وحنسبهم من ال
 للناس كغافلني ال ندري ما يدور حولنا 

 
وأعود جمدداا إىل مسألة أسلوبنا يف اإلنكار والتزامنا السرية، فأقول: حنن اآلن أمام منكر ظاهر، معلن يقرتف     

كالنار يف اهلشيم، ومعروف أن املنكر الظاهر الذي يراه  على املأل بال حياء وال خجل، وقد استشرى يف الصفوف  
كل أحد حكمه خمتلف عن املنكر الذي ال يطلع عليه إال املنكر؛ فالنوع األخري يشرع يف إنكاره السرية وعدم 

، بينما النوع األول األصل فيه أن يكون اإلنكار علناا، ملا يف -مع بعض االستثناءا ت طبعاا-اإلعالن والتشهري 
  من مصلحة الردع لغريه مما قد يريد القيام هبذا املنكر أو االقتداء بفاعله، ولغري ذل  من األسباب، وهذا ذل

وهللا -اجلهر يف اإلنكار على املنكر اجلهري هو ما أمهلناه هنا، وهذا ما جعل إنكاران انقصاا غري مستويف ألركانه 
  -أعلم
 
ثالاثا،  (اللهم أبرئ إليك من فعل خالد)عندما قال:  -عليه وسلم صلى هللا-فال أقل من أن نقتدي بنبينا     

 وأعلن ذل  حىت وصل إلينا بعد أكثر من أربعة عشر قرن، فتأمل 
 

، وإمنا  تنبيه: إن املطلوب أساساا ليس تسمية الفاعلني فرداا فرداا والتشهري أبشخاصهم اليت قد ال نعرفها أصالا
فحسب، وحب الفاعل بقدر ما فيه من اإلميان، وبغضه بقدر ما فيه من الفسق  املطلوب إنكار الفعل والتربؤ منه

والفجور واخلروج عن جادة الشرع، وقد يكون من املطلوب يف بعض األحيان حتذير الفاعلني علناا والتحذير منهم 
تهر به صحيحاا مثلما لو اشتهر هذا الشخص أو ذل  التنظيم ابرتكاب الفظائع عند العامة واخلاصة )وكان ما اش

 واثبتاا(، ومثلما لو تكرر ت منه هذه األعمال الظاملة ومل يرتدع ابلنصح والتحذير 
 
     
 



 27 

 
هو عدم قدرة املشايخ على اإلنكار  -ال سيما يف هذه املرحلة-وأأضيف هنا أن مما يقتضي إعالن النكري 

اط وعدم لقاء الناس والقرار يف قعر البيو ت وما السري املباشر، نظراا لألوضاع األمنية السيئة وما توجبه من االحتي
 إىل ذل ، هذا ابإلضافة إىل ما ذكرته آنفاا من عدم معرفتنا يف بعض األحيان ابملسئولني عن هذه اجلرائم 

 
وبناءا على ما سبق، وكخطوة أوىل يف هذا االجتاه، ومن أجل تصحيح املسرية، والتوبة مما فا ت، واستجالب     

 ورفع البالء الذي ينزل بنا، أعدد ت لكم هذه الورقة، أسأل هللا أن يوفق املشايخ لدراستها ومراجعتها النصر من هللا
وأن  -والتصوير هنا متعني، للتوثيق والتأثري على املتلقي-وتصحيحها وتسجيلها أو تسجيل كلما ت شبيهة هبا 

واخلطااب ت ال تكفي لبيان املسألة، بل ال بد من يتذكروا أن الكلما ت املتفرقة هنا وهناك واملدفونة يف بطون الكتب 
 خطااب ت مباشرة وحمددة وخمتصة هبذا املوضوع 

 
 وهذا هو نص البيان املقرتح:

 
 

 تربئة وحتذير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

  ِإنَّ اّللهَ الَ حيُِبِه ال ُمع َتِدينَ يف َسِبيِل اّللِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكم  َوالَ تَ ع َتُدوا   َوَقاتُِلوا  قال هللا تبارك وتعاىل: 
 
لقد تربأ تنظيم قاعدة اجلهاد أكثر من مرة وعلى لسان أمرائه وشيوخه ورموزه وحمدثيه من كل عملية مسلحة     

تستهدف املسلمني يف أماكن جتمعهم، ومن كل عملية ال تراعي حرمة دماءهم وأرواحهم وأجسادهم وممتلكاهتم 
هذه التربئة العمليا ت التفجريية اليت حتدث يف وسط األسواق والطرقا ت واملطاعم والفنادق وأمواهلم، وتشمل 

املكتظة ابملسلمني، كما تشمل من ابب أوىل تفجري املساجد على رؤوس املصلني األبرايء ومتزيق أبداهنم، مع ما 
 يرافق ذل  من تعريض املصاحف والكتب الدينية لالمتهان واإلتالف 
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كن تربئة التنظيم جمرد خطوة إعالمية فارغة، وإمنا كان وما زال التنظيم يبذل النصيحة تلو النصيحة إىل ومل ت    
أصحاب هذه التجاوزا ت مباشرة وعرب قنواته اخلاصة، وينكر عليهم أفعاهلم الشنيعة تل ، ويرشدهم  إىل الصواب 

د مثارها يف بعض األحيان، ورجع قوم إىل أمالا يف تصحيح املسار ومنع تكرار ما حدث، وقد أعطت تل  اجلهو 
مه أو خذله أو الصراط القيوم، غري أن هناك من يصر على إتباع طريقة خاطئة وفقه أعوج يف سبيل االنتقام ممن ظل

ولو جاء هذا االنتقام على حساب األبرايء من املسلمني، وهذا الروح االنتقامي األعمى وقف مع عدوه، حىت 
 س من أخالق اجملاهدين املخلصني الصادقني يف شيء والتعصب اجلاهلي لي

 
وها حنن نعلنها جمدداا وعلى رؤوس األشهاد: نتربأ من كل عملية تقوم هبا جمموعة جهادية ال تراعي حرمة     

املسلمني ودماءهم وأمواهلم، ونرفض أن تنسب هذه اجلرائم إىل تنظيم قاعدة اجلهاد، وإذا ثبت أن للمسئولني عنها 
ة تربطهم ابلتنظيم فسوف يتخذ التنظيم اإلجراءا ت املناسبة حبقهم، وال يغري هذا املوقف واحلكم كون الفعلة عالق

ارتكبت ابسم اجلهاد، أو ابسم إقامة الشريعة واحلدود، أو ابسم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فما دام األمر 
خذ هذه اجلرائم الفردية ذريعةا للصد عن فريضة اجلهاد العينية، حمرماا يف دين هللا فنحن بريئون منه، وال جيوز أن تت

حيث أن اخلطأ ال يربر خطأا أكرب منه، وحنذر املسئولني عن هذه اجلرائم من خزي الدنيا وعذاب أليم يف اآلخرة، 
والفنت  فإن عواقب الظلم وخيمة، والظلم ظلما ت يوم القيامة، والظلم من أسباب اهلزمية واخلذالن وحل املصائب

َنًة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ُكم  َخاصًَّة بعامة املسلمني واجملاهدين كما قال تعاىل:  َ َوات َُّقوا ِفت   َواع َلُموا َأنَّ اّللَّ
، وعلى من أصر على هذا السلوك اإلجرامي اجلاهلي أن يعلم أنه مهدد بلقاء نفس املصري الذي َشِديُد ال ِعَقابِ 

ه قيادا ت ومجاعا ت وتيارا ت أأخرى يف ساحا ت خمتلفة بعد أن استباحوا دماء املسلمني واجملاهدين تعصباا لقيت
 ايهتم حبجج هي أوهى من بيت العنكبو ت جلماعاهتم ومناهجهم ورا

 
من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية؛ ): -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 

ت راية عمية، يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة، فقتل، فقتله جاهلية؛ ومن ومن قاتل حت
خرج على أميت يضرب برها وفاجرها ال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده، فليس مين ولست 

 رواه مسلم  (منه
 
ل آخر يتجمع فيه وإين ألتعجب ممن يستحل لنفسه أو لغريه تفجري مسجد مكتظ ابملصلني أو أي حم    

املسلمون، فقط من أجل اغتيال شخص واحد من املوجودين يف املكان! ويزداد عجيب عندما حيدث هذا يف 
مناطق مشهورة بصناعتها جلميع األسلحة النارية، حيث تباع فيها أبخبس األمثان  وميكن شراءها بغاية السهولة! 
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هال استخدمتم أسلوابا آخر غري هذه اهلجما ت  -الا إن كان هذا الشخص املستهدف يستحق القتل فع-فهال 
العشوائية اليت ال يبيحها عقل وال دين، وال تفرق بني العدو والصديق، والطفل والشيخ، والرجل واملرأة، واملسلم 

 والكافر؟ وهال تذكرمت أنكم إمنا تقاتلون يف مدن املسلمني ال يف حصون الكافرين؟!
 
اهلمجي معروف يف عرف قبيلتكم أو تقاليد قومكم، أو جائز يف رأي شيخكم  وإن قلتم إن هذا األسلوب    

أو أمريكم قلنا: فإنه ال جيوز يف إسالمنا، وتبًّا وسحقاا لتل  األعراف والتقاليد واآلراء! وال خري يف قتال ال يراعي 
شرع اليت ال خيتلف حكمها عن حكم أحكام الشريعة، ويلتزم بدالا منها ابألعراف القبلية واآلراء البشرية املخالفة لل
 الدساتري والقوانني الوضعية؛ فكلها جيب التربؤ منها وال جيوز االلتزام هبا 

 
أخي اجملاهد: إن الذي يرضى مبثل هذه األفعال أو أيمر هبا أو يقوم هبا إما جاهل حيتاج إىل تربية وتعليم،     

  وإما عميل مدسوس يف الصفوف لصاحل أعداء اجملاهدين
 
ومع رجاءان أن القائمني على هذه العمليا ت اإلجرامية املشوهة للجهاد واجملاهدين إمنا ميثلون شرذمة قليل     

مهمشة إال أننا نذكر اجلميع بواجبهم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واألخذ على يد الظامل، كما قال رسول 
لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن هللا أن والذي نفسي بيده؛ ): -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 )رواه الرتمذي وحس نه، وحس نه األلباين(  (يبعث عليكم عقااًب منه مث تدعونه فال يستجاب لكم
 
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا ): -صلى هللا عليه وسلم-وكما قال     

 ه الرتمذي( )روا (بعقاب منه
  

قالوا: اي رسول هللا، هذا ننصره مظلوماا  (انصر أخاك ظاملا أو مظلوما): -صلى هللا عليه وسلم-وكما قال     
 )رواه البأخاري(  (متنعه من الظلم)؟ قال: ظالـماافكيف ننصره 

 
 -لو كان أمريهو -وعليه فيجب على كل مسلم وجماهد إذا علم عن فرد من األفراد أو قائد من القادة     

اإلقدام على مثل هذه األفعال الظاملة احملرمة حترمياا مغلظاا أن ينصحه، فإن مل يستجب لنصيحته وال لنصيحة غريه 
من العقالء أن يبادر ابإلبالغ عنه، ال لشرطة الطاغو ت أو جيشه أو أجهزته األمنية، فذل  ظلم أعظم وخطأٌ 

قواه ومن أمراء اجملاهدين ومشاخيهم ليتخذوا اإلجراءا ت املناسبة يف حق أفحش وجرم قاتل، وإمنا ملن يثق بعلمه وت



 31 

ِط ُشَهَداَء ّلِلَِّ َوَلو  َعَلٰى : -عز  وجل–اجلناة، وذل  تطبيقاا لقول هللا  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي اِبل ِقس 
َرِبنيَ  َق     أَن  ُفِسُكم  َأِو ال َواِلَدي ِن َواأل 

 
ال طاعة يف املعصية، ): -صلى هللا عليه وسلم-كما حيرم على اجملاهد أن يطيع أمريه يف معصية هللا، لقوله      

)متفق عليه(، فإذا أأمر املسلم أبمر خمالف للشرع فال جيوز حينئذ طاعة أمريه ولو كان  (إمنا الطاعة يف املعروف
، فكيف مبن دونه؟! وإذا التبس عليه األمر الذي أأمر به - عنهرضي هللا-أمريه سيف هللا املسلول خالد بن الوليد 

وهل هو من املباحا ت أم من احملرما ت وتعذر عليه استفتاء عامل فليستفت قلبه، وليحتاط لدينه وآخرته وليتذكر 
نهم وال أخذ دائماا أن األصل يف أرواح املسلمني وأمواهلم وأعراضهم احلرمة املغلظة، وأنه ال يباح سف  دماء أحد م
 ماله وال هت  عرضه وال إيذاءه وال تكفريه إال حبق الشرع وبربهان أوضح من الشمس يف كبد النهار 

 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اّللَُّ َعَلي ِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ قال تعاىل:      ِمًنا ُمتَ َعمِه  ُه َعَذاابً َوَمن  يَ ق ُتل  ُمؤ 

َت ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرب  ُتم  يف َسِبيِل اّللَِّ  َعِظيًما  فَ تَ بَ ي َُّنوا َواَل تَ ُقولُوا ِلَمن  أَل َقٰى ِإلَي ُكُم السَّاَلَم َلس 
ن  َيا َفِعن َد اّللَِّ َمَغاِِنُ َكِثريٌَة   ََياِة الدُّ تَ ُغوَن َعَرَض احل  ِمًنا تَ ب   ِلَك كُ ُمؤ  ُتم  ِمن  قَ ب ُل َفَمنَّ اّللَُّ َعَلي ُكم  فَ تَ بَ ي َُّنوا ِإنَّ اّللََّ  َكذَٰ ن  

 (01:04 –)النساء  َن مبَا تَ ع َمُلوَن َخِبريًاَكا
 
)رواه  (ال يزال املؤمن يف فسحٍة من دينه، ما مل يصب دًما حراًما): -صلى هللا عليه وسلم-وقال النيب     

 البخاري( 
  

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما ): -ى هللا عليه وسلمصل-وقال النيب     
 ()متفٌق عليه (هنى هللا عنه

 
ويف اخلتام، أأذكر نفسي وإخويت اجملاهدين أن القيام بفريضة اجلهاد والقتال بل وحىت املو ت يف سبيل هللا ال 

ر الذنوب واملوبقا ت ومل نتب قبل فوا ت األوان، وال أدل جيعلنا يف أمان من غضب هللا إن أفسدان جهادان بكبائ
على ذل  من قصة النفر الذين كفرهم القرآن ابستهزائهم آباي ت هللا وقد خرجوا مع املسلمني يف غزوة تبوك، وال 

، فقال الناس: -عليه الصالة والسالم-أدل على ذل  من قصة الرجل الذي قأتل يف غزوة من غزوا ت الرسول 
:  -عليه الصالة والسالم-هيد"، فنفى الرسول "فالٌن ش كال، إين رأيته يف النار يف بردة غلها )عنه الشهادة، قائالا
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أنه ال يدخل اجلنة )اي بن اخلطاب اذهب فنادي يف الناس:   -صلى هللا عليه وسلم-، مث قال رسول هللا (أو عباءة
 املؤمنون " )رواه مسلم(  ، قال عمر: فخرجت فناديت: "أال إنه ال يدخل(إال املؤمنون

 
فليس كل شهيد يف الدنيا شهيداا يف اآلخرة، وليس كل ذنب ياغفر لشهيد اآلخرة، ومن األمور اليت ال تأغفر     

يغفر للشهيد  )يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه:  -صلى هللا عليه وسلم-للشهيد الدين، كما قال النيب 
ففيه تنبيه  (إال الدَّي نَ ): -صلى هللا عليه وسلم-: "وأم ا قوله -رمحه هللا-مام النووي ، قال اإل(الدَّي نَ كل ذنب إال 

على مجيع حقوق اآلدميني، وأن اجلهاد والشهادة وغريمها من أعمال الرب ال يكفر حقوق اآلدميني، وإمنا يكفر 
نع حقوق هللا تعاىل"، فإذا كان من قضى شهيداا ويف ذمته بضع داننري استداهنا ع ن تراٍض بينه وبني الدائن سوف ميأ

، فكيف مبن قأتل ويف ذمته العشرا ت أو حىت -كما جاء يف بعض الروااي ت-من دخول اجلنة حىت تأقضى عنه 
بس عن دخول اجلنة   املئا ت من األنفس املسلمة اليت أزهقها ظلماا وعدواانا؟! ال ش  أن أوىل أبن حيأ

 
غريها وكبريها، مع اإلكثار من االستغفار والدعاء استجالابا لنصر هللا فلنبادر ابلتوبة من كل الذنوب ص    

ودفعاا لغضبه وعقابه سبحانه، ولنجتنب الظلم بكافة أنواعه، ولنرد املظامل إىل أهلها قبل يوم ال ينفع املال وال البنون 
 إال من أتى هللا بقلب سليم 

 
  على حممد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا    
 

 ا هـ البيان 
 

وإذا استحسنتم البيان فأقرتح أن يعرض أيضاا على العقالء يف حركيت طالبان ابكستان وأفغانستان، وعلى 
اجلماعا ت يف الساحا ت األأخرى، فلعل هذا البيان يكون بداية حلملة أوسع هبذا اخلصوص، وكان لألخ عبيد فكرة 

واليت تبعث حاليًّا عن "أحفاد صالح - إىل صوته فيها وهو أن جنعل اخلامتة يف هناية كل شريط طيبة أضم صويت
حتتوي مستقبالا على توجيها ت منهجية وفقهية حتذر من األخطاء الشائعة يف اجلهاد فنجعل  -الدين" وما إىل ذل 

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرب  ُتم  يف ل بعض اآلاي ت واألحاديث اليت أوردهتا يف البيان املقرتح مث -مثالا –فيها 
ِمًنا َت ُمؤ  ال يزال املؤمن يف فسحٍة من دينه، ما أو " َسِبيِل اّللَِّ فَ تَ بَ ي َُّنوا َواَل تَ ُقولُوا ِلَمن  أَل َقٰى ِإلَي ُكُم السَّاَلَم َلس 

" أو حنو ه، واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنهاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويد" أو "مل يصب دًما حراًما
ذل  من األحاديث، وجنعل قبلها )أيها األخ اجملاهد: تذك ر قول هللا تعاىل   ( أو )اي أيها اجملاهد: تذك ر قول 



 32 

(، وقد نضع بدالا من اآلاي ت واألحاديث نصائح من عندان، مثل: )ال لتفجري -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
األسواق( أو )سف  الدماء املعصومة وأكل األموال املغصوبة ظلم وعدوان يغضب الرب ويؤخر النصر( املساجد و 

 وما إىل ذل  
 
 وهناك أخطاء أأخرى ينبغي التصدي هلا بقدر املستطاع، لعلي أتطرق إليها يف ورقة أأخرى    
 
د أن ال إله إال أنت وأستغفرك وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وسبحان  اللهم وحبمدك وأشه    

وأتوب إلي  
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SOCOM-2102-1111110  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله و صحبه أمجعني، أما بعد:

 
 -حفظه هللا-إىل األخ الكرمي:  خمتار أيب الزبري 

 
 كاتهالسالم عليكم و رمحة هللا و بر     
 
أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم ومجيع اإلخوة وذراريكم خبري وعافية وإىل هللا تعاىل أتقى وأقرب،     

 وبعد:
 
وصلتنا رسالتكم الكرمية وسرر ت ابإلطالع عليها وما تضمنته من أن معظم اجلماعا ت اجملاهدة قد     

تم مسألتني مهمتني ومها: مسألة إعالن الدولة، احتد ت معكم، وقد ورد ت فيها بعض املسائل منها أنكم قد انقش
ومسألة الوحدة مع اإلخوة؛ ففي مسألة إعالن الدولة أرى أن تكون هناك إمارة عمليًّا على واقع األرض ولكن 
دون اإلعالن عنها يف وسائل اإلعالم أو تثبيتها يف األوراق حىت ال تكون األوراق واثئق لدى األعداء إن وقعت 

 سبب من األسباب  أبيديهم ألي
 

هذا رأيي وأنتم يف أرض الواقع قد ترون ما ال نرى فريى الشاهد ما ال يرى الغائب؛ فلرتجحوا بني املصاحل 
واملفاسد يف مسألة إعالن اإلمارة أو عدم إعالهنا، وإن ترجح لديكم إعالن اإلمارة فأرى أن تكون حتت مسمى 

 أمريها )أمري إمارة الصومال اإلسالمية( )إمارة الصومال اإلسالمية(، وأن يكون مسمى 
 
ويف مسألة الوحدة فأرى أن يتم هذا الواجب الشرعي عرب رسائل سرية غري معلنة مع نشر هذا األمر     

بني الشعب الصومايل دون أن تكون هناك أي تصرحيا ت ملسئولني من طرفنا أو من طرفكم أبن الوحدة قد متت، 
إن سئلوا عن صلتهم ابلقاعدة أبهنم تربطهم ابلقاعدة أخوة اإلسالم دون نفي أو ويبقى حديث اإلخوة من طرفكم 

 إثبا ت 



 34 

 
 وهلذا األمر سببان:  

 
األول: سيزداد استنفار اخلصوم عليكم إن مت األمر علناا كما حصل مع اإلخوة يف العراق أو اجلزائر، علماا 

الشعب ولكن يبقى االعرتاف سيد األدلة، ويبقى أبن اخلصوم سيعلمون وهو أمر يتعذر إخفاؤه إذا انتشر بني 
هناك جمال ملن يريد تقدمي مساعدا ت إغاثية للمسلمني يف الصومال، أبن ينكر هذه احلقيقة حيث إهنا ليست مبنية 

 على أدلة قاطعة مما يقلل احلصار على املسلمني يف مناطق اإلمارة وعلى مناطق اإلمارة نفسها 
 
لمني يف الصومال يعانون من الفقر الشديد وسوء التغذية نتيجة الستمرار احلروب الثاين: أن بعض املس    

يف بالدهم، ولدي عزم أن أحث يف أحد خطاابيت التجار يف دول اخلليج على مشاريع تنموية فعالة ومهمة وليست  
ا يقوي موقف التجار كبرية التكلفة سبق أن جربناها يف السودان، فبقاء اجملاهدين غري متحدين مع القاعدة علنا 

الراغبني يف مساعدة إخواهنم يف الصومال وجناح هذا املشروع خيفف الكرب عن املكروبني من املسلمني يف 
 الصومال وحيافظ على بقاء الناس مع اجملاهدين فيها 

سيجيبكم عنها  هذه بعض آرائي على ما طرحتموه يف رسالتكم الكرمية، واملسائل األخرى اليت تضمنتها
 ( شيخ حممود )عطيةال

 
وقبل اخلتام، حنن نتابع أخباركم وانتصاراتكم عرب اإلعالم فجزاكم هللا خري اجلزاء على جهدكم     
 وجهادكم 
 
وفيما خيص ضرب القوا ت اإلفريقية فيجب النظر فيها مليًّا مبا خيفف على املسلمني من هجماهتم     

ون عملياتكم عليهم أثناء قدومهم أو مغادرهتم يف املطار دون املأساوية على سوق بكارة، وقد يكون ذل  أبن تك
القيام ابلعمليا ت على مقارهم إال إن كان عمليا ت نوعية كبرية أو عرب حفر األنفاق للوصول إىل قلب املعسكر مع 

 التزامن هبجوم من اخلارج، وعلى كل حال نرجو النظر يف هذه املسألة، سدد هللا رميكم وصوب آرائكم وابرك
 فيكم 
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يف اخلتام: أوصي نفسي وإايكم ابلتقوى والصرب واملصابرة والتمس  مبعايل األخالق اليت إن متس  هبا أمري 

ته هلم وعدم حتميلهم اكحلم األمري وعفوه وعدله وصربه وحسن تعامله معهم ومدار   -إبذن هللا-صلح حال رعيته 
 من األمر ماال يستطيعون 

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وآخر دعواان أن     

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته
 

 زمرايأأخوكم 
 هـ 3413/ شعبان /  16اجلمعة 

 
 مرفق كتاب نقاط االرتكاز، وهو كتاب مهم يف اببه فاحرصوا على نشره
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SOCOM-2102-1111110 

 
 رحيمبسم هللا الرمحن ال
 

 احلمد هلل الذي وعد فأوىف وأوعد فعفا، والصالة والسالم على سيد الشرفاء، وآله وصحبه املستكملني الشرف
  -حفظه هللا-األخ الكرمي: أزمراي 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

وفوز اآلخرة،  أرجو أن تكون ومن معكم يف خري حال، وأن جيمع هللا بيننا على ما حيب ويرضى من عز  الدنيا
 وبعد:
 

 ذي احلجة الفائت: 31فهذه بعض األفكار أضيفها إىل الرسالة اليت حررهتا لكم يف 
 
خبصوص رسالة صاحبنا لكم، فقد بدا يل خاطر وهو أن هذه الرسالة قد يكون مبعثها خوف هؤالء اإلخوة   3

هذا اجلسم الضخم ينوء به كاهلهم،  من تضخم حجم القاعدة وتناميه بفضل هللا وقوته، وهم يرون أن حتمل عبء
أن حياولوا السري  -أو يتمنون-وتقصر عنه طاقتهم، ويعرضهم ملشاكل مع كثري من األطراف، خاصة أهنم يرغبون 

حنو التنمية والبناء؛ ولذل  فهم يكفون حبفظ من يلجأ هلم، وال يزيدون عن ذل ، وأخشى أن يدفعهم هذا التصور 
رسة الضغوط علينا أن تقولوا كذا، أو تربءوا من كذا، أو أعلنوا عدم صلتكم بكذا، أو انفوا إىل مما -إن كان واقعاا-
الضروري جدًّا أتكيد ارتباط القاعدة بفروعها وإعالنه حىت يصري أمراا واقعاا ال  تباطكم بكذا    إخل؛ ولذا أرى منار 

ن انضمام إخوة الصومال حىت ال يضغط علينا فائدة من إنكاره  ولذا أرجو أن تعيدوا النظر يف رأيكم بعدم إعال
 فيما بعد أن نعلن صلتنا هبم أو بغريهم، وهللا املوفق لكل خري 

 
أمر آخر أرجو أن تفكروا فيه بعناية، وهو يتعلق بضبط شؤون العمل عامة، والعضوية واالنتماء خاصة، فال   1

ة، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه يف هذه الرسالة هو خيفى عليكم أن الفرتة املاضية كانت فيها حماسن ونقائص كثري 
شأن األفراد واملبايعني املنضمني؛ فمن التجربة السابقة تبني أن هناك تفاواتا كبرياا بني الناس واألفراد املبايعني، 
علم واملشكلة أن القاعدة أضحت كامليدان الواسع كل يستطيع أن يدخله، ويكفيه أن يعلن بيعته، وال ينتظر حىت ي

أقبلت أم ال، مع أن البيعة عقد بني متعاقدين، وقد ظهر ت يف الفرتة األخرية شخصيا ت عظيمة راقية، وظهر ت 
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أيضاا شخصيا ت ال يفيد أي مجاعة انضمامهم إليها، بل وظهر نوع من التباهي والتفاخر ابالنتماء للقاعدة، 
كذا، وذاك املسؤول عن كذا؛ وهذا خروج  عضووصياغة ألقاب معينة ينشرها أصحاهبا يف شبكة املعلوما ت، فهذا 

عن املألوف يف القاعدة، وإذا كان من أشخاص صاحلني أاثر يف النفس شيئاا، فما ابلكم إذا كان من أشخاص 
ليسوا على مستوى الالئق؟ كذل  ظهر ت يف الفرتة األخرية شخصيا ت جتمع املال ابسم القاعدة وتتالعب يف 

إخوة الزاي ت عموماا قد بدر من بعضهم إساءة التصرف يف املال على درجا ت ذل ، وأظن أنه قد بلغكم أن 
متفاوتة؛ فاملهم اي سيدي الكرمي أن األمر حيتاج لضبط وربط، ومعرفة من هو عضو القاعدة؟ وما هي وظيفته؟ ومن 

أصحاب الداينة هي اجلهة اليت يتبعها؟ وما هو أسلوب حماسبته؟ حىت ال يكثر أصحاب األهواء واألطماع، وينزوي 
واألخالق، وإذا كان النقص قد تسلل للرعيل األول مع قرب عهدهم بفرتة الرسالة، فهل لن يتسلل لنا؟ وقد كان 

، -رضي هللا عنه-بقرب أقاربه ويوليهم، وكان الفتنة مبقتله  -رضي هللا عنه-األمر مستقراا حىت بدأ سيدان عثمان 
التأم أمر املسلمني يف عام اجلماعة، سار فيهم سيدان معاوية سرية حسنة  ودامت ما شاء هللا هلا أن تدوم، مث ملا

مث  -رضي هللا عنه-مرضية، حىت بدأ يسعى يف انتزاع أمر اخلالفة من األمة وإسنادها لولده، فكان خروج احلسني 
 ، وانتشر ت الفنت اليت ال زالت آاثرها موجودة حىت اليوم -رضي هللا عنهما-خروج ابن الزبري 

 
أن يتحقق النصر القريب، ويتبع ذل  تدفق  -إبذن هللا وتوفيقه-فاملقصد اي سيدي الكرمي أنه من املتوقع     

األفراد واجلماعا ت ومسارعتهم للبيعة، فأرجو أن تفكروا من اآلن يف ضبط األمر بنظام يتعامل مع الناس كل 
الصالح واخللق الذين تقوم هبم اجلماعا ت  حسب دينه وتقواه وعطائه، ويسوس الناس بسياسة شرعية تقرب أهل

 واألمم ويستنزل هبم النصر، وتبعد أهل األطماع واألهواء، وهللا املستعان على كل خري 
 
 طلب شخصي أخري وهو أين أسألكم الدعاء يل وألهلي ابلعافية يف الدين والدنيا والذرية الصاحلة     
 
ويكلؤكم برعايته، وحيفظنا وإايكم واملسلمني من كل سوء، وأستودعكم  وختاماا أسأل هللا أن يتوالكم بعنايته،    

 هللا الذي ال تضيع ودائعه 
 
 أرجو إتالف الرسالة بعد قراءهتا، وجزاكم هللا خري اجلزاء، والسالم     
 

 أخوكم احملب
 محمر  6
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SOCOM-2102-1111110  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  احلمد هلل والصالة والسالم على

 
  -وفقه هللا-إىل األخ احملرتم: حكيم هللا حمسود )أمري حتري  طالبان ابكستان( 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته    
 
 نود أن نوضح جلنابكم بعض األمور املهمة:    
 
بفكر ومنهج وسلوك حتري  طالبان  أننا يف اآلونة األخرية اجتمع لدينا عدة مالحظا ت مهمة تتعلق    

أن تكون سبباا الحنراف  -ال قدر هللا–ابكستان نراها سلبيا ت وأخطاء شرعية واضحة ومزلة خطرية، و خنشى 
وفساد عظيم يف مسرية احلركة اجلهادية يف ابكستان، وذل  يضاد مقاصد اجلهاد وينايف ما بذلنا وما بذلتم وبذل 

هم وأمواهلم! ومن إخواننا اجملاهدون ومجيع امل سلمني من املهاجرين واألنصار يف سبيله من دمائهم وأرواحهم ومأهجِّ
 ذل  على سبيل اإلشارة اإلمجالية:

 
اعتبار " حكيم هللا حمسود " األمري األوحد الذي جيب على اجلميع مبايعته، ويأعدُّ اخلارج عليه وغري   3

مارة اجلهاد ومنصب اإلمام األعظم، وعدم مراعاة أحوال املنضم إليه يف التحري  ابغياا، وعدم التفريق بني إ
املسلمني اليوم،  وهذا ال ش  أنه خطأ يف التصور الصحيح للمسألة شرعاا، وفيه أيضاا خطر إشعال 

 االقتتال بني مجاعا ت اجملاهدين 
ناس التوسع يف مسألة القتل، ابلتوسع يف مسألة الترتس وعدم ضبطها ابلشرع عملياا، وقتل عوام ال  1

املسلمني يف العمليا ت الفدائية يف األسواق واملساجد والشوارع وملتقيا ت الناس وجتمعاهتم، وعدم املباالة 
هبم، وبلغنا يف ذل  أفكار ابطلة بدأ ت تنتشر بني املنتسبني إىل التحري   التوسع يف تكفري املسلمني، وله 

 صور بلغتنا عن أانس متعددين من املنتسبني إىل التحري  
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ن مسودة الئحة حتري  طالبان ابكستان اليت وضعها األخ حكيم هللا حمسود وأرسل لنا نسخة منها، إ  1
هي غري صاحلة وال مناسبة، وفيها أخطاء شرعية وسياسية، وحنن ال نوافق عليها، وال بد من تغيريها جوهرايًّ 

 وقد أرسلنا لكم تعليقا ت خمتصرة على كثري من فقراهتا املهمة 
عليكم الئحة خمتصرة لضبط مسألة اخلطف وأخذ األموال من األشخاص ما يأسمح به وما ال إننا نعرض   4

يأسمح به، وندعوكم إىل أن نتفق عليها حنن وأنتم ومجيع اإلخوة اجملاهدين يف ابكستان )وهي مرفقة لكم 
 مع هذه الرسالة( 

ي ال يتقيد بوطن وال جنس، نوضح لكم أيضاا أننا حنن تنظيم قاعدة اجلهاد تنظيم إسالمي جهادي عامل  5
وأننا يف أفغانستان مبايعون ألمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد أمري املؤمنني يف إمارة أفغانستان 
اإلسالمية، ومأذون لنا من قبل أمري املؤمنني ابلعمل اجلهادي العام، وإننا نسمع من بعض الناس تسميتنا 

ية، وإننا حنب أن نبني لكم أن هذا الوصف ال يتعلق به حكم ابلضيوف على سبيل القصد إىل معاٍن سياس
شرعي، وأن املؤمنني إخوة وأن األمر هلل واألرض هلل، والدين دينه سبحانه وتعاىل، وحنن عبيده نسعى يف 
العمل برضاه، ولذل  ندعوكم وكل اجملاهدين لرتك استعمال هذا الوصف املشار إليه أو التعويل عليه يف 

 شيء 
هو جندي من جنود تنظيم قاعدة اجلهاد، مبايع للشيخ  -وفقه هللا-كم أن األخ بدر منصور نوضح ل  6

-أسامة بن الدن؛ فهو معنا واتبع لنا، وهو أمري سرية من سراايان، وليس من احلصافة أن يتكلم أحد معه 
بد فيتم الكالم مع يف االنضمام إىل تنظيم آخر؛ التحري  أو غريه، بل إن كان ال  -أو مع غريه من أفرادان

 أمرائه واملسئولني عنه من قيادا ت التنظيم، هذا ما يقتضيه الفقه وأصول وآداب العمل اجلماعي 
نؤكد على أن اإلصالح اجلاد  احلقيقي منا مجيعاا أمر واجب وأنه ال فالح لنا وال جناح إن مل حناسب   7

ابلتناصح والتواصي ابحلق والتواصي  أنفسنا ونفتش عن أخطائنا ونعرتف هبا ونصلحها وجنتهد يف ذل 
ابلصرب وابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وابألخذ على أيدي الظاملني، وبقيام كل منا مبا جيب عليه من 

 ﴾ إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون﴾، ﴿إن هللا ال يضيع أجر املصلحنيذل  وغريه  ﴿
 
فورايًّ وخطوا ت عملية فعلية واضحة لإلصالح والتربئ من تل  األخطاء  وعليه فإن مل نَر منكم سعياا جاداا    

 الشرعية الفاحشة، فإننا سنكون مضطرين الختاذ خطوا ت شرعية علنية حامسة من طرفنا، و هللا وىل املؤمنني 
 
ربنا ﴿فنت، نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يعيذان من مضال ت ال    

 ، آمني﴾اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكافرين
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 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم و ابرك على نبيه حممد وآله وصحبه أمجعني     
 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته    
 

 حممود احلسن )عطية هللا(، وأبو حيىي اللييب
م1030ديسمرب  1هـ /  3413ذي احلجة  17
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SOCOM-2102-1111110  

 
  

، هذه أسئلة من إخوة )جيش اإلسالم( يف غزة، مع إجااب ت عليها من الشيخ -وفقكم هللا-األخ عبد احلميد 
 حممود، لالطالع رمبا يفيد

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته    
 
  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:احلمد هلل    
 

 هذه أسئلة نرجو منكم إخواننا عرضها على أهل العلم تيجان رؤوسنا ليفتوان هبا إن شاء هللا:
 

 : هل جيوز أخذ املال من تنظيما ت أخرى وذل  بفرض دعم اجلهاد عندان، مع بيان اآليت:السؤال األول
 
هاد اإلسالمي: تتلقى أمواالا طائلة من اخلارج )خاصة إيران(، ولدى بعض عناصرها تبين ألفكار التشيع حركة اجل• 
، ولكنهم عرضوا علينا التمويل مقابل العمل معهم، واالشرتاك يف العمليا ت النوعية كنوع من الدعاية -والعياذ ابهلل-

 ل عن طريقهم مث يتم اإلعالن ابشرتاكهم فيها واالحتواء إن استطاعوا؛ حبيث نقوم حنن ابلعملية ابلتموي
 
تنظيم فتح كذل  قام بعرض املال علينا بغرض يتشابه مع عرض اجلهاد، ولكن هنال  سبب آخر هو خوفهم • 

من أن يكونوا هدفاا لسيوفنا، مع العلم أبن هذه األموال ستذهب مباشرة لشراء وتصنيع األسلحة ولدعم العمليا ت 
، ومع األخذ بعني االعتبار فرض احلصار اخلانق علينا سواء من اليهود عليهم لعائن -ن شاء هللاإ-اليت سنقوم هبا 

 هللا، أو من التنظيما ت األخرى أمثال محاس خلوفها من منو نفوذان وسيطرتنا 
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بعض : هل جيوز استثمار األموال يف البورصة وبيع وشراء األسهم هبدف دعم اجلهاد، أو استثمار السؤال الثاين
 أموال التربعا ت يف البورصا ت واألسهم؟

 
: هل جيوز ضرب جتار املخدرا ت والقضاء عليهم وقتلهم أم أن هناك تفصيل يف املسألة؟ وهل جيوز السؤال الثالث

 أخذ أمواهلم اليت اكتسبوها من التجارة ابملخدرا ت؟ وهل جيوز استغالل املخدرا ت اليت حنصل عليها منهم يف:
 

 الساقطني املدمنني واستخدامهم كعمالء مزدوجني ضد اليهود  استدراج العمالء  3
 بيعها لليهود هبدف اإلضرار هبم وأخذ األموال منهم   1
 إسقاط جنود يهود بواسطة املخدرا ت خصوصاا من حرس اليهود   1
     

 هذا وهللا ويل التوفيق 
 

 إخوانكم يف جيش اإلسالم 
 

*** 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
وبه نستعني، ونصلي  -عز  وجل-رب العاملني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، هو موالان احلمد هلل     

 ونسلم على عبد هللا ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين 
 

 مع بيان اآليت: السؤال األول: هل جيوز أخذ املال من تنظيما ت أخرى وذل  بفرض دعم اجلهاد عندان،
 
ع حركة اجلهاد اإلسالمي: تتلقى أمواالا طائلة من اخلارج )خاصة إيران(، ولدى بعض عناصرها تبين ألفكار التشيُّ • 
، ولكنهم عرضوا علينا التمويل مقابل العمل معهم، واالشرتاك يف العمليا ت النوعية كنوع من الدعاية -والعياذ ابهلل-

 يث نقوم حنن ابلعملية ابلتمويل عن طريقهم مث يتم اإلعالن ابشرتاكهم فيها واالحتواء إن استطاعوا؛ حب
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تنظيم فتح كذل  قام بعرض املال علينا بغرض يتشابه مع عرض اجلهاد، ولكن هنال  سبب آخر هو خوفهم • 
م العمليا ت من أن يكونوا هدفاا لسيوفنا، مع العلم أبن هذه األموال ستذهب مباشرة لشراء وتصنيع األسلحة ولدع

، ومع األخذ بعني االعتبار فرض احلصار اخلانق علينا سواء من اليهود عليهم لعائن -إن شاء هللا-اليت سنقوم هبا 
 هللا، أو من التنظيما ت األخرى أمثال محاس خلوفها من منو نفوذان وسيطرتنا 

 
من التنظيما ت األخرى إذا عأرضت : الذي فهمته من السؤال أن اإلخوة يسألون عن مشروعية قبول أموال اجلواب

؛ فهو ينبين أوالا على حلي ة هذه األموال أو حرمتها يف نفسها،  عليهم ذل  وأعطتهم، وهذا ال ش  أن فيه تفصيالا
 مث على ما يرتتب على هذا األخذ والقبول من مصلحة شرعية أو مفسدة 

 
 فلنفصل على هذا األساس، فأقول وابهلل التوفيق:    
 
ن املال حالالا يف نفسه، مبعىن أنه ليس ماالا حراماا؛ فاألصل جواز قبوله ما مل مينع مانع آخر كما سيأيت، إذا كا• 

 واملال احلالل هو ما مل نعلم أنه حرام، واحلرام من األموال نوعان:
 

 أحدمها: احملرم لذاته كاخلمر واخلنزير وحلم امليتة وحنوها، فهذا ال حيل  إال للمضطر 
 احملرم جلهة اكتسابه، وهذا فيه تفصيل وخالف بني أهل العلم  والثاين:
 
اكتسبه مأكتسبه ابحلرام، فالصحيح عدم جواز أخذه كاملسروق  -أي شيئاا بعينه عرفته-فإن كان معيـ ناا  

جيوز  واملغصوب، ومثله املكتسب بعقد فاسد كفوائد الراب، وكاألموال اجملنية من جتارة اخلمر واملخدرا ت وحنوها؛ فال
األكل منها وال قبوهلا، خبالف أمثان اخلمر واخلنزير من أهل الذمة فيجوز األخذ منها، كما قال سيدان عمر: 

 "ولوهم بيعها وخذوا أمثاهنا"، وهو أثر صحيح، وهو أصل يف هذا الباب عند الفقهاء 
 
ف كثري وتفاصيل، والراجح ما وإن كان )غري معني( وهي مسألة اختالط احلالل ابحلرام، ففيها أيضاا اختال    

وأصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-سنذكره بعد، وإن كان من كافر فهل خيتلف عما إن كان من مسلم؛ ألن النيب 
أكلوا من طعام وهدااي الكفار من اليهود وغريهم ومل يسألوهم، وكذل  قصة سيدان إبراهيم اخلليل اآلتية بعد، هذا 

 علم، وحيتاج إىل تفصيل أيضاا حمل اختلف فيه أهل ال
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وهذا الفرع هو يف حد ذاته حيتاج إىل تفصيل، أعين معرفة األموال وما حيل منها أخذه وقبوله وأكله وما ال     
حيل، من مسلم وكافر، يف حال التعيني ويف حال االختالط، والفقهاء يتكلمون يف هذه املسائل يف أبواب متفرقة 

 يف كتب الفقه ويف الفتاوى 
 
 فمن املواضع اليت أدلكم عليها تراجعوهنا يف ذل ، اآليت:    

  كتاب احلالل واحلرام، وهو الكتاب الرابع من ربع العادا ت من كتاب إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد
؛ فهو أ ص ل يف هذه املسألة أتصيالا مل يسبق إليه فيما أعلم، وإن كان على اختياراته يف -رمحه هللا-الغزايل 

 فروع من هذا الباب مالحظا ت وتعقبا ت، وابلغ يف مسائل من الورع واعتبار الشبها ت!
  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، خصوصاا اجمللد التاسع والعشرون ففيه عدة فتاوى يف هذه

 املسائل، وفيها حترير ونفائس ال تكاد توجد عند غريه 
  هللارمحه -جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي-  "  عند شرح حديث: "احلالل بني  واحلرام بني 
  الفروع البن مفلح احلنبلي 
  "   اجملموع للنووي عند قول صاحب املهذب: "وال جيوز مبايعة من يعلم أن مجيع أمواله حرام 
 
أعطى ال حيلُّ  -مما تقرر يف هذه املسألة )مسالة األموال(-واحلاصل أننا إذا علمنا     

أخذه وأكله، فهذا أن املال امل
واضح؛ فإن مل نعلم حرمته فإما أن يكون شبهة فاملسنون فيها االتقاء، وإما أن يرتجح لنا حلي ته أو يأتيقن فاألمر 

 عندئذ واضح أيضاا 
 
فإذا تبني أن املال يف نفسه جائز القبول واألخذ، فبقي علينا النظر يف ما يرتتب على هذا القبول واألخذ،    

 ل  صور كثرية:ويتصور يف ذ
 

 منها: أن يدخل على املسلم ذلة يف ذل  ومهانة 
 ومنها: أن يدخل على املسلم يف ذل  مِّن ة من الكافر أو الفاجر، جتره إىل مودهتم ومداهنتهم وحنو ذل  

  -تدخل يف الشؤون وإمالءا ت وشروط وحنو ذل -ومنها: أن يرتتب عليه تسلط من فاسق أو كافر 
 ليه أن الكافر أو الفاجر يقوى ويكرب ويزداد نفوذاا، يعين: تقوية الكافر أو الفاجر وإعانته ومنها: أن يرتتب ع
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وقد ال يكون شي من ذل ، بل يكون للكافر أو الفاجر نوع مصلحة يف العطاء، ال تؤثر كثرياا علينا وال تضر     
، -بدوافع وطنية أو قومية وحنو ذل -طن املسلمني، وقد يكون الكافر يبذل للمسلم املال من أجل القرابة أو الو 

 وال يكون يرتتب عليها شيء من املفاسد املعتربة املذكور أعاله، فهذه بعض أشياء مؤثرة يف املسألة 
 
وأما األخذ من املسلم العدل الصاحل املريد للخري، فهذا واضح ال نتكلم فيه وليس هو حمل السؤال، بل السؤال     

متهمة يف دينها: إما كافرة أو فاجرة متلبسة ببدعة أو فسوق ومرتكبة للموبقا ت، بل ورمبا عن األخذ من تنظيما ت 
 مع بقاء حكمنا عليها ابإلسالم حلد اآلن! -ابلتأويال ت الفاسدة-الكفر 
 
وال ش  أن بعض ما مر  أعاله ضرر يشرتك فيه الكافر واملسلم الفاجر، فال بد أن يأعلم أن الفاجر املسلم ال     
: الذلة الداخلة علينا من مسلم فاجر ال تساوي الذلة الداخلة علينا من يأ  ساوى ابلكافر من كل وجه، فمثالا

؛ فكل -والعياذ ابهلل-الكافر، وتدخل املسلم الفاجر وحصول نوع تسلط منه علينا ال يساوي تسلط الكافر علينا 
 املفاسد واملصاحل، وهللا أعلم  تل  األشياء ينظر يف مقاديرها وبناء عليه حتصل املوازنة بني

 
وأما حال الضرورة، فالضرورة هلا أحكام كما تعلمون، ويقدرها أهلها على مقتضى تقوى هللا، ويقتصر هبا على     

 موضعها )الضرورة تقدر بقدرها( 
 
احملرم(، لكن  وكذل  حال احلاجة الشديدة اليت تصل إىل حد ِّ الضرورة أن الضرورة تبيح احملظور املمنوع )أي    

احلاجة ترفع الكراهية وحكم االشتباه، وجتلب التيسري يف احلكم، فنرفع عن صاحبها احلرج فيما هو مكره أو حمل 
شبهة، كدخول بعض الذلة علينا، ميكن أن حنتمله يف سبيل حتصيل مصلحة أكرب، ما دمنا حمتاجني إىل أخذ املال 

 حاجة شديدة معتربة! وهللا أعلم 
 
 جواب حتليلي  على سبيل اإلمجال، واإلخوة يعرفون األحوال فينزلون عليها ما ذكرانه  فهذا    
 
 وإىل شيء من التفصيل على حسب ما جاء يف السؤال:    
 
واضح أنكم يف حاجة شديدة وضيق مايل ! كون أموال حركة اجلهاد أصلها من الدعم من الدولة الرافضية     

، فإهنا دولة كافرة -إن شاء هللا-، أعين أنه جيوز األكل مما يأعطى اإلنسان منه وقبوله )إيران( فال يضرُّ يف حد ذاته
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عندان، وقبول أموال الدول وامللوك الكفرة جائٌز يف ذاته، فإن منع مانع بعد ذل  فبحسبه، ودليله حديث إبراهيم 
حني حاول املل   -يها السالمعل-وقبوله هدية املل  الكافر، يف قصة سارة  -صلى هللا عليه وسلم-اخلليل 

( وقبل إبراهيم ذل  وانتفع -عليها السالم-التعرض هلا فمأنع إبذن هللا، مث أعطاها ماالا وأخدم وليدة )وهي هاجر 
صلى -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه-به، واحلديث يف الصحيحني وغريمها، ولفظه عند البخاري: عن أيب هريرة 

بسارة فدخل هبا قرية فيها مل  من امللوك أو جبار من اجلبابرة،  -عليه السالم-راهيم هاجر إب -هللا عليه وسلم
فقيل دخل إبراهيم ابمرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن اي إبراهيم من هذه اليت مع ؟ قال أخيت، مث رجع 

غريي وغريك، فأرسل هبا إليه، إليها فقال: ال تكذيب حديثي فإين أخربهتم أن  أخيت، وهللا إن على األرض مؤمن 
فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت ب  وبرسول  وأحصنت فرجي إال على زوجي فال 

 تسلط علي  الكافر فغأط حىت ركض برجله 
 
ل، مث قام قال األعرج، قال سلمة بن عبد الرمحن: إن أاب هريرة قال: قالت: اللهم إن ميت يقال هي قتلته، فأرس    

إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت ب  وبرسول  وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط 
 علي هذا الكافر، فغط حىت ركض برجله 

 
قال عبد الرمحن، قال أبو سلمة، قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن ميت فيقال هي قتلته، فأرسل، يف الثانية أو     

، ارجعوها إىل إبراهيم، وأعطوها هاجر فرجعت إىل إبراهيم الثالثة، فقا  -عليه السالم-ل: وهللا ما أرسلتم إال شيطاانا
 فقالت: أشعر ت أن هللا كبت الكافر وأخدم وليدة 

 
: "ويف احلديث مشروعية أخوة اإلسالم، وإابحة املعاريض، والرخصة يف -رمحه هللا-قال احلافظ ابن حجر     

، وإجابة الدعاء إبخالص النية، وكفاية وقبول صلة املل  الظامل، وقبول هدية املشرك والغاصب، االنقياد للظامل
الرب ملن أخلص يف الدعاء بعمله الصاحل، وسيأيت نظريه يف قصة أصحاب الغار، وفيه ابتالء الصاحلني لرفع 

إنه مل يصل منها إىل شيء  ذكر درجاهتم، ويقال إن هللا كشف إلبراهيم حىت رأى حال املل  مع سارة معاينة و 
ذل  يف "التيجان" ولفظه: "فأمر إبدخال إبراهيم وسارة عليه مث حنى إبراهيم إىل خارج القصر وقام إىل سارة، 
فجعل هللا القصر إلبراهيم القارورة الصافية فصار يرامها ويسمع كالمهما"، وفيه أن من انبه أمر مهم من الكرب 

صالة، وفيه أن الوضوء كان مشروعاا لألمم قبلنا وليس خمتصاا هبذه األمة وال ابألنبياء، ينبغي له أن يفزع إىل ال
 لثبو ت ذل  عن سارة، واجلمهور على أهنا ليست بنبيه " انتهى كالمه وذكرته بطوله للفائدة 
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 فهذا أصل يف هذا الباب، واألدلة أكثر من ذل ، ومنها:

 
صلى هللا -ابلضرورة هبة الكافر وعطيته وجائزته، وقبول النيب  -هللا عليه وسلم صلى-قبول الصحابة بعلم النيب    

هدااي الكفار حيث مل يكن مثت دخول ذلة عليه، ولذا قبل بعض هدااي الكفار، كما جاء يف عدة  -عليه وسلم
بو داود والرتمذي، رواه امحد وأ (إين هنيُت عن زََبِد املشركني)أحاديث، ورفض بعضها وردها ومل يقبلها وقال: 

 ومعىن زبد املشركني: رفدهم وعطيتهم وهديتهم، وغري ذل  
 
فإذا أنتم لستم قادرين على متويل أنفسكم اليوم بطريق شرعي سليم خال من املوانع، فقبول أموال من تنظيما ت     

من حركا ت قومية  أخرى مثل بعض احلركا ت اإلسالمية على ما فيها كحماس أو حركة اجلهاد اإلسالمي، أو حىت
تشرتك معكم يف ضرب العدو اليهودي، من أجل اجلهاد هبا وضرب اليهود لعله خرٌي من ترك اجلهاد بسبب قلة 
 املال، بل خذوا إذا مل يكن إال ذل  واضربوا اليهود، وانظروا يف هذا أكثر، وأنتم أدرى بواقعكم! وسددوا وقاربوا 

 
س، أو حىت فتح( تستغل تل  األعمال وتتبناها، هو أقل ضرراا من ضرر وكون احلركا ت تل  )اجلهاد، أو محا    

 ترك قتال اليهود، وهللا أعلم 
 
حىت إذا فتح هللا عليكم وقدرمت على متويل أنفسكم واستغنيتم عنهم، فاتركوهم واعملوا مستقلني على منهاجكم     

 الذي هداكم هللا إليه 
 
 سددكم ويقويكم من ضعف، وجيعلكم من اهلداة املهتدين، آمني نسأل هللا تعاىل أن يفتح عليكم وي    
 

: هل جيوز استثمار األموال يف البورصة وبيع وشراء األسهم هبدف دعم اجلهاد، أو استثمار بعض السؤال الثاين
 أموال التربعا ت يف البورصا ت واألسهم؟
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 ت، وال أعلم عن أحواهلا وقوانينها شيئاا هذا أيضاا خيتلف حكمه حبسب أحوال وقوانني هذه البورصا :اجلواب
يؤهلين للكالم عليها، كما أن صور البيع فيها كثرية التعقيد ومليئة ابحليل فال قدرة يل عليها، وهللا يقوينا وإايكم، 
ا وتفصيل أحوال وقوانني  وأنصح بسؤال بعض أهل العلم املتخصصني يف هذا اجملال بعد حترير سؤالكم جيدا

  كم اليت ميكنكم املتاجرة عربها  وفقكم هللا وأعانكمالبورصا ت عند 
 

: هل جيوز ضرب جتار املخدرا ت والقضاء عليهم وقتلهم أم أن هناك تفصيل يف املسألة؟ وهل جيوز السؤال الثالث
 أخذ أمواهلم اليت اكتسبوها من التجارة ابملخدرا ت؟ وهل جيوز استغالل املخدرا ت اليت حنصل عليها منهم يف:

 
 راج العمالء الساقطني املدمنني واستخدامهم كعمالء مزدوجني ضد اليهود استد  3
 بيعها لليهود هبدف اإلضرار هبم وأخذ األموال منهم   1
 إسقاط جنود يهود بواسطة املخدرا ت خصوصاا من حرس اليهود   1
 
سب قوة متكن احلمد هلل؛ أما ضرب جتار املخدرا ت والقضاء عليهم وقتلهم فنعم فيه تفصيل، وذل  حب اجلواب: 

 اجملاهدين وسلطتهم، والضابط الذي ينبغي أن تعلموه وتعتصموا به يف هذه املسألة هو اآليت:
 
أن هذا األمر هو من ابب "األمر ابملعروف والنهي عن املنكر"، فالضابط يف مشروعيته أن ال يؤدي األمر     

  -كمابرك هللا في-والنهي إىل منكر أكرب، هذا هو الضابط، فاحفظوه 
 
ولذل : فلو كان اجملاهدون يف منطقة ما أو إقليم من األقاليم متمكنني وقادرين على تنفيذ احلدود وإقامة     

الشرائع أو أكثرها، مبعىن أهنم إذا طبقوها فيحصل املقصود منها شرعاا، وال يرتتب على فعلها ضرر ومفسدة أكرب 
ئذ؛ ألن األصل هو هذا أعين وجوب إقامة احلدود واألمر منها، فهذا هلم بل قد نقول: هو واجٌب عليهم حين

ابملعروف والنهي عن املنكر وتغيريه ابليد، وذل  كما يفعل اجملاهدون اليوم يف بعض النواحي يف العراق وأفغانستان 
 وزيرستان وغريها 
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عليكم؛ فالذي أراه لكم هو أال  أما يف مثل حالتكم فالظاهر أنكم لستم هبذه املنزلة اآلن، وهللا يقويكم ويفتح
تفعلوا، فإين أخشى أن حيصل من ذل  مفاسد كبرية وتفتحون على أنفسكم أبواابا ال طاقة لكم هبا، وتتكاثر 

 عليكم املشاكل وأنتم ما زلتم ضعفاء 
 
مون وهؤالء العصاة )إذا كانوا من املسلمني( ففيهم تفصيل يف جواز قتلهم أو عدمه؛ فاألصل أهنم معصو     

 ابإلسالم ال جيوز قتلهم، وإمنا جيوز يف حاال ت معينة، فال بد من معرفة تفصيل آخر من هذا الوجه 
 
وأما إذا قدرمت على أخذ أمواهلم يف بعض احلاال ت بدون أن يرتتب على ذل  مفسدة أكرب كما قلنا، فلكم     

 ت ضي قت إن وجد ت، مثل أن تعثروا حاال -يف تصوري-ذل  وتأصرف األموال يف اجلهاد يف سبيل هللا، وهي 
على أمواهلم، أو تسقط قافلة من قوافلهم )جتار املخدرا ت( يف أيديكم فتأخذون أمواهلم )ال املخدرا ت نفسها( 
 وتصرفوهنا يف اجلهاد يف سبيل هللا، لكن تذكروا أن الشرط يف ذل  دائماا هو: أال يؤدي ذل  إىل مفسدة أعظم 

 
تقصدون به أيضاا: السؤال عن قبول عطية وهبة وصدقة جتار املخدرا ت من املسلمني،  ؤالوالشق الثاين من الس    

 أي هل جيوز قبول األموال منهم؟ هكذا فهمت من سؤالكم 
 
: أخذ اإلنسان لنفسه وقبوله منهم لنفسه، كقبول هديتهم وأكل طعامهم، فهذا فيه فإن كان املقصود هو    

 أهل العلم أيضاا كما سبقت اإلشارة تفصيل ويف بعض فروعه خالف بني 
 

فإن كان ماهلم متمحضاا للحرام، يعين أنه كله من احلرام )جتارة املخدرا ت( فأكثر العلماء )مجهورهم( يقولون:      
بعدم جواز األخذ منهم واألكل من أمواهلم، وبعض أهل العلم خيتار اجلواز ويقول: إمثهم عليهم، وال شيء على 

عَطى اآلخذ
أ
 ، ولكن األول أرجح، وهللا أعلم امل
 

وإن كانت أمواهلم خمتلطة جاز األكل من أمواهلم وقبول عطاايهم، ولكن ينبغي أن يقي د مبا ال يزيد على قدر      
 احلالل من أمواهلم، وحترير هذه املسألة يطول، وتراجع يف املظان اليت أشران إىل بعضها أعاله 

 
     
 



 51 

الذين يتاجرون ابحلرام ابملخدرا ت يتصدقون أبمواهلم للجهاد يف سبيل هللا، فالذي يظهر  اروأما إذا كان هؤالء التج
يل وهللا أعلم جواز صرف هذه األموال يف اجلهاد يف سبيل هللا؛ ألن هذه أموال اكتسبت من حرام، فوجب على 

يق ذل  هو وضعها يف بيت مال صاحبها التوبة، ومن التوبة التحلل من هذه األموال وأن ال يبقيها يف ملكه، وطر 
املسلمني، فتصرف يف مصاحل املسلمني، ومنها اجلهاد والغزو يف سبيل هللا، أو التصدق هبا، وبعض العلماء يقولون: 
يأتلفوهنا ألهنا أموال اكتسبت من حرام، وهذا ضعيف جدًّا؛ ألن هللا تعاىل مل أيمر إبتالف األموال، بل هنى عن 

هذه احلالة تضييع ال ينطوي على صالح؛ وألنه ال موجب إلتالفها )ال دليل يوجب ذل (،  تضييعها، وإتالفها يف
بل املصلحة الظاهرة تقتضي صرفها يف مصاحل اإلسالم واملسلمني فتدخل يف بيت املال، فتكون من مجلة موارد 

ة بذل  وحنوها، وهذا هو بيت مال املسلمني، كاألموال املأخوذة )املصادرة( من أهل الفساد حيث أجزان املعاقب
كما بسط ذل  يف مواضع من فتاويه )يف اجمللد التاسع والعشرين أكثر   -رمحه هللا-اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 من فتوى بسط فيها هذه املسألة، ويف غريها أيضاا( 
 
فالواجب على املسلمني  وإن كان صاحبها مل يتب، بل هو مستمر يف ارتكابه للمعصية، وهي املتاجرة ابحلرام؛    

احلسبة عليه، وواجب على ويل أمر املسلمني األخذ على يده، وجائز يف ذل  مصادرة ماله على أصح أقوال أهل 
 العلم، من قبل ويل األمر املسلم 

 
 : أنه إذا تربع جتار اخلمور واملخدرا ت بشيء من أمواهلم للجهاد يف سبيل هللا تعاىل جاز قبول ذل فاخلالصة    

منهم وصرفه يف اجلهاد يف سبيل هللا، مع وجوب استمرار دعوهتم ودعوة سائر اخللق إىل طاعة هللا تعاىل والتوبة إليه 
برتك املنكرا ت واجتناب احملرما ت، فهذا احرتاز من معاونتهم على املتاجرة ابحلرام، وهللا أعلم  ولو كان اجملاهدون 

 مستغنني عن ذل ، فلعل تركه أفضل 
 
 :ما سؤالكموأ    
 

 وهل جيوز استغالل املخدرا ت اليت حنصل عليها منهم يف:     
 استدراج العمالء الساقطني املدمنني واستخدامهم كعمالء مزدوجني ضد اليهود   3
 بيعها لليهود هبدف اإلضرار هبم وأخذ األموال منهم   1
 إسقاط جنود يهود بواسطة املخدرا ت خصوصاا من حرس اليهود   1
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 وز فهذا كله ال جي
 
أما األول فواضح؛ ألهنا وسيلة حمرمة واضحة التحرمي: إعطاء املخدرا ت واخلمور للناس وإعانتهم عليها ونشرها     

فيهم، فهذا كله مما هنى هللا عنه وحرمه، فبأي دليل جنيزه؟! وكون أولئ  املقصودين "مدمنني ساقطني" فغريأ مؤثر يف 
ملسلمني احملكوم هلم ابإلسالم لكنهم فساق هبذه الكبرية )تعاطي احلكم وهللا أعلم، فإن كانوا من شباب ا

ا، وإن كانوا كفاراا فال جيوز أيضاا استعمال هذه الوسيلة مع الكفار على الصحيح عند  املخدرا ت( فهذا واضٌح جدًّ
جتويز أيب  عامة العلماء، وإمنا رخص بعض أهل العلم يف مسائل أخرى من هذا الباب خمتلفة عن مسألتنا هذه مثل:

التبايع مع أهل احلرب )الكفار احلربيني( يف دار احلرب ابلراب، كما ذكره أصحابه كما يف بدائع  -رمحه هللا-حنيفة 
الصنائع وغريه، وخالفهم يف ذل  مجهور أهل العلم وقول اجلمهور هو الصحيح، وهو املنع من ذل  مع احلريب كما 

 ن يف دار حرب أو يف دار سالم هو مع املسلم ومع غري احلريب، وسواء كا
 
ومثل جتويز سحنون من أئمة املالكية فداء أسرى املسلمني ابخلمر واخلنزير إذا طلب الكفار ذل ، قال ابن     

جزي يف القوانني الفقهية: "وإن طلب العدو يف الفداء خيالا وسالحاا، دفعت إليه خبالف اخلمر واخلنزير، وقد 
وَمَنَع ابن القاسم ما فيه مضر ة على املسلمني، ومن فدى أسرياا خبمر وشبهه مل يرجع به أجاز الفداء هبما سحنون، 

 وال بقيمته" ا هـ
 

ومثل قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى إن ترك الكفار من الترت وغريهم يشربون اخلمور ويسكرون خري      
الصالة، بل يصدهم عن الفسوق والعصيان؛ وألهنم  من هنيهم عن ذل ؛ ألن اخلمر ال يصدهم عن ذكر هللا، وعن

إذا َصَحوا أفسدوا أكثر، كما ذكر ذل  يف كتاب االستقامة له، فهذا يتعلق ابألمر والنهي، ومقصوده ترك هنيهم 
 عن ذل  ملا فيه من الرجحان، وهللا أعلم 

 
رم يف شريعتنا للكفار بغرض اإلضرار هبم، وأما الثاين )رقم اثنان(: فهي مسألة بيع اخلمور واملخدرا ت وما هو حم    

والصحيح فيها عدم اجلواز؛ فكل ذل  حمرم مشمول ابلنهي عن بيع هذه األشياء وال فرق بني بيعها ملسلم أو 
 لكافر، وال يف احلرب وال يف السلم، هذا هو الصحيح كما تقدمت اإلشارة 
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وهو أيضاا املنع وعدم اجلواز، وهذا هو األصل: حترمي بيع  وأما الثالث )رقم ثالثة(: فقد تبني حكمها مما سبق،    
اخلمر وحنوها للكفار احلربيني، وحترمي استعماهلا يف العطااي ألهل احلرب بغرض التجسس واصطناع أانس منهم، 

 فهذه كلها وسائل حمرمة، ال جتوز 
 
 واألدلة على ذل :    
 

 ها ومناولتها وسقيها ملن شرهبا ومحلها إليه    إخل، واألدلة عموم أدلة حترمي بيع اخلمر وحنوها، وحترمي إعطائ
 يف ذل  كثرية معروفة، وأعين ابلعموم مشوهلا للبيع للكافر وللبيع للمسلم 

  ألن ذل  إعانة على اإلمث والعدوان 
  ألن فيه تشويهاا لصورة اإلسالم ولدعوته الكرمية الطاهرة، وفيه صد  عن سبيل هللا 
 
ن تكون هناك ضرورة، وليس لنا وسيلة غري ذل  يف حنو ختليص مسلم من بني أيديهم مبثل هذه اللهم إال أ    

، وقد جوز سحنون كما سبق فداء األسرى ابخلمر واخلنزير،  الوسيلة، إذا هم طلبوا يف ختليصه مخراا وخمدرا ت مثالا
كون مأموانا يف هذه احلالة إذا كان وهذا يشبه أن يكون حمموالا على الضرورة؛ وألن ضرر التشويه فيه يشبه أن ي

 العدو هو طلب ذل ، وهللا أعلم 
 
وحيث قررمت أن هناك ضرورة لذل ، فيجب أن تقدر بقدرها ويقتصر على قدر الضرورة فقط، وال يكون      

 كاألمر املباح ابألصل! وينبغي احلرص على السرت والكتمان فيه أيضاا، ملا يف ذل  من خوف انتشار الفاحشة يف
 الذين آمنوا، وخوف تشويه صورة املسلمني وحصول التنفري، وحسبنا هللا ونعم الوكيل 

 
 وهللا أعلم وأحكم 

 
 واحلمد هلل أوالا وآخراا، وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه 

 
 كتبه: عطية هللا

هـ3417شوال 
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ا وهو تغيري اسم )قاعدة اجلهاد ( حيث أن دواعي وقبل اخلتام: أود أن أشاوركم على أمر ظهر يل  أنه مهم جدًّ

 تغيريه كثرية وجديرة ابالهتمام، منها:
 
إن هذا االسم )قاعدة اجلهاد( قد اختصره الناس فال يذكره إال قليل منهم؛ فالذي غلب عليه هو )القاعدة(،   3

هم أبهنم ال حياربون اإلسالم واملسلمني وإمنا حياربون وهو ما يقلل شعور املسلمني ابنتمائنا هلم ويتيح لألعداء مغالطت
تنظيم القاعدة هذه الفئة اخلارجة عن تعاليم اإلسالم، وهذا ما ازداد تكراره يف الفرتة املاضية، ومن ذل  قول أوابما: 

مشتقة من  "إن حربنا ليست على اإلسالم وال املسلمني وإمنا حربنا على تنظيم القاعدة"، فلو كانت كلمة القاعدة
اإلسالم أو املسلمني أو شديدة الصلة هبما كأن لو كان امسنا احلزب اإلسالمي لتعذر عليه أن يقول مثل هذا 
الكالم، ومن الواضح يف الفرتة املاضية أيضاا أهنم استبدلوا لفظ احلرب على اإلرهاب إىل حد كبري، وهو ما حتدثوا 

ا أن لفظ احلرب على اإلرهاب قد اتضح ملعظم الناس أنه احلرب عنه يف سياق عدم استفزاز املسلمني فقد شعرو 
على اإلسالم خاصة بعد دماء املسلمني األبرايء اليت أراقوها بغاية الظلم يف العراق وأفغانستان، نسأل هللا أن يرحم 

 إخواننا املسلمني 
 

ا ما تعرفهم حبركة الشباب فقط لتاليف ومن األمثلة على ذل  اسم إخواننا يف حركة الشباب اجملاهدين فالعربية غالبا 
 اسم اجلهاد واجملاهدين 

 
إن اسم الكياان ت حيمل رسالتها ويعرب عنها غالباا؛ فاسم القاعدة يعرب عن قاعدة عسكرية فيها بعض املقاتلني   1

 دون اإلشارة إىل مه ِّنا الواسع لتوحيد األمة 
 

األمساء املناسبة على أن تكون قابلة لالختصار بكلمة لتعيننا  وبناء على ما تقدم فحبذا أن تقرتحوا وتتشاوروا يف
 على أن يكون االسم وسيلة إليصال رسالتنا إىل أبناء األمة، وهذه بعض املقرتحا ت:

 
  طائفة التوحيد واجلهاد 
  طائفة التوحيد والدفاع عن اإلسالم 
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  مجاعة إعادة اخلالفة الراشدة 
  مجاعة نصرة اإلسالم واألقصى 
  وحدة املسلمني مجاعة 
  التنظيم اجلهادي لتوحيد األمة وإنقاذها 
  التنظيم اجلهادي لتحرير األقصى وتوحيد األمة 
  حزب توحيد األمة اإلسالمية 
  مجاعة حترير األقصى 
  مجاعة إنقاذ وهنضة األمة 
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SOCOM-2102-1111101  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 

 
 -حفظه هللا-إىل األخ الكرمي الشيخ حممود 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
 أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية، وبعد:    
 

 خري اجلزاء على مجلة ما أوردمت فيها، وابتداء أود احلديث عن وصلتين رسالتكم األوىل مث رسالتكم الثانية فجزاكم هللا
أهم نقطة يف اترخينا املعاصر؛ نقطة انطالق ثورة األمة ضد الطغاة واليت أسأل هللا تعاىل أن تكون بداية إلعادة عز 

 الدين وجمده 
 
ا ويغ     لب على الظن حسب متابعة وإن ما نشاهده يف هذه األايم من ثورا ت متتالية حدث هائل وعظيم جدًّ

واألمور بفضل هللا تسري وبقوة حنو خروج داير  -إبذن هللا-الواقع وأتمل التاريخ أنه سيشمل معظم العامل اإلسالمي 
ا وقد عرب ت عنه وزيرة اخلارجية يف زايرهتا  املسلمني من اهليمنة األمريكية، فقلق األمريكيني من ذل  عظيم جدًّ

تقع املنطقة أبيدي اإلسالميني املسلحني"، وكان هذا التحذير لعلي عبد هللا صاحل وابقي  لليمن بقوهلا: "خنشى أن
احلكام أثناء ثورة تونس وقبل أن تنطلق ثورة مصر اليت أسقطت مبارك فأصبح سقوط ابقي الطواغيت يف املنطقة 

 ، وكانت بداية عهد جديد لألمة أبسرها -إبذن هللا-أمر حتمي 
 
هي أهم أحداث تشهدها األمة منذ قرون، فمنذ أن دخلت األمة فيما هي فيه مل تشهد أي  فهذه األحداث    

حتركا ت إلنقاذها بضخامة التحركا ت الشاملة اليت انطلقت بفضل هللا يف هذه األايم، ومعلوم أن التحركا ت الشعبية 
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قيهها وحتذيرها من أنصاف احللول الشاملة تغري األوضاع ال حمالة فإن ضاعفنا جهودان لتوجيه الشعوب املسلمة وتف
  -إبذن هللا-مع االعتناء حبسن تقدمي النصح ستكون املرحلة القادمة لإلسالم 

 
علماا أن التيارا ت الداعية إىل أنصاف احللول كاإلخوان مثالا شهد ت يف السنوا ت األخرية انتشاراا للفهم     

عرض هلذه الظاهرة أحد املنتمني لإلخوان يف سؤال الصحيح بني أعضائها السيما يف األجيال الصاعدة، وقد ت
مطول ضمن األسئلة املوجهة للشيخ أيب حممد كما ورد يف كثري من وسائل اإلعالم أن هنال  تيار له ثقل داخل 

، -إبذن هللا-اإلخوان حيمل الفكر السلفي فرجوع اإلخوان ومن على شاكلتهم إىل اإلسالم احلق هي مسألة وقت 
االهتمام بتوضيح املفاهيم اإلسالمية كلما كان رجوعهم أقرب؛ فاحلفاظ على حتركا ت املسلمني اليوم وكلما ازداد 

ا واهتماماا آخذين بعني االعتبار أمهية الرتفق مع أبناء األمة الذين وقعوا حتت التضليل  وضبط مسارها يتطلب جهدا
 لعقود بعيدة 

 
اد املرتبط مبصري األمة ال جيد من يسده بتوجيه واع منضبط وإن هذا الواجب العظيم واجب التوجيه واإلرش    

ابلشريعة، وقد سبق أن طالبت أبن ينتدب الصادقون يف األمة من أنفسهم عدداا من العلماء واحلكماء ويشكلوا 
 جملس شورى يتابع قضااي األمة ويقدم هلا التوجيه والرأي واملشورة ولكن بعد أن أتخروا عن القيام هبذا الواجب
ودخول األمة يف هذه املرحلة املصريية أصبح الزماا علينا حنن اجملاهدون أتدية هذا الواجب وأن نسد بقدر 

ويعود للدين  -إبذن هللا-استطاعتنا هذا الثغر العظيم الذي أصبح من أوجب الواجبا ت بعد اإلميان لتحرير األمة 
 جمده 
 
أن هذا الواجب العظيم جيب أن تكون له احلصة الكربى من وال ش  أن الواجبا ت على اجملاهدين كثرية إال     

 جهودان حىت ال نبخسه حقه ونعرض انتفاضة األمة اليوم ملا تعرضت له الثورا ت ضد االحتالل الغريب سابقاا 
 
كما ينبغي استحضار مسألة مهمة وهي أن اجلهاد يف أفغانستان واجب إلقامة شرع هللا فيها، كما أنه سبيل      
م ابلواجب األكرب حترير أمة من مليار ونصف واستعادة مقدساهتا؛ فبينما حنن جناهد يف أفغانستان ونستنزف للقيا

رأس الكفر العاملي إذا به يصل إىل درجة من الضعف مكنت الشعوب املسلمة من استعادة بعض الثقة واجلرأة 
على وكالء أمريكا، ضغط القوة العظمى  وأزال عنها الضغط القاهر الذي كان يرهق وحيبط كل من يفكر ابخلروج

اليت هتدد إبسقاط من تشاء وإبقاء من تشاء ومع زوال هذا الضغط بشكل تدرجيي قامت على أيدي الشعوب 
 ثورا ت شاملة يتصف سوادها األعظم مبحبته لإلسالم 
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ان يف توجيه األمة مدروسة فيجب علينا أن نسعى يف زايدة االنتشار اإلعالمي املربمج واملوجه، وأن تكون جهود    

ومستقرة على خطة حمددة نتشاور مجيعاا عليها حيث إن املرحلة مهمة وخطرية جدًّا وال حيتمل التباين الظاهر بني 
توجيهاتنا، ومبدئيًّا يظهر يل أن من أهم خطوا ت املرحلة القادمة حث الشعوب اليت مل تثر بعد وتشجيعها للخروج 

ه واجب شرعي وضرورة عقلية؛ فيتم تركيز السهام على إسقاط احلكام دون احلديث على احلاكم والطرق على أن
عن املسائل اخلالفية مع االهتمام األقصى بنشر الوعي وتصحيح املفاهيم ونرسل إىل اإلخوة يف كل األقاليم أبن 

 يهتموا بنشر كتاب )مفاهيم ينبغي أن تصحح( للشيخ حممد قطب 
 

هذا الثغر وإعداد خطة لتوجيه األمة فيجب استنفار مجيع الطاقا ت اليت لديها قدرا ت  ونظراا لسعينا يف سد ِّ      
بيانية نثراا أو شعراا مرئيًّا أو مسموعاا أو مقرؤءاا ونفرغها متاماا لتوجيه شباب األمة وإرشادهم، ونرتك إدارة العمل يف 

 وليس لديها تفوق يف القدرا ت البيانية أفغانستان ووزيرستان للطاقا ت اليت لديها قدرا ت إدارية وميدانية 
 
أرجوا أن تطلع الشيخ أاب حيىي وبقية اإلخوة الذين لديهم قدرا ت بيانية على ما سبق من الرسالة وتفيدين     

ا مفيداا يف هذه املرحلة ال ينبغي غيابه  ا فكل صو ت ميكن أن يبذل جهدا  آبرائهم دون أن تستثين منهم أحدا
 
 الرسالة الثانية :نقاط عامة بعد     
 
مرفق بيان لألمة خبصوص الثورا ت أرجو االطالع عليه وإن وجد ت فقرة لإلخوة عليها مالحظا ت فال أبس من •   

حذفها مث إرساله إىل قناة اجلزيرة، مع مالحظة أين قد أرفقت نسخة منه يف شرحية جديدة مل يوضع فيها شيء غريه 
 األحداث وسرعتها  فأرجو اإلسراع يف إصداره نظراا ألمهية

 
خبصوص الورقة اليت أرسلتموها بعنوان عناصر للبحث خبصوص الثورا ت العربية فهي يف غاية األمهية فلتشرعوا •   

 يف حبثها ولعلي أعلق عليها وعلى مجيع نشاطاتكم اإلعالمية بعد الثورا ت يف الرسالة القادمة نظراا لضيق الوقت 
 
أزما ت اليمن( حبذا أن تعيد ترتيب أفكاره وصياغتها وترسله ابمس  أو ابسم  مرفق ملف بعنوان )مقرتح حلل  • 

وإن مل ترى ذل  مناسباا تضع عليه اسم خالد ابين على أن يوجه املقال إىل علماء اليمن ووجهائه والوضع يتطلب 
 اإلسراع قدر اإلمكان يف إصداره 



 58 

 
ملكث واألانة، وحنذرهم من الدخول يف أي مصادما ت مع حبذا أن تذكر إخواننا يف األقاليم أبمهية التحلي اب•   

األحزاب املنتسبة لإلسالم ويغلب الظن أن أغلب املناطق اليت ستقوم فيها حكوما ت على أنقاض احلكوما ت 
السابقة ويرتجح أن تل  احلكوما ت ستكون لألحزاب واجلماعا ت اإلسالمية كاإلخوان ومن شاهبهم، وواجبنا يف 

تم ابلدعوة بني املسلمني وكسب األنصار ونشر الفهم الصحيح؛ فاألوضاع احلالية أاتحت الفرص هذه الفرتة أن هن
 اإلسالم فكلما مر الوقت بشكل مل يتح من قبل وإن جميء حكوما ت إسالمية على منهج السلف، والوقت لصاحل

يال الصاعدة من اجلماعا ت  ت الدعوة كلما كثر أنصارها من الشعوب وكلما انتشر الفهم الصحيح بني األجوازداد
 اإلسالمية 

 
خبصوص العمليا ت اليت ينوي اإلخوة يف اليمن القيام هبا بواسطة السم فأرجو احلذر من اإلقدام عليها قبل   •  

دراستها من مجيع اجلوانب مبا فيها ردود الفعل السياسية واإلعالمية على اجملاهدين وتصور الناس عنها فنرجو 
  االهتمام ابملسألة

 
 خبصوص التواصل مع إخواننا يف العراق فحبذا أن تفيدوان بتفاصيل سريه وأسباب تباعده   • 
 
خبصوص اإلخوة القادمون من إيران فأنتم أعلم ابألوضاع األمنية عندكم، وكذل  يف بلوشستان فلرتتبوا هلم    •

 أكثر األماكن أمناا وهللا خري حفاظاا 
     
 
ل االستخبارا ت الربيطانية أبن بريطانيا ستخرج من أفغانستان إن تعهد ت القاعدة خبصوص ما ذكرمت من قو    •

بعدم استهداف مصاحلها فأحسب أن موقفها هذا كموقف أهل دمشق يوم فتح املسلمون هلا عندما اقتحمها 
؛ -هللا عنهرضي -وأيقنوا ابهلزمية فسارعوا إىل عقد صلح مع أيب عبيدة  -رضي هللا عنه-عليهم خالد بن الوليد 

 فأرى أن ال ميكنوا من ذل  دون أن نغلق الباب معهم متاماا 
 
خبصوص األسرى الفرنسيني لدى إخواننا يف املغرب اإلسالمي فأود التنبيه إىل أن األجواء بعد مواقف فرنسا    •

أصبح موقف الكثري جتاه الشعب اللييب مل تعد تسمح بقتل الفرنسيني نظراا ملا سيتبع ذل  من أاثر سلبية بعد أن 
من عوام الناس مؤيد لسركوزي، فإن احتجنا لقتلهم يكون بعد انتهاء أحداث ليبيا وتداعياهتا؛ فاملصلحة الراجحة 
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يل يف التعامل معهم أن يتم فداء املرأة كما ذكر ت سابقاا أبكثر ما ترتجح فيه املصلحة لكم ولإلخوة هناك، وأما 
الحتفاظ هبم إىل االنتخااب ت فحسن، وإن كان يف االحتفاظ هبم عنت فليفادوا الرجل فإن استطاع اإلخوة الصرب وا

بنصفهم وحيتفظوا ابلنصف اآلخر على أن يكون الذين حيتفظ هبم أمههم وأعالهم مرتبة، وإن كان يف ذل  عنت 
ملفاوضا ت أيضاا فأدىن الكمال أن حيتفظوا أبهم رجل فيهم إىل االنتخااب ت الفرنسية، ويستحسن أن ال تكون ا

علنية وأن حيددوها بفرتة زمنية حمددة حىت ال يؤجل الفرنسيون التبادل إىل جميء االنتخااب ت لتكون ورقة يف 
 صاحلهم وإن كانت املدة بيننا الباقية على االنتخااب ت ليست ابلقصرية 

 
دلته أبسراان لديهم أو لدى خبصوص الضابط الربيطاين املأسور عند إخواننا يف الصومال فأرى أن يتم السعي ملبا   •

حلفائهم فإن مت فذل  ما كان نبغي، وإن وصلوا إىل طريق مسدود وتعذر عليهم االحتفاظ به كورقة للضغط على 
الفرنسيني للخروج من أفغانستان قبيل انتخااب ت سركوزي فتتم مفاداته ابملال، وينبهوا إىل ما أشران إليه خبصوص 

نسيني يف هذه املرحلة، وإن كانت ردة الفعل على القتل من طرفهم أضعف منها إن جاء اآلاثر املرتتبة على قتل الفر 
 من القاعدة يف املغرب اإلسالمي 

 
حبذا أن تطلب من اإلخوة يف الصومال إفادة عن األوضاع االقتصادية يف الوالاي ت اليت يسيطرون عليها،    •

مهم يف الشريعة وهو من أبرز واجبا ت األمري فال بد من فكما ال خيفى عليكم أن تسيري أمور معاش الناس مقصد 
السعي إلنشاء قوة اقتصادية، وكنت يف رسالة سابقة إلي  كتبت بعض املقرتحا ت االقتصادية لرتسلها لإلخوة يف 
الصومال مث مل يصلين من  إشعار إبرساهلا، فإن كانت قد أرسلت إليهم فمن األمهية مبكان أن تتابعوهم فيها، وإن 

 ال عارض دون إرساهلا فهي مرفقة يف آخر الرسالة إلعادة إرساهلا إليهم ح
 
: -صلى هللا عليه وسلم-حبذا أن ترسل إىل إخواننا يف الصومال نصيحة يف التعامل مع املشتبه هبم حول قول    •
 ( ادرؤوا احلدود ابلشبهات)
 
ين الثورا ت يف بالدهم فقد دونت يف رسالتكم فيما خيص ما ذكرته من رغبة بعض اإلخوة يف الذهاب إىل مياد   •

قبل معرفة طلبهم أمهية ذهاب بعض اإلخوة األكفاء إىل ميدان الثورة يف بالدهم للسعي يف إدارة األمور بفقه 
وحكمة ابلتنسيق مع القوى اإلسالمية هناك على أن تتم دراسة دقيقة لقياس أي املصلحتني أرجح قبل ذهاب أي 

الا من سالمة الطريق، هذا فيما خيص اإلخوة الذين نطلب حنن منهم الذهاب أو اإلخوة الذين مل أخ ويتم التأكد أو 
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يطلبوا إبحلاح، أما الذين تلحظون شدة محاسهم وعدم حتملهم للبقاء فهؤالء يرعى ظرفهم ويسمح هلم ابلذهاب مع 
 بذل ما ميكن ترتيب أكثر الطرق أمنا هلم 

 
)يونس( فإن كان املكان الذي هو فيه اآلن آمن فليرتيث يف السفر إىل أن يسقط خبصوص الشيخ بشري املدين    •

 النظام يف سورية أو اليمن، وفيما خيص اإلخوة الذين معهم يتم التعامل معهم حسب ما ذكر ت يف النقطة السابقة 
 
وما ت سربت اطلعت على رسالة صاحب الطيب وردكم عليها فبدا يل أن الرسالة قد تقبل أن هناك معل   •

لصاحب الطيب بواسطة بعض العلماء الذين هلم صلة ابلدولة بشكل مباشر أو غري مباشر أو بعض العلماء الذين 
هلم رأي شخصي تبعاا للرأي العامة أبمهية استقرار اخلليج، فأرادوا أن يوحوا لصاحب الطيب خبطورة إاثرة الوضع يف 

لتلميح؛ فهذا وجه من الوجوه اليت ميكن أن تفهم الرسالة عليها اململكة ليطلب منا ذل  فأراد هو أن يكتفي اب
فأرجو أن تعيد قراءهتا قراءة حتليلية وتفيدين ابلوجه الذي يرتجح لدي  وكذل  ترفق نسخة منها إىل الشيخ أيب 

  حممد
 
ت سأطلب ذل  خبصوص األخ طوفان وما طلبتم من قراءة لكتاابته وتقوميها فنظراا لتزاحم املهام وضيق الوق   •

من الشيخ أيب حممد، فلرتفقوا له كتااب ت األخ ولكين بشكل عام أرى أن املرحلة اآلن هي مرحلة صرف اجلهود 
 لتوعية األمة بعد أن انفتح سدٌّ هائل عظيم من اخلري بفضل هللا؛ فينبغي االهتمام به وحسن توجيهه 

 
وفيما خيص اخليارا ت اليت طرحتها فأرى اخليار الثالث خبصوص محزة فجزاكم هللا خري على سعيكم يف إخراجه،    •

وهو أن خيرج أبسرع ما ميكن إىل بلوشستان على أن تكون كطريق للوصول إىل السند ال يلبث فيها إال ريثما تتيسر 
له مواصلة السري وال يقابل أايًّ من اإلخوة هناك، وبعد وصوله إىل السند سيتصل بشخص يف بيشاور أرفقنا رقم 

تفه يف رسالة حلمزة ليتفق معه على مكان حمدد يف بيشاور يلتقينا فيه، مث خيرب محزة األخ الذي سيصحبه ابملكان ها
الذي يتفق عليه مع صاحبه يف بيشاور ليوصله إليه وهو شخص مضمون، وقد أخربانه أن محزة سيتصل به يف 

زة ابلتفاصيل عند استالمه لرسالته املرفقة، وأما الفرتة القادمة وسيكون امسه أمحد خان وإن طريقة اخلروج ستصل مح
فيما خيص تلقيه للتدريبا ت ريثما ترتبوا له اخلروج فأرى أن يكمن يف هذه املرحلة ويؤجل التدريب إىل فرصة أخرى 
فال خيرج إال لضرورة ملحة، وإن دعت الضرورة إىل خروجه وحده يتجنب اصطحاب ابنه معه وهو ما أشر ت به 

من أمهية ابتعاد غري املعنيني ابلعمل ما دام العمل احتمال خطر ما؛ فإبعاد  -رمحه هللا-يخ سعيد سابقاا للش
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األطفال من ابب أوىل وقد طلبت منه ذل  بعد إصدار للسحاب ظهر فيه طفل جبانب أحد اإلخوة وهو يعد 
 تفجريا ت، فأرجو أن يوجه عموم لإلخوة هلذا األمر 

 
على رقم هاتف أحد إخواننا ضمن رسالة محزة فأرجو أن ال تنسخ رسالة محزة مالحظة: حتتوي هذه الشرحية 

 ويسجل محزة الرقم يف الورق مث تكسر الشرحية خشية وقوع الرقم 
 
بلغنا أن محزة أرسل إليكم أرقام ألخيه حممد وأرفق معها رسائل حمددة ليتصل به أحد اإلخوة ويبلغها له؛ فإن     •

 فحبذا أن يتصل أحد اإلخوة يف األماكن اليت ال ختشون أمنيًّا من االتصاال ت فيها، كان االتصال ال زال جارايا 
ويبلغ حممد أبن محزة خيربه أبن والده يطلب منهم أن يذهب هو ووالدته وإخوته مجيعاا أبسرع ما ميكن إىل قطر 

طلب العلم، وإن تعذر الذهاب إىل وجيتهدوا يف طاعة هللا و  -إبذن هللا-ويقيموا فيها إىل أن أييت الفرج وهو قريب 
قطر بعد األخذ جبميع األسباب لتحقيقه يذهبوا إىل احلجاز مع مالحظة أن قد يكون لدى محزة نقاط أخرى يريد 

 إرساهلا إليكم، وكذل  الكلما ت اليت بينه وبني أخيه حممد ليتأكد حممد أن االتصال كان من طرف  محزة  
 
 تان أعدهتا خلالد فأرجو أن تسلمها حلمزة  خبصوص البطاقة والرخصة الل   •
 
 خبصوص األرقام اليت وعدك هبا األخ عبد هللا السندي فنرجو إرساهلا إلينا    •
 
مرفق رسالة من ابين خالد لألخ عبد هللا السندي، ورسالة من والدته ألهل الشيخ أيب عبد الرمحن اليب إم،    •

 فنرجو إرساهلا ابلسرعة املمكنة 
 
صوص الرسالة اليت أرفقتها لـــ )حممد أسلم( فقد حولناها إليه، وخبصوص املبلغ الذي ذكرمت أنكم أرسلتموه خب   •

 إليه فقد أخربان بذل  وقد جنعل نصف املبلغ حمفوظاا عندان والنصف اآلخر عنده 
 
كر املبالغ القادمة من  حبذا أن تفيدوين عن املبالغ القادمة للمجاهدين من داخل ابكستان ومن خارجها، مع ذ    •

 كل قطر على حدة ومن ذل  ما مت خبصوص املبلغ الوارد ذكره يف رسائلكم مع اإلخوة يف الصومال 
 

 نقاط عامة عقب الرسالة اليت قبل األوىل:      
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 خبصوص ما ذكرمت يف رسالتكم السابقة من أن العنوان العريض عند اإلخوة لديكم هو أن القتل خري من األسر   •

وبناءا عليه ال ينبغي اخلروج من حميط اجلاسوسية، فأقول: إن صحة املقدمة ال تعين صحة ما ينبين عليها؛ فمقدمة 
أن القتل خري من األسر انبنت عليها نتيجة أن اخلروج من حميط اجلاسوسية يعين األسر بينما الواقع يثبت أن 

لقبض على اجملاهد إن مل يرتكب خطأ أمين يدهلم عليه فالتزامه التكنولوجيا األمريكية وأجهزهتا املتطورة ال تستطيع ا
متاماا ابالحتياطا ت األمنية جيعل تقدمهم التكنولوجي خساراا وحسرة عليهم، كما أن االلتزام ابالحتياطا ت املطلوبة 

ذا كان يف مثل أوضاعنا ليس من املسائل اليت ال يلبث اإلنسان فيها مدة إال ويقع يف اخلطأ البشري خاصة إ
مستشعراا حقيقة املهمة اليت يؤديها، قادراا على البقاء يف البيت إىل أن أيتيه الفرج العام أو حيتاجه اجملاهدون يف 
عمل ميداين، مع مالحظة أن هناك نسبة معينة من الناس ال يستطيعون ذل  فهؤالء يكون التعامل معهم بشكل 

 سبة هلم توفري فرص عمل ميدانية خمتلف عن اآلخرين، ورمبا يكون أفضل خيار ابلن
 
أما الذين جربتم أهنم قادرون على االنضباط فرتتب هلم منازل يف أطراف األحياء لبعدها النسيب عن الناس مما     

يقلل خماطر أمنية كثرية، ويكونوا مع مراقبني أمناء ويكون للمرافقني عطاء عمل، كأمنا هم يعيشون منه خاصة الذين 
 جريان يراقبون أحواهلم يكون جبوارهم 

 
ومن أهم املسائل األمنية يف املدن ضبط األوالد أبن ال خيرجوا من البيت إال للضرورة امللحة كالعالج مع     

احلرص على تعليمهم اللغة احمللية، وال خيرجوا يف ساحة املنزل إال ومعهم كبري قادر على ضبط أصواهتم، وحنن 
ا من اإلخوة الذين اعتقلوا بعد األحداث بفضل هللا نلتزم هذه االحتياطا  ت منذ تسع سنوا ت ومل يصلين أن أحدا

اعتقل وهو ملتزم هبا، وبناء عليه حبذا أن تبلغوا اإلخوة أبين أرى خروج كل من يستطيع االلتزام ابالحتياطا ت 
 السابق ذكرها 

 
ني مث الرضي مبا يقدره هللا تعاىل، وال وخالصة األمر أننا مكلفون ابلقيام ابألوجب واألنفع لإلسالم واملسلم    

ش  أنه كثرياا ما ختتلف وجها ت النظر يف حتديد األوجب واألنفع السيما مع اختالف امليادين اليت يكون فيها 
 عمل كل من اإلخوة 
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إال  مالحظة: ما ذكرته من ترتيب إلخراج اإلخوة من املنطقة مبين على التصور الذي نقلتموه يف الرسائل السابقة،
أنكم ذكرمت يف الرسالة األخرية أن هناك حتسن يف األوضاع األمنية عندكم فإن استمر األمر وهو ما حنسب وأنمل 

 فسيتغري ما ذكرته أعاله تبعاا لتغري الظروف 
 
خبصوص املرافق حبذا أن تسرعوا يف ترتيب أموره حيث أنه قد مت بيننا وبني اإلخوة املرافقني لنا يف اتريخ  -
هـ اتفاقاا مكتوابا أبنه بعد تسعة أشهر البد أن نكون قد حبثنا إخوة غريهم ليكونوا يف رفقتنا، وال 3411ر/ /صف0

خيفى عليكم أن أمر ترتيب مكان آمن بعد اختيار الشخص املناسب يتطلب وقتاا فحبذا أن تفيدين مبا تصلون إليه 
 أن تذكروا ذل  خبصوص املرافق يف كل رسالة وإن مل يكن مثة جديد فال حرج 

 
خبصوص لقاءك مع األخ لرتتيب أمور املرافق فال ينبغي البتة أن تلتقي به، وإمنا يكون ترتيب األمور بشكل عام  -

، فلعل عارض -رمحه هللا-عرب الرتاسل وقد ذكرمت يف رسالتكم السابقة احلادثة اليت استشهد فيها األخ رايض 
ما طلبته من  من احتياطا ت أمنية، فأرجو أن هتتم بتطبيق  حدث حيث إن احملادثة مل تكن متناسبة مع

 االحتياطا ت اليت ذكرهتا ل  سابقاا مع أن ال تقابل إال شخصني وتقلل من احلركة قدر اإلمكان 
 
خبصوص ما ذكرمت عن جملة اإلهلام فأرجو أن ترسلوا إىل اإلخوة يف اليمن ما ينبغي التذكري به يف مثل هذه  -

 ا هلم خطورة آاثرها ليتجنبوا تكرارها املسألة وتبينو 
 
خبصوص ما ذكرته عن امللف الذي أرفقته سابقاا لألخ أيب النور فقد أصبتم فيما ذكرمت، ولذل  مل أؤكد على  -

مجيع ما ذكره ولكن بشكل عام أرد ت تشجيع كل من يقدم النصيحة مع احلرص على معاجلة أي مسألة ختتلط 
 ق على أي من اإلخوة هبدوء ورف

 
فيما خيص العملية اليت استهدف فيها الطلبة إحدى القبائل وما ذكرته من قوهلم أبن القبيلة معادية للطلبة فحىت  -

إن ثبت ذل  فهو ال يربر القيام بعملية نظراا ملن وقع فيها من  غري املقاتلني، ولتعارضها مع السياسة الشرعية، 
 فأرجو مواصلة النصح للتحري  

 



 64 

يف املرة  -إبذن هللا-فأرى أن حتذفوا النسخ اليت لدي ، وسأرفق لكم  -رمحه هللا-ة ابين سعد خبصوص رسال -
القادمة نسخة أحذف منها بعض ما يستدعي احلذف مث تكون يف أرشيف السحاب نظراا ملا تضمنته من مادة 

 مهمة يف إظهار حقيقة النظام اإليراين 
 
فأرى أن توضع صورة وهو يف الورقة يف أرشيف السحاب على  -رمحه هللا-خبصوص ما ذكرمت عن صور سعد  -

 أن ال تبث أي أجزاء منها إال ابلتنسيق معنا، وأما صوره بعد مقتله فال توضع يف أرشيف السحاب 
 
خبصوص التحذير الذي أرفقتموه ضمن ملف حتذير خطري فجزاكم هللا خرياا، ويستحسن أن ترفق املسائل اهلامة  -

 كم فهو أضمن لوصوهلا واطالعي عليها داخل ملف رسالت
 
خبصوص بيان فرنسا وما ذكرمت عن عدم أتكدكم من نشر اجلزيرة له فقد نشرته واستضافت بعض الشخصيا ت  -

 لتحليله 
 
 خبصوص القصيدة فجزاكم هللا خرياا وال أرى أن ترسلوها لإلخوة  -
 
كم ملا حيبه ويرضاه، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب ويف اخلتام: أرجو هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم ويوفق    

 العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 أخوكم أبو عبد هللا
هـ3411/مجادى األوىل/11اإلثنني 
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SOCOM-2102-1111100  

 
 أخي العزيز عدانن )حافظ سلطان(    
 
طلبت منكم أيضاا يف رسائل سابقة املسارعة بكتابة رسائل إىل كرومي وأيب عمر وانسهم؛ رسائل توجيهية     

حازمة، فإنين أخاف على اإلخوة من األخطاء السياسية، فقد مسعتم وال بد خطبة أيب عمر األخرية، ويف نظري أن 
ئد كهذا، ويدل ذكرها يف خطابه والسيما يف فيها أخطاء واضحة، فيها أشياء ما كان ينبغي أن تذكر يف خطبة قا

 سياق الثواب واملبادئ على أهنم متشددون، وتعطي إحياء أبهنم متعمقون مستعجلون! وفيها تنفري وقلة حكمة 
 
وأان عن نفسي كتبت هلم وعاتبتهم، وشدد ت عليهم بعض التشديد، وأخاف أهنم إن استمروا يف مثل هذا     

وينفرون الناس ويفقدوهنم، ويكسبون األعداء تلو األعداء ويعطون لألعداء واخلصوم  األسلوب والطريقة يفسدون
ا تشويهاا وتنفرياا وكذابا وافرتاءا، وهذا يستدعي غلق ما أمكننا من  الفرصة للنيل منهم، واحلملة عليهم شرسة جدًّ

 لى أنفسهم أبواابا من الشر!أبواب، وقطع الطريق على األعداء، فكيف إبخواننا يزيدون الطني بلة ويفتحون ع
 
واملقصود: ال ترتكوا حممود )عطية( وحده، أريد منكم استصدار رسائل خاصة وعامة علنية وسرية من عبد     

الشايف )كليم(، وحىت من الصادق )زمراي( إذا أمكن فيها نصائح وتوجيها ت مباشرة وحمددة واضحة للكرومي 
اس، والتعامل معهم ومع الفصائل األخرى، وعدم االستعجال وأن ال وأيب عمر وإخواهنم يف مسائل سياسة الن

ا من اجملاهدين  حيدثوا أمراا )كبرياا مهمًّا( إال مبشورة، وأن يسعوا جاهدين الستيعاب الناس، وأن ال يصفوا أحدا
و ذل  مما اآلخرين بعدم مشروعية أو حنوها؛ فإن هذا سابق ألوانه وللناس أفهام خمتلفة وأتويال ت ونظرا ت، وحن

 يناسب، والرجاء اإلسراع يف ذل  
 
واكتب أنت نفس  أخي الكرمي، فالكرومي يعرف  ودائماا يسألين عن ، ويقول: خايل فالن، وخلي عبد     

ا،  احلفيظ يكتب ويكتب وال ميل من املراسلة والضغط على اإلخوة، وأيضاا أمحد عبد العظيم فهو مؤثر فيهم جدًّ
 كل من له أتثري وحيرتمونه كثرياا، و 
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وأيضاا مسألة أخرى مهمة جدًّا ال بد أن تكتبوا إلخواننا أنصار السنة، فإهنم ينتظرون منكم مراسال ت وأجوبة     
على شكواهم ورسائلهم، اكتبوا هلم واستعن بعبد احلفيظ وأمحد، وحاول أيضاا أن تستصدر هلم رسالة من عبد 

 ال خيسرون منه شيئاا، هذا يف احلد األدىن، ولو كلما ت بسيطة طيبة تعدون الشايف، اكتبوا هلم كالماا لطيفاا عادايًّ 
فيها ابخلري وابلتحقق من األمور، وأبنكم تتابعون وتنصحون وتوجهون، وأنكم راسلتم وسرتاسلون اإلخوة، وأيضاا 

لواجب يقتضي ذل  تعدوهنم هم )األنصار( إىل الكون مع إخواهنم كما فعل عبد احلفيظ يف الشريط، وترون أن ا
رغم ما هنال  من نقص وخلل ولكن الفرقة هي أشر من كل ذل ، وأنكم ابلعكس: ستكونون مع إخوانكم عامَِّل 

 إصالح وتسديد إبذن هللا    إخل 
 
طبعاا اي أخي العزيز أان كتبت إلخوة األنصار عدة رسائل آخرها قبل يومني، وأان على تواصل معهم ونصح     

خلواطرهم وحماولة إصالح وتقريب بينهم وبني الكروم، ولكن دائماا أشكو إىل هللا من وحديت  وتوجيه، وتطييب
، أشكو إىل هللا وحده،  وانفرادي، وال حول وال قوة إال ابهلل، حىت أخاف أن الناس متلُّ مين وأصري عندهم مبتذالا

 وحسيب هللا ونعم الوكيل 
 
ندكم تواصل معهم؟ هل يوسف ما زال حيًّا وموجوداا هناك؟ أو أخي العزيز: كيف أحوال الصومال؟ وهل ع    

أحد من إخواننا موجود هناك؟ أو كونت بعض العالقا ت البسيطة مع إخوة عرب معارف اإلنرتنت طبعاا؟ وهي 
بسيطة وبصدد التوثق ولكن لعلها تتطور، فأرجو أن ختربوين مبا عندكم مما يسمح احلال بذكره، وقد مسعت كلمة 

  -ابرك هللا فيه وفيكم-ىي اجلديدة املوجهة إليهم وهي طيبة أيب حي
 
أخي العزيز: نريد منكم توجيهاا يف مسألة استخدام تقنية )غاز الكلور( فقد قيل إن اإلخوة يف العراق     

 استخدموها، ولكنهم نفوا يف بيان صادر عن دولة العراق اإلسالمية نفياا ضمنيًّا 
 
حممود عندهم إمكانية الستخدامها على قوا ت املرتدين )جالل طالباين ومسعود  وكذل  اإلخوة يف جهة    

برزاين(، وفكروا ابلفعل يف استخدامها، لكين أبديت هلم رأيي أبن مثل هذه األمور خطرية وحتتاج إىل مركزية 
ا وتنفري منا وغري واستئذان القيادة الكبرية؛ ألنه قد يصعب ضبطها وقد تضر الناس، وقد حيصل هبا تشويه لصورتن

ذل ، وحنن كما نقول "ما خيصناش" يعين "مش انقصنا مشاكل" وهللا املستعان، فهم اآلن متوقفون عنها، ولكن 
-تتدارس هذه املسألة مع اخلرباء عندك وتعطوان فيها دستوراا واضحاا نقوله لإلخوة!  -أخي عدانن–األحسن أنتم 

  -ابرك هللا فيكم وأعانكم هللا
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ار الكرومي، منذ آخر رسالة نقلتها لكم مل أيتين منهم أي شيء، وأان أنتظر هذه املدة منهم رسائل لكن مل أخب   •

تصل بعد، وابجلملة أخبارهم على امليدان ومن انحية التجارة طيبة جدًّا ويف تقدم وهلل احلمد، ولكن احلرب عليهم 
ا من كل انحية، ودائماا أان أخشى من بعض األخ يفين األعداء مجيعهم مهما  شديدة جدًّ طاء فقط، فو هللا ال خيأ

كانوا ومهما انتفشوا، بل هم وهللا أحقر وأهون من ذل ، وإمنا اخلوف على أنفسنا وإخواننا هو من أخطائنا وسوء 
، وهلذا أحلُّ عليكم جدًّا اي أخي دائماا يف التعاون واملتابعة وكثرة التوجيه والتعهد لعل  تصرفنا وجمانبتنا للحكمة أحياانا

 هللا يسددان ويفتح على إخواننا 
 
واملقصود: إخواننا خبري وعافية وأخبارهم امليدانية طيبة، وكثري ما يأتهمون به كذب وزور حمض، واحلملة عليهم     

ا، حيتاجون للمعاونة، نسأل هللا أن يقويهم ويسددهم وينصرهم على القوم الكافرين والظاملني، آمني   قوية جدًّ
 
 لعلي أرفق ل  مع هذه الرسالة ملفاا فيه جتميعا ت خمتارة من مقاال ت وبياان ت وغريها من النت للفائدة    •
 سنحاول نرتب مع إخوة لبنان، لكي يزوران منهم مندوب يف الفرتة القادمة، وهللا املوفق    •
لبا ت يطلبوهنا منكم، وهم النسايب خبري وعافية، وسأضع ل  يف األسفل آخر رسالة منهم، وفيها بعض الط  •

 يبلغونكم السالم الكثري 
 
يف األخري سالمي لكم مكرراا وللحبيب، وملنصور، وأليب خليل، وملن حواليكم من األحباب ممن يعرفنا     

 )لألسف اآلن حنن يف حالة السالم على من نعرف فقط واي دوب !( 
 

 وهللا حيفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم 
 

 محة هللا وبركاته والسالم عليكم ور 
 

 حمبكم
 مارس13ربيع األول، املوافق  0
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*** 
 

 هذه رسالة النسايب: )إخوة اجلزائر(
 

 أخي احلبيب، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

وأما عن أحوالنا فنحن وهللا خبري واحلمد هلل، وكذل  مجيع العائلة، األمور تتحسن ابستمرار واملعنواي ت ترتفع 
اد، والنشاط العسكري قد حتسن يف املدة األخرية؛ ففي كل أسبوع هناك تفجري أو اشتباك أو كمائن؛ والتأييد يزد

 فعموماا حسب تتبعي هناك انتعاشة، ونسأل هللا أن ييسر األحوال ويذلل الصعاب 
 
ر ابلنسبة للعدو فقد أربكته الضراب ت األخرية وأقدم على ردود أفعال عشوائية من قصف عشوائي مستم    

للجبال يستحسنه اإلخوة كثرياا؛ ألن فيه ذخائر كثرية ال تنفجر ويستغلها اإلخوة، ومتشيطا ت نتاع هول اعتاد عليها 
اإلخوة عدمية النجاح، اللهم إال يف األسبوع األخري فقد استشهد مخسة إخوة يف اشتباك ليوم كامل، نسأل هللا أن 

 يتقبلهم 
ي الكمائن املقرونة ابملناظري احلرارية )واليت زود هبا األمريكان الطاغو ت وعلى العموم ما يؤثر يف اإلخوة ه    

( املزودة بصواريخ mi14اجلزائري( يف مشال البالد، وأما الصحراء فما يقلق اإلخوة فهي طائرا ت الكوبرا الروسية )
صحراء الكربى، وهنا يكمن الليزر املوجهة املؤثرة يف عراب ت الدفع الرابعي، واليت يستحيل االستغناء عنها يف ال

ا للتسليح اجليد املضاد هلذه الطائرا ت اخلبيثة، والذي ال ميل  منه اجملاهدون وال صاروخ  املشكل املايل الضروري جدًّ
 واحد 
 
كلم،   6واي حبذا أخي لو يفيدان اإلخوة هناك خبربهتم يف هذا اجملال، أعين طرق مواجهة املناظري احلرارية     

  14 غوطائرا ت املي
 
إخوة جدد األسبوع  4ال أنسى كذل  إقبال اإلخوة الليبيون على الثغور فقد أخربان أمري الشرق على التحاق     

أخاا سابقاا، وهناك مزيد ممن يريدون اللحاق، ونسأل هللا أن يوفق  10املاضي، وهذا بعد دفعة تتكون من حوايل 
 اإلخوة على حسن استقباهلم وتدريبهم يف تبسة 

لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 شيخنا املكرم  
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 أرجو من املوىل القدير أن تكونوا خبري وعافية ويف ازدايد من التوفيق والنصر والتأييد، وبعد:
 
، ففيما يتعلق ابلعلماء )املنتسبني للعلم( فنحن أرسلنا ل  رأينا ورأي اإلخوة ابلنسبة للقوائم والتصنيفا ت املقرتحة• 

يف اللجنة الشرعية أيضاا، وملخصه أننا ال حنبذ فكرة التصنيفا ت والقوائم ابلنسبة للمنتسبني للعلم، ملا خنشى أن 
ان شخصيًّا وكثري من إخواننا يكون فيها من التحجري وعدم الدقة وحنو ذل ، ونرى ترك األمر كما هو مع موافقيت أ

، وذل  ألننا حبمد هللا -ال كثرهم هللا-على أننا ينبغي أن نزيد من جرعة نقد وكشف وفضح علماء ودعاة السوء 
صار ت لنا )لنا كجماعة وإلخواننا املتحدثني يف منابران( من القوة واملصداقية ومن الرسوخ والثقة بني مجاهري األمة 

ا بعض الكالم القاسي فيأقبل منهم، وأيضاا أولئ  الفاسدين من املنتسبني للعلم والدعوة قد ما يؤهلهم ألن يقولو 
 صار كثري منهم أمره من الوضوح حبيث يسمح لنا بقوة الكالم فيه وبيان عواره    إخل 

 
اب واملفكرين فاألمر ابلنسبة للمنتسبني للعلم والدعوة يف حساسية أزيد من غريه، ولكن ابلنسبة للمثقفني والكت  

وزاندقة الصحفيني وأرابب القلم والبيان احملاربني هلل ورسوله وأوليائه، فهؤالء حنن نوافق على نشر قوائم وتصنيفا ت 
هلم تضم يف البداية جمموعة من رؤوسهم العفنة مع نبذة )بروفايل( عن كل منهم وصورة شخصية له إن أمكن، 

 وننشرها بعون هللا تعاىل 
 

اإلخوة يف اإلعالم اجلهادي )النت( أن يشرعوا يف إعداد هذه القوائم وامللفا ت واملعلوما ت ويفيدوان وقد طلبت من 
  هبا، وهللا املوفق
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ابرك هللا -ابلنسبة للكالم عن الرافضة وخطرهم واخلطر اإليراين الصفوي واجملوسي، فكالمكم الذي أرسلتموه لنا • 
يف الصياغا ت، أو بعض اإلضافا ت املناسبة( لبعض أهل العلم كما  طيب، وحنن بصدد إرساله )رمبا نعدل -فيكم

، لكن خنطط إلرساله إىل مجاعة -حبول هللا–اقرتحتم؛ فأما حامد العلي فأمره سهل، وإبمكاننا إرساله له بسهولة 
 آخرين، وهللا املوىل 

 
فهم مهتمون أبمر الرافضة  طبعاا ابلنسبة حلامد العلي فهو ومن حوله كما يقال: "ال توصي يتيم على بكاء"

وخطرهم اهتماماا كبرياا، ومبالغون فيهم حىت! فقد كانوا يكتبون لنا ويلوموننا على أننا مقصرون يف الشأن الرافضي 
 وتصو ر اخلطر الرافضي اإليراين وما شابه، وكانوا يقولون: اخلطر الرافضي أشد من اخلطر األمريكي! وهكذا 

 
إليرانيني، ومشكلة إخواننا األسرى هناك: فنبشركم أهنم أطلقوا سراح جمموعة من على مستوى العالقة مع ا• 

 اإلخوة على دفعا ت يف الشهر األخري، واحلمد هلل رب العاملني، فقد جاء إلينا اآلن كل من:
 
 عبد املهيمن املصري، مع عائلته  -
 
 سامل املصري )أمتاع مجاعة اجلهاد( مع عائلته  -
 
 )أصله ميين، كان أايم احلملة الصليبية مرافقاا للشيخ أيب سليمان املكي احلريب(، مع عائلته  أبو صهيب املكي -
 
 أبو صهيب العراقي، مع عائلته  -
 
 الزبري املغريب )أخ كان يشتغل مع اإلخوة يف اجلماعة املقاتلة الليبية(، مع عائلته  -
 
ه جتاوز احلدود اإليرانية، وربنا يسلمه[ خليفة املصري، مع ويف الطريق اآلن ]لعله يف كويته أو حنوها، املهم أن -

 عائلته كذل  
 

 واحلمد هلل رب العاملني 
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أرسلوا خرباا مع األخ املنسق )أخ بلوشي يف زاهدان هو الذي يسلمونه إخواننا وهو حيو هلم إلينا( أهنم سيسلمونه 

 ستعد لتسفريهم إلينا عائلة أزمراي قريباا رمبا خالل أسبوع، هكذا قالوا له لكي ي
 

قالوا له: العائلة )نساء وأطفال، بدون رجال( كذا قالوا له  نسأل هللا أن يسهل أمرهم مجيعاا وأييت هبم على خري، 
 وأن ينجي اجلميع من القوم الضالني 

 
 حنن من جهتنا جاهزون الستقباهلم وساعون يف تيسري األمور، وهللا املوفق 

 
ذه الفرتة من إطالق سراح اإلخوة، وهؤالء هم إخوة متوسطون، وسربوا لبعض اإلخوة واملقصود: أهنم سرعوا ه

 الذين أطلقوهم أهنم سيطلقون سراح املزيد من الدفعا ت يف القريب، فاهلل أعلم 
 

وميكن أن يبدؤوا بعض هؤالء يف دفعة: أيب حفص العرب، وأيب زايد العراقي، وأيب عمرو املصري، وحنوهم  ونسأل 
 ن يفرج عن اجلميع كبارهم وصغارهم، آمني هللا أ
 

وحنن نظن أن جهودان )املشتملة للتصعيد السياسي واإلعالمي "الكالمي"، والتهديد الذي أرسلناه هلم، ومس  
صاحبهم الوكيل التجاري يف القنصلية يف بيشاور، وغريها مما رأوه منا وخافوه(، نظن أنه رمبا يكون أحد أهم 

مل يرسلوا لنا أبي رسالة، وال كلموا أي أخ أبي شيء لنا! وطبعاا  -اجملرمني–رعة منهم، لكنهم األسباب هلذه املسا
هذه ليست مستغربة منهم، بل هي عقليتهم وطريقتهم أهنم ال يظهرون أهنم يفاوضون معنا وال يستجيبون 

أل هللا أن يكفينا شرهم، لضغوطاتنا، إمنا يظهرون أن أعماهلم هذه هي حمض إجراءا ت أحادية منهم ومبادرة! نس
 آمني 
 
، فبعث ببعض -حفظه هللا–كنت أرسلت مشروع كلمتكم املزمعة عن األزمة االقتصادية، إىل أيب حممد • 

املالحظا ت، رأيت أهنا كلها تقريباا مما اشرتكنا يف التنبيه إليه، مثل: االستغناء عن بعض العبارا ت املشكلة، واليت 
 لألسف يبدو أنين ختلصت من رسالته، فلم أجدها إىل اآلن نراها غري مناسبة    إخل، 

 
 وهذا ما حضر اآلن من جديدان، وهللا حيفظكم 
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ا من •  مرفق لكم بعض ملفا ت النت النصية، ولو استطعنا سنرسل لكم )هارد دس ( كبري فيه مواد كثرية جدًّ

 دس  لكم؟ النت، فهل ابإلمكان إرسال هارد
 

 والكم بلطفه وإحسانه وأتييده، آمني هذا وهللا املسئول أن يت
 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 
 
 

 حمبكم: عطية
م1000- 6 -33اخلميس 
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 رسالةأ األملِّ والبِّشرِّ ألهلنا يف مصرَ 

 
 بسم هللا، واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله  3       
 

 ها اإلخوة املسلمون يف كل مكان، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وبعد:أي     
 

فهذه هي احللقة الرابعة من )رسالة األمل والبِّشرِّ ألهلنا يف مصَر( وأخصصها ألحداث اهلب ة الشعبية اجلارية يف      
شكلة جنوب السودان، ولكين العامل العريب عامة ويف مصر خاصة، وكنت قد وعد ت يف احللقة الثالثة أن أتعرض مل

  -إن شاء هللا-أرى أن أؤجل احلديث عنها حللقة قادمة 
 

وبداية أود أن أكرر التحية لألحرار الشرفاء الذين هبوا يف تونس ومصر واألردن واليمن، الذين انتفضوا ملقاومة      
ناشرين لالحنالل والتفحش واملتعاونني احلكام الفاسدين املفسدين الصهاينة العرب احملاربني لإلسالم وللحجاب وال

مع إسرائيل ضد اجملاهدين والذين حياصرون غزة يف الوقت الذي ميدون فيه إسرائيل مباء النيل والغاز، وحيرمون على 
أهل غزة الدخول ملصر للعالج والتجارة، يف الوقت الذي يسمحون فيه لعشرا ت اآلالف من اإلسرائيليني ابلعبور 

 رية ليمارسوا الرذيلة لتمتلئ جيوب أكابر اجملرمني من املال احلرام لسيناء بال أتش
 

احلكام الفاسدون املفسدون الذين يشاركون أمريكا يف حرهبا على اإلسالم واملسلمني ابسم اإلرهاب، والذين      
ذين حولوا سجوهنم انطلقت من مطاراهتم وموانيهم الطائرا ت والسفن اليت دكت املسلمني يف أفغانستان والعراق، وال

 حملطا ت للتعذيب يف خدمة احلملة الصليبية 
 

حتيٌة لكل شريف حر ضحى حبياته وراحته، ليقاوم الظلمة الفاسدين املفسدين يف تونس واجلزائر ومصر واليمن      
أهلهم  واألردن وسائر داير املسلمني، حتيٌة لكل هؤالء الشجعان األحرار، وأسأل هللا أن يرحم شهداءهم، ويلهم

 الصرب والسلوان، وأن يشفي جرحاهم، وأن يف  أسراهم 

                                                 
1

 أقترح أن تضع قبل بداية الكالم النشيد الذي أرفقته لك في ملف بعنوان)بشريات(. 
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إخواين األحرار الشرفاء الغيورين على دينهم وحرماهتم وكرامتهم، إن إخوانكم اجملاهدين معكم يواجهون نفس      

عبد عدوكم، يواجهون أمريكا وحلفاءها الغربيني الذين سلطوا عليكم حسين مبارك وزين العابدين بن علي وعلي 
 هللا صاحل وعبد هللا بن احلسني وأمثاهلم 

 
إن تراجع أمريكا وتغيريها لسياساهتا يف دعم اجلبابرة الطغاة وحماولة التعامل مع الشعوب املسلمة بسياسة       

 اللني واخلداع والقوة الناعمة، ما جاء إال نتيجة مباشرة للغزوا ت املباركا ت يف نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، ومن
]أخشى أن هذه العبارة غري مناسبة، وميكن أن تُقرأ بعدها بدأ ت أمريكا وسائر الدول الغربية تعيد رسم سياساهتا 

من كثري من الناس على أهنا نوع من التبجح! وحماولة لالحتكار لإلجناز! ورأيي أن خطابنا األفضل واألقرب 
واملسامهة، والقول أبن هذا التغيري جاء نتيجة إىل الصدق أن يكون ينحو إىل استخدام مفردات : املشاركة 

 تظافر جهود أبناء األمة ومنهم اجملاهدون، وهللا أعلم[
 

ولكن ما تنازلت عنه أمريكا وتراجعت ال يكفي وال يرضي أي مسلم حر شريف، وال حىت أي مبتٍغ للعدل      
سيواصلون ضرب أمريكا وشركائها  -هللابعون -من غري املسلمني، ولذا فإن إخوانكم اجملاهدين يعدونكم أهنم 

عن داير املسلمني ويكفوا عن دعم الطغاة اجلبابرة فيها، وهللا على ما نقول  -إبذن هللا-والنكاية فيهم حىت يرحلوا 
 شهيد 
 

إخواين األحرار الشرفاء يف مصر، إن هذه املرحلة الدقيقة اليت متر هبا غضبتكم جيب أن حيرص فيها كل حر      
 غيور على دينه وحرماته وكرامته على أن يتمس   مببادئه وثوابته وعقيدته، وأن يعمل على حتقيقها ومتكينها  شريف
 

فهناك العديد من املرتبصني الذين ينتهزون هذه الفرص حلرف غضبتكم عن الصواب ودفعها عن اجلادة      
 ليحققوا مآرهبم ومطامعهم 

 
اء لدينهم وألمتهم، لقد قامت غضبتكم الكرمية لتواجه ظلم وفساد النظام احلاكم إخواين األحرار الشرفاء األوفي     

يف مصر ولتغريه، ولذا عند احلديث عن التغيري دعوان نعرض األمر أبسلوب طيب، فنتحدث عن املرض، مث نتحدث 
 عن العالج 
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 ما هو املرض الذي ميث له النظام الفاسد يف مصر يف الفرتة األخرية؟     
 
إن مصر تعاين من تسلط نظام علماين حمارب لإلسالم استبدادي فاسد انهب لثروا ت البالد متخاذل أمام      

 إسرائيل ومواٍل للغرب وعلى رأسه أمريكا 
 

 وقد تطرقت إىل تفصيل بعض أحوال ذل  النظام يف احللقا ت السابقة      
 

عاملنا اإلسالمي ويف مصر خصوصاا مل تكن خياراا للشعب ولكين أود أن أشري هنا إىل أن العلمانية عموماا يف      
املصري، بل لقد طالب الشعب املصري وكرر الطلب مراراا لكي تكون الشريعة اإلسالمية هي مصدر القوانني 
والتشريعا ت، ولكي يكون اإلسالم هو النظام احلاكم يف مصر، ولقد خادع السادا ت الشعب املصري إبدراج املادة 

الدستور اليت تنص على أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع، وهبذه الصياغة املاكرة استمر  الثانية يف
التوجه العلماين يف مصر، الذي فرضه احملتل مبدافعه وحرابه، مث فرضه من جاءوا بعده ابالنتخااب ت املزورة والقهر 

قة، ومطالبة الشعب املصري حبكم الشريعة تعد والبطش، وقد بينت بعضاا من تفصيل ذل  يف احللقا ت الساب
 واحدةا من أبرز حقائق الواقع املصري 

 
]الصحيح الفصيح فيها هو النصب خربًا ل  "زال"، والضمري مطلب لقد كان احلكم ابلشريعة وال زال هو      

صر منذ األربعينيا ت، األغلبية الساحقة من أهل م املنفصل قبلها "هو" هو املسمى ضمرَي الفصِل ال حملَّ له[
ن بسببه عشرا ت اآلالف، وتعرض للتعذيب من أجله أضعافهم، وقد  سأفِّكت يف سبيل حتقيقه مئا ت األرواح وسأجِّ

القوى اخلارجية وحرِّص وكالؤها احملليون يف مصر  ]َحَرَص حَي ِرص ِحر صًا ، فاملاضي منه مفتوح الراء[صت حرِّ 
داع، وكان العمل على تنحية الشريعة وتشجيع وتقوية العلمانيني من أهم على تنحية الشريعة عن احلكم ابلقهر واخل

التوجها ت لإلدارة األمريكية وخاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، ومن أراد الدليل على ذل  فلرياجع 
ين أكدا إصدارا ت مؤسسة راند وخاصة كتايب )اإلسالم الدميقراطي املدين( و )بناء شبكا ٍت مسلمة معتدلة( اللذ

على أن مصلحة أمريكا هي مع العلمانيني واحلداثيني؛ ألهنم احللفاء احلقيقيون هلا، وأكدا على وجوب مهامجة 
 وتنحية اإلسالميني عامة واجلهاديني خاصة 

 
 لقد أدركت هذه القوى الغربية الغازية لبالدان والسالبة لثرواتنا واملنتهكة الستقاللنا أن عدوها األساسي هو     

 اإلسالم القادر على حتري  املسلمني، لينشأوا قو ة عظمى تتحدى سيطرهتم وتتصدى جلرائمهم 
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كذل  شجع الغرب وال زال يشجع استيالء الطغاة اجلبابرة السراق الفاسدين على احلكم يف بالدان؛ ألهنم       

حصوله على التنازال ت اخلطرية اليت األطوع يف يده لتحقيق مصاحله؛ وألنه يسهل عليه رشوهتم ابألموال يف مقابل 
 متس أمننا وسيادتنا، ويف مقابل إسكاهتم وقهرهم لكل صو ت حر شريف يتصدى للمطامع الغربية يف بالدان 

 
ويف مقابل حصول الغرب على ما يريد من استقاللنا وثرواتنا فقد غض الطرف عن جرائم احلكام والنخب      

 فسادهم الفاسدة اليت حتوطهم وتشاركهم يف 
 

لقد سكتت أمريكا ثالثني عاماا على فساد وسرقا ت مبارك وعائلته وحاشيته، ومل تبدأ يف التحرك واحلديث عن      
لت قوا ت األمن يف قمع انتفاضة الشعب املصري املتعطش للكرامة واحلرية   نقل السلطة يف مصر إال بعد أن فشِّ

 
يسها ولتصرحيا ت قادة الدول الغربية يلحظ هذا التدرج من احلرص على واملتتبع لتصرحيا ت اإلدارة األمريكية ورئ     

االستقرار يف مصر إىل مطالبة مبارك ابلتنحي والضغط عليه ليرتك السلطة، ولكنهم ال يريدون جمرد ترك مبارك 
حيافظ ويبقي على للسلطة بل يريدون تغيرياا حمكوماا مسيطراا عليه يسمح بتغيري الوجوه ورمبا بتغيري األنظمة، ولكنه 

استمرار السياسا ت اليت حتارب اإلسالم وتنحي الشريعة، حىت وإن طالبت هبا األغلبية الساحقة من أهل مصر، 
والسياسا ت اليت ال تعارض الوجود العسكري األمريكي والغريب يف أفغانستان والعراق وجزيرة العرب واخلليج 

ود ومتده مبا حيتاج من مؤن ووقود ومطارا ت وموانئ وقواعد واملغرب اإلسالمي، بل على العكس تعني ذل  الوج
ومعلوما ت وقوا ت، والسياسا ت اليت تضمن بقاء وأمن إسرائيل وتواصل الضغط على الشعب الفلسطيين يف غزة 
وغريها لكي يرضخ للمطامع اإلسرائيلية ويقبل حبكومة يرأسها املتنازلون واملستسلمون لكي يستمر املشروع 

 هدم األقصى وهتويد فلسطني  الصهيوين يف
 

هذه هي الدميقراطية اليت تريدها لنا أمريكا، دميقراطية خاصة ابلعامل الثالث عامة وابلعامل اإلسالمي خاصة،      
دميقراطية شاهدانها يف انتخااب ت جبهة اإلنقاذ يف اجلزائر ويف مقاطعة أمريكا والغرب للحكومة اليت شكلتها 

 رئيساا رغم اعرتافهم بتزويره لالنتخااب ت  ]كرزاي[زي رار أمريكا لكره محاس، وشاهدانها يف إق
 

وقد يتصور الناظر ألول وهلة أن هذا تناقض يف السلوك األمريكي والغريب وازدواج يف املقاييس، فما جيوز هلم      
م، ولكن املتعمق يف حيرم على غريهم، وما يفتخرون به من دميقراطية بزعمهم ال تناسب بل وال يأسمح هبا لغريه
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ا امسه هوى األغلبية  األمر يدرك أن هذه هي حقيقة الدميقراطية؛ فالدميقراطية على التحقيق دين يعبد صنماا واحدا
بال التزام أبي دين أو خلق أو قيمة أو مبدأ، فكل شيء نسيب وميكن أن يتبدل أو يتغري حسب عدد املصوتني 

جملتمع وحتالفات السلطة والثروة )الشركات واملؤسسات ]بل حسب شهوات قوى املال والضغط يف ا
، فالناظر لتاريخ الدول الغربية عموماا الكربى(، ففي احلقيقة إن الدميقراطية لعبة زيف خللوها من الصدق[

وأمريكا خصوصاا جيد أمثلة فاضحة لذل ، فأمريكا والغرب فرضوا علينا إسرائيل وجلبوا شعباا كامالا من التيه 
ه يف فلسطني، وطردوا شعباا كامالا من أرضه ويرفضون عودته هلا دون أن يبالوا أبية أغلبية أو تقرير مصري أو وأسكنو 

 رأٍي ألولئ  املطرودين 
 

أراد ت األغلبية يف أمريكا والغرب أن تطرد الفلسطينيني من أرضهم إذن فليأطردوا، فهذه هي الدميقراطية      
 وليذهب ذل  الشعب للجحيم 

 
، ولكن الدميقراطية يف  ]ممنوع من الصرف[مبادئا إذن الدميقراطية يف حقيقتها ليست       وال أخالقاا وال مثالا

حقيقتها دين يقوم على تقديس هوى األغلبية، وهوى األغلبية يف أمريكا والغرب وإسرائيل ال يرغب أن تقوم يف 
 هلم وخاضعة ألوامرهم  بالدان حكوما ت متثل شعوهبا، بل يرغب يف قيام حكوما ت اتبعة

 
وبشيء من التحديد، هم يريدون دميقراطية يف بالدان تسمح ابستمرار احتالهلم للعراق وأفغانستان، واستمرار      

سيطرهتم العسكرية ابجليوش واألساطيل على منابع البرتول يف اخلليج، يريدون دميقراطية تقبل بوجود إسرائيل دولة 
سلحة النووية اليت ما كان الربادعي جيرؤ على املطالبة ابلتفتيش عليها وال على فرض متفوقة عسكرايًّ متل  األ

العقواب ت على إسرائيل بسببها، ويريدون دميقراطية متنع احلكم ابلشريعة حىت وإن أصر ت عليها األغلبية الساحقة يف 
يوين، ويريدون دميقراطية تواصل بالدان، ويريدون دميقراطية تقبل ابنتزاع معظم فلسطني وتسليمها للكيان الصه

حصار غزة وخنق املقاومة ضد إسرائيل، ويريدون دميقراطية حتارب اجلهاد ابسم حماربة اإلرهاب، ويريدون دميقراطية 
تفرض علينا العلمانية وحترمنا من االلتزام ابإلسالم مثل دميقراطية تركيا اليت حياولون تسويقها لنا، ويريدون دميقراطية 

واعد سلوكنا االجتماعي، فنقبل ابلشذوذ، ونقبل أبسرة ال تقوم ابلضرورة على زوج وزوجة وأوالد، بل تقوم تغريِّ ق
على صوٍر بشعٍة من االحنطاط، ويريدون دميقراطية تغري مناهج تعليمنا لكي نتقبل اآلخر احملتل واملعتدي والسارق 

إسالماا بال جهاد وال شريعة وال أمر ابملعروف وال هني عن لثرواتنا واحملارب لديننا، ويريدون دميقراطية تشيع فينا 
 املنكر وال والء وال براء وال توحيد 
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ونفس هذا اخلداع يف الدعوة للدميقراطية ينطبق على ما تتباكى عليه اإلدارة األمريكية واحلكوما ت الغربية اليوم من 
الذين قصفوا مكتيب اجلزيرة يف كابل وبغداد،  التعدي على حرية الصحافة وسالمة الصحفيني يف مصر، بينما هم

عقِّب غزو  -حفظه هللا-وهم الذين عاقبوا تيسري علوين ابلسجن ألنه أجرى حديثاا مع الشيخ أسامة بن الدن 
 ]أو تعاطف مع الطالبان.[ ،أفغانستان

  
شئوهنا بوقاحة وبال حياء،  وأمريكا يف سبيل التمكني لنظام اتبع هلا يف مصر ال تتحرج من التدخل عالنية يف     

وتصدر التوجيها ت واألوامر يوماا بعد يوم، وترسل املندوبني للتدخل املباشر، وتتصل ابحلكومة والعديد من أطراف 
املعارضة وكأهنا تتصرف يف مزرعتها أو فرع من أفرع شركاهتا، وهذا األسلوب املهني يف التعامل األمريكي مع مصر 

 سادا ت رسخه مبارك ومن قبله ال
 

نظام علماين حمارب  -كما أسلفت-إذن هذا هو الداء الذي ميث له النظام احلاكم الفاسد يف مصر، إنه        
للغرب وعلى رأسه   ]مواٍل[ومواٌل لإلسالم، استبدادي فاسد، انهب لثروا ت البالد، متخاذل أمام إسرائيل، 

 أمريكا 
 

 إذن ما هو العالج؟      
 

تئصال هذا النظام الفاسد وأن يقوم مكانه نظام صاحل عادل، يتحاكم للشريعة وينشر الشورى العالج هو اس      
ويبسط العدل، وحيقق مشاركة األمة يف اختيار حكامها وحماسبتهم، ومشاركتها الفعالة يف سياسة أمورها عرب 

حنالل، ويتصدى للهيمنة الغربية مندوبيها، ويعمل على عدالة توزيع ثروة األمة وإيقاف النهب والسرقة والتبذل واال
على دايران، ويعني على رفع الظلم عن كل مظلوم من أمتنا يف فلسطني والعراق وأفغانستان وكل ركن من أركان عامل 
-اإلسالم، بل وعلى رفع الظلم عن كل مظلوم من البشر؛ ألن الظلم حرام على املسلم وغري املسلم، قال النيب 

َي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته )أنه قال:  -عز وجل-ما يروي عن ربه في -صلى هللا عليه وسلم
 1 (بينكم حمرًما فال تظاملوا

 
   
 

                                                 
2

 (.621/ ص 2صحيح الترغيب والترهيب )ج 
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إذن فخلع الطاغية بل وحىت استئصال النظام الفاسد ليس إال خطوة أو خطوا ت يف طريق العالج، إنه أشبه جبراح 

املريض إال ابستئصال السرطان، مث إغالق بطن  شق بطن املريض املصاب ابلسرطان فال يكتمل شفاء ذل 
]التمثيل املريض، مث رعايته حىت يتعاىف، أما جمرد خلع الطاغية فهو أشبه جبراح اكتفى بشق بطن املريض، مث تركه  

 غري مطابق، وابلتايل غري بليغ[
 

وا خبلع الطاغية الذي جيب أن إذن على الشرفاء األحرار الغيورين على دينهم وحرماهتم وكرامتهم أن ال يكتف     
 خيلع بل عليهم أن يواصلوا اجلهاد والكفاح حىت يقوم النظام اإلسالمي الذي حيقق العدالة واحلرية واالستقالل 

 
جيب على أولئ  األحرار الشرفاء أن ال يسمحوا ألمريكا وال لغريها من املرتبصني أن يسرقوا مثار غضبتهم      

 وهبتهم وانتفاضتهم 
 
فقد حاولت أمريكا يف بداية املظاهرا ت احملافظة على الطاغية عسى أن ينجح يف القضاء على انتفاضة       

الشعب، مث انتقلت للخيار الثاين الذي جيري ترسيخه حاليًّا، وهو السعي يف التخلص من الطاغية ونقل السلطة 
يكا يف التخلص من النظام وتنقل السلطة لنظام لبقااي نظامه الذين تثق هبم أمريكا، والبديل الثالث أن تسعى أمر 

 آخر دميقراطي أو غري دميقراطي ولكنه يف النهاية نظام اتبع هلا وخاضع 
 

أما أخشى ما ختشاه أمريكا والغرب فهو أن يقوم يف مصر وغريها من داير اإلسالم نظاٌم إسالمي حيق ِّق       
 العدالة ويتصد ى لالستكبار 

 
حرار الشرفاء أن ال يقبلوا ببقااي النظام وال يقبلوا بنظام علماين اتبع ألعدائنا وخاضع، عليهم أن لذا على األ      

ال ينخدعوا بعمر سليمان فما هو إال رجل مبارك واتبعه، وما هو إال رجل املخابرا ت األمريكية وموضع ثقتها الذي 
جل مبارك واتبعه وموضع ثقة األمريكان، أمل يثنِّ أثنت عليه إسرائيل، وعليهم أن ال ينخدعوا حبسني طنطاوي فهو ر 

 أوابما على اجليش املصري؟ وأال يعتربه الساسة األمريكان الضامن ملا يسمونه ابالستقرار يف مصر؟
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إن اجليش املصري مليٌء ابألحرار والشرفاء واألوفياء لدينهم وأمتهم، أليس اجليش املصري هو الذي كان يف       
-سالمبويل وعطا طايل وحسني عباس وعبد احلميد عبد السالم وعصام القمري وسليمان خاطر صفوفه خالد اإل

 ؟-رمحهم هللا
 

 ولكن لألسف متكن مبارك واألمريكان من أن يسل طوا على ذل  اجليش قيادة اتبعة هلم      
 

لحتهم ليهامجوا املتظاهرين أليست قيادة اجليش املصري هي اليت مسحت بدخول البلطجية خبيوهلم ومجاهلم وأس      
 يوم األربعاء الدامي؟

 
ومن قبل ذل  أليست هي اليت أشرفت على احملاكم العسكرية اليت أصدر ت أكثر من مئة حكم ابإلعدام يف      

 عهد مبارك، وأضعاف أضعافها من األحكام الظاملة اجلائرة ابلسجن واحلبس؟
 

. هذا هو الفصيح؛ أن تسبق مهزة االستفهام حرَف ]هذه ما وبعدها ينبغي أن تكون:  وأليست      أَوليست 
هي اليت قامت وتقوم إبعانة اجملهود العسكري االستخبارايت األمريكي ضد أمتنا، وهي اليت توفر القواعد  العطف[

 لألمريكان وهي اليت توفر تسهيال ت التموين واإلمداد والتخزين لتل  القوا ت؟
 

 املناورا ت املشرتكة مع قوا ت أمريكا وحلف الناتو، ومنها مناورا ت النجم الساطع وأليست هي اليت تشارك يف      
 اليت تتدرب فيها القوا ت املشرتكة على احتالل مصر إذا قام فيها حكم إسالمي مناوئ ألمريكا؟

 
ستمر يف بواحد ونصف مليار دوالر سنوايًّ لت تتلقى معونة عسكرية أمريكية تقدروأليست هي القيادة اليت      

 تسخري اجليش املصري يف خدمة املصاحل األمريكية؟
 

 وأليست هي القيادة اليت أتمر حبصار غزة؟     
 

التفاقيا ت االستسالم مع إسرائيل، والتفاقا ت التعاون  -يف نظر أمريكا-إن قيادة اجليش املصري هي الضامنة      
السالح، وهي الضامنة لسالمة حدود إسرائيل اجلنوبية  العسكري مع أمريكا، وهي الضامنة لبقاء سيناء منزوعة من

 والستمرار احلصار على غزة 
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وإذا كنت قد أشر ت للمحاكم العسكرية فال بد أن أذكر كل حر  وشريف غيور على دينه وويف ألمته يف مصر      

ملوا التعذيب أن ال ينسى إخوانه األسرى يف سجون مبارك، الذين ضحوا أبمواهلم وعيشهم وسط أهلهم وحت
واإلهانة واإلذالل واألسر الطويل ليقارعوا ذل  النظام الفاسد املفسد، اي أيها األحرار الشرفاء إن ختليص أولئ  

 األسرى َدين يف أعناقكم تسألون عنه يف الدنيا واآلخرة 
 

قط النظام وإذا كنت أتوجه بندائي لكل حر شريف يف مصر أن يواصل كفاحه وجهاده ومقاومته حىت يس     
 الفاسد ويقوم النظام اإلسالمي فإين أخص ابلنداء أسود األزهر وليوثه فأقول هلم:

 
اي أأسود األزهر واي ليوث اإلسالم، هذا هو يومكم، فهبوا وقودوا األمة يف كفاحها من أجل إقامة النظام       

ليه وختلصتم من األقزام الذين فرضهم مبارك اإلسالمي، أنتم متلكون قيادة األمة إذا احتدمت ومتسكتم ابحلق وثبتم ع
 عليكم، لقد بدأ زئري األأسود يف األزهر يتعاىل فواصلوا واصربوا وصابروا 

 
قودوا محلةا يف أوساط أمتكم لتهب لتخلع النظام الفاسد وتقيم على أنقاضه نظام اإلسالم، بينوا هلم أنه ال      

حرية بال توحيد، استخلصوا حريتكم اليت سألبت منكم، وحقكم يف أن  أمان بال إميان، وال سالم بال إسالم، وال
، وأن خيتار علماؤه شيخهم من بينهم وال خيتاره الطغاة هلم، استخلصوا ]انئب فاعل مرفوع[أوقاَفه ترد لألزهر 

حقكم يف أن يكون لكم جتمع مستقل يعرب عن رأيكم ويدافع عن كل مضطهد منكم، كيف ميكن أن يكون لكل 
رم من ذل  علماء األزهر؟!م  هنة حىت الراقصني والساقطني نقااب ت ومجعيا ت متثلهم وحيأ
 

 قأم يف فم الدنيا وحي ِّ األزهرا * * * وانثر على مسع الزمان اجلوهرا
 واخشع مليًّا واقضِّ حق أئمٍة * * * طلعوا به زأهراا وماجوا أحبرا

  وأفخم مظهراكانوا أجل  من امللوك جاللةا * * * وأعز  سلطاانا 
 زمن املخاوف كان فيه جناهبم * * * حرم األمان وكان ظلهم الذرا
ٍر * * * ويأريكه اخلألأق العظيم غضنفرا  من كل حبٍر يف الشريعة زاخِّ
 املعهد القدسي كان نديُّه * * * قأطباا لدائرة البالد وحمورا
رابه * * * وحبت به طفالا وشب ت مأعصِّ   راوألِّد ت قضيتها على حمِّ
 هأزوا القرى من كهفها ورقيمها * * * أنتم لعمر هللا أعصاب القرى
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 الصارخون إذا أسيء إىل احلمى * * *  والزائِّرون إذا أأغري على الشرى
ا  ال اجلاهلون العاجزون وال األىل * * * ميشون يف ذهب القيود تبخرتأ

 
م يف مصر عرب صفقة مع أمريكا، فيضمن هلا إخواين األحرار الشرفاء يف مصر هناك من يريد أن يصل للحك     

استمرار مصاحلها وجرائمها يف مقابل حياة سياسية زائفة وحراي ت كاذبة تدور يف الفل  األمريكي وتعيدان للحياة 
 السياسية الزائفة يف العهد امللكي 

 
ن قصد عن أن أمريكا هناك من يريد حل مشاكل مصر ابخلضوع ألمريكا واالستعانة هبا، وهؤالء يتعامون ع     

 هي أصل املشكلة 
 

]ابلرفع خرباً وكالَء على األحرار والشرفاء يف مصر أن يدركوا طبيعة الصراع وأن األعداء احملليني ما هم إال       
ا عن حترير  للضمري "هم"، ألن االستثناء مفرَّغ[ لألعداء اخلارجيني، وأن احلرية السياسية ال ميكن أن تتحقق بعيدا

سان من الشرك ومن التبعية للغزاة األجانب، وال ميكن أن تتحقق إال بطرد القوا ت احملتلة من مصر ومن جزيرة اإلن
العرب وأفغانستان والعراق وفلسطني وسائر داير املسلمني، وال ميكن أن تتحقق إال بتوزيع عادل للثروة حىت ال 

 صر تسرق اللقمة من فم الفقري لتكدس يف حسااب ت اللصوص خارج م
 

      
 عليهم أن يدركوا ذل  حىت ال تسرق مثرة غضبتهم وال تسلب مكاسب انتفاضتهم 

 
 وقبل أن أختم كالمي أود أن أتوجه بثالث رسائل:     
 

األوىل ألهلنا يف تونس احلبيبة، تونس القريوان، تونس اجلهاد والرابط، فأقول هلم: لقد ذهب احلاكم الطاغية      
لطاغي، فواصلوا جهادكم وكفاحكم حىت تستأصلوا الطغيان من أرضكم وترفرف أعالم اإلسالم ولكن بقي النظام ا

 واحلرية والعزة والعدالة فوق ربوعكم 
 

والرسالة الثانية: ألهلنا يف اليمن احلبيب، مين اإلميان احلكمة، مدد اإلسالم وأعوانه وأنصاره، فأذكرهم هللا يف      
صدون للنظام الطاغي الفاسد املفسد وأحرضهم على اقتالع جذوره، ذل  النظام الذي إخواهنم اجملاهدين الذين يت
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حول اليمن لقاعدة جتسس ومتوين للحملة الصليبية، والذي مأل جيوبه أبموال الصليبيني احلرام ليسف  هبا دم 
 م اليمنيني احلرام، لقد بدأمت انتفاضتكم فواصلوها حىت تتحرر اليمن من الصليبيني ووكالئه

 
ورساليت الثالثة ألمتنا املسلمة يف كل مكان فأقول هلا: لقد بدأ ت هزمية أمريكا تبدو يف األفق وبدأ أعواهنا      

 يتساقطون فشاركوا يف جهادهم وأعينوا من جياهدهم 
 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم      
 

1 م عليكم ورمحة هللا وبركاته والسال     

                                                 
3

 ( مع صورة مبارك وولده.2رحل أقترح أن تضع في خاتمة النشيد الذي أرفقته لك في ملف بعنوان )يا الظلم شد وزول وأ 

 وحبذا لو تصحب معهما صور من صور ضرب الشرطة للمصريين، وكذلك نداءات تتعلق بمصر مثل من لفك الحصار عن غزة؟

 وهناك صور لضرب املتظاهرين في مصر في أول شريط )تضحيات غزة واملؤامرات(، وفي آخره أيًضا صورتان ملبارك، وهللا يوفقكم لكل خير.
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SOCOM-2102-1111100  

 
 ]حيتوى امللف رسائل من أحد اإلخوة الثقا ت وسيط يل يف اجلزيرة من طلبة العلم على صلة ابملشايخ والعلماء[

 
 شيخي احلبيب أبو عبد الرمحن

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
ين الذين وقعوا على بيان نصرة أهل السنة األخري يف العراق ضد لقد التقيت مبجموعة من املشايخ املشهور      

الصفويني، وسألتهم عن انطباعهم عن بيان  األخري وبيان األخوة يف دولة العراق اإلسالمية، وكذل  عرضت 
عليهم كلهم رسالت  إليهم ابستثناء شخص واحد، وكذل  الشروع يف بناء جسور معهم والتقيت بغريهم وعرضت 

 البيان عليهم 
 

املشايخ الذين التقيت هبم هم الشيخ عبد الرمحن الرباك )الذي أتثر كثرياا برسالت  له(، الشيخ أبو ظفر، الشيخ      
سعيد آل زعري، الشيخ حممد اهلبدان، الشيخ عبد العزيز اجلليل، الشيخ يوسف األمحد، الشيخ حممد الفراج )ذهبت 

 لقاءه( لبيته مرتني وصليت يف مسجده ومل يتيسر
 

ولقد قالوا يل الكثري من املعلوما ت املهمة وبعض التصورا ت عن األحداث اجلارية وأبرز ما استفد ت منه هو      
، واتفقنا على اجللوس للقاءا ت مطولة لصياغة جمموعة من التقارير عن بعض األمور -حفظه هللا-الشيخ أبو ظفر 

  -إبذن هللا-ج اليت من الضروري وصوهلا إليكم بعد عوديت من احل
 

وهناك الكثري من التفاصيل اليت سأذكرها ل  خبصوص البيان اخلاص بدعم أهل السنة يف العراق وقصته، وما      
الذي حصل ابلضبط يف االجتماع، ومن كتبه، ومن الذي كان يريد استصدار بيان يف اهلجوم على دولة العراق 

 اإلسالمية وأهنا غري شرعية   إخل 
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شرعتأ فعالا يف كتابة التقرير وأجنز تأ رؤوس األقالم فيه وبداايته، وبقي كتابة جل التفاصيل والربط بني   ولقد     
  -إبذن  هللا-كالم املشايخ، وسأشرع يف إكماله بعد عوديت من احلج ألين سأسافر يف الغد 

 
ا ل  وهي أن تطلب من إيصاهل -حفظه هللا-وهناك معلومة عاجلة طلب مين الشيخ أبو ظفر األبو ظفر      

صاحب  الذي ترسله للشيخ أبو ظفر األبو ظفر أن يكف عن مطالبته التقرير اخلاص مبشايخ اجلزيرة؛ ألن الشيخ 
يقول أن املراسل الذي تستعمله طيب وحنسبه من الصاحلني ولكنه ال ميكنه أن يؤمتن على هذه املعلوما ت السرية؛ 

عنه وقيل له أنه عندما أسر ذل  األخ قال كل أسرار األخوة وبكل ألنه يضعف يف األسر، لقد سئل الشيخ 
فقد يكون يف املدينة النبوية من يستمطر هبم  ،سهولة فهو ال يستطيع كتم األسرار فأقل أذى قد يقول ما عنده

يه وترجتي بركة دعائهم الصاحل ولكن ال يستحل مال  رواية احلديث عنهم، فلذل  الشيخ ليس لديه مانع أن أيت
ا فلقد حصل مصائب حينما أسر هذا األخ سابقاا بسبب  األخ ولكنه ال يريد إعطائه أي معلومة سرية جدًّ
اعرتافاته الكثرية وكشفه ألسرار العمل، فاطلب منه أن يرتك طلب التقرير من الشيخ حاليًّا؛ ألن الشيخ مشغول 

 وليس لديه وقت حاليًّا لكتابته وال يكثر من اإلحلاح عليه 
 
عموماا لقد اتفقت أان والشيخ أبو ظفر على أننا سنجهز التقرير الشامل خبصوص املشايخ وسيضع الشيخ      

النقاط على شكل رؤوس أقالم وأقوم أان بصياغتها بشكل النهائي، وذكر يل الشيخ موقفه من بيان  وبيان األخوة 
؛ ألن هؤالء سينقبلون عليكم السيما بيان اإلخوة يف دولة العراق اإلسالمية، فكان الشيخ ال يؤيد تزكيتهم عموماا

يف دولة العراق اإلسالمية الذي كان فيه تزكية عامة خبالف بيان  الذي زكيت فيه شخصيتني فقط ال إشكال 
 فيهما 
 

بطبيعة احلال الشيخ يعرف مسي احلقيقي وحمل سكين، واتفقت معه على كلمة سرية للتواصل يف الفرتة      
 يعرف كل هؤالء املشايخ امسي احلركي الذي تعرفين به، وأان حريص على عدم معرفة الطرفني ابالسم القادمة، وال

الثاين سواء احلقيقي أو احلركي فيكفي أن يعرفوا أحدمها العتبارا ت أمنية، فال يوجد مصلحة حاليًّا من معرفة كال 
-ربين ببعض املعلوما ت اجلديدة عن الشيخ االمسني، والتقيت كذل  أبحد خواص الشيخ عبد هللا الغنيمان وأخ

  -حفظه هللا
 

عموماا سأشرع يف التقرير عن ردود فعل هؤالء املشايخ وردهم على رسالت  واألخبار اليت تصلهم، ولقد      
 استمر ت هذه اللقاءا ت عدة ساعا ت فلذل  سأحول اختصار الكالم أبفضل عبارة قدر اإلمكان 
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*** 
 أاب عبد الرمحن شيخنا احلبيب والغايل

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وتقبل هللا منا ومن  صاحل األعمال

 
 ما تقومي اإلخوة حلارث الضاري وهيئة علماء املسلمني؟ -
 
أشكرك على توضيح  خبصوص فضل الرمحن السياسي واآلخر اجملاهد، ولقد تعرفت على أحد األخوة  -

 الصاحلني من سرحد وهو صديق خاص
 
فضل الرمحن السياسي واآلخر اجملاهد، وكنت سأقابل السياسي يف احلج ولكن تضايق الوقت ومل يتيسر لقاءه، ل

ولقد التقيت يف احلج مع الشيخني حممد  ،فلقد خدعت مبا مسعته وأسعدين توضيح  وأمحد هللا أين مل أقابله
 ،م والسؤال عن احلال لعدم مناسبة الظروفاحلسن ولد الددو وسفر احلوايل ولكنها لقاءا ت سريعة ال تتعدى السال

حفظه -وسبب التعرف على اآلخر اجملاهد لكي يتكفل بتنسيق التحاق بعض اإلخوة الذين أعرفهم جبماعة الوالد 
؛ ألنه بلغين أن لديه بعض العالقا ت معهم ووعد بذل ، ولكن بعد فصل الشتاء ألين كنت أريد أن أجعل -هللا

قط أم اإلخوة اجلدد عن طريقه، وإذا كنت تعرف أخ ثقة ميكنه توصيلهم فهو املطلوب، عن طريق  طالب العلم ف
وآخرهم أحد طالب العلم يف إحدى الدول  ،هناك جمموعة من األخوة الذين يريدون االلتحاق ابإلخوة يف خراسان

أعرفه على الشبكة فقط ألنه األوروبية الذي يريد االلتحاق ابإلخوة بعدما ازداد التضييق عليه يف دولته، واألخري 
 أحد نواب أمري اجلبهة اإلسالمية العاملية؟ فهل لدي  طريق للمساعدة يف هذا األمر لإلخوة الذين ميلكون خربة 

 
هل هناك أخ ثقة من اجملاهدين ليسجل أشرطة األخوة يف اجلزيرة بصوته؛ ألهنم حيتاجون معلقني على األفالم  -

ل هناك شخص مناسب من طرفكم حبيث يكون صوته مناسب للتعليق على والكل خياف من كشف صوته، فه
 األفالم ولكنته كلكنة أهل اجلزيرة ؟
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ا وهو أن  - أريد أن أسألكم سؤاالا عن صحة ما أخربين به أحد أصدقاء الشيخ يوسف العيريي اخلاصني جدًّ

يف جزيرة العرب بعد رفضه للتفجريا ت،  الشيخ يوسف طرد من القاعدة أو بشكل أدق مت إزاحته من قيادة القاعدة
وأنه أرسل رسالة مناصحة سرية أليب عبد هللا هبذا اخلصوص وقرار إقالته اختذه سيف العدل، ووصل األمر عن 
طريق الدكتور، وقال يل صاحب الشيخ يوسف العيريي أن هذا اخلرب بلغه من الشيخ يوسف عن طريق وسيط 

ا!بينهما، فهل لدي  معلوما ت هبذا ا  خلصوص؟ فلقد استنكرته جدًّ
 
حفظه -ما صحة ما نسمعه عن بعض احملسوبني على طالب العلم أو بعض املغرضني أن الشيخ أمين الظواهري  -
كاللعبة يف يده وفوض الشيخ أمين بكل   -حفظه هللا-هو الرجل األكثر أتثرياا يف التنظيم، وأن أبو عبد هللا  -هللا
وافق على بعض تصرفا ت الشيخ أمين؟ ]هذا كالم يبثه بعض اخلصوم وأهل البغض يف وأن أاب عبد هللا ال ي ،شيء

اجلزيرة وغريمها[، فلقد تضايقت كثرياا من هذا وال أقبله ولكن أحببت أن أتثبت من  عن حقيقة دور الشيخ أمين، 
 وهل أنه صبغ القاعدة بفكره وأرائه وليس أبو عبد هللا األكثر أتثرياا فيها؟

 
 خرياا على التوضيح خبصوص املشايخ، وأريد من  لو مسحت أن تضم إليهم الشيخ عبد القادر عبد جزاك هللا -

العزيز، والشيخ أبو حممد املقدسي، ولقد حرصت على سؤال  ألين أتوسع في  التوازن يف احلكم على 
 الشخصيا ت وأثق برأي ، أحسب  كذل  وهللا حسيب  وال أزكي  على هللا؟

 
ا  يف احلج يسر - هللا يل مقابلة الشيخني حممد احلسن ولد الددو، وسفر احلوايل ولكنها كانت لقاءا ت سريعة جدًّ

ال تتعدى السالم واألحاديث املختصرة عن األحوال وحنو ذل  وكنت أود لو قابلت جمموعة من املشايخ يف احلج 
 ومل يتيسر 

 
بل إخويت يف جملس شورى اجملاهدين فبيين ما صحة ما ذكر عن استهداف حارث الضاري أكثر من مرة من ق -

 وبني حارث الضاري اثنني تقريباا؟!
 
 توضيحات مهمة جدًّا خبصوص بيان دعم أهل السنة يف العراق ضد الصفويني والذي أثنيتم عليه: -
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صفحا ت، ومت  30، وكتب يف حنو -حفظه هللا-البيان تبناه مشايخ القصيم وعلى رأسهم الشيخ عبد هللا الغنيمان 

صفحا ت، واجلزء اخلاص بنبذ الفرقة واالختالف وأمهية رص الصف كتبه الشيخ عبد  4اختصاره على ما يقارب 
العزيز اجلليل كما أخربين بنفسه، وكان من املفرتض أن يظهر هذا اجلزء يف بيان مستقل ولكن لالختالف يف 

أشهر بني جمموعة  4لتوقيع عليه يف اللقاء الذي حيصل كل والبيان مت ا ،الصياغة اتفقوا على إضافته يف هذا البيان
فقط، ورفض  13من مشايخ اجلزيرة، وعرض عليهم البيان ووافق  70من أشهر مشايخ اجلزيرة وحضر االجتماع 

الباقون التوقيع عليه ألسباب خمتلفة منها اعرتاض على الصياغة، ومنها خوف من التضييق عليهم وألسباب أخرى، 
أسطر فيها هتجم على  4والبيان كان حيوي  ،وغري ذل  من األسباب -وافق لتوجس الدولة من نوااي إيرانمع أنه م

دولة العراق اإلسالمية وأهنا دولة غري شرعي وحنو ذل ، وأصر ت جمموعة من املشايخ وعلى رأسهم الرباك على 
 ضة خصوصاا الرباك حذفها فأضطر البقية للرضوخ لرأيهم ألمهية تواقيع تل  اجملموعة الراف

 
يف احلقيقة الكالم كثري عن لقاءا ت املشايخ؛ ألن جمموع هذه اللقاءا ت ابلساعا ت، فسأستعرض أهم النقاط      

 هنا اختصاراا شديداا:
 

 الذين مت االلتقاء هبم حىت اآلن هم:
 

 الشيخ عبد الرمحن الرباك  3
 الشيخ سعيد آل زعري  1
 الشيخ بشر البشر  1
 الشيخ حممد اهلبدان  4
 لشيخ يوسف األمحدا  5
 الشيخ عبد العزيز اجلليل  6
فلقد صليت يف مسجده وذهبت لبيته عدة مرا ت ولكنه ليس  الشيخ حممد الفراج )مل يتيسر االلتقاء به،  7

 مبوجود(
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واجلميع رحبوا ابلتواصل وقرؤوا الرسالة ابستثناء شخص واحد مل أعرض عليه الرسالة واملوضوع لعدم مناسبة      

ا يعطي داللة إجيابية، وكذل  كالم اجلليل واهلبدان عن فرحهما الكبري ببيان  وبيان األخوة يف دولة الوضع وهذ
 العراق اإلسالمية 

 
 
 الرباك  3
 

أتثر الشيخ ابلرسالة كثرياا وقال: عفا هللا عن  أخي عطية فو هللا أن  رفعتين فوق منزليت، وإمنا أان عبد ضعيف، 
ة العراق اإلسالمية اليت يتكالب عليها عباد الصليب وعمالئهم، وقال أنه سيسعى يف ودعا ابلنصر والتمكني لدول

 موضوع الشيخ عمر مبا يستطيع 
 
 بشر البشر  1
 

وقال: أنصح الشيخ عطية ودولة العراق اإلسالمية  ،-حفظه هللا-فرح برسالت  وكان مراتحاا كثرياا عن التعامل معي 
الء فإهنم سينقلبون عليكم فعامتهم وعامة مشايخ اجلزيرة ضدكم، وبيان الشيخ عطية أال يصدروا بياانا للثناء على هؤ 

هللا أفضل ألنه أثىن على الرباك والغنيمان خبالف اآلخر العامل الذي أثىن عليه من ال يستحق الثناء، ولدي الكثري 
رؤوس األقالم وأان أقوم  سيعطيينف، -إبذن هللا-من املعلوما ت اهلامة والسرية اليت سيسجلها الشيخ وسأرسلها ل  

وذكر أن هناك محلة شرسة الستصدار بيان ضد دولة العراق اإلسالمية وفضح ممارساهتم! وأهنم  ،بصياغتها
يتوسعون يف التكفري والقتال وافتأتوا على األمة إبعالهنم للدولة من طرف واحد   إخل، ولكنها ابء ت ابلفشل حبمد 

ويتوىل كربها بعض مشايخ الرايض وبعض  ،-حفظهم هللا-الشيخ سعيد بن زعري هللا كما أخربين هو، وكذل  
مندويب الفصائل يف الرايض، وسأرسل لكم تقريراا توضيحيًّا أكثر حول هذه املسألة وماذا قيل ابلضبط ومن أتى    

 إخل
 

  -إبذن هللا-وكل الكالم الذي تريد إيصاله للبشر أخربين به؛ ألين سأذهب له قريباا      
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أكثر شخصيتان مراقبتان يف الرايض بشر البشر، وأبو مال  عبد هللا الريس والثاين هو أكرب رأس مؤيد للجيش  -
 اإلسالمي وله موقف معروف من القاعدة وذل  تفرغ الشيخ بشر للعمل السري منذ عام 

 
حممد اهلبدان مؤيدون للمجاهدين  قال يل الشيخ بشر أبن املشايخ الثالثة : عبد هللا السعد، يوسف األمحد،     

ولكن ال يظن أهنم ميكن أن يفيدوا اجملاهدين حاليًّا يف االستشارا ت وحنو ذل  النشغال بعضهم ابالحتساب 
 وإنكار املنكر يف األسواق والصحف وحنو ذل  من األسباب 

 
كم اإلسالمية الذين أوصاهم وذكر أنه قابل أمري اجليش اإلسالمي ابلعراق مرتني، وكذل  قابل وفد احملا      

 بسحق احلكومة االنتقالية يف بيداو قبل وصول الدعم اإلثيويب 
 

  والشيخ بشر معكم قلباا وقالباا، وقال يل أن أي مستجدا ت عنده سيعطيين إايها وأرسلها ل      
 

الذهاب إليه، وقال يل: ولقد اقرتح علي اسم الشيخ عبد الرمحن حممود من قبل اجلليل ووافق الشيخ بشر على      
  ال تذهب أليب مال  الريس ملوقفه املعروف والذي مل أكن أعلمه

 
 لقاء مع أحداث طالب الغنيمان.

 
ولقد التقيت أبحد طالب الشيخ عبد هللا الغنيمان، وقال يل أن الشيخ بصحة طيبة وكان ممن سعى يف      

 حوله فالشيخ كبري السن وحيتاج ملن حيركه فأكرب مشاكل التعجيل ببيان الرافضة، ويعوز الشيخ الطالب امللتفني
تواجه الغنيمان طالبه غري الربرة بشيخهم! وإال لو كان غري ذل  لرأيت شيئاا خمتلفاا، ويوضع توقيع الشيخ عليها 
ا على نفسه بعدم طباعة كتبه إال بعد موته، ولكن اقرتح عليه طالبه أن تطبع وترسل  وكان الشيخ قد أخذ عهدا
مجيع األموال للمجاهدين وفرح الشيخ كثرياا هبذا االقرتاح وقال: إن كان سرتسل للمجاهدين فسأتنازل عن رأيي 
هذا، وقيل أنه رفض أن يستقبل الشيخ صاحل الفوزان يف بيته وأستبعد هذا! ولكن لعله مل يستقبل ابحلفاوة املعتادة 

وهنا  ، يرى أن الفوزان دخل مع السالطني أكثر من الالزمأو اليت تليق بشهرة الفوزان وذل  ألن الشيخ عبد هللا
استطرد فلقد سألت أحد طالب الشيخ صاحل الفوزان عن عالقة الشيخ ابلدولة فقال يل أن الشيخ خياف خوفاا 
عظيماا من آل سلول، فقلت له: هذا غريب فالشيخ فيه شدة خصوصاا على اجملاهدين واجلماعا ت اإلسالمية 
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السلف وكالمه غري مرٍض أبداا يف مسائل اجلهاد، فكان من املفرتض أن يكون له صالبة يف مواجهة ومتس  مبنهج 
ا! ا أبدا  السالطني، فقال يل: كالم  صحيح ولكن الواقع أنه ال يستطيع مواجهة الدولة أبدا

 
ض األمور للحديث معه حول بع -إن يسر هللا-ولعلي أجلس مع الشيخ عبد هللا الغنيمان جلسة خاصة      

وهو املشهور بعلمه يف -وكذل  مع بعض طالب الشيخ علي اخلضري، وهناك مقولة مشهورة للشيخ انصر العقل 
 أنه ال يعلم حتت قبة السماء رجل أعلم بعقيدة السلف من الشيخ عبد هللا الغنيمان  -العقيدة
 
 سعيد آل زعري  1
 

قف اإلخوة عدم وجود وسيلة عملية تلوح يف األفق دعا للشيخ عمر وقال يل: أخرب الشيخ عطية أبن سبب تو 
وكان الشيخ يوصي بعدم الرجوع ملشايخ اجلزيرة؛ ألن قلوب أغلبهم ليست مع  ،لنصرة الشيخ والبياان ت ال جتدي

 اجملاهدين، وكذل  ألن املفروض أن يرسل القاعدون أسئلتهم للمجاهدين 
 

ف، فقال أن هناك حاجة للمجاهدين يف خراسان والعراق وال ومن الغريب أنه قال يل معلومة ختالف ما أعر      
 يقول أبن ليس هناك حاجة إال املخذلني، وقال الشيخ أبن مندوبني من خراسان والعراق يلتقون به دورايًّ 

 
وأوصى إبدمان  -ونفس النقطة ذكرها الشيخ بشر-وقال أيضاا أن هناك الكثري من طلبة العلم يف ثغر العراق      
 ظر يف اجمللد العاشر من جمموع الفتاوى، ومدارج السالكني الن
 

ا لإلخوة يف دولة العراق اإلسالمية وهي:       وقال أن هناك ثالث وصااي يراها مهمة جدًّ
 
احلذر الشديد من امللتحقني اجلدد فمهما بلغت منزلتهم وقدرهتم، جيب أن ال يوضعوا يف مناصب قيادية يف   3

رتبصون كثر فلقد الح النصر يف األفق واالخرتاق سيحرص عليه أشد احلرص اآلن فاحذروا جملس الشورى؛ فامل
 أشد احلذر من القادمني واستفيدوا منهم ولكن ال تضعوهم يف جملس الشورى مثالا 

 
احرصوا أشد احلرص على استقطاب أكرب عدد ممكن من جنود الفصائل األخرى إىل الدولة املوعودة، وأكرموا   1
هتم، واعلموا أن قاعدة اجلماعا ت اجلهادية تريد ما عند هللا والشهادة وليست هلا أي مطامع معينة أو أراء وفاد
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خاصة، فأكرموا وفادهتم ومن أتى من قادهتم لكيال خنسر النصر، ومن حياولون إفساد ذا ت البني من مشايخ 
 الرايض ابء ت جهودهم ابلفشل حبمد هللا 

 
شايخ اجلزيرة فليسوا أهالا للعودة إليهم فهم قاعدون عن نصرتكم وخمذلون عنكم إايكم أن تعودوا إىل م -1

ومشؤوم من ميكن رقبة اجملاهد للقاعد لريكب عليها، وتدبروا حال اجليش اإلسالمي اآلن مع سفر احلوايل وانصر 
 العمر حيث تورطوا حينما مكنوهم من رقاهبم!

 
 عبد العزيز اجلليل  4
 

ء التواصل، وسألين جمموعة أسئلة للتثبت مين، ودعا للشيخ عمر وألسرى املسلمني، وقال أهنم تفاعل كثرياا مع بد
وصلوا ملرحلة يتمنون فيها وجود أخ يلتقون به ليتأكدوا من بعض األمور ويوصلوا بعض األشياء، وكان من املفرتض 

 أن ألتقيه يف مىن أيضاا ولكن مل تتيسر األمور 
 
 حممد اهلبدان  5
 

مع بدء التواصل وقال أن له قناة مفتوحة مع الرباك ألي انزلة ليتواصل معه، وهو على استعداد خلدمتكم مبا  تفاعل
 يستطيع 

 
 
 يوسف األمحد  6
 

هو الوحيد الذي مل أعرض عليه رسالت ؛ ألن الظرف مل يكن مناسباا ولكن سألته عن بيان الرافضة فقال يل بعض 
 واليت مجعتها من املشايخ لتوضيح أمر كتابة البيان املعلوما ت اليت ذكرهتا ابألعلى 

 
وقال أن هناك مندوبني من بعض الفصائل حضروا االجتماع أو بشكل أدق بعض املشايخ املؤيدين لفصائل      

وذكروا هلم بعض القصص ضد الدولة اإلسالمية وأهنم فعلوا كذا وكذا، وأن  ،معروفة وهلم تواصل قوي مع مندوبيها
املهاجر هو املشكلة فالزرقاوي جنة مقارنة به، وأنه أشد ولوغاا يف الدماء والتكفري وعسفاا يف التعامل وضيق  أاب محزة
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للصدر عن اخلالف    إخل! وأهنم يقتلون املشايخ والدعاة املخالفني هلم سواء من الفصائل األخرى أو اإلخوان أو 
وهنا استطرد مين الشيخ لإلخوة مندوب وذهب  ،مية للرداجلامية، ولألسف مل أي ت مراسل من دولة العراق اإلسال

لبعض املشايخ كالرباك والربش، ولكن املشايخ املؤيدين لدولة العراق اإلسالمية يتحسبون ألي كلمة قد يقولوهنا؛ 
 فاجليش اإلسالمية أو كتائب ثورة العشرين    إخل ليست كدولة العراق فتهمة أتييد القاعدة موجودة 

 
ل  الفكرة املوجودة عند بعض املشايخ املؤيدين للجهاد ولكن املناهضني للقاعدة أضع بني يدي   ولتتضح -

مقالة كتبها أحد من يتبنون هذا املنهج من املشايخ وأعان  هللا على قراءة هذه املقالة؛ فهي حتتاج جلهاد وصرب 
سختها قبل النهائية كانت حتوي اهتاما ت غري فالكالم املوجود فيها يرفع الضغط ويثري األعصاب بل أن املقالة يف ن

مؤكدة أبن الكتاب اخلاص بتكفري الطالبان وابن الدن كتبه الزرقاوي، والذي رد عليه أبو قتادة يف جؤونه املطيبني! 
وكان من املفرتض نشرها يف مفكرة اإلسالم فلقد وافقوا عليها ولكنهم تراجعوا عن نشرها قبيل العيد وعللوا ذل  

ا ]وهو املقال الذي مسيته مقال أبن د ولة العراق اإلسالمية ستقتل مجيع مراسليها لو فعلوا ذل ، وهي خاصة جدًّ
 أهل الزيغ[ 

 
 الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف شخصية مناسبة للزايرة كما اقرتح علي أحد األخوة -
 
 السري:للفائدة هذه بعض صفحا ت املشايخ املذكورة أمساؤهم يف هذا التقرير     
  

 الرباك
 

366http://ar.islamway.net/lessons/scholar/ 
 

 بشر البشر
 

304http://ar.islamway.net/lessons/scholar/ 
 

 حممد اهلبدان
 

http://ar.islamway.net/lessons/scholar/166
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/166
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/194
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/194
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377http://ar.islamway.net/lessons/scholar/ 
 

 سعيد آل زعري
 

306http://ar.islamway.net/lessons/scholar/ 
 

 يوسف األمحد
 

141http://ar.islamway.net/lessons/scholar/ 
 

 حممد الفراج
 

144http://ar.islamway.net/lessons/scholar/ 
 
 

 
تلميذكم وحمبكم يف هللا

http://ar.islamway.net/lessons/scholar/177
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/177
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/106
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/106
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/242
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/242
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/244
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/244
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SOCOM-2102-1111100  

 
 مبسم هللا الرمحن الرحي

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

 
 -حفظه هللا-إىل األخ الكرمي الشيخ حممود 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
 أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية      
 

ي وإايكم يف إخواننا الكرام، نسأل هللا تعاىل أن يرمحهم ويكرمهم مبا متنوا فيتقبلهم يف الشهداء، وأن أعزي نفس     
يعلي منزلتهم يف أعلى عليني، وأن يربط على قلوب أهلهم ويعوضهم خرياا وال نقول إال ما يرضي ربنا: إان هلل وإان 

  إليه راجعون
 

َمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا  ال ِكَتاَب ِمن لَت ُ ﴿ :فهكذا سبيل اجلهاد قال تعاىل      َلُونَّ يف َأم َواِلُكم  َوأَنُفِسُكم  َولََتس  ب  
رَُكوا  َأًذى َكِثرياً َوِإن َتص رِبُوا  َوتَ ت َُّقوا  َفِإنَّ َذِلَك ِمن  َعز ِم األُُمورِ   {336﴾ }قَ ب ِلُكم  َوِمَن الَِّذيَن َأش 

 
َم قَ ر ٌح ِمث  ُلُه ِإن  مَي سَ ﴿ :وقال تعاىل      ُكم  قَ ر ٌح فَ َقد  َمسَّ ال َقو  ُ س  َ النَّاِس َولِيَ ع َلَم اّللَّ ُم نَُداِوهُلَا بَ ني  ََيَّ َوتِل َك األ 

ُ اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ   {340} ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمن ُكم  ُشَهَداَء َواّللَّ
 

فكما ينالون منا ننال منهم بفضل هللا، وإن الناظر إىل أوضاع األعداء من حلف النيتو وعلى رأسه أمريكا يرى      
، فعامهم هذا هو أسوأ أعوامهم عليهم يف أفغانستان منذ غزوها، فعدد -بفضل هللا تعاىل-أهنم يف أزما ت شديدة 

لعام حسب تقاريرهم هم، وكذل  أسوأها عليهم من الناحية قتالهم مل يرتفع من قبل إىل ما ارتفع عليه يف هذا ا
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االقتصادية فأزمتهم املالية وتداعياهتا مستمرة، وهاهي بريطانيا خفضت ميزانيتها الدفاعية بعد أن خفضت أمريكا 
 نفقاهتا على وزارة الدفاع 

 
ا مواص      لتهم للحرب، وأحسب أهنم ليس فكل عامل أبوضاع األمم أو عامل ابلسياسة يعلم أن من املتعذر جدًّ

بينهم وبني ما كان عليه االحتاد السوفييت قبل انسحابه من أفغانستان كبري فرق، وأما األعداء احملليني فحاهلم كما 
تعلمون يف أشد الضيق واحلكومة مأهددة ابلسقوط السيما بعد الفيضاان ت وازدايد املتضررين من سوء األوضاع 

كانت من األسباب يف األزمة بينهم وبني النيتو عندما أغلقوا احلدود وال خيفى عليكم  االقتصادية؛ فشدة وضعهم  
-كم هو حجم اخلالف بينهم وحجم املطالب اليت ال يلبيها كل من الطرفني لآلخر، فالوضع بشكل عام يسري 

  -إبذن هللا-قني لصاحل اجملاهدين فعليكم ابلصرب والثبا ت فإمنا هي أايم مث تكون العاقبة للمت -بفضل هللا
 
خبصوص اإلخوة عموماا يف وزيرستان من كان لديه قدرة على الكمون وأخذ االحتياطا ت األمنية املطلوبة يف  • 

املنطقة يبقى فيها، ومن يصعب عليه الكمون واألخذ ابالحتياطا ت املطلوبة فاخليار اآلخر هو أن يذهب إىل 
إليه أن خيرج معظم اإلخوة من املنطقة حيث إن تركنا السيارا ت ال  نورستان يف كنز أو غزين أو زابل، والذي أميل

يعين أن تكون هناك إصااب ت، فهم اآلن يستهدفون السيارا ت فإن تركناها فسريكزون االستهداف على البيو ت مما 
كانت يزيد املصاب بقتل النساء واألطفال، ومن الوارد أن تكون لديهم أهداف مصورة ضمن كمراهتم للبيو ت اليت  

تنطلق منها السيارا ت املشتبه أبهنا للمجاهدين واليت تذهب إليها، والعدد الذي سيبقي يف املنطقة من اإلخوة 
 القادرين على الكمون وأخذ االحتياطا ت املطلوبة أمنيًّا يبقون يف بيو ت جديدة وينتقلوا إليها يف يوم غنائم 

 
يف الطريق إذا استدعت الضرورة أن يسريوا فيه ابلسيارا ت ملا قد مع التحذير لإلخوة عامة أبن يرتكوا اللقاء       

 يتكرر من إصابة اإلخوة يف هذه احلال، وإبالغهم أتكيدي على ما ذكرمت من عدم دخول السوق ابلسيارا ت 
 
مالحظة: ليس هناك تناسب بني حصانة كنر وحصانة زابل وغزين؛ فكنر أشد حصانة لوعورهتا وكثرة جباهلا  • 

ها وأشجارها ومن املمكن أن تتسع ملئا ت اإلخوة دون أن يستطيع العدو أن يراهم يف األرض مع ما ذكرته ومياه
 من مميزاهتا إال إذا كان هناك انتشار للمنافقني فهذا أمر آخر أما عرب الطائرا ت فاألمر يف غاية الصعوبة 

 
 وغزين بنية القتال والنكاية يف العدو كما ينبغي أن يكون دخول اإلخوة إىل تل  املناطق كنر وزابل       
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ا ابلنسبة لكم فإن كنتم ترون أن اخلطر فقط يف السيارا ت أو ابلدرجة األوىل فال أبس من بقائكم يف املنطقة وأم   • 

على أن تكون إدارت  للعمل عرب أخوين فقط أحدهم يكون مهيأ حلمل رسائل  إىل األخوة الذين هم مفاتيح 
ل والثاين واملسئول العسكري أربعة أو مخسة إخوة وهم بطريقهم يوصلوا الرسائل إىل بقية اإلخوة العمل انئب  األو 

 وال يرتدد األخ علي  أكثر من مرتني يف األسبوع كحد أقصى 
 

واآلخر أيتي  للضرورة القصوى وإن أدى ذل  إىل سري العمل ببطء يف هذه املرحلة اليت نرجو من هللا أن       
على أن تكون على علم أبماكن اإلخوة دون أن يعرف أحد منهم مكان  إال املندوبني  -إبذنه تعاىل-ا تتغري قريبا 

 لتستطيع االرتباط ابإلخوة إن قدر أي ظرف على املندوبني 
 

      ، مع مالحظة إخبار اإلخوة أبن املنع ليس فقط للذي سيكون جميئه ابلسيارة فذل  ينبغي أن ال حيصل بتااتا
لراجل فال يقابل األمري أحد غري األخوين املكلفني بذل  حىت وإن كان صاحب صاحبنا نظراا للمعدل وكذل  ا

الرتاكمي من اخلربة لدى األمريكيني عرب تصويرهم منذ سنوا ت للمنطقة فيمكنهم أن مييزوا أن هذا البيت يرتدد عليه 
راقباا دون أن يشعر، وال ش  يف أن ما رجال أكثر من الوضع الطبيعي فضالا عن احتمال أن الشخص القادم م

 سبق يشمل األنصار أيضاا 
 

 إضافة إىل إفادة األخوة الذين يعنيهم األمر أن هذا الرتتيب عام لكل أمري يكون يف هذه الفرتة      
 

يف حني  فمن األمهية مبكان أن تكون القيادة يف مكان بعيد آمن للرتاكم عندها اخلربا ت على مجيع احملاور، أما     
تتعرض القيادة للقتل فإن ذل  يؤدي جمليء قيادا ت صغرى مل تألِّم جبميع اخلربا ت اليت اكتسبتها القيادة السابقة 
فتتكرر األخطاء اليت كان ينبغي أن القيادة قد أملت هبا واجتنبتها؛ فبقاء قيادا ت مؤهلة تقاتل اخلصوم لفرتا ت طويلة 

 املرتتبة على الكياان ت تبعاا لفقدان القيادا ت كبرية جدًّا واثبتة اترخييًّا من أكثر ما يضر هبم فاآلاثر اخلطرية 
 

يه مالحظة هامة: ما سبق ذكره تفيد به انئبي  األول والثاين ليقوموا ويلتزموا به لكل منه مندوب إىل من يل     
 فيكون عرب املراسال ت  من اإلخوة، وفيما خيص التشاور

 
 لة سابقة مسألة أخذ عهد على اإلخوة يتضمن:كنت قد ذكر ت لكم يف رسا • 
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 السمع والطاعة واجلهاد إلعادة اخلالفة   3
 حفظ أسرار العمل   1
 احملافظة على العمل الذي سيكون مسئوالا عنه، وتقدمي النصح للقيادة وما ترونه مناسباا   1
 

ا فيما سبق          فحبذا أن يتم جتديد أخذ العهد حىت ممن قد أخذ منه عهدا
 
وابلنسبة للنائب األول والثاين فريسل يل نسخة من نص العهد، وحبذا أن تذكر يل عن اإلخوة املهيئني هلذه        

 املهمة يف املستقبل 
 
خبصوص األخ حممد شوقي أيب جعفر فإذا كان قد وصل عندكم فرتبوا له مكاانا آمناا، ويشرح له ابلتفاصيل عن   • 

 ت األمنية يف املنطقة، وإن كان يف الطريق فرتبوا له ممكن أن يكون يف كونر مع مدى خطورة احلركة ومجيع الضروراي
اإلخوة هناك مع الشرح له ابلتفصيل أيضاا عن األوضاع بشكل عام يف ابكستان وأفغانستان ووزيرسيتان، ومن مث 

وتتم استشارته يف األمور  يفيدكم برأيه عن املكان الذي يكون فيه ويتم إبالغه أبحوال العمل ليكون متابعاا ألحوال
 اليت يتم التشاور فيها 

     
 

ذكرمت يف رسالتكم عن صالتكم ابألخ أيب سلمان البلوشي فأحسب أنه من اجملاهدين األفاضل، ولكنه قد اعتقل 
سابقاا وبعض معارفه من البلوش يعملون مع املخابرا ت الباكستانية لذل  أنصح أبخذ االحتياطا ت وعدم إطالعه 

 خباركم وأسراركم، لذا فمن غري املناسب أن يكون أيب محزة عنده أو يف طرفه على أ
 
فيما خيص ابين محزة وأمه فحبذا أن يتم مجيع ما سبق ذكره من احتياطا ت أمنية لقطع املراقبة واليت من أمهها     

وقد أبلغته برتتيب ما تبقى عدم احلركة إال أثناء السحب الكثيفة، وبعد ذل  تتوجه أم محزة إىل الوسيط من طرفنا 
من األمور مع مراعاة أمهية اطالعهم على الرسالة قبل التحرك ألخذ االحتياطا ت األمنية اليت تضمنتها من عدم 
إحضار بعض مقتنياهتم اليت كانت معهم من إيران كحقائب السفر وما شابه، وأما محزة فإن كنتم قد وجدمت املرافق 

ترسلوه إىل منطقة بيشاور وما حوهلا لريتب بيتاا يسع أسرتني غري أسرته، ويكون فيه  له الذي نتحدث عنه فحبذا أن
هو ومحزة وإن مل جتدوه بعد فحبذا أن يرافقه أحد اإلخوة األنصار من املوثقني من إخواننا الباكستانيني مع التأكيد 
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إن مل يكن قد ذهب، وما قيل  على محزة أبن الرأي هو خروجه من وزيرستان إن كان فيها وعدم الذهاب إليها
 بشأن محزة هو نفسه يقال بشأن عثمان وحممد إن قدموا من إيران 

 
له  -رمحه هللا-خبصوص النيابة فيكمل الشيخ أبو حيىي كنائب أول ملدة السنة من اتريخ تعيني الشيخ سعيد      

ها وخاصة للصومال واملغرب اإلسالمي؛ مع إعطاء اهتمامه األكرب ملسائل البحوث الشرعية اليت سبق أن حتدثنا عن
فإن اإلخوة يف املغرب اإلسالمي قد يتعرضوا النشقاقا ت ولتجنب هذا األمر جيب إعداد البحث الذي سبق قولكم 
أبنكم ستعدونه عن مهادنة املرتدين، وأن يرسل إليكم متكامالا ببذل اجلهد يف مجع اخلصوص وأقوال العلماء إلزالة 

ر يف غاية األمهية وقد أرفقت رسالة مين إىل األخ عبد الرمحن ميكن  االطالع عليها كلفته فيها اللبس عنهم، فاألم
أبن يكون انئباا اثنياا ل  حيث إن ظرفنا على وجه التحديد ال يسمح إبعذار من يعتذر دون أسباب معتربة، 

ة سنة قابلة للتجديد من اتريخ وصول واعتمدوا نفس املوقف مع عبد اجلليل بتكليفه كنائب اثٍن إن احتيج إليه ملد
رسالتكم إليه إن اعتذر دون وجود أسباب معتربة، مع مراعاة أن هذا إن مل يذكر أسباب معتربة حتول بينه وبني هذه 

 املهمة 
 

وقد أرفقت ل  ملفااا حتت عنوان )املرفق للشيخ حممود( ضمنته أجزاء من رسالة اليمن، وحبكم عيشكم مع       
ناك لفرتة من الزمن فأرجو االطالع عليه وتعديل بعض فقراته مبا يتناسب مع منطقتهم، وإن تيسر اإلخوة ه

إضافتها يف رسالة األخ عبد الوجود أو إرساهلا هلم يف مراسالتكم مع إفادتنا عن الفقرا ت اليت سرتسلوهنا مع مراعاة 
نسخة من الرسالة اليت تضمنت السياسة  عدم إرسال ما قد أرسلته ضمن السياسة العامة، وحبذا أن ترسل إيل  

 العامة 
 
 مل تصلنا رسالة الشيخ أيب حيىي اليت ذكر ت للمغرب اإلسالمي  • 
 
عندما ذكر يف الرسالة السابقة لفظ العمل اخلارجي كان املعىن به عمل الشيخ يونس والعمل الذي داخل   • 

 الدول الغربية 
 
ا، يبدو أنه قد حصل لبساا يف مسألة   •  اإلعالم اجلهادي؛ فهو ركن رئيس يف احلرب فلم أقصد االستثناء عنه أبدا

وإمنا املراد هو لفت النظر إىل أن املستوى يف إجراء اللقاءا ت مل يصل إىل الدرجة املطلوبة فدعوتكم للتطوير أمر 
 حسن ونؤيدكم عليها 
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ع الذي يقدم الربانمج خيرج عن اللباقة يف فيما خيص برانمج شاهد على العصر فال أميل إليه حيث إن املذي  • 

 بعض براجمه 
 
فيما خيص رساليت إىل األخ بصري فإن جاءتكم مالحظا ت مهمة من الشيخ أيب حممد على الرسالة ككل   • 

فأرجو إرسال املالحظا ت إيل ، وإن كان للشيخ أيب حممد أو لكم مالحظا ت مهمة على فقرة من فقراهتا أو أكثر 
لفقرا ت وإرسال الرسالة إىل األخ بصري مع إرسال الفقرا ت اليت كانت عليها املالحظا ت إيل  وذكر فيمكن حذف ا

 املالحظا ت واآلراء حوهلا 
 

وإن مل يصلكم شيء من أيب حممد لصعوبة التواصل ومل يكن لكم مالحظا ت مهمة على الرسالة ككل فيتم      
من اإلخوة أن يعطوان معلوما ت عن األوضاع عندهم وشرح إرساهلا لبصري، حيث إهنا كما اطلعتم عليها طلب 

لبعض األحداث اليت حصلت يف العامل اإلسالمي، وأخذ بعض العرب منها ليطلع عليها اإلخوة ويضعوها يف حمصلة 
 خرباهتم 

 
ا فيما خيص التفاوض على إطالق األسري األفغاين عندكم فينبغي التعامل مع املفاوضني بطريقة حذرة جدًّ     

فاستالم األموال تكثر فيه األخطاء مما يستدعي احلذر يف استالم األموال بشكل عام حىت أموال التربعا ت، 
ويفرتض أنكم قد قمت جبميع ما يلزم من النواحي األمنية إال أن مثل هذه املسألة ال ينبغي االعتماد فيها على 

مثالا يتم استالم األموال فيه وبعد انتهاء املهمة خيرج املفرتض، ومن هنا فلي رأي أبن يتم استئجار بيت يف بيشاور 
 األخ من البيت ويبقى البيت إىل أن تنتهي مدة اإلجيار 

 
تبديله لدى الطرفني والتخلص من احلقيبة اليت استلم كان فيها نظرااا الحتمال ع مراعاة أنه بعد استالم املال و م     

سيارة أجرة )اتكسي( ويذهب إىل وسط السوق ويدخل يف سوق  وجود شرحية هبا أيخذ املال معه ويركب األخ
مغلق )مسقوف( ويكون هناك أخوين ابنتظاره يعطيهم املال ليحضروه إليكم ويكون طبعاا ابليورو أو الدوالر، وبعد 

 ذل  يفر من املراقبة دون صحبة اإلخوة الذين أعطاهم املال نظراا ألن البيت الذي كان فيه قد يكون     
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وال ينبغي أن يتم أي لقاء ابملفاوضني داخل وزيرستان )أي منطقة ضمن حميط تصوير الطريان األمريكي( إال      
أن تكون هناك خطة متقنة جدًّا حتول دون تتبع العدو هلؤالء املفاوضني ومن مث تتبع اإلخوة، وال خيفى عليكم أن 

 ض مع اجملاهدين إلطالق أسريها اخلرب معرض ألن يصل لألمريكان أن اجلبهة احملددة تتفاو 
 

 : ينبغي أن ال يكون األخ من القيادا ت مالحظة     
 
واليت ورد فيها سؤال لألخ أبن  قد أخذ  -فرج هللا عنه-لعلكم اتبعتم يف اإلعالم حماكمة األخ فيصل شهزاد   • 

يكذب عليهم، وال خيفى علي  عهد عند أخذ اجلنسية األمريكية فكيف قمت هبذا العمل فكان رده أبنه كان 
عليكم أن هذا ليس من الكذب املباح على األعداء وإمنا هو غدر ولعل األخ مل يكن على علم هبذا وأشكلت عليه 
املسائل، فأرجو أن تطلبوا من إخواننا يف طالبان ابكستان أن يستدركوا املوقف ويبينوا حرمة الغدر وموقفهم منه، 

ذل  غدراا، مع مالحظة أن األخ فيصل شهزاد قد ظهر ت صورته مع القائد  وأن األخ رمبا كان جيهل أن فعله
حمسود فأرجو التبني هل كان حمسود يعلم أبن أخذ اجلنسية األمريكية يتضمن أخذ عهد الشخص الذي أيخذها 

رتتبة على أبن ال يضر أبمريكا؛ فإن كان جيهل ذل  يشار إىل هذا األمر حيث إنه ال خيفى عليكم اآلاثر السلبية امل
 أال يتابع هذا األمر وتزال عن اجملاهدين شبهة نقض العهود والغدر 

 
نظراا ألمهية تراكم اخلربا ت فينبغي أن يكون لديكم قسم خاص ابلتخطيط للعمليا ت العسكرية يف اجلبها ت     

ربا ت الطويلة يف العلوم واخلطوط يكون فيه إخوة ذوي قدرا ت متميزة، وتوفروا هلم ما توصل إليه البشر عرب تراكم اخل
العسكرية، كما يهم أن تكلفوا بعض اإلخوة الختصار الكتب العسكرية ونشر املختصر بني اإلخوة وإرساله 
للقيادا ت على وجه اخلصوص، وفيما خيص اإلخوة املسئولني عن التخطيط فيبقوا يف مكان آمن خارج ساحة 

طوا هلا حسب طبيعتها اجلغرافية ابلتصوير احلي والكثيف القتال وسيتعيضوا عن النظر إىل موقع العملية ليخط
واملدروس، وكذل  ينبغي أن يكون لديهم أكرب قدر ممكن من صور العمليا ت لدراسة األخطاء وحماولة تالفيها قبل 

 الوقوع فيها 
 

 ومن األمهية مبكان أن يكون هناك اهتمام ابجلانب الطيب والسيما يف اإلخالء بعد العملية      
 
حبذا أن يرتجم األخ عزام كتاب أهم ما ورد يف كتاب روبر ت فيس  عن القاعدة مث تبعثون نسخة من الرتمجة     
 إيلًّ 
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ال خيفى عليكم أن الذكرى القادمة لغزويت منهاتن هي الذكرى العاشرة ونظراا ألمهية هذا احلديث فينبغي     

أن تفيدوين آبرائكم هبذا اخلصوص لالستفادة من هذا احلدث االهتمام به وأن يكون اإلعداد له من اآلن، وحبذا 
، وكذل  إظهار عدالة مهمهموإيصال رسائلنا للمسلمني وجتسيد النصر الذي حققوه إلعادة ثقتهم أبمتهم وإاثرة 

قضيتنا للعامل وللشعوب األوروبية على وجه اخلصوص، إضافة إىل كثري من املعاين املهمة اليت حنن حباجة إىل 
هارها والذي يبدو يل أن ال نكتفي مبصدر إعالمي واحد لتغطية هذه الذكرى، وإن أظهر ت اجلزيرة يف املستقبل إظ

جتاوابا مع اجملاهدين نتصل مبراسلها لقناة اجلزيرة اإلجنليزية إن تيسر ذل  وخنربهم أبننا مستعدون للتعاون معها يف 
جابة على األسئلة املفيدة واليت ترون أهنا هتم اجلماهري جمال تغطية الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشر واإل

املسلمة، وتشريوا أبن هذا إظهار الرأي اآلخر إضافة إىل متابعة الربانمج املقرتح سابقاا أبن يعده أمحد زيدان مع 
 مالحظة أن اإلجااب ت واخلطااب ت تكون ابسم السحاب، وهي تتفاوض معهم يف مجيع األمور اليت هبذا اخلصوص

 
مثالا أو هلا أغراض انتخابية  cbsواملصدر الثاين هو أن نبحث عن قناة أمريكية قريبة من احلياد واملهنية كالـ      

وحزبية تدفعها لالهتمام خبطاب اجملاهدين ونرسل إليها املادة اليت يهمنا وصوهلا إىل الشعب األمريكي يف الذكرى 
 ة اليت ترسلون الشريط إليها وتفيدوين عن آرائكم وآرائه العاشرة، وقد تستشريون األخ عزام عن القنا

 
كما أرى أن ترسلوا إىل عبد الباري عطوان، وروبر ت فيس  أبن الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشر       

ستكون قريبة واليت هي حصاد عشر سنني من احلرب الضروس بني اجملاهدين وأمريكا، وأنتم ترفعون شعار الرأي 
خر فهذه فرصة إليضاح دوافعنا ملواصلة احلرب اليت تكون تعود أضرارها علينا كعامل إسالمي وعلى والرأي اآل

البشرية، إذ أن املفرتض لدى العقالء يف ظل هذه الظروف البيئية اخلطرية أن تعاد احلقوق إىل أصحاهبا ويتفرغ العامل 
عاث الغازا ت، فنحن ليس أمامنا خيار إال مواصلة للسعي يف إنقاذ البشرية ابلقيام بكل ما من شأنه أن خيفف انب

القتال للدفاع عن أمتنا وإمنا اخليار لدى من يواصل االعتداء عليها، فهذا صراع بني حضارتني من أكرب حضارا ت 
 األرض يف أوضاع مناخية خطرة وقد يكون مما يساعد على استدراكها نقل الصورة احلقيقة للصراع 

 
هم أكرب من نقل املعلومة يف الصحف وأن لدينا اقرتاح أبن يقوموا إبعداد فيلم واثئقي يف وتفيدوهم أبن دور      

هذه الذكرى العاشرة وحنن سنزودهم ابملعلوما ت مقروءة ومسموعة ومرئية، ونرغب أن يفيدوان مبرئياهتم وأهل 
ء على أن أهل االختصاص يف هذا الباب لوضع تصور للفلم لتوضيح األحداث وتداعياهتا وتسليط الضو 



 113 

االختصاص يف االقتصاد قد أكدوا يف أفالم واثئقية عرضتها اجلزيرة أبن أحداث احلادي عشر هي السبب الرئيس 
 لألزمة املالية اليت تعاين منها أمريكا 

 
خبصوص ما أورد اإلخوة يف السحاب أوردوا عن بيان الفيضاان ت فأان أشجع النصيحة والنقد اهلادف وأدعو   • 

على  -وجزاكم هللا خرياا-، وهذا هو واجب املسلمني فيما بينهم -جزاه هللا خرياا-يهدي إيلًّ عيبوين  لكل من
 نقل  ملا كتبه اإلخوة 

 
مث إن من ابب النصح أيضااا أرجو من  ختصيصااا أن تقرأ البيان وتقرأ ما كتبه اإلخوة يف تعليقاهتم عليه مع      

 مالحظة ما يلي:
 

 التصريح يف بيان سابق بعد مؤمتر ا ت املناخية والكوارث اليت نشأ ت عنها؛ فقد متاحلديث عن التغري  - أ
 عن أن السبب الرئيسي هو املعاصي كوبنهاجن 

 إن البيان مل يكن موجهاا للمنكوبني الذين فقدوا أبنائهم وأمواهلم وكانوا يف كرب عظيم  - ب
ا أورده األخ، وهذا ال ينفيه إال أن كالم قد تعاملنا مع هيئا ت إغاثية يف اجلهاد األفغاين ومل نشاهد م - ت

األخ الكاتب كان فيه حتميل للكالم مبا ال حيمل مع مالحظة أين دعو ت املسلمني إلنشاء هيئة فأول 
ما يتبادر إىل الذهن هو أن تكون هيئة منضبطة بتعاليم اإلسالم، حنن كمسلمون من واجبنا أن ننقذ 

منهم أطفال غري مكلفني، وذكر تعليق على كلمة هيئة إغاثية  هؤالء املسلمني خاصة أن السواد األعظم
متميزة وقد تضمن البيان وصفها أبن متيزها يف أن ال تقدم بعض املعوان ت وتذهب وإمنا تقوم مبا يلزم 

 جتاه املسلمني إلنقاذ أرواحهم 
ث عنه رغم أنه قد تذكري أهل ابكستان ابلتوبة والرجوع إىل أمر هللا البد منه وكان يف النية أن أحتد - ث

، وقد كنت مستحضراا متامااا وقت احلدث أن أكرب أسبابه هي -إبذن هللا-سبقت اإلشارة إليه وستلحق 
املعاصي لكن كان البد من مراعاة أن الناس ميس  أحدهم بطفلني من أطفاله ويفقد اآلخرين 

ومعلوم أن كل مقام مقال،  فالواجب آن ذا كان هو تركيز احلديث على إنقاذ املستضعفني من املسلمني
وقد كان احملتكون من إخواننا ابملتضررين من الفيضاان ت يروون عنهم كثرة ذكر أن هذا بسبب معاصيهم 

زار اليهودي وابنه غالم حيتضر فدعاه إىل  -صلى هللا عليه وسلم-هلل تعاىل  وتعلمون أن رسول هللا 
العقواب ت ألانس ومن أعظم االبتالءا ت آلخرين،  اإلسالم فأسلم، وال عليكم أن أخذ األوالد من أعظم
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مل  -عليه الصالة والسالم-ويف ذل  املقام كان عقاابا لليهودي على عصيانه هلل تعاىل إال أن الرسول 
 يبلغه يف ذل  الوقت أبن هذا عقاابا ل  أن  تعصي هللا تعاىل فعاقب  أبخذ ابن  

املياه  استنزافوخاصة بالد احلرمني فالواقع أنه يتم  احلديث عن شبكة أانبيب وآابر لبعض دول اخلليج - ج
للزراعة والبالد كلها تعيش على بعض حمطا ت للتحلية على اخلليج، ويف حني قيام أي حرب يف املنطقة 
وإصابة بعض نقاال ت النفط ومن مث تسربه يف املياه وتلويثها أو إصابة احملطا ت على وجه التحديد 

مليون مسلم، وال خيفى عليكم أن األمور مثل إعادة جتهيز احملطا ت إن سيتعرض للمو ت عطشاا عشرون 
معه البتة إنقاذ حياة الناس، ومن هنا كان البد من اإلشارة وتنبيه الناس  يتيسرأصيبت أتخذ وقتاا ال 

ليأخذوا احتياطاهتم كل حبسبه وكون وجود حكوما ت مرتدة هذا ال مينع مثل هذا التنبيه؛ ألن الضرر قد 
على املسلمني مثل ما لو أن رجالا علم أن السد العايل يف مصر إذا مل تتخذ بعض اإلجراءا ت معه يقع 

سينهار وتنهال املياه منه على املسلمني يف مصر مما يؤدي إىل مو ت املاليني منهم غرقاا، فهذا البد أن 
 احلكومة فهذا واجب يبذل جهده إلنقاذ املسلمني حىت وإن كانت اإلجراءا ت ال يستطيع القيام هبا إال

نصرة املسلمني إلخواهنم حق للمسلمني وإن كان يف أيدي املرتديني الظاملني فالواجب قائم ال أحسب 
 أنه يسقط مىت توفر ت االستطاعة 

 
حذر أهل مصر من اجملاعة القاتلة وحال بينهم وبينها بعد مشيئة  -عليه السالم-وتعلمون أن نيب هللا يوسف      

 رهم وظلمهم فكيف احلال مع املسلمني؟هللا رغم كف
 

وال خيفى على أمثالكم أيضاا أنه ال يصح أن يبرت الكالم عما قبله وما بعده ويؤخذ بيان دون النظر إىل ما      
سبقه أو حلقه مع مراعاة حال املتكلم، وخالصة القول: تذكري املسلمني بوجوب الطاعة واالبتعاد عن املعاصي أمر 

خلطاب مل يكن موجه للمتضررين من الفيضان وأرى أن كالمي ألزم ما ال يلزمه، فأرجو دراسة واجب إال أن ا
 املسألة وإفاديت مبا توصلتم إليه 

 
 مرفق رسالة للشيخ أيب حممد ورسالة األخ أيب مصعب عبد الودود أرجو إيصاهلا إليهم    • 
 
ا يعني اجملاهدين يف املستقبل ويعطيهم عمقاا زراعية كما أود اإلشارة إىل اإلخوة يف املغرب اإلسالمي أبن مم  • 

األودية من الشجر الذي يكون يف املنطقة كشجر األثل والطلح والسلم والسمر وهذا الشجر بقدرة هللا يتحمل 
العطش لفرتة طويلة، وتكلفة األمر ليست كبرية فبعد جتهيز الشجريا ت اليت ستزرع ليس إال انتظار موعد سيالن 
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وبعد ذل  بيوم أو يومني تزرع الشجريا ت واألرض مروية، وحترس حسب اإلمكان من الدواب، ويطالب الوادي 
من أهل املنطقة أبن حيرسوها من املواشي إال أن تشب عن إهالك املواشي لقلبها، وهي تواصل منوها على هذا املاء 

شجار تكون راحة اجملاهدين يف احلركة فيها إىل أن أييت موعد سيالن الوادي القادم؛ فعلى قدر االهتمام بزراعة األ
 فاألرض املنبسطة مهلكة يف القتال السيما إذا أرسل األعداء إىل تل  املناطق طائرا ت التجسس 

 
وفيما خيص جتهيز الشجريا ت فتتم االستفادة من الطرق اليت تقوم هبا الدولة عند زراعة أحزمة شجرية إليقاف      

ا أن يتعاملوا مع مشتل وإما أن يقوموا هم بعمل مشتل ويستحسن لو تركوا األشجار يف زحف الرمل وما شابه، فإم
 املشتل إىل أن تشب مدة سنة 

 
أرجو أن ترفق بيان أمريكا للشيخ أيب حممد، وأن ترفق له نسخة من رسالة صاحب الطيب إيل ، ونسخة من   • 

 عبد الودود ابلشكل الذي سرتسلها به إليه  رساليت إليه، كما أرجو أن ترفق له نسخة من رساليت لألخ
 
حبذا أن ترسلوا لإلخوة يف اجلزائر امللف الذي كتبه الشيخ بشري املدين عن املغرب اإلسالمي والذي أرسلته   • 

 لكم مع الرسالة السابقة، وتطلبوا تعليقهم عليه وما لديهم من معلوما ت يف نفس الباب 
 
وص ما ذكرته سابقاا من ترتيب طريق إليصال البياان ت لإلخوة يف اإلعالم حبذا أن تفيدوين عما مت خبص  • 

 مباشرة 
 
ورد يف قناة اجلزيرة ضمن أقوال الصحف أن القاعدة يف أحد إصداراهتا على االنرتنيت ذكر ت عدة طرق لقتل   • 

حة هذا األمر األمريكيني منها أن توضع شفرا ت على شاحنة ويدخل سائقها بينهم فحبذا أن تفيدوين عن ص
 ومصدره 

 
خبصوص انفصال اجلنوب عن السودان فما ذكرته جيول يف خاطري ولعله يتيسر شيء يف األايم املقبلة مع   • 

 متابعتنا أكثر للقضية يف اإلعالم 
 
وأما ما ذكرمتوه عن الفوضى ففي اجلملة ال أميل إليها وأحسب أن لو كنا يف جملس واحد قد يتضح أنه ليس   • 
  -إبذن هللا-خالف على جوهر املسألة، ولرمبا كتبت ل  يف األمر بتفصيل أوسع  بينا
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مرفق شرحية خاصة ابإلعالم حتتوي على بيان للشعب األمريكي ورسالة مرفقه معه مع ابين خالد لإلخوة يف   • 

شرحية بيان الشعب اإلعالم، من املهم وصوهلا مع البيان فإن كانت الشرحية سليمة فبها وإال فمرفق يف هذه ال
األمريكي، وكذل  الرسالة املرسلة إىل اإلخوة يف اإلعالم مع إفادة اإلخوة أبن يكون بث البيان قبيل االنتخااب ت 
األمريكية جمللسي الكوجنرس، وفيما خيص بث بيان أمريكا فيتم إعطاء نسخة منه ملراسل قناة اجلزيرة العربية، 

جنليزية ليتضح موقفها أكثر، وكذل  يتم إعطاء نسخه منه لقناة أمريكية ونسخة أخرى ملراسل قناة اجلزيرة اإل
رَب القنوا ت الثالث أبننا نريد بث البيان يف يوم    أكتوبر 10حسب ما ذكرته من تغطية الذكرى العاشرة وختأ

 
 ثالثني أكتوبر وإن مل تبث القنوا ت البيان فيكون لإلخوة يف االنرتنيت جاهزون لبثه يف اليوم التايل يوم      
 
ا   •  خبصوص ما ذكرمت عن إبالغ الوسيط ابستالمكم ملا أرسله من مال فال أبس أبن تبلغ ذل  بوريقة صغرية جدًّ

 على قدر امنلتني لتكون ملفوفة عند األخ الذي سيحضرها ال تلفت نظر أحد 
 
ساهلا لعطب حل هبا، ذكر ت يف رسالت  عن عدم وصول الشرحية وهذا صحيح ففي آخر حلظة تعذر إر   • 

 ولضيق الوقت ومل يسعنا حذف أهنا مرفقة من الرسالة فنرجو املعذرة 
 
 مرفق لكم املقال املنسوب ألخينا سيف العدل   • 
 
 خبصوص األموال فحبذا أن تكون ابليورو وال أرى حرج أمين من إرساهلا يف مرة واحدة   • 
 

-األخوا ت األرامل وكذل  األيتام، وكيف هو حال أبناء اجلويف : أرجو أن تفيدين بشأن أحوال ويف اخلتام     
، كما أرجو أن حترصوا كل احلرص على إبعادهم وابقي األسر عن مناطق اليت حتت التصوير -عليه رمحة هللا
 والقصف 

 
واان أن أن حيفظكم واإلخوة طرفكم ويوفقكم مجيعاا ملا حيبه ويرضاه، وآخر دع -سبحانه وتعاىل-أرجوا هللا      

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
 أخوكم زمراي
 

هـ3413/ ذو القعدة /31األربعاء 



 118 

 

SOCOM-2102-1111100  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على ن
 

 -حفظه هللا-أيب بصري  إىل األخ الكرمي
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 أرجو أن تصل  رساليت هذه وأنت ومجيع اإلخوة وذراريكم خبري وعافيه، وإىل هللا تعاىل أتقى وأقرب وبعد:     
 

يرة الصنعاين عرب اإلخوة وسرران بوصوهلا، وكانت تتضمن إجااب ت عن وصلتنا رسالتكم ورسالة أخينا أيب هر      
 أسئلة بعثوها إليكم وقد اطلعنا من خالهلا على أحوالكم وأوضاعكم، وقد كنا نتابع عن كثب أخباركم عرب اإلعالم 

 
ا إذا كان الراجح خبصوص قولكم إن أردمت صنعاء يوماا من الدهر فهو اليوم؛ فنحن نريدها إلقامة شرع هللا فيه     

أننا قادرون على احملافظة عليها؛ فالعدو األكرب رغم استنزافه وإضعافه عسكرايًّ واقتصادايًّ قبل احلادي عشر وبعده 
إال أنه مازال ميتل  من املعطيا ت ما متكنه من إسقاط أي دولة نقيمها رغم عجزه عن احملافظة على استقرار تل  

ينازعونه وحلفاءه، ولكم عربة يف إسقاط دولة الطالبان وإسقاط حكومة صدام  -بفضل هللا-الدول، واجملاهدون 
وال ختفى عليكم جتارب )سورية، ومصر، وليبيا(، وإن استنفار اخلصوم يف اليمن ال يقارب البتة ابستنفارهم يف 

خمزون نفطي يف أفغانستان؛ فاليمن ابلنسبة لألعداء كالذي هدده اخلطر داخل بيته فهي يف قلب اخلليج أكرب 
العامل، فال نرى أن نزج أنفسنا وأهلنا يف اليمن يف هذا األمر يف هذا الوقت قبل أن تتهيأ األوضاع فنكون كالذي 
يبين يف جمرى سيل فإذا سال اجتاح ذل  البناء وأسقطه، مث إذا ما أردان بناء البيت مرة اثنية نفر الناس وانفضوا عن 

ة، ومعلوم من الضروراي ت م  أن تبقى اليمن هادئة وإان ندخرها كجيش احتياطي لألأ  مساعدتنا يف البناء؛ فإين أرى
خلوض احلروب أن يكون هلا جيش احتياطي مع استمرار استنزاف العدو يف اجلبها ت املفتوحة إىل أن يصل العدو 
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كلما اقرتب الوقت   إىل مرحلة الضعف اليت متكننا من إقامة دولة اإلسالم، فكلما ازداد ت العمليا ت ضد أمريكا
  -إبذن هللا-املناسب لتوحيد اجلهود إلقامة دولة اإلسالم 

 
وبناءا عليه فالرأي عندان أن توسطوا كبار العلماء وشيوخ القبائل يف السعي لالتفاق على هدنة منصفة تساعد على 

ة، فإن رفضت احلكومة اهلدنة استقرار اليمن، رغم علمنا أبن علي عبد هللا صاحل قد ال يستطيع املوافقة على اهلدن
فسيظهر أهنا هي املصرة على تصعيد األمور املؤدية للقتال، وأن أمرها ليس بيدها، وبذل  يكون تعاطف الشعب 
مع اجملاهدين مستمراا وبشكل أكرب ويتحمل اخلصم مسئولية تبعا ت احلرب وليس حنن، ويظهر للناس أننا حريصون 

 املسلمني أبسس سليمة  على وحدة األمة اإلسالمية وسالمة
 
ومبا أننا ال نرى التصعيد ألننا ما زلنا يف مرحلة إعداد فليس من املصلحة التسرع يف العمل على إسقاط النظام   • 

فهو رغم ردته وسوء إدارته إال أنه أخف ضرراا ممن تريد أمريكا استبداله هبم؛ فعلي عبد هللا صاحل عاجز عن قمع 
رجل غري إسالمي وموالياا للغرب كان مبثابة مظلة للنشاطا ت اإلسالمية طيلة السنني  النشاط اإلسالمي، وكونه

 املاضية فاستفاد من ذل  اإلخوان والسلفيون والسلفية اجلهادية 
 

فيبقى االستمرار يف استنزاف أمريكا من خارج اليمن، كذهاب بعض العناصر إىل الصومال أو إلينا ومنها      
لعمليا ت اخلارجية، ويف حالة مل توافق الدولة على اهلدنة واملصلحة تركزون على اإلخوة اليمنيني ينطلق اإلخوة إىل ا

يكونوا عمليا ت داخل أمريكا شريطة أن ال املغرتبني القادمني من إجازا ت وميلكون فيزة أو جنسية أمريكية للقيام ب
العمل وتطويره يف التخطيط للعمليا ت وتطويرها  قد أعطوا عهداا ألمريكا بعدم اإلضرار هبا، كما ينبغي توسع دائرة

 وأن ال حنصر أنفسنا يف تفجري الطائرا ت هناك فقط 
 
خبصوص إرسال أخ قيادي ليعينكم يف العمل فهذا فيه صعوبة يف هذه املرحلة، ينبغي أخذ االحتياطا ت األمنية   • 

الم، وأن تتجنب هذه القيادا ت اللقاء ابلناس وجتنب احلركة إال يف ضرورة ملحة وخاصة القيادا ت الظاهرة على اإلع
ويف حال ضرورة احلركة فينبغي االبتعاد عن الوقوف عند املطاعم وحمطا ت الوقود وإمنا يقوم سائق السيارة بتزويد 
السيارة مبا حتتاجه الرحلة من الوقود واألطعمة من داخل املدينة قبل الرحلة؛ فإن من أساليب االستخبارا ت وضع 

 بعة هلم تعمل يف بعض حمطا ت الوقود واالسرتاحا ت واملطاعم واملقاهي وما شابه ذل  عناصر ات
 
 خطورة الدخول يف دماء مع القبائل   • 
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 احلرص على أن يكون أحد قادة التنظيم البارزين من اجلنوب   • 
 
مرادان هو األمريكيني الذين  عدم استهداف اجليش والشرطة يف مراكزهم مع اإلشارة يف إصداراتنا وبياانتنا أبان  • 

يقتلون أهلنا يف غزة ويف غريها من بالد اإلسالم، والتأكيد على العسكر أبن حيذروا وال يكونوا دروعاا حتمي 
  عرضوا لنا أثناء قتالنا للصليبنيالصليبيني؛ فنحن ال بد سندافع عن أنفسنا إن ت

 
 هدين وتضعف من نفسيا ت العسكر هذه املسألة مهمة تزيد من تعاطف الناس مع اجملا     
 
احلرص على حماولة أخذ عهد وبيعة من املتعاطفني مع القاعدة دون أن يكون عدم البيعة حائل بينكم وبني من   • 

ال يبايعكم، إمنا حترصوا على سعة الصدر وتقبلوهم معكم يف العمل ومرور الوقت طاملا أهنم جيدون من جانبكم 
 يقرب بينكم وجيعلهم معكم يف آخر املطاف حلماا وعدم انتقام للنفس 

 
ا   •   ينبغي أن تكون قيادا ت الصف األول من العناصر املمحصة متحيصاا جيدا
 
وأما يف مسألة التخلي عن السالح غري وارد البتة فبالكتاب واحلديد ينصر الدين، وهو جزء من كياننا واترخينا   • 

فماذا جىن الذين تركوا السالم غري أهنم أصبحوا  ،ال ش  أنه منتقصواحلفاظ على حياتنا، والرجل من غري سالح 
 ال وزن هلم 

 
أود تذكريكم ابلسياسة العامة للقاعدة يف اجملال العسكري واإلسالمي فقد متيز ت القاعدة يف تركيزها على العدو      

فراا، كما أنه أعظم ضرراا يف هذه األكرب اخلارجي قبل الداخلي، وإن كان األخري أغلظ كفراا إال أن األول أوضح ك
للهرمزان عندما  -رضي هللا عنه-املرحلة؛ فأمريكا هي رأس الكفر فإذا قطعه هللا مل يعص اجلناحان كما قال عمر 

استشاره وقال له: انصح يل فإن  أعلم أبهل فارس، قال: نعم إن فارس اليوم رأس وجناحان، فقال له: فأين 
كر موضع اجلناحني وقال: الرأي عندي اي أمري املؤمنني أن  إن تقطع اجلناحني يهن الرأس؟ فقال: هناوند، مث ذ 

  الرأس، فقال عمر: كذبت اي عدو هللا بل أعمد إىل الرأس فأقطعه؛ فإذا قطعه هللا مل يعص اجلناحني
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جلميع اإلخوة، مع ورغم أن هذه السياسة واضحة يف أذهان اإلخوة الكبار إال أنه ينبغي التذكري هبا مكتوبة      
مالحظة أن هنال  أجيال جديدة من الشباب انضموا إىل مسرية اجلهاد ومل تتم توعيتهم هبذا األمر مما يؤدي إىل 
القيام بعمليا ت فرعية بدالا من الرتكيز على األصل كما مسعنا يف األخبار من بعض العمليا ت على قوى الدولة يف 

 دفعت إليها كالدفاع عن النفس  مأرب وعتق، فعسى أن تكون هناك ضرورة
 

وقد سبق أن ضربت مثالا خبصوص توضيح السياسة العامة للقاعدة يف الرتكيز على أمريكا وهو أن أعداء هللا      
سم وفروعها كثرية متفاوتة األحجام منها دول حلف النيتو وكثري من  50اليوم كشجرة خبيثة ساقها أمريكي قطره 

ن نريد إسقاط هذه الشجرة بنشرها يف حني أن قوتنا وطاقتنا حمدودة، فطريقنا السليم األنظمة يف املنطقة، وحن
والفعال إلسقاطها هو برتكيزان املنشار على أصلها األمريكي، فلو ركزان يف عمق الساق األمريكي حىت وصلنا إىل 

نفعل مع وجود اإلمكانية أبن  سم تقريباا، مث سنحت لنا فرصة متكننا من النشر يف الفرع الربيطاين فال 10عمق 
جنعل النشر يف األصل األمريكي؛ ألن ذل  تشتيت جلهدان وطاقتنا ولو بقي النشر يف عمق الساق األمريكي إىل 

  -إبذن هللا-أن يسقط سيسقط الباقون 
 
روعها ولكم مثال على ذل  اآلاثر اليت ترتبت على قطع اجملاهدين يف أفغانستان لساق شجرة الروس وسقوط ف   

ا بعد اآلخر من اليمن اجلنويب إىل أوراب الشرقية دون أن نصرف أي جهد على تل  الفروع يف  تبعاا لذل  واحدا
 ذل  الوقت 

 
وعليه فكل سهم وكل لغم ميكن أن يتم استهداف األمريكيني به وهناك غريهم فينبغي صرفه حنو األمريكيني      

 م دون غريهم من حلف النيتو فضالا عمن دوهن
 

فمثالا لو ترصدان للعدو يف الطريق بني قندهار وهلمند ومر ت عراب ت للجيش األفغاين وجمموعة اثنية حللف      
 النيتو واثلثة لألمريكيني فينبغي الرتكيز على الثالثة وضرهبا وإن كان عدد اجلنود يف العراب ت األخرى أكرب 

 
من جيش الدولة اليت يوجد فيها اجملاهدون متوجهة حنو  يستثىن من ذل  ما ينبغي استثناؤه كأن تكون قوة    

 مراكز اإلخوة ال يف دورية عامة 
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وبعبارة أخرى كل عمل للدفاع املباشر عن اجلماعة اجملاهدة يف تل  الدولة ضد القوى احمللية للمحافظة عليها      

  ة فهي تستثىن من القاعدة العامةيحىت تقوم مبهمتها األساسية يف هذه املرحلة وهي ضرب املصاحل األمريك
 

واملتابع لألحداث يرى أن املرهق واجملهد حقيقة بعملياتنا ورسائلنا هم األمريكيون، وخاصة بعد أحداث      
احلادي عشر فينبغي زايدة الضغط عليهم إىل أن حيصل توازن يف الرعب وتصبح تكلفة احلرب واالحتالل واهليمنة 

دها عليهم، ويصلوا إىل حالة من اإلجهاد تدفعهم إىل الرضوخ واالنسحاب من بالدان على بالدان أكرب من فوائ
 وإيقاف الدعم عن اليهود 

 
وينبغي التأكيد على أمهية التوقيت فهو يف غاية األمهية وذل  ما تؤكده األوضاع واألحوال عرب التاريخ      

لعمل يف قيام الدولة املسلمة يبدأ إبهناك الكفر احلاضر؛ فيجب أن نضع نصب أعيننا يف هذا الوقت أن ترتيب ا
العاملي، فإن لديه حساسية قصوى من قيام أي إمارة إسالمية، وإن مما يدل على شدة احلساسية املرهفة لدى 
الغرب من قيام أي إمارة إسالمية مهما كان حجمها هو ما حصل بعد أن أقام الشيخ اخلطايب إمارة يف املغرب 

لصليبيون إىل حد ال يستطيعون فيه اهليمنة على بالد املسلمني من توحد لقوى الصليب قبل أن يستنزف ا
وحماصرهتم له إىل أن أسقطوا إمارته، فقلقهم العظيم من قيام أي إمارة إسالمية يرجع سببه إىل أهنم يعلمون أن 

لرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني ميتلكون أموراا ليست عند غريهم من األداين، ففي فرتة وجزيرة يف عهد ا
 واخللفاء الراشدين دانت الدنيا للمسلمني  

 
فرأس الكفر العاملي اليوم هو صاحب النفوذ الكبري على دول املنطقة شراين حياهتا والداعم األساسي هلا الذي      

استنزافه بصورة كبرية لكنه  ميل  قوة مكنته من إسقاط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان والنظام العراقي، برغم أنه مت
مازال لديه قوة إلسقاط حكومة أي دولة إسالمية حقًّا تقوم يف املنطقة يف هذا الوقت، وإن من أهم خربا ت 
اخلصوم احملليني والدوليني يف القضاء على احلركا ت اإلسالمية وإجهاضها هو استفزازها واستدراجها وجرها إىل 

غي أن نفو ت عليه ما خيطط له ونقوم حنن ابملواصلة واالستمرار يف استنزافه صراع مل تستكمل مقوماته، لذا ينب
وإرهاقه يف امليادين املفتوحة أفغانستان والعراق ليصل إىل حالة ضعف ال متكنه من إسقاط أي دولة نقيمها، 

مة اليت قعد ت وعندها يتم مراعاة ضرورة العمل على مجع وتوحيد كل من ميكن توحيده من اجلهود والطاقا ت املسل
وإن استدعى األمر  -إبذن هللا-عن اجلهاد بعذر أو بغري عذر، مث يكون الشروع ابلبدء يف إقامة الدولة املسلمة 

 أتخري ذل  سنة أو أكثر فال أبس 
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وتعلمون أن كثرياا من اجلماعا ت اجملاهدة اليت أصر ت على البدء ابلعدو الداخلي قد تعثر ت مسريهتا ومل حتقق      
افها كاإلخوان املسلمني يف سورية وما وقع من مصائب وخاصة يف محاة مما أصاب الناس بصدمة ما زالت أهد

آاثرها موجودة رغم مضي ما يقارب ثالثة عقود، و كذل  يف حماولة اجلماعة اإلسالمية يف مصر ومجاعة اجلهاد، 
غم أن العمل كان على بعض املراكز وكذل  حال اإلخوة يف ليبيا ويف اجلزائر ومثل ذل  يف جزيرة العرب، ر 

األمريكية وليس إلسقاط الدولة وقد حقق فوائد من أمهها إخراج قواعدهم الكربى من بالد احلرمني، وكذل  توعية 
الناس بعقيدة الوالء والرباء وانتشار روح اجلهاد بني الشباب، مث ما لبث العمل العسكري أن تعثر لألسباب السابق 

 ذكرها 
 

ما حركا ت املقاومة ضد العدو األجنيب احملتل حققت جناحا ت كبرية خالل القرن املاضي يف العامل اإلسالمي بين     
وكان من آخرها يف أفغانستان، ومن أسباب النجاح وجود أحد عناصر النجاح وهو العنصر احملفز للعامة أعين 

ا؛ فالشعب للحركة كاملاء  وجود احتالل الروس الكفار األجانب مما يوفر تعاطفاا شعبيًّا أكرب وهو أمر مهم جدًّ
للسمكة، فأي حركة تفقد التعاطف الشعيب تضعف قوة الدفاع لديها ابستمرار إىل أن تتالشي احلركة أو متكن، و  
كذا احلال يف غزة التف معظم الشعب حول رااي ت املقاومة اإلسالمية ضد العدو خارجي وهم ال يعلمون أبخطاء 

ال يف العراق دخل العدو اخلارجي غازايا للبالد وأخطأ خطأا فادحاا جلهله ابملنطقة وطبيعة أهلها حامليها، وكذا احل
فأاثر القبائل وألبها مما أدى إىل تعاطف الشعب مع اجملاهدين ومدهم بعشرا ت األلوف من أبنائه للجهاد ضد 

ل األنبار يف غري حالة الدفاع األمريكيني إىل أن حصلت بعض األخطاء كان من أكربها ضرب بعض أبناء قبائ
املباشر عن النفس ]كأن يكونوا متوجني إىل اإلخوة لقتاهلم[، وإمنا كانوا يف جتمع لالكتتاب يف قوى األمن مما أهلب 
مشاعر القبائل ضد اجملاهدين وانقضوا عليهم وتعلمون أن قتل رجل واحد من قبيلة كفيل ابستثارهتا يف تل  

  ت الظروف فكيف بقتل املئا
 

وهناك مسألة مهمة جيب فقهها فمقصد الشريعة هو جعل كلمة هللا هي العليا؛ فواجبنا أن نسعى ملا سيحقق      
هذا األمر يف مآله مع مراعاة الضوابط الشرعية يف تقدير املصاحل واملفاسد، ومعلوم أن هؤالء اكتتبوا يف القوى 

ي مالحظة أهنم ال ميتلكون رغبة ودوافع للقتال، وإمنا العسكرية وعندما يؤمرون ابحلضور سينفذون ولكن ينبغ
اكتتبوا لإلغراءا ت املادية وابلتايل فهم غري مستعدين للتضحية أبنفسهم من أجل أمريكا، ولن يندفعوا بشجاعة لقتل 
أبناء عمومتهم ولو قتل منهم أحد أثناء هجومهم علينا، فرد الفعل سيكون ضعيفاا بينما قتلهم عند االكتتاب 
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أبعداد كبرية يولد صدمة على كل القبائل ويستثريهم ضدان، ويولد عندهم رغبة يف االنتقام ملن قتل منهم؛ فيجب 
 دراسة مجيع حماوال ت اجملاهدين وجهودهم وتبني األخطاء وأخذ العرب منها 

 
عن العوام فقد،  كما ال خيفى مدى عمق التعصب والثأر عند العرب وكم للدماء من آاثر على اخلواص فضالا       

كان معنا بعض اإلخوة اجملاهدين امللتزمني إذا رجعوا إىل اليمن واثر ت حرب جاهلية قبلية بني قبيلتهم وقبيلة أخرى 
فكان بعضهم ينخرطون فيها وال يستطيعون أن ينفكوا من عادة الثأر للدماء، وإن الضغط األمريكي على احلكومة 

لقبائل بقصف أبناء القبائل يف احملفد وشبوة، واستمرار الضغوط جيعلها مهيأة اليمنية جعلها ختطئ يف التعامل مع ا
ألخطاء أكرب تؤدي إىل أتليب بعض القبائل ضدها، وإن أحسن اجملاهدون التعامل مع القبائل فسيكون غالب 

يوم بدر  -هللا عنهرضي -احنياز القبائل إليهم فاجملتمعا ت القبلية أثر الدماء فيها عظيم، وتذكرون قول أيب حذيفة 
قال:  -رضي هللا عنه-ابلنهي عن قتل العباس بن عبد املطلب  -صلى هللا عليه وسلم-ملا بلغه أمر رسول هللا 

 أنتقل آابءان وأبناءان وإخواننا وعشريتنا ونرتك العباس؟ وهللا لئن لقيته ألحلمنه السيف 
 

: -صلى هللا عليه وسلم- ابن أيب  ابن سلول لرسول هللا عبد هللا ابن عبد هللا -رضي هللا عنه-وقول الصحايب       
اي رسول هللا إنه بلغين أن  تريد قتل عبد هللا ابن أيب فيما بلغ  عنه، وإن كنت ال بد فاعالا فمرين به ، فأان أمحل 

فيقتله، فال إلي  رأسه، فو هللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا رجل أبر بوالده مين، وإين أخشى أن أتمر به غريي 
تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبد هللا ابن أيب ميشي يف الناس فأقتله فأقتل رجالا مؤمناا بكافر فأدخل النار، فقال له 

صلى هللا عليه -(، وقول رسول هللا بل نرتفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا: )-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
كيف ترى َي عمر أما وهللا لو قتلته ىل قوم ابن أيب  جمازاته إن أحدث: )عندما تو  -رضي هللا عنه-لعمر  -وسلم

(، وهنا فال خيفى على أحد أن الذين يقتلون يوم قلت يل اقتله، ألرعدت له آنٌف، ولو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته
عليه الصالة -وله حتت راية األمريكان ضد املسلمني جيب قتاهلم وإن اخلالف يف التوقيت، وهذا ميكن فهمه من ق

أما وهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله  ، فالتوقيت إلقامة الدولة املسلمة يقرتب خبطى سريعة وهو يف  -والسالم
صاحلنا النتشار الفكر اجلهادي وخاصة بني الشباب واألجيال الصاعدة مقارنة ابجلماعا ت واحلركا ت اإلسالمية 

 شه أبناء األمة ابستثناء الفكر السلفي اجلهادي املتفاعل مع قضااي األمة األخرى، فكلها ال متلئ الفراغ الذي يعي
 

من تطوير خطاب القاعدة أن يكون هادًئا رصيناا مقنعاا سهالا واضحاا مالمساا لقضااي اجلماهري  د  بأ  كما ال       
رضي هللا -احلادة لبعض السلف  ة والرأي العام وقد يستشهد بعض اإلخوة ابألقوالم  ومعاانهتم، ال ينفر مجاهري األأ 

، فقد كان هذا يف حال قوة ومتكني لدولة اإلسالم، وأما يف مثل حالنا فهو وضع خمتلف إذ أنه -عنهم ورمحهم هللا
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ينبغي مراعاة الفرق بني حالة القوة وحالة الضعف وجيب أن يكون العمود الرئيسي يف خطاابتنا االهتمام بتوضيح 
 وحتذير الناس من الشرك أبساليب ومداخل خمتلفة معىن ال إله إال هللا، 

 
كما ينبغي االهتمام ابملعىن واأللفاظ معاا مع جتنب العبارا ت اليت ميكن استبداهلا بغري ضمن الضوابط الشرعية،       

 ودون تنازلنا عن مبادئنا ابستخدام كلما ت أو عبارا ت تؤدي املطلوب هبدوء كاستخدام كلمة وكالء بدالا من كلمة
عمالء، واملطلوب يف هذه املرحلة أن نوصل احلق إىل الناس أبسهل وألطف عبارة، فبعض الذوق العام ينفر من  
-كلمة عميل ويعتربوهنا مبثابة الشتم بينما إن قلنا وكيل بدالا من عميل وخانوا امللة واألمة أو خانوا هللا ورسوله 

لمة احلكام اخلونة، فإن ذل  أدعى أن تستمع إلينا شرحية أكرب أو خانوا أماانهتم بدالا من ك -صلى هللا عليه وسلم
من املسلمني وميكننا ايقاضهم من الوهم والوالء للحكام الظاملني، وهذا هو مطلوبنا جيب التأكيد على اجتناب 
ليبية الكلما ت اليت تؤثر سلباا على تعاطف األمة مع اجملاهدين، وجيب أن يستشعر اجملاهدون أهنم يف خضم محلة ص

عاملية من أهم مهماهتا تشويه اجملاهدين ومبادئهم ووصفهم مبا ينفر املسلمني عنهم، فالبد من مراعاة الدقة يف 
الكلما ت واإلصدارا ت حىت ال نثبت يف أذهان املسلمني بعض ما اهتمنا األعداء به من أننا متوحشون مستبدون 

ارج املعركة، وحباجة إىل خطااب ت تتناسب مع أوضاعهم نستلذ بسف  الدماء، وأن يستشعروا أن مجاهري األمة خ
وال خيفى أن األمة هي مدد وغطاء اجملاهدين، لذا ينبغي أن نرتفق ابلناس ابلطرح الشائق مع جتنب اهلجوم الصارخ 

 والنقد الساخر أو حتقري اخلصوم 
 

م حريصون على نصرة احلق خبصوص احلديث عن محاس فيجب أن نراعي أن محاس هلا أنصار كثر حنسبهم أهن     
والدين، وقد تغيب عليهم بعض املعاين الشرعية املهمة، وال نريد أن نعني الشيطان عليهم ومرور الوقت مع توضيح 

 أخطاء قادهتم بلطف يساعد يف انتباههم لتل  األخطاء وجتنبها 
 

نوا ت الفضائية اليوم هي أشد من الشعراء ينبغي التنبيه إىل أن النسبة األكرب من املعركة هي إعالمية، وأن الق     
اهلجائني يف العصر اجلاهلي، فإن ركز ت القنوا ت على شخص يريدون وضعه أثروا عليه سلباا، وإن ركزوا عليه 
، وإن كان األمر ابلعكس مما أظهروا وإننا اليوم تعدينا معظم القنوا ت، وأما اجلزيرة فقد  يريدون رفعه أثروا إجياابا

ها مع مصاحلنا فقد يكون من املفيد أن ال مندحها وال نستعديها، ومع أهنا قد حتصل منها أحياانا تقاطعت مصاحل
على بعض األخطاء ضدان إال أهنا حمدودة وابشتباكنا معها ستزداد حتامالا وتلحق الضرر بتصوير اجلماهري املسلمة 

 تكن هناك ضرورة  عن اجملاهدين؛ فمن احلكمة أن ال نستعدي شعراء العصر احلديث ما مل
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وخالصة القول: رغم ضعف الدولة وقابليتها للسقوط فإن الفرصة إلسقاطها وإقامة حكومة بديلة متاحة لغريان      
ال لنا لسبب بسيط؛ ألننا يستحيل علينا أن نتنازل عن أي جزء من ديننا ونساوم عليه إرضاء ألمريكا حىت تقوم 

لناس يتأولون أتويال ت فاسدة ويتنازلون عن دينهم حبجة مصلحة الدعوة، إبسقاط احلكومة الناشئة، وكثري من ا
فأرجو أن تتشاوروا يف أمر اهلدنة مع الدولة فإن ترجح لكم ذل  فأعلنوه على املأل مع ذكر مربراهتا وشروطها ومنها 

ة هلم من اليمن، وأن أن يتم إغالق مكاتب االستخبارا ت والشرطة األمريكية، وإخراج مجيع القوى األمنية والعسكري
 ال ينتهكوا حدوده وسيادته بواسطة العلماء ومشايخ القبائل لكي يعلم الناس حقيقة موقفكم وموقفها 

 
 -إبذن هللا-وأخرياا أذكر أبن أمريكا يف حالة ضعف متسارع وستضطر إىل االنسحاب خالل السنوا ت القريبة      

 ألسباب كثرية من أمهها عجزها املايل الكبري 
 

ويف اخلتام أبلغ سالمي جلميع اإلخوة طرفكم، وأرجو هللا أن يوفقنا مجيعاا ملا حيبه ويرضاه، وأن يصوب رأيكم،      
ويثبت أقدامكم، وأن يثبتنا وإايكم على طريق اجلهاد، وأن مين علينا ابلنصر على الكافرين، وعسى أن جنتمع بكم 

ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب ، وصل ِّ اللهم وسلم على نب-إبذن هللا-قريباا 
العاملني 
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SOCOM-2102-1111100  

 
إال أين أود اإلشارة هنا إىل أمهية أن يكون التصور العام حلرب األمة الشاملة ضد أعدائها ماثالا أمام أعيننا،      

، كما ظ كفراا إال أن األول أوضح كفراااألخري أغل فهي ختوض حرابا ضد العدو اخلارجي والعدو الداخلي وإن كان
رضي هللا -أنه أعظم ضرراا يف هذه املرحلة؛ فأمريكا هي رأس الكفر فإذا قطعه هللا مل يعص اجلناحان كما قال عمر 

للهرمزان عندما استشاره وقال له: انصح يل فإن  أعلم أبهل فارس، قال: نعم إن فارس اليوم رأس  -عنه
قال له: فأين الرأس؟ فقال: هناوند، مث ذكر موضع اجلناحني وقال: الرأي عندي اي أمري املؤمنني أن  وجناحان، ف

إن تقطع اجلناحني يهن الرأس، فقال عمر: كذبت اي عدو هللا بل أعمد إىل الرأس فأقطعه؛ فإذا قطعه هللا مل يعص 
 اجلناحني 

 
مة اليوم كشجرة خبيثة ساقها أمريكا وهو أن أعداء هللا وقد سبق أن ضربت مثالا هبذا اخلصوص وهو أن أعداء األ

سم وفروعها كثرية متفاوتة األحجام منها دول حلف النيتو وكثري من  50اليوم كشجرة خبيثة ساقها أمريكي قطره 
األنظمة يف املنطقة، وحنن نريد إسقاط هذه الشجرة بنشرها يف حني أن قوتنا وطاقتنا حمدودة، فطريقنا السليم 

الفعال إلسقاطها هو برتكيزان املنشار على أصلها األمريكي، فلو ركزان يف عمق الساق األمريكي حىت وصلنا إىل و 
إذا كانت لدينا إمكانية أبن سم تقريباا، مث سنحت لنا فرصة متكننا من النشر يف الفرع الربيطاين فال نفعل  10عمق 

دان وطاقتنا ولو بقي النشر يف عمق الساق األمريكي إىل ؛ ألن ذل  تشتيت جلهجنعل النشر يف األصل األمريكي
  -إبذن هللا-أن يسقط سيسقط الباقون 

 
ولكم مثال على ذل  اآلاثر اليت ترتبت على قطع اجملاهدين يف أفغانستان لساق شجرة الروس وسقوط      

أن نصرف أي جهد على تل  الفروع فروعها تبعاا لذل  واحداا بعد اآلخر من اليمن اجلنويب إىل أوراب الشرقية دون 
 يف ذل  الوقت 

 
وعليه فكل سهم وكل لغم ميكن أن يتم استهداف األمريكيني به وهناك غريهم فينبغي صرفه حنو األمريكيني      

 دون غريهم من حلف النيتو فضالا عمن دوهنم 
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األفغاين وأخرى حللف النيتو واثلثة فلو ترصدان للعدو يف الطريق بني قندهار وهلمند ومر ت عراب ت للجيش      

 لألمريكان فينبغي الرتكيز عليها وضرهبا وإن كان عدد اجلنود يف العراب ت األخرى أكرب 
 

يستثىن من ذل  ما ينبغي استثناؤه كأن تكون قوة من جيش الدولة اليت يوجد فيها اجملاهدون متوجهة حنو      
 مراكز اإلخوة ال يف دورية عامة 

 
عن اجلماعة اجملاهدة يف تل  الدول ضد القوى احمللية للمحافظة عليها  للدفاع املباشربارة أخرى كل عمل وبع     

 حىت تقوم مبهمتها األساسية يف هذه املرحلة وهي ضرب املصاحل األمريكية فهي تستثين من القاعدة العامة 
 

دو األمريكي ومصاحله إال إبعداد يسرية مع مراعاة أن لبعض األقطار واألقاليم خصوصية كعدم وجود الع     
جدًّا، وحمصنه مما ال يتيسر معه النيل منها، فلهذه األقاليم وضع آخر ومع ذل  فإنه ينبغي أن يتم البحث عن 
أقرب منطقة جغرافيًّا إىل تل  اإلقليم يكون للمصاحل األمريكية فيها تواجد ميكن ضربه، وهلذا األمر أولوية عن 

، إال أن البحث عن منطقة نيبقية دول النيتو املتواجدة يف اإلقليم اليت ال يتواجد فيها لألمريكياستهداف مصاحل 
لألمريكيني فيها تواجد ينبغي أن ال يشمل املناطق اليت للقاعدة فيها فروع حىت ال حيصل تضارب بني العمل، ومن 

ريقيا فهي خارج املغرب اإلسالمي إال أهنا املناطق اليت قد يناسبكم استهداف املصاحل األمريكية فيها جنوب إف
 ليست اتبعة لإلخوة يف إقليم آخر، وكذل  بعض الدول اإلفريقية األخرى 

 
فالبالء الواقع على بالد املسلمني له سببان رئيسيان، األول: وجود هيمنة أمريكية عليها، والثاين: وجود حكام      

ققون مصاحلها مقابل حتقيق بعضاا من مصاحلهم، والسبيل أمامنا ختلوا عن الشريعة متماهني مع هذه اهليمنة حي
إلقامة الدين ورفع ما وقع ابملسلمني من بالء هو إبزالة اهليمنة الواقعة عن البالد والعباد واليت حتول دون بقاء أي 

األمريكي حىت ينكسر  نظام حيكم فيها بشرع هللا، والسبيل إلزالة هذه اهليمنة هو مبواصلة االستنزاف املباشر للعدو
 ويضعف عن التدخل يف شؤون العامل اإلسالمي 

 
 -إبذن هللا-وبعد هذه املرحلة تكون مرحلة إسقاط السبب الثاين وهو احلكام املتخليني عن الشريعة، وتليها      

 مرحلة إقامة الدولة املسلمة 
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قول: تعلمون أن حركا ت املقاومة ضد العدو وعوداا على ذي بدء فيما خيص قتال املرتدين أو مهادنتهم أ     
األجنيب احملتل حققت جناحا ت كبرية خالل القرن املاضي يف العامل اإلسالمي وكان من آخرها يف أفغانستان، ومن 

مما  وهو العنصر احملفز للعامة أعين وجود احتالل الروس الكفار األجانبأسباب النجاح وجود أحد أهم عناصره 
ا؛ فالشعب للحركة كاملاء للسمكة فأي حركة تفقد التعاطف الشعيب وفر تعاطفاا شعب ياا أكرب، وهو أمر مهم جدًّ

 تضعف قوة الدفع لديها ابستمرار إىل أن تتالشى احلركة أو تكمن 
 

وكذا احلال يف غزة التف معظم الشعب حول رااي ت املقاومة اإلسالمية ضد عدو خارجي وهم ال يعلمون      
  أبخطاء حامليها

 
وكذا احلال يف العراق دخل العدو اخلارجي غازايا للبالد وأخطأ خطأا فادحاا جلهله ابملنطقة، فأاثر القبائل وألبها      

مما أدى إىل تعاطف الشعب مع اجملاهدين ومدهم بعشرا ت األلوف من أبنائه للجهاد ضد األمريكيني إىل أن 
ان ينبغي أن متأحص لأريى مصاحلها أعظم أم مفاسدها، كان حصلت من اجملاهدين بعض األعمال العسكرية اليت ك
عن النفس ]كأن يكونوا متوجهني إىل اإلخوة  الدفاع املباشرمن أكربها ضرب أبناء قبائل األنبار يف غري حالة 

، لقتاهلم[، وإمنا كانوا يف جتمع لالكتتاب يف قوى األمن مما أهلب مشاعر القبائل ضد اجملاهدين وانتفضوا عليهم
 وتعلمون أن قتل رجل واحد من قبيلة كفيل ابستثارهتا يف تل  الظروف فكيف بقتل املئا ت 

 
وينبغي التأكيد على أمهية التوقيت؛ فهو يف غاية األمهية وذل  ما تؤكده األوضاع واألحوال عرب التاريخ      

قيام الدولة املسلمة يبدأ إبهناك املاضي واحلاضر، فيجب أن نضع نصب أعيننا يف هذا الوقت أن ترتيب العمل يف 
الكفر العاملي، فإن لديه حساسية قصوى من قيام أي إمارة إسالمية، وإن مما يدل على احلساسية املرهفة لدى 
الغرب من قيام أي إمارة إسالمية مهما كان حجمها هو إمارة الشيخ اخلطايب عندما أقامها يف املغرب قبل أن 

يستطيعون فيه اهليمنة على بالد املسلمني تواجد ت قوى الصليب وحاصر ت اإلمارة  يستنزف الصليبيني إىل حد ال
 إىل أن أسقطوها 

 
ورغم خالفنا العميق مع جبهة اإلنقاذ إال أنه من ابب وصف احلال فعندما حاز ت ابجلولة األوىل لالنتخااب ت      

ملسئولني الفرنسيني قراراا فعليًّا أبهنم سريسلون فرقاا على نسبة كبرية أفاد ت أبهنا ستفوز يف اجلولة الثانية، اختذ كبار ا
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من اجليش الفرنسي إىل اجلزائر لقمع جبهة اإلنقاذ ابلرتتيب مع احلكومة اجلزائرية إذا احتيج إليهم، ولو دخلوا حرب 
علمون أن ولزم األمر لتدخلت بريطانيا وأوراب؛ فقلقهم العظيم من قيام أي إمارة إسالمية يرجع سببه إىل أهنم ي

 -صلى هللا عليه وسلم-املسلمني ميتلكون أموراا ليست عند غريهم من األداين، ففي فرتة وجيزة هي عهد الرسول 
 دانت الدنيا للمسلمني  -رضي هللا عنهم-واخللفاء الراشدين 

 
تزول عندما كما أن حدود سايس بيكو والتقسيما ت الظاهرة على اخلريطة واليت يعرتف هبا احلكام مجيعها س      

تقوم دولة إسالمية يف إحدى الدول فسيتألب الكفر العاملي واإلقليمي واحمللي لضرهبا إلزالة اخلصم الذي يهددهم 
 وستصبح كأمنا هي داخل حدودهم 

 
فرأس الكفر العاملي اليوم هو صاحب النفوذ الكبري على دول املنطقة، شراين حياهتا والداعم األساسي هلا،      

ل  قوة مكنته من إسقاط النظام العراقي واإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان برغم استنزافه بصورة كبرية، لكنه والذي مي
ما زال لديه قوة إلسقاط حكومة أي دولة إسالمية حقاا تقوم يف املنطقة يف هذا الوقت، لذا ينبغي املواصلة 

ه من إسقاط أي دولة نقيمها، وعندها تتم مراعاة واالستمرار يف استنزافه وإرهاقه ليصل إىل حالة ضعف ال متكن
ضرورة العمل على مجع وتوحيد كل من ميكن توحيده من اجلهود والطاقا ت املسلمة اليت قعد ت عن اجلهاد بعذر أو 

وإن استدعى األمر أتخري ذل  لبضع  -إبذن هللا-بغري عذر، مث يكون الشروع ابلبدء يف إقامة الدولة املسلمة 
 س سنني فال أب

 
وهنال  مسألة مهمة جيب فقهها فمقصد الشريعة هو جعل كلمة هللا هي العليا؛ فواجبنا أن نسعى ملا      

سيحقق هذا األمر يف مآله مع مراعاة الضوابط الشرعية يف تقدير املصاحل واملفاسد، ومعلوم أن هؤالء اكتتبوا يف 
بغي مالحظة أهنم ال ميتلكون دوافع قوية للقتال وإمنا القوى العسكرية وعندما يؤمرون ابحلضور سينفذون، ولكن ين

اكتتبوا نتيجة لإلغراءا ت املادية وابلتايل فهم غري مستعدين للتضحية أبنفسهم من أجل أمريكا، ولن يندفعوا 
بشجاعة لقتل أبناء عمومتهم ولو قتل منهم أحد أثناء هجومهم علينا فرد الفعل سيكون ضعيفاا، بينما قتلهم عند 

كتتاب أبعداد كبرية يولد صدمة على القبائل ويستثريهم ضدان ويولد عندهم دوافع قوية للقتال رغبة يف االنتقام اال 
 ملن قتل منهم؛ فيجب دراسة أعمال اجملاهدين وجهودهم وتبني األخطاء وأخذ العرب منها 

 
ى اخلواص فضالا عن العوام فقد  كما ال خيفى مدى عمق التعصب والثأر عند القبائل وكم للدماء من آاثر عل      

كان معنا بعض اإلخوة اجملاهدين امللتزمني إذا رجعوا إىل بالدهم واثر ت حرب جاهلية قبلية بني قبيلتهم وقبيلة 
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أخرى ينخرط بعضهم فيها وال يستطيعون أن ينفكوا من عادة الثأر للدماء، وإن الضغوط اخلارجية على احلكوما ت 
لتعامل مع القبائل بقتل أبنائها، وكلما ازداد ت الضغوط اخلارجية تكون األخطاء يف التعامل احمللية جتعلها ختطئ يف ا

 مع القبائل أكرب مما يؤدي إىل أتليب بعض القبائل ضد حكوما ت بلداهنم 
 

ر وأما اجملاهدون إن أحسنوا التعامل مع القبائل فسيكون غالب احنياز القبائل إليهم؛ فاجملتمعا ت القبلية أث     
صلى هللا عليه -يوم بدر ملا بلغه أمر رسول هللا  -رضي هللا عنه-الدماء فيها عظيم، وتذكرون قول أيب حذيفة 

قال: "أنقتل آابءان وأبناءان وإخواننا وعشريتنا  -رضي هللا عنه-ابلنهي عن قتل العباس بن عبد املطلب  -وسلم
 فيما بعد  -رضي هللا عنه-م على قوله هذا ونرتك العباس؟ وهللا لئن لقيته ألحلمنه السيف"، مث ند

 
: -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا ابن عبد هللا ابن أيب  ابن سلول لرسول هللا  -رضي هللا عنه-وقول الصحايب      

 "اي رسول هللا إنه بلغين أن  تريد قتل عبد هللا ابن أيب فيما بلغ  عنه، وإن كنت ال بد فاعالا فمرين به، فأان أمحل
إلي  رأسه، فو هللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا رجل أبر بوالده مين، وإين أخشى أن أتمر به غريي فيقتله فال 
تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبد هللا ابن أيب ميشي يف الناس فأقتله فأقتل رجالا مؤمناا بكافر فأدخل النار"، فقال له 

صلى هللا عليه -(، وقول رسول هللا به وحنسن صحبته ما بقي معنابل نرتفق : )-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
كيف ترى َي عمر أما وهللا لو قتلته عندما توىل قوم ابن أيب  جمازاته إن أحدث: ) -رضي هللا عنه-لعمر  -وسلم

ن يقتلون (، وهنا فال خيفى على أحد أن الذييوم قلت يل اقتله، ألرعدت له آنٌف، ولو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته
حتت راية األمريكيني أو النيتو أو احلكوما ت املرتدة ضد املسلمني جيب قتاهلم، وإمنا اخلالف يف التوقيت وهذا ميكن 

 ( أما وهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله: )-عليه الصالة والسالم-فهمه من قوله 
 

قبل  -رضي هللا عنه-ع أيب سفيان م -رضي هللا عنه-وميكن فهمه أيضاا من حادثة حذيفة بن اليمان      
رضي هللا -حلذيفة  -صلى هللا عليه وسلم-إسالمية ويوم كان رأس الكفر يف غزوة اخلندق، عندما قال رسول هللا 

رضي -(، قال حذيفة َي حذيفة اذهب فادخل يف القوم فانظر ماذا يصنعون والحُتِدَثنَّ شيًئا حىت أتتينا: )-عنه
أبو سفيان: "اي معشر قريش، إنكم وهللا ما أصبحتم بدار مقام لقد هل  الكراع واخلف،      مث قال  -هللا عنه

وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر وال تقوم لنا انر، وال 
لس عليه مث ضربه فوثب على ثالث، فو يستمس  لنا بناء، فارحتلوا فإين مرحتل"، مث قام إىل مجله وهو معقول فج

إيل  أن ال حتدث شيئاا حىت أتتيين،  -صلى هللا عليه وسلم-هللا ما أطلق عقاله إال وهو قائم، ولو ال عهد رسول هللا 
 مث شئت لقتلته بسهم 
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ادثة  فهذا رأس الكفر وال ش  أن من مصلحة اإلسالم قتل رؤوس الكفر بشكل عام، إال أنه يف تل  احل      
صلى هللا عليه -كانت مصلحة اإلسالم أتجيل قتله لألسباب منها أنه قد يستنفر قريش، وترجع لقتال الرسول 

ا بثأر أيب سفيان، ومن هنا أبيح عدم قتله لتجنب املسلمني أمراا كان فوق طاقتهم  -وسلم  واملسلمون معه أخذا
 

لة القوة يقاتل املسلمون الكفار فإما أن يسلموا، وإما أن وكذل  مسألة القتال مع الكفار ومهادنتهم؛ ففي حا     
الذي ال ينطق عن اهلوى  -صلى هللا عليه وسلم-يدفعوا اجلزية، وأما يف حالة الضعف فقد كان موقف نبينا حممد 

تكون يوم األحزاب عندما أراد أن يعطي ثلث مثار املدينة لغطفان حىت ينفضوا ويرجعوا عن املسلمني، فبدالا من أن 
أمواهلم غنيمة للمسلمني حنن نعطيهم ثلث اقتصادان تقريباا فاملدينة يف ذل  احلني مثارها هي اقتصادها ابلدرجة 
األوىل، فالقائد املسلم يقوم مبثل هذه األمور نظراا لتحقيق أمر هللا يف املآل ولنصرة دينه ولو بعد حني، ومن هذه 

يف صلح احلديبية مع قريش رأس الكفر يف جزيرة العرب إذ   -عليه وسلمصلى هللا -املواقف أيضاا ما فعله الرسول 
 كان فيه مصلحة عظيمة للمسلمني 

 
وهكذا ينبغي أن نسري يف طريق اجلهاد لتكون كلمة هللا هي العليا، فما نريده من إقامة دولة حتكم شرع هللا      

تقام الدول يف عشية وضحاها، والبد من مقوما ت عدة إال أنه تعاىل جعل سنناا كونية فال  -إبذن هللا-تعاىل متاح 
 -صلى هللا عليه وسلم-لنجاحها، ومعلوم أن القرآن الكرمي كان كامالا يف السماء إال أنه أأنزل على رسول هللا 

منجماا فآية السيف كانت موجودة يف السماء يوم أن كان األمر كفوا أيديكم، والش  أن ذل  كان حلكم كثرية 
، وكانت إقامة الدولة يف املدينة مع واحملافظة عليهامنها أن الوقت يف مكة مل يكن مهيئاا إلقامة الدولة أحسب أن 

أهنا كانت غري معرضة حلروب مزلزلة إال أن غلبة الظن كانت إبمكانية املدافعة عنها، وال خيفى ما كانت عليه قبائل 
ومن هنا يظهر أن من املقوما ت املهمة ، - عليه وسلمصلى هللا-من نصرة لرسول هللا  -رضي هللا عنهم-األنصار 

عندما أرادوا أن حيملوا  -رضي هللا عنهم-مع االنتباه إىل أن األنصار  أخذ والءا ت راسخة لقبائل ذا ت شوكة
 عبء مناصرة الدعوة قيل هلم سرتميكم العرب عن قوس واحدة،ومل يقال هلم سرتميكم الدنيا عن قوس واحدة 

 
صلى هللا عليهم -دل على أمهية توثيق العرى مع القبائل ذا ت الشوكة واملنعة أن هللا تعاىل ملا بعث أنبياءه ومما ي     
يف منعة من أقوامهم وهم املؤيدون من عند هللا، وهم أصحاب املعجزا ت، فإذا كانت هذه السنة الكونية مل  -وسلم

 يغريها هللا حىت معهم فغريهم من ابب أوىل 
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ذر أخذ والءا ت القبائل ذا ت الشوكة يف بعض املناطق فيقوم مقامها احلرص على إقامة مجاعة على وإن تع     

ا عن املصاحل املادية )كما هو حال اجملاهدين فيما حنسبهم(، والعمل على بث روح التكاتف  أسس عقيدة بعيدا
جلهاد وإقامة اخلالفة، دون أن يكون وإجياد الثقة بينهم، واحلرص على حماولة أخذ عهد من املتعاطفني وبيعة على ا

عدم البيعة حائل بينكم وبني من ال يبايع، وإمنا حترصوا على سعة الصدر وتقبلوهم معكم يف العمل، ومع مرور 
الوقت طاملا أهنم جيدون من جانبكم حلماا وعدم انتقام للنفس يقرب بينكم وجيعلهم معكم يف آخر املطاف، كما 

احلرص على إعطاء كبار القدر قدرهم واالستفادة من أصحاب الطاقا ت يف شىت ينبغي أن تكونوا شديدي 
 اجملاال ت 

 
يف اجلماعة إخوة إميانية وقوة ارتباط تقوم مقام االرتباط الذي يكون بني أفراد  -إبذن هللا-وهذه األمور جتعل      

 القبيلة ابلفطرة شريطة أن تكون كبرية من حيث عدد األفراد 
 

النظر بدقة وحتري للتأكد من اكتمال العدة املطلوبة على مجيع احملاور املهمة، فِّعَظم مكانة العمل الذي  فينبغي     
نريد القيام به ال يغري السنن اليت جعلها هللا يف هذه األرض، وقد أمران ابألخذ ابألسباب مع التوكل، وسأضرب هنا 

على هنر من األهنار لفتح ما بعده من البالد فال بد هلم من بناء  مثالا لتوضيح املراد وهو أن اجملاهدين أرادوا العبور
جسر ليعربوا عليه، ومتطلبا ت بناء هذا اجلسر حددها املهندسون أبهنا مثالا مئيت طن من احلديد، وألف طن من 

 االمسنت، وألف مرت مكعب من اخلشب، وألفي طن من اخلرسانة، وألفي طن من الرمل، ومئيت عامل 
 

ذا مل يتوفر لدى اجملاهدين الالزم من احلديد واخلشب توفر لديهم الالزم من االمسنت والرمل، إضافة إىل فإ     
  -سبحانه وتعاىل-وجود كثري من اجملاهدين الذين حيرتقون لبناء اجلسر، ونيتهم يف بنائه نصرة دين هللا 

 
 أسباب النجاح هلذا اجلسر وبدؤوا ببنائه فإنه فإن مل ينتبه اجملاهدون إىل أن هذه املقوما ت ال تكفي لتوفري     

سيسقط أثناء البناء، وسيفقدون كثرياا من املقوما ت اليت كانت عندهم، أو قد يفقدوها مجيعاا بينما لو واصلوا 
 اإلعداد وحماولة توفري املتطلبا ت لكان الوقت أمامهم أقصر منه بعد تلف ما توفر لديهم 

 
أن من أهم خربا ت اخلصوم احملليني والدوليني يف القضاء على احلركا ت اإلسالمية وهنا أود اإلشارة إىل      

وإجهاضها هو استفزازها وجرها إىل صراع فوق طاقتها مل تستكمل مقوماته بعد، فيكون األعداء هم من حيدد زمانه 
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ا أن يكون هو  الذي حيدد سري ومكانه، فحماس الشباب عنصر البد منه لكسب املعارك، ولكن ال ينبغي أبدا
 احلرب فتصبح القيادة تركض خلف محاس الشباب وإمنا:

 
 هو أول وهي احملل الثاين الرأي قبل شجاعة الشجعان

 
فينبغي أن تكون لدينا القدرة إلجياد البديل املسلم، وإقامة الدولة املسلمة واحليلولة دون جميء مرتد آخر بعد      

 ، هذا أمر واألمر الثاين واألهم احملافظة عليها القتال مع األنظمة املرتدة وإسقاطها
 

إعداد ما يكفي للقيام بشؤون الناس،  واحملافظة عليهاومن املقوما ت املهمة لنجاح إقامة دولة يف هذه الظروف      
عندما سنقيمها سيحاصرها العدو من كل جانب حيث أنه ال خيفى عليكم أن معظم اجملتمعا ت العربية حتكمها 

حلديثة، وقد خرجت منذ زمن عما كان عليه املسلمون قدمياا؛ فقد كانت مهمة الدول تطبيق أحكام الشرع الدول ا
بني الناس، وحفظ األمن الداخلي، وصد اهلجوم اخلارجي، والناس يف ظل األمن تبحث عن أرزاقها أبنفسها، بينما 

عن الدولة أهنا مألزمة بتوفري أرزاق ووظائف الدولة احلديثة جتعل الناس أسرى هلا وجتعل العرف يف أذهان الناس 
للناس، وعدم توفريها من أهم عوامل ثورهتم عليها مع مالحظة أن كثرياا من الكماليا ت يف احلياة سابقاا أصبحت 

 من الضروراي ت حالياا 
 

ع العدو احمللي وهذا الفرق فرق جوهري فلم يعد توفري القوة العسكرية الكافية للسيطرة على البالد واحلسم م     
هو العامل الوحيد حلسم األمر، وإمنا البد من األخذ بعني االعتبار مع وجود العدو اخلارجي أن هناك عوامل أخرى 
مهمة فقد أصبح من األمهية مبكان أن تتوفر للناس ضروراي ت حياهتم، فهو أمر البد من وضعه يف احلسااب ت قبل 

سيطرة إن كانت متتل  تعاطف الغالبية العظمى حيثما سيطر ت مث مل توفر السيطرة على الدول أو املدن؛ فالقوة امل
لألهايل ضروراي ت حياهتم ختسر تعاطفهم، وتكون يف وضع حرج يزداد صعوبة مع كل يوم مير، فالناس ال تطيق أن 

ابلدعم اللوجسيت؛  ترى أبناءها ميوتون تبعاا لنقص الغداء أو الدواء هذا فضالا عن توفري ما يلزم للمقاتلني مما يسمى
فاجلوانب االقتصادية يف غاية األمهية، ولو أن األعداء خاضوا ضد اجملاهدين حرابا قد خيسروهنا ولكنهم ميلكون 

 أسلحة غري سالح احلديد والنار كسالح احلصار، وهو سالح قاتل يف معظم الدول 
 

منذ عقدين والشعب ال يكلف أي حكومة أما فيما خيص أفغانستان والصومال فهما مستثنيتان؛ فالصومال      
مسئولية توفري ضروراي ت حياهتم، وإمنا كما كان الناس قبل الدول احلديثة يكفون أنفسهم ابلرعي والزراعة والتجارة، 
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وكذل  أفغانستان فعشرين يف املائة من السكان رعاة، وهي من أكرب النسب يف العامل، وقد كان إنفاق اإلمارة يف 
ا ال يقارن البتة مع إنفاق أفقر الدول احلديثة أفغانستان قب  ل السنة قليل جدًّ

 
فالشعب األفغاين يف الغالب يعترب مل يدخل بعد يف نظام الدول احلديثة، خبالف الشعوب يف الدول العربية      

ا على ومن األمثلة على ذل  اجلماعة اإلسالمية يف مصر عندما قتلوا السادا ت كانت لديهم خطة أبن يسيطرو 
مبا  مصر ويعلنوا دولة إسالمية وذل  أبن يقوم أفراد اجلماعة يف كل منطقة ابلسيطرة على املباين احلكومة عندهم

  فيها مباين اإلعالم أبنواعه
 

فلو قدر أن اخلطة جنحت لكان عمر هذه الدولة أسابيع فقط؛ ألن سكان مصر وقتها ستون مليوانا حيتاجون      
مليون رغيف يوميًّا هذا فقط اخلبز، والدولة املسلمة ستكون يف حصار عاملي يف حني احلكومة  تقريباا مئة ومخسون

املصرية رضيت أبن تكون رهينة ملصدرين القمح يف العامل خاصة أمريكا، فغري ت أولواي ت املزارع املصري يف الزراعة 
يكفي ألسبوعني فقط، مما يعين أن الدولة فلم بعد القمح من األولواي ت، وصوامع الدولة للطحني ليس فيها إال ما 

املسلمة بعد أايم ستكون أمام ثورة شعبية عارمة سواءا أكان الناس يرغبون يف أن حيكموا ابإلسالم أو ال يرغبون؛ 
 ألهنم سيتحملون فوق طاقتهم ألن النقص اخلطري يف الغذاء يعين موهتم ومو ت أبنائهم 

ما ت من أمهها أن يتم زراعة السودان مبا يكفيها ومصر من قبل حكومة فاإلعداد للسيطرة على مصر له مقو     
إسالمية، ويبقى القمح الذي يف صوامع الدولة ملدة أسبوعني هو قو ت الناس ريثما ننقل غذاء الناس من السودان 

 كبرية   إىل مصر، ونفس هذا الكالم ميكن أن يقال عن معظم الدول العربية فهي تعيش على استرياد القمح بدرجة
 

وهنا أود أن أشري إىل خطورة حتميل القبائل أموراا فوق طاقتها، والقصف املتواصل على األهايل أمر فوق طاقة      
القبائل فنحن ال نتكلم عن حرب يف األرض يستبسل فيها الرجال وإمنا قصف ال يفرق بني رجل وطفل وامرأة، 

 ة أن القصف اجلوي أرهقنا فإخواننا الوزيريون مرهقون وقالوا بصريح العبار 
 

مع العلم أن العدو يف هذه الفرتة أخذ شبه موافقة عاملية خلرق األجواء وضرب أي أحد يعارضه ابسم      
 القاعدة، واملتوقع أنه ستأيت فرتة قادمة يصبح فيها غري متاح للعدو خرق األجواء مبثل هذه السهولة 

 
ال ينبغي قرة يف علوم احلروب والعسكرية أنه إن قامت حرب بني طرفني كما أود اإلشارة أن من األمور املست      

احلرب جبميع قواته وإمنا من األمهية مبكان أن يبقى قوة ذا ت شوكة لالحتياط؛ فحال  ألي من الطرفني أن يدخل
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تغري  األمة كجيش له كتائب عدة فعندما تتقدم داباب ت العدو حيتاج إىل تقدمي كتائب مضادة للدروع، وعندما
طائرا ت العدو يربز كتائب صواريخ ومضادا ت الطريان ويقوم بعملية متويه وإخفاء للكتائب األخرى حىت حيافظ 

 عليها من القصف وال خيسرها 
 

مث بثبا ت  -إبذنه سبحانه وتعاىل-قائم يف عدة جبها ت وهي كفيلة  -بفضل هللا اجلهاد-مع العلم أنه      
استنزاف رأس الكفر أمريكا إىل أن تصل إىل مرحلة الضعف اليت متكننا من إقامة  اجملاهدين فيها أبن تقوم بدور

-دولة اإلسالم، فكلما ازداد ت العمليا ت ضدها كلما اقرتب الوقت املناسب لتوحيد اجلهود إلقامة دولة اإلسالم 
األمة يف حرهبا مع ، ومن مث يتم إخراج األمة مما أصاهبا من استضعاف وذل وهوان، كما أن مصلحة -إبذن هللا

أن ال يكون استنزافه إال ابلقوة الالزمة فقط هلذه املهمة مع احملافظة على اجليوش األخرى كقوة الكفر العاملي 
يتم دخوهلا ميدان احلرب يف الوقت املناسب، بينما لو دخلنا يف جبهة جديدة مل تكتمل مقوماهتا فيمكن  احتياط

ش األخرى كقوة احتياط يتم دخوهلا ميدان احلرب يف الوقت املناسب، بينما لو هلذه املهمة مع احملافظة على اجليو 
دخلنا يف جبهة جديدة مل تكتمل مقوماهتا فيمكن أن يستنزفنا العدو بشكل واسع بدالا من أن نستنزفه حنن خاصة 

 ابلعبوا ت عندما يكون معظم تواجده جوي فريهقنا ابلطائرا ت يف حني أننا ال نستطيع إرهاقه واستنزافه 
 

سبحانه -وإن لدينا متسع أبن نتحرى الوقت املناسب لبدء اجلهاد مع كثري من األنظمة املرتدة؛ فقد قال هللا      
وَّ اّللِه َوَعُدوَُّكم  َوآخَ : ﴿-وتعاىل َي ِل تُ ر ِهُبوَن بِِه َعد  ٍة َوِمن رِهاَبِط اخل  َتَطع ُتم مِهن قُ وَّ ِمن ُدوهِنِم   رِينَ َوَأِعدُّوا  هَلُم مَّا اس 

ٍء يف َسِبيِل اّللِه يُ َوفَّ ِإلَي ُكم  َوأَنُتم  اَل ُتظ لَ  {، فال يزال 60} ﴾ُمونَ اَل تَ ع َلُمونَ ُهُم اّللهُ يَ ع َلُمُهم  َوَما تُنِفُقوا  ِمن َشي 
نا أن الظروف لدينا قوة كبرية نستطيع مجعها وإعدادها، فينبغي أن نعطي هذه املهمة الوقت الالزم هلا، ولو افرتض

املناسبة لقيام دولة إسالمية يف إحدى الدول املسلمة واحملافظة عليها تكتمل بعد ثالث سنوا ت مثالا فالبدء ابجلهاد 
قبلها ليس من احلكمة؛ ألنه سيبدد قوتنا ويبطل وقت إعدادها دون أن حتقق هدفها الرئيس وهو إقامة الدين، وإن 

ة اخلالفة لتشمل مجيع أقطار العامل اإلسالمي وتتواىل بعد ذل  الفتوحا ت مرادان ومرادكم إبقامة الدين وإعاد
مبواصلة اجلهاد يف اجلبها ت املهيأة للقتال كالعراق وأفغانستان، والرتيث يف اجلبها ت  -إبذن هللا-نستطيع حتقيقه 

؛ فإقامة -إبذن هللا-الراشدة  اليت مل تتهيأ بعد إىل أن يتهيأ الوضع ويكون للقتال فيها مثار تعني على إقامة اخلالفة
الدول قبل اكتمال مقوما ت جناحها ومن مث إسقاط األعداء هلا أحسب أنه كالذي يبين يف جمرى سيل فإذا سال 

 احتاج ذل  البناء وأسقطه، مث إذا ما أراد إعادة البناء مرة اثنية نفر الناس وانفضوا عن مساعدته يف البناء 
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الظروف مما دام هتيؤها يف ذا ت اجليل الذي عايش السقوط؛ فللسقوط عند العوام  حىت وإن هتيأ ت بعد ذل      
معاين تنفرهم ممن أأسقط نظامه أو أأسقطت دولته منها شعورهم أبنه هو الذي ال يفلح دون االنتباه إىل الظرف 

 الذي سقط فيه مما يضعف من مهمهم للقتال معه وهنال  بيت شعر منتشر يف اليمن:
 

 وإذا سقط علي بن سامل قالوا غشيم  علي بن سامل قالوا أسدإذا فاز 
 

 فعلي بن سامل هو نفسه ولكن النجاح يعطي انطباعاا خمالفاا للسقوط 
 

فالنظر إىل مآال ت األمور أمر يف غاية األمهية، ويظهر يل أن مقوما ت جناح العمل مل تكتمل بعد يف كثري من      
ذي تضعف فيه أمريكا ويضعف تبعاا لذل  وكالؤها، فيتهيأ اجملاهدون إلضالل البلدان وإمنا تكتمل يف احلني ال

 املسلمني مبضلة اخلالفة 
 

علماا أنه مىت ما أزيلت الضغوط الشديدة على الناس من مناصرهتم للمجاهدين واليت من أشدها القصف      
ر اإلسالم، والوضع طبيعي هلذه البيئة أن واحلصار فسيكون اجملاهدون هم اخليار األقرب إليهم؛ فهم مسلمون يف داي

 تستقبل اجملاهدون ليعيدوا إقامة اخلالفة واحلكم بشرع هللا وهذا من أكرب أسباب خشية اخلصوم من اجملاهدين 
 

وإن مما يظهر خطورة البدء يف قتال وفتح جبهة إلقامة دولة مسلمة قبل اكتمال مقوما ت النجاح بناءا على      
سيقاتلون لتثبيتها هو ما حصل يف سورية وليبيا ومصر، وكذل  فشل االنقالب الذي قام به أمل أبن الناس 

االشرتاكيون يف اليمن بسبب تعجلهم يف بدءه قبل اكتمال مقوما ت جناحه من إمتام أخذ والءا ت القبائل احمليطة 
عن كوهنم مدعومني سياسيًّا واقتصادايًّ  وما شابه ذل  رغم أهنم كانوا دولة أبجهزهتا العسكرية واألمنية واملالية فضالا 

من الغرب بزعامة أمريكا ومن بالد العرب بزعامة الرايض، وكان من أهم دوافعهم للعجلة تزايد االغتياال ت يف  
 كوادرهم سواءا االغتياال ت ابلقتل على يد اجملاهدين أو االغتيال إبضفاء األموال من الرئيس واستمالتهم إليه 

 
ي أن ال يشكل ضغطاا يف اختاذ قرار فتح وتسعري جبهة مل يكتمل احلد األدىن من املقوما ت املطلوبة كما ينبغ      

لنجاحها، وال تصب يف مصلحة األمة يف حرهبا العامة الشاملة أن القتال قد بدأ ينشب بعض الشيء، وقتل بعض 
رضي هللا -روج منها، فتذكرون أن خالد عليهم رمحة هللا فنقحم البالد كلها يف حرب ال نعلم كيفية اخل-إخواننا 
يوم مؤتة انسحبوا من حرب قد استعر ت وتركوا زيداا حب رسول  -رضي هللا عنهم-ومن معه من الصحابة  -عنه
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مجيعاا ليعدوا لألمر  -رضي هللا عنهم-وابن عمه جعفر وغريمها من الصحابة الكرام  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 الشام وأخرجوا الروم منها  عدته مث فتحوا مجيع بالد

 
رضي هللا -لفعل خالد بن الوليد  -صلى هللا عليه وسلم-وقد كان انسحاهبم يف معركة مؤتة ووصف الرسول      
صلى -أبنه فتح عندما انسحب ابجليش؛ فالفتح يف ظروف تل  املعركة رغم أهنم ذهبوا أبمر من رسول هللا  -عنه

من أن يباد جيشهم يف معركة ال تناسب  -رضي هللا عنهم-هو إنقاذه للصحابة  ، وقد كان الفتح-هللا عليه وسلم
فيها البتة بني عدد جيشهم وعدد جيش الروم، وليس هناك مقوما ت لكسبها يف حني أهنم ليسوا يف حالة استباحة 

ضل الناس خامت األنبياء بيضة املسلمني وإمنا هلم فئة يستطيعون الرجوع إليها ليتهيئوا ملثل هذه املعركة فئة فيها أف
 الذي أثىن عليهم أبهنم كرار وليسوا فرار  -صلى هللا عليه وسلم-واملرسلني 

 
رضي هللا -يوم احلديبية عندما بلغه أن عثمان  -صلى هللا عليه وسلم-ويف هذه املسألة قد يقال أن الرسول      
رغم  -رضي هللا عنهم أمجعني-ال ملقتل أحد أصحابه "، فاختذ قرار القتلن نربح حىت نناجز القومقأتِّل قال: " -عنه

أنه مل خيرج للقتال ومل يكن معهم إال السيوف يف القرب؛ فأقول هذا قياس مع الفارق فاحلد األدىن من مقوما ت 
كانوا ألف وأربع مئة، واملشركون ال يزيدون عن   -رضي هللا عنهم-ذل  القتال كان موجوداا وهو الرجل فالصحابة 

وحيق لكل مسلم أن يقاتل املشركني، ومن قبل ذل  حيق له قتال عشرة من املشركني وكان معهم السيوف  ضعفهم،
 وهي العمود الفقري للمعارك يومها 

 
وهنا أود اإلشارة إىل أن الوقت إلقامة الدولة املسلمة يقرتب خبطى سريعة وهو يف صاحلنا النتشار الفكر      

جيال الصاعدة مقارنة ابجلماعا ت واحلركا ت اإلسالمية األخرى، فكلها ال متلئ اجلهادي وخاصة بني الشباب واأل
 الفراغ الذي يعيشه أبناء األمة ابستثناء الفكر السلفي اجلهادي املتفاعل مع قضااي األمة 

 
وإن التقارير األمريكية فضالا عما هو ظاهر يف أرض الواقع تتحدث عن تراجع أمريكا يف كل من اجلانب      

لدى اجملاهدين، فمواصلة  -بفضل هللا-االقتصادي والعسكرية والسياسي، فالرتاجع لدى اخلصوم والتقدم 
إىل نقطة التعادل حبيث نكون قادرين على إقامة دولة واحملافظة عليها  -إبذن هللا-االستنزاف وصرب وثبا ت نصل 
 والعدو ضعيف عن إسقاطها 
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مبشروع الدولة مل حين بعد، إال أن علينا واجبا ت أخرى عظيمة هي اإلعداد  ومما سبق يتضح أن التوقيت للقيام     
 يف هذه املرحلة، ويتضح أن اهلدف -إبذن هللا-لقيام الدولة املسلمة اليت تكون نواة إلقامة اخلالفة الراشدة 

 املقوما ت للمجاهدين األحرار على ذرى وصحاري املغرب اإلسالمي هو القيام بكل إعداد كل ما يلزم لتوفري
 املطلوبة إلقامة الدولة املسلمة على حساب األنظمة املرتدة دون قفز املراحل 

 
 من أهم أهدافنا يف هذه املرحلة:

 
العمل على نشر أفكاران املهمة واملؤثرة اليت توعي الناس مبعىن )ال إله إال هللا(، فيكون العمود الرئيسي يف      

 إله إال هللا( وحتذير الناس من الشرك أبساليب ومداخل خمتلفة، كما تنبه حبال خطابتنا االهتمام بتوضيح معىن )ال
اجلماعا ت اإلسالمية اليت توايل احلاكم وتتناقض أفكارها مع الشريعة واحلاكمية مع مراعاة هدوء الطرح حىت ال ننفر 

قصى ما حيتاج لنا فما نريده من الناس والسيما املتأثرين بتل  اجلماعا ت، واحلرص على بناء حاضنة شعبية كبرية أب
إقامة دولة حتكم شرع هللا تعاىل، وال ختفى عليكم أمهية هذا األمر مما يستدعي اهتماماا واسعاا ابلدعوة، وإعطاء 
األولوية يف االهتمام ابملناطق يكون حسب درجة القبول عند األهايل وليس حسب منعة أرضهم وإن كان ملنعة 

ويف هذا األمر أرى أن تفرغوا أخاا لديه اهتمام كبري ابلدعوة فيتم طبع كتب بكميا ت كبرية  األرض أمهية يف القتال،
تنشر يف مجيع دول املنطقة كلٌّ بلغته، وكذل  األشرطة بنوعيها املسموع واملرئي على أن يكون حمتواها سهل فهمه 

 على العوام 
 
توضيح مفاهيم اإلسالم، وتكون هذه اسرتاجتيتنا يف فينبغي أن يكون اهتمامنا كبري ابلدعوة إىل التوحيد و     

املنطقة، أما العمل السريع قد تكون مثرته قريبة ولكن ليست على مستوى مثرة التخطيط طويل املدى الذي سيثمر 
 بقيام دولة املسلمني على هؤالء الذين يتمسكون بدعوة التوحيد  -إبذن هللا-
 
لذوق العام لدى مجاهري األمة ضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية، فهو أمر مع مالحظة أن تتم مراعاة الرأي وا    

ا فعله لوال أن قومك حديث عهد جباهلية هلدمت كما يف احلديث: " -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  مهم جدًّ
ا، وأن تضعوا له " رواه الرتمذي، وأن يتم وزن الكالم قبل بثه على اإلعالم أهو لنا أم علينالكعبة وجلعلت هلا اببني

ضوابط فإن ذل  أدعى أن تستمع إلينا شرحية أكرب من املسلمني، وميكننا إيقاظهم من الوهم والوالء للحاكم 
 الظاملني وهذا هو مطلوبنا 
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مع التنبيه اإلخوة إىل أن احلديث مع الناس ينبغي أن ال يكون استنفاراا أقصى؛ فاجلهاد يف اجلبال ويف هذه     
ا من الناس كما تعلمون، وكثرة العناصر يف مثل هذه الظروف تشكل عبء على الظروف ال حي تمل أعداد كبرية جدًّ

رضي -اجملاهدين، فيقال للمتعاطفني حنن نريد مصلحتكم ومهنا األكرب أن تكونوا على ما كان عليه السلف الصاحل 
  -إبذن هللا-كم سندعوكم فعليكم ابلدعاء لنا وابقوا يف أماكنكم مىت كنا حباجة إلي -هللا عنهم

 
اإلطالع على قائمة الدول اليت أرسلت قوا ت مع األمريكيني يف أفغانستان واختطاف بعض رعاايها وخاصة   • 

الدبلوماسيني حيث إن احلرج على الدولة أكرب إن مل تطلق دبلوماسييها وتكون املفاوضة إلطالق سراحهم مرتبطة 
ل  أثر يف إنفضاض الدول عن أمريكا مما يزيد وضعها ضعفاا ويسرع يف هزميتها خبروج قواهتم من أفغانستان، فإن لذ

مع مراعاة أن يكون اخلطاب مدروس بدقة وكلماته خمتارة بعناية حىت يقبله  -إبذن هللا-وخروجها من أفغانستان 
رب مسؤولية تضامنية، وأن احملايدين واملنصفني، ومع ذل  أن تذكر مظامل دولة املخطوفني منها وأهنم امتداد هلا فاحل

أي دولة ليس هلا أي وجود عدواين يف أراضي املسلمني فشعبها يف أمان، وكذل  من املهام استهداف املصاحل 
 الغربية وربط ذل  مبظاملهم ومنها أفغانستان 

 
طقة، وما هي كما أن األمهية مبكان دراسة مجيع احملاوال ت اليت قامت للثورة على احلكوما ت املرتدة يف املن  • 

األسباب وراء جناح بعضها وفشل البعض اآلخر؛ فمعظم االنقالاب ت اليت جنحت هي االنقالاب ت غري اإلسالميني 
والسبب يف ذل  أهنم توفر ت لديهم املقوما ت الالزمة؛ فاجليش أقوى قوة يف الدولة وهم حتركوا من داخله وحولوا 

ال تتناسب مع القوى اليت ستقاتلهم ابستثناء اإلخوان املسلمني يف قوته لصاحلهم، بينما اإلسالميني يتحركون بقوة 
السودان فهم حتركوا بقوة اجليش فتم االنقالب لكن سرعان ما انفرد العسكريون ابحلكم، أما ما سواهم من 

ية، يف سور  -رمحه هللا-اجلماعا ت اإلسالمية فلم تتم حماوالهتم، ومن تل  احملاوال ت حماولة الشيخ مروان حديد 
فأصل القضية أنه كان قد ذهب ليتدرب يف معسكرا ت الفدائيني يف األردن ليشارك يف اجلهاد ضد اليهود يف 
فلسطني احملتلة مث وقعت أحداث ما عرف أبحداث أيلول ملا هاجم حاكم األردن الفدائيني، وقتل عدداا كبرياا منهم، 

وقد اكتسب خربة يف  -رمحه هللا-ع الشيخ مروان وهاجر الباقون من األردن، وأغلقت معسكرا ت التدريب، فرج
التعامل مع األسلحة بعد ما تلقى من تدريبا ت مما أعطاه الثقة فلم يستطيع البقاء حتت ظل النظام السوري الكافر، 
ومل تكن توفر ت لديه مقوما ت النجاح يف البدء بعمل إال أن سنه وخربته مل يعيناه على االنتباه لذل ، وكان معه 

من الشباب فأخذوا يتحدثون عن رغبتهم يف القيام بعمل عسكري ضد احلكومة وجتمع معهم شباب آخرين، عدد 
فدربوا الشباب اجلدد مث قاموا بعمليا ت اغتيال لبعض رموز الدولة، وكان هؤالء الشباب من مجاعة اإلخوان 

دولة لفرتة إىل أن انكسر جزءاا من املسلمني، فلما خرجوا على الدولة فصلتهم اجلماعة واستمر ت عملياهتم ضد ال



 131 

حاجز اخلوف منها، عندها حتمس اإلخوان وشعروا أن األمر قد ينجح فضالا عن أن أحد رجاال ت احلكومة 
السورية وقتها طرح رأايا أبن هذه فرصة للتخلص من مجاعة اإلخوان املسلمني، واتبعت احلكومة هذه السياسة 

الدولة مع علمهم أبهنم قد فصلوا أولئ  اإلخوة، ومن هنا دخلت مجاعة فتعاملوا معهم وكأهنم اخلارجني على 
اإلخوان يف احلرب مع الدولة وحماولة إسقاطها وإقامة دولة إسالمية دون الدخول يف ختطيط وحسااب ت دقيقة 

ا النَِّبُّ ََي أَي ُّهَ  ﴿واقعية عن إمكانياهتم وإمكانيا ت خصومهم وأعدادهم وأعداد اخلصوم، فقد قال هللا تعاىل : 
ِ َوِإن  َيُكن  ِمن كُ  ُروَن َصاِبُروَن يَ غ ِلُبوا ِمائَ تَ ني  ِمِننَي َعَلى ال ِقَتاِل ِإن  َيُكن  ِمن ُكم  ِعش  م  ِماَئٌة يَ غ ِلُبوا أَل ًفا ِمَن َحرِهِض ال ُمؤ 

َقُهونَ  ٌم اَل يَ ف  َن َخفََّف اّللَُّ { 65} الَِّذيَن َكَفُروا أِبَن َُّهم  قَ و  َفِإن َيُكن مِهنُكم مِهائَةٌ َعنُكم  َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكم  َضع ًفا اْل 
ِ َوِإن َيُكن مِهنكُ  ِ ِبِِذ ِن اّللَِّ َصاِبَرٌة يَ غ ِلُبوا ِمائَ تَ ني  ُ َمَع الصَّاِبرِينَ م  أَل ٌف يَ غ ِلُبوا أَل َفني    األنفال ﴾{ 66} َواّللَّ

 
ور واقعية دقيقة، فكانوا يتحدثون عن أهنم واضعني يف حساهبم حىت وإمنا كانت حساابهتم ليست مبنية على أم     

تدخل إسرائيل، إضافة إىل أهنم كان لديهم نقص يف القيادا ت صاحبة اخلربة واحلنكة يف العمل العسكري فدخلوا 
تقل احلرب وفت  هبم النظام، ودك مدينة محاة برامجا ت الصواريخ، وقتل ما يقارب عشرين ألف من األهايل، واع

 الرجل والنساء واألطفال وأذاقهم ألواانا من العذاب، وال حول وال قوة إال ابهلل 
 

، واستقر لدى الكثري من حصلت لدى كثري منهم صدمة من اجلهادما حل  ةوعندما حل ابملسلمني يف سوري     
تبعاا لذل  احلدث وتل  الصدمة الناس أن البقاء على النظام القائم أقل ضرراا مما سيلحق هبم إذا أرادوا اجلهاد، و 

خسر اجلهاد جيالا من الشباب الذين كانوا حيرتقون لنصرة الدين ومنهم من بذلوا أرواحهم يف سبيل ذل ، وسكنت 
عاماا إىل أن نشأ جيل جديد مل يشهد تل  الصدمة؛ فغالبية العظمى ممن نفر  10ريح اجلهاد يف سورية قرابة 

هم ممن مل يشهد جتربة مدينة محاة فآاثر الصدمة ما زالت موجودة رغم مضي ما للجهاد يف أفغانستان والعراق 
يقارب ثالثة عقود؛ فتحميل الناس أمراا فوق طاقتهم له سلبيا ت كبرية منها أنه يؤدي إىل صدمة من اجلهاد عند 

وهي تسعى إلنشائها كما أهل اإلقليم الذي فيه تقمع احلركة وقد تتعداهم سواءا أقمعت احلركة بعد إنشاء الدولة أو 
 حصل يف سورية 

 
وإن عدم جناح العمل يف سورية مل يكن مستغرابا عند أهل اخلربة أمثال الشيخ عبد العزيز علي أيب أسامة، بينما       

 كان الشباب يف قمة احلماس وحيلقون مع اآلمال أبن تقوم دولة مسلمة يف بالد الشام 
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تها أيضاا جتربة اجلماعة اإلسالمية يف مصر واليت وجد ت نفسها يف صراع مع ومن التجارب اليت ينبغي دراس     
 الدولة دون أن ختطط له نتيجة حادثة عرضية يف الصعيد 

 
وكذل  جتربة إخواننا يف ليبيا رغم أنه قد اتفقت أراء اإلخوة يف القاعدة ومجاعة اجلهاد واجلماعة اإلسالمية      

زمة لنجاح العمل غري متوفرة، وكما تعلمون أن وجوب اجلهاد ال يعين وجوب قيامه ابلنصح هلم أبن املقوما ت الال
يف كل البالد حىت يف البالد اليت مل تتوفر فيها مقوما ت النجاح؛ فاجلهاد وسيلة إلقامة الدين وقد يسقط للعجز عنه 

ذل  إذا غلب عند أهل  ، ويكون-رمحه هللا-دون أن يسقط اإلعداد له كما ذكر ذل  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اخلربة يف اجلهاد أنه مل تكتمل املقوما ت اليت تتيح إتيانه ابلثمرة املرجوة منه، إال أن محاس اإلخوة الشديد إلقامة 
دولة مسلمة مل يعنيهم على تدبر هذا الرأي إال بعد أن وقعت املصائب على اإلخوة هناك حيث سجن اآلالف 

 -فرج هللا عنهم مجيعاا-واضطهدوا 
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SOCOM-2102-1111100  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 فضيلة الشيخ

 
 السالم عليكم و ورمحة هللا وبركاته، وبعد:

 
هذه رسالة أخ حمب ل  تعرفه ويعرف ، صحب  يف بعض األعمال والربامج وحالت الظروف دون التواصل      

لفرحكم، ويتوجع ملصابكم، ويشتاق إىل لقائكم، واالستمرار، وال يزال حبكم وتقديركم حمله سويداء القلب، يفرح 
وما يزال على احلب يف هللا لكم، وإن اختلفنا يف بعض االجتهادا ت حول بعض املسائل فإن هذا اخلالف ال مينع 

 من التواصل بل يؤكده، وال حيول دون التناصح بل يوجبه 
 

اها بكل حب وتقدير ورحابة صدر وثقة، وبناء على ذل  كتبت ل  هذه الرسالة اليت ال أش  أن  ستتلق     
 وخاصة بعد معرفت  مبرسلها، ومهما اشتد ت األمور وادهلمت اخلطوب فإن األخوة يف هللا ال تزداد إال قوة ومتانة 

 
وأنت تعلم أن األزما ت اليت مر ت كشفت أن الوالء بني املؤمنني ابٍق، وأن التحابب والتغافر ممتد ال ينقطع      

 وجها ت النظر مهما اختلفت 
 

 فضيلة الشيخ:
 

ال خيفى على أحد يف هذا الزمان فضلكم وسبقكم مليدان اجلهاد، وجهودكم العظيمة يف هذا اجملال، وإحياء      
ة، وتفعيل طاقاهتا وكوادرها للقيام هبذه الفريضة حىت أصبحتم حبق على رأس اجملددين يف هذا م  روح اجلهاد يف األأ 
 اضر امليدان يف زماننا احل
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ومن أبرز معامل التجديد اليت سبقتم إليها: كسر الوهم األمريكي، وكشف حقيقة قوته الزائفة، وإحياء ثقة األمة      
يف نفسها وقدراهتا، وحتديد اهلدف بدقة استهداف العدو احلقيقي األكرب وهو رأس األفعى وعدم االنشغال عنها 

 األفعى وإفرازاهتا  ببنيا ت الطريق أو خبصوم وأعداء هم بعض مسوم
 

(، وأن ما دون ذل  ال نيل رضوان هللا تعاىلويعلم فضيلتكم أن أعظم وأغلى ما يظفر به املرء من هذه الدنيا )     
يعدو أن يكون مكاسب حمدودة قد تكون وابالا على صاحبها، وأن املرء ما ترك األوطان واألموال واألهل إال 

 وهللا حسيب  ممن خرج بنفسه وماله يف سبيل هللا تعاىل  ابتغاء رضوان الرمحن، وإان حنسب 
 

ولذا فإن التجرد ومتحيص النية وطلب اهلداية من هللا تعاىل، واالجتهاد يف الوصول إىل احلق والصواب والعمل      
 به من أعظم أسباب التوفيق والسداد 

 
لو كانوا خمالفني ل ، وأتمل اآلراء املخالفة كما أن من أعظم أسباب ذل : االستشارة ومعرفة رأي اآلخرين و       

﴾، ولعل  تلحظ هنا أن من ينزل عليه وشاورهم يف األمرفقد يكون يف بعضها اهلدى والصواب، قال تعاىل: ﴿
 من السماء يؤمر ابستشارة أصحابه وأخذ رأيهم  -عليه السالم-الوحي )صلى هللا عليه وسلم( ويؤيد جبربيل 

 
عن الواقع يضعف تصوره له بشكل دقيق وجيعل  –بسبب األوضاع األمنية وغريها -نسان والش  أن بعد اإل     

جمانباا للصواب؛ ألنه اعتمد على  -أحياانا –من الصعب رصد ذل  الواقع بشكل موضوعي مما قد جيعل رأيه 
وما حيبون وقوعه،  معلوما ت عامة ورد ت إليه من بعض احملبني واملتعاطفني الذين خيلطون عند النقل بني األمنيا ت

 وبني ما هو واقع فعالا 
 

وذل  مثل رصد مواقف الناس من حدث معني قد يعطون أعداداا ونوعيا ت املوافقني، ويهونون ويقللون من      
 شأن املخالفني، خالفاا للواقع! وقد رأينا شيئاا من ذل  لدى إخواننا املوافقني لكم والذين ينقلون إليكم األوضاع 

 
كن حل هذه اإلشكالية ابستطالع آراء احملايدين بل واملخالفني ملعرفة نظرة الناس ككل وتقييمهم للحدث؛ ومي     

 ألن التجرد يف تصور األمر يكون لصاحلنا ويف خدمة ما نتخذه من قرارا ت وآراء ومواقف 
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اجلو األنسب للتفكري واختاذ  إن اجلو الذي يعيشه املرء جراء املطاردة واحلصار والبعد عن الساحة قد ال يكون     
الرأي والقرار الصائب، وهنا يتوجب على املرء استطالع رأي إخوانه ممن هم خارج األزمة اليت يعيشها، متهماا رأيه 

 الذي قد يكون خاضعاا ملؤثرا ت ال يشعر هبا 
 

بتمحيص آرائنا وإعادة وخباصة أن الواحد منا ال يعتقد يف نفسه العصمة من اخلطأ؛ فلنحقق هذا االعتقاد      
 النظر فيها 

 
ومما يدرك به املرء ضعفه ونقصه أن يتأمل اجتهادا ت سابقة له استبان احلق خالفها، وتوقعا ت كان أشبه      

 ابليقني يف نفسه لكنها تالشت ومل يتحقق منها شيء مما جيعله ميحص رؤيته واجتهاده يف كل حني 
 
 

عز وشرف، وهو هدي صحابة رسول هللا  -عند تبيني خطأه-ن الرأي السابق إن الرجوع إىل احلق والعودة ع     
، وهدي علماء األمة وقادهتا املخلصني، وال ينقص الرتاجع من شأن صاحبه بل يزيده رفعة -صلى هللا عليه وسلم-

 يف الدنيا واآلخرة 
 

ا، ولكنه إذا استبان له احلق وقد جيتهد العبد اجتهاداا فال حيالفه الصواب ويكون معذوراا فيه مأجو       راا أجراا واحدا
خالف ما هو عليه صار االستمرار على اجتهاده السابق معصية يؤاخذ عليها وقد تكون سبباا يف خذالنه وعدم 

 توفيقه يف عمله 
 

غريا ت اليت ويف استعراض سريع ملسرية العمل خالل العشرين سنة املاضية وحتوالته يتبني أثر الظروف احمليطة واملت     
ال ميلكها الفرد واليت يضطر إىل التعامل معها حبسب املستجدا ت واالجتهادا ت اليت حضرته يف وقته ذل ، مما 
يصيب أحياانا وخيطئ فيها أحياانا أخرى، ويستفيد من هذه التجربة الضخمة بصواهبا وخطئها يف العمل للمستقبل 

 وتصحيح املسار 
 

إبجياز مسرية العمل وما صحبها من تغريا ت وحتوال ت خالل العشرين سنة  واستكماالا للصورة أستعرض     
 املاضية:
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بدأ العمل بنصرة اجلهاد األفغاين وبذل الغايل والنفيس واستنفار الشباب لساحا ت اجلهاد وتعليق آمال كبرية     
 إلقامة الدولة اإلسالمية يف أفغانستان اليت ستكون منطلقاا إىل بقية دول العامل 

 
وبعد فرتة من اجلهاد األفغاين واستنزاف القضية األفغانية للكثري من الطاقا ت والكوادر واألموال جاء ت فكرة     

تكوين قوة إسالمية عاملية ال يكون ميداهنا األفغان فقط، بل ال جتعل القضية األفغانية من أولوايهتا فال يراد بذل 
أفغانستان رابط يهدف إىل حتويلها إىل منطقة استقطاب وإعداد املزيد يف أفغانستان، و أصبح أكثر العمل يف 

 للشباب 
 
مث جاء ت أزمة اخلليج وغزو العراق للكويت فعرضتم خدماتكم على السعودية للدفاع عنها يف مواجهة النظام     

اخلليج( الرجوع العراقي حىت ال تستعني ابلقوا ت األجنبية، وطلبتم من شباب اجلزيرة )اليمن والسعودية وبقية دول 
 إىل بالدهم للمشاركة يف مقاومة االجتياح العراقي 

 
 -أمريكا–وبعد هذه املرحلة حتدد اهلدف بشكل أكثر دقة فصار طرحكم هو تركيز العمل بضرب رأس األفعى     

هم وطالبتهم وترك مجيع األعمال اجلهادية ألولوية هذا اخليار، وأن العدو الرئيس هم األمريكان، وأعلنتم احلرب علي
 ابخلروج من بالد املسلمني ورفع نفوذهم وسيطرهتم عنها 

 
اهلجرة إىل السودان ودعوة الناس إىل ذل ، وتعليق اآلمال الكبرية على النظام السوداين، واعتقاد أنه سيقيم     

سودان دعماا للحكومة مادايًّ اخلالفة اإلسالمية، وكأنه مبثابة إنقاذ لألمل املعلق يف أفغانستان، و ألقيتم بثقلكم يف ال
 ومعنوايًّ 

 
بعد هذه املرحلة صار هناك ضغط على النظام السوداين الذي ضغط ابلتايل عليكم لرتك الطروحا ت السياسية     

 واجلهادية، فصار الطرح يف هذه املرحلة:
 
اصرة، ولكن املرحلة هي أن املرحلة ليست مواتية للعمل اجلهادي لكثرة التحداي ت والضغوط واملطاردة واحمل    

مرحلة الدعوة والبناء الرتبوي وترسيخ مفهوم ال إله إال هللا يف نفوس األمة، وتربيتها على الزهد حىت تصبح مؤهلة 
 للجهاد، وعلى أساس هذه القناعة أسست مجعية مصعب بن عمري الدعوية واليت مقرها السودان 
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غانستان، ومل تكن تل  القناعة متوفرة ابلقتال مع الطالبان ودعمهم ومع تزايد الضغوط قررمت االنتقال إىل أف    
حىت سيطر الطلبة على جالل آابد وكابل واستتب هلم األمر يف عامة البالد، وتعرفتم عليهم عن قرب، وتكونت 
ال القناعة هبم، واالطمئنان إىل توجههم، ومتت مبايعة املال حممد عمر، وكانت املرحلة هي السعي يف استكم

السيطرة على الشمال املتمرد وترسيخ جذور اإلمارة اإلسالمية الناشئة اليت استنقذ ت الطموح الكبري الذي أوش  
 على االهنيار 

 
وقبل أن تقوم الدولة على قدميها وتستكمل سيطرهتا على البالد بدأمت العمل يف اخلارج مستهدفني بذل  رأس     

املتوقد املستعد للتضحية الذين تزايد ت أعدادهم يف التوافد على مراكز  األفعى متأثرين مبشاهدة مجوع الشباب
سبتمرب، واليت كانت هناية حلكومة طالبان )اإلمارة اإلسالمية( اليت  33التدريب، فكانت عمليا ت نريويب، كول، مث 

 علقت عليها آمال كبرية 
 

لست بصدد احلديث عنها، أو تقييمها،  بعد هذا العرض فقد صاحب هذه املراحل تغريا ت وحتوال ت فكرية     
فهذا له موضع آخر، ولكن املقصود هو احلديث عن املرحلة اليت حنن بصددها واملراجعة حوهلا، وهي مرحلة: 

 )العمل يف البالد اإلسالمية عموماا ويف أرض اجلزيرة خصوصاا( 
 

وهو: ملاذا أرض اجلزيرة فقط؟ هل وقبل أن أدخل يف تفاصيل املوضوع أجيب عن التساؤل الذي يرد هنا      
 يهمكم محاية أنفسكم وحتقيق أمنكم وبقية العامل حيرتق؟

 
 :فأقول     
 

: حنن ال نرى العمل داخل البالد اإلسالمية بشكل عام، حىت ولو كان ذل  ضد رأس األفعى؛ ألن يف       أوالا
ميادين الدعوة والعمل اخلريي واالحتسايب  ذل  مفاسد كبرية على تل  الشعوب املسلمة وأضرار ابلغة على كافة
 وغريها، ويعطي فرصة لتغلغل رأس األفعى ونفث مسومها بشكل أكرب 

 
اثنياا: نرى أن أهم املواطن وأجنحها لضرب رأس األفعى هي املواقع اليت دخلت فيها بشكل عسكري سافر       

ق أوىل من تشتيت اجلهود وبعثرهتا مع ما يصحب كما جيري يف أفغانستان والعراق و تركيز العمل يف تل  املناط
 ذل  من مفاسد 
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اثلثاا: ال ش  أن أرض اجلزيرة هلا خصوصيتها ومتيزها، وخباصة يف دعم اجلهاد ابلكوادر ومتويله املادي      

إىل العراق  واملعنوي، وتعترب أرض اجلزيرة القاعدة اخللفية لكل األعمال اجلهادية يف العامل من أفغانستان والشيشان
 وفلسطني، وضرب هذه القاعدة مؤثر بشكل واضح وجلي على كافة تل  األعمال اجلهادية 

 
رابعاا: األسلم للذمة واألبرأ حلفظ الدماء املعصومة واألنفس املؤمنة هو البعد عن العمل داخل البالد      

ِمنَاٌت ملَ   ﴿ اإلسالمية، لعدم متايز الصفوف وال خيفى على فضيلتكم قول هللا تعاىل: ِمُنوَن َوِنَساٌء ُمؤ  َوَلو ال رَِجاٌل ُمؤ 
َِتِه َمن  َيَشاءُ  ِخَل اّللَُّ يف َرمح  ُهم  َمَعرٌَّة ِبَغري ِ ِعل ٍم لُِيد  ب  َنا الَِّذيَن  تَ ع َلُموُهم  َأن  َتطَُئوُهم  فَ ُتِصيَبُكم  ِمن    َلو  تَ َزي َُّلوا َلَعذَّ

ُهم  َعَذااًب أَلِ    ﴾ يًماَكَفُروا ِمن  
 

فكأفت السيوف املؤمنة عن القتال خوفاا على النفوس املستخفية إبمياهنا وإن كانوا أقلية يف جمتمع كافر، فما ابلكم 
 ابجلموع املسلمة يف اجملتمعا ت املسلمة ومظنة املعرة إبصابتهم أعظم وأكرب 

 
عض قيادا ت التنظيم ممن قد يكون وراء خامساا: خيشى بعض اإلخوة من قدامى اجملاهدين الذين تعاملوا مع ب     

هذه األحداث يف اجلزيرة أن السبب يف استهداف اجلزيرة هو احلقد واحلسد والكراهية ألبناء اجلزيرة بسبب بعض 
 املواقف، وقد عرف عنه اإلخوة ذل  من قبل 

 
عمال يف الباكستان؟( مع أهنا سادساا: عند التأمل يف مربرا ت األحداث فإنه يرد التساؤل )ملاذا ال تقع هذه األ     

األقرب جغرافيًّا، واألسهل وخباصة مع موقفها املتشدد من اجملاهدين، وقد سلمت عدداا من القيادا ت وغريهم إىل 
مع أننا ال -أمريكا، وساند ت االحتالل األمريكي بشكل سافر، وشاركت بفعالية يف إسقاط اإلمارة اإلسالمية؟ 

، وملاذا مل حيدث ذل  يف الكويت وقطر -لكن ذكر ت ذل  لتوضيح الصورة فحسبنرى استهداف الباكستان، و 
 ومها األكثر عمالة وانبطاحاا وجماراة لألمريكان؟
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 :لة العمل يف أرض اجلزيرة العربيةمرح
 

ن الذي يظهر أنكم ال تؤيدون أعمال الداخل فيما يعرفه عنكم القريبون إىل وقت قريب، ولعل البدء كان ع     
اجتهادا ت فردية ومبادرا ت مل تعرض عليكم، وخباصة وأنه سبق مكاتبتكم حول هذا املوضوع وأظهرمت القناعة بعدم 

 مناسبة العمل يف تل  البالد وأضراره الكثرية 
 على كل األحوال فاألحداث أثبتت أنه اجتهاد خاطئ له آاثره السلبية الكبرية واليت منها:

 
 اهدين يف مجيع الساحا ت:اإلضرار ابجلهاد واجمل    
 

  خسارة األمة لكثري من القيادا ت والكوادر اليت قتلت أو اعتقلت بسبب هذه العمليا ت 
  التضييق على الداعمني للساحا ت اجلهادية يف الشيشان والعراق وأفغانستان وفلسطني وغريها، وقطع

 متويلها بشكل حاسم مما أدى إىل إحلاق الضرر البالغ هبا 
   ب من االلتحاق بساحا ت اجلهاد وتشديد الرقابة على مجيع املنافذ املؤدية هلا، واعتقال الذاهبني منع الشبا

 إليها والعائدين منها 
  اعتقال أعداد كبرية من الشباب اجملاهدين ومن حوهلم من املتعاطفني، وتعرضهم للفتنة مما قد يكون سبباا

 لالنتكاس 
  مطاردته تعقب كل من له صلة ابألعمال اجلهادية و 
  تضرر الكثري من أسر املقتولني واملعتقلني واملطاردين 
  منع احلديث عن اجلهاد والرتغيب فيه يف احملاضرا ت واخلطب واملنتداي ت 
  نفرة الناس من مصطلح اجلهاد وتشويهه من قبل األعداء 
 ينافحون عن اجلهاد  خسارة التيار اجلهادي للكثري من العلماء والدعاة الصادقني املخلصني، والذين كانوا

 ويتبنون قضاايه 
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 اإلضرار ابلعمل اخلريي على مستوى العامل يف كافة امليادين:    
 

  إغالق العديد من املنظما ت واملؤسسا ت اخلريية اليت تقوم أبعمال إغاثية يف بالد املسلمني )مثل مؤسسة
 احلرمني اخلريية    (

  والشركا ت حتت أي مسمى وألي نشاط خريي منع مجع التربعا ت من األفراد واملؤسسا ت 
  جتميد احلسااب ت البنكية اخلاصة ابألعمال اخلريية لألفراد واملؤسسا ت واليت كانت حتوي على مبالغ

 ضخمة حرمت منها الفئا ت احملتاجة املستهدفة هبا 
  اعتقال كل من اشتبه يف مجعه أو دعمه ألي مشروع خريي ليس اتبعاا للمؤسسا ت الرمسية 
 ف الكثري من األعمال اخلريية واإلغاثية الضرورية للمسلمني احملتاجني يف بقاع األرض )حفر اآلابر، توق

 بناء املساجد، دور األيتام، التعليم، الصحة، اللباس   ( 
 ساب ومجيع ميادين العمل اإلسالمياإلضرار ابلدعوة واالحت  
  ا واجلهاد خصوصاا ودفع مشاريع التغريب إعطاء ذريعة لالجتاها ت املنحرفة للنيل من اإلسالم عموما

 والعلمنة إىل األمام 
  إعطاء العدو املرتبص فرصة التدخل أكثر من ذي قبل ودفع الدولة لالرمتاء يف أحضانه 
  حتفيز اجلها ت الرمسية ودفعها للتفاعل بشكل أكرب يف مشروع مكافحة اإلرهاب، وتغيري املناهج، وفرض

 ا يتوافق مع احلملة األمريكية ضد ما تسميه ابإلرهاب الرقابة على وسائل اإلعالم مب
  األضرار الكبرية اليت حصلت لعموم املسلمني يف األرواح واملمتلكا ت واحلراي ت 
     
إن األمور تتجارى أبصحاهبا حىت تصل هبم إىل أمور ال يريدوهنا ومل يقصدوا إليها، بل كانوا ينكرون على     

 أصحاهبا ومع ذل :
 
تم تستنكرون كل عمل ال يستهدف رأس األفعى وتعتربونه مفضوالا أو هدراا للطاقا ت، واآلن بفعل كن      

األحداث األخرية حتولت املعركة من رأس األفعى إىل ذيلها، ومن األمريكان إىل األنظمة، وهو خطأ اسرتاتيجي 
 توازي ما بذل ألجلها فادح تسبب يف الكثري من اخلسائر يف مقابل عدد حمدود من املكاسب اليت ال 
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ومما يالحظ هنا عدم الدقة يف تقدير مواقف العلماء وعموم املسلمني من أحداث الداخل، ولعل الصورة اليت      

ا من أهل العلم والفكر  تنقل إليكم اآلن خالف الواقع أيضاا، وأحب أن أقوهلا ل  بكل صراحة أنين ال أعلم أحدا
يرى مشروعيتها، بل إن كثرياا من قدامى اجملاهدين وعموم الناس تقف ضد هذه والدعوة يؤيد هذه األعمال أو 

األعمال، وغاية ما حيصل هو شيء من التعاطف من بعض املظلومني عندما يتم اعتقاهلم أو إيذائهم أبي صورة من 
موا هبا على صور األذى، أو اعتقاد هؤالء الشباب مفرتى عليهم يف نسبة هذه األعمال إليهم أو أهنم مل يقو 

 احلقيقة 
 

كما يف الدعوة إىل -بل إن الواقع أن كثرياا من صور العمل اليت يقوم هبا الشباب، وبعض تصرحياتكم      
مما يستثري الناس ضدكم، وخباصة العلماء واملفكرين، ولوال أن نقدكم قد يفهم منه إعانة عدوكم  -استهداف النفط

بشكل علين، وكثري من الصامتني إمنا كان صمتهم مراعاة للمصاحل الصلييب لرأيتم مواقف متشددة ضدكم و 
 واملفاسد 

 
وقياس الرأي العام على مستوى العامل اإلسالمي يثبت احنسار أتييدكم لدى الشعوب العربية واإلسالمية بعد      

 استهداف أرض اجلزيرة 
 

لصواب دوماا، وأن املخالف له إما جاهل أو إنه من غري الالئق أن يعتقد املرء بنفسه اإلخالص وموافقة ا     
 منافق أو عميل، ولعله أن يكون يف بعض االجتهادا ت أحرى ابلصواب وأحق به منه 

 
إن اعتقاد ذل  جيرئ املرء على النيل من إخوانه والوقيعة فيهم وسوء الظن هبم، وقد قلت لبعض إخواننا غري      

هتاما ت أنتم أجدر هبا عند قياسها ابملوازين احملايدة، ولو سل  مرة: إن ما ترمون به خمالفيكم من بعض اال
املخالفون لكم مسلككم يف االهتام وسوء الظن والقذف وابلعمالة لرأيتم ما ال تتوقعونه، مع مربرا ت وأعذار حنواا 

 من مربراتكم وأعذاركم يف قذف خمالفيكم 
 

 احلل :
 

 زمة بعد مراجعة هذه التجربة اليت متت وظهر ت آاثرها السلبية:للخروج من هذه األ -فضيلة الشيخ-أقرتح عليكم 
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أن تعودوا إىل األصل الذي انطلقتم منه، و هو الرتكيز على رأس األفعى واستهداف العدو األكرب للمسلمني      

ا وعدم تشتيت اجلهود والقوى خارج اهلدف مع ضبط االستهداف حبيث ال يقع يف البالد اإلسالمية املستقرة مم
 يرتتب عليه اآلاثر السلبية اليت ذكران طرفاا منها فيما سبق 

 
فإن األنظمة ال تتضرر ابستهداف األمريكان يف بالدها بل هي شهادة تزكية أبهنا مع أمريكا وأهنا تعمل ضد      

 مستهدفة كما أن أمريكا مستهدفة  -أي األنظمة-أعداء أمريكا، وأهنا 
 

لدول اليت كانت على وش  أن تعلن من الدول الراعية لإلرهاب لتنضم إىل حمور الشر ومن املعلوم أن إحدى ا     
انتقلت بعد األحداث لتكون على رأس الدول اليت تكافح اإلرهاب، وحظيت بتزكية  -حسب مقولة بوش-

 الكوجنرس وإشادته جبهودها يف هذا اجملال 
 

 مع الصفويني الذي حيملون مشروعاا فارسيًّا خطرياا على والفقه السياسي الذي اتسع للتعامل وتقاطع املصاحل     
حاضر األمة اإلسالمية ومستقبلها، لن يضيق عن حتييد أو أتجيل أو هتميش األنظمة العميلة اليت ال متل  من 

 أمرها شيئاا، والضرر احلاصل بتنفيذ تل  األعمال فيها واقع على الشعوب املسلمة ابلدرجة األوىل 
 

رأى كثري من املراقبني أن هذه األعمال حتقق مصاحل كبرية لرأس األفعى؛ ألن تل  األعمال تضفي  بل لقد     
املشروعية وتعطي املربرا ت لكثري من املشاريع اليت ختطط هلا منذ زمن وجتعل الفرصة مناسبة لتنفيذها، فجاء ت هذه 

 ا أمريكا على ما تسميه ابإلرهاب األعمال لتقنع العامل بل والشعوب أحياانا بعدالة احلرب اليت تشنه
 

تل  األعمال اليت مل تقف عند استهداف الكفار املعادين للمسلمني، بل أصبحت تستهدف األمن ومصادر      
الطاقة اليت هي من أهم مصادر الدخل، وسبب للرخاء الذي ينعم به املسلمون يف تل  البالد، ابختالهلما يتضرر  

 دينية والدنيوية كل الناس وتتعطل مصاحلهم ال
 

أما ما صرحتم به من استهداف النفط ألن املستفيد منه هم األعداء وعمالؤهم فلم يكن هذا التصريح موفقاا،       
كما مل يكن مقبوالا لدى كافة األوساط خبالف بياانتكم وأحاديثكم اليت توجهوهنا نصرة للمستضعفني وحثاا على 

 اهلجوم على من حيتل بالد املسلمني 



 143 

 
 وذل  أن استهداف النفط يؤدي إىل مفاسد كبرية من أمهها:     
 
ة وليس لفئة معينة وال حىت للنظام احلاكم، حيث أنه املصدر الرئيس للدخل، ومن إيراداته تقام م  أنه مل  لألأ     

البنية التحتية،  املشاريع اخلدمية النافعة لعموم الناس؛ فاملستشفيا ت والطرق واالتصاال ت ورواتب املوظفني وعموم
ولوضوح هذه الصورة ميكن املقارنة بني البالد النفطية وغريها من حيث البنية التحتية والرخاء الذي ينعم به أهل 

 تل  البالد 
 

واستفادة األعداء منه واستحواذ النظام على كثري من الداخل ليس مربراا وال دافعاا لقبول الناس ورضاهم      
 ابستهدافه 

 
يف استهداف النفط مسوغ عاملي لتدخل القوى األجنبية وفرض هيمنة دولية على مصادر الطاقة وتدخالا أن     

 يف شؤون البلد األمنية مث يتعدى ذل  إىل اجلوانب الفكرية والثقافية واألقليا ت والطوائف 
ا يف أنفسهم وأمواهلم الضرر احلاصل ابستهدافها للمعصومني من العاملني يف تل  امليادين أو احملاورين هل    

  -عز وجل-وأعراضهم مما حرمه هللا 
 

 ولذا فإنين أقرتح عليكم:     
 
أن توجهوا بياانا صرحياا واضحاا لكل من يسمع ويقبل رأيكم بتوجيه العمل وتركيزه ضد رأس األفعى يف عقر     

ذا اهلدف، والبعد عن العمل يف البالد دارها، أو يف املناطق اليت حتتلها كأفغانستان والعراق وصرف اجلهود إىل ه
اإلسالمية للمحافظة على مسعة اجلهاد وقبوهلم لدى اجملتمعا ت اإلسالمية، ورفع الضرر احلاصل على اجملاهدين 
والداعمني للجهاد واملناصرين له، ولتفويت الفرصة على األعداء املرتبصني من العلمانيني والليرباليني الذين استفادوا 

  األفعىحداث واستبقاء نفوس الشباب وكوادرهم وتوفريها للمعركة الكربى مع رأس من هذه األ
 
أن تصدروا أوامركم جلميع كوادركم واملنتمني إليكم برتك العمل يف البالد اإلسالمية بشكل فوري واالنتقال إىل     

 جهاد احملتل يف العراق وأفغانستان 
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واملفكرين والوجهاء ورجال األعمال للوقوف يف صف اجملاهدين ضد دعوة عموم املسلمني وخباصة العلماء     
العدو األكرب الذي يقف وراء كل مصيبة تنزل على املسلمني اليوم بشكل مباشر أو غري مباشر، وذل  حىت يتبني 

ملسلمني لعموم املسلمني حقيقة األنظمة اليت تزعم حماربة اإلرهاب وتتذرع بضررها منه، وتظهر التباكي على دماء ا
املراقة، ما جيعلها على احمل : هل ستقف يف خندق األعداء وتستمر يف دعمهم ضد اجملاهدين أم تقف على احلياد 

 فتخلي بني اجملاهدين و عدوهم 
 

 وختاماا:
 

لعل هللا أن يكتب لكم بذل  شرف الدنيا واآلخرة، وجيري على أيديكم من اخلري والنفع ما يكون به صالح      
ملسلمني بعامة واجملاهدين خباصة، وحسن ظين ابهلل تعاىل ومعرفيت بتجردكم يف طلب احلق والسعي إليه من أحوال ا

غري أن أتخذكم يف هللا لومة الئم هو الذي محلين على الكتابة لكم، وإين ألرجو أن يهديكم هللا ألرشد أمركم؛ 
ِديَ ن َُّهم  ُسبُ َلَناَوالَّذِ  ﴿ألنكم خرجتم يف سبيله وابتغاء مرضاته، قال تعاىل:  أحسب  من  ﴾ يَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ه 

 هؤالء وهللا حسيب  
 

صلى هللا عليه -والذي استدعى قول النيب  -رضي هللا عنه-االجتهاد اخلاطئ الذي وقع فيه خالد بن الوليد 
ا اللهم نربأ إليك مما صنع خالد: )-وسلم ا من هللا سله على أن يكون سيفا  -رضي هللا عنه-( مل مينع خالدا

له على املأل، وهذا  -صلى هللا عليه وسلم-املشركني، كما مل مينع فضل خالد وجاللة قدره أن يكون نقد الرسول 
ويعنفه، حىت يتمىن أن يكون أسلم يومئذ، مث  -صلى هللا عليه وسلم-أسامة بن زيد جيتهد وخيطئ فيلومه النيب 

بقيادة اجليش الذي كان أول  -مع وقوعه يف اخلطأ واعرتافه به-عد ذل  ب -صلى هللا عليه وسلم-يكلفه الرسول 
 ، ويف اجليش شيوخ املهاجرين واألنصار -صلى هللا عليه وسلم-جيش خيرج من املدينة بعد وفاته 

 
هللا هللا يف أمن أهل اإلسالم ودفع اخلوف والضر عنهم وكسب دعواهتم يف سجودهم وصالهتم، ونصرة      

  منهم مبا ال يعود عليهم ابلضرر املستضعفني
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اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموا ت واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك      

 فيما كانوا فيه خيتلفون اهدان ملا اختلف فيه من احلق إبذن  إن  هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم 
 

ن حيفظ  ويرعاك، ويكف عن  أبس الذين كفروا، وأن جيعل  مباركاا أينما كنت، وأن اسأل هللا مبنه وكرمه أ     
 ينصر ب  دينه، ويعلي ب  كلمته، وجيعل  من أوليائه املفلحني املنصورين الذي ال خوف عليهم وال هم حيزنون 

 
 
 

 حمب 
هـ 3413/ 3/  11الرايض 
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SOCOM-2102-1111100  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:واحل

 
 -حفظه هللا-إىل األخ الكرمي: الشيخ حممود 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
ى وأقرب أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية، وإىل هللا تعاىل أتق     
 وبعد:
 

سبحانه –، نرجو هللا -رمحه هللا-أبدأ رساليت هذه إليكم بعزائي لنفسي ولكم يف أخينا الكرمي الشيخ سعيد      
 أن يكرمه مبا متىن، فيتقبله يف الشهداء وجيعل صربه وثباته يف ميزان حسناته  -وتعاىل
 

، -حنسبه وهللا حسيبه-اجلهاد، نصرة لدين هللا قرابة ثالثة عقود وهو يف ساحا ت  -رمحه هللا-فقد أمضى      
وصمد صمود اجلبال الراسيا ت ضد محال ت العدو على وزيرستان صموداا وصرباا بقناعة ورضى واستعذاب طاملا أنه 

حنسبه  -؛ فال شكوى وال تسخط حىت وإن هدد ت حياته وحياة فلذا ت كبده -سبحانه وتعاىل-يف ذا ت هللا 
اكذل  وال نزكي على هللا    -أحدا

 
كما وأعزي نفسي وإايكم يف إخواننا الكرام أيب عمر البغدادي، وأبو محزة املهاجر، ومن جاهد معهم إىل أن       

أن أيجران يف مصيبتنا وخيلفنا خرياا منها، وأن يتقبلهم يف الشهداء،  -سبحانه وتعاىل-قضى حنبه، نسأل هللا 
  ويسكنهم فسيح جناته إنه ويل ذل  والقادر عليه
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أن حيفظ اجملاهدين يف أفغانستان ووزيرستان والعراق ويف كل مكان، وأن يرعاهم برعايته  -عز وجل-ونسأله      
 ، ويثبتهم وينصرهم على الكافرين -صلى هللا عليه وسلم-ويوفقهم للسري على هنج سيد األانم نبينا حممد 

 
املصاب، أشرع يف حديثي معكم عن العمل اجلهادي  وانطالقاا من سنة الصرب وقياماا ابلواجبا ت مهما كان     

 بشكل عام 
ملدة عامني من اتريخ وصول رساليت هذه  -رمحه هللا-وابتداءا أحيطكم علماا أبنه قد مت تعيين  خلفاا للشيخ سعيد 

ا ومتسكاا أن يعينكم على القيام هبذه املسؤولية خري قيام، وأن يزيدكم توفيقا  -سبحانه وتعاىل-إليكم، هللا أرجو 
 ابلصرب والتقوى، ومبحاسن األخالق اليت إن متس  هبا أمري صلح حال رعيته 

 
وإن مما ال خيفى عليكم أن من خري الناس أمجعهم للناس، ومن أهم ما جيمع الناس وحيافظ على بقائهم مع      

 األمر ما ال يستطيعون أمريهم حلمه وعفوه وعدله وصربه وحسن تعامله معهم ومداراته هلم وعدم حتميلهم من 
 

ومما ينبغي أن أنخذه بعني االعتبار ونتذكره دائماا: أن إدارة الناس يف مثل هذه الظروف أمر يستدعي زايدة يف      
 احلكمة واحللم والعفو والصرب واألانة، فهو ظرف معقد مبعظم املقاييس 

 
قول: إننا يف طور مرحلة جديدة لتقييم العمل وعوداا على ذي بدء أعود إىل حديثي عن العمل اجلهادي، فأ     

اجلهادي وتطويره عما كان عليه يف الفرتة املاضية وذل  على حمورين: حمور العمل العسكري، وحمور اإلصدارا ت 
 اإلعالمية، على أن يكون عملنا يف هذين احملورين ذا مشول واسع، ويشمل املركز واألقاليم 

 
ل يف الذهن ضمن ما تيسر من الوقت لنتشاور فيه ونثريه إضافة إىل مستند فسأضع بني يدي  بعض ما جا     

 -رمحه هللا-أرفقته مع رسالتكم حتت اسم )املرفقة للشيخ حممود(، يتضمن بعض ما قد أرسلته للشيخ سعيد 
 خبصوص املرحلة اجلديدة 

 
 فيما خيص حمور العمل العسكري فأقول:     
غزويت نيويورك وواشنطن، واحلملة الصليبية على أفغانستان جعلت األجواء ممتلئة إن الظروف اليت جد  ت إثر      

بتعاطف املسلمني مع أبنائهم اجملاهدين، حيث إنه قد اتضح بشكل جلي أن اجملاهدين هم طليعة األمة ومحلة 
 لوائها يف قتال التحالف الصلييب الصهيوين الذي سام الناس أنواعاا من الذل واألذى 
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ومما يدل على ذل  االنتشار الواسع للفكر اجلهادي والسيما عرب الشبكة العنكبوتية، والعدد اهلائل من      

 لصاحل اجلهاد رغماا عن األعداء وجهودهم  -بفضل هللا-الشباب رواد املواقع اجلهادية، وهو مكسب كبري حتقق 
 

يف أقاليم عديدة اهنم  بعض اإلخوة يف القتال إال أنه يف املقابل بعد أن اتسعت احلرب وانتشر اجملاهدون      
ضد األعداء احملليني، وازداد ت األخطاء اليت تقع نتيجة خلل يف حسااب ت اإلخوة املخططني للعمليا ت أو نتيجة 
-ألمر جيد قبل التنفيذ، إضافة إىل توسع البعض يف مسألة الترتس مما أدى إىل سقوط بعض القتلى من املسلمني 

، وأحسب أن مسألة الترتس قد حبثت منذ قرون يف ظروف -يغفر هلم ويرمحهم ويعوض أهلهم خرياانسأل هللا أن 
خمتلفة عن الواقع اليوم؛ فهي حباجة إىل إعادة حبث حسب املعطيا ت املعاصرة، ووضع حدود واضحة يفقهها عامة 

 اإلخوة حىت ال يقع ضحااي من املسلمني إال يف ضرورة قصوى 
 

اليت وقعت قتل بعض من ال يفقه عامة املسلمني وإابحة قتلهم، وكما تعلمون أن من قواعد ومن األخطاء      
مع رأس النفاق عبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم-الشريعة جلب املصاحل ودرء املفاسد، وهو ما فعله رسول هللا 

تعاطف املسلمني معهم، ومما زاد أيب؛ فهذه املسائل مع غريها أد ت إىل خسارة اجملاهدين جلزء ال يستهان به من 
ة لفصلهم عن م  خسارة اجملاهدين استغالل اخلصوم لبعض أخطاء اجملاهدين وتشويه صورهتم لدى مجاهري األأ 

 ة هو شلل احلركا ت اجلهادية م  قواعدهم الشعبية، وال خيفى عليكم عظم ضرر هذا األمر ففقد مجاهري األأ 
 

أن قيامنا ببعض العمليات اليت ال تتوخى احلذر فيما يؤثر على اه إليها وهي وهنا مسألة مهمة ينبغي االنتب     
، وهذا ة مع اجملاهدين سيؤدي إىل كسبنا لبعض املعارك وخسارتنا للحرب يف هناية املطافمَّ تعاطف مجاهري األُ 

 فة أيهما أرجح سيلزم قياساا دقيقاا لتداعيا ت أي عملية قبل القيام هبا من إجيابيا ت وسلبيا ت، ومن مث معر 
 
اليت قام هبا  اإلنغماسيةكما ينبغي أن يتم مجع كل ما يتاح مجعه من العمليا ت، والسيما العمليا ت الفدائية       

اجملاهدون أو غريهم كمنظمة التحرير الفلسطينية مثالا ودراسة اإلجيابيا ت والسلبيا ت فيها، وتكون الدراسة على 
 وجهني:
ملطلوبة لنجاح العملية أو التعثرا ت اليت تؤدي لعدم جناحها واآلاثر املرتتبة على العدو وجه اخلطوا ت العملية ا  • 
 منها 
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 والوجه اآلخر أثرها على نظرة األمة إىل أبنائها اجملاهدين وتعاطفها معهم   • 
 

ا على أنصار اجلهاد استهداف بعض املرتدين يف املسا      جد أو قريباا منها  ومن العمليا ت اليت هلا آاثر سلبية جدًّ
كمحاولة اغتيال دستم يف مصلى العيد، وعملية اغتيال اجلنرال حممد يوسف يف أحد املساجد بباكستان، ومن 

ا أن يقع اإلنسان يف اخلطأ أكثر من مرة   املؤمل جدًّ
 
كا وكذل  كما أود استشارتكم يف رأي وهو أن ما يفيض من طاقتنا أو يتعذر صرفه على العمليا ت داخل أمري      

يف اجلبها ت املفتوحة يتم صرفه يف استهداف املصاحل األمريكية يف غري الدول اإلسالمية ابلدرجة األوىل مثل كوراي 
 اجلنوبية، وجنتنب القيام بعمليا ت يف الدول اإلسالمية ابستثناء الدول اليت وقعت حتت الغزو واالحتالل املباشر 

 
 اإلسالمية سببان رئيسيان: ولتجنب القيام بعمليا ت يف الدول     
  األول: أن العمل بني املسلمني يزيد احتمال سقوط ضحااي منهم، وأنه حىت بعد تنبيه اإلخوة سابقاا بعدم

التوسع يف مسألة الترتس مل يتضح هلم احلد يف ذل ، وما زال يف الواقع العملي هناك توسع يف مسألة 
، مث حيملنا يف الواقع العملي خسارة وإضرار  -انه وتعاىلسبح-الترتس مما حيملنا املسئولية أمام هللا  أوالا

 ابلدعوة اجلهادية 
  ا الذي يلحق ابإلخوة يف القطر الذي يبدأ فيه العمل تبعاا الستنفار والسبب الثاين: هو الضرر الكبري جدًّ

را ت اآلالف الدولة على الشباب املنخرط يف العمل اجلهادي أو حىت يف العمل الدعوى فيتم اعتقال عش
منهم كما حصل يف مصر، واعتقال اآلالف كما هو احلال يف بالد احلرمني، يف حني أن املسألة مسألة 
وقت، واألمر يقضى مبواصلة استنزاف رأس الكفر وشراين احلياة لألنظمة املرتدة يف اجلبها ت املفتوحة من 

كبرية من الشباب امللتزم واألسر دون حتميل اجلهاد خسائر إضافية من بطش احلكام هبذه األعداد ال
 املسلمة 

 
وعندما يصل الكفر العاملي لدرجة من االستنزاف تؤدي الهنياره عندها ندخل يف صراع مع احلكام بعد أن     

 يكونوا قد ضعفوا تبعاا لضعفه، وجند إخواننا هناك بكامل قوهتم وطاقتهم 
 
 



 151 

 الدول اإلسالمية اليت مل تتهيأ فيها مقوما ت جناح اجلهاد ومن سلبيا ت القيام ابلعمليا ت ضد األمريكيني يف    
وخلع احلاكم أن النظام حىت ال يتهمه األمريكيون ابلتقصري سيقوم بردة فعل هائلة على اجملاهدين تؤدي إىل دفاعهم 

ة اإلخوة عن أنفسهم وانتقامهم من هذا النظام، مما يدخل اإلخوة والنظام يف احلرب اليت مل نبدأها ضده؛ ألن قو 
 غري مهيأة هلا وبذل  تكون احملصلة واحدة 

 
وكذل  من سلبياته أن الدخول فيما سبق ذكره يغري اخلط العام وهو عدم تبديد طاقتنا مع األنظمة يف هذه      

 املرحلة، إضافة إىل خسارتنا لتعاطف املسلمني معنا، عندما نفقد نظرة املسلمني لنا أبننا من يدافع عن املسلمني،
ويقاتل عدوهم األكرب التحالف الصلييب الصهيوين دون أن نقتل من حيسب العوام أهنم املسلمون، فإن قاتلنا احلكام 
وحنن على هذه احلال، ومل نرد عليهم ابلدفاع املباشر أثناء هجومهم علينا وتكرر هذا األمر مرا ت عدة، سيظهر أننا 

ناس هلم، ويشعرهم أن احلكام مل يدافعوا عن إخواننا يف فلسطني مظلومون وأن احلكام هم الظلمة مما يزيد كره ال
 والعراق وأفغانستان، ومل يكتفوا بذل  بل قاموا يقاتلون اجملاهدين الذين يدافعون عن أهلنا هناك 

 
بينما بدخولنا يف قتال ضد احلكام خارجاا عن الدفاع املباشر نكون قد أنزلنا الضرر الذي كان سيرتتب على      
حلكام من قتاهلم لنا بسبب أنه سيتاح هلم قلب احلقيقة، وسيظهر اإلعالم للناس أننا من يقاتل احلكومة ويقتل ا

املسلمني، وبني ضجيج القتل والقتال سينسى الناس من الذي ابتدأ القتال ضد اآلخر، وبذل  خنسر الناس ونقوي 
 موقف احلكومة دون أن نقطع عدواهنا عنا 

 
 على جناح قتالنا لألمريكيني يف الدول غري اإلسالمية والتقليل من تكاليفه أن تكون جمموعا ت وإن مما يعني     

حمدودة تبتعد عن األوساط املسلمة املتدينة، وتنطلق من الدول اليت للمجاهدين فيها وجود دون اإلعالن عن 
أن األمر معرض ألن يعرفه اخلصوم املكان الذي انطلقوا منه حىت ال تعود ردة الفعل على اجملاهدين فيه، ومبا 

فيستحسن أن يتم التدريب واالنطالق من اجلبها ت املفتوحة فهي بطبيعة احلال يبذل فيها اخلصوم قصارى 
 جهدهم 

 
ومن الفرص اليت ينبغي انتهازها يف استهداف األمريكيني هي حالة االرختاء األمين اليت تكون يف البلدان اليت مل      

 عمل نقوم فيها أبي 
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ومبا أن فرق أتثري العمليا ت على اخلصوم داخل أمريكا وخارجها كبري، فينبغي التأكيد على اإلخوة أبن كل      
 جهد ميكن صرفه على العمل يف أمريكا ال يصرف خارجها 

 
 ومما يفيض عن العمل خارج أمريكا والعمل يف البلدان غري اإلسالمية فممكن صرفه يف استهداف املصاحل     

األمريكية يف الدول اإلسالمية اليت ليس لنا فيها قواعد وأنصار وليس فيها مجاعا ت إسالمية جهادية ممكن أن أييت 
عليها اخلطر، وإمنا اجلماعا ت اإلسالمية اليت فيها تسارع يف إبداء املواقف ضدان والتربؤ منا مما ال جيعل للنظام 

 لعمليا ت تتحرى أشد احلذر واالحتياطا ت من وقوع املسلمني عليها نقمة بعد عملياتنا، وشرط هذا أن تكون ا
 

 :وأما فيما خيص حمور اإلصدارا ت اإلعالمية، فأقول     
 
إن من األمهية مبكان أن جتعلوا جزءاا من اهتمامكم خاصاا إبصدارا ت اجملاهدين، فتوجهوا هلم النصح واإلرشاد     

هدين وتعاطف مجاهري األمة معهم، واترة أخرى تؤثر على فكر لتجنب األخطاء اليت تؤثر اترة على مسعة اجملا
وأخالق الناشئة الذين يعتمدون على جزء كبري من ثقافتهم على ما يصدره اجملاهدون وأنصارهم، وال خيفى عليكم 
ما يرتتب على ذل  من أضرار كبرية، وما يفو ت من فرص ساحنة وعظيمة من رعاية سليمة وتوجيه قي ِّم ملاليني 

 شباب الذين يصغون ملا يقوله اجملاهدون يف خطاابهتم وأقالمهم وكتاابهتم ال
 

وبناءا على ما تقدم: أود أن تقوم إبعداد مذكرة تتضمن اخلطوط العامة ملا ينبغي أن تكون عليه إصدارا ت      
أمهية االلتزام حبديث اجملاهدين، والسيما الرتكيز على القواعد واآلداب الشرعية كحرمة دماء املسلمني وأعراضهم و 

 ( رواه البخاري ليس املؤمن ابلطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيه : )-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 

وبعد إعداد املذكرة نتشاور فيها فيما بيننا، مث يتم إرساهلا إىل مجيع األقاليم مع إرسال السياسة العامة للعمل      
( -رمحه هللا-م ابللجنة اليت حنن بصدد تشكيلها )أرسلت بتشكيلها للشيخ سعيد العسكري، ويتم إخباره

وبصالحياهتا من مراجعة وأتجيل ألي إصدار يرى أنه خارج السياسة العامة اليت حصران على أن تكون منضبطة 
 مصلحة اإلسالم واملسلمني  -إبذن هللا-بتعاليم الشريعة واليت حتقق 
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 من أمراء األقاليم أن حيرص أشد احلرص على ضبط العمل العسكري وعدم التوسع يف ويطلب من كل أمري     
مسألة الترتس، فبعض العمليا ت اليت قام هبا اجملاهدون وسقط فيها عدد من املسلمني كان ميكن الوصول إىل 

جيب إلغاؤها اهلدف منها من دون إصابة املسلمني وذل  بشيء من اجلهد والتأين، وكذل  بعض العمليا ت كان 
الحتمال وقوع املدنيني فيها لغري ضرورة، فعلى سبيل املثال العمليا ت اليت تستهدف بعض أئمة الكفر أثناء زايرهتم 

ا عن املسلمني   لألماكن العامة اليت يتواجد فيها عامة املسلمني، ومن املمكن استهدافهم بعيدا
 

م عظم حرمة دم املسلم فضالا عن الضرر الواقع على فوقوع مثل هذه األخطاء أمر عظيم وال خيفى عليك     
اجلهاد بنفور عامة األمة من اجملاهدين نتيجة لذل ؛ فيجب على اإلخوة يف مجيع األقاليم أن يعتذروا ويتحملوا 
مسؤولية ما جرى، وتتم مساءلة من وقع منه اخلطأ عن اخللل الذي أدى لوقوعه، وما هي اإلجراءا ت اليت 

 يتكرر  سيتخذها حىت ال
 

وفيما خيص وقوع اخلطأ البشري اخلارج عن إرادة البشر كما هو متكرر يف احلروب فيتم االعتذار عنه وحتمل      
املسئولية وتوضح نواحي اخللل، وقد يكون بعض الذين قتلوا خطأا هم من الفساق، فينبغي أن ال تتم اإلشارة إىل 

 ون على إظهار أننا غري مبالني هبم فسقهم يف حني أن أهلهم مكلومون، واخلصوم حريص
 

وإن حصل من بعض اإلخوة يف األقاليم تقصري يف هذا اجملال فال بد أن نتحمل املسئولية ونعتذر عما حدث،       
 كما ينبغي التأكيد على مجيع اإلخوة اجملاهدين أبمهية الوضوح والصدق والوفاء ابلوعود واحلذر من الغدر 

 
مراء األقاليم تكليف أحد اإلخوة املؤهلني عندهم مبتابعة القسم اإلعالمي لديهم من مجيع ويطلب أيضاا من أ     

النواحي املذكورة يف املذكرة من الناحية الشرعية، ومن انحية مراعاة الذوق العام لدى مجاهري األمة، فيما ال 
 يتعارض مع الشرع 

 
اته ومعارفه يف مجيع اجملاال ت اليت تتعلق مبهمته مبا يف ويطلب من األخ نفسه أن حيرص دائماا على تنمية خرب      

ذل  قراءة كتب يف ابب التعامل مع الناس، حيث إنه سيكون له تعامل واسع مع اإلخوة، وقراءة الكتب املعتمدة 
يف علم اإلخراج حىت تكون إصدارا ت اجملاهدين لديها قدرة جيدة على املنافسة وكسب اجلماهري؛ فإن اهلدف 

منها هو انتشار الوعي بني أبناء األمة إلنقاذهم من ضالل احلكام، وهو بدوره يكون حريصاا على حتسني  الرئيس
خربا ت اإلخوة املسامهني يف القسم اإلعالمي، وتقدمي النصح بشكل عام للمصدرين للبياان ت واخلطااب ت والكتب 
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وه على أن يكون اإلعالم اجلهادي يف ذل  واملقاال ت والذين يقومون ابلتعليق على األفالم اجلهادية حىت يعين
اإلقليم يتصف ابملوضوعية والقبول عند أبناء األمة، ويكون هذا األخ إما املسئول اإلعالمي كما هو احلال يف 
األقاليم، أو يتم استحداث وظيفة )املدير العام ألقسام اإلعالم( يف كل إقليم فال يتم نشر اإلصدارا ت قبل اطالعه 

 ذل  خطااب ت القادة، ويكون لديه حق إيقاف أي إصدار ورد ت فيه عبارة تأرى أهنا خارجة عن عليها مبا يف
السياسة العامة سواء املضمون أو التوقيت فتتم مراجعة من أوردها وإفادته أبهنا تتعارض مع السياسة العامة وتشتت 

ى تشويه مسعة اجملاهدين؛ فاخلشية أنظار األمة عن أهداف اجملاهدين الكربى كقضية فلسطني، وتعني اخلصم عل
 على اجملاهدين يف هذه املرحلة كبرية من بعض تصرفاهتم وكلماهتم 

 
ومن األمثلة على ذل  عندما كان عوام األمة يف قمة التفاعل مع أسطول احلرية املتجه حنو غزة لكسر       

هود له ابلقوة املسلحة، وقتل بعض من  احلصار وإيصال املساعدا ت املدنية ألهلنا هناك وما حصل من إيقاف الي
ا، وهو ما اضطر  كان فيه وحتري  تركيا لألمر مما جعل حدث أسطول احلرية يطغى على اإلعالم بشكل كبري جدًّ
الساسة الغربيني للحديث عنه وانتقاد اإلسرائيليني، نشر على أحد املواقع يف الشبكة العنكبوتية خطاب لنائب أيب 

ا سعيد الشهري ما ظهر منه على اإلعالم هو حديثه عن اعتقال إحدى أخواتنا يف بالد بصري يف اليمن أخين
احلرمني، ومطالبة اجملاهدين هناك ابلقيام بعمليا ت خطف للغربيني، واألمراء من آل سعود، وكبار موظفي األمن 

 إلطالق سراحها 
 

 كبرياا والرتكيز عليه، فجعلته اخلرب األول يف وبعد صدور هذا اخلطاب قامت قناة العربية ابستغالله استغالالا      
نشراهتا اإلخبارية، واستضافت رجاالا وشباابا من عامة الناس يف الطرقا ت كما زعموا، وكذل  عدداا من علماء 
السوء ورجال الدولة، وال ش  أن لبعضهم قبوالا عند بعض من جيهل حاهلم من أبناء األمة ليتحدثوا عن الشريط 

احة وتلميحاا كل حبسبه أن اجملاهدين ال اهتمام لديهم بقضية فلسطني وحصار إخواننا يف غزة، وإمنا ويظهروا صر 
 مههم القتل واإلفساد والتشاجر مع رجال األمن وليس اليهود الغاصبني 

 
 وال ش  أن صدور هذا اخلطاب كان بدافع الغرية على دماء وأعراض املسلمني، وهي غرية حممودة من أخينا     

يؤجر عليها، إال أهنا مل تكن متناسقة مع األحداث حيث أن املسلمني يف ذل  احلني مليون ونصف حتت احلصار، 
أكثر من نصفهم من النساء واألطفال، وهلم عند اليهود أكثر من عشرة آالف أسري بينهم كثري من األخوا ت 

توقيت يتناىف مع سياستنا يف الرتكيز واألطفال يف ظروف مأساوية، فكان صدور اخلطاب خاصة يف مثل ذل  ال
على العدو األكرب، وخيفي اهتمامنا ابلقضااي األساسية اليت من أجلها بدأان اجلهاد، وينبئ الناس أبننا يف قتال 
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ا عن قضااي ومهوم األمة العامة اليت من  وتشاجر مع احلكام لالنتقام والثأر إلخواننا الذين قتلوهم وأسروهم بعيدا
إخواننا القتل واألسر، وكذل  يعطي املسلمني انطباعاا عنا أبننا قد غلبت علينا القطرية أو احلزبية أو   أجلها حتمل

كالمها، حيث إهنم مسعوا أخاان يتحدث عن األخت اليت من جزيرة العرب ومن تنظيم القاعدة، ومل يسمعوه 
ويضعف موقفنا عندما نقول إننا تنظيم يتحدث عن أخواتنا يف فلسطني، وهذا خالف حلقيقتنا وسياستنا العامة، 

 عاملي جناهد لتحرير فلسطني، ومجيع بالد املسلمني، وإقامة اخلالفة اإلسالمية اليت حتكم شرع هللا 
 

، -ف  هللا أسره-وقد سبق أن تكرر هذا اخلطأ يف بيان اإلخوة يف اليمن للعملية الكربى عملية عمر الفاروق      
على القصف األمريكي للمحفد، فربط مثل هذه العملية الكبرية بغري قضية فلسطني يغطي  عندما قالوا أهنا رد فعل

على بعض املواقف اليت تظهر نصرة اإلخوة يف اليمن لقضية فلسطني، إضافة إىل اهنماكهم اليومي يف قتال احلكومة 
تباه الناس أبن العدو األول اليمنية، وشدة تركيزهم على رموز حكام اجلزيرة يف خطاابهتم، مما استدعى لفت ان

 واألكرب للمجاهدين يف جزيرة العرب هو حكام اليمن وبالد احلرمني 
حيث ذكروا أهنا انتقام ملقتل  -رمحه هللا-يف تعليق اإلخوة على عملية أخينا مهام البلوي  وكذل  تكرر أيضاا     
 الا ، فكان ينبغي أن يتم احلديث عن فلسطني أو -عليه رمحة هللا-حمسود 

 
ومما يعيننا يف جتنب مثل هذه املواقف أن يكون التصور العاملي والسياسة العامة حاضرة واضحة يف أذهاننا      

 حىت نتجنب السهو أو االهنماك يف شيء وتوسيعه على حساب ما هو أكثر أولوية وأهم 
 

وحتذير الناس من الوقوع يف  فاألولواي ت يف العمل الدعوي هي توضيح معىن كلمة التوحيد ومقتضياهتا،     
 نواقضها، وكذل  حتريض األمة على اجلهاد ضد التحالف الصلييب الصهيوين 

 
ا الرتكيز على واألولوية يف العمل العسكري هي: الرتكيز وإعطاء نصيب األسد لرأس الكفر العاملي، وأم        

ال تتفاعل معه، بل كثري منهم ينفرون منه وجيعلنا نسري  ة وابلتايلم  املرتدين وكثرة احلديث عنهم ال تفقهه مجاهري األأ 
 يف بيئة غري حمتضنة للحركة اجلهادية وابلتايل ال متدان ابلدعم ملواصلة اجلهاد واستمراره 

 
 كما أرى أن يتم النظر يف بث صور املرتدين الذين يتعاونوا مع األمريكيني أو األنظمة املرتدة ضد املسلمني       
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التزام اإلخوة يف األقاليم مبا يف املذكرة، حبذا أن تكتبوا أنتم والشيخ أيب حيىي بعض املقاال ت لنصح  وبعد     
العاملني يف اإلعالم اجلهادي بشكل عام مبا فيهم الكت اب املناصرين للمجاهدين يف الشبكة العنكبوتية، وقد كتب 

ألة التكفري بغري ضوابطه الشرعية؛ فكتبت إليه أبين إيل  الشيخ يونس عن أمهية إعداد مذكرة تبني موقفنا من مس
سأرسل إلي  ما قد بعثه وقد أرفقته يف آخر الرسالة، وطلبت منه أن يتابع إرسال ما لديه من مالحظا ت إلي  
لتكتبها أنت أبسلوب ، نظراا إلمكانية معرفة اخلصوم شخصيته احلقيقية عرب األسرى الذين يعرفون أسلوبه 

 مقاالته يف الشبكة العنكبوتية إبطالعهم على 
 

 ويف خامتة احلديث عن حمور اإلصدارا ت اإلعالمية، أقول:     
 

ا بناءا جلميع سياساتنا وإصداراتنا يف املركز واألقاليم من الداخل كتفريغ       إننا حباجة إىل قراءة انصحة انقدة نقدا
 أخوين مهيئني هلذه املهمة 

 
رق آمنة لتحقيق اتصال أبحد طلبة العلم على أن يكون موثوقاا ومؤمتناا، وختربه أبننا ومن اخلارج كأن تسعى بط     

يف مرحلة جديدة للتصحيح والتطوير؛ فنريد قراءة نصح وتطوير جلميع سياساتنا وإصداراتنا يف املركز واألقاليم، 
سيما يف خماطبة مجاهري األمة لنصحح ما لدينا من أخطاء ونطور العمل اجلهادي مبا لديهم من مقرتحا ت وآراء وال

 من حيث املضمون والشكل، مع مراعاة أمهية عدم النشر والسرية يف مجيع ذل ، وهللا املوفق 
 

مالحظة هامة: بعد أن تفيدين آبرائ  ومقرتحات ، ويتم التشاور فيما بيننا ينبغي أن نرسل ما نستقر عليه إىل      
وداا على ما سنبعثه إليهم، حيث إين أنوي إخراج بيان أحتدث فيه عن أننا اإلخوة أمراء األقاليم، ونطلب منهم رد

ثقة جزء كبري ممن فقد ثقته  -إبذن هللا-نبدأ مرحلة جديدة لتصحيح بعض ما بدر منا، وبذل  نستعيد 
 ابجملاهدين، ونزيد خطوط التواصل بني اجملاهدين وأمتهم 

 
يكون املراد جبميع نواحيه قد اتضح لدى اإلخوة يف املركز  وهذا يتطلب قبل إخبار الناس وطمأنتهم أن     

واألقاليم، بل واستقر ومت االلتزام به تطبيقاا على أرض الواقع حىت ال ننقض كالمنا ببعض تصرفاتنا، وابتداءا ينبغي 
على نظرة األمة  التزام مجيع اإلخوة املسامهني يف إعالم القاعدة يف املركز، ابجتناب كل ما من شأنه أن يؤثر سلباا

 للمجاهدين واحلرص على القيام بكل ما من شانه أن يقرب بني اجملاهدين وأمتهم 
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ا فعله       ومن األسس مراعاة الرأي العام أو الذوق العام ضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية؛ فهو أمر مهم جدًّ
هد جباهلية، هلدمت الكعبة لوال أن قومك حديث ع)كما يف احلديث   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 رواه الرتمذي  (وجلعلت هلا اببني
 

وإن من األمور املسيطرة على الرأي العام هو النفور من الشدة، وامليل إىل الرفق واملوضوعية، والنفور من      
 التكرار يف اخلطااب ت إال عندما يكون لضرورة ملحة 

 
املعرفة يف فقه الواقع ومستجدا ت األحداث حىت يكون خطابنا ومن هنا ينبغي أن حنرص على التوسع وزايدة      

 مالمساا جلماهري األمة وتطلعاهتم مع معاجلة القضااي العقدية املهمة 
 

وخالصة القول إن االلتزام ابخلطوط العامة املرسومة حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية يف عملياتنا      
مكاسب عظيمة للحركة اجلهادية  -ِبذن هللا-غاية األمهية وسيحقق  اجلهادية، وإصداراتنا اإلعالمية، أمر يف

من أمهها كسب مجاهري األمة، واستدراك بعض التصورات اخلاطئة اليت وقعت يف أذهاهنم عن اجملاهدين، 
 إضافة إىل زَيدة يف استنزاف رأس الكفر إذ أن اخلطة جتعل الرتكيز األكرب عليه.

 
 ما مهمتان الستقرار العمل اجلهادي وتقدمه، فأود أن تبحثوها فيما بينكم:أضيف هنا مسألتني يظهر يل أهن

 
األوىل: أن نعمم ترتيب إداري جديد يرسل إىل مجيع األقاليم بعد أن نناقشه فيما بيننا، وهو متضمن النقاط   • 

 التالية:
 
األمري تلقائيًّا مسؤولية تسيري  إن قدر أي ظرف طارئ أدى إىل غياب األمري عن قيادة اجملاهدين يستلم انئب  • 

اجملاهدين استالماا مؤقتاا لعدة أايم حتت مسمى األمري ابلنيابة، ويتم إخبار اجملاهدين يف إقليمه بذل  وال يطلق عليه 
 لفظ األمري مفرداا، وال يعلن عنه يف اإلعالم إال بعد مشاورة اإلخوة واتفاقهم عليه أو على غريه 

 
خوة يف أي إقليم فيما بينهم وكذل  مع )القاعدة يف املركز(، هذا اللفظ مت االصطالح عليه ويكون تشاور اإل     

يف وسائل اإلعالم للتفريق بني القاعدة يف أفغانستان وابكستان، والقاعدة يف بقية األقاليم، فأرى أنه ال أبس من 
 استخدامه مبدئيًّا لكي يتضح املراد 
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الذي خيتاره أهل احلل والعقد يف كل إقليم ابلتشاور مع املركز سنتني قابلة للتجديد، أن تكون مدة إمارة األمري   • 

وإن أتخر التشاور مع املركز بسبب صعوبة االتصاال ت تكون مدته سنة قابلة أيضاا للتجديد، مع األخذ بعني 
 اخلالفة وليس كاإلمامة العظمى االعتبار أن هذه اإلمارة أشبه ما تكون إبمارة الوالة على األقاليم املسلمة يف زمن 

 
أن يقوم جملس الشورى يف كل إقليم بتوجيه النصح لألمري، وكتابة تقرير سنوي يرسل إىل املركز عن األوضاع   • 

 عندهم مبا يف ذل  سري أمريهم ابلعمل وتعامله مع اجملاهدين 
 
ناصب مهمة كالنائب األول لألمري أو كما أرى أنه إن بدا لإلخوة يف أي إقليم رفع منصب أحد اإلخوة مل      

النائب الثاين يكون ذل  ابلتشاور مع املركز، وإن تعثر ت االتصاال ت يكون وضعهم مؤقتاا إىل أن يتم التشاور، على 
 أن ترسل السرية الذاتية لألخ املرشح للمنصب 

 
فر للجهاد حيث إن األمة الثانية: االهتمام بصناعة القيادا ت، ووضع خطط لتنمية وصقل الطاقا ت اليت تن• 

 بشكل عام تعاين نقص من القيادا ت األاْكفاء، ومما ال خيفى عليكم أن ساحا ت اجلهاد هي مصنع القيادا ت 
 

وأخرياا: أود أن تفيدوين مبا لديكم من مقرتحا ت تعني على االرتقاء مبستوى العمل على مجيع احملاور يف مجيع      
عظم أمهية سري العمل يف األقاليم ابلسياسا ت العامة املنضبطة ابلشرع لتحقيق  األقاليم، حيث إنه ال خيفى عليكم

 املصاحل ودرء املفاسد 
 

وقد اطلعت على آرائكم الكرمية يف مسألة إقامة الدولة اإلسالمية قبل اكتمال مقوما ت جناحها، ومسألة      
إبذن هللا -سألتني لننشئ نقاشاا مثمراا بناءا التصعيد يف اليمن، وودد ت أن أطلعكم على رأيي مفصالا يف هاتني امل

، إال أن احلديث عنها ذو شجون، وأان مضطر لإلطالة فيه ألمهيته وخطورته، وإن كنت أيضاا مل -سبحانه وتعاىل
 أوفه حقه يف هذه الورقا ت، فعسى أن أستكمله يف رسالة قادمة 

 
ليمن هي أكثر الدول العربية هتيؤ إلقامة دولة إسالمية، ولكن وأبدأ مبسألة التصعيد يف اليمن فأقول ابتداءا إن ا     

هذا ال يعين أن املقوما ت األساسية الالزمة لنجاح هذا املشروع قد اكتملت، ومن هنا يزداد حرصنا على احملافظة 
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دي عدم عليها، وعدم إقحامها يف احلرب قبل أن تكتمل العدة املطلوبة على مجيع احملاور املهمة، وإن الراجح عن
 التصعيد فيها لألسباب التالية:

 
أن التصعيد يف اليمن يستنزف جزءاا كبرياا من طاقة اجملاهدين بشكل عام دون استنزاف رأس الكفر )أمريكا(   • 

بشكل مباشر، ولذل  ضرر كبري على اجملاهدين بشكل عام وأتثري على احلرب العامة بني الكفر واإلسالم، حيث 
 هاماا يف دعم اجلبها ت ابلرجال؛ فإن استعر ت احلرب فيها سينقطع أو يضعف املدد إن اليمن تشكل ثقالا 
 للجبها ت األخرى 

 
وإضافة إىل أن اليمن تشكل ثقالا يف املدد؛ فهي تشكل القوة االحتياطية للمجاهدين حيث إنه أصبح من      

نبغي ألي من الطرفني أن يدخل احلرب األمور املستقرة يف العلوم العسكرية أنه إن قامت حرب بني طرفني فال ي
جبميع قواته، وإمنا من األمهية مبكان أن يبقي قوة ذا ت شوكة لالحتياط، ومن هنا يظهر يل أن تبقى اليمن قوة مدد 

 إلعادة اخلالفة عندما تتهيأ الظروف إلقامتها  -إبذن هللا-واحتياط للمجاهدين يف اجلبها ت املفتوحة، وأداة قوية 
 

ن الظرف احلايل مل يتهيأ بعد لفتح جبهة يف اليمن تؤيت الثمرة املرجوة منها؛ فحال األمة كجيش له  حيث إ     
كتائب عدة، فعندما تتقدم داباب ت العدو حيتاج إىل تقدمي كتائب مضادة للدروع، وعندما تغري طائرا ت العدو يربز  

ئب األخرى حىت حيافظ عليها من القصف كتائب صواريخ ومضادا ت الطريان، ويقوم بعملية متويه وإخفاء للكتا
 وال خيسرها 

 
فهذا هو احلال يف معركتنا مع الكفر العاملي، نريد استنزافه ابلقوة الالزمة فقط هلذه املهمة مع احملافظة على      

 اجليوش األخرى كقوة احتياط يتم دخوهلا ميدان احلرب يف الوقت املناسب 
 
ا، أن ظهور قوة مسيطرة للمجاهدي  •  ن يف اليمن أمر يستفز ويستنفر األعداء الدوليني واحملليني استنفاراا كبرياا جدًّ

خمتلفاا متاماا عن ظهور قوة للمجاهدين يف أي دولة من الدول اليت ليست يف قلب العامل اإلسالمي، رغم شدة 
 استنفارهم ألي ظهور للمجاهدين يف أي مكان 
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من حيارب حلفظ حياته حيث إن اليمن هي منطلق إىل بقية الدول النفطية اليت فحاهلم يف اليمن سيكون كحال 

تعين السيطرة عليها السيطرة على العامل، فسيستميتون ويبذلون غاية جهدهم لكسر شوكة اجملاهدين فيها، يف حني 
 أن إمكانيا ت إخواننا هناك غري مهيأة لدخول مثل هذا الصراع سواءا اإلدارية أو املادية 

 
إمكانياهتم املادية ال تسمح بتوفري ضروراي ت احلياة ملن سيتحملون العبء طوعاا أو كرهاا السيما أن اليمن      

يعاين من أزمة غذائية وصحية قبل الدخول يف تبعا ت احلرب، ومسألة توفري ضروراي ت احلياة للناس أمر ال بد من 
لقوة املسيطرة إن كانت متل  تعاطف الغالبية العظمى وضعه يف احلسااب ت قبل السيطرة على الدول أو املدن؛ فا

حيثما سيطر ت مث مل توفر لألهايل ضروراي ت حياهتم ختسر تعاطفهم وتكون يف وضع حرج يزداد صعوبة مع كل يوم 
ا مير، فالناس ال تطيق أن ترى أبناءها ميوتون تبعاا لنقص الغذاء أو الدواء، هذا فضالا عن توفري ما يلزم للمقاتلني مم

 يسمى ابلدعم اللوجسيت 
 

أضف إىل ذل  أن زمام املبادرة أبيدينا ولدينا متسع أبن نتحرى الوقت املناسب لبدء اجلهاد يف اليمن، فقد      
َي ِل تُ ر ِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ ﴿: -سبحانه وتعاىل-قال هللا  ٍة َوِمن  راَِبِط اخل  َتَطع ُتم  ِمن  قُ وَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكم   َوَأِعدُّوا هَلُم  َما اس 

ٍء يف َسِبيِل اّللَِّ يُ َوفَّ إِلَي ُكم  َوأَن  ُتم  اَل َومَ َوآَخرِيَن ِمن  ُدوهِنِم  اَل تَ ع َلُمونَ ُهُم اّللَُّ يَ ع َلُمُهم   ا تُ ن ِفُقوا ِمن  َشي 
روف املناسبة لقيام دولة ( فال يزال لدينا قوة كبرية نستطيع مجعها وإعدادها، ولو افرتضنا أن الظ60 )﴾ُتظ َلُمون

إسالمية يف اليمن واحملافظة عليها تكتمل بعد ثالث سنوا ت فالبدء ابجلهاد قبلها ليس من احلكمة؛ ألنه سيبدد 
  قق هدفها الرئيس وهو إقامة الدينقوهتم ويطيل وقت إعدادها دون أن حت

 
لتشمل مجيع أقطار العامل اإلسالمي، وتتواىل بعد  وإن مرادان ومراد اإلخوة يف اليمن إقامة الدين وإعادة اخلالفة     

مبواصلة اجلهاد يف اجلبها ت املهيأة للقتال والرتيث يف اجلبها ت  -إبذن هللا-ذل  الفتوحا ت نستطيع الوصول إليه 
، -هللاإبذن -اليت مل تتهيأ بعد كاليمن، إىل أن يتهيأ الوضع ويكون القتال فيها مثار تعني على إقامة اخلالفة الراشدة 

ومما يظهر خطورة البدء ابلقتال قبل اكتمال مقوماته هو فشل االنقالب الذي قام به االشرتاكيون يف اليمن بسبب 
تعجلهم يف بدءه قبل اكتمال مقوما ت جناحه من إمتام أخذ والءا ت القبائل احمليطة وما شابه ذل ، رغم أن دافعهم 

الغتيال ابلقتل على يد اجملاهدين أو االغتيال إبضفاء األموال من هلذا كان تزايد االغتياال ت يف كوادرهم سواء ا
 الرئيس واستمالتهم إليه 
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وكما تعلمون إن وجوب اجلهاد ال يعين أن نقيمه يف كل إقليم مبا يف ذل  األقاليم اليت مل تتيسر فيها مقوما ت      
يسقط اإلعداد له، ويكون ذل  إذا غلب النجاح؛ فاجلهاد وسيلة إلقامة الدين، وقد يسقط للعجز عنه دون أن 

 عند أهل اخلربة يف اجلهاد أنه مل تكتمل املقوما ت اليت تتيح إتيانه ابلثمرة املرجوة منه 
 

مث بثبا ت اجملاهدين فيها أبن تقوم  -إبذنه سبحانه وتعاىل-وبفضل هللا اجلهاد قائم يف عدة جبها ت وهي كفيلة      
ومن مث يتيسر إخراج األمة مما أصاهبا من استضعاف  -إبذن هللا-إىل أن هتزم  بدور استنزاف رأس الكفر أمريكا

 وذل وهوان 
 

يف  -إبذن هللا-وإن اهتمام اجملاهدين بشكل عام مبعرفة ما يؤثر يف توعية أبناء األمة ويلقى قبوالا عندهم كفيل      
 ة من ظلما ت اجلهل والتيه م  استنقاذ األأ 

 
على بالد املسلمني له سببان، األول وجود هيمنة أمريكية عليها، الثاين وجود حكام قد حيث إن البالء الواقع 

ختلوا عن الشريعة متماهني مع هذه اهليمنة حيققون مصاحلها مقابل حتقيق مصاحلهم، والسبيل أمامنا إلقامة الدين 
اد واليت حتول دون بقاء أي نظام حيكم ورفع ما وقع ابملسلمني من بالء هو إبزالة اهليمنة الواقعة على البالد والعب

فيها بشرع هللا، والسبيل إلزالة هذه اهليمنة هو مبواصلة االستنزاف املباشر للعدو األمريكي حىت ينكسر ويضعف 
 عن التدخل يف شؤون العامل اإلسالمي 

 
مرحلة  -إبذن هللا-تليها وبعد هذه املرحلة تكون مرحلة إسقاط السبب الثاين احلكام املتخلني عن الشريعة، و      

 إقامة دين هللا وحتكيم شرعه 
 

فينبغي الرتكيز على األعمال اليت تصب يف صميم استنزاف العدو األمريكي، وأما األعمال اليت ال تصب يف      
ة استنزاف العدو األكرب فكثري منها يشتت جهودان ويستنزف طاقتنا، وال خيفى أتثري هذا على احلرب العامة الشامل

  -إبذن هللا-وأتخريه لتتابع املراحل املؤدية لقيام اخلالفة اإلسالمية 
 

وبناء عليه فليس هناك ضغط قاهر وضرورة ملحة إلرهاق واستنزاف جبهة اليمن قبل اكتمال مقوما ت جناحها      
فوق وإدخال قوة االحتياط و املدد للمجاهدين يف مأزق حرج ملا سبق ذكره من أن حجم الصراع سيكون 

اإلمكانيا ت من عدة وجوه؛ فالذي يظهر يل أن إيقاف التصعيد يف اليمن مصلحة عامة للمجاهدين، وله وجوه 
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 -رضي هللا عنه-لفعل خالد بن الوليد  -صلى هللا عليه وسلم-شبه ما حصل يف معركة مؤتة من وصف رسول هللا 
من أن  -رضي هللا عنهم-إنقاذه الصحابة  أبنه فتح عندما انسحب ابجليش، فالفتح يف ظروف تل  املعركة كان

يباد جيشهم يف معركة ال تناسب فيها البتة بني عدد جيشهم وعدد جيش الروم، وليس هناك مقوما ت لكسبها يف 
حني أهنم ليسوا يف حالة استباحة بيضة املسلمني وإمنا هلم فئة يستطيعون الرجوع إليها ليتهيئوا ملثل هذه املعركة، فئة 

 الذي أثىن عليهم أبهنم كراراا و ليسوا فراراا  -صلى هللا عليه وسلم-س خامت األنبياء واملرسلني أفضل النا
 

 :وأما يف مسألة إقامة الدول قبل اكتمال مقوما ت جناحها أقول     
 

ا يوضح أن إقامة الدول قبل اكتمال مقوما ت جناحها هو يف أغلب   3 يظهر يل أن التدبر يف األمر جيدا
اض للعمل حيثما تقام، إذ أن إقامتها مث إسقاط العدو هلا عبء فوق طاقة الناس، وإن حتميل األحيان إجه

الناس أمراا فوق طاقتهم له سلبيا ت كبرية منها أن يؤدي إىل صدمة من اجلهاد عند أهل اإلقليم الذي فيه تقمع 
ائها كما حصل يف سورية احلركة، وقد تتعداهم سواء أقمعت احلركة بعد إنشاء الدولة أو وهي تسعى إلنش

عندما حاول اإلخوان املسلمون أن يبدؤوا اجلهاد ويقيموا دولة إسالمية قبل أن يعدوا لألمر عدته وتكتمل 
مقوما ت جناحه فحصلت صدمة لدى املسلمني يف سورية من اجلهاد، واستقر لدى الكثري أن البقاء على 

ادوا اجلهاد، فتبعاا هلذه الصدمة خسر اجلهاد جيالا من النظام القائم أقل ضرراا هبم مما سيلحق هبم إذا أر 
الشباب الذين كانوا يتحرقون لنصرة الدين ومنهم من بذلوا أرواحهم يف سبيل ذل ، وسكنت ريح اجلهاد يف 
سوراي قرابة عشرين عاماا إىل أن نشأ جيل جديد مل يشهد الصدمة؛ فالغالبية العظمى ممن نفر للجهاد يف 

  راق هم ممن مل يشهد جتربة محاة وفت  النظام هباأفغانستان والع
أن أمر اجلهاد إلسقاط الدول والسيطرة عليها ال ينبغي البدء فيه بناء على أمل أن الناس سيقاتلون       1

لتثبيت الدولة الناشئة، وإمنا ال بد من دراسة األمر وتقليبه والتأكد من اكتمال مقوما ت النجاح، وحتري الوقت 
 نضيع الفرصة الثمينة، وال نبدأ قبل أن تتهيأ الفرصة املناسبة، وقد يقيس املرء نتائج إقامة دولة املناسب فال

نسأل هللا أن -إسالمية مث إسقاط األعداء هلا ابلنتائج اليت حصلت إثر سقوط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان 
 ، فهذا قياس مع فارق كبري لعدة عوامل:-يعيدها يف عز ومتكني

 
لعامل األول: أن شعوب العامل اإلسالمي تنقسم إىل قسمني عرب وعجم، ومبا أن لألعداء معرفة وخربا ت مرتاكمة ا 

عن العرب واترخيهم فقد علموا أن للعرب صفا ت خطرية تؤهلهم لتلبية داعي اجلهاد بسرعة ويكفيهم أن القرآن 
م النصوص بدون ترمجة، وبناء على معرفتهم الكرمي واحلديث الشريف بلغتهم، وما يرتتب على ذل  من سرعة فه
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هذه فقد مت تركيز النصيب األكرب من محلتهم ضد العامل اإلسالمي على العرب السيما ابلقصف اإلعالمي املدمر 
للتأثري على ثقافتهم وصفاهتم مبا خيدم مصاحل الغرب، ويكفي للتدليل على ذل  أن أول لغة تبث هبا إذاعة يب يب 

زية هي اللغة العربية، يف حني أن عدد العرب يشكل اثنني ونصف يف املئة من سكان العامل، بينما سي بعد اإلجنلي
غريهم من الشعوب كالصني وحدها متثل مخس سكان العامل، وكذل  شبه القارة اهلندية تشكل مخساا آخر، وعدد 

إبمكان اإلمرباطورية اإلجنليزية أن ه القارة اهلندية أكرب من عدد املسلمني من العرب، فقد كان بيف ش املسلمني
توصل صوهتا إىل أربعني يف املئة من سكان األرض إبذاعتني فقط إال أهنم كان مههم األول تدمري العرب عرب 

 اإلعالم 
 

العامل الثاين: هو استمرار االحتالل األمريكي الظاهر ابلقوة العسكرية على األرض؛ فهذا عامل مهم جدًّا يف 
وحتفيزهم على مواصلة القتال، خبالف الوضع يف الدول اليت يسقط العدو اخلارجي الدولة  استنهاض الناس

اإلسالمية اليت تقام فيها دون دخوله عسكرايًّ على األرض واالكتفاء بدعم العدو احمللي واإلقليمي، السيما إن مل 
 تكن الدولة مضطربة بسبب خالفا ت كبرية داخلها كما هو احلال يف العراق 

 
لعامل الثالث: هو أن الشعب األفغاين متدين على الفطرة ومتقشف بعيد عن الرتف شديد التحسس من وجود ا

األجنيب يف بالده، وأن بالده تكثر فيها القرى النائية على اجلبال واألرايف املنقطعة عن املدن مما يشعر ساكين هذه 
 ن سيطرة األجهزة األمنية ضعيفة حىت يف املدن املناطق حبريتهم وقوهتم وبعدهم عن سيطرة األمن، يف حني أ

 
فهذه العوامل عوامل مهمة الكتمال مقوما ت جناح إقامة الدولة املسلمة إال أهنا ليست منطبقة على مجيع دول      

املنطقة؛ فإن الشعوب يف كثري منها غري مهيأة بعد للدخول يف قتال مع احلكوما ت وإسقاطها، فكثري منهم جيهلون 
والذين يفقهون ذل  أو يريدون اخلالص منها لعامل آخر كالفقر والفساد اإلداري ال يعتقدون أن احلل يف  ردهتا

يستثىن -د إسقاط وكالئها القتال ضدها إلسقاطها؛ ألن أمريكا مهيمنة على املنطقة وستسقط أي دولة تقوم بع
  -املنطقة أفغانستان والعراق والصومال يف هذه املرحلةمن دول 

 
على جناح العمل  -بعد فضل هللا سبحانه وتعاىل-وهنا مسألة مهمة وهي أن من أهم العوامل اليت تساعد      

اجلهادي واستمراره دعوة املسلمني لقتال عدو يعرفون عداءه هلم وال يشكون يف إابحة قتاله وهو ما ينطبق على 
طويل مع األجهزة األمنية أمر فيه ثقل على الناس؛  العدو األمريكي، وأما العدو احمللي كأن يدخل اليمنيون يف قتال

فبعد مرور الوقت يشعر الناس أهنم قتلوا بعضهم وسيميلون إليقاف القتال مما يروج لفكرة احلكوما ت العلمانية اليت 
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ترفع شعار إرضاء مجيع أطراف الشعب، وحنن هدفنا ليس هو بذل طاقتنا يف اليمن القوة الكربى لإلمداد 
 ي واستنزافها إلسقاط نظام مرتد وقيام نظام مرتد آخر واالحتياط

 
هذا على افرتاض أن الناس يف اليمن سيثورون معنا خللع هذا النظام، إال أن من طبيعة القبائل اجلرأة على      

ت القتال فيما بينهم واحلذر واإلحجام عن الدخول يف صراع ضد كياان ت كربى إال بعد التأكد من أن القوة والتوقي
تنبئ عن جناح الثورة بنسبة مطمئنة جدًّا، يف حني أن من أهم مقوما ت جناح قيام دولة مسلمة واستقرارها يف اليمن 
وجود حاضنة كبرية من القبائل هناك، وكسب ثقتها لتدخل الصراع وتساهم يف إقامة الدولة واحملافظة عليها، ومما 

بائل يف قتاهلا معنا ليس هو احلكومة اليمنية فقط وإمنا هو الكفر ينبغي االنتباه إليه أن الكيان الذي ستواجهه الق
 العاملي واإلقليمي 

 
كما تنبغي اإلشارة هنا إىل أن الوضع على األرض جيعل أمهية للتفريق بني الشمال واجلنوب؛ فإن الوضع يف       

ل الواقع عليه منها، إضافة إىل اجلنوب ال حيتمل اهلدنة نظراا لشدة غضب الشعب على احلكومة وحجم الظلم اهلائ
التعبئة اليت يقوم هبا احلراك، هذان العامالن جعال شرائح كبرية من الشعب يف اجلنوب جترتئ على الدولة وتتهيأ 
للثورة املسلحة عليها والقتال ضدها، وأما اليمن يف الشمال فأرى أنه أيخذ نفس حكم بقية دول املنطقة من حيث 

ل ضد الدولة، فأرى أن من احلكمة أن ال نطالب هبدنة يف اجلنوب حيث إهنا معارضة للناس عدم هتيؤ الناس للقتا
يف حتركهم لرفع الظلم عن أنفسهم ستؤدي إىل خسارتنا ملعظم املتألبني ضد احلكومة، كما ال نسري يف ركاهبم وإمنا 

نوب نظراا ألن الغضب احلاصل هناك نستفيد من األجواء املتوترة لنشر دعوتنا إىل احلق يف صفوف املسلمني يف اجل
يقوده احلراك وهو موال ألمريكا ودول اخلليج؛ فعدم إعالن اهلدنة ال يعين أن نصعد ضد احلكومة يف اجلنوب 
وندخل يف قتال ابالبتداء مع العسكر يف اجلنوب حيث أنه ال أييت ابلثمرة املرجوة، والبد سيستهدف أبناء القبائل 

ه عامتها أن العسكر مرتدون، وبذل  ستشعر القبائل أبننا أسرفنا يف القتل ويتم تداول احلديث الشمالية اليت ال يفق
بني القبائل أبن القاعدة أسرفت يف القتل مما ينفر عنا عدداا كبرياا من الناس، وقد يؤدي إىل ثورة قبلية للقتال ضدان 

ة يف اجلنوب يف أول فرصة تسقط فيها سيطرة أثراا ألبنائهم، وكذل  ال يعين أن حنرص على قيام دولة إسالمي
احلكومة عليه، وسبب ذل  ما سبق ذكره من إننا مل نتهيأ بعد ملرحلة إظالل الشعوب مبظلة احلكم اإلسالمي، 
ألسباب منها أن هلم احتياجا ت وضروراي ت عدم توفرها من أهم عوامل ثورهتم على احلاكم، وحنن ال نستطيع 

وحماربة العامل كله لنا هبذه الوترية، ومن طبيعة الناس أهنم ينساقون مع من يوفر هلم توفريها هلم يف ظل حصار 
احتياجاهتم بشكل أفضل وعداء العامل وحصاره للمجاهدين معلوم لدى الناس، فمهما كانت حمبتهم للمجاهدين 

 فلن يستطيع الكثري منهم الوقوف مع اجملاهدين يف ظل هذه الظروف 
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ر أن معظم الناس يف اليمن إن خريوا بني حكومة تشكلها القاعدة أو حكومة تشكلها أي دولة ومن هنا يظه     
من دول اخلليج بشكل مباشر أو غري مباشر كأن توفر الدعم لعلي سامل البيض أو غريه ممن لديهم قدرة إدارية 

ط وهو أهنم يعتقدون أن فسيختارون احلكومة اليت تشكلها دول اخلليج سواء يف اجلنوب أو الشمال لسبب بسي
هذه احلكوما ت مسلمة ولديها القدرة على توفري ضروراي ت معاشهم، وهذا هو مطلب الناس أن جتتمع هلم أمور 

 دينهم ودنياهم 
 

ا عن اآلمال والتمين ينبغي أن نتعامل مع ثورة الشعب يف اجلنوب كما لو أن صخرة كبرية       وحىت نكون بعيدا
وهي مكسب ملن أيخذها إال أن إيقافها لصاحلنا أمر متعذر، فهي بطبيعة األشياء ستنزل منحدرة من أحد اجلبال 

عند من لديه القدرة على للسيطرة عليها، وهم يف الفرتة احلالية املعارضة اليمنية اليت ستدعمها دول اخلليج، إال أن 
تبعاا لذل  وكالئها، ويتهيأ اجملاهدون النظر إىل مآال ت األمور يظهر أنه يف احلني الذي تضعف فيه أمريكا ويضعف 

إلظالل الناس مبظلة اخلالفة سنكون حنن اخليار األقرب إليهم فهم مسلمون يف داير اإلسالم والوضع الطبيعي هلذه 
البيئة أن تستقبل اجملاهدين ليعيدوا إقامة اخلالفة واحلكم بشرع هللا، وهذا من أكرب أسباب خشية اخلصوم من 

 من خشيتهم من الرافضة  اجملاهدين أكثر
 

وبناء على ما تقدم فال ينبغي أن نبدأ حماولة إقامة دولة يف اليمن حىت وإن اثر الشعب على احلكومة وأسقطها      
سواء يف اليمن كله أو اجلنويب فقط، ومهما كان سوء املرشحني للسيطرة على الدولة؛ ألن النتيجة ستكون أشد 

إن شرعنا  يف أمر مل تكتمل مقوما ت جناحه يدخلنا يف مأزق مع الشعب وجيعل  ضرراا على اإلسالم واملسلمني
قوا ت اجملاهدين هناك حتت نريان العدو، حيث أننا يف نظر حكام بالد احلرمني أعدى أعدائهم ووجودان يف اليمن 

نيد قبائل اليمن خطر يهدد ملكهم فضالا عن استجابتهم ألوامر األمريكيني بقتالنا فسيضخون أمواالا هائلة لتج
ا يعظم الناس مما سيجعل قوة اجملاهدلقتلنا وسيكسبون سيوف م  ن يف اليمن حتت نريان العدو ويف وضع خطري جدًّ

 
 :نقاط متفرقة     
 
، وعن حادث استشهاده وكيفية معرفة األعداء للموقع -رمحه هللا-أرجو طمأنيت عن حال أبناء الشيخ سعيد   3 

 ه وأحدث األمة عنه إال أنين مل أمسع من طرفكم إثبا ت ظاهر للخرب حيث إين أنوي أن أرثي
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كما أرجو إبالغ السالم والعزاء ألخينا أيب حممد وطمأنيت على أوضاعه حيث أين منذ أشهر وأان أرسل إليه رسائل   

من امللفت للنظر  أبن الوسيط من طرفه مل أيهتم بعد، مث يف الفرتة األخرية أصبح -سعيد رمحه هللا-ويفيدين الشيخ 
 عدم مساع صوته يف اإلعالم، عسى أن يكون املانع خرياا، وأنصح أن يكون معه مرافق من اإلخوة العرب 

 
أمهية خروج القياديني من  -رمحه هللا-كنت قد ذكر ت يف عدة رسائل سابقة لألخ الكرمي الشيخ سعيد   1

يف هذا األمر على أن ترتبوا أماكن بعيدة آمنة عن مدى وزيرستان والسيما الذين هلم ظهور إعالمي؛ فأؤكد عليكم 
تصوير الطائرا ت والقصف لالنتقال إليها مع أخذ كامل االحتياطا ت األمنية، وكذل  تسعوا يف إخراج اإلخوة 
أصحاب الطاقا ت املتميزة بعد أن يكونوا قد أخذوا تطعيم معركة إما خبوض معركة كبرية أو ببقائهم يف اجلبهة ملدة 

 تقريباا  شهر
 
 حبذا أن ترشح يل أمساء بعض اإلخوة املهيئني ألن يكون أحدهم انئباا ل    1
 
حبذا أن ترشح أحد اإلخوة يكون مهيأ للقيام ابملسؤولية العامة عن العمل اخلارجي يف مجيع األقاليم، وإن تعذر   4

 ترشيح أخ هلذه املسؤولية فتكون ضمن مسؤولياتكم 
 

يونس هو املسئول عن العمل اخلارجي يف أفريقيا وغرب آسيا فأرجو إبالغه بذل ، وقد سبق علماا أن الشيخ      
ولكم عن أمهية العمل اخلارجي فعسى أن تكون وصلتكم، وعلى كل  -رمحه هللا-أن أرسلت رسالة للشيخ سعيد 
 حال فقد أرفقتها ضمن رسائلكم 

 
 عملية كبرية يف أمريكا حبذا أن ترشح أحد اإلخوة يكون مهيأ للمسئولية عن   5
 
حبذا أن تنتخب من اإلخوة عدداا ال يتجاوز العشرة مث يتم إرساهلم إىل بلداهنم متفرقني دون علم أحدهم   6

ابآلخر ليدرسوا الطريان ويستحسن أن يكون هؤالء اإلخوة من دول اخلليج حيث إن تكاليف الدراسة هناك على 
     الدولة 
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ا، ومن ضمن مواصفاهتم أن يكونوا راغبني يف كما ينبغي أن يتم ا       ختيارهم بعناية فائقة ومبواصفا ت دقيقة جدًّ
 القيام بعمليا ت فدائية ومهيئني للقيام أبعمال جريئة ومهمة ودقيقة قد نطلبها منهم يف املستقبل 

 
دراسة الطريان حىت نقلل من فأرجو االهتمام هبذا األمر ألمهيته القصوى، ووضع آلية ملتابعة اإلخوة الذاهبني ل     

 نسبة احتمال ثقلهم عن اجلهاد 
 
حبذا أن تطلبوا من اإلخوة يف مجيع األقاليم أبنه إن كان لديهم أخ متميز حبسن خلقه وشجاعته وكتمانه للسر   7

وا أي ويستطيع العمل يف أمريكا كأن يكون مقيم فيها أو من امليسر عليه السفر إليها يفيدوان بذل  دون أن يتخذ
 إجراء مع إفادتنا أيضاا بكونه راغباا يف عملية فدائية أم ال 

 
حبذا أن ترسلوا إىل اإلخوة يف مجيع األقاليم بال استثناء أبن من كانت لديه عمليا ت خارج اإلقليم الذي هو   3

ى فيه فالبد من ترتيب األمر مع ، حيث إن هذا األمر ضروري كي ال تتضارب بعض العمليا ت مع األخر 
 وتعط لها، وقد ينكشف أمر بعض اإلخوة ويقعوا يف األسر 

 
حبذا أن ترسلوا رسالتني إحداهن لألخ أيب مصعب عبد الودود واألخرى إىل األخ أيب بصري انصر الوحيشي   0

وتطلبوا منهما أن يبذلوا قصارى جهدهم يف التعاون مع الشيخ يونس فيما يطلبه منهم، وتتم اإلشارة لإلخوة يف 
خالل األشهر الستة القادمة،  يوروغرب اإلسالمي أبن يوفروا له ما حيتاجه من دعم مايل قد يبلغ مئتني ألف امل

على أن يتم إرسال الرسالتني إىل األخوين ابلتنسيق مع الشيخ يونس فريتب اسم ال تعرف من خالله جنسيته، ويتم 
ونس، ويتم التنبيه على ضرورة السرية القصوى يف البحث عن وسيلة آمنة للتواصل والتنسيق بينهم وبني الشيخ ي

 العمل، وتبقى معرفة أمر الشيخ يونس مقتصرةا على القيادا ت يف األقاليم اليت له عمل مع اإلخوة فيها 
 
كما تتم اإلشارة لإلخوة يف اليمن عند إفادهتم مبسألة التنسيق مع  قبل القيام أبي عمل خارج جزيرة العرب       

 البحر حىت ضمن املياه اإلقليمية جلزيرة العرب داخل ضمن العمل اخلارجي الذي ينبغي التنسيق فيه، أبن العمل يف
مع مراعاة االهتمام بتوضيح أمهية التنسيق وخطورة تركه لإلخوة يف مجيع األقاليم، وبشكل عام يف معظم ما نطالب 

 سرار عن العمليا ت لإلخوة به يستحسن توضيح احلكمة أو السبب ما مل يؤدي إىل كشف أ
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أرجو أن تكتب تقريراا عن أخينا الشيخ يونس ترسله لنا يف أقرب فرصة يتضمن مولده ونشأته ودراسته   30

األكادميية وحالته االجتماعية وأهم ما لديه من خربا ت، وكذل  يتضمن أخالقه وتعامله مع اجملاهدين وعالقتهم به 
 هاد واتريخ دخوله مع امللتزمني ونفريه للج

 
وإن مل يتيسر لكم أن يكون التقرير كافياا شافياا فحبذا أن تستعينوا إبخواننا يف املغرب اإلسالمي بعد أن تبعثوا      

 لنا ما تيسر لكم 
 
كنا يف رسالة سابقة طلبنا تقريراا عن األوضاع عندكم من املسئول األمين األخ أبو الوفاء، وكذل  من انئبه ومل   33

 بذا أن تتابعوا األمر يصلنا بعد فح
 
 حبذا أن تكتب لنا ابلتفاصيل عن الوضع املايل لديكم وعن تصوراتكم وخططكم لتحسينه   31
 
كما ينبغي أن يكون ضمن ترتيبكم للميزانيا ت اقتطاع ما يلزم ملرتبا ت اإلخوة عندكم وأسرهم ملدة عام سواءا        

 و كان خالف ذل  كانت األايم القادمة مبشرة بتحسن الوضع املايل أ
 
حبذا أن تفيدوان مبعلوما ت وافية عن أخينا أيب بكر البغدادي الذي مت تعييه خلفاا ألخينا أيب عمر البغدادي   31
والنائب األول له وأيب سليمان الناصر لدين هللا، ويستحسن أن تسألوا عنهم مصادر عديدة من  -رمحه هللا-

 األمر لدينا بشكل كبري  إخواننا الذين تثقون هبم هناك حىت يتضح
 

 وكذل  أود أن تسألوا إخواننا يف مجاعة أنصار اإلسالم عن موقفهم من األمراء اجلدد أيب بكر وإخوانه      
 
كما أود تذكريكم أبن تبذلوا قصارى جهدكم يف السعي للوحدة وحل أي خالف بني مجيع الكياان ت اجلهادية       

 يف العراق 
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م هذا للوحدة بينهم أن توجهوا رسالة خاصة إلخواننا هناك تؤكدون فيها على أمهية ويكون ضمن سعيك     
الوحدة واالجتماع، وأهنا قاعدة من قواعد الدين فيجب أن تقدم على الكياان ت والقيادا ت واألمساء إن كان منها 

 ما يعثر حتقيق هذا الواجب العظيم 
 
لى انطباع الناس عن من خياطبهم هلم السيما بعد أن تكون لديه أود تذكريكم أبمهية وأتثري البيان األول ع  34

مسئولية كبرية، ومبا أننا حنمل مسئولية دعوة نريد إبالغها للناس فهذا يستدعي منا احلرص على معرفة ما يتناسب 
 معهم ومن أي السبل يسهل إيصال احلق إليهم وإقناعهم به 

 
ر اليت قد تثري عجبهم واحلرص على ما قد ألفوه ضمن املباح يف الشرع، ومما يدخل يف هذا اجملال إزالة األمو      

ولعل من هذه األمور أن يكون الظهور اإلعالمي ابالسم احلقيقي ولو األول، وكذل  الظهور بلباس العرب فهو 
ااب ت املرئية أقرب إىل الناس من لباس إخواننا يف هذه املناطق، وكذل  ما مييل إليه عامة الناس االختصار يف اخلط

 واملسموعة وميكن بسط ما يستدعي البسط يف الشبكة العنكبوتية 
 
ا فأقل عدد هو  ينبغي  35 أن ترسلوا إىل اإلخوة يف مجيع األقاليم أبن ال يرسلوا للقيام أبي عملية فدائية أخاا واحدا

ا تبعاا لبع ض العوامل النفسي اليت تطرأ اثنني، وقد جربنا ذل  يف عمليا ت عدة كانت نسبة جناحها منخفضة جدًّ
على األخ يف مثل هذا املوقف، ولعل من آخرها العملية اليت استهدف هبا إخواننا يف اليمن السفري الربيطاين وقام 

 بتنفيذها أحد إخواننا رمحه هللا رمحة واسعة وتقبله يف الشهداء 
 

الزم اإلنسان يف مثل هذه احلالة تستدعي فمهما كانت شجاعة األخ ورابطة جأشه فالعوامل النفسية اليت ت     
 وجود مرافق له يشد من عضده 

 
قام بعملية وحده فهذا قياس مع الفارق؛  -رضي هللا عنهم-وقد يستشهد بعض الناس أبن بعض الصحابة      

 فإن ذل  مل يكن يف عملية فدائية وبني األمرين فرق كبري 
 
تكليف األخ إلياس إبعداد جمموعتني إحداهن يف ابكستان كنت قد طلبت من الشيخ سعيد رمحه هللا   36

والثانية يف أفغانستان يف منطقة جبرام مهمتها هي الرتصد لزايرا ت أوابما أو برتيوس إىل أفغانستان أو ابكستان 
لدفاع للقيام بعملية استهداف لطائرة أي منهما، وأما إن كانت هناك زايرة لنائب الرئيس األمريكي ابيدن أو لوزير ا
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جيتس أو لقائد هيأة األركان مولون أو املبعوث اخلاص ألوابما يف أفغانستان وابكستان هولربك فال يتم استهدافهم 
هم وأمثاهلم، وتبقى اجملموعتني ترتصد أوابما أو برتيوس وسبب الرتكيز عليهما أن أوابما رأس الكفر وقتله سيجعل 

سية بشكل تلقائي كما هو مستقر عندهم، يف حني أن ابيدن غري مهيأ ابيدن يستلم رًئسة أمريكا ابقي فرتته الرًئ
 البتة هلذا املنصب مما سيدخل أمريكا يف أزمة 

 
 ا برتيوس فهو رجل املرحلة يف هذه السنة األخرية للحرب فقتله يؤثر على سري احلرب وأم       
 

 يف هذا العمل  فأرجو أن تطلبوا من األخ إلياس أن يراسلين خبطواته العملية     
 
حبذا أن تنسقوا مع إخواننا من طالبان ابكستان وأفغانستان خبصوص العمل اخلارجي ليكون بيننا تعاون    37

كامل، ويتم احلديث معهم أبننا قد بدأان التخطيط للعمل داخل أمريكا منذ سنني طويلة وقد اكتسبها خربة يف 
 بعض اخللل الذي يضر ابملسلمني وينفع األعداء نتيجة لعدم هذا اجملال، وحنن وهم إخوة فال ينبغي أن نقع يف

كان من املمكن تفادي األخطاء   -ف  هللا أسره-التنسيق فيما بيننا، فعلى سبيل املثال عملية األخ فيصل شهزاد 
اليت وقعت فيها وأتمني سالمة األخ من االعتقال بيسر وسهولة ملن لديه خربة يف ذل  امليدان، فلو أن أحد 
اإلخوة اشرتى السيارة مث غادر من أمريكا إىل وزيرستان قبل العملية لتعذر عليهم اعتقال األخ بتل  السرعة، وقس 
على ذل  فتنبيههم إىل أمهية التعاون بيننا وإمكانية تبين الطرفني للعملية يقلل من وقوع مثل هذه األخطاء اليت علق 

 ادرين على القيام بعمليا ت كبرية وخمططة إبتقان بعدها األمريكيون أبن اجملاهدين مل يعودوا ق
 
وهو أن الصحفيني قد يكونوا مراقبني مراقبة  -وإن كان ضعيفاا-ينبغي أن يكون يف حسابكم ورود احتمال   33

ال نشعر هبا حنن وال هم سواء أرضية أو عرب أحد األقمار الصناعية وخاصة أمحد زيدان، ويرد أيضاا أن توضع هلم 
بعض مقتنياهتم قبل اجمليء إىل مكان االلتقاء هبم لقضاء أي أمر معهم أو إلجراء لقاء مع أحد اإلخوة،  شرحية يف

ومل  -رمحه هللا-وكما تعلمون أن أمحد زيدان قد قام بعدة لقاءا ت مع قياديني من الطلبة وكذل  مع الشيخ سعيد 
د زيدان إال أنه أمر قد ينتبهون إليه، حيث إهنم قد حيصل أن األمريكيني قتلوا أحدهم وعلموا مكانه عرب مراقبة أمح

عرب املراقبة ابألقمار  -رمحهم هللا-تعرفوا على البيت الذي كان فيه األخوين أيب عمر البغدادي وأيب محزة املهاجر 
 الصناعية لبعض األخوة الذين توجهوا إليهم بعد خروجهم من السجن 
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األخذ ابحليطة واحلذر وإهدار جهود األعداء يف نواحي التطور اجتنبوا أي وبناءا على هذا االحتمال فمن ابب      
 التقاء ابلصحفيني 

 
مع االنتباه إىل أن املراقبة عرب التصوير ابلطائرا ت واألقمار الصناعية ال ينبغي التعامل معها بدورا ت اهلروب من      

كان بعيد عن مكان تواجد اجملاهدين، وجميء املراقبة وتغيري السيارا ت وإجراء اللقاءا ت مع الصحفيني يف م
 الصحفيني ليالا حىت ال يعرفوا معامل الطريق وما شابه هذه اإلجراءا ت 

 
 وإمنا ينبغي استخدام الطريقة اآلمنة يف التواصل مع اإلعالم والصحفيني وهي التعامل ابلربيد      
 

 ن هبذا حرصاا على سالمتهم فأود أن تفيدوا إخواننا يف طالبان ابكستان وأفغانستا     
 
إن مما ال خيفى عليكم أن البقاء لفرتا ت طويلة على نفس الطريقة يف التواصل بيننا أمر فيه نقاط ضعف من   30

الناحية األمنية، إذ أنه يسهل على األعداء الوصول إىل طريقة التواصل بيننا؛ فمبدئيًّا البد من اختاذ اإلجراءا ت 
 التالية:
 

اإلخوان الوسيط من طرفنا مع الوسيط من طرفكم لتسليم واستالم الرسائل إال يف أحد  أن ال يلتقي - أ
 األسواق املغلقة كاألسواق يف املراكز التجارية 

أن يرفع إليكم األخ الذي خيرج ابلرسائل من وزيرستان تقريراا عن كل رحلة خيرج فيها من وزيرستان  - ب
كالعادة، أو إن حصل أي تغري ومستجد أمين كزايدة يف   يفيدكم فيه عما إذا كان الوضع األمين طبيعي

التدقيق أو االستجواب أو التصوير، سواءا إن قصد به أشخاص حمددين أم مشل مجيع املارين، أو إن مت 
 استبدال عناصر التفتيش بعناصر أكثر وعياا أو نتباهاا من العناصر املوجودة حاليًّا 

 
أن األخ يف  -رمحه هللا وتقبله يف الشهداء-فقد ذكر يل الشيخ سعيد  خبصوص أخينا أيب طلحة األملاين  10

طريقه لتنفيذ عملية انغماسية؛ فإن كان قد نفذ العملية فنسأل هللا أن يتقبله يف الشهداء ويسكنه فسيح جناته 
مل اخلارجي ويعوض اجملاهدين خرياا، وإن كانت عمليته قد تعثر ت وترون أن لديه طاقا ت متميزة يفتقدها قسم الع

فحبذا أن تفيدوه بذل  على أن يؤجل قضاء رغبته يف عملية انغماسية، وتطلبوا منه أن يكتب يل تصوراته عن 
 العمل اخلارجي 
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حبذا أن تطلبوا من إخواننا طالبان ابكستان أبن ينفوا صلتهم بعملية الهور األخرية على الربيلوية، وكذل    13

اليت تتحدث عن بدااي ت للتفاوض واهلدنة بينهم وبني احلكومة الباكستانية،  تسأهلم عن مدى صحة بعض األخبار
 وما هو رأيهم ورأيكم يف ذل  مع العلم أن كثري مما ذكرته عن اليمن قد ينطبق على األوضاع عندكم 

 
 حبذا أن تفيدوان بصحة ما ذكر عن اعتقال أخينا عزام األمريكي   11
 
 
الشيخ أيب حيىي )الترتس يف اجلهاد املعاصر( وكتابه أيضاا )نظرا ت يف اإلمجاع  حبذا أن ترسلوا إلينا كتاب  11

 القطعي(، ويستحسن أن تزودوان بكل عمل دعوي يصدر عنكم 
 
مرفق رسالة للشيخ يونس أرجو إيصاهلا إليه إن كان عندكم، أو كان قد سافر وهناك طريق آمن إلرساهلا إليه،   14

 رساهلا فأرجو إتالفها وإن مل يكن هناك طريق آمن إل
 
حبذا أن تفيدوين مبن لديكم من اإلخوة الذين ليس لديهم مانع من مرافقيت، وهم من أبناء هذه البالد   15

أن يفيدين مبن لديه  -رمحه هللا-ووضعهم مناسب للقيام هبذا األمر، وقد كنت طلبت سابقاا من الشيخ سعيد 
لناحية األمنية مل تكن متناسبة مع وضعنا، ويبدو أن اخليارا ت كانت فذكر يل بعض اإلخوة إال أن أوضاعهم من ا

حمدودة لديه لذا فأرجو أن توصلوا البحث عن العناصر املناسبة وترسلوا إيل  ابألمساء والسري الذاتية لإلخوة الذين 
ا ال يدع جماالا ترون أهنم مهيئني؛ فأنتم أدرى ابلصفا ت اليت ينبغي أن تكون فيهم كأن يكون األخ قد متحص مب

للش ، وأن ال تكون عليه أي قضااي أمنية كأن يكون مطلوابا وأن يكون ميتل  بطاقة رمسية وإن كانت قدمية يقوم 
 بتجديدها، وأن يكون لديه قدرة على استئجار البيو ت وشراء املستلزما ت 

 
ق، هادئ الطباع، صبوراا حليماا، وأن يكون كتوماا للسر حىت عن أهله واملقربني من أصدقائه، حسن األخال     

اا مبكائد األعداء، وقادراا على أن ال يزور أهله إن كان هذا يشكل خطراا، وأن ال 
وأن يكون حاضر الذهن، وعامل

يكون من منطقة تلفت النظر لكثرة اجملاهدين فيها كأن يكون من وزيرستان، ويستحسن أن ال يفيدكم ابمسه 
 احلقيقي ومكان إقامة أهله 
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 فأرجو االهتمام ابألمر وإفادتنا خالل شهرين حيث إن املدة اليت أمهلنا مرافقنا حمدودة      
 
أخربان األخ عبد هللا احلليب )عبد اللطيف( أبن أسريت يف إيران يف طريقهم للمجيء إىل األخوة يف ابكستان   16

يف حسابنا أن جميئهم قد خيتلف عما  أو وزيرستان؛ فمن ابب احليطة واحلرص على سالمة اجلميع ينبغي أن نضع
ألفناه يف جميء إخواننا الذين قدموا سابقاا من إيران ألسباب منها أن ابين الدن قد يسمح له اإليرانيون ابخلروج من 
إيران والذهاب إىل سوراي على أساس إظهار حسن النية لبقية املعتقلني أبهنم سيطلقوهنم، وهو سيكون حريصاا على 

ألهل أبن إخوته سيخرجون قريباا من إيران، وال خيفى عليكم أن مثل هذا اخلرب سيتم تناقله عرب اهلاتف أن يطمئن ا
يف حني أن اهلواتف مراقبة، وبذل  أصبحت املعلومة ضمن قدرة اخلصوم معرفتها ومن مث إن كان القائد 

وم مبراقبتهم للتوصل إىل املكان الذي فيه االستخبارايت يف املنطقة واعياا جدًّا سيظن أبهنم قد توجهوا إيل ، وسيق
يستقرون ومهما كانت نسبة ورود هذه االحتماال ت يف مراقبتهم فمن ابب األخذ ابحليطة واحلذر ينبغي قطع املراقبة 

 ابلطريقة اآلتية:
 

ى أن يتم أن يذهبوا إىل النفق الذي بني كوها ت وبيشاور، ويتم ترتيب موعد حمدد بينهم وبني أحد اإلخوة عل     
اجتماعهم داخل النفق، ويتم تبديل السيارا ت، فريكبوا يف السيارة اليت مع األخ الذي سيلتقون به بدالا من السيارة 
اليت كانوا فيها، وينبه األخوين الذين سيسريان ابلسيارا ت على أمهية االلتزام الدقيق ابملوعد الذي يتفقون عليه، 

ي أخذ السيارة اليت يرد عليها احتمال املراقبة السري إىل مكان ليس عليه أي وبعد تبديل السيارا ت يوصل األخ الذ
شبهة فيه، وخيرج القادمون من إيران إىل بيشاور، ويذهبون إىل أحد األسواق املغلقة لتتم فيه نفس عملية تبديل 

إبذن -ا نرتب هلم اجمليء السيارا ت اليت متت يف النفق مرة أخرى، مث يواصلون السري إىل مكان آمن يف بيشاور ريثم
  -هللا
 

وإن أساس جناح هذه الطريقة يف اهلروب من املراقبة هو أن يتم الذهاب إىل النفق واحلركة بعد اخلروج منه يف      
جو غائم، وإن أدى ذل  إىل انتظارهم بعض الوقت علماا أن منطقة بيشاور وما حوهلا ال تتأخر عنها السحب  

 كثرياا 
 
ي تنبيههم إىل أمهية التخلص مما أحضروا معهم من إيران كحقائب السفر أو كل ما يدخل فيه مقدار كما ينبغ      

ا تدخل داخل حقن العالج، ومبا أن اإليرانيني غري  رأس املخيط، حيث إنه قد مت تطوير شرائح للتنصت صغرية جدًّ
 مؤمتنني فمن املمكن زرع شرائح يف بعض مقتنيا ت القادمني 
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لعملية تتم مع أم محزة فقط، وأما فيما خيص ابناي عثمان وحممد فحبذا أن يتم ترتيب مكان آمن هلما هذه ا     

 يف ابكستان 
 

ويستحسن مراسلة اإليرانيني إن أطلقوا سراح أسريت ومل يطلقوا معهم ابنيت فاطمة أبهنم وعدوا إثر إطالق      
بنيت فاطمة، وهي مرتبطة بزوجها وليس من اإلنصاف تفرقة أسريهم لدينا أبهنم سيطلقون سراح أسريت وهذا يشمل أ

 النساء عن أزواجهن؛ فينبغي إطالق سراحها مع زوجها وزوجته أم حفص 
 

ا فيما خيص ابين محزة فقد كان لكم رأي أبن يتوقف جميء اإلخوة إلينا نظراا لصعوبة الظرف الراهن فبعد وأم       
برأي وافقين عليه؛ وهو أن يتم استقبال اإلخوة القادمني حىت يبقى  -هللا رمحه-تقليب املسألة بعثت للشيخ سعيد 

لنا شراين حياة وتعويض ملن نتفقد من الطاقا ت والكوادر على أن يتم حصر مدة بقاءهم يف وزيرستان على 
سالح، أسبوعني أو ثالثة أسابيع، ويتم إعطاؤهم دورة سريعة ثقلها الرئيسي فكري، إضافة إىل أسس استخدام ال

ونتعرف من خالهلا على طاقا ت وقدرا ت اإلخوة القادمني فمن جنده منهم متميزاا قادراا على الدعوة والتجنيد نرسله 
إىل بلده ليقوم مبهام حنددها له كالتحريض على اجلهاد عرب االنرتنيت، أو مجع التربعا ت، أو جتنيد بعض اإلخوة 

طاقاهتم معكم يف وزيرستان، وأما الشباب اآلخرين فيتم إرسال من  املتميزين، ونبقي عدداا منهم حمدوداا لتنموا
ا وانضباطاا ابألخالق اإلسالمية إىل اجلبها ت مع الطلبة على أن ختربوه أبنه سيعيش   تلحظون عليه صرباا وجلدا

و وأمثاله كعيشهم، ومن ال تلحظون عليه ذل  يتم االعتذار منه وإخباره أبنه مىت حتسن ظرفنا سنوجه نداء ليأيت ه
 على إثره 

 
وبناءا عليه فقد بدأ يل أمر أحببت أن أشاوركم فيه؛ وهو أن يذهب ابين محزة إىل قطر فيطلب الفقه الشرعي      

وفقه الواقع، ويقوم بواجب توعية األمة وإيصال بعض ما نريد إيصاله هلا ونشر أفكار اجلهاد وتفنيد الباطل والشبه 
 هلامش املتاح هناك اليت تثار حول اجلهاد ضمن ا

 
وال خيفى عليكم أن األمة حباجة للتماس معها والتحدث معها عن قرب ومعرفة بواقعها واملداخل اليت ينبغي      

الدخول منها يف إيصال املعلومة، يف حني أن اجملاهدين ال يتيسر هلم ذل  بشكل كبري لبعدهم ومطاردة الكفر 
 فة رغبا ت األمة يف احلديث وتلبيتها العاملي هلم مما يفو ت عليهم فرصة معر 
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إال أن محزة من اجملاهدين وحيمل نفس أفكارهم ومهومهم، ويف نفس الوقت يستطيع التماس مع األمة حيث      
 إنه تتعذر إدانته ومطالبة قطر بتسليمه؛ ألنه دخل السجن وهو يف سن الطفولة فليس هناك أي قضية عليهم 

 
ة املاضية بعض الربامج عن العبد الفقري كان آخرها برانمج اإلسالميون يف إحدى سبق أن شاهدان يف الفرت   17

حلقاته وكان أمراا متكرراا فيها أهنا تعتمد على معلوما ت غري صحيحة، وأحياانا غري دقيقة ومما ال خيفى عليكم أن 
يتوفر هلم من معلوما ت سواءا  اإلنسان إن مل يفصح عن اترخيه فسيضع له بعض اإلعالميني واملؤرخني اترخياا مبا 

 كانت صحيحة أم خاطئة 
 

فحىت ال يبقى يف األمر هذا اخللط تبادر إىل ذهين أن ترتبوا مع أمحد زيدان على أن يعد هو برانمج موثق من      
 طرفنا مبعلوما ت واقعية مبا نرسلها إليكم يف رسالة قادمة 

 
ذا العمل مشرتك بني اجلزيرة والسحاب فتكون حقوق ويكون من ضمن ما تتفقون معه عليه أن يكون ه     

 اإلصدار حمفوظة هلما 
 

 ويف اخلتام:     
 

حنن ابنتظار مساع أخباركم ووصول رسائلكم، ونرجو هللا تعاىل أن يوفقنا مجيعاا ملا حيب ويرضى، وأن جيمع      
  رب العاملني مشلنا بعونه ورمحته إنه ويل ذل  والقادر عليه، وآخر دعواان أن احلمد هلل

 
 أخوكم زمراي
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 املرفق مما كتبه الشيخ يونس

 
 بيان حالنا وخطر مزلقني علينا البد أن نضع هلما حدا

 
الظروف املتاحة لنا اآلن أفضل وأحسن ظروف مر ت يف اتريخ األمة اإلسالمية منذ فرتا ت طويلة؛ فهنال       

، بل هم قاعدة شبابية تستلهم فكران وهنجنا وهلل احل مد، ومل نتكلف عناء تربيتهم وال تعليمهم أدبيًّا وال عقائدايًّ
جاهزون لكل ما يلقى هلم عرب الشبكة العنكبوتية شريطة صحة نسبته لنا، وهذا األمر يف ميزان السياسة يعترب من 

قبل امتالك  أساسيا ت التمكني، فكما يأقال: )السيف يفتح البلدان، والعلم يفتح القلوب(، وامتالك القلوب
صلى هللا -البلدان، فهو الذي يسهل إقامة الدين يف البلدان، ومنوذج فريوز الدليمي خري شاهد فهو مل يرى النيب 

، ولكن قام ابلدور املطلوب منه وكفى هللا به فتنة عظيمة لو متاد ت لكانت كفتنة مسليمة الكذاب، -عليه وسلم
ه وعرف ما يلزمه شرعاا فقام مبا يلزم؛ فبلوغ دعوتنا وتسهيل أجبدايهتا وذل  ألن فريوز استقر اإلميان يف شغاف قلب

للناس وإيضاح مشوليتها حلل كل املشاكل الدينية والدنيوية كل ذل  مما يعجل ابلفتح والظفر وظهور املفاجآ ت 
، وهذه النقطة تنبه هلا أعداء هللا من النصارى فتعبوا يف إجي اد طبقة اتبعة هلم على يد من مل نكن حنسب هلم حساابا

يف بالدان مثقفة بثقافتهم، وصرفوا يف ذل  األموال وبنوا املدارس، وسخروا الفضائح خدمة هلذا اهلدف غري النبيل، 
وشروا الذمم وما ذل  إال ليتحصلوا على طبقة تفكر بتفكريهم وتعمل بتدبريهم وتذعن لتسخريهم، فاخلاما ت اليت 

جلهاد بطرق ال ختطر على البال وسهلة وميسورة ونظيفة وتؤدي الغرض، وعلينا أن عندان حنتاج أن نسهل هلا مهام ا
 حنميها من مزلقني خطريين أحدمها أمين واآلخر من انحية التشدد وضيق األفق وسأوضحهما بعد قليل 

 
ومناخاا للحركة ما كنا فوجود هذه القاعدة الشبابية والطبقة املتنامية يف هذه الظروف اليت منر هبا تتيح لنا جوًّا      

أن نعلن عنها، بل هناك وهلل احلمد جهة وقِّْبلة استقر ت األعني  -حنن املباشرين هلا-حنلم به فأنشطتنا ال يلزمنا 
عليها وتوجهت هلا العيون والقلوب واطمأنت هلا األفئدة وهلجت مبدحها األلسنة تقوم بتبنيها أو توعز لبعض 

هي طبقة القيادة هنا يف خراسان وقيادا ت األقاليم، وهذا يتيح للطرف املباشر لألعمال األقاليم بتبنيها، وهذه اجلهة 
حرية احلركة انهي  على أن اإلبداع يف الوسائل واألساليب والتزوير والتهريب وإتقان هذه األمور مع تطويع األفراد 

له أعمق األثر يف إخفاء األثر بعد  على االنسياب يف الناس كل هذا يتيح لنا الذوابن مىت ما شئنا، وذل  سيكون
 الضراب ت 
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 واآلن سأويف مبا وعد ت من التفصيل يف أمر املنزلقني :     
 
-املنزلق األمين حىت ال حيرق األخ نفسه قبل أن حيرق عدوه، وهذا سأضع له مفكرة صغرية كإرشادا ت وتوعية   3

ل من حيمل فكر اجلهاد، وسأضع فيها إحياء يوحي حبمايتهم وستصدر ممهورة ابسم التنظيم خماطبة ك -إبذن هللا
أبهنم يـأَعدُّون ملرحلة الدولة وما قبل تل  املرحلة حىت ينزلق فهم العدو عن املراد، ويعد املسألة من عامل األحالم 

 -عليه السالم-ويعزوها لقتل الكوادر، والضيق الذي نتعرض له ونرتكه يفرح بتحليله كما يشاء كما سخر قوم نوح 
منه عندما كان يصنع السفينة، وسنستغل من حنتاجه من األفراد يف مرحلته سواء قبل أو بعد قيام الدولة، وستخرج 
املذكرة على شكل صو ت وصورة وكتابة ومرتمجة ومدبلجة لكل اللغا ت املتاحة، وهذا سريحينا من عناء كبري وجهد 

 إقليم عبارة عن سهم جاهز لإلطالق إن صح التعبري  مضٍن، بل سيجعل الفرد الذي أييت ألي قطاع يف التنظيم أو
 
مزلق التشدد والتكفري بال ضوابط شرعية، وهذا البد من وضوح موقفنا فيه بشكل ال مثنوية فيه وال لبس،   1

والبد من وضع مذكرة فيه خمتصرة واضحة صارمة موجهة لكل شباب الصحوة وفوائدها ال ختفى كإحقاق ما 
ونبذ هذه التهمة عنا وتوسيع آفاق إخواننا؛  ،ونصح ألنفسنا وملن حنب من عموم اخللق ،بهنعتقده وندين هللا 

وعدم انتشار الوعي الشرعي بشكل   ،فنحن مقبلون على مرحلة ضيق األفق فيها قاتل، واجلهل ابلشرع فيها مهل 
لفية اجلهادية( فيأقال فالن كايف مرتع وخيم السيما وأنه قد بدأ ينتشر يف الشبكة العنكبوتية مصطلح )منهج الس

ليس على منهج السلفية اجلهادية وحنوه، وهذا أمر يف غاية اخلطورة خصوصاا مع بداية ظهور رموز من هذا التيار 
املنسوب إلينا يتبىن أقواالا يف غاية التشدد والقطعية يف مسائل اجتهادية ظنية، وأصبح على ضوء ذل  مييز الناس 

أهنا بريئة من أيدي أجهزة األمن واملندسني؛ فاالحتمال وارد وال جنزم بشيء، وهذا فيه  ويصنفون بطريقة ال يظهر
املريضة اليت هي إىل التنابز ابأللقاب أدخل منها يف إقامة الدين، وقد  التصنيفا تة هبذه م  حصر لنا وعزل عن األأ 

موقف إن ترسخ هذا املبدأ حيجبهم عن  جربتم ذل  يف بيشاور ورأيتم نتائجه يف اجلزائر، وهذا قد جيعل الناس يف
من وأده يف مهده وتوسيع آفاق الناس وأخذهم إىل احلق ابهلويىن؛ فلسنا  د  قول بعض احلق خشية التصنيف، فال بأ 

ة ونستشهد بكالم علمائنا وفق إصابتهم للحق م  حكراا على السلفيني وال على مقلدة املذاهب، بل ننتسب لكل األأ 
دان يف ذل  أدىن غضاضة، ولسنا يف منأى عن اتباع املذاهب املسلوكة وإن تسنموا التقليد وال بدليله، وليس عن

السلفيني، وإن امتطوا صهوة االجتهاد، والكل من األمة والكل يؤخذ من قوله ويرتك إال من أنزلت عليه سورة البقرة 
واسع وغالب ما نقاتل عليه اآلن هو حمل ، ويف املسائل االجتهادية العلمية األمر فيها -صلى هللا عليه وسلم-

من إجياد مذكرة يقوم هبا الشيوخ كالشيخ أيب حيىي، والشيخ حممود  د  بأ  ة املعتربين، ولذل  الم  اتفاق بني علماء األأ 
يوضحان فيها مسائل التكفري ويربزان جانب التورع يف إطالق التكفري على األعيان، وأن الورع يف هذا الباب أليق 
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التهور السيما عند االشتباه، مع أن من وضح حكمه واتضح أمره أنه يكفر ويطلق عليه احلكم من قبل من 
املؤمن كيس وكذل  ال ينبغي تفتيح أذهاهنم ملسائل شرعية وسياسة حىت يرتقوا ملرتبة " ،معتربين مؤهلني لذل 

مفيدة جدًّا يف ذل ، وتنشر على  "، وأرى أن االستعانة برسالة جواب سؤال يف جهاد الدفع للشيخ حممودفطن
 أوسع نطاق بشىت الطرق والوسائل 



g 



 2 

 

 

 

 الدفعة الثانية من واثئق أبوت آابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٍلًفٍكرٍ  ٩تيٍبىةي 
 ـ َُِٓمارس  –ق  ُّْٔٚتادل األكؿ 
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 تنويو:

 

 ال تاريخ لديها فأمريكا فيها، جاء ١تا مطلق إقرار كال ٢تا، تزكية ىذا يعٍت ال آباد أبوت كثائق من الثانية للدفعة نشرنا
 جاء ٔتا يػيقىر ال فالوثائق ،ْ ّاحملرؼ إال ينشركف ال أهنم كذلك يعٍت كال ،ِ ُك٤ترَّفة أك وَّىةمش ا١تواد  بنشر بو يستهاف

 ٢تم منسوبة فهي اٟتُت ذلك فحىت األحياء، من أٝتاؤىم فيها كردت ا١تعنيُت اليت أك ٢تا اجملاىدين قادة بإقرار إال فيها
 يف كالثاين األكؿ السياؽ بُت ترابط ٕتد ال قد لذا ؛كاملةن  تينشر كدل ٣تتزأة، الوثائق أف التنبيو مع ،ثابتة عنهم كليست

 .بعض الرسائل

 

 

  

 

 

 
                                                           

، فحصلت عليو صحيفة الشرق األوسط من االستخبارات "ت راية النيب ملسو هيلع هللا ىلصفرساٌن حت")وقد كتبت كتايب  :الشيخ د.أمين الظواىري على سبيل املثال قال 1
مث أدخلت فيو تعليقاٍت من عندىا وحذفت منو أجزاًء  ا عليو، األمريكية، اليت حصلت عليو من حاسويب يف أفغانستان، مث اختلقت قصًة كاذبًة عن حصوهل

 . ولكن وصلتين نسخٌة كاملٌة من شبكة املعلومات. وأان اآلن أعد الطبعة الثانية منو(.كبريةً 
2

 وحتدثت األنباء تناقلتها اليت الرسالة: )أمريكا نشرهتا اليت الدن بن أسامة الشيخ إىل الزرقاوي مصعب أبو الشيخ الرسالة عن الشامي أنس أبو الشيخ وقال 
 (.والتزيف التحريف بعض أعرتاىا قد ولكن ورعاه، هللا حفظو الزرقاوي مصعب ايب القائد األخ اىل النسبة صادقة صحيفة ىي أمرىا يف الناس وحتري الدنيا عنها

3
 حيىي أبو الشيخ أكد: )فقال هلا اللييب حيىي أبو الشيخ تزكية األزدي مرمي أبو نقل فقد" آابد أبوت" واثئق من األول جلزءا الباب؛ ىذا يف املثال سبيل وعلى 

  (.وحكما فوائدا تتضمن أهنا وقال ، صحتها

4
 (.نقص فيها ولكن صحيحة ىي نعم: )فقال صحتها، عن سئل حني اآلنسي علي بن نصر الشيخ فعل وكذلك 
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-CR-019-S-4-RJD-Report-on-External-Operations-َُ-َّْ رقم الوثيقة:
Original  

 ٣تهوؿ من:

 ٣تهوؿ إىل:
 ٣تهوؿ التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 .أٚتعُت كصحبو آلو كعلى بعده، نيب ال من على كالسالـ كالصالة هلل، اٟتمد

 (ا٠تارجي العمل عن تقرير)

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 أم أف شك ال العمل، يقـو منها كانطالقنا كمعاٞتتو عليو القدـك قبل كرؤية تصور من عمل لكل بد ال بدء ذم بادئ
 كلفنا أف منذ أىداؼ ثالثة ألنفسنا حددنا فقد النقطة ىذه من كانطالقنا كغايتو، ىدفو ببلوغو يكوف ٧تاحو عمل

 :كالتارل كىي ا١تهمة، هبذه اإلخوة

 .بالعمل فيها بدأنا اليت ديةا١تيال السنة انتهاء قبل بعمل القياـ -ُ

 .الحقنا الشرح كسيأٌب للعمل، كأصوؿ كأساس بنية إنشاء -ِ

 ٔتا كمساعدهتم األمانة من شيئنا عنا ٭تملوا حىت عندنا؛ موثوقة أخرل جملموعات العمل كطريقة الفكرة نقل -ّ
 بقوة بنا عالقة لو ما على يركزكف الكفار كألف مىصاًٟتهم، أك دارىم عقر يف األعداء ضرب ىو ا١تقصود ألف نستطيع؛

 .قبل من الطريق ىذا تسلك دل اليت اٞتماعات من أكثر

 :كالتارل فأقوؿ مقصودنا؟ ٖتقق ىل أما أساسها، على العمل كبدأنا للعمل تصوراتنا ىذه كانت
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 فقد كا١تغفرة؛ السًت كنسألو افا١تستع كاهلل لنا اهلل توفيق ٣تانبة أك٢تا كثَتة، ألسباب فيو نوفق دل بأننا أقر/ األكؿ ا٢تدؼ
 كاف من كمنهم السنة، هناية قبل كجاىزنا تامنا عملهم يكوف أف على كأكركبا كركسيا لربيطانيا اإلخوة من عددنا أرسلنا
 -:ك٫تا إليو، كاطمأننا أخرل مرة سافر ٍب إلينا كرجع طويلة مدة قبل معنا ترتيبو

 األمريكية كالسفارة الغاز خط ضرب: ركسيا

 مواد من عليو ٭تصل ما مع بالتوافق يناسبو، ما األخ ٭تدد األىداؼ من عدد: ريطانياب

 يف أفراد عدة على القبض عن أياـ قبل األخبار يف ذكر ما سول أمنية مشكلة ألم اإلخوة يتعرض دل علمنا كحسب
 جرت كلكن ىدفنا، بلوغ يف هللا بعد عليو نعوؿ ما العملُت ىذين ككاف بنا، عالقة ٢تم ىل بعد نتأكد كدل بريطانيا،

 .السفن تشتهي ال ٔتا الرياح

 إقامتهم، أك أكراقهم مدة تنتهي أك أمنينا ٭تًتقوا ال حىت بإرسا٢تم سارعنا جدد، إخوة فهم اآلخركف اإلخوة أما
 اٟترب حدثت إلينا كصولو ٔتجرد اإلخوة أحد: كمثاؿ- كالظركؼ، الوقت يسمح ما حسب نستطيع ٔتا كأعددناىم

 دكرة فيها أخذ أسبوعُت معنا كحوصر كالطريق، االنتظار يف شهر منها قضى شهرين، إقامتو مدة ككانت مسعود يف
 لصعوبة شيئنا أخبارىم من نسمع كدل -الطريق يف للوقت كٟتاجتو إقامتو، تنتهي ال حىت كرجع نظرم، متفجرات

 .قريبنا خَتنا عنهم يسمعنا اهلل كلعل جهتهم، من عليها ا١تراقبة كشدة جهتنا من االتصاالت

 العمل يف اإلبداع أف نظن بل ىدفو، يبلغ حىت مثالية ظركؼ من للعمل بد ال أنو نفكر دل أننا اهلل يعلم/ الثاين ا٢تدؼ
 لتحصيل جهدنا نبذؿ دل إف كأننا كباستطاعتنا، عليها نقدر اليت باألسباب يطالبنا اهلل كأف اإلمكانيات، ْتسب ىو

 ال أسس لو العمل أف كجدنا ذلك من فانطالقنا اهلل؛ سنة قضت كما للنجاح ٣تاؿ فال عليها، قدكرا١ت األسباب تلك
 :كىي عليها قدرتنا حسب ٖتصيلها من بد

 .العمل بذلك ليقوموا كنفسينا كعسكرينا إٯتانينا ميعدِّين: األفراد -أ

 كمتابعة سا١تُت، كإرجاعهم هبم لإلتياف صالتا١توا طرؽ ككذلك كتأمينها، األفراد ىؤالء مع لالرتباط: االتصاالت -ب
 .بيئتو ابن فاإلنساف العادل كمتابعة أخبارىم
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 إخوة ككذلك مكاف، أم يف للعمل مستعدكف كىم معنا، طويلةن  مددنا قضوا الذين اإلخوة من الكثَت لدينا: الوثائق -ج
 فاإلخوة ا١تشكلة، ىذه حل من لنا بد الف الرٝتية، األكراؽ مسألة ىي األكرب العائق كلكن أمنية، مشاكل عندىم
 يشنها اليت ا١تركعة اإلعالمية كاٟترب كالفنت احملن كثرة مع كثباهتم صربىم قوة نضمن ال بسرعة يرسلوف الذين اٞتدد
 .العدك

 عدـ بسبب عملو تنفيذ يستطيع ال األخ أف أعاله، ا١تذكورة األسس توفر عند لعملنا العوائق أكرب من: التنفيذ -د
 طرؽ ابتكار أك أدكات، على للحصوؿ جديدة طرؽ يف التفكَت علينا فكاف -سالح مواد،- ا١تطلوبة األدكات توفر

 .جديدة تنفيذ

 نقدر ال ما كىو كامل، تنظيم عمل صدد يف أننا ىو كاجهنا ما فأكؿ الباب، ىذا يف بو قمنا ما اليـو لنقيم جئنا فلو
 بنا ا٠تاصة األمور بعض إال تنفيذم نظن كما األساس يف عملنا ك٨تن ١تطلوبة،ا الكوادر ناحية من كال مادينا ال عليو
 .لنا تابعة تكوف أف بد فال غَتنا، منها يستفيد كال

 على االعتماد علينا فكاف ذلك غَت الغالب يف كاف الواقع كلكن اٞتماعة، بنية من فنستفيد األخرل األمور أما
 أك أحد يأتينا كال شهور تأٌب كرٔتا كتسفَته، يأتينا من الستقباؿ إيراف يف لنا مكتب عمل يف فكرنا أننا حىت أنفسنا،

 معنا جرل كالتدريب اإلعالـ شؤكف يف كمثلو مثاؿ، ىذا األمور، من كغَتىا ا١تالية للكلفة عنها تراجعنا ٍب أحد، نسفر
 .ا١تستعاف كاهلل التعاكف يف للتقصَت كأحياننا التنسيق، كقلة التواصل لصعوبة

 :كالتارل فسنقوؿ نقطة نقطة عليها نأٌب لو

ا معدكف اٞتهاد ساحة يف معنا طويلة مدة قضى ٦تن ا١توجودين األفراد -  أما النواحي، كل من -اهلل شاء إف- جيدن
 أف ٦تكن أخرل فئة كىؤالء ىؤالء كبُت كالظرؼ، الوقت يسمح ما ْتسب إعدادىم فنحاكؿ سريعنا يرجعوف ٦تن اٞتدد
 يف كالرباط كثَتة دكرات أخذ استطاعوا فرٔتا الوقت استغالؿ أحسنَّا فلو سنة، أك أشهر ستة متوسطة ١تدد يبقوا

ا نعده كهبذا أفغانستاف، إذل الدخوؿ كرٔتا األمامية، ا٠تطوط  .كقتالينا نفسينا جيدن



 7 

 يف أفضل، اللجاف ُتب التنسيق فمستول كاف، ٦تا أكثر مشجعة اليـو كاألمور زلنا كما استطاعتنا حاكلنا جهتنا من
 لتدريب معدات ككذا يتأخركا، كال بسرعة تدريبهم نستطيع إخوة إلينا جاء إذا حىت ا١تدفعية قطع بعض اشًتينا السابق

 .االلكًتكنيات

 .خَتنا اهلل جزاىم ا١تشايخ زيارات بعض مع قليالن  لنا أسهل فهي كالنفسية الشرعية الناحية أما

 ك٦تا إمكانياتنا، حسب أنفسنا نطور فنحن نرسلهم الذين اإلخوة مع االتصاؿ لتأمُت سبةبالن هلل اٟتمد: االتصاالت -
 .ذلك يف خلفية عندىم معنا الذين اإلخوة أغلب أف ذلك على يعيننا

 كتقليل بنا خاصة تشفَت برامج كعمل كاحدة طريقة على الثبات كعدـ االتصاؿ طرؽ يف التنويع حاكلنا ككذلك
 .القدرة ْتسب باكستاف من رسالة أم إرساؿ عدـ ك٨تاكؿ أمكن، ما االتصاالت

 عفا األدالء بعض من كاإل٫تاؿ كا٠تطورة الطويل الوقت بسبب لنا؛ بالنسبة كبَتة مشكلة زالت ال: ا١تواصالت طرؽ -
 .كعنهم عنا اهلل

 ا١ترة يف -اهلل شاء إف- ذلك سبيل كيف العمل، منها يدار أخرل أماكن يف لنا مكاتب إنشاء -نراه كما- ٢تا اٟتل
 ٧تد دل كلكن تركيا، يف مكتب إنشاء بصدد ك٨تن مدة كمنذ بذلك، تكليف كمعو الصوماؿ إذل أخنا نرسل القادمة

 أحد أرسلنا كقد الصدد، ىذا يف مبشرات ىناؾ -اهلل شاء إف-ك فيو، الرغبة ٧تد دل مناسبنا ظنناه كمن ا١تناسب، األخ
 .الوصوؿ لو يتيسر دل كلكن الصدد ىذا يف العراؽ إذل اإلخوة

 العمل، ىذا من السبب أف فشككنا قيصف، كلكن الشبكة من األخبار ١تتابعة مركز لدينا كاف: األخبار متابعة -
 إذل ا١تتابعة عن توقفنا فبعدىا ا١تقصود، ىو أنو القصف بعد كأعلنوا بو خاصة معلومات عن ْتث اإلخوة أحد ككذلك

،  بعض لنا ٭تضرىا بعملنا ا٠تاصة كالربامج ا١تواد كبعض نادرنا، اإلعالـ من يصلنا كما ،الراديو بسماع كنكتفي اليـو
 .كاآلخر اٟتُت بُت باكستاف من اإلخوة

 العا١تي الوضع كمتابعة كحيلو، العدك تكتيكات كمعرفة جديدة أفكار الستنباط كمتابعتها اإلخبارية القنوات أما
 نعيش فنحن كإٯتانينا، أمنينا كثَتة ٥تاطر فيو استعمالو كلكن كحيوم، لعملنا مهم فأظنو الضعف نقاط كاستكشاؼ
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 كا١تلفات القراءات ببعض ىذا نغطي كلكننا فيو، العمل منا ا١تطلوب كأحوالو العادل ال ك٫تومها، كأخبارىا القبائل أحواؿ
 .الشبكة على مواقع تعدىا اليت االستخبارية

 إخوة إليو كضممنا ا١تعدات فيو كجددنا القسم، ىذا إذل اٟتياة إعادة استطعنا -اهلل شاء إف- الباب ىذا يف: الوثائق -
 إذل كا٢تادم ا١توفق -سبحانو- كاهلل استطاعتنا، نبذؿ -اهلل شاء إف-ك كبَتة، العوائق كلكن االبتكار، على قادرين
 .الرشاد سبيل

 :منها بطرؽ العائق ىذا حل حاكلنا: التنفيذ -

 .ا١تلح من الكلورات كصناعة أكلية، ادمو  من ا١تواد صناعة -ُ

 .شكلها كتغيَت بتمويهها التهريب، طريق عن ا٠تارج إذل ا١تواد نقل -ِ

 كالديزؿ كالبًتكؿ الغاز كأنبوبة ا١تنزلية كالسكاكُت األشياء، أبسط كاستعماؿ جديدة، طرؽ إذل اإلخوة توجيو -ّ
 .للقتل كأدكات كالسيارات كالقطارات كالطائرات كغَتىا

 .أسلحة على اٟتصوؿ يف إجرامية سابقة ٢تم الذين اإلخوة من االستفادة ٤تاكلة -ْ

 ىذه ٛتل يف غَتنا يشاركنا أف لنا فاألفضل با٠تَت، مبشر الباب ىذا يف معها كالتعاكف األخرل اجملموعات ٖتريض -ٓ
 فكيف القاعدة، أقساـ من قسم بل كاحدة ٣تموعة على يركزكف اآلف فهم الكفار، جهود تتشتت كحىت لثقلها األمانة؛

 اجملموعات، بعض مع للتعاكف بدايات كىناؾ جيدة األمور هلل فاٟتمد! اجملاىدة؟ اجملموعات كل ىىمٌ  ىذا أصبح لو
 .كالسداد التوفيق اهلل كنسأؿ للعمل كمراحل كمهاـ أىداؼ حددت كقد

 :يلي كما مرفاأل األكامر، جاءت كما كاليهود الد٪تارؾ الستهداؼ بالنسبة ختامنا،

 كاألىداؼ للدا٪تارؾ األكلوية كجعلنا ىناؾ، عمل لتنفيذ مدة؛ منذ إخوة ثالث من أكركبية ٣تموعة أرسلنا: الدا٪تارؾ
 .بصحتها أعلم كاهلل عليهم القبض على األخبار بعض كجاءت معهم، االرتباط فقدنا كقد األمريكية،

 كغَت٫تا كثَتنا، خَتنا منو كنأمل اٞتهات تلك يف يعيش ككاف اد،اٞته يف قدمي أخ كىو مدة قبل انطلق أخ لدينا كذلك
 .ا١توفق كاهلل مسرعنا كرجع مسرعنا جاء ٦تن
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 يف ٣تموعتُت مع تعاكف لنا ككذا أكلوياتو، من ٬تعلهم بأف العمل إمكانيات كلو قبل من أرسلناه من أبلغنا فقد: اليهود
 .تقدـ يف كالعمل اجملاؿ ىذا

 .عليكم كالسالـ ْتفظو، اٞتميع ٭تفظ أف أسأؿ كاهلل كالرشاد، السداد كلكم كلنا كالتوفيق اإلخالص نسأؿ كاهلل

 

 

 

 

 

 

 

 CR-019-S-4-RJD (a)-َُ-َْْ رقم الوثيقة:
 أبو بشَت النجدم من:

 أسامة بن الدف إىل:
 ََِٗ أبريل - َُّْ اآلخر ربيع التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 الطيبُت، كأصحابو آلو كعلى ٤تمد نبينا كا١ترسلُت األنبياء أشرؼ على كالسالـ لصالةكا العا١تُت، رب هلل اٟتمد
 :كبعد

 -كرعاه اهلل حفظو- أسامة/ الشيخ الفاضل، شيخنا إذل
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 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 .جيدة كبصحة كأتقى أقرب اهلل من كأنت رساليت تصلك أف -كجل عز- اهلل أسأؿ

 ا١تشرقة كابتسامتك ا١تنور كجهك إذل كالنظر معكم كاٞتلوس إليك بشوؽ ٨تن كم الفاضل، شيخنا

 منحة، لنا كتصبح احملنة، ىذه كتنجلي أياـ أهنا العظيم، باهلل ظن حسن يف أننا إال ا١تدة طالت كإف شيخنا
 .ا١تسلموف قبلنا كيفرح بكم كنفرح

 أننا فنبشرؾ كأصحايب أنا أما عليو، الصربك  الطريق ىذا على كالثبات -كجل عز- اهلل بتقول أكصيك شيخنا، يا
 .ثابتوف ثابتوف اهلل بعوف نستكُت كال نلُت ال ماضوف العهد على

 يعجل أف -تعاذل- ا١توذل اهلل فنسأؿ فيها، كما الدنيا من إلينا أحب   قلبك إذل ندخلو لسيركره  شيخنا يا كلتعلم
 .آجل غَت عاجالن  الدعاء هبذا

 العامرم اٟتارث كأبو النجدم كسيف الركقي جليبيب إخواين ككذلك لسالـا كثَت عليك أسلم شيخنا،
 .الطائفي ضمضم كأبو النجدم كقتاؿ القصيمي كإٝتاعيل

 النجدم بشَت أبو/ اهلل يف أخوؾ

 .ىػ َُّْ/ْ/ٕ السبت يـو
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 CR-019-S-4-RJD (b)-َُ-َْْ رقم الوثيقة:
 -اٞتداكم قتاؿ- العبدرل سلطاف من:

 دفأسامة بن ال إىل:
 ََِٗ أبريل - َُّْ اآلخر ربيع التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

/ الوالد اجملاىد الشيخ لنا أمَتنا ارتضيناه الذم اللبيب كالدنا كإذل اهلل يف أحببناه الذم اٟتبيب الغارل شيخنا إذل
 .آمُت -سبيلو يف بالشهادة لو كختم مثواه اٞتنة كجعل كرعاه، اهلل حفظو- الدف بن عوض بن ٤تمد بن أسامة

 الصيف كأبواب نقوؿ كماذا اٟتتفوؼ؟ كىدير السيوؼ شفرات أبواب على ك٨تن لك نقوؿ ماذا الغارل، شيخنا
 يا بنا فامضً  ٣تاىدكف، سنبقى كلرٔتا ماضوف العهد على أنَّا إال كاهلل نقوؿ ال منا، مشرفة على الصليبيُت كقتاؿ

 كحلفائها، أمريكا ترنح نرل اهلل كْتمد اليـو ٨تن فها نىٍستىًقليك، كلن نيًقليك لن كتاهلل اٞتنة ا١توعد فإف عبداهلل، أبا
 ا١تزعومة، حريتهم ٘تثاؿ على التوحيد راية كلنرفعن األبيض، البيت أعتاب على إال -اهلل بإذف- نقف لن ككاهلل
 ييسر أف اهلل فنسأؿ ثكم،ْتدي كاألنس معكم للجلوس مشتاقة كاٞتوارح كالقلوب العيوف أف شيخنا يا اهلل كيعلم

 ا١ترتدين أيدم من أسرىا كفك فتحها بعد كطيبة ا١تكرمة مكة أعتاب على لقاءكم لنا يكتب كأف ذلك أسباب
 شيخنا أ٣تاد يعيد أف اهلل علَّ  العرب، جزيرة على كعيوننا ككزيرستاف أفغانستاف يف نقاتل أننا اهلل كيشهد الفجرة،
 ننتظر فقط كأننا ىدرنا تذىب لن األبطاؿ ىؤالء دماء أف نقسم اهلل كتاب على بل ٧تـز ك٨تن كا١تقرف العيَتم

ا كإف إشارتكم  .نتأيد كباهلل سلوؿ آؿ من شيخنا يا الثأر فالثأر قريب، لناظره غدن
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 هنجكم على سائرين اجملاىدين أبناءؾ فإف الثبات كالثبات اهلل بتقول أكصيك الغارل، ككالدم اٟتنوف أيب أخَتنا
 .العا١تُت رب هلل اٟتمد أف دعوانا كآخر التكالف، كعليو ا١تستعاف كاهلل طريقتكم ىكعل

 -اٞتداكم قتاؿ- العبدرل سلطاف/ اهلل يف ك٤تبك ابنك

 .ىػ َُّْ/ْ/ٕ
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 CR-019-S-4-RJD (b)-َُ-َْْ رقم الوثيقة:
 -القرشي ضمضم أبو- القرشي عمر بن اهلل عبد من:

 أسامة بن الدف إىل:
 ََِٗ أبريل - َُّْ اآلخر عربي التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 :كبعد اهلل، رسوؿ على كالسالـ كالصالة هلل اٟتمد

 -مثواه اٞتنة كجعل كرعاه، اهلل حفظو- الدف بن أسامة/ كأمَتنا كشيخنا الفؤاد كلب القلب حبيب إذل

 مشاعر من خاطرم يف عما تعرب نكل ال الرسالة ىذه ألف الرسالة؛ ىذه يف حرؼ كل كتابة على متندـ أنا كم
 ا١توذل نسأؿ لكن كاٟتراسة للخدمة عندكم أبقى كي إليكم هبا فأطَت أجنحة رل تكوف أف أ٘تٌت أنا ككم ٕتاىك،

 .كالتسليم الرضى

 تنهار ال كعزائم بتار بسيف الكفار نصارع النار خط على مقبلُت جنود أننا إال لك أقوؿ ما ا١تقدمة ىذه بعد
 نقيل لن سائركف الطريق كعلى ماضوف العهد على إننا شيخنا يا كاهلل البوار، دار كموعدىم األبرار ردا كموعودنا

 .اللقاء إذل كصدقوا اٟتركب عند صربكا رجاالن  إال ٕتد فلن شئت حيث بنا فارـً  نستقيل كلن

 من قتل من تسبكاح الطريق، على يثبتنا ما أعظم من ٢تو كثباتك صربؾ إف بيده نفسي كالذم شيخنا، كيا
 !قريب النصر فإف كأبشر ٖتزف كال الطريق، ىو فهذا اهلل، عند إخواننا

 أف كأبشرؾ عليك، كيسلموف كجهرنا سرنا لك يدعوف كأىلي كأمي أيب كأف اهلل يف ٨تبك أننا اهلل يعلم ا٠تتاـ، يف
 عندم من كٚتيع ،-كجل عز- هلل شكرنا سجد ا٠ترب ٝتع ١تا أيب كأف كزيرستاف، يف استشهد إخوٌب أحد

 .عليك يسلموف
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 -القرشي ضمضم أبو- القرشي عمر بن اهلل عبد/ خراساف بالد من الفاركؽ كتيبة من جنودؾ أحد

 .ىػ َُّْ/ْ/ٕ السبت

كالسالـ
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 CR-019-S-4-RJD-Original-َُ-ََُِْ رقم الوثيقة:
 عطية اهلل اللييب )باسم: ٤تمود( من:

 هلل()باسم: أبو عبد ا أسامة بن الدف إىل:
 ََُِ يونيو ُٗ - ُُّْ رجب ٕ التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 كأصحابو آلو كعلى األمُت الصادؽ ٤تمد نبينا كرسولو عبده على كسلم اهلل كصلى العا١تُت، رب هلل اٟتمد
 :كبعد أٚتعُت،

 -كرعاكم اهلل حفظكم- اهلل عبد أبا/ العزيز شيخنا

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

- كنسألو يليكم، كمن أىلكم كٚتيع طيبة، كصحة كعافية ٓتَت ٚتيعنا تكونوا أف ا١تسؤكؿ -تعاذل- اهلل أؿأس
 .األعداء على كالنصر كالسًت كالتسديد بالتوفيق عليكم نعمتو يدمي أف -تعاذل

 :بعد أما ٍب

 الطائرات من قصف يف استشهد إذٍ  ،-اهلل رٛتو- ”اليزيد أيب مصطفى“ سعيد الشيخ الكبَت أخينا يف نعزيكم
 مشارل ديغوف، خيل، ٤تمد منطقة يف. ـََُِ مايو ِِ. ىػُُّْ اآلخرة ٚتادل ٕ السبت ليلة اٞتاسوسية
 .كزيرستاف

 عز- أكرب اهلل كلكن كبَت، عليكم ا٢تمٌ  بأف ك٨تسٌ  علينا، جلله  ا١تصاب فإف..! لك نكتب ما ندرم ما ككاهلل
 .العصمة كبو -كجل
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 نعاين اليت القصف مآسي أكثر يف ا١تتكررة القصة نفس تقريبنا كىي البساطة، غاية يف -اهلل رٛتو- مقتلو قصة
 بعض للقاء ذىب عصرنا الثالث اليـو يف ٍب كليلتُت، يومُت ١تدة اإلعالـ إخوة مع اجتماعات يف معنا كاف منها،

 أف عًلمى  النهار يف ٍب آخر، مكافو  يف كبات يأتً  فلم الليل يف تأخر أف اهلل فقدر الليل، يف يأٌب أنو على اإلخوة
 قريب مكافو  إذل البيت، يف الًتميم بعض بسبب نسبينا؛ البعيد البيت من جاؤكا قد -كبناهتا الشيماء أـ- أىلو
 ا١تكوث يطيل أف ا١تفًتض من يكن كدل كيتفقدىم، يزكرىم فذىب خيل، ٤تمد منطقة يف األنصار أحد عند

 نعرفو الذم ا١تميز -الدكراف- اللفَّاف كخاصةن  اٞتاسوسية لفَّت إذا أنو ضا١تفًت  من ككاف يبيت، أف كال ىناؾ
 ال أنو ا١تفًتض من كاف أقوؿ ستقصف، أهنا اللفَّ  ىذا لفَّت إذا أهنا يعرفوف ْتيث خربة فيو لإلخوة كصار

 فإف بصر،ال عمي القدر جاء كإذا فعل، شاء كما اهلل قدر لكن! يبيت أف بلو فيو ييطيل أف كال ىناؾ يذىب
ا، ا١تشهورين األنصار من أصحابو- للعرب مكاف أنو مشهور كمعركؼ نقوؿ، كما ٘تامنا ٤تركقنا كاف ا١تكاف  جدن
 مكاف إذل ليأخذه -الرٛتن عبد- يعقوب ابنو جاء ١تا ٍب الليل، يف بناتو مع البقاء فأطاؿ -خَتنا اهلل جزاىم
 إنو: لو فقالوا ناـ، قد كجده كقريب، جدنا قوم بشكل كرتد اٞتاسوسيات كانت كقد ليالن  العاشرة حوارل آخر،
 .عليهم القصف كقع ساعة من بأقل بعدىا كذىب، فًتكو يناـ، كاتركو متعب

ا ٤تركؽ مكاف يف كا١تبيت البقاء: ا٠تالصة ا، جدن  ىي اٟتجرات كنفس مشهور، معركؼ لنا أنصارم بيت جدن
 اٟتبيب، خالد ٍب الفتح أمَت ٍب السعدم األخ هافي سكن من أكؿ كاف اإلخوة، بناىا لإلخوة، حجرات
 .ا١تشهور ىذا األنصارم ببيت ملحقة -ٛتاـ كفيو صغَت كحوش حجرتاف: اٟتجرات- مشهورة فهي كغَتىم،

 ألف ؛-اهلل سبحاف- باٟتذر تواصينا ككنا مرتقبنا متوقعنا فيها القصف كاف األياـ كىذه اليـو ىذا أف إليو أضف
 قبلو، الذم األربعاء يـو كانت العملية- بيومُت اهلل بفضل الكبَتة الناجحة باغراـ عملية بعد يأٌب ىو اليـو ىذا

 راصدكف أهنم كٖتليالتنا ظننا كيف ٦تيزة، كبَتة عملية كل بعد االنتقاـ منهم تعوَّدنا اهلل أخزاىم اهلل فأعداء
 أك ٙتيننا بشرينا ىدفنا فيها كجدكا إذا إال يقصفوهنا ال لكنهم عندىم، أكيدة حىت أك ٤تتملة متعددة ألىداؼ

 .الوكيل كنعم اهلل كحسبنا -مثالن  االنتقاـ حاالت- الشدة كقت يف أك ٕتمعنا
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 أـ ك٧تت ،-اهلل رٛتو اٞتزائرم اٟتق عبد ابنة- حفصة كحفيدتو بناتو، كثالث الشيماء أـ ا١تصرية زكجتو معو قيتل
، نوع اآلف تعافت كقد مصابة، كىي الشيماء حفصة  .كيثبتها قلبها على يربط أف اهلل نسأؿ تعاؼو

 األنصار بعض معهم كقتل طارؽ، أيب أبناء أصغر ىو صغَت، معهم كاف التونسي، طارؽ أليب ابنه  معهم كقتل
 .الشهداء يف كيتقبلهم اٞتميع يرحم أف اهلل نسأؿ ا١تقصوؼ، البيت أىل

 كبَتة، شخصية ألنو مقتلو؛ عن اإلعالف من بد ال أنو كرأينا مباشرة، بعدىا عندنا الشورل بإخوة اجتمعتي 
 نًتيث أف رأينا لكن …كسيتسرب ٦تكن، غَت طويلة مدة إذل ا٠ترب كتماف كألف األمة، كتعرفها األمة، ٗتاطب

 .اٟتمد كهلل ًب كىكذا كمشاتتو، فرحتو العدك على نفوت حىت أياـ عشرة حوارل قليالن 

 .ٕتلَّدكا كقد كصابركف ٞتملة،ا يف طيبة اإلخوة معنويات هلل، اٟتمد

ا تكلفوا أف منكم كننتظر اآلف، العمل يدير الضعيف العبد -ِ  ا١تسؤكلية فإف فيكم، اهلل بارؾ كتعفوين أحدن
 .باهلل إال قوة كال حوؿ كال عنها ضعيفنا إال أراين كما شاقة صعبة

 أف الشورل يف اإلخوة من طلبت كقد نينا،ثا نائبنا ٭تِت أبا الشيخى  -منكم التوجيو بعد- عُت ٓسعيد الشيخ ككاف
 .أحدىم من كتابةو  بأم أتوصل دل اآلف كٟتد بآرائهم، لكم يكتبوا

 قارهبم، كما آذربيجانيُت أتراؾ، أزبك،) ا١تهاجرين معظم كمعنا اٞتماعة، معظم تعرفوف كما عندنا األكضاع -ّ
 إذٍ  حاالن  أحسنهم من لعلنا ك٨تن كزيرستاف، مشارل يف ٤تصوركف( كغَتىم طاجيك، كبلغار، أ١تاف تركستانيُت،

 .هلل كاٟتمد ككينر، نورستاف يف فردنا سبعُت حوارل كاملة كتيبة عندنا

 كنعم اهلل كحسبنا مستمرنا زاؿ ما باٞتاسوسيات القصف صعوبة، فيها كزيرستاف مشارل خارج إذل الطرؽ زالت ما
 رعد: مثل جوية ظركؼ بسبب أحياننا ٗتف   يومي، بوش بشكل أجوائنا يف تدكر الطائرات زالت كما الوكيل،

 .األجواء صفت إذا تعود ٍب كىكذا، كغيـو كرياح كبرؽ

 .تقريبنا ىي كما كزيرستاف مشارل يف كالسياسية العسكرية األمنية األكضاع -
                                                           

5
 .-رمحو هللا-ىو مصطفى أبو اليزيد  الشيخ سعيد 
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 وةإخ من األخبار كحسب الباكستاين اٞتيش على عصابات حرب يشنوف اجملاىدكف مستمرة، اٟترب مسعود يف
 يومينا يسقطوف الباكستاين اٞتيش يف القتلى فإف معهم ا١تشاركُت كغَتىم إخوتنا من ا١تهاجرين كمن مسعود
 متقدمة مراكز على -تعٌرضات- اقتحامات كحىت كقنص ألغاـ كتفجَت أكمية عمليات ىناؾ كدائمنا تقريبنا،

 .للجيش

 قبائل- مصمموف مسعود كإخوة الكلمة، معٌت بكل خاسرة الباكستاين للجيش بالنسبة مسعود يف اٟترب
 .ٮترج حىت الباكستاين اٞتيش قتاؿ على مصمموف ىم االعتبارات فبكل -٣تاىدكف

 كثير ىناؾ كاجملاىدكف يتمكن دل كأنو لكن القبلية، أكرغزام منطقة على شاملة ْتملة القياـ حاكؿ اٞتيش
 .مرارنا صدكه كقد لصده ك٤تتشدكف

 مستمركف األخرل البشتونية األمنية اجملموعات مع إخواننا اٞتاسوسية، كاٟترب ساٞتواسي مكافحة مستول على
ا بالءن  كأبلوا اٞتواسيس شبكات كتدمَت كشف يف -خَتنا اهلل جزاىم-  .هلل كاٟتمد شك، بال ىذا يف جيدن

، اهلل كقدىري  أخرل، كألسباب أخطائنا لتكرر القصوؼ؛ تكرر ٯتنع دل ىذا لكن  ا١تناحي اقيب يف التنظيم غالبه
 .اإلمكانات كبسبب طبعنا األمٍت الوضع بسبب أظن؛ فيما متوسطة بطاقة ٯتشي

 الذم األفغاين السفَت مبادلة ٘تت حيث الشهر، ىذا خالؿ ا١تاؿ من جيد ٔتبلغ علينا اهلل أنعم قد أنو نبشركم
 أفغانستاف، يف لنا جناءس بإخوة مبادلتو على حرصنا ىو مبادلتو تأخر كسبب سنتُت، من مأسورنا عندنا كاف
 بل األمريكاف، عند الذين باغراـ إخوة غَت- عرب منهم ا١تسجونُت من قائمة ٖترير األساسي ا١تطلب قدمنا
 كدل نتمكن دل لكن ا١تطلب، هبذا كتشبثنا الكثَت كحاكلنا كاألفغاف، الوزيريُت من كأغلبهم -شرخي بوؿ يف الذم

 لتخليص -اهلل شاء إف- ا١تاؿ من جيدنا جزءنا ك٩تصص ا١تالية، بادلةا١ت يف ٪تضي أف فرأينا اجملرموف يستجب
 .األسرل

 كننتظر األسطر ىذه كتابة إذل ا١تليونُت قرابة استلمنا كقد دكالر، ماليُت ٜتسة ىو الصفقة يف عليو ا١تتفق ا١تبلغ
 .طبعنا ا١تبلغ ٚتيع دفع يتم حىت ٢تم نطلقو دل عندنا زاؿ ما األسَت كالرجل الباقي، منهم
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 -أنصارنا- الوزيريُت البشتوف اجملاىدين من األسرل من فقط اثنُت إطالؽ على االتفاؽ ضمن يف كافقوا
 يرجعوف مليوف، اثنُت حوارل منهم كاستلمنا الصفقة يف مضينا أف بعد أهنم فوجئنا كلكن كابل، يف مسجونُت

 ذلك مقابل أخرل شركط اشًتاط يف اآلف ياربا٠ت ٨تن إذف فقلنا االثنُت، ىذين إطالؽ حىت ٯتكن ال: كيقولوف
- عليهما ا١تتفق االثنُت إطالؽ عن امتناعكم مقابل ٜتسة بزيادة أم مليوف عشرة إذل ا١تطلوب ا١تبلغ كرفعنا
 ماليُت، بستة نكتفي كرٔتا ا١تستأنف، التفاكض يف طبعنا سننزؿ لكن -٢تم قاؿ أنو ا١تفوض األخ أخربين ىكذا
 من كثَتنا ٖتتمل ال فأحوالنا بسرعة الصفقة ٯتضوا أف لإلخوة كقلت ا١توفق، كاهلل كاف، ما لىع مليوف بزيادة يعٍت

 .األياـ ىذه أخبارىم كأنتظر كالتأخَت، ا١تماطلة

، أبدل ٤ٔتمد أبو الشيخ كاف فقد: للفائدة  لكن -ناقصنا- مبدئينا جوابنا إليو قريبة رسائل يف عليو كأجبنا تساؤالن
 .-اهلل شاء إف- ا١ترفقات يف الرسائل ىذه مع اأرفقه فوائد، فيو

 يسر أف هلل كاٟتمد بالغة، بشدةو  الفارطة األشهر يف مررنا فقد ٮتربكم، -اهلل رٛتو- سعيد الشيخ كاف ككما
ا، مبلغنا ٤تمد أليب حولنا كقد الوسيط، عرب ا١تاؿ من شيئنا لكم نرسل أف ٖتتاجوف كنتم إذا أبلغونا األمور،  جيدن
 .اإلخوة ٚتيع باسم لكم ىدية بسيطنا مبلغنا صندكقكم يف يضع أف اللطيف عبد نم كطلبت

 خليل أيب الشيخ أخينا إشراؼ ٖتت كضعناه األسرل، لتخليص كصندكؽ دكالر مليوف ربع مبلغ كخصصنا
 .األمانات يف اٟتفظ يف األخرل ا١تبالغ ككزعنا الفلتاكم،

 ،-تعاذل- هلل شكرنا التنظيم من إكرامية زائد شهره  فيها شهرأ عشرة ١تدة الدفعة ىذه األسر كفاالت كسنوزع
 .فقط عشرة ٤تسوبةن  شهرنا عشر أحد اٟتقيقة يف ستكوف يعٍت

 إلخواننا العطاءات كبعض اٞتيدة كالذخائر األسلحة بتخزين عسكرينا، التنظيم لتقوية جيدة مبالغ خصصنا كما
 .كجَتاننا

 .اآلف قدره فيكو  كم أدرم ال بو، بأس ال رصيد كيبقى

                                                           
6

 وىو الشيخ د.أمين الظواىري. 
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 -ا١تبلغ بقية- ننتظره كما اآلف، ٟتد استلمنا٫تا اللتُت ا١تليونُت ضمن يف كىو ،-تعاذل- اهلل فضل من ىذا كل
 .ا١توفق كاهلل للجماعة، كرصيد سيوضع أكثره فهو

 وعاتاجملم ٚتيع اآلف فتقريبنا كغَتىم، الوسطاء بسبب مستحيل؛ ىذا عليو، السيطرة ٯتكن ال ا٠ترب أف كتعرفوف
 أٚتعُت، خلقو مع كيسًتنا يسددنا كاهلل نعطيهم، أف منا يطلبوف فهم با٠ترب عرفوا كغَتىم كا١تسعوديُت الوزيرية

 .ْتسبو كالن  الكبَتة القريبة كلها لألطراؼ سنعطي طبعنا

 عندنا، كالكوادر القيادات نقص طبعنا عنها كنشأ اٞتواسيس، كحرب اٞتاسوسية من مشاكلنا معظم: خالصة
 شباب- الشباب بعض من كا٠تركجات النتوءات من سابقنا عنو لكم كتبنا ما منها األخرل ا١تشاكل بعض ٍب

 كال ٝتع كال ّتماعة ينضبطوف ال األسواؽ يف كيدكركف رؤكسهم على يهيموف -غَت٫تا كمن كالكويت اٞتزيرة من
 ا١تشاركة حىت كبعضهم أحياننا، فطالبا من اٞتهات بعض إطار يف ما مشاركة اٞتهاد يف يشارؾ كبعضهم طاعة،

 .ا١توفق كاهلل نسعى، زلنا كما ١تشكلتهم، اٟتل علينا كاستعصى منعدمة عنده صارت اٞتهادية

 نسأؿ أيضنا، قصفو  يف تقريبنا أسبوع قبل قيتل ،-اهلل رٛتو- اهلل إحساف السعدم أخونا استشهد من آخر من
 .الشهداء يف يتقبلو أف اهلل

 ال اٞتاسوسية اٟترب كاستمرار ا١تستعاف، كاهلل بطيء كالتعويض القتل فيهم استحرَّ  كالكوادر ةا١تتوسط فالقيادات
 .كبَتة فرصة يعطي

 نستعُت بو غَت، ال فقط موالنا كىو حسبنا فاهلل ىذه، اٞتاسوسية ١تسألة ناجعة حلوؿ عندنا ليس كلألسف
 .بو إال قوة كال حوؿ ال نعتصم، كبو نتوكل كعليو

 كضرب لضرهبا اإل٬تابية احملاكالت كبعض كاألكثر، ا٠تصوص على منها السلبية ا١تمكنة، األسباب يف ٧تتهد نعم
 اآلف، ٟتد نتائج عن تسفر دل ٕترم، كثَتة ٤تاكالت- اخًتاقها أك عليها التشويش تقنيات يف كاالجتهاد مقارِّىا
 .العا١تُت رب هلل كاٟتمد ذلك، غَت أك -مستمرة لكنها
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- األمٍت الدفاع على كالًتكيز كالبقاء، الوجود على احملافظة على كالًتكيز كالنشاط، العمل ٗتفيف: ةالراىن نظرتنا
 النوعية، بالعمليات ك٨توىا اٞتاسوسية الطائرات مقارِّ  ضرب على الًتكيز منها -اٞتاسوسية اٟترب مكافحة
 موعد كاألمريكاف حاٝتة، سنة فإنو سنة،ال ىذه يف األقل على الظهور من كالتقليل كاالختفاء كا١تصابرة كالصرب

 .مغلوبُت مهزكمُت -اهلل شاء إف- القادـ يوليو يف أفغانستاف من انسحاهبم

 حربنا نوجو إننا: للباكستانيُت نقوؿ الوسطاء بعض عرب مكتوبة كحىت شفوية رسائل أرسلنا باكستاف، يف
 إلينا توجهوا إف كإال نًتكهم، فنحن الباكستانية ومةكاٟتك الباكستاين اٞتيش تركنا فإف أفغانستاف، يف لألمريكاف

 كبندم آباد إسالـ يف يذىلهم ما فسَتكف كغَتىا اٞتاسوسية اٟترب يف األمريكاف مع ككقفوا يًتكونا كدل بشر  
 .كغَتىا

 القاعدة تنظيم بأننا -كغَتىا كاالستخبارات الدكلة يف عالقات ٢تا جهادية شخصيات- الوسطاء عرب كسرَّبنا
 إذا كالتهدئة بالتوقيف أمرت القيادة لكن باكستاف، يف جاىزة قاصمة كستكوف مزلزلة كبَتة عمليات عندنا

 .هلل كاٟتمد تقريبنا، جاىزة كبَتة عمليات عندنا بالفعل ك٨تن مضرتنا، عن الباكستاف توقفت

 حىت األعماؿ، من الكثَت قاؼإي ٔتعٌت العمل نقلل أف فكرة يف سيما كال توجيهاتكم، كنريد عندنا ما أىم فهذا
: فمثالن  كبَت، لكن جزئي بشكل كلو كزيرستاف من ا٠تركج فكرة ككذلك للقصف، كالتعرض اٟتركة من نقلل
 .كىكذا كذلك، كبلوشستاف كقراىا كأطرافها السند مثل باكستاف داخل إذل بعوائلهم اإلخوة بعض نرسل

 نرسل كرٔتا نورستاف، يف إخواهنم إذل ا١توسم بعد قدموا إذا ةالعسكري كتائبنا من اإلخوة من العديد نرسل كرٔتا
 .كىكذا خيرب، مثل أخرل قبائل إذل ٣تموعات

 يف القدٯتة كالنخب كالقيادات الكوادر فناء- الفناء تفادم سبيل يف اإلخوة بعض يرجحها فكرة كعندنا
 نتجاكز حىت ا١تدة ىذه كالبقاء اٟتفظ دجملر  فقط بعوائلهم آمنة أماكن إذل اإلخوة بعض يسافر أف كىي -التنظيم
 .سنتُت أك سنة غضوف يف يعٍت احملنة،
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 أف أمكن فلو كإيراف، ك٨توىا، بلوشستاف كأطراؼ السند كأطراؼ باكستاف داخل ا١تمكنة ا١تقًتحة كاٞتهات
 .كذلك ىذا يف توجهونا

 على الًتاسل كاجعلوا الفًتة، ىذه معنا صلالتوا من تقللوا أف العزيز شيخنا نرل فإننا ا١تذكورة، األفكار إطار كيف
 .كتوفيقو كسًته ْتفظو يتوالكم كاهلل السنة، ىذه سيما كال كاٟتذر االحتياط يف مبالغة متباعدة، طويلة فًتات

 قصركا فوجدهتم فيو نظرت لكن األمنية اللجنة يف اإلخوة أعدَّه طلبتموه، كنتم الذم األمٍت التقرير: مالحظة
ا  فعلوا كلعلهم كإتقانو، التقرير تكميل منهم فطلبت جيدة صورة يعطي كال ٥تتصرنا كاف حيث ير،التقر  يف جدن

 مرة يف أك ا١تراسلة، ىذه يف ىنا نلحقو رٔتا إليكم، كإرسالو قريبنا الستالمو فسأسعى بعد، يصلٍت دل لكنو اآلف،
 .اهلل بعوف قادمة

 :باكستاف يف العمل -ْ

 من كسأطلب -الباكستانية الدكلة مع ٩توضها اليت كاٟترب اٞتهاد- باكستاف يف للعمل شاملة مراجعة أقًتح
 بعد ما- ا١تنصرمة األربعة أك سنوات الثالث حصيلة عن كامل كتقرير دراسة إعداد الباكستانيُت اإلخوة أعياف

 الغرض، ٢تذا ٞتنة منهم نشكل كرٔتا -باكستاف يف ا١ترتدة اٟتكومة جهاد إذل الدف بن أسامة كدعوة مسجد الؿ
 .-اهلل شاء إف- عليكم نعرضو ٍب

 .توجيهاتكم ٍب للقضية، كمراقبتكم أنتم تقييماتكم منكم كنريد

 عن أسأؿ أف كأريد الشهرم، عثماف أبو األخ يقوده عندنا التنظيم يف باكستاف يف العمل قطاع فإف تعلم كما
 كمؤكدة ٣تددة بيعةن  سعيد الشيخ ليوع أخذ قد حاؿو  كل كعلى لكم؟ بيعة لو كانت ىل عثماف أيب أخينا
 كاف كإذا ،-اهلل رٛتو- الكيٍت أسامة مقتل بعد باكستاف يف العمل إياه توليتو كحُت معنا العمل بدأ عندما
 .حولو توجيو أك لألخ تقييم عندكم

 اإلخوة منو كيشكو قليالن  عليو تشوش العيوب، بعض عليو نرل لكن فيو، اهلل بارؾ كنشط جيد معنا ىو
 الكالـ كيف التعامل يف لو طريقةه : الظاىرة عيوبو فمن خَتنا، اهلل جزاه غالب خَته لكن منهم، كثَته  معو العاملوف
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 القبيح، بالوصف الناس بعض ًقبىل من كيًصف حىت الدقة، كعدـ ا١تبالغة من كاإلكثار الديبلوماسية إذل ٘تيل
 .كىكذا! كالدكراف كباللف

 فيو كثَتو  خَتو  مع كمتابعتو، ضبطو يف التشدد إذل ٭توجنا حىت االجتهاد، من ءو شي مع العيوب، أعقد من فهذا
 أحياننا تكلم كرٔتا ىو، كما زاؿ ما -يسميو كما- كا١تهندس اٟتزب مع ىواه أف ىو آخر كشيءه  ،-أكرر-

 -كبنجاب بشتوف- الباكستانيُت إخواننا بعض إذل كصل حىت بذلك، يتكلم أال عليو تشديدنا مع بذلك
 عثماف أبا أف يشكوف الباكستانيُت من التنظيم يف معنا ىم ٦تن إخوةه  يسَتة مدة قبل فجاءين ذلك، من نفحاته 

 ٤تمد ا١تال أخونا: بػ عنو يعربِّ  ا١تؤمنُت أمَت يذكر عندما كأنو الناس، مع جلساتو بعض يف كا١تهندس اٟتزب ٯتدح
 !عمر

ا، يكن ٓتصوصو توجيو عندكم كاف لو فواهلل  إدخالو بصدد أيضنا ألننا شأنو؛ يف لك أكتب أف تأكد قدك  جيدن
 نبلغ كدل نبلغو كدل األمر ترسيم اآلف أكقفت لكٍت ا١تطلوبة، الًتشيحات تقريبنا ناؿ فإنو عندنا، الشورل ٣تلس يف

 بل كامالن  اجمللس ٬تتمع كدل ٣تزءنا، ًبَّ  للشورل اجتماعنا ألف لألعضاء؛ االنتخاب عملية بتماـ الشورل أعضاء
 الًتشيح اإلخوة من كطيلب بعضهم مع -اهلل رٛتو- سعيد الشيخ كجلس األعضاء، بعض مع أنا جلست

 عضويتو مرجحات من عثماف، أبو األخ ىو ترشيحات أكثر نالوا الذين ا١ترشحُت من فكاف اٞتدد لألعضاء
 رأيكم؟ فما باكستاف، يف العمل قطاع ىو مهما قطاعنا يرأس كونو للشورل

 زابل كيف كخوست، كباكتيكا باكتيا يف عندنا سنُت، منذ موسم ككل الداخل يف ٣تموعاتنا: نستافأفغا -ٓ
ا قوم أفغانستاف يف القتارل العمل ككونر، نورستاف يف اليت الكتيبة إذل طبعنا باإلضافة كردؾ، كيف كغزين،  جدن

 .بشدة مضركبوف كالناتو كاألمريكاف كثَتة، النوعية كالعمليات

 حقاين سراج كبُت بيننا بالتعاكف باختصار كىي باغراـ، عملية فيها سا٫تنا اليت األخَتة النوعية لياتالعم كمن
 .باغراـ كابل، يف ٖتت آخر ككومنداف

 من جيد عدد كمعهم ناسفة أحزمة يلبسوف االنغماسيُت من ٔتجموعة باغراـ، قاعدة إذل تسلل: ىي كالفكرة
 الذخَتة ٥تازف



 24 

 من اثنُت أك كاحد إما ٭تمل تقريبنا كالكل كالشن، مع جي يب آر كبعضهم بالبيكا، كبعضهم للكالشنكوؼ،
 .استعما٢تا على اٞتميع ديرِّب توقيت دائرة عليها ا١تركب الصغَتة ا١تغناطيسية األلغاـ

 بالكالليب قصها ًب شائكة أسالؾ ٤توراف: ٤تاكر ثالثة من الفجر، مع أك الفجر قبل ليالن  التسلل: ا٠تطة
 .-منو كدخلوا كسركه بابنا فيو اإلخوة كجد- سور ك٤تور اصة،ا٠ت

 :إتاىات ثالث إذل دخو٢تم بعد اإلخوة يتوجو

 القاعدة ناحية يف الرابضة الطائرات حيث ٣تموعة لو يتجو األٯتن اٞتناح -

 ا١ترافق من كغَتىا الكايركسُت صهاريج حيث اليسار إذل أخرل ك٣تموعة -

 كمالحق كثَتة كمرافق كالقيادة اٞتنود ثكنات حيث القلب إذل الثالثة كاجملموعة -

 .كسدد كبارؾ سٌهل -كجل عز- فاهلل كأحسن، ا١ترسـو حسب ا٠تطة سارت تقريبنا للقلب، اٞتناحات ينضم ٍب

 بإطالؽ ا١تبادرين ىم اإلخوة كانوا حىت رصاصة أية إطالؽ بدكف دقيقة عشرين حوارل مشوا اإلخوة دخوؿ بعد
 غَت الطائرات من ٣تموعة كدمركا الذخَتة، ٥تازف بعض حىت كرٔتا الصهاريج، كفجركا العدك، كاكفاجؤ  الرصاص
 .كغَتىم كالقيادات اٞتنود يف كقتالن  اشتباكنا كأعملوا القلب إذل كإتهوا ٤تددة،

 بعد ما إذل مايو ُُ األربعاء يـو فجر اإلخوة دخل حيث فجرنا الثالثة الساعة من العملية استمرت اهلل بفضل
 .رصاص إطالؽ ىناؾ كاف الثاين اليـو إذل قيل بل العصر، إذل كقيل الظهر،

 اٟتصيلة كخططنا، تصورنا ٦تا أكثر كناجحة جدنا كبَتة العملية أف على -تقريبنا- اإلخوة كل أٚتع اهلل بفضل
 من عدد تدمَت: ىو بالقري الشيء لكن كعادهتم، كبَتة أشياء يقولوف كاألفغاف اٟتاؿ، بطبيعة بدقة ٤تددة غَت

 ذخَتة ٥تازف كتدمَت اهلل، لعنهم األمريكاف عساكر من العشرات كجرح عشرات قتل ٤تدد، غَت الرابضة الطائرات
 .-ثابتة متيقنة ىذه- القاعدة يف كالبًتكؿ الكايركسُت صهاريج كتدمَت إحراؽ كاٟتجم، الكم ٤تددة غَت

 .العا١تُت رب هلل كاٟتمد كإرعاب، كإرىاب نفسية حربك العدك على العمليات أقول من تعترب كمعنوينا
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 حسن بعد العملية يف ٚتيعنا استشهدكا أخنا، عشر ستة الدخوؿ من ٘تكنوا الذين االنغماسيُت اإلخوة عدد كاف
 .آمُت عليُت، يف اهلل كتقبلهم خَتنا اهلل جزاىم البالء

 ا٠ترب ىذا إخوانو، كسائر -اهلل رٛتو- ا١تغريب ١تايناأل طلحة أبو أخونا االستشهاديُت االنغماسيُت رأس على كاف
 العمل ٔتسؤكلية طلحة أبو يقـو أف يصلح كاف إذا عما تسألوف منكم رسالة كصلت كانت كقد لكم، مفاجئ

 األخَتة أيامها يف كانوا كاإلخوة سعيد، الشيخ مع كقرأهتا الرسالة ىذه ككصلت ذلك، من قريبنا شيئنا أك ا٠تارجي
 يتوذل ألف يصلح ال أصالن  كأنو طلحة، أليب بالنسبة الًتاجع إمكاف عدـ ىي قناعتنا ككانت للعملية، لالنطالؽ
 استعداده لعدـ لكن -اهلل شاء إف- كقادر جيد عقل فهو ذاتو، يف قدرتو لعدـ ال ا١تذكور، العمل مسؤكلية
 .النفسي

 اٟتميد عبد أخينا مع متفقنا استشهادينا سنُت ثالث حوارل قبل أصالن  جاء -العزيز شيخنا- طلحة أبو أخونا
، استشهادية عملية لتنفيذ قادـه  أنو على -اهلل رٛتو- ”ا١تصرم عبيدة أيب“  معو كأراده عبيدة أبو ماطلو ٍب أصالن
 ٤تاكلُت ٦تاطلتو يف ٨تن كاستمررنا عبيدة أبو كتويف ا١تماطلة استمرت كىكذا فاعلة، كطاقة ككادر العمل يف

 .إخل…النفسية كاٟترب أ١تانيا على كالضغط أ١تانيا برنامج يف معو كدخلنا دائمنا تفعيلو

 اتفقنا ا١تهم ككعد، كعهد اتفاؽ على جاء كأنو بشرطو كيذكرنا االستشهادية العملية يف ييلح   مرة كل كاف كلكنو
 ٔتدة بعدىا كبالفعل ،اإلجازة نعطيو األ١تانية االنتخابات انتهاء بعد أ١تانيا موضوع نكمل أف بعد أننا على معو
 نصف من أكثر- شهور كمرت بك، تليق مناسبة عملية لك نرتب أف سنجتهد كلكن اإلجازة، لك: لو قلنا
 .اهلل على كتوكلنا لو، منها أفضل ىناؾ ليس فقلنا باغراـ عملية جاءت حىت ينتظر، كىو -سنة

ا كبَتنا مبلغنا بلغ الرجل  سعيد كالشيخ أنا قناعتنا، حسب كثَتنا إيقافو ٯتكن يكن كدل لالستشهاد، الشوؽ يف جدن
 فنسأؿ.! ا١ترات بعض يف ٯترض أف عليو خفت حىت يئسنا، حىت معو كحاكلنا عاناه ٦تن كغَتنا ٭تِت أبو كالشيخ

 .ا١تهديُت يف كإخوانو درجتو يرفع كأف عليُت يف يتقبلو أف -تعاذل- اهلل

 عنهم لشريط اإلعداد بصدد السحاب يف كاإلخوة حقنا، فريدة عجيبة ٪تاذج ىؤالء االستشهاديوف كاف لقد
 .ا١توفق كاهلل العملية، كعن
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 مبدئينا كالوجهة كالسفر، للتحرؾ جاىز يونس الشيخ فإف سعيد الشيخ معكم اتفق كما: ا٠تارجي العمل -ٔ
 للتحرؾ منكم يكالنهائ الكامل التأكيد ننتظر: لو فقلت اختارىم، إخوة ٙتانية إذل ستة حوارل كمعو إيراف، ىي

 اإلخوة إلعطاء إيراف يف شهور ثالثة حوارل البقاء ىي فكرتو ألف مبدئينا؛ إيراف الوجهة ىذه على كا١توافقة بالفعل
 .كمشركعو تقاريره يف لكم شرحها اليت كٗتصصاهتم ١تهامهم الدنيا على موزَّعُت ٖتريكهم يف البدء ٍب ىناؾ، دكرة

 .كسلمكم اهلل كفقكم أمكن، لو األخَت، التأكيد منكم ننتظر فنحن

 يشاكر أف أردت كغَتىا،[ العملية ا٠تطوات] يونس الشيخ كتبو ما إليو كأرسلت ٤تمد، أليب أيضنا كتبت كقد
 .أيضا عليكم

 تقريبنا، شهرين منذ انطلق فقد تركيا، فرع تأسيس إليو كا١توكل قبل من عنو كلمناكم الذم الًتكي لألخ بالنسبة
؛ علينا تأخر كلو هبدكء يعمل أف على اتفقنا ألننا بعد؛ معنا يتواصل كدل ٓتَت ىناؾ ككصل  يطمئن حىت قليالن

 .كرزانة بثبات كيؤسس

 .رسائلكم كصلت عندما سافر قد كاف كلألسف بو، تعريفية نبذة طلبتم كقد

 :بسيطة معلومات عنو لكم كسأكتب

 لكنو البسيطة، البدائية طرائقنا غلبة من كىذا أىلو؛ كسكن عنوانو كال لألسف األصلي اٝتو نأخذ دل: االسم
 .كالتوثيق ا١تعرفة من جيد قدر فهناؾ كبأصدقائو، كمؤىالتو، تقريبنا كتارٮتو كٔتنطقتو اٟتركي باٝتو عندنا معركؼ

 .قونيا: تركيا يف ا١تدينة

 .كعشرين ستة أك كعشرين ٜتسة: العمر

 معو جلسنا األتراؾ، اإلخوة أفاضل كمن خوة،اإل من ترل من خَت من مثقف، مؤدب عاقل أخه : صفاتو
 يف معو بقي حيث أكثر، عاشره ”الصومارل صاحل أبو“ اٟتفيظ عبد كأخونا عقلو، كعرفنا كثَتة جلسات

ا بو فرح فًتة، ىنا الشغل  ٣تموعة يف عينوه ٍب ،-اهلل رٛتو- الزرقاكم أياـ العراؽ إذل ذىب األخ كثَتنا، كزكاه جدن
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 كعلَّم ىنا اإلخوة أفاد كقد الوثائق، يف جيدة خربة فلو الوثائق، ٣تموعة ضمن ككاف سوريا يف اإلدارم العمل
 .بالنخبوية أشبو صغَتة تركيا يف أصالن  ٣تموعة لو إنو حيث طيبة، اٞتماعي العمل يف خربة كلو بعضهم،

 .-اهلل شاء إف- طلبتموىا اليت الورقة ملء منو نطلب معو نتواصل عندما رٔتا

 ٫تاـ كأبو ،-٤تمد أيب الشيخ صهر- الباشا دجانة أبو إيراف من اإلخوة من كصل من آخر من: فإيرا -ٕ
 .هلل كاٟتمد معو، كجلست لقيتو كقد فقط، أسبوع قبل كصل اللييب السبيعي أنس مؤخرنا ٍب الصعيدم،

 العمل على كيتعرؼ كيأخذكه معو ٬تلسوا أف منهم طلبت األمنية، اللجنة يف اإلخوة مع للعمل مبدئينا كجهتو
 .األحواؿ ١تعرفة مدة ٭تتاج السجن يف سيما كال الغياب فًتة بعد اإلنساف طبعنا إخل،…كالدنيا

 لو معنا، متابعوف كأنكم مراسالتكم عن كأخربناه فطمأناه االطمئناف كيريد كثَتنا، أحوالكم عن يسأؿ ىو
 .هبا يفرح برسالة ٗتصونو

 من غم   الوقت نفس يف كلكنو ك٤تبب لنا مفرح أنو رغم اإلخوة قدـك كطبعنا عنا،تبا اإلخوة قدـك منتظرين زلنا كما
 الزيات جاء إذا ندرم ما كلذلك -!أرىقتنا اليت القصوفات- اٟتالية األمنية أكضاعنا يف عليهم ا٠توؼ جهة

 ٯتسكوا أف ا١تفًتض قيادات ىم كضعهم، سيكوف كيف ٍب سنستقبلهم كأين ككيف نفعل ماذا الكبار كاإلخوة
 .الوكيل كنعم اهلل كحسبنا للصاركخ، -يتحرؾ داـ ما- معرَّض الكل أيضنا كلكن كا١تسؤكلية، الشغل

 .آمُت بلطفو، األمور كيسهل الكركب كيفرج كإياكم يعيننا كاهلل كجهونا، عليكم باهلل

 اٞتزائر كإخوة م،لك إرسا٢تا من كسأتأكد كغَتىا، اٞتزائر رسائل لكم حوؿ سعيد الشيخ أظن: األقاليم -ٖ
 سابقنا، جهتنا من ٢تم كتبنا كقد كىكذا أسراىم، كمفاداة ا١ترتدين مهادنة موضوع حوؿ جوابنا ينتظركف طبعنا

 يف ٨تن آراؤنا مرفق ك٢تم، لنا تكتبوا أف كأرجو ا١تسألة، يف كالنظر البحث يوسع ٭تِت أيب الشيخ من كطلبنا
 .ا١تسألة

 .مرفقة اٞتديدة، القيادة كتولية الشيخُت قتلم بعد رسالة منهم جاءت العراؽ -
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 .كتوجيهاتكم أجوبتكم ينتظركف الصوماؿ كإخوة ا١تدة، ىذه جديد ال كاليمن الصوماؿ -

 ٭تفظهم أف ا١تسؤكؿ كاهلل كعافية، ٓتَت معو كمن معو، التواصل عاد هلل اٟتمد -اهلل حفظو- ٤تمد أبو -ٗ
 .مرفقة كىي رسائل، لكم أرسل كقد كيرعاىم،

 :متفرقات -

 .ا١تلفات كل لكم أرسل سعيد الشيخ كأظن طبعنا، نيًشرت قد خالد ابنكم رسالة •

 .أمرًب كما نشرىا، أكقفنا مرمي رسالة •

 .-اهلل رٛتو- سعيد الشيخ استشهاد عن اإلعالف بياف مرفق •

 من كمنهم تقييمنا حسب ا٠تارجي للعمل يصلح من منهم منهم، عدده  عندنا التنظيم، يف الغربيوف اإلخوة •
 ٞتنة يف بالفعل يعمل أحد٫تا جزائرم أصل من بريطانياف أخواف: منهم ٭تضرين من أذكر أخرل، جملاالت يصلح
 اجملاؿ يف اآلف يعمل كىو يريده، ال لكنو ا٠تارجي للعمل أيضنا ىو يصلح كاآلخر جيد، كىو ا٠تارجي، العمل

 .كالتدرييب العسكرم

 .فًتة من تقريبنا نشاط لو كليس العسكرم، العمل يف ىو كما زاؿ ما ”صهيب أبو“ األسًتارل ٛتزة عندنا

 .ا٠تارجي العمل ٞتنة يف يعمل أثيويب أصل من كندم أخ عندنا

 العمل يف كبعضهم كنشطوف، ا٠تارجي العمل ٞتنة يف بالفعل بعضهم مالديف جزر من اإلخوة من عدده  عندنا
 .باكستاف يف العسكرم

 .جيد مدرب أيضنا كىو عسكرية ميولو أفغانستاف، يف العسكرم العمل يف يعمل لبناين أصل نم أ١تاين أخ عندنا

 نتعرؼ زلنا ما كلكن معنا العمل كيريدكف ٣تموعة ىم مؤخرنا، جاؤكا األ١تاف من عدد اآلف الساحة يف كيوجد
 يف كالتنسيق التعاكف عرب خلإ…كالتواثق كالتفاىم التعارؼ ٔترحلة ٪تر أف بد ال: ٢تم كقلنا منهم كنتوثق عليهم
 .األكذل ا١ترحلة
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 الشيخ ثالثتهم اختارىم فارسي إيراين أصل من كآخر جزائرم أصل من كآخر شامي أصل من أ١تاين أخ كعندنا
 .اآلف معو يونس

 .كثير طبعا أتراؾ إخوة عندنا

 كمنهم رٝتي، بشكل نامع ىو من منهم كقوقازيوف، أذريوف بلغار،: الركسية البلداف من اإلخوة بعض عندنا
 .عليو كعاملوف ىذا يف توجيهات أخذكا كاإلخوة ا٠تارجي، للعمل بعضهم توجيو ٨تاكؿ معنا، ا١تتعاكنوف

 .كاف حيث يتواله أف اهلل نسأؿ األ١تاين، ٤تمد أيب أخينا عن خرب ال •

 .نتال على اإلعالمية كللمؤسسات ألقاليم بعثناه الذم إعالمية توجيهات ملف لكم مرفق •

 .كشمَتم إلياس كمن منَت، من رسائل لكم مرفق •

 .لكم أرسلها كاف لعلو سعيد، الشيخ من قدٯتة رسالة كمرفق •

 جوابه  كأهنا كالرسالة هلل، كاٟتمد بو تواصله  كعندنا ا١تؤمنُت، أمَت صاحب آغا الطيب من رسالة كمرفق •
: حوؿ كمناقشة كتذكَت لو تنبيوه  فيها لعل سنة قبل مإليه أرسلناىا أٯتن ٤تمد أيب للشيخ ما شيئنا قدٯتة لرسالة
 .يستعملوهنا اليت العبارات بعض كحوؿ كاإلمارات، إيراف،

 .متفرقة أخرل أشياء كمرفق •

 .النصَت كنعم ا١توذل نعم إنو كتوفيقو، كلطفو كعفوه كسًته ْتفظو كإياكم يتوالنا كاهلل ىذا

 غضوف يف قريبة مراسلة ىناؾ كانت فإف مشورتكم فيو طلبنا ما ،العزيز شيخنا ا٠تتاـ قبل األخَت يف كمالحظة
 سواءه  باالجتهاد، نعمل فإننا زاد فما ننتظرىا، فنحن -شعباف كسط أك أكائل إذل- رٔتا كنصف شهر إذل شهر

 كسالمتكم، أمانكم ىو دائمنا عندنا كاألىم ا١تواضيع، من غَتىا أك ككجهتو كحركتو يونس الشيخ موضوع يف
 .سواه رب كال غَتيه إلو ال الراٛتُت، أرحم كىو حافظنا خَته  كىو ا١توفق، كاهلل

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ
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 ٤تمود

 .ىػ ُُّْ رجب ٕ
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 CR-109-S-4-RJD-Original-َُ-ِِْ رقم الوثيقة:
 عطية اهلل اللييب )باسم: ٤تمود( من:

 أسامة بن الدف )باسم: أبو عبد اهلل( إىل:
 ََُِ يوليو ُٕ - ُُّْ عبافش ٓ التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 -قلبو هبا كمأل كفعلو قولو يف اٟتكمة كأجرل كسدده كثبتو كرعاه، اهلل حفظو- اهلل عبد أيب/ العزيز شيخنا إذل
 .آمُت

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 تركنو، ٦تا سبق ما أعددنا ككنا باف،شع ّ ا٠تميس يـو األخَتة رسائلكم كصلتنا فقد سالمتكم، على هلل اٟتمد
 كاهلل أخرل فرصة إذل ٭تتاج كالبعض األخَتة، رسالتكم على بناء اآلف فيها الكتابة ا١تمكن النقاط بعض كىذه
 :ا١توفق

 كأبشرؾ كسدادنا، كحكمة فهمنا يزيدؾ أف اهلل نسأؿ كعميق، طيب كالمكم العزيز شيخنا يا اليمن موضوع -
 السداد كقوة كالرزانة كاإلنصاؼ كالتدقيق اٟتكمة من كعلينا عليكم اهلل فضل من ربهكنعت بو فرحوف أننا

 .كاإلصابة

 قد ما إال اٟترب كما كاقعنا صارت قد اٟترب أف كىو كتفاصيلو، اٟتارل الواقع يف تركز أف منك أرجو كلكن
 ْتكمة نتصرؼ أف يعنستط كيف كاقع أماـ ٨تن فاآلف إخل،…فتيةه  تكوف ما أكؿ كاٟترب كذقتم، علمتم

 إذل بأيديهم كنأخذ نقودىم بل ال، نسايرىم، أك قواعدنا أماـ نضعف أف أقوؿ ال كرجالنا، لشبابنا كباستيعاب
 ما لتطبيق العملية كاآلليات الكيفيات على فلنركز الصعوبة غاية يف حركية عملية ىي لكن ،-اهلل بإذف- الرشد
 .فيكم اهلل بارؾ ذكرًب
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 من ا٠تركج كمسألة هبا، أعلم كأنت فيها الرأم لك أبدينا ا١ترتدين نضرب كال األمريكاف نضرب أف فمسألة
 عملينا، يكوف كلن كاضحو  غَت أنو رل يبدك كأنو التصعيد بعدـ كالقوؿ أيضنا، كمهلكه  خطَته  ٘تامنا ا١تعركة

 الًتصد- صودكالر  كالفرص بالعمليات القيادة على كاالقًتاحات كالعمليات، ا٠تط يريدكف فالشباب
، كل -كاالستطالعات  .كحسم كاضحة أكامر من بد فال يـو

 فيها ذكرًب كما ا١تآالت إذل نظرنا اٟتكم على يستولوف غَتىم أك اٟتراؾ -مثالن - اٞتنوبيُت نًتؾ أف كمسألة
 .ا١ترتدين الكفرة سيطرة من خَته  كىو كالفوضى، االضطراب كىو آخر خيار ىناؾ لعل تردد، عندم

 فأرجو ،-اهلل بإذف- عامة بصفةو  االسًتاتيجية ٢تذه التمهيد يف بصَت أيب مع ا١تراسلة يف سأبدأ حاؿ، كل كعلى
 .رأينا كيزيدؾ ا١تسألة ىذه يناقش ما اآلف لك ٤تمد أيب رسائل يف كلعل كالفالح، كا٠تَت للصواب اهلل يهدينا أف

 مقرات حىت يضربوف بدؤكا كقد طبعنا مريكافاأل كمع الدكلة مع حقيقية حرب حالة يف إخواننا اآلف: ا٠تالصة
 ال ىذا! اليمن؟ يف حربنا نريد ال التصعيد، كٌقفوا: نقوؿ ا١تناسب ىل أبُت، يف أياـ قبل بد كال تابعتم كما األمن
 كما ككيف؟ ا٢تدنة؟ إتاه يف ندفع ىل طبعنا، خطأ كنراه يؤيدكنو ال آراءىم لكم رفعوا كما ىنا إخوٌب ككل أؤيده

 الكالـ ٢تم كننقل اسًتاتيجياتنا ٢تم نشرح كىنا إذف، كنوجهو تصورىا، تفاصيل يف ندخل أف بد ال ا؟شركطه
 .كغَته سطر٘توه الذم اٞتميع

؟ با٢تدنة كالسعوديوف األمريكاف سَتضى ىل: األسئلة على ٧تيب أف بد كال  إخواننا سيجلس كأين أصالن
 لو ككتبت كعد كقد اثناف أك رسالة ىناؾ كقبلها بصَت، أيب رسائل آخر اآلف لك فمرفق كلو  كعلى! ا١تهادنُت؟

 .أحوا٢تم عن مفصلة رسائل بإرساؿ -استعجلت-

 اليت ا١تسائل يف كاٟتسم ا١تشورة كأيضنا كأكامركم، منكم رسالةن  ينتظركف الصوماؿ يف اإلخوة العزيز، شيخنا كيا -
 .بو يفرحوف ٢تم ننقلو بشيء ٗتصوهنم فحبذا طرحوىا

 كيعافيهم يسًتىم أف اهلل كنسأؿ العرب، اإلخوة أحد كمعو أىلو كمعو كعافية ٓتَت ٤تمد أبا الشيخ أف نبشرؾ -
 بعث قبلها ككاف سعيد، الشيخ رثاء يف كلمة أصدر كقد فًتة، من تنتظر كىي رسائلو لكم كمرفق فيهم، كيبارؾ



 33 

 كالنهاية اٟترية أسطوؿ قصة مع لتزامنها مناسبنا؛ جاءتنا حُت يكن دل نشرىا ألف فأكقفناىا تركيا عن كلمة لنا
 ٤تمد أيب مراجعة بعد ٍب إخل،…حكومتهم موقف كمع القضية مع الًتكي الشعيب كالتعاطف ٢تا الًتاجيدية

، ألغيناىا  .لكم ذكره أحببت ٪توذج كىو أصالن

 نرعاىم أننا نكمكأطمئ كطيبوف ٓتَت فهم أكالده كأما ،-اهلل رٛتو- لك كتبت فقد للحافظ حصل ١تا بالنسبة -
 السودانية، األخرل أىلو كتعهَّدت كمساعدات مالية إكرامات كأكرمتهم كبأسرىم، هبم كنستوصي الرعاية حسن

 حىت نعم، ٢تم قلت إال شيئنا سألوين كما معهم كنقف كنواسيهم كنكرمهم عليهم نيوسع -اهلل شاء إف- زلنا كما
 ٢تم فًتكتو عندىم يبقى أف يريد أنو الرٛتن عبد كلمٍت -كالشنكوؼ ا١تاؿ، لبيت عاـ سالح- كالدىم سالح

 كصيتو يف نص   فهذه ا١تاؿ بيت إذل يرد أنو كصيتو يف كتب الشيخ بو، ٧تيزىم رٔتا لكن ننظر ٍب شهور أربعة ١تدة
 الذم عملو على ككلهم السيارة، الرٛتن لعبد كجددت معهم كالدىم سالح يكوف أف أحب وا لكن يعرفونو، كىم
 .ا١توفق كاهلل ا١تهاـ، كيف الرفعة يف زدتو اهلل عبد بل كالدىم، عليو همترك

 كأسده  العسكريُت، عندنا القيادات من -مسلم: بػ أيضنا كمعركؼ خاف، ٤تمد: عندنا اٝتو- اهلل عبد صار كقد
 زاؿ ما سامةكأ األمنية، للجنة كتابع ا٠تاصة األعماؿ يف يعمل إثره على الرٛتن عبد ككذا عليو، اهلل شاء ما

 على كيربط يشفيها أف اهلل نسأؿ للعالج، اهلل شفاىا حفصة أـ أختو مع باكستاف إذل اآلف سينزؿ كىو صغَتنا
 .قلبها

 لو سنقوؿ ىذا فعلى الواضح، النهائي اإلذف ننتظر لك كتبنا أننا ترل ككما موجودنا زاؿ ما يونس الشيخ -
ا يكوف ما مىت يتحرؾ  .الرسالة كنبلغو -اهلل شاء إف- كاملة الذاتية سَتتو منو سٌجلسأ ،-اهلل بعوف- مستعدن

 كقد تركهنا، كما مرفقة رسائل لكم بعث قد كىو لو، كأشرح بنفسي ذكرًب ما أبلغو -اهلل بإذف- إلياس الشيخ -
 .رسالة لو تكتبوا أف بد كال طيبة، كأخباره قريبنا اٍلتقيتو

 يظهركا أف مسعود اهلل حكيم بنفسي كنبهت إخواننا نبهنا فقد شركُت،ا١ت الربيلوية على الىور لعملية بالنسبة -
 كالبياف، اٟتسنة كا١توعظة باٟتكمة الدعوة ىو ا١تنحرفة الطوائف ىذه مثل مع سبيلنا كأف هبا، ٢تم عالقة ال أهنم

 .هلل كاٟتمد العبارة ىذه على شددت
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 منذ الباكستاين العدك بدأ فقد: عليها يعينٍت اهلل نبذة فأعطيك الفاضل، شيخنا يا بالتفاكض يتعلق كفيما -
ٍيدة  ٍب بيننا فيما تشاكرنا ككنا ،-اهلل رٛتو- اٟتافظ كقت من اهلل حكيم طالباف ٖتريك كمراسلة مراسلتنا يف ميدى
 ألف مستعدكف ٨تن: ىو رأينا حاصل ككاف معو الًتاسل استؤنف عندما أخَتنا ٤تمد أيب مع التشاكر تبادلنا

 تركناكم، كشأننا تركتمونا فإف األمريكاف مع دخلتم إ٪تا كأنتم األمريكاف، مع ىي معركتنا أصالن  ٨تنك  نًتككم،
 .معنا كاهلل يذىلكم ما كسًتكف رجاؿه  فنحن كإال

 القاعدة أف اتصاالهتم عرب كغَتىم مسعود إخوة مساعدة كبواسطة حقاين، سراج طريق عن معلومات كسربنا
 للتهدئة ٤تاكلة يف أكقفتها قيادهتم لكن باكستاف، يف كمزلزلة كبَتة عمليات عندىم طالباف ٖتريك ككذا

 العمليات فإف كزيرستاف يف اجملاىدين إذل بشر   باكستاف توجهت قامت لو لكن األمريكي الضغط كامتصاص
 اإلين ككصل طرؽ عدة من سربناه الكالـ معٌت ىذا- القلب يف كجاىزة جدنا كبَتة عمليات كفيها ستجرم،

 .-قطعنا

 ا١ترضيٌ  الباكستانية اٞتهادية اٞتماعات بعض طريق عن أرسلوا االستخبارات، لنا اإلرساؿ يف بدؤكا إثرىا على
 قيادة من رسالة لنا ينقل منهم رسوؿ فجاءنا خليل، الرٛتن فضل بقيادة اجملاىدين حركة كىي ًقبىلهم، من عنها

 ٍب فقط، الرسالة نفس فبلغناىم القاعدة، ٨تن معنا ٟتديثا يريدكف بأهنم ،-كغَته شاه شجاع -االستخبارات
 غل، ٛتيد اٞتلسة يف أدخلوا أهنم الالفت ا١ترة كىذه أخرل مرة نفسو الرجل بعثوا -أسابيع ثالثة قبل- فًتة بعد

 أك كنصف شهر: قالوا- قليالن  أمهلونا: يقولوف كأرسلوا! كمشاكر خليل الرٛتن فضل اٞتلسة معهم كحضر
 التفاكض بأف كإقناعهم القاعدة، مع يتفاكضوا بأف عليهم كالضغط األمريكاف إقناع بصدد اآلف نحنف -شهرين

، فانتظركا ٬تدم ال القاعدة بدكف طالباف مع  أنفسهم يعنوف- ٨تن فإننا األمريكاف إقناع من ٘تكنا كإذا قليالن
 كذىب الرسالة قيادتنا نبلغ: اإلخوة م٢ت فقاؿ معكم، كاٞتلوس معكم التفاكض يف مانع عندنا ما -الباكستانيُت

 .فقط الرسوؿ،

 باز شاه- البنجاب حكومة أف حسُت قارم كصاحبو اهلل حكيم أخربنا فقد طالباف، بتحريك يتعلق ما كأما
 أال على صلحنا معهم يعقدكا ألف مستعدكف كأهنم معهم التفاكض يريدكف بأهنم ٢تم أرسلت كانت -شريف
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 ألف مستعدكف كأهنم -بندم كال أباد إسالـ تشمل ال كىي حكومتهم، دائرة يف- ابالبنج يف عمل بأم يقوموا
 .إخل…ٙتن أم يدفعوا

 آخر يف بذلك، فوعدكا شيء، كل يف يشاكركنا أف عليهم شددنا لنا، قالوا كما جارية ا١تفاكضات ككانت
 كتواصينا معنا، جرل ٔتا أنا كأخربتو. سنخربكم جديد كأم جديد ال: فقاؿ سألتو اهلل حكيم مع رل اجتماع
 على: لو كقلت مبدئينا، ىذا يف فأيَّدتو معهم، ٧تلس كال الصورة يف ٨تن نظهر أال حكيم كيرل منهم، باٟتذر

 .معكم بالتفاىم كإال قيادتنا ٔتشورة إال شيئنا نرـب ال كل  

 !!كالـ ٣ترد ترل كما كىو جرل، ما ملخص تقريبنا فهذا

 ا٢تمم على كاحملافظة كاليقظة كاالستعداد كاجب اٟتذر ك٭تتالوف؟ يتالعبوف ىم ـأ جادكف، الباكستانيوف فهل
 كىي أيضنا شديدو  كربو  يف األمريكاف كأرباهبم أكلياءىم يركف كىم أيضنا كربو  يف ىم طبعنا ضركرم، كالعزائم
 .الوكيل كنعم اهلل كحسبنا -باهلل كالعياذ- النفاؽ طينة من كدكلة حكومة

 للتفرغ سنستغلها الباكستانيُت ١تهادنة حقيقية فرصة أم: قلتموه ما ىو شيخنا يا نرل فنحن كم؟رأي ما: كسألتم
 .كاضح ىذا لألمريكاف،

 حلفاءنا مسعود كإخوة سوات إخوة تنسى  فال الباكستانيُت، إخواننا من كثَت على صعوبة فيو سيكوف نعم
ا، القريبُت كأحبابنا  خَته  كأنو كأ٫تيتو ٢تم األمر كإيضاح تفهيمهم لكن ا،معن اليت اجملموعات كحىت كغَتىم جدن

 .-اهلل بعوف- ٦تكن

 ما بالضبط نعرؼ دل كاذبنا خربنا كاف الباكستانيوف أشاعو كما اٟتمد، كهلل كعافية ٓتَت األمريكي عزاـ أخونا -
 !معُت؟ مكر من شيء كراءه أك كاشتباىنا، منهم خطأ كاف ىل حقيقتو،

 السبيعي أنس بعد اآلف إذل أحده  يأتً  دل كلكن ٓتَت، يكونوف -اهلل شاء إف- إيراف يف كاألىل األسرل اإلخوة -
 كعرب تركيا عرب ليبيا إذل أىلو سفر أف بعد منفردنا جاء كىو اإلخوة، من جاء من آخر أنو لكم ذكرت كما

 األمر رٔتا شيخ يا كلكن األمر، نرتب العائلة ٣تيء اهلل يسر إذا -اهلل شاء إف-ك القذايف ٔتؤسسة االتصاؿ
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 بعيد مكاف يف فًتة إبقائهم إذل ٪تيل رٔتا كلذلك بيشاكر، كبُت بيننا اآلف كالتفتيشات الطرؽ يف تظن ٦تا أصعب
 .-اهلل بعوف- كبأمافو  مهلو  على ٢تم نرتب ٍب ٤تفوظُت، عندنا

 األخ أسأؿ كلعلي اآلف، كرب لكنو صغَتنا كاف كقد ٛتزة أعرؼ ال فأنا ابنكم، ٟتمزة بالنسبة مقًتحكم أما -
 نفسو كقوة ثباتو من ثقة على كنتم فإف السجن، يف -أظن ما على- فًتة منو قريبنا كاف فإنو ا١تصرم النعماف

 .اإلخوة بقية كخركج ٓتَت خركجو ييسر اهلل لعل جيد، االقًتاح فهذا

 إلينا يصل فسوؼ ا١تعركفة، ريبيةالته بالطرؽ إلينا سيدفعونو أخرجوه إذا فإنو قطر؟ إذل ذىابو يكوف تركف ككيف
 األمريكاف سيأخذه لكن ؟-مثالن - باكستاف يف قطر سفارة مع ينٌسق أف ا١تناسب من ىل بعدىا؟ فكيف
 إذل ٯتشي اتركوه: لإليرانيُت نقوؿ أف أمكن إذا إال كاالحتياط، كاٟتذر التفاصيل دراسة إذل ٭تتاج فاألمر!! حتمنا
 .سنحاكؿ قطر،

 كل على مطلع أنا كبا١تناسبة اٟتافظ، مع فيو البحث سبق ٔتا اطالع على كنت ،مرافق عن البحث -
 رسائلكم على معي ٭تِت أبا أيطلع اآلف كأنا فيها، كنتشاكر معنا كنقرؤىا بأكؿ أكالن  -اهلل رٛتو- للحافظ رسائلكم

 فقرات -مثالن - لةالرسا من نقتطع ا١تمكنة، ا١تشورة جهة أك التخصص فبحسب آخركف إخوة أما غَت، ال فقط
 فقد ا٠تارجي بالعمل كاف كإف ،-مثالن - اإلعالمية بالسياسة تتعلق كانت إف ا١تغريب الرٛتن عبد عليها نيطلع
 كاهلل البحث يف ٧تتهد -اهلل شاء إف-فػ للمرافق، بالنسبة: كأقوؿ آخرين، إخوة هبا ا١تتعلقة الفقرات على أيطلع
 .ا١توفق

 ٚتيعنا، ٭تفظكم كاهلل كمالبساتو، أموره كنفتش نسألو ا١تراسلة، يف طرفنا من الذم لألخ بالنسبة قلتم ما كسنفعل
 أف عندؾ ١تن ٯتكن فهل الًتاسل نشفر أف آخر اقًتاح كعندم التواصل، ٩تفف بأف رأيي لك كتبت أف كسبق
 .بو كنًتاسل يتعلمونو مساعديك لعل لو، شركحو  مع لكم سأرفقو اجملاىدين، أسرار برنامج يتعلم

 مرة ففي اآلف أجده دل فإف ،[نظرات] ككذا لكم، كإرفاقو ٭تِت أيب للشيخ[ التًتس] كتاب عن البحث ك٨تاكؿ
 .ستعافا١ت كاهلل أخرل

https://archive.org/download/tatross/tatross.pdf
https://archive.org/download/nadarateIjma3/nadarateIjmaa.pdf
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 معو قتيل كأنو كزيرستاف جنويب يف التجسس بطائرات بقصف كذلك -اهلل رٛتو- اٞتويف ٛتزة األخ ٔتقتل أخربكم
 .ا١تصرم اٟتسُت أبو فيهم يكوف أف ٭تتمل اللحظة، ٟتد منهم نتأكد دل آخركف

 كسنسعى اهلل دينل الناصر سليماف أيب كعن كنائبو، البغدادم بكر أيب عن معلومات سنطلب اهلل شاء إف -
 .ا١توفق كاهلل دقة، أكثر صورة على ك٨تصل كغَتىم، األنصار إخوة لسؤاؿ

 لعل بأنو الشهيدين األمَتين يف التعزية رسائل يف ٢تم ككتبنا بالفعل، فعلنا كقد للوحدة مساعينا نواصل اهلل كبإذف
 .إخل…الشمل ٕتمع جديدة ىيكلة كإ٬تاد الوحدة مساعي لتجديد فرصة ىذه

 كنرسل منَت مع سأتشاكر فيها، سنسعى كالسحاب اٞتزيرة بُت بالتعاكف عنكم كثائقي شريط عن الفكرة -
 طلبت كنت كقد صوتية، أجوبتكم تكوف أف األقل على بد ال أنو ظٍت لكن أسئلتو، طلب ٍب بالفكرة لزيداف
 الفكرة تطورت ككيف شيء، ككل كحياتكم تارٮتكم عن هبا ٨تتفظ ٨تن لنا أشرطة قبل من شيخنا يا منكم

 .كثَتة أشياء إخل،…عندكم اٞتهادية

 كاجبنا، كنراه عليو مصر كف ك٨تن حُت، إذل األمر فًتكنا ٕتيبونا دل لكن كغَتىا، أسئلة لكم بعث منَت كأخونا
 نسخة أحده  يأخذ أف بدكف إياىا نيسًمعيهم خاصة، ىنا لإلخوة قصَتة صوتية كلمات العزيز، شيخنا يا كأيضنا

 كغَتىا بالتعيينات للتطمُت للناس؛ منها بد ال لكن تأمركف، كما نعدمها أك أرشيفنا يف هبا ٨تتفظ ٍب اأبدن 
 .كالتبشَت ا٢تمم كرفع كالتثبيت كا١تصابر كالصرب كالطاعة بالسمع كالتوصية

 كال بيباٟت خالد مع كال سلطاف اٟتافظ مع لست لكن الدف ابن أسامة مع أنا: يقوؿ كاف -اهلل رٛتو- اٞتويف
 ما كلكم لنا ييسر أف -تعاذل- اهلل نسأؿ ذلك، دكف من كمنهم يصرِّح يكاد من منهم غَته عندنا كىكذا ٤تمود

 .ا٠تَت فيو

 الفًتة ىذه يف أننا كرأينا اإلخوة مع تشاكرت كقد النصيحة على خَتنا اهلل فجزاكم اإلعالمي، للظهور بالنسبة -
 اٟترب من نعاين ك٨تن التجسسي الرصد عن كٖتاشينا كاألمن لالختفاء اتغليبن  نظهر؛ ال مسمى غَت أجلو  إذل

 .الباكستاف على األمريكية للضغوط كامتصاصنا اٞتاسوسية،
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 القيادات أعٍت- البعض كيبقى بعضنا، نورستاف، إذل نتجو رٔتا قريبنا، كزيرستاف خارج باالنتقاؿ فكرة كعندنا
 .يبقى كقسم يذىب قسم أنفسنا، نقسم -ك٨توىا رعيةالش كاللجنة كاإلعالـ ا١تؤسسية كالكوادر

 الكوادر من فاضل أخ كىو القطرم فاركؽ األخ يقودىا ىناؾ، جيدة كتيبة عندنا أف قبل من أخربناكم ككما
 فاهلل شيء، ككل كاألنصار جيدة األماكن كأف الستقبالنا األمور لنا جهز بأنو مؤخرنا إلينا أرسل كقد الطيبُت،

 .اإلعانة اهلل كنسأؿ أعلم،

 على يعينٍت أف اهلل أسأؿ فأكالن  لك، نائبنا أحدىم يكوف ألف ا١تهيئُت اإلخوة بعض أٝتاء رل ترشح أف طلبتم -
 ككنت كأخسر، كأفرط أضيع أف كأخشى عنها، ضعيف كإنٍت كبَتة مسؤكلية إهنا شيخنا يا ككاهلل بو، كيلفت ما

 كالعمل لإلخوة من: نفسي يف أقوؿ با١تقابل أيضنا ألين استحياء؛ على إعفائي سعيد الشيخ من سرنا أطلب
 من الفرار من يكوف قد ىذا أف فأخاؼ نرل، كما كالقيادات مفقودة كالكوادر! إلينا؟ احتيج كقد كاٞتهاد،
 يتوذل مٍت خَت ىو من بسرعة يهيء كأف عٍت يفرج أف اهلل كأسأؿ كإياكم، يعيننا اهلل كل   فعلى ك٨توه، الزحف

 .األمر

 النائب األخَتة اٟتافظ أياـ من كاف فهو كبا١تناسبة ٭تِت، أبا الشيخ إال اآلف التهيؤ كامل ىو ٦تن أرل ال: أقوؿ
، نائب بتولية منكم جاء الذم التوجيو على بناءن  الثاين  .اإلخوة أىيأ كأظنو نائيب، اآلف فهو ثافو

 يكوف أف ينبغي أنو أرل أنٍت: كالسبب لٌي،ع تشَتكف فلو آخر، شخصنا أجد أف كأ٘تٌت هبذا، راضو  غَت لكنٍت
 كرد كقد كتأىلو، علمو ٩تسر أف أكشك باإلدارة شغلناه فإف العلم، سلم يف كا١تضي كالفتول كالفقو للعلم متفرغنا

 أف كرىت: يقوؿ فكاف ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ أصحاب من األكابر تورٌل  ال دلى : عمر لسيدنا قيل أنو[ السَتى ] يف
 .-قاؿ كما أك-. بالعمل ألوثهم

 ىيبتهم إسقاط جهة كمن دينهم، فساد جرائو كمن أنفسهم، يف للفتنة تعريضهم جهة من: كجهُت من كالتلوث
 كرٔتا ا٠تلق، مع ذلك شابو كما كجدؿ كمهاترات مشاحنات لو يقع -ا١تسؤكؿ- العامل فإف الناس، قلوب من

 .إخل…كابتذلوه عليو ٕترؤكا
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 منو أحسن كال أىيأ ىو من أجد ال كلكن ذلك، عن بعيدنا ٭تِت بوأ يكوف أف أحب زلت كما كنت كلذلك
 .كأحق مٍت خَت ىو بل كأفضل،

 يبارؾ اهلل- ك٫تة كذكاءو  كنباغةو  فيو عقل على كٕتربة، نضج كمزيد عمرو  إذل ٭تتاج زاؿ ما يونس الشيخ البقية،
 لو، ماض ىو بعملو  مكلف اآلف ىو ٍب الناس، ٔتثلو يرضى كال ييعترب، جديد أنو مثلو مشاكل أكرب كمن ،-فيو

 .يوفقو كاهلل

 كفكر كصرب ككتماف عاؿ، كخلق -كذلك ٨تسبو- متُت كدين جدنا طيبة عقلية ا١تغريب الرٛتن عبد أخونا كٯتكن
 .يرعاه كاهلل -اهلل بإذف- للقيادة صاحل ٦تتاز، ككعي صائب

 كأنت السن الكبار الشيوخ أعٍت- ممنه أجد   ىو ٦تن يقبلوف يكادكف ال فقط الكبار مع مشكلتو ستكوف
ل   ىذه لكن -تعرفهم  مثل يف عنو، نزكؿ ال ىذا األقل، على الصوٌب بل الكتايب ال منك، الصريح بالتعيُت ٖتي

 .تعيينو إذل احتيج لو الرٛتن عبد حاؿ

 كأنتظر كجسو، األمر أستنبط كلعلي كترقيتو، منها اقتطاعو ٯتكن لكن السحاب، عن ا١تسؤكؿ اآلف ىو طبعنا
 .مشورتكم

 الكوادر إعداد على عاملوف ك٨تن ،-يقويهم كاهلل- مستقبل كقيادات ككوادر طيبوف إخوة اٞتديد اٞتيل كيف
 اٟترب كلكن ك٨تاكؿ كنسعى شيخنا يا صعبة كاهلل ظركفنا لكن ،-اهلل بعوف- يٌسرؾ ٔتا فأبشر القيادات كهتيئة

 .بالفعل أتعبتنا اٞتاسوسية

 يف يسكن كاف الذم- سليماف أبو ا١تقداد، أبو الفتح، أمَت سعدكؼ، عندنا بقي القدامى فا١تصريو  اإلخوة من
 ٢تذا معظمهم يصلح ال لكن ٚتيعنا، معنا العمل يف ىؤالء -تاكسي عامل ككاف اإلمارة، أياـ اٞتويف مع خوست

 .صعوبةه  خلقو يف لكن أم،كالر  الفكرة جهة من أفضلهم من كىو أقرهبم، يكوف قد ا١تقداد أبا إال اللهم األمر،
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 آخر يف جاء ٦تن اٞتليل عبد اٝتو أخه  منو أحسن كعندنا األمر ٢تذا يصلح ال عثماف، أبو عندنا اٞتزيرة إخوة من
 الرٛتن عبد عمر ابن كسيف ىو: ثالثة كانوا- أطلقوىم ٍب سياؼ ناس عند كابل يف سجن ك٦تن اإلمارة، أياـ

 .-اهلل رٛتو الزىراين كعزاـ ا١تصرم،

 أرد   ٍب كأستنبطو األمر يف أنظر اآلف، نائبنا يكوف ٨تاكؿ كقد قادمة، فًتة يف مؤىالن  يكوف أف ٯتكن جيد األخ ىذا
 .القاعدة باسم متحدثنا ليكوف سابقنا اٟتافظ لك رشحو الذم ىو تذكر كلو أخرل، رسالة يف عليك

 الزيات ٤تمد أبو أكفاء، فإهنم العبء، ملواكليح ليساعدكا فيأتوف السجن من إخواننا عن يفرج أف اهلل كأسأؿ
 ستة مدة األقل على يقضوا أف من بد فال خركجهم اهلل يسر إذا لألمانة لكن كغَتىم، العدؿ كسيف ا٠تَت كأبو

 .كحيويتهم كنشاطهم معارفهم ك٬تددكا تسَت، كيف جديد من األمور يعرفوا حىت سنة؛ إذل كٯتكن أشهرو 

 أف اهلل نسأؿ األمور، يستلموا أف ٯتكن ٍب األمور، يف بالتدريج كيشاكركف ما نوعنا بُتقري يكونوف الفًتة ىذه كيف
 .الصاٟتُت عباده من كإيانا ك٬تعلهم كا١تسلمُت اإلسالـ هبم كينصر عنهم يفرج

 لتتصوركا منها بد ال منها شيئنا لعل كلكن با١تشاكل بالكم يشغل أف كاهلل ٨تب كال ا١تشاكل، بعض ذكر على
 .عندنا الساحة عن نبذة مٍت طلب كاف الوحيشي بصَت أيب لألخ رسالةو  يف كتبتها فقرة لكم فأيرفق ور،األم

 نتناك٢تا دل اليت ا١تهمة الفقرات يف القادمة ا١تراسلة يف عليكم كنرد مهل، على الرسالة قراءة نعيد -اهلل بإذف-
ا دقيقنا يكوف أف بد ال فهذا منا، بدر ما ضبع نصحح بأننا التصريح فيو بياننا تصدركا أف فكرة مثل اآلف،  جدن

 .التدر٬تية ا٠تطوات من شيء تسبقو أف ٨تتاج كقد الدراسة، كامل مدركسنا التوازف غاية كمتوازننا

 كاالتصاؿ مكاف كل يف العمل رؤكس كتقومي ا١تنهج ضبط ٣تاؿ يف اٞتهود أف العزيز، شيخنا يا كنطمئنك
 مع تواصل عندنا الصعوبات، كل رغم فيو ك٧تتهد عليو نعمل كغَتىم، لعلما كطلبة ا١تثقفُت من بالصاٟتُت

 النقد من لو أشرًب ١تا ثالثة، أك اثنُت أك مثقف مع ثالثة، أك اثنُت منهم سأختار العلم، طلبة من ٣تموعة
 .-ذكر٘توه ما- إخل…التصحيح نريد بأننا ك٩تربىم لنا، كالنصح كالتمحيص
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 ،-اهلل بعوف- كبعده أثنائو كيف ىذا قبل مستمر تصحيح يف ك٨تن لكم، ك٪تهد بو سنبدأ -اهلل بإذف- كلو ىذا
 الفكر عمـو مسائل كيف كاالعتداؿ، كاألذكاؽ األخالؽ مسائل كيف كغَتىا كالتطرؼ كالغلو التكفَت مسائل يف

 .التوفيق كرل كاهلل الفقو، مسائل كيف كالبحث، كالنظر كالتحليل

 دل[الشبهات كمعركة اٞتهاد] بعنواف ٭تِت أليب كجيد طويل كمقاؿ اإلشفاؽ،ك  النصح أخرل، مرفقات ىناؾ
 ،[إعالمية توجيهات] خراساف، طالئع ٣تلة يف [رسلك ىعل انفذ] سلسلة يف مقاليت كآخر لألسف، اآلف أجده
 .لإلعالميُت ٭تِت أيب رسالة

 أمورنا كل ييسر أف ا١ترجوٌ  ىو الودكد الكرمي الرحيم موالنا -كجل عز- كاهلل اآلف، الردكد من تيسر ما كىذا
 .العا١تُت رب هلل كاٟتمد ألكليائو، ا١تؤزر كالنصر القريب بالفتح يأٌب كأف كأموركم

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ

 ٤تمود

 .ىػُُّْشعباف ٓ السبت

https://archive.org/download/eljihadwalshbhat/TrU52.pdf
https://archive.org/download/Atiyah_allah_lib/13.pdf
https://archive.org/download/resala-i3lam/resala.pdf
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 CR-019-S-4-RJD-Original-َُ-ِْْ رقم الوثيقة:
 أسامة بن الدف  )باسم: زمرام( من:

 الشيخ يونس إىل:
 ََُِ مايو التاريخ:

 

 الرحيم رٛتنال اهلل بسم

 -:بعد أما أٚتعُت، كصحبو آلو كعلى ٤تمد نبينا على كالسالـ كالصالة العا١تُت رب هلل اٟتمد

 -اهلل حفظو- يونس الشيخ/ الكرمي األخ إذل

 .أقرب أتقى اهلل كإذل كعافية، ٓتَت اإلخوة كٚتيع كأنتم ىذه رساليت تصلكم أف أرجو

 :كبعد

 القيمة كمقًتحاتكم ا٠تارجي العمل أ٫تية عن تضمنتو ٔتا كسيررت اعليه فاطلعت الكرٯتة رسالتكم كصلتٍت
 اإلخوة أف إال كتطويره، القسم على الًتكيز ضركرة من عنو ٖتدثتم ٔتا طويلة مدة منذ أشعر ككنت بو، للنهوض

 لتعاكفبا يوفقكم أف -تعاذل- كأرجوه بكم، جاء الذم هلل فاٟتمد ا١تيداف ىذا يف الكوادر قلة من يشتكوف كانوا
 .ا٠تارجي بالعمل للنهوض ا١تسؤكلُت اإلخوة مع

 .ا١تهم ا١توضوع ىذا حوؿ اٟتديث كإثراء للنقاش األمور بعض أمامكم أضع أف أكد كىنا

 ذلك بعد ٍب أعيننا، نصب كاضحنا يكوف أف ينبغي أمريكا مع حربنا من األساس ىدفنا أف على أؤكد ابتداءن 
 أمريكا تكف أف -العشر اٟتادم بعد القسم يف ٠تص ما- ىو كمرادنا فهدفنا لتحقيقو، الطرؽ أفضل نسلك
 .حقنا اإلسالـ دكلة إقامة لنا ليتيسر كشأهنم ا١تسلمُت كتًتؾ اليهود كدعم عنا شرىا
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: قولو يف كما هلل كلو الدين يكوف أف العظمى كالغاية كثَتة غايات ا١تسلمُت عند للقتاؿ أف عليكم ٮتفى كال
نىةه  تىكيوفى  الى  ىتَّ حى  كىقىاتًليوىيمٍ } ٍوا فىًإفً  لًلَّوً  كيل وي  الدِّيني  كىيىكيوفى  ًفتػٍ  {بىًصَته  يػىٍعمىليوفى  ٔتىا اللَّوى  فىًإفَّ  انٍػتػىهى

 اٍلكيٍفرً  أىًئمَّةى  فػىقىاتًليوا: }-تعاذل- قولو يف كما كأىلو اإلسالـ على االعتداء عن الكفار ينتهي أف الغايات كمن
 {.يػىٍنتػىهيوفى  لىعىلَّهيمٍ  ٢تىيمٍ  فى أىٯٍتىا الى  ًإنػَّهيمٍ 

 على بالًتكيز -اهلل بإذف- كسرعة بقوة ىذا كيتحقق لنا، كقتالو اعتدائو إهناء على العدك ٬ترب قتاالن  نريد فنحن
 القرار صاحب كىو للشعب ىي أمريكا يف العليا كالسلطة السيادة أف كمعلـو أمريكا، ىم اليـو الكفر أئمة

 .ك٦تثليو األمريكي الشعب على كالقتاؿ القتل تركيز فينبغي األبيض، كالبيت لن وابا ٣تلس كٯتثلو األكؿ

 يأخذ أنو رغم -اهلل بإذف- مهزكمُت إلخراجهم عُت كفرض كاجب أفغانستاف يف كحلفاءىم األمريكيُت قتاؿ إف
ا منا ، ككقتنا جهدن  على القادرة بالقول يسيالرئ مصدرىا من اٟترب ىذه إيقاؼ ىو حقِّنا يف اآلكد أف إال طويالن

 .-األمريكي الشعب- ذكرت كما كىي كقت بأسرع إيقافها

 -كالبنتاجوف كالكو٧ترس األبيض البيت إدارة كىي- ٟتربنا العدك عمليات قيادة غرفة نضع أف فينبغي كعليو،
 الشعب ىعل بالتأثَت يتم كىذا كبينهم؛ بيننا الرعب توازف معادلة باستخداـ كذلك ا١تباشر؛ الضغط ٖتت

 .أمنو تفقده أمريكا داخل بعمليات مباشر بشكل معظمو أك كلو األمريكي

 يتم كعندىا ألمريكا ا١تصدرة الدكؿ يف كخاصة ا٠تارج يف النفط باستهداؼ كذلك أيضنا؛ اقتصاده على كبالتأثَت
 .كقوده كخاصة معاشو فاتورة بارتفاع األمريكي ا١تواطن دخل على التأثَت

 ىذه رابطُت تيسر، إف األمريكية اإلعالـ كسائل عرب منها جزء يكوف منا مركزة كبَتة إعالمية ٛتلة ذلك يرافق
 لن: “كالقوؿ كالصوماؿ كباكستاف كأفغانستاف كالعراؽ فلسطُت يف سيما كال بالدنا يف األمن بفقداف العمليات

 .”فلسطُت يف كاقعنا نعيشو حىت باألمن أمريكا ٖتلم
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ا ا١تهمة وراألم أف عليكم ٮتفى كال  ثقافة على مطَّلعنا منهما كاحد كل يكوف أف طرفُت بُت النزاع كجود عند جدن
 اهلل عوف بعد األصوب القرارات اٗتاذ على يعينو ٦تا ىذا فإف كقوتو، ضعفو كنقاط تفكَته ككيفية كتأرٮتو خصمو

 .لو -تعاذل-

 كبينهم بيننا اٟترب ككاقع الصراع تطور على كاالطالع األمريكيُت ساسة لتصر٭تات ا١تتابعة خالؿ من ظهر كلقد
 السبيل كىو األكذل ا١ترتبة كيف القصول األ٫تية لو دارىا عقر يف أمريكا ضرب أف إذل السابقة حركهبم عن فضالن 

 .كككالئهم حلفائهم ضرب عن فضالن  خارجها بضرهبم يقارف ال األمريكيُت فتأثر نريد، ١تا ا١توصل األساسي

 ىذه لبعض ا١تشًتؾ القاسم فإف نشوئها منذ حربنا ستُت قرابة خوضها رغم أهنا ٧تد أمريكا ريختأ لبعض فبتأملنا
 حسمت إ٪تا حسمها، يف الرئيسي العامل ىو ا٠تارج يف خصومها من العسكرم العمل يكن دل أهنا ىو اٟتركب
 أمريكي جندم َََٕٓ فيها القتلى من ا١تثاؿ سبيل فعلى ٢تا، الداخلية كا١تعارضة الشعيب الغضب ازداد عندما

 أمر نيكسوف رئيسهم أخطأ عندما لالنسحاب اضطركا إ٪تا! القتلى من ا٢تائل العدد هبذا اٟترب ٖتسم كدل
 سيما كال الشعب ثار كعندىا أمريكي فرد كل أمن ٘تس القضية جعل ك٦تا اٟترب، ١تواصلة اإلجبارم بالتجنيد

 .لالنسحاب اضطرىا ٦تا كومةكاٟت اٟترب ضد حاشدة ٔتظاىرات اٞتامعات طالب

 لتاليف إكراه دكف من ا٢تائلة ا١تالية باإلغراءات ىي اٞتنود نقص ١تعاٞتة اٟتالية سياستهم أف عليكم ٮتفى كال
 .نيكسوف خطأ

 ٙتاف خالؿ جندم َََُ حوارل أفغانستاف يف منهم قيتل مليوف، ََّ أمريكا سكاف عدد أف لديكم كمعلـو
 إلثارهتم تكفي ال منهم يسَتة فئة أصاب قد الضرر أف يعٍت ىذا جندم، َََْ حوارل العراؽ كيف سنُت،

 .اٟترب كقف على الساسة إلرغاـ كٖتركهم

 القتلى عدد نسبة فستكوف سكاهنا عدد على أفغانستاف يف أمريكا قتلى عدد قسمنا إذا بسيطة حسابية كبعملية
ا ضئيلة نسبة كىي ا١تليوف يف ثالثة فاصلة ثالثة أفغانستاف يف األمريكي الشعب من  نسبة بينما تيذكر، ال جدن

 .مليوننا كٜتسُت مئة كقتها أمريكا سكاف عدد كاف حيث ا١تليوف، يف كٙتانُت ثالٙتئة فيتناـ يف قتالىم عدد
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 دل ذلك كمع فيتناـ يف قتالىم كعدد أفغانستاف يف قتالىم عدد يكوف حىت ضعف مئة من أكثر أمامنا أف أم
 .القتلى من الكبَت العدد ىذا بسبب اؾىن اٟترب ٖتسم

 كغضبها الشعوب قضايا مثل يف عادة تؤثر ال تذكر ال كاليت األمم مصائب يف الضئيلة النسب أف يتضح كبذا
 أفغانستاف يف ا١تعركة لكسب جدنا طويل أمامنا الطريق أف ييظهر كىذا كٖتملها معها التعايش كتستطيع كثورهتا،

 .فقط ا٠تصـو قتلى عدد على متوقفنا األمر كاف إذا

 اٟتادم بعد أمريكا يف العمل عن العاطلُت عدد ارتفاع منها اٟترب كقف يف مؤثرة أخرل عناصر ىناؾ أف إال
 ماليُت بعشرة يقدر ما كىو ىناؾ العاملة القول من ا١تئة يف عشرة نسبة إذل كأفغانستاف العراؽ كحريبىٍ  عشر

 كل يف كاحد إذل النسبة تصل حيث! أفغانستاف يف قتالىم عدد إليو قيس ما إذا جدنا كبَت رقم كىو عاطل،
 على ا٢تائل اإلنفاؽ بسبب كاف هبم ٟتق الذم الضرر من جزءنا أف يعلموف العاطلوف كىؤالء آالؼ، عشرة

 .ككاشنطن نيويورؾ يف كاإلدارم ا١تارل كالفساد اٞتشع بسبب اآلخر كاٞتزء كأفغانستاف، العراؽ يف اٟتربُت

 اآلخرين مع ساىم كإ٪تا األضرار تلك مصادر إيقاؼ يف ٭تسم أف بعد يستطع دل الناس من الكبَت العدد كىذا
 دل ذلك كمع كالرئاسة للكو٧ترس الدٯتقراطيُت كرشحوا ا١تصائب بتلك تسببت اليت اٞتمهوريُت إدارة إسقاط يف

 .كثَتنا األمور تتغَت

 فمن جذرم بشكل عنهم الضرر لدفع األمور ٭تسموا أف عوايستطي دل العمل عن عاطل ماليُت عشرة كاف فإذا
 .أفغانستاف يف جندم ألف بقتل عليهم الواقع الضرر اٟترب ٭تسم أال أكذل باب

 يتحرؾ حىت أمريكي مليوف ثالٙتئة على للضغط أمريكا داخل سيما كال ا٠تارجي العمل أ٫تية تتأكد كبذا
 كالعراؽ فلسطُت يف سيما كال ا١تسلمُت شعوب لىع الضاغطة الظا١تة اٟتركب إليقاؼ ككل الشعب

 .كباكستاف كأفغانستاف
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 أف رغم -عنو اهلل فرَّج الفاركؽ عمر عملية أعٍت- كاحد برجل أصاهبم الذم الرعب أثر ا١تعٌت، ىذا يؤكد ك٦تا
 كىو مباشرة كغَت مباشرة تكاليف دكالر مليار أربعُت قرابة أمنية احتياطات الٗتاذ اعتمدكا فقد تنفجر دل الطائرة

 .أفغانستاف يف األكذل السنوات من سنة كل يف اٟترب على اإلدارة تنفقو كانت ما أضعاؼ

 َََََْ ألف أربعمئة عددىم يبلغ حيث التدخُت أضرار كموتى السيارات حوادث كقتلى العامة فا١تصائب
 حاشدة ٔتظاىرات ٮترجوا دل أهنم إال كأفغانستاف، العراؽ يف اٟترب قتلى عدد أماـ ضخم عدد كىو شخص
 الضرر نسبة تكوف فعندما كغَتىا، كاٟتركب الوبائية لألمراض بالنسبة اٟتاؿ ككذلك الدخاف شركات إلغالؽ

 نتحدث ك٨تن فكيف معها تتعايش أف كالشعوب األمم تستطيع -مثالن - األلف يف كثالثة ضئيلة الشعب على
ا طويلة لعقود األمريكي الشعب معها يتعايش أف أكذل ببا فمن! ا١تليوف؟ يف ثالثة فاصلة ثالثة نسبة عن  .جدن

 تصب عملياتنا تكوف أف فيجب األساس ىدفنا ٖتقيق نريد أننا طا١تا أنو أدركنا خصمنا ضعف نقطة عرفنا فإف
 دل أمريكا أيسست أف فمنذ األمريكي، للشعب كاالقتصادم األمٍت العصب على الضغط يف مباشر بشكل
 فهم أمريكا، عن ميل ألف من أكثر تبعد احمليط يف جزيرة يف كانت ”ىاربر بَتؿ“ حىت دارىا عقر يف تيضرب

ا مرىف األمٍت فحسهم دارىم، عقر يف عليهم أحد يتجرأ كأال األمن توارثوا قد  العسكرية العمليات ٕتاه جدن
 كالتحرؾ استهمس على كتورثهم غضبهم إذل يؤدم ٦تا حسهم يف األمر تضخم يسهل كلذلك بالدىم؛ داخل

 .ألمنهم فقدىم إذل دعت اليت األسباب إليقاؼ

 عقود ستة من أكثر منذ فلسطُت قضية يف ٧تاح أم ٖتقيق لعدـ الرئيسة األسباب من أف إذل اإلشارة ٕتدر كىنا
 األمريكي الشعب يشعر دل كبالتارل داخلينا، عليو يؤثر ضغط ألم يتعرض دل -أمريكا- لليهود الرئيس الداعم أف

 .خاصة كغزة عامة فلسطُت يف أىلنا ٔتعاناة

 ضخمنا فيالن  ْتبا٢تا أدلت عمالقة رافعة لديها األبيض البحر يف سفينة كوجود: فلسطُت يف اٟتاؿ مثاؿ كإف
 سنة ستُت من أكثر منذ بالعصي يضربونو فقاموا أىلو، كآذل الدار جدراف فهدىـ الضيق دارنا فناء داخل

 .الفيل يف تؤثر ال العصي أف كمعلـو جدكل، فدك  كلكن دارنا من ليخرجوه
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 ىي السفينة كىذه عنهم لًتفعو ْتبالو ٘تسك اليت السفينة يضربوا أف إذل ْتاجة زالوا كما كانوا أهنم كالصواب
 .أمريكا

 سلوؾ يرفضوف ىؤالء الدار خارج ا١تقاكمة ٗترج كأال فقط الفيل على الضرب حصر من بد ال يقولوف الذين إف
 .الفيل ىذا من الدار لتحرير كاألقرب األسلم الطريق

 كأف أمريكا، ككالء حكامها أيدم على عظيمة معاناة يف تعيش يراىا ا١تنطقة شعوب حاؿ تدبر مىن ككذلك
 .كشأهنم ا١تسلمُت كترؾ اٟتكاـ ىؤالء عن تتخلَّى سوؼ بضرهبا أمريكا أف من أيضنا يبدأ اٟتل مفتاح

 اهلل شرع كإقامة إسقاطو كأرادكا القائم النظاـ قوة يفوؽ ٔتا مصر يف اجملاىدين ةشوك قويت إف: ا١تثاؿ سبيل فعلى
 األسطوؿ األبيض البحر يف ا١ترابطة بالقول ابتداءن  بنجدتو ستسارع أمريكا أف العقالء على ٮتفى ال فإنو حقنا

 .األمريكي السادس

 ليس الساطع النجم ٔتناكرات ا١تسماة صرمكا١ت األمريكي اٞتيش بُت ا١تشًتكة كا١تناكرات التدريبات كل كإف
 يف يقـو إسالمي حكم أم إسقاط ىو منها ا١تقصود كإ٪تا! قطعنا اإلسرائيليُت أك ليبيا على ا٢تجـو منها ا١تقصود

 .ألمريكا ا١توالية للحكومة معارضنا مصر

 كستبقى الظلمة للحكاـك  لليهود الدعم سيستمر أىلنا على كالعدكاف الظلم ٙتن األمريكي الشعب يدفع دل فإف
 .طويلة لعقود حل بال قضايانا

 الشعب كاقتصاد أمن مباشر بشكل ٘تس اليت بالعمليات القياـ التنظيم أعماؿ أىم من إف: القوؿ كخالصة
 أقول من ٢تا ا١تصدرة الدكؿ سيما كال ا٠تارج يف النفط كاستهداؼ أمريكا داخل فالعمليات ككل، األمريكي

 .الساسة على الضغط يشكل ك٬تعلو الشعب على يؤثر ما كأسرع

 يتم فعندىا شيء منها كفاض ذكرىا السابق السياسة لتنفيذ كافية كمالية بشرية إمكانيات عندنا كاف فإف
 .ا٠تارج يف األمريكيُت لضرب الطاقات توجيو
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 نظرنا ا١تفتوحة اٞتبهات يف أمريكا ضد للعمل اجملاىدين من كبَت عدد التنظيم لدل سيكوف أنو ٮتفى ال ك٦تا
 عرب السفر األمنية ظركفو لو تتيح ال من كأما ا٠تارجي، العمل قسم يف سيكوف فيمن ا١تطلوبة ا١تواصفات لدقة

 يدرب أك ٮتطط ٦تن فيكوف ا٠تارجي العمل لقسم ا١تطلوبة الصفات فيها توفرت اليت الطاقات من كىو ا١تطارات
 .القسم ىذا يف سيكونوف الذين اإلخوة

 فذىب كثَتة، طينية قرل النهر ضفيت على أمامو كبَت سد كمثل: أمريكا مع اإلسالمي العادل صراع لمىثى  كإف
 فهدـ أمامو اليت القرل على ا٢تائل ماؤه ففاض تفتح أف ٢تا ينبغي كاف ما منو بوابات كفتحوا الظا١تُت بعض إليو

 ليل دؤكب عمل يف كاألطفاؿ كالنساء وخالشي إلنقاذ شجعاف رجاؿ منهم كىبَّ  كاستنفركا الناس كتضرر البيوت
 جهد تستدعي كجوىرية مهمة فكرة إذل ْتاجة كانوا أهنم إال حياهتم، كتأمُت إلنقاذىم بأنفسهم ٥تاطرين هنار
 فتحوا الذين إذل فرساهنم يذىب أف كىي طاقاهتم، ٢تم كتوفر ا١تستدٯتة العظيمة ا١تعاناة عنهم لًتفع بذلوه ٦تا أقل

 .العظيمة معاناهتم تنتهي كبذلك إغالقو كيعيدكا فيعاقبوىم بالناس العناء أنواع نزلواكأ السد بوابات

- أمريكا يف القرار أصحاب على كضغطو األمريكي الشعب على ا١تؤثرة األعماؿ فاستمرار حالنا، ىو فهذا
 اختصرنا قد وفنك كبذلك ،-اهلل بإذف- السد بوابات سيغلق الذم ىو -كالبنتاجوف كالكو٧ترس األبيض البيت
 بالد من جيوشها كإخراج إلسرائيل دعمها عن أمريكا كىفِّ  من ا١تراد يتحقق حىت األمة على كالوقت اٞتهد

 .أعدائهم مع كشأهنم كتركهم ا١تسلمُت

 من عندىم ما عليها ليسجلوا الكبار اإلخوة عليها كتتطلع ا٠تارجي للعمل مذكرة بعمل تقوموا أف حبذا
 صياغتها تعاد أف قبل رل منها نسخة إرساؿ كيتم مالحظاهتم، االعتبار بعُت آخذين اغتهاصي تعاد ٍب مقًتحات

 دكرة بإعطاء تقوموا حىت كمالئم؛ آمن مكاف يف تكونوا أف على اإلخوة مع تنسقوا ا١تذكرة تعتمدكا أف بعد ٍب
 يكونوا ْتيث متميزنا تيارنااخ الدكرة ىذه يف ا١تتدربُت اإلخوة اختيار كيكوف ا٠تارجي العمل يف كوادر إعداد

 ا١تتفق با١تدة الدكرة أخذ على القدرة كلديهم العناصر لبقية كمدربُت ا٠تارجي العمل يف قادة يصبحوا ألف مؤىلُت
 الدكرة؛ إ٘تاـ بعد إال منو ٮترجوف كال البيت يدخلوف حيث ترتيبو يتم الذم البيت يف ذلك كيكوف عليها،
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 كأرل الدكرة، يف كتسجيلهم البيت دخو٢تم قبل عهد عليهم يؤخذ ذلك مافكلض اٞتميع، سالمة على حفاظنا
 -:التالية النقاط الدكرة تتضمن أف

 هبذا االىتماـ فيو يتم دل ا١تغرب إذل أندكنيسيا من اإلسالمي العادل منطقة أف مراعُت العمل بإتقاف االىتماـ* 
 إذا ٭تب اهلل إف: )ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ كقوؿ اإلسالمية مللتعالي ٥تالف أنو رغم طويلة مدة منذ متوارث فهو األمر،
 (يتقنو أف عمالن  أحدكم عمل

 لتنمية خاصة؛ ا٠تارجي كالعمل عامة الدكرات يف الدارسُت للطالب النظرية العلـو يف جهد بذؿ ينبغي إذف،
 ؾفهنا الدـ، ٣ترل فيهم ٬ترم اإلتقاف يكوف حىت أعينهم نصب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ حديث كجعل عندىم اإلتقاف
 .اإلتقاف كعدـ اإل٫تاؿ فيها رئيسي سبب مؤسفة كثَتة كقصص أحداث

 حىت أمريكا إلضعاؼ الرئيسي احملور كأنو ا٠تارجي العمل بأ٫تية كبَتة قناعة لديهم يكوف أف على اٟترص* 
 .-اهلل بإذف- كشأهنم كتًتكهم ا١تسلمُت ضد حركهبا كتوقف إسرائيل عن تتخلى

 ا١تبتعثوف عليو ليطلع خاصة؛ اإلسالمي كالعادل عامة العادل يف األمريكيُت ائمجر  عن طويل ْتث عمل يتم أف* 
 .األمريكيُت ضد معبأة جسدىم يف خلية كل تكوف ْتيث أمريكا يف للعمليات

 .كالعراؽ فلسطُت يف ا١تسلمُت مع كخاصة عامة أمريكا تأريخ يدرس أف* 

 الرسوؿ عليو كاف ما كذكر الشرعية، الناحية من ُتا١تدني ضرب حرمة من األعداء يقولو ما تفنيد يتم أف* 
 تتم كأف قريظة، بٍت يف -عنو اهلل رضي- معاذ بن سعد كحكم -عنهم اهلل رضي- كالصحابة ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي

 ىذا يف مهم كتاب فهو -اهلل رٛتو- العيَتم يوسف للشيخ[ اٞتديدة الصليبية اٟتركب] كتاب من االستفادة
 .األدلة من كثَتنا فيو ذىكىر الباب

 .ا١تستهدفُت بُت األطفاؿ كجود من الشرعي اٟتكم توضيح يتم أف* 

 يستطيع الذم األمريكي الشعب لنضرب ذىبنا أينما أنو التًتس مسألة يف الشرعي اٟتكم توضيح يتم أف* 
 ما كل أف كىي راسخة مسألة أذىاهنم يف تكوف أف فيجب مسلمُت، يوجد ا١تظلومُت على العدكاف إيقاؼ

https://archive.org/download/Yousef_Aleairi/6.pdf
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 أمريكا داخل( استشهادية) الفدائية عملياتنا يف ا١تسلمُت كاتقاء معترب، غَت لألمة العاـ اٞتهاد تعطيل إذل يؤدم
 .الصائل العدك لدفع الوسيلة أهنا إذٍ 

: ا١تثاؿ سبيل فعلى ا١تنطقة، دكؿ مع األمٍت باٞتان يف لنفسو ا٠تصم تطوير كيفية عن اطالعهم يتم أف* 
 التغلب كيتم عنهم البحث يتم ٍب أىلهم عن اختلفوا الذين ا١توريتانيُت ٚتيع أٝتاء ا١توريتانية اٟتكومة من يطلب

 .مقلق غيابو يكوف ال التجارة أك العلم طلب يكوف كأف طبيعي غياب األىل عن الغياب يكوف بأف ذلك على

 .الناحية ىذه يف ٦تتازة مستوياهتم تكوف حىت التحقيق مقاكمة يف دكرة يأخذ أف* 

 من كاليت ا١تطلوبة الصفات بعض ٢تم كتذكر العمل، ٢تذا ا١تناسبة العناصر اختبار يف قدراهتم تنمية تتم أف* 
 يكلف يتال للمهاـ إ٘تاـ كعدـ ملل تدريبو أثناء عليو نلحظ شخص فأم كاٞتلد، الصرب كالتقى اإلٯتاف بعد أ٫تها

 ففي الطويل، كالنفس الدقة إذل ٭تتاج الذم ا٠تارجي العمل من استبعاده يتم حدَّة أك غضب سرعة أك هبا
 كا٠تالؼ النفوس، يف ما فيها يظهر الطبيعية غَت األجواء ىذه فمثل! البيت داخل أشهر ٗ اإلخوة لبث نَتكيب

 األمَت كيعصي اتزانو عن اإلخوة أحد ٮترج فقد مةكخي نتائج إذل يؤدم العدك أرض يف للمهمة ا١ترسل طاقم بُت
 .احتماالت عن كليس ٕتارب عن كىذا

 ا١تسائل لفقو جيدة آلة كامتالؾ ا١تبادرة زماـ كأخذ البديهة كسرعة كالفطنة الذكاء أيضنا ا١تهمة الصفات كمن
 .ا١تعارؼ كطلب

ا  من كثَت عند بالدنا يف السائد اٞتو إف: ؿأقو  ا٠تارجي للعمل تطوير قسم كجود أ٫تية من ذكرًب ما على تأكيدن
 اٟتاؿ كىذا كنتطور، منها فنستفيد أخطاء تقع حُت التجارب ككثرة اٟتياة طوؿ مع ٭تصل التطوير أف ىو الناس
 للوىلة اإلنساف يتوىم كقد الزمن من عقودنا علينا ٮتتصر للتطوير مركز إنشاء بينما طويلة، سنيننا يأخذ ما كثَتنا

 .ذكره السابق بالشكل الوقت مع سيتطور العمل إ٪تا للتطوير مؤىلو طاقات لديو ليس أنو األكذل

 تقليدم ٪تط على البقاء من بدالن  -اهلل بإذف- فيو سيطوركا معُت ٣تاؿ أم يف للتفكَت الطاقات بعض تفرغ بينما
 ىذا يف األكذل ا٠تطوة إهنا حيث األ٫تية؛ غاية يف أمر للتطوير الطاقات بعض فتفريغ باىظة، تكاليف يكلفنا
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ا ىامة أفكار على ٖتتوم كدراسات أْتاثنا -اهلل بإذف- التطوير قسم يف الباحثوف كسيقدـ ا١تيداف،  ٗتتصر جدن
 سيما كال متاح ىو ما بكل نفسو ينمي أف القسم ىذا كعلى كا١تاؿ، كالطاقات كالوقت اٞتهد من كثَتنا علينا
 .خاص بشكل ٨تتاجها اليت االتكاجمل عاـ بشكل كالقراءة االطالع بكثرة

ا آمن مكاف يف القسم أعضاء ٚتيع يكوف أف مالحظة مع  .القتاؿ ساحات عن بعيدن

 تفريغ يتم ٍب منها األكلويات ٖتديد يتم كأف ٨تتاجها، اليت االختصاصات ٨تدد أف اجملاؿ ىذا يف يفيدنا ك٦تا* 
 بنودىا ضمن من اليت كالكيمياء ًتكنياتااللك كهندسة كاالختصاصات العلـو تلك إلتقاف الشباب بعض

 .احتياجاتنا صميم من كىذا ا١تتفجرة ا١تواد صناعة

 ليدرسوا اجملاىدين صفوؼ إذل انضمامهم عنهم معركؼ كغَت جيدة ذىنية آلة لديهم الذين اإلخوة بعض فنرسل
 كيستطيعوف أمنينا مر٭تنا ةاإلخو  حاؿ كسيكوف تطويره نريد الذم اجملاؿ يف اليت األْتاث كنعطيهم اٞتامعات يف

 .االستفسار يثَتكا أف دكف إليها ٭تتاجوف اليت كا١تواد الكتب كيشًتكف يريدكف كما االنًتنت مواقع على الدخوؿ

يَّأ أف ٬تب*   يتبعو كما األسرم الثقل: منها عوامل لعدة ٚتيعهم؛ يعود ال قد لإلخوة إرسالنا بعد أنو أنفسنا هتي
 .نفسية عوامل من

 فقد بو نتصل كال نراه ال إننا حيث األفراد، على خطَتاف عامالف فهما الزمٍت كالبعد اٞتغرايف البعد نسىن كال
 كاف الذم ا١تسار عن تدر٬تي كٖتوؿ فتور لو فيحصل عليها اتفقنا اليت األشياء لبعض ذىنو يف ٨تت يصيبو
 .عليو

سىلوف الذم اإلخوة اختيار عند لذا  كعالية دقيقة مواصفات كضع يتم أف ينبغي ارجيا٠ت للعمل أك للدراسة سَتي
ا  على ليحافظوا ٢تم منهج كضع يتم كأف ٨تتاجو، الذم العدد عن نزيد كأف كالفتور، التسرب نسبة من تقلل جدن

 .١تتابعتهم آلية كضع كيتم أنفسهم،

 إذل ْتاجة كلكنها -اهلل بإذف- عشر اٟتادم أحداث أثرىا يفوؽ كمؤثرة كبَتة لعمليات أفكار توجد ا٠تتاـ كقبل
 عند كميؤىَّلة ميدرَّبة عناصر إعداد تيسر اليت ا١تذكرة إعداد يف جهدكم تبذلوا أف فأرجو متميزة ٣تاىدة عناصر
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 ىذا يف ا١تهمة األخرل الصفات إذل إضافة أمنية شبهة أم عليها ليس جديدة طاقات لتجنيد بلداهنا إذل الرجوع
 .ا١تيداف

 الذم ا١تكاف يف ٕتارم عمل فتح من بأس كال مقًتحاتكم، عن رل تكتبوا أف أرجو العمل ٘تويل ٓتصوص
 بأس ال اإلسالمي ا١تغرب يف اإلخوة أكضاع أف العلم مع ألعمالكم، ك٦توالن  لكم غطاء يكوف فيو العمل اقًتحتم

 بشكل همأنفس ٘تويل من يتمكنوا أف أقسامهم بعض طوركا إف بإمكاهنم الصوماؿ يف اإلخوة أف كمالحظة هبا،
 .٤تمود كالشيخ عثماف اٟتاج األمر ىذا تتدارسوا أف فأرجو أيضنا، ا٠تارجي العمل ك٘تويل جيد

 اهلل بإذف- قادمة رسالة يف إليكم أبعثها أف آمل ا١تقًتحات بعض كىناؾ ا١تتاح الوقت ضمن تيسر ما ىذا
 .ذكره سبق ما على كمالحظاتكم كمقًتحاتكم رسالتكم بانتظار كأنا ،-تعاذل

 كأف عنا، راضو  كىو نلقاه حىت الطريق ىذا على يثبتنا أف كيرضاه ٭تبو ١تا كإياكم يوفقنا أف اهلل أسأؿ كختامنا
 .العا١تُت رب هلل اٟتمد أف دعوانا آخر الكافرين، القـو على ينصرنا

 زمرام أخوكم
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 CR-019-S-4-RJD-Original-َُ-ِْٔ رقم الوثيقة:
 أسامة بن الدف  من:

 عثمافاٟتاج  إىل:
 ََُِ مايو التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 -:بعد أما أٚتعُت، كصحبو آلو كعلى ٤تمد نبينا على كالسالـ كالصالة العا١تُت، رب هلل اٟتمد

 -تعاذل اهلل حفظو- عثماف اٟتاج/ الكرمي األخ إذل

 .كأقرب أتقى اهلل كإذل كعافية، ٓتَت كذراريكم اإلخوة كٚتيع كأنتم ىذه رساليت تصلكم أف أرجو

 .أعيننا نصب كاضحنا أمريكا مع حربنا يف اساألس ىدفنا يكوف أف على بالتأكيد ىذه رساليت أبدأ

 نريد؟ ماذا -

 كتًتؾ اليهود، كدعم شرىا عن أمريكا تكف أف سبتمرب، من عشر اٟتادم بعد القسم يف ٠تيص ما مرادنا إف
 .هلل كلو فيها الدين يكوف اليت اإلسالـ دكلة إقامة لنا ليتيسر كشأهنم ا١تسلمُت

- قولو يف كما هلل كلو الدين يكوف أف العظمى كالغاية كثَتة غايات ا١تسلمُت عند للقتاؿ أف عليكم ٮتفى كال
نىةه  تىكيوفى  الى  ىتَّ حى  كىقىاتًليوىيمٍ  : }-تعاذل ٍوا فىًإفً  لًلَّوً  كيل وي  الدِّيني  كىيىكيوفى  ًفتػٍ  { بىًصَته  يػىٍعمىليوفى  ٔتىا اللَّوى  فىًإفَّ  انٍػتػىهى

 اٍلكيٍفرً  أىًئمَّةى  فػىقىاتًليوا: }-تعاذل- قولو يف كما كأىلو اإلسالـ على االعتداء عن الكفار ينتهي أف الغايات كمن
 {يػىٍنتػىهيوفى  لىعىلَّهيمٍ  ٢تىيمٍ  فى أىٯٍتىا الى  ًإنػَّهيمٍ 
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 على بالًتكيز -اهلل بإذف- كسرعة بقوة ىذا كيتحقق لنا، كقتالو اعتدائو إهناء على العدك ٬ترب قتاالن  نريد فنحن
 .الكفر أئمة

 القرار صاحب كىو للشعب، ىي أمريكا يف العليا كالسلطة السيادة أف كمعلـو أمريكا، ىم اليـو الكفر كأئمة
 .األمريكي الشعب على كالقتاؿ القتل تركيز فينبغي األبيض، كالبيت النواب ٣تلس كٯتثلو األكؿ،

 يأخذ كىذا ،-اهلل بإذف- مهزكمُت إلخراجهم عُت كفرض كاجب أفغانستاف يف كحلفاءىم األمريكيُت قتاؿ كإف
ا منا ، ككقتنا جهدن  على القادرة بالقول الرئيسي مصدرىا من اٟترب ىذه إيقاؼ ىو حقنا يف اآلكد أف إال طويالن

 .-األمريكي الشعب ذكرت كما كىي- كقت بأسرع إيقافها

 الضغط ٖتت -كالكو٧ترس األبيض البيت إدارة كىي- ٟتربنا العدك عمليات قيادة غرفة نضع أف فينبغي كعليو،
 األمريكي الشعب ٚتيع على بالتأثَت إال يتم ال كىذا كبينهم، بيننا الرعب توازف معادلة باستخداـ كذلك ا١تباشر؛
 الدكؿ يف كخاصة ا٠تارج يف النفط باستهداؼ اقتصاده على كبالتأثَت أمريكا داخل بعمليات مباشر بشكل

 .كقوده فاتورة بارتفاع األمريكي ا١تواطن دخل على التأثَت يتم كبذلك ألمريكا، ا١تصدرة

 ىذه رابطُت تيسر، إف األمريكية اإلعالـ كسائل عرب منها جزء يكوف منا مركزة كبَتة إعالمية ٛتلة ذلك يرافق
 ٠تص ما كىو كالصوماؿ، كباكستاف كأفغانستاف كالعراؽ فلسطُت يف سيما كال بالدنا يف األمن بفقداف العمليات

 …”. فلسطُت يف كاقعا نعيشو حىت باألمن أمريكا ٖتلم لن: ” عشر اٟتادم عمليات بعد القسم يف

 ثقافة على مطلعنا منهما كاحد كل يكوف أف طرفُت بُت نزاع كجود عند ا١تهمة األمور من أف عليكم ٮتفى كال
 اهلل عوف بعد األصوب القرارات اٗتاذ على يعينو ٦تا ىذا فإف كقوتو ضعفو كنقاط تفكَته ككيفية كتارٮتو خصمو

 .-تعاذل-

 بيننا اٟترب كاقع على كاالطالع األمريكيُت الساسة لتصر٭تات كمتابعتنا بيننا الصراع تطور خالؿ من ظهر كلقد
 األكذل، ا١ترتبة كيف القصول، األ٫تية لو دارىا عقر يف أمريكا ضيربت أف إذل السابقة حركهبم عن فضالن  كبينهم،



 55 

 خارجها بضرهبم يقارف ال أمريكا داخل ضرهبم من األمريكيُت فتأثر نريد، ١تا ا١توصل األساسي السبيل كىو
 .كككالئهم حلفائهم ضرب عن فضالن 

 اٟتركب ىذه ١تعظم ا١تشًتؾ القاسم فإف تارٮتها عرب حربنا ستُت قرابة خوضها رغم أنو ٧تد أمريكا لتاريخ فبتأملنا
سم دل أهنا ىو  الداخلية كا١تعارضة الشعيب الغضب ازداد عندما حيسمت كإ٪تا ا٠تارج من العسكرم بالعمل ٖتي
سم كدل أمريكي جندم َََٕٓ فيها قيتل فيتناـ يف حرهبم: ا١تثاؿ سبيل فعلى ٢تا،  ا٢تائل العدد هبذا اٟترب ٖتي
 ٦تا اٟترب ١تواصلة اإلجبارم؛ بالتجنيد كأمر نيكسوف رئيسهم أخطأ عندما لالنسحاب اضطركا كإ٪تا! اٞتنود من

 .االنسحاب كًب اٟترب ضد حاشدة ٔتظاىرات الشعب ثار كعندىا أمريكي، فرد كل ٘تس القضية جعل

 .نيكسوف خطأ لتاليف ا٢تائلة ا١تالية باإلغراءات ىي اٞتنود نقص ١تعاٞتة اٟتالية سياستهم أف عليكم ٮتفى كال

 خارج أنفسهم األمريكيُت قتاؿ حىت بل ٟتلفائها بقتالنا إيقافها ٯتكن ال أمريكا مع حربنا إف: القوؿ كخالصة
 عدد أف لديكم فمعلـو اٟترب، أعباء ٖتمل على ا١تالية بقدراهتم مرىوف فهو يوقفها ال كقد يوقفها قد أمريكا
 جندم، َََْ حوارل العراؽ كيف جندم، َََُ حوارل أفغانستاف يف منهم قيتل مليوف، ََّ أمريكا سكاف

 .اٟترب كقف على الساسة إلرغاـ كٖتركهم إلثارهتم تكفي ال منهم يسَتة فئة أصاب قد الضرر أف يعٍت ىذا

 أعلى من كىي األلف، يف سبعة األمريكية السجوف يف كاجملرمُت اللصوص نسبة بأف تفيد اإلحصائيات كإف
 عصبو على الضاغطة اٞترائم من العالية النسب ىذه مع ىناؾ الشعب يتعايش ذلك كمع العادل يف النسب
 .األمٍت

ا، مرتفع أمريكا يف ا١تدنية بالتصرفات ٯتوتوف الذين عدد أف عليكم ٮتفى كال  كل ٯتوت: ا١تثاؿ سبيل فعلى جدن
 يف اٟترب قتلى عدد أماـ ضخم عدد كىو شخص، َََََْ ألف أربعمئة التدخُت بسبب أمريكا يف سنة

 !الدخاف شركات إلغالؽ حاشدة ٔتظاىرات ٮترجوا دل أهنم إال كأفغانستاف، العراؽ

 مليوف، ثالٙتئة على قتيل ألف حوارل كىو أفغانستاف يف األمريكيُت قتلى عدد قسمنا إذا بسيطة حسابية كبعملية
 الشعب من القتلى عدد نسبة فسيكوف أخت أك كأخ اٟتياة قيد على أبواف لو منهم جندم كل أف افًتضنا كلو
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 نصل حىت ضعف مئة من أكثر أمامنا أف أم ا١تليوف، يف ثالثة فاصلة ثالثة أفغانستاف يف حرهبم يف األمريكي
سم دل ذلك كمع فيتناـ، يف األمريكيُت قتلى عدد حد إذل  أف علمنا الكبَت العدد ىذا بسبب ىناؾ اٟترب ٖتي

 .نسمة مليوف كٜتسُت مئة كقتها أمريكا سكاف عدد

 كغضبها الشعوب قضايا مثل يف عادة تؤثر كال تذكر ال كاليت األمم مصائب يف الضئيلة النسب أف يتضح كبذا
 أفغانستاف يف ا١تعركة لكسب جدنا طويل أمامنا الطريق أف يظهر كىنا كٖتملها، معها التعايش كتستطيع كثورهتا

 .ا٠تصـو قتلى عدد على متوقفنا األمر كاف إذا

 نسبة إذل كصل حىت كأفغانستاف، العراؽ كحريبىٍ  عشر اٟتادم بعد أمريكا يف العمل عن العاطلُت عدد ارتفع كقد
ا كبَت رقم كىو ىناؾ، العاملة القول من ا١تئة يف عشرة  حيث أفغانستاف يف قتالىم عدد إليو قيس ما إذا جدن
 .آالؼ عشرة كل يف كاحد إذل النسبة تصل

 العراؽ يف اٟتربُت على ا٢تائل اإلنفاؽ بسبب كاف هبم ٟتق الذم الضرر من جزءنا أف يعلموف العاطلوف كىؤالء
 .ككاشنطن نيويورؾ يف كاإلدارم ا١تارل كالفساد اٞتشع بسبب اآلخر كاٞتزء كأفغانستاف،

 اآلخرين مع ساىم كإ٪تا األضرار، تلك مصادر إيقاؼ يف ٭تسم أف بعد يستطع دل الناس من الكبَت العدد كىذا
 دل ذلك كمع كالرئاسة للكو٧ترس الدٯتقراطيُت كرشحوا األضرار، تلك يف تسببت اليت اٞتمهوريُت إدارة إسقاط يف

 .كثَتنا األمور تتغَت

 فمن جذرم بشكل عنهم الضرر لدفع األمور ٭تسموا أف يستطيعوا دل العمل عن عاطل ماليُت عشرة كاف فإذا
 يف قتيل األلف كإخوة كأمهات آباء ىم أمريكي آالؼ ثالثة كيوقفها اٟترب أمور ٭تسم أال أكذل باب

 .أفغانستاف

 يتحرؾ حىت أمريكي مليوف ثالٙتئة على للضغط أمريكا داخل سيما كال ا٠تارجي العمل أ٫تية تتأكد كبذا
 كالعراؽ فلسطُت يف سيما كال ا١تسلمُت شعوب على الضاغطة الظا١تة اٟتركب إليقاؼ ككل الشعب

 .كباكستاف كأفغانستاف
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 دل الطائرة أف رغم ،-عنو اهلل فرج- الفاركؽ عمر عملية بعد أصاهبم الذم الرعب أثر ا١تعٌت ىذا يؤكد ك٦تا
 اإلدارة تنفقو كانت ما ضعف كىو دكالر، مليار أربعُت قرابة مباشرة كغَت مباشرة تكاليف اعتمدكا فقد تنفجر

 .ا١تاضية الثماف السنوات من سنة كل يف اٟترب على األمريكية
 

 نسبة عن نتحدث ك٨تن فكيف معها تتعايش أف كالشعوب األمم تستطيع األلف يف ثالثة بنسبة فا١تصائب
ا طويلة لعقود الشعب معها يتعايش أف أكذل باب فمن ا١تليوف يف ثالثة فاصلة ثالثة  .جدن

 تأخذ جعلها الذم السبب كاف كأفغانستاف العراؽ يف حرهبم يف بقوة ا١تعادلة يف يدخل آخر عامل ىناؾ أف إال
ا  اٟترب يف يستمركا أف باإلمكاف لكاف ذلك كلوال سيئة، االقتصادية أكضاعهم أف كىو الشعب، عند أكرب بيعدن
ا الدائرة ةالطاحن اٟتركب ىذه بكل األمريكي الشعب يشعر أف دكف عقود لعدة  .أرضو عن بعيدن

 رغم أنو إال االقتصادية األكضاع سوء بسبب العمل عن عاطل ماليُت عشرة كجود إذل اإلشارة سبقت كقد
 .األمور ٟتسم ٤تاكالهتم تكف دل ذلك

 داخل عملياتنا تكوف أف فيجب األساس ىدفنا ٖتقيق نريد أننا طا١تا أنو أدركنا خصمنا ضعف نقطة عرفنا فإف
 داخل كبَتة كاحدة فعملية بالتحديد، ىو كاقتصاده أمنو ٘تس أف يتطلب ا٠تصم ىذا مع التعامل كأف أمريكا
 كنيف سنوات ٙتاف خالؿ أمريكي جندم ألف قتل بينما أمريكي، مليوف ََّ كأعصاب أمن ٘تس أمريكا

 .ككل أعصاهبم يف األثر ضعيف

 عليو التأثَت أمريكا، داخل األمريكي الشعب على للضغط موجهة الرئيسية حربنا تكوف أف فيجب كعليو،
 كاف فإف العظيم، العمل ٢تذا كاإلمكانات الطاقات خَتة حشد يتم أف ذلك كيتبع خارجها، من النفط بضرب
 يف األمريكيُت ضرب من بأس فال شيء منها كفاض السابقة ا٠تطة لتنفيذ كافية كمالية بشرية إمكانيات عندنا
 .ا٠تارج
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 نظرنا ا١تقًتحة؛ اٞتبهات يف أمريكا ضد للعمل اجملاىدين من كبَت عدد التنظيم لدل سيكوف أنو ٮتفى ال ك٦تا
 عرب السفر األمنية ظركفو لو تتيح ال من كأما ا٠تارجي، العمل قسم يف سيكوف فيمن ا١تطلوبة ا١تواصفات لدقة

 يدرب أك ٮتطط ٦تن فيكوف ا٠تارجي العمل لقسم ا١تطلوبة الصفات فيها توفرت اليت الطاقات من كىو ا١تطارات
 .القسم ىذا يف سيكونوف الذين اإلخوة

 أمن ٘تس ألهنا ٦تكنة؛ أهنا طا١تا التنظيم أعماؿ أىم من ىي أمريكا داخل العمليات أف رل يظهر سبق ك٦تا
 .ككل األمريكي الشعب كاقتصاد

 فذىب كثَتة، طينية قرل النهر ضفيت على أمامو كبَت سد كمثل أمريكا مع اإلسالمي العادل صراع مثل كإف
 أمامو اليت القرل على ا٢تائل ماؤه ففاض تفتح، أف ٢تا ينبغي كاف ما منو بوابات كفتحوا الظا١تُت بعض إليو

 هنار ليل دؤكب عمل يف كاألطفاؿ كالنساء الشيوخ إلنقاذ شجعاف رجاؿ منهم كىبَّ  كاستنفركا الناس فتضرر
 .حياهتم كتأمُت إلنقاذىم بأنفسهم ٥تاطرين

ا تستدعي كجوىرية مهمة فكرة إذل ْتاجة كانوا أهنم إال  كتوفر العظيمة ا١تعاناة عنهم لًتفع بذلوه ٦تا أقل جهدن
 فيعاقبوىم بالناس العناء أنواع كأنزلوا السد فتحوا الذين إذل فرساهنم بعض يذىب أف كىي طاقاهتم، ٢تم

 .العظيمة معاناهتم تنتهي كبذلك إغالقو، كيعيدكا عنو كيبعدكىم

 ٦تكن عدد أكرب على ا١تؤثرة باألعماؿ القياـ ىو أكلوياتنا كأكؿ اىتمامنا أكرب يكوف أف فيجب حالنا، ىو فهذا
 -كالبنتاجوف الكو٧ترس، األبيض، البيت- أمريكا يف القرار أصحاب على الشعب فإثارة األمريكي، الشعب من
 .-اهلل بإذف- السد بوابات ستغلق اليت ىي

 إلسرائيل دعمها عن أمريكا كف من ا١تراد يتحقق حىت األمة على كالوقت اٞتهد اختصرنا قد نكوف كبذلك
 .أعدائهم مع كشأهنم كتركهم ا١تسلمُت بالد من جيوشها كإخراج

 :٤تورين على ىذا كيكوف ا٠تارجي العمل عن ا١تسؤكؿ لألخ السالمة دكاعي توفَت ينبغي -
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 ا٠تارجي، للعمل كمدربُت قادة إعداد دكرة بإعطاء كيقـو باكستاف يف لو كآمن مالئم مكاف اختيار يتم: أكالن 
 .إخوة عشرة عن األكذل الدكرة يف ا١تتدربُت عدد يتجاكز أال كأرل

 يف قادة يصبحوا ألف مؤىلُت يكونوا ْتيث متميزنا اختيارنا الدكرة ىذه يف ا١تتدربُت اإلخوة اختيار يتم أف: ثانينا
 نلحظ شخص فأم كاٞتلد، كالصرب كالتقى اإلٯتاف بعد صفاهتم أىم كمن العناصر لبقية كمدربُت ا٠تارجي العمل
 استبعاده يتم حدة أك غضب سرعة أك هبا، يكلف اليت للمهاـ إ٘تاـ كعدـ ملل ا١تعسكرات يف تدريبو أثناء عليو
 فمثل البيت، داخل أشهر ٗ اإلخوة لبث كينيا ففي الطويل، كالنفس الدقة إذل ٭تتاج الذم ا٠تارجي العمل من

 يؤدم العدك أرض يف للمهمة ا١ترسل الطاقم بُت كا٠تالؼ النفوس، يف ما فيها يظهر الطبيعية غَت األجواء ىذه
 .احتماالت كليس ٕتارب عن كىذا األمَت كيعصي اتزانو عن اإلخوة أحد ٮترج فقد كخيمة، نتائج إذل

 إذا ٭تب اهلل إف: )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ حديث أعينهم نصب كاضعُت الدـ ٣ترل فيهم ٬ترم اإلتقاف يكوف أف -
 (.يتقنو أف عمالن  أحدكم عمل

 .اإلتقاف كعدـ اإل٫تاؿ فيها رئيسي سبب مؤسفة كثَتة كقصص أحداث فهناؾ

 عن تتخلى حىت أمريكا إلضعاؼ الرئيسي احملور كأنو ا٠تارجي العمل بأ٫تية كبَتة قناعة لديهم يكوف أف -
 .-اهلل بإذف- كشأهنم كتًتكهم ا١تسلمُت ضد حركهبا كتوقف إسرائيل

 .ا١تعارؼ كطلب ا١تسائل لفقو جيدة آلة كامتالؾ البديهة كسرعة كالفطنة الذكاء -

 كال البيت يدخلوف حيث ترتيبو، يتم الذم البيت يف ذلك كيكوف عليها، ا١تتفق با١تدة الدكرة أخذ على القدرة -
 دخو٢تم قبل عهد عليهم يؤخذ ذلك كلضماف اٞتميع، سالمة على حفاظنا الدكرة؛ إ٘تاـ بعد إال منو ٮترجوف

 .الدكرة يف كتسجيلهم البيت

 دكرة إ٘تاـ كبعد ا١تفيد، كاٟتوار بالنقاش احملاضرات إلثراء الدكرة تلك يف معهم ٤تمود الشيخ يكوف أف كأرل
 طاقة يونس الشيخ أف كأرل ككوادر، قادة إعداد دكرة ا١تؤىلُت اإلخوة بإعطاء ٤تمود الشيخ يقـو ا٠تارجي العمل
 .الكوادر إعداد دكرة يف ٤تمود الشيخ مع يشارؾ ألف فرصة كإعطاءه بو االىتماـ ينبغي كبَتنا ٘تيزنا متميزة
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 كيبدؤكا كباكستاف أفغانستاف خارج إذل اإلخوة كبعض يونس الشيخ ينتقل أف أرل الدكرتُت ىاتُت إ٘تاـ كبعد
 .ًقبىلكم من ا٠تارجي العمل تسيَت عن ا١تسؤكؿ ىو ٤تمود الشيخ يكوف أف على ىناؾ من العمل

 :ىامة مالحظة

 على االطالع إٔتنب األمر ىذا على حرصي شدة من كنت كلقد العمل، يف السر كتماف عليكم ٮتفى ال
 أف مضطرنا نفسي كجدت ا٠تارجي العمل تسيَت يف تعثر كحصل األمر تأخر ١تا كلكن ا٠تارجي العمل خطط
 من عليو االطالع يهمهم من إال عليو يطلع كال سرينا األمر يكوف أف على اٟتفاظ فينبغي األمر، ىذا يف أساىم

 يف ا٠تارجي العمل مسؤكؿ يونس الشيخ إذل ٤تمود، الشيخ إذل مٍت العمل خط فيكوف ا٠تارجي، العمل قسم
 الودكد، عبد مصعب أبو األخ إمرة ٖتت فهو مورتانيا إذل ليبيا من ابتداءن  اإلسالمي ا١تغرب باستثناء إفريقيا،
 .اجملاىدين الشباب حركة أمَت إمرة ٖتت اإلفريقي كالقرف

 طوؿ مع ٭تصل التطوير أف ىو بالدنا يف السائد اٞتو كاف كإف كٗتطيط تطوير قسم لدينا يكوف أف ينبغي
 للتطوير مركز إنشاء بينما طويلة، سنيننا يأخذ ما كثَتنا اٟتاؿ كىذا كنتطور، منها فنستفيد أخطاء تقع اٟتياة،
 العمل إ٪تا للتطوير، مؤىلة طاقات لديو ليس أنو األكذل للوىلة اإلنساف يتوىم كقد الزمن، من عقودنا علينا ٮتتصر

 .ذكره السابق بالشكل الوقت مع سيتطور

 ٪تط على البقاء من بدالن  -اهلل بإذف- فيو سيطوركف معُت ٣تاؿ أم يف للتفكَت الطاقات بعض تفريغ بينما
 يف األكذل ا٠تطوة أهنا حيث األ٫تية، غاية يف أمر للتطوير الطاقات بعض فتفريغ باىضة، تكاليف يكلفنا تقليدم

ا ىامة أفكار على ٖتتوم كدراسات أْتاثنا -اهلل بإذف- التطوير قسم يف الباحثوف كسيقدـ ا١تيداف، ىذا  جدن
 .كا١تاؿ كالطاقات كالوقت اٞتهد من كثَتنا علينا ٗتتصر

 اجملاالت كيف عاـ بشكل كالقراءة االطالع بكثرة سيما كال متاح ىو ما بكل نفسو ينمي أف القسم ىذا كعلى
 .خاص بشكل ٨تتاجها اليت
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 القدرة كلديهم العمل، ٢تذا كالرغبة القناعة لديهم الذين اإلخوة أحد القسم ىذا عن ا١تسؤكؿ يكوف أف كأرل
 .منها الفوائد كاستخالص القراءة بكثرة الشغف كخاصة لذلك

 األ١تاين طلحة أبا أخانا يكوف كأف ا٠تارجي، العمل قسم كيف القسم ىذا يف الغربيُت باإلخوة االىتماـ كينبغي
 عزاـ أخينا من االستفادة كٯتكن أمريكا، داخل العمل عن بأفكار كيفيدكم كمدرب كمدرس القسم ىذا ضمن

 اإلخوة يفيد ما كيًتجم األمريكية، كخاصة الغربية ا١تراكز من الصادرة االنًتنت يف األْتاث يتابع حىت األمريكي
 اللغة يف دكرة بإعطاء يقـو أف أيضنا ا١تفيد كمن أمريكا، داخل العمل حوؿ بآرائو لكم كيكتب اجملاؿ، ىذا يف

 .القسم ألعضاء اإل٧تليزية

 مكاف يف القسم أعضاء ٚتيع يكوف أف مالحظة مع ٤تمود، الشيخ القسم ىذا من للمسؤكلُت ا١ترجع كيكوف
ا آمن  .القتاؿ ساحة عن بعيدن

 تفريغ يتم ٍب منها، األكلويات ٖتديد يتم كأف ٨تتاجها اليت االختصاصات ٨تدد أف اجملاؿ ىذا يف يفيدنا ك٦تا
 كىذا ا١تتفجرة، ا١تواد صناعة بنودىا ضمن من اليت كالكيمياء االلكًتكنيات كهندسة العلـو تلك إلتقاف الشباب

 االلتحاؽ عنهم معركؼ كغَت جيدة ذىنية آلة لديهم الذين اإلخوة بعض فنرسل احتياجنا؛ صميم من
 مريح اإلخوة حاؿ كسيكوف تطويره، نريد الذم اجملاؿ يف اليت األْتاث كنعطيهم اٞتامعات يف ليدرسوا باجملاىدين

 أف دكف إليها ٭تتاجوف اليت كا١تواد الكتب كيشًتكف يريدكف كما االنًتنت اقعمو  على الدخوؿ كيستطيعوف أمنينا،
 .االستفسار يثَتكا

 مستقل علم فهو اإلدارة، علم ىو ٨تتاجها اليت االختصاصات ضمن ٖتديده علينا يفوت أال ينبغي ك٦تا
 ىذه يف أخ إذل ْتاجة فنحن االسًتاتيجية، السياسات ككذلك األ٫تية، غاية يف كىو البشر خربات فيو تراكمت

 رأينا يعطينا فقد متعددة، ٣تاالت يف كثَتنا منو كنستفيد رخيصة بتكاليف متاح كىذا اثنُت، أك التخصصات
ا  .كاطالعو دراستو ٣تاؿ فهذا األمة هبا ستمر اليت األحداث خالؿ سديدن
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 اجملاىدين ْتاجة -اهلل رٛتو- عزاـ اهلل عبد الشيخ أياـ اإلخوة شعور كىي ٙتارىا آتت حية ٕتربة يديكم كبُت
 يف معنا يكونوا حىت العلم كطلبة ا١تشايخ مع عدة ٤تاكالت فحاكلنا علم، كطلبة علماء معهم يكوف ألف

 .دائم ليكوف منهم أحد يأتنا فلم الشباب لَتبوا اٞتبهات

 .إلينا يعودكا ٍب الشرعي العلم ليدرسوا الشباب بعض ابتعاث…الفَتكزبادم

 األسرم كالثقل عوامل لعدة ا١تئة؛ يف أربعُت إال منهم يعود ال قد لإلخوة إرسالنا بعد أنو أنفسنا هنيئ أف ٬تب
 .نفسية عوامل من يتبعو كما

 فقد بو، نتصل كال نراه ال إننا حيث األفراد على خطَتاف عامالف فهما الزمٍت، كالبعد اٞتغرايف البعد ننسى كال
 كاف الذم ا١تسار عن تدر٬تي كٖتوؿ فتور لو فيحصل عليها، اتفقنا اليت األشياء لبعض ذىنو يف ٨تت يصيبو
 .عليو

 دقيقة مواصفات كضع يتم أف ٬تب ا٠تارجي للعمل أك للدراسة سواء سَتسلوف الذين اإلخوة اختيار عند لذا
ا كعالية  .٨تتاجو الذم العدد عن نزيد كأف كالفتور، التسرب نسبة من تقلل جدن

 .منكم طلبناىا أف سبق اليت ٕىريرة كأيب بصَت رسالة مرفق -

 السابقة الرسالة لو أرسلتم قد تكونوا دل كإف ذلك، تيسر مىت لو إرسا٢تا أرجو ٤تمد أيب للشيخ رسالة مرفق -
 .عنها بدالن  فهذه ترسلوىا فال

 كانت إف عليها األفعاؿ ردكد لنا كترسلوا ال؟ أـ نشرت ىل ٠تامنئي، خالد ابننا رسالة عن تفيدكنا أف حبذا -
 .نشرت قد

… 

                                                           
7

 .-العرب جزيرة يف القاعدة لتنظيم العسكري القائد- الرميي قاسم ىو 
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 قرر كقد ألف، مئة من أكثر أفغانستاف يف القاعدة لقتاؿ أمريكا بقيادة النيتو حلف جنود أف ذلك يؤكد ك٦تا
 أف ذكركا كأفغانستاف باكستاف يف القاعدة على ٕتسسهم بعد األمريكيُت أف حُت يف ألفنا، ثالثُت زيادة أكباما

 جندم ألف مئة من أكثر إرساؿ يستغربوف الناس من فكثَت لذلك عنصر؛ ا١تئة من قريبنا الدائمُت عناصرىا
 يف ضرهبا على يصركف أمريكا ٖتارهبم الذين شخص ا١تئة أف عليهم خفيت اليت العلة أف إال! شخص مئة ١تقاتلة

 أثناء بوش صرح كقد ٢تم، بالنسبة ا٠تطر كمكمن القصيد بيت كىنا كالسناف، باللساف ذلك يؤكدكف دارىا عقر
 .لذلك االنتباه فينبغي أمريكا، داخل أمننا كهتديد ضربنا عن نشغلهم حىت ا٠تارج يف نضرهبم بأننا رئاستو

 الذم األكرب ا٠تطر كإ٪تا ككوريا، إيراف ليس أمريكا على األكرب ا٠تطر بأف أياـ قبل ا٠تارجية كزيرة صرحت كقد
 تفعل كما ا٠تارج يف أمريكا مصاحل هتدد القاعدة أف يف يكمن ال ذلك يف فالسر القاعدة، ىو أمريكا يواجو
 تصر ألهنا كإ٪تا األمريكية، ا٢تيمنة منافسة كلبناف العراؽ يف كخاصة ا١تنطقة يف تتمدد إهنا حيث ،-مثالن - إيراف
 .دارىا عقر يف أمريكا ضرب على
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 CR-019-S-4-RJD-Original-َُ-ِْٖ رقم الوثيقة:
 عطية اهلل اللييب )باسم: ٤تمود( من:

 أسامة بن الدف )باسم: أبو عبد اهلل( إىل:
 ُُّْ اٟتجة ذم ُٕ - ََُِ نوفمرب ِّ التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 -كأعزه اهلل كفقو- اهلل عبد أيب/ ا١تكـر شيخنا إذل

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 .كمنكم منا اهلل كتقبل مبارؾ، كعيدكم كعافية، ٓتَت معكم من ككل تكونوا أف -تعاذل- اهلل من أرجو

 :بعد أما

 BBC يف أتابع يومها ككنت( نوفمرب ِ يـو) االنتخابات يـو نفس يف كصلنا فقد أمريكا، لبياف بالنسبة -ُ
ا، عليو كأكدتي ( أكتوبر ُٓ) با١توعد الرسوؿ بلغت فقد ١تاذا، أدرم ال كالتأخَت!! تاالنتخابا أخبار  كأظنو جدن
 يف رل فأحضره الليلة جاء إنو رل فقاؿ صاحبنا عمو ابن سألت لكٍت بدقة، اآلف إذل أراجعو كدل ا١توعد يف ذىب
 .أعلم فاهلل الغد،

 يعرؼ عندما الشيخ لعل قليالن  نؤخرىا أك حاؿ كل على ننشرىا ىل اإلخوة مع تشاكرت التأخَت ىذا كبسبب
 كاضح تعلق فيها ليس مضموهنا ْتسب كىي ذلك، غَت أك كتأجيالن  إلغاءن  أك تعديالن  أك شيئنا يرسل تنشر دل أهنا

 لوضعنا مناسب اٟتُت يف خركجها ىل نراعي كأف إلخراجها جيدة مناسبة ننتظر أف علينا كبقي باالنتخابات،
 خركجو؛ يؤجل أك ا١تناسب ىو -فيديو- بالصورة اآلف الشيخ خركج ىل أك ال، أك كىكذا ستافكزير  مشارل يف

 !القادمة؟ سبتمرب ذكرل إذل حىت أك -مثالن - قريبة أظهر مناسبة إذل إخل،…كٖتليالت دكم لو سيكوف ألنو
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، نؤخرىا أف بو خرجنا ما خالصة ككاف كمنَت ٭تِت أيب مع فتشاكرت  ٕتهيز لكنو للنشر َتمن جهزىا كقد قليالن
 ىي لكم ا١ترفقة فالنسخة اإل٧تليزية؛ الًتٚتة معها موضوعنا أفضل بشكل ٕتهيزىا يعيد أف اآلف لو كقلت سريع،

 .ىذا يف توجيهكم كننتظر ا١تعتمدة، كليست تعديل ٤تل

 مناقشات كفيو ننشرىا، بأف رأيو كفيو -عزاـ- الدين نور أخينا من ا١ترفق ا١تلف جاءين تقدـ ما كتابة كبعد
 .ا١تلف على تطلعوا أف ا١تهم كمن قبل من اإلخوة كمع معو منها كثَت يف تناقشنا كنا أخرل كمسائل كأفكار

 .ا١تغريب الرٛتن عبد لألخ منَت اسم نستعمل أننا نظركم لفت أكد -ِ

 على يشاٞت يشنها ٤تتملة ٛتلة حوؿ كاإلشاعات للمخاكؼ ٕتدد فهناؾ عامة بصفة ألكضاعنا بالنسبة -ّ
 كدل للهند أكباما زيارة بعد خفت الضغوط ىذه أف لنا قيل كلكن طبعنا، األمريكاف من بضغط كزيرستاف مشارل

 .باكستاف يزر

 شاه مَتاف من التلفونية االتصاالت تتوقف دل ما: قالوا -لبعضهم- مشارل يف ىنا للطلبة الباكستانيوف كبعث
 .-االتصاالت بسبب عليهم األمريكية الضغوط إذل يشَتكف- ٤تتملة فاٟتملة ك٨توىا علي كمَت

 كىكذا، العوائل لبعض كنسمح خاصة بإجازة إال االتصاالت مانعُت اآلف فنحن االتصاالت ذكر كعلى
 ال ٦تن شاه مَتاف أسواؽ يف ا١تتسكِّعُت من أزكاع يف بل كا١تنضبطُت، -التنظيم- ٨تن فينا ليست كا١تشكلة
 كدائما كثَتة، أخالط كغَتىم األ١تاف كحىت كاألذريُت كاألتراؾ العرب من ىمك  ألحد يسمعوف كال ينضبطوف

 العامة، ا١تصلحة كتفهيمهم الشر من للتقليل معهم كنتواصل اجملموعات يف كالرؤكس العقالء ننصح أف ٨تاكؿ
 كستانيوف،كالًت  األتراؾ، اإلخوة- اللساف الًتكية للمجموعات تنسيق ٣تلس تكوين يف اآلف ساعوف ٨تن كأيضنا

 .ا١توفق كاهلل -رٔتا كالبلغار كاألذريوف جاف طاىر ناس كليسوا بعضهم كاألكزبك

 البدء كىي األكذل ٔترحلتها كبدأنا احتياطا باكستاف إذل العوائل بعض إلدخاؿ خطة كضعنا ا١تواقف ىذه إزاء
 كتعرفوف باكستاف إذل النزكؿ رفضوا بعضهم بلغنا ك١تا كغَتىا، أرامل الضعيفة العوائل من اخًتناىا ٔتجموعة

 .اآلف التحرؾ بصدد كبعضهم بالفعل، ٖتركوا كبعضهم! تتصرؼ كالعوائل اإلخوة كيف
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 بسبب صعوبة؛ فيها كأمورنا البسيطة، ا٠تطط بعض كرٝتنا الذخائر من كميات اشًتينا العسكرم ا١تستول كعلى
 اهلل ْتوؿ نعجز لن كلكننا ا١تستعاف، كاهلل موبوءة البيئة أصبحت حىت اٞتواسيس ككثرة الكوادر يف حاد نقص
 .-كجل عز- فيو كثقة كقوتو

 أية على اإلقداـ من لو مانعنا سيكوف مسعود يف ا٠تبيث اٞتيش انكسار فإف مسعود، على نركز أف رأينا كما
 عن األكؿ الدفاع خط ىي مسعود إف مشورتو يف -اهلل حفظو- ٤تمد أبو لنا قاؿ كما مشارل، يف كبَتة عملية
 .فيو اهلل بارؾ ا١تشورات ىذه مثل الدقة من بشيء معنا متابع ٤تمد أبو الشيخ أف أطمئنكم مشارل،

 

 :كمنها -تعاذل- اهلل قدر من اٞتديدة ا١تؤسفة األحداث بعض الشهر ىذا خالؿ حصلت

 آخر أخ كمعو -اهلل رٛتو- اليزيد أيب مصطفى سعيد الشيخ بن عبداهلل كىو -مسلم- خاف ٤تمد األخ مقتل
 ٨تو من هبا تزكج الفلتاكم، خليل أيب أخينا بنات بإحدل متزكجنا كاف معاكية اٝتو كوادرنا من عريب بلوشي
ا، منها كأ٧تب تقريبنا سنتُت  حفصة أـ الشيماء كابنتو أسامة الصغَت إال سعيد الشيخ أكالد من يبقى  دل فاآلف كلدن

 .يتوالىم كاهلل ا١تصابة

 .العيد بعد سيخربكهنم اإلخوة أف أساس على ال أك با٠ترب تبلغوا ىل أدرم كال ٖتت، فباكستا يف اآلف العائلة

 عسكريوف كىم العيد يـو تقريبنا كاحد مكاف على مزدكجُت قصفُت أك كاحد قصف يف أخنا عشرين مقتل: كمنها
 ىو كالسبب ؛-وعن اهلل رضي- الصديق بكر أيب كتيبة كىي كتائبنا من كتيبة من إخواننا من ٣تاىدكف كلهم

 بفًتة العيد قبل كنت حىت ٕتمعات، أم اجتناب يف اإلخوة على كتشديداتنا تأكيداتنا كرغم للعيد ٕتمعهم
 ىؤالء يف ك٬تتهدكف، أحيانا يتأكلوف أهنم إال ٜتسة عن الواحد ا١تركز يف العدد يزيد بأال عليهم أكدت قليلة

 .كشامي اٞتزيرة من ثالثة أك كاثنُت ليبيوف إخوة كثالث إيراف من اثناف ككردياف األتراؾ اإلخوة من عدد العشرين

 .منها خَتنا لنا كاخلف مصيبتنا يف اؤجرنا اللهم راجعوف، إليو كإنا هلل إنا هلل، كاٟتمد
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 ننتظر كنا لكن جهتكم إذل لالنطالؽ -اهلل شاء إف- جاىزة فهي ٛتزة ألـ فبالنسبة: ككالدتو ٛتزة موضوع -ْ
 كال يًتكوا بأال للتعليمات كبالنسبة كجهتم، حسبما للحركة مناسبة غائمة أيامنا ننتظر كأيضنا م،منك األمر تأكيد

 مبالغوف إهنم حىت أنا، بلغتهم ٍب عبداللطيف بلغهم عارفوف، فهم إيراف من أحضركه ٦تا شيئنا معهم يستصحبوا
 كسألىت بل جهتو، من خوؼ ال -اهلل شاء إف- بأنو فأشار معها الذم الذىب عن سألت حىت االحتياط يف

- ٢تم فقلت ٛتزة من فهمت حسبما الظاىر ا١تاكسات ببعض كخدمتها إيراف يف حشتها قد كانت أسناف عن
 .ذلك من شيء يف ضَت ال أنو ظٍت غالب -اهلل شاء إف

 ىناؾ معندى كانوا الذين للناس تابعة طبيبة إشراؼ ٖتت إيراف يف ىناؾ عملوىا إهنم قالوا أهنم ىي ا١تشكلة
 األمر لًتكا ىذا كل لكم أذكر أف فضلت لكن شيء، فيها ليس أنو -اهلل شاء إف- ظٍت غالب كأنا رٝتية،

 .االحتياط يف كنتشاكر

 يأخذىم كسيطنا كنًتؾ أطلقوا، أك ٤تدد ٔتوعد إما ا١ترة ىذه فأخربكنا -اهلل صاهنا- ٛتزة أـ نرسل أف أردًب فإف
 .مناسب غائم يـو يف معو ٢تم نرتب عندما ا١تناسب الوقت يف

 شاب ىو -ا١تكـر شيخنا يا- طبعنا لكن فيو، يبارؾ اهلل كاألدب العقل فيو رأيت صاحل طيب فهو ٟتمزة بالنسبة
 ذلك من قلق فهو عندنا آخر سجن شبو يف موضوع اآلف ا١تسكُت كىو السجن يف السنُت تلك كعاش صغَت

 خَتنا، اهلل جزاه كىكذا فالف كابن ا٠تاصة ا١تعاملة يريد ال كأنو كيقدـ، كيشارؾ يتدرب أف بد ال بأنو كيراجعٍت
 -اهلل رٛتو- سعد كلكن لسعد جرل ٔتا كذكرتو هلل، اٟتمد لُت العريكة سهل كلكنو كأحاججو أصربه فكنت

 شيء كل -اهلل شاء إف-ك كسالـ مأمن يف تكوف أف ىو اآلف لك بالنسبة شيء أىم كأف منو إٟتاحنا أشد كاف
 ٔتختلف آمنة مناطق يف كالرماية اآلمن التدريب بعض لو أرتب أف كعدتو كقد حسن، كبًتتيب الصربب يأٌب

 كما اهلل، ْتوؿ القادمة القليلة األياـ يف أفعل كلعلي أكد كنت ٦تا أكثر اآلف عليو تأخرت كلألسف األسلحة
 .٤تتسب كصابر هلل كاٟتمد كمبيوتر كعنده ا١تفيدة كا١تلفات بالكتب أتعهده

 .فاكتبوا لطيفنا مناسبنا شيئنا لو تكتبوا أف شتم كإف

 .كتذكَت توصيات أك توضيحات أم بأنفسهم يقرؤكف أعطيهم كأنا ٛتزة ألـ بأنفسكم تكتبوف ليتكم ككذلك
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 .فيكم يبارؾ كاهلل

 :اآلٌب عنده أف كلفتو الذم األخ بلغٍت فقد فيو سعينا الذم للمرافق بالنسبة

 تقريبنا، أشهر ألربعة ىنا البقاء بعد كرجع عندنا تدرب ٣تاىد أخ ىو عندم الذم خفاأل ا٠تاص ا١توضوع أما“
 عددىم لكم سأرسل لكن- صغار أكالد عنده متزكج -أكثر منو كسأتأكد- سنة كثالثُت ٜتسة يقارب عمره
 فاىم لرج كىو الىور، يف الدكاكُت بعض أك دكاف كعنده ،-اهلل شاء إف القادمة ا١ترة منهم كاحد كل كعمر
 كيف كيعرؼ ا١تدين، للعيش الالزمة التعامالت كٚتيع كشراء بيع البيوت، استئجار أمور يعرؼ ثقة ناضج

 ما لكم سأرسل جانيب من كأنا رأيكم؟ فما بنجابينا بل بشتونينا ليس لكنو ،-اهلل شاء إف- ا١تدف يف يتصرؼ
 .ىػ.أ” -اهلل شاء إف- القادمة ا١ترة يف ا١تعلومات من عنو بقي

 .حاؿ كل على( بنجايب) األكردك أىل من ىو لكن الرجل، مواصفات من سيتأكد زاؿ ما صاحيب ترل فكما

 .مناسبنا شخصنا عنده فلعل كشمَتم إلياس أخينا عند ا١ترة ىذ أنظر كلعلي

 كلةا١تش كزادت ا١تشاريع، تعطلت اللطيف عبد بعد إذٍ  اإلقليم يف عندنا ٛتزة فإف كالمي من لكم تبُت قد ككما
 أعماؽ يف كالتوسعة للطريق الًتتيبات على ا١تشرفاف ٫تا جعلنا٫تا ألننا البلوشي؛ معاكية كاألخ خاف ٤تمد ٔتقتل

 أف اهلل قدر بقليل للمنطقة عادا ١تا ٍب كرتبا كاستكشفا خَتنا اهلل جزا٫تا فذىبا اآلمنة األماكن كارتياد بلوشستاف
 .١تُتالعا رب هلل كاٟتمد أيضنا قصف يف يستشهدا

 كلعلكم سراحو كأطلقنا األفغاين السفَت صفقة -كسالـ خَت كعلى اهلل ْتمد- أ٘توا إخوتنا أف أخربكم -ٓ
 الضامن الوسيط عند شيء بقي يكوف ٯتكن ا١تبلغ، معظم أك كل استلمنا كلقد األخبار، يف ذلك تابعتم

 كرجل الدين جالؿ الشيخ أخو براىيمإ اٟتاجي منهم حقاين آؿ ىم الضامنوف كالوسطاء اآلف، استلموه كلعلهم
 .آخر

 .احمللية بالعملة ا١ترة ىذه استلمناه دكالر ماليُت ثالثة حوارل يعادؿ للمبلغ التتميم ىذا
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 إيراف من اإلخوة ٣تيء بعد ا١تاضية كنصف سنوات الثالث خالؿ البيعة كانت فنحن البيعة ١توضوع بالنسبة -ٔ
ا الشيخ كاف بأف ضيقة حاالت يف عنو أنوب أنا كإ٪تا فقط، سعيد للشيخ ، كاألمر بعيدن  أخ: -مثال- مستعجالن

 ٨تو أك الشماؿ يف كأنا اٞتنوب يف سعيد الشيخ كيكوف كىكذا بيعة عليو نأخذ كنريد ا٠تارجي للعمل سيسافر
 يف سعيد الشيخ مع أفعل كنت كما يفعل ٭تِت أليب قلت ككذلك فقط، البيعات أخذ أتوذل أف كاآلف ذلك،

ا ككنت سيسافركف يونس الشيخ إخوة كاف مرة كيف كالضيقة، ا١تستعجلة االتاٟت  ألتقي أف علي كيصعب بعيدن
 معهم كرقة لو ككتبت خليل عمر الشيخ على البيعة يف كأحلتهم صوتينا تسجيالن  ٢تم فأرسلت انطالقهم قبل هبم

 .ففعل إخل…اإلخوة ىؤالء على عٍت نيابة البيعة بأخذ فيها أكلفو

 أسامة الشيخ عن نيابة أبايعك: مثالو ما صياغتها يف كنقوؿ الدف بن أسامة الشيخ عن نيابة نأخذ طبعنا ك٨تن
 من علي يوليو ك١تن أسامة للشيخ ا١تعركؼ يف علي كأثرة كا١تكره، كا١تنشط كاليسر العسر يف كالطاعة السمع على

 اٞتماعة سر أحفظ كأف اهلل بشريعة ٖتكم اليت ـاإلسال كدكلة اهلل دين إلقامة اهلل سبيل يف اٞتهاد على األمراء
 .أكوف أف أمرت حيث أكوف كأف

 األخ كىناؾ اٞتليل، عبد األخ قبل من لك ذكرت فكما ا١تستقبل، يف للمسؤكلية ا١تهيؤكف اإلخوة كأما -ٕ
 لكنو ما شيئنا صعب أنو مع -اهلل شاء إف- ا١تسؤكلية لبعض يصلح السبيعي أنس كاألخ ا١تغريب، سفياف قارم

، كنظر رأم كذك ٫تة ذك  .تعرفونو أنتم كحـز

 أٛتد اٝتو باكستاين أخ كىناؾ كبَت، شيء على يقدر ال لكن ا١تسؤكليات يف يعاكف خليل أبو األخ كىناؾ
 كثقافة كعقل إدارة كصاحب جيد بشكل العربية كيعرؼ فاضل رجل كىو -أكردك السحاب مسؤكؿ- فاركؽ
 .-اهلل بعوف- ا١ترة ىذه الشورل يف معنا ندخلو كلعلنا ك٫تة،

 .باكستاف يف العمل مسؤكلية يف ٧تربو أف بصدد كاآلف ،-٭تفظو اهلل- الباشا ا١تصرم دجانة أبو األخ كىناؾ

 .األعماؿ لبعض يصلحوف العراقي زياد كأبو صاحل كأبو ا١تصرم عمر أبو كطبعنا
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 عثماف، أيب مكاف العمل يدير اآلف كىو -اهلل رٛتو- عثماف أليب عم ابن- الشهرم حفص أبو األخ كىناؾ
 .القدامى من فهذا -نظن فيما عثماف أيب من خَت كىو

 العمل ٞتنة يف اآلف كىو فاضل شاب البحرين، من الشرقي الرٛتن عبد أبو األخ فعندنا اٞتديد اٞتيل من كأما
 .ا٠تارجي

ا فاضل شاب إلعالـا يف كيشارؾ االتصاالت يف معي يعمل الوائلي حسن أبو اٝتو كوييت كأخ  أحسبو- جدن
 .-كذلك

 ٛتزة أبو اٝتو -كذلك ٨تسبو- كدين كعقل عاؿو  خلق ذك ذكي صاحل كرجل عسكرم اٞتزيرة من آخر كأخ
 أمَت اآلف كىو السعودية، يف ا٠تضَت كالشيخ الفهد الشيخ مع ا١تسجوف ا٠تالدم الشيخ عم ابن كىو ا٠تالدم

 .عندنا كتيبة

 شاء إف- كالنجاح ا٠تَت فيهم كنظن يًتقوف زالوا كما تقريبنا، سنوات ثالث الساحة يف امعن عندىم الثالثة ىؤالء
 .-اهلل

 .اٞتميع ٭تفظ كاهلل أيضنا، غَتىم اٞتديد اٞتيل من كيوجد

 كعلى كنصف، الؾ ٙتانية لكم أرسلنا قبل من ككنا ركبية، الؾ عشر ستة مبلغ الرسالة ىذه مع لكم نرسل -ٖ
 كاليت يورك ألف الثالثُت يعادؿ ما ٘تاـ كىي قادمة، إرسالية يف -اهلل ْتوؿ- لكم نرسلها الؾ عشرة يبقى ىذا

 .-زاد ٍب نقص قد كاف الصرؼ- عشر كٜتسة ٔتئة عندنا الصرؼ أساس على طلبتموىا

 .ا١توفق كاهلل

 أتكلم دل زلت كما ،-اهلل شاء إف- ذلك يتوذل أخ فعندم صندكقكم على ليشرؼ يصلح من لتعميد كبالنسبة
 .كامالن  الكشف اهلل ْتوؿ لكم كنرسل ،-اهلل بعوف- اآلتية ا١تدة يف كسأحاكؿ معو
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 رمضاف شهر من تقريبنا- أشهر أربعة حوارل منذ ًب -اهلل ْتمد- أنو فنخربكم ا١تالية، األكضاع ذكر كعلى -ٗ
 على خَتنا اهلل جزاه ككافق يمالتنظ مع الكامل االندماج على ٭تِت أيب الشيخ أخينا مع االتفاؽ -ا١تاضي ا١تبارؾ

 اهلل كعبد سهل كأبو الليث أبو -اهلل رٛتهم- استشهدكا قد ككلهم كإخوانو ىو شرطو كاف الذم شرطو ترؾ
 فاآلف كيستثمركهنا، ٔتصادرىم ٭تتفظوا كأف ا١تارل استقال٢تم ٢تم يكوف بأف التنظيم إذل انظموا عندما سعيد،
 يأتيو ما ككل مصادره كل ٭تِت أبو كأعطى شيء، كل يف كامل بشكل داالٖتا ككمل ىذا، انتهى هلل اٟتمد
 .العامة للميزانية ٭تولو اآلف

 من ٭تب ما على منو يصرؼ شهرينا لقدره مناسبة خاصة ميزانية -التنظيم يف ا١تالية اللجنة من- ىو لو كصار
 .ذلك كغَت طرفو من كمعونات كا١تعارؼ للضيوؼ كهدايا كعالقاتو متعلقاتو

 ىذا يف يبارؾ أف -كجل عز- اهلل كنسأؿ كتعاكننا، كثقةن  ٖتاببنا كاحدو  رجلو  قلب على أننا نبشركم هلل اٟتمدك 
 .عليو اجتمع الذم اٞتمع

 أشد بذلك ٤تمد أبو ففرح ذلك، يف برسالة ٭تِت أبو الشيخ لو ككتب بذلك ٤تمد أبا الشيخ بلغت كنت كقد
 .هلل اٟتمد هبذا، أخربكم أف رل ككتب الفرح

 بلوشستاف، جهة يف اٟتدكدية ا١تنطقة يف زاؿ ما كلكنو عندنا، من سافر قد يونس أبو الشيخ أف أخربكم -َُ
 أف اهلل نسأؿ ستة، عددىم كأظن معو أصحابو ككل يوفقهم، كاهلل إيراف، إذل -اهلل ْتوؿ- للدخوؿ يرتبوف ْتيث

 .عنده من با١تدد كٯتدىم ك٭تفظهم يسًتىم

 تيسر ما مىت نرسلها -اهلل شاء إف-ك بعد، األخَتة رسالتكم لو أرسل دل اإلخوة ٔتقتل التواصل تعثر كبسبب
 .كتوفيقو اهلل بتيسَت

 فهل عندم زاؿ ما فهو اللطيف، عبد إذل األخَتة ا١ترة يف أرسلتموه كنتم الذم العائلي للملف بالنسبة -ُُ
 بشيء؟ فيو تأمركف أك أحذفو

 .سواه رب كال غَته إلو ال االتكاؿ، كعليو عصمةال -كجل عز- كباهلل تيسر ما كىذا
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 .كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ

 ٤تمود

 ىػُُّْ اٟتجة ذم ُٕ الثالثاء يـو
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 CR-019-S-4-RJD-Original-َُ-َّْ رقم الوثيقة:
 عطية اهلل اللييب )باسم: ٤تمود( من:

 أسامة بن الدف إىل:
 َُُِ مايو ٓ - ُِّْ االكذل ٚتادل التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

، شيخنا  كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ -كرعاكم اهلل حفظكم- ا١تكـر

 من معكم من ككل التوفيق، من كمزيد كسًت حفظ كيف حاؿو  خَت يف كأنتم الرسالة ىذه تصلكم أف اهلل أسأؿ
 .كأنصار أىلو 

 يرعاكم، كاهلل القريب اهلل نصر كتأملوف َتا٠ت كترجوف متفائلوف الصدر منشرحو أنكم -اهلل شاء إف- كعسى
 :كبعد

 ككموننا كانتشارنا حذرنا أكثر كاإلخوة أىدأ األكضاع األخَتة ا١تدة ىذه اإلخوة كعامة ٓتَت، هلل ْتمد ٩تربكم أننا
 .ا١تستعاف كاهلل

 تكوف فلعلو فيهما، يأٌب لن رسولو بأف أخربنا الشهرين ىذين أنو إال مستمرة معو كا١تراسلة ٓتَت ٤تمد أبو الشيخ
 . -اهلل شاء إف- ىذا أبريل آخر يف مراسلة كبينو بيننا

 :التوفيق كباهلل ٛتزة، موضوع فأك٢تا اٟتاضرة، النقاط يف اهلل على متوكلُت كنبدأ

 ا١توضوع نعاجل كأف نظرم كجهة تفهموا أف منكم كأرجو ا١توضوع ىذا يف ٚتيعنا معكم حرج يف كاهلل زلت ما
 .بتؤدةو 
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 كأنت كالتوفيق، كالسالمة ا٠تَت إال أريد كما تعرؼ كما ا١توضوع يف غرضه  عندم ليس -ا١تكـر شيخنا يا- افأن
 أنٍت كأصدقيك فيها أتثبت أف أردت كبَتة مسؤكلية ىي كإ٪تا مطيعوف لك ك٨تن أمَتنا بضاعتك كأنت ىو، كالده

 .كامل شكلب للطريق األمنية اٟتالة تتفهَّموا دل رٔتا طرفكم يف أنكم شعرت

 قدر ال ميسك لو حىت يهمك ال يعٍت- أمرو  من يكن كمهما حاؿو  أم على الرسوؿ مع بإرسالو تأمركين كنتم إذا
 .صر٭تنا هبذا فأمركين بيِّنةو، على أفعل فأنا -الطريق يف اهلل

 األسباب، سبْت األمنية الناحية من كميطىٍمئنة مناسبة طريقة كإ٬تاد لتنزيلو الًتتيب حاكلت قد فإنٍت كإال
ا، خطَت كاألمر كاشتدت، ازدادت الطريق على ا١تدة ىذه يف التفتيشات ككجدنا أجد، دل أنٍت فاٟتقيقة  ىذا جدن
 اإلخوة ينزؿ كما الًتىيب، طريق من تنزيلو يف فنبحث بد ال كاف فإف العاـ، الطريق مع للمشي بالنسبة

 .اجملاىدكف

 اهلل عبد أيب األخ مع نرتب ىناؾ كمن بلوشستاف إقليم إذل للذىاب لو نرتب أف كىو آخر، خياره  كىناؾ
 أك ،-لذلك إمكانية عندىم ىناؾ، لو يرتبوف ىم- بلوشستاف يف يبقى ىل ٍب يستلمونو كأصحابو، السندم
 .ا١تستعاف كاهلل ىذا يف تنظركف تريدكف، كنتم كما بيشاكر إذل ٭تولونو

 :خيارات ثالث ىناؾ إذف، فا٠تالصة

 أرل ١تا عليو؛ اإلقداـ ٬توز كال غلطه  عندم ا٠تيار كىذا حاؿ، كل على كسيطنا عرب لكم نرسلو: كؿاأل ا٠تيار -
 أف ٯتكن كسيطنا ألف ٍب الطريق، على األمنية كالصعوبات التفتيشات من ذكرت ١تا الظاىرة األسباب من

 خطره  فاألمر كبينكم، ابينن الذم كسيطنا كىو ،-اهلل قدر ال- ٟتمزة شيءه  حصل لو لألسر نفسو ىو يتعرض
 !!مضاعف

 بعد -ا٠تاص بوسيطنا لو عالقة ال- كسيطنا غَت آخر شخص مع ٛتزة نرسل بأف ا٠تيار ىذا ييعدَّؿ أف كٯتكن
 .إليهم كيسلمو ىناؾ كصلوا إذا هبم كيتصل غَته، أك أسلم كسيطكم تلفوف أرقاـ نعطيو أف
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 ا١تهجاىدكف هبا ينزؿ اليت كبالطريقة كسيطنا، غَت آخرين ناسو أ عرب بيشاكر إذل بإرسالو يقاـ أف: الثاين ا٠تيار -
 ينزلوف ىناؾ كمن خيرب قبائل جهة إذل كزيرستاف من يتحركوف حيث هتريب طريقة كىي بيشاكر إذل عندنا من

 أيضنا خطره  فيو الطريق كىذا بيشاكر، كيدخلوف -منها قريبنا أك أظن ما على باره على ينزلوف- بيشاكر كعلى
 اٟتالة ىذه يف سيكوف ٛتزة نزكؿ ألف خطر؛ احتماؿ ألم ا٠تاص كسيطنا تعر ض كيتفادل األكؿ، من أقل لكن
 .٣تاىدين آخرين إخوة طريق عن

 ىذا ىو من ٩تربىم ىل بيشاكر إذل -تنزيلو- لصحبتو ٩تتارىم الذين اإلخوة أف كىي مسألة ا٠تيار ىذا يف كطبعنا
ا، األمر يف ٬تد ك لكي األخ؟  كىو بيشاكر إذل كصِّلوه ٢تم نقوؿ بل ٩تربىم ال أك أمنينا، ٔتناسب ليس ذافه جدن

 .شيئنا الناس تفهم رٔتا ذلك كمع ا١تختار، كىو ٦تكن فهذا ا٢تواتف، كأرقاـ العناكين كعنده يتصرَّؼ

 دخلوكن كزيرستاف جنويب من الطريق كعندنا علينا أسهل كىذا بلوشستاف إذل ٛتزة نرسل أف: الثالث ا٠تيار -
 .كيستلمو السندم اهلل عبد األخ يأٌب أف إذل عندىم ٬تلس ىناؾ أناسو  عند

 .الثالثة ا٠تيارات من ا١ترجَّح ىو عندم كأسهلها، للسالمة كأقرهبا خطرنا ا٠تيارات أقل ا٠تيار كىذا

 ا٠تاصة التلفوف أرقاـ اهلل عبد األخ أرسل إذا مباشرة أك بواسطيت السندم اهلل عبد مع ترتبوف: لكم قلت كما ٍب
 .ا٠تَت فيو ١تا ا١توفق كاهلل ،-اهلل شاء إف-

 كدل كصفت كما كاٟتاؿ إرسالو يف اإلقداـ عدـ يف رل موافق فهو ٛتزة إرساؿ مسألة يف منَت األخ شاكرت إنٍت
 .ا١تراسالت يف لو أكتب كدل أشهر ثالثة من أكثر منذ اٍلتقائنا لعدـ ٭تِت أيب مع أتشاكر

 األكؿ الطريق من تنزيلهم يف مشكلة ٙتة فليس -ككلداه ٛتزة امرأة- العائلة كأما كرجل، زةٛت على كلو الكالـ
 .حده على كالعائلة لوحده ٛتزة نزكؿ: ىي فالفكرة كإذف ،-األكؿ ا٠تيار- العادم

 عبد األخ رل أرسل لقد عائلتو، مع الذىاب فيستطيع -الثالث ا٠تيار- بلوشستاف ٠تيار اختيارنا حاؿ يف لكن
 شاء إف- ٖترؾ إذا ٛتزة يستعملهما ألف صاٟتتاف ك٫تا أيضنا، لو سياقة رخصة كمعها خالد، بطاقة السندم اهلل
 .ا٠تيارات أحد يف الشركع قررًب إذا هبما ليتحرؾ ٟتمزة سأعطيهما كإما فيهما، بأمركم تأمركين فإما ،-اهلل
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 ليس ترتيبو، إلكماؿ الوقت بعض مٍت ٭تتاج كلكن فتخربكين، بلوشستاف طريق اختيار ىو القرار كاف إذا: تنبيو
 .تقلقوا ال كلكي عمومنا كٖتركنا ظركفنا بصعوبة لتذكَتكم للتنبيو احتجت كإ٪تا ،-اهلل شاء إف- كثَتنا

 أف أريد ككنت كيتعلم، يتدرب أف كيريد ،-اهلل شاء إف- كصابره  كأكالده، كأىلو ٓتَت فهو ٟتمزة بالنسبة
 بعض ٭تضر أف أجل من شديد باحتياط لو نرتبها أف ٨تاكؿ اليت اٟتركة لبعض اجملاؿ ونعطي أف يف أستأذنكم
 ألنٍت أياـ؛ من عنده فهم خليل، أيب أخينا بيت إذل عائلتو أخذ ىو اآلف حاؿو  كل كعلى ا٠تاصة، التدريبات

 أك ا٠تركج كعدـ األمن يف عليهم كشددت ا١تتفجرات تعلم يف لو خاصة دكرة حضور خليل أيب مع لو رتبت
 .التوفيق كباهلل للخطر، يعرِّض ٦تا كذا أك اٟتركة

 :أخرل مواضيع

 االستخبارات ًقبىل من أسر قد -السندم اهلل عبد أيب صهر- السندم اٟتارث أبا األخ بأف أخربكم بأسفو  -
 .عنو يفرج أف اهلل نسأؿ شهرين، من أٍزيىد قبل كىذا كراتشي، يف الباكستانية

 كأرسل السندم، اهلل عبد أيب األخ من جوابنا تلقيت أين مع إـ، اليب عائلة من أجوبة أم لقَّ أت دل اآلف كٟتد-
 يعطيٍت دل السندم اهلل عبد األخ كلكن أعاله، كتبت كما -سياقة كرخصة شخصية، بطاقة- خالد بطاقيت إرل
 .اهلل كا١توفق قريبنا، ومن طلبناىا اليت ا٠تاصة ا٢تاتف أرقاـ رل سَتسل بأنو كعد كلكن أخرل، تفاصيل أم

 .إليكم كصل فعساه ٛتزة أـ مصحف أرسلت لقد -

 إذل ٭تو٢تا بأف لو ككتبت أسلم، األخ إذل -مليوف عشرة يعٍت- ركبية كركر كاحد مبلغ ٖتويل يف بدأنا كأيضنا -
 .عندكم فتكوف هبا، ك٭تتفظ يورك، أك دكالر

 .اٟتمد كهلل كيورك، كدكالر ذىب إذل الركبية ا١تبالغ من بَتك جزء بتحويل قمنا فقد عندنا اليت ا١تبالغ ٓتصوص -

- القبائل يف العديدة اٞتهادية كاجملموعات للجماعات دعم: مباشرة بالركبية صرفناىا كبَتة مصاريف مع طبعنا
 ال إذٍ  -ا١تهاجرين ٣تموعات إذل باإلضافة كغَتىم طالباف حقاين، كٖتريك كا١تسعوديُت، كخليفة مشارل، شورل،

 .بالصفقة الكل ٝتع كقد الناس، ندعم أف بد
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ا قليلة الديوف كغَتىا، ديوف كسداد للعمل كا١تيزانيات اٟتالية، الدفعة الكفاالت مصاريف إذل باإلضافة  كهلل جدن
 .اٟتمد

 .٤تتملة حرب أليَّت استعدادنا كٕتهيزات؛ كذخائر متعددة أسلحة كاشًتينا

 أيضنا، ا١تيزانيات بعض قيمة كرفعنا ا١تتعاكنة اجملموعات كبعض الورش، عضلب اٞتديدة ا١تيزانيات بعض كاستحدثنا
 .اٟتمد كهلل

ا جيد ا١تدة ىذه ا٠تارج من األمواؿ تدفق حىت اهلل كبفضل  كذلك كذلك باكستاف داخل كمن كطيب، جدن
 .اهلل فضل

 زكاؿ على -تعاذل- اهلل مدك٨ت العربية، البالد يف تغيَتات من حصل كما العربية الثورات األياـ ىذه نتابع -
 ما بعض لكم أرفق-. كذلك كسوريا اليمن كيف تتابعوف، كما ليبيا يف األكضاع كاآلف كمصر، تونس طاغييتىٍ 

-اهلل بإذف- كثَت خَته  كفيها كبَتة التغيَتات ىذه أف نظن اٞتملة كيف -الثورات ىذه حوؿ إخواين لبعض كتبتو
. 

 بعض زكاؿ من ًب ١تا األمة مع للسركر كإظهار تضامن فيها ا١تناسبة ذههب لألمة كلمة إصدار يف فكرًب كىل
 كلألمة للشباب كالتذكَت التوجيهات بعض كفيها كالطغياف، كاإلجراـ كالفساد الظلم على للثورة كتأييد الطواغيت

 اليت النعمة ٢تذه كالسركر التأييد منها يظهر كلكن التفاصيل يف تدخل ال عامة كلمة تكوف اٞتملة كيف ٚتعاء،
 اهلل إذل كالرجوع كالتوبة باٞتهاد الطريق إكماؿ على كحث الطواغيت من التخلص من الناس على هبا اهلل أنعم

 -مثالن - اليهود دكيلة هناية بقرب كالتبشَت كغَتىم، األمريكاف مكر من كالتحذير اهلل طاعة على كباالستقامة
 .كىكذا

 ،-تقريبنا- مستقرىا إذل كتنتهي الثورات ىذه تتضح حىت نتظركفت فلعلكم اآلف، كلمة منكم يكن دل فإف
 .التوفيق كباهلل ،-سبتمرب من عشر للحادم العاشرة الذكرل- العشرية شريط يف عليها كالـه  لكم كيكوف
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 كرقة كىي فيها، كالتفكَت ا١تسائل لتفتح الكربل؛ التغَتات ىذه حوؿ كاألفكار العناصر بعض لكم كنرفق -
 .فيها للتشاكر عندنا خوةلإل كتبتها

 .ٓتصوصها كلمات من عندنا من صدر أك كتبناه ما بعض لكم سأرفق -

 .عليهما كجوايب آغا الطبيب من رسالتُت أيضنا لكم كنرفق -

 .اٞتزائر يف اإلخوة على كجوايب كاليمن، كالصوماؿ اٞتزائر مع ا١تراسالت كآخر -

 .-اليمن- بصَت أليب كأخرل الصوماؿ يف لإلخوة مٍت كرسالة -

 كترفعوف تشجعونو عويس ظاىر حسن لألخ رسالة كتابة عليكم يقًتحوف الصوماؿ يف فاإلخوة تركف ككما
 .-فيكم يبارؾ كاهلل- كتتعهَّدكنو معنوياتو

 .النت ملفات من كغَتىا اإلدارية الكتب بعض أيضنا لكم كنرفق -

 قبل إرل كأرسل كصلتو، -اهلل شاء إف-ك األخَتة مرسالتك لو أرسلتي  كقد ٓتَت، فهو يونس للشيخ بالنسبة -
 موثوقُت مهربُت كجدكا حيث باٟترب متقننا ككاف الًتتيب ٧تح إذا رٔتا مباشرة الصوماؿ إذل سيتحرؾ بأنو شهر ٨تو

 األخَتة األشهر عدة مدة بلوشستاف يف إقامتهم مدة يف- البلوش اإلخوة عرب مباشرة ىناؾ إذل يوصلوهنم
 .-البحرية طريق على عرؼالت استطاعوا

 لو كتبت كقد باختصار، رل كتب كذا مناسب، غَت فيها كا١تكوث إيراف إذل الدخوؿ أف كأصحابو ىو كرأكا
 كبعض ىو رٔتا كيدرسها فيها يتأمل لكي فكرة عليو عرضت ٍب الطريق، أمن من بالتثبت أكصيتو أياـ قبل جوابنا

 أف ا١تناسب من يكوف قد أنو: كخالصتها الراىنة، العربية لشعبيةا الثورات ضوء على جاءتٍت كالفكرة معو، من
 .آخر كمكافو  كسوريا تونس على إخوانو يوزع

 أك األسد بشار نظاـ كيسقط سوريا يف الثورة تنجح حىت السوريُت لإلخوة بالنسبة قليالن  ينتظر أف يقضيت كىذا
 .ا١تستعاف كاهلل كفوضى، انفالت إذل البلد تتحوؿ
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 يف يعيش كاف جزائرم كآخر تونسي ككاحد سوريوف اإلخوة، من ثالثة من معو يونس الشيخ ىو كللتذكَت
 عندنا من أناسه  سافر كقد بسهولة، تونس كيدخل مباشرة اآلف تونس إذل يسافر أف بإمكانو فالتونسي أ١تانيا،

 .كدخلوا

 الصوماؿ إذل يذىبوا أف يناسبهم لعلو ئرم،اٞتزا كاألخ ىو يبقى قريبنا، اهلل بإذف يتمكنوف لعلهم السورين كالثالثة
 .اثنُت داموا ما غَتىا أك إيراف يف بسهولة ٮتتفوا حىت أك

 .األمور من الكثَت معها تتغَت أف بد كال جدنا كبَتة العربية ا١تنطقة يف حصلت اليت التغَتات كإف

 نشاطه  ٢تم كأهنم أمورىم، يرتبوف دؤكاب أهنم ليبيا يف اإلخوة من جاءنا ما فآخر ا٠تصوص كجو على لليبيا بالنسبة
 .اٟتمد كهلل ىناؾ كدكره 

 ىناؾ قارهبا، كما كالبيضاء كدرنة بنغازم اللييب الشرؽ يف كغَتىم السجن من ا٠تارجُت ا١تقاتلة اٞتماعة إخوة
 نشاط يظهر سيبدأ قريب عن أنو كنظن الفرصة ىذه مثل ينتظركف زماف من نشطة جهادية إسالمية صحوة
 .كتسجيالهتم كأٝتاؤىم اإلخوة

 للجهاد اإلخوة كتشوؽ ىناؾ جهادية فرصة من أتيح كما اإلخوة عند للحماسة فنتيجة أيضنا بليبيا يتعلق كفيما
 .ليبيا إذل النزكؿ يف استأذنوا آخركف كإخوة اللييب السبيعي أنس األخ أف حصل فقد ىناؾ الطواغيت ضد

 يف علي يعتب ٭تِت كأبو كحو٢َّتا، ٭تِت أليب كتبها -القيـو عبد اآلف عندنا اٝتو- أنس من رسالة لكم كأرفق
ا موضوعي تأخرم سبب كطبعنا اٞتواب، يف عليو التأخَت  كىو -اهلل شاء إف- معذكره  فيو أنا هلل كاٟتمد جدن
 ذهى حىت إليها يشَت اليت رسائلو تصلٍت كدل ا١تدة، ىذه كاٟتركة التواصل من كتقليلي كاختفائي ككيموين بيعدم

 .اللحظة

 اآلخرين كاإلخوة يبلغو لكي ٭تِت أليب كتبت لكم ما كأرفق عليها، تطلعوا لكي رسالتو صورت حاؿو  كل كعلى
 .ليبيا إذل للنزكؿ اإلذف أعطيناه أننا كخالصتو إياه،
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ا سيئة النفسية حالتو أنس ىو: للتنوير طبعنا -  من- ىناؾ من أنو كتعرفوف إيراف، من جاءنا ما يـو من جدن
 كعندما رجالف، بالغاف أهنما رغم الرٛتن كعبد اهلل عبد منهم الكبَتين حىت كلهم كأكالده أىلو أرسل -إيراف
ا التأثر عليو يظهر كاف ىنا جاء  يرتاح ال فكاف كا١تزاج العشرة يف صعوبة يف بطبيعتو كىو كالكآبة، كالقلق جدن
 لتوفَت يسعوف -كمساعدتنا كإذننا ٭تِت أيب كعلم علميب- دائمنا اإلخوة فكاف ا١تراكز، يف كال اإلخوة معظم مع

- ٮتدمانو اثناف أك كاحده  يف معو يكوف بل كثَتكف إخوة فيو ليس األقل على مركز أك فيو يرتاح لو خاؿ مكاف
 .كىكذا ،-مثالن 

 معركؼه  وأن كرغم! لالتصاالت ٔتنعنا علمو رغم ليبيا يف بأىلو يتصل ككاف قليلة، حالتو كانت اٞتملة كيف لكن
 !!مرارنا بالتلفوف كاتصل إخل…لألمريكاف كمطلوب خطَت رجل أنو

 -إيراف سجن يف معو كاف- اللييب عركة األخ أف علم عندما كخاصة ليبيا يف كاٟترب اٟتالية الثورة جاءت ك١تا
ا فتحمَّس كسهله، ميسَّره  الطريق إف لو كقاؿ كشجَّعو عليو كاتصل ليبيا إذل كدخل سافر قد  ما ككتب لنزكؿل جدن

 .كتب

 .كاإلعانة التوفيق اإلخوة كلسائر كلو لنا اهلل كنسأؿ

 لو األخ ألف عليو؟ علقتم كىل( أر ىبوىم) باسم طوفاف لألخ أشهر قبل لكم أرسلتو الذم ا١تلف قرأًب ىل -
 من أظن الك  أنا مٍت يسمع ال بصراحة ألنو لتوجيهو؛ كلمة ٤تمد أيب من أك منكم كيريد كنشاط كطلبات أفكاره 
 .ىنا غَتم

 اإلخوة بعض إف: يقوؿ مفصَّل غَت ٣تمالن  خربنا أياـ قبل ىناؾ منسقنا إرل أرسل فقد إيراف، يف لإلخوة بالنسبة -
 ضركرم، عندنا يأتوف الكبار: لو كقلت التفاصيل، بطلب فورنا إليو فأرسلت معهم، نفعل ككيف خرجوا الكبار
 .منتظركف ك٨تن

 إعالمي نشاط ٦تارسة استأنف أنو كيبدك إيراف، يف باؽو  اآلف كىو ا١تصرم، السمح أبو خاأل خرج قد كاف طبعنا
 .مرفق ملفو  يف تركف كما( اٞتهاد ٚتاعة) بعنواف كاتصالتو 
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 مالك أبو األخ كخرج كذلك، إيراف يف ىناؾ كىو ”قدٯتنا الورد أبو“ اللييب رجب اهلل عبد األخ خرج كذلك
 إذل سافر شهر حوارل قبل ٍب عندنا، يأتً  كدل إيراف يف كبقي ا١تقاتلة يف البارزين وةاإلخ أحد كىو ”عركة“ اللييب
 .هلل كاٟتمد بسالـو  كدخلها ليبيا

 ا١تيدانيُت اإلخوة أحد كىو رسائل، منو كننتظر بالنت تواصل معو كعندنا ىناؾ، من إخواننا ببعض كاتصل
 .ليبيا يف دكر لو يكوف أف كنتوقع ا١تهمُت

 ٤تمد أيب الشيخ ابنة متزكج أحد٫تا- كبعائلتيهما ا٠تَت أيب الشيخ ابٍتىٍ  خركج عن أخربتكم أظنٍت قبل كمن -
 يبقياف ٢تما كقلنا ىناؾ ٢تما رتبنا بلوشستاف يف اآلف ك٫تا ،-تزكج ٦تن أدرم ال كاآلخر ٛتزة، عديل فهو ا١تصرم،

 يف ىناؾ ك٫تا كطمَّنتهما ٟتالنا، الشرح عضب ٢تما كشرحت رسالة ٢تما كأرسلت آخر، إشعارو  حىت ٥تتفيُت ىناؾ
 ذلك إشراؼ ٖتت عند٫تا ٛتزة نأخذ أف كٯتكن ،-اهلل شاء إف- الطيبُت األمناء إخواننا أحد مع بلوشستاف

 .البلوشي األخ

 رل كتب كاف -بقليل ليبيا إذل نزكلو قبل- شهرين حوارل قبل إيراف يف كاف عندما ا١تذكور اللييب عركة األخ -
 :باآلٌب معو تكلموا بريطانيا يف الذين الليبيُت اإلخوة بعض أف فيها كأخربين اإلٯتيل على رسالة

 ٭تاكلوا أف منهم كطلبوا -بريطانيا يف الليبيُت إليهم ا١تشار اإلخوة معو- معهم تكلموا الربيطانية االستخبارات أف
 من للخركج مستعدة بريطانيا أف يف فكرهتم كيعرفوا عليهم كيعرضوا كٮتربكهنم القاعدة، يف يعرفوف ٔتن االتصاؿ

 .كمصاٟتها بريطانيا ضد تعمل بأال صريح بشكل ستتعهَّد القاعدة كانت إذا أفغانستاف

 .باختصار الرسالة ىي ىذه

 الصدد، ىذا يف مناسب شيء إذل كالوصوؿ األمر يف التفكَت بإمكاننا إنو: لو جوايب يف عركة لألخ كتبت أنا
 .الربيطانيُت بلغوا يكونوا رٔتا كىم اآلف الليبيُت اإلخوة بلَّغ فلعلو قيادة،لل الفكرة كسأنقل

 يف مشغوالن  سيكوف اآلف أنو رغم شيء، عنده يكوف قادمة رسائل يف -عركة- كلعلو طبعنا، تأكيد عندم ليس
ا، ليبيا  .برعايتو يتوالنا كأف رشدنا يلهمنا أف اهلل كنسأؿ حصل، ما فهذا جدن
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 كاآلف كأعدمتها، ككسرهتا، السابق، بيتنا يف كانت اليت -الشرائح- الكركت كل من صتٗتل: مالحظة -
 اٞتديدة كنستعمل السابقة، الكركت كل كإعداـ تكسَت كذلك منكم كأرجو جديدة، كركتنا معكم أستعمل
 .الكركت نغَتِّ  مدة كل نفعل كىكذا

 مع إليو أرسلتو الذم ا١تبلغ أف بياف فيها إليو، اٖتولوهن أسلم لألخ صغَتة رسالة معكم نرفق أف سا٤تونا أيضنا
 .عندنا ا١تقررة كفالتو ىو ىذه رسائلكم

 أمر سبيلو يف كللمجاىدين لنا يرـب كأف كيرضى ٭تب ١تا كإياكم يوفقنا أف اهلل كأسأؿ كأخباركم، رسائلكم ننتظر
 .آمُت قريب، كفتح كفرج عز

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ

 ٤تمود

 .ىػ ُِّْ األكذل ٚتادل ئلأكا

 السبت

 .ـ َُُِ/ٓ/ٓ
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 CR-019-S-4-RJD-Original-َُ-ِّْ رقم الوثيقة:
 أسامة بن الدف )باسم: زمرام( من:

 عطية اهلل اللييب )باسم: ٤تمود( إىل:
 ََُِ أغسطس ٔ - ُُّْ شعباف ِٔ التاريخ:

 

 الرحيم الرٛتن اهلل بسم

 :بعد أما أٚتعُت، كصحبو آلو كعلى ٤تمد نبينا على ـكالسال كالصالة العا١تُت، رب هلل اٟتمد

 :-اهلل حفظو- ٤تمود/ الشيخ الكرمي األخ إذل

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 يسدد أف -تعاذل- اهلل أسأؿ كعافية، ٓتَت اإلخوة كٚتيع كذراريكم كأىلكم كأنتم ىذه رساليت تصلكم أف أرجو
 .ٔتسؤكلياتكم القياـ على كيعينكم كيوفقكم آراءكم

 كابتداءن  األقاليم ٮتص فيما ٚتيعنا آرائكم على ككذلك تضمنتو، ما على كاطلعت الكرٯتة رسائلكم كصلتٍت
 .ا١تسائل باقي يف أشرع ٍب األقاليم، ٮتص فيما رأم لك سأذكر

 :الصوماؿ ٓتصوص

 ما على الرد بأف لو كذكرت رسالتو يف كرد ما بعض على الرد ضمنتها الزبَت، أيب ٥تتار لألخ رسالة أرفقت فقد
 .لكم كأخرل ٤تمد أيب إذل منها كنسخة منك رسالة يف سيكوف الرسائل من بقي

 اإلقليم التساع نظرنا فهم تنفيذه ىناؾ اإلخوة على الصعب من يكوف فقد القضاة، مسألة عن ذكرًب كفيما
 عليهم حرج فيو منطقة كل يف ةقضا عدة تنصيب يكوف كقد القضاة، توفَت يف صعوبة تواجههم الناس كتباعد

 .٢تم كا١ترتبات ا١تباين توفَت أخرل ناحية كمن ا١تهيئُت، األفراد كتفريغ توفَت ناحية من
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 ٕتمع كل يف ينصبوا أف عليهم األسهل من يكوف فقد عليو كبناءن  اٟتارل ظرفهم مع سيما ال طاقتهم فوؽ فاألمر
 كما فهي التجارية ا١تسائل باستثناء للقضاء، فيها لناسا ٖتتاج اليت ا١تسائل ٚتيع يف يقضي قاضي للناس

 درسها قد القاضي يكوف أف إال عادةن، القضاة على بعضها كٮتفى متميزنا قاضينا كٖتتاج كاسع باهبا تعلموف
 .التجارة على كثَتة مستجدات جدت فقد الزمن، ىذا يف خاصة بتوسع

 .ا٠تالفة إلقامة اٞتهاد؛ لىع فتكوف الصوماؿ يف اإلخوة من البيعة مسألة يف -

 .٢تم األمر ىذا يًتؾ أف فأرل البنات تدريس مسألة يف -

 .-اهلل بإذف- فيو كسنسعى حسن فهذا البيانات ضمن باٟتديث ٩تصهم بأف طلبهم ٮتص فيما -

 ٮتص كفيما عليو ٖتض اليت الصحيحة باألحاديث كتذكركىم بالرفق الصوماؿ يف اإلخوة توصوا أف أرجو كما
 عليهم يعمموا فال اٟتياد بعضهم أىب كإف لتحييدىم، جهد بكل يسعوا بأف عليهم فأكدكا الصوفية ماعاتاٞت

 أهنم منها عليكم ٗتفى ال أسباب األمر ك٢تذا منها، اٟتياد يقبل من لتحييد يسعوف ٚتاعة كل يف كإ٪تا
 .ا٠تصـو إذل أكثر سيدفعهم جهتنا من استفزاز كأم للخصـو كرقة سيكونوف

 قناعات عن قتالنا يف اجملتهد كبُت لنا خصومنا من خصم كل عداء حجم بُت التفريق أ٫تية إذل تنبيههم تمكي
 .اٟترب كسب يريد من يراعيها أف ينبغي العوامل ىذه كل اجملتهد كغَت لديو راسخة

 اإلخوة ضرب إثر بكارة سوؽ يف ا١تسلمُت عن الضرر ٗتفيف كيفية الصوماؿ يف اإلخوة مع تتدارسوا أف حبذا
 يف مغادرهتم أك قدكمهم أثناء اإلفريقية القوات على عملياهتم تكوف أف مناسبنا يكوف فهل اإلفريقية، القوات ١تقر

 إذل للوصوؿ األنفاؽ حفر عرب أك كبَتة نوعية عمليات كانت إف إال مقارىم على بالعمليات القياـ دكف ا١تطار
 .خَتنا اهلل جزاكم كأفيدكين األمر فتدارسوا ا٠تارج؟ من هبجـو التزامن مع ا١تعسكر قلب

 متقنة عملية ترتيب على الًتكيز يكوف أف ينبغي كاف أنو فأحسب العامة، الساحة يف أكغندا عملية على كتعقيبنا
 فيكوف تعذر إف أنو إال ىناؾ اٟترب على للتأثَت مهم أمر فهو موسيفيٍت األكغندم الرئيس الغتياؿ ٤تكمة

 .مهمة اقتصادية أك عسكرية ألىداؼ اإلخوة استهداؼ
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ا يشجعوا أف كىو الصوماؿ يف اإلخوة إذل فارسلوا استحسنتموه كإف تدرسوه أف حبذا رأم كرل  كجهاء من كفدن
 حاؿ على ليطلعوىم العلماء بعض ككذلك ا٠تليج، يف التجار بعض لزيارة الصوماؿ يف ا١توثوقُت القبائل

 الناس معاناة لو كيوضحوا إخواهنم ٕتاه بواجبهم كيذكركىم الفقر شدة نم أطفا٢تم كموت الصوماؿ يف ا١تسلمُت
ا منكم ينتظركف كا١تساكُت الفقراء أف ٢تم كيقولوف اإلغاثية، ا١تنظمات لدل ا١توجودة كاألرقاـ بالصور ىناؾ  جهدن

 !أبنائهم حياة النقاذ بسيطنا؛

 كيقولوف ا٠تليج أمراء عند ا١تكدس العاـ األمة ؿما من إليو ٭تتاجوف ٔتا الناس أحق من الفقراء ىؤالء إف حيث
 إذل رفعو يستطيعوف كال النهر يف ٬ترم ا١تاء أف إال كأبنائهم أنفسهم كإعالة العمل يستطيعوف رجاؿ إهنم

 ىي كإ٪تا سدكد ليست ٨تتاجها اليت ا١تشاريع أف كيفيدكىم األهنار بعض على مشاريع ٢تم فيقدموف أراضيهم،
كل الًتع إذل ليدخل قليالن  ا١تاء مستول لرفع النهر؛ ٣ترل يف معًتضة ىندسية نتيةاٝت حواجز نواظم،  .األراضي فًتي

 الصوماؿ، يف الرم مهندسي أحد من يأخذكىا أف الصوماؿ يف لإلخوة فيمكن الناظم بناء تفاصيل ٮتص كفيما
 قد فكنا السودانية، كسال مدينة يف القاش هنر فيزكر السوداف إذل أخ إرساؿ فيمكنهم ذلك يتيسر دل كإف

 مهندسي من صالح الدكتور كا١تهندس إبراىيم ا١تهندس معنا ا١تهندسوف ككاف متتيب ترعة على ناظم أنشأنا
 .السوداف يف الرم

 ناظم عمل كيبدؤكا األمواؿ من ٢تم تيسر ما الصوماؿ يف اإلخوة ٬تمع أف: النواظم مشاريع إل٘تاـ السبل كمن
 من ا١تاؿ بعض ٚتعوا قد بأهنم ليفيدكىم ا٠تَت أىل إذل الصور كإرساؿ بتصويره يقوموا شركعا١ت يف يبدؤكا أف كبعد

 من إغاثتهم ا٠تَت أىل يغَت ألفٍ  دافع أمر فهذا ا١تاؿ، من ٢تم أتيح ٔتا ا١تشركع إ٘تاـ يتيسر كدل فقرىم على األىارل
 .تنموية مشاريع عمل إذل فقط كالضركريات األغذية

 تأخذكا إذل سنُت ١تدة أراضي سنؤجركم الناظم، بناء يف سا٫تتم أنتم إف بأنو األىارل يعدكا أف :أيضنا السبل كمن
 النواظم، بناء يف يسا٫توا بأف كالتجار األمواؿ أصحاب على يعرضوا أف ٯتكن ككذلك دفعتموه الذم ا١تبلغ

 من ١تدة الفدَّانات من ددناع كنؤجركم -مثالن - ألف مئة أحدىم من فنأخذ ٔتقابل، مسا٫تتهم تكوف أف كٯتكن
 مع منبسطة األرض كانت إذا فداف ألف أربعُت يسقي أف ٯتكن كاحد ناظم أف علمنا ا١تبلغ تسدد الزمن
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 الناس احتياجات توفر اليت اٟتولية احملاصيل زراعة مع اٞتمع فيمكن استوائية، أرض الصوماؿ أرض أف مالحظة
 احتواءن  كا٠تضركات الفاكهة كأكثر اسًتاتيجي ٤تصوؿ فهو يلكالنخ بساتُت أخرل، مساحات زراعة السريعة

 .الغذائية العناصر على

 اندكنيسيا من شتالهتا استَتاد كٯتكن النخيل زيت شجرة االستوائية، ا١تناطق تناسبها اليت األشجار من ككذلك
 اقتصادية ميزات ك٢تا مهجنة ماليزيا يف شتالتو أف إال الصوماؿ حوؿ ا١تنطقة يف موجود النخيل فزيت ماليزيا، أك

- سنوات قبل النخيل زيت من الواحد الفداف دخل أف كللعلم كجيزة مدة يف كتنتج اإلنتاج غزيرة أهنا: منها
 فإذا الدنيا، يف األراضي أخصب من الصوماؿ كأرض دكالر، كٜتسُت سبعمئة يبلغ -ارتفع قد أنو كييفًتض

 اإلمارة على للحفاظ الناس تدعو اليت ا١تقومات كستزداد ا١تسلمُت ماليُت معاناة -اهلل بإذف- ستزكؿ استيثمرت
 فرص توفَت لإلمارة يتيح -أشهر ثالثة منها الواحد بناء يأخذ اليت- النواظم ببناء االىتماـ أف علمنا اإلسالمية،

 باٟتصادات ٖتصد اليت احملاصيل زراعة من نكثر أال الناس عمل فرص يزيد ك٦تا عندىم ا١تسلمُت ١تعظم العمل
 .يدكينا ٖتصد اليت احملاصيل زراعة على كنشجع

 األمر ىذا يف إف: فأقوؿ الناس، زراعة كيدمر ا١تشاريع ىذه يقصف قد العدك أف اإلخوة بعض بباؿ ٮتطر كقد
 ىدفنا يعترب ال الناظم إف ٍب اإلنسانية، الشعب احتياجات مع مباشر صداـ ألنو العدك؛ على كبَتة صعوبة

ا؛ كبَتة عليو الدكلية فعل كردة يسَت أمر ترميمو أف عن فضالن  باؿ، ذم عسكرينا  الناس عواـ أرزاؽ ألهنا جدن
 .الصوماؿ يف العميلة للحكومة أكرب عداء كتشكل

 أمر فهو التجارية ا١تسائل يف يدخلوا أف من اإلمارة أجهزة يف كالعاملُت ا١تسؤكلُت اإلخوة كٖتذير تنبيو ينبغي كما
 أمور أما القضاء، يف كالعدؿ األمن كحفظ بالدين الدنيا سياسة الدكلة مهمة مع كيتعارض رةا٠تطو  غاية يف

 فإف بالدىم حاؿ كتصلح طاقتهم ضمن اليت األمور على رعيتها كشجعت بواجباهتا الدكلة قامت فإف الدنيا
 .اكغَتى كالتجارة بالزراعة األرض عمارة على أقدر فهم ا١تسائل ىذه يف سيسَتكف الرعية

 للدكلة، قوة ىي دكلة أم يف مالينا الناس فقوة التجارة يف يتنافسوا أف ٢تم ينبغي ما اإلمارة أك الدكلة فموظفو
 أعضاء دخوؿ ألف العشر؛ منها الزكاة نسبة تكوف الصوماؿ يف الزراعة أف عن فضالن  الزكاة اإلمارة كتكفي



 89 

 كبُت بينها كبَتة فجوة إذل كيؤدم اإلسالمية للحركة كدمار لإلمارة إفساد التجارة يف القرار أصحاب اإلمارة
 سبيل يف بأنفسهم ضحوا الذين السوداف يف اإلسالمية باٟتركة عربة كلكم منشئيها، بأيدم للدكلة كىدـ الناس

 يف دخلوا قد كانوا الشريعة تطبيق عن يًتاجعوا أف قبل كمن الدكلة فأقاموا الشريعة، تطبيق تعلق اليت الدكلة قياـ
 قبل أسسوىا اليت اٟتركة تقوية يف يفكركف زالوا كما بأيديهم الدكلة أصبحت قد أهنم بسبب خطَتة سائلم

 حقوؽ من فيها كالتجارة الناس كل إليها ٭تتاج اليت السلع من لكثَت احتكارىم إذل أدل ٦تا الدكلة على السيطرة
 اإلسالمي النظاـ بعدؿ السوداف تدعم أف من فبدالن  اٟترة لألسواؽ كاحتكارىم كالسكر كالغاز: الناس ٚتيع

 ىنا كمن كبَت، كإدارم مارل فساد من تعاين اليت الدكؿ أكثر من السوداف أف إذل الدكلية الشفافية تقارير أشارت
 .للكياف كدمار كبَت خطأ اٟتاكم اإلسالمي الكياف لتقوية التجارة يف بالدخوؿ التفكَت يكوف

 مكاف على التشاكر: ا١تثاؿ سبيل فعلى حفظها، ينبغي أسرار الشورل ٣تالس يف يدكر ما أف ا١تهمة ا١تسائل كمن
 عواـ معرفة قبل النظاـ ٔتكاف منو ا١تقربُت أحد أك ابنو ٮترب أف الشورل أعضاء ألحد ينبغي فال الناظم عمل

 الناظم بعمل سالنا علم بعد ٍب منخفض، ٙتنها أف حُت يف الناظم ّتانب اليت األراضي من فسيشًتم ا١تسلمُت،
 .بالباطل الناس ألمواؿ أٍخذ يكوف كبذلك ٙتنها سيتضاعف

 يف عنها بديل زراعة دكف الفحم لعمل ٕتارم كاسع بشكل األشجار قطع أف من اإلخوة ٖتذير ينبغي كما
 ما كأما الصوماؿ، يف الناس استهالؾ حاجة قدر على قصره فينبغي ا١تنطقة بيئة على خطَت أمر األمطار موسم

 .كبَت فضرره للتصدير وى

 فيجب أخرل مناطق يف كفيضانات ا١تناطق بعض يف جفاؼ ٭تدث ا١تناخية التغَتات مع أنو عليكم ٮتفى ال
 القاطنُت من أكثر القادة عاتق على يقع كىذا ا١تمكنة، االحتياطات أقصى ألخذ الصوماؿ يف اإلخوة تنبيو
 .كاألكدية األهنار حوؿ

 إلنذار النهر؛ أكؿ يف متقدمة مراقبة نقطة كتأسيس األىارل إلنذار جهاز إنشاء ميت أف االحتياطات ىذه كمن
 .سلكي ال جهاز بواسطة كفيضانات غزيرة أمطار حصوؿ عند الناس
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 تكوف أف يعٍت ٦تا األمر، ىذا إلثبات األعداء يظهرىا كثيقة تكوف رسالة أم سقوط من اٟتذر مراعاة: مالحظة
 اإلخوة كتنبيو كخطَتة، سرية معلومات على احملتوية الرسائل حكم نفس آخذة ماؿالصو  يف اإلخوة مع الرسائل

 .األمر ىذا عن تتحدث اليت رسائلهم إرساؿ يف الطريق نفس باستخداـ

 :اإلسالمي ا١تغرب ٓتصوص

 عقد أف كرأينا اإلخوة، مع ا٢تدنة عقد يف ترغب اٞتهات بعض ىناؾ أف عن تتحدث كاحدة رسالة قرأت فقد
 مع حرهبا فًتة يف ٖتييده ٯتكن من كل ٖتييد يف نرغب إننا حيث حسن أمر الشرعية ضوابطها ضمن ةا٢تدن

 .ا٢تدنة تتم أف يهمنا الذم كإ٪تا فيو التشدد أرل ال سنوينا يورك ماليُت العشرة مسألة أما أمريكا، األكرب العدك

 عبد مصعب أيب األخ رسالة كىي عدة الت٤تاك  رغم فتحها من نتمكن دل الشديد فلألسف الثانية الرسالة كأما
 .فتحها من التأكد بعد إلينا إرسا٢تا تعيدك أف فحبذا الودكد

 :اليمن ٓتصوص

 أف فحبذا كصلتكم فإف بصَت، أيب من اليمن أحواؿ عن مفصلة رسائل تنتظركف بأنكم رسالتكم يف ذكرًب
 أف فأرل اٞتديدة، للسياسة كالتمهيد بصَت أيب األخ مراسلة يف ستبدؤكف أنكم ذكرًب قد ككنتم إرل، ترسلوىا

-اهلل بإذف- األنسب القرار كاٗتاذ أكسع بشكل ا١تسألة يف للتشاكر عندىم ما على نطلع أف إذل ذلك يف نًتيث
. 

 :العراؽ يف اإلخوة ذكره ما ٓتصوص

 كسعهم يف ما وايبذل بأف كتذكَتىم معهم التواصل يف فاستمركا اإلسالـ أنصار ٚتاعة كبُت بينهم ا٠تالؼ عن
، ذلك إذل استطاعوا ما كالصداـ ا٠تالؼ لتجنب  العشائر بوجوه ا٠تالؼ حل يف باالستعانة كأكصوىم سبيالن
 .سابقنا السنة أنصار ٚتاعة مع كاف ٦تن معهم كٔتن كالعلماء

 :كزيرستاف يف عندكم األكضاع عن ذكرًب ما ٓتصوص
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 ٚتيعنا األنصار كسالمة سالمتكم على للمحافظة اٟتركة؛ كتقليل التهدئة عن ذكر٘توه فيما الرأم فأكافقكم
 بالعمليات سيما كال أفغانستاف يف كا١تواصلة الًتكيز مع عامُت أك عاـ ١تدة السند إذل اإلخوة بعض كإخراج
 .النوعية الكبَتة

 دماء حرمة عن اٟتديث كوادرىم بُت ينشركا أف إذل كأفغانستاف باكستاف طالباف يف إخواننا تنبهوا أف حبذا
 يف كاسعة شرعية توعوية ْتمالت كيقوموا ا١تسلمُت، دماء يف الوقوع من االحًتاز يف عليهم كيشددكا ا١تسلمُت

 (اٟتديث أكذب الظن فإف كالظن إياكم) الظنوف على بناء األشخاص معاقبة مسألة

 باستمرار، معهم كطرقها عليها لديكم اٞتواسيس مكافحة عن ا١تسؤكلُت إخواننا تنبيو ينبغي ا١تسألة كىذه
 .بو اهتموا ٦تا التأكد دكف الرجاؿ على التعدم من اٟتذر أشد ليحذركا

 عاـ كبشكل القرل كأىل القبائل مع التعامل يف للرفق القصول األ٫تية على طالباف يف إخواننا تنبيو أكد كما
 بالدخوؿ هتم أك دخلت اليت بائلالق ٮتص كفيما( شانو إال شيء من نزع كما زانو، إال شيء يف كاف ما الرفق)

ا ٖتذيرنا ٖتذركىم أف فحبذا للصحوات األمريكي ا١تشركع يف  ٕتاه فيها مبالغ منهم الفعل ردة تكوف أف من شديدن
 .العراؽ يف إخواننا ٕتربة ذكر ٢تم األمر توضيح يف كيهم لقتا٢تم كتألبها ٕتمعها يزيد ٦تا القبائل؛ ىذه

 :باكستانيةال اٟتكومة مع ا٢تدنة ٓتصوص

 .الفًتة ىذه يف اجملاىدين مصلحة من أمر ذكرًب الذم النحو على التفاكض فمواصلة

 :٭تِت أبا الشيخ ٮتص كفيما

 بعد كخاصة ٞتهوده احتياجنا كعظم أل٫تيتها العلمية؛ البحوث عن اإلدارية باألمور نشغلو بأال رأيكم فأرل
 ما كتوفَت قوية متابعة إذل ٖتتاج با١تاليُت رعاياىا عدد لواقعا أرض على إمارة فهذه الصوماؿ، يف إخواننا ٘تكُت

 فيجب إلينا، انضمامهم بعد عاتقنا على ا١تلقاة ا١تسؤلية عظم عليكم ٮتفى كال الشرعية، البحوث من ٭تتاجونو
 كيعده نوسيحتاجو  فيما يفكر بل فقط، يطلبوهنا اليت البحوث يعد أف ال ا١تهمة ٢تذه كقتو من كبَتنا جزءن  يفرغ أف
 .أيضنا ٢تم



 92 

 متميزنا اإلدارم مستواه كاف كإف ا١تهمة ىذه يقوموا أف اآلخرين إخواننا لبعض فيمكن اإلدارية األمور كأما
 .عنهم

 :لكم نائبنا تعيُت ٓتصوص

 النيابة، استالمو من مانع ىناؾ يكن دل فإف ا١تهمة، ٢تذه الفًتة ىذه يف خليل أيب الشيخ قدرة عن إفادٌب فأرجو
 تاريخ من تبدأ للتجديد قابلة سنة ١تدة لكم نائبنا تعيينو ًب قد بأنو ٗتربكه كعندىا ا١تهمة هبذه يقـو أف رلفأ

 ١تدة كأنو بذلك تفيدكه أف فحبذا ا١تغريب، الرٛتن عبد أبو األخ يكوف أف فأرل الثاين النائب كأما الرسالة، كصوؿ
 .الرسالة كصوؿ تاريخ من تبدأ للتجديد قابلة سنة

 األخ كيكوف ا١تهمة هبذه ا١تغريب الرٛتن عبد أبو األخ فيقـو ا١تنصب، ىذا يف خليل أيب الشيخ تعيُت تعذر إفك 
 .ثانينا نائبنا اٞتليل عبد

 كربل إدارية ١تناصب ا١تستقبل يف أك اآلف يرشحوا قد الذين اإلخوة ٞتميع الذاتية السَت إلينا ترسلوا أف حبذا
 على كمقًتحاتو كآرائو عاـ بشكل اٞتهادم العمل عن تصوراتو كتابة منهم كل من تطلبوا أف أستحسن كما
 .اٞتهادية الساحات من أم

 قدسيا١ت ٤تمد أيب الشيخ بتقدمي ا١تصرم الرٛتن عبد أٛتد أيب لألخ[ االرتكاز نقاط] كتاب طرفكم من كصلٍت
 منو لالستفادة نطاؽ؛ بأكسع االنًتنت يف كنشره بقراءتو اإلخوة على التأكيد ينبغي األ٫تية غاية يف كتاب فهو
 عامة اإلسالمي العادل يف نشره ينبغي ككذلك خاصة، الدعوية اٞتماعات كشباب عامة الشباب توعية يف

 تيو من للخركج الصادقُت اإلسالميُت ةتوعي يف مهم عامل إنو حيث بنشره األقاليم ٚتيع على كاإلشارة
: كػ اللغات من يتاح ٔتا الكتاب ترٚتة فتتم اإلسالـ، لنواقض ا١ترتكبُت اٟتكاـ بشرعية ا١تقرة الدعوية اٞتماعات

 .كغَتىا كالفرنسية كاإل٧تليزية كا١تالكم كالساكاحلي كالًتكي كالفارسي كالبشتو األردك

https://archive.org/download/qotobosamas/qotobosama.pdf
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 يرسل كافق فإف اختصاره، يف الكتاب صاحب الستئذاف ا١تقدسي د٤تم أيب بالشيخ االتصاؿ يستحسن كما
 كيكثر انتشاره ليسهل ٮتتصره؛ أف فحبذا الطوؿ بعض فيو كلكن مهم كتاب أنو لو كيقاؿ ا١تشايخ أحد إذل

 .٥تتصرة مفيدة هبوامش يزكده أف كحبذا قراؤه،

 منطقة من سيما كال عاـ بشكل الكًتكين بريد عرب ا٠تطَتة السرية األمور إرساؿ خطورة إذل االنتباه ينبغي
،- تركيا أك كإيراف أخرل دكؿ من التواصل يكوف أف إال حو٢تا، كما إليها يرسل أف أك حو٢تا كما كزيرستاف  مثالن

 الكًتكين بريد عرب اإلرساؿ بأف ا١تعنيُت اإلخوة ٚتيع تفيدكا ككذلك األمر هبذا يونس الشيخ تنبهوا أف فينبغي
 ضرر هبا األعداء معرفة على تًتتب ال كاليت العامة لألمور فيبقى عليو يطلعوف قد األعداء أف حسابنا يف يكوف

 ا٠تارجي، العمل سيما ال ا٠تطَتة األمور ٮتص فيما ا١تتطورة لألجهزة استخداـ أم ىناؾ يكوف كأال باؿ، ذم
 اجملاىدين مناطق إذل القادمة ائلالرس ٚتيع مراقبة بيسر لو متاح العدك إف حيث مشفرة أهنا على يعتمدكا كأال
 ٧تهل كبالتارل اخًتعو من كلسنا علمنا ليس العلم ىذا أف عليكم ٮتفى ال ككما رسائلهم، على اٟتصوؿ ٍب كمن
 .منو كثَتنا

 من أف ا١تتوقع إف حيث مغامرة، التشفَت على معتمدين الربيد عرب خطَت سرم أمر أم إرساؿ أف أرل ىنا كمن
 لتعجيز يكوف التشفَت على فاالعتماد التشفَت، نظاـ كاف مهما ا١تشفرة الرسالة فتح يستطيع الربنامج ىذا صنع

 التخصصات ىذه يف باع ذات تكوف عندما كخاصة دكؿ كبإمكانيات اٟتركب يف أما الرسالة، فتح عن العامة
 عرب إال التواصل وفيك فال األمور، لطبيعة بشدة كارد االحتماؿ إف حيث التشفَت على االعتماد ينبغي فال

 .ا١تعٍت للطرؼ ا١تطلوبة الرسالة ليبلغوا األشخاص

 فيها ٖتدث كاليت ٖبصَت األخ رسالة إرساؿ بعد أنو رسائلنا، على يطلع العدك أف على القرائن من يكوف كقد
 األمَت ىو العولقي أنور الشيخ بأف األمريكيوف صرح األكؿ، الرجل ىو العولقي أنور الشيخ يكوف بأف رأيو عن

 .للتنظيم الفعلي

                                                           
8

 وىو أبو بصري انصر الوحيشي. 
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 أمر فهو األفغاين الدبلوماسي فدية تنتظركىا اليت كاألربعة استلمتموىا اليت مليوف االثنُت عن ذكرًب ما ٓتصوص
 أحد لتحرير ا١تبلغ ىذا مثل اٟتكومة تدفع ال عادة أفغانستاف كضع مثل يف إنو حيث الشيء؛ بعض مستغرب

 !رجا٢تا

 يف األخبار انتشار أف كخاصة ا١تبلغ بتسليم علم على األمريكيوف يكوف أف كىو اجدن  قوينا ليس احتماؿ فهناؾ
ا سريع أفغانستاف  القائد إذل للوصوؿ الطَتاف مراقبة دائرة ٖتت ا١تبلغ ٖترؾ يكوف أف أساس على ككافقوا جدن

 ىذا كركد نسبة تقدير على يعُت ٦تا أنو إال ا١تبلغ، ىذا من سيصلها اليت القيادات كإذل ا١تنطقة يف ا١تيداين
 على كلكن ال؟ أـ اٟتكومة يف كبَت مسؤكؿ أقربائو أحد ىناؾ كىل اٟتكومة لدل األسَت أ٫تية معرفة االحتماؿ

 غائم جو فرصة أم كيف ا١تراقبة دائرة ٖتت أنفسكم فاعتربكا مراقبة، شبهة األمر يف لكم ظهرت إف حاؿ أم
 .-للمدارسة ا١توضوع- ا١تنازؿ بتغيَت تقوموا

 ىذه مثل من التحرز من ضرر فال علينا، الطلب كشدة كضعنا مثل يف أنو إال قوينا ليس االحتماؿ كوف كمع
 .قادمة مرة أم كيف ا١ترة ىذه يف حذر على منو تكونوا أف أحببت كلذا األمور

 ككذلك اٞتويةك  األرضية للمراقبة قطع بعملية تقوموا أف ىو األعداء من تستلمونو مبلغ أم مع فعلو ينبغي ك٦تا
 فإف أخرل، إذل عملة من تغَته سيستلـز كتبديلو الكبَتة ا١تدف يف ا١تصارؼ أحد مع دفعات على تبديلو يتم

 تصرفوا ٍب اليورك إذل الدكالر بصرؼ فتقوموا تريدكف ما كىو -مثالن - الدكالر ىي استلمتموىا اليت العملة كانت
 إشعاعات أك ضارة مواد أم من اآلمن اٞتانب يف كونوات أف ذلك كسبب آخر؛ مصرؼ من دكالر إذل اليورك
 .بالعُت ترل ال كىي ا١تالية األكراؽ على كضعها ٦تكن

 :ا١تالية ا١تبالغ ببعض طالبتكم اليت اٞتماعات ٓتصوص

 مئة حوؿ اٞتماعات ٢تذه ا١تساعدات على إنفاقو سيتم ما ٣تموع كيكوف بالركبية معهم التعامل يتم أف أرل
 أف لكم بدا كإف معكم، سنتعاكف أخرل مبالغ جاءت إذا -اهلل شاء إف- بأنو ٢تم الوعد مع ذلكك  دكالر ألف
 .دكالر ألف كٜتسُت مئة إذل اجملموع يصل أف فيمكن ذلك من أكثر إذل ٭تتاج األمر
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 :متقدمة ركاتبهم اإلخوة إلعطاء بالنسبة

 ا١تاؿ ضبط على بقدرهتم ثقة كلديكم هامع تعاملتم اليت اٟتاالت إال حده، على شهر كل يكوف أف يستحسن
 ا١تاؿ على للمحافظة تؤىلهم إدارية قدرات ٯتلكوف ال اإلخوة بعض أف ذلك كسبب أكانو؛ قبل صرفو كعدـ
 قرضنا كطلب ا١تاؿ األخ صرؼ إف حرج موقف يف فسيكوف موضعو غَت يف بصرفو أك اٟتركة أثناء بضياعو سواء
- مشجعة تكن دل سابقة ٕتربة كلإلخوة ا١تواقف، ىذه يف أنفسنا نضع أف ينبغي فال نعطيو، أف إال ٪تلك فلن

 .-باكستاف إذل إيراف من حركتهم أثناء لألسر أعطيت اليت االحتياطية ا١تبالغ أعٍت

 كقد ٦تكنة، فرصة ألطوؿ هبا العمل مواصلة لتستطيع األمواؿ مع التعامل يف معلوماتك كتطور تزيد أف حبذا يا
 كشف كتاب] ملسو هيلع هللا ىلص نبينا قاؿ كما أك( كاحد يـو يف أياـ عشرة رزؽ العبد لَتزؽ ااهلل إف) اٟتديث يف جاء

 [.ا٠تفاء

 اآلخر اٟتديث كيف قادمة، سنوات ست أك ٠تمس ٢تم رزقنا يكوف قد اجملاىدين على بو اهلل من الذم ا١تبلغ فهذا
 (.اقتصد من عاؿ ما: )قاؿ أنو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ عن

 لكم يقدـ تقرير ىناؾ يكوف كأف ا١تتبقي كالرصيد األمواؿ ْتركة دائم علم على تكوف أف ٔتكاف الضركرة كمن
 .إرل التقارير تلك من نسخ إرساؿ كاعتمدكا ذلك، عن لديكم ا١تارل ا١تسؤكؿ من شهرم نصف دكرم بشكل

 صرفها يف كاالقتصاد كاٟترص موثوقُت أشخاص عند آمنة، أماكن عدة يف األمواؿ حفظ يكوف أف أرجو كما
 كحد ألف ٜتسُت حفظ ٭تتملوف قد اإلخوة فبعض ا١تؤ٘تن، لألخ النفسية الطاقة فوؽ ا١تبلغ يكوف أال على

 مراعاة فأرجو اآلالؼ، مئات حفظ ٭تتملوف قد اإلخوة كبعض اتزانو عن ٮترج قد ذلك عن األمر زاد لو أقصى
 .ذلك

 .إليهم تبعثوه عما منهم أجوبة كطلب لعامةا بالسياسة األقاليم يف اإلخوة تذكَت يف ًب ٔتا تفيدكنا أف حبذا
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 أف فحبذا ا١تدين بشَت األخ األقاليم من الرسائل ٣تيء إثر معهم تشاكرًب الذين اإلخوة ضمن ذكرًب قد كنتم
 إال الكٌت تغيَت ٕتتنبوا بأف سابقة رسالة يف -اهلل رٛتو- سعيد للشيخ أرسلت قد أين مالحظة مع رل تعرفوه

 .لضركرة

 :ا١تهندس صاحب اأخين ٓتصوص

 داء كاف كإف قريب سهل فهو كاآلخر اٟتُت بُت مناصحتو كتتم آخر إشعار إذل ترشيحو يف الًتيث فأرل
 .منو متمكن ا٢تندسة

 نيشر ذلك بعد ٍب تركيا ٓتصوص -اهلل حفظو- ٤تمد أيب الشيخ بياف أكقفتم قد بأنكم رسالتكم يف ذكرًب
 لنا توضحوا أف حبذا ا٠تطاب؟ ذلك نفس ىو فهل اٟترية سطوؿكأ تركيا عن يتحدث اإلعالـ على لو خطاب

 .منو يسَتنا جزءن  إال ينشر دل اإلعالـ إف حيث ا٠تطاب إلينا كترسلوا األمر

 كباكستاف أفغانستاف ٓتصوص البنتاجوف من تسربت اليت الوثائق االنًتنت من ليسحبوا إخوة تفرغوا أف حبذا
 بأف األمريكي الدفاع كزير صرح كقد ا١تنطقة يف العدك سياسات على توية٤ت إهنا حيث دراستها كتتم ليًتٚتوىا

 كتسعُت اثنُت عن أعلن قد ينشرىا بدأ الذم ا١توقع أف علمنا اٟترب، على سلبنا يؤثر سوؼ الوثائق ىذه تسرب
 .أخرل كثيقة ألف عشر ٜتسة عن أعلن ٍب كثيقة ألف

 طلبت قد أين علمنا ٭تِت أيب الشيخ خطابات ككذلك ٤تمد أيب الشيخ خطابات باستمرار إلينا ترسلوا أف حبذا
 .السابقة إصداراتو ٭تِت أيب الشيخ من

 .كامالن  ا١تالحم صدل مع العولقي أنور الشيخ لقاء إرل ترسلوا أف حبذا

 يكوف ألف كفء أخ ترشيح مضمنها من كاف كاليت السابقة رسالتنا يف كرد ما على الردكد إ٘تاـ بانتظار ٨تن
 .أمريكا يف كبَتة عملية عن الن مسؤك 

 لديكم توفرت كإف بذلك، تفيدكين أف فحبذا القصائد كزف يف باع ٢تم الذين اإلخوة بعض لديكم كاف إف
 .إرل هبا تبعثوا أف فحبذا العركض علم يف كتب
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 يف ما ىعل باإلجابة -اهلل بإذف- فسأشرع ا١تغريب الرٛتن عبد األخ بعثها اليت األسئلة عن ذكرتو ما ٓتصوص
 .مهمة أسئلة من القائمة

 العاشرة الذكرل يف يكوف أف يستحسن أنو فأخربه زيداف أٛتد بإعداده سيقـو الذم الربنامج ٮتص فيما
، كقتنا ليست األمر إل٘تاـ عاـ مدة أف علمنا عشر اٟتادم ألحداث  للربنامج تصورنا يضع أف سيحتاج فهو طويالن
 كجوابنا إلينا أسئلتو عن ناىيك العادل من ٥تتلفة مناطق يف الناس من بَتك بعدد كسيلتقي مرات عدة كمراجعتو

 .للربنامج سيحتاجها اليت باألسئلة ليفيدكم بو االتصاؿ يف تسرعوا أف فحبذا األجوبة، على أسئلتو ٍب عليها

 منو نطلب أف ءباستثنا الربنامج خطة كتفاصيل بالسيناريو يسمى فيما ٨تن نتدخل أال ا١تشركع لنجاح ا١تهم كمن
 مباشر غَت بشكل الربنامج يتضمنو لكي مهم ىو ما إيصاؿ كٯتكن أسرٌب أفراد من أم مع لقاء أم إجراء عدـ
 كخاصة عشر اٟتادم ألحداث سابقة ذكرل يف أعمالك بعض استحسنوا اإلخوة إف لو يقاؿ كأف توسع، دكف

 .اٟتكومات من حكومة بأم ارتباطو ـلعد األخرل؛ التنظيمات عن ٮتتلف التنظيم ىذا أف على تأكيدؾ

 ٤تتوياهتا جعلت قد اٞتزيرة أف منها ألمور رل فبدا كالسحاب للجزيرة ٤تفوظة النشر حقوؽ تكوف أف مسألة كيف
 كمسموعنا للجزيرة، مرئينا لإلصدار النشر حقوؽ تكوف أف على زيداف مع التفاكض يتم أف االنًتنت يف مشاعة

 حاؿ كل كعلى مرئيةن، كبعضها مسموعةن  تكوف األسئلة على اإلجابات بعض أف يعٍت ٦تا للسحاب، كمكتوبنا
 ا١تفاكضات بسَت اطالع على كتبقى ك٣تزم مرضي اتفاؽ إذل السحاب تصل أف إذل الشأف هبذا التفاكض يتم
 .ا٠تصوص هبذا

 علي قرض أنو رطبش أقبلو كأنا خَتنا اهلل فجزاكم حسايب يف ىدية ا١تاؿ من مبلغ كضع عن ذكرًب ما ٓتصوص
 .الوسيط مع إرل إرسالو يتم أف كحبذا منها تقتطعونو رل خاصة أمواؿ أم ٣تيء كمع

 لنكوف ٤تمد أيب للشيخ كاألخرل رل كاحدة األقاليم إذل ترسل رسائلكم من رسالة أم من نسختُت إرساؿ أرجو
 .لو كمتابعُت الوضع على مطلعُت
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 بعد أحوالكم عن تطمئنٍت أف أرجو كما لديكم اإلخوة ٚتيع كإذل ٤تمد أيب الشيخ إذل سالمي إبالغ أرجو
 .كعافية ٓتَت اٟتمد فللو ٨تن أما كالفيضانات، الغزيرة األمطار

 .الشأف هبذا ًب ماذا تفيدكين أف فحبذا بذلك علمتم لعلكم القمح من كميات بتخزين سابقنا أشرت قد كنت

 يشعر قد ذلك فإف مباشرة قطر إذل ٛتزة ابٍت سراح إلطالؽ اإليرانيُت مع ٖتاكلوا قد بأنكم ذكركم ٮتص فيما
 إطالؽ عدـ إذل يدفعهم ٦تا للمجاىدين ظلمهم عن قطر يف اإلعالـ على يتحدث أف من با٠تطر اإليرانيُت

 .كارد أمر ىنا من قطر إذل ذىابو إف حيث مكاف، أم إذل سراحو

 .اٞتزيرة قناة إذل ترسلوه أف حبذا كستاف،با  فيضانات سيما كال ا١تناخية التغَتات ٓتصوص بياف مرفق

 اللطيف، عبد لألخ كأخرل السبيعي أنس أيب لألخ كرسالة إلياس لألخ كرسالة ٭تِت أيب للشيخ رسالة مرفق
 .عليها ردكد تصلنا أف فحبذا

 أغسطس الشهر ىذا من كالعشرين السابع يف عليو ا١تتفق ا١تكاف يف قريبنا يكوف بأف بيننا الوسيط إبالغ أرجو
 ٦تا سبتمرب من عشر اٟتادم لغزكات التاسعة الذكرل يف األمريكي للشعب بياف إصدار أنوم أين حيث

 .كافية ٔتدة عشر اٟتادم قبل اٞتزيرة قناة إذل كصولو يستدعي

 العظيم، الواجب هبذا القياـ على كيعينكم ك٭تفظكم يوفقكم أف -كتعاذل سبحانو- اهلل أرجو: ا٠تتاـ كيف
 ىذه يف كخاصة مسيئهم عن كنتجاكز ٤تسنهم من نقبل كأف اإلخوة مع كاٟتلم بالرفق كإياكم ينفس كأكصي

 .٢تم النصح تقدمي مع الظركؼ

 .أٚتعُت كصحبو آلو كعلى ٤تمد نبينا على كالسالـ كالصالة العا١تُت، رب هلل اٟتمد أف دعوانا كآخر

 .كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 أزمرام أخوكم

 ُُّْ شعباف/ ِٔ اٞتمعة
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  رمحن الرحيمبسم اهللا ال

ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت :{احلمُد هللا ناصِر أهِل اإلمياِن والعمِل، الذي جَعَل ُسنََّته يف عباِده

ُجِعَل رزقُه حتَت ظلِّ والصالُة والسالُم على َمن خصَّه اُهللا بالنصِر على عدوِّه بالرُّعِب، الذي،}َأْقَداَمُكمْ 

  .ا�اهدينى اهللا عليه وعلى آله األكرمني، وصحِبهُرِحمه، صل

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهمن نجم الخير إلى أهِله أهِل السنِة والجماعِة في بالِد الشام،

......  

:أما بعد         

ثُكم بيه، واألِخ إلخوانِه، حديَث االبِن ألفإين ُحمَدُِّثكُم اليوَم حديَث الناصِح لقوِمه، احملبِّ ألهِله. أحدِّ

دنياَي ِة، واحملبَِّة الفطريِة، اليت جتعُلين أحبُّ أن تذهبَ ـاملواالِة اإلميانيرُ ـوليَس حيملين على هذا احلديِث غي

ِمَن األكداِر، فليَس مبتغاَي ِمنكم دنيا أصيُبها لُيحفَظ ديُنكم ودنياكم، وأمحُل اهلمَّ املؤرَِّق لتصُفَو نفوُسكم

عيين، ولو حْزُ�ا  م ورِفَعَتكم، وِحفَظكم لديِنكم وُدنياكم، وليَست حتُلو الدنيا يفـِعزَّكل أنا أنشدُ لنفسي، ب

فيمنَعهم ِمن ديِنهم، ويسلَب ِمنهم دنياهم، وكيف يناُم كلَّها، وأنا أرى قومي وأهلي يتسلَُّط عليهم عدوُّهم؛

أبناؤهم، ويُهاُن ِشيُبهم، يعيشون الذلَّ واهلوان، ُيَسجَّنُ الدنيا كلَّها، وأهُله مستضعفونذو املروءِة ولو ملك

يا أهلنا أهَل الشام: إننا إن عصينا اَهللا فيكم ومل ننصرْكم، فإنَّ وُخيرجوَن ِمن أرِضهم، وتؤكُل حقوُقهم كلُّها؟

إمياينٌّ، ودافٌع ِجِبليٌّ، لنصرِتُكم دافعٌ املروءِة والنجدِة تأىب عليِه نفُسه أن يرضى على أهِله �ذا، فدافُعناذا

ِخطايب، فإن وجدُمتْ كالمي كالَم نصٍح وُرشٍد وُهدى فخذوه، وإال يكن كذلكفامسعوا مين وتأمَّلوا يف

يؤثـِّْر فيه ما يلقيِه إليكم شياطُني اإلنِس فاطَّرِحوه، لكن لَيُكن حكُمكم بنظٍر متجرٍِّد يف طلِب الرُّشِد، وال

م بالتفريِط يف خواُنكم، مث ال تروَن يف أفعاِهلم إال طلَب املصاِحل الشخصيِة ولو كاَنتإالذين يزعموَن أ�َّ

يراعي مصاحلَنا ما كان فيها مصلحُته، مث إذا َوَجَد مصاِحلِكم، فَكْم َخَدَعنا ِمن متسلٍِّق علقميٍّ منافٍق؛

القريبِة وكراهُة إلُف الدََّعِة والراحةِ كان ظهريَه ومعيَنه علينا، وال يؤثـِّْر عليكم كذلكمصلحَته مَع عدوِّنا

وال تَرِجُع الكرامُة، وال َيُسوُد الناُس، إال بعمٍل جادٍّ، وصٍرب الَعَمِل والنََّصِب والصِرب، فليَست تُنتزَُع احلقوُق،

؛ فبالتعِب القريِب تُطَلُب الراحُة الدائمُة، وبالعمِل لدينِ على .َن اهللاِ اِهللا يُطَلُب النصُر مِ املشاقٍّ

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ساِكنوها: {يا أهلنا أهَل الشاِم املباركِة، قال اهللاُ تعاىل يف أرِضكم اليت أنُتم

هُ ِمَن اْلَمْسِجدِ  بارَْكنا الَِّذيقال أهُل التفسري: قولُه: {،}اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَل
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هُ    .انتهى)وُغُروِسِهمالربكَة لسكانِه يف معاِيِشِهم وأْقواِ�ِم وُحُروثِِهمحولَهالذي َجعْلنا(} َحْوَل

  ).وقاَل بعُض أهِل العلم: (حوَله: أرُض الشام

لنا يف وسلَم قال: (اللهم بارْك وروى البخاريُّ عن ابِن عمَر رضي اهللا عنهما، أنَّ النيبَّ صلى اُهللا عليهِ 

  ).شاِمنا

قال: (اليزاُل - عليه وسلمصلى اهللا-أن النيبَّ -رضي اهللا عنه- ويف الصحيحني عن سعِد بِن أيب وقاٍص 

؛ حىت َتقومَ  ).الساعةُ أهُل الغرِب ظاهريَن على احلقِّ

  .قال معاُذ ابُن جبٍل رضي اهللا عنه: وهم بالشام

  .الشامالعلِم: أهُل الغرِب هم أهلُ وقال اإلماُم أمحُد رمحه اهللا وغريُه ِمن أهلِ 

وبركِتها، واحلثُّ على لزوِم أرِضها، واهلجرِة ويف كتاِب اِهللا وسنِة رسولِه غُري ذلَك مما فيه ذِكُر فضِل الشام،

!لديِن اِهللا ال َخيلو ِمنُه أهُلها.. فطُوىب لكْم أهَل الشامإليها، وأنَّ احلقَّ والعملَ 

ُذخٍر لإلسالِم وأهِله، فوقفوا يف كانوا خريَ   - أن فتَح بيَت املقدِس عمُر رضي اهللا عنهمنذُ –والشاُم وأهُلها 

مَع ومغازيهمأوَِّل اإلسالِم مرابطني؛ ملُجاور�ِِم للنصارى وجماهدِ�ِْم هلم،وجِه احلَمالِت الصليبيِة، وكانوا ِمن

.بعُض أهِل العِلمِ كما قالالنصارى والشيعة وغريِهم ِمَن الطوائِف املنافقِة معلومٌة؛

اإلسالِم واجلهاِد يف سبيِل اِهللا؛ لتَُبشُِّر وإنَّ هذه الفضائَل للشاِم وأهِلها، وهذا التاريَخ املشهوَد هلم بنصرةِ 

ويعملوا لديِنه، ويتوكلواومباركِته هلم يف أعماِهلم، ومتكيِنه هلم، بشرٍط: أن ينصروا هم اَهللا،املؤمنَني بنصِر اِهللا،

  .وطَرِق أبواِب التمكنيِ عليه باذلَني ُوسَعهم يف حتصيِل أسباِب النصِر،

  :تحريم الظلم ووجوب إعادة الحقوق

الظلِم وردَّ احلقوِق وانتزاَعها بالقوَِّة ِمن الظلمِة يا أهَل الشاِم املباركِة، إنَّ ِمْن أعظِم الواجباِت الدينيِة؛ رفعَ 

َوَما قال تعاىل: {ويذهُب االستضعاُف ويسوُد العدُل وتذهُب الِفَنتُ ، كماتستقيُم احلياةُ املتسلطَني؛ وبه

الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلدَانِ َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَّهِ 

الِ ِمْن َهِذِه اْلَقْريَةِ  الَِّذيَن آَمُنوا َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا ِم َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َولِي�ا َواْجَعلْ الظَّ

الطَّاُغوِت فَـَقاتُِلوا َأْوِلَياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيدَ َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن ِفي َسبِيلِ يـَُقاتُِلوَن ِفي

تَـَهْوا فَالَ َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى الَ } ، وقال تعاىل: {ْيطَاِن َكاَن َضِعيًفاالشَّ  يُن لِلَِّه َفِإِن انـْ َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َتُكوَن ِفتـْ

َعن ديِنهم، واستضعاُف املنافقَني للمؤمنني، } ، ويدخُل يف الفتنِة صدُّ الناسِ ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلمِينَ 

  .فهو فتنةٌ وكلُّ ظلمٍ 
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أهِل اإلسالِم وبالِد عن-وغريِهمِمَن الباطنيِة الشيعةِ –ويكوُن الديُن هللا؛ إذا ارتفَع تسلُُّط الظلمِة 

؛ الذي-مؤِمنهم وكافرِهم–اِهللا املسلمَني، وإذا َمل َيُكن على ِعبادِ  ال سلطاٌن غَري ُسلطاِن اِهللا الَعدِل احلقِّ

تْكفُلها له شريعُة اِهللا، يف حفِظ نفوِسهم ٍر، بل كلُّهم يعيُش مستوفًيا حقوَقه اليتظُلَم فيه ملؤمٍن وال لكاف

اعتدى معتٍد مظلوِمهم، واالنتصاِر لضعيِفهم، حىتَّ قال بعُض أهِل الِعلِم: إنَّه إنوأمواِهلم وأعراِضهم، ونصرةِ 

املسلمَني وأمواُهلم؛ حىت ال تكوَن فتنة، نفوسُ على أهِل الذمِة؛ َوَجب اجلهاُد لذلك، وبُِذَلت يف سبيِل ذلك

وقد جاء يف صحيح الظلَم أبًدا، ال تفرُِّق يف ذلك بني مؤمٍن وكافٍر، أو عريبٍّ وأعجميٍّ؛فشريعُة اِهللا حترِّمُ 

فيما يرويه عن ربِّه جل وعال أنه -عليه وسلمصلى اهللا- عن النيبِّ - رضي اهللا عنه- مسلٍم َعن أيب ذرٍّ 

والضمُري  .الظلَم على نفسي، وجعلتُه بيَنكم حمرَّما؛ فال تظاملوا ...) احلديثعبادي، إين حرّمتُ قال: (يا

كلَّ عباِد اهللا؛ فال عربَة هنا بكوِن الظاِمل يف قوله تعاىل (بينكم) يرجُع إىل قولِه (عبادي) فهو عامٌّ َيشملُ 

وِجْنُسه، وجيُب دفُع فيجُب نصرُة املظلوِم أي�ا كان ديُنهاملظلوِم مسلًما أو كافرًا؛بكونِ مسلًما أو كافرًا، وال

ِنظاًما أم مؤسسًة حكوميًة أم حزبًا أم طائفًة أم كان فرًدا ِمن الظاِمل وردُعه أي�ا كان؛ وسواٌء كان الظاملُ 

م ِمن أعظِم الطوائِف الشام؛ َوجْدنوحنن إذا نظْرنا إىل أحواِل أهِلنا يف لبناَن وسوريََّة وسائِر بالدِ  .األفرادِ  ا أ�َّ

الديِن الزماِن، فالظلُم نازٌل �م بكلِّ صورِه، وبأعظِم مستوياتِه؛ فهو ظلٌم يفاملظلومِة املستضعفِة يف هذا

أرِض الشام، الناهبِة لثَرواِ�ا، املفسدِة هلا؛ ِمَن وظلٌم يف الدنيا؛ على َيِد الطوائِف املهيمنِة على عباِد اِهللا يف

  :الشاِم، بتساؤالتٍ والشيعِة الصفويِة، وأنا أمهُِّد لندائي لُكم يا أهلي أهَل السنِة مِن أهلِ يِة العلويةِ الباطن

الطائفِة الشيعيِة؟لماذا ال يستجاُب لدعاوى رفِع الظلِم إال إذا كاَنت هذه الدعاوى ِمن زعمِ -

  الجرائم؟وعظيمِ لماذا يتجاهلون ما وقع عليكم يا أهَل السنِة من قبيِح الظلمِ -

السجوِن، وَمن قُِتلوا بدٍم بارٍد ولماذا ال يُفَتح تحقيٌق في مصيِر مئاٍت ممَّن قُِتلوا ِمن التعذيِب في-

  دماؤهم؛ على يِد هذه الطائفِة الشيعيِة الظالمِة وأذرُِعها في البلِد؟في الطُُّرقاِت وتُركوا تَخضُِّبهم

زعيَمهم اآلثَِم يتبجَُّح بذلك السنِة في السابِع من آياَر، مع أنَّ ولماذا ال ُيحاَسُب َمن قتل أهلَ -

  المقاومِة الشيعيِة المزعومِة؟اليوِم، ويـَُعدُّه يوًما مجيًدا ِمن أيامِ 

على أيدي عناصَر ِمَن الجيِش يغطِّيها ولماذا ال تـَُردُّ حقوُق اُألمَّهاِت الثكالى، الالتي قُِتَل أبناؤهنَّ -

  بل 

  ها حزُب الشيعِة ؟وَيؤزُّ 

  وسوريََّة؟ولماذا ال ُيحاَسُب النظاُم العلويُّ على جرائِمه الكثيرِة في لبنانَ -
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وستٍّ ومثانَني؟ مث تصفيِته هلؤالِء كخطِفه للمئاِت ِمْن مدينِة طرابلَس يف تشريَن الثاين سنَة ألٍف وتسِعمئةٍ 

  .يف أحياِء طرابلَس وضواِحيهابالعشراِت؛ ملقاةً املخطوفني، حىت ُوِجَدت ُجثَثُهم

  .وكما فعَل ا�رموَن؛ فيما ُعِرَف مبجزرِة محاةَ 

  .وما فَـَعُلوا يف ِسجِن تدُمرَ 

  .وما كاَن ِمنُهْم يف ِسجِن صيدنايا

حماِكمهم ِمن هذا كلِّه؟ وهل هذه اجلرائُم وكفتِك هذا النظاِم العلويِّ وبطِشه باألكراِد يف مشاِل سوريَة؛ فأينَ 

أبًدا... فهي انقطََعت هي أو آثارُها حىت تُنسى؟ بل هي كثريٌة ِجدَّا.. وُمتكرِّرةٌ دٌة حىت تُغَتفُر؟ وهلمعدو 

سنِة اِهللا وبطاعِته.. ومل يقِل اُهللا لنا: إن تستنصُروُهْم ُسنَُّة اِهللا الدائمُة.. والنصُر كذلك ال يكوُن إال بفقهِ 

} ، فَمن طلَب اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعاأَيـَْبتـَُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ : {قاَل تعاىل ِضدَّ هذا؛ قالينصُروكم، بل

أوامرِه، وإن بطاعةِ زاَد ظلُمه وهوانُه، وما النصُر إال ِمن عنِد اِهللا، وما العزُة إالالنصَر ِمن عدوِّ اِهللا وعدوِّه

وزواُل سلطاِن الظَلمِة، وعُلوُّ العدِل بني الناس؛ ال يكوُن قهِر،والتنصروا اَهللا ينصرْكم، وزواُل الفتنِة ِمن الظلمِ 

ةٌ كما قال تعاىل: {بالقوةِ إال َن يُن لِلَّهِ َوَيُكونَ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفتـْ } ، ولو كان لذلك سبيٌل الدِّ

َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي { :تعاىلِني كاِمَلِني، قالكتاِب اِهللا، فإن فيه النوَر واهلدى تامَّ لوجدناُه يفأهدى ِمَن القوَّةِ 

} إىل قولِه: َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ َوصَّاُكْم ِبهِ السُُّبَل فَـتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكمْ تـَتَِّبُعواُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه وَالَ 

اهُ َوَهَذا ِكتَابٌ { َزْلَن تـَُقوُلوا ِإنََّما أُْنِزَل اْلِكَتاُب َعَلىَأنْ تـُْرَحُموَن اتـَُّقوا َلَعلَُّكمْ ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه وَ أَنـْ

ْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهمْ َطائَِفتَـْيِن ِمنْ  َنا اْلِكتَابُ َأْو تـَُقوُلواَلَغاِفِليَن قـَ َلُكنَّا َأْهَدى َلْو أَنَّا أُْنِزَل َعَليـْ

ُهمْ    .}َوُهًدى َورَْحَمةٌ ُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن رَبُِّكمْ فـََقْد َجاءَ ِمنـْ

يقوُم عليها أهُل الِعلِم ِمَن القضاِة ولذا؛ فإنَّنا يف كتائِب عبِد اِهللا عزام؛ نطالُب بتشكيِل جلاٍن شرعيٍة،

ويرفعوا الظلَم َعن ُحيَكِّموَن يف هذه املظاِمل شرَع اِهللا، لريدُّوا احلقوَق إىل أصحاِ�ا،األمناِء؛ ِمن أيِّ بلٍد،

وأعراِضهم املنتهكِة، وأمواِهلم املسلوبِة، وأرِضهم املغتصبِة؛ املستضعفني، ويَقضوا يف دماِء املسلمني املسفوكِة،

هذه األحكاِم الربانيِة، لئال تكوَن كلِّ ذلَك حبكِم اِهللا فيه، وَيُدلُّون أهَل اإلسالِم إىل ُسِبلِ تطبيقِ يقضون يف

  !األماينِّ، خيلو ِمنُه الواقعُ يف الضمائِر، موجوًدا يفحق�ا معروفًا

وليس َمثَّ ِمن أهِل اإلسالِم َمن ُحيَرُِّك فإىل مىت نرى هذا الظلَم جاريًا على أهِل السنِة، وُحُرماِ�م ُمنتهكًة،

  ساكًنا نصرًة إلخوانِه وأهِله؟

وجوِب نصرِة املظلوِم، وحرمِة ِمن- عن اخلاصةفضال–أيَن العمُل مبا تْعلُمه العامَُّة ِمن أهِل اإلسالِم 
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خذالنِه؟

عباِد اِهللا فوَق سلطاِن الشرع؟ بل أيَن عمُل السياسيَني بالقانوِن الذي َجيعلوَن سلطانَه على أنفِسهم وعلى

التغطيُة؟ذا هذهَبَطَش بأهِل السنِة وظََلَم وقتَل وأجَرم؟ فأين احملاسبُة؟ وملاأَمل يَِعد السياسيوَن مبحاسبِة َمن

ِطواٍل، فال ينتصُر هلم أحٌد وال يدافُع َعنهم وملاذا ُيساُم أهُل السنِة يف عموِم بالِد الشاِم أشدَّ العذاِب لعقودٍ 

  صاحبه فيه العدل؟صاحُب ديٍن أو قانوٍن يزعم

تِّلو�م يف سجوِ�م؟ ملاذا ال األسرى، ويـُقَ ملاذا ال حياَسُب عناصُر املخابراِت الذين يأُسروَن األبرياَء، ويعذبون

  ويدعُمهم؟حياَسبون هم ومن يقُف وراءهم

يدينوَن به؛ بقوِهلم إذا اشتكى هلُم األسرى ِمَن وملاذا يتهرَُّب القضاُة الظلمُة ِمن نصرِة األسرى بقانوِ�ُِم الذي

النظُر يف ِمِن اختصاِصهِمِن اختصاِص احملكمِة؟ فأيُّ عدٍل يُرجى ِمن قاٍض ليسَ التعذيِب: إنَّ هذا ليس

ا َدَرْسنا ُمثَّ ُوِضْعنا إمنا  قضاًة، وإّمنا ُصرَِفْت أمواُل الدولِة يف رواتِبنا وإنشاِء حماِكِمنا،املظاِمل؟ فكأَّ�م يقولون: إمنَّ

هذه الدولِة الدالِة على حتقيِق العدِل، وال ِألمنِ كان ذلك ال لشيٍء ِممَّا نُزخِرُف به حماِكَمنا ِمَن الِعباراتِ 

ا ُوِضْعنا هنا لظُلِمُكْم يا أهَل السنِة! وإلصداِر أحكاِم اإلعدامِ  ..وأمِن مواِطنيها لشباِبُكم يا أهَل السنِة! إمنَّ

  !السنةوإلفناِء أعماِر أبنائُكْم يف السجوِن يا أهلَ 

ألسنَتهم كثريًا ما تقوُل ما يدلُّ على إن أحكاُمهم وتصرُّفا�م تقوُل هذا وإن كَذَبْت بقوِل غريِه ألسنَتـُُهْم، بل

  .ذلك

الشيعيِة، وَمن حيمي ضباَط املخابراِت فهل عَرف أهُل السنِة َمن يغطِّي جرائَم احملاكِم العسكريِة أداِة القهرِ 

  ممن يقومون على أشدِّ صوِر تعذيِب أبنائكم املستمرِّ إىل اليوم؟التابعني يف حقيقِة األمِر للشيعة؛

  :لخطوات العمليةباكورة ا

ُيسمَّى باملعارضِة أخريًا ِمن رفِضهم التعامَل يا أهلَنا أهَل السنِة واجلماعِة، لقد مسعُتم ما صَدَر ِمن أقطاِب ما

هي إال عصابٌة ملخالفيِهم، وطََلِبهم التَمرَُّد عليها، وعدَم االستجابِة هلا، وأ�ا مامَع املؤسساِت األمنيةِ 

مافيات؛ كان ِمن حقِّهم أن َيدعوا لذلك جلًبا ، فإن كان ما ذكروه حق�ا ِمن كوِ�اوماْفياٌت كما ذكروا

الدوحِة يف اتفاقِ - أنَّ املعارضَة نفَسها كانت ِمْن قبُل أقرَّْت تلك املؤسساِت ملصاِحل طوائِفهم. هذا؛ غريَ 

شتهوَن ِمَن الشُُّروِط، مثَّ بعَد وعلى ما يَ ودخلوا مَعهم يف حكومِة وفاٍق وطينٍّ؛ بكامِل رضاهم،- املشهورِ 

، فماذلك انقلبوا على الوفاِق،   الذي تغيـََّر؟وناَزُعوا بعَد االتِّفاِق، وحاُل تلك املؤسساِت هو حاُهلا مل يتغريَّ

ومصاَحل شخصيًة، بل هو إحقاُق وحنن هنا ندعو أهَلنا أهَل السنِة دعوًة دافُعنا إليها ليس خصومًة سياسيةً 
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أمرًا نزعُمه على خصٍم قد يكون صدًقا وقد يكون كذبًا؛ بل هو ما إحالُل العدِل، وُعمدُ�ا فيه ليساحلقِّ و 

  .مجيًعا وتعايشونه وتشتكونَه وتعانون منهتعرفونَه

كان انتماؤها، وخباصٍة خمابراِت اجليِش فندعوُكْم إىل مقاطعِة املؤسساِت الظاملِة لُكم واملضيعِة حلقوِقُكْم أي�ا

حواجزِه، ولتدعوا إىل عدِم االنصياِع ملطالِبه، ولتضغطُوا بكلِّ وسيلٍة ِمنساكَره؛ فلرتفضوا التعامَل معوع

والتعذيِب، ولتتكاتفوا يف سبيِل ذلك شأِ�ا أن تؤدي إىل إيقاِف َمحالِت االعتقاالِت الظاملِة، وحوادثِ القتلِ 

وطلبِة العلِم أثرُه على األرِض، ولتَتحرَّكوا باحلكمِة بدفِع العلماءِ عملي�ا يُرى بكلِّ أطياِفُكْم تكاتـًُفا حقيقي�ا

ماءٌ  مشبوٌه؛ واليت ال تعمُل هلدٍف غِري نصرِة قضايا أهِل والدعاِة واخلطباِء والوجاهاِت السنيِة اليت ليس هلا انت

.ه القومُ حقوِقهم؛ ليتصدَّروا هذا األمَر، ويُطالِبوا بنظِري ما طاَلَب بالسنِة وانتزاعِ 

ملصلحِة البلِد وال ألمِنه وال لتحقيق وأنتم لستم حباجٍة إىل أن يثبَت لكم أحٌد أنَّ هذه املؤسساِت ال تعملُ 

تنتشُر خمابراُت اجليِش باملدامهاِت إال على بَلداِت أهِل السنِة؟ وملاذا الالعدِل يف مواطنيه؛ فلماذا ال تقومُ 

للجيِش أو لغريِه من املؤسساِت األمنيِة يف كم وأحيائكم؟ وملاذا ال نرى حاجًزااحلواجُز األمنيُة إال يف بلَداتِ 

  مثًال؟مناطِق الشيعِة كالضاحيةِ 

مَع خمابراِت اجليِش ومَع حواِجزِه اليت توَجُد فاملطلُب العدُل والدعوُة احلقُّ اآلَن؛ أن ندُعوَكم إىل منِع التعامُلِ 

ِ الواقعِ مناِطِقُكْم، و اليوَم بكثافٍة يف - بال شكٍّ –عليُكم، والذي هو إىل أن تُبُدوا رفَضُكْم هلذا الظلِم البنيِّ

يف مراكَز حساسٍة يف اجليِش. ونطالُبكم أيًضا بتوثيِق ما يَنزُِل بكم ِمنبتسليٍط ِمن حزِب اِهللا يَؤزُّ إليه أذرعَته

اإلعالَم املوثََّق هو سالُح العصِر ذلك؛ فإنَّ الظلِم وما يَلحُق بُكْم ِمَن األذى بالصوِت والصورِة ما أمكَن 

حقائقُ عينيٌة ُتظِهروَ�ا لألمَِّة الغافلِة َعنكم، هذا؛ وِعندنا ِمن ذلكأدلةٌ األقوى، وحىت يكوَن على ما نقولُ 

  .هامٌَّة ووقائُع أليمٌة سنكشُفها لكم يف أواِ�ا بإذن اهللا

  :الكيل بمكيالين

-أليسِت االنتهاكاُت اليت تقُع لكم جيبَة، اليت نرجو أن تتأملوها وتفقهوا دالالِ�ا،ودوَنكم هذه املفارقَة الع

والتعذيِب؛ مترُّ دوَن حتقيٍق؟ بل وال ُيسَمُح لكْم حىت برفِع شكوى صوريٍة؛وحوادُث القتلِ -يا أهَل السنةِ 

وْهَو اخلصُم واَحلَكُم! ومَع ذلك ال اخلصامُ وهي صوريٌة ألنَّكم بالشكوى ختاِصموَن ظاِلَمُكْم إىل نفِسه؛ ففيه

يف الظلِم واإلذالِل، فماذا يُقاِبُل هذا؟إمعانًا ِمنُهميأذنوَن لكم بالشكوى؛

عليها سيطرًة تامًَّة كالضاحيِة مثًال، أو يقابُله أنَّه إذا وقَع حادٌث أِو انفجاٌر يف مناطِق الشيعِة اليت يسيطرونَ 

أْن -باعرتاِفهم هم–احلزِب يف اجلنوِب اللبناينِّ؛ إذا وقع ذلك فإنَّ احلاصَل يف منازَل حمسوبٍة على عناصرِ 
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ويأَيت اجليُش متأخِّرًا بعَد أن يستأذَن احلزَب فيأذَن يُنشَئ احلزُب طوقًا أمني�ا ويُبِعَد الناَس عن مكاِن اَحلَدِث،

مثَّ بعد أن يفرَغ  ِمَن الثقاِت بأعيُِنهم،طوقًا خلَف طوِق احلزِب، وهذا ما شاهَده كثريٌ له احلزُب؛ ليُنشئَ 

يريدوَن؛ يأذُن ِلَمْن شاَء باملعاينِة؛ إذَن السيِِّد املتصرِِّف ملَنْ احلزُب ِمْن تنظيِف املكاِن وعمِل ما يَلزُم لتغيِري ما

  .حتَت يِده! وال جيرُؤ أحٌد على االعرتاِض ولو بالكالمِ 

القانوَن الذي أزالوا باِمسه سلطاَن الشرِع ال ًال ِمن فصوِل َملهاٍة؛ تثبُت أنَّ وهذه املهزلٌة حقيقٌة بأن تكوَن فص

، فهو ال خيضعُ ُسلطاَن له إال على أهلِ  إال السنِة، وأما احلزُب فهو فوَق كلِّ سلطاٍن مساويٍّ أو وضعيٍّ

اإلجرائيِة اليت يعرُِفها احملامون وقضاُة التحقيِق وكلُّ حملرِّكيه يف اخلارِج؛ وحَدُهْم ال شريَك هلُْم. فإنَّ ِمَن املبادئِ 

الفرنسيِّ الذي حتكُم بِه ُدَوُل يعرفوَ�ا بالضرورِة ِمَن القانوِن الوضعيِّ اإلجنلوسكسوينِّ، أِو القانونِ القانونيَني؛

؛ أنَّ ِمن شروِط سالمةِ  أوََّل ي التحقيِق اجلنائيِّ أْن يكوَن قاض-إن كان هناك حتقيٌق أصالً –التحقيِق العاملَِ

على املوقِع إال بأمرِه، وأن ُحتِدَث السلطاُت وأْن ُميَنَع إحداُث أيِّ طوقٍ َمن حيضُر ملعاينِة مكاِن احلادِث،

فةُ  غريِهم، وِمَن ِمنهذا الطوَق، وال َجيوُز يف ِشرعِة القانونيَني أن يكوَن الطوقُ باحلادِثِ املختصُة املكل

الشهوِد املعايِنني؛ ويعايَن هو بنفِسه حملَّ استجوابَ ا أن يباشَر هذا القاضي فوَر حضورِهالشروِط أيضً 

ُ معلوماتِ وقرائَن وعالماتٍ ويـَُوثَِّق كلَّ ما جيَُِد ِمن أدلةٍ ويتفحََّصه،احلادثةِ  احلادِث وتساعُد يف التحقيِق؛ تبنيِّ

تطبَّْق أبًدا يفِت اجلنائية املعروفِة، لكن هذه اإلجراءاِت ملاإلجراءاوحنوِ ذلك منَ وحيَفَظها، كرفِع البصماتِ 

ذكرناه؛ ِمن تطويِق احلزِب للمكاِن املطبََّق عملي�ا هو ماأيِّ حادثٍة حصلت يف مناطِق الشيعِة، بل احلاصلَ 

املكاِن، فأيُّ ملَن شاِء مبعاينةِ إذنِه وطمِسه ملا يشاُء ِمَن املعاملِِ واألماراِت، مثما يريُد ِمَن األدلةِ وإخفائه لكلِّ 

القانوِن على أيُّ قيمٍة؛ بل هَي جتعُل ادِّعاَء سيادةِ املعاينة؟ هي بال شك ليس هلاقيمٍة ِعنَد اجلنائيني هلذه

  .العقالءُ َيضحُك ِمنها الناُس، وَكذبًة يَردُّهااجلميِع؛ نادرةً 

  :سورية األسيرة

َرُهْم بأنَّ مثَّ أعرُِّج على أهِلنا يف سورِيَّ  ِجد�ا ورئيٌس يف توجيِه هامٌّ -يف ُمقبالِت األيامِ –دوَرهم َة األسريِة، ألذَكِّ

. هذا ألن احلكومَة العلوية السنِة يف عموِم بالِد الشاِم؛ إىل ِعزٍة وعُلوٍّ أو إىل مزيِد تدنٍّ أحواِل أهلِ  وُذلٍّ

واستقرارُه مرتبٌط شاِم عموًما، ويف لبناَن بنحٍو مؤثٍِّر، وأمُن لبنانَ يف بالِد الا�رمَة هي القائُد امليداينُّ للمعركةِ 

فيها، فإنَّ دورَُكم أنتم يف رفِع الظلِم َعن أهِلكم يف لبناَن بتقليِل نفوِذ احلكومِة العلويِة يف لبناَن وحتركاِ�ا

اليهوِد واحلكومِة العلويِة، مثَّ ديتعلموَن، وال جيوُز حباٍل أن يباَد أهُلكم يف فلسطَني ولبنان، بأيعظيٌم لو

فإنَّ التمكَني ِمَن املقابلِة والردوِد املماثلِة،-وتابعيهم ِمَن الطوائِف الباطنيةِ أعين اليهوَد والعلويةَ –َيسلمون 
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احٌد كما وال يكوُن إال متكيًنا للكلِّ؛ وإنَّ املصَري و للبعِض منا يف بالِد الشاِم ال يكوُن إال بعمٍل ِمن الكلِّ،

بيننا وبني أعدائنا حيصُل شيئًا واحٌد، فإذا كان ألهِلنا األبطاِل يف سوريََّة حركٌة وعمٌل؛ كان التوازنأنَّ الدينَ 

وقِوَي أمرُهم، وإذا قِوَي أمرُهم كاَنت بدايُة �ايِة تسلُِّط الباطنيةِ فشيًئا؛ وخفَّ الضغُط َعن أهِلنا يف لبنانَ 

احلكومُة العلويُة وطائفُتهم وأتباُعهم ِمَن عمُل يتكامُل وجمراه واحد، وال يصحُّ أن تأمنَ على بالِد الشاِم، فال

  .النَّكالِ العقوبِة وَيسلموا ِمنَ 

  :نجاد واليهود

َب الصفويُة؛ فقد رأى العاُمل كلُّه رئيَسُهُم املنتخوأمَّا راعيُة الباطنيِة والقائُد العامُّ ملشروِعهم االحتاليلِّ؛ إيرانُ 

جلنوِب لبناَن، وَتكرارِه لتهديداتِه العاملُ كلُّه ميثُِّل مسرحيَته اهلابطَة املكرورَة اململَة، ِمن زيارتِهبقوَِّة السالِح! رآه

ِإَلى آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلواحلديِث أسالِفه الذين كانوا {اجلوفاِء لليهوِد، اليت هي َتكرارٌ 

} َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِِهْم يـَْعَمُهونَ اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِبِهمْ ِإنََّما َنْحُن ُمْستَـْهزُِئوَن َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكمْ 

ُد اليهودَ  سٍر، لقتلوه بيُ واألمريكان، وجيوُل حبريِته، ويظهُر علًنا، ولو كان اليهوُد يريدوَن قتَله، فهو يهدِّ

له ال �ديًدا.. فماذا لو ظهر أحُد قادِة اجلهاِد علًنا كما محايةً فطائراُ�م حتتلُّ مساَء لبناَن وحتلُِّق فيها؛ لكنْ 

م حيرصون لَيقتلوه؛ ، بلإنَّ جواسيَس اليهوِد يكشفوَن هلم حتركاِت َمن حيرُص ويتخفىجناد؟ بلظهر إ�َّ

ِمرارًا بشباِب اجلهاِد يف غزَة مع حرِصِهم على فحسب؛ كما فعلوادِ�معلى قتِل أفراِد ا�اهدين ال على قا

ا�اهديَن أهمُّ الصغاُر ِمنَ أعصى عليهم ِمن مساء غزَة؟ كال واِهللا.. وهل الشبابُ فهل مساُء لبنانَ التخفي،

الظاهُر باللساِن، ختالُفهعلًنا؟ نعم؛ إذا كاَن العداءُ إيران مع ظهورِهِعنَدهم ِمْن رئيس دولٍة معاديٍة حبجمِ 

حليًفا هلم يف هذه املرحلِة. والتفاُهِم ما جيعلُهوكان بينهم يف الباطِن ِمَن التنسيِق والتشاورِ حقائُق األفعاِل،

إنين أؤكِّدُ العداوِة الكاذبِة؟النبيهِة والبصائِر النافذِة ِمن إدراِك حقائِق تلكالفقيهِة والعقولِ فأيَن أهُل القلوبِ 

إىل لبنان؛ ِمن أنَّه مل يأِت إال لتفقُِّد حزبِه اليوَم على ما جاء يف بياِن الكتائِب األوِل بشأِن قدوِم جناد

وأفغانستان اليت حتتلُّها أنَّ لبناَن له إقطاًعا، كما يفعُل قادُة أمريكا يف قدوِمهم إىل العراقِ ودعِمه، وإشارًة إىل

الواسعة يف املنطقة، وتفامهات إيران السياسية مع عدٍد من ركات جنادجيوشهم؛ فهم يف ذلك سواء. وما حت

  .للتهيئِة لذلك، ولتكون تلك الصفقُة اخلسيسُة أمرًا واقًعاالدوِل؛ إال

قريًبا بواليِة الفقيِه، وكرَّر ا�اَمه كّذاب الضاحية) زعيَم حزِب اِهللا قد افتخرَ (وتذكروا يا أهَل السنة، أنَّ 

م عمالُء لليهوِد واألمريكاِن، فكان كما يف املثل: رمتين بدائهان أهِل السنةِ للمجاهديَن مِ  .وانسلَّتبأ�َّ

ذبِح أهِل السنِة واجلماعِة؛ وهذا ما واعلموا أنَّ احلزَب قد مجع السالَح ليستعمَله يف الصراعاِت الداخليِة؛ يف
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يةَ هددوا به، وردده كباُر معمميِهم،   .مربرا لذلكمتخذين احملكمَة الدول

نشأِة ِديِنهم املبَتدَِع؛ َبدًءا مبا فعَله والتاريُخ شاهٌد على خيانِتهم للملِة، وتآمرِهم على اإلسالِم وأهِله منذُ 

العراَق هلم، وظهوُر اليهوديُّ، وما خلَّفه ِمن فٍنت، مثَّ كان تآمرُهم مع التتاِر وتسليُمهمواضُع ديِنهم؛ ابُن سبأٍ 

فيها، مث تآمُر دولِتهم الصفويِة مع الصليبيني يف قتاِل يِة يف ِمصَر، واستعباُدهم ألهِل السنةِ دولِتهم العبيد

أفغانستاَن والعراَق، واآلَن تآمرُهم اليوَم مع الصليبيني واليهوِد يف محلِتهم على بالِد اإلسالِم؛ يفاملسلمني، مث

وِد، مث سينتهوَن إىل ابتالِع الشاِم بتنسيٍق خسيٍس معحدوِد اليهيف بالِد الشاِم، اليت بدؤوا فيها حبمايةِ 

علقًما على أبناِء العلقميِّ الباطنيِة بإذن اهللا الصليبيَني واليهود. لكننا حنسُب أنَّ حلَم أهِل الشاِم سيكوُن ُمر�ا

لعراقصفقَتهم جبهاِد أهِل السنة، كما أفشل مشروعاِت هذا احللِف اآلِمث يف اتعاىل، وسيفسد اهللاُ 

يالً َوِإذْ :{وأفغانستان جبهاِد أهِل السنِة، قال اهللا تعاىل يف كتاِبه العزيز يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَـَقْيُتْم ِفي َأْعيُِنُكْم قَِل

  }.َمْفُعوالً َوِإَلى الّلِه تـُْرَجُع األُمورُ َويـَُقلُِّلُكْم ِفي َأْعيُِنِهْم ِليَـْقِضَي الّلُه َأْمراً َكانَ 

اليهوِد؛ يف اتِّباِع املسيح الدجاِل، حلرِب أن الفرَس الشيعَة وأتباَعهم ِمن سائِر الشيعِة سيلتقون معَ واحلاصلُ 

كما أخرب بذلك الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم، فقد جاء يف أهِل اإلسالِم يف آخِر الزمان،

ال: عليه وسلم قول اهللا صلى اهللاعن إسحاَق بِن عبِد اهللا، عن عمِّه أنِس بِن مالك، أن رسصحيح مسلم

  ).الدجاَل ِمن يهوِد أصبهاَن سبعون ألًفا، عليهم الطيالسةيتبعُ (

  :مكر حزب اهللا الشيعي

ويف مشروِعه احلقيقيِّ للهيمنِة على لبناَن إنَّ حزَب اِهللا ما زال يف غيِِّه سادرًا؛ وبتهديداتِه الصوريِة هاذرًا،

ةً :{سائرًا، ولساُن حالِه يقول الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ َأَوَلْم يـََرْوا َأنَّ اللَّهَ } ؟ فنقول له: {َمْن أشدُّ ِمنَّا قـُوَّ

ةً  ُهْم قـُوَّ   }.ِمنـْ

مستمر�ا، وليس خباٍف علينا استعمالُه وحتريُك احلزِب ملخابراِت اجليِش وُضباِطِه للبطِش بأهِل السنِة ما زال

أهُل السنة؛ لُيْحِدثوا الفوضى واالضطراَب يف مناطِق أهِل السنِة، ولُيشَغلَ ا ألهلِ لبعِض السفلِة املنتسبني زورً 

يهامجُُهْم، وجاهٍل حبقيقِتهم يظنُّ �م خريًا، كما السنِة �ؤالء، وينقسموا حوَهلم بَني عاٍمل بعمالِتهم للشيعةِ 

} قال أهُل العلم: املعىن: (فما َكَسُبواَأرَْكَسُهْم ِبَماَلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقيَن ِفَئتَـْيِن َواللَّهُ َفَماقال تعاىل: {

  .النفاِق فئتِني خمتِلَفَتِني) انتهىيف أهلِ -أيُّها املؤمنون-شأنُكم 

ليهدِّدوا بألسنِتِهْم لكن ملصلحِة احلزِب؛ َمن فالشيعُة يقدِّموَن األمواَل والسالَح لبعِض املنتسبَني إىل السنِة،

  .السنِة؛ يهددوَ�م بالقتِل والويِل والثبوِر وعظائِم األمورِ أهلِ يسعى إىل ِعزِّ 
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ظان�ا أنَّ أهَل السنِة غافلون َعن مكرِه وحنن نعلم أن هذا بتدبٍري ِمن احلزِب ومتويِله وإشراِفه وأمرِه املباشِر،

  .رِه قريبهذا وغريِه يوًما سيأيت بإذن اهللا، وإنَّ غًدا لناظوُخبِثه، لكنَّ حملاسبِته على

على أهِل السنِة، وعيًنا تسعى يف  وأمَّا هؤالِء الذيَن باعوا ديَنهم وقوَمهم، ورضوا بأن يكونوا يًدا للحزبِ 

م ينصرونبينهمكشِف أسرارِِهْم للحزِب، وشيطانًا يَنشرُ  املقاومَة الفتنَة، وأداًة للتغريِر بالشباِب بادِّعاِء أ�َّ

له ومظاهرًة على أهِل السنِة؛ طمًعا يف ن يفعلوا ذلك متكيًنا للحزِب ونصرةً وبإغرائهم باألمواِل، رضوا بأ

أهَلهم، اآلخرِة، فهم ِعنَد كلِّ ذي فطرٍة خونٌة عمالء؛ خانوا ديَنهم، وباعوامالِه، واستحبابًا للدنيا على

ن أصحاِب الرسوِل صلى اهللا خَري هذه األمةِ مِ واحنازوا لعدوِّهم الذي حيارُب املسلمني حربًا صرحيًة، ويكفِّرُ 

  .وعالنيةً أزواِجه الطاهراِت، ويستبيُح دماَء أهِل السنِة، ويتوعَُّدهم ِسر�اعليه وسلم، ويطعُن يف عِرضِ 

العدوُّ اخلارجيُّ املتمّثُل باليهوِد والصليبيني، وال  :يا أهَل العقوِل والنُّهى، إنَّ عدوَّ أهِل السنِة اليوَم له وجهانِ 

؛ فهو خائٌن لديِنه وأهِله {اثناِن علىَخيتلفُ  بِأَنـَُّهْم َقاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َذلِكَ أنَّ َمن كان عميًال هلذا العدوِّ

َيا {أكان دافُعهم للخيانةِ } ؛ وسواءٌ َسُنِطيُعُكْم ِفي بـَْعِض اْألَْمرِ َما نـَزََّل اللَّهُ  نـْ أَنـَُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة الدُّ

.اخليانِة سواءٌ } ، فهم يفيـَُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيبَـَنا َدائَِرةٌ كانوا يعتذرون و{} ، أماْآلِخَرةِ َعَلى

، وهو العدوُّ الداخليُّ املتمثُل يف الشيعةِ  احلاقديَن الطامعني؛ وَمن كان عميًال فكذلك الوجُه الثاين للعدوِّ

تبديِل قَني، ذلك الشرتاِك الفئتِني يف حرِب أهِل السنِة والطمِع يفكالعميِل للسابهلؤالِء فهو يف ميزاِن العَدلِ 

َوَمْن يـَتَـَولَُّهْم ِمْنُكْم ذلك فهو ِمنُهم {ديِنهم وغصِب أرِضهم وتقتيِل شباِ�م، وَمن أعاَ�م على شيٍء ِمن

ُهْم ِإنَّ  باألمِس خافًيا على بعِض الناِس، حاُل احلزبِ } ، وإذا كان اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمِينَ فَِإنَُّه ِمنـْ

فبماذا سيعتذُر اخلونُة ألهِلِهم إذا   !يف لبناَن وليس َجيهُله حىت العجائزُ فإنَّه اليوَم ظاهٌر معروٌف ألهِل السنةِ 

ِمنسائٍغ سيعتذروَن لفعِلهم اخلسيِس؟ فعلى كلِّ عميٍل احناَز أليِّ عدوِّ كاَشفوهم خبيانِتهم؟ وبأيِّ عذرٍ 

الفرصُة، فرمبا كان هالُكه على يِد َمن باَع أعداِء أهِل السنِة أن يراجَع نفَسه، ويتوَب إىل ربِّه قبل أن تفوتَه

وملا حقََّق للشيعِة ما هنا جبناٍح يف حركة املرابطوَن انتعَلْته حركُة أمَل الشيعيُة ِمن قبُل،ديَنه وقوَمه هلم، وأمثِّلُ 

هالُك هذه اجلماعِة بيِد الشيعِة أنفِسهم، وهذا جزاءُ َمن باَع ديَنهم كعادِة الشيعِة؛ وكانَ أرادوا ِمنه، غدروا �ِ 

  .وقوَمه، والغاِدُر يُغَدُر به

مصطفى محدان) ، ليخرتَق جمتمَع (واليوَم ينتعُل الشيعُة يف حزِب اِهللا أحذيًة جديدًة، على رأِسها املدعوُّ 

ا ينصُر املقاومَة! وليس يف لبنانَ ،أهِل السنِة؛ بإغرائِِهْم باملالِ  أحٌد جيهُل وِخداِعهم بالتلبيِس عليهم بأنَّه إمنَّ

السينِّ بالقتِل والتهديِد واإلذالِل، ملدِّ نفوِذ الشيعِة حقيقَة هذه املقاومِة املزعومِة؛ فليست إال مقاومَة الوجودِ 
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ومناطِق أهِل السنِة؟ لو كنَت مقاومٍة تَنصُر يف بريوتَ مصاِحلهم الطائفيِة. فنقوُل هلذا وأمثالِه: أيَّ وحتقيقِ 

اليهودِ أنَت وحزَبك أن تطلقوا رصاصًة واحدًة على اليهوِد! فأرونا يفنتحدَّاكتريُد املقاومَة كما تزعُم، فإنَّنا

  بأَسُكم إن كنتم صادقني.

  

  :أسياُده أحذيًة أخرىسيستبدل بهولَيعلْم هذا أنَّ له مدًة بعَدها

  !الراِكبِ فإذا تَِلْفَت َرَمْتَك رِجلُ ..........ا أنَت إال النعُل أهوُن َمرَْكٍب م

اِهللا ما مل يـَُتْب؛ فإنَّ الطائفَة املظلومَة أهَل هذا إذا مدَّ اُهللا له، ولكنَّه لن يُفِلَت ِمن العقاِب قبَل ذلك بإذنِ 

أدواتِه اخلسيسِة يف ْن عدوِّها الرئيِس رأِس األفعى، وِمنبدَّ؛ لالقتصاِص ونصرِة نفِسها مِ السنِة ستتحرَُّك وال

  .لبنان

هلم نفُس الدوِر الذي ميثـُِّله (محداُن) وحنذُِّر يف هذا املقاِم ِمْن أنَّ هناك مشايَخ حمسوبَني على أهِل السنةِ 

م إالونقول هلؤالِء: إنَّ هذا التحذيَر هو التحذيُر األهذا، وبنفِس املربِّراِت الفاسدِة، يتوبوا خُري هلم، وإ�َّ

للشيعِة، وخيانِة أهِلهم؛ فإنَّنا سنكشُف ويرتدعوا حبمدان، ويقلعوا َعن غيِّهم وضالِهلم؛ وعمالِتهم السافرةِ 

القبيحَة، نصرِة احلزِب على أهِل السنِة، لَيعرَف أهلُنا أهُل السنِة حقائَقهمَعن أمسائهم، وعن أعماِهلم يف

الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم إِالَّ ري على سائِر العمالِء، قال تعاىل: {وجيري عليهم ما جي

  .والسَُّرت عليه، وإعانُته على إصالِح أمرِه} ، وللتائِب علينا ِكتماُن ما كاَن ِمنه،َأنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ فَاْعَلُموا

فريٍق سياسيٍّ ضدَّ آخر، وال �مُّنا اللُّعبُة تائب عبد اهللا عزام، لسنا ننحاُز مَع أيِّ مثَّ أذكُِّر أهَلنا بأنَّنا يف ك

َيصطفُّوا خلَف هذا تُداُر يف لبناَن، وننأى بأنفِسنا عنها، وال ننادى بأهِل السنِة إىل أنالسياسيُة القذرُة اليت

ا يَهمُّنا أهُل السُّنِة ومصاِحلُهم يةُ أو ذاك، وإمنَّ والسياسيُة واالقتصاديُة؛ وأن ينهُضوا النتزاِعها بالعملِ الدين

وبالِد الشاِم كلِّها؛ فال بُدَّ ِمْن حفِظ اجلادِّ، ونسعى إىل حفِظ الضروراِت اخلمِس على أهِل السنِة يف لبنانَ 

جترَّأ على إحدى ؛ وَمنوالعْقِل واملاِل؛ فَمْن ترَك أهَل السنِة ومل يَنْلهم بسوٍء؛ تركناهالديِن والنفِس والعِرضِ 

فلَيتحمَّْل تَِبعاِت ذلك؛ وِوْزُر طائفِته عليه، وال عدواَن إال هذه الضروراِت وأراَد أن يعتدَي على أهِل السنِة؛

طائفٍة كاَن، بل وعلى أيِّ ملٍة  الظاملني؛ وحنُن ال نرضى بأن يُظَلَم أحٌد يف أيِّ أرٍض كان، وِمن أيِّ على

استطعنا؛ لكنَّ األولويَة يف ذلك ألهِلنا الذين نشرتُك مَعهم يف الدين،لينا نصرَة املظلوِم ماكان؛ ونعلُم أنَّ ع

وُتسَلَب حقوقـُُهْم ِمْن ِقَبِل ِحزِب اِهللا أنفِسِهمْ نرضى بأن خياَف أهلُنا أهُل السنِة ويـَُروَُّعوا وال يأمنوا علىفلن

العدُل أنَّ الَعَني بالعِني بلِ ورِِهْم وَيسَلموا يف نفوِسهم ومعاِيِشهم،الشيعُة املعتدون يف دُ يَأَمنَ وأدواتِه؛ مثَّ 
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  .لنفِسه وطائفِته بظلِمه ألهِل السنِة وعدوانِه عليهمالظاملُ والسنَّ بالسنِّ والبادَئ أظلُم، وهو

قوٌل زوٌر، فهو ه َوعُد َغروٍر، وقولُهواحلمايِة فوعدُ وأمَّا العمالُء؛ فلَيعلموا بأنَّ َمن ُحيَرُِّكهم إن َوَعَدُهْم بالنصرةِ 

املظلومُة ألخِذ حقوِقها ورفِع يداِفَع َعن طائفِته ومينَعهم ِمَن الِقصاِص إذا ما �َضِت الطائفةُ لن يستطيَع أن

يقال فليُباِدروا بالتوبِة أيَّاًما على العمالِء حنَِساٍت؛ وليتوبوا قبل أنالظلِم َعن أبنائها؛ فكيف حيمي عمالَءه؟

} ؟ والعاقُل هو َمْن يَعتُرب، واملسكُني َمن كان ِعربةً اْلُمْفِسِدينَ آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمنَ َهلُْم: {

  .لغريِه

  

:خاتمة

نصرَة أهِل السنِة؛ أْن َيسعوا حثيثًا يف ويف اخلتاِم، ألتمُس ِمن إخواين الذين حيملوَن همَّ هذا الديِن، وُحيبِّونَ 

بنشِر بياناتِنا وطلبِة العلم والدعاِة واملفكرين، وإىل كلِّ َمن له تأثٌري يف جمتمِعه؛إيصاِل صوتِنا إىل العلماءِ 

أوصيِهْم بالصِرب على َمن ال يَلقوَن ِمنه استجابًة ِمَن وإصداراتِنا يف هذه الفئاِت، ويف عموِم املسلمَني. كما

إىل األعلى؛ فيجُب فيه ِعلًماِمَن الدعوِة ولو كاَن ِمن األدىن�م؛ فإنَّهيف خطاِ�م، والرفقِ العلماِء، واللنيِ 

املدعوِّ والرفُق به، وعليهم بالتذلُِّل إلخواِ�م وكسِب مودَِّ�ممراعاُة آداِب الدعوِة؛ وأمهُّها الصُرب على

وَمن مل جيْد يف نفِسه طاقًة وتعاطِفهم ونصرِ�م لقضايا املسلمَني، وعليهم بتحمُِّل األذى يف سبيِل ذلك؛

ِمن أبواِب النصرِة وليرتْك هذا الباَب ملَن هو قادٌر على االلتزامِ على الصِرب والتحمُِّل؛ فليشتغْل بغري هذا

     .تعاىل وسنِة رسولِه صلى اهللا عليه وسلمبآدابِه وحتمُِّل تَِبعاتِه؛ فال خَري يف عمٍل ال يلتزُم أهُله بشرِع اهللاِ 

  

صفوَفنا وجيمَع قلوبَنا، وأن جيعلَنا كمن قال ُل اَهللا تعاىل أن َجيَمَع كلمَتنا على احلقِّ واهلدى، وأن يوحِّدَ وأسأ

نَـُهمْ َأِشدَّاُء َعَلىفيهم: { اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَُه َفَسْوَف يَْأِتي} ، وَمن قال فيهم: {اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ

اللَِّه َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم َذِلَك َفْضُل اللَّهِ اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسبِيلِ َعَلىَأِذلٍَّة 

ومكٍّنا أهَل السنِة ُسُبَل النصِر وطُرَق التمكِني، } ، اللهم اهِدنا وأهلَنايـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

ال سلطاَن ألحٍد ِمن الظلِم َعن أنفِسنا، وانتزاِع حقوِقنا، لنعيَش يف أوطانِنا آمنَني مطمئنني،اللهم ِمن رفعِ 

  .ظلِّه أحدٌ عباِدك علينا، إال سلطاَن شرِعك الذي ال يُظلُم حتتَ 

  أمجعنيوأزواِجه وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبِدك ورسوِلك حممٍد وعلى آله وأصحابِه

  وآخُر دعوانا أِن احلمُد ِهللا ربِّ العاملني
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  زامـد اهللا عـب عبـكتائ
  هـ1431ذي احلجة 18األربعاء 

  م2010–11–24املوافق 

  

)المصدر: (مركز الفجر لإلعالم



بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

بعد... و 

عنها بتفصيل. أتيحت فرصة كبرية جداً عند قيام اجلهاد األفغاين ومل يستفاد منها ....البد من احلديث

. 197م ه املوافق9 أضيعت الفرصة األفغانية عام 1399

عندما كان االحتالل  أتيحت للمسلمني بأن يتحرروا من اهليمنة الغربية اجلهاد األفغاين آخر فرصة قبل

العريب فهو ما يوفر احلوافز املطلوبة دون جهد  كبري لتحريك الناس لقتاله للعامل احتالل عسكري ظاهر

لكن  كان الوعي ضعيف فكان التحرر عسكري فقط .

إىل اآلن 38 ومن 62 دون االستفادة منها ومرت لألسف من أواخر الفرص  كانت يف اجلزائر عام 62

فعندما ضيعت الفرصة لتحرير اجلزائر مل تتح إال بعد قرابة أربعة عقود. عام

يف ذلك وإمنا حنن القاعدة نشكل  نطرح للناس اخلروج وعمل غرفة عمليات ولكن ال نتكل على الناس

األحداث فالوضع خطري ومن تصدر يف املشهد اليوم ال ميلك التصورات اليت نلم  غرفة عمليات إلدارة

�ا بفضل اهللا ولدينا االنرتنت وما شابه 

الكلمة القوية النافذة.

طريق إىل اخلالفة أو طريق إىل حترير األمة.

ينبغي أن نطلب من احملللني واملثقفني يف تونس وخارجها دراسة جتربة تونس بتفصيل واإلشارة إىل كيفية 

االستفادة منها ونسخها.

تكنلوجيا إلعالمية اعنصر مل يكن موجوداً وهو الثورة دخل يف املعادلة والذي حصل أن يف الفرتة املاضية

ح أداة إضافية فيصبفرق بني تلفاز مسيطر عليه من الدولة �ذا الشكل من قبل مل تكن موجودة 

ورة اإلعالمية هلا وهذه الثبني الثورة احلديثة اليت سحبت اخليوط من أيدي احلكام الحتالل عقولنا و 



عرب األقمار الصناعية  مشاهدة مجيع القنوات الفضائية عقدين ونيف منذ أن أتيح للناس يف العامل العريب

رة وظهور ا�اهدين ن بأعينهم ال بالسماع وحصل التغيري اجلذري بعد ظهور قناة اجلزيأصبح الناس يرو 

يف مث انتشار االنرتنت وإتاحته للجميع فحجم املعلوماتم96معها وكان ظهور قناة اجلزيرة عام 

بكثري من حيث احلرية.االنرتنت أضخم منه يف اجلزيرة 

ينبغي االنتباه إىل ن ومن سيخرج عليهم سينشر الفنت هنالديهم أمن جيش وشرطة يعتقدون أ�م صاحلو 

رتفع وعيهم وعندما يأن األجهزة األمنية جزء من الشعب بقدر ما يرتفع وعي الشعب يرتفع وعيهم 

.تضعف قبضتهم على الزناد 

بني احلاكم والشعب عندما ارتفع وعي الشعب مل تتسع مساحة الشعب وتقىب مساحة احلاكم   فاملساحة

كما هي وإمنا اتسعت مساحة الشعب على حساب مساحة احلاكم وكلما ازداد الشعب وعياً كلما 

ضاقت مساحة احلاكم وقد ال يشعر احلاكم بضيقها إال عندما ال جيد متسعاً للبقاء فيفري كما فر ابن 

اجليش أن حيضر اجليش ليقمع املتظاهرين فرفض فأمره باالستقالة  علي وقد طلب ابن علي من قائد

فرفض أيضاً عندها اضطر بن علي للهروب وحىت الشرطة مل تستجب له يف قمع املتظاهرين كما يريد 

ولذلك كانت نسبة اإلصابات حمدودة  فالقمع و القتل الذي مت يف املتظاهرين  كان من حرس ابن علي

بالنسبة خلروج ثورة شعبية ضد احلاكم .

تونس حالة تعمم على املنطقة .

حًال إال املنفى. نشري إىل نسبة الوعي ال خييفنا احلاكم طاملا سنقنع عساكره فإنه عند ذلك لن جيد

  تغيري فكرة أن أجهزة األمن العدو األول للشعوب ..لكنه يتغري..

مـن السـيطرة علـى القـوة العامليـة �ـذين العلمــني ومهـم جـداً يقـال أن اليهــود متكنـوا الـنفس علـم خطـريعلـم

  علم االجتماع وعلم النفس .

خاصــة يف مثــل أوضــاع بالدنــاطاقتــه لتحمــل قتــل األنفــس حمــدودة فمــن علــم الــنفس تعــرف أن العســكري 

عظــم الــدول النظــام أن الشــخص احملكــوم لــذلك ففــي مابــن خالــه وأما يطلــب منــه أن يقتــل ابــن عمــه عنــد



عليه اإلعـدام رميـاً بالرصـاص يضـرب عليـه سـبعة أشـخاص أحـدهم فقـط يف سـالحه طلقـة فعليـة ليحسـب  

  .كل منهم أن غريه الذي قتله

  الشعب أن أجهزة األمن طاقتها حمدودة .احلديث بتفصيل يف هذه املسألة أمر مهم ليعلم 

تقريـب وتبسـيط الكويت مهيأة جـداً إلسـقاط األسـرة احلاكمـة �ـدوء سيسـاعد يف املسـألة أن يكـون هنـاك 

الناس كما ذكرنا يف مثال الشاحنات والـنفط مـع اإلشـارة إىل أن مـا صـرفه املايل من أذهان ملسائل الفساد 

مقطوعة وحىت إن كـان دائمـاً هي مبالغ إمنا مت نتيجة لثورة تونس وخشيته من تكرارها و األمري لكل مواطن 

  .فهو يستطيع أن يسحبه إذا هدأت األوضاع اإلقليمية 

  ربط حال الناس بالثورة النفطية . 

  ملن حاول النعيم نعيم               ملن آثر الشقاء شقاء 

وعـن االنقالبـاتال بد من تكرار احلديث عن قيـادة الثـورة ونكتـب بالتفصـيل عـن ثـوريت مصـر مث اجلزائـر *

  .وما استقر عليه الوضع بصددها

حيتـاج فيهـا اإلنسـان إىل كـذلك كثري مـن األمـور    مناذج حية فإن* قادة الثورة كما أن الشجاعة حباجة إىل 

تأهل القائد لتحمل مسؤولية أناس سيتخذ قـرارات تعـرضأن ياألمور هومن هذمناذج حية ليكتسبها منها 

أل�ــم مل يعيشــوا حيــاة تــدر�م علــى ذلــك وال تــدرجوا يف التــدريب هــذه يســقط فيهــا النــاس للقتــل بعضــهم

  على هذه املسؤولية 

الصحابة رضي اهللا عـنهم كـان جـو العـرب جـو قتـال وكـان أحـدهم يتحمـل هـذه املسـؤولية وهنـاك مسـؤول 

رات قبله الرسول عليه الصالة والسالم فيكون هو من أمره ومـن هنـا ال يكـون الثقـل كـامًال عنـد اختـاذ القـرا

اليت ستعرض بعض اجليش للقتل وبعد مرات يتدرب على األمـر فـإذا أصـبح هـو صـاحب القـرار األول هـو 

  اخلليفة يكون قادراً على اختاذ القرار

أما هذه القيادات عبد القادر عودة رمحه اهللا والزنداين وعباسي مدين مل تتـدرب وبالتـايل وقعـت يف احملـذور 

  .وضاعت الفرص 



حلادثـــة األوىل حادثـــة مصـــر وبالتـــايل مل تنتقـــد تكـــررت املصـــيبة عـــاد الزنـــداين فكررهـــا ومل كونـــه مل تُـــدرس ا

  فكررها . عباسي تدرس مث عاد 

  أما أنا فعلمت السبب عندما جربته يف أفغانستان ألين مل أتدرب مل أستطيع .....

النفســية ألن هنــاك حلقــة مــن هنــا تكــررت نفــس املصــيبة وال ميكــن أن نصــل إىل إقامــة دولــة إســالمية �ــذه 

  مفقودة .

مســؤويل حيــث أن قائــد اجلــيش خلفــه اســتطاعت احلكومــة يف اجلزائــر أن تتخــذ قــرار بــأن مــن خيــرج ســيقتل 

  .اإلسالميني عن أنه كافر قلبه قاس ومعبأ علىفضًال الدولة وخلفه القوى اخلارجية فهم أمروه 

  ن اخللل كان يف القيادة ولكوقد كان الشعب يف اجلزائر مستعد لتأدية ما عليه 

والقائـد الـذي حتـت يـد النظـام فـاعتقلهم وقـد كـان ينبغـي أن يكونـوا يف اخلـارجخلل أن رؤوس الثـورة كـانوا 

شـخص يقع فيه أي مسلم غري مدرب حيث هناك أكثر من مليون استلم بعدهم وقع حتت ضغط شديد 

فتصـــور الشـــوارع مليئـــة ســـيخرجون للتظـــاهر إن اختـــذ القـــرار واجلـــيش قطـــع بأنـــه أي شـــخص خيـــرج ســـيقتل 

النظـــام إن تراجعـــت قيـــادة يكـــون احلســـم لصـــاحل فرتاجـــع عـــن املظـــاهرات ويف مثـــل ذلـــك احلـــدث بالـــدماء 

  .سنة فضًال عما قبلها 18ومن يومها استقرت األمور للعسكر الشعب 

  ضة النظام منايف للكمة وحسن اإلدارة .بقاء القيادة حتت قب

  خطة متكاملة حبكم جتاربنا حىت ال تقوم ثورات فاشلة .حبيث تكون نسرد مثل هذه التجارب 

عــودة رمحــه اهللا رأس فيهــا لــو كــان هلــا رأس لتكــرر خطــأ عبــد القــادر*ســبب جنــاح الثــورة يف تــونس أن ال 

أكــرب رأس كـان موجـود هـو حــزب الشـغل ومل يكـن هـو الــرأس كـان هنـاك قواعــد ومل وخطـأ القيـادة اجلزائريـة

  .يكن هناك شخص واحد صاحب القرار جيب شرح ذلك بالتفصيل لنجاح الثورات

*العلمـــاء يف جنـــد يشـــددون علـــى عـــدم جـــواز التظـــاهر حجـــتهم قـــد تكـــون إذا كـــان احلـــاكم مســـلم و مـــن 

نــــه إذا كــــان احلــــاكم جــــائر أفضــــل الــــدرجات بعــــد النبــــوة حــــديث ســــيد الشــــهداء محــــزة أنقــــدح يف ذهــــين أ

  الصديقية ودرجة الشهداء 



مــن أفضــل درجــة الشــهداء هــي درجــة ســيد الشــهداء حتــريض شــديد جــداً حــىت خيــرج الفــرد يضــحي بنفســه 

  يقول كلمة احلق أمام سلطان جائر ما الذي مينع أن خيرج ثالثة يقولون كلمة احلق وقد يزداد العدد 

ألمـــر العمـــوم مـــن رأى مــنكم منكـــراً فليغـــريه والنصـــح ألئمـــة املســلمني وعـــامتهم مـــا الـــذي مينـــع األصــل يف ا

  ويقيد أن خيرج عشرة على احلاكم اجلائر .

  والذين قالوا باملنع ما هي حججهم يف حني أننا نتكلم عن حاكم كافر.

اشــد إىل الشــوارع (وجــوب اخلــروج علــى احلــاكم الكــافر وخلعــه وقــد أظهــرت أحــداث تــونس أن اخلــروج احل

  خيلعه ..)

  ه 1432صفر 18األحد 

مـــع التنســـيق مـــع أكـــرب عـــدد مـــن القـــوى وأوكـــل اإلخـــوة هنـــاك يف منـــاطقهم هـــم حيـــددون يـــوم أتــابع امللـــف 

  أال تقيد؟الشعبية.والقيادات 

وإن كان مقهور إن ترك القتل سيقتل تصيبه هلوسـةبعد فرتة تكلمنا عن علم النفس وأن العسكري ينهار 

وكـــان فحفــر العــراق خنـــادق علــى حــدوده وأشــد هــذه احلــاالت ظهـــرت يف العــراق أثنــاء احلــرب مـــع إيــران 

والعســكر العــراقيني علــى األســلحة يقتلــون اإليــرانيني قبــل الوصــول إىل العــراقاخلميــين يرســل النــاس كــالغنم 

قتلهم ذلك يف أبناء بلـدهم أو علماً أ�م  مل يكون فمن كثرة ما يقتل اجلندي العراقي تصيبه حالة هلوسة 

ديـــنهم وإمنـــا هـــم معتـــدون علـــى بالدهـــم يريـــدون احتالهلـــا فقتـــاهلم كـــان واجبـــاً إال أن اإلنســـان ال يســـتطيع 

  القتل املتواصل بأعداد كبرية .

أ�ــم إن خرجــوا علــى احلــاكم ســيقتلون مجيعــاً وهــي جــوهر التحــرك لنزيــل عــن النــاس هــذه الفكــرة نوضــحها 

  ن يتم .فهو ما ال ميكن أ

يكـــا لـــذلك نـــرى أمر أن احلـــاكم املرتـــد إذا قـــدم تنـــازًال فهـــو مســـتعد لالســـتمرار فيـــه إىل أقصـــى درجـــة ممكنـــة 

طلبــوا مــن الســودان إخراجــي بعــد عنــدما تضــغط علــى الــدول ال تقبــل بالتنــازل األول كمــا حصــل عنــدما 

  ذلك كان أول تعليق أمريكي أن هذه خطوة يف طريق طويل على السودان واخلطوات إىل اليوم مل تنتهي 



فنحن اليوم عندنا عدد مـن احلكـام قـدموا تنـازالت للشـعب : ملـك األردن قـدم تنـازالت وحـاكم موريتانيـا 

  زائر والنظام يف بالد احلرمني استنفر لفتح وظائف قدم تنازالت وأمري الكويت وكذلك اليمن ورئيس اجل

أ�ـم مغتصـبون حلقـوق الشـعوب ومسـتعدون فاحلكـام علـى يقـني جيب أن يفهم الناس هـذه احلالـة النفسـية 

  غري قابل للتفاوض أو التنازل .ئيهلم مبدحق ليس ذا لتقدمي تنازالت فه

ن املواصلة إىل أخذ مجيـع احلقـوق مـع مالحظـة ماحلذر احلذر من االلتقاء معهم يف منتصف الطريق ال بد 

أنه إن مل تؤخذ كامل احلقـوق مـن احلـاكم فعنـد أقـرب فرصـة تتـيح لـه اغتصـاب مـا أخـذنا مـن حقوقنـا فلـن 

  يرتد يف ذلك .

لنعـرف إمكانيـة اإلطاحـة باألنظمـة بنـاء علــى تـونس جتربـة سـنتحدث عـن كيفيـة تطبيقهـا وأســباب قيامهـا *

  نقاط حنددها مع اختالفات فرعية من قنطر إىل آخر 

مـع تعـديالت مـع تـونس ليصـبح نسـخ للتجربـةأشهر لتعبئة الشعب حىت يتطـابقدول العربية حتتاج أكثر ال

  .ب مع كل دولةتتناس

  .ش كان شعار مظاهرات األردن حنن والشرطة واجليش جيمعنا رغيف العي

  حتييد اجليش والشرطة وتتم املعاملة معهم على ثالثة مراحل مهمة:مسألة 

  ـ امتصاص ردة فعلهم عند خروجنا على النظام 1

  ـ حتييد 2

يف كــل مــن طرفنــا علــى اجلــيش والشــرطة أن تتوقــف العمليــات ـ اســتمالتهم وكســب تأييــدهم . ممــا يعــين 3

  طق وخاصة اليمن ااملن

الفكــرة قائمــة علــى حتييــدهم بــالوعي املشــرتك هلــم وللمجاهــدين وكــذلك هــذا هــو اجلــزء الثــاين مــن املعادلــة 

  باملعاملة احلسنة 

لتلخـيص أصحاب الرأي وأصـحاب األقـالم ويف االنرتنـتمسألة استنفار كل القوى الصادقة لعلي ذكرت 

  .وتبسيط املسائل للعوام 



  من التوعية : موضع النفط نبسطه للناس بعدة طرق 

  الشاحنات 

فضـًال عـن األوديـة الكبـرية يف و�ر األردن والعاصـي والليطـاين يف بالدنا �ر النيل ودجلة والفرات واأل�ار 

  جزيرة العرب 

�ـر النيـل جيـري طـوال السـنة والسـد العـايل حساب النفط الذي خيرج من اخلليج ( اجلزائر )يذهل اإلنسـان 

  كيلو   400طاقته سبعة مليار مرت مكعب وطول حبرية السد العايل 

  ما خيرج من أرضنا من نفط خالل سنة يساوي املياه املوجودة يف حبرية السد العايل 

مــا خيــرج مــن أرضــنا مــن نفــط أكثــر ممــا جيــري يف أرضــنا مــن �ــر الفــرات أو النيــل ناهيــك عــن أوديــة جزيــرة 

  العرب أيام األمطار 

  الفقر والبطالة ونعاين يعتدى على مقدساتنا نذكر هذا ومثال الشاحنات مث حنن نعيش يف ذيل األمم *

  نبسط وندع الناس تتكلم *

  قروناً وأبناءنا وأحفادنا سنبقىلو مل تغتنم الفرصة *

  وملن حاول النعيم نعيم          وملن آثر الشقاء شقاء 

  الثورة ينبغي أن يقودها رجال يف أمور الدين والدنيا فقهاء يستوي املوت عندهم والبقاء *

خطـــري فهـــذا قـــولبعقـــوهلم ويقولـــون مـــاذا سيســـتفيد بعـــد أن يقتلـــه احلـــاكم النصـــوص واحلـــذر ممـــن يزامحـــون 

  واستدراك على كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فهـو مل يقـدم كـالم النـاس علـى كـالم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه سيستفيد جنة عرضها السماوات واألرض 

  وسلم 



فالبــد أن هــذا تــدبري اللطيــف اخلبــري االســتبدادالظلــم و هــذا أحــد أكــرب الضــمانات ملنــع احلــاكم املســلم مــن

أن القتـل حيـرك النفـوس والـدماء حتقـن الـدماء فمـن ينكـر علـى احلـاكم سـرياق دمـه كمـا ذكرنـا و تقدم الناس 

  فتحقن دماء آخرين 

  دعموا على احلرب السالم                  وطاملا حقنت دماء يف الزمان دماء 

  العرب تقول القتل أنفى للقتل .

  عدوي عدو اهللا من كان يف الورى           ولو كان من أبناء عمي وعرتيت 

  وأقر�م مين الويل له ولو                      تباعد عن عيين وداري ونسبيت 

  أمريكا يف العقد األخري من القرن املاضي بناًء على مراكز *

  ينكرون عليه ظلمه وفساده .من الذين خرجواحاكم تونس من حيث الواقع فقد رأيتم كيف فرّ 

  *جتنت اجلبهات الفرعية ميينًا ومشاًال وجتنب مناوشة من يستدعي ذلك مع ذكر املراد لتوعية الناس .

للقــرن *أمريكــا يف العقــد األخــري مــن القــرن املاضــي بنــاء علــى مراكــز الدراســات قامــت بأحبــاث وخططــت 

يف السـنة األوىل مـن العقـد فبفضـل اهللا سـبحانه وتعـاىل احلادي والعشرون فقالـت هـذا هـو القـرن األمريكـي 

  األول للقرن احلادي والعشرون كسر قر�ا

حـالف الصـلييب الصـهيوين امللتفـة األوىل من العقد الثاين انكسرت وانفكت حلقة من سلسـلة التويف السنة 

  هذا القرن هو قرن املسلمني بإذن اهللا .على رقبة األمة .

]علـيكم أنفسـكم.[والنقد الذايت ونستشـهد مراجعة ما كتبناه سابقًا عن منهج التربير نريد منهج التزكية *

/مـنهج التربيـر إن أصابتنا مصيبة نفتش يف أنفسنا ونرتك التربيـر لكـل خطـأ ]وما أصابكم من مصيبة ..[و

مبخدرات األجماد  .... تسليط مكربات الصـوت الـيت .....يف كتاب الكيالين (مناهج الرتبية اإلسالمية )

  �جوا أذى األعداء 

  نستشهد مبقاطع من كتاب الكيالين ونعزيه 

  .. قول العريب أوسعتهم شتماً وفروا باإلبل هذ املنهج جيعل اإلنسان ال يأيت بنتيجة 



  حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم *

وما أوقعهـا هـو أ�ـا مل تكـن تعمـل مبـنهج النقـد من رحم اهللا األمة غارقة بشكل كبري يف منهج التربير إال*

مل ينتقــد فتكــرر  مــع الزنــداين مث تكــرر مــع عباســي مــدينمــا حصــل مــن عبــد القــادر عــودة رمحــه اهللا الــذايت 

  63إىل ص 75من ص . قراءة هذا ملناهج عند الكيالين وعلي با احلاج 

  والنقد الذايت البناءمنهج التربير يقابله منهج النصح واإلصالح *

  منهج اإلطراء *

  إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل قرن حديث *

  وظلمه ويف املقابل ...زالت احلاكم هناك حكام وعلماء وكتاب يربرون *

رحـم اهللا امـرء والوالة قـول عمـر رضـي اهللا عنـه أوىل الناس بتشجيع منهج النصح والنقد البناء هم احلكام *

  عيويب ..مراجعته من سري أعالم النبالء أو تاريخ اخللفاء..أهدى يل 

  منهج التربير يتماشى مع الوضع يف اجلاهلية *

فوضــح الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم نصــرة انصــر أخــاك ظاملــاً أو مظلومــاً كــان هــذا الســائد يف اجلاهليــة *

  عن الظلم هي حبجزه املظلوم 

  السلطان هم إمعات ويريدون من الناس أن يكونوا كأنفسهم .منهج التربير يولد اإلمعات علماء *

  غزية .. وهو ما يولد التبعية واإلمعة منهج التربير يولد وما أنا إال من *

: هو مـرض انتشـر يف املنطقـة كثـري مـن العلمـاء يريـد متريـر حـق فيسـبقه *منهج االلتقاء يف منتصف الطريق 

  .مبدح الباطل ليسمح له الباطل بتمريره 

  هذا منهج خطري تنبغي مقاطعته [ودوا لو تدهن فيدهنون..]

  نقتبس من كالم سيد يف الظالل عند هذه اآلية .

  *أمهية جتسيد النصر يف رفع مهم األمة .



* خطـــــة ا�اهـــــدين.أوال إضـــــعاف الغـــــرب مث الـــــوكالء بفضـــــل اهللا الغـــــرب وصـــــل إىل درجـــــة مـــــن اإل�ـــــاك 

  وهذه فرصة لتنفك األمة .واالنشغال 

  االهتمام مبوضوع الصومال .* 

  * إعطاء تصور حقيقي للخصم .

  كجزء من احلرب ال بد أن نعرف عدونا .

اعرف عدوكم حنن يف حرب وال بد أن نعرف عدونا فعدونا قبل اإلسـالم والـذي ازداد عـداء بعـد اإلسـالم 

عــام إىل أن 600عــام مث الرومــاين 400احتلــت أرضــنا ألــف عــام االحــتالل اليونــاين احلضــارة الغربيــةإ�ــا 

جــاءت الفرصــة وحتررنــا مبجــيء اإلســالم مث عــاد اعتــدائها علينــا يف احلــروب الصــليبية قبــل مث حتررنــا بقيــادة 

سـلمة صالح الدين رمحه اهللا مث عادت يف عام ....واحتلت معظم ديار اإلسالم إىل أن ثارت الشعوب امل

وحتـررت مــن االســتعمار العســكري إال أنــه نظــراً لضـعف وعيهــا آن ذاك مبكــر الــدول الكــربى مل تتحــرر مــن 

االحــــتالل السياســــية واالقتصــــادي والثقــــايف وبقيــــت األمــــة مقســــمة خيضــــع كــــل جــــزء منهــــا ألحــــد وكــــالء 

الواقـع ...........االحتالل ينفذ خمططاته فيه فهذا تـاريخ طويـل كتـب بالـدماء واجلثـث واألشـالء فاحلـذر

املعاصر وحضارة الغرب مـوقفهم مـن غـزة قـول وزيـرة اخلارجيـة الفرنسـية إن سـجن اليهـودي الفرنسـي جرميـة 

  .حرب وهناك أكثر من عشرة آالف فلسطيين مسجون عند اليهود 

ان ظهر للعيان حقيقة الغرب وما يدعونه من رغبتهم يف نشـر احلريـة فيـوم فـرار بـن علـي كانـت هنـاك طائرتـ

فرنســيتان ستصــل إىل تـــونس مــزودة بقنابــل مســـيلة للــدموع  ليقمــع ابـــن علــي الشــعب التونســـي هــذه هـــي 

  احلضارة الغربية . 

  لألمة عامة واليمن خاصة 

  طلب النصر بال مثن عار على أهل الفطن . قال أمحد شوقي 

يقدمـه ملسـرية األمـة ال بد أن نتحدث باسـم الواجـب الشـرعي والعقلـي أن ال أحـد يـدخر أي شـيء ممكـن 

ووكالئهـم كلمة ولو بدرهم وقبل ذلك وبعده بالـدعاء علـى أعـداء األمـةمن اهليمنة الغربية ووكالؤهم ولو ب

  بالنصر وإقامة شرع اهللا يف األرض.والدعاء لألمة 



  والتفاصيل نلحقها به بعد إرساله.اآلن نضع اجلوهر *األحداث تستدعي اإلسراع يف إخراج البيان 

  به ووضع الناس حيتاج تشجيع وحتذير .والنظام فاقد صواع يف اليمن تسري بسرعة حنو الثورة األوضا 

اســتمالة العســكر وتــذكريهم بــاهللا وأن الرجــوع إىل احلــق خــري هلــم يف ديــنهم ودنيــاهم وأن احلــاكم يفســد ـــ 1

  .عليهم دينهم ودنياهم 

  ـ واصلوا وسينهار النظام .2

  عن قبضة احلاكم .ـ أ، تكون القيادة يف مأمن 3

  سواء عامة أو ميدانية .ـ أن تكون هناك قيادات احتياطية 4

  امتصاص غضب األمن وحييدوه مث يستميلونه .

تــنجح املســألة أميــل أن أدع األمــر لإلصــالح ولكــن أضــع خريطــة عمــل اإلصــالح حــزب رمســي ومــن حــىت 

وسيســـوء فســـيقول للنـــاس أن املتظـــاهرين قاعـــدة حقهـــم الـــدعوة إىل مظـــاهرات إن دعونـــا حنـــن للمظـــاهرات 

وهـم سـيأخذون الرسـالة هـذا القوى الشعبية يف اليمن أن أدخل يف أدق التفاصيل من حيث حتديـد املوعـد 

ومــن ســلبيات هــذا اخليــار أن خيــار وخيــار آخــر أن حنــدد حنــن يــوم نــدعوا فيــه لعصــيان مــدين ومظــاهرات 

االنكســار لثمــرة دو�ــم فليقطفــوا هــم الثمــرة فــإن مثرتنــا أكــرب اإلصــالحيني سيشــعرون أننــا نريــد أن نقطــف ا

  .النظام سيدب يف املنطقة بشكل إجيايب بعد سقوط 

وحنــذر مـــن االنكســار يف منتصــف املواجهـــة وتكــرار أخطــاء عبـــد القــادر عـــودة حنــن نعطــي خطـــوط عامــة 

  والزنداين والقيادة اجلزائرية الذين كانوا حتت يد السلطة .

  .بإذن اهللا والتحرر من التبعيةالنصرية لعدد حمدد مث يكون البد من التضح

سيكون غري ما كـان عليـه وأمريكا بعد سقوط علي عبد اهللا يف هذه األجواء بعد تونس فالنظام السعودي 

عنـدمما يسـتلم يف هـذه األجـواء سـيكون فاإلصـالح سيكون لديـه ضـعف شـديد من قبل فيما خيص اليمن 

  .السفلى فأمريكا والسعودية سيكونوا هم أصحاب اليد مستأسداً وينبغي أن نزيد يف إشعاره بذلك 



هـــي مرحلـــة إىل أن يـــأيت جيـــل لـــيس بعيـــد داخـــل اإلخـــوان ويقـــوم املـــنهج الســـلفي منتشـــر داخـــل اإلخـــوان 

  باإلصالح 

ألمريكــا يتحــرك اجلميــع يف ذلــكيف هــذه املرحلــة إســقاط األنظمــة التابعــة نبعــث لإلخــوة بالسياســة العامــة

  لإلسالم .و�تم بنشر الوعي والفهم الصحيح 

  .التأكيد على أن يكون الدستور اليمين إسالمي وهو كذلك ظاهرياً ولكن الرئيس ال يلتزم به 

سـيخرج عـن الـنمط السـائد بالضـرورة *حنن أمام جيل جديد متـأثر بالثقافـة والثـورة اإلعالميـة اجلديـدة هـذا 

  أل�م قبلنا من حيث الزمن .وكثرة أنصار اإلخوان هو السائد يف اليمن و اخلط السلفي 

حــزب اإلصـــالح فيهــا قــوي جــداً واألجهـــزة األمنيــة ضــعيفة واجلزائـــر *الفــرق بــني الــيمن واجلزائـــر أن الــيمن 

  تسعة عشر عام .ت خالل قمعضعيفة واألحزاب اإلسالمية األمنيةاألجهزة 

  *بث نفس أننا ضد االنفصال والصرب جيد . 

ومــا بعــدها فيــه عبــارة 250*قــراءة بــاب املكونــات مــن كتــاب اخلطــاب العــريب املعاصــر لعبــد البــاقي ص 

يف هذا املوضوع :الوحدة ليست مطلب شرعي فقط بل مطلب على مجيع احملـاور شـرعي اقتصـادي مهمة

  ليه وعلى الشمال .سياسي . إن انفصل اجلنوب ضرر ع

الوحــدة علــى مجيــع احملــاور واجــب شــرعي وضــرورة عقليــة وإن مل تــتم الوحــدة فلــن يســتطيع أحــد حــل أزمــة 

  البطالة.

  عليه.والسعودية حريصة اإلصالحيني ضد االنفصال 

  ض والسقوط على إرادة البشر ..... كالم العمري رتب اهللا كثرياً من سنن النهو 

  272ــ274...  صالتضحية.يكمن يف النفوس وعجزها وضعف اإلرادة ال بد من 

  فرعية الرتكيز على الوكيل املباشر ألمريكا .*من املهم جتنب فتح أي جبهات 

  *توجيه اخلطاب لطالب املدارس واجلامعات.



  *الشرط األهم لإلحياء إرادة اإلحياء األنصاري .

فكــرة الوحــدة يف الــوعي العــريب باعتبارهــا مــن متطلبــات احلاضــر * ال بــد مــن العمــل علــى إعــادة تأســيس

  واملستقبل وحاجات النهوض....

العربيـة هـي إحـدى املقومـات الضـرورية واألساسـية للمشـروع احلضـاري *يعتقد املفكرون العـرب أن الوحـدة 

  وما بعدها 299ص حتررها من التبعية واالحتكار بل تدخلها يف سلسلة التنمية واإلنتاج ....العريب ...

  * ال تتحقق الوحدة العربية .........

فـة حسـب ..مسـألة التكلجداً.الكويت مثًال ترغب يف إقامة مصنع للسيارات ال ميكـن ذلـك فالعـدد قليـل 

  مهم.أما على مستوى األمة نستطيع فتح مصانع كربى فالعدد العدد ... 

مهمـــة للدولـــة القطريـــة نفســـها فهـــي املتـــنفس الوحيـــد الســـليم والطبيعـــي لنكـــون أمـــة واحـــدة وهـــذه الوحـــدة 

احلاجة للتكتل واالجتماع........وإمنا هي مسألة بقاء أو ذوبان بالتبعيـة و الغـزو الفكـري والسياسـي عـرب 

  .......ضرورة....العقود نكون أو ال نكون 

ب قطعــــه مــــن خطــــوات عمليــــة يف طريــــق التعــــاون والتكامــــل *إن مســــتقبل العــــرب رهــــني ملــــا يســــتطيع العــــر 

  واالحتاد .

وإمنـا هـي ضـرورة عقليـة ينبغـي العمـل علـى إعـادة مفهـوم الوحـدة يف العقـل *الوحدة ليست حاجة عاطفيـة

  دون وحدة حقيقة ال �ضة عربية وال تقدم .......العريب ....

  .........املهدي يقول : هناك دعوة للمسؤولني العرب ليست مشكلة 

  هي مسألة حياة أو موت وجود كيان أو تذويب.

  *قواعد عامة ووصايا عامة يف التحرك :

  اجلهود على إزالة العدو األكرب .مع تركيز أن ينسى اجلميع خالفاته ـ 1

  ـ تغيري جذري واحلذر من االلتقاء يف منتصف الطريق ...2



  ألحد من هؤالء خيادعنا .وال نسمح عدم الرضى ببعض التغيريات الفرعية ـ 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

من أمهها: وإن هذه الثورة وتداعيا�ا هلا دالالت كثري ة

ـ حجم قوة الشعوب اهلائلة ... حديثه عن الشعوب ........ 1



ھیئة النصیحة واإلصالح
)2بیان رقم (

  دعوتنا .. للنصیحة واإلصالح

إن الحمد � نحمده ونس��تعینھ ونس��تغفره ونس��تھدیھ، ونعوذ با� من ش��رور أنفس��نا، وس��یئات      
أعمالنا من یھده هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك 

لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .
م خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون الحمد � القائل في محكم كتابھ : { كنت     

عن المنكر وتؤمنون با� } . آل عمران .

القائل : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا   والص���الة والس���الم على رس���ول هللا محمد      
على یده أوشك أن یعمھم هللا بعقاب منھ ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

..كة العربیة الس���عودیة فھد بن عبدالعزیز آل س���عود، ش���عب الجزیرة العربیة المس���لمملك الممل

..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد

فقد س�������بق لكم أیھا الملك أن أرس�������لتم إلینا مراراً، وألححتم تكراراً، رغبة منكم في عودتنا      
ذلك بوسائل شتى، وطرق عدة .للداخل، وأبدیتم حرصاً شدیداً، وعزماً أكیداً على بلوغ 

وعلم هللا ما بنا عن بالدنا رغبة، وال لنا عنھا إلى غیرھا تش�������وف، كیف وھي مھبط الوحي      
ومنبع الرسالة ؟ وقد كانت مسقط الرأس ومرتع الطفولة .

ولكن الوقائع الس����ابقة والقرائن واألحداث الالحقة أقنعتنا بض����رورة وجودنا في الخارج إلى      
، وأكدت لنا أن رغبتكم ھذه وراءھا ما وراءھا .حین
ونحن ال نقول ھذا الكالم من باب س�������وء الظن وافتراض الش�������ر، ولكن س�������وابق َمنعنا من      

النصح، وسلبنا حق السفر، وما تبع ذلك من تجمید أموالنا منذ سنتین والعمل على التشھیر بنا في 
طع ص�����التنا بالبالد وأھلھا عن طریق مص�����ادرة إعالمكم في الداخل والخارج، وأخیرا محاولة ق

وإلغاء وثائق الھویة الش��خص��یة العائدة إلینا دون ذنب ارتكبناه أو جرم اقترفناه، إال أن نقول ربنا 
هللا ، محاولة منكم لثنینا عن القیام بواجب النصح والبیان، كل ذلك یؤكد حقیقة ما ذھبنا إلیھ .

ل بھا كثیرا، ألنھا في ظاھرھا أمور ش�������خص�������یة، وقض�������ایا غیر أن ھذه كلھا أمور ال نحف     
خاص��ة، والخالف بیننا في حقیقتھ یتجاوز توافھ األمور الش��خص��یة  وص��غائر الش��ؤون الخاص��ة، 

إلى أمھات األمور المھمة، وعظائم قضایا األمة .
ء بذلك ) أن نرجع إلى ھذا الموض��وع، ووفا1وقد س��بق لنا أن وعدنا في بیاننا األول ( رقم      

الوعد یأتي ھذا البیان، إحقاقاً للحق وإنصافا للخلق، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحیى من حي عن 
بینة .
وس����وف نجمل األمور ھنا إجماال دون تفص����یل، وإیجازا دون تطویل، على أن تجد س����بیلھا      

ن العبارة،للش�����رح في خطابات الحقة إن ش�����اء هللا مكتفین في ھذا الخطاب باإلش�����ارة أحیانا دو
وبالتلمیح دون التصریح، صیانة للقلم، وحفظاً للسان، مقتصرین بالتناول على ما یلي :

لقد دأب علماؤنا األجالء، ودعاتنا الفض�������الء، منذ زمن طویل على نص�������حكم وتذكیركم، أوالً :
متوخین في ذلك أس���لوب الرفق واللین بالحكمة والموعظة الحس���نة داعین إلى اإلص���الح والتوبة
من المنكرات العظام، والمفاس����د الجس����ام، التي ش����مل التجاوز فیھا حقوق المواطنین الش����رعیة، 

وُمحكمات الدین القطعیة .
لم یجدوا منكم إال الص��دود واإلعراض، بل والس��خریة واالس��تھزاء، ولم -لألس��ف الش��دید-ولكن 

سابقة بمنكرات ر، كل الحقة أكبر وأكثیقف األمر عند حد تسفیھھم فقط، بل تعززت المخالفات ال
ذلك في دولة العقیدة وبالد التوحید !! فلم یعد السكوت مستساغاً، وال التغاضي مقبوالً .



ولما بلغ التجاوز ما بلغ، وتعدى حدود الكبائر والموبقات، إلى نواقض اإلس�������الم الجلیات،      
ذانھم من أص���وات قامت مجموعة من العلماء والدعاة الذین ض���اقت ص���دورھم ذرعا بما أص���م أ
الضالل، وغشي أبصارھم من حجب الظلم، وأزكم أنوفھم من رائحة الفساد .

فانبعثت نذر الرفض، وارتفعت أص��وات اإلص��الح داعیة لتدارك الموقف، وتالفي الوض��ع،      
وانضم إلیھم في ذلك المئات من المثقفین والوجھاء، والتجار، والمسؤولین السابقین، فرفعوا إلیكم 

إبان حرب الخلیج ھـ���������1411رائض والمذكرات المتض��منة المطالبة باإلص��الح، ففي س��نة الع
رفعت إلیكم عریضة وقعھا حوالي أربعمائة شخصیة من ھؤالء تدعوكم إلصالح أوضاع البالد، 
ورفع الظلم عن العباد . غیر أنكم تجاھلتم النص����ح، واس����تھزأتم بالناص����حین، وظلت األوض����اع 

.تزداد سوءاً على سوء 
وحینئذ أعاد ھؤالء الناص�������حون الكرة من جدید بمذكرات وعرائض أخرى كان من أھمھا      

والتي شخصت الداء ووصفت الدواء، في ھـ����1413مذكرة النصیحة التي سلمت لكم في محرم 
تأص����یل ش����رعي قویم، وعرض علمي س����لیم، فتناولت بذلك الفجوات الكبرى في فلس����فة النظام، 

ة في دعائم الحكم، فبینت ما یعانیھ علماء ودعاة البالد من تھمیش ومواض�������ع الخلل الرئیس�������ی
وتحیید، بل ومن مالحقة وتضییق .

وأوض������حت حالة األنظمة واللوائح في البالد، وما تض������منتھ من مخالفات ش������ملت التحریم      
والتحلیل تشریعاً من دون هللا .

تقدیس األش��خاص والذوات، وأداةوتعرض��ت لوض��ع اإلعالم في البالد الذي أص��بح وس��یلة ل      
لناس الطمس الحقائق، وتزییف الوقائع والتشھیر بأھل الحق، والتباكي على قضایا األمة لتضلیل 

دون عمل جاد .
قت إلى حقوق العباد الشرعیة المھدورة والمصاَدرة في ھذه البالد .وتطر
.لت الوضع اإلداري، وما یحكمھ من عجز، ویشیع فیھ من فساد وتناو
وأبانت حالة الوضع المالي واالقتصادي للدولة، والمصیر المخیف المرعب الذي ینتظره في       

ظل الدیون الربویة التي قص�����مت ظھر الدولة، والتبذیر الذي یبدد أموال األمة إش�����باعاً للنزوات 
الشخصیة الخاصة !! ثم ُتفرض الضرائب والرسوم والمكوس وغیر ذلك على الشعب؟!!! . وھذا 

المرافق االجتماعیة المزریة داخل البالد، والتي اس����تفحلت بعد المذكرة وتفاقمت، وبخاص����ة یس����
خدمات المیاه أھم مقومات الحیاة .

تدعي من إخواننا التقشف والزھد واالقتصاد في المصاریف تحسبا لما قد وعرضت حالة الج     
.أطل وهللا المستعان

وكش��فت عن حالة یش وما كش��فتھ أزمة الخلیج، من قلة أفراده، وض��عف إعداده، وعجز قائد      
قواده، رغم ما أنفق علیھ من أرقام فلكیة ال تعقل !! وال تخفى ؟.

وعلى مس�������توى القض��������اء والمحاكم، بینت المذكرة تعطیل العدید من األحكام الش�������رعیة،      
واستبدالھا بالقوانین الوضعیة .

وعلى ص��عید س��یاس��ة الدولة الخارجیة كش��فت المذكرة ما تمیزت بھ ھذه الس��یاس��ة من خذالن       
أریحا) –وتجاھل قض���ایا المس���لمین، بل ومن مناص���رة ومؤازرة األعداء ض���دھم ولیس���ت (غزة

والجزائر عنا ببعید، وغیرھما كثیر .
على المس���لم معدودة في وال یخفى على أحد أن تحكیم القوانین الوض���عیة، ومناص���رة الكافر     

  نواقض اإلسالم العشرة، كما قرر ذلك أھل العلم ومنھم الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ هللا.
ومع أن المذكرة عرضت كل ذلك بلین عبارة، ولطف إشارة، مذكرة با�، واعظة بالحسنى،      

ھا لمن تولى في أس��لوب رقیق ومض��مون ص��ادق  ورغم أھمیة النص��یحة في اإلس��الم، وض��رورت
أمر الناس، ورغم عدد ومكانة الموقعین على ھذه المذكرة، والمتعاطفین معھا، فإن ذلك لم یش���فع 

لھا، إذ قوبل مضمونھا بالصد والرد وموقعوھا والمتعاطفون معھا بالتسفیھ والعقاب .
ف، ین تطرغیر أن اللواء لم یس����قط بذلك، والرایة لم تقع، وأنَّى یكون ذلك وفي أھل الحق ع     

أو عرق ینبض ؟!  فقامت مجموعة من أھل العلم والنص�������ح من جدید فش�������كلوا لجنة الدفاع عن 



الحقوق الش�����رعیة، مناص�����رة للحق ومؤازرة للمظلوم، غیر أنھا قوبلت بنفس األس�����لوب، فالقت 
نفس المصیر وأشد .

، عنھ ال عن الدینكل ذلك بمباركة الھیئات الرس���میة الس���لطانیة التي س���خرھا النظام للدفاع     
بعد تضلیل وتلبیس األمور على بعض أفرادھا، وفصل وعزل من لم یقبل االبتزاز والتسخیر من 
العلماء الص�ادقین وال نزكي على هللا أحدا، وفي تآمر مكش�وف مع البعض اآلخر، فس�ارعت ھذه 

سلوبھا ا ستنكار، تشبھ في صیاغتھا وأ األمنیة لبیاناتالھیئات المسخرة إلى إصدار بیانات رد وا
واإلعالمیة، مفتقدة الحد األدنى من النظرة الش��رعیة الس��دیدة المفترض��ة في مثل ھذه الھیئات في 
لبت  ھذه البالد  وال غرابة في ذلك فقد فقدت ھذه الھیئات مكانتھا وض�������یعت واجبھا، بعد أن س�������ُ

استقاللھا، وأُلحقت بالدیوان الملكي، تتلقى األوامر، وتتولى التنفیذ .
لقد أعطت ھذه الھیئات بذلك أكبر مبرر للش���عب ألن یس���حب ثقتھ منھا وُیوِدعھا من ھو أھل      

لھا من العلماء والدعاة الذین أثبتت االبتالءات والمحن جدارتھم بھا  فكس������بوا بذلك ثقة الش������عب 
وتعاطف األمة .

ة لى العباد، ومحاربأما وقد وصل وضع البالد ما وصل، من شیوع الفساد، والتضییق عثانیاً :
ثاق  أھ�ل الحق ومالحقتھم في ال�داخ�ل والخ�ارج، ف�إنن�ا ومن موقعن�ا ھن�ا في الخ�ارج، ووف�اء بمی
البیان، وأداء لواجب النص������ح، نعلن مواص������لة ما بدأه علماؤنا وإخواننا في الداخل من النص������ح 

، یجمعنا الھدف واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ألننا جزء ال یتجزأ من الدعوة اإلس������المیة
ویوحدنا المصیر .

وبھذه المناسبة نؤكد تمسكنا بمطالب مذكرة النصیحة، وتأییدنا لما دعت إلیھ لجنة الدفاع عن      
الحقوق الشرعیة  وكل المطالب الشرعیة األخرى .

ا نونظراً لتعذر العمل في الداخل في ظل اإلرھاب والقھر المس��یطَرْین حالیا، فإننا ومن موقع     
ھنا، وبالتش�����اور مع بعض إخواننا في الجزیرة العربیة قمنا بتش�����كیل ھیئة للقیام بمھمة النص�����ح 

ومناصرة الحق تحت اسم ( ھیئة النصیحة واإلصالح ) .
وأخیرا نس����أل هللا تعالى أن یبرم لھذه األمة أمر رش����د، یعز فیھ أھل طاعتھ، ویذل فیھ أھل       

نھى فیھ عن المنكر، كما نس��������ألھ أن یولي علینا خیارنا، معص�������یتھ، ویؤمر فیھ بالمعروف، وی
ویصرف عنا شرارنا .

ونذكر كل مس�������لم بالقیام بواجبھ باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والتعاون على البر       
والتقوى { إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم } .

  
  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  
  ھـ2/11/1414لتاریخ : ا

  م13/4/1994الموافق : 
  

عنھم / أسامة بن محمد بن الدن



 
(Full translation of video) 
 
Praise be to God who has demanded justice and benevolence and 
forbade tyranny and aggression.  
 
Moreover,  
O American people, peace be with those of you who follow the 
right guidance. The subject of my talk is the despotism of Big 
Money and its role in the current wars between us.  
 
I begin by reminding you that if you had reflected on a little 
of what has been said, you would have been able to avoid wasting 
much blood and money.  
 
A good example is what one of your former presidents previously 
warned you about with the despotism of the Big Money and about a 
day when you would become its laborers.  
 



  األلمانياالقتصاد

  

أكبر مصدر في العالمألمانیا تعد- 

رووملیارات ی955بضائع قیمتھا 2008صدرت ألمانیا في عام - 

من اقتصادھا وثلث من الوضائف متعلقان بالتصدیر40%- 

من %17لھفي التصدیر بحیث أنعالسیارات أھم و أكبر قطایعد قطاع - 

2008ات في عام دراالص

ألوروباالمحرك االقتصاديتعد ألمانیا - 

  

تضررت ألمانیا باألزمة االقتصادیة بحیث تراجعت المبیعات للخارج ویقول 

  %15بنسبةالقتصاد سیتراجع في ھذا العاماخبراء أن 

یأملون أن یعوض السوق العربي تراجع المبیعات في بعض األسواق المھمة, - 

ر مبالغ ضخمة مثلعینھم على بعض الدول التي تنوى استثماأافلذا وضعو

2014دوالر إلى سنة ملیار150قررت الجزائر استثمار- 

ملیار دوالر 100السعودیة تنوى استثمار   - 

.وكذلك ستستثمر لیبیا- 

ربیل, وفي ق وخاصة في الشمال مثل مدینة أاالعركذلكومما یطمعون فیھ- 

مني زیارتھ األخیرة إلى العراق قال وزیر االقتصادي السابق أن الوضع األ

وأراد بھذا تشجیع المستثمر تحسن في العراق كلھ ال في الشمال فحسب,

األلماني

قطر مثال تستورد منتجات ألمانیة أكثر من المغرب مع أن عدد سكان قطر- 

عدد سكان المغرب من%5فقط یساوي

  

تضرر تومعھ أوالمقاطعة سیارة ألمانیة تعني تضرر القطاع السیارات- 

بر شركة كیمیائیة في العالم كوھي أBASFشركات أخرى ومھمة مثل شركة 

ؤدي مقاطعة , و أخیرا تألمانیاقطاع مھم في كالھما,الصلباعطقكو كذل

تراجع دخل الضرائب للدولة الىائف العمل والسیارات إلى فقدان وظ

وغیرھا من الضرر, وھذا مقصد السبحة في الشریط, شركات بعضھا متعلقة 

ببعض و مصیرھا في آخر المطاف واحد, یسمى ھذا باألماني 

(Dominoeffekt)



  

في حالة الدعوة لمقاطعة البضائع األلمانیة یستحسن عرض بدیل للتقنیة - 

ذا؟المضائع الیابانیة أو الكوریة الجنوبیةیكون البالبدیل ىفلعلاأللمانیة, 

  

لمن أراد أن یستغني عن البضائع الناساحتیاجاتنیة تسد الیابان لھا تقأوال: - 

  األلمانیة

ھذه تكون رسالة الى الیابان تمر بھا أزمة طاحنة ومدمرة, لعلالیابان: ثانیاً 

كان ذلك یناسب, ھذا اقتراح وال أعرف شیئا عن الیابانواضحة اذا

  

كذلك الحال بالنسبة لكوریا الجنوبیة تقریبا، مع امتیاز لكوریا الجنوبیة كونھا - 

أبعد عن المشاركة في معاداة المسلمین وسحبت قواتھا من أفغانستان، وغیر 

ذلك.

  

سطین كلیا ألن ھذافلوتجنب في الخطاب مع ألمانیا الكالم عن الیھود   :نصیحة

, وأظن أننا لو على ھدفناذو حساسیة كبیرة في ألمانیا ویرجع سلبیاالمضوع

من أفغانستان سیتفھم إلخراجھماستطعنا أن نوصل للشعب أننا مع ألمانیا نھدف فقط 

  الشعب موقفنا إن شاء هللا

  :یخدمك في تحریض المسلمینالمعیار المزدوجھذا لعل- 

وزیر الداخلیة األلماني الصحف الرسوم المسیئة في الدنمرك دعا بعد نشر 

األوروبیة كلھا لنشر ھذه الرسوم, وھذه الدعوة كان لھا وزن بحیث لم یقلھا 

ما و إنما قالھا وزیر الداخلیة لدولة یوجد فیھا أكبر دار خلیة لدولةاوزیر الد

بالذكر أن والجدیر (Axel-Springer Verlag);  نشر في أوروبا وھي

إلسالم أنھ لو لجریدة دیرشبیكل قبل أول مؤتمر لنفس الوزیر وعد صحفیین

فسیتعرض لمشاكل المؤتمر بالكافروصفھ احد في ھذا 

ذكر ھذا یخدمنا كذلك في نشر الخوف بین اإلعالمیین, سیعتقدون أن ذكرھم 

لناس, انكسر الحاجز بین الحقائق وبین اإلعالماخاف وإذایعني استھدافھم, 

من یرید لالنتخابما یشجع الناس سینشر الصحفیونعلى حیاتھمافخوف

وهللا أعلم الجنودسحب 



1

بسم اهللا الرمحن الرحيم

 خبصوص رسالة األخ أيب مصعب عبد الودود فقد متكنا بفضل اهللا من فتحها واطلعت

على ما تضمنته وسأرفق له رسالة يف املرة القادمة بإذن اهللا كما أرجو أن تفيدوين هل مت 

البحث عن مهادنة املرتدين وإرساله إىل اإلخوة يف اجلزائر أم ال وإن كان قد مت إعداد 

ترسلوا إيل اجلزء الذي  فحبذا أن ترسلوا إّيل نسخة منه وإن مل يكتمل بعد فحبذا أن

رسالة أيب حيىي إليهم، فهذا كل ما كتب يف املسألة م[لعلي أرسلُت لككتب منه. 

لفوائد اليت سجلتها أنا، وأرسلتها إليكم، ولكن حبث باإلضافة إىل بعض التجميعات وا

املسألة بشكل كامل، مل يتم حلد اآلن]

*وحبذا أن توجهوا اإلخوة يف السحاب لالهتمام برتمجة األدبيات اجلهادية بالفرنسية ومبا 

يستطيعونه من لغات إخواننا يف إفريقيا فلهذا األمر أمهية كبرية أشار إليها الشيخ بشري 

 يف تقريره عن املغرب اإلسالمي وهو مرفق فحبذا أن ترسلوا نسخة منه للشيخ أيب املدين

.[كنت اطلعُت خوة يف السحاب بعد اطالعك عليهحممد وأرى أن ترسل نسخة منه لإل

عليه منذ زمٍن، وسأعيد مطالعته، وأعطيه لإلخوة كما وجهتم]

ا اهتمامهم برتمجة وكذلك ترسلون إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي بأن يزيدو 

  [إن شاء اهللا قريبا]األدبيات اجلهادية إىل الفرنسية واللغات احمللية .

 أرجو إرسال أمساء القبائل اليت ذكرها الشيخ بشري املدين يف تقريره وبشكل عام قبائل

املنطقة (املغرب اإلسالمي ) على أن تكون الكتابة مشكلة وموضحة بتعريف احلروف 

[إن شاء اهللا يف مراسلة أخرى]ا. املعجمة من غريه

 مرفق بيان للشعب الفرنسي أرجو إعطاؤه لقناة اجلزيرة العربية وقناة اجلزيرة الدولية وكذلك

ومقطع مصور كتجربة يف شرحية خاصة لإلخوة يف اإلعالم، مرفق نسخة أخرى من البيان 

[مل تصلين إال شرحية يتلفوه.لبيان أمريكا ليطلعوا عليه ويفيدونا مبالحظا�م الفنية عليه مث 

  واحدة، والبيان والتجربة وصال، وسنرسل لك رد اإلخوة بعون اهللا].
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 أرجو إرسال رسالة إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي على وجه السرعة تتضمن اإلشارة

عليهم بأن ال يتفاوضوا مع الفرنسيني على إطالق سراح أسراهم باملال وإمنا يكون 

رنسيني على رفع مظاملهم عن األمة كتدخلهم يف شؤون املغرب التفاوض مع الف

انسحا�م من أفغانستان مع اإلشارة إىل أن بدايات ويكون من أهم املطالباإلسالمي 

كما أرجو التعميم لإلخوة بأن املفاوضات ،  التفاوض قبل إبرام االتفاق ال تلزمهم بشيء

نستان ومع األمريكيني يكون على مع األوربيني يكون على رأسها انسحا�م من أفغا

رأسها التخلي عن دعم اليهود وال تضاف مسألة اليهود للتفاوض مع األوربيني أل�ا 

[أبشر إن .تخلي عن اليهود سيتخلى األوربيونللاألمريكيونحتصيل حاصل فمىت اضطر 

هي : وأطمئنكم أننا وّجهناهم من قبل بأن تكون املطالبشاء اهللا تعاىل نفعل قريباً،

اخلروج من أفغانستان، فقط ال غري، أعين من األوروبيني، فيكون املطلب واضحاً قصرياً 

  حمدداً]

 ربط فالرأي أن يتم فإن تأكد أ�م جواسيس  لدى الطلبة نيالفرنسيخبصوص الصحفيني

وإن مل يتم إعال�م جلدول زمين خبروج الفرنسيني من أفغانستان ق سراحهم قضية إطال

[ال علم يل .فتتم املفاوضة معهم على الفديةلالنسحاب يقتال وأما إن كانت هناك شبهة 

بشأ�ما يا شيخنا، ولعلي أحاول االتصال حبقاين مثال ونسأل مث نقرتح عليهم وننصحهم 

مبا ذكرمت]

 حوا علّي طريقة خبصوص كتاب نقاط االرتكاز وما ذكرمت عن مؤلفه فحبذا أن تقرت

لالستفادة منه دون الدخول يف تزكية الكاتب وقد كنت يف رساليت لألخ بصري أشرت  

إىل الكتاب فحبذا أن حتذف هذه اإلشارة قبل إرسال الرسالة إىل بصري هذا إن كانت 

رياً [الرسالة مل ترسل بعد. ، وقد كنُت حذفُت الفقرة فعالً من رسالة الصومال جزاك اهللا خ

كنُت بصدد إرسال رسالتهم مث تأخرنا يف اإلرسال لسبب فّين، واهللا املوفق،   حيثُ 

واحلقيقة االستفادة من الكتاب دون تزكية الكاتب ال أدري كيف تكون!! هو إشكاٌل، 
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رراً مغنياً عنه حبيث ولكن سنفكر هل ميكن أن نعَهد إىل أحٍد بأن يكتب كتاباً مشا�ا حم

، حىت لو أشار الكاتب اجلديد يف ية أو يكون من إصداراتناميكن أن ننشره ونعطيه التزك

الكتاب اجلديد إىل أنه استفاد من كتاب األخ املصري هذا ومن كتب أخرى ضمن 

مراجعه األساسية، وفكرة الكتاب ال شك أنه فكرة صحيحة وجيدة ، وهذا هو اجليد 

  عيبونا ويعفو عنا مجيعاً]واملمتاز يف الكتاب، ونسأل اهللا أن جيزي أخانا خرياً وأن يسرت

 بعد الذكرى األخرية للعمليات املباركة يوم احلادي عشر بأيام صدر خطاب للشيخ أيب

حممد وكان تعامل اجلزيرة معه ملفت لالنتباه فبثت غريها من القنوات اخلرب قبلها وبثته 

 وجعلته اخلرب األخري مث ي يف نشرة يكون فيها معظم املسلمني يف العامل العريب نائمنيه

ساعة إال 24وضعت اخلرب يف شريط األنباء واملألوف أن يبقى اخلرب يف شريط األنباء 

أن يكون هناك حدث كبري يربر بعد بضع ساعات دون أ�ا حذفته من شريط األنباء 

عدم االهتمام باخلطاب فحبذا أن تفيدونا بتوقعاتكم وحتليالتكم هلذا األمر كما 

[واهللا يا شيخنا ، ما أدري ماذا نتابع اآلن!! لكن أن تسألوا عنه أمحد زيدان. يستحسن 

لعلنا حناول متابعة األمر مع أمحد زيدان باملراسلة، ونستفسر ونطلب منه تبليغ احتجاجنا 

هذا غري مستبعد، وحبسب !!للقناة.. ويف ظين أ�م قد يكونون ينتقمون من "الظواهري"

غل يف حينه]احملرر القائم على الش

 كان من ضمن ما أرفقتموه يل سابقاً مقاًال منسوباً ألخينا سيف العدل بعنوان (السرية

الذاتية للقائد الذباح أيب مصعب الزرقاوي) رمحه اهللا وبعد اطالعي عليه ظهر يل جبالء 

أنه مكذوب يف نسبته ألخينا سيف العدل وفيه إساءة ألخينا أيب مصعب رمحه اهللا 

ف وللتنظيم بشكل عام وفيه حتفيز شديد لإلخوة يف العراق بأن يقيموا دولة وألخينا سي

مما يُ  ظهر أن الكاتب ليس هو سيف العدل ذكره يف املقال مل تكتمل مقومات جناحها و

بأنه أخذ تفويضاً مين ومن الشيخ أيب حممد للتعامل مع قضية أيب مصعب رمحه اهللا يف 
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قد متت بيننا وبني مجاعة اجلهاد فأي شخص  حني أن يف ذلك الوقت مل تكن الوحدة

كان معايشاً لنا يف تلك الفرتة سيقول أنه أخذ التفويض مين ومن الشيخ أيب حفص رمحه 

اهللا بينما الكاتب مل يذكر شيئاً عن الشيخ أيب حفص رمحه اهللا علماً أنه مل تكن هناك 

ليس هلا أي أساس من أي مشكلة مما ذكر وأننا مل نفوض أحداً حللها وفيه سرد لقصص

الصحة فأرجو أن يتم حتليل النقاط اخلطرية اليت احتوى عليها املقال وتوضيح ماذا أراد 

الكاتب أن يدس فيها كما أرجو أن تقوم بتكذيب نسبته لسيف وتذكر أنه يف السجن 

مما ال يتيح اطالعه عليه وتربئة نفسه منه وأن هناك أشخاصاً بل أجهزة تابعة لبعض دول 

ملنطقة مهمتها االفرتاء على ا�اهدين وتشويه صور�م ويكون التكذيب بأن سيف ا

[املقال قدمي منشور يف االنرتنت، ...املقال دون زيادة يف وصف أخينا.العدل براء من 

وقد كنُت رأيُت أناساً من الكتاب يف النت يشككون فيه، وكنُت قدمياً تصفحُت فيه، 

اآلن، ولكين عرفُت أنه مكذوب، ولكن يف احلقيقة مل �تم ولكن ال حيضرين منه شيء 

بنقده، ولكن فكرتكم جيدة، وبإذن اهللا أقوم أو أكلف من يقوم بقراءته بعناية ونقده مث 

، وجزاكم اهللا خريا على التنبيه على أقدار نكتب فيه شيئا كما أمرمت، بارك اهللا فيكم

، لكن أبو اخلري مل تقريياً م عندي هو كذلكاإلخوة، فأما الزيات وسيف فأعرفهما والتقيي

]أعاشره ومعرفيت به سطحية

 خبصوص الرتاسل عرب االنرتنت فال بأس بالرتاسل يف الرسائل العامة إال أنه حىت مع ما

ذكر اإلخوة عن برنامج أسرار ا�اهدين فسرية العمل اخلارجي ال تسمح باستخدامه 

رب يهم األمر بأن العمل اخلارجي ال يكون إال عفحبذا التأكيد على اإلخوة الذين يعن

[األمر معقد جداً يا شيخنا، فمثال كيف سيتم التنسيق مع إخوة اجلزائر، .الرسل الثقات

وحىت العراق واليمن والصومال ترى ما يف التواصل معهم من صعوبات!! فأحيانا ال 
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لعراق مثال، رمبا نستطيع مناص من النت، مع استفراغ الوسع يف إجراءات األمان فيها، وا

التواصل على األرض، مع أنه ضعيف جداً وجتاربنا معهم يف هذا مرهقة]

 واالطالع على رسالته إلينا أرجو االطالع عليها وإرساهلا مرفق رسالة لصاحب الطيب

وستصلكم رسالة للشيخ أيب حممد يف ونسخة من رسالته ورساليت للشيخ أيب حممد 

[اطلعُت على رسالة صاحب الطيب، وحسناً قال وحسناً ما أجبتم الرسالة القادمة .

نسأل اهللا أن يرفع قدركم وقدره وأن يبارك يف العمل، وسنلتزم بذلك ما استطعتنا، وماذا 

  يعين برتسيخ القواعد يف البلد ا�اور بدقة؟ وإن شاء اهللا حنول الرسائل أليب حممد]

صحفيتني من الدمنرك يعملون مع الصحيفة أرجو تكليف من يلزم جبمع املعلومات عن

من باكستان مث أعيدتا بضغوط ااملسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد كان مت طردمه

  [إن شاء اهللا نفعل].خارجية 

 حبذا أن تفيدين عن املعلومات اليت طلبتها عن اإلخوة يف العراق وهل تيسر لكم أن

  ترسلوا إليهم السياسة العامة وماذا مت خبصوص ردود اإلخوة الذين أرسلتموها إليهم. 

[العراق مل أرسل إليهم السياسة العامة بعد، وأفعل إن شاء اهللا الحقا بعد أن يردوا على 

ون اهللا، فقد أرسلُت إليهم وطلبُت تعريفاً بقيادا�م اجلديدة وبلغتهم رسائلنا األخرية بع

سالمكم وغري ذلك، وحنن ننتظر أجوبتهم.. ولكن أرسلت السياسة لليمن وللجزائر، 

  .]وسأرسلها للصومال أيضا يف أول مراسلة بعون اهللا

 مع اإلعالم اجلهادي أرجو أن تراسلوا مجيع اإلخوة يف األقاليم بأن جيتنبوا إجراء اللقاءات

ملا قد ذكرته سابقاً من أ�ا تكون خارجة عن املهنية اليت استقر عليه أهل هذه الصناعة 

وال حتمل احليوية الكافية مما يوحي للناس مبعاين ليست يف صاحل ا�اهدين كالتخلف وما 

املناسبة يف  شابه ذلك فضالً عن عدم توفر األخ املهيأ إلدارة احلديث واختيار األسئلة 

رمحه كثري من األحيان ولعلكم الحظتم يف األشرطة األخرية لألخ أيب دجانة اخلراساين
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اهللا وتقبله يف الشهداء الفرق بني البيان الذي يتحدث فيه مبفرده وينب اللقاء وما ورد فيه 

من أسئلة عن املاديات مما مل يكن مناسباً لالستفادة من وقت رجل يريد تقدمي روحه هللا

  بعد أيام أو ساعات حنسبه واهللا حسيبه. 

، وحندث تغيرياً فيه، وعندي هذه الفكرة ي[يل رأٌي بأن ندعو لتطوير أداء اإلعالم اجلهاد

ورمبا تكون بعون اهللا يف لقاء نفكر فيه مع "السحاب"، مبعىن أنين طلبُت من اإلخوة أن 

نه بل سألقيه مرجتال، مع حتضري يكون اللقاء عفوياً تفاعليا حوارياً ، ولن أكتب شيئا م

قبله، مث هو يف أيدينا، حنذف ونصُلح منه ما شئنا، ويكون فيه ُجرأة يف األسئلة والطرح 

وحريّة وهكذا...  أما االستغناء عن "اإلعالم اجلهادي" فهؤالء هم ناُسنا وهم أوىل بنا 

يريدون وجهه}، وحنن أوىل �م {واصرب نفسك مع الذين يدعون ر�م بالغداة والعشّي 

.. ومل يتبّني يل املقصود من إشارتكم إىل لقاء أيب دجانة، فاللقاء أبو دجانة واهللا املوفق

هو الذي صممه من أوله إىل آخره، واألخ الذي كان يسأله هو أعجمي "باكستاين 

بريطاين" كان يشتغل معه (من إخواننا الذين وضعناهم معه يف العمل، واستشهد مؤخراً 

أيضا رمحه اهللا) وكان يلقي األسئلة باالنكليزية أصال وأبو دجانة جييب بالعربية يف قصفٍ 

]مث متت دبلجة كالم السائل

 .حبذا أن ترسلوا إّيل مجيع وصايا اإلخوة التسعة عشر املوجودة لدى اإلخوة يف اإلعالم

مرة قادمة [طلبت من عبد الرمحن جتهيزها وإرساهلا يل، فإن توفرت هذه املرة أو تكون يف

بعون اهللا]

 خبصوص ختزين القمح فلي رأي بأن تفرغوا أخوين من أهل هذه املناطق ذوا

كفاءة ولديهما حس جتاري أو يكونا أصالً عاملني يف التجارة فتطلبوا منهما أن 

وما شابه من ضروريات حلبوبيكون ضمن جتار�ما التجارة بالقمح والسكر وا

الغذاء ويكون هلم مستودع متني متقن ال تتسرب إليه املياه مرتفع عن مستوى 

فيضانات األودية واأل�ار فتشاركون معهما بالكمية اليت حتتاجو�ا من الغذاء علماً 
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أن الكمية االحتياطية ينبغي أن تكون كافية لكم ملدة سنة على األقل ومها يتاجران 

متجددة باستمرار على أن يتم االتفاق معهما أنه عندما تبدأ األزمة �ا فتبقى

يتوقفان مباشرة عن البيع ويبقى املخزون الذي لديهما لإلخوة ومها مستفيدان من 

هذه اخلطة باألرباح املرتتبة على البيع والشراء فنحن لن نشغل مستودعا�ما دون 

فائدة تعود عليهما.

أن تكون املستودعات ضمن النطاق الذي يسمح بوصول إال أنه من األمهية مبكان

  القمح منه إىل اإلخوة عند الضرورة.

أما الطريقة األخرى اليت ذكر�ا سابقاً فإن كانت حركتكم كثرية فيصعب نقلها 

كاملشروبات كانت تستخدم ملواد غذائية  ــــ  والتحرك �ا فهي شراء براميل نظيفة

حمكمة اإلغالق تغسل وتنشف يف ـــ س املواد الكيماوية وليالغازية والزيوت النباتية 

مطاطية ملنع تسرب اهلواء اميل حلقةالرب ألغطية هذه الشمس ملدة يوم مع مراعاة أن

مما حيافظ على احلبوب املخزنة فيها ملدة سبع سنوات شريطة أن تكون احلبوب من 

[لعلنا حناول شابه. يفة من السوس واحلشرات وما إنتاج العام الذي سنخزن فيه نظ

، واهللا املوفق]، حسب ظروفنا وقدرتنا اآلنأن نسعى يف اخليار األول

 خبصوص الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدانحبذا أن تفيدوين عما مت خبصوص الربنامج

[مل يتم شيء حلد اآلن، إال أنين تشاورُت يف األمر مع عبد الرمحن، الذكرى العاشرة .

ن طلبُت منه حيىي، وكانت هناك بعض االقرتاحات الفنية عند عبد الرمحومع الشيخ أيب 

يكتب فيها، وحاصُلها أنه يرى أن هذا املقصد ال ميكن أن يفَي به من الناحية أن

اإلعالمية و"اإلخراجية" إال برنامج مثل "شاهد على العصر" مثال يف اجلزيرة وما شا�ه 

دة ومفتوحة ورمبا تأخذ عدة حلقات، أما من برامج لقاءات حوارية تكون واسعة امل

عشر دقائق أو نية املتاحة للشيخ للتحدث فيه إالدة الزمبرنامج شبه وثائقي فلن تكون امل

ربع ساعة على األكثر، وبالتايل لن يتم املقصود.. وسأراجع أخي عبد الرمحن حىت 
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تصل بأمحد يكتب لكم عن الفكرة بشكل أحسن، وأيضا على كل حال حنن قررنا أن ن

زيدان ونطرح عليه الفكرة من أساسها مث ننظر رأيه هو ايضا وفكرته، وهذا ما ُكلفُت به، 

وبدأت يف جتهيز الرسالة لزيدان، لكين مل أرسلها له حلد اآلن، لعلي أفعل قريبا إن شاء 

اهللا]

 ...الودود [إن شاء اهللا سنسعى حبوله وقوته ومدده سبحانه وهو اللطيف خبصوص املرافق

  الكرمي]

ار منكم عن وصوهلا وما مت بشأ�ا سبق أن أرسلنا رسالة لإلخوة يف اخلط ومل يصلين إشع

[لعلك تقصد الرسالة اليت فيها تعزية يف الشيخ سعيد رمحه اهللا، فهذا وزعُتها على عدد ال 

سبة .. وباملناواجلميع فرح �ا واحلمد هللاومعظم اإلخوة املهمني،بأس به من اإلخوة،

خبصوص الشيخ سعيد رمحه اهللا، فحيث أنه تأخر الوقت لرثائه من قبلكم، فأرى أنه لو 

ثناء وإكرام رمحه جاءت فرصة يف أي مناسبة أن تشريوا إليه وتتكلوا حوله مبا يناسبه من 

[كلها عيد رمحه اهللا وكذلك رسالة أخينا أيب أنس السبيعي ورسالة أبناء الشيخ س]اهللا

هللا، ولكن مل أتلق منهم أي أجوبة، وعندما قابلُت أنس آخر مرة (وهي وصلتهم واحلمد

املرة الثانية أقابله بعد جميئه إلينا) سألته مداعباً : "كيف أخبار الشيخ؟" فابتسم قائال : 

رسالة مقتضبة".. هذا ما قال يل للمالطفة، ؛احلمد هللا، اهللا جيزيه خري، كعادته الشيخ"

مجيعاً .. أنا باملناسبة ال أطلع على الرسائل لغريي، وال أدري هل وحيفظكم واهللا يرعاكم

]إن شاء اهللايف رسالتكم له ما يتطلب جواباً، وسأراجعه

 وكذلك بيان الفيضانات األول مل يصلين إشعار منكم بوصوله وما الذي حال دون بثه

يف اإلعالم مع مالحظة أنه بعد مرور الوقت فأرجو أن حتذفوه متاماً والبيان الثاين إن 

تيسر أن يبث خالل أسبوعني فال بأس وإال فأوقفوه حيث إنه قد حيتاج إىل جتديد وحبذا 

  أخرمهاأن تفيدين عن أسباب ت

يف النت، البيان األول والثاين، وقد كان عند اإلخوة تردد يف نشرمها، شرا اآلن [قد نُ 
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ولكن قلنا هلم انشرومها وتوكلوا على اهللا، وسبب التأخر يف نشر األول أننا أرسلناه 

وأرسل الثاين للجزيرة فلم ينشروه رغم مرور أكثر من أسبوعني، مث أرسل متأخراً للنت

، بسبب تعّطل يف طرقنا للنت يف تلك األيام، واحلمد هللا على كل حال .. معه مباشرة

وأرفقُت لكم نقداً لبعض اإلخوة العاملني يف السحاب أوردو للكلمة، من باب 

التمحيص والتدقيق، وأنا اعتذرُت لإلخوة بأن الشيخ ركز ذهنه على زاوية معينة وكان له 

ن ا�اهدين بشؤون األمة والشعوب...  مقصد إظهار هذا اجلانب من اهتماماتنا حن

وحصل سهٌو عن تكميل الكالم عن اجلانب اإلمياين والوعظي، وهكذا اإلنسان طاقات، 

  مثل هذا القصور متوقع]فوعندما يكون اإلنساُن لوحده يف ظروفنا 

وتأخر األخ الوسيط بيننا عن املوعد الذي اتفقنا عليه يف السابع  والعشرين من شهر 

ادم [هذا سببه من عندي الظاهر، ألن الرسول عندما جاء قال : موعدي القأغسطس

رغم أنين قرأ�ا يف ذهين ذلك، وغفلُت عما يف الرسالةمع فالن تاريخ ثالثني، فاستقرّ 

، مث إنين تأخرُت إىل آخر مبجرد الوصول مث قرأ�ا مرة أخرى للتحضري للعمل واألجوبة 

يعين حظر (دف أنه كان يومان متتاليان عندنا "كريف" الوقت ألنتظر رسائل داود، فتصا

، واهللا املستعان، فاخلطأ من عندي، ونسأل اهللا أن يعيننا وإياكم، واملعذرة لكم، )جتول

  جنتهد إن شاء اهللا يف االحتياط للمواعيد]و 

  

عليكم أ�ا حبذا أن ترسلوا إلينا ما يتوفر لديكم من كتب يف االسرتاتيجيات وال خيفى

[بإذن اهللا]فرة يف االنرتنت. متو 

 ...إرسال أستطيع هذه املرةقد ال، لكن وا بإذن اهللا[أبشر خبصوص إرسال األموال إيل

وحبذا ، الوقت ضيق فعال، فإن شاء اهللا جنهز املبلغ املطلوب للمرة القادمة، شيء إليكم

تنّوروين يف كيفية إرساله، فنحن حنوله بواسطة صراف من جهتنا، ويستلمه رسولنا هناك، 

فهو يستلم بالروبية، فإن شئتم حيافظ على قيمته ويعطيه لرسولكم بالروبية كما هو، أو 
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نطلب من رسولنا أن حيّوله إىل اليورو هناك قبل تسليمه لرسولكم، ما هو األفضل لكم، 

أرسل لكم كشف حسابكم كما بلغ كهذا على دفعٍة مناسٌب أمنياً؟  .. و وهل إرسال م

كان أعطاين إياه داود رمحه اهللا يف حوايل منتصف رمضان]

ومرفق رسائل أخرى هلم مع هذه كما أرجو أن حتذف الرسائل السابقة إليهم

هذه إن شاء اهللا (حلمزة)[ليس لديَّ أي رسائل سابقة هلم، وسأعطيهمالرسالة 

  كما أرجو أن تفيدوا األخ عبد اللطيف بأن حيضر منهم رسائل إلينا.قريباً]

[مل تصْل!].مرفق رسالة من ابين خالد لإلعالم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

  أكتوبر11
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والحمد � رب العالمین



  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

الحم��د � نحم��ُده ونس��تعینھ ونس��تغفره، ونع��وُذ ب��ا� م��ن ش��رور أنفس��نا وم��ن س��یئات 
  أعمالنا، َمن یھِده هللاُ فال ُمضل لھ، ومن ُیضلل فال ھادي لھ .  

  وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھُد أن محمداً عبده ورسولُھ . 

وا اتق���وا هللا ح���ق ُتقات���ھ وال تم���وُتنَّ إال وأن���تم مس���لمونی���ا أیھ���ا ال���ذین آمن��� آل
  .    102عمران:

 َّیا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف��ٍس واح��دٍة وخل��ق منھ��ا زوجھ��ا وب��ث
عل��یكم منھما رجاالً كثیراً ونساًء واتقوا هللا الذي تس��اءلون ب��ھ واألرح��ام إن هللا ك��ان

  .  1النساء:رقیباً 

ویغف��ر لك��م یھا الذین آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سدیداً . ُیصلح لك��م أعم��الكمیا أ

ماً    . 71-70األحزاب:ذنوَبكم ومن یُطع هللا ورسولھ فقد فاز فوزاً عظی
  : أما بعد

، وش��ر ص��لى هللا علی��ھ وس��لمفإن أصدق الحدیث كتاُب هللا، وخیر الھدي ھدُي محمٍد 
  ة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللٍة في النار . األمور محدثاُتھا، وكلَّ محدث

اللھم ربَّ جبریل ومیكائیل وإسرافیَل، فاطر السماوات واألرض، عالَِم الغیب 
والشھادة، أنت تحكمُ بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون، اھدنا لما اخُتلَِف فیھ من 

  الحق بإذنك، إنك تھدي من تشاء إلى صراٍط ُمستقیم
( یا ایھا الذین امنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم قال تعالى:

تعلمون ) وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :(كلكم راع وكلكم مسئول عن 
  رعیتھ) 

  من جبھة الجھاد واالصالح 
حفظھما هللا ورعاھما وسدد والدكتور ایمنالشیخ الجلیل اسامة بن الدنالى 

  لجھاد العالء كلمة هللا.خطاھما في طریق ا
  

ا أخوانكم في جبھة الجھاد واالصالح نعتب علیكم اشد العتب ، اناارسلنا الیكم فانن
یصالھا الیكم منذ االیام االولى الرسائل المكتوبة والصوتیة وتجشمنا المصاعب ال

ن االخ ابي مصعب مبایعتھ لكم وبینا لكم ماحدث اثر ذلك من اشكاالت عالإل
عیة وضرر متزاید على  مسیرة الجھاد في العراق ترتكب باسم ومخالفات شر

القاعدة وباسمكم شخصیا ، واقمنا االدلة والبراھین على ذلك وتوالت الرسائل الیكم 
كي تتدخلوا بانفسكم لحل االشكاالت الخطیرة التي تحیق بالعمل الجھادي المبارك 

راء لحد االن لوضع حل للتردي في العراق وتسيء الى سمعتكم ولكن لم یتخذ أي اج
المستمر الذي ینذر بكارثة وشیكة الحصول اذا بقي الحال على ما نحن علیھ 

وانانطالبكم باالجابة الواضحة على رسائلنا السابقة وموقفكم منھا قبل ان نذكر 
المزید من المصائب المتتالیة والكوارث التي یرتكبھا تنظیم القاعدة باسم الدولة 



وھذه اخر بھاانا ال قیمة لھا عندكم ولم تكترثوفانا نرى ان رسائلنا وكتباالسالمیة 
  رسالة شكوى نبعثھا الى حضراتكم ، ونبعث الشكوى بعدھا الى هللا وحده.

  مالحظة :
ن طریق ابي اللیث اللیبي قبل عنشیر الى الرسالة االولى التي بلغت الشیخ اسامة 

بید االخ ابي من االنصار ایضا تي بعدھا،والالسنةنصارجماعة أثالث سنوات باسم 
الذي تعرفونھ جیدالما كان مسؤوال لالعدادوالتدریب في معسكر خردن  الدرداء

شریط 12والذي قتل بعدرجوعھ من اداء الرسالة الیكم والتي كانت على شكل
الشیخ ایمن اضافة الى الرسائل االخرى التي بلغتكم باسم الجیش ستلمھاصوتي ا

  مي وجیش المجاھدین وفصائل اخرى .االسال
ن اعمال القاعدة واعلموا انكم مسؤلون وموقوفون امام هللا یوم القیامة ما دمتم تباركو

  وا من الفضائع التي ترتكب باسمكم شخصیاتتبرؤفي العراق دون ان
ھذه اخر فرصة لتدارك االنھیار الذي یوشك ان یحصلفاذا بقي في االمر متسع فان

من انتسبوا الیكم بالجزء االعظم منھ واعلموا في العراق والذي یشارك في الجھاد
ان طامات عظیمة قد استجدت اعظم مما سبق فبادروا   ایھا المشایخ الفضالء ولو 

بكلمة توجھونھا من خالل الفضائیات تبرؤون ذمتكم امام هللا  وامام المجاھدین 
ي العراق من انتھاكات التقومون والمسلمین الذین یحملكونكم مسؤولیة كلمایحصل ف

باالنكار علیھا وانتم قادرون واستمعوا الى كالم الصادقین  والصالحین من اھل البلد 
من غیر اتباعكم كي تتضح الصورة الصحیحة لكم   وفقكم هللا وسدد خطاكم وجعل 

  هللا االصالح  على ایدیكم 
  وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ وسلم تسلیم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  حوادث يستفـاد منها بعد سقوط اإلمارة اإلسالمية

  

  قصف بيت حممد صالح بعد حلوله به بنصف ساعة يف خوست  .  }1{

40قصـــف جتمعات ا�اهدين يف وزارة الدفاع الســـابقة أي قصـــر األمان يف كابل ومقتل }2{

  جماهد . 

  قصف بيت الطيب آغا يف قندهار بعد اتصاله بالستااليت وجناة األخوة بقدر اهللا .  }3{

(سيف العدل ) بد خروجنا منه بيومني وذلك بسبب تواجد الناس بكثرة يف قصف بيتنا} 4{

تلك املنطقة ألخذ أموال األمم املتحدة بعد رحيلها وقد الحظ  ســــــــيف العدل ذلك وقال يل 

  زل وكان ما توقعه من قصف . أن الناس عرفوا املن

أســــــــر خالد الشــــــــيخ وذلك عن طريق جتنيد عميل واســــــــتخدام املال وحاجتنا إليه كطعم } 5{

  ملختار . 

أسر أيب زبيدة وذلك النفتاحنا الكبري على لشكر طيبة أو الستخدام اهلواتف واإلنرتنت } 6{

  .  

  قوم. اهلم املغايرة ألشكال الأسر جمموعة اليمنيني وذلك لكثرة خروجهم واتصاهلم و أشك} 7{

  أسر فراس و وقاص وذلك الكتشافهم بأن معهم أسلحة . }  8{

  أسر أبو ياسر لكثرة تردده على اإلنرتنت أو خليانة لشكر طيبة . } 9{

مقتل األخوة يف عملية دوجير ألن املكان انكشــــــــــــــف وشـــــــــــــــاع أمره وغدا منتزه لألخوة } 10{

  خوة مل حيتاطوا عندما انكشف أمرهم . القادمني من أماكن بعيدة وألن األ

أســـر أبو املنذر وذلك بســـبب مراقبته يف مري علي ومت أســـر ه عندما خرج من بنو واهللا }11{

  أعلم . 

املذحبة اليت حدثت يف لوارا بسبب استخدام السيارات يف اإلنسحاب وجتمعنا يف نقطة } 12{

  .  -130c-واحدة مع مساعنا لصوت اخلبيثة 

نواب وأهله وذلك لعدم املباالة بالتحذيرات اليت وصــــــلته قبل مقتله وانفتاحه على مقتل}13{

  اجلميع وعدم اخلروج من مري علي وتغيري الطاقم املخرتق واهللا أعلم . 



وذلك لعدم  احتياطه عندما تأخر عليه صــــاحبه ومل يأيت كان األوىل يف أســــر أيب الفرج} 14{

  هذه احلالة أن يرسل من ينوبه . 

أســـــــر شـــــــريف اهللا املصـــــــري بســـــــبب تعامله مع أناس هو يعلم أ�م خمرتقني وهلم صـــــــلة } 15{

  .   isiبال

مقتل عكرمة وإخوانه بســــــــــــــبب عدم تغيري البيت بعد أن مت كشــــــــــــــفه وقد غدا معلوماً } 16{

  للقاصي والداين . 

مقتل الشــــــــــيخ الكندي وذلك لعدم أخذه جبدية ما جاءه من نية الباكســــــــــتان  اهلجوم } 17{

  وعمل محلة على ا�اهدين . 

أســـر ومقتل العديد من األحبة على البتكات وذلك لتســـاهل األخوة وتغاضـــي أطراف }  18{

  الردة عن حركتهم ومش كل مرة تسلم اجلرة . 
  



جملس يعمل على تقدمي الرأي  تكوين وقبل اخلتام: .أذكر إخواين الصادقني من فقهاء الدين والدنيا بأن

واجب من أعظم  يف هذه املرحلة املفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو للشعوب املسلمة واملشورة

وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة وخاصة يف اخلليج هم حمل  واجبات املرحلة و ثغر من أخطر ثغور ها

خيرجوا ويبدؤوا تكوين ا�لس مبن ينضم ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن

احلديث مع ا�لس يف مكان يتيح على أن يكون إليهم من األمناء املوثوقني من مجيع أقطار العامل اإلسالمي

تتطلبه  و.أن يكون مدعوما مبركز للبحوث والدراسات.على أن تراعى السرعة اهلائلة لألحداث وما حبرية األمة

) قانمع احلرص على غاية ما يستطاع من االتيف التعامل معها (األمثل فاألمثل هائلة من سرعة 

ومما يهم التنبيه إليه أن لكل شعب من شعوب املنطقة نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي 

والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح  أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع

بعد مشيئة اهللا تعاىل بأن.تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال  مرهون الثورات يف مثل هذه األجواء

أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم والبقاء (مل يتعرضوا) يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرو ن التأخر و اإلحجام

قول  يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأميا�م ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون

القائل:   

راً      أقسمت ال أموت إىل حرا       وإن وجدت املوت طعماً م

أخـاف أن أذل أو أغرا              فديـين اإلسـالم لن أفـر

(طرق اجتناب االخرتاق)



جملس يعمل على تقدمي الرأي  من تكوين وقبل اخلتام: .أذكر إخواين الصادقني من فقهاء الدين والدنيا بأن

واجب من أعظم  يف هذه املرحلة املفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو للشعوب املسلمة واملشورة

وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة وخاصة يف اخلليج هم حمل  واجبات املرحلة و ثغر من أخطر ثغور ها

خيرجوا ويبدؤوا تكوين ا�لس مبن ينضم ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن

احلديث مع ا�لس يف مكان يتيح على أن يكون إليهم من األمناء املوثو قني من مجيع أقطار العامل اإلسالمي

و.أن يكون مدعوما مبركز للبحوث والدراسات.على أن تراعى أمهية السرعة.يف التعامل مع  حبرية األمة

نظراً لسرعتها اهلائلةألحداث ا

ومما يهم التنبيه إليه أن لكل شعب من شعوب املنطقة نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي 

والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح  أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع

بعد مشيئة اهللا تعاىل بأن.تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال  مرهون الثورات يف مثل هذه األجواء

أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم والبقاء (مل يتعرضوا) يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرو ن التأخر و اإلحجام

قول  يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأميا�م ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون

القائل:   

راً      أقسمت ال أموت إىل حرا       وإن وجدت املوت طعماً م

أخـاف أن أذل أو أغرا              فديـين اإلسـالم لن أفـر

(طرق اجتناب االخرتاق)

(األمثل فاألمثل مع احلرص على غاية ما يستطاع من االتقان)



  بسم هللا الرحمن الرحیم
والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  بعد ...... أما 
  هللا محفظھوالشیخ محمود    الحاج عثمان    وین الكریمین إلى األخ

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  
یع اإلخوة بخیر وعافیھ وإلى هللا أرجو أن تصلكم رسالتي ھذه وأنتم وذراریكم وجم

  وأقرب .تعالى أتقى 
االھتمام بتخزین المؤن وخاصة القمح والتمر وبعد 

ن الموجودون عندكم یحبذا لو أفدتمونا عن جمیع اإلخوة الیمنی
 سعد علیھ رحمة هللا .ابننااستشھاد خبر تسربحبذا لو أفدتمونا عن كیفیة

وني حبذا أن یتم إرسال الوسیط البشت
 حبذا لو طلبتم المناھج القطریة من أحمد زیدان أو إن أمكنكم أخذھا من االنترنت  

 بالتصور إلفادتھمأرجو كتابة رسالة إلى إخواننا في المغرب اإلسالمي
السابق ذكره وأن یعتبروا أنفسھم  جیش المسلمین في المغرب اإلسالمي 

یز على أصل الساق مھمتھ المساھمة في اجتثاث الشجرة الخبیثة بالترك
مع الحرص على التفریق األمریكي ولیس االنشغال بقوى األمن المحلیة 

وبین من یذھبون ھم لذلك األئمة المتفرغین وبین من یأتي إلیھم لقتالھم 
ال یأتي بالنتیجة التي العدو المحليفإن قتالضربھم في مقارھمإلیھم ب

رفع الذل والھوان عن اشدة ومن أجلھا خرجنا وھي إعادة الخالفة الر
  .األمة 

العمل على لتأكید علیھم بعدم اإللحاح على قیام دولة إسالمیة اآلن بل وا
األمریكیة في دول أفریقیا اتكضرب السفاركسر شوكة العدو األكبر 

  .مریكیة  بالدرجة األولى األنفط الشركات وكالسرلیون وتوجو 
لنوعي للقیام باألعمال بتدریب عناصرھم التدریب اأن یھتموا وینبغي 

الخارجیة مع مالحظة أن ال یبخلون بكمیة المتفجرات أو عدد االستشھادیین 
األخطاء التي لدیكم من خبرات في ھذا المجال وتنبیھھم من مامع إفادتھم ب

ھا نموالتي سبق ذكر بعضا مر بھا المجاھدون في العمل ضد األمریكیین
  .في الرسالة السابقة 

 تحذیر اإلخوة بأخذ ایتم فیھسلوا رسالة إلى اإلخوة في الیمن ترحبذا أن
االحتیاطات األمنیة وتجنب الحركة إال في ضرورة ملحة وخاصة القیادات 

الظاھرة على اإلعالم وأن تتجنب ھذه القیادات اللقاء بالناس (المطاعم ) (محطات 
الوقود ) 

ى خطورة الدخول في دماء مع م السابق ذكره علاھم بالتصور العتتنبیھھم بعد إفاد
كما سبق أن ذكرنا القبائل 

  الجنوب البارزین من أحد قادة التنظیمیكون *الحرص على أن 



 عدم استھداف الجیش والشرطة في مراكزھم وكثرة الطرق على أننا ال نریدكم
وإنما نرید األمرییكین الذین یقتلون أھلنا في غزة والتأكید على العسكر كونوا 

عن خدمة الصلیبین من ال یقاتلنا ال نقاتلھ فنحن ندافع عن أنفسنا وال نصیب بعیداً 
بشر إال من جاء لقتالنا ھذه المسألة مھمة تزید من تعاطف الناس مع المجاھدین 

وتضعف من نفسیات العسكر 
حرص على محاولة أخذ عھد وبیعة من الذین ھم مع القاعدة دون أن یكون عدم لا

وبین من ال یبایع وإنما تحرصوا على سعة الصدر وتقبلوھم البیعة حائل بینكم
معكم في العمل ومرور الوقت طالما أنھم یجدون من جانبكم حلماً وعدم انتقام 

للنفس یقرب بینكم ویجعلھم معكم في آخر المطاف . 
 ینبغي أن تكون قیادات الصف األول من العناصر الممحصة مما یزیل الشك

والریب 
 بعض أسماء اإلخوة القدامى أبو غزوان ، أبو ھریرة الیافعي ، أبو ریحانة الیافعي

، أبو عمر الوصابي ، اإلخوة الذین في عبیدة عبد القوي الجعدي
 ینبغي أن تتعاملوا مع ما عرضھ الرئیس علیكم من الحوار بأسلوب حكیم یظھر

ذلك یكون تعاطف أن الخصم ھو المصر على تصعید األمور المؤدیة للقتال وب
الشعب مع المجاھدین مستمر وبشكل أكبر إن كان عرض ھذه األمور لبقاً 

لیة تبعات الحرب ولیس نحن ویظھر للناس أننا حریصون وسیتحمل الخصم مسؤ
على وحدة األمة اإلسالمیة وسالمة الناس  بأسس سلیمة وأما في مسألة التخلي 

اننا وتاریخنا والحفاظ على حیاتنا عن السالح فغیر واردة البتة فھو جزء من كی
والرجل من غیر سالح ال شك أنھ منتقص فماذا جنى الذین تركوا السالح غیر 

أنھم أصبحوا ال وزن لھم
 یا حبذا أن ترسلوا رسالة إلى اإلخوة في الصومال یتم فیھا التنبیھ على أن ال

  سفن العدو.یعلنوا تضامنھم مع القاعدة وأن یھتموا بموضوع أخذ الفدیة وخطف
  

  مالحظات ھامة 
ینبغي مراعاة حال اإلخوة الذین في خضم المعارك والقتال كما ھو الحال في الجزائر 

في عدم ضرب الجیش والیمن فإنھ یكون من الصعب علیھم االقتناع أو تفھم طرحنا 
وقوى األمن لذا ینبغي أن یساق لھم أكبر قدر ممكن من األدلة الشرعیة والعقلیة 

عھم كمثال سوریا ومصر السالف ذكره والسودان التي تم الضغط علیھا إلى أن إلقنا
ومع ذلك زاد الضغط علیھا إلى أن انحرف مسارھا وتراجعت عن تطبیق الشریعة 

  تنازلت عن الجنوب ......
عربة أمریكیة وھناك غیرھا ینبغي صرفھا ركل سھم وكل لغم یمكن أن یتم فیھ تدمی

  ریكیة دون غیرھا من حلف النیتو فضالً عن من دونھم .في تفجیر العربة األم
ینبغي استثناؤه كأن تكون قوة من جیش الدولة كالجیش الیمني أو ایستثنى من ذلك م

  دوریة عامة .ولیست متوجھة نحو مراكز اإلخوة الجزائري 



وبعبارة أخرى كل عمل للدفاع المباشر عن الجماعة المجاھدة في تلك الدولة 
ضرب المصالح ة علیھا للقیام بمھمتھا األساسیة في ھذه المرحلة وھيللمحافظ

  قاعدة العامة .األمریكیة فھي تستثنى من ال
مما ینبغي التأكید على أھمیة التوقیت في إقامة الدولة المسلمة فھو في غایة األھمیة 

یجب أن نضع نصب أعیننا أن فالحاضر عبر التاریخ تؤكده األوضاع واألحوال 
صاحب النفوذ الكبیر على في قیام الدولة یبدأ بإنھاك الكفر العالميب العمل ترتی

الذي یفرض الحاصر على حكومة حماس التي ال یشك عاقل في أنھ ال دول المنطقة 
اإلمارة اإلسالمیة أسقط والذي سبیل أمامھا إال السقوط أو الرضوخ لما یطلب منھا 

مازال لدیة إال أنھ م استنزافھ  بصورة كبیرة في أفغانستان ودولة العراق برغم أنھ ت
درة على حصار أي دولة إسالمیة وال یخفى ما للحصار من تبعات ثقیلة على ق

  الشعوب تجعلھا تسعى إلسقاط الحكومة وإن كانت قد انتخبتھا انتخابات نزیھ 
ینبغي المواصلة واالستمرار في استنزافھ وإرھاقھ لیصل إلى حالة ضعف ال لذا 
وعندھا یكون الشروع في البدء في إنشاء الدولة كنھ من إسقاط أي دولة نقیمھا تم

المسلمة بإذن هللا وخالف ذلك یظھر لي كالذي یضع العربة أمام الحصان .



  بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سید 

  المرسلین      وبعد 
إلى الوالد الغالي والشیخ الحبیب وأمیري العزیز حفظكم 

  هللا ورعاكم 
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

أدعوا هللا سبحانھ وتعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم بخیر 
  زة .وعافیھ وصحة ممتا

سلیمان لرسائل التي وصلة من الوالدة وأبيیعلم هللا ا
كانت في وقت أدخلة علي الفرح والسرور والصور 
لألوالد وأنھم وصلوا عندكم وكانت یوم فقد أسد من 

الشیخ أبو عبیدة أسود هللا على أعداء الملة والدین
أشعر أنھ أب ناصح لألخوة كم المصري الذي كنت
لمولى أن یعظم أجرنا فیھ نسأل اأستفد من ھذا الرجل
  منھ.األمة الجریحة خیرا وأن یخلف

والدي الغالي یعلم هللا الأرید أن أخذ من وقتكم الغالي 
إذا ظھر مني شيء أو التوضیحولكن وهللا أرید منكم

كتبت شيء أزعلكم أو أ كدر خاطركم وهللا ثم وهللا أني 
وأنتم أعز الناس وأحب الناس فلكم مني كل أحبكم في هللا 

احترام وتقدیر ویعلم هللا كم أنا حزین على السنین التي 
لما أرسلتم من قبل ومرة ولم أكن أقدم لكم أي خدمة

تریدون أنصاري كانت صعبھ علي أني لم أكن بجواركم 
ولم أكن أنصاري وأول مرة كنت أتمنى أن أكون أفغاني 

لعزیز وهللا ویعلم هللا كم أكن لكم من أمیري اأو باكستاني 
  معزه ومحبھ واحترام وتقدیر .



ولقد أرسلت شیخي الحبیب أنا في انتظار أحد األخوة
إلیھ ألنھ ذھب یعید وأسمع منھ كیف یرتب توصیل 

الرسالة الرسالة إلى الحجاز وأحدد لھ من یستلم ھناك 
  .ویوصلھا إلى العم بكر

لصبر والثبات وهللا یجمعنا شیخي التنساني من الدعاء با
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ بكم على خیر 

ذو 15یوم االثنین ابنكم المقصر أبو عبد هللا الحلبي 
  الحجة
       



جماعة أنصار السنة
  

(من أبي عبد اهللا الحسن بن محمود أمير جماعة أنصار 

السنة

  إلى اإلخوة الكرام في تنظيم القاعدة)
  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم،

  

على اله التسليم على نيب الرمحة و نيب امللحمة واحلمد هللا القوي املتني و افضل الصالة و امت 

  و صحبه امجعني و من تبعهم باحسان اىل يوم الدين..وبعد:

  

  إىل االخوة الكرام يف تنظيم القاعدة؛

  

  ].139[آل عمران:}َوال َ�ُِنوا َوال َحتَْزنُوا َوأَنْـُتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ قال سبحانه: {

  

  راضية بقدر اهللا ان وعد عباده ا�اهدين احدى احلسنيني..بقلوب 

  و بدموع مجعت بني الفرح و احلزن يف الوقت نفسه..

  

نودع إخوة لنا يف اهللا و على راسهم اخونا احلبيب الشيخ (ابو مصعب الزرقاوي)، سائلني 

الفردوس مالباري عزوجل أن يتقبله و الذين معه يف الشهداء وأن يرزقهم ما وعدهم ويبلغه

  االعلى..

  



  وال عزاء يف الشهداء..

  

إَن مسرية اجلهاد املباركة تتطلب إلستمرارها الدماء و األشالء و ليس أزكى من دماء من يقودها 

  وقوداً لتحريض النفوس و شحذ اهلمم..

  

وإىل إخواننا ا�اهدين .. الذين عقدوا العزم على املواصلة رغم تكالب األعداء من كل حدب 

  وب.و ص

  

  وإىل املسلمني أينما كانوا..

  

إن املعركة مستمرة و هي يف أشد ضراو�ا، و املرحلة املقبلة بإذن اهللا هي إفشال املخططات 

اجلديدة كسابقا�ا واليت كانت ترمي إىل قطع عرق األَمة النابض و ساعدها الذي يضرب 

  األعداء آخذاً حبق املسلمني.

  

  ا�م غضبة يصم دويها آذا�م و تشل �ا أركا�م..و ليسمع منا عباد الصليب و أعو 

  غضبة هللا باألسلحة و القنابل ال بالكالم و األقالم ..

  

  واهللا اكرب .. وهللا العزة و لرسوله و للمؤمنني.

  

  أبو عبداهللا الحسن بن محمود

  أمير جماعة أنصار السنة
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ

أما بعد...... 

إىل األخ الكرمي                      الشيخ حممود حفظه اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

أسأل اهللا ية أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعاف

تعاىل أن يسدد آراءكم ويوفقكم ويعينكم على القيام مبسؤولياتكم .

عاً فيما خيص وصلتين رسائلكم الكرمية واطلعت على ما تضمنته وكذلك على آرائكم مجي

ائل .  ألقاليم وابتداًء سأذكر لك رأي فيما خيص األقاليم مث أشرع يف باقي املسا

خبصوص الصومال :  *

 رسالته وذكرت له فقد أرفقت رسالة لألخ خمتار أيب الزبري ضمنتها الرد على بعض ما ورد يف

د يب حممبأن الرد على ما بقي من املسائل سيكون يف رسالة منك ونسخة منها إىل األخ أ

وأخرى لكم .

ذه فهم نظراً وفيما ذكرمت عن مسألة القضاة فقد يكون من الصعب على اإلخوة هناك تنفي

ون تنصيب عدة قضاة التساع اإلقليم وتباعد الناس تواجههم صعوبة يف توفري القضاة وقد يك

وفري  ومن ناحية أخرى تيف كل منطقة فيه حرج عليهم من ناحية توفري وتفريغ األفراد املهيئني

ناءً   عليه فقد يكون من املباين واملرتبات هلم فاألمر فوق طاقتهم السيما مع ظرفهم احلايل وب

سائل اليت حيتاج األسهل عليهم أن ينصبوا يف كل جتمع للناس قاضي يقضي يف مجيع امل

اسع وحتتاج قاضياً الناس فيها للقضاء باستثناء املسائل التجارية فهي كما تعلمون با�ا و 



وسع خاصة يف يزاً وخيفى بعضها على القضاة عادًة إال أن يكون القاضي قد درسها بتمتم

هذا الزمن فقد جدت مستجدات كثرية على التجارة . 

.*يف مسألة البيعة من اإلخوة يف الصومال فتكون على اجلهاد إلقامة اخلالفة

*يف مسألة تدريس البنات فأرى أن يرتك هذا األمر هلم  . 

عى فيه بإذن خيص طلبهم بأن خنصهم باحلديث ضمن البيانات فهذا حسن وسنس* فيما 

اهللا.

حة اليت * كما أرجو أن توصوا اإلخوة يف الصومال بالرفق وتذكروهم باألحاديث الصحي

جهد لتحييدهم حتض عليه وفيما خيص اجلماعات الصوفية فأكدوا عليهم بأن يسعوا بكل

يد من يقبل احلياد عليهم وإمنا يف كل مجاعة يسعون لتحيوإن أىب بعضهم احلياد فال يعمموه

استفزاز من منها وهلذا األمر أسباب ال ختفى عليكم منها أ�م سيكونون ورقة للخصوم وأي

جهتنا سيدفعهم أكثر إىل اخلصوم .

بني ا�تهد يف ويتم تنبيههم إىل أمهية التفريق بني حجم عداء كل خصم من خصومنا لنا و 

ايها من يريد  ن قناعات راسخة لديه وغري ا�تهد كل هذه العوامل ينبغي أن يراعقتالنا ع

كسب احلرب .  

سوق مني يف * حبذا أن تتدارسوا مع اإلخوة يف الصومال كيفية ختفيف الضرر عن املسل

على م مليا�عمناسباً أن تكون يكون فهل لقوات اإلفريقية قر املإثر ضرب اإلخوة بكارة 

على مقارهم إال أثناء قدومهم أو مغادر�م يف املطار دون القيام بالعملياتفريقية القوات اإل

كر مع التزامن إن كانت عمليات نوعية كبرية أو عرب حفر األنفاق للوصول إىل قلب املعس

فتدارسوا األمر وأفيدوين جزاكم اهللا خرياً .�جوم من اخلارج 



كون الرتكيز على عامة فأحسب أنه كان ينبغي أن يوتعقيباً على عملية أوغندا يف الساحة ال

ر مهم للتأثري على ترتيب عملية متقنة حمكمة الغتيال الرئيس األوغندي موسيفيين فهو أم

ادية مهمة.احلرب هناك إال أنه إن تعذر فيكون استهداف اإلخوة ألهداف عسكرية أو اقتص

ال وهو أن إىل اإلخوة يف الصوم* ويل رأي حبذا أن تدرسوه وإن استحسنتموه فارسلوه 

ار يف اخلليج وكذلك يشجعوا وفداً من وجهاء القبائل املوثوقني يف الصومال لزيارة بعض التج

دة الفقر  بعض العلماء ليطلعوهم على حال املسلمني يف الصومال وموت أطفاهلم من ش

قام املوجودة واألر ويذكروهم بواجبهم جتاه إخوا�م ويوضحوا له معاناة الناس هناك بالصور 

داً بسيطاً النقاذ جهكمأن الفقراء واملساكني ينتظرون منملدى املنظمات اإلغاثية ويقولون هل

األمة العام  حياة أبنائهم ( حيث إن هؤالء الفقراء من أحق الناس مبا حيتاجون إليه من مال

أنفسهم وأبنائهم إال  املكدس عند أمراء اخلليج ) ويقولون إ�م رجال يستطيعون العمل وإعالة

اريع على بعض مشمأن املاء جيري يف النهر وال يستطيعون رفعه إىل أراضيهم فيقدمون هل

واجز امسنتية أن املشاريع اليت حنتاجها ليست سدود وإمنا هي نواظم (حماأل�ار ويفيدو�

وى األراضي ع فرت هندسية معرتضة يف جمرى النهر ) لرفع مستوى املاء قليالً ليدخل إىل الرت 

أحد مهندسي خيص تفاصيل بناء الناظم فيمكن لإلخوة يف الصومال أن يأخذوها منوفيما 

ر القاش يف الري يف الصومال وإن مل يتيسر ذلك فيمكنهم إرسال أخ إىل السودان فيزور �

ن معنا املهندس مدينة كسال السودانية فكنا قد أنشأنا ناظم على ترعة متتيب وكان املهندسو 

براهيم واملهندس الدكتور صالح من مهندسي الري يف السودان .إ

األموال ومن السبل إلمتام مشاريع النواظم أن جيمع اإلخوة يف الصومال ما تيسر هلم من

ور إىل أهل اخلري ويبدؤوا عمل ناظم وبعد أن يبدأوا يف املشروع يقوموا بتصويره وإرسال الص

ام املشروع مبا أتيح من األهايل على فقرهم ومل يتيسر إمتليفيدوهم بأ�م قد مجعوا بعض املال

ات فقط إىل هلم من املال فهذا أمر دافع ألن يغري أهل اخلري إغاثتهم من األغذية والضروري

عمل مشاريع تنموية.



جركم أراضي ملدة ومن السبل أيضاً أن  يعدوا األهايل بأنه إن أنتم سامهتم يف بناء الناظم سنؤ 

اب األموال ن تأخذوا املبلغ الذي دفعتموه وكذلك ميكن أن يعرضوا على أصحسنني إىل أ

أخذ من أحدهم والتجار بأن يسامهوا يف بناء النواظم وميكن أن تكون مسامهتهم مبقابل فن

اظم واحد نمئة ألف مثًال ونؤجره عدداً من الفدانات ملدة من الزمن تسدد املبلغ علماً أن

صومال فدان إذا كانت األرض منبسطة مع مالحظة أن أرض الميكن أن يسقي أربعني ألف

جات الناس السريعة أرض إستوائية فيمكن اجلمع مع زراعة احملاصيل احلولية اليت توفر احتيا

هة واخلضروات زراعة مساحات أخرى بساتني كالنخيل فهو حمصول اسرتاتيجي وأكثر الفاك

احتواًء على العناصر الغذائية.

وميكن إسترياد شجار اليت تناسبها املناطق االستوائية شجرة زيت النخيلوكذلك من األ

شتال�ا من اندونيسا أو ماليزيا فزيت النخيل موجود يف املنطقة حول الصومال إال أن شتالته 

يف ماليزيا مهجنة وهلا ميزات اقتصادية منها أ�ا غزيرة االنتاج وتنتج يف مدة وجيزة وللعلم أن 

واحد من زيت النخيل قبل سنوات ويفرتض أنه قد ارتفع يبلغ سبعمئة دخل الفدان ال

ومخسني دوالر وأرض الصومال من أخصب األراضي يف الدنيا فإذا استثمرت ستزول بإذن 

اهللا معاناة مالين املسلمني وستزداد املقومات اليت تدعوا الناس للحفاظ على اإلمارة 

م اليت يأخذ بناء الواحد منها ثالثة أشهر يتيح لإلمارة اإلسالمية علماً أن اإلهتمام ببناءالنواظ

توفري فرص العمل ملعظم املسلمني عندهم ومما يزيد فرص عمل الناس أن ال نكثر من زراعة 

  احملاصيل اليت حتصد باحلصادات ونشجع على زراعة احملاصيل اليت حتصد يدوياً.

ناس فأقول : اريع ويدمر زراعة الوقد خيطر ببال بعض اإلخوة أن العدو قد يقصف هذه املش

عب اإلنسانية مباشر مع احتياجات الشإن يف هذا األمر صعوبة كبرية على العدو ألنه صدام

 وردة الفعل مث إن الناظم ال يعترب هدفاً عسكرياً ذي بال فضالً عن أن ترميمه أمر يسري

عميلة يف  للحكومة الالدولية عليه كبرية جداً أل�ا أرزاق عوام الناس وتشكل عداء أكرب

الصومال . 



من أن يدخلوا يف * كما ينبغي تنبيه و حتذير اإلخوة املسؤولني والعاملني يف أجهزة اإلمارة

لدنيا بالدين املسائل التجارية فهو أمر يف غاية اخلطورة ويتعارض مع مهمة الدولة سياسة ا

جعت رعيتها لدولة بواجبا�ا وشوحفظ األمن والعدل يف القضاء أما أمور الدنيا فإن قامت ا

 هذه املسائل على األمور اليت ضمن طاقتهم وتصلح حال بالدهم فإن الرعية سيسريون يف

فهم أقدر على عمارة األرض بالزراعة والتجارة وغريها 

مالياً يف أي دولة فموظفو الدولة أو اإلمارة ما ينبغي هلم أن يتنافسوا يف التجارة فقوة الناس

سبة الزكاة منها لدولة وتكفي اإلمارة الزكاة فضالً عن أن الزراعة يف الصومال تكون نهي قوة ل

ركة العشر ألن دخول أعضاء اإلمارة أصحاب القرار يف التجارة إفساد لإلمارة ودمار للح

شئيها ولكم عربة اإلسالمية ويؤدي إىل فجوة كبرية بينها وبني الناس وهدم للدولة بأيدي من

ة اليت تعلن تطبيق المية يف السودان الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل قيام الدولباحلركة اإلس

خلوا يف مسائل الشريعة فأقاموا الدولة ومن قبل أن  يرتاجعوا عن تطبيق الشريعة كانوا قد د

ة احلركة اليت خطرية بسبب أ�م قد أصبحت الدولة بأيديهم وما زالوا يفكرون يف تقوي

 حيتاج إليها  ى الدولة مما أدى إىل احتكارهم لكثري من السلع اليتأسسوها قبل السيطرة عل

واق احلرة كل الناس والتجارة فيها من حقوق مجيع  الناس كالغاز والسكر واحتكارهم لألس

لدولية إىل أن فبدًال من أن تنعم السودان بعدل النظام اإلسالمي أشارت تقارير الشفافية  ا

لتفكري عاين من فساد مايل وإداري كبري ومن هنا يكون االسودان من أكثر الدول اليت ت

.بالدخول يف التجارة لتقوية الكيان اإلسالمي احلاكم خطأ كبري ودمار للكيان

سبيل املثال ومن املسائل املهمة أن ما يدور يف جمالس الشورى أسرار ينبغي حفظها فعلى

أو أحد شورى أن خيرب ابنهالتشاور على مكان عمل الناظم فال ينبغي ألحد أعضاء ال

ي اليت جبانب الناطم املقربني منه مبكان النظام قبل معرفة عوام املسلمني فسيشرتي من األراض

ها وبذلك يكون يف حني أن مثنها منخفض مث بعد علم الناس بعمل الناظم سيتضاعف مثن

أخذ ألموال الناس بالباطل .



حم دون ر بشكل واسع جتاري  لعمل الف* كما ينبغي حتذير اإلخوة من أن قطع األشجا

صره على قدر حاجة زراعة بديل عنها يف موسم األمطار أمر خطري على بيئة املنطقة فينبغي ق

استهالك الناس يف الصومال وأما ما هو للتصدير فضرره كبري .

ق وفيضانات يف * ال خيفى عليكم أنه مع التغريات املناخية حيدث جفاف يف بعض املناط

نة وهذا يقع ق أخرى فيجب تنبيه اإلخوة يف الصومال ألخذ أقصى االحتياطات املمكمناط

على عاتق القادة أكثر من القاطنني حول األ�ار واألودية 

تقدمة يف ومن هذه االحتياطات أن يتم إنشاء جهاز إلنذار األهايل وتأسيس نقطة مراقبة م

ي.يضانات بواسطة جهاز ال سلكأول النهر إلنذار الناس عند حصول أمطار غزيرة وف

مالحظة : مراعاة احلذر من سقوط أي رسالة تكون وثيقة يظهرها األعداء إلثبات هذا األمر 

مما يعين أن تكون الرسائل مع اإلخوة يف الصومال آخذة نفس حكم الرسائل احملتوية على 

ئلهم اليت معلومات سرية وخطرية وتنبيه اإلخوة باستخدام نفس الطريق يف إرسال رسا

  تتحدث عن هذا األمر .

اجلهات * خبصوص املغرب اإلسالمي فقد قرأت رسالة واحدة تتحدث عن أن هناك بعض

أمر حسن ترغب يف عقد اهلدنة مع اإلخوة ورأينا أن عقد اهلدنة ضمن ضوابطها الشرعية

يكا أما و األكرب أمر حيث إننا نرغب يف حتييد كل من ميكن حتييده يف فرتة حربنا مع العد

م اهلدنة . وأما مسألة العشرة ماليني يوروا سنوياً ال أرى التشدد فيه وإمنا الذي يهمنا أن تت

سالة األخ أيب الرسالة الثانية فلألسف الشديد مل نتمكن من فتحها رغم حماوالت عدة وهي ر 

مصعب عبد الودود فحبذا أن تعيدو إرساهلا إلينا بعد التأكد من فتحها .

وال اليمن من أيب يمن :ذكرمت يف رسالتكم بأنكم تنتظرون رسائل مفصلة عن أح*خبصوص ال

ون يف مراسلة األخ بصري فإن وصلتكم فحبذا أن ترسلوها إّيل وكنتم قد ذكرمت أنكم ستبدؤ 



لع على ما عندهم أيب بصري والتمهيد للسياسة اجلديدة فأرى أن نرتيث يف ذلك إىل أن نط

وسع و اختاذ القرار األنسب بإذن اهللا .للتشاور يف املسألة بشكل أ

سالم * خبصوص ما ذكره اإلخوة يف العراق عن اخلالف بينهم وبني مجاعة أنصار اإل

خلالف والصدام ما فاستمروا يف التواصل معهم وتذكريهم بأن يبذلوا ما يف وسعهم لتجنب ا

ائر والعلماء ومبن لعشاستطاعوا إىل ذلك سبيالً وأوصوهم باالستعانة يف حل اخلالف بوجوه ا

معهم ممن كان مع مجاعة أنصار السنة سابقاً.

كرمتوه عن  *خبصوص ما ذكرمت عن األوضاع عندكم يف وزيرستان فأوافقكم الرأي فيما ذ 

راج بعض التهدئة وتقليل احلركة للمحافظة على سالمتكم وسالمة  األنصار مجيعاً وإخ

سيما بالعمليات لرتكيز و املواصلة يف أفغانستان والاإلخوة إىل السند ملدة عام أو عامني مع ا

الكبرية النوعية.

ني كوادرهم احلديث * حبذا أن تنبهوا إخواننا يف طالبان باكستان وأفغانستان إىل أن ينشروا ب

مني ويقوموا عن حرمة دماء املسلمني ويشددوا عليهم يف االحرتاز من الوقوع يف دماء املسل

(إياكم والظن واسعة يف مسألة معاقبة األشخاص  بناء على الظنونحبمالت توعوية شرعية 

ن مكافحة فإن الظن أكذب احلديث ) وهذه املسألة ينبغي تنبيه إخواننا املسؤولني ع

على الرجال اجلواسيس لديكم عليها وطرقها معهم باستمرار ليحذروا أشد احلذر من التعدي

دون التأكد مما ا�موا به .

مع القبائل وأهل تنبيه إخواننا يف طالبان على األمهية القصوى للرفق يف التعاملكما أود 

يما خيص القرى و بشكل عام (الرفق ما كان يف شيء إال زانه وما نزع من شيءإال شانه ) وف

ذا أن حتذروهم القبائل اليت دخلت أو �م بالدخول يف املشروع األمريكي للصحوات فحب

ا يزيد جتمعها تكون ردة الفعل منهم مبالغ فيها جتاه هذه القبائل ممحتذيراً شديداً من أن

.وتألبها لقتاهلم ويهم يف توضيح األمر هلم ذكر جتربة إخواننا يف العراق



ذي ذكرمت أمر من * خبصوص اهلدنة مع احلكومة الباكستانية فمواصلة التفاوض على النحو ال

مصلحة ا�اهدين يف هذه الفرتة .

ن البحوث العلمية فأرى رأيكم بأن ال نشغله باألمور اإلدارية عخيص الشيخ أبا حيىيوفيما 

هذه إمارة على ألمهيتها وعظم احتياجنا جلهوده وخاصة بعد متكني إخواننا يف الصومال ف

اجونه من البحوث أرض الواقع عدد رعاياها باملاليني حتتاج إىل متابعة قوية وتوفري ما حيت

إلينا فيجب أن فى عليكم عظم املسؤلية امللقاة على عاتقنا بعد انضمامهمالشرعية وال خي

فقط بل يفكر فيما يفرغ جزًء كبرياً من وقته هلذه املهمة ال أن يعد البحوث اليت يطلبو�ا

ين أن يقوموا سيحتاجونه ويعده هلم أيضاً وأما األمور اإلدارية فيمكن لبعض إخواننا اآلخر 

مستواه اإلداري متميزاً عنهم .�ذه املهمة وإن كان

 هذه الفرتة هلذه * خبصوص تعيني نائباً لكم فأرجو إفاديت عن قدرة الشيخ أيب خليل يف

عندها ختربوه املهمة فإن مل يكن هناك مانع من استالمه النيابة فأرى أن يقوم �ذه املهمة و 

صول الرسالة وأما النائب تاريخ و بأنه قد مت تعيينه نائباً لكم ملدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من

ك وأنه ملدة سنة قابلة عبد الرمحن املغريب فحبذا أن تفيدوه بذلالثاين فأرى أن يكون األخ أبو

للتجديد تبدأ من تاريخ وصول الرسالة 

لرمحن املغريب �ذه وإن تعذر تعيني الشيخ أيب خليل يف هذا املنصب فيقوم األخ أبو عبد ا

خ عبد اجلليل نائباً ثانياً .املهمة ويكون األ

يف املستقبل * حبذا أن ترسلوا إلينا السري الذاتية جلميع اإلخوة الذين قد يرشحوا اآلن أو

ن العمل ملناصب إدارية كربى كما أستحسن أن تطلبوا من كل منهم كتابة تصوراته ع

اجلهادي بشكل عام  وآرائه ومقرتحاته على أي من الساحات اجلهادية.

ي بتقدمي املصر ين من طرفكم كتاب ( نقاط االرتكاز ) لألخ أيب أمحد عبد الرمحن*وصل

ى اإلخوة بقراءته الشيخ أيب حممد املقدسي فهو كتاب يف غاية األمهية ينبغي التأكيد عل



شباب اجلماعات ونشره يف اإلنرتنت بأوسع نطاق لالستفادة منه يف توعية الشباب عامة و 

ع األقاليم غي نشره يف العامل اإلسالمي عامة واإلشارة على مجيالدعوية خاصة وكذلك ينب

ه اجلماعات بنشره حيث إنه عامل مهم يف توعية اإلسالميني الصادقني للخروج من تي

تاب مبا يتاح من الدعوية املقرة بشرعية احلكام املرتكبني لنواقض اإلسالم فتتم ترمجة الك

ة والفرنسية وغريها.ي والساواحلي واملالوي واإلجنليزياللغات كاألردو والبشتو والفارسي والرتك

يف اختصاره كما يستحسن االتصال بالشيخ أيب حممد املقدسي الستئذان صاحب الكتاب

لطول فحبذا أن فإن وافق يرسل إىل أحد املشايخ ويقال له أنه كتاب مهم ولكن فيه بعض ا

صرة . وامش مفيدة خمتخيتصره ليسهل انتشاره ويكثر قراؤه وحبذا أن يزوده �

* ـ ينبغي االنتباه إىل خطورة إرسال األمور السرية اخلطرية عرب بريد الكرتوين بشكل عام 

والسيما من منطقة وزيرستان وما حوهلا أو أن يرسل إليها وما حوهلا إال أن يكون التواصل 

األمر وكذلك تفيدوا من دول أخرى كإيران أو تركيا مثالً فينبغي أن تنبهوا الشيخ يونس �ذا 

مجيع اإلخوة املعنيني بأن اإلرسال عرب بريد الكرتوين يكون يف حسابنا أن األعداء قد يطلعون 

عليه فيبقى لألمور العامة واليت ال ترتتب على معرفة األعداء �ا ضرر ذي بال وأن ال يكون 

لعمل اخلارجي وأن ال هناك أي استخدام لألجهزة املتطورة فيما خيص األمور اخلطرية السيما ا

يعتمدوا على أ�ا مشفرة حيث إن العدو متاح له بيسر مراقبة مجيع الرسائل القادمة إىل 

مناطق ا�اهدين ومن مث احلصول على رسائلهم وكما ال خيفى عليكم أن هذا العلم ليس 

ي خطري علمنا ولسنا من اخرتعه وبالتايل جنهل كثرياً منه ومن هنا أرى أن إرسال أي أمر سر 

عرب الربيد معتمدين على التشفري مغامرة حيث إن املتوقع أن من صنع هذا الربنامج يستطيع 

فتح الرسالة املشفرة مهما كان نظام التشفري فاالعتماد على التشفري يكون لتعجيز العامة عن 

فتح الرسالة أما يف احلروب وبإمكانيات دول وخاصة عندما تكون ذات باع يف هذه 

ت فال ينبغي االعتماد على التشفري حيث إن االحتمال وارد بشدة لطبيعة األمور التخصصا

  فال يكون التواصل إال عرب األشخاص ليبلغوا الرسالة املطلوبة للطرف املعين .



وقد يكون من القرائن على أن العدو يطلع على رسائلنا أنه بعد إرسال رسالة األخ بصري 

واليت حتدث فيها عن رأيه بأن يكون الشيخ أنور العولقي هو الرجل األول صرح األمريكيون 

  بأن الشيخ أنور العولقي هو األمري الفعلي للتنظيم 

موها واألربعة اليت تنتظرو�ا فدية * خبصوص ما ذكرمت عن االثنني مليون اليت استلمت

الدبلوماسي األفغاين فهو أمر مستغرب  بعض الشيء حيث إنه يف مثل وضع أفغانستان 

  عادة ال تدفع احلكومة مثل هذا املبلغ لتحرير أحد رجاهلا

فهناك احتمال ليس قوياً جداً  وهو أن يكون األمريكيون على علم بتسليم املبلغ وخاصة أن 

خبار يف أفغانستان سريع جداً ووافقوا على أساس أن يكون حترك املبلغ حتت دائرة انتشار األ

مراقبة الطريان للوصول إىل القائد امليداين يف املنطقة وإىل القيادات اليت سيصلها من هذا 

املبلغ إال أنه مما يعني على تقدير نسبة ورود هذا االحتمال معرفة أمهية األسري لدى احلكومة 

ك أحد أقربائه مسؤول كبري يف احلكومة أم ال ولكن على أي حال إن ظهرت لكم وهل هنا

يف األمر شبهة مراقبة فاعتربوا أنفسكم حتت دائرة املراقبة ويف أي فرصة جو غائم تقوموا 

  بتغيري املنازل (املوضوع للمدارسة ).

ال ضرر من ومع كون االحتمال ليس قوياً إال أنه يف مثل وضعنا و شدة الطلب علينا ف

التحرز من مثل هذه األمور ولذا أحببت أن تكونوا منه على حذر يف هذه املرة ويف أي مرة 

  قادمة .

ومما ينبغي فعله مع أي مبلغ تستلمونه من األعداء هو أن تقوموا بعملية قطع للمراقبة 

تبديله األرضية واجلوية وكذلك يتم تبديله على دفعات مع أحد املصارف يف املدن الكبرية و 

سيستلزم تغريه من عملة إىل أخرى فإن كانت العملة اليت استلمتموها هي الدوالر مثالً وهوما 

  تريدون فتقوموا بصرف الدوالر  إىل اليورو مث تصرفوا اليورو إىل دوالر من مصرف آخر 



وسبب ذلك أن تكونوا يف اجلانب اآلمن من أي مواد ضارة أو اشعاعات ممكن وضعها على 

  ق املالية وهي ال ترى بالعني . األورا

* خبصوص اجلماعات اليت طالبتكم ببعض املبالغ املالية أرى أن يتم التعامل معهم بالروبية 

على املساعدات هلذه اجلماعات حول مئة ألف دوالر وذلك جمموع ما سيتم إنفاقه ويكون

وإن بدا لكم أن األمر تعاون معكم نمع الوعد هلم بأنه إن شاء اهللا إذا جاءت مبالغ أخرى س

  إىل مئة ومخسني ألف دوالر .يصل ا�موع أن من ذلك فيمكن أكثرإىلحيتاج 

كل شهر على حدة إال كوني* بالنسبة إلعطاء اإلخوة رواتبهم متقدمة يستحسن أن

اليت تعاملتم معها ولديكم ثقة بقدر�م على ضبط املال وعدم صرفه قبل أوانهحلاالت ا

لمحافظة على املال سواء لاإلخوة ال ميلكون قدرات إدارية تؤهلهم بعض ن أوسبب ذلك 

فسنكون يف موقف حرج إن صرف األخ املال يف غري موضعه بضياعه أثناء احلركة أو بصرفه 

، ولإلخوة ن نضع أنفسنا يف هذه املواقف أوطلب قرضاً فلن منلك إال أن نعطيه فال ينبغي 

املبالغ اإلحتياطية اليت أعطيت لألسر أثناء حركتهم من جتربة سابقة مل تكن مشجعة أعين

  .إيران إىل باكستان  

* ياحبذا أن تزيد وتطور معلوماتك يف التعامل مع األموال لنستطيع مواصلة العمل �ا ألطول 

فرصة ممكنة وقد جاء يف احلديث [ إن اهللا لريزق العبد رزق  عشرة أيام يف يوم واحد ] أو  

  (كتاب كشف اخلفاء)صلى اهللا عليه وسلم كما قال نبينا 

فهذا املبلغ الذي من اهللا به على ا�اهدين قد يكون رزقاً هلم خلمس أو ست سنوات قادمة 

  ويف احلديث اآلخر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال [ ما عال من اقتصد ]

د املتبقي وأن يكون هناك ومن الضرورة مبكان أن تكون على علم دائم حبركة األموال والرصي

تقرير يقدم لكم بشكل دوري نصف شهري من املسؤول املايل لديكم عن ذلك واعتمدوا 

  إرسال نسخ من تلك التقارير إيلَّ.



كما أرجو أن يكون حفظ األموال يف عدة أماكن آمنة عند أشخاص موثوقني واحلرص 

لنفسية لألخ املؤمتن فبعض اإلخوة واالقتصاد يف صرفها على أن ال يكون املبلغ فوق الطاقة ا

قد حيتملون حفظ مخسني ألف كحد أقصى لو زاد األمر عن ذلك قد خيرج عن اتزانه وبعض 

  اإلخوة قد حيتملون حفظ مئات اآلالف فأرجو مراعاة ذلك .

* حبذا أن تفيدونا مبا مت يف تذكري اإلخوة يف األقاليم بالسياسة العامة وطلب أجوبة منهم 

  ه إليهم .عما تبعثو 

* كنتم قد ذكرمت ضمن اإلخوة الذين تشاورمت معهم إثر جميء الرسائل من األقاليم األخ بشري 

املدين فحبذا أن تعرفوه يل مع مالحظة أين قد أرسلت للشيخ سعيد رمحه اهللا يف رسالة سابقة 

  بأن جتتنبوا تغيري الكىن إال لضرورة .

يف ترشيحه إىل إشعار آخر وتتم مناصحته * خبصوص أخينا صاحب املهندس فأرى الرتيث 

  بني احلني واآلخر فهو سهل قريب وإن كان داء اهلندسة متمكن منه .

* ـ ذكرمت يف رسالتكم بأنكم قد أوقفتم بيان الشيخ أيب حممد حفظه اهللا خبصوص تركيا مث 

بعد ذلك نشر خطاب له على اإلعالم يتحدث عن تركيا وأسطول احلرية فهل هو نفس 

اخلطاب حبذا أن توضحوا لنا األمر وترسلوا إلينا اخلطاب حيث إن اإلعالم مل ينشر إال ذلك

  جزءاً يسرياً منه .

* حبذا أن تفرغو إخوة ليسحبوا من االنرتنت الوثائق اليت تسربت من البنتجون خبصوص 

أفغانستان وباكستان ليرتمجوها وتتم دراستها حيث إ�ا حمتوية على سياسات العدو يف 

املنطقة وقد صرح وزير الدفاع األمريكي بأن تسرب هذه الوثائق سوف يؤثر سلباً على احلرب 

علماً أن املوقع الذي بدأ ينشرها قد أعلن عن اثنني وتسعني ألف وثيقة مث أعلن عن مخسة 

  عشر ألف وثيقة أخرى .



يخ أيب حيىي * حبذا أن ترسلوا إلينا باستمرار خطابات الشيخ أيب حممد وكذلك خطابات الش

  علماً أين قد طلبت من الشيخ أيب حيىي إصداراته السابقة .

  * ـ حبذا أن ترسلوا إّيل لقاء الشيخ أنور العولقي مع صدى املالحم كامًال.

* حنن بانتظار إمتام الردود على ما ورد يف رسالتنا السابقة واليت كان من ضمنها ترشيح أخ  

  ة يف أمريكا.كفء ألن يكون مسؤًال عن عملية كبري 

فحبذا أن تفيدوين بذلك وة الذين هلم باع يف وزن القصائداإلخإن كان لديكم بعض* ـ 

  وإن توفرت لديكم كتب يف علم العروض فحبذا أن تبعثوا �ا إيلَّ .

* خبصوص ما ذكرته عن األسئلة اليت بعثها األخ عبد الرمحن املغريب فسأشرع بإذن اهللا 

  ائمة من أسئلة مهمة.باإلجابة على ما يف الق

ن أن يكون يف * ـ فيما خيص الربنامج الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدان فأخربه أنه يستحس

ويًال فهو الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشر علماً أن مدة عام إلمتام األمر ليست وقتاً ط

لناس يف ري من اسيحتاج أن يضع تصوراً للربنامج ومراجعته عدة مرات وسيلتقي بعدد كب

ه على األجوبة فحبذا مناطق خمتلفة من العامل  ناهيك عن أسئلته إلينا وجوابنا عليها مث أسئلت

ومن املهم لنجاح أن تسرعوا يف االتصال به ليفيدكم باألسئلة اليت سيحتاجها للربنامج

لب باستثناء أن نطاملشروع أن ال نتدخل حنن فيما يسمى بالسيناريو وتفاصيل خطة الربنامج

منه منه عدم إجراء أي لقاء مع أي من أفراد أسريت وميكن إيصال ما هو مهم لكي يتض

أعمالك يف الربنامج بشكل غري مباشر دون توسع كأن يقال له إن اإلخوة استحسنوا بعض

عن تأكيدك على أن هذا التنظيم خيتلفذكرى سابقة ألحاث احلادي عشر وخاصة

بأي حكومة من احلكوماتالتنظيمات األخرى لعدم ارتباطه 



نها أن اجلزيرة ويف مسألة أن تكون حقوق النشر حمفوظة للجزيرة والسحاب فبدا يل ألمور م

ن تكون حقوق قد جعلت حمتويا�ا مشاعة يف االنرتنت أن يتم التفاوض مع زيدان على أ

ابات على اإلجالنشر لإلصدار مرئياً للجزيرة ومسموعاً ومكتوباً للسحاب مما يعين أن بعض

شأن إىل أن تصل األسئلة تكون مسموعًة وبعضها مرئيًة وعلى كل حال يتم التفاوض �ذا ال

خلصوص .السحاب إىل اتفاق مرضي وجمزي ونبقى على اطالع بسري املفاوضات �ذا ا

* خبصوص ما ذكرمت عن وضع مبلغ من املال هدية يف حسايب فجزاكم اهللا خرياً وأنا أقبله 

يل تقتطعونه منها وحبذا أن يتم إرساله إّيل خاصة علّي ومع جميئ أي أموال بشرط أنه قرض

  مع الوسيط. 

* أرجو إرسال نسختني من أي رسالة من رسائلكم ترسل إىل األقاليم واحدة يل واألخرى 

  للشيخ أيب حممد لنكون مطلعني على الوضع ومتابعني له .

أن تطمئنين كما أرجومجيع اإلخوة لديكم  وإىل لشيخ أيب حممد إىل ا*أرجو إبالغ سالمي 

  .أما حنن فلله احلمد خبري وعافية الفيضانات األمطار الغزيرة و عن أحوالكم بعد 

لعلكم علمتم بذلك فحبذا أن تفيدوين بتخزين كميات من القمح سابقاً * كنت قد أشرت 

  �ذا الشأن .ماذا مت 

اإليرانيني إلطالق سراح ابين محزة إىل قطر مباشرة * فيما خيص ذكركم بأنكم قد حتاولوا مع 

فإن ذلك قد يشعر اإليرانيني باخلطر من أن يتحدث على اإلعالم يف قطر عن ظلمهم 

للمجاهدين مما يدفعهم إىل عدم إطالق سراحه إىل أي مكان حيث إن ذهابه إىل قطر من 

  هنا أمر وارد .

حبذا أن ترسلوه إىل قناة خبصوص التغريات املناخية والسيما فيضانات باكستان * مرفق بيان 

  .اجلزيرة 



سبيعي وأخرى * مرفق رسالة للشيخ أيب حيىي ورسالة لألخ إلياس ورسالة لألخ أيب أنس ال

لألخ عبد اللطيف  فحبذا أن تصلنا ردود عليها .

السابع  والعشرين من كان املتفق عليه يف* أرجو إبالغ الوسيط بيننا بأن يكون قريباً يف امل

تاسعة هذا الشهر أغسطس حيث أين أنوي إصدار بيان للشعب األمريكي يف الذكرى ال

احلادي عشر مبدة  لغزوات احلادي عشر من سبتمرب مما يستدعي وصوله إىل قناة اجلزيرة قبل

كافية .

ويعينكم على القيام �ذا كم وحيفظكمويف اخلتام : أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق

الواجب العظيم وأوصي نفسي وإياكم بالرفق واحللم مع اإلخوة وأن نقبل من حمسنهم 

وآخر دعوانا أن ونتجاوز عن مسيئهم وخاصة يف هذه الظروف مع تقدمي النصح هلم 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  أمجعني .

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431//شعبان26،اجلمعةأخوكم زمراي     

  

  

  



الرحیمالرحمنهللابسم  

الفقیرالعبدترجمة

       اْألَْبیِْیِرياْلـِمْیَجنِيالجلیلعبدبنسالممحمدالشیخبنالحسینمحمدبننعبدالرحماسمي

)لالجلیعبدولدبالحاجوأشتھر(

عنھهللارضي  السبطللحسننرجعأنناھوالبطنفروعجمیعوعندالنسبشجرةفيعندناوالذي

والدنایدعلىتأسسقدیمتحالفعبرنزاعبالعنھهللارضيالطیارلجعفریرجعونأبییريوالقبیلة

اآلنوھمأخیھابنلدىالشرفعمامةوتركأبناءأربعةوأنجبابنتھمنوالدناتزوجوقدوأبییري

منجعفریونإننایقولونالمتأخرینالنسابةبعضولكناللحظةلحدأشرافأنھمعنھامتعارفقبیلة

الفخذمنطرفأيمنالتحالففضوعدمالقبیلةفيالنفوذوقوةالتحالفلعمقنظراأبییريأوالد

عنھمومشتھرعمناأبناءولدىلدیناوالذيالحرباعتزلمنمنھمیوجدالذینالبطونلجمیعخالفا

 .  نسبھبھیسرعلمعملھبھبطأومنأعلموهللاحسنیونأنناوغیرھاالقبیلةفي

بتلكعلمطالبحتىیعدالبالدنافيولكنھالمالكيالمذھبمتونبعضودرسللقرانحافظوالدي

منكثیروتخرجتقیاورعاعامالعالمافكانجديوأماأظافرهنعومةمنذالتجارةوعملھالحصیلة

.المحاظرجردعندماموریتانیاتاریخفيحامدولدذكرھاومحظرتھیدیھعلىالقبیلةأبناء

الذكوراإلخوةمنولديعمات،وأربعأعمامأربعةلديومحافظةومتدینةالحالمتوسطةأسرةمن

أشقائيوكلھمواحدأخیكبرنيالثانيإخوانيفيترتیبيتاسعھموأناستةمنھمالحیاةقیدوعلىثمانیة

.ستةمنھمشقیقاتيثمانیةاألخواتمنولدي

مولودالوھابوعبدم2004سنةولد (أیمناسمعلیھوغلب)أحمدولدانولديامرأتینمنمتزوج

م2010سنة

حاجةالوالدةوكانتھـ1401سنةالحجةذيمنالثامنلیلةالمغربصالةعندهللاشرفھابمكةولدت

  الحجونكبريالمسمىالمعالجسرعندفولدتمنىإلىوتحركتوسعتفطافتومشترطةقارنة

سنواتيمضیتأعیشالأنوكدتأشھرثمانیةعلىوولدتقابلمنبيوحجتحجھاففسخت

والديأرسلنيثموسلمعلیھهللاصلىهللارسولمدینةفيھـ1407-1401عاممنحیاتيمناألولى

ورشبروایةالقرانفحفظتھـ1413-1407سنةمنعميوابنأخيبرفقةموریتانیافيللتعلم

سنةمنفیھاومكثتھـ1413السنةھذهفيمكةفيأھليإلىورجعتالعثمانيالرسمودرست

والفقھاآللةعلومودرستحفصبروایةالقرانفحفظتالعلمطلبوواصلتھـ1413-1424

عنأمتنعوالديمنبتوجیھاتوكنتالبلدانشتىمنالعلماءمنجمععلىوالتفسیروالحدیث

المؤلفةالكتبباقتناءليیسمحوإنماالمعاصرینكتبشراءعنوأمتنعالسلطةعلماءعلىالدراسة

علىمشتھرینغیرالعلماءمنعلیھمدرستمنكافةبلعشرالثانيالقرنحتىاالسالمبدایةمن



العروضاماعدواحدشیخعلىواحداكتابافیھدرستفنفقلكثیرةمؤلفاتھمكانتوإناأللسن

.للبیجوريالسلموشرحعلیھاالصغرىالدمنھوريوحاشیةالكافیةسوىفیھماأدرسفلموالمنطق

یخصمافيالجامعككتابالكتبمنكثیرافیھاوقرأتلزمیليمكتبةأرتادكنتھـ1415سنةوفي

أتابعوكنتالفكریةالكتبوبعضحسینمحمدومحمدقطبوسیدقطبمحمدوكتبالطلبمراحل

قضیةوكانتالیمنحربأتابعفكنتللتلفزیونمانعاكانالوالدألنعبرالرادیواالعالموسائل

منفمنعنيرؤوسھامنعددوھربوسجنوطیسھاحمي  اآلونةتلكفيالحرمینبالدفيالمعارضة

فعندمایتابعھماوالديكانعندماحدثینإالاألقصىانتفاضةقبلأتابعولمالسیاسیةاألخبارمتابعة

الحزبعنشیراكالرئیسانتخباتاألولالحدث،األحداثمتابعةمنیمنعنيأرددھمایسمعني

الجبھةتأسیسعنأسامةالشیخأعلنوعندمااالشتراكيالحزبمنالجسبانومنافسھوليیجالد

.فقرأتھاالجرائدببعضالوالدجاءالعالمیة

م2001-2000سنة %97بمعدلمنھوتخرجتالشریفالمكيالحرممعھدفيدرست

وأنظامھومؤلفاتھجديمكتبةكإحیاءوالديمعفیھاتفقتمشروععلىأسیرالعلمأطلبكنت

بتطبیقنقومضوئھعلىثمانقالبایحدثواحتىالدولةمفاصلفيودسھمعلمطالبوتدریس

وشروحالفقھفيومتونااآللةعلوموأنھیتالمكتبةوبنیتالعلموطلبتالمشروعواصلتالشریعة،

الحواریةالبرامجوتابعتالجزیرةعبراألخبارأتابعبدأتاألقصىانتفاضةمنذثماألحكامأحادیث

عبدومحمودالخالديصالحوكتبالبناوكتبهللارحمھرضارشیدكتبواشتریتاالنتفاضةووقائع

سنةفيأنھوقررتاالخوانأدبیاتمنوغیرھاالمجتمعومجلةقطبوسیدیكنوفتحيالحلیم

أنالذلكخیوطبحوزتيوكانتعرفةفيالمسلمینلإلخوانالدوليالتنظیمأبایعأنالحجعندم2002

فكالمثنىاآلنالجھاديواسمھالطاھریدعى-موریتانيأخسكنيفوقسكنالسنةتلكففيوآخرون

مننحواأمضىمابعدفقابلتھعندھمولیمةعلىفُعزمتلباكستانرةیالتأشعلیھتعذرت-أسرههللا

أحدإحضارالوالدمنيفطلبالیوميبرنامجيوتابعتللبیتونزلتالطعامفتناولناأشھرسبعة

أحدكانم1994سنةفيأنھفتذكرتللمجاھدینفلمایتفرجكانإنھفقالأخرهالذيمافسألتھإخواني

یخشىكانأنھليوتبینلنشاھدھاعلینابھایضنأفالملدیھأفغانستانمنالعائدینالموریتانیناإلخوة

وإنماذھنيفيقضیتھمتتبلورولمبالمجاھدینأسمعلماللحظةتلكولحدأسناننالحداثةأمنیامنا

الزخمرغموقتھافيأعھالمالبوسنةكقضیةمتبلورھدفذھنيفيیربطھاالبأشیاءسمعت

سمعتطالبانقضیةوأماأموالجمعقضیةأنھاأفھمكنتوإنمابھحظیتالذيالداخلفياالعالمي

یتبلورالاھتماميأعرهلمماكلوأناالصحفقراءبعضیتناقلھوماالمجتمعمجلةطریقعنبھا

ألفغانستانالذھابعلیھعرضوامكةفيأصدقاءلدیھكانعميابنأنأخرىوقضیة. ذھنيفي

ام.الكرمرورومرتليفحكاھالیتدرب

وجودبعدمفتعذراألفغانيللجھادالذھابعلیھفعرضالجزائريالدیننورصدیقھكانوالديوكذلك

الاالنسانوأنالحزممعرضفيالوالدلنایحكیھاوكانهللارحمھواستشھدالدیننورفذھبماماإل

.القصةبھذهویستشھدعلیھمقدمھوماصحةمنتیقنإذاإالیقدم



رجلضددولةودولةضدرجلبعنوانوھيأسامةالشیخلمقابلةتروجالجزیرةقناةبدأتوعندما

رغممعھذھابناعلىوأصرجدةإلىأسرتنامنالمقربةالعوائلإحدىمعنذھبأنقررقدالوالدكان

جاذبیةرغمماھیتھفھمناوماوإعادتھالبرنامجعرضوفاتناالذھابمنللتملصالسبللكافةبذلنا

.  سبتمبرمنعشرالحاديبعدإالنرهولمإعالنھ

  والفھمللتحلیلقابالمحالتصادفلمألنھاتجديالاللمحاتھذهوكل

أنيلھوقلتإلى األخفذھبت  الموریتانياألخعندقال؟نمعندالفلمسألتھأخيأخبرنيمابعد

وكنتیطلبنيمنأولأنتليوقالبالقبولفأجابرأیتھلونودفیلمالدیكأنآنفاأخيمنسمعت

.بھیھتمونوالالناسعلىأعرضھ

منوأنأشواطاالمجاھدونفیھقطعقدإلیھأسعىماأنأفكروبدأتفیھماوجذبنيالفلمفيفتفرجت

أقویھملھمنفسيأضمأنالحكمةمنوأنومالھبنفسھخرجمنمثلاستجابتھمتكونلنسأدرسھم

برامجيكلكسرتوعندھاغیريبمشروعأمبمشروعياالسالمیةالدولةتقومالمھمبھموأتقوى

ھؤالءھلفسألتھعندهأصعدیومیاوصرتنھایتھاعلىشارفتالتيوالمذاكرةالعلمطلبفيالیومیة

لھقلتبسیطةبفترةوبعدھاأسامةوالشیخأفغانستانعنوحدثنينعمفقالموجودینزالواماالناس

باكستانفيجامعةفيقبوالوجدتأنيعلىبناءوسافرتالسفرفرتبتموجودفقالطریقاليیدبر

عشرالحاديقبیلالفاروقمعسكرودخلتألفغانستانوذھبتكراتشيفيجامعةفيوسجلتوذھبت

كنتعندماصغیروأنایتعبنيكانصدريفيمرضبوادرفيبدأتتقریباونصفبشھرسبتمبرمن

فيناأوالضربةووقعتفرجعتھناكیأخذنيأنفخفتمكةفيواختفىوموریتانیاالمدینةفي

  وكراتشيكویتابینالطریق

بالنسبةدروساوألقیاالمعسكرزاراعندماوالدكتورھوأیامتسعةأوبثمانیةالضربةقبلالشیخقابلت

أھمیةفيكانالشیخودرس. الشیخلھوقدمالمحنفيوالسیماالقرآنأھمیةفيمحاضرةللدكتور

د.محمأبيعندوالسرایاالكتائبفياالسموتسجیلوااللتحاقوالطاعةوالسمعاالستشھاد

منعطفوقربالیھودضدالموجھةالضربةوقرباألمةواقععنكلمةالشیخألقىالتاليالیوموفي

فيمسعودودورالسحرحدیبلغللعدوالذيلوجيوالتكنوالتطورهللابإذناألمةفیھسترتفعتاریخي

منالشمالتحالفمنغنمنتالتيالغنائموعنالشمالخطوأخبارمارةاإلوحالالصلیبیةالحرب

خاللستكونالضربةوأنالسنةنفسفيمصنوعةذخائروغنیمةدباباتوتدمیرتلفزیونیةألغام

الكلمةمجملھذاسعودآلفياألجنحةصراعوكذلكاألسئلةفيالشیخعلىألحعندماأیامعشرة

علیھللزحامنظراواحدةمرةللشیخوبالنسبةمرتینللدكتوربالنسبةعلیھماوسلمتاالسئلةوجواب

علیھفسلمتالمسجدسواريمنلساریةواستندركعتینوصلىالناسعنھانجلىحتىفتركتھ

.  بھماالعھدوذاكوانصرفتمصافحة

ف.اللطیعبدمحمودورشةعندمكةفيمراتالدكتورعدةقابلليذكرماحسبوالديوللعلم



،  وغیرهالجھاديواالعالمورؤیتھمالمجاھدینأدبیاتعلىوانكببتعدتللجزیرةعدتعندما

جانبمنعنديكانالذيالفراغومألتم2003سنةحتىاألولىالوتیرةبنفسالعلمطلبوواصلت

تزوجتوھنالموریتانیاانتقلنابیومینبغدادسقوطبعدم2003سنةوفيیریدونوماذاالمجاھدینفھم

للجماعةإحداھاطریقینوجدناأشھرعدةوبعدأسرههللافكوخبیبأناطریقعنأبحثوبدأت

للجزائروأناألفغانستانیذھباناألدوارتوزیعمنيفطلبألفغانستانوالثانیةالجزائرفيالسلفیة

حتىم2003السنةتلكنھایةفيوذھبتعنھامطمئنةأماراتوجودبعدالجماعةماھیةنعرفحتى

أجلمنألفغانستانللذھابأرتبوبدأتذھبتبأسبوعلندنضرباتبعدوبالضبطم2005أواخر

وصفھایطولجذریاشخصیتيمنغیرتوبالیاعظامأحداثفيشاركتالمدةتلكوفيالبیعة

غیرمنالقیادةمعإبرامھافيأشاركوأمورمنصبغیرمنأنجزھاأشغالھنایشبھھناكوعملي

.رسمیةصفة

نفسوفيأھلىلزیارةوذھبتم2006سنةاالخوةرسالةوبلغتھملھمورجعتاألموروبلغتوذھبت

ا مطلوبأصبحت من خاللھا  عنھاالحدیثیطولقصةفيالموریتانیةالسلطاتقبلمنطوردتالیوم

كماوبینھمام1996لسنةوأخرىم2003لسنةترجعمنيصورةولدیھاوغیرھالموریتانیاأمنیا 

فیھأسافرلمجدیدوجوازيأخرىلدولأخرىبأوراقدوللعدةسافرتوقدواألرضالسماءبین

واحدةمرةسوى

نبذةوأعرفأكادیميبشكلالفرنسیةأعرففاآلنم2007سنةإلىالعربیةداعلغةأيأعرفأكنلم

من%40نسبةأفھمالسماعففياألوردوقواعدمنوكثیرقواعدهمنوكثیرالفارسيعنبھابأسال

بھاوأتكلمقلیالالبشتوقرأتواآلنوالفارسيالفرنسيكتابةأجیدالكتابقراءةمن%70والفارسي

وأدواتفراغالھاوجدتإنعليشيءأسھلمنوھياللغاتفلسفةأفھموصرتجدارديءبشكل

بیتفيجلستاإلخوةإلىھنامنرجوعيبعدموریتانیافيمطاردتيمن  الفترةھذهخاللمنألني

حددتھمواناخدمتيعلىیتناوبونثالثةإلىاثنینوأحیاناواحدشخصسوىعليالیدخلمنفرد

الموازناتفيكتاباوألفتالسالكینومدارجوالظاللاإلدارةوعلمالفرنسیةفيكتیباتعلىاعتكفت

رغماإلخوةوالأناأینیدريالحمدو�العدویكنولمالذاكرةمنالعزلةتلكفيالدولوفلسفةالدولیة

ألینالخططلھمأضعوكنتلخدمتيمباشرھومناعدماأینأنایدرونوأھليوالديوالالبحث

المنطقةعنمعلوماتمنھمفقطأطلبالمناسبةاإلجرآتھيوماالحركةتكونوكیفالسكنیكون

فيقضیتھعمريوجلالعاصمةفيأتربلمألنيلھمأضعھاأسئلةجوابعلىمترتبةدقیقةتكون

اشھروأربعةسنةوتقریباالجھادفيوالبقیةوالبواديالمحاظرفيموریتانیافيسنواتوسبعالحجاز

الجزیرةمنمقدمنابعدوثمانیةالمطاردةھذهفيمنھاخمسةالموریتانیةالعاصمةفيمفرقة

استخراجمكانكإبأنھعقیدةلديولدتحیاتيفيبصماتھامنبصمةالفترةلھذهكانتم 2003سنة

فوائدمنھااستفدتخاصةدورةوكأنھاالطریقمواصلةعلىتصمیمافيوولدتالخسارةمنالربح

وكانتالسكونفيولدتوھذهالدائبةالحركةفيولدتالجزائرففترةثمارھاأحصدزلتماجمة

ة.الكففاعتدلتأحیاناوالسكونأحیاناالحركةتتطلبوزیرستان



أوراقاورتبتوعدتأشھرعدةومكثتالجزائرفيإلخوةورجعتم 2007سنةبدایةفيانتقلت

فيمشاكلوجودوبعدالبیعةأخذفيالمرابطوناإلخوةفوضنيمابعدھنااالخوةإلىوسافرتجدیدة

علىوبناءبھاھنااإلخوةرؤوسنوجعأننودولمحلھافيشاركنااألمراءبینالصحراءإمارة

األحمرالمسجدحادثةوقتم2007سنةفيھنافجئتالرسالةإبالغبعدأرجعبأنسعیدالشیخأوامر

بقیةالعمرفيكانإنبھأفيلعليمستفیضلشرح  تحتاجوھناالجزائروفترة،اللحظةلحدومكثت

:درستھاالتيوالكتبعلیھمدرستالذینالشیوخ

فيعبدهللالطالبومنظومةورشبروایةالكریمالقرانحفظنيویمینالمختارولدآلولدمحمدالشیخ

مختصرآخرباب في جمل من مسائل شتى منواألخضريومتنونظریاتطبیقاالعثمانيالرسم

المسالكأقرب

القرانمنوجزئینوالكتابةالقراءةمبادئالقادرعبدولدأحمدالشیخ

تطبیقاوالتجویدحفصبروایةالكریمالقرانحفظنيعابدینولدهللاعبدالشیخ

وتفسیرالقرانتجویدفيالبرھانوكتابالكریمالقرانعلیھدرستبرناويعليمحمدهللاعبدالشیخ

كثیرابنوتفسیرالجاللینمنعمجزء

النبویةوالسیرةیةروالجزوالتحفةالقرانتجویدفيالبرھانعلیھدرستأحمدالسنوسيعليالشیخ

المنطقفيالسلموشرحالوھابعبدبنمحمدللشیخ

والبالغةالنبویةوالسیرةالذھبوشذورالنسفيوتفسیرالجاللینتفسیربوقسسكرموسىالشیخ

العزيوتصریفللدمنھوريوشرحھالمكنونالجوھرونظمالواضحة

وصیدالفضالءونزھةالعقالءوروضةعقیلالبنوشرحھااأللفیةالتنبكتيالحاجعبدهللالشیخ

الخاطر

كتابھخاللمناألجرومیةمتممةشرحعلیھدرستاألھدلشمیلةالرحمنعبدبنالرحمنعبدالشیخ

الدریةالكواكبفیھلخصالذيالمستطابالنحو

بعضودراسةاالعرابعلىوالتدریباآلجرومیةشرحعلیھدرستداداهولدالرحمنعبدالشیخ

علیھالجاھليالشعرمختار

  واألدبلغةالفيمراجعاتأحمدولدأحمد

للزرقانيالموطأشرحعلیھدرستمحمدالشیخولدهللاعبدالشیخ

للشوكانيالقدیرفتحمنوقطعالنسفيتفسیرعلیھدرستهللاضیفولدالشیخ



وأوضحالبالغةعلومفيواالیضاح  السعودمراقيعلىالورودنثرحبیبسیديولدمحمدالشیخ

ھشامالبنالمسالك

للفوديالتأویلضیاءتفسیرمنوقطع  كتبھوبعضالحسنىهللاأسماءشرحأبنولدإبراھیمالشیخ

الزادعلىوالسلسبیلالفقھعمدةالعدة شرح والروضةمختصرالجھنيساميالشیخ

الناظرروضةالحكميعليالشیخ

المجیدفتحالمندیليمحمدالشیخ

مراتعدةوالتدمریةالكبرىوالحمویةلھراسالواسطیةشرحالمكيفھدبنیحيالشیخ

  الطحاویةعلىالعزأبيابنوشرحالمنتھىشرحالعجالنالرحمنعبدالشیخ

الندىوقطرالالمیةعلىالبدرشرحالصوماليالرحمنعبدالشیخ  

شرحھمناألولوالجزءوالریحانالروححدائقتفسیرهمناألولالجزءالھررياألمینمحمدالشیخ

متنإعرابفيالجنیةوالباكورةاآلجرومیةوضوابطعللفيالقیومیةوالفتوحاتمسلمعلى

أوليوھدیةالتقریظاتشرحالتعلیماتوجواھراآلجرومیةأمثلةإعرابفيالبھیةوالدرراآلجرومیة

الرجالومناھلاألفعالالمیةعلىاألطفالوتحنیكالمضافالمنادىإعرابفيواالنصافالعلم

مسلمصحیحمقدمةعلىالمعدمالطالبھدایةاالعرابملحةعلىاألحبابوبشرةاألفعالالمیةعلى

والتيومرویاتھكتبھكلفيوأجازنيشجاعأبيمتنعلىالخطیبشرحعلىالبیجوريوحاشیة

تقریباكتابا 450األسانیدمجمعكتابھفيكماللمرویاتبالنسبةتبلغ

المرشديوشرح  الساطعالكوكبعلىالنافعالصالحالجلیسشرحھاألثیوبيآدمعليمحمدالشیخ

الجمانعقودعلى

  للبساماألحكامعمدةشرحالرقیبةمحمدالشیخ

الشیخ سید أحمد ولد االمام شرح عمدة األحكام وقطع من متون أخرى  

الفكرنجبةشرحالنظرونزھةللمشاطالبیقونیةوشرح  السالمسبلالقایديفوازالشیخ

التفسیرفيومقدمةالتفسیرأصولالحقإمدادهللاإكرامالشیخ

الحقاألفھالذيوكتابھالفرائضعلمفيالرائدوكتابالرحبیةشرح  األنصاريمحمدسیديالشیخ

الرحبیةعلىالتركةفي

الحسابوعلمالرحبیةوشرحللسیوطيالخلفاءتاریخالدعجانيمنصورالشیخ

  للھاشميالقلمرسمفيالعلمالمفردكتاب اللحیانيشعیل



التجویدعلمفيالمستفیدھدایةإقبالمحمد

الجاللینتفسیرإسماعیلمجدي

الحثیثوالباعثالسالمسبلعباسمحمدهللاوصيالشیخ

علیھاالصغیرالدمنھوريوشرحوالقافیةالعروضعلمفيوالكافیةاأللفیةأحمدالسنوسيأحمدالشیخ

.مشاركةالجاھليالشعرومختار

كتاباأوكتباعلیھدرستممنحصرهیمكنمنحصرتوإنماحصرھماآلنالیحضرنيوغیرھم

و�نفسيعلىدرستھوما  حصرھمیمكنفالمعینةمواضیعأوأبواباأوقطعةعلیھدرستمنوأما

إطارعنخارجاعلیھواطلعتالحربومسائلوالنقدواألدبواالجتماعالسیاسةأمورمنالحمد

وليوهللاومولیھلمسدیھأحمدهوإنماحصرهوالعدهیمكننيفالعداھاوماالشریعةعلوممنالمشایخ

التوفیق

بتاریخحررت

م9/8/2010ھـ28/8/1431



  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الكريم حفظه اهللا ورعاهالشيخأخي الفاضل/ 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ... وبعد

الحمد هللا وحده المستعان والميسر دائما لما يحب ويرضاه، وأسأله موالنا الكريم المتعال أن تصلكم حروفي هذه وأنتم وأسركم 

الكريمة في خير الدين والدنيا وأن يحفظنا اهللا وإياكم والمسلمين سلما ألولياءه حربا على أعداءه إنه ولي ذلك والقادر عليه.. كما 

بعيد الفطر وأن يجعله اهللا بداية فتحه علينا وعلى األمة اإلسالمية بارك لكمأسأل اهللا تعالى أن يفرصة العزيزة في أن وأنني أنتهز هذه ال

  المنان.الحنان منه رمضان وعتق رقبته ووالديه فيه من النيران إنه الكريم المنان وأن يجعلنا وإياكم ومن نحب ممن تقبل 

  أخي الحبيب ...

أعاتبكم عتاب األخ الصغير ألخيه الكبير على أنكم لم تطمئنونا عن صحتكم وأحوالكم بالقدر الذي تاقت له أنفسنا أود أنفي البداية 

وعن صحتكم التي طالما شغلتنا عنكم طيلة فترة سجننا في تلك األرض م واالطمئنان عنكملم اهللا أنني في غاية الشوق للقائكفع

الظالم أهلها، وخاصة تأخر أخباركم ومداخالتكم الكريمة الصوتية بين الحين واآلخر، ولعلكم تعلمون مكانتكم في قلوبنا التي نسأل 

والصديقين ي مستقر رحمته وفي عليين مع النبيين اهللا أن يجمع بحبنا لكم بيننا وبينكم مع نبينا المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ف

وأسأله أن يكتب لنا ولكم األجر فيما نجده في هذا الطريق الذي نحسبه تعالى ونظن به بأن والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،

عدوه وعدو دينه في هذا بشهادة في سبيله يحبها ويرضاها في أحب زمان ومكان يرضاه وأن يشفي صدورنا منايختم لنا ولكم فيه

  .آمين آمين آمينالطريق وصدور قوم مؤمنين

  أخي الكريم ..

أما إن سألتم عن أحوالنا خالل المدة السابقة، فال يخفى عليكم غربة الدين مع قوم هم أقرب لليهود والمنافقين في أكثر ما رأيناه منهم

ينالوا الخزي في الدنيا قبل اآلخرة، ولقد كانت فترة لمراجعة حتىالمريضةولكن بحمد اهللا كفانا إياهم اهللا وأنزل رعبه في قلوبهم 

  وإعداد والحمد هللا وحده على ذلك.النفس والتزود مما سخره اهللا لنا في تلك الخلوة إلى حد ما من طاعة

  ذلك..عن تلك الفترة وسأحاول قدر المستطاع ذلك وتعذرنا في أي تقصير فيلقد تلقيت طلبكم الكريم بملخص

أخي الحبيب.. بعد سقوط مظلة اإلمارة اإلسالمية في أفغانستان، تم تحرك الكثير ممن خرج من أفغانستان إلى دولة الروافض 

أخزاهم اهللا-فضل اهللا ترحيلهم إلى بلدان تركوابعد أن تم اعتقال المجموعة األولى التي غدر بها بعد دخولها إيران، تم بالفارسية، و 

دان التي اختارها اإلخوة بلدانهم التي للإلخوة اختيارها طبعا بعد تصويرهم وأخذ بصمات الكثير منهم،ومن تلك الب- وانتقم منهم



قدموا منها كالمغرب واليمن والسعودية وبريطانيا وغيرهم، أو بلدان غضت الطرف عن قدوم اإلخوة ال أدري عن قصد أو عن غفلة مثل 

الفنادق وبعد ذلك تم اقتيادهم إلى مدرسة في ا تم اعتقال أسر هؤالء اإلخوة فيوطبعورة وغيرهم،ماليزيا والصين وأندونيسيا وسنغاف

  منطقة أراك.

وإياهاهللاظرا لتوجيهات المال محمد عمر حفظنا ثم بعد غلق ملف باكورة اإلخوة القادمين وبعد قدوم وتوافد العديد من األسر واإلخوة ن

بضرورة إخالء أفغانستان والشريط الحدودي لباكستان معها من اإلخوة العرب لتخفيف الضغط على المجاهدين والمسلمين في تلك 

، وبعد ضيق أرض باكستان بنا وبدء وخاصة الذين تضيق بهم الخيارات في أماكن يتوجهون لها إن لم تنعدم عند الكثير منهمالمناطق

على إيران الثانيالرئيسية فيها مثل كراتشي والهور وبعض المدن الصغيرة األخرى، بدأ ذلك التوافدحملة االعتقاالت في المدن

وتقريبا كان بعد عيد األضحى لسنة ومحاولة التوزع فيها على بعض المدن مثل زاهدان وشيراز ومشهد وطهران وكرج وغيرهم

في إيران على الثانية بدأت الحملة اإلسالميةأفغانستانارةإمسنة من سقوطبعد تقريبا ه1423في نهاية رمضان و ، ه1422

الذين يستأجرون ويؤون اإلخوة ويشترون لهم خطوط بمحاولة تحديد أماكنهم بمراقبة أنصارهم من اإليرانيينالعربالمجاهدين

طبعا مع اإلشارة أنه خالل ،ن أو لألجانبالتليفونات النقالة نظرا لصعوبة ذلك على األجنبي لضرورة توفر وثائق رسمية سواء لإليرانيي

فتم بذلك رصد بيوت الجميع تقريبا عدا القلة التي لم تكن تتعامل مع للجميع،هذه السنة لم يتوقف االعتقال ولكن لم يكن شامال

وبعد أن اكتشفت المراقبات وتم التعامل معها بتغيير بعض أو ألمنيات بعض اإلخوة،والحاجة لذلكأولئك األنصار إما لعدم الضرورة

االستخبارات توجهنظر االستخبارات اإليرانية تم أماكن اإلقامة وزيادة الحرص في األمنيات وخوفا من غياب اإلخوة مرة أخرى عن

زج باإلخوة فقط دون العائالت في القبل أن يغيب اإلخوة عن أنظارهم مرة أخرى، وبالفعل تم لحل القبض عليهمواألمن الفارسي

بهم في معتقالت محصنة ومدارة من قبل ثالثة أجهزة أو أكثر مثل االستخبارات والحرس بتجميعهمالسجون ومن ثم تم إلحاق األسر

قبل اآلخرة ما أخزاه اهللا وأراه في الدنيا الثوري والقضاء المتمثل في إدارة السجون وكذلك مكتب قائدهم وشيطانهم األكبر الخامنئي

فتفتق كيدهم ومكرهم المتوارث عن آبائهم عن فكرة التجميع (هذا ما حاولوا ، فعله بعباده المجاهدين المهاجرين وأسرهم وأطفالهم

وتم لهم ما سعوا إليه وقسم اإلخوة في البداية على أربعة إطالقه على مكرهم ولكن هو اعتقال وسجن للعوائل بالنساء واألطفال) 

  أقسام:

وأحمد خ محمد االسالمبولي وأبنائكم سعد وعثمان ومحمدالشيغيث و الشيخ سليمان أبو القاعدةقياداتالمجموعة األولى وتضم

  .مع األخ اإليراني القائم عليهم(أي تقريبا أفراد منطقة شيراز)وجهاد ابن ابو جهادسيف العدل حسن وأبو محمد المصري و

وأبو حازم وأبو موسىجماعة االسالمية المقاتلة وهم الشيخ أبو المنذر والشيخ صالح والشيخالالمجموعة الثانية وتضم اإلخوة في

حاطب والعبد هللا وبعدها بأشهر قبض على الشيخ عبد اهللا سعيد عبد الغفار و سراج (مصور الجزيرة) وأبو الورد و و وشاكر اهللا مالك 

  .اني القائم عليهممع األخ اإلير (المقيمين في طهران)  والزبير المغربي



أبو السمح وأبوصالح وأبو دجانة وأبو المقداد عبد العزيزوقبض عليه اوال ثم الموريتانيالمجموعة الثالثة وتضم الشيخ أبو حفص

وغيرهم (أي اإلخوة الذين  الكرديوهارونوأبو الحارث العراقيوأبو صهيب العراقي وابنه صهيبن وأبو عبد اهللا الجزائريالمصريي

  .مع األخ اإليراني القائم عليهمكانوا يقيمون في منطقة كرج)

وأبو حفص أبو إسالم البوسنةوعبد المهيمن وبسام و وسالم وأبو همام الصعيديأبو عمروالمجموعة الرابعة وتضم أبو زياد الموصلي و 

  (المقيمين في مشهد).وخباب وصالح اليمنيالعرب

  من اإلخوة فهم:أما من كان من غير هذه المجموعات 

قبل بعد تجميعهم بالعائالت و (والتي كنت فيها) قبض عليه ثم ألحق بالمجموعة التي سجنت في طهران (والضحاكالعزاب: قسام

  .االنتقال بنا إلى كرج بعد أربعة سنوات تقريبا فصل عنا بطريقة خبيثة باتهامه بسب عدو اهللا شيطانهم األكبر خامنئى

إبن ليبيا وآخروحنظلة األردنيين وعبد الرحمن الكردي وعبد الغفار الليبي وصالح الليبي وأخ ليبي قدم منوكان من العزاب صهيب 

  الشيخ االسالمبولي.ابن أخ في بريطانيا، وأظن كما سمعت من اإلخوة أن ابن أبو جهاد و 

  والعائالت:المتزوجون

(طهران) وأرامل وزوجات اإلخوة المأسورين والالتي كن في مشهد مثل عائالت والشيخ أبو الوليد المصري أبو طارق المصري وعائلته 

  الشيخ أبو خباب وشاكر المصري وأبو الحسن المصري وبناته المتزوجات، وكذلك في شيراز أظن عائلة الشيخ أبو حفص الكومندان.

  الشيخ الحبيب...

  في نهاية األمر تقريبا وكما أعلم استقر األمر على ما يلي:

في طهران في منطقة لمجموعة األولى وكان يرمز لمكانها بالسى سات أي الثالثمائة بالفارسي وكانت مقسمة في المعتقل األولا

عسكرية وهو عبارة عن مكان لتدريب المجموعات المتعاطف معها من قبل نظام الروافض في إيران تقريبا على ما رأيت من آثار تدل 

  (وهو بعد التجميع باألسر أي بعد سنة تقريبا من االعتقال) :ص ومقذوفات وغيرها،على ذلك كالموانع وبقايا رصا

عائلة أبو محمد المصري المجموعة ألف: وتضم عائلتكم الكريمة (بما فيهم عائالت األبناء) وعائلة الشيخ ابو حفص الكومندان و 

  وابنه وجهاد (ابن أبو جهاد) فيما أظن.بوليالشيخ اإلسالمعائلتا شيخ سليمان و عائلتا سيف العدل وعائلة كل من الو 

المجموعة باء: في نفس المعتقل وتضم كال من الشيخ أبو حفص الموريتاني  والشيخ أبو السمح والشيخ أبو صالح وأبو عمرو 

  ب قسام والضحاك.وأبوحفص وأبو دجانة وأبو همام الصعيدي المصريين و أبو زياد الموصلي وأبو مالك والعبد هللا الليبيين ومن العزا



المجموعة جيم: وتم االتيان بها بعد أشهر لنفس المعتقل: وتضم الشيخ أبو عبد اهللا المهاجر وأبو الورد الليبي وأبو طارق المصري، 

وطبعا بعد عملية تكسير لألبواب والكاميرات وغيرها من أعمال الشغب من قبل المجموعة باء  نظرا للظروف التي كانت  تعامل بها 

موصل لها الكهرباء واألسالك رغم أن أعداء اهللا الروافض نفوا أنها تعمل وهذا مجموعة جيم واكتشافنا لكاميرات في سقف غرفاتهمال

  بفضل من اهللا ونعمة.تم تجميع المجموعة باء بالمجموعة جيممن تمام نفاقهم قاتلهم اهللا وفضحهم على المأل وأئمتهم، فبعد ذلك

  الشيخ الحبيب... 

بعد مرور أربع سنوات في ذلك المعتقل سيء السمعة وكثير من المواجهات مع أعداء اهللا القائمين عليه مع محاولتهم التهدئة كل حين 

بالوعود أو بتوفير شيء من مستلزمات المعيشة أو التعليم لألبناء، المهم تم نقلنا إلى تجمع آخر في منطقة كرج في منطقة كيهان مهر 

لحق سكني لمطار تدريبي ولعله يكون لهبوط خاص المهم تم إعداء إثني عشر وحدة سكنية بتحصينات أسوار بطول وهو عبارن عن م

تقريبا ستة أو سبعة أمتار تعلوها أسالك شائكة وكاميرات وأبواب حديدية ضخمة للبوابة وهذه األسوار عبارة عن حلقتين من األسوار 

اسة المطار واألبراج التي كانت فيه، المهم كانت وحدات سكنية رممت حديثا وكانت أفض الخارجية أقل طوال طبعا هذا ناهيك عن حر 

 يخفى عليكم والمن ناحية اإلقامة ولكن ال يخفى عليكم ليس هذا هو مطلب اإلنسان المجاهد العزيز الكريم بدينه ثم بأخالقه ونسبه،

ان حتى إسرائيل قلت لهم أنها أشرف  منكم وكان رغبة فيري ألي مكأن بعضنا رفض حتى االنتقال إليه بل أتكلم عن نفسي طالبت بتس

في حل لألبناء الذين بدأ سنهم يكبر وهم في حاجة إلى أمور لن توفرها مثل هذه األماكن، وطبعا تم تحويل أبو دجانة لإلقامة في بيت 

  في طهران محصن ولكن أهون في المعاملة وتم إلحاق الشيخ أبو حفص بالمجموعة ألف.

  أخي الكريم... 

م وبعد عملية شغب كبيرة في المجميع الجديد تم اقتحام 2010-3- 5ه) وبالتحديد في يوم 1431قبل مجيئ إلى هنا ( في رجب 

اعتقال الرجال لمدة مائة المعتقل الجديد بقوات خاصة تلبس وتتقنع بالسواد وتم االعتداء على الرجال واألبناء وبعض البيوت وتم

والحمد هللا خلفنا اهللا كما عودنا دائما في أهالينا خيرا، ولكنهم كان ظاهرا أنها عملية كسر عظام ولم تفلح معنا بتثبيت من وما، وواحد ي

التي عند اهللا وحده وكالعادة أخزاهم اهللا  وتم بعد ذلك بدء عملية اإلفراج وكان الفاتحة بفضل من اهللا ومنة في معتقلنا للعبد هللا وأسرتي 

وصلت إلى أهلي بخير وعزة وأمان منه وحده وله وحده الشكر ولهم الذل والهوان بإذن اهللا ونسأل اهللا أن يمكننا من الثأر بفضل اهللا 

لدينه ومن نعول تعملنا سمنهم شفاءا لصدورنا وصدور أسرنا وأبناءنا وقوم مؤمنين، وتم بفضل اهللا اللحاق بركب الجهاد نسأل اهللا أن ي

  ولعباده المجاهدين بالشهادة في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه.ولهم عظيم ويختم لنا ويشرفنا بذلك الشرف ال

شيخنا الغالي... آسف لإلطالة مع محاولة االختصار قد اإلمكان في النهاية، وأتمنى أن ال يكون اختصارا مخال بالموضوع، وأكرر 

  أسفي لإلطالة.



معني بكم قريبا تحت ظل راية اإلسالم والدولة اإلسالمية وراية الجهاد التي ما انفكت تي هذه أسأل اهللا أن يجاقيفي نهاية كالمي وور 

وسالمي إلى ،تمدنا من عند اهللا بمدد اليقين بقرب وعد اهللا لعباده المؤمنين بالتمكين، وفي النهاية أوصل لعائلتكم الكريمة سالم أهلي

الدرجات وأن لكم بذلكوأن يعلي الكريمةقدمتموه قرابين لدين اهللا من أسرتكموأسأل اهللا أن يتقبل اهللا منكم ماإبنكم الكريم خالد 

ستعمال لدينه تنا بالصالح واالفي هذه السطور أن أذكركم بالدعاء لنا ولذريوال يفوتنيايرزقنا وإياكم االخالص في القول والعمل، كم

خير في الدين والدنيا وأن يحفظكم غصة في حلق أعداءه شفاءا ويجمعنا اهللا بكم قريبا على،وهذا طلب أظن أنكم لن تنسوه لنا

  .الصابرين على طريق الهجرة الجهاد والدينصدور أولياءهوابتسامة وفرحا في 

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب  العالمين....

  

  محبكم دوما 

  أخوكم أبو عبد الرحمن أنس السبيعي

  ه1431ذو القعدة 5تمت في 

م2010أكتوبر 13



1

  
  

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف 
  األنبیاء والمرسلین 

  وبعد 
حفظكم هللا من من أم خالد إلي أختي الحبیبة أم عبد الرحمن

  كل سوء 

  
  

وعافیةوالجمیع في خیر أدعوا هللا أن تصلك رسالتي وأنت 
وفضل من هللا ونحن والحمد � بخیر ومنھ من هللا راضیین 

  ن في قرة العین فقد كانت محتسبی
  خدیجتي حبیبة غالیة               ھي طفلتي الواعیة 

  ھي زھرة الرابیة           ھي أمي الحانیة 
  في الحیاة الفانیة              تيھي بسمتي وأمنی

  بالكلمة الغالیة               أول من ناداني
  انیةثةفیا لوعة الفراق             ولیتني أجنبك مر

ورغم ذلك فالحمد � ماضي فینا حكمھ عدل فینا قضاؤه ما 
أعظم فضلھ وكرمھ یھبنا األبناء فإن أخذ ودیعتھ وصبر 

مد وشكر بشره بقصر في الجنة وسماه بیت الحمد حالعبد و



2

كما أخبرنا بذلك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأرجو من 
وض أوالدھا وأن یعهللا أن أكون من الفائزین بھذا القصر

  خیرا .
أختي الحبیبة جزآك هللا خیرا على رسالتك التي وضحت 
لي فیھا تفاصیل ابتالئي في حبیبتي وهللا سبحانھ وتعالى 
یبتلي ویدبر وقد دبرني أحسن تدبیر وربط على قلبي فلھ 
الحمد و الفضل وال نستطیع أن نكافئك بما بذلت من جھد 

وتجھیز الغالیة وال یخفي علیك أجر غسل وسعي مشكور 
فال وسترھا و� الحكمة في عدم حضوري ورؤیتي لھا 

خیرا وال أراك هللا مكروھا ك هللا آنملك إال أن نقول جز
ولن أنساك وسأدعو لك كما دعوت لك من قبل أیام الشھید 
أبي عبد الرحمن وأبنكم الشھید عبد هللا وصھركم الشھید 

فو هللا ما نسیتكم تقبلھم أسأل هللا أن یعلیھم رحمة هللا و
  جمیعا بالدعاء

أختي الحبیبة أحبك هللا الذي أحببتني فیھ ولك في قلبي مثل 
  ما ذكرت وزیادة

وكم أتمنى وأدعو هللا كثیرا أن یكون اللقاء بیننا قریبا 
    .وأخواتھالنراكم جمیعا ونرى عروسنا الغالیة أمة الحكیم 

  بجانبكم سنوات أربعةالغالیةبالنسبة لشرطكم بقاء أبنتكم و
مانع لدینا في ذلك وسنبذل كل ما في وسعنا لنكون ال 

  .بإذن هللا قریبین منكم 
فنا ظروفوأما بالنسبة لمجیئھ اآلن عندكم لمشاركة إخوانھ 

  .األمنیة ال تسمح بذلك حالیا 



3

فكما ذكرت بعد سنة تكون األمور النظرة الشرعیة أما و
بعد إذا فرجت األمور شاء هللا عندكم وإنھدأت عندنا و

یكون ذلك ونحن مستبشرون یكون الفرج بإذن هللا قبل سنة 
قریبا بإذن هللا وفي أحسن وهللا یجمع شمل العروسینذلك

  حال .
وأخیرا ولیس بأخر سالم مني ومن البنات لخاصة نفسك 

  وألمة هللا وأخواتھا .
وخالد یرسل سالمھ إلخوانھ األعزاء عبد الرحمن وعبد 

وعبد التواب وصھركم حفظھم هللا جمیعا وجزآھم العزیز
  هللا خیرا .

أبو عبد طریقأختي الحبیبة أرجو دوام المراسلة بیننا عن 
  الغالیة علیھا رحمة هللا .هللا زوج 

  16/12/2007الموافق 07/12/1428
  
  



  بسم هللا الرحمن الرحیم

  / السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھأیدك وقّواكأخي الحبیب أبا بصیر حفظك هللا

سبق وأشرُت لك بأن الشیخ أبا عبد هللا، عنده رأي في "الحرب في الیمن وجزیرة العرب" وأنھ أرسل إلینا عدة رسائل 

تھِ لكنھا مازالت في طو   التشاور بعد..ر التشاور بیننا وبینھ، ولم ین

وھنا أنا اآلن أعطیك بعض النقاط، لكن ھذه الرسالة لك خاصة، ال تطلع علیھا إال واحداً أو اثنین أو ثالثة من أصحابك، 

واألمور كلھا قابلة للتشاور، ویكون مراُدنا ھو الحق والصواب وفعل الخیِر والصالح، كما أمَر هللا تعالى وأحبَّ : {وافعلوا 

  تفلحون}.الخیَر لعلكم 

 :  

ـــ یمیل الشیخ إلى أن الحرب في الیمن وفي جزیرة العرب مع النظام المحلّي المرتد فیھما، لیس مناسباً اآلن، والواجب 

  ھو أن نوّجھ كل طاقتنا وقدراتنا وإمكانیاتنا إلى ضرب الرأس، وھو أمریكا، وذلك بالتركیز على "العمل الخارجي"..

بدّ –لنظام المحلّي صارْت واقعاً اآلن، فیدرس الشیخ معنا اآلن ـــ لكن الحرب في الیمن مع ا في -ونرید أن نشاوركم وال

أي، وأن نحافظ على خطنا االستراتیجي (وھو االشتغال بضرب الرأس) وتفادي تكییف ھذا الواقع مع استراتیجیتناكیفیة 

  معارك جانبیة یجرنا إلیھا األمریكان عبر وكالئھم.

ال حرب وال سلم) مع النظام، وھذا یعني : عدم التصعید مع النظام، بل ھو الحفاظ على مرحلة توازن (لحلـــ فھل یكون ا

نبقیھ في الحالة المذكورة، وننشغل نحن بضرب األمریكان، وربما یكون ھناك رسائل ضمنیة أو حتى صریحة عبر 

  ضرب األمریكان.: اتركونا وشأننا نترككم، نحن نرید أن نوسطاء مثال إلى النظام بأنْ 

ـــ أو ھل ھناك فرصة لعقد ھدنة مع الحكومة المرتدة، ولو بواسطة القبائل وتحت غطائھا، على أن نحافظ على اإلخوة 

أن نتفرغ للعمل الخارجي (ضرب -ونفھّم جمیع شبابنا وقواعدنا ذلك–المجاھدین أحسن حفاظ في أمٍن، ویكون المقصد 

  الرأس).

  ..أو غیر ذلك من الخیارات

، بل یمیل إلى منعھ، فأرجو منكم أن تتأملوا الكالم عودیة" ال یؤیده الشیخ أصالـــ ولذلك فاالنشغال اآلن بعملیات في "الس

لكن في ھذه األثناء تعتمدون عدم التصعید وخصوصاً في جیداً، ولكم فرصة في مناقشة األمور والمذاكرة معنا ھذه المدة، 

(قواعد وأفراد التنظیم)، بل نحن نقود الناس ونرّشدھم ونھدیھم بإذن هللا، أن یغلبھا الشبابُ ، وال ینبغي للقیادةالسعودیة

، حتى یھدینا هللا وإیاكم ، مستعینین بربنا عز وجل متوكلین علیھونجتھد في إصابة الخیر ثم عملھ بكل قوة وقیاٍم بالممكن

} {وما النصُر إال من عند علیھ توكلُت وإلیھ أنیبیقي إال با�ألحسن التصرف، وهللا ھو المولى وھو ولي التوفیق {وما توف

  هللا العزیز الحكیم}.

نحتاج إلى مذاكرتكم.. واألمر أمر استراتیجیات، فال یطلع علیھ أحٌد أبداً، وھو تحت الدراسة والنظر والتدقیق كما أشرُت 

ة أولى، وعلى كٍل یتعھد كل َمن یطلع على مثل ھذه [حتى یمكن أن تكتفي باالطالع علیھ أنت والشیخ أنور مثال في مرحل

  انة التامة والمحافظة على السّر]المناقشات باألم

شعبان) نحن نتابع في إذاعة البي بي سي أخبار وضع أمریكا اسم الشیخ أنور العولقي على 6والبارحة ونھار الیوم (األحد

اً وَجْزماً أن تحتاطوا كل االحتیاط للشیخ أنور، البد أن یغیر قائمة اإلرھاب، وتفاعالت الموضوع، ولذلك نطلُب منكم أمر

طریقة حیاتھ بشكل كامل، سیرّكز علیھ أعداُء هللا، فاحذروھم {یا أیھا الذین آمنوا خذوا حذركم}، واعلموا أن الحرب 

ح ، ال أنجحھا هللا، فاتقوا الجاسوسیة خطیرة جداً، وقد عانینا منھا، والتھاون من المجاھدین ھو أحسن بیئة تنمو فیھا وتنج

  هللا وانتبھوا، البد أن یكون للشیخ أمن جید وتعلیمات لكل تحركاتھ وكیف یظھر وَمن یقابل وَمن یمتنع من مقابلتھم...إلخ.

حتى ُتعِدمھا فیما بعد االستغناء (وتقرأ من فالشك فقط مثال) نسخة من الرسالة ألي أحٍد بل تكون عندك مالحظة : ال تعطِ 

  عنھا :

  



وإلیك بعض مقتطفات من رسائل الشیخ إلینا ، وھي فقرات متفرقة 

لة، وإال فھي مسّودات تحتاج إلى ترتیب وتنقیح :    للفائدة المعجَّ

  

  

  [استراتیجیة القاعدة ، وضرورة المحافظة على خطھا الصحیح أال ینحرف] : 

العملتطویرفيجھودكممعمساھمجھدھونماوإیستكمللمرئیسيموضوعأھمھاعدةمواضیعتتضمنھذهرسالتي

منفالبد  بعدھامالھاوخطیرةمھمةجدیدةمرحلةیبدأالزمانمنعقدینمنأكثربعدالقاعدةتنظیمإنحیثالجھادي

العامةبالسیاسةتذكیركمأودالتطویریديوبینوسیاساتھوخطاباتھأدبیاتھفيالمرحلةھذهمعیتناسبتطویراً تطویره

كانوإنالداخليقبلالخارجياألكبرالعدوعلىتركیزھافيالقاعدةتمیزتفقدواإلعالميالعسكريالمجالفيللقاعدة

هللاقطعھفإذاالكفررأسھيفأمریكاالمرحلةھذهفيضرراً أعظمأنھكماكفراأوضحاألولأنإالكفراً أغلظاألخیر

نعمقالفارسبأھلأعلمفإنكليانصحلھوقالاستشارهعندماللھرمزانعنھهللارضيعمرقالكماالجناحانیعصلم

أمیریاعنديالرأيوقالالجناحینموضعذكرثمنھاوندقالالرأس؟فأین: لھفقالوجناحانرأسالیومفارسإن

لمهللاقطعھفإذافأقطعھالرأسإلىأعمدبلهللاعدویاكذبتعمرفقالالرأسیھنالجناحینتقطعإنأنكالمؤمنین

  . الجناحانیعص

أنمالحظةمعاإلخوةلجمیعمكتوبةبھاالتذكیرینبغيأنھإالالكباراإلخوةأذھانفيواضحةالسیاسةھذهأنورغم

فرعیةبعملیاتالقیامإلىیؤديممااألمربھذاتوعیتھمتتمولمالجھادمسیرةإلىانضمواالشبابمنجدیدةأجیالھناك

تكونأنفعسىوعتقمأربفيالدولةقوىعلىالعملیاتبعضمناألخبارفيسمعناكمااألصلعلىالتركیزمنبدال

  .النفسعنكالدفاعإلیھادفعتضرورةھناك

الیوماألمةأعداءأنوھوأمریكاعلىالتركیزفيللقاعدةالعامةالسیاسةتوضیحبخصوصمثاًال ضربتأنسبقوقد

في  األنظمةمنوكثیرالنیتوحلفدولمنھااألحجاممتفاوتةكثیرةوفروعھاسم50قطرهأمریكيساقھاخبیثةكشجرة

ھوإلسقاطھاوالفعالالسلیمفطریقنامحدودةوطاقتناقوتناأنحینفيبنشرھاالشجرةھذهإسقاطنریدونحنالمنطقة

ثمتقریباً سم30عمقإلىوصلناحتىاألمریكيالساقعمقفي  ركزنافلواألمریكيأصلھاعلىالمنشاربتركیزنا

األمریكياألصلفيالنشرنجعلبأناإلمكانیةوجودمعنفعلفالالبریطانيالفرعفيالنشرمنتمكننافرصةلناسنحت

  . هللابإذنالباقونسیسقطیسقطأنإلىاألمریكيالساقعمقفيالنشربقيولووطاقتنالجھدناتشتیتذلكألن

لذلكتبعاً فروعھاوسقوطالروسشجرةلساقأفغانستانفيالمجاھدینقطععلىترتبتالتياآلثارذلكعلىمثالولكم

  . الوقتذلكفيالفروعتلكعلىجھدأينصرفأندونالشرقیةأورباإلىالجنوبيالیمنمناآلخربعدواحداً 

غیرھمدوناألمریكییننحوصرفھفینبغيغیرھموھناكبھاألمریكییناستھدافیتمأنیمكنلغموكلسھمفكلوعلیھ

  .دونھمعمنفضًال النیتوحلفمن

لألمریكیینوثالثةالنیتولحلفوأخرىاألفغانيللجیشعرباتومرتوھلمندقندھاربینالطریقفيللعدوترصدنافلو

  .أكبراألخرىالعرباتفيالجنودعددكانوإنوضربھاعلیھاالتركیزفینبغي

اإلخوةمراكزنحومتوجھةالمجاھدونفیھایوجدالتيالدولةجیشمنقوةتكونكأناستثناؤهینبغيماذلكمنیستثنى

المحلیةالقوىضدالدولةتلكفيالمجاھدةالجماعةعنالمباشرللدفاععملكلأخرىوبعبارة، عامةدوریةفيال

القاعدةمنتستثنىفھياألمریكیةالمصالحضربوھيالمرحلةھذهفياألساسیةبمھمتھاتقومحتىعلیھاللمحافظة

  .العامة

عشرالحاديأحداثبعدوخاصةاألمریكیونھمورسائلنابعملیاتناحقیقةوالمجھدالمرھقأنیرىلألحداثوالمتابع

أكبربالدناعلىوالھیمنةواالحتاللالحربتكلفةوتصبحالرعبفيتوازنیحصلأنإلىعلیھمالضغطزیادةفینبغي

  .الیھودعنالدعموإیقافبالدنامنواالنسحابالرضوخإلىتدفعھماإلجھادمنحالةإلىویصلواعلیھمفوائدھامن

  



فیجبالحاضرالتاریخعبرواألحوالاألوضاعتؤكدهماوذلكاألھمیةغایةفيفھوالتوقیتأھمیةعلىالتأكیدوینبغي

النفوذصاحبالعالميالكفربإنھاكیبدأالمسلمةالدولةقیامفيالعملترتیبأنالوقتھذافيأعیننانصبنضعأن

فياإلسالمیةاإلمارةإسقاطمنمكنتھكبیرةقوةیملكالذيلھااألساسيوالداعمحیاتھاشریانالمنطقةدولعلىالكبیر

فيتقومإسالمیةدولةأيحكومةالسقاطقوةلدیةمازاللكنھكبیرةبصورةاستنزافھتمأنھبرغمالعراقودولةأفغانستان

إسقاطمنتمكنھالضعفحالةإلىلیصلوإرھاقھاستنزافھفيواالستمرارالمواصلةینبغيلذاالوقتھذافيالمنطقة

المسلمةوالطاقاتالجھودمنتوحیدهیمكنمنكلوتوحیدجمععلىالعملضرورةمراعاةیتموعندھانقیمھادولةأي

األمراستدعىوإنهللابإذنالمسلمةالدولةإقامةفيبالبدءالشروعیكونثمعذربغیرأوبعذرالجھادعنقعدتالتي

  . بأسفالأكثرأوسنةذلك  تأخیر

  

راً أنوتعلمون أھدافھاتحققولممسیرتھاتعثرتقدالداخليبالعدوالبدءعلىأصرتالتيالمجاھدةالجماعاتمنكثی

موجودةآثارھامازالتبصدمةالناسأصابمماحماةفيوخاصةمصائبمنوقعوماسوریافيالمسلمینكاإلخوان

فياإلخوةحالوكذلكالجھادوجماعةمصرفياإلسالمیةالجماعةمحاولةفيوكذلكعقودثالثةیقاربمامضيرغم

وقدالدولةإلسقاطولیساألمریكیةالمراكزبعضعلىكانالعملأنرغمالعربجزیرةفيذلكومثلالجزائروفيلیبیا

روحوانتشاروالبراءالوالءبعقیدةالناستوعیةوكذلكالحرمینبالدمنالكبرىقواعدھمإخراجأھمھامنفوائدحقق

األجنبيالعدوضدالمقاومةحركاتبینماذكرھاالسابقلألسبابتعثرأنالعسكريالعمللبثماثمالشباببینالجھاد

النجاحأسبابومنأفغانستانفيآخرھامنوكاناإلسالميالعالمفيالماضيالقرنخاللكبیرةنجاحاتحققتالمحتل

تعاطفاً یوفرممااألجانبالكفارالروساحتاللوجودأعنيللعامةالمحفزالعنصروھوالنجاحعناصرأھمأحدوجود

لدیھاالدفعقوةتضعفالشعبيالتعاطفتفقدحركةفأيللسمكةكالماءللحركةفالشعبجداً مھمأمروھوأكبرشعبیاً 

ضداإلسالمیةالمقاومةرایاتحولالشعبمعظمالتفغزةفيالحالوكذا،تكمنأوالحركةتتالشىأنإلىباستمرار

حاً خطأً أخطأو  للبالدغازیاً الخارجيالعدودخلالعراقفيالحالوكذاحاملیھابأخطاءیعلمونالوھمخارجيعدو فاد

مناأللوفبعشراتومدھمالمجاھدینمعالشعبتعاطفإلىأدىمماوألبھاالقبائلفأثارأھلھاوطبیعةبالمنطقةلجھلھ

غیرفي  األنبارقبائلأبناءبعضضربأكبرھامنكاناألخطاءبعضحصلتأنإلىاألمریكیینضدللجھادأبنائھ

األمنقوىفيلالكتتابتجمعفيكانواوإنما] لقتالھماإلخوةإلىمتوجھینیكونواكأن[ النفسعنالمباشرالدفاعحالة

تلكفيباستثارتھاكفیلقبیلةمنواحدرجلقتلأنوتعلمونعلیھموانتفضواالمجاھدینضدالقبائلمشاعرألھبمما

  .المئاتبقتلفكیفالظروف

فياألمرھذاسیحققلمانسعىأنفواجبناالعلیاھيهللاكلمةجعلھوالشریعةفمقصدفقھھایجبمھمةمسألةھناكو

وعندماالعسكریةالقوىفياكتتبواھؤالءأنومعلوم  والمفاسدالمصالحتقدیرفيالشرعیةالضوابطمراعاةمعمآلھ

وبالتاليالمادیةلإلغراءاتاكتتبواوإنماقتالیةعقیدةیمتلكونالأنھممالحظةینبغيولكنسینفذونبالحضوریؤمرون

أثناءأحدمنھمقتلولوعمومتھمأبناءلقتلبشجاعةیندفعواولنأمریكاأجلمنبأنفسھمللتضحیةمستعدینغیرفھم

ویستثیرھمالقبائلكلعلىصدمةیولدكبیرةبأعداداالكتتابعندقتلھمبینماضعیفاً سیكونالفعلفردعلیناھجومھم

  .))اھـــــضدنا

  

  

  استراتیجیة القاعدة، وضرورة المحافظة على خطھا الصحیح أال ینحرف] :أیضا : [

نتجھالحتىأعیننانصبواضحاً أمریكامعحربنافياألساسھدفنایكونأنضرورةعلىبالتأكیدھذهرسالتيأبدأ((

  . خصومناوبینبینناوردودھااألفعالمعالتفاعلخضمفيھدفناعنبعیداً تدریجیاً 

  عشرالحاديبعدالقسمفيلخصماھومرادناإن

  .  .حقاً اإلسالمدولةإقامةلنالیتیسروشأنھمالمسلمینوتتركالیھودكدعمعناشرھاأمریكاتكفأن

وقاتلوھم[تعالىقولھفيكما�كلھالدینیكونأنالعظمىوالغایةكثیرةغایاتالمسلمینعندللقتالأنعلیكمیخفىوال

  ]بصیریعملونبماهللافإنانتھوافإن�كلھالدینویكونفتنةتكونالحتى



لھمأیمانالإنھمالكفرأئمةفقاتلوا[تعالىقولھفيكماوأھلھاإلسالمعلىاالعتداءعنالكفارینتھيأنالغایاتومن

  ]ینتھونلعلھم

وأئمةالكفرأئمةعلىبالتركیزهللابإذنوسرعةبقوةھذاویتحققلناوقتالھاعتدائھإنھاءعلىالعدویجبرقتاًال نریدفنحن

مجلسویمثلھاألولالقرارصاحبوھوللشعبھيأمریكافيالعلیاالسلطةوالسیادةأنومعلومأمریكاھمالیومالكفر

  .وممثلیھاألمریكيالشعبعلىوالقتالالقتلتركیزفینبغياألبیضوالبیتالنواب

جھداً منایأخذ  أنھرغمهللابإذنمھزومینإلخراجھمعینوفرضواجبأفغانستانفيوحلفائھماألمریكیینقتالوإن

وقتبأسرعإیقافھاعلىالقادرةبالقوىالرئیسيمصدرھامنالحربھذهإیقافھوحقنافياآلكدأنإال، طویًال ووقتاً 

  األمریكيالشعبذكرتكماوھي

الضغطتحتوالبنتجونوالكونجرساألبیضالبیتإدارةوھيلحربناالعدوعملیاتقیادةغرفةنضعأنفینبغيوعلیھ

بشكلمعظمھأوكلھاألمریكيالشعبعلىبالتأثیریتموھذاوبینھمبینناالرعبتوازنمعادلةباستخداموذلكالمباشر

الدولفيوخاصةالخارجفيالنفطباستھدافوذلكأیضاً اقتصادهعلىوبالتأثیرأمنھتفقدهأمریكاداخلبعملیاتمباشر

  .وقودهوخاصةمعاشھفاتورةبارتفاعاألمریكيالمواطندخلعلىالتأثیریتموعندھاألمریكاالمصدرة

العملیاتھذهرابطینتیسرإناألمریكیةاإلعالموسائلعبرمنھاجزءیكونمنامركزةكبیرةإعالمیةحملةذلكیرافق

حتىباألمنأمریكاتحلملنكالقولوالصومالباكستانووأفغانستانوالعراقفلسطینفيوالسیمابالدنافياألمنبفقدان

قعاً نعیشھ   ....فلسطینفيوا

ثقافةعلىمطلعاً منھماواحدكلیكونأنطرفینبینالنزاعوجودعندجداً المھمةاألمورمنأنعلیكمیخفىوال

تعالىهللاعونبعداألصوبالقراراتاتخاذعلىیعینھمماھذافإنقوتھوضعفھونقاطتفكیرهوكیفیةوتاریخھخصمھ

  .لھ

وبینھمبینناالحربوواقعالصراعتطورعلىواالطالعاألمرییكینساسةلتصریحات  المتابعةخاللمنظھرولقد

السبیلوھواألولىالمرتبةوفيالقصوىاألھمیةلھدارھاعقرفيأمریكاضربأنإلىالسابقةحروبھمعنفضًال 

ضربعنفضًال خارجھامبضربھیقارنالأمریكاداخلضربھممناألمرییكینفتأثرنریدلماالموصلاألساسي

  .ووكالئھمحلفائھم

الحروبھذهلبعضالمشتركالقاسمفإننشوئھامنذحرباً ستینقرابةخوضھارغمأنھانجدأمریكاتاریخلبعضفبتأملنا

ازدادعندماحسمتوإنماحسمھافيالرئیسالعاملھوالخارجفيخصومھممنالعسكريالعملیكنلمأنھاھو

تحسمولمأمریكيجندي57000فیھاقتلفیتنامفيحربھمالمثالسبیلفعلىلھاالداخلیةوالمعارضةالشعبيالغضب

اإلجباريبالتجنیدوأمرنیكسونرئیسھمأخطأعندمالالنسحاباضطرواوإنماالقتلىمنالھائلالعددبھذاالحرب

بمظاھراتالجامعاتطالبوالسیماالشعبثاروعندھاأمریكيفردكلأمنتمسالقضیةجعلمماالحربلمواصلة

  .لالنسحاباضطرھامماوالحكومةالحربضدحاشدة

خطألتالفيإكراهدونمنالھائلةالمالیةباإلغراءتھيالجنودنقصلمعالجةالحالیةسیاستھمأنعلیكمیخفىوال

  .نیكسون

وفيسنینثمانخاللجندي1000حواليأفغانستانفيمنھمقتل، ملیون300أمریكاسكانعددأنلدیكمومعلوم

الساسةإلرغاموتحركھمإلثارتھمتكفيالمنھمیسیرةفئةأصابقدالضررأنیعنيھذاجندي4000حواليالعراق

  . الحربوقفعلى

الشعبمنالقتلىعددنسبةفستكونسكانھاعددعلىأفغانستانفيأمریكاقتلىعددقسمناإذابسیطةحسابیةوبعملیة

فیتنامفيقتالھمعددنسبةبینماتذكرالجداً ضئیلةنسبةوھيالملیونفيثالثةفاصلةثالثةأفغانستانفياألمریكي

  .ملیوناً وخمسینمئةوقتھاأمریكاسكانعددكانحیثالملیونفيوثمانینثالثمئة

الحربتحسملمذلكومعفیتنامفيقتالھمكعددأفغانستانفيقتالھمعددیكونحتىضعفمئةمنأكثرأمامناأنأي

  .القتلىمنالكبیرالعددھذابسببھناك



وثورتھاوغضبھاالشعوبقضایامثلفيعادةتؤثرالتذكرالوالتياألمممصائبفيالضئیلةالنسبأنیتضحوبذا

األمركانإذاأفغانستانفيالمعركةلكسبجداً طویلأمامناالطریقأنُیظھروھذاوتحملھامعھاالتعایشوتستطیع

  .فقطالخصومقتلىعددعلىمتوقفاً 

عشرالحاديبعدأمریكافيالعملعنالعاطلینعددارتفاعمنھاالحربوقففيمؤثرةأخرىعناصرھناكأنإال

رقموھوعاطلمالیینبعشرةیقدرماوھوھناكالعاملةالقوىمنالمئةفيعشرةنسبةإلىوأفغانستانالعراقوحربي

  آالفعشرةكلفيواحدإلىالنسبةتصلحیثأفغانستانفيقتالھمعددإلیھقیسماإذاجداً كبیر

العراقفيالحربینعلىالھائلاإلنفاقبسببكانبھملحقالذيالضررمنجزءاً أنیعلمونالعاطلونوھؤالء

  وواشنطننیویوركفيواإلداريالماليوالفسادالجشعبسبباآلخروالجزءوأفغانستان

إسقاطفياآلخرینمعساھموإنمااألضرارتلكمصادرإیقاففيیحسمأنبعدیستطعلمالناسمنالكبیرالعددوھذا

كثیراً األمورتتغیرلمذلكومعوالرئاسةللكونجرسالدیمقراطیینورشحواالمصائببتلكتسببتالتيالجمھوریینإدارة

.  

أولىبابفمنجذريبشكلعنھمالضررلدفعاألموریحسمواأنیستطیعوالمالعملعنعاطلمالیینعشرةكانفإذا

  .أفغانستانفيجنديألفبقتلعلیھمالواقعالضررالحرب  یحسمالأن

ككلالشعبیتحركحتىأمریكيملیونثالثمئةعلىللضغطأمریكاداخلسیماوالالخارجيالعملأھمیةتتأكدوبذا

  وباكستانوأفغانستانوالعراقفلسطینفيوالسیماالمسلمینشعوبعلىالضاغطةالظالمةالحروبإلیقاف

لمالطائرةأنرغمعنھهللافرجالفاروقعمرعملیةأعني  واحدبرجلأصابھمالذيالرعب،أثرالمعنىھذایؤكدمماو

كانتماأضعافوھومباشرةوغیرمباشرةتكالیفدوالرملیارأربعینقرابةأمنیةاحتیاطاتالتخاذاعتمدوافقدتنفجر

  .أفغانستانفيلھااألولىالسنواتمنسنةكلفيالحربعلىاإلدارةتنفقھ

وھوشخص  400000ألفأربعمئةعددھمیبلغحیثالتدخینأضراروموتىالسیاراتحوادثكقتلىالعامةفالمصائب

الدخانشركاتإلغالقحاشدةبمظاھرات  یخرجوالمأنھمإالوأفغانستانالعراقفيالحربقتلىعددأمامضخمعدد

األلففيكثالثةضئیلةالشعبعلىالضررنسبةتكونفعندماوغیرھاوالحروبالوبائیةلألمراضبالنسبةالحالوكذلك

أولىبابفمنالملیونفيثالثةفاصلةثالثةنسبةعننتحدثونحنفكیفمعھاتتعایشأنوالشعوباألممتستطیعمثًال 

  .جداً طویلةلعقوداألمریكيالشعبمعھایتعایشأن

بشكلتصبعملیاتناتكونأنفیجباألساسھدفناتحقیقنریدأنناطالماأنھأدركناخصمناضعفنقطةعرفنافإن

دارھاعقرفيتضربلمأمریكاأسستأنفمنذاألمریكيللشعبواالقتصادياألمنيالعصبعلىالضغطفيمباشر

أحدیتجرأالوأناألمنتوارثواقدفھمأمریكاعنمیلألفمنأكثرتبعدالمحیطفيجزیرةفيكانتھاربربیرلحتى

فياألمرتضخمیسھلولذلكبالدھمداخلالعسكریةالعملیاتتجاهجداً مرھفاألمنيفحسھمدارھمعقرفيعلیھم

  .ألمنھمفقدھمإلىدعتالتياألسبابإلیقافوالتحركساستھمعلىوثورتھمغضبھمإلىیؤديمماحسھم

الداعمأنعقودستةمنأكثرمنذفلسطینقضیةفينجاحأيتحقیقلعدمالرئیسةاألسبابمنأنإلىاإلشارةتجدروھنا

فلسطینفيأھلنابمعاناةاألمریكيالشعبیشعرلموبالتاليداخلیاً علیھیؤثرضغطأليیتعرضلمأمریكاللیھودالرئیس

  خاصةوغزةعامة

دارنافناءداخلضخماً فیالً بحبالھاأدلتعمالقةرافعةلدیھااألبیضالبحرفيسفینةكوجودفلسطینفيالحالمثالوإن

دونولكندارنامنلیخرجوهسنةستینمنأكثرمنذبالعصيیضربونھفقامواأھلھوآذىالدارجدرانفھدمالضیق

  .الفیلفيثؤثرالالعصيأنومعلومجدوى

  .أمریكاھيالسفینةوھذهعنھملترفعھبحبالھتمسكالتيالسفینةیضربواأنإلىبحاجةزالواوماكانواأنھموالصواب

سلوكیرفضونھؤالءالدارخارجالمقاومةتخرجالوأنفقطالفیلعلىالضربحصرمنالبدیقولونالذینوإن

  . الفیلھذامنالدارلتحریرواألقرباألسلمالطریق

یبدأالحلمفتاحوأن  أمریكاوكالءحكامھاأیديعلىعظیمةمعاناةفيتعیشیراھاالمنطقةشعوبحالتدبرمنوكذلك

  .وشأنھمالمسلمینوترك  الحكامھؤالءعنللتخليبضربھاأمریكامنأیضاً 



حقاً هللاشرعوإقامةإسقاطھوأرادواالقائمالنظامقوةیفوقبمامصرفيالمجاھدینشوكةقویتإن:المثالسبیلفعلى

السادساألسطولاألبیضالبحرفيالمرابطةبالقوىابتداءلنجدتھستسارعأمریكاأنالعقالءعلىیخفىالفإنھ

  .األمریكي

لیس  الساطعالنجمبمناوراتالمسماةوالمصرياألمریكيالجیشبینالمشتركةالمناوراتوالتدریباتكلوإن

مصرفيیقومإسالميحكمأيإسقاطھومنھاالمقصودوإنماقطعاً اإلسرائیلینأولیبیاعلىالھجوممنھاالمقصود

  .   ألمریكاالموالیةللحكومةمعارضاً 

حلبالقضایاناوستبقىالظلمةوللحكامللیھودالدعمسیستمرأھلناعلىوالعدوانالظلمثمناألمریكيالشعبیدفعلمفإن

  .  طویلةلعقود

  ـ:القولوخالصة

داخلفالعملیاتككلاألمریكيالشعبواقتصادأمنمباشربشكلتمسالتيبالعملیاتالقیامالتنظیمأعمالأھممنإن

یشكلویجعلھالشعبعلىیؤثرماوأسرعأقوىمنلھاالمصدرةالدولوالسیماالخارجفيالنفطواستھدافأمریكا

  .الساسةعلىالضغط

الطاقاتتوجیھیتمفعندھاشيءمنھاوفاضذكرھاالسابقالسیاسةلتنفیذكافیةومالیةبشریةإمكانیاتعندناكانفإن

  .الخارجفياألمرییكینلضرب

لدقةنظراً المفتوحةالجبھاتفيأمریكاضدللعملالمجاھدینمنكبیرعددالتنظیملدىسیكونأنھ  یخفىالومما

وھوعبرالمطاراتالسفراألمنیةظروفھلھتتیحالمنوأماالخارجيالعمل  قسمفيسیكونفیمنالمطلوبةالمواصفات

سیكونونالذیناإلخوةیدربأویخططممنفیكونالخارجيالعمللقسمالمطلوبةالصفاتفیھاتوفرتالتيالطاقاتمن

  .القسم  ھذافي

بعضإلیھفذھب،كثیرةطینیةقرىالنھرضفتيعلىأمامھكبیرسدكمثلأمریكامعاإلسالميالعالمصراعمَثلوإن

وتضررالبیوتفھدمأمامھالتيالقرىعلىالھائلماؤهففاضتفتحأنلھاینبغيكانمامنھبواباتوفتحواالظالمین

بأنفسھممخاطریننھارلیلدؤوبعملفيواألطفالوالنساءالشیوخإلنقاذشجعانرجالمنھموھبواستنفرواالناس

  ،  حیاتھموتأمینإلنقاذھم

المستدیمةالعظیمةالمعاناةعنھملترفعبذلوهمماأقلجھداً تستدعيوجوھریةمھمةفكرةإلىبحاجةكانواأنھمإال

فیعاقبوھمبالناسالعناءأنواعوأنزلواالسدبواباتفتحواالذینإلىفرسانھمبعضیذھبأنوھي، طاقاتھموتوفرلھم

  .العظیمةمعاناتھمتنتھيوبذلكإغالقھویعیدواعنھویبعدوھم

األبیضالبیتأمریكافيالقرارأصحابعلىوضغطھاألمریكيالشعبعلىالمؤثرةفاستمراراألعمالحالناھوفھذا

  .هللابإذنالسدبواباتسیغلقالذيھوالبنتجونووالكونجرس

وإخراجإلسرائیلدعمھاعنأمریكاكفمنالمرادیتحققحتىاألمةعلىوالوقتالجھداختصرناقدنكونوبذلك

  .))اھــــأعدائھممعوشأنھموتركھمالمسلمینبالدمنجیوشھا

  

  

  :]معھاالتعاملینبغيوكیفوثاراتھا،وعصبیتھاالقبائلشأن[

معناكانفقدالعوامعنفضًال الخواصعلىآثارمنللدماءوكمالعربعندوالثأرالتعصبعمقمدىیخفىالكما((

بعضھمفكانأخرىوقبیلةقبیلتھمبینقبلیةجاھلیةحربوثارتالیمنإلىرجعواإذاالملتزمینالمجاھدیناإلخوةبعض

تخطئجعلھاالیمنیةالحكومةعلىاألمریكيالضغطوإنللدماءالثأرعادةمنینفكواأنیستطیعونوالفیھاینخرطون

إلىتؤديأكبرألخطاءمھیأةیجعلھاالضغوطواستمراروشبوةالمحفدفيالقبائلأبناءبقصفالقبائلمعالتعاملفي

القبلیةفالمجتمعاتإلیھمالقبائلانحیازغالبفسیكونالقبائلمعالتعاملالمجاھدونأحسنوإنضدھاالقبائلبعضتألب

بالنھيوسلمعلیھهللاصلىهللارسولأمربلغھلمابدریومعنھهللارضيحذیفةأبيقولوتذكرونعظیمفیھاالدماءأثر



لئنوهللا؟العباسونتركوعشیرتناوإخوانناوأبناءناآباءناأنقتل: قالعنھهللارضيالمطلبعبدبنالعباسقتلعن

  . السیفأللحمنھلقیتھ

إنھهللارسولیاوسلمعلیھهللاصلىهللالرسولسلولابنأبيّ ابنهللاعبدابنهللاعبدعنھهللارضيالصحابيوقول

لقدفوهللا،رأسھإلیكأحملفأنا،بھفمرنيفاعًال بدالكنتإن،عنھبلغكفیماأبيابنهللاعبدقتلتریدأنكبلغني

قاتلإلىأنظرنفسيتدعنيفال،فیقتلھغیريبھتأمرأنأخشىوإني،منيبوالدهأبررجللھاكانماالخزرجعلمت

بل(وسلمعلیھهللاصلىهللارسوللھفقال،النارفأدخلبكافرمؤمناً رجًال فأقتلفأقتلھ،الناسفيیمشيأبيابنهللاعبد

ابنقومتولىعندماعنھهللارضيلعمروسلمعلیھهللاصلىهللارسولوقول) معنابقيماصحبتھونحسنبھنترفق

بقتلھالیومأمرتھالو،آنفٌ لھألرعدت،اقتلھليقلتیومقتلتھلووهللاأماعمریاترىكیف( أحدثإذامجازاتھأبيّ 

فيالخالفوإنما  قتالھمیجبالمسلمینضداألمریكانرایةتحتیقاتلونالذینأنأحدعلىیخفىفالوھنا) لقتلتھ

  ....اقتلھليقلتیومقتلتھلووهللاأماوالسالمالصالةعلیھقولھمنفھمھیمكنوھذاالتوقیت

واألجیالالشباببینوخاصةالجھاديالفكرالنتشارصالحنافيوھوسریعةبخطىیقتربالمسلمةالدولةإلقامةفالوقت

الفكرباستثناءاألمةأبناءیعیشھالذيالفراغتمألالفكلھااألخرىاإلسالمیةوالحركاتبالجماعاتمقارنةالصاعدة

  .األمةقضایامعالمتفاعلالجھاديالسلفي

  

  

  

  [خصوص الكالم على الیمن] :

الفاروقعمرطائرةقبلمنالیمنفيالسریعةالتطوراتتتابعونأنكمشكفالالیمنموضوعفيمشورتكمأطلبوھنا

  العالمياإلعالمأمامكبیرةتجمعاتفيبأسلحتھممراراً اإلخوةظھرفقدبعدومنعنھهللافرج

حربإنسنةقبللھقالالیمنفياألمرییكینأحدأنالعراقفيجولتھفيمكینجونمعكانأمریكيسنترذكركما

  بسرعةتتحركوالمإذاالیمنحربھيالغدحربوإنالیومحربھيأفغانستانوحرباألمسحربھيالعراق

طلبھمعلىرداً الیمنجبھةفتحبتسمحالواإلداریةالمالیةإمكانیاتناإنلھموقلتتقریباً سنتینقبلاإلخوةراسلتولقد

  .التصعیدتجاهسارعتاألمورأنإالھناكجبھةلفتحمساعدات

والقبائلالشبابمنعلیھماً ضغطھناكوأنجداً ضعیفالحكومةوضعأنونیفسنةقبلسابقةرسائلفيوذكروا

  للتحرك

عندمامناوحذرھمبتحسسھمیقارنالأفغانستانفيالمجاھدینمنوالمحليالعالميالكفرتحسسأنعلیكمیخفىوال

أھلناأنذلكإلىأضفتعلمونكماالعالمفينفطيمخزونوأكبرالمشرفةالكعبةحیثالعربجزیرةقلبفينكون

  .ھناكوعشائرنا

وأفغانستانالعراقفيواقتصادیاً عسكریاً واستنزافھضعفھرغمالمرتدینمنبھملحقومنالصلیبيالتحالفأنوأحسب

لمنازلةقواهمنتبقىمایستجمعأنسیحاولفإنھوالصومالوإیرانوالسودانفلسطینفيأیضاً سیاسیاً واستنزافھ

الفھمذلكومعالعربجزیرةفيوخاصةإسالمیةدولةلقبولبعدمھیئینغیروحلفاؤھمفھمالیمنفيالمجاھدین

دونطویلةلسنواتحربلخوضیكفيماوالشعبيالسیاسيوالدعموالبشریةالمالیةوالمواردواإلرادةالقوةمنیملكون

  .وجوھھجمیعمنإلیھوالنظراألمرتقلیبفینبغياإلسالمدولةقیام

  :یليمامالحظةمع

فيتقریباسدسھمملیونعشرینمنأكثرتعدادهویبلغالعربجزیرةفياألكبرالبشريالتكتلھوالیمنيالشعبأنـ1

  الجنوب



وأھمھاالجنوبفيمحدودةمناطقباستثناءالماضیةالقرونخاللالصلیبيلالحتاللیتعرضلمالیمنيالشعبإنـ2

  عدنمدینة

  القبائللشیوخفالسلطاناألریافوأماالمدنداخلوسلطانھاضعیفةالیمنحكومةـ3

  .الكالشنكوفیقتنواأنالحلمبلغواإذااألولالفتیانوھم،الشعبعددضعفيمنأكثرالیمنفيالسالحقطععددـ4

  .القتالعلىوجريءمتمرسالیمنيالشعبـ5

  %40إلى30بینتتراوحالفقرنسبةـ6

صالحهللاعبدعليضدبینھمفیماتعصبواوقدباألثرةویشعرونالحكومةضدكثیرةمظالملدیھمالجنوبأھلـ7

شیخفھوالفضليناصرالسلطانابنطارقالشیخالمیدانفيالجنوبيالحراكوجوهوأبرزیومیةشبھومظاھراتھم

،حضرموت،شبوة،أبین،لحج،عدن: وھيللجنوبالستالمحفظاتأحدىوھي،أبینمحافظةعشائرمشایخ

  .نسمةالفخمسینإلىیصلقدجداقلیلسكانھاعددصحراویةمنطقةالمھرةأنمالحظةمع،المھرة

  .المجاورةالضواحيوبعضعدنمدینةتشملعدنمحافظة

المددھيوكانتقتالأھلوأھلھاوعرةالجبلیةتضاریسھاجیدةالبشریةكثافتھاالمساحةحیثمنصغیرةلحجمحافظة

  . السابقفيشتراكياالالحزبجناحيألحدالرئیسي

جیدةفیھاوالصحوةالفضليطارقالشیخمعجیدترابطھامقاتلةقبائلجیدةالبشریةكثفتھالحجمنأكبرأبینمحافظة

أبادجاللأیامأفغانستانفيالمجاھدینإخواننامنكانالفضليطارقالشیخأنالعلممعكبیرنفوذفیھاوللمجاھدین

  .قاعدیةجذورهأنعلىتصنفھوالحكومةقویةبناوعالقتھ

الباكازموقبیلةالعوالققبیلةأشھرھممنالبأسبشدةمشھورةمقاتلةقبائلھاكبیرةومساحتھاجیدةكثافتھاشبوةمحافظة

  .القاعدةمعمبایعینالقبائلشیوخوبعضجیدةفیھاالجھادیةالصحوةأنكما

قراراتخاذفيللسرعةمیالةغیرالساحلحضرموتمنوالقبائلجیدةوالكثافةممتازةفیھاالصحوةحضرموتمحافظة

بالحذریتسمونأیضاً ولكنھموالصیعرنھدأبرزھممنمقاتلةقبائلالداخلحضرموتوقبائلبالتجارةیشتغلونالقتال

  .القتالأمورفيوالتریث

داً قلیلفیھاالحضرومنسیةنائیةمحافظةالمھرةمحافظة   .ج

معحاشدقبیلةوكانتالیمنأرضعلىالسعوديوالنظامالناصرعبدبینصراعنشبالستیناتأوائلفترةفي

والسالحالمالإغداقمنالقبائلواستفادتالذممشراءالمرحلةتلكفيواشتھرالملكیینمعبكیلوقبیلةالجمھوریین

أوائلفيثم،ذلكفيبارزدورلإلخوانوكانالیمنفيجیدبشكلالصحوةظھرتالسبعیناتمنتصففيثم،علیھا

العدداألوقاتبعضفيیشكلونالیمنمنالمجاھدونوكانالنموفيواستمرتالجھادیةالصحوةظھرتالثمانینات

وأناإلسالمبتعالیموالتمسكااللتزامعلیھیغلبالیمنفيجدیداً جیًال أنوالمقصودالعربالمجاھدینعامةمناألكبر

مقاتلةكونھافبرغمالقبائللدىمتوارثقدیمطبعالیمنفيذلكمعولكنالملتزمینمنشیوخھاأصبحالقبائلمنكثیراً 

فيالكبرىالقبائلتتحركأنالصعوبةمنأنھفأحسبومادیةمعنویةقوةمنوظھیرسندلھایكونأنفيترغبأنھاإال

ومواثیقعھودوبینھمبینيالیمنفيالكبرىالقبائلشیوخفمعظمقويومعنويماليدعموجودبدونالظروفھذه

وإقلیمیةدولیةجدیدةعناصردخولومعاألمرلھذاكافیةمالیةإمكانیاتتوفرولعدموالجغرافيالزمنيللبعدنتیجةولكن

معناسیوفھمتكونأندونلنابالدعاءویكتفونالحیادعلىسیقفونالكبرىالقبائلشیوخأنفأحسبالصراعحلبةفي

. هللابإذنمعنافسیقفوناالشتعالدرجةإلىاألموروصلتفإذاالقبیلةأفرادجمیعحریةیصادرواأنیعنيالھذالكن

رفضوااإلخوةیسلموالكيعلیھمالدولةضغوطورغمسنواتبضعمنذتحتضنھموھياإلخوةتحتضنالیوموالقبائل

منھمأخذهعنالدولةوعجزتوإخوانھالحارثيعليأبوالشیخالتنظیمأمیرتسلیمرفضواأنذلكعلىاألمثلةومنذلك

  .هللارحمةعلیھوقتلبالطائرةعبیدةواديفيسیارتھوقصفوااألمریكیونتدخلوأخیراً 



المتوقعومن... القاعدةضدعلیكمیخفىالكماواإلخوانالقاعدةضدھمالرسمیینوشبھالرسمیونالعلماء: مالحظة

الدعمإلىصنعاءلحكومةالماليالدعمسیتجاوزالسعوديالنظامفإنالیمنفيكبیربشكلاإلخوةشوكةقویتإذاأنھ

  .الطیرانعبرخاصةالعسكري

عنمفصلتقریروطلبمعھمالتواصلفینبغيوالقتالالتصعیدلمواصلةجداً متحمسونالیمنفياإلخوةأنیظھر

  .ھناكاألوضاع

تضیعیعنيقدتھدئتھأواألمرفتركودقةشدیدبانتباهمعھالتعاملینبغيومتشابكشائكجداً وخطیرمھموضعفأمامنا

أحداثفيالمنطقةإدخالیعنيقدمناسبةوإمكانیاتكافیةمعرفةبغیرفیھوالدخول. اإلسالملنصرةجداً كبیرةفرصة

  كبیرةخسارةعلیھایترتبقدعظام

  . مشورتكمبانتظاروأنافیھاوالتشاوروإثرائھافیھاللتفكیریدیكمبینالیمنأخباربعضفھذه

مھندسھوأنھاألمریكیةالسفارةعلىللعملیةالمنفذینأحدعنذكرالیمنفياإلخوةتاإصدارإحدىفي: مالحظة

االستطالعطاقمانتقاءویتمواسعةوخبراتجیدةبفطنةیتمتعاَ أخللعملیةالمخططیكونأنعلىالتنبیھفأرجوالعملیة

  .))اھـــالخبراتعندهتتراكمحتىبھواالحتفاظوالتخطیط

  

  

  

  

  ] : الخارجيالعملفي [

لنجاحالمھمةاألسسبعضتتضمناألقالیمفياإلخوةجمیعإلىإرسالھایتمالجھاديالعملبخصوصرسالةإعدادأرجو

  العمل

أسبابمنأنوتذكرونثالثةأواثنینیكونونوإنمافادحخطأفإنھبھاللقیامواحدأخالفدائیةالعملیاتفيیرسلالكأن

إنھحیثهللارحمھعزامعملیةبخالفالشاحنةفيلوحدهكانهللارحمھهللاعبدأحمدأخاناأنتنزانیاعملیةأثرضعف

الظرفذلكمثلفياألخوإنماذلكخالفلھتبینثممترددأنھمحمدأبوالشیخظنحتىمعھمرافقوجودعلىأصر

وقالعملیتھتعثرتحیثعنھهللافرجالجبارعبدأخیناطائرةفيعبرةولإلخوةنفسیاً یعضدهأخإلىماسةبحاجةیكون

أخإرسالأنوتبینبتفصیلاالنترنتفيالمعلومةھذهتنشرأنوینبغيالعبوةإشعالمحاولةقبلقلقاً كانأنھالركاب

  .  مجربأمروأنھالعملیةیعثرربماواحد

تدرباً البنیةقويشابھوماالطائراتفيالمفجربجانبالذياألخیكونأنضرورة ومعھیلزممماوغیرهالجودوعلىوم

االعتمادوعدمالطائرةدخولقبلحقیبتھفيالجریدةتكونأنوعلىالتفجیریمارسعندماأخاهبھایغطيكبیرةجریدة

  .  الطائرةفيیوزعماعلى

  .لیًال أربعةإلىاثنینمنالشدیداالسترخاءوقتھوللتفجیروقتأفضل

  .للعملیةالنجاحوتوفیرالناسعنالبعدمنذلكفيلماالثالثةالكراسياستیعابیتمأناألصل

  ).اإلمكانقدر(بھممتشابھینأوالغربمنفیكونواالنظریلفتماأشكالھمفيلیسبالعملیةالقائموناإلخوةیكونأن

أيعلیھیكونالبحیثالملتزمالوسطعنونبعدهالتزامھأولفيشبابتجنیدوھياألھمیةغایةفيمسألةإلىنحتاج

بینآرائھإظھارأوالجھادإلىالدعوةلیستمھمتھوأنالملتزمالوسطداخلمخبرینثمةبأنھتوعیتھوتتمأمنیةمعلومات

  .الجھادیةبالعملیاتالقیامھيوإنماالناس



كثرتمافكلالمطلوبھوونجاحھاواحدةعملیةإتقانعلىوالحرصالواحدالحینفيالعملیاتمناإلكثارعدم

عملیةفيحصلكماالعملیةفيمراقبینأشخاصومشاركةالخللوقوعنسبةازدادتماكلوعناصرھاالعملیات

یتمأنیمكنكانالطرفینبینالرعبلتوازنالمطلوبواألثرالمرادإنحیثالماضيالعامبریطانیافيالطائرات

والتأكیدالتأكدویتم،واحدوقتفيطائراتعدةاشتراكمنبكثیرأكبرتكونهللابإذنالنجاحونسبةفقطواحدةبطائرة

بحدیثویذكرواالمجالھذافيوخاصةالعملفياالتقانأھمیةیفقھواأنفدائیةبأعمالسیقومونالذیناإلخوةعلى

طبیعةماھیةوتعلمونيتتحرواأنوأرجوا،یتقنھأنعمًال أحدكمعملإذایحبهللاإنوسلمعلیھهللاصلىهللارسول

العبوةبتفجیرقامقدالمنفذاألخیكونأنینبغيالعلممععنھهللافرجالفاروقعمرأخیناعملیةفيوقعالذيالفنيالخلل

وأنستشتعلالعبوةبأنالیقیندرجةإلىیصلأنإلىالطائرةلجسمماحدإلىمشابھجسمعلىمراتعدةالتدریبأثناء

  .المطلوبةللمھمةكافیةوكمیتھانوعھا

  

  

  ] : اإلعالمیةالسیاسةفي [

ظلمھيالقضیةأصلأنعلىنركزأنھوتقریباً ثابتبشكلاإلعالمیةرسائلناضمنتكونأنعلىتتشاورواأنأرجو

وعلى،األقالیمفياإلخوةعلىاألمرتعممواأنفأرجوجیداألمرھذاأنلكمبدافإنفلسطینفيلناوحلفائھماألمریكیین

األمریكیینفقصفاألنسبھيتكنلمعنھهللافرجالفاروقطائرةعملیةعلىتعقیباً الیمنمنإخواننارسالةالمثالسبیل

یعرفونالاألمریكيالشعبوغالبیةفلسطینلسببعشرالحاديیوملھموضربناقتالناعنمتفرعةمسألةھيللیمن

هللابإذنطویلةلفترةستستمروتداعیاتھجداً جداً كبیرحادثالطائرةفحادثقصفتقدأنھایعرفواأنعنفضًال الیمن

وتحذیرلتنبیھعظیمةفرصةفكانتمعھالمتحالفةاألوربیةالشعوبأیضاً بلفحسبكلھاألمریكيالشعبیمسلموھو

علىفھذاللیمناألمریكيالقصفعلىردأنھقیلكماولیسفلسطینفيللیھوددعمكمھوالعملیةسببأنالشعوبتلك

ھوفلسطینفياإلسرائیلیینعنالغربتخليإنحیثفلسطینفياالنتصارنحققأنبعدهللابإذنبالتبعسیحلأھمیتھ

السیاساتبتلكالمتأثرةاألخرىالرئیسیةقضایاناحلحلةیعنيممابالدناعلىالمتسلطةسیاساتھمفيجذريتحول

فكانأجمعالعالمفيصدىولھاومؤثرةجداكبیرةعملیةفكانتهللارحمھالبلويھمامأخینارسالةوكذلك،العدوانیة

  . مھمةعناوینمنتضمنتھمامعفلسطینالرئیسعنوانھایكونأنینبغي

  ] :، في إدارة العمل اإلعالمي في ھذه المرحلة[مشاورة أخرى

ماوتدارسبیننافیماالتشاورویتممنھاالعبروأخذاألخطاءوتبینوجھودھمالمجاھدینمحاوالتجمیعدراسةفیجب((

  .   والجھادالمسلمینعلىضررعنھایتسببالأوقاتفيالباقيینشرأنعلىالتوقیتھذافينشرهیمكن

وشبوةأبینعلىالقصفبعدالیمنعلىالدوليالتركیزبدایةمعوخصوصاً بلالماضیةاألسابیعخاللمنالحظتموقد

هللابفضلالقاعدةأنمنلألعداءظھرقدلماوذلكاألولالمستھدفوھيبقوةاإلعالمفيحاضرةالقاعدةأصبحتفقد

بالجانباھتمامنایزدادأنفینبغيالمسلمةاألوساطفيالجھاديلفكرھاواسعاً انتشاراً وتشھدوالحیویةبالحیاةتتمتع

علىإعالميحضورلنایكونأنیجببلعلیناخصومنامناإلعالمیةالھجمةشراسةومقاومةللتوعیةاإلعالمي

.....[مشاورة خاصة في استحداث منصب مسؤول إعالمي عام على جمیع استشارةتتمأنأرىو، األحداثمستوى

یعتذرأنفینبغيمقصودغیرالمجاھدینمنظاھرخطأحصلوإذاالتنظیمباسمالتحدثمھامھضمنمنویكوناألقالیم] 

  )).اھــــاإلعالمفيذلكعن

  ] : األخرىاإلعالمیةالمالحظاتبعض[

أوالبذيءالفاحشوالاللعانوالبالطعانلیسالمؤمنكونمعتتنافىالتيوالعباراتالكلماتتجنبینبغي  •

المسألةلھذهالمجاھدینمراعاةأھمیةعلیكمیخفىوالالمفاسدودرءالمنافعجلبومسألةالشرعیةالسیاسةمعتتنافىالتي

لنلتحمووسیلتنااألمةإلىیصلالذيصوتنافھياإلعالمیةإلصداراتنادقیقةمتابعةإلىبحاجةالمرحلةھذهفيأنناوأرى

أنویجب. لھمومھمومالمسةاألمةعوامیفھمھابلغةتكونأنفینبغيالمسلمینأمامصورتناتظھرالتيوھيمعھا

منقدرأكبرإنقاذومحاولةوتحریضھماألمةجماھیرمخاطبةھومنھاالرئیسيالھدفأنبیاناتھمفياإلخوةیستشعر

  .التیھظلماتفيیدخلواأنمنالناشئة



إصدارأيیبثوالیحیىأبيوالشیخمحمودالشیخومنمنكملجنةتكونواأنأرىالزللبعضولتالفي  •

فيحقاللجنةلھذهفیكوناللسانزالتبعضأوالعباراتبعضفیھكانوإناللجنةھذهعلىمرورهبعدإالللسحاب

محمدأبيالشیخعندمنكانوإنفیھتراجعوننيعنديمنكانفإنقائلھمراجعةأوالمناسبغیرالمقطعحذف

  .اإلصداراتجمیعمعوكذلكفیھتراجعوه

علمفھووقراءتھاالمجالھذافيكتبعنبالبحثاإلخراجمجالفينفسھیطورأخإلىبحاجةأنناأرىكما  •

بینالوعيانتشارھواإلعالمیةاألصدارتمنالرئیسھدفناأنحینفيالمشاھدعلىللتأثیراألھمیةغایةفيومستقل

أومرئیةأومسموعةكانتسواءالبیاناتبإصدارالقائمیناإلخوةلجمیعیوجھھانصائحاألخلھذاویكوناألمةأبناء

منأنأعلموهللاأرىالتيالمسائلومناألمةأبناءعندقبوًال تلقىمؤثرةموضوعیةمادةإخراجعلىیعینوهحتىمكتوبة

  :المجاھدینإصداراتفيتجنبھاالمھم

تناسبقویةً تكونأنإالالصوتیةوالمقاطعالعملیاتیكرروافالالجدیدالشيءفيالجماھیررغبةمراعاةـ1  •

كماالكالمسیاقیغییرممافیھاآخرجزءوتلصیق  الصوتیةالمقاطعقصیجتنبونوكذلكالفلمفيالواردالحدثمع

كانتمختلفبشكلمرتینالفرقانمؤسسةبثتھحیثهللارحمھالرزقاويمصعبأبيألخیناصوتيمقطعفيحصل

  ........ .   أفواھھممنالدولةخذوفلمفيوالثانیةللمرتدینإعدامفلمفياألولى

لدىالنفسیةالمشاكلبعضنشوءإلىتؤديقدوالتيجداً المؤثرةالصوروتجنبالمشاھدمشاعرمراعاةـ2  •

  .الجھادإلىالنفیرینويمنقلبعلىالخوفتدخلقدالتيأوالناشئة

اإلخوةإلىإرسالھاأرجواألقالیمبعضمنواستانوزیرمناإلعالمیةإصداراتنافيصدرتالتيالعباراتبعضوھذه

  علیھاوتنبیھھماإلخراجعلىالقائمین

  ) البالطبكمسنمسحأوالذبابمنأحقربأنھمیقالكأنالخصومتحقیر(ـ3  •

  ) االستھزاء( ـ4  •

  )[فیھ شيء من التفصیل]فرنساكأبناءالقذفحولتحومبألفاظالتلفظ(ـ5  •

  [كذلك فیھ تفصیل].) األنذال) ( البھیمیة)  (صیدكالب(  یقالكأناألعداءشتمـ6    •

إلىمریمابنتيرسالةبثإرجاءأرجوكماخالدابنيرسالةعلىنتاالنترمنالفعلردودارسالأرجو  •

  .آخراشعار

  اھــــ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تیّسر جمعھ من فقرات مفیدة..وأخیراً ھذا ما

  ونرید مشاوراتكم، وتقاریركم المفصلة لكي نرفعھا للشیخ.

وتبلغون الشیخ أنور سالمنا، وأن یحافظ على نفسھ فھو قد دخل عالَماً جدیداً وحیاة جدیدة مختلفة، وتعلقت بھ أحكام 

دیة � عز وجل، واحرص على الموت في سبیل وواجبات وتكالیف جدیدة، وهللا یرعاه ویقویھ، وأھم شيء ھو تحقیق العبو

، والقلیل یبارك فیھ هللا عز وجل خیٌر من الكثیر الذي تعدوه بركُة هللا، اللھم ال غنى لنا هللا توھب لك الحیاة بكل معانیھا

الدعوة والجھاد عن بركتك یا رب العالمین.. ونرید منھ یكتب رسالة ألخینا آدم غدن (باالنكلیزیة) ویفتح معھ أفكار العمل 

  باللغة االنكلیزیة ویدعوه للكتابة في مجلتكم، ترسلون الرسالة لنا.

  وفي األخیر ، بلغوا سالمنا ألخینا أبي سفیان، وأخینا أبي ھریرة، هللاُ یحفظھم ویرعاھم.



  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  محبكم عطیة

  ھـــ1431شعبان6



  بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

  األخ الفاضل الدكتور/ أبو محمد (حفظھ هللا ورعاه) 
تحیة من عند اهللا مباركة طیبة ودعاء إلى اهللا أن تكون واألهل واإلخوان واألحباب في خیر صــــــحة وأحســــــن 

  حال یرضي اهللا عز وجل 

  ورحمة هللا وبركاتھالسالم علیكم 
: نســـــأل اهللا أن تكونوا جمیعًا موفقین لطاعة اهللا عاملین لنصـــــرة دینه آملین في عفوه ورحمته إنه أخانا الكریم

  ولي ذلك والقادر علیه.

واتتنا هذه الفرصــــة الطیبة للتواصــــل معكم فقد طال الفراق والبعاد بیننا لســــنوات طویلة وقد جرى أخانا الكریم:

  في النهر ماء كثیر.

أخانا الكریم:قدر اهللا رجوعنا مصــــر لنعیش بأنفســــنا مرحلة تفعیل مبادرة الجماعة وقطف ثمارها وهذا واهللا فضــــل 

  من اهللا عظیم فله الحمد والشكر .

رجع بنا الذاكرة إلى اللقاء الطویل الذي دار بیننا على انفراد في مجمع قندهار وآثارها وعواقبها : تأخانا الكریم

وأتذكر كلمات حضـــــــــــــرتك حول أهمیة أن تســـــــــــــعى الجماعة لحل مشـــــــــــــاكل كل المعتقلین ولیس معتقلي 

جهاد هو عین ما یحدث اآلن فقد شــــــــــــرع إخواننا في جماعة ال–واهللا –الجماعة اإلســــــــــــالمیة فقط وهذا 

وعلى رأسهم الدكتور/ فضل في خطوات إیجابیة عملیة للوصول إلى ما وصلت إلیه الجماعة اإلسالمیة 

من تصــحیح المســار ومحاولة تصــفیة كل المشــاكل العالقة نتیجة المواجهات خالل حقبة التســعینات من 

ة فتح أجواء إیجابیداخل الســـــــــجون و القرن الماضـــــــــي وأهمها اإلفراج عن المعتقلین وعدم إبقاء أحد منهم 

  في العالقة مع األمن تسمح بأفق دعوي سیاسي مستقبلي بإذن اهللا .

: إن ما عشــــناه ولمســــناه خالل تواجدنا في مصــــر هو تحویل تاریخي بكل المقاییس على مســــتوى أخانا الكریم

حةالنظام) وٕادراك الجمیع أنه لیس من مصــل–فهم الواقع من كل األطراف على أرض مصــر (الجماعة 

ًا بالشكل السابق وأن علینا جمیعناهیك عن مصلحة اإلسالم العلیا استمرار الصراع المسلح –أي طرف 

ـــالم العلیا ومصــــــر  الســــــعي الحثیث لبناء أرضــــــیة مشــــــتركة من المصــــــالح العلیا التي تخدم أهداف اإلســـ

  والجماعات اإلسالمیة ... 

على مســتوى عاٍل جدًا من المســئولیة والوعي واإلدراك لهذه ویشــهد اهللا یا دكتور أنه یوجد في كل األطراف أفراد 

المهمة العظیمة والتي تحتاج فعًال إلى همم رجال أقویاء مخلصـــــــــــــــین هللا ظاهرًا وباطنًا ونســـــــــــــــأل اهللا أن 

  یجعلنا وٕایاكم منهم لننال شرف خدمة هذا الدین العظیم في كل وقت وكل حین.



بال الجهاد) ولكن–في التحدث إلیكم والتواصـــــــــــــــل معكم (الجماعة الجمیع هنا یودون ویرغبون أخانا الكریم:

ل اهللا قدر ولع–نسأل اهللا لكم العافیة –شك الجمیع أیضًا مدرك أن ظروفكم األمنیة غایة في الصعوبة 

  لنا هذه الفرصة لنكون جسرًا بینكم وبین إخوانكم في مصر .

قاً  للشر ونسأل اهللا لنا ولكم حسن الخاتمة وخیر فاستعن باهللا أخانا الكریم وكن مفتاح للخیر مغال

  العاقبة.

أن –وهذا اجتهاد منا نرید به وجه اهللا سبحانه –كل ما نرجوه من حضرتكم خالل هذه المرحلة أخانا الكریم:

تتفاعل إیجابیًا مع مبادرة إخواننا في جماعة الجهاد فالكثیر من الشـــباب ینتظر منكم تفاعًال إیجابیًا یدفع 

للوصول إلى مبتغاه ومنتهاه بإذن اهللا... وأما إن كانت ظروف حضرتك ال تتیح لك ا المشروع لألمام هذ

التفاعل إیجابیًا مع هذه المبادرة فنتمنى علیك أن تلتزم الصــــمت حیالها حتى یقضــــي اهللا أمرًا كان مفعوال 

 ...  

ماعة عن آالف الشـــــــــــباب من إخواننا في جبإذن اهللا یفرج اهللا بها فتقدیرنا أن هذا ســـــــــــیكون فیه مصـــــــــــلحة كبیرة 

ألف من إخواننا في الجماعة اإلسالمیة حتى اآلن وما ترتب على 12الجهاد كما فرج اهللا عن أكثر من 

ذلك من فتح أجواء جدیدة على المســــتوى االجتماعي واالقتصــــادي لهؤالء األخوة, ونســــأل اهللا أن یتیســــر 

  المبادرات أهدافها المرجوة بإذن اهللا.ه قریبًا فتح آفاق دعویة وسیاسیة لتحقق هذ

  نسأل اهللا أن یجعل كل ما تقوم به من أعمال خیر في میزان حسناتك یوم القیامة.أخانا الكریم:

ــر في هذه المبادرة تكون في میزان حســـــــــــناتك یوم  ونســـــــــــأل اهللا أن یوفقك لخطوة إیجابیة لدعم إخوانك في مصـــــــــ

تفریج الكروب عن إخوانك بمصــر فتفتح لك أبواب الخیر في كل القیامة ناهیك أن تكون رصــیدًا لك في 

  مكان بإذن اهللا.

–اهللا و –نحن على اســــتعداد تام لســــماع وجهة نظركم كاملة من خالل الوســــیط الذي بیننا وهذا أخانا الكریم:

ـــــــاً  ــل بیننا قبل اإلقدام على أي خطوة من طرفكم وأیضـ یســــــــعدنا ... المهم أن یكون هناك تحاور وتواصــــــ

  سنحاول اإللمام خالل الفترة المقبلة بكل التفاصیل التي قد تفیدكم في تقدیر الموقف الصحیح بإذن اهللا.

یاكم من الذین یتعاونون على البر والتقوى وال یتعاونون على اإلثم والعدوان وٕالى أن  ونســــــــــــــــأل اهللا أن یجعلنا وٕا

  دعائكم فنحن ندعو لكم دومًا.نلتقي نستودعكم اهللا الذي ال تضیع ودائعه وال تنسونا من 

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
  إخوانك

  أبوحازم (مصطفى)

  أبوعمر (أسد)

  ملحق مزرعة طره

م 2007مایو 21هـ 1428جمادى األولى سنة 4االثنین 



بسم اهللا الرمحن الرحيم

صحبه أمجعني واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله و 

أما بعد......         

حفظه اهللا                         إىل األخ الكرمي               

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  خبري وعافية وبعد ...ومن معكمأرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم 

  نشكر لكم جهودكم يف نقل الرسائل وإيصاهلا ونرجو اهللا أن جيزيكم خرياً 

عن يشاورإىل وستأيت من إيران محزة أم جميء من اإلخوة أود إفادتكم بأنه بلغنا 

  .عندكم لبضعة أسابيع إىل حني نرتب أمرها فالرجاء استقباهلا طريق الوسيط 

يشاورأخ ممكن أن يستأجر بيت يف إن كان لديكم أرجو إفاديت ومن جهة أخرى 

وما حوهلا بامسه على أن يكون البيت يتسع ألسرة هذا األخ والبين محزة وأسرة 

  .ثالثة

  أرجو أن حتافظ على سرية األمر وأرجو أن ال يطلع اإلخوة من طرفنا عليه 

بطاقة (شنخيت  إلينا أنه قد يرسل اإلخوة مع رسائل قادمة أود اإلشارة إىل كما 

إىل أن نطلب منك إرساهلا إلينا مع مراعاة عدم �ا عندك أرجو أن حتتفظ كرت ) ف

  .منية األنظراً لألسباب البطاقة رقم واسم االطالع على 



ا حيبه يعينكم على القيام مبأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم و ويف اخلتام :

ويرضاه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني .

  أخوكم زمراي                    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431/القعدة/ذو22،اجلمعة



بسم � الرحمن الرحیم
شیخنا المكرم حفظكم � ورعاكم/ السالم علیكم ورحمة � وبركاتھ
أسأل � أن تصلكم ھذه الرسالة وأنتم في خیِر حاٍل وفي حفٍظ وستٍر ومزیٍد من التوفیق، وكل 

أھٍل وأنصارمن معكم من .
وعسى إن شاء � أنكم منشرحو الصدر متفائلون ترجون الخیَر وتأّملون نصَر � القریب، و� 
.یرعاكم
وبعد :
نخبركم أننا بحمد � بخیر وعامة اإلخوة، ھذه المدة األخیرة األوضاع أھدأ واإلخوة أكثر 
.حذرًا وانتشارًا وُكمونًا، و� المستعان

محمد بخیر والمراسلة معھ مستمرة، إال أنھ ھذین الشھرین أخبرنا بأن رسولھ الشیخ أبو 
.لن یأتي فیھما، فلعلھ تكون بیننا وبینھ مراسلة في آخر أبریل ھذا إن شاء �
.ونبدأ متوكلین على � في النقاط الحاضرة
فأولھا موضوع حمزة ، وباهللا التوفیق : 

في ھذا الموضوع وأرجو منكم أن تفھموا وجھة نظري وأن مازلُت و� في حرج معكم جمیعاً 
.نعالج الموضوع بتؤدةٍ 
فأنا یا شیخنا المكرم لیس عندي غرضٌ في الموضوع كما تعرف، وما أرید إال الخیَر والسالمة 
والتوفیق، وأنت والُدُه وھو َبضعُتك، وأنت أمیُرنا ونحن لك مطیعون، وإنما ھي مسؤولیة 

تثّبت فیھا، وأصُدُقك أنني شعرُت أنكم في طرفكم ربما لم تتفّھموا الحالة كبیرة أردُت أن أ
 .األمنیة للطریق بشكل كامل
إذا كنُتم تأمروني بإرسالھ مع الرسول على أي حاٍل ومھما یكن من أمٍر (یعني ال یھّمك حتى 
.لو ُمِسك ال قّدر � في الطریق) فأنا أفعل على بّینٍة ، فامروني بھذا صریحاً 
وإال فإنني قد حاولت الترتیب لتنزیلھ وإیجاد طریقة مناسبة ومطمئنة من الناحیة األمنیة 
بحسب األسباب، فالحقیقة أنني لم أجد، ووجدنا التفتیشات في ھذه المدة على الطریق 
ازدادت واشتدت، واألمر خطٌر جدًا، ھذا بالنسبة للمشي مع الطریق العام، فإن كان البد 

یلھ من طریق التھریب، كما ینزل اإلخوة المجاھدونفنبحث في تنز .
وھناك خیاٌر آخر، وھو أن نرتب لھ للذھاب إلى إقلیم بلوشستان، ومن ھناك نرتب مع األخ 
(أبي عبد � السندي وأصحابھ) یستلمونھ، ثم ھل یبقى في بلوشستان (ھم یرتبون لھ ھناك، 

ما كنتم تریدون ، تنظرون في ھذاعندھم إمكانیة لذلك) أو یحّولونھ إلى بیشاور ك . 
.و� المستعان
فالخالصة إذن : ھناك ثالث خیارات : 
الخیار األول : نرسلھ لكم عبر وسیطنا على كل حال. وھذا الخیار عندي غلطٌ وال یجوز 
اإلقدام علیھ لما أرى من األسباب الظاھرة، لما ذكرُت من التفتیشات والصعوبات األمنیة 

ثم ألن وسیطنا یمكن أن یتعرض ھو نفسھ لألسِر لو حصل شيٌء لحمزة ال قدر �، على الطریق،
!!.وھو وسیطنا الذي بیننا وبینكم فاألمر خطٌر مضاعف
ویمكن أن ُیعّدل ھذا الخیار بأن : نرسل حمزة مع شخص آخر غیر وسیطنا، (ال عالقة لھ 

أو غیره) ویتصل بھم إذا بوسیطنا الخاص) بعد أن نعطیھ أرقام تلفون وسیطكم (أسلم
.وصلوا ھناك ویسلمھ إلیھم
الخیار الثاني : أن أقوم بإرسالھ إلى بیشاور عبر أناسٍ آخرین (غیر وسیطنا)، 
وبالطریقة التي ینزل بھا المجاھدون من عندنا إلى بیشاور، وھي طریقة تھریب، حیث 

بیشاور (ینزلون على یتحركون من وزیرستان إلى جھة قبائل خیبر ومن ھناك ینزلون على
باره على ما أظن أو قریبا منھا) ویدخلون بیشاور.  ھذا الطریق فیھ خطٌر أیضا لكن أقل 
من األول، ویتفادى تعّرض وسیطنا الخاص ألي احتمال خطر ألن نزول حمزة سیكون في ھذه 

ة الذین الحالة عن طریق إخوة آخرین مجاھدین. طبعًا في ھذا الخیار مسألٌة وھي : أن اإلخو
نختارھم لصحبتھ (تنزیلھ) إلى بیشاور ھل نخبرھم َمن ھو ھذا األخ؟ لكي یجّدوا في األمر 
جدًا، فھذا لیس بمناسبٍ أمنیًا، أو ال نخبرھم بل نقول لھم وصّلوه إلى بیشاور وھو یتصرف 
وعنده العناوین وأرقام الھواتف، فھذا ممكن وھو المختار، ومع ذلك ربما تفھم الناس 
.شیئاً 

الخیار الثالث : أن نرسل حمزة إلى بلوشستان، وھذا أسھل علینا وعندنا الطریق (من 
جنوبي وزیرستان) وندخلھ عند أناسٍ ھناك یجلس عندھم إلى أن یأتي األخ عبد � السندي 
ویستلمھ. وھذا الخیار أقل الخیارات خطرًا وأقربھا للسالمة وأسھلھا عندي، وھو المرّجح 

الثالثة. ثم كما قلُت لكم : ترتبون مع عبد � السندي (بواسطتي أو مباشرة من الخیارات 
.(إذا أرسل األخ عبد � أرقام التلفون الخاصة إن شاء �
.و� الموفق لما فیھ الخیر
مالحظات : 



ـــــ أنني شاورُت األخ منیر في مسألة إرسال حمزة فھو موافقٌ لي في عدم اإلقدام على 
والحاُل كما وصفُت.. ولم أتشاور مع أبي یحیى لعدم التقائنا منذ أكثر من ثالثة إرسالھ

.أشھر، ولم أكتب لھ في المراسالت
ــــ الكالم كلھ على حمزة كرجٍل، وأما العائلة (امرأة حمزة وولداه) فلیس ثمَت مشكلة في 

نزول حمزة لوحده تنزیلھم من الطریق األول العادي (الخیار األول)، وإذن فالفكرة ھي :
.والعائلة على حدةٍ 
.لكن في حال اختیارنا لخیار بلوشستان (الخیار الثالث) فیستطیع الذھاب مع عائلتھ

ــــ لقد أرسل لي األخ عبد � السندي بطاقة خالد، ومعھا رخصة سیاقة لھ أیضا، وھما 
بأمركم فیھما، وإما صالحتان ألن یستعملھما حمزة إذا تحرك إن شاء �، فإما تأمروني 

.سأعطیھما لحمزة لیتحرك بھما إذا قررتم الشروع في أحد الخیارات
تنبیھ : 
إذا كان القرار ھو اختیار طریق بلوشستان، فتخبروني، ولكن یحتاج مني بعض الوقت إلكمال 
ترتیبھ، لیس كثیرًا إن شاء �، وإنما احتجُت للتنبیھ لتذكیركم بصعوبة ظروفنا وتحركنا 

مومًا ولكي ال تقلقواع .

بالنسبة لحمزة : 
فھو بخیٍر وأھلھ وأوالده، وصابٌر إن شاء �، ویرید أن یتدرب ویتعلم، وكنت أرید أن 
أستأذنكم في أن نعطیھ المجال لبعض الحركة التي نحاول أن نرتبھا لھ باحتیاط شدید، من 

ذ عائلتھ إلى بیت أخینا أبي أجل أن یحضر بعض التدریبات الخاصة.. وعلى كٍل اآلن ھو أخ
خلیل، فھم عنده من أیاٍم، ألنني رتبُت لھ مع أبي خلیل حضور دورة خاصة لھ في تعّلم 
المتفجرات، وشددُت علیھم في األمن وعدم الخروج أو الحركة أو كذا مما یعّرض للخطر. وباهللا 
.التوفیق

مواضیع أخرى : 
السندي (صھر أبي عبد � السندي) قد أِسر من قبل ـــ بأسفٍ أخبُركم بأن األخ أبا الحارث 

.االستخبارات الباكستانیة في كراتشي ، وھذا قبل أزید من شھرین.. نسأل � أن یفرج عنھ
.ـــ ولحد اآلن لم أتلق أي أجوبة من عائلة البي إم

بطاقة شخصیة، مع أني تلقیُت جوابًا من األخ أبي عبد � السندي، وأرسَل إليّ بطاقتي خالد (
ورخصة سیاقة)، كما كتبُت أعاله، ولكن األخ عبد � السندي لم یعطني أي تفاصیل أخرى، ولكن 
.وعَد بأنھ سیرسل لي أرقام الھاتف الخاصة التي طلبناھا منھ قریبًا. و� الموفق
.ـــ لقد أرسلُت مصحف أم حمزة، فعساه وصل إلیكم

حد كرور روبیة (یعني عشرة ملیون) إلى األخ أسلم ، ـــ وأیضا بدأنا في تحویل مبلغ وا
.وكتبُت لھ بأن یحّولھا إلى دوالر أو یورو ، ویحتفظ بھا، فتكون عندكم
ـــ وبخصوص المبالغ التي عندنا ، فقد قمنا بتحویل جزء كبیر من المبالغ الروبیة إلى 
.ذھبٍ، ودوالر  ویورو ، والحمد هللا

ا بالروبیة مباشرة : دعم للجماعات والمجموعات الجھادیة طبعا مع مصاریف كبیرة صرفناھ
العدیدة في القبائل (شورى شمالي، والمسعودیین، وخلیفة حقاني، وتحریك طالبان، وغیرھم 
.، باإلضافة إلى مجموعات المھاجرین) إذ البد أن ندعم الناس، وقد سمع الكُل بالصفقة

ة، والمیزانیات للعمل وسداد دیون وغیرھا باإلضافة إلى مصاریف الكفاالت الدفعة الحالی
.((الدیون قلیلة جدا الحمد هللا
.واشترینا أسلحة متعددة وذخائر وتجھیزات استعدادًا ألیة حرب محتملة
.واستحدثنا بعض المیزانیات الجدیدة لبعض الورش، وبعض المجموعات المتعاونة
.ورفعنا قیمة بعض المیزانیات أیضا
.والحمد هللا

� حتى تدفق األموال من الخارج ھذه المدة جیٌد وطیب، ومن داخل باكستان كذلكوبفضل  .
.وذلك فضل �
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ نتابع ھذه األیام الثورات العربیة وما حصل من تغییرات في البالد العربیة، ونحمد 

ومصرإلیكم � تعالى على زوال طاغیتي تونس  .
.واآلن األوضاع في لیبیا كما تتابعون، وفي الیمن، وسوریا كذلك
 [أرفق لكم بعض ما كتبتھ لبعض إخواني حول ھذه الثورات]
.وفي الجملة نظن أن ھذه التغییرات كبیرة وفیھا خیٌر كثیر بإذن �



األمة لما وھل فكرتم في إصدار كلمة لألمة بھذه المناسبة فیھا تضامن وإظھار للسرور مع 
تم من زوال بعض الطواغیت، وتأیید للثورة على الظلم والفساد واإلجرام والطغیان...، 
وفیھا بعض التوجیھات والتذكیر للشباب ولألمة جمعاء، وفي الجملة تكون كلمًة عاّمة ال 
تدخل في التفاصیل، ولكن یظھر منھا التأیید والسرور لھذه النعمة التي أنعم � بھا على 

ناس من التخلص من الطواغیت، وحث على إكمال الطریق بالجھاد والتوبة والرجوع إلى � ال
وباالستقامة على طاعة � والتحذیر من مكر األمریكان وغیرھم، والتبشیر بقرب نھایة دویلة 
الیھود مثال.... وھكذا

ھي إلى مستقّرھا فإن لم یكن منكم كلمة اآلن، فلعلكم تنتظرون حتى تنضج ھذه الثورات وتنت
تقریبًا، ویكون لكم كالٌم علیھا في شریط العشریة (الذكرى العاشرة للحادي عشر من 
.سبتمبر). وباهللا التوفیق
ونرفق لكم بعض العناصر واألفكار حول ھذه التغیرات الكبرى (لتفتیح المسائل والتفكیر 
.فیھا)، وھي ورقة كتبتھا لإلخوة عندنا للتشاور فیھا

م بعض ما كتبناه أو صدر من عندنا من كلمات بخصوصھاسأرفق لك .
.ـــ ونرفق لكم أیضا رسالتین من الطیب آغا.. وجوابي علیھما
.ـــ وآخر المراسالت مع الجزائر والصومال والیمن.. وجوابي على اإلخوة في الجزائر
.(ــــ ورسالة مني لإلخوة في الصومال. وأخرى ألبي بصر (الیمن

إلخوة في الصومال یقترحون علیكم كتابة رسالة لألخ حسن ظاھر عویس تشجعونھ وكما ترون فا
.وترفعون معنویاتھ وتتعّھدونھ، و� یبارك فیكم
.ـــ ونرفق لكم أیضا بعض الكتب اإلداریة وغیرھا من ملفات من النت

وصلتھ، ـــ بالنسبة للشیخ یونس، فھو بخیٍر وقد أرسلُت لھ رسالتكم األخیرة وإن شاء �
وأرسل إليّ قبل نحو شھر بأنھ سیتحرك إلى الصومال مباشرة ربما، إذا نجح الترتیب وكان 
متقنًا بالبحر حیث وجدوا مھربین موثوقین یوصلونھم إلى ھناك مباشرة عبر اإلخوة البلوش 
(في مدة إقامتھم في بلوشستان مدة عدة األشھر األخیرة استطاعوا التعرف على الطرق 

.. ورأوا ھو وأصحابھ أن الدخول إلى إیران والمكوث فیھا غیر مناسب، كذا كتب البحریة)
لي باختصار، وقد كتبُت لھ جوابًا قبل أیاٍم أوصیتھ بالتثبت من أمن الطریق، ثم عرضُت 
علیھ فكرة لكي یتأمل فیھا ویدرسھا ربما ھو وبعض َمن معھ، والفكرة جاءتني على ضوء 

لراھنة وخالصتھا : أنھ قد یكون من المناسب أن یوزع إخوانھ الثورات الشعبیة العربیة ا
على تونس وسوریا ومكانٍ آخر. وھذا یقتضي أن ینتظر قلیال بالنسبة لإلخوة السوریین حتى 
تنجح الثورة في سوریا ویسقط نظام بشار أو تتحول البلد إلى انفالت وفوضى.. و� األسد
.المستعان

معھ ثالثة من اإلخوة سوریون، وواحد تونسيّ، وآخر جزائريّ (كان وللتذكیر ، ھو الشیخ یونس 
.(یعیش في ألمانیا
فالتونسيّ بإمكانھ أن یسافر إلى تونس اآلن مباشرة ویدخل تونس بسھولة، وقد سافر أناسٌ 
.من عندنا ودخلوا
.والثالثة السوریون لعلھم یتمكنون بإذن � قریبا

یناسبھم أن یذھبوا إلى الصومال، أو حتى یختفوا بسھولة یبقى ھو واألخ الجزائري ، لعلھ 
.في إیران أو غیرھا ماداموا اثنین
إن التغیرات التي حصلت في المنطقة العربیة كبیرة جدًا والبد أن تتغیر معھا الكثیر من 
.األمور
بالنسبة للیبیا على وجھ الخصوص فآخر ما جاءنا من اإلخوة في لیبیا أنھم بدؤوا یرتبون 
أمورھم، وأنھم لھم نشاطٌ ودوٌر ھناك والحمد هللا. إخوة الجماعة المقاتلة الخارجین من 
السجن وغیرھم، وفي الشرق اللیبي (بنغازي ودرنة والبیضاء وما قاربھا) ھناك صحوة 
إسالمیة جھادیة نشطة من زمان ینتظرون مثل ھذه الفرصة، ونظن أنھ عن قریب سیبدأ یظھر 

م و"تسجیالتھمنشاط اإلخوة وأسماؤھ ".
وفیما یتعلق بلیبیا أیضا فنتیجة للحماسة عند اإلخوة وما أتیح من فرصة جھادیة ھناك 
وتشّوق اإلخوة للجھاد ضد الطواغیت ھناك... فقد حصل أن األخ أنس السبیعي اللیبي وإخوة 
.آخرون استأذنوا في النزول إلى لیبیا

القیوم) كتبھا ألبي یحیى وحّولھا أبو وأرفق لكم رسالة من أنس (اسمھ عندنا اآلن عبد
یحیى إليّ یعِتُب عليّ في التأخر علیھ في الجواب، وطبعًا سبب تأخري موضوعيّ جدًا والحمد هللا 
أنا فیھ معذوٌر إن شاء � وھو ُبعدي وُكُموني واختفائي وتقلیلي من التواصل والحركة ھذه 

ھذه اللحظةالمدة، ولم یتصلني رسائلھ التي یشیر إلیھا حتى .
وعلى كل حاٍل صورُت رسالتھ لكي تطلعوا علیھا، وأرفُق لكم ما كتبُتُھ ألبي یحیى لكي یبلغھ 
.واإلخوة اآلخرین إیاه
.وخالصُتُھ أننا أعطیناه اإلذن للنزول إلى لیبیا



طبعا للتنویر : ھو (أنس) حالُتُھ النفسیة سیئة جدًا من یوم ما جاءنا من إیران، وتعرفون 
من ھناك (من إیران) أرسل أھلھ وأوالده كلھم حتى الكبیرْین منھم (عبد � وعبد أنھ 

الرحمن) رغم أنھما بالغان رجالن، وعندما جاء ھنا كان یظھر علیھ التأثر جدا والقلق 
والكآبة، وھو بطبیعتھ في صعوبة في الِعشرة والمزاج فكان ال یرتاح مع معظم اإلخوة وال في 

یسعون لتوفیر -بعلمي وعلم أبي یحیى وإذننا ومساعدتنا–خوة دائما المراكز، فكان اإل
مكانٍ خاٍل لھ یرتاح فیھ أو مركز على األقل لیس فیھ إخوة كثیرون بل یكون معھ في واحٌد 
أو اثنان یخدمانھ مثال، وھكذا. لكن في الجملة كانت حالُتُھ قلقة، وكان یتصل بأھلھ في 

صاالت، ورغم أنھ معروفٌ أنھ رجل خطیٌر مطلوب لألمریكان...إلخ لیبیا، رغم علِمھ بمنعنا لالت
!!اتصل بالتلفون مراراً 
ولما جاءت الثورة الحالیة والحرب في لیبیا وخاصة عندما علم أن األخ عروة اللیبي (كان 
معھ في سجن إیران) قد سافر ودخل إلى لیبیا، واتصل علیھ وشجّعھ وقال لھ إن الطریق 

. فتحّمس جدًا للنزول وكتب ما كتبمیسٌّر وسھٌل.. .
.ونسأل � لنا ولھ ولسائر اإلخوة التوفیق واإلعانة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

ھل قرأتم الملف الذي أرسلُتُھ لكم قبل أشھٍر لألخ طوفان باسم "أرھبوھم" .. وھل ـــــ  
علقتم علیھ؟ ألن األخ لھ أفكاٌر وطلبات ونشاط ویرید منكم أو من أبي محمد كلمًة لتوجیھھ، 

ال یسمُع مني أنا وال أظن من غیري ھنا-بصراحةٍ –ألنھ  .

إليّ منسُّقنا ھناك قبل أیاٍم خبرًا مجَمال غیر ــــ  بالنسبة لإلخوة في إیران ، فقد أرسلَ 
مفصّل؛ یقول إن بعض اإلخوة الكبار خرجوا وكیف نفعل معھم، فأرسلُت إلیھ فورًا بطلب 
.التفاصیل، وقلُت لھ : الكبار یأتون عندنا ضروري، ونحن منتظرون

أنھ استأنف طبعا كان قد خرج األخ أبو السمح المصري. وھو اآلن باٍق في إیران، ویبدو 
.ممارسة نشاط إعالمي واتصالتٍ بعنوان "جماعة الجھاد" كما ترون في ملفٍ مرفق
.كذلك خرج األخ عبد � رجب اللیبي (أبو الورد قدیما) وھو ھناك في إیران كذلك
وخرج األخ أبو مالك اللیبي (عروة) وھو أحد اإلخوة البارزین في المقاتلة، وبقي في 

نا، ثم قبل حوالي شھٍر سافر إلى لیبیا ودخلھا بسالٍم والحمد هللا، واتصل إیران ولم یأتِ عند
ببعض إخواننا من ھناك، وعندنا معھ تواصل بالنت وننتظر منھ رسائل. وھو أحد اإلخوة 
.المیدانیین المھمین ونتوقع أن یكون لھ دور في لیبیا

ائلتیھما (أحدھما متزوج ـــ ومن قبل أظنني أخبرتكم عن خروج ابني الشیخ أبي الخیر وبع
ابنة الشیخ أبي محمد المصري، فھو عدیل حمزة) واآلخر ال أدري ممن تزوج.. وھما اآلن في 
بلوشستان رتبنا لھما ھناك وقلنا لھما یبقیان ھناك مختفیین حتى إشعاٍر آخر وأرسلُت 

ن) مع أحد لھما رسالة وشرحُت لھما بعض الشرح لحالنا وطّمنتھما، وھما ھناك (في بلوشستا
إخواننا األمناء الطیبین إن شاء �. [ویمكن أن نأخذ حمزة عندھما، تحت إشراف ذلك األخ 
.[البلوشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر عندما كان في إیران قبل حوالي شھرین (قبل نزولھ إلى لیبیا األخ عروة اللیبي المذكو
بقلیل) كان كتب لي رسالة على اإلیمیل وأخبرني فیھا أن بعض اإلخوة اللیبیین الذین في 
بریطانیا تكلموا معھ باآلتي : 
أن االستخبارات البریطانیة تكلموا معھم (مع اإلخوة المشار إلیھم اللیبیین في 

بوا منھم أن یحاولوا االتصال بمن یعرفون في القاعدة، ویخبروھم ویعرضوا بریطانیا) وطل
علیھم ویعرفوا فكرتھم في : أن بریطانیا مستعدة للخروج من أفغانستان إذا كانت 
.القاعدة ستتعّھد بشكل صریح بأن ال تعمل ضد بریطانیا ومصالحھا
 ..ھذه ھي الرسالة باختصار

لھ : إنھ بإمكاننا التفكیر في األمر والوصول إلى شيء أنا كتبُت لألخ عروة في جوابي
مناسب في ھذا الصدد، وسأنقل الفكرة للقیادة.. فلعلھ بّلغ اإلخوة اللیبیین اآلن وھم 
ربما یكونوا بلغوا البریطانیین. لیس عندي تأكید طبعًا، ولعلھ (عروة) في رسائل قادمة 

لیبیا جداً یكون عنده شيء، رغم أنھ اآلن سیكون مشغوال في .
.فھذا ما حصل، ونسأل � أن یلھمنا رشدنا وأن یتوالنا برعایتھ



مالحظة : تخلصُت من كل الكروت (الشرائح) التي كانت بیننا في السابق، وكسّرتھا 
وأعدمتھا، واآلن أستعمل معكم كروتًا جدیدة ، وأرجو منكم كذلك تكسیر وإعدام كل الكروت 

وھكذا نفعل كل مدة نغّیر الكروتالسابقة ونستعمل الجدیدة، .

أیضا سامحونا أن نرفق معكم رسالة صغیرة لألخ أسلم تحولونھا إلیھ فیھا بیان أن المبلغ 
...الذي أرسلُتھ إلیھ مع رسائلكم ھذه ھو كفالتھ المقررة عندنا

.ننتظر رسائلكم وأخباركم
وللمجاھدین في سبیل أمَر عّز وأسأل � أن یوفقنا وإیاكم لما یحب ویرضى وأن یبرم لنا 

وفرجٍ وفتح قریب.. آمین
والسالم علیكم ورحمة � وبركاتھ
محمود

ھــ1432أوائل جمادى األولى
م5/5/2011السبت 



  بسم هللا الرحمن الرحیم
  الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  وبعد: 
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  أسأل هللا أن تكونوا بخیر وعافیة وفي مزید من التوفیق والبركات واأللطاف من المولى الكریم.
  ثم أما بعد /

  
قي األخوین الشیخین الكریمین أبي الحسن وأبي یحیى على "رسالة اإلیمان" ، فقد طالعت تعلی

بفضل –وأُثلج صدري و� الحمد وسررُت أیما سروٍر بما رأیُت من تعلیقات مفیدة رصینة تدل 
على محبة وصدق وأمانةٍ ونصحٍ لإلسالم وأھلھ، من قبل ھؤالء اإلخوة ، فنعم اإلخوة -هللا تعالى

نعم الجنود لإلسالم، نسأل هللا أن یبارك فیھم جمیعا وفي قیادتھم التي حق لھا أن وهللا ھْم ، و
  تفتخر بھم وتوقن أن معھا رجاال حقا.. فاللھم لك الحمد یا رب العالمین.

  رغم أن الشیخ أبا الحسن لم یعلم من ھو كاتب الرسالة على ما یظھر من كالمھ.. 
   خیرا، وبارك هللا فیھ.ومع ذلك أجاد ودقق ونصح وأفاد فجزاه هللا

  
  
  

شدة الحساسیة من مسألة وجود إطالقات في كالم -خصوصا من الشیخ أبي یحیى–الحضت 
الشیخ یمكن أن یفھَم منھا معاٍن غیر سدیدة وخصوصا منھا ما یتعلق بالمیْل إلى إطالق أحكام 

ما أرى ھو ابتالؤنا الكفر على أفراٍد أو جماعاتٍ، وھذا الشعور ھو نفس الذي عندي، وسببھ فی
بجماھیر الشباب في ساحاتنا اإلسالمیة الجھادیة منھا وحتى غیر الجھادیة، فوهللا إن مسألة التكفیر 

والمسارعة فیھ لھي من المھلكات والبالیا العظیمة، وكذا عموم المسارعة إلى الخالف والطعن 
ى یغلبون في بعض األحیان على المخالف والحكم علي..! وال یخفى كثرة األفھام السقیمة، حت

والنواحي على َمن سواھم من أھل الحكمة فیعجم المتلطفون من العلماء والمصلحین عنھم ، وهللا 
  المستعان..!

  
ولذلك فأشد على عضد أخي أبي یحیى وسائر إخواني في التأكید على سائر تلك التنبیھات 

  والتحریرات والنصائح.
  سبیل سبحانھ ، نرجو فضلھ وبركتھ.وهللا الموفق والھادي إلى سواء ال

  
  أسأل هللا أن یسددكم ویجعلنا وإیاكم من أئمة الھدى ھداةً مھتدین .. آمین

  
  
  
  
  
  
  
  

  :في التعلیقات أمثلة لالتفاقات 
  



  
  
  

  عطیة :

الشــريعة ، غيبهــا احلكــام وأعــوا�م عــن أمســاع النــاس ، حكــام حمــددة يففهنــاك أفعــال هلــا أ

فعلــى لبعــد عهــدكم عــن مساعهــا ،(أو بعــٌض مــن النــاس)] ضــكم[ينكرهــا بعفقــد تنكرو�ــا

وزعــم ، ضــد اإلســالم وأهلــه [وظاهرها]ا توىل احلاكم دولة كــافرة وناصــرها ذسبيل املثال :ـ إ

، [شــرعّي جيــب لــه الســمُع والطاعــة وال جيــوز اخلــروُج عليــه] لــك أنــه ويل أمــر ذالعــامل بعــد 

ة فاحلــــاكم قــــد ارتكــــب ناقضــــاً مــــن نــــواقض الشــــرعيمبســــميا�ا شــــياءأمســــي األعنــــدها فــــإين 

، كــالتربؤ منــه اإلســالم ، يكــون بــه كــافراً مرتــداً عــن الــدين ، ويرتتــب علــى ذلــك واجبــات  

  .خمرجاً من امللةوالعامل هنا يكون قد نافق نفاقاً أكرب ، واخلروج عليه وخلعه 

ادر مـــن يظهـــر يل أنـــه ينبغـــي التحـــرز جيـــدا يف مثـــل هـــذه املواضـــع ال ســـيما والكـــالم صـــ[

الشـــيخ القائـــد املقتـــدى بـــه، فعليـــه واجـــُب اهلدايـــة أكمـــل وأمت مـــن غـــريه، ويتأكـــد يف حقـــه 

حسن البيــان والتحــرز مــن وقــوع الــوهم يف أفهــام النــاس، ووقــع الفتنــة بشــيء مــن كالمــه، ال 

ألســباب متعــددة مــن الواقــع –سيما وحنن نعرف �يؤ كثري من النفــوس مــن شــبابنا وغــريهم 

للتشــدد واالنفــراد، فمــا أســرعهم إىل -مــة وطبقــات علمائهــا وغــري ذلــكالســيء املــزري لأل

الفتنــة ومــا أســرع الفتنــة إلــيهم!! واملقصــود : أن مثــل هــذا املوضــع الــذي فيــه الكــالم علــى 

علمـــاء الســـوء الـــذين يعملـــون يف احلكومـــات املرتـــدة املعاصـــرة يف بالدنـــا، هـــو موضـــع حـــرٌج 

ز واخلــوف مــن الغلــط، والقيــام بالقســط كمــا أمــر دقيــٌق البــد فيــه مــن التفصــيل وشــدة التحــر 

اهللا وأال جيرمّنــا شــنآ�م أن ال نعــدل.. وقــد ســبق للعبــد الضــعيف أن كتــب يف هــذا املســألة 

بعـــض األجوبـــة املختصـــرة لعلـــي أنقـــل بعضـــها يف امللحـــق (التعليـــق اإلمجـــايل).. وأرجـــع إىل 

رة املتعلقــة بــالكالم عــن "العالِـــم" التعليق على الفقرة احلالية، فلعل األحسن أن ُتضــمَّن الفقــ

إن كــان قــد عــرف كفــَر احلــاكم وبــاَن لــه –والعــامل هنــا بعض القيود واالحرتازات مثــل : ...

  .]يكون قد نافق نفاقاً أكرب خمرجاً من امللة-أمرُه
  
  



  
  

  أبو یحیى :

س ، الشريعة ، غيبها احلكام وأعوا�م عن أمساع الناحكام حمددة يففهناك أفعال هلا أ

فعلى فقد تنكرو�ا لبعد عهدكم عن مساعها ،وسعوا يف طمسها بكل ما يستطيعون،

وزعم العامل بعد ، ا توىل احلاكم دولة كافرة وناصرها ضد اإلسالم وأهلهذسبيل املثال :ـ إ

مبسميا�ا شياءأمسي األعندها فإين جتب طاعته وحيرم اخلروج عليه،، لك أنه ويل أمر ذ

م قد ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم، يكون به كافراً مرتداً عن الدين ، الشرعية فاحلاك

والسعي لذلك سعياً ، واخلروج عليه وخلعه ، ويرتتب على ذلك واجبات كالتربؤ منه 

والعامل هنا يكون قد نافق نفاقًا أكرب خمرجًا من ، جادًا عمليًا عند العجز وفقد القدرة

الكالم ليس على إطالقه ؛ألن العالم قد يكون منطلقه [تنبيه : ال شك أن هذا ، امللة

فيما ذهب إليه اجتهادًا شرعيًا صحيحا أخطأ في نتيجته كما يخطئ في أية مسألة 

علمية أو عملية، فاللبس قد يقع للعالم في أصل الدليل الذي يستند إليه الحكم 

فكال الشرعي ، وقد يحصل عند تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة العينية 

الوجهتين يحصل فيهما الخطأ أعني فهم الدليل وتنزيله، فال يمكن بحال أن 

يوصف كل عالم أفتى بما ذكره فضيلة الشيخ بأنه نافق نفاقًا أكبر، كما أنني أرى 

أن استخدام مثل هذه العبارات الجازمة في موضع االحتمال ستفتح علينا موجة من 

بها وستشغلنا في مناقشات وردود نشعر غلو بعض الشباب المتحمسين ال قبل لنا

أننا بفضل اهللا تجاوزناها إلى حد ما فأرى لزوم مراعاة هذا األمر مراعاة تامة ولهذا 

: على النحو التالي ]- إن كان وال بد من إبقائها–فأقترح أن تكون هذه العبارة 

احلق خمالفة والعامل الذي يفيت بوجوب طاعة هذا احلاكم مع ظهور ردته يكون قد خالف

صرحية، متنع من متابعته عليها،وتوجب الرد عليه وبيان خطئه وجمانبته للحق، حىت ولو  

كان معذورًا يف اجتهاده، فعذره فيما أخطأ فيه شيء ومتابعة األمة له على زلته شيء 

آخر، خاصة يف املسائل الظاهرة املشتهرة اليت تواردت عليها األدلة وتطابقت كلمة 



كاد يستوي يف معرفتها العامل والعامي، كمسألة كفر من ظاهر الكفار على األئمة، وي

  املسلمني، وزوال والية احلاكم الكافر مبجرد ردته، ووجوب السعي خللعه.
  
  
  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  

  أبویحیى : 

(تنبيه : لقد تم حذف فهلم بنا نتدارس أمر ديننا ، ولنراجع سوياً معاين هذه الكلمات ،

طع طويل في هذا الموطن، وال أرى داعيًا لذكره، ال سيما إن المقصود هنا هو مق

بيان حقائق هذه األسماء وليس الحكم على عموم الناس وتقسيمهم، وفيما أرى 

جهلة الشباب «فإن بعض -وإن كان صحيحا–فإن تصنيف الناس بهذه الكيفية 

بغير علم وال فهم سيجعلونه مدخًال للخوض في غمار مسائل عظيمة» وغالتهم

ويخبطون فيها خبط عشواء، فينبغي عند المخاطبة التنبه لهذه الشريحة من الشباب 

  والذين ال يتأذى الجهاد والمجاهدون من طائفة كما يتأذون منهم)

  وبني يدي التعريف مبعىن العبادة واإلسالم أقول :ـ 
  
  
  

  عطیة :

  ين هذه الكلمات.افهلم بنا نتدارس أمر ديننا ، ولنراجع سوياً مع

، أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن أبنـــاء أمتنـــا يعبـــدون اهللا تعـــاىل ، كـــدأؤ ويف البدايـــة أود أن 

  فامتالء املساجد شاهد على ذلك .مث إن هؤالء ينقسمون إىل قسمني :

قسم يعبدون اهللا وحده ، وانتبهــوا جيــدًاً◌ إىل كلمــة وحــده . فهــؤالء هــم الــذين علــى 

املوعــــودون بــــدخول جنــــات النعــــيم ، أرجــــوا اهللا أن جيعلــــين الصــــراط املســــتقيم ، وهــــم 

  وإياكم منهم .



يشـــعر والقســـم الثـــاين يعبـــدون اهللا تعـــاىل ويعبـــدون معـــه غـــريه ، وإن كـــان بعضـــهم ال

، وقــاموا بأفعــال شــركية ، نعــوذ بــاهللا مــن الســبيلســواء عــنبذلك.  وهؤالء قــد ضــلوا 

ذلــك...إخل ، فــإن الســبب لــيس [األفضل أن يُقال : ومــن أســبابالشرك ، والسبب 

هـــو اجلهـــل فقـــط، بـــل أعظـــم منـــه يف الســـببية اإلعـــراُض وعـــدم القبـــول للحـــق واهلـــدى 

والرضــــى �ــــا (أي وعــــدم البحــــث عنــــه أصــــال، بســــبب االســــتغراق يف الــــدنيا وحمبتهــــا

وهــــذا املعــــىن يف القــــرآن كثــــٌري جــــدا، ،وتفضــــيلهااالكتفــــاء واالســــتغناء والقناعــــة �ــــا)

م ضــــالل وكفــــر اخللــــق هــــو بســــبب اســــتحباب احليــــاة الــــدنيا علــــى وحاصــــله أن معظــــ

، واألفضــل أيضــا يف رأيــي أن ُيشــار يف هــذه الفقــرة إىل هــذه األســباب جمتمعــة اآلخــرة

، ومعــىن ال إلــه إال اهللا يف أذهــا�م قــد العبــادةيف ذلك أن معىن ]وال ُ�مل من الذكر

  ضوعنا .أصابه خلل كبري جداً ، وإصالح هذا اخللل هو صلب مو 

األحسن عندي هنا إدراج فقرة تقول ما معناه : ...بغــّض النظــر عــن احلكــم علــيهم [

تفصــيال بــالكفر واخلــروج مــن امللــة أو بقــائهم يف دائــرة اإلســالم، فــإن هــذا لــه أحكامــه 

وتفاصــــيله، فينظــــر يف مســــائله وصــــوره وشــــروطه وموانعــــه، ولكــــين أصــــّور واقــــع احلــــال 

  ]املؤسَف....

  يف مبعىن العبادة واإلسالم أقول :ـ وبني يدي التعر 
  
  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  
  
  

  أبو یحیى :
  

مث نأيت إىل معىن شهادة أن ال إله إال اهللا فأقول : إن شهادة أن ال إله إال اهللا هذه 

الكلمة العظيمة ، هي دعوة اهللا للناس كافة ، وهي أعظم كلمة يقوهلا اإلنسان ، 

إذا كان عارفاً مبعناها ، وهي الفارق بني الكفر واإلميان ، فبها يدخل الدين احلق 



(تنبيه : ال داعي لذكر هذين القيدين وإن كانا في اها ،عازماً على العمل مبقتض

الحقيقة صحيحين ولكن هناك من سيستعملهما استعماال خاطئاً من شراذمة 

الغالة الذين يتصيدون مبتغاهم بين العبارات، وعليه فسيتم حمل الكالم على 

معنى : التوقف عن الحكم لإلنسان باإلسالم مع نطقه بهما حتى نتحقق 

ن أنه يعرف معناها وكونه عازماً على العمل بمقتضاها، والمقصود فقط هو ونتبي

التنبيه وإحكام الُجَمل قدر اإلمكان بحيث تؤدي الغرض وتوصل المطلوب من 

  غير أن تكون متكأ لحدثاء األسنان سفهاء األحالم أعني خوارج العصر) 

  
  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  

  أبو یحیى :

ما تحته خط من الكالم السابق، ليس له تعلق قوي بما قبله ، إذ (تنبيه : 

الحديث كان حول قضية التشريع والتحليل والتحريم، ثم انتقل إلى مسألة 

مظاهرة الكفار على المسلمين بذكر بعض صورها، بل وخرج الحديث عن  

كونه على اليمن ليشمل دوال أخرى كباكستان وغيرها، وهذا وإن كان ناقضاً 

لوما من نواقض اإلسالم إال أنه مسألة مستقلة غير التشريع والتحليل مع

والتحريم، والذي أراه هنا وفيما بعده هو عدم الدخول في مسائل تفصيليلة 

جزئية يمكن الخوض في مالبساتها وتعلقاتها من قبل المخالف ولكن يكتفى 

التشريع في ذلك بالتقرير العام بأن هؤالء الطغاة قد أعطوا ألنفسهم حق

وسوغوا التحليل والتحريم ونكلوا بمن خالفهم وحاول التمرد على ألوهيتهم، 

وهي قضية صارت مشتهرة ال يحتاج أمر إثباتها إلى ذكر جزئيات تفصيليلة 

ربما يضعف بها البحث، كما أنني ال أحبذ اإلشارة إلى مثل الزنداني ألنه رغم 

راً  من محبي الجهاد وأنصاره داخل ما فعل من القبائح والفضائح إال أن كثي



فإن - ولإلنصاف–اليمن وخارجه يوقرونه ويبجلونه وربما يستشيرونه، بل 

عددًا ال بأس به من المجاهدين الذين يصلون إلى ساحة الجهاد هنا تم 

توجيههم وربما تجهيزهم من ِقبله خاصة بعض المسلمين الجدد من الروس 

عد دخولهم في اإلسالم وبقائهم مدة في الذين هاجروا من روسيا إلى اليمن ب

جامعة اإليمان ومن ثَم جاءوا هم وعوائلهم إلى ساحة الجهاد، وال نجد اآلن 

ما يحوجنا إلى فتح جبهة معه ومع أتباعه ، وال يعد هذا األمر رقمًا صعبًا ووزنا 

ثقيال في معركتنا مع الصليبيين وأذنابهم، فقد يكون لنا في السكوت سعة أو 

لتعميم مندوحة تؤدي الغرض وال تسوقنا إلى مساجالت غير مرضية في ا

أحياناً، هذا ما أراه في هذه المسألة فلذا أقترح أن يحذف الكالم عن شاويش 

اليمن إال إذا أردتم ذكر بعض النواقض التي تلبسوا بها سوى التشريع في فقرة 

فرادًا، أما قضية مستقلة فتذكرون مظاهرة الكفار على المسلمين فيصبح أمرا من

  الزنداني وجامعة اإليمان فأرى حذفها على كل حال واهللا أعلم).
  
  
  

  عطیة :

يف جبلــة بــإب يناملنصــر ومــن حــاكم عابــد بــن عبــد الــرزاق بــن كامــل، الــذي قتــل .....

مــن أرض الــيمن ،وقــد نشــروا ديانــة النصــارى وأقنعــوا بعــض األســر اليمنيــة �ــا فحكــم 

  بن صاحل إرضاء ألمريكا  .ب دين علي بن عبد اهللالقضاء اليمين بقتله مبوج

مث ملا قتل أسد من أسود اإلسالم زنديقاً من كبار زنادقة االشرتاكيني مشــهور بزندقتــه 

داخـــل جملـــس النـــواب قـــام رئـــيس جامعـــة اإلميـــان يـــدافع عنـــه ويقـــول إنـــه يصـــلي وهـــل 

ينكــــر أن فكيــــف مبــــن[والزنادقــــة امللحــــدين]؟الصــــالة دمــــاء مــــانعي الزكــــاة تعصــــم

، أهلــذه الدرجــة [وينــازع اهللا يف حكمــه وكربيائــه] يكون احلكم لرب السماء عز وجل

  اختلطت عندكم مفاهيم اإلميان يا مدير جامعة اإلميان؟



[ينظــــر هــــل مــــن املناســــب اإلشــــارة إىل مــــدير جامعــــة اإلميــــان �ــــذه اإلشــــارات شــــبه 

قـــويل "املناســـب" املناســـبَة الصـــرحية، إن كـــان املقصـــود بـــه هـــو الشـــيخ الزنـــداين، أعـــين ب

السياسية الدعوية!! فرمبا يكون األفضل أن تُلّطف العبارة وحتــذف آخرهــا ويكتفــى بـــ 

وأيضــا ميكــن القــول يف أول العبــارة : "...أهلــذه الدرجــة اختلطــت مفــاهيم اإلميــان؟!"

  ]"قام البعُض يدافع عنه..."
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  

  أبو یحیى :

8املنافقون ]لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل  غزوة املريسيع[ وقد قال يف

أمام نفر من قبيلته وأصحابه وكان بينهم زيد بن أرقم وكان غالم حدث فأخرب عمه 

فقال عمر : مر عباد باخلرب فأخرب عمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده عمر ، 

شك أن شريحة من الشباب سيفهمون من هذا (تنبيه : ال .بن بشر فليقتله

أنه دعوة إلى تصفية وقتل هؤالء العلماء المضلين » مر عباد ..فليقتله«القول 

مع علمي اليقيني أن الشيخ حفظه اهللا لم يرد ذلك ولم يخطر له على بال إال 

أن هذه العبارة تعد صيدا ثمينًا لبعض الغالة الذين يبحثون عما يوافق أهواءهم 

سات المجهر ، فالذي أراه أن تحذف هذه الجملة رأساً ، وأن يكون الكالم بعد

صريحًا واضحًا محكمًا في كيفية التعامل معهم ، وهو هجر فتاواهم ، وترك 

االستماع ألراجيفهم ، وتحذير الناس من ضاللهم وتضليلهم ، وأن تفند 

يء من الحق حججهم الواهية التي يلبسون بها على الناس ويخلطون باطلهم بش

ليسوَّق ويروج بين الدهماء ..ألخ)

(أرى علماء القنوات"فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به املسلمون مع 

حذف هذه العبارة فليس كل من يخرج عبر القنوات هم على نمط واحد 

اليوم من علماء ويكفي الوصف الذي بعدها مما ذكره الشيخ حفظه اهللا) 



غري الرمسيني ، الذين يكذبون على اهللا وعلى الناس وخيذلون السالطني الرمسيني و 

الناس عن اجلهاد يف أفغانستان والعراق،  تشا�ت قلو�م  ".  
  
  
  

  أبو الحسن :

فما العمل مع ھؤالء العلماء الذین ظھر نفاقھم : وقد یتسائل أحد قائال   

  وتولیھم للطغاة ؟

أن ینظروا وأمثالھملة ھؤالء إن مما ینبغي على المسلمین في معامأقول :

ول عبد هللا بن أبيِّ كیف عامل الصحابة رضي هللا عنھم زعیم المنافقین األ

كان لھ مقام یقومھ كل جمعة بین یدي رسول هللا صلى هللا الذيبن سلول ، 

أیھا الناس ھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین : " علیھ وسلم ، ویقول 

روهبھ ، وأعزكم بھ فانصروه أظھركم ، أكرمكم هللا ، واسمعوا لھ وعزِّ

وخذل اإلسالم وأھلھ ،صنعثم یجلس ، حتى إذا صنع یوم أحد ما" وأطیعوا 

یخطب من قبل ، قام لیخطب كما كان ورجع بثلث الجیش ، وانتھت الحرب،

بثیابھ من نواحیھ، وقالوا اجلس أي عدو هللا لست لذلك بأھل فأخذ المسلمون

  ى رقاب الناس غاضباً .فخرج یتخطَّ ، عت ما صنعت ، وقد صن

وما أصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن هللا ولیعلم (فأنزل هللا في قرآنھ  

ولیعلم الذین نافقوا وقیل لھم تعالوا قاتلوا في سبیل هللا أو ادفعوا ..المؤمنین 

ن یقولون ب منھم لإلیماتبعناكم ھم للكفر یومئذ أقرقالوا لو نعلم قتاالً ال

  .)1()بأفواھھم ما لیس في قلوبھم وهللا أعلم بما یكتمون 

تم حذف فقرة غزوة المریسیع وقول عمر :"مر عباد **مالحظة ھامة :

بن بشر فلیقتلھ " ألنھ ینبني على ذلك الدعوة إلى قتل ھؤالء العلماء 
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ذي الرسمیین وغیرھم طبقاً لما ورد في الفقرة التالیة: [فھذا ھو الواجب ال

ینبغي...]، وھذا مما الشك فیھ أنھ أمر ھام وخطیر یحتاج إلى مراجعة 

شرعیة لبحث جواز ذلك من عدمھ ، فضالً عن عدم مناسبتھ لوضع 

المجاھدین في ھذه األوقات ، خصوصاً في ظل الحمالت اإلعالمیة 

الظالمة ضد الجھاد والمجاھدین والموجھة لعوام المسلمین بأن المجاھدین 

لذا أرى ضرورة إقرار ھذا ر وقتل واستحالل لدماء المسلمین. أھل تفكی

من حادثة ابن سلول في لیفھم القارئ، الحذف وإبقاء الفقرة التالیة كما ھي

قیامھ بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وفعل الصحابة معھ من أخذ 

ب مع أن الواج: لیفھم القارئثیابھ وإسكاتھ وإجالسھ ... .. الخ .. أقول 

ھؤالء العمالء ھو رد باطلھم وإسكاتھم ما استطعنا وذلك بتعریتھم وإظھار 

حقیقة عمالتھم وعمالة والة أمورھم أمام المسلمین، وتحذیر المسلمین من 

اإلصغاء إلیھم ومن خطرھم على عقیدة الوالء والبراء وعلى الجھاد 

  وهللا أعلم .والمجاھدین .

یقوم بھ المسلمون مع علماء القنوات "فھذا ھو الواجب الذي ینبغي أن

الیوم من علماء السالطین الرسمیین وغیر الرسمیین ، الذین یكذبون على 

عن الجھاد في أفغانستان والعراق ، هللا وعلى الناس ویخذلون الناس 

".  تشابھت قلوبھم

  
  وغیرھا من الفقرات المھمة في تعلیقات اإلخوة جزاھم هللا خیرا...

  ق على الفقرة المتعلقة بعلى عبد هللا صالح.مثل التعلی
  والفقرة المتعلقة بـ "تلزم جماعة المسلمین وإمامھم" 

  وغیرھا كثیر..
  

والحمد � رب العالمین على توفیقھ، ونسألھ عز وجل المزید من فضلھ، اللھم إنھ ال غنى لنا عن 
  بركتك.. آمین

  
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ



  محمود
  ھـ1429ألول ربیع ا



  بسم هللا الرحمن الرحیم

  إلى شیخنا المكرم أبي عبد هللا وفقھ هللا وأعزه/ السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  أرجو من هللا تعالى أن تكونوا وكل من معكم بخیر وعافیة.

  وعیدكم مبارك ، وتقبل هللا منا ومنكم.

  أما بعد :

أتابع في البي بي یومھا االنخابات (یوم اثنین نوفمبر) وكنُت بالنسبة لبیان أمریكا ، فقد وصلنا في نفس الیوم -1

، فقد بلغت الرسول بالموعد (خمسطاش أكتوبر) وأكدُت علیھ ال أدري لماذاسي أخبار االنتخابات!! والتأخیر 

ذھب في الموعد، ولم أراجعھ إلى اآلن بدقة، لكني سألت ابن عمھ صاحبنا فقال لي إنھ جاء اللیلةھجداً، وأظن

  فأحضره لي في الغد. فا� أعلم.

، تشاورُت مع اإلخوة ھل ننشرھا على كل حاٍل أو نؤخرھا قلیال لعل الشیخ عندما یعرف أنھا وبسبب ھذا التأخر

لم تنشر یُرسل شیئا أو تعدیال أو إلغاء وتأجیال أو غیر ذلك،  وھي بحسب مضمونھا لیس فیھا تعلق واضح 

ظر مناسبة جیدة إلخراجھا وأن نراعي ھل خروجھا في الحین مناسب لوضعنا باالنتخابات، وبقي علینا أن نن

في شمالي وزیرستان وھكذا أو ال، أو ھل خروج الشیخ اآلن بالصورة (فیدیو) ھو المناسب أو یؤجل خروجھ 

. ذكرى سبتمبر القادمة..قریبٍة مثال أو حتى إلىإلى مناسبة أظھر-ألنھ سیكون لھ دوّي وتحلیالت...إلخ–

ھفتشاورُت مع أبي یحیى ومنیر، وكان خالصة ما خرجُت بھ أن نؤخرھا قلیال.. وقد جّھزھا منیر للنشر ، لكن

تجھیز سریع، وقلت لھ اآلن أن یعید تجھیزھا بشكل أفضل، موضوعاً معھا الترجمة االنكلیزیة (فالنسخة 

  ذا.دة).. وننتظر توجیھكم في ھمالمرفقة لكم ھي محل تعدیل، ولیست المعت

وبعد كتابة ما تقدم، جاءني الملف المرفق من أخینا نور الدین (عزام) وفیھ رأیُھ بأن ننشرھا، وفیھ مناقشات 

  وأفكار ومسائل أخرى، كنا تناقشنا في كثیٍر منھا معھ ومع اإلخوة من قبل، ومن المھم أن تطلعوا على الملف.

  المغربي.أود لفت نظركم أننا نستعمل اسم منیر لألخ عبد الرحمن-2

حملة محتملة یشّنھا الجیش على شمالي بالنسبة ألوضاعنا بصفة عامة، فھناك تجدد للمخاوف واإلشاعات حول -3

وزیرستان بضغط من األمریكان طبعاً، ولكن قیل لنا إن ھذه الضغوط خفت بعد زیارة أوباما للھند ولم یزر 

ھم) قالوا : ما لم تتوقف االتصاالت التلفونیة من باكستان.. وبعث الباكستانیون للطلبة ھنا في شمالي (لبعض

  میران شاه ومیرعلي ونحوھا فالحملة محتملة.. ُیشیرون إلى الضغوط األمریكیة علیھم بسبب االتصاالت.

وعلى ذكر االتصاالت فنحن اآلن مانعین االتصاالت إال بإجازة خاصة، ونسمح لبعض العوائل وھكذا.. 

تنظیم) والمنضبطین، بل في أزواع من المتسّكعین في أسواق میران شاه ومیرعلي والمشكلة لیست فینا نحن (ال

ممن ال ینضبطون وال یسمعون ألحد، وھم من العرب واألتراك واألذریین وحتى األلمان وغیرھم أخالط 

مھم كثیرة.. ودائما نحاول أن ننصح العقالء والرؤوس في المجموعات، ونتواصل معھم للتقلیل من الشر، وتفھی

نحن ساعون اآلن في تكوین مجلس تنسیق للمجموعات التركیة اللسان (اإلخوة المصلحة العامة، وأیضا

  األتراك، والتركستانیون، واألزبك بعضھم ولیسوا ناس طاھر جان، واألذریون، والبلغار ربما) وهللا الموفق.

یاطاً، وبدأنا بمرحلتھا األولى، وھي إزاء ھذه المخاوف وضعنا خطة إلدخال بعض العوائل إلى باكستان ، احت

البدء بمجموعة اخترناھا من العوائل الضعیفة : أرامل وغیرھا.. ولما بلغنا بعضھم رفضوا النزول إلى 

  باكستان، وتعرفون كیف اإلخوة والعوائل تتصرف.! وبعُضھم تحركوا بالفعل، وبعضھم بصدد التحرك اآلن.

ت من الذخائر ورسمنا بعض الخطط البسیطة، وأموُرنا فیھ صعوبة وعلى المستوى العسكري ، اشترینا كمیا

بسبب نقص حاد في الكوادر، وكثرة الجواسیس حتى أصبحت البیئة موبوءة ، وهللا المستعان، ولكننا لن نعجز 

  بحول هللا وقوتھ وثقًة فیھ عز وجل.

ن مانعاً لھ من اإلقدام على أیة كما رأینا أن نركز على "مسعود" فإن انكسار الجیش الخبیث في مسعود سیكو

عملیة كبیرة في شمالي.. كما قال لنا أبو محمد حفظھ هللا في مشورتھ إن مسعود ھي خط الدفاع األول عن 

  شمالي.. أطمئنكم أن الشیخ أبا محمد متابع معنا بشيء من الدقة مثل ھذه المشاورات بارك هللا فیھ.

  

  فة الجدیدة من قدر هللا تعالى، ومنھا :حصلت خالل ھذا الشھر بعض األحداث المؤس

عھ أخ آخر * مقتل األخ محمد خان (مسلم) وھو عبد هللا بن الشیخ سعید مصطفى أبي الیزید رحمھ هللا، وم



كان متزوجاً بإحدى بنات أخینا أبي خلیل الفلتاوي (تزوج بھا من نحو بلوشي عربي من كوادرنا، اسمھ معاویة، 

ھا ولداً).. فاآلن لم یبق من أوالد الشیخ سعید إال الصغیر أسامة، وابنتھ الشیماء أم سنتین تقریباً، وأنجب من

حفصة المصابة، وهللا یتوالھم.. العائلة اآلن في باكستان تحت ، وال أدري ھل تبلغوا بالخبر أو ال، على أساس 

  أن اإلخوة سیخبرونھم بعد العید.

قصفین مزدوجین على مكان واحد تقریباً یوم العید، وھم * ومنھا : مقتل عشرین أخاً في قصٍف واحٍد أو

عسكریون كلھا مجاھدیون من إخواننا من كتیبة من كتائبنا وھي كتیبة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ.. 

والسبب ھو تجّمعھم للعید ، ورغم تأكیداتنا وتشدیداتنا على اإلخوة في اجتناب أي تجمعات، حتى كنُت قبل العید 

. في یلة أكدت علیھم بأال یزید العدد في المركز الواحد عن خمسة، إال أنھم یتأولون أحیاناً ویجتھدون.بفترة قل

ھؤالء العشرین عدد من اإلخوة األتراك، وكردیان اثنان من إیران، وثالث إخوة لیبیون ، واثنین أو ثالثة من 

  الجزیرة، وشامّي.

  م اؤجرنا في مصیبتنا واخلف لنا خیراً منھا.والحمد � ؛ إنا � وإنا إلیھ راجعون، اللھ

موضوع حمزة ووالدتھ :  فبالنسبة ألم حمزة فھي جاھزة إن شاء هللا لالنطالق إلى جھتكم، لكن كنا ننتظر تأكید -4

األمر منكم، وأیضا ننتظر أیاماً غائمة مناسبة للحركة حسبما وّجھتم.. وبالنسبة للتعلیمات بأن ال یتركوا وال 

معھم شیئا مما أحضروه من إیران، فھم عارفون بذلك ، بلغھم عبد اللطیف ثم بلغتھم أنا، حتى إنھم یستصحبوا

مبالغون في االحتیاط حتى سألت عن الذھب الذي معھا، فأشرُت بأنھ إن شاء هللا ال خوف من جھتھ، بل وسألت 

ھمُت من حمزة، فقلُت لھم إن شاء عن أسنان كانت حشْتھا في إیران وخدمتھا ببعض الماكسات الظاھر، حسبما ف

هللا غالب ظني أنھ ال ضیَر في شيء من ذلك.. المشكلة ھي أنھم قالوا إنھم عملوھا ھناك في إیران تحت إشراف 

طبیبة تابعة للناس الذین كانوا عندھم ھناك رسمیة.. وأنا غالب ظني إن شاء هللا أنھ لیس فیھا شيء، لكن فضلت 

  ا األمر ونتشاور في االحتیاط.أن أذكر لكم كل ھذا لترو

  

فإن أردتم أن نرسل أم حمزة صانھا هللا، فأخبرونا ھذه المرة، إما بموعٍد محدٍد ، أو أطلقوا ونترك وسیطنا 

  یأخذھم في الوقت المناسب عندما نرتب لھم معھ في یوم غائم مناسب.

  

ارك فیھ.. لكن طبعاً یا شیخنا المكرم ھو شابٌّ وبالنسبة لحمزة، فھو طیٌب صالٌح، رأیُت فیھ العقل واألدب، هللا یب

صغیر وعاش تلك السنین في سجن ، وھو المسكین اآلن موضوع في شبھ سجن آخر عندنا، فھو قلق من ذلك 

ویراجعني بأنھ البد أن یتدرب ویشارك ویقدم... وأنھ ال یرید المعاملة الخاصة كابن فالن، وھكذا جزاه هللا 

لكن سعد رحمھ هللا حاججھ، ولكنھ سھل العریكة لّین الحمد �، وذّكرتھ بما جرى لسعٍد، خیرا، فكنُت أصّبره وأ

وأن أھم شيء بالنسبة لك اآلن ھو أن تكون في مأمٍن وسالٍم وإن شاء هللا كل شيء یأتي كان أشد إلحاحاً منھ، 

ي مناطقة آمنة بمختلف بالصبر وبترتیٍب حسن.. وقد وعدُتھ أن أرتب لھ بعض التدریب اآلمن، والرمایة ف

األسلحة، ولألسف تأخرُت علیھ اآلن أكثر مما كنت أوّد  ، ولعلي أفعل في األیام القلیلة القادمة بحول هللا.. كما 

  وصابٌر محتسب.والحمد �أتعھّده بالكتب والملفات المفیدة ، وعنده كمبیوتر

  وإن شئتم أن تكتبوا لھ شیئا مناسباً لطیفاً فاكتبوا.

  ك لیتكم تكتبون بأنفسكم ألم حمزة وأنا أعطیھم یقرؤون بأنفسھم أي توضیحات أو توصیات وتذكیر.وكذل

  وهللا یبارك فیكم.

  

  فقد بلغني األخ الذي كلفتھ أن عنده اآلتي :بالنسبة للمرافق الذي سعینا فیھ 

البقاء ھنا ٔالربعۃ ٔاشھر تقریباً، ((ٔاما الموضوع الخاص، فأالخ الذي عندي ھو ٔاخ مجاھد تدرب عندنا و رجع بعد 

عمره یقارب خمسۃ و ثالثین سنۃ (و سٔاتٔاکد منہ ٔاکثر)، متزوج، عنده ٔاوالد صغار (لکن سٔارسل لکم عددھم و 

عمر کل واحد منھم المرة القادمۃ إن شاء هللا)، و عنده دکان ٔاو بعض الدکاکین في الھور، و ھو رجل فاھم، 

استئجار البیوت، بیع و شراء و جمیع التعامالت الالزمۃ للعیش المدني، و یعرف کیف ناضج، ثقۃ، یعرف ٔامور 

یتصرف في المدن إن شاء هللا۔ لکنہ لیس بشتونیاً، بل بنجابیاً۔ فما رٔایکم؟ و ٔانا من جانبي، سٔارسل لکم ما بقي 

  ))اھــمن المعلومات عنہ في المرة القادمۃ إن شاء هللا۔

  ل سیتأكد من مواصفات الرجل.. لكن ھو من أھل األوردو (بنجابي) على كل حال.فكما ترى صاحبي مازا

  ولعلي أنظر ھذه المرة عند أخینا إلیاس كشمیري فلعل عنده شخصا مناسبا.

  

في اإلقلیم، إذ بعد عبد اللطیف تعطلت المشاریع .... د تبین لكم من كالمي ، فإن حمزة اآلن عندناوكما ق

محمد خان واألخ معاویة البلوشي ألننا جعلناھما ھما المشرفان على الترتیبات للطریق وزادت المشكلة بمقتل



والتوسعة في أعماق بلوشستان وارتیاد األماكن اآلمنة، فذھبا جزاھما هللا خیرا واستكشفا ورتبا ثم لما عادا 

  در هللا أن یستشھدا في قصٍف أیضا، والحمد � رب العالمین.للمنطقة قلیل ق

ُركم أن إخوتنا أتموا بحمد هللا وعلى خیر وسالٍم صفقة السفیر األفغاني وأطلقنا سراحھ، ولعلكم تابعتم ذلك أخب-5

في األخبار، وقد استلمنا كل أو معظم المبلغ (یمكن یكون بقي شيء عند الوسیط الضامن، ولعلھم استلموه 

  و الشیخ جالل الدین، رجٌل آخر.اآلن)، والوسطاء الضامنون ھم آل حقاني، منھم الحاجي إبراھیم أخ

  ھذا التتمیم للمبلغ (یعادل حوالي ثالثة مالیین دوالر) استلمناه ھذه المرة بالعملة المحلیة.

نحن كانت البیعة (خالل الثالث سنوات ونصف الماضیة بعد مجيء لإلخوة من إیران) بالنسبة لموضوع البیعة ف-6

الت ضیقة، بأن كان الشیخ سعید بعیداً واألمر مستعجال (مثال : أخ للشیخ سعید فقط، وإنما أنوب أنا عنھ في حا

سیسافر للعمل الخارجي ونرید نأخذ علیھ بیعة، وھكذا ویكون الشیخ سعید في الجنوب وأنا في الشمال، أو نحو 

ي ذلك).. واآلن أنا أتولى أخذ البیعات فقط.. وكذلك قلُت ألبي یحیى یفعل كما كنت أفعل مع الشیخ سعید ف

الحاالت المستعجلة والضیقة، وفي مرٍة كان إخوة الشیخ یونس سیسافرون، وكنُت بعیداً ویصعب علّي أن ألتقي 

بھم قبل انطالقھم، فأرسلُت لھم تسجیال صوتیاً وأحلتُھم في البیعة على الشیخ عمر خلیل وكتبُت لھ ورقة معھم 

  لخ ففعل.أكلفھ فیھا بأخذ البیعة نیابة عني على ھؤالء اإلخوة...إ

ونحن طبعاً نأخذھا نیابة عن الشیخ أسامة بن الدن. ونقول في صیغتھا ما مثالھ : أبایعك نیابة عن الشیخ أسامة 

للشیخ أسامة ولمن یولیھ على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمكره وأثرٍة علّي، في المعروف، 

وأن أحفظ سر ة دین هللا ودولة اإلسالم التي تحكم بشریعة هللا، على الجھاد في سبیل هللا إلقامعلّي من األمراء، 

  الجماعة، وأن أكون حیث أِمرُت أن أكون.

  

وأما اإلخوة المھیؤون للمسؤولیة في المستقبل، فكما ذكرُت لك من قبل : األخ عبد الجلیل، وھناك األخ قاري -7

شاء هللا، مع أنھ صعٌب شیئاً ما، لكنھ ذو ھمة سفیان المغربي ، واألخ أنس السبیعي یصلح لبعض المسؤولیة إن

وذو رأي ونظر وحزم، أنتم تعرفونھ.. وھناك األخ أبو خلیل یعاون في المسؤولیات لكن ال یقدر على شيء 

كبیر، وھناك أخ باكستاني اسمھ أحمد فاروق (مسؤول السحاب أوردو) وھو رجل فاضل ویعرف العربیة بشكل 

افة وھمة، ولعلنا ندخلھ معنا في الشورى ھذه المرة بعون هللا، وھناك األخ أبو جید وصاحب إدارة وعقل وثق

دجانة المصري (الباشا) هللا یحفظھ، واآلن بصدد أن نجربھ في مسؤولیة العمل في باكستان، وطبعا أبو عمرو 

بن عٍم وھناك األخ أبو حفص الشھري (االمصري وأبو صالح وأبو زیاد العراقي یصلحون لبعض األعمال. 

فھذا من ألبي عثمان رحمھ هللا، وھو اآلن یدیر العمل مكان أبي عثمان، وھو خیٌر من أبي عثمان فیما نظن)، 

  القدامى.

ل ھو اآلن في لجنة العمل وأما من الجیل الجدید فعندنا : األخ أبو عبد الرحمن الشرقي، من البحرین، شاّب فاض

لي یعمل معي في االتصاالت ویشارك في اإلعالم شاٌب فاضل جداً أخ كویتي اسمھ أبو الحسن الوائالخارجي، و

أحسبھ كذلك، وأخ آخر من الجزیرة عسكري ورجلٌ صالٌح ذكّي ذو خلق عاٍل وعقل ودین نحسبھ كذلك اسمھ 

أبو حمزة الخالدي (وھو ابن عم الشیخ الخالدي المسجون مع الشیخ الفھد والشیخ الخضیر في السعودیة)، وھو 

ر كتیبة عندنا، ھؤالء الثالثة عندھم معنا في الساحة ثالث سنوات تقریباً، ومازالوا یترقون ونظن فیھم اآلن أمی

  الخیر والنجاح إن شاء هللا.

  ویوجد من الجیل الجدید غیرھم أیضا، وهللا یحفظ الجمیع.

الْك ونصف. وعلى ھذا نرسل لكم مع ھذه الرسالة مبلغ ستة عشر الْك روبیة، وكنا من قبل أرسلنا لكم ثمانیة -8

یبقى عشرة الْك نرسلھا لكم بحول هللا في إرسالیة قادمة ، وھي تمام ما یعادل الثالثین ألف یورو التي 

  اس الصرف عندنا  بمائة وخمسة عشر (الصرف كان نقص ثم زاد).على أسطلبتموھا.

  وهللا الموفق.

ولى ذلك إن شاء هللا، ومازلُت لم أتكلم معھ، وبالنسبة لتعمید َمن یصلح لشرف على صندوقكم فعندي أٌخ یت

  وسأحاول في المدة اآلتیة بعون هللا، ونرسل لكم بحول هللا الكشف كامالً.

وعلى ذكر األوضاع المالیة، فنخبُركم أنھ بحمد هللا تم منذ حوالي أربعة أشھر (تقریباً من شھر رمضان المبارك -9

على االندماج الكامل مع التنظیم ووافق جزاه هللا خیرا على ترك الماضي) االتفاق مع أخینا الشیخ أبي یحیى 



شرطھ الذي كان شرطھ ھو وإخوانھ (وكلُّھم قد استشھدوا رحمھم هللا : أبو اللیث وأبو سھل وعبد هللا سعید) 

الحمد عندما انضموا إلى التنظیم بأن یكون لھم استقاللھم المالّي وأن یحتفظوا بمصادرھم ویستثمروھا... فاآلن 

� انتھى ھذا، وكُمل االتحاد بشكل كامل في كل شيء، وأعطى أبو یحیى كل مصادره وكل ما یأتیھ اآلن یحولھ 

میزانیة خاصة مناسبة لقدره شھریاً یصرُف منھ - من اللجنة المالیة في التنظیم–للمیزانیة العامة، وصار لھ ھو 

لمعارف ومعونات من طرفھ وغیر ذلك، والحمد � على ما یحب من متعلقاتھ وعالقاتھ كھدایا للضیوف وا

نبشركم أننا على قلِب رجٍل واحٍد تحابباً وثقة وتعاوناً، ونسأل هللا أن یبارك في ھذا الجمع الذي اجتمع علیھ عز 

  وجل.

رح وقد كنُت بلغُت الشیخ أبا محمد بذلك وكتب لھ الشیخ أبو یحیى برسالٍة في ذلك، ففرح أبو محمد بذلك أشد الف

  وكتب لي أن أخبركم بھذا.. الحمد �.

أخبُركم أن الشیخ یونس قد سافر من عندنا، ولكنھ مازال في المنطقة الحدودیة في جھة بلوشستان، بحیث - 10

یرتبون للدخول بحول هللا إلى إیران، وهللا یوفقھم، وكل أصحابھ معھ وعددھم أظن ستة.. نسأل هللا أن یسترھم 

  من عنده.ویحفظھم ویمدھم بالمدد

وبسبب تعثر التواصل بمقتل اإلخوة لم أرسل لھ رسالتكم األخیرة إلیھ بعُد، وإن شاء هللا نرِسلھا متى ما تیسر 

  بتیسیر هللا وتوفیقھ.

بالنسبة لملف "عائلي" الذي كنتم أرسلتموه في المرة األخیر إلى عبد اللطیف، فھو مازال عندي فھل أحذفھ أو - 11

  تأمرون فیھ بشيٍء؟

  

  وھذا ما تیّسر وبا� عز وجل العصمة وعلیھ االتكال، ال إلھ غیره وال رب سواه.

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  محمود

  ھـــ1431ذي الحجة17یوم الثالثاء 



  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین 

  إلى الوالدة العزیزة الغالیة    حفظھا هللا 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  إن شاء هللا تصلكم رسالتي وأنتم بخیر وعافیة ورمضان مبارك 

  وابشركم بخروج حمزة وأمة وزوجتھ والحمد � 

وإن شاء هللا عبد هللا وعائشة وأسامة وسھام مھم متعبین أمھم مریم هللا 

  یتقبل منكم ویجعل ذالك في موازین حسناتكم وهللا یجمعنا بكم على خیر .

كیف صحتكم وأخباركم وكیف أخبار الرؤى وأبشركم لقد رأیت أن أفعى 

افمھا وإذك مسكتھا من رأسھا وفتحتسوداء كبیره تطاردني بعد ذال

أنیابھا تكسرت والحمد � وكان موجود إخوه قریب مني قلت لھم ال ضرر 

  منھا قد كسرنا أنیابھا ...........والحمد � 

  مرفق رسالة من أم عبدالرحمن البي إم لكم وینتظرون الرد منكم 

وإن شاء هللا أول ماتتوفر المناھج سوف أرسلھا وهللا یجمعنا بكم على خیر 

  اللھم أمین ........عاجال غیر آجل   

  وسالمي لجمیع من عندكم والتنسونا من الدعاء 

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  رمضان 15ابنكم المقصر أبو عبد هللا    
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  الحمد � رب العالمین والصالة والسالم علي رسول هللا وعلي آلھ وصحبھ وسلم

  الي أبنى الحبیب حمزه حفظھ هللا ورعاه وقر أعیننا برؤیاه.

وأن كانت أیامكم عندھم نحمد هللا سبخانھ وتعالي أن أخرجكم من أیدي الظالمین , 

  محنھ فھي بفضل هللا منحھ إلھیة لكم في دینكم ودنیاكم .

بارك لك زواجك وجعلھ زواج التقوي , وجعل أبناءك ذریة صالحھ , وأنبتھم نباتا 

  حسنا , 

وزینھ في قلبك وأرجو هللا أن یقرنھ باإلیمان وفضائل الحمد� الذي حبب الیك العلم 

  یئة لألجیال القادمھ وتتبؤمكانك بین أھل ذروة سنام الدین األخالق وتكون شمسا مض

قد أرتقي في ك بحال األمة لدي والدك حفظھ هللا أن الفكر والنضج وإكتمال اإلدرا

یثقل وھم األمة والنھوض بھا والشفقة علي أجیالھا درجات الكمال مبلغا وسما سموا,

تبیعات ھذا الطریق الموصل كاھلھ , فارجو هللا أن یقرعینیھ بك لتحمل بعض أعباء

  الي الجنة بإذن هللا .

  إبني : أن رقي الفكر والمعرفة ھما الشغل الشاغل ألمیر األمةفي ھذه البرھة فدائما 

الدین والواقع , وحفاظ ولكنھا أزمة مفكرین فقھاءبفقھ یقول لیست أزمة األمة علماء

كیف یعم إعمال فكره وطول ودائما یرددأنتم أعلم بشؤون دنیاكم , وجل إھتمام أبیك 

واإلستفاده من األفذاذوأولي األلباب في عالم المسلمین الوعي وحسن اإلدراك 

یف السبیل النتشال حوث ودراسة استرتیجیات األمة , وكویفرغونھم في مراكزللب

أمة اإلسالم من براثن الفقروالجوع والمرض, ویؤلمھ ویدمع عینھ رؤییة أطفال 

سؤالتغذیة یولد أجیاال متاخره ذھنیا وعقلیا, والمسلمون مرضي . ودائما یقول 

  بحاجھ ألي أجسام سلیمھ وعقول حكیمھ إذ العقل السلیم في الجسم السلیم .

ذل قصار جھدك في المطالعھ في أحوال األمة خالصة األمر یابني أب 

وآمالھاوآالمھا وكیف النھوض بھا علي جمیع المستویات واألصعدة , وأھتم بفقھ 

  واقع ال

ولقد رأیت رؤیا طیبھ لك رأیت توذن من فوق بناء عال جدا بنفس الصوت الذي 

  تقول فیھ  أثبت أبي                        الخلد موعدنا إذا شاء اإللھ لنا االظفر

ثبتني هللا وإیاك علي الحق وجعلنا من أھل الخلدویسر لقاءنا بك وستر هللا علیك 

  المحبھ لك خالتك أم خالد .  وحفظك .
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

-----------------

  املقدمة

---  

  ملاذا هذه الرسالة

---  

  -مان والعصوررغم مرور األز -قضية التسليم لرب العباد حبقه سبحانه يف التشريع للعباد الزالت

أحد أهم قضايا كل زمان وكل عصر إن مل تكن قضيته األوىل، وبالتايل فهي أحد أخطر قضايا 

عصرنا وزماننا. وهذا معىن من املهم إبرازه ألهل احلق يف هذا الزمان حىت تطمئن قلو�م إىل أ�م 

  خيوضون نفس املعارك اليت خاضها الرسل وأتباعهم من أهل اإلميان يف كل زمان. 

وحىت يدركوا باألمثلة الواقعة املعاصـــرة أن معركة احلق والباطل هي معركة واحدة متصـــلة، منذ أن خلق 

معركة �ا إاألرض ومن عليها, -ســـــــــــــــبحانه وتعاىل-اخللق إىل أن يرث اهللا -ســـــــــــــــبحانه وتعاىل-اهللا 

  دة يف أهدافها وميادين صراعها ومتيز أطرافها وأن تغريت الصور وتبدلت القشور. واح

يقول احلق ســبحانه: (ولقد بعثنا يف كل أمة رســوالً أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 

اهللا ومنهم من حقت عليه الضـــاللة فســـريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني)، ويقول عز 

من قــائــل: (وكــذلــك جعلنــا لكــل نيب عــدواً من ا�رمني وكفى بربــك هــاديــًا ونصـــــــــــــــرياً)، ويقول احلق 

ســـبحانه: (شـــرع لكم من الدين ما وصـــى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصـــينا به إبراهيم وموســـى 

يه من يشــــــــاء تيب إلاهللا جيكرب على املشــــــــركني ما تدعوهم إليهوعيســــــــى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه  

ويهدي إليه من ينيب)، ويقول احلق ســــــــــــبحانه: (وكذلك نقص عليك من أنباء الرســــــــــــل ما نثبت به 

فؤادك وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني)، ويقول احلق سـبحانه: (تلك من أنباء الغيب 

يقول احلق و نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصـــــــــــرب إن العاقبة للمتقني)،

سبحانه: (قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء إنك 

  ألنت احلليم الرشيد).
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والقرآن الكرمي يف تناوله الواسع والواضح واحلاسم لتلكم القضية احملورية حرص على إظهار أطراف 

طهم بأقرا�م وأشباههم عرب األزمان والدهور، يقول احلق ، وربهذه املعركة اخلالدة يف زمان النيب 

ولو أ�م إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ليطاع بإذن اهللاإىلأرسلنا من رسول وماسبحانه: (

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر لوجدوا اهللا تواباً رحيماً، الرسولاهللا واستغفر هلم 

أنزلنا ناإ، ويقول احلق سبحانه: (أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)ال جيدوا يف مثبينهم

استحفظواا مبهدى ونور حيكم �ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبارفيهاالتوراة 

مل حيكم ومنمثناً قليالً بآيايتمن كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال ختشوا الناس واخشون وال تشرتوا 

أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف فيها، وكتبنا عليهم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

ومن مل حيكم مباقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له واجلروحباألنف واألذن باألذن والسن بالسن 

ديه من التوراة ا بني يوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقاً مل،الظاملونأنزل اهللا فأولئك هم 

وليحكم للمتقني،وهدى وموعظة اإلجنيل فيه هدى ونور ومصدقاً ملا بني يديه من التوراةوآتيناه

، وأنزلنا إليك الكتاب الفاسقونهمومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه

وال تتبع أهواءهم عما فاحكم بينهم مبا أنزل اهللاهعليباحلق مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً 

ومنهاجاً ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم شرعةجاءك من احلق لكل جعلنا منكم 

  .إىل اهللا مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون)اخلرياتفيما آتاكم فاستبقوا 

جديدة يف احلاكمية؟ وماذا عسـاها أن تضـيف ملا سـبقها ولكن قد يتسـاءل القارئ: ملاذ تؤلف رسـالة 

عاة ألفاضـل العلماء والد-قدمية وجديدة، مسـتقلة يف موضـوعها أو مشـمولة مع غريها-من مؤلفات 

  من األئمة املتقدمني أو األجلة املتأخرين يف هذه القضية؟.

الة يف أليف هذه الرســوهو ســؤال هام للقارئ ولكاتب الرســالة، ألن إجابته تكشــف عن الغرض من ت

  بالذات يف هذا الوقت بالتحديد.املوضوعهذا 

فكاتب هذه الرسالة مل يهدف إىل تكرار ماسبقه إليه أفاضل العلماء يف هذه القضية اخلطرية، اليت مل 

باعتبارها أحد أهم القضـــــــــــــايا العقدية الرئيســـــــــــــية اليت من أجلها -رغم مرور األزمان-تفقد خطور�ا 

  وبعثت الرسل وانعقدت العداوة ونشب اجلهاد بني أهل احلق وأهل الباطل.أنزلت الكتب 
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وكاتب هذه الرســــــالة ال يطمع أن يضــــــيف إىل من ســــــبقوه شــــــيئاً, ولكنه يهدف إىل أن يوضــــــح عدة 

  أمور:

قط على ال تشــــــــن ف-وهي معركة قدمية جديدة-أن معركة العدو الصــــــــلييب اليهودي على أمتنا أوهلا:

واالقتصـــــادي، بل وقبل كل ذلك ومعه وبعده على املســـــتوى الفكري والســـــلوكي املســـــتوى العســـــكري 

املعركة على وبالتايل-وخاصـة يف قضـية ملن تكون احلاكمية-واالجتماعي. واملعركة على عقيدة األمة 

شـــــــــــــــريعة األمة هي املعركة األهم، نظراً ملا يرتتب عليها من آثار فادحة اخلطورة، تغري حال األمة من  

  -حاملة رســــــالة التوحيد الشــــــاهدة على الناس اآلمرة باملعروف الناهية عن املنكر-األمة اخلامتة كو�ا

  إىل جتمع تابع فاسد متهالك متهتك متناحر.

أن خصــومنا يف هذه املعركة يشــكلون حلفاً مرتابطاً ال يقتصــر على اجليوش الغازية وال البنوك وثانيها:

، بل ميتد إىل داخل بالدنا وجمتمعاتنا يف صـــــــــورة حكام مســـــــــتبدين الدائنة وال الشـــــــــركات الناهبة فقط

يف صـــــــــــــــورة علمـاء  -وهم األخطر-وكتـاب مـأجورين ومفكرين منحرفني وقضــــــــــــــــاة جـائرين، وأخرياً 

  السالطني واملرجئة املعاصرين.

  لذا تأمل هذه الرسالة إىل توضيح الرتابط بني أعداء الداخل واخلارج يف أهدافهم ويف جنودهم. 

يف أثناء حتديدها ألطراف الصــــــراع يف هذه احللقة املعاصــــــرة من ســــــلســــــة -ما �دف هذه الرســــــالة ك

إىل كشـــف -الصـــراع املمتد عرب الزمان حول حق املويل ســـبحانه وتعاىل يف التشـــريع خللقه دون ســـواه

هداف اللثام وإســــــقاط القناع عن أعداء اإلســــــالم املتزيني بزيه الذين مييعون قضــــــية احلاكمية خدمة أل

أعداء اإلســــالم من الصــــليبيني اجلدد واليهود وأذنا�م من حكام ديار اإلســــالم، يقول احلق ســــبحانه: 

(وإذا رأيتهم تعجبك أجســـامهم وإن يقولوا تســـمع لقوهلم كأ�م خشـــب مســـندة حيســـبون كل صـــيحة 

  عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا أىن يؤفكون).

تغاء ملرضاة اهللا سبحانه وتعاىل وإرشاداً ألهل احلق إىل معامل مواقعهمهذا ما ترمي إليه هذه الرسالة اب

ومواقع أعدائهم يف ميدان الصـــــراع اخلالد بني أهل الكفر واإلميان حول التســـــليم لرب البشـــــر حبقه يف 

احلكم والتشـــريع خللقه، وحتذيرهم من عيون أعدائهم املندســـني بينهم، والســـاعني إىل زعزعة صـــفوفهم 

  حها جحافل الصليبيني اجلدد وحلفائهم من اليهود من أجل فتات زائل ودنيا خسيسة.حىت جتتا



5                -المقدمة                                              

فما كان يف هذه الرسـالة من خري وهدى فهو من توفيق املوىل وحده صـاحب الفضـل واملنة ال شـريك 

له، وما كان منها من غري ذلك فهو من نفس كاتبها ومن الشـــــــــــــــيطان، (إن أريد إال اإلصـــــــــــــــالح ما 

وفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب). وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، اســـــــــــــــتطعت وما ت

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

                      أمين الظواهري                                                                         

م2003غسطسهـ، أ1424مجادى اآلخرة                                                     





بسم هللا الرحمن الرحیم

ده الحمد � رب العالمین وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمداً عب

.ورسولھ النبي الكریم، صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم إلي یوم الدین

أل الغالي.. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، كیف حالك وما ھي أخبارك أسوالدي

في المولى سبحانھ أن تكون في أتم صحة وأحسن حال.. أكتب إلیك ھذه األسطر وأنا

لجني مشاعر شوق شدید إلیك ال یعلم مداه إال هللا سبحانھ وتعالى، وفي نفس الوقت تخت

إلیك، ختلفة، فقلمي سعید بكتابة ھذه األسطرعمالقة، وعواطف متنوعة، وأحاسیس م

عرف عني ولساني فرٌح إللقائھ التحیة علیك، ووجداني مشتاق لوصول الرسالة إلیك لت

للقیاك، أي شيء، ولكن عن طریقي بنفسي، كما أن قلبي حزین لطول الفراق، ومشتاق

لكني في للقیا، وازدیاد مدة الفراق، فال أدري متى سیسر المولى سبحانھ لنا انوقلق م

تداخل، ال نفس الوقت ال أدري من أین أبدأ ومن أین أنتھي، فالكلمات تتزاحم واألفكار ت

ك عاجال أدري أأبدأ بألم الفراق.. أم بأمل اللقیا.. أسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یجمعنا ب

غیر آجل.

ح ند سفوالدي الحبیب.. لم أكن أتصور عندما فارقتك أنا وأخي خالد وأخي بكر ع

مان الجبال التي ذھبتم إلیھا عند مزرعة الزیتون أن یكون طول ھذا الفراق المر.. ث

حت سنوات متتابعات، وال زالت عیناي َتذكر آخر َنظرٍة نظرُتھا إلیك عندما كنت ت

كأنما شجرة الزیتون وأعطیت كل واحد منا (ُسبحة) نذكر هللا بھا، ثم ودعتنا وذھبنا و

ناھا. خلعنا أكبادنا وترك

ترة فوكم كنت یاوالدي الكریم أتمنى من أعماق قلبي أن أكون بجاوارك وخاصة في 

آلن بھا حیث كان عمري عندما تركت ثالث عشرة سنة وأصبحت االنمو التي مررت 

الحسنة على مشارف الثانیة والعشرون، كنت أتمنى أن أكون بجوارك ألتطبع بطباعك

نت نى أو أكثر، فقد مررت بمواقف عصیبة كوأكون كما ترید أو أفضل، وكما تتم

لقیود أتمنى فیھا أن أراك ولو دقیقة واحدة أأخذ رأیك السدید فیھا، وكنت كل مرة أجد ا

 نحن بیني وبینك تمنعني، ولكن علمتني ھذه المواقف كیف أكون رجال، والحمد �

ریصون ا حاإلخوان نساعد بعضنا البعض، ویشیر كل منا بالنصح ألخیھ،  ونحن جمیع

واني ، ودائما نذكر  بعضنا البعض بھا، وخاصة من أخالحمیدةعلى التطبع بطباعك

ل وال الذین كانوا معك فترة أطول. وشاءت األقدار ووقعنا في أیدي ھؤالء القوم وال حو

مجاھدین قد قوة إال با�، حیث ال نزال في أیدیھم، ولكن ما یحزني حقا وهللا، أن قوافل ال



ألتحق بھا، وأن المجاھدین قد قطعوا في ھذا المجال المفاوز الطوال وال زسارت ولم 

لمكان، ثم لت واقفا مكاني تمنعني قیود الحدید، وقد قضیت فترة المراھقة وأنا في ھذا ا

ن وأخشى أبدأت في فترة الشباب وقطعت منھا شوطاًً◌ وال زلت في نفس المكان، 

نھم في ا ھو حال كثیر من الذین نسمع ع، كمأقضي بقیة شبابي خلف قضبان الحدید

ن تام أماكن شتى من العالم، لكني أرید أن أطلب منك طلباً بسیطاًَ◌ مع أنني على یقی

بأنك تسعى إلنجازه، وتتمناه قبل ما أتمناه وھو: أن تحاول مع القوم بكل الطرق

المناسبة إلخراجنا من أیدیھم سالمین آمنین.

ھذا كلھ لیني بعد ما سقتھ لك من بعض آالمي، أني أحتسبوالدي الكریم: إنھ مما یس  

جر الكبیر في سبیل هللا عز وجل، وأننا لنا بإذن هللا سبحانھ وتعالى على ھذا البالء األ

ي هللا والكثیر عند هللا عز وجل، فقد أخرج البخاري في صحیحھ من حدیث أنس رض

فقال: ن غزوِة تبوَك فَدنا من المدینةأنَّ رسوَل هللا صلى هللا علیھ وسلّم رجَع معنھ:  {

َل هللا، إنَّ بالمدینِة أقواماً ماِسرتم َمِسیراً والَقطعُتم وادیاً إال كانوا َمَعكم. قالوا: یا رسو

ر أننا } ونحن ھنا محبوسین بالعذر غیوھم بالمدینة؟ قال: وھم بالمدینة، َحَبَسھُم الُعذر

ھ، ب أنفسنا في المكان الذي نحن فیزائدین علیھم بمیزة أخرى وھي أننا نحتس

راحة محبوسون في سبیل هللا ومن أجل ال إلھ إال هللا..فكل ما أتذكر ھذا أجد لنفسي

 لنا، وسعادة، فنحن ھنا بفضل هللا عز وجل راضین كل الرضا بما قسمھ هللاةوطمأنین

موقنون بأن الذي اختاره هللا لنا ھو األنفع واألفضل.

لطریق.. رك بأنا جمیعا أنا وإخواني و� الحمد سائرین على نفس اوالدي الحبیب: أبش

كو جراحا فأمتنا تشطریق الجھاد في سبیل هللا الذي شرعھ هللا سبحانھ وتعالى لنا،

ذبحون.. في عمیقة، وإخواننا یقتلون، وشیوخنا یھانون، ونساؤنا یغتصبون، وأطفالنا ی

لینا عمة هللا سبحانھ وتعالى علینا، أن من عكل مكان وال حول وال قوة إال با�. ومن ن

جھاد بأب صالح یسلك ھذا الطریق في زمٍن قّلً فیھ السالكون، وتقاعدوا فیھ عن ال

بأعذار ال حصر لھا وقالوا:{ ال تنفروا في الحر}، فنحن ماضون على ھذا النھج،

ن ننال .. إما أسائرون على ھذا الطریق بإذن هللا.. طریق الجھاد في سبیل هللا ما عشنا

جزاء النصر وإما الشھادة التي ھي غایة آمالنا، والمشایخ الذین معنا جزاھم هللا خیر ال

عض لم یقصروا  في توجیھنا إلى ھذا الطریق بالكتاب والسنة ومواقف السلف وب

إذن هللا عز التجارب التي عاشوھا، ونحن اآلن ال ننتظر إال أن تتاح لنا الفرصة قریبا ب

وض ما فاتنا.وجل لنع



ى قلبك والدي العزیز.. منذ سنوات عدة وأنا أُعد لك بشارة كبیرة أبشرك بھا، ألدخل عل

ك  الذي فاتني تقدیالسعادة والسرور، وأكون قد نلت بھذه البشارة  مھ لك، جزءا من برِّ

یر والحمد � قد من هللا علي وحبب إلي طریق العلم، ووجدت أمامي فراغ كببأني 

جھني لى التفرغ لطلب العلم، ووجدت من اإلخوة األفاضل من یعنني ویویساعدني ع

بھ ویدلني على ھذا الطریق، فبدأت بحمد هللا فیھ وحاولت أن أحصل كل ما سمحت

وغ المرام، الفرصة،  فأنا والحمد � قد أتقنت كتاب هللا عز وجل، وشرعت في حفظ بل

 من العقیدة ة الواسطیة وجزءاً كبیراً ودرست في الفقھ كتاب سبل السالم،ودرست العقید

ت كیفیة الطحاویة وكتاب فتح المجید، ودرست كتابین في مصطلح الحدیث، كما درس

أنا اآلن تخریج األحادیث، ودراسة أسانیدھا،و ودرست كذالك كتابین في أصول الفقھ و

حبیة في رفي الكتاب الثالث،وكذالك درست القواعد الفقھیة، والمقدمة الآلجرومیة، و ال

حانھ المواریث، وكان مما یشجعني ویحفزني على ھذا بعد احتساب األجر من هللا سب

تي العزیزة وتعالى، فرحك بابنك عندما تسمع أنھ توجھ في ھذا الطریق، وبراً بك وبوالد

م المزید، كل ھذا التي لطالما حثتني على  تعلم العلم، وال زلت بفضل هللا مستمراً في تعل

دا ال عز وجل عليَّ فلواله ال ما تعلمت ُعشر ھذا، فنعمھ علینا كثیرة جبفضل هللا

نت ووالدتي یحصیھا إال ھو، ثم بفضل النشأة والتربیة الصالحة التي ربیتنا علیھا، أ

تعالى على الكریمة، ثم بإرشاد المشایخ الذین معنا وتوجیھھم لنا، فأشكر هللا سبحانھ و

فضل لنا ، كما أشكرك على حسن تربیتك لي واختیارك األھذه النعمة التي أنعم علّي بھا

، فال ما استطعت فجزاك هللا خیراً من أب، وأسأل هللا أن یجعلني ابناً كما یحب وتحب

ید والمزید، إلى تنساني من دعائك الصالح، لیعنني هللا سبحانھ وتعالى على تحصیل المز

لمین وأخدم ھذا الدین.أن أصل بإذن هللا إلى القمة، ألنفع اإلسالم والمس

ني كبرت أبي الغالي.. كنت قد فارقتك وأنا طفل صغیر لم أتجاوز الثالثة عشرة، ولك

حي، وأنا و� اآلن وبلغت مبلغ الرجال، ولعلك ال تعرفني عندما تلقاني فقد تغیرت مال م

یتھ اً وسمالحمد أعیش حیاة مستقرة فقد من هللا علي بالزوجة الصالحة ورزقني منھا إبن

ینك بھما  على اسمك أسامة وبنتاً وسمیتھا على اسم الوالدة، خیریة، وأسأل هللا أن یقر ع

ویجعلھما یقومان على خدمتك، وأسامة یبلغك السالم، وأسأل المولى عز وجل أن 

طویل یجمعنا بك عاجال غیر آجل، فھاھي تباشیر النصر قد ظھرت، وانجلى اللیل ال

یبا بإذن ق إال طلوع الفجر الصادق، وما أقربھ، وسنخرج قروطلع الفجر الكاذب، ولم یب

نا هللا عز وجل كما خرجت والدتي ومن معھا، لنلحق بركب الجھاد الذي لطالما انتظر

اللحوق بھ.



ھا لي،وكل وقبل الختام أودعك یا والدي العزیز وداعاً حاراً.. أتذكر فیھ كل بسمة ابتسمت

د ، لي، وأعتبر نفسي  ھذه  المرة غلبت الحدیكلمة وجھتھا لي، وكل نظرة نظرتھا 

ھ ووصلت إلى والدي العزیز، في زیارة خاطفة بھذه الرسالة، لحظات معدودة أبث ل

فیھا بعض ھمومي، ویشاركني فیھا بعض أفراحي، ثم أعود مرة أخرى إلى نفس

ا ویلم شتاتنا ویكتب ل أجرنا نا مكاني، على أمٍل كبیر من الرحیم الرحمن أن یفرج عنَّ

عنده إنھ جواٌد كریم، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

ابنك المشتاق إليك: حمزة أبو  �� تنسونا من صالح دعائكم                

هـ أسامة    رجب 1430
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سیدنا محمد وآلھ وصحبھ والصالة والسالم علىالحمد � رب العامین
  أجمعین 

  وبعد .
  من خالد إلي أخي عبد اللطیف 

  
  أرجو أن تصلك الرسالة وأنت في أحسن صحة وعافیة 

  .ذي القعدة7وصلتني رسالتك المؤرخة الحمد �
  وسررنا بھا كثیرا أي تقریبا بعد شھر من إرسالھا

  لنسبة لوضعنا األمني بعد أن وصل األبناء عندنا ،أوال با
ومستورین جید فال تقلق ھو أحب أن أطمئنك أن وضعنا األمني 

  .والحمد � 
  بالنسبة لما جاء في رسالتك .ثانیا : 

وبالنسبة لما قدمناه أنا والغالیة رحمة هللا علیھا ھذا واجب (
لزوجة علینا وإن شاء هللا سوف استمر حتى یرزقك هللا ا

الصالحة ومع ذلك اشعر أني لم أقدم لك أو للوالد والدة أي 
  ك هللا خیر وسعیكم مشكور آفأقول جز)شيء وأني مقصر

وأنت أیضا أخي أنت وأختي خطبتم لي وتمت الموافقة والحمد �
  خطبت من الوالد وتمت الموافقة .

  واآلن ما علینا سوى الدعاء . 
أختي ةولنا كثیرا أن تأتوا عندنا قبل وفااأخي سبحان هللا أنا والوالد ح

علیھا رحمة هللا ولكن ھناك عقبة حالت دون ذلك وھي نفس العقبة التي 



2

ا ومخرجاتحول دون أن یتم زواجي اآلن وأسأل هللا أن یجعل لنا فرج
  من عنده أنھ ولي ذلك والقادر علیة .

28/12/1428  



بسم هللا الرحمن الرحیم

صحبھ الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ و

هللاماحفظھعبد هللا وأبا الحارثأجمعین وبعد... إلى أخوین الكریمین 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

أتقى أرجوا أن تكونوا بخیر وعافیة في دینكم ودنیاكم وإلى هللا تعالى

وأقرب 

وبلغنا أنھم لعلكم تعلمون عن خطبتي لكریمة الشیخ أبي عبد الرحمن البي إم

لیكم رقم ھاتفكم حیث إني سأتصل عمن الشیخ محمود وقد طلبنا طرفكم

أحد اإلخوة وھووسیكون معي ترتیب ما یلزم وإلتمام األمر إن شاء هللا 

ن هللا أن وأرجو مسیتابع االتصال معكم لتحدید المكان الذي سنلتقي فیھ 

.ییسر األمر ویقدر ما فیھ الخیر 

وال تنسوني من صالح دعائكم .وأحوالكم طمنوني عن أخباركم 

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

أخوكم خالد 



بسم هللا الرحمن الرحیم 
آلھ الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى

وصحبھ أجمعین ...........وبعد 
ابني الغالي حفظھ هللا 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
صلتنا أرجو أن تصلك ھذه وأنت بخیر وعافیة وإلى هللا أتقى وأقرب و

بتاریخ بعد جھد جھید وفیھا رسائل منك لنامنك شریحتان فتحت واحد
ربیع األول ورسالة من أم عبد الرحمن وبعض األفالم ومن 17

ریحة أبرزھا إن القوة الرمي وشریط صوتي ویمكرون ویمكر هللا والش
األخرى لم تفتح 

 حرصي قرأت رسالتك وهللا یبارك لك ویوفقك ویعلم هللالي اابني الغ
ره ي الوحید إلى اآلن ال أدري متى سیتم أمعلى استقرارك وھذا ابن

سوك وإني أدعو هللا لیل نھار أن یجمعك بأبنائك على خیر وھم لم ین
لیھم ونحتویھم بحبنا ونغدق عویسألون عنك دائماً وھم بخیر وعافیة 

ھا بكل ما نملك من حنان كیف ال وھم قطعة من قطعة مني كانت یرحم
إنا � وإنا ھذه الدنیا فالحمد � وهللا أختي وأمي ورفیقتي وسلوتي في

ي منذ إلیھ راجعون اللھم اجرني في مصیبتي وأخلفني خیراً منھا وإن
ي أقف أكثر من عشر سنوات قالت لي یا أمي ال تحزني لقد رأیت نفس

حت على باب الجنة وأقرع الباب وسألني من قلت أنا خدیجة ودخلت ت
ھا في الجنة سبقتنا وسنلحق بشجرة جمیلة ثم جئتم معي جمیعاً نعم لقد
إن شاء هللا 

ابني الغالي أرجو أن تكتب لي عن أخبارك دائماً ألطمئن علیك 
حزب وبالنسبة لعبد هللا أوشك على إكمال الجزء الثالث وأخذ في ال

عائشة وقمنا بعمل مناھج مؤقتة لعبد هللا والخامس تقدیر ممتاز أیضاً 
ل وأمورھم تسیر على ما یرام والحمد �  وعائشة أنھت الكتاب األو

ھاء وبدأت  في الثاني كما أنھت كتاب الریاضیات األول وقاربت إن



عة نصف حزب وما شاء هللا علیھا یبدو علیھا الذكاء والفطنة وسر
المدرسة وتأخذ الكراسات الحفظ وسھام تھرب من أمھا وتذھب إلى 

في وأما حمزة فمنھمكوتقرأ باء و دا وتاء وأكثر تركیزھا على الباء
فمھ اللعب مع خالھ إبراھیم ویحب عمل طائرا وسفن بالورق ویھفھا ب

لتطیر أكثر .                                                                   
ك وكلھم یسلمون علیك ووضعھم یسر

یبلغك السالموالوالدوأخیراً 
والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

أمك  التي ال تنساك من الدعاء 

بسم هللا الرحمن الرحیم 
آلھ الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى

وصحبھ أجمعین ...........وبعد

                     عبد هللا الحلبيالعزیز إلى أخي 
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ   

ربیع األول وسررت بھا كثیرا 16لقد وصلت رسالتك المؤرخة 
وطمئننا عن أحوالك وأما نحن الحمد � بخیر 

لي الرد ھویة نعم الوالد عنده خبر ویا حبذا لو ترسبالنسبة للبطاقة ال
بركاتھ عنھا في أسرع وقت ممكن والسالم علیكم ورحمة هللا و

أخوك المحب لك خالد
الرسالة مختصر جدا لضیق الوقت وتأخره لیال 

اوجزك هللا خیرا على األفالم التي أرسلتھ
  



بسم هللا والحمد � والصالة والسالم على رسول هللا

اإلخوة األفاضل | كاترینا والخال               السالم علیكم ورحمة هللا        
نسأل هللا تعالى أن تكونوا بخیر وعافیة وأن یتقبل منكم صالح األعمال ویحفظكم بحفظھ ویجمعنا وإیاكم على عز 

الدنیا وفوز اآلخرة وبعد  
جزاكم هللا خیرا على ما قمتم بھ في موضوع سعد ومن معھ وهللا یوفقكم إلتمام األمر ویجري على أیدیكم الخیر 

التي طلبتموھا في رسالتكم فنحن اآلن مقطوع اإلرتباط بیننا وبین سعد ونظن أن لألمور الثالثةوبعد بالنسبة
إذا وافقوا على إخراجھم طرفكم ( نسمیھم الغرب )الناس الذین ھم عندھمأحسن طریق لذلك یكون عن طریق 

مرافقیھبسعد وقوا فیحددوا لنا طریق لإلتصال ففي رأي أن تكون الخطوة األولى الحصول على موافقتھم فإذا واف
أو عن طریقكم ونفضل الطریق األول لسھولتھ وسرعتھ —إما عن طریقنا بواسطة ناس شیخ اإلسالم في زاھد

لنا 
أما عن شرطى قبول الوساطة بعدم علم أي أحد بھا وأن تكون من الوالد فنحن نضمن لھم األمرین ونستطیع تأكید 

ذلك لھم بعد الموافقة علي الخطوة األولى
س بكتابة رسالة بالنیابھ عنھم من طرفكم لحین اإلرتباط بھمال بأ

كتبنا لكم ھذه الرسالة قبل إرسال رسالتكم للوالد لسرعة أخذ الخطوة األولى التي ھي ضروریة على كل حال 
وإذا أتى رده وألن اإلرتباط مع الوالد وأخذ رد ه قد یتأخر وإن شاء هللا نرسل رسالتكم لھ في أسرع وقت ممكن 

رسلھ لكم في أسرع وقتن
جزاكم هللا خیرا                             والسالم علیكم ورحمة هللا

أخوكم المحب                                                                                      
)( عثمانقاري عبد السالم  
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

بعد... أما 

إىل األخ الكرمي                                      الشيخ حممود حفظه اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

وبعد... 

بعشرة أيام طاغية تونس سقوطفبعدواملفاجئ لألحداث التتابع السريع لعلكم تابعتم يف اإلعالم 

إسقاط أكرب وأعىت وكالء الكفر ماليني يطالبون بواحتشد يف القاهرة وحدها أربعة انطلقت ثورة مصر 

اليمن قامت الثورة يفمور األوقبل أن حتسم يف اليمن لثورةوقبل أن يسقط اشتعلت ايف املنطقة العاملي 

.جنون نظام القذايف يف قمع الثوارقريباً بإذن اهللا رغم لصاحل املسلمني يف ليبيا وأحسب أ�ا ستحسم 

مارس 11أن حتسم األمور يف ليبيا قامت ثورة عمان وحددت بالد احلرمني موعداً للخروج بتاريخ وقبل

  واألردن ولبنان. املغرب و يف اجلزائر املظاهراتهذا فضًال عن 

األمور بفضل و العامل اإلسالميمعظمشمل يسه أنيظهرانوالواقع والتاريخ دث هائل وعظيم جداً فاحل

يف اتالثور سلسلةقلق أمريكا من فاهليمنة األمريكية من ديار اإلسالمحنو انفالت بقوة و تسري اهللا 

خنشى أن تقع املنطقة بأيدي اإلسالميني املسلحني كبري جداً وقد عربت عنه وزيرة اخلارجية بقوهلا املنطقة  

بوابة السد فمصر هيعد أن انطلقت ثورة مصر ما وصلت إليه بإىل األوضاع تصلهذا قبل أن كان 

أن الظرف إالذلك ورغم وبداية عهد جديد لألمة بأسرها وسقوطها سقوط باقي الطواغيت يف املنطقة 

يتسم ثورة ليبيا العاملي مل يسمح للغرب بالوقوف مع مبارك إىل أن سقط بفضل اهللا مث هاهو موقفهم من

ثورة مصر وهو ما دعا كثري من الكتاب واملفكرين يف الغرب بنقاط الضعف اليت اتسم �ا تعاملهم مع 

ظهر أمما مل تكن قرارا�م على مستوى األحداث و وكأ�م متفرجني ظهروا بأ�م إىل توجيه النقد للساسة 

  للعامل ضعف الغرب وتراجع دوره يف العامل.
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يف ذيل األمم تعيشواألمة املاضيةطيلة القرون فمنذ قرون متنا أهم أحداث ألحداث اليوم هي األههذف

إىل أن قامت قبلاليوم )اجلهاد(اجلهاد األفغاين و الغفلة سباتوهي يفعلى دينها ومقدسا�ا ويعتدى 

مصر واجلزائر وسوريا وقعت أحداثعندما للخروج من التيه ء األمة من بعض أبناحماوالتقرابة عقدين 

لبيا�ا يف أرجوا اهللا أن يوفقين سباب عديدة ألفشلت يف حتقيق أهدافها تلك احملاوالتإال أنواليمن 

مل تكن بضخامة هي فت تلك التحركاتبغض النظر عن الظروف اليت اعرت ولكن مقال خاص �ا 

يف االنزالقجناحها من ناحية ها خماطر عدة السيما بعد �دداليوم حتركاتوإن كانت حتركات اليوم

احلفاظ فللدساتري الوضعية منذ سنني طويلة تكم السيما يف البالد اليت حتاحلكم بغري ما أنزل اهللا هاوية 

املرتتبة على ثار اآلالشرعي و أصيلالتواهتماماً بيتطلب جهداً وضبط مسارهاحتركات املسلمني اليومعلى 

الرتفق مع أبناء بار أمهية آخذين بعني االعتمن جهة أخرى الوضعية تطبيق الشريعة من جهة والدساتري 

  عقود بعيدة .لاألمة الذين وقعوا حتت التضليل 

وجيه تبال جيد من يسده اآلنإىلرتبط مبصري أمتنا ملاواجب التوجيه واإلرشاد هذا الواجب العظيم إن 

من يف األمة ن و تدب الصادقطالبت يف خطابايت بأن ينوقد سبق أن قواعد الشريعةمنضبط بكامل واع

الرأي التوجيه و أنفسهم عدداً من العلماء واحلكماء ويشكلوا جملس شورى يتابع قضايا األمة ويقدم هلا 

ينا أن نقوم حنن أصبح الزماً علولكن بعد مرور هذه املدة ودخول األمة يف هذه املرحلة املصريية واملشورة 

من أوجب الواجبات بعد الذي أصبح هذا الثغر العظيم بقدر استطاعتنا �ذا الواجب ونسد ا�اهدين 

  .لدين جمده ويعود لاهللا بإذن األمة تتحرر لاإلميان 

احلصة الكربى العظيمذا الواجب هلأن يكون إال أنه جيب كثرية  ى ا�اهدينعلواجبات الأن وال شك 

حتاللونعرض انتفاضة األمة اليوم ملا تعرضت له الثورات ضد االنبخسه حقه حىت ال جهودنا من 

  سابقاً. الغريب 

نقيم فيها شرع لساحة اجلهاد يف أفغانستان واجب يف ذا�ا استحضار مسألة مهمة وهي أن كما ينبغي

مقدسا�امن مليار ونصف واستعادة أمة حترير م بالواجب األكرب القيسبيل لولكنها بالدرجة األوىل اهللا 

الشعوب درجة من الضعف مكنت أن بلغ رأس الكفر إىل نااستنزفيف أفغانستان فبينما حنن جناهد 

القاهر الذي كان حيبط من يفكر باخلروج الضغطا زال عنهأو اجلرأة استعادة بعض الثقة و املسلمة من 

فقامت على وكالء أمريكا يف املنطقة بأ�ا القوة العظمى وتستطيع إهالك من تشاء وتثبيت من تشاء
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يف يف حني أننا ملإلسالمبحبته سوادها األعظم واليت يتصف الشعبية الواسعة ثورات هذه العلى أيديهم 

  أفغانستان لسنا أمام ثورة شعبية شاملة وإمنا أمام مدى واسع حلركة جماهدة 

ستغري الشعوب الثائرةتلك ن أمتابع لألحداث مطلع على التاريخ كللدى  ظن الالغالب على وإن 

مع ألصحاب أنصاف احللول ومل نرتكهم هم هيوتفقمتوجيههضاعفنا جهودنا بال حمالة فإناألوضاع 

التيارات علماً أنهي إعادة اخلالفة بإذن اهللا ستكون املرحلة القادمةهلم عتناء حبسن تقدمي النصح اال

السيما يف األجيال اجلديدة الفهم الصحيح كاإلخوان مثًال قد انتشر فيهاالداعية إىل أنصاف احللول  

وضيح املفاهيم اإلسالمية كلما ازداد االهتمام بتوكلما فرجوعها إىل اإلسالم احلق هي مسألة وقت 

وهو من اإلخوان أحد موجهي األسئلة يف االنرتنت للشيخ أيب حممد حفظه اهللا حتدث وقد ت املدةقصر 

كثري من وسائل اإلعالم   وجود تيارات حتمل الفهم الصحيح لإلسالم داخل اإلخوان كما ورد يف عن 

  داخل اإلخوان .لفي له ثقل بأن هناك تيار س

أن يكون حترير سعياً على أفغانستان يصح حبال أن نبقى منهمكني يف جبهة فالوبناء على ما تقدم 

ذلك أن نوقف بعين نوال فجبهة أفغانستان قد آتت مثارها بكسر هيبة الكفر العاملي األمة من ِقبلها 

جهودنا منصرفة إىل االجتاه الذي يظهر أو يغلب على الظن أنه هو جل تكون عين أن نوإمنا اجلهاد فيها 

إن أضيئت املؤشرات قوية من الواقع والتاريخ أن ثورة الشعوب املسلمة وكما ذكرت السبيل لتحرير األمة 

  .عادة اخلالفة بإذن اهللاإلهي الطريق حقيقة التوحيدإدراك ب

ةمدروسوجيه األمة جهودنا يف تتكونأن و زيادة االنتشار اإلعالمي املربمج واملوجهأن نسعى يف فيجب 

تمل التباين حتالو ومستقرة على خطة حمددة نتشاور مجيعاً عليها حيث إن املرحلة مهمة جداً وخطرية 

اآليت : الظاهر بني توجيهاتنا ومبدئياً يظهر يل أن خطوات املرحلة القادمة هي

متردها على احلكام وذكر تشجيعخذ على أيدي الشعوب و وهي مرحلة األمرحلة التدافع مع النظام ـ1

  (الكُمون)؟.دون إدخال أي مسائل خالفية حلكامنركز سهامنا على إسقاط افأنه واجب شرعي 

  .تصحيح املفاهيموهي مرحلة التوعية و مرحلة ما بعد إسقاط احلاكم ـ2

  ..........................ـ  3
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اليت لديها ت اقاطالفيجب استنفار مجيع اد خطة لتوجيه األمة إعدسد هذا الثغر و سعينا يف ونظراً ل

ونرتك ماألمة وإرشادهلتوجيه شباباماً قدرات بيانية نثراً أو شعراً مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً ونفرغها مت

س لديها قدرات وليلطاقات اليت لديها قدرات إدارية وميدانية لووزيرستان العمل يف أفغانستان ارة إد

بيانية

..فالنعينوا خلفاً لكم وتيف وزيرستان اإلداري وبناًء عليه فمع وصول رساليت هذه إليكم ينتهي عملكم 

إىل بشاور وما حوهلا بأسرع ما يتاح يف ترتيب الطريق اآلمن خلروجكم يف يوم غائم من املنطقة وتبدؤوا

السابق ذكره يام بالواجب للقةاملهيأاألجواء تيسر لكم تفيها لاليت حنن املكانريثما نرتب لكم بيتاً يف 

ثرياً من قدرات العقل تضعف كوكثرة املشاغل األجواء غري املستقرة السابقة بأن ميف رسالتكوكما ذكرمت

لتبادل بيننا لاسالرت ليسهل و بشكل أكربمتابعة اإلعالملتتاح لكم كذلك و على التفكري واالجناز 

العظيمة األحداث يفاألفكارملناقشة الزياراتلناتتاحلو اخلطابات لألمةوتنشيط األفكار وتنقيحها 

التنويه أودئلة  ه األحداث اهلاهذختام احلديث عن وقبل وال ختفى عليكم أمهية ذلك .مناقشة شفهية

ها خالل املراسالت انمن مسائل تناولفيما سواها ديثيخمالفاً حلرمبا كانيف هذه املسألةإىل أن حديثي 

ولكن ضخامة احلدث ال تسمح إال بقمة االستنفار.السابقة 

  



بسم اهللا الرمحن الرحيم

صحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله و 

أما بعد...... 

اهللا  مصطفى أيب اليزيد رمحهالشيخ اإلخوة الكرام أبناء األخ الكرمي إىل

عبد اهللا وعبد الرمحن وأسامة وأمحد وإخوا�م                        

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ري وعافية أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خب

وإىل اهللا تعاىل أتقى وأقرب وبعد   

يخ سعيد رمحه اهللا الكرمي الشلد الواأبدأ رساليت هذه إليكم بعزائي لنفسي ولكم يف 

مبا م ن يكرمهنرجو اهللا سبحانه وتعاىل أومن صحبه من أهلكم رمحهم اهللا مجيعاً 

.مسنا�يف ميزان حموثبا�ميف الشهداء وجيعل صربهمقيتقبلهنومت

فعظم اهللا أجركم وربط على قلوبكم ورزقكم الصرب والسلوان 

 ساحات قرابة ثالثة عقود وهو يفوتعاىل سبحانهرمحه اهللاوالدكم قد أمضى ل

راسيات ضد اجلهاد نصرة لدين اهللا حنسبه واهللا حسيبه و صمد صمود اجلبال ال

طاملا أنه يف محالت العدو على وزيرستان صموداً وصرباً بقناعة ورضى واستعذاب

ته وحياة ذات اهللا سبحانه وتعاىل فال شكوى وال تسخط حىت وإن هددت حيا

ه حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحداً فلذات كبد



كم يف على طريق فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك فيكم ويف ذرياتكم ويثبت

 إنه ويل ذلك اجلهاد الذي ثبت فيه والدكم رمحه اهللا وأن يرزقكم التقوى واليقني

والقادر عليه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431//شعبان26،اجلمعة                   أخوكم زمراي 



إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده 
هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ. وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد 

  أن محمدا عبده ورسولھ
  أمتي المسلمة 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
شھر رمضان المبارك شھر القرآن شھر الصیام وإطالة القیام شھر الصدقة وبعد أھنئك بقدوم

  والجھاد فلنجتھد في العبادة ولنتجنب  ما یلھینا عن ذكر هللا سبحانھ وتعالى.
  إخواني المسلمین

وما تخلفھ من كوارث ومصائب عظام إن ما تمر بھ أمتنا من آثار التغیرات المناخیة الھائلة 
رجاء بالد اإلسالم لم یعد كافیا معھا التعامل بما تعارف علیھ الناس في عمت كثیرا من أ

سابقا ووصول الخیام والغذاء والدواء أمر مطلوب إال أن المصائب اكبر العمل اإلغاثي 
وأضخم بكثیر مما یقدم كما وكیفا ونوعا وتوقیتا فنتحتاج إلى نقلة كبیرة ھائلة في أسلوب 

دد ضحایا التغیرات المناخیة الحالیة كبیر جدا. فضال عن الزیادة العمل اإلغاثي. حیث إن ع
المتوقعة حسب الداراسات فھي أكبر بكثیر من ضحایا الحروب التي تجند لھا الدول في 
جیوشھا األشداء من رجالھا وتدخلھم أفضل برامج التدریب وتقتطع لھا قدرا كبیرا من 

ألف ملیون یورو سنویا دون 100ھا أكثر من میزانیاتھا فما تصرفھ دول المنطقة على جیوش
أن یظھر لذلك أثر في قضیة فلسطین بیمنا یتم التعامل مع اإلعمال االغاثیة على أنھا امور 
ثانویة جدا فما یصرف علیھا ال یقارن البت بما یصرف على تلك الجیوش ولو صرف واحد 

ضى لتغیر وجھ األرض التي في المائة فقط من تلك المیزانیات بأمانة وخبرة خالل عقد م
سع واتحركعا لذلك وإنما نتعرض لھ الیوم منیعیش علھا الفقراء ولتحسنت أحوالھ تب

للجفاف في مناطق وال سیما في افریقیا وفیضانات في مناطلق آخرى والتي خلفت ورائھا في 
ھجرین باكتسان وحدھا خالل أیام بضعة أالف من القتلي ناھیك عن مالیین المتضررین والم

فھذا یستدعي من أصحاب القلوب الرحیمة واولي العزم من الرجال أن یتحركو ا تحركا جاد 
سریعا إلغاثة إخوانھم المسلمین في باكستان حیث إن المصیبة كبیرة جدا یعجز اللسان عن 
وصفھا وتحتاج إلى إمكانایات ھائلة فانتدبوا بعضكم لتروا حجم المأساة على أرض الواقع 

ت أحد إخوانكم المسلمین في باكستان والماء یكاد یغمره إلى صدره وھو یرفع طفلیھ ولقد رأی
بكلتا یدیھ وھم في سن الخامسة أو السادسة من عمرھم فھال تساءلتم  عما جرى لبقیة أطفالھ 
ثم أما سمعتم  النساء االتي یناشدنكن بحق هللا سبحانھ وتعالى أن تغیثونھن فیجب على كل 

  ثة المسلمین في باكستان أن یستشعر عظم شأن أرواح المسلمین من یستطیع إغا
فمالیین األطفال في العراء یفتقدون األجواء المھیئة للحیاة بما في ذلك المیاة الصالحة للشرب 
مما یعرضھم لألمراض الخطیرة ومما یصیبھم بفقد السوائل من أجسامھم فیؤدي إلى جفافھا 

ین األطفال مرتفعة جدا أسأل هللا تعالى أن یخفف عنھم وذلك بدوره یجعل نسبة الوفیات ب
  ویرحم ضعفھم 

ثم ونظرا لتسارع الكوارث الناتجة عن التغیرات المناخیة فیجب أال یكون التحرك فقط لتقدیم 
لدیھا من المعرفة والخبرة والطاقات مساعدات عاجلة عابرة وإنما لتكوین ھیئة إغاثة متمیزة 

ل بكافاءة مع اآلثار الجسیمة للتغیرات المناخیة المتسارعة والمختلفة ما یمكنھا من التعام
فعلى عاتق ھذه الھیئة مسؤولیات كثیرة وواجبات عظیمة تتحتاج إلى تتضافر جھود 

  المخلصین فمن مھامھا على سبیل المثال ال الحصر 



  
سالمي والنظر فیما اوال القیام بدراسات للتجمعات السكنیة على األنھار واألودیة في العالم اإل

قد ینشأ من الكوارث نتیجة التغیرات المناخیة فما حل بمدینة جدة من كوارث السیول في 
الفترة الماضیة كان متوقعا لسبب بسیط جدا وھو أن مدینة جدة وغیرھا كثیر لیست قائمة 
على ضفاف األودیة فقط بل إن كثیرا من المنشئات والمباني السكنیة أقیمت على كامل 
مساحة مجاري األودیة وأنا ھنا لست بصدد تحدید المسئول عن ھذه الكارثة فلھذا مجال آخر 
وإنما أصف واقع الحال لتجنب تكرار كوارث السیول وألیجاد حلول جذریة للمخاطر التي 
تھدد حیاة الناس كما ینبغي إعادة النظر والبحث في قواعد األمن والسالمة في جمیع السدود 

  والجسور 
یا القیام بما یلزم تجاه الدول التي تصاب بالمجاعات الناتجة عن الحروب أو التغیرات ثان

المناخیة حیث إن المجاعات غالبا ما تعطي إنذارا مبكرا قبل وقوعھا بعام أو أكثر فالتأخر 
في تقدیم العون المطلوب یؤدي إلى وفاة أعداد كبیرة وخاصة من األطفال ومن نجى من 

  سلم من ضعف جسمھ وضعف قدراتھ الذھنیة نتیجة لسوء التغذیة الموت منھم ال ی
ثالثا القیام بالتشاریع التنمویة في المناطق المنكوبة والفقیرة فھناك فرص كبیرة جدا للقیام 
بتلك المشاریع وھي في مجملھا تحتاج إلى مصاریف محدودة على سبیل المثال إنشاء 

أنھار أو أدویة موسمیة كالسودان وتشاد نواد/نواض وترع في الدول التي تجري فیھا
والصومال والیمن وبناء على عمل میداني في السودان من قبل فإن الناظم الواحد یستطیع أن 
یروي عشرات اآلالف من األفدنة مما یعني إعانة عشرات اآلالف من الناس وتكلفتھ مع 

و تنقص بحسب قرب أو بعد الترع الرئیسة والفرعیة قرابة مائتین وخمسین ألف یورو تزید أ
  مواد البناء المطلوبة 

رابعا العمل على توفیر األمن الغذائي فالتقاریر تتحدث عن أن العالم لو تعرضت فیھ دولة 
آخرى من الدول الرئیسة المصدرة للقمح بمصیبة تؤدي إلى توقف التصدیر فإن كثیرا من 

ة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى شعوب العالم وخاصة في منطقتنا سیدخلون في مجاعة قاتل
وعندئذ فإن األموال لن تدفع الجوع القاتل عن الناس طالما أن الخبز الغذاء األساسي لھم 
مفقود في حین أن السودان فیھا أراضي زراعیة مطریة تقدر مساحتھا بمائتین ملیون فدان لم 

یع التجار واألسر التجاریة یزرع منھا إال القلیل فینبغي توعیة الناس إلى ھذه المخاطر وتشج
على أن تفرغ بعض أبنائھا لإلغاثة والزراعة فالتجار الیوم ھم فرسان ھذا المیدان إلنقاذ 
أمتھم من مجاعات رھیبة متوقعة فیجب التركیز على ھذا الجانب والبعد عن االستثمارات 

الظروف على غیر المنتجة وغیر الحقیقیة فال یصح النظر إلى االستثمار الزراعي في ھذه
أنھ یحتاج إلى جھد كبیر بینما أرباحھ قلیلة إذا قورنت باستثمارات أخرى فالقضیة الیوم 
لیست قضیة أرباح أو خسائر وإنما ھي قضیة حیاة أو موت مع مراعاة أن الدخول في میدان 
االستثمارات الزراعیة یحتاج إلى بصیرة وعقد اتفاقیات تضمن حقوق المستثمر وال تعرقل 

لھ مع العلم أن من أھم دعائم العمل االستثماري أن یكون مستقال لیس للدولة الستمثمر فیھا عم
مشاركة في إدارتھ فاالستثمار في أفریقیا كانت منھ تجارب مشجعة وأخرى على خالف ذلك 
واألمر مرتبط بمعرفة طبعیة الشعوب التي نستثمر فیھا فعض تلك الشعوب متمیزون في 

دھم ألسباب منھا دخولھم ضمن طاقات آخرى في العمل وھم متمیزون أعمالھم خارج بال
أیضا داخل بالدھم عند مشاركة عناصر أخرى لھم في العمل على أن تكون ھذه العناصر 

  الوافدة بیدھا األدارات العلیا وأھم مفاصل العمل 



ما ینبغي خامسا توعیة المسلمین بخطر استنزاف المیاة الجوفیة غیر المتجددة للزراعة وإن
إنشاء شبكة أنابیب تصل اآلبار الزراعیة بشكبة میاة الشرب األساسیة الستخدامھا عند 

  الحاجة 
وفي الختام أحث إخواني المسلمین على فعل الخیرات وبذل جمیع ما یستطیعون إلنقاذ 
المستضعفین وتفریج كربھاتھم فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنیا فرج هللا عنھ كربة 

رب یوم القیامة فلنعمل لذلك الیوم ولنتدبر قول هللا سبحانھ وتعالى وما تقدموا ألنفسكم من ك
  من خیر تجدوه عند هللا ھو خیرا وأعظم أجرا واستغفروا هللا إن هللا غفور رحیم 

أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرحم شھداء المسلمین من قتل منھم في الحروب 
من مات غرقا في خضم تلك الفیضانات وأن یوسع لھم في قبورھم جھادا في سبیل هللا و

ویدخلھم جنتھ (وأن یخلفھم في أھلھم) وأن یعوض ذوییھم خیرا إنھ ولي ذلك والقادر علیھ 
اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجأة نقمتك وجمیع سخطك اللھم ربنا 

عذاب النار وصلي اللھم على نبینا محمد وعلى آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا
  آلھ وصحبھ أجمعین 

  
  

  التعلیق عن الھیئات اإلغاثیة
  أوال

من ال یعرف أن الھیئات اإلغاثیة كلھا تعمل تحت قوانین تتحكم فیھا األمم المتحدة. والتي ال 
توافقھم ال یعترفون بھا. وقد یحظرون علیھا لكونھا إرھابیة أو على األقل لكونھا ال تسلم 

  بالمعاییر الدولیة للعمل اإلغاثي. 
مقرھا لندن. وھو وإسالمیة" "التي تسمي نفسھا أعرف مسئوال إلحدى الھیئات اإلغاثیة 

مسئول العمل اإلغاثي على مستوى باكستان كلھا. تكلمت معھ بشأن إغاثة المتضررین من 
الحروب في وزیرستان مثال وھل ینفع ھذا لیكون غطاء إلعانة المجاھدین. وال تعارض 
فالمجاھدون متضررون ولھم أھالي وأسر ولھم جرحى ومرضى. فقال أنھ من المستحیالت 

وتقدم لھم عترف بھم ومات التي تإذ أنھم مراقبون من قبل االستخبارات ومن قبل الحك
وھذه المراقبة صارمة بالنسبة أن یتنفسوا. حتى وبدون االعتراف ھم ال یستطیعون تسھیالت 

  یظھر انتمائھم اإلسالمي. ن اسمھم ألأكثر لھم 
نین الألمم المتحدة في عدم التمییز تتعارض مع قوایثبتوا أنھم ال یحملون نوایا وھم بدورھم ل

ال بد لھم أن یساندوا من حین ألخر غیر المسلمین كذلك على أساس الدین في العمل اإلغاثي 
  .ویقدمون المعونات لفقراء الھندوسیین!!ن في أعیادھمیفیوزعون الھدایا والمعونات للمسیحی

ع األصول التي وضعتھا األمم وكذلك ال بد لھم أن یوظفوا نسبة من النساء لكي یتماشوا م
لمتحدة من عدم التمییز على أساس الجنس. ومن ثم ال یحق لھم في أن یضعوا قیودا على ا

فرق بینھم زي النساء أو مظھرھن. فرأیت نسائھم في العمل اإلغاثي في زلزال باكستان ال 
في باكستان وھنمسلمات بریطانیا ذات أصول باكستانیة. ولكنھن وبین الغربیات مع كونھن

  یلبسن بنطلونات ضیقة مع كامل المیكاج یجرین مع الرجال جنبا إلى جنب.
  ومع كل ذلك یدعي األخ المسئول أنھ عمل "إسالمي".

فال أصول الھیئات اإلغاثیة یمكنھا أن تكون إسالمیة وال الخدمات التي توفرھا یمكن أن 
  ة إغاثیة متمیزة؟!!.تكون للمسلمین حسب احتیاجاتھم فكیف نطالب بتكوین ھیئ



  ثانیا
كل ھذا القیام بالدراسات المیدانیة والمشاریع التنمویة واألمن الغذائي وإنشاء شبكات األنابیب 

في حین عدم وجود دولة إسالمیة واحدة على وجھ األرض یبدو غریبا. فھل واقع المسلمین 
ء أو عذاب من هللا وھي ابتال–یسمح لھم بذلك؟ بأن یحلوا ویواجھوا الكوارث الطبیعیة 

مع أنھ ال حق لھم في تطبیق شریعتھم على أرضھم. فكرت مرارا وما استطعت –أصال 
التوفیق. فما ذكر في الخطاب یبدو وكأننا في مرحلة متقدمة جدا. وكأن دولة اإلسالم قائمة 

  في قطر والنصیحة تقدم لقطر آخر. 
  ثالثا

المیدانیة والمشاریع التنمویة واألمن الغذائي الدراسات المصطلحات التي استعملت من (
، ثم االستثمارات الزراعیة، والمستقلة عن الحكومة، ثم التغیرات وإنشاء شبكات األنابیب

المناخیة، والكوارث) في مجموعھا مصطلحات یستخدمھا الغرب تحمل في طیاتھا مفاھیم 
خاصة. یخرج الخطاب



  )18ص/ 18ج(-األولىالمجموعة-الدائمةاللجنةفتاوى

  )12712( رقمالفتوىمنالثانيالسؤال

منأحداتتزوجالأنزوجتھرجلیأمرأواألولزوجھاوفاةبعدالزواجمننفسھاتمنعأنللمرأةیجوزھل: 2س

  .بالجوابأفیدوناقبلھا؟ھوماتإنالرجال

وال-وسلمعلیھهللاصلى- النبيبزوجاتخاصذلكألنزوجھا؛وفاةبعدالزواجمنتمتنعأنللمرأةیجوزال: 2ج

إنما: « -وسلمعلیھهللاصلى-النبيلقولفعل،لوذلكفيطاعتھیلزمھاوالبعدهالزواجمنیمنعھاأنلزوجھایجوز

  .وسلموصحبھوآلھمحمدنبیناعلىهللاوصلىالتوفیق،وبا�) 1» (المعروففيالطاعة

  

  واإلفتاءالعلمیةللبحوثالدائمةاللجنة

  الرئیس... الرئیسنائب... عضو

  بازبنهللاعبدبنالعزیزعبد... عفیفيالرزاقعبد... غدیانبنهللاعبد

__________  

داودأبوسنن),4205(البیعةالنسائيسنن),1840(اإلمارةمسلمصحیح),6726(األحكامالبخاريصحیح)1(

  ).1/82(حنبلبنأحمدمسند),2625(الجھاد
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  )30ص/ 18ج(-األولىالمجموعة-الدائمةاللجنةفتاوى

  )4921( رقمالفتوىمنالخامسالسؤال

  .األول؟زوجھاوفاةبعدالزواجعنتمتنعأنالشابةللمرأةأیحل: 5س

ولمأبتفإنعلیھ،ویحثھابالزواج،لھاینصحأنالشابةھذهأمروليفعلىفیھ،ورغبالزواجعلىالشرعحث: 5ج

  .وسلموصحبھوآلھمحمدنبیناعلىهللاوصلىالتوفیق،وبا�. وشأنھاتركھاالفتنةعلیھایخش

  

  واإلفتاءالعلمیةللبحوثالدائمةاللجنة

  الرئیس... الرئیسنائب... عضو

  بازبنهللاعبدبنالعزیزعبد... عفیفيالرزاقعبد... غدیانبنهللاعبد
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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

احمد � والصالة والسالم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ 

  أجمعین .

  إلي أخي الكریم عبد الطیف 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

أبعث رسالتي ھذه راجیا من هللا أن تصلك وأنت بخیر 

  وعافیة وإلى هللا أتقى وأقرب .

أخبارك األمنیة وبعد أرجو أن تكتب لي التفصیل عن 

أما نحن الحمد � بخیر وعافیة وعبد هللا وعائشة 

  وأسامة وسھام جمیعھم بخیر والحمد � .

ما عبد هللا مواصل في دراستھ بشكل جید وكذا عائشة أ

أسامة فداما یقول متى أدخل المدرسة معھم أما سھام 

فأول شيء عندھا بعد اإلستیقاظ من النوم ھو أین خالي 

ویجمعنا قریبا بك إنھ ولي ذلك والقادر ظھمفا� یحف

  علیھ .

  أخي الكریم 

بالنسبة للبطاقة الھویة رسلت لك صوري وصور الوالد 

  فنحن نحتاجھا سریعا إن أمكن ذلك 



رسائل في ستطسع إرسالوفي أختام أقول لك نحن لم ن

المرات السابقة بسبب إنشغالنا مع الوالد في البیانات 

نتھزت الفرصة لكتابتھا ولم ننساك وحتى ھذه الرسالة أ

فال تحزن كل ما في األمر ھو اإلنشغال في أمور الجھاد 

  واألمة 

  نقطة مھمة

أرجو أن ترسل لي صور أخي سعد قبل وبعد إستشھاده 

وكذا صور سیول جدة من األنترنت موقع (یوتیوب) أو 

  (فیس بوك) 

  أخوك في هللا خالد

    1431،محرم12،اإلثنین



بسم هللا الرحمن  الرحیم

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وآلھ وحبھ أجمعین

وبعد

(حفظھ هللا  ورعاه )                                                               الكریم عبد هللاإلى األخ 

السالم علیكم ورحمة هللا ورحمة هللا وبركاتھ

من هللا أن تصلك رسالتي وأنت بخیر وعافیھأرجو

أخي الكریم

لشیخ عبر الشیخ محمود أطلب منك رقم ھاتفكم ألرتب معكم أمر زواجي من كریمة اسابقة كنت قد أرسلت رسالة 

سیصلنا قریبا بإذن هللا وأن الرقم وأبلغنا الشیخ محمود أبي عبد الرحمن رحمھ هللا 

أخي الكریم 

وإذا كان لدیكم اقتراح أرجو أن تكتبھ لي بكمب للقاء أقترح علیكم ترتی

اورفي بشتصل علیكم من بشاور ثم یكمل معك المكالمة األخ الذي معي ونحدد مكان نلتقي فیھننحن  - 1

وختاما 

والدي یبلغكم كثیر السالم 

هللا حفظكم ویرعاكم ویسدد للخیر خطاكم

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

أخوك      خالد

26/04/2011



نبینا  الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على

محمد وعلى آلھ وصحبة أجمعین 

وبعد 

 أم عبد الرحمن حفظھا هللاأختي الغالیة                

  

ر والفرح والسروفي  مأكتب رسالتي ھذه إلیك

  والحمد � على فضلھ ومنھ  یغمرنا

ننا السابقة أأختي الغالیة وعدناكم في الرسالة 

ي من والحمد � الذ سنواصل المحاوالت للقاء بكم

 وصانا أالتي علینا بفضلھ ومنھ وحقق لنا الرؤیة 



دة أنھا ستحل واحبالصبر ووعدنا فیھا الرسول 

دام أكثر من مرھق طویل و نقاش فبعدحدةوا

وبین األخوة إبني ووالده من جھة شھر بین 

تعھد مكتوب   أخذ المرافقین معنا استطعنا

أن ھذا الموعد ھو األخیر و النھائي ولن وأطمئنك

ةاإلخومع تعھد والده حیث وقع یزید بإذن هللا 

رة العاشالذكره بعد بكم أنھ سیتم اللقاء على 

الخروج األمریكيولغزوتي نیویوك وواشنطن

  رحجعلنا في سرور بالغ وفوھذامن أفغانستان

ني على من یفعل الخیر ال یعدم جوازیھ فا� یعین

اتھا بني یقول سیعوضھا كل ما فارد الجمیل وأما 

  ه هللا یجمعھ بھا ویریح قلبھماوھي تنتظر

أختي



الكریم أبي عبد اهللا   الحاج عثمان حفظكم اهللاألخإلى 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

عافیة بخیر و موذرا ریهأرجوا أن تكونوا وجمیع اإلخوة وأهلیهم 

وٕالى اهللا أتقى وأقرب... أما بعد

واألخ ـ وصلتنا رسالتكم األخیرة مع رسالة الشیخ أبي محمد1

بسبب خلل لتكم تعذر فتحها ویبدو أنهعبد اللطیف ، ولكن رسا

عد فأرجو إرسال نسخة أخرى منها بأثناء اإلرسال من طرفكم 

.التأكد من أنها قابلة للفتح 

یخ محمود بالنسبة القتراحكم السابق بخصوص تكلیف الشـ2

لمسؤولیات بالمهام المقترحة فهذا جید على أن یتم التكلیف في ا

سنة ي محمد بمدة زمنیة محددة  [العلیا بخطابات من الشیخ أب

هجریة ] ، ویضاف إلى مهمة الشیخ محمود أن یكون أحد 

لى الجهاد الدعوة والتحریض عویتولى المتحدثین باسم التنظیم 

ین والعراق ونصرة المجاهدین والسیما في المواقع الساخنة كفلسط

ة وأفغانستان والصومال والمغرب اإلسالمي ، ومناصرة دول

ار حولها كما إلسالمیة والذود عنها وتفنید الشبه التي تثالعراق ا

بقیادة ن والمرجفیالرد على جبهة المخذلین والمثبطین یتولى 



غیرهادئة على أن تكون الردود سلمان العودة ومن شابهه 

یة وعلمیة وموضوعیة منضبطة بالضوابط الشرعمستفزة 

من ناس ن الفكثیر مومقتصرة على بعض من ینبغي الرد علیهم 

ویستحسن ، المرجفین المتحدثین باسم الحكومات ینبغي تجاهلهم

یة السعودیة على ما تروجه زورًا وبهتانًا قنوات الضرار العربالرد

رصة ، كما ینبغي اغتنام أول فمن أن القاعدة لها صلة بإیران 

ة البنشیري للحدیث عن دور الشیخین الجلیلین أبي عبیدمناسبة 

یم حمهما اهللا تعالى في الجهاد وعظر وأبي حفص المصري

تكرر حیث یعنهما رد الغیبة مكانتهما في أعین المجاهدین و 

.النقد لهما بغیر حق وخاصة من عبد اهللا أنس وصهره 

بعض بالنسبة القتراحكم بخصوص تكلیف سعدوف فيـ 3

.األعمال المحاسبیة فهذا جید 

خ أبي یبخصوص تكلیف الشیخ أبي اللیث من طرف الشـ 4

محمد فهذا جید أیضًا .

ـ بالنسبة لكفالة یاسر فما اعتمدتموه حسنًا .5



و ـ بالنسبة للخطابات الموجهة ألمراء القاعدة في الدول أ6

ي محمد . أال من طرفي والشیخ أباألقالیم یقتصر التوقیع علیها 

هل بلغت اللهم فاشهد   

ن موا أنھا مرسالة زعكموسلمكم زارالذيوفدللـ بالنسبة 7
صاحبنا ، ثم جاءكم من شكك في صحتھا . 

ل معھم فأقول إن معرفة حقیقة ھذا الوفد في غایة األھمیة والتعام
بناء على ذلك 

لذي فال یخفى علیكم أن ھؤالء القوم معظمھم على منھج الرجل ا
تعامل ، فیجب تذكر ذلك عند السلم أخانا شریف فرج هللا عنھ 

معھم للضرورة ، وھؤالء ال یرون حرجا أن تقودھم استخبارات
الدول المرتدة .

سمح وخالصة القول إن ھؤالء قد قنعوا بأن یقیموا من الدین ما ی
ناء بھ الطاغوت ، وتخلوا عن أن یكون الدین كلھ � تعالى وب

ھم المیة ، حیث إنعلى ما تقدم فإن الخطر یتھدد قیام إمارة إس
الخلف إذا غاب صاحبنا ، وھم یریدون أن یسحبونا معھم في

ل أو غیھم ، فیجب الحذر منھم ، لذا فكل مطلب یؤدي إلى تعطی
نبغي إضعاف الجھاد المتعین ، فیجب رفضھ واالعتذار منھ ، وی

أن یكون لدیھم یقین بأنھ لیس لھم أن یعطوا عھودا للدول 
إال لحرب على المسلمین نیابة عنا ، ووالسیما المنخرطة في ا

سنكون حلقة من سلسلة تقودھا االستخبارات ، ویجب أن 
ذكروا تحفظوا أسراركم منھم ، وینبغي كلما جلستم معھم أن تت

وكأنما صاحب شریف فرج هللا عنھ بینھم . 



ي حالة فأمریكا تستھدفنا في كل مكان على وجھ األرض ونحن ف
لجھاد وإنما نحید من تقتضي مصلحة ادفاع عن دیننا وأنفسنا،

تحییده أو مھادنتھ بالضوابط الشرعیة .
ن ـــ وأما بخصوص ما ورد في الرسالة بشأن وقف القتال بی
خادعة السنة والشیعة فینبغي شرح األمور لصاحبنا وإن األمر م
ومغالطات لھ فھم الذین أشعلوا الحرب ومصرون على 

لعالم فون إلى السیطرة على امواصلتھا والتھدئة بأیدیھم ویھد
.اإلسالمي ابتداء من العراق وجزیرة العرب 

بي ـ أرجو اقتطاع مبلغ ما یساوي عشرة آالف دوالر من حسا8

.ووضعها في میزانیة المجاهدین 

أن اثني عشرة ألف یورو مطلوبوصل قریبًا مني مبلغـ9

ي من حسابمبلغهذا الأرجوا اقتطاع تصل إلى المجاهدین ف

سالة طرفكم ووضعه في میزانیة المجاهدین ثم إشعاري في ر 

كما یین حتى یتیسر استیفاء المبلغ هنا من المعنقادمة بذلك 

أن تقتطعوا مبلغ خمسة عشر ألف كلدار من حسابيأرجو

ة لغیر لم تكن الحاجللمجاهدین یتم بها شراء ثالثة أضاحي ما

.ذلك أشد 

خمسة تي تعذر فتحها مبلغـ وصل من طرفكم مع الرسالة ال10

. باقيأرجوا إرسال الجزاكم اهللا خیرا ، ووثالثین ألف یورو ،



األخ ع ا بالتعاون مو أرجو أن تهتمـ مرفق رسالة لألخ بكر 11

.عبد اللطیف في إیصالها له 

الم علیكم والسوفي الختام أستودعكم اهللا الذي ال تضیع ودائعه 

ورحمة اهللا وبركاته

17/12/2007



  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  إلى أخي العزیز أبو سلیمان   حفظك هللا 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
كیف حالك وما أخبارك أرجو هللا أن تكون بخیر وعافیة 

  كما نحن والحمد � .
وأبشرك أني التقیت بخالة أم عبد الرحمن وقد أخبرتني 
أنھم المانع لدیھم من زواجك من ابنتھم واعتذرت لي 
عن تأخرھم في الرد علینا وقالت أن ابنتھا طلبت منھا 
إتمام حفظ القران قبل الزواج لھذا تأخروا وابنتھا تسأل 
مبأنھ إذا تم الزواج بإذن هللا ھل ستأتي ھنا لتجاھد معھم أ

ماذا سیكون الترتیب وھم في انتظار ردكم وأسأل هللا أن 
ییسر ویتمم ویكتب ما فیھ الخیر وأوصیك بالدعاء 

في انتظار ردكم وأسأل هللا في كل شيء وأنا واالستخارة
أن یجمعنا على خیر قریبا إن شاء هللا تعالى وبلغ سالمي 

وعائشة وأسامة بخیر وھم یرسلون لكم وعبد هللاللجمیع 
  ثیر السالم .ك

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
1428ةثانیالجماد 12أختك أم عبد هللا   بتاریخ

  بسم هللا الرحمن الرحیم   
  أخي الحبیب : أبو سلیمان العریس  حفظك هللا ورعاك 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  إن شاء هللا تصلك الرسالة وأنتم بخیر وعافیة 



بالنسبة للرسالة األخیرة فقد كان فیھا إضافة أخي الحبیب 
وإیضا في رسالة الوالدة الغالیة أضافھ فلقد كان مني وأكید 

  أنھ خبط بعض ما في الرسالة فالرجاء المعذرة .
فأخوك بانتظار الرد االستخارةالعریس الغالي نصیحتي لك 

وإن شاء هللا ربنا یوفق لما فیھ وحیاك الباري یاعریس
  الخیر التنسونا من الدعاء .

  1428جماد الثانیة 12أخوك عبد اللطیف    بتاریخ         
  والسالم علیكم وحمة هللا وبركاتھ 

  



بسم اهللا الرمحن الرحيم

.احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

العزيزة:إىل خاليت أما بعد... 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        

راجية �ا لسنوات عديدة أكتب إليك رساليت هذه بعد أن امتأل قليب سروراً بالبشرى السعيدة اليت طاملا انتظر 

بك وجيمعناكحيفظوأسأله عز وجل أن بال وأنت يف خري حال وأهدأمن اهللا تعاىل أن ييسر وصوهلا إليك 

عاجًال غري آجل .وحبمزة 

ومرمي وأبنائهم زة أخي محوأخبارفراقك هلا منذ اليت اشتقت رجو أن تكتيب يل عن أحوالك أالعزيزة:خاليت 

.برعايتهحفظهم اهللا

عد وأخيت خدجيةأن يرحم أخي سأسأل اهللا تعاىل وأبنائها زوجة أخي سعد كما أرجو أن تفيديين بأخبار وفاء 

.وجيمعنا �م يف الفردوس األعلىويتقبلهم يف الشهداء

.وأخي الدن وأخبار إخويت وبنيهم وأختاي فاطمة وإميان 

وال يسعدون فيه بلقائك ساليوم الذي حنن مجيعاً حبمد اهللا يف خري وأمان واجلميع عندنا ينتظرون خاليت العزيزة :

أكتب لك أن أقول جزاك اهللا عين خري اجلزاء وجعل جهودك يف ميزان حسناتك و أنسى يف هذه العجالة أن

سهام ال تعرف هلا أما و وأبناء أخيت خدجية رمحها اهللا فهم عندنا يف رعاية أخيت مرمي رعن إخويت الصغاأسطراً 

إميان.بأخيت صفية كثرياً ما تذكرين أنت أعلم بأعمارهم  :صفيةعبد اهللا و إال مرمي .

عمره اآلن يم إبراهأخي و وعائشة تكرب عنها ببضعة أشهر سبع سنوات ونصفآلن اعمرها آسيا:أخيت و 

وتصغر هريناآلن أربع سنوات وشعمرها أخيت زينب و ويصغر عنه بشهر أسامة وبضعة أشهر ست سنوات 

.وأخي احلسني أصغر إخويت عمره اآلن سنتني ونصف عنها ببضعة أشهر سهام 

.وجيعلهم من عباده الصاحلنيأسأل اهللا تعاىل أن ينبتهم ومجيع أحفاد أيب نباتاً حسناً 

إنه ويل م يف عز ومتكني وجيمع مشلنا �: أسأل اهللا تعاىل أن ييسر لقاءنا بك وحيفظك ومجيع إخويت ويف اخلتام 

تك مسية ابن/. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العالني .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ذلك والقادر





بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ---  

، السالم عليكم ورمحة وبركاته، نرجو أن تكونوا واإلخوة الكرام اهللا تعاىلاألخ الكرمي/ بدر خان حفظه 

يف خري حال، وأن جيمع اهللا بيننا قريباً على ما حيب ويرضى، وبعد 

  أخباركم الطيبة فيها.وصلتنا منك رسالة كرمية بدون تاريخ، ومحدنا املوىل سبحانه على - 1

قد ترتب بينهما وقد وافقنا ربالنسبة ملا ذكرته عن أخيك الكرمي فقد أخربنا عبد اهللا خان بأن األم- 2

  على مجيع ما طلب واهللا املوفق ملا حيب ويرضى.

  .هللا خانبالنسبة لفكرتك األخرية فنرجو أن تكون بالتنسيق مع عبد ا- 3

  .اهللا تعاىلسالتك القادمة إن شاء برجاء أن تذكر التاريخ يف ر - 4

، صيامكم وقيامكم وعملكم الصاحلاهللا تعاىلوختاماً لكم وجلميع من عندكم سالمنا ودعاؤنا، وتقبل 

هـ 1423، رمضان27، الثالثاءوالسالم. ونرجو أن تذكرونا بدعائكم الصاحل يف هذه األيام املباركات،

م.2002ديسمرب3-



  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  الحمد� رب العالمین والصالة والسالم على من ال نبي بعده

  األخ الكریم الفاضل أبي فاطمة السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ومغفرتھ 
  نسأل المولى عزوجل بأن تكون بخیر وعافیة أنت ومن معك ومن یعز علیكم 

الدنیا واالخرة وأن ال یجعل للكافرین ونسألھ سبحانھ أن یستر علینا وعلیكم في 
  والمنافقین علینا سبیال .

  وبعد  
أما عن احوالنا فنحن بخیر و� الحمد والمنة وال ینقصنا سوى رؤیتكم واالنس 

  بحدیثكم وصالح دعائكم .
یعلم هللا أن لكم وحشة وعامر یقولك وحشتنا یا مولنا نفسي اشوفك واؤلك تلتومیت 

هللا الولیھ الجدیدة تتربا بعزك كان نفسي احضر السبوع ملیون مبروك وانشاء
واؤلھا حاتا باتا وإنشاء هللا تعالى تكون من الذریة الصالحة وتتربى یارب یاكریم 

الواد صالح واختھ الكتكوتھ وهللا بعزك وداللك علشان ماأنساش آه على فكره إزاي 
  وحشتنا شأوتھم ربنایخلیھم لك ویخلیك لینا یارب یارب .

ونبارك لكم ایضا زواج ابنتیك نسأل هللا عزوجل أن یجعلھ زواجا مباركا وأن 
  یرزقھم الذریة الصالحة . 

  ھذا مایحضرنا االن ونحن نتمى أن یكون لنا نصیب من دعواتك الصالحة 
بلغ سالمنا لجمیع االحباب وخاصة صاحب المعلم الذي كسر الخشب بلغھ خالص 

  أم ال . التحیة ونسأل ھل مازال عازبا 
  اخویك الصغیرین 

عامر وحماده



بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على الرسول األمین محمد بن عبد هللا وآلھ وصبھ أجمعین 

وبعد

حفظھ هللا ورعاه                                          حمزة أخي الكریم 

أحییك بتحیة اإلسالم تحیة أھل الجنان            

ورحمة هللا وبركاتھالسالم علیكم 

د كنا نتابع أمر خروجكم عن كثب وبحرص شدیالمالعین بدایة الحمد � الذي أنجاكم  من سجون الرافضة المجوس

كثیرة علینا عظیمة وأنا أنتظر مجیئك لنشد عضضنا فالطریق أمامنا طویل وشاق والواجبات –3

يرسلها لشيخ اوسألنا رخصة قيادة للسيارة مع يتأخي الكرمي يوجد عند الشيخ حممود بطاق   

يسلمها لك ، للشيخ حممود أنناكتبفيسلمها لك لتخرج �ا إىل طرف (بلوشستان) لنا أم 

بإذن اهللا .تأيت عندنا للتخرج �ا 

أنت فيه وكن أخي الكرمي فور وصولك إىل بلوشستان تسأل عن الوضع األمين يف املكان الذي

ألخ ترسل صورتك لفال بأس أنأمن الوضع فإذا كان والدعاء ، وأكثر من الذكر جدا حذرا 

إذا كان الطريق اتشيعبد هللا السندي ليخرج لك بطاقة أصلية لتتحرك �ا من بلوشستان إىل كر 

لية فتحرك ميكن احلركة من دون بطاقة أصكان أصلية وإذا  بطاقة صعب احلركة فيه من غري ت

صل وتعندما و عرب الطائرة أو القطار مث إىل بشاور  إىل كراتشيعلى بركة اهللاببطاقيت 

وهو لديه علم وأنزل عنده وأخربه أنك محزة )2261263تصل على هذا الرقم (بالسالمة ا

وحنن سنرتب جميئك إلينا بعدها بإذن اهللا أنك ستنـزل 

يها حاجة ليس لك فمالحظة إذا كانت البطاقة مع الرخصة ستأخرك يف اخلروج من املنطقة أو 

  أرجو أن تعيدها  للشيخ حممود لريسلها لنا .

وختاما 



ماهللا ييسر جميئك إلينا لنطمئن عليك

ثري السالم وأرجو املعذرة على اختصار الرسالة بسبب انشغايل مع الوالد وهو يسلم عليك ك

أخوك خالد 

26/04/2011

مرفق مع الرسالة رسالة لألخ عبد اهللا السندي



بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ

أما بعد..... 

حفظه اهللا إلياس كشمريي إىل األخ الكرمي                     

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ية أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعاف

وبعد ...

فيها واطلعت على ما جاء الكرمية رسالتكم سررت بوصول 

لشيخ حممود فأرجو التفاهم فيها مع ايف بعض املسائل اإلعالمية وخبصوص االستشارة

داً عملوكذلك لدينا  ام به على سيحدثكم الشيخ حممود عن تفاصيله فأرجو القيمهم ج

وأسأل اهللا تعاىل أن يوفقكم أكمل وجه 

.العملك تتخذو�ا يف ذلباخلطوات اليتوتفيديننبقى على تواصل كما أرجو أن 

أرجو اهللا أن يوفقكم وحيفظكم ويعينكم على التعاون مع إخوانكم يف نصرة هذا ويف اخلتام : 

والصالة والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى الدين وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  آله وصحبه أمجعني .

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

1431//شعبان26،اجلمعة                                  أخوكم زمراي



  ,یحیىأخي الحبیب
  السالم علیكم ورحمة هللا

  .بدایة نرید االطمئنان عنكم جمیعا وعن أخینا أنس خصوصا
  وصلني استفساركم عن رسالتنا األخیرة فأقول:

  .هإن ما أردتموه ھو عین ما قصدنا
  وتبني االعمال ن اند ماجا كامال والغاء اسم شركتكمان یكوفلیكن األمر كما ذكرتم في رسالتكم أي

. وأن یكون إعالن االندماج باسم المعروفتابعة السم شركتناكتیبة أو كتائباسم تحت المعروف وباسم شركتنا
  في رسالتكم.م ولیس فقط مدیرھا كما أشرتم كشركت

  تقبلوا منا كامل التقدیر واالحترام لشخصكم الكریم وألخینا الفاضل أحمد وأخیھ عزام وجمیع من حولكم
  السالمو
  

  أخوكم الصغیر
  
  



بسم اهللا الرمحن الرحيم

         أمجعني واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أما بعد...... 

حفظه اهللا                         إىل األخ الكرمي               

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  ..وبعد.خبري وعافية معكومن رساليت هذه وأنتأرجو أن تصلك

بإذن ولذا فإين إىل طرفنا تعذر على املرافقني معي جميء أم محزة كتبت هذه الرسالة بعد أن

ن مليلية أو تكون بني الفرتة واألخرى تفتيش دائمة أو هناك نقاط فهل سآيت لزيار�ا اهللا 

للحركة وبرأيك ما هو الوقت املناسب املكان الذي تسلم وتستلم منه الرسائل إىل منطقتكم 

أم بعد املغرب لشدة الربد ضعيفة هل بعد الفجر حيث تكون احلركة إىل طرفكم من طرفنا 

وهل مناسب يكون إيصال اإلخوة يل إىل املكان الذي تلتقوا فيه عادة أم إىل املكان اآلخر 

وأحضرت له األغراض يف كيس الذي التقيت فيه باألخ من طرفنا منذ فرتة يف املدينة ا�اورة 

  .علماً أنه ستكون معي أم صفية وبنيها.

ا حيبه ويرضاه وآخر يعينكم على القيام مبأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم و ويف اخلتام :

دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

نظراً ألمهية اختاذ أخوكم أبو عبد اهللا                    اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة 

االحتياطات األمنية املمكنة وددت أن أرتب معكم بأنه إن قدر أي مكروه على املرافقان 

ويسمي لك مكان حمدداً تستطيع معرفته لتأتيه فيه ليتم يتصل عليك ابين خالدمعي فس

  ناسبة فحبذا أن تفيدين عن إمكانياتك يف مثل هذا الظرف.استدراك املوقف بالطريقة امل



  

  بسم هللا الرحمن الرحیم                             

  إلي إبنتي الغالیة أم معاذ

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ,

اإلبنھ الباره بارك هللا لقد أفتقدتكم كثیر نعم أفتقدت كیف حاللكم وماھي أخباركم و

داك هللا فیك وجعل كل ما قمت بھ تجاھي في موازین حسناتك, وجزا هللا خیرا وال

علي حسن تریبتھما لكم وجعل الجنة مثواھم ومثوانا  ,كم أحن لتلك األیا م الجمیلة 

الرفیق  فبارك هللا فیك . ما أخبارالتي قضیتھ معكم وخاصة في السفر أذكنت نعم 

ل في القرآن وھل بیدرس مواداخري أم ال ؟ أھتمي فیھ كثیرا انت سعد وأین وص

ووالده حیث أنھ لھ قدرات ال یستھان بھا علي األقل المبادء األساسیھ في القرآة 

, إضافة الي سرد علي مسامعھ السیرة النبویة وقصص والكتابة والریاضیات 

أسمعھا وھي ولھ نفسيخاألنبیاء . وما ھي أخر أخباره المضحكھ , وما أخبار أختھ 

بتتكلم . الجمیع كما ذكرت في الرسالة الثانیھ مشتاقین لكم ویتمننون لقاءكم وربنا 

یجمع بیننا في أقرب فرصة أن شاء هللا , األفضل أن تخففوا من األشیاء التي 

نحن بخیر و� الضروري فقط ,وال تحملو إال الشئتحملونا بقدر المستطاع ,

وإذا صدرمني ـ ولعلھ كثیر ـ  أي شئ زعلك ا إال اإلجتماع بكم .الحمد وما ینقصن

فأرجو أن تسامحیني , وإذا كان مناسب والظروف األمنیة تسمخ بذلك سلمي علي 

الناس الذین أنتم عندھم . وأرجو المعذره علي قصر الرسالة ألن التیارالكھربائي كل  

وعلي أبي معاذ وسعد شویھ ینقطع , سلمي علي نفسك وأنتبھي كثر علي نفسك 

وخولة وقولي لھم ستي تقول لكم وحشتوھا كثیر وإن شاء هللا ربنا یجمعنا بكم قریب 

وأسمع كالم أمك وابیك وما تزعلھم.ال تنسونا من صالح دعاكم خاصة بالشھادة 

طغاة الجاثمین علي األمة وعقبال البقیة الباقیة والسالم علیكم ومكبروك زوال ال

  اتھ .ورحمة هللا و برك



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد : 

  سدده اهللا على احلقأمري حتريك طالبانحمسود            إىل األخ احملرتم / حكيم اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ويثبتنا على طريقه حىت نلقاه وهو راض وسدادا،ان يزيدنا وإياكم هدى ، و أرجو من اهللا أن تكونوا خبري يف دينكم ودنياكم

  عنا.

- إىل األخ قاري حسني نا لنعطيكم فيها رأينا، وكنا من قبل قد أرسلناعلى الئحة التحريك اليت أرسلتموه إليفقد اطلعنا

منه أن خيربكم وطلبنا، بفرتة قصريةبعد ذلكولكن قدر اهللا أنه قتل ،إليكم قريبا، وقلنا له إننا سنرسل تعليقنا-رمحه اهللا

  باألمر وال أدري إن كان قد فعل أم ال.

، راها مناسبًة لضبط احلركة يف كثري من مسائلها العامة أو التفصيلةتقومي العام اإلمجايل لالئحة أننا ال نوعلى كل حاٍل فال

ببًا يف إثارة كثري من  ، وستكون سخالف ما نريد من االنضباط واالتفاقعكسية و وحسب التجربة فإن نتائجها ستكون 

، وقد كتبنا بعض التعليقات اجلزئية التفصيلة على شيٍء ، وهذا هو تقومي إمجايل لالئحةاملشكالت اليت أنتم يف غىن عنها اآلن

، وسنرسل لكم إن شاء اهللا تعاىل بعضها فيما بعد إن لكثر�امن مسائلها مع أننا مل نستوعب كل ما عليها من املؤاخذات

  ، فالذي نراه باختصار : اهللا سبحانهيسر 

نقاطها سبباً يف ضبط التحريك وال يف مجع كلمة الناس عليها خاصة أوًال : أن هذه الالئحة بالعموم ال تصلح ألن تكون 

  عند النزول إىل التطبيق العلمي الذي هو املقصود ابتداًء.

، ومل على ذلكالسريعة وقد كتبنا بعض التعليقات ، اليت جيب تصحيحهاثانيًا : أن هناك بعض املؤاخذات الشرعية

  نستطرد خشية التطويل هذا مع ضيق الوقت وكثرة األعمال.

، وذكر التفاصيل يف بعض املسائل الشرعية اليت أشرنا إليها من قبلثالثاً : سنجتهد إن شاء اهللا يف إرسال باقي التعليقات

  ونسأل اهللا أن يعيننا وإياكم على طاعته، واهللا تعاىل أعلم.

رابعًا : هناك مسائل مهمة مل تتعرض هلا الوثيقة، مثل اللجنة العسكرية وفروعها، مع أن التنظيم أصال جهادي عسكري، 

التدريب واإلعداد ، وكذلك جلنة وضوابطها وضوابط األهداف اليت ُتستهدف �اوكذلك ما يتعلق بالعمليات االستشهادية

  سواء اإلعداد العسكري أو اإلعداد الرتبوي.

  .: كل تعليقاتنا على الالئحة مرفقة مع هذه الورقة وقد ميزناها بكتابة خطٍّ حتتهاخامساً 

هـ.1431/ذو احلجة/27                                                   وكتبه / الشيخ حممود ، والشيخ أبو حيىي.



بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

حفظه اهللا محزة الكرميابين إىل                                                    وبعد... 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  خبري وعافية.بنيك وأهلك و أرجو أن تصلك رساليت هذه وأنت 

ك إىل طرف ال خيرج من البيت إال للضرورة القصوى إىل أن يتيسر خروجأنأرىوعلى كل حال 

  والدتك الكرمية وأبشرك بأن لنا ترتيب بعد تسعة أشهر بإذن اهللا يتيح أن تكون معنا أنت وأم أسامة 

  الحجة أم خالد 

كتابة تفاصیل ال یعلمھا إال ھو لیتأكدوا من یجیة وعلم االجتماع وعلم النفس الذھاب إلى قطر دراسة محمد للعلوم اإلسترات

أن كاتب الرسالة فعالً حمزة 
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رحمه اهللا تعالىأبي یزید المصطفى تعزیة بمناسبة استشهاد الشیخ

) َفِرِحیَن ِبَما 169َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن (یقول اهللا عز وجل: {

بْ  ) 170ِشُروَن ِبالَِّذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن (َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَیْسَت

  } آل عمران.)171َیْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه َال ُیِضیُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنیَن (

قضاء اهللا وقدره تلقینا نبَأ استشهاِد البطل المغوار القائد المحنك الشیخ أبي یزید مؤمنة بصابرة محتسبة بقلوب 

رحَمهم اُهللا جمیعًا وأسكنهم الفردوس األعلى مع النبیین ،المصطفى ومجموعة من فرساِن الجهاد والشهادة

  والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا.

المجاهدین في تنظیم القاعدة خصوصا واألمة اإلسالمیة عمومامیة نعزي إخوانناإننا باسم إمارة أفغانستان اإلسال

َقْرٌح ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْومَ بحانه عباده المؤمنین حیث قال: {بفقدان هذا البطل المغوار بما عزى به س

ْثُلُه َوِتْلَك األیَّاُم ُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاِس َولِ  َیْعَلَم الّلُه الَِّذیَن آَمُنوْا َوَیتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن}آل مِّ

  140عمران

ألنه ما على سیر الجهاد ضد الكفر والباطل سلبیا ! إن استشهاد القادة األبطال لن یؤثر أیها اإلخوة المجاهدون

أولیاء الشیطان إال فتح اهللا بدمائه على المسلمین من االنتصارات بین جند الرحمن و ترّجل فارس في معركة دارت

  ما لم یكن في الُحسبان.

دمائه ین و یخلفهم خیرا، و أن یجعلو أن یعوض المجاهدفي أعلى الدرجات فنسأل اهللا سبحانه وتعالى أن یتقبله 

  الطاهرة سببا النتصار المجاهدین وهزیمة المحتلین في كل مكان. 

اننا المجاهدین أن تسیُروا على درِب شهدائكم المخلصین وكونوا رحمًة على المؤمنین ونقمة على ونوصي إخو 

ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن الكافرین، واجعلوا أنفسكم متمثلین لقول اهللا عز وجل: {

  )23(األحزاب }ْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًال َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَ 
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  أیها اإلخوة المجاهدون! 

تسییر أمورنا إننا نبشركم باقتراب النصر وهزیمة العدو الصلیبي، فعلینا جمیعا أن نراعي جانب الدقة والتدبیر في

سمعة الجهادیة، وصیانة صفوفنا من التفّرق واألنانیة، والتنبه لجمیع المؤامرات التي تحاك لإلساءة إلی

االنشغال بكل ما یصرفنا عن المجاهدین، وتركیز جهودنا في میدان المقاومة علی ضرب العدو الغاصب، وعدم

المجاهدین ماداموا حلیفیقین كامل أن النصر لىعالهدف األصلي، وصرف التوّجه إلی أّهم األهداف ونحن

َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّه َیْنُصْرُكْم ( یقول المولى سبحانه وتعالى:مخلصین في جهادهم وأعمالهم مع اهللا

  )7() سورة القتالَوُیثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ 

  ن وأعوانهم المنهزمین ورصوا صفوفكم واهللا معكم ولن یتر كم أعمالكم.قتالكم ضد المحتلیفاستمروا في جهادكم و 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته



بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد 

حممد أسلم     حفظه اهللا   ألخ الكرمياإىل

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أرجو أن تصلك رساليت هذه وأنت خبري وعافية 

وبعد

ويقنع أقاربه عمل احلر الأن يعمل يف ليهععرضر اليت تعيق تركه لوظيفته فنقرتح أن تو ركم لألمكلريافقنا وذ اقرتحتموهبالنسبة لألخ الذي 

معه (مع أن راتب الوظيفة متواصل) أن العمل احلر أفضل من الوظيفة وأنه وجد شريك ليعمل أنه يرى

به هذه اخليارات .عمل إذا مل تناستفيدين عن خربة األخ وميوله يف الن كما أرجو أ  يعمل �ان خليارات اليت ممكن أوهذه بعض ا

مكتب للعقار    - 1

لسيارات اقطع غيار حمل ل  -2

¶ ةمنزليحمل ادوات- 3

بقاله  - 4

صغريةمزرعة دجاج    -   5

أفيدوين عن مرافقتنا إذا اعتذر أخرى وهل لديكم مقرتحات 

بإذن اهللاجعها لكمطرفنا لنصورها باإلسكنر مث نر ن كتب مدرسية أرجو أن ترسلوها مع الوسيط منا من احلجة أم محزة أن لديكم  غبل

اً اكم اهللا خري ز جو 

أخوكم 

  1432،األوىل  مجادى19،اجلمعة   





  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جهاد الصومال اآلمال بإعظام

  

  )كذبوا اآلن جاء القتال(

  

  ومكثرهم من قلة، وناصر املظلوم ولو بعد حني، القائل : ،احلمد هللا معّز أوليائه من ذلة

  احلج}نَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغفُورٌ {َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِمبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُمثَّ بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه إِ 

والصــــالة والســــالم علــــى نبينــــا حممــــٍد املصــــطفى، نــــّيب امللحمــــة واملرمحــــة، إمــــام ا�اهــــدين وقائــــد الغــــر 

  احملجلني، وعلى آله وصحبه والتابعني.

  وبعد :

رين ومـــع الصـــرب، فـــإن اهللا مـــع الصـــابوالصـــربَ الثبـــاتَ فيـــا أيهـــا اإلخـــوة ا�اهـــدون يف الصـــومال الثبـــاتَ 

  ومع املتقني ومع الذين اتقوا والذين هم حمسنون، واهللا موالكم ، والكافرون ال موىل هلم.نيناملؤم

اُغوُت ُخيْرُِجــونـَُهم {اللّــُه َوِيلُّ الَّــِذيَن آَمنُــواْ ُخيْــرُِجُهم مِّــَن الظُُّلَمــاِت ِإَىل النـُّــُوِر َوالَّــِذيَن َكَفــُرواْ أَْولَِيــآُؤُهُم الطَّــ

  البقرةنُّوِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}مَِّن ال

  

وأنــتم أهــل ال الفــرار، إن شــاء اهللا الكــرارُ فــأنتم، إىل فئــةٍ حتيّــزكمحتــّرفكم لقتــاٍل أو وال بــأس علــيكم يف 

 أن يقــّويكم وينــّزل علــيكم العزائم، وقد مسعنا منكم حكمًة وأنكم تستعّدون حلرٍب طويلــة، نســأل اهللا

ــَع ســكينته، وميــدّكم مبــدٍد مــن عنــده :  ــْزَداُدوا ِإميَانــاً مَّ ــِكيَنَة ِيف قـُُلــوِب اْلُمــْؤِمِنَني لِيَـ {ُهــَو الَّــِذي أَنــَزَل السَّ

  الفتحِإميَا�ِِْم َولِلَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َواْألَْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيمًا}

  واهللا إن العدّو الكافر هلو أهون على اهللا وأحقر مما تظنون..!و ، نوا باهللا وال تعجزوافاستعي  

  كيف وهم يعادون أولياء اهللا وحياربو�م ، وقد قال اهللا : 



اٍت بـَيـِّنَــاٍت َولِْلَكــاِفرِيَن {ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبتُــوا َكَمــا ُكبِــَت الَّــِذيَن ِمــن قـَــْبِلِهْم َوقَــْد أَنَزْلنَــا آيَــ

  ا�ادلة}َعَذاٌب مُِّهنيٌ 

  ا�ادلة}{ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُْوَلِئَك ِيف اَألَذلِّنيَ 

ياً وقال :    فقد آذنته باحلرب"."َمن عادى يل ول

  

  اصدقوا اهللا يصدقكم :أيها اإلخوة ، اآلن جاء القتال وحصحص احلق، فاتقوا اهللا واصربوا و 

  آل عمران}{َوَال َ�ُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

ــوَن مِـــنَ  ــْأَلموَن َوتـَْرُجـ ــْأَلُموَن َكَمـــا تَـ ــواْ تَـــْأَلُموَن فَـــِإنـَُّهْم يَـ ــْوِم ِإن َتُكونُـ ــواْ ِيف ابِْتغَـــاء اْلَقـ ـــِه َمـــا َال {َوَال َ�ِنُـ الّل

  النساء}ْرُجوَن وََكاَن الّلُه َعِليماً َحكِيماً يـَ 

َأِطيعُــواْ اللّــَه َوَرُســوَلُه َوالَ {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُــواْ ِإَذا َلِقيــُتْم ِفئَــًة فَــاثـْبُُتواْ َواذُْكــُرواْ اللّــَه َكثِــرياً لََّعلَُّكــْم تـُْفَلُحــوَن وَ 

  ،األنفالْم َواْصِربُواْ ِإنَّ الّلَه َمَع الصَّاِبرِيَن}تـََناَزُعواْ فَـتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب ِرُحيكُ 

  

وهيئــوا القواعــد احفــروا اخلنــادقو اّدرعوا بــاألرض كمــا أوصــاكم أســامةأيها ا�اهدون ، استعينوا باهللا و 

وأعـــدوا العبـــّوات ولّغمـــوا املـــداخل والطرقـــات واملقـــرّات وركـــزوا علـــى نصـــب األكمنـــة، واضـــربوا اآلمنـــة،

احملكمــة كالســارق املرتــاب، وأعــدوا املفــارزبعد ارختائه وقد تعب وهو خائف قد دخل أرضــكم  العدو 

واقطعـــوا الطـــرق وخطـــوط ، والتنـــازعوكونـــوا علـــى قلـــِب رجـــٍل واحـــٍد، وإيـــاكم واخلـــالفمـــن شـــبابكم، 

واعلمـــوا أن أشــرف الكســب الغنيمـــة واذكــروا قــول نبـــيكم : ومــا أطوهلــا ومـــا أشــّد �لهـــَلها،اإلمــداد،

افتحــوا هلــم ســّهلوا هلــم الطــرق و ، واإلخــوة ا�اهــدون مــن املهــاجرين ف"وجعــل رزقــي حتــت ظــل رحمــي"

جلــى، فهــم واهللا للحــرب األبــواب وســلطوهم علــى أعــداء اهللا فــإن قلــو�م حــّرى ونفوســهم إىل اجلنــة عَ 

واســتنريوا ، داجلهــااد من النسب، وذلك سّر يعرفــه أهــلالوقود، وللجهاد العمود، ملا بني اهلجرة واجله

  بتجارب إخوانكم يف أفغانستان ويف العراق، واهللا موالكم.

  واهللا املوفق ال إله غريه وال رب سواه.

  



واحذروا قصف الطائرات أيها اإلخوة، واستفيدوا من خربات إخــوانكم يف أفغانســتان والعــراق وغريهــا 

  وغريها من خدع احلرب.والتمويهليال و�اراً، والتنقل : خربات وفنون التجمع والتفّرق، واحلركة 

وال تعطوا لعدوّكم اجلبان اخلسيس فرصًة ليناَل منكم عن بُعٍد، وإيــاكم والتهــاون والتفــريط، وإيــاكم مث 

{وال تلقـــوا بأيـــديكم إىل إيـــاكم وخلـــَق الالمبـــاالة، بـــل علـــيكم بـــاحلزم والكـــيس واألخـــذ باألســـباب، 

من القــوّي خــٌري وأحــبُّ إىل اهللا مــن املــؤمن وسلم : "املؤ نبينا صلى اهللا عليه . قال التهلكة وأحسنوا}

  .الضعيِف ويف كل خٌري؛ احرْص على ما ينفعك واستعْن باهللا وال تعجْز"

  

ن ورائهــم أمريكــا والغــرب الكــافر، فــإن وال يهولّنكم كثرة عــدد عــدوكم وال عــد�م، وال يهــولنكم أن ِمــ

ائرات أمريكيــة، ولكــّن اهللا هــي طــديشــو اأمريكا معهم بال شك وال ريــب، والطــائرات الــيت تقصــف مق

  !معنا.

  واهللا أكرب ، واهللا أعلى وأجّل.

  البقرة{َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّاِبرِيَن}

  احلجَولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز}{

َىل اللَّــِه قَــاَل {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيَســى ابْــُن َمــرْميََ لِْلَحــَوارِيَِّني َمــْن أَنَصــاِري إِ 

نَصـــاُر اللَّـــِه َفَآَمَنـــت طَّائَِفـــٌة مِّـــن بَـــِين ِإْســـَرائِيَل وََكَفـــَرت طَّائَِفـــٌة فََأيَّـــْدنَا الَّـــِذيَن َآَمنُـــوا َعَلـــى احلََْوارِيـُّــوَن َحنْـــُن أَ 

  الصف}َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ 

  مدحم}{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ 

  

يف كل موقٍف ويف كل حركٍة وسكنٍة، وأعلنوا احلق الذي معكم وارفعــوا ويف صّف اهللا،فكونوا مع اهللا

حىت نّتبع ملتهم، ولــن يقبلــوا إال بــأن نتخلّــى -كما قال اهللا-رايته، فواهللا لن يرضى األعداءُ عنا أبداً 

  نا اهللا وإياكم من ذلك.أعاذلذي أكرمنا اهللا به وهدانا إليه وأضّلهم عنه، عن ديننا ا

أهـــل النفـــاق مـــن بـــين جلـــدتنا واملـــرجفني -بـــارك اهللا فـــيكم–وكونـــوا مـــع إخـــوانكم وأمـــتكم، واحـــذروا 

  واملخّذلني واملثّبطني واملبطّئن واملعّوقني.!



  ا يف كتاِب اهللا ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.!هَ تاهللا إ�ا جلاّدٌة ما أوضحَ 

  

، أبشروا وأّملوا وعّظموا يف اهللا تعاىل الرجــاء، فقــد جــاء الفــرج إن شباب اإلسالما يأمة اإلسالم و يا 

ولــن يغلــب عســٌر يســرين، واعلمــوا {إن مــع العســر يســراً إن مــع العســر يســرًا}شاء اهللا واقرتب النصر 

  "أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الشّدة".

  

  عاقبة أفعاله.!عن رؤية وخامة حقده إن العدّو الكافر الظامل قد أعماه الغرور وأذهله

على أنه ظلم -مية، ودخول الصليبيني وأوليائهم بالد اإلسالم ثيوبيا لبالد الصومال اإلسالغزو أوإن

حتىي �ــا طائفــة مــن لسوق جديدة واسعة للجهاد، هلو فتحٌ   -عظيم وفجور منهم قاتلهم اهللا وكبتهم

ــقأمتنــــا احلــــرب ، ال خنشــــىواالستشــــهادحنــــن واهللا أمــــة اجلهــــادو بعــــد الكســــاد، وتــــروج �ــــا دعــــوة احلــ

  يفسِدنا القعود، ومنوت برتك اجلهاد..!، إمنا النزالو 

 َحيُــوُل بـَــْنيَ اْلَمــْرِء {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِلّــِه َولِلرَُّســوِل ِإَذا َدَعــاُكم ِلَمــا ُحيْيِــيُكْم َواْعَلُمــواْ َأنَّ اللّــهَ 

  األنفالِبِه َوأَنَُّه إَِلْيِه ُحتَْشُروَن}َوقـَلْ 

فــــاآلن ســــتبدأ املعركــــة احلقيقــــة يف الصــــومال شــــامة اإلســــالم يف القــــرن األفريقــــّي، اآلن ســــتكون ألهــــل 

ــوا هنـــا اإلســـالم  ــاد، ويبنـ ــويالت ويتـــدربوا وتـــرتىب أجيـــاهلم يف مدرســـة اجلهـ الفرصـــة لـــذيقوا أعـــداء اهللا الـ

  هل وثبٍت.! النفوس مث األمة والدولة على م

  وعما قريب إن شاء اهللا سرتون وستسمعون.

  

  بيننا وبينهم باحلق وهو خُري الفاحتني.ني عدّونا سجاٌل ، حىت يفتح اهللاواحلرب بيننا وب

  وهل خيشى املؤمن شيئا وقد ضمن له مواله إحدى احلسنيني؟!

ُن نـَتَـــَربَُّص ِبُكــْم َأن ُيِصــيَبُكُم اللّــُه ِبَعــَذاٍب مِّــْن ِعنــِدِه َأْو ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوحنَْ {

  التوبةبَِأْيِديَنا فَـتَـَربَُّصواْ ِإنَّا َمَعُكم مُّتَـَربُِّصوَن}



وإن أمــة اإلســالم تتقــّدم وتســُري رويــداً بفضــل اهللا ومّنتــه مــن حســٍن إىل أحســن وتقــرتُب كــل يــوم مــن 

  التمكني والظفر املبني.

  والعاقبة للتقوى} {والعاقبة للمتقني}.{

  

  أبشروا باخلري الكثري ، وإمنا هو الصرب واليقني ، فبهما تـُنال اإلمامة يف الدينا والدين.

، فــواهللا يــا وال ســيما يف هــذه األيــام املباركــة، ، واإلحلــاح فيــهوأكثــروا مــن الــدعاءوارغبــوا إىل اهللا تعــاىل، 

  ظم أسلحتنا، وال ميلُك عدّونا منه شيئاً..!أعمنأيها اإلخوة إن الدعاء هلو

وال ســيما أهــل الــبالد القريبــة، فالواجــب يف حقهــم ، ال يتــأّخرفــوَمــن اســتطاع مــنكم اللحــاق بإخوانــه

  .واهللا خري الناصرينمتأكد،

  

  اللهم يا َمن ال ُخيلف وعُدك وال يهَزم جنُدك ، انصر دينك وكتابك وسنة نبّيك وعبادك املؤمنني.

الصـــليب أمريكـــا حتـــاّدك أهـــل هـــذه أثيوبيـــا الصـــليبية جـــاءت خبيلهـــا ورجلهـــا وِمـــن ورائهـــا قائـــدة اللهـــم 

  وحتارب دينك وأولياءك ، اهللا فاهزمهم وزلزهلم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

ــّوهم كاهللا انصــــر عبــــادك املوّحــــدين ا�اهــــدين يف ســــبيل ــومال، وأعــــنهم وقــ وإلعــــالء كلمتــــك يف الصــ

  .وأمّدهم مبدد من عندك

  اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم.

  اللهم بك نصول وبك جنول وبك نقاتل.

  يا موىل املؤمنني ويا وّيل الصاحلني.

  آمني آمني

  واحلمد هللا رب العاملني.

  

  عطية اهللا

  هــذواحلجةاألربعاء



  

  





بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا :

وصلت رسالتكم ...وصلكم هللا بحفظھ ورعایتھ ویعلم هللا كم نحن مشتاقون لكم ونسألھ سبحانھ بأسمائھ الحسنى 
وصفاتھ العلى أن یحفظكم ویرعاكم ویسدد على الحق رأیكم .

الشیخین األخوین الكبیرین نسأل هللا أن یحفظھما ...وأبلغھما بأننا على العھد بإذن أخي الحبیب :سالمي وأشواقي إلى 
هللا ولن یسمعوا إال كل ما یسرھم بعون هللا .

أما عن ما ذكرت من موضوع تأخر األخ الكبیر عن معرفة ما حصل بیننا فإن شاء هللا ال قلق في األمر طالما أن 
أن یعرف األمر حتى یكون األمر على وضوح تام فأنت تعلم یا أخي بأن األمر الدكتور في الصورة... ولكن أحببت 

أرواح وأنفس واستیراتیجیتنا ھنا تختلف عن أي مكان آخر .

فلذلك أرسلنا لكم (جعفر) لتبیین ذلك وانتظرنا ھذه المدة حتى إذا تم شيء یكون كل شيء واضح ألنھ إن كان ھناك 
ملنا ھنا ... فال شك سیقع االضطراب واالختالف ونحن بغنى عن ھذا األمر في ھذا بعض اآلراء التي تخالف طبیعة ع

الوقت العصیب ووهللا ما أقدمنا على ھذا األمر إال من أجل نصرة ھذا الدین ونھضاً بھمة أخینا الكبیر فھو رمز 
اإلسالم وال بد من نصرتھ وإغاظة عدوه .
م أمر ال بد منھ حتى تكون الصورة واضحة لألمة ونقطع الطریق على كل أما عن مباركتكم لھذا األمر فھذا وهللا أعل

زندیق ومنافق فلعلك سمعت بعض التحلیالت الخبیثة بأن األمر تم لضعف الطرفین وهللا أعلم ...ھناك مالحظة 
ثھم بھا على نشاوركم بھا :ھناك إتصال بیننا وبین الجماعة السلفیة (الجزائریة) فكان نیتنا أن نرسل لھم رسالة نح

اللحوق باألخ الكبیر إن شاء هللا فھذا ما نعتقده فما رأیكم حتى نباشر بذلك .
أما عن (مھجر  ابراھیم )فكما ذكر لكم جعفر نحن والحمد � نقوم بترتیبات طیبة وجیدة للمستقبل بإذن هللا ,أمر آخر 

طیع أن نرسل لكم بعض ما عندناھل تحتاجون مال فنحن والحمد � متیسرة األمور لدینا نوعاً ونست .
ر أخینا بالخیر القادم وقل لھ وهللا لن نقیل ولن نستقیل وأبشر بما یسرك نسأل هللا أن یحفظكم َوبشِّ .

أخوك      





  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إىل شيخنا العزيز أيب عبد اهللا حفظه اهللا ورعاه وثّبته وسدده وأجرى احلكمة يف قوله وفعله ومأل �ا قلبه، 

  آمني/

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

احلمد هللا على سالمتكم ، فقد وصلتنا رسائلكم األخرية يوم 

  ترونه.شعبان ، وكنا أعددنا ما سبق مما 3اخلميس

ناء على رسالتكم وهذه بعض النقاط املمكن الكتابة فيها اآلن ب

  فق : حيتاج إىل فرصة أخرى، واهللا املو بعضاألخرية، وال

موضوع اليمن يا شيخنا العزيز، كالُمكم طيٌب -1

وعميق، نسأل اهللا أن يزيَدك فهماً وحكمًة وسداداً، 

كم وعلينا وأبّشُرك أننا فرحون به، ونعتربه من فضل اهللا علي

من احلكمة والتدقيق واإلنصاف والرزانة وقوة السداد 

ولكن أرجو منك أن تركز يف الواقع احلايل واإلصابة...  

وتفاصيله؛ وهو أن احلرب قد صارْت واقعاً وما احلرُب إال 

...إخل فاآلن قتمو، واحلرب أوُل ما تكوُن فتيةٌ ما علمتم وذ



كمة تصرف حبنستطيع أن حنن أمام واقع كيف ن

وباستيعاب لشبابنا ورجالنا ، ال أقول أن نضعف أمام 

قواعدنا أو نسايرهم، ال بل نقودهم ونأخذ بأيديهم إىل 

الرشد بإذن اهللا، لكن هي عملية حركية يف غاية الصعوبة، 

كز على الكيفيات واآلليات العملية لتطبيق ما ذكرمت ر فلن

 نضرب اهللا فيكم، فمسألة : أن نضرب األمريكان والبارك

فيها وأنت أعلُم �ا، ومسألة املرتدين، أبدينا لك الرأي 

عركة متاماً خطٌري ومهلٌك أيضا، والقول بعدماخلروج من امل

التصعيد كأنه يبدو يل أنه غري واضٍح ولن يكون عملياً،

فالشباب يريدون "اخلط" و"العمليات"، واالقرتاحات على 

القيادة بالعمليات والفَرص والرصود (الرتّصد 

كل يوم، فالبد من أوامر واضحة واالستطالعات)  

. ومسألة أن نرتك اجلنوبيني مثال (احلراك) أو وحسم.

غريهم يستولون على احلكم، نظراً إىل املآالت كما ذكرمت، 

االضطراب فلعل هناك خياراً آخر وهو : ،فيها عندي ترددٌ 



  .والفوضى، وهو خٌري من سيطرة الكفرة املرتدين

وعلى كل حاٍل ، سأبدأ، يف املراسلة مع أيب بصري، يف 

التمهيد هلذه االسرتاتيجية بصفٍة عامة بإذن اهللا، فأرجو أن 

يهدينا اهللا للصواب واخلري والفالح، ولعل يف رسائل أيب 

  ا يناقش هذه املسألة ويزيدك رأياً.حممد لك اآلن م

اخلالصة : اآلن إخواننا يف حالة حرب حقيقية مع الدولة، 

ومع األمريكان طبعاً، وقد بدأوا يضربون حىت مقرات 

األمن كما تابعتم والبد قبل أيام يف أبني.. هل املناسب 

نقول : وقّفوا التصعيد، ال نريد حرباً يف اليمن؟!  هذا ال 

،ويت هنا كما رفعوا لكم آراءهم ال يؤيدونهأؤيده وكل إخ

طبعاً  وكيف وما هل ندفع يف اجتاه اهلدنة؟.. ونراه خطأ 

؟ (البد أن ندخل يف تفاصيل تصورها، ونوجهه شروطها

ح هلم اسرتاتيجياتنا وننقل هلم الكالم اجلميع إذن، وهنا نشر 

والبد أن جنيب على أسئلة : هل . ).الذي سطرمتوه وغريه

وأين ألمريكان والسعوديون باهلدنة أصًال؟ سريضى ا



؟! وعلى كٍل فمرفق لك اآلن سيجلس إخواننا مهاِدنني

. وقد ، وقبلها هناك رسالة أو اثنان.آخر رسائل أيب بصري

هُ –وعَد  بإرسال رسائل مفصلة عن -وكتبُت له أستعجُل

أحواهلم.

ويا شيخنا العزيز ، اإلخوة يف الصومال ينتظرون -2

رسالًة منكم وأوامر، وأيضا املشورة واحلسم يف املسائل اليت 

طرحوها، فحبذا ختصو�م بشيء ننقله هلم يفرحون به.

نبشرك أن الشيخ أبا حممد خبري وعافية، ومعه أهله، -3

ومعه أحد اإلخوة العرب، ونسأل اهللا أن يسرتهم ويعافيهم 

ارك فيهم.. ومرفق لكم رسائله وهي تنتظر من فرتة.. ويب

وقد أصدر كلمة يف رثاء الشيخ سعيد، وكان قبلها بعث 

لنا كلمة عن تركيا، فأوقفناها ألن نشرها مل يكن حني 

جاءتنا مناسباً لتزامنها مع قصة أسطول احلرية والنهاية 

الرتاجيدية هلا والتعاطف الشعيب الرتكي مع القضية ومع 



حكومتهم...إخل مث بعد مراجعة أيب حممد ألغيناها موقف

أصًال، وهو منوذج أحببُت ذكَره لكم.

بالنسبة ملا حصل للحافظ، فقد كتبُت لك، رمحه اهللا، وأما -4

أواله فهم خبري وطيبون وأطمئنكم أننا نرعاهم حسن 

وبأسرِهم، وأكرمُتهم إكراميات الرعاية ونستوصي �م،

أهله األخرى السودانية، مالية ومساعدات، وتعهّدتُ 

ومازلنا إن شاء اهللا نوّسع عليهم ونكرمهم ونواسيهم ونقف 

معهم، وما سألوين شيئا إال قلُت هلم نعم، حىت سالح 

والدهم (سالح عام لبيت املال، كلنكوف) كلمين عبد 

الرمحن أنه يريد أن يبقى عندهم فرتكته هلم ملدة أربعة 

م به، الشيخ كتب يف شهور، مث ننظر، لكن رمبا جنيزه

نصٌّ يف وصيته وهم يعرفونه لكن أحبوا وصيته أنه يرد إىل بيت املال فهذه

أن يكون سالح والدهم معهم، وجددُت لعبد الرمحن السيارة، وكلهم على عمله الذي تركهم 

ه عندنا وقد صار عبد اهللا (امسعليه والدهم، بل عبد اهللا زدُتُه يف الرفعة ويف املهام، واهللا املوفق.

: حممد خان، ومعروف ايضا بـ  : مسلم) من القيادات عندنا العسكريني، وأسٌد ما شاء اهللا 

(يعمل يف األعمال اخلاصة وتابع للجنة األمنية).. وأسامة عليه، وكذا عبد الرمحن على إثره

رياً  اهللا وهو سينزل اآلن إىل باكستان مع أخته أم حفصة شفاها اهللا للعالج، نسألمازال صغ

أن يشفيها وأن يربط على قلبها.



وكما ترى أننا كتبنا لك ننتظر اإلذن النهائي الواضح، فعلى هذا الشيخ يونس مازال موجوداً..-5

سنقول له يتحرك، مىت ما يكون مستعداً، بعون اهللا، سأّسجل منه سريته الذاتية كاملة إن شاء 

اهللا.. ونبلغه الرسالة.

أبلغه ما ذكرمت بنفسي وأشرحه له، وهو قد بعث لكم رسائل مرفقة  الشيخ إلياس ، بإذن اهللا -6

كما ترو�ا، وقد التقيُتُه قريباً، وأخباره طيبة، والبد أن تكتبوا له رسالًة.

بالنسبة لعملية الهور على الربيلوية املشركني، فقد نبهنا إخواننا، ونبهُت بنفسي حكم اهللا -7

�ا، وأن سبيلنا مع مثل هذه الطوائف املنحرفة هو الدعوة مسعود أن يظهروا أ�م "ال عالقة هلم 

باحلكمة واملوعظة احلسنة والبيان" شددُت على هذه العبارة. واحلمد هللا.

وفيما يتعلق بالتفاوض يا شيخنا الفاضل، فأعطيك نبذة اهللا يعينين عليها : فقد بدأت العدو -8

الباكستاين منذ ُمَدْيدة يف مراسلتنا ومراسلة حتريك طالبان (حكيم اهللا) من وقت احلافظ رمحه 

الرتاسل معه، اهللا، وكنا تشاورنا فيما بيننا مث تبادلنا التشاور مع أيب حممد أخرياً عندما اسُتؤنف 

وكان حاصل رأينا هو : حنن مستعدون ألن نرتككم وحنن أصال معركتنا هي مع األمريكان، 

وأنتم إمنا دخلتم مع األمريكان، فإن تركتمونا وشأننا تركناكم، وإال فنحن رجاٌل وسرتون ما 

  يذهلكم واهللا معنا.

عود وغريهم عَرب وسّربنا معلومات (عن طريق سراج حقاين، وبواسطة مساعدة إخوة مس

اتصاال�م) أن القاعدة وكذا حتريك طالبان عندهم عمليات كبرية ومزلزلة يف باكستان، لكن 

للتهدئة وامتصاص الضغط األمريكي، ولكن لو قامت توجهت يف حماولةهاقياد�م أوقفت

داً باكستان بشرٍّ إىل ا�اهدين يف وزيرستان فإن العمليات ستجري، وفيها عمليات كبرية ج

  وجاهزة يف القلب.! [هذا معىن الكالم سّربناه من عدة طرق ووصل إليه قطعاً].

على إثرها بدؤوا يف اإلرسال إلينا، االستخبارات، أرسلوا عن طريق بعض اجلماعات 

"اجلهادية"!! الباكستانية املرضّي عنها من قبلهم، وهي "حركة ا�اهدين" بقيادة فضل الرمحن 

منهم ينقل لنا رسالة من قيادات االستخبارات : شجاع شاه، وغريه، خليل، فجاءنا رسول 

بأ�م يريدون احلديث معنا حنن القاعدة، فبلغناهم نفس الرسالة، فقط، مث بعد فرتة (قبل ثالثة 

أسابيع) بعثوا الرجل نفسه مرة أخرى، وهذه املرة الالفت أ�م أدخلوا يف اجللسة "محيد غل"، 

الرمحن خليل كُمشاَور! وأرسلوا يقولون : أمهلونا قليال (قالوا : شهر وحضر معهم اجللسة فضل 



ونصف أو شهرين) فنحن اآلن بصدد إقناع األمريكان والضغط عليهم، بأن يتفاوضوا مع 

القاعدة، وإقناعهم بأن التفاوض مع طالبان بدون القاعدة ال جيدي، فانتظروا قليًال، وإذا متكنا 

حنن (يعنون أنفسهم الباكستانيني) ما عندما مانع يف التفاوض معكم من إقناع األمريكان فإننا

  واجللوس معكم. فقال هلم اإلخوة : نبلغ قيادتنا الرسالة، وذهب الرسول. فقط.

وأما ما يتعلق بتحريك طالبان، فقد أخربنا حكيم اهللا وصاحُبه قاري حسني، أن حكومة 

يريدون التفاوض معهم وأ�م مستعدون البنجاب (شاه باز شريف) كانت أرسلت هلم بأ�م

ألن يعقدوا معهم صلحاً على أن ال يقوموا بأي عمل يف البنجاب (يف دائرة حكومتهم، وهي 

ال تشمل إسالم آباد وال بندي) وأ�م مستعدون ألن يدفعوا أي مثن....إخل وكانت املفاوضات 

،فوعدوا بذلك ، يف آخر اجتماع جارية كما قالوا لنا.. شددنا عليهم أن يشاورونا يف كل شيء 

يل مع حكيم اهللا سألته فقال ال جديد، وأي جديد سنخربكم، وأخربته أنا مبا جرى معنا، 

وتواصينا باحلذر منهم، ويرى حكيم أن ال نظهر حنن يف الصورة وال جنلس معهم، فأيّدته يف 

  وإال بالتفاهم معكم.على كٍل ال نربم شيئا إال مبشورة قيادتنا، قلت له : هذا مبدئياً، و 

  فهذا تقريبا ملخص ما جرى.. وهو كما ترى جمرد كالم!!

فهل الباكستانيون جادون، أو هم يتالعبون وخيتلون؟ احلذر واجب، واالستعداد واليقظة 

واحملافظة على اهلمم والعزائم ضروري.. طبعا هم يف كرٍب أيضا، وهم يرون أولياءهم وأربا�م 

ٍد أيضا، وهي حكومة ودولة من طينة النفاق والعياذ باهللا... وحسبنا األمريكان يف كرٍب شدي

  اهللا ونعم الوكيل.

وسألتم ما رأيكم؟ فنحن نرى يا شيخنا هو ما قلتموه : أي فرصة حقيقية ملهادنة الباكستانيني 

سنستغلها للتفرغ لألمريكان، هذا واضح.. نعم سيكون فيه صعوبة على كثري من إخواننا 

ني، فال تنَس إخوة سوات، وإخوة مسعود حلفائنا وأحبابنا القريبني جداً، وغريهم، الباكستاني

وحىت ا�موعات اليت معنا، لكن تفهيمهم وإيضاح األمر هلم وأمهيته وأنه خٌري ممكن بعون اهللا.

ف أخونا عزام األمريكي خبري وعافية وهللا احلمد، وما أشاعه الباكستانيون كان خرباً كاذباً مل نعر -9

بالضبط ما حقيقته، هل كان خطأ منهم واشتباهاً؟ أو وراءه شيٌء من مكر معني؟

اإلخوة األسرى واألهل يف إيران، إن شاء اهللا يكونون خبري، ولكن مل يأِت أحٌد إىل - 10

اآلن بعد أنس السبيعي كما ذكرُت لكم أنه آخر من جاء من اإلخوة، وهو جاء منفرداً بعد أن 



عرب تركيا، وعرب االتصال مبؤسسة القذايف، وإن شاء اهللا إذا يسر اهللا جميء سّفر أهله إىل ليبيا 

العائلة نرتب األمر، ولكن يا شيخ رمبا األمر أصعب مما تظن يف الطرق والتفتيشات اآلن بيننا 

وبني بيشاور، ولذلك رمبا منيل إىل إبقائهم فرتة يف مكان بعيد عندنا حمفوظني، مث نرتب هلهم 

أماٍن بعون اهللا.على مهٍل وب

أنا ال أعرف محزة، وقد كان صغرياً، لكنه كرب أما مقرتحكم بالنسبة حلمزة ابنكم، ف- 11

اآلن، ولعلي أسأل األخ النعمان املصري فإنه كان قريبا منه فرتة على ما أظن يف السجن، فإن  

ري وخروج كنتم على ثقة من ثباته وقوة نفسه... فهذا االقرتاح جيٌد، لعل اهللا ييسر خروجه خب

بقية اإلخوة.. وكيف ترون يكون ذهابه إىل قطر؟ فإنه إذا أخروجه سيدفعونه إلينا بالطرق 

التهريبية املعروفة، فسوف يصل إلينا، فكيف بعدها؟ هل من املناسب أن ينّسق مع سفارة قطر 

حلذر يف باكستان مثال؟ لكن سيأخذه األمريكان حتماً!! فاألمر حيتاج إىل دراسة التفاصيل وا

واالحتياط، إال إذا أمكن أن نقول لإليرانيني : اتركوه ميشي إىل قطر، سنحاول.

البحث عن مرافق، كنُت على اطالع مبا سبق البحث فيه مع احلافظ، وباملناسبة أنا - 12

مطلع على كل رسائلكم للحافظ رمحه اهللا، أوال بأول ونقرأها معنا ونتشاور فيها.. وأنا اآلن 

، أما إخوة آخرون فبحسب التخصص أو جهة ال غريي على رسائلكم فقطمعأطلع أبا حيىي

تتعلق تمن الرسالة مثال فقرات نطلع عليها عبد الرمحن املغريب إن كانة، نقتطعاملشورة املمكن

بالسياسة اإلعالمية مثال، وإن كان بالعمل اخلارجي فقد أطلع على الفقرات املتعلقة �ا إخوة 

بالنسبة للمرافق، فإن شاء اهللا جنتهد يف البحث، واهللا املوفق.أقول : .. و آخرين

وسنفعل ما قلتم بالنسبة لألخ الذي من طرفنا يف املراسلة : نسأله ونفتش أموره - 13

ومالبساته... واهللا حيفظكم مجيعاً ، وسبق أن كتبُت لك رأيي بأن خنفف التواصل، وعندي 

برنامج أسرار ا�اهدين، سأرفقه اقرتاح آخر أن نشفر الرتاسل، فهل ميكن ملن عندك أن يتعلم 

ه، لعل مساعديك يتعلمونه ونرتاسل به.مع شروٍح للكم.

. فإن كتاب الترتس للشيخ أيب حيىي وإرفاقه لكم.. وكذا نظراتوسأحاول البحث عن  - 14

مل أجده اآلن ففي مرة أخرى واهللا املستعان.



أخربكم مبقتل األخ محزة اجلويف رمحه اهللا، وذلك بقصٍف بطائرات التجسس يف جنويب - 15

رون، مل نتأكد منهم حلد اللحظة، حيتمل أن يكون فيهم أبو وزيرستان (وانه)، وقتل معه آخ

احلسني املصري.

الناصرسليمانأيبوعنونائبه،البغداديبكرأيبعنإن شاء اهللا سنطلب معلومات - 16

، وسنسعى لسؤال إخوة األنصار، وغريهم.. وحنصل على صورة أكثر دقة، واهللا املوفق، اهللالدين

للوحدة، وقد فعلنا بالفعل، وكتبنا هلم يف رسائل التعزية يف األمريين وبإذن اهللا نواصل مساعينا 

الشهيدين بأنه لعل هذه فرصة لتجديد مساعي الوحدة وإجياد هيكلة جديدة جتمع 

الشمل...إخل

الفكرة عن شريط وثائقي عنكم، بالتعاون بني اجلزيرة والسحاب، سنسعى فيها، - 17

مث طلب أسئلته.. لكن ظين أنه البد على األقل أن سأتشاور مع منري، ونرسل لزيدان بالفكرة

أشرطة لنا حنن حنتفظ �ا، تكون أجوبتكم صوتية.. وقد كنُت طلبُت منكم يا شيخنا من قبل

عن تارخيكم وحياتكم وكل شيء، وكيف تطورت الفكرة اجلهادية عندكم...إخل أشياء كثرية، 

ا فرتكنا األمر إىل حني، وحنن مصّرون عليه، وأخونا منري بعث لكم أسئلة وغريها ، لكن مل جتيبن

ونراه واجباً، وأيضا يا شيخنا العزيز كلمات صوتية قصرية لإلخوة هنا خاصة، ُنْسِمُعهم إياهم 

بدون أن يأخذ أحٌد نسخة أبداً مث حنتفظ �ا يف إرشيفنا أو نعدمها كما تأمرون، لكن البد 

لتوصية بالسمع والطاعة والصرب واملصابر والتثبيت منها للناس : للتطمني بالتعيينات وغريها، وا

ورفع اهلمم والتبشري.. اجلويف رمحه اهللا كان يقول : أنا مع أسامة بن الدن لكن لسُت مع 

احلافظ سلطان وال مع خالد احلبيب وال حممود..  وهكذا عندنا غريُه منهم من يكاد يصرّح 

نا ولكم ما فيه اخلري.ومنهم من دون ذلك.. نسأل اهللا تعاىل أن ييسر ل

، فجزاكم اهللا خريا على النصيحة، وقد تشاورُت مع اإلخوة بالنسبة للظهور اإلعالمي- 18

ورأينا أننا يف هذه الفرتة إىل أجٍل غري مسمى ال نظهر، تغليبا لالختفاء واألمن وحتاشياً عن 

األمريكية على الرصد التجسسي وحنن نعاين من احلرب اجلاسوسية، وامتصاصاً للضغوط 

الباكستان.. وعندنا فكرة باالنتقال خارج وزيرستان قريباً، رمبا نتجه إىل نورستان، بعُضنا، ويبقى 

البعض : أعين القيادات والكوادر املؤسسية كاإلعالم واللجنة الشرعية وحنوها، نقسم أنفسنا، 

هناك، يقودها األخ ، وكما أخربناكم من قبل أن عندنا كتيبة جيدة قسٌم يذهب وقسٌم يبقى



"فاروق القطري" وهو أخ فاضل من الكوادر الطيبني، وقد أرسل إلينا مؤخراً بأنه جّهز لنا 

.. ونسأل اهللا اإلعانة.األمور الستقبالنا، وأن األماكن جيدة واألنصار وكل شيء، فاهللا أعلم

باً أحدهميكونألناملهيئنياإلخوةبعضأمساءيلترشحطلبتم أن "- 19 " ، فأوال لكنائ

نسأل اهللا أن يعينين على ما ُكلفُت به ، وواهللا يا شيخنا إ�ا مسؤولية كبرية وإنين ضعيٌف عنها، 

وأخشى أن أضَيع وأفرط وأخسر، وكنُت أطلُب سراً من الشيخ سعيد إعفائي، على استحياٍء، 

ينا؟! والكوادر ألين أيضا باملقابل أقول يف نفسي : َمن لإلخوة والعمل واجلهاد، وقد احتيج إل

مفقودة والقيادات كما نرى، فأخاف أن هذا قد يكون من الفرار من الزحف وحنوه، فعلى كٍل، 

بسرعٍة من هو خٌري مين يتوىل األمر.. وأسأل اهللا أن يفرج عين وأن يهيئاهللا يعيننا وإياكم،

هو كان من أيام أقول : ال أرى ممن هو كامل التهيؤ اآلن إال الشيخ أبا حيىي، وباملناسبة ف

احلافظ األخرية النائَب الثاين بناًء على التوجيه الذي جاء منكم بتولية نائب ثاٍن، فهو اآلن 

  نائيب، وأظنه أهيأ اإلخوة.

ريون علّي، والسبب : أنين أرى أنه لكنين غري راٍض �ذا، وأمتىن أن أجد شخصا آخر، فلو تش

واملضّي يف ُسّلم العلم، فإن شغلناه باإلدارة أوشك يبنغي أن يكون متفرغاً للعلم والفقه والفتوى

أن خنسر علمه وتأّهله، وقد ورد يف السري أنه قيل لسيدنا عمر ملَ ال توّيل األكابر من أصحاب 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يقول : كرهُت أن أُلّوثهم بالَعَمِل. أو كما قال.

من جرائه فساُد دينهم.. ومن و لفتنة يف أنفسهم، والتلّوث من وجهني : من جهة تعريضهم ل

جهة إسقاط هيبتهم من قلوب الناس، فإن العامل (املسؤول) يقع له مشاحنات ومهاترات 

  وجدل وما شابه ذلك مع اخللق، ورمبا جترؤوا عليه وابتذلوه...إخل 

أهيأ ولذلك كنت ومازلت أحب أن يكون أبو حيىي بعيداً عن ذلك.. ولكن ال أجد من هو 

  وأحسن منه وأفضل، بل هو خٌري مين وأحق.

البقية ، الشيخ يونس مازال حيتاج إىل عُمٍر ومزيد نضج وجتربة، على عقل فيه ونباغٍة وذكاٍء 

مهٍة.. اهللا يبارك فيه، ومن أكرب مشاكل مثله أنه جديد يُعَتَرب ، وال يرضى مبثله الناس، مث هو 

  فقه.اآلن مكلف بعمل هو ماٍض له، واهللا يو 

وميكن : أخونا عبد الرمحن املغريب، عقلية طيبة جداً، وديٌن متني حنسبه كذلك، وخُلٌق عاٍل، 

وكتمان وصرب... وفكٌر صائب ووعي ممتاز، صاحل للقيادة بإذن اهللا، واهللا يرعاه.. ستكون 



مشكلته مع الكبار فقط ال يكادون يقبلون ممن هو أجدُّ منهم (أعين الشيوخ الكبار السن 

ويت على األقّل، هذا وأنت تعرفهم)، لكن هذه ُحتَّل بالتعيني الصريح منك، ال الكتايب بل الص

ال نزول عنه، يف مثل حال عبد الرمحن لو احتيج إىل تعيينه.. طبعاً هو اآلن املسؤول عن 

  السحاب، ولكن ميكن اقتطاعه منها وترقيته، ولعلي أستنبط األمر وجسُُّه.. وأنتظر مشورتكم.

 اجليل اجلديد إخوة طيبون وكوادر وقيادات مستقبل، واهللا يقويهم، وحنن عاملون على إعداد ويف

الكوادر و�يئة القيادات فأبشر مبا يسّرك بعون اهللا، لكن ظروفنا واهللا صعبة يا شيخنا ونسعى 

  وحناول ولكن احلرب اجلاسوسية أتعبتنا بالفعل.

سعدوف، أمري الفتح، أبو املقداد، أبو سليمان عندنا : القدامى بقي اإلخوة املصريون من 

(الذي كان يسكن يف خوست مع اجلويف أيام اإلمارة، وكان عامل تكسي) هؤالء يف العمل 

إال أبا املقداد قد يكون أقر�م، وهو من نا مجيعاً، لكن ال يصلح معظمهم هلذا األمر، اللهممع

  .أفضلهم من جهة الفكرة والرأي، لكن يف خلقه صعوبةٌ 

أٌخ امسه عبد اجلليل ا أبو عثمان، ال يصلح هلذا األمر، وعندنا أحسن منهمن إخوة اجلزيرة عندن

ممن جاء يف آخر أيام اإلمارة، وممن سجن يف كابل عند ناس سياف مث أطلقوهم (كانوا ثالثة : 

أن هو وسيف بن عمر عبد الرمحن املصري، وعزام الزهراين رمحه اهللا). هذا األخ جيد ميكن 

يكون مؤهًال يف فرتة قادمة، وقد حناول يكون نائباً اآلن، أنظر يف األمر وأستنبطه مث أردُّ عليك 

  يف رسالة أخرى.. ولو تذكر هو الذي رشحه لك احلافظ سابقاً ليكون متحدثاً باسم القاعدة.

كفاء، وأسأل اهللا أن يفرج عن إخواننا من السجن فيأتون ليساعدوا وليحملوا العبء، فإ�م أ

أبو حممد الزيات وأبو اخلري وسيف العدل، وغريهم، لكن لألمانة إذا يّسر اهللا خروجهم، فالبد 

من أن يقضوا على األقل مدة ستة أشهٍر (وميكن إىل سنة) حىت يعرفوا األمور من جديد كيف 

تسري، وجيددوا معارفهم ونشاطهم وحيويتهم... ويف هذه الفرتة يكونون قريبني نوعاً ما 

ُيشاَورون بالتدريج يف األمور، مث ميكن أن يستلموا األمور.. نسأل اهللا أن يفرج عنهم وينصر و 

�م اإلسالم واملسلمني وجيعلهم وإيانا من عباده الصاحلني.

على ذكر بعض املشاكل، وال حنب واهللا أن يشغل بالكم باملشاكل، ولكن لعل شيئا - 20

الوحيشي م فقرة كتبتها يف رسالٍة لألخ أيب بصريفأرفق لكمنها البد منها لتتصوروا األمور، 

(كان طلب مين نبذة عن الساحة عندنا).



بإذن اهللا نعيد قراءة الرسالة على مهل، ونرد عليكم يف املراسلة القادمة يف الفقرات - 21

املهمة اليت مل نتناوهلا اآلن، مثل فكرة أن تصدروا بيانًا فيه التصريح بأننا نصحح بعض ما بدر 

فهذا البد أن يكون دقيقا جداً ومتوازناً غاية التوازن مدروساً كامل الدراسة، وقد حنتاج أن منا،

تسبقه شيء من اخلطوات التدرجيية.. ونطمئنك يا شيخنا العزيز أن اجلهود يف جمال ضبط 

املنهج وتقومي رؤوس العمل يف كل مكان واالتصال بالصاحلني من املثقفني وطلبة العلم وغريهم، 

مل عليه وجنتهد فيه رغم كل الصعوبات (عندنا تواصل مع جمموعة من طلبة العلم، سأختار نع

منهم اثنني أو ثالثة، مع مثقف أو اثنني أو ثالثة، ملا أشرمت له من : النقد والتمحيص والنصح 

لكم، ، هذا كله بإذن اهللا سنبدأ به ومنّهد )لنا، وخنربهم بأننا نريد التصحيح...إخل ما ذكرمتوه

وحنن يف تصحيح مستمر قبل هذا ويف أثنائه وبعده بعون اهللا، يف مسائل التكفري والغلو 

والتطرف وغريها، ويف مسائل األخالق واألذواق واالعتدال، ويف مسائل عموم الفكر والتحليل 

، واهللا وّيل التوفيق.والنظر والبحث، ويف مسائل الفقه

مقال طويل وجيد أليب حيىي بعنوان (اجلهاد و هناك مرفقات أخرى : النصح واإلشفاق، - 22

آخر مقااليت يف سلسلة انفذ على رسلك يف جملة و ، ][مل أجده اآلن لألسفومعركة الشبهات)

طالئع خراسان، توجيهات إعالمية، رسالة أيب حيىي لإلعالميني.

  

املرجّو أن ييسر كل أمورنا وهذا ما تيّسر من الردود اآلن.. واهللا عز وجل موالنا الرحيم الكرمي الودود هو

  وأموركم وأن يأيت بالفتح القريب والنصر املؤّزر ألوليائه.. واحلمد هللا رب العاملني.

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حممود

  هـــ1431شعبان5السبت 

  



  بسم اهللا والحمد هللا والصالة  والسالم على رسول اهللا وآله 

  حفظه اهللا ورعاه                                    أبي عبد اهللا فضيلة الشيخ/ 

الســــــــالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..وكل عام وأنتم بخير أعاد اهللا رمضــــــــان وأعياد             

  لبركة والنصر والفتح إن شاء اهللا.المسلمين علينا وعليكم وعلى أمتنا باليمن وا

من نياك أنت والعائلة الكريمة و أن تكون بخير وعافية في دينك ودأســــــــــــأل اهللا العلي القدير

  تحب...وبعد.

فإنه مرفق مع هذه الرســـالة لفضـــيلتكم هدية رمضـــان وهو عبارة عن تقرير يوضـــح ظروف حال 

اهللا في فقناما و إلى باإلضـــــــافة الصـــــــراع مع أعداء اهللا مع بشـــــــائر النصـــــــرالتي الحت في األفق 

  تنهض بدعوتنا مترجمة إلى اللغة األوردية والباشتو وهم ثالث:إخراجه من كتب

  مواجهة الجاهلية.منهج الغرباء في -1

  صفاء المنهج..أهم من تبرئة األشخاص.-2

  أحكام الغارات الفدائية والتترس.-3

وقريبا بمشـــــيئة اهللا ســـــنخرج كتاباً عن "الصـــــراع اإلســـــالمي الصـــــهيو صـــــليبي..حقيقته وجذوره 

راجها خالمسلمة" أسأل اهللا أن يوفقنا إلوأبعاده", ضمن سلسلة سميتها "سلسلة بناء الشخصية

  لى أحسن وجه.ع

وقد كتبت رســالتي هذه تواصــال مع فضــيلتكم داعيا المولى عز وجل أن تصــلكم رســالتي هذه

وأنتم في أحســن حال وأصــلح بال متمنيا أن تردوا عليها كي نســعد بالتواصــل معكم واالطمئنان 

عليكم من ناحية وحتى نتأكد من وصـــــــــول الرســـــــــالة وعدم ضـــــــــياعها في الطريق كما ضـــــــــاعت 

  سابقتها.

  من عندنا الجميع يهدونكم السالم خاصة أبنائي أسد اهللا المقداد وسيف اهللا خالد.

  وإلى أن نلقاكم على خير نستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه.  

  عبد المجيد عبد الماجد "أبو المقداد"/أخوكم

1430رمضان 12                                                       



بسم هللا الرحمن الرحیم

ى آلھ والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعل

وصحبھ أجمعین 

أما بعد....  

إلى األخ الكریم             الشیخ أبي یحیى حفظھ هللا 

ة وإلى أرجو أن تصلكم رسالتي ھذه وأنتم وجمیع اإلخوة بخیر وعافی

هللا تعالى أتقى وأقرب .

وبعد....

ن نصائح بما فیھا موصلتني رسالتكم الكریمة فاطلعت علیھا وسررت 

فجزاكم هللا خیراً على ما أوردتم فیھا .

العظیم وأعزي نفسي وأعزیكم في إخواننا الذین قتلوا في ھذا الطریق

یث وفي مقدمتھم الشیخ أبو اللوأحسبھم من الشھداء وهللا حسیبھم 

ور الشامي بدهللا سعید والشیخ أبو منصوالشیخ ابن الشیخ والشیخ ع

والشیخ أبو صالح الصومالي ومن كان معھم جمیعاً وأرجو هللا أن

یعوضنا خیراً .وأن یأجرنا في مصیبتنا ویتقبلھم ویسكنھم فسیح جناتھ 

لمة الكأعدكم برسالة قادمة أضمنھا بخصوص ما ورد في رسالتكم و

.بإذن هللا التي ذكرتم 

لى ھذا وفقنا وإیاكم لما یحبھ ویرضاه وأن یثبتنا عوأسأل هللا أن ی

رین الطریق حتى نلقاه وھو راض عنا وأن ینصرنا على القوم الكاف

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین .أخوكم زمراي 



بسم هللا الرحمن الرحیم
آلھ والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى

                                                         وصحبھ وسلم أجمعین
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

یخ عبد هللاللیث والشیخ أبي یحیى والشيإلى إخواني الكرام الشیخ أب
..........سعید والشیخ

أرجو أن تكونوا بخیر وعافیة
اعدة إخواني الكرام بخصوص رسائلكم حول االنضمام إلى تنظیم الق

مامكم فھذا أمر عظیم أرجو هللا أن یوفقنا وإیاكم لنصرة الدین وإن انض
قیامكم ھذا یشد من أزر المجاھدین كما أنھ ینبئ بشعوركم بالمسؤولیة و

جو هللا أن یتقبل منا ومنكمبالواجب  أر
................وعندي اقتراح أضعھ بین أیدیكم 

والمبنیة على مسألة وبالنسبة لبعض األمور التي ذكرتموھا 
ي ألولي بیا فأقول إن الخصوصیات لكل قطر ینبغیالخصوصیات لل

األلباب أن یأخذوھا بعین االعتبار 
ھا تنظیم أقترح علیكم أن یكون االنضمام بالطریقة التي انضم بوإني 

قیادة الجھاد بقیادة الشیخ أیمن الظواھري وتنظیم التوحید والجھاد ب
ة مصعب الزرقاوي رحمھ هللا والجماعة السلفیة للدعوياألمیر أب

مصعب عبد الودود يوالقتال بقیادة األخ الكریم أب
صروا ي نفوسنا فھي أكبر من أن تحوأحسب أنكم تعلمون مكانتكم ف

ھذه أنفسكم في قطر معین وال یخفى علكم أن المسلمین في خضم
ة بشكل الحروب العالمیة علیھم قد أصبحوا یشعرون باالنتماء إلى األم

عام بفضل هللا فیجب تشجیع ھذا التوجھ 
ھذا ما ظھر لي وأنا بانتظار رسالتكم والسالم علیكم ورحمة هللا 

  وبركاتھ 



  بسم هللا الرحمن الرحیم
....  

سید سیدنا محمدالحمد � الذي وعد فوفى، وأوعد فعفا، والصالة والسالم على 
  الشرفا، وآلھ وصحبھ المستكملین الشرفا.

***  

فضيلة األخ الكرمي/ الشيخ ازمراي حفظه اهللا ورعاه. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أرجو أن تكونوا 

فضل من اهللا ونعمة وعافية، وأن يوفقكم املوىل سبحانه ملا حيب ويرضى، وأن جيمع ومجيع من معكم يف 

  بيننا وبينكم ساملني آمنني غامنني منتصرين على عز يف الدنيا وفوز يف اآلخرة بفضله ورمحته.

  وبعد

  .2007/ 12/ 17وصلتين رسالتكم الكرمية املؤرخة يف - 1

الشيخ أيب سهل الليبيني وعدد من اإلخوة معهما، ولعل عظم اهللا أجركم يف الشيخ أيب الليث و - 2

  اإلخوة أن يوافوكم بالتفاصيل.

  .الوفد والرسالة- 3

لة السابقة عن مسألة مال منصور، وقد تطورت تلك املسألة، فقد طلب منه أرسلت لكم يف الرسا-أ

ما، فيما نسبهما تسليم من عنده لبيت اهللا مسعود، للتحقيق معهيف رسالة على شريط صويت املال 

منصور هلما، ووعده بيت اهللا بعرضهما على قضاة أفغان موثوقني، فما كان من منصور إال أن أظهر 

املوافقة، وطلب مهلة، مث قتلهما. فغضب منه بيت اهللا، وطلب منه مغادرة منطقته، وغضب منه املال 

  فعزله.

ر إليها على عدم إرسال رسائل للمال، وكنت أنا واحلافظ قد اتفقنا قبل احلادثة األخرية املشا-ب

حىت تتضح األمور، خاصة وأن الطيب مل جيده احلافظ، كما أن ياسر ،وإتالف رساليت اليت عند احلافظ

نصحنا يف هذه الظروف بأن تكون رسائلنا رسائل جماملة عادية نؤكد فيها على االلتزام بالسمع والطاعة، 

واهللا فما رأيكم يف هذا االجتهاد؟ ملن تصل؟ وال كيف تصور؟ألننا ال نعلم كيف تنقل الرسائل؟ وال

  املستعان.

  زيات.آخر أخبار ال- 4

اتصل مندوب من أهل البلد بأحد إخواننا هناك، وطلب منه اللقاء للتفاهم حول الزيات وشركاه، 

عالقة �ذا لهعنهم1ة أيب حممدكلمكم األخرية و افظ، وال أدري هل ما ورد يف كلمتوالتفاصيل عند احل

يف أشرطته اليت أرفقها لكم مع هذه حممودالتحرك. نسأل اهللا التيسري. وليس عندي إال ما ذكره يل 

  . وسأتابع مع احلافظ إن شاء اهللا.2الرسالة

                                               
.أرفق لكم احلوار الرابع للسحاب مع أيب حممد بعنوان (رؤية لألحداث)1
  ).حممودة يف جملد بعنوان (أشرطة جاءت أجوبة على أسئلة طرحتها عليه بعد عودته ساملاً، وهي موجودحممودرسائل 2



  تراجعات فضل والتربئة.- 5

مع أصدر د. فضل رسالة أمساها (وثيقة ترشيد العمل اجلهادي يف مصر والعامل). وهي وثيقة استسالم 

سباب وشتائم للشيخ أسامة وأليب حممد، وأتبعها حبديث مطول مع صحيفة احلياة، كال فيه أضعافاً من 

  السباب.

(التربئة)، وأرسل نسخاً منها لعدد من اإلخوة إلبداء رأيهم وقد كتب أبو حممد رداً عليه يف رسالة بعنوان 

وقد أجابه من الناحية العلمية ومن ناحية األسلوب حىت خيرج من حظ نفسه، وال ينجر ملستوى الوثيقة. 

ري اآلن مراجعة الرسالة بناء على تلك املالحظات، وإن كنت أرى أن الرسالة واحلافظ. وجتحممودالشيخ 

  بردود أخرى. النقص فيهابقية اإلخوة إكمال وميكن ل،جيدة

ألن وقد استفاد أبو حممد من مالحظات األخوين، مث رأى أن يصدر الرسالة يف صور�ا املعدلة،

تأخري الرد ليس جيداً، حىت ال يتصور الذين أخرجوا االتصاالت بينه وبني اإلخوة تطول، وألنه رأى

  .1الوثيقة أن هذا ضعف من ا�اهدين

  اد أبو حممدعأركز على مراجعة الفصل السابع اخلاص بالتأشرية واألمان، وقد حممودا سرتون فإن وكم

فتوى للشيخ ناصر الفهد حول التأشرية إضافة ، و حممودكتابته مع اإلجابة على اإليرادات اليت أوردها 

يكون الفصل وأحداث احلادي عشر من سبتمرب، وبعض اإلضافات األخرى. وأرى أنه �ذه املراجعة 

نسأل اهللا أن خترج قريباً وأن تكون موفقة يف إيضاح احلق، واهللا السابع قوياً، وميكن نشر الرسالة. ف

  املستعان.

  مبا طلبتم إن شاء اهللا يف أقرب فرصة.مودسأرسل حمل- 6

ائه، وختاماً أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه، وأسأله أن حيفظكم وحيفظنا واملسلمني من كيد أعد

ومن ذل الدنيا وخزي اآلخرة، وأن يعجل لنا بالنصر العزيز والفتح املبني والفرج القريب. وأرجو إبالغ 

  سالمي لكل من أعرف طرفكم. والسالم.

  أخوكم احملب
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)، وسوف ترون أ�ا قد أضيفت هلا بعض الزيادات عن النسخة اليت أرسلت لإلخوة، كما أرفق لكم النسخة اليت 1أرفق لكم رسالة التربئة األصلية بعنوان (التربئة 1

)، مث التربئة مع تعليق حافظ سلطان)، وكذلك النسخة اليت أرسلت حلافظ سلطان مع تعليقاته بعنوان (حممودالتربئة ـ مع تعليقات مع تعليقاته بعنوان (مودأرسلت حمل

  ).2وسلطان بعنوان (التربئة حممودبعد إضافة بعض مالحظات يف صور�ا األخرية و أرفق لكم رسالة التربئة 



  بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین 

  وبعد 
  إلى الوالد والعم والشیخ الحبیب حفضكم هللا ورعاكم

تقبل هللا منا ومنكم وكل عام وأنتم بخیر وعافیة ورحم هللا  
موتا المسلمین أسأل هللا تعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم في أتم 

  افیة ویقین بالفرج القریب .صحة وع
الحمد � وصلت رسالتكم وأول ماقرأتھا وكتبتم أرجو منكم  
التنسیق مع الشیخ عثمان إرسال األوالد والدي الحبیب وهللا 

أخبرتھ بعد قرأت الرسالة مباشرة سوف أرسلھم كلھم قال بقي 
عبد هللا في المدرسة وسھام تبقى سنة ترضع فقلت لھ كلھم إن 

 والدي الغالي وأمیري من غیر ماتكتبوا أرجو فالسمع شاء هللا
والطاعة في كل شيء لكم فأنا ابنكم المقصر وھم أحفادكم 

  ویعلم هللا اعرف ومتیقن أنكم في شوق إلیھم .
بعد وفاة الغالیة رحمة هللا علیھا ال أخفي علیكم شیخي الحبیب

اجمع حتى بعد ثالثة أیام تقریبا كنت أرید أتقدم ألي أرملة 
فاستخرت أوالدي حتى الیكون األم واألب غیر موجودین

فكان الفترة الماضیة والسنین التي مرة وقلت انتظر مراسلتكم
ولكن قدر لیھم أغلب الوقت في البیت فصعب جدا علي وع

عائشة في حزن شدید إلى كانت العید يففهللا وماشاء فعل 
خذتھم في العصر لم یغیر لھا أحد وتلبس فستان العید فأ

الصباح الباكر إلى بیتنا القدیم وروشتھم كلھم وألبستھم مالبس 
فالحمد � ذھب الحزن منھا شيء ما وصورتھم مرفقھ العید 

دم ألي أرملة حتى مع الرسالة فبعد ذالك قررت أن ابحث وأتق
شیخ عبد حق أوالدي فتقدمة لبنت الال أكون أثم في 

أھل أبو بكر رحمة هللا علیھ رحمة هللا علیھ pmالرحمن
  سبحان هللا قبل وصول رسالتكم بثالثة أیام.



على مضض وبسبب عدم وجود والدي الغالي وهللا لقد تقدمت
اإلتصال بكم ولو وجد ماتجرأت ولكن قدر هللا وما شاء فعل 

فسوف انتظر حتى وصعب الرجوع وإذا قدر هللا عدم الموافقة 
  یفرج هللا .

تنسوني من الدعاء بالصبر والثبات والدعاء شیخي وأمیري ال
بأن یرزقني هللا الشھادة في سبیلھ مقبل غیر مدبر وأنا جاھز 

ألي أمر تأمروني بھ والدي جزاكم هللا خیرا على المبلغ الذي 
صدور قوم هللاحیث یشفيوضعتھ فنصیب الغالیة أرسلتموه 

السالم صبرنا هللا وإیاكم وومؤمنین فا� یتقبل منا ومنكم 
  ابنكم المقصر أبو عبد هللا الحلبي علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  شوال20بتاریخ              
لقد جاء الرد ثم الحمد � ثم الحمد � شیخي الحبیب الحمد �

بعدم الموافقة على أھل أبو بكر السوري رحمة هللا علیة 
وع ھو والحمد � األوالد سوف یكونون عندكم وھذا الموض

وھذا حسنالذي أجبرني على التقدم . فالحمد � سوف انتظر
.حتى تفرج األمور عندنا وعندكم
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

بعد... أما 

إىل األخ الكرمي                                      الشيخ حممود حفظه اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

وبعد... 

بعشرة أيام طاغية تونس سقوطفبعدواملفاجئ لألحداث التتابع السريع لعلكم تابعتم يف اإلعالم 

إسقاط أكرب وأعىت وكالء الكفر ماليني يطالبون بواحتشد يف القاهرة وحدها أربعة انطلقت ثورة مصر 

اليمن قامت الثورة يفمور األوقبل أن حتسم يف اليمن لثورةوقبل أن يسقط اشتعلت ايف املنطقة العاملي 

.جنون نظام القذايف يف قمع الثوارقريباً بإذن اهللا رغم لصاحل املسلمني يف ليبيا وأحسب أ�ا ستحسم 

مارس 11وقبل أن حتسم األمور يف ليبيا قامت ثورة عمان وحددت بالد احلرمني موعداً للخروج بتاريخ 

  واألردن ولبنان. املغرب و يف اجلزائر املظاهراتهذا فضًال عن 

األمور بفضل و العامل اإلسالميمعظمشمل يسه أنيظهرانوالواقع والتاريخ دث هائل وعظيم جداً فاحل

يف اتالثور سلسلةقلق أمريكا من فاهليمنة األمريكية من ديار اإلسالمحنو انفالت بقوة و تسري اهللا 

خنشى أن تقع املنطقة بأيدي اإلسالميني املسلحني كبري جداً وقد عربت عنه وزيرة اخلارجية بقوهلا املنطقة  

بوابة السد فمصر هيعد أن انطلقت ثورة مصر ما وصلت إليه بإىل األوضاع تصلهذا قبل أن كان 

أن الظرف إالذلك ورغم وبداية عهد جديد لألمة بأسرها وسقوطها سقوط باقي الطواغيت يف املنطقة 

يتسم ثورة ليبيا العاملي مل يسمح للغرب بالوقوف مع مبارك إىل أن سقط بفضل اهللا مث هاهو موقفهم من

ثورة مصر وهو ما دعا كثري من الكتاب واملفكرين يف الغرب بنقاط الضعف اليت اتسم �ا تعاملهم مع 

ظهر أمما مل تكن قرارا�م على مستوى األحداث و وكأ�م متفرجني ظهروا بأ�م إىل توجيه النقد للساسة 

  للعامل ضعف الغرب وتراجع دوره يف العامل.
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يف ذيل األمم تعيشواألمة املاضيةطيلة القرون فمنذ قرون متنا أهم أحداث ألحداث اليوم هي األههذف

إىل أن قامت قبلاليوم )اجلهاد(اجلهاد األفغاين و الغفلة سباتوهي يفعلى دينها ومقدسا�ا ويعتدى 

مصر واجلزائر وسوريا وقعت أحداثعندما للخروج من التيه ء األمة من بعض أبناحماوالتقرابة عقدين 

لبيا�ا يف أرجوا اهللا أن يوفقين سباب عديدة ألفشلت يف حتقيق أهدافها تلك احملاوالتإال أنواليمن 

مل تكن بضخامة هي فت تلك التحركاتبغض النظر عن الظروف اليت اعرت ولكن مقال خاص �ا 

يف االنزالقجناحها من ناحية ها خماطر عدة السيما بعد �دداليوم حتركاتوإن كانت حتركات اليوم

احلفاظ فللدساتري الوضعية منذ سنني طويلة تكم السيما يف البالد اليت حتاحلكم بغري ما أنزل اهللا هاوية 

املرتتبة على ثار اآلالشرعي و أصيلالتواهتماماً بيتطلب جهداً وضبط مسارهاحتركات املسلمني اليومعلى 

الرتفق مع أبناء بار أمهية آخذين بعني االعتمن جهة أخرى الوضعية تطبيق الشريعة من جهة والدساتري 

  عقود بعيدة .لاألمة الذين وقعوا حتت التضليل 

وجيه تبال جيد من يسده اآلنإىلرتبط مبصري أمتنا ملاواجب التوجيه واإلرشاد هذا الواجب العظيم إن 

من يف األمة ن و تدب الصادقطالبت يف خطابايت بأن ينوقد سبق أن قواعد الشريعةمنضبط بكامل واع

الرأي التوجيه و أنفسهم عدداً من العلماء واحلكماء ويشكلوا جملس شورى يتابع قضايا األمة ويقدم هلا 

ينا أن نقوم حنن أصبح الزماً علولكن بعد مرور هذه املدة ودخول األمة يف هذه املرحلة املصريية واملشورة 

من أوجب الواجبات بعد الذي أصبح هذا الثغر العظيم بقدر استطاعتنا �ذا الواجب ونسد ا�اهدين 

  .لدين جمده ويعود لاهللا بإذن األمة تتحرر لاإلميان 

احلصة الكربى العظيمذا الواجب هلأن يكون إال أنه جيب كثرية  ى ا�اهدينعلواجبات الأن وال شك 

حتاللونعرض انتفاضة األمة اليوم ملا تعرضت له الثورات ضد االنبخسه حقه حىت ال جهودنا من 

  سابقاً. الغريب 

نقيم فيها شرع لساحة اجلهاد يف أفغانستان واجب يف ذا�ا استحضار مسألة مهمة وهي أن كما ينبغي

مقدسا�امن مليار ونصف واستعادة أمة حترير م بالواجب األكرب القيسبيل لولكنها بالدرجة األوىل اهللا 

الشعوب درجة من الضعف مكنت أن بلغ رأس الكفر إىل نااستنزفيف أفغانستان فبينما حنن جناهد 

الضغط القاهر الذي كان حيبط من يفكر باخلروج ا زال عنهأو اجلرأة استعادة بعض الثقة و املسلمة من 

فقامت على وكالء أمريكا يف املنطقة بأ�ا القوة العظمى وتستطيع إهالك من تشاء وتثبيت من تشاء
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يف يف حني أننا ملإلسالمبحبته سوادها األعظم واليت يتصف الشعبية الواسعة ثورات هذه العلى أيديهم 

  أفغانستان لسنا أمام ثورة شعبية شاملة وإمنا أمام مدى واسع حلركة جماهدة 

ستغري الشعوب الثائرةتلك ن أمتابع لألحداث مطلع على التاريخ كللدى  ظن الالغالب على وإن 

مع ألصحاب أنصاف احللول ومل نرتكهم هم هيوتفقمتوجيههضاعفنا جهودنا بال حمالة فإناألوضاع 

التيارات علماً أنهي إعادة اخلالفة بإذن اهللا ستكون املرحلة القادمةهلم عتناء حبسن تقدمي النصح اال

السيما يف األجيال اجلديدة الفهم الصحيح كاإلخوان مثًال قد انتشر فيهاالداعية إىل أنصاف احللول  

وضيح املفاهيم اإلسالمية كلما ازداد االهتمام بتوكلما فرجوعها إىل اإلسالم احلق هي مسألة وقت 

وهو من اإلخوان أحد موجهي األسئلة يف االنرتنت للشيخ أيب حممد حفظه اهللا حتدث وقد ت املدةقصر 

كثري من وسائل اإلعالم   وجود تيارات حتمل الفهم الصحيح لإلسالم داخل اإلخوان كما ورد يف عن 

  داخل اإلخوان .لفي له ثقل بأن هناك تيار س

أن يكون حترير سعياً على أفغانستان يصح حبال أن نبقى منهمكني يف جبهة فالوبناء على ما تقدم 

ذلك أن نوقف بعين نوال فجبهة أفغانستان قد آتت مثارها بكسر هيبة الكفر العاملي األمة من ِقبلها 

جهودنا منصرفة إىل االجتاه الذي يظهر أو يغلب على الظن أنه هو جل تكون عين أن نوإمنا اجلهاد فيها 

إن أضيئت املؤشرات قوية من الواقع والتاريخ أن ثورة الشعوب املسلمة وكما ذكرت السبيل لتحرير األمة 

  .عادة اخلالفة بإذن اهللاإلهي الطريق حقيقة التوحيدإدراك ب

ةمدروسوجيه األمة جهودنا يف تتكونأن و زيادة االنتشار اإلعالمي املربمج واملوجهأن نسعى يف فيجب 

تمل التباين حتالو ومستقرة على خطة حمددة نتشاور مجيعاً عليها حيث إن املرحلة مهمة جداً وخطرية 

اآليت : الظاهر بني توجيهاتنا ومبدئياً يظهر يل أن خطوات املرحلة القادمة هي

متردها على احلكام وذكر تشجيعخذ على أيدي الشعوب و وهي مرحلة األمرحلة التدافع مع النظام ـ1

  (الكُمون)؟.دون إدخال أي مسائل خالفية حلكامنركز سهامنا على إسقاط افأنه واجب شرعي 

  .تصحيح املفاهيموهي مرحلة التوعية و مرحلة ما بعد إسقاط احلاكم ـ2

  ..........................ـ  3
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ونظراً لسعينا يف سد هذا الثغر و إعداد خطة لتوجيه األمة (الدقيقة)فيجب استنفار مجيع الطاقات اليت 

مشباب األمة وإرشادهلتوجيهاماً لديها قدرات بيانية نثراً أو شعراً مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً ونفرغها مت

وليس لديها ية لطاقات اليت لديها قدرات إدارية وميدانلالعمل يف أفغانستان ووزيرستان ارة إدونرتك 

قدرات بيانية

..فالنعينوا خلفاً لكم وتيف وزيرستان اإلداري وبناًء عليه فمع وصول رساليت هذه إليكم ينتهي عملكم 

إىل بشاور وما حوهلا بأسرع ما يتاح يف ترتيب الطريق اآلمن خلروجكم يف يوم غائم من املنطقة وتبدؤوا

السابق ذكره يام بالواجب للقةاملهيأاألجواء تيسر لكم تفيها لاليت حنن املكانريثما نرتب لكم بيتاً يف 

ثرياً من قدرات العقل تضعف كوكثرة املشاغل األجواء غري املستقرة السابقة بأن ميف رسالتكوكما ذكرمت

لتبادل بيننا لاسالرت ليسهل و بشكل أكربمتابعة اإلعالملتتاح لكم كذلك و على التفكري واالجناز 

العظيمة األحداث يفاألفكارملناقشة الزياراتلناتتاحلو اخلطابات لألمةوتنشيط األفكار وتنقيحها 

التنويه أودئلة  ه األحداث اهلاهذختام احلديث عن وقبل وال ختفى عليكم أمهية ذلك .مناقشة شفهية

ها خالل املراسالت انمن مسائل تناولفيما سواها ديثيخمالفاً حلرمبا كانيف هذه املسألةإىل أن حديثي 

ولكن ضخامة احلدث ال تسمح إال بقمة االستنفار.السابقة 

خارج نطاق منطقة وتطلب منه اخلروج إىل ما سبق من الرسالةأرجو أن تطلع الشيخ أبا حيىي على *

األمة بشكل جيد كما أرجوا أن تنقل حديثي عن هذه املسألة إىل  أحداثمتابعة اتتاح فيهواجلاسوسية 

دون أن تستثين منهم وتطلب منهم ما طلبته من الشيخ أيب حيىي قدرات بيانية بقية اإلخوة الذين لديهم 

جبهودهم .....واملسألة كما تعلم يابه ال ينبغي غبذل جهداً يف هذه املرحلة أحداً فكل صوت ميكن أن ي

  .جمتمعة 

قتل يأن العنوان العريض عند اإلخوة لديكم هو أن السابقة من ميف رسالتكذكرمت* أود التعليق على ما 

عين تصحة املقدمة ال إن :أقولفال ينبغي اخلروج من حميط اجلاسوسية وبناًء عليه أسر يا�اهد خري من أن 

اخلروج من حميط اجلاسوسية فاملقدمة بأن الشهادة خري من األسر انبنت عليها نتيجة بأن صحة ما ينبين عليها 

مثانية سنوات خارج حميط اجلاسوسية أكثر من فها حنن بفضل اهللا قد أمتمنا واألمر ليس كذلك يعين األسر 

على ا�اهد إن مل يرتكب هو خطأ  تستطيع القبض مجيع التكنلوجية األمريكية وأجهز�ا املتطورة الوالواقع أن 

وااللتزام ال جينون منه إال خسارًا و تقدمهم كعدمهجيعلباالحتياطات األمنية متاماً فالتزامهيدهلم عليه 
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اليت ال يلبث اإلنسان فيها مدة إال ويقع يف اخلطأ املعقدة و ليس من املسائل يف مثل أوضاعنا باالحتياطات 

إىل أن يأيت الفرج إذا كان ابتداًء مستشعرًا حقيقة املهمة اليت يؤديها قادراً على البقاء يف البيت خاصة البشري 

  .ال يستطيعون ذلكالناسهناك نسب معينة من مع مالحظة أن مل ميداين أو حيتاجه ا�اهدون يف ع

األحياء لبعدها النسيب عن الناس مما منازل يف أطراف متب هلرت على االنضباط فأ�م قادرين جربتمالذين أما 

غطاء عمل كأمنا هم يعيشون منه خاصة إذا  ويكون للمرفقني مع مرافقني أمناء ايقلل خماطر أمنية كثرية ويكونو 

  .كان جبوار البيت جريان يراقبون أحواله وخروج أهله ودخوهلم 

البيت إال للضرورات امللحة كالعالج مع ومن أهم املسائل األمنية يف املدن ضبط األوالد بأن ال خيرجوا من 

فهذه وال خيرجوا يف ساحة املنزل إال ومعهم كبري قادر على ضبط أصوا�م اللغة احملليةاحلرص على تعليمهم 

  .�اوهو منضبط داثاالحتياطات مل يصلين علم بأن هناك أي أخ اعتقل بعد األح

يقدر)(القيام بالواجب واألنفع لإلسالم ..الرضى مبا 

  

  :نقاط عامة 

 وعي املشرتك حتييدهم بال.......اليمن اجلزائر العراق إخوة فيما خيص قيام الثورات .........ـ 1

 كل املناطق مما يعين أن تتوقف العمليات من طرفنا على اجليش والشرطة يف..هلم وللمجاهدين

وخاصة اليمن 

 مثل هذه املسألة ترسلوا إىل اإلخوة هناك مبا يلزم يفخبصوص ما ذكرمت عن جملة اإلهلام فينبغي أن ـ 2

ليتجنبوا تكرارها.

  بيان مرفق ـ 3

  .بشكل أو بآخر عن املوضوعخترجوا بياناً حبذا أن ـ 4
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وإقامته �ا ليساعد يف خطة سرحدحبذا أن تفيدين بإمكانية جميء تونس إىل إحدى مدن إقليم ـ 5

األمة كما أود أن تفيدين برأيك يف أن يرتك العمل الذي كلفته به العمل على تصحيح مفاهيم أبناء 

  .للقيام بهويوكله إىل أحد اإلخوة املهيئني

*فيما خيص مسألة الشورى فال ختفى عليكم أمهية األمر فأرجو االهتمام به وإفاديت برأيك يف املوضوع 

بفضل اهللا سالمة القلوب وصفاء وطاملا وجدت  يف املوضوعوكذلك أنا بانتظار حبث الشيخ أيب حيىي

النيات فكما قيل مىت وقع اخلالف بني اثنني وكانت النية صادقة خملصة مل يكن اختالفهما إال من تنوع 

  الرأيني ما من ذلك بد .صحنتهيا إىل االتفاق بغلبة أمث يالرأي 

ولكن إن تعذر إىل فجزاكم هللا خري اجلزاء على تقديركم للظرف وسعيكم يف إخراجه *خبصوص محزة 

أي وجه ولعل ما ذكرته من بدايات لرتتيب إىل ى ما ذكرته سابقاً من إخراجه أؤكد علطرف والدته ف

بأن ال خيرج من البيت إال للضرورة حبذا أن تفيدوه وعلى كل حالخروجه إىل والدته قد تيسرت 

  إليهلزائروناالقصوى إىل أن يتيسر خروجه.

فال ينبغي أن نكون عامل مساعد يف قضايا األمة وإمنا نتعامل مع احلدث تعامل أهله.

هذه أهم نقطة يف تارخينا فينبغي الرتكيز واالهتمام فيها ....

*حبذا أن تتابعوا ملف استهداف الفرنسيني السابق ذكره......

*لتصلنا اهللاإلخوة التسعة عشر رمحهماليت مل تبث بعد لصايا الو خوة يف اإلعالم حبذا أن تطلبوا من اإل

.قبل الذكرى العاشرة لغزوا�م املباركة

 يما ذكرمت ولذلك مل خبصوص ما ذكرته عن امللف الذي أرفقته سابقاً لألخ أيب النور فقد أصبتم ف*

احلرص على أأكد على مجيع ما ذكره ولكن بشكل عام أميل إىل تشجيع كل من يقدم النصيحة مع

دوء ورفق.معاجلة أي خلل عند أي من اإلخوة �
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خبصوص رسالة خالد أليب احلارث فحسناً ما فعلتم وفيما خيص اتصال خالد باألخ عبد اهللا السندي 

  فلن يتم وخالد معنا وإمنا كان ذلك يف حال إن ذهب للسكن مع أخيه.

خبصوص التحذير الذي أرفقتموه ضمن ملف حتذير خطري فجزاكم اهللا خرياً ويستحسن أن تكون 

  كهذه املهمة مرفقة ضمن ملف رسالتكم فهو أضمن لوصوهلا والطالعي عليها .  املسائل اهلامة

خبصوص مساعيكم مع طالبان فاحلمد هللا على ما توصلتم إليه ووفقكم اهللا إلمتامه وفيما خيص البيان 

الذي طلبت منكم إصداره فحسناً أنكم مل تذكروا اسم التحريك ولكن أرى أن تنشروه بالعريب أيضاً 

ا نريد أن يستفيد منه ا�اهدون العرب يف باقي الساحات وكما تعلمون أن هناك كثرياً من حيث إنن

  العمليات اليت نسبت إلخواننا يف العراق وقع فيها مدنيون دون ضرورة منها.

*خبصوص املرافق حبذا أن تسرعوا يف ترتيب أموره حيث إنه مت بيننا وبني اإلخوة املرافقني لنا يف تاريخ 

بأنه بعد تسعة أشهر ال بد أن نكون قد رتبنا أمورنا ليكون يف رفقتنا اتفاقاً مكتوباً 1432//صفر9

  .؟!رتة القادمة علماً أن لنا سبل أخرى نسعى منها لرتتيب مرافقني يف الفإخوة غريهم 

ينبغي ال فجزاك اهللا خرياً على سعيك يف هذا األمر ولكنخبصوص لقاءك مع األخ لرتتيب أمور املرافق*

ا ترتب األمر عرب الرتاسل وقد ذكرت احلادثة اليت استشهد فيها األخ رياض رمحه منتلتقي به وإالبتة أن 

عل عارض حدث وأرجوا أن �تم بتطبيق اهللا وكانت خارجة عما طلبت منك من احتياطات أمنية فل

(كيف .االحتياطات اليت ذكر�ا لك سابقاً من أن ال تقابل إال شخصني وتقلل احلركة قدر اإلمكان 

  سريتب وهو سيخرج من املنطقة )

ذكرته من أن القبيلة معادية للطلبة فحىت إن ثبت ال يربر القيام الذكر ومافيما خيص العملية السابقة 

  املقاتلني.بالعملية من ناحية السياسة الشرعية ومن ناحية من وقع فيها من غري 

  *خبصوص بيان فرنسا فقد نشرته قناة اجلزيرة .

يف املرة القادمة كم خبصوص رسالة ابين سعد رمحه اهللا فارى أن حتذفوا النسخ اليت ليديكم وسأرفق ل*

راً ملا تضمنته بإذن اهللا نسخة أحذف منها بعض ما يستدعي احلذف مث تكون يف إرشيف السحاب نظ

من مادة مهمة يف إظهار حقيقة النظام اإليراين .
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أن تبقى األخرى خبصوص ما ذكرمت عن صور سعد رمحه اهللا فأرى أن ختذف صوره بعد مقتله وال بأس*

يف ارشيف السحاب.

إلخوة.لصوص القصيدة فجزاكم اهللا خرياً وال أرى أن ترسلوها خب*
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ

أما بعد... 

الشيخ حممود حفظه اهللا إىل األخ الكرمي                    

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

وبعد...

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية

  وصلتين رسالتكم الكرمية وهذه بعض الردود على ما ورد فيها.

 خبصوص رسالة األخ أيب مصعب عبد الودود فقد متكنا بفضل اهللا من فتحها واطلعت

وسأرفق له رسالة يف املرة القادمة بإذن اهللا كما أرجو أن تفيدوين هل مت على ما تضمنته

إعداد البحث عن مهادنة املرتدين وإرساله إىل اإلخوة يف اجلزائر أم ال وإن كان قد مت 

فحبذا أن ترسلوا إّيل نسخة منه وإن مل يكتمل بعد فحبذا أن ترسلوا إيل اجلزء الذي  

كتب منه .

اإلخوة يف السحاب لالهتمام برتمجة األدبيات اجلهادية بالفرنسية ومبا *وحبذا أن توجهوا 

يستطيعونه من لغات إخواننا يف إفريقيا فلهذا األمر أمهية كبرية أشار إليها الشيخ بشري 

املدين يف تقريره عن املغرب اإلسالمي وهو مرفق فحبذا أن ترسلوا نسخة منه للشيخ أيب 

لإلخوة يف السحاب بعد اطالعك عليه. حممد وأرى أن ترسل نسخة منه 

وكذلك ترسلون إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي بأن يزيدوا اهتمامهم برتمجة 

  األدبيات اجلهادية إىل الفرنسية واللغات احمللية .
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 أرجو إرسال أمساء القبائل اليت ذكرها الشيخ بشري املدين يف تقريره وبشكل عام قبائل

مي ) على أن تكون الكتابة مشكلة وموضحة بتعريف احلروف املنطقة (املغرب اإلسال

املعجمة من غريها. 

 مرفق بيان للشعب الفرنسي أرجو إعطاؤه لقناة اجلزيرة العربية وقناة اجلزيرة الدولية وكذلك

مرفق نسخة أخرى من البيان يف شرحية خاصة لإلخوة يف اإلعالم 

عليه ويفيدونا مبالحظا�م الفنية عليه مث ومقطع مصور كتجربة لبيان أمريكا ليطلعوا 

  يتلفوه.

 أرجو إرسال رسالة إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي على وجه السرعة تتضمن اإلشارة

عليهم بأن ال يتفاوضوا مع الفرنسيني على إطالق سراح أسراهم باملال وإمنا يكون 

شؤون املغرب التفاوض مع الفرنسيني على رفع مظاملهم عن األمة كتدخلهم يف

انسحا�م من أفغانستان مع اإلشارة إىل أن بدايات ويكون من أهم املطالباإلسالمي 

التفاوض قبل إبرام االتفاق ال تلزمهم بشيء

كما أرجو التعميم لإلخوة بأن املفاوضات مع األوربيني يكون على رأسها انسحا�م من 

عن دعم اليهود وال تضاف مسألة أفغانستان ومع األمريكيني يكون على رأسها التخلي 

للتخلي عن األمريكيوناليهود للتفاوض مع األوربيني أل�ا حتصيل حاصل فمىت اضطر 

  اليهود سيتخلى األوربيون . 

 ربط فالرأي أن يتم فإن تأكد أ�م جواسيس  لدى الطلبة نيالفرنسيخبصوص الصحفيني

وإن مل يتم إعال�م جلدول زمين خبروج الفرنسيني من أفغانستان ق سراحهم قضية إطال

.فتتم املفاوضة معهم على الفديةلالنسحاب يقتال وأما إن كانت هناك شبهة 

 تقديري أن فخبصوص العمل داخل أمريكا فاألخ طوفان غري مناسب وأما أخونا الباشا

املهمة فوق طاقته.
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ّي طريقة خبصوص كتاب نقاط االرتكاز وما ذكرمت عن مؤلفه فحبذا أن تقرتحوا عل

لالستفادة منه دون الدخول يف تزكية الكاتب وقد كنت يف رساليت لألخ بصري أشرت  

إىل الكتاب فحبذا أن حتذف هذه اإلشارة قبل إرسال الرسالة إىل بصري هذا إن كانت 

الرسالة مل ترسل بعد.

 رسالة قادمة بإذن اهللا وكذلك فسأوافيك عما ذكرَته من آراء يف خبصوص اليمن

أوافيك به.فيما خيص ما كتبه األخ طوفان س

 بعد الذكرى األخرية للعمليات املباركة يوم احلادي عشر بأيام صدر خطاب للشيخ أيب

حممد وكان تعامل اجلزيرة معه ملفت لالنتباه فبثت غريها من القنوات اخلرب قبلها وبثته 

ن وجعلته اخلرب األخري مث هي يف نشرة يكون فيها معظم املسلمون يف العامل العريب نائمو 

ساعة إال 24وضعت اخلرب يف شريط األنباء واملألوف أن يبقى اخلرب يف شريط األنباء 

أن يكون هناك حدث كبري يربر بعد بضع ساعات دون أ�ا حذفته من شريط األنباء 

عدم االهتمام باخلطاب فحبذا أن تفيدونا بتوقعاتكم وحتليالتكم هلذا األمر كما 

أن تسألوا عنه أمحد زيدان.  يستحسن 

 كان من ضمن ما أرفقتموه يل سابقاً مقاًال منسوباً ألخينا سيف العدل بعنوان (السرية

الذاتية للقائد الذباح أيب مصعب الزرقاوي) رمحه اهللا وبعد اطالعي عليه ظهر يل جبالء 

اهللا أنه مكذوب يف نسبته ألخينا سيف العدل وفيه إساءة ألخينا أيب مصعب رمحه

وألخينا سيف وللتنظيم بشكل عام وفيه حتفيز شديد لإلخوة يف العراق بأن يقيموا دولة 

مما يُ  ظهر أن الكاتب ليس هو سيف العدل ذكره يف املقال مل تكتمل مقومات جناحها و

بأنه أخذ تفويضاً مين ومن الشيخ أيب حممد للتعامل مع قضية أيب مصعب رمحه اهللا يف 

قت مل تكن الوحدة قد متت بيننا وبني مجاعة اجلهاد فأي شخص  حني أن يف ذلك الو 

كان معايشاً لنا يف تلك الفرتة سيقول أنه أخذ التفويض مين ومن الشيخ أيب حفص رمحه 

اهللا بينما الكاتب مل يذكر شيئاً عن الشيخ أيب حفص رمحه اهللا علماً أنه مل تكن هناك 
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ها وفيه سرد لقصص ليس هلا أي أساس من أي مشكلة مما ذكر وأننا مل نفوض أحداً حلل

الصحة فأرجو أن يتم حتليل النقاط اخلطرية اليت احتوى عليها املقال وتوضيح ماذا أراد 

الكاتب أن يدس فيها كما أرجو أن تقوم بتكذيب نسبته لسيف وتذكر أنه يف السجن 

تابعة لبعض دول مما ال يتيح اطالعه عليه وتربئة نفسه منه وأن هناك أشخاصاً بل أجهزة 

املنطقة مهمتها االفرتاء على ا�اهدين وتشويه صور�م ويكون التكذيب بأن سيف 

العدل براء من  املقال دون زيادة يف وصف أخينا .

وقد ورد يف رسالتك السابقة ذكرك لسيف العدل مع الشيخ أيب اخلري والشيخ أيب 

ة لعلها ال تغيب عنكم حممد الزيات مما استدعى ذكر هذه املعلومة  وهي خاص

فالشيخ أبو اخلري والشيخ أبو حممد متقدمون على أخينا أيب خالد سيف العدل مع 

أين أحسب أن له جهوده اليت تفيد اجلهاد وا�اهدين ولكن يف األعمال العسكرية 

أو النيابة سواء كان نائباً أوالً أو ثانياً نرجو اهللا العامة اليت هي دون استالم القيادة 

  عاىل أن يفرج عنهم مجيعاً.ت

 خبصوص الرتاسل عرب االنرتنت فال بأس بالرتاسل يف الرسائل العامة إال أنه حىت مع ما

ذكر اإلخوة عن برنامج أسرار ا�اهدين فسرية العمل اخلارجي ال تسمح باستخدامه 

رب فحبذا التأكيد على اإلخوة الذين يعنيهم األمر بأن العمل اخلارجي ال يكون إال ع

الرسل الثقات .

 واالطالع على رسالته إلينا أرجو االطالع عليها وإرساهلا مرفق رسالة لصاحب الطيب

وستصلكم رسالة للشيخ أيب حممد يف ونسخة من رسالته ورساليت للشيخ أيب حممد 

الرسالة القادمة .

 بالطرق إرساهلا فيكون إن كان قد سافر و مرفق رسالة لألخ بشري املدين أرجو إيصاهلا إليه

.العادية عرب رسول موثوق
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 أرجو تكليف من يلزم جبمع املعلومات عن صحفيتني من الدمنرك يعملون مع الصحيفة

من باكستان مث أعيدتا بضغوط ااملسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد كان مت طردمه

  .خارجية 

 حبذا أن تفيدين عن املعلومات اليت طلبتها عن اإلخوة يف العراق وهل تيسر لكم أن

  ترسلوا إليهم السياسة العامة وماذا مت خبصوص ردود اإلخوة الذين أرسلتموها إليهم.  

 أرجو أن تراسلوا مجيع اإلخوة يف األقاليم بأن جيتنبوا إجراء اللقاءات مع اإلعالم اجلهادي

ابقاً من أ�ا تكون خارجة عن املهنية اليت استقر عليه أهل هذه الصناعة ملا قد ذكرته س

وال حتمل احليوية الكافية مما يوحي للناس مبعاين ليست يف صاحل ا�اهدين كالتخلف وما 

شابه ذلك فضالً عن عدم توفر األخ املهيأ إلدارة احلديث واختيار األسئلة املناسبة يف  

رمحه حظتم يف األشرطة األخرية لألخ أيب دجانة اخلراساينكثري من األحيان ولعلكم ال

اهللا وتقبله يف الشهداء الفرق بني البيان الذي يتحدث فيه مبفرده وينب اللقاء وما ورد فيه 

من أسئلة عن املاديات مما مل يكن مناسباً لالستفادة من وقت رجل يريد تقدمي روحه هللا 

. بعد أيام أو ساعات حنسبه واهللا حسيبه

 .حبذا أن ترسلوا إّيل مجيع وصايا اإلخوة التسعة عشر املوجودة لدى اإلخوة يف اإلعالم

 خبصوص ختزين القمح فلي رأي بأن تفرغوا أخوين من أهل هذه املناطق ذوا

كفاءة ولديهما حس جتاري أو يكونا أصالً عاملني يف التجارة فتطلبوا منهما أن 

وما شابه من ضروريات حلبوبقمح والسكر وايكون ضمن جتار�ما التجارة بال

الغذاء ويكون هلم مستودع متني متقن ال تتسرب إليه املياه مرتفع عن مستوى 

فيضانات األودية واأل�ار فتشاركون معهما بالكمية اليت حتتاجو�ا من الغذاء علماً 

يتاجران أن الكمية االحتياطية ينبغي أن تكون كافية لكم ملدة سنة على األقل ومها

�ا فتبقى متجددة باستمرار على أن يتم االتفاق معهما أنه عندما تبدأ األزمة 

يتوقفان مباشرة عن البيع ويبقى املخزون الذي لديهما لإلخوة ومها مستفيدان من 
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هذه اخلطة باألرباح املرتتبة على البيع والشراء فنحن لن نشغل مستودعا�ما دون 

فائدة تعود عليهما.

ه من األمهية مبكان أن تكون املستودعات ضمن النطاق الذي يسمح بوصول إال أن

  القمح منه إىل اإلخوة عند الضرورة.

أما الطريقة األخرى اليت ذكر�ا سابقاً فإن كانت حركتكم كثرية فيصعب نقلها 

كاملشروبات كانت تستخدم ملواد غذائية  ــــ  والتحرك �ا فهي شراء براميل نظيفة

حمكمة اإلغالق تغسل وتنشف يف ـــ وليس املواد الكيماوية لزيوت النباتية الغازية وا

مطاطية ملنع تسرب اهلواء اميل حلقةالرب ألغطية هذه الشمس ملدة يوم مع مراعاة أن

مما حيافظ على احلبوب املخزنة فيها ملدة سبع سنوات شريطة أن تكون احلبوب من 

إنتاج العام الذي سنخزن فيه نظيفة من السوس واحلشرات وما شابه .

 خبصوص األخ الوسيط فبإمكانكم التواصل معه مباشرة فيما خيص الرسائل واألموال

ه أمانته املالية .علماً أنا قد أرسلنا إلي

 خبصوص الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدانحبذا أن تفيدوين عما مت خبصوص الربنامج

الذكرى العاشرة .

 خبصوص املرافق فأفضل أن يكون من إخواننا البشتون إال أنه ال يتناسب مع أمنياتنا أن

يكون من املهاجرين 

قطع عن منطقته ويرتب له غطاء وفيما خيص انقطاعه عن منطقته فأُفضِّل كذلك أن ين

عمل أو جتارة ويستحسن أن يكون متزوجاً ليس لديه أبناء أو أبناءه ما زالوا أطفاالً غري 

  مميزين .

 سبق أن أرسلنا رسالة لإلخوة يف اخلط ومل يصلين إشعار منكم عن وصوهلا وما مت بشأ�ا

د رمحه اهللا . وكذلك رسالة أخينا أيب أنس السبيعي ورسالة أبناء الشيخ سعي
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 وكذلك بيان الفيضانات األول مل يصلين إشعار منكم بوصوله وما الذي حال دون بثه

يف اإلعالم مع مالحظة أنه بعد مرور الوقت فأرجو أن حتذفوه متاماً والبيان الثاين إن 

تيسر أن يبث خالل أسبوعني فال بأس وإال فأوقفوه حيث إنه قد حيتاج إىل جتديد وحبذا 

يدين عن أسباب تأخرمها وتأخر األخ الوسيط بيننا عن املوعد الذي اتفقنا عليه يف أن تف

السابع  والعشرين من شهر أغسطس كما أرجو التأكيد على الوسيط أن يستلم منا 

رسالة يف اخلامس عشر من شهر أكتوبر ملا سبق ذكره من أ�ا ستتضمن رسالة إىل 

للكوجنرس يف أول نوفمرب وقد كنا يف الرسالة الشعب األمريكي قبل االنتخابات النصفية

السابقة ذكرنا لكم يوم عشرين أكتوبر إال أننا خشية من التأخر كما حصل يف املوعد 

     السابق قدمنا املوعد فأرجو التأكيد على األخ بأن يكون موجوداً يف هذا املوعد .

 االسرتاتيجيات وال خيفى عليكم أ�ا حبذا أن ترسلوا إلينا ما يتوفر لديكم من كتب يف

متوفرة يف االنرتنت .

 خبصوص أهلي القادمني من إيران يبقون يف أماكن آمنة إىل أن يتم الرتاسل والتشاور

أكثر يف مسألة ذهاب محزة إىل قطر أو بقاؤه ونطمئن على النواحي األمنية قبل جميء 

والدته إلينا .

كامل كشف حسايب اخلاص بإرسال  عميد من يلزم خبصوص إرسال األموال إّيل فأرجو ت

وحبذا أن ترسلوا إّيل مبلغ ثالثني ألف يورو يؤخذ ما وجد منها من حسايب اخلاص ويتم 

على أن يبقى بعض املال يف حسايب اخلاص لتسيري الباقي قرضاً علّي من احلساب العام 

.أمور األهل واألبناء إذا وصلوا من إيران 

الرسائل السابقة إليهم ومرفق رسائل أخرى هلم مع هذه الرسالة  كما أرجو أن حتذف

  كما أرجو أن تفيدوا األخ عبد اللطيف بأن حيضر منهم رسائل إلينا.

. مرفق رسالة من ابين خالد لإلعالم  
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ويف اخلتام : أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم و يوفقكم ملا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا 

العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أن احلمد هللا رب

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أخوكم زمراي                  

1431//شوال17،السبت



بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد... 

إىل األخوين الكرميني                  الشيخ حممود والشيخ أيب حيىي حفظهما اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

  وبعد 

ربيع األول28واملؤرخة بتاريخ حيىي للشيخ أيباملغرب اإلسالمي إىل إخواننا يف ةرسالالوصلتين 

وال يل مالحظة واحدة عليها عند القول و ه واطلعت عليها فهي رسالة عظيمة النفع يف با�ا 1431

يعين هذا أن الشدة ال مكان هلا يف الوعظ والتذكري والرد واإلرشاد فكان بودي أن تكمل �ذه العبارة 

إمنا كان :مع مالحظة أن  الغالب األعم مما وردنا من ألفاظ الشدة من سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم 

  زمن قيام الدولة وقوة املسلمني يف 

زيادة البحث والتأمل سيتبني له بعد هة وكان هذا عقله وهذا فقهأن من كتب تلك الرسالمث إين أحسب 

عند احلديث عن طريقة اختاذ القرار يف هـ 1431شوال 28أن ما ورد يف الرسالة الثانية واملؤرخة بتاريخ 

سيتبني له أن الصواب هو يؤخذ باألكثرية إىل أن الرأي واإلشارة يف بعض املواضع املسائل االجتهادية 

: [وقد دلت نصوص - رمحه اهللا–لرسالة األوىل كنقله قول العالمة ابن أيب العز احلنفي ورد يف اما 

الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة أن ويل األمر، وإمام الصالة، واحلاكم، وأمري احلرب، وعامل الصدقة 

ليهم طاعته يف ذلك، يطاع يف مواضع االجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد، بل ع-

وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، ومفسدة الفرقة واالختالف، أعظم من أمر املسائل 

اجلزئية. وهلذا مل جيز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب املقطوع به صحة صالة بعض 

فاحتجم اخلليفة، وأفتاه هؤالء خلف بعض. ويروى عن أيب يوسف: أنه ملا حج مع هارون الرشيد،



مالك بأنه ال يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل أليب يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان اهللا! أمري املؤمنني. 

  يريد بذلك أن ترك الصالة خلف والة األمور من فعل أهل البدع]

ل ستكون اخلالف برفق وهدوء وتأمإن مل حيسم فيها وهي قضية جوهرية وإن هذه القضية مهمة وخطرية 

بعض النصوص يف الرسالتني وغريها ولو تأملتم باباً ملثل ما حصل عند إخواننا يف املغرب اإلسالمي 

  سيتضح األمر بإذن اهللا .

مع الوسيط تكونإن شاء اهللا فيها يف رسالة قادمة سأفصل فيها ولضيق الوقت لذا أرجو زيادة البحث 

  .الذي سيأيت حبمزة ووالدته 

ملا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا أن يوفقنا مجيعاً أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن : ويف اخلتام 

.احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  أخوكم زمراي          السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431/احلجة  /ذو27،اجلمعة           



بسم اهللا الرمحن الرحيم

عنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج

وبعد 

إىل أخيت احلبيبة الفاضلة              أم عبد الرمحن حفظها اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ينكم و دنياكم .أبعث رساليت هذه إليكم واهللا أسأل أن تكونوا ومن معكم خبري وعافية يف د

يف العاشر من   هللابعد استشهاد عبد اللطيف رمحه اتأخرنا عليكم يف املراسلة كما أعتذر على 

و كان هقد  داء و اهللا أن جيعله يف زمرة الشهوإنا هللا وإنا إليه راجعون نرجوفاحلمد هللاشوال 

إليكم . بعثها يالذي يتوىل استالم الرسائل و 

أخيت احلبيبة 

نايت كيف حالكم وما أخباركم ولعلكم مرتاحني يف املكان الذي أنتم فيه وما أخبار ب

الضيق إال وأحفادي كم أنا مشتاقة لالجتماع بكم ولكن أسأل اهللا أن يفرج علينا وما بعد

الفرج وإن مع العسر يسراً. 

ة :أخيت احلبيب

يلة الفرتة املاضية وحنن طومتنيناهالذي طال ما انتظرناهويعلم اهللا مدى حرصنا على إمتام األمر 

الذيوالوفاء بالشرط اتفقنا عليهإلجياد فرصة مناسبة إلمتامه على ما بكل حيلة ووسيلة نسعى 



ولكن بهلى الوفاء نحن حريصون عفاألقل بقاء ابنتنا الغالية جبواركم ملدة عام على هترغبون

نا وظروفكم ونظراً لظروفعندنا قد اشتدت وضاقت بنا السبل األمنية علم اهللا أن األمور ي

ث سنوات من فقد مضت أكثر من ثالحتقيقهاأخشى أن نستمر يف عامل األماين اليت نريد

فأرجو اهللا أن جيعل ذلك يف ميزان حسنا�م. يف احملاوالت عمرهم 

عله من املناسب ولإلمتام األمرمعينة املفيد أ ن حندد ال أنفسنا مدة من أخيت الفاضلة أرى أنه 

راً لظروفنا يطول بنا االنتظار ويفوت الطرفني القطار ونظحىت الأربعة أشهر أن تكون

ألمر فذلك ما كنا اإن شاء اهللا فإن تيسر وظروفكم فيتعذر علينا إمتام األمر بالشرط السابق

إذن اهللا لن تتأثر بن تعذر فإن أخوتنا وحمبتنا يف قلوبنا ثابتة إنتمىن و نريد و 

وحنن يف انتظار رسالتكم لنطمئن على أحوالكم . 

ويف اخلتام :

كم قريباً إن شاء لك مين خالص السالم وبلغي سالمي لبنايت وأحفادي وأرجو اهللا أن جيمعنا ب

ة  اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحلن ننساكم بإذن اهللا وحنناهللا وال تنسونا من صاحل الدعاء 

.

أختك أم خالد 

2010، الثانيتشرین05



بسم اهللا الرمحن الرحيم

ما بعد...... واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أ

وأحفادي أم محزة زوجيت إىل أبنائي األعزاء عثمان وحممد ومحزة وإىل 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

قى وإليه أقرب وذرياتكم خبري وعافية وهللا تعاىل أتأرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهاليكم 

ار سارة عنكم صلتنا أخبو وقد حنن يف شوق للقياكم ومساع أخباركم واحلمد هللا على سالمة خروجكم 

لم أسأل اهللا سبحانه عن طلبكم للعو وعن أبنائكم أنبتهم اهللا نباتًا حسنا ونفع �م اإلسالم واملسلمني 

كم .وتعاىل أن يبارك يف جهود 

ان وحممد ومحزة وأهلهم وأما بالنسبة لعثمء أم محزة إلينا بإذن اهللا تعاىل وحنن نرتب يف األيام القادمة جمي

ولكن احد فإن ظروفنا األمنية مع األسف الشديد ال تسمح يف هذه املرحلة باجتماعنا يف مكان و 

د وصلتم يف مكان أن تكونوا قسنرتب لكم سكناً آمناً بإذن اهللا وسيحتاج ذلك منا بعض الوقت فنرجو

غي فعله يف املرحلة القادمة ينبماآمن وحنن بفضل اهللا خبري وعافية وننتظر رسائلكم وأخباركم لنتشاور في

سنسعى ألن و ها ولتطمئنونا على فاطمة وابنتها وعن أخبار أمساء وحامد بعد سفرهم وأخبار وفاء وبني

.معكم يصلكم أخوكم خالد للسالم عليكم والتشاور 

مالحظة : قبل حترك أم محزة إلينا ينبغي أن ترتك أي شيء كان معها من إيران مبا يف ذلك الكتب 

يدخل فيه مقدار رأس املخيط حيث إنه قد مت تطوير شرائح  للتنصت وتستبدل كل شيء واملالبس 

شرائح يف بعض صغرية جداً تدخل داخل حقن العالج ومبا أن اإليرانيني غري مؤمتنني فمن املمكن زرع

  .اليت أحضرمتوها معكم قتنيات امل

مالحظة :ما حتتاجون إليه من بعض املصاريف املالية ممكن ترتيب األمر مع الشيخ حممود أو 

مع األخ عبد اهللا احلليب حيث إنه لدى الشيخ حممود تعميد بصرف ما حتتاجونه من حسايب 

  اخلاص .

  مجيعاً يسلمون عليكم أم خالد وأم صفيةإخوانكم و 



  أبو عبد اهللا                    والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431//شوال17،السبت



  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى الھ وصحبھ وسلم 

من االخوة في اللجنة الخاصة من قاعدة الجھاد لمتابعة شؤون المجاھدین في العراق الى االخوة االفاضل الكرام 
  في جیش انصار السنة السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

الذي بنعمتھ تتم الصالحات نحمد هللا الكریم المنان الذي جمعنا على دین واحد وكتاب  واحد فنحمد هللا الیكم 
ورسول واحد وجمعنا على منھج واحد وطریق واحد اال وھو منھج وطریق الجھاد في سبیل هللا لتكون كلمة هللا 

نتصاراتھ على اعداء هللا والنكایة ھي العلیا وكلمة الذي كفروا ھي السفلي ثم الحمد � الذي من علینا وعلیكم با
فیھم وتمریغ انوفھم في التراب ونسأل هللا تعالى ان یتم علینا وعلیكم نصره وفتحھ وتمكینھ الكامل انھ ولي ذلك 

والقادر علیھ وبعد ولقد فرحنا فرحا شدید بالتواصل بیننا وبینكم وكان لكم سبق الفضل والتقرب بارسال اخ فاضل 
ابي محمد ثم ارسال اخین كریمین فاضلین في ھذه االیام وھما االخ ابي الدرداء واالخ ابي من قبل وھو االخ 
ولقد سعدنا وتشرفنا كثیرا بلقائھما واالستماع لھما ونقلھما صورة مفصلة ودقیقة عن االوضاع محمد حفظھما هللا 

خة الى الشیخ ان شاء هللا ونحن اذ عندكم وقد سجلنا كل ما قالوه وارسلنا نسخة منھ الى الدكتور وسنرسل منھ نس
  نكتب الیكم ھذا الكتاب نقرر لكم عدة حقائق ونصائح لنا ولكم خاصة وللمجاھدین عامة وھي :

اعلموا ان شیخنا الكریم حفظھ هللا حریص كل الحرص على وحدة الصف عندكم ویعتبرھا من اولى -1
  تي تحول دونھا االولویات في ھذه المرحلة ویرى ضرورة ازالة كل العوائق ال

اعلموا ان الشیخ الكریم حفظھ هللا وكذلك االخوة المجاھدین عندنا یكنون لالخوة جیش انصار السنة كل -2
احترام وتقدیر ومحبة ویعتبرونھم ھم ونحن شيء واحد ال فرق بیننا ویشكرونھم على كل ماقدموا في 

جزیھم خیر جزاء فیما تحملوه في ھذا سبیل هللا وفي سبیل وحدة الصف وجمع الكلمة ویسألون هللا ان ی
السبیل ویطلبون منھم مزیدا من البذل والعطاء والتضحیة في سبیل نصرة ھذا الدین العظیم والتمكین لھ 

نبشركم اننا قد خطونا خطوة مباركة ان شاء هللا في سبیل اصالح االوضاع والوصول الى االحسن -3
ا نسأل هللا ان یحفظھ ویوفقھ ویكون عند حسن ظننا بھ وذلك بارسال اخ كریم وشیخ فاضل تعرفونھ جید

وان شاء هللا نتبعھ باخوة اخرین وهللا  الموفق والمستعان 
ین الكریمین عندنا حتى نستطیع الوصول الى خطوات اخرى في كنا نأمل ونود لو طال مدة االخو-4

الطریق الى الوحدة واالصالح ولعلكم تعرفون ان ھذا امر عظیم ینبغي ان یتم بحكمة وتؤدة وتعرفون 
ایضا ظروف المشایخ وصعوبة االتصال بھم للظروف االمنیة التي ھم فیھا وتعلمون ایضا انھ ال بد 

رف االخضر وان كنا نثق تمام الثقة فیما نقلھ االخوة لنا ولكن من العدل االستماع الى االخوة من ط
واالنصاف االستماع للطرف االخر ولقد طلبنا حضورھم وجاء الخبر قبل ایام انھم في الطریق الینا 

وعلى العموم فمجيء االخوین كان خطوة الى االمام والحمد � 
صال بحبل هللا واال یتفرقوا عمال بامر هللا تعالى ( ننصح انفسنا وایاكم وجمیع المجاھدین باالعت-5

واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا ) ونوصي بان یجعلوا اخوة االیمان والتوحید والجھاد فوق كل 
اعتبار ووالء فیحبوا علیھا ویبغضوا على اساسھا ویعلموا انھ مما اختلفت االراء واالجتھادات في 

ذه االخوة والمحبة والوالء العمل فال یؤثر ذلك على ھ
ننصح انفسنا والمجاھدین جمیعا ان یعملوا بكل شعائر وشرائع االسالم وال یتركوا منھا شیئا عمال بامر -6

هللا تعالى ( یا ایھا الذین امنوا ادخلوا في السلم كافة ) ولن یستطیعوا ذلك اال بان یقتدوا ویتأسوا برسولھم 
وك القتال الرؤوف الرحیم الذي كان على خلق عظیم الداعي الى هللا الكریم صلى هللا علیھ وسلم الضح

والسراج المنیر قال هللا تعالى ( لقد كان لكم في رسول هللا اسوة حسنة ) وقال تعالى ( قل ان كنتم تحبون 
هللا فاتبعوني یحببكم هللا ویغفر لكم ذنوبكم )

وسلم التمسك باخالقھ النبیلة وصفاتھ الحمیدة ونخص في النصیحة باالقتداء برسول هللا صلى هللا علیھ-7
كما وصفھ عزوجل واصحابھ بقولھ تعالى ( محمد رسول هللا والذین معھ اشداء على الكفار رحماء 

بینھم تراھم ركعا سجدا یبتغون فضال من هللا ورضوانا ) ونخص من ھذه الصفات صفة الرحمة 
لعفو والصفح عنھم وایضا صفة الخضوع واالنكسار بالمؤمنین والذلة وخفض الجناح والتواضح لھم وا

� االعتراف بمنتھ وفضلھ وخاصة وقت النصر والفوز على االعداء كما كان حال النبي الكریم صلى 
هللا علیھ وسلم وقت دخولھ مكة فاتحا منتصرا 

 تعالى وانھ ات ننصح انفسنا وایاكم بالصبر والتقوى والثبات على ھذا الطریق والثقة التامة في نصر هللا-8
ال محالة قال هللا تعالى ( وكان حقا علینا نصر المؤمنین ) 

وهللا نسأل ان یجمعنا وایاكم على خیر ما یحب ویرضى من عز الدنیا وفوز االخرة واخر دعوانا ان الحمد � رب 
  العالمین 

  العراق من اخوانكم في اللجنة الخاصة من قاعدة الجھاد لمتابعة شؤون المجاھدین في 
  1426ذي الحجة 29االحد 

2006-1-29الموافق 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إىل الشعب األمريكي      من أسامة بن حممد بن الدن   

  أما بعد 

رغم أن الدائرة تدور عليكم بإمجاع العقالء و حلرب القائمة بيننا وبينكم عن جدوى احديثي هذا إليكم 

وجيرحون يقتلون الشفقة على األطفال والنساء الذين حلديث ذا اهلدافعي منكم ومن غريكم ، إال أن 

  يف العراق وأفغانستان وباكستان ظلماً وعدواناً.ويهجرون 

عليكم مالية تكلفة وأكثرهاعلى اإلطالق كم ب يف تارخيو ر احلأطول وابتداًء أقول : إن حربكم معنا هي 

م ألجابوكم بأنه ءكعقالعنها سألتم ولو بالنسبة لنا فال نراها إال قد مضى صدرها وانقضى شطرها أما 

ستكسبون فكيف عواقبهاعلى ن لألمور أوائل دالة على أواخرها ومقدمات شاهدةال سبيل لكسبها أل

احملال إذا دخل الرعب قلوب الرجال يصبح كسب احلربو ينتحرون جنودها و متشائمون قاد�ا حرباً 

  ضعفاً .فاً ودوالركم عصاقتصادكم كاإلعصار تزيد عمولة أمواهلا  يف ستكسبون حرباً وك

وبوعد أ�ا حرب خاطفة ستحقق ألقد أدخلتكم إدارة بوش هذه احلروب حبجة أ�ا ضرورية ألمنكم و 

وجاءع ومضت ست سنوات وهم يعدوكم بالنصر دون أن حيققوه يالنصر يف ستة أيام أو ستة أساب

عداً نصرالبوعدكم مث أخر االنسحاب الذي وعدكم به ستة عشر شهراً و أوباما  يف أفغانستان وحدد مو

لالنسحاب منها وبعد مضي ستة أشهر جاءكم برتيوس برقم ستة مرة أخرى مطالباً بتأخري اإلنسحاب 

 �اية فأنتم ختوضون حرباً الوما زال استنزافكم مستمر يف العراق وأفغانستان ... ستة أشهر عن موعده 

ذلك عملية عمر الفاروق فهي مل تنطلق من ساحات القتال أثبتتوال صلة هلا بأمنكم وقد هلا يف األفق

  بقعة من بقاع األرض .يمعكم وكان بإمكا�ا أن تنطلق من أ

  فجهادنا لكموأبنائنا وهي أحب إلينا من آبائنايف دينناجهاد الظاملني املعتدين عبادة عظيمة وأما حنن ف

 جناهد منذ ثالثني سنة ضد الروس مث ضدكم حنن بفضل اهللا سبحانه وتعاىلو عبادة وقتلكم لنا شهادة 

  .ن رجًال فواصلوا يف احلرب ما شئتمو منكم ثالثينتحريف كل ثالثني يومًا ومل ينتحر منا رجل واحد وأنتم 

  هبت عواصفهم       تدك صروحه وله تقول



  لن نوقف الغارات حىت     عن مرابعنا تزول

  لى من اتبع اهلدىوالسالم ع

  

حنن و منزلة رفيعة عند ربناوقتلكم لنا عظيمة يف ديننا عبادة املعتدين جهادفندافع عن حقنا فوأما حنن 

بفضل اهللا سبحانه وتعاىل جناهد منذ ثالثني سنة ضد الروس مث ضدكم ومل ينتحر منا رجل واحد وأنتم 

وى جيش واألمن أهنأ لعدل أقفان رجًال فواصلوا يف احلرب ما شئتمو منكم ثالثينتحريف كل ثالثني يومًا 

صرمت اليهود على احتالل أرضنا وقتل إخواننا يف فلسطني فسبيل األمن نيوم أن عيش أضعتموه بأيديكم 

  .ظلمكم عناأن ترفعوا 



  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  

  إلى أبي الحبیب الغالي    حفظھ هللا من كل سوء 
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ      وبعد

كیف حالكم وما أخباركم أرجو أن تصلكم رسالتي وأنتم في خیر وعافیة كما 
  سوى أن نراكم على خیر بإذن هللا .  اوال ینقصننحن والحمد � 

  والدي العزیز 
مت من أبي عبدهللا  أننا رزقنا بإخوة صغار وھم آسیا وإبراھیم فبارك هللا عل

لكم بھم وجعلھم من الصالحین  .وقد وصلتني رسالتكم منذ تسعة أشھر 
تقریبا وسررت بھا سرورا عظیما وخاصة نصائحكم التي الغنى لنا عنھا 

أرجو أن وقد كتبت لكم رسالة وقد أرسلتھا ولكن أتضح الحقا أنھا لم تصلكم 
یكون خیرا ونحن دائما في شوق إلیكم ونسر بسماع رسائلكم الصوتیة 

وعبدهللا وعائشة كذالك وخاصة عبدهللا فھو یسلم علیكم كثیرا ویقول ھو 
تمنى أن یراكم وسوف یجتھد ویتعلم القراءة والكتابة لیكتب لكم رسالة ی

  بخطھ.
وصلتنا رسالة الوالدة وقد علمت منھا أننا كنا سنلتقي لوال ظروف وقد 

وقدر هللا وما شاء فعل وقد كتب لكم أبو عبدهللا عن الترتیب للسفر الطریق 
لیأخذ رأیكم وعندما جاء ردكم بالخیار فإن كان ھناك خطر نبقى فھمنا أن 

الحمد � ھذا ردكم على رسالتنا واتضح من رسالة والدتي أنھا لم تصلكم و
  على كل حال .

والدي لي طلب عندكم أرجوا أن الیكون فیھ أي تكلیف علیكم وال أي ضرر 
لسالمتكم فھیا األھم وطلبي أنھ إن كان ھناك أي فرصة لزیارتكم فال 

فرمضان  قد أقترب ونسأل هللا أن یبلغنا صیامھ وقیامھ فنحن تفوتوھا علینا 
  جاھزون دائما إن شاء هللا .

رسل سالمي ألم إبراھیم وصفیة  ونرجو رضاكم وأن التنسونا من وختاما أ
  دعاكم ................

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  رجب     24ابنتكم خدیجة          

  



أخيت الغالية                أم عبد الرمحن حفظها اهللا

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ري وعافية أرجو أن تصلكم هذه الرسالة معبقة بأمسى األماين والدعاء بأن تكونوا خب

سبحانه وتعاىلاهللا وأمن وأمان وحفظ وسرت من 

ي بالد املسلمني�نئكم بسقوط الطغاة يف مصر وتونس وأرجو اهللا تعاىل أن يطهر باق

تعاىلسبحانه و ويعم الرخاء واألمان وحتكم بشرع اهللا الواحد الديان 

م اللقاء بكم واحلمد واجنلى عنا هأشرق علينا فجر جديد أنهأبشرك أخيت احلبيبة بداية 

قاء بكم بشكل مؤكد على العوائق األمنية اليت تؤخر اللبعون من اهللا بعد أن تغلبنا هللا 

اء بكم للقأخر خطوة بإذن اهللا وحنن يف انتظار رسالة من اإلخوة فيها ترتيب 

يفتقبالكمبين يف اساقريبا إن شاء اهللا وسيكون دكم سؤول عنوسيبلغكم األخ امل

وهلجت إليه ا مكان آمن يف منطقة بشاور ليتم مجع الشمل الذي طاملا تطلعت أفئدتن

.إلمتامهألسنتنا بالدعاء

  قريبا بإذن اهللا همرادله وسيتحقق هدعائله مد هللا الذي استجاب وابين حي

  ينا وحياتينا تنور بيييأيت اليوم الذي نلتقي فيه ويتم األمر و نتظر بفارغ الصرب أن يوهو

  ...تريدوقد قيل بالصرب تنل ما



فر بذات الدين وحيمد اهللا أن وفقه لذلك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  (فاظ

ه ويدعو اهللا أن تربت يداك ) كما حيسبها واهللا حسيبها اهللا وذلك من فضل اهللا علي

نتظره ,اهللا  جيمعه يبا ويقول  إنه بإذن اهللا سيعوضها كل ما فا�ا وهي تجيمعه بكم قر 

�ا يف سعادة وهناء .

أخيت احلبيبة 

أرجو من اهللا أن تكون هذه الرسالة األخرية اليت تسبق اللقاء بكم ونوضح لكم كل 

مالبسات الرسائل السابقة وعلى رأسها رسالة (األربعة أشهر) وأرجو أن تعتربوها ملغية 

متاما ولكن أحببت أن أضمن هذه الرسالة بضع كلمات لتوضيح جلزء منها فيعلم اهللا 

ظروف أمنية  علينا مر ت أن موقفنا من إمتام األمر كما هو وبالذات أبين وهو املعين وقد

ال يعلمها إال اهللا فمثلك أخيت الغالية ال خيفى عليه األمر  صعبة 

واحلمد هللان كل يوم مير علينا أحوالنا من حسن إىل أحسو تغريت بفضل اهللا ولكن 

نين على رد مجيلكم أخيت احلبيبة واهللا ما قصرمت معنا جزآكم اهللا خري اجلزاء فاهللا يعي

وقوال وعمال 

وقبل اخلتام 

أخيت الفاضلة يعلم اهللا أن يف نفوسنا كالم يطول شرحه وال يسمح املقام بذكره وسيتم 

اللقاء بكم قريبا ويتسع ا�ال لتوضيح مجيع مالبسات رسالة األربعة أشهر وغريها 

واحلمد هللا أن طول املدة زاد املودة 

لك مين خالص السالم وابين يبلغك كثري السالم 



شوقي هلا ولكم يزيد بلغي سالمي جلميع بنايت احلبيبات وخصوصا العروس الغالية اليت

يوما بعد يوم 

عندي يبلغونكم السالم وخصوصا بنايت وأحفادي مجيع من

مالحظة أمنية

هللا صلى أن ال يعلم احد عن املراسالت وأن اللقاء بيننا قريب وقد قال رسول اأرجو 

اهللا عليه وسلم (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)

الرسالة بعد قراء�اارجوا تالف

2011،نيسان26،الثالثاء

وحنن يف انتظار رسالة منكم ليتم بعدها اللقاء فورا بإذن اهللا 



بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والحمد � على نعمة الھدایة والحمد � على نعمة الھجرة والرباط والجھاد 

وأشھد أن ال إلھ إلى هللا وأحده ال شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ وصفیھ سید ولد آدم إلى 

وأمھات المؤمنین األخیار وصحابھ األبرار یوم الدین صلى هللا علیھ وسلم وعلى آل بیتھ األطھار

أقتفى أثرھم إلي یوم الدین .ومن سار على نھجھم و

إلي أختي في هللا أم الشھداء أم عبد الرحمن      أدامھا الرحمن

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

معك عبر ھذه األسطر بعد عقد من  ینتابني شعور ال یعلم مداه إال خالق ھذه النفس حیث سألتقي

الزمان مر علینا وعلى األمة اإلسالمیة ولعل كما یقال بدایة الغیث قطرة ولعل ھذا اللقاء یعقبھ 

اجتماع بكم إنھ ولي ذلك والقادر علیھ .

ھـ وكنت وقتھا 1431شعبان 29بالخروج من قبضة الروافض وهللا منذ أن من علینا الباري و

هللا إال أن الظروف األمنیة حالت دون رغبتنا وآمالنا وكما قال متفائلة بأني سألتقي بمن أحببتھم في

الشاعر :

ما كل ما یتمنى المرء یدركھ            تجري الریاح بما ال تشتھي السفن 

ھـ الموافق 12\2 ربیع األول 1432 وبقینا كامنین عند األنصار ولم ألتقي بالعائلة الكریمة إال في 9

م بمفردي وتركت حمزة وأسرتھ مع األنصار 2011 \

ولقد استبشرنا بعد اللقاء بھم وبرؤیة المجاھد خالد والذي ما زالت رغبتھ في مصاھرتكم موجودة 

وبشكل ملح وھو یبذل قصارى جھده في الوصول إلیكم ومن أبرز ھذه المحاوالت أن وفقھ هللا 

باالتصال بأحد اإلخوة التخاذ اإلجراءات الالزمة للقاء بكم 

والسیما أن أمورنا األمنیھ تسیر بخطى حثیثة نحو األفضل كما أن نا أن ھذا بدایة فجر جدید واعتبر

عالمات النصر والتمكین للمجاھدین بدأت تلوح في األفق وأصبح األمر قاب قوین أو أدنى خاصة  

التي حصلت في تونس الخضراء وأرض الكنانة وما –والتي ال تخفى على أمثالكم –بعد األحداث 

جاورھما 

سبق أن أطلعكم علیھا إضافة إلي الرؤى التي رآھا خالد والتي 

ولعل تأخیر الزواج لحكمة نجھلھا نحن ویقدرھا العزیز الحكیم إضافة إلى أن ھذا التأخیر جعلھما 

بنظرة أكثر واقعیة مما ینعكس في مرحلة من النضج الفكري والوعي الثقافي واستیعاب األمور 

       على حیاتھم المستقبلة     

     



  

  بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                     

  الحمد � والصالة والسالم علي رسول هللا وعلي آلھ وصحبھ ومن وااله .

  إلي إینتي العزیزه أم سعد                                 حفظھا هللا 

  وبركاتھ ,السالم علیكمورحمة هللا 

رجائ من العلي القدیر أن تصلكم رسالتي وأنتم جمیعا بخیر وعافیھ وصبر وثبات ورضي فمن 

رضي فلھ الرضا كما قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم , والحمد � علي نعمة اإلسالم  

  فالمسلم یحمل جنتھ بین جنبیھ نرجو من هللا یكرمنا ویجعلما من الشھداء . 

أن مصابنا جلل في أبي عبد هللا ولكن حزننا علي أتفسنا جم , تري ھل ننال إبنتي الحبیبة

نال ما تمني كان في كل رسالة یقول لي أدعي لي الشھادة والسعاده في جنة الخلد ؟ ھنیئا لھ 

بالشھادة یاخالتي , فالحمد � نالھا وھوصائم لیفظر عند ربھ . لقد رأت مریم إن قبور الشھداء 

علیھم من السماء بأسمائھم لیصعدوالیھا منھم أبو عبد هللا فأي خاتمھ أحسن من ھذه تفتح وینادي 

  الخاتمھ نحسبھم وهللا حسیبھم , ونرجو ا هللا أن یلحقنا بھم .

  إبنتي الغالیھ :

فرحنا زفرح األوالدبنبأ حملك ولعلك وضعت وھم فرحون كثیر بأخیھ سعد , وعبد هللا وعائشھ 

, عائشھ تتمني المولود بنتا وعبدهللا واسامھ یتمنونھ ولدا , وفصلت یقین وأسامة أتقسموا إلي فر

  بینھم خالتھم سمیة وقالت أدع هللا لھا بالسالمة بنتا أو ولدا .

نتمني أن تكوني قد یسر هللا لك ساعة سھلة میسره وعائشھ تقول خبریھا بنتا أم ولدا ؟ وأنا 

كاملھ ركم بإستمرار  وأن تكتبي لنا معلومات  خباأقول حبذا أن یستمر التواصل بیننا ونعرف أ

خصوصا بعد الثورات عنكم وفي أقرب فرصة حتي تنفرج األمور ولعلھا قریبة إن شاء هللا 

. بلغي سالمي للوالده المحترمھ لقاء معكم بإذن هللا ویتم جمع األوالدمع بعضھم بعضا,ونر تب  

د فسعد والمولود الجدید أخوان لعبد هللا وجمیع األھل ونحن في خدمتكم وعلي أتم إستعدا

  وإخواتھ وال فرق بینھم جمیعا .

ھل تم أي إتصال منكم بأھل الي عبد هللا منكم وھل وصلھم نبأ إستشھاده علیھ رحمة هللا , ونحن 

لم نبلغ األوالد بھذا الخبر حتي نحج الفرصة المناسبة  عند كتابتي لھذا الرسالة كان بجواري 

وسیكتبون لكم الحقا أنشاء هللا , والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ یبلغونكم سالمھ األوالد وھم 

.                                                                                    المحبھ لكم 

التك أم خالـــــــــدخ                                                                              



  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  الحمد � حق حمده والصالة والسالم على من ال نبي بعده  وبعد

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

إلى خالتي الفاضلھ العزیزة أم خالد  حفظكم هللا ورعاكم وجعل الجنة 

  مثوانا ومثواكم 

ل كیف اسأل هللا أن تصلكم رسالتي وأنتم بأتم الصحة والعافیة وأحسن حا

  حالكم وما أخباركم عساكم بخیر إن شاء هللا 

وكیف حال أخواتي مریم وسمیة إن شاء هللا بخیر وعافیة وكیف حال 

األشبال األبطال عبد هللا وأسامة وكیف حال الوردات الحلوات عائشة 

ل المولى القدیر أن یحفظھم ویحفظكم من وسھام أبعث لھم سالمي واسأ

  كل سوء وشر ومكروه وأبلغكم أني بخیر و� الحمد والمنھ .

  ابنتكم  سارة 

  



بسم هللا الرحمن الرحیم

والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

أما بعد....  

إلى األخ الكریم الحاج عثمان             حفظھ هللا 

أرجو أن تصلكم رسالتي ھذه وأنتم وذراریكم وجمیع اإلخوة بخیر وعافیة وإلى هللا 

تعالى أتقى وأقرب 

وبعد ...

حربنا مع أمریكا فياألساسناھدفأن یكون لتأكید على ضرورة باأبدأ رسالتي ھذه 

.نصب أعینناواضحاً 

؟ماذا نرید 

إن مرادنا ھو 

ما لخص في القسم بعد الحادي عشر

لیتیسر لنا إقامة دولة وتترك المسلمین وشأنھم الیھود ا كدعم تكف أمریكا شرھا عنن أ

.اإلسالم التي یكون فیھا الدین كلھ � تعالى 

للقتال عند المسلمین غایات كثیرة والغایة العظمى أن یكون الدین وال یخفى علیكم أن 

انتھوا كلھ � كما في قولھ تعالى [وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ � فإن

فإن هللا بما یعملون بصیر ]

ومن الغایات أن ینتھي الكفار عن االعتداء على اإلسالم وأھلھ كما في قولھ تعالى 

[ الكفر إنھم ال أیمان لھم لعلھم ینتھون [فقاتلوا أئمة

قوة وسرعة بإذن نحن نرید قتاالً یجبر العدو على إنھاء اعتدائھ وقتالھ لنا ویتحقق ھذا بف

هللا بالتركیز على أئمة الكفر وأئمة الكفر الیوم ھم أمریكا ومعلوم أن السیادة و السلطة 

والبت العلیا في أمریكا ھي للشعب وھو صاحب القرار األول ویمثلھ مجلس النواب 

فینبغي تركیز القتل والقتال على الشعب األمریكي األبیض 



ي أفغانستان واجب وفرض عین إلخراجھم مھزومین ن وحلفائھم فییإن قتال األمریكو

وقتاً طویالً وبإذن هللا وھذا یأخذ منا جھداً 

إال أن اآلكد في حقنا ھو إیقاف ھذه الحرب من مصدرھا الرئیسي بالقوى القادرة على 

الشعب األمریكي وھي كما ذكرت إیقافھا بأسرع وقت 

لحربنا وھي إدارة البیت األبیض ینبغي أن نضع غرفة قیادة عملیات العدو فعلیھ و

والكونجرس تحت الضغط المباشر وذلك باستخدام معادلة توازن الرعب بیننا وبینھم 

وھذا ال یتم إال بالتأثیر على جمیع الشعب األمریكي بشكل مباشر بعملیات داخل أمریكا 

مریكا وبالتأثیر على اقتصاده باستھداف النفط في الخارج وخاصة في الدول المصدرة أل

وبذلك یتم التأثیر على دخل المواطن األمریكي بارتفاع فاتورة وقوده 

یرافق ذلك حملة إعالمیة كبیرة مركزة منا یكون جزء منھا عبر وسائل اإلعالم 

األمریكیة إن تیسر رابطین ھذه العملیات بفقدان األمن في بالدنا والسیما في فلسطین 

ال وھو ما لخص في القسم بعد عملیات الحادي والعراق وأفغانستان و باكستان والصوم

تى نعیشھ واقعاً في فلسطین ....حعشر لن تحلم أمریكا باألمن 

وجود النزاع بین طرفین أن یكون كل  وال یخفى علیكم أن من األمور المھمة جداً عند

ونقاط ضعفھ و قوتھ فإن وكیفیة تفكیره خصمھ وتاریخھ ثقافةواحد منھم مطلعاً على 

لھ .اذ القرارات األصوب بعد عون هللا تعالى یعینھ على اتخمما ھذا 

من خالل تطور الصراع بیننا ومتابعتنا لتصریحات ساسة األمرییكین ظھرولقد 

إلى أن ضرب فضالً عن حروبھم السابقة واالطالع على واقع الحرب بیننا وبینھم 

أمریكا في عقر دارھا لھ األھمیة القصوى وفي المرتبة األولى وھو السبیل األساسي 

األمرییكین من ضربھم داخل أمریكا ال یقارن بضربھم خارجھا أثرفتالموصل لما نرید 

.فضالً عن ضرب حلفائھم ووكالئھم 

قرابة ستین حرباً عبر تاریخھا فإن القاسم  فبتأملنا لتاریخ أمریكا نجد أنھا رغم خوضھا

المشترك لمعظم ھذه الحروب ھو أنھا لم تحسم بالعمل العسكري من الخارج وإنما 

حسمت عندما ازداد الغضب الشعبي والمعارضة الداخلیة لھا فعلى سبیل المثال حربھم 

ئل من جندي أمریكي ولم تحسم الحرب بھذا العدد الھا57000في فیتنام قتل فیھا 

الجنود وإنما اضطروا لالنسحاب عندما أخطأ رئیسھم نیكسون وأمر بالتجنید اإلجباري 



لمواصلة الحرب مما جعل القضیة تمس كل فرد أمریكي وعندھا ثار الشعب 

بمظاھرات حاشدة ضد الحرب وتم االنسحاب .

لیة الھائلة وال یخفى علیكم أن سیاستھم الحالیة لمعالجة نقص الجنود ھي باإلغراءت الما

لتالفي خطأ نیكسون .

وخالصة القول :ـ إن حربنا مع أمریكا ال یمكن إیقافھا بقتالنا لحلفائھا  بل حتى قتال 

األمرییكین أنفسھم خارج أمریكا قد یوقفھا وقد ال یوقفھا فھو مرھون بقدراتھم المالیة 

على تحمل أعباء الحرب 

نملیو300فمعلوم لدیكم أن عدد سكان أمریكا 

جندي ھذا 0004جندي وفي العراق حوالي 1000قتل منھم في أفغانستان حوالي 

تحركون إلرغام الساسة تكفي إلثارتھم ویعني أن الضرر قد أصاب فئة یسیرة منھم ال 

على وقف الحرب 

ن االحصائیات تفید بأن نسبة اللصوص والمجرمین في السجون األمریكیة سبعة في إو

ومع ذلك یتعایش الشعب ھناك مع ھذه النسب األلف وھي من أعلى النسب في العالم 

العالیة من الجرائم الضاغطة على عصبھ األمني .

فع جداً فعلى وال یخفى علیكم أن عدد الذین یموتون بالتصرفات المدنیة في أمریكا مرت

شخص   400000سبیل المثال یموت كل سنة في أمریكا بسبب التدخین أربعمئة ألف 

وھو عدد ضخم أمام عدد قتلى الحرب في العراق وأفغانستان إال أنھم لم یخرجوا  

بمظاھرات حاشدة إلغالق شركات الدخان .

ان وھو حوالي ألف وبعملیة حسابیة بسیطة إذا قسمنا عدد قتلى األمرییكین في أفغانست

على ثالثمئة ملیون ولو افترضنا أن كل جندي منھم لھ أبوان على قید الحیاة وأخ قتیل 

نسبة عدد القتلى من الشعب األمریكي في حربھم في أفغانستان ثالثة أو أخت فسیكون

فاصلة ثالثة في الملیون ونسبة عدد القتلى في فیتنام أي أن أمامنا أكثر من مئة ضعف 

صل إلى حد عدد قتلى األمرییكین في فیتنام ومع ذلك لم تحسم الحرب ھناك حتى ن

بسبب ھذا العدد الكبیر علماً أن عدد سكان أمریكا وقتھا مئة وخمسین ملیون 

تذكر ال تؤثر عادة في مثل والتي الوبذا یتضح أن النسب الضئیلة في مصائب األمم 

تستطیع التعایش معھا وتحملھا وھذا یظھر أن وقضایا الشعوب وغضبھا وثورتھا 



الطریق أمامنا طویل جداً لكسب المعركة في أفغانستان إذا كان األمر متوقفاً على عدد 

.       قتلى الخصوم

وقد ارتفع عدد العاطلین عن العمل في أمریكا بعد الحادي عشر وحربي العراق 

القوى العاملة ھناك وھو رقم كبیر وأفغانستان حتى وصل إلى نسبة عشرة في المئة من 

جداً إذا ما قیس إلیھ عدد قتالھم في أفغانستان حیث تصل النسبة إلى واحد في كل 

عشرة آالف 

وھؤالء العاطلون یعلمون أن جزءاً من الضرر الذي لحق بھم كان بسبب اإلنفاق الھائل 

فساد المالي على الحربین في العراق وأفغانستان والجزء اآلخر بسبب الجشع وال

واالإداري في نیویورك وواشنطن 

وھذا العدد الكبیر من الناس لم یستطع بعد أن یحسم في إیقاف مصادر تلك األضرار 

وإنما ساھم مع اآلخرین في إسقاط إدارة الجمھوریین التي تسببت في تلك األضرار 

راً .ورشحوا الدیمقراطیین للكونجرس والرئاسة ومع ذلك لم تتغیر األمور كثی

فإذا كان عشرة مالیین عاطل عن العمل لم یستطیعوا أن یحسموا األمور لدفع الضرر 

عنھم بشكل جذري فمن باب أولى أن ال یحسم أمور الحرب ویوقفھا ثالثة آالف 

أمریكي ھم آباء وأمھات وإخوة األلف قتیل في أفغانستان 

لضغط على ثالثمئة ملیون وبذا تتأكد أھمیة العمل الخارجي وال سیما داخل أمریكا ل

أمریكي حتى یتحرك الشعب ككل إلیقاف الحروب الظالمة الضاغطة على شعوب 

المسلمین والسیما في فلسطین والعراق وأفغانستان وباكستان 

و مما یؤكد ھذا المعنى أثر الرعب الذي أصابھم بعد عملیة عمر الفاروق فرج هللا عنھ 

دوا تكالیف مباشرة وغیر مباشرة قرابة أربعین ملیار رغم أن الطائرة لم تنفجر فقد اعتم

دوالر وھو ضعف ما كانت تنفقھ اإلدارة على الحرب في كل سنة من السنوات الثمان 

الماضیة .

فالمصائب بنسبة ثالثة في األلف تستطیع األمم والشعوب أن تتعایش معھا فكیف ونحن 

باب أولى أن یتعایش معھا الشعب نتحدث عن نسبة ثالثة فاصلة ثالثة في الملیون فمن 

لعقود طویلة جداً 



إال أن ھناك عامل آخر یدخل في المعادلة بقوة في حربھم في العراق وأفغانستان كان 

السبب الذي جعلھا تأخذ بعداً أكبر عند الشعب وھو أن أوضاعھم االقتصادیة سیئة ولوال 

أن یشعر الشعب األمریكي ذلك لكان باإلمكان أن یستمروا في الحرب لعدة عقود دون

بكل ھذه الحروب الطاحنة الدائرة بعیداً عن أرضھ .

وقد سبقت اإلشارة إلى وجود عشرة مالیین عاطل عن العمل بسبب سوء األوضاع 

االقتصادیة إال أنھ رغم ذلك لم تكف محاوالتھم لحسم األمور . 

فیجب ق ھدفنا األساسلما أننا نرید تحقیاطعرفنا نقطة ضعف خصمنا أدركنا أنھن فإ

أمنھ و أن تكون عملیاتنا داخل أمریكا وأن التعامل مع ھذا الخصم یتطلب أن تمس 

اقتصاده ھو بالتحدید 

قتل بینما ملیون أمریكي300أمن وأعصاب داخل أمریكا تمس كبیرة فعملیة واحدة 

في أعصابھم ككل .ضعیف األثر سنوات ونیف ثمانألف جندي أمریكي خالل 

داخل موجھة للضغط على الشعب األمریكي رئیسةالحربنا یجب أن تكون فوعلیھ 

یتم حشد خیرة الطاقات أن ویتبع ذلك التأثیر علیھ بضرب النفط من خارجھا أمریكا 

العظیم .لعمل واإلمكانات لھذا ا

وفاض منھا شيء فال لتنفیذ الخطة السابقةمالیة كافیة بشریة وعندنا إمكانیات فإن كان 

.خارج البأس من ضرب األمرییكین في 

للعمل ضد أمریكا في ى التنظیم عدد كبیر من المجاھدین أنھ سیكون لدومما ال یخفى 

نظراً لدقة المواصفات المطلوبة فیمن سیكون في قسم  العمل الجبھات المفتوحة

من الطاقات وھو رات المطاعبرالسفرمن ال تتیح لھ ظروفھ األمنیة وأما الخارجي

فیكون ممن یخطط أو یدرب الخارجيلعمل قسم االتي توفرت فیھا الصفات المطلوبة ل

ھذا  القسم .اإلخوة الذین سیكونون في

طالما أنھا لتنظیم ال اعمالعملیات داخل أمریكا ھي من أھم أومما سبق یظھر لي أن

.ككلاألمرییكي الشعب أمن واقتصاد ممكنة ألنھا تمس 

أمامھ على ضفتي النھر صراع العالم اإلسالمي مع أمریكا كمثل سد كبیر وإن مَثَ◌ل

ا بوابات منھ ما كان ینبغي لھا أن وفتحوبعض الظالمین ذھب إلیھ ، فكثیرة طینیة قرى

اس واستنفروا وھب منھم رر النضتفأمامھه الھائل على القرى التي ؤففاض ماتفتح 



مخاطرین والنساء واألطفال في عمل دؤوب لیل نھاررجال شجعان إلنقاذ الشیوخ 

، ھم وتأمین حیاتھم إلنقاذ بأنفسھم 

إال أنھم كانوا بحاجة إلى فكرة مھمة وجوھریة تستدعي جھداً أقل مما بذلوه لترفع عنھم 

المعاناة العظیمة وتوفرلھم طاقاتھم  

ع العناء بالناس وھي أن یذھب بعض فرسانھم إلى الذین فتحوا السد وأنزلوا أنوا

فیعاقبوھم ویبعدوھم عنھ ویعیدوا إغالقھ وبذلك تنتھي معاناتھم العظیمة.

القیام باألعمال المؤثرة فھذا ھو حالنا فیجب أن یكون أكبر اھتمامنا وأول أولویاتنا ھو 

على أكبر عدد ممكن من الشعب األمریكي فإثارة الشعب على أصحاب القرار في 

السد بإذن هللا .توالكونجرس و البنتجون ھي التي ستغلق بواباأمریكا البیت األبیض 

الجھد والوقت على األمة حتى یتحقق المراد من كف أمریكا ختصرنا اوبذلك نكون قد 

ج جیوشھا من بالد المسلمین وتركھم وشأنھم مع أعدائھم .اعن دعمھا إلسرائیل وإخر

ألخ  المسؤول عن العمل الخارجي ویكون ھذا على لسالمة توفیر دواعي النبغيی*

محورین 

ویقوم بإعطاء دورة إعداد قادة من لھ في باكستان آأوالً یتم اختیار مكان مالئم و

ومدربین للعمل الخارجي وأرى أن ال یتجاوز عدد المتدربین في الدورة األولى عن 

.عشرة إخوة 

الدورة اختیاراً متمیزاً بحیث یكونوا ھذه المتدربین في خوة اإلثانیاً أن یتم اختیار 

صفاتھممن أھم ویصبحوا قادة في العمل الخارجي ومدربین لبقیة العناصر ن مؤھلین أل

:ـ

في المعسكرات الصبر والجلد فأي شخص نلحظ علیھ أثناء تدریبھ بعد اإلیمان والتقى*

استبعاده من العمل ملل وعدم اتمام للمھام التي یكلف بھا  أو سرعة غضب أو حدة یتم

أشھر داخل 9الخارجي الذي یحتاج إلى الدقة والنفس الطویل ففي كینیا لبث اإلخوة 

البیت فمثل ھذه األجواء غیر الطبیعیة یظھر فیھا مافي النفوس والخالف بین الطاقم 

المرسل للمھمة في أرض العدو یؤدي إلى نتائج وخیمة فقد یخرج أحد اإلخوة عن 

.األمیر وھذا عن تجارب ولیس عن احتماالتاتزانھ ویعصي 



*أن یكون االتقان یجري فیھم مجرى الدم واضعین نصب أعینھم حدیث رسول هللا 

صلى هللا علیھ وسلم [إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ ]

. فھناك أحدث وقصص كثیرة مؤسفة سبب رئیسي فیھا االھمال وعدم االتقان

وأنھ المحور الرئیسي إلضعافالخارجيقناعة كبیرة بأھمیة العمل كون لدیھم یأن *

وشأنھم بإذن ھمركتوتتوقف حروبھا ضد المسلمین عن إسرائیل وىتخلحتى تأمریكا

هللا .

آلة جیدة لفقھ المسائل وطلب المعارف .الذكاء والفطنة وسرعة البدیھة وامتالك*

یھا ویكون ذلك في البیت الذي یتم ترتیبھ دورة بالمدة المتفق علال* القدرة على أخذ 

حیث یدخلون البیت وال یخرجون منھ إال بعد اتمام الدورة حفاظاً على سالمة الجمیع 

ولضمان ذلك یؤخذ علیھم عھد قبل دخولھم البیت وتسجیلھم في الدورة .

معھم في تلك الدورة إلثراء المحاضرات بالنقاش محمودوأرى أن یكون الشیخ 

بإعطاء الشیخ محمود یقوم وبعد اتمام دورة العمل الخارجي المفید والحوار

وأرى أن الشیخ یونس طاقة متمیزة كوادرقادة وإعداددورة المؤھلین اإلخوة 

تمیزاً كبیراً ینبغي االھتمام بھ واعطاءه فرصة ألن یشارك مع الشیخ محمود في 

دورة إعداد الكوادر .مقترحات.

ھو وبعض اإلخوة إلى خارج الشیخ یونس أن ینتقل رىالدورتین أوبعد اتمام ھذه 

ھو المسؤول محمودیكون الشیخ أفغانستان وباكستان ویبدؤوا العمل من ھناك على أن 

عن تسییر العمل الخارجي من قبلكم . 

ولقد كنت من شدة حرصي مالحظة ھامة ال یخفى علیكم أھمیة كتمان السر في العمل 

تأخر األمر على ھذا األمر أتجنب االطالع على خطط العمل الخارجي ولكن لما 

أساھم في ھذا األمر أن العمل الخارجي وجدت نفسي مضطراً وحصل تعثر في تسییر 

على أن یكون األمر سریاً وال یطلع علیھ إال من یھمھم االطالع علیھ من فینبغي الحفاظ 

إلى الشیخ یونس مسؤول الشیخ محمودفیكون خط العمل مني إلى خارجي قسم العمل ال

في إفریقیا باستثناء المغرب اإلسالمي ابتداء من لیبیا إلى موریتانیا فھو العمل الخارجي 

أمیر حركة الشباب القرن اإلفریقي تحت إمرة وتحت إمرة األخ أبو مصعب عبد الودود 

.ینالمجاھد



*ینبغي أن یكون لدینا قسم تطویر وتخطیط 

أخطاء قعوإن كان الجو السائد في بالدنا ھو أن التطویر یحصل مع طول الحیاة ت

بینما إنشاء مركز للتطویر سنیناً طویلةكثیراً ما یأخذ الحال ھذا وطور  تفنستفید منھا ون

لدیھ طاقات أنھ لیسسان للوھلة األولىنقد یتوھم اإلاً من الزمن ویختصر علینا عقود

.بالشكل السابق ذكره مؤھلة للتطویر إنما العمل سیتطور مع الوقت 

تفریغ بعض الطاقات للتفكیر في أي مجال معین سیطورن فیھ بإذن هللا بدالً من بینما 

ي فأمر لتطویر لتفریغ بعض الطاقات فالبقاء على نمط تقلیدي یكلفنا تكالیف باھضة 

الباحثون في قسم نھا الخطوة األولى في ھذا المیدان وسیقدمغایة األھمیة حیث إ

لى أفكار ھامة جداً أبحاثاً ودراسات تحتوي عبإذن هللا التطویر

تختصر علینا كثیراً من الجھد والوقت والطاقات والمال وعلى ھذا القسم أن ینمي نفسھ 

لمجاالت التي في ابكل ما ھو متاح والسیما بكثرة االطالع والقراءة بشكل عام و

.نحتاجھا بشكل خاص 

وأرى أن یكون المسؤول عن ھذا القسم أحد اإلخوة الذین لدیھم القناعة والرغبة لھذا 

العمل ولدیھم القدرة لذلك وخاصة الشغف بكثرة القراءة واستخالص الفوائد منھا .

وأن یكون وفي قسم العمل الخارجي ینبغي االھتمام باإلخوة الغربیین في ھذا القسم و

أخانا أبا طلحة األلماني ضمن ھذا القسم كمدرس ومدرب ویفیدكم بأفكار عن العمل 

حتى یتابع األبحاث في يأخانا عزام األمریكداخل أمریكا ویمكن االستفادة من 

ویترجم ما یفید اإلخوة في یةمریكاألاالنترنت الصادرة عن المراكز الغربیة وخاصة 

أن یقوم أیضاً ومن المفید ائھ حول العمل داخل أمریكا ویكتب لكم بآرھذا المجال 

.بإعطاء دورة في اللغة االنجلیزیة ألعضاء القسم

مع مالحظة أن یكون جمیع محمودویكون المرجع للمسؤولین من ھذا القسم الشیخ 

أعضاء القسم في مكان  آمن بعیداً عن ساحة القتال .

ختصاصات التي نحتاجھا وأن یتم تحدید ومما یفیدنا في ھذا المجال أن نحدد اال*

األولویات منھا ثم یتم تفریغ بعض الشباب إلتقان تلك العلوم واالختصاصات كھندسة 

االكترونیات و الكیمیاء التي من ضمن بنودھا صناعة المواد المتفجرة وھذا من صمیم 

احتیاجاتنا .  



عنھم االلتحاقھم فنرسل بعض اإلخوة الذین لدیھم آلة ذھنیة جیدة وغیر معرف

بالمجاھدین لیدرسوا في الجامعات ونعطیھم األبحاث التي في المجال الذي نرید تطویره 

وسیكون حال األخوة مریح أمنیاً ویستطیعون الدخول على مواقع االنترنت كما یریدون 

ویشترون الكتب والمواد التي یحتاجون إلیھا دون أن یثیروا االستفسار  .

 یفوت علینا تحدیده ضمن  االختصاصات التي نحتاجھا ھوعلم اإلدارة ومما ینبغي أن ال

فھو علم مستقل تراكمت فیھ خبرات البشر وھو في غایة األھمیة وكذلك السیاسات 

االستراتیجیة فنحن بحاجة إلى أخ في ھذه التخصصات أو اثنین وھذا متاح بتكالیف 

عطینا رأیاً سدیداً خالل األحداث رخیصة ونستفید منھ كثیراً في مجاالت متعددة فقد ی

التي ستمر بھا األمة فھذا مجال دراستھ واطالعھ .

وبین یدیكم تجربة حیة آتت ثمارھا وھي شعور اإلخوة أیام الشیخ عبدهللا عزام رحمھ 

هللا بحاجة المجاھدین ألن یكون معھم علماء وطلبة علم فحاولنا محاوالت عدة مع 

المشایخ وطلبة العلم حتى یكونوا معنا في الجبھات لیربوا الشباب فلم یأتنا أحد منھم 

لیكون معنا بشكل دائم الفیروزبادي .....   ابتعاث بعض الشباب لیدرسوا العلم الشرعي 

ثم یعودوا إلینا 

یجب أن نھیأ أنفسنا أنھ بعد إرسالنا لإلخوة قد ال یعود منھم إال أربعین في المئة لعدة *

وما یتبعھ من عوامل نفسیة .عوامل كالثقل األسري 

وال ننسى البعد الجغرافي والبعد الزمني فھما عامالن خطیران على األفراد حیث إننا ال 

نراه وال نتصل بھ فقد یصیبھ نحت في ذھنھ لبعض األشیاء التي اتفقنا علیھا فیحصل لھ 

فتور وتحول تدریجي عن المسار الذي كان علیھ .

ین سیرسلون سواء للدراسة أو للعمل الخارجي یجب أن یتم لذا عند اختیار اإلخوة الذ

وضع مواصفات دقیقة وعالیة جداً تقلل من نسبة التسرب والفتور وأن نزید عن العدد 

.الذي نحتاجھ

*مرفق رسالة بصیر وأبي ھریرة التي سبق أن طلبناھا منكم  

لم تكونوا قد *مرفق رسالة للشیخ أبي محمد أرجو إرسالھا لھ متى تیسر ذلك وإن

أرسلتم لھ الرسالة السابقة فال ترسلوھا فھذه بدالً عنھا .



* حبذا أن تفیدونا عن رسالة ابننا خالد لخامنئي ھل نشرت أم ال وترسلوا لنا ردود 

األفعال علیھا إن كانت قد نشرت .

ومما یؤكد ذلك أن جنود حلف النیتو بقیادة أمریكا لقتال القاعدة في أفغانستان أكثر من 

مئة ألف وقد قرر أوباما زیادة ثالثین ألفاً في حین أن األمریكیین بعد تجسسھم على 

القاعدة في باكستان وأفغانستان ذكروا أن عناصرھا الدائمین قریباً من المئة عنصر ، 

لذل فكثیر من الناس یستغربون إرسال أكثر من مئة ألف جندي لمقاتلة مئة شخص ، إال 

أن العلة التي خفیت علیھم أن المئة شخص الذین تحاربھم أمریكا یصرون على ضربھا 

في عقر دارھا یؤكدون ذلك باللسان والسنان وھنا بیت القصید ومكمن الخطر بالنسبة 

لھم وقد صرح بوش أثناء رئاستھ بأننا نضربھم في الخارج حتى نشغلھم عن ضربنا  

وتھدید أمنا داخل أمریكا .

. فینبغي االنتباه لذلك

وقد صرحت وزیرة الخارجیة األمریكیة قبل أیام بأن الخطر األكبر على أمریكا لیس 

و كوریا وإنما الخطر األكبر الذي یواجھ أمریكا ھو القاعدة فالسر في ذلك ال  إیران

یكمن في أن القاعدة تھدد مصالح أمریكا في الخارج كما تفعل إیران مثالً حیث إنھا 

تتمدد في المنطقة وخاصة في العراق ولبنان منافسة الھیمنة األمریكیة وإنما ألنھا تصر 

على ضرب أمریكا في عقر دارھا .



 
(TN: video letter) 
 
My last will 
 
To my dear faithful wife 
 
Praise God, and prayers and Peace be on the prophet of God, our 
prophet Muhammad, his family and his allies. 
 
My dear wife, Peace be upon you, and mercy of God, and his 
blessings. 
 
How are you doing? I hope you are well and all who are with you. 
How is my son `Usama and my two daughters, `Asma` and (TN: 
possibly, Duha)? I pray that you are all in good condition. And 
how is my sister Iman, and Um Hamzah, and how are my brothers 
and sisters? I ask God that you all are in good condition, and 
that he expedite your release and of all prisoners of the 
mujahidin to the shores of safety. 
 
My dear wife, you know that I escaped from prison for my sister, 
you, Um Hamzah, and Hamid, but I found that the matter (TN: his 
situation after escaping) may take a long time. I know that you 
are in a psychological crisis, so I doubled my thinking to find 
a way out for you, so I ask God to speed up the resolution for 
you and to get us together on the shores of safety sooner and 
not later. 
 
My beloved wife,  
 
Know that you do fill my heart with love, beautiful memories, 
and your long-suffering of tense situations in order to appease 
me and be kind to me, and every time I thought of you my eyes 
would tear for being away from you. I want you to know that I 
will not marry on you because I will not find a woman like you, 
and I will remain in the land of jihad until God will bring us 
together in this world to see you and enjoy looking at you and 
at my children, and to compensate you for the kindness and love 
you missed in prison, due to the tension and being occupied with 
the thought. Or if meeting in the world is not possible, then I 
will see you in the thereafter and that will suffice. 
 
So be patient and strengthen yourself with faith so that you 
meet God with him pleased of you, and we meet in paradise 
between its rivers and luxuries, as that is the eternal life 



that remains because you are a good wife in this world, and I 
ask God that you will be my wife in the thereafter. 
 
My will: If I get killed, and you want to return to your family, 
then that is okay, but you have to raise my children properly, 
and to watch them, and be careful of bad company for them, 
especially after puberty, especially the girls `Asma` and (TN: 
possibly, Duha). So be very careful about them and if you can 
marry them to mujahidin, then that is best, or else to good 
people. 
 
As for `Usama, when he reaches adulthood, if there is someone 
else who cares for you, then send him to the battlefield at his 
grandfather's. I specify his grandfather because his path is 
clear and true without qualms on it, and because jihad is an 
obligated duty for all adults, so he has to conduct jihad.  
 
As for you, you are the apple of my eye, and the most precious 
thing that I have in this world. If you want to marry after me, 
I have no objection, but I really want for you to be my wife in 
paradise, and the woman, if she marries two men, is given a 
choice on Judgment Day to be with one of them. 
 
In closing, 
 
Please forgive me for my shortcomings towards you, and that you 
pray for me, and remind my children to pray for me and to do 
charity for me, and to arrange for a continuous charity in my 
memory. 
 
So, so long either in this world or in the thereafter, I ask God 
to protect you and my children from all evil, and to nourish you 
and the children with His unsleeping eye, and to give you the 
best of endings, and get us together in the upper heavens with 
the believers, prophets, and martyrs, and those are the best 
company. 
 
(TN: a sentence that is possibly “I leave you with God in 
Sudan”) 
 
And peace be upon you,  
Your husband  
Sa’ad Ibn `Usama Bin Ladin  
15 August 2008 
 
To my dear father,  
 



Praise God and prayers and peace be on the prophet of God, our 
prophet Muhammad, his family and his allies. 
 
How are you doing my father? I ask God that you are in good 
condition.  
 
For starters, I do not forget your kindness in raising us, and 
for deepening the meaning of jihad in our hearts, and spending 
on us, marrying us, and many many other things, so you have the 
credit after God in our adherence and guidance to that path, the 
path of dignity and winning of paradise. What a father you are; 
you are the greatest. 
 
My dear father, I ask you to take care of my wife and children, 
to ask about them always, follow on their news, and arrange for 
their marriages and for their needs, as they are from me and I 
am from you, so they are your children also.  
 
My dear father, I counted myself as a mujahid and immigrant in 
the path of God, so if I get killed, please pray a lot for me, 
and do continuous charities for my memory, as I will need all 
the push I can get to reach that everlasting home. 
 
There is another issue, which is that when I got married, Abu 
Burhan (TN: cut off word) paid my marriage expenses, so if this 
money is not from your money, please pay him back so that I will 
not be imprisoned in my grave. 
 
In closing, I ask God that if I am killed before you, that God 
accepts my vouching for you, my mother, my sons, my daughters, 
my wife, my brothers and sisters, your wives, and all of our 
family. 
 
And I ask Him to make you victorious over your enemies and his, 
and to establish the Nation of Islam at the hands of the 
mujahidin sooner and not later. 
 
And please forgive me if there is anything that happened of me 
that you do not like and relay my greetings to all our family, 
especially my mother, and remind her of the virtues, as God said 
“strengthen yourselves.” 
 
You son  
Sa’ad Ibn `Usama  
 
15 August 2008 
  



  بسِم اِهللا واحلمُد ِهللا والصالُة والسالُم على رسوِل اِهللا وآلِه وصحبِه ومْن وااله

  أيها اإلخوُة املسلموَن يف كِل مكانٍ 

  السالُم عليكم ورمحُة اِهللا وبركاتِه

  وبعدُ 

حشاهُ ، و باألكاذيبِ هذا اخلطابَ ومألَ ، الكوجنرسِ أمامَ االحتادِ حالةِ عنْ هُ خطابَ ألقى بوشُ فقدْ 

هذا الدجلِ لِ كمنْ األرضِ على ظهرِ دولةٍ أقوى زعيمُ يستحي الكيفَ   ليعجبُ املرءَ ، وإنَّ بالضالالتِ 

تستدعي كثرياً من ةٌ له، إ�ا ظاهر قُ ويصفِ بهِ بُ جَ عْ يـُ ها منْ ورؤوسِ هِ أمتِ سراةِ بنيَ وجدَ ، وكيفَ واالفرتاِء◌ٍ 

لَ قبِ وهلْ ، إىل هذا احلدِ سامعيهِ بعقولِ يستخفَ أنْ �ذا البوشِ األمرُ وصلَ ، فهلْ والتدبرِ التأملِ 

ها يف تضليلِ اجلرأةِ ذهِ هبكلِ يف العاملِ دولةٍ أقوى تتمتعُ وهلْ م؟ بعقوهلِ هذا االستخفافِ بكلِ مستمعيهِ 

إىل بوشَ ، ولنعدَّ كلميتنطاقِ هذا خارجاً عنْ يكونُ فقدْ ها، وعلى كلٍ ها ونشرِ وتروجيِ ا للضالالتِ وقبوهلِ 

  .يف الكذبِ السادرِ الصلييبِ 

ابِ بوشُ ادعى  ِ ا بنيَ ممأعرضُ دعاوى عريضةً أربعَ هِ يف خط   :واملغربِ املشرق

  .يف العاملِ واألمنَ احلريةَ تنشرُ هِ قواتِ أنَّ دعواهُ األوىل 

  .هِ حتالفِ قواتِ بفضلِ هِ على حريتِ حصلَ قدْ العراقَ بأنَّ دعواهُ الثانيةُ 

  .ثلثي القاعدةِ منْ على أكثرَ قبضتْ قدْ هُ حكومتَ أنَّ دعواهُ الثالثةُ 

  .مستقرةٌ يف أفغانستانَ األوضاعَ أنَّ دعواهُ الرابعةُ 

ِ لإلاألموالِ منَ مزيدٍ اعتمادِ  طلبِ يفمتكررٍ الدعاوى بإحلاحٍ هذِه◌ِ قرنَ مثَّ    .هِ أمنِ وأجهزةِ هِ اتِ على قو نفاق

احلقائقِ منَ عددٍ بالكذابِ الصلييبِ هِ رئيسِ وراءَ املنساقَ األمريكيَ والشعبَ ها الدنيا كلَ هنا نذكرُ وحننُ 

  ها.ضوءَ خيفيَ عبثاً أنْ الكذابُ الصلييبُ بوشُ حاولَ وإنْ حىت كالشمسِ   الواضحةِ 

وتنصبُ وفَ واخلهرَ القشرُ تنبل واألمنَ احلريةَ ال تنشرَ هِ قواتِ أنَّ هوَ بهِ الكذابَ الصلييبَ بوشَ رُ ما نذكِّ أولُ 

نسلِ منْ طاغيةٍ هلمْ حلكمَ اثُ م وتورِّ شعو�ِ يف حلومِ ينهشونَ كيفَ   هلمْ وختططُ همْ وحتميْ الفاسدينَ احلكامَ 

  .طاغيةٍ 

هم أمريكا تدعمُ كامِ من احلنوعٍ أيَ ، تظهرُ حىت إندونيسيااملغربِ منَ اإلسالميِ على العاملِ سريعةً نظرةً إنَّ 

  .على اإلرهابِ اليت تسميها احلربَ اإلسالمِ ا ضدَ يف حر�ِ هم مساعيَ وتباركُ 

بإخراجِ لذي أقرَ امصرَ حسين مبارك طاغيةِ أمثالِ ها منْ عمالئِ ها أمريكا على أيديِ اليت تنشرُ احلريةُ أينَ 

اءَ سالحَ عَ زَ ونـَ ،إسرائيلَ معَ املسلمةِ األمةِ معركةِ منْ مصرَ  الضغطَ ميارسُ و الشيخِ شرمِ مؤمترَ وعقدَ سين

  ، حسين مبارك الذي إسرائيلَ أمنِ أجلِ منْ الفلسطينيةِ اجلهاديةِ على املنظماتِ املستمرَ 



ونُ تكتظُ  االستسالمَ ويقاومونَ ،الشريعةِ حباكميةِ يطالبونَ الذينَ األحرارِ الشرفاءِ منَ اآلالفِ بعشراتِ هُ سج

هِ بعدِ ه منْ فُ لُ خْ ليَ هِ بنِ الالعدةَ ، حسين مبارك الذي يعدُ واملايلَ اخللقيَ واإلفسادَ الفسادَ وحياربونَ ،إلسرائيلَ 

  .مصرَ على قهرِ 

سعوديٍ لدينِ وجونَ ير ملكًا خالصًا هلم، والذينَ والعبادَ البالدَ يعتربونَ الذينَ سعودٍ لدى آلِ احلريةُ أينَ 

، ومألَ اإلسالمِ لبالدِ هم اجلرارةَ جيوشَ والنصارى وأدخلَ واىل اليهودَ وإنْ للحاكمِ والطاعةِ يدعو إىل السمعِ 

  .و�تكاً واعتداًء على احلرماتِ فساداً وإفساداً وسرقةً البالدَ 

�ا يف أمريكا، أينَ تعُ تمتال حبريةٍ هِ يف بالدِ )اإلف يب آي(مشرف الذي ترتعُ لدى برويزَ االستقاللُ أينَ 

يف الميةِ إسإمارةٍ وتدمريِ اآلالفِ عشراتِ قتلِ أمريكا علىمشرف الذي أعانَ لدى برويزَ االستقاللُ 

املخابراتِ تمكنيِ بباكستانَ بتدمريِ واهلندِ أمريكا وإسرائيلَ هدفِ لتحقيقِ ، ويسعى اآلنَ أفغانستانَ 

  هم يف السجونِ زجِ و الباكستاينِ النوويِ املشروعِ علماءِ معَ التحقيقِ منَ واإلسرائيليةِ واهلنديةِ األمريكيةِ 

  .واهلنودُ واليهودُ منها هم األمريكانُ الوحيدونَ املستفيدونَ يف محلةٍ كا�رمنيَ 

نتْ مثَ اً مستبدطاغيةً هُ أمريكا تعتربُ هذا هو الذي كانتْ مشرفَ أليسَ  م على صًا ملا أعا�َ صديقًا خملهُ أعل

-مثَ ،يف باكستانَ )الفي يب آي(يدَ وأطلقَ يف كشمريَ اجلهادِ وخنقِ يف أفغانستانَ املسلمنيَ دماءِ سفكِ 

راً    .اإلرهابِ كا ضدَ أمريلينكلوا �م يف حربِ النوويِ املشروعِ علماءِ منْ األمريكانَ نَ مكَّ -أخرياً وليس آخ

اءُ وأمثاهلَ هؤالءِ أليسَ  والقهرَ لرعبَ اينشرونَ ، الذينَ اإلرهابِ ا ضدَ أمريكا وحلفاؤها يف حر�ِ م هم أصدق

  .واخليانةَ واالستبدادَ والفسادَ والسرقةَ 

قدِ العراقَ أنَّ ما حدثَ لُ ك  بلْ واألمنِ باحلريةِ ال يتمتعُ العراقَ أنَّ الكذابَ الصلييبَ بوشَ بهِ ما نذكرُ وثاينْ 

منْ يقتلُ إلسالمِ لحماربٍ صلييبٍ إىل احتاللٍ لإلسالمِ عادٍ معلماينٍ مستبدٍ طاغيةٍ حاكمٍ سطوةِ منْ انتقلَ 

القواتِ لثكلى بأنَّ االيت تضحكُ الكذبةِ حتتَ العراقِ منَ ما يشاءُ ويسرقُ يشاءُ منْ ويعذبُ ويعتقلُ يشاءُ 

  .التائهِ الشاملِ التدمريِ أسلحةِ شبحِ عنْ تبحثُ يف العراقِ األمريكيةِ 

  .الصليبيةِ و الصهيونيةِ ملصاحلِ خدمةٍ ممزقةٍ إىل أشالءَ هِ وحتويلِ العراقِ يسعى لتقسيمِ احتاللٌ 

ذا ملْ :املخادعُ الكذابُ أيها الصلييبُ  العراقِ يف حمرقةِ اتِ باملئقتالكَ عنْ واحدةً كلمةً   كَ يف خطابِ تذكرْ ملا

  ؟ا�اهدِ 

  ؟الشاملِ التدمريِ أسلحةِ وهمِ عنْ واحدةً كلمةً   تذكرْ ملاذا ملْ 

أنَ الكذابَ الصلييبَ بوشَ بهِ ما نذكرُ وثالثُ  القاعدةُ ال زالتْ لعكسِ على ا، بلْ القاعدةِ ثلثيَ يدمرْ ملْ هُ هو 

يةَ ترفعُ اجلهادِ يف ميدانِ -اهللاِ بفضلِ - ، املسلمةِ هاتِ على أمةِ الصهيو صليبياحلملةِ يف مواجهةِ اإلسالمِ را

القاعدةُ دُ عَ ليت تـُ ااملسلمةِ واألمةِ اإلسالمِ ضدَ بلْ القاعدةِ ضدَ ليستْ الكذابُ ك أيها الصلييبُ معركتَ إنَّ 

طالئِ    ا.ا ومقدسا�ِ ها وعز�ِ كرامتِ   عنْ -اهللاِ بعونِ -عها املقاتلةِ إحدى 



ا�رمةِ كَ أمنِ وأجهزةُ فأنتَ واألراجيفِ األوهامِ منَ ذلكَ إىل غريِ أرباعِ والثالثةِ والثلثنيِ النصفِ أما أكذوبةُ 

كَ حلفائِ وأنفُ كَ أنفُ مَ رغُ وإنْ اتساعٍ و ومنوٍ يف ازديادٍ -هِ ومنتِ اهللاِ بفضلِ –القاعدةَ أنَّ يعلمُ منْ خريُ 

ها أنَّ إلدراكِ التأييدِ و هم بالعونِ وجماهديها ومتدُ القاعدةَ حتتضنُ املسلمةَ األمةَ وخُري مْن يعلُم أنَّ ، الصهاينةَ 

ربُ القاعدةَ    .واملسلمنيَ اإلسالمِ عنِ وتدافعُ كَ صليبِ حتتَ يقفونَ منْ كلَ   وحتاربُ كَ حتا

-وسلمَ عليهِ صلى اهللاُ -اهللاِ رسولُ ، كما تتبعَ ينبضُ فينا عرقٌ ما كانَ كَ نتتبعَ أنْ هُ سبحانَ اهللاَ ونعاهدُ 

  .هِ وتأييدِ اهللاِ بقوةِ األشرفِ بنَ وكعبَ أيب احلقيقِ ابنَ بسراياهِ 

على اليت تشنُ ذه احلربِ همبدى محاقةِ عاقلٍ أيِ إلقناعِ كافيةً   كانتْ   على ا�اهدينَ احلربِ منَ عامنيِ إنَّ 

لنا ، فليسَ إلجنليزِ واالروسِ منَ كَ سبقَ منْ مبصريِ ال تعتربُ كذابٌ   أمحقٌ كَ ألنَ ، ولكنْ واملسلمنيَ اإلسالمِ 

انِ ومعَ كَ معَ  الُ إال القتلُ من حيلةٍ كَ قطع   .املصريِ وبئسَ كم إىل جهنمَ وإرس

بيةَ ك وقطعانَ كَ جنعلَ بأنْ نا العزمَ عقدْ إننا قدْ  بعوِن اِهللا التاريخِ عربَ مٍ جمر لكلِ عربةً اخلونةَ وحلفاءكَ الصلي

  .وقوتِهِ 

كَ جرائمِ بفعلِ تتصاعدُ و وتتزايدُ بلْ موجودةً ال زالتْ سبتمربَ منْ يف احلادي عشرَ تسببتْ اليت الدوافعَ إنَّ 

رفْ ملْ أنزلوا بكم هزميةً الذينَ عشرَ ، والتسعةُ كَ ومحاقاتِ  رخيُ يع ليسوا فلتةً وواشنطنَ كم يف غزويت نييوركَ ها تا

عةُ ولكنْ ، التاريخِ فلتاتِ منْ    .الطريقِ على نفسِ م يسعونَ إخوا�ِ منْ مالينيُ ، وهناكَ للجهادِ هبتْ أمةٍ هم طلي

  :ملشركي قريشَ -عنهُ اهللاُ رضيَ –ثابتٍ بنُ حسانُ هُ ما قالَ الصليبينيَ منَ ولغريكَ لكَ نرددُ وحننُ 

اءُ وانكشفَ الفتحُ تغربوا عنا اعتمرنا    وكانَ فإما    الغط

  يشاءُ منْ فيهِ اهللاُ يعزُ     يومٍ وإال فاصربوا جلالدِ 

اعاتِ وأحكمْ كَ أهدافَ حصنْ الكذابُ أيها الصلييبُ بوشُ  املسلمةَ مةَ األفإنَّ كَ أمنِ إجراءاتِ وشددْ كَ دف

ها بعضِ رايا يف إثرِ سإليكَ ترسلَ على أنْ العزمَ عقدتِ قدْ وواشنطنَ نييوركَ سريةَ لكَ اليت أرسلتْ ا�اهدةَ 

  .اجلنةَ وتطلبُ املوتَ حتملُ 

أيها الصلييبَ أينَ إال فمنْ ، و تستقرْ ملْ يف أفغانستانَ األوضاعَ أنَّ الكذابَ الصلييبَ بوشَ بهِ نذكرُ رابُع ما و 

وتِ اهللاِ بعونِ –نشنُ الكذابَ  ِ قطاعِ منْ كَ وعمالئِ كَ على قواتِ اهلجماتِ -هِ وق أينَ ، ومنْ ونةِ واخلالطرق

ئلَ إليكُ نرسلُ الكذابُ أيها الصلييبُ  يستطيعُ ، وهلْ كمكم وافرتاءاتِ أكاذيبَ نا اليت تتحداكم وتكشفُ م رسا

وهلْ ؟كانُ مرياألاجلنودُ عنهُ يدافعُ ؟ أمْ هُ عنايدافعو لحرساً أفغاناً يوظفَ أنْ كره زي الدميةُ كَ عميلُ 

ضطرونَ ؟ وملاذا توقعٍ ملموقعٍ منْ كَ قواتُ وملاذا ترتاجعُ ؟كابلَ   خارجَ تنتشرَ أنْ املتحدةِ ألممِ اقواتُ يعُ تستط

يف املخدراتِ ارةً وجتو�باً وهتكاً لألعراضِ سرقةً البالدَ اليت مألتِ املأجورةِ على العصاباتِ لالعتمادِ 

همُ كم الصليبيةِ لتِ محمنْ عامنيَ ال زالوا بعدَ الطالبانَ أنَّ الكذابُ أيها الصلييبُ كم؟ وملاذا تسلمونَ باعرتافِ 

  ؟م يف أفغانستانَ عليكُ األكربُ اخلطرُ 

  .كَ ألكاذيبِ الفاضحةِ احملرجةِ األسئلةِ هذهِ على كلِ الكذابُ أيها الصلييبُ أجبْ 



ذا ملْ النبوةِ كالمِ   منْ الناسَ مما أدركَ إنَّ (:وسلمَ عليهِ صلى اهللاُ   اهللاِ رسولُ قالَ  ما   فافعلْ ستحِ تاألوىل إ

  .)شئتَ 

طبَ األمريكيُ أما الشعبُ  وآباءِ على أمهاتِ :هلمفنقولُ قليلةٍ بعباراتٍ هُ ، فإننا خناطبُ بوشُ هُ الذي خا

ِ أمريكا يف فلسطنيَ أن يتذكروا جرائمَ كلما استلموا تابوتاً عائداً للوطنِ   األمريكينيَ اجلنودِ  والعراق

يزرعُ منْ أمريكا إنَّ أمريكا. يا شعبَ أصدقاءِ وجوانتانامو ومعتقالتِ وكشمريَ والشيشانَ وأفغانستانَ 

  .ال جيين الوردَ الشوكَ 

عليهِ صلى اهللاُ –النيبِ رايةِ حتتَ اجلهادِ مليادينِ كِ مجاهريِ عودةِ فهنيئاً لكِ املسلمةُ أيتها األمةُ أما أنتِ 

 جمرمي يف، وال ترتددي يف اإلثخانِ إىل اجلنةِ كِ ، وادفعي شهدائِ كِ على أعدائِ دي، فشُ املنصورةُ -وسلمَ 

  ).م مؤمننيَ كنتُ   إنْ وهُ ختشَ أنْ أحقُ م فاهللاُ قال تعاىل (أختشو�َ الصهيوصليبيةِ 

  .سلمَ و هِ وصحبِ هِ وآلِ نا حممدٍ على سيدِ ، وصلى اهللاُ العاملنيَ ربِ هللاِ احلمدُ دعوانا أنِ وآخرُ 
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مالنا من يهده اهللا فال إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أع

داً عبدهمضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

ورسوله.

أما بعد...

إىل األمة اإلسالمية عامة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ...

وب أوربا وكان من آخرها شعت من العبودية حلكامها املستبدين.بأسرها قد خرجإن شعوب العامل ..

السوفييت يرتنح يف الحتادفما أن بدأ االشرقية واليت عاشت عقوداً طويلة يف رق التبعية للشيوعية العاملية

ثارت وحتررت فعلى ذرى اهلندكوش ويظهر ضعفه للعامل أمجع إال واغتنمت شعوب أوربا ذلك الضعف 

بعيدة تعيش حالة غري  للشيوعية العاملية وإننا اليوم نعيش أياماً مشا�ة فبالدنا منذ عقود من رق التبعية

على مجيع احملاور الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية تبعاً للهيمنة الغربية عليها يف هذه  مرضية

يف أفغانستان نفسها  األجواء العصيبة شاء اهللا سبحانه وتعاىل أن يتورط املعسكر الغريب بقيادة أمريكا

ياع هيبته وتراكم ظلم وعلى ذرى اهلندكوش ذا�ا فيرتنح ويظهر ضعفه للعامل أمجع ومع ظهور ضعفه وض

قاط وكالء الغرب الشعوب بدعمه أصبحت األجواء اإلقليمية والعاملية مهيأة إلساحلكام املتسلطني على

عية للهيمنة الغربية.فكانت فرصة تارخيية نادرة لألمة بأسرها لتمسك بزمام املبادرة وتتحرر من رق التب

ور�ا ر وأهلبت مصر بثفأهلبت مشاعر املسلمني يف مصتونس يف الثورةيف هذه النقطة املفصلية أضاءت 

س والقعود واخلوف الظلم واليأأسقطمشاعر العامل اإلسالمي بأسره فنجاح ثورة تونس يف إسقاط الطاغية 

قلوب متألاً كربت وزحفت زحفعوب األمة أ�ا مىت  وأيقنت شوبث روح اجلرأة والعزة واهلمة واإلقدام 

.                                                                                   أميت رجفاً الطغاة 

ل اجلهود إن من أوجب الواجبات بعد اإلميان العمل على اغتنام هذه الفرصة العظيمة وبذاملسلمة:

بعد مشيئة اهللا راتوإن من أهم األسباب اليت تعني على جناح الثو للحفاظ على جذو�ا يف أرض الكنانة

العمل أوالً:                                                                                     .تعاىل

ذا ثورة وجناحها لمن أهم العوامل لقيام الي الوععلى رفع وعي الشعوب فقد أثبتت األحداث املاضية أن

ة هودهم لتوعيجأن يستنفروا املالو أهل الرأي و الكلمةمجيع الصادقني يف األمة والسيما  أناشد فإين

كتاب يف ذلك  ما ُكتبخرينومدرهمأو سري�ا ولو بكلمة مله ميوال يدخروا شيئًا ميكن تقدأبنائها
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على  االطالع ينبغي كتاب (واقعنا املعاصر) للشيخ حممد قطب  كما و (مفاهيم ينبغي أن تصحح)

يفعضاً منها وقد ورد ب. (السابقنيداخل هذه األنظمة من وزرائها وضباطهامن اليت شهادات والالوثائق 

و هو و زير سابق  كان مطلعاً على الكثري من  جتربة حياة مع هيكل عدد من حلقات شاهد على العصر و

فصل )كالم يف السياسة(هكتابكثري منها يف كتبه منها فصلني يف  احلقائق خلف األبواب املغلقة وأفاد ب

قائق ويقوموا ليدركوا احلفعلى أهل كل قطر أن يطلعوا على ما خيص قطرهم ألردن وآخر عن املغرباعن

).بواجبهم جتاهها

ثانياً:أخذ العرب من التاريخ والسيما تاريخ الثورات وما يتعلق �ا ودراسة أسباب جناح هذه الثورة وتعثر 

حتركًا جاداً  إال أن القيادة وقعت  يف اجلزائر منذ أكثر من عقدين فقد حتركوا املسلمني تلك ومن ذلك ثورة

تسلبها قاهرة ضغوطوممارسة أمأمن عن االعتقال اجلزائر دون أن يف بقيت يف أخطاء قاتلة حيث إ�ا 

على خشية ات املظاهر كما أ�ا تراجعت عن وهي مسألة يف غاية األمهية  ية ري املصتحرية اختاذ القرارا

سرية املليونية ويف املالقاهرةيف اجلماهري تما تكرر يف مصر واليمن عندما احتشدمني وهو دماء املسل

ية على خشوعودهم توصدقإال أن القيادات حتاورت مع احلكام مطالبني بإسقاط احلاكم صنعاءب

األبرياء ه الكثري من قتل الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا وتبعصرفوا اجلماهري مث غدر �م ففالدماء 

فاخلشية  نسأل اهللا تعاىل أن يرمحهم مجيعاً ومالبثت األمور يف اليمن أن عادت إىل  كثري مما  كانت عليه

مصر وحدها ميوت تبعاً لظلم النظام و استبداده سبعون  املوطن ورع فاسد ففي على الدماء يف مثل هذه

الكبار نتيجة التلوث يف املياه الناتج عن مصانع رجال األعمالألف سنوياً حسب اإلحصاءات

املتحالفني مع السلطة مما يعين موت املئات يومياً.

وطبيعتهم فهم من أكثر الشرئح اليت يتم فيها القتل  ثالثاً: أن يستحضر الساعون للتحرير نفسية امللوك

أبناء دماءمما يوضح مدى اهتمامهم بك شهوة امللشدة لمن داخل األسرة يقتل الرجل أباه أو أخاه نظراً 

احلاكم عن كما أن الغدر صفة تصاحب الكثري منهم إن تعرض ملا يزعزع ملكه وهو ما خيرج  الشعب

عندما غدر وجيعل أكرب مهه االنتقام ممن هز ملكه ومن أكثر ما يوضح ذلك حادثة عبد امللكاتزانه

ومسمع من رغم أن الصلح مت بعهود ومواثيق على مرأىبالصلح مع ابن العاص بعد أن خرج عليه

فكانت أول غدرة العلماء وأهل احلل والعقد فلم يهدأ له قرار إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتل ابن العاص

يف اإلسالم.
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يستوي املوت عندهم والبقاء يؤخذون بعني االعتبار أمهية الدقة يف  اً :أن يقود الثورة رجال أمناء أقوياء رابع

قد يضيع أخر والتالثورة فالعجلة قد جتهضدون عجلة أو تأخر ألوضاع املالئمة لبدئ الثورة اقياس 

ع لإلعداد والتوعية اليوم حتتاج إىل أسابيوهنا جتدر اإلشارة أن بعض بالد اإلسالم الفرصة لعقود طويلة

على حتمل التكاليف ةادر قةمكيثقيدةج إىل فدفع الطغاة حيتا ،قبل بدئ الثورة وبعضها حتتاج إىل أشهر

ال تتحقق إال بالثمن الغايل والدماء جزء  احلرية من الوقوع يف الورع الفاسد حيث إن املالزمة للتغيري حذر ة

للقتل أمر يف غاية الصعوبة  ال يتجزأ عن مقومات حتقيقها وإين ألدرك حق اإلدراك أن تعريض أبناء األمة

ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل غريه.

نصحت وحنن خمتلفون داراً        ولكن بيننا نسب وعرق

عدل وحقشريعة ربنا قربنا إذا بعدت بالد             ت

وال يبين املمالك كالضحايا         يـدنـي احلقوق وال يـحق

ويف األسرى فدى هلمو وعتق  ففي القتلى ألجيال حياة      

وللحرية احلمراء باب            بـكل يـد مضرجة يـدق

التبعية فاغتنمو ها  و فرصة تارخيية نادرة للخروج من رق طرق خطري مفرتق فيا أبناء أميت املسلمة أمامكم

العاملية فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه  الصهيونية من هيمنة األغالل لتتحر روا وكسر وا

طويلة.ا األمة منذ عقود�تظر انالفرصة اليت 

ه وقد قال رسول اهللا صلى : إن الظلم واجلور يف بالدنا قد بلغ مبلغاً عظيماً وجيب إنكاره وتغيري اخلتاميفو 

قام إىل إمام بن عبد املطلب ورجلسيد الشهداء محزةاهللا عليه وسلم ( فمن جاهدهم...) وقال أيضاً (

لشهداء وإن عاش فمن جائر فأمره و�اه فقتله) فهنيئاً ملن خرج �ذه النية العظيمة فإن قتل فسيد ا

.السعداء فقولوا احلق وال تبالوا

فقول احلق للطاغي                               هو العز هو البشرى

هو الدرب إىل األخرى                 هو الـدرب إىل الدنيا             
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راً  عبداً                             وإن شئـت فـمت حـ فمـت فإن شـئت

ام اليوم ومازالوا وإن املعركة اليوم بني الشعب واحلاكم معركة إرادة والثورة ثورة عزة وكرامة وإن معظم احلك

قيم واملبادئ واملعتقدات بينهم وبني اجليل الصاعد يف اليفكرون بعقلية أيب جهل مل يدركوا حجم الفجوة 

ذاقوا طعمها فسرت اليت امتزجت �م وخالطت شغاف قلو�م بعد أن استنشقوا عبري واحلرية والكرامة و 

ضي اهللا عنهم فتغري تلك العزة اليت غريت نفوس املستضعفني يف مكة ر ؤمنيف دمائهم وأرواحهم عزة امل

ألذى وأنزلوا وا أما أولئك اجلبابرة العتاة من قريش الذين مجعوا عليهم أصناف اوجه األرض عندما صمد

أرواحهم أهون عزة فكان سلبهمال�م أنواع العذاب أذاقوهم طعم املوت مراراً فلم ينسهم طعم اإلميان و 

فقهوا معىن ام مل ييعودوا إىل عبادة اجلبابرة من دون اهللا . وإن هؤالء احلكفوأسهل من أن تسلب حريتهم 

وتلك العزة اليت تأىب أن �ني ومن املفيد هلم أن يتعظوا مبآل  اإلميان الذي جتذر يف قلوب املستضعفني

ون عن الفوضى وإراقة اجلبابرة من قبلهم وأن يوقنوا أنه ال سبيل لبقائهم وقمع أولئك األحرار وهم املسؤول

الدماء لتسلطهم على الشعوب املسلمة .



إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال 

مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده 

ورسوله. 

  أما بعد...  

اهللا وبركاته بعد ...إىل األمة اإلسالمية عامة السالم عليكم ورمحة 

وكان من آخرها خرجت من العبودية حلكامها املستبدين بأسرها قد إن شعوب العامل :..أميت املسلمة

فما أن بدأ االحتادالعاملية شعوب أوربا الشرقية واليت عاشت عقوداً طويلة يف رق التبعية للشيوعية 

ك الضعف ذلب أورباشعو أمجع إال والتقطت السوفييت يرتنح يف على ذرى اهلندكوش ويظهر ضعفه للعامل

واء فسخنت األجبدأت الثورة ضد األحزاب الشيوعية الظاملة يف دولة واحدة فالتارخيية تهاواغتنمت فرص

تتالت الثورات إىل أن خرجت أوربا الشرقية من رق التبعية للشيوعية العاملية وإننا اليوم نعيش و عند جار�ا 

فبالدنا منذ عقود بعيدة تعيش حالة غري مرضية على مجيع احملاور الدينية واالجتماعية لتتلك أياماً مشا�ة 

األمة حركة الوعي والتطوير على مستوى شعوبعليها فتوقفت والثقافية واالقتصادية تبعاً للهيمنة الغربية 

سها يف أفغانستان نفإذ شاء اهللا تعاىل أن يتورط املعسكر الغريب بقيادة أمريكا أمتنا وأصبحت منذ قرون 

وعلى ذرى اهلندكوش ذا�ا فيرتنح ويظهر ضعفه للعامل أمجع ومع ظهور ضعفه وضياع هيبته فإن ظلم 

واستبداد احلكام تراكم وتزايد فهذه هي الفرصة التارخيية النادرة لألمة بأسرها لتمسك بزمام املبادرة 

أهلبت و الثورة من تونس فأنست �ا األمة ضاءت وتتحرر من رق التبعية للهيمنة الغربية ويف هذه الفرصة أ

مشاعر املسلمني يف مصر فما لبث أهل الكنانة أن أخذوا قبساً من جريا�م إال وأشعلوا الثورة إلزهاق 

الباطل يف ديارهم وثورة املسلمني يف مصر أهلبت مشاعر العامل العريب واإلسالمي



ال بأحد املقولة بأنه ال ميكن تغيري احلكام إأسقطإن جناح ثورة تونس يف إسقاط الطاغية :أميت املسلمة

�ذه عادلة املبعد دخول الشعوب يف وتيقنت األمة خارجيةسبيلني:إما انقالب عسكري أو جميء قوات 

ب املتعني جوكان من السباقني لتأدية الوارجفاً قلوب الطغاة متألكربت وزحفت زحفاً القوة أ�ا مىت  

واستعادة ما سلبه احلكام من حقوق إخواننا ...يف أرض الكنانة ..فيجب على بإزالة الباطلشرعاً 

املسلمني عامة داخل مصر وخارجها أن يتعاونوا ويتكاتفوا للمحافظة على الثورة ومثارها فيبذل كل مسلم 

  ما استطاع.

خ وجتارب السابقني السيما تاريخ الثورات وماوإن من أهم األسباب لنجاح الثورات أخذ العرب من تاري

من تعثر تلك وحديثي هنا ليس إلظهار موقفيخيصها بشكل مباشر كدراسة أسباب جناح هذه الثورة و

لفرصة اهذه هذه الثورة  أو تلك وإمنا احلديث عن أسباب النجاح أو التعثر ألخذ العرب وعدم إضاعة 

يف مصر مر عليها بضع عقود عندما خرج املسلمونثورة التارخيية النادرة فمن الثورات اليت جتب دراستها 

على استبداد العسكر يف ميدان عبد املنعم رياض وكانت فرصة كبرية للتخلص من ذلك النظام الذي 

يمني  املسلمني وصدق العسكر بامتد إىل اليوم إال أن الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا خشي على دماء

كاذبة فأشار على الناس بالرجوع وستلىب مطالبهم فما لبثت اجلموع أن انفضت حىت غدروا بالشيخ 

  وشنقوه وتبعه اآلالف من األبرياء نسأل اهللا تعاىل أن يرمحهم مجيعاً .

عام ... فقد ضاعت جهود الثوار بسبب الورع الفاسد .(�ديد) ومنها : ثورة املسلمني يف اجلزائر

املليونية يف صنعاء فقد ضاعت تلك الفرصة أيضاً تبعاً لتحاور الرئيس مع قادة املظاهرة  املسرية ومنها:

عبد ا�يد الزنداين فصدقوه وصرفوا اجلماهري مث مل تلبث األمور  و الشيخ الشيخ عبد اهللا بن حسني األمحر.

أن عادت إىل سابق عهدها يف  كثري مما اتفق عليه.

النظام امللكي. ومنها : الثورة الفرنسية واليت استمرت حىت استأصلت

على أن حيرر البالد من النظام حترير تام فحىت بعد أن خرج الشاه اليت أصر قادئها الثورة اإليران :ومنها 

رغم سفك النظاموقف الثورة وإمنا استمرت توترك شهبور يدير األمور وخيادع الناس ليعود الشاه مل 

.ل متاماً يلدماء إىل أن أز ل

  ما يلي:للتحرير ومن األمهية مبكان أن يستحضر الساعون 



و طبيعتهم فهم من أكثر الشرئح اليت يتم فيها القتل من داخل األسرة يقتل الرجل أباه أوًال :نفسية امللوك

لكهم.(�ديد)إن هدد مأبناء الشعبمما يوضح مدى اهتمامهم بدماءك أو أخاه نظراً شدة شهوة املل

كما أن الغدر صفة تصاحب الكثري منهم إن تعرض ملا يزعزع ملكه وهو ما خيرج احلاكم عن اتزانه       

وجيعل أكرب مهه االنتقام ممن هز ملكه ويراها إهانة ال توازيها إهانة .لذا ففي العصور املفضلة عندما خرج  

يستقر إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتله هذا يف زمن ابن العاص على عبد امللك ....مل يهنأ عبد امللك ومل

التابعني وكانت هذه أول غدرة يف اإلسالم .

ن ورع فاســـــــــد املوطاهذإذ أنه يف مثل ثانياً: أمهية ثبات موقف القيادة وجرأ�ا وخطورة اخلوف من الدماء 

  حقنت دماء يف الزمان دماء دعموا على احلرب السالم                  وطاملا :شاعر النيلقال فكما 

والعرب تقول القتل أنفى للقتل ففي مصر وحدها ميوت تبعاً لظلم النظام واستبداده سبعون ألف سنوياً 

حسب اإلحصاءات باألمراض نتيجة التلوث يف املياه الناتج عن مصانع رجال األعمال الكبار املتحالفني 

اآلالف بسبب التلوث البيئي.مع السلطة مما يعين موت املئات يومياً و عشرات

فمن قصر إزهاق النظام ألرواح الناس على من ميوت بإطالق الرصاص ليس لديه وعي وإدراك ملا يراق 

من دماء املسلمني يف مصر.فيجب احلذر من الركون إىل الورع الفاسد واحلرية ال تتحقق إال بالثمن الغايل 

للقتل أمر يف غاية  ، وإراقة الدماء جزء ال يتجزأ عن مقوما�ا و إين ألدرك متاماً أن تعريض أبناء األمة

الصعوبة ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل غريه قال تعاىل [..قاتلوهم....]فما الذي يتبع القتال إن 

مل يتبعه القتل.
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بسم هللا الرحمن الرحیم

:الحمد � القائل ، ثم الحمد � ، الحمد � 

ومالكم التقاتلون في سبیل هللا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون (

ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیاً واجعل لنا من لدنك 

نصیراً* 

 ءالذین آمنوا یقاتلون في سبیل هللا والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا أولیا 

 النساء 76 75)  الشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفاً 

 :والصالة والسالم على نبینا محمد القائل

ما من امرئ یخذل أمرءاً مسلما في موطن ینتقص فیھ من عرضھ وینتھك فیھ من { 

حرمتھ ، إال خذلھ هللا تعالى في موطن یحب فیھ نصرتھ ، وما من أحد ینصر مسلما في 

ن عرضھ ، وینتھك فیھ من حرمتھ ، إال نصره هللا في موطن یحب موطن ینتقص فیھ م

} رواه اإلمام أحمد  فیھ نصرتھ

.....أما بعد 

     وإلى األمة اإلسالمیة عامة. فإلى إخواننا المسلمین في العراق خاصة

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .     

وأحیي إخواننا المجاھدین  ،حولھاوما  أحیي أھلنا الصابرین في بغداد دار الخالفة 

، في بعقوبة وسامرا والموصل وكركوك وتكریت واللطیفیة وأخواتھا ، المرابطین ھناك 

األحرار في أرض ، وأخص بالتحیة الحارة  .وبیجي وبلد وباقي المدن والقرى المجاھدة

والتي أبت ، ل تلك المدینة البطلة الصامدة في وجة الباط ، والسیما أھل الفلوجة، األنبار 

وأثبتت ، وقد أعطتھ دروساً في الثبات على المبدأ، أن تذل أو تخضع لزعیم الكفر أجمع 

أعظم من قذائف المدافع  والطیران .كما فضحت خداعھ ، لھ أن قوة اإلیمان 

وإال فما الفرق بین مجزرة الطاغیة صدام في . وأظھرت أنھ كذاب سفاح ، دیمقراطیتھ و

باسم ، فإن یكن صدام قد قتل بضعة آالف ؟ رة بوش في الفلوجة وبین مجز، حلبجة 
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فإن فرعون العصر قد قتل في ، من إخواننا األكراد علیھم رحمة هللا ، القومیة النتنة 

فضال عن تھجیر . وجرح وعوق أضعاف ذلك، بضعة آالف كذلك ، الفلوجة وحدھا 

، ة المتعطشة للدماء وكل ذلك باسم الصلیبیة المتصھین، وترویع مئات األلوف 

فال یمكن تفسیر حصار ودك ، أن یعوا حقیقة ھذه الحرب جیداً ، فینبغي على المسلمین 

إال أنھا حرب ، بحجة أن فیھا مئات المقاومین ، سكانھا بمئات األلوف ، مدینة بكاملھا 

شاملة على اإلسالم وأھلھ .

وأن یمن على الجرحى بالشفاء .، أرجو هللا أن یتقبل من قتل من إخوننا في الشھداء  

واآلثار الكبیرة التي ، فقد سرنا ذلك الثبات العظیم ، ولئن ساءنا ما أصاب أھلنا ھناك 

، في أرجاء العراق ، والعزة واإلباء ، حیث انتشرت روح الجھاد والفداء ،  ترتبت علیھ 

ى البقیة من بالد إل، بل وسرت تلك الروح الجھادیة األبیة . كانتشار النار في الھشیم 

، حین أراد أن یقھر  ویذل ھذه المدینة المؤمنة ، وقد خسرت ظنون بوش ، المسلمین 

ممن یرفضون العبودیة ، ویجعلھا عبرة لكل أھل االرض ، وأن یطمسھا من الوجود 

، فصمدت رافعة رأسھا رغم أنفھ وأھانتھ ، ولكن أبى هللا لھا إال العزة والسؤدد . ألمریكا 

في وجھ ، وأصبحت مثاالً للصمود والتصدي ، التاریخ من أوسع أبوابھ فشرفتھ ودخلت 

عن وصف أولئك الرجال ، وإني عاجز   ، وسارت بذلك الركبان.    الھمجیة األمریكیة 

فللھ در أولئك األبطال الغر ، فالقلیل خیر من العدم ، ولكن أحاول ، بما ھم أھل لھ 

في مقارعة ، إخوانھم التسعة عشر : ال النجوم الزاھرة الذین نسجوا على منو، المیامین 

بل رفعوا رأس . وال أقول أنھم رفعوا رأس األمة اإلسالمیة فحسب ، فرعون العصر 

  ثقافة الرضى بالذل والخضوع: في زمن سادت العالم ثقافة العبید ، البشریة أجمع 

في ، ورفعوا رأس البشریة . والخنوع تحت شعار الحكمة والمصلحة والواقعیة والھوان 

عند عتبات البیت األبیض. ، الطاغیة م زمن یطأطئ فیھ رؤساء العالم رؤوسھم أما

، نحسبھم وهللا حسیبھم ، الشعث الغبر األتقیاء األخفیاء ، جاء ھؤالء العمالقة األباة      

البشر للبشر كافرین بعبادة  ، متعلقین بموعود هللا، مرتفعین عن بھارج الدنیا وزخارفھا 
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أو النظام ، عبر مایسمى بالشرعیة الدولیة ، واتخاذ بعضھم بعضاً أرباباً من دون هللا ، 

، واألنظمة التي تدور في فلكھ ، العالمي الجدید 

القائم على تطبیق القرارات ، في  ذلك النظام الظالم ، جاؤوا لینقضوا حجر الزاویة 

تلك الھیئة ، على الشعوب المستضعفة  ألمملمجلس األمن وقوانین ھیئة ا، الظالمة 

وبین عبید الجمعیة ، التي تقنن العالقة بین سادة الفیتو وعلى رأسھم أمریكا ، الملحدة 

ثم تتحدث كذباً وزوراً عن العدل والمساواة والحریة.. العمومیة 

، في وجھ الطاغیة الذي جاء أشرا وبطرا ، لقد صمد ھؤالء الرجال العظام في الفلوجة 

على المستضعفین من الرجال ، وتدمیر قنابل الطیران ، یستعرض فتك قذائف المدافع 

.ثم یّدعي حمل رایة الحریة واإلنسانیة . والنساء والولدان 

عاري الصدور  ، حاسري الرؤوس، وضعف العدد  ، صمدوا في وجھھ رغم قلة العدد 

.أحسبھم وهللا حسیبھم  . یقین تزول الجبال الرواسي والیزول ولكن في قلوبھم، 

الصلیبیین حضارة ھذا الیقین ھو الذى تجذر في قلوب أجدادنا رضي هللا عنھم فأزالوا بھ 

 . من قبل وھزموھم بفضل هللا ، ونحن الیوم متمسكون بھ وسنھزمھم بإذن هللالفاسدة 

المتمسك  ومعنى عزة وقوة المؤمن، ان الحق معنى اإلیم، صمدوا لیثبتوا للعالم أجمع 

، بدمائھم وأشالئھم ، فسطروا صفحة عٍز جدیدة في تاریخ أمتنا  ،  بحبل هللا المتین

واقتحموا الردى ولم تضعضھم المعامع ، فقاتلوا العدا ولم تثنھم الموانع 

                      .

ر المجامعأولئك آبائي فجئني بمثلھم      إذا جمعتنا یاجری

بل ، في وقت لم یعد الجھاد غریباً بفضل هللا  . وأنا أحیي ھؤالء الرجال األفذاذ الیوم

، حاشا الحكام المرتدین والمنافقین ، األمة اإلسالمیة كلھا تحییھم من المحیط إلى المحیط 

ویسمون ،  قتال األمریكیینوعلماء السوء الذین ینھون الناس عن  ، كالكتبة المأجوین

أوالذین یقولون إن قتال األمریكیین دمار . مقاومة سلمیة ، كبیرة القعود عن الجھاد 

ومنھم الذین قال هللا فیھم (، تشابھت قلوبھم مع قلوب أسالفھم ، ومحرقة وفتنة ، وھالك 
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) من یقول ائذن لي والتفتني أال في الفتنة سقطوا وإن جھنم لمحیطة بالكافرین 

 .التوبة49

، وقلوبھا معكم ، وأنظارھا علیكم ، إن الألمة اإلسالمیة الیوم تحییكم :ـ أیھا الرجال نعم 

فتذكرت صفحات مجیدة من  ، فقد أثرتم شجونھا بجھادكم العظیم، وألسنتھا تدعوا لكم 

 ، واشتفى صدرھا، فارتفع رأسھا  . تذكرت بدراً وخیبراً والیرموك وحطین ، تاریخھا

بفضل ، وشحذت ھمتھا ، وبدد یأسھا ، وعادت إلیھا الثقة بنفسھا ، وأطمأن قلبھا بدینھا 

كبحث األم ، فمنذ قرن من الزمان واألمة تبحث عنكم ، هللا ثم بجھدكم وجھادكم واثخانكم 

 .  فجئتم كالماء البارد على الظمأ .  وتنتظركم  بعد طول غیاب، التي فقدت وحیدھا 

، فیخنس خصومھا ، وتقمعوا الغوایة ، فتتوحد صفوفھا ، تنتظركم لترفعوا الرایة 

 .  أحسبكم وهللا حسیبكم، وأنتم أھل لذلك ، فتزكوا نفوسھا ، وتنشروا الھدایة 

وھاماتھم  ، دونكم دبابات الكفر فمزقوھا، یا حاملي البیض الرقاق ، فیاأھل العراق 

وجزاكم ، واصدقوا اللقاء  ، ءوأكثروا الدعا، وواصلوا الطعن في نحور العدا ، فافلقوھا 

هللا خیر الجزاء.

وظنون ، وبدأت فراسة المؤمنین تظھر ، وبعد ... فابشروا فقد بدات تباشیر الفجر تلوح 

سأحسم الحرب في ستة ایام أو  :ـوالشك انكم تتذكرون قول المغرور، الكافرین تخسر 

بعد أسابیع من ابتداء ، ت إن العملیات الكبرى انتھ:ـ وتتذكرون قول بوش، ستة أسابیع 

إلى بنما وما دروا أن أسد ، أو أنھا نزھة ، یحسبون أن الناس أمامھم غنماً ، الحرب 

ویحثونھا على ، یحملون أرواحھم على أكفھم ، لھم في المیدان  ،الشرى ولیوث خفان

قتلھا شھادة :    و، فانتصارھا سعادة  ، الصبر والمصابرة 

الربیح.وأخذي الحمد بالثمن 

وضربي ھامة البطل المشیح     

مكانك تحمدي أو تستریحي

وأحمى بعد عن عرض صحیح

أبت لي عفتي وأبى إبائي

واكراھي على المكروه نفسي

وقولي كلما جشأت وجاشت 

آلدفـع عن مآثـر صالحـات



5

فالحمد � الذي ثبت ، وھانحن في أواخر السنة الثانیة  ، وھا قد مرت األسابیع والشھور

فإذا ، فقد كانوا یقدرون قتالھم بمئة قتیل قبل الحرب ،  وأذل أھل الصلبان ، أھل اإلیمان 

فللھ الحمد  ، على أیدي  فتیة القرآن والسنة، بالعدد یزید على أكثر من اثني عشرة ضعفا 

والمنة .

، فإن األمر عظیم ، ا فاسمعوا واعو:ــ ثم إني أوجھ خطابي إلى األمة اإلسالمیة عامة 

ھي ھذه الحرب ، وإن أھم وأعظم وأخطر قضیة الیوم للعالم أجمع ، والخطب جلل 

وإن شدة ، باالمة اإلسالمیة ، التي ابتدأھا التحالف الصلیبي الصھیوني ، العالمیة الثالثة 

وقطبھا في بغداد  ، وإن رحى العالم الیوم تدور، أوارھا واستعارھا في أرض الرافدین 

األمة اإلسالمیة : ویرقب الخصمین  ،والعالم كلھ الیوم یرقب ھذه الحرب ، دار الخالفة 

وإن ، وإما شقاء وذلة ، رتقاء وعزة افإما ، وأمریكا وحلفائھا من جھة أخرى ، من جھة 

حطیم وت ، للخروج من التبعیة والعبودیة للغرب، أمام األمة الیوم فرصة نادرة ثمینة جدا 

نتیجة لھذه ، فإن أمتنا  قد وصلت إلى قاع سحیق ، األغالل التي كبلنا بھا الصلیبیون 

حیث إن الصلیبیین قد ، الدینیة والدنیویة  ، أدت إلى تخلفھا في جمیع المحاور ، التبعیة

بعمیل عنید ، أحكموا حلقاتھا في كل عاصمة ، وضعوا سلسلة على عالمنا اإلسالمي 

وركب كثیرا ، ویشیع العھر ، وینصر الكفر ، الحیاء والرجولة واإلباء یقمع اإلیمان و

وظنوا أن ،  وضعف یقینھم ، وأساؤا الظن بأنفسھم وأمتھم ، من الناس یأس عظیم 

وحال كثیر منھم یصدق علیة ، وكانوا في ضیق شدید  ، المخرج من العبودیة للغرب

قول الشاعر قبل أن تفرج :_

لقاتھا        فرجت وكنت أظنھا التفرجضاقت فلما استحكمت ح
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فقد جاء عدونا ، فھبوا یاعباد هللا ، وأشرأب النفاق  ، ونادى بالتبعیة ألمریكا أذناب الكفر

فجاء على أعتاھا ، وكسر إحدى حلقات سلسلتھ بیده ، ونقض غزلھ بنفسھ ، إلى أرضنا 

فلما كسرھا ، وبأسھ في نحره ، فجعل هللا تدبیره تدمیره ، وأقساھا فكسرھا في بغداد 

على ، وكانت االمة في سجن كبیر ، بخالف ماكان یظن ، تراخت السلسلة وتفارط األمر 

فتحت في ـ وھذه ھي البوابة التي عناھا شیراك حین قال :، بوابتھ تلك السلسلة الحدیدیة 

أوصدھا التي ، یقصد انھ قد تم فك قید البوابة عن المظلومین ، العراق أبواب جھنم 

ویقول  ، ولذلك یصیح داھیتھم الیھودي كیسنجر، آباؤھم قبل عقود في العالم اإلسالمي 

فإن ھزیمة أمریكا فیھا ھزیمة للغرب ، أدركونا وشاركونا في حرب العراق :ـ ألوربا 

وھي وهللا ، بأنھا تاریخیة ، جاء تصرح بلیر عن ھذه الحرب :ـ وفي ھذا السیاق . كلھ 

بأن الجبھة األمامیة ، بلسان الحال والمقال ، یؤكده بوش وإدارتھ وھذا ما! كذلك 

وھذا الوصف ؟ ألم یقل عنھ أنھ من دول محور الشر  .لمحاربة اإلسالم ھي في العراق 

وھذا ما یفسر قیام مئات ، وال قیمة لنا ، في ھذا السیاق عند النصارى یعني أننا كفار 

ل الفظیعة ضد اخواننا األسرى التى ھزت الجنود في سجن أبو غریب وغیره باألفعا

فمتى كانت العراق موطنا ، ثم ألم یقل إننا نقلنا الحرب إلى أرضھم . مشاعر البشریة 

ألم یقل إنھا حرب صلیبیة ألم تقل رایس أنھم . وإنما ھي أرض لجمیع المسلمین ؟ للقاعدة 

مھ في نشر ألیست ھي التي تشاطر الرئیس بوش ھمو ؟یصنعون  تاریخ المنطقة 

وھل  ؟  مسیحیةإلى منطقة  بالدناألم ینقل عن بوش أنھ یرید تحویل ؟ المسیحیة 

ضغوطھم لتغییر منا ھجنا وحذ آیات الجھاد منھا ومشروعھم في التغییر تحت مسمى 

فھل بعد بیانھم ھذا . الشرق األوسط الكبیر إال خطوات لتحقیق ھیمنتھم على المنطقة 

وھبوا لنصرة دینكم ، تقوا هللا یاعباد هللا اف؟  بحربھم ھذه أھل اإلسالمبیان بأنھم یقصدون 

فإن أوجب الواجبات علیكم بعد ، والدفاع عن أنفسكم وإخوانكم وأعراضكم وأرضكم 

وفي میادین القتال مع التحالف ، ھو نصرة الجھاد والمجاھدین عامة ، اإلیمان الیوم 

حیث إن الجھاد الیوم ، لعراق وأفغانستان في فلسطین وا، الصلیبي الصھیوني خاصة 
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ومعلوم أن أھل العلم قد نقلوا اإلجماع على أن أوجب الواجبات بعد اإلیمان ، فرض عین 

، فھذا یعني أنھ على األمة  أن تفرغ من طاقاتھا وأبنائھا وأموالھا ، الصائل  دفع العدو

.إن اإلثم یعم الجمیعف؟ فإن لم تفعل ، مایكفي لقتال واخراج الكفار من دیارھا 

فإن دعمھم بالمال یبقى ، ولئن ضیق العدو الطرق في وصول المجاھدین إلى فلسطین  

كما أن الطرق إلى ضرب األمریكیین حلفاء  ، إلى أن تحرر أرضھم من الكفر، واجبا 

ومتاحة بقتلھم وقتل ، ومن ذلك الجھاد في العراق عبر األدلة الثقات ، الیھود متاحة 

.   وضرب مصالحھم المنتشرة حول العالم ، م حلفائھ

ففیھا عزكم في الدنیا ، للقیام بھذا الواجب العظیم ، فاغتنموا ھذه الفرصة النادرة 

ھمل كثیر من الناس فرصة الجھاد في  سبیل أكما ، فال تضیعوھا وال تھملوھا ، واالخرة 

التي ، لما تثاقلوا إلى أقطارھم الضیقة ، قبل ربع قرن من الزمان ، هللا في أفغانستان 

فضنوا ، ضاعوه أوھم قد  ، ویزعم كل واحد منھم أنھ على ثغر. رسمھا لھم الصلیبیون 

، ن جمیع الظروف كانت مواتیة أرغم ، بأنفسھم عن الھجرة والجھاد في أفغانستان 

مما أدى إلى ، وا لكنھم تقاعسوا وتخلف.  إلقامة دولة إسالمیة قویة ، لیقوموا بدور كبیر 

.فضعفت ریحھم ، وھن المجاھدین 

وأما من قعد مع الخوالف دون ظالل السیوف مع  ، فالموفق من وفقھ هللا لنصرة دینھ 

فاعتبروا بقصص الصادقین ممن قعد .  فقد ارتكب إحدى الكبائر العظام ،  تعین الجھاد

، رضي هللا عنھ یوم تبوك  ففي قصة كعب بن مالك . فبكوا وندموا ندما شدیدا ، قبلكم 

عبرة لكم فقد كان یقول :_

، وطفقت أغدو لكي أتجھز معھ ، تجھز رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والمسلمون معھ [

فلم یزل یتمادى ، أنا قادر على ذلك إذا أردت : وأقول في نفسي ، فأرجع ولم أقض شیئا 

فأصبح رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم غادیا والمسلمون . حتى استمر بالناس الجد ، بي 

، حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، فلم یزل یتمادى بي ، ولم أقض من جھازي شیئا ، معھ 

]أھـ فیالیتني فعلت ، فھممت أن أرتحل فأدركھم 
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فاغتنم ، وتسابق الصادقون إلى ساحات الجھاد  ، وعلم هللا أنھ استمر بالناس الجد الیوم 

 .فیھ یالیتني فعلت :وال یأتین علیك یوم تقول، وارتحل وادركھم ، لفرصة یا عبد هللا ا

بادروا [: وفي الصحیح عن رسولنا علیھ الصالة والسالم أنھ قال ، فالبدار البدار 

باألعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا ویمسي مؤمنا 

]صحیح مسلم عن أبي ھریرة   بعرض من الدنیا قلیلویصبح كافرا یبع أحدھم دینھ 

وأنتم تعلمون أنھ واجب علیكم؟.، فما یقعدكم عن الجھاد بأموالكم 

 ، واآلجال محدودة، وأنتم تؤمنون بأن األرزاق معدودة ؟ وما یقعدكم عن الجھاد بأنفسكم  

م في بروج المحالة في موعده ولو كنت، وأن الموت الذى تفرون منھ  فإنھ مالقیكم 

مشیدة!.

وھل یضن ؟ فأین ذھب عقلك حتى تضن بنفسك ومالك عن المالك  ، فاتق هللا یاعبد هللا 

وتدبروا ، ورق دینھ ، وضعف یقینھ ، إال من خان أمانتھ ؟  بالمملوك عن مالكھ عز وجل

خشیة فلما كتب علیھم القتال إذا فریق منھم یخشون الناس كخشیة هللا أو أشد قولھ تعالى (

وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لوال أخرتنا إلى أجل قریب قل متاع الدنیا قلیل واآلخرة 

   النساء77) خیر لمن اتقى وال تظلمون فتیال

فمن قعد لھ شیطان من اإلنس أو الجن  في ، فھذا ھو الجواب لمن خاف یوم الحساب 

 فلیتل، وییتم أطفالك ، وتنكح زوجتك ، تجاھد فتقتل یقسم مالك : وقال لھ ، طریق الجھاد 

) قل متاع الدنیا قلیل واآلخرة خیر لمن اتقى وال تظلمون فتیاللیھ قول هللا تعالى ( ع

واحذروا كل الحذر من ، استجیبوا � والرسول إذا دعاكم لما یحییكم : فیا عباد هللا  

واحذروا الذین یحبون قول .  القائلین إلخوانھم ھلم إلینا  ، المعوقین المثبطین المرجفین 

فھؤالء قد . كمدح وتزكیة الطواغیت ، إال أن یختموه بقول الباطل ،الحق والیستطیعونھ

ا ولیتوبو، فلیتقوا هللا في أنفسھم وأمتھم ، وال تصح الصالة خلفھم  ، ضلوا ضالال مبینا 

عن باطلھم .
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فتعین . لیمرروه على الناس ، واحذرا الذین یریدون قول الباطل فیلبسون الحق بباطلھم 

فإن عجزا أو قصروا أو ، حق على أھل القطرین ، الجھاد الیوم في فلسطین والعراق 

حیث إن ، إلى أن تعم الدائرة جمیع بالد المسلمین ، وثَم وثم ، فعلى من یلیھم ، تكاسلوا 

 . بالد المسلمین كلھا بمنزلة البلد الواحدة

العمالء ، الذین لم یاخذوا في اعتبارھم أھواء الحكام ،  ھذه ھي فتاوى العلماء رحمھم هللا

وحیث إن العجز واضح في فلسطین  . كالریاض وعمان، في العواصم المحیطة 

كأھل بالد الحرمین وسوریا واألردن ، فإن الجھاد متعین على من یلیھم ، والعراق 

، ھم فعلى من یلی، فإن عجز أو قصر ھؤالء ، وتركیا وإیران والكویت 

، واحذروا الذین یتسللون لواذاً ، والتخذیل عنھ باطل ، فالجھاد في العراق وفلسطین حق 

ثم یزعمون إن ھذه مصلحة الدعوة ، الذین یزاحمون الربوبیة والنبوة بأرائھم واھوائھم 

فلیحذر الذین یخالفون عن (: قال هللا تعالى  ، وفي آرائھم الدمار والبوار. فھذا محال 

النور 63 )ن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیمأمره أ

فقد تركنا رسولنا علیھ الصالة والسالم على ، إن الطریق واضح بیین : فیا عباد هللا 

واقرؤا القرآن والسنة تبصروا .  الیزیغ عنھا إال ھالك، لیلھا كنھارھا ، المحجة البیضاء 

واضربوا . إال نبینا علیھ الصالة والسالم ، وكٌل یؤخذ من قولھ ویرد ، الصراط المستقیم 

إذا عارض قولھم ، مھما عظموا وعلموا وفقھوا ، بعرض الحائط آراء وأھواء الرجال 

حتى وإن كانوا صادقین مخلصین ، وقول رسولھ علیھ الصالة والسالم ، قول هللا تعالى 

 ،ولكن الیتابعوا في زلتھم ، فھى زلة منھم التھدر مكانتھم وفضلھم ،

: فقد ذمھم هللا تعالى ، فھو من ابرز صفات المنافقین ، وأما القعود عن الجھاد المتعین 

لیحذرنا منھم ومن القعود وتوعدھم هللا بعدم الھدایة والعذاب . ، وقال لھم شر ماقال ألحد 

األلیم وطبع على قلوبھم ونفى عنھم العلم والفقھ وإن تعلموا ألن ثمرة العلم خشیة هللا 

.ؤا إن شئتم سورة التوبةواقر
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طریق إمام ، فھي توضح طریقین الثالث لھما عند تعین الجھاد ، فتدبر ھذه اآلیات 

فاختر لنفسك قال . وطریق القاعدین ، وخاتم النبیین علیھ الصالة والسالم ، المجاھدین 

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا با� وجاھدوا مع رسولھ استأذنك أولو الطول  هللا تعالى (

منھم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدین * رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبھم 

فھم الیفقھون * لكن الرسول والذین آمنوا معھ جاھدوا بأموالھم وأنفسھم وأولئك لھم 

.التوبة68، 67 ، 86) الخیرات وأولئك ھم المفلحون

قد غفر لھ ، علیھ الصالة والسالم  الذي الینطق عن الھوى ، فیاعبد هللا ھذا سید الورى 

جاھد والذین آمنوا معھ ، وھو صاحب الشفاعة العظمى ، ماتقدم من ذنبھ وما تأخر 

في الضح  فخرج یوم تبوك لقتال الروم ، لنصرة الإلھ إال هللا ، بأنفسھم وأموالھم 

، ثم تزعم أنك متبع لنبینا علیھ الصالة والسالم   ،لخدوراتقعد أنت مع ذوات ، والحرورو

. قاتل هللا الجبن والجبناء، وأنك على ھدیھ 

یرى الجبناء أن العجز حزم         وتلك خدیعة الطبع اللئیم

وعمل لما بعد الموت.، فالكیس من دان نفسھ  

 ،وھنا أذكر ببعض األحكام وأھمھا وأخطرھا  

فقد أجمع أھل العلم أن مناصرة الكفار ، حكم من ناصر الكفار على المسلمین أوال :ـ 

، وھي معدودة في نواقض اإلسالم العشرة ، كفر أكبر مخرج من الملھ ، على المسلمین 

أو ، فمناصرة أمریكا أو حكومة عالوي المرتدة ، سواء كان الكافر رومیاً أو عربیاً 

في قتالھم  ، المرتدة من الحكومات   حكومة محمود عباس وغیرھاأو ، حكومة كرزاي 

، ویدخل في ذلك أصحاب الشركات ، كفر أكبر مخرج من الملة ، ضد المسلمین 

،  لین الذین یقومون بنقل الوقود والذخائر والمواد التموینیة أو أي احتیاجات أخرىموالعا

، فقد ارتد عن الدین ، مساعدة وإن كل من یناصرھم ویساعدھم بأي نوع من أنواع ال

یاأیھا الذین آمنوا التتخذوا الیھود والنصارى أولیاء  وتدبروا قولھ تعالى  (. ویجب قتلھ 

 51) إن هللا الیھدي القوم الظالمین ومن یتولھم منكم فإنھ منھم بعضھم أولیاء بعض 
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ن في كفر من أعان وراجعوا إن شئتم األدلة وأقوال العلماء في كتاب [ التبیا  المائدة 

ویعادي أعداء هللا وإن كانوا ،  وإن كانوا عجماً  األمریكان ] فالمسلم یوالي أوالیاء هللا 

فھو ، والعراقي الذي یجاھد ضد الكفار األمریكیین أو حكومة عالوي المرتدة ، عرباً 

والعراقي الذي ینضم إلى ھذه . وإن كان فارسیا أو كردیاً أو تركمانیاً ، اخونا وولینا 

وإن  ، رتد وكفرا، فقد ویقاتل معھا المجاھدین المقاومین لالحتالل ، الحكومة المرتدة 

. كان عربیاً من ربیعة أو مضر 

ونتبرأ ، كال فإنما أھلنا المسلمون ، والیقول المسلم ھذه حرب اھلیة الیجوز الدخول فیھا 

من أجل ، لى هللا علیھ وسلم عشیرتھ وبني عمومتھ وقد قاتل رسول هللا ص. من الكافرین 

قال ینوح إنھ لیس من أھلك إنھ عمل غیر صالح فال تسألني (قال هللا تعالى . الإلھ إال هللا 

.ھود46 )ما لیس لك بھ علم إني أعظك أن تكون من الجھلین 

شر وب، فبالل آمن فرضي هللا عنھ ، حبشي وأبي جھل القرشي الوتدبروا قصة بالل 

وھو عدونا ، وھو من أھل النار ، وغضب هللا علیھ ، وأبو جھل كفر ، بالجنة وھو ولینا 

فإنما االعتبار في الروابط بین المؤمنین ، قاتلھ أبناء عمومتھ بأیدیھم رضي هللا عنھم . 

فإذا انتقض اإلیمان فالاعتبار لرابطة النسب والعشیرة ، وما بعده لھ تبع ، باإلیمان 

ي ابراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم فقد كان لكم أسوة حسنة  قال هللا تعالى (. والوطن 

إنا برءؤا منكم ومما تعبدون من دون هللا كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء 

 4الممتحنة) � وحده باأبداً حتى تؤمنوا 

، كعناصر الجیش : ة فالذین یقتلون من العراقیین المنتمین لحكومة عالوي المرتد

كفار ، دمھم ھدر ، ھؤالء كأبي جھل العربي القرشي ، وأجھزة األمن والحرس الوطني 

والیدفنون في مقابر ، وتطلق منھم زوجاتھم ، والیرثون والیورثون ، الیصلى علیھم 

المسلمین .

ناصرة واقلعوا عن م، وفي دینكم وفي أمتكم ، اتقوا هللا في أنفسكم :ــ وأقول لھؤالء 

كل واحد منكم  ولیختلِ ، المعینة من قبل المحتل األمریكي ، حكومة عالوي المرتدة 
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دودة ؟ فارجعوا إلى من أجل دراھم مع، ولیسألھا عالَم یضیع دنیاه وآخرتھ ، بنفسھ 

ونصل الرحم الذي بیننا .،  وترجع أخوتنادینكم تفلحوا ، 

سواء في العراق أو في فلسطین  ، راؤھااجثانیا :ـ حكم المشاركة في االنتخابات المزمع 

.اوأفغانستان وما شابھھ

ولكن ھذا الحق مقید ، ھو حق لألمة ، الیخفى أن اختیار األمراء أو الرؤساء  :ـبتداءا

وإنما یجب السعي لتنصیب أمیر  ختیار األمیر اكة في رإذا انتفت حرمت المشا، بشروط 

وأن یكون الدین الذى ، أن یكون مسلما  :ــوط ذه الشرھ وأھم، مسلم یحكمنا بشرع هللا 

، وھذا یعني أن تكون جمیع قوانین الدستور مصدرھا سیطبق على الناس ھو اإلسالم 

.الوحید ھو اإلسالم 

ھو دستور وضعي ، بریمر  االمریكي م أن الدستور الذي فرضھ المحتلوعلمن الم و

وبالتالي ، حیث أصر أن الیكون اإلسالم ھو المصدر الوحید لجمیع التشریعات ، جاھلي 

من القوانین واألحكام مصدرھا الشریعة  % 90في المئة  تسعینلو فرضنا جدال أن 

فإن ھذا الدستور ، مصدرھا التشریعات الوضعیة  % 10في المئة  وعشرة ، اإلسالمیة

.یعتبر في میزان اإلسالم دستوراً كفریاً 

فاإلسالم  ن حیاتھم وفي جمیع شؤ بھ كلھ لیلتزم الناس، فاإلسالم منھج أنزلھ هللا تعالى 

فإن انتھوا فإن  وقتلوھم حتى التكون فتنة ویكون الدین كلھ �كل الیتجزأ قال هللا تعالى(

فمن آمن ببعضھ وكفر ببعضھ فقد كفر وال تغني عنھ األنفال 39) هللا بما یعملون بصیر 

تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون  ببعض فما فأوال صیامھ شیئا قال هللا تعالى (صالتھ 

جزاء من یفعل ذلك منكم إال خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب 

 إال ،بجمیع أحكام اإلسالم  الناس فلو التزم البقرة  85.)ونعملتا موما هللا بغافل ع

یعتبر ، فإن دستور ھذه الدولة . وأباحوا البنوك الربویة ،  اإللتزام بتحریم الربا مثًال 

ألن ھذا التصرف یتضمن عدم . والراضین بھ عن علم كفار أیضاً  ، دستوراً كفریاً 

وھذا كفر أكبر مخرج من . وكمال منزلھا سبحانھ وتعالى ، ال الشریعة ماعتقادھم بك
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وبناًء . تحت ظل طائراتھا ، فضالً عن أن ھذه االنتخابات تجري بأمر أمریكا ، الملة 

علیھ :ــ

، . عن رضى وعلم والتي سبق وصف حالھا إن كل من یشارك في ھذه اإلنتخابات 

الذین ، وینبغي الحذر من الدجالین . وال حول وال قوة إال با�  . یكون قد كفر با� تعالى

في ھذه ، ویحثون الناس على المشاركة ، یتكلمون باسم األحزاب والجماعات اإلسالمیة 

التبرؤ من الحكومة الردة الجموح . ولو كانوا صادقین لكان ھمھم في اللیل والنھار 

فإن عجزوا فلینكروا بقلوبھم ھم ئجھاد اإلمریكیین وحلفا ىتحریض الناس علو ، المرتدة 

ركة في برامج المرتدین أو القعود في مجالس الردة .ولیجتنبوا المشا

فالبالد تحت ، ینطبق تماماً على الوضع في فلسطین ، وكل ما ذكرناه عن العراق 

والمرشح محمود ، اإلسالم منھ بريء ، ودستور الدولة وضعي جاھلي ، اإلحتالل 

ن عمر المسلمین م، وإنما جاؤوا بھ بعد أن أضاع مع رفقائھ ، عباس بھائي عمیل مرتد 

جیئ بھ فضال عن غیرھا . عبر مؤامرة اتفاقیة أوسلوا ، في فلسطین عشر سنوات 

ولیروض االنتفاضة ،  في ھذه الجولة تنازالت جدیدةولیقدم ،  لیدخل الناس في تیھ جدید

ولیقمع الجھاد والمقاومة المسلحة .، 

ولیحذروا من المشاركة في ھذه االنتخابات ، فلیتق هللا المسلمون في أنفسھم وفي دینھم 

فإنھ الفرق بین أن یعتقدوا صحة انتخاب  أبي جھل األول عمرو بن ھشام ، المزمعة 

وبین أن ینتخبوا أبا جھل إیاد عالوي  أو أبا جھل محمود عباس أو أبا جھل حامد 

الحكام أو أباجھل فھد بن عبد العزیز أو غیرھم من أو أبا جھل حسني مبارك كرزاي 

فإن یكن األخیر قد قام ببناء توسعة المسجد الحرام فإن أبا جھل األول قد قام مع المرتدین 

قریش بتجدید بناء الكعبة المشرفة وكانوا یطوفون بالبیت العتیق ویحجون ویسقون 

                                                                                                                                                     م یستسلموال الحجیج عبادة � ولكنھم في میزان اإلسالم مشركون ألنھم 

لمجلس دار الندوة إستسلموا � تعالى بل كان من كفرھم أن  ستسالما مطلقاا

وھو شبیھ بالمجالس التشریعیة الیوم أو مایسمى بمجلس النواب التشریعي الوضعي 
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أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد التشریعي قال هللا تعالى (  أو مجلس األمة

الحرم كمن آمن با� والیوم اآلخر وجاھد في سبیل هللا الیستوون عند هللا وهللا 

فخیر هللا اإلیمان التوبة . قال ابن كثیر رحمھ هللا [  19) الیھدي القوم الظالمین 

على  والجھاد مع النبي صلى هللا علیھ وسلم على عمارة المشركین البیت وقیامھم

وخالصة القول في ھذه المسألة أنھ ]  عند هللا مع الشرك بھالسقایة ولم یكن ینفعھم 

وإنما علیھم أن یلتفوا حول نتخابات على المسلمین أن یحذروا من مثل ھذه االیجب 

ویقاوموا المحتلین .، المجاھدین 

وبالذكر ، أوصي نفسي والمجاھدین بتقوى هللا في السر والعلن  ــ وقبل الختام :

أوصي  نفسي وإیاكم ا م، كوكثرة الدعاء والتضرع إلى هللا تعالى ، وقرآءة القرآن 

فإن لكل غادر لواء ینصب لھ یوم القیامة ، والحذر من  ، واجتناب الغدر، بالصبر 

والتي یقدرھا  ، من غیرتوسع الدماء المحرمة إال ما أباحھ الشرع كمسألة التترس 

والبعد عن ، ت اطاعبالا إنما نتعرض لنصر هللا بالتقرب إلیھ فإنن، فقھاء المجاھدین 

وزراعة وخطوط النفط ، أحثكم على ضرب خطوط اإلمداد ثم إني ، المعاصي 

واغتیال أصحاب الشركات الذین یمدون ، التي التبقي جریحاً ، األلغالم المضاعفة 

. یا أو غیرھا أواألردن أو ترك، سواء في الریاض أوالكویت ، العدو بما یحتاج 

تلك العملیات التي كانت سببا عظیما ، العملیات االستثھادیة  في جتھاداالعلیكم بو 

وتحدت جمیع ، وإفشال مخططاتھ ، وأرباك حركتھ ، بفضل هللا في إرعاب العدو 

. فھذه من أھم األعمال ُعدده وَعدده 

وإن من أشدھا أن تقتل أمریكا نساءنا وأطفالنا ، ثم إننا قد خضنا الحروب وعرفنا مافیھا 

ومن ذلك قتل ، وھذا ما جرى علینا في افغانستان ، ثم تزعم أن ذلك وقع خطأً ، عن عمد 

.وطفلتھ وابنھ الوحید علیھم رحمة هللا ، زوجة الدكتور أیمن الظواھري 
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لنساء ویمارسھ علیكم جزار ا، وھذا ما یمارسھ شارون الیوم علیكم في فلسطین 

 ، في الفلوجة والرمادي وبغداد وبعقوبة وسامراء، واالطفال في البیت األبیض 

عند عجزه عن ، وھو یلجأ إلى قتل األبریاء ، والموصل وغیرھا من المدن العراقیة 

ونرجوا هللا . فكل ما قدر الرحمن مفعول  ، فاثبتوا واصبروا واحتسبوا، إیقاف المقاومة 

. وأن یمن على الجرحى بالشفاء ، سبحانھ وتعالى أن یتقبلھم في الشھداء 

فا� هللا ، عن دین وأمة محمد علیھ الصالة والسالم ، وأذكركم بانكم خط الدفاع األول 

واعلموا أن عدوك قد ، وإني ألرجوا أن ال یؤتى المسلمون من قبلكم ، فیما ائتمنتم علیھ 

وتكاثرت ، وقد سمعتم أنھم اضطروا إلى میزانیة الطوارئ ، ظھر عجزه و، بان ضعفھ 

، فاقتصادھم ینحدر ،  االیعد وال یحصىولدیھم من المشاكل م،  علیھم المساوئ 

وفوق ذلك وقع ، وعجوزاتھم المالیة بلغت أرقاماً قیاسیة ،  ودوالرھم في ھبوط مستمر

 $800، 000،000،000بوش قانونا القتراض ثمانمئة ألف ملیون دوالر 

المدربین والمؤھلین  لخوض ھذه الحرب الضروس ،  وأما عن عجزھم في توفیر الجنود

, من  الجنود  % 50، فالتقاریر تتحدث عن أن خمسین في المئة فحدث عنھ وال حرج  ، 

 . ھم من وحدات غیر مؤھلة لخوض ھذه الحرب ، كجنود الحرس الوطني األمریكي

والذي تسبب في إلغاء إجازات ، فضال عن العجز في توفیر الفرق العسكریة البدیلة 

، واألمراض العصبیة بینھم ، مما أدى إلى زیادة ارتفاع نسبة االنتحار ، الجنود 

. فللھ الحمد والمنة ، وأصبحت العراق مقبرة للمرتزقة األمریكیین 

وماال ، یعقبھا بإذن هللا سرور دھر  وساعة صبرٍ ، الدائرة لمن اتقى وصبرواعلموا أن 

. یحصى من األجر 

قلما یرى مثلھا في شراستھا ، وھذه الحرب الزبون الدائرة في العراق وفلسطسین 

أو ، والیثبت فیھا إال سیف صارم ، فقد تمعمعت كمعمعة اإلباء المحرق ، واستعارھا 

واجتھدوا ، في الدفاع عن الدین  الحرمات ، فھنیاً لكم الصبر والثبات ، لیث ضبارم 

وكأین من نبي قاتل معھ ربیون كثیر ( : قال تعالى . إما النصر أو الشھادة ، لموعود هللا 
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)  فما وھنوا لما أصابھم في سبیل هللا وما ضعفوا وما استكانوا وهللا یحب الصابرین

آل عمران 146

والسعیدة من شاركت  ،لنصرة الدین فالسعید من شارك بنفسھ ومالھ في ھذه الحرب 

علما بأن مصاریف تنظیم القاعدة في بالد الرافدین تبلغ ، بأوالدھا وساھمت بأموالھا 

فال یؤتى المجاھدون مئتي ألف یورو أسبوعیا ناھیك عن مصاریف الجماعات األخرى .

 من قبلكم 

في نتائجھا العظیمة ، أشبھ ما تكون بغزوة بدر الكبرى ، حرب عظیمة لھا مابعدھا  ذهھو

ة عوقعق، رات الصحابة رضي هللا عنھم  یفما زالت أصداء تكب. وآثارھا العمیمة ، 

وفي الحدیث : . تبث في األمة روح العزة والجھاد ، سیوفھم وصھیل خیولھم یوم بدر 

سأل جبریل رسولنا علیھما الصالة والسالم من حضر بدرا من الصحابة ؟ فقال : [

وأنا الأحسب أن        ] .جبریل: وكذلك من حضرھا من المالئكة  َخیارنا . فقال

ویصلون بالقذائف في ، الذین یقاومون الطائرات والدبابات األمریكیة ، المجاھدین الیوم 

من وفقھ هللا تعالى للمشاركة في  موفقإال أنھم َخیار األمة الیوم ، وال، فلسطین والعراق 

وبدر الشیشان وغیرھا من ساحات الجھاد ، أفغانستان  وبدر العراق وبدر، بدر فلسطین 

التزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق وقد قال رسولنا علیھ الصالة والسالم [. 

مسلم  رواه]ظاھرین إلى یوم القیامة

األخ الكریم ، وكذلك ال أحسب أن األمیر المجاھد ، فاحرص أن تكون من ھذه الطائفة 

ومن  ، إال أنھم من ھؤالء الخیار، والجماعات التي انضمت معھ ، أبا مصعب الزرقاوي 

أحسبھم وهللا حسیبھم ., ھذه الطائفة المقاتلة على أمر هللا 

كما سرنا ، ضد االمریكیین وحكومة عالوي المرتدة ، ولقد سرتنا عملیاتھم الجریئة 

دة واالجتماع بالوح، استجابتھم ألمر هللا تعالى وأمر رسولھ علیھ الصالة والسالم 

واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال قال هللا تعالى في محكم التنزیل (. واالعتصام بحبل هللا 

آل عمران 103) تفرقوا
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في ، عظیمة  ةھذه خطوو ، ترحیبا كبیراباتحادھم معنا نرحب :ــ وإننا في تنظیم القاعدة 

نرجوا هللا ف، وإزھاق دولة الباطل ، إلقامة دولة الحق ، طریق توحید جھود المجاھدین 

ویباركھا . ھاأن یتقبل

الذین ، بھم یأحسبھم وهللا حس، بین الصادقین من أمراء المجاھدین ، وشتان شتان 

. وبین ملوك ورؤساء یتنازلون عن اإلمارة من أجل دینھم حرصا على مصلحة أمتھم 

، وإلغاء الحدود التي رسمھا الصلیبیون ، دول المنطقة الذین لم یقوموا بتوحید األمة 

وإنما كرسوا الخالف والفرقة باسم الوطنیة ، وھم لیسوا مستعدین للتضحیة بأمتھم 

ومصالحھا ، من أجل بقائھم في اإلمارة فحسب ، بل یضحون بأبائھم وأبنائھم وإخوانھم،  

د هللا بن وما تھمیش عب. حمزة بن الحسینحسن بن طالل ووما عزل في سبیل الكرسي 

، فأي خیر یرتجى من ھؤالء لتوحید  ذلكعلى من طرف آل فھد إال أمثلة عبد العزیز 

  الھم . وحبعض أوھذه ، وسط التكتالت الدولیة الكبیرة ، ورعایة مصالحھا األمة 

ھو أمر لیس من ، أن توحید الكلمة تحت كلمة التوحید :ــ أذكر المجاھدین ثم إني 

ویجب على الجماعات ، فینبغي أن یعطى حقھ ، بل إنھ من أوجب الواجبات  ، النوافل

قال شیخ اإلسالم ابن ، تحت رایة واحدة ،  ابینھا لتوحید صفوفھ التنسیق فیما ، المجاھدة 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرھم هللا بھ ، وقعت بینھم العداوة [تیمیة رحمھ هللا:

وھلكوا ، وإذا إجتمعوا صلحوا وملكوا ، فإن  والبغضاء ، وإذا تفرق القوم فسدوا

 ] اھـ الجماعة رحمة والفرقة عذاب

وتتصاعد بوتیرة ، بخطوات واثقة وسریعة ، وإن األمور تسیر في العراق بفضل هللا 

وقد فشلت ، في األرواح والمعدات واألموال  ، والعدو یتكبد الخسائر الفادحة، مبشرة 

، تھم ذات األسماء الرنانة ؟ كالقبضة الحدیدیة فأین ذھبت عملیا ، جمیع خططھ

لقد ذھبت كلھا أدراج الریاح  . وإلى ماھنالك، والمطرقة الحدیدیة واألفعى الضخمة 

یمتلكون اإلرادة والقوة الالزمتین لتنفذ أكبر ، وھاھم المجاھدون بفضل هللا . والحمد � 

ھا. في وسط بغداد فضال عن غیر، العملیات في وضح النھار 
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بوش ومن معھ ـ أرطبونات الروم ، ولننسین بإذن هللا ، والمقاومة بفضل هللا تنمو وتزداد 

ـ وساوس الشیطان بأرطبونات المسلمین ـ 

.إبي مصعب الزرقاوي وإخوانھ

فقد جعلت بھا أبراجھ قطعاً         فإن یكن ارطبون الروم قطعھا   

فقد بقى بھا بحمد هللا منتفعاً         وإن یكن أرطبون الروم قطعھا   

سمر الرماح إذا ما آنسوا فزعاً             ن وأنصار أقیم بھم  اكتیبت

، فینبغي علیكم أن تنفضوا غبار الیأس ، إن أمر الجھاد قد توجھ :ــ فیا أیھا المسلمون 

.وتبذلوا ما في وسعكم لنصرة الدین . ، وأن تستشعروا اقتراب النصر بإذن هللا 

 فإني أقول لھم :ــ من رجع إلى اإلسالم وتاب وأصلح وبین ، اما المنافقون والمرتدون و

وتسمیة ، ومن أبى إال الطعن في الدین . وذلك خیر لھم في دینھم ودنیاھم  ، تاب هللا علیھ

بیده أو بلسانھ ، ومناصرة الحكام المرتدین على المسلمین ، الجھاد  إرھابا في سیاق الذم 

فالیكتب وصیتھ  ، فال حق لھ أن یعیش على أرض كفر بخالقھا سبحانھ وتعالى،  أو بقلمھ

وعلى سرایا المجاھدین أن یقتدوا بمحمد بن مسلمة رضي هللا عنھ . وال یلومن إال نفسھ ، 

لئن لم ینتھ المنافقون قال هللا تعالى( وأن یلحقوا ھؤالء المرتدین بكعب بن األشرف .، 

والمرجفون في المدینة لنغرینك بھم ثم ال یجاورنك فیھا إال والذین في قلوبھم مرض 

 األحزاب 60)قلیًال 

فردوا ، ن األمة ھي صاحبة الحق في أختیار والة أمرھا إ:ــ وأقول للحكام المرتدین 

قد ظھر تضعضعھ ، فھذا خیر لكم وإن موكلكم الطاغیة في العراق ، األمانات إلى أھلھا 

نحو تصفیة الحساب معكم  ، حداث واألیام تسیر بسرعةوأن األ.  واتسعت أصدعھ ، 

فإن األمة قد استیقظت وأخرجت  فاغتنموا الفرصة قبل فوات األوان .، ومن أعانكم 

  ، وإبطال الباطل .إلحقاق الحق ، فلذات كبدھا للجھاد في سبیل هللا 

وإن بني  فللھ أوس قادمون وخزرج                  لئن شھد التاریخ أوسا وخزرجا

اإلسالم أضحوا كتائبا       مجاھدة رغم الزعازع تخرج 



19

فأین عباد هللا الصالحون ؟ أین أھل الصبر ؟ أین طالب األجر؟ أین أصحاب سورة 

البقرة ؟ أین المقتدون بأصحاب الشجرة ؟ أین المبایعون على الموت ؟ أین المبایعون 

على الموت  ؟ لیمزقوا الجیوش األمریكیة ویفتكوا بالكتائب الصھیونیة أین فتیان عدنان 

وقحطان ؟ أین ربیعة الطعانون في الھیجاء ؟ أین فرسان مضر الحمراء ؟ أین أحفاد 

ولیوث طارق بن زیاد وأشاوس صالح الدین ؟ أین رضي هللا عنھ سلمان الفارسي  

داد الیمن غطارفة أرض الكنانة  ؟ أین أمأین أحفاد محمد الفاتح وأبطال أرض الشام 

وآالف عدن ؟ 

بین جند محمد علیھ الصالة والسالم جند ، فھذه حرب مصیریة بین الكفر واإلسالم 

إلى أن تتم الكفایة .، وباء بالوزر ، ومن فاتتھ فاتھ األجر ، وبین أھل الصلبان ، اإلیمان

بي ویا خیل هللا إرك، فسارعوا إلى جنة عرضھا السماوات واألرض ، فالبدار البدار 

ویاریح الجنة ھبي . 

، الذین قضوا نحبھم في ساحات الجھاد ، ادعو هللا تعالى أن یتقبل األبطال : وفي الختام 

الذین مزقوا الجیوش الصھیونیة  ، في كل مكان وخاصة أبطال العملیات االستشھادیة 

ولقد ، ثبات أسأل هللا لنا ولھم ال، كما أودع الذین وضعوا أقدامھم في ركابھا ، والصلیبیة 

ویعزُّ علي أني لم أتشرف بمعرفة البعض ، تشرفت بمعرفة بعض من مضوا  رحمھم هللا 

انھم شھدوا ھذه المالحم العظام لنصرة ، ولكن مما یھون علي وجد فراقھم ، األخر 

وتكون أرواحھم في ، فیشفعوا في أھلھم ، أن یتقبلھم في الشھداء  فأسأل هللا . اإلسالم 

ثم تأوي إلى قنادیل معلقة بعرش ، تسرح من الجنة حیث تشاء ، أجواف طیر خضر 

. وأن یعوضھم خیرا، فنسأل هللا أن یلھم أھلھم الصبر والسلوان . الرحمن 

، نحسبھم كذلك وهللا حسیبھم ، لھم اذ قدموا انفسھم رخیصة من أجل ال إلھ إال هللا  اً ئیفھن

لكنھ كما قیل ،  اَ لھبَ  اَ كل واحد منھم یحسبھ اھل الدنیا غر، دون األبطال فھؤالء المجاھ

:ــ 

نفسھ وھو وافي العقل والورع    عنتخال فیھ إن حاورتھ بلھاً 
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فقاموا بتسلیم العطاء للمعطي ، شأنھم شأن أھل الصدق والوفاء ، باعوا الضاللة بالھدى 

وأیقنوا أن ما عند هللا خیر ، ففقھوا المسالة ، وسلموا المثمن  لیستلموا الثمن ، عز وجل 

ومضوا یرددون :، فودعوا األھل وذا القربى ، وأبقى 

لواءـغي رفع الـفي سبیل هللا نمضي        نبت

اءـا الدمـرق منـتلو    ز     ـــن عـلدیـم لـقـفلی

ویرددون :

ذب      نحن حطمنا الكؤوساــو عـالتقولوا اللھ

نحن أرخصنا النفوسا  ال تقولوا الدرب صعب   

        ھؤالء األبطال بھذه األبیات :                                                   وإني أودع

لــمـقـلالـفـقــدك تـدمع 

                                   

*** ***

وداعـــاً أیھــا البـــطـــل      

ل للـبـعدك واشتـكى الط *** *** قد بقاع األرض 

     حزنت      

ا األمـلنوفي األخرى ل *** *** فــفـي الدنـیــا تالقــیـــنـا       

وفي األسحــار نبتــھـل *** *** ونـسأل ربـنــاالـمــولـــى   

بــدار ما بــھــا مـلـــل *** *** فــي فـرح كبـأن نلقا

ســادتنـــا الــرسلبــھا  *** *** بـــجــنــات ورضـــات         

ھـار والــحللبــھــا األن *** *** بھــا األحــبــاب قــاطبـة       
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ھ مــثــللبـصــوت مــا *** *** بــھــا الــحور 

تــنــادیـنا         

بھــا شــھــداؤنــا األول

*** ***

بــھا أبــطــال أمــتـنـــا   

اللھم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي األخرة حسنة وقنا عذاب النار اللھم لك أسلمنا وبك 

صما وإلیك حاكمنا فأغفرلنا ما قدمنا وما أخرنا وما اآمنا وعلیك توكنا وإلیك انبنا وبك خ

أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر الإلھ إال أنت وال حول وال قوة إال با� اللھم 

خذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصیھم إلى اللھم یاذا الجالل واإلكرام یاذا الجالل واإلكرام 

فئدتھم وثبت أقدامھم وسدد رمیھم وألف بین قلوبھم أربط على االجھاد في سبیلك اللھم 

نزل نصرك على عبادك المجاھدین في كل مكان اللھم فرج عن إخواننا األسرى أاللھم 

في سجون الطغاة في كل مكان في سجون أمریكا وفلسطین وفي بغداد والریاض وفي 

ل شيء قدیر المغرب ومصر وفي أفغانستان والشیشان وفي الھند وباكستان إنك على ك

اللھم ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا واصرنا على القوم الكافرین وهللا غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس الیعلمون وصل اللھم وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

      . أجمعین وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  



�سم هللا الرمحن الرحمي
.....".    و�ىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعنيامحلد � و�ده والصالة والسالم �ىل من ال نيب بعده      

(( تقر�ر عن العمل اخلار� ))

السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته  

یقوم العمل ، ا ال بد للك معل من تصور ورؤیة ق�ل القدوم �لیه ومعاجلته وانطالقا مهن�ديء ذي بدء

�دد� ٔ�نفس�نا ال شك ٔ�ن ٔ�ن ٔ�ي معل جنا�ه �كون ببلو�ه هدفه و�ایته ، وانطالقا من هذه النقطة فقد

ثالثة ٔ�هداف م�ذ ٔ�ن لكف�ا إالخوة هبذه املهمة ويه اكلتايل :

الق�ام بعمل ق�ل ا�هتاء الس�نة املیالدیة اليت بدٔ�� فهيا �لعمل .) 1

وس�ی�ٔيت الرشح الحقا .ل ؤ�صول ٕا�شاء ب��ة ؤ�ساس �لعم) 2

أ�مانة ) نقل الفكرة وطریقة العمل �مو�ات ٔ�خرى موثوقة عند� حىت حيملوا عنا ش��ا من3

لكفار �ركزون ومسا�دهتم مبا �س�تطیع ٔ�ن املقصود هو رضب أ��داء يف عقر دارمه ٔ�و مصاحلهم ؤ�ن ا

�س� هذا الطریق من ق�ل.�ىل من � �القة بنا بقوة �ٔكرث من امجلا�ات اليت مل 

- :لتايل اكنت هذه تصوراتنا �لعمل وبدٔ�� العمل �ىل ٔ�ساسها ، ٔ�ما هل حتقق مقصود� ف�ٔقول اك

نا وهللا املس�تعان ) الهدف أ�ول : ٔ�قر ب�ٔننا مل نوفق ف�ه ٔ�س�باب كثرية، ٔ�ولها جمانبة توف�ق هللا ل 1

�ٔن �كون معلهم �ما وة لربیطانیا وروس�یا ؤ�ورو� �ىلو�س�ٔ� السرت واملغفرة ، فقد ٔ�رسلنا �ددا من إالخ

افر مرة ٔ�خرى و�اهزا ق�ل هنایة الس�نة ومهنم من اكن �رت��ه معنا ق�ل مدة طوی� ورجع ٕالینا مث س

هداف حيدد الغاز ٔ�و السفارة أ�مر�ك�ة) �ریطانیا (�دد من ا�ٔ خط( روس�یا (رضبوهامواطم�ٔننا ٕالیه

ي مشلكة ٔ�م�یة ق مع ما حيصل �لیه من مواد) وحسب �لمنا مل یتعرض أ�خوة �ٔ أ�خ ما یناس�به �لتواف



بعد هل هلم �القة بنا ى ما ذ�ر يف أ�خ�ار ق�ل ٔ��م عن الق�ض �ىل �دة �ٔفراد يف �ریطانیا ومل نت�ٔكدسو 

،�ش�هت�ي السفن،واكن هذ�ن العملني ما نعول �لیه بعد هللا يف بلوغ هدف�ا ولكن جرت الر�ح مبا ال

و ت�هت�ي مدة �ٔ  وراقهم ٔ�وٕاقاماهتم ٔ�ما إالخوة ا�ٓخرون فهم ٕاخوة �دد سارعنا ٕ�رساهلم حىت ال حيرتقوا ٔ�م�یا ٔ�

� ٕالینا �دثت ؤ��دد�مه مبا �س�تطیع حسب ما �سمح الوقت والظروف ( مكثال ٔ��د إالخوة مبجرد وصو

وحورص معنا ریق الطوالطریق أ�نتظار احلرب يف مسعود واكنت مدة ٕاقام�ه شهر�ن قىض مهنا شهر يف 

ت يف الطریق ) ومل ٔ�س�بو�ني �ٔ�ذ فهيا دورة م�فجرات نظري ورجع حىت ال ت�هت�ي ٕاقام�ه وحلاج�ه �لوق

ولعل هللا �سمعنا عهنم �سمع من ٔ�خ�ارمه ش��ا لصعوبة االتصاالت من �تناوشدة املراق�ة �لهيا من �هتم

�ريا قریبا .

==================

لغ هدفه ، بل نظن ٔ�ن لثاين : یعمل هللا ٔ�ننا مل نفكر ٔ�نه البد �لعمل من ظروف م�الیة حىت یب) الهدف ا2

، ؤ�ننا ا و�س�تطاعتنا �بداع يف العمل هو حبسب إالماكنیات ؤ�ن هللا یطالبنا �ٔ�س�باب اليت نقدر �لهي

نة هللا ، فانطالقا ضت س� ٕان مل نبذل �د� لتحصیل ت� أ�س�باب املقدور �لهيا فال جمال �لن�اح كام ق

من ذ� و�د� ٔ�ن العمل � ٔ�سس ال بد من حتصیلها حسب قدرتنا �لهيا ويه :

أ�فراد : معد�ن ٕاميانیا وعسكر� ونفس�یا لیقوموا بذ� العمل .–ٔ� 

ان هبم وٕار�اعهم وكذ� طرق املواصالت لٕالتی،إالتصاالت : لالرتباط مع هؤالء أ�فراد وت�ٔم�هنا–ب 

.، وم�ابعة ٔ�خ�ارمه ؤ�خ�ار العامل فإال�سان ا�ن بی��ه ساملني                      

مل يف �ٔي     عومه مس�تعدون �ل،اإالخوة ا��ن قضوا مددا طوی� معتالو�ئق : �ینا الك�ري من–ج 

� ا�ٔ ماكن ، وكذ� ٕاخوة عندمه مشالك ٔ�م�یة ،                      ق وراولكن العائق ا�ٔكرب يه مس�ٔ

�ة ال نضمن هذه املشلكة فإالخوة اجلدد ا��ن �رسلون �رس فال بد لنا من �لالرمسیة                    

 �ش�هنا العدو.قوة صربمه وثباهتم مع كرثة احملن والفنت واحلرب إال�الم�ة املرو�ة اليت                  



طیع تنف�ذ مع�   املذ�ورة ٔ��اله ٔ�ن أ�خ ال �س�ت التنف�ذ : من �ٔكرب العوائق لعملنا عند توفر أ�سس–د 

يف طرق      سالح ) فاكن �لینا التفكري–�س�ب �دم توفر أ�دوات املطلوبة ( مواد                 

�دیدة �لحصول �ىل أ�دوات �ٔو ابتاكر طرق تنف�ذ �دیدة .                

تنظمي اكمل وهو ما ف�ٔول ما وا�نا هو �ٔننا يف صدد معلفلو ج�نا لنقمي الیوم ما مقنا به يف هذا الباب ،

ٕاال بعض نف�ذي ال نقدر �لیه ال ماد� وال من �ح�ة الكوادر املطلوبة وحنن معلنا يف أ�ساس كام نظن ت 

رى ف�س�تف�د من أ�مور اخلاصة بنا وال �س�تف�د مهنا �ري� فال بد ٔ�ن �كون �بعة لنا ، ٔ�ما أ�مور أ�خ

ىت ٔ�ننا فكر� يف معل ة ولكن الواقع اكن يف الغالب �ري ذ� فاكن �لینا إالع�د �ىل ٔ�نفس�نا حب��ة امجلا�

�ا ٔ��د ٔ�و �سفر ٔ��د) مث مك�ب لنا يف ٕا�ران الس�تق�ال من ی�ٔت��ا ٔ�و �سفريه ( ورمبا ت�ٔيت شهور وال ی�ٔت� 

دریب جرى معنا ٕال�الم والت�راجعنا عهنا �للكفة املالیة و�ريها من أ�مور ، هذا م�ال وم�� يف شؤون ا

لصعوبة التواصل وق� الت�س�یق ؤ�ح�ا� �لتقصري يف التعاون وهللا املس�تعان .

لو ن�ٔيت �لهيا نقطة نقطة فس�نقول اكلتايل:

من لك أ�فراد املوجود�ن ممن قىض مدة طوی� معنا يف سا�ة اجلهاد معدون ج�دا ٕان شاء هللا–ٔ� 

وبني هؤالء النوا� ، �ٔما اجلدد ممن �رجعون رسیعا ف��اول ٕا�دادمه حبسب ما �سمح الوقت والظرف ،

قت فرمبا لو وهؤالء ف�ة ٔ�خرى ممكن ٔ�ن یبقوا ملدد م�وسطة س�تة ٔ�شهر ٔ�و س�نة فلو ٔ�حس�نا اس�تغالل ا

وهبذا نعده ج�دا اس�تطاعوا ٔ��ذ دورات كثرية والر�ط يف اخلطوط أ�مام�ة ورمبا ا�خول ٕاىل ٔ�فغا�س�تان

ن مفس�توى نفس�یا وق�الیا ، من �تنا �اولنا اس�تطاعتنا وما زلنا وأ�مور الیوم مشجعة �ٔكرث مما اك

اء ٕالینا ٕاخوة �س�تطیع حىت ٕاذا �الت�س�یق بني ا�ل�ان ٔ�فضل ( يف السابق اشرتینا بعض قطع املدفعیة 

ة والنفس�یة فه�ي تدر�هبم �رس�ة وال یت�ٔخروا ، وكذا معدات لتدریب �لكرتونیات) ٔ�ما الناح�ة الرشعی

ٔ�سهل لنا قلیال مع بعض ز�رات املشا� جزامه هللا �ريا .

طور ٔ�نفس�نا حسب ناالتصاالت : امحلد � �ل�س�بة لت�ٔمني االتصال مع إالخوة ا��ن �رسلهم ف�حن–ب 

ذ� �اولنا التنویع اماكنیاتنا ومما یعی��ا �ىل ذ� ٔ�ن �الب إالخوة ا��ن معنا عندمه �لف�ة يف ذ� ، وك



تقلیل االتصاالت يف طرق االتصال و�دم الثبات �ىل طریقة وا�دة ، ومعل �رامج �شفري �اصة بنا ، و 

قدرة .ما ٔ�مكن وحناول �دم ارسال ٔ�ي رسا� من ��س�تان حبسب ال

وإالهامل من بعض طرق املواصالت ال زالت مشلكة �برية �ل�س�بة لنا �س�ب الوقت الطویل واخلطورة

ا العمل ويف أ�دالء عفا هللا عنا وعهنم ، واحلل لها اك �راه ٕا�شاء ماكتب لنا يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى یدار مهن

م�ذ مدة وحنن ، و �لكیف بذ� س��ل ذ� ٕان شاء هللا يف املدة القادمة �رسل ٔ��ا ٕاىل الصومال ومعه

الرغبة ف�ه ، وٕان بصدد ٕان شاء مك�ب يف �ر�یا ولكن مل جند أ�خ املناسب ، ومن ظنناه م�اس�با مل جند

ولكن مل شاء هللا هناك م�رشات يف هذا الصدد ، وقد ٔ�رسلنا ٔ��د إالخوة ٕاىل العراق يف هذا الصدد

یت�رس � الوصول .

الس�ب من هذا مركز ملتابعة أ�خ�ار من الش�بكة ولكن قصف فشكك�ا ٔ�نم�ابعة أ�خ�ار : اكن �ینا

ف�عدها د العمل وكذ� ٔ��د إالخوة حبث عن معلومات �اصة به ؤ��لنوا بعد القصف �ٔنه هو املقصو 

عض املواد والربامج توقف�ا عن املتابعة ٕاىل الیوم و�ك�في �سامع الرادیو وما یصلنا من إال�الم �درا وب

ٕالخ�اریة وم�ابعهتا عملنا حيرضها لنا بعض إالخوة من ��س�تان بني احلني وا�ٓخر ٔ�ما الق�وات ااخلاصة ب 

كشاف نقاط الضعف الس�ت��اط ٔ�فاكر �دیدة ومعرفة �ك�یاكت العدو وح�� وم�ابعة الوضع العاملي واس�ت 

ش ٔ�حوال الق�ائل ع�ف�ٔظنه �م لعملنا وح�وي ولكن اس�تعام� ف�ه خماطر كثرية ٔ�م�یا وٕاميانیا ، ف�حن ن 

اءات وامللفات ؤ�خ�ارها ومهو�ا ال العامل ؤ�حوا� املطلوب م�ا العمل ف�ه ولك�ا نغطي هذا ببعض القر 

�س�تخباریة اليت تعدها مواقع �ىل الش�بكة.

�ه املعدات الو�ئق : يف هذا الباب ٕان شاء هللا اس�تطعنا ٕا�ادة احلیاة ٕاىل هذا القسم و�دد� ف –ج 

اعتنا وهللا س�ب�انه ٕاخوة قادر�ن �ىل �بتاكر ولكن العوائق �برية وٕان شاء هللا نبذل اس�تطومضمنا ٕالیه

املوفق والهادي ٕاىل س��ل الرشاد .

التنف�ذ : �اولنا �ل هذا العائق بطرق مهنا :–د 

صنا�ة املواد من مواد ٔ�ولیة �صنا�ة اللكورات من امللح .  1



ا�هتریب �متوهيها وتغیري شلكها .نقل املواد ٕاىل اخلارج عن طریق   2

بة الغاز والبرتول و�ٔنبو توج�ه إالخوة ٕاىل طرق �دیدة اكس�تعامل ٔ��سط أ�ش�یاء اكلساككني املزنلیة   3

وا��زل و�ريها اكلطا�رات والقطارات والس�یارات ٔ�دوات �لق�ل .

ل�ة.حماو� �س�تفادة من �خوة ا��ن هلم سایقة اجرام�ة يف احلصول �ىل ٔ�س  4

================

ل لنا ٔ�ن �شاركنا فأ�فضحتریض ا�مو�ات أ�خرى والتعاون معها يف هذا الباب م�رش �خلري ، –3

 مجمو�ة وا�دة بل ، لثقلها وحىت ت�ش�ت �ود الكفار قهم ا�ٓن �ركزون �ىلهذه أ�مانة �ري� يف محل

ر ج�دة وهناك و�ات ا�اهدة ، فامحلد� أ�مو قسم من ٔ�قسام القا�دة فك�ف لو �ٔصبح هذا مه لك ا�م

توف�ق بدا�ت �لتعاون مع بعض ا�مو�ات وقد �ددت ٔ�هداف و�ام ومرا�ل �لعمل و�س�ٔل هللا ال 

والسداد .

خ�اما �ل�س�بة الس�هتداف ا�منرك وا�هيود كام �اءت أ�وامر فأ�مر كام یيل :

یة ��منرك م�ذ مدة لتنف�ذ معل هناك وجعلنا أ�ولو ا�منرك : ٔ�رسلنا مجمو�ة ٔ�وروبیة من ثالث ٕاخوة

وهللا ٔ��مل وأ�هداف أ�مر�ك�ة ، وقد فقد� �رتباط معهم و�اءت بعض أ�خ�ار عن الق�ض �لهيم

، ون�ٔمل م�ه اجلهاد بصحهتا، كذ� �ینا ٔ�خ انطلق ق�ل مدة وهو ٔ�خ قدمي يف اجلهاد واكن یع�ش يف ت�

�اء مرس�ا ورجع مرس�ا وهللا املزفق.�ريا كثريا ، و�ريهام ممن

مع ، وكذا لنا تعاون ا�هيود : فقد ٔ�بلغنا من ٔ�رسلناه من ق�ل و� ٕاماكنیات العمل ب�ٔن جيعلهم من ٔ�ولو�ته

لسداد والرشاد وهللا مجموعتني يف هذا ا�ال والعمل يف تقدم وهللا �س�ٔل إال�الص والتوف�ق ولنا ولمك ا

فظه والسالم �لیمك .ٔ�س�ٔل ٔ� ن حيفظ امجلیع حب





  أرجو إرسال كل إصدارات مركز مقاومة اإلرهاب يف اجليش األمريكي -

(CTC, Combating Terrorism Center- Department of Social Sciences-
United States Military Academy)

ولكن فقد مين إصدار هلم عن إحصائية عن املواد املقروئة يف موقع ،مشكورينوقد أرسلتم يل بعضها

-فك اهللا أسره- حيد واجلهاد، وال أذكر امسه، كما فقد مين فيلم عن األخ حممد علي أبو السعود التو 

  ، أو شيئاً قريباً منه.)Al Qaeda spy in Americaوعنوانه كما أذكر (

كما أرجو إرسال ما تستطيعون من موقع جريدة الشعب املصرية، وموقع التجديد للدكتور املسعري   - 6

وموقع الفقيهسعدروخاصة أحاديثه وخطبه، وكذلك موقع احلركة اإلسالمية لإلصالح اليت يرأسها الدكتو 

  . وساحمونا على اإلثقال.املقريزي

.  



 40,180إجمالي الداخل
 40,180إجمالي الخارج
 0الرصید الحالي

الرصیدالخارجالداخلالبیانالتاریخ

فتح رصید أو منقول من الشھر السابق
0       12,000       12,000من عبادجماد أول 

0         3,000         3,000من أم الشیخ ابراھیم رحمة هللا علیھ عند الحافظ سلطان

0              50              50من أبي عمر الدبلي وحجي محمد استلمجماد اآلخر 

0       12,000       12,000من تركیا عند حجي محمد للكفاالترجب 

10 0         3,130         3,130من أبي الحارث عمران المسجون وتم تحویلھا إلى الروبیةرمضان

6 10,000       10,000من أبي الحارث بسم هللاذو القعدة

25 8,300         1,700كفالة لمدة ستة شھور ألھل یعقوب الكیني رحمة هللا علیھذو القعدة

لمولى صابر تحویل 800 دوالر عن طریق الشیخ أبو یحیى وداخل بالروبیة 
بعد التحویل 63200

800            7,500

5 تم تحویل ال7500 دوالر إلى الروبیة وتساوي 623100 وتدخیلھا في العامةذو الحجة
7,500         0

حساب شھر... بالدوالر
بسم هللا الرحمن الرحیم































 29,420إجمالي الداخل
 29,420إجمالي الخارج
 0الرصید الحالي

الرصیدالخارجالداخلالبیانالتاریخ

فتح رصید أو منقول من الشھر السابق
0       16,770       16,770من أبي ریان من الدوحة عند حجي محمدجماد أول 

0            150            150من أخ شامي في باكستان عند الحجي محمد

18 0       12,500       12,500استلم الحافظ سلطان من أبي ریان من الدوحةشوال

حساب شھر... بالیورو
بسم هللا الرحمن الرحیم































 48,652,950إجمالي الداخل
 0إجمالي الخارج
 48,652,950الرصید الحالي

الرصیدالخارجالداخلالبیانالتاریخ

فتح رصید أو منقول من الشھر السابق
500,000     500,000من مجموعة ھارون رحمة هللا علیھ استلمة من الشیخ محمودربیع الثاني 

734,000     234,000من الشیخ عبد هللا سعید

834,000     100,000نصیب اإلخوة في سیارة الشیخ أبو خباب رحمة هللا علیھجماد أول 

1,029,000     195,000من نصیر الدین صاحب عزام اللبناني

1,354,000     325,000من أبي الحارث من طرف بسم هللا عند الحجي محمد

1,391,000       37,000من أبي الحارث من طرف أخو أھل الدكتور معاذ عند الحجي محمد

1,480,000       89,000من أبي الحارث من بسم هللا عند الحجي محمد

6,480,000  5,000,000من طرف الغنائم  الفاتح  عند الحجي محمد

11,905,000  5,425,000من طرف الغنائم  الفاتح  عند الحافظ سلطان

14,405,000  2,500,000من الشیخ إلیاس واستلمھا الشیخ عبد هللا سعید میزانیة ثالثة شھور

14,600,000     195,000من طرف صدیق

15,133,600     533,600من الكویت أبو أیوب 2000 دینار وتم تحویلھا روبیةجماد أول 

15,193,600       60,000من طرف عابد البنجابي استلم حجي محمد

15,393,600     200,000من طرف عبد الرزاق وسحبوا منھا 50000جماد اآلخر

15,789,600     396,000من طرف أبو حفص االمارات من صدیق

15,910,100     120,500من أبي أیوب الكویت

16,202,500     292,400من األخ الھندي الذي في المدینة

16,377,500     175,000من أبي عمر الدبلي حجي محمد استلم منھ

16,677,500     300,000من الوالد هللا یحفظھ

16,972,500     295,000من صالح البنجابي  وحجي محمد استلم

17,972,500  1,000,000من أنور استلم الحافظ سلطان

18,167,500     195,000من طرف أبو حفص االمارات من صدیقرجب 1430

18,562,500     395,000من طرف أبو حفص االمارات من صدیق

18,857,500     295,000من طرف صدیق

18,992,500     135,000من طرف حمزة التبلیغي من أبو أیوب الكویتي

19,186,380     193,880من طرف حمزة التبلیغي من أبو أیوب الكویتي

20,500,765  1,314,385من طرف أبو الحارث صرفة میزانیاتشعبان 1430

20,638,765     138,000من أبي أیوب الكویتشعبان 1430

20,973,765     335,000من األخ الھندي الذي في المدینة واستلم الموصل 5000 روبیةشعبان 1430

21,168,765     195,000من طرف صدیقشعبان 1430

21,445,340     276,575من طرف أبو الحارث من الیورو 2000 والبوند 25 ومن الدوالر500شعبان 1430

21,945,340     500,000من طرف حاجي إدریس الباكستاني واستلمھا حجي محمد للكفاالتشعبان 1430

22,145,340     200,000من جاوید صاحب أحمد خانشعبان 1430

22,195,340       50,000من محمد قاسم األماراترمضان 1430

22,590,340     395,000من طرف صدیق أبو حفصرمضان 1430

10 23,730,340  1,140,000من أبي الحارث جاویدرمضان

23,865,340     135,000من أبي الحارث فرحانھ ونیلم ونیلو10رمضان

10 23,891,340       26,000من أبي الحارث محمد عادلرمضان

10 23,953,340       62,000من أبي الحارث نیلم ونیلو وذھب 15 جرام عند أبوالحارثرمضان

10 24,253,340     300,000من أبي الحارث عارف قاسمانيرمضان

10 24,503,340     250,000من أبي الحارث محمد عادلرمضان

10 24,550,340       47,000من أبي الحارث أخت فاضلةرمضان

10 24,950,340     400,000من أبي الحارث بسم هللارمضان

10 25,180,470     230,130عمران المسجونرمضان

26,180,470  1,000,000من أبي الحارث بسم هللا وتم صرفھا لكفاالت في طرفھشعبان 1430

26,480,470     300,000من أبي الحارث عمران المسجون وتم صرفھا عندھمشعبان 1430

26,739,005     258,535من أبي الحارث من عمار وتم صرفھا عندھمشعبان 1430

27,588,005     849,000من الوالد هللا یحفظھ17رمضان 1430

28,988,005  1,400,000من أبي جمیلة الكویتي للشیخ عبد هللا سعید میزانیة الداخل

9 29,283,005     295,000من صدیق - صادق نورشوال 1430

29,578,005     295,000من صدیق - صادق نور9شوال 1430

30,934,505  1,356,500من أبي الحارث عبد هللا عبید هللا9شوال 1430

31,934,505  1,000,000من أبي الحارث بسم هللا9شوال 1430

32,284,505     350,000من أبي الحارث الشیخ ضیاء الدین9شوال 1430

33,098,755     814,250من أبي الحارث عالء الدین و1000 درھم9شوال 1430

9شوال 1430
من أبي الحارث أخت فاضلة  وأخذ األخوة ألیجار البیوت 100000 على 

شرطھا
250,000     33,348,755

33,498,755     150,000من أبي الحارث محمد عثمان و 300 جنیة استرلیني9شوال 1430

9 33,548,755       50,000من أبي الحارث واألخت ناھیدشوال 1430

حساب شھر... بالروبیة
بسم هللا الرحمن الرحیم



2شوال 1430
من مجموعة ھارون رحمة هللا علیھ استلمت  من زھیر المغربي 70 تولة ذھب 

وبعد ذالك سلمتھا للحجي محمد
11 33,798,755     250,000من مجموعة ھارون رحمة هللا علیة استلم الشیخ محمود 2500000شوال 1430

33,898,755     100,000ألبو الوفاء أستلم المبلغ وكان میزانیة لشھر شوال

25 34,398,755     500,000استلم الشیخ محمود من محمد قاسم 500000روبیةشوال

40,660,255  6,261,500استلم الحافظ سلطان من األخت منصورة1ذو القعدة

4ذو القعدة

4 ذوالقعدة
من أبي أیوب الكویتي 500 دینار للعامة لبیت المال وسلمنا األخ الموصل 

5000 روبیة
141,000     40,801,255

6 41,246,255     445,000من صادق نور من صدیقذو القعدة

6 41,346,255     100,000من أبي الحارث األخ كمالذو القعدة

6 41,423,570       77,315من أبي الحارث األخ ابراھیمذو القعدة

6 41,552,570     129,000من أبي الحارث قیمة ذھب من أخت فاضلةذو القعدة

41,952,570     400,000من أبي الحارث أبو عمر6ذو القعدة

6 42,051,070       98,500من أبي الحارث ناھیدذو القعدة

6 42,197,070     146,000من أبي الحارث دكتور داوودذو القعدة

42,639,730     442,660من أبي الحارث عالء الدین6ذو القعدة

43,839,730  1,200,000من أبي الحارث  بسم هللا6ذو القعدة

6 44,785,910     946,180من أبي الحارث ناصر ومنصورذو القعدة

12 ذو القعدة
من مجموعة ھارون رحمة هللا علیھ استلم الشیخ محمود 100 تولھ ذھبووضعھا 

عند بیت عبد الرحمن البي إم
44,867,410       81,500من أبي الحارث من عالء الدینذو الحجة 

44,919,410       52,000من أبي الحارث من ناھید

18 45,419,410     500,000من فاروق سراقةذو الحجة

25 46,199,410     780,000من الوالد هللا یحفظھ 6500 یورو مایعادل 800000ذو الحجة

30 ذو الحجة

أمانة بإسم عمر الفاروق كان أمانة من تاریخ 27 .10. 1428 ه واألخ 
مانعرف من ھو والیوجد أحد راسل حیدره على المبلغ فادخلناه في العامة 740

دوالر

61,790       46,261,200

3 46,652,950     391,750من أھل الشیخ إبراھیم الیمني رحمة هللا علیھمحرم 1431

1431 5 48,652,950  2,000,000من األخت منصورة استلم الحافظمحرم
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  الصالة�و�السالم�ع���رسول�هللا:و �سم�هللا�وا��مد���

  

آثار�ا�وتداعيا��ا�مختلفة�ومتواترة��عد�غزوة��امباال�املباركة����ا��ادي�عشر�من�يوليو،�جاءت�

� �أو��� �اإلفر�قية �البلدان �أو��� �الصومال �أو��� �أوغندا ��� �سواء �رأس�مالعالم الواليات��وع��

  املتحدة�األمر�كية.

  

  :وحيدين�فقطأمام�خيار�ن���انتتلك�الدول��وحسب�الدراسة�والتحليل�فإن

  

�أجزاء��- �ع�� �ال��سيطر�سوى �ال�� �الضعيفة �االنتقالية �ا���ومة �دعم �االستمرار��� إما

.محدودة�من�مقد�شيو�وما�س�نجم�عن�ذلك�من�تداعيات

-

ا��زام�ا�خل����الشأن�الصوما���و��ب�قوا��ا�من��ناك�و�التا���أو�التوقف�عن�التد�-

.���الصومالأمام�املجا�دين�

-  

�تقتضيھ�و  �ما �حسب �ف��ا �التفصيل �يتم �نقاط �ش�ل �ع�� �الغزوة �لتداعيات �سرد �ي�� فيما

ا��اجة،�مع�التن�يھ�إ���أن��ذه�التأث��ات�تم�رصد�ا�من�خالل�متا�عة�لألحداث�من��عد�تار�خ�

  .)2010أغسطس��11(�إ���تار�خ�كتابة��ذا�التقر�ر)�2010يوليو��11(الغزوة�

  

  .نبدأ��سم�هللا�و�بھ��ستع�ن.__
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  بداية�تداعيات�الغزوة����أوغندا:

  

�توقي��ا�- �و�ان �أوغندا، �قبل �من ��عرف�ا �لم �وال�لع �الرعب �من �حالة �الغزوة خلقت

ھ�والتفاتھ����ومتھ�وأ�داف�ا�ونتائج�ا�مناسبة�جدا�إليقاظ�الشعب�األوغندي�من�سبات

للنظر����قرارا��ا�وأعمال�ا.

�موسيفي���- �من �ومطالب��م �املعارضة �أحزاب ���وض ��انت �الشعبية �الردود �أبرز ومن

���ب�القوات�من�الصومال�فورا�قبل�أن��ستمر�ال��ديدات����تدم���مستقبل�أوغندا�

والزالت��ذه�األصوات��علو�وموسيفي���يدير�إل��ا�ظ�ره.�املوعود.
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�الص�نكم- �واملس�ثمر�ن �الغر�ي�ن �املس�ثمر�ن �ب�ن �ان�شر�القلق �سواءا �حد �ع�� ،�ي�ن

�الصومال �مع �اخ��اق�ا ��س�ل �حدود �ل�ما �وكي�يا �أوغندا �وأن املس�ثمرون��و�دأ.خاصة

�.�ع�ن�ا��ذر�إ���أوغنداينظرون�جميعا�

�عد�الغزوة.مقابل�الدوالر� UGXالشلن�األوغندي��انخفض-

الثأر�من��و�����ةل�ش�ث�بكر����ا��كم�وجد�لنفسھ�فرصة�ل���الرئ�س�يوري�موسيفي-

� ��� �األمن �وحفظ �الشباب �الذي�حركة �املوعود �النفط �مستقبل �مع �خاصة أوغندا،

�والذي��عت��ه�املحللون��دفا�م�ما�ملوسيفي��،��ر�ما�لن�يتخ���عنھن،�و ي�تظره�األوغندي

،�وتقديم���عحشد�التأييد�الش�ب�ل�القوى�املمكنة�وال���بدأ�بالفعل����العمل�عل��ا�مثل

�.�مش��كعدو�ك�"املتطرف�نما��سمو��م�"

آخر�ن�من��2000إرسال�بل�سارعت�برد�فعل�غاضب�وم��ور�أوغندا�لم����ب�قوا��ا�ب-

جنود�ا�تحت�إ�عاز�أمر��ي،�عدد�ض�يل�جدا�مقارنة�مع�امل�مة�املرجوة�م��م،�إضافة�إ���

�ا �لتقديم �اإلفر�قية �الدول �بقية �من �العسكري.توسل�ا �ف�لدعم القوى���د�موسيفي��

ي���ب�من�الصومال.س�ھمعھ�أو�أن�األفر�قية�األخرى�لتقاسم�العبء�العسكري 

�ناك�سالم���لو�و:��أثارت�التفج��ات�����امباال�سؤاال�أصبح�ي��دد�ع���لسان�الكث��ين-

ا.من�أصل��الصومال���مع���البعثة�����شك�ون�وأصبحوا�.�؟���الصومال�ل��فاظ�عليھ

-� �باب �بفتح �اإلنفجارات ��حول سمحت �األوغندية �القوات ����و تجاوزات �لألبر�اء قتل�ا

�تندد� �اإل�سان �وحقوق �اإل�سانية �ال�يئات �من �تقار�ر �عن ��سمع �فبدأنا الصومال،
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بالقصف�العشوا�ي�ع���األماكن�السكنية�ليل���ار�وكت�ت�املقاالت�و�شرت�التحليالت�

أو��عامل�ا�مع�املدني�ن�األوغندية����ضبط�القوات�بة�باملطالمن�ب�ن�طروحا��ا����جاءوال�

.�ا���ا��ا�من�الصومال

الشعب�األوغندي�يرغب��شدة������ب�ج�شھ�وقد��عالت�أصوات�العديدين�يرددون�-

."نر�د�أبناءنا�ليحمونا��نا����أوغندا�ول�س��ناك�ليحموا�أولئك�الصومالي�ن"

.ألطراف�املعنيةلم�سوم�أصبح�ال�دف�امل�شود�لأل ف�الدعم�يتكث-

  ثانيا�تداعيات�الغزوة����أمر��ا:

  

�وماكرة- �سر�عة ��انت �أو�اما �فعل �تفاجأ�ردة �وأنھ�قد �و�دا �فر�قا�ف، �عاجل ��ش�ل أرسل

من�محققي�ال����أي�إي�لتو���التحقيق����التفج��ات.

�أو�اما��عد�الغزوة��انت�تدل�ع���- السياسة��عدم�توازن الردود�وا��طابات�ال���ألقا�ا

�تخبط�ااأل  �ومدى �مر�كية �النقد �الكث���من �لقت �بتصر�حات �أد�� �وقد �األوساط�، ��

� �العالم، ��� �املحلل�ن ��عض �عند �نا�يك �أناس�األمر�كية ��م �القاعدة �أن �تص�يفھ م��ا

رفضا�عند���كي�ن�وقد�ال���ذلكعند�األمر ��ذا�االنطباععنصر�ون..���محاولة�إ���خلق�

.وا��م�بضعف�نظرهمعظم�م�
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ا�إ���استغالل�الظرف�ودفع�جميع�األطراف�إ���العمل�ع���إرسال�قوات�أك���سارع�أو�ام-

فالقادة�األفارقة��للصومال.�لكن�األمر�مع�القادة�األفارقة�مختلف�عنھ�من�قادة�الناتو.

�ع ��نعبارة �إ��مجرم�ن ��ي�تمون �ما�النوع �و�ذا �ي�ون �ما �كأ�شع �الظروف ��ستغل الذي

�ذه�املؤامرة.�منوا��زانة�األمر�كية�ي�تظر�أو�اما�

تقديم�الدعم�اللوجس���واملا�����نود�أم�سوم.القيام�ب-

الضغط�ع���بقية�البلدان�مثل�جنوب�إفر�قيا..-

كما�لوحظ��.واملسافر�ن�إ���الصومال�تكثيف�املراقبة�ع���ا��الية�الصومالية����أمر��ا-

�صوما �المرأت�ن ��انت �آخر�ا �أمر��ا، ��� �مؤخرا �االعتقاالت �اعداد �إحدا�ما�ارتفاع ليت�ن

دوالر�أمر��ي���ركة�الشباب.�8000سنة،�ا��متا�بإرسال��63عمر�ا�

ن��س��دفون�األبر�اء�من�م�����كرة�ر�ابي�إثارة�زو�عة�من�الدعاية�اإلعالمية����أن�اإل -

القدم.

  

امل��ايد��وأنھ�ترجمة�للتأث�� �ال��ك���ع���أن�الفعل�نا�ع�من�تأث���أفراد�من�تنظيم�القاعدة.-

الشباب.حركة�جانب�داخل�تل�ن�األ للمقا

-�� �تصو�ر�الشباب �و�أمحاولة �إفر�قيا �ع�� �ينقض �أن �ير�د �األخضر�واليا�س�وحش �ل

و��م�ش�القتل�املتعمد�لألوغندي�ن�للمسلم�ن.�بدون�س�ب�فقط�ألجل�القتل.
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ز�ادة�القلق�اتجاه�الشباب�بات�متجليا.-

معظم�ا�دبلوماسية،�سياسية�واستخباراتية.�انت����التحر�ات�األمر�كية�-

  ثالثا�تداعيات�الغزوة����دول�إفر�قيا:

  

-� �الدول �سياس��ا�أبرز �ع�� �ا���ومة �مل�اجمة �املثقفون ��رع �حيث �بورندي ��� تأثرا

�ل��ا��� �اعتقال �حصلت �كما �ا���ومة ��ذه �نزا�ة �حول �األصوات �و��عالت ا��اطئة

ي�للتصدي�ل��وم�مثل���وم��امباال.بورند�درةمدى�قعن�فيھ���ساءل�س�ب�مقال�

�بقية�- �خيفة �وتوجس �وإثيو�يا، �وكي�يا �و�ورندي �أوغندا ��� �األمنية �اإلجراءات تضاعفت

بلدان�إ�غاد.

خضعت�غي�يا�و�جيبو�ي�للضغوط�واملساومات����قبول�إرسال�قوات�تقدر�بكتي�ت�ن�من�-

،�ب�نما�رفضت�بقية�)أي�الواحدة�ف��ا�حوا���األلف�جندي�،(كال�ما�حوا���ألف�ن�جندي

�ب �مثل �الرضوخ �من �األعضاء �وانسو�البلدان �ا...ب�نما �يتخذ�يبقى �لم �إفر�قيا قرار�جنوب

�عد.

�فالقادة�- �الطر�ق، �نفس �ع�� �ل�سوا �اإلفر�قية �والشعوب �القادة �أن �املحللون كشف

�شعو��م.� �أبناء �حساب �ولو�ع�� �األمر�كية �املساومات �وقبول �مصا���م �خدمة ير�دون

خ����املوت�والدمار����بالد�ا.والشعوب�ت



غزوة كامباال
مركز الكتائب للرصد واالستطالع

8

ضد�ا���ومة�ال�شة�الصوما���الشعب�تحف����إ��أي�تصرف�من�أن�يؤدي��ا��وف�تنامي-

.وأعوانا�ا

  

  را�عا�تداعيات�الغزوة����الصومال:

  

مما�أثار�حفيظة�ل��ركة�ز�ادة�الدعم�الشع���والتعاطف�من�قبل�املسلم�ن����الصومال�-

���عدة�مناسبات.�ذلك�ا�عنأعر�و قد�األمر��ان�واملراقب�ن�و 

ز�ادة�القوة�والوزن�اإلقلي���ل��ركة�و�دأ�الكفار�يحسبون�ل�ا�ألف�حساب.-

.وإ�عاز�ذلك�لإلرتباط�بالقاعدة�ا��ديث�عن�التطور�والتوسع���ركة�الشباب-

  

�املال�- ��عض �ع�� �ل��صول �التوسل �أجل �من �للوضع �الصومالية �ا���ومة استغالل

ز�ادة�الرعب����صفوف�ا���ومة�االنتقالية.�إضافة�إ���.�العادة�والدعم

�أجور�م�- �برفع �إدار��م �وقيام �الصومال ��� �املتواجدين �ا��نود �صفوف ��� �الرعب ز�ادة

دوالر�لل��ص�الواحد�ح���تكمم�األفواه.�750دوالر�إ����500من�

��ل�- �باملثل �وعاملت �مسلم �وصوما�� �مرتد �صوما�� �ب�ن �تفرق �لم �األوغندية القوات

�ترك�الصومالي� �من �وم��م �الصومالية �القوات ��� �ا��نود ��عض �أثار�حفيظة �مما ن

�وطالبوا� �األبيض �الب�ت �ساسة �أمر�أثار�ا�تمام ��رب، �من �وم��م �واس�سلم السالح
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�قوا��م� �يفقدوا �ال �ح�� �بالتصرف �االنتقالية �ا���ومة �ومن �باالنضباط األوغندي�ن

الضعيفة�باألصل.

أجل�رفع�املعنو�ات.�إرسال�دعم�و�أموال�إضافية�للقوات�من-

  نقصت�وت��ة�القصف�اليومي�عما��انت�عليھ�قبل�تفج��ات��امباال،�وإن��انت�ال�تزال.-

التفتت�األنظار�أك���للقضية�الصومالية.-

-���� �العسكري �التدخل �بدل �واملصا��ة �السيا��� �با��وار �املطالب�ن �أصوات �عالت

الصومال.

  

�بالسماح- �التخطيط �حد �إ�� �االق��احات �ا��كم��حاليا�وصلت �باستالم �الشباب ��ركة

�بإ �العمل �ثم �الشعب��سقاط�اومن �استغالل �طر�ق �عن �أخرى �بطر�قة �م��ا واستالمھ

الصوما��.

�داخ���- �اقتتال �قضية �الصومالية �القضية �أن ��� �اإلدعاءات ��امباال�ز�ف �غزوة كشفت

�الرئ�س �األطراف �و و�رزت �الصلي�ية �أمر��ا �الصراع: ��� �واية �ج�ة �من ملجا�دين�أعوا��ا

،�ح������عيون��عض�النصارى�واألحباش.والشعب�الصوما���من�ج�ة�أخرى 

  

  



غزوة كامباال
مركز الكتائب للرصد واالستطالع

10

  خامسا�تداعيات�الغزوة����العالم:

رفضت�األمم�املتحدة�مسك�زمام�األمور�بنفس�ا�و��ر�ت�من�املسؤولية.-

رفضت�منح�صالحيات�قتالية���ومية��(كما�يزعمون)�لصا���جنود�أم�سوم.-

-� ��� �القوات �سقف �متوفر�لكن�و�قي �ا��نود �من �العدد �يقولون �ا����اء �فبعض تراوح،

الدعم�املا���واللوجس���غ���متوفر.

جندي�كدفعة�أو���متوقع�وصول�م����ش�ر�س�تم���مع�دفع�فوات���م�من�قبل��2000ـال-

خز�نة�الب�ت�األبيض.

�األمر��- �وال��اء �الت��عات ��ل �رغم �مالية ��ع��ات ��ناك �ولكن �ب��ت�ب �تأ�ي ي�البقية

املزعوم.

�أثار�غضب�الكث��ين�- خرجت�القضية�الصومالية�ل��ارج�وتضررت�سمعة�أم�سوم�مما

.ممن��عملون�ع���تلميع�سمعة��ذه�القوات����ا��ارج

�واملتا�ع�- �املحلل�ن �من �للعديد �مرجعا ��انت �الكتائب ��عاب���إصدارات �استخدموا �وقد ن

اصدارا��ا�مثل"�الصلي�يون�األفارقة".
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  ا��الصة:�

  أصبح�الوضع��التا��:�

،�ب�ن�رفض��عض�الدول�إلرسال�بصعو�ة�تحاول�قوات�أم�سوم�ا��صول�ع���مدد�ل�ا-

�املادي� �الدعم �ع�� �تحصل �ر�ثما �املوافقة �اآلخر�وانتظار�الدول �البعض �و�تردد قوا��ا

� �يبدو�فقط �فكما �املوعود، �ش�ر�س�تم����2000واللوجس�� �للسفر��� �جا�ز�ن جندي

)�يتج�زون...وأوغندا�ال�تر�د�أن�تجد�نفس�ا�وحيدة����الصومال�أخرون�2000والبقية�(

مع�بورندي...

أمر��ا�تركز�إستخبارا��ا�ع���امل�اجر�ن�للصومال�والصومالي�ن����أرض�ا.-

أمر��ا�تقوي�استخبارا��ا����املنطقة�وخاصة�كي�يا.-

ابات�النتخة����الداخل�قو�ة�ومتحدة،�واأوغندا�تطلب�من�البقية�تقاسم�الع���واملعارض-

.)االنتقام�من�الشباب�(�وراقأو���يده��موسيفي���يجمع�ملنافسيھ�ب�نماأصبحت�قر�بة�

-� �كب��ة �دائر��ا �وأصبحت �املعركة �ساحة �توسعت �العالم، ��� �بلد �أي �إ�� وال�يمكن�تصل

� ��� �مقد�شو حصر�ا �فقط�العاصمة �أين�، �يلتفتون �وأصبحوا �األعداء �قوى ��ش�ت اآلن

.الضر�ة�القادمة

�اإلفر�قيةاإلقتص- �الكب���للدول ��و�ال�اجس �واملال �عظيماـ�اد ��عت�����ديدا �بھ �واملساس

�.ول�ذا�رفعت�حالة�التأ�ب�ل��فاظ�ع����ذا�القطاع�خاصة
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ا���اد�العال���مصط���أصبح�حقيقة.-

.__2010يوليو��11__.انت���م��ص�تداعيات�غزوة��امباال�

  ن�شاء�هللا)(أي�إضافات�ذات�قيمة�س�تم�إدراج�ا��ش�ل�م��ق�إ

.وا��مد���رب�العامل�ن.

  ||||�2010أغسطس���11ـ�املوافق�لـ�����1431رمضان��1تم����|||| 



1

بغية تطويره من ثورة اليمقرتحاً إل�اء أطول الثورات القائمة أضع لشعوبلالبحث عن خمرج وبني يدي 

أن حل إىلأنوه وابتداء يتناسب مع وضع كل قطر يف تفاصيل واقعهمبا وإثرائه ليكون منوذجا ميكن تعديله 

تضمنت بنوداً جائرة د قاملبادارت الرمسية مناصرة للمسلمني هناك وأن يتطلب حتركات شعبية األزمة يف اليمن 

االلتفاف على و اكمإلنقاذ احلمبادراتأ�ا على دأكمث أكد مقدموها بأ�ا �ائية غري قابلة للتفاوض مما 

فالعقالء يعلمون أنه غري مؤهل للتفاوض بعد أن أكثر من  الثورة حىت ال يتأثر جريان اليمن بنجاح ثورته وإال

على قتل أبناء شعبه كما  اخلداع ونقض العهود وفقد ثقة الناس به فقد أثبتتت الوثائق تواطؤه مع األمريكني

إن من أهم العوامل اليت يستمد منها حاكم  وعوداً إىل املقرتح أقول: حصل يف مأرب وشبوة مث تزويره احلقائق

ثورة بعد. مل تنضم للاألجهزة العسكرية اليتو يوم اجلمعةاجلماهري اليت خيرجهايف اآلونة األخرية قوته صنعاء 

لتأييد رجل خان امللة فأما اجلماهري اليت خيرجها فهي ظاهرة تستدعي التوقف عندها ملعرفة أسباب خروجهم

يه إال أن امللم وضع املألوف يف تعامل اإلنسان مع من يؤذواألمة وأنزل �م أنواعاً من األذى وهو ما خيالف ال

الكثري من ي أن يدرك حقيقة مرة وهبشيء من تفاصيل واقع اليمن يف ظل هذا النظام القائم منذ ثلث قرن 

لعه بعد أن قصر الناس يف اإلعداد خلالذي اكماألسرى يف يد احلهلم يشبه حالاح أصبحتلك اجلماهري

عليها عندما ضبط نواقض اإلسالم اليت أمجع العلماءناقض من ارتكابه لبوجب خلعه و شرعاً سقطت واليته 

منذذلك كان يف العراق و مني متلبساً بدعمه للكافرين وتزويد مدمرا�م احلربية ليقتلوا املستضعفني من املسل

لناقض من ابه ارتكأكثر من عقد مما يعين أن ثلث مدة حكمه تقريبا مضت بعد أن ظهر للقاصي والداين

وظلم العباد تعاىل اهللا اإلسالم فعدم إدانته بذلك اجلرم العظيم دفعه ملواصلة دأبه يف اخلروج عن شرعنواقض

يصعب وصفها مث عاد ليستعني  واجلهل و الفقر وتدمري البالد إىل أن أوصل تلك اجلماهري لدرجة من الظلم

لألطفال األبرياء حق على   بفقرهم على شراء ذممهم فاسغل عاطفة األب على بنيه واملعيل على من يعيل وإن

فقر اليت من قيود اجلهل والمحق يف فك أسرهوآلبائهم كل من يقدر على سد حاجا�م من أبناء األمة 

يت يعانون منها الة ولكافة املسلمني يف اليمن حق يف حفظ دمائهم وإخراجهم من األزمة اغيالط�ا مقيده

جتار اليمن ودول االعامل اإلسالمي والسيميتقدم جتار أن ضمنها إن حبثنا يف سبل إنقاذ اجلميع جند منف

ال إلحكامها فتتعهد اخلليج وتنشئ جلان كتلك اليت يقيد �ا الرئيس املؤيدون له إال أن هذه لفك القيود

إىل أن تقوم ريته يف مديطاغية الساحات يرتك الذهاب إىل لكل منيسلم يوم اجلمعة أسبوعي بصرف راتب 



2

فضًال عن أن  وإن تكاليف هذه املبالغ سهلة ميسورة ألحد جتار اخلليج حكومة جديدة عمل تسد حاجا�م

يف املناطق النائية  يتعاون التجار مع اجلميعات اخلريية  كما على العلماء والدعاة أن يكثفوا جهودهم  الدعوية

اجلماهري من اجلهل بتشيط األدوار الدعوية يف حميطا�م فاجلهل هو شريان  اليت يكثر فيها اجلهل إنقاذ تلك

احلياة للحكام الظلمة منه جيدون جنودهم.

أ�ا بلك األجهزةتشكل حكومة انتقالية تتعهد ألفرادأن تُ التعامل معها سبل فمن:العسكرية األجهزة وأما

من م لدينهم ودنياهم فهلم إن تابوا وأصلحوا النية االنتقال إىل أجهز�ا بوظائفهم ورواتبهم فهو أسلتضمن

مقتدرة جهة النتقالية ومة اتكفل بتوفري الرواتب للحكتعلى أن عفى اهللا عما سلفو تاب تاب اهللا عليه 

وفري رواتبهم .ارد على تذلك ليطمئن الراغبون يف اللحاق باحلكومة أن هناك مصدر قتكفلها بوتعلن

*



  

  

  نبذة مبسطة عن واقع ساحتنا في أفغانستان وباكستان : الملحق األول :

الحمد � رب العالمین، فنحن بخیر وعافیة ونعمة من هللا سابغة، نتقلُب في أفضاِل هللا وعمیم إحسانھ وامتنانھ؛ -1

علینا من العز في ھذه األكناف، وسائر اإلخوة في عیشنا وفي دیننا وأمننا وجھادنا ألعداء هللا وما أنعم هللا بھ

بخیر و� الحمد، نظن أن ساحتنا فیھا خیٌر كثیٌر جداً، لكن ھي ككل ساحة وككل "معاناة" جھادیة البد فیھا من 

مشاكل وسلبیات وأخطاء ونقص وقصور...إلخ فھذه األشیاء قد یحُصُل بسبب فتنة أحیانا لبعض الناس، {وال 

اً}، فكم من رجٍل جاء للساحة فلم یصبر فیھا لما رأى من األخطاء مثال ومن القصور واألخطاء یظلم ربُّك أحد

اإلداریة أو غیرھا، وربما انقلب بعضھم ذاماً ساخطاً أحیانا، لكن ھذه نماذج قلیلة، والخیُر غالٌب كاِثٌر و� الحمد 

انًة ونضجاً، وھي أمٌّ أو أخٌت كبرى لسائر والمنة. نظن أن ساحتنا من أرسخ الساحات علماً وفقھا وعقال ورز

الساحات بفضل هللا تعالى.

الجھاد فكراً واعتقاداً ومنھجاً وتطبیقا عملیا وتعلقاً قلبیا ومحبوبیًة انتشر في األقوام ھنا انتشاراً یغیض أعداَء هللا -2

رقھم وینّكد علیھم مستقبلھم أیما غیٍظ ویؤرق نومھم وینّغص علیھم ھناءھم في أوطانھم أخزاھم هللا، ویطّول أ

وهللا أكبر؛ جیٌل جھادي كامل جدید في افغانستان أو في مناطق القبائل الباكستانیة، والحمد �، أكمل وأقرُب 

وأنضج وأطیب، على مشاكل وَدَخٍل البد من وجوده كما أشرُت، و� األمر، لكن ال خوف على الجھاد بإذن هللا، 

الد الحبیب" رحمھ هللا ذات مرة ما معناه : حتى لو قُتلنا جمیعا فال خوف على وكما قال الشھید الحبیب "خ

الجھاد فقد وصلت الرسالة، یعني لألمة.. تجاَوز ھذا الجیل بوعیھ وُنضجھ مسائل كثیرة كان والزال كثیرون 

رة.غیرھم یحارون فیھا ویتبلّدون، مثل قتال المرتدین والموالین للصلیبیین وغیرھم، ومسائل كثی

نحن (التنظیم األم ھنا) نشتغل على جانبي أفغانستان وباكستان.. باإلضافة إلى مھام للمھاجرین واألنصار -3

وإنشاء الجیل، والعمل الخارجي وقیادة األفرع وتوجیھھا وإمدادھا واإلشراف علیھا، وحفظ كیان التنظیم، وغیر 

  ذلك من الوظائف الكبیرة.

نفسھ، فھناك الكثیر من المجموعات العاملة والطالبان المحلیة، المنضوین حتى العمل في باكستان یكاد یستقبل ب

  "تحریك طالبان" أو غیر المنضوین، وغیر المنضوین ال یقلون عن المنضوین.

والعمل في أفغانستان نشارك فیھ، والبد لنا من ذلك، لكن الحمد � ھم الطالبان ال یكادون یحتاجون إلینا، اللھم 

كة المعنویة والرمزیة، ومع ذلك فمشاركتنا طیبة مھمة.إال المشار

  من المشاكل التي نعاني منھا : -4

مشكلة الحرب الجاسوسیة والطائرات الجاسوسیة التي تمكن العدو من االستفادة منھا استفادة كبیرة وقتل الكثیر 

يءٌ  أّرقنا وأتعبنا، وهللا موالنا من المجاھدین من القیادات والكوادر وغیرھم خالل السنتین الماضیتین، وھذا ش

وحسبنا عز وجل، إلیھ المشتكى والمفزع وإلیھ المصیر، ونحن إن شاء هللا صابرون ثابتون مستمرون في بذل 

الجھد في مكافئة ھذه الحرب واألخذ بالممكن من األسباب، ولذا نحتاج أن نتعاون ونتبادل الخبرات، ال سیما 

التجارب إلى ساحتكم وإلى ساحة الصومال فإنھ قد ذاق حالوتھا أخزاه هللا، وأننا نتوقع أن العدو سینقل ھذه

  فیجب علینا التعاون بسرعة، وبإذن هللا سنجمع لكم ربما في مراسلتنا القادمة ما عندنا من فوائد في ھذا المجال.

  لعلیم.ومنھا المشكلة المالیة، وھذه كالعادة في الجھاد في الشدة والرخاء، وهللا ھو الفتاح ا

ومنھا مشكلة إدارة الكثیر من مكونات "الوجود المھاجري" ھنا، فعندنا العرب واألزبك واألتراك والتركستان 

والبلغان والروس بأنواعھم وما قاربھم األلمان وغیرھم... فیحصل في الساحة الكثیُر من الفوضى، لألسف، لكن 

  نسدد ونقارب.

لعرب على وجھ الخصوص، وسأحاول إلقاء بعض الضوء علیھا، ومنھا : مشكلة بعض أفرادنا المھاجرین ا

حق،بغیرالناشئةوالتكتالتاالنقساماتمنعموماً الجھادیةساحتنافينعانينحنوبا� أستعین وأعتصُم : ف

الساحاتوأفضلاألمالساحةأنھارغمخراسانفينحنساحتنافيحتىفة،المزیّ " الكوماندانیات"بـأسّمیھوما

والساحةالقیادةساحةھيتبقىلكنوصعوبات،وقصورضعفٍ لمنكلھنامارغمعلىفیما نظن كما ذكرتُ 

و" مزاجھمعلىیجاھدون"بأناسنبتلىفإنناكاملغیروتمكنناقوتناأنبسببلكنإلخ...ورمزیةسداداً األكثر

فيویكونونالسائدالنظامیعجبھمالوربماینضبطوناللكنفیھاویعیشونللساحةیأتونفھم" كیفھمعلى"

تحصللكنشك،بالخیرٍ منیخلونوالأو مھارة وشطارة وطاقةحیویةمفیھیكونوربماتسّرعأھلَ الغالب

إن رأوا أننا مثال لم نوظفھم بسرعة فیما یرغبون فیھ، ونحن !! "مھّمشوننحن": مثالالقولقبیلمنفتنةلھم

ا في ذلك والتي تنبني في جزء منھا على االحتیاط البالغ في تزكیة الناس وعدم تولیتھم بعد أن لنا طبعاً طریقتن

وأعملأشتغلطاقةعنديأنا"أویمر زمٌن لھم في الساحة من البذل والعطاء یظھر فیھ حالُھم وینالون التزكیة، 



یندرجوأنمأموراً یكونأنیرفضفیھا،جدالالمحضةأھواءمجردوبعضھمذلك،ونحو،"یقیدوننيوھم

متعددة الجنسھذامنونماذجوال یرضى إال أن یكون رأساً،ِضَع،وُ حیثُ ویكونوالطاعةالسمعتحت

یتركونفتجدھمفإذا انضاف إلیھا ما یرونھ من أخطائنا وقصورنا وضعفنا اكتملت أسباُب الفتنة، ... األنواع

ئاً لونظویَ الجماعة ألنھم ال ینضبطون في حركتھم یشعروا،لمأوشعروافیھافساداً والساحةعلىعب

واتصاالتھم وعالقاتھم...إلخ وال یراعون مصالح "االجتماع" الجھادي، وربما نشأ من انفرادھم واستقاللھم 

، وهللا تعاُرضات ومزاحمات مفِسدة ومحِرجة ومنفّرة، وربما انجر حالُھم ھذا معنا إلى تقاُوٍل وكالٍم وشرّ 

أبو(الیمنيغزواناألخمنھموكانتناثرین،مأفرادوعدةبؤرعدةاألنواعھذهمناآلنفعندنا.. المستعان

والذي جاءنا قبل سنتین تقریباً وكان قال لنا إنھ قادٌم من ونصف،شھرنحوقبلقتلالذيهللارحمھ) الحسین

، كان منھم أیضا األخ صفوان متعددونوغیُرهُعندكم (ال أدري ھل من جھتكم أو من جھة القعیطي رحمھ هللا)

وشابٌّ صغیر آخر یسمي نفسھ "عیسى بن مریم"! الیمنّیان وكالھم أُِسرا في باكستان في مدینة كویتھ وكانا في 

طریقھما إلى إیران العام الماضي، وصفوان ھذا ھو الذي كان یتراسل معكم وعن طریقھ جاءتنا رسالتكم 

، نسأل هللا أن یفرج عنھما ویصلحھما .. ومنھم األخ حمزة الجوفي، وكان منھم أٌخ المصورة العام الماضي

معروف باسم : الذباح الطائفي، وھذا أِسر في باكستان في منطقة قبلیة قرب بیشاور العام الماضي وُسلم 

نھم أناٌس للسعودیة، نسأل هللا أن یصلحھ ویفرج عنھ، ولھ أصحاب مازالوا ھنا، ومنھم عكاشة العراقي وم

آخرون.

.. لألسفأیضاً النماذجھذهمننموذجھوالقصیمي، ف) القرعاويصالح(الخیرنجمنجم أواألخومنھم اآلن 

أمیرومعأسامةالشیخمعأنا: یقولھولنا،یطیعوالیسمعوالبالشكل الحقیقي والكامل،لناتابعاً لیسفھو

واسع،الجھادغیره،والعطیةوالالیزیدأبومصطفىمعأكونبالضرورةلیسلكنعمر،محمدمالالمؤمنین

وھذا الكالم جھٌل وفساٌد بال شك، الشدید،لألسفتقریباً،بالحرفقولھھذا...!!! بجماعةالتقیدشرطاً ولیس

ویتضمن اللعب بإنشاء جماعات جھادیة لمن یحلو لھ ولمن شاء بدون ضوابط وال قیود، كیف ونحن یجب علینا 

أصالً أن نوّحد الجماعات الموجودة قدر اإلمكان، وإنما نعُذُر َمن لھ عذٌر شرعّي مقبوٌل فقط في االنفراد في 

استقطابویحاولشاكلتھ،علىھمممنمجموعةعنده المستعان، والحاصلُ أنھ اآلن ساحٍة مثال أو بمجاٍل، وهللا

عندهلیسجداً بسیطإنسانھووطبعا.. راجعونإلیھوإنا�وإنافتنة،لناوعاملدائماً،الجزیرةشباب

اإلسالمجنودمنجندیاً یكونأنالمفروض..المؤھالتمنكثیروالفقھالجھادیاً،عمًال یقودألنمؤھالت

،كبیرة رشیدة تشرف علیھقیادةتحتحیُث ُوضع من قبل جماعة المجاھدین المأمونة،هللاسبیلفيمجاھداً 

حتى ینضج على ھدوء وإذا فتح هللا علیھ وارتضاه المسلمون وجاَء زماُنُھ فلیكن مكاَن أسامة بعدھا، ما 

ھذهلھا،صالحغیرفھومستقلة قیادةاآلن ھویكونأنلكنبابھ، المشكلة؟!! إنما البد لكل شيء أن یؤتى من 

وقد أجرى مركز   .!!شیئایكونأنعلىھوإصرارهلقوةاستیعابھفيفشلناونحنمقتنع،غیرھولكنقناعتنا،

یشاورونا الفجر قبل نحو أسبوعین لقاًء معھ [ما كان إلخوة الفجر أن ُیجروه، لكن قدر هللا وما شاء فعل، فھم لم

فیھ ولم یرجعوا إلینا، والواجب علیھم كمؤسسة إعالمیة جھادیة ناشرة لنا، شبھ رسمیة، أن یرجعوا لنا 

  ویشاورونا في أي عملیة ترویج لقیادات وتزكیة لھم عند األمة!!] 

السؤالعلیھُیطَرح أنیعني(السؤالخاللمناللقاءفياألخ نجمكالمفيالكبیرةالثغرةتالحظأنتولھذا

) : اآلتي

.منھاھوموقعھبینوالذماً والمدحاً الأبداً القاعدةیذكرلمھو!القاعدة؟تنظیممنیا نجم أنتموقعكماـ 

ماالوحیشيناصربصیرأبيالشیخبقیادةمعروف" العربجزیرةفيالقاعدةتنظیم"فرعلھالقاعدةتنظیمـ 

فقطھو، المطباتھذهیتفادىھوبلیستطیع،والطبعاعلیھ،عّرجوالھذایذكرلممنھ؟نجمیاأنتموقعك

  !وبس" كومندان"

أما نحن فموقفنا ھو كاآلتي في ھذه المسألة وما شابھھا : أن الجماعة ممثلة في قیادتھا تنظر ھل ھذا األخ صالٌح 

لفالني أو ال؟ فإن كان فنتوكل على هللا، وإن لھذا العمل أو ال؟ صالٌح ألن یكون قیادًة في المكان الفالني والعمل ا

رأت القیادة أنھ ال یصلح، أو أن العمل بھذا الشكل غیر صالح، فتقول : یا فالن أنت ال تصلح لھذا، أو ھذا 

؛ مروني بما شئتم وما ترونھ مناسباً  العمل ال یصلح، وعلى ھذا األخ أن یطیع ویقول : سمعاً وطاعًة، وأنا جنديٌّ

  یس لھ علیكم شرٌط.من عمل ول

أما أن یأتي األخ ویشترط أنھ عنده "قروب" (مجموعة) یرید أن یعمل في الجزیرة أو لبنان أو كذلك، وعنده 

  خصوصیات كذا وكذا، ویرید أن یفرض ذلك على الجماعة فھذا غیر الئق.

اس قدر اإلمكان، مع أن الجماعة قد تقبل في بعض الحاالت، ألن الجماعة تعرف أنھا البد أن تستوعب الن

وتحتوي وتوظف البرَّ والفاجر، ولكن ھي موازنات صعبة، ومحل لالجتھاد.

أنهللانسألغیر،الفقطأمراضاً كونھاتعدوالفي نظري الخاص وتقویمي أن أكثر تلك األشیاء الحقیقةفي

یقتاتونوھؤالءتعرف،الوالناسمشكلة،تكلمناوإذامشكلة،سكتنافإذاحقیقیة،مشكلةفينحنلكنیعافینا،



سبیلكفيشھادةً ارزقنافاللھم.. با�والعیاذ،أحیاناً شخصیةمشاحناتإلىاألمریحّولونوقدسكوتنا،على

  .الفتنمنوتنجیناعنابھاترضى

وبالنسبة لكتائب عبد هللا عزام فھم مجموعة صغیرة من اإلخوة في لبنان، قاموا برمي الصواریخ على الیھود 

في مرة أو مرتین أو أكثر، ویسعون لضرب الیھود وضرب قوات الیونیفیل ھناك فجزاھم هللا كل خیر، وھم 

بیننا وبینھم، وجدوا ارتباطاً باألخ نجم (ھذه المجموعة) كانوا على تواصل معنا في فترة ما فلما انقطع االتصال

فارتبط بھم واحتواھم ودعمھم ببعض ما یجمعھ من الدعم، وصاَر شبَھ مشرٍف علیھم ویتحدث باسمھم، ویقول 

عندنا مجموعة وكذا وكذا، فھو في الحقیقة لم یؤسس المجموعة. وعلى كل حال من آخر التطورات أننا نحاول 

المذكور وأن یكون مع الجماعة منضبطاً، وُیعطى لھ مثال اإلشراف الرسمي على مرة أخرى استیعاب األخ نجم

العمل في لبنان مع اإلخوة "كتائب عبد هللا عزام"، ویكونون تحت القاعدة... لكن ھناك مشكالت وعقبات، فیھ 

  التوفیق.ھو وتقویمنا لھ، وفي بعض من معھ في ساحتنا ممن عرفناھم.. وهللا المستعان وھو سبحانھ وليّ 

  فھذه لمحة بسیطة، تعطیكم بعض التصور عن أحوال ساحتنا في مرحلتنا الراھنة.

  وهللا موالنا وموالكم، نعم المولى ونعم النصیر.

  اللھم أصلح أحوالنا یا رب العالمین.
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

In the Name of Allah the most Gracious, the Most Merciful, All Praise and thanks are 
due to Him alone, I thank Him and seek His help, assistance, forgiveness and guidance. And I 
seek His refuge from the evils of our selves and misdoings. Whoever Allah Guides there is no 
one that can misguide and whoever Allah misguides there is absolutely no one that can guide, 
and I bare witness that nothing is worthy of worship except Allah, and I bare witness that 
Muhammad (may the peace and blessing of Allah be upon Him) is the servant and messenger of Allah. 

 
O Muslims with scientific and technical Backgrounds: 
Engineers, Doctors, Biologists, Pharmacists, researchers, hobbyists, Handymen and 

women, experimenters, discoverers, The courageous, Experts in all fields, Amateurs, and all of 
you who care and realize that you are a part of an Ummah.. 

Here is how YOU CAN easily, safely and anonymously engrave your name in history 
by assisting us with the KNOWLIDGE and KNOW-HOW of how to counter Islam's enemies' 
technology-especially (Laser guided weapons), and how to be able to make death, in its 
explosions form- especially (the Oxidizer part of it) and toxicants in an easy, practical and 
improvised way anywhere on earth..  

 
As I am about to write this letter, my heart beats hurry in excitement and I am looking 

forward to every word and letter, that I beg Allah to enable me to write in a manner in which 
he is pleased with and I ask Him the Lord of the heavens and earth to place Baraka 
(blessing) in what I write and that He the sustainer of life makes these words the reason for 
you-who read it- to ACT NOW, without any delay or procrastination…For it's very late 
already, but not too late, yet!! Because you are still alive and breathing… 
  
 What makes me even more and more thankful to Allah and even more happy and 
thrilled is knowing that the actual writing of these words and the very effort of seeking to 
communicate with those with experience and technical skills, and the undertaking of 
exchanging of technologies, expertise and best practices within the Global Jihad 
Movement, and seeking to enhance and adopt new technologies through Allied 
coordination, innovation and pursuit of extra knowledge, regardless of all difficult 
circumstances- all of the mentioned are the very BLESSED ACTIONS that the Zio-
Crusaders and their think-tanks hope the Mujahideen would never be guided to!!! 

 Why?!!1 Because they know as they have confessed that the mentioned above are 
(after the aid of Allah-of course) the key sources of success for the Mujahideen, through 
which they improve their overall capabilities, increase their operational range globally 
and become even more LEATHAL, effective, adaptive, secured, successful, zealous 
and victorious…Al-hamdu-lillah. 

They hope with all their sinful hearts that the Mujahideen would be just overwhelmed 
under their loosing-trillion dollar crusade, just waiting inactive to be killed. They yearn so badly 
that if only the Mujahideen (individuals and Groups) would be tangled in energy draining, 
achievement crippling, and delaying shackles of unawareness, fear, individualism, 
egoism, distrust, routine, impoliteness, and other traps that their commander Satan throws 
in the path of those who struggle against him and his plans.  
 

                                                 
1  Studies by the -US Homeland security backed research cooperation -RAND titled: Sharing the Dragon's teeth, 
Terrorist Groups and the Exchange of New Technologies. A must read for Mujahideen!! 
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I wouldn't be  exaggerating, if I declare that what I am about to write maybe is the 
most important thing I have written in my life, and that it is the most important thing the 
reader may come across in a very long time…Why? Because Allah willing it’s the key to 
entering Al-Firdaws Al ala, It is the door to be written in history's few lines of the loyal, 
honorable, pious, and those who desire a life and memory beyond that of speaking 
mammals….!!! 

 It is the key and vital requirement to stopping evil, greed, genocide, corruption, 
immorality, slaughter, inhumanity, robbery, bondage and suffering on a global scale. 
Moreover, as you'll soon see, what I am about to reveal to you is the way (By the permission 
of Allah) to goodness, piety, justice, sovereignty, freedom, safety, and honor for all of the 
inhabitants of this globe. 

It's frankly what you -technical people- CAN DO to take the bigger share of this 
Jihad and holy struggle against America, Israel and its friends' Ziocrusade, against Muslims 
and all that stands for morality, justice, and honor. It is very simple for you to do, if you 
decide not to deprive yourself the blessing of pleasing Allah and being saved from the 
torments of this life and the last. 

 
Yes YOU, CAN- Allah willing-change history right there from your home town, under 

the cool air of your air conditioner, safe and sound away from any danger or fear.. I am not 
joking!! Not only that, but even though I am writing to you right from the battle field under 
the explosions of bombings and continuous humming of Predator UAV''s, B52s, jet fighters, 
Apache helicopters and the rest!!!…..You-O technical man or woman- CAN SHARE and have 
the same reward if not more from Allah If you help us fight this Battle which effects 
your present and future and the very existence of every living being on Earth… 

 
Knowledge is power: These pig eating invaders and their loyal dogs are too scared 

of death to fight us face to face. By Allah, let it be clear brothers and sisters that the Greedy, 
blood thirsty enemies of Allah have not succeeded in killing Muslims and inflicting calamity on 
the Muslim Ummah, and steeling their lands and resources because of their might and power 
and sophisticated technology as much as it is the result of YOU technical people of the 
Muslim Ummah abandoning us – your Mujahideen brothers- in the battle filed, fighting, and 
facing fear and death to protect your security, honor, chastity, children, family, wealth, and 
life!! 

The main reason they continue to kill us is  because nor do we have the knowledge 
and resources to counter the technology they are using against us, nor are we-in the battle 
filed-in a position to research and seek the know-how needed to counter the enemies tactics, 
nor are you assisting us with the answers to do that!!! YOU have a big chance NOW to 
STOP the savageness and arrogance of America and its allies…Yes you! And I am going to tell 
you how…so straight forward… so easy….so safe…so much rewarding in both worlds… 

 
I am going -Allah willing- to give you THE CREAM of our thirty year global fight with 

the enemies of Islam…Be it the west itself or its western grown agents, and how you 
technical people out there can play the most important role in the close-to-end stage of 
this battle between the Party of Satan and the Party of Allah the Almighty. 

Important introduction: 
 Today's War: 

 
After Allah the Almighty destroyed the communist empire on the hands of minimally 

equipped Muslims' youth who sold their souls for His pleasure.  The whole WORLD now 
has become A BATTLE FIELED, America and its Nato allies get their money, 



TERROR FRANCHISE: THE UNSTOPPABLE ASSASSIN 4

authority and soldiers from their VOTERS…those drunkard selfish serial tagged 
infra-human Americans, and Europeans who consume the- well advertised and marketed- 
filth of their Zionist capitalist masters producing the money and manpower which their masters 
utilize to seek to destroy Israel's enemies and to rob the people of the globe of their minds, 
honor, land, resources, chastity, minerals, oil, and lives!!!   

 
It is the VOTERS, who choose their leaders who deploy their armies against Muslims, 

and pay billions of (their produced tax money) to Israel to massacre our brothers and sister. It 
is the voters who vote on laws against the purity and chastity of Hijab and Minarets..While 
they are the ones who vote in favor of human alien satanic practices such as homosexual 
marriages and infant butchery in the wombs of their selfish heartless prostitute mothers. The 
voters are the ones, who demanded America's pullout from Vietnam, and they are the ones 
who pulled out their Spanish troops from Afghanistan and they are the ones who 
turned the evil Tony Blair into a lame duck and ended his ten year carrier of arrogance 
and American subordination with disgrace!! 

 
 The American and European citizens are the switch to shut down this heartless 

damned Zio-crusade machine of Evil and greed…!!! 
 
Allah guided the leaders of the Mujahideen, to this marvelous effective 

secret…And they refused-as the west had wished- to exhaust their selves and limited 
resources in side battles with the poodles of America and Israel be it the apostate regimes or 
the idol worshippers or the many other Jews shoe lickers…They refused to be fooled into 
tackling the servants, while the commander in chief and protector of infidelity, Zionism 
and evil, (America) stays intact and safe freely keeping on generating and nourishing more 
and more of its loyal agents…whom it has given the duty of protecting the cursed Jews, by 
taking upon themselves the continuous humiliation, disgrace, brainwashing, tormenting and 
starving of the Muslim youth and Ummah, So that the living hells (the Muslim majority 
countries) which they control can be the examples against which the western so called 
democratic heavens can be compared to. 

 
As Allah the Almighty guided Muslims who lived in the west to the path of Jihad, He the 

Glorified opened the chests of the Honorable Mujahideen such as Ramzi Yousuf, Aymal Qansi 
and the leaders of Jihad- commencing with Al-Qaeda's leaders sheikh Osama and Doctor 
Ayman Al-zawahiri to the efficient idea of shutting down the source of energy from which 
the ziocrusade invaders keep on refueling with money, soldiers, and support….The Mujahideen 
started thinking beyond hitting America's many tails and Decided that this coward swine 
–hiding in B52 bombers and behind the controls of remotely operated, spy planes- is 
only killed by blows directly to the head.. That is America's homeland, its interests 
and its institutions and economical building blocks ALL OVER THE GLOBE. 

  
The Mujahideen answered Allah's call to terrify His enemies and theirs, and with 

Allah's help and assistance began the effort of producing death and fear in the drunkard 
sinful hearts of American Voters, so it may be a shocking awakener for their brains drugged 
by Alcohol and sexually driven media, to wake up and smell not the coffee but the 
blood…OUR BLOOD…but from now on… mixed with THEIRS..!! As Sheikh Osama 
declared: As you kill us you will be killed, and as you bomb us you will be bombed!!!! 
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Mujahideens' Message: 
 

The message is clear and not vague..Americans and their blind allies must clearly 
understand, memorize, and develop an un-doubtful conviction that they must fear the 
actions of their governments against Islam and the Muslim world as they fear DEATH it 
self!!! The same as every American relates cancer tumors, heart attacks and AIDS with loss of 
limbs, end of life, coffins, graves and the inevitable payback in the pits of Hell, Every 
American should see and feel REAL DEATH with every penny paid from the taxpayers' 
money to Israel. The Americans and their NATO allies' citizens should perceive FATALITY 
with every missile fired on our brothers and sister in Gaza, they should envision 
MOTRTALITY with every step their evil soldiers take towards our lands. The Americans and 
their European allies need to imagine, visualize, and comprehend DEATH, amputation, 
blood, pain, depression, bankruptcy, misery and TOTAL DESTRUCTION with every 
drop of ink or (bit) used to ridicule Prophet Muhammad (may the peace and blessing of Allah 
be upon Him) or Qura'n or any symbol of Islam. They should wait for the same with every 
second our sister Afia Siddiqi or our blind sheikh Omar AbadRrahman spends in American jails. 

 
Global Mujahideens' Mission: 

 
The mission of the Global Mujahideen of today is to KILL a few tens, or hundreds 

or thousands of the infidel citizens of America and its western ally countries in their 
HOMELANDS and wherever they are sited on any spot on the planet until they FEAR 
participating in or supporting any actions against Islam and the Muslims as they FEAR DEATH 
ITSELF!!! The VOTERS in America and its ally countries should know that their lives and the 
lives of their loved ones are going to be the price paid for the evil actions of those who they 
VOTE FOR (against us and our loved ones)!!. 

Moreover, the mission of the Global Mujahideen is to destroy the American 
economy by targeting American economical targets globally. 

 
They must KNOW that if they choose to LIVE for ISRAEL, then for it THEY SHALL 

DIE!! 
 

Global Mujahideens' Executed Missions: 
 
In accordance with this creed and successful strategy the Mujahideen carried out many 

painful operations against the previously mentioned lawful targets, such as the first world 
trade center bombings in New York and the American embassy bombings in Kenya and Nairobi 
and the bombing of the American warship USS Cole in Yemen and the historic catastrophic 
blessed operations of September eleven which destroyed the world trade centers and a large 
part of the Pentagon when nineteen young men used four passenger planes and by the help 
of Allah transferred them into human guided missiles. After that, and even when the Muslim 
Ummah was tested with the destruction of the Islamic Emirate of Afghanistan on the Hands of 
America and its NATO allies supported by the essential role of the apostate government of 
Pakistan lead by the western agent Musharraf and then the bandit Zardari, and regardless of 
all of the horrific difficulties endured by the Mujahideen, they continued (All praises due to 
Allah) steadfastly with their life's mission and proven plan. 

 
 By the grace of Allah, the honorable Global Mujahideen struck the Spanish 

railways with multiple deadly explosions at rush hour which by the grace of Allah lead to the 
Spaniards getting the message. They had enough intelligence-opposite to the stupid arrogant 
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Americans and Brits- to immediately sack their American subordinate government and pull 
their troops from the battle field. Then, similar deadly martyrdom operations against the 
London subways were executed, which trashed the haughty Tony Blair and started (By the 
grace of the Almighty) a chain of tribulations and disgraceful revelations in the British 
governing parties. 

 
 However, seemingly the British were too arrogant and stupid to have had learned 

quickly enough and are asking-like the Americans, Germans, and French for extra lessons!! 
Following the London bombing and before it, there were several blessed operation against 
American and European targets in Indonesia, Pakistan, Egypt, India and elsewhere2, such as 
the brave bombing of a bus carrying French nationals, the Marriott hotel massive 
bombing, the bombing of the Denmark embassy in Islamabad, the massive Bali bombings, and 
lately the heroic Fidai operations in Bombay-India's  economical capital- in which several 
western targets were struck in which many Americans and other westerners were killed. 
Following that, was the beautiful huge bombing-also in India- of the western German bakery 
mainly visited by Jews and western nationals in general…And not to forget of course the latest 
detrimental martyrdom operation in Khost on several CIA senior officers in a military base in 
Afghanistan.  

 
America and its allies knew that the SPREAD of this (SUCCESSFUL STRATEGY) 

adopted by the Global Jihad Movement leads un-doubtfully to the rapid demise of its satanic 
evil gang comprised of America, its allies and its institutions (named the international 
community)…. This meant that they won't be able anymore to suck the blood of their long 
tamed victims to satisfy their never-ending greed for wealth and power!! This meant that they 
would be deprived of the money, land, man power and military might they (the party of Satan) 
have throughout history sought to seize lands and install their Satan approved man made 
laws.  

On these lands and living under these laws, Allah's creations are transformed into 
obedient consumers-in a huge farm-like crowd called- the Market economy. The inhabitants 
of these human farms are deceived into PAYING FOR heart killing, moral demolishing, faith 
disfiguring, in humane evil obscene products…under the attractive banners of freedom, human 
rights and equality. Moreover, in these cursed gatherings, man marring man and woman 
marring woman are signs of modernity, advancement, and success. 

Just a perfect plan (as they had hoped) to distract humans from their PLOT and 
ultimately fulfill the promise of their original commander SATAN to drag the sons and 
daughters of Adam with them into Hell!!  

 
America and its foolish followers or allies came with all their might and CIA agents and 

propaganda to the land of Khurasan thinking that they would be able to siege and quarantine 
this Ideology and Methodology which threatens their unquestioned control of this 
globe. The battle began on two fronts, the traditional on land combat-which the Mujahideen 
are familiar with- The other new front was the proven-lethal selective covert war against 
the Mujahideen, their leaders, their technical personal and supporters among both the Islamic 
emirate and Pakistani Taliban commanders and Pakhtoon tribes. 

 
 
 
 

                                                 
2  For extra information on Global Mujahideen executed missions: see MIPT Terrorism Knowledge Base, and the previously 
mentioned rand study. 
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The battle on Land: 
 
As for the front of land combat, the Americans, NATO, ISAF, UN, and their dollar- 

purchased supporting mercenaries among the (Shia' Hazara majority North Alliance) and 
apostate local Afghanis were continuously (by the help of Allah) cut to peaces by the deadly 
explosions of countless non stopping Istishadi (Martyrdom- operations) against their 
fortified high wall Camps, their vehicles -which the cowards rarely stepped out of any way- 
and their rare foot patrols.  

 
The other WEAPON that filled most of their corpses' bags and just ripped their yellow 

sinful hearts is what they call IED's…Improvised explosive devises –mainly made of different 
ordnances' shells or basic two substance (Oxidizer+Reducer)-mixtures armed with 
shrapnel sometimes which ripped through their so-called armored vehicles and bodies, which 
ended up in Afghanistan dogs' tummies just as Dr Ayman Al zawahiri (may Allah protect him 
and all the Mujahideen) had warned them before. These [ACd's) (Anti Crusader) devices 
were in this case either detonated with (Improvised-simply built Pressure switches, and booby 
traps) or remotely detonated either via radio controlled switches (RC) or using the more 
common and easier to make FLASH attached to several hundred meters of doubled enamel 
wire. The FLASH is basically a simple (Mujahideen improvised Circuit-built totally from easily 
available China components).  The circuit produces high voltages (up to 250-700 volts) 
utilizing four AA batteries connected in series. The high voltage enables the current to pass 
through the wire to the detonator overcoming the resistance of the long wire. Among the 
Mujahideens' Main tactics in Afghanistan also, were ambushes, Fidai operations, target killings, 
poisoning, artillery operations and others. 

 
The result by the help of Allah was that the crusade collation came to realize-from the 

ground troops up to higher ranking officers that, if they wouldn't run way fast enough they 
would un-doubtfully all die. As a result, Obama downgraded his declared ambitions or to be 
exact his (Zio-Christian Lobbyist masters') day dreams from eliminating Taliban and 
transforming Afghanistan to a (Democratic Country!!) to what they would like to imagine as 
achievable goals: stated as eliminating Al-Qaeda, and depriving it and their Allies of safe 
heavens from which they can plan operations against the west and its allies such as China, 
and India. 

 
ISI-CIA Deadly Covert War: 
 

Having said that, there was a battle hidden behind the scenes!! There but not 
there!! In a nut shell Pakistan's ISI sold or surrendered to America its 60 year old (already 
prepared) infrastructure of senior agents, Informers, recruiters, bases, Political parties, 
airports, logistics, and all that the Americans demanded from them. ISI dogs gathered the 
somewhat freely available Info from their countless –money worshipping tribal agents, or from 
the many captured-among the Mujahideen and civilians, in check posts, sudden ambushes, 
and sudden raids on houses during the preparation stage through 2003-2006. Their American 
Masters would choose the targets, and then give out the IR transmitting Designators and 
invisible ink markers to the many spy contractors who then try to get the job of placing 
the designator on the selected target done with the least spent (on the many disposable 
agents) leaving most of the money for themselves and their coordinators among the 
Government, Army, and ISI officials. After the designator is placed on the targeted compound 
or vehicles (mostly when left unguarded in market places) the only thing left is for the UAV 
to track the IR signal or invisible ink flashing from the target or near to it, shoot a (near 
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to IR laser beam) on the target then fire laser guided missiles towards the reflected laser 
energy. This is what happened with most of the Mujahideen killed in khurasan.!!! 

 
Taking advantage of repeated mistakes: 
 

Apparently, The Mujahideen in the targeted khurasan region-surrounded by different 
enemies from all directions did not –may be- have the chance to adapt to ground realities as 
quickly as the enemy changed its tactics to an unusual one with the arrival of Robert gates as 
America's defense minister to a selective long-breath covert war. Selective laser guided 
bombings of specific individuals one at a time or selective groups one at a time, later 
bundled and broadened with time, and spaced by some intervals, and now and then 
exchanged with different warship bombings-sometimes even on useless targets and mass 
ground operations which displaced millions of civilians, all of the mentioned and a mixture of 
other mind and heart stressing aspects-not to mention-the painful fact that the Mujahideen 
and the tribal inhabitants were just looked at from the rest of Muslim Ummah (including those 
with technical knowledge). All that, compounded with the severe lack of financial 
resources, and maybe at sometimes the not so efficient (learn and adapt) attitude added 
to somewhat improvable organizational skills related mainly to coordination, enemy tactics 
assessment, communication, inter-exchange of knowledge and technology and decision 
making. Add to that, as a senior Mujahideen strategist states: The Mujahideen getting too 
caught up with the offensive aspect of the battle and not giving the crucial defensive 
aspect of it the absolutely vital attention it requires, as a result overlooking a major 
building block of success in gorilla warfare! All of the mentioned and many maybe un-
controllable or controllable variables (Allah knows best) may have weighed towards the 
Mujahideens' weak and slow counter strategy against the technology deployed by the 
Americans against them.  

  
To summarize, the great-history making, honorable Jihad in Khurasan with all its 

countless blessings and rewards (Allah willing) for those honored to be part of it and the whole 
Ummah and world, wasn't different from any human endeavor- and has had a lot of room for 
improvement, advancement, adaptation, and innovation, but there has been and continues to 
be an ENEMY guided by some of the neighbors of the Mujahideen waiting patiently for the 
chances in (recurring) faults and mistakes to betray and kill!!  
 
Allah's enemy's waste of life, wealth and effort: 

 
Having mentioned, that the American Zio-crusade collation -totally facilitated by the 

ISI's already established infrastructure-took advantage of the weak points of the 
Mujahideen and was able (after Allah's permission) to kill some of them, this of course, still 
does not change the fact that the party of Satan are loosing on an enormous scale on all 
fronts, and still did not and will not (by the Help of Allah) achieve their goal of attaining 
security for the citizens of America and its ally countries unless –as Sheikh Osama told them- 
we live it in reality in Palestine and the world over. As for those killed, American missiles have 
been the means for them to gain Shahada (martyrdom) (so we consider them and to Allah is 
their reckoning) which is the ultimate dream of every Mujahid, by which (Allah willing) the 
winners guarantee success and security and the highest ranks and infinite joy in Jannatul 
Firdaws which Allah has prepared specially for those who sell themselves for His pleasure. As 
for Israel's battalion, they As Allah the Almighty have said in Quran, spent trillions of their 
money and what they have spent became a source of sorrow for them and after that they 
shall be defeated. 
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 Allah- their creator and the Lord of the universe who defeated Firown, and the 
destroyer of the people of A' ad, Thamood and the many disbelieving nations before and after 
them will definitely punish, humiliate, disgrace and destroy the American gang, however, as 
He the Almighty has declared- He will grant a group of His loving slaves (who pass the 
tests, do the required work and become eligible) the honor and pleasure of being the 
means for this GREATEST ACHIEVEMENT. I Pray to Allah and beg His bounty and mercy to 
grant me and YOU who are reading these words the honor to be among the fortunate who 
rid this world of evil and lead Allah's creation from the darkness, sorrow and anxiety of 
disbelief to the light and gladness of Islam.  

 
TERROR FRANCHISE: The UNSTOPPABLE ASSASSIN!!.  
 
 America and its foolish allies based their so called war on terror on a few expired 
(wishful thinking) principles. Summed in: 1) that terror operations must be directed and 
planed by a specific person or group from one or two spots on the globe!! 2) Stereotyping 
those who execute such operations!! 3) That the means (knowledge and material) used to 
inflict death and terror can be narrowed and hence either be blocked or watched over in 
markets!!  
 
 To the despair of the crusaders, regardless of all their efforts in countering terrorism 
the Global jihad movement have in the (face of counterterrorism pressure) thanks to Allah, 
rather transformed, and revolutionized into a MULTINATIONAL, TRANSATLANTIC 
FRANCHISE, or as techs call it an OPEN SOURCE TERROR PROJECT. The Mission is 
clearly and boldly known and it’s the right and even more the duty and obligation of every 
Muslim to take upon him or her self the responsibility to serve in a module or unit of 
this MISSION.  
 

Let us (1) divide into completely disconnected, INVISBLE, INFINITE 
TASKFORCES (2) every taskforce completes the part of the mission which it is best at (3) 
Then make the ready component[S] available by all means, resources, options and methods 
so that the final Executing Taskforces all over the planet earth can easily assemble the 
effective product (DEATH AND TERROR), and distribute it (in the market economy) to those 
who DESERVE IT!! This paper is not going to deal with why we should terrify Americans 
and their blind allies, for there are countless history-long records in all forms known to 
mankind that answer this (somewhat silly-outdated) question!! This Paper is concerned with 
the vital aspect of HOW we CAN ALL TERRIFY Allah's enemies. 

 
Terror operations usually fall into three or four broad categories (1) assassination 

using (common or improvised) weapons or more effectively toxicants (Cyanide, Ricin, 
Phosgene etc) (2) seizure (e.g..highjacking Planes, buses, remote civic hauls etc) (3) explosive 
destruction of a major asset, usually accompanied by substantial loss of life (4) unconventional 
operations (such as ramming rock filled trucks into high speed trains rail crossings) etc. 
  
Terror tools: 

As it seems clear from the previously stated categories, that in addition to the correct 
and truthful ideology and methodology required to execute such operations, an 
operation CAN NOT be done without the crucial requirement of THE SCIENCE, THE 
TECHNOLOGY and TOOLS or EQUIPMENT which is utilized by the executing taskforce to 
attain the desired result in the form of (dreadful, eye opening and oppression stopping 
death, fear and terror!!). No matter how brave or truthful and sincere the Mujahid can be, 
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he, she or they in addition to completing the Sharia requirements for victory such as 
(seeking Allah's pleasure alone, relying on him alone, hoping and expecting success from Him 
alone, humbleness, piety etc), they must also fulfill the requirements that go along with 
the universal rules and ways Allah has made this world work according to. Terror tools, 
after Allah's help were, are and will be the main source of achievement on both the 
conventional battle filed and the most vital Transatlantic City terror warfare. No wonder, 
Allah has ordered His slaves in Quran to give this crucial necessity the utmost attention as 
He the Al Mighty says in Suratul Anfal, verse 60: 

  
(And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, 

explosives, missiles, artillery) to threaten the enemy of Allah and your enemy, and others besides whom, 
you may not know but whom Allah does know. And whatever you shall spend in the cause of Allah shall 
be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly) [8:60] 
 
Simple, but DEADLY: 
 Contrary to what the western media keeps on signing on their media, Terror 
franchises and taskforces DO NOT need neither nuclear bombs nor radio active material 
(even though it would be nice to have) to achieve their goal !! A few grams of Cyanide 
(easily manufactured and sold by the kilo in third world countries) or Ricin diluted in water and 
injected randomly in anything ingested on super markets shelves, picnics, restaurants etc, or a 
few kilos of sodium chlorate or any other oxidizer-grounded properly- and mixed in the right 
ratio with a reducer (according to Oxy-red mixtures rules3) and armed with shrapnel or for 
example a U-HALL truck filled with rocks and driven on high speed rail tracks crossings- all of 
the previous are just examples of what multinational Terror Franchises need to 
disseminate NONSTOP, UNPREDICTED, INVISIBLE SUDDEN DEATH even for one, two 
or a handful of VOTERS to create the right atmosphere of terror and fear of the 
unknown for them to STOP (the rat race for a while) and  RETHINK (THE PROS AND CONS) 
of their elected governments' policies, alliances and actions!! 
 
Techs Taskforce: Research and Documentation. 

This unit consists of those mentioned in the head of this paper. YOU have the utmost 
vital part to complete.  

 
Research the needed information, there are many sources to begin with mostly 

found in the literature and websites of specific interests groups such as, rouge science, civil 
rights, hackers, knowledge freedom, hobbyists, Anarchist, Survivalists, alternative fuel-energy, 
pyrotechnics, invention Patents,  video sites, anti government, DIY, How to, evil scientists, 
MIT fab-lab,(applied science, chemistry, etc), appropriate technology, information unlimited 
etc. As for chemical related material, a good approach is to see how this substance was 
produced when it was first discovered or invented, new industrial methods are based on 
energy efficiency, mass production and low cost, which does not matter to Terror Franchises, 
Producing one kilo of (any oxidizer or toxicant) a week for example is very much 
acceptable. Key aspects of concern to Terror Producers are improvising, small scale, onsite, 
starting martial based on consumer products, and home built or purchased apparatuses (even 
from another continent). 

  
 Performing the procedures :After the research is completed, the second even 

more important  part is actually performing the procedures (synthesis, assembly etc) and 
                                                 

3  For example: any chlorate + motor oil (44:6) ratio also Hydrogen peroxide 70-80% + (honey or black pepper or flour etc) 
(4:1) ratio are very powerful explosive mixture…Look at shiekh abu khabbab's training manual for many other mixtures. 
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explaining it in an easy(step by step, foolproof) practical manner on video (preferred) and-or 
PDF format document and any other media used in the civilian arena such as Flash, 
PowerPoint etc. Reviewing presentation skills' and watching already available instruction-
oriented material of the previously mentioned groups gives a good idea of the best practices 
to make use of while preparing such material such as ALSO mentioning alternatives from 
house hold and consumer products, car parts, garden, hardware, plumbing, building material, 
and every and anything around that can be brought or improvised regardless of the original 
field and purpose it is used for.  

The information and tools needed are related to two main aspects of this war and a 
third one connected to it and serves its end results. These categories are (1) Defensive (2) 
Offensive (3) General development. 

 
Points to bear in mind: 
1) You can undertake as much as you can from the following lists or even one of the topics 
listed is also very beneficial. The researcher should be careful of falling into hindering; 
achievement blocking traps such hesitation, procrastination, undermining oneself, just do it, 
begin the first line and the rest will just flow and you'll enjoy it. Trust me.  
2) Not to consider any information not important or too obvious. What might be obvious to 
someone maybe is not to the other, and we are working here with an entire nation and 
generations to come. Allah willing. 
2) Include a lot of illustrations, pictures, sources, etc. Try to be persuasive and encouraging. 
3) While video recording a mask can be weared, voice changed etc. 
4) If for some reason (hopefully not) the research wouldn't be followed up with the actual 
explained application, then at least the research should be suitably propagated, so it could be 
built upon and completed by others. 
5) No doubt there is going to be a lot of effort, money and time put in this crucial work of 
Jihad, however, there needs to be also great effort in making sure that the information is 
disseminated to all Terror Franchises and Taskforces Globally. Anonymously, upload your 
(long waited for) work to web sharing sites, Jihadi discussion forums, and send emails 
advertising about the material and request effort be made to get the info to the right hands or 
you can even send the info (on DVD) by mail to someone you think would get it to where it 
needs to go. 
6) If the whole project takes a lot of time, maybe it is better to make it into parts and upload 
it one after the other as soon as one is ready. At the end, maybe the whole project can be 
uploaded all in one piece again.  

 
Offensive tools: I am going to begin with this topic because I think it is the most 

important part in our mission: Many operations failed in the preparation stage primarily 
because the tools were not available in a secured and easy way. Working on making Terror 
tools available to all, Allah willing, no doubt increases exponentially the number of those 
willing to execute operations globally .The needed information is arranged according to its 
importance: 
 

Explosions: Immediately needed  
1) Preparation, synthesis of (Oxidizers) especially substances in class 3 as categorized 

by the NFPA (look at the provided files in the terror franchise folder). 
2) Hydrogen peroxide via fuel cell, electrolysis of an aqueous solution of sulfuric acid or 

other compounds. Or electrochemical reduction of Oxygen using [gas diffusion 
electrode …what is this?] or [packed bed electrode…what is this?]…or absolutely any 
other option. And best way to raise its concentration to 35-80% 



TERROR FRANCHISE: THE UNSTOPPABLE ASSASSIN 12

3) Producing Hydrogen (Via water electrolysis or whatever is best) for either usage in 
fuel cell? Or in a (downscaled anthraquinone-what is this- process). 

4) Utilizing apparatuses such Ozone Generators, electrical arc, furnaces, electrochemical cells etc 
in the production of Oxidizers or its starting material such as sulfuric cid for electrolysis. 

5) (k,Na) Chlorate, Chlorite, perchlorate, manufacturing on a small scale. 
6) 65% calcium hypochlorite production via hydroxide and chlorine or other. 
7) Chlorine production and storage for hypochlorite etc. 
8) The effectiveness of any of the other peroxides, oxides, chromates or any Non-

nirate oxy. (Look at the Pyrotechnic composition file, and Detect file in terror tools folder). 
9) Synthesis of Sodium, Potassium or other (elements Ca etc, substances) that react 

explosively with water or to be burnt (Oxidized) in air  (simple-how) into 
peroxides and either used directly with a reducer (How-which)? Or reacted with 
(water or diluted sulfuric acid?) to form hydrogen peroxide. 

10) New options for primary explosives (used in detonators). 
11) Production of Carbides, for acetylene, how to explode? 
12) Production of Oxygen, storage how to best utilize?  
13) Nitric Acid via Ozonator or other procedure. And raising its concentration to 

anhydrous form. 
14) Small scale improvised mechanical nitration of (hexamine, etc – to rdx, petn) 

including temperature control options etc. also Bachmann process. 
15) Other alternatives for Acetone as a RDX solvent. 
16) Producing lead dioxide plates (lead is available in (lead acid) batteries' plates) etc to 

be used either as an oxidizer (if it works) or as anodes in electrolysis. 
17) Producing iron oxides (rust) utilizing it as an oxidizer? Other than thermites? 
18) Fuel air explosions (Butane, methane, benzene) sprayed in air? gas leaks? 
19)  HHO bombs, gases from water Hydrogen, Oxygen… explode through ignition? 
20) Sulfates as oxidizer (How?) examples. 
21) Hydrogen producing reactions (caustic soda or hydrochloric acid + metals (zinc or 

aluminum) how powerful if contained in sealed containers. 
22)  Water based, and solvent based binders, Plasticizer for powdered material. 
23)  A Non liquid (solid or jelly) mixture using the great 70%Hydrogen peroxide oxidizer. 
24)  Any other option (energetic compounds, devices etc) to create a kinetic MOVING 

FORCE, with enormous heat, eye opening massive glow, and deafening; brain 
awaking loud noise. 

 
Toxicants: Immediately needed 
1) Actual improvised production and testing of Cyanides, Ricin.(immediately needed) 
2) Preparation and testing (rabbits is ok) of any lethal (delayed and immediate) 

ingested toxicants. 
3) On Camera production of any of war gases (Phosgene, VX, etc)..Look at NbK file and 

scientific principles of improvised home warfare. (onsite production apparatus also). 
4) Actual production and testing of Biological toxicants (Anthrax, Botulism, clostridium, 

endotoxins, Exotoxins etc) 
5) Production of (HCl) or whatever is needed in the production of toxicants. 
6) Any other options that can be used as toxicant ….plants, etc…detailed, local names 

pictures, incidents, cultivation…Insects…etc…read scientific principles of improvised home 
warfare volume 2, 5, 6.  

7) Bacteria based weapons….how? detail. Any other practical options. 
8) Airborne substance that when sprayed in small quantity or mixed (tablet form) with 

water, tranquilizes the entire inhabitants of a hall or plane. And its antidote.  
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Rocketry: Flying death. 
1) Step by step manufacture of improvised rockets, including propellant, Fixed and 
erectable fins etc. 
2) 90% H2O2 propelled rockets system, tanks, pumps, catalyst. 
3) Simple improvised inertia switch for after flight switching of timer in rockets. 
4) Improvised home made mortar, grenade launcher, rocket launcher, etc.   
 
Electronics oriented: 
1) Remote switching options: simple 2-5watt radio frequency based remotes. Fm, Am etc. 

even better PLL controlled. Digital code options. etc…anti jamming procedures. 
2) Utilizing light frequencies in high power (laser, IR, etc) modulated or not transmitters and 

sensors to switch on, off circuits in the 1500 meter range, in daylight. 
3) Utilizing ultrasound, infra sound etc through strobes in the ground or air etc for 

remote switching.(un-jammable options) 
4) Most importantly devises to disable, incapacitate or destroy enemy electronic 

devises, sensors, equipments, communication etc. Stingray? 
5) Ultra sonic (Acoustical) phasor, Pain generating incapacitating (Non lethal-or lethal) 

devises. 
6) 5-15 watt FM (88-102 MHz) transmitters for radio transmission of Dawa and anti 

kufr messages. Step by step assembly and tuning. 
7) Options for generating electrical energy, and fuels for vehicles in all situations. 
8) (Vibration, magnetic (metal), sound etc) activated switches (circuits). And any 

improvised booby trap, tripping methods etc. (triggering IEDs) etc. 
9) Utilizing HHO electrically produced gas mixture for projectile propulsion. 
10) Any idea about utilizing any common appliance, thing etc in an uncommon manner, 

with some tweaking. 
11) Passive systems for detecting plane positions in the air, and auto aiming of weapons 

(launcher) accordingly. 
 
Mechanical oriented: 
1) A six by six inch launching pad, utilizes gears, pistons and motors etc to move 360 

degrees on the horizontal axis and maybe 90 degrees on the vertical axis, 
something that looks like a ground-tennis ball thrower. Operated remotely either 
with wire or wireless. On this pad we can either fit multiple rocket launchers or any 
other weapon with a camera, to be able to aim the weapon (remotely) on 
helicopters, UAVs, military convoys etc. 

2) Non explosive (mechanical based) throwers for projectiles such as crossbow, leaf 
and motor operated slingers. 

3) Options for mechanical timers (triggering, security) (gear system etc). 
4) Propeller driven gliders, for flying Fidais and Istishadis..into their forts and compounds. 
5) (Universal) Scopes for artillery, horizontal increments of 60 and every one devided 

to a hundred, 360 degrees divided to 60 minutes and every minute into 100 
seconds. Vertical 90 degrees divided to 15 minutes and each 100 seconds. Mills scope 

 
Documents Forging: Pass to anywhere. 
1) Information and methods of improvised security printing forging. 
2) Monogram production, chip cloning, picture changing, info erasing on both water 

based and regular new type passports. 
3) Other methods and skills to produce whatever security documents governments 

produce. Passport, certificate, license, passes, etc 
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4) Available and prospect smuggling roots and methods. 
5) Information on America and Europe's borders and its weaknesses.  
 
Additional related Info: Big goals need BIG teamwork. 
1) Camouflage: manufacture of artificial rocks, camouflage for IEDs, and makeup 

science for changing appearance. 
2) Molds, casts: making molds for pourable material, molding shoe soles, statues. 
3) Any ideas for hiding or better integrating mixtures into consumer products 

manufacture. 
4) Any and every idea that exposes weaknesses in the west and how to exploit it. 
5) Small scale manufacturing process of everything humans use. Machining, casting, 

molding, pressing, forging, finishing, bending…processes...pro...? 
6) Any beneficial info applied to life, alternatives in energy, medicine, innovation, 

mechanics, communication, weaponry, etc… 
 
Defense Tools: Primarily, research is needed in the crucial field of the methods and 
technology deployed by the party of Satan against the Mujahideen on the battle field 
and in the city, then completed by the research and documentation of the measures 
and tools to counter such enemy tactics, For example. 
1) Laser detection and jamming 
2) IR detection (wide range). 
3) Invisible ink, color (used by the enemy for target designation. How to detect it? 
4) Detection and jamming of satellite communication. Used by spies and to remotely 
control UAV, and transmit video footage.  
5) Mobile and communication scanning and positioning (triangular etc) counter measures. 
6) Utilization of HF etc Transceivers in transatlantic sound and data communication. 
7) Applicable Hacking, phreaking etc skills for ground line, mobile, internet, wireless etc 
and utilization in secured communication and other useful (non-regulated!) activities. 
8) Utilizing Tesla coil, plasma devises in jamming laser guided missile?  

 
Media, Propaganda Task force: One for EVERY one. 
 Remember Allah says: "And incite the believers", and Prophet Muhammad peace be 
upon Him says: "Fight the polytheists with your wealth, your hands and your tongues". And 
He said to Omar al Farooq" I swear by in whose hand is my soul his words (Ibn Rawaha's) is 
even more hurting on the disbelievers than the strikes and blows of arrows!!  
 

This unit consists of mostly computer and internet savvy people. The Motto "1 
for EVERY one" means that the main mission of this unit is to (Anonymously) send at 
least one message (text, voice, video etc) to every Kafir (non believer on the globe. 
(especially in America and NATO alliance countries) and send the same to every Muslim 
on this globe via the net, mobiles even bulk mail and flyer and street stands-as 
applicable- (why not) etc. Some ideas… 
1) It is all about wining attention! 
2) Utilize the same methods used by massive marketing and spam campaigns. 
3) Social sites, blogs, etc twitter, face book, my space etc All and every, influential 

persons and groups…learn from marketing firms, same method…different message! 
4) Customize the message to the language and norms of every country being sent to. 
5) The message could be one line for the Kafir's for example: Do you want be saved 

from the coming sep/11? Link to already prepared material Bow Bregdal's video, 
Adams messages Siddeq Khan's message and all His brothers. 
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6) Prepare statistics of American's filth…Rape, murder, prison population, cheating, 
adultery, alcoholism, drug addiction, sodomy, child sex, abortion, robbery, 
homosexuality, aids, sexually transmitted diseases, trillion budget deficit,  etc, etc. let them 
remember how evil and disgusting they are and why the Mujahideen will do anything to kick 
them out from the Muslims' lands. Huge posters, wall writings, road video displays, 
pamphlets etc...Ok….innovate…DO IT!!  

7) Prepare statistics of America's crime thru out history against humanity beginning with red 
Indians, Vietnam, Hiroshima, Nagasaki, and Palestine……., Abu Guraib,.….,….!!.  

8) Prepare statistics of America's servitude to lobbyists, banks; Show their 
governments' subordination to AIPAC and similar Zionists. 

9) Mobilize already anti government groups. Tea party, coffee party etc.  
10)  Message to Muslims could be for example, do you want to be the next sep/11 hero. Or 

do you have a HEART? That cares for our brothers and sisters in Gaza? Connect them 
to this file and the Arabic version (ارھبــوھم*terrify them). Extremely important… 
guide, direct, refer, show, take, point, funnel and channel them to Jihad… 

 
For you or against you: 

Here, with these words I have showed you the Highway (Allah willing) to rescue 
your self and Ummah from disgrace. You can't say:"I did not know what to do!" you 
can't say: "the roads were blocked to the Mujahideen, I couldn't meet them." You can't 
say :" but I am scared or my children, my wife, husband, my job, my…" brother, 
sister you don't need to come!!. If you are going to do what we have requested, your 
place (for now) is right there were you can get the job done. Allah will ask you: what 
have you done with the knowledge, health, youth, wealth, time and chances you had? 
This paper is going to be on the Day of Judgment either for you-if you act upon it- or 
against you-if you just set it aside to gather dust!!! NOW is the time to prepare an 
answer for those inevitable questions!  

With these words YOU have received your mission, it's your honor, your Ummah, your 
dignity, your destiny, your religion, your family, your life, your chance….Don't wait!!Make a 
DIFFRENCE!!!You can…you will succeed… Allah is with us.. 
 
End Note: Kindly make it your first duty to get this paper in its digital or printed form to 
everyone you know, including sheikhs and preachers and those who you think can help 
and will pass the word on, They don't have to be Mujahideen, let them read it and make du'a 
that Allah opens their hearts, He alone is the guider to truth. Add to it the terror tools folder if 
you can. 

Please translate to Urdu, Arabic, German, and all possibly beneficial languages. 
The meeting is in Firdaws by the mercy and generosity of Allah. 

O Allah I have proclaimed, O Allah be my witness. 
 

And at the end we proclaim all praises and thanks are due to Allah the Lord of the worlds. 
 
 

   Your brother in Islam 
Abu-Salih Al Somali 

         Khurasan 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا بعد... احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أم

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

أقرب و هللا تعاىل أتقى إىل او رساليت هذه وأنت خبري وعافية كأرجو أن تصل

سنني مضتطيلة تها يف أشد الشوق ملعرفاليت طاملا انتظرناها وكناأود أن تطمئنيين عن أخبارك:ابتداءً 

صلنا رسالتك توعسى أن روجكم من إيران فلله احلمد واملنة أن وصلتنا البشرى السارة خبالسيما بعد

.أمت الصحة والعافية بإذن اهللاوأنت يف ل أسطري هذه إليك و وصعندالكرمية 

سعد وأبناءفاء و خبار وأوسوريا أخبار االبن العزيز محزة وإخوته الذين يف إيران كما أود أن تفيدين ب

النبيني والصديقني عوجيعله ميف أعلى علينيويعلي منزلته ويتقبله يف الشهداء رمحه أن يتعاىل نسأل اهللا 

.ويأجرنا فيه وخيلفنا خرياً والصاحلني والشهداء 

مد كما يليق جبالل وجهه ه فله احلمننو هأتقلب يف نعمتعاىل فبفضل اهللا أنا فإن سألت عما أنا فيهأما و 

جداً رهقون أسكن برفقة بعض إخواننا من أهل املنطقة وهم ممنذ عدة سنني ين نإال أسلطانهوعظيم 

ببعض ما أطلبه منهم ومن مث يصعب عليهم القياميرتتب عليهمن ناحية القلق األمين وما ببقائي معهم 

ارنا طول انتظو ألمهية جميئكنظراً ومن أصعب ذلك عليهم أن أطلب جميء أحد من األهل ولكن

فقد استنفذت تك هناك أسأل اهللا أن جيعلها يف ميزان حسنااصربتيهخلروجك من إيران والسنني اليت 

وصلوا  أ�م ولكن مع األسف الشديد اتضح يلذلكيوافقوا على هللا لجهدي وبذلت ما ال يعلمه إال ا

ن عددنا كبري فطلبوا أن يرتكونا مجيعاً وذكروا أحالة إغالق شديدة أدخلتهم يف إىل درجة من اإلرهاق 

هم نظراً دي معجيُ الجديد يشعروا بأي محلبأنك ستأيت وحدك ولن قويل هلموأصبح وفوق طاقتهم 

فرفضوا ما هو كعددنا  يبقى أنت و ناتأتيلعرضنا عليهم أن يذهب خالد فاليت عندهمالة اإلغالقحل

ا نرتب أمورنا وجميئك ريثمرجعي إىل محزةزيارة ملدة حمدود مث بعد ذلك تناعرضنا عليهم أن تأتيمث ذلك 

يل بداسبق ذكره ا ملراً ونظ.وأنه فوق طاقتهم هفرفضوا ذلك أيضاً وقالوا بأ�م ال يستطيعونبشكل دائم 

حنن نسعى يف و ستدعي عدة أشهر ياألمور لالنفصال عنهم ب يرتتولكن أنه ال بد من االنفصال عنهم 

وزوجته بإذن اهللا فأرجو منك املعذرة وتفهم  هذا االجتاه لنرتب مكاناً آخر تكوين فيه معنا أنت ومحزة
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اغتنام أي ىعلبشدة حرصيوثقي متاما األوضاع واالجتهاد يف الدعاء إىل أن يتيسر اللقاء بإذن اهللا

.فرصة تيسره بإذن اهللا 

لعاشرة لغزويت يف بعض أوضاعي هذه الفرتة فنحن ننتظر الذكرى اككما أود يف هذه األسطر أن أشرك

أمهية استغالهلا إعالمياً يففبيننا وبينها تسعة أشهر وال ختفى عليك أمهيتها و املباركةنيويورك وواشنطن 

ى أن تبدأ اجلزيرة قد تراسلت مع اإلخوة علإيصال ما نريد إيصاله للناس و جتسيد انتصارات املسلمني و 

لكم  أرسلت على أن نزودها بعدة بيانات ونظراً لذلك فقد منذ يوم واحد سبتمرب تلك األحداث تغطية

إىل أن ييسر اهللا همة هذه الذكرى امللتسامهوا يف جتهيز بيانات بيانات أو أفكار يف حاسويب منمجيع ما 

أرسلت ما يلزم إىل وقدلنا يف طريقنا وخطاباتنا مساعدتكتعاىل دخول السرور على قلوبنا مبجيئك و 

ا تقوموا بكتابته وما وشرائح ترسلون �ا إيل رسائلكم ومومستلزماتهاً حاسوبم لكاألخ طرفكم ليشرتي

شهرين تقريباً إال بيان مصور قبل حوايلمأرسلت لكوقد.تشريون به علي من أفكار أضمنها للبيانات 

أنه مل يبث بعد على اإلعالم وقد نويت إعادته ببعض التعديالت قبل بثه.

فإن  وضعتها لكِ حشوةمكروهاً من طبيبة أسنان رمسية يف إيران وختشني زرتِ قد أنكِ لناكرمالحظة :ذُ 

حبذا أن ففال حرج بإذن اهللا وإن مل يكن كان وضعها للحشوة قبل خروجك من إيران بأكثر من عام 

وتطليب تغيريها. تذهيب إىل الطبيب وتشتكي من احلشوة اليت يف الضرس الكبري

ك الطبية تقضي مجيع احتياجاتالذهاب إىل األطباء فحبذا أن األمين ال يسمح بمالحظة: وضعنا 

ك إلينا بإذن اهللا مىت حتتفظي بروشتا كل طبيب تذهبني إليه لصرف الدواء عند جميئالسيما األسنان و 

ر. احتجت إليه نرجو لك الصحة واالستقرا

أسر من أهل املنطقة  ووجودكم عند على تعلم األردو ومن املهم جداً من الناحية األمنية أن حترصوا

منذ فرتة هوانه الصغار يتعلمونم يف ذلك فحبذا أن جتتهدوا فيه وختربي محزة بأن يعلم ابنه أيضاً فإخكيعين

ر جميئكم من حيث ال أن ييسو يوفقكم ملا حيبه ويرضاه أن و ويرعاكم حيفظكم أن تعاىل أسأل اهللا ويف اخلتام : 

باب اليت من عن األسإطالق سراحكمإفاديت مبا ذكروه لكم قبل أودحنتسب إنه ويل ذلك والقادر عليه .كما

اجلميع  إيران.إخواننا يفوبقيةوفاطمة وزوجها األبناء أول من أطلق سراحه من أسريت وما ذكروه عن كنتم أجلها  

ما أود يف هذه ك                        / أبو عبد اهللاوبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا معليكعندنا يسلمون
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ورك وواشنطن املباركة األسطر أن أشركك يف بعض أوضاعي هذه الفرتة فنحن ننتظر الذكرى العاشرة لغزويت نيوي

 جتسيد انتصارات املسلمني فبيننا وبينها مثانية أشهر ونصف وال ختفى عليك أمهيتها وأمهية استغالهلا إعالمياً يف

داث منذ يوم واحد لت مع اإلخوة على أن تبدأ اجلزيرة تغطية تلك األحوإيصال ما نريد إيصاله للناس وقد تراس

سبتمرب على أن نزودها بعدة بيانات .

اسويب من مجيع ما يف حوأرفق لكماً ومستلزماته م حاسوبوسوف أطلب من األخ طرفكم أن يشرتي لك

رسلون �ا إّيل ي شرائح تبيانات أو أفكار فعسى أن تطلعوا عليها وتبدي مالحظاتك وآرائك وكذلك يشرت 

رسائلكم وآراءكم ومقرتحاتكم .
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مالنا من يهده اهللا فال إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أع

داً عبده مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

ورسوله. 

أما بعد...  

االستفادة من لثورات يؤثر عليها قوة العقل و اليوم الثاين عشر على املظاهرات يف مصر واحلروب وا

وت على أرض م الناس أنه يريد أن ميالتجارب واثىن عشر يوم واألمور تراوح مكا�ا ومبارك حسم أمره أما

مصر 

ع الوقت يف علم االجتماع وعلم النفس أنه مباخلروج كما عند أهل اخلربةفالسماح للمتظاهرين 

ار الثورةسيتساقط الناس تدرجيياً من قط

الكثري من أصحاب أنصاف احللولالشباب الذين قادو الثورة بعد إشعاهلا دخل معهم 

من املناسب أن يكون التدخل من طرفنا برجل من أهل مصر وهو الظواهري 

التأخر نتيجته معروفة

كله اخلالف شر  

لقتل ثقيل جداً لكن حتمل مسؤولية تعريض املسلمني لاحلديث عن اقتحام القصر تردد منذ مخس أيام 

ة يف الداخل .ومفاصل الدولوالداخلية كما هو حال اختاذ قارا اقتحام القصر وأكثر ثقًال على الشباب  

.ألجواء يصعب اختاذ القرار يف هذه ااملثل احلضرمي من شاور ما قتل فهناك مئات املتشاورين 

من الناس يتبلد  مبارك قال أنه ال يهمه  كالم الناس وإمنا يهمه بلده الذي يعنينا الشطر األول هناك صنف

 وجهه قطرة وليس يفأو أشد قسوة يبدو أن مبارك من هذا الصنف كاحلجارة وتصبح قلو�م  إحساسهم 

ريني بعضهم وعندما سؤل قال أنه حيزنه أن يضرب املصمن ماء احلياء السيارات تسري فوق الناس عمداً 

.البعض 

وبشكل غري مباشر نتكلم عن األحداث وأخذ العرب 
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نذكر باختصار 

ـ نفسية امللوك 1

ـ أخذ العرب من الثورات 2

وف من الدماء ـ قيادة الثورة واخل3

لكل نقطة تفصيل 

شاعر النيل املوطن وقالمن الدماء ورع فاسد يف هذا عند اخلوف 

فما ة شهوة امللك أما طبيعة امللوك فهم الشرحية اليت يكثر فيها القتل من داخل األسرة أباه أخاه لشد

دون أولئك من أبناء الشعب أمر يسري جداً 

ظهم مثل هذا يغيفما من شيء إن تعرض هلز كرسي ملكه أما الغدر فهي صفة تصاحب الكثري منهم 

ال  عينه إهانة فرياها يفهز كرسي ملكه من االنتقام ممن وال يكون له هم أكرب فيخرج احلاكم عن اتزانه 

توازيها إهانة .

عندما خرج  ابن العاص على عبد امللك ....لذا يف العصور املفضلة 

ابعني وكانت هذه أول مل يهنأ عبد امللك ومل يستقر إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتله هذا وحنن يف زمن الت

 اإلسالم .غدرة يف

فرصة لتحرر على استبداد العسكر وكانتعندما خرج املسلمون يف مصر مث نذكر ثورة مر عليها عقود 

واعتقلوه وشنقوه مث غدروا بهبيمني كاذبة مصر لوال أن الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا صدق العسكر 

ضاعت جهود الثوار الورع الفاسد اجلزائر بسببثورة 

لرئيس مع قادة عقدين خرجت مسرية مليونية يف صنعاء مث ضاعت تلك الفرصة لتحاور امنذ أكثر من 

والشيخ عبد ا�يد الزنداين فصدقوه وانصرف اجلماهري مث مل  الشيخ عبد اهللا بن حسني األمحر. املظاهرة

تلبث األمور أن عادت إىل سابق عهدها يف  كثري مما اتفق عليه.
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ض نتيجة التلوثمن ميوت يف مصر يومياً من ظلم واستبداد النظام هم املئات باألمرامسألة الورع الفاسد 

اإلحصاءات ألف سنوياً حسب 70مع السلطة يف املياه من مصانع رجال األعمال الكبار املتحالفني

عشرات اآلالف بسبب التلوث البيئي.ومن

ا يراق من ليس لديه وعي وإدراك ملبإطالق الرصاص ى من ميوت علإزهاق النظام ألرواح الناس من قصر 

.دماء املسلمني يف مصر

املياه عليه أزمةما ستقدم البالد 

دق يبكل يد مضرجة      ال تكون احلرية إال بثمن غايل .وللحرية احلمراء باب 

ة ولكن ال سبيل إلنقاذهم الصعوبجيب التنبيه إىل الورع الفاسد أفهم أن تعريض الناس للقتل أمر يف غاية 

غريه ال سبيل غريه [فقاتلوهم ....]

تعثرت ألن قائدها  لنرى أسباب تعثر هذه الثورة وجناح تلك هذه ينبغي املرور على الثورات املعاصرة

خشي على الدماء وظن أنه ميكن أن خترج البالد من االستبداد باحلوار .

وتلك ثورة إيران جنحت ألن قائدها أصر على أن حيرر البالد من مجيع النظام حترير تام فحىت بعد أن 

تمرت وحتمل مل يوقف الثورة وإمنا اسخرج الشاه وترك شهبور يدير األمور وخيادع الناس ليعود الشاه 

الدماء إىل أن أزال النظام الفاسد متاماً 

استمرت حىت استأصلت النظام امللكي الثورة الفرنسية 

ر ألخذ العرب س مقصدنا إظهار موقفنا من هذه الثورة  أو تلك وإمنا نتكلم عن أسباب جناح أو تعثلي

ون إىل الورع ولنحذر من الركوعدم إضاعة هذه الفرصة النادرة التارخيية وللمحافظة على ثورات اليوم 

.احلريةمقومات عن يتجزأفإراقة الدماء جزء ال الفاسد 

ي الطواغيت وهو حق إزالة باقرة يف تونس وحماولة العامل اإلسالمي بعد جناح الثو إىل إخواين املسلمني يف

للمسلمني و واجب عليهم شرعاً .
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أما بعد ...ومن واالهوعلى آله وصحبه رسول اهللاحلمد هللا والصالة والسالم على 

مجد بين اإلسالم أيام           كما اختفى عن عروش العرب حكامهلت بـ

من املغرب يء ضالنصر الذي الحت بشائره من املشرق فإذا بفجر الثورة يترقبهاوجهاألمة طاملا ميمت 

إسقاط الطاغية وبوأشرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر احلكام ا األمة تونس فأنست �انطلقت الثورة من 

 وثارت العزة تغيريسقط اخلوف واليأس واإلحجام و�ضت معاين اجلرأة والكرامة واإلقدام فهبت رياح احلرية وال

عاله إىل أدناه من أمل تكن ثورة طعام أوكساء وإمنا ثورة عزة وإباء أضاءت حواضر النيليف ميدان التحرير و 

فقهوا . ائهمسرت عزة اإلميان يف دمو أجمادهم وحنت نفوسهم إىل عهد أجدادهم لفتيان الكنانة فرتاءت 

كما   ثور�مهاض إجومل يعد قادراً على رأوا رأس الكفر العاملي يرتنح على أيدي إخوا�م فالواقع من حوهلم 

قوا املعاهدة فاهلمم اقتبسوا قبساً من جرأة حممد عطى ووثّ اغتنموا لفرصة و فعل بثورة عرايب فيما مضى ف

وإىل أولئك األحرار أقول :.صاعدة والسواعد مساعدة والثورة واعدة

وقف الزمان بكم كوقفة طارق            اليأس خلف والرجاء أمام

وميوت دون عرينه الضرغام      ـذت به       وترد بالدم بقعة أخ

دفعاً لباطلهم فكيف يالم        كرمي لربه    من يبذل الروح ال

عروا معاين اإلميان معظم احلكام مل يدركوا حجم الفجوة يف الوعي بينهم وبني اجليل الصاعد ومل يستشإنو 

ي جتذر يف نفس أن حالوة اإلميان الذيوم جهلمازالوا يفكرون بعقلية أيب جهل و واإلنسانية والعزة واحلرية 

ال األحرار أن املؤمننيلعلموا ذلك رضي اهللا عنهم أعظم من مرارة عذابه ولو أدرك احلكام بالل وآل ياسر 

وهؤالء هم الذين عاب الصونالعذاب ويذللون يف سبيل ذلكيستعذبفموحريتهماحلياة إال بإميا�ونيطيق

إين ألدرك حق مقوما�ا و يتجزأ عن ال جزء والدماء غايل ال تتحقق إال بثمن فاحلريةيغريون وجه األرض 

هنا أذكر إخواين سواه و للقتل ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل ريض أبناء األمة صعوبة تعاإلدراك 

املسلمني �ذه األبيات لشاعر النيل  

رحم ونطقا ـــولكن بينن               نصحت وحنن خمتلفون داراً  



عدل وحقشريعــة ربنـا          دت بالد      ــا إذا بعــقربنت

وال يدنـي الـحقوق وال يـحق      وال يبين املمالك كالضحايا           

ففي القتلى ألجيال حياة              ويف األسرى فدى هلمو وعتق

وللحرية احلمراء باب                 بـكل يـد مضرجة يـدق

اء فبثورتكم رفعتم يلقى األمل والرجتعاىلفيا شباب األمة إليكم تشكو اخلطوب مصا�ا وعليكم بعد اهللا 

 زمام املبادرة سنا رفع اهللا رؤوسكم وبثورتكم تتحقق بإذن اهللا آمالنا حقق اهللا آمالكم ولقد أخذمتو رؤ 

ه ما بعده فثورتكم يف قد محي الوطيس يف يوم لفال أنصاف يف الثورة و فأمسكوا بزمام األمور وإياكم والرتبص 

سالمية من جهة العاملي من جهة واألمة اإلمصر مصريية لألمة بأسرها واملعركة فيها معركة حامسة بني الكفر 

ياركم ووحدوا صفوفكم فانتدبوا خهذه فرصة تارخيية ناردة للتحرر من التبعية تنتظرها األمة منذ قرون و أخرى 

هودهم بأميا�م يف مثل هذه األجواء إال رجال أقوياء أمناء يستوي املوت عندهم والبقاء يوثقون عصمديال و 

ولسان حاهلم يقول :العسري نهابو ياملسري وال نواصلو يدمائهم بويربهنون صدقهم 

راً  أقسمت ال أموت إىل حرا            وإن وجدت املوت طعماً م

ـالم لن أفــرا فديـين اإلس      را      أخــاف أن أذل أو أغ



معظم احلكام مل يدركوا حجم الفجوة بينهم وبني اجليل الصاعد ومل يستشعروا معاين اإلميان إنو 

يفكرون ظلواتوا من اجلهل أل�م فأُ اليت امتزجت بدماء هذا اجليل الصاعد واإلنسانية والعزة واحلرية 

ميكن أن تزول رضي اهللا عنهباللأن حالوة اإلميان الذي جتذر يف نفس عندما ظن بعقلية أيب جهل 

أن سعيهم  لو أدرك احلكام اليوم وإيذائه فلم جيد من بالل رضي اهللا عنه إال قوله أحد أحد فرارة عذابهمب

  األبية.احلياةإاللعلموا أ�م حياولون حماالً فمن ذاق حالوة اإلميان واحلرية ال يطيق كسعيه 

  ةالتارخييفرصة لوضياع لالزكيةدماء لإراقة ليت للباطل و إذ فيه تثب(تركيز السهام على إسقاط انظام)

يفرتوا ن، املدنيو الثورات عندما �ب تنبغي مساعد�ا وإال تفوت الفرصة ويكون االنتظار إىل اجليل الثاين

سريعاً مثال فلسطني أوقفوهم ألشهر فلم يقوموا بعد ذلك رغم وجود نفس الدوافع اليت دفعتهم 

لالنتفاضة.

  وحدة الصف نبذ اخلالف 

  احللقات شارون ...

تعرض تشكيل جملس أمناء قبل القيام بأي ثورة وجتنب تضخيم مطلب على حساب املطالب األخرى

مجيع املطالب وتكرر على الشعب ليبقى مستعداً للمواصلة حىت بعد رحيل الرئيس ويكون من املطالب 

  ألمناء وليس العسكر أن يستلم إدارة البالد ملرحلة انتقالية جملس ا

ال بد أن تغري حىت بعد أن تنتصر الثورة فهذه القيادات تشكل خطراً عليها التحذير من القيادات وأ�ا 

  حيث إن تركيبتها النفسية قابلة للضغط 

القيادات اليت ال تستطيع اخلروج يف املظاهرات أن ختتفي من املشهد وتدع الناس وشأ�م ما نطلب من

  حصل يف املغرب كان خطأ فادح

القيادات اليت يف عقدها السادس والسابع حمطمة من شدة القمع يف تلك املرحلة نريد قيادات شابة يف 

  األربعني.سن 

  الثورات قادمة ، حسن تدبري من القيادة 



  أمل 

  إجيايب ما أمكن ذلك.تفسريتفسري األحداث 

  

  العي الذي أعيا اجلبابرة العتاة

تونس قبساً من لكنانة فرسان التونس قصب السبق وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ويف سرعة الربق أخذ 

إلضاءة ديارهم احلرة إىل ميدان التحرير 

  قبساً من تونس احلرة إىل ميدان التحرير فأضاء حواضر النيل من أعاله إىل أدناه 

  إمنا يعرف الفضل ألهل الفضل ذوو الفضل 

ما ُكتب يف خرينوممسري�ا ة أبناء األمة ونصرة هود لتوعيمن أوجب الواجبات بعد اإلميان استنفار اجل

  املعاصر) للشيخ حممد قطبوكتاب (واقعنا كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح)ذلك  
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بسم هللا الرحمن الرحیم

معین والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أج

أما بعد....  

حفظھ هللا إلى األخ الكریم             الشیخ یونس 

ى أتقى ھذه وأنتم وجمیع اإلخوة بخیر وعافیة وإلى هللا تعالأرجو أن تصلكم رسالتي 

وأقرب .

وبعد....

مل فاطلعت علیھا وسررت بما تضمنتھ عن أھمیة العرسالتكم الكریمة يوصلتن

تم عنھ وكنت أشعر منذ مدة طویلة  بما تحدثللنھوض بھ القیمة مقترحاتكم الخارجي و

ة إال أن اإلخوة كانوا یشتكون من قلمن ضرورة التركیز على ھذا القسم وتطویره 

عاون مع الكوادر في ھذا المیدان فالحمد� الذي جاء بكم وأرجوه تعالى أن یوفقكم بالت

.للنھوض بالعمل الخارجي اإلخوة المسؤلیین 

أضع أمامكم بعض األمور للنقاش وإثراء الحدیث حول ھذا الموضوع أن وھنا أود 

المھم .

صب واضحاً نینبغي أن یكون األساس من حربنا مع أمریكا أن ھدفنا على أأكد ابتداًء 

أعیننا ثم بعد ذلك نسلك أفضل الطرق لتحقیقھ .

فھدفنا ومرادنا ھو :ـ

ما لخص في القسم بعد الحادي عشر

قامة دولة أن تكف أمریكا شرھا عنا كدعم الیھود وتترك المسلمین وشأنھم لیتیسر لنا إ

اإلسالم حقاً . .

كون الدین یخفى علیكم أن للقتال عند المسلمین غایات كثیرة والغایة العظمى أن یوال

انتھوا � فإن كلھ � كما في قولھ تعالى [وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ

فإن هللا بما یعملون بصیر ]
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تعالى  ومن الغایات أن ینتھي الكفار عن االعتداء على اإلسالم وأھلھ كما في قولھ

[ الكفر إنھم ال أیمان لھم لعلھم ینتھون [فقاتلوا أئمة

اعتدائھ وقتالھ لنا ویتحقق ھذا بقوة وسرعة بإذن  فنحن نرید قتاالً یجبر العدو على إنھاء

ة و السلطة هللا بالتركیز على أئمة الكفر وأئمة الكفر الیوم ھم أمریكا ومعلوم أن السیاد

بیت العلیا في أمریكا ھي للشعب وھو صاحب القرار األول ویمثلھ مجلس النواب وال

.ممثلیھي واألبیض فینبغي تركیز القتل والقتال على الشعب األمریك

زومین وإن قتال األمریكیین وحلفائھم في أفغانستان واجب وفرض عین إلخراجھم مھ

بإذن هللا رغم أنھ  یأخذ منا جھداً ووقتاً طویالً 

لى إال أن اآلكد في حقنا ھو إیقاف ھذه الحرب من مصدرھا الرئیسي بالقوى القادرة ع

إیقافھا بأسرع وقت وھي كما ذكرت الشعب األمریكي

بیض وعلیھ فینبغي أن نضع غرفة قیادة عملیات العدو لحربنا وھي إدارة البیت األ

رعب والكونجرس والبنتجون تحت الضغط المباشر وذلك باستخدام معادلة توازن ال

مباشر بیننا وبینھم وھذا یتم بالتأثیر على الشعب األمریكي كلھ أو معظمھ بشكل

ھداف النفط في وبالتأثیر على اقتصاده أیضاً وذلك باستبعملیات داخل أمریكا تفقده أمنھ 

ن الخارج وخاصة في الدول المصدرة ألمریكا وعندھا یتم التأثیر على دخل المواط

األمریكي بارتفاع فاتورة معاشھ وخاصة وقوده .

یرافق ذلك حملة إعالمیة كبیرة مركزة منا یكون جزء منھا عبر وسائل اإلعالم 

ي فلسطین رابطین ھذه العملیات بفقدان األمن في بالدنا والسیما فاألمریكیة إن تیسر

ى نعیشھ والعراق وأفغانستان و باكستان والصومال كالقول لن تحلم أمریكا باألمن حت

واقعاً في فلسطین ....

كل وال یخفى علیكم أن من األمور المھمة جداً عند وجود النزاع بین طرفین أن یكون

قوتھ فإن على ثقافة خصمھ وتاریخھ وكیفیة تفكیره ونقاط ضعفھ وواحد منھما مطلعاً 

ھذا مما یعینھ على اتخاذ القرارات األصوب بعد عون هللا تعالى لھ .

ر ولقد ظھر من خالل المتابعة  لتصریحات ساسة األمرییكین واالطالع على تطو

أمریكا في ضربالصراع وواقع الحرب بیننا وبینھم فضالً عن حروبھم السابقة إلى أن 

ل لما عقر دارھا لھ األھمیة القصوى وفي المرتبة األولى وھو السبیل األساسي الموص
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ضالً عن نرید فتأثر األمرییكین من ضربھم داخل أمریكا ال یقارن بضربھم خارجھا ف

ضرب حلفائھم ووكالئھم .

شوئھا فإن نفبتأملنا لبعض تاریخ أمریكا نجد أنھا رغم خوضھا قرابة ستین حرباً منذ 

في القاسم المشترك لبعض ھذه الحروب ھو أنھا لم یكن العمل العسكري من خصومھم

الخارج ھو العامل الرئیس في حسمھا وإنما حسمت عندما ازداد الغضب الشعبي 

جندي 57000والمعارضة الداخلیة لھا فعلى سبیل المثال حربھم في فیتنام قتل فیھا 

عندما العدد الھائل من القتلى وإنما اضطروا لالنسحابأمریكي ولم تحسم الحرب بھذا 

یة تمس أخطأ رئیسھم نیكسون وأمر بالتجنید اإلجباري لمواصلة الحرب مما جعل القض

أمن كل فرد أمریكي وعندھا ثار الشعب والسیما طالب الجامعات بمظاھرات حاشدة 

ضد الحرب والحكومة مما اضطرھا لالنسحاب .

الیة الھائلة سیاستھم الحالیة لمعالجة نقص الجنود ھي باإلغراءت الموال یخفى علیكم أن 

من دون إكراه لتالفي خطأ نیكسون .

ملیون300ومعلوم لدیكم أن عدد سكان أمریكا 

جندي خالل ثمان سنین وفي العراق حوالي 1000قتل منھم في أفغانستان حوالي 

نھم ال تكفي إلثارتھمجندي ھذا یعني أن الضرر قد أصاب فئة یسیرة م4000

وتحركھم إلرغام الساسة على وقف الحرب . 

د سكانھا وبعملیة حسابیة بسیطة إذا قسمنا عدد قتلى أمریكا في أفغانستان على عد

لة ثالثة في فستكون نسبة عدد القتلى من الشعب األمریكي في أفغانستان ثالثة فاص

ثالثمئة وثمانین عدد قتالھم في فیتنامالملیون وھي نسبة ضئیلة جداً ال تذكر بینما نسبة

في الملیون حیث كان عدد سكان أمریكا وقتھا مئة وخمسین ملیوناً .

الھم في أي أن أمامنا أكثر من مئة ضعف حتى یكون عدد قتالھم في أفغانستان كعدد قت

فیتنام ومع ذلك لم تحسم الحرب ھناك بسبب ھذا العدد الكبیر من القتلى .

ادة في مثل ن النسب الضئیلة في مصائب األمم والتي ال تذكر ال تؤثر عوبذا یتضح أ

أن ُیظھروھذا قضایا الشعوب وغضبھا وثورتھا وتستطیع التعایش معھا وتحملھا 

ى عدد الطریق أمامنا طویل جداً لكسب المعركة في أفغانستان إذا كان األمر متوقفاً عل

قتلى الخصوم فقط .
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مؤثرة في وقف الحرب منھا ارتفاع عدد العاطلین عن إال أن ھناك عناصر أخرى

ة في المئة العمل في أمریكا بعد الحادي عشر وحربي العراق وأفغانستان إلى نسبة عشر

من القوى العاملة ھناك وھو ما یقدر بعشرة مالیین عاطل وھو رقم كبیر جداً إذا ما 

رة آالف احد في كل عشقیس إلیھ عدد قتالھم في أفغانستان حیث تصل النسبة إلى و

لھائل وھؤالء العاطلون یعلمون أن جزءاً من الضرر الذي لحق بھم كان بسبب اإلنفاق ا

لمالي على الحربین في العراق وأفغانستان والجزء اآلخر بسبب الجشع والفساد ا

واإلداري في نیویورك وواشنطن 

ألضرار مصادر تلك اوھذا العدد الكبیر من الناس لم یستطع بعد أن یحسم في إیقاف

ائب وإنما ساھم مع اآلخرین في إسقاط إدارة الجمھوریین التي تسببت بتلك المص

اً .ورشحوا الدیمقراطیین للكونجرس والرئاسة ومع ذلك لم تتغیر األمور كثیر

ضرر فإذا كان عشرة مالیین عاطل عن العمل لم یستطیعوا أن یحسموا األمور لدفع ال

ل ألف باب أولى أن ال یحسم  الحرب الضرر الواقع علیھم بقتعنھم بشكل جذري فمن 

جندي في أفغانستان .

لیون وبذا تتأكد أھمیة العمل الخارجي وال سیما داخل أمریكا للضغط على ثالثمئة م

ب أمریكي حتى یتحرك الشعب ككل إلیقاف الحروب الظالمة الضاغطة على شعو

انستان وباكستان المسلمین والسیما في فلسطین والعراق وأفغ

و مما یؤكد ھذا المعنى ،أثر الرعب الذي أصابھم برجل واحد  أعني عملیة عمر 

أمنیة الفاروق فرج هللا عنھ رغم أن الطائرة لم تنفجر فقد اعتمدوا التخاذ احتیاطات

نفقھ قرابة أربعین ملیار دوالر تكالیف مباشرة وغیر مباشرة وھو أضعاف ما كانت ت

حرب في كل سنة من السنوات األولى لھا في أفغانستان .اإلدارة على ال

عددھم فالمصائب العامة كقتلى حوادث السیارات وموتى أضرار التدخین حیث یبلغ

شخص وھو عدد ضخم أمام عدد قتلى الحرب في العراق   400000أربعمئة ألف 

كذلك وأفغانستان إال أنھم لم یخرجوا  بمظاھرات حاشدة إلغالق شركات الدخان و

ر على الحال بالنسبة لألمراض الوبائیة والحروب وغیرھا فعندما تكون نسبة الضر

معھا فكیف الشعب ضئیلة كثالثة في األلف مثالً تستطیع األمم والشعوب أن تتعایش
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تعایش معھا ونحن نتحدث عن نسبة ثالثة فاصلة ثالثة في الملیون فمن باب أولى أن ی

جداً .الشعب األمریكي لعقود طویلة 

فیجب فإن عرفنا نقطة ضعف خصمنا أدركنا أنھ طالما أننا نرید تحقیق ھدفنا األساس

تصادي أن تكون عملیاتنا تصب بشكل مباشر في الضغط على العصب األمني واالق

ھاربر للشعب األمریكي فمنذ أن أسست أمریكا لم تضرب في عقر دارھا حتى بیرل

وا األمن من ألف میل عن أمریكا فھم قد توارثكانت في جزیرة في المحیط تبعد أكثر

وأن ال یتجرأ أحد علیھم في عقر دارھم فحسھم األمني مرھف جداً تجاه العملیات 

ھم العسكریة داخل بالدھم ولذلك یسھل تضخم األمر في حسھم مما یؤدي إلى غضب

وثورتھم على ساستھم والتحرك إلیقاف األسباب التي دعت إلى فقدھم ألمنھم .

ة وھنا تجدر اإلشارة إلى أن من األسباب الرئیسة لعدم تحقیق أي نجاح في قضی

ألي ضغط فلسطین منذ أكثر من ستة عقود أن الداعم الرئیس للیھود أمریكا لم یتعرض

سطین عامة یؤثر علیھ داخلیاً وبالتالي لم یشعر الشعب األمریكي بمعاناة أھلنا في فل

وغزة خاصة 

مالقة أدلت لسطین كوجود سفینة في البحر األبیض لدیھا رافعة عوإن مثال الحال في ف

بحبالھا فیالً ضخماً داخل فناء دارنا الضیق فھدم جدران الدار وآذى أھلھ فقاموا 

یضربونھ بالعصي منذ أكثر من ستین سنة لیخرجوه من دارنا ولكن دون جدوى

ومعلوم أن العصي ال ثؤثر في الفیل.

بالھ لترفعھ ا زالوا بحاجة إلى أن یضربوا السفینة التي تمسك بحوالصواب أنھم كانوا وم

عنھم وھذه السفینة ھي أمریكا .

مة خارج وإن الذین یقولون البد من حصر الضرب على الفیل فقط وأن ال تخرج المقاو

ل . الدار ھؤالء یرفضون سلوك الطریق األسلم واألقرب لتحریر الدار من ھذا الفی

كامھا ل شعوب المنطقة یراھا تعیش في معاناة عظیمة على أیدي حوكذلك من تدبر حا

ء الحكام  وكالء أمریكا  وأن مفتاح الحل یبدأ أیضاً من أمریكا بضربھا للتخلي عن ھؤال

وترك المسلمین وشأنھم .

فعلى سبیل المثال :ـ
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إقامة وإن قویت شوكة المجاھدین في مصر بما یفوق قوة النظام القائم وأرادوا إسقاطھ 

القوى شرع هللا حقاً فإنھ ال یخفى على العقالء أن أمریكا ستسارع لنجدتھ ابتداء ب

المرابطة في البحر األبیض األسطول السادس األمریكي .

سماة وإن كل التدریبات و المناورات المشتركة بین الجیش األمریكي والمصري الم

ن قطعاً لى لیبیا أو اإلسرائیلیبمناورات النجم الساطع  لیس المقصود منھا الھجوم ع

وإنما المقصود منھا ھو إسقاط أي حكم إسالمي یقوم في مصر معارضاً للحكومة 

الموالیة ألمریكا .   

لیھود فإن لم یدفع الشعب األمریكي ثمن الظلم والعدوان على أھلنا سیستمر الدعم ل

وللحكام الظلمة وستبقى قضایانا بال حل لعقود طویلة  .

القول :ـوخالصة

اد الشعب إن من أھم أعمال التنظیم القیام بالعملیات التي تمس بشكل مباشر أمن واقتص

دول األمریكي ككل فالعملیات داخل أمریكا واستھداف النفط في الخارج والسیما ال

المصدرة لھا من أقوى وأسرع ما یؤثر على الشعب ویجعلھ یشكل الضغط على 

الساسة.

ھا وفاض منھا إمكانیات بشریة ومالیة كافیة لتنفیذ السیاسة السابق ذكرفإن كان عندنا 

شيء فعندھا یتم توجیھ الطاقات لضرب األمرییكین في الخارج .

یكا في ومما ال یخفى  أنھ سیكون لدى التنظیم عدد كبیر من المجاھدین للعمل ضد أمر

عمل ن في قسم  الالجبھات المفتوحة نظراً لدقة المواصفات المطلوبة فیمن سیكو

الخارجي وأما من ال تتیح لھ ظروفھ األمنیة السفر عبرالمطارات وھو من الطاقات

أو یدرب التي توفرت فیھا الصفات المطلوبة لقسم العمل الخارجي فیكون ممن یخطط

اإلخوة الذین سیكونون في ھذا  القسم .

نھر مامھ على ضفتي الأوإن مَثَ◌ل صراع العالم اإلسالمي مع أمریكا كمثل سد كبیر 

بغي لھا أن ا بوابات منھ ما كان ینوفتحوبعض الظالمین ذھب إلیھ ، فكثیرة طینیة قرى

استنفروا اس ورر النضفھدم البیوت وتأمامھه الھائل على القرى التي ؤففاض ماتفتح 

وھب منھم رجال شجعان إلنقاذ الشیوخ والنساء واألطفال في عمل دؤوب لیل نھار

ھم وتأمین حیاتھم إلنقاذبأنفسھم مخاطرین 
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عنھم إال أنھم كانوا بحاجة إلى فكرة مھمة وجوھریة تستدعي جھداً أقل مما بذلوه لترفع

.وتوفرلھم طاقاتھم المستدیمةالمعاناة العظیمة

اء بالناس السد وأنزلوا أنواع العنبوابات وھي أن یذھب بعض فرسانھم إلى الذین فتحوا 

وھم عنھ ویعیدوا إغالقھ وبذلك تنتھي معاناتھم العظیمة.فیعاقبوھم ویبعد

حاب فاستمراراألعمال المؤثرة على الشعب األمریكي وضغطھ على أصفھذا ھو حالنا 

وابات السد القرار في أمریكا البیت األبیض والكونجرس و البنتجون ھو الذي سیغلق ب

بإذن هللا .

مریكا مة حتى یتحقق المراد من كف أالجھد والوقت على األوبذلك نكون قد اختصرنا 

.ج جیوشھا من بالد المسلمین وتركھم وشأنھم مع أعدائھماعن دعمھا إلسرائیل وإخر

جلوا لیساإلخوة الكبار *حبذا أن تقوموا بعمل مذكرة للعمل الخارجي  وتطلعوا علیھا 

م ویتم علیھا ما عندھم من مقترحات ثم تعاد صیاغتھا آخذین بعین االعتبار مالحظاتھ

وا مع تنسقإرسال نسخة منھا لي قبل أن تعاد صیاغتھا ثم بعد أن تعتمدوا المذكرة 

ي فكوادراإلخوة على أن تكونوا في مكان آمن ومالئم حتى تقوموا بإعطاء دورة إعداد 

 بحیث الدورة اختیاراً متمیزاً ھذه ن اختیار اإلخوة المتدربین في ویكوالعمل الخارجي 

رو لدیھم العناصیكونوا مؤھلین ألن یصبحوا قادة في العمل الخارجي ومدربین لبقیة 

رتیبھ حیث القدرة على أخذ الدورة بالمدة المتفق علیھا ویكون ذلك في البیت الذي یتم ت

تمام الدورة حفاظاً على سالمة الجمیع یدخلون البیت وال یخرجون منھ إال بعد ا

.ولضمان ذلك یؤخذ علیھم عھد قبل دخولھم البیت وتسجیلھم في الدورة 

وأرى أن تتضمن المذكرة النقاط التالیة :ــ

مغرب مراعین أن  منطقة العالم اإلسالمي من اندونیسیا إلى الاالھتمام باتقان العمل *

م متوارث منذ مدة طویلة رغم أنھ مخالف للتعالیفھو ھذا أمر لم یتم فیھا االھتمام ب

ن اإلسالمیة كقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم [إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أ

یتقنھ ] 

عمل لذا ینبغي بذل جھد في العلوم النظریة للطالب الدارسین في الدورات عامة وال

سلم  صلى هللا علیھ وجي خاصة لتنمیة االتقان عندھم وجعل حدیث رسول هللارالخا

حتى یكون االتقان یجري فیھم مجرى الدم .نصب أعینھم 
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فھناك أحداث وقصص كثیرة مؤسفة سبب رئیسي فیھا االھمال وعدم االتقان .

* الحرص على أن یكون لدیھم قناعة كبیرة بأھمیة العمل الخارجي وأنھ المحور 

لمین قف حروبھا ضد المسالرئیسي إلضعاف أمریكا حتى تتخلى عن إسرائیل وتو

وتتركھم وشأنھم بإذن هللا .

اصة مي خلم عامة والعالم اإلسالاجرائم األمریكین في الع*أن یتم عمل بحث طویل عن 

دھم معبأة ضد یطلع علیھ المبتعثون للعملیات في أمریكا بحیث تكون كل خلیة في جسل

األمرییكین . 

لمین في فلسطین والعراق .*أن یدرس تاریخ أمریكا عامة وخاصة مع المس

ذكر ما *أن یتم تفنید ما یقولھ األعداء من حرمة ضرب المدنیین من الناحیة الشرعیة و

كم سعد بن كان علیھ الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم والصحابة رضي هللا عنھم كح

لیبیة معاذ رضي هللا عنھ في بني قریظة و أن تتم االستفادة من كتاب الحروب الص

یھ كثیراً من ذكر ففي ھذا الباب لجدیدة للشیخ یوسف العییري رحمھ هللا فھو كتاب مھم ا

األدلة  .

*أن یتم توضیح الحكم الشرعي من وجود األطفال بین المستھدفین .

الشعب *أن یتم توضیح الحكم  الشرعي في مسألة التترس وأنھ أینما ذھبنا لنضرب

أن تكون یوجد مسلمین فیجبظلومینالعدوان على الماألمریكي الذي یستطیع إیقاف 

غیر م لألمة اتعطیل الجھاد العیؤدي إلى ما في أذھانھم مسألة راسخة وھي أن كل 

أنھا الوسیلة إذداخل أمریكاالفدائیة (استشھادیة ) معتبر كاتقاء المسلمین في عملیاتنا 

.لدفع العدو الصائل 

لمنطقة الخصم لنفسھ في الجانب األمني مع دول اعن كیفیة تطویراطالعھم*أن یتم 

الذین اختفوا على سبیل المثال یطلب من الحكومة الموریتانیة أسماء جمیع الموریتانینف

ھل غیاب ویتم التغلب على ذلك بأن یكون الغیاب عن األعن أھلھم ثم یتم البحث عنھم 

.غیابھ مقلق  طبیعي كأن یكون طلب العلم أو للتجارة وبالتالي ال یكون 

ه * أن یأخذ اإلخوة دورة في مقاومة التحقیق حتى تكون مستویاتھم ممتازة في ھذ

الناحیة .
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عض *أن تتم تنمیة قدراتھم في اختیار العناصر المناسبة لھذا العمل وتذكر لھم ب

ص نلحظ بعد اإلیمان والتقى الصبر والجلد فأي شخطلوبة والتي من أھمھا الصفات الم

دة یتم علیھ أثناء تدریبھ ملل وعدم اتمام للمھام التي یكلف بھا  أو سرعة غضب أو ح

لبث وبينیراستبعاده من العمل الخارجي الذي یحتاج إلى الدقة والنفس الطویل ففي 

فوس ھر فیھا مافي النأشھر داخل البیت فمثل ھذه األجواء غیر الطبیعیة یظ9اإلخوة 

د یخرج والخالف بین الطاقم المرسل للمھمة في أرض العدو یؤدي إلى نتائج وخیمة فق

أحد اإلخوة عن اتزانھ ویعصي األمیر وھذا عن تجارب ولیس عن احتماالت .

الك وامتوأخذ زمام المبادرة الذكاء والفطنة وسرعة البدیھة أیضاً ھمةومن الصفات الم

المسائل وطلب المعارف .آلة جیدة لفقھ

تأكیداً على ما ذكرتم من أھمیة وجود قسم تطویر للعمل الخارجي أقول :ـ*

ول إن كان الجو السائد في بالدنا عند كثیر من الناس ھو أن التطویر یحصل مع ط

یراً ما یأخذ الحیاة وكثرة التجارب حین تقع أخطاء فنستفید منھا ونتطور وھذا الحال كث

د یتوھم طویلة بینما إنشاء مركز للتطویر یختصر علینا عقوداً من الزمن وقسنیناً 

مع اإلنسان للوھلة األولى أنھ لیس لدیھ طاقات مؤھلة للتطویر إنما العمل سیتطور

الوقت بالشكل السابق ذكره  .

ن هللا بدالً من بینما تفریغ بعض الطاقات للتفكیر في أي مجال معین سیطوروا فیھ بإذ

لتطویر أمر في البقاء على نمط تقلیدي یكلفنا تكالیف باھظة  فتفریغ بعض الطاقات ل

م غایة األھمیة حیث إنھا الخطوة األولى في ھذا المیدان وسیقدم الباحثون في قس

ودراسات تحتوي على أفكار ھامة جداً التطویر بإذن هللا أبحاثاً 

مي نفسھ تختصر علینا كثیراً من الجھد والوقت والطاقات والمال وعلى ھذا القسم أن ین

بكل ما ھو متاح والسیما بكثرة االطالع والقراءة بشكل عام وفي المجاالت التي

نحتاجھا بشكل خاص .

یداً عن ساحة القتال .مع مالحظة أن یكون جمیع أعضاء القسم في مكان  آمن بع

د *ومما یفیدنا في ھذا المجال أن نحدد االختصاصات التي نحتاجھا وأن یتم تحدی

ات كھندسة األولویات منھا ثم یتم تفریغ بعض الشباب إلتقان تلك العلوم واالختصاص
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میم االكترونیات و الكیمیاء التي من ضمن بنودھا صناعة المواد المتفجرة وھذا من ص

نا .  احتیاجات

ى فنرسل بعض اإلخوة الذین لدیھم آلة ذھنیة جیدة وغیر معروف عنھم انضمامھم إل

ذي نرید صفوف المجاھدین لیدرسوا في الجامعات ونعطیھم األبحاث التي في المجال ال

رنت كما تطویره وسیكون حال األخوة مریحاً أمنیاً ویستطیعون الدخول على مواقع االنت

سار  .والمواد التي یحتاجون إلیھا دون أن یثیروا االستفیریدون ویشترون الكتب 

ھا الثقل *یجب أن نھیأ أنفسنا أنھ بعد إرسالنا لإلخوة قد ال یعود جمیعھم لعدة عوامل من

األسري وما یتبعھ من عوامل نفسیة .

ث إننا ال وال ننسى البعد الجغرافي والبعد الزمني فھما عامالن خطیران على األفراد حی

علیھا فیحصل لھ وال نتصل بھ فقد یصیبھ نحت في ذھنھ لبعض األشیاء التي اتفقنانراه

فتور وتحول تدریجي عن المسار الذي كان علیھ .

أن یتم ي نبغلذا عند اختیار اإلخوة الذین سیرسلون سواء للدراسة أو للعمل الخارجي ی

عن العدد وأن نزیدوضع مواصفات دقیقة وعالیة جداً تقلل من نسبة التسرب والفتور 

متابعتھم .الذي نحتاجھ وأن یتم وضع منھج لھم لیحافظوا على أنفسھم ویتم وضع آلیة ل

شر بإذن یفوق أثرھا أحداث الحادي عتوجد أفكار لعملیات كبیرة ومؤثرة وقبل الختام  

لمذكرة هللا ولكنھا بحاجة إلى عناصر مجاھدة متمیزة فأرجو أن تبذلوا جھدكم في إعداد ا

جدیدة مدربة ومؤھلة عند الرجوع إلى بلدانھا لتجنید طاقاتالتي تیسر إعداد عناصر 

.لیس علیھا أي شبھة أمنیة إضافة إلى الصفات األخرى المھمة في ھذا المیدان 

عمل وال بأس من فتحبخصوص تمویل العمل أرجو أن تكتبوا لي عن مقترحاتكم *

تجاري في المكان الذي اقترحتم العمل فیھ یكون غطاء لكم ومموالً ألعمالكم 

مع العلم أن أوضاع اإلخوة في المغرب اإلسالمي ال بأس بھا ومالحظة أن اإلخوة في

جید الصومال بإمكانھم إن طوروا بعض أقسامھم أن یتمكنوا من تمویل أنفسھم بشكل

یخ تدارسوا ھذا األمر مع الحاج عثمان والشأن تفأرجواارجي أیضاً وتمویل العمل الخ

.محمود
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ي ھذا ما تیسر ضمن الوقت المتاح وھناك بعض المقترحات آمل أن أبعثھا إلیكم ف

رسالة قادمة بإذن هللا تعالى .

وأنا بانتظار رسالتكم ومقترحاتكم ومالحظاتكم على ما سبق ذكره .

ریق حتى یوفقنا وإیاكم لما یحبھ ویرضاه وأن یثبتنا على ھذا الطوختاماً أسأل هللا أن 

ب نلقاه وھو راض عنا وأن ینصرنا على القوم الكافرین وآخر دعوانا أن الحمد � ر

العالمین .

أخوكم زمراي



 1

  سم اهللا الرمحن الرحيم
احلمــــد هللا رب العــــاملني، وصـــــلى اهللا وســــلم علـــــى عبــــده ورســــوله حممـــــٍد وعلــــى آلـــــه 

ديه إىل يوم الدين.   وصحبه ومن اهتدى 
وبعـــــد فهـــــذه أجوبـــــة علـــــى أســـــئلة بعـــــض األخـــــوات املهـــــاجرات يف مســـــألة حضـــــانة 

ــا مــن مســائل، أســأل اهللا تعــاىل أن يرزقنــا وكــل إخوان نــا وأخواتنــا األطفــال ومــا يقار
  التوفيق واإلعانة واهلدى والسداد.

  
  نص األسئلة :

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أوال ـ ما هي حقوق املرأة يف حضانة أطفاهلا بعد استشهاد زوجهــا ورحيلــه عنهــا مــع 

  .شيء من التفصيل
ا فمـــا حقوقهـــا يف حضـــانة أطفاهلـــا  ثانيـــا ـ إذا أرادت املـــرأة الـــزواج بعـــد انقضـــاء عـــد

ع أن أهــل زوجهــا غــري ملتــزمني وكــان ابــنهم ال حيــب أن يــرتىب أوالده أو بناتــه  مــثال مــ
ــا  كمــا تــرىب إخوانــه وأخواتــه ، مــع العلــم أيضــا أن أهــل الــزوج بعيــدين جــدا عنهــا وأ
مثال إن أرسلتهم إىل أهل زوجها فسوف حترم من رؤيتهم مدى احلياة وسوف يرتىب 

  يكون احلكم يف مثل هذه احلالة؟األطفال على عدم االلتزام متاماً ، فكيف 
م ؟ هــل يعطــى  ثالثا ـ وإذا أرسل أهل الزوج يطلبــون أطفــال ابــنهم فمــا حــدود طلبــا

  هلم األطفال بعد التمييز مع العلم أن األم مل تتزوج أم ال حق هلم فيهم؟
ـــا أم إن أبنـــاءه فقـــط هـــم  رابعـــًا ـ ومـــا حـــدود وصـــية الـــزوج لزوجتـــه هـــل هـــي ملزمـــة 

ــا ففــي أي وقــٍت جيــب امللزمون  ا وما حدود العمل بالوصــية؟  وإذا كــانوا ملــزمني 
ا والعمل؟    الوفاء 
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  .وجزاكم اهللا خريا
  

  مقدمة بين يدي الجواب :
ى الشــفقة والرتبيــة مــن جــنس واليــة النكــاح واملــال، تعتمــد علــ واليــة شــرعيةاحلضــانة 

ــا وألصــق وأحــق حبســب القــواملالطفة، ول  رِب مــن الطفــل، ولــذاذا كان النساء أليق 
 وعنــد التنــازع البد فيها من القدرة على فعل املقصود وفعلِــه حبســب اإلمكــان، أيضاً 

  واحلاكم. يُرَجع إىل القاضي فيها بني األقارب
  

ـــا قيـــاٌم علـــى الطفـــِل بالرعايـــة واحلفـــظ  ـــا وأليـــق وألصـــق أل وقولنـــا إن النســـاء أحـــق 
باســــاً ونظافــــًة وتســــكيناً وتســــكيتاً ومالعبــــًة لو والعنايــــة نومــــاً ويقظــــًة وطعامــــاً وشــــراباً 

وســائر مــا يــدخل يف الرتبيــة اإلنســانية، وال شــك أن هــذا مــن وتطبيباً ومعاجلــًة وصــرباً 
شــؤون النســـاء وال يكــاد يقـــوم بـــه رجــٌل وال يقـــدر عليـــه وال يصــرب إال مـــا شـــاء اهللا.. 

فـــإن الرجـــل وحـــىت يف حـــال أيلولـــِة حـــق احلضـــانة لرجـــٍل، أٍب أو غـــريه مـــن األقـــارب، 
حيضـــن الطفـــَل بواســـطِة امـــرأٍة، وهلـــذا اشـــرتط الفقهـــاء يف الرجـــل احلاضـــن أن يكـــون 

  عنده َمن يقوم باحلضانة من النساِء مع باقي الشروط.
  
، ألّن احملضـــون قـــد يهلـــك أو يتضـــّرر بـــرتك احلفـــظ، فيجـــب اً احلضـــانة واجبـــة شـــرعو 

احلاضـــن، أو وجـــد  د إالّ حكمهـــا الوجـــوب العيـــّين إذا مل يوجـــفحفظـــه عـــن اهلـــالك، 
  .، والوجوب الكفائّي عند تعّدد احلاضنغريه مل يقبل الّصيبُّ  ولكن
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أي ال – مــن احلاضــن واحملضــون حــّق يف احلضــانة، فهــي حــّق احلاضــن لكــلٍّ وعليــه ف
ــا غــري واجبــة عليــه،  -واجٌب عليه مبعىن أنّه لو امتنع عن احلضانة ال جيرب عليها، ألّ

ــا فــرض كفايــة، كمــا ســبق،وذلــك يف حــال تعــدد احلاضــنني ولــو أســقط حّقــه   وكو
هلــا عــاد إليــه حّقــه عنــد اجلمهــور، ألنّــه حــّق  فيهــا ســقط، وإذا أراد العــود وكــان أهــالً 

 غــري أّمــه وهــي حــّق احملضــون مبعــىن أنّــه لــو مل يقبــل احملضــونُ ن ، يتجــّدد بتجــّدد الّزمــا
، تعّينــت األّم للحّضــانة أو مل يوجد غريها، أو مل يكن لــألب وال للّصــغري مــال  مثالً 

  .وجترب عليها
  
قد كادت هــذه املســألة (أعــين بــاب احلضــانة وفروعهــا) أن تكــون مــن أكثــر مســائل و 

الفقــه اختالفــاً بــني الفقهــاء، وذلــك لعــدم الــنص مــن الشــريعة علــى تفاصــيلها، وقــد 
 حصر ابن القــيم رمحــه اهللا يف إعــالم املــوقعني مــا ورد عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم

يف مخســة أقضــية، وقــد ُضــعِّف بعضــها مــن جهــة الثبــوت، فالثابــت  فيهــا مــن أقضــيةٍ 
إشــكال قضــيتان ومهــا حــديثا "أنــت كبــري منهــا عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــال  

أحــق بــه مــا مل تنكحــي" وحــديث ابنــة محــزة، وكالمهــا وغريمهــا مــن اآلثــار عــن النــيب 
جمــاٌل لألفهــام ولــذا اختلفــت أنظــار صلى اهللا عليــه وســلم وعــن الصــحابة يف دالالتــه 

م يف صور هذه املسألة اختالفا كثريا جدا.   العلماء واجتهادا
على أن مــدار هــذا البــاب علــى حتصــيل مصــلحة الطفــل ومحايتــه عّمــا ولكنهم اتفقوا 

رَّ بيــــِد َمــــن ال يصــــونه وال حيفظــــه يضــــرّه يف دينــــه وعيشــــه، ولــــذا فإنــــه ال جيــــوز أن يـَُقــــ
ــا مصــاحله تف ويفــّوتُ  ــن يكفلــه كفالــًة تقــوم 

َ
ويتــاً بّينــا واضــحاً، بــل ينــزَع منــه ويــدَفع مل

  مصاحله.
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 علـــى كني معـــروفنيســـلمثـــاٌل ملولـــيعَلم أن الفقهـــاء قـــد ظهـــر مـــنهم يف هـــذه املســـألة 
، َلك َمــــن يغّلــــُب النظــــر إىل النصــــوصاجلملــــة يف مســــالك أهــــل العلــــم، ومهــــا : مســــ

  ومسلك من يغّلب النظر إىل املعاين.
يف فهـــم مثـــال هـــذين املســـلكني موقـــف الصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم مـــن قـــول  ولينظـــر

النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال يصلّني أحٌد العصر إال يف بين قريظة" وشروح أهــل 
  العلم له.

  وأمثلته يف الفقه ويف تصرفات الفقهاء كثرية جدا.
اء يف اخـــتالفهم، واملقصـــود التنبيـــه إىل هـــذا اجملـــال املتســـع لالجتهـــاد، وإعـــذار الفقهـــ

ومعرفــــة أن املســــائل كهــــذه مرِجــــُع آحادهــــا إىل فتــــوى املفــــيت أو قضــــاء القاضــــي يف 
  الوقت املعني يف احلالة املعينة.

  وباهللا التوفيق.
  

  وباهللا التوفيق : األجوبة
مــــا هــــي حقــــوق املــــرأة يف حضــــانة أطفاهلــــا بعــــد استشــــهاد زوجهــــا الســــؤال األول : 

  .يلورحيله عنها مع شيء من التفص
حــــق حبضــــانة : يف حــــال افــــرتاق الــــزوجني أو وفــــاة الــــزوج فــــإن املــــرأة هــــو أ الجــــواب

ســـن التمييـــز) مـــا مل تـــنكح، وهـــذا حمـــّل اتفـــاٍق بـــني الفقهـــاء أوالدهـــا الصـــغار (قبـــل 
"أنــِت  نص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو حديثُ رمحهم اهللا، وقد صح فيه ال

  به ما مل تنكحي". أحقُّ 
، (يف حــال الطــالق) ألطفال) أحق حبضانتهم من األِب يف حال وجــودهفاملرأة (أم ا

  ومن غريه بطريق األوىل.
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ــا أحــق  واجلــدات  حبضــانة أطفاهلــا الصــغار مــن اجلــدودِ وكــذا يف حــال وفــاة الــزوج فإ
وســائر القرابــة، مــا مل تــنكح، فــإذا نكحــْت (تزّوجــْت) واخلــاالِت العمــات األعمــام و و 

   شيٍء من التفصيل، سيأيت إن شاء اهللا.فهذا مقاٌم آخر حيتاُج إىل
وهــذا كمــا قلنــا مــا دام األطفــال حتــت ســن التمييــز، وســنُّ التمييــز هــي علــى األغلــب 
املعتَمد عند أكثر الفقهاء سبُع سنني، مــع مالحظــة أن املــدار علــى نفــس التمييــز ال 

:  قـــال النـــووي رمحـــه اهللا يف الروضـــةعلـــى الســـن وإن كـــان األغلـــُب هـــو مـــا ذكرنـــاه. 
  ."اهـومدار احلكم على نفس التمييز ال على سنه"
  

هــو ختيــري املميــز ، وُحكــي  مــذهب أكثــر أهــل العلــمالتمييــز ف فــإذا بلــغ األطفــال ســنَّ 
كيَف وقد خالف فيــه والصحيُح أن فيه خالفاً،   يف املغين، حكاه ابن قدامة، إمجاعاً 

اخلــالف ورآه مســبوقاً  لكــن كــأن ابــن قدامــة مل يعتــِرب مالــٌك ، اإلمامــان أبــو حنيفــة و 
  واهللا أعلم.بإمجاع، 

لمــاء مــن قــال ختــري وهــذا يف الصــّيب (الــذكر) وأمــا الصــبية (البنــت ، األنثــى) فمــن الع
مالـــٍك وأيب حنيفـــة وهـــو مـــذهب مـــن منـــع مـــن ختيريهـــا،  ، ومـــنهمهـــي أيضـــا كالصـــيب
ُ  واوقــال وروايــة عــن أمحــد،  وال تنتقــل األبــوين (األب أو األم) وال ختــّري  هلــا أحــدُ  يُعــنيَّ

وهــــــذا اختيــــــار شــــــيخ  م فــــــيَمن يــــــرّجُح األُب أو األمُّ،واختلفــــــت اختيــــــارا بينهمــــــا،
ـــا (الصـــبية ، البنـــت)  األب، وهـــو تكـــون مـــع اإلســـالم ابـــن تيميـــة، مث اختـــار هـــو أ

ور مــذهب احلنابلــة واختــاره اخلرقــي، ورّجــح الشــيخ ابــن عثيمــني مــن املعاصــرين مشــه
ا تكون مع األّم.   أ

  لم.واهللا أع
  وأمُد احلضانة بالنسبة للذكر حىت يبلغ، هذا قول أكثر أهل العلم.
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وأمُدها لألنثى (البنت) فيه خالٌف بينهم، والراحج أنــه إىل أن تتــزوج، وهــو مــذهُب 
  املالكية، واختاره ابن تيمية.

  
فائـــدة فـــي ذكـــر أقـــوال العلمـــاء ومـــذاهبهم فـــي حـــق المـــرأة فـــي الحضـــانة إذا 

  : "عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي تزوجت وقوله صلى اهللا
  املتحصل أن للعلماء يف ذلك ستة أقوال : 

  رأة يف احلضانة بالتزويج مطلقاً.األول : سقوط حق امل
  وأن تزوَُّجها ال أثر له يف ذلك. الثاين : عدم سقوطها مطلقاً،

  .بنأن نكاحها ال يسقط حضانة البنت ويسقط حضانة االالثالث : 
ا إن نكحْت قريباً ل:  الرابع   وحمرماً له فال يسقط حقها.ذا رحٍم لمحضون أ

يســقط  الطفــل عنــده يف حجــره مل الزوج باحلضانة وآثر كونَ  ه إذا رضيأن:  اخلامس
  حقها.
 ،ســقطت حضــانتها بــالتزويج هلــا األبُ  واملنــازعُ  اً أن احلاضنة إن كانت أمّ :  السادس

وكــذلك  ،نة مل تســقط حضــانتها بــالتزويجأو غريها من نساء احلضا وإن كانت خالةً 
. وهــو األب مــن أقــارب الطفــل مل تســقط حضــانتها هلــا غــريُ  واملنــازعُ  اً إن كانــت أّمــ
  قول الطربي.

  
ـــا علمـــاُء وأئمـــٌة مـــن الســـلف،  وبعضـــها أقـــوى وأظهـــر وكـــل هـــذه األقـــوال قـــد قـــال 

هــو مقــام وبســُط أدلــتهم والرتجــيح بيــنهم لــه جمــاٌل آخــر و وأســعد بالــدليل مــن بعــٍض، 
  يطوُل، ولُرياجع فيه زاُد املعاد البن القيم.
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يف حـــال وفـــاة األب ويـُـــْتِم األطفـــاِل يتـــداخل مـــع مســـألة حضـــانة األطفـــال  فـــرٌع :
مســألة الواليــة علــى البنــات كذا ، و كفالتهم والوصاية على أمواهلممسألٌة أخرى وهي  

  يف النكاح.
  

لنكــــاح وقــــد جيتمــــع اجلميــــع يف فاحلضــــانة واليــــة مســــتقلة عــــن الوصــــاية وعــــن واليــــة ا
  شخٍص واحٍد وقد تفرتق.

ونبّـــه العلمـــاُء إىل أنـــه يف حـــال كـــون احلضـــانة لـــألم مـــثًال، فلـــيس معـــىن ذلـــك إخـــالًء 
لطرف األب من املسؤولية، بل له حق وواجــب املتابعــة واالهتمــام بأبنائــه واإلشــراف 

ع األمــَر للقضــاء عليهم، وإن رأى أن احلاضــنة مقّصــرة يف احلضــانة فمــن حقــه أن يرفــ
  ليطالب برفع احلضانة عن األم، وهكذا.

[يعــــين تقــــدمي األم يف  وال ينــــايف ذلــــكقــــال الشــــوكاين رمحــــه اهللا يف الســــيل اجلــــرار : "
يف حالـــه  درى مبـــا فيـــه املنفعـــة للصـــيبّ أمبصـــاحل املعـــاش و  رفَ أعـــ بِ األ كـــونُ   األحّقيّـــة]

  "اهـمه ويف حضانتهاأند ع كون الصيب عم منه يف ذلك ممكنٌ  فإن النظرَ  ،وماله
  وكذلك سائُر األولياء من العصبة هم كاألِب يف حال فقده.

  
اختلــــف جــــاء يف املوســــوعة الفقهيــــة الكويتيــــة : "ف أمــــا الوصــــاية علــــى أمــــوال األيتــــام

عنـــد احلنفيـــة أن الواليـــة يف ف، الصـــغري ة الوصـــي بـــني مـــن يتولـــون أمـــرَ الفقهـــاء يف مرتبـــ
 ومل يــوصِ  فلــو مــات األبُ د، ُعــبَـ  وصــيه ولــو وصــيّ  ، مثهري لــألب مث وصــيّ مــال الصــغ
ه، ، فــــإن مل يكــــن فللقاضــــي ومنصــــوبة أليب األب مث وصــــيه مث وصــــي وصــــيهفالواليــــ
ة األب تنتقــل إىل ، وذلــك ألن واليــعندهم أحق مبال الطفــل مــن اجلــد بِ األ ووصيُّ 

ه، ى اجلــد كــاألب نفســوتتقــدم علــ فتكون والية الوصي قائمة معــىنً  ،وصيه باإليصاء
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وألن اختيار األب للوصي مع علمه بوجود اجلد يدل على أن تصرفه أنظر وأحســن 
  د. ألوالده من تصرف اجل

غري تكـــــون لـــــألب مث وصـــــيه مث عنـــــد املالكيـــــة واحلنابلـــــة أن الواليـــــة علـــــى مـــــال الصـــــو 
ـــم يـــدلون للميـــت بواســـطة  خبـــالف للقاضـــي، دون األجـــداد واألعمـــام واإلخـــوة، أل

  .هاألب فإنه يديل بنفس
  ط :يرون أن لألم أن توصي بثالثة شرو غري أن املالكية 

، واملعــّول عليــه يف حــد الكثــرة والقلــة هــو أن يقــل املــال الــذي أوصــت بســببه : األول
  . العرف
  . أن ال يكون للصغري ويل من أب أو وصي األب أو وصي قاض: الثاين 

  ت.اتأن يرث الصغري ذلك املال عنها بأن كان املال هلا وم: الثالث 
وقــال الشــافعية ال جيــوز لــألب علــى الصــحيح نصــب وصــي علــى األطفــال وحنــوهم  

، ألن واليتــه ثابتــة اجلد حــي حاضــر بصــفة الواليــة علــيهمكاجملانني ومن بلغ سفيهاً و 
، أمــــا إذا كــــان اجلــــد غائبــــاً فقــــال نقــــل الواليــــة عنــــه كواليــــة التــــزويج شــــرعاً فلــــيس لــــه

 ، فقيــاس مــا قــالوه يفرف علــيهم إىل حضــورهاإليصــاء بالتصــالزركشي ولــو أراد األب 
  ة.تعليق الوصية على البلوغ اجلواز، وحيتمل املنع، ألن الغيبة ال متنع حق الوالي

ة اجلــد ويكــون الوصــي وأما يف قضاء الديون والوصايا فلــألب نصــب الوصــي يف حيــا
 بقضـــــاء الـــــدين وأمـــــر األطفـــــال، ، ولـــــو مل ينصـــــب وصـــــياً فـــــأبوه أوىلأوىل مـــــن اجلـــــد

  ه.اهــ. كذا نقله البغوي وغري حلاكم أوىل بتنفيذ الوصاياوا
  

  هو األب إمجاعاً.الوالية على أمواهلم و واحلاصل أن األحق بكفالة األيتام 
  فإن منع مانٌع فهذه مسألة أخرى.
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وإن مـــاَت األُب فـــإن كـــان قـــد أوصـــى قبـــل موتـــه ألحـــٍد بـــأن يلـــي النظـــر يف أمـــوال 
ــذه الواليــة يف حــال عــدم وجــود اجلــد، فــإن أوالده، فهذا هــو الوصــّي، وهــو األ حــق 

  خالُف الشافعية، واهللا أعلم بالصواب.وجد اجلد ففيه 
  ، مث القاضي. واهللا أعلم فإن ماَت ومل يوِص فاجلد أحُق إن وِجدَ 

فهذه كفالة األيتام واملسؤولية العامة علــيهم والنظــر يف أمــواهلم حبفظهــا والقيــام عليهــا 
  َم هلم إذا بلغوا راشدين.إىل أن تسلَّ  وتنميتها

  
، وأصــح األقــوال وأمــا واليــة النكــاح فهــي بــاب آخــر، وهــي بعــد األِب ألقــرب عصــبةٍ 

أبوهــــا مث أبــــوه وإن عــــال، مث ابنهــــا وابنــــه وإن يف ترتيــــب أوليــــاء نكــــاح املــــرأة هكــــذا : 
  عماُم.، مث أوالدهم وإن سفلوا، مث األسفل، مث أخوها الشقيق، مث األخ ألبٍ 

  ملالكية ومجاهري العلماء.وهذا قول ا
واملقصوُد  أنــه مــثًال إذا كــان احملضــون أنثــى (بنتــاً) وهــي عنــد أمهــا (األم حاضــنة هلــا) 

  وأراد الوّيل إنكاحها فله ذلك، فافرتقت والية النكاح عن والية احلضانة.
  هذا الذي أردُت توضيحه.

  
  

ا :  السؤال الثاني فمــا حقوقهــا يف حضــانة إذا أرادت املرأة الزواج بعد انقضاء عد
و أطفاهلا مثال مع أن أهل زوجها غري ملتزمني وكان ابنهم ال حيب أن يــرتىب أوالده أ

، مــع العلــم أيضــا أن أهــل الــزوج بعيــدين جــدا عنهــا بناتــه كمــا تــرىب إخوانــه وأخواتــه
ا مثال إن أرسلتهم إىل أهل زوجها فسوف حترم من رؤيتهم مدى احلياة وســوف  وأ

  ل على عدم االلتزام متاماً ، فكيف يكون احلكم يف مثل هذه احلالة؟يرتىب األطفا
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: كما تقدم يف جواب الســؤال األول فــإن املــرأة إذا تزوجــْت ســقط تقــّدُمها  الجواب

، إمــا مطلقــاً أو بقيــِد أن يكــون الــزوُج غــَري قريــب حمــرم ضــانةاحلوفقــدْت أولويتهــا يف 
ملــن  ك كمــا تقــدم، علــى األصــّح خالفــاً أو غري ذل للطفل، أو بقيِد عدم رضا الزوج،

وانتقـــل احلـــق (أي األولويـــة والتقـــّدم يف هـــذا احلـــق) إىل اً، مل يـــَر تزوَُّجهـــا مـــؤثراً مطلقـــ
ويف ترتيـــب غريهـــا، واختلـــف الفقهـــاء يف هـــذا الغـــري الـــذي ينتقـــل لـــه احلـــق بعـــد األم 

قــدمي اجلــدة ومجهــور أهــل العلــم علــى تاختالفــاً كثــرياً جــدا، األولويــات يف هــذا البــاب 
  من أم (أم األم) بعد األم.
  ويف املسألة أقواٌل أخرى.

  م ابن تيمية ونصره ابن القيم.والذي أراه أرجح وأقوى هو ما اختاره شيخ اإلسال
وقــد ضــبط هــذا البــاب شــيخنا شــيخ اإلســالم ابــن : "زاد املعــاد قــال يف زاد املعــاد : 

نة أن يقـــال : ملـــا كانـــت تيميـــة بضـــابط آخـــر فقـــال : أقـــرب مـــا يضـــبطه بـــاب احلضـــا
ــاحلضــانة واليــة تعتمــد الشــفقة وال ــذه رتبيــة واملالطفــة كــان أحــق النــاس  ا أقــومهم 

م إليــه وأقــومهم بصــفات احلضــانة فــإن اجتمــع  الصفات وهم أقاربــه يقــدم مــنهم أقــر
منهم اثنــان فصــاعدا فــإن اســتوت درجــتهم قــدم األنثــى علــى الــذكر فتقــدم األم علــى 

اجلــد واخلالــة علــى اخلــال والعمــة علــى العــم واألخــت علــى األخ  األب واجلــدة علــى
وإن  ،امـــفـــإن كانـــا ذكـــرين أو أنثيـــني قـــدم أحـــدمها بالقرعـــة يعـــين مـــع اســـتواء درجته

اختلفــت درجتهمــا مــن الطفــل فــإن كــانوا مــن جهــة واحــدة قــدم األقــرب إليــه فتقــدم 
خالــة اجلــد واجلــدة  األخت على ابنتها واخلالة على خالة األبوين وخالة األبوين على

هـــذا هـــو الصـــحيح ألن جهـــة األبـــوة واألمومـــة يف  ،واجلـــد أبـــو األم علـــى األخ لـــألم
يقدم األخ لألم ألنــه أقــوى مــن أب األم  وقيل ،احلضانة أقوى من جهة األخوة فيها
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أنــه الحضــانة لــألخ مــن األم  وفيه وجه ثالث ،يف املرياث والوجهان يف مذهب أمحد
ل أيضــــا فــــإن صــــبات وال مــــن نســـاء احلضــــانة وكــــذلك اخلـــاحبـــال ألنــــه لــــيس مـــن الع

و ال نـــزاع أن أبـــا األم وأمهاتـــه أوىل مـــن  ،حضـــانة لـــه ال صـــاحب هـــذا الوجـــه يقـــول
وإن كــانوا مــن جهتــني كقرابــة األم وقرابــة األب مثــل العمــة واخلالــة واألخــت  ،اخلــال

يف ذلــك   لألب واألخت لألم وأم األب وأم األم وخالة األم قدم مــن يف جهــة األب
هــذا كلــه إذا اســتوت درجــتهم أو كانــت جهــة األب  ،كله على إحدى الــروايتني فيــه

وأمـــا إذا كانـــت جهـــة األم أقـــرب وقرابـــة األب أبعـــد كـــأم األم وأم  ،أقـــرب إىل الطفـــل
أب األب وكخالة الطفل وعمة أبيــه فقــد تقابــل الرتجيحــان ولكــن يقــدم األقــرب إىل 

األبعــد ومــن قــدم قرابــة األب فإمنــا يقــدمها مــع الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة 
مساواة قرابة األم هلا فأما إذا كانت أبعد منها قــدمت قرابــة األم القريبــة وإال لــزم مــن 

ا أحد فبهــذا الضــابط ميكــن حصــر مجيــع  ،تقدمي القرابة البعيدة لوازم باطلة اليقول 
قتهــا ألصــول الشــرع مسائل هذا الباب وجريها علــى القيــاس الشــرعي واطرادهــا ومواف

فأي مسألة وردت عليك أمكــن أخــذها مــن هــذا الضــابط مــع كونــه مقتضــى الــدليل 
  "اهـومع سالمته من التناقض ومناقضة قياس األصول وباهللا التوفيق

  نظماً خمتصراً يف بيتني فقال : ونظم بعُضهم هذا الضابط 
  وقّدِم األقرَب مث األنثى  *  فإن يكونا ذكراً أو أنثى

ِم  *  أُبوًَّة إن جلهاٍت تنتميعَ رِ فأقْ    ْن يف جهٍة وقدِّ
  
  .كره الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللاذ 
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وعليـــه ففـــي مســـألتنا ينتقـــل احلـــق مـــن األم إىل اجلـــّدة مـــن جهـــة األب (اجلـــدة ألٍب) 
ــة فــاحلُق اآلن هلــا، فــإن طالبــْت بــه فهــي أحــق  وهــي أم أب األطفــال، فمادامــْت حّي

فــإن ّح لــألم أن حتضــن أوالدهــا يف عافيــة مــا مل تنــازَع، باألطفــال، وإن مل تطالــْب صــ
وإن ُوِجد مانٌع من نفوذ حــق اجلــدة نازعها غُري اجلدة ألٍب نُِظر يف املسألة حبسبها، 

انتقل احلــُق إىل َمــن بعــَدها يف الرتبــة  -املوانع إن شاء اهللاوستأيت اإلشارة إىل –ألٍب 
   م.على حسب الضابط املتقدم يف كالم شيخ اإلسال

  
مـــع أن أهـــل زوجهـــا غيـــر ملتـــزمين وكـــان ابـــنهم ال يحـــب أن وقـــول الســـائلة : "

  ".يتربى أوالده أو بناته كما تربى إخوانه وأخواته
  الكالم على هذا البد فيه من تفصيل.

برتبيـــة الطفـــل مـــن جهـــِة املعيشـــة والرتبيـــة  إخـــالٌل واضـــحٌ فـــإن كـــان األمـــُر حبيـــُث يقـــع 
مــــن املأكــــل وامللــــبس  -بــــاملعروف–صــــل علــــى حقــــه الدنيويــــة اإلنســــانية، كــــأن ال حي

مــن حقــه مث  ،وحنــو ذلــك والنظافة والراحة واحلنّو عليه والتطبيب واملعاجلــة مــن املــرض
وحــّده األدىن تعلــيم العلــوم الواجبــة عينــاً علــى كــل أحــٍد،  ،التعلــيم ؛ تعلــيم أمــور دينــه

مــن الرتبيــة حقــه ة، مث مث تعلــيم أمثالــه مــن أهــل زمانــه مــن علــوم الــدين والــدنيا النافعــ
الدينيــة الصــاحلة علــى األمانــة والصــدق والعفــاف وحماســن األخــالق والفضــائل.  إن  

ّده املتوســــط ُعْرفــــاً ، عنــــد كــــان الطفــــل ال حيصــــل علــــى هــــذا بشــــكٍل مرضــــّي يف حــــ
) يف حضــانته، وينتقــل احلــق إىل َمــن إنــه يُنــزَع منــه ويســقط حقــه (احلاضــن، فاحلاضــن

  يليه يف الرتبِة.
اإلخــالل القليــل، أو احلــاُل الــذي يُــرى أن غــريَه خــٌري منــه، فهــذا لــيس مبــانع مــن أمــا 

  احلضانة، وال ينقُل احلق إىل الغري.



 13

ــُه أن العلمــاُء متفقــون علــى أن مــدار احلضــانة علــى النظــر حلــظ  دليــُل هــذا الــذي قلُت
  ديناً ودنيا.الطفل وصالحه 

  وٌف، فال أطيل بنقله.وكالم الفقهاء من خمتلف املذاهب يف هذا كثٌري معر 
  

ال حيصل علــى احلــد املتوســط "بــاملعروف" مــن  الطفلُ  إن كان أنهكما قلنا فاملقصود  
فريبّيــه  أو يُعلَــم أن احلاضــن يربّيــه تربيــة فاســدة غــري دينيــة، تلك احلقوق املشــار إليهــا،
أو القـــدر "املعـــروف" يف  الواجـــب، القـــدروُخيـــّل بتعليمـــه  علـــى الفســـوق والعصـــيان،

  فإنه ينزَع من حاضنه ويُدَفع إىل َمن يقوم حبقوقه حيضُنُه. ، وال يبايل به،مثله
  

  ".وسوف يتربى األطفال على عدم االلتزام تماماً : "ولذا فإن قوهلا يف السؤال 
هـــذا كـــالٌم جممـــٌل حيتـــاج إىل تفصـــيل، فـــااللتزام لفـــظ غـــري حمـــدد املعـــىن، وال نظـــر إىل 

لواجــُب أن حيصــل الطفــل علــى احلــّد الــذي ال األلفــاظ واالصــطالحات، وإمنــا اجمــرد 
خيــرج عــن "املعــروف" مــن الرتبيــة والتعلــيم والعنايــة والرعايــة اإلنســانية والدينيــة، كمــا 

  تقدم.
  

فلرتاجع يف حملها من كتب الفقه، وهي أنواع ، وقد تكلم العلماء يف شروط احلاضن
منهــا مــا خيــص الرجــال، منها العام (ما يعّم مجيع احلاضنني مــن الرجــال والنســاء) ، و 

  ومنها ما خيّص النساء.
كمـــا تكلمـــوا يف شـــروط املكـــان (احملضـــن) والطريـــق إليـــه يف حـــال االنتقـــال (الســـفر) 

  وغريه.
  وضدُّ هذه الشروط ، أو فـَْقُدها، هي موانع احلضانة.
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  "األمانة" أو "األمانة يف الدين".فمن الشروط العامة : العدالة، وعبارُة بعضهم 
  ا الشرط أنه ال حق لفاسق يف احلضانة.ومقتضى هذ

أطلـــق كثـــٌري مـــنهم القـــوَل بأنـــه ال حضـــانة لفاســـٍق،  أهـــل العلـــم، أكثـــروهـــذا مـــذهب 
وأنكــر بعــُض أهــل العلــم  ونقــل أصــحاب املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة االتفــاق عليــه،

كــالُم ، ويكــون  إن شــاء اهللا ولعــل التفصــيَل أرجــحاشــرتاط العدالــة، وفّصــل بعُضــهم، 
  أطلق حمموًال على التفصيل الذي سأذكرُُه، واهللا أعلم.من 

  جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية يف معرض ذكر شروط احلاضن : 
الــذي  الفســقُ  األمانة يف الّدين، فــال حضــانة لفاســق، ألّن الفاســق ال يــؤمتن، واملــرادُ "

ّرم ، أّمــا مســتور بــه، كاالشــتهار بالّشــرب والّســرقة والــّزىن والّلهــو احملــ يضــيع احملضــونُ 
: احلاصـــل أّن احلاضـــنة إن   [حنفـــي] قـــال ابـــن عابـــدين. ةاحلـــال فتثبـــت لـــه احلضـــان

الولــد عنــدها ســقط حّقهــا، وإالّ فهــي أحــّق بــه  يلــزم منــه ضــياعُ  اً فســق كانــت فاســقةً 
ها : يكفــي مســتورُ [شــافعّي] أّمه فينزع منهــا، وقــال الّرملــّي  فجورَ  إىل أن يعقل الولدُ 
حممــول علــى األمانــة حــّىت  : واحلاضــنُ [مــالكّي] قــال الّدســوقّي  .الــةأي مســتور العد
  "اهـ.يثبت عدمها

اتّفـــق الفقهـــاء علـــى أنـّــه ال حضـــانة لفاســـق، ألّن الفاســـق ال يلـــي وال وجـــاء فيهـــا : "
وقيّــد احلنفيّــة ، يؤمتن، وألّن احملضون ال حّظ لــه يف حضــانته، ألنـّـه ينشــأ علــى طريقتــه

  "اهـنّه املضّيع للولد.الفسق املسقط للحضانة بأ
ابن القيم رمحه اهللا اشــرتاط الفقهــاء العدالــة يف احلاضــن، وقــال يف زاد املعــاد :  وانتقد

ــم يقولــون : ال حضــانة للفاســق فــأيُّ " [أي فســق أكــرب مــن الكفــر؟  ومن العجب أ
املتوقــع مــن الفاســق بنشــوء  وأيــن الضــررُ الكــافرة لولــدها]  األم وهــم جييــزون حضــانة

ط شــرتَ مــع أن الصــواب أنــه ال تُ  ؟لــى طريقتــه إىل الضــرر املتوقــع مــن الكــافرالطفــل ع
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ها واشــرتاطُ  ،وإن شــرطها أصــحاب أمحــد والشــافعي وغــريهم اً يف احلاضن قطع العدالةُ 
لضاع أطفــال العــامل ولعظمــت املشــقة  ولو اشرتط يف احلاضن العدالةُ ، عديف غاية البُ 

قام اإلسالم إىل أن تقوم الســاعة أطفــال ومل يزل من حني  ،على األمة واشتد العنت
م األكثـــرين ومـــىت وقـــع يف  ،الفســـاق بيـــنهم ال يتعـــرض هلـــم أحـــد يف الـــدنيا مـــع كـــو

-ســــر ؟ وهــــذا يف احلــــرج والعُ الطفــــل مــــن أبويــــه أو أحــــدمها بفســــقه اإلســــالم انتــــزاع
مبنزلــة اشــرتاط  -ســائر األمصــار واألعصــار علــى خالفــهواســتمرار العمــل املتصــل يف 

ة يف واليــة النكــاح فإنــه دائــم الوقــوع يف األمصــار واألعصــار والقــرى والبــوادي العدالــ
مع أن أكثر األولياء الذين يلون ذلك فساق ومل يزل الفســق يف النــاس ومل مينــع النــيب 

مــن تربيــة ابنــه وحضــانته لــه وال  اً ه و ســلم وال أحــد مــن الصــحابة فاســقصلى اهللا علي
بـــأن الرجـــل ولـــو كـــان مـــن الفســـاق فإنـــه حيتـــاط  شـــاهدةٌ  والعـــادةُ  ،مـــن تزوجيـــه موليتـــه

ذلــك فهــو قليــل  ر خــالفُ دّ وإن قُــ ،البنته وال يضــيعها وحيــرص علــى اخلــري هلــا جبهــده
 ولــو كــان الفاســقُ  ،يكتفــي يف ذلــك بالباعــث الطبيعــيّ  والشــارعُ  ،بالنســبة إىل املعتــاد

 واعتنــاء األمــةهذا لألمة من أهم األمــور  احلضانة ووالية النكاح لكان بيانُ  مسلوبَ 
فكيــف جيــوز  ،علــى كثــري ممــا نقلــوه وتوارثــوا العمــل بــه اً بنقله وتــوارث العمــل بــه مقــدم

احلضــانة لكــان مــن  ولــو كــان الفســق ينــايف ؟!علــيهم تضــييعه واتصــال العمــل خبالفــه
س هلــم غــريه واهللا مِ ق بينه وبني أوالده الصغار والــتُ رّ فُـ أو أتى كبرية  اً زىن أو شرب مخر 

  "اهـأعلم
املشــار  إن هذا ال يَــرُِد علــى التفصــيلهو مأخٌذ يف غاية القوة، لكن ميكن أن يقال و 

ن)، إليــه هــو التفريــق بــني الفســق الــذي يــؤثر يف الطفــل فيضــيُع معــه الطفــل (احملضــو 
وبني الفســق القاصــر علــى صــاحبه، وبــالتفريق بــني حــال املناَزعــِة (وهــو مــا حيتــاج إىل 

  .فصِل قاٍض) وبني حاِل ال منازعة
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  واهللا أعلم.
  

مـــع العلـــم أيضـــا أن أهـــل الـــزوج بعيـــدين جـــدا عنهـــا وأنهـــا مـــثال إن وقولهـــا : "
  "اهـأرسلتهم إلى أهل زوجها فسوف تحرم من رؤيتهم مدى الحياة

  
  ثبت احلق هلم شرعاً، وجب بذهلم هلم بأن ُخيّلى بينهم وبني أخذهم. أقول : إذا

ائي لكن البد إلثبات احلق هلم    من النظر يف أمور. هأو عدمبشكل 
وبعبــــارة أخــــرى : إذا ثبــــَت احلــــق ألهــــل الــــزوج (جــــدة األوالد وجــــدهم ألبــــيهم) يف 
حضانة األوالد من حيُث األصل، أي بالنظر إىل ترتيب األولوية يف أحقية احلضــانة 

  شرعاً، فينظر هل استوىف احلاضُن الشروط أو هل مثَّ مانٌع مينُع من إنفاذ حقه.
  فينظر يف األمور اآلتية :للحضانة وليس مثَت مانٌع من جهتهم، فإذا كانوا أهال 

  سفر األوالد هل هو آِمٌن أو غري ذلك.:  األول
  : كون الدار املرَسل إليها األوالد داَر كفٍر (ومنها دار الرّدة) ما تأثريُه؟ الثاني
يــــة أوالدهــــا بســــبب الُبعــــد تــــأثٌري يف احلكــــم هلــــم : هــــل حلرمــــان األم مــــن رؤ  الثالــــث

  ؟، وتسليم األطفال هلمباألحقية يف احلضانة
، وهــذا الخــالف فيــه آمنــاً  (طريــق الســفر) ، فال بد أن يكون السفراألولاألمُر أما 

  بني أهل العلم، كما البد أن يكون املكان الذي يذهبون إليه آمناً، هذا شرٌط.
 رج احملضــونَ احلاضن ال جيــوز لــه أن ُخيــنص الفقهاء على أن ، فقد الثانياألمُر وأما 

  إىل دار احلرب.
ولــيس للمــرأة أن تنقــل ولــدها إىل دار قــال الكاســاين رمحــه اهللا يف بــدائع الصــنائع : "

أو  اً احلــرب وإن كــان قــد تزوجهــا هنــاك وكانــت حربيــة بعــد أن يكــون زوجهــا مســلم
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وإن كــان   ،بــأخالق الكفــرة فيتضــرر بــه بالصيب ألنه يتخلق اً ذميا ألن يف ذلك إضرار 
كالمهــا حــربيني فلهــا ذلــك ألن الصــيب تبــع هلمــا ومهــا مــن أهــل دار احلــرب واهللا عــز 

  ".اهـوجل أعلم وهو املوفق
ولــيس لــه أن خيرجــه إىل دار احلــرب كمــا  وقال اخلطيب الشربيين يف مغــين احملتــاج : "

  "اهـأمنٍ  تَ صرح به املروزي، وقال األذرعي إنه ظاهر وإن كان وق
ومعلوٌم أن الدار اليت حتكمها حكومٌة ونظاٌم مرتٌد ال يلتزم بدين اهللا تعاىل وحكمه، 
ـــا داُر حـــرب وكفـــر (داُر رّدة)، جيـــب علـــى املســـلمني جهـــاُد املرتـــدين فيهـــا إىل أن  أ
يزيلــوا دولــتهم ويقيمــوا دولــة اإلســالم واحلكــم اإلســالمّي علــى أنقاضــها، فمــن قــدر 

يــه الســعي فيــه حبســبه، وَمــن مل يقــدر فــإن كــان مشــتغال بإعــداد علــى ذلــك وجــب عل
ـــدة للجهـــاد، فـــذاك، وإال فـــإن قـــدر علـــى إظهـــار الـــدين ومنـــه عـــدمُ  يف  الـــدخولِ  الُع

 ُ م مــن قــانوٍن وحمــاِكمَ  م وجمانبــةُ حكــم املرتــدين ومعــادا وحنوهــا، وإال وجبــت  طــاغو
 هُ أوالدَ  اإلنســـــانِ  الَ دينـــــه، وال شـــــك أن إرســـــ عليـــــه اهلجـــــرة إىل حيـــــث ميكنـــــه إقامـــــةُ 

غــُري  هالصــغار ليرتبّــوا يف بلــِد كفــٍر ويــدخلوا يف مجلــة النــاس حتــت حكــم دولــة الــردة أنــ
األهل احلاضــنني مســتقيمني  جائٍز ما ُوِجَد إىل ذلك سبيٌل، حىت وإن كان خصوصُ 

  صاحلني، فإننا نعرُف ما يف الناس من الضعف والتقصري واملغلوبية.!
  حول وال قوة إال باهللا.واهللا املستعان وال 

فــإن الــذي عليــه أكثــُر العلمــاء أنــه إذا ســافر أحــُد الــزوجني ســفر ، الثالث األمرُ  وأما
نقلـــٍة ، يف حـــال وجـــود الـــزوج، وهـــي حـــال االفـــرتاق بـــني الـــزوجني بـــالطالق وحنـــوه، 

  فاألب أحق بابنه يأخذه، وكذا األولياء يف حال فقد الزوج (حال وفاة الزوج).
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فيــه، وحــددوا  ه انتقاٌل إىل بلــٍد بعيــٍد واســتيطانٌ ر النقلة السفر الذي فياملقصود بسفو 
مبســـافة القصـــر أو بســـتة بـُـــُرٍد، وُحـــّدد مبـــا ال ميكـــن لـــألب معـــه أن يـــرى ولـــده  البعيـــدَ 

  يوٍم ويقوم على شأنه. (وهو يف حضانة أمه) كلَّ 
أنه، قــالوا : ألن األب هــو الــذي حيفــظ نســب ولــده، وهــو وليّــه الــذي يقــوم علــى شــ

  فإذا افرتق بلده وبلد األم فله أخُذ ولده وانتزاعه.
  

َلــَة رِحْ  َل بَِبِنيــِه إَذا َكــاَن رَاِحــالً َوقَــاَل َمالِــٌك: لِــَألِب َأْن يـَْرَحــ قــال ابــن حــزم يف احمللــى :
إَذا َمــاَت  : َواْلَعَصــَبُة َكــاَألِب ِيف َذلِــكَ  قَــالَ  ،َكــانُوا َأْو ِكَبــارًا  ِصــَغارًا إقَاَمــٍة ال ُرُجــوَع لَــهُ 

َلُهْم إَىل اْلَربِيــِد َوَحنْــوِِه. اَألُب، قَــالَ  ــاِفِعيُّ َحنْــَو  َوقَــاَل اللَّْيــثُ  : َولَــْيَس لِــألُمِّ َأْن تـُــَرحِّ َوالشَّ
  اهـَذِلَك.

قلت : أرأيــت إن طلقهــا والولــد صــغار فكــانوا يف حجــر األم  ويف املدونة لسحنون :
ه وخيــرجهم معــه وإمنــا  فــأراد أن يأخــذ أوالدَ ، فأراد األب أن يرحتل إىل بعــض البلــدان 

دة الــيت تزوجهــا كان تزوج املرأة يف املوضع الذي طلقها فيه مجيعا من أهل تلــك البلــ
؟ قــال : قــال مالــك لــألب أن خيــرج ولــده معــه إىل أي بلــد ارحتــل فيهــا وطلقهــا فيهــا

زلــة األب ، إليــه إذا أراد الســكىن ، قــال مالــك : وكــذلك األوليــاء هــم يف أوليــائهم مبن
هلـــم أن يرحتلـــوا بالصـــبيان حيثمـــا ارحتلـــوا تزوجـــت األم أو مل تتـــزوج إذا كانـــت رحلـــة 
األب واألولياء رحلة نقلة ، وكان الولــد مــع األوليــاء أو مــع الوالــد يف كفايــة ، ويقــال 
لــألم إن شـــئت فـــاتبعي ولـــدك وإن أبيـــت وأنـــت أعلـــم ، قـــال مالـــك : وإن كـــان إمنـــا 

ذا أن خيرجهم معه عن أمهــم ؛ ألنــه مل ينتقــل ، قــال يسافر ويذهب وجييء فلي س 
مالك : وليس لألم أن تنقلهم عــن الــذي فيــه والــدهم وأوليــاؤهم إال أن يكــون ذلــك 

قلــت : وتقــيم يف  إىل موضع قريب الربيــد وحنــوه حيــث يبلــغ األب واألوليــاء خــربهم.
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؟ قـــال : وهان بيـــنهم وبـــني األب الربيـــد وحنـــذلـــك املوضـــع الـــذي خرجـــت إليـــه إذا كـــ
  .اهـنعم

إن كــان ينتقــل إىل مســافة القصــر فلــألب أن ينتزعــه مــن  وقــال النــووي يف الروضــة :
ســواء كــان املنتقــل األب أو األم أو أحــدمها إىل بلــد واآلخــر  ،األم ويستصــحبه معــه

احتياطــاً للنســب فــإن النســب يــتحفظ باآلبــاء وملصــلحة التأديــب والتعلــيم  ،إىل آخــر
  .اهـوسواء نكحها يف بلدها أو يف الغربة ،ه ومؤنتهوسهولة القيام بنفقت

قولــه ومــىت أراد أحــد األبــوين النقلــة إىل بلــد بعيــد آمــن :  وقال املرداوي يف اإلنصاف
 ،ســـواء كـــان املســـافر األب أو األم ،هـــذا املـــذهبُ  .ليســـكنه فـــاألب أحـــق باحلضـــانة

وعنــه ، روع وغــريهقدمه يف الفــو ، وجزم به يف الوجيز وغريه ،وعليه مجاهري األصحاب
وقيــــد هــــذه الروايــــة يف املســــتوعب و الرتغيــــب : مبــــا إذا كانــــت هــــي  . : األم أحــــق

قال ابن منجا يف شرحه : وال بد من هذا القيد وأكثر األصحاب مل يقيــده ، املقيمة
نتقل مضــارة اآلخــر وانتــزاع وقال يف اهلدى : إن أراد امل، وقيل : المقيم منهما أحق

قــال يف الفــروع : وهــذا متوجــه ، وإال عمل ما فيه املصلحة للطفــلمل جيب إليه  الولد
قلـــت : أمـــا . انتهـــى .ولعلـــه مـــراد األصـــحاب فـــال خمالفـــة ال ســـيما يف صـــورة املضـــارة

 ،تنبيــه : قولــه إىل بلــد بعيــد. فــال شــك فيهــا وأنــه ال يوافــق علــى ذلــك صــورة املضــارة
وجــزم بــه وقالــه القاضــي  ،مسافة القصر على الصحيح من املــذهب املراد بالبعيد هنا

املســـــــتوعب وغـــــــريهم وقدمـــــــه يف الـــــــنظم يف اهلدايـــــــة واملـــــــذهب ومســـــــبوك الـــــــذهب و 
أنه ما ال ميكنه العــود منــه  عن اإلمام أمحد رمحه اهللا واملنصوصُ ، والرعايتني و الفروع

 واختاره املصنف  ،يف يومه

  .اهــوحكامها يف احملرر و احلاوي روايتني وأطلقهما 
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حلاجـــة مث يعـــود  األبـــوين الســـفرَ  فصـــل : وإذا أراد أحـــدُ  مـــة يف املغـــين :وقـــال ابـــن قدا
وإن كــــان  ،بــــه اً بالولــــد إضــــرار  َرةِ واآلخــــر مقــــيم فــــاملقيم أوىل باحلضــــانة ألن يف املســــافَـ 

أو البلــد الــذي ينتقــل إليــه خموفــا فــاملقيم  اً منــتقال إىل بلــد ليقــيم بــه وكــان الطريــق خموفــ
ولو اختار الولد السفر يف هذه احلال مل  ،ه خطرا بهألن يف السفر ب ،أوىل باحلضانة

ـــ اً وإن كـــان البلـــد الـــذي ينتقـــل إليـــه آمنـــ ،جيـــب إليـــه ألن فيـــه تغريـــرا بـــه  آمـــنٌ  هُ وطريُق
إال أن يكــون بــني البلــدين قريــب  ،بــه ســواء كــان هــو املقــيم أو املنتقــل أحــقُّ  فــاألبُ 

وقــال القاضــي : إذا   .حبيث يراهم األب كــل يــوم ويرونــه فتكــون األم علــى حضــانتها
كــان الســـفر دون مســـافة القصــر فهـــو يف حكـــم اإلقامـــة وهــو قـــول بعـــض أصـــحاب 

وألن  ،الشـــافعي ألن ذلـــك يف حكـــم اإلقامـــة يف غـــري هـــذا احلكـــم فكـــذلك يف هـــذا
عــد الــذي واملنصــوص عــن أمحــد مــا ذكرنــاه وهــو أوىل ألن البُ  ،مراعــاة األب لــه ممكنــة

وبمــا  ،عليمــه ومراعــاة حالــه فأشــبه مســافة القصــرمينعــه مــن رؤيتــه مينعــه مــن تأديبــه وت
ــــال شــــريح و مالــــك و  ــــدار بهمــــا ق ــــد افتــــراق ال ذكرنــــاه مــــن تقــــديم األب عن

حــق بــه وإن انتقلــت األم أفــاألم  وقــال أصــحاب الــرأي : إن انتقــل األبُ  ،الشــافعي
. إىل البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق وإن انتقلت إىل غريه فــاألب أحــق

أيب حنيفــة : إن انتقلــت مــن بلــد إىل قريــة فــاألب أحــق وإن انتقلــت إىل  وحكي عــن
ولنــا أنــه اختلــف مســكن . بلــد آخــر فهــي أحــق ألن يف البلــد ميكــن تعليمــه وخترجيــه

األبــوين فكــان األب أحــق كمــا لــو انتقلــت مــن بلــد إىل قريــة أو إىل بلــد مل يكــن فيــه 
و الــذي يقــوم بتأديــب ابنــه أصل النكــاح ومــا ذكــروه ال يصــح ألن األب يف العــادة هــ

وإن  ،وخترجيـــه وحفـــظ نســـبه فـــإذا مل يكـــن يف بلـــده ضـــاع فأشـــبه مـــا لـــو كـــان يف قريـــة
انــــتقال مجيعــــا إىل بلــــد واحــــد فــــاألم باقيــــة علــــى حضــــانتها وكــــذلك إن أخــــذه األب 

وغري األم ممن له احلضــانة مــن  ،الفرتاق البلدين مث اجتمعا عادت إىل األم حضانتها
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مهــا وغــري األب مــن عصــبات الولــد يقــوم مقامــه عنــد عــدمهما أو  النســاء يقــوم مقا
ما من غري أهل احلضانة   .اهــكو

مكــان احلضــانة هــو املســكن الّــذي يقــيم فيــه :  وجــاء يف املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة
احملضــون إذا كانــت احلاضــنة أّمــه وهــي يف زوجّيــة أبيــه، أو يف عّدتــه مــن طــالق  والــدُ 

الّزوجـــة ملزمـــة مبتابعـــة زوجهـــا واإلقامـــة معـــه حيـــث يقـــيم،  ذلـــك أنّ  .رجعـــّي أو بـــائن
ـــة حـــّىت تنقضـــي العـــّدة ســـواء مـــع الولـــد أو  واملعتـــّدة يلزمهـــا البقـــاء يف مســـكن الّزوجّي

ّن وال خيـــرجن إالّ أن يـــأتني بفاحشـــة "بدونـــه، لقولـــه تعـــاىل :  ال خترجـــوهّن مـــن بيـــو
 بلــد الّــذي يقــيم فيــه والــدُ فمكــان الحضــانة هــو الوإذا انقضــت عــّدة األّم ة". مبّينــ

رؤيـــة  ، وكـــذلك إذا كانـــت احلاضـــنة غـــري األّم، ألّن لـــألب حـــقَّ هليُّـــالمحضـــون أو و 
احملضــون، واإلشــراف علــى تربيتــه، وذلــك ال يتــأّتى إالّ إذا كــان احلاضــن يقــيم يف بلــد 

هذا قدر مشرتك بني املذاهب، وهو ما صرّح بــه احلنفيّــة وتــدّل عليــه . األب أو الويلّ 
أّما مســألة انتقــال احلاضــن أو الــوّيل إىل مكــان آخــر ففيــه  .رات املذاهب األخرىعبا

  اختالف املذاهب، وبيان ذلك كما يلي : 
بــني ســفر احلاضــنة ، أو الــوّيل  -املالكّية والّشافعّية واحلنابلــة  -يفّرق مجهور الفقهاء 

 ة.جـــارة والزّيـــار للّنقلـــة واالنقطـــاع والّســـكىن يف مكـــان آخـــر، وبـــني الّســـفر حلاجـــة كالتّ 
للّنقلــة واالنقطــاع ســقطت حضــانة األّم،  )احلاضــنة أو الــويلّ (فــإن كــان ســفر أحــدمها 

، واملكــان املنتقــل اً بعــدها بشــرط أن يكــون الطّريــق آمنــ وتنتقل ملن هــو أوىل باحلضــانة
بالّنســبة للّصــغري، واألب هــو األوىل باحملضــون ســواء أكــان هــو املقــيم أم  اً إليــه مأمونــ

وحفــظ نســبه، فــإذا مل  ، ألّن األب يف العادة هو اّلذي يقوم بتأديــب الّصــغري املنتقل
يكن الولد يف بلد األب ضــاع، لكــن قيّــد احلنابلــة أولويـّـة األب مبــا إذا مل يــرد مضــارّة 
 .األّم وانتزاع الولد منها، فإذا أراد ذلك مل جيب إليه بل يعمل مــا فيــه مصــلحة الولــد
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هــــذا قــــول اجلمهــــور، لكــــّنهم  .قيــــت علــــى حضــــانتهاوإن ســــافرت األّم مــــع األب ب
 ر....اهـاختلفوا يف حتديد مسافة الّسف

  
  فهذا قول أكثر أهل العلم كما سبق.

وللحنفيـــة بعـــض التفاصـــيل المتعلقـــة بالبلـــد إن كـــان هـــو الـــذي وقـــع فيـــه عقـــد 
 وكــالم ابــن القــيم اآلتــي ، وما شابه ذلــك، وفــي كــالم ابــن قدامــةالنكاح أو غيره

  ارة إلى قولهم.بعض اإلش
  

والقــــول اآلخــــر وهــــو روايــــة عــــن أحمــــد أن األّم أحــــق، كمــــا تقــــدم فــــي كــــالم 
  المرداوي.

  وتقدم أنهم قّيدوه بما إذا كانت هي المقيمة، فاهللا أعلم.
: ال تــــأثَري النتقــــال األب أو الــــوّيل يف إســــقاط حــــق وَمــــن خيتــــاُر هــــذا القــــول يقــــول 

ي عــن التفريــق بــني املــرأة وولــدها، وقــد هــاحلضــانة عــن األّم، اســتدالًال بأحاديــث الن
صــّحت األحاديــث يف ذلــك وهــو كــاملتفق عليــه يف اجلملــة وهــو مــن حماســن الشــريعة 

األنصــــاري احملمديــــة املطهــــرة، ومــــن األحاديــــث الثابتــــة يف ذلــــك حــــديُث أيب أيــــوب 
ق بـــني رّ قــال مسعـــت رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم يقــول: (مـــن فــ رضــي اهللا عنـــه

  والدةٍ 
وصححه وغريُمها. الرتمذي و دها فّرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة) رواه أمحد وول

ولرياَجــــع يف ذلــــك منتقــــى األخبــــار أليب الربكــــات ابــــن تيميــــة وشــــرحه نيــــل األوطــــار 
ما مجعا األحاديث الورادة يف ذلك.   للشوكاين فإ
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ظــاهُر قــول  وهــذا هــوفيبقى حُق األّم ثابتاً حىت مع ســفر األب أو الــوّيل ســفر نُقلــٍة، 
، وتقــّدم أنــه روايــة وتفصيل له فيه ابن حزٍم، وسيأيت كالم ابن القيم بقريٍب من ذلك

  عن أمحد، السيما إن كانت هي (أي األم) املقيمة كما قّيدوه.
  فاهللا أعلم.

ويف املســألة قــوٌل ثالــٌث كمـــا تقــّدم يف كــالم املــرداوي أيضـــا : أن املقــيَم منهمــا (مـــن 
وكــأن صــاحَب هــذا القــول ينظــر إىل األحــّظ واألفضــل للطفــل، أحــقُّ،  األِب واألّم)

مــع ضــميمة أن الغالــب أن يف االنتقــال تــأثرياً ســيئاً علــى الطفــل، فيتفــق مــع مــا يــأيت 
  البن القيم، واستناداً إىل نوِع ترجيٍح باإلقامة استصحاباً لألصل. واهللا أعلم.

  
[يعــين الكــالم علــى مكــان احلضــانة  داروأمــا احتــاد الــقــال ابــن القــيم يف زاد املعــاد : 

 مث يعود واآلخر مقيمٌ  أحدمها حلاجةٍ  فإن كان سفرُ  واحتاد الدار يف شروط احلضانة]
ألن السفر بالولد الطفــل وال ســيما إن كــان رضــيعا إضــرار بــه وتضــييع  ،فهو أحق به

بلــد وإن كان أحــدمها منــتقال عــن  ،هكذا أطلقوه ومل يستثنوا سفر احلج من غريه ،له
وإن كــان هــو وطريقــه  ،خموفــان أو أحــدمها فــاملقيم أحــق هُ وطريُقــ اآلخر لإلقامة والبلدُ 

آمنني ففيه قــوالن ومهــا روايتــان عــن أمحــد إحــدامها : أن احلضــانة لــألب ليــتمكن مــن 
والثانيــة :  ،وهــو قــول مالــك والشــافعي وقضــى بــه شــريح ،تربية الولد وتأديبه وتعليمــه

ثالــث: أن املنتقــل إن كــان هــو األب فــاألم أحــق بــه وإن  وفيهــا قــول  ،أن األم أحــق
كـــان األم فـــإن انتقلـــت إىل البلـــد الـــذي كـــان فيـــه أصـــل النكـــاح فهـــي أحـــق بـــه وإن 

وحكوا عن أيب حنيفة رواية أخــرى  ،وهو قول احلنفية ،انتقلت إىل غريه فاألب أحق
لــد فهــي : أن نقلهــا إن كــان مــن بلــد إىل قريــة فــاألب أحــق وإن كــان مــن بلــد إىل ب

وهـــذه أقـــوال كلهـــا كمـــا تـــرى ال يقـــوم عليهـــا دليـــل يســـكن القلـــب إليـــه  .أحـــق
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حتياط للطفل فى األصلح له واألنفع من اإلقامة أو النقلة فالصواب النظر واال
هــذا كلــه مــا  وال تأثير إلقامــة وال نقلــةفأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي 

ع الولــد منــه فــإن أراد ذلــك مل جيــب إليــه مل يــرد أحــدمها بالنقلــة مضــارة اآلخــر وانتــزا 
  .اهــواهللا املوفق

 ن الولــد لــألم ســافر األبُ أحق أبل قضاء اهللا ورسوله وقال يف إعالم املوقعني : "...
فكيف  )حق به ما مل تنكحيأنت (أقال لألم  لى اهللا عليه وسلموالنيب ص ،قامأو أ

و يف ســنة رســول أاب اهللا يــن هــذا يف كتــأو  ؟حــق بــه مــا مل يســافر األبُ أنــت أيقــال 
فـــال نـــص وال  ؟و القيـــاس الصـــحيحأصـــحابه أو فتـــاوي أ صـــلى اهللا عليـــه وســـلماهللا 

  "اهــقياس وال مصلحة
وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه يف أول اجلــواب أن هــذه املســألة يف الواقــع يفصــل فيهــا القضــاُء 

. وبــاهللا ا وى، فالــذي مــا تعمــُل فيــه الفتــ لتوفيــق، وأمــا مــن جهــة الديانــة، وهــوالشــرعيُّ
أراه وأنصح به اآلن يف أحوالنا وواقعنا وظروفنا أن يكون األطفال الصــغاُر مــع أمهــم 
يف بلد اهلجرة واجلهاد ودار اإلسالم ومع الطائفة اجملاهــدة، إال أن يكــون أمــٌر يتعــّذُر 

  معه ذلك، واهللا أعلم وبه التوفيق والعصمة، نسأله عّز وجل لطفه وعافيته وفتحه.
  

هــو أن  الــيت تــوَيف زوجهــااجلملــة فــإن الــذي ينصــح بــه أهــُل العلــِم املــرأَة  يف:  تكميــل
يف  تــراه  حضــانة األطفــال مــن الــزواج، وهــذاتنِكَح، وال مينُعها احلرُص على حقهــا يف

م ونصحهم.   فتاوى العلماء واختيارا
 نوإذا كان احلــاُل كمــا عليــه حالُنــا اليــوم مــن الغربــة واهلجــرة واجلهــاد ومــا يف ضــمنه مــ

فإن زواج املرأة هو املختــاُر واألطفاِل  وخباصٍة على اُألَسِر والنساءِ  صعوباٍت وشدائد
..  ال ســيما إذا كانــت والتوفيــق املنصوح به وهو الذي نراه اخلَري واألفضــل، واهللا ويل
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ُح لــه املــرأة، وال ســيما مــع صــغر الســّن، نكَ جلماٍل وديٍن وغِري ذلك مما تُــ املرأة مرغوبةً 
ّجحــات الــزواج حينهــا  ة الرجــال يف طبقتهــا وطائفتهــا إىل األزواج، فــإن مر ومــع حاجــ

  واهللا أعلم. كثريٌة ظاهرة،
  
  

موإذا أرسل أهل الزوج يطلب السؤال الثالث : ؟ ون أطفــال ابــنهم فمــا حــدود طلبــا
مل تتــــزوج أم ال حــــق هلــــم  ال بعــــد التمييــــز مــــع العلــــم أن األمهــــل يعطــــى هلــــم األطفــــ

  فيهم؟
  

يف حضــانة (أهــل الــزوج املتــوىف) حقهــم  رنــا ثبــوتَ قرّ تزوجــت املــرأة و ا إذ الجــواب :
األطفـــال، مبعـــىن تقـــّدمهم يف األولويـــة يف ترتيـــب احلاضـــنني حبســـب مـــا اخرتنـــاه مـــن 

وانتفــــاء أي مــــانع الضــــابط يف ذلــــك، مث تــــوفر الشــــروط للحضــــانة وانتفــــاء موانعهــــا، 
اتخارجّي (مثل مسألة ال فــإن احلكــَم أن من رؤيــتهم)  فريق بينهم وبني أمهم وحرما

مبعــــىن أن يقــــال هلــــم : احلــــُق لكــــم وُخيّلــــى بيــــنهم وبــــني أخــــذهم،  يُبــــَذَل هلــــم األوالدُ 
ن تســعى (الــيت عنــدها األوالد اآلن) أ ، وال يلــزم األمَّ إن شــئتم فتفضلوا خذوا األوالدَ 

  يف تسفريهم ونقلهم إليهم.
  وهذا قبل بلوغ األطفال سن التمييز.

وا فــــاحلكم مــــا ذكرنــــاه يف جــــواب الســــؤال األول، وهــــو التخيــــري للصــــّيب أمــــا إذا ميَّــــز 
 (الـــذكر)، وُخيتـــاُر لألنثـــى األنســـب (األحفـــظ واألصـــون) هلـــا مـــن األّم أو العصـــبات

، وحيكم يف هذا حاكٌم (قــاٍض، أو وانتفاء املوانع (أهل الزوج)، مع استيفاء الشروط
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الف يف مســــــائل االجتهــــــاد حكــــــم احلــــــاكم يرفــــــع اخلــــــ حمّكــــــٌم) عنــــــد التنــــــازع، فــــــإنّ 
  واالحتمال.

  هذا إذا تزوجت املرأة.
ـــا  اً وأمـــا إذا مل تتـــزوج، وكـــان األوالد صـــغار   -كمـــا تقـــدم–(حتـــت ســـن التمييـــز) فإ

أحـــق حبضـــانتهم، وال يلزمهـــا تســـليم األطفـــال إىل أهـــل زوجهـــا املتـــوىف، ســـواء كـــانوا 
ــــه بلــــدها أو يف بلــــِد زوجهــــا أو غــــريه، علــــبعيــــدين أو قــــريبني، يف  ى مــــا يظهــــر يل أن

األرجــــح مــــن األقــــوال الــــيت تقــــدمت اإلشــــارة إليهــــا، ال ســــيما وأن زوجهــــا قــــد كــــان 
مهــاجراً معهــا، وهــي وأوالُدهــا مقيمــون اآلن يف ُمهــاَجِر الــزوج (أب األطفــال) وحمــّل 

  إقامته الذي اختاره وتويف فيه.
  واهللا أعلم.

  
  

ا أم لزوج لزوجته هل هي محدود وصية اما  السؤال الرابع : ن أبناءه فقــط ألزمة 
ــا ومــا حــدود العمــل بالوصــية؟هــم امللز  ــا ففــي أي وقــٍت  مــون  وإذا كــانوا ملــزمني 

ا والعمل؟    جيب الوفاء 
  

الوصــية النافــذة (الــيت جيــب إنفاذهــا) شــرعاً هــي وصــّية اإلنســان يف مالــه  الجــواب :
بعد إخــراج مــا عليــه (أمالكه) بشرط أن تكون فيما دون الثلث (ثلث املال، الرتكة) 

  من ديوٍن ومثن الكفن وما يلزم لدفنه.



 27

{ِمــن بعــد وصــيٍَّة هــذه هــي الوصــية الــيت تنفــذ، والــيت ذكرهــا اهللا يف القــرآن يف قولــه : 
ــا أو ديــن} وقولــه : {مــن  ــا أو ديــن}، وقولــه : {مــن بعــد وصــيٍة يوصــَني  يوصــي 

ا أو دين}.   بعد وصية توصوَن 
َب َعلَـــْيُكْم ِإَذا َحَضـــَر َأَحـــدَُكُم اْلَمـــْوُت ِإن تـَـــَرَك َخــــْرياً {ُكتِـــوقـــال فيهـــا عـــز وجـــل : 

ـــَرِبَني بِـــاْلَمْعُروِف َحّقـــاً َعَلـــى اْلُمتَِّقَني}البقـــرة وإن كانـــت  180اْلَوِصـــيَُّة لِْلَوالِـــَدْيِن َواألقْـ
عامـــة أهـــل العلـــم بفـــرض الفـــرائض (املواريـــث)، وقـــد قـــال النـــيب  هـــذه منســـوخًة عنـــد

 وســـلم : "إن اهللا قـــد أعطـــى كـــل ذي حـــق حقـــه فـــال وصـــية لـــوارث" صـــلى اهللا عليـــه
  .وهو حديٌث صحيٌح، واإلمجاُع على معناه

  
، كأن يكتب يف وصيته مثال أن الشيء الفالين هــو اوكذا الوصية باحلقوق ألصحا

  ملٌك لفالٍن كان استودعنيه، والشيء الفالين وديعٌة (أمانة) عندي لفالٍن، وهكذا.
ا ســواٌء أوصــى امليــت قبــل موتــه أو فهــذه يف احلقي قــة رّد واجــٌب للحقــوق إىل أصــحا

مل يوِص، لكن هو جيب عليه أال ميّر عليــه ليلتــان إال أن يوصــي، وهــذه هــي الوصــية 
 مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيءٌ "الواجبــة الــيت قــال فيهــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : 

  من حديث ابن عمر.متفق عليه  "عنده مكتوبةٌ  هُ يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيتُ 
ى إليــه، وممــا ينفــذ أيضــا اإليصــاُء لفــالٍن بــأن يكفــل أوالده بعــد موتــه، إذا قَِبَلــه املوَصــ

فإنـــه ال يلزمـــه قبولـــه، ولـــه الـــرفض واالمتنـــاع، لكـــن املقصـــود أنـــه إذا قبـــَل فإنـــه ينفـــذ 
  إيصاؤه له، حيث ال مانع.

  
أبنــاءه بــأن يفعلــوا كــذا ممــا يــراه هلــم مــن وأما غريها مما يسّمى وصّية لغًة، كأن يوصَي 

اخلري، وأن جيتنبوا كذا مما حيذرهم منه مــن الشــر، ويوصــي زوجتــه كــذلك مبــا يــراه مــن 
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ــٌي عــن املنكــر اخلــري واجتنــاب الشــر، فهــذه  ــا نصــيحٌة وأمــٌر بــاملعروف و حقيقتهــا أ
هلــا أرجــح منهــا وإرشــاٌد إىل اخلــِري وحــّث عليــه، فــإن رآهــا املوَصــْون خــرياً وال معــارَض 

ـــا حيـــث أمكـــن،  ـــا مســـتحّباً منـــدوباً، أخـــذوا  وإن رأوا غريهـــا مـــن ويكـــون األخـــُذ 
  العمل والرأي خرياً منها فليفعلوا الذي هو خري.

ــا صــادرة عــن جهــة  ّبــةٍ وإمنــا قيمُتهــا حبســب مــا فيهــا مــن الداللــة علــى اخلــري، وكو  حمُِ
يف حال املوت أو حــال توقــع  حانية مشفقة ناصحة غاية النصح ال سيما واإلنسان

املوت ودنّو األجل وحلول بوادره تتوفر دواعي شــفقته ونصــحه ألهلــه وذريتــه وأقاربــه 
وأحبابـــه، فـــإذا انضـــم إىل هـــذا أنـــه مـــن أهـــل اخلـــري والصـــالح والعلـــم النـــافع واملكانـــة 

  يف الرشاد.مضافٌة احلسنة يف املؤمنني كان لنصحه وتوصياته قيمة 
  

 أن إيصــاء الــزوج املتــوىف لزوجتــه أال تتــزوج بعــده مــثال أنــه مــن هــذا وعليــه فليتنّبــه إىل
النـــوع الـــذي ذكرنـــاه، أعـــين النصـــح، ال غـــري، فـــإن شـــاءت أخـــذت بـــه وإن شـــاءت 

  تركته، وال يلزمها شيء من ذلك، ولتفعل الذي هو خٌري.
أو  وكــذا إيصــاُء املتــوىف ألهلــه وولــده بــأن يســكنوا يف املكــان الفــالين أو البلــد الفــالين

  حنو ذلك، هذا كله من هذا القبيل.
فإن قيل : فاألبناء هــل يلــزُمهم طاعــُة أبــيهم بعــد موتــه كمــا يلــزُمهم طاعتُــُه يف حياتــه 
يف املعـــروف، حبيـــث إذا أوصـــى بشـــيء ممـــا لـــيس فيـــه معصـــية مـــن األمـــور االختياريـــة 

  االجتهادية فإنه جيب طاعُتُه؟
لــــيس بواجــــٍب، وأن الفــــرق بــــني حيــــاِة أن هــــذا  -والعلــــُم عنــــد اهللا تعــــاىل–فــــاجلواُب 

األِب وموتـــــه هنـــــا مـــــؤثّر، فيجـــــُب طاعـــــُة أمـــــرِه يف حياتـــــه يف املعـــــروف ومـــــا مل يـــــأمر 
ال جيـــُب  -بشـــروطها– مبعصـــيٍة، وأمـــا بعـــد موتِـــِه، فـــإن وصـــيَته ألوالده يف غـــري املـــال
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 ــا) علــيهم إنفاُذهــا وال تــدخل يف الطاعــة الواجبــة، وإمنــا ُيســَتَحبُّ إنفاُذهــا (العمــل
  واهللا أعلم. .إذا كانت من اخلري واملعروف وال معارَض هلا أرجح

ة اإلســـالمية علـــى شـــبكة جـــاء يف فتـــاوى الشـــيخ عبـــد اهللا الفقيـــه يف فتـــاوى الشـــبك
 حنــــن إخــــوة ذكــــور وإنــــاث تــــرك أبونــــا وصــــيةً املعلومــــات، جوابــــاً علــــى ســــؤاٍل يقــــول "

ــا، مــا احلكــم الشــرعي يف ذلــك؟ د : أمــا بعــيف الفتــوى : : جــاء  واضحة ومل نعمــل 
ــا  فإن هذه الوصية إن كانت يف أمر مباح شرعاً، فيجب إنفاذها السيما إن تعلــق 
حــق للغــري، قــال اخلرشــي يف شــرحه علــى خمتصــر خليــل: مث إن إنفــاذ مــا عــدا احملــرم 

مـــن الثلـــث، أو كانـــت  وننبـــه إىل أن الوصـــية إذا كانـــت أكثـــرَ  .الزم، أي بعـــد املـــوت
ـــوارث، فـــال جيـــوز  إنفاذهـــا يف مـــا زاد علـــى الثلـــث، أو إنفاذهـــا للـــوارث إال بإجـــازة ل

إىل  إذا ثبــت هــذا فالواجــب علــيكم املبــادرةُ . 2609الورثــة، وانظــر الفتــوى رقــم: 
ا، فقــد قــال اهللا تعــاىل بشــأن قســمة  إنفاذ هذه الوصية، وإيصال احلقوق إىل أصــحا

ـَـا أَْو دَ (:  الرتكات هــذا إذا كــان أبــوكم رمحــه اهللا تعــاىل  .)يْــنِمــْن بـَْعــِد َوِصــيٍَّة يُوِصــي ِ
بشيء غري املال، فإن كانت الوصــية بــأمر  هُ وأما لو كانت وصيتُ أوصى وصية مالية، 

ــا مســتحب ــامشــروع فالوفــاء   .، وإن كانــت بشــيء غــري مشــروع فــال جيــوز الوفــاء 
 اهــ.واهللا أعلم

  
لوصــية مبــن يغّســله ومبـَـن وهــذا االســتحباب نظــريُُه اســتحباب إنفــاذ وصــية املّيــت يف ا

، مـــا مل يعارضـــها مجاعـــٍة مـــن أهـــل العلـــمِ يصـــّلي عليـــه، فإنفـــاُذ ذلـــك مســـتحبٌّ عنـــد 
  تعَرف يف حملها.وقيود  وفيها تفاصيل، أقوى منها

وذكر النووي رمحه اهللا يف كتاب األذكــار أمثلــًة ممــا ُيســَتَحبُّ إنفــاذه مــن الوصــايا ومــا 
ن يف موضع من مقــابر دفَ فإذا أوصى بأن يُ ال : "...ال، غَري الوصية يف املاِل، ومما ق
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أن حيـــافظ علـــى وصـــيته، وإذا أوصـــى  فينبغـــيبلدتـــه وذلـــك املوضـــع معـــدن األخيـــار، 
 ، فهـــل يقـــدم يف الصـــالة علـــى أقـــارب امليـــت؟ فيـــه خـــالفٌ عليـــه أجنـــيبٌّ  بـــأن يصـــليَ 

ى لـــــه ممـــــن يف مـــــذهبنا أن القريـــــب أوىل، لكـــــن إن كـــــان املوَصـــــ للعلمـــــاء، والصـــــحيحُ 
 بحِ اســـــتُ ينســـــب إىل الصـــــالح أو الرباعـــــة يف العلـــــم مـــــع الصـــــيانة والـــــذكر احلســـــن، 

حلق امليت، وإذا أوصــى بــأن يــدفن  رعايةً  هُ للقريب الذي ليس هو يف مثل حاله إيثارُ 
وصـــيته إال أن تكـــون األرض رخـــوة أو نديـــة حيتـــاج فيهـــا إليــــه،  يف تـــابوت، مل تنفـــذ

وإذا أوصــى بــأن ينقــل إىل بلــد  لكفن.فتنفــذ وصــيته فيــه، ويكــون مــن رأس املــال كــا
علــى املــذهب الصــحيح املختــار الــذي قالــه  حــرامٌ  آخــر، ال تنفــذ وصــيته، فــإن النقــلَ 

قــال الشــافعي رمحــه اهللا : إال أن يكــون ، وصــرح بــه احملققــون، وقيــل مكــروه األكثــرون
  ".اهــبقرب مكة أو املدينة أو بيت املقدس فينقل إليها لربكتها

  ينَظُر يف مواطنه. معروفٌ  هذا وكالم العلماء يف
  

يفــتح علينــا ســبحانه هذا وأسأل اهللا تعاىل لنا وجلميع املســلمني تفــريج الكربــات وأن 
من فضله العظيم إنه نعم املوىل ونعم النصري، وال حول وال قوة إال باهللا، واحلمــد هللا 

د وآلـــه وصـــلى اهللا وســـلم وبـــارك علـــى عبـــده ورســـولة حممـــ أوًال وآخـــراً، رب العـــاملني
  .هلم بإحسان وصحبه والتابعني

  
  أبو عبد الرمحن كتبه : عطية

  هـ1430حمرم 
  
  



 رحيملبسم اهلل الرمحن ا
 هيئة أركان الحرب

 
اليت حتت تصرفه يف العسكرية  طعةللعمل مع قائد عسكري يف قيادة القهي جمموعة الضباط والشخصيات املؤهلة 

  السلم واحلرب.
 

 مهمتها:
 على إعداد القطعة وقيادهتا وإدارهتا وذلك عن طريق: إعانة القائد

 املعلومات.مجع  -1
 إعداد األوامر ونقلها. -2
 اإلشراف على تنفيذها. -3
 املختلفة العاملة يف خدمة القطعة املقاتلة.تنظيم عمل املصاحل  -4
 

 أجنحة هيئة أركان احلرب:
األفاااراد .. ومهمتهاااا ا هتمااااي بكااال ماااا يتعلاااق باااالقوة البشااارية يف  جنااااألالتنظااايم واإلدارة أو  جنااااألاجلنااااأل األو : 

 ة.القطع
 .وحتليلها ا ستطالع أو ا ستخبارات العسكرية ..ومهمتها مجع املعلوماتجناأل اجلناأل الثاين: 
القاوات يف السالم واحلاربا والتخطايع للعملياات  دريبتاعلاى  العمليات .. ومهمتهاا العمال جناأل اجلناأل الثالث:

 وإدارهتا يف زمن احلرب.
والتمااوين  ماادادصاااحل الشااؤون اإلداريااة كالنقاال واإلم بساامج مجيااع مهااتي واجلناااأل الرابااع: جناااأل اإلمااداد والتمااوين وهاا

 والصيانة واإلخالء واإلسعاف وكل ما يتعلق بالشؤون املالية واللوجيستيكية.
مبعنويات اجلاي  يف زمان السالم واحلارب ..  هتمايا  جناأل الشؤون املعنوية .. ومهمته خامس:جناأل وقد أضيف 

وقاات  األ الثالااثحتاات اجلنااهااذا اجلناااأل  مااا يعماال وعااادة ضااايا احلاارب النفسااية. وربااع اجلااي  باألمااة .. وعااال  ق
  اإلعداد ووقت احلرب .

 
 أركان احلرب: مسؤو 

ا ويتمتاع اطات القطعاةا وهاو يتاابع لتلاف نشاللقائاد قيقياا  ا يكون مسااعدا  حيرأس هيئة أركان احلرب رئيس أركان
 دد من املساعدين هلم لقب مساعد رئيس األركان.ععلى مستوى األنساق العليا ا وله بصالحيات وسعة

مكتااب يساااعد القائااد وهااو يضاام جمموعااة ماان الضااباط مبااا فاايهم املاارافق  ومهمااة هااذا املكتااب  األنساااق العليااا ويف
تسيمج أعما  القائد وا تصا  مع القيادة األكرب أو مع السالطات ريامج العساكرية. ولكان أركاان احلارب تبقاى اهليئاة 

ا والسهر على سمج األمور بعد هذا القرار وإنضا  ا ر القيادةمع العناصر الالزمة لقراجبساسية املكلفة املساعدة األ
         اختاذ القرار من قبل القائد حىت حيقق هذا القرار أريراضه.

       



 للدراسة، األمر أحلتم أنكم ذكرمت املرتدين عن مصعب أيب سؤال على تعليقكم يف -8
 خراج، منهم يؤخذ ال ولكن الشديدة، احلاجة أو للضرورة جائزة املرتدين موادعة أن القليلة ومعلومايت

 ،1عندي ما بعض لكم وأرفق االتفاق، مسودة يف اقرتحتموه ما -العوض أو اخلراج أخذ أي- وهو
 سنني، من علي يردوا ومل اإلخوة من عدداً  فيه سألت وقد إجابة، له أجد مل والذي الغريب األمر ولكن
م السنة أنصار مجاعة يف اإلخوة زعمه عما هو م باملال، املرتد األسري مفاداة يرون أ  استفتوا قد وأ

 أعلمه والذي املرتدين، على جيري املشركني على جيري ما ألن ذلك جبواز فأفتوهم اجلزيرة علماء من عدداً 
 فلم باملال، أسريهم مفاداة أما الغنائم، وختميس السيب يف واملرتدين املشركني بني يساوون األحناف أن
  .به فأفيدوين األمر يف علم لديكم كان  فإن مستنداً، هلا أجد

أنه جيوز املن على أسري املرتدين للمصلحة،  -رمحهم اهللا-ولكين وجدت أقواًال لألحناف 
م مفاداة مشركي العرب ، ومعلوم من 2ووجدت هلم أيضاً كالماً غري حمدد أنه جيوز يف بعض روايا

م يسوون بني مشركي العرب واملرتدين، ولكين مل أجد هلم قوًال صرحياً يف مفاداة أ سرى قواعدهم أ
املرتدين باملال، فإن كان لديكم مستند إخوة أنصار السنة، أو علماً مفيداً يف املسألة، فأرجو شاكراً أن 

  متدين به.
وعبد اهلادي فك اهللا أسره، قد  -رمحه اهللا-وأذكر أن وفد أنصار السنة الذين زاروا احلافظ 

  تكلموا يف هذه املسألة.
كم، فإنه مرتد، إال إن اعتربمتوه من جنود الصليب، وقد يرد األمر على األفغاين الذي عند 

باعتبار الصليبيني هم أصحاب اليد العليا يف أفغانستان، واألفغان املعاونون هلم مبثابة اجلنود واألعوان 
 -رضي اهللا عنه-فيجري عليهم حكم الطائفة الغالب، كما جرى حكم املشركني يف الفداء على العباس 

لماً، وكما يستفاد من قول شيخ اإلسالم (وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر يف بدر مع أنه كان مس
  فحكمه حكمهم). واهللا أعلم.

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  يف ملف مرفق بعنوان (موادعة املرتدين). 1
  مرفق لكم يف ملف بعنوان (املن على أسرى املرتدين). 2
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  جوابي على رسالته : 

نبلغكم ونبشركم بأن هللا تعالى مّن علينا بمبلغ من المال، من جراء صفقة مبادلة السفير األفغاني، فقد تم األمر  -1
خالل األسبوعين المنصرمين، واستلمنا نصف المبلغ تقريبا بالفعل، والنصف اآلخر لعل اإلخوة يكونون 

.   استلموه األيام الماضية، وإجمالي المبلغ خمسة ماليين دوالر، والحمد 
 

نا من الشيخ أبي يحيى ، وقد طلبفإن شاء هللا سأرفق لك بعض ما عندنا فيھابالنسبة لمسألة مفاداة المرتد بماٍل أو برجال، 
أن يوسع البحث فيھا أيضا، بناًء على حاجة اإلخوة في الجزائر إلى توسيع النظر في ھذه المسألة، فلعله إذا كتب شيئا 

  نرسله لكم بعون هللا.
اة بالمال وخالصة ما رأينا بعد التشاور فيما بيننا وبعد مراجعة ومراسلة واستفتاء بعض أھل العلم ممن نثق فيھم، أن المفاد

جائزة للحاجة، وأما بالرجال فبدون قيد الحاجة، فإن وجوَب تخليص مسلم من أسر الكفار أولى ومقّدم على وجوب قتل 
  المرتد، بلَه المّن عليه (ويظھر أنه أجازه الحنفية، كما نقلتم بعض كالمھم)!.

  .وال شك أن حاجتنا للمال شديدة جداً، حتى لو قيل إنھا ضرورة لصح الوصفُ 
  

وإخوة أنصار السنة كانوا بالفعل يرون جواز المفاداة بالمال للمرتدين لحاجة الجھاد للمال، وأذكر أنھم كانوا سألوني عندما 
كنت أتواصل معھم وأنا في إيران عن المسألة فقلُت لھم رأيي وھو ھذا المذكور، ونقلُت لھم بعض أجوبة أھل العلم في 

نفسھم جماعة من أھل العلم، فقد قيل إن الشيخ سليمان العلون كان يفتي لھم وألبي مصعب المسألة، وأظن أنھم سألوا ھم بأ
  بذلك.

  وال شك أن ھذه المسألة من نوازلنا، وهللا المستعان.
  

واعتبار المرتدين في مثل أحوالنا المعاصرة أشبَه بالكفار األصليين في بعض أحكام المعاملة الحربية، يقوله بعض أھل 
عاصرون على ما أعرُف، من ذلك : مسألة مھادنتھم (موادعتھم)، ومسألة الفداء، وغيرھا، وعلى كٍل، فھو قياٌس العلم الم

  شبھّي، فيكون من أدلة المسألة، لكن النظر يبقى في كل صورة وحالة على حدتھا.
إلسالمية،؛ لھم الدولة ولھم التمكن والمقصود أن الفقيه مثال يقول : المرتدون اآلن في وقتنا لھم السيطرة على معظم البالد ا

والتحّكم، وليس للمسلمين (المجاھدين) دولٌة وال نظاٌم، وھم المستضعفون األقلون، وأحوال حرٍب كالتي نخوضھا تستدعي 
التوسعَة في مثل إبرام الھدنة متى ما رأى المجاھدون المصلحة فيھا، وتحييد بعض أطراف الردة حين االنشغال بالبعِض، 

ا، وفي مثل : المّن على بعض جنود المرتدين أحيانا تغليبا للمصلحة في التأليف للقبائل والسكان (الشعب) أو غيرھا، وھكذ
ومراعاة لحاالت اختالط األفھام والتباس األمور في األمة التباساً واختالطا شديدين جداً تجعل كثيرا من أھل الحلم 

ا بالكفار األصليين، وأخفُّ منه (من المّن) مفاداتھم بماٍل أو رجال، بل حائرين، فيقول : ھم (المرتدون) أشبه في ھذ
المفاداة بالرجال واضٌح جوازھا جداً كما أشرُت أعاله، فالعجيُب أن يجّوز أحٌد المن على المرتِد (أي إطالقه مّجاناً) وال 

  يجّوز مفاداته بماٍل ال سيما مع الحاجة.
عة مع المرتدين، لعله منظور فيه إلى العاقبة والمآل، أي خوف أن يؤدي إلى ترك ومنع الحنفية أخذ ماٍل على المواد

قتالھم، وھو األصُل، فإن المرتدين مأموٌر بقتالھم أمراً قطعياً، ومأموٌر بقتل المقدور عليه منھم كذلك، فلو أجيز للمسلمين 
 ً مضاھياً للمشروع، وتبديالً للشرع، وألوشك أن  موادعتھم على ماٍل لكان أشبَه بالجزية والخراِج، فيشبه أن يكون وضعا

يؤدي إلى التھاون في قتالھم رضًى بالمال وميال إلى غير ذات الشوكة، وھو خالف وضع الشريعة ومقصودھا.. وهللا 
  أعلم.

  أما في صور حاالتنا المعاصرة فاألمر مختلف اختالفاً ظاھراً مؤثراً. وهللا أعلم.
ا في ھذه المسائل وقراءاتنا المتنوعة فيھا، أعتقد أنھا تحتاج إلى تحرير كامل يفرغ له بعض وعلى كٍل، ورغم طول تباحثن

  أھل العلم، وهللا المستعان.
  

قول األحناف إن المرتدين ال يجوز موادعتھم على ماٍل ، بعُض عباراتھم في ھذا تحتمل أن معناھا : ال بقيد أن  : فائدة

  اإلسالم وتوبتھم، بل إرادة تحصيل المال.. فلتتأّمل عباراتھم. ُيخاَف منھم، أو رجاِء رجوعھم إلى
 دارھم وصارت بلدة على غلبوا إذا ذلك أن ومعلوم بموادعتھم، بأس فال المرتدون وأمامثاٌل لھا : قال في فتح القدير : "

 الجامع شرح في الليث أبو الفقيه قيده ولھذا يجوز، ال وذلك الردة، على المرتد تقرير فيه ألن فال؛ وإال الحرب دار



 اإلسالم دور من دار على المرتدون غلب: بقوله الكرخي مختصر في المسألة وضع عليه يدل:  قال ذكرنا، بما الصغير
  "اھـــجزية المرتد من تقبل وال الجزية معنى في ألنه يجوز ال المال على وادعھم فلو الخوف، عند بموادعتھم بأس فال

  وھو الدافع إلى موادعتھم. على المال" أي بدون خوٍف منھم، بل أن يكون المال ھو المقصودفقوله "فلو وادعھم 
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ظكم الكريم أبي عبد اهلل   الحاج عثمان حف األخإلى 
 اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
بخير  موذرا ريهأرجوا أن تكونوا وجميع اإلخوة وأهليهم 
لى اهلل أتقى وأقرب... أما بعد  وعافية وا 

بي محمد ـ وصلتنا رسالتكم األخيرة مع رسالة الشيخ أ1
ها ويبدو لتكم تعذر فتحواألخ عبد اللطيف ، ولكن رسا

و إرسال فأرجأنه بسبب خلل أثناء اإلرسال من طرفكم 
.تح نسخة أخرى منها بعد التأكد من أنها قابلة للف  

يف الشيخ بالنسبة القتراحكم السابق بخصوص تكل ـ 2
لتكليف محمود بالمهام المقترحة فهذا جيد على أن يتم ا

ي محمد في المسؤوليات العليا بخطابات من الشيخ أب
بمدة زمنية محددة  ] سنة هجرية [ ، ويضاف إلى 
م مهمة الشيخ محمود أن يكون أحد المتحدثين باس

اد ونصرة الدعوة والتحريض على الجهويتولى التنظيم 



ين المجاهدين والسيما في المواقع الساخنة كفلسط
ي ، والعراق وأفغانستان والصومال والمغرب اإلسالم

نيد إلسالمية والذود عنها وتفومناصرة دولة العراق ا
جبهة  الرد علىالشبه التي تثار حولها كما يتولى 

العودة  بقيادة سلمانوالمرجفين المخذلين والمثبطين 
فزة غير مستهادئة على أن تكون الردود ومن شابهه 

ية وعلمية وموضوعية منضبطة بالضوابط الشرع
كثير من فومقتصرة على بعض من ينبغي الرد عليهم 

ينبغي  من المرجفين المتحدثين باسم الحكوماتناس ال
 وبهتانا  على ما تروجه زورا   ويستحسن الرد، تجاهلهم 

لها  من أن القاعدةقنوات الضرار العربية السعودية 
اسبة ، كما ينبغي اغتنام أول فرصة منصلة بإيران 

دة للحديث عن دور الشيخين الجليلين أبي عبي
عالى في حمهما اهلل تر  البنشيري وأبي حفص المصري

 ردالجهاد وعظيم مكانتهما في أعين المجاهدين و 



ق وخاصة حيث يتكرر النقد لهما بغير حعنهما الغيبة 
.من عبد اهلل أنس وصهره   

دوف في بالنسبة القتراحكم بخصوص تكليف سعـ  3
.بعض األعمال المحاسبية فهذا جيد   

ف بخصوص تكليف الشيخ أبي الليث من طر ـ  4
يخ أبي محمد فهذا جيد أيضا  .الش  
ا  .ـ بالنسبة لكفالة ياسر فما اعتمدتموه حسن5  

الدول  ـ بالنسبة للخطابات الموجهة ألمراء القاعدة في
الشيخ أبي من طرفي و أو األقاليم يقتصر التوقيع عليها 

أال هل بلغت اللهم فاشهد    محمد .  

سالة الحاج عثمان وسلمه ر ـ بالنسبة لما ورد في رسالتكم من أن وفدا قد زار

  زعموا أنها من صاحبنا ، ثم جاءكم من شكك في صحتها .

لى ذلك فأقول إن معرفة حقيقة هذا الوفد في غاية األهمية والتعامل معهم بناء ع  

ا فال يخفى عليكم أن هؤالء القوم معظمهم على منهج الرجل الذي سلم أخان

هؤالء ، فيجب تذكر ذلك عند التعامل معهم للضرورة ، وشريف فرج هللا عنه 

 ال يرون حرجا أن تقودهم استخبارات الدول المرتدة .

غوت ، وخالصة القول إن هؤالء قد قنعوا بأن يقيموا من الدين ما يسمح به الطا

ر يتهدد وتخلوا عن أن يكون الدين كله هلل تعالى وبناء على ما تقدم فإن الخط

المية ، حيث إنهم الخلف إذا غاب صاحبنا ، وهم يريدون أن قيام إمارة إس

تعطيل  يسحبونا معهم في غيهم ، فيجب الحذر منهم ، لذا فكل مطلب يؤدي إلى



كون أو إضعاف الجهاد المتعين ، فيجب رفضه واالعتذار منه ، وينبغي أن ي

لحرب ا لديهم يقين بأنه ليس لهم أن يعطوا عهودا للدول والسيما المنخرطة في

خبارات ، على المسلمين نيابة عنا ، وإال سنكون حلقة من سلسلة تقودها االست

وا وكأنما ويجب أن تحفظوا أسراركم منهم ، وينبغي كلما جلستم معهم أن تتذكر

 صاحب شريف فرج هللا عنه بينهم . 

ن ديننا فأمريكا تستهدفنا في كل مكان على وجه األرض ونحن في حالة دفاع ع

ضوابط وإنما نحيد من تقتضي مصلحة الجهاد تحييده أو مهادنته بالوأنفسنا،

 الشرعية .

شيعة ـــ وأما بخصوص ما ورد في الرسالة بشأن وقف القتال بين السنة وال

 فينبغي شرح األمور لصاحبنا وإن األمر مخادعة ومغالطات له فهم الذين

 فون إلىأشعلوا الحرب ومصرون على مواصلتها والتهدئة بأيديهم ويهد

ن ذلك السيطرة على العالم اإلسالمي ابتداء من العراق وجزيرة العرب ، ويكو

 على غرار رسالتكم له عن الخالف والمحكمة ، وابن جان .

اء ــ بخصوص تحريك موضوع األسرى فال ينبغي أن يكون ثمن ذلك إعط

 عذرهدنة من طرفنا فال يخفى عليكم مخطط القوم ضد أهل السنة مما يعني ت

 الوصول إلى هدنة معهم .

 
 ـ أرجو اقتطاع مبلغ ما يساوي عشرة آالف دوالر 6

.من حسابي ووضعها في ميزانية المجاهدين   
و اثني عشرة ألف يور  وصل قريبا  مني مبلغ ـ 7

ذا هأرجوا اقتطاع مطلوب أن تصل إلى المجاهدين ف
 من حسابي طرفكم ووضعه في ميزانية مبلغال

المجاهدين ثم إشعاري في رسالة قادمة بذلك حتى 



أن  ا أرجوكميتيسر استيفاء المبلغ هنا من المعنيين 
ي تقتطعوا مبلغ خمسة عشر ألف كلدار من حساب

كن لم ت للمجاهدين يتم بها شراء ثالثة أضاحي ما
.الحاجة لغير ذلك أشد   

ها مبلغ ـ وصل من طرفكم مع الرسالة التي تعذر فتح8
أرجوا  اكم اهلل خيرا ، وجز  خمسة وثالثين ألف يورو ،

  .  إرسال الباقي
تعاون ا بالو أرجوا أن تهتمـ مرفق رسالة لألخ بكر  9 

.األخ عبد اللطيف في إيصالها له مع   
ئعه وفي الختام أستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودا  

17/12/2007  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد...    

 إىل األخ الكرمي                    الشيخ حممود حفظه اهللا 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

* خبصوص عمليات القصف لديكم نسأل اهللا تعاىل أن حيفظكم ويرد كيد األعداء يف حنرهم فإن امللف 
ل استهدافها نظراً لبعض املخططات يكشفها العدو ويؤج اً قدمي وكبري وقد أصبح ظاهراً أن هناك أهداف

  اليت توصلوا إليها وبناء عليه أأكد على أخذ االحتياطات من البيوت وقطع املراقبة وقت االنتقال منها .

* أأكد على سرعة خروج اإلخوة من وزيرستان إىل أفغانستان وباكستان ويكون دخوهلم إىل أفغانستان 
األخذ باالحتياطات األمنية سواء يف أفغانستان وباكستان  مبجموعات صغرية ويتم تنبيههم إىل أمهية

  وتذكريهم بالضرر الذي سيصيب اجملاهدين مجيعاً بتهاون بعضهم .

  * خبصوص األخوات األرامل أميل إىل تشجيع الاليت أمورهن مستقرة عند أهلهن على السفر إليهم .

رطه وهذا أمر حسن وسار جزاه اهللا خرياً الشيخ أيب حيىي قد ختلى عن ش* ذكرمت يف رسالتكم أن أخينا 
  .ونسأل اهللا أن يدمي علينا فضله بالتآخي والتحابب 

ذه الرسالة فأرجو إرسال محزة وأمه يف نفس اليوم إن كان  * خبصوص محزة ووالدته إذا وصل وسيطكم 
الوسيط من حيث إن حسب اإلمكان في اليوم التايل مباشرة فوصل الوسيط مبكراً وإن مل يصل مبكراً 

اآلن يف انتظارهم .وفيما خيص ما ذكرمتوه من استفسار أم محزة عن األمور األمنية قبل جميئها فال طرفنا 
وسنبحث املسألة بعد وصوهلا إىل املنطقة دون مراعاة ليوم غائم الذي ذكرنا حرج من أن تأيت يف املوعد 

  الوسيطة بإذن اهللا . 
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دون احلاجة إىل تأخري  ووالدته مع أخيه محزةبني أيديكم وميكن إرساهلا بطاقة ابين خالد إن كانت * 
يف مرة قادمة يتم إرسال بطاقة خالد مث بطاقيت مع وبعد ذلك وإال فال  معها هحبذا أن ترسلو جميئهم ف
  .الوسطاء 

ن يكون ينبغي أ *خبصوص لقاء زيدان نرى بأن يقضى األمر بالرتاسل ونذكر مبا ذكرناه يف رسالة سابقة:
ا  نقد يكونو [ يف حسابكم ورود احتمال وإن كان ضعيفاً وهو أن الصحفيني مراقبني مراقبة ال نشعر 

حنن وال هم سواء أرضية أو عرب أحد األقمار الصناعية وخاصة أمحد زيدان ويرد أيضاً أن توضع هلم 
م لقضاء أي أمر م قبل اجمليء إىل مكان االلتقاء  معهم أو إلجراء لقاء مع  شرحية يف بعض مقتنيا

أحد اإلخوة وكما تعلمون أن أمحد زيدان قد قام بعدة لقاءات مع قياديني من الطلبة وكذلك مع الشيخ 
قتلوا أحدهم وعلموا مكانه عرب مراقبة أمحد زيدان إال أنه أمر  األمريكينيسعيد رمحه اهللا ومل حيصل أن 

م قد تعرفوا على البيت الذي كان فيه األخوين أيب عمر البغدادي وأيب محزة  قد ينتبهون إليه  حيث إ
املهاجر رمحهم اهللا عرب املراقبة باألقمار الصناعية لبعض اإلخوة الذين توجهوا إليهم بعد خروجهم من 

   السجن.
  اإلعالم .  يت ملا ذكره األخ صهيب خبصوصقكما أود اإلشارة إىل مواف

* خبصوص املبلغ الذي استلمتموه بالعملة احمللية فينبغي التخلص منه حيث إن العملة احمللية اخنفضت 
قيمتها وهي مستمرة يف االخنفاض وأما عموم مبلغ مفاداة األسري األفغاين فالرأي أن تشرتوا بثلث املبلغ 

ويبقى التسع للمصروفات  بتسع آخر ياوان صيينوإن تيسر الشراء  اً كويتي  اً وثلثه يورو وتسعه دينار  اً ذهب
إن مل تكن متاحة يف الفرتة القادمة من موارد أخرى وعندما حتتاجون الصرف من هذه األموال تبدؤوا 

ل شهر ويكون الشراء من مث الذهب ويتم شراء الذهب على دفعات خال  مث الياوانباليورو مث الدينار 
السبائك زنة عشرة تولة مع العلم أن الطبعات املضمونة عدة طبعات منها طبعة سويسرية وطبعة ديب 

وبإمكانكم أن تبيعوا عدد قليل وطبعة جنوب إفريقيا وينبغي أن يكون الصراف الذي تتعاملوا معه ثقة 
وبلغين أن وسيطكم له صلة بصراف يف يفها من السبائك يف السوق العام لتطمئنوا من صحتها وعدم تزي

وإن اخنفض يف بعض املنحىن العام له هو االرتفاع  فإنبشاور من نفس قبيلته .وفيما خيص شراء الذهب 
فيما يغلب على ظين وأنه خالل السنوات القادمة سيصل سعر األونسة إىل ثالثة آالف دوالر األحيان 
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دوالر وكان سعر األونسة قبل أحداث نيويورك وواشنطن مئتني  علماً أنه اآلن بألف وثالث مئة وتسعني
  ومثانني دوالر 

أو أكثر قليًال فال بأس  اً مئة دوالر  وصول الرسالة إىل ألف ومخسةمالحظة : إن ارتفع سعر الذهب قبل 
  أيضاً من الشراء 

  العامة.* أنا بانتظار ردود اإلخوة يف األقاليم على ما أرسلتموه إليهم ضمن السياسة 

مضمونه فأرجو أن تبلغه على لساين بأين قد اطلعت عليه  األخ صهيب واطلعت علىوصلين ملف  *
وجزاه اهللا خرياً على النصيحة وتفيده بأنين كنت أنوي إصدار بيان عام يتضمن هذا الشأن بعد أن تأيت 

ذا اخلصوص وبعد قراءة ر  سالتكم ورسالة األخ صهيب ردود إخواننا من األقاليم على ما أرسلناه إليهم 
ترجح لدي السرعة يف إخراج اخلطاب ولكن كما ذكرمت سابقاً أنه حباجة إىل وزن دقيق جداً والوقت ال 
يسمح بذلك حيث إن حامل الرسالة طلب الرد بعد وقت حمدود جداً من وصول الرسائل وبناء عليه 

يان صهيب وسأطلب ذلك من الشيخ أيب فينبغي أن تصدر بياناً خمتصراً دون توسع حيتوي على جوهر ب
ذا مع اإلشارة إىل أن  حممد أيضاً على أن يكون بيانكم مسموعاً أو مرئياً وحبذا أن تبلغ األخ صهيب  
هذا لن يلغي حديثي عن املسألة يف وقت الحق فهي من أعظم الواجبات وينبغي استمرار الطرق عليها 

ذا الصدد حىت يتم حتذير اهللا مع إخباره إىل أن يتم املراد بإذن  بأين كتبت رسالة ألمري املؤمنني 
    اجملاهدين من هذه .

اخلطة يف التفاوض خبصوص الفرنسيني اخلمسة وإحالة ملف تفاوضهم إىل القاعدة يف املركز فأرى أن *
  هي اآليت:  

صورة لألمريكيني  الفرنسيني األربعة نرتيث يف قتلهم ونعرض عليهم وثائق وكلكس اليت ختص اجلرائم امل
يف أفغانستان وما شابه ذلك وكل ما يسبب لديهم قناعة بعظيم جرم الغزاة وخسارة احلرب يف أفغانستان 
مع احلرص على الدقة يف نقل املعلومات لديهم لتصبح لديهم قناعة قوية بظلم حكومتهم مث كل أشهر  

اه هلم مع احلذر من أي كالم معهم خيرج أحدهم شريطاً على اإلعالم ويتحدث بتصوراته دون أي إكر 
  فيه أمان أو شبهة أمان . 
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هذا فيما خيص الرجال وأما املرأة فيعاد ملف التفاوض خبصوصها سراً إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي 
ويكون التفاوض خبصوصها على  الفرنسينيبينهم وبني حيث إن اإلخوة هناك هلم صلة  قوية مبفاوضني 

ا  إذ أن اعتقال النساء فيه حرج  ويتم معها برنامج اإلقناع السابق ذكره ويطلب منها أن أن تتم مفادا
اإلخوة  للمفاوض بني تشن محلة على احلكومة الفرنسية بعد إطالقها ولكن يكون إطالقها بالقول

ن دون تسمية الرهينة ودون إعطاء أي حق هلم بأ رهينةماليني يورو سنطلق  5إن وفرت لنا والفرنسيني 
  .يسموا الرهينة اليت تطلق ويبقى حق االختيار لإلخوة  فعندما يوفر هلم املبلغ يطلقوا املرأة فقط 

فيما خيص التفاوض على الرجال وما ذكرمت من أن تطرح فرنسا قرار اخلروج من أفغانستان للتدارس أو و 
فغانستان أو اختاذ قرار مناقشته يف الربملان فأرى أن نستمر  يف التفاوض على اخلروج املباشر من أ

إليقاف العمليات القتالية وإعالن جدول لالنسحاب الكامل ويكون هذا احلديث مع الفرنسيني بعد 
الرسالة للشعب الفرنسي فإن واصل سركوزي رفضه للتفاوض فيتم قبل صدور بيان مرفق مع هذه 

شأناً من حيث الرتبة الوظيفية يكون أقلهم و  أحد الرجال االنتخابات الرئاسية الفرنسية بأسبوع قتل
فإن هذا قد يضغط عليه باختاذ قرار االنسحاب من أفغانستان إلطالق الباقني كي ال  واإلدارية يف الشركة

  .باخلطة يقتلوا وخيسر االنتخابات مع مراعاة أن يكون لدى اإلخوة يف املغرب اإلسالمي علم 

صوص حفظ الدماء له أولوية لعل اهللا أن جيعله إن البيان الذي طلبت منك إصداره خبمالحظة هامة :
  من أسباب حفظ بعض دماء املسلمني املعصومة فلتحرص على إصدار البيان خالل أيام.

وأما بياين للشعب الفرنسي املرفق فيتم إعطاؤه لقناة اجلزيرة بعد بث بيانكم خبصوص التحذير من سفك 
على أن تذكروا لإلخوة يف املغرب اإلسالمي بأن يل  أسابيع على األقل دماء املسلمني بغري حق بثالثة

  بياناً سيصدر يف الفرتة القادمة خبصوص الفرنسيني األربعة ولكن يشرعوا يف موضوع املرأة .

ذا اخلصوص أن قادة القاعدة قد نصحوا سراً وجهراً ونبهوا مراراً على خطورة  وحبذا أن تضمن بيانك 
ل أعمال ال صلة هلا مبسألة الترتس فيها وحنن اليوم نؤكد ونفرد هذه التوسع يف مسألة الترتس أو إدخا

ذا التنبيه للمجاهدين يف كل مكان وسياسة التنظيم واضحة وهي حشد اجلهود ضد رأس  القضية اهلامة 
الكفر األكرب التحالف األمريكي اإلسرائيلي وحتييد كل من ميكن حتييده فينبغي على اإلخوة جتنب فتح 

  فرعية خاصة مع أعداء ال يقاتلوننا  . أي جبهات
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الفرنسيني التفاوض على املختطفني من يكون أن ترسلوا إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي بأن * حبذ 
تفاوضاً سياسياً للخروج من أفغانستان وأما ما عداهم من حاملي اجلنسيات األوربية واألملان والربيطانيني 

  . لتعامل معهم حسب مصلحة اجملاهدين يف ثغور املغرب إلسالميفتنظر القيادة هناك يف كيفية ا

إليهم مبا تنبغي اإلشارة به إىل اإلخوة اجملاهدين عامة برتكيز أعمالنا العسكرية على كما أرجو اإلشارة 
مراعاة ينبغي  األمريكيني وحنذر من تشتيت اجلهد وفتح جبهات فرعية وكذلك يف اخلطابات واإلصدارات

حىت يتم جتنيد األمة معنا ضد العدو العاملي ويكون احلديث عن احلكام يف أضيق نطاق وعند  هذا املعىن
مناسبة ويكون حديثاً متكرراً يف إصداراتنا مطّبقاً على أرض الواقع بأن عدونا األكرب هو األمريكيني 

ها على بأنه أي طاقة ال يتيسر صرفولكن خنص اإلخوة  يف املغرب اإلسالمي واإلخوة الصومال 
سفرائها يحرصوا على استهداف رأس أوربا حالياً فاألمريكيني يتم صرفها يف هذه املرحلة على فرنسا 

ا  إفريقية غري اإلسالمية لتجنب إصابة املسلمني مع احلرص أيضاً ومصاحلها التجارية يف دول وسفارا
كان اإلخوة متأكدين متاماً من أن   على عدم إصابة غري املستهدفني من عامة الصليبيني والوثنيني وإن

م القيام بعمليات حمكمة جداً وليس فيها نسبة الحتمال وقوع ضحايا من املسلمني كاالختطاف  بإمكا
ذه الطريقة يف الدول  أو الضرب بالرصاص بعيد عن الناس فال بأس بأن يستهدفوا مصاحل الفرنسيني 

أمهية إتقان العمل وكتمان السر وكل ما من شأنه أن  اإلسالمية داخل إفريقيا مع تأكيدكم عليهم يف
  يعني على جناح العمل.

احلرص على مسألة  اً فيدموالصومال أن إرساهلا لإلخوة يف املغرب اإلسالمي  أحسبومن املسائل اليت 
لى اجلهاد وإقامة اخلالفة دون أن يكون عدم البيعة حائل هم عحماولة أخذ عهد وبيعة من املتعاطفني مع

م يف العمل ومع مرور الوقت طاملا هرصوا على سعة الصدر وتقبلهم معحيم وبني من ال يبايع وإمنا هبين
م جيدون من جانب يف آخر  ما بينهم ويكونوا مع اإلخوةحلماً وعدم انتقام للنفس يقرب  اإلخوة أ
هم واالستفادة كونوا شديدي احلرص على إعطاء كبار القدر قدر نوصيهم بأن ياملطاف كما ينبغي أن 

  من أصحاب الطاقات يف شىت اجملاالت . 
البد من إعداد مذكرة  تتم دراستهم هلا   ت*خبصوص اإلخوة الذين يتم إعدادهم لتحمل املسؤوليا

  كأعضاء جملس الشورى وأعضاء 
 اجمللس التنفيذي ورؤساء األقسام وتكون هناك دورة إعداد املسؤولني لتحمل املهام امللقاة عليهم على

غرار معهد إعداد الدعاة ودورات إعداد املدرسني بشكل خمتصر تتضمن أهم ما ينبغي على املسؤول أن 
يتعني على املسلم أن يعلمه يف أمور التوحيد والفقه ودراسة بعض يلم به من العلوم ففي الشرعية ما 
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ملفيد دراسة خمتارات من  القواعد الشرعية العامة ومعرفة أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن ا
عنوان (القواعد الكربى املوسوم بـ قواعد كتاب قواعد األحكام للعز بن عبد السالم رمحه اهللا وهو حتت 

   دار ابن حزم 1ط  األحكام يف إصالح األنام )
وأئمة اجلور فيما  البغاةفصل يف تنفيذ تصرف ومن ذلك مثًال بعض الفصول األوىل يف الكتاب وأيضاً 

ومن أمثلة ذلك املثال السابع فصل يف اجتماع املصاحل اجملردة عن املفاسد و وافق احلق لضرورة العامة 
إذا وجد من يصول على ُبضع حمرم ومن يصول على عضو حمرم أو نفس حمرمة إذ يقول: 77عشر ص 

ل ، مجع بني صون النفس والعضو والعضو والنفس واملاأو مال حمرم : فإن أمكن اجلمع بني حفظ البضع 
  والبضع واملال ملصاحلها.

وإن تعذر اجلمع بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو , وقدم الدفع على العضو على 
الدفع عن البضع ، وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن املال ، وقدم الدفع عن املال اخلطري على 

يكون صاحب اخلطري غنياً وصاحب احلقري فقرياً ال ميلك سواه , ففي هذا  الدفع عن املال احلقري إال أن
  نظر وتأمل 

وتفاوت هذه املصاحل ظاهر ، وإمنا تقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع ، ألن قطع العضو 
سبب مفض إىل فوات النفس ، فكان صون النفس مقدم على صون البضع ، ألن ما يفوت بفوات 

  مما يفوت بفوات األبضاع . اهـ  األرواح أعظم
كما ينبغي أن تتضمن الدورات التذكري بأمهية التخلق باألخالق احلميدة واجتناب الصفات املذمومة مث 

  التوسع يف مهارات التعامل مع الناس .
حيث إن هناك خطورة يف أن يتسلم بعض اإلخوة املسؤوليات دون أن يتأهلوا لذلك فتقع أضرار عظيمة 

  خلطر على العمل اجلهادي من أهله كبري .ويصبح ا
  وبالنسبة لإلخوة الذين هم اآلن يف موطن  املسؤولية ومل يتم تأهيلهم فينبغي أن يسارع يف تأهيلهم .

خبصوص أخونا املسؤول يف قسم األردو أو بعض إخوانه الذين أبدو بعض املالحظات على موضوع 
م يف باكستان فلو كانت مثل هذه املذكرة قد درست من قبلهم  طلب اإلغاثة من املسلمني إلغاثة إخوا

  لزال اللبس بإذن اهللا وخاصة املثال السابع عشر املتقدم ذكره .
كما أود اإلشارة إىل أن هناك داء ناتج عن الرتبية العسكرية وهو التضخم يف مسألة السمع والطاعة إىل 
حد تقل فيه استفادة اإلنسان من قدراته العقلية وهذا الداء مسلم به يف جيوش دول العامل ولكن غباره 

ميكن واجلهاد حباجة إىل تربية يصل أحياناً عند اجملاهدين فنحن نريد أن نتجنب مثل هذا الداء بقدر ما 
قتالية وأحياناً ما يصيب املتدربني يف اجلهاد فاخلروج منه من مهام املذكرة أيضاً حيث إنه أسوأ ما يكون 
من املسؤولني فينبغي أن نشجعهم يف املذكرة على العمل واالبتكار وعدم اجلمود وبشكل عام ينبغي أن 

العقول سواء يف املعسكرات أو املضافات نتيح الفرص ملن  يكون لدينا حرص على االستفادة من مجيع



 7

يريد طرح أي فكرة يف أي جمال كاألمور اإلعالمية أو العسكرية أو االجتماعية إخل ونكثر الطرق بني 
زم جيشاً لنجعل التفكري يف التطوير وتغيري النمط يف أي جمال  اإلخوة على أمهية التطوير وأنه ُرب فكرة 

  ثقافة لدى إخواننا ولعلكم قد أنشأمت قسم التطوير ليبحث ويطور ويستقبل أفكار اإلخوة.ملا هو أفضل 
ومن جهة أخرى تتضمن املذكرة معاجلة ما ترتب نتيجة للحملة العاملية على اجملاهدين فتضخم عند 
م بعضهم العداء للحكومات الطاغوتية حبيث يغفلون عن بعض الضوابط الشرعية أثناء القتال كالغدر 

 .  
وبشكل عام حناول حصر مجيع السلبيات اليت تعرتي اجملاهدين ونسعى ملعاجلتها يف تلك املذكرات 

تم بتوضيح سياستنا العامة واليت سبق أن أرسلت إليك خبصوصها.   والدورات وكذلك 
* خبصوص ما ذكرمت من إدخال أحد اإلخوة يف جمللس الشورى فأرى الرتيث حيث إن هناك مواصفات  

رية ينبغي أن تتوفر يف األخ الذي سيكون عضوا جمللس الشورى منها أخذ الدورة السابق ذكرها وأن كث
يكون األخ مستقراً نفسياً وراسخ القناعة بأمهية الدور الذي تقوم به اجلماعة وال خيفى عليكم تشهري 

  اخلصوم باجملاهدين إن وقعنا يف أي خلل مع أحد من أعضاء جملس الشورى . 
ما خيص ما ذكرمت عن فتوى الشيخ الفهد عن مسألة الفيزة فهذا األمر فيه خالف كما تعلمون * وفي

م هم ال يعتربونه أمان وكما ذكرمت أشار إليه الشيخ أيب حممد يف كتابه التربئة.   والراجح عندنا أ
عهد ال  وأما العهد العهد الذي يعطى هلم كما حصل مع األخ فيصل شهزاد فرج اهللا عنه الذي أراه

يصح الغدر به وما أشرمت إليه من كتابات الشيخ الفهد يف هذه املسألة مل أطلع عليه فإن كان لديكم  
  كتابات يف هذه املسألة فحبذا أن ترسلوها إّيل .

وما يذكر من قصة قتل الصحابة رضي اهللا عنهم لكعب بن األشرف فإن حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه 
لكعب وإمنا كان لدية أمان ضمن العهود اليت متت بني الرسول صلى اهللا عليه  وأصحابه مل يعطوا أماناً 

جائه للمسلمني انتقض عهده .    وسلم وأهل املدينة يف بداية اهلجرة وهو 
حممد حفظه اهللا يف رسالته عن رغبة بعض اإلخوة الباكستانيني يف مبايعة طالبان  و* ذكر يل الشيخ أب

ء مع التنظيم ومن مربرات ذلك أنه تنظيم عاملي وليس قطري ومبايع ألمري باكستان فالرأي هو البقا
املؤمنني حفظه اهللا  وللتنظيم خربات أوسع يف جماالت عدة فنرى أن خدمة الدين بشكل أكرب هي يف 
ها ويقال هلم إن رأيتم أن خدمة الدين لدى طالبان  البقاء فيقال هلم بلطف شديد هذه املعاين وما شا

  ن أكرب فاألمر إليكم .باكستا
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األسرى * ذكر يل الشيخ أيب حممد يف رسالته رأياً يف التعامل مع األمانات اليت كانت لدى بعض اإلخوة 
يف إيران فاعتمدوا رأيه بوضعها يف امليزانية العامة وعدم مطالبة من تصرف بشيء منها مبا تصرف به مع 

  مطالبته بإبداء أسباب التصرف .

أن اإليرانيون خيشون الضغوط والبد من مواصلتها عليهم إلطالق اإلخوة القياديني فأرى  * كما ذكر يل ب
  رأيه على أن يكون األمر بشكل تدرجيي.

* ذكر يل الشيخ أيب حممد رأياً يف التعامل مع صاحب كتاب نقاط االرتكاز وإخوانه لعله أرسله إليك 
م .فاسعوا للقيام مبا ذكره من مراسلتهم ومناصحتهم دو     ن تزكية وتبين كتابا

فك اهللا أسرهم وأأكد  من إيران* أرجو إفاديت مىت تيسر لكم ذلك  عن أسباب اعتقال اإلخوة القادمني 
  على أخذ االحتياطات األمنية الالزمة جتاه القادمني من هناك .

احملافظة على * خبصوص ما ذكرته عن التسجيالت الصوتية فثق بأين واثق متاماً مما ذكرته من حسن 
التسجيل عدم انتشاره ولكين بشكل عام أميل إىل الكتابة إن مل تتيسر اجملالسة واملشافهة وقيام اإلنسان 
مبا مييل إليه أحرى بأن يثمر فيه ولعلي أكتب أليك يف الرسالة القادمة بتوسع عن مسألة الفوضى حيث 

  إن الوسيط سلمنا الرسائل وكان على عجل ألخذ الرد .

  صوص بيان أمريكا فالرأي يتم إيقافه ولدينا عليه بعض التعديالت ستصلكم يف مرة قادمة بإذن اهللا.* خب

* اطلعت على رسالة الشيخ أيب حممد ومل يكن فيها ما يستدعي تأخري رسالة األخ بصري فاعتمدوا 
فر ومن إرساهلا مع اإلشارة عليهم بتجنب فتح جبهات فرعية حىت ال تتشتت  جهودنا عن رأس الك

  ذلك استهدافهم للحوثيني رغم عظم خطرهم وعداءنا هلم.

  .مسألة الدماء اليت تراق بغري حق* مرفق رسالة لصاحب الطيب عن 

  .رمحه اهللا عن طريق إيرانأيب مصطفى * نرجو إفادتنا عن أسرة أخينا 

ان األمر كذلك * بلغنا أن األخ أبو احلسن القاري ليس على اتصال بكم بعد خروجه من السجن فإن ك
   . عن طريق وسيطنا  فحبذا أن تسعوا لالتصال به وإيصال مرتباته إليه
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  * فيما خيص أخذ البيعة فالذين عنيت هم اإلخوة املسؤولني .

* فيما خيص ذكرك عن وجود الشيخ بشري املدين يف باكستان فحبذا أن تكتب إليه تأكيداً على ما 
ذكرتُه له سابقاً من أن جيتنب الكتابة وحييل إليك ما يرى أمهية للكتابة فيه وحبذا أن تفيدين إن تيسر 

املوازنات الدولية وفلسفة  لك إبالغه أو إن سافر قبل ذلك وقد ذكر يل يف رسالة سابقة أنه ألف كتاباً يف
  الدول فإن تيسر له اطلعنا على نسخة منه فحسن .    

* خبصوص ما ذكرته عن البقاء لفرتة بني التواصل واآلخر فنحن حريصون على ذلك وإن شاء اهللا 
ما مل تكون هناك  2011 3/  3هـ  املوافق 1432ربيع األول 28الرسالة القادمة ستكون يف تاريخ  

حة إال أننا سنخرب الوسيط من طرفنا بأن يتصل عليكم على رأس كل شهر مشسي يف مثل هذا ضرورة مل
نظراً الحتمال جميء أحد من أهلي لرتسلوا لنا رسالة إن كان هناك شيء مهم ال حيتمل التأخري و التاريخ 

مع إخباره  يف إيران فأرجو الرتتيب بأنه مىت اتصل صاحبنا على صاحبكم وهم عندكم يأتوا معه مباشرة
لصاحبنا بأنه سأتيه ومعه أطفال وإن حصل أي تعثر يف هذا الرتتيب فيتم ترتيب مكان آمن هلم خارج 

  اإلقليم ريثما يتيسر التواصل معنا.

  * خبصوص امللف الذي أرسلناه سابقاً لعبد اللطيف رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء فلتحذفه.  

ملا مجيعاً و يوفقكم واإلخوة طرفكم أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم : ويف اخلتام 
حيبه ويرضاه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد 

 . وعلى آله وصحبه أمجعني 

  1431/احلجة /ذو27 ،اجلمعة                    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

 



  بسم هللا الرحمن الرحيم
***  

م على سيد  ة والس الحمد  الذي وعد فوفى وأوعد فعفى، والص
فَ  فا، وآله وصحبه المستكملين ال   ال

***  
أرجو أن تكونوا ومن  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.ازمراي. حفظه اهللا.  فضيلة األخ الكرمي/ الشيخ

مجيع أحوالكم، وأن جيمع بيننا على ما حيب ويرضى من عز م يف كعندكم يف خري حال، وأن حيفظ
  الدنيا وفوز اآلخرة.

  وبعد.
  . ومحدت اهللا على سالمتكم وعافيتكم.15/2/1429وصلتين رسالتكم الكرمية املؤرخة يف  - 1
  .1: فسنسعى يف تنفيذ ما طلبتموه إن شاء اهللا، وهو املستعانالدامنركبالنسبة ملسألة  - 2
سهل اللييب، وعشرة إخوة آخرين، منهم  : فقد استشهد هو واألخ أبوالليث أيبيخ بالنسبة للش - 3

  عرب وتاجيك وتركستانيون، تقبلهم اهللا يف الشهداء.
  إن شاء اهللا. . وعسى أن ينشرا قريباً طيبتانعن حصار غزة ورسالة ألوربا الكلمتان  - 4
  العراق: - 5
  :، فأرى اآليتالعراقبالنسبة القرتاحاتكم حول  -أ
بالنسبة إلرسال أحد من عندنا يف هذه الظروف فيكاد يكون متعذراً، فعطية قد جاء بعد شهور  )1(

م ال يستطيعون، و  بعد حادثة عبد اهللا خان، خاصة من االنتظار، مث قال له من كانوا من قد وعدوه، أ
ذلك عاد حاجي ويف الرسالة السابقة أرسلت لكم تسجيالت عطية، وفيها وصف لتفاصيل الرحلة، وك

هارون (احلكامية)، وهو كان مصراً على الذهاب بأية طريقة، ومل يستمع ألي نصح، وملا نصح بالعودة 
، وفيها تفصيل جيد عن األحوال يف 2أىب، مث عاد مضطراً، بعد أن ضيق عليه، وسأرفق لكم رسالته يل

  السجون.
ولكن ال بد أن يكون هلا قبول من األطراف  بالنسبة للجنة املتفرغة حلل املشاكل فهو اقرتاح طيب،) 2(

ويتعذر علينا إرسال أحد من عندنا يف هذه  املختلفة، على األقل األطراف ذات املنهج الصحيح،
  الظروف، ولكن ممكن نطلب من اإلخوة هناك السعي يف ذلك.

                                                 
ذا الشأن يف ملف بعنوان (جز). 1  مرفق رسالة أليب مصعب عبد الودود 
  ).HAJE  SLEEMمرفقة يف ملف بعنوان ( 2



، 1إن شاء اهللا ) بالنسبة إلنشاء القسم املشار إليه داخل مكتب شؤون اجملاهدين، فسنرسل هلم بذلك3(
  ويا حبذا لو كانت الرسالة منكم.

  فهو اقرتاح طيب جداً، ويل عليه بعض املالحظات: احملكمةبالنسبة ال قرتاح ) 4(
من جانبنا،  ، فال نستطيع أن نفرض أطرافهامن األطراف املتفقة عليها من قبول عام لمحكمةال بد ل (أ)

العرضها على األطراف ا ولكن فقط نقرتح أمساءً    .لراغبة يف االلتزام 
  من حيث أشخاص احملكمة: -)(ب

  االنتقال صعب جداً  ]1[
  : مساء املقرتحةمن حيث األ -]2[
: فنعم االختيار، ولكن الطريق شبه مغلق كما تعلمون. وقد أحلحت عليه كثرياً يف العودة، عطية ]أ[

  ه ملخاطرة شبه مؤكدة.وحىت ملا أراد العودة ما متكن بسهولة، فال يعقل بعد ذلك أن نرسل
  العتييب: ]ب[
، وليس لدينا أية معلومات عنه، ومل يصلنا حىت اآلن رأي اإلخوة هناك فيه، وملاذا جمهول لناشخص  "1"

  عزلوه؟
وغالباً بينه وبينهم مشاكل، فكيف نفرض  وكما قيل (العزل طالق الرجال)، معزول،هو رجل  "2"

ما ادعاه عليهم، وحىت لو كان ما ادعاه عليهم صحيحاً، وال ومل نتبني صحة  ؟عليهم شخصاً قد عزلوه
يعلم الغيب إال اهللا، فليس من املناسب أن نفرض عليهم شخصاً كان خصماً هلم، وبينهم وبينه 

  مشاكل.
  سلوكه غري مريح: "3"
  .، ومل يستجب لدعوة املبايعةيصرح بأنه مل يبايع أحداً ال هنا وال هناك "أ"
  .حاله كأيب الوليد الفلسطيين يفضل بأن يكون "ب"
، مكث يوماً واحداً، مث تركه، يف نشاط اللجنة الشرعية ملا أرسله اإلخوة أليب حيىي اللييب ليتعاون معه "ج"

ا ليست مع القاعدة ، ويتصلون مبعارفهم يف اجلزيرة مباشرة ،وذهب جملموعة الذباح املستقلة، اليت تعلن أ
أنه مقيم عند الذباح منذ حوايل شهر، حبجة احلصول على دورات  ومنذ حوايل شهر أبلغين اإلخوة

 -على حسب رواية اإلخوة-تدريبية، والذباح انشق وشكل جمموعة منفصلة، ويتصل باجلزيرة، ويقول 
من أراد القهوة واالتصاالت والعمليات فليذهب للذباح، وأحد أفراد جمموعته ذهب للبيت الذي قتل فيه 

، وصوره بعد القصف، وأرسل بالصور للمواقع اجلهادية مع خرب استشهاد الشيخ، أبو الليث رمحه اهللا
  وكان اإلخوة يتشاورون يف قرار النشر من عدمه، ومل يتخذوا القرار بعد.
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  إن شاء اهللا.هلم ) بالنسبة القرتاحكم بتقدمي األمناء يف الواليات، فسنرسل به 5(
م، فسنرسل به هلم إن شاء اهللا.) بالنسبة القرتاحكم بتحديد اإلخوة الحت6(   ياجا
  ) بالنسبة إلصدار بيان عن العراق، فسأقوم به إن شاء اهللا.7(
) بالنسبة ملا ذكرمتوه عن أحداث رسالة أيب سليمان، فقد أرسل اإلخوة لإلخوة هناك يستفسرون 8(

رسالة أرحب فيها به،  منهم، ومل يرد اجلواب بعد، وبناء على اقرتاح من اإلخوة فقد أرسلت أليب سليمان
  وأطمئنه أننا سعينا يف حبث ما ذكره، وأحثه على التعاون مع إخوانه.

  لدعم العراق عليكم اآليت قرتحومن ناحييت أ -ب
  باملال والرجال.التأكيد يف كلماتكم على دعم اجملاهدين يف العراق ) 1(
، واإلشارة مبفهوم ية الوطنية) دعم االجتاهات ذات التوجه اإلسالمي الصحيح البعيد عن العصب2(

  املخالفة إىل أن االجتاهات ذات التوجه العصيب الوطين ال تستحق الدعم.
) التأكيد أثناء التحريض على دعم العراق أو أفغانستان أو غريها من الساحات على التأكد من 3(

م.   وصول الدعم لألمراء املعروفني أو ملن يزكو
فقد أرسلت لكم موجزاً عنها يف الرسالة السابقة، وسبب خروجه  مال منصور بالنسبة لقضية - 6

صرف هو أن بيت اهللا قد أخرجه من منطقته ملا رفض أمر صاحبنا، وت -كما ذكرت لكم-لبلوشستان 
  . وقد أتاين خرب من مصدر موثوق أنه مل يؤسر، فعسى أن يكون صحيحاً.فيمن معه بنفسه

امات منصور، ويكلمهم بطريقة فيها  وقد أرسل صاحبنا بصوته شريطاً ألفراد منصور، ينتقد فيه ا
  خشونة، وقد استمع له احلافظ، فلعله أن يرسل بتفاصيله لكم.

وقد طلبت منكم يف الرسالة األخرية أن تفيدونا بتوجيهكم يف مسألة إرسال رسالة لصاحبنا؛ هل نرسل 
ا مؤكداً ستقرأ من له رسالة تفصيلية كما كتبناها من قبل، وتكون توضيحاً وحجة  للجميع، مع علمنا أ

م  ا قد ترتجم أو تلخص أو تصور له بصورة أخرى، كأن يقال إ الوسطاء، وال نضمن وصوهلا له، وأ
يعرتضون على كالمكم، أم نأخذ بنصيحة ياسر، بأن نرسل له رسائل جماملة فقط، وهو كان الرأي الذي 

أن الطيب قد اختفى، وطريق ياسر مير بربادر، وبالتايل بنفس ملنا له بعد التطورات األخرية. مع العلم 
  اجملموعة.

  بالنسبة لتوجيهكم بشأن الرافضة فسنسعى فيه إن شاء اهللا. - 7
  بالنسبة لتوجيهكم بشأن خطابات التعيني فسنعمل به إن شاء اهللا. - 8
  فسنعمل به إن شاء اهللا.بالنسبة لتوجيهكم بشأن اجلزيرة  - 9

نشغايل على األحداث األخرية، فكان بسبب ايف التعليق  سبب تأخريى سؤالكم عن وجواباً عل -10
ذي احلجة، وطلبت منهم أن يردوا علي  19يف إعداد ومراجعة رسالة التربئة، وقد أرسلتها لإلخوة يف 

يتها يف حمرم، وبعد  خالل شهر، ومل يرد علي كما أخربتكم إال الشيخ عطية والشيخ سلطان، وأ



ا أرسلتها يف آخر حمرم للنشر، وكذلك كنا قد أعلنا عن لقاء مفتوح، فوردت علينا أسئلة كاملطر مراجعته
، فانشغلت يف تبويبها واالنتقاء منها، مث قسمتها حللقتني، وأجبت على أسئلة احللقة األوىل مع  املنهمر

ا قد كلمة عن قصف غزة، ومن قبلها أرسلت كلمة رثاء يف أيب الليث رمحه اهللا، وأبلغ ين اإلخوة أ
خرجت. وأنا اآلن أعد إجابات احللقة الثانية، وأرسل لكم نسخاً من األسئلة، ومن احللقة األوىل، 

واحللقة الثانية اليت مل تكتمل، لكي تتطلعوا على املزاج العام للسائلني، وهو يف أغلبه مؤيد، واملعرتضون 
العديد من أسئلتهم للرد عليهم، وستالحظون أن من اإلخوان ومن العلمانيني، وهم قلة، ولكين أبرزت 

ر البارد، وعن شبهة قتل  أغلب األسئلة هي عن عدم وجود القاعدة يف فلسطني، وعن محاس و
  .1األبرياء

  ).التربئةرسالة ( رأيكم يفب اكما نرجو أن تفيدون  -11
هللا، وعالمة من متكنت بفضل اهللا من عقد لقاء مع سلطان وعطية وحبيب، وكان فتحاً من ا -12

عالمات الفرج القريب إن شاء اهللا، وكان مفيداً جداً، تدارسنا فيه معظم األحوال، وأرجو أن أكرره كل 
  فرتة بإذن اهللا، وعسى أن تشهدوه قريباً إن شاء اهللا منتصرين آمنني فاحتني أعزة بعون اهللا وتوفيقه.

وة مر الشكوى، وأنه جيمع األموال الطائلة : فقد اشتكى يل منه اإلخمحزة اجلويف بالنسبة أليب -13
باسم اجلماعة، بزعم أن له صلة خاصة بالشيخ والدكتور، باإلضافة لسعيه لتأليب اإلخوة والسعي 

م أثبتوا عليه مسألة األموال بأدلة ثابتة،  م، وأذاه الذي طال الكثريين، وقالوا أ بالفساد بينهم وبني قياد
 ون فصله وإعالن ذلك، حىت يقطعوا عليه مجعه لألموال، وقلت هلم أينوأن اإلخوة يف الشورى يطلب

أحيل األمر لكم، ومل أود أن أحسم األمر خلطورته من ناحية، وألين كان بيين وبينه خالف قدمي، زال س
أثره بفضل اهللا، وعادت بيننا األخوة من قبل جميئه ألفغانستان. ورأيي أن حيال جمللس حتقيق، فإن أىب 

  فنرفع األمر لكم للفصل فيه. يفصل،
  بلغتنا بعض ردود األفعال من اخلليج حول أثر اإلصدارات األخرية: -14

ا الكبرية ولكنها عامة ومتباعدة. -   خطابات الشيخ مع فائد
خطابات الدكتور تفصيلية وترد على الشبهات باحلجة، وأمهها نصيحة مشفق، وأظن احلوار األخري  -

  إليران. مع السحاب الذي تعرض
  خطابات الشيخ أيب حيىي مؤثرة وخاصة شريط النفري. -

فحبذا لو أن الشيخ يرسل كلمات يف حدود ساعة مع كل رسالة، يتعرض فيها ملعظم األحداث. واهللا 
  املوفق لكل خري.
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وختاماً أترككم يف حفظ اهللا ورعايته، واهللا يتوالكم وينصركم ويسدد خطاكم وحيفظكم، ويرزقكم عز 
  ا وفوز اآلخرة، والسالم.الدني

  أخوكم احملب
  م.2008 مارس 5هـ املوافق 1429 صفر 27 ربعاءاأل



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اهللا يهده منإن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
اً حممد أن وأشهد  له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل الف

ديه إىل يوم الدين. ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومنورسوله عبده   اهتدى 

  أما بعد : 

  ..أيها اإلخوة املسلمون واألخوات املسلمات 

  أيها اإلخوة اجملاهدون من أبناِء أمتنا العزيزة املنصورة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إلعالم موِجُب هذه الكلمة القصرية إليكم هو ما كثُر مساعنا ومساُع الناس له من قبل العدّو ووسائل ا
اماٍت للحركة اجلهادية بقتل املسلمني م مجاعاٌت لوتصوير  ، اجلارية يف فلكه من ا لمجاهدين على أ

ُب األموالمن القتلة ال همَّ هل م ال هدَف شريَف هلم وال غاية نبيلة و  م إال سفك الدماء و ال ، وأ
  برنامج سياسي، وما شابه ذلك، وكذبوا.

مذءوماً مدحوراً، وعاُدتُُه  من أفغانستان العدّو الصليّيب الذي يستعد للرحيلأمّدهم يف ذلك مكُر قد و 
، إذا كان خارجاً، ال يلوي على باإلفساد واتباع سياسة األرض احملروقة وبإهالك احلرث والنسل جارية

مشحونة بغبار هذا العدو أجواٌء إنسانية وال يفكر يف عاقبٍة وال مستقبِل عالقٍة بني الشعوب، وساعدهم 
  وعملياٌت مشبوهة تتم يف أسواق املسلمني وأحيانا يف املساجد وغريها.اهلارِب ، 

فإننا  ومزيداً من املسامهة يف ضبط حركتنا اجلهادية الطيبة ،وإنارًة للسبيل وإعذاراً إىل اهللا  وقطعاً للطريق
مأسواقهم و  أو مساجدهم يف سواء املسلمني تستهدف عملياتأي من الكامل نؤكد على تربُّئنا   طرقا

م، أو  مراراً  األمر هذا أكد قده يث قيادته وعرب بياناته وعرب متحدتنظيم قاعدة اجلهاد ممثال يف وأن جتمعا
ا  على وأوضحنا أننا ننظر إىل شعوبنا اإلسالمية ،، وبّينا هذا األمر من منهجنا وطريقنا ودعوتنا أ

أنفسنا من التقصري، وإمنا يُنَسُب الشيء إىل أظهر أوصافه أو ال شعوٌب مغلوبٌة على أمرها، وال نعفيها و 
واألنظمة  اليت عليها املداُر يف املسألة املخصوصة، وأن شعوب أمتنا احملكومة من قبل الطغاة املرتدين



علينا كما جيب على   جيبة مسلم ، هي شعوبٌ ة لألعداء املوالية للغرب الصلييبّ العلمانية اخلائنة العميل
ا يف مدارج  إنقاذها هذه الشعوب أن يسعى يفكل فرٍد قادٍر من أفراد  وختليصها وهدايتها والرقّي 

ا وبؤسهاو إعمال التقتيل فيها والنهب ألمالكها  الالصالح والعزة والكرامة،    ومآسيها. زيادة معانا

  

العدو وجتّرب ومهما  م قتل النفس إال باحلق، مهما طغىوجل الذي حرّ  وأننا متقّيدون بشريعة ربنا عز
  بلغت األحقاُد وتراكمِت الثارات يف احلروب.

  إن دين اهللا عز وجل أغلى وأعلى.

  وإن الفوز برضوان اهللا وكرامته أعز وأمسى من كل غاية.

  

سواٌء كانت  كان،  مكان أي ويف كانت  جهة أية به تقوم النوع هذا من عمل أي منفنحن بريئون  

أو كانت تنتسُب إلى ، أخزها اهللا كافرة مرتزِقة  أو شركاٍت أمنيةً ، عصاباٍت جمرمًة تنتسب إىل العدّو 
  وتهاونْت وفّرطْت. المسلمين وإلى المجاهدين

 }الفساد حيب ال واهللا{، عنه ينا الذي األرض يف الفساد من تلك األعمال نعد -بكل وضوح–إننا 
  }.املفسدين حيب ال{واهللا 

املباَرك غاياته سامية وأهدافه نبيلة كلها رمحٌة وعدٌل وإحساٌن وشرٌف وعزة وكرامة  إن جهاَدنا املشروعَ 
والكون معه ويف صفه وأنصاراً له عز وجل، نعلي كلمة اهللا  فالح، جيمعها رضا اهللا تعاىلفوٌز و وصالٌح و 

  ر اإلنسان واألوطان، ونرحم اخللق وننفعهم.عدوان، وحنر وننصر دينه وحنميه وحنق احلق وندفع الظلم وال

  

ب و م حرمة دم املسلم ووجظَ إىل بّث ونشر العلم بعِ وفقهم اهللا ونذكُر إخواننا اجملاهدين يف كل مكان 
أي طريق مفٍض  سدّ ووجوب  بغري حق واحملافظة عليه واخلوف عليه من أن يُراق وصيانتهاالحتياط فيه 

ا و وأجواؤها وأحواهلا  ، وأن ال تطغى احلربُ وأمواهلم وأعراضهم إىل االستهانة بدماء أهل اإلسالم ُ ثارا



يف هذا األمر ويف كل أمٍر ، وال على عبوديّتنا الكاملة له  على متّسكنا بشريعة ربنا عز وجلوأحقاُدها 
ى طريق حممٍد صلى اهللا عليه وسلم، بالتزاٍم  نسُري علسبحانه وتعاىل، فنحن عبيُد اهللا سبحانه وجنوُدُه 

  كامٍل وصٍرب ويقني.

فإن نصوص الشريعة ، وإال إن اجملاَل جماُل تذكٍري وتأكيد وبياٍن للموقف الواضح، وليس بياَن إسهاٍب 
املؤمنة  النفسِ قدِر امة يعاً، ويكفي يف بيان َعَظمِة وضخاملطهرة يف هذا اجملال ال ختفى على املسلمني مج

عند اهللا من قتل رجٍل مسلٍم" املسلم قوُل النّيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : " لزوال الدنيا أهن  وُحرمة دمِ 
.ومشاريُعنا  ، فلنُزْل مجيعاً ولنفَن ، ولتفَن تنظيماتنا ومجاعاتنا   ، وال يُراُق على أيدينا دٌم مسلم بغري حقٍّ

ا مسألة حامسٌة يف غاية الوضوح.   إ

  

  

  إلى نقاٍط مهمة :  -سددهم اهللا ونصرهم–م أدعو إخواني المجاهدين في حيثما كانوا ث

واستعمال ما يعم به مبنع التفجري  امليدانية املقاتلة إصدار أوامر للكتائب والسراياأدعوهم إىل  األولى :
واملالعب وحنوها، مهما كان  العامة كاألسواق والشوارع أماكنهموحنوها  مساجد املسلمنييف القتُل 

  اهلدف، ضبطاً لألمور واحتياطاً وحتاشياً عن اخلطأ والضرر.

  فإن ُوِجَد شيٌء خبالف ذلك يف يوٍم من األياِم فهو نادٌر جداً جداً.

ا أجيزْت على خالالتشديد البد من  الثانية : ف يف ضبط عمليات الترتس، واحلذر من التوسع فيها، فإ
شروطها  ألمراُء فيها أميا تشديد، يف توفرمقام الضرورة، فلتقّدر بقدرها، وليشدد ايف  األصل، فهي

، والفرصة ضيقة يف غريها حبيث ال ميكن يف العادة  وانتفاء موانعها : بأن تكون النكاية كبرية معتربة
بغريها وتتعني وسيلة إىل املقصود، وخيشى أن عدم اإلقدام عليها يضر  الكبري اهلدفهذا الوصول إىل 

  باجلهاد ومينح العدو الفرصة للتقدم واالنبساط املريح، وحنو ذلك، وهذا يكُمل بالنقطة التالية، وهي :

 فيها متخصصة موثوٍقة ، إىل جلان )اإلشراف على العمليات النوعية (التفجرييةوهي أن يوَكل  الثالثة : 
ا واإلقداَم عليها أو  ومن العلمطلبة من  العسكريني األمناء، يدرسون كل مسألة على حدٍة ليقرروا إجاَز



ال، كما نفعل حنن يف تنظيم قاعدة اجلهاد واحلمد هللا.. تنظر هذه اللجان يف كل عملية مقرتحة من كل 
  جهٍة لضمان إتقان التنفيذ الشرعي السليم، وباهللا التوفيق.

الفدائيني اجملاهدين عموماً و االعتناء بتفقيه اإلخوة جيب على قيادات اجملاهدين يف كل مكان  :الرابعة 
االطمئنان الكامل مبا  حد) على وجه اخلصوص، والنصح الكامل هلم ، وتعريفهم إىل ادينيهاالستش(

ر التاّم لطاعة قدم على مثل هذه العمليات : من وجوب اإلخالص فيها، والتوفّ جاهِد امللل يلزم من فقهٍ 
اهللا عز وجل ببذل نفسه إلعالء كلمة اهللا وإعزاز راية الدين، بدفع العدو الكافر الذي يفسد الدين 

وإثارة جدل ونقاٍش!! وال يقدم إال  خالفٍ  حملِّ  وأوالدنيا، فال يقدم على هدٍف مشبوه أو مشكوك فيه 
  حيث حتقق وتأكد مائة باملائة واطمأن اطمئنانا تاماً أن اهلدف مشروٌع، وأن اإلقداَم رضًى هللا تعاىل.

جيب على قيادات اجملاهدين أن ينصحوا لالستشهاديني يف ذلك، وحيذروا أشد احلذر من غّشهم، 
  ك ليس من النصح، إن ذلفوإرساهلم إىل أهداٍف مشبوهٍة مشكوكة، 

إذا أقدم على ذلك بدون تثّبٍت وعلى غري بصريٍة تامة فإنه مقّصٌر ملوٌم حياسبه اهللا وكذلك الفدائي نفُسُه 
ذا؟!!  ويعاقبه ويعّذبه، بدَل أن يناَل الشهادَة ،    وأينا يرضى 

  يته، وكم من طالب للخري مل يدركه. وكم من قتيل بني الصفني اهللا أعلم بن

إن ديننا اهدين الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم يف سبيل اهللا ابتغاَء رضوانه ال يقبلون هذا أبداً .. إن اجمل
  علٌم وعمل ونية.

  فلنتعلم العلم النافع ولنكن من أهل البصرية

  ولنصلح العمل

  ولنصلح النية

  وباهللا التوفيق

اليت فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا اليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمُة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا 
  إليها معاُدنا.



  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته





 
 ال تدع اجِلذع وتُبصر القذى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد :

ما بيننا وبينهم  دُ ع  ب ُ ،  وحاش هلل أن نكون كذلك، ف   وال منهم فلسنا حوثيني، وال حنن معهم
 ولكن أىب وشتان بني مشرق ومغرب، ،رقني، وأهدافا  بعد املشدينا، وعقيدة، ومنهجا، وفكرا  

يف تطويع شرعه ما يفضحه ويكشف  أن جيعل لكل متالعب بدينه مراوغ   إال اهلل عز وجل
فرتاه  ، ونسأل اهلل من أثواب رمحته...سرتا  مجيال  على الزالت مشتمال،ولو بعد حني زيفه

كرا  أنواعا  من االحنرافات مبت مرتكبا للمتناقضات، مرتبكا يف تسويق األحكام املتعارضات،
ويفصل وخييط، وجييز  وينسخ وُُي ِكم، فينسج وينقض، ويقبل ويرفض، والضالالت،

هو مع  بل وال أصل ثابت، ،ال قاعدة حمكمة، وال ضابط  مضبوطب ، وميدح ويقدح،ويتجاوز
عليه  ب محلت  ويلهث كما يلهث الكل   ،ب صاحبهذلك كله جيرجره اهلوى كما جيرجر الكل  

ن اهُ  الَِّذي ن  ب أ   ع ل ي ِهم   و ات لُ }أو تركته كما قال تعاىل :   الشَّي ط انُ  ف أ ت  ب  ع هُ  ِمن  ه ا ف ان س ل خ   آ ي اتِن ا آ ت  ي  
ن ا و ل و  ( 175) ال غ اِوين   ِمن   ف ك ان   ل د   و ل ِكنَّهُ  ِِب ا ل ر ف  ع ن اهُ  ِشئ   ث    ه و اهُ  و ات َّب ع   األ  ر ضِ  ِإىل   أ خ    ُلهُ ف م 
هُ  أ و   ي  ل ه ث   ع ل ي هِ  َت  ِمل   ِإن   ال ك ل بِ  ك م ث لِ  بُوا  الَِّذين   ال ق و مِ  م ث لُ  ذ ِلك   ي  ل ه ث   ت  ت  رُك   بِآ ي اتِن ا ك ذَّ

، فيطوِّع آيات اهلل بدل [176 ،175/األعراف] {ي  ت  ف كَُّرون   ل ع لَُّهم   ال ق ص ص   ف اق ُصصِ 
عها تب  ي   يكاد وال ه وهواهرغراضعها ألتبِ ويُ  إال ِلمما، وال ينساق هلاويسوقها ملا يرى  طاعته ِبا،

، وباع دينه أخضعها ألهواء رغريهن م   وأشقى ن هذا، وأردى مِ ه ويراهما ُيب وافقت إال حيث
 ربيعة يل قال : يقول أنس بن مالك خايل مسعت:  أويس أيب بن إمساعيل قال، بدنيا سواه

:  قال بدينه، أكل من:  قلت:  قال السفلة؟ من مالك يا - مالك أستاذ وكان - الرأي
 ، وقريٌب من هذا قولٌ دينه بفساد رغريه دنيا أصلح من:  قلت قال السفلة؟ سفلة من يل فقال

 لعبد اهلل بن املبارك رمحهم اهلل مجيعا .
أولئك الذين ما فتئوا  على احملك لتضعمع آل سعود  اجلارية فقد جاءت أحداث احلوثيني

 منابرهم للنيل منهممواقعهم و نون على اجلهاد واجملاهدين، ويسخرون أقالمهم و يطع
ليضعوها يف دائرة  -تالق واألوهامولو باالخ – وينقبون عن دقائق أخطائهم وتسفيههم،



م ، ويدفعهذلك فداحة األمر وعظم االحنراف يستدعيزاعمني أن  النقد أو النصح أو التوجيه
ويستوجب عليهم الوضوح والتحديد  اجملاملة والتلميح غاضي أوالت إىل النأي بأنفسهم عن

 .والتصريح
منه  ومكرا   ،اجملاهدين من دفاع اهلل عن املؤمنني ا  أعدُّ ما ُيصل اآلن هناك هو نوع وإين

، وإمنا هو ، وليس املوطن موطن مشاتةاال ُيسدون عليه أولئك املتالعبني، فكانوا يف حالب
 من األهواء الردية، واآلراء الباطلة قاويله وأحكامه على شفا جرف هار  ن بىن أم   بياٌن حلالةِ 

لررغباهتم  املسرتسلة واملسايرة للطغاة، والتزلف املمقوت للحكام، ، والتملق املمجوجالرزية
والتفاين يف تسويغ باطلهم  وتطييب نفوسهم، إلرضائهموركوب الصعب والذلول  وشهواهتم،

وبراجمهم اليت  ، والتغايب عن مواجهة دجلهموزيفهم م وزيغهموالتعامي عن كفره، وضالهلم
أعماق قلوِبا ليغرسوا فيها نبتات  يسلخون ِبا الشعوب من دينها سلخا ، ويستلونه من

حماربة  خاربةفينشأ من وراء ذلك أجياٌل خائبة  ،والفساد والتميع النفاق والزندقة والتحلل
تعاين منها  خب القها الغريب، ة ألصلها العريب، منبهرة، متنكر للدين والعقائد واألخالق والعفة

امعة عبد اهلل وما أمر ج ،األمة عقودا  إن مل تكن قرونا  قبل أن تستعيد شيئا من عافيتها
ولن يكون  !وهي أخبث شجرة تغرس يف تلك األرض على اإلطالق نا ببعيد،عجبدة التقنية 

، وستبث من ورغواية وتعريا   كرا  وَتررا  وَتلال  ف بل رؤوٌس شياطني طلعها إال كرؤوس الشياطني
، فإي وريب إهنا لنكبة -وقد شابوا– ما يشيب هلوله الولدانوطرائق التنزدق  مذاهب اإلحلاد

وسرتون  ،الطيبني إهنا لنذير شؤم  على أهل تلك البالدميينا  و  ،أي كارثةو أي نكبة، و كارثة و 
 و ِإذ اوقد قال اهلل تعاىل : } خيرج إال نكدا، والذي خبث ال ،جناها اخلبيث يف بضع سنني

ن ا ِلك   أ ن   أ ر د  ا ف  ف س ُقوا ُمت  ر ِفيه ا أ م ر ن ا ق  ر ي ة   نُ ه  ا ال ق و لُ  ع ل ي  ه ا ف ح قَّ  ِفيه  ِمري ا ف د مَّر ن اه   {ت د 
 مِب أراد وإذا مصلحا، عليهم بعث صالحا، بقوم اهلل أراد إذا: يقال وكان، [16/اإلسراء]

 ، فلتنظروا من بعث اهلل عليكم.مرتفيها أكثر يهلكها أن أراد وإذا مفسدا، عليهم بعث فسادا
داهيتها العظمى فقط يف نطاق َتجَّم واألدهى من ذلك واألمر أن تناقش قضيتها الكربى و 

، وأعمق من عظيما  إال أن األمر وراء ذلك مبراحل، وهذا وإن كان وتوابعه َترمي االختالط
اليت استعظم  يف املدارس األجنبية -رمحه اهلل–فهو كما قال العالمة بكر أبو زيد  ثري ،ذلك بك



:  وكلمات صادقة أمرها آنذاك واستوخم حرها، وأدرك خطرها وشرها، فنطق بلوعة حارقة
 :1419 العام هلذا الدراسي العام فاَتة يف املواقف موقف فيأيت اليوم أما]

 ثهالن واهند أحد له هوى... ...  له عزاء ال أمرٌ  اجلزيرة دهى
 إهنا البالد هذه إىل توجه ضربة أعظم بالدنا يف َتل ،"املظلم البيت: "بالدنا يف يُفتح اليوم

 .االستعمارية العاملية األجنبية املدارس بفتح/ الظهر قاصمة
 سالماإل حرم العربية، اجلزيرة قلب يف نزلت اليوم، والبصر السمع ملء أرضنا على هي اليوم

 وسائل وأدهى التبشري، وسائل أوىل نازلة واخلطر، الشؤم نازلة: وقاعدهتم املسلمني وعاصمة
 احلكومية املدارس- اإلسالمية حماضنهم من املسلمني بأوالد احلادة والنقلة والتغريب، التنصري
: يف واإلحلاد واإلباحية والضالل الكفر حماضن إىل وإسالمهم بنقلتهم -اإلسالمية واألهلية

 (.األجنبية-العاملية املدارس)
، فذهبت (6: األجنبية العاملية املدارس [)العربية اجلزيرة قلب يف َتل رزية وأي رزية واهلل إهنا

، وصارت تلك األعمه بقيادة أعرابيهم آل سعود حكومة وَتذيراته يف مهاب أهواء صرخاته
، ، ويتفاخر املتفاخرونعلم فيها املتنافسوناملدارس األجنبية أمرا  مألوفا  ينتافس يف ولوجها والت

 وأسكتت مصيبته كل باكية فأنست داهيته كل داهية جبدة حىت جاء )ضريح األحياء(
 ثهالن! أحٌد وينهدَّ  فليهو ،وأخرست كل شاكية
 نسيان الدَّهر لطو  مع هلا وما...تقّدمها ما أنست   املصيبة تلك

 وهلل األمر من قبُل ومن بعد. 
، حيث نصح الناصحون، ونطق م يف نشوء وانتشار املدارس األجنبية لعربةوإن لكهذا 

أجرهم كما قال  -إن شاء اهلل–وهلم يف ذلك  وعاىن املعتنون، ،ومهس اهلامسونالغيورون، 
ُهم   أُمَّةٌ  ق ال ت   و ِإذ  سبحانه : } ِلُكُهم   اللَّهُ  ق  و م ا ت ِعظُون   مِل   ِمن   بُ ُهم   أ و   ُمه  ا ُمع ذِّ ا ب اع ذ   ق اُلوا ش ِديد 

، فأعذر الواعظون إىل رِبم ومل يتق [164/األعراف] {ي  ت َُّقون   و ل ع لَُّهم   ر بُِّكم   ِإىل   م ع ِذر ة  
وال يلدغ املؤمن من  استعارا ،بل متادوا يف بغيهم، فما ازدادت نار تلك املدارس إال  اجملرمون

واملناقشات  ،املواعظ اخلفيةو ، تاوى العابرةفلهذا فإن البيانات املستنِكرة، والف جحر مرتني،
الذي يقوده  لن توقف هذا املد التخرييب واجملامالت الباهتة، واملباحثات والردود، املستفيضة،

 املستمرة أنه ال يعري قيمة ألحد   فقد ظهر من خالل مشاريعه املتوالية، وبراجمه ،اجلزيرة معتوه



، ولئن ال يلوي علي شيء كاجلمل اهلائج  ن كفرهبل هو ماض  يف إفساده وتلو  اعرتض عليه
لتسمُعنَّ نواقيس النصارى تُدق يف جزيرة  -وأسأل اهلل أن يعجل بأخذه– بقي على حاله

، وليس هذا بدعا  من القول وال تشاؤما  عيانا   ، ولرتونَّ كنائسهم شاخمة يف مسائهاجهارا   العرب
ناقوس اخلطر منذ  -رمحه اهلل-يخ بكر أبو زيدفقد دق الش وال مبالغة يف التحذير، يف النظر،

 ،والثقايف الكنسي سلطاهنم لنفوذ جريئة خطوة هي املدارس هذه فتح وإنحينما قال : ] أمد
 التنصريي، واإلعالم التنصريية، والكتب األناجيل، وبث ،(الكنائس فتح: )بعدها فاخلطوة

 وخلفنا أمامنا هي كما  التنصريية -تالبعثا- اإلرساليات مراكز وفتح األجنبية احملاكم وفتح
 يف احلزين للواقع امتدادا  !! استثناء بال العريب اخلليج بلدان مجيع يف مشائلنا وعن أمياننا عن

 .(7 : األجنبية العاملية املدارس [).اإلسالمي العامل
ول ولن يوقفه جريان األقالم وال ط ،الذي أنشأ يف جدة ليس له إال اهلدم )فضريح األحياء(

إال ما صنع خري  ال يصلح لقطع شره، وصيانة اجليل من عفنهف وال عتاٌب وال مالم، الكالم،
، نما أمر بأن يسعر بالنار، حيمأوى األشرار البشر صلى اهلل عليه وسلم مبسجد الضرار

وكما فعل أمري املؤمنني  وخري اهلدي هدي حممد  صلى اهلل عليه وسلم، ،مكانه كناسة وجعل
 بن ربيعة عن طالب رضي اهلل عنه، فقد روى أبو عبيد القاسم بن سالم عن علي بن أيب

«  ؟ القرية هذه ما: »  فقال ، زرارة إىل عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي نظر:  قال زكاء
«  ؟ إليها الطريق أين: »  فقال ، اخلمر فيها تباع ، فيها يلحم ، زرارة تدعى قرية:  قالوا

:  قال ، مكانك جتوز سفينة لك نأخذ املؤمنني، أمري يا:  قائل فقال ، اجلسر باب:  فقالوا
 حىت ميشي فقام ،« اجلسر باب إىل بنا انطلقوا السخرة، يف لنا حاجة وال ، سخرة تلك»

:  قال ،« بعضا   بعضه يأكل اخلبيث فإن فيها أضرموها ، بالنريان علي: » فقال ، أتاها
 .جربونا بن خواستا بستان بلغت حىت رغربيها من فاحرتقت

مث تذهب  تفعل فعلها يف العقول لوقت عارض -وهي خبيثة من اخلبائث– ولئن كانت اخلمر
أفكار ساقطة، ونشر رذائل هابطة،  وتغيب، فإن ما تفعله أمثال هذه الصروح من رغرس

 كما  على األمة هلو أشد وأنكى  تصورات سافلة، وبثِّ  ونفث مسوم قاتلة، وتزيني باطل  قبيح،
 بكتب واعترب  ،ودواعي تلقفه وسرعة انتشاره وكثرة توارثه لطول بقائه ؛ وذلكهو مشاهدٌ 



ارت مصائبها ترتى على الدين كله، وص فلم تزل اليت تنافس الناس يف ترمجتها الفالسفة
 .وأرق من القطمري علومه بسببها أعسر من العسري

 بناهابعضه بعضا ، وتبت يدا من  وجعل اخلبيث يأكل ،جُ تأجَّ  فرتبت يدا من سعرها بنار  
وأنواع األجهزة  والصاالت الفاخرة، الزينة الباهرة،وتب، وال يهولنك ما تراه فيها من 

له  ولو كان عجال  من ذهب هو هو فما يسخط اهلل   ،وحسن التقاسيم واإلدارةوالتقنيات، 
، وأعمالكم لوبكمق على ينظر ولكن أجسامكم إىل وال صوركم إىل ينظر ال اهلل إن، و خوار
 وهناه ،ِبدمه صلى اهلل عليه وسلم همسى ما بناه املنافقون مسجدا  ومع ذلك أمر رسولُ وقد 

ا اَّتَّ ُذوا و الَِّذين  فقال : } عن القيام فيه ربه ِجد  ر ا ِضر ار ا م س  رِيق ا و ُكف   و ِإر ص اد ا ال ُمؤ ِمِنني   ب  ني    و ت  ف 
ِلُفنَّ  ق  ب لُ  ِمن   ل هُ و ر ُسو  اللَّه   ح ار ب   ِلم ن   ن ا ِإن   و ل ي ح  ىن   ِإالَّ  أ ر د  س  ه دُ  و اللَّهُ  احلُ  اِذبُون   ِإن َُّهم   ي ش   ل ك 

ا ِفيهِ  ت  ُقم   ال  ( 107)   [108 ،107/التوبة]{أ ب د 
حىت راج  الظواهر من رغري نظر إىل احلقائق دنا إال االرغرتار باملظاهر والوقوف عنوما ضر أمت  

وتلقفت أنواع السموم تلعقها وهي َتسب  واستشرى الضالل األنكد، ل األسود،ينها الباطب
 وماتت القلوب، وانتشرت الرذائل، ، فُدمِّرت العقائد، ومسخت األخالق،أهنا خالص الشهد

، وليعترب املعترب باجلامعة األمريكية يف بريوت وأهني األبرار، ووقر األشرار، واحنرفت األفكار
 حشود عارمة من الزنادقة واملالحدةواليت مل يزل يتدفق منها  اونظائرمه ةالقاهر أختها يف و 

خنرت وال زالت تنخر يف جسد أمتنا  اليت محلة أفكار اهلدمعّباد الشهوات و  واملفسدين
  نة.م العففزادوها رهقا  دّمرهم اهلل ودمَّر أوكاره

ود عن اجلهاد يف العراق، فنحن نعلم ما كان يقوله مفيت آل سععدنا إىل مسألة احلوثيني، 
 وكابر يف كل سوي،   اليت تصد عن سبيله ما يستحيي منه قيل والعواقيلحيث أقام من العرا

 أمور  ُياول ِبا نزع الشرعية عن ذلك اجلهاد، أو على األقل تشويش األذهانيف اختالق 
ذيل رجاف واإلجحاف، والتخضروبا من اإل يف سبيل ذلك ، وسلكبغرس الشبه يف القلوب

ذين ال من النصارى احملتلني بل وأولياء أولياء نعمته الذي تقر به أعني أولياء نعمته والتدجيل،
 هاَتت)مفيت( دولة التوحيد ليشكك يف الراية اليت يقاتل  ما حلموا بشيء حلمهم بأن ينتصب

در ، وأصوجيعل ما ُيصل هناك فتنة ينبغي أو جيب النأي بالنفس عنها اجملاهدون يف العراق



من ليكون شهادة قاطعة على فساد دين  يف ذلك بيانا  مطوال  مفصال  تناقلته وسائل اإلعالم
 !ن قبل رؤوسهم بل أنوفهم وهو هاشٌّ باشٌّ وركن إليهم فكيف مب اقرتب من الطغاة

، وبعداوهتا للدين يف العراق أن دوال  نصرانية كافرة   –وهو حاصل إىل اآلن –فما حصل 
ودمهت البالد برا  وحبرا  وجوا ، وارتكبت من الفظائع خبيلها ورجلها،  عليها قد أجلبتجاهرة، 
وحرك القلوب  وتفتت الكبود، لوداجلواقشعرت له  ،ما أبصره األعمى ومسعه األصم والبشائع

فلم يسلم منهم رجٌل وال امرأة، وال طفل، وال مسجد،  وإن كانت كاحلجارة أو أشد قسوة،
، وهم كل شيء، ودمرت قنابلهم كل شيء  بل أحرقت محمهم و ال مصحٌف، وال بيٌت،

 .ألوٌف مؤلفة
فنبذوا ، وجنود التوحيد، ، قلة قليلة من أهل اإلميانلكاثرةا الكافرة فوقف أمام هذه اجلموع

كفروا باحلدود و  ولفظوا الوهن والكسل، وألّظوا بذي اجلالل واإلكرام، ،عنهم العجز واجلنب
قوميات أو أعراق أو أمساء روا أمة  اإلسالم الواحدة ومل يلتفتوا إىل فخاطبوا واستنفوالسدود، 

، فنفر إليهم أهل مينعهم من التناصر والتآزر وال حائال   عقبة فلم جيعلوها ،مزقت أمتهم إربا  
 ورغامروا وخاطروا وهبوا إليهم زرافات ووحدانا، ،من أوساط األرض وأطرافها الغرية واإلميان

، وُيولوا بني ، ويفوزوا برضى رِبموأنواع املصاعب حىت يغيثوا إخواهنم اقوَتملوا ضروب املش
استيقنوا بأن النصر من عند اهلل، وأن احلق رغالب والباطل زهوق،  ، وقدالكافر ومبتغاه

ناصعة  يف  من التضحيات النادرة ما كان رغرة قدمواو  فاختلط الدم بالدم، والتحم العزم بالعزم،
كل من   ومفخرة  يتباهى ِبا ،املسكنةن واخلنوع واخلضوع و باهلو  امللطخ موجه هذا العصر املظل

ومقصدهم يف ذلك أجلى من الشمس يف كبد السماء  ،بِر كة القنوط اآلسنةطال مكثه يف 
ليس دوهنا سحاب، فأرضهم تغلب عليها النصارى الكفرة، فهم يدافعوهنم بكل ما أوتوا من 

ع إال هلل، وال تتبع إال شرع اهلل، توايل أولياءه وتعادي قوة ليقيموا دولة إسالمية  ال َّتض
حىت يقال إهنا  ، وأية رغاية أصرح من هذه الغاية،أعداءه، فأية راية أوضح من هذه الراية

املتنعمني الذين يصدق فيهم قول النيب صلى اهلل عليه  التباسها إال يف أذهان ، وهلملتبسة
 ، الثياب وألوان ،الطعام ألوان يطلبون الذين بالنعيم، رغذوا الذين أميت شرار من إن]وسلم : 
 [بالكالم يتشدقون



وأدركهم  ،األذىشيء من من  نعيمهم ، وخيف علىضر من حلوق آل سعود أما وقد توّجس
ومقاصده  رايات اجلهاد النقية، ، فهنا)متسللني( شرذمة من خالل خطر  عارض، طائٌف من

بعد طول – ، فسمعناالدائم واملستمرالصرُية، والتحريض اجلريئة و  وفتاويه اجللية، الواضحة
وبدأت املنابر هتتز بالدعاء  ،وشهادة وشهداء ونفري امسه جهاد ورباط أن هناك شيئا   -انتظار

، وتليبت آيات اجلهاد !ولكن وقفا  عليهم يف اجلنوب دون رغريهم ،للمجاهدين واملرابطني
فعلمنا أن القاعدة اجلامعة اليت  تغييب، بل وقرأت أحاديثه وظهرت فضائله بعد طول رغياب

، فكانوا وجد رضى احلاكم فثم حكم اهلل! : حيثما هي من الفتاوى عند هؤالء ا  تضبط كثري 
كاجلهاد يف   أرغضب طغاة آل سعود، فما ىل بعقيدة العصمة فيهم من الرافضة بأئمتهمو أ  

من  ومنصِّبيهم سادهتمرة  على ألن الضر واقع مباش –ورمبا عمية – فهو راية ملتبسة العراق
ولو بفرقعات خاوية على جبال   إذ اقرتب نذير الشر من عرشهم ، وأمااألمريكان وأحالفهم

، وصار كصيحات النذير العريان  دوت يف اآلفاق فإن صرخات النفري وحدود مرتامية نائية
 وال حاجة معها لبيان. اجلهاد شرعيا  وصفاء رايته ظاهرة للعيان

من اجليوش اجلرارة اليت زحفت جهارا  ببطرها  -إن كانوا حقا  قد تسللوا– ول املتسللنيفأين فل
مجعوا من العتاد  أسلحة من من وأين أسلحة أولئك املتسللني؟، برجاهلا ونسائها وكربيائها

من جاء أهداف سبقوا إليه قط، وأين الربية واجلوية والبحرية ما مل يُ  وأسلحة الدمار والتقنيات
تلك  من أهداف وال قامت له قائمة لو طبقت ملا بقيت لإلسالم باقية اريع وخططمبش

و أين ما عاناه ويعانيه أهل  قوات عباد الصليب؟ اليت ال يبلغ أمرها عشر معشار الشرذمة
مقابل ما فعله  السنة يف العراق على أيدي الصليبني املتوحشني وأتباعهم من الرافضة احلاقدين

جناة لعباده  بعضهم بعضا   ، وجيعل حرِبمنسأل اهلل أن خيزيهم أمجعني ؟يوناحلوث أو يفعله 
 وقوة للمجاهدين الصادقني. املؤمنني املوحدين

وال البحث عن حكم  -أخزاهم اهلل- احلوثيني أولئك وليس املقصود هنا هو الدفاع عن
ل وجهة والَّها ولسنا ملزمني بأن ننحشر يف ك وال ِمن مهامنا، ذلك من شأننا ، فماقتاهلم

عن  وقد كنُت كتبت مقاال وال أن جنري قاطرتنا على السكة اليت أقاموها، ،طغاة آل سعود
كما ولكن   ،فلريجع إليه من شاء منذ سنوات بعنوان )نار اجملوس يف جزيرة العرب( الرافضة

، وضرب من يريد النفري إليهم قلت ملا خذل أمثال املفيت اجملاهدين يف العراق، وخذَّل عنهم



وشكك يف وتغاضى عنه،  صفحا  عن كل ما يرتكبه الصليبيون اجملرمون وأعواهنم من الرافضة
 وجه المن جنس ذلك وب مبا هو اليت يقاتل َتتها اجملاهدون ابتاله اهللالصافية راية اجلهاد 

دمت ، وانعال من جهة الدافع وال املدفوع، فضاقت عليه احليل بني الصورتني تةألبيف  مقارنة 
فأفىت مبا  فاندفع رغري مبال بالتناقض وال مكرتث بالتعارض ، وانقطعت سبل التفلتاخليارات

وعلى اجلميع  وحثَّ واستنهض، ،ضفحرَّض وحضَّ  ،أفىت به من اجلهاد الشرعي ضد احلوثيني
إذا قالت حذام فصدقوها...فإن القول ما قالت يشكك أو يعرتض، ف نالتسليم وويٌل مل

ضد )اجليوش(  وال أدري ماذا يقول عن حكم اجلهاد اآلن ض فتنطرد،وال تعرت  ،حذام
، األثيوبني إىل الصومال !(املتسللني)ضد أو  يف العراق أو أفغانستان الكافرة السافرة الغاصبة

بل وضد  ،باكستان، ورغري ذلك كثري يف البالك ووترمرتزقة و  أو ضد متسللي )السي آي أى(
وَتصد املسلمني  -زعموا–، وَترسهم وجُتريهم اليت جتاورهمعرب و يف جزيرة ال قوات الصليبيني

وأفغانستان ووزيرستان انطالقا  من قواعدها املقامة  يف العراق إخواهنم جرياهنم، وَتيِّيهم وتقتِّل
 وهلل در عبد اهلل بن املبارك حينما قال :  فما لكم كيف َتكمون!، على أرضهم

 السالطني أموال ديصطا...  بازيا له الدين جاعل يا
 الرهابني ضالل فعلي...  كما  بدنيا الدين تبع ال

 بالدين تذهب حبيلة...  ولذاهتا للدنيا احتلت
فتجدهم يكيدون ، وسريرهتم وتلك هي سريهتم وهذا هو ما اعتدنا عليه من طغاة آل سعود

 ة بغري حساب،األموال الطائل ، وينفقون يف الصد عنهمبكرهم الدفني ، وُياربونهللدين وأهله
، ومتتد والشيطان كل كافر  لعني من عباد الشجر واحلجر والصلبانويؤاخون من أجل ذلك  

ما زالوا ِبا حىت يضيعوها أو إىل كل قضية من قضايا املسلمني اليت تتعلق ِبا آماهلم ف أياديهم
لجأ وا أن ال مأو كاد، وظن ، فهم على ذلك حىت إذا مسهم الضرُيرفوها أو يقضوا عليها

 ،وأظهروا التنسك والطاعة فانبسطوا له، ميموا شطره، لدينلتمسح بانقاذهم إال باإل
وَتوطهم  ،، وتنقذهم وال تعجزهموفتحوا له نافذة تنفعهم وال تضرهم واالنشراح، واالنفساح

رة  وُسخ رة   ا من تقربواَّتذو  وال َتيط ِبم، حىت إذا  ،، ومطية  وُهز أ ة  إليهم من العلماء ُسخ 
، وازدروه انقلبوا عليه وانتهت مهمة )الدين( ، وقبضوا مغنمهم،وحّصلوا مطلبهم ضوا مأرِبمق

 و ي  ُقوُلون  فحاهلم كما قال عز وجل : } ،وهكذا دواليك ، وألقوه كما يلقى املنديل،وأزروا به



ُهم   ف رِيقٌ  ي  ت  و ىلَّ  مُثَّ  و أ ط ع ن ا و بِالرَُّسولِ  بِاللَّهِ  آ م نَّا ( 47) بِال ُمؤ ِمِنني   أُول ِئك   و م ا ذ ِلك   ب  ع دِ  ِمن   ِمن  
ُكم   و ر ُسولِهِ  اللَّهِ  ِإىل   ُدُعوا و ِإذ ا ن  ُهم   لِي ح  ُهم   ف رِيقٌ  ِإذ ا ب  ي   ُمُ  ي ُكن   و ِإن  ( 48) ُمع ِرُضون   ِمن    احل  قُّ  هل 
ِعِنني   إِل ي هِ  ي أ ُتوا يف   أ ن   خي  اُفون   أ م   ابُواار ت   أ مِ  م ر ضٌ  قُ ُلوِِبِم   أ يف ( 49) ُمذ   و ر ُسولُهُ  ع ل ي ِهم   اللَّهُ  ُيِ 

 .[50-47/النور]{الظَّاِلُمون   ُهمُ  أُول ِئك   ب ل  
 -خاصة منها ما يتعلق باجلهاد–هم وأعماهلم جتاه كثري من قضايا املسلمني ومن استقرأ مواقف
 يفل على ذلك مما كانوا عليه ال أد، و يف تقوميها يرى ذلك يف رغاية الوضوح وجترد عن اهلوى

 التنكر له بل حماربته، مث حينما كانت رياح الغرب تساعدهماجلهاد ضد االَتاد السوفييت 
فهم جارون على قاعدة  ،ومنصِّبيهم من األمريكان وأتباعهم اليوم إذ صار ضد أوليائهم

والتودد  اهتم للرافضةومثله مؤاخ اليهود القوم البهت : سيدنا وابن سيدنا مث شرنا وابن شرنا،
عند قبور الصحابة رضي  )ويلعنون( يندبون ويلطمون وفسح اجملال ملشركيهم ومولوليهم ،هلم

، وصم بل محايتهم والدفاع عنهم واإلنكار على من أنكر عليهم ويف طيبة الطيبة، اهلل عنهم
 وصب ألوان السجون ِبم ملءو  ،من شرهم وشركهم والتحذير اآلذان عن أهل النصح

 املخذولني من قبل احلوثيني وأعواهنم الرافضة ، حىت إذا شعروا بشيء من اخلطرالعذاب عليهم
، مما يبني أن ما  نفس القوات اليت كانت َتميهم ضدهم ، وسخرواأظهروا قوهتم وبطشهم

مل يكن عن عجز  وضعف،  والتوسعة عليهم وتسهيل األمر هلم كانوا عليه من التغاضي عنهم
، فلما زالت فراعوها بناء على مصلحة  راجعة هلم رأوها وتعاون وهتاون   ودس وإمنا عن خبث  

، بأهوائهم الطغاة ، فما كان لدين جيرره هؤالءأدالوا عليهم، فتعسا  للطالب واملطلوب
بل هو أدعى الستجرار الفساد على البالد  احلق تقوم به قائمةأن  وخُيضعونه لشهواهتم

و اء ُهم   احل  قُّ  ات َّب ع   ل وِ و  كما قال تعاىل : }  والعباد  ب ل   ِفيِهنَّ  و م ن   و األ  ر ضُ  السَّم و اتُ  ل ف س د تِ  أ ه 
ن اُهم   رِِهم   أ ت  ي   رِِهم   ع ن   ف  ُهم   ِبذِك  –، قال اإلمام أبو جعفر الطربي [71/املؤمنون]{ُمع ِرُضون   ِذك 

 هؤالء يهوى مبا ذكره تعاىل الربّ  عمل ولو: ذكره تعاىل يقوليف هذه اآلية : ] -رمحه اهلل
 لفسدت كارهون،  له هم الذي احلق وترك وإرادهتم مشيئتهم على التدبري وأجرى املشركون

 التدبري من والصحيح األمور عواقب يعرفون ال أهنم وذلك ؛فيهن ومن واألرض السموات
 على طلالبا أكثرهم إيثار مع وأهوائهم مشيئتهم على جارية األمور كانت  فلو والفاسد،



 تفسري [).باحلق قام ذلك ألن اهلل، خلق من فيهنّ  ومن واألرض السموات تقرّ  مل احلّق،
 .(57/  19 : الطربي

 كمسؤاال  صرُيا ، ويطالب كمإذا  فكل م ن مل يستأجر عقله وُينِّط فكره من حقه أن يسأل
ددمتوه جهادا  : ما الذي فرقتم به بني قتال احلوثيني فعيشفي النفس ويزيل اللبس جبواب 

شرعيا  ممدوحا ، وجعلتم املقيم يف مواجهتهم مرابطا  مأجورا  وبني قتال قوات النصارى وأعواهنم 
واعتربمت  ، وثبطتم النافرين لقتال أولئك الكفرةفحكمتم على رايته بأهنا ملتبسة يف العراق

   ؟!خروجهم مذموما  
ال تتورع عن  ونقرأ أن )القاعدة( نسمع ، وهو أنه مل نزلنفسه النسق السابق أمٌر آخر على 

، باملدنيني مأحرى رغريهم ممن أمسيتموه وال ترتدد يف سفك دماء املسلمني ،دماء )األبرياء(
 هاويروجُّ  امن املسلمني وراح يرددهفتلقفها من تلقفها  أعداؤها الكفرة وهي أكذوبة أحدثها

مات اليت ال قلوب ويصبح كاملسلّ يف ال حىت يرتكز هذا املعىن أو سخفا ، جهال  أو حسدا  
ويكون طلب الربهان عليها من توضيح  وال الرد أو الرفض، ،تقبل النقد وال النقض

 .التمن أعضل املعضِ  –كما ُعِلم وعرف –الواضحات وهو 
قتل األبرياء على رؤوس نفسها! فت رمية(اجلترتكب ) دولتهم )املوحِّدة( الوحيدة هي ها واليوم

فتدك القرى بساكنيها وال  احلارقة اخلارقة الصاهرة، ليهم أطنانا  من احلمموتصب ع ،األشهاد
ومع ذلك مل نسمع من  فتختلط حلوم النساء باألطفال بالشيوخ باحليوانات، ،يعنيها م ن فيها

، بل ال يزالون لدولتهم مؤيدين داعمني أولئك املنتقدين )الصرُيني اجلريئني( مهسا  وال ركزا  
– اجملاهدين والقاعدة صادقة حقةب، ولو كانت التهمة امللصقة وعلى الغيبظاهرا   داعني

 وأحق بأن يغض الطرف عنهم هم أوىل باالعتذار هلملكانوا  –وهيهات أن تكون كذلك 
هني املسّخرين له الساخرين منه العابثني بالدين من طغاة آل سعود

 
واألسباب يف  بإعالمهم امل

 :  ذلك كثرية
 دو املهاجم للمجاهدين يف ساحات القتال ال يقارن إطالقا  بشراذم املتسللنيأن العفمنها : 

، ال من جهة الكثرة واألعداد، وال صدهم ودفعهم حكام آل سعود جاهدين الذين ُياول
وآالهتا  جبيوشها اجلرارة ، فأين َتالف القوى الصليبيةواإلعداد من جهة التقنيات والعتاد



شراذم من  وَتتضنها األودية والتالل وهم من قبائل تطوقها اجلبال وجنودها املدربة املتطورة
 .)املتسللني( كما اختار إعالم آل سعود هلم هذا االسم بأنفسهم

، وبطبيعة ما عند العدو مما ذكرنايف مقابل  ومنها : قلة أعداد اجملاهدين وتواضع إمكاناهتم
، فأين اعتداء شراذم سه مبا يستطيعتيقن للموت سيدفع عن نفاحلال فإن الضعيف احملاصر امل

)املتسللني( على األطراف النائية لدولة آل سعود من اعتداء القوى الصليبية الكافرة على 
،  ديار املسلمني وحلوهلا بالعقر منها ومطاردة اجملاهدين يف كل قرية أو مدينة أو واد  أو بيت 

 مث قارن وأنصف. فانظر إىل املعتدي واملعتدى عليه يف كلٍّ من احلالتني
بالسكان ومتحرك يف أوساطهم ومقيٌم  أن العدو الذي يقاتله اجملاهدون خمتلطٌ ومنها : 

شراذم  ، أماوبينهم ويتحرك يف طرقهم وسكناهم لقواعده العسكرية وسط سكاهنم
لوا عن ديارهم ، وهذا يعين أهنم قد انفصوكفى متسللون -ِبذا الوصف–)املتسللني( فإهنم 

بعد  فما احلاجة إذا  لدك القرى ،هم ومتيزوا عن أهليهم ونسائهم وأطفاهلماطن سكنوفارقوا مو 
  أن متيز العدى.

 ،تطورةوأسلحتها امل ،وإمكاناهتا الضخمة ،ومنها : أن آل سعود دولة هلا قدراهتا الكبرية
أهدافها تصل إىل  ، وهذا يستدعي أهنا، وخرباؤها وخرباهتاوخزائنها املليئة ،وصوراخيها الدقيقة
ال سيما  -كما يسموهنا– دون احلاجة إىل سياسة األرض احملروقةحاذقة بعناية فائقة ودقة 

إىل  -شرعا  –، فما الذي يدفعها متسللون متميزون –حسب وصفها –وأهدافها وأعداؤها 
 .لقتل العوام )األبرياء( وتتقصد قصف القرى واملساكن جتاوز كل هذه األسباب اليت متتلكها

وال  ، وال الصواريخ الذكيةوال حىت الشراعية اهدون فهم ال ميتلكون طائرات األباتشيأما اجمل
وعدوهم الذي يقاتلونه ليس عدوا )متسلال( متميزا،  ،، وال الدبابات املتطورة وال البدائيةالغبية

هو  ه اجملاهدونكل، وأنكى سالح ميت، يعيش يف املدن ال على اجلبالوإمنا جماهر خمتلط
، فلو كان قتلهم لألبرياء الذي يدعيه املدعون يات االستشهادية أو العبوات الناسفةالعمل

معذورين قطعا ، فما بقي أمام أولئك  -باملقارنة مع أفعال جند آل سعود–، لكانوا صحيحا  
ما تفعله من و حكومة آل سعود  املتِهمني للمجاهدين ِبذه الفرية إال أن يضموا إىل انتقادهم

يف شجاعتهم عند  ويكونوا صرُيني جريئني كما عهدناهم  املدنيني األبرياء(جرائم قتل )
، وإما أن يقّروا بشرعية ما )معا  ضد إرهاب القاعدة وآل سعود!(: فيقولوا  انتقاد اجملاهدين



كما أقروا بشرعيته يف ارتكاب   -الذي يدعونه عليهم -يفعله اجملاهدون من قتلهم لألبرياء!
، فهما خطتا خسف ال خمرج عاء موهوموليس بادِّ  مما هو مشاهد معلوم حكومة آل سعود له

، فنعلم ومل تستوعبه أذهاننا فصحوا لنا عن الفرق الذي حارت فيه عقولنايوإال فل ،هلم منهما
أن يقتلوا من شاءوا وكم شاءوا  ، وندرك مِل  حل لطغاة آل سعودأن  قد صدقونا فتطمئن قلوبنا

ومِل  اإلنكار على ما أباحه  – فليس ألحد  أن ينكر عليهم عمدا  وقصدا   )املدنيني األبرياء(من 
م( اجملاهدون  وتسود الصفحات الشرع هلم؟! بينما يشتد النكري وتتعاىل األصوات فيما لو )اهتُّ

 لندن؟ أو عفريت من عفاريت أمريكا ماردا  من مردةرجل  واحد  خطأ  حىت ولو كان  بقتل
طِ  ق  وَّاِمني   ُكونُوا  آ م ُنوا الَِّذين   أ ي ُّه ا ي اقال اهلل تعاىل : } اء   بِال ِقس   أ وِ  أ ن  ُفِسُكم   ع ل ى و ل و   لِلَّهِ  ُشه د 

ي نِ   ُووات  ل   و ِإن   ت  ع ِدُلوا أ ن   اهل  و ى ت  تَِّبُعوا ف ال   ِِبِم ا أ و ىل   ف اللَّهُ  ف ِقري ا أ و   رغ ِنيًّا ي ُكن   ِإن   و األ  ق  ر ِبني   ال و اِلد 
ِبري ا ت  ع م ُلون   مب ا ك ان    اللَّه   ف ِإنَّ  تُ ع ِرُضوا أ و    .[135/النساء] {خ 

أو امرأة،  سواء كان ذلك املسلم، رجال   وحنن اجملاهدين نربأ من سفك دم مسلم  بغري حقٍّ 
سنيا  أو أو فاسقا ،  عدال   عاملا  أو جاهال ، ،أو شقيا   أو كبريا ، عاقال أو جمنونا ، تقيا   ا  صغري 

، ومن رمانا بغري ذلك فاهلل موعدنا وعند اهلل مبتدعا ، عربيا  أو أعجميا ، بدويا  أو حضريا  
 .جتتمع اخلصوم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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  [مسودة الكلمة عن إيران وأمريكا ، مع تعليقات محمود]

  
  
  

 سم اهللا الرمحن الرحيم

  أميت اإلسالمية الغالية
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  حديثي هذا إليكم عن أمر مهم جداً ومصريي بالنسبة لكم ولذرياتكم فأعريوين أمساعكم 
ا إنه حديث عن احلرب وطبوهلا اليت تقرع يف الشر  ق والغرب عن احلرب العاملية الثالثة اليت يهدد 

ا  إيران وحلفاءها وآثارها ستعم املنطقة كلها [هذه املرة] زعيم البيت األبيض منطقتنا وقد خص 
.  

ورغم هذه التهديدات اخلطرية وما سيرتتب على التنافس والصراع الشـديد بـني الطـرفني  فـإن كثـرياً 
وغــافلني عمــا جيــب ] واو العطــف[حيــذف  الهــين، ول حقيقــة األمــر مــن النــاس مــازالوا خمتلفــني حــ

  عليهم اإلعداد له والقيام به وهو صلب موضوعنا .
ولـــئن كـــان مـــن املهـــم أن نبحـــث ونســـتقرئ األحـــداث عـــن مـــدى إمكانيـــة وقـــوع هـــذه احلـــرب بـــني 

اء وقعـت التداعيات اخلطـرية الـيت ستصـيب املنطقـة قائمـة علـى أيـة حـال سـو [فإن]  إال أنالطرفني 
  .احلرب أم قام الصلح بينهم

 فإن وقعت احلرب فلها عدة احتمـاالت منهـا مـا يتمنـاه حكـام اخللـيج ويسـعون إليـه وهـو انتصـار 
م][   .وهذا له آثاره وخطورته  العظيمة أمريكا حليفيتهم بل رُّ

يـار عليهـا و] اجتمـاع [تعثر أمريكا وفشلها بعد تراكم مشاكلها و ومنها  تصـار إيـران انأسـباب اال
[رمبــا حتتــاج العبــارة إىل صــياغة أكثــر علــى األرض  علــى املــدى املتوســط والبعيــد حيــث إن أقــدامهم

ــم أقــداُمُهم علــى األرض]  وهــذا لــه  ، وهــم قــوة إقليميــة كــربى يف املنطقــة وضــوحا مثــل : حيــُث إ
  .وتداعياته اليت جيب احلديث عنها آثاره



  
وتداعياتــه ولتوضــيح األمــر  بنا أيضــاً ولــه آثــارهوهنــاك احتمــال آخــر وهــو الصــلح علــى حســا

  أقول :
  

إن احلكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره فحقيقــة األمــر أن مفتــاح الســيطرة علــى العــامل ملقــى علــى 
رمــال اخللــيج بــال حراســة مــن أهلــه وســيبقى التنــافس قائمــاً بــني القــوى الدوليــة واإلقليميــة للهيمنــة 

  بغري حق . على منطقتنا ولالستيالء على نفطنا 
وقـــد بســـطت أمريكـــا هيمنتهـــا علـــى دول اخللـــيج مبـــا فيهـــا إيـــران منـــذ أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن خلفـــاً 

ا عنــدما أســقطت  شــرطي اخللــيج  هالشــالربيطانيــا وقبــل قرابــة ثالثــة عقــود حتــررت إيــران مــن ســيطر
 يف منصـــبه كشـــرطي للخلـــيج فقـــط بـــل هالشـــاســـابقاً ، لكـــن حكـــام إيـــران اليـــوم ال يريـــدون وراثـــة 

م التامـــة واملباشـــرة وقـــد بـــدؤوا جبنـــوب العـــراق وبعـــض  يريـــدون أن يكـــون اخللـــيج كلـــه حتـــت ســـيطر
وســطه ومل جيــدوا ممانعــة تــذكر مــن دول اخللــيج وهــذا ممــا شــجعهم علــى إكمــال الطريــق فــإيران تــرى 
ـا الدولـة اخلليجيـة واإلقليميـة الكـربى وتقـول إن متطلبـات  ا صاحبة حق يف هـذا األمـر حيـث إ أ

منهـــا تســـتدعي أن ال يكـــون علـــى الشـــاطئ اآلخـــر مـــن اخللـــيج قواعـــد عســـكرية أمريكيـــة وإىل مـــا أ
وبعـــض ساســـتهم ، ومـــن آخرهـــا [وُخمططـــوهم] هنالـــك مـــن األمـــور الـــيت يتحـــدث عنهـــا إعالمهـــم 

ــا تــرفض أن يكــون إليــران دور "ماصــرح بــه الري جــاين بقولــه :ـــ  إن ســبب اخلــالف مــع أمريكــا أ
  . "نطقةإقليمي ريادي يف امل

ــذا املطلــب تصــطدم  بأمريكــا مــن جهـــة وبوكالئهــا مــن جهــة أخــرى ومــن هنــا ســـارع  وإن إيــران 
حكام اخلليج بالوقوف مع أمريكا والتأكيد عليها بضـرورة خـوض حـرب وقائيـة ضـد إيـران قبـل ان 

 بوليس املشـؤوم الـذيلـك واضـحاً يف مـؤمتر أنـاتواصل مد نفوذها على بقية دول اخللـيج وقـد بـدا ذ
وزيـــرة خارجيـــة الكيـــان الصـــهيوين عـــن ذلـــك بعبـــارات صـــرحية عنـــدما قالـــت إن الـــدول  فيـــه عبـــرت

  .العربية تقف ألول مرة إىل جانب أمريكا وإسرائيل ضد ايران وحلفائها



وكــــان ممــــا ســــاعد يف دفعهــــم هلــــذا املوقــــف املخــــزي فضــــًال عــــن خيــــانتهم للملــــة واألمــــة والقضــــية  
ــذه احلــرب  ، ا يف خــرب كــانمــن أن يصــبحو  وفهمهــو خــالفلســطينية  لــذا فحكــام اخللــيج مهتمــون 

ا بالنسبة هلم حربٌ  ا أل مصريية فإمـا أن يكونـوا أو ال يكونـوا وهـم يـرون  أكثرمن اهتمام أمريكا 
  مصريهم رأي العني يف حالتني 

 إن رفضت أمريكا توجيه ضربات عسكرية قوية ترجع إيران إىل الواراء عدة عقود .

ا على املدى املتوسط أو البعيد فسـيبدأ التمـدد اإليـراين بغـرض وإ ن دخلت أمر  يكا احلرب وخسر
 هيمنته على دول املنطقة

فحكـام اخللــيج يعلمـون أن زعمــاء إيـران وأتبــاعهم يف املنطقــة سـيتبعون معهــم سـنتهم الــيت اتبعوهــا  
م يف يوم العيد على مرأى ومسـمع مـن العـامل أمجـع وحجـتهم يف ذلـك  مع صدام أي سيضحون 

ــم كــانوا حلفــاءه يف حــرب اخللــيج األوىل نيابــة عــن أمريكــا ضــد إيــران أمل يقــ دم حكــام الريــاض أ
ام طهران عندما اعرتفوا بدعم صدام خبمسة وعشرين مليـار دوالر يف تلـك احلـرب دليًال يدينهم أم

الــيت ت املناســب بالطريقــة فهــذا االعــرتاف مســطر وحمفــوظ يف إيــران وســوف يســتخدمونه يف الوقــ
ا.   يرو

  
أود أن أبــين أمــراً ا العظيمــة الخطيــرة وقبــل االسترســال فــي الحــديث عــن الحــرب وتــداعياته

نس واالنتســـاب العرقـــي القـــومّي، [جملـــرد اجلـــ لســـت متعصـــباُ لقـــوم دون قـــوم -علـــم اهللا-أنـــين وهـــو 
ي اهللا فســلمان الفارســي وبــالل احلبشــي هــم أولياؤنــا وســادتنا رضــواحلمــد هللا علــى نعمــة اإلميــان] 

عنهم وإن كانوا عجماً وابن سلول اخلزرجي وأبو هلـب اهلـامشي هـم أعـداؤنا وإن كـانوا عربـاً وأقـرب 
 إلينا نسباً فالعربة باإلسالم والتقوى وليست بالوطن والقرىب . 

 قال اهللا تعاىل [ إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ]

دق ذلـك أعمالنـا بفضـل اهللا فـنحن قـد ولسنا من الذين نقول بأفواهنا مـا لـيس يف قلوبنـا وإمنـا تصـ
تربأنا من حكام العـرب مـن قحطـان وعـدنان ونسـعى إلسـقاطهم وهـم مـن قومنـا بينمـا بايعنـا املـال 

نا مطمئنــة قلوبنــا بــذلك نفوُســ ةً ممــن قــد علمــتم راضــي ووهــحممــد عمــر أمــري املــؤمنني يف أفغانســتان 



عـــوا وأطيعــوا وإن تــأمر علــيكم عبـــد اســتجابة ألمــر رســولنا صــلى اهللا عليـــه وســلم الــذي قــال ( امس
[لعله من املناسب هنـا اسـتغالل هـذه الفرصـة لبيـان مبـدئنا يف ذلـك حبشي يقودكم بكتاب اهللا ) 

 يُتوقَّــع مــن شــر (مــن جهــة نــاس جليــلوأصــلنا األصــيل والتأكيــد عليــه بيانــاً للنــاس واســتباقا ملــا قــد 
ا قـام ى العهِد لـه إن شـاء اهللا دينـاً ووفـاًء، مـوذلك بأن يقال مثال : ...وحنن عل )نسأل اهللا العافية

علــى العهــد (أو عهــِد اهللا ورســوله) ، ونســأل اهللا تعــاىل لنــا ولــه وإلخواننــا التثبيــت علــى احلــق حــىت 
ين وال فاتنني وال مفتونني]   نلقى اهللا وهو راٍض عنا، غري مبدلني وال مغريِّ

  
ـا منتنـة ) وكـل مـن وقـر أيضـاً حمـذراً مـن العصـبي [صلى اهللا عليه وسلم]وقال  ة والقوميـة( دعوهـا إ

اإلميــان يف قلبــه ينفــر مــن نــنت الــدعوة غــري اإلســالمية ســواء كانــت باســم الوطنيــة أو القوميــة أو مــا 
  شابه ذلك . 

وأأكد أنـين لسـت متعصـباً وال متمسـكاً إال مبـنهج اهللا تعـاىل كتابـه العظـيم وسـنة نبيـه الكـرمي صـلى 
الصـــحابة الكـــرام رضـــي اهللا عـــنهم ومـــن تـــبعهم  يقـــال : علـــى طريقـــة] [لـــو بفهـــماهللا عليـــه وســـلم 

  بإحسان يف خري القرون .
  

 وهنا أوجه نصيحة لطائفة أهل السنة وأخرى لطائفة الشيعة وأقول :ـ

ليعرفـــوه  [لعـــل أنســـب : إىل كـــل النـــاس]علـــم اهللا أنـــين أحـــب أن أوصـــل احلـــق لكـــل أهـــل القبلـــة 
  . [ورمحته وفضله] يعاً بإذن اهللاأن ندخل  اجلنة مج فيتمسكوا به عسى

  
 أمتي اإلسالمية الغالية 

ـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حيـث اليـوم ما أشبه حالنـا   بالسـنوات اخلـداعات الـيت أخربنـا 
  قال ( سيأيت على الناس ........)  

ســوء فــالكثري مــن أهــل الســنة قــد خــدعوا يف ديــنهم وهــم ال يشــعرون علــى أيــدي حكــام وعلمــاء ال
ان بيـان اإلميـان فراجعوا إميانكم وإسالمكم يا عباد اهللا وقد كتبت بيانـاً يف توضـيح هـذا األمـر بعنـو 

ا مل تصدر بعد] (بيان اإلميان) [اإلحالة إىل الرسالةفليقرأه من شاء.   يُراجع ، أل



حقــاً، الـــذي [وهــو العبــُد هللا ، مث إين أقــول إن املســلم هــو املستســلم ألمــر اهللا تعـــاىل يف شــأنه كلــه
فـــإن استســـلم ألمـــر اهللا تعـــاىل يف بعـــض شـــأنه كالصـــالة  شـــِهد حقـــا وصـــدقاً أن "ال إلـــه إال اهللا"]

[أو أي طاغيــــة ذي  ألمــــر احلــــاكم ]استســــلم[مل يستســــلم لــــه يف الــــبعض اآلخــــر، بــــل  و والصــــيام
الربــا أو  يف التحليــل والتحــرمي مــن دون اهللا عاملــاً طائعــاً خمتــاراً كتحليــل ســلطان مــادي أو معنــوي]

ــــدة لشــــرع اهللا أو مناصــــرة الكفــــار  علــــى  [الواضــــِح املعلــــوِم كفــــُرُهم]ســــن الدســــاتري الوضــــعية املعان
وهـذا هـو الشـرك األكـرب  الطاغيـة ،فهنا يكون قد أشـرك بـني طاعـة اهللا تعـاىل وطاعـة ،   املسلمني

  ..!املخرج من امللة
 نطلـــق العبوديـــة هللا تعـــاىل وحـــده][؛ م فيجـــب أن تكـــون مواقفنـــا منطلقـــة مـــن ديـــن اإلســـالم احلـــق 

  (وإن أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ).  
إن املــــنهج الــــذي تلتزمــــه مجيــــع احلكومــــات املنتســــبة ألهــــل الســــنة هــــو مــــنهج ال صــــلة لــــه حقيقــــة 

[ويناقضـــون االلتـــزام بــــ "ال إلـــه إال اهللا" مناقضـــة حيكمـــون بـــأهوائهم ال يشـــرع اهللا  هـــمفباإلســـالم  
[[ حيســـن تنـــوعني العبـــارات مـــن بـــاب  دائـــرة اإلســـالموهـــذا كفـــر أكـــرب خمـــرج مـــن اهرة جليـــة] ظـــ

"التفــــنن" كمــــا يســــمى يف البالغــــة، وفائدتــــه نفــــُي امللــــل علــــى الســــامع بتكــــرار اللفــــظ أو العبــــارة 
موهم يدلسون على الناس ويغالط الواحدة]] م فيجب التربؤ منهم ومعادا   .و

  
م"...إخل] [لعلهـــا كلمـــ زعامـــةكمـــا أن  م ومرجعيـــا ة مقحمـــة فتحـــذف، ألنـــه يـــأيت بعـــدها "قـــاد

م الدينيــــة يتمســــكون بــــبعض اهلــــدي  م ومرجعيــــا طائفــــة الشــــيعة يف إيــــران وغريهــــا وإن كــــان قــــاد
علـى أرض  [يف احلقيقـة و]العليـا  إال أن الكلمـة [وينطقون باسـم اإلسـالم]الظاهر ألهل اإلسالم 

[واملرجعيــات،  هلــؤالء الزعمــاء -يف التحليــل والتحــرمي- وإمنــا هــي ليســت هللا تعــاىل الواقــع يف إيــران
ف هــذه العبــارة [أرى حــذ وذلــك شــرك أكــرب خمــرج مــن امللــة وللطائفــة ومصــاحلها اخلاصــة الضــيقة]

وســـتأيت مناســـبة أفضـــل للتعبـــري عـــن معناهـــا احلـــق الـــذي نريـــد إيصـــاله  ألن تكرارهـــا كثـــريا ابتـــذهلا!!
   .عض اهلدي الظاهر إال ملخادعة الناس يف دينهموما كان التزامهم بب للناس]

  



مالـرباءة مـن زعمـاء طهـران وأمثـاهلم وبالتايل جيـب  [لعلـه يكتفـى حاليـا بـذكر الـرباءة  أيضـاً  ومعـادا
م مـــن قيـــادة سياســـية قـــد يفهـــم منـــه "إعـــالن احلـــرب" ، فليتأمـــل،  مـــنهم فقـــط، ألن لفـــظ معـــادا

  .للعداوة ديناً]والدعوة إىل الرباءة منهم كافية متضمنة 
مــن المناســب جــدا هنــا ذكــر شــيء مــن البيــان لحــال الشــيعة الرافضــة علــى اإلجمــال، مثــل  [

م علـى ديـٍن فاسـٍد حمـرٍَّف لـيس هـو ديـن اإلسـالم الـذي بعـث اهللا بـه حممـداً صـلى القول  : ...فإ
م، وعلــى نزعــٍة طائف يــة وقوميـــة اهللا عليــه وســلم، ديــٍن مبــّين علــى تقــديس األئمـــة إىل درجــة عبــاد

منتنٍة، وعلى الرباءة من صحابِة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، ومـا كـانوا عليـه مـن الـدين احلـق، 
م وكرباُؤهم.......((ويراجـــع مقـــال حـــزب الـــالت والقضـــية  وعلـــى مـــا تنتجـــه عقـــول وأهـــواُء ســـاد

  الفلسطينية)) املرفق]
  

 ه، يطـــول املقـــام ببســـطه، ]القـــول فيـــ[واألدلـــة علـــى ذلـــك، وتفصـــيل   هـــؤالء وهـــؤالءواألدلـــة علـــى 
م ألمريكا على املسلمني يف أفغانستان    ولكن أكتفي بذكر مناصر

  
ــم]فاخلدعــة الكــربى لكثــري مــن  ــم يف ديــن اهللا  [املنتســبني إىل اإلســالم والســنة هــي أ حيســبون أ

غــُري  [بغــض النظــر عــن مســألة هــل هــم معــذورون أوينمــا هــم يف احلقيقــة يف ديــن امللــك، تعــاىل ب
ـــاً ]معـــذورين، فهـــذه مســـألة فيهـــا تفصـــيٌل فقهـــي ـــاً ودعوي [[أرى أن هـــذه اإلضـــافة مهمـــة علمي

  تربويًا]].
م يف دين اهللا تعاىل بينما هم يف احلقيقة  واخلدعة الكربى عند املنتسبني ملذهب الشيعة حيسبون أ

اهللا تعــــاىل  يشــــرعون هلــــم فيحللــــون وحيرمــــون مــــن دون [وكــــربائهم] يف ديــــن الرجــــال مــــن مــــراجعهم
اليهود والنصارى الذين اتبعـوا علمـاءهم يف التحليـل  [حال] وقد حذرنا اهللا تعاىل من   همنفيتبعو 

فكــانوا بــذلك مشــركني كمــا وصــفهم اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي ] -ســبحانه-[والتحــرمي مــن دونــه 
م أربابـاً مـن دون اهللا ....) وقـال اهللا تعـاىل أيضـاً حمـذراً مـن طاعـة  بقوله  ( اختذوا أحبارهم ورهبـا

  العلماء والزعماء على غري هدى  ( .....إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا .....)



  
  عيات الحرب فأقول:ـ واآلن أعود الستكمال الحديث عن تدا

  
  إن وقعت احلرب فلها عدة احتماالت 

  [أوصي حبْسن تنسيق األفكار يف : االحتمال األول، االحتمال الثاين......إخل]
مــــن أهــــم مــــا يتمنــــاه حكــــام اخللــــيج ويســــعون إليــــه وهــــو هزميــــة إيــــران وانتصــــار التحــــالف الصــــلييب 

جـداً وهـي تعـين باختصـار خضـوع املنطقـة  الصهيوين بقيادة أمريكا وهذا إن وقـع فأخطـاره عظيمـة
وانقيادهــا التــام جلميــع سياســات  التحــالف الكــافر الفــاجر علــى مجيــع احملــاور ممــا يعــين باختصــار 
تغريب املنطقة وتغيري وجه جزيرة العرب واستعبادها مبا يتناسـب مـع الغطرسـة األمريكيـة الصـهيونية 

يف  ،ك التحــالف الظــامل فلينظــر إىل أهلنــا ومــن أراد أن يــرى كيــف ســتكون جزيــرة العــرب حتــت ذلــ
الضفة والقطاع حتت نفس التحالف يقتلون الرجال والنساء واألطفال ويدمرون البيـوت ويقصـفون 
املصانع وجيرفون املزارع  ويسلبون خرية األراضي الزراعيـة وقـد قطعـوا الضـفة مبئـات احلـواجز األمنيـة 

من إخواننا يف سجن غزة الكبري ليموتوا حبصارهم  إلهانة وإذالل أهلها وقد وضعوا مليون ونصف
بــالفقر واألمــراض نتيجــة لســوء التغذيــة ومــىت شــاء اليهــود قطعــوا عــنهم الكهربــاء واملــاء ومــىت شــاءوا 

مـــا هنالـــك مـــن مصـــائب والعـــامل كلـــه ويف مقـــدمتهم حكـــام العـــرب واملســـلمني  أغلقـــوا املعـــابر وإىل
  ى..!!ن هذه الكارثة اإلنسانية الكرب يتعامون ع

  
[تعليقــا علــى االحتمــال األول املــذكور، وهــو مــا "يتمنــاه حكــام اخللــيج ويســعون إليــه" أقــول : يف 

أن احلكام اخلونـة  وأن نشري إىل أن نالحظ من املهم -مع صحة هذا الكالم يف اجلملة–رأيي أنه 
صــاَر أمريكــا علــى الزنادقــة يف اخللــيج واملنطقــة، نعــْم وإن كــانوا يفّضــلون ويرّجحــون يف االختيــار انت

 إيــران ويريدونــه ويتمنونــه، لكــّن هــذا التفضــيل مــنهم واالختيــار والرتجــيح والتمــين ال خيلــو مــن كــدرٍ 
!! وهم يعرفون هذا ال حمالَة، فهم أيضا خيافون من انتصار أمريكا وازدياد هيمنتها وحتّوهلا وتنغيصٍ 

ـــم يقـــدّ  يكون فيـــه بعـــض الضـــرر علـــى ون أن ذلـــك ســـر إىل هيمنـــة كاملـــة مطلقـــة بـــدون إزعـــاج، أل



م حينها سيصـبحون يف كـف أمريكـا مائـة  ُملكهم املطلق وسالمة كراسّيهم وعروشهم، وخيشون أ
بغــريهم ممــن  وأن تســتبدهلمباملائــة، وذلــك يعّرضــهم خلطــر أن تــرى أمريكــا أن تــزيلهم يف أيــة حلظــة 

حكـام العـرب يعرفـون ذلـك وال  ء واخلدمة والعبودية أكثر وأكثـر..خيدمها أكثر ويقدم هلا من الوال
منــه، فهــم يف احلقيقــة بــني نــارين مــن هــذا الوجــه، لكــنهم خيتــارون األقــرب إىل حمــور  بــد، وخيــافون

م السفسـفية وهـي : بقـاء ُملكهـم  والء أمريكـا والكـون وهـم يعرفـون أن طريـق ذلـك اآلن هـو إراد
م يعمهـونيعمـيهم وميـدهم يف عز وجل اهللا ، و واخلدمة هلا ونيل رضاها معها هم ممـن أكثـرُ و  ،طغيـا

م فهــم ال يرجعــون، وإال فــإن احلــل واالختيــار الصــحيح واضــٌح بــّني ،  نظــنُّ أن اهللا خــتم علــى قلــو
  وهو : اإلسالم واالحنياز إىل أمة اإلسالم والوالء لإلسالم وأهله....]

  
ه وتداعياتــه اخلطــرية لــه آثــار  االحتمــال الثــاين أن تنتصــر إيــران علــى املــدى املتوســط أو البعيــد وهــذا

[، ألن إيــران ال متثــل ديــَن اهللا احلــق، اإلســالم احلقيقــّي، ولــن تقــدم للبشــرية رســالة اهللا كمــا أيضــاً 
ا رسوله اخلامت حممداً صلى اهللا عليه وسلم، ولن يكون الديُن معها كلُّه هللا]   بعث اهللا 

  
نهج الرافضـــة مـــن العـــرب إخـــواين املســـلمني يف كـــل مكـــان أحـــدثكم حـــديث العـــامل اخلبـــري عـــن مـــ

نـه ال صـلة لـه باإلسـالم وإن كـل مـا جـرى إ [لعل األفضل حـذف كلمـة "اجملـوس"] والفرس اجملوس
األهـوال الـيت  امأمـمن هول وفزع ودمار وفساد بسبب ظلـم صـدام حسـني وطغيانـه ال يـذكر حبـال 
وأن  اجملـوسفـرس تنتظر املنطقة وأبناءها بسبب ظلـم وطغيـان وفسـاد عقائـد الرافضـة مـن العـرب وال

الفرق بني االثنني كالفرق بني النهر والبحر  وسـريى النـاس إجـرام صـدام وحزبـه كحمـل وديـع أمـام 
ذئاب الرافضة ومن قرأ تاريخ القوم يف القدمي واحلديث وكثرة غـدرهم بأهـل السـنة يعلـم أن كلمـايت 

ــــاريخ املســــلمني ملــــيء مبكــــرهم وغــــدرهم وخيا م قــــد قصــــرت عــــن وصــــف عظــــيم خطــــرهم فت ــــا ن
م للتتــــار والصــــليبيني  ــــم كــــانوا  [وســــائر أعــــداء اإلســــالم]ومناصــــرا يف -[ضــــد املســــلمني رغــــم أ

فأما اليوم وقد قامت هلـم دولـة يف إيـران ودولـة يف العـراق وهـم  [ال دولَة هلم] مستضعفني الغالِب]
وا إىل مـا يسعون إلقامة دولة يف بالد الشام فحدث عـنهم وال حـرج ويكفـي العقـالء عـربة أن ينظـر 

يصــيب أهــل الســنة يف العــراق يوميــاً علــى أيــديهم مــن خطــف وتعــذيب وقتــل واعتــداء علــى الــدماء 



واألعــراض واملســاجد واملصــاحف ولــو قــرأمت يف عقائــد القــوم ملــا اســتغربتم هــذه التصــرفات الوحشــية 
اهللا عنهـا اليت ليس هلا مثيل فهم يكفرون الصحابة كلهم إال عدداً يسرياً ويتهمـون الصـديقة رضـي 

  يف حمكم قرآنه وذلك كفر صريح بالقرآن . ه]من[برأها اهللا  بما
مـــا عـــرف البشـــر طائفـــة أكثـــر كـــذباً مـــن  [لعلـــه]ويـــرون أن قتـــل أهـــل الســـنة مـــن أعظـــم القربـــات و

  الرافضة .
  

وإمنــا هــو واقــع حــي يزلــزل  ، اً وأحالمــ رؤىً إن األمــر عظــيم واخلطــب جلــل ومل يعــد  أمتــي الغاليــة :
ء تسفك وأعـراض بغداد وما حوهلا أرواح تزهق ودماحتت أقدام أهل السنة كل يوم يف األرض من 

تنتهـــك وإىل اهللا املشـــتكى فهــــو حســـبنا ونعـــم الوكيــــل ولقـــد اشـــرأبت لــــه رؤوس الرافضـــة املنــــافقني 
م يف إيـران والعـراق ويقتـدوا  وخاصة يف بالد الشام ودول اخلليج يتحينـون الفرصـة ليسـتعينوا بـإخوا

املــالكمي و مقتــدى  ريونـو م وال فــرق بـني مــايقوم بـه علــي السيسـتاين وعبــد العزيـز احلكــيم بأفعـاهل
الصدر الذي حرق أتباعه من جيشه نسـاء وأطفـال أهـل السـنة يف العـراق يف شـارع عـام أمـام املـأل 
وبـــني حســـن نصـــر اهللا يف لبنـــان أو حســـن الصـــفار يف املنطقـــة الشـــرقية مـــن بـــالد احلـــرمني فكلهـــم 

  .وحرقهم قربة إىل اهللا كما ذكرنا أن قتل أهل السنةيعتقدون 
[، ومـــا تقتضـــيه الظـــروف  كـــل طائفـــة  ليهـــاإوإمنـــا الفـــرق بيـــنهم هـــو فقـــط يف املراحـــل الـــيت وصـــلت 

لة النهائيـــة وأمـــا النتيجـــة واحملصـــ السياســـية لكـــل جهـــة مـــنهم مـــن تصـــريح أو ســـكوٍت أو فعـــٍل...]
م إىل إن تركوا بغري جهاد وأمـ فسيصلون إليها مجيعا ا إن قمعـوا وهزمـوا يف العـراق فسـيخنس إخـوا

حني يف بقية دول املنطقة و الذي يغض الطرف عن الرافضة يف بالد اإلسالم كمن يغض الطـرف 
  . حجرتهعن األفاعي والعقارب تتكاثر يف

 
ق ولوال فضل اهللا تعاىل مث جهد اجملاهدين لوصلت كل هذه الويالت إىل دول املنطقة اجملاورة للعـرا

.  
ـم وبغـريهم وأعـدهلم إن وحنن بفضل اهللا أول من قاوم توسعهم  [مع أننـا بفضـل اهللا أرحـم النـاس 

   ]، ونسأل اهللا من فضلهشاء اهللا



وإن كثــــرياً مـــن الـــذين يــــدعون العلـــم والفقــــه حبمـــد اهللا] -[ومواقـــف إخـــوانكم اجملاهــــدين واضـــحة 
إيـــران بالوكالـــة جـــيش املهـــدي  ]يـــوشُ ج [الـــذين هـــميطعنـــون مبواقفنـــا عنـــدما كنـــا نقاتـــل الرافضـــة 

ـم هـم]وجيش احلكيم فكانوا حيررون البيانات الـيت تنهانـا عـن قتـاهلم  عـدة احملتـل للتمكـني  [مـع أ
لعــراق فهــو خــط الــدفاع اإلســالم إخــوانكم يف ا هــليــا ألــه يف العــراق وكنــت دائــم التحــذير أغيثــوا 

  املنيع يف وجه أعداء األمة  والسدُّ األول 
م وكـان لألمـ ري اإلمـام أيب مصـعب الزرقـاوي عليــه رمحـة اهللا البـاع الطـوىل يف فضـح وضـرب خمططــا

علـى املــأل يف الوقــت الــذي كــان يطعــن فيــه أهــل الكــالم والقاعــدون واملتشــدقون واملتفيهقــون الــذين 
هـم فقهـاء الواقـع  نالمجاهـدييزعمون أن اجملاهدين ال فقه هلم بينما بفضـل اهللا ثبـت للجميـع أن 

امليـدان وهـم الـذين تعتمـد علـيهم األمــة بعـد اهللا تعـاىل يف تفـريج الكربـات وهـم العـدة هلــذه  ورجـال
  احلروب والسعيد من وعظ بغريه .

  
والطامــة العميــاء فــأقول متهيــداً جيــب شــطب احلــل ملثــل هــذه الداهيــة الــدهياء  وقــد  تتســاءلون عــن

مـــن حكـــام املنطقـــة والـــذي هـــو االعتمـــاد علـــى الكفـــار يف الـــدفاع عـــن املنطقـــة كمـــا يـــرى ساســـتها 
اعرتاف صريح منهم بأن دول املنطقة خاضعة لنفوذهم وهيمنتهم فأمريكا هي اليت متلـي سياسـتها 
علـــى املنطقـــة مبـــا حيقـــق مصـــاحلها املختلفـــة وبالتـــايل هـــي الـــيت تـــدافع عنهـــا ومـــا هـــؤالء الساســـة يف 

  .املنطقة إال وكالء
  
ونتفكر فيمـا حيـيط بنـا ونتـوب إىل اهللا  ]![ال داعَي هلا نوقف أعمالنا ولو يوماً واحداً أن   والحل 

مث القيــام بــأعظم الواجبــات علينــا وأوهلــا اإلميــان بــاهللا وحــده وإخــالص العمــل لــه ال  حاً نصــو توبــة 
 ثـم ه صلى اهللا عليه وسلم، مـا اسـتطعنا][مث العمل بشريعته سبحانه والتمسك بسنة نبيّ شريك له 

هــل الســنة يف العــامل اإلســالمي عامــة ويف الــدول العربيــة خاصــة وال اجلهــاد يف ســبيل اهللا بتجيــيش أ
   .سيما دول اجلوار واليمن



وال خيفى أمهية دعم أهل السنة داخل إيران ويف الدول اجملاورة هلا كأفغانسـتان وتركيـا وضـرورة تنبيـه 
عــض ب [رجــع إىل احلــق والســنة] تســنن الرافضــة وقــدالنــاس وتــوعيتهم بزيــف وكــذب وفســاد عقائــد 

م ليبينــوا فســاد  أئمــة الرافضــة كمــا يف الكويــت والعــراق وإيــران واهتــدوا إىل اهلــدى فينبغــي مناصــر
  ذلك املذهب الضال .

وإن القــوة املتشــكلة املوجــودة علــى أرض الواقــع ليســت يف احلكــام وجيوشــهم فهــؤالء علــى أحســن 
الكثـري مـنهم يف بيـع  األحوال والظنون ثبت عجزهم وفشلهم يف اسرتجاع فلسطني بل ثبت تواطـؤ

م يف  فلسطني لليهود وجاء غزو العراق األخري لفضح التواطؤ مـع أمريكـا بتقـدمي املسـاعدات لقـوا
ـــافقو األجـــواء والبحـــار والقفـــار فـــال هـــؤالء احلكـــام وال جيوشـــهم وال العلمـــاء  ـــدائرو  نالمن يف  نال

إســالمية والقابعــة حتــت علــيهم وال اجلماعــات املتســمية بأمســاء  ثنــونويفلكهــم يســبحون حبمــدهم 
فقـد  ...إلخ]][[خبـر فـال هـؤالء الحكـامُ  [هـم الحـل] الربملانات الشـركية منـذ عشـرات السـنني

ــا فــال  ــا ويســتهزأ  قــال اهللا تعــاىل [ وقــد نــزل علــيكم يف الكتــاب أن إذا مسعــتم آيــات اهللا يكفــر 
املنــافقني والكــافرين يف  تقعــدوا معهــم حــىت خيوضــوا يف حــديث غــريه إنكــم إذاً مــثلهم إن اهللا جــامع

  جهنم مجيعاً ] 
ا احلقيقيـة الـيت ميكـن االعتمـاد عليهـا بعـد اهللا تعـاىل هـم أبناؤهـا اجملاهـدون  ولكن رصيد األمة وقو

 ]-بفضــل اهللا-[أفشــلوا  [بعــد أن]وهــاهم يف أفغانســتان  [أهــل الــدين والصــدق والعفــاف.....]
لـــيج الدافئـــة واالســـتيالء علـــى نفـــط املنطقـــة وأحبطـــوا خمطـــط الـــدب الروســـي للوصـــول إىل ميـــاه اخل

بينما بعـض مـن  [هاهم يصدون املد االمرباطوري الصلييب األمريكي ويدفعون كيده عن أمتنا....]
بعـــد أن زال اخلـــوف مـــن ينتســـب إىل العلـــم ممـــن يوالـــون حكـــام اخللـــيج اليـــوم يفتخـــرون بـــال حيـــاء 

م كـانوا ضـد ذهـاب  [حتذف أفضل واهللا أعلم] الروس أولئـك الـذين  ، اجملاهـدين إىل أفغانسـتان أ
كــان هلــم الــدور األكــرب يف معركــة جــاجي الفاصــلة بــني أهــل اإلميــان وأهــل الكفــر قــال اهللا تعــاىل [ 

  فلما ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد ] 
  



هــــاهم أبنــــاؤك اجملاهــــدون اليــــوم يف العــــراق بفضــــل اهللا أربكــــوا وأفشــــلوا املخطــــط  [أمــــة اإلســــالم]
ـــا بعـــد ســـقوط صـــدام يكثـــرون مـــن  هـــاومفكرو هنـــاك بعـــد أن كـــان ساســـة أمريكـــا األمريكـــي  وكتا

احلديث عن نشر الدميقراطية يف املنطقة والتوسع يف الغزو األمريكي واحلديث عن الشرق األوسـط 
وأهـــل الكـــالم والتخـــذيل باســـم الواقعيـــة  المجـــردة المنمقـــةالكبـــري فـــدعوا عـــنكم أهـــل التنظـــريات 

، أهـل التقـوى [واعرفوا أهـل العلـِم النـافع والعمـل الصـاحل حقـاً ية وما شابه ذلك، لوسطية واإلجيابوا
  والصدق والنصِح هللا ودينه وللمسلمني.....................]
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

مي إىل والدي الغايل.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أسأل الباري جل شأنه وتقدست أمساءه أن تكون أنت والوالدة وخااليت وخالد ومر 
  ومسية وصفية واجلميع خبري وصحة وعافية..

  تعبت يف الطريق من الربد أو غريه.وإنشاء اهللا تكون الوالدة الكرمية وصلت لكم بسالم وأمان وما تكون 

منية احلمد هللا أحوالنا هنا جيدة وحنن يف نعمة كبرية من اهللا عز وجل.. كما أننا حمتاطني قدر اإلمكان.. وبإذن اهللا متخذين لإلجراءات األ
  الالزمة، وهذا هو واجبنا واهللا سبحانه وتعاىل يتوالنا وحيفظنا مجيعاً.

العقد تقريباً.. وأنا لدي رغبة ملّحة يف اللقاء بكم، وكل ما زادت الفرتة زادت الرغبة.. وقد بينت لك بعض والدي الغايل.. منذ قرابة 
ا ابتداًء من الفردية وانتهاًء باألمور ا إلسالمية مشاعري يف الرسالة السابقة، وأمتىن أن أجلس معك وأمسع رأيك يف كثري من األمور اليت منر 

مسحت الظروف باجمليء إليكم وقضاء زمن معكم مث أعود بعدها خلدمة الدين.. فهذه هي رغبيت امللّحة واليت أسأل والعاملية.. فلو أمكن و 
تاحة اهللا أن ييسرها يل، أما إذا مل تسمح الظروف بالقدوم إليكم(أو ريثما يتم ترتيب القدوم) فرغبيت هي أن أتلقى التدريب يف املعسكرات امل

  نضم بعدها يف العمل مع اإلخوة، والدخول يف داخل أفغانستان ومنازلة أعداء اهللا.على حسب الظروف ومن مث أ

يف هذه هي رغبيت وأنتظر أمرك فيما تأمرين به فهو اخلري بإذن اهللا، ولدي رغبة أخرى وهو إن كان أمرك أن أبقى مع اجملاهدين سواء هنا أو 
ذا مكان آخر، فإين أريد أن أبقى حتت غطاء أي شخص جماهد عا دي، وأعامل كما يعامل بقية اجملاهدين.. وأرجو أن ترسل لإلخوة هنا 

األمر، فجزاهم اهللا خرياً هم حريصون علي أشد احلرص، مما جيعلين ال أستطيع أن أعمل أي عمل، وأنا ال أريد أن أعمل بدون أي احتياط 
ذر واحتياط ودعاء، واهللا حيفظنا، ولعل الوالدة الكرمية تبني لك وبدون أي أمنيات، كما أين ال أريد أن أبقى بدون أي عمل، إمنا عمل حب

  بوضح رغبيت ألن الرسالة ال تلم جبميع أطراف املوضوع، فقط أردت أن أركز على أهم النقاط.

أخربين الشيخ حممود بالسبة لألمانات اليت كانت عند أهل داود رمحه اهللا، فقد وصلت بعد سفر الوالدة الكرمية بيومني تقريباً أو أكثر، وقد 
  أنك سألت عنها وهذا الذي وصلين:

ا مسودة لقصيدة هو ألفها، وباقي  .1 مذكرة أخي سعد رمحه اهللا وفيها وصيتان، وصية لك ووصية لزوجته. ويف بداية املذكرة كأ
  املذكرة خالية.

ما هو ألبنائه هنا، وأيضاً فيها تقسيم املرياث  مذكرة داود رمحه اهللا، فيها أكثر من أربع وصايا منها ما هو ألهله يف احلجاز ومنها .2
 وبعض األدعية وأرقام هواتف.

ا للخالة أم خالد حفظها اهللا، فيها دروس شرعية مكتوب عليها تاريخ  .3 ه تقريباً وفيها 1421املذكرة الثالثة على حسب ظين أ
 أيضاً قصيدة كأن اخلالة ألفتها عند زفاف خدجية رمحها اهللا هكذا مكتوب.

ملذكرة الرابعة أظنها ألخيت خدجية رمحها اهللا، حيث أين وجدت فيها تواريخ امليالد خبطها واهللا أعلم فكتبت أمي.. أنا.. خالد.. ا .4
 مرمي.. مسية.. عبد اهللا.. وهكذا. 



2 
 

  كمبيوتر حممول مع شنطة خاصة به، ومساعات خارجية، وبطارية كمبيوتر صغري. .5
 شنطة أخرى فيها بقية األمانات. .6
الشنطة علبتني متوسطة "علبة كرمي فارغة"مكتوب عليها "الورث" الذهب يف داخلها ذهب أخيت خدجية اهللا يرمحها،  داخل .7

 العلبتني مغلقة بإحكام باللصق الطيب "مل أفتحهما".
 واحد لعبد اهللا واآلخر ألسامة.   MP4جهازين  .8
 لبنيت عائشة وسهام".علبتني من علب الذهب اخلاصة مكتوب عليها خبط داود رمحه اهللا.. " .9

 حمفظة صغرية فيها خامت داود ونوتة تلفونات مكتوب فيها بعض األرقام. .10
 شنطة صغرية حتمل يف اليد داخلها شنطة أو ُصرَّة صغرية محراء "قطيفة" وكالمها فارغتني. .11
اهللا، وغرتته أيضاً مكتوب عليها  كيس فيه هدية لعبد اهللا وهدية ألسامة، وعمامة داود رمحه اهللا وطاقيته مكتوب عليها هدية لعبد .12

 هدية ألسامة، وعطره أيضاً رمحه اهللا مكتوب عليه "العطر الذي كان يستعمله هدية لعبد اهللا".
 كيس آخر  مكتوب عليه "هدية لعائشة وسهام وأمهم مرمي حفظهم اهللا". .13
 كيس ثالث مكتوب عليه هدية ألم محزة حفظها اهللا، فيه هدية هلا وألحفدها. .14

ي األمانات اليت وصلتين، أخذ منها الشيخ حممود املسدس ظناً منه أنه عام، مث تبني أنه خاص فقال يل أنه سريسله يل ألضعه مع هذه ه
بقية األمانات عندي، كما قال يل أنه أخذ منها صندوق الوالد "أي فضيلتكم" مع فلوس قليلة لسعد عليه رمحة اهللا، وشريطي كمرا صغريين 

سعد حّياً (يف الورشة مع اإلخوة يصنع املواد...) وبعد وفاته وهو مسّجًى.. وأنا طلبت منه نسخة من الشريطني، ألنه  مكتوب عليها صور
  قال املفروض أن توضع يف أرشيف اإلعالم "السحاب".

ايت وخلالد وكل من عندك، ويف اخلتام أسأل اهللا أن حيفظك وحيميك من كل سوء ومكروه، كما أبلغ سالمي للوالدة الكرمية  وخلااليت وأخو 
 وأم معاذ تبلغكم سالمها وابين أسامة يسلم عليك وعلى جدته،وأسأل اهللا أن جيمعنا بكم قريبا إنه ويل ذلك والقادر عليه، والسالم عليكم

  ورمحة اهللا وبركاته.

  ه 1432صفر  2إبنك: أبو معاذ     اجلمعة 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أسأل الباري جل شأنه وتقدست أمساءه أن تكوين ومجيع من عندك خبري وصحة وسعادة. والديت الغالية.. السالم

  .إنشاء اهللا الطريق ما يكون تعبك كثري، والربد ما يكون تعبك أكثر، وإنشاء اهللا تكون وصلت بسالم وأمان وقرة عينك برؤية الوالد الكرمي
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 وصحة وعافية، وتركت خلفك فراغ كبري ال يقدر أبداً بس إنشاء اهللا نأتيكم قريب، وأم معاذ إمكن أكثر وحدة أحوالنا حنن احلمد هللا خبري
  تتكلم عنك، وسعد يقول إمكن "سيت" ما حرتسلنا، وخريية ما شاء اهللا بدأت تتكلم شوية. 

وإيش األشياء اليت كان خطر تأخذيها وتشرحي أليب،  وإذا كان يف فرصة تكتيب تشويف إيش األشياء اليت كان ينفع تأخذيها وما أخذتيها
  إيش نأخذ وإيش نرتك وترسلي لنا، وإنت عارفة مدى أمهية الكتب بالنسبة يل فاشرحي أليب هل أستطيع أن أأخذها أم ال؟

 يف الرسالة إيش أريد يف أمي.. أطمين وما ختايف علينا إنشاء اهللا.. اهللا حيفظنا بس إنت ما تنسينا من دعائك الصاحل، وأنا كتبت أليب
  وزيرستان  وإنت ممكن تشرحي له.. أنا حتدثت معك على ماذا وتوضحي له بالتفصيل عن رغبايت جزاك اهللا خرياً.

ما أنا جالس أكتب الرسالة دحني يف الليل سهران عليها وأم معاذ وأسامة وخريية ناميني كلهم، ألن الرجال يريدها بكرة بدري، أم معاذ قبل 
ا..طبعاً بعد ما إنت سافرت البشتون زعلوا مرة كثري، وأم معاذ بدأت تقرأهم تنا م قالت يل أسلم عليك كثري وعلى مرمي ومسية، وعلى خاال

  شوية كمان وجنب ركبنا خباري يف البيت عشان الربد شد علينا.

ــ    وأرسلنا كمان الساعات للشيخ حممود عشان يبيعها زي ما قليت لنا.  MP3واشرتينا لسعد الـ

أمي.. سلمي على كل الناس إيل عندك على خااليت كثري وعلى خالد مرة كثري.. وعلى مرمي ومسية وصفية عبد اهللا وكل الصغار، وقويل خلالد 
  ي أخبار عنه، وكمان مرمي ومسية.يرسل يل رسالة عن أخباره وأحواله، هو مسع أخباري منك، لكن أنا ما مسعت أ

ذا احلديث معِك لكن قبل اخلتام أسأل اهللا أن تكوين مبسوطة أهم شيء ومنك زعالنة أبداً عشان حنن بعيدين عنك حنن  أنا مبسوط 
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته.احلمد هللا خبري، ومرتاحني، إنت أنبسطي مع أيب واخواين واهللا حيفظكم مجيعاً وحنن إنشاء اهللا جنيكم قريب والسالم 

 ه1432/ 2/2ابنك أبو معاذ              

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله..

شكرك على أنك كنت إىل عميت العزيزة.. كيف حالكم.. وحشتونا وإنشاء اهللا تكونوا مبسوطني.. تركتم املكان بعدكم خايل جداً.. وأ
تساعديين يف كل شيء، وكنت توجهيين جزاك اهللا خريا وإنشاء اهللا يكون يف ميزان حسناتك.. البشتون على طول يسئلون عنك كثري.. 

ا مل تراك وتسلم عليك كثري.. وبَْدلتك جاءت واختيطت.. وياريت لو تراسلونا، لو استطعتم، وجزاكم اهللا خري  ومرت عماد زعالنة إ
  احمونا إن أخطئنا يف حقكم وسلموا على الناس إيل عندكم.. وقويل ملرمي ومسية إنكم وحشتوين كثري.. وس

  ويف اخلتام ال تنسونا من صاحل دعائكم.. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

 ابنتك أم معاذ



ائل فنحن ال حتميل القبائل فوق طاقتها ...... وزيرستان  أمر فوق طاقة القب* 
ريح العبارة أن نتكلم عن حرب يف األرض .... فإخواننا الوزيريون مرهقون وقالوا بص
يش باملاليني القصف اجلوي أرهقنا فيجب أن نؤكد على هذا املعىن لو كان عندنا ج

كن يتي أي أحد يعارضه باسم القاعدة مموالعدو أخذ شبه موافقة عاملية لضرب 
اء زمن يصبح فيه غري متاح خرق األجواء ................مثال الرجل األجو 

 ساخنة ومتوترة ومسعة العدو متدهورة فتي ضرب ال يفرق معه 

كربى جيب *الكالم عن أن الرئيس تابع لسياسة الغرب هذا صحيح لكن الدندنة ال
تلة من حياصر أهلنا يف غزة  أن تكون حول حنن نريد مقا  

 دعونا وشتننا واخرجوا من بالدنا 

ن طرف ومن املصلحة لنا أن تتم اهلدنة وإن كانت م *حرص الرئيس على اهلدنة
يش واحد سوى الدفاع املباشر عن النفس مع اإلعالن ونشر أننا ال نريد اجل
اخل أمريكا دوالعسكر بل هدفنا أمريكا مع مراعاة أن الراجح لدي أن ال نضرب 

يري .....الضغط على اإلخوة ... تغاليمن ألن هذا يزيد أمريكا على احلكومة 
 الرئيس 

من وحنتاط * مواصلة الظهور اإلعالمي والتهديد جتعل األمور مشتعلة والرأي أن نك
 ألنفسنا 

لفكر اجلهادي ونسبة احلاملني لالشباب االلتزام بني * حبذا أن تفيدونا بنسب 
 منهم 



عندما نتحدث عن اجملتمعات العربية فهي يف معظمها حتكمها الدول احلديثة وقد 
ام الشرع تطبيق أحكخرجت عما كان عليه املسلمون قدمياً فكانت مهمة الدولة 

ألمن والناس يف ظل اوصد اهلجوم اخلارجي حفظ األمن الداخلي  بني الناس و
وجتعل العرف هلا  جتعل الناس أسرىالدولة احلديثة بينما تبحث عن أرزاقها بتنفسها 
...... سملزمة بتوفري وظائف للناأهنا يف أذهان الناس عن الدولة   

لقوة ألن االسيطرة على الدول بوهذا الفرق فرق جوهري فما يصح أن نقدم 
ن أقوات الناس مل االعسكرية للسيطرة عليها قد توفرت على افرتاض ذلك يف حني أ

لدينا تتوفر   

إنفاق اإلمارة يف فوكذلك الصومال مستثىن أما فيما خيص أفغانستان فهي مستثىن 
أن يعيش مخسة  من املستحيلفأقل من اثىن عشر مليون دوالر أفغانستان يف السنة 

وعشرون مليون باثىن عشر مليون يف السنة مما يعين أن للشخص أقل من نصف 
 دوالر  يف السنة  .

خبالف ات كبرية ليمسؤو فهو غري حممل الدولة فالشعب األفغاين حيمل نفسه بنفسه 
.ف وأرزاق للناستوفري وظائ فهي حتمل الدولة مسؤوليةالدول العربية الشعوب يف   

 

ن يسيطروا بتكانت لديهم خطة * اجلماعة اإلسالمية يف مصر عندما قتلوا السادات  
نطقة يقوم أفراد اجلماعة يف كل موذلك بتن ويعلنوا دولة إسالمية على مصر 

.واعه مبا فيها مباين اإلعالم بتنم هعندبالسيطرة على املباين احلكومية   



مصر  أسابيع فقط ألن سكانعمر هذه الدولة فلو قدر أن اخلطة جنحت لكان 
والدولة قط اخلبز مئة ومخسني مليون رغيف يومياً هذا فوقتها ستني مليون حيتاجون 

تن تكون رهينة يف حني احلكومة املصرية رضيت بستكون يف حصار عاملي املسلمة 
ري يف الزراعة غريت أولويات املزارع املصفخاصة أمريكا ملصدرين القمح يف العامل 

ا يكفي وصوامع الدولة للطحني ليس فيها إال مفلم يعد القمح من األولويات 
عارمة شعبية ة املسلمة بعد أيام ستكون أمام ثور مما يعين أن الدولة  ألسبوعني فقط

يتحملون ألهنم سسواًء أكان الناس يرغبون يف أن حيكموا باإلسالم أو ال يرغبون 
. ألن انعدام الغذاء يعين موهتم وموت أبنائهم أمام أعينهمفوق طاقتهم   

لى فاإلعداد للسيطرة على مصر له مقومات من أمهها أن نكون قد سيطرنا ع
وامع وزرعنا ما يكفي مصر من الغذاء ويبقى القمح الذي يف ص السودان أوالً 

لغذاء من اس من اما حيتاجه النالدولة ملدة أسبوعني هو قوت الناس ريثما ننقل 
.السودان إىل مصر    

الدهر فهذا هو  ن كنتم تريدون صنعاء يوماً مننه إبت* ذكرمت يف رسالة سابقة منكم 
ني بإسقاط وباقي بالد املسلمأننا نريد إقامة الدين يف صنعاء ال خيفى عليكم 

: لكي تكون العبارة أكثر دقة و الدولة واحملافظة عليها وإقامة اخلصم   

دول  يوعمان وباقإن كنتم تريدون يف يوم من األيام صنعاء والرياض والقاهرة 
فهذا هو اليوم اخلليج والشام   

بيكو  صحيح أن هناك حدود سايكسينبغي أن يزول عن أذهاننا اجلزء القطري 
ولكن مجيع م يعرتف هبا احلكاهي ما و بالتقسيمات الظاهرة على خريطة املنطقة 



ي واحمللي لضرهبا فسيتتلب الكفر العاملهذه احلدود ستزول عندما تقوم دولة إسالمية 
  مالزالة اخلصم الذي يهددهوستصبح كتمنا هي داخل حدودهم 

اطفون مع أو السوادية أو لودر أو شقراء وهم يتع اءضيمثال : لو أن أناساً يف الب
رتون هذا اجملاهدين ولديهم قدرة على االستيالء على مباين احلكومات فهل س

؟! اإلمارة ة يف هذه املناطق فكم يوم ستدوم إمار مناسباً ولو أقاموا   

لى قادرة عال شك أن العقالء يدركون أهنا لن تدوم طويالً فإمكانيات الدولة 
لقتالنا أو ائل إسقاط هذه باحلصار وانتشار اجلوع فيتم التفاوض مع شيوخ القب

 إلخراجنا 

 قلب العامل الراهن يفلة مسلمة يف الوضع علما تقدم فإنه ال يصح إقامة دو  وبناءً 
األردن ومصر اإلسالمي فصنعاء اليوم مبثابة البيضاء فإن دول اخلليج برمتها و 

 سينقضون عليها وحياصروهنا مث يتفاوضون مع القبائل

لتغيري  اً اخلليج سعوا عمليأود أن أنوه إليها وهي أن أمريكا ودل وهناك مستلة هامة 
عرفون معرفة وي عندهم  ءهذا الوكيل غري كفنظام علي عبد اهلل صاحل مما يظهر أن 

صبة لكل أعطت تربة خوأن هذه األجواء  اهلائلواملايل تامة حبجم الفساد اإلداري 
جتاه ومن أهم هذه االجتاهات وأقوها االفكارها تنشر ألكي تنمو و االجتاهات 

يون يون اجلهاداإلسالمي جبميع طوائفه من اإلخوان والسروريون والسلفيوون والسلف  

 وبعبارة أخرى 



ه سابقة يف الذي لا لو جاء علي سامل البي  ممإن بقاء هذا النظام أقل سوًء بكثري 
مية جبميع فإنه إن استلم السلطة سيبطش باحلركة اإلسالالفتك باإلسالميني 

 طوائفها و سيبدأ بالفكر اجلهاد 

بقاء هذه  فالقول بإزالة احلكومة املرتدة و أن بقاء البلد يف فوضى أفضل من
د الفوضى  فال ميكن أن يتم نشر دعوتنا مع وجو احلكومة املرتدة  هذا غري صحي 

هم هر وحشيتيف ظل دولة ليس هلا حاكم يرسي قواعد األمن بني الناس فتظكما أنه 
هم دون سواهوهذا هاجس م والعرضويصبح هم الناس احملافظة على الد بشكل كبري  

فإهنا ري حاكم غري وارد أن ترتك دول املنطقة البلد بغكما أنه ال خيفى عليكم أنه 
 ن ضد اإلسالمستشارك يف دعم كيان احلزب االشرتاكي احلراك اجلنويب وهم معبؤو 
ثر من عقد منذ أكوحنن بذلك نكون قد هيتنا األجواء جمليئ قوة ينتظهرها خصمنا 

وقد بذل حماولة عملية من قبل لإلتيان بهونصف   

ل اخلليج عندما تكون مجيع دو فلو جاء االشرتاكيون وحدهم هذه كارثة فكيف و 
 خلفهم .............أمريكا 

ذه املستلة قد ه وثالثة عقود أكثر من أمريكا بعلي عبد اهلل صاحل عمره  اعدم رض
 تغيب أحياناً عنكم .

جار كرمية إن الوضع يف اليمن باختصار شديد كصخرة كبرية حتتوي على أح
أن حيوزها أوالً  ومعادن مثينة قد حترجت من قمة اجلبل فلن يسيطر عليها من حياول

.بطن الوادي  إىل هار احندافقد تدهسه وتواصل   



إن كان  فهذه فرصة هذا حاهلا الناس مندفعة حنو حكومة مدعومة من دول املنطقة
قدم وجهاً سامل البي  وهو وجه قد عرفه الناس فال تعدم حكومات املنطقة أن ت

لناس آخر من سادة حضرموت ال ماضي هلم يف دماء الشعب اليمين فسينساق ا
 معه .

د اهلل صاحل اخلالصة حنن مكسبنا العظيم يف ظل وجود احلراك اجلنويب وعلي عب
حباال   وتنبه اس مبعىن ال إله إال اهللفننشر أفكارنا املهمة املؤثرة اليت توعي الن

ومن ة واحلاكيمية جلماعات اإلسالمية اليت توايل احلكام وتتناق  أفكارها مع الشرعي
.أهم الكتب كتاب نقاط اإلرتكاز أليب أمحد عبد الرمحن املصري   

ا يف جبهة جديدة فنحن قد استنزفنا العدو يف جبهات العراق وأفغانستان ولو دخلن
نستنزفه حنن . تكتمل مقوماهتا فيمكن أن يستنزفنا هو بشكل واسع بدالً من أنمل   

مر يف العمل يف مستلة التصعيد جيب أن نعمل على هتدئة العمل العسكري ونست
الناس أن  التوعوي وأننا ندعم العمل للقضاء على الفساد املايل واإلداري ومن حق

 ونرتك الطرق كومة نقداً  موضوعياً تطالب حبقوقها ونساهم مع الشعب يف نقد احل
الذي كان  وهوبالرياالت السعودية على الدائم بتن علي عبد اهلل صاحل عميل 

الشكل الكامل سيلتف احلبل حول رقبته من أمريكا والسعودية فهو ليس عملياً ب
ياً ولو سعينا وهو عميل غري مرعوب فيه وعدونا يسعى إلزالته مبائرة لكن تدرجي

ينبغي أن  مية تينا بعميل يف غاية السوء لضرب احلركة اجلهادية اإلسالإلزالته أل
ع أننا نا ونشيعمليات إال للدفاع عن أنفسيكون كالمنا والشعب متطابق ال نقوم ب



لنا يف حريصون على اسقرار اليمن وأننا نريد رفع الظلم عن األمة عامة وعن أه
. يف اليمن فلسطني ورفع الظلم احمللي الواقع على املسلمني  

 مكان مناسب احلراك والدول الكربى ال تريدنا ال بد أن نبين سداً منيعاً حصيناً يف
.قبل أن نبين على حواف الوادي حىت ال يسيل ويهدم اليبوت   

وحيرجون الرئيس  يف مستلة اهلدنة يتصلون بالعلماء واملشايخ ويعرضون عليهم األمر
لسالم وخيارهم وهو شخصياً قابل لالحراج ودائماً يردد على احلوثيني قوله خيارنا ا

الم فيقول حنن السالم معهم أوىل هم ال يريدون السو احلرب فيقولون له هؤالء عيالنا 
لتصعيد ليس ة أمام الناس وشيوخ القبائل يقولون أن انقنعهم ونذهب إليهم فاإلخو 

سنتشاور مع احلوثيني و  يف املصلحة والبلد عليها ضغوط شديدة ومن أمهها حرب
 القيادة العامة .

اخلطة متر بثالث مراحل وباختصار أن   

ثال استنزاف اخلصم األكرب الذي دابه إسقاط الدول وإجهاض احلركات ولكم م
ال  ئباصيف ممة إسقاط اإلمارة يف أفغانستان فال جنعله يدخل األاحلركة يف سوريا و 

عربة باحلق والفمن يفقه املستلة يفقهها طاقة هلا به وكوارث ال ضروة هلا فمن 
قفز ونتجاوز وستتمسك به األغلبية بإذن اهلل فمن مصلحتنا أن نستقيم وال ن

 املراحل .

يكل ويتعب بعد  بعد استنزاف اخلصم األكرب نتي للخصم احمللي واستنزافه حىت
 ذلك نتي إلقامة الدولة بإذن اهلل 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

         أمجعني  واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 أما بعد...... 

حفظه اهللا                         إىل األخ الكرمي                 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  ..وبعد.خبري وعافية  معكومن  رساليت هذه وأنت أرجو أن تصلك

ه هذا األمر فجأة اوقد حتمل أخلقد مرت مثانية سنوات وأشهر من مرافقة أمحد وأخيه لنا 
أثر على صحته مع الضغط األمين وطول فرتة املرافقة قبل اعتقال حفيظ بفرتة حمدودة 

 مرضهقبل أسابيع وكان مبرض خطري  أمحد  و أصيبعلى أمحد  وضعه انعكسقد و وأعصابه 
يتعدى املرحلة اخلطرة حسب ما مل حىت اآلن وهو من أسباب تأخرنا يف االتصال معكم 

جتاوزه للمرحلة حىت يف حال و يف أي حلظة قد يتدهور  خطريالصحي وضعه ذكره األطباء ف
ا باالنفصال نطالبوني زمن فهم منذالبد من وجود مرافقني غريهم بإذن اهللا  ساملاً احلرجة 

ملرافقتنا وجاء إىل طرفكم مث  من اإلخوة أن يرسلوا أحد اإلخوة ولعلكم تذكرون عندما طلبنا 
آخر  وإىلاألمر نتابع مع اإلخوة ما زلنا وحنن فرجع األمنية كان لكم عليه بعض املالحظات 

  .أمنياً  مل جند عندهم اخليار املناسب معهم  اتوا صالتن

م متام الثقة وهم مهيئني لتحمل أعباء نيباكستانيلك معارف فما هو رأيك ؟ وهل   تثق 
يف أن يرى الناس  حىتإال توفري الغطاء األمين ه في ى املرافقنيليس علوضعنا  أنمرافقتنا علماً 

أننا يف بيتني علماً إحضار املشرتيات من السوق كذلك و أناس من أهل املنطقة البيت 
ت ونرتب إىل باب البياحلليب  يصلناو  بأنفسناخبزنا أننا خنبز مستقلني حىت يف ساحة الدار و 



الذي يكون متكرر طلب لفانشرتيها باجلملة أما احلبوب فو  الدجاجو البيض البيت أيضاً  من
  . اخلضروات والفواكهفقط هو 

حمدودة جداً حيث إننا نعتمد مبدأ الوقاية خري من احتياجاتنا الطبية وفيما خيص األطباء 
فنشرتيها وما شابه أمراض الربد كمراض األطفال املتكررة  األدوية اليت توصف ألوعرفنا العالج 

  .فهم تقريباً ال يذهبون إال لألسنان أو الكسور وجنعلها يف البيت الستعماهلا عند احلاجة 

م نادر مما جيعل نشرتي األدوية ملعظم األمراض الكبار  كذلكو  جداً تقريباً مبعدل ذها
  السنة.شخص واحد يذهب للطبيب طوال 

ن و  فيكوننيموظفمن معارفكم املوثقني وهم يف إخوة إن توفرت الصفات املطلوبة ملرافقتنا و 
وأننا سنعينهم على توفري غطاء أمين هلم يف  معه،على علم بأنه سيكون هلم الراتب ومثله 

ني معنا مرافقَ أن يكون دون أن يكون أمراً البد منه ونستحسن ، فيه  سنكوناملكان الذي 
  .وإن مل يتيسر فال بأس من أن يكون واحد أشقاءأيضاً أن يكونا ونستحسن 

سبة سبعني يف املئة وهو اآلن سيجتهد يف تعلم األردو مما يتيح نعلماً أن خالد يعرف بشتو ب
  خروجه عند الضرورة . 

هي املرافقني لنا اآلن اإلخوة فيها مع  نبقىإن آخر املدة اليت ميكن أن أقول  اخلتام:وقبل 
اية هذا العام ألفني الذكرى العاشرة لغزويت نيويورك وواشنطن أي بعد بضعة أشهر أو 

حبذا أن تفيدين عن فخالل هذا العام ا نعددعليهم خنفف  إضافة إىل أننا قدوإحدى عشر 
   .إىل انتهاء هذا العامقررنا ختفيف العدد فيما لو الشخصية إمكانياتك 

   فكرة االتصاال

ا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا يعينكم على القيام مبأرجو اهللا تعاىل أن حيفظكم و  ويف اخلتام :
 أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .



   أخوكم أبو عبد اهللا                    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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قاء باجملتمع  كاهلهم واجب االرت  صحاب هذه العقول علىأـ إن يف كل جمتمع عدد من العقول املتميزة ف1
خارج احلاجات االزمة حلياة عاما ال ميكن أن يعيشوا دون معاين  25عاما  إىل  15كما أن الشباب من 

 اإلنسان.

جتارب النجاح  ـ األمة اليوم حباجة إىل ثورة لتاليف األزمات القادمة مع االنتباه إىل ضرورة االستفادة من2
يف نسخ بيان  (بعض التفاصيل القطاع اخلاص والقطاع العام )، والفشل السابقة (جامعة الدول العربية 

شري املدين )الفيضانات ويف رسائل الشيخ ب  

األمة لقرون  ـ اإلشارة إىل أن الوقت ضيق جدا الستدارك األزمات القادمة واليت هي نتيجة تعطيل عقول3
 مضت . 

سالمية مع مراعاة ـ أمهية الطرق على منهج التمييع والقيام بدراسة ألسباب اخللل اهلائل عند القيادات اإل 4
املناسب آخذين  يف هذه األيام وإمنا تسجل لتنشر يف الوقتأن نشر احلديث عن هذه املسألة ليس مناسبا 

 ىل األشخاص .بعني االعتبار أمهية الرفق يف الطرح وظهور احلرص على املصلحة العامة وليس اإلساءة إ
 (منهج التربير ) (منهج النقد البناء ) 

مجادى  5تاريخ (منهج املداهنة ) ل ودراسة وتسجيل نقاط .ألحداث ضخمة جدا وحباجة إىل حتليـ ا 5
هـ 1432األوىل   

فية احملافظة على ـ أمهية دراسة النقطة املناسبة إلخراج البيان وأهم نقاط البيان هي توجيه الناس إىل كي 6
 الثورات وكيفية رفع وعيهم حىت ال تتكرر مأساة تسلط احلكام .

اليت داهنت  يداهنوا مع االستفادة من القياداتـ توجيه الناس إىل االلتفاف حول الصادقني الذين مل  7
ا شخعلى أن حنذر من أن تتصدر للقيادة نظرا خلطورة ذلك يف املستقبل سابقا  صيات قابلة حيث إ

            .لول الثورة مع التحذير من أصحاب أنصاف احلمما قد يضيع جهودللضغط يف أي مواقف صعبة 
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يرجع إىل اجلادة  فمناالنتقام واألصل يف الثورات هو عدم االنتقام حيث إنه ..ـ التحذير من احلرص على  8
هـ ) 1432مجادى األوىل  7سجلت بتايخ  8و 7و  6(هذه النقاط  . ينبغي قبول رجوعه   

اث هلذا اجمللس . ـ أمهية إخراج بيان حيث الصادقني على تكوين جملس استشاري وحتميل مسؤولية األحد 9  

بأن األجواء  على نشر فكرنا يف هذه الفرتة ليكون عامل ضغط على الغرب كأن حندث األمةـ العمل  10
ا . مواتية لتصحيح مسارها ونشر الفهم الصحيح لدينها لتتحرر من الطغاة وجتتنب تكر  اريخ بتار ما فعلوا 

9 مجادى األوىل 1432 هـ  ( هذه الفكرة األخرية قد يكون مناسبا إضافتها عند التحريض على الثورة 
 حلفظ جهود املاليني

م وتوعية أبناء ـ حث مجيع الصادقني على أن يبذل كل استطاعته يف الطرق على كفر احلكام وظلمه 11
 األمة . 

  12ـ أمهية إرسال بيان مكتوب .(مهم )

نتم الطلقاء ]بشكل أو بآخر بأن الثورات الناجحة ال تنتقم وصلب اإلشارة هو [اذهبوا فأ التذكريـ  13  

ليج قبل املبادرة ـ التنديد بإجرام القذايف ومبواقف احلكام منه وكذلك علي عبد اهللا صاحل ...ودول اخل 14
 وبدها . 

ه . ية من بلغتهم رياحـ معاجلة مشكلة االطهاد بإقصاء من وقعوا حتت االطهاد الشديد وتوع 15  

املسؤولية على جملس الشورى . الواجب و ـ وضع  16  

ـ سلم احلكام البالد وهي يف الرمق األخري .مصر واليمن يف الرمق األخري .  20  

وداهنوا احلكام  ـ إمنا حصل يف هذه الثورات هو استبدال للذين تولوا عن القيام بالواجب كما ينبغي 21
1432مجادى األوىل  24تاريخ فاستبدلوا بأبنائهم.   

 * قراءة كتاب اإلميان حملمد قطب 
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ا )  * ا من بني وحدهأمة من مليار ونصف متتلك (مقومات األمة وما كانت عليه عندما التزمت بشرع ر
يها حممد السماوات و األرض هاديا خلريي الدنيا واآلخرة خمفوظا كما أنزل على نب األمم منهجاً من خالق
وأمة ع جغرايف أهم موقو تشكل أكرب تعداد بشري و مساحة أرضية وخمزون نفطي أمة صلى اهللا عيه وسلم و 

مما قيادة قرون بال  تزمون بشرع ربنا  تعيش منذقال اهللا تعاىل (كنتم خري أمة أخرجت للناس ..) يوم كنا مل
ا وفرض القرارات على كل قطر من أقطارها وال تعامل معها وكأمنا أدى إىل جتزئتها ومن مث التدخل يف شؤو

.هي من سقط املتاع  

 أفكار قبل إنشاء هذا امللف .

 *اخلالف شر كله 

يأة األجواء وتسخينها يف بالد احلرمني للتهيأ للثورة  .*العمل على   

  * توجيه الثورات وطرق احملافظة عليها . 

نوضح الشباب أن القيادات حممطة نريد قيادات شابة أربعني عام *  

كْم ناَل بالتدبِري َمْن هو صابٌر              ما ْمل ينْلُه بعسكٍر جرارِ .  * حسن التدبري  

 سبيل لنجاحها إال ـ الورع الفاسد هل ما زلنا حنتاج احلديث عنه ؟ رمبا تكون بعض ثورات املستقبل ال 1* 
ا احلاكم كما  بالتضحية ؟ وهل ما زال الوضع يستدعي الطلب من القيادات أن ختتفي حىت ال يبطش

 حصل يف اجلزائر ؟ 

ـ  جتربة اجلزائر ومصر واليمن تذكر؟  2 

ذكرة )تربير وأمهية منهج النقد البناء (يراجع بعض التفصيل يف امل*خطورة منهج ال  

 *من املهم جتنب فتح أي جبهات فرعية الرتكيز على الوكيل املباشر ألمريكا .
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 *أن ينسى اجلميع خالفاته مع تركيز اجلهود على إزالة العدو األكرب .

 * تغيري جذري واحلذر من االلتقاء يف منتصف الطريق ...

* نبعث لإلخوة بالسياسة العامة يف هذه املرحلة إسقاط األنظمة التابعة ألمريكا يتحرك اجلميع يف ذلك 
تم بنشر الوعي والفهم الصحيح لإلسالم .  و

  التأكيد على أن يكون الدستور اليمين إسالمي وهو كذلك ظاهرياً ولكن الرئيس ال يلتزم به . 

   *بث نفس أننا ضد االنفصال .

 *جتنت اجلبهات الفرعية مييناً ومشاًال وجتنب مناوشة من يستدعي ذلك مع ذكر املراد لتوعية الناس .

جتارب الثورات خارجها دراسة اللبدان اليت قامت فيها الثورات و ينبغي أن نطلب من احملللني واملثقفني يف  *
  واإلشارة إىل كيفية االستفادة منها ونسخها.بتفصيل 

   إظهار حقيقة العسكر *

  *دورنا يف بالد احلرمني.

تكون القيادة يف مأمن عن قبضة احلاكم . نأ*   

أن تكون هناك قيادات احتياطية سواء عامة أو ميدانية .*   
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد...    

 إىل األخوين الكرميني                  الشيخ حممود والشيخ أيب حيىي حفظهما اهللا 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

  ...وبعد 

  أملزمة هي أم معلمة فأقول: مسألة الشورىيف  بحثوأبعاد البتوضيح هدف إليكم هذه يت أبدأ رسال

وأرجو أن يكون حبثنا له وإمنا األمر أعم وأكرب مسائل حمدودة عالج ال يقتصر على اهلدف من حبثها إن 
وهي من إلدارية على اإلطالق هي أخطر املسائل االيت إن هذه القضية ث يححبثاً نافعاً لألمة مجعاء 

عندما سألته امرأة ما بقاء هذا وقد ورد يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسس بقاء الدين 
فوجود اإلمام املسلم عصمة فيكم أئمة ...)   بقي(ما  عليه الصالة والسالم قالفاألمر فينا أي الدين 

شأن  ةخطور عظم  رغمو  وسنبني ذلكلبقاء الدين ووجود الشورى امللزمة يعين أنه ال وجود لإلمام 
تبعاً  العقود األخرية كثرياً من املسلمني يف  عمقد حصل فيه لبس كبري ولألسف ووضحه إال أنه  ىالشور 

ا اهلائلة لدى الغرب من غبار الدميقراطية  العامل اإلسالمي ملا أصاب واالنعكاسات الناجتة عن دعايا
عشرة عقول وقوة ل أقوى من قوة رجل واحد اأن قوة عشرة رجونظراً ألن ظاهر األمر لدى العقالء 

  .ثري ما تكون املقدمات صائبة والنتائج املبنية عليها خاطئة إال أنه كو ل أقوى من عقل رجل واحد ارج

حصل هذا تصور لدى كثري من العلماء بأن  األخرية اتالفرت املسلمني يف اليت حلت بالنكبة بناًء على و 
م مسعوا حماسن الشورى ملزمة  ا لديهم نظروا يف دينهم العظيم فالدميقراطية إذ أ ضمن مهذبة فظنوا أ
سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم  فهمهعما نصوص لتغري فهمهم ل وهي الشورى ومن هنا  شريعة اهللا تعاىل

من العلماء ونشأت على هذا الفهم أجيال الفقه يف العامل اإلسالمي والتابعني هلم بإحسان وانتشر هذا 
ا ملزمة أن   وشعرواالصاحلني كما حنسبهم  يف من القرآن العظيم أمر واضح بني يف فيه دليل قطعي كو
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نَـُهْم] {الكرمية اآلية }سورة 159] { [َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمرِ واآلية } سورة الشورى 38[َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
قرؤوا اآليتني الكرميتني وكتبوا يف تفسريها ومل يكن فهمهم  ألمة منذ صدر اإلسالمبينما علماء ا آل عمران

اليت يف سورة آل عمران فهذا قول القرطيب رمحه اهللا يف تفسري اآلية  العقود األخريةيف ها كما فهمناهلا  
ا قوال إىل الكتاب ( والشورى مبنية على اختالف اآلراء، واملستشري ينظر يف ذلك اخلالف، وينظر أقر

ن أمكنه، فإذا أرشده اهللا تعاىل إىل ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكال عليه، إذ هذه غاية والسنة إ
ذا أمر اهللا تعاىل نبيه يف هذه اآلية.   ).252/ 4(تفسري القرطيب :)االجتهاد املطلوب؛ و

يهــدينا حــىت املتقــدمني الســري والعلمــاء كتــب   ينبغــي أن يكــون يفاألمــر ومما سبق يظهر أن البحــث يف هــذا 
   نصوص وفهم العقل  سواه.فال هادي  هإىل الصواب بإذناهللا تعاىل 

معرفة هذه القضــية النظــر يف معــىن الكلمــة (الشــورى )الــذي كــان يفهمــه العــرب يف أن مما يهم يف مسألة : 
يف اللغـــة وقــد بـــني وكــذلك معـــىن كلمــة أمــري (استشـــار أي طلــب منــه املشـــورة) ذلــك الوقــت ففـــي اللســان 

وغــريه وهلــذا غــريه ي أر وال يكــون املــرء آمــراً إذا كــان ملزمــاً بــهــو اآلمــر ألمــري اللســان معناهــا بــأن اصــاحب 
ذهبت ملا ذكرته مــن أن الشــورى امللزمــة تعــين أنــه ال وجــود لإلمــام مبعانيــه يف اإلســالم ومــن هنــا كنــت أقــول 

يصــبح إمامــاً جتــب بيعتــه وإمنــا ألن بــذلك ال  لو كانــت الشــورى لــدى الطلبــة ملزمــة ملــا بايعــت أمــري املــؤمنني
  .نكون قد بايعنا عدة رجال خمتلفني متنافرين 

إذا حيــول دون ســري الــبالد علــى ضــالل أمهيــة جملــس الشــورى امللــزم أنــه  أن مــنقد يظــن املــرء ابتــداء مســألة:
 يظهــر أنــه مــىت فســداألمــراء الفاســدين مــع جمــالس الشــورى متابعــة أحــوال بينمــا احلقيقــة بعــد فســد األمــري 

مـــن جـــاه ومـــال وترغيـــب وترهيـــب قـــوة كبـــرية حيـــث إن لألمـــري مجلـــس الشـــورى تكـــريس للفســـاد األمـــري ف
 ألمــريويزيــد أمــر الــتخلص مــن اجيعــل جملــس الشــورى علــى احلــق ولــيس للحــق عــرب الــزمن  بوسائل شىت فهو

ج عليــه واخلــرو تعقيــداً حيــث إن اقتنــاع النــاس بفســاد رجــل واخلــروج عليــه أســهل مــن إقنــاعهم بفســاد جملــس 
م بــل والعلمــاء مــنهم ولكــن هــم تبــع لألمــري ولــيس وهو يشكل ظاهرياً باختيارهم و  يضم وجه الناس وأعيا

الســـيما مـــع الـــدعايات املســـتمرة ألعضـــاء الشـــورى وهـــو الـــذي يصـــعب علـــى عامـــة النـــاس إدراكـــه للحـــق 
ا لــدى النــاس  يــزول عــن ذهــن املفتتنــني بــبعض أعضــائه يشــكك يف اجمللــس ر ففــي كــل أمــواملنازل اليت ينزلو

م فيه    .فيصبح األمري يستمد قوته من جملس الشورى طاملا أ
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ولــرتك اختــاذ القــرارات كلهــا لألمــري إجيابيات وكــذلك ســلبيات مع أويل األلباب امللزمة إن للمشاورة  :مسألة
  إال ما خالف شرع اهللا إجيابيات وسلبيات كذلك 

وال خيفــى مــا هلــذا مــن  وتنقــيح بعضــها بعضــاً وآراء عــدة من عقول  ةاالستفاد امللزمةفمن إجيابيات الشورى 
  تأثري عظيم النفع 

ا ال يكثـــر  تتـــوزع احملاســـبة ومـــن مثفبالتـــايل وتـــوزع املســـؤوليات قاتلـــة التنـــازع واخلـــالف والشـــقاق ومـــن ســـلبيا
محلـــت مســـؤوليته  أمـــراحملافظـــة علـــى الفـــرق الكبـــري بـــني وال خيفـــى ويضـــيع والـــدين وتضـــيع احلقـــوق التهـــاون 

لشــخص بعينـــه مث هنــاك مـــن يســـاعده دون تغيــري كونـــه هــو املســـؤول وبـــني أمــر حتمـــل مســؤوليته لعـــدد مـــن 
لعشــرة مــن أقربائــه كلهــم علــى نفــس القــدر مــن القرابــة ومــن ذلــك مــثًال لــو جعلنــا طفــل يف مســؤولية النــاس 

ع الطفــل أو ضــاعت صــحته وهــو يف مســؤولية ضــا  فــإنوطفــل محلــت مســؤوليته لشــخص بعينــه واإللــزام بــه 
فإنــه ســؤول عــن الطفــل وأمــا امل عليــهعلــى  اللــومسيضــع جــزًء مــن سيتواكل على غــريه و فإن كل منهم عشرة 

 ويف قصــة ة وأمــام النــاس ييكون شديد احلرص عليه يشعر بــاحلرج أمــام اهللا تعــاىل مث أمــام مــن ســلمه املســؤول
مــا حصــل يف الصــومال  أيضــاً  يف واقعنــا عليــهومــن األمثلــة داللــة علــى ذلــك يوســف صــلى اهللا عليــه وســلم 

  .بعد دخول األمريكيني 

ومــن فمــن إجيابياتــه جتنــب مــا ســبق ذكــره مــن ســلبيات الشــورى امللزمــة وأما ترك اختاذ القرارات كلهــا لألمــري 
لســلبيات أكــرب يظهر أن مجع اإلجيابيات وترك ا ومما سبقملرتتبة على الشورى امللزمة فوات اسلبياته الكبرية 

أن تكــون الشــورى الزمــة وليســت ملزمــة فيســتفيد مــع ت بيد األمري رايف أن يكون حق اختاذ القراما يكون 
  .وما ينشأ ع ذلك من مفاسد عظام هم أن يكون ملزماً برأيمن عقول الرجال دون 

أمر أحد صــحابته الكــرام رضــي اهللا عــنهم صلى اهللا عليه وسلم مسألة: أنه مل يعرف يف السرية أن الرسول 
  ذلك.ان أم دون كأمر مهماً  أمجعني بأن حيسب له عدد األصوات بعد التشاور يف أي 

فالذي نراه يف مثل  حالنا هو األخذ برأي األكثرية من أهــل الشــورى، فمهمــا يكــن مــن ( يف رسالتكم:ذكرمت مسألة: 
أقــرب إىل األصــلح ال ســيما مــع التقــوى والــورع والتجــرد عــن اهلــوى واحلــرص علــى  -األعــم األغلــبيف -أمــٍر فــرأي األكثــر 

فعندما تتوســع اجلامعــة وتــدخل فيهــا أقول :إن األمر مضطرد  ) الوصول إىل الصواب كائناً ما كان وعند َمن كان
س والبد للنــاس مــن عرفــاء ك جتمعات كبرية من النافعندئذ ستكون هنااهللا بإذن دولة تقوم أو قبائل كاملة 
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م مي وحق اختيار العرفاء مرتوك للناس كما هو معلوم مــن ســنة الرســول صــلى اهللا عليــه ثلوهم ويبينوا حاجا
فـــاألمر عنـــدهم ألســـرة املشـــيخة ويكـــون األمـــر وإن للقبائـــل دوافـــع غـــري مـــا ذكرنـــاه الختيـــار العرفـــاء وســـلم 

ومـــن هنـــا يكـــون األمـــري الـــذي جهـــدنا يف الصـــفات املطلوبـــة ال تتـــوفر فيـــه بالوراثـــة وكثـــرياً مـــا يـــأيت الوريـــث 
العرفــاء الــذين  مــن وال خيفــى أن كثــرياً ضــمن أولئــك العرفــاء قــد أذيبــت قوتــه البحــث عنــه مبعــايل الصــفات 

م ســتقدمهم القبائــل  واألمثلــة علــى يســهل عهلــى خصــومنا بطــرق ملتويــة اســتمالتهم وشــراء ذممهــم وأصــوا
وكيــف اســتطاع العــدو أن يشــرتي  باحلركــة اجلهاديــةويكفي للتدبر ما فعله شيوخ عشائر األنبــار ذلك كثرية 

م عن خطورة املد اإليراين رغم علمهم ذممهم  م فهذا علي حامت على املنطقة وتصرحيا وهو من كبــار قــاد
   ومثله كثري .أصبح يف دولة القانون مع املالكي 

وإال ملــا  يف قتــال املرتــدين يــدل علــى أن الشــورى معلمــة غــري ملزمــةموقــف الصــديق رضــي اهللا عنــه  :مسألة 
أنــه قــد يكــون يف رأي رجــل واحــد مــا شــواهد منهــا عــدة ويف هــذا املوقــف العظــيم أنفــذ رأيــه وقاتــل املرتــدين 

حيـــث إن وطبيعـــة اإلنســـان تثبتـــه كـــذلك يف وقـــائع عديـــدة مجـــاع والتـــاريخ يثبـــت ذلـــك اإلهـــو أصـــوب مـــن 
وكان حيمل معاين القوة فإذا اختري األمري األنسب اإلنسان من طبيعته الضعف والركون وامليل إىل األسهل 

  .وهذه حال الناس بال خالف يثبت على حق وخري عظيم ختالفه فيه األغلبية من الناس 

مئــة عضــو علــى أن يبــني ترتيبــه هلــم حســب طلبنــا مــن كــل شــخص أن ينتخــب مث إننا على سبيل املثــال لــو 
حبثنا يف مجيع األوراق سنجد أن هناك شخص هو الذي تقدم وكــان األفضــل لــدى الكثــرة مــن مث األفضل 

ــذا شخصــني  االنــاس ونــادراً مــا يكونــ ومبــا أن واجبنــا هــو البحــث عــن اإلمــام األفضــل فإننــا بعــد أن نقــوم 
ســنأيت مبــن هــم دونــه يف الغالــب هــو مــن أنــدر مــا يف العــامل يف البحــث عــن اإلمــام املتميــز والــذي الواجــب 
  .مسألة الشورى امللزمة اخللل يف  فهذا من أبرز يديرون البالد بآرائهم وليس برأيهوجنعلهم 

م قوة ويظهر ذلــك قــول  ومن الشواهد يف ذلك املوقف العظيم جواز مهادنة املرتدين عندما ال يكون لنا 
رضــي اهللا عنهمــا وعــدم إنكــار أيب بكــر عليــه يف أن طــرح املهادنــة مــع املرتــدين أليب بكــر بن اخلطــاب عمر 

ضـــعف ن حـــال رأى الصـــديق رضـــي اهللا عنـــه أيـــه يف عـــدم نصـــرته ألمـــر القتـــال الـــذي وإمنـــا كـــان إنكـــاره عل
    قتال املرتدين.معه يتاح املسلمني آن ذاك 

بيـــد عـــدد مـــن النـــاس وال  ومـــا دون ذلـــكمســـألة : الشـــورى امللزمـــة جتعـــل قـــرار املســـلمني يف أعظـــم أمـــورهم 
فـــأي شـــخص مهمـــا كانـــت راء الـــذمم شـــالســـهولة علـــى االســـتمالة و خيفـــى أنـــه كلمـــا ازداد العـــدد ازدادت 
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وأمــا لــو كلــف بشــراء كلف بأن يشرتي ذمــة زعــيم واحــد وتعصــى عليــه الــزعيم فإنــه البــد سيفشــل خربته لو  
عنــدها تكــون املهمــة قــد ســهلت لــه حبــد كبــري جــداً ويكــون احتمــال جناحــه أصــوات األغلبيــة يف مئــة رجــل 

 10إال مــن وهذا نفسه كما ذكرنا يقوم به األمري لو فسد ومما يظهر ذلك أن املالكي مل يكن ميلــك أكرب 
ســة الــوزراء وبعــد اســتالمه بــأربع ســنوات أصــبح عــدد مقاعــده يف الربملــان مقعــد قبــل أن يســتلم رئا 18إىل 
فكيـــف ترتفـــع هلـــذه النســـبة وهـــو الطاغيـــة الظـــامل إال بوســـائل الرتغيـــب والرتهيـــب اهلائلـــة يف يـــد  مقعـــداً  89

    . األمري إذا فسد 

حـــديثان عـــن الرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه مســـألة: أورد اإلمـــام البخـــاري يف صـــحيحه يف كتـــاب األحكـــام 
، األول (من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقــد عصــى اهللا ، ومــن أطــاع أمــريي فقــد أطــاعين وسلم 

الــذي علــى ، فاإلمــام ومن عصى أمريي فقد عصــاين ) والثــاين ( أال كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه 
علــى واملــرأة راعيــة ، وهو مسؤول عــن رعيتــه ، والرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته هو راع و الناس 

أهــل بيــت زوجهــا وولــده وهــي مســؤولة عــنهم ، وعبــد الرجــل راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ، أال 
ويف احلــديث وجــوب طاعــة والة  يف احلــديث األولابن حجــر  قال  فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )

األمــر بطــاعتهم المحافظــة علــى والحكمة في يف أوائل الفنت وهي مقيدة بغري املعصية كما تقدم األمور 
  اتفاق الكلمة لما في االفتراق من الفساد.

كمــا بــوب اإلمــام البخــاري يف صــحيحه بابــاً أمســاه بــاب الســمع والطاعــة لإلمــام مــا مل تكــن معصــية وأورد 
فيه احلديث عن الرسول عليه الصالة والسالم (امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 

) واحلـــديث اآلخـــر عنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم  (امسعـــوا وأطيعـــوا ولـــو اســـتعمل علـــيكم عبـــد يقـــودكم زبيبـــة 
  بكتاب اهللا )

ا  طاعــة رجــل ولــيس رجــال بصيغة املفــرد بصــيغة مسألة:إن املتتبع للنصوص اآلمرة بطاعة والة األمر جيد أ
  يف جملس شورى. 

ســلكت د البشــر ممــا يســبب ضــرراً إال أن الشــريعة مســألة : أن هنــاك بعــض احملــاذير الــيت ميكــن وقوعهــا عنــ
ـــا  والتحـــذير دون وضـــع حـــد ملرتكبهـــا أو قيـــد حيـــول بينـــه وبـــنينـــع معهـــا امل ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ارتكا
جئن إىل رسول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وشــكون مــن ضــرب أزواجهــن فإنــه صــلى اهللا عليــه  الاليتالنساء 

وإمنــــا قــــال للصــــحابة رضــــي اهللا عــــنهم يضــــع حــــداً ملرتكــــب هــــذا الفعــــل وســــلم عنــــدما مســــع مقــــالتهن مل 
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(....أولئك ليسوا خبياركم ..) وغري هذا من األحاديــث الــيت تزجــر عــن الضــرب املــربّح وتوصــي باإلحســان 
وأمــا يف الذي يوحى إليه من رب العباد العامل مبصــاحلهم يف حــل هــذه القضــية فهذه هي طريقة  إىل النساء

ملعاقبـــــة مـــــن يضـــــرب النســـــاء مل يلتزمـــــوا بـــــدين اهللا وذهبـــــوا يشـــــرعوا بعقـــــوهلم شـــــرعوا قانونـــــاً  الغـــــرب فعنـــــدما
   فانتكست الفطر عندهم ومل يتوقف ضرب النساء

فإن الشريعة كمــا بأن جنعل الشورى ملزمة ليس احلل لتجنب استبداده وظلمه هو األمري  احلال معفهكذا 
ــا مل رغــم ضــرب بعــض الرجــال لنســائهم ضــرباً مربحــاً يف   تقيــد الرجــل وجعلــت إليــه حــق القوامــة كــامالً أ
وجعلت إليه األمري  دمل تقيوأمرته بالرفق وحسن الصحبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم التشريع عهد عهد 

  .العدل واملشاورة االستقامة و حق اإلمامة كامًال وأمرته ب

هو مما ساعد علــى اد اخلانق لألمراء املتسلطني على املسلمني يف العقود األخرية وإين ألحسب أن االستبد
لنضــمن عــدم الوقــع يف مــا وقــع املســلمون فيــه معهــم ولكــن احملصــور قلمــا يــأيت انتشــار فهــم الشــورى امللزمــة 

والــذي يبــدو يل ظــاهراً يف تأمــل نصــوص الكتــاب والســنة وأقــوال العلمــاء أن الشــورى معلمــة ليســت خبــري 
  ملزمة وأن الشورى املعلمة نور مبني  والشورى امللزمة ظلمات بعضها فوق بعض.هذا واهللا تعاىل أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                          

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني ...................... وبعد

اليت تشاور فيها كل من الشيخ حاجي عثمان والشيخ حممود والشيخ أيب حيي  هذه قضية العراق
 ملدين ،وبشري ا

رسالة من وزارة اهليئات الشرعية لدولة العراق االسالمية يشكون فيها من األنصار وهذه جاءت 
 الرسالة ستطلعون عليها مع هذه النتفة ،

ولكن يف نفس الوقت أوبعده بقليل جاءنا اخلرب الذي النعلم مدى صحته وهو مقتل الشيخني 
كانوا شهداء وبناءا عليه مت طرح البغدادي واملهاجر حفظهم اهلل إن كانوا أحياءا وتقبلهم إن  

 القضية بشكل خمتلف عن الذي كان مطروحا قبل وصول اخلرب 

بت مقتلهم جنهز بيانا ننعيهم ونعزي املسلمني فيهم ونرسل إذا قتل اإلخوة وثاتفق على أنه ف
ر تيهم األوامحىت تأ أن يشكلوا إدارة مؤقتة لتسيري األوضاعرسالة خاصة ب للمداهدين يف الدولة 

بتنصيب األمري اجلديد بعد املشورة معنا ومع القيادة هنا حرسها اهلل ويطلب منهم تقرير عن 
اإلخوة املؤهلني للقيادة عندهم ولو نشرك معهم األنصار تكون فرصة للوحدة ونبذ الفرقة 

 ويتحدد قضية االمارة والوالية هناك بالنسبة للعالقة مع القيادة هنا

ببعض الكتاب يف االنرتنيت قوم حبملة إعالمية لضم األنصار تبدأ ثبتت حياة املشايخ ن إذا
ا عريضة يدندنوا حوهلا مث املؤسسات االعالمية واملراكز مث املشايخ حىت حترج قيادة طيعطون خطو 

 األنصار وتتوحد مع االخوة يف الدولة 



على سبيل تبدأمراسالت من القيادة هنا وكذلك بعض املشايخ حلضهم على اجلماعة والتآلف 
النصح وليس على سبيل األمر فإذا مضت مدة كافية ومل يستجيبوا تنشر يف اإلعالم حىت التبقى 

 هلم حجة والمالذ إال بالوحدة وليتميز الصادق من صاحب اهلوى 

نطلب تقارير ميدانية عن العراق من الدولة وكذلك من األنصار حىت يفادوا باملشورة والنصح س
  القيادة حرسها اهلل   قدر املستطاع من قبل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  الجهاد في باكستان ... لماذا؟ وكيف؟
 

  المقدمة
 

من الواضح أن أرض خراسان قد أصبحت مركزاً رئيسيا حلركة اجلهاد العاملية ولذا فإن كل ما تتعرض هلا هذه البقعة 
أن متابعة األحداث املتغرية وما حوهلا من أحداث وتغريات يؤثر مباشرة على حال ومستقبل اجلهاد العاملي. ومن القطعي 

يف كل حني وثانية بنظرة ثاقبة ومعرفة العدو وأساليبه احلربية ووضع خطة عملية شاملة يف ضوء هذه املعلومات من أوىل 
تقتضي مصاحل اجلهاد الفكر املنطقة بأكملها فمهام القيادة اجلهادية. ولقد بدأت األحداث تتغري بسرعة شديدة يف هذه 

وحتتاج العديد من جوانب املنهج العسكري والدعوي والسياسي املتبع يف  اضيع احلساسة،املو ق يف كثري من اجلاد والعمي
خمططات عن  وأعليها عن الظروف اآلتية  اً إلعادة النظر فيها. وال جند بني اجملاهدين أيضا نظرة واحدة متفقاملنطقة هذه 

يف هذه الظروف  تغلب العواطف عند البعض واملقالق عند اآلخرين. ف ،العدو فيها ومنهجنا الدفاعي أو اإلقدامي إزاءها
  األلباب والنهى أمهية اإلمجاع على منهج عملي واضح! كيف يغيب على ذوي

 
هذا الكتيب الذي بني أيديكم حيلل الواقع احلساس يف خراسان وباكستان. ويلقي الضوء على نوايا العدو وأساليبه 

سهولة على األسئلة املطروحة أعاله. ومبا أن هذا الكتيب هو عبارة عن بكل اختصار و احلربية. مث حياول اإلجابة ب
خالصة واختصار ملبحث طويل لذا من املتوقع أن تطرأ يف أذهان قارئيه أسئلة عديدة وأن تتطلب القرائح معرفة املزيد من 

أي أن تبدأ األذهان والعقول بالفكر  وهذا هو هدف الكتيب األساسي. ... املطروحة عن كثري من املواضيعالتفاصيل 
ن تبقى أثناء ذلك مجيع اجلوانب املختلفة ستقبل اجلهاد، وأاجلاد والعميق عن املوضوع الذي حيتل مركزاً أساسيا بالنسبة مل

   عن املوضوع حتت جمهر البحث.
 

تاب له سيكتمل بإذن اهللا وفيما يتعلق ببحث جامع ومفصل حييط بكافة جوانب وزوايا املوضوع فإننا ننوي إفراد ك
  تعاىل قريباً.

 
وأن جيعلنا يف خدمة دينه واجلهاد يف  ،وأن يقرب لقلوبنا وأذهاننا ما هو حق ،نسأل اهللا تعاىل اإلخالص يف القصد

  وأن جيعل ذلك وسيلة ملغفرتنا ولدخول جناته. آمني، سبيله
 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله صحبه وبارك وسلم
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  الجھاد في باكستان... لماذا؟

 دالتمھي

  
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد،

  لقد قسمنا موضوع البحث يف هذه الكتيب حتت سؤالني مهمني؛
 اجلهاد يف باكستان .. ملاذا؟  
  اجلهاد يف باكستان .. كيف؟و  

 
خلفية األحداث ولكن قبل املضي قدما يف إجابة السؤال األول نرى من الضروري أن نذكر بعض األمور عن 

  :كتمهيد وبيان  هنة ووضع املنطقةالرا
 

  األحداث العالمية .. في نظر مسلم؛

  
اليوم ميسح املسلمون النوم عن أعينهم يف عامل يرون فيه قول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يتحقق حرفياً، 

  حيث قال:
  "يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها"

  ن يومئذ؟فقال قائل: ومن قلة حن
قال: "بل أنت يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم  وليقذفن اهللا 

  يف قلوبكم الوهن".
  فقال قائل: يا رسول اهللا ، وما الوهن؟

  قال: "حب الدنيا وكراهية املوت" 
  )(سنن أيب داود، كتاب املالحم، باب تداعي األمم على اإلسالم

  
هجمة واحدة  ،من يهود ونصارى ومشركني جمتمعني بكل ما توفرت هلم من وسائل ،لقد شن كل أعداء اإلسالم

م من عقيدة و ثقافة واقتصاد وسياسة وما إىل ذلك. وآلت قيادة هذه  على املسلمني وعلى كل جانب من جوانب حيا
أن نبيهم دانيال دعا بثالثة أمور لليهود يف زمن نبوكدنصر وأن احلرب العاملية الشاملة إىل الصهاينة اليهود الذين يؤمنون ب

اهللا قد استجاب له. فصار العمل على حتقيق هذه األمور والسعي احلثيث لتحصيلها من األهداف احلقيقة وراء احلركة 
  العاملية اجلديدة للصهاينة. هذه الدعوات الثالثة أو بألفاظ أخرى األهداف الثالثة هي:

  طني كاملة مرة أخرى،ود على فلسسيطرة اليه -1
 وإعادة تشييد اهليكل السليماين، -2
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 قيام دولة عاملية عظيمة لليهود كملك سليمان عليه السالم.و  -3

  
ولكن بعد نبوة عيسى عليه السالم وبعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا بالصهاينة يواجهون مشكلة جديدة وهي 

م يف فلسطني اليت كانوا هم فقط باألمس ورثتها. وهم يعلمون حق العلم أن النصارى واملسلمني أصبحوا اليوم خياصم و
أن اليهودية دين وراثي ال ميكن ألي شخص أن يتخذها ديانة حىت ولو تأثر بدعاويهم املزعومة ولذا فإنه ال ميكن لليهود 

صلوا اخلليج التارخيي والطبيعي . ولذلك و فحسب على عددهم اعتماداً أبدا أن يغلبوا منافسيهم مبفردهم ويف مرة واحدة 
احلائل بينهم وبني النصارى بواسطة حركة مارتن لوثر اليت نسجوا شباكها برباعة كاملة لكي ميكنهم اختاذ النصارى حلفاء 

  هلم يف مواجهة املسلمني.
م ردموا منابع القوى لوا سكانه الطبيعية للمجتمعات البشرية لكي ميكنهم التحكم يف العامل بأسره وجيع مث إ

م" على حد اً "غومي   ، وهذه املنابع هي:تعبريا
  قوة الذهب والفضة، -1
 وقوة الشعوب والقبائل، -2

 وقوة اإلميان والعقيدة، -3

 قوة العلم والدين.و  -4

" "الدميوقراطية" و"النظام الرأمسايلالصهاينة ما يسمى بـاستحدث ولكسر عرى اجملتمع اإلنساين األصيلة هذه 
ما ال يرتكان قوى اجملتمع الطبيعية السابقة الذكر أينما طبقا  صاحلهم. و ووظفومها مل أخص خصائص هذين النظامني أ

ن لتنفيذ املخططات العاملية للصهاينة. ونعتقد أنه من الضروري ذكر نقطة . فهذان النظامان آلتان أساسيتاكقوى معتربة
وهي أن هذين النظامني من أوهن  النظامني،ذين أو ينتقد أو حيلل هعن مهمة هنا ال يعريها اهتماما أغلب من يكتب 

ا للقوة العسكرية القائمة على النظريات احلربية الغربية اجلديدة اليت تساند هذين النظامني  وأهش األنظمة داخليًا وإ
  هي الزاوية الثالثة هلذا املثلث الشيطاين.املستحدثة " . ولذا فإن "القوة العسكريةوتدعمها

يت نشأت بإلغاء قوى اجملتمع األصيلة أوجد الصهاينة بقيادة األمم املتحدة نظامًا عامليًا جديداً ومللء الفجوة ال
والذي يعتربونه خطوة مهمة جداً باجتاه قيام مملكتهم العاملية املزعومة. فكل القرارات العاملية املهمة املتخذة من قبل العدو 

ليبية اجلديدة ومن بعدها إىل يومنا هذا ما هي إال حلقات سلسلة منذ سقوط اخلالفة العثمانية حىت بدء احلملة الص
يئة الظروف لقدوم الدجال.   املخطط الصهيوين و

  
ولكن إن كان أعداء الدين حييكون مؤامرات مكرهم ودهائهم يف جانب فإن اهللا يف مقابلهم يهيئ هلذه األمة 

موا الكفر وأساليبه بكل وضوح وعرفوا أعدائهم احلقيقيني علماًء صادقني ودعاة حق صاحلني وجماهدين يف سبيل اهللا فه
جيدًا وواجهوهم يف كل ميدان أشد مواجهة. وأمامنا مثل عظيم يف الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا الذي نشر الصحوة 

نية. فكان يردد عن احلروب القومية والوطانتزعهم اجلهادية يف األمة مجعاء ومجع املسلمني على اجلهاد يف سبيل اهللا بعدما 
وأن أول خطوة  وإسرائيل، مرارا أيام اجلهاد ضد الروس أن جهاد األفغان يف احلقيقة هو استعداد للجهاد ضد أمريكا
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إلخراج اليهود من فلسطني هو توطيد اجلهاد يف أفغانستان. فلم تكن عيناه تغفالن عن عدو األمة احلقيقي حىت وهو 
  يقاتل الروس.

عن استهداف أمريكا  1996أسامة بن الدن حفظه اهللا لواء اجلهاد العاملي وأعلن يف  ومن بعده تسلم الشيخ
ومصاحلها يف العامل بأسره. وبذلك حول توجهات اجملاهدين عن أهدافهم اجلزئية والفرعية إىل الطاغوت األكرب وجعل 

م ترتكز على جذور النظام العاملي اجلديد جلهاد معه يذكرون بأن حترير فلسطني . وما زال هو وقادة االكافر اهتماما
  وإقامة شرع اهللا هناك من أهداف اجملاهدين األساسية لكي ال تنسى األمة عدوها الصهيوين، فجزاهم اهللا خري اجلزاء.

وا إىل ميدان الصراع أمريكا فحسب بل جروا الغرب الصلييب بأسره يف ، إذ أن اجملاهدين اليوم مل جيرّ واحلمد هللا
  و. وبعد زمن طويل يواجه القادة الصليبيون الصهاينة خطراً حقيقياً من قبل األمة املسلمة.شكل حلف نات

  

  موقف نظام الحكم في باكستان من "الحرب ضد اإلسالم"؛

  
م تسلم جورج بوش قيادة هذه احلرب الصليبية الصهيونية القدمية وبعث  2001من سبتمرب عشر بعد احلادي 

وأهله. فسارعت باكستان لتقف هذه احلرب النجسة ضد اإلسالم شاركة أمم العامل كله يف فيها روحًا جديدة. وطالب م
سنكتفي هنا فقط لكن وال ختفى تفاصيل هذه القصة الشنيعة عن أحد. و  ،يف الصف األول لدول التحالف األمريكي

  باإلشارة إىل أهم جرائم نظام احلكم الباكستاين:
  قاط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان.كان لباكستان الدور الرئيسي يف إس -1
من اجملاهدين األجانب وسلمهم  800ى ألقى النظام الباكستاين بالقبض على ما يقرب عل -2

ا ألمريكا أو مارس . وليكن من املعلوم أنه كان من بني هؤالء األسرى احمللية أساليب العنف عليهم يف سجو
 لكافر عالوة على عامة اجملاهدين.أهم قادة اجملاهدين املطلوبني من قبل الغرب ا

ا هلم  -3 عندما ضاقت األرض بأكملها على اجملاهدين فتحت املناطق القبلية الباكستانية رحا
فبدأت القوات الباكستانية سلسلة من العمليات العسكرية ضدهم يف هذه املناطق للقضاء عليهم بالكلية أو 

ت أمريكا والناتو اليت تستهدف إخراج تلك القوات من على األقل إشغاهلم عن العمليات اجلهادية ضد قوا
 وال زالت هذه السلسة مستمرة.  ،أفغانستان

  

  أسباب عدم فتح ميدان المعركة في باكستان حتى اليوم؛

  
دور الكفار هذا الذي لعبه نظام باكستان يف احلرب ضد اإلسالم وأهله هو الدليل الذي جييز اجلهاد ضد النظام 

ولكن قادة اجملاهدين اعتربوا هذا األسلوب العام إلشعال احلرب ضد مصاحل اجلهاد.  ،ر ألكثر منهوال يتطلب األم
  واألسباب األساسية اليت ظلت حىت اليوم عائقاً يف توسيع دائرة اجلهاد ليشمل منطقة باكستان هي كالتايل:
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األمارة اإلسالمية املنهج العام الذي رمسه قادة اجلهاد بأن اهلدف األول للمجاهدين هو قيام  -1
  .والدول يف أفغانستان وأن قيامها هو الذي سيصبح بنفسه وسيلة  لتحكيم الشريعة يف باقي املناطق

املنهج املقرر يف ضوء التجارب الفاشلة يف اخلروج ضد احلكام املرتدين احملليني يف خمتلف  -2
ؤالء احلكام إال بقدر الضرورة وجيب تركيز مشاكسة هينبغي املناطق اإلسالمية عرب السبعني سنة املاضية بأنه ال 

االهتمامات على أئمة الكفر العاملي أي أمريكا والغرب الصلييب. وألن اقتالع جذور الكفر ستبشر بنفسها 
 بسقوط كل الدمى احمللية.

مارة اإلسالمية وتشريد اجملاهدين من أفغانستان وإلقاء يف الظروف الطارئة بعد سقوط األ -3
باكستان والدنيا بأسرها كان اجملاهدون ميرون بفرتة ضعف شديد حيتاجون فيها إىل وقت  القبض عليهم يف

 لذا مل يكن يف مقدورهم أبداً فتح جبهة جديدة. إلعادة التنظيم من جديد،مناسب 

مل يكن أهل باكستان وحىت عدد كبري من اجملاهدين الباكستانيني مستعدين ذهنيا لبدء اجلهاد  -4
 يف باكستان.
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  ھاد في باكستان ... لم اآلن؟الج
  

قبل أن جنيب على السؤال الذي يطرح نفسه اآلن: ما هي التغريات اليت وقعت لكي جتعل اجلهاد يف باكستان أمراً 
  ال مفر منه؟ أعتقد أنه من الالزم بيان ثالثة نقاط مهمة ال ميكن إجابة هذا السؤال أصالً بدون فهمهما فهماً صحيحاً:

  

  باكستان ليستا جبھتين بل جبھة واحدة.أفغانستان و - 1

  
. جانب شرقي وآخر غريب ،فتاريخ هذه املنطقة بأسرها شاهد على أن هذين البلدين جبهة واحدة ذات جانبني

وأن ما يتعرض له جزء منهما ال بد وأن يؤثر يف اجلزء اآلخر مباشرة. واإلنكليز هم الذين قاموا بتقسيم املنطقة لدولتني 
وإال فلم يكن مثة  ،املعروفة باسم "خط ديورند" قبل مئة عام فقط ألول مرة يف التاريخ الطويل املشرتكبرسم احلدود 

اختالف يذكر بينهما قبل هذا. واليوم وعلى الرغم من هذه التجزئة املصطنعة فإن أهل اإلقليم احلدودي "سرحد" عموماً 
جاب والسند جبميع االعتبارات التقليدية والثقافية وغريها. وال زال وأهل احلزام القبلي هم أقرب إىل أفغانستان منه إىل البن

م واقتصادهم مشرتكًا وما زالت هذه املناطق القبلية تتمتع بتمثيل دائم يف اجمللس القبلي التقليدي يف  جزء كبري من جتار
  أفغانستان املعروف باسم "لويه جرغه".

أي أمريكا ينظر إىل املنطقتني كذلك كجبهة حرب واحدة. لذا  واألمر اآلخر املهم من هذه الناحية أن عدونا
جيب علينا أن نعيد تعريف جبهة احلرب مبحو اخلط الذي رمسه اإلنكليز من أذهاننا وإال لن نقدر على حتليل الوضع 

  بطريقة سليمة ولن نستطيع أن نصل ملنهج عمل صحيح تلقائياً.
  

  القارة الھندية.باكستان ليست مجرد باكستان بل ھي شبه  - 2

  
ا باكستان  النقطة املهمة الثانية هي أن اإلنكليز قسموا باكستان واهلند أيضًا بنفس الطريقة الشاذة اليت قسموا 
وأفغانستان. ولذا أعطوا جزءا من األقاليم احلدودية الثالثة؛ كشمري وبنجاب والسند للهند واجلزء اآلخر منها لباكستان. 

ن الناحية التارخيية أن شبة القارة منطقة واحدة مرتابطة وأن ما يطرأ على جانبها الغريب (أي مث إنه من املسلمات م
باكستان احلالية) ترتدد أصداءه تلقائياً يف جانبها الشرقي (أي اهلند احلالية) وال  يتوقف هذا الصدى إال أمام أمواج خليج 

م قبل التخطيط ألي برنامج يف املستقبل البنغال. لذا يتحتم على قيادة اجملاهدين أن يضعوا شبه  القارة بأكملها يف أذها
  وإال فإنا سنلحق الضرر بأنفسنا بالتخطيط بناء على حتاليل ناقصة.

  

  ھناك اختالف جوھري بين أسلوب حرب أمريكا والروس! - 3
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الذي تنتهجه أمريكا  ال ميكن مواجهة أي عدو بدون معرفة أسلوبه يف احلرب معرفة عميقة. ومبا أن أسلوب احلرب
خيتلف اختالفًا بائنًا عن أسلوب حرب الروس لذا ال بد للمجاهدين أن يغريوا طريقة وأسلوب مواجهتهم وتدريبهم 

  واستعدادهم كذلك. فلن تنفع السهام املستعلمة ضد الروس يف احلرب ضد أمريكاً بشيء.
ن الروس كانوا نذكر بأولكن باختصار  قيقة موضوع حيتاج إلسهاب وتفصيل،وأسلوب حرب العدوين يف احل

اك". والروس كان ميارس "رجال دولة"أما األمريكان فهم  "حماربني" اليت يوقع فيه الضرب على العدو كماً  "حرب اإل
فهي تضع نصب عينها اهلدف  "،حرب املناورات"ولكن أمريكا تعتمد على  بإهالك أفراده ووسائله وأمواله.وتزعزع إرادته 

ا حتاول التقليل حىت اإلمكان من استخدام القوة العسكرية املطلو  ب وتستعمل كل وسيلة متاحة للحصول عليه، بل إ
لذا فإن األمريكان   هزم العدو بدون إطالق أي رصاصة،بالفعل. ففلسفة احلرب عندهم أن النجاح احلقيقي يكمن يف

أو يركزون على أن يتقدموا على العدو  دو،دمري العحياولون خنق العدو مبحاصرته من كل جانب أكثر من حماولتهم ت
  زمنياً بعد أن يعيقوه هو عن التقدم حبرب نفسية وعقلية.

ستنبط أنه ال حنتاج إىل قوة عسكرية كبرية وأعداد ضخمة هلزم أمريكا بل بعد التوكل على اهللا فإن ومن هنا ن
م قبل الوقت لكي جيدوننا سالحنا األصلي هو أن نقرأ ما يدور يف ذهن األمريكان يف الو  قت املناسب وأن نعرف إراد

والنصف اآلخر يف ميدان املعركة. ولفهم مغلقة دائمًا قبلهم خبطوة. فكأن نصف املعركة مع األمريكان تدور داخل غرفة 
م لـ"ميدان املعركة"، ونظرية "احلرب املخ تصرة" وفلسفة أسلوب احلرب األمريكية مبزيد من التفصيل ال بد من فهم تصورا

"اهلزمية يف البعد الزمين". ويتحتم كذلك معرفة نظريات خربائهم العسكريني املرموقني الذين على فلسفتهم يقوم هيكل 
اجليش األمريكي بأكلمه وأسلوب حربه اجلديد. وفهم أسلوب حرب العدو ضروري ليس ملواجهته يف باكستان فحسب 

  ره.بل ملواجهته حق املواجهة يف العامل بأس
  



 9

  الجھاد في باكستان .. لماذا؟
  

ا حتتم علينا اجلهاد يف باكستان.   اآلن نرجع إىل موضوعنا األساسي ونتباحث عن األسباب اليت نعتقد بأ
  

  لقد تفككت باكستان  - 1

  
قد يبدو هذا األمر حمرياً للحظة ولكن احلقيقة هي أن باكستان قد تفككت وأن كل ما نراه اآلن يف باكستان هي 
ائية لتفككها. فلم تبق أصًال أي قوة جاذبة تربط بني أجزائها املختلفة. فحىت اليوم كانت هناك  مظاهر عملية ومراحل 

  أمور ثالثة تربط باكستان يف وحدة واحدة وهي:
  نظرية باكستان؛ اليت قضي عليها حلظة شاركت باكستان يف احلرب ضد اإلرهاب. -1
جلماهري حوهلا؛ ولكن بعد مقتل بينظري مل يبق أي قائد القوة السياسية اليت تستطيع حشد او  -2

مجاعة تستطيع إدارة احلكم مبفردها. ولذا حياولون تشكيل أي ومل تبق  ياسي ميكنه إخراج البلد من أزمته،س
 حكومة قومية متعددة األحزاب وهو دليل واضح على وجود فجوة كبرية يف امليدان السياسي.

يأس الناس فيها من القيادة يمساندة النظام املتساقط يف كل مرة اجليش؛ الذي كان يسارع يف و  -3
 مطالبة اجليش بالرجوع إىل ثكناته،السياسية. ولكن اليوم جند أن البلد كله بفئاته الدينية والالدينية جمتمع على 

 ومل تقل شعبية اجليش منذ أن نشأت دولة باكستان أبداً إىل الدرجة اليت وصلت إليها اآلن.

  
عملية و  تلقائياً، وم انتهت كل القوى املغناطيسية اليت كانت تربط باكستان وبدأت أجزاء باكستان باالنفصالفالي

االنفصال هذه تسري قدمًا بطريقتها وسرعتها الطبيعية. وقد بدأت التصدعات يف وحدة باكستان تظهر يف االنتخابات 
وشستان على العكس من إقليمي بنجاب والسند حيث السابقة حيث فازت اجلماعات الدينية يف إقليمي سرحد وبل

. ولكن من النتائج الوخيمة فازت اجلماعات القومية والعلمانية. ولقد تنبأ أولو البصائر حينها عن خريطة املستقبل وحذورا
لل يوميا من قائد أو حمنسمع  وسعت وأصبحت واضحة إىل درجة أنناتقد هذه التصدعات فإن بعد مقتل بينظري  ،اآلن

سياسي مجًال كـ"إن سالمة باكستان يف خطر"، و"ال بد من اختاذ اخلطوات الفالنية والفالنية إلنقاذ باكستان"، و"إن 
" وغريها. وال خيفى هذا أبدا على من له علم جبرائد وإذاعات وقنوات 1971عام باكستان تواجه أحداثًا كأحداث 

  باكستان.
  

ن ال ترتدد وتتشكك بشأن هذا األمر وأن كل ما ختطط له يف املستقبل جيب نعتقد أنه جيب على قيادة اجملاهدين أ
أن يكون على افرتاض أن باكستان قد تفككت وأنه سرعان ما ستنفصل أجزائها حبيث لن يبقى هذا التفكك خمفيًا عن 

  أحد.
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ر يف منهجنا العسكري ونعتقد أن تفكك باكستان هو من أهم احلقائق الواقعية اليت تطالبنا بكل قوة إلعادة النظ
والدعوي املتعلق بباكستان. هذا منعطف مهم جداً يف تاريخ املنطقة حبيث أن نتائجه القريبة والبعيدة ستؤثر مباشرة على 
اجلهاد يف املستقبل وسرتغم اجملاهدين رغم أنفهم للنزول إىل ميدان املعركة للدفاع عن اجلهاد بدون أي استعداد أو خمطط. 

  أن جتس قيادة اجملاهدين نبض األحداث القادمة من اآلن وأن تضع خطط مستقبلها من اآلن طبقاً هلا؟أفال يستحسن 
  

 أمريكا تخطط لتقسيم باكستان - 2

  
مل ختف أمريكا نواياها عن مستقبل باكستان أبدًا ولقد أكدت كثري من اهليئات السياسية والفكرية الغربية يف 

ا ووثائقها أن التقسيم اجل غرايف للعامل اليوم هو تقسيم ما بعد االستعمار الذي ال يناسب مصاحل أمريكا وأن توصيا
ذا  ايف إن أرادت احلفاظ على مصاحلها،أمريكا عليها إعادة التوزيع اجلغر  وهذه اهليئات قد صرحت بتقسيم باكستان 

ملراحل األخرية لتطبيق برناجمها هذا. الشأن. ونعتقد أنه توجد كثري من األدلة اليت تشري إىل أن أمريكا قد دخلت يف ا
  وحسب هذا املخطط فإن أمريكا تريد أن تقسم باكستان إىل مخس أو ست مناطق:

  سنغافور وهونغ كونغ.مدن كراتشي كـ"رئاسة مدنية" حرة على غرار  -1
 بلوشستان كرئاسة حرة مستقلة. -2

 .املناطق الشمالية (غلغت وسكردو ولواحقها) كرئاسة إمساعيلية مستقلة -3

 ضم اإلقليم احلدودي "سرحد" يف أفغانستان. -4

 إبقاء ما يتبقى من بنجاب والسند كدولة باكستان أو تسليمها إىل اهلند. -5

ذا التقسم وإال فإن الصني قد ال تقبل مثل هذه  -6 ومن املمكن جدًا أن يسلم ميناء غوادر للصني إلرضائها 
 التغريات اخلطرية قريباً من حدودها.

  
  تقسيم عملياً ميكن ألمريكا استخدام إحدى الطريقتني التاليتني:ولتطبيق هذا ال

  بواسطة القوات اهلندية. -1
 لوحدها بالتدخل املباشر.أو  -2

  
  ريد أمريكا حتقيقها من وراء تقسيم باكستان؟ .. نعتقد أن أهم األهداف هي أربعة:ما هي األهداف اليت تولكن 

ا ومصاحلها يف حماصرة مركز اجلهاد العاملي، أي املناطق القبل -1 ية، خلنق اجملاهدين وبذلك التأكد من سالمة قوا
  أفغانستان.

م. ا هياستبدال ميدان املعركة بامليدان الذي يناسبه -2  ودفع اجملاهدين لذلك امليدان لضرب قو

 السيطرة على قوة باكستان النووية أو القضاء عليها. -3

 خنق احلصار حول الصني. -4
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هي أن أمريكا تريد حصر اجملاهدين يف إقليم سرحد ودفعهم من جهة هنا الرتكيز عليها النقطة اليت نعتقد أنه جيب 

وال خيفى عن نظر أي أفغانستان إىل املناطق امليدانية لباكستان أو إىل املناطق الصحراوية لقندهار عرب إقليم بلوشستان. 
ة أي جيش منظم يف املناطق امليدانية من قبل اجلبلية هو ميدان املعركة املرغوب لدى اجملاهدين أل ةطقجندي أن املن ن جما

أن مث  اجملاهدون إىل ميدان املعركة الذي تنتخبه هيجيش عصابات أمر يف غاية الصعوبة. فستحاول أمريكا أن ينزل 
  ادهم هناك بسهولة.تصط

  

  الھند تخطط للھجوم على باكستان - 3

  
ا تستعد ملعركة كبرية حامسة. ومن لقد أقدمت اهلند على كثري من املبادرات املهمة جد ًا اليت ال ميكن تأويلها إال بأ

  هذه املبادرات:
طائرة حربية على دول العامل بأسره، وستكون هذه أكرب صفقة حربية يف تاريخ  134عرض اهلند مناقصة لشراء  -1

  العامل كله.
رتاليا واليابان وغريها من الدول، واليت مشاركة اهلند يف التمارين البحرية املشرتكة يف حبر العرب مع أمريكا وأس -2

 تعترب من إحدى أكرب التمارين العسكرية.

قيام اهلند بتمارين عسكرية مع بريطانيا على أعلى جبهات القتال يف منطقة سياتشن اجلبلية على احلدود مع  -3
 باكستان.

 نوويا هندياً على أرض اهلند. خطوة كبرية للتعاون يف اجملال النووي مع اهلند بشرائها مفاعال أمريكا اختاذ -4

 عقد اهلند "ألعاب احلرب اإلسرتاتيجية" الكربى من نوعها يف منطقة حيدر أباد. -5

 إطالق اهلند مؤخراً قمراً صناعياً إسرائيلياً يف الفضاء للتجسس على باكستان. -6

ا البالغة حاليًا مليون وثالمثائة ألف جندي مبقدار م -7 ليون جندي. وهكذا سيبلغ إعالن اهلند عن زيادة عدد قوا
ا مليونني وثالمثائة ألف جندي يف مقابل اخلمسمائة إىل الستمائة ألف جندي للقوات الباكستانية.  عدد قوا

زيادة اهلند من التعاون بينها وبني إسرائيل يف اجملال العسكري لدرجة إن إسرائيل أصبحت اآلن ثاين أكرب الدول  -8
 ريكا.اليت متول اهلند بالسالح بعد أم

يلية واملالبس العسكرية بليون دوالرا لشراء األسلحة اجلديدة اليت تشمل على املناظري الل 40ختصيص اهلند  -9
 لطقوس الباردة جداً وغريها من أحدث األسلحة األخرى.املموهة الصاحلة ل

  
الداخلية لباكستان، ثب على الظروف وقد ركزت اهلند أنظارها عن ك عن عاصفة قادمة، هذه اخلطوات العمالقة تنبئ

  ن يرتمجون لنا هذه اخلطوات بقوهلم أن اهلند ستهاجم باكستان عاجًال أم آجًال.واحملللون العسكريو 
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  عادة تداهم اهلند على باكستان من كل أو بعض املناطق اإلثنا عشرة احلدودية التالية:
  مبرب. -1
 لداخ. -2

 تشكويت، أت مقام. -3

 سيالكوت. -4

 الهور. -5

 قصور. -6

 سليمانكي. -7

اولبور. -8  ملتان، 

 رحيم يار خان. -9

 سّكر. -10

 حيدر آباد. -11

 كراتشي. -12

ا على املناطق الشمالية لشن اهلجمات أي من منطقة مبرب حىت  إنف ا سرتكز قوا هامجت اهلند ألهدافها املستقلة فإ
ا عل ا سرتكز قوا ى املناطق اجلنوبية منطقة قصور. ولكن إن دخلت اهلند لتعاون أمريكا يف برناجمها لتقسيم باكستان فإ

  لشن اهلجمات أي من منطقة ملتان إىل كراتشي.
  

هي أن تضطر ما إذا هجمت اهلند على باكستان وطبقًا للمحللني العسكريني فإنه توجد إمكانية كبرية يف صورة 
اسطة "تعديل بو عليها قطع الغيار احلربية شراء أمريكا باكستان بعد حظر الستعمال سالحها النووي. وذلك ألن بدورها 

م تأخرت عن اهلند يف سباق األسلحة التقليدية وهذا ال يبقي أمامها أي خيار سوى استعمال 1992بريسلر" عام 
  األسلحة النووية.

  

  حتى لو لم تتدخل أي من القوى الخارجية .. فما النتيجة المتوقعة؟  - 4

  
وتركتا باكستان على حاهلا فيمكن يف هذه  لو فرضنا للحظات أن أمريكا واهلند مل تتدخال مباشرة يف باكستان

  الصورة أن حيدث أمران:
 
  أن تتابع باكستان يف دورها اللعني يف احلرب ضد اإلرهاب. -أ

ويف هذه الصورة أيضاً يتحتم تفكك باكستان ألنه مثلما ذكرنا يف التمهيد فإنه مل تبق أي قوة جاذبة حتافظ 
ا من إحدى األسباب األساسية اليت تقود باكستان إىل واحلرب ضد اإلرهاب بنفسه ن،على وحدة باكستا
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التفكك. فلو متادت هذه احلرب فإن قتال اجملاهدين ضد اجليش وكذلك معارك املناطق القبلية ضد اجليش 
عالوة على نزاع املؤسسات احلكومية مع بعضها البعض سيساعد عملية االنفصال على االستمرار. نعم، 

  لتفكك إذا مل تتدخل أي قوة خارجية مباشرة.من املمكن أن يتأخر هذا ا
  
  أن تنفصل باكستان عن احلرب ضد اإلرهاب -ب

ستتخذ أوًال ال يرى هذا حيدث يف ظاهر األمر. ولكن حىت ولو فرضنا أن القيادة العسكرية يف باكستان 
كون هي هذا القرار فعندئذ ستضطر أمريكا بنفسها إىل الدخول يف باكستان يف أسرع وقت، والنتيجة ست

  هي، واهللا أعلم، أي تفكك باكستان.
  

  الحرب العالمية الثالثة. - 5

  
على سالمتهما إىل درجة والصورة األخرية أن ترى الصني والروس املداخالت األمريكية يف باكستان خطرا كبريا 

  ية ثالثة.يف باكستان إىل حرب عاملالكربى زالن إىل ميدان املعركة ومن مث سيقود نزاع القوى ـنجتعلهما ت
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  خالصة الكالم؛
  

من الواضح جدًا مما ذكر أعاله أن منطقة خراسان وباكستان بأكلمها متر بظروف حساسة جدًا ونرى تغريات 
سياسية وجغرافية وعسكرية كبرية تقع يف املستقبل القريب واهللا أعلم. أعدائنا كذلك بدأوا يغريون يف أساليبهم بسرعة 

لى مركز اجلهاد يف وزيرستان لألبد. لو ربطنا هذه األمور باخللفية التارخيية عرب السنوات الستة ويضعون برناجمًا للقضاء ع
ا تشهد  ا االستخبارية موقفاً صارماً فإن:بنفسها األخرية فإ   على أنه لو اختذت قوات باكستان ومؤسسا

 هم يف إخراج األمريكان من دفاع اجملاهدين عن أنفسهم ضد اجليش الباكستاين سيشغلهم إىل درجة أن هدف
  أفغانستان سيصبح صعب املنال مبرور الزمن.

  حىت وإن جنح اجملاهدون يف إخراج األمريكان وحلفائهم من أفغانستان فإنه من املمكن جدًا أن يضيع نظام
ويكون احلكم يف باكستان بواسطة سياسته الشنيعة ومؤامراته الشيطانية مثار اجلهاد األفغاين كما فعل سابقًا 

  عائقاً يف قيام أمارة إسالمية خالصة يف أفغانستان.
  يصعب على اجملاهدين الدفاع عن مركز اجلهاد وزيرستان نفسه. هأنو  

  
لو رأينا هذه األوضاع املتوقعة بعني االعتبار فإنه سيكون يف حمله متامًا قولنا بأن الظروف قد وصلت إىل درجة أن 

  كستان اليوم سيكون خطرياً بالنسبة للجهاد وأهل اجلهاد أنفسهم. الرتدد والتشكك بشأن اجلهاد يف با 
اجلهاد يف باكستان أصبح اليوم من مقتضيات الدفاع عن األمارة اإلسالمية يف أفغانستان، ومن مقتضيات الدفاع عن 

نفسها، وهو النتيجة مركز اجلهاد يف وزيرستان، وهو احلل الوحيد املمكن ملكائد العدو العسكرية والسياسية يف باكستان 
  الطبيعية لألوضاع املتغرية يف املنطقة. وسواء أدركنا اليوم هذه احلقائق أم ال فإن الظروف بنفسها ستجرنا إىل امليدان.

  
األوضاع املتوقعة يف املستقبل القريب تدعو قيادة اجملاهدين إىل الفكر والبحث وتطالبهم بأن جيعلوا رسم خمطط 

م. العمل العسكري والدعو  م واهتماما   ي والسياسي يف باكستان وباخلصوص يف وزيرستان من أوىل أولويا
  .وهو اهلادي إىل سبيل الرشاد واهللا أعلم بالصواب



 15

  العمل في باكستان ..... كيف؟

  

  نقاط تمھيدية
  

يستهدف ولكن مبا أن هذا الكتيب ال املتعلقة به اجلواب على هذا السؤال يقتضي شرح كل التفاصيل الدقيقة 
  اإلشارة إىل بعض النقاط األساسية؛البحث التفصيلي لذا سأكتفي هنا بهذا 

قبل البدء يف العمل العسكري أو الدعوي يف باكستان أن يتحتم على قيادة اجملاهدين أوًال أنه  -1
ا اخلريطة احلالية للمنطقة وترسم بدًال منها خريطة جديدة.  ع بوضجيب رسم هذه اخلريطة و تطرح من أذها

عني االعتبار. يف  ،قبل قدوم اإلنكليزوالتوزيع الطبيعي للمنطقة  ،ونوايا العدو ،أولويات وأهداف اجملاهدين
من القيود اجلغرافية احلالية اليت اختلقها اإلنكليز فإننا لن نستطيع التحرر منها ذهنيًا اخلروج إن مل نستطع 

  .كذلك  عملياً 
في نظري شكل ف"خمطط اليد اليمىن". باكستان هو املرسوم يف ذهين للعمل يف املخطط  اسم -2

ل الكف أسفكما أن اجملاهدين يشبه اليد اليمىن لإلنسان. فوجهة نظر التوزيع الطبيعي لباكستان من ناحية 
ام ميثالن سبعني يف يسعى حثيثاً ن اجلراح نرى أولذا - من ناحية األمهية العضوية أجزاء اليداملئة من  واإل

نفس األمهية سرحد  إقليمحتتل املناطق القبلية من  فكذلك -ما تتعرض اليد ألي حادثةذمها عندنقاإل
وسواء استطاع  فاظ عليها من أوىل األولويات،جيب أن يكون الدفاع عنها واحلبالنسبة للمجاهدين. ولذا 

. وكما أن أبداً  ال ينبغي أن تفلت هذه املنطقة من أيديهمفاجملاهدون السيطرة على غريها من األراضي أم ال 
اخلاضعة للنظام هي أمهية املناطق كذلك ف من الكف ميثل مخسة عشر يف املئة من اليد عند األطباء املتبقي

فكذلك هي أمهية  ة متثل مخسة عشر يف املئة املتبقيةوكما أن األصابع األربع سرحد. إقليممن  احلكومي
 أقاليم بنجاب وسند وبلوشستان وكشمري احلرة.

م. قبلية والدفاع عنها من أوىل أولوياغي على اجملاهدين أن تكون السيطرة على املناطق الإذا ينب
  هذه املناطق حتتل مركزاً أساسياً حلركة اجلهاد العاملية ويتحتم أن ال نتنازل عنها أبداً.ف

يف الداخلية واخلارجية يف عني االعتبار ال يصعب فهم أن جمرد العمل باكستان ظروف بوضع  -3
فمن الضروري االستمرار يف العمل العسكري جبانب  يكفي ولن يكون مؤثراً.لن الدعوي يف باكستان ال اجمل

وضع حد أمام قوة النظام أيضًا وال ميكن ملموس العمل الدعوي. وبدونه لن يكون للدعوة أي صدى 
 احلاكم يف باكستان.

إن ف لعمل الدعوي والعسكري،بني عجليت امن املهم جدّا أن حيافظ اجملاهدون على التوازن و  -4
سبقت عجلة العمل العسكري عجلة العمل الدعوي فلن يكون باإلمكان قطف مثار العمليات العسكرية. 

علمية مهمة جداّ من الناحية العسكرية يف بعض األحيان بل بسبب الضعف يف اجملال الدعوي قد تتحول 
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كًال من تناوهلا بالتفصيل  نفس النقطة اليت هي هذه و عملية ذات نتائج سلبية جداّ من املنظور الدعوي. إىل 
و الشيخ سيف العدل يف كتابه  "دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية"الشيخ أبو مصعب السوري يف كتابه 

  ."هكذا نرى اجلهاد ونريده"
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  استراتيجية العمل في المناطق القبلية
  

املناطق القبلية اليت نوهت إىل  طرة على حزامالسيقوية سأشري هنا باالختصار إىل اخلطوات العملية املطلوبة لت
  أعاله: أمهيتها يف ما

 

  إدارة التوحش - 1

من عكس على الهي قوة القبائل. فعز وجل اهللا قوة اليت جيب عليها االعتماد يف باكستان بعد احلقيقية القوة 
االحنالل لى احلزام القبلي أبداً. ولذا ال نرى مناطق باكستان األخرى مل يتمكن اإلنكليز ونظامهم من اهليمنة التامة ع

جمتمعات هذه املناطق القبلية كما نراه يف املناطق احلكومية لباكستان. بني ام الطبيعي للشعوب والقبائل التام للنظ
ى األخر اإلنكليز مبنتهى احلكمة قصم ظهر قوة القبائل والعشائر يف جمتمعات باكستان طبقه فالنظام اجلمهوري الذي 

قوياً هذا النظام الفطري يبق يعرف أنسابه ألكثر من جيلني أو ثالثة. ومل  درجة أن عددا كبريا من اجملتمع مل يعدإىل 
م ويوجد لديهم نظام بني حىت    .امسياولو قبلي ما الذين يعرفون أنسا

ا. ولذا فإن هذه هي واحلالة معكوسة متامًا يف احلزام القبلي. فال تزال القبائل موجودة بالفعل هنا وكذل ك قو
لجهاد. وإن خيرج لوميكن للمجتمع بأسره أن قوية، شعبية املنطقة الوحيدة اليت ميكن أن يتحول اجلهاد فيها حلركة 

شارة لكي خيرج األلوف من الناس مليدان اإلالعسكرية والدعوية قدماً على خطا قومية .. فستكفي جمرد مهامنا سارت 
وال يرى مثل هذا حيدث يف املستقبل القريب يف مناطق بنجاب والسند وسرحد  جلرار.اجلهاد ويصبحوا جيشه ا

ن قوة القبائل هي القوة األصيلة والطبيعية اليت نقول بأوبلوشستان املدنية بسبب تفكك النظام االجتماعي فيها. ولذا 
  يكمن أن نعتمد عليها بعد ذات الباري عز وجل.

جتميع يف حتديهم يقع قيادة اجلهاد بل إن تواجهه الذي جيب أن احلقيقي دي التحتهيئة القوة ليس هو فولذا 
وهذه هي العملية اليت  .الستخدامها للحصول على هدف شرعي ة املتوفرة واملنفلتةاماخل القوىوتنظيم وتنسيق 

  بكر ناجي باسم إدارة التوحش. أبويسميها 
  

  االتفاق على نظرية حرب واحدة - 2

أي نظرية حرب واضحة جتمع بينهم فكريًا وعمليًا على أي من اجملاهدين الباكستانيني متامًا صفوف ختلو 
سواء كانوا طالبان املناطق القبلية احملليني أو اجلمعيات والتنظيمات اجلهادية من خارجها.. كلهم . كان  مستوي

جماهدون من نفس اجلمعية واقعون يف شباك التشتت الفكري. وسواء كانوا جماهدين ينتمون جلمعيات خمتلفة أو 
الواحدة فإنك جتد يف أذهان كل منهم حتليالت خمتلفة لألحداث وتصورًا خمتلفًا للعدو وأولويات خمتلفة للعمل. 
م يف اجملال العملي تتبعثر يف اجتاهات خمتلفة وتتبخر ويستحيل  وبسبب هذا االختالف والتشتت النظري فإن قو
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يف صفوف اجملاهدين الواقع واالفرتاق  ول على هدف واضح مهم متفق عليه.على اجملاهدين من حيث الكل احلص
  الباكستانيني نتيجة هلذا التشتت الفكري.

ولذا فإنه يتحتم على قيادة اجملاهدين أن تضع نظرية حرب واضحة أوًال مث أن جتمع اجملموعات الباكستانية 
إذا رأت مجيع قيادات جمموعات اجلهاد الباكستانية فعهم. ومجيع قادة الطالبان احملليني عليها بعقد جلسات مطولة م

  .أجنزتكون قد تأكثر من نصف مهمتنا  دة واتفقت على منهج عملي موحد فإنالظروف بنظرة واح
  

  االتصال بالعلماء وشيوخ القبائل وشريحة المثقفين الجدد - 3

 لقيام حركة جهادية فعالة يف اجملتمع قوية مع الطالبان احمللينيأخوية عالقات توطيد مثلما أنه ال مفر من 
العلماء احملليني وزعماء القبائل واملثقفني اجلدد باالتصال املستمر معهم فكذلك ال بد من توطيد العالقات مع  القبلي
إن استطعنا أن نفهم هذه الشرائح فهذه هي شرائح اجملتمع القبلي املؤثرة.  الدعوة أمامهم بصورة بارزة ألن وعرض
احلرب حسب مستواهم الفكري وبلغتهم فبحول اهللا ستقوى جذور اجلهاد وأهله يف هذا اجملتمع حبيث أنه لن  نظرية

  تستطيع أي يد داخلية أو خارجية أن تقتلعها.
جماهدين باكستانيني يضم ويف رأيي فإنه للحصول على هذا اهلدف املهم جيب تشكيل جهاز خمتص 

م معرفتهم للتقاليد القبليةبناءاً على هذه يستطيعون النفوذ بني شرائح اجملتمع  . وجيب على أفراد هذا اجلهاز أن ولغا
ينصهروا يف ال يرتبطوا بأي عمليات عسكرية حساسة لكي ال حيول بينهم وبني مجهور القبائل أي جدار أمين ولكي 

  .كجزء مستقل منهويستطيعوا العيش فيه  هذا اجملتمع 
  

   تجھيز قيادة قبلية جديدة - 4

ذه الشرائح املؤثرة يف اجملتمع يف غاية األمهية من جانب فكذلك ال يقل أمهية اصطفاء  وإن كان االتصال 
شباب أذكياء وأتقياء من كل قبيلة وإمرارهم يف نظام تربية دينية وعسكرية متكامل. هؤالء الشباب سيكونون قيادات 

م يف العلوم العسكرية العلمي باب الشمستوى هؤالء جهادية طبيعية لقبائلهم. فيجب الرفع من  وبناء مهارا
م وحتلية أعضائهم وجوارحهم مبحاسن  وإفهامهم أساليب حرب األعداء وجبانب ذلك الرتكيز اخلاص على تزكية قلو

  الشريعة.
  

  االجتماع على قيادة موحدة - 5

ة على قيادة متفقة وكذلك من الضروري للجهاد يف باكستان أن يتفق الطالبان احملليون واجملوعات اجلهادي
جيب أن ال تتعدى اجملموعات غري الباكستانية مثل األزبك واألتراك والرتكمان وغريهم احلدود اليت يرمسها األمري فيما 
خيتص بباكستان واملناطق القبلية. وإىل أن نتفق على الوحدة سيظل التسلل للعدو يف صفوفنا سهًال ولن يصعب 
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أن جيتمع اجملاهدون الباكستانيون حتت قيادة املال هي التقدم. الصورة املثالية هلذه الوحدة عرقلة أقدامنا من عليهم 
  للجهاد.مؤقت متعسراً اآلن فيتحتم انتقاء قائد  كان هذاإن  على سبيل االفرتاض ولكن حممد عمر حفظه اهللا. 

يضم النخبة من اجملاهدين ل جملس شورى يشكبتومن املمكن أن نصل إىل مرمى االتفاق واالحتاد تدرجييًا 
  .يف املستقبلاألنسب . ويف ضوء التجارب الناجتة عن هذه اخلطوة تتخذ اخلطوات يف املرحلة األوىل الباكستانيني

  

  تخزين األسلحة البارود والمستلزمات األخرى - 6

أمهية ختزين كميات  تربز من احلرب احلالية بني القوات الباكستانية وقبائل احملسود باإلضافة إىل جتارب أخرى 
  لدخول يف حرب طويلة يف املناطق القبلية.متكننا من اكبرية من األسلحة والبارود واملواد الغذائية والوقود 

  

  في أساليب حرب العدوخبراء إعداد  - 7

يتحتم للجهاد ضد أمريكا والغرب وأتباعهم يف املناطق القبلية وباكستان بل يف العامل بأسره أن يكون لدى 
ا  -ثالثون على األقل–اهدين عدد ال بأس به من األفراد اجمل م احلربية وفلسفا املتعمقني يف فهم قوات العدو ونظريا

مريكية فلن يصعب عليه لقد بينت يف أول هذا الكتيب أنه لو فهم الشخص جيدًا أسلوب احلرب األوأساليبها. 
م سريحبون نصف ا القادمة. ولذا لو فهم اجملااأمريكا وآلي معرفة خطى ذا العمق فإ هدون القوات األمريكية 

  تامة بالقوات الباكستانية وبأساليبها.معرفة ذوو إىل خرباء كذلك تاج اجملاهدون  حياملعركة ضد أمريكا. و 
بد من انتقاء مخسة وعشرين إىل ثالثني شابًا من خمتلف اجملموعات وتدريبهم ملدة ثالثة أو أربعة وهلذا ال 

ذخراً للمجاهدين وبتخمني خمططات األقل يدرسون فيها تلك املواد بالتفصيل. هؤالء األفراد سيصبحون  أشهر على
 قبل فوات األوان.مساره الصحيح العدو مستقبًال يف الظروف املتغرية سيصبحون وسيلة لتحويل التيار اجلهادي إىل 

  .يف املستقبل قيادة اجلهادستؤول إليهم و 
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  كستانالعمل الدعوي في با
  

املواضيع األساسية اليت جيب إبرازها يف تلك  ،تاركاً التفاصيل العلميةباختصار حتت هذا العنوان أريد أن أذكر 
  ؛جمال الدعوة يف باكستان

  

  ربط الجھاد الحالي بالتاريخ الجھادي لشبة القارة - 1

أعماق تاريخ شبه القارة اهلندية  ال ختفى أمهية التاريخ يف اجملال الدعوي عن أويل البصائر. وحبمد اهللا فإن
كحركة خارجية اجلهاد يف ظل وجودها  دعوة اليت سيكون من احلماقة عرض املندثرة الدعوة واجلهاد يذخر بآللئ 

من غرائز أهل شبه القارة أن أحواهلم وماضي ز . واالستفادة منها الكنوزبدون استخراج هذه دخيلة على اجملتمع 
  ويشعرون يف كل ما ينتسب إىل ماضيهم بأنس وحمبة جيعلهم يتسابقون إليه.  آبائهم وأجدادهم يستهويهم

  
فحركة اجملاهدين للسيد أمحد الشهيد والسيد إمساعيل الشهيد رمحهم اهللا رفعت لواء اجلهاد قبل مائيت سنة 

دأت هذه احلركة فقط يف شبه القارة ضد اإلنكليز والسيخ وقاتلوا كل من واالهم ووقف جبانبهم من أهل املنطقة. ب
اليت أفىت فيها بأن اهلند هي دار حرب. ويف ضوء هذه بالفتوى الشهرية لشاه عبدالعزيز ابن الشاه ويل اهللا الدهلوي 

الفتوى نشر السيد أمحد الشهيد دعوة اجلهاد يف اهلند بأكملها وهاجر من منطقة رائي بريلي ومر على كل من السند 
اطق القبلية وأخريا بىن مركزه يف منطقة "ستانه" أي وديان بونري وصوايب وغريها من وبلوشستان وقندهار وكابول واملن

  املناطق امللحقة مبدن مردان ونوشهره وبيشاور احلالية. وما امتازت به حركته هو كآليت:
  يف اهلندله مكانته فتوى عامل ناءاً على باحلركة بدأت. 

 من مجع  قد بايعهو د الشهيد عاملاً بنفسه د أمحكانت قيادة احلركة يف أيدي العلماء فكان السي
 علماء اهلند املرموقني ويف مقدمتهم شاه إمساعيل الشهيد وشاه عبد احلي.

 أعداد من املسلمني من كل أحناء  حوهلا كان مركز احلركة منطقة إقليم سرحد حيث اجتمعت
 اهلند وناصره اآلخرون باملال والتأييد.

 استشهاد السيد أمحد الشهيد بل استمرت لقرن وربع بالتواتر.  مل ختمد حركة اجملاهدين بعد
مراكز حركة اجملاهدين يف إقليم سرحد واملناطق القبلية حىت عند قيام أدلة واضحة على وجود وتوجد 

 باكستان.

  يف كذلك يف حياة السيد أمحد الشهيد وبعد استشهاده  الشريعة فعًال طبقت حركة اجملاهدين
اإلمارة اإلسالمية حلركة طالبان يف سرحد والذي يشبه من نواحي كثرية ما قامت به  خمتلف مناطق إقليم

 أفغانستان.
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  عالقتها بالسيد أمحد الشهيد والسيد إمساعيل يف شبه القارة تربط كل التوجهات الدينية
لسيد ليفة االذي كان قد بايع خاحلاج إمداد اهللا املهاجر املكي مدرسة ديوبند شيوخ الفمن أوائل الشهيد. 

كذلك ينسبون وعلماء أهل احلديث  الشهيد وقاد العلماء يف اجلهاد ضد اإلنكليز على جبهة شاملي. 
الذين ناصروا السيد الشهيد بكل ما لديهم وعلى األخص بأمواهلم  "بتنه ،بورإىل علماء "صادق أنفسهم 

وإن   ق مجيع مسلمي شبه القارةزت باتفافهي حركة امتا وذاقوا الويالت على أيدي اإلنكليز جراء ذلك.
 كان من خمالف هلا فهم فئة من الربيلويني فقط.

  
احلسنة  األسوةهي الرسول صلى اهللا عليه وسلم سرية وأن مها أساس دعوتنا مما ال شك فيه أن القرآن والسنة 

م ولكن ال ميكن إنكار احلقيقة بأن ضرب األوصحبه الكرام رضوان اهللا عليهم هم  مثلة للناس مما حوهلم من يقتدى 
  ومما مر يف أزمنتهم أدعى هلم لفهم األمور وهذه احلقيقة جندها راسخة يف نفوس مسلمي شبه القارة خاصة.

شبة داخلية يف ة عظيمة جهاديحركة مع وجود كستان من اخلارج با واملقصود أن الدعوة للجهاد كحركة أتت إىل 
ا سيكون خطأً كبرياً. قطعبالقارة و    صلتنا 

  

  حقيقة القوات الباكستانية "المقدسة"  - 2

ا.  بدون أبرز رموزه كل من ينتقد اجليش ينتقد بعض فمل ينتقد أحد حىت اليوم القوات الباكستانية كهيئة بذا
ضد الدولة" يف قانون غدرًا ومبا أن استخدام اللسان والقلم ضد اجليش الباكستاين يعترب " .ميس قداسته حبرفأن 

فيجب  ون على ذلك.ال جيرأهم أيضًا مشاعر النفور من اجليش أشد أنفسهم يف حيملون الذين فإن  باكستان لذا
اآلن أن نقدم على ارتكاب هذه اجلرمية وننسف قداسة هذا اجليش املعادي لإلسالم ونوقع الضرب على حنن علينا 

  أضعف نقاطه التالية:
 م ومراحل االلتحا  .به قمعايري االلتحاق باجليش واختبارا

 .تربية األكادمييات واهليئات العسكرية وأهدافها 

 .التاريخ األسود لوحدات اجليش املختلفة قبل نشأة باكستان وبعدها 

 .املصاحل املالية املمتدة يف كل اجلهات للجيش وخصوصاً ألكابر ضباطه 

 .الدور الشنيع للجيش خالل السنوات الست املاضية ضد اإلسالم وأهله 

 

  ان وحقيقة النظام الديموقراطي فيھادولة باكست - 3

أكابر ظل ذهب اإلنكليز تاركني ورائهم نظامًا دميوقراطيًا وهيكًال إداريًا (بريوقراطياً) فريدًا من نوعه. وحىت اليوم 
ا هذ يرون األمة طريق العيش حتتوظلوا  ،هذا النظام كلياً أو جزئياً مباشرة أو بواسطة ماجييزون علماء باكستان املرموقني 

بأن هذا النظام نظام كفر وإحلاد. بل على العكس من ذلك اختار  ومل يقل أحد منهم النظام أو إصالحه بدون معارضته،
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ا .. كله وجهة النظر أكابر كل الفرق تقريبًا  ا وبرملا وأن نظامها  ،إسالميبأن دميوراقراطية باكستان ودستورها وقانو
. وأن كل الفساد لدميوقراطية الغريب فحسب بل عن أنظمة مجيع الدول اإلسالمية متاماً ال خيتلف عن نظام اجوهره باعتبار 

فساد حكامه الذين بغوا عن دستور باكستان .. وجيب علينا أن حنين هؤالء احلكام هو بل النظام يف باكستان منبعه ليس 
  س دستور باكستان املوجود بأمانة وحكمة.بطرق دميوقراطية أمنية ونأيت حبكام يديرون نفس نظام احلكم هذا يف ضوء نف

نسف قداسة "دستور باكستان" ال ميكن الدعوة إىل لذا فبدون تدمري فلسفة "الدميوقراطية اإلسالمية" وبدون و 
وليكن يف األذهان أن األدلة التفصيلية والكتب املسهبة لشخصيات بارزة مثل مفيت اجلهاد وتطبيق الشريعة يف باكستان. 

اكستانية األسبق مفيت حممد شفيع عثماين ومؤسس اجلماعة اإلسالمية الشيخ أيب األعلى املودودي تقف وراء الديار الب
  هذه الفلسفات. ولذا حنتاج ألدلة وبراهني مقنعة وقوية ملقابلة هذه األفكار. 

يدون اقتطافها من جيب نقده من ناحية الثمار اليت كان اإلنكليز ير وجبانب نقد هذا النظام من الناحية الشرعية 
يكل إداري بريوقراطي تلقى ومازال يتلقى تربية من نوع خاص يف شبه  زرع نظام "الدميوقراطية احملدودة" اخلاص وسقايته 

وكيف استطاع هذا النظام الشيطاين إحكام شباكه حول مسلمي هذه املنطقة على مر السنوات الستني املاضية القارة. 
غمسهم يف مستنقع مشاكل احلياة ماعي ونزع قوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر منهم و والقضاء على نظامهم االجت

ألن يبذلوا أغلى ما عندهم دي هذا الدين و  اإلقتداءاليومية املخرتع حبيث ال جيدون فرصة لكي يفكروا كيف ميكنهم 
  للحفاظ عليه.
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  العسكري في باكستانالعمل 
  

  ؛كاآليتوهي  مهمة حقائق العسكر ي يف باكستان جيب أن تبقى يف األذهان  قبل النزول إىل دائرة اجملال
  وإن مخسمائة ومخسني ألفاً إىل ستة آالف جندي. بني عدد اجليش الباكستاين النظامي يرتاوح

 تسعمائة ألف.الأضفنا القوات العسكرية غري اجليش مثل املليشيات وقوات االحتياط فإن هذا العدد يقارب 

  منهم كثرياً   تان أن ينقلسكاحلدود اهلندية اليت ال يسع با من هذه القوات موزع على عدد كبري
املختلفة اجليوش مراكز يف خمصص للوظائف اإلدارية وكذلك عدد ال بأس به  عن مناطقهم يف أي حال.

ائة ألف وال ميكنه كذلك النزول مباشرة يف ميدان املعركة. لذا عمليًا حنن ال نواجه أصًال تسعموثكناته 
 ما يقارب ثالثني إىل أربعني يف املائة منهم.نواجه جندي بل 

  جيش باكستان ينقسم لتسع فيالق عدد جنود كل واحد منه حوايل ستني ألف جندي. من
هذه الفيالق التسعة يوجد واحد فقط يف إقليم سرحد وآخر يف إقليم بلوشستان يف حني أن الفيالق السبعة 

ىل يومنا هذا يف أرض وزيرستان بعملياته إفشغلنا  ق كشمري احلرة وبنجاب والسند.اطالباقية موزعة على من
فقط واحد بعبارة أدق، و أي مركزه يف بيشاور؛ العسكرية فيلق واحد من هذه الفيالق التسعة، و هو الذ

 املتمركز يف كوهات. (و للعلم: أن كل فيلق يشتمل على ثالثة "ِدويزن") "ِدويزن" من هذا الفيلق

  زم أي عدو على كسر مهمه و عزائمه، بدًال من أن يكون أساسًا فعلينا أن نركز لو أردنا أن 
امتلك من  اهلزمية مهماتركيزنا على تدمري قوته املادية فقط. فاجليش الذي يفقد إرادته القتالية، ال مفر له من 

 مهته و ليس مقصوداً إىل حد ذاته.العدة و العتاد. و الضرب على القوة املادية للعدو يكون أيضاً لكسر 

  هناك فرق أساسي بني أهداف اجملاهدين على جبهة أفغانستان و بني أهدافهم على جبهة
. أما باكستان، فنواجه هنا هيف أفغانستان نواجه عدو خارجي إحتل البلد و نريد أن خنرجه من باكستان.

كن أن يكون النصرهنا عبارة عن إخراج العدو من اجليش الباكستاين املشتملة على أبناء هذه األرض، فال مي
عملياتنا العسكرية داخل الباكستان بأسلوب ُيشعر اجليش أن نرتب  لكن من املمكن جداً  املنطقة. 

الباكستاين أنه حميط و حمصور من كل جانب، و يؤدي هذا الشعور إىل كسر مهم اجليش و جيربهم على أن 
 م أو يسلموا أنفسهم للمجاهدين.يضعوا السالح، و يرجعوا إىل بيو

تدمير القوة المادية لدى الجيش الباكستاني، و استخدمنا لمواجهته نفس فلو ركزنا فقط على 
األسلوب الذي نستخدمه لمواجهة عدو خارجي في أفغانستان، فأخشى أننا سندخل في 

   أهلية التي ال نهاية لها.حرب 

خنطط أي خطة عملية للعمل العسكري يف  أن، نستطيع احلقائق يف األذهاناألسس و بإبقاء هذه 
  إحدى هذه اخلطط العملية: ما يليفينتناول باكستان. و 
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  خطة العمل

 ها وملأن يخططوا للسيطرة على مناطق سرحد وبلوشستان بأكفي رأيي يجب على المجاهدين 
اتباع يًا جيب لمذ اخلطة عولتنفي شغال الجيش فيها.إلق باكستان و اطفي بقية منالحكومة نظام إلضعاف 

  اخلطوات التالية؛
ن هذه املناطق ميدانية عمليات على اجليش الباكستاين املوزع على احلدود اهلندية ألجيب شن  -أ
ذه العمليات سنتيقن من أن هذه اجليوش احلدودواسعة ة وصحراوي لن تأيت  يةيسهل فيها استهدافهم. 

ا يف تقوية الدفاع عن مناطقها لنجدة اجليوش املوجودة يف إقليمي سرحد و  بلوشستان بل ستويل اهتماما
كل عملية يف هذه املناطق ستكون فإن  منظور احلرب مع اهلند. ولذا من ة مناطق حساس اخصوصًا أل

  .املناطقهذه من التحرك حبيث لن ميكنه  اجليشأقدام مبثابة "غرز املسمار" يف 
ومة" يف مناطق بنجاب املدنية هي من مهام شرطة م" أو "إرادة احلكتطبيق "القانون والنظ  -ب

" بشن عمليات على أهداف منتخبة والنظمإن استطعنا إضعاف "القانون فونظام إدارة حكومة بنجاب. 
ذه  مهما آخر اجليش للخروج إىل الشوارع واإلمساك بزمام األمور فسيكون جناحاً يضطر حبيث  لنا ألن 

يف بنجاب مرغمة على البقاء فيها ولن يهدأ هلا اجملال لكي تتفرغ  الطريقة أيضًا ستكون وحدات اجليش
 إلقليم سرحد.

هذين اهلدفني فسنجعل خروج عدد كبري من اجليش املوجود يف احلصول على إن متكن لنا  -ج
تركيز االهتمام خلنق اجليش وقطع جزءه الشرقي عن الغريب. سيبقى علينا وبعد ذلك  بنجاب والسند صعباً.

مثل ميانوايل للعبور من البنجاب والسند إىل سرحد وبلوشستان خاصة استعملت عرب القرون ت هناك ممرا
إن استطعنا أن جنعل هذه املنافذ اليت ال تويل احلكومة أية اهتمام للحفاظ عليها فولّيه وخضدار وغريها. 

يف إقليمي سرحد  صعبة العبور للجيش وأغلقناها عمليًا فبذلك سنقطع الصلة بني الفيلقني املوجودين
 وبلوشستان عن باقي الفيالق يف بقية اجلزء الشرقي.

ني الدعوية والعسكرية اجلبهتيف يف اجلزء الغريب  املتبقيوبعد ذلك لو بدأنا الضغط على اجليش  -د
سيضع أوزاره فإننا نثق يف اهللا تعاىل بأن اجليش الذي استسلم يف البنغال أمام اهلنود وهو يبلغ تسعني ألفًا 

م حماطون من كل أم ام اجملاهدين يف سبيل اهللا بأسرع من ذلك. خصوصًا عندما يكون يف أذهان اجلنود أ
 جانب وأن صلتهم بالبنجاب والسند منقطعة.

  
 

  



  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  حفظكم هللا/ السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته األخ الكريم ..............

ھذه رسالة وصلتني منك قبل مدة (أظن في شھر صفر الماضي) لكني تركتھا على جنب على أمل أن أجد وقتاً لكتابة 
فال أحب أن أھمل أسئلة اإلخوة ما استطعُت إلى إجابتھم سبيالً، فكم من أخ صادٍق نفعته كلمة رد على أسئلة األخ، 

فلم تتوفر لي الفرصة إال ھذه األيام، فقلت أكتب أجوبة ولو مختصرة ونفعتنا معه، لكن هللا المستعان من األشغال، 
الشروع في المقصود، والجواب ھو ما بين  ھذا أوانأرجو إرسال الجواب له، وعليھا لعل هللا يفيد بھا وينفع، ف

  معكوفين ضمن الرسالة ، با التوفيق.
  
  
 :  
 
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

  شيخنا الكريم و هللا اني ألحبك في هللا 
  [وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، وأحبك هللا الذي أحببتني فيه]

  شيخنا الفاضل  أحسن هللا عزائكم في شيخنا ابن جبرين  
  ھناك عندي بعض اإلشكاليات 

, وحكمه  -وھو ممن جاھد في االفغان بعد سبتمبر  -كنت اناقش احد االخوة عن الذھاب للجھاد 
فذكرت له انه فرض عين قال ھل  المجاھدين محتاجون لك كشخص  الذي اعلمه انھم محتاجون 

االشخاص بل بالعكس قبل اسبوع كنت على اتصال مع احد االخوة , فذكر انه بعد  للمال اكثر من
دية فلم يرغب  أشھر بدون النزول للمعارك خير بين عملية استشھا 6االنتھاء من التدريب بقي قرابة 

  . انتھى نقله , ولم ينزل للساحة
   ھل كالمه صحيح ؟؟ ان كان كذلك فھل يتعيين او يكون كفائي .

  , وھل استأذن والداي ام ال استأذنھممه غير صحيح فھل الحكم فرض عينان كالاذا ك
ومن وااله، وبعد/ نعم المجاھدون بالنسبة وصحبه [الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وآله 

لساحة أفغانستان وباكستان ال يحتاجون في ھذه المرحلة (وأؤكد على كلمة "في ھذه المرحلة" ألن 
قرير قد يتغير من حين إلى آخر) إلى أعداد كثيرة من المجاھدين المقاتلين، فالحمد  األعداد ھذا الت

المتاحة الموجودة من مھاجرين وأنصار (أھل البلد) كثيرة جداً، لكن ھذا إنما ھو بسبب قدرة الساحة 
ناس من جھة ونظامھا الجھادي (الجماعة أو الجماعات الجھادية الموجودة ھناك) على استيعاب ال

تسليحھم وتدريبھم وتعليمھم وتفقيھھم وترقيتھم نفسياً ووعياً...إلخ بل حتى استيعابھم من جھة المعيشة 
: تسكينھم (يعني اإلقامة) وإعاشتھم بمعنى مصاريف أكلھم وشربھم...إلخ، فالمجاھدون سواء إمارة 

القدرة على استيعاب أعداد كبيرة جداً  أو القاعدة أو غيرھا ليس عندھم )الطالبان(أفغانستان اإلسالمية 
لھذا السبب أي بسبب عدم القدرة المالية وما شابھھا، وحتى القدرة المتعلقة بالوضع الجيوغرافي، 
ولذلك فنرى أننا في مرحلة انتقاء واختيار، فندعو الكوادر المتخصصة التي يحتاجھا الجھاد بالدرجة 

فنقبل حاجة بحسب ما يقرر قيادات الجھاد وأولو أمره، األولى، ثم المقاتلون العاديون بحسب ال
ً وباالختيار والتزكية،  ً فشيئا ھنا، والساحات األخرى  وبا التوفيق.. ھذا بالنسبة لساحتنااألعداد شيئا

كٌل بحسبه، وقد تكون ساحةٌ من الساحات محتاجةً إلى أعداد في وقٍت تكون فيه ساحةٌ أخرى غيَر 
لكن ھل ھذا يجعلنا نقول إن الجھاد اليوم فرُض كفاية؟ في رأيي أن ھذا غيُر دقيٍق،  محتاجة، وھكذا.

وأنا ال أستطيع إطالق القول بأن الجھاد اآلن فرض كفاية، ألن الكفاية غير حاصلة في الواقع، ألن 



دّو بحيث معنى الكفاية كما وّضحه العلماء ھو حصوُل دفِع العدّو، أو حصوُل العدد الذي يندفع بھم الع
يكون بصدد أن يندفع فال يُحتاُج إلى أكثر منھم، وھذا في الحقيقة غير حاصٍل، وإنما كفايتنا ھذه التي 

وھو راجع في جزء كبير منه إلى تحدثُت عنھا راجعة إلى عدم قدرتنا على استيعاب أعداد كبيرة، 
وادر المتخصصة الراقية التي تقصير أھل المال في األمة، وتقصير الكفاءات العلمية والقيادية والك

فتح لك األموال وھات الكوادر وترى ماذا نوإال فھاِت لي أنعم هللا عليھا بنعمة التميّز في المھارات، 
وما نصنع في أعداء هللا بعون هللا، وهللا المستعان وحسبنا هللا ونعم الوكيل، من جبھات ومعسكرات، 

ال نحتاج اليوم إلى أعداد، لكن بعد أيام ربما أنادي وأقول  ثم ألن ھذه الكفاية مؤقتة فأنا قد أقول لك
ھلّموا يا شباب اإلسالم نحن محتاجون إلى أعداد أكثر من المقاتلين، ألن ھذه حرٌب، والحرب تأكل 
الرجال، وهللا المولى، وكذلك الجبھات تُفتَُح بحسب القدرة وبحسب الحكمة والمصلحة، فھذا البد من 

يٌء آخر نبھُت إليه بتقييدي الكالم بساحتنا وما شابھھا من الساحات، لكن ما األمُر فيما االنتباه له. ثم ش
وراء ذلك من أرض اإلسالم بل ومن الدنيا كلھا، أما األولى (أرض اإلسالم) فال شك أن كثيراً من 
ن أراضي المسلمين محتلّة مستولًى عليھا من قبل الكفار وبعضھا من قرون، وهللا المستعان، م

األندلس غرباً وأطراف أوروبا الجنوبية ووسط أسيا والبلقان والقوقاز وما قاربھا، إلى تركستان 
الشرقية في الصين إلى الكثير من بلدان جنوب شرقي آسيا، سنغافورة والفلبين والتايالند وغيرھا بل 

ودار إسالم ثم  والھند أو أجزاء كبيرة منھا وغيرھا، كلھا كانت في وقت من األوقات بالد إسالم
أخذھا العدو الكافر، فيجب على المسلمين استعادتھا وتخليصھا من يد الكفار، ثم سائر بالد اإلسالم 
من بالد العرب والعجم تحت سلطة حكومات كافرة مرتدة من بني جلدتنا، وھؤالء يجب قتالھم 

ً مقّدٌم على طل ب الكفار األصليين في وجھادھم، يجب على كل قادر القيام في ذلك، وقتالھم شرعا
بالدھم، في األصل، إنما حصل التقّدم للكفار األصليين اآلن (أمريكا وأحالفھا) لعارٍض رّجح 
تقديمھم، فمن يقوم بجھاد ھؤالِء؟ وكيف نقول إن الجھاد فرُض كفاية؟! إنا إذاً لُجرآُء! . وأما الثاني 

ا أن نفتحھا باإلسالم بأن نغزو بالد الكفار (وھو قولي ومن الدنيا كلھا) فألن سائر الدنيا تنتظر من
ونفتحھا حتى ال تكون فتنة ويكون الدين  وال تكون للكفر سلطة غالبة قاھرة تمنع الناس من 
اإلسالم، ھذا واجٌب كفائي في األصل على أمة اإلسالم، وأنت ترى أنه مھَدٌر غير َمقوٍم به، فقد أثم 

بأن عمل المقدور عليه بالنسبة له، ولذلك نقول في تحرير معنى كون  الجميُع إذاً إال من أعذر إلى هللا
الجھاد فرض عين علينا اآلن إنه يجب على كل مسلم القيام فيه بما يستطيع وبما يناسبه وبما يكون 
 مطلوباً منه، وخالصتُهُ كما قلتُهُ مراراً ھي كلمة الشيخ عبد هللا عزام رحمه هللا : "اْلَحْق بالقافلة" فمن
لحق بقافلة الجھاد والمجاھدين بأن بذل نفسه واستعّد وقال بلسان حاله قبل مقاله : ھأنا ذا سھٌم من 
سھاِم المسلمين فلترِم بي قيادة المسلمين حيث شاءت، فيقال : أنت يا فالن اذھب إلى الشيشان فھم 

المكان الفالني، وأنت يا محتاجون لمثلك وألن الذھاب إليھا متيّسر لك مثال، وأنت يا فالن اذھب إلى 
فالن ابَق في مكانك واعمل بكذا وكذا من اقتصاٍد وماٍل وتجارٍة أو كتابٍة وكلمة ودعوة وإعالٍم أو 
طلب علٍم، وأنت يا فالن كذا وكذا.. فمن أمكنه أن يتواصل مع قيادات الجھاد فيعرف ما ھو المناسب 

ضٌح، وَمن لم يستطع، وھم أكثر الناس، في حقه والمطلوب منه، بتجّرد وصدق وإخالص، فھذا وا
فھذا يسير مع الخطط العامة المعروفة، ويبذل جھده ما استطاع، ويتقي هللا، ويتشاور مع األقرب 
ً من أھل العلم والجھاد الصالحين األمناء، وهللا يوفقه ويسدده، وھو بذلك قد أّدى  فاألقرب دينا وعلما

هللا يتقبل من المتقين. ولذلك فالحق أنه ال يلزم استئذان الوالدين الذي عليه وبِرأت ذمته إن شاء هللا، و
.   في الجھاد في أيامنا، وهللا أعلم وال حول وال قوة إال با

وأما أن األخ المشار إليه بقي ينتظر ستة أشھر أو أكثر أو أقل قبل أن تتاح له فرصة عمل عسكري 
دوث، بحسب الموسم الذي صادفه، أو بحسب عوامل (المشاركة في العمليات) فھذا عاديٌّ شائُع الح

متعددة، وليس العيش في أفغانستان والقبائل كله عمليات وكله قتٌل ونحٌر ألعداء هللا، بل ھو حياةٌ 
كاملة، فيھا التدريب، وفيھا القتال بحسب وقته ومناسباته ولياقة الشخص له الحاجة إليه فيه،وھكذا، 



ة للجھاد والتي البد منھا كاألعمال اللوجستية واإلدارية وباقي وفيھا األعمال األخرى المكمل
التخصصات المتنوعة الكثيرة، لكن في الغالب أن كل أحٍد تتاح له فرصة المشاركة في القتال 
(العمليات القتالية الحربية) مقلٌّ ومستكثر، بل البد أن يعطى الفرصة، إنما "يبغالھا شوية صبر" 

هللا تعالى وحده، فعلى األخ إذا جاء إلى ساحات الجھاد أن يضع ھذا نصب عينيه  أحياناً، والتوفيق بيد
ويجھّز نفسه ويوطّنھا على الصبر واالنتظار والكون حيث يؤَمر أن يكون وال يستعجل في شيء، 
وحياة الجھاد كلھا خيٌر وبركةٌ وأجٌر ومليئة باألعمال الصالحة، واإلخوة في تنظيم قاعدة الجھاد 

ورقة يعطونھا لألخ الذي ينفر إلى الجھاد يقرأھا قبل نفيره فيھا تذكير بأشياء وتوضيح ألشياء عندھم 
مھمة، نرى أن ھذه مھمٌّ جداً االطالع عليھا قبل النفير والبحث عنھا، ويمكن أن تطلب من اإلخوة في 

  ى والسداد واإلعانة.]"الجبھة اإلعالمية اإلسالمية العالمية".. وأسأل هللا لي ولك ولكل أحبابنا الھد
  
  

* و ما االفضل لشخص يطلب العلم وھو في بداية طريق الطلب ووجد الطريق للجھاد ان ينفر ام 
  يكمل طلب العلم ويتمكن منه ثم ينفر ؟؟ أيضا بم تنصحون قراة كتب للزاد االيماني للمجاھد .

حٌد للجميع وفي جميع [ھذا يختلف من شخص إلى شخص وحاٍل إلى حاٍل، وال يقاُل فيه شيٌء وا
، ويتوكل يمكنه من أھل العلم والرأي والنصح الموثوقين األمناءاألحوال، فيستشير من يثق فيه ممن 

على هللا، لكن على الجملة من باب اإلعانة لك في تقدير الموقف : فإن كان ھذا الطالب ممن فتح عليه 
وال يخشى على نفسه فتنةً وتغيّراً إلى سوٍء في العلم ويرَجى أن يكون من أھله ويترقّى فيه ويحّصل، 

، فاألحسن أن يتّم دراسته وطلبه وھو على نيّة الجھاِد والنفير متى ما كان ھو  النفيرُ  والعياذ با
المطلوُب منه حقاً، ھذه النيّة شرطٌ، وبدونھا ال تبرأ ذمته، وضابطھا أن يكون بحيث لو تبيّن أن النفير 

 ً اآلن في اللحظة لنفر وترك الدراسة وترك كل شيء..  وأما الكتب التي ھو المطلوب منه شرعا
أنصح بھا فمنھا : مشارع األشواق البن النحاس، ومنھا رسالة بعنوان كشف شبھات المخذلين عن 
الجھاد، جمع حارث المصري، تجدھا على النت وفي المكتبة الشاملة االلكترونية، ومنھا كتاب : 

الطيب والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كالھما البن القيم،  الوابل الصيب من الكلم
، وهللا  وكتاب حصوننا مھددة من داخلھا لمحمد محمد حسين، والكتب الطيبة كثيرة جداً، والحمد 

  الموفق.]
  

* ھناك شروط و موانع وضعھا العلماء لتكفير المعين فھل ھذه الشروط ال بد من توفرھا و انتفاء 
الموانع في الشخص باالسفسار منه مباشرة ام يكفي حاله العام كفي بالد الحرمين الذين يستھزؤن 

ال يعلمون  بالدين في المسلسالت ھم درسوا التوحيد وعلموا ان االستھزاء بالدين كفر فال أظن انھم
  .عامة ام البد من معرفتھا بالتثبتالحكم وغيره فھل يحكم عليھم بالحالة ال

وانتفاء موانعه، وھذا  انطباق الحكم عليه[المعيَّن ال يُحَكم عليه بالكفر إال إذا علمنا وجود شروط 
ممن  تكفير أحدٍ يُنھَْون عن الخوض في يعرفه العلماء، وأما العامة وَمن ال مدخل لھم في العلم، ف

تكفيُرھم اجتھادّي استداللّي، بل ھو عمُل أھل العلم، والعامّي غير المتخصص في العلم يقول : ال 
أعلم اسألوا العلماء، ھذا واجبه، مع إيمانه اإلجمالي با تعالى ودينه ورسله...إلخ وكفره اإلجمالّي 

مع العالِم، مثل كفر الكفار  العاميّ  ك من كفر الكافرين ما يستوي في علمهلبالطاغوت، إنما ھنا
األصليين وھم غير المنتسبين إلى اإلسالم أصال، ومثل : المرتد الصريح الذي أعلن بالخروج من ملة 
، ونحو ذلك، ومنه : ساّب هللا تعالى ورسوله ودينه والمستھزئ  اإلسالم واالنتقال عنھا والعياذ با

لكن بشرط أن يكون السّب أو االاستھزاء صريحاً ال يُختَلُف فيه، با تعالى وبدينه وآياته وبرسوله، 
أما ما كان محتمالً، بحيُث يقال : ھل ھذا من السّب واالستھزاء أو ال؟ فھذا يُتَرك للعلماء، وبالجملة 

 ، فھذا بابُ فاالحتياط في ھذا الباب متأكد جداً بل واجٌب، وإال ھلك اإلنسان، نسأل هللا السالمة والعافية



.. وعليه خطٍر الزال علماء الملة يھابونه ويحّذرون من الخوض فيه بغير حق وبغير قوة داعٍ 
بالد الحرمين يستھزؤون في المسلسالت  بالدين، فيُرَجع في نھم في قلَت إفالمسؤول عنھم ممن 

زاك هللا تحقيق ذلك إلى َمن اطلع على حالھم ويعرف أمَرھم من أھل العلم ھناك، وبا التوفيق.. وج
خيراً ووفقك هللا لكل خيٍر، وللجھاد في سبيله على ھدًى وتقوى من هللا، وثبّتني هللا وإياك على 
صراطه المستقيم، ورزقني وإياك الشھادة في سبيله مقبلين غير مدبرين موقنين صادقين حنفاء، 

يكم ورحمة هللا والحمد  رب العالمين وصلى هللا على محمد وآله صحبه أجمعين.. والسالم عل
  ھــ]1431وبركاته. أخوك عطية هللا أبو عبد الرحمن. منتصف شھر جمادى األولى من سنة 

  
  * شيخنا ال تنسوني من دعائكم ان يثبتني هللا على صراطه المستقيم و أن يستعملنا في نصرة دينه 

  يادةجزاكم هللا خيرا وبارك بكم وجمعنا بكم في مستقر رحمته وفي بالد العز و الر
  و أسلم ألبنك الصغير

  حفظكم هللا.
25-01-2010  

  
 

  
  

  

  



 بسم اهلل و الحمد اهلل و الصالة و السالم على رسول اهلل
 ... فضيلة الشيخ الحبيب

 السالم عليكم ورحمة اهلل
أسأل اهلل تعالى ان تكون وجميع االهل و االحباب في خير حال وأمن وأمان 

ن يجري الخير على أيديكم إنه سبحانه أن يحفظكم بحفظه الجميل وأكماأسأله 
 .ليهولي ذلك و القادر ع

 ... فاضلال شيخنا
 :ةالحاج سلطان السباب عد االخ لحضور طرفلقد وفقني اهلل تعالى في ا

 6نت قد أرسلتها في التي كالوقوف على أسباب عدم وصول الرسائل  -1
 .عاممنذ  متتابعة مرات

 العمل في مشروع بلدنا.حول   تشاور معكمال -2
 .مقابلة االخ مسؤول العمل الخارجي -3
 .من المخابرات االيرانية  وبالهر  -4

-------------------------  
أما عن الرسائل الست التي أرسلتها فقد أخبرني الحافظ سلطان انه قد أرسل 

سبب عدم وصول الخمس  قف علىقبل فترة لكني حتى االن لم أ لكم أحدها
 الباقين؟

------------------------   
 كاالتي: االخيرة أما موضوع العمل في بلدنا فتفاصيله

النظام قد اعتقل مجموعتين من لعلكم قد تابعتم مانشر قبل أشهر بأن  -أوال
 و للوقوف على طريقة لتحريك االمور هناك تواصل معهمالشباب الذي كنت أ



بالرغم من تنبيهي المتكرر للمسؤلين  اعتقلوا لالنترنت السيئ بسبب استخدامهم
أسأل اهلل  لمنتديات الجهادية أوالمشاركة فيهاعنهم بعدم الدخول الى المواقع و ا

 . تعالى أن يفك أسرهم وأسر من معهم من إخواننا
ثانيًا: يوجد االن تواصل مع مجموعة من االخوة في مصر وهناك مجموعة 

بي بصير مسؤول على التواصل معها عن طريق االخ أ أخرى يجري العمل
هؤالء االخوة النهم مجموعة االخوة في اليمن والذي نصحني باالستفادة من 

توا الى اليمن قبل فترة للدخول الى و قد أفعالة من حيث الفكر و الحركة 
وكنت قد طلبت من أحد االخوة العراق وانتظروا ستة أشهر لكنهم لم يوفقوا 

خوة اليمنيين الثقات وهو الشيخ احمد المقالح أن يعمل على البحث لي عن أ
 . الخ ابي بصير يقول لي فيها ما ذكرته مصريين فاتى لي برسالة من ا

 كاألتي: في مصرو التصور المبدئي للعمل 
 بأعمال التجنيد و البحث عن طاقات جديدة يمكناالولى مجموعة التقوم  -1

رسال من يمكن إ  رساله منهم الينا هنا.االستفادة منها وا 
وذلك بعد  بأعمال الرصد و االستطالع و المراقبة الثانيةمجموعة التقوم  -2

 أعطائهم الدورات الالزمة لذلك.
ومن جنسيات اليتم التدقيق في المجموعة الثالثة تكون من غير المصريين  -3

مال المطارات المصرية مثل السعوديين و الخليجيين بشكل عام ويكلفون بأع
االغتيال و  عدادهم عسكريًا للعمليات الخاصة خصوصاً إالتنفيذ وذلك بعد 

 يك . لتشر القنص و ا
الفصل التام بين المجموعات الثالث فكل مجموعة تأخذ أوامرها من  -4

 الخارج وال عالقة لها بالمجموعات االخرى .



يتم التواصل مع مسؤولي المجموعة االولى و الثانية عبر أحد االخوة  -5
المصريين من قدامى الجماعة في اليمن كنت قد تواصلت معه عن طريق 

 الشيخ احمد المقالح.
يتم اختيار المجموعة الثالثة من االخوة  المتدربين هنا وستكون االولوية  -6

للذين يستطيعون السفر من الى تركيا ثم الى مصر في أشهر السياحة في 
 الصيف القادم بإذن اهلل تعالى.

لحاج ترسل لكذلك لو  تقديم النصيحة في هذا كلهأرجو منكم أن تتكرموا ب
 . وابكم االجر و الثول هذا المشروعسلطان في تخصيص ميزانية ل

 حد االخوة ممنأرسلها لنا أعن أحوال االخوة داخل السجون  تقارير ثالثًا: إليكم
 نتواصل معهم:

 بسم اهلل الحمد هلل والصاله والسالم على رسول اهلل 
 :اما بعد

 اخواننا االحبه نبدأ معكم الحديث على شكل نقاط

الشيخ محمد الظواهرى : فقد ذكرنا بأنه فى تعديل لما قد ذكرنا حول مكان -1
االستقبال والصحيح بأنه فى العقرب والسبب فى هذا الخطأ ان بعض االخوه 

كانوا من سجن العقرب موجودون فى اآلستقبال آلداء االمتحانات فتعرفوا على 
اخوه من سجن لنا اتصال به وتكلموا حول الشيخ وتم اخذ الرقم الذى ارسلناه ) 

م خاطىء منا لعدم تحرى الدقه ولعدم مدى اهميه وجديه االمر حينها( وهذا فه
ولما سألنا من ايام عن حال الشيخ محمد قيل لناان معنوياته فى السماء وهو 

 . بخير وفى اتم صحه واحسن حال

  



بالنسبه لرأى لشيخ محمد فى سيد اما م : ) ومانذكره قيل لنا بالنص تقريبا  -2
ال( سيد اما م ديكتاتور بطبعه ويستأثر بأى شىء وهو منقول عنه حيث ق

لنفسه وذكر مثاال حينما تم احضار جهازين كمبيوتر للعمل احدهما حديث 
واالخر اقل فاستأثر لنفسه بالحديث وترك اآلخر لآلخوه ويحكى ايضا حينما 
قيل له يوجد عمل اما بالسودان واما باليمن فأيهما تذهب فقال انا فى المكان 

وجد فيه اوالدى وزوجتى. وقيل لنا انه وبعد ان تم عقد الندوات فى الذى ي
الفيوم ورجع الى السجن ) العقرب( لم يكن ليلقى عليه احد السالم من االخوه 
الرافضين للمبادره وتم تجاهله بشده وقال لنا احد االخوه نصا) سيد امام بقى 

عن التأييد او زى الكلب محدش معبره ( ونحن ننقل ما يقال بصرف النظر 
 الرفض لهذه االلفاظ فيوجد اشد منها

  

قد طلبنا من االخوه ان يرسلوا لنا بعض تعليقات للشيخ محمد او اى شىء -3
مكتوب منه شخصيا فاعتذروا ثم وافقوا وارسلوا لنا بعض التعليقات حول 

الوا المبادره وقالوا لنا هذا ما كتبه الشيخ وتستطيعون نشره بأسمه ثم وبعد فتره ق
لنا هذا ما كتبه بعض االخوه نقال عن كالم الشيخ وقالوا نصا هذه اراءه 

وكلماته لكن الصياغه ليست له وتراجعوا عن نشر تلك الكلمات بأسم الشيخ 
واكتفوا بان تنشر باسم االخوه كالعاده ثم اقترح احد االخوه من الداخل ان تظل 

ى امر وقد اعطانا االخوه هذه الرساله بحوزتنا ونستعملها حينما يستجد ا
السلطه المطلقه للتغيير فيها على حسب مقتضيات الواقع وسنقوم بأرسال هذه 
الرساله لكم وبالطبع لكم مطلق الحريه فى استغاللها وتكييفها على الواقع فى 
حاله اصابتنا ببالء القدر اهلل وعنوان الرساله )وثيقه تفعيل العمل الجهادى 

 (شيدوالرد على دعاه التر 



  

  

بالنسبه للذى حدث فى الندوات وهذا قدعرفناه من شخص مؤيد للمبادره وقد  -4
حضر الندوات وقد خرج مع العلم انه متحفظ فى كالمه باآلضافه الى ان 

هناك شواهد عده تؤكد صدق كالمه وليس له مصلحه فى ان يكذب علينا فهو 
الموضوع بأنهم يتكلم بسذاجه ويحاول ان يقنع من يتحدث معه فى هذا 

ضحكوا على الحكومه وقال : حضر الى سجن الفيوم ترحيله فيها كل من 
نبيل نعيم وسيد امام وعبد العزيز الجمل وتم ايداعهم احدى الزنازين ثم فوجئوا 
وبشكل سريع ان الصوان تم نصبه فى التريض اعدادا للندوات ثم تم ايداعهم 

صباحا اوبعد ذلك  2ودعوا الزنازين ليال ) والعاده ان ي 12الزنازين الساعه 
(ثم فوجئوا بالضابط باسل يمر على الزنزين ويوزع الوثيقه التى اعدها سيد 

امام حوالى الساعه الواحده صباحا وكان يعطى كل زنزانه كتيب واحد او اثنين 
صباحا  7افراد مثال وفوجئوا فى الساعه  8بالرغم من ان الزنزانه قد يكون فيها 

مع الوثيقه مره اخرى وكان معظمهم لم يقرأها ومن قرأها بالتأكيد لم ببا سل يج
يستوعبها وقال احد االخوه المؤيدين للمبادره نحن لم نقرأها فقال باسل سنوزعها 
عليكم فى وقت الحق واستعدوا للندوات وبالفعل فىنفس اليوم بدأت الندوات مع 

اثنان مما يوحى بأنهم ال انه ومن المتعارف عليه ان يستريح المرحل يوم او 
يريدون اى شوشره اعالميه على هذا اآلمر ولم يتسنى لنا معرفه ما دار بداخل 

الندوات من تأصيل شرعى للمراجعات آلن المؤيدين انفسهم لم يفهموا شىء 
سوى انها مراجعات مع العلم انه لم يعترض اى فرد من المؤيدين للمبادره على 

بأستثناء احد اآلخوه السلفيين التابعين للشيخ ياسر الوثيقه التى لم يقرأوها 
برهامى )مدرسه اآلسكندريه ( وقال ان فيها ما يقارب منهج التوقف والتبين ) 



وبعيدا عن قضيه المبادره معلوم ان مدرسه االسكندريه تنشر فكر اآلرجاء ( 
وسط وقد نقل لنا احد اآلخوه الرافضين للمبادره : ان سيد امام كان يجلس فى 

مصطفى رفعت وطارق المصرى ولما اطال سيد امام فى الندوه قال له طارق 
المصرى )نائب مصطفى رفعت ( مداعبا متخلص يا عم اآلرهابى فرد سيد 
مداعبا طيب مش نستأذن من اآلرهابى الكبير بتاعنا ونظر الى مصطفى 

 ( رفعت ) رئيس مباحث امن الدوله

  

كب الزيت المغلى على الشيخ احمد سالمه اما بالنسبه لما ذكرناه من س -5
فهذه الفعله قام بها الشيخ نبيل المغربى علما بأنه وبأجماع اآلخوه ان الشيخ 

نبيل المغربى مريض عقلى شفاه اهلل علما بأنه محكوم بأكثر من خمسين سنه 
وكلها قضايا من الداخل عباره عن محاوالت هروب با آلضافه الى انه يكتب 

طلبات لتأييد المبادره للذهاب الى سجن اخر ولكن الضابط  وبشكل مستمر
المسئول عن سجن المرج )وليد فاروق ( يرفض علما بأن وليد فاروق ابن 
اخت رؤوف خيرت الذى قنل على ايدى الجماعه وهو مسئول عن كافه 

شديد الحراسه ( وقد حصل على ترقيه  –سجون منطقه ابوزعبل )الليمان 
 آلن اسمه احمد شوقى وبالطبع هذه اسماء حركيهوالضابط المسئول ا

  

ملحوظه هذه الواقعه حدثت من سنه ونصف فى سجن المرج ولم تحدث فى 
منطقه ابوزعبل آلن اجهزه اآلمن حينها قامت بنقل كل من فى سجن الليمان 
واودعتهم سجن المرج لترميم سجن الليمان وكانت تبعيه سجن المرج للضابط 

نطقه ابوزعبل واآلن حدث تغيرات عده ويتم توزيع اآلخوه وليد آلنهم تبع م
وأفراغ سجن الليمان مره اخرى بعد اعاده االخوه اليه وسيتم ترحيلهم الى المرج 



تمهيدا آلحضار المؤيدين بالليمان ويقال ان الدوله تنوى اخراج عمل اعالمى 
 للمبادره باسم منطقه ابوزعبل بأسمهم

  

د على ابوعماره وقد ذكرنا لكم نه قتل والحقيققه انه اما بالنسبه لالخ محم -6
مات وكان كالمنا السابق بغرض احداث ضجه اعالميه والتفاصيل عنه 

كاآلتى )محمد على اساسا من محافظه المنوفيه كنيته ابوعماره اكبر اخواته 
سنا غير متزوج دبلوم تجاره قسم بريد وكان يعمل فى بريد السبتيه ببوالق ابو 

سنه وقد تم القبض  52وقد توفى والده وهو فى السجن عن عمر يناهز  العال
عليه فى قضيه اآلغتياالت الكبرى بشبرا وتصنيفه جهاد وكان فى هذه القضيه 

سنه فى سجن العقرب  15اخ جماعه اسالميه اسمه سيد فرج محكوم عليه 
وعلى رأس القضيه شخص اسمه محمد مصطفى هارب وعليه عالمات 

يشير البعض الى انه جاسوس )مرشد( وقد كان ظاهر ابوعماره قبل استفهام و 
القبض عليه انه سلفى النه كان يرتبط بهم ويصلى معهم )مسجد الشهداء 

اشهر  6اخوات بنات واخ اسمه محمود وقد اعتقل اخوه محمود 2بشبرا( وله 
وكانت امه مقبوض عليها للتهتديد بها  95فى سجن الوادى الجديد سنه 

محجوزه فى الظوغلى )فرع امن الدوله بالقاهره ( ولما علم محمود  وكانت
بوجود امه وما يحد ث لها من تعذيب حاول اآلنتحار بقطع شرايين يده ولكنهم 
اسعفوه وكان ابوعماره عنده حساسيه على الصدر وكان المرض يزداد ومعلوم 

تم منعهم ان رافضى المبادره يتم منعهم من العالج بشكل غير مباشر كأن ي
من الصعود للعياده وان حدث اليتم صرف العالج لهم ) وهذا كان يحدث قبل 

االعالن عن المبادره وبعد االعالن تمت التوسعه الى حد ما ( وقبل موت 
ابوعماره شعر بضيق تنفس والزم الفراش لمده يوم فى زنزانته وبعدها بيوم 



نفس شديد فظل االخوه استرد عافيته وفى نفس اليوم شعر مره اخري بضيق ت
ينادون على الشاويش ليفتح لهم الزنزانه ليأخذوه فى التريض وقدر اهلل وفاته 

بالزنزانه وقد ذكرنا لكم من قبل رقم الزنزانه والعنبر وال نذكره االن وتقريبا زنزانه 
 ابوزعبل شديد الحراسه 3عنبر  6

  

 ( بالنسبه للوضع داخل السجون )وهذا تحليل خاص بنا -7

  

سجون المؤيدين للمبادره : فأخوه الجهاد المؤيدين تراهم بشكل عام الكل يريد  *
ان يخرج ولكن مع تقديم بعض التنازالت بخالف الجماعه االسالميه التى 
قدمت كل شىء والزالت تقدم )حتى بعد االفراج عنهم ( مع العلم ان االمن 

بهم الى مستوى الجماعه  يستدرج االخوه المؤيدين من الجهاد تدريجيا للنزول
ونحن نعلم انكم قد تتعاطفون معهم وقد تعتذرون لهم النهم اسرى ولكن 

المسأله تنحصر فى كلمه واحده )ان االسر ابتالء والمبادره اثبتت فشلهم فيه 
(فال داعى من التماس االعذار ونقول ذلك آلننا لمسنا لين فى بيان شيخنا 

الجهاد( ولآلسف تكرر هذا االمر فى  الحبيب الفاضل الحكايمه )مراجعت
المناظره التى تمت بين اسامه حافظ ممثال عن الجماعه من جانب والشيخ 
المحضار وبعض االخوه من جانب حيث قال احد اخواننا وال نحسبه الشيخ 

المحضار ما يفهم منه انهم قد اجتهدوا فى كل افعالهم بل وقيل انهم اعلم من 
لحق مع القاعده و قدغلب على االخ جزاه اهلل خيرا اخوه القاعده وان كان ا

 العاطفه وطغت على كون االمر مناظره

  

  



اما بالنسبه لسجون الجماعه فقد تم االفراج عنهم جميعا والنعلم سوى اثنان  *
فقط يرفضون المبادره باالضافه الى الشيخ رفاعى طه فهناك اخ من المنيا تم 

ح العسكرى وال نعرف اسمه وقد سألت عليه القبض عليه حديثا وهو فى الجنا
احد االخوة من الجماعه وقلت له : اخوه الجهاد يقولون ان قياداتكم يعملون 

لصالح االمن وقد قاموا بعد مبادراتهم بتسليم عدد كبير من اخوه الجناح 
العسكرى المختبئين فى الجبال ولم يكن يعرف ا المن عنهم شىء وحدثته عن 

لى بعد ان سب جماعه الجهاد وافرادها ان هذا االخ فى المنيا هذا اآلخ فقال 
كا ن يترصد النصارى ويقوم بقتص احدهم كل فتره فطلب االمن من االخوه 

المسئولين ارشادهم عن مكانه للحوار معه واعطاء االمان له وبالفعل تم 
 امايداعه سجن االستقبال ولم يحاكم واعتقل فقط بالرغم انه كان يستحق االعد

  

ولما ذكرت هذا الكالم آلخوه الجهاد قالوا لنا بعد سب الجماعه االسالميه 
وافرادها: ان هذا االخ احضروه من المنيا ووضعوه فى زنزانه خاصه بسجن 

االستقبال وممنوع من كل شىء بل وتقوم القوه الضاربه للجماعه بتأديبه يوميا 
مركزى كان يقوم بتأديب ) القوه الضاربه مصطلح اقتبس من قوه باالمن ال

السجون فأنشئت الجماعه االسالميه قوه ضاربه لها بداخل السجن لتأديب 
 ( المخالفين كالجهاد والسلفيه وغيرهم

  

  

وايضا ممن يرفضون المبادره اخ اسمه اشرف عبد الكريم حافظ لكتاب اهلل 
 13بالقراءات العشر ويسكن بمنطقه ابوزعبل وظل فى سجون الجماعه لمده 

عام الن تصنيفه جماعه ورفض الزياره البطانيه )ان يلتقى بأهله مباشره ( 



وطلب ان تكون زيارته سلك كالرافضين للمبادره وطلب ان يتم سجنه معهم 
وطلب سجن ابوزعبل تحديدا ليكون قريبا آلهله فى الزياره وبعد مماطله من 

 2حراسه عنبر االمن وافقوا على طلبه وهو االن فى سجن ابوزعبل شديد ال
 علما بأن له أخين قتلوا على ايدى االمن

  

وقد سمعنا ايضا ان الشيخ رفاعى طه موجود بمبنى المخابرات ويرفض 
المبادره بشده وقيل لنا ان زوجته زارته هناك واهلل اعلم ولالسف اليوجد اى 
شخص من الجماعه معترض على المبادره حتى المحكوم عليهم باآلعدام 

 (قاف التنفيذ بشكل غير رسمى)حيث تم اي

  

واما بالنسبه لمبادره السلفيه فالمطلوب منهم )بشكل مبدئى وسيتم استدراجهم( *
عدم تكفير الحاكم بالنوع والعين وقد تم البدء فى اعتقالهم بشكل ملحوظ بعد 

سنوات تقريبا تم  3احداث سبتمبر وتم جمعهم فى سجن وادى النطرون ثم منذ 
هور وحاولت اجهزه االمن ان تعقد ندوه لهم واحضروا ناجح ايداعهم سجن دمن

 ليحاضرهم فيها ولكنها فشلت وقد حدثناكم عنها

  

وصلتنا االن معلومه قديمه بخصوص الشيخ محمد وهو انه قد اشيع انه  -8
وافق على المبادره )اثناء عقدها فأصر الشيخ ان يعلن فى الجرائد خالف ذلك 

ترجاه المصرى ان يؤخر االعالن لكن الشيخ وتقابل مع طارق المصرى و 
رفض وبالفعل سمح له ان يخرج بيان تكذيب) لما اشيع عنه( مع اهله ونشر 

فى جريده الدستور المصريه وكان ملخصه تكذيب ما اشيع وان رفضه للمبادره 



من منظور شرعى المن منظور اسرى ) والمالحظ ان اجهزه االمن تتعامل مع 
 ( دا واهلل اعلم بدوافع تلك المعاملهالشيخ بشكل مؤدب ج

  

واما عن حال الرافضين بالداخل فهم يجتمعون على الرفض وينتهجون  -9
سياسات مختلفه فمثال فى سجن وادى النطرون )بعد ترحيل الرافضين اليه كما 
ذكرنا فى البيان االول (فا لمسئولين عن العنابر واالفراد بشكل عام ينتهجون 

مع االمن والرفق فى التعامل وان كان يجمعهم الرفض وعلى سياسه التهديه 
النقيض سجن الوادى الجديد فالمسئولين عن العنابر واالفراد ينتهجون الشده 

والعنف واحداث مشاكل بشكل يومى وتقوم اجهزه االمن بترحيل كل من ينتهج 
هذه السياسه الى سجن الوادى الجديد حيث تم اخراج سبعه من سجن ليمان 

بوزعبل وترحيلهم الى سجن الوادى الجديد والسبعه هم)ابونذار احمد عشوش ا
نبيل –سيد عباس  –محمد جمال الدين  –عادل شحتو  –اسامه جبريل –

محمد عبد الفتاح( وتبقى فى سجن الليمان سبعه فقط سيتم ترحيلهم  –شمردل 
من  الى سجن المرج كما قيل لهم وتم احضار عدد كبير من المؤيدين منهم

 يدخن السجائر الى سجن الليمان بابوزعبل

  

  

وبالنسبه لباقى سجون الرافضين للمبادره فمعظم االخوه كأفراد يحدثون مشاكل 
وشد وجذب واما المسئولين ينتهجون سياسه اللين مع عدم تقديم اى تنازالت 

 ( )واسماء سجون الجهاد ذكرناها فى البيان االول

  



لمباددره من السلفيه فهم مجموعه من الشبلب معظمهم واما بالنسبه للرافضين ل
من شبرا ليس لديهم قائد محدد وهم فى سجن دمنهور عنبر خمسه والذى 

علما بأنه بحكم السن والخبره  4الى  1يوافق منهم يخرج الى احد العنابر من 
على غير المتوقع والمنهج لن يرتقو لفهم اخوه الجهاد وان كان رفضهم كان 

بالنسبه لآلمن )واحد االخوه من الجهاد يقول لنا عنبر خمسه بشكل عملى 
موافق على المبادره ونظريا ال فهم ارتضوا بأن تتم معاملتهم كمعامله المؤيدين 

 ("فى الزيارات وغيره "وان كنا نرى ان هذا االخ متحامل شيئا ما

  

  

أسم نبيل نعيم ال بأسم سيد امام المفترض ان المبادره كانت ستخرج ب -10
ولكن قررت اجهزه االمن ان يتولى سيد امام ذلك لخالفه مع الدكتور ولشهرته 

ولالكاذيب االعالميه التى يرددونها من انه استاذ للدكتور وايضا الن نبيل 
نعيم مكروه للغايه عند المؤيدين والمعارضين للمبادره وباختصار وكما قال احد 

يل نعيم باع القضيه ونفسيا مدمر جدا حتى انه كان ينوى اصدار االخوه ان نب
كتاب بعنوان )الفضائح الجنسيه لجماعه الجهاد المصريه ( وتراجع بعد ان 

 تقابل مع الشيخ خالد عبد الصادق

  

سنه ورفض السكنى 15و الشيخ خالد عبد الصادق: تصنيفه سلفى معتقل من 
لى الدين على حد قوله وهو من منذ زمن مع السلفيه من باب الحفاظ ع

 العلماءالعاملين وهو اصال من شبرا

  

  



االن يتم اعداد بيان ثالث وسيكون حول منتصر الزيات ولن ننشر اى -11
 شىء من االن اال بمشورتكم و لكم حق التعديل فى اى شىء

  

تم عرض كل السجون المؤيده والمعارضه  2007سنه  3فى اواخر شهر  -12
عرض الرافضين حاالت كثيره من المشادات الكالميه مع ضباط  وحدث اثناء

الفروع وبعد انتهاء العروض ذهب طارق المصرى الى كل السجون الرافضه 
للمبادره وقدم اعتذار بأسمه نيابه عن اللواء مصطفى رفعت ولدينا نص الكلمه 

 الموافق2007-4-2التى قالها فى سجن ابوزعبل شديد الحراسه يوم االثنين 
مع العلم ان هذه  3فى التريض الخارجى لعنبر  1428ربيع االول سنه  14

الكلمه مسجله بصوته وبدون علمه ونحن نسعى للحصول عليها ولكن االخوه 
يرفضون حتى هذه اللحظه وجارى اقناعهم الرسالها لكم مع ان تلتزموا بما 

خمسه )خالد سنذكره من كيفيه استخدامها وبعد هذا االعتذار تم االفراج عن 
عبد التواب ومحمد زكى من بنى سويف وياسر جوده من الشرقيه وعبد الكريم 
حسن من القليوبيه من كفر الفقهاء وعاطف على عبد الواحد من القاهره وقد 
اصيب بجنان فى السجن وادعى بعد سنوات من سجنه بانه المهدى ثم انتهى 

 ( االمر بالجنان

  

االمن قامت بترحيل قضيه تفجيرات االزهر الذى حدث امس ان اجهزه  – 13
وقضيه الطائفه المنصوره من سجن دمنهور الى سجن الفيوم واول امس تم 

معتقل  26معتقل من محافظه سيناء الى سجن الفيوم ويتبقى منهم  52ترحيل 
وقيل لهم بأنهم سيتم ترحيلهم الى الفيوم ايضا مع العلم انهم جميعا وافقوا على 

ى رأسهم شيخ اسمه سالم وتم اخذ اسماء المعتقليين من االسماعليه المبادره وعل



واخبروهم بأنه سيتم ترحيلهم الى الفيوم واما بالنسبه لما ذكرنا ه من ان سيد 
امام ذهب الى دمنهور فهذا فهم خاطىء من احد االخوه وما قيل له )ان سيد 

قطعى من انه  امام هيبدأيشتغل مع السلفيه بتوع دمنهور وتم التأكد بشكل
موجود فى العقرب ويستعد لترحيله قد تكون قبل العيد او بعده وتشير كافه 

 ( التوقعات الى ان هذه الترحيله ستكون الى سجن الفيوم

  

واخيرا نحن فى انتظار اسئلتكم فقد يكون هناك شيئا فى كالمنا يحتاج لتفصيل 
ها اراء الشيخ محمد وسنقوم بأرسال نص كلمه طارق المصرى والرساله التى في

 الظواهرى حول المبادره والبيان الثالث وبعد التفصيالت عن االخ سيد رجب

مع العلم اننا نريد ان يكون هناك تصعيد اعالمى حتى تشعر اجهزه االمن ان 
وجود هؤالء كل هذه الفتره سيأتى بنتيجه عكسيه فحينما رضخت الجماعه 

لقاعده و حينما يقال ان الجهاد رضخت للمبادره ظهر الشيخ الحكايمه وتنظيم ا
 البد ان تظهر امور اخرى

 نص الرسالة الثانية
 

 السالم عليكم 

الرد على الرسالة التي ارسلها الشيخ الحكايمة في السطور االخيرة من رسالة 
 االخوة في السجون

  

  

اليكم بسم اهلل الحمد هلل والصاله والسالم على رسول اهلل اما بعد اخواننا االحبه 
بعض ما وعدناكم بنقله تكمله للرساله الطويله ونبدأ بالحديث عن االخ سيد 



رجب ونقول ان كل ما قيل عنه فى وسائل االعالم ليس بمنضبط فقد قيل ان 
سنه اعتقال وانه من جماعه الجهاد وكل هذا خطأ وكالم  15سنه و 46عمره 

)سيد رجب عبد اهلل  اعالمى والحقيقه التى تأكدنا منها بأكثر من مصدر هى
سنه متزوج وعنده بنت اسمها هند عندها االن عشر شهور يعمل  27السنهابى 

سائق تاكسى ويسكن بمنطقه الزاويه الحمراء بيت رقم عشرين شارع محمد 
صالح القاهره وتم القبض عليه هو ومجموعته اثناء محاولتهم دخول فلسطين 

الظوغلى )فرع امن الدوله وقد القى هو ومجموعته تعذيب شديد جدا فى 
بالقاهره( ثم تم نقلهم الى الجهاز )جهاز مباحث امن الدوله الرئيسى ( بمدينه 
نصر ثم تم اعتقاله فى سجن ابوزعبل شديد الحراسه فى عنبر واحد فى تاريخ 

وقد عرضت عليه المبادره فرفضها وظل مع الرافضين  2007- 2 – 28
ب بينه وبين مصطفى جابر رئيس بأبوزعبل وكان هناك مشاكل وشد وجذ

المباحث وقد حدثنا االخوه بأنه حاول االنتحار مرتين االولى بشرب سم والثانيه 
بقطع شرايين يده وتم نقله على اثرها لمستشفى سجن ليمان ابوزعبل وبعد ان 
تماثل للشفاء تم نقله الى سجن ابوزعبل شديد الحراسه عنبر واحد فرفضت 

النه حاول االنتحار وبعد ان استلموه ليال اودعوه التأديب  اداره السجن استالمه
")بسلك الكهرباء(  2007- 9-24وصباح هذا اليوم وجد مشنوقا فى المروحه"

وهذه هى المعلومات االوليه ( وسألنا اآلخوه عن هذا الفعل وقلنا كيف يرفض 
الناس وكان  المبادره ثم ينتحر فقالوا لنا ان االنتحار كبيره وليس بكفر كما يظن

 عنده ضغوط نفسيه شديده جدا خاصه بأسرته

  

وقد قمنا باآلتصا ل بعدد من الصحفيين آلخبارهم بالكيفيه التى يتم بها معامله 
الرافضين للمبادره والتى تؤدى الى هذا االمر باالضافه الى انه ليس من 



ن المعقول ان يحاول شخص االنتحار مرتين ثم يتم وضعه فى التأديب ثم م
متى يكون فى التأديب مروحه سقف وسلك متدلى منها .................. 

الى اخر ه من الكلمات ولم يستجب من هؤالء سوى واحد فقط واسمه حسين 
" جريده البديل ) وهى منشقه عن الحزب 0122797202متولى موبيله "

الوطنى كما سمعناويدعون انهم معارضه والحقيقه انهم معارضه رسميه 
مرون بأوامر الحزب الوطنى فى كثير من المسائل ( ونحن نتعامل معه يأت

بحذر ونتصل به بأكثر من رقم من السنتراالت ومن اكثر من منطقه وهو 
اليعرف لنا رقم والمهم انه قال لنا انه ذهب الى بيت االخ سيد رجب وتقابل 

ه بها مع من قاموا بتغسيله وقالوا له ان فى جسده كثير من الكدمات ورأس
ثقوب عده تستطيع ان تدخل اصبعك فيها وقال لنا يبدو انه قتل وبعد ان نقلنا 
هذا الكالم لالخوه قالوا بالفعل يوجد شبهه جنائيه باآلضافه ان النيابه حينما 

اتت عنبر واحد بأبوزعبل لم تسأل احد بل قامت اجهزه االمن بترحيل جزء من 
حد الى سجن دمنهور )وقدذكرنا ان الرافضين للمبادره اول امس من عنبر وا

السلفيين بسجن دمنهور الموافقين على المبادره تم ويتم ترحيلهم الى الفيوم 
لآلعداد للندوات التى نتوقع ان تبدأ بعد العيد( ويقول االخوه بالداخل ان هذا 
الترحيل اما من باب التهديه او آلخفاء االمر حينما تأتى النيابه مره اخرى او 

كمعامله عنبر واحد  5لمعامله الرافضين للمبادره من السلفيه بعنبر  تمهيدا
علما بأن االمن يقول)عن عنبر واحد بأبوزعبل ( انهم قاعده واالخوه انفسهم 

 يقولون انهم سلفيين ارادوا الجهاد بفلسطين ويؤيدون القاعده ويناصرونهم

  

  



شديد الحراسه  هناك معلومات اخرى عن ا خ من عنبر واحد بسجن ابوزعبل
وهذا االخ اصيب بجنون تام والمعلومات عنه كاالتى ) محمد سيد محمد 

سنه طالب بكليه العلوم من شبرا الخيمه منطقه الفرنوانى اعتقل  27اسماعيل 
ونظن انه اخطأ وسنراجعه ونوافيكم فنحن  2006وقال االخ  -4-3بتا ريخ 
جموعه عبد اهلل بدر ) وذلك آلن االخ قال لنا انه تبع م 2007نظن انه 

وبالطبع تعرفون حال عبد اهلل بدر فهو اول من خرج على شاشات التلفازويعلن 
التوبه وسب االخوه بشده حتى ان احد مشايخ السلفيه من عامان قال اقسم 

باهلل العظيم ان عبد اهلل بدر مرشد "جاسوس" ولما سألت اآلخوه عنه قيل هو 
ل على ان حاله لم يتغير واشار بعضهم انه اآلن فى دمنهور وهناك قرائن تد
 ( هو الذى سلم هؤالء اآلخوه لألمن

  

المهم هذا االخ اصيب بجنون تام وغير مدرك تماما وحاول االنتحار اكثر من 
مره وهو موجود بحبس انفرادى بعنبر واحد ويسب اهلل والدين دائما ويجلس 

ره يتم ضربه حتى يرتدى عارى تماما ويتبول ويتغوط على نفسه واثناء الزيا
مالبسه ويقول من جاءوا معه انه عذب بشده فى فرع شبرا وعذب اكثر لما 

نقل الى الجهاز وفى فرع شبرا تولى التحقيق معه والتعذيب له الضابط اسامه 
رشدى والضابط سامح القصاص حيث تم تعذيبه فى اماكن حساسه من جسده 

 وكان االخير يقول له انا اهلل

  

  

م نص كلمه طارق المصرى ) تم جمع االخوه فى التريض الخارجى لعنبر اليك
وحضر الى التريض كل من وليد فاروق "ترقى واتى مكانه االن احمد  3



شوقى "ومعه مصطفى جابر رئيس المباحث والمأمور مدحت ونائب المأمور 
عبد الرحمن زكى ومعهم طارق المصرى وقال وليد: جالكم العقيد طارق 

هيتكلم معاكم كلمتين ثم تكلم طارق المصرى وقال:انا العقيد طارق المصرى 
المصرى نيابه عن اللواء مصطفى رفعت او الحاج مصطفى رفعت انا جى 
اقول لكم كلمتين اوال اعترف بمنتهى الصراحه ان احنا اتأخرنا فىلقاءكم وان 

مش  احنا جيين عشان نلتقى بكم جيين عشان نمد ادينا لكم بمنتهى الصراحه
عايزين من حضراتكم حاجه عاوزينكم تبقوا ناس محترمين كل واحد يطلع 

يشوف حاله يشوف بيته ويشوف والده ويشوف عياله ويلملم اموره بقالكم فترات 
طويله احنا جيين عشان كل حاجه هى كده بمنتهى الصراحه بمنتهى الوضوح 

عليكم انا جى احنا جيين عشان هذا الملف اتأخرنا فيه بنعترف مبنزايدشى 
مندوب عن اللواء مصطفى رفعت او الحاج مصطفى رفعت زى ما بتسموه 

 14000اللى هوه كان له الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى من قبل وبعد ان 
واحد من الجماعه االسالميه ما عدشى وال واحد منهم موجود فى السجن 

رده علشان اللى دلوقتى زى ما حضراتكم عارفيين الكالم ده احنا جيين النها
حصل مع الجماعه االسالميه مش قضيه مبادرات زى ما فى دماغكم عايزيين 
 مبادرات وعايزين مش عارف ايه وعايزين ايه وعايزين فلوس وبتاع هههههههه

  

الكالم ده كالم فارغ مالوش اى اساس من الصحه احنا جيين عشان نلتقى 
شان نحاول نساعدكم بحضراتكم عشان نسمعكم عشان نشوف مشاكلكم وعل

ونحل هذه المشاكل وربنا يوفقنا ان شاء اهلل النهارده كان اول بدايه الغيث 
قطره فى اخوه زمايلكم طلعوا النهارده بشرناهم وهنأناهم ودى خطوه هيعقبها 

خطوات وتتوالى عمليات افراج مستمره بالنسبه لكم وانا هنا مبشركم وبقول لكم 



ابتدينا من يوم ما جينا صفحه جديده بنتمنى منكم كل سنه وانتو طيبين واحنا 
صفحه جديده بالنسبه لنا ( انتهت كلمته الساعه الواحده ظهرا وخرج فىنفس 

الساعه خمسه ذكرناهم لكم وحينما قيلت هذه الكلمه فى كل السجون كان هناك 
تشويش وتكبير بأستثناء سجن وادى النطرون وقيل لنا ان احد الضباط كان 

ير من الكلمات قبل الكلمه كقول )بأعتبار انكم فى وادى النطرون يمرر كث
توجه سلمى ........... وايضا كقولهم طبعا معاملتكم هتختلف عن باقى 

الناس الرافضين ..........الى اخره من تلك الكلمات ( وقالت اجهزه االمن 
السبيل للخروج اال عن طريق سجن وادى النطرون )وهذا الكالم موجه 

رافضين للمبادره( ومن اراد الخروج فليكتب طلب للذهاب لسجن وادى لل
النطرون والنريد اى شىء وبالفعل تقوم اجهزه االمن باالفراج كل فتره عن 

بعض من الموجوديين فى سجن وادى النطرون وقد تنبه االخوه الى ان هذ ا 
ون وقام االمر فيه شق للوحده وتمييع للقضيه وحذروا االخوه فى وادى النطر 

الشيخ احمد عشوش بطلب شفوى للذهاب الى وادى النطرون)وكان هدفه 
احداث مشاكل لالمن وتوحيد الصف ( فطلبت اجهزه االمن منه ان يكتب 

طلب فرفض الكتابه ثم قام بعمل مشاكل عده وهو فى الليمان وكان اخرها انه 
لسجن وقاموا اوهم اجهزه االمن انه ابتلع شىء ما فتم نقله الى المستشفى ا

 (بعمل تحاليل واشاعات ثم وجدوه سليم ثم قاموا بترحيله الىسجن الوادى الجديد

  

وقدذكر لنا االخوه ان طارق المصرى ذكر كلمته فى كل السجون الرافضه 
بأستثناء سجن الوادى الجديد آلسباب عده منها ان اآلخوه هددوا اجهزه االمن 

 التنتهىوالمشاكل واالضطرابات فى هذا السجن 

  



واخيرا نعلق على قول طارق المصرى)الحاج مصطفى رفعت زى ما بتسموه( 
والذى اسماه الحاج هم قيادات الجماعه وتبعهم افرادهم اما غيرهم سواء من 

 الجهاد اوحتى من السلفيه اليذكرون هذا

  

وسنكتفى بهذا القدر وسنحاول ان نسرع فى الردود ونخبركم اننا اطلعنا على 
م وقد قلنا لكم اننا لم نفهم الرساله االخيره واالمر ببساطه ان هناك رسائلك

مشكله فى والويندوز لالخ فال نتمكن من ارسالها من البيت فنضطر لتحميلها 
على فالشه والذهاب بها الى سيبر نت وسنرد على الرساله الهامه فى وقت 

ن بشكل مبدئى الحق نظرا بتالحق االحداث بالداخل وان كنا مقريين وموافقي
لما بالرساله والسالم عليكم وسنوصل سالمكم اليوم اوغدا للمشايخ بالداخل 

بشكل غير مباشر وان كنا نقترح عليكم بأن تقوموا بأصدار رساله تهنئه بالعيد 
للمشايخ واالفراد بالداخل معتقليين ومحكوميين علما بأنكم لو فعلتم هذا ستصل 

 جود اكثر من موبييل يدخل على النترسالتكم لآلخوه مباشره نظرا لو 

  

وهناك امر هام قبل الختام وهو ان ما نذكره من صوره قاتمه ليس هو الغالب 
بل يوجد بشريات ومعنويات مرتفعه وكرامات ورؤى طيبه جدا سنذكرها لكم فى 

 وقت الحق 
 والسالم عليكم

-------------------------------------   

ارسلوا لي كذلك رقم موبايل قالوا لي انه  وة في مصرن االخحيطكم علما بأأ
 للشيخ محمد الظواهري وقالوا يمكنكم االتصال به وحددوا موعيدا لالتصال

فعل لم أف لكنهم قالوا كذلك ان الذي سيرد على الهاتف اخ غير الشيخ محمد  



الني غير متيقن من مصداقية هؤالء االخوة و خوفًا مما يترتب على ذلك من 
 .ور اليحمد عقباها إلخواننا في السجونام

-----------------------   
أما عن هروبي من المخابرات االيرانية فقد شعرت خالل الشهر االخير بمراقبة 

شديدة  وكان الريجاني قد سافر لمصر في نفس الشهر وقوبل مقابلة جيدة 
ن تسوية ابالمصري   خارحيةبعدها اتصل حسني بأحمدي نجاد وصرح وزير ال

العالقات مع إيران متوقفة على مدي التعاون في الملف االمني بين البلدين و 
القضايا ذات العالقة الرمزية  ولقد وفقني اهلل تعالى في الهروب من المراقبة 
وظللت استخير حول االنتقال الى العاصمة حيث انني كنت في مشهد حتى 

ني فقررت السفر فلله الحمد وصلت رسالة تقول بأن االخ عبد الحميد يحتاج
 والمنة. 

 شيخنا الغالى....
بعد الترويج لوثيقة الدكتور فضل أصبح من الملح  االعالن عن هيئة شرعية 

لالمة و للشباب المجاهد فاقترح  من الدعاة و العلماء و االشادة بهم وتعريفهم
 من: ن تتكونية تعرفون فيها تلك الهيئة التي أقترح أن تصدروا كلمة مرئأ
 االخ الشيخ أبي يحي الليبي -1 
 االخ الشيخ منصور الشامي -2
 الليبي االخ الشيخ عطية اهلل -3
 االخ الشيخ ابو الوليد االنصاري -4
 االخ الشيخ قاري محمد يوسف -5



معهم حول يجن تقوم سحاب بجمع هؤالء المشايخ وعمل حوار مرئي على أ
لتي تحاك ضد المجاهدين في والمؤامرات ا في مصر والجزيرة التراجعات

 المجال الشرعي.
صدر ود شرعية مفصلة على ما در عليكم تكليف هذه الهيئة بتجهيز  كما أقترح

ن نبدأ بوثيقة الدكتور فضل ثم كتاب من كتب تصد عن سبيل الجهاد وأقترح أ
تفجيرات القاعدة االخطاء و االخطار ثم كتاب التقرير في حكم وخطورة 

 ر وكالهما مرفق مع هذه الرسالة.التكفير و التفجي
 شيخنا الكريم...
ل فرق خواننا في العراق يمرون بمرحلة عصيبة بعد تشكيمن الواضح أن أ

الصحوة وهذا يتطلب منا التفكير في طرق إلفشال بالعمالة و الخيانة المسماة 
 خطط العدو قبل أن ينقلب الوضع لصالحهم وأقترح لهذا عدة أمور:

خ ابي حمزة بعمل بيان صوتي يعلن فيه عن عدم تواجد أن يقوم الشي -1
لتنظيم القاعدة في العراق النها بايعت ابو عمر البغدادي من قبل ويدعوا فيه 

 كذلك الفصائل االخرى للوحدة مع الدولة االسالمية.
يعلن الشيخ أبو عمر البغدادي بعدها عن استعداد للتنازل عن منصبه إذا  -2

 ى االنضمام للدولة.وافقت الفصائل االخر 
إبقاء  أنصح علىفي حالة عدم إنضمام الفصائل كلها للدولة االسالمية  -3

لالستفادة منها في مرحلة قادمة وذلك جماعة أنصار السنة خارج إطار الدولة 
بعد أن يعلن االمريكان أنتصارهم على القاعدة في العراق ويأخذون قرارًا 

و  ابو عبد اهلل الشافعي بيعته للشيخ اسامة باالنسحاب منها وقتها يعلن الشيخ 
 .تنظيم القاعدة واالنضمام للدولة االسالمية في العراق



 
ل كمسكن للمفاصل هذا مالحظة : مرفق مع الرسالة رابط للركبة وعلبة كبسو

المفاصل وقد استخدمت هذا الرباط حد االطباء المتخصصين في مانصحني به أ

 .والحمد هلل وكذلك الكبسول ووجدته مفيدا  

م وأن يسدد على كيمتعنا ببقائ وأناسأل هللا تعالى أن يعافيكم من كل مرض  
 طريق الخير خطاكم

 والتنسونا في دعائكم 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 محبكم 
 عبد الحكيم االفغاني 

 سابقاً  هارون
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ،وبعد ،وعلى آله وأصحابه والتابعين ،الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين
  ،حفظه هللا من كل سوءزمراي                فإلى شيخنا المفضال

  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  قبل منا ومنكم.أسأل هللا تبارك وتعالى أن تكون بخير وعافية وأن يت

ذا حالنا وحال أن القلوب تحن إلى لقائكم واآلذان تشتاق إلى سماع كالمكم ھالحبيب  اعلم ياشيخنا 
   الكثير من إخواننا!

ولكن استجابة لطلب اإلخوة األفاضل والشيوخ  ،أما الوضع في الجزيرة فأظنه ال يخفى عليكم
:   -األكارم أقول مستعيناً با

  
  جون:ـــع في السـالوض

   السجون التي بنيت حديثاً!أوالً: ازداد عدد 
ويوجد فيه الشيخ عبد الرحمن  ،ففي الحجاز سجن في حي الرصيفة بين مكة وجدة جديد ومطور -

ھكذا قال  وقد حكم عليه بالسجن أربعين سنة! ،السديس إمام جامع الفرقان وھو من المشايخ الفضالء
ته متھم ات ثم زيد فيھا إلى عشر سنوات ثم إلى األربعين. وقضيَّ بدأت لمدة ثالث سنو ،أخوه عبد الكريم

  بتزويد المجاھدين في الجزيرة بأسلحة وأموال تصل إلى عدة ماليين.
  وفي الجوف سجن جديد مع ترميم السجن القديم. -
  وفي القصيم في مدينة الرس سجن جديد. -
  ن جديد أو ملحق كبير.وفي الرياض داخل الحاير (السجن السياسي) بني أيضاً سج -
  وفي الجنوب في منطقة أبھا أو قريب منھا أيضاً. -
  وفي المنطقة الشرقية أيضاً قريب من الشرقية على طريق الرياض. -

  والبعض اآلخر تحت البناء! ،ويوجد فيھا سجناء ،بعض ھذه السجون قد انتھت من البناء
 اياھم:وھذا الرقم أنا متأكد منه. قض ،سجين أو يزيد 5000عدد الذين في سجن الحاير وصل إلى 

  بشكل عام سياسية فكرية.
  وعمل داخلي. ،مون المجاھدين إلى قسمين: عمل خارجيبعض القضايا تتعلق بالجھاد ويقسِّ 

والخارجي في خارجھا. فيشددون في التحقيق  ،العمل الداخلي يقصدون به القتال في الجزيرة
  ثيراً؛ بينما ال يجد مثل ھذا األمر أصحاب العمل الخارجي.والتعذيب على أصحاب العمل الداخلي ك

ً –وزارة الداخلية  ا كان يدور في تحاول تحسين صورة ضباط المباحث (المحققين) عمَّ  -عموما
  ولكن لم يفلحوا. -سابقاً - سجن الرويس 

  وبعض القضايا بتھمة التعاطف مع اإلرھابيين (المجاھدين).
  ء كان الجھاد داخلياً أم خارجياً.وقضايا الداعمين باألموال سوا

وبالطبع ھذا التتبع للتجار والمتبرعين يقلص من الدعم وأصبح الناس يخافون على أموالھم 
  وأنفسھم.

 ،وبعضھم استقام حاله بعد السجن ،وھم كثيرون -أتباع الفقيه والمسعري- إلصالحيين وقضايا ا
  د.ألن كثيراً منھم فسقة لكن يكرھون ھذا النظام الفاس



دون أن  ،وقضايا أصحاب الفكر التكفيري وھم الذين يكفرون األنظمة الحاكمة في الدول العربية
  يتبنوا عمالً جھادياً.

  ن تكفيريون وليس العكس.في تصنيف وزارة الداخلية المجاھديو
  ويوجد في سجن الحاير بعض الرافضة ولكنھم ليسوا كثيرين.

  
  ين:ــة المحققــطريق

محققون عندھم فكرة عن العلوم الشرعية حتى ال يستطيع السجين أن يحتال اآلن أصبح ھناك 
وعندھم محققون متخصصون بقضايا األموال والتبرعات  ،عليھم ببعض المخارج الشرعية له

  وھي: ،ويستخدمون اآلن طريقة التحقيق الفني ،ومصادرھا
حتى  ،ي أوقات مختلفةوف ،يريدونه ھم ختلفة الصيغة تدور حول معنى واحدطرح عدة أسئلة م

  يعلموا الصادق من الكاذب بزعمھم.
ويحيلونه إلى جھة أخرى (الجلد  ،"مراوغ" في ھذه الطريقة يكتبون على ملفه وإذا لم يفلحوا

ثم يأتي دور األمير محمد  ،فينخدع بعض الشباب بطريقة التحقيق الفني فيحسنون الظن به !والتعذيب)
فيقوم بتسديد ديونھم وإعطائھم بعض  "عنجھي"ه ماكر وأبوه ألن ،بن نايف وھو أخبث من أبيه

ويقول لھم: أنتم كنتم تصبرون على شركيات دولة طالبان ومخالفاتھا في سبيل إصالحھا  ،األموال
وإن كان عندھا بعض  وھي تطبق الشريعة؟! ،دولة المباركةوال تصبرون على ھذه ال ،مستقبالً 

ً عن بعض التصرفات "ثم يقول:  !ھاالمخالفات التي نحن نسعى في إصالح وهللا أنا لست راضيا
ويتكلم بمثل ھذا الكالم الذي يضحك به على عقول  ،"والسياسات والمخالفات التي ال ترضاھا شريعتنا

  وحسبنا هللا ونعم الوكيل على ما يصفون. ،وثقافته جيدة ،وھو ماھر في بيع الكالم ،الشباب
  ."ابنا لكي يحموا البلد من خطر الرافضةنحن نحتاج إلى شب"ويقول أيضاً: 

  
  رة:ــة المناصــلجن

يقومون بعمل جلسات مع الشباب ويناقشونھم فيما  ،ھم مجموعة من المشايخ يرأسھم العبيكان
  ويحاولون أن: ،وما أشبه ذلك ،يتوجه له الشباب من عمل جھادي أو تكفير أنظمة

  رد الشباب إلى جادة الصواب (كما يقولون). -
إن لم يستطيعوا ذلك فال أقل من إثارة الشبھات في عقول الشباب كي يجعلونھم مذبذبين ألن ھذا  -

 التذبذب في اعتقاد اللجنة ينفع في إقناع الشباب ولو بعد حين!
   بعض أفراد ھذه اللجنة مشايخ سوء! -
تريد إصالح وإنما  ،وبعضھم مغفلين يصدقون ما تقول الحكومة من أنھا ال تريد إيذاء الشباب -

وھؤالء المشايخ  ."لن يخرج أحد من السجن وعنده لوثة فكرية"وتقول لھؤالء المشايخ  ،أفكارھم
 فيھم طيبة فيقولون للشباب تراجعوا وإن لم يكن حقاً من أجل أن تخرجوا إلى أھليكم.

بعض المشايخ ممن ينتسب للجنة عندما جلس مع اإلخوة واحتك بھم وسمع كالمھم خرج من  -
 لجنة وتركھا وندم على الدخول فيھا.ال

  
  
  



  الثة:ــايخ الثــات المشـمراجع
ليست حقيقية وإنما تمت تحت وھي  ،خ علي الخضير وناصر الفھد وأحمد الخالديووھم الشي
في السجن وكذلك أحمد الخالدي وقاال لي حفظه هللا وقد التقيت بالشيخ علي الخضير  ،الضغط والتھديد
  فاز إنما كان تحت اإلكراه!الذي قلناه في التل

ا للحكومة بالحق ! وصرحبالنسبة للشيخين ناصر الفھد وأحمد الخالدي فقد تراجعا عن التراجع
  وندما على ما حصل منھما! ،الذي يعتقدانه

   !أخذ بالرخصةقد وأما الشيخ على الخضير ف
فيما - وخرج من السجن وھو اآلن بخير وعافية  ،وكذلك الشيخ حفيظ الدوسري أخذ بالرخصة

  وقد أثيرت حول الشيخ شبھات وكالم بعد ما خرج؛ منھا: ،-أعلم
  أنھا ركن لھؤالء الحكام وأخذ منھم أمواالً. -
 عنده أموال للمسلمين لم يوصلھا للمجاھدين. ومنھا أنَّ  -
 ومنھا أنه ركن إلى الدنيا واشترى إبالً وتزوج بأخرى. -
 ،إال فيما يتعلق بشراء اإلبل والزوجة ،أن ھذا الكالم افتراء وكذب -وهللا أعلم-يظھر والذي       

ولكنه كان يحتاط في بعض  ،أنه من الصالحين الذين لم يتبدلوا - وهللا حسيبه-والشيخ فيما أحسب 
 وھو رجل عاقل. ،التصرفات والكالم

ثم شددوا عليه وأخافوه  ،نفع معهالشيخ سليمان العلوان استخدموا معه أسلوب الترغيب ولم ي -
 وقد طلبوا منه الخروج في التلفاز فأبى. ونسأل هللا له الثبات. -فيما أعلم-وأرھبوه وھو باق على أمره 

الشيخ فارس الزھراني: الزال يصادمھم ويلقي الكلمات في السجن من خالل فتحة الزنزانة  -
  .وقد أوذي كثيراً  ،يحرض الشباب ويرفع من معنوياتھم

  وھناك الكثير من طلبة العلم والمشايخ الذين تعرضوا للسجن بعضھم خرج واآلخر ينتظر الفرج.
  

  ار:ــايخ والتجــالمش
ويشير إلى بعض المنكرات  ،تجرأ كثير من المشايخ وأصبح يتكلم في دروسه عن الجھاد وفضله

  لون ذلك!وكانوا من قبل ال يفع ،كن على طريقة التلميح ال التصريحوالكفريات ل
ارتسم له منھجاً لى رأسھم سلمان العودة الذي وع ،وبعضھم انسلخ من علمه ونكص على عقبيه

  غريباً عجيباً!
وھم في حنق  ،بالنسبة للتجار أصبحوا يفكرون بمشاريع خارج السعودية مثل ماليزيا والصين

  على أنفسھم وأموالھم. وغيظ على الحكومة ويود كثير منھم إيصال زكاته إلى المجاھدين لكن يخافون
  

  رب:ـزيرة العـل في جـالعم
ولكن ھذا  ،والخروج عليھم متعين ،الشك ياشيخنا الكريم أن جھاد ھؤالء الحكام الكفرة واجب

  الواجب مقيد بقيدين:
  توفر القدرة والقوة. -
وإن كانت مفسدة الشرك أعظم مفسدة! إال أن العمل في الجزيرة  عدم الوقوع في مفسدة أعظم. -

وعلى كثير ممن  ،وذلك اللتباس حال ھذا الطاغوت على كثير من الناس ،فسد دين الناس ودنياھمي



وھذا الفعل  ،العتقادھم أنه باق على إسالمه ،وھذا يجعلھم يدافعون عنه ويقفون في صفه ،ينتسب للعلم
  منھم يفسد دينھم.

مالية وعدد كبير من بدأ العمل في الجزيرة ضد الوجود األمريكي وھذا العمل حقق مكاسب 
  أو انتقالھم إلى قطر وغيرھا. ،وأيضاً كان سبباً في خروج أعداد كبيرة من األمريكيين ،المتعاطفين

لكن عندما بدأ استھداف النظام مثل ضرب مبنى المرور أو الطوارئ استطاع النظام استثمار ھذا 
عداداً كبيرةً من الشباب وخسرنا أ ،أو بعض المغفلين لصالحه ،الحدث عن طريق علماء السوء

ھم أنَّا منحرفون عن جادة وتبرعات أحجم أصحابھا عن دفعھا لإلخوة لظنِّ  وكذلك أمواالً  ،المتعاطفين
  وهللا المستعان. !الصواب

أيضاً خسرنا بعض اإلخوة الكوادر الذين كانوا يقومون بعمل وجھد جبار تعجز عنه بعض 
وقد كان يرفض العمل في الجزيرة أو االصطدام  -مه هللارح–المؤسسات أمثال الشيخ يوسف العييري 

حدث بذلك الشيخ ناصر الفھد قال: جاءني الشيخ يوسف  ؛حدثني بذلك األخ فھد السناني ،مع النظام
 :قال: وقد اختلفوا في بدء العمل فكان الشيخ يوسف يقول -رحم هللا الجميع-ومعه األخ أبو حازم 

 ،زيرة ألننا نعتبرھا خط إمداد لألموال وللشباب ولكثير من طلبة العلمليس من المصلحة العمل في الج"
  ."والناس سيقفون ضدنا أضف إلى ذلك أننا ال نملك القدرة والقوة إلزالة النظام

وقال أبو حازم الدول كافرة ويجب قتالھا والنبي صلى هللا عليه وسلم قد أمر بإخراج المشركين 
  .- من ھذا الكالمأو قريباً -فنقوم بالذي علينا 

 ،قال الشيخ ناصر أقترح عليكم رأياً وھو أن يرسل كل منكم إلى الشيخ أسامة ويخبره بوجھة نظره
  وننظر في جواب الشيخ. ،وما عنده من الرأي

وكان ھذا الرأي من الشيخ ناصر في ذاك الوقت! أما اآلن فإنه يقول الصواب كان رأي الشيخ 
حدثني بذلك األخ المجاھد فھد السناني عن الشيخ  !جرى من أحداثوقد اتضح لنا صوابه بما  ،يوسف
  ناصر.

وكذلك الشيخ  ،ن علي الخضير وأحمد الخالدي فقد سمعت منھما ھذا الرأي بنفسيأما الشيخا
  سليمان العلوان.

عندما سألك  1417أما أنا فقد سمعت منك ياشيخنا الحبيب في نجم الجھاد في شھر رمضان عام 
د هللا المكي (علي المعبدي) رحمه هللا عن العمل في الجزيرة فقلت: "إذا بدأنا العمل ھناك األخ أبو عب

وھذا الكالم حدثت به الشيخ علي  ،فأول من يقف في نحورنا ھم أصحاب اللحى!" ھكذا سمعت منك
  وقد وصل إلى بعض المشايخ فقالوا ھذا ھو "عين الحق". ،الخضير والشيخ أحمد الخالدي

ً بعض التجار الكبار أمثال أبناء  وقد سألني ي في جلسات بغلف وأبناء باشميل وأبناء العمودأيضا
ً ھو ھذا؛ إال إن كان الشيخ قد تبين له أمر آخر! ،خاصة فشعرت  فقلت لھم أن رأي الشيخ أسامة قديما

ً  ،منھم أنھم ال يؤيدون العمل الداخلي ً شديداً ولو يعلمون طريقا إليصال  وھؤالء التجار يحبونك حبا
  أموالھم إليك لفعلوا!
فا قد وعد أن من  ،وقد رأينا الكثير من ذلك ،أبشر بنصر هللا وتأييده !ياشيخ :وأخيراً أقول لك

  !نصره ونصر دينه أنه ھو الغالب وھو المنصور
  وأعتذر لإلطالة . ،-وهللا حسيبك- ونحسبك أنك قد فعلت ذلك 

  سبنا ونعم الوكيل.وھو ح ،وهللا ھو الھادي والموفق للصواب
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 اخي الحبيب هذه الرسالة رد لرسالة ابي عثمان ارسلها بسرعة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل 

أوالً : هل هذه األسئلة من القيادة ومن من منهم وإذا لم تكن من القيادة أوصلوها لهم وخذوا لنا رداً 

 منهم ..

 سألتم عن األوضاع وفي أي المحافظات نتمركز .

عندنا بفضل هللا في تحسن للمجاهدين وكما قلت لكم في رسائل سابقة إن الجواب : األوضاع 

 أردتم صنعاء يوماً من الدهر فهو اليوم فاالضطرابات السياسية متدهورة جداً وأوضاع

البلد آيل للسقوط ونخشى إن سقطت وليس لنا حضور في جميع المجاالت أن ينافسنا األخوان  

 وعيون ألن لهم ارتباط ببريطانيا والحوثيون في والشيوعيون وخاصة في الجنوب الشي

 صعدة الشمال لهم قوة وسيطرة ودعم من اإليرانيين ومن الرافضة ومن دول الجوار .

 وقد أنهكوا الدولة اقتصادياً وعسكرياً . 

وكان للحراك الجنوبي أيضا دور في الجنوب والحراك غوغاء ودهماء الناس وهم خليط من 

 اديين وبعض المتدينين وكل هذا الخليط السيطرة فيه للشيوعيين اآلن شيوعيين ومواطنين ع

وارتباطهم بالخارج ويقومون بالمظاهرات السلمية حد قولهم وبعض المظاهرات تحدث فيها 

اشتباكات وخاصة في الضالع ولحج وأبين مع طارق الفضلي وهو اآلن قيادي في مجلس الثورة 

 المزعوم مع البيض وغيره.

 لهم دور كذلك ويريدون أن ترجع السالطين ويدعمون طارق وغيره . وآل سعود

واآلن الحراك يريد حراك مسلح ويعدون له وقد زرعوا في الناس أن الشماليين محتلين فأصبح 

 عند الناس الشمالي كاليهودي .

 هذا مجمل بسيط .

 والمناطق التي نتمركز فيها وهي :

أنصار وحضور وعدد افراد ولنا فيها الشوكة أكثر من أبين وهي أكبر المناطق التي لنا فيها 

 الحراك تليها شبوة ومأرب هي أكبر المناطق لها نفسها شوكة من القبائل ونحن نستفيد من

منعة األرض وشوكة أهلها وإن كان لنا فيها أنصار وافراد وتعاطف كبير ثم الجوف وصعدة في  

 لمناطق التي لنا فيها قوة وال تخلو لناوادي أبو جبارة وأرحب صنعاء هذه تعتبر أكبر ا

منطقة من أنصار ومتعاطفين مثل لحج والضالع وعدن وحضرموت وصنعاء والحديدة  

 وغيرها .

وسألتم عن القبائل هل نصرتهم علنياً أم سرية . الحمد هلل الكثير من القبائل ومشايخ القبائل بايعوا 

 مناطق بعضهم دعوة علنية .وهم معنا وإن كانوا قليلوا ذات اليد ولنا في 

 وبعض المناطق يعلنون الوالء لنا والنصرة ونحن وإياهم نحتمي ببعض وظهورنا قوي عندهم .

 وبقية المشايخ ينظرون إلى ما في يدك وسيكونون معك  وبعضهم يخاف منا ويلزم الحياد .

الناس منا وعموما نستطيع نظهر في أي منطقة  ولكن خايفين من القصف على الناس فيضجر 

 ونحن نساير هذه المشكلة عندهم .

 وسألتم عن لماذا لم نبدأ عمل في ضل انشغال الدولة مع الحوثيين ؟

فنحن الحمد هلل عندنا بعض األعمال و العمليات نعد لها قد تكون في مصلحة الحرب لنا وال 

 لة والحوثيينيقطف الثمرة غيرنا ونحاول أن نوازن بين البدء بحرب شاملة وبين إبقاء الدو

 على حرب االستنزاف بينهم حتى يهلك بعضهم بعضا ونبقى نحن في عمليات نوعية فقط .  

ألننا لو اشتغلنا ضد الدولة سوف تصالح الحوثيين ويرجعوا ومعهم األمريكان وآل سعود ضدنا 

 ألن الحوثة والحراك أصحاب مصالح وال مصلحة لهم في الحرب وتحركهم جهات 

 خارجية .

 تم عن حقيقة الحرب بين الحوثيين والدولة وهل هناك انتصارات للجيش ؟ وسأل



والجواب : نعم انتصارات على الجيش كثيرة وتقدم للحوثيين وخيانات من الجيش ويبدو أنها 

 معركة مصير وهي شديدة هذه المرة نكون أو ال نكون لكال الطرفين مما حدا بهم إلى 

 الثبات .

والجيش اآلن يمرر التموينات عبر السعودية ودراهم آل سعود ال تتوقف ودعمهم العسكري آيضا 

 حتى يقال ان الطيران السعودي يقصف على الحوثة .

واآلن الحرب سجال وقد أوجعوا الحوثة وحصل تأييد دولي  للدولة هذه المرة والحوثة في منطقة 

 هم ولهم امتداد إلى حجة وصنعاءصعدة وعمران والجوف وهذه المناطق ذات شوكت

 وخوالن  ويريدون ميناء على البحر األحمر . 

 وسألتم عن حاجتنا لألخوة العرب وهل لهم طريق .

 والجواب : أما الجنود فليس اآلن ويكونوا على أتم االستعداد لطلبهم في أي وقت .

لون وإن كانت غير وأما الطريق فإن كانت أوراقهم سليمة فإنهم يستطيعون من أي جهة يدخ

 سليمة فسنرسم لهم طريق عند الحاجة إليهم وافيدوني هل هم من عنكم أم بشكل عام .

وإن كانوا كوادر فنحتاجهم وخاصة األخوة القياديين إن كان في أحد منهم جيد فالوضع يحتاج إليه 

 جداً .

 وسألتم عن التدريب والكوادر .

يم دورات وذلك لقلة اإلمكانيات المادية وإن وجدت الحمد هلل التدريب ضعيف ومن وقت آلخر نق

 فهو سهل وميسور ولم ينظم إلينا أحد من الكوادر السابقين.

 وسألتم عن اخوة في اليمن يريدوا أن ينظموا إلينا ؟

واقول ان كنتم تزكونهم وتعرفون دواخل أمورهم جيداً بل واجب وتأمرونهم باالنضمام إلينا ..  

 ن االرتباط من طريقنا ونحن نختبر األخوة فمن كانوإن لم تزكوهم فيكو

 قديم ويعرفونه القيادة اليوم اما مع الدولة 

 أو السروريين إال من رحم هللا ..  

 هذا مختصر يفيد بالمقصود .. 

وبلغني وأنا اكتب هذه األسطر أن األخ سواد المكي ) طلحة ( وحسام الدين الصنعاني فتحوا 

 ة ليقاتلوا مع الدولة ويجمعوا الشباب لهذا الغرض الساذجمعسكر في المالحيظ صعد

 . 

 8وثم أمور ال بد أن تتطلعوا عليها وهي أن الشيخ أمين جعفر خرج نافراً معنا ومكث ما يقارب 

 شهور  وبعدها ضعف من ناحية أهله وسلم نفسه للدولة وصلح وضعه مع الدولة 

عسكر اال تبعاً أو دفاعاً عن النفس والعمليات بعد ان انتقد علينا قتل العسكر ولم نقصدهم ك 

 االستشهادية وغيرها وكنا أردنا أن نتوافق  حتى وان اختلفنا في هذه األمور إال أنه تقدم 

باألمور الخالفية السابقة الذكر حتى يبرر لنفسه التسليم فجعلها عذراً مع أننا في نقاشنا معه 

 بايعنا ثم نكث والحمد هلل لم نتأثر كثيراً ...وعرضنا عليه المنهج فوافق عليه وأيدنا و

والشيخ حسين  بن محفوظ كما هو المعهود عليه التقلب في الفتاوى والتورية والتراجع عن 

 األقوال إذا اشتدت عليه األمور .

اآلن مع الحراك وكأنه المفتي العام لهم ويظهر لنا أنه مؤيد لنا وإذا جاءه الشباب حذرهم وقال 

 البيعة والدخول مع الشباب ادخلوا مع بقايا الشيوعيين ومرتزقة المجاهدين تريثوا في

 مثل الفضلي وغيره . 

 وهذا فقط للعلم ونحن نتعامل معهم بحيادية وال نعاديهم هذه الفترة مع أنهم يؤثرون علينا كثيراً . 

اء وهو يقول: يا وقد ذكر لي الدكتور بكالمه لي أيام ما كنا في الكمون والكهف والقصيدة العصم

 أبا بصير وكأني بك عندما نأتي إليك في اليمن تقول: 

ا َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َوقَاَل هََذا يَْوٌم َعِصيٌب (( واليوم ليس  ))َولَمَّ

 عصيب بل وهللا حبيب إلي وأنا مطمئن أنكم سوف تأتون قريباً بإذن هللا .  

 جمع هللا الشتيتين بعدما            يظنا كل الظن أن ال تالقيا وقد ي



 وسالمي لكم جميعاً عدد خالئق هللا إلى يوم الدين .

 وال تنسوا ولدكم من الدعاء بالثبات واإلعانة والشهادة .

 أقر هللا أعينكم بالنصر والفتح وفتح بكم البالد وقلوب العباد 

 ولدكم المحب   

 بصير

---------------------- 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إىل األخ العزيز واألمري الفاضل الشيخ أيب الزبري حفظه اهللا ورعاه وسدد خطاه/ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أرجو من اهللا تعاىل أن تصلكم رسالتنا وأنتم يف خري حاٍل ومن تقدم إىل آخر ويف ازدياٍد من الباقيات 
ونسأل اهللا أن يبارك يف جنودكم يف اخلطوط وأن ينزل عليهم  وانتصارات..الصاحلات، ويف فتوٍح 

السكينة والثبات واليقني وأن ميدهم مبدٍد من عنده.. ونسأل اهللا أن يكف بأس األوباش األثيوبيني 
وغريهم من املرتبصني واملعتدين، وأن جيعل بأس األعداء بينهم شديداً ويشغلهم عنكم بأنفسهم.. آمني. 

  و أن تطمئنونا دائما عن أحوالكم ومتابعة أخباركم.وأرج

  وبعد :

، لكم ولسائر عندنا نبلغكم سالمنا وسالم كل إخواننا ومشاخينا القيادات واجلميع -1
 إخوانكم وأنصاركم وَمن يليكم من املسلمني يف أرض الصومال العزيزة.

يخني، وفيها رأينا يف أرجو طمأنتنا على وصول رساليت املاضية اليت احتوت رسالتني من الش -2
 موضوع البيعة. وغري ذلك. واهللا يرعاكم.

 وصلتنا كذلك ملفاتكم املرفقة اليت كانت تأخرت يف الطريق، وصلت قبل حوايل شهر. -3
نتابع أخباركم وُنَسر ببشائركم وآمالنا وآمال الكثري من املسلمني معلقة عليكم بعد اهللا  -4

 وتكونوا قلعة لإلسالم راسخة ومنطلقا لدعم تعاىل يف أن تنجحوا يف عملكم وميكنكم اهللا
املشروع اجلهاد الكبري ألمتنا بتؤدٍة وعلى بصرية ووعٍي ويف عزم ومضاء.. اهللا يتوالكم 

 ويثبتكم.
حنن يف جهتنا نعاين كثريا من مشكلة الطائرات اجلاسوسية واحلرب اجلاسوسية يف منطقة  -5

ن ومن الطالبان الكثري، ولكن باملقابل فإن القبائل خاصة، وقد قتل منا ومن سائر املهاجري
الوضع يف داخل أفغانستان مبشر جدا ويف صاحل اجملاهدين والعمليات مرتفعة الوترية 

والدفق اجلهاد ممتاز بفضل اهللا واجملرمون األمريكان والناتو يف كرٍب... فنسألكم الدعاء لنا، 



ملواجهة اجلاسوسية أو غري ذلك ولو عندكم أي مساعدة لنا فنّية أو نصائح أومعلومات 
 . وكيف أخبار الطائرات اجلاسوسية عندكم هل هلا وجوٌد؟فأفيدونا.

بالنسبة ملوضوع املال، فأنا أنتظر منكم معلومات االتصال، إن كان بإمكان إخوانكم  -6
ويناسبهم ذلك، فإن كان لكم تعديل أو أنه غري متاح ذلك، فننظر خطة أخرى.. وهنا 

ني على هذه األمور ملا سألتهم قالوا إن طريقة االستالم اليدوي هي األفضل  إخواين املسؤول
 كما ذكرُت لكم يف رساليت السابقة.

الحتوائهم وملّ مشل املسلمني ما أمكن  أخي العزيز /  مفاوضاتكم مع احلزب اإلسالمي -7
 قد قرأنا ما كتبتم وفهمناه، وحنن نثق فيكم ونقدرو ، عمٌل صاحلٌ وخطوة طيبة منكم

جهدكم وحرصكم وتفانيكم إن شاء اهللا، وأحببنا أن نوصي بالنظر يف مزيد من التنازل 
اسم "حركة  االسم، فيتغري مثال ال مانع من أن تتنازلوا هلم عن تغيري ولعلهلإلخوة ، 

الشباب اجملاهدين" كما يرتكوا هم امسهم، وُخيتار اسم جديد لالحتاد، ولو تتنازلون هلم 
وتكون القيادة لكم يف مجلتها ومبعناه وع املشاركة يف اإلدارة، يف موض بعض الشيء

مع الرتكيز معهم على الصدق والتوضيح هلم أن األمور البد فيها من مزيد الثقة احلقيقي، 
م باهللا، وال بأس أن تنقلوا ملن  واالطمئنان وتظهرون هلم احلرص على االجتماع وتذكرو

أن الشيخ أسامة واإلخوة يوصونكم  أيتمإن ر  يناسب منهم (كالشيخ حسن ظاهر)
فإن مصلحة اإلسالم يف أكفكم وأمانة اهللا عز وجل عليكم عظيمة..  باالجتماع والتنازل

  وهذه آراء غري ملزمة طبعا ألن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، واهللا يتوالكم.
ا أنه يف النهاية حىت يف حال فشل كل املفاوضات معهم  ومن األمور املهمة اليت نوصي 

وكل احملاوالت للم الشمل واالحتواء أو التوّحد ، فال تقطعوا شعرة معاوية، من أجل اهللا ال 
من أجل فالٍن أو عّالن، فإن مل يكونوا معكم ، فال أقل من أن حترصوا على أال يكون 

  ضدكم، وهذه قاعدٌة عامة يف السياسة بال شك.
 

أخي العزيز / يف مسألة املعتقد واملنهج الذي أرسلتم مسّودته لنا للنظر واملراجعة وإبداء  -8
املشورة، فجزاكم اهللا خريا، وقد نظرنا فيه وهو جبملته طيب مع ضرورة بعض التعديالت 

اخلفيفة أكثرها شكلّي.. ولكن فّكرنا أنكم اآلن يف حكم ويف قوِة "الدولة" يف الواقع وعلى 



فأنتم حبمد اهللا ممكنون يف بقعة واسعة من أرض اهللا ومعكم شعٌب عريض، فهنا األرض، 
اختلط اعتبار "احلركة" مع اعتبار "الدولة" فإن كان البد من إصدار منهج معّرب عن احلركة 

(حركة الشباب) فجيٌد ونرسل لكم يف مرة قادمة بعون اهللا تصحيحاتنا للملف، وإال 
اجتاه الكون دولة وال حتتاجون إىل منهج مفّصل بل أنتم حباجة فانظروا لعله اآلن أنتم يف 

  أكثر إىل ما يشبه "الدستور" كدولة. فهذا ملزيد النظر والتأمل.
ونوصيكم بأنكم يف "حالة الدولة" ويف اجتاهكم هلا، البد أن تكونوا حاضنني للناس جبميع 

م الدينية و أطيافهم وأشكاهلم  الفكرية وغريها، فعلينا يف وتوجهاتكم ومنازعهم ومستويا
هذه احلالة نركز على نقاط يف منهجنا اإلسالمي السّين تتعلق باستيعاب الناس مجيعا بّرهم 

وفاجرهم ، سنّـّيهم ومبتدعهم، وغري ذلك، فأرجو أن تتدارسوا هذا جيدا مع إخوانكم 
والرأفة بالناس،  وتنشروا الوعي به.. إنكم دولة، فأظهروا العدل والسماحَة وأكثروا من العفو

م وأحسنوا إليهم قدر استطاعتكم...   ووظفوا الناس فيما ُحيسنون من العواّم وسائر طبقا
 كمهد وبيعة من املتعاطفني معوعلى مستوى عموم املسلمني لعله من اجليد حماولة أخذ ع

، بل وبني من ال يبايع كمبين لى اجلهاد وإقامة اخلالفة دون أن يكون عدم البيعة حائالً ع
  يكون اختيارياً مرّغباً فيه. 

م  ،يف العمل كممع الناس على سعة الصدر وتقبل حترصونو  ومع مرور الوقت طاملا أ
مع  ويكونونوبينكم ما بينهم حلماً وعدم انتقام للنفس يقرب  اإلخوة جيدون من جانب

  .يف آخر املطاف اإلخوة
 قدرهممن الناس شديدي احلرص على إعطاء كبار القدر  تكونوابأن  نوصيكمكما   

  . ن أصحاب الطاقات يف شىت اجملاالتواالستفادة م وإنزاهلم منازهلم
 

أخي العزيز، إن التواصل بيننا وبني اإلخوة يف جزيرة العرب (الشيخ أيب بصري) اعرتاه شيٌء  -9
م عن طريقكم، فأرجو من عدم االنتظام.. ومن أجل ذلك أردُت هذه املرة أن أرسل إليه

إىل الشيخ أيب بصري، وهي مشفرة املعذرة على إشغالكم، وإذا حّولتم الرسالة إليهم (
 ) فأكدوا لنا ذلك، بارك اهللا فيكم.مبفتاحه



  هذا وأسأل اهللا تعاىل لنا ولكم التوفيق واإلعانة ، إنه موالنا نعم املوىل ونعم النصري.
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أخوكم عطية اهللا 
  هـ1432حمرم7
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بسم  اهللا  الرمحن الرحيم

وعلى ، احلمد هللا  والصالة والسالم على قائد البشرية حممد رسول اهللا وعلى آله األطهار وأصحابه األخيار
.  من سار على درم إىل يوم القرار

نرجو اهللا ، ـ  حفظه اهللا ورعاه  ـ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.... إىل فضيلة الشيخ الكرمي 
وأن مين ، يف حفظ اهللا ورعايته من مجيع الشرور واألشرارأنتم ومجيع اإلخوةنه وتعاىل أن تكونواسبحا

. بالصحة والعافية وأن يوفقكم وإيانا ملا حيبه ويرضاهدوما عليكم 

وشكرنا اهللا سبحانه وتعاىل على ، شيخنا الكرمي وصلتنا رسالتكم الغالية حقيقتا قرت ا عيوننا: وبعد
أمورا قد تعوق بداية نود أن نعتذر إليكم عن تأخري املوعد واللقاء حقا إن هنا ، على سالمتكمصحتكم و

منها كثرة األمور وتشتتها من ناحية و توتر األوضاع من دون زياتنا إياكم ـ مع حماوالتنا غري مرة ـ
مل ، نا معلقة بإخوانناولكن قلوب، ناحية أخرى ـ كم ذكرمت ـ وهي اليت جعلتنا نحرم من كثري من اخلريات

نرجو اهللا سبحانه أن يتقبل و، نرجو من مساحتكم الكرمية أن تقبلوا عذرنا يف هذا االلذلك ، ولن ننساهم
كما نرجوه أن ال جيعلنا فتنة لشياطني اإلنس واجلن ، ما نقوم به من خدمة اإلسالم واملسلمني ولو مقصرين

. وأن حيفظنا مجيعا من شرورهم ومن أشرارهم

شيخنا الكرمي إن ما أفرحنا يف الرسالة نصيحتكم املخلصة الصادقة اليت تفضلتم ا علينا، ال شك يف أن 
كل مسلم حباجة ماسة يف كل حني وآن ملثل هذه النصائح الناصحة وباألخص من أمثالكم من العلماء 

ل هذه الظروف احلرجة فإننا بأمس حاجة لنصائح كل خملص وصادق ال سيما يف مث، املخلصني احملسنني
صلى اهللا عليه -إذ التناصح من أصول ديننا احلنيف، عن تميمٍ الدارِى أَنَّ النبِى ، واألوضاع املتوترة

1"» عامتهِم للَّه ولكتابِه ولرسوله وَألئمة الْمسلمني و« قُلْنا لمن قَالَ » الدين النصيحةُ « قَالَ -وسلم

وإال مل يكن هلذا الدين احلنيف أن يبقى وأن يستمر إىل يوم الدين، ، حيث به استقام ويستقيم متنه وأساسه
، مث من املسلم به عند أهل السنة واجلماعة بأن العصمة لألنبياء؛ حيث هم املعصومون من بني بين البشر

. لذلك ليس ألحد إدعاء عدم اخلطأ وال تعدي احلدود
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مث ما ينبغي أخذه يف ، كما ال يكلفها إال ما آا، ومن املعلوم بالضرورة بأن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها
بارة أخرى إن تصرفات أو بع، االعتبار هو حال كل مسلم والظروف احمليطة به واتمع الذي يعيش فيه

، حكمله دور أساس ومهم يف إصدار أي يهلذلك فإن فقه الواقع وإدراكه والتعرف عل، وليدة البئيةالناس
. حيث ال يكون احلكم صوابا إال إذا أصدر يف ضوء فهم ودراسة مجيع جوانب الواقع

وطفرة هو أن الوصول إىل اهلدف مرةهذا من جهة ومن جهة أخرى األمر الذي اتفق ويتفق عليه اجلميع 
على هذا حياة خري الربية صلى  اهللا عليه وسلم؛ وخري برهان، مما ال يستند إىل الرواية وال تساعده الدراية

بل وعلى مر الزمن وبعد عبور كثري ، حيث مل يقيم الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة يف عشية أو ضحاها
وكانت اللبنة األوىل للدولة اإلسالمية ختتلف عما وصلت إليه فيما بعد ألن البداية ، من العوائق واحلواجز

. شيء ختتلف عن النهاية نظرا الختالف األوضاع واألحوالدائما ويف كل 

مبعىن أن املسلمني لطول غيبة اإلسالم وأحكامه من ، نعم إن التعامل مع الواقع خيتلف عما يقال أو يسمع
بل ويعتربون أحكامه الواضحة البينة الصاحلة ، حيام قد أصبحوا يتنكرون متاما لروح اإلسالم احلقيقية

تصادم مع الواقع؛ لذلك ال بد من األخذ باحلكمة يف ضوء أصول اإلسالم وأسسه األساسية املصلحة يف 
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن : " استنادا إىل قوله عز وجل

1"عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ 

وباخلصوص ميكن االستناد إىل ما وقع من شجار بني أجلة الصحابة وكبارهم يف املسجد النبوي وبني يديه 
صلى اهللا عليه وسلم بنسبة قضية اإلفك وباألخص فيما كان يتعلق برأس املنافقني ابن سلول ـ لعنه اهللا 

ولكن الرسول احلكيم جلأ إىل احلكمة ، لصحابة العصبية القومية فبدءوا يدافعون عنهـ؛ حيث أخذ بعض ا
علما بأن قضية اإلفك مل تكن ولن تكون قضية شخصية كما يزعم ، بفض الس وترك هذه القضية

املفسدة اليت كان من املتوقع ترتبها على استمرار تلك ولكن ألن ، بل ودحضها من أصول اإلميان، البعض
عليه وسلم تركها الرسول صلى اهللالذلك ، يف ذلك احلنيملناقشة كانت بأكرب بكثري من قضية اإلفكا

.واالهتمام باألهم، حفاظا على وحدة الصف
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وهذا ، ومسلم يف باب حديث اإلفك وقبول التوبة، واحلديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها
فَاستعذَر علَى الْمنبرِ-صلى اهللا عليه وسلم- فَقَام رسولُ اللَّه -قَالَت ...: "جزء منه، واللفظ للبخاري

يا معشر الْمسلمني من يعذرنِى من رجلٍ قَد بلَغنِى عنه أَذَاه « من عبد اللَّه بنِ أُبى وهو علَى الْمنبرِ فَقَالَ 
اللَّهى ، ولى أَهلُ فخدا يما ، وريإِالَّ خ هلَيع تملا عالً مجوا رذَكَر لَقَدا ، وريى إِالَّ خللَى أَهع تملا عم

عذرك ، فَإِنْ قَالَت فَقَام سعد بن معاذ أَخو بنِى عبد اَألشهلِ فَقَالَ أَنا يا رسولَ اللَّه أَ»معى علَى أَهلى إِالَّ 
 كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ نا مانِنوإِخ نإِنْ كَانَ مو ، قَهنع تبرسِ ضاَألو نكَانَ م . نلٌ مجر فَقَام قَالَت

ب دعس وهو ، هذفَخ نم همع تانَ بِنسح أُم تكَانجِ ، ورزجِ الْخرزالْخ ديس وهةَ ، وادبع ن- قَالَت-
 رقْدالَ تو ، لُهقْتالَ ت اللَّه رملَع تكَذَب دعسةُ فَقَالَ ليمالْح هلَتمتنِ احلَكا ، وحالالً صجر كلَ ذَلكَانَ قَبو

فَقَالَ -وهو ابن عم سعد -فَقَام أُسيد بن حضيرٍ . حببت أَنْ يقْتلَ علَى قَتله ، ولَو كَانَ من رهطك ما أَ
 نيقافننِ الْملُ عادجت قافنم كفَإِن ، هلَنقْتلَن اللَّه رملَع تةَ كَذَبادبنِ عب دعسل . ساَألو انيالْح فَثَار قَالَت

فَلَم -قَالَت -قَائم علَى الْمنبرِ -صلى اهللا عليه وسلم -خزرج حتى هموا أَنْ يقْتتلُوا ، ورسولُ اللَّه والْ
 ولُ اللَّهسلْ رزصلى اهللا عليه وسلم -ي-كَتسوا وكَتى ستح مهفِّضخشرح يف ، مث قال العيين.... "ي

فثار احليان :قوهلا،قوهلا فإنك منافق أي تفعل فعل املنافقني ومل يرد به النفاق احلقيقي: " ثجزء من احلدي
حىت :قوهلا،األوس واخلزرج أي تناهضوا للنزاع والعصبية وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر

1"حىت سكتوافخفضهم يعين تلطف م :قوهلا،مهوا أي حىت قصدوا احملاربة وتناهضوا للنزاع

إذ أراد النيب صلى اهللا ، كذلك غزوة األحزاب خري مثال على جواز اللجوء إىل احلكمة ألن  احلرب خدعة
عليه وسلم عرض جزء من مثار املدينة على بين قريظة يف مقابل عدم نقضهم العهد بالرجوع عن مساندة 

عليه وسلم أخذ حال عامة الناس يف والرسول صلى اهللا، ولكن الصحابة مل يرتضوا هذا الصنيع، األحزاب
ويف هذا دليل على أن والة أمور، وجلوإال فهو كان من أكثر البشرية توكال وثقة بربه عز ، االعتبار

يف ضوء والتعامل مع الكفار باعتبار مصاحل األمة ـ، املسلمني وحكامهم عليهم النظر يف حال عامة الناس
حيث ملا امتنع الصحابة عن ذلك كان ، رام ومواهبهم الشخصيةباعتبار قداألصول اإلسالمية ـ ال

.الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول من رضي به
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واليوم حنن كذلك عندما خنطو أي خطوة ينبغي أخذ حال األمة والشعوب يف االعتبار والنظر يف مصاحلهم؛ 
قية واالجتماعية والسياسية حيث األمة اليوم حماطة بأنواع من املصائب واألنصاب العقدية واألخال

فلتخلص األمة من هذه املشاكل ال بد بداية الستقرار أساس الدولة ، واالقتصادية والفكرية واجلغرافية
وليكون مالذا ملستضعفي ، من األخذ باحلكمة لكي يبىن عليها صرح اإلسالم الشامخ فيما بعد، اإلسالمية

وحنن واثقون ، نا بغية الوصول إىل هذا اهلدف العظيملذلك فإننا نبذل أقصى جهود، األمة ومهاجريها
بأنكم بل ومجيع املخلصني يوافقوننا يف ذلك؛ إذ هو غرض اجلميع والذي طاملا بذلنا والزلنا نبذل ألجله 

.كل ما منلك من الغث والسمني والرخيص والثمني

احملرجة أمر عسري املنال ـ إن مل إذ الوصول إىل هذه البغية الغالية الثمينة ويف مثل هذه الظروف احلرجة 
واإلغماض عن ، يكن حماال ـ لذلك من املناسب اختاذ كل وسيلة مشروعة يف ضوء أصول ديننا احلنيف

وتسمح ا شريعتنا الغراء احملمدية ملصلحة الشعوب بل ، األمور اليت ال متس منت اإلميان وأساسهبعض
وإن ، واألحزاب اليت تتفق معنا يف خمالفة دجال العصرومن ذلك بناء العالقات مع بعض الدول، واألمة

إذ ، ألن هدف اجلميع ضرب العدو الغاشم احملتل، كانوا هم أيضا خيالفوننا أو خنتلف معهم يف أمور أخرى
يصعب علينا نصب احلرب مرة واحدة ومع مجيع العداء وهذا ما يذكرنا به قوله سبحانه وتعاىل خماطبا 

ا أَيها الَّذين َآمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّه ي: " عباده املؤمنني
 نيقتالْم ع1"م

يـا  ":يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به وبرسوله: " ويف تفسري هذه  اآلية الكرمية قال اإلمام الطربي رمحه اهللا           
ابدأوا بقتـال   : يقول هلم ، أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله، قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم             

األقرب فاألقرب إليكم دارا، دون األبعد فاألبعد، وكان الذين يلون املخاطبني ذه اآلية يومئذ، الـروم،                
فأما بعد أن فـتح اهللا علـى         دينة من العراق،  كانت أقرب إىل امل   ألم كانوا سكان الشأم يومئذ، والشأم       

                   املؤمنني البالد، فإن الفرض على أهل كل ناحية، قتالُ من وليهم من األعداء دون األبعد منهم، ما مل يضطر
إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بالد اإلسالم، فإن اضطروا إليهم، لزمهم عوم ونصرهم، ألن املسلمني                

2"يد على من سواهم 

)123:  (التوبةـ 1
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أمر اهللا تعاىل املؤمنني أن يقاتلوا الكفار أوال فأوال األقرب فاألقرب إىل            : " ويقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا       
حوزة اإلسالم؛ وهلذا بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال املشركني يف جزيرة العرب، فلمـا فـرغ                   

مامة، وهجر، وخيرب، وحضرموت، وغري ذلـك       منهم وفتح اهللا عليه مكة واملدينة، والطائف، واليمن والي        
من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب يف دين اهللا أفواجا، شـرع يف قتـال أهـل               
الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إىل جزيرة العرب، وأوىل الناس بالدعوة إىل اإلسـالم                 

حلال، وكان ذلك سـنة     ألجل جهد الناس وجدب البالد وضيق ا       لكوم أهل الكتاب، فبلغ تبوك مث رجع      
1"عليه السالم تسع من هجرته

بـل التـدرج   ، به الشرع الكرمييع الكفار ومرة واحدة مما ال يلزمنافاخلالصة أن إضرام نار احلرب مع مج      
.واالهتمام باألهم فاألهم قد علمتنا إياه حياة خري البشرية صلى اهللا عليه وسلم

واملسلم به أن جمرد بناء العالقات حىت مع العدو احملارب لوقف احلرب أو املعاهدة ليس مما حيرمه الـشرع     
وقيامنا ببناء مثل هذه العالقـات يرجـع أوال إىل          ، بل ويستحسنه وخاصة إذا كان فيها مصلحة املسلمني       

ا لوجود مثل هذه العالقات معهـم  مث بأمر من أمري املؤمنني ـ حفظه اهللا تعاىل ـ نظر  ، أصول ديننا احلنيف
ومـن أصـول اإلمـارة      ، وحري بالذكر بأن البداية منـهم     ، حينما كانت اإلمارة اإلسالمية قائمة    ، سابقا

وال يكون على أساس التراجع والتنازل عـن األصـول          ، االستجابة لكل نداء ال يكون فيه الغدر واخليانة       
.اإلسالمية

، ومل يكن منـهم نكـري       واإلخوة شهداء على ذلك   ، العالقات سابقا  علما بأن اإلمارة كانت هلا مثل هذه      
فلماذا اليوم بدأ القلق يساور اإلخوة؟، جتاه هذه العالقاتحينذاك

وأما بالنسبة لبعض املواقف اليت يتخذها البعض ردا على ظلم الظامل ومساعدة للمظلوم فال شك يف أـا                  
ع يف الشريعة اإلسالمية من ذكر العمل احلسن وإن كـان           وال مان ، حقة يف أصلها بغض النظر عن صاحبها      

أمـا  : " ومما يدل على هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم أليب هريرة رضي اهللا عنه يف قصة أسريه         ، عامله كافرا 
2) "ذاك شيطان ( قال ال قال ) إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة 

ويف احلديث من الفوائد غري ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع بـه        : " شرح احلديث  قال ابن احلجر يف   
املؤمن وأن احلكمة قد يتلقاها الفاجر فال ينتفع ا وتؤخذ عنه فينتفع ا وأن الشخص قد يعلم الشيء وال                   

لكذاب قد يصدق   يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به املؤمن وال يكون بذلك مؤمنا وبأن ا                
3"وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب 

.238ـ 237/ 4: ـ تفسري ابن كثري1
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ولكن أين املداهنة يف جمرد بناء العالقات؟ مبعىن أن         ، نعم املداهنة كما تفضلتم ال يسمح ا الشرع احلنيف        
وأما جمرد التلقيب حسب املتعارف واملـألوف       ، تتم على أساس أي تنازل عن األصول      ولن  هذه العالقة مل    

الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع بعض الكفار ما يدلنا على جوازه بل ورمبا يستحسن               فهناك يف مراسالت    
عن الزهـري قـال     : " أو كان ملصلحة؛ حيث ورد يف صحيح البخاري       ، إذا كان األمل يف إسالمه كبريا     

أن هرقل أرسـل   : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن ابن عباس أخربه أن أبا سفيان بن حرب أخربه                 
إليه يف نفر من قريش وكانوا جتارا بالشام فأتوه فذكر احلديث قال مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه                    

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم الـسالم               ( و سلم فقرئ فإذا فيه      
1" على من اتبع اهلدى أما بعد 

وعلى عموم ما تقدم مـن      : " العلماء يف تلقيب املشرك مبا يوهم مدحه        قال ابن احلجر بعدما ذكر خالف       
2"التألف أو من خشية الفتنة جيوز ذلك بال تقييد واهللا أعلم 

:في هذَا الْكتاب جمل من الْقَواعد ، وأَنواع من الْفَوائد : " وقبله قال النووي
....   كَاتي الْمقِّي فوا التهنملَّى اللَّه                وص بِيذَا قَالَ النهلط ، وفَرلَا يفْرِط وا ، فَلَا ييهع فرال الْومعتاسة ، وب

ملك الروم ، لأَنه لَا ملْك لَه ولَا لغيرِه إِلَّـا بِحكْـمِ ديـن              : علَيه وسلَّم إِلَى هرقْل عظيم الروم ، فَلَم يقُلْ          
لْإِسلَام، ولَا سلْطَان لأَحد إِلَّا لمن ولَّاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، أَو ولَّاه من أَذنَ لَه رسول اللَّـه                      ا

            ذهفنا تفَات الْكُفَّار مرصت نفُذ منا يمإِنو ، طربِش لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عقُلْ      صي لَمة ، ووررقْـل   : الضرإِلَى ه
عظيم الروم ، أَي الَّذي يعظِّمونه ويقَدمونه ، وقَد أَمر اللَّه تعـالَى      : فَقَطْ ، بلْ أَتى بِنوعٍ من الْملَاطَفَة فَقَالَ         
} اُدع إِلَى سبِيل ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة الْحـسنة     { : الَ تعالَى   بِإِلَانة الْقَول لمن يدعى إِلَى الْإِسلَام فَقَ      

3"وغَير ذَلك  } فَقُولَا لَه قَولًا لَينا { : وقَالَ تعالَى
نعم إن كان يف تليني القول للظامل إنقاذ : " وقال ا بن حجر اهليتمي يف فتواه بعد ما حتدث عن املبتدعة

4" لوم منه أو محله على خري أو معروف فالبأس به مظ
يف العصر احلاضر داللتها أقوى وأكثر  بكثري من األلقاب املتعارفة           " عظيم  " وال خيفى بأن استخدام كلمة      

ولكن األمـر يف    ، وجاللة رئيس الوزراء وأمثاهلا   ، اليوم بني العالقات الدولية مثل فخامة رئيس اجلمهورية       

النيب إىل هرقل باب كتاب، ويف صحيح مسلم، باب كيف يكتب الكتاب إىل أهل الكتاب، 5905رقم احلديث: ـ صحيح البخاري1
.يدعوه إىل اإلسالم

. 10/593: ـ فتح الباري2
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بل لكل جمتمع   ، ملتعارف بني الناس ال إىل لقب أو لفظ معني حمدد يف مجيع األزمنة واألمكنة             ذلك يرجع إىل ا   
.ولكل وقت وعصر مصطلحاته اخلاصة به

ومع ذلك حنن حباجة إىل التفصيل حول هذا املوضوع وإىل أقوال العلماء املخلصني الـصادقني لنـسري يف                  
سبون أم حيسنون صنعا، فنرجو من مسـاحتكم أن         لسيئات وحي ضوءها ولكي ال نكون من الذين يعملون ا       

.تكرمونا بذلك
وهذه هي سياسـتنا    ، وبنودها وموادها فإننا لن نتنازل عن األصول قدر أمنلة         ةمث ما يتعلق بالعهد واملعاهد    

وحنن ندرك بأنكم ومجيع املخصلني حيذرون من النهاية املخزية اليت تأيت          ، سابقا وستكون الحقا إن شاء اهللا     
ولكننا ـ بإذن اهللا سبحان وتعـاىل وعونـه    ، هذه األواصر والعالقاتالتراجع والتنازل من خالل نتيجة 

، لـذلك نطمئـنكم إطمئنانـا   ، هنا عندنا زخمـشرية " لن " ومدده ـ لن نتراجع ـ كما مل نتراجع ـ و    
.ونرجوكم أن تدعوا لنا دائما بالثبات واالستقامة على املبادئ واألصول

شارة يف األخري إىل أن قيامنا مبثل هذه األمور من أحد أسباا فك قيود األصدقاء األعداء؛ حيث                 وجتدر اإل 
عالقات مع اآلخرين   فنريد أن تكون لنا     ، م  ب خمططا ويريدون أن نسري حس   ، حاصرونا من مجيع اجلهات   

هؤالء؛ لنـستغين ـم     إن مل نستطع من خالهلا كسبهم فعلى األقل ليكونوا لنا ملجأ او مالذا سوا               ، أيضا
.عنهم ولنتمكن من نفاذ ما نريد

إميانا جازما قاطعا ال يتـسرب      " إمنا املؤمنون إخوة    " ويف األخري مرة أخرى إننا نؤمن بقوله سبحانه وتعاىل          
ونرجوه سبحانه وتعاىل أن حيفظكم وإيانا من شياطني اإلنس واجلن الـذين            ، إليه أي نوع من اخلور واخللل     

.ن شعث مل األمة وتفريق صفوف املسلمني املخلصني، هذا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهدوما حياولو

.حممد طيب: أخوكم يف اهللا





  .إرسالھا إلى الشيخ أبي يحيى الليبيمن مجاھد عندنا يود ھذه رسالة 
////////////////  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
ى هللا  م أعل ة و الظل راس الحق في زمن الظلم دوة العصر و نب إلى الشيخ الفاضل و العالم الجليل و ق

ه ال ه و نبھ ه نوم ه كل ارك في وقت ه و ب ع بعلم ي يحيى الليبي حفظه هللا قدره و رفع شأنه و نف شيخ أب
  سالم عليكم و رحمة هللا و بركاته و بعد :

ي من الجانب  ر يعترين ه لضعف كبي ل كتابت را قب رددت كثي د ت ابكم كنت ق ى جن له إل اب أرس ذا كت فھ
رر في نفسي  ا تق الكم ، و لكن لم ى أمث ي يكتب إل الشرعي مع نقص الفھم و دنو المستوى و ليس مثل

لمين عزمت  موضوع الكتاب و ة المس د نصحت ألئم رأيت أنه ال مناص من الكتابة لكم حتى أكون ق
ا أصبت  ثم شرعت فيه و أرجو قبل الخوض في موضوع الكتاب أن تحملوا كالمي المحمل الحسن فم
فيه فلكم أن تأخذوه أو تتركوه و ما جانبت الصواب فيه فعفوكم مرجو لما أعلمه فيكم من الحلم و سعة 

  نصح لعامة المسلمين.الصدر و ال
م و  دي مغرب اإلسالم أحب العل ي صف مجاھ يط ضعيف منخرط ف د بس ل شيء مجاھ ل ك ا قب فأن
ع  ائلكم و أتتب بكم و رس ا أطالع كت ك نصيب ، و أن ي من ذل يس ل ي ل العلماء الربانيين العاملين غير أن

تم تتصدرون مقامات خطبكم و كل ما يصدر عنكم فأنتم قدوتنا و مرمى أبصارنا و هللا يحفظكم ،  و أن
ره من  ا تقري ه و إنم تم عن اإلفتاء في النوازل و في غير النوازل رأيت أن أنبه على أمر ال أظنكم غفل
ذي سميتموه  جنابكم قد يجلب على إخوانكم ھنا بعض الضيق ، و الحاصل أني كنت قد قرات كتابكم ال

ا  ا جامع ه و ( المعلم في حكم الجاسوس المسلم ) فألفيته كتاب م كاتب ى غزارة عل دل عل ه ي دا في باب مفي
ول  رأت بعض النق فقھه و تفطنه لما يحل على المسلمين من المعظالت النازالت ، و في ثنايا الكتاب ق
اية  م الوش ان ھمھ ا و ك ة عن ذلوا األم ا المصائب و خ د أحدثوا فين انوا ق ذين ك لبعض علماء العصر ال

وف انھم و وق رأت في بعض قھم بجانب الطاغبالمجاھدين و التنقيص من ش د كنت ق وت ضدھم ، و ق
مقاالت شيوخنا حفظھم هللا و سمعت في بعض خطبھم أن ھؤالء ال يمكن أن يكونوا معلمين للمجاھين 
ق  ة تحل ات الحربي وم حين جاءت المروحي ك الي ي أذكر ذل و ال يمكن أن تكون كتبھم مراجع لھم و إن

ى المج الة إل ا رس ي فيھ ك األوراق الت ي تل م ترم ا ث دعو فوقن ذاك ي ر أن امھم األكب ع إم دين بتوقي اھ
ن ذاك  ا م ق بن ل أرف ت القناب لمين فكان ام المس ى أحضان إم ودة إل اد و الع رك الجھ ى ت دين إل المجاھ
يس  ل فل ك فقت الكتاب ثم يرجع الشيخ المشار إليه و يقول في فتوى مسجلة أنه من بقي في الجبل بعد ذل

ام ، و  ذا الشأن بشھيد .... إلى غير ذلك من األوھ ا في ھ دما يخاطبونن ا عن اس ھن ا نصطدم مع الن إنن
ا شيخنا إذ  ا ي نھم ........و أن ون ع النزول تلتفت ونكم ب دما يفت م عن م ث فيقولون أنتم تتخذونھم مراجع لك
ذه األمور ،  ل ھ ى مث اء إل أقرر ھذا فليس اتھاما لكم ، فأنا أعرف قصدكم النبيل و أعرف نظرة العلم

ق  دما يتعل م يصبح لكن عن ي العل اع ف م ب يس لھ دين ل ة مجاھ ر بمخاطب ق األم ة و يتعل ر بمرجعي األم
دين أصبح  يما أن بعض المجاھ اب جلب المصالح و درء المفاسد ، و ال س النظر في ذلك داخل في ب
أس أن  نھم ؟ و ال ب يأخذ عقيدته من كتبھم و ھو يقول إن مشايخنا يأخذون عنھم فكيف ال نأخذ نحن ع

ادة في كل  أشير إلى ما اء السلف و زي وال فقھ ي من أق ا يغن ا م بكم فيھ ي و ھو أن كت أنتم أعلم به من
ه من  المسائل فإضافة أقوال ھؤالء المشايخ حسب رأيي ال يزيد ما تريدون تقريره قوة فاإلعراض عن
م  ألة عل ألة ليست مس باب أولى على حسب ما ذكرت و إن كانت تلك األقوال موافقة للصواب ، فالمس

  و لكن مسألة أشخاص ما دورھم و كيف صلتھم بالمجاھدين و كيف ھي مكانتھم في قلوب الناس. 
م  يكم بحك و في األخير أعتذر إليكم على جرأتي ھذه ، فإنما ھي شيء في نفسي رأيته واجبا توصيله إل
ا وء و علم اء الس ن علم ون م ذلون و المرجف ه الخ ر في ي عصر كث ا ف راس طريقن ا و نب م أئمتن ء أنك

ريح و  وب ال السالطين ، فإن كنت أصبت فيه فھي نصيحة أديتھا و إن كان غير ذلك  فاجعلوھا في ھب
ا ال أشعر ، و المرجو  رم و أن ابكم المحت ى جن ال تلقوا لھا باال و ادعوا لنا بالمغفرة فلربما تطاولت عل



ارس أيم يخنا الف ذا ش ا و ك ي أمرن ى ول وة إل ل اإلخ الم ك وا سالمي و س ل أن تبلغ واھري و ك ن الظ
  اإلخوة و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

   1431من شھر هللا المحرم  24جمال الدين األخضري يوم 



 الرحيم الرحمن هللا بسم

  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

.......... 

 ھذه في قناعة من اإلخوة عليه وما المرتدين، مع الھدنة موضوع وھو األخيرة، رسالتكم في ذكرتموه الذي للموضوع بالنسبة
 وجه وعلى ،]الرسائل مع مرفقة[ لكم كتب يحيى أبو أخونا واآلن المسألة، ھذه في مساھمتي لكم أكتبُ  هللا شاء فإن المسألة،
 ل :أقو اإلجمال

 في احتياطا أو دينا اعتقدوه وما والصواب الحق من لھم بان بما تمسكھم على خيرا هللا فجزاھم عندكم األحباب إخواني أما *
ً  الدين،  لكن هللا، شاء إن كذلك كان َمن على نخاف وال خيرٌ  وهللا فھذا لآلخرة، ونظر تعالى  وتقوى وتحرٍّ  بحثٍ  على ذلك مبنّيا
 ومن منا واالستفادة فيھا العلمي والنظر لھا المراجعة مزيد إلى صدورھم تنشرح وأن المسألة في أكثر البحث على نحثھم
 .تجربتنا

 مثل في ينالمرتد مھادنة جواز ھو إليه أميل والذي الفقيه، فيھا ينظر فقھية مسألة وھي محتملة، اجتھادية مسألة المسألة *
 االتفاق من اإلسالم شيخ نقله وما عندنا، الموثوقين العلم أھل من جماعة فيھا وسألنا كثيراً  بحثناھا وقد ،)المعاصرة( ھذه أحوالنا
 .بحثٌ  وفيه توجيٍه، إلى يحتاج فھذا(...) 

 من المسألة وأن سيما ال وترجحه، بھا األخذ بإجازة تقضي أحوالنا من كثير في الضرورة لدرجة ترقى التي العملية الحاجة *
 بالـ وتعلقت البلوى بھا عّمت إذا الحاجات أن مالحظة على مبنيّ  وھذا! فيھا قاِطع ال المحض الشرعي العلمي التحقيق جھة

 .الضرورات بمنزلة تصير فإنھا والشاّق، الكبير الجھادي بمشروعنا تعلقت لو ما ومثلھا) الناس بأكثر أي" (جمھور"

 وھم الحنفي، المذھب على أنھم طبعا يالحظ( الطالبان إخواننا ووكذلك) الجھاد قاعدة تنظيم( نحن العملية الناحية فمن ولذلك *

 .إليھا الماّسة الحاجةَ  رأينا ما متى بھا األخذ على ماُشون) يجيزونھا

 عن وكافيا جيدا كان ذلك ُوِجد فحيث عھٍد، إبرام دون أحيانا بالغرض تفي المرتد العدو مع الضمني التفاھم من صيغ توجد قد *

 .إشكال أي خوض

  .التوفيق ولي سبحانه وھو أعلم وهللا

............... 

 ھــ1431 اآلخر ربيع غرة



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 فضيلة الشيخ

 وبعد  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

فأحمد إليكم هللا الذي ال إله إال هو وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه وأسأله بمنه وكرمه أن يهدينا ألرشد 

حفظك ويوفقك ويمن عليك واسأل هللا تعالى أن ي نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه أمرنا ويثبتنا على الحق حتى

بالصحة والعافية وينصرك على األعداء وأن يشفي بك صدور المؤمنين من عدوهم وان يجعلك مباركاً أينما 

 كنت وأن يبارك لك في علمك وعمرك وعملك وذريتك 

سد الفاضل : سبق وأن أرسلت إليكم مناصحة حول العمل في البالد اإلسالمية وما يترتب عليه من المفا الشيخ

الكبيرة, ودعوتكم إلى التركيز على رأس األفعى في مناطق االحتالل فإن ذلك أنفع وأعظم نكاية في العدو مع 

 قلة المفاسد المترتبة على ذلك .

وأكتب إليكم في هذه الرسالة كلمات حول الشأن العراقي حيث أني أعرفه عن قرب وأتعامل معه بشكل 

ولعل كتابتي إليكم تضيف توضيحاً وبياناً تأثير كبير في الميدان  مباشر عن طريق أطراف متعددة ممن لهم

على الصورة الموجودة لديكم , وأنقل لكم من خاللها أحوال المجاهدين والمخاطر المحدقة بهم والظروف 

التي يمرون بها والمهم في األمر حفظ ثمرة الجهاد والحرص على وحدة المجاهدين وجمع كلمتهم حيث أنهم 

ي ميدان المواجهة مع العدو , ونخشى عليهم أن يؤتوا من قبل أنفسهم , وحيث أنه يهمني أمر الجميع نجحوا ف

فصيل من فصائل المجاهدين والتحزب له دون وتحقيق نجاح حقيقي لصالح األمة المسلمة دون النظر إلى 

 غيره .

العدو ، وال بد من تكامل  أن يحقق الحسم في الميدان ضد –مهما كان حجمه  –ألنه ال يمكن ألي فصيل 

 القوى وتظافر الجهود بين فصائل المجاهدين وبينهم وبين إخوانهم من أهل السنة من داخل العراق وخارجه .

فيما تمزيق كلمتهم وإحداث االختالف والتنازع فيما بينهم ، ووفي ولذا فإن العدو يسعى في تفريق المجاهدين 

 بينهم وبين بقية أهل السنة .

رحمه هللا -لي أن أنقل إليك عتب إخوانك المجاهدين في العراق حيث اختزلت جهادهم في أبي مصعبواسمح 

 –الجماعات الجهادية التي أقامت الجهاد قبل مجيء أبي مصعب  موسبعة عشر ممن دخل معه ، ونسيت -

 كره .الجماعة التي احتضنت أبا مصعب ومن كان معه حتى لمع نجمه وظهر ذكذلك ، و -رحمه هللا 

عن معرفة الواقع العراقي وخارطة القوى الجهادية فيه ، وان هذا البعد ترتب  ونبعيد مكما أنهم يشعرون أنك

التعرف على الواقع حفظكم هللا منكم  رغبعليه غيابكم عن الترشيد والتوجيه السليم للجماعة في العراق ، ون

 فضل .العراقي من مصادر متعددة حتى تتضح لديكم الصورة بشكل أ

وعمل  يملك مشروعيةما يجري على أرض العراق من قبل الشباب المنتمين إليكم من اعتبار عملهم  إن

ذلك من تجاوزات وانتهاكات في الدماء واألموال  لزم على، وما ي ال يملك هذه المشروعية وجهاده   غيرهم 

رؤ من أصحابها ألن الدماء المراقة في منعها والتب وامنها  ما لم تسعكفل  أخشى ان يكون عليكمواألعراض 

 . موتحت رايتك مالمنتهكة تتم باسمك واألعراضوالحقوق المسلوبة 

من  مبهذه التجاوزات ولكنها حاصلة ومتكررة والفصائل الجهادية تتساءل عن موقفك ونال تقبل مشك أنكأوال 

 . ومقاصده بالفشل اد في العراقهذه التجاوزات التي تفرق الكلمة وتثير الفتنة وقد تأتي على ثمرة الجه

وسوء الظن بهم ووصفهم بالخيانة والعمالة ليست من أخالق من أهل السنة إن المسارعة إلى اتهام المخالفين 

، بل هو عالمة على المجاهدين الذين يرغبون في جمع الكلمة ووحدة الصف وتفويت الفرصة على العدو

 اهدين مما ينأى المجاهد بنفسه عنه .الضعف وقلة الورع والجرأة على أعراض المج

ليس من منهج أهل السنة بل هو  فيها من هللا برهان دهدون بينة واضحة عن وإن تكفير المخالف واستباحة دمه

 سبيل أهل األهواء والبدع عافانا هللا وإياكم .

من أبرز ما حصل خالل الفترة الماضية إعالن الدولة اإلسالمية وأنا أستبعد أن فضيلتكم فضيلة الشيخ : إن 

بسابقته وخبرته الطويلة في ميدان الجهاد والتعامل مع األحزاب المختلفة يقر هذه الخطوة الجريئة المستعجلة 

اقع ولم تتغير الحال بعد الخطيرة على مستقبل العمل الجهادي في العراق , مع أنه ليس لها أي أثر على الو



ن ال يملكون األرض ، والسلطة وجميع مؤسسات الدولة بيد وإعالن الدولة وال معنى لهذا اإلعالن والمجاهد

العدو ، وليس بمقدور المجاهدين الظهور في الشارع العراقي ، ألن ذلك مدعاة لقصفهم بالطيران وتدمير 

ونحن نرى العدو كثيراً ما يتخذهم ذريعة لقصف ، أهل السنة مما ينزل الضرر بهم وبإخوانهم من ، مناطقهم 

مدن أهل السنة وتدميرها بحجة وجود إرهابيين ، هذا قبل أن تعلن الدولة ، فكيف إذا أعلنت في مناطق أهل 

غل لينش السنة التي هي أشد المناطق على المحتل ، وقد يستثمر العدو هذه الخطوة لإليقاع بين المجاهدين

، ولذا  ثم يوجه إليهم ضربة قاصمة واالنكشافعض ويكفونه المؤونة أو يترك لهم فرصة للظهور بعضهم بب

مما يعني  األخرىالجهاد  ائلصف أماميكون الهدف من هذه الخطوة تكريس فكرة المشروعية  أن أخشىفأني 

 أكثرتأزيم الموقف 

خصوصا وهم أصحاب الشأن في ذلك  وهذه الخطوة تمت بغير مأل من أهل السنة عموما وفصائل المجاهدين

وما ينقل إليكم من أسماء الجماعات والعشائر التي انضمت إلى الدولة فهي ، وقد عارضتها جميع الفصائل 

 والصحيح من ذلك قليل .، مبالغ فيها  أمور

والمآالت بسبب هذه التخوفات إنشاء إمارة كنر اإلسالمية به الفون خكنتم ت بموقفكم الصائب الذي أذكركم إني

بدليل ما حدث من فتنة ،  موفقاً حينذاك  ممع أنها تملك من المقومات أضعاف ما تملكه هذه الدولة وكان موقفك

 كما هو اليوم في إعالن الدولة اإلسالمية في العراق .،  بسبب هذه اإلمارة دون أن تحقق أي مصلحة

لعراق حول هذه المالحظات ولكنها لم تلق العلم نصائح كثيرة إلى إخواننا في ا أهلوقد كتبت أنا وكتب 

من خطورة على مستقبل القضية الجهادية في العراق فإن إخوانكم من  الخطوةالقبول المأمول ، ولما لهذه 

العلماء والمهتمين بالشأن الجهادي في العراق يطلبون من فضيلتكم التدخل لحقن دماء المجاهدين وسد باب 

 فرح لها العدو ويحزن لها الصديق يمكن أن تعصف بثمار الجهاد ومنجزاته.فتنة عظيمة قد أطلت برأسها ي

الجهاد الذي تعلقت به وإن عليكم يا فضيلة الشيخ مسئولية تاريخية تجاه ما يجري على أرض العراق حيث 

 دور مهم في استنقاذ ثمرة الجهاد من الضياع . وأداءالتدخل  مينتظر منك مومن يعرفك المسلمين،آمال 

ه أكثر القضايا إلحاحا في هذا الوقت أعطيتها أولوية في مخاطبتكم بها واترك بقية القضايا لمراسالت هذ

في المنطقة وطبيعة العالقة معه خاصة بعد تكرار ، ومنها سكوتكم عن المخطط اإليراني الصفوي ، قادمة 

 ة اإليرانية الرافضية .  حث الدكتور أيمن المسلمين للوقوف مع حزب هللا مع انه جزء من هذه األجند

 

 وكف عنكم بأسهم  األعداءحفظكم هللا ورعاكم وسدد خطاكم ونصر بكم دينه ووقاكم كيد                  

فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 

ا اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، لم أهدنا           فيما كانوا فيه يختلفون 

 والسالم عليكم

 

 أخوك المحب



  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين 
ابني وبنتي عبد هللا وعائشة حبيبي حفظكم هللا وجمعني بكم 

  على خير 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

إن شاء هللا تصلكم ھذه الرسالة وأنتم بخير وعافية ودائما 
كنھا الفردوس األعلى واجمعني تدعي اللھم اغفر ألمي واس

بأبي عاجال غير أجل ويا أحبابي يا عبد هللا وعائشة وأسامة 
وتسمعوا كالمھم وتدرس  وأمكم كمسلم على رأس جدكم وسد

خاتمك ولقد أرسلت لك  وتحفظ وسھام إن شاء هللا تكون معكم
الفضة واألرانب التي كانت عندنا في البيت ولدت واكل القط 

حبيبي ادعوا للمجاھدين الصغار وبعد ذلك دخل الكفار المكان 
  بالنصر التنسى تسوي رياضة .

والدعاء  سلم على عيوش وأسامة  إن شاء هللا أراكم قريب
   حبيبي وأنت ساجد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله 
  وصحبه أمجعني أما بعد ...... 

  بصري حفظه اهللا أيب إىل األخ الكرمي   

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

أرجو أن تصلك رساليت هذه وأنت ومجيع اإلخوة وذراريكم خبري 
 وعافيه وإىل اهللا تعاىل أتقى وأقرب وبعد 

وصلتنا رسالتكم ورسالة أخينا أيب هريرة الصنعاين  عرب اإلخوة وسررنا 
بوصوهلا وكانت تتضمن إجابات عن أسئلة بعثوها إليكم وقد اطلعنا 

كنا نتابع عن كثب أخباركم   من خالهلا على أحوالكم وأوضاعكم وقد
 عرب اإلعالم . 

خبصوص قولكم إن أردمت صنعاء يوماً من الدهر فهو اليوم فنحن 
نريدها إلقامة شرع اهللا فيها إذا كان الراجح أننا قادرون على احملافظة 

عليها ، فالعدو األكرب رغم استنزافه وإضعافه عسكرياً واقتصاديَاً◌ 
ه مازال ميتلك من املعطيات ما متكنه قبل احلادي عشر وبعده إال أن



رغم عجزه عن احملافظة على استقرار من إسقاط أي دولة نقيمها 
ولكم عربة يف واجملاهدون بفضل اهللا ينازعونه وحلفاءه تلك الدول 

إسقاط دولة طالبان وإسقاط حكومة صدام وال ختفى عليكم جتارب 
يمن ال يقارن البتة اخلصوم يف ال[سوريا ومصر وليبيا ] و إن استنفار 

يف أفغانستان فاليمن بالنسبة لألعداءكالذي هدده اخلطر  مباستنفاره
داخل بيته  فهي يف قلب اخلليج أكرب خمزون نفطي يف العامل فال نرى 

يف هذا الوقت قبل أن  أن نزج أنفسنا وأهلنا يف اليمن يف هذا األمر
سال اجتاح فنكون كالذي يبين يف جمرى سيل فإذا  تتهيأ األوضاع

ذلك البناء وأسقطه مث إذا ما أردنا بناء البيت مرة ثانية نفر الناس 
وانفضوا عن مساعدتنا يف البناء فإين أرى أن تبقى اليمن هادئة وإنا 

ندخرها كجيش احتياطي لألمة ومعلوم من الضروريات خلوض 
احلروب أن يكون هلا جيش احتياطي مع استمرار استنزاف العدو يف 

املفتوحة إىل أن يصل العدو إىل مرحلة الضعف اليت متكننا  اجلبهات
من إقامة دولة اإلسالم فكلما ازدادت العمليات ضد أمريكا كلما 

 اقرتب الوقت املناسب لتوحيد اجلهود إلقامة دولة اإلسالم بإذن اهللا .



القبائل يف وبناًء عليه فالرأي عندنا أن توسطوا كبار العلماء وشيوخ 
رغم اق على هدنة منصفة تساعد على استقرار اليمن تفلالالسعي 

 علمنا بأن علي عبد اهللا صاحل قد ال يستطيع املوافقة على اهلدنة فإن
ا هي املصرة على تصعيد األمور  رفضت احلكومة اهلدنة فسيظهر أ
املؤدية للقتال وأن أمرها ليس بيدها وبذلك يكون تعاطف الشعب 

 كرب ويتحمل اخلصم مسؤلية تبعاتمع اجملاهدين مستمراً وبشكل أ
احلرب وليس حنن ويظهر للناس أننا حريصون على وحدة األمة 

 اإلسالمية وسالمة املسلمني بأسس سليمة .

  ومبا أننا ال نرى التصعيد ألننا مازلنا يف مرحلة إعداد فليس من
املصلحة التسرع يف العمل على إسقاط النظام فهو رغم ردته وسوء 
م فعلي عبد  إدارته إال أنه أخف ضرراً ممن تريد أمريكا استبداله 

اهللا صاحل عاجز عن قمع النشاط اإلسالمي وكونه رجل غري 
كان مبثابة مظلة للنشاطات اإلسالمية طيلة   إسالمي وموالياً للغرب

السنني املاضية فاستفاد من ذلك اإلخوان والسلفيون والسلفية 
اجلهادية. فيبقى االستمرار يف استنزاف أمريكا من خارج اليمن ،  

كذهاب بعض العناصر إىل الصومال أو إلينا ومنها ينطلق اإلخوة 
الدولة على اهلدنة إىل العمليات اخلارجية ويف حالة مل توافق 



واملصاحلة تركزون على اإلخوة اليمنيني املغرتبني القادمني يف 
إجازات وميتلكون فيزة أوجنسية أمريكية للقيام بعمليات داخل 

أمريكا شريطة أن ال يكونوا قد أعطوا عهداً ألمريكا بعدم االضرار 
ا كما ينبغي توسيع دائرة العمل وتطويره يف التخطيط للعمليات 

  وتطويرها وأن ال حنصر أنفسنا يف تفجري الطائرات هناك فقط .
  خبصوص ارسال أخ قيادي ليعينكم يف العمل فهذا فيه صعوبة يف

هذه املرحلة . ينبغي أخذ االحتياطات األمنية وجتنب احلركة إال يف 
الظاهرة على اإلعالم وأن تتجنب  ضرورة ملحة وخاصة القيادات

اس ويف حال ضرورة احلركة فينبغي االبتعاد هذه القيادات اللقاء بالن
عن الوقف عند املطاعم و حمطات الوقود  وإمنا يقوم سائق السيارة 

بتزويد السيارة مبا حتتاجه الرحلة من الوقود واألطعمة من داخل 
املدينة قبل الرحلة فإن من أساليب االستخبارات وضع عناصر 

واملطاعم رتاحات تابعة هلم تعمل يف بعض حمطات الوقود واالس
 وما شابه ذلك .والقهاوي 

 . خطورة الدخول يف دماء مع القبائل 

 . احلرص على أن يكون أحد قادة التنظيم البارزين من اجلنوب 

  اإلشارة يف عدم استهداف اجليش والشرطة يف مراكزهم مع
األمرييكني الذين يقتلون أهلنا يف  مرادنا هوأننا بوبياناتنا إصداراتنا 

ذروا بأنن حيوالتأكيد على العسكر  غريها من بالد اإلسالم ويفغزة 



إن ال بد سندافع عن أنفسنا الصليبني فنحن دروعاً حتمي كونوا وال 
 أثناء قتالنا للصليبني .تعرضوا لنا 

هذه املسألة مهمة تزيد من تعاطف الناس مع اجملاهدين وتضعف  
 من نفسيات العسكر .

  احلرص على حماولة أخذ عهد وبيعة من املتعاطفني مع القاعدة
دون أن يكون عدم البيعة حائل بينكم وبني من ال يبايع وإمنا 

حترصوا على سعة الصدر وتقبلوهم معكم يف العمل ومرور الوقت 
م جيدون من جانبكم حلماً وعدم انتقام للنفس يقرب  طاملا أ

 ف . بينكم وجيعلهم معكم يف آخر املطا

  ينبغي أن تكون قيادات الصف األول من العناصر املمحصة
 متحيصاً جيداً .

  وأما يف مسألة التخلي عن السالح فغري واردة البتة فبالكتاب
واحلديد ينصر الدين وهو جزء من كياننا وتارخينا واحلفاظ على 
حياتنا والرجل من غري سالح ال شك أنه منتقص فماذا جىن 

م أصبحوا ال وزن هلم   الذين تركوا السالح غري أ

  

ال العسكري و اإلعالمي أود تذكريكم بالسياسة العامة للقاعدة يف اجمل
فقد متيزت القاعدة يف تركيزها على العدو األكرب اخلارجي قبل 



الداخلي وإن كان األخري أغلظ كفراً إال أن األول أوضح كفرا كما أنه 
أعظم ضرراً يف هذه املرحلة فأمريكا هي رأس الكفر فإذا قطعه اهللا مل 

ان عندما استشاره يعص اجلناحان كما قال عمر رضي اهللا عنه للهرمز 
وقال له انصح يل فإنك أعلم بأهل فارس قال نعم إن فارس اليوم 
اوند مث ذكر موضع  رأس و جناحان فقال له : فأين الرأس؟ قال 

اجلناحني وقال الرأي عندي يا أمري املؤمنني أنك إن تقطع اجلناحني 
 يهن الرأس فقال عمر كذبت يا عدو اهللا بل أعمد إىل الرأس فأقطعه

  فإذا قطعه اهللا مل يعص اجلناحني    . 

ورغم أن هذه السياسة واضحة يف أذهان اإلخوة الكبار إال أنه ينبغي 
ا مكتوبة جلميع اإلخوة مع مالحظة أن هناك أجيال جديدة  التذكري 

ذا األمر مما  من الشباب انضموا إىل مسرية اجلهاد ومل تتم توعيتهم 
ة بدال من الرتكيز على األصل كما يؤدي إىل القيام بعمليات فرعي

مسعنا يف األخبار من بعض العمليات على قوى الدولة يف مأرب 
  وعتق فعسى أن تكون هناك ضرورة دفعت إليها كالدفاع عن النفس.

وقد سبق أن ضربت مثاًال خبصوص توضيح السياسة العامة للقاعدة 
خبيثة ساقها  يف الرتكيز على أمريكا وهو أن أعداء األمة اليوم كشجرة



سم وفروعها كثرية متفاوتة األحجام منها دول  50أمريكي قطره 
حلف النيتو وكثري من األنظمة  يف املنطقة وحنن نريد إسقاط هذه 
الشجرة بنشرها يف حني أن قوتنا وطاقتنا حمدودة فطريقنا السليم 

 والفعال إلسقاطها هو برتكيزنا املنشار على أصلها األمريكي فلو ركزنا 
سم تقريباً مث  30يف عمق الساق األمريكي حىت وصلنا إىل عمق 

سنحت لنا فرصة متكننا من النشر يف الفرع الربيطاين فال نفعل مع 
وجود اإلمكانية بأن جنعل النشر يف األصل األمريكي ألن ذلك 

تشتيت جلهدنا وطاقتنا ولو بقي النشر يف عمق الساق األمريكي إىل 
  ن بإذن اهللا . أن يسقط سيسقط الباقو 

ولكم مثال على ذلك اآلثار اليت ترتبت على قطع اجملاهدين يف 
أفغانستان لساق شجرة الروس وسقوط فروعها تبعاً لذلك واحداً بعد 

اآلخر من اليمن اجلنويب إىل أوربا الشرقية دون أن نصرف أي جهد 
  على تلك الفروع يف ذلك الوقت . 

م استهداف األمريكيني به وعليه فكل سهم وكل لغم ميكن أن يت
وهناك غريهم فينبغي صرفه حنو األمريكيني دون غريهم من حلف 

م .   النيتو فضًال عمن دو



لو ترصدنا للعدو يف الطريق بني قندهار وهلمند ومرت عربات مثًال ف
ثة لألمريكيني فينبغي حللف النيتو وثالثانية جمموعة للجيش األفغاين و 
ا وإن كان عدد اجلنود يف العربات األخرى  الرتكيز على الثالثة وضر

  أكرب .

يستثىن من ذلك ما ينبغي استثناؤه كأن تكون قوة من جيش الدولة 
اليت يوجد فيها اجملاهدون متوجهة حنو مراكز اإلخوة ال يف دورية عامة 

.  

عن اجلماعة اجملاهدة يف تلك  للدفاع المباشروبعبارة أخرى كل عمل 
احمللية للمحافظة عليها حىت تقوم مبهمتها األساسية  الدولة ضد القوى

يف هذه املرحلة وهي ضرب املصاحل األمريكية فهي تستثىن من القاعدة 
  العامة .

واملتابع لألحداث يرى أن املرهق واجملهد حقيقة بعملياتنا ورسائلنا هم 
األمريكيون وخاصة بعد أحداث احلادي عشر فينبغي زيادة الضغط 

أن حيصل توازن يف الرعب وتصبح تكلفة احلرب واالحتالل عليهم إىل 
واهليمنة على بالدنا أكرب من فوائدها عليهم ويصلوا إىل حالة من 



اإلجهاد تدفعهم إىل الرضوخ واالنسحاب من بالدنا وإيقاف الدعم 
  عن اليهود .

وينبغي التأكيد على أمهية التوقيت فهو يف غاية األمهية وذلك ما 
ع واألحوال عرب التاريخ احلاضر فيجب أن نضع نصب تؤكده األوضا 

أعيننا يف هذا الوقت أن ترتيب العمل يف قيام الدولة املسلمة يبدأ 
اك الكفر العاملي فإن لديه حساسية قصوى من قيام أي إمارة  بإ
إسالمية وإن مما يدل على شدة احلساسية املرهفة لدى الغرب من 

حجمها هو ما حصل بعد أن أقام  قيام أي إمارة إسالمية مهما كان
الشيخ اخلطايب إمارة يف املغرب قبل أن يستنزف الصليبيون إىل حد ال 

يستطيعون فيه اهليمنة على بالد املسلمني من توحد لقوى الصليب 
م له إىل أن أسقطوا إمارته فقلقهم العظيم من قيام أي إمارة  وحماصر

م يعلمون أن امل سلمني ميتلكون أموراً إسالمية يرجع سببه إىل أ
عهد الرسول صلى يف ليست عند غريهم من األديان ففي فرتة وجيزة 

  اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين دانت الدنيا للمسلمني .

فرأس الكفر العاملي اليوم هو صاحب النفوذ الكبري على دول املنطقة 
ا والداعم األساسي هلا الذي ميلك قوة مكنته من  إسقاط شريان حيا



اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان والنظام العراقي برغم أنه مت استنزافه 
بصورة كبرية لكنه مازال لدية قوة السقاط حكومة أي دولة إسالمية 

حقاً تقوم يف املنطقة يف هذا الوقت وإن من أهم خربات اخلصوم 
احملليني والدوليني يف القضاء على احلركات اإلسالمية وإجهاضها هو 

و جرها إىل صراع مل تستكمل مقوماته لذا واستدراجها استفزازها 
واصلة واالستمرار يف أن نفوت عليه ما خيطط له ونقوم حنن باملينبغي 

ليصل إىل أفغانستان والعراق يف امليادين املفتوحة استنزافه وإرهاقه 
حالة ضعف ال متكنه من إسقاط أي دولة نقيمها وعندها يتم مراعاة 

عمل على مجع وتوحيد كل من ميكن توحيده من اجلهود ضرورة ال
والطاقات املسلمة اليت قعدت عن اجلهاد بعذر أو بغري عذر مث يكون 

الشروع بالبدء يف إقامة الدولة املسلمة بإذن اهللا وإن استدعى األمر 
  تأخري  ذلك سنة أو أكثر فال بأس . 

على البدء  وتعلمون أن كثرياً من اجلماعات اجملاهدة اليت أصرت
ا ومل حتقق أهدافها كاإلخوان  بالعدو الداخلي قد تعثرت مسري

املسلمني يف سوريا وما وقع من مصائب وخاصة يف محاة مما أصاب 
الناس بصدمة مازالت آثارها موجودة رغم مضي ما يقارب ثالثة 



عقود وكذلك يف حماولة اجلماعة اإلسالمية يف مصر ومجاعة اجلهاد 
خوة يف ليبيا ويف اجلزائر ومثل ذلك يف جزيرة العرب وكذلك حال اإل

رغم أن العمل كان على بعض املراكز األمريكية وليس إلسقاط الدولة 
وقد وحقق فوائد من أمهها إخراج قواعدهم الكربى من بالد احلرمني 

وكذلك توعية الناس بعقيدة الوالء والرباء وانتشار روح اجلهاد بني 
  ل العسكري أن تعثر لألسباب السابق ذكرهاالشباب مث ما لبث العم

بينما حركات املقاومة ضد العدو األجنيب احملتل حققت جناحات  
كبرية خالل القرن املاضي يف العامل اإلسالمي وكان من آخرها يف 

أفغانستان ومن أسباب النجاح وجود أحد أهم عناصر النجاح وهو 
الكفار األجانب مما  العنصر احملفز للعامة أعين وجود احتالل الروس

يوفر تعاطفاً شعبياً أكرب وهو أمر مهم جداً فالشعب للحركة كاملاء 
للسمكة فأي حركة تفقد التعاطف الشعيب تضعف قوة الدفع لديها 
باستمرار إىل أن تتالشى احلركة أو تكمن ، وكذا احلال يف غزة التف 

وهم معظم الشعب حول رايات املقاومة اإلسالمية ضد عدو خارجي 
ال يعلمون بأخطاء حامليها وكذا احلال يف العراق دخل العدو 

اخلارجي غازياً للبالد  و أخطأ خطًأ فادحاً جلهله باملنطقة وطبيعة 



أهلها فأثار القبائل وألبها مما أدى إىل تعاطف الشعب مع اجملاهدين 
ومدهم بعشرات األلوف من أبنائه للجهاد ضد األمريكيني إىل أن 

ألخطاء كان من أكربها ضرب بعض أبناء قبائل حصلت بعض ا
عن النفس [ كأن يكونوا  المباشراألنبار  يف غري حالة الدفاع 

متوجهني إىل اإلخوة لقتاهلم ] وإمنا كانوا يف جتمع لالكتتاب يف قوى 
األمن مما أهلب مشاعر القبائل ضد اجملاهدين وانتفضوا عليهم 

ا يف تلك وتعلمون أن قتل رجل واحد من قبيلة كف يل باستثار
  الظروف فكيف بقتل املئات .

و هناك مسألة مهمة جيب فقهها فمقصد الشريعة هو جعل كلمة  
اهللا هي العليا فواجبنا أن نسعى ملا سيحقق هذا األمر يف مآله مع 

مراعاة الضوابط الشرعية يف تقدير املصاحل واملفاسد  ومعلوم أن هؤالء 
وعندما يؤمرون باحلضور سينفذون ولكن اكتتبوا يف القوى العسكرية 

م ال ميتلكون  وإمنا اكتتبوا  رغبة ودوافع للقتالينبغي مالحظة أ
لإلغراءات املادية وبالتايل فهم غري مستعدين للتضحية بأنفسهم من 
أجل أمريكا ولن يندفعوا بشجاعة لقتل أبناء عمومتهم ولو قتل منهم 

كون ضعيفاً بينما قتلهم عند أحد أثناء هجومهم علينا فرد الفعل سي



االكتتاب بأعداد كبرية يولد صدمة على كل القبائل ويستثريهم ضدنا 
النتقام ملن قتل منهم فيجب دراسة مجيع رغبة يف اويولد عندهم 

    حماوالت اجملاهدين وجهودهم وتبني األخطاء وأخذ العرب منها 

كما ال خيفى مدى عمق التعصب والثأر عند العرب وكم للدماء من 
آثار على اخلواص فضًال عن العوام فقد كان معنا بعض اإلخوة 

اجملاهدين امللتزمني إذا رجعوا إىل اليمن وثارت حرب جاهلية قبلية بني 
قبيلتهم وقبيلة أخرى فكان بعضهم ينخرطون فيها وال يستطيعون أن 

الثأر للدماء وإن الضغط األمريكي على احلكومة ينفكوا من عادة 
اليمنية جعلها ختطئ يف التعامل مع القبائل بقصف أبناء القبائل يف 

احملفد وشبوة واستمرار الضغوط جيعلها مهيأة ألخطاء أكرب تؤدي إىل 
تألب بعض القبائل ضدها وإن أحسن اجملاهدون التعامل مع القبائل 

إليهم فاجملتمعات القبلية أثر الدماء فيها  فسيكون غالب احنياز القبائل
عظيم وتذكرون قول أيب حذيفة رضي اهللا عنه يوم بدر ملا بلغه أمر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنهي عن قتل العباس بن عبد 
املطلب رضي اهللا عنه قال : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشريتنا 

  ألحلمنه السيف .  ونرتك العباس ؟ واهللا لئن لقيته



وقول الصحايب رضي اهللا عنه عبد اهللا ابن عبد اهللا ابن أّيب ابن سلول 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا إنه بلغين أنك تريد قتل 
عبد اهللا ابن أيب فيما بلغك عنه ، إن كنت ال بد فاعًال فمرين به ، 

رج ما كان هلا رجل أبر فأنا أمحل إليك رأسه ، فواهللا لقد علمت اخلز 
بوالده مين ، وإين أخشى أن تأمر به غريي فيقتله ، فال تدعين نفسي 

أنظر إىل قاتل عبد اهللا ابن أيب ميشي يف الناس ، فأقتله فأقتل رجًال 
مؤمناً بكافر فأدخل النار ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل رسول اهللا وسلم(بل نرتفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا ) وقو 
صلى اهللا عليه وسلم لعمر رضي اهللا عنه عندما توىل قوم ابن أّيب 

أحدث ( كيف ترى يا عمر أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل  نجمازاته إ
ا اليوم بقتله لقتلته ) وهنا فال  اقتله ، ألرعدت له آنٌف ، لو أمر
سلمني خيفى على أحد أن الذين يقاتلون حتت راية األمريكان ضد امل

جيب قتاهلم  وإمنا اخلالف يف التوقيت وهذا ميكن فهمه من قوله عليه 
  الصالة والسالم أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله ....

فالوقت إلقامة الدولة املسلمة يقرتب خبطى سريعة وهو يف صاحلنا 
النتشار الفكر اجلهادي وخاصة بني الشباب واألجيال الصاعدة 



ات واحلركات اإلسالمية األخرى فكلها ال متلئ الفراغ مقارنة باجلماع
الذي يعيشه أبناء األمة باستثناء الفكر السلفي اجلهادي املتفاعل مع 

  قضايا األمة .

كما ال بد من تطوير خطاب القاعدة على أن يكون هادئاً رصيناً 
م ال ينفر  مقنعاً سهًال واضحاً مالمساً لقضايا اجلماهري ومعانا

األمة والرأي العام وقد يستشهد بعض اإلخوة باألقوال احلادة مجاهري 
لبعض السلف رضي اهللا عنهم و رمحهم اهللا فقد كان هذا يف حال 

قوة ومتكني لدولة اإلسالم أما يف مثل حالنا فهو وضع خمتلف إذ أنه 
  ينبغي مراعاة الفرق بني حالة القوة و حالة الضعف 

خطاباتنا االهتمام بتوضيح معىن وجيب أن يكون العمود الرئيسي يف 
  ال إله إال اهللا وحتذير الناس من الشرك بأساليب ومداخل خمتلفة .

كما ينبغي االهتمام باملعىن واأللفاظ معاً مع جتنب العبارات اليت 
ميكن استبداهلا بغريها ضمن الضوابط الشرعية ودون تنازلنا عن شيء 

دوء    من مبادئنا باستخدام كلمات أو عبارات تؤدي املطلوب 
كاستخدام كلمة وكالء بدالً من كلمة عمالء واملطلوب يف هذه 

ق إىل الناس بأسهل وألطف عبارة فبعض الذوق املرحلة  أن نوصل احل



ا مبثابة الشتم بينما إن قلنا وكيل  العام ينفر من كلمة عميل ويعتربو
بدالً من عميل وخانوا امللة واألمة أو خانوا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه 
م بدًال من كلمة احلكام اخلونة فإن ذلك أدعى  وسلم أو خانوا أمانا

شرحية أكرب من املسلمني وميكننا إيقاظهم من الوهم  أن تستمع إلينا
اجتناب والوالء للحكام الظاملني وهذا هو مطلوبنا جيب التأكيد على 

على تعاطف األمة مع اجملاهدين و جيب أن الكلمات اليت تؤثر سلباً 
ا  م يف خضم محلة صليبية عاملية من أهم مهما يستشعر اجملاهدون أ

ادئهم ووصفهم مبا ينفر املسلمني عنهم فالبد من تشويه اجملاهدين ومب
مراعاة الدقة يف الكلمات واإلصدارات حىت ال نثبت يف أذهان 

منا األعداء به من أننا متوحشون مستبدون  املسلمني بعض ما ا
نستلذ بسفك الدماء   وأن يستشعروا أن مجاهري األمة خارج املعركة 

وال خيفى أن األمة هي  وحباجة إىل خطابات تتناسب مع أوضاعهم
مدد وغطاء اجملاهدين لذا ينبغي أن نرتفق بالناس بالطرح الشائق مع 

  .جتنب اهلجوم الصارخ والنقد الساخر أو حتقري اخلصوم 

خبصوص احلديث عن محاس فيجب أن نراعي أن محاس هلا أنصار  
م حريصون على نصرة احلق والدين وقد تغيب عليهم  كثر حنسبهم أ



اين الشرعية املهمة  وال نريد أن نعني الشيطان عليهم ومرور بعض املع
م بلطف يساعد يف انتباههم لتلك  الوقت مع توضيح أخطاء قاد

  األخطاء  وجتنبها  .

ينبغي التنبيه إىل أن النسبة األكرب من املعركة هي إعالمية وأن القنوات 
اهلي فإن الفضائية اليوم هي أشد من الشعراء اهلجائني يف العصر اجل

ركزت القنوات على شخص يريدون وضعه أثروا عليه سلباً وإن ركزوا 
عليه يريدون رفعه أثروا إجياباً وإن كان األمر بالعكس مما أظهروا وإننا 
اليوم تعاديينا معظم القنوات وأما اجلزيرة فقد تقاطعت مصاحلها مع 

ا مصاحلنا فقد يكون من املفييد  أن ال مندحها وال نستعديها  ومع أ
ا حمدودة  قد حتصل منها أحياناً بعض األخطاء ضدنا إال أ

وباشتباكنا معها ستزداد حتامًال وتلحق الضرر بتصور اجلماهري املسلمة 
عن اجملاهدين فمن احلكمة أن ال نستعدي شعراء العصر احلديث ما 

  مل تكن هناك ضرورة .

إن الفرصة وخالصة القول : رغم ضعف الدولة وقابليتها للسقوط ف
إلسقاطها وإقامة حكومة بديلة متاحة لغرينا ال لنا لسبب بسيط ألننا 

يستحيل علينا أن نتنازل عن أي جزء من ديننا ونساوم عليه إرضاء 



ألمريكا حىت ال تقوم بإسقاط احلكومة الناشئة وكثري من الناس 
يتأولون تأوالت فاسدة ويتنازلون عن دينهم حبجة مصلحة الدعوة 

أن تتشاوروا يف أمر اهلدنة مع الدولة فإن ترجح لكم ذلك فأرجو 
ا وشروطها ومنها أن يتم إغالق  فأعلنوه على املأل مع ذكر مربرا

مكاتب االستخبارات والشرطة األمريكية وإخراج مجيع القوى األمنية 
والعسكرية هلم من اليمن وأن ال ينتهكوا حدوده وسيادته بواسطة 

  ل لكي يعلم الناس حقيقة موقفكم وموقفها .العلماء ومشايخ القبائ

وأخرياً أذكر بأن أمريكا يف حالة ضعف متسارع وستضطر إىل 
اإلنسحاب خالل السنوات القريبة بإذن اهللا ألسباب كثرية من أمهها 

  عجزها املايل الكبري . 
ويرضاه وأن يصوب  ويف اخلتام أبلغ سالمي جلميع اإلخوة طرفكم وأرجو اهللا أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه

رأيكم ويثبت أقدامكم وأن يثبتنا وإياكم على طريق اجلهاد وأن مين علينا بالنصر على الكافرين وعسى 
أن جنتمع بكم قريباً بإذن اهللا وصلي اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وآخر دعوانا 

 أن احلمد هللا رب العاملني .



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ  

وبعد...    

اهللا  مإىل األخ الكرمي                أيب خالد حفظه  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  األجواء  وشأنه أن يعكر صفإلزالة كلما من بيننا التعاون فيما رساليت هذه خبصوص أوًال: 

مع العلم أن من جهيت منذ بداية صحبتنا يف هذا الطريق خالل هذه السنوات فأنتم الذين 
ما  تعرفت عليكم باألمس حمبني للجهاد واجملاهدين ولنصرة الدين فمازلتم بفضل اهللا على 

كنتم عليه ومل يتغري شيء إال ما يصيب الرجل من تراكم األعباء مع طول السفر وكلنا ذلك 
  وال أمحل لكم يف نفسي إال كل خري.الرجل 

على  افهمتموه اليت قلتها يف اللقاءات األخرية ن بعض الكلماتأاألخ عامر من بلغين ثانياً:
وسأبني لك يف أقرب فرصة ممكنة بعد  دهحممل يعلم اهللا أنه مل يرد يف ذهين أبداً ومل أقص

ى حريص علوإن كان هناك كلمات أخرى مل يذكرها األخ عامر فأنا  حتسن الصحة بإذن اهللا
  نت قصدي منهاُفهمت على غري ما أردت بيّ كانت خطأ اعتذرت منها وإن فإن  ها و أن تذكر 

ثالثاً: أي مقرتح لديكم لتخفيف الضغوط عليكم فأنا مستعد للتجاوب معه ألقصى درجة 
يف نلتقي  عسى أنو فال حرج لدّي بتاتاً  ولو كان باالنفصال قبل املدة املتفق عليهاممكنة 

أن مين عليكم بالعافية تعاىل وأسأل اهللا أمورنا مجيعاً يف املرحلة القادمة  لرتتيبأقرب فرصة 
 1432//صفر14 ،األربعاء/   أبو عبد اهللاأخوكم  .وراحة البال وجزاكم اهللا خرياً 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

له على نبينا محمد وعلى آ  والصالة والسالم والحمد 
 وصحبه ومن وااله وبعد..

ا يحبه إلى أخي الكبير  أبي نواف هداني اهللا وٕاياه إلى م
إليكم  ويرضاه السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته سالمي

 وٕالى جميع األهل أرجو أن تكونوا بخير وعافية وأخص
بخير  ر والدتي العزيزة الغالية أرجو اهللا أن تكونبالذك

ني وجزاه اهللا عني خير الجزاء وأرجو أن تكون راضية ع
جوا وأعتذر لعدم االتصال بسبب الظروف األمنية كما أر 

اهللا  إبالغ سالمي إلى أمي أم يسلم وأمي أم صالح فجزآهم
ٕالى عني خير الجزاء وٕالى عمي عبد اهللا وعمتي فاطمة و 

ونوا الخاالت وٕالى اإلخوة واألخوات أرجوا اهللا أن تكبقية 
عض جميعًا بخير كما نحن بخير بفضل اهللا وٕان كان ب

بنتاي أهلي في إيران تحت اإلقامة الجبرية منهم أم حمزة  و 
 فاطمة وأسماء  { إيمان } وكذا سعد وعثمان ومحمد وحمزة



لني وحامد ، والبعض اآلخر في باكستان ، أم خالد وتص
ارهم بأنهم بخير والحمد هللا .أخب  

عامة  أخي الكريم فقد عظم همي وانشغالي على المسلمين
ضة من كيد اليهود والنصارى والمشركين وخاصة الراف
م وسيلة الذين اتخذوا الدعوة لحي آل البيت رضي اهللا عنه
دي .لهدم الدين متبعين في ذلك إمامهم ابن سبأ اليهو   

م عظم الناس وانشغالهوٕان عجبي ال ينقطع من غفلة م
ا عن وقعودهم عن القيام بما يجب عليهم فإن لم يدافعو 
رضون الدين والمسلمين والمسلمات في العراق الذين يتع

لحرائر ألشد الهجمات الشرسة من النصارى والرافضة فمن ل
ة  .من المسلمات في بالد الحرمين إذا استباحها الرافض  

م العراق إثم عظيوٕان قعودكم عن نصرة المجاهدين في 
عم شرعًا وٕان تأخركم عن قمع ثوران الرافضة إلى أن ي

 خطرهم الجميع أمر معيب عقًال .



ن ولقد حذرت قبل أكثر من عقد ونصف على المنابر م
تك خطر الخميني الرافضي وخطر صدام البعثي وأعطي

غد .شريطًا مسجًال فلم تستبين الرشد غلى ضحى ال  
ما قلته عن خطر صدام وٕاني أقول باختصار إن كل 

ة اليوم وحزبه هو شيء ال يذكر إذا ما قورن بخطر الرافض
ن فصدام وكفره وظلمه حمل وديع أمام قطيع الذئاب م
قة الرافضة ولقد ذكرت لك قبل هجوم صدام على المنط
ة فقلت بعدة أشهر رؤية أولتها لك بأن صدام يغزو المنطق

أخوفكم  جة لي بأنلي يومها أنت تريد أن تخوفنا وأنا ال حا
بل مما ال يخاف منه واليوم أذكركم برؤية ذكرتها لك ق

دة عقدين من الزمان وهي أني كنت في البرود جنوب ج
 أنظر جهة المشرق مشرفًا على الوادي وهو امتداد وادي

تبين لي  فاطمة فرأيت سحابة مغبرة مرتفعة فوق الوادي ثم
ن جهة أنها موجة عالية من أمواج سيل عرم قادم م

ر المشرق ثم رأين آثار السيل في الوادي بعد أن عب
لهم  وتضرر منه رعاة اإلبل واألعراب وفي الوادي سيارة



كذا هم متضررة فقلت في نفسي وأنا مازلت في الرؤيا ه
 البدو ال ينتبهون .

ر منه قد أولتها لكم يومها أن السيل األغبر الذي يتضر 
ضة ل على أن الرافالناس عدو وكونه قادم من المشرق يد

 هم هذا العدو.
نورة ورؤية أخرى رآها أحد حفظة القرآن من أهل المدينة الم
نزل رأى سحابة سوداء كبيرة جاءت من المشرق ثم بدا ي

وسادة وكان البرد منها بحجم قوالب الثلج الكبيرة أي بقدر ال
الرائي  البيت يترنح من شدة سقوط هذا البرد عليه وكان

ومن  هول مايرى وقد أوى إلى كن في البيت فزعًا جدًا من
رعًا من شدة تمايل البيت يهرول إلى ركن آخر واستيقظ ف
حابة هول تلك الرؤيا وقد أولت بخطر الرافضة فهي س

 سوداء قادمة من المشرق فأقول إن األمر عظيم والخطب
رض جلل ولم يعد رؤى وأحالم وٕانما هو واقع حي يزلزل األ

ا ت أقدام أ هل السنة كل يوم في بغداد وما حولهمن تح
 أرواح تزهق ودماء تسفك وأعراض تنتهك وٕالى اهللا



له رؤوس المشتكى فهو حسبنا ونعم الوكيل وقد اشرأبت و 
خليج الرافضة المنافقين وخاصة في بالد الشام ودول ال

ان والعراق يتحينون الفرصة ليستعينوا بإخوانهم في إير 
در الذين هم وال فرق بين جيش مقتدى الصوليقتدوا بأفعال

عام  حرقوا نساء وأطفال أهل السنة في العراق في شارع
الصفار  أمام المأل وبين حسن نصر اهللا في لبنان أو حسن
قدون أن في المنطقة الشرقية من بالد الحرمين فكلهم يعت

 قتل أهل السنة وحرقهم قربة إلى اهللا .
رآن فهم يعتقدون أن القوٕان اإلسالم بريء من الرافضة 

ا محرف ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنه
ح بالقرآن بالفاحشة وقد برأها القرآن الكريم وهذا كفر صري

سيرًا ويكفرون كل الصحابة رضي اهللا عنهم  إال عددًا ي
د ينكرون وكل ذلك في كتبهم المعتمدة القديمة والحديثة وق

كن مع بًا وتقية إن لم يبعض ذلك عند جدال أهل السنة كذ
ضة كذبًا السني كتبهم ليقيم الحجة عليهم وكفاك بالراف

وخالصة القول ما من خطر وما من مصيبة مرت على 



م هي أهل اإلسالم بعد وفاة رسولنا عليه الصالة والسال
ن الفرس أعظم من مصيبة المسلمين اليوم بثورة الرافضة م

 والعرب .
يتم  جبات في الدين وهو الوٕان دفع خطرهم من أوجب الوا

ط بل ال اليوم مع األسف بنصرة أهل اإلسالم في العراق فق
قاع بد من تعبئة وتحريض أهل اإلسالم عامة في كل ب

ة األرض وفي دول الجوار واليمن خاصة وال يخفى أهمي
ودعم أهل السنة داخل إيران وفي الدول المجاورة لها 

يف وكذب ضيح ز كأفغانستان وتركيا وضرورة تبيين وتو 
 وفساد عقائد الرافضة

عراق وقد تسنن بعض أئمة الرافضة كما في الكويت وال
ينوا فساد وٕايران واهتدوا إلى الهدى فينبغي مناصرتهم ليب

ة ذلك المنهج الضال وٕان الذي يغض الطرف عن الرافض
في بالد اإلسالم كالذي يغض الطرف عن األفاعي 

م في القديم القو  خأ تاريوالعقارب تتكاثر في حجرته ومن قر 
قد  والحديث وكثرة غدرهم بأهل السنة يعلم أن كلماتي



ه فأنا قصرت عن وصف عظيم خطرهم فالرائد ال يذب أهل
 النذير العريان 

اشهد ، أال أال هل بلغت اللهم فاشهد ، أال هل بلغت اللهم ف
 هل بلغت اللهم فاشهد   .

مالحظة هامة      
اإلقامة  ينا رحمه اهللا هم تحتإن بعض أحفاد وحفيدات أب

لك حملة الجبرية في إيران كما سبق ذكره اضطرتهم إلى ذ
أسر  أمريكا الظالمة على أفغانستان فقد كانت تستهدف

المجاهدين العرب نساء وأطفال عن عمد مرات ومرات 
يق مع فبعض الذين نجوا منهم ذهبوا إلى إيران دون تنس

السجون  ووضعتهم في طهران ثم بعد ذلك قامت باعتقالهم
ضعة إال أن أهلنا بلغني أنهم تحت اإلقامة الجبرية منذ ب
ستان فلم سنين وقد طالبنا بهم مرارًا حتى يخرجوا إلى باك
ي في تستجب طهران لذلك ، فعسى أن يتيسر لك السع

طمئن إخراجهم إلى منطقة وزيراستان في باكستان حيث ن



ك بأبيك برًا من عليهم هناك عند تلك القبائل فيكون ذلك
 رحمه اهللا وصلة لرحمك .

ساعدك أأكد أننا نريد خروجهم إلى وزيراستان فقط ، وقد ي
 في هذا األمر أخوال نواف ،



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، نرجو أن تكونوا واإلخوة الكرام يف خري حال، وأن جيمع اهلل  ،حفظه اهلل، أبو صالح  األخ الكرمي/

 سبحانه وتعاىل بيننا على ما حيب ويرضى يف الدنيا واآلخرة، وبعد
م الكرمي أنتم وإخوانكم الكرام معنا، ذلك املوقف الذي نسأل اهلل أن يدخره لكم يف بداية نود أن نعرب لكم عن شكرنا البالغ ملوقفك -1

 ميزان حسناتكم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
نسأل اهلل أن  ونود أن نؤكد لكم أيضاً أننا بعون اهلل وتوفيقه ثابتون على العهد ومصممون على املواصلة يف سبيل رضوان اهلل تعاىل، -2

)إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل والذين : قال اهلل سبحانه وتعاىلجيمعنا على طاعته وحمبته ونصرة دينه، 
الدين  آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف

 فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق واهلل مبا تعملون بصري، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض
آمنوا من والذين  ،وفساد كبري، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آوو ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً هلم مغفرة ورزق كرمي
قال ابن كثري رمحه  .بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل إن اهلل بكل شيء عليم(

 ذكر تعاىل أصناف املؤمنني وقسمهم إىل مهاجرين خرجوا من ديارهم وأمواهلم وجاءوا لنصر اهلل ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أمواهلم" اهلل:
واىل أنصار وهم املسلمون من أهل املدينة إذ ذاك آووا إخواهنم املهاجرين يف منازهلم وواسوهم يف أمواهلم ونصروا اهلل  ،وأنفسهم يف ذلك

فهؤالء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق باآلخر من كل أحد وهلذا آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني  ،ورسوله بالقتال معهم
 "واألنصار كل اثنني إخوان ناملهاجري

 مع لمل املؤمنني وتوحيد كلمتهم والصرب من أجل هذا اهلدف العظيم.بالتعاون مع مجيع اإلخوة الصادقني جلوحنن نذكركم  -3
 أشد ارحر  على أن نتعامل معكم ككيان وجسم واحد أنتم على رأسه، ومل يدر املنا معكم ومع إخوانكم كنا حريصنيوحنن يف تع -4

 ف أي تصرف خيل هبذا املبدأ األساسي.خبلدنا أبداً أن نتصر 
 لكم تفصيل ذلك حىت األن كاأليت: ا قد التزمنا به معكم فنود أن نذكروبالنسبة ملا كن -5

 أليب ضياء لرتتيب األمور بسرعة 200أرسل منها وهي جمموع ما كان معكم من طرف أسد اهلل واليت  385
 عنده على أساس أنه مندوبكم وأنه وأنتم شيء واحد ونظراً لضيق الوقت وضرورة اإلسراع بالتجهيز قبل         
 .1000ضياء وقررنا أن نويف مببلغ  وصولكم. وقد تأكد ذلك ملا جلسنا حنن وأنتم وأبو        
 ساس السابقسلموا لنور على نفس األ  50
 سلموا لنور على نفس األساس السابق  35
 سلموا لنور على نفس األساس السابق 150
 على نفس األساس السابق سلموا أليب عبد القدوس 10
 سلموا لكل رمحن 150
والً بأول بوصول هذه . وقد كنا نبلغكم أ70، والباقي من االلتزام باملرحلة األويل 930فيكون اجملموع حىت اآلن ، سلموا لكل رمحن 150

 املبالغ كلما علمنا بذلك.
 على العهد ونقدم كل ما نستطيعه واهلل املستعان. -بعون اهلل–ونؤكد لكم أننا بعد الوفاء هبذه املرحلة سنظل  -6
ليت حدثت مع فشلنا بالنسبة خلروجنا فكما أرسلنا لكم وأليب عبد القدوس وألسد اهلل إن اجتهادنا كان ترك املكان للظروف الطارئة ا -7

اقف يف إيصال الرسائل إليكم. وليس يف قلوبنا جتاهكم وجتاه أيب ضياء وأيب عبد القدوس إال الشكر واالمتنان على هذه األخوة الكرمية واملو 
 الصادقة. ونرجو أن نظل على اتصال، وقد كلفنا أمحد أن يزور املكان الذي اقرتحتموه بناء على رأيكم.

 مع بيننا على ماحيب ويرضى وعلى عز الدنيا وفوز اآلخرة، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهنسأل اهلل أن جي
 أخوكم احملب 

 
 

         



  بسم هللا الرحمن الرحيم
.....  

الحمد  الذي وعد فوفى، وأوعد فعفا، 
م على سيدنا محمد  ة والس والص

فا، وآله وصحبه المستكملين  سيد ال
فَ    ال

األخ الكرمي/ كارم حفظه اهللا. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أرجو أن تكون ومن معكم يف 
  ى ما حيب ويرضى من عز الدنيا وفوز اآلخرة. وبعد.خري حال، وأن جيمع اهللا بيننا عل

وصلتين رسالتكم الكرمية ولكن قطعت فجأة وبدون خامتة أو توقيع أو تاريخ، فما أدري ما  - 1
السبب يف هذا اخلطأ. ولكن احلمد هللا على ما فيها من أخبار طيبة ومبشرات، وأسأل اهللا أن مين علينا 

  عاجًال. بالنصر والتمكني بعون اهللا قريباً 
ديدكم إليران. فلي عليها بعض املالحظات أرجو أن يتسع صدرك وصدر  - 2 بالنسبة ملسألة 

  إخوانك هلا:
نا يف هذا األمر اخلطري، الذي ميس مصاحل اجلميع. وقد كنا نتوقع منكم و أنكم مل تشاور  -أ

ا بالنسبة لألموال واألفراد فأنت تعلم أن إيران هي املمر الرئيسي لناملشورة يف هذه املسائل الكبرية. 
  واملراسالت وكذلك مسألة األسرى.

ديد، ألن التهديد اختبار  -ب ال أدري ملاذا أعلنتم التهديد؟ وكان ميكنكم أن تعملوا دون 
قاس لكفاءتكم يف حتقيقه. والذي أراه حىت اآلن أن مرور املهلة دون قيامكم بشيء يؤثر على 

ديد لكم تأثريه. وليس معىن كالمي هذا أين أستفزكم إلجناز التهديد، بل على  مصداقيتكم، ويفقد أي 
ا سياسياً تعترب خسارة فإالعكس  ن رأيي خمالف للتهديد أصًال. ولكين أناقش مسألة إعالن التهديد، وأ

  لكم.
مسألة أخرى أرجو أن تراجعها مع إخوانك، وهي عن أخبار بلغتين أن بعض من قد  -ج

  ديدكم قد ال يكونون منظمني أو آمنني من االخرتاق. فأرجو مراجعة ذلك.تعتمدون عليهم يف 
  أما عن رأيي يف املسألة فخالصته: -د
) ال داعي لفتح جبهة مع إيران إال إذا كنتم مضطرين لفتحها لتعاظم أذاها، وإال إذا كنتم 1(

ا. أما إذا مل تكونوا مضطرين لفتح اجلب هة معها، ومل تكونوا قادرين على أيضاً قادرين على إحلاق األذى 



ا، فالرأي عندي تأجيل فتح اجلبهة معها. واالنصراف كلياً لتثبيت دعائم الدولة والقتال  إحلاق األذى 
  ضد الصليبيني واملرتدين. وكذلك رأيي بالنسبة للجبهات األخرى كلبنان وغريها.

) وإذا قررمت أنه ال بد من فتح جبهة مع إيران، ورأيتم يف أنفسكم القدرة على إحلاق األذى 2(
ا أو  ددوا به، بل تنفذون ضرباتكم يف صمت، وتفهمو ا. فالرأي عندي أيضاً أال تعلنوا ذلك وال 

ا، وأ ا تفهم أنكم الضاربون. ألن هذا أحفظ لسمعتكم إذا مل تؤت اخلطة مثر دعى لسهولة ترتكو
  هذا رأيي واهللا أعلم بالصواب. التفاوض مع إيران إذا ناهلا األذى الشديد.

مسألة أخرى قريبة الصلة بالسابقة، وهي حول أخذ رهائن من اإليرانيني للتفاوض عليهم.  - 3
والشخص الذي تكلمت عن إرسال ملف أقواله، مل يصل يل ذلك امللف. عموماً خبصوص ذلك 

فأرى أن تبدأوا يف التفاوض على مبادلته بأسرانا. وخاصة املهددين بأحكام اإلعدام الشخص أو غريه. 
  أو السجن الطويل يف بالدهم.

وموقفي  .فهي حمل تشاور بيين وبني اإلخوة :بالنسبة ملسألة عدم مهامجة الرافضة باالسم - 4
وض فيها جارياً، وقد ربطناها فيها هو حصيلة هذا التشاور، وليس موقفاً فردياً، واملسألة ال زال التفا

باحلصول على رهائن منهم، وبعد ذلك تصبح خياراتنا أوسع يف التعرض هلم. وعموماً فالتشاور مستمر 
أن إخواين عند أيب اليزيد وعندكم قد هامجوهم، وهذه األقوال تلزمنا ومتثلنا. فيها ومتجدد. األمر اآلخر 

إلخوة أن أتناول أنا املوضوع بطريقة غري مباشرة مع مراجعة ولذا فإنه مل يعد متعيناً علي، ولكن رأى ا
  التطورات. هذا هو حصيلة الرأي عند إخوانك واهللا أعلم بالصواب.

فأرى أن العمل فيها جيب أال يكون مربوطاً بردود أفعالنا، ولكن مبقياس  :بالنسبة لرتكيا - 5
دئة األمور عندهم، إال إذا أمكن القيام بعملية كبرية ضد اليهود أو  املصاحل واملفاسد، ولذا أرى 

ري بينهم وبني حكومة  الصليبيني، فحينئذ ميكنكم موازنة املصاحل واملفاسد. ولعل تدهور العالقة األخ
  وفر لكم بعض املصاحل. واهللا أعلم.كردستان قد ي

  بالنسبة إلرسال إخوة لكم فاملشكلة هي الطريق. - 6
، فلو أمكن أن اكميالتفاق معك على العمل يف بلدل أبلغين حاجي هارون أنه قد وص - 7

  ترسل يل بتفاصيل هذا املوضوع حىت أفهمه جيداً، واهللا جيزيكم اخلري.
ا. والسالم.  وختاماً أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه. أرجو إتالف الرسالة بعد قراء

 م.2007 أكتوبر 18هـ املوافق 1428 شوال 7أخوكم احملب. 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
--- 

اإلخوة ، نرجو أن تكونوا و السالم عليكم ورمحة وبركاته، اهلل تعاىلحفظه  األخ الكرمي/ مولوي عبد العزيز
 عم  اهلل بيننا رريبا  عل  ما بح  ويرى ، وبعد الكرام يف خري حال، وأن جي

 م  ررص به احلسابات. 9/ 17وصلتنا منك رسالة كرمية بتاريخ  -1
بالنسبة للعسل فقد رتبنا م  توفيق أن يتاب  األمر من األمانة اليت عنده، فنرجو االهتعمام مبتابعة  -2

 األمر.
 كعما نرجو أيضا  أن تبلغوا أخانا أبا حفص برغبتنا يف حضوره إلينا إذا تيسر له ذلك.  -3
 بالنسبة لألزدي فعمرفق م  هذه الرسالة ما يريد واهلل املوفق. -4
بالنسبة الستفسارات اخلري، فسنجيبه عليها عند لقائه إن شاء اهلل، وسيكون مكانه رريبا  منا بإذن  -5
 اهلل.
برجاء التأكيد عل  اإلخوة عند اخلري أن يورفوا فورا  استخدام االنرتنت من منازهلم، برجاء اإلسراع  -6

 يف إبالغهم بذلك والتأكيد عل  ذلك لألمهية القصوى.
صيامكم وريامكم وععملكم الصاحل،  اهلل تعاىلوجلعمي  من عندكم سالمنا ودعاؤنا، وتقبل وختاما  لكم 

هـ 1423، رمضان 27، الثالثاءونرجو أن تذكرونا بدعائكم الصاحل يف هذه األيام املباركات، والسالم. 
 م.2002 ديسعمرب 3 -
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 أما بعد... 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته               أهلي الكرام 

رساليت هذه وأنتم خبري وعافية وإىل اهللا تعاىل أتقى وأقرب.أرجو أن تصلكم   

أكتب لك البشرى ة أن ود يف هذه الرسالأو ا وجزاك اهللا خرياً على ما أوردت فيها وسررت وصلتين رسالتك الكرمية 
وأن ال عالجاتك  شروط إال أن تتميلديهم ومل تكن واملنة بأن العوائق عن جميئك حلت اليوم فلله احلمد السارة 

أكثر من تسعة  نبقى معهمهناك حسم تام بأننا لن علماً أن فرتة بقائنا معهم نطالبهم بزيادة أي شخص طيلة 
. أشهر  

إىل اإلخوة بضرورة  أرسلنابأننا أن أطمئنك كما أود   العلمية هقدرات ووإمكانياته  زةأخبار محعن  يلتكتيب أرجو أن  
اخلميس أو  يف يومم هحسب ما رتبنا مع وصولهننتظر  و إليك السابقة مع رسالتنامن وزيرستان اإلسراع يف إخراجه 

م فضلوا سفره يف هذين اليومني لندرة حمن كل أسبوع اجلمعة  من أال خيرج أيضاً ضلوا وف ر التجول فيهماظحيث إ
احلرص  البطاقة مع من أجلخروجه  اأن ال يؤخرو طلبت منهم باكستانية ولكين حصوله على بطاقة بعد إال املنطقة 

 إىل تب إحضاره خيرجوه إىل أي اجتاه آمن وبعد ذلك نر  يكوإن تعذر ترتيب طريق آمن خلروجه إل على سالمته
ولكنه خروج محزة  لنتابع إجراءاتوقد اتصلنا باألخ الذي حيضر لنا الرسائل من طرف اإلخوة املكان الذي أنت فيه 

ا مل تصل بعد ووعدنا على يومأخربنا  و كان األخ من طرفنا مريض فلم يستطع الذهاب إلحضارها  2 /1 بأ
ورعاه فظه اهللا ح محزةعن  عند اإلخوة من أخبارولكن اليوم بإذن اهللا سيحضرها إّيل وسأطلع عليها وأفيدك مبا 

  ومجعنا به على خري.

ضيق  ه عنكرتما ذ وأحسب أن  وعن صحة فاطمة وابنتها زوجتهعن أبناء سعد رمحه اهللا و  تطمئنيينأن أرجو كما 
. هو السبب الذي حال بينك وبني ذلك الوقت  

 حقن العالج يفن عدم الشعور بأي أمر مستغرب ممسألة عالجاتك اليت متت يف إيران وما ذكرتيه فيما خيص و 
ه مىت ديين عن تارخيحبذا أن تفيفاملرض الذي وصفتيه يف رسالتك بالدوخة الشديدة وأما فاحلمد هللا على ذلك 
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وال ختفى عليك ته ملعا جل مت فيه الفحصالذي  تاريخ المع بعض التفصيل ألعراضه وكذلك ؟ استمر ي مدةوأل؟بدأ
.فاصيلالت بعضونرجو منك املعذرة فرمبا أرهقناك باحلكم على كثري من املسائل أمهية التواريخ يف   

هل  و نت عندك ستحسن أن تذهيب إىل طبيبة حيثما أنت إن أتيح لك ذلك وتصفي هلا األعراض اليت كاكما أ
فال  وافق آراء الطبيبتنيريبة حىت بعد توإن قمت بذلك ومل تزل عندك  كانت تستدعي ما وصفته طبيبة إيران أم ال

ريب نكون قد فإن مل يظهر جسم غعلى املنطقة اليت مت فيها الفحص  دساوناأو الرت بأس أن جتري أشعة إكس 
ة األشعة و التاريخ الذي إفادتنا بنتيجوفيما خيص األسنان فجيد ما ذكرتيه من إجراء أشعة مع  الشك باليقنيقطعنا 

.وضعت فيه احلشوة  

هل ذلك فوراء  األسباب مل تعريفإطالق سراحكم إىل وزيرستان  مت بفضل اهللاعندما * ذكرت يف رسالتك أنك 
رستان بشكل يبشكل عام وعلى وز مسعتم بعد خروجكم عن أي شيء أجربهم أو اضطرهم على إطالق سراحكم 

حترجوهم و إىل احلجاز  نتذهبو س؟ وهل كانوا خيشون من أنك ومحزة إن ذهبتم إىل سوريا لن تبقوا فيها وإمنا خاص 
  .بإطالق سراحكم خامنئي مسعتم وأنتم يف إيران عن البيان املكتوب الذي أصدره خالد مطالباً  وهل؟عرب اإلعالم

م إما أن يسفروكم إىل قطر أو سوريا ف ذكرت يف رسالتك * م كانوا يقولون بأ ما الرأي الذي أبداه حممد وإخوته أ
م جكهل تعمدوا إخرااملراد أن نفهم و وإن طلبت فبماذا ردوا وهل طلبت الذهاب إىل قطر  ذلكعند  ومحزةأنت  و

م توقعوا جميئكم إّيل.   إىل هذا االجتاه ملتابعة مسريكم حيث إ

 املكان الذي ينوي عثمان التوجه إليهوعن  سفرهسافر إىل سوريا فهل لديك معرفة عن أسباب  اً ذكرت أن حممد و
  إطالق فاطمة والشيخ سليمان أبو غيث.يف  وهل لديك معرفة مبا ينوي اإليرانيني

إن كنتم مد أسلم األخ حم ويسألسيأتيكم األخ من طرفنا القادمة بإذن اهللا خالل األيام  :أود إفادتك بأنهويف اخلتام
بذا أن ختربي األخ والتأكد من األمور اليت رابتك أمنياً فحلعالج فإن كنت قد أمتمت ا ن للتحرك إلينا أم ال يجاهز 

اجلميع عندنا يبلغونك السالم.                                . اليوم ريتب جميئك يف نفسبذلك ل  

ومرفق  يته. بأنكم يف  أخربتينوهو صاحب األسرة الذي  أسلممرفق مع رساليت هذه رسالة لألخ حممد  مالحظة:
إنه ويل ذلك ى خري وجيمعنا بك علاهللا تعاىل أن حيفظك ويرعاك  أسألاملفضل  اءغذالمن متر بالدنا وهو  هديةلك 

هـ1432//صفر30اجلمعة/ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته/  والقادر عليه.  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى أله وصحبه 

  أمجعني
  أما بعد  

  أخي الكرمي الشيخ أيب حممد حفظه اهللا 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وبعد أرجو أن تكونوا ومجيع إخوانكم وذويكم وأصهاركم خبري 
  وعافية 

ن سويا ، وقد تأخرتا كثريا عند لقد وصلتين رسالتاكم الكرميتا
حصل حيث إنه ظن أن الشرحية له ، لذا  التباسالوسيط بسبب 

نظرا لضيق الوقت مل يتيسر يل قراءة كتابكم التربئة وكثريا من 
أجوبتكم على األسئلة العامة وسأوافيكم بإذن اهللا برسالة أخرى 

  عن ذلك . 
جزاكم اهللا خريا على جهودكم يف إرسال الرسائل  )1(

لتكليف اإلخوة مبا جيب خبصوص موضوع الدامنرك 
  وأرجو متابعتهم يف ذلك . 



اغتيال  املال داد اهللا رمحه اهللا ، فإذا  خبصوص موضوع )2(
 ةعن مؤامر صح ما ذكرمتوه يف رسائلكم السابقة 

فإن األمر خطري جدا وينبغي النظر إليه من اغتياله 
د لرجل واح جوانبه املختلفة ، فاألمر ليس اغتياال

رغم عظم حرمة دم املسلم ولكنه بداية الغتيال التيار 
اجلهادي الصادق الذي يرفض املداهنة يف دين اهللا 
وأنتم واإلخوة وحمسود من رموزه فيجب أن تكونوا 
على حذر من التيار املداهن ، فكثري منهم كصاحب 
شريف فرج اهللا عنه لن يتورعوا يف دمائكم ، وقد ذكر 

م سيعا م حبسن الظن إىل أن يظهر اإلخوة من أ ملو
منهم خالف ذلك ، فال شك عندي بأن خالف 
ذلك قد ظهر وقد أكدوه بسعيهم إلطالق سراح 
املتهمني ، مث أكدوه بعزل احلاج منصور داد اهللا مث 
أكدوه مرة أخرى بعدم استجابتهم إلحالة القضية 
على القضاء ،كما ذكر ذلك احلاج عثمان ، حيث 



وال داعي  انتهتل له إن القضية قد قال أن الوفد قا
 لتكبريها .

إن التهرب من القضاء أمر خطريا جدا على دينهم ودنياهم ،  
وتذكرون أنه كان لبعضهم مساعي للحيلولة دون مثول طاهر 
جان أمام القضاء يف أفغانستان ، منهم أخرت عثماين ، وبناء 

ا احملافظة  على ما تقدم أرجو األخذ باألسباب اليت من شأ
وتقوية التيار الصادق ومدافعة وإضعاف التيار املهادن مندوب 

ا يف  isiالـ ، فما أنتم فيه ، امتداد حلرب حقيقية كانت بدايا
أفغانستان لتحجيم القاعدة وإقصائها ، وأعلموا أن  بعض 
القوم هلم شطحات واسعة يف تأويل سفك الدماء بزعم 

إلمارة اإلسالمية ، فينبغي دراسة األمر مع أهل مصلحة ا
الشورى واحلرص على توعية كبار أهل املنطقة برفق حبقيقة 
الوضع ، ومن أوىل اخلطوات الواجب اختاذها أن يقوم احلاج 
منصور أو أحد ذويه باملطالبة بالقضاء الشرعي  فإن تعذر 

قيق فأرجو أن تطالبوا أنتم وكبار القوم يف املنطقة بفتح حت
وإحالة قضية االغتيال إىل قاض قوي أمني ، للقصاص ممن 



يثبت تورطه يف االغتيال ، فنصرة املظلوم وإقامة احلق واجب 
شرعي ، مث إنه حياتكم يا أويل األلباب ، وإال فإين أخشى أن 

  يصل  الدور إىل اإلخوة من بعده .
دفعته  اليتمن األسباب  التبينيبالنسبة حلاجي منصور أرجو 

  كما ذكر   لتصفية املتهمني 
وأحسب أنه كان ينبغي أن حيال احلاج منصور إيل القضاء 

  بدال من إخراجه من املنطقة فأرجو إفاديت مبالبسات ذلك .
   بالنسبة لصاحبنا شرط املراسلة الوسيط املأمون )3(
بالنسبة للجويف حيال جمللس صلح وليس حتقيق وال  )4(

بعض الضرر نعني عليه الشيطان يف هذه الظروف ، و 
 أهون من بعض . 

تضيع ودائعه وأرجو اهللا أن  ويف اخلتام أستودعكم اهللا الذي ال
    يوفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 07/05/2008الموافق02/05/1429
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

        واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  ..وبعد.

حفظه اهللا  حممد أسلم                       إىل األخ الكرمي                 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

الكرمي يف كما أرجو أن يكون الوالد وحفظ من املوىل عز وجل  خبري  مرساليت هذه وأنت مأرجو أن تصلك
هذه  وإنمن الطاغية خبالصهم وحنمده تعاىل على ما من به على املسلمني يف تونس  أمت الصحة والعافية

في مصر فووحدة املسلمني لفتح مما يعجل باالثورات موجة عامة ستشمل مجيع ديار اإلسالم بإذن اهللا 
هناك يف اجلزائر كذلك و يف اليمن كذلك و مصر طاغية  يسعون إلسقاطعشرة مالين اليوم حشود بلغت 

  .بعد مثانية أيامحاشدة ملظاهرات  ةدعو 

وقد قاموا لنا قني فاألخوة املرا صحبةقد مرت مثانية سنوات وأشهر من فرسالتنا موضوع ولنشرع اآلن يف 
م اإلرهاق الشديد  نجبهد كبري جزاهم اهللا خرياً ولك من الضغط األمين الذي ترتب مع طول املدة أصا

من اإلخوة أن يرسلوا ولعلكم تذكرون عندما طلبنا ا باالنفصال نطالبوني زمن منذو  عليهم فرتة املرافقة
ما زلنا وحنن فرجع األمنية ملرافقتنا وجاء إىل طرفكم مث كان لكم عليه بعض املالحظات أحد اإلخوة 

هذا مطلع ويف  أمنياً  مل جند عندهم اخليار املناسبمعهم  اآخر توا صالتن وإىلاألمر نتابع مع اإلخوة 
اتفاق مكتوب بأنه بعد تسعة أشهر ال بد أن نكون قد وة املرافقني وبني األخمت بيننا 1432صفر الشهر 

  . اإخوة غريمه ليكون يف رفقتنارتبنا أمورنا 

م متام الثقة نيباكستانيال كمعارفمن إخوة هل لديك و فما رأيك ؟  ن لتحمل أعباء و وهم مهيئ؟  تثق 
يف البيت أن يرى الناس  حىتإال توفري الغطاء األمين فيه  ى املرافقنيليس علوضعنا  أنمرافقتنا علماً 

أننا يف بيتني مستقلني حىت يف ساحة علماً إحضار املشرتيات من السوق كذلك و من أهل املنطقة  اً أناس
هو اخلضروات الذي يكون متكرر طلب لفاباجلملة احلبوب نشرتي  و بأنفسناخبزنا أننا خنبز الدار و 
  . والفواكه
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وعرفنا حمدودة جداً حيث إننا نعتمد مبدأ الوقاية خري من العالج احتياجاتنا الطبية وفيما خيص األطباء 
فنشرتيها وجنعلها يف البيت وما شابه أمراض الربد كمراض األطفال املتكررة  األدوية اليت توصف أل

  .فهم تقريباً ال يذهبون إال لألسنان أو الكسور الستعماهلا عند احلاجة 

م نادر مما جيعل نشرتي األدوية ملعظم األمراض الكبار  كذلكو  واحدة ذهاب مرة جداً تقريباً مبعدل  اً ذها
  السنة.طوال  للشخص

سيكون معينة فعلى رأس وظيفة من معارفكم املوثقني وهم يف إخوة إن توفرت الصفات املطلوبة ملرافقتنا و 
ونستحسن ، فيه  سنكونوسنعينهم على توفري غطاء أمين هلم يف املكان الذي  معه،هلم الراتب ومثله 

وإن مل يتيسر فال  أشقاءأيضاً أن يكونا ن ونستحسن امعنا مرافقأن يكون دون أن يكون أمراً البد منه 
مع مالحظة أننا عند انفصالنا عن اإلخوة الذين بصحبتنا سننتقل إىل مكان  بأس من أن يكون واحد

  فيه بيت لنا وبيت لإلخوة املرافقني.حنتاج أن نرتب و آخر 

سبة سبعني يف املئة وهو اآلن سيجتهد يف تعلم األردو مما يتيح خروجه عند نعلماً أن خالد يعرف بشتو ب
  الضرورة . 

ينبغي أن ال يتم اللقاء بينكم وبني الوسيط من طرف مالحظة: أخذاً باالحتياطات األمنية الالزمة 
سواء كان اللقاء إلحضار إال يف سوق مغلق أو ما شابه ذلك جتنباً للمراقبة اجلوية  أو من طرفنا اإلخوة

كما أود إفادتكم   عندكم محزةنا أبلغنا اإلخوة بأن ملف متابعة جميء نعلماً أالرسائل أو إلحضار محزة 
  دائماً.مفتوح من األمهية مبكان أن يبقى اهلاتف الذي يتصل عليه األخ من طرفنا بأن 

أشهر إن أوضاع اإلخوة ال تسمح هلم بكثرة التواصل وطلبوا منا أن يكون التواصل كل ثالثة مالحظة: 
إيصال يف مبدى إمكانية أصحابكم  رجو إفاديتأفاألحداث اهلامة  عنالبيانات تأخر مما يؤدي إىل 

   .خطاباتنا إىل اإلعالم خبط مستقل عن خط اإلخوة

 جيزيكم خري اجلزاء كما أرجوه تعاىل أن أرجو اهللا تعاىل أن أشكركم على استضافة أهلي و ويف اخلتام :
ا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم يعينكم على القيام مبحيفظكم و 

                          أخوكم                     على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  1432//صفر29 ،اخلميس



  بسم هللا الرحمن الرحيم 
    

  إلى الوالد الحبيب           حفظك هللا ورعاك 
  عليكم ورحمة هللا وبركاته  مالسال

اكتب ھذه الرسالة وأدعو هللا أن ما تكونوا غضبانين علي وأدعو هللا أن 
  تكونوا بخير وعافية ويقين بنصر هللا .

رسالة لم تصلكم شيخي الحبيب وأميري قد عرفت من رسالة خالد أن في 
وهللا المستعان وقد كتبت فيھا ترتيب السفر وأستشيركم أن تكون خديجة 
واألوالد يتحركوا أول ومن ثم أتحرك بعدھم بيوم ألن الطريق ليس فيه 

لم  مشكلة على النساء واألطفال وقد ذھبت خديجة للعالج مرتين والحمد 
ت حزام ناسف أخذه يكن ھناك تفتيش على النساء وقد رتبت نفسي وجھز

فكم وأكون أنا بعدھم ولكن لما معي في السفر وفضلت أن يكون األھل طر
إذا فيه خطر أبقى كتب القاري رسالة وصلت رسالتكم للقاري أن الموضوع 

فتوقعت بذلك  هإلي فيھا موعد السفر وكتب أن البقاء أفضل وھذا كما خير تو
  .التي لم تصلكمأن الرد بعد قرأتكم لرسالتي 

وأنا من ھنا مع القاري وجد أخ ثقة يذھب لصاحبنا وقد يتحرك أول شعبان  
  وهللا الموفق .

  التنسونا من الدعاء وهللا يحفظكم ويرعاكم ابنكم المقصر عبد اللطيف
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  رجب   24
      
   
  
  
.  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

وبعد...    

 إىل األخوين الكرميني                  أيب حممد وأيب خالد حفظهما اهللا 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

دوء  ا وحرصاً البارحة والليلة اليت قبله حلديثنا ليلة استكماالً هذه الرسالة إليكم  أكتب على حل األمور 
تأثر الصحة تأثراً ظاهراً علماً أدت إىل حيث إن جلسة البارحة سالمة أعصاب اجلميع وعلى كما اتفقنا 

  .تستدعي احلوار اهلادئ اهلادف حلل املسألة اليت حنن بصدد حلها أن صحة اجلميع 

واليت  يف سبيل اهللا تعاىلوصحبة اهلجرة واجلهاد والرباط وإدراكاً مين ألمهية وعظم أخوة اإلسالم اليت بيننا 
لذا رأيت أن وأعظم وأعمق فأخوتنا أكرب من بعضنا يف ساعة غضب يكدرها خروج بعض الكلمات لن 

  . تخاطب بيننا عرب الرسائل لتوضيح األمر على الوجه املراديكون ال

َوتـََعــاَونُواْ َعَلــى اْلــربِّ َوالتـَّْقــَوى َوَال تـََعــاَونُواْ َعَلــى اِإلمثِْ َواْلُعــْدَواِن قــول اهللا تعــاىل (وإيــاكم ب نفســيذكــر أوابتــداًء 
وقــول رســوله عليــه الصــالة والســالم ( الرفــق مــا كــان }ســورة املائــدة 2{)َواتـَُّقــواْ اللّــَه ِإنَّ اللّــَه َشــِديُد اْلِعَقــاِب 

  يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه)

يف صحبتنا هذه على هذا الطريق العظيم مثانية سنوات وجتاوزناها أرجو اهللا تعــاىل أن يتقبــل منــا لقد أمتمنا 
  لن ننساه ما حيينا ومنكم ذلك وهذا فضل كبري منكم علينا 

كنــت قــد طلبــت مــنكم تســهيل جمــيء أم محــزة إلينــا فاعتــذرمت بــأن العــدد كبــري واحلمــل علــيكم ثقيــل وحنــن 
مقــدرون حلجــم الضــغوط علــيكم وأمهيــة التخفيــف عــنكم ونظــراً لــذلك اقرتحــت علــيكم أن خنفــف نصــف 

 محزة. العدد تقريباً وجتيء أم 

 بــرأيكم يــدويناحملســنني مــن ســبيل وحبــذا أن تففمــا علــى مــا كنــا نبغــي وإن تعــذر  فــذلك األمــرفــإن تيســر 
ــدوء ورفــق مبــا يرضــي اجلميــع إن شــاء اهللا  علــى أن تكــون لــدينا فــرتة زمنيــة لرتتيــب لرتتيــب أمورنــا وأمــوركم 
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وأأكــد مــرة ثانيــة األمور يستحسن أن تكون تسعة أشهر أي بعد الــذكرى العاشــرة ألحــداث احلــادي عشــر 
  ال تؤثر فيها بعض املواقف العابرة . على أن أخوتنا تبقى قائمة بقوة 

أخوكم املعرتف بفضلكم العاجز عن شكركم والداعي بأن جيزيكم اهللا خــري اجلــزاء وميــن بالســالمة والتوفيــق 
                                                           . لكم
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هلل الحمد هلل الذي أقام السموات واألرض بالعدل وأذن للمظلوم أن  ثم الحمدالحمد  هلل 

 بعد....يقتص من ظالمه بالمثل أما

خاصة السالم على جيراننا شمال المتوسط وإلى عامة  المحتلة  فهذه رسالة إلى الدول

ن التحب من اتبع الهدى بين يدي الرسالة أذكركم بأن العدل واجب مع من تحب و م

 الظلم الكف عنالعدل وألمان قواعد اوأن الحق اليضيره إن قاله الخصم وأن أعظم 

 وقد قيلالعدوان 

 البغي يصرع أهله    والظلم مرتعه وخيم

ولكم في ألوضاع في فلسطين المحتلة عبرة وأن ما جرى في الحادي عشر من 

لقاعدة ولكنها هو إستثناء على اسبتمر والحادي عشر من مارس وغيرهما إنما 

لن  الشعوب الواعيةوالبشر وإن األمن ضرورة ملحة لكل كما بضاعتكم ردت إليكم 

 لكم أن تحتكروه ألنفسكم .كما أننا لن نرضى للساسة أن يعبثوا به رضى ت

وبعد ماتقدم نحيطكم علماً بأن وصفكم لنا وألعمالنا باإلرهاب هو بالضرورة وصف 

 رد الفعل من جنسه وأعمالنا هي رد فعل ألعمالكمحيث إن لك كذألنفسكم وأعمالكم 

يكفيكم شاهد و فلسطين العراقووأفغانستان  فيكما قتل ألهلنا التي هي تدمير و

ففي أي ملة  رحمه هللا الحدث الذى روع العالم قتل المسن المقعد الشيخ أحمد ياسين 

ء فمن العدل كم دماء ودماؤنا ماؤكم أبرياء وقتالنا هباء وفي أي مذهب دماقتال

أظلم فكما تقتلون تقتلون والبادئ على ما قلت من قبل أأكد المعاملة بالمثل وبالتالي 

حقنا في الدفاع  وأما ساستكم ومن سار على نهجهم الذين يصرون على المغالطة في

يستخفون بدماء وعقول الشعوب ألن كما أنهم اليحترمون أنفسهم  فهؤالءوالمقاومة 

                                                                             . بمكياٍل واحد نيكيلوالفهم  ال من حلهاالقضية بد لك تعقدمغالطتهم ت

قتل في بالدنا وبالدكم تظهر  ثم إنه عند النظر في األحداث التي جرت وتجري من

ب الذين يرسلون رواقع علينا وعليكم من الساسة في الغالظلم أن وهي حقيقه مهمة 

إلى بالدنا ليقتلو ويقتلوا لذا  فمصلحة الطرفين أن يفوتا غم إعتراضكم رأبناءكم 

من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة  الشعوبالفرصة على الذين ييسفكون دماء 

                                                            البيت األبيضعصابة لومجاملتهم 

تصنع  سواء التى  الكبرىشركات الرب تدر مليارات الدوالرات على الحفهذه 

تقوم بإعادة اإلعمار كشركة هاليبرتن وأخواتها وبناتها ومن هنا يتضح التى أوالسالح 

بجالء من المستفيد من إيقاد نار هذه الحرب وسفك الدماء إنهم تجار الحروب 

نيا من وراء ستار وما الرئيس بوش مصاصوا دماء الشعوب الذين يديرون سياسة الد

وما المؤسسات اإلعالمية الكبرى إال بعض أدواتهم الزعماء ومن يدور في فلكه من 

على  لهم مجاميع الخطر االقاتفي الحقيقة لتضليل الشعوب واستغاللها فهؤالء كلهم 

ونحن  أصعب أرقامهاأخطر و أحدالتي يشكل اللوبي الصهيوني  أجمعالعالم 

                                                        إن هللا على مواصلة جهادهم.مصممون ب

ستبداد القساوسة باألمس وجهت ضربة قاضية الالكبرى الفرنسية   لئن كانت الثورةو

 الً اأصبحت حدثاً تاريخياً عظيماً وأحدثت زلزوالملوك فإن الثورة األسبانية اليوم 

أولى الضربات الموجعة الخطيرة لمجاميع الخطر القاتل في  اهيهوجبت شديداً وذلك 



 في الحقيقة وذلكاعلة فالط حكومة أثنار إحدى أدواتهم وسقمما أدى إلى أمريكا 

 .خاصةللذين سقطوا في مدريد  و عامة ظلومين في العالمللكبير  نتصارا

أظهرته األحداث  كرٍد للتفاعل اإليجابي الذي للشعوب سلمية ةوأخيراً فإني أقدم مبادر

ننا في هذه وإمعنا األخيرة واستطالعات الرأي في أوربا الراغبة في الصلح والسلم 

على  اإلستشهادية ضد كل دولة تلتزم بعدم اإلعتداء المبادرة ملتزمون بإيقف العمليات

وهي قابلة  وسط الكبيرهم ومن ذلك مبادرة الشرق االأوالتدخل في شؤنالمسلمين 

وسريان المبادرة يبدأ  برضا الطرفين حكومة جديدة تلتزم بمضمونها للتجديد مع كل

 هذا إن كنتم ومعلوم لكم أن المسلم ال يغدر.مع خروج أخر جندٍي لها من بالدنا 

 واليخفىعليكمتردون المصالحة فهاقد أجبناكم وإن كنتم تردون اآلخرى فنحن أبناؤها  

الرئيس بوش وآمريه ومأموريه وب تجار الحرهذه المبادرة  ةعرقلفي  سيسعى بأنه

باقر بطون الحوامل في  قاتل األجنة لما قال عنللسالم  صادقاً في  دعواه ولو كان 

لوقف معه الغرب كله وولو كان صادقاً في  دعواه   رجل سالم أنه  صبرا وشاتيال

 تلروس كاناعمليات اإلستشهادية ضد الفولكن الواقع يصدقنا و يكذبه صفاً واحدا 

بعد دعمهم لليهود في  تأمريكا كانضد  عملياتو  والشيشاند غزوهم ألفغانستان بع

بعد غزوهم للعراق  تألوربيين كانعمليات ضد اجزيرة العرب و غزوهمفلسطين و

السهلة الصعبة حلها  ةوهذه المعادلوأفغانستان فأوقفوا سفك دمائنا لتحفظوا دماءكم 

كلما تأخرتم وعندها فال تلومونا  تضاعفويألمر يتسع اأن وأنتم تعلمون بأيديكم 

والعاقل اليفرط بأمنه وماله وبنيه  :ودرهم وقاية خير من قنطار عالج: أنفسكمولوموا 

 وقد أعذر من أنذر  البيت األبيض والسعيد من وعظ بغيرهكذاب العصر في إلرضاء 

 . والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والسالم على من اتبع الهدى

 
 

 



  يسم اهللا الرحمن الرحيم
  الحمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا و على آله و صحبه و من واله .

  السالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته.
  شيوخنا األفاضل...

أما بعد ,أسأل اهللا القوي العزيز لكم دوام الصحة واليقين و أن يبقيكم اهللا شوكة فـي حلـوق أعدائـه, و 
  األمة بطليعتها المجاهدة طريقها  إلسترجاع الخالفة على نهج النبوة .نورا تقتبس منه 

كما أحمد اهللا على جميع نعمه و على  هذه النعمـة  ,حيـث  يسـر اهللا و حصـل  لـي شـرف مراسـلتكم  
  و  عرض  حال الجهاد عندنا من الجانب الطبي .

عــدد الهيئــات فيــه , ثــم عــن فســأبدأ هــذا العــرض بتوضــيح  صــيغة التنظــيم الطبــي و ســبب تقســيمه و ت 
عــن مقــرات  التــداوي و التجهيــزات و القـائمين علــى عــالج اإلخــوة و الــنقص الكبيــر فــي األخصــائيين ,

ــين المــردود  ــإبراز  العالقــة الوطيــدة مــا ب الطبيــة و   طريقــة التكفــل بالمرضــى و المجــروحين .و أخــتم ب
  القتالي و  العناية الصحية .

   
  أوال  التنظيم الطبي ;

  على إستيفاء مسعف أو مسعفين  في كل سرية التنظيم رص يح
  و السرية هي اللبنة األولى وقد يصل تعدادها إلى  عشرون  مجاهدا .

يقوم المسعف بإسعاف إخوانه الجرحى  و جمع و تخزين األدوية الضرورية ,و  يوزع على أفـراد سـريته  
  مة األدوية الضرورية . كيس الدواء الفردي و يراقبه ,كما يسعى على إستيفاء قائ

الهيئــة الطبيــة فــي الكتيبــة و تتكــون مــن مســؤول الطــب  و قــد يكــون معــه مســاعدين و ذلــك إذا كانــت 
  الكتيبة كبيرة تفوق السبعين فردا .

ــة , و هــي مكلفــة بإنشــاء عيــادة ســرية  و  تقــوم هيئــة الكتيبــة  بمســاعدة المســعفين إذا إحتــاجوا اإلعان
  لعالج الجرحى .

طقة  وتقوم بالتنسيق فيما بين الهيئات الطبية في الكتائب و تجري بعـض العمليـات الجراحيـة هيئة المن
  عمليات وضع الصفائح  في بعض حاالت الكسور .)-(عمليات البتر

  الهيئة الطبية في التنظيم : 



و  تقـوم  (و الـذي لـه دور مهـم جـدا)تعمل على مساعدة المناطق و تسـهر علـى برنـامج التكـوين الطبـي
  بالعمليات الجراحية التي فاقت قدرة المناطق و الكتائب.

ــالعالج األولــي فــي  فهــذا التقســيم  يهــدف  إلــى  وجــود المســعف والطبيــب قــرب  الجــريح  و القيــام ب
أسرع األوقت  , كما يسمح بتعاون اإلخوة األطباء  فيما بينهم  و  بدون التمركز  فـي نقطـة واحـدة  ( 

  االمركزية ) .
اوت العناية الطبية من منطقة إلى أخرى فهي في ذروتها بمنطقة الوسط , و أقـل فـي الشـرق غير أنه تتف
  ثم الغرب 

فالصحراء , أما اإلخوة في الغرب مثال يعتمدون أساسا  علـى العسـل عنـد معالجـة الجـروح و  يكتفـون 
  به في غياب األدوية الصيدالنية   في غالب األحيان .

  ثانيا اإلطارات الطبية :
لب اإلخوة القائمين على  مداواة الجرحى لـم يتلقـوا تكـوين فـي المستشـفيات بـل تعلمـوا الطـب فـي أغ

ثغور الجهاد  إذ تلقوا تكوين متواضع  وفق البرنـامج المسـطر  علـى شـكل دورة تكوينيـة  لمـدة شـهر , 
  سعفين .و تخص  هذه الدورة الملتحقين الجدد الذين تتوفر فيهم الميزات التي تؤهلهم ليكونوا م

األخصـائيين , و هـذا مــا يجعـل يعـض اإلصـابات يطـول شـفائها  أو يبقــى   فـالمالحظ الـنقص الكبيـر فـي
الشفاء نسبي  غير كامل  , بل هناك إصـابات غيـر قاتلـة , فـي عـالم األسـباب ,تكـون عنـد المجاهـدين 
قاتلة كإصـابات  الجهـاز الهضـمي حيـث تتطلـب العنايـة الخاصـة مـن إنعـاش و تغديـة وريديـة وتـدخالت 

  جراحية متخصصة . 
  لثا العيادات و التجهيزات الطبية :ثا

فــي الســنوات الثالثــة األولــى للجهــاد كــان للتأييــد الشــعبي  دورا مهمــا  فــي عــالج مرضــى و  جرحــى    
بعض األطباء  المدنيين يداوون المجاهـدين و إسـتطاع المجاهـدين إنشـاء عيـادات  المجاهدين , فكان

هـزوا تلـك العيـادات بالوسـائل الطبيـة الالزمـة ,بـل سرية في القرى والمدن بفضل وجود المتعاوينين و ج
إســـتطاع المجاهـــدون إدخـــال بعـــض الجرحـــى للعـــالج فـــي مستشـــفيات الطغـــوت تـــارة لوجـــود أطبـــاء و 
ممرضــين متعــاطفين مــع المجاهــدين وتــارة أخــرى بقــوة الســالح  حيــث كــان حينهــا إنتشــار الطـــاغوت 

ي ينتشــر فيهــا المجاهــدين , و الوضــع األن  غيرشــامل  كمــا هــو الحــال حاليــا , خاصــة فــي المنــاطق التــ
يحصر العالج في مراكز المجاهدين .أما الوسائل و األدوية فهي شحيحة و التحصل عليها مقـنن عنـد 



الطـــاغوت فيصـــعب إقتنائهـــا مثـــل جهـــاز األشـــعة (الراديـــو) و كـــذا أدويـــة اإلنعـــاش .فقـــد تتعطـــل عمليـــة 
  . جراحية لشهور بسبب تعذر وجود الدواء الالزم  

  رابعا النقاهة و التكفل بالمرضى :
المجاهـدين و سـبب ذلـك عـدم وجـود قواعـد  يقضي  الجـريح و المـريض فتـرة النقاهـة  فـي معسـكرات

  خلفية أمنة .
و يترتب على ذلك في بعض األحيـان فشـل العـالج خاصـة فـي عـالج الكسـور إذ تسـتلزم اإلسـتقرار و 

ي الغالــب فــي المعســكرات حيــث مــا زال الجهــاد فــي التثبيــث و قلــة الحركــة ,و هــو الشــيء الغائــب فــ
  بالدنا في مرحلة الكر و الفر .

و فــي غيــاب القواعــد الخلفيــة األمنــة يبقــى الجــريح المبتــور الرجــل والجــريح الفاقــد للبصــر  و الجــريح  
المشلول يعيش في معسكرات المجاهدين  ينسحب معهم و يتحمل  مـا يتحملـه المجاهـد المعـافى و 

وة المرضــى كلهــم  علــى  عــزم ويقــين  بموعــود اهللا و أملهــم  أن يتقبــل اهللا مــنهم جهــادهم و لكــن  اإلخــ
  يختم لهم بالشهادة .

نقطة أخرى يعاني منها الجريح المبتور هي صعوبة التحصل على الرجـل اإلصـطناعية , و هـو مـا يجعلـه 
  يستعمل و يصنع رجل تقليدية .

  : خامسا الطب والقتال 
و كما أشرت من قبل فوجود الجرحى في معسكرات المجاهدين األمامية يـؤثر سـلبا في وضعنا الحالي 

علــى مــردودهم القتــالي بحيــث قبــل أي عمــل قتــالي يحســب فــي التخطــيط وجــود المــريض الضــعيف و  
  كيفية اإلنحساب .

    
 هذا هو عمومـا  و بإختصـار الوضـع الطبـي عنـدنا  و  قـد حاولـت نقلـه  لكـم  كمـا هـو فـي واقعنـا لكـي

  تكون لكم نظرة  عامة عليه .
هـذا و في األخير  و رغم كل هذه العوائق و اإلبتالءات فالمجاهدون صابرون و متيقنون بنصـر اهللا و  

  بالمكاره . ه اهللاهو الطريق إلى الجنة الذي حف
ن يعدون ما أسـتطعوا ,فمـا ال يـدرك كلـه ال يتـرك جلـه , و اهللا ناصـرنا المحالـة  .و  نرجـو أن نكـو هم و 

يــدا واحــدة علــى مــن ســوانا  ,ونســأل اهللا ســبحانه إن يــذل الكــافرين والمرتــدين  و يعــز المجاهــدين وأن 
  يشفي مرضانا وجرحانا و يفك أسرانا .



وال يفــــوتني تبليــــغ ســــالمي  إلــــى جميــــع المجاهــــدين األنصــــار و المهــــاجرين و علــــى رئســــهم شــــيوخنا  
  األفاضل حفظم اهللا ورعاهم .  

  ابو الفرج رئيس الحسين           
  الهيئة الطبية في تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي .

  
  
   

  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : وبعداحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله 

فإىل شيخنا املبجل املكّرم ... حفظه اهلل وسدد على اخلري والطاعة خطاه ونصر به 
 .وأعاله وشرعه دينه

 ٍل وأهنأ بال أسأل اهلل أن تبلغكم وأنتم يف أحسن حا يف مطلع هذه الرسالة املتواضعة
 مسددون بتوفيقه، ومصانونوكامل السكينة والطمأنينة واألمان حمفوظون حبفظ اهلل، 

، وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادًا وسداداً، ويثبتنا على طريق احلق واجلهاد برعايته
 .والرباط واهلجرة حىت نلقاه وهو راٍض عنا

ز وجل نسأله املزيد منها والشكر أما إن سألتم عن أحوالنا فنحن نتقلب يف نعم اهلل ع
وربط  ، وأية نعمة أعظم مما هدانا اهلل إليه من اإلسالم واهلجرة واجلهاد والرباطعليها

والتمكني  عليه من السبيل الذي اختاره اهلل إلقامة دينهعلى قلوبنا باليقني مبا حنن 
َنا اللَّهِ  َفض لِ  ِمن   َذِلكَ : } لشرعه ثَ رَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َوَعَلى َعَلي    اَل  النَّاسِ  َأك 

ُكُرونَ  السيما وقد أرانا اهلل عز وجل من معيته هلذه الطائفة اجملاهدة [38/يوسف]{َيش 
ما ال ميكن للمرء أن حييط به أو  –مع ما هي فيه من البالء واحملنة والقلة – وتوفيقه هلا
 فلله احلمد يف األوىل واآلخرة. يأيت عليه

الشهداء اليت تتابعت يف الفرتة القصرية املاضية واليت فقدنا فيها مث نعزيكم يف قافلة 
، ومع وتتحمل ألواءه حتمل أعباءه كرامًا كانوا أوتاداً يف اجلهاد بل جبااًل راسخةإخوانًا  

إال أننا نعلم أن هذا من أنواع البالء الذي ال تكاد تنفك عنه  شدة حزننا على فراقهم
ُلَونَُّكم  كما قال عز وجل : } عز وجل بوقوعه  عبادة اجلهاد، وقد أخربنا اهلل ءٍ  َولََنب    ِبَشي 

َو فِ  ِمنَ  ُوعِ  اخل  َوالِ  ِمنَ  َونَ ق صٍ  َواجل  َم  َن  ُفسِ  األ   َوَبشِّرِ  َوالثََّمَراتِ  َواأل 
، وهلذا فإننا نقول ما قاله صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم [155/البقرة]{الصَّاِبرِينَ 



 رََأى َوَلمَّاالزلزلة يوم األحزاب : } وعظم البالء، ووقعت الكرب، حينما اشتد عليهم
َزابَ  ال ُمؤ ِمُنونَ  َح   ِإالَّ  زَاَدُهم   َوَما َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َوَعَدنَا َما َهَذا قَاُلوا األ 

ِليًما ِإميَانًا نزل بأعدائنا من  أن ما –يقينا –، وإننا لنعلم [22/األحزاب]{َوَتس 
فوق ما يصيبنا وال سواء فإنا لنرجوا من واآلالم  األمريكان وأذناهبم من القروح واجلروح

اهلل الثواب واألجر وليس هلم إال اخلزي يف الدنيا ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال 
 َوأَن  ُتمُ  َزنُواحَت   َواَل  ََتُِنوا َواَل ينصرون، وقتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار قال اهلل تعاىل : }

َع َلو نَ  ُكم   ِإن  ( 139) ُمؤ ِمِننيَ  ُكن ُتم    ِإن   األ   َوتِل كَ  ِمث  ُلهُ  قَ ر ح   ال َقو مَ  َمسَّ  فَ َقد   قَ ر ح   مَي َسس 
َيَّامُ  َ  نَُداِوهُلَا األ   حيُِب   اَل  لَّهُ َوال ُشَهَداءَ  ِمن ُكم   َويَ تَِّخذَ  َآَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َولِيَ ع َلمَ  النَّاسِ  بَ ني 

 ِإن   ال َقو مِ  اب ِتَغاءِ  يِف  ََتُِنوا َواَل ، وقال سبحانه : }[140 ،139/عمران آل]{الظَّاِلِمنيَ 
 َعِليًما اللَّهُ  وََكانَ  يَ ر ُجونَ  اَل  َما اللَّهِ  ِمنَ  َوتَ ر ُجونَ  تَأ َلُمونَ  َكَما  يَأ َلُمونَ  فَِإن َُّهم   تَأ َلُمونَ  َتُكونُوا

 [104/النساء]{َحِكيًما
إنا على العهد إن شاء اهلل لن نبدل ولن نغري  -شيخنا الكرمي–ولذا فإين أقول لكم 

ثابتون صابرون حمتسبون ونسأل اهلل القبول والتوفيق واإلعانة وأن ال يكلنا إىل أنفسنا 
ونعوذ باهلل من احلور بعد الكور ومن الفنت ما ظهر منها وما  العني وال إىل أحد طرفة

 ،احملبطني ورفعا هلمم ،ا هلاوحتضيض ،فامضوا على بركة اهلل تعاىل حتريضا لألمة، بطن
واهلل يتوالنا ويتوالكم هو موالنا نعم  ،وتثبيتًا للمرتددين واملضطربني ،وتأمياًل لليائسني

 املوىل ونعم النصري.
 مغتنما هذه الفرصة : ولدي بعض املقرتحات املتواضعة لعل اهلل ينفع هبا 

: لو يكون لكم بني احلني واحلني توجيه مباشر عرب التسجيل الصويت أو املرئي األول 
، حبيث تكون توجيهات متس املسائل اليت يعايشوهناللمجاهدين هنا يف الساحة عندنا، 

، وحيتفظ باملادة املسجلة حبيث تكون فقط وتشعرهم بعالقة مباشرة بني القيادة وأفرادها



شر، فإن هذا سيكون له دور كبري يف رفع معنويات لإلرشاد والتوجيه وليست للن
ق م من التجارب واحِلَكم وتوسيع األف، وكذلك االنتفاع مبا فتح اهلل به عليكاجملاهدين

، وال خيفى عليكم الفرق بني أن واالرتقاء به وهو عامل أساسي يف بناء اجملاهد عندهم
مًا أو للشعوب األوربية أو يستمع اجملاهد إىل كلمة لفضيلتكم وهي موجهة لألمة عمو 

، فيقصد باخلطاب امباشر  احنو ذلك، وبني أن يصغي إىل كالٍم موجه إليه توجيه
كثرية  وهي ال تغيب   واملسائل اليت ميكن طرحها والتطرق إليها يف مثل هذه التوجيهات

 عنكم واهلل أعلم.
انستان اإلسالمية، الثاين : من األمور املهمة أن نزيد من توطيد العالقة مع إمارة أفغ

وهي واحلمد هلل جيدة جداً، ولكن يف الفرتة األخرية يالحظ من خالل بياناَتم اليت 
يصدروهنا يف بعض املناسبات مثل عيد األضحى والفطر استخدام مصطلحات 

، وهي بيانات تصدر باسم أمري وعبارات مل تكن معهودة وال معروفة فيما بينهم
أن حقيقتها بعيدة كل البعد عن أسلوبه  -فيما أحسب–املؤمنني حفظه اهلل، ولكن 

وهلجته، وقد يكون لدى جملس الشورى الصالحية بإصدار البيانات بامسه،  وطريقته
هو تنشيط العالقة بينكم وبني أمري املؤمنني من خالل  -شيخنا الفاضل–فالذي أراه 

، وإشعارهم موهي إن شاء اهلل ميسرة، فإن لذلك وقعا حسنا يف نفوسه املراسالت
لوهنم وتذكروهنم وتقوون من عزمهم، فحبذا لو تواص ،بقربكم منهم وتبنيكم لقضيتهم

بعد ضخامة  ، وهذا من متام الوفاء هلمفسيكون يف ذلك خري كبري إن شاء اهلل
اآلن يتعرضون حملنة  ، ال سيما وهمالتضحيات اليت قدموها وال يزالون يقدموهنا

واليت قد تصل إىل مستوى عاٍل ال يثبت معه إال  وأذناهبم نبل األمريكامن قِ اإلغراءات 
ما ، ولكن مع ذلك فيحتاجون إىل الصادقون وهم واحلمد هلل السواد األعظم يف اإلمارة



، بل هذا من أعظم اجلهاد يف سبيل هلل ألن به ، وكالمكم له تأثري  خاص فيهميثبتهم
 واهلل يرعاكم. كلمةواتفاق ال حفظ الثمرة واحملافظة على وحدة الصفوف

هذا واهلل حيفظكم ويبارك فيكم وينصركم ويقويكم وال تسنونا من النصائح والدعاء فإن  
 كتب لنا اللقاء يف الدنيا فذاك وإال ففي اجلنات يكون بإذن اهلل.

 والسالم وعليكم ورمحة اهلل وبركاته
 ه 1431/صفر/9خادمكم احملب / أبو حيىي 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

دد خطاهحفظه اهللا وساملؤمنني أمري أمرينا الكرمي                                         إىل أما بعد...    

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  خبري وعافية .مجيعاً اجملاهدين و أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم 

  ويثبت أقدامكم.أيكم ويصوب رميكم أن يوفقكم ويسدد ر تعاىل ونسأل اهللا 

ية والعسكرية وأبشركم أن األمور جيدة والعدو يف تضعضع على مجيع احملاور االجتماعية والسياس
  واالقتصادية . 

اليت بلغت  ورباها يطالبون احلكومة بضرورة ختفيض ميزانية وزارة الدفاع لتخفيف الديونأمريكا عقالء و 
  أرقاماً فلكية هائلة. 

واألمــر حيتــاج إىل صــرب قليــل مــن اجملاهــدين وســتكون النتــائج يف صــاحل املســلمني عامــة واجملاهــدين خاصــة 
ــيٌط )ن اهللا ولنتــدبر قــبــإذ  ول اهللا تعــاىل(َوِإن َتْصــِربُواْ َوتـَتـَُّقــواْ َال َيُضــرُُّكْم َكْيــُدُهْم َشــْيًئا ِإنَّ اللّــَه ِمبَــا يـَْعَملُــوَن حمُِ

  . سورة آل عمران}120{اآلية 

تطالب باالنسحاب داخل أمريكا يف الغرب ومن  وهم يتعلقون خبيوط العنكبوت وهناك ضغوط شديدة 
  املالية  اتزمنتيجة لألمن أفغانستان 

ا ستنسحب عام ألفني وإحدى عشر وعلى  بعضوال خيفى عليكم أن  دول حلف النيتو قد أعلنت بأ
بل إن أوباما كما أن أكثر أحزاب املعارضة يف الدول الغربية تطالب باخلروج من أفغانستان   ارأسها كند

نفسه يرى ضرورة االنسحاب خالل األشهر القادمة كما أعلن ولكن بعض اجلمهوريني واجلنراالت 
يضغطون عليه ويقولون له إن انسحابنا هزمية ستؤثر على مكانتنا ومصاحلنا يف كل العامل وهو يقول هلم 

فإن بناء العسكر فقليل ما كان يقوله جورباتشوف للجنراالت الروس ليس عندي مال ألشرتي حليب أل
  النصر مع الصرب وإن مع العسر يسراً . من الصرب وإن 
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ومن جهة أخرى فلعلكم مسعتم يف األخبار أكثر من مرة أنه يتم استهداف املصلني يف املساجد 
إضافة إىل استهداف يف الفرتة األخرية يف باكستان وأفغانستان وخاصة بعمليات تنسب لبعض اجملاهدين 

 عشرات املسلمني يف املساجد واجملمعات العامةمن أجل قتل أحد األعداء تراق دماء فسواق بعض األ
  فهذا ال جيوز شرعاً. 

ضمن  األعمال ال تدخلو أن هذه وال خيفى عليكم حرمة دماء املسلمني والتحذير الشديد من سفكها 
اجملمعات العامة وقد صح عن مسألة الترتس فقتل املرتدين متاح بشيء من اجلهد بعيداً عن املساجد و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ( لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق ) صحيح رواه 
  ابن ماجه . 

وقال عليه الصالة والسالم ( ال يزال العبد يف فسحة من دينه مامل يصب دماً حراماً ) . صحيح رواه 
  البخاري . 

على خطورة إراقة دماء  لتنبيهعامة واجملاهدين خاصة حباجة إىل مساع صوتكم لوعليه فإن املسلمني 
املسلمني بغري حق وختاماً نرجو اهللا تعاىل أن يوفقكم وينصركم وينصر بكم اإلسالم واملسلمني ويوفقنا 

  لنصرة دينه القومي. طريق اجلهادوإياكم للثبات على 

  وحنن حتت السمع والطاعة 

  ة اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمح

  الداعي لكم بالتوفيق والنصرأخوكم 

  أسامة بن حممد بن الدن 

  

 1431/الحجة ذو/27 ،الجمعة

 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  األخ الكريم األستاذ الفاضل مصطفى حامد حفظه اهللا ورعاه

  السالم عليكم رمحة اهللا وبركاته.

  نسأل اهللا تعاىل أن تكونوا على خري حال يف الدين والدنيا.

  حنن خبري وهللا احلمد واملنة، ونسأل اهللا أن جيمعنا وإياكم على خري حال يف الدنيا واآلخرة.

  الكرمي:أخي 

م وعاي- وجمموعة من األخوة  طلعتلقد ا  شتهم سنوات طويلة يف ساحات القتالالذين تعرفهم ويعرفونك وتثق 
على بعض ما نشر بامسكم  من كتب ومقاالت عن اجلهاد واجملاهدين  -ومعامع املعارك وغبار السري يف سبيل اهللا

  قندهار) و (حرب املطاريد) . يف أفغانستان، وبالذات ما جاء يف كتايب (صليب يف مساء

بعض ما تضمنته تلك املنشورات، وباألخص ما احتواه كتاب (صليب يف مساء قندهار) من  وقد لفت انتباهنا
أمور تستحق التوقف عندها، فالكتاب إىل جانب بعض ما ذكر من احلقائق الصحيحة، فقد ضم أمورا أخرى ال 

  قيقة!!صلة هلا بالواقع، وليست هلا أية عالقة باحل

  

وأنا ومن باب النصح األخوي العام الذي هو حق للمؤمن على أخيه املؤمن، وحبكم عالقة األخوة اخلاصة اليت 
أنقل  ربطتين بك سنوات يف أرض اجلهاد، ومن باب بيان احلقيقة للجميع وتوثيقها، رأيت من الواجب علي أن

تضمنها الكتاب، واليت ختالف احلقائق اليت كنت على بعض تلك األمور اليت  لك تعليقايت وتعليقات األخوة 
  مع غرينا من اإلخوة الذين ال زالو على قيد احلياة!! وهم شاهدين عليها أكثروإياك 

وأرجو أن يتسع يل صدرك، فأنت من مزاياك املعروفة جرأتك يف النقد وحدتك فيه أحيانا، ومن منح نفسه هذا 
  احلق، فلن يبخل به على إخوانه.



اول أن يكون تعليقي على بعض ما تضمنه الكتاب متمثال يف مناذج من احلقائق والوقائع اليت عشتها وسوف أح
  أكثرها معك، وعاشها معنا إخوة كثريون هم حمل ثقيت وثقتك ، وال زالو على قيد احلياة وهللا احلمد. أو

  ب املوضوع أريد أن أؤكد على حقيقتني مهمتني:وقبل الشروع يف صل

نت إىل غاية قراءيت للكتاب فبل شهرين اعتقد أن األستاذ مصطفى حامد ال يقول وال يكتب وهي أنين ك  - 1
إال ما يعتقد هو على األقل أنه احلقيقة، وكانت مشكلته مع بعض أصدقائه هي طريقة نشره للحقيقة، 

  وليست عدم صدقه يف نقله هلا.

ألين  (هاشم املكي) أيام ر بعض احلقائقمن قبل واقرتحت عليك تأجيل نش لك أرسلتولعلك تتذكر أنين قد 
يف رأيي،  أرى أن الوقت ليس مناسبا لنشرها يف تلك الظروف، واملستفيد من نشرها يومئذ هم اخلصوم واألعداء

   كثري منها حقائق   أنومل أختلف معك يومها 

، واكتشفت أن حجم ولكين بعد قراءة الكتب األخرية وخاصة (صليب يف مساء قندهار) اهتزت قناعيت السابقة 
  إجياد خمرج الئق له!!كتاب يصعب تفسريه أو تربيره أو تشويه احلقائق املوجود يف ال

اعرف  أهدافجل تذبح احلقيقة ويزور التاريخ من أ بينما وبقية األخوة صامتني أقف أنوكان من الصعب علي 
ا . أولانك    من يكفر 

  يقة، فأنا أستبعد صدور مثل هذه األمور عن شخصك الكرمي.وهذا األمر جعلين أشك يف نسبة الكتاب إليك حق

( مع أنين سأذكر كالمي بصيغة املشار إليه ولذلك فأنا يف هذا التعليق أنسب األقوال للكتاب وليس لك شخصيا
  ، ألنين أستبعد أن تكون أنت الذي كتبت هذه األمور املنكرة وهو أنت لكونه صدر بامسك الكرمي)

عند اهللا وعند عندي و الكرمي مكانتك ومنزلتك وسابقتك يف اجلهاد حمفوظة  بقى لك شيخناومهما يكن فسوف ت
  الناس إن شاء اهللا. 

ي ينقد مرحلًة من املراحل مبا فيها من إجيابيات وسلبيات، ولكن من قدال أشك أن الكتاب هو كتاٌب ن - 2
ام املباشر املعلوم عند النَّقاد املنصفني أن النقد ال يكون بصيغة اهلدم املطل ق، والتحقري والتسفيه واال

، مما يوحي للقارئ أن هناك للبعض إىل حٍد وصل  أحيانًا إىل التخوين، وكل ذلك بال دليٍل وال برهان



معركة ال زالت نارها تشتعل بني جنيب الكاتب مع بعض من عاصروه وعايشوه وقد وجد الفرصة 
ينهم دون النظر إىل ما يؤديه ذلك من نتائج سلبية املناسبة من خالل قلمه لتصفية احلساب بينه وب

ا وال دليل عليها.- قاتلة  امات صحيحة فكيف وهي مشكوك   هذا فيما لو كانت اال

اه ما وصل إليه احلال بعد األحداث وكأنه يريد النجاح حليفه وحليف من معه دائماً واضح أن الكاتب آذ - 3
ار ليميز اهللا اخلبيث من الطيب، وألنين يحيص وتنقية واختوكأنه ال يعلم أن هناك أخطاء وابتالءات ومت

ذه الورطة مع  واألخوة نعرفك جيدًا ونعرف صدقك لقلنا أن أبا الوليد ينتقم بكالمه ممن أدخله 
بل كان ,  ينتقده اليوم ويهامجه ويتهمه  دافعني واملؤيدين لهأكرب وأكثر املأنه(أبا الوليد) كان من 
  دارة.مستشاره السياسي جب

  أخي الكريم

  وقبل الدخول يف يف تفاصيل التعليق، وذكر األمثلة أريد أن أذكر بعض املالحظات العامة على الكتاب.

يف جوهره هو هجوم   الكتابه يدرك بسهولة  أن ر : هي  أن القارئ للكتاب من أوله إىل آخ المالحظة األولى
ويف مقدمتهم اجملاهدون الذين تصفهم (بالسلفية) ، اجملاهدينعلى أهم شرائح  - بسبب وبدون سبب -كاسح  

ومتثلهم من وجهة نظرك (القاعدة وأمريها الشيخ أسامة)، ومن على شاكلتهم من اجملاهدين يف الشيشان أو 
  البوسنة.....اخل.

  كما نالت حركة طالبان نصيبا مقدرا من هذا اهلجوم.

بك  عالقتهم  الذين شفعت هلم وزبك والطاجيك، ومل يسلم من هذا اهلجوم الكاسح إال قلة من األخوة اال
  على ما يبدو، فسلموا من هذا اهلجوم الكاسح، بل نالوا نصيبا وافرا من اإلطراء واملديح!! وباجلمهورية االسالمية 

  وما تضمنه الكتاب من أمور أخرى هي يف احلقيقة سيقت خلدمة هذا اهلدف.

م مل يكن موضوعيا وال  قر لك حبق النقد البناء،و يف الوقت الذي ا إال أنين أرى أن نقدك للمجاهدين وقيادا
ا،وظلمتهم  ما باطلة مل تكلف نفسك عناء حماولة إثبا متهم  متوازنا، بل كان ظاملا متحيزا، فقد ظلمتهم حني ا

م مبا يتناسب مع حجمها، مع أنك مطلع عليها بدقة. م  وتضحيا   مرة أخرى حني مل تذكر هلم حسنا



  سوف تأيت معنا أمثلة تفصيلية هلذا الكالم.و 

ويف املقابل ففي الوقت الذي محلت تيار أصحاب (العقيدة الصحيحة) على حد تعبريك مسئولية التآمر على 
اجلهاد واجملاهدين، والكوارث اليت حلت به، مل حتمل أصحاب (العقيدة الفاسدة) مسئولية ما قاموا به من دور 

  يفاخرون به يف التآمر على اجلهاد وخيانة اجملاهدين، وأنت مطلع عليها بالكامل!! مكشوف كانوا وال زالوا

  فهل هذا من اإلنصاف والعدل أخي الكرمي؟

لذي سبق احلديث عنه ب يف سبيل خدمة فكرته املتمثلة يف هدم هذا التيار اجلهادي اأن الكتاالمالحظة الثانية: 
ا من سلطان. يقم به، حشد كما هائال من التهم اليت ما أنزل اهللاوفكره، وحتميله مسئولية ماقام به وما مل   

  اذج واألمثلة اليت سنذكرها فيما يلى:منوهذا ماسنراه من خالل ال

  سبتمبر 11المثال األول: حول عمليات 

  ت.وقد جاء كالمه يف معظمه خمالفا للحقيقة، مليئا باملغالطا رب من عدة نواح تكلم الكتاب على عمليات سبتم

فمن حيث اجلهة اليت قامت بالعمليات، تبىن الكتاب وجهة نظر غريبة عجيبة، فهو تارة يشكك يف كون تنظيم 
ا، فيقول مثال  " ولو صحت االدعاءات األمريكية أن بن الدن نجم جالل أباد يقف القاعدة هو الذي قام 

  )46(الصليب  ص  مير مباني مركز التجارة الدولي...."دوراء ت

أي شرف يف ذلك،  يعرتف حبقيقة أن القاعدة هي اليت قامت بالعمليات، ولكنه حيرص على أن يسلبها وتارة
ا!!!فيدعي أن املخربات األمريكية هي اليت استدرجتها للعمليات وسهلت مهمتها يف القيام   

 عاصفة"  يةلعمل تجهز كانت  أمريكا أن هى الكاتب يتبناها التى " ولكن النظريةيقول الكتاب باحلرف: 
 فى تعيش بعناصر للتنظيم أمنى إختراق عبر القاعدة تنظيم إليها م،وتستدرج 1997 عام منذ"  الطائرات

  ". اوروبا و باكستان

  لي!!يئسرااإل ادوتارة يتنفل فيضيف دورا آخر يف العمليات للموس

  من كتاب صليب يف مساء قندهار.) 311(انظر ص



ا!وتارة أخرى يرى أن الدور األمريك   ي يف العمليات كان مقتصرا على عدم إيقافها مع العلم 

  اقرأ معي كل ذلك يف النص التايل:

 م) . 2001...وفى عاصفة الطائرات العربية ( "يقول الكتاب: 

دالئل كثيرة تشير إلى معرفة جهات أمنية أمريكية بعملية " عاصفة الطائرات " قبل تنفيذها . وأن تحذيرات 
  "المسئولين األمريكين على أعلى مستوى ، وقد تم تجاهلها جميًعا.عديدة وصلت إلى 

م هم الذين   الحظ أنه يف هذا النص يثبت جمرد علم األمريكان بالعمليات، ويف النص الذي قبله يثبت أ
  كانو(جيهزون للعمليات)!!

  املهمة.وتارة أخرى يرى أن الدور األمريكي جتاوز مرحلة جتاهل التحذيرات إىل مرحلة تسهيل 

  تابع معي قول الكتاب:

  بل األدهى من ذلك دالئل على أن هذه العملية قد تم إفساح الطريق لمنفذيها وتسهيل إنجازهم لها ."

 –وعددهم أربعة آالف  –اإلجراء الوحيد الذى تم إتخاذه أمريكيا هو عدم ذهاب الموظفين اليهود يومها "
إلى أعمالهم فى البنتاجون الذى صدمته طائرة  مالؤهم اليهودإلى عملهم فى أبراج التجارة كما لم يذهب ز 

  أخرى ، حسب إدعاء السلطات األمريكية.

م، كان ببساطة مؤامرة حاكتها اإلدارة األمريكية على شعبها ألجل  2001سبتمبر  11إذن ماحدث فى "
قائق السياسية فى العالم. إستدراجه لتأييد مشروعها اإلمبريالى "وتهويالتها العسكرية" التى تغير بها الح

واألعجب أنها إستدرجت وسهلت العمل لمنظمة " إرهابية دولية" كي تدمر منشآت وتقتل مواطنين، "
  مفروض على تلك الحكومة أن

بالحرب على  تحميهم. هذا ما حدث لتبرير "الحرب العالمية على اإلرهاب (اإلسالم) " والتى بدأت
  أفغانستان.



يازة أسلحة دمار شامل، تهمة جامعة بين أفغانستان ثم العراق لتبرير الحرب. نذكر وكما كانت "تهمة" ح "
متلبسة بالجريمة التى أعدتها لها الحكومة  بأن تهمة "اإلرهاب" كانت أيًضا تهمة مشتركة، فالقاعدة ضبطت

   األمريكية وسهلت لها القيام بها بأيسر وأتم صورة.

فإن  -الدولة بعيون مفتوحة وإتفاق واضح مع الواليات المتحدةوإذا كان صدام حسين قد مارس إرهاب "
  "القاعدة مارست " إرهاب التنظيم الدولى" بعيون مغلقة، وبإستدراج أمريكى كامل.

  وما بعدها) 280(النصوص السابقة منقولة من كتاب صليب يف مساء قندهار ص 

ذه الدرجة من األ مهية هذه النظرية الغريبة اليت ختالف رواية من إنه لعجب أن يتبىن كتاب يتحدث عن موضوع 
  قاموا بالعمليات، ومن كانوا هدفا هلا، ومن كانوا شهودا عليها!!

م  والكتاب يبين على نظريته هذه أمورا واستنتاجات مهمة ، فهو يرى أن األمريكيني مل يردوا على تدمري مدمر
 خيططون هلا مع القاعدة سيلغي املخطط األمريكي يف (كول) يف عدن ألن ذلك لو مت قبل عاصفة الطائرات اليت

  حربه على األرهاب  حسب زعم الكتاب.

 لضرب إنتقاما ،"  الطائرات عاصفة" تنفيذ قبل للقاعدة قوية توجيه ضربة وكان "جاء يف الكتاب ما نصه: 
 كافحةم" بدعوى اإلسالم على عالمية حرب شن في المخطط األمريكى سيلغى كان  ، كول  المدمرة
  )181(الصليب ص ") .كول بالعقاب  عملية مرت لذا" .  اإلسالمى اإلرهاب

وأنا لن اعقب طبعا على هذا الكالم، الذي ال شك أنك تعرف جيدا أنه غري صحيح، ولكين أسأل سؤاال وهو : 
لعاصفة الطائرات حسب زعم الكتاب، ومل تضرب  1997إذا كانت أمريكا قد استدرجت القاعدة منذ سنة 

القاعدة بعد ضرب املدمرة كول حىت ال تفوت فرصة شن حرب شاملة على اإلرهاب كما يزعم الكتاب، فلماذا 
على أفغانستان والسودان وهو تاريخ بعد سنة من بدء حتضريها املفرتض  1998شنت عاصفة صواريخ كروز سنة 

  لعاصفة الطائرات  واستدراج القاعدة إليها؟!!

ارتيها يف شرق إفريقيا حىت ال تفوت الفرصة الثمينة اليت كانت بدأت تستدرج ذا مل تسكت على ضرب سفملا
  القاعدة لتهيئتها؟



ا نظرية أقل لقد تبنى الكتاب وجهة نظر المخابرات اإليرانية تماما ، وهي نظرية  يعرف الكاتب قبل غريها أ
  ياسي.مساوئها تعمدها اختالق االكاذيب وتروجيها، مدفوعة باحلقد الطائفي والس

وإذا انتقلنا قليال إىل كتاب (حرب املطاريد) ويف جانب آخر يتعلق بأحداث سبتمرب جند الكتاب يناقض نفسه يف 
وجوب معاملة العدو باملثل،  ملبدأأكثر من موضع، فالكتاب عند حديثه عن معاملة العدو يف احلرب يروج 

  واستخدام أسلحة تدمريية تفوق قدرته على التحمل.

  " العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم"يف الكتاب بنصهومما جاء 

  )60(املطاريد ص "لقد أخطأ المسلون كثيرا عندما أهملوا ذلك القانون البسيط رغم كونه بديهيا"

  )84(املطاريد  "لن يتوقف برنامج الدمار هذا ما لم نواجه العدو بضربات تدميرية تفوق قدرته على التحمل"

المطاريد لقدرات رادعة من أسلحة متطورة اشد فتكا أضحى ضرورة ومسألة حياة او  "إن امتالك قوات
  )84(املطاريد   موت"

  هذا كالم الكتاب على أمهية امتالك املطاريد ألسلحة فتاكة ذات قدرة تدمريية تفوق حتمل العدو.

" ليس من ندما قال : وحنن نؤيده يف اجلملة ، ولكن الكتاب عندما علق على أحداث سبتمرب ناقض نفسه ع
  )59( املطاريد ص الرحمة أيضا قتل النساء واألطفال وغير المحاربين عموما"

( وعند تعليقه على احداث سبتمرب أشار إىل نقطة ضعف خطرية يف املسار األخالقي والشرعي يف األحداث 
  )77انظر املطاريد ص

" العني بالعني  مببدألم عنها الكتاب أعاله آخذين اليت تك األسلحة الفتاكهوحنن نتساءل  هل ميكن أن نستخدم 
 11ون وأبراج التجارة يف اجوالسن بالسن والبادي أظلم" دون أن تكون هنالك ضحايا من جنس ضحايا البنت

  سبتمرب؟

وهل  إذا أخذنا مبنطق (العني بالعني والسن بالسن والبادي أظلم) الذي أكد الكتاب على ضرورة األخذبه نبقى 
  يف هذا ( احلرج األخالقي والشرعي) ؟! مع ذلك



فهل شعر بهذا الحرج عند قصف حزب ب يرى أن قتل غري املقاتلني فيه حرج شرعي وأخالقي وإذا كان الكتا
  اهللا لبنان المدن اليهودية في فلسطين؟

  طبعا مل يشعر به بل أشاد بذلك العمل، كحال كل منصف ينظر مبوضوعية وعدل لألمور.

ا إىل عمليات سبتمرب، فالعدالة ال تتجزأ، واخلالف مع جهة ما ال جيوز أن وليته نظر بعني  اإلنصاف والعدل ذا
  قييم أعماهلا.تيكون مسوغا للجور يف 

  المثال الثاني: كيل االتھامات جزافا للقاعدة والشيخ أسامة

خ أسامة دون أن يكلف لقد شحن الكتاب من أوله إىل آخره بالتهم املوجهة دون حساب لتنظيم القاعدة للشي
  نفسه البحث عن الدليل على صحة تلك التهم، اليت ال يصدق أكثرها األعداء فضال عن غريهم.

  ومن هذه التهم على سبيل املثال:

أن الشيخ أسامة بن الدن يعمل بتوجيه من املخابرات األمريكية، وأن أمريكا هي اليت اختارته للعب الدور  -1
 وراء ذلك ما تريد من أهداف!! الذي حددته له حىت حتقق من

نظرهم أفضل من بن الدن، فقد  ةلم يكن من وجه" فعند كالم الكتاب عن اختيار األمريكيني لعدوهم قال : 
وقدراته التنظيمية. لقد أختاروه عن وعى كى يلعب أمامهم دور العدو ، خبروا إمكاناته العملية والفكرية

  اإلسالمى اإلرهابى الشرس.

محتم ظهورة بحكم  علوم إمكاناته خير من عدو مجهول المنشأ والقدرات والفكر، وذلك أمرفالعدو الم"
إبداء مقاومة شرسة. واألفضل إذن  أن أمه كأمة اإلسالم اليمكن أن تستسلم لمثل هذا المخطط بدون

  )50(الصليب ص "من يلعب أمامه ذلك الدور. بحكم المنطق والعقل، أن يختار المرء عدوة، أو

ذه احلقيقة اخلطرية عندما كنت تعمل مع الشيخ أسامة بن الدن  وأنا أسألك أخي الكرمي هل كنت على علم 
يت املهمة  مستشارا مقربا وتلعب معه هذا الدور احملدد لكم من قبل أمريكا أم اكتشفت هذه احلقيقة  بعد أن أ

  اليت أنيطت بك من قبل األمريكان؟



ذا احلجم كان يتطلب اما    .وإالَّ فإنه شريٌك فيه من صاحبه أن يقدم عليه ما يثبته من االدلة إن ا

يستطيع أن  ذان يطعن يف جماهد كالشيخ اسامة مادري إذا طلب من أعدى أعداء األمة أقة ال نيف احلقي وحنن
  يقول أسوأ من هذا؟

ا (صديقك الشخصي) الشيخ أسامة، غري هذا االدعاء  كان لديك العديد من األمور اليت ميكن أن تنتقد 
  الباطل.

ومما هوعلى هذه الشاكلة ما جاء يف الكتاب حول سعي أمريكا ملنع مغادرة الشيخ أسامة ألفغانستان،  -2
 بن لمنع طالبان على أمريكا ضغوط على مطلعا كان  ضعيف "(ذكرنا أنفقد جاء يف الكتاب ما نصه: 

كان   ذلك لكن لتعارض، اإلمارة تكن مول يغادر أن الدن بن أوشك أفغانستان،وقد من مغادرة الدن
 أن قرار يظهر الذى السر اليفشى حتى ضعيف إعتقلت أمريكا،ثم عارضته لذا الغزو خطة سيعرقل
 )194(الصليب ص.)سبتمبر أحداث على سابقا كان  الغزو

ذه إذا كانت أمريكا قد ضغطت على طالبان ملنع خروج بن الدن من أفغانستان، فلماذا مل تعلن طالبان ه
ذا مل تقل لشيخ؟ فلمااحلقيقة أمام العامل لرتفع عن نفسها الضغوط اليت وقعت عليها  بسبب إيوائها ل

  طالبان إن الشيخ اسامة يريد مغادرة أفغانستان باختياره، وإن أمريكا هي اليت طلبت منا منعه من ذلك؟
ة املخابرات األمريكية أم أن طالبان متورطة هي األخرى يف هذا املخطط اخلبيث الذي حتيك خيوط

  واليهودية مع قيادات اجملاهدين؟
  وهل كان هذا املوضوع سرا بني األمريكان واملال ضعيف، وليس لقيادات طالبان علم به؟
  أليس املال ضعيف سفريا لإلمارة اإلسالمية يطلعها على اتصاالت األمريكيني املزعومة به؟

ن اإلمارة يف الوقت الذي كان هذا الطلب سرا بينهم وبني وكيف كان األمريكيون يتوقعون تلبية طلبهم م
  املال ضعيف يف إسالم أباد؟

  أم أن السفري كان يستطيع القيام باملهمة من مقر السفارة ودون علم املال عمر؟
 شيئ عجيب!!

حنن كنا وإياك خالل هذه املدة يف أفغانستان، فهل ميكن أن تتفضل فتذكر لنا البلد اليت كانت على 
  شك استقبال الشيخ عند مغادرته ألفغانستان ؟و 



أنه لو كان هنالك مكان ميكن أن خيرج إليه الشيخ خلرج، لريفع احلرج عن الطالبان من  حنن وإياك نعلم
  جهة، ويرفع القيود اليت كانت على عمله من جهة ثانية.

ت على وشك قتل املال ومن التهم األشد غرابة مما هو على هذه الشاكلة زعم الكتاب أن أمريكا كان -3
ا ألغت املهمة يف آخر حلظة حرصا على  عمر، يف الليلة األوىل من ليايل احلرب على أفغانستان، وأ

 سالمة الشيخ بن الدن الذي كان موجودا يف املكان!!

 والسؤال الهام هنا: لماذا ضيعت أمريكا الفرصة النادرة إلنهاء الحرب.. وقتل المال" لقد جاء يف الكتاب: 
 عمر داخل المسجد، فى الضربة الجوية األولى؟ .

وهل كان لوجود بن الدن قريًبا من مجمع اإلمارة.. وإحتمال أن يصادف تواجده هناك، تهاطل الصواريخ "
  على المسجد والمجمع.. هل كان لذلك أثر فى إلغاء قرار قصف مقر المال عمر وقتله؟.

اء األمريكى بأن بن الدن هو الخطر األكبر الذى يواجه إذا كان ذلك صحيًحا: أال يتناقض مع اإلدع"
  أمريكا فى العالم ، وأنه سبب الحرب علي أفغانستان ؟

  ألم تكن الفرصة مواتية ألن تنتهى أمريكا من أكبر خطرين يواجهانها فى ".

 أفغانستان.. بواسطة صاروخ واحد.. بينما الطائرات األمريكية فى السماء تحمل فى بطنها عشرات
الصواريخ الموجهه ، وأجهزة التجسس األرضى الحديثة والمتطورة تمدها بالمعلومات عبر األقمار 

  الصناعية.

أال يشير هذا الحادث بوضوح إلى وجود جواسيس لألمريكان ضمن الدائرة القريبة من بن الدن والمال "
  د تحرك الرجلين؟.عمر، على إتصال باألقمار الصناعية األمريكية بواسطة أجهزة متقدمة، لرص

[ من المحتمل أن تكون أمريكا قد ضحت برجلها الذى يراقب ويرافق المال عمر، والذى قتل غالًبا فى "
السيارة المنتظرة أمام المسجد، ألنه منذ ذلك الوقت لم تسجل ضده محاوالت مشابهة وحتى خروجه من 

  قندهار].



مريكا المرافق إلبن الدن، كانت مهمته دوًما تحديد وطبًقا لنفس التحليل، على إفتراض صحته، فإن رجل أ"
  موقعه حتى يتجنب الطيران قصفه، حفاظًا على سالمته.

متتابعة لإلغتيال  ولماذا هذا اإلصرار العجيب واإلستعجال فى قتل المال عمر فى ثالث محاوالت "
  الجوى.. بينما لم تسجل وال محاولة واحدة ضد بن الدن طوال مدة الحرب؟.

ل أن بن الدن يمثل حالة إستعصاء أمنى.. أم أنه يمثل ألمريكا ضرورة سياسية توفر لها ذرائع لسياسات وه"
  )225(الصليب ص" يصعب قبولها دولَيً◌ا؟ .

  وظهور بطالن هذا االدعاء يغين عن الرد عليه.

ولكن مع ذلك سوف أتركك أنت ترد عليه يف موضع آخر من كتابك، حيث تقول يف معرض حديثك عن جنون 
/ بى( قاذفات تقوم فكانت": التكنوجليا األمريكية واستخدامها غري املسبوق يف مالحقة بن الدن وحماولة قتله

 ثم!! أفراد خمسة.( عن  تزيد ال األفغان المقاتلين من مجموعة بمطاردة الرادار، يرصدها ال التى )الشبح2
 من مجموعة بضرب التجسس طائرات تقوم أن )  أو16 - إف( طائرة" المعقدة" المهمة تلك فى تدعمها
 المجموعة أن الحظت الطائرة أى – ألنها الموجهة، بالصواريخ عشر شخًصا خمسة عن تزيد ال األفغان
 الشخص أن ذلك بالليزر الموجهة وصواريخها الذكية، الطائرة فإفترضت!! زائد بإحترام أحد أفرادها تعامل

 )304ص( الصليب " .الجميع فقتلت الدن، بن يكون] قد[

فهل نفهم من هذا الكالم حرص األمريكان على سالمة بن الدن أم حرصهم على قتله واستخدام 
 أحدث التكنولوجيا يف ذلك؟

امات الغريبة للشيخ أسامة أنه كان يعرقل مساعي -4 احلصول على األسلحة غري التقليدية اليت كان  ومن اال
 يبذهلا بعض مساعديه؟؟

 تلك أحد تصنيع وإمتالك أجل من دفاعه وزير محاوالت كل  :" عرقلجاء يف الكتاب  أن الشيخ أسامة
 خمس قبل سلفه غرق قندهار،كما فى مقر عمله على أمريكى قصف فى دفاعه وزير قتل حتى.. الوسائل



 أحدها على للحصول األسلحة تلك خلف مهمة فى وكان غامضة، وفى ظروف ريقية،أف بحيرة فى سنوات
 )186(الصليب ص" .األفريقى الساحل يجوبون من سماسرة

ام ال تكمن يف عدم وجود أي دليل على صحته، بل يف أن كل األدلة والوقائع تشهد خبالفه متاما،  وغرابة هذا اال
أن الشيخ كان أكثر الناس حرصا على احلصول على مثل هذه األسلحة، فالعديد من اإلخوة احلاضرين يعلمون 

  وقد بعث عدة إخوة إىل جهات خمتلفة سعيا يف هذه املهمة، وقد اعتقل بعضهم وال زال رهن االعتقال.

ومل يكن البحث عن تلك األسلحة يف أفريقيا ، فإفريقيا ليست مظنة لتلك األسلحة كما يعلم اجلميع، وأبو عبيدة 
بنشريي رمحه اهللا مل يكن يف مهمة من هذا القبيل عندما تويف رمحه اهللا كما يعلم اإلخوة املطلعون على األمر، ال

  وعلى افرتاض أنه كان يف مهمة من هذا القبيل ، فما كان ليقوم بذلك دون علم وموافقة ومتويل الشيخ أسامة.

يست شخصية الشيخ املتخصص يف ( الرتاجيديا ولنفرتض أنك ال علم لك بكل جهود الشيخ يف هذا اجملال، أل
اجلهادية) على حسب تعبريك شخصية يناسبها السعي يف احلصول على سالح من هذه القبيل ميكن أن يشكل 
استخدامه على طريقة القاعدة فصال من فصول الرتاجيديا  اجلهادية غري التقليدية يكمل فصول املأساة املستمرة 

  من ربع قرن؟

الشيخ كان حصل على سالح من هذا القبيل، فكيف كان سيستخدمه دون أن تشعر(حبرج أخالقي ولنفرتض أن 
  أو شرعي) عندما يقتل ( بعض األبرياء)!!!

ام الوارد يف الكتاب للشيخ أسامة بأنه عرضت عليه صفقة أسلحة متقدمة من  -5 وقل مثل ذلك عن اال
 لقدمية غري الفعالة املوجودة يف السوق!!الروس وبثمن رخيص فأعرض عنها مفضال عليها األسلحة ا

 فى روس جنراالت عليه عرضها نادرة فرصة الدن بن أهدر " لقدوهذا نص ما يف الكتاب:  -
قيادات  طريق عن الكتف، على محمولة للطيران، مضادة حديثة بصواريخ طاجيكستان، لتزويده

 إستعداد روسى، مع المية،اإلس اإلمارة إلى وصل ماثالً م عرًضا. الشمال تحالف من عسكرية
 اإلمارة تدفع أن فيه، بشرط ترغب األسلحة من نوع أى أو عسكرية، هيلكوبتر بطائرات بتزويدها
 ".الهروين بمسحوق اآلخر والنصف بالدوالرات، نقًدا الثمن نصف

  فهل يعقل أن يرفض مثل هذا العرض عاقل أو جمنون؟



فرتاءات لرجٍل كنت أنت أول من شجعه وأول من وقف ( وحنن ال منلك أمام هذا الكيل من التهم واال
ا نظرية املؤامرة  معه وزوده بتنظرياته السياسية والعسكرية وبارك جهوده وجعله عباءة األمة إال أن نقول إ
اليت سيطرت على الكتاب بل الكتب ومن مث روح تصفية احلساب اليت انتهجها الكتاب بسبب الورطة 

 عد األحداث)اليت وقع فيها كاتبه ب

 ذى إسالمى جهاد ظهور لتطيق تكن لم" فالقاعدة"ومن التهم املوجهة للقاعدة يف الكتاب قوله: " 
 جزء على لتسيطر.. جيًدا منظمة شابة قيادة ظهور ليطيق بن الدن يكن ولم.. سعودية غير مرجعية

 عليه سيطر ذىال خياله فى سوى قائمة تكن لم التى الدولية هيمنته يخرج عن قد العالم من
 ".اإلعالم الدولى

 العربية الجهادية بعض التنظيمات جانب من التطاق ضغوط تحت واقعه اإلسالمية الحركة كانت  "وبالفعل
 الفوالذية القبضة تحت من يخرج أنشقاق سلفى خلق أجل من القاعدة من خاصة أفغانستان فى
 هنا ومن والشهرة،.. المال إغراءات تحت عدةبالقا ذلك الجناح يلتحق وأن.. طاهر لمحمد!!) الطاغوتية(

  .والعرب األوزبك بين الجهادية األخوة أودت بروح التى األزمة نشأت

 بها السجن الخاص فى وإحتجزتهم الروس الجواسيس من إثنين على القبض ألقت األوزبك "فقيادة
 تنظيمهم طغيان من مايةطالبين الح كابول  فى القاعدة بمضافه والتحقوا فروا هؤالء ولكن. للتحقيق
  )146(الصليب ص !!سلفيون" لكونهم يضطهدهم الذى األوزبكى

امات باطلة الهذه  أن القاعدة هي التنظيم اجلهادي العاملي  جيدا تعرف أساس هلا من الصحة، وأنت  ا
ن الوحيد الذي أخذ على عاتقه مهمة دعم احلركات اجلهادية يف خمتلف أحناء العامل، وبغض النظر ع

  مذهبها الفقهي.
وأنت تعلم أن اجملاهدين من طاجيكستان، وأزبكستان الذين تثىن عليهم فكريا وعسكريا وتنظيميا تدربوا 

  يف معسكرات القاعدة، وكنت أنت شخصيا تعطيهم دورات سياسية يف هذه املعسكرات.
مريهم حممد طاهر بعد وقد استمر دعم القاعدة املايل يف حدود إمكانتها احملدودة لإلخوة األوزبك وأ

  ذلك، و يفرتض أنك حبكم عالقاتك باجلنبني تكون مضطلعا على ذلك.



وفي المقابل فإن المخابرات اإليرانية كما تعلم هي التي كانت وراء المأساة التي انتهى إليها حزب 
 النهضة وجهاده من خالل الدور الخبيث الذي قامت به سواء بواسطة رباني ومسعود، أو من خالل

  الوساطة بين الحزب والحكومة الطاجيكية التي انتهت بما عليه الوضع اآلن.
ايته  ا، أم اإليرانيون الذين قادوه إىل  فمن األوىل باللوم القاعدة اليت تدربت عناصر احلزب يف معسكرا

  املأساوية؟
ا تسعى لفرض سعودة اجلهاد يف العامل مع أنك ت امك للقاعدة بأ علم علم اليقني أن مث من العجيب ا

  اخلالف مع النظام السعودي وعلمائه هو من أبرز ما مييز تنظيم القاعدة يف خطاباته السياسية والفكرية.
أما ما ذكرته من أن القاعدة كانت تسعى لشق صف اإلخوة األوزبك، وإغرائهم باملال من أجل حتقيق 

وحنن يف قلب األحداث فلم نسمع حىت  هذا اهلدف، فهذا كالم مل نسمعه إال منك، وقد عشنا سنوات
ذا اخلصوص.   من حممد طاهر جان شكوى 

واحلادث الذي سقته للداللة على هذه الدعوى سقته بشكل حمرف جانبت فيه احلقيقة عن عمد، 
  ولألسف الشديد.

جلؤا ملضافة القاعدة مل يكونوا جواسيس، كما ذكرت، بدليل أن حممد طاهر  فاألخوة االزبك الذين
م ، مبشرتا جعهم لعملهم بعد املشكلةأر    وكل املشكلة ا
  وأنت تعلم ذلك. مع شباب القاعده  ان يذهبوا ايل اجلبهه ،ا اختارو  

وتعلم أن القاعدة  مل تكن تروج ملذهب فقهي معني، بل كانت تدعوا أتباعها وغريهم ملراعاة املذهب 
واملعهد الشرعي يف كندهار الذي كان يرتدد عليه بية.احلنفي  السائد يف البالد، وعدم أثارة اخلالفات املذه

  بل ويدرس فيه كثري من طالبان شاهد علي ذلك
وكانت ترى ترك بعض السنن واملندوبات يف الصالة وغريها إذا كان فعل ذلك يثري شقاقات وتنافرا بني 

  املسلمني.
ا حممد طاهر األخوين من مضافة القاعدة كانت طر  يقة محقاء كادت أن تؤدي إىل والطريقة اليت أخذ 

(ابو بالل النويب )  كانوا موجودين يف املكان  قتال باألسلحة النارية لوال اهللا مث تدخل بعض العقالء الذين
دئتهم لألمور. رمحه اهللا   ، و

  وقد أدرك حممد طاهر ذلك فاعتذر عن خطئه.



مل يطالب بأكثر من حكم قضائي ومع اإلهانة اليت أحلقها هذا التصرف بالقاعدة فإن الشيخ اسامة 
  شرعي يف املسألة من قضاء اإلمارة اإلسالمية، فمن األحق باللوم يف هذا املوضوع؟

"دخل ومن الكالم السيئ الذي حفل به الكتاب ضد الشيخ اسامة  ما ذكره من أن معظم العرب   -6
  )128(الصليب ص تحت سطوته أقتناعا أو إذعانا"
رجال واحدا من العرب أو العجم دخل يف تنظيم القاعدة  أو بقي فيه وأنا أسألك  سؤاال هل تعرف 

  إذعانا؟
لو كان هنالك من هذا القبيل لكنت أنت  على علم به، وأنت الرجل الذي عشت مع التنظيم قرابة 

  عشرين سنة ، وتربطك بقياداته وأفراده أقوى الروابط.
ما تفضلت به من كرم حامتي يف وصفهم امة ومن الكالم اجلارح املشني ضد تنظيم القاعدة بصورة ع  -7

م  مبختلف األوصاف املعيبة وغري الالئقة  ضربهم الغرور والتعالى والثقة الزائدة بالنفس،"عندما قلت إ
الحركة اإلسالمية أجمع  وإستصغار شأن اآلخرين، أو إحتقارهم أحيانًا. وكانوا عن ثقة يعتقدون بأن

 )115ليب ص(الص "يجب أن تنضوى تحت لوائهم.

وغيرها من عبارات النقد الجارح  ومن جميل كرم الكاتب وصف المجاهدين األبرار"ببغال التحميل" -8
 الهدام

  ساحمك اهللا، ورزقك من العدل واإلنصاف ما يرد بعض هذا اإلجحاف!!
 هذه أمثلة على بعض التهم اليت كاهلا الكتاب جزافا ضد القاعدة والشيخ أسامة بن الدن دون أن يكلف

  نفسه عناء االستدالل على صحتها.
م أخرى غريها كثري ضاق اجملال عن سردها.   وهنالك 

وإذا كانت القاعدة قد نالت نصيب األسد من هجوم الكتاب ، فإن حركة طالبان قد نالت هي األخرى 
  نصيبا ال بأس من ذلك .

  
  ومن األمثلة على ذلك.

م كانوا قد أعطوا (ال  -1 تزامات سرية) لبعض الدول بعدم دخول (ممر سالنك ما جاء يف الكتاب من أ
 من اجلنوب).



جبال  سلسلة وباألحرى.. ساالنج ممر) طالبان( عبور على أحمر خطًا أمريكا " وضعتيقول الكتاب: 
  سبق ذكره . كما  "لبيد ألكسندر" عنها عبر التى الروسية الرؤية مع ذلك ويتوافق الهندكوش،

 جبل فى الجنوبى طرف المدخل من ساالنج ممر إقتحام بعدم طالبان ةحرك جانب من السرى "اإللتزام
 والعسكري" السياسى المستويين اإلستراتيجى على موقفهم فى عميق شرخ وجود إلى أدى السراج

  )109(الصليب ص

  
  وحنن نقول: أين الدليل على وجود مثل هذا االلتزام؟ وإذا كان سريا فكيف اضطلع عليه الكاتب؟

  أعطت طالبان هذا االلتزام السري؟ أم أن طالبان هي جزء من املؤامرة حىت على نفسها؟ وملصلحة من
وهل يعقل أن يعطي املال عمر مثل هذا االلتزام  فيرتك الدخول للشمال عرب ممر ساالنك وهو قادر 

عدات عليه، ليتكلف عناء ومشقة فتح الشمال عرب الطرق األخرى ذات التكلفة العالية يف األرواح وامل
  والوقت واجلهد؟؟

م بعد احتالل موقع القنصلية اإليرانية يف   -2 م املوجهة لطالبان ايضا ما جاء يف الكتاب من أ ومن ا
 مزار شريف تلقت اجملموعة اليت احتلتها أوامر من باكستان بقتل الدبلوماسيي اإليرانيني .

 فترة بعد قتلوا المدينة فى اإليرانية ليةالقنص مبنى"المنقمون" إقتحم " فعندماجاء يف الكتاب ما نصه: 
 .دبلوماسًيا عشر أحد إنتظار قصيرة

 فيها جاءت تلفونية إتصاالت أثناءها دارت القصيرة اإلنتظار فترة إن قالوا "شهود

  )100(ص "!!.أباد إسالم من.. كانت  األوامر هذه وأن - الدبلوماسيين بقتل أوامر

ا يف كابل أو قندهار!!يا للعجب، قوات طالبان تتلقى أوامره   ا يف أدق تفاصيلها من إسالم أباد وليس من قياد

إنها الرواية اإليرانية للحدث ، والتي يعلم الكاتب أنها مجرد  اختالق مخابراتي لتبرير السياسة العدوانية 
  للجمهورية األسالمية تجاه اإلمارة اإلسالمية.



ية اليت أعطت األمر بقتل دبلوماسييها، بل أقامت معها عالقات والعجيب أن إيران مل تؤاخذ احلكومة الباكستان
  محيمة يف احلرب على اإلرهاب وغريها،  وإمنا عاقبت اإلمارة اإلسالمية اليت مل تعط األمر بقتل الدبلوماسيني!!

وقد طعن الكتاب  حركة طالبان يف الصميم مرة أخرى عندما زعم أن خط كابل سقط بالدوالر،  -3
معلوم أن كسر الخط الدفاعى لطالبان على  "األمريكي حيث جاء يف الكتاب: وليس بالقصف 

" أو حتى قنابل األطنان  52وليس بقاذفات "بى  جبهة شمال كابول تم بالدوالر األمريكى
 )138ص(" السبعة.

 صرح مع والحقيقة غير ذلك أخي الكريم، فالحقيقة هي ما صرح به الرئيس األيراني األسبق خاتمي عندما
  ألمريكيون تصريحاتهم تلك.مساعده محمد أبطحي وأكد ا

وملخص تلك التصرحيات أن احلكومة اإليرانية بعد شهر من القصف املتواصل على معاقل طالبان دون جدوى 
قدمت لألمريكيني خريطة عسكرية للمواقع اليت يتعني عليهم الرتكيز عليها لكسر اخلط، وبالفعل ملا أخذ  

  حة األيرانية انكسر اخلط، كما صرحت بذلك ممثلة الواليات املتحدة يف اللجنة املشرتكة.األمريكيون بالنصي

ا املسئولون اإليرانيون واألمريكيون جاءت مفصلة يف أكثر من مصدر منها برنامج  وهذه االعرتافات اليت يتفاخر 
  (إيران والغرب ) الذي أذاعته قناة اجلزيرة، وهو لدي مسجل.

ا، يف حني تتجاهل األسباب  ومن العجيب أخي الكرمي أنك تطلع على األسباب السرية  اخلفية للكوارث وجتزم 
ا!! ا أصحا   املعلنة اليت يتفاخر 

إهمال اإلمارة اإلسالمية قضية تأمين العاصمة  "ومن هذا القبيل أيضا مما جاء يف الكتاب قوله   -4
 )191الصليب ص(".ةالسياسية للبالد ، يرقي إلي مرتبة الجريمة المتعمد

 

ا الكتاب. ذا القدر عن طالبان من األمثلة الكثرية اليت حفل    نكتفي 

  



وننتقل إلى أمثلة أخرى مما ورد في الكتاب من األمور المجافية للحقيقة، باختصار، فمن 
  ذلك:

م لألخ املرحوم  الشهيد خطاب  -1 حنسبه كذلك وال  –ما ورد يف الكتاب يف أكثر من موضع من 
ا املوجهة للشيخ اسامة.ن  زكي على اهللا أحدا_ وهي من جنس التهم ذا

  وكان الواجب على الكاتب أن يذكر األدلة اليت تثبت ما يقول.
ما جاء يف احلديث عن شيخ املسجد اجلامع يف مشهد الذي قامت السلطات بتهديده عدة مرات   -2

ته الضخمة بالبلدوزرات , وحولت ت مسجده ، ومكتبموأجلأته إىل اهلروب إىل أفغانستان ، وهد
املكان إىل حديقة عامة، مث واصلت مالحقة الشيخ يف أفغانستان حىت قتلته يف اجلامع الكبري يف 
هرات مع عدد من املصلني بعد صالة اجلمعة ، بعد عدة حماوالت اغتيال قبل ذلك أصيب يف 

 بعضها.

  معارض إيراين سين" هذا الشيخ اإلمام مل تزد عند ذكرك له على وصفه بأنه "
وبرأت املخابرات اإليرانية من قتله، وألصقتها جبهة أخرى، رغم أن القرئن والشواهد تقول خالف 

  ذلك!!
  إنها الرواية اإليرانية مرة أخرى كما عرفناها منهم.

 ومن األمور العجيبة اليت وردت يف الكتاب أمور يتعجب القارئ ملصلحة من مت اختالقها وتلفيقها. -3

  هذه األمور :ومن 
 )212.(صما جاء في الكتاب من ذبح بعض العرب أمام نسائهم وأطلفالهم -

)  تأكدت ثم( أخبار شاعت ما جاء عن انتحار بعض األسر العربية حتى ال تقع في األسر. " كما -
 )254(ص" .األسر لتحاشى عربية ألسر جماعى إنتحار عن

 مرة أويعود يعتقل ال حتى نفسه وقتل تهعائل قتل أن بعض المجهدين: " فضل)143(ص وجاء في 
 "..الغرب إلى حضارة أخرى

 ما جاء عن فقد بعض األمهات ألطفالهن في حافالت النقل الباكستانية من شدة الهول!! " حتى -
 وسائل فى أمهاتهم العربيات من سقطوا وقد الوالدة حديثى عرب ال  ً أطفا وجدوا الباكستنيين أن



 بين يحملن وأنهن.. فقدن أطفالهم أنهن األمهات تشعر لم الهول شدة ومن!! العامة النقل
  )254(ص" !! خالية لفافات مجرد أحضانهن

فمن هم الذين فضلوا ختالق حمض للتهويل والتشنيع،اوهذه أمور مل يقع منها أي شيء، وإمنا هي 
  قتل عوائلهم؟!

  ومن هم األطفال الذين فقدوا؟!
فنحن كنا يف قلب األحداث قبل و بعد خروج كل األسر،  !ومن الذين سقطوا يف عربيات النقل؟

  علم اليقني أن شيأ من هذا مل يقع.وكانت أسرنا مع األسر اليت ذهبت لباكستان، ونعلم 
  وحنن نتمين عليك ان تذكر ولو اسم اسرة واحدة كما تعودنا منك يف سرد كثري من االحداث

رتاجيديا لختصص فيها ال يضاهيها يف مأساويتها إال اقد جلهادية اليت تقول إن بن الدن رتاجيديا الإن ا
ا هذه الكتب اإلعالمية اليت   ظهرة 

  أخي الكريم. 
ما هذا املوضوع:   بقيت هنالك مالحظتان سوف أختم 

   المالحظة األولى
هي أنك يف كتابتك عن بعض األمور اليت كنت شاهدا عليها ال تذكر أنك كنت شاهدا إال عندما 

ذلك يدعم وجهة نظرك احلالية يف املوضوع، وليس بالضرورة وجهة نظرك فيه عندما كنت يكون ذكر 
مع العلم أن عندنا من األخوة من أشركته جبلسة من اجللسات اليت حاولت فيها  شاهدا عند وقوعه

دعم وجهة نظرك وهي جلسة ساخنة وفيها أخذ ورد كبريين وعندما سألناه عن فحوى اجللسة أخربنا 
ذا احلجم بأنه مل  جيلسها ومل يكن فيها ومل يرك إال مرًة واحدة يف جلسة عابرة مل يتخللها حديث 

واألمهية( وهو من وصفته بالداعم املايل من اإلخوان املسلمني البن الدن) وليتك جتلس معه يوماً 
الواقع قد حنت بك بعيدًا عن  الكتاب على ونظرية املؤامرة اليت سيطرت لتعرف منه كم أن ظنونك

  .واحلقيقة
عند حديثك عن األمور اليت كنت شاهدا عليها، ولكن ذكرك لشهودك عليها ال خيدم ما تريد ال أما 

  تذكر أنك كنت شاهدا عليها، فضال عن أن تذكر الدور الذي قمت به فيها.
  والكتاب حافل باألمثلة على ذلك.



   -  والمالحظة الثانية
على أن تصف نفسك بأنك صديق شخصي للشيخ اسامة،  هي حرصك عند التعريف بنفسك يف كتبك

ا ما تضمنته هذه الكتب، أم أن املراد منه  فهل حرصك على هذا األمر نابع من صداقة فعلية يشهد 
  إعطاء نوع من املصداقية ملا تكتبه ضد الرجل حبق وبغري حق؟!

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الخاتمة
اغلبهم يف جملس شوري القاعدة ومجيعهم  نأتعرف  وأنتاملوجدين معي  األخوةلقد تناقشت مع 

ا حلظة بلحظة والعجب كل العجب انك عشتها معنا األحداثعاش  د هاهلم حجم قلف !!اليت ذكر
  . األحداثيف تفسري  اإليرانيةوتبين النظرية  التزوير وقلب احلقائق

نقل من خالهلا األخوة رأيت أن أهذه السطور اليت بني يديك هي جزء يسري من  نقاش طويل مع و 
م وعلى عجالة.   بعض تعليقا

  إىل الذهول مث الصمت.جلأه حجم التزوير أما البعض اآلخر منهم فقد أو    
  . بامسكيهم فيما نشر وخالصة رأ

 .من األهداف التي دفعت إلى نشر هذه الكتبن أ



 ضرب احلركة اجلهادية السنية يف كل مكان . -1

تتجرَّأ أمريكا مل  واملال عمر باخليانة) وهذا ما أسامةالشيخ  امألهل السنة ( اهدم وتدمري أي قيادة   -2
  وال الغرب على قوله أو فعله. 

م ) اإليرانية العباءةاليت خترج من  األحزابومتجيد  إبراز -3 الطاجيك  -  زبك األ - ( حزب اهللا  ( وقاد
(. 

 اتظهور كثري من التناقضداف مت التزوير علي نطاق واسع لألحداث مما أدي اىل همن أجل هذه األ
  أعدها على عجل!!يف الكتب وكأن املخرج 

  
  القوم يدعمون محاس بكل قوة ؟ وهو: أن يفرض نفسه  تساءليبقي 

ال فأين هم من قضايا املستضعني من املسلمني اليت ال خيرج األمر عن الدعاية واإلعالم وإ الواجلواب 
م تأمروا على-الصومال  - رفورد - كشمري–تكاد ختلو منها دولة مثل ( الشيشان   البوسنة  )  بل أ

ى ن القوم شهدوا علعوام الناس فضال عن املختصني بل أ خيفي على فغان وهذا الاألبعضها مثل 
  نفسهم صراحة يف برنامج حوار مفتوح علي اجلزيرة أ

 وذلك يف واإلعالمجل الدعاية ر خامتي حيث قال دعم محاس هو من أمع حممد شريعيت مسشا
اماته وانتقاداته ألمحدي جناد.   معرض ا

ألبنائنا وبناتنا من أبسط حقوقهم يف التعليم هل ما يفعلونه بنا اآلن من خطٍف وتغييٍب وإيذاٍء وحرماٍن مث 
أم هو السِّر الذي حاول الكتاب  والعمل واحلرية هو يف مصلحة املسلمني واحلركة اجلهادية وأبنائها؟؟

  إغفاله وجتاهله ؟!
  فيما يأيت من األيام متسع له.لعل و الكثري والكثري بقي 

 

  
، فرصيد الثقة أثقلنا عليك في العتاباألخوة إذا كنا قد  أن تعذرني وبقيةشيخنا الحبيب ارجوا 

  لك دون أن تتأثر أخوتنا القديمة بذولهم بيننا يسمح لي 



ين في سبيله رافعين لرايته مجاهد اك من ايديهم وان يجمعنا مرة اخرىواييُنجينا وادعوا اهللا ان 
  مصححين ما قد انحرف في هذه المسيرة المباركة

  إن شاء اهللا استودعك اهللا  أفضلوإلى أن نراك في ظروف 
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  احمد حسن ابوالخير

  1430رمضان 1

 2009اغسطس  22

  
 



 إلي األخ الكريم الشيخ         أبي محمد حفظه اهلل
 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته

أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وذويكم واألخوة جميعا بخير وعافية 
 من اهلل تعالى

 أرجو منكم أن تطمئنوني عن حالكم وأحوال األخوة وأصهاركم وذراريكم
ليكم لدواعي أمنية يراها اإلخوة أعتذر عن التأخر في إرسال الرسائل إ

الذين أرافقهم ، فقد يستمر الحال كذلك في كل بضعة أشهر رسالة ، 
فأرجوا أن تلتمسوا لي العذر بهذا الخصوص مع العلم أننا جميعا 

بفضل اهلل بخير وعافية وعسى أن تنفرج األمور وأسعد بلقائكم وأستفيد 
 من آرائكم

طيبة في نصرة أهل الحق والرد على كنت أتابع مع اإلخوة كلماتكم ال
ن المتابع لذلك يجد تطورا إجابيا ، أهل الباطل جعل اهلل ذلك في  وا 

 ميزان حسناتكم وجزاكم اهلل خيرا في القيام بهذا الواجب العظيم
أرجوا إفادتي عن األحوال عندكم وبرامجكم المستقبلية وأن تفيدوني 

 بأرائكم ومشوراتكم
جدًا يحتاج إلي جهد عظيم إلزالة  ً ماأطرح لكم موضوعًا ها *

ن إالدولة اإلسالمية في العراق حيث موضوع  اللبس حول 
التواصل بينكم وبين اإلعالم وشبكة المعلومات ميسر إلى حد 
كبير فينبغي أن تسدوا هذه الثغرة بحيث يكون المحور الرئيسي 



لخطة عملكم في الفترة القادمة هو مواصلة دعم المجاهدين 
قين في العراق وفي مقدمتهم إخواننا في دولة العراق الصاد

اإلسالمية والذب عنهم هو قطب الرحى ولها نصيب األسد 
واألولية القصوى في كلماتكم وبياناتكم والعمل على حشد الناس 

وفضح مؤامرات الخصوم عليها بشكل صريح واضح أي أن يكون 
 دعمكم للدولة بشكل ظاهر للعيان ال يخفى على أحد.

التأكيد على نقطة هامة وكثرة الطرق عليها وهي أن حقيقية األمر 
أن هناك صراع وتدافع بين منهجين منهج يريد إقامة دولة تكون 

الكلمة العليا فيها هلل تعالى وحده ومنهج يريد أن تكون الكلمة العليا 
في دولة العراق المقبلة للملوك والرؤساء وليست هلل وحده سبحانه 

جاهدون إنما جاهدوا ويواصلون جهادهم إلقامة منهج وتعالى فالم
الجماعة األولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحابته رضي 
نما  اهلل عنهم جميعًا وال يعنيهم التعصب لألشخاص والجماعات وا 
الذي يعنيهم أن تقودهم الجماعة وأميرها إلقامة دين اهلل تعالى ثم 

منها خاصة قد انقسمت  هدةجاالجماعات اإلسالمية عامة والم إن
إلى قسمين رئيسيين قسم يرى أنه ال يمكن إقامة دولة اإلسالم 
 العميلةومقاومة الكفر العالمي والمحلي إال بالتعاون مع الحكومات 

 في المنطقة فضلوا ضلاًل مبينًا .



ن المجاهدون الصادقون والذين يرون إقامة الدين وتكو وقسم وهم 
الى وحده ووجوب تنحية الحكام الطواغيت الكلمة العليا هلل تع

ن تلبس  والحكومات العميلة ومن هنا حقيقة الخالف ومنشؤه وا 
بأثواب وأعذار ثانوية فحقيقة الصراع إذًا هو بين طائفتين بين 

الكفر العالمي والمحلي ومن دار في فلكهم بما في ذلك كثير من 
لصادقين الجماعات ذات األسماء اإلسالمية وبين المجاهدين ا

ومن بينهم القاعدة هذه هي حقيقة الصراع لكن الدول من خبثها 
أقحمت بعض الجماعات اإلسالمية المجاهدة في الواجهة فظهر 

ومجاهدين  هدين في دولة العراق اإلسالميةأن الصراع بين المجا
 في جماعات أخرى .

 كما أن القضية ليست قتل واحد أو ثالثة أو لماذا قالوا كذا أو كذا
فمثل هذه األمور حلها ميسور والدولة مطواعة تأخذ الحق من 
الظالم للمظلوم بغض النظر عن اإلنتساب التنظيمي هذه هي 

الحقيقة فالحكومات تناصبنا العداء وترى أننا ألد خصومها 
وسنسعى إلزالتها بعد العراق هذا أمر مفروغ منه ومعلوم لدى 

دون أنهم أصحاب السبق الجميع كما أن اإلخوان والسروريين يعتق
والفضل في نشوء الصحوة اإلسالمية المعاصرة فبتالي يعتقدون 

اعتقادًا جازمًا انهم أولى بقيادتها ورعايتها وأن غيرهم تطفل عليهم 
وانتزع منهم هذه القيادة بغير حق وهذا دأبهم في كل عمل إسالمي 



من  ناهيك عن أنهم يعتبرون أن زعيم تنظيم القاعدة كان طالباً 
طالبهم وفردًا من جماعتهم تمرد على أوامرهم قبل ربع قرن ويجب 

 عليه أن يعود إلى السمع والطاعة للجماعة .
كما ينبغي الرد الهادئ على كل من يطالب بحل الدولة أو 

 التشكيك فيها كائنًا من كان .
فعلى سبيل المثال الرد على خطاب حامد العلي الصادر في ربيع 

سخة منه [مالم يكن قد استدرك هو على نفسه األول ] مرفق ن
 وصحح الخطأ .

أود وهناك من رد عليه ودافع عن الدولة وأتوا بنقاط هامة ولكن 
 وهي مبدئيًا وباختصارى بعض النقاط األخرى تطرقوا إلتأن 
  أن الكفر العالمي بكل هيئاته اإلعالمية وبمساعدة هيئات الكفر

مية ويصرفون المليارات المحلية يحاربون الجماعات اإلسال
الحتوائها وذوبانها فهذه حماس تم احتواؤها من قبل إيران . كما 

للقوانين  ااحترامأن النظام السعودي أستطاع أن ينتزع منها 
بالكيان الصهيوني  االعترافالدولية بخصوص فلسطين أي 

تم إحتواء أبرز  وقبلها تنظيم اإلخوان المسلمين والسرورين
 أن كانوا قادة الصحوة أصبحوا قادة التخذيل ،  قياداتهم فبعد

وحزب حسن نصر اهلل الذي تم احتواؤه ووافق على توقيع قرار 
وهذه  هيئة علماء المسلمين ذهبت إلى األنظمة  ،1701



الطاغوتية وتم احتواؤها علنًا عبر اإلعالم وكذا الحزب 
اإلسالمي في العراق وحزب سياف ورباني في أفغانستان 

ذج أمامكم كثيرة التخفى، وفي ظل النظام البوليسي العام والنما
المسيطر على العالم أصبح من الصعوبة بمكان أن تجد 

جماعة أو حزبا أو شخصا ذا شأن خارجا عن إحتواء 
ال تسميعا الحكومات وأنظمتها ، ومن باب التحديث بالنعمة 

ا مرات التي تحاك للمجاهدين أقول كمؤ وتنبيها للمسلمين من الم
قال عثمان رضي اهلل عنه عندما حوصر في بيته في المدينة 
فقد روي عنه أنه قال بعد أن ذكر حديث رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم ال يحق دم إمرء مسلم إال بإحدى ثالث النفس 
وال زنيت في )قال فكان مما بالنفس والثيب الزاني ...الحديث 

 (جاهلية وال إسالم قط 
  خالل عقدين فما استطاع أحد بفضل اهلل  ثبتت قدفالقاعدة

الكفر العالمية أو المحلية تذويبها في األحماض السياسية لدول 
وأنتم على علم بمحاوالت الدول إلحتواء القاعدة وقادتها ، 

فعشر محاوالت للنظام السعودي الحتوائنا أيام السودان وبذلوا 
رجاع البطاقة وجواز السفر وحرية الرجوع إ لي البالد أو المال وا 

مقابل أن أشهد أن الملك مسلم صالح ، البقاء حيث ما أشاء 
 .فحفظني اهلل تعالى من الكفر والردة فله الحمد والمنه 



فقادة الجماعات اإلسالمية عامة والمجاهدة خاصة هم إخوة 
صادقون في نصرة اإلسالم عندما إبتدؤا العمل ولكن بعد أن تكبر 

ض لضغوط كثيرة تحرف مسارها كما الجماعة ويعظم شأنها تتعر 
 هو مشاهد إال من رحم اهلل .

ثم قد يكون من المناسب أن تحدثوا الناس أن أبا مصعب الزرقاوي 
إنضم إلى القاعدة أداء لواجب االعتصام واالجتماع بعد رحمه اهلل 

 ثقته بهذا التنظيم ،
فضل اهلل دائرته ودخل بالقاعدة أصبح عالميًا واتسعت إن تنظيم 

الناس فيه أفواجًا وقبائل وجماعات بكاملها فكان ال بد له في 
العراق من إقامة دولة وأمير يحكم هؤالء ويسير أمورهم ويحفظ 

،فكان ينبغي على الشيخ حامد العلي أن يذكر في مقاصد الشريعة
قامة الدولة  بيانه إجماع أهل العلم على وجوب تنصيب اإلمام وا 

ان من المستغرب أن بطلب حل دولة لتحكم الناس بشرع اهلل ، فك
لغائها ،  تحدث عن الجهالة بأمير الدولة  وقد العراق اإلسالمية وا 

وليس اعتراضي على وساق بعض أقوال أهل العلم رحمهم اهلل 
أقوالهم ولكن عن تجاهله للواقع الذي نعيشه ، فمن ذا الذى 

يستطيع أن يظهر على المأل ويتشاور مع إخوانه كلهم في هذا 
زكى المجاهدون الثقات في العراق أشخاصًا وأقاموا  األمر ، ولقد 

الدولة واتفقوا على أمير منهم هو أبو عمر البغدادي وأما أمير 



الحرب في العراق فنحن على علم به وزكيناه علنًا على مرأى 
نحسبه واهلل حسيبه ، وهو قد عرف أبا ومسمع من العالم أجمع 

 .عمر البغدادي وبايعه
 هاتفنيدقراءة البيانات المشككة في الدولة بتدبر و البد من لذا 
كالم الشيخ حامد العلي في دعوته لحل الدولة وما استشهد به ك

من شواهد وليس المقصود نقض كالم األئمة الصحيح المنطبق 
على ظروفهم المظللة لألرض طيلة القرون الماضية بينما ظرفنا 

ستحدث طغى فيه الكفر و ظرف مهفي هذا العصر الذي نعيشة ف
العالمي واإلقليمي على كل األرض ويتعذر علينا أن تظهر على 
المأل وتتم المبايعة العامة فأمرنا الحالي هو حالة استثنائية كما 
ذكرنا ولكننا ننقض كالم واستشهاد العلي بأقوال األئمة التي في 
ها غير محلها والرد على قوله أن الدولة ليست ذات شوكة وأن أمير 

 مجهول إلى آخر ما هنالك .
كما يجب الرد على الجيش اإلسالمي وقد اطلعت على ردود كثيرة 

عليهم منها رد الشيخ عطية وهو رد ال بأس به لكنه يبدو في 
ظاهره أنه كان على عجل وكان األمر يستدعي ردودًا عديدة 
وبشيء من التفصيل والموضوعية والصراحة دون اتهام للنوايا 

نما من اقشة ما أظهروه ولكن هناك نقاط هامة وهي على درجة وا 
ميثاق الجيش في كبيرة من األهمية ينبغي الطرق عليها وهي أن 



اإلسالمي تكفير الحكومات الطاغوتية ومعاداتها وأن المطلع على 
بيان الجيش اإلسالمي وعلى بنود ميثاق ومنهج هذا الجيش 

ومثل هذا التباين الجلي  يالحظ تباينًا واضحًا بين البيان والميثاق
ال يتصور أن يقع فيه قادة الجيش اإلسالمي فعلى سبيال المثال :ـ 

......... تكفير الحكومات الطاغوتية وجيوشها ميثاقهم تضمن 
ن عامة أفراد الجماعات المجاهدة ا اليخفى وخاصة في هذه الفقرة 

حيد فضاًل عن قياداتها تعلم وتؤمن أن الكفر بالطاغوت ركن التو 
بينما الذي أعد البيان ينتقد الدولة بقولها إن الديار ديار كفر 

فكاتب البيان يدافع من طرف خفي عن الحكام الطواغيت ومعلوم 
وال  اأن أهل العلم يحكمون على الديار تبعًا للمنهج الذي يحكمه

 يلزم من ذلك أن يكون أهلها كفارًا .
في الدولة أن وكذلك اعتراض كاتب البيان على قول اإلخوة 

الجهاد فرض عين منذ سقوط األندلس فإن المتفحص للبيان يشتم 
نفس قادة السروريين الذين تم احتواؤهم من قبل النظام السعودي 

تضافر أقوال أهل  غمر فهل هذه قضية تستوجب الخالف والتشهير 
 فرضية العين إذا سقطت بالد اإلسالم تحت يدي الكفار .العلم ب
أن يغلب على البيان صورة الصراع بين القاعدة  ينبغي وأخيرًا 

والكفر العالمي المحلي والتركيز على هذه الفكرة في المقدمة 
والعقدة والخاتمة وفي كل  موضوع يكتب في هذا الصدد مع 



اإلشارة إلى أن التدافع بيننا وبين الجماعات هو فرع لتقاطع 
فشال دولة  العراق مصالحهم مع مصالح الحكام في مجابهة وا 

 اإلسالمية فاندفعوا بتأويل خاطئ وغير سائغ .
إن من اقتنع بما ذكرت سالفًا فيا حبذا لو يضمنها كتاباته وبياناته 

 مع التنسيق مع اإلخوة الذين سيكتبون في هذا الموضوع .
* سأخرج كلمة بإذن اهلل تنبيها لألمة على أخطاء قادة حماس القاتلة 

 ضوع المهم تأكيدا لكالمكم في هذا المو 
نسخة من ]بيان اإليمان[ وأنا حريص أن تقرؤوه وتعطوني  ـ 1مرفق 

 رتكم فيه قبل نشره وأفادتي بذلك   ولكم مني جزيل الشكر مقدماو مش
مع العلم أن أحد اإلخوة يجد في البيان شيئا من الشدة واعتقادي بأنه 
ن غضب الناس وتعجبوا فقد كان الحال  البد من قول الحق كامال وا 

 كذلك في أول الدعوة مع رسولنا صلى اهلل عليه وسلم
وال يخفى أن التدرج مع الناس ومخاطبتهم بما تدركه عقولهم من 

األمور المطلوبة إال أن الحديث عن رأس األمر وفهم معنى شهادة أن 
الإله إال اهلل والحديث عما ينقضها اليشترط له التدرج . فالماليين من 

الكثير من أعضاء الجماعات المنتسبة إلى المسلمين بما في ذلك 
اإلسالم واقعون في األعمال الشركية بسبب اإلنتخابات في المجالس 

ن غضبوا  التشريعية فالبد من القيام بالواجب ونصحهم وا 



كما اليخفى عليكم أنه مع مرور الوقت نشأ جيل في اإلخوان المسلمين 
ه كتب في دستوره أن يعتقدون بإسالم الحاكم ونظامه الشركي طلما أن

 اإلسالم هو المصدر الرئيسي في التشريع
ولقد سمعت عصام العريان يصرح بمثل هذا بل األدهى من ذلك 

 أن سمعت شيخهم القرضاوي يقول ذلك صراحة
بالنسبة لناس الخير واقتراحكم بتفريج كربتهم فهذا أمر جيد وأرجوا 

 تكليف كارم بذلك .
ه أبو همام الصعيدي من أخذي مسألة العمل في المكان الذ* 

عديل أبي الحسن المصري فقد تم إبالغ الشيخ سعيد بأن يكلف 
 كارم بعمل معين مخصوص هناك .

تم إبالغ الشيخ سعيد بأن يكلف أحد اإلخوة باالهتمام بموضوع 
 اإلخوة البلوش  واألكراد .

خوانه  خوانه فإنموضوع الشيخ أبي الليث وا   بخصوص الشيخ أبي الليث وا 
رأيهم األخير المتضمن االنضمام إلى القاعدة كجماعة رأي راجح  رغم مايرد 

وكذا اإلخوة  عليه من سلبيات ألن اإلخوة الذين في سجن ليبيا ناقصوا األهلية 
الذين في الغرب فهم يعيشون حالة من الخوف من تلك األنظمة وأصبح 

يؤثر تأثيرًا كبيرًا  الحرص الجبلي على السالمة الشخصية لألخ وأسرته وأطفاله
على اتخاذ القرار الصحيح وما ينبغي تعليق األمور على أي من المجموعتين 

 فرج اهلل عنا وعنهم جميعًا .



خوانه أن  ني أرى أن على اإلخوة األحرار من ضغوط الكفار كأبي الليث وا  وا 
لوا ذلك يبايعوا لهم أميرًا خلفًا لألمير المأسور فرج اهلل عنه إن لم يكونوا قد فع

ن فعلوا فينبغي أن يعلنوا على المأل وما يرد من خالف على األمير الجديد  وا 
من بعض إخوانهم في الغرب أهون بكثير من الخالف الذي سينشأ من 

إنضمامهم إلى القاعدة نظرًا ألن الحكومات الغربية ستطرهم من التبرؤ من 
من أفراد القاعدة . بينما  انضمام جماعتهم إلى القاعدة أو يواجهوا التهمة بأنهم

موضوع اختيار األمير  الجديد أقل حساسية بدرجة كبيرة . فإذا ما تم األمر 
واستقر وأشهر عبر اإلعالم أكثر من مرة يتم بعدها االنضمام إلى القاعدة 

ويسهل الرد على اعتراضات اإلخوة في ليبيا أو في الغرب بأسلوب هين لين 
تحت ضغوط من الحكومات التي يعيشون في وبشكل موضوعي وبأن اإلخوة 

ظلها وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم } ال يقضي القاضي بين اثنين 
 وهو غضبان {

ننا ندعوهم إلى االنضمام للقاعدة مع تأخير اإلعالن عن ذلك لمدة  وا 
، وأما بالنسبة شهرين أو ثالثة أشهر ريثما تهدأ األمور وتستقر بإذن اهلل

فهم أكبر عندنا من أن يحصروا جهدهم في ليبيا وحدها للشروط 
ولهم فيكم وفي الشيخ أبي مصعب رحمه اهلل وأخينا أبي مصعب 
عبد الودود قدوة حسنة ، هذا رأي في هذا األمر فأرجوا منكم أن 

تذكروهم وهم أهل للذكرى ، بأن اإلجتماع واجب وما ينبغي تأخيره 
لقوم دون قوم ولجهة دون ، وبفضل اهلل ليس في القاعدة تعصب 

 أخرى .



أفدتم في رسالتكم أنكم أرسلتم في الملحق ملف تحت عنوان * 
عاجل وأنكم الزلتم على رأيكم في ذلك الموضوع فلم أجد هذا 

الملف في الملحقات وبالتالي لم أعرف المراد لكني أأكد عليكم أن 
الحركة إلى مناطق أخرى بعيدة فيها خطورة كبيرة فينبغي 

 نابها .اجت
بالنسبة لإلخوة في اليمن فقد قالوا أنهم بين أمرين إما أن يؤسروا 

 أن يعملوا وبالتالي تم اختيار العمل على أهداف محددة .أو 
وقد طلبت من الحاج عثمان أن يبعث لكم نسخًا من هذه البيانات 
المذكورة نظرًا لضيق الشريحة عن استعابها أرجوا االطالع عليها 

فادتي برأي  كم فيها  وهي :وا 
 بيان )للشعب األمريكي( -
 بيان )للمسلمين في باكستان( -
 بيان )لإلخوة في العراق ( -
 بيان )تعليق على وصية الشهري( رحمه اهلل -
 بيان )للشعوب األوربية ( -

ـ مرسل بيان يخص اإلمارة اإلسالمية في العراق للمشاورة مع اإلخوة 
أرجو م نشره باسم اللجنة الشرعية هناك فإن وافقوا عليه ممكن أن يت

فادتي برأيكم فيها  .االطالع على هذه البيانات وا 



وفي الختام أنا في انتظار رسائلكم لالطمئنان عن أحوالكم واالستفادة 
ياكم وجميع اإلخوة من شر كل دابة هو  منها وأسأل اهلل أن يحفظنا وا 

والصالة والسالم آخذ بناصيتها وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
 .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 
 ملحق بيان اإليمان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل  من شرور 

أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل 
هلل وحده ال شريك ، له وأشهد أن فال هادي له ، وأشهد أن ال إله  إال ا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن محمدًا عبده ورسوله ] 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس [  ]  إال وأنتم مسلمون

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثيرًا ونساء واتقوا اهلل الذي 
يا أيها الذين آمنوا [  ]  إن اهلل كان عليكم رقيباً تساءلون به واألرحام 

اتقوا اهلل وقولوا قواًل سديدًا يصلح لكم أعمالكم  ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
 أما بعد     [  يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزًا عظيماً 

فإن أصدق الحديث كتاب اهلل ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى اهلل 
ثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة عليه وسلم ، وشر األمور محد

 ضاللة ، وكل ضاللة في النار .



 وبعد......
 أمتي اإلسالمية الغالية

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
، الذاريات( 55[ ) وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنينيقول اهلل تعالى  ] 

ه إن الدين النصيحة هلل ولكتابويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  )
(  وقال نبي اهلل هود صلى اهلل   ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

عليه وسلم لقومه بعد أن اتهموه بالسفه والكذب  ، وهكذا يتهم أتباع 
قال ياقومي ليس بي سفاهة الرسول صلى اهلل عليه وسلم اليوم . ] 

ولكني رسول من رب العالمين  أبلغكم رساالت ربي وأنا لكم ناصح 
 ، األعراف67،68اليات [ اأمين 

. فينبغي على المسلمين أن ينصح بعضهم بعضًا ، ومن هذا الباب 
أقول: علم اهلل أني ناصح لكم ، مشفق عليكم ، متمٍن لكم خيري الدنيا 

واآلخرة ، فأنتم إخواني في الدين ، وأخوة الدين هي الرابطة بين 
تواصي المؤمنين ، ولها حقوق وواجبات ، من أهمها التناصح وال

 بالحق ، والتواصي بالصبر  .
لنا على  فالنصيحة شأنها عظيم ، وعليها مدار الدين ، وال بقاء

إال من  المنهج الحق ، إال بقول كلمة الحق ، وهذه ال يقوم بها قائم ،
ل لم ال يخشى في اهلل لومة الئم ، وهذا الصنف من الناصحين ق

وطغيان  أهل العلم ،وجوده في هذا الزمان ، بسبب تقصير كثير من 



من  جميع أهل الحكم  . فعز وجود العلماء الصادعين بالحق ، وندر
مة ، يبلغ قولهم للناس وال يخشى غضب الخلق ومن هنا أتيت األ

يه وأصيبت بما أصيبت به من ذل وهوان ، وظلم وعدوان ، ومن ت
لملوك وضياع ، وتفرق ونزاع وأخطر من هذا وذاك احتكامها لمراسيم ا

بعادها عن شريعة ربها عز وجل .وق وانين الرؤساء وا   

 صلى وقد أخبرنا أبو ذر رضي اهلل عنه عن وصية رسول اهلل
و كان مرًا  اهلل عليه وسلم له التي كان منها  )وأمرني أن أقول الحق ول

 وأن ال أخشى في الحق لومة الئم .......( الحديث  وفي الحديث
 عنه أبي سعيد الخدري رضي اهلل الصحيح الذي رواه اإلمام أحمد عن

كم رهبة أال ال يمنعن أحدقال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) 
 يباعد الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه ال يقرب من أجل وال

ى اهلل وقال رسول اهلل صل(    من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم
 ، كيف قالوا يارسول اهلل اليحقرن أحدكم نفسه ، )عليه وسلم أيضًا 

م ال يقول فيه يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمرًا هلل عليه فيه مقال ، ث
يقول : ا ؟ فذا وكذفيقول اهلل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في ك

ن ماجة رواه اب(  تخشىأحق أن كنت إياي خشيت الناس ، فيقول : ف
نتبعه  .فهذا هو السبيل الذي يجب أن بإسناد صحيح   

لكن وقد يكون بعض الحق الذي أذكر به أمتي ، مرًا أمر من الصبر ، و 
صبر كم في الصبر من دواء وشفاء ، فينبغي أن نستعين عليه بال



،ومقصدي من قول الحق ولو كان مرًا ، أن أصف األفعال بأوصافها 
من الدول أو الجماعات أو ،  ، دون مجاملة أو خوفبوضوح وصراحة 

، لمؤمنين فتبعها ألنفي عن الدين انتحال المبطلين فنستبين سبيل ا،األفراد 
ني ح، ولتستبين سبيل المجرمين فنجتنبها  ن استخدام لك مذر أثناء ذوا 

والشتم ب أذالمتضمن للبغي واالفتراء والك، أسلوب كثير من خصومنا 
 لكريم صلى اهللوالطعن واللعن ولكني أهتدي بكتاب ربنا العظيم وسنة نبينا ا

عدلوا اعدلوا وال يجرمنكم شنئان قوم على أال تعليه وسلم قال اهلل تعالى ] 
وقال   8ة [ المائد هو أقرب للتقوى واتقوا اهلل إن اهلل خبير بما تعملون

عان وال ليس المؤمن بالطعان وال الل )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
والشتم  البغي والكذبفاجتناب  ي وأحمد ذرواه الترم ( يءذالفاحش وال الب
ن كانوا من بني جلدتنا ذوتح، واللعن شيء  ير األمة من أعدائها وا 

] يا أيها النبي  قال اهلل تعالى،بأوصافهم الحقيقية والغلظة عليهم شيء آخر 
[  يرجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المص

73التوبة  
الهم وأعذارهم في ففضحت المنافقين وأفع ولقد أنزل اهلل تعالى سورة التوبة

قبل وقلبوا لك  لقد ابتغوا الفتنة منالتخلف عن الجهاد منها قول اهلل تعالى ] 
التوبة وقوله  48[    األمور حتى جاء الحق وظهر أمر اهلل وهم كارهون

ن جهنم ومنهم من يقول ائذن لي وال تفتني أال في الفتنة سقتعالى ]  طوا وا 
قين .التوبة نزلت في الجد بن قيس أحد المناف  49[  ،  كافرينلمحيطة بال  



نهم عن الشريعة ، غيبها الحكام وأعوا حكام محددة فيفهناك أفعال لها أ
بيل فعلى س أسماع الناس ، فقد تنكرونها لبعد عهدكم عن سماعها ،

وزعم  ،ا تولى الحاكم دولة كافرة وناصرها ضد اإلسالم وأهله ذالمثال :ـ إ
ها بمسميات شياءأسمي األعندها فإني ، لك أنه ولي أمر ذعالم بعد ال

ه كافرًا الشرعية فالحاكم قد ارتكب ناقضًا من نواقض اإلسالم ، يكون ب
روج عليه والخ، مرتدًا عن الدين ، ويترتب على ذلك واجبات كالتبرؤ منه 

والعالم هنا يكون قد نافق نفاقًا أكبر مخرجًا من الملة .، وخلعه   
نة مئات وردت في القرآن والس، فكما أن ألفاظ اإليمان واإلسالم والتقوى 

 مئات وردت أيضاً ، لك ألفاظ الكفر والشرك والردة والنفاق ذالمرات فك
ة تطلق على من ارتكب األفعال الموجبوهي ألفاظ شرعية ، المرات 

 عظموهو أ، . فيحال إلى القضاء ليقام عليه حد الردة إلطالقها عليه 
ن . ومن وبحفظه واتباعه تكون نجاتنا في الداري، الحدود لحفظ الدين 

نهم مؤمنون كرت فيها ألفاظ النفاق والكفر عند قوم يزعمون أذاآليات التي 
قولوها بصدق لكنها ال تنفعهم ألنهم لم ي، يرددون شهادة أن ال إله إال اهلل ، 

يل لهم تعالوا نافقوا وق وليعلم الذيناهلل تعالى ] ويعملوا بمقتضاها . قال 
م هم للكفر يومئذ قاتلوا في سبيل اهلل أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتااًل التبعناك

علم بما أقرب منهم لإليمان يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم واهلل أ
167[ آل عمران  يكتمون  



ج فكل وال يضيرنا أن يقول عنا الحكام ومن سار في فلكهم بأننا خوار 
الصدع  اقل يعرف براءتنا من ذلك ولكن مراد الحكام أن يمنعونا منمسلم ع

قامته عليهم وعلى أمثالهم وهو حد الردة كما يريدو  ن إماتة هذا بحكم اهلل وا 
فار كما الحد العظيم ليخلوا لهم الجو فيكفرون كما يشاؤون ويوالون الك

 يريدون .
ام ، من رتكب الحكولما تأخر القيام بواجب قول الحق ، وال سيما فيما ا

ف ، نواقض لإلسالم ، نشأت أجيال وسط المنكر وهي تحسب أنه معرو 
روف حسبوه فإذا ذكروا بالمع فشب على ذلك الصغير ،وهرم عليه الكبير ،

اس منكرًا ، غرهم ما وجودوا عليه آباءهم وعلماءهم إال من رحم اهلل والن
باع قال اهلل تعالى بل االتمبتلون باتباع واقتفاء آثار آبائهم فيجب التبين ق

70 [ الصافاتإنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ]   
ة ووسط تلك األوضاع التي يظللها المنكر تكونت جماعات للدعو 

قامة واإلصالح ، تزعمتها قيادات غيورة على إسالمها وأمتها،  تسعى إل
رجاع خالفة المسلمين . فنظرت فإذ بالكفر ا ه يقف لعالمي كلالدين وا 

هي محدودة  مواجهًا لها ، والكفر المحلي له تبع يناصره ويؤازره ، بينما
ن إن لم دد ، فساء ظنها ، وتوهمت أن ال سبيل إلقامة الديالعدد قليلة الع  

الل المبين تداهن وتعترف بشرعية الحكام العمالء المرتدين ، وذلك هو الض
جاح ذلك ، م عندما تتوفر المقومات لن، فبداًل من أن يخلعوا ويغيروا الحاك



لملك أو غيروا عقيدتهم لتتواءم مع كون السيادة العليا والطاعة المطلقة ل
 الرئيس .

ًا ومع مرور األيام ازداد االنحراف اتساعًا وهم عن الحق ازدادوا ابتعاد
رك وذلك عندما جاءت قيادات جعلت الدخول إلى اإلصالح ، من بوابة الش

موا هذه ، فأين ذهب إيمانهم وأين ذهبت عقولهم حتى يقتحالديمقراطي 
نذ األعمال الشركية المخرجة من الملة فظلوا يدورون في حلقة مفرغة م

ون في عقود ، وهم يحسبون أنهم يتقدمون ، بينما هم في الحقيقة جامد
ز هؤالء مكانهم ، يحصدون خسارًا ، والكفر والنفاق يزداد انتشارًا . فعج

نما أصبحو  القادة أن ا يسيروا بالحماعات على الصراط المستقيم وا 
ء كانوا وجماعاتهم جزء من المنظومات السياسية للحكومات الطاغوتية سوا
ت في الحكم أو في المعارضة كما فشلوا في مصارحة أعضاء الجماعا

وب بضعفهم عن القيام بالمهمة الكبرى وما يترتب على ذلك من وج
لمات لغيرهم من أعضاء جماعتهم لينقذوها من ظاالستقالة وترك المجال 

مصيبة  الضالل وتبخرت اآلمال التي كانت مقعودة عليهم للنجاة فكانت
لحكام المرتدين األمة بهذه القيادت قريبًا من مصيبتها بقياداتها السياسية ا

 وال حول وال قوة إال  باهلل .
ون ف اآلمر ومن هنا عظم انتشار الفساد وازداد خضوع البالد ، وضع

كان ضحايا بالمعروف والناهون عن المنكر وأصبح القرار بيدي الكفار ، ف
ين ، السكوت عن قول الحق لحفظ رأس اإلسالم ، يعدون بمئات المالي



عن  وكنت واحدًا من هؤالء ، فبعد سن التكليف قعدت أعوامًا طويلة ،
صدعوا م يالقيام ببعض الواجبات العظام،  ألن من أعرف من أهل العلم ل
أن أنذر  بالحق ، وبالتالي لم أعلم به ، فكان واجب علي بعد ما علمته ،
ام الظالمة أمتي به ، وأن أقول الحق بحرية تامة ، بعيدًا عن تأثيرات الحك

ناء الذي ، وأن أسد ثغرة قل العاملون على سدها ، وأضع لبنة في هذا الب 
 يتعذر على كثير من الناصحين أن يضعوها .

 ظم ما أريد أن أنصح به هو فهم معنى شهادة أن ال إله إال اهللوأع
لبس والتزامها ، وأعظم ما أريد أن أحذر منه ، هو الشرك األكبر الذي من ت

رك األكبر به ضل وخسر  ، نعوذ باهلل من الشرك وأهله ، وقد تلبس بالش
 قدجميع ملوك ورؤساء دول المسلمين ، عربًا وعجمًا بدون استثناء ، و 
ردة وال كتب عالم الهند منذ عقود الشيخ أبو الحسن الندوي ،  حيث قال "
ضًا ، أبا بكر لها " وتسائل مفكر العرب الشيخ محمد قطب منذ عقود أي
خر حول بعنوان وضعه على أحد كتبه وهو هل نحن مسلمون ، وكتابه اآل
 ح أمتيهذا الموضوع ، مفاهيم ينبغي أن تصحح ، في غاية األهمية أنص

بعض الحق بقراءتهما ، إال أن نصيحتي هذه وبعض ما سبقها ، هي ثمرة ل
زمانه في  الذي صدع به شيخ المشايخ من إليه انتهى العلم والفتوى في

سابقًا ،  جزيرة العرب ، هو العالمة محمد ، بن ابراهيم مفتي بالد الحرمين
نني عاتب أشد العتب ، على كل من كان باستطاعته أن يبلغن بكلمة ي وا 

طر الحق التي صدع بها ، ولكنه كتم الحق ولم يفعل ، حتى مضى ش



يم في ثنايا العمر وال حول وال قوة إال باهلل وسأذكر فتوى الشيخ ابن ابراه
 الحديث بإذن اهلل .

باعه ، فال سبيل للخروج من هذا التيه والضالل ، إال بقول الحق وات
الجماعة ،  ولزعيم الحزب وألمير فنقول الحق لكل الناس ، للحاكم وللعالم ،

ن ولكل راع استرعاه اهلل رعية ،  وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي ته، وا 
ن تملكهم العجب، كما تملك من قبل مش ركي غضب الكثير من الناس وا 

أجعل وا ] العرب ، عندما أمروا بأن ال يعبدوا وال يطيعوا إال اهلل وحده فقال
هذا المعنى الذي ، 5سورة ص   [ شيء عجاباآللهة إله واحدًا إن هذا ل

عالى ورسوله ن ال نطيع أحدًا إلى اهلل تأأمروا به هو حقيقة نصيحتي لكم ب
ائنًا من صلى اهلل عليه وسلم وكل من أمر بمعصية الخالق فال طاعة له ك

 كان .
ن وقد أمر اهلل تعالى الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالصدع ب الحق وا 

هلل تناب طاعة الكافرين أو مداهنتهم، وقد خاطبه اغضب الخلق ، واج
وبقوله  94الحجر [ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينتعالى بقوله ]

األحزاب  48ة[اآلي وال تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على اهلل]
الفرقان   52ية [ اآلفال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيراً وقوله تعالى ]

نحن و القلم   9،8[ اآلية ، فال تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنونبقوله ]و 
 لرسول اهلل تبع .



وقد شاع خطأ بين كثير من الخلق ، وقع في حسبانهم أن الجماعة 
إنماهي السواد األعظم من الناس ، وبالتالي يتوهم أن الحق معهم ، 

دك ، كما ولكن الصواب أن الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وح
ليك هذا  قال ابن مسعود رضي اهلل عنه ، وهذا واضح  لمن تدبره وا 

 المثال
طبيب له ال أرأيت لو أن شيخ قبيلة أصاب قدمه مرض الغرغرينا ، فقال ال

ذا ألف أو يزيدون على أن ه  بد من بتر القدم ، وأجمعت قبيلته وهم
عقول غير الم العالج غير معقول ، فهل يقول أحد من أولي األلباب ، من

بذلك  أن يكون الصواب مع رجل واحد ، والقبيلة كلها على خطأ؟ ال يقول
ميع عاقل ، وليس معنى هذا أن قول هذا الطبيب أرجح وأقوى من أقوال ج

طب، القبيلة في كل أمر ، ولكن الطبيب عرض هذا المرض على علم ال
يوم مة المرض األ حال  فكان عالجه لذلك المرض من ذلك العلم ، وكذلك

نما من علم أنزله اهلل م ن فوق ، فليس شفاؤها من أهواء وآراء الناس ، وا 
ال مجال  سبع سماوات،  فال بد من التسليم بأن السواد األعظم من الناس ،

قائل  الشريعة أو الطب ، وقد يقولكآلرائهم في األمور ذات االختصاص 
رون أن لوم الدين يسلمنا بذلك ولكن إذا كان أكثر أهل االختصاص في ع

ـالحق في جانب الحاكم ، والقلة يرونه في الجانب اآلخر . فأقول :  
وال يضعفه كثرة  إن الحق قوته في ذاته ، فال يزيده قوة كثرة القائلين به ،

نما العبرة بالدليل ، فمن قام الدليل على ص حة قوله المعارضين له ، وا 



 بد على ه فقوله باطل ، و الفقوله حق ، ومن قام الدليل على بطالن قول
ق .الناظر في األقوال من أن يراعي توفر الشروط المطلوبة لقول الح  

يها ، فما فالقاضي إذا عرضت عليه مسألة وفقه واقعها وعلم حكم اهلل ف
مور التي ينبغي له أن يقضي فيها ، إذا كان واقعًا تحت تأثير بعض األ

شوة و الخوف أو الطمع بر تؤثر سلبًا على صحة القضاء ، كالغضب أ
لى ما هنالك من مؤثرات قادحة ، فقد قال رسو  ل اهلل مالية أو سياسية ، وا 

(   ضبانال يقضي القاضي بين اثنين وهو غصلى  اهلل عليه وسلم ) 
اهلل  صحيح ) حم ، خ ، د، ه ،(  عن أبي بكرة قال اإلمام ابن القيم رحمه

ثرة من فإذا نظرنا إلى الك{ من قصر ذلك على الغضب فقد قل فقهه } 
أو  العلماء الذين يعارضون القلة ، وجدناهم يعيشون تحت حكم الملك

حاكم وباطله الرئيس ، وهؤالء العلماء ينقسمون إلى قسمين : قسم مبغض لل
ا الحاكم  ، وهم الكثرة وأخطأوا إذ لم يهاجروا ، فتأولوا أنهم مكرهون فأيدو 

 ألنهم خائفون من األسر .
من جاه  نافق  يؤيدون الحاكم وباطله ، ألنهم طامعون فيما عندهوقسم م

هناك  وأجر ، وكال القولين غير معتبر ، وبقي أن أقول في هذا األمر أن
 أمور معلومة من الدين بالضرورة،  كوجوب الصالة والصيام ، وحرمة

هذه كل السرقة والزنا والخمر والربا ، ومناصرة الكفار على المسلمين ، ف
لم لم تذهب  مسلمين فيها علماء كما قال النووي رحمه اهلل ، فأسأل نفسكال

هم يومًا إلى قسم اإلذاعة أو إلى أحدى الصحف  المحلية ، وتعرض علي



وفي بلدك  موضوعًا تنكر فيه وجود البنوك الربوية ، في بالد المسلمين
أكبر  فرخاصة ، فتقول لهم أن هذا حرام ، وهو تشريع من دون اهلل وذلك ك

اإلعالم هذه  مخرج من الملة ؟ فستجيبك نفسك بأشياء كثيرة منها أن أجهزة
ا أنك لو لن تقبل هذا الموضوع ، ألنها لم تعد لمخالفة دين الملك ، ومنه

ذونك قلت ذلك في جمع المسلمين يوم الجمعة ، فإن رجال الحكومة سيأخ
ك وبنياتك ويسجنونك ويعذبونك ، وستقول لك نفسك أيضًا ، فمن لبني

لى ما هنالك من أمور تثار ، فهذا هو حقيقة ما يمنعك عن  الصغار ؟ وا 
 ، ويدفعه قول الحق ، وهو نفسه الذي يمنع العالم عن الصدع بالحق أيضاً 

يقة وهي .ومن المفيد هنا أن أأكد على حقإلى تأييد الحاكم رغم بغضه له 
ارة التجارة وقوانين وز  أنه كما أن جميع المحالت التجارية ملتزمة بتعليمات

لك تعاقبه . ذ، فيبيعون ما تجيزه ويمتنعون عن بيع ما تمنعه ، ومن خالف 
مات لك الحال فإن العلماء وزعماء الجماعات والدعاة ملتزمون بتعليذفك

يل ماهم ومن وقوانين ومراسيم الوزارة المختصة بشؤونهم إال من رحم اهلل وقل
 خالف فإنه يتعرض للعقاب .

حث عن ء عليه فكما أنه من صرف الجهد في غير موضعه ، أن تبوبنا
 لترسلها مدافع مضادة للدبابات ، في أسواق القاهرة والرياض وعمان مثالً 

لك ، ذعل إلى العراق وأفغانستان ألن وزارة التجارة تجرم وتعاقب من يف
فر الحاكم فكذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن تجد عالمًاتسأله  عن ردة وك

ث في ي يعيش في ظل ودولته ، ألن الجهات المختصة تمنع الحديذال



رهابي في لك بأنه إذي يفتي بالحق في ذه المسألة ، وتتهم العالم الذه
الراهب م ، وال بد من عقابه وهذا العالم على علم بقصة الملك و ذسياق ال

لغالم ا ابتلي اوالغالم ، وقول الراهب للغالم إنك ستبتلى فال تدل علي. فلم
ار وقتل في ب دل عليه فجيء بالراهب وثبت على الحق فنشر بالمنشذوع

 سبيل اهلل ، فنعم القتلة
اردة في ه القصة الو ذوا العبر والعظات من هذفكثير من علمائنا لم يأخ

تلوا في ي رواه مسلم ،بأن يثبتوا على الحق ولو قذالحديث الصحيح ال
نما فطن إلى ه لك الغالم الصغيرذسبيله كما ثبت وقتل  ذا المعنى ، وا 

، فقاتلوا على  العظيم اليوم شباب صغار فتية أمنوا بربهم وزادهم اهلل هدى
ير ، وأما الكثير لك الفوز الكبذأمر اهلل ، وقتلوا في سبيل اللطيف الخبير و 

أن وصية  من الكبار فقد انتبهت غريزتهم في حب البقاء ، إلى أمر وهو
ر ذن يحا ابتلي لم تدفع عنه ما كاذيدل عليه إ الراهب للغالم ، بأن ال

الخوف  لك اختصروا الطريق على أنفسهم ،وكتموا الحق  ولربما دفعذل
 بعضهم لقول الباطل فتنبه أيها المسلم .

سر في ا ينبغي على طالب الحق أن يبحثوا عنه بأنفسهم ، وهو ميذل
 عصرنا بوسائل متعددة.

نما بوخالصة القول فليس العبرة بالكثر  دليل لذلك الصحة ة أو بالقلة وا 
م رجوا من إخواني المسلمين إذا سمعوا مني قواًل وقد يكون بعضهم لأ



كتاب والسنة يسمعه من قبل أن يتريثوا وال يتعجلوا حتى يعرضوه على ال
 واإلجماع فما وافق الحق قبلوه ، وما خالفه ردوه .
كم ساعة ، عكم وانتباهفيا أبناء أمتي اإلسالمية الغالية ، أعيروني سم

نفع مال وال يوم ال يأرجوا أن تكون سببًا في نجاتنا يوم تقوم الساعة ] 
الشعراء ومعنى ] بقلب 89، 88[ بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم 

 سليم [ أي سليم من الشرك .
خذت مع ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتوقال تعالى ] 

ضلني عن الذكر ليتني لم أتخذ فالنًا خلياًل لقد أ الرسول سبياًل ياويلتا
، 27،28[ اآليات ، بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإلنسان خذوال

الفرقان29  
بينك  لذي يحولافتدبر يا عبد اهلل ، واحرص على النجاة ، فمن ذا 

 وبين أن تتخذ سبيل المؤمنين سبياًل ؟
خلياًل؟  مامًا ، والقرآنومن ذا الذي يحول بينك وبين أن تتخذ اإلسالم إ

ذين ومن ذا الذي يمنعك من أن تهجر  وتعتزل  أولياء الشيطان ، ال
من  يصدونك عن الذكر  ؟  فبادر إلى عبادة اهلل وحده ، والتبرؤ
هو بين  الشرك وأهله ، فما يتمناه الظالم هذا الذي يعض على يديه ،

طولها دنيا بيديك ، فال تمر األيام عليك وال تسوف ، وال تغرك ال
األوان ،  وعرضها ، فيوم القيامة يبصر المفرطون الظالمون بعد فوات

 أن هذه الدنيا مرت كساعة قال اهلل تعالى  .



انوا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةكذلك ك] 
،الروم.55[ اآلية،  يؤفكون  

 فيا عبد اهلل بين يديك غنيمة باردة فاغتنمها وقل
نت أعلم علمًا يقيناً             أن جميع حياتي كساعةإذا ك  

 فلم ال أكون ضنينًا بها             وأجعلها في صالح وطاعة
لى الصر  ط المستقيم ولقد جمعت لكم نصوصًا تعيننا على فهم ديننا ، وا 
ذه النصوص لم بإذن اهلل تهدينا ، تسهيال عليكم ، وتقريبًا لألمر إليكم . ه

اء ، الم أهل البدع واألهواء ، وال من أقوال من نافق من العلمأجمعها من ك
نما جمعته ا من الذين يحرفون ما في الدين من أحكام إرضاء للحكام ، وا 

هلل الحكيم ، منابعها الصافية ، التي تؤمنون بها وتطمئنون إليها ، كتاب ا
غوى القرآن العظيم ، الذي من تمسك به اهتدى ، ومن أعرض عنه ضل و 

د وجمعتها من سنة النبي الكريم ، إمام الهدى ، ومجاهد العدى ، محم ،
 صلى اهلل عليه وسلم ، ومن أقوال أئمة اإلسالم الثقات األعالم .

 تزامين والفهم الدضلوا عن أكثر أبناء األمم السابقة إن وتمهيدًا أقول:ـ 
 اللهمومن أسباب ضالصراط المستقيم وهم يحسبون أنهم مهتدون ،

ؤساء ومن الليل والنهار ، الذي يمكره السادة والكبراء الملوك والر مكر 
ه وهم نافق من العلماء ، ضلوا عنه وهم حفاة مزارعون ، كما ضلوا عن

والسعيد من  صناع حاذقون ، فينبغي التفكر والتدبر في ذلك  كثيراً 
 وعظ بغيره .



هم فهاهم في الغرب اليوم ، مئات الماليين من البشر ، وعلى رأس
أمريكا يعتقدون اعتقادًا جازمًا أنهم يؤمنون باهلل تعالى ، وهم ممتلئون 

قناعة بهذه العقيدة ، إلى درجة أن كتبت أمريكا عقيدتها هذه على 
دوالرها ، والحقيقة أنهم واهمون في اعتقادهم ، فإن المحقق المنصف 
ن كان منهم ، فضاًل عن المسلم يعلم ذلك ، فمقتضى اإليمان باهلل  وا 

تعالى االستقامة على منهجه ، فيجب أن تكون الطاعة المطلقة ألوامر 
اهلل وحده ونواهيه في جميع شؤون الحياة ، فكيف بمن أشركوا في 

االعتقاد ، وفصلوا الدين عن الدولة، ثم زعموا أنهم مؤمنون ، فما فعلوا 
 هو الخسران المبين  .

يوضح المقال ، فالمثال يختصر و لتوضيح الشرك مثااًل  وسأضرب
كمثل رجل يملك متجرًا ، واستأجر أجيرًا وقال له  ذلكل فأقول لهم :ـ مث

بع وأعطني  الثمن ، فجعل يبيع ويعطي المال لغير المالك ،  فمن 
يرضى منكم بذلك ، فأنتم تصدقون بأن اهلل ربكم وخالقكم ، وخالق هذه 

مره األرض ، وهي ملك له ، ثم تعملون في أرضه وملكه بغير أ
وطاعته ، وتشرعون على خالف شرعته ، فهذا تمرد على طاعة اهلل ، 

ن أطاع اهلل في بعض أوامره  .  يكفربه المؤمن وا 
وأقول تعقيبًا على ماسبق ، أال يجدر بالعقالء من أبناء أمتنا أن 

يراجعوا إيمانهم ، وهم يرون مئات الماليين من بني جنسهم في الوقت 
الجحيم ، وهم يحسبون أنهم على الصراط  الحاضر ، قد سلكوا صراط



ن كان يعتقد اعتقادًا  المستقيم ، فلعل بعضنا قد ضل كما ضلوا وا 
جازمًا أنه مؤمن كما كانوا يعتقدون ، ولئن كانت العبرة كبيرة جدًا من 

ضالل هؤالء الماليين من أهل الكتاب عبر قرون ،  إال أن العبرة 
رك ، إذا علمنا أن خلقًا كثيرًا من أكبر وأعظم لنحذر من  الضالل والش

أبناء أمتنا قد ضلوا ضالاًل مبينًا ، في خير القرون ، وهم يحسبون 
أنهم على الصراط المستقيم كالخوارج والمرجئة ، وكثير من الناس 

ن كانوا ال يشعرون ، فذلك ينبئ وينذر  اليوم على مذهب المرجئة وا 
إذا غفل عن معرفة دينه ولم بمدى الخطر العظيم الذي يقع فيه المسلم 

يحتط لنفسه ، أال وهو ارتكابه لبعض نواقض اإلسالم ، فيقع في 
 الشرك وعبادة الطاغوت من دون اهلل وهو يحسب أنه مازال مسلمًا .
ولئن كان بعض الناس يتعامل مع بعض أوضاعه الدنيوية بأمور 
 احتمالية ، أو بمعلومات غير دقيقة ، فإن هذا األمر أمر صحة

إسالمه وسالمته من الشرك ، ال يصح بحال من األحوال أن يتركه 
لعادة متبعة ، أو لمعلومات موروثة ، لم يتأكد من صحتها ليطمئن 
على إسالمه ، كما ال يترك ذلك لرأي عام ، صنعه الحكام إلضالل 
ن أقحموا في  الناس عن الحق بأساليبهم المختلفة ، ترغيبًا وترهيبًا ، وا 

ء . في حين أن حسن ظن اإلنسان بنفسه أنه على الصواب ذلك العلما
 عقالً ، ال يلزم منه أن يكون كذلك ال شرعًا وال 



ولتوضيح األمر أقول :ــ إن كثيرًا من أبناء األمة  يلتزمون دين دولتهم 
الرسمي ، } والذي كتب في دستورها أنه اإلسالم { وهو في الحقيقة 

هم فيه بالصالة والزكاة والصيام دين ملوكهم ورؤسائهم ، وقد سمح ل
والحج ، وهي أركان في اإلسالم بالشك ، كما يسمح لهم  بالتلفظ 

وترديد الركن األول ، وهو شهادة التوحيد  شهادة أن ال إله إال اهلل ، 
وأن محمدًا رسول اهلل ، دون العمل بمقتضى ولوازم هذا الركن األعظم 

يقال للناس هذا هو اإلسالم ،  ، حيث قد فرغه الحكام من محتواه ، ثم
فيصدقون ويحسبون أنهم على الصراط المستقيم سائرون  ، وبالعروة 

 الوثقى مستمسكون .
إال أن الحقيقة مرة جدًا ، فإن كثيرًا من أبناء األمة قد خدعوا خدعة 

عظمى ، وأصيبوا بطامة كبرى ، في دينهم اإلسالم ، خدعوا في فهم 
 اهلل ، وأن محمدًا رسول اهلل ، فهي رأس معنى شهادة أن ال إله إال

لم تصح ن اإلسالم ، وركنه األعظم ، فإذا صحت صح إسالمهم ، وا  
 لم يصح إسالمهم .

فماذا بقي من اإلسالم إذا ذهب ركنه األعظم ، بل ماذا يبقى من 
سالم سالم الحزب ، وا   اإلسالم إذا ذهب رأسه ، فإسالم الدولة ، وا 

سالم المر  ء ، ال وجود له البتة ، إذا كان حظ ركنه الجماعة ، وا 
ضاها األعظم هو التلفظ بالشهادة ، دون العلم بمعناها والعمل بمقت

وأهله شرك حقيقةشهادة التوحيد ، عبادة وطاعة اهلل وحده ، واجتناب الف



ك الذي ، فالفرق هائل جدًا بين دين اإلسالم الحق ، وبين دين الملو 
ين النور نًا ، فالفرق بينهما هو الفرق بيسمونه إسالمًا زورًا وبهتا

لفرق والظلمات ، وهو الفرق بين حكم اإلسالم وحكم الجاهلية ، هو ا
عباد من بين الحرية والعبودية ، فدين اإلسالم الحق ، جاء لتحرير ال
والكبراء ،  عبادة العباد  إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له ، ودين السادة

مامًا نافق من العلماء ، على العكس من ذلك ت الملوك والرؤساء ، ومن
يننا ، ، فهو دين قد أنشئ الستعبادنا ، وذلك بإبعادنا عن حقيقة د

خضاعنا لهم  ولسلبنا حرياتنا وحقوقنا ، ونهب أموالنا وتعميق فرقتنا ، وا 
ذال لنا وتكريس انقيادنا وطاعت نا للسادة باسم الوطنية أو المرجعية ، وا 

تحاكم شخص ، وبكل اسم وبكل وسيلة ، ومن رأى الوالكبراء ، بكل 
ا المنتشرة للقوانين الوضعية الكفرية ، ورأى الخضوع ألمريكا وقواعده

ليبيين ثم في بالدنا ، ومن رأى فلسطين ترزح منذ تسعة عقود بيد الص
لماليين اليهود ، ومن رأى الجهل والفقر والمرض المتفشي في مئات ا

لى ممن أبناء أمتنا ، رغم و  اهنالك جود الثروات الهائلة في أرضها ، وا 
وك من مصائب ، يرى مصداق ما أقول ، بأن بالدنا تحكم بدين المل
من والرؤساء ، ومن نافق من العلماء ، وليس  بدين اهلل تعالى . و 

عظم مكرههم ، نقل شهادات الزور ، باستخدام  وسائل اإلعالم 
ي يقدمها م األوحد وذويه ، والتالداخلية والخارجية ، التي تقدس الزعي

هرًا بل عقدًا آالف من البشر  في الليل والنهار ، ال يكفيها أسبوعًا وش



اء السوء ، ، شعرًا ونثرًا ، وفي مقدمتهم علم ودهرًا ، تقدم طوعًا وكرهاً 
مه بأن ي جاء لتحريرنا يشهدون باسذال يشهدون فيها باسم اإلسالم

ستعبدونا لين الحاكم مسلم صالح ، وأ،  البالد تسير على منهج اإلسالم
اهلل الكذب  هم بذلك يفترون علىلهم ، فما أعظم مكرهم وأكبر نفاقهم ف

ء األمة ، وأثر هذا على الناس كالسحر ، فتعطل عقول كثير من أبنا ،
م أو وتمسخ شخصياتهم ، ويخيل إليهم أن طريق من كفر من حاك

قيم ، ه هو الصراط المستعالم ، الذي يهدي إلى الجحيم ، يحسبون
شهادة أن ال إله  فيتبعونه فيضلون ضالاًل بعيدًا .لذا يجب العلم بمعنى

ومعنى الطاغوت .إال اهلل ، ومعنى العبادة ، ومعنى اإلسالم ،   
مات ،فهلم بنا نتدارس أمر ديننا ، ولنراجع سويًا معاني هذه الكل  

من أبناء أمتنا يعبدون وفي البداية أود أن أأكد ، أن الغالبية العظمى 
اهلل تعالى ، فامتالء المساجد شاهد على ذلك .ثم إن هؤالء ينقسمون 

 إلى قسمين :
ًً إلى كلمة وحده . فهؤالء هم  قسم يعبدون اهلل وحده ، وانتبهوا جيدًا

الذين على الصراط المستقيم ، وهم الموعودون بدخول جنات النعيم ، 
ياكم منهم  . أرجوا اهلل أن يجعلني وا 

ن كان بعضهم  والقسم الثاني يعبدون اهلل تعالى ويعبدون معه غيره ، وا 
اليشعر بذلك.  وهؤالء قد ضلوا سواء السبيل ، وقاموا بأفعال شركية ، 
نعوذ باهلل من الشرك ، والسبب في ذلك أن معنى العبادة ، ومعنى ال 



صالح هذا  الخلل إله إال اهلل في أذهانهم قد أصابه خلل كبير جدًا ، وا 
 هو صلب موضوعنا .

 وبين يدي التعريف بمعنى العبادة واإلسالم أقول :ـ
إن اإلسالم دين فيه يسر  ، ال غموض فيه وال حرج وال عسر يسهل 

فهمه على الناس كافة ، عربهم وعجمهم ، على اختالف ألسنتهم 
وألوانهم وأعراقهم ، دون مشقة أو عناء ، مهما تباينت مستوياتهم 

ألنه دين الفطرة ، ليس فيه خياالت وال تعقيدات وال أوهام ،   الذهنية ،
 يلبي حاجات اإلنسان الروحية والعقلية والبدنية باعتدال واتزان .

فاهلل تعالى خالق كل شيء ، خلق السموات واألرض ، وخلق الخلق 
وأنزل إليهم منهجًا ، وبعث إليهم رسوال من أطاعه صلى اهلل عليه 

ومن عصاه دخل النار ، هذا المنهج هو اإلسالم ،  وسلم دخل الجنة ،
فمعنى اإلسالم :  وأنقل لكم تعريف أهل العلم له بكلمات يسيرات :

االستسالم هلل وحده ، المتضمن غاية المحبة واالنقياد والذل 
 والخضوع .
هلل وحده ، في جميع شؤون حياته فهو المسلم  ، ألوامر افمن استسلم 

 فهم ذلك .فكل امرئ يسهل عليه 
وزيادة في التوضيح أقول : هناك تشابه ولكن مع فارق جوهري ، بين 

المستسلم في الحرب آلسره ، وبين المستسلم هلل وحده ، من حيث 
وجوب الطاعة في كال الحالين ، فليس بمستسلم من لم يطع آسره ، 



وكذا ليس بمستسلم من لم يطع اهلل وحده ، في شأنه كله .  ولكن إذا 
كن الطاعة في المستسلم آلسره هو الخوف منه ، فإن أحد كان ر 

أركانها العظام في المستسلم هلل تعالى هو الحب له ، فعالمة المحبة 
هلل هي االستسالم له وحده ، والتمسك بمنهجه ، واتباع رسوله صلى 

] قل إن كنتم تحبون اهلل عليه وسلم . وذلك هو اإلسالم قال اهلل تعالى 
[  .آل يحببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم  اهلل فاتبعوني

 .  31عمران 

وبعد تعريف اإلسالم بأنه االستسالم هلل وحده نأتي إلى تعريف العبادة 
 ثم تعريف الطاغوت

 فعبادة اهلل هي طاعته وحده  بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر .
ه بفعل المأمور وعبادته هي طاعتقال الحافظ ابن كثير رحمه اهلل "

 " أ هـ وترك المحظور ، وذلك هو حقيقة دين اإلسالم
وأماتعريف الطاغوت فقد عرفه اإلمام مالك رحمه اهلل  بقوله : " 

" ومما جاء في تعريف ابن القيم له الطاغوت كل ما عبد من دون اهلل 
من يتحاكمون إليه غير اهلل ورسوله أو قوله فطاغوت كل قوم : "

ون اهلل أو يتبعونه على غير بصيرة من اهلل ، أو يعبدونه من د
يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة اهلل تعالى 



إلى عبادة الطاغوت ، وعن طاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى 
 " أهـ هطاعة الطاغوت ومتابعت

فأول طاغوت ذكره ابن القيم هو من يتحاكمون إليه غير اهلل ورسوله 
] ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك والدليل على ذلك 

وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
قال   60[ النساء  يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضااًل بعيدًا 

ابن كثير رحمه اهلل " هذ إنكار من اهلل تعالى وذم لمن يدعي اإليمان 
بما أنزل اهلل على رسوله وهو مع ذلك يتحاكم إلى غير كتاب اهلل 
تعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم من الباطل وهو المراد 

بالطاغوت هنا " أهـ وكل من تحاكم إلى غير ما أنزل اهلل عن علم 
 انتقض إيمانه كما هو واضح من اآلية الكريمة . ورضى فقد

قال صاحب فتح المجيد " فمن خالف ما أمر اهلل به ورسوله صلى اهلل 
عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل اهلل أو طلب ذلك اتباعًا 
ن زعم أنه  لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة اإلسالم واإليمان من عنقه وا 

عالى أنكر على من أراد  ذلك وأكذبهم في زعمهم مؤمن ، فإن اهلل ت
اإليمان لما في ضمن قوله : ] يزعمون [ من نفي إيمانهم فإن 

] يزعمون [ إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته 
لموجبها وعمله بما ينافيها ، يحقق هذا قوله : ] وقد أمروا أن يكفروا 

ن التوحيد ، كما في آية البقرة فإذا لم به [ ألن الكفر بالطاغوت رك



يحصل هذا الركن لم يكن موحدًا والتوحيد هو أساس اإليمان الذي 
تصلح به جميع األعمال وتفسد بعدمه . كما أن ذلك بين في قوله 

[  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقىتعالى ] 
 اغوت إيمان به .البقرة وذلك أن التحاكم إلى الط  256

هذا الناقض العظيم لإليمان والذي هو الحكم بين الناس بغير ما أنزل 
اهلل قد تلبس به جميع حكام عواصم المسلمين بدون استثناء وال حول 

 وال قوة إال باهلل وسيأتي معنى تفصيل ذلك الحقًا .
فمن أطاع اهلل تعالى وحده في جميع شؤونه فقد عبده ، وأدى حق اهلل 

 يهعل
ثم نأتي إلى معنى شهادة أن ال إله إال اهلل فأقول : إن شهادة أن ال إله 
إال اهلل هذه الكلمة العظيمة ، هي دعوة اهلل للناس كافة ، وهي أعظم 
كلمة يقولها اإلنسان ، وهي الفارق بين الكفر واإليمان ، فبها يدخل 

قتضاها ، الدين الحق إذا كان عارفًا بمعناها ، عازمًا على العمل بم
وهي رأس اإلسالم ، و عند والدتنا بها تبدأ حياتنا نحن أبناء اإلسالم ، 

 فيؤذن في أذننا ويقام .
وبها تختم حياة السعداء منا ، فنتشهد بها عند موتنا . وفي الحديث 

ال   خير الدعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبييون من قبلي :ـ) 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  إله إال اهلل وحده ال شريك له

 الحديث . 1503( ت ، عن ابن عمر  الصحيحة قدير 



ت في ولما كانت هذه الكلمة بهذه العظمة وبهذه األهمية ، فقد بين
الى ورسوله القرآن الكريم والسنة غاية البيان ، وكل أمر يبينه اهلل تع
قال شيخ   مغة ،صلى اهلل عليه وسلم فهو القول الفصل ، والحجة الدا

ئًا من القرآن إن اهلل ورسوله لم يدع شياإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل:ـ  } 
{ أ هـ  روالحديث إال بين معناه للمخاطبين ، ولم يحوجهم إلى شيء آخ

 والدين قد اكتمل فلله الحمد والمنة .
ال اهلل ، ومن تدبر القرآن الكريم ، يتضح له معنى شهادة أن ال إله إ

قوله تعالى  مقتضياتها معها كما في جدهذه الشهادة العظيمة وي سيجدف
ا وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أن] 

25األنبياء [ فاعبدون  
فبعد  [دونإال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعب]فتدبروا قوله تعالى 

في قول  بالعبادة وذلك األمر بشهادة أن ال إله إال اهلل جاء عقبها األمر
 اهلل تعالى ]فاعبدون [

وأقم الصالة  إنني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدنيوكذلك في قوله تعالى ] 
 فتضمنت هذه اآلية أمر بشهادة أن ال إله إال اهلل 14طه [ لذكري

قامة الصالة  . واآليات في الباب كثيرةوتبعها أمر بالعبادة وا   
شهادة ضى مقت هو ،في جميع شؤون حياتنا ه فعبادة اهلل وطاعته وحد

 على والتي تتضمن منهجًا شاماًل حاكمًا ومهيمناً ال إله إال اهلل أن 
.جميع نواحي الحياة   



الطاعة المطلقة العبادة و  فال إله إال اهلل تعني من أول ما تعني :ـ نفي
ثباتها هلل وحده   .والتشريع في التحليل والتحريم ، عن أي جهة كانت وا 

إنما المؤمنون الذين وقد وضح اهلل لنا من هم المؤمنون بقوله تعالى ] 
ًً وعلى  ذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانِا إذا  ذكر اهلل وجلت قلوبهم وا 
ربهم يتوكلون  * الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون  * أولئك 

 2األنفال  [هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 
وقد وضح الرسول صلى اهلل عليه وسلم اإليمان بقوله :ـ    4،  3، 
اإليمان بضع وسبعون شعبة  فأفضلها قول ال إله إال اهلل وأدناها )  

رواه البخاري (  إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان  
 عن أبي هريرة عن أبي هريرة

الجهاد ، واإلحتكام إلى شرع اهلل فالصالة والزكاة والصيام والحج و 
 ومواالة المؤمنين ومعاداة الكافرين ، كل ذلك من شعب اإليمان .

ووضح لنا اإليمان كذلك في حديث وفد عبد القيس ، فعن ابن عباس 
رضي اهلل عنهما قال : قدم وفد عبد القيس على رسول اهلل صلى اهلل 

ي من ربيعة ، وقد حالت عله وسلم فقالوا : يارسول اهلل ، إنا هذا الح
بيننا وبينك كفار مضر ، فال نخلص إليك إال في الشهر الحرام . فمرنا 

آمركم بأربع وأنهاكم بأمر نعمل به وندعوا إليه من وراءنا . قال :ـ ) 
ن ال إله إال أشهادة ،( ثم فسرها لهم فقال )  عن أربع : اإليمان باهلل

قام ا يتاء الزكاة ،  وأن تؤدوا اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ،  وا  لصالة  ، وا 



خمس ما غنمتم  ، وأنهاكم عن أربع : عن الدباء والحنتم والنقير 
بأنه ليس التصديق متفق عليه  وبهذا يتضح أن اإليمان (  والمقير  

بالقلب واإلقرار باللسان فقط ، بل ال بد من العمل . فاإليمان يتضمن 
 ، أركان اإلسالم ، وبقية شعب اإليمان

اإلسالم :ـ  ) وقد وضح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اإلسالم بقوله
الة ، أن تشهد أن ال إله إال اهلل ، وأن محمدًا رسول اهلل وتقيم الص

ليه وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إ
عمررواه مسلم عن (   سبيالً   

شيئًا وتقيم   وال تشرك بهاإلسالم أن تعبد اهللوفي رواية أبي هريرة ) 
متفق (ت الصالة وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان وتحج البي

عن أبي هريرةعليه   
تطيع وبذا يتضح أن مضمون شهادة أن ال إله إال اهلل هو أن تعبد و 

وال تشرك به شيئًا .وحده اهلل   
 إله إال ال{ أهـ  فاإلله هو المعبود المطاع  قال ابن تيمية رحمه اهلل  }

إال اهلل  اهلل تعني ال معبود مطاع بحق إال اهلل وهذا المعنى عن ال إله
سول الذي وضحه الكتاب والسنة ، هو الذي فهمه المخاطبون زمن ر 

ل ابن تيمية اهلل صلى اهلل عليه وسلم من المشركين ومن المؤمنين يقو 
من اللفظ  فإن الذي يفهم كالم العرب ، يسبق إلى ذهنهرحمه اهلل :ـ } 

ير ماال يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل األلفاظ في غ



عتادوه معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس ، فإنهم قد تعودوا ما ا
ما من خطاب علمائهم ، باستعمال اللفظ  ، إما من خطاب عامتهم وا 

ل في ذلك في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعم
عادتهم ى ، فيحملون كالم اهلل ورسوله على لغتهم النبطية و المعن

ف الحادثة ،وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن يعر 
حابة اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسنة ، وما كان الص

العادة يفهمون من الرسول عند سماع تلك االلفاظ ، فبتلك اللغة و 
.أهـ  ورسوله ، ال بما حدث بعد ذلكوالعرف خاطبهم اهلل  

 فهلم ننظر ماذا فهم المخاطبون بها ، وماذا فهم منها المؤمنون :ـ
فهذا ربيعة الدؤلي وكان ممن شهد مواسم أسواق العرب في الجاهلية ، 
قال :ـ رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذي المجاز ، يتبع الناس 

راءه رجل أحول تقد وجنتاه  ، وهو في منازلهم  يدعوهم إلى اهلل ،وو 
/  2{ مسند أحمد   ال يخرجنكم هذا من دينكم ودين آبائكميقول :ـ } 

 وفي رواية أخرى توضح أن هذا الرجل هو أبو لهب .  492
فهذا يوضح  أن قريشًا فهمت من دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 اهلل ، أنها ليست ، والتي كان رأسها وشعارها  ، شهادة أن ال إله إال
كلمة تنطق ترددها األلسن فقط ، دون أن يكون لها مقتضيات  ، بل 

فهمت أن مقتضى هذه الشهادة  الخروج من دينهم ودين آبائهم 
 والدخول في دين اهلل وحده ال شريك له .



ولنأخذ شاهدًا آخر :ـ  فهذا سيد قريش في الجاهلية أبو سفيان بن 
م من دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  حرب  ، يوضح لنا ماذا فه

، فقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ، من حديث ابن عباس 
عن أبي سفيان رضي اهلل عنهم ، وقصته مع هرقل وجوابه له عندما 

سأله عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، بماذا يأمركم ؟ فقال أبو 
كوا به شيئًا ، واتركوا ما يقول سفيان :ـ  يقول اعبدوا اهلل وحده وال تشر 

 آباؤكم .(
فهذان األثران يوضحان بجالء ، المعنى الذي فهمته قريش من دعوة 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،  والتي رأسها شهادة أن ال إله إال اهلل 
، فقد فهمت أنها تعني اكفروا بدينكم ودين آبائكم ، واخرجوا منه 

ي ذوهو المعنى الوه وحده وال تشركوا به شيئًا وادخلوا في دين اهلل واعبد
[ وهو اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئًا أراده اهلل تعالى في القرآن الكريم ] 

 .المعنى الذي أراده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أبولهب .  لكذكهذا الكالم المقتضب ، الذي فهمه أبو سفيان ، و ثم إن 

ريش معناه وأبعاده ، عرفنا لماذا رفضت ق كالم مهم جدًا ، إذا فهمنا
هم ذلك ، ولف شهادة أن ال إله إال اهلل  ، وعلمنا سبب معاداتها ألهلها

عقائد مجموع اليتضمن ينبغي معرفة معنى كلمة الدين . فالدين :ـ 
ماكان ليأخذ  واألحكام والقوانين التي يلتزمها الناس  ، قال اهلل تعالى ]



أي أحكام وقوانين وقضاء الملك .  76يوسف [  أخاه في دين الملك
 وهو ما يسمى بالتعبير المعاصر دستور الدولة وقوانينها .

حكم وبناء على ما تقدم من أن الدين يتضمن النظام والمنهج  الذي ي
بدين  الناس ، ومن أن حقيقة دعوة اهلل تعالى للناس هي أن يكفروا

مطلوب هو تعالى .  إذا فال آبائهم ، ويخرجوا منه ويدخلوا في دين اهلل
ائية إزالة وهدم النظام الجاهلي بجميع سلطاته التشريعية والقض
ام على والتنفيذية . وبعبارة أخرى قلب نظام الحكم الجاهلي ، ويق
تم إعادة أنقاضه دين اإلسالم بعقيدته وشريعته وأخالقه ، وبذلك ي
ادة ن من الساألمور إلى نصابها ، بعد أن أعتدى المترفون المجرمو 

ريع والكبراء في كل جاهلية على دين اهلل ، واغتصبوا حق التش
داء بين والطاعة ألنفسهم ، فاستعبدوا الناس بذلك ، ومن هنا كان الع
اهلل عليه  السادة والكبراء من صناديد قريش  ، وبين رسول اهلل صلى

عصر ذا الوسلم وأتباعه .وكذا الحال في كل جاهلية بما فيها جاهلية ه
ر سنة ، ولذا كان المعتنقون لإلسالم قلة في أول األمر ، فبضعة عش

م . فمن رضي اهلل عنه عدد يسير من الصحابةفي مكة أسلم خاللها  
الذي  ذا الذي يجرؤ على االلتحاق بدعوة تدعوا إلى قلب نظام الحكم ،

تزم هذه يقوم سادته وزبانيته بتعذيب واضطهاد المؤمنين ، ممن ال
ويه . فمن عذب بالاًل وخبيبًا ؟ ومن اضطهد عمارًا وقتل أب الدعوة

؟ ومن  سمية أول شهيدة في اإلسالم وياسر رضي اهلل عنهم أجمعين



عداء اضطر العرب األقحاح أن يهجروا جزيرتهم ، ويذهبوا إلى الب
عن نظام  الغرباء في الحبشة ؟ كل ذلك فعله صناديد قريش ، دفاعاً 

 الحكم الجاهلي .
جم ، ي العصبة المسلمة اليوم ، من طواغيت حكام العرب والعوتعان

بين ،  مثل ما عانى ساداتنا رضي اهلل عنهم من قبل ،  لسبب واضح
عليه  أن هذه العصبة جهرت بالتزامها بما جاء به محمد صلى اهلل

 وسلم ، والذي ماجاء به أحد قط إال عودي .
له إال اهلل ، أي ال سلطة إذًا فإن من أول ما فهمته قريش من كلمة ال إ

عليا وال طاعة مطلقة إال هلل وحده .  وهذا ما فهمه المسلمون أيضًا 
بأنها تعني العبادة  هلل وحده ،  وأن الطاعة المطلقة هلل وحده في جميع 
شؤون حياتهم  ، ولهم الجنة ، وبقوا على هذا الفهم والذي يفهمه كل 

 من علم حقيقة دعوة اهلل لكل الناس .
هذا ورقة بن نوفل ، وكان قد تنصر في الجاهلية ، فلما أخبره رسول ف

ياليتني فيها اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوحي ، كان مما قاله:ـ } 
{ فقال رسول اهلل صلى اهلل  جذعًا ، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك

نعم . لم يأت رجل قط ، بمثل (  قال } أو مخرجي هم ؟عليه وسلم ) 
{ هكذا قال وفهم من عرف دعوة اهلل لمن سبقنا  ت به إال عوديماجئ

من األمم  بأنها تعني أن الطاعة المطلقة هلل وحده وبالتالي سيعادي 



الجاهليون الذين اعتدوا على هذا الحق  من أراد أن يعيد األمر والنهي 
 عز وجل .إلى اهلل إلى من له األمر والنهي 

موا من شهادة أن ال إله إال اهلل هذا ولما جاء األنصار للبيعة ، فه
الذي فهمه المشركون من قريش . وكذا ما فهمه المسلمون في مكة . 
وفي الخبر أن العباس بن عبد المطلب كان أول من تكلم يوم العقبة ، 

فإن كنتم أهل قوة وجلد ، )وكان على دين قومه ، فكان مما قاله: 
قاطبة ، فإنها سترميكم عن  وبصيرة بالحرب ، واستقالل بعداوة العرب

 (.قوس واحدة

قال ذلك العباس :ـ ألنه أراد أن يستوثق البن أخيه صلى اهلل عليه 
زالة منهج الجاهلية  ،  وسلم  ، وألنه كان يعلم أن منهجه يعني هدم وا 
وااللتزام والعمل بمنهج اهلل وحده  ، وأن الجاهليين سيقاومونه بالسالح 

 . زعموا أنه سلطانهموعما مصالحهم ، وسيدافعون عن نظامهم و 
قد :ـ )ثم تكلم األنصار بما يطمئنه على قدرتهم ، فقال البراء بن معرور

نا واهلل لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ،  سمعنا ما قلت، وا 
 (.ولكنا نريد الوفاء والصدق ، وبذل مهج أنفسنا دون رسول اهلل

واألنفس  ، أنه ال بد من بذل المهجفقد كانوا يعلمون رضي اهلل عنهم 
ك التدافع مع ، وليس بتر ليقام الدين حقًا ولتكون كلمة اهلل هي العليا 

عله الباطل والصراع ، ووضع أوراق في صناديق االقتراع كما يف
.الضالون المضلون   



دعا إلى اهلل ثم تكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتال القرآن ، و 
عون أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنثم قال:ـ)  ورغب في اإلسالم 
نعم ـ} ( فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : منه نساءكم وأبناءكم

يعنا يارسول والذي بعثك بالحق نبيًا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فبا
ن زرارة :ـ { ثم قال أسعد باهلل ، فنحن واهلل أبناء الحروب وأهل الحلقة 

حن نعلم أهل يثرب ، إنا لم نضرب إليه أكباد اإلبل إال ونرويدًا يا } 
ل خياركم ، أنه رسول اهلل ، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة ، وقت

وأجركم  وأن تعضكم السيوف ، فإما أنتم تصبرون على ذلك ، فخذوه
ما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة ، فذروه فهو أعذر لكم  على اهلل ، وا 

{ عند اهلل  
لية وهدمه ، قد فهمو أن شهادة ال إله إال اهلل تعني الكفر بدين الجاهف

قامة دين اهلل تعالى ليعبدوه به وحده ، وأن ذلك ال بد له من نصرة  وا 
حريم هلل ، وبعبارة أخرى أن يكون األمر والنهي والتحليل والت وقتال

ى لوحده .  أي أن تكون السيادة العليا والطاعة المطلقة المهيمنة ع
وحده . جميع شؤون حياتنا هي هلل وحده ، وبذلك نكون عابدين هلل  

واآلن بعد أن عرفنا أن كلمة العبادة جاءت بمعنى الطاعة ، وأن من 
أوامره واجتناب نواهيه فقد عبده ، وأن اإلسالم  لبفع أطاع اهلل تعالى

هو االستسالم هلل وحده ، وأن معنى ال إله إال اهلل هي أن نعبد اهلل 
حده وال نشرك به شيئًا ، وأن تكون السلطة العليا والطاعة المطلقة هلل و 



تعالى وحده في جميع شؤون حياتنا. فأصبح بإمكانك أن تميز طريق 
اإلسالم وأهله من طريق الكفر وأهله . فكل طريق تكون فيه الطاعة 

المطلقة هلل تعالى وحده ، أي تكون فيه كلمة اهلل هي العليا ، فهو 
إلسالم ، وكل طريق تكون فيه الطاعة المطلقة والكلمة العليا طريق ا

ألي جهة أخرى كالملك ، أو الرئيس ،  أو مجلس الشعب  ، أو شيخ 
القبيلة  ، أو شيخ الطريقة  ، أو المرجع الديني  ، أو رئيس الحزب  ، 

أو أمير الجماعة ،  أو ألي أحد غير اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل 
ن كان فيه بعض الطاعة  عليه وسلم فهو طريق الشرك والجاهلية  ، وا 

 هلل تعالى  ، كالصالة والصيام .
 فإذا أردت أن تطمئن على نفسك  ، هل أنت على اإلسالم أم ال ؟

فانظر لمن استسالمك وطاعتك في جميع شؤونك  ، فإن كان 
 واسأله استسالمك وطاعتك هلل وحده فأنت على اإلسالم  ، فاحمد اهلل

ن فردًا  ، أو  ت ، فالمسلم هو المستسلم هلل تعالى وحده ، سواء كاالثبا
 جماعة ، أو حزبًا ، أو دولة . ألن المرجع األعلى في األمر والنهي

قة والتحليل والتحريم هو دين اهلل تعالى  ، أي أن الطاعة المطل
جميع والسيادة العليا هي لإلسالم  ، فاإلسالم هو المصدر الوحيد ل

ئح  ، وهو ت على اختالف أسمائها  ، كالقوانين والنظم واللواالتشريعا
م  . الدين الحاكم والمهيمن على جميع شؤون الحياة عند أهل اإلسال
ن صلوا وصاموا . فال سلطة ف ي ولو ال ذلك لما كانوا مسلمين وا 



دولة الدولة المسلمة إال وهي خاضعة لسلطة اإلسالم ، فالحاكم في ال
نما هوالمسلمة ، ال سلط بنفسه  ان له مستقل عن سلطان الشريعة ، وا 

سوس خاضع ومستسلم لسلطانها ، فضاًل عمن دونه ، ومهمته أن ي
 الدنيا بالدين .

ع ويصدر وفي أي وقت يستقل بسلطانه عن سلطان الشريعة ، فيشر 
ي أقل القليل القوانين  التي تحلل ما حرم اهلل وتحرم ما أحل اهلل ، ولو ف

قده  ، د كفر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة  ، وانتقض ع، فهو بذلك ق
نفسه  وسقطت واليته  ، ووجب الخروج عليه وخلعه  ، فقد جعل من

ن لم يقل ذلك بلسانه .ألن التشريع و  التحليل إلهًا يعبد ويطاع ، وا 
أهل  والتحريم من أخص خصائص األلوهية .، ولذلك ذم اهلل تعالى

بانهم في نهم أطاعوا واتبعوا أحبارهم ورهالكتاب اليهود والنصارى ، أل
الى بسبب تحليل ما حرم اهلل وتحليل ما أحل اهلل ، فوصفهم اهلل تع
خذوا أحبارهم اتطاعتهم هذه لكبرائهم بأنهم مشركون . قال اهلل تعالى ] 

يعبدوا إلهًا ورهبانهم أربابًا من دون اهلل والمسيح ابن مريم وما أمروا إال ل
التوبة . 31[ اآلية إال هو سبحانه عما يشركون واحدًا ال إله  

قرأ هذه اآلية ولما سمع عدي بن حاتم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي
اهلل عليه  قال :ـ يارسول اهلل إنا لسنا نعبدهم . فقال رسول اهلل صلى

رم اهلل أليس يحرمون ما أحل اهلل فتحرمونه ؟  ويحلون ما حوسلم :ـ ) 



ترمذي ( رواه اإلمام أحمد واللى قال فتلك عبادتهمفتحلونه ؟ قال ب
 وحسنه

رة على إن عدي بن حاتم رضي اهلل عنه ، كان يظن أن العبادة مقتص
ارى تقديم الشعائر التعبدية ، كالصالة ونحوها ، ولما كان النص
 اليصلون ألحبارهم ورهبانهم ، ظن أنهم لم يتخذوهم أربابًا .

، وبين له   وسلم ، أزال عنه هذا اللبس لكن رسول اهلل صلى اهلل عليه
ف للشرع ، أنهم بطاعتهم إياهم في التحليل والتحريم ، على وجه مخال

 قد اتخذوهم أربابًا من دون اهلل .
طاته سلخص خصائص [ كان من أ أنا ربكم األعلىوفرعون لما قال ] 

ذي ، أنه هو الذي يأمر وينهى ، ويحلل ويحرم فيطاع ،  أي هو ال
آمنوا ،  د عقيدة ودستور البالد والعباد ، ولذلك أنكر على الذينيعتم

[ األعراف آمنتم به قبل أن آذن لكمبعد ماكانوا سحرة له وأعونًا قائاًل ]
ي ، فأنا أي كيف تؤمنون به وتفتاتون علي قبل أن تستأذنون 123

ابهم الحاكم صاحب الطاعة المطلقة والكلمة العليا ، ومن هنا قرر عق
عون لموسى عصيانهم له ، وطاعتهم هلل تعالى ، وكذلك قال فر بسبب 

من  لئن اتخذت إلهًا غيري ألجعلنك قالعليه وسلم ]صلى اهلل 
ـ فإن تهديده هذا يعني من ضمن مايعني : 29الشعراء [  المسجونين

لئن اتخذت أحدًا غيري تطيعه من دوني ، ألجعلنك من 



ًا ، ع كل من يعبد اهلل حقالمسجونين .وهذا هو حال الحكام اليوم م
 منكرًا للمنكر ولو بلسانه.

، ولكنه  والسؤال المهم اآلن :ـ هو لو أن فرعون لم يقل أنا ربكم األعلى
ة أصر على أن يكون هو صاحب السيادة المطلقة ، وصاحب الكلم

ر حكم فرعون العليا في األمر والنهي ، والتحليل والتحريم ، فهل يتغي
لم يقل أنا  فالجواب الشك أنه اليتغير فهذا أبو جهلمن كونه كافرًا ؟ 

قون بأن ربكم األعلى كما قال فرعون من قبل،  وهو وقريش معه يصد
ت اهلل هو خالقهم وخالق السموات واألرض ، وقد جددوا بناء البي
يج العتيق وكانوا يطوفون به ، ويحجون ويلبون ويطعمون الحج

ا لم يستسلموا حائفهم . ولكن لمويسقونهم ويكتبون باسمك اللهم في ص
بدوا ويطيعوا اهلل هلل تعالى ، فيكفروا بالباطل ، ويعتامًا استسالمًا مطلقًا 

دون اهلل ،  وحده ، ولما لم يسقطوا سلطانهم المغتصب في التشريع من
 كانوا بذلك كفارًا مشركين .

ى أن وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة ، وأجمع علماء األمة ، عل
الم فهو من سوغ لنفسه أو لغيره اتباع شريعة غير شريعة اإلسكل 

ضطرار معلوم باالكافر ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل :ـ " و 
ير من دين اإلسالم ، وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غ

يه وسلم ، دين اإلسالم ، واتباع شريعة غير شريعة محمد صلى اهلل عل
ع واإلنسان متى حلل الحرام المجمهـ   وقال أيضًا }"  أ فهو كافر



ان المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه ك اللعليه، وحرم الح
{ أ هـ كافرًا ومرتدًا باتفاق الفقهاء  

ذي يصر ولنتسائل ما الفرق بين أي حاكم من حكام بالد المسلمين ، ال
ة يا والطاعأن يحلل ويحرم من دون اهلل ، وأن تكون السيادة العل

جانب  المطلقة له بدل كلمة اهلل ؟ وبين فرعون في هذا الجانب ، أي
 التحليل والتحريم ؟ ال شك أنه ال فارق بينهما.

،  ولقد مر معنا أن الدين يتضمن مجموع العقائد واألوامر والنواهي
الحاكم الذي التي يعبر عنها بالدستوروالقوانين  و النظم و المراسيم ، ف

ريعات اإلسالم تورًا وتشريعات وضعية بشرية للدولة،  بدل تشيعتمد دس
ي يعتمده ، هو بعبارة واضحة يقول بلسان حاله ، إن دستور البالد الذ
ره واضح ويسير عليه هو الدين الحق ،وال نريد دين اإلسالم . فهذا أم

 ، فهو كافر يجب قتاله  . ونعوذ باهلل من الكفر وأهله .
اء نصنفهم م وحكومات بالد المسلمين اليوم ، ابتدواآلن فلننظر في حكا

 إلى صنفين :
ي دستوره الصنف األول :ـ يصرح أنه ملتزم بدين اإلسالم ، وقد كتب ف

القوانين ما مؤاده :أن اإلسالم هو المصدر الوحيد لجميع التشريعات ، ك
، ينص   واللوائح ، ومثال على ذلك اليمن ، الذي كان دستورها السابق

ب  ، ومن ن حق السيادة والتشريع للرئيس وألعضاء مجلس النواعلى أ
بعقيدة  ضمن هذا الصنف أيضًا من يصرح الحاكم فيه ، بأنه ملتزم



يحتاج  اإلسالم في جميع شؤون حياته، كبالد الحرمين . وهذا الصنف
ي، فأمره لذكر بعض األدلة لتوضيح حقيقته، بخالف الصنف الثان

فسه .واضح بين ،فقد أفصح عن ن  
صنعاء  وقبل أن ننتقل إلى الصنف اآل خر أقول : إن مايصرح به في

رط أو الرياض، من االلتزام بدين اإلسالم أمر مهم جدًا .ولكن لذلك ش
ي اليمن أوال ،وهو أن يكون له حقيقة فهلم بنا ننظر على أرض الواقع ف

 لمن الكلمة العليا والطاعة المطلقة ؟.
ن صالح هي للرئيس علي بن عبداهلل ب إن الناظر يرى بوضوح أنها

ا أقول ،وليست هلل تعالى . والواقع يصدق ذلك كله، واألدلة على م
 كثيرة جدًا ،ولكن سأكتفي بما يسمح به المقام هنا .

ان له فإن تدمير المجاهدين للمدمرة األمريكية كول في ميناء عدن، ك
لي بن الرئيس ع دالالت كثيرة ومهمة، والذي يهمنا في هذا المقام، أن

بها ضد عبد اهلل بن صالح ، ضبط متلبسًا بمساعدة أمريكا في حر 
فتح ميناء المسلمين ، سواء في أفغانستان أو غيرها من البلدان وذلك ب
ناصرة عدن لتزويد سفنها الحربية بالوقود . وقد عد أهل العلم أن م

ن تغيير ومظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض اإلسالم العشرة ، وا  
مظاهرة األسماء اليغير من حقيقة المسمى شيئًا، فالخيانة ومناصرة و 

عقد لتقديم الكفار على المسلمين، ال يغير من حقيقتها بتسميتها ب
الت، تسهيالت وما شابه ذلك من مسميات، التي هي ال شك تسهي



ن، ولهزيمة ولكنها ألعداء الدين من الصليبيين، لقتل وحصار المسلمي
بن  .ثم يزعم من ركن إلى الذين ظلموا أن رئيس اليمن عليالدين 

معه عن  عبداهلل مسلم. هذا الرئيس الذي عندما سئل في أحد اللقاءات
صهيوني تناقض مواقفه. إذا كيف يطلب من الدول المحيطة بالكيان ال
اصروا أن يفسحوا مجااًل في الحدود، ليتم إرسال رجال من اليمن لين

بها على ؟  ثم تبين أنه يساعد أمريكا في حر  إخوانهم في فلسطين
ط ؟فهذه المسلمين ، فكان مما قاله للسائل : لماذا الكالم عن اليمن فق
جميع دول  دول المنطقة تستقبل أساطيل أمريكا ،وقواعدها  منتشرة في

ه الخليج " أهـ وقد صدق فيما قال ، ولكن هذا ال يغير من جريمت
ا األمة ؟ ول العربية ودورها في قضايوردته. وقد سئل عن جيوش الد

في هذه  فكانت إجابته أن هذه الجيوش لالستعراض فقط . وقد صدق
أمريكا وما أيضًا  وأضيف أنها معدة لقمع شعوبها وليس لقتال اليهود و 

نهر البارد،  يقوم به الجيش العراقي في العراق، والجيش اللبناني في
 وزيراستاني مناطق القبائل ف وما قام به الجيش الباكستاني في قصف

 دليل على ذلك.بل  وماذا تعنيوقصف واقتحام المسجد األحمر 
كدول المناورات العسكرية بين الجيش األمريكي وجيوش المنطقة ؟
حباط أم إل الخيلج واليمن ومصر واألردن ،هل هي لتحرير فلسطين ،

ا عليها؟ هأي حركة شعبية لتحرير هذه الدول من عمالء أمريكا  وهيمنت
 كما أن هذه الجيوش أحد أكبر المنافذ الختالس مال األمة العام  .



ريمته وعودًا على كالم الرئيس اليمني ،الذي اعترف في حديثه بج
اله كحال وخيانته، وأنه قد ناصر أمريكا في حربها ضد  المسلمين ،ح
 ذا لم يتركبقية دول الخليج وغيرها من دول المنطقة، فإنه باعترافه ه

ين كثيرًا مجااًل للمنافقين من علماء السوء أن يلتمسوا له أي عذر، والذ
ورًا بلسان ما ارتكبوا بعض نواقض اإلسالم ، بمناصرتهم و شهادتهم ز 
أشبه  الحال أولمقال، بأن األخ الرئيس مسلم على حد تعبيرهم، فما

كوك حالهم بحال رجال الكنيسة في القرون الماضية، وهم يوزعون ص
عدة ران، ثم أعود لسرد األدلة فأقول : من الذي أعطى أمريكا قاالغف

لي بن عسكرية لها في عدن ،عند رغبتها باحتالل الصومال. أليس ع
عالمي السوء  عبد اهلل المسلم الصالح عند رجاله من علماء السوء ، وا 
عليهم  ،الذين من المفيد لهم أن يعلموا أن الناس قد وعوا، وال تنطلي

ا إلنقاذ جة، بأن يقال تلك القاعدة العسكرية أعطيت ألمريكالخدع الف
ريكي أهل الصومال. فكيف يصدق ذلك األطفال؟ والسالح والدعم األم

البوسنة ،في  لليهود لقتل إخوانهم في فلسطين ،والمذابح للمسلمين في
سالح المناطق الخاضعة لسيطرة األمم المتحدة بعد أن منعت أمريكا ال

يرة على اك، والمقام اليتسع لنناقش سويًا أحداثًا كثعن المسلمين هن
عالى ،كإعطاء أرض اليمن، تشهد  أن الكلمة العليا للرئيس وليست هلل ت

نيش بعض جزر المسلمين للنصارى، كما جرى في قضية جزيرة ح
، نسي وماجاورها، بعد االحتكام للصليبيين ،ومع ضخامة ذلك الحدث



ليا في اليمن ، لمن الكلمة الع بعض علماء وخطباء حزب اإلصالح
ة ألمر ،فخطبوا خطبًا قوية بإعالن الجهاد السترجاع الجزر، استجاب
اليمن ،أن  اهلل تعالى . فجاءت التعليمات من صاحب الكلمة العليا في

نت شفة ،وبالتالي اسكتوا فتذكروا لمن الكمة العليا فسكتوا ،ولم ينبسوا بب
هلل هو د هؤالء أن علي بن عبد الم تسترجع جميع الجزر ،ويبقى عن

اإليمان،  األخ الرئيس المسلم . فيبيع المرأ دينه ،وتباع جزر من أرض
تخابيًا من أجل أن تسلم جامعة اإليمان ،التي أصبحت منبرًا دعائيًا ان

علي وحزبه .المرتد  للرئيس   
ن في ومن حاكم عابد بن عبد الرزاق بن كامل، الذي قتل المنصريي

عض من أرض اليمن ،وقد نشروا ديانة النصارى وأقنعوا بجبلة بإب 
ن علي بن عبد األسر اليمنية بها فحكم القضاء اليمني بقتله بموجب دي

 اهلل  بن صالح إرضاء ألمريكا  .
راكيين ثم لما قتل أسد من أسود اإلسالم زنديقًا من كبار زنادقة اإلشت

دافع اإليمان ي مشهور بزندقته داخل مجلس النواب قام رئيس جامعة
فكيف  عنه ويقول إنه يصلي وهل عصمة الصالة دماء مانعي الزكاة ؟
تلطت بمن ينكر أن يكون الحكم لرب السماء عز وجل ألهذه الدرجة اخ

 عندكم مفاهيم اإليمان يامدير جامعة اإليمان ؟
ا أما من رجل رشيد ينصح هؤالء ، ليعودوا إلى دينهم وليهجرو 

 ويفاصلوا الذين ظلموا .؟!



ل البطل ثم من الذي ساعد أمريكا بأن تدخل بطائرتها الحربية لتقت
خوانه على أرض اليمن ؟ ي كفي المجاهد الشيخ أبي علي الحارثي وا 

أن القضاء بالناس أن يتدبروا في تدمير المدمرة كول ،ليعلموا الحقيقة 
ه، ولم اليمني لم يدن الخائن ،الذي خان الملة واألمة، ولم يسقط واليت
نما حكم على المجاهدين األغيار األب رار، يأمر بخلعه ومحاكمته، وا 

 الذين دافعوا عن الملة وقاتلوا أعداء األمة .
ين اهلل الذي يطرح نفسه هنا ،هل أحكام القضاء هذه هي من دال والسؤ 

هي  علي بن عبد اهلل ؟ وبذلك يتضح أن كلمة الرئيس ،أم من دين
ب على العليا، وأن الرئيس يسير في طريق الشرك والجاهلية، ويج

أ منه ،ومن ضعف ال بد له من أن يتبر  هالناس الخروج عليه وخلع
من رأى منكم منكرًا )  6250ويبغضه وينكر كفره .كما في الحديث  

فبقلبه وذلك أضعف  ه فإن لم يستطعفليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان
، عن أبي سعيد 4( صحيح  حم ، م ،  اإليمان  

أهي هلل  ولننظر اآلن إلى الواقع في بالد الحرمين لمن الكلمة العليا؟
بط أمن تعالى أم لألمريكيين ؟وما عبد اهلل بن عبد العزيز إال  ضا

 مكلف بحراستها ؟ كحال ملوك الغساسنة مع الروم من قبل .
رتاب أن الناظر في الواقع المشاهد في بالد الحرمين ،اليشك وال ي إن

ق باسمها األمر والنهي هو ألمريكا ،ثم لمندوبها في الرياض،الذي ينط
روا بذلك، ،وقد علم هذه الحقيقة القاصي والداني، حتى األطفال قد شع



. ومما زاد بعد تغيير المناهج الدينية، استجابة ألوامر البيت األبيض
إلسالم  ذه الحقيقة وضوحًا، دخول الرياض في الحملة العالمية ضد اه

 المسماة " ضد اإلرهاب "بقيادة أمريكا ، وافتخار الرياض بهذه
مالت المشاركة نار على علم ، ال يحتاج إلى إشارة أو دليل. وكذا الح

سفك دماء الشريرة الظالمة، مطاردةً وسجنًا وقتاًل ألبناء الحرمين ، فت
قاع، ا من أزكى وأطهر الدماء ،فتمزج بتربة أطهر وأقدس البأحسبه

يا عالى ] إرضاء ألعداء اهلل .وال حول وال قوة إال باهلل .وقد قال اهلل ت
ولياء بعض أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أ
 51دة[ المائ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهلل ال يهدي القوم الظالمين

وكذا أبراج الربا، في طو ل البالد وعرضها، ومزاحمتها لمآذن 
ليس هلل ، الحرمين، دليل دامغ على أن التحليل والتحريم هناك للملك  و 

 وفرق هائل بين تشريع الربا وآكل الربا .
خرج من آكل الربا مرتكب لكبيرة من الكبائر العظام ، مرتكبها ال ي

ن مات ولم يتب منها ن فأمره إلى اهلل تعالى ،إن شاء غ الملة، وا  فر وا 
 شاء عذب .

ت قانونية ولكن حديثنا عن التشريع ،من دون اهلل ،والتحاكم إلى هيئا
الملة.قال  ،بأحكام بشرية بداًل عن شرع اهلل ،وهذا كفر أكبر مخرج من

[  اهلل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بهاهلل تعالى ] 
21 الشورى  



ن أردنا استعراض المزيد من معالم خروج النظام في الرياض عولو 
ا في هيئة شريعة اهلل تعالى ،لطال بنا المقام ولكن أشير إلى بيان كن

راجعه وهو النصيحة قد جمعنا فيه بعض األدلة على ذلك،فمن شاء فلي
زارية األخيرة بعنوان " رسالة مفتوحة للملك فهد بخصوص التعديالت الو 

أمريكا في  ان أحسب أنه من أكثر البيانات تأثيرًا على وكيل" هذا البي
ته وعبثه الرياض ،فقد وضع النقاط على الحروف ،ووضح نفاقه وعمال
يرة على بمقدرات األمة وأموالها العامة، كما كان له تأثيرات إيجابية كب
خراجنا من تنظيم القاعدة، رغم أنه كان هو السبب الرئيسي المباشر إل

يان أن ، كرد فعل من حاكم الرياض عليه ، فقد اضطره البالسودان 
خمس  يتنازل عن كبريائه، ويصطلح مع الخرطوم بعد قطيعة دامت

أن  سنوات، فشلت كل محاوالت السودان إلنهائها دون جدوى ،  إلى
رة بنظيره صدر هذا البيان فاتصل وزير داخلية الرياض بنفسه مباش

روا كل ي اللقاء قال لنظيره :ـ  اعتبالسوداني وطلب لقاًء عاجاًل وف
هو يشير إلى المشاكل التي بيننا قد انتهت إذا أوقفتم هذه البيانات ، و 

رياض البيان المذكور على طاولته فكان هذا البيان واصال بين ال
مقام وال والخطوم، ومن هناك بدأت الهجرة إلى أفغانستان مرة أخرى ،

.ال يتسع لذكر تفاصيل تلك األحداث   

الد واآلن لننتقل لننظر إلى الصنف  الثاني من حكام وحكومات ب
رسول  المسلمين ،وبين يدي ذلك أقول:ـ لو أن حاكمًا من هؤالء تنقص



لى فما حكمه ؟ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، أو تنقص اهلل سبحانه وتعا
 ال شك أنه كافر خارج من الملة .

 ،عالى اهلل تتبعاد شريعة والسؤال المهم المطروح هنا، ماذا يعني اس
 واستبدالها بقوانين البشر .

 إن هذا الفعل يدل على احتماالت عدة منها :
أن شريعة ـ إن صاحبه يعتقد أن قوانين البشر أفضل لحكم الناس ،و  1

أنه قد نسب  ناقصةلم تعد تفي لحل أمور الناس ، وهذا يعنياهلل تعالى 
لى رسوله صلى م ،وهذا كفر  اهلل عليه وسل النقص إلى اهلل تعالى ،وا 

تهزاء أكبر مخرج من الملة .فهذا التنقص واالستهزاء ،شبيه باس
 صلى اهلل وبرسول اهلل الصحف الصليبية في أوربا وأمريكا ، باإلسالم

 عليه وسلم .
قوانين ـ ومنها قد يعتقد  أن حكم الشريعة جيد وكامل ، وكذلك حكم ال2

م ، وذلك ل هلل ندًا وشريكًا في الحكوالدستور ،وهو بهذا اإلعتقاد جع
ولي  مالهم من دونه منكفر أكبر مخرج من الملة . قال اهلل تعالى ] 

. 36[  الكهف  وال يشرك في حكمه أحداً   
شريعة ـ ومنها أن يقول محكم القوانين الوضعية البشرية ،أن حكم ال3

ن كنت أَحكٍّم القوانين الوضعية ،وال شك أن هذا  كامل وهو الحق ،وا 
عتقدون كاذب في دعواه ،ألن فطرة الناس تدفعهم إلى أن يختاروا ما ي
ف لك أنه األفضل ،ولك مثال على هذا ،فلو ذهبت إلى طبيب ووص



 دواء ،وأنت في الطريق سمعت عن طبيب حاذق ، فذهبت إليه
ووصف لك دواء بنفس سعر الدواء األول ، ثم استخدمت  دواء 

إال أنه فعل منك يقبل أكثر من احتمال ،الطبيب الثاني ، فإن هذا ال
 ليس منها أن الطبيب األول أفضل من الثاني

ليك فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي بالد الحرمين س ابقًا في وا 
من الكفر  إن}  القوانين الوضعية فقد قال في رسالة تحكيم القوانين

الروح األمين  األكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين ،منزلة مانزل به
{ أ هـ ، على قلب محمد صلى اهلل عليه وسلم  

قوانين ويقول في رسالة وجهها إلى أمير الرياض في وقته بشأن ال
ض ،وبيان أنها الوضعية ، التي يتحاكم إليها في الغرفة التجارية بالريا

ولو في  واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ،كفر ناقل عن الملة } 
حكم اهلل  شك أنه عدم رضا بحكم اهلل ورسوله ، ونسبة أقل القليل ال

يصال ورسوله إلى النقص ، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع و  ا 
في حل  الحقوق إلى أربابها ، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس

ليس مشاكلهم ، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة ،واألمر كبير مهم و 
{ أهـة من األمور االجتهادي  

ام و هذه الفتوى  فيها الرد على ما ذكرنا سابقًا من اتهام النظ
م وقد جاؤوا وأنهم أحداث ومغرر بهفي سياق الذم  للمجاهدين بالتكفير 

ابعة من وسط بفكر غريب ومستورد بينما في الحقيقة أن هذه الفتوى ن



لمشايخ الجزيرة العربية فهي من مفتي البالد في عهده وهو شيخ ا
زتكم كبار الذين يدين له معظم العلماء الذين تظهرونهم في أجهال

نين اإلعالمية  وهي فتوى واضحة المعالم أثبت فيها أن هناك قوا
ي الرياض وضعية من صنع البشر يتحاكم إليها في الغرفة التجارية ف

ن أهل وأوضح أن هذا األمر كفر ناقل عن الملة وكذا أفتى من سبقه م
لشيخ في ثاني للدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل االعلم كالمجدد ال
 كتابه فتح المجيد

جابت وقد يقول قائل إن هذا األمر قديم منذ عقود ، وأن الدولة قد است
الحال على  لكن واقعقلت :ـ لنصيحة الشيخ وتركت القوانين الوضعية 

عوا . ثم هاهم مئات العلماء والدعاة قد وض األرض يشهد بخالف ذلك
هيئات رة النصيحة المقدمة للحاكم وأثبتوا فيها وجود عشرات المذك

ا أنزل اهلل .القانونية الوضعية الكفرية التي تحكم بين الناس بغير م  
لجلية فمن المخطئ أهم الشباب الذين أخذوا بهذه الفتاوى الواضحة ا

 المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ؟
ي العام تجيب لنصح المفتأم أن المخطئ هو الحاكم الذي رفض أن يس

وته في باالستسالم هلل وحده في جميع شؤون الحياة معتمدًا على ق
كراه البعض اآلخر وقام بمنع ط غواء بعض أهل العلم وا  بع إغراء وا 

 وتوزيع فتاوى الشيخ ابن ابراهيم .



ني أقول لحكام الرياض وعلمائهم هناك أمور محددة ذكرت في ه ذا وا 
رتكبها بقة عن بعض نواقض اإلسالم التي االبيان وفي بيانات سا

على العوام  النظام وأنتم تتهربون من الحديث عنها وتدلسون وتشوشون
نما تناسب الحكا م الطغاة بأساليب ال صلة لها بأساليب أهل العلم وا 

حجة وأعوانهم في أجهزة الشرطة كما فعل فرعون لما قامت عليه ال
لى القو  رهاب الخصوم في إفلجأ إلى الكذب والتضليل وا  ثبات باطلهة وا   

ًا من واآلن ننتقل إلى الصنف الثاني من الحكام وهم  أكثر وضوح
ل عن الصنف األول  فقد اختصروا الطريق لطالب المعرفة والسائ

ختلفة حالهم أمسلمين هم أم كفار ؟  فقد نصت هذه الدول بعبارات م
نمفي دساتيرها معناها واحد ، وهو التمرد على شرع اهلل ا صاحب  . وا 

نواب  أعني مجلس السيادة  المطلقة والكلمة العليا ، عبيد متمردون ،
ورية الشعب والرئيس والملك ، وللمثال ال الحصر نص دستور جمه

يع ، على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشر "  مصر العربية ، 
ن أخص ومعلوم أن التشريع م "،وذلك على الوجه المبين في الدستور 

التشريع ،  ئص األلوهية ومجلس الشعب هنا يشارك اهلل تعالى فيخصا
 وهو الشرك األكبر المخرج من الملة كما ذكرت سابقًا.

جون وبعد فإن جميع حكومات وحكام عواصم بالد المسلمين ، ال يخر 
يست هلل عن هذين الصنفين ، وفي كليهما الكلمة العليا للبشر ول

ل ة على مستوى حكام جميع دو تعالى، فهل هذا يعني أن هناك رد



لحقيقة العالم اإلسالمي ؟ وكثير من الناس غافلون ؟ فأقول هذه هي ا
ن كانت مرة .  وا 

ن واآلن وقد عرفت أن جميع الحكام في عالمنا اإلسالمي ال يحكمو 
نما يتحاكمون إلى الطاغوت ، وذلك هو السي ر على بشريعة اهلل ، وا 

:  إن هذه ي مثل هذه الحالة فأقولصراط الجحيم ، فما الواجب علينا ف
ليفة الطامة الصماء ، والمصيبة العمياء ، التي هي خلوا الزمان من خ

مام ، في جميع بالد المسلمين في وقت واحد  ، لم تصب بم ثلها وا 
ن األمة ، خالل تاريخها الطويل قط إال في القرن الماضي ، وما نح

نم ن أطاعهم إلى جهفيه اآلن فقد ساد حكام جاهليون ، يسوقون م
 نعوذ باهلل منها .

ثر من الظالم الدامس لهذه الفتنة التي أعتمت عالمنا منذ أكهذا ورغم 
ثير من قرن ، إال أن هناك قبس من نور النبوة ينير لنا الطريق ، وك

ذيفة الناس عنه غافلون أو معرضون،  وذلك هو الحديث الذي رواه ح
للَِّه َصلَّى اللَّه  لنَّاس  َيْسَأل وَن َرس وَل اَكاَن ارضي اهلل عنه ، حيث قال:ـ 

، َخاَفَة َأْن ي ْدِرَكِني َوك ْنت  َأْسَأل ه  َعْن الشَّرِّ مَ ، َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اْلَخْيِر 
،  رِ  َفَجاَءَنا اللَّه  ِبَهَذا اْلَخيْ ِإنَّا ك نَّا ِفي َجاِهِليٍَّة َوَشرٍّ ، َفق ْلت  َيا َرس وَل اللَِّه 

َهْل َبْعَد َذِلَك الشَّرِّ ق ْلت  وَ ( . َنَعْم ) َقاَل ؟ َفَهْل َبْعَد َهَذا اْلَخْيِر ِمْن َشرٍّ 
َقْوم  َيْهد وَن )اَل قَ ؟ ق ْلت  َوَما َدَخن ه   (. َنَعْم َوِفيِه َدَخن   )َقالَ ؟ ِمْن َخْيٍر 

 ؟ْعَد َذِلَك اْلَخْيِر ِمْن َشرٍّ ْل بَ ق ْلت  َفهَ ( . ِبَغْيِر َهْدِيي َتْعِرف  ِمْنه ْم َوت ْنِكر  



 ق ْلت  ( . ا َقَذف وه  ِفيَها َنَعْم د َعاة  َعَلى َأْبَواِب َجَهنََّم َمْن َأَجاَبه ْم ِإَلْيهَ  ) َقالَ 
ق ْلت   (َتَكلَّم وَن ِبَأْلِسَنِتَنا ه ْم ِمْن ِجْلَدِتَنا َويَ )َقاَل . َيا َرس وَل اللَِّه ِصْفه ْم َلَنا 

َماَمه ْم َتْلَزم  َجَماَعَة الْ ) َقاَل ؟ ا َتْأم ر ِني ِإْن َأْدَرَكِني َذِلَك َفمَ  ( . م ْسِلِميَن َواِ 
. ا ِزْل ِتْلَك اْلِفَرَق ك لَّهَ َفاْعتَ  )َقالَ ؟ ق ْلت  َفِإْن َلْم َيك ْن َله ْم َجَماَعة  َواَل ِإَمام  
(  َأْنَت َعَلى َذِلكَ ِرَكَك اْلَمْوت  وَ َوَلْو َأْن َتَعضَّ ِبَأْصِل َشَجَرٍة َحتَّى ي دْ   

ال حول إن الشر الذي كان يخشاه حذيفة رضي اهلل عنه ، قد غشانا و 
يل للسؤال وال قوة إال باهلل ، فالحمد هلل الذي وفق هذا الصحابي الجل

ن هذا عن هذه الحالة ، وجزاه اهلل عنا خير الجزاء , فقد تبين لنا م
عده هذه الفتنة العظيمة ، التي جاءت ب الحديث الحكم والمخرج من

وواقع  ببضعة عشر قرنًا من الزمان ، حيث إن المتدبر لهذا الحديث
هنم المسلمين ، يجد أن حكامهم في هذا الزمان هم دعاة على أبواب ج

ء ، رجااًل ، يقذفون فيها كل من أجابهم ، جهال وعلماء ، وفقراء وأغنيا
،  ود أبواب جهنم ، هو في أمر واحدونساء ، والمخرج والنجاة من ور 

بيل فرغم عظم  وكثرة شعب اإليمان ، التي من أعظمها الجهاد في س
يها اهلل ، ومع هذا كله كان األمر بشعبة واحدة فقط ، هي الحل وف

تلزم ـ ) المخرج من هذه الفتنة ، وهي قوله صلى اهلل عليه وسلم :
مامهم ( . جماعة المسلمين وا   

يضة الساعة ون أهمية هذه الفريضة الغائبة ، فهي فر فهل يعي المسلم
مامهم ، فمن هم هؤالء ؟ وأين هم ؟  أعني التزام جماعة المسلمين وا 



 فأقول : إما أنهم موجودون  فيجب التزامهم .
ما أنهم غير موجودين فيجب السعي إليجادهم ما وجدنا إلى ذل ك وا 

 ديث ،رد في الحسبياًل . فإن لم نستطع فيبقى األمر قائما كما و 
 باعتزال هذه الفرق الضالة ، ومن اعظم المقصودين بها ، هذه

لكها الحكومات في العالم العربي واإلسالمي ، وكل جماعة تدور في ف
ن تسمت باسم اسالمي .تم ولية لها وا   

،  واليوم حيث توجد جماعات تنتسب إلى اإلسالم في كل العالم
ات فهل من مجموع هذه الجماعوخاصة في بلدان عالمنا اإلسالمي ، 

تتكون جماعة المسلمين ؟ أم أن إحدى هذه الجماعات هي جماعة 
 المسلمين حتى نلتزمها ؟.

وهل يكون المسلم قد قام بالواجب إذا التزم بأي جماعة من هذه 
 الجماعات ؟.

إنها على  في الحقيقة  إن الجماعات التي تنتسب إلى اإلسالم ، وتقول
حابه ولى ، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصمنهج الجماعة األ

دق كثيرة جدًا ، ولكن ينبغي على المدعي أن يقيم الحجة على ص
وتحلت  دعواه ، وحتى نستطيع أن نتعرف على الجماعة التي تحققت
ة تبينه ، بصفات الجماعة األولى ، فينبغي أن نعلم أن لكل قول حقيق

د أن يعاديه ، فإنه بالضرورة ال ب فمن التزم حقًا بمنهج الجماعة األولى
مثل ماجاء أحد قط بالطواغيت وأعوانهم  ، كما قال ورقة بن نوفل :ـ } 



وم { ولذلك عادت قريش الجماعة األولى ، والي ماجئت به إال عودي
،  في ظل سيادة الحكومات الجاهلية ، فإن كل من تمسكوا بالحق

علنا لكل ] وكذلك جلى تعضهم سيوف  غيرهم من الخلق . قال اهلل تعا
إن األنعام . وقال اهلل تعالى  ]  112ن [ نبي عدوًا من المجرمي

د ولقالنساء . وقال اهلل تعالى  ]  101 الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينًا  [
 أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا أن اعبدوا اهلل فإذا هم فريقان

. 45[  النمل يختصمون  

د من سلم أهل الحق، من أهل الباطل، فال بفهذا ميزان يميز  به الم
.ظهور العداوة بينهم   

د فإن وجدت جماعة معادية لهذه الحكومات المرتدة ،مكفرة لها ، ق
جماعة بدت العداوة والبغضاء بينهم، فهذه عالمة قوية من عالمات ال
تعالى األولى ،فاستمع إلى القول الشافي الكافي ،من الحق تبارك و 

إذ قالوا  كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قدحيث يقول ] 
بدا بيننا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم و 

4لممتحنة [  اوبينكم العداوة والبغضاء ابدًا حتى تؤمنوا باهلل وحده    

م والذين معه من فتدبر في هذه اآلية تبرؤ ابراهيم صلى اهلل عليه وسل
اء وانظر في المقابل مواقف كثير من العلماء والدعاة وزعم قومهم

احدة الجماعات من قومهم وأبناء وطنهم فال يتبرأون من الكتاب المال
وال من  وال من أصحاب البدع الشركية الذين يكفرون ببعض القرآن



فرق النصارى كما في مصر وغيرها بحجة أنهم مواطنون لكي ال تت
وحاكمه  . فهؤالء الكلمة العليا عندهم للوطنالجبهة الداخلية للوطن 

 وي مقدمة على الدين وهذا هو الكفر والضالل المبين .
وجدت جماعة في ظل هذه الحكومات المرتدة ،  قد تولت  فكلما

ون، وهم الطاغوت، وهي في طمأنينة وسكون،  قادتها يظهرون ويتحرك
لتزمت التي ا آمنون ، فهذه الجماعة قد فرطت بركن عظيم من األركان

ا علمنا بها الجماعة األولى، وهو الكفر بالطاغوت ومعاداته، فكيف إذ
شريعية أن كثيرًا من هذه الجماعات ، قد شاركت في مجالس النواب الت
ه الشركية، وكل من يعلم حقيقة هذه المجالس، يعلم أن نواب هذ

زام ماجاء تالجماعات ،قد أقسموا باهلل العظيم قسمًا، يلزمهم باحترام وال
 في دستور دولتهم الطاغوتية .

طيع وحقيقة هذا الفعل من صاحبه ، أنه أقسم باهلل العظيم أنه ي
سوله صلى اهلل تشريعات وقوانين الشيطان الرجيم .أي استهزاء باهلل وبر 

 عليه وسلم وبدينه أوضح وأظهر من هذا العمل الشنيع  .؟!
شركي  سالم ، بأنه عملوهذا اليمين ال يختلف فيه اثنان من أهل اإل

كفر من قام به صاحبه عالمًا طائعًا مختارًا .  وقد أفتى علماء أجالء ب
بدع قام بمثل هذا العمل الشركي،  ثم إن ما يسوقه أصحاب هذه ال
دعوة الشركية،  من مسوغات فهي باطلة، وما يزعمون أنه مصالح لل



سبيل ال وال فكلها مهدورة، وال اعتبار لها في ميزان الشرع ، كيف
 للوصول إلى هذه المصالح يمر عبر جسر الشرك .

ر علم إن الشرك والقول على اهلل بغيقال ابن تيمية رحمه اهلل :ـ} 
 والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم ال يكون فيها شيء من

رع إن المحرمات منها ما يقطع بأن الش{ أ هـ وقال أيضَا } المصلحة 
واحش والقول رورة وال لغير ضرورة كالشرك والفلم يبح منه شيء ال لض

ي قوله على اهلل بغير علم والظلم المحض . وهذه األربعة المذكورة ف
م قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلث]  تعالى

اً  وأن تقولوا والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهلل مالم ينزل به سلطان
[على اهلل ما ال تعلمون   

 جميع فهذ األشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث اهلل
ذا أنزلت الرسل، ولم يبح منها شيئًا قط وال في حال من األحوال ، وله

{ أهـ في هذه السورة المكية  
ات فهل فكر وتدبر من يذهب من أبناء هذه الجماعات ،لالنتخاب

كيل له نه تو الختيار نائب عنهم ، في حقيقة فعلهم هذا ، وحكمه أ
نيابة عنهم  ليذهب ويؤدي القسم الشركي ويشارك في المجالس الشركية

ذا مرره ع ليكم ،فمابالكم إذا جاءكم الشرك من الحاكم اجتنبتموه ، وا 
أعمال  استسغتموه ، فما أنتم فيه منأو المرشد تحت عباءة العالم 

شركية ، تحت اسم مصلحة الدعوة لهو من أعظم الخدع في هذه 



ولي األلباب ، نوات الخاداعات ، أيشرك باهلل باسم اهلل ، فتدبروا يا أالس
ليل واعتبروا بما أصاب أهل الكتاب ، الذين أطاعوا علماءهم بالتح

خذوا أحبارهم اتوالتحريم  ، فأصبحوا بذلك مشركين . قال اهلل تعالى ] 
عبدوا إلهًا يورهبانهم أربابًا من دون اهلل والمسيح ابن مريم وما أمروا إال ل

التوبة . 31[ اآلية واحدًا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون  

ن فيجب على الصادقين من أبناء هذه الجماعات وهم كثيرون ، أ
كوا تحركًا قويًا ، يلتزموا الصراط المستقيم لينتفعوا بصدقهم ، وأن يتحر 

 مداهنة ويعيدوا الجماعة إلى الصراط السوي ، ويستتيبوا قادتهم من
الشركية  الطواغيت ومواالتهم ، ومن المشاركة في مجالسهم التشريعية

 ،  فهذه نصيحة من محب الخير لكم ، أرجوا أن تجد قبواًل في
 قلوبكم .

ة واآلن وبعد أن عرفت أن السواد األعظم من هذه الجماعات ، ال صل
أن تعلم أن  لها بجماعة المسلمين التي تبحث عنها لتلتزمها ، فينبغي

أبرز ما يميز الجماعة التي على منهج الجماعة األولى ، بعد  من
ريصة تمسكها بالحق ومعاداة الطواغيت لها ، أنها تقاتل على الحق ح
م كما وقع على توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد ، وقد تغيب دولة اإلسال

مامهم ، ولكن ال  في القرن الماضي ، وقد تغيب جماعة المسلمين وا 
لى اهلل ة التي تقاتل على أمر اهلل  ،  قال رسول اهلل صتغيب الطائف

هرين ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاعليه وسلم  :ـ ) 



، د  ( صحيح  حم  على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
 ،ك ،  عن عمران بن حصين .

اهلل ، في  أمر ونحن بفضل اهلل نعيش في زمن فيه طوائف كثيرة تقاتل على
منهج بقاع شتى من بالد المسلمين ، وأعني الطوائف والجماعات الملتزمة ب

ديننا ماليس  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، دون الجماعات التي أحدثت في
ائف المجاهدة منه ودخلت في المجالس التشريعية الشركية ، فيجب نصرة الطو 

الصومال انستان ، وكشمير و الملتزمة بالمنهج الحق كما في فلسطين وأفغ
والشيشان ، وكما في المغرب اإلسالمي أيضًا ، الذين شدوا من أزر 

ني المجاهدين ، بوحدتهم ضد الكافرين والمرتدين ،  بًا حارًا أرحب ترحيوا 
 ا اهلل أنبإخواننا هناك ، وبأميرهم األخ الكريم أبي مصعب عبد الودود ، أرجو 

ة دولة الحق م في توحيد كلمة األمة إلقاميتقبل سعيه يثبتهم وينصرهم وأن
زهاق دولة الباطل ،وأن يتقبل جهادهم في قتال الصليبيين وال حكام وا 

 المرتدين .
 ثم إني أقول رغم وجوب وأهمية دعم المجاهدين في كل مكان إال أن قطب

ي بغداد رحى الحرب الصليبية العالمية الدائرة على اإلسالم اليوم ، هناك ف
د فة ، حيث الحرب مستعر أوارها ، والمعارك متأجج نارها ، فقدار الخال

عراق تداعى الصليبييون من كل حدب وصوب ، بقيادة أمريكا ليأخذوا ال
العسكرية  ،ليكون منطلقًا لزيادة النفوذ في كل المنطقة ،وبنوا فيه القواعد

ذا بالحرب التي ظن نزهة وها الدائمة وأكبر سفارة في الدنيا لهذا الغرض، وا 



برؤوس  مريحة تصبح حربًا مصيرية ، ال على مستوى الرؤساء الذين أهوت
قتل  والسطو كثير منهم فحسب ، بل على مستوى الظلم والرعب واالستبداد وال
عالم أجمع ، المسلح ، الذي تمارسه دول التحالف الصليبي الصهيوني على ال

وذلك  لظالمين ،وعلى العالم اإلسالمي بصفة خاصة ، فقد انكسرت شوكة ا
عدد كبير  بفضل اهلل ثم بجهد وجهاد المجاهدين في أرض العراق ، حيث قام
تهم رفعة  ، من الطوائف المجاهدة بقتال الصليبيين والمرتدين ، ثم ازدادت راي
وخ العشائر وشوكتهم قوة ، بعد أن تسابق عدد كبير من هذه الطوائف ومن شي

عوا أميرًا منهم كلمة التوحيد ، فاجتمعوا وبايالحرة األبية ، لتوحيد الكلمة تحت 
لمسلمين ل كبيرة  عمر البغدادي ، وبذا تكونت جماعة ا، هو الشيخ الكريم ، أب

الصراط أكثرها فيما أحسب التزامًا بمن تقاتل من أجل إقامة الدين القويم ، و 
مًا ، رحًا عظيالمستقيم ، فحزن الكافرون بذلك حزنًا شديدًا ، وفرح المسلمون ف

هل فقد جاءهم أمر هام ، كانوا ينتظرونه منذ أعوام وأعوام ، فيجب على أ
. م،وبالمال والبنين يمدوهأن ينصروا المجاهدين ويلتزموهم اإلسالم   

ا هو واآلن وقد عرفت أن أوجب الواجبات بعد اإليمان ، في مثل حالن
مامهم ، وأنها الخطوة األولى والكب عد رى بالتزام جماعة المسلمين وا 

ظالل  اإليمان ، للخروج من هذا الذل والتيه والضياع ، وللدخول تحت
بعد  والتي من أوجب واجباتهادولة اإلسالم ، التي تظلنا بظالله ،

 اإليمان دفع العدو الصائل .



قعد لك بقي أن تعرف أن من االبتالء واالختبار في هذه الدنيا ، أن ي
اهلل ،  عن سبيل كيصدو ،  في طريق اإلسالم شياطين الجن واإلنس

ركوا أن ] أ لم أحسب الناس أن يتفيجب الحذر منهم قال اهلل تعالى  
علمن اهلل الذين يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلي

1[ العنكبوت  صدقوا وليعلمن الكاذبين  
)إن م :ـ وفي الحديث الصحيح قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

فقال  ن قعد البن آدم ثالثة مقاعد : قعد له في طريق اإلسالمالشطا

طريق الهجرة  أتذر دينك ودين آبائك وتسلم فخالفه وأسلم . وقعد له في

له في  فقال له : أتذر أهلك ومالك فتهاجر فخالفه ثم هاجر. وقعد

ك فخالفه طريق الجهاد وقال له تجاهد فتقتل وتنكح أهلك ويقسم مال

ق على اهلل أن يدخله الجنة  (فجاهد فقتل فح  

ستقيم .كيف نتعرف على هؤالء الذين يصدون الناس عن الصراط الم  
دين فأقول : هؤالء إمامهم الشيطان الرجيم ، فمنهم من يصد عن ال
لكن الحق بإغراءات الدنيا وزخارفها ، وهؤالء ال يخفون عليكم،  و 

 هم الذين الخطر فيمن يصد عن اإلسالم باسم اإلسالم ، وهؤالء
أخوف ما  إنتخوف علينا منهم رسولنا صلى اهلل عليه وسلم فقال:ـ ) 



صحيح   1551( حم   أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان
( الصحيحة  إن أخوف ما أخاف على أمتي األئمة المضلونوقال ) 

15 
نواتنا وهم في زماننا هذا كثيرون جدًا ، وكثرت خدعهم ، وما أشبه س

عليه وسلم  ت الخدعات التي حذرنا منها ، رسول اهلل صلى اهللبالسنوا
لكاذب سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها ا”حيث قال   

ين وينطق ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها األم
تكلم في أمر فيها الروّيبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ي

لى ذلك فإنه بر يرى هذا الشبه واضحًا جليًا وللتدليل ع، ومن تد“العامة
ناس منذ عشرات السنين  ، تسمعون الشهادات التي يصدق فيها أ
ة الملة ويؤتمنون بغير حق ، فلما اتهمناهم قبل عقد ونصف بخيان
م وخيانتهم واألمة ، اتهمونا في ديينا ، وشاء اهلل تعالى أن يظهر كذبه

ت اآلخر ، فمن يقال له خادم الحرمين ازداد على المأل ، واحدًا بعد
وأما ولي  خيانته وضوحًا بعد أن استدعى الصليبيين لغزو العراق ،

آالف عهده األمين ، فقد ظهر اتهامه باالختالس من صفقة اليمامة ب
م يحرك الماليين فضاًل عن غيرها ،  والقضاء المستقل كما يزعمون ل

ي تتعلق ئات القضايا األخرى ، التساكنًا في هذه القضية ، وال في م
فسه يشهد بما يسمون والة األمور زورًا وبهتانًا ، بل إن رئيس القضاة ن
كم ، بالصدق مع بقية المنافقين ، الذين يشهدون للملك وإلخوانه في الح



جية  واألمانة ، والرشد والنزاهة ، في وسائل اإلعالم الداخلية والخار 
البيت  ذلك ، أن يشهد له علماء السوء فيالخاضعة لهم ، وأسوأ مافي 

و حياء . الحرام ، في البلد الحرام  ، وفي الشهر الحرام  ، دون تلعثم أ
ذا الحد إنه أمر مهول ومخيف جدًا  ، أن تبلغ قساوة القلوب بهم إلى ه

ى وعلى ، وال يملك اإلنسان أمام هذا االفتراء العظيم ، على اهلل تعال
إال باهلل  ه العتيق ، إال أن يقول ال حول وال قوةدينه منهم ، عند بيت

وبنا على يا مقلب القلوب ثبت قلالعلي العظيم ، ويدعوا ربه قائال) 
( صحيح   ، ه ، ك ، عن النواس بن سمعان .دينك  

أسماء وزيادة في توضيح أمر الذين يصدون عن الصراط المستقيم ب
من الحلقات ، وأساليب شتى ، أقول:ـ  تصور أن أمامك مجموعة 

ي حلقتها األولى ارتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا ، مكونة سلسلة ، ف
ي قال أئمة الكفر من اليهود والنصارى  كأولمرت وبراون وبوش ،الذ

عن شارون من قبل أنه رجل سالم ، وهو الذي مكث يجزر في 
 فلسطين ولبنان نصف قرن ، وتبعه أولمرت في مجازره .

قة الثانية النصارى وفي مقدمتهم بوش ، فهو في الحل وكل من أيد أئمة
دون من السلسة ، وأخص بالذكر حكام بالد المسلمين عربًا وعجمًا ب

بأكثرهم  استثناء ، رغم التفاوت في حجم الدعم والتأييد منهم ، وأبدأ
ريفين ، ثم كيدًا ألهل اإلسالم ، وأعظمهم كفرًا ونفاقًا خائن الحرمين الش

ناة ذي سمح للسفن الحربية الصليبية أن تمر من قخائن مصر ال



ليبيين  السويس الحتالل بالد المسلمين ، ثم خائن األردن عميل الص
 ابن هو وآبائه إلى الشريف حسين ، مع العلم أن جد أبيه عبد اهلل

نشاء دولة الشريف حسين ، هو الذي وقع على وثيقة تسمح لليهود بإ
قاعدة الكويت الذي جعل منها ال لهم فوق أرض فلسطين ، ثم خائن

. البرية الكبرى ألمريكا ، تنطلق منها لحرق أهلنا في العراق  
؟ فإن  أما تساءل هذا الظالم وأعوانه ، إلى متى سينعمون باألمن هناك

إنهم ]  من سنن اهلل أن يعاقب الظالمين  ، فقد قال سبحانه وتعالى
،  15ارق الط[ هلهم رويدًا يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا فمهل الكافرين أم

هها وكذا بقية دول الخليج التي قد فتحت أرضها وميا،  17،  16
ادر وأجواءها للجيوش األمريكية ، ثم خائن باكستان برويز ، الغ
حربية من بالمسلمين في أفغانستان ، والذي سمح بانطالق الطائرات ال

سبة إلى لمنتأرضه لغزو المسلمين هناك ، ويليهم بقيه حكام الدول ا
رجات أمتنا ، والذين قد انخرطوا في الحرب العالمية ضد اإلسالم بد

 متفاوتة ، وتلك مناصرة ومظاهرة للكفار ناقضة لإلسالم .
معنييون في ثم لننظر إلى الحلقة الثالثة من السلسلة ، ومن فيها وهم ال

فاء هذا المثال ، ألنهم في خضم هذه األحداث ، هم أكثر األشرار خ
ف ما إن أخو لى الناس ، كما أنهم من المعنيين بالحديث السابق  ) ع

تضم  ( وهذه الحلقة أخاف عليكم من بعدي ، كل منافق عليم اللسان
واع كل من تولى هؤالء الحكام ، الطواغيت ونصرهم بأي نوع من أن



كتاب  النصرة ، فهو منهم أي كافر مثلهم  ، وأنصح إخواني بقرآءة
هد فك ن أعان األمريكان لإلمام ناصر بن حمد الفالتبيان في كفر م

 اهلل أسره من سجن طاغوت نجد .
واع فكل من تولى هؤالء الحكام الطواغيت ونصرهم بأي نوع من أن

سم مجتهدون النصرة فهو في خندقهم ، وهؤالء ينقسمون إلى قسمين ، ق
، م للحذر منهم في مناصرتهم بأقالمهم وألستنهم ، وسنلقي الضوء عليه

األبواب  ومن أبرز ما يميزهم ، أنهم بعد أن تولوا الحاكم وأيدوه ، فتح
م أمامهم لمخاطبة جماهير األمة ، عبر منابر المساجد وأجهزة اإلعال

 ، المقروءة والمسموعة والمرئية ليشهدوا بالباطل  .
فالحاكم ال يأذن ألحد بمخاطبة الجماهير ، إال إذا ضمن أنه من 

على سبيل ن ينبه الناس على خيانته لألمة والملة ، و أوليائه ، خشية أ
خطيب  المثال ما قام به نظام الحكم في الرياض ، بعزله ثالثة آالف
هؤالء  في الدفعة األولى ، ألن والءهم هلل وليس للملك ، وكثير من
أنهم لم  األئمة المعزولين ، لم يصرحوا بكفر الملك ، ولكن جريمتهم

مسلم  يقدموا لهم شهادة زور مفادها ، أن الملكيكذبوا على الناس ، و 
ان الملك صالح كما يفعل غيرهم ، الذين أضلهم اهلل على علم ، فإذا ك
لي في يعزل هؤالء ، الذين قد ال يستمع لخطبة الواحد منهم ألف مص
اء صالة الجمعة ، فكيف سيسمح لهم بمخاطبة الماليين من أبن

هرون أن األغلب في  الذين يظ المسلمين ، فهذا محال ، وبذا يتضح



في وسائل اإلعالم الرسمية ، في معظم دول المنطقة ، مهمتهم 
لزور الرئيسة ، العمل على تضليل الرأي العام ، لتقديم شهادات ا

،  بحسن سيرة الحكام ، إال أن أعظمهم جرمًا ، علماء وخطباء السوء
رًا ، وكما مدح الذين يلبسون الحق بالباطل ، فبضاللهم يضل خلقًا كثي

م ، ذم اهلل تعالى العلماء الصادقين ، مدحًا عظيمًا في القرآن الكري
رفعناه بها ولو شئنا لكذلك العلماء المنافقين ، ذمًا شديدًا قال تعالى ]

حمل عليه ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن ت
اقصص بآياتنا فيلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 

176األعراف [  القصص لعلهم يتفكرون  
ا األمرذوالبن القيم كالم قيم بخصوص ه  

لماء إذًا في الحلقة الثالثة من حلقات سلسلة الشر ، المفتي والع
تهم الرسمييون في كل دولة من دول عالمنا اإلسالمي ، فهؤالء والي

دتهم رغم ر للحكام ظاهرة للعيان ، فيمدحونهم ويشهدون بإسالمهم 
م من وتوليهم للكافرين ، ولكن األخطر من هؤالء ، من تولى الحاك
وا في العلماء غير الرسميين ، هؤالء من خبثهم ودهائهم ، قد يظهر 
سي  وسائل اإلعالم غير الرسمية للدولة ، كقناة العربية واإلم بي
ن آمنوا وغيرها  من القنوات التي تحب أن تشيع الفاحشة بين الذي

كاب مون بالحديث باسم اإلسالم ، ويتجنبون الحديث عن ارتويقو 
ي كل الحاكم لنواقض اإلسالم ، وعبر دروسهم يغمزون ويطعنون ، ف



صبغة من يبين خيانة الحاكم للملة واألمة ،  وحقيقة دورهم إضفاء ال
محاربة الشرعية على الحاكم ، وتأييد سلطانه ، وتثبيت أركانه ، و 

ر ، بمخاطبة الجماهيبالسفر و ح الحاكم لهم أعدائه ، وهذا سر سما
 سواء من داخل البالد أو خارجها .

شباب بالسفر فعلى سبيل المثال في بالد الحرمين ، اليسمح لكثير من ال
غير  ألن والءهم هلل حقًا وليس للملك ، بينما علماء السلطان هؤالء

الملك  نالرسميين ، يسافرون ويظهرون على القنوات متى  يشاؤون ، أل
ذين مطمئن إلى والئهم له . وقد يقول قائل : إن كثيرًا من الناس ال
كالم غير يناصرون ويتولون هؤالء الحكام يعذرون بالجهل . قلت هذا ال

 صحيح واضرب مثااًل يوضح ما أقول :ـ
خليج ، فلو أن ضابطًا في الجيش من بالد الحرمين أو غيرها من دول ال

لضابط أثناء غزوه للكويت ، فحكم هذا اأعان صدام حسين في الحرب 
ال يعذره في األحكام العسكرية لجيشه ، أنه أرتكب الخيانة العظمى ، و 
ذ عشرين الحاكم ولو أتى بأي عذر ، ولو ثبت أنه ينتمى إلى الجيش من
ه ينتمي سنة ، وهو في خدمة المليك والوطن كما يقولون ، ولو ذكره بأن

لىفي جنسيته إلى آل سعود وأنه  ما هنالك  من قبائل جزيرة العرب ، وا 
ة ، فإن مناصرة صدام عدو الملك تنقض الوالء وتلك الخدمة السابق
م يجهل فاالعتذار بالجهل هنا منتٍف ، والناس ال يصدقون أن أحدًا منه

ن وهنا أقول :ـ كيف تفقهون وتفهمون أن مخطأ مثل هذا الفعل ، 



ال ك ، و العظمى في دين المل ناصر عدو الملك يكون مرتكبًا للخيانةي
وهلل المثل  تفقهون أن من ناصر عدو اهلل تعالى يكون عدواً  هلل تعالى

د في حربها ضلك مناصرة حكام المنطقة ألمريكا ذاألعلى ومثال  
،  اإلسالم ، وكذلك الحال : فإنه من يتولى هؤالء الحكام الطواغيت

، وجعلوا  ضد اإلسالم الذين ظهر توليهم ألمريكا ومشاركتها في الحرب
فكل من  من أرض المسلمين قواعد ألمريكا الحتالل أفغانستان والعراق ،

علم بذلك ال يعذر بالجهل في توليه لهؤالء الطواغيت ، فحكمه حكمهم 
ا ال تتخذوا يا أيها الذين آمنو ويجب التبرؤ منهم كما قال اهلل تعالى    ] 

خوانكم أولياء إن استحبوا ال ولهم منكم كفر على اإليمان ومن يتآباءكم وا 
[  ومن يتولهم منكم فإنه منهموقال ]  23[  التوبة   فأؤلئك هم الظالمون

ت أي منهم في الكفر ، فيجب البرءة من الحكام الطواغي 51المائدة 
 ومن توالهم .

فاقهم وقد يتسائل أحد قائال فما العمل مع هؤالء العلماء الذين ظهر ن
 وتوليهم للطغاة ؟

وا أقول :ـ إن مما ينبغي على المسلمين في معاملة هؤالء ، أن ينظر 
د اهلل بن كيف عامل الصحابة رضي اهلل عنهم زعيم المنافقين األول عب
ول اهلل أبي بن سلول ، فقد كان له مقام يقومه كل جمعة بين يدي رس

لى اهلل عليه صلى اهلل عليه وسلم ، ويقول أيها الناس هذا رسول اهلل ص
عزروه ، لم بين أظهركم ، أكرمكم اهلل به ، وأعزكم به فانصروه و وس



خذل واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس ، حتى إذا صنع يوم أحد ماصنع و 
خطب كما اإلسالم وأهله ، ورجع بثلث الجيش ، وانتهت الحرب ، قام لي
وا اجلس  كان يخطب من قبل ، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه ، وقال

خطى  لست لذلك بأهل ، وقد صنعت ما صنعت فخرج يتأي عدو اهلل
 رقاب الناس غاضبًا .
ن اهلل وليعلم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذفأنزل اهلل في قرآنه  ] 

سبيل اهلل أو  المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في
نهم لإليمان ئذ أقوب مادفعوا قالوا لو نعلم قتااًل لتبعناكم هم للكفر يوم

 167،  166[  يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واهلل أعلم بما يكتمون
 آل عمران

ألعز منها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن اوقد قال في غزوة المريسيع] 
د بن أرقم أمام نفر من قبيلته وأصحابه وكان بينهم زي 8المنافقون [األذل 

لى اهلل بالخبر فأخبر عمه رسول اهلل صوكان غالم حدث فأخبر عمه 
له .عليه وسلم وعنده عمر ، فقال عمر : مر عباد بن بشر فليقت  

لقنوات "فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون مع علماء ا
يكذبون  اليوم من علماء السالطين الرسميين وغير الرسميين ، الذين

تان الجهاد في أفغانس على اهلل وعلى الناس ويخذلون الناس عن
 والعراق،  تشابهت قلوبهم  ".



وسأذكر رجااًل من أصل عدد كبير لتوضيح ما قلت ، من مواالة 
كزًا العلماء والدعاة للحكام الطغاة ، وقد كنت فيما مضى ومازلت مر 
م ، جهدي على تحذير الناس من أئمة الكفر،  أعني الحكام والة أمره

لذي ألسماء ، وأكتفي بذكر الباطل اكما كنت أتجنب ذكر هؤالء با
تبرؤوا من يرتكبونه ، رغبة في أن يجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم ، وي

هم الطواغيت وتأييدهم ، ولكن دون جدوى ، فقد ازداد غيهم وضرر 
ن على اإلسالم وأهله ، وقد يقول قائل :ـ إنه من األفضل أن يكو 

: السوء فأقولالتركيز على الحكام بداًل عن الحديث عن علماء   
م أن الشك من ضرورة التركيز على الحكام ، ولكن ينبغي أن نعل

دعين ، علماء المسلمين قد أجمعوا على وجوب كشف المنافقين والمبت
ك أو وقد سئل اإلمام أحمد  : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إلي

ا هو لنفسه إذا قام وصلى واعتكف فإنميتكلم في أهل البدع ؟ فقال : } 
ذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل { ، وا   

ن كما ينبغي أن نعلم أن علماء السوء هؤالء هم خط الدفاع األول ع
سقاطهم، يعي الن اس عدد من حكام وحكومات المنطقة ، بفضحهم وا 
قاط مدى خروج الحكام عن شرع اهلل ، مما يسهل عليهم التحرك إلس

. الحكام هؤالء   

 رجل كان من خيار أهل العلم ، القاضي عبد المحسن فمن هؤالء
وأهله ،  العبيكان ، الذي كان رجال صالحا فيما أحسب ، محبًا لإلسالم



د وللجهاد والمجاهدين،  ذهب إلى المجاهدين أيام الجهاد األول ض
يًا من الحجاز ، الروس ، فتأثر كثيرًا بزيارته تلك ، واتصلت به هاتف

حتى ال  لمجاهدين وال يرجع  فهم بحاجة إليه ،ورجوته أن يبقى مع ا
رجوع إلى يمنع من السفر كما منعت ، ولكن كان يظن أنه سيستطيع ال

يها المجاهدين ، فعاد إلى الرياض ، وخطب خطبة عصماء ، صدع ف
دولة ؟ بالحق ولم يبال بغضب الخلق ، وتسآءل بحرارة أين إسالم ال

اد آالف مليون دوالر لالتح وأين توحيدها ؟ بعد ما اعتمدت أربعة
انستان ؟! السوفييتي ، الذي تقطر سيوفه من دماء المسلمين في أفغ

وذكر أنه من نواقض اإلسالم مظاهرة ومناصرة الكافرين على 
خ ابن باز ، المسلمين فغضب الملك وأركانه ، واتصل وقتها على الشي

ر يوطلب منه بكلمات حاده أن يسكت العبيكان ، كما أصدر األم
صالحيتهم  سلمان أمرًا بفصله من القضاء ، فاعتذروا له بأنه ليس من

نما القضاء مستقل كما يزعمون ، ولحل هذه  فصل القضاة ، وا 
ليا للملك المعضلة اإلدارية ، المتعارضة صوريًا مع أن تكون الكلمة الع

خوانه المنتفذين ، فتم استدعاء رئيس مجلس القضاء األع لى صالح وا 
بالغه بتلك الرغبة الملكية فتعهد بتنفيذه اللحيدان ا ، وتناول األمر ، وا 

ات قرار مع أعضاء  مجلسه الذين قال بعضهم : ماذا نكتب في حيثي
سرق ولم يرتش فصل العبيكان ، فهو لم يرتكب ما يوجب فصله ، فلم ي

س مجلس ، ولم يصبه مرض مزمن يحول بينه وبين عمله ، فقال رئي



وتم ذلك ،  تم فصله لما تقتضيه المصلحة العامة ،القضاء : ـ اكتبوا 
ستقل ، ال وبمثل هذه المواقف ، يتأكد الناس أنه ليس في دولنا شيء م

ملك القضاء وال ما دونه ، فكل شيء تحت أمر الرئيس أو الملك وال
 تحت أمر أمريكا فتدبروا .....

وه ووافقوا ضعوبعد فصل العبيكان ، باالحتيال على قانونهم ودينهم الذي و 
ي في عليه ، ضاقت األرض بما رحبت عليه ، فباألمس كان هو القاض

م الرياض ، صاحب جاه و شرف ، يأمر باالمر فيطاع ، ويتكلم بحك
ذا هو اليوم موظفوه ، ويخطب وده زائروه ، وا   يتلطف معهالقضية فيذاع ، 

 ألمرقاعد في البيت ، ال أمر وال نهي ، وال سالم وال كالم ، ولو أن ا
 يتهاونون انتهى بالفصل من القضاء ، لهان عليه البالء ، ولكن الملوك ال

عليهم  في مثل هذه األمور أبدًا ، ألن العبيكان قد تكلم في أخطر األمور
تهم ، على اإلطالق ، فقد شكك في شرعيتهم ، وارتاب في صحة وال ي

اح والمساء ، لصبفأرسلت له وزارة الداخلية جيشًا من العلماء ، يزورنه في ا
وكيف لم يقدر  يوبخونه ويقرعونه ويسفهونه ، يتهمونه بالخطل والخبل  ،

ر مكرمة الملك عليهم ، إذ رفع مرتبات الضباط و القضاة ، دون سائ
وق الفئات ، قلت والسبب في ذلك أن بقاء عرش الملك ، قائم على س

ابر ، المن الشعب لطاعته،  بكذب المنافقين من العلماء و القضاة على
مة على وبعصي وقيود الضباط والعساكر  ، واستمرت حملة علماء الحكو 

اهلل من أيقظها ،  العبيكان ، قائلين له أنت تثير الفتنة والفتنة نائمة ، لعن



م وذلك ضرر على اإلسالم وأهله ، وأنت المسؤول عن هذا الضرر  ، ث
ما  ان إذا قيل له أنقيل له إن والة أمرهم أناس أخيار ، وأن األمير سلم

ض وقع منك كان زلة لسان ، سيقبل االعتذار ، فذهب القاضي المهي
وبة ، هي الجناح إلى األمير سلمان ، ليعتذر له ويتوب ، وحقيقة هذه الت
سفك دمه ، توبة عن العمل مع اهلل ، وألن يقدم المسلم فتضرب عنقه ، وي

ال باهلل .وال حول وال قوة إ خير له واهلل ، من أن يتوب من العمل مع اهلل ،  

باالنتصار  عند ذلك استقبله األمير بفرح وسرور ونشوة وغرور وقد شعر
نكسار لدينه ولكلمته على هذا الذي كان يمتنع عن  الذل والخضوع واال

ن فر  ح بمجيئه وكسبه لغير اهلل تعالى فإذا به خاضعًا ذلياًل بين يديه وهو وا 
عينيه فهو  يقة أيضًا قد احتقره وسقط منواالنتصار عليه لكنه في الحق

األمير  كالسلعة مهما عظمت تأتي بها الدراهم والدنانير وبعد أن هش له
نها فتاوى وبش قاضينا انتكس ومن يومها أتى بالعجائب والغرائب وزعم أ
األبرار  وهي على المسلمين مصائب فتاوى يستحي منها الفجار أحزنت

لى المسلمين ون فتواه بأرض الرافدين هناك عوأفرحت الكفار  فقاموا يوزع
م المرتد الغاوي تطالبهم الفتوى بعدم قتال الغزاة األمريكيين وتشهد لعميله

 إياد عالوي بأنه ولي أمر للمسلمين .
كم الرياض فهذا هو مفتي األمريكان عبد المحسن العبيكان بتعميد من حا

على كمدهم  بالئهم وكمداً فكالت هذه الفتاوى ألهلنا في العراق بالء على 
 فزادت جراحهم جرحًا وأتراحهم ترحاً 



لملك وعظم غضب أبناء الرافدين على الظالمين من أهل بالد الحرمين ا
مريكا وأعوانه ويتساءلون في مرارة ألم يكف أن حاكم الرياض تواطأ مع أ

يه ليضفي على احتالل أرضنا وقتل أبنائنا وهدم بيوتنا حتى يأتي مفت
ة . ة على الحملة الصليبية الطامعة وعلى ردة عمالئها الجامحالشرعي

حق وصار حال قاضينا كسحرة فرعون قبل أن يؤمنوا جاؤوا لمغالبة ال
هم من ونصرة الباطل وليأخذوا على ذلك مقابل وزادهم فرعون بأن يجعل

رعون قالوا إن وجاء السحرة فالمقربين وقد اخبرنا اهلل تعالى عنهم بقوله  ]
نكم لمن المقربين لنا   [ ألجرًا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وا 

اء األعراف وقد أعطي قاضينا أجرًا جزياًل وبدل وظيفة القض114،113
عضوًا فيما  منح وظيفتان فأصبح مستشارًا فيما يسمى بوزارة العدل وعين

المقربين  يسمى بمجلس الشورى وزيد في إكرامه بأن صار من جلساء الملك
ة وعن يتوهم ذاك مريض القلب المسكين سرقوا دينه بدراهم معدودكما 

نده عدم قريب يزول وتزول ، ومن حضره الموت تصبح هذه الدنيا كلها ع
صر دين ، ويندم حين الينفع الندم ، وفتحت له أبواب اإلعالم كافة لين
لعظيم .الملك ويخذل دين اهلل تعالى ، وال حول وال قوة إال باهلل العلي ا  
ي نموذج فتدبروا في قصة العبيكان هذه فهي ليست حادثة نادرة بل ه

 يحتذى في المنطقة .
أن كثير من وماقلت في قصة توبة العبيكان يقال مثله وقريب منه في ش

 علماء السلطان بعد أن كانوا فيما أحسب من علماء الرحمن .



ة وسأذكر مثااًل آخر هو عن رجل يحسبه بعض الناس أنه من الدعا
ام الصالحين الناصحين بينما هو إمام من األئمة المدافعين عن الحك

غمز والطعن المرتدين وهو مجتهد في التخذيل والتثبيط عن الجهاد وفي ال
ن المرء ليعجب وهو يقرأ حججه لمنع الشباب من السفر  في المجاهدين وا 

  لعرب،  ولكن كما تقول اكيف قال ما قال للجهاد في العراق ، ويتساءل 
. بصره غشى" فحبه لتنفيذ رغبة الحاكم قد حبك الشيء يعمي ويصم "  

اب رغبته فهاكم بعض كالمه عندما وجه إليه سؤال يبدي فيه أحد الشب
لإلمام  للجهاد في العراق فاستمع إلى مامهد به لجوابه بأن نقل كالماً 

مر ذا أالمجاهد العز بن عبد السالم . وال أعترض على كالم هذا اإلمام فه
عه تدليسًا واضح بين ، ولكن االعتراض على االستشهاد به في غير موض
ن الحرمة على الناس ، فالفرق واضح بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع ع
فع والدين ، ثم تابع المجيب كالمه فقال : إن من الحق والعدل أن يدا

ال  ه ، لكنناالشعب العراقي قدر مستطاعه عن دينه وأرضه وعرضه وخيارت
 نرى مايدعو إلى ذهاب أحد من المسلمين إلى العراق ، للمشاركة في

ن البعض الحرب ألسباب منها :ـ فذكر ثمانية أسباب ذكر بعضها ينبئ ع
 اآلخر

 قال في السبب األول : أن معظم الحرب ضربات جوية مدمرة ، وهذه
م ي حسيستوى عندها أن تقتل ألف أو مئة ألف ، واآللة ستكون ذات أثر ف

يط والصد نتيجة المعركة على المدى القصير . قلت :ـ انظر إلى هذا التثب



ستقتلك عن الجهاد وكالمه يعني إن ذهبت أيها الشاب للجهاد في العراق ف
ي عليك أن الضربات الجوية مع المئة ألف دون أن تنكي في العدو ، فينبغ

ة عركال تذهب ، ولو خذلت إخوانك فال حرج عليك ، وهو قد حسم الم
 لصالح العدو على المدى القصير .

مدى الهزيمة وهذا ينبئ بمدى الجهل الكبير بطبيعة الحروب ، كما ينبئ ب
لمين للغزو النفسية العميقة عند قائله ، وهب أن تعرضت بالد أخرى للمس

ر ويقول األمريكي كمصر مثاًل ، فإن صاحب هذا القول سيطبقه على مص
سم الحرب كذلك .دعوها فإن هذه الطائرات ستح  

دول  أن وال يخفى أن أمريكا عندها مطامع في جميع نفط الخليج ، فهب
لقوات الخليج ازداد حالها سوءًا وأصبحت تحت اإلدارة اليومية المباشرة ل

فتواه هذه  ، فلو كان صاحب هذا القول في الرياض فإنه سيوزع األمريكية
الطائرات  لخليج ، فإن هذهويقول للناس : اتركوا المنطقة الشرقية ودول ا

لرياض يستوي عندها قتل ألف أو مئة ألف ، وال طاقة لكم بها ولو أخذت ا
ب إلى سيفر إلى الجحاز بناء على فتواه هذه ، ولو أخذت الحجاز سيذه
تال يذكر اليمن وهلم جرًا ، إلى أن يستولي الكفار على جميع الديار دون ق

لة المرجفة المخذلة.، بناء على هذه الفتوى الضالة المض  
تها الجغرافية السبب الثاني : يقول أهل مكة أدرى بشعابها وظروفها وطبيع

نة  ، أقول : لو كان هذا مانعًا عن الجهاد لبقي المسلمون في مكة والمدي 
عدد قليل من وقعدوا عن الفتوحات ، وقد فتح المسلمون بالد الفرس والروم ب



هلل عنه عهد عمر فإن أقل ما يفعله رضي ا، ولو قال هذا القول في  ةاألدل
لمسلمين أن يضربه بالدرة . إنما هذه دعوة للقعود عن الجهاد وخذل جميع ا

رى في جميع البلدان ، وكأن هذا المخذل يرى أن عجم نيويوك ولندن أد
هو بشعاب ولسان العرب من العرب ، وهذه الحجة في غاية العجب ، ف

عطيل أمر ها نتيجة خاطئة ، مضمونها تيأتي بمقدمة صحيحة ليبني علي
ن استنصروكم ]  عالىقال اهلل سبحانه وتاهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  وا 

اهلل بما تعملون في الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق و 
ئ ما من امر ) يقولوالرسول صلى اهلل عليه وسلم  72[  األنفال بصير  

يه من في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك ف يخذل أمرءًا مسلما
ن أحد حرمته، إال خذله اهلل تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما م
من حرمته،  ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه

و يثبط .وهرواه اإلمام أحمد( إال نصره اهلل في موطن يـحب فيه نصرته
مر الجهاد هم ، بالتخويف والتهويل من أالشباب ويخذلهم عن مناصرة إخوان

 في العراق بكالمه الذي عرضته عليكم .
ض على بعض والسبب الثالث يقول فيه ربما استشرف العدو ، وتمنى القب

عالمية ومصالح داخلي ة المتطوعين في العراق ، لغايات سياسية وا 
 وخارجية .

الم رسوله عالى وكأقول :ـ هذه دعوة أخرى للتخذيل ، ولتعطيل كالم اهلل ت
الضرر الذي صلى اهلل عليه وسلم بوجوب نصرة المؤمنين ودعونا نتساءل م



نما سيصيب المجاهد إذا شهر به العدو إعالميًا ؟ ـ الجواب ال ضرر وا  
صالحها الضرر على وكالء وعمالء أمريكا في المنطقة المعنيين بحماية م

لربما ينال لوا جنودها ؟ فوجنودها إذ كيف سمحوا لرعاياهم أن يذهبوا ويقات
م يستطع هذا الوكيل عتاب من سفير أو وزير موكله لضبط األمن ، فإن ل

 فقد يفكر الموكل بتغييره .
يستطيع  أما بالنسبة لنا فالمهم عندنا أن نعد جوابًا ليوم الحساب ، فهل

 ؟عراق عاقل أن يقول إذا سئل يوم القيامة لم خذلت إخوانك وأخواتك في ال
ن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال علىد قرأ ] وهو ق قوم بينكم  وا 

فهل يستطيع أن  72[  األنفال وبينهم ميثاق واهلل بما تعملون بصير  
 يقول:ـ  أهل مكة أدرى بشعابها ؟.

ن وهل يرضى أحد من المسلمين إذا تعرض للغزو األمريكي أن يكو 
ه : أهل رتهم أن  يقولوا  لجواب إخوانه له في الدول األخرى إذا طلب نص

 مكة أدرى بشعابها أو أن يقولوا نخشى أن يشهر بنا العدو.
علينا  إن هذه الحجة األخيرة حجة شيطانية ، ومع ذلك لم يوردها إبليس

 قط والحمد هلل أيام الجهاد األول ضد الروس .
 وقد صدر أمر من وزارة الداخلية في بالد الحرمين بأن ال أدخل إلى

ي اليتهموا تان خشية أن يشهر بي الروس إذا أسروني ، والمقصد لكأفغانس
رد على حاكم الرياض بأنه يناصر أهل أفغانستان ، فمثل هذه الحجج ت

أن يأتي  أذهان الحكام ومن يدافع عنهم من المنافقين ، ففي أي دين يصح



لدول بوش بأكثر من مئتي ألف جندي من أمريكا ومن أطاعه من عشرات ا
رة الدنا ، ثم يجد هذا المخذل حرجًا إذا تطوع بضع مئات لنصلغزو ب

دو كما إخوانهم في العراق بدون إذن حكوماتهم ، خشية أن يشهر بهم الع
 زعم .

اهلل  فحال هذا المخذل ال يختلف عن الجد بن قيس فقد قال له رسول
ل لك في ياجد هصلى اهلل عليه وسلم وهو في جهازه في غزوة تبوك  ) 

، فإني  ؟ ( فقال يارسول اهلل أو تأذن لي وال تفتني ني األصفرجالد ب
ول اهلل أخشى إن رأيت نساء بني األصفر أن ال أصبر . فأعرض عنه رس

نزلت  ( ففي الجد بن قيسقد أذنت لك صلى اهلل عليه وسلم وقال  )
ن]  جهنم  ومنهم من يقول ائذن لي وال تفتني أال في الفتنة سقطوا وا 

ر فقد خشي الفتنة من نساء بني األصف 49[  التوبة  فرينلمحيطة بالكا
لى اهلل عليه يريد الروم ، فسقط في فتنة أكبر بتخلفه عن رسول اهلل ص

 وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه .
المسلمين  أما في السبب الرابع : فكان فيه دعوة للقعود عن الجهاد وخذل

ا وهلفي العراق مغلفة بعدد من األسئلة الفارغة ماذ  
يه ؟ يقول : عدم وضوح الصورة العمليه للحرب اآلن وماذا ستكون عل

ى أن وهل ستطول أم تحسم عاجاًل ؟ وكيف سيكون الوضع الداخلي ، إل
 يقول فقد تنجلي عن نتائج لها تأثير في القرار .



يس قلت : الجهاد قد تعين بدخول أمريكا العراق ،  وهذا األسئلة من ك
الناس عن الجهاد .هذا المخذل لتثبيط   

و في وفي السبب الخامس قال عن الذاهب إلى الجهاد في العراق كأنما ه
.وهذا في سياق التخذيل حقل ألغام ، إن أخطأه هذا أصابه ذاك   

لمنافقين قلت:  فهذا من أعظم التثبيط عن الجهاد ، وال يختلف عن قول ا
ر  رسول اهلل جافًا ببعضهم لبعض ، ال تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وا 
الوا ال تنفروا في وقصلى اهلل عليه وسلم ، فأنزل اهلل تبارك وتعالى فيهم  ] 

 وليبكوا كثيرًا الحر قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليالً 
.  82،  81[ التوبة  جزاء  بما كانوا يكسبون  

في العراق  ادأما ماذكره في السبب السادس ففيه صرف الشباب عن الجه
وقف بقوله:ـ  على الرغم من المرارة والهزيمة النفسية ، إال أن األمة الت
ي صناعة مشاريعها الفردية والجماعية بسبب األزمة ، بل يجب أن نجتهد ف

اط مباشر المستقبل وأداء األفعال المثمرة المنتجة ، ولو لم تكن ذات ارتب
 بالحدث .

عة يه وجوب أن نجتهد في صناقلت : ما يسميه باألزمة وبنى عل
اط مباشر المستقبل وأداء األفعال المثمرة المنتجة ، ولو لم تكن ذات ارتب
تصغيرًا  بالحدث ، فيسمي الحرب الصليبية العالمية على اإلسالم بأزمة

قعود عن لشأنها فأي كالم أكثر وضوحًا من هذا للدعوة لخذل المسلمين وال
لم ما يترتب مي الحدث باسمه الشرعي ، لنعقتال األمريكيين فالواجب أن يس



ة للناس عليه من واجبات شرعية أمرنا اهلل بها ، ومن أكبر أبواب المغالط
الكفار  أن نسمي األشياء بغير اسمها ، فوصف هذا الحدث أنه احتالل من

الجهاد على  لبعض بالد المسلمين ، ويترتب عليه واجب شرعي وهو تعين
يهم كما ا أو قصروا فإن الواجب يتعين على من يلأهل العراق ، فإن عجزو 

أوجب  هو مبسوط في كتب الفقه ، بل إن األمر كما في حالة العراق هو
 . الواجبات بعد اإليمان ، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل
يعوا ومعلوم أن المجاهدين في العراق رغم مرور هذه السنوات لم يستط

جاهدين دو ، بل إن العدو يخطط للبقاء الطويل والملوحدهم أن يخرجوا الع
و في بحاجة ماسة لمساعدة عدد من إخوانهم بأنفسهم وأموالهم لقتال العد

ب العراق وخارجه ، وخاصة أصحاب الخبرات والطاقات وال سيما أصحا
ظر إلى الفرق العمليات الفدائية ، وينبغي ترتيب ذلك مع الدليل الثقة فان

مان نصرتهم اجبين ، فأوجب الواجبات في دين اهلل بعد اإليالهائل بين الو 
ونه ترك إلى أن تتم الكفاية ، بينما يزعم الواجب الذي يحدثنا عنه مضم

 نوقف أوجب الواجبات بعد اإليمان واالهتمام بصناعة المستقبل ، وأن ال
 مشاريعنا الفردية والجماعية .

ني ألتساءل هل هناك مستقبل لمن يرضى بالذ هيمنة ل واالحتالل و وا 
ردية التي ال أمريكا على بالد المسلمين ؟ ثم  الدعوى الستمرار المشاريع الف

 تعالى صلى لها بنصرة أهل العراق ، وهي دعوة صريحة لمعارضة أمر اهلل
اءل هل بنصرة المسلمين ، وأما الحديث عن المشاريع الجماعية فإني أتس



مسلمين مة الدين واستنقاذ أنفس الهناك مشاريع جماعية حقيقة أهم من إقا
 وبالدهم من أيدي الصليبيين  ؟.

ؤثمون كل ومما يشوش به أمثال هؤالء على تعين الجهاد ويقولون كيف ت
توعبوا األمة ؟ فلو نفرت كلها لتعطلت مصالحها ، ولما استطعتم أن تس

 عددًا قلياًل من شبابها في ساحات الجهاد .
لى الجهاد ما فرض كفاية بمجرد أن ينفر إفأقول : إن فرض العين يصبح 

ة في العراق تتم به الكفاية ولو كان بضعة آالف ، ولو أردنا أن نسد الكفاي
إن وأفغانستان والصومال وكشمير والشيشان وغيرها من البلدان ، ف

ن المجاهدين سيحتاجون ما مقداره ونسبته واحد من كل عشرة آالف م
 يء يسير جدًا ، فهل هذا العدد سيعطلرجال األمة وأموالها ، وهذا ش

 صلى مشاريع األمة التي يتحدث عنها ؟ وقد صح الحديث عن رسول اهلل
(.  ينهماليخرج من كل رجلين أحدهما واألجر باهلل عليه وسلم أنه قال ) 

و ويستنقذ فنحن نريد واحدًا من كل عشرة آالف فتتم الكفاية ، ويدفع العد
اله أن ال ن باقي المسلمين ، ولكن مراد هذا وأمثالمسلمين ، ويسقط اإلثم ع

. يذهب شاب واحد من بالد الحرمين ، حتى ال يحرج الملك من أمريكا  
ي فأين كان هذا المفتي عندما أفتى علماء المسلمين بأن الجهاد ف
قي قذائف أفغانستان فرض عين أيام الغزو الروسي ، وكانت طائراتهم تل

للروس  نية فتبيدها عن بكرة أبيها ، وكانتطن على القرى الطي 6بزنة 
 باهلل طائرات بثالثة أضعاف سرعة الصوت ، ونحن ال حيلة لنا وقوة إال



وولي  العظيم ، أم أن القتال ضد الروس كان ال يتعارض مع سياسة وليه
ياسة مليكه وليه في البيت األبيض ، ولكن الجهاد في العراق تعارض مع س

 ووليه .

ن األمراء ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق م} قال ابن حزم  فتدبر كلماته 
المرء  وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب ، كما يغزى مع اإلمام ويغزوهم

{ وحده إن قدر أيضاً   
إسالم وال إثم بعد الكفر؛ أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر ب}

{ حريم المسلمين إليهم  

ة سابقًا تخذيل عن الجهاد هو إمام الصحو هذا الذي حمل راية التثبيط وال
حوة سلمان العودة ،فهو وسفر الحوالي وبعض إخوانهم الذين قادوا الص

بخطوات عظيمة إلى األمام، فغضب منهم الحكام، وهذا شأنهم مع من 
عليهم من  تمسك حقًا بماجاء به رسولنا صلى اهلل عليه وسلم، فأشفقت

ليهم من في السجن ،  فارسلت إغضب الملك وبطشه وخشيت أن يغيبوا 
نهم من الظالمين، السودان رسواًل أبلغهم بضرورة التعجيل بالهجرة والفرار بدي

تقلوا فعاًل . ووافقوني بأنهم يشعرون بأن االعتقال قريب،  وما لبثوا أن اع 
السجن مصنع وصبروا في السجن بضع سنوات، فياليتهم واصلوا الثبات و 

طوع نظره، يطوع فيه من أبق من العبيد ،كما ي للحاكم الظالم من وجهة
واء من الحداد بالنار الحديد ، وعلماء وزارة الداخلية على استعداد دائم إلغ



نوا لهم خرج عن طاعة الحاكم ، ففتلوا لهم بين الحبل والغارب ، حتى ال
 وانقادوا إلى طاعة الملك، فتابوا توبة كتوبة العبيكان.

م ممن كان إمام شباب الصحوة  ، أن يعيده وخرجوا من السجن،  وطلب
،  وبعد أن كان إلى الغفوة ،  ليصحح خطأه وليثبت توبته ، فدأب في عمله

ضحى يدعوا يحذر الشباب من ظلم الحاكم ومنكراته ويشكك في شرعيته ، أ
نقض واليته ، الناس لاللتفاف حوله ، وتاييد دولته،  ويتجنب الحديث عما ي

نما حديثه عن أ  م ، حكام العبادات التي ال تتعارض مع سيادة الحاكوا 
حام ، كالوضوء والصالة والصيام والحج ، وعن الذوق واألخالق وصلة األر 

شعبة وكل ذلك بال شك من شعب اإليمان ، بينما الحديث عن نواقض ال 
ي العظمى راس اإلسالم وأساس الدين ال بواكي لها ، ومثل عمل هؤالء ف

عفه،  فقد س اإلسالم ، كمثل طبيب جاءه رجل بابنه ليسالوعظ فيما دون رأ
منه،   أصيب بحادث سيارة ، فكسرت يده وأصيب رأسه،  والدماء تنزف

اؤه تنزف فانشغل الطبيب بمعالجة يده ، ووضع الجبيرة عليها وترك دم
عمد وقوعها حتى مات.  فال يشك عاقل أن الطبيب متوقع لهذه النتيجة،  وت

مصاب قد بير يده،  فما تنفع اليد المجبرة إذا كان الرغم حرصه على تج
 نزف دمه ، ولفظ نفسه .

بسًا وكذا الحال فما ينفع المرء العلم بنواقض الوضوء ، إذا كان متل
ًا.  قال اهلل بنواقض اإلسالم ، فإن الشرك يحبط العمل ويجعله هباء منثور 

23انالفرق[ وراً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثتعالى ]   



 صالة على فعلماء السلطان هؤالء يعلمون علم اليقين،  بأنه ال وضوء وال
مناصرة أهميتهما بمخرجة صاحبها من النار، إذا انتقض إيمانه بتولي و 

نما هذه الدروس وسيلة الغرض منها على ال مدى الطواغيت الكفار،  ِوا 
ه، وبين ذلك رعية عليالقريب والبعيد،  تطويع المحكوم للحاكم وصبغ الش

رجاف وتخذيل وتثبيط ،وتعويق عن نصرة الجهاد غطعن و  مز وا 
النهي  ال ظلم أعظم بعد الشرك منالمجاهدين . قال ابن حزم رحمه اهلل  } 

{ .عن الجهاد   
حكام  ومن تدبر كالم سلمان العودة والعبيكان وأمثالهما،  وتدبر كالم

م منوال واحد ومن أهم أهدافهالرياض،  يجد أنهم جميعًا يعملون على 
ا جاءت اإلرجاف باألمة وتثبيطها عن قتال وجهاد أمريكا،  وتذكرون عندم
ليج،  الجيوش الصليبية من كل مكان،  ونزلت في قواعدها في دول الخ

وهو الذي   قال حينها حاكم الرياض إنه ليس هناك حرب كذبًا على األمة،
 بيت لها بليل مع أمريكا .

ض الناس الم وزير الداخلية في لقائه مع الخطباء ، وهو يحر ومن تدبر ك
اق ليقتلوا على أبنائهم المجاهدين قائاًل لهم : إن أبناءكم يذهبون إلى العر 

 المدنيين األبرياء . فهل ترضون بذلك ؟
ني ألعجب من توجعه على من زعم أنهم مدنيين أبرياء في الع راق ، وا 

اونتم مع ،  فهل نسيت أنكم تعذكوراً  إذا كنت كذوبًا فكنفالعرب تقول 
ين ؟وقتلتم األمريكيين في الحصار الظالم على الشعب العراقي لبضع سن



الدواء ، أكثر من مليون طفل من األبرياء حقيقة ؟  بمنعكم عنهم الغذاء و 
اهلل عليه  فضاًل عن غيرهم من الشعب العراقي،  وقد قال رسول اهلل صلى

عتراف ( بينما الحق الذي تفرون من االفي هرة  دخلت إمرأة الناروسلم ) 
لحرمين به هو حجم الضغوط األمريكية عليكم،  لمنع المجاهدين من بالد ا

غداد ، وهو أن يقاتلوا الجيوش األمريكية في العراق ، وجنود عميلهم في ب
 أحد نظرائكم في المهنة .

باسم  نبقي أن أشير إلى صنف من علماء السوء الذين يصدون عن الدي
يع دينه أحمق الناس من يبالدين، وهؤالء أقل حماقة ممن سبق . فقد قيل } 

يع دينه من { لكن هذا الصنف يب بدنيا غيره مقابل ثمن بخس دراهم معدودة
مرجع األعلى أجل دنياه، فإن المفتي العام في أي دولة من دولنا يعتبرونه ال

لى حساب أو الرئيس ع للفتوى الشرعية، فهو يفتي بما يدعم حكم الملك
ا الصنف الدين ،كالمفتي العام في الرياض عبد العزيز آل الشيخ ،أما هذ
كه هو، الذي نتحدث عنه فهو يفتي الناس بهواه مما يدعم سلطانه ومل

 فحيث ما كانت مصلحته فثم دينه .
هرون وقد ظهر في العراق ولبنان وغيرهما علماء سوء كبار، كانوا يظ

رة ضد ليكسبوا تعاطف الناس معهم ،ويتحدثون عن الثو العداء ألمريكا 
 البغي والظلم والعدوان . ثم جاءت األحداث األخيرة فأظهرتهم على

هلل عنهما إمام حقيقتهم، فقد كانوا يقولون للناس إن الحسين بن علي رضي ا
ذا بهم قد انكشف أمرهم وا تضح لكل الثورة على البغي والظلم والعدوان ، وا 



زو م قد اتفقوا مع إمام البغي والظلم والعدوان أمريكا على غالناس أنه
ابل أن العراق ،كما فعل كبار آل الحكيم الذين اتفقوا في أوربا معها مق

، فمن  تكون لهم حصة من كعكة العراق النفطية وبعض الغنائم األخرى
رات أليس منهم الذين يبيعون النفط العراقي لحسابهم الخاص بلميارات الدوال

وع والفقر عبد العزيز الحكيم وابنه ؟ بينما الشعب العراقي غارق في الج
هم شر والخوف، بسبب اتفاقهم مع أمريكا على غزوهم ، فقد جمعوا علي

وخوف . فقرمافي الدنيا ،كفر و   
 

ني أقول :إن الحسين رضي اهلل عنه إمام من أئمة المسلمين وال شك  وا 
ر، فقد مر بالمعروف والنهي عن المنكاألفي في الدنيا واآلخرة، وهو إمام 

اف، فكيف خرج على ابن عمه يزيد يقاتله وهما يجتمعان في جدهم عبد من
رضى عن إذا جاء الصليبييون بكفرهم وضاللهم وفسادهم ؟فهل كان سي
فرار من أفعال السيستاني وآل الحكيم وغيرهم ؟،الذين يسمون كبيرة ال

العدو في مونها مقاومة سلمية،  فالزحف التي هي من السبع الموبقات يس
لقعود عن أرضهم وهم فارون عن قتاله، فلو أن األمر اقتصر على كبيرة ا

هذه  ف لكان صاحبه رغم ارتكابحالجهاد ونصرة الدين والفرار من الز 
 الكبائر مسلم عاص،  ولكن األمر تعدى ذلك إلى ارتكاب ناقض من

تهم على المسلمين بدعو  نواقض اإلسالم، وهو مناصرة ومظاهرة الكفار
االنضمام أمريكا لغزو العراق ومناصرتها على احتالله، بأمرهم أتباعهم ب



لو كان إلى الجيش الكفري بقيادة أمريكا ، تأييدًا لهم وشدًا من أزرهم. ف
ء أئمة الضالل الحسين رضي اهلل عنه بين ظهرانينا لبدأ بضرب أعناق هؤال

وأمثالهم  ستاني ومن نافق من آل الحكيموالدجل والنفاق ، أمثال علي السي
عقيدته من  الذين يتباكون على الحسين رضي اهلل عنه، وهم على النقيض

اسم حب آل منهجه وسيرته يستعبدون الناس ألنفسهم باسم الدين ، وبو 
المرجع  البيت رضي اهلل عنهم، والعداء والبراء للكفار إنما يحدده دين

ر، واليوم سالم والمسلمين وهي الشيطان األكب،فباألمس أمريكا هي عدوة اإل
قالي، هي حليفة السيستاني والحكيم ومن دخل في مجلس الشرك االنت

 يناصرونها ويظاهرونها ويتبعون تعليماتها .
 وحزبه ومثل ماقيل في السيستاني والحكيم ،يقال في حسن نصر اهلل

ة في هي محرموزيادة، فالعمالة ألمريكا كفر وردة  وال شك، ولكن فكما 
ربالء . الرياض وعمان والقاهرة ولبنان ، فكذلك هي محرمة في النجف وك

لعمالتهما  وكما أن فؤاد السنيورة وعبد اهلل بن عبد العزيز كافران مرتدان
لف لفهم  ومناصرتهما ألمريكا، فكذلك الحال لمحمد باقر الحكيم وأخيه ومن

حريري ومن سنيورة وسعد الفي العراق، ولكن في دين حسن نصر اهلل أن ال
قد معهما خونه عمالء، لكن محمد باقر الحكيم وأمثاله أبطال شهداء، و 

 نعاه ورثاه  . فهذا هو النفاق والدجل بعينه .
هما وافقا ثم ما الفرق بين حسن نصر اهلل و فؤاد السنيورة ؟ أليس كال

وني هيعلى دخول القوات الصليبية إلى جنوب لبنان لحماية الكيان الص



ر اهلل ،ووافقا على قرار األمم المتحدة الظالمة الملحدة ؟ ألم يقل حسن نص
 يتجز وهي جزء ال األمم المتحدة ؟بلسانه أنه سيرحب ويسهل مهمة قوات 

ي أفغانستان ؟من حلف النيتو الذي يقتل أبناءنا ويئد بناتنا تحت البيوت ف  

لكيان كبر حليف لوهل المسلم يجهل أن هذا الحلف بقيادة أمريكا هو أ
 الصهيوني .؟

عوبهم إننا ألم يقل كبار قادة الدول الصليبية المشاركة في هذا الحلف لش
 ذاهبون لحماية اليهود في فلسطين المحتلة ؟

ن عبد العزيز ولماذا يكون حسني مبارك وعبد اهلل بن الحسين وعبد اهلل اب
يان اف بالكعمالء خونة ، عندما يوافقون على قرارات متضمنة االعتر 
ق على قرارت الصهيوني؟  ويبقى حسن نصر اهلل بطاًل شريفًا عندما يواف

م يرجع مشابهة، وهو الذي مكث بعد خروج اليهود من لبنان ست سنوات ل
يخرجوا من  ألن خروج اليهود كان باتفاق معه بأنشبرًا واحدًا من فلسطين ،

يسان وجاء باتفاق نلبنان وال يهاجمهم داخل فلسطين المحتلة وهو ماعرف 
نان ليوثق األمين العام لألمم المتحدة وقتها كوفي عنان والتقى به في لب

ذكر ها  تهحقيقالكان بمثابة حارسًا لهم على الحدود ، وهذه ذلك االتفاق و 
صبحي الطفيلي .المسؤول العام للحزب سابقًا   

والذي  0117وهنا نقف وقفة ال بد منها لمعرفة حقيقة قرار األمم المتحدة 
 وافق ورحب به حسن نصر اهلل .



لكبرى أليست األمم المتحدة ومجلس األمم هي أدوات دوليه في يد القوى ا
ذاللنا ؟  وعلى رأسهم أمريكا إلخضاعنا وا 

الح أمريكا ؟أليس حق الفيتو عنوان صارخ لقهر الشعوب واستعبادها لص  
رأسها  ى وعلىأليست األمم المتحدة كانت هي وراء معظم مصائبنا الكبر 

عطاء معظمها لليهود  تقسيم فلسطين وا 
على واقع األرض ؟وهل يختلف في جوهره عن 1701ماحقيقة قرار 

ن طالل ملك اتفاقيات الخيانة واالستسالم التي وقعها السادات أوالحسين ب
 األردن السابق ؟

راع إن من أهم بنود تلك االتفاقيات أنها أخرجت مصر واألردن من الص
مجاهدين بل ود لتحرير فلسطين وأغلقت تلك الحدود الطويلة أمام المع اليه

كرية على إن أمريكا هي الضامنة لتنفيذ هذه االتفاقيات ولديها قوات عس
ي مصر الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة فلو جاءت حكومة إسالمية ف

لى الحدود وبدأت في االستعداد لتحرير فلسطين فإن أول من سيقاتلها ع
مةكا وحلفاؤها في النيتو بناًء على تلك االتفاقيلت الظالأمري  

يدة جاء بقوات األطلسي ليتم إغالق الحدود الوح1701فهذا هو جوهر قرار
 الباقية للدخول لتحرير فلسطين

ين خيانة فما الفرق بين خيانة السادات بعد حرب العاشر من رمضان وب-
فكالهما  في تموزحسن نصر اهلل بعد حرب لبنان في الصيف الماضي 

وب لبنان وقعا على قرارات تؤمن اليهود وكل من أراد أن يقاتل اليهو من جن



صليبي يعتبرونه معتديًا وسيدخل في حرب ومواجه مع حلف النيتو ال
 الذي وافق عليه حسن نصر اهلل 1701المدافع عن اليهود  بموجب قرار 

 فتدبروا يا أولي األلباب :ـ
بة فلتغير لليهود إن حكومتكم غيرت قواعد اللعألم يقل حسن نصر اهلل 

ن حكومتكم أرادتها حربًا مفتوحة فلتكن حرب ًا مفتوحة ؟  قواعد اللعبة ؟  وا 
ة فكانت أو بعد هذا االعتراف من اعتراف فهي لعبة ودجل بصريح العبار 

طوير قواعد اللعبة مناوشات محدودة،  وكان من قواعد اللعبة أن ال يتم ت
ن دون لمحدودة إلى حرب مفتوحة، وهل يمكن تحرير فلسطيالمناوشات ا

قامة مهلرجانات حرب مفتوحة؟ فعالم التباكي إذًا على فلسطين احتفالية  وا 
عام مرة  ؟ وأنت على الحدود معها وال تحرك ساكنًا إال في كل ليوم القدس 

 هود قواعدأو مرتين، تزرع لغمًا أو تقوم بمناوشات محدودة .ثم لما نقض الي
 ان ألسباب إقلمية خارجة عن حدود لبناللعبة وجعلوها حربًا مفتوحة

ام الرياض كحكوتفاعلت األمة بأسرها مع هذه الحرب باستشناء المنافقين
الهم، إذا واستعد كثير من الناس للمشاركة بأنفسهم وأمو  وعمان والقاهرة 

إلى حتاج بحسن نصر اهلل يقوم خطيبًا أثناء القصف ويقول:ـ  نحن ال ن
 الرجال وال إلى األموال وتأتينا أموال طاهرة زكية .

سطين فهل هذا الكالم كالم رجل صادق يريد نصرة الدين وتحرير فل
مسجد حتضنة للم؟ولديه جبهة مفتوحة مباشرة على أرضنا المحتلة ال

صب األقصى مع أهلنا المنكوبين فيها! أم أن هذا الكالم كالم رجل متع



تكون لهم  بذلك أن يغلق الباب أما أهل السنة؟ فال لمذهبه البشري ويريد
كام الدول جبهة مفتوحة وحدود مباشرة لقتال اليهود ،وأصبح حاله كحال ح
تال اليهود العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، حيث ال يسمحون ألحد بق

نما هم حراس لهم ،ثم لما قتل المجاهدون بعضًا من هؤالء الصلي بيين وا 
ن نصر الذين رحب بهم وسهل مجيئهم، قال حس حلف النيتواألسبان من 

 اهلل :إن هذا عمل مشبوه  .
؟ هل هم وهنا ينبغي للناس أن يتساءلوا: من هو صاحب العمل المشبوه

ن بعثت بهم الذين قتلوا الجنود الصليبيين األسبان من حلف النيتوا الذي
لصليبية هذه القوات اأمريكا لحماية اليهود ؟ أم هم الذين وافقوا على دخول 

سن نصر اهلل فرق بينك ياحالعلى بالد المسلمين بعتادهم وسالحهم ؟ ثم ما 
ن ورفضت وبين أبي مازن عباس، عندما طلب قوات صليبية لدخول فلسطي

 حماس ذلك ، وقد أصابت في هذا رغم ضاللها بدخول مجلس الشرك
ى الناس أن علالتشريعي. والمقام ال يتسع لذكر التفاصيل ولكن ينبغي 

بأمثاله يقرؤوا ماكتب عن حسن نصر اهلل وحزبه، حتى ال ينخدعوا به و 
 وليعرفوا من هم أصحاب العمل المشبوه حقًا .

 وقبل الختام أذكر بعض األمور العظام :ـ
ده أهمها أن الغرض الذي من أجله خلقنا هو عبادة اهلل وطاعته وح

ذكره بهذا لم يحتاج من ي،أعظم أمر في حياتنا وهي بغيره عبث، والمس
ًا أن األمر العظيم بأكثر من مئة كلمة في كل يوم ،وهو بحاجة أيض



ن بأن وقد أمر اهلل المسلمي . كذلك  كلمةيذكر نفسه أكثر من مئة 
وم بأكثر من يكلفوا رجااًل منهم يذكرونهم بعبادة اهلل وطاعته في كل ي

 مئة كلمة .
لمات األذان ن بعبادته، ومجموع كفقد شرع اهلل اآلذان لتذكير المسلمي

خمسة عشر كلمة ،وكلمات اإلقامة إحدى عشر كلمة، والمهم أن 
هي  نتدبر هذه الكلمات ونستجيب لها، وكل كلمة من كلمات األذان

اهلل،  دعوة لعبادة اهلل وحده ،إال أن أهمها وأعظمها شهادة أن ال إله إال
 تعبد ن مضمونها أنك الفردد مع المؤذن وتدبر مايقول وما تقوله، وأ

لشيطان وال تطيع إال اهلل وحده ، ليكون قلبك في حص حصين من ا
ورًا بقولك الرجيم، وكذا تدبر في الصالة ابتداء من تكبيرة اإلحرام ومر 
ات وال إله غيرك في دعاء االستفتاح ، وما يلي ذلك من تكبير 
ي األذان فوالشهادتين في التشهد، ومن الزيادة التي في الصالة عما 

اتحة وسرها هذه قراءة القرآن فتدبره ففيه الهدى والنور، وسر القرآن الف
ياك نستعيناآلية ]  ل آية وك[ كما قال بعض السلف :ـ  إياك نعبد وا 

ه  وحدمن آيات الفاتحة متضمنة التأكيد على أن العبودية والطاعة هلل
ياك نسإياك نعبد و ]   وأن أكثرها تأكيدًا على هذا المعنى آية [  تعينا 

 وتعني أن ال نعبد وال نطيع أمر أحد إال اهلل وحده .
خواني بقراءة القرآن العظيم وتدبره، فإن ف تن هذه وأوصي نفسي وا 
بتها مثل الحياه كثيرة جدًا، وهي صدأ القلوب، وال يجلو األفئدة ويث



ذا كان سيد ولد ن القلوب كثيرة التقلب، وا  آدم صلى  القرآن الكريم، وا 
نها أن  عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء : عن أم سلمة رضي اهلل عاهلل

اللهم قول } رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن ي
{ مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  

 [  واللفظ له ،  وقال روى الترمذي بعضه 302/ 6أحمد ]
ذا كان اللطيف الخبير الحكيم العليم يعلم أن خير عب أتقاهم اده و وا 

لقرآن لتثبيت وأنقاهم وأورعهم وأثبتهم صلى اهلل عليه وسلم بحاجة إلى ا
لذين كفروا وقال افؤاده، فكيف بحالنا نحن الضعفاء قال اهلل تعالى ] 

رتلناه لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة وكذلك لنثبت به فؤادك و 
كل  ن القرآن فياحرصوا عباد اهلل على قراءة جزء م 32[الفرقان  ترتيال

بن عمرو يوم ،كما سن ذلك رسولنا صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل ا
بًا، وكل رضي اهلل عنهما، ففي كل جزء  أربعة عشر ألف حرف تقري

اهلل  لحديث عن رسول اهلل صلىحرف بعشر حسنات، كما جاء في ا
 نة ،أن أجر تالوة جزء منه بمئة وأربعين ألف حس عليه وسلم  أي

هو موعظة لمن بدأ يومه بذلك فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، و  فهنيئاً 
. اهلل لنا، وفيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين  
يغ الدين من وال يخفى عليكم الحمالت المنهجية العالمية والمحلية لتفر 

فسه وأهله محتواه وتشويه صورته لذا ينبغي أن يحصن كل واحد منا ن
ر القرآن صغيرة من أهم ما تحتوية كتب لتفسي وبنيه بعمل مكتبة



لشيخ عبد وتفسير  االعظيم كتفسير بن كثير ومختصره للرفاعي 
تبدره فإن وذلك عند قراءتنا للقرآن الكريم و  الرحمن بن ناصر السعدي

ة بإذن جهلنا معنى آية من اآليات نرجع إليها لتكون الفائدة المرجو 
حين للنووي .وللحديث الشريف ككتاب رياض الصال  

خواني بقراءة الكتب التي تعينهم على ف هم اإليمان كما أوصي نفسي وا 
مام ابن وتدحض شبهات الفرق الضالة والمبتدعة ،ككتاب اإليمان لإل

ح كتاب تيمية رحمه اهلل، لمن أراد التوسع ، وكتاب فتح المجيد شر 
ة المفيد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، ومن كتب المعاصرين
خ عبد في هذا الباب :ـ كتاب نواقض اإليمان القولية والعملية للشي

، ابه ، العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف ،وهو كتاب قيم في ب
لمون ، مع ما سبق التذكير به كتابي الشيخ محمد قطب  هل نحن مس

األمريكان  ومفاهيم ينبغي أن تصحح وكتاب التبيان في كفر من أعان
النظام السعودي في ميزان اإلسالم. كتابوأخيرا   

 وفي الختام:ـ
كفر والفسوق حبب إلينا اإليمان، وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الاللهم 

نشرك به  جنبنا الشرك واألوثان ،ونعوذ باهلل من أناللهم والعصيان ، 
فر والفقر ونعوذ شيئًا نعلمه ونستغفره لما ال نعلمه ،ونعوذ باهلل من الك

ذا أردت ذاب القبر.  اللهم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتبه من ع نا، وا 



هم ربنا آتنا في اللبعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا وال مفتونين.  
 الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.

 اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه.

ألَّف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم، وارحم اللهم 
 ضعفهم واجبر كسرهم.

اللهم ابرم ألمتنا أمر رشد، ي عز فيه أهل طاعتك وي ذل فيه أهل 
 معصيتك ، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.

اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا لاللتزام بدينك، وارزقنا الهدى والتقى 
 ف والغنى.والعفا

اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام. اللهم ثبتنا وثبت المجاهدين في كل 
مكان، وال سيما في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وبالد 

 .وباكستان  الحرمين والمغرب اإلسالمي وكشمير والشيشان
اللهم سدد رميهم، واربط على قلوبهم ،وم دَّهم بمدد من عندك، وانصرهم 

 لى عدوك وعدوهم، فإنه ال ناصر لنا ولهم إال أنت ،يا قوي يا عزيز.ع

 [.21]يوسف: ]َوالّله  َغاِلب  َعَلى َأْمِرِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلم ون[

وصلِّ اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر 
 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ومن  احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى أله وصحبه
  وااله

  أما بعد  
  أخي الكرمي الشيخ أيب حممد حفظه اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وبعد أرجو أن تكونوا ومجيع إخوانكم وذويكم وأصهاركم خبري 

  .... وبعد وعافية 
ل اإلعالم خرب مقتل بعض اإلخوة رمحهم اهللا فقد تناقلت وسائ

ومنهم أخونا أبو خالد احلبيب وقد تأكد يل اخلرب فعظم اهللا أجرنا 
يأجرنا يف  أنيف مجيع هؤالء اإلخوة ونرجو اهللا و  فيه وأجركم

  ويعوضنا خرياً .فيهم مصيبتنا 
كما تناقلت وسائل اإلعالم خرب جناتكم من حماولة اقتحام مسلح 

م قتلوا  سالمتكمعدو فاحلمد هللا على قام به ال ولكن زعموا أ
ومل يتأكد يل اخلرب فإن يكن صحيحًا فإنا هللا وإنا إليه بعض أهلك 

 ونرجوراجعون وعظم اهللا أجركم فيهم وهللا ما أعطى وهللا ما أخذ 



اهللا أن يفسح هلا يف قربها ويرمحها ويتقبلها يف الشهداء وأن تكون 
أوىل الشهيدات مسية رضي اهللا عنها وهم على طريق شفيعة لكم 

  .عند اهللا خري وأبقى  فلتصرب ولتحتسب وما
م يف غارة أخرى قتلوا بعض أهل الشيخ جالل  كما زعموا أ

وإن صح خرب مصاب أهل الشيخ جالل الدين الدين حقاين 
   أهله .حقاين فأرجو أن تبلغوه سالمي وعزائي له يف
يف فقد تعمدت عدم _ خبصوص البيانات واإلصدارات من طر 

خشية أن إصدار أي شيء منها خالل فرتة االنتخابات األمريكية 
يوظفها اجلمهوريون لصاحلهم بشكل أو بآخر كما قيل يف 

  . 2004انتخابات 
_ أما خبصوص التواصل معكم واحلاج عثمان فقد كانت هناك 
بعض الظروف واألسباب اليت أخرت ذلك التواصل وقد حتسنت 

   .اآلن بفضل اهللا
ا على املنطقة أنه ينبغي أن  _ بدا يل بعد أحداث مبباي وتداعيا
تصدر القاعدة بيانًا تؤكد فيه موقفها وأنه برغم عدائها للحكومة 
الباكستانية وجيشها الذين أصبحوا خلدمة أمريكا ضد اإلسالم 



وأبناء الشعب الباكستاين مما أدى إىل حالة كبرية من االضطراب 
يار االقتصادي مع غريها من النتائج والتنافر والغض ب الشعيب واال

السلبية اليت تغري أعداءنا وال سيما أمريكا واهلند بالطمع يف 
مها ، وحنن نؤكد للشعب املسلم يف باكستان أننا يباكستان وتقس

سنقف معه يف جهاده ضد اهلند وأطماعها كما حنذر اهلند من 
ن وأنه وإن غرها كثرة مغبة االعتداء على املسلمني يف باكستا

رغم أن النصر ليس بالكثرة وإمنا  أكثر عددها فإن األمة اإلسالمية
وسنستنفر اجملاهدين والفدائيني من كل أقطار من عند اهللا النصر 

حىت  اوسنستهدف مفاصلها االقتصادية الستنزافه العامل اإلسالمي
 هذا تنهار بإذن اهللا فأرجوا أن تصدروا بيانًا يف ذلك إن وجدمت

  . مناسباً  
_ أحسب أنه قد بلغكم جناة ابين سعد من سجون إيران ووصوله 

ليبيني إىل اإلخوة بفضل اهللا تعاىل  مث وافته املنية على أيدي الص
  فأرجوا اهللا أن يرمحه ويتقبله يف الشهداء . 

وقد بعث إىل برسالة حتكي عن األهوال واملآسي اليت يتعرض هلا 
، وما كان يدور خبلدي أن كل ذلك ممكن أن  إخواننا وأهلنا هناك



وقد كتبت   على إنقاذهمحيدث وهي تستوجب منا سرعة العمل 
منها فإن استجابوا  إىل احلاج عثمان خطة عمل مرفق لكم نسخة

وأطلقوا سراح إخواننا فذلك ما كنا نبغ وإن كانت األخرى فإين 
م موجهة أرجوا منكم إصدار رسالة مفتوحة تنشر يف وسائل اإلعال

إىل العقالء يف اإلدارة اإليرانية تتضمن عرض بعض املظامل اليت 
ًا مسعتها يف وقعت على إخواننا هناك حيث إن إيران يهمها كثري 

تلك ( مرفق لكم أهم ما ورد يف رسالة سعد عن  العامل اإلسالمي 
  .   األحداث )

_ بعد أحداث احلادي عشر واهلجوم األمريكي على أفغانستان  
ن هناك استهداف خاص للمجاهدين العرب حىت نساءهم كا

وأطفاهلم يف البيوت مع علمهم بأننا يف اجلبال يف تورا بورا وغريها 
فلما رأى اإلخوة قنابل الطائرات األمريكية متزق أجساد أطفاهلم 

إىل اهلجرة للمحافظة وإنقاذ من تبقى منهم  طرواضاونسائهم 
تلفة وليس عرب البوابات فدخلوا إيران على عجل عرب طرق خم

شهر انضم إليهم إخوة آخرون وأهلوهم وبعد أشهر أالرمسية وبعد 



قامت القوات اإليرانية بإلقاء القبض عليهم وكان منهم سعد وأهله 
  وإخوانه وأختاه وانقطعت أخبارهم عنا لعدة سنوات .

م يف إقامة جربية أو يف سجن للمعتقلني السياسيني  وكنا حنسب أ
م مل هناك ي لقون فيه احلقوق الواجب تقدميها لألسرى حيث إ

يعتقلوا يف أرض معركة ومل يكونوا يف حرب مع إيران ومعلوم أن 
الدخول إىل إيران أو إىل أي أرض إسالمية بدون جواز سفر ال 
يعترب ذلك جرمية بل اجلرمية هي القبول بتقسيم الصليبيني لبالد 

ويلتحق أن يفر من السجن  سعدل يسرمث شاء اهللا أن  املسلمني
بإخوانه اجملاهدين وحدثهم عن مآسي وأهوال القوها هناك لذا 
أرجوا أن توجه رسالة إىل املسئولني اإليرانيني تشرح فيها بعض 
املآسي اليت يالقيها أسرانا هناك مبينًا هلم أن هذه اإلساءات ال 
يرضاها عقالؤكم املنصفون قطعًا مهما كان حجم العداء وعمق 
اخلالف بيننا وبينكم الذي هو يف العقائد واألصول فضًال عن 

فهم مستضعفون وال  األسرى هلم حقوق يف مجيع املللالفروع فإن 
حول هلم وال قوة فكيف إذا علمنا بأن أكثرهم أطفال ونساء 

عن تلك األهوال وأبدأ مبأساة زوجة   وسأروي أمثلة مما روى سعد 



م بويل رمحها اهللا مع العلم بأنه مل أخينا البطل الشيخ حممد اإلسال
يعلم بأحداث احلادي عشر إال يف وسائل اإلعالم ومل يكن على 
صلة بتنظيم القاعدة ومن العجائب والتناقضات أن إيران حتتفي  
كثرياً ببطل اإلسالم خالد اإلسالم بويل الذي قتل السادات عندما 

  .......... خان امللة واألمة واعرتف باإلسرائيليني
فكيف يستقيم هذا مع التعامل السيئ مع الشيخ حممد وذويه فيتم 

تعرضت له من أمراض وإمهاهلم هلا حىت توفيت  ذكر املأساة وما
  . مربح وقع عليه من ضرب رمحها اهللا مث ذكر ما

  مالحظة 
قد يكون من األنسب ذكر هذه احلادثة دون تسمية الشيخ حممد 

ر ذلك كحجة هلم بوجوده لدواعي أمنية خشية من أن تتخذ مص
  هناك وتطالب به 

إضافة إىل ذكر وفاة جاسم إبن الشيخ سليمان أيب الغيث مث ذكر  
وفاة جنني ابننا سعد كما هو مذكور يف الرسالة يكتفى بذكر هذه 

وأيب غيث الذي  املوريتايناألمثلة مضاف إليها ضرب أيب حفص 
حيث اهللا سلم  فارق احلياة ولكنأنه قد ضرب حىت ظن اإلخوة 



م لسنني طوال من  إىل املستشفى مث جناه اهللا مع سرد قصص حرما
كما بأهلهم وذويهم وما ترتب على ذلك من آثار سيئة    االتصال

م سجنوا وإخوانه وسعد  اإلسالم بويل  الشيخ حممد يذكر كيف أ
  .مخسة أشهر حتت األرض 

لحة من تتم الشك أن العقالء  يف إيران وخارجها يتساءلون ملص
هذه اإلساءات إىل اجملاهدين واملهاجرين وأطفاهلم من أهل السنة 
ذه  ا الشديدة ألهل السنة  وما مصلحة إيران يف إظهار عداو

  التصرفات الال إنسانية .
مقتدى الصدر إىل أن يرتك ساحات القتال ضد  وقد اضطر

بالء ويدخل أرضكم فلم يره اإلخوة ر نجف وكاألمريكيني يف ال
نصر اهللا وجاءكم فلن  ر حسنطولو اضمعهم يف السجن وكذلك 

  تدخلوه السجن فلماذا كل هذا العداء واحلقد ألهل السنة .
وعلى كل حال جيب إطالق سراح مجيع أسرانا فورًا وإعطاءهم 

  الفرصة لكي يرجعوا من حيث أتوا .
وقد زعمتم يف اإلعالم أن هؤالء األسرى مل تقبلهم دوهلم وأقول 

من   ليس كل األسرى على هذا احلال فزوجة سعد بن أسامة لكم 



واخلرطوم ال متلك إال أن ترحب بأبناء السودان وبناته   السودان 
م كما سعوا  يف إخراج سامي بل تسعى يف إخراجهم من مأسا

  .احلاج من جوانتنامو 
م وخالتهموأما  فهم من جزيرة  أبنائي حممد ومحزة والدن وأخوا

فأطلقوا  ح هلم هناك بالتنقل يف مجيع دول اخلليج سميالعرب و 
  سراحهم وليذهبوا إىل قطر .

هذا رأي مبدئي لبعض األفكار اليت أرى أن تتضمنها رسالتكم 
فأرجوا أن تتشاوروا فيها مع احلاج عثمان وإخوانه وما اتفقتم عليه 
فامضوا به مع مراعاة السرعة املمكنة إلنقاذ اإلخوة مع الرفق 

واملوضوعية يف عرض أفكار الرسالة وختفيفها إن كان فيها  واهلدوء
شدة مع الرتكيز على الوضوح يف اختالفنا يف األصول فضًال عن 

ا مداهنة هلم.   الفروع وجتنب أي كلمة ميكن أن تفهم أ
ويف ذهين كالم كثري خبصوص إيران لكن املقام يقتضي االختصار 

ها مواضيع أخرى جيب والرتكيز على قضية األسرى دون أن تزامح
   .عالجها يف وقت الحق بإذن اهللا 



ا وهي يف مجلتها جيدة وقد  خبصوص رسالتكم املعنونة بالتربئة قرأ
ا وجيزيكم خرياً  بذل فيها جهد كبري مشكور أرجوا اهللا أن ينفع 
ويل بعض املالحظات املهمة عليها وقبل ذكرها يل رأي يف أصل 

ينشر ضدنا وضد منهجنا يف الغالب مسألة الردود على ما يكتب و 
، العامل أو اجملاهد هم ممن غريوا وبدلوا وعرف حاهلم عند الناس 

الذي قعد عن القيام بواجبه هو يفقد بشكل تلقائي كثريًا من 
  . وينفر عنه املخلصون الصاحلونمصداقيته 

تزداد معرفة الناس به وباحنرافه عن  مع مرور األحداث العظامو 
تقيم وعامة املسلمني ال يقرؤون ما كتب وإن مصدرهم الصراط املس

األساسي وسائل اإلعالم املرئية وهذه إمنا تأيت مبقتطفات خمتصره 
جدًا فيستحسن السكوت وعدم الرد حىت ال تثار املسألة من 
جديد يف اإلعالم املرئي واملسموع وخاصة عندما يكون الرد من 

يل أن أنه من األحسن أن القيادات العليا يف التنظيم ولكن يبدو 
تقوم اللجنة الشرعية جبمع النقاط والشبه اليت تثار حول منهج 
اجملاهدين دون اإلشارة إىل قائليها وتثريها مث يتم الرد عليها مع 
توضيح موقفنا منها وإزالة اللبس الذي يعرتيها وبعد ذلك يتم 



صني نشرها مكتوبة على شبكة اإلنرت نت  وغريها فتتم الفائدة وحت
الشباب مع مالحظة أن الرد على بعض الرموز اجلهادية السابقة 
يولد جوًا عامًا من اإلحباط لدى عوام املسلمني فال ينظرون أيها 
  على الصواب وأيهما على اخلطأ والناس بطبعها تنفر من اخلالف .

وردود فضل على التربئة كانت سيئة جدًا وانصدم الناس باملستوى 
  لسب والشتائم الذي تضمنها ذلك الرد.غري الالئق من ا

لكن احملصلة زهد الناس يف اجلهاد واجملاهدين حيث يثار ويقال  
ليكون أمرياً على مجاعة  ذا املستوىكيف رضيتم بشخصية كهذه 

. فمثل هذه الردود مع استغالل وسائل اإلعالم املعادية  فاجلميع 
  فيها خاسر ورجائي أن يكون قد اتضح لكم ذلك .

كان رأيي لكم من قبل أن ال ترد شخصيًا على مراجعات كرم و 
زهدي ومن معه ألن ردك عليهم يعلي من شأن أناس يف طريقهم 
م إال إذا شوشوا على اجلهاد واجملاهدين.    من لالندثار وال حيتفى 

  :ـ أما خبصوص املالحظات على مضمون الرسالة فهي كالتايل 
وقتل حممد بن مسلمة  ـ عند ذكركم لقصة كعب بن األشرف1

رضي اهللا عنه له ذكرمت فوائد من ذلك فالفائدة ............... مل 



حيالفكم الصواب يف ذلك فهذه املسألة يف غاية اخلطورة وينبغي 
استدراكها بكل ما أوتيتم من قوة ولو راجعتم ما نقلتم من كالم 

اصر أهل العلم يف هذا الباب لزال اللبس فقد نقلتم كالم الشيخ ن
الفهد ويف ذلك رد على تصور هذه الفائدة اليت ذكرمت وكذا نقلتم  
كالم بن القيم رمحه اهللا وقد بني أن هذا حق لصاحبه وهو فقط 
الذي له أن يأذن يف ذلك وهذه كما ذكرت مسالة خطرية 

  وسأطلب من اإلخوة يف اللجنة الشرعية حترير هذه املسألة .
عزام رمحه اهللا كان من األفضل  عند ذكركم ملوضوع الشيخ عبد اهللا

أن يتم ذكر مالبسات القضية وتأويل الشيخ يف رفضه لكالم فضل 
فإن غاب عنا تأويله لعدم حضورنا اجللسة فلعل السكوت عن 

  قصد فضل يف كالمه ذاك كان يسعنا .
يف مسألة أن التأشرية هل هي أمان أم ال فقد ذكرمت أدلة قوية يف  

ا ليست أمانًا كذكر  كم لتعريف التأشرية وعدم اعتبار الغربيني كو
ا أمان وبالتايل ألقوا القبض على أيب هاجر واملؤيد وغريمها  هلا بأ

، لكن ملا كثر كالمكم حول املوضوع بقضايا أخرى   فرج اهللا عنهم



كثرية أضعف هذا األصل القوى فكان يكفي مع هذا ما نقلتم من  
   هللا أعلم كالم الشيخ الشوكاين ............. وا

  ـــــــــ
   



  بسم هللا الرحمن الرحيم
  االخ الكريم الفاضل فضيلة الشيخ ابي عبدهللا الشافعي حفظه هللا 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ارجوا ان تكونوا واخوانكم الكرام في خير حال وان يحفظكم المولى من كل سوء وان يتم علينا وعليكم نصره 

  نا عز الدنيا وفوز االخرة  العزيز وفتحه المبين وفرجه القريب وان يرزق
اخي الكريم اكتب لك ھذه الرسالة مختصرة واال فان المشاعرة فياضة والدعاء لكم متواصل ونسأل هللا  -1

  \ان يتقبل منكم عطائكم وجھادكم ورباطكم وھجرتكم 
وجھنا الشيخ حفظه هللا الى متابعة موضوع الوحدة معكم حرصا منه على انتصار االسالم في العراق  -2

 اال نفجع فيه كما فجعنا في الجھاد االفغاني السابق والعياذ با و
 ومن ھذا الباب فاني اطلب منك افادتي تحديدا عما يأتي وعما ترى اضافته من امور : -3
  ھل يوافق االخوة في جيش انصار السنة على الوحدة مع جماعة قاعدة الجھاد من حيث المبدأ ؟ -أ
 ب بااليجاب فما ھي الطريقة المقترحة لذلك بصورة تفصيلية واذا كان الجوا - ب
كما نرجوا منكم ارسال اخ مزكى من طرفكم حريص على الوحدة حكيم في معالجة المشاكل مخول  -4

  باتخاذ القرار ليبقى معنا عدة اشھر ريثما نتمكن من عمل االتصاالت التمام ھذا االمر الخطير 
ايته مع االعتذار على صغر الرسالة تسھيال على حاملھا وهللا يوفقكم وختاما اتركك في حفظ هللا وعن

  ويرعاكم 
  والسالم عليكم ورحمة هللا 

  اخوكم المحب ايمن الظواھري 
  1426ذي الحجة  26االربعاء 
  2006يناير 26الموافق 

  
  توضيح : من اللجنة الخاصة من قاعدة الجھاد لمتابعة شؤون العراق 

محمد ان  يم : نشھد نحن اعضاء اللجنة اننا قد فھمنا من االخوين ابي الدرداء وابيبسم هللا الرحمن الرح
االخوة في  جيش انصار السنة يريدون الوحدة من حيث المبدأ ولكن فقط يريدون اصالح وضع جماعة 

 القاعدة في بالد الرافدين ثم تتم الوحدة على اسس صحيحة  يرتضيھا الطرفين



 بسم هللا الرحمن الرحيم
*** 

الحمد هلل الذي وعد فأوفى وأوعد فعفا، والصالة والسالم علي سيد الشرفا، 

 وآله وصحبه المستكملين الشرف  
... 

حفظه اهلل. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. أرجو أن تكون ومن  ازمراي /الشيخ األخ الكرمي
 ما حيب ويرضى من عز الدنيا وفوز اآلخرة. معكم يف خري حال، وأن جيمع اهلل بيننا على

 وبعد.
وصلتين رسالتكم الكرمية بدون تاريخ، واحلمد هلل أن اطمأننت على صحتكم وعافيتكم،  -1

 أسأل اهلل أن يزيدكم من فضله وكرمه يف الدنيا ويف الفردوس األعلى.
مي، وهلل ما شبلكم الكر ويف  كرميتكم الفاضلة  كما أسأله أن يعوضكم خري العوض يف  -2

 أعطى، وهلل ما أخذ، وكل شيء عنده مبقدار، فلتصرب ولتحتسب.
فإين لفي  ،يل دفنت ابنا   :قال أخرج اإلمام أمحد والرتمذي وقال حسن غريب، عن أيب سنان

قال حدثين  .بلى :قلت ؟أال أبشرك :وقال يل ،فأخرجين ،القرب إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعين اخلوالين
 :قال اهلل" :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :لرمحن بن عرزب عن أيب موسى قالالضحاك بن عبد ا

محدك  :قال ؟فما قال :قال .نعم :قال .قبضت قرة عينه ومثرة فؤاده .قبضت ولد عبدي .يا ملك املوت
 ".ومسوه بيت احلمد ،يف اجلنة ابنوا له بيتا   :قال .واسرتجع

ملا مات ذر بن عمر بن ذر  :سفيان بن عيينة يقولاإلميان عن يف شعب  -رمحه اهلل-أخرج البيهقي و 
فليت شعري  ،يا بين شغلين احلزن لك على احلزن عليك :وهو يقول ،وقف عمر بن ذر على شفري قربه

 ،فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي ،اللهم إنك أمرته بطاعتك وأمرته بربي ؟ما قلت وما قيل لك
 .فهب له من قصر فيه من حقك

كثريا  ما يتمثل ببيتني من قصيدة أيب ذؤيب اهلذيل يف رثاء   -رمحه اهلل-كان اإلمام الشافعي و 
 أبنائه اخلمسة:

 أََتَضعَضعُ  ال الَدهرِ  َلَريبِ  َأينّ        أُريِهمُ  لِلشاِمتنيَ  َوََتَلُّدي
 تَقَنعُ  قَليل   ِإىل تُ َردُّ  فَِإذا       َرغَّبَتها ِإذا راِغِبة   َوالَنفسُ 

وجهادا  يف  هجرة   نيئا  لكم من بيت كرمي قدم أغلى ما ميلك من أرواح وأموال وعناء وغربة  وه
 وجيزيكم عنها خري اجلزاء. ،سبيل اهلل، أسأل اهلل أن يتقبل منكم صاحل أعمالكم

درجة الشهادة، وأنعم هبا من درجة، يف جوار احلق تبارك  -إن شاء اهلل–ويعزيكم أهنما يناالن 
 ا قال التهامي يف رثاء ولده:عاىل، كموت



 َوِجواري ِجوارِهِ  َبنيَ  َشّتان       َربَّهُ  َوجاَورَ  أَعدائي جاَورتُ 
وأهدي لكم نسخة من قصيدة الشيخ أيب حفص املوريتاين )دموع يف مآقي الزمن(، فإن فيها 

 .1تسلية ألهل اجلهاد يف فقد أحباهبم، واهلل املستعان
نته، وما مسعتموه ال أصل له وال أساس، وأنا أتعجب من أحوايل خبري بفضل اهلل وم -3

 أكاذيب القوم وأوهامهم بفضل اهلل وتوفيقه.
ن ابالنسبة للشرحية اليت مل تفتح معكم، فنحمد اهلل على كل حال، فقد كانت فيها رسالت -4

 ن مين، مع مواد خمتارة كثرية.اطويلت
 :خوة الزياتبالنسبة إل -5
 رسالتني السابقتني حول العديد من التفاصيل يف املسألة.فقد فصلت لكم يف ال -أ

 وخالصة القول: -ب
ل وصول الوافد الكرمي من إخوة الزيات كان لنا خط يف الصرب وعدم املبادأة، تبعا  ب( أنه ق1)

لتوجيهاتكم الكرمية، إىل أن وصلنا إىل قناعة أنه ال يفل احلديد إال احلديد. ولذلك ففي أول لقاء يل مع 
 يف فرباير الفائت اتفقنا على الشروع يف تنشيط خط الضغط املتصاعد.واحلبيب خ حافظ وحممود و لشيا

مية تتصاعد ضدهم من التلويح وقد اختذ اإلخوة عدة خطوات يف ذلك. كذلك بدأت لغتنا اإلعال
 ميز إىل املواجهة والتصريح قوال  وكتابة.والرت 

اء اإلخوة مرة ثانية، وكان ذلك يف أغسطس وبعد وصول الوافد الكرمي حرصت على لق (2)
جل الزيات أالفائت. وقلت هلم إن الدافع األساسي للقائي بكم هو زيادة الضغط على الظاملني من 

رسالة حافظ املرئية  -أظن قبيل هذا اللقاء- تإعطاء هذا األمر أولوية. وصدر وإخوته. واتفقنا على 
بفضل اهلل وكرمه، وحنن يف انتظار قطف مثرة أكرب بإذن اهلل للظاملني. مث أمثر هذا اخلط مثرة مفيدة 

وقد مت تسجيل شريط يتعلق هبذا األمر وفيه رسالة للظاملني، ولكن رأى اإلخوة تأجيل إرساهلا  وتوفيقه.
 قليال ، حىت حيصلوا على الثمرة األكرب.

 . مث وصلت رسالتكم الكرمية، بالربنامج املقرتح (3)
 رسالة من أعداء إخوة الزيات، أهنم يريدون إرسال مندوب للتفاوض.مث بلغ اإلخوة  (4)
( مث وفق اهلل أن قابلت الشيخني حافظ وحممود، وكان من أهم أسباب لقائي هبما هذا 5)

وهذه من نعم اهلل علينا، ومن فرجه الذي يزيد يوما  بعد يوم بفضل اهلل ونعمته، وعسى أن يكون  األمر.
وتشاورنا يف األمر تفصيال ، واجتمع رأينا على تأجيل  يبا  بفضل اهلل ورمحته.اللقاء القادم معكم قر 

 برناجمكم ألسباب أمهها:
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، وأتوقع مبا ال يقل عن عنده أصحاب األمر والنهيالوسيط املقرتح قنواته مفتوحة مع  (أ)
إفشال األمر   أن اخلرب سيصلهم إن مل خيربهم به ويتشاور معهم فيه، ويف هذا ما تعلم من خطورة 90%

 كله، بل وتعريض الزيات وإخوانه خلطر شديد سواء يف مقامهم أو سفرهم إن تيسر بفضل اهلل وإذنه.
أهنم وافقوا على إرسال مندوب، فتوسيط الوسيط  وخاصة بعد الرسالة األخرية من أعداء إخوة الزيات

 .املقرتح قد يؤدي خللط األوراق
قرتح منذ ثالثة أسابيع، ولكنه أرسل أنه خائف من كذلك أفيدكم أن حافظ أرسل للوسيط امل

اجمليء، واقرتح إرسال ولده مع شخص آخر، ورد حافظ عليه بأن يرسل ولده فقط. وهذا كله قبل لقائي 
 باإلخوة.

ينتظر اإلخوة قليال  إلمتام أمر الثمرة األكرب، وحينئذ يكون للكالم ثقله األكرب ووزنه، كما ( ب)
 بات اجلاهزة املنتظرة األمر بالتنفيذ، ملزيد من الضغط على الظاملني بعون اهلل وقوته.أن هناك بعض الرتتي

بالنسبة لتوجيهكم باَتاه حترك بعض إخوة الزيات، فإين أرى أن االَتاه املقرتح بالنسبة  )ج(
 للميكانيكي وقارئ الشعر فيه خطر عليهما قد ينتهي هبما إىل ما ال حنب. واهلل أعلم.

خر وصول وسيط من  الظاملني، فهناك اقرتاح بإرسال الشيخ عيسى، فقد كان يف )د( إن تأ
طريقه لرتكيا، وقطع الظاملني عليه الطريق، فكلمهم عن نفسه بصراحة، فأبقوه معهم لفرتة، وحتاوروا معه، 

والظن  وأبلغهم أن الزيات وإخوانه هم املشكلة، وبعد عدة حوارات تركوه وأهله، وعاد ساملا  بفضل اهلل.
الغالب أهنم ال يؤذونه إن عاد إليهم برسالة، فقد عرفوه، مث تركوه، ولكن هذا حيتاج ملشورته وموافقته على 

االقرتاح. ونأمل أن يأيت الوسيط من طرف الظاملني قريبا  بإذن اهلل. ويف ترك الشيخ عيسى بادرة طيبة، 
 وتوفيقه. واهلل أعلم، ولكننا نعد العدة لكل االحتماالت بفضل اهلل

 :التربئةبالنسبة لرسالة  -6
فجزاكم اهلل خري اجلزاء على اهتمامكم بقراءهتا والتعليق عليها، ولكن لألسف وصل التعليق  -أ

 .، وبعد سنة من االنتهاء منهارهانشقرابة تسعة أشهر من بعد 
وقد كان رأيي أنه من الضروري أن يصدر رد عليها بالذات بغض النظر عن مؤلفات  -ب

الوثيقة بأهنا  -يف ضجة غري عادية-اجلماعة اإلسالمية أو أقوال سلمان العودة مثال ، فقد صور اإلعالم 
، كما أهنا جاءت يف صورة التحدي، الرد الفقهي من فقيه القاعدة إىل غري ذلك من التهويل والتضخيم

اجلزيرة خصصت هلا أكثر من  وقد استغربت من االهتمام الدويل هبا، حىت أن قناة !الذي ال ميكن جماهبته
برنامج، منهم برنامج غري مألوف مباشرة من القاهرة ملدة ساعتني، ويف آخره وعدوا بربنامج آخر لدراسة 

تقرير جلنة وقد لفت انتباهي أن  ناهيك عن الندوات اليت بثوها على )اجلزيرة مباشر(، آثارها الدولية.



جملس األمن بشأن القاعدة والطالبان قد أشار لوثيقة الرتشيد والقرتاح كاتبها مبحاكمة ابن الدن 
 .2والظواهري ولو غيابيا ، وأن هذه فكرة تستحق الدعم

وكان رأيي أن وثيقة الرتشيد ضعيفة جدا  علميا  رغم الضجة اليت أثريت حوهلا، وأن ردا  ولو 
لذلك حبمد منه  صاحبنا عقبها، إلطفاء مجرهتا على ضعفها. وقد وفق اهلل خمتصرا  جيب أن يصدر

 ، وقد فصلت لكم كثريا  يف الرسالتني السابقتني.وفضل
  الصمت أن -الذي أراه- ، ولكنصحيح وال شك أن ما ذكرمتوه من أن الرد فيه مفسدة -ج

ا ذلك من َتاوب اجلمهور أكثر مفسدة، والرد أكثر منه نفعا ، وتستطيعون أن تلمسو  كان سيكون
 فقد كان الشباب املسلم احملب للجهاد على أحر من اجلمر يف انتظار الرد. .3املسلم مع التربئة

أننا لو سكتنا لشنعوا علينا أكثر وأشد، والستخدموا  -وال يعلم الغيب إال اهلل–وأنا شبه متأكد 
 ذلك سالحا  يف احلرب العقائدية واإلعالمية ضد اجملاهدين.

وأنتم تعلمون أننا ال نرد على التجريح الشخصي الكثيف املوجه للمجاهدين، ولكن الوثيقة  
كانت شيئا  آخرا . وقد فصلت يف الرسالتني السابقتني، اللتني مل تصالكم يف هذا األمر، واحلمد هلل على  

 كل حال.
عنها، وقد راجعه  وأبشركم أيضا  بأن الشيخ أبا حيىي قد أصدر اجلزء األول من رده املفصل -د

 هذه الرسالة. مع نسخة ، وأرفق لكم منهيهمعه الشيخ حممود، وأثىن عل
 أما خبصوص االقتصار على ذكر قول الشوكاين يف مسألة األمان، فسيكون قاصرا  جدا . -ه 
أن سيد البشر  -واهلل أعلم-أما خبصوص رأيكم بأن الرموز ال جيب أن يردوا، فالذي أراه  -و

كان يرد على عقائد املشركني وأهل الكتاب، بل لقد دعاهم للمباهلة. فصحيح   -ة والسالمعليه الصال-
أننا ال جيب أن نسقط يف املهاترات، وأظن أن اهلل بفضله قد حفظنا من ذلك إىل حد كبري، ولكن جيب 

 أن نرد على الشبه، وخاصة وثيقة الرتشيد.
دون أن يكون يف صورة الرد، فهو اقرتاح  أما اقرتاحكم بأن تتوىل اللجنة الشرعية ذلك -ز

خوة اإلطيب، ولكنه غري عملي بالنسبة لنا، وقد فصلت يف ذلك يف الرسالتني السابقتني، ألن ظروف 
املزدمحة وغري املستقرة ال متكنهم من ذلك، وإن مت ذلك فسيستغرق إعداده قرابة السنتني، ورد الشيخ أيب 

ة مثانية أشهر من وثيقة الرتشيد، رغم إحلاحي املتكرر على اإلخوة يف حيىي ظهر اجلزء األول منه بعد قراب
أن يصدر اجلزء األول، وإال  -جزاه اهلل خريا  -اللجنة الشرعية. ونتيجة إلحلاحي فقد قبل الشيخ أبو حيىي 

 فإنه كان سيصدر الرد بعد إمتامه أي بعد قرابة سنتني.

                                                           
 من التقرير املذكور، وقد أرفقته لكم. 8راجع ص:  2
 أرفقت لكم التعليقات على التربئة يف جملد هبذا االسم. 3



سيكون ضعيفا  وعصبيا ، وأننا لن ن رده وأ وقد كان تقديري منذ البداية أن فضل سريد، -و
من اإلخوة على اجلديد من الشبهات، حىت ال  صاحبنا رد عليه، ولو احتجنا لذلك، فلريد غريتاج أن نحن

 يدخل األمر يف طور املهاترات الشخصية.
 ، وال أرى داعيا  للرد على التعرية العلى كل حال وقد وقع ما توقعت، وأسوأ منه، وهلل احلمد

شرعيا  وال خبصوص الوقائع اليت أوردها، واحلمد هلل الذي عافانا مما ابتالنا به، ونسأل اهلل لنا وله اهلداية 
 وللمسلمني، وأن يصلح ما بيننا وبينه وجيمع بيننا على ما حيب ويرضى.

وأرجو أن يكون ذلك -وعموما  فقد كان ما ذكرت هو رأيي القاصر، ولعلكم لو كنتم بيننا  -ز
ويتقبل منا  ،الستفدنا من توجيهكم، ولعل اخلري فيما وقع، ونسأل اهلل أن يغفر ذنوبنا -با  بفضل اهللقري

 صاحل أعمالنا.
وقد مت بعد املراجعات والتعديل،  ؟أم المن التربئة وما أدري هل وصلتكم النسخة األخرية  -ح

تضاعف حجمه تقريبا ،  (، فقدع، وخاصة فصل )التأشرية واألمانيفيها إعادة كتابة عدد من املواض
 -ما شاء اهلل عليه-على الرد على معظم اإليرادات اليت أوردها الشيخ عطية، فقد كان  وحرص صاحبنا

مدققا  حمققا . وبعد التعديل رضى الشيخ عطية بالفصل املذكور يف صورته األخرية، وخاصة ما ذكر فيه 
لن به، ولكن ليبحث عن طرق أخرى جملاهدة أن هذا هو اختيارنا، فمن مل يطمئن إليه فال يعم

كما   نسخة مع هذه الرسالة. واحتياطا  أرفق لكم من الصورة األخريةاليركنن للقعود. لكن األمريكان، و 
 .التعليقات على التربئة كم جملدا  عنأرفق ل

من رسالة حول الدستور الباكستاين، وكشف  -بفضل من اهلل ونعمة- ى صاحبناوقد انته -7
بهة اليت كان يروج هلا كثري من اجلماعات اإلسالمية الكربى يف باكستان؛ أن دستور باكستان الش

ها (، وقد أرسلالصبح والقنديلها )اإسالمي، ولكن العيب فيمن يقودون باكستان خمالفني له، وقد أمس
ها أرسل مثد منهما، ااستف تعليقان من الشيخ عطية والشيخ أيب حيىي، وقد ، ووصلهللمراجعة لإلخوة

 للنشر، وأرفق لكم منها نسخة مع هذه الرسالة.
بالنسبة لإلصدارات فمن املهم والضروري والواجب أن تصدروا كلمات متتابعة عن  -8

األحداث، ألسباب كثرية قد تكونون أعلم هبا مين، وأرى من الضروري أن ترفقوا مع كل رسالة كلمة، 
جزاكم اهلل خري اجلزاء على دائم خري من كثري منقطع. و دقيقة، وقليل  15ويكفي أن تكون يف حدود 

ويكفي أن تكون الكلمة صوتية، وأنصح باستخدام برامج تسجيل من أمثال  .الكلمة األخرية
(Adobe Audition ،وهو برنامج ممتاز وسهل االستخدام، ويعطي درجة نقاء صوتية عالية )

 .4لة نسخة منهباإلضافة إلمكاناته الكثرية، وأرفق لكم مع الرسا
                                                           

أن تذهبوا للتحكم يف حجم الصوت  للحاسوب من املهم أن يكون الالقط )امليكروفون( املوصل باحلاسوب ذا نوعية جيدة، وأنصحكم بأنكم إذا وصلتم الالقط 4
(volume controlوميكن ذلك ،) ( بالنقر على صورة مكرب الصوت يف شريط املهام مرتني، أو بالذهاب لقائمة البدءstart ومنها لإلعدادات ،)



أخربتكم يف الرسالتني السابقتني بأن األحباب قد صار هلم خربة كبرية يف التحرك والتنقل،  -9
وميكنهم أن يصلوا لكثري من األماكن بأمن وسالم، وهذه معلومة أضعها بني يديكم، وأنا وصديقي 

 حاضران ألية خدمة.
يته، وحيفظنا وإياكم واملسلمني من كل سوء. وختاما  أسأل اهلل أن يتوالكم بعنايته، ويكلؤكم برعا

 أرجو إتالف الرسالة بعد قراءهتا. وجزاكم اهلل خري اجلزاء. وأستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه.
 . والسالم

 أخوكم احملب
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(settings( مث إىل قائمة التحكم ،)control panel( مث منها إىل األصوات واألجهزة السمعية ،)sounds and audio devices ومنها للسمعي ،)
(audio( ومنها للحجم ،)volume،) ( فتنفتح لكم نافذة للتحكم يف حجم الصوتvolume control.املطلوب الوصول هلا بأي من الطريقني السابقني ) 

(، مث ختتارون تسجيل properties(، ومنه ختتارون خصائص )optionsاملهم إذا وصلتم لنافذة التحكم يف حجم الصوت املذكورة ختتارون أمر اختيارات )
(recording مث ختتارو ،)( ن ميكروفونmicrophone( مث تضغطون على موافق .)ok.) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل حق محده والصالة والسالم على نبيه وعبده وآله وصحبه وسلم تسليما كثرياً أما بعد : 

ئه ورضاه وأقر فإىل الشيخ املفضال أعزه اهلل وسدد على طريق اهلدى واخلري خطاه وأكرمه بإرضا
 . وععزا  راي  التححيد والديننيكعينه بالنصر والتم

 عليكم ورمح  اهلل وبركاتهالسالم 
ونسأل اهلل أن تكحنحا يف خري حالكم يف الدين والدنيا، محفقني مسددين، راضني مرضيني، وأن 

 يتقبل سعيكم ويبارك يف جهحدكم ويضاعف مثحبتكم.
 .ونعلمكم أننا نتقلب يف نعم اهلل تعاىل، ونسأله املزيد منها والعحن على شكرها وذكرها

لكم سابٍق خبصحص كيفي   ح ححل ما طرحتمحه واقرتحتمحه يف مكتحبومحجب هذه الرسال  ه
، وتكررت واستفحلت مزالقها وبعض اهليئات اليت ظهرت شطحاهتا التعامل مع )علماء السحء(

ملحضحع، ، وقُرِء عليهم نص كالمكم يف ا، وقد مت طرح ما قدمتمحه على اللجن  الشرعي وضالالهتا
 إلخحة باآليت : وبعد التشاور واملباحث  خرج ا

لماء السحء ليسحا على درج  واحدة، يف سحئهم وضالهلم، وال يف دوافعهم وسبب أواًل : أن ع
، ومنهم صاحب اهلحى اليت يعتقدها ديناً  احنرافهم، فمنهم صاحب البدع  واألفكار املنحرف 

كامهم ِقيد الذي يهمه الدنيا و خرفها، ومنهم، أتباع السالطني الذين ال خيرجحن عن أقحال ح
سيكحن أيضًا متفاوتًا وليس على مرتب  ، وعلى ضحء ذلك فإن ضررهم …، ومنهم ومنهمأمنل 

 واحدة.
ثانيًا : وعلى ضحء ذلك فإن التعامل معهم يف الرد والنقد والتبيني ال ميكن أن يكحن على وترية 

العدل  واحدة ومستحى متفق، بل ال بد من اعتبار حال كل واحد منهم، وهذا هح مقتضى
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنحا ُكحنُحا قَ حَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط الذي أشرمت عليه استجاب  لقحل اهلل تعاىل : }

لََّه َخِبرٌي ِبَا َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قَ ْحٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلحا اْعِدُلحا ُهَح أَق َْرُب لِلت َّْقَحى َوات َُّقحا اللََّه ِعنَّ ال
 .[8]املائدة/ {تَ ْعَمُلحنَ 

يثريها هؤالء أو غريهم فال بد من  شبهات شرعيةثًا : حينما تكحن الردود متعلق  بدفع ثال
القائم على األدل ، مع االستيثاق مما نسب لذلك العامل والبحث عن  اعتماد األسلحب العلمي



واإلمجاالت اليت تتناقلها وسائل  ، وعدم االعتماد على العمحماتاملصادر اليت نقلت قحله بنصه
، ألن بعض الناقلني عمنا ينقلحن ما م، أو ينسبها بعض النا  عليهم يف ارجرائد أو املنتدياتاإلعال

فهمحه هم من األقحال، وقد يكحن ذلك خمالفًا لنفس القحل، أو قد يكحن الفهم مغلحطًا أساساً 
، وبفضل اهلل قد مت كتاب  عدد من الردود على بعض من أثار شبهات ححل وهذا حيصل كثرياً 

 وبعضهم مرفق مع هذه الرسال .اهدين وأعماهلم اجمل
فيها املحاقف  يف األم  بني احلني واحلني، واليت تكحن تقع رابعًا : استغالل بعض األحداث اليت

واضح  جلي ، حبيث يصبح النا  فيها فريقني ظاهرين، عما يف شق احلق وأهله،وعما يف شق 
ومثل هذه األحداث هي  وحنحها، ارب األديانمثل أحداث غزة، ومثل مسأل  تق الباطل وأهله،

، مع اعتماد األسلحب الصريح من أهم ما ميكن أن يفضح أهل الزيغ واالحنراف وأتباع األهحاء
 .والالئق يف نفس الحقت

خاص  بعلماء السحء أو اهليئات خامسًا : ال مييل )مجيع اإلخحة( يف اللجن  عىل وضع قائم  
 وهي تفاوهتم  للسبب الذي أشرنا عليه يف النقط  األوىل يقتهموالتجمعات اليت تسري على طر 

، مع أن هذه الطريق  مل تكن معهحدة عند علمائنا األوائل رمحهم اهلل، همواختالف دوافع سحئ
وهح أسلحب قد يقحد الشباب ارجدد واملتحمسني عىل تصنيف النا  على غري أسس شرعي  

  ، واهلل تعاىل أعلم.راسخ  وصحيح 
  يف حفظ اهلل، والسالم عليكم ورمح  اهلل وبركاته. دمتم

 اللجن  الشرعي .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

   إلى األخ الكريم الشيخ أبي محمد حفظه هللا
جھد  علىجداً يحتاج  ً أطرح لكم موضوعاً ھاما
الدولة موضوع  عظيم إلزالة اللبس حول 

ينكم اإلسالمية في العراق حيث أن التواصل ب
حد  وبين اإلعالم وشبكة المعلومات ميسر إلى

ث يكون رة بحيكبير فينبغي أن تسدوا ھذه الثغ
 المحور الرئيسي لخطة عملكم في الفترة

القادمة ھو مواصلة دعم المجاھدين الصادقين 
في العراق وفي مقدمتھم إخواننا في دولة 
العراق اإلسالمية والذب عنھم ھو قطب 

 واألولية القصوىالرحى ولھا نصيب األسد 
الناس  في كلماتكم وبياناتكم والعمل على حشد

يح الخصوم عليھا بشكل صروفضح مؤامرات 
ر واضح أي أن يكون دعمكم للدولة بشكل ظاھ

 للعيان ال يخفى على أحد.
 

ا التأكيد على نقطة ھامة وكثرة الطرق عليھ
 وھي أن حقيقية األمر أن ھناك صراع وتدافع
كلمة بين منھجين منھج يريد إقامة دولة تكون ال



 ن تكونالعليا فيھا  تعالى وحده ومنھج يريد أ
ملوك الكلمة العليا في دولة العراق المقبلة لل

ى والرؤساء وليست  وحده سبحانه وتعال
فالمجاھدون إنما جاھدوا ويواصلون جھادھم 
 إلقامة منھج الجماعة األولى رسول هللا صلى

 هللا عليه وسلم وصحابته رضي هللا عنھم
جميعاً وال يعنيھم التعصب لألشخاص 

اً امة دين هللا حقوالجماعات التي تسعى إلق
ا وإنما الذي يعنيھم أن تقودھم الجماعة وأميرھ

إلقامة دين هللا تعالى ثم إن الجماعات 
اإلسالمية عامة والمجاھدين منھا خاصة قد 

أنه ال  انقسمت إلى قسمين رئيسيين قسم يرى
إقامة دولة اإلسالم ومقاومة الكفر يمكن 

 العالمي والمحلي إال بالتعاون مع الحكومات
ناً .والزعامات في المنطقة فضلوا ضلالً مبي  

والمجاھدون الصادقون والذين يرون إقامة 
ى وحده ن كلمة الكلمة العليا  تعالالدين وتكو

 ووجوب تنحية الحكام الطواغيت والحكومات
 العميلة ومن ھنا حقيقة الخالف ومنشؤه وإن

راع إذاً فحقيقة الصتلبس بأثواب وأعذار ثانوية 



لمحلي طائفتين بين الكفر العالمي وا ھو بين
ومن دار في فلكھم بما في ذلك كثير من 
الجماعات ذات األسماء اإلسالمية وبين 

 المجاھدين الصادقين ومن بينھم القاعدة ھذه
ھي حقيقة الصراع لكن الدول من خبثھا 

أقحمت بعض الجماعات اإلسالمية المجاھدة 
ن ھديفي الواجھة فظھر أن الصراع بين المجا

 في القاعدة ومجاھدين في جماعات أخرى .
و كما أن القضية ليست قتل واحد أو ثالثة أ

لماذا قالوا كذا أو كذا فمثل ھذه األمور حلھا 
ميسور والدولة مطواعة تأخذ الحق من الظالم 

يمي للمظلوم بغض النظر عن اإلنتساب التنظ
اء ھذه ھي الحقيقة فالحكومات تناصبنا العد

عد ألد خصومھا وسنسعى إلزالتھا بوترى أننا 
العراق ھذا أمر مفروغ منه ومعلوم لدى 
ون الجميع كما أن اإلخوان والسروريين يعتقد

أنھم أصحاب السبق والفضل في نشوء 
قدون الصحوة اإلسالمية المعاصرة فبتالي يعت

أن اعتقاداً جازماً انھم أولى بقيادتھا ورعايتھا و
ادة ھم ھذه القيغيرھم تتطفل عليھم وانتزع من



بغير حق وھذا دأبھم في كل عمل إسالمي 
ناھيك عن أنھم يعتبرون أن زعيم تنظيم 

وفرداً من القاعدة كان طالباً من طالبھم 
جماعتھم تمرد على أوامرھم قبل ربع قرن 

عليه أن يعود إلى السمع والطاعة ويجب 
 للجماعة .

 
كما ينبغي الرد الھادئ على كل من يطالب 

ن .لة أو التشكيك فيھا كائناً من كابحل الدو  
لعلي فعلى سبيل المثال الرد على خطاب حامد ا
الصادر في ربيع األول [ مرفق نسخة منه 
ح ]مالم يكن قد استدرك ھو على نفسه وصح

 الخطأ .
وھناك من رد عليه ودافع عن الدولة وأتوا 
ى بنقاط ھامة وال شك ولكن فاتتھم نقاط أخر

ئياً يتطرقوا إليھا وھي مبد في غاية األھمية لم
 وباختصار 

أن الكفر العالمي بكل ھيئاته اإلعالمية 
 وبمساعدة ھيئات الكفر المحلية يحاربون

الجماعات اإلسالمية ويصرفون المليارات 



حماس تم احتواؤھا ه الحتوائھا وذوبانھا فھذ
من قبل إيران بدعمھا . كما أن النظام 

 حتراماالسعودي أستطاع أن ينتزع منھا 
 للقوانين الدولية بخصوص فلسطين أي

ظيم بالكيان الصھيوني وقبلھا تن االعتراف
اإلخوان المسلمين والسرورين وحزب حسن 

ع يقعلى تو قنصر هللا الذي تم احتواؤه وواف
 وھذه  ھيئة علماء المسلمين ذھبت 1701قرار 

بر إلى األنظمة الطاغوتية وتم احتواؤھا علناً ع
العراق  يحزب اإلسالمي فالوكذا  اإلعالم

قاعدة وحزب سياف ورباني في أفغانستان فال
ما استطاع التي ثبتت بفضل هللا خالل عقدين ف

ياسية أحد بفضل هللا تذويبھا في األحماض الس
.الدولة أو المحلية اآلسنة   

لقى لذا فالعداء لھا قائم على قدم وساق وھي تت
السھام من الجميع ومن كل صوب عالمياً 

محلياً ويركزون حمالتھم اآلن في العراق و
وخوفاً ألن تنظيم القاعدة أصبح عالمياً 
يه واتسعت فضل هللا دائرته ودخل الناس ف
د له أفواجاً وقبائل وجماعات بكاملھا فكان ال ب



العراق من إقامة دولة وأمير يحكم ھؤالء  في
د ويسير أمورھم ويحفظ مقاصد الشريعة وق

ً دون الثقازكى المجاھ  ت في العراق أشخاصا
و وأقاموا الدولة واتفقوا على أمير منھم ھو أب

عمر البغدادي وأما أمير الحرب في العراق 
 فنحن على علم به وزكيناه علناً على مرأى
 تثق ومسمع من العالم أجمع فالغالبية بفضل هللا

بجماعة القاعدة وأنھا الثابتة على المبدأ 
أو  اتختباراالوالمنھج الصافي وقد نجحت في 

التدجين واالحتواء والذوبان في حياض 
ك ھذه السياسات والزعامات الكافرة فكيف تتر

يد الجماعة إلى غيرھا فكان ذلك سبباً في الك
 لھا وال حول وال قوة إال با .

في  لذا البد من تفنيد كالم الشيخ حامد العلي
دعوته لحل الدولة وما استشھد به من شواھد 

 د نقض كالم األئمة الصحيحوليس المقصو
لة المنطبق على ظروفھم المظللة لألرض طي
ر القرون الماضية بينما ظرفنا في ھذا العص
لكفر الذي نعيشة فو ظرف مستحدث طغى فيه ا
 العالمي واإلقليمي على كل األرض ويتعذر



لعامة علينا أن تظھر على المأل وتتم المبايعة ا
نا كما ذكر فأمرنا الحالي ھو حالة استثنائية

ال ولكننا ننقض كالم واستشھاد العلي بأقو
أن  األئمة التي في غير محلھا والرد على قوله

الدولة ليست ذات شوكة وأن أميرھا مجھول 
 إلى آخر ما ھنالك .

كما يجب الرد على الجيش اإلسالمي وقد 
يخ اطلعت على ردود كثيرة عليھم منھا رد الش

ره دو في ظاھعطية وھو رد ال بأس به لكنه يب
اً أنه كان على عجل وكان األمر يستدعي ردود

 ةعديدة وبشيء من التفصيل والموضوعي
 والصراحة دون اتھام للنوايا وإنما مناقشة ما

أظھروه ولكن ھناك نقاط ھامة وھي على 
ھا درجة كبيرة من األھمية ينبغي الطرق علي

وھي أن ميثاق الجيش اإلسالمي تكفير 
ة ومعاداتھا وأن المطلع الحكومات الطاغوتي

ثاق على بيان الجيش اإلسالمي وعلى بنود مي
ن ومنھج ھذا الجيش يالحظ تبايناً واضحاً بي
ال  البيان والميثاق ومثل ھذا التباين الجلي

فعلى  يتصور أن يقع فيه قادة الجيش اإلسالمي



... سبيال المثال :ـ كتبوا في ميثاقھم ......
ن عامة أفراد وخاصة في ھذه الفقرة حيث إ

الجماعات المجاھدة فضالً عن قياداتھا تعلم 
ينما وتؤمن أن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ب
ديار الذي أعد البيان ينتقد الدولة بقولھا إن ال

في ديار كفر فكاتب البيان يدافع من طرف خ
عن الحكام الطواغيت ومعلوم أن أھل العلم 

كمه يحيحكمون على الديار تبعاً للمنھج الذي 
 وال يلزم من ذلك أن يكون أھلھا كفاراً .

خوة وكذلك اعتراض كاتب البيان على قول اإل
في الدولة أن الجھاد فرض عين منذ سقوط 

س نفس األندلس فإن المتفحص للبيان يشتم نف
ل قادة السروريين الذين تم احتواؤھم من قب

النظام السعودي فھل ھذه قضية تستوجب 
علم تضافر أقوال أھل ال الخالف والتشھير وغم

حت لفرضية العين إذا سقطت بالد اإلسالم ت
.يدي الكفار   

وأخيراً أرى أن يغلب على البيان صورة 
لي الصراع بين القاعدة والكفر العالمي المح
قدة والتركيز على ھذه الفكرة في المقدمة والع



في ھذا والخاتمة وفي كل  موضوع يكتب 
بين تدافع بيننا والصدد مع اإلشارة إلى أن ال

الجماعات ھو فرع لتقاطع مصالحھم مع 
راق مصالح الحكام في مجابھة وإفشال دولة الع
.ائغ اإلسالمية فاندفعوا بتأويل خاطئ وغير س  

 بذا لوح إن من اقتنع بما ذكرت سالفاً فيا
ع اإلخوة يضمنھا كتاباته وبياناته مع التنسيق م

.الذين سيكتبون في ھذا الموضوع   
ج كربتھم واقتراحكم بتفريسبة لناس الخير بالن

 فھذا أمر جيد وأرجوا تكليف كارم بذلك .
بالنسبة لكارم وأخيه وارتباطھم اإلداري 

 بأفغانستان وباكستان 
 

 في المكان الذي أوذي فيه أبو مسألة العمل
قد ھمام الصعيدي عديل أبي الحسن المصري ف

عمل تم إبالغ الشيخ سعيد بأن يكلف كارم ب
عين مخصوص ھناك .م  

وة تم إبالغ الشيخ سعيد بأن يكلف أحد اإلخ
د .باالھتمام بموضوع اإلخوة البلوش  واألكرا  

 موضوع الشيخ أبي الليث وإخوانه 



لحق ملف فدتم في رسالتكم أنكم أرسلتم في المأ
في  تحت عنوان عاجل وأنكم الزلتم على رأيكم
 قاتذلك الموضوع فلم أجد ھذا الملف في الملح
م أن وبالتالي لم أعرف المراد لكني أأكد عليك

 الحركة إلى مناطق أخرى بعيدة فيھا خطورة
 كبيرة فينبغي اجتنابھا .

بين  بالنسبة لإلخوة في اليمن فقد قالوا أنھم
م أمرين إما أن يؤسروا أن يعملوا وبالتالي ت

 اختيار العمل على أھداف محددة .
 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ  

أما بعد......    

 إىل األخ الكرمي                      الشيخ حممود حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

ومجيع اإلخوة خبري وعافية كما أرجو  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم
أن يكون وضعكم األمين إىل حتسن وأن يعمي اهلل تعاىل أبصار أعدائه عنكم وفيما خيص 
ذهاب بعض اإلخوة إىل إيران ضمن خطة احملافظة عليهم فأرى أن إيران غري مناسبة مع 

باكستان أن ال تكون األخذ بعني االعتبار يف اختيار املناطق اليت سيكون فيها اإلخوة داخل 
 من املناطق اليت تعرضت للفيضانات أو احملتمل تعرضها يف املستقبل .

  فيما خيص اإلخوة القادمون من إيران فأرى أن يكونوا يف هذه املرحلة يف أماكن آمنة
 خارج مناطق القصف. 

  فيما خيص باكستان فلم أطلع على التقرير الذي ذكرت ولكن الرأي بشكل عام هو
 على التهدئة وتركيز اجلهود على األمريكيني. احلرص

  فيما خيص تعيني اإلخوة يف املناصب اإلدارية فأرى أن تؤخذ عليهم بيعة متضمنة لبعض
النقاط اليت حتفظ العمل وأسراره فأرجو أن تتشاوروا يف األمر وتفيدوين برأيكم ومن 

 النقاط املقرتحة على سبيل املثال:
 د إلعادة اخلالفة.ـ السمع والطاعة واجلها 1
 ـ حفظ أسرار العمل . 2
 ـ احملافظة على العمل الذي سيكون مسؤوالً عنه وتقدمي النصح للقيادة. 3



  اذ القرار فيما خيص اليمن فإن وصلت رسالة بصري وفيها ما يكفي الخت
من بعض األمور فأرسلوها إيل وإن مل تصل بعد فمرفق رسالة لألخ بصري تتض

الت عن األوضاع وها يف حساهبم لقياس األمر وبعض التساؤ اليت ينبغي أن يضع
 عندهم فحبذا أن تطلع عليها وترسلها إليه .

  خبصوص ما ذكرمت يف رسالة سابقة من رأيكم يف تقليل املراسالت فنحن حريصون على
اجلانب األمين وما نرسله إليكم غالباً إما أن يتضمن أمور العمل وإما أن يتضمن بعض 

تبعثوها إىل اإلخوة يف اإلعالم  فأرى أن من تقليل املراسالت يف هذه الفرتة اخلطابات ل
أن تكون رسائلنا إليكم مقتصرة على رسائل العمل و ترتبوا مع أحد إخوانكم على أن 

مها لكم فنرسل اخلطابات إليه ييكون مستعداً الستالم الشرحية من الوسيط بدالً من تسل
عالم وإن كان هناك أمراً مهماً نرفق لكم رسالة فيبعثها وهو يوصلها إىل اإلخوة يف اإل

إليكم اإلخوة يف القسم اإلعالمي علماً أن وجود أخ يوصل خطابايت لإلخوة يف القسم 
اإلعالمي مهم أيضاً من ناحية عدم تأخر اخلطابات نتيجة ألي ظرف يطرء من طرفكم 

احلال يف فيضانات باكستان  عندما تكون هناك أمور عظام ال يليق فيها التأخر كما هو
وهنا أود اإلشارة بأن مثل هذه األحداث العظام ال ينبغي أن حتدث ومتر عليها هذه املدة 

كما أأكد على ضرورة إبالغ دون احلديث عنها ومواساة الناس من قيادات القاعدة  
حيث تتضمن رسالة إىل الشعب الوسيط أن يستلم منا رسالة يف العشرين من أكتوبر 

 .   أول نوفمرب يفقبل االنتخابات النصفية للكوجنرس مريكي األ
  مرفق بياناً ثانياً خبصوص فيضانات باكستان أرجو إعطاء نسخة منه لقناة اجلزيرة 
  ألف روبية من حسايب اخلاص ووضعها مع حساب اجملاهدين. 460أرجو اقتطاع 
 .مرفق رسالة من ابين خالد لألخ عبد اللطيف 

أرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظكم و يوفقكم ملا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا ويف اخلتام : 
 أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .



، اخلميس                             السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
 1431//رمضان17
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مالنا من يهده اهللا فال إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أع
 داً عبدهمضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

 ورسوله.

 أما بعد...

 إىل األمة اإلسالمية عامة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ...

وب أوربا وكان من آخرها شعت من العبودية حلكامها املستبدين.بأسرها قد خرجإن شعوب العامل  ..
السوفييت يرتنح يف  الحتادفما أن بدأ ا الشرقية واليت عاشت عقوداً طويلة يف رق التبعية للشيوعية العاملية

ثارت وحتررت فعلى ذرى اهلندكوش ويظهر ضعفه للعامل أمجع إال واغتنمت شعوب أوربا ذلك الضعف 
ة فبالدنا منذ عقود بعيدة تعيش حالة غري  من رق التبعية للشيوعية العاملية وإننا اليوم نعيش أياماً مشا

مرضية على مجيع احملاور الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية تبعاً للهيمنة الغربية عليها يف هذه 
األجواء العصيبة شاء اهللا سبحانه وتعاىل أن يتورط املعسكر الغريب بقيادة أمريكا يف أفغانستان نفسها 

ا فيرتنح ويظهر ضعفه للعامل أمجع ومع ظهور ضعفه وض ياع هيبته وتراكم ظلم وعلى ذرى اهلندكوش ذا
قاط وكالء الغرب الشعوب بدعمه أصبحت األجواء اإلقليمية والعاملية مهيأة إلس احلكام املتسلطني على

عية للهيمنة الغربية.فكانت فرصة تارخيية نادرة لألمة بأسرها لتمسك بزمام املبادرة وتتحرر من رق التب  

ا ر وأهلبت مصر بثفأهلبت مشاعر املسلمني يف مصتونس يف  الثورةيف هذه النقطة املفصلية أضاءت  ور
س والقعود واخلوف الظلم واليأ أسقطمشاعر العامل اإلسالمي بأسره فنجاح ثورة تونس يف إسقاط الطاغية 

ا مىت  وأيقنت شوبث روح اجلرأة والعزة واهلمة واإلقدام  قلوب  متألاً كربت وزحفت زحفعوب األمة أ
أميت                                  .                                                   رجفاً الطغاة 

ل اجلهود إن من أوجب الواجبات بعد اإلميان العمل على اغتنام هذه الفرصة العظيمة وبذ املسلمة:
ا يف أرض الكنانة بعد مشيئة اهللا  راتوإن من أهم األسباب اليت تعني على جناح الثو  للحفاظ على جذو

العمل  أوًال:                                                                                     .تعاىل
ذا ثورة وجناحها لمن أهم العوامل لقيام الي الوع على رفع وعي الشعوب فقد أثبتت األحداث املاضية أن

ة هودهم لتوعيجأن يستنفروا  املالو  مجيع الصادقني يف األمة والسيما أهل الرأي و الكلمة أناشد فإين
ا ولو بكلمة مله ميوال يدخروا شيئاً ميكن تقد أبنائها كتاب يف ذلك   ما ُكتب خري نوم درهمأو سري
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(مفاهيم ينبغي أن تصحح) و  كتاب (واقعنا املعاصر) للشيخ حممد قطب  كما ينبغي االطالع على 
 يفعضاً منها وقد ورد ب. ( السابقني من داخل هذه األنظمة من وزرائها وضباطهااليت شهادات والالوثائق 

عدد من حلقات شاهد على العصر و جتربة حياة مع هيكل و هو و زير سابق  كان مطلعاً على الكثري من 
فصل  )كالم يف السياسة(هكتابكثري منها يف كتبه منها فصلني يف  احلقائق خلف األبواب املغلقة وأفاد ب

قائق ويقوموا ليدركوا احللى ما خيص قطرهم فعلى أهل كل قطر أن يطلعوا ع األردن وآخر عن املغرب عن
).بواجبهم جتاهها  

ا ودراسة أسباب جناح هذه الثورة وتعثر  ثانياً:أخذ العرب من التاريخ والسيما تاريخ الثورات وما يتعلق 
تلك ومن ذلك ثورة املسلمني يف اجلزائر منذ أكثر من عقدين فقد حتركوا حتركاً جاداً  إال أن القيادة وقعت 

ا  تسلبها قاهرة  ضغوطوممارسة أمأمن عن االعتقال اجلزائر دون أن يف بقيت يف أخطاء قاتلة حيث إ
ا تراجعت عن وهي مسألة يف غاية األمهية  ية ري املص تحرية اختاذ القرارا على خشية ات املظاهر كما أ

سرية املليونية ويف امل القاهرةيف اجلماهري  تن عندما احتشدما تكرر يف مصر واليمدماء املسلمني وهو 
ية على خشوعودهم  توصدقإال أن القيادات حتاورت مع احلكام مطالبني بإسقاط احلاكم  صنعاءب

م ففالدماء  األبرياء ه الكثري من قتل الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا وتبعصرفوا اجلماهري مث غدر 
نسأل اهللا تعاىل أن يرمحهم مجيعاً ومالبثت األمور يف اليمن أن عادت إىل  كثري مما  كانت عليه فاخلشية 

على الدماء يف مثل هذه املوطن ورع فاسد ففي مصر وحدها ميوت تبعاً لظلم النظام و استبداده سبعون 
الكبار  نتيجة التلوث يف املياه الناتج عن مصانع رجال األعمال ألف سنوياً حسب اإلحصاءات

 املتحالفني مع السلطة مما يعين موت املئات يومياً.

ثالثاً: أن يستحضر الساعون للتحرير نفسية امللوك وطبيعتهم فهم من أكثر الشرئح اليت يتم فيها القتل 
أبناء  دماءمما يوضح مدى اهتمامهم بك شهوة امللشدة لمن داخل األسرة يقتل الرجل أباه أو أخاه نظراً 

احلاكم عن  كما أن الغدر صفة تصاحب الكثري منهم إن تعرض ملا يزعزع ملكه وهو ما خيرج  الشعب
عندما غدر  وجيعل أكرب مهه االنتقام ممن هز ملكه ومن أكثر ما يوضح ذلك حادثة عبد امللك اتزانه

ومسمع من  رغم أن الصلح مت بعهود ومواثيق على مرأى بالصلح مع ابن العاص بعد أن خرج عليه
فكانت أول غدرة  العلماء وأهل احلل والعقد فلم يهدأ له قرار إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتل ابن العاص

 يف اإلسالم. (نفسية أجهزة األمن).
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رابعاً :أن يقود الثورة رجال أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم والبقاء يؤخذون بعني االعتبار أمهية الدقة يف 
قد يضيع أخر والتالثورة  فالعجلة قد جتهضدون عجلة أو تأخر ألوضاع املالئمة لبدئ الثورة اقياس 

ع لإلعداد والتوعية اليوم حتتاج إىل أسابيوهنا جتدر اإلشارة أن بعض بالد اإلسالم  الفرصة لعقود طويلة
على حتمل التكاليف  ةادر ق ةمكيث قيدةفدفع الطغاة حيتاج إىل  ،ئ الثورة وبعضها حتتاج إىل أشهرقبل بد

املالزمة للتغيري حذر ة من الوقوع يف الورع الفاسد حيث إن احلرية ال تتحقق إال بالثمن الغايل والدماء جزء 
ال يتجزأ عن مقومات حتقيقها وإين ألدرك حق اإلدراك أن تعريض أبناء األمة للقتل أمر يف غاية الصعوبة 

 ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل غريه.

 نصحت وحنن خمتلفون داراً        ولكن بيننا نسب وعرق

عدل وحقشريعة ربنا قربنا إذا بعدت بالد             ت  

 وال يبين املمالك كالضحايا         يـدنـي احلقوق وال يـحق

ويف األسرى فدى هلمو وعتق       ففي القتلى ألجيال حياة   

 وللحرية احلمراء باب            بـكل يـد مضرجة يـدق

فيا أبناء أميت املسلمة أمامكم مفرتق طرق خطري و فرصة تارخيية نادرة للخروج من رق التبعية فاغتنمو ها 
وكسر وا األغالل لتتحر روا من هيمنة الصهيونية العاملية فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه 

طويلة. ا األمة منذ عقودتظر انالفرصة اليت   

ه وقد قال رسول اهللا صلى : إن الظلم واجلور يف بالدنا قد بلغ مبلغاً عظيماً وجيب إنكاره وتغيري اخلتام يفو 
قام إىل إمام  بن عبد املطلب ورجل سيد الشهداء محزةاهللا عليه وسلم ( فمن جاهدهم...) وقال أيضاً (

ذه النية العظيمة فإن قتل فسيد ا اه فقتله) فهنيئاً ملن خرج  لشهداء وإن عاش فمن جائر فأمره و
. السعداء فقولوا احلق وال تبالوا  

 فقول احلق للطاغي                               هو العز هو البشرى

هو الدرب إىل األخرى                 هو الـدرب إىل الدنيا               
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 فإن شـئت فمـت عبداً                             وإن شئـت فـمت حـراً 

 

 

ام اليوم ومازالوا وإن املعركة اليوم بني الشعب واحلاكم معركة إرادة والثورة ثورة عزة وكرامة وإن معظم احلك
قيم واملبادئ واملعتقدات بينهم وبني اجليل الصاعد يف اليفكرون بعقلية أيب جهل مل يدركوا حجم الفجوة 

م بعد أن استنشقوا عبري واحلرية والكرامة و  م وخالطت شغاف قلو ذاقوا طعمها فسرت اليت امتزجت 
ضي اهللا عنهم فتغري تلك العزة اليت غريت نفوس املستضعفني يف مكة ر  ؤمنيف دمائهم وأرواحهم عزة امل
ألذى وأنزلوا وا أما أولئك اجلبابرة العتاة من قريش الذين مجعوا عليهم أصناف اوجه األرض عندما صمد

أرواحهم أهون  عزة فكان سلبهمالم أنواع العذاب أذاقوهم طعم املوت مراراً فلم ينسهم طعم اإلميان و 
فقهوا معىن ام مل ييعودوا إىل عبادة اجلبابرة من دون اهللا . وإن هؤالء احلكفوأسهل من أن تسلب حريتهم 

ني ومن املفيد هلم أن يتعظوا مبآل  اإلميان الذي جتذر يف قلوب املستضعفني وتلك العزة اليت تأىب أن 
ون عن الفوضى وإراقة اجلبابرة من قبلهم وأن يوقنوا أنه ال سبيل لبقائهم وقمع أولئك األحرار وهم املسؤول

 الدماء لتسلطهم على الشعوب املسلمة .
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 بأنصاف احللول

 

 

 

 

 من أهم عوامل جناح ثورة إيران يف إسقاط نظام الشاه

 

 كْم ناَل بالتدبِري َمْن هو صابٌر              ما ملْ ينْلُه بعسكٍر جرارِ 

 مجيع السهام على إسقاط النظام وجتنب اجلبهات الفرعية . 

جيال الوإن كثرياً من احلكام اليوم ال يدركون حجم الفجوة بينهم وبني األ  

ا ودراسة أسباب جناح هذه الثورة وتعثر  ثانياً:أخذ العرب من التاريخ والسيما تاريخ الثورات وما يتعلق 
تلك علماً أن جناح أو تعثرها الثورة ال يعين سالمة مبادئها وإن من التجارب االليت ينبغي أخذ العرب 
منها...الثورة الفرنسية و ثورة املسلمني يف اجلزائر منذ قرابة عقدين وقد كانت اجلماهري مستعدة للقيام 
امل تكن يف مأمن عن بطش النظام فاعتقلها يف..  بالواجب إال أن القيادة وقعت يف أخطاء قاتلة منها أ
علماً أن احلاكم ميلك سالحاً أخطر من االعتقال وهو ممارسة الضغوط القاهرة على القيادة مبا يسلبها 
حرية اختاذ القرارات وهي مسألة يف غاية األمهية كانت من أهم عوامل جناح ثورة إيران يف إسقاط نظام 
الشاه فال بد أن تكون القيادة يف مأمن حصني ومن ذلك اهلجرة إىل بلد تتاح فيها إدارة الثورة حبرية أو 
ا مل  أن يكون القائد متخفياً فيديرها عرب املواد املسجلة . وقد كان من أسباب جناح الثور ة يف تونس أ
 تكن هناك قيادة متلك اختاذ قرارات يستجيب هلا مجهور املتظاهرين ومن مث يتاح للحاكم الضغط عليها .
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ومنها: تراجع القيادة عن إخراج املظاهرات اليت أُعلنت بعد أن اختذ النظام قرار بأنه سيقتل أي شخص 
خيرج إىل املظاهرة فوقعت القيادة حتت ضغط شديد وتراجعت ويف مثل ذلك احلدث تكون الكفة 
حمسومة لصاحل النظام إن تراجع الشعب فأهدرت جهود الثوار واستقرت األمور للنظام قرابة عقدين 
فضالً عما قبلها نتيجة خلشية القيادة على دماء املسلمني وهو يف مثل هذا املوطن و رع فاسد وقد كان 
ديد النظام بأنه سيقتل كل من خيرج خالياً من حمتواه فهو مل يكن يستطيع أن يقتل مليون إنسان كانوا 
 سيخرجون للمظاهرة (نفسية أجهزة األمن). 

 

وكانت أيضاً من أسباب جناح الثورة يف تونس حيث مل تكن هناك قيادة متلك اختاذ قرارات يستجيب هلا 
  مجهور املتظاهرين ومن مث يتاح للحاكم الضغط عليها .

 

ديد النظام كان خالياً من حمتواه إذ أنه ال يستطيع قتل مليون إنسان كانوا سيخرجون للمظاهرة كما  أن 
 علماً أن جناح الثورة أو تعثرها ال يعين سالمة مبادئها .(نفسية أجهزة األمن). .

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 أمتي اإلسالمية الغالية السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ي أفضل أھنؤكم بعيد األضحى المبارك وأرجو هللا أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال ف
وأن  األيام عشر ذي الحجة وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين

نا غانمين كما أسأله سبحانه أن يعيد علينا العيد وقد سر يردھم إلى أھلھم سالمين
حث عن فالعيد مناسبة سعيدة ومن السعادة البخطوات مھمة في تحقيق األمن العام لألمة 

ين وھي السبل التي تحفظ لنا دوامھا مما ينغصھا أو ينقصھا وال سيما أن الناس مجتمع
  كثير من أعمالھم  فرصة للبحث في ھذا األمر العظيم وقد انقطعوا عن

اس ، ومن أمتي اإلسالمية الغالية إن العيد يفقد بھجته إذا خيم الخوف أو الحزن على الن
ي ھذه فقد عزيزاً في يوم عيد ال يالم إذا غلبته الدموع في ھذا اليوم السعيد واألمة ف

نا أھل األعياد األخيرة قد اجتمع عليھا مع حزنھا على فقد المسجد األقصى وما يصيب
الصومال في فلسطين وفي كثير من بقاع اإلسالم وال سيما في العراق وأفغانستان و

يت كله في ھذه األيام تھديد زعيم البوالسودان وكشمير والشيشان اجتمع إلى ذلك 
المنطقة  األبيض بحرب عالمية ثالثة خص بھا إيران وحلفائھا وآثارھا وأضرارھا ستعم

. 
وبالدنا مستمر منذ قرون وازداد االستھداف بعد ظھور إن استھداف األعداء ألمتنا 

فتاح الملقى الم كعلى العالم ذل ةسيطرالالنفط وسيتنافس األقوياء أيھم يحظى بمفتاح 
 على رمال الخليج بال حراسة من أھله .

ق األمن ألنفسنا دفع ثمناً غالياً نتيجة لتقصيرنا في قيامنا بواجبنا لتحقينونحن اليوم 
ندما حاول من تداعيات حرب الخليج الثانية عألمة تعاني نتيجة لھذا التقصير ومازالت ا

على للتنافس ة جنتيالبعثييون أن يسيطروا على نفط الكويت وسنبقى ندفع ثمناً باھظاً 
. أقوياء نفطنا من األقوياء إن لم نكن  

 أمتي المسلمة 
ا بل ھو مزاحم ألھمھا إن األمن من ضروريات الحياة وليس من حاجياتھا أو كمالياتھ

الذي  كالشراب والطعام ولقد امتن هللا على قريش بقوله [ فليعبدوا رب ھذا البيت
حده وثيق جداً بين العبادة والطاعة  و فاالرتباطأطعمھم من جوع وآمنھم من خوف ] 

من ركات لو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليھم بووالطعام واألمن قال هللا تعالى [ 
ذا السماء ..] فغياب األمن يفسد حياة اإلنسان وإن مما يحير الحلماء أن االھتمام بھ
بلداننا  الركن الركين من الحياة البشرية الكريمة غائب غياباً مذھالً من حياة الناس في

ھم أنم الناس لوقد أوكلوه لحكام في أحسن أحوالھم ضعفاء عاجزون بل كيف وقد ع
شيء عون أن يؤمنوا األمة من أعدائھا ففاقد الطيل ھؤالء ال يستعمالء متواطئوون فمث

ا أو قريباً منھا يھرعون إلى عدونال يعطيه وقد شوھدوا في كل قارعة تحل بدارنا 
يتوسلون ويتسولون عنده األمن والدفاع عنھم الصليبي النظام األمريكي   

.ار أبناء الكماة األحر إنھا صورة مخزية مذلة مھينة وال أدري كيف استمرأھا كثير من  



 أمتي المسلمة 
يضة فر من لألمةلتحقيق األوالدفاع عن المسلمين إن القيام بالجھاد لنصرة الدين 

 و لصانعيربون المدافع قبل تربية ايبنون المدافع قبل المصانع فالعقالء  شرعية
ستقرار الوالنمو لاألساس قبل رفع البناء حتى ال ينھار فاألمن أساس عظيم  يشيدونو

والمدن  في جميع مناحي الحياة لكل البنى التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية
م بما العمرانية وإلى ما ھنالك وإال كانت النتيجة دماراً وخراباً في عشية وضحاھا ولك

ستطاع صنع الكيان الصھيوني في لبنان  في العام المنصرم عبرة و عظة أو لربما ا
.سليمة فتكون له غنيمة ٍ  ةصالح انجازاتنا المدنية  اً منالعدو أن يأخذ كثير  

 أمتي المسلمة 
عالى إن نصرة الدين والدفاع عن المسلمين ذروة سنام اإلسالم وذخر عظيم  ادخره هللا ت
امة في لمن يحب .أمتي أنت اليوم بفضل هللا قد خطوت خطوات في طريق العزة والكر

في اآلخرة .الدنيا والفوز والفالح بإذن هللا   
كاليف وبين يدي الحديث عن التفاصيل حول ھذا الطريق العظيم  أحدثك عن بعض ت

أنه  ھذا التسول فوقالطريق الذي سلكه حكام المنطقة طريق تسول األمن من األعداء 
ثالثة األخيرة باھظ التكاليف فمئات المليارات قد دفعتھا دول الخليج فقط خالل العقود ال

األخطر من التفاقيات والصفقات وال سيما صفقات السالح إال أن األكبر وثمناً له عبر ا
تغير تعاليم  يميةتعلوأخرى  ة إعالمية يفتبعأخرى ذلك أن التبعية األمنية يتبعھا تبعيات 

رى لكافرين وإلى ما ھنالك من تبعات أخلالدين بما يتناسب مع الوالء والرضوخ 
 أخرى  تبعيةوجسيمة أخطار دان الھوية وھذه محصلتھا ضياع الدين وغياب القيم وفق

ت راية بمناصرة أمريكا ضد المسلمين تحفي السياسة الخارجية تلزم حكام المنطقة 
 محاربة اإلرھاب كما زعموا وذلك ناقض من نواقض اإلسالم العشرة 

ر أثر ثم تبعية اقتصادية وما أدراك عن آثارھا وأضرارھا ولضيق المقام يكفي أن أذك
ائر ال اط عمالت المنطقة بالدوالر مما أدى إلى تكبد شعوب وحكومات المنطقة خسارتب

ارة والرات ، حيث بلغت خسأقول بمئات الماليين بل بمئات اآلالف من ماليين الد
ركة غزوة منھاتن المبا ذأمام اليورو إلى ست وثمانين في المئة من قيمته من الدوالر

تعالى بفضل هللا   
إن المرء إذا تعاقد مع شركة على إنجاز عمل ما مقابل قيمة محددة  ـ:ـوھنا أقول 

ف ولو بإحدى العمالت المرتبطة بالدوالر فإن الشركة مع بداية انخفاض سعر الصر
وع ذلك فكثير بنسبة  واحد أو اثنين في المئة بالتعويض المناسب فإن رفض مالك المشر

ريكا إال لن يھربوا من التبعية ألم طر إلى الھروب ولكن حكام المنطقةضمن الشركات ت
انين في إذا رأت خلعھم فعندھا قد يقاومون فما بالكم أنتم وقد بلغت الخسائر ست وثم

ك ن عن التحريالمئة مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم ومع ھذا كله ما زلتم قاعد
لناس ل اح لكن أخذ زمام المبادرة في أمر فطري مدني متايللمحافظة على أموالكم تارك

  من التحرك فيه  أو الحرب عليھا حتى تحذرواال صلة له بالقاعدة 



في خضم الحديث  وما كنت أظن أني بحاجة إلى أن أتحدث عن مثل ھذا األمر 
ان والصومال والتحريض لمدافعة العدو الصائل وال سيما في فلسطين والعراق وأفغانست

مل الععن  لما رأيت تعطيل العقوإلى ذلك الحرص على أموال األمة ل  ولكن دفعني
ومات من عما تمارسه الحكقد بلغ مبلغاً ال يصدق فضالً حتى لالبدھيات منذ سنوات ب

تمادوا استالب إلراداتكم وإيراداتكم ، ھذا الخنوع والعجز الذي تبدونه شجع الحكام أن ي
باط في غيھم وتبعتھم حيث صرح وزراء المالية في حكوماتھم بأنھم لن يفكوا ارت

تفك عمالتھم بالدوالر في حين أن كثير من الناس كان يعول على أن ھذه الحكومات س
رون ولكن غاب عن ھؤالء أن الحكام ينظمن مصلحتھا ارتباط عملتھا بالدوالر ألن ھذا 

إلى ھذه المصلحة مھما عظمت على أنھا جزئية طالما أنھا تتعارض مع مصلحتھم 
ني فك وال سيما في المحاور المھمة يع األمريكية الكلية .ففك ارتباطھم بالسياسات

روحه من  حتى تفتكعليه وھذا ماال يستطيعه الحاكم ارتباطھم بالكرسي الذي يقعدون 
 االرتباط بجسده 

 أمتي المسلمة 
ي أعن في ھذه األجواء ةخاص ليس بالصعبإن التحرر من الدوالر وما ارتبط به أمر 

 المجاھدين بمجاھدة أمريكا ووكالئھا ففي مثل ھذه ارتفاع راية الجھاد وقيامأجواء 
مما  على رؤوس المجاھدينيكون سقف الطغاة  طمن ضغالوزن الرئيسي  فإن األجواء

اق الحرية وإن مذرفع سقف  المطالبة بحقوقه الشرعية ليتيح لبقية الشعب التحرك 
م ومن لر . في مجال تحرير نقودكم من االرتباط بالدوال طعمه جميل جداً فجربوه 

اعدت ينتزع حقه في مثل ھذه األجواء فال يعول عليه  وأحسب أن من األسباب التي س
ر الحرب الشعب الكويتي لفك ارتباط عملته من الدوالر ھو استفادتھم من أجواء استعا

 ضد أمريكا في العراق على حدودھم 
هللا عباد    

قوم يسيرة جداً وذلك بأن ي من الدوالر وما ارتبط به إن الخطوات العملية للتخلص
مالت األفراد بتحويل ما يملكون من الدوالر ومن العملة المرتبطة به إلى سلة من الع

كانت أو دولية  ةالحرة إقليمي  
مالت الناس أن يعقدوا كثيراً من صفقاتھم المھمة على اختالف أنواعھا بالع وبإمكان 

  الحرة المستقرة 
ً  فاض الدوالر األمريكي كثيرة جداإخواني المسلمين إن أسباب انخ ار انكس ومن أھمھا

ان فقد بلغ ھيبتھم بعد الغزوات المباركة في الحادي عشر وال سيما في العراق وأفغانست
على  إلى مصاريف الحربإضافة ما أنفقته أمريكا  منذ ذلك الحين على وزارة الدفاع 

 (أي ماليين الماليين منالمجاھدين مبالغ ھائلة جداً بلغت ترليونات الدوالرات 
) الدوالرات  

 فوزير الدفاع األمريكي السابقباعترافھم ھم وإن دواعي استمرار الحرب قائمة 
إلى أربعة  أكد أن ھذه الحرب ستستمربعد فشله الذريع طر لالستقالة أضرامسفلد الذي 

إلى اج عقود بل إن التقارير األمريكية نفسھا تؤكد أن الحرب على المجاھدين ستحت



مما  تلينضد الطغاة المحبإذن هللا تعالى أجيال ونحن من جھتنا نؤكد أن الجھاد سيستمر 
سيستمر ودوالرھم سينحدر  استنزافھميعني أن   

ابان أضف إلى ذلك أن الدول االقتصادية الكبرى في شرق آسيا وفي مقدمتھا الي  
اض ر ھائلة النخفوالصين متورطة بادخارھا ترليونات الدوالرات وقد تكبدت خسائ

فاضه الدوالر وھي تسعى للتخلص منه بشكل تدريجي مما سيؤدي إلى استمرار انخ  
ال أمتي المسلمة رغم ھذا االنھيار الھائل لسعر الدوالر فإن سعر صرفه الحالي ما ز

الدوالر  قد فكوا ارتباطأعلى من قيمته الحقيقية بكثير . وإن األمريكيين منذ عقود 
دنيا ا في إرجاء الھوضخوترليونات منھا  ب ومن يومھا قاموا بطباعة برصيده من الذھ

ف وللبغي يف أن ينكشزللكان البد فكلوا أموال الناس الباطل ليأبال حسيب وال رقيب 
ع ستطيوللربا أن يمحق فقد انخرقت سفينة الدوالر خرقاً واسعاً فلن تأن يصرع أھله 

السفينة  فھو أكبر منھا بكثير فمن بقي فيھذا الخرق رياالت الخليج ودراھمه أن تسد 
 غرق ومن قفز منھا نجا
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 أما بعد... 

أهلي الكرام               السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

أقرب.و هللا تعاىل أتقى إىل او خبري وعافية  مرساليت هذه وأنت مكأرجو أن تصل  

أن وصلتنا  عدسيما بال مومعرفة أحوالك مللقاء بكيف أشد الشوق فنحن  مأود أن تطمئنيين عن أخبارك:ابتداءً 
ل أسطري و وص عندرمية الكتصلنا رسالتك وعسى أن فلله احلمد واملنة  قبضة اإليرانينيروجكم من البشرى السارة خب

التفصيل بإذن اهللا  وبعد قراءة رسالتك ستصلك رساليت الثانية ببعضوأنت يف أمت الصحة والعافية هذه إليك 
 مل يربأ منه متاماً الذي سيوصل رسائلنا مرضاً شديداً تأخرنا يف الرتاسل نظراً لعدة ظروف منها مرض األخ ونأسف ل

سب أنه قد محزة مل يصلك بعد و كنا حناالبن العزيز غنا أن أن يسأل عن أخباركم بل استطاعوعندما اآلن حىت 
أسرع وقت فيها على ضرورة إرسال محزة وأهله بأأكد ود موصلك وعلى كل حال فأنا قد أعددت رسالة للشيخ حم

.صفر 1هذا اخلميس بإذن اهللا والرسالة ستتوجه إىل اإلخوة ممكن   

ولقد سررنا بزواجه فبارك اهللا له وبارك عليه ومجــع بينهمــا خبــري وأنبــت ذريتــه نباتــاً حســناً وبنيه أخبار محزة أود أن تفيدين بكما 
ســعداً  رحمأن يــتعــاىل نســأل اهللا  ءهــاوأبناوفــاء خبــار وأســوريا  يف إخوتــهكــذلك و وفاطمــة وبنــيهم  إخوتــهكذلك إفاديت بأخبــار و 

وممــا صــربنا علــى فــراقهم أن فاضــت وخيلفنــا خــرياً  مويأجرنــا فــيهيف أعلــى عليــني  مويعلــي منــزلتهيف الشــهداء  مويتقــبلهوخدجيــة 
(َمــا َأَصــاَب ِمــن مُِّصــيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف أَنُفِســُكْم ِإالَّ ِيف   قــال اهللا تعــاىلوأن هــذه آجــاهلم يف أرض اهلجــرة واجلهــاد أرواحهــم 

َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه    احلديد. سورة}22{) اآلية َيِسريٌ ِكَتاٍب مِّن قـَْبِل َأن نـَّبـْ

وحنــن  ســلطانهه فلــه احلمــد كمــا يليــق جبــالل وجهــه وعظــيم مننــو  هأتقلــب يف نعمــتعــاىل فبفضــل اهللا أنــا فوبالنســبة ألحوالنــا   
أســكن برفقــة بعــض إخواننــا مــن أهــل املنطقــة منــذ عــدة ســنني ين نــإال أنســعى يف جميئــك إلينــا منــذ خــرب وصــولكم عنــد اإلخــوة 

ومــن مث يصــعب علــيهم القيــام بــبعض مــا أطلبــه مــنهم  يرتتــب عليــهمن ناحية القلق األمين ومــا ببقائي معهم جداً وهم مرهقون 
 ولكــنوعندما اشتكو من زيادة العدد عرضنا عليهم إنقاصه فرفضوا أيضاً عليهم أن أطلب جميء أحد من األهل  هومن أصعب

هنــاك أســأل اهللا أن جيعلهــا يف ميــزان  اصــربتيهوالســنني الــيت  قبضــة اإليــرانينيطــول انتظارنــا خلروجــك مــن و  ألمهيــة جميئــكراً نظــ
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ولعلنــا نفيــدك بــذلك يف الفــرتة القادمــة  اللقــاءمتفائلون بأن يتم ترتيــب كبرياً يف هذا املسعى وحنن   اً جهدبذلت فقد حسناتك 
حـــريص أشـــد أنين بـــثقـــي متامـــاً و  لزيارتـــكبـــإذن اهللا وإن مل يتيســـر جميئـــك خـــالل األســـابيع القادمـــة فســـآيت يف الرســـالة القادمـــة 

 علماً أنه يأخذ بعض الوقت. وإن كان بتغيري املرافقنياحلرص على االستقرار معك 

 حبذا أنو  ا لكِ حشوة وضعتهمكروهاً من طبيبة أسنان رمسية يف إيران وختشني  زرتِ قد  أنكِ  لنا كرمالحظة :ذُ 
م ز أو راب أياً من اإلخوة يف إيران مستشفى أي أمر رابك عند أي التفصيل عن ب تفيديين رعوا له شرحية بأي بأ

حيث ميكن هلم   تاداملعمن قليًال أكرب من احلجم املعتاد ورأسها ُقطره  احلقنة جسمأن يكون طريقة ومن تلك الطرق 
ية ري محة وقطر الشعحجمها تقريباً طول الق لزرعها حتت اجللد صغريةأن يضعوا فيه شرحية كما ذكرت لك سابقاً 

ومن  .منية كما أود إفاديت مبا ذكروه لكم عن أسباب إطالق سراحكم وكل معلومة تفيدنا من الناحية األ.الناعمة 
الذي مل  تاريخوالعملية جراحية ولو بقدر غرزة واحدة أي  وأذلك إفاديت عن التاريخ الذي وضعيت فيه احلشوة 

اخلروج إىل باكستان ومن ذلك أيضاً توضيح مالبسات مساحهم لك ب تتيسر معرفته فال بأس من ذكره بالتقريب .
م قالوا لكم بأن السبيل الذي ميكن إطالاململ بالتفصيل  قكم إليه هو سوريا علماً أن سعد رمحه اهللا كان قد ذكر أ  

ي مجيع تقضفحبذا أن إال للضرورة القصوى  املستشفياتالذهاب إىل األمين ال يسمح بمالحظة: وضعنا 
يئك إلينا بإذن اهللا مىت عند جملنعيد صرفها صرف الدواء بالرشدة بعد حتتفظي احتياجاتك الطبية السيما األسنان و 

تو أو بشاألردو  معلى تعل ن الناحية األمنية أن حترصوار. ومن املهم جداً ماحتجت إليه نرجو لك الصحة واالستقرا
بأن يعلم ه اهللا ومحاه حفظم يف ذلك فحبذا أن جتتهدوا فيه وختربي محزة كأسر من أهل املنطقة يعين دووجودكم عن

.منذ فرتة  هأيضاً فإخوانه الصغار يتعلمون أبناءه  

أفراد أسريت هم ثالثة من بلغنا قبل أيام خرباً ورد يف جملة التامي أن بعض إخواننا املعتقلني يف إيران قد خرجوا ومع
ذا؟  لعلهم عثمان وحممد وفاطمة علماً أن أبا يوسف ممن ذكروا خروجهم فهل لديك علم 

؟ وهل أنتم مع مي أود أن تطمئنيين عن صحتك وهل املكان الذي أنت فيه مريح ؟ وهل فيه غاز حكو  اخلتام:ويف 
ين كنت عندهم أن تذهيب إىل اجلماعة الذ ؟مع العلم إن كان املكان غري مريح فيمكنأسرة عربية أم من أهل املنطقة

ذا املكان او إن بقيت يف على أن يكون معك محزة سواء يف هتأتيين املرة السابقة يف اجلبل ريثما نرتب أمورنا  قبل أن
ذلك والقادر عليه. حبفظه ورعايته إنه ويلبكم اللقاء أسأل اهللا تعاىل أن حيفظكم ويرعاكم وأن ييسر  .مكانك   

ا وعيبلغونك ينتظرون جميئك و خبري عندنا اجلميع  بد اهللا وإخوته.السالم مبا فيهم الصغار صفية وإخو  
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1432//حمرم28االثنني / أبو عبد اهللا / والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     

ا ) ( أرجو إتالف الرسالة بعد ألف ربية لصرفك يف هذه الفرتة ) 25(مرفق هدايا متواضعة من أجل الربد و قراء  



 ]تحرير اإلنسان قبل تحرير االوطان[

 

نا ومن سيئات إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفس
إال اهلل  دي له وأشهد أن ال إلههاأعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال

 ووولوا ووال وحده الشريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله )ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل
د فاز فوزا سديدا يصلحلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فق

 عظيماً( أما بعد
الم من أسامة بن حممد بن الدن إيل إخوانه وأخواته يف األمة اإلسالمية عامة الس

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
عظام اليت بدأت من املخاطر الحديثنا يف هذه الليلة ليس تأكيدا على ما ذكرنا من وبل 

على ردة احلكام  عمليا هتدد األمة بأسرها عرب احلروب الصيبية اجلديدة وليس تأكيدا ً 
ستقيم وإاما حديثنا راط املصني املوالني ألمريكا والذين احنرفوا مبسرية األمة عن الئاملتواط

ت اجملال هلؤالء حعن دورنا وتقصرينا خالل هذه العقود الطويلة وعن غفلتنا اليت فت
نتعرف على احلكام بأن يعبثوا باألمة ودينها وويمها ومقدراهتا وثرواهتا أوول ذلك ل

الوهدة السحيقة  مواطن اخللل يف أنفسنا حىت يتم إصالحها ليتسنا لنا النهوض من هذه
اىل ذاكر ساعة يف اهلل تعراط املستقيم ليصلح لنا ديننا ودنيانا فتعالوا لنتصوالرجوع إىل ال

ن متفقون ابتداء فنحن كمسلميأرجوا أن تكون سببا لنجاتنا يوم ويام الساعة 

ون باتباع بفضل هللا سبحانه وتعالى على أن الهداية والسداد والرشاد يك

هريرة  كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم الذى قال عن أبي

ث صحيح {حدي}تركت فيكم شيئين فلن تضلوا بعدهما كتاب هللا وسنتي

يمة واإلسالم دين الفطرة وقد  ولد الناس أصال على هذه الفطرة السل 



ذ هللا )فطرة هللا التي فطر الناس عليها التبديل لخلق هللا ( وقد أخ

لسالم سبحانه وتعالى منا العهد ونحن نطف في صلب أبينا آدم عليه ا

 )إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم

هذا  ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن

ن غافلين( ولكن شياطين اإلنس والجن سعوا في اجتيال الناس ع

ا لتهم الصراط المستقيم كما في الحديث }خلقت عبادي حنفاء فاجت

خلق الشياطين{واإلنسان خلق ضغيفا كما جاء في القرآن الكريم )و

ي ذلك كن لسالمة فطرته يسهل تذكيره ورجوعه إلاإلنسان ضعيفا( ول

لى حتى األصل السليم وأن نفهم الدين الذى به نعبد هللا بسحانه وتعا

تعالى واحد تفاقنا إال بهاذا الدين فربنا سبحانه والنختلف وال سبيل ال

دة وإن ورسولنا عليه الصالة والسالم واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واح

وأنا   من عدم التاام بع  الناس بدين التوحيدحصل خالف فما هو إال

ي األدلة على يقين أن الصادقين المنصفين من أبناء األمة إذا تدبروا ف

ول عن فسيجدون بسهولة ويسرأن الحق واضح وسيتبعوه بعد أن تا

هذه  أعينهم غشاوة سحر الحكام غبر إعالمهم الذى غشي البصائر عبر

يتصح وس [كثرة الدوي تغلب السحر ]مالعقود الطويلةوكما تقول العوا

الحكام عبر  بتعدنا بفطرتنا وعقولنا عن تأثير سحرالكم ذلك بجالء إذا 

اإلعالم وما يبثونه بواسطة علماء السوء وشهداء الاور ألن فطرة 

لمجال اإلنسان السليمة تشبه البوصلة فهي مفطروة على التأثر با

الشمال  هت فهي تشير إليالمغنطيسي العام في هذه األرض فحيثما وج

اإلشارة  ولكنها إذا وقعت تحت تأثير بع  المعادن فتفقد قدرتها على

ا وندفع تجاه الصحيح وكذلك نحن فينبغي لكي نحسن أوضاعنإلى اال

ناط فإن كثير من األمور العظام الت ا  عنا أعداءنا فالبد أن نكون أحرار

ب والباطل هي حر بغير األحرار كالقتال والجهاد والحرب بين الحق

رة أبية بين النفوس وإراداتها ومن أهم أسباب النصر أن تكون النفس ح



األعداء  واواإلرادة شديدة قوية فإن العرب لم تكن تكلف عبيدها أن يدفع

ال شداد تعرض بنوا عبس للغارة من أعدائهم ق لما العاة ولذلك واويجلب

له كر  اإلماء بهم[ فقاللعبده عنترة ]وكانت العرب ال تلحق أبناءها من 

والصر  يا عنترة فرد عليه إن العبد اليحسن الكر ولكن يحسن الحالب

طاقات  العبودية تفجرت دقيو عنه نحلتافقال له كر وأنت حر فعندما 

رة وعرف هائلة في عنترة فذهب يفري الرجال فريا بسيفه وبرز عنت

ى في المعن كفارس من فرسان الجايرة المعدودين يوم أصبح حرا وهذا

 أن غاية األهمية والخطورة فإذا أردنا أن نحرر بالد اإلسالم فال بد أوال

ماء بما نحرر أنفسنا وعقولنا من العبودية للرجال وخاصة األمراء والعل

م هم والذى إنما جاء اإلسالمالعمل اإلسالمي وهذا المعنى ال تفيه قيادا

من  ا  هم بعضا أربابليحرر الناس من عبادة العباد ومن أن يتخذ بعض

اء دون هللا ونبه إليه في مواطن عدة لذلك إنما يخاطب بالجهاد إبتد

الرجال األحرار ولم يخاطب به العبيد رغم إسالمهم فهذه أساس 

لينا في هذه المشكلة فينبغي أن نتحررلننطلق للقيام بالواجبات التي ع

  .األوقات العصيبة
فة حره فالبد لنا من معرفلكي نحصن أنفسنا من دوي اإلعالم وس

ن عناصر هي اإلنساالمن أهم فإن األخطار المحيطة بنا وفي داخلنا 

 كفرد من شعب أو نحن كأفراد والمنهج القائم الذي نريد 

بار أنفسنا أـ ينبغي أن تعرف على أنفسنا وفي مجموعنا كمجتمع والخت

عرضها وذلك ب هل هي مؤهلة للسير في طريق اإلصالح والنجاة 

لكم ى قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم }إنما أهلك من كان قبعل

ظمى لبية الغا..........{ فهذا معلم في طريق اإلصالح وهو تمييا الغ

منذ بداية الطريق فإن كانت مؤهلة إلقامة الحق على الشريف 

صالحها القنطرة وإال فاليجتهد صاحبها في إ توالضعيف فقد تجاوز

)وهم  ما هو يسعى باألمة في طريق الهالكألنه إن لم يفعل فإن



 كما نص عليه الحديث السابق يحسبون أنهم يحسنون صنعا( 

ويخفي  فالمصلح كالطبيب وهو ليس رجل سياسة يراوغ ويلف ويدور

 ينصلحمة المللجماهير وهذا الكالم موجهه لعا ةالحقائق مراعا

ان بيب إذا كالمداهنين بما فيهم قيادات الجماعات اإلسالمية ألن الط

اقة  مريضه مصابا بمرض خطير كالغرغرينة في ساقه وتحتاج س

ن البد كلإلى بتر البد أن يصارحة وإن كان بلطف وبرفق فالبأس و

مين خط من المصارحة بحقيقة ضرورة بتر القدم المصابة ونحن كمسل

 )منسيرنا واضح فال بد من قول الحق وبعد ذلك كما قال تعالى

هم ء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا  أحاط بشا شاءفليؤمن ومن

.  (سرادقها  

لشخصية أن نتعرف على الحاكم كفرد وأبرز الصفات ا ينتغيكما ب ـ 

أهم مملكة الملك وعلى للملوك والرؤساء وكذلك ينبغي أن نتعرف 

ى هذه عناصرها المؤثرة فينا وعلينا]ضدنا[ ألنه بغير التعرف عل

دقون تحصينات االزمة وبالتالي يبقى الصااألمور ما يمكن إقامة ال

ثمرة  يبذلون جهدا كبيرا على غير معرفة بما سبق فاليظهر لجهده

غم تذكر ولذلك استطاع الحكام أن يخادعوا الشعوب لعقود طويلة ر

مهتمين هم من الرتصدر المثقفين واألذكياء والباحثين والكتاب وغي

دهم هؤالء وجاء من بع بقضايا األمة بغير جدوى ولقد مات كثير من

ي أناس آخرون ولكنهم يسيرون في نفس الدائرة المغلقة وكل ما ف

األمر هو عبارة عن تغيير األشخاص وأسماء الدعوات اإلصالحية 

دور من ختصار كجمل المعصرة الذي تعصب عيناه فيبقى ياونحن ب

ي ن أنه قطع مسافات هائلة وهو يدور فظالصباح إلى المساء وهو ي

ير غضيقة قطرها بضعة أمتار نعم نحن معصوبو البصائر  دائرة

ن بسحر اإلعالم مسحوريمقيدين بالحديد لكننا قيدنا بالخنوع قيد العبيد 

وسحرة النظام من العلماء والوزراء والخطباء وأصحاب األقالم 



تعمل  تجاه الصحيح فيجب أنالمأجورة فلم نتقدم خطوة واحدة في اال

ن تي وضعت على بصائرنا وصم آذاننا ععلى فك هذه األربطة ال

 ن  واحد منا ميااكل سمع الحق وهذا ما نريد أن نعالجه وأن يكون عند 

ين يان فيه األمور ويحصن نفسه ضد سحرة الطغاة فالذ صحيح  

هم يهلكون في الدنيا واآلخرة إنما بسبب فقدهم هذا المياان لذا ف

يتعرفوا  تأمروننا(ألنهم لم)بل مكر اليل والنهار إذ  يقولون يوم القيامة

حن إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره نعلى نفسية الحاكم . و

نريد أن نتحدث عن إنقاذ العالم العربي واإلسالمي وتصحيح 

ا األوضاع الخاطئة فمن الضرورة بمكان الحديث عن أهم عناصر هذ

و الموضوع وهو الحكام حيث إنهم عامل رئيسي للسير إلى األمام أ

ناصر قهقر إلى الخلف لذا ينبغي أن نتعرف على طبيعة هذه العالت

ج حتى يسهل التعامل معها بالطريقة الصحيحة عن علم بعد ولو

نا فإن المنهج الصحيح التام المكمل وهو منهج اإلسالم بفضل هللا عل

يم هو راط المستقصصر في المجتمع للسير باألمة على الاعنالأهم 

وكبد  نحرف عاش الناس في هماالناس وان م استقاالحاكم فإن استقام 

لناس وضنك والحاكم هو خليفة لتنفيذ شرع هللا في األرض على ا

مباشر وعلى نفسة فإن لم يعصمه هللا بالتقوى وهو اآلمر الفعلي ال

ااحمة والمبلغ بتنفيذ أمر هللا فيصاب بأمر عظيم وخطير جدا  وهو م

نبوة واإلمامة هي نيابة عن الأوامر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم 

و الذي أو لخالفة النبوة وهي عقد لحراسة الدين وسياسة الدنيا به فه

انعقد عليه اجماع من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم وإن لكل 

 وظيفة من وظائف الناس انعكاسات على صاحبها منها اإليجابي

لرقة ة من اومنها السلبي فإن راعي الغم تنعكس عليه صفة إيجابي

ى أن والسكينة وراعي اإلبل تنعكس عليه فظاظة اإلبل وغلظتها إل

لم إن رة وظيفة الحاكم على أهميتها القصوى فإنها تعكس صفات خطي



يع المرء أن يعتصم بالتقوى وهذه الوظيفة الكبيرة والثقيلة ال يستط

إن سك بها فيقوم بها ويتحمل تكاليفها إن لم تكن لديه شهوة عظيمة للتم

وب كان الدافع مع الشهوة حقا آلحقاق الحق ونصرة الدين فهو المطل

هذه  عكاساتن ستكبار في األرض فإن اوإن كان الدافع الكبر واال

ة الشهوة خطيرة على شخص الحاكم وعلى المجتمع وإن شهوة اإلمار

تعد عند الحكام الذين ال يتقون هللا ال تجاريها وال تدانيها شهوة مس

ث بهذه جميع الثوابت الشرعية والخلقية مقابل التشبللتخلي عن 

 ما اإلمارة فهو مستعد للتخلي عن حقيقة الدين ويخادع الناس أنه

الده عليه وهو مستعد للتخلي عن جاء كبير من سيادته ب حريص

مقابل  مقابل البقاء في اإلمارة وهو مستعد للتخلي عن ثروات البالد

ك مارة خطيرة جدا فمن أجلها رمى ملوالبقاء في اإلمارة فإن شهوة اإل

ل بن الابير بني أمية البيت العتيق والكعبة المشرفة بالمنجنيق لقت

رضي هللا عنه وغيره من الصحابة ومن أجلها قصف أل سعود 

بيت  المسجد الحرام بالدبابات وأدخلوا المنجنارات والمصفحات إلى

أمر يومها أن ي هللا الحرام بل وبلغ بفهد بن عبد العايا الجبروت

بنسف المسجد الحرام كله من أجل أن يقتل جهيمان وإخوانه 

ولم يكن معهم سوى أسلحة خفية بنادق صيد  200وكانواقريبا من

وإن  وكالشنات إال أن العقالء تدخلوا وأقنعوه أن األمر يحل بدون ذلك

 الحاكم يهوي بنفسه وببالده وأمته في مهاو سحيقة جدا يصيب

 قتصادها وسياستها وإن أسوأ الوظائف وأوضعهااا ودينهاوأخالقه

 وظيفة اإلمارة إذا تجردت عن التقوى 

هـل اليصلح الناس فؤضىال سراة لهم وال سراة لهم إذا جهالهم سادو و

 أفـسـد الد يـن إال الـمـلـوك          وأحبـار سوء ورهبانها



في العماله  وأقصــانا يدنســه يــهــود              يؤازرهم ضليـع

 وكعبتنا يحيط بها نصارى               وينصرهم عميل ال أبا له

لذلك إن أصحاب الوظائف الوضيعة في أي مجتمع من المجتمعات 

ون صفة نعكاسات سلبيه على أصحابها وأقصى انعكاساتها أن تكالها 

ميع سائدة بين جميع أعضاء هذه الشريحة إال أن التاريخ مليء في ج

ائهم رض بالمجازر التي يرتكبها الحكام ضد أبنائه وآبشعوب األ

 بإخراج ما في بطون التاريخ من تلك ا  وإخوانهم ولن نذهب بعيد

ر المآسي المتكررة لكن سأذكر طرفا  من سيرة حكام المنطقة وأث

كون شهوة اإلمارة على تصرفاتهم في قتل أهلهم وذويهم فكيف  سي

ألمة ومبادئها فهؤالء حكام حالهم مع أبناء الشعب ومع ثوابت ا

 الكويت ذرية مبارك الصباح الذي كان سيء السيرة منبوذا في

 المجتمع الكويتي فدخل على خويه في دار الحكم محمد والجراح

أن يقتل  الصباح قتلهما ونصب نفسه حاكما فهذا القاتل الذي ينبغي

       أصبح أميرا يحكم البالد ويطاع ويمدح ويقال عنه ولي أمر .    

   

 وهذا زايد بن سلطان قائد القوات المسلحة في اإلمارات خرج على

هو اآلن أخيه شخبوط والذي يعتبرونه ولي أمر فقتله ونفى أبناءه و

أمير البالد ويقال عنه األب الحنون والراعي وهو خارج عن األمر 

 الشرعي وقاتل له .

مات وهو وهذا قابوس سلطنة عمان خرج على أبيه وسجنه إلى أن 

 باق في السلطة .

ر وهذا علي عبد هللا صالح في اليمن بدعم من األمير سلطان وعب

الريئس  الملحق العسكري في السفارة السعودية دبر خطة في اغتيال

الجيش  اليمني السابق ابراهيم الحمدي وأخيه فبعد أن كان ضابطا في



يمن وعميال لمثله كثير فبهذه الجريمة رشحته السعودية ليكون رأيسا ل

 لها  . 

ار  وأما قطر فأحداثها قريبة ال تخفي عن الناشئة فضال عن الكب

رده من بانقالب حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه وخلعه من الحكم وط

من  البالد فقام هذا األب بمحاولة أنقالب فاشلة على ابنه حمد بدعم

 األمير سلطان بن عبد العايا.

فقد  ام السعودي فحدث عنها والحرجظه للنوأما مكائد القتل والخيان

لى قتلهما اقتتل عبد هللا بن فيصل مع أخيه سعود بن فيصل مما أدى إ

بن الرشيد اإلمارة منهما واضطر أخوهما األصغر عبد اكليهما وأخذ

ارك الرحمن الفيصل والد عبد العايا أن يلجأ إلى الكويت عند مب

يصل وكان من أشد الصباح كما اجتمع آل عبد العايا حول ف

عبد  المحرضين على الخروج على الملك سعود الملك الحالي فهد بن

العايا واجتمع أبناء سعود حول سعود وكادت أن تحصل مذبحة 

ع عظيمة بينهم حيث أمر سعود رئيس الحرس الملكي بقتل جمي

حين  إخوانه وأبناءهم الكبار وأخيرا تم الخروج على سعود وخلعه في

لك ال له ولي أمر وال يجوز الخروج عليه أما عن قتل الميقكان . أنه 

ديهم بقتل فيصل فإنه قد تم بعلم من فهد وأشقائه وكذالك فقد لوثوا أي

تقل جيدة وهو يس ةالملك خالد الذي أذيع نبأ وفاته فجأة وكان بصح

 طائرته لالنتقال من جده إلى الرياض أو العكس.

جاون فاسقون خائنون أما عندنا ملوك وأمراء مرتدون وآخرون عا

القسم األول فهم ملوك وأمراء الدول العربية واإلسالمية وهؤالء 

عليه  تحدثنا عنهم من قبل لكن  ومن آراد االستاادة في هذا الباب فإن

ا قرآءة الوثائق وما كتب عن هؤالء الملوك خالل العقود األخيرة مم

 نواق يظهربوضوح مدى عمالتهم للصليبين ومدى ارتكابهم ل

يسرة في ذلك ماإلسالم مما أدى إلى كفرهم وردتهم ومن الكتب ال



ة وهي الوثائق التي أفرج عنها الصليبيون بعد مرور ثالثين سن

ي كثير متداولة في األسواق تتحدث بتفصيل كبير عن هذه العماله ف

كل في من العربية الصليبية ومن ذلك أيضا ما كتبه محمد حسنين هي

لها حيث ه ] كالم في السياسة [ وهو يعتبر شاهد من أهكتبه ومنها كتاب

األمراء كان وزيرا في تلك الفتره وقد عايش واحتك بؤلئك الوزراء و

 واطلع على تلك الخبايا السرية.

 

 طبيعة األمم 

درجات  إن طبيعة االمم تختلف من أمة إلى أخرى وبالتالي تختلف في

ت تحت ة كالهند مثال بقيإشتعالها وثورتها على الباطل والمحتل فأم

ام االحتالل البريطاني زهاء ثالثة قرون وأمة العرب في بالد الش

لى مكثت أكثر من عشرة قرون تحت االحتالل األوربي ولم تثر ع

وميين األوربيون وتحرر أرضها إال بعد أن اعتنقت اإلسالم وأقول للق

 العرب هذه فلسطين عندما كانت حركت التحرر بأيدي القيادات

ان في العربية غير اإلسالمية إنتها بها المطاف بعد أن خرجت من لبن

ول مطلع الثمانينات أن وزع أعضاء منظمة التحرير على بع  الد

لسطينية العربية كتونس والسودان واليمن وكادت أن تموت القضية الف

عاء ويستسلم الناس لألمر الواقع وبقي عرفات يتجول بين صن

ل أن بدأت حرارة الجهاد في أفغانستان تصوالخرطوم وتونس إلى 

نوات عن تمر سوى بضع س إلى العالم اإلسالمي وخاصة فلسطين فلم

يدي الجهاد في أفغانستان حتى اشتعلت االنتفاضة المباركة بأ

اإلسالميين من أهل فلسطين حماس وأخواتها وكان من تداعيات 

ى رأسهم ب وعلاالنتفاضة التي أرهقت اليهود أن جيء بالقوميين العر

ألمة عرفات تلك اإلنتفاضة األولى المباركة وخالصة القول إن هذه ا

الترتيب له هو  السبيل لها للنجاة بفير التمسك باإلسالم وإقامته فما يتم



ق اآلن عبر نشر دين الديمقراطية هو أمر في غاية الخطورة وهو فو

ا أن األمة يضأنه كفر باهلل وبرسوله عليه الصالة والسالم فهو يعني أ

ال إذا رجعت ستدخل في نفق طويل للعبودية للغربلن تخرج منه لألبد إ

إلى دينها من جديد كما حصل في المرة األولى يوم أن غعتنقت 

 اإلسالم قبل أربعة عشر قرنا والذين يتحدثون عن عظم الهجمة

جوهر الصليبية ويبررون الخضوع والخنوع لهذه الحملة والقبول ب

حاب و التاام الديمقراطية وهو في حقيقته عبودية ألصمقاصدها وه

رؤوس األموال في الغرب وهم يخادعون أنفسهم وأمتهم بقولهم 

رنا أن نداهنهم لفترة وجياة وإن كنا النرضى بذلك لكن الواقع يجب

 نسايرهم هؤالء يرمون أمتهم في اليم مكتوفة األيدي على أمل أن

 عندما تتحسن األوضاع وهذايخرجوها بعد قرون وهي مازالت حية 

 محال.

ة بكل وقد نتساءل لماذا يريد المسلمون تطبيق الديمقراطية اإلجاب

ن وضوح ألنهم لم يطبقوا اإلسالم رغم أن الديمقراطية دين آخر وم

التامها عن علم فهو كافر وألن األمراء والعلماء خادعوا الناس 

مر أننا يقة األلعشرات السنين بأنهم يعيشون تحت ظل اإلسالم وحق

 نعيش تحت ظل حاكم يحكمنا بهواه وبما يملى عليه من الحكومة

تطلعون األمريكية أو ما يسمى بالنظام الدكتاتوري فلذلك بدأ الناس ي

إلى الديمقراطية وكال المذهبين كفر نبرأ من هللا منهما إال أن 

اء هم مرالديمقراطية أقل تعسفا من اليمقراطية وإن أولئك العلماء و األ

ذبهم الذين يتحملون جاأ أكبر في مسؤلية صد الناس عن دينهم بك

 وخداعهم وشهادات الاورالت يشهدونها ألنهم أوقعوا في حس الناس

أن اإلسالم هو ولي األمر وأن ولي األمر هو اإلسالم فعامة الناس 

الحياة  يحتاجون إلى أمنهم الشخصي  ليتيسر لهم سبل الحياة سبل

الناس أن الحاكم يسير بهم على المنهج المتفق عليه والكريمة وعلى 



هم أصال اليحبون الجالف والصراع والدماء فهو ثقيل على نفوس

أن  وكريه وخصوصا عندما يكون مع حاكم من جلدتهم ولكن العجيب

أي راطية بالطائرات النفاثة وأمريكا ترغب في تطبيق الديمق

الجايرة  ديمقراطية تتكلم عنها أمريكا وهي تمنع حرية الكالم في قناة

والبدد أن تتطلع على أي مادة قبل بثها على الجماهيير وأي 

ياتت ديمقراطية ترتخا وهم يضيقون على حريات األفرااد داخل الوال

ه قامت بالمتحدة واألمريكيين يشتكون من حجم التضييق الذي 

 الحكومة األمريكية من الداخل وفي إحدى الدراسات أن قناة فوكس

ي األمريكية الموالية للحكومة نقلت صور غير متانه لخداع الرأ

األمركي إن كان هذا تعاملهم في داخل أمريكا ومصادرة الحريات 

 بشكل مباشر وغير مباشر ]الموضوع المكتوب عن الحرية في

اطية [  أمريكا وحقيقة الديمقر  

شعب  فاحتالل فلسطين وتقسيمها والمأسي العظام التي يعيشها  

ل العراق فلسطين من قتل وهدم وتشريد تمت بإسم الديمقراطية واحتال

حال تم بواسطة أنظمة ترفع راية الحرية والديمقراطية فال يصح ب

إلحتالل شرعا أو عقال المناداة بالديمقراطية ألن ذلك تكريس لتوسع ا

الم يكي لكامل المنطقة وهو دين جاهلي يتعارض ويناق  اإلساألمر

ا الذين واليمكن لمسلم المطالبة بتحكيم واتباع منهج غير اإلسالم أم

رها والتي ينادون بالدمقراطية  اليريدون الديمقراطية الغربية بحذافي

أباحت كثير من المحرمات الظاهرة الجلية والكبائر والموبقات 

تابعة األمة في اختيار الحاكم ومجلس شورى للمويقصدون بذلك حق 

قية والمحاسبة  فأقول لهم أنه يجب تسمية األمور بأسماءها الحقيس

ا والداعي للخلط والتشويش على الناس ألن من لوازم المناداة بهذ

اء األمة المذهب أن يتم تحكيم أهواء عدد يسير من البشر في بقية أبن

في  اح الذي حذرنا هللا منه  فحق األمةواليخفى أن هذا هو الكفر البو



ذا اختيار الحاكم هو جاء يسير من الديمقراطية فاليمكن من أجل ه

لعالمي الجاء اليسير أن ننادي بتحكيم هذا المنهج الذي سوقه اإلعالم ا

وكان  وظهر زيفه وخداعه ظهورا بينا بعد غاوتين نيويوك وواشنطن

رن من يب عن الحياة حقيقة منذ قالواجب المنادات بتحيك اإلسالم المغ

 الامان .

م في فإختيار الحاكم هو حق لإلمة في اإلسالم ]نقل نصوص أهل العل

حل  ذلك فإذا تقاعست األمة عن النطالبة بحقها فهذا الينفع معها أي

 آخر ألن المنهج كالدواء فمهما كان الدواء جيدا ومفيدا فإن تقاعس

النظام  رضه وال تتحسن حالته فهذالمري  عن أخذه فإنه اليبرأ من م

كن المصري وغيره من األنظمة العربية  التي نادت بالديمقراطية ل

ها لم حالة المواطنين لم تتحسن ألنه حتى الديمقراطية التي نادى ب

اس تقاعس يطبقها فالحل في اإلسالم يقينا وال حل إال باإلسالم لكن الن

يجب أن وقهخا فالخلل فينا فعن القيام بواجباتها تجاه المطالبة بحق

تنا.  نعالج أنفسنا الأن نطالب بمناهج كفرية دخيلة على ديننا وأم  

أن تحدث  ينبغي أن تتوحد مفاهيمنا وموازيننا حول قضيتنا التي يجب

تحدث عنها كما ينبغي أن نتأكد من أن مفاهيمنا للقضايا المهمة التي ن

ا حة حتى يسهل علينعنها بأسمائها ومسطلحاتها أنها مفاهنم صحي

ل مختلفة أو التفاهم ومواصلة المسيرة على بصيرة وحتى النكيل بمكايي

الوا على نطفف في مكاييل قال تعالى ) ويل للمطففين الذين إذا اكت

نهم الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أال يظن أولئك أ

                    مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ( . 

ى ذلك فعندما يكون الفهم غير كامل لمعنى كلمة العبادة يترتب عل   

مسألة  ووضع األمور في غير نصابها كما حصل فيتطفيف المكيال .

وأي جهاد أوضح من جهاد اليهود في فلسطين  الجهاد في العراق

 جهادوالصلبيين والمرتدين في العراق )ومن يشاقق الرسول ( إن ال



تان وكنا من الجهاد يوم أن كنا في أفغانس ا  اليوم في العراق أكثر وضوح

لي الذين ندفع إليه وأنه جهاد متعين ثم يخرج علينا الجهال الذين ركنوا إ

ام هم وا ويقولون إنه جهاد فتنة وذلك بتعللهم بصدام وجيع الحكظلم

ن آلصدام النهم كانوا على علم بجميع جرائمه التي يتحدثون عنها ا

نو مع ومع ذلك كانوا يساعدونه ثم جاوزوه في البغ والظلم عند ما تعاو

ون أمريكا في هرض ذلك الحصار الظالم الذي قتل فيه أكثر من ملي

تي طفل وال حول وال قوة إال باهلل ودورهم في حرب الخليج األولى ال

الظرف  جاءت إستجابة للتعلمات األمريكية في حين إستغل اليهود هذا

يبقى و المستوطناتتقبال مئات األلوف من اليهود الجدد وتوسيع الس

ر تفكيرهم في المعقول وغييحصرون بع  الناس  رغم ذلك كله

مون المعقول ومستبعد وغير مستبعد وممكن وغير ممكن وقد اليفه

من  والستدركون األمور على حقيقتها كما هي وهذا ما لمسته مع كثير

العربية  قد قلت لهم إن صدام سيهاجم البالدالذين يشار إليهم بالبنان و

ة فكان ردهم هذا غير معقول  كيف تقول هذا ؟ صدام صديق والمملك

 هي التي دعمته دعما كبيرا .

ى لكن من المسؤول عن هذا المستوى من التفكير الذى يسيطر عل

ائرة الناس إنه اإلعالم المحلي الموجه الذى حصر تفكير الناس في د

تدعمه  ها كلها تشير أن صدام هو ذلك الصديق الوفي الذىمغلقة حلقات

 المملكة على مدار عشر سنوات وأنه البطل والفارس المغوار وحارس

ذرت البوابة الشرقية لكنه رغم ذلك هجم على الكويت كما قلت وكما ح

ألنهم ما  لقد سحر اإلعالم الجميع حتى أولئك الذين يشار إليهم بالبنان

سية وال اريخ القديم والحديث للملوك الوفاء لهم وال قدأحسنوا قراء الت

يهم أهمية عندهم لشي ء سوى الملك قد يضحي بأخيه بأبيه بابنه ال

ة أيام المهم عنده أن يحافظ على ملكه فهذا  الملك قد أمر بقصف الكعب

جهيمان ألن من ارتكب ناق  من نواق  اإلسالم من أجل الملك 



اوم فال يعول غليه عاقل فهو مستعد أن يسانتهى األمل والرجاء فيه 

نقنع  على كل شيء الوطن الشعب المقدسات الثروات أي شيء إذا كيف

المي الناس ونحصنهم ونطور تفكرهم ونجنبهم أثر اإلعالم الموجه الع

عقول وغير والحلي فهكذا ضاعة فلسطين والناس ساكتة وتكتفي بقول م

 وهؤالء جميعا يراهنون معقول إلي أن صدر قرار التقسيم وقسمت

 على الوقت وعلى إخراج أجياال جديدة أقل حماسة لقضياها وأكثر

دف من استكانة وعندما غاا السوفييت أفعانستان كنا نقول لهم إن اله

فكانوا  هذا الغاو الوصول إلي جايرة العرب عبر الميه الدافئة للخليج

أمريكا  ا كانتال يصدقون ويقلون هذا عير معقول احداث سبتمبر نفسه

تقول غير معقول أن يتجرأ أحد ويهاجم دولة مثل دولتنا وحصل 

لنا أن والحمد هلل وعندما أعلنت أمريكا الحرب على أفغانستان ونحن أع

مي هذه الحرب هي حرب عالمية ثالثة على اإلسالم وعلى العالم اإلسال

ا مع ابهفكان كالم كثير من الناس أن هذا غير معقول أمريكا تصفي حس

مية القاعدة وخرج علينا من يقول إن القاعدة إفتاتت على األمة اإلسال

ة وبدأت الحرب مع أمريكا بدون مشاورة من المسلمين وهي تتحمل ر

وش الفعل عليها وال يلامنا شيء تجاههم بين ما كانت تصريحات ب

 غاية في الوضوح والصراحة تؤكد أن الحرب على العالم اإلسالمي

تستمر لقاعدة وأن هناك نوايا وبية قبل وقال إن الحرب سوليست على ا

بعا إلي عشرات السنين وتستهدف ستين دولة فهل عليه أن يقول س

يعقل  وخمسين دولة ليفهم أن المقصودة بذلك دول العالم اإلسالمي وهل

هم أنهم أن تستمر الحرب عشرات السنين مع القاعدة هم كانوا في حساب

ة لهجوم من القب  على قيادات القاعدسوف يتمكنون في نفس ا

ة بع  وسيضمحل التنظم كله على أقل تقدير في حساباتهم وقد عرض

امة على قياداة في الطالبان فكرة التفاوض من أجل تسليم أو إخراج أس

 أن التقوم الحرب فصدر قرار رسمي من أمريكا بالرف  إذا هناك



حلف يمها مؤخرا لمخططوهو اإلستيالء على أفغانستان والدليل تسل

تبقى  النيتوا فعندما بدأ التهديد على العراق ال يقبل على أي حال أن

ت تقف األمة في غفلتها األولى كما كان موقفها من أفغانستان حيث كان

ر متفرجة وفي حالة استغفال واهمال غير عادي مما يثبت أن السح

رر م وتباإلعالمي واآللة اإلعالمية الضخمة تلف الناس وتمهد للخص

وهم إما منافقون أو سذج يرددون كالبباغاوات كثير كانوا يمهدون 

لمؤامرة زايد والتي تبنتها دول الخليج على أعلى مستوى إنهم يطالبون 

ي هذه صدام أن يتنحى عن الحكم حقنا للدماء فهل يمكن لعاقل أن يسم

 دفالخيانة الكبرى مبادرة سالم هذا هوما يسمى نصر بال حرب إن اله

ر من القصف والدمار في الحرب أن توصل الخصم إلى درجة تنكس

كسر اإلرادة فيها إرادته ويستسلم وممكن أن تنكسر ويستسلم لكن أن تن

ادرة قبل الحرب هذه هي الهايمة الكبرى ثم نسمي الخيانة الكبرى مب

ائها سالم أمضمون مبادرة زايد تسليم العراق بقضها وقضيقها ونس

نحن ها بدون حرب حتى يتم سلخهم ممتبقى عندهم ووأطفالها وثروات

نؤكد على هذه األمور الخطيرة الهامة ألنه بمثل هذه االحداث 

ينبي واإلردات كان يتفاخر نيكسون وألف كتابه )نصر بالحرب( ف

م التعامل مع هذه االمور العظام في األمة اإلسالمية بمنظور شرعي ث

سنا واجب شرعي في إعداد أنفنستأنس بعد ذلك كما أنه يبقى أمامنا 

لمجابهة  هذه االحداث العظام التي وقعت وهي كثيرة جدا كان من 

ول إضافة أسباب نجاح العدو المتربص ووقوعها تفكير الناس بغير معق

ن يسوقون إلي ما يبثه هؤال الكتاب المنافقون ممن يدعوا بالمثقفين الذي

يصح أن يقال عن لهذه الخيانات والمخادعات عبر كتاباتهم فال 

غاو بالد الصليبين بأنهم جاؤا لتحرير العراق فهذه مخادعة من الكفار ل

نعم  اإلسالم وإنما الواجب أن يجاب عليها بإعالن الجهاد والنفير العام

مين هذا هوا الجهاد الفرض الذي هو لدفع العدو الصائل عن بالد المسل



الجهاد ب لثرواتها إالبولن يوقف هذ الاحف الغاشم لدار الخالفة والناه

ص والسير وعلى الشباب المسلم أن ال يضيع وقته في االنتظار والترب

خلف األهواء والتحليالت وهل هذا ممكن أو غير ممكن ومعقول أو 

ي غير معقول كما فعل األمير عبد هللا عندما قال إن هذه الجيوش الت

قعت وو قدمت إلى العراق ليست للحرب وأنه في حسه لن تقع الحرب

ن الحرب وأخذ العاق كله وهي تهدد باقي المنطقة وإنما على المسلم أ

ديار  يسارع بتنفيذ حكم هللا وأمره إذا سمع أن العدو يستعد ليغاو

تقدم اإلسالم أن يستعد ويلبي داعي الجهاد وأن األصل في األمور أن ي

سر لها الكبار ويحملون الراية لكنهم قد حملوا على عاتقهم أثقال األ

ة سيئة واإللتاامات العائلية وهم قد شبوا وشابوا في ظل أوضاع نفسي

لمون من الضغط النفسي فأضحت نفوسهم هشة مرهلة متهيبة وهم يع

لحق أخطار وأضرار القعود عن المنكر إال أنهم فقدوا اإلرادة للصدع با

 ومقارعة الباطل .



ئيملطبع الليرى الجبناء أن العجا حام             وتلك خديعة ا  

لطويل في وبناء  عليه فينبغي على الشباب أن اليضيعوا الوقت ا

ام قد انتظار الكبار الذين يشار إليهم بالبنان فاألحداث العظ

مرعليها أربعة عشر عاما وهم لم يحركوا ساكنا  فانتظارهم 

وا بامام تعطيل للطاقات وتضيع لألوقات وعلى الشباب أن يأخذ

قرن  وا وهذا الذي جربناه ومارسناه قبل ربعالمبادرة وأن يتحرك

ميالدي فقد  79هجرية الموافق  99عندما قام الهاد األفغاني عام 

 نا وقادة العملئبذلنا جهدا  في محاولة إقناع الكبار من علما

ها اإلسالمي ولكم بدون جدوى سواء في بالد الحرمين أو غير

ة أعذار واهييمن بالد العالم اإلسالمي فقد كانوا يعتذرون ب

ك الحدث ووجود أكبر دولة عظمى عند ذل ةالتتناسب مع ضخام

معترك أضطررنا برغم حداثة سننا وقلة تجربتنا إلى أن ندخل ال

ه ثم بجهود ونرفع الراية إلى أن وفقنا هللا سبحانه وتعالى بفضل

ن ومن ناصرهم من إخوانهم العرب وغيرهم االمجاهدين األفغ

ن ء وآراء الذين اليانون األمور بمياامن تسفيه أهوا بدفال 

بير أو اإلسالم وإن أطلقت عليهم ألقاب كبيرة مثل الصحفي الك

اقع يسفه كبار المثقفين فينبغي الحذر منهم ومن كتابتهم فالو

ية أحالمهم فقبل نصف قرن رك  الناس خلف القومية العرب

اغل وحمل رايتها في مصر جمال عبد الناصر وكانت الشغل الش

 ذاعة صوت العرب من القاهرة ولكثير من الصحف وأصحابإل

 األقالم المأجورة الذين علقوا آمال األمة على هذا التوجه ومازال

انون إلى اليوم من يعتقد أن ذلك التوجه كان صحيحا  ألنهم ال ي

داث أن فعالهم بمياان اإلسالم وقد أثبتت الوقائع واألحأالرجال و

دع به الناس بينما المسلمون ذلك التوجه كان سرابا ينخ

م الصادقون الذين وزنوا األمر منذ تلك األيام بمياان اإلسال



 فكانوا على يقين أن هذا سراب وخداع فقام النظام المصري

ك بضرب الصادقين من أبناء األمة الذين أماطوا اللثام عن ذل

قامت دولة اليهود في  48عن ذلك الدجل والخداع وفي عام 

ألفا  تلة وكان تعداد جيش اليهود خمس وعشرينفلسطين المح

ه في عدات متواضعة وكانت ثورة عبد الناصر ورفاقمبأسلحة و

ليخدع  السنة الرابعة من قيامها فأخذ المكرفون ثمانية عشر سنة

أخذ األقصى والجوالن وسيناء  67الناس ويدجل عليهم ففي سنة 

في  كيالبعث العربي اإلشترا ةتحت ظل عبد الناصر وقومي

الصحفيين أن  البالد العربيةوكان القذافي يتفاخر ويستشهد بكبار

لتي كفر عبد الناصر قال له أنت خليفتي على القومية العربية ا

بها مؤخرا  وهاهو اآلن قد وقع ببصمات أصابعه العشرة أنه 

ا فجميع مستسلم للتحالف الصليبي الصهيوني بقيادة أمريك

 يطالب بالعمل مع هذه األنطمة األنظمة على هذا المنوال وال

ا إال جاهل بحقيقة هذه األنظمة أو عاجواإلصالح عبر بواباتها 

هذا سعد ف عن السير في الطريف الصحيح أو منافق معلوم النفاق

لحكومة الدين إبراهيم يرف  الحوار المسلح من أبناء البالد مع ا

سترجاع لحقوق وهذه مغالطة كبرى فال يمكن السترجاع ا

من حقوق من النظام عندما يرتد الحاكم إال بقوة السالح وهو وال

على شاكلته من أصحاب هذا المذهب سواء قد دعوا صراحة 

ار إلي ارتكاب ناق  من نواق  اإلسالم وذلك بمساعدة الكف

 على احتالل بالد اإلسالم كما صرح بذلك سعد الدين تحت

سم ام والقغطاء وخدعة المساعدة في إستخالص حقوقنا من الحك

محصلة  اآلخر الذين يرفضون التعاون مع الكفار الحتالل البالد

تخالص من هجهم دفع الناس إلي أن يتعاونوا مع الصليبيين الس



جهم حقوقهم من الحكام الخائينين المستبدين هؤالء جميعا  منه

 عايعة في الخطورة لوجهين .._

بأهوائهم  خطر عظيم على دينهم ألنهم زاحموا شرع هللاأوال : 

 وهذه من الكبائر العظام كما اليخفى وال يمكن أن تصدر من

وله مسلم قال تعالى )ما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورس

أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم( وقال تعالى )فال وربك 

نفسهم اليؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم اليجدوا في أ

سليما( .حرجا فيما قضيت ويسلموا ت  

هم في إن هؤالء يتحملون صد الناس عن منهج هللا وفتنتثاينا: 

 دينهم حيث يمنعونهم من أخذ حقوقهم بالطرق التي شرعها هللا

ضل مميدفع بعضهم إلى التفكير واألخذ بمنهج هذا الضال الم

د سعد الدين إراهيم فمثال  أنا أكاد أموت من الجوع ولي حق عن

ذا نت تقول لي اليجوز أن تأخذ حقك إالحكومة مالي وطعامي وأ

وفي  ليس أمامي سوى أكل الميتة وأنت دتفعني دفعا إلي أكلها

 هذه الحالة يجوز ذلك لكن اليجوز لحال مساعدة الكفار على

أن يأكل  إحتالل بالد المسلمين واألنسان أوال وآخرا بفطرته يريد

د ي وسعويعيش وأنت تريد أن تدفعني للسير حذو كرزاي وشلب

دماء  الدين إبراهيم ومؤسف أن هؤاْلء يتكلون باسم الدين وحفظ

جئين المسلمين هل تردون أن تجمعوا التبرعات للمشردين والال

سرايون  السعوديين ؟ هل تحبون أن يصبح حالنا كحال الناس في

 ؟ فهؤالء ركنوا إلى الذين ظلموا وطبع على قلوبهم وطمست

رأيت باهوائهم قال تعالى ) أف بصائرهم وقاموا يردون أحكام هللا

 من اتخذ إلهه هواه وأضله هللا على علم .

إن كبيرة شهادة الاور لمناصرة الباطل ومناصرة الحكام 

أعظم المرتدين أعظم بكثير جدا  من القعود عن الجهاد إذا تعين و



م من كبيرة التخلف عن صالة ثالث جمع متتاليات رغم عظ

تخلف عن انه وتعالى قد توعد من يالكبيرتين فإذا كان هللا سبح

المطبوع على  أي الفريضتين بالطبع على قلبه فماذا سيبصر ذلك

ال تعالى قلبه بعد ذلك فكيف بمن وقف تحت ظل لواء المرتدين ق

قال رضوا بأن مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم اليفقهون و

الرسول صلى هللا عليه وسلم } كم تخلف عن ثالث جمع 

                                             طبع على قلبه .متتاليات 

سنوات  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم] سيأتي على الناس

 عليه خداعات .....[ وقال المثنى ابن حارثة لرسول هللا صلى هللا

ا وسلم عندما قال له أدعوكم إلي شهادة أن الإله إال هللا فقال هذ

 أمر تكرهه الملوك 

يه األصالحيون أقسام أوال أصالحيون كما أمر هللا ورسوله عل

 الصالة والسالم ثانيا ــ إصالحيون بالطرق السلمية 

 ]القاعدون مع الخوالف[ هما فأتين 

فئة تريد اإلسالم بغير قتال داخلي  أ  

يكا ما فعل فئة تريد الديمقراطية بقتال خارجي وتستعين بأمرب 

األنتقالي المنافقون في مجلس الحكم   

داخل  فالذين يردون اإلسالم بغير قتال هؤالء يارعون الفرقة

 الصف الذي يريد اإلسالم فليس من العقل وال من العدل أن

لحين بأن يتمسك المرتد بردته وبقواته العسكرية ثم نطالب المص

بصبحوا  يغير هذا الباطل باللسان فقط وإذا عاملوا الخصم بالمثل

ابيين فهل هذا من العقل أو العدل إن خوارج وسفاكين وإره

طاقات  أمثال هؤالء يعبثون ويحرثون في البحر ويردون تعطيل

يتهم األمة لعقودأخرى إنهم يقلدون الغرب ويقسون على ديمقراط

ق وهو قياس مع الفارق فليس للحاكم في الغرب األمر المطل



على قوات اآلمن الداخلي وأن تتعسف لعتقال المعارضة 

ة كل يبين ين فهناك تكافؤ نسبي بين الحاكم والمعارضوالمصلح

الحجج  د إبرازرير سالح بمجغدليله وقد يسقط الحاب الحاكم ب

لى للجماهير والدالئل على خطأ وفشل األحااب الحاكمة تؤكد ع

مقدرات  أنكم تملون مليل ظاهرا وتعبثون عبثون عبثا هائل في

 ب وبأي عقل وبأياألمة وهذا تعطيل لطاقاتها وأال فبأي مذه

لمدجج مياان أن ينال الناس إلي الميدان لتغيير الحاكم المرتد ا

بقوى اآلمن الداخلي والحرس الوطني والجيش وأجهاة 

 اإلستجبارات وعلماء السوء وأصحاب األقالم المأجورة     

 
 



االخ الشيخ الفاضل المكرم ابو عبد الرحمن / السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أكرمكم هللا فى 

  الدنيا واالخره وجعلكم

  من عباده الصالحين ورزقكم الشهادة مقبلين غير مدبرين

وبعد أخى الكريم نعتذر عن تأخر الرد الن الموقع أغلق حسبى هللا عليهم ضربوا كل المواقع 

يه ولم يبق اال انا المسلم فصار مفضوحالجهاد   

 ( وفضحنا معاه فصار من يكتب فيه امثلنا كأنه مدسوس ) ابتسامه

 

 

وجواب  رسالتك الكريمه كما تفضلت اخى الشيخ أبو عبدالرحمن نعم له ظروفه ولكن من 

أى  يدرى لعل الظروف المحيطه تتغير وتضرب إيران  فينطلق هو وغيره ولكنه لم يتغير عن

من آراءه السابقه والضغوط اآلن علينا شديده كل يوم يأخذون واحد من تالميذ ابو سالم 

لالستجواب  البارح فقط استدعوا أحد المقربين منه مشرف موقع منتدى الشورى وسجنوه  

وكان خارجا من بيتى قبل ثالث ساعات وهللا يستر  اليطرقون علينا الباب  ورغم ذلك كتبت لك 

واظن انها ستغير المعادله بالمنطقه تماما اذا ضربت إيران  وابو  000له هذه الرسا

 سالم يقسم على وقوعها الن االحداث

 

تسير بهذا االتجاه المحيد عنه سياسة وواقعا فال بد من عزل سوريا أوال وتحييد حزب 

  الشيطان فى لبنان ثم تضرب ايران   وهللا اعلم

 

ى ثغر واظنه لو خرج من الكويت بغير ضمانواما ابو سالم فهو وهللا عل  

 

  سيقبض عليه فورا فهو اليستطيع السفر إال لقطر بالدوحه او االمارات فقط

 

  بل هو يخدم من خالل موقعه فى الردود على النوازل فى ظل سجن معظم

 

مع العلماء او اختفائهم كمطلق الرشاش ويودون لو يسكتونه وكم حاول السفير االمريكى 

  الحكومه ولكن مثل ما يقولون دولة مؤسسات قانونيه

 

 ولعلهم ينفسون من موقعه ودروسه وديوانه عن بعض الكبت للشباب

 

 حتى اليهربوا للخارج خاصه العراق  خاصه وان الشيخ اليؤيد العمليات

 

  داخل الكويت إال اذا كانت ضد االمريكان فيسكت والسكوت يعنى اضرب

 

قل بقى لنا الشيخ فى ردوده نضعه فى وجوه اهل االرجاف والتخذيل كنصيحة سلمان وعلى اال

العوده الخايب ؟! الشيخ يقول فضحنا قرضاوى المهلكه هال مدح ثم نصح لكنه مربوط 

 واشتروه وانتهوا منه ومن غيره

 

 نسأل هللا السالمة والثبات ؟؟

 

 

 

وضح بما اليدع مجاال للشكاخى الكريم بالنسبه للموضوع العراقى  فقد   

 

ان الموضوع خطير جدا والمعركه تاريخيه كما قال بوش اللعين وان المطلوب االول هو راس 

القاعده ورجالها وانها اذا لم تحتاط جدا فسيتكالب عليها الجميع وانت تعرف اهل 

 العراق وتاريخها وهؤالء االن

 

هللا دمرت امريكا تدميرايعتبرون حديثى عهد باالسالم والدوله اعزها    

 

 وماتراه االن من مؤامرات انما هو لمابعد االنسحاب وها هو التقسيم

 

اقره الكونغرس والهاشمى الزنديق  اليوم يقول : اذا لمن نتصالح فال بد منه ؟؟! والقوم 

 تكالبوا على الدوله وها هو اليوم ممثل حماس العراق



 

ده تقتل قادتنا ويقول ان الجبهة خائنهيخرج على الجزيره ويقول القاع  

 

  اذا كنا نحن خونه وكل يشهر باآلخر  وحماس العراق التساوى شىء

 

إنما الذى اريد ان اقوله أنا فالشيخ ابو سالم يقول انا قدمت نصائحى  000قاتلهم هللا 

يه على واعرف من قبل ان هذا سيحدث واكبر منه ان لم تتفاهم الجماعات الجهادية السلف

  االقل أو التى تدعى السلفيه النك

 

  ستلزمهم بادعائهم  الشيخ يقول يجب ان يجلسوا مع بعض كما افتى ونصح

 

وما هو موجود بموقعه بل ان الشيخ حذر الجبهه وغيرها صراحه انهم سيؤكلون اذا اكلت 

وأالعيب االمريكان الدوله فال يلومون تلك الساعه اال انفسهم  وحذرهم من الصفقات المريبه 

0000ووعودهم او مفاوظتهم   

 

والشيخ اليستطيع الكتابه عن الخالفات الداخليه وإال سيصنف مع طرف دون طرف ويكفيه ما 

  ناله  والعراق مشاكله التنتهى  ومن يدخل فيها

 

0يجب ان يعرف التفاصيل أو ليسكت افضل له   

 

 

دكم انما هو رأى اجهر به عند الشيخ وهوساكت اما قولى انا المتواضع  وال قول لى عن

  المؤامره من جميع االطراف طرد القاعده من العراق

 

وأخطاؤها سبب لعدم تقديرها الموقف جيدا ونوعية العراقيين العنيدين شديدى المراس 

 ولكنه ليس السبب الرئيسى بل كل الدول المحيطه تضغط

 

ى يقلقهم االنسحاب االمريكى الوشيك وهم لن للتخلص منها لمواجهة ايران ولكن الذ

يستطيعوا مواجهة القاعده فال بد ان يحصل القتال الداخلى بين الفصائل تلك هى لعبة 

امريكا والطواغيت  والذى اراه ان تنزع الدوله من ايديهم هذه الورقه وتدعوا الى 

وطها ومسمى الدوله مبادره او لنقل اجتماع تفاهم على وحدة الفصائل الجهاديه وتضع شر

ليس عقبه المسميات تتغير المهم المضمون لتكون كلمة هللا هى العليا ويكون للدوله كلمة 

 مسموعه عاليه والنصيب االوفى  الن العراق عند اهداف

 

 الجهاد الكبرى محطه وليس نهايه والتفاهم لتلك المحطه على الثوابت

 

اديه متمرسه لالنطالقولو بنصيب اقل على ان تستخدم كحواضن جه  

 

 وعلى ارضيه صلبه ومكان آمن للرجوع أفضل من االصرار على شىء

 

  هو من قبيل االجتهاد كمسمى الدوله وما المانع اذا كان المكسب بالجلوس

 

 حتى مع السروريه يحقق اهدافى ولو ليس كلها وهؤالء السروريون

 

تى فالبلد بلدهم وهم اهل قتال وال يتورعون ليسوا كالخليج سيقلتلونك عليها بأظافرهم ح

عن شىء فالحذر واجب ورايى أنا ان العراق آخر بلد يفكر فيه ان يكون محل خالفه بل هى 

  ارض فتن وزالزل ومحن  والخالفة بالشام هذا ما اراه

 

 فلتجعلها القاعده محطه حاضنه للمشروع الكبير وال تصروا على شىء

 

خرى وخذوا العنب واتركوا الناطور هذا رايى القاصر وهللا اعلميمكن تحصيله بطرق ا     

 

 

 !! ولن اتكلم اخى عن خطأ االولويات كبيان البغدادى عن تغطية الوجه



 

والستاليت والعصاة وهللا استغربت ياشيخ أال يعرفون العراق؟ وقرأت إعتذارك لهم  

  وبالمناسبه

 

متزوج اربع عراقيات لم تبق معه اال واحده !! ولما  شيخنا عمى أخو ابى رحمه هللا كان

غزانا  صدام بالكويت جاء إخوانها من البصره يريدون أن يطردوا اختهم من بيتها 

 ويستولوا عليه !!! هللا يعين الدوله عليهم

 

 

اخى الحرب مع ايران واقعه المحاله وهللا اعلم واذا وقعت فاكثر المستفيدين الشك المشروع 

هادى فكلما زادت الفوضى انهار الطواغيتالج  

 

  كما يقول الشيخ حامد حرب ايران اكثر ما سيخدم الجهاد ليمتد للشام

 

فان 000فى حال صمود ايران وعدم انهيار دفاعاتها فى اول ثالثة ايام من الضرب المركز 

 استطاعت إمتصاص الضربه بكل قوتها ودافعت بضرب

 

المريكية بالمنطقه وتدخلت بالدول المحيطه وضربت صارت القالقل كل القواعد والعساكر ا

 والمحن وانتقل الوضع العراقى لكل دول الخليج ؟

 

  وان انهارت ايران وكل دفاعاتها وظهر أنها نمر من ورق وتهديدات فارغه

 

  فستسيطر أمريكا اكثر وستقسم المنطقه بخريطه جديده تبدأ بالعراق

 

س للضغط والتطبيق والسعوديه بعدها واالرهاصاتومشروع الكونغر  

 

   مشاهده وملموسه وهللا اعلم

 

      

 

  ولكن السؤال المهم ماهو موقفكم منها ماهو الموقف االستراتيجى

 

 صراع صليبى عربى خليجى يهودى ضد  المجوسى  الفرس والروم  اليوجد حياد  المحايد سيحسب

 

م أبى  اليوجد موقف رمادى ؟؟على أحد الطرفين شاء أ   

 

هذا االمر يجب دراسته جيد الن أى عمليات أثنائه أو تهديدات قبله لضرب المنشآت النفطيه 

 وغيره سيحسب لصالح الرافضه و ستكون وقوف مع خصم

 

دون خصم ويترتب عليه وقوف العلماء بالطبع بل سيخرجونهم من السجون للحشد ضد الرافضه  

م ومن يقف ضدهم كأنما وقف ضد الدين وانا اعرف العلماء يرون الخطر وشعوبهم معه

 الرافضى اشد ضررا  ؟؟

 

 المشروع المجوسى عقدى استئصالى  مخرب للدين والدنيا

 

  الحكومات مع أمريكا وتحارب معها

 

 الشيخ أبو سالم كتب فى هذا كثيرا  ولينظر فى موقعه وسيكتب أيضا فليؤخذ بعين االعتبار

الخ000  

 

  موقفكم ؟؟ يجب ان يحسب بدقه ودراسه والذى أراه الحياد التام

 



وعدم تأييد أى طرف والسكوت وعدم اخراج اى خطاب فلما تكلم الظواهرى عن المستضعفين فى 

حرب لبنان ُحسب على حسن نصر الشيطان وقالوا القاعده تؤيد الرافضه وكله كذب الستغالل 

  المواقف لتشويه السمه

 

 والمظاهرات بالخليج قامت مع حزب الشيطان لوال ان الشيخ حامد وبن

 

0جبرين افتوا ضدهم وبينوا خبثهم وفضحوا مشروعهم   

 

 

 

  فاذا قامت الحرب يجب حساب الموقف بدقه وما أنا وهللا ياشيخ

 

 إال متطفل عندكم ولكنه رأى ينظر فيه او يرمى  وإذا خالفتمونا سنحبكم

 

ر وال يؤثر بشىء ابدااكث   

 

 

 

 شيخنا الكريم لعلكم تعرفون راى الشيخ حامد فى الموقف من حماس

 

 فى فلسطين ولعلكم قرأتم ردى القوى على ما كتبه أحمد البوادى فيهم

 

 من خيانه والفاظ قاسيه وصلت للتكفير وكل مزايداتهم مبنيه على ظنهم

 

كفرهم وفرق بين القياده وباقى جماسان الشيخ الكريم الظواهرى خونهم و  

 

والقسام ويريد ان يعكر صفوهم ويفسد بينهم وردكم عن الشيخ الظواهرى كان طيبا ونشرناه 

وبينا المقصود منه وتعذرنا لشدة قسوة الخطاب الغير مناسب لمن اليخفى عليك امرهم 

  ونرجوا اال يتكرر بتلك القسوه بل يبدا

 

لنصره والثناء ثم النصح والتوجيه وحتى الشدهباالشاده والتشجيع وا   

 

 وانتم مشايخنا فى هذا وخالفه يفقدكم الشعبيه واالنتشار ومكسب لخصومكم

 

وانت شاهدت رد الفعل وال ينفع تخفيفه بعد ذلك من ابو الليث الليبى كما سمعته وغيره 

  فالقضيه الفلسطينيه محوريه المجال لتصحيح االخطاء فيها

 

حن نعرف منهج االخوان وعشنا معهم سنين اليصلح وال يساوى درهمون  

 

وال يقود امه ولكن ارض الرباط الوضع يختلف كما اليخفى عليكم فصدورهم امام الرصاص ويجب 

مراعاة ذلك عند االنكار عليهم كل بحسبه على أن ال يفهم أبدا من الخطاب التخوين 

هللا فيكموالتكفير وسائر األلفظ الموهمه بارك    !! 

 

 

 واخيرا شيخنا هل تعرف ابو بكر ناجى وهذا سؤال مهم قرأت له كتاب

أخس صفقه بالتاريخ ولما رءآه من عنوانه الشيخ حامد قال أعوذ باهلل ما هذا الضالل هل 

  هذا من القاعده ؟؟ قلت ال ادرى

مبغض النظر عن التأصيل واالدله والكال00وقرأت كتابه ادارة التوحش   

  والرد على بعض ما فيه من طوام  الكتاب مسيطر على عقول اهل الغلو

 ويزكونه وينشرونه بالمنتديات على انه من كبار كتاب القاعده  ومنظريها بل إن الكاتب

نشر له بالحسبه وانا المسلم وغيره أن استراتيجية القاعده بالعراق  مأخوذة منه  

شدة إنكارى على ان يؤخذ العلم؟؟!! فهل تعرفونه وال يخفى عليكم   

فانت معروف0000من مجاهيل خاصه التأصيل العقدى المنهجى   

 وحسين بن محمود معروف والمقدسى معروف وابو الليث معروف



 

لكنى اشك ان هذا مدسوس وقرأت اكثر كتاباته بالمنتديات كالم عجيب غريب ؟؟!! ارجوا 

  التوضيح حتى اكون على بينه

 

 

سلتم الجواب قد أتأخر بالرد حتى يفتح الموقع الشورى النه اغلق مثل كل المواقع اذا ار

الجهاديه فالهجمه شرسه واالعتقالت حتى عندنا زادت حتى أبو محمد صاحب الديوانيه أخذوه 

واخرجوه بكفاله وسنعلمكم بعد عودة الموقع برساله قصيره ان شاء هللا خاصه عندى كالم 

الجماعات واالفراد بعد ذلك ان شاء هللا تعالى ييسر كل ذلكبالمنهج والموقف من     

 

 

  وفى الختام نسال هللا الكريم رب العرش العظيم ان يحفظكم

 

 وال تنسونا من صالح دعائكم بالعشر االواخر نحن العبد الفقير المتطفل عليكم

 

  واعذرونا ان جرحتكم بعض الكلمات

 

وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا     

  



  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

اإلخوة األحباب في جيش العسرة سھّل هللا تعالى برحمته ولطفه أمروكم وأعانكم ونصركم 
  على أعداء هللا، وسدد رميكم وصّوب رأيكم وفكركم، وأمّدكم بمدد من عنِده سبحانه.. آمين

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
المذكور بخصوص تحالف المحاكم الشرعية (أو وصلتني رسالتكم التي فيھا فتوى المفتي 

  بعض أناس منھا) مع العلمانيين في المعارضين لالحتالل االثيوبي وللحكومة العملية له.
  وقد كانت وصلتني من قبل عبر أحد اإلخوة من جھتكم..

  .، تجدونھا أدناهوكتبت عليھا تعليقات قصيرة ، أرجو أنھا مفيدة لكم
  

ك  -كما أشرتم في طلبكم–ابة رد أما تحرير المسألة وكت ت، فال أرى ذل ونشره على االنترن
وم، حتى أعرف صحة  اآلن، ألنه ليس عندي تحرير كاٍف للواقع عندكم ولحقيقة أولئك الق

  للحقيقة على األرض، وتنزيله على الواقع.كالم المفتي من حيث مطابقة دعواه 
  

  ، ورأينا معروف وھو باختصار : وأما الكالم على التجريد، فالمسألة لديكم معروفة
  عدم جواز التحالف مع المرتدين..
م وأمرھم أسھل أما الكفار األصليون فاألمر مختلف اون معھ ، فيجوز التحالف معھم أو التع

دل  ا ي اً" وكم على عدّو واحٍد مشترك مثال، كما جاء في حديث "تصالحون الروم صلحاً أمن
ذا مقيّ ن ھ رع، لك ي الش ات ف ه عموم راً لمعلي ك نظ ى ذل ة إل الم ٌد بالحاج لحة اإلس ص

  والمسلمين ال غير..
وكذا مسألة االستعانة ، ھي جائزة على قول جماعة من الفقھاء بشروطھا المعروفة عندھم، 

  بالكافر األصلي ، دون المرتد.
  

ه إال  ل من د ال يُقب ام ، إذ المرت أما الكفرة المرتدون فحكمھم مختلف في ھذه المسائل واألحك
ى اإلسالم) ،  اإلسالم (العودة إلى اإلسالم) أو السيف (بمعنى أن يقاتل ويُقتَل إن لم يرجع إل
ادنتھم  ة، وال تجوز مھ ة وذم ه جزي ل من ه) ، وال تقب وال يجوز إقراره على دينه (على ردت
ا بحٌث  ى الخصوص فيھ ة عل ألة الھدن عند طائفة من أھل العلم، إال لضرورة، (مع أن مس

ٌد  محتمل، ومحل م، فال أعطاھم أح اٍن لھ م ال يجوز إعطاء أم اجتھاد)، واألصل ايضا أنھ
 ً ا فھو غير نافذ أمانا ان بينن م إال لضرورة أو حاجة تقترب من الضرورة في حال ك ، اللھ

نھم حرٌب وحصلت بين أمين بعضھم وبي ى ت ا إل ا واحتجن ود ونحوھ لة ووف نھم مراس ا وبي ن
دة النظر لمصلح ى قاع ة الحرب عل لمين،  ولحاج الم والمس ا ة اإلس وز قتلھ لھم ال يج رس

ال  رسوليْ كباقي الرسل، كما حصل مع  لم، وق ه وس مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى هللا علي
"، كما في سنن لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما: " عليه وسلم لھما النبي صلى هللا

  أبي داود وغيره.
  



  فھذا ھو األصل في المرتدين..
  دون ، هللا ُ عز وجل أمرنا بقتالھم وقتلھم حتى يرجعوا إلى اإلسالم فنكّف عنھم فقط.المرت

دوا  ارُب ع ا نح دعوى أنن اون ب ات تع ٍف واتتفاق ي ِحل م ف دخل معھ م ون الف معھ فكيف نتح
ر في  د) أكف مشتركا غازيا؟ كيف وھم (الكفار المرتدون الوطنيون، أعني المحليين أھل البل

  فار األصليين سواء األثيوبين أو األمريكان.حكم اإلسالم من الك
  فقد اتفق الفقھاء على أن المرتد أشد وأغلظ كفراً من الكافر األصلي.

  
  

  فالحاصل أنه ال يجوز التحالف مع المرتدين ، اللھم إال لضرورة يقدرھا بقدرھا أھل الشأن.
  

ات مع تحالف والتعاون والدخول في مشا من ناحية النظر واالعتبار، فالوأم اركات واتفاقي
م سامحھم هللا  دخلون معھ ذين ي ن اإلخوة ال ى دي دا عل انيين خطره عظيم ج دين العلم المرت
ادئ  ط لمب ى المسلمين وخل يس عل ه، وتلب دين برمت ى ال ل عل وھداھم، وخطر على الجھاد ب
د الشرعية  ازالت والمفاس ن التن لة م ى سلس دعاة إل ا، وم راء وغيرھ والء والب ن ال دين م ال

  عروفة... وغير ذلك..الم
ه  ل ينب ه بعض الحركات اإلسالمية من قب ا فعلت ار بم ّرٌب معروف، واالعتب ذا مج وكل ھ
ال  تن، ورأس م ر ، والسعيد من وقي الف العاقل الحريص على دينه، والعاقل من اتعظ بغي
ة  ع راي ه ورف المرء ھو دينه وآخرته، ونحن إنما نقاتل في سبيل هللا ومن أجل إعالء كلمت

د أشد د اون مع مرت ينه عز وجل وأن يدخل الناس في الدين : التوحيد والشريعة، ال أن نتع
  وأغلط كفرا ومحاربة  ورسوله ودينه وتمردا على شريعته، لندفع كافرا أقل وأھون..!!

  
ا  ه إخوانن د هللا جرب ذي بحم ع السياسي والعسكري ال ة النظر في الحاجة والواق ثم من جھ

ى التحالف وصاروا خبراء في إن الحاجة إل ه ولھم فيه رسوخ وفھم وإدراك ليس لغيرھم ، ف
  مع أولئك المرتدين ال حاجة إليه أصال..!!

و  ى خوض حرٍب ول درة عل دھم الق بل نحن (مجاھدونا وشبابنا) بالتوكل على هللا تعالى عن
ا  دخورا مھزوم ه، وتخرجه م ا طالت تنكي في العدو الكافر المحتل والمرتد العميل ل مغلوب

وى  دين والتق ارى أھل ال ة الغي بإذن هللا، وليفتحوا األبواب إلخوانھم من شباب ورجال األم
الح ة والص ھاد والجن ى االستش وق إل ذل والت الھم، والب ي أعم يھم وف ارك هللا ف ذين يب ، ال

 يجب االستعانة وليسھّلوا لھم الھجرة إليھم، ففيھم الخير العظيم، فھؤالء المؤمنون ھم الذين
ك  اد، ال أولئ رق للجھ م الط ر لھ اعدھم ونيس ب أن نس افر، ويج دو الك ع الع ى دف م عل بھ
ة"  ونكم الفتن م يبغ اال وألوضعوا خاللك م إال خب ا زادوك يكم م العلمانيين الذين "لو خرجوا ف

!!.   والعياذ با
  



ذي ھو أدنى  ذي فھذا وهللا من العجب ألھل العلم وأھل الدعوة اإلسالمية؛ أن يستبدلوا ال بال
ذھبون يلتمسون  ة، وي ھو خير، ويتركوا ما أمر هللا به مما فيه النصر والعز والخير والبرك

!!.   الخيَر في غيره من األفكار والسياسات واألعمال، والحول وال قوة إال با
  

 قال هللا تعالى : {ولو أنھم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لھم وأشد تثبيتاً  وإذاً آلتيناھم من
  لدنا أجراً عظيماً ولھديناھم صراصاً مستقيماً}.

  
  هللا أكبر و الحمد..!

  
  وأمامكم تجارب العراق وأفغانستان وغيرھا..

  ونحن ال نستعجل ، الحرب سجال، واأليام دول، وهللا ابتالنا بھم وابتالھم بنا...
لفات التي أقل ما فلماذا العجلة والذھاب إلى أسمرا وأخضرا وأحمرا ، وطلب مثل ھذه التحا

  يقال فيھا إنھا خطٌر على الدين وعلى الجھاِد وفتنة ومزلة.
  وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

  
   ولھذا فقول المفتي في الفتوى المذكورة :

د هللا  " ة وحدھا برئاسة عب ة العميل يس الحكوم خامسا: إن العدو الذي نقاتله في الصومال ل
ة من يوسف و علي محمد كيدي، وإنما نقاتل  حكومة إثوبيا ذات اإلمكانات العسكرية الھائل

ي  ي مشروعھا االحتالل ا ف ا أمريك ا معھ دھا، وإنم وين، وليست أيضا وح اد وتم دد وعت ع
زم  ا في الحرب إن ل ل وتشارك معھ ه ب اج إلي ا تحت دعم بكل م للصومال بحيث توفر لھا ال

وليس يعقل ـ والحال  .ومالاألمر، وجميع الدول الغربية منطوية تحتھا تبارك باحتالل الص
  "اھــــ.ما ذكرته ـ  أن جماعة أو مجموعة واحدة تقدر أن تواجه عدوا بھذا الحجم  بمفردھا

دّعاة  ة الم كالٌم غير سديد، بل ھو كالم من لم يجّرب الحرب، وھو أشبه بكالم أھل الحكم
  ، وھو في الحقيقة الجبن، كما قال أبو الطيب :  الخادعوالعقل 
  بناء أن الجبن عقٌل  **  وتلك خديعة الطبع الليئمِ يرى الج

ة ومادامت  ذه العقلي اداموا يفكرون بھ اداً م ودوا جھ نھم أن يق م ال يمك ومثل ھؤالء وهللا أعل
ذه ن ور وھ رتھم لألم ذه نظ ا ھ ة ب ھم بالثق داركوا أنفس ة ويت ك زل ون ذل يتھم، إال أن يك فس

  اء المعادن.ل عليه، بشرط أن يكونوا شجعاناً كرموالتوك
  }وهللا مع الصابرين بل نحن نؤمن أنه {كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن هللا

يھم مونؤمن بمقتضى قوله تعالى : {قال رجالن من الذين يخافون أنعم هللا عليھ وا عل ا ادخل
  الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون}.

باب الشرعي ذ باألس ع األخ ى هللا م ل عل و التوك م ھ ه والمھ ا ونبّ ا وأباحھ ر هللا بھ ي أم ة الت
في كتابه وفي سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وسيرته، وفي  أو على أصولھا وحث عليھا

  الحس والعقل والتجارب والخبرات البشرية الممحصة الصحيحة النافعة.
  ولھذا قال هللا تعالى في تمام اآلية السابقة {وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين}.



  
ى طريقتھم من و م عل ن ھ اد اإلخوة في القاعدة وَم ين جھ في الحقيقة ھذا ھو فرٌق عظيم ب

وانھم نھم،  إخ لف الصالح رضي هللا ع ق الس نة وطري زام بالس د وااللت ق التوحي ل تحقي  أھ
ابھھم وبين سائر من ينتسب إلى جھاٍد أو مقاومة ا ش أو  من جماعات "إخوان مسلمين" وم

  نحو ذلك..!
  

ة ي الثق جاعة  أعن ره، والش ده وصدق خب ان بوع ى هللا واإليم ل عل ن والتوك ن الحس والظ
دم  دو وع ار الع ودة، أي احتق تھانة المحم ي االس دو (أعن وة الع م ق ر وعظ تھانة بكب واالس
داد  ن اإلع ه، وحس ره وخبث ه ومك ه وبقدرات ة ب ن المعرف افي حس ك الين ه، وذل وف من الخ

دو المن دم الخوف من ضخامة الع ه) وع ا لمواجت ه وطلب وكال علي الى وت ا تع ة ب تفش، ثق
  لنصره وارتكانا إلى وعده سبحانه.

  
  جماعة أو مجموعة تواجه العدّو بمفردھا. وقوله :

اً مقصودا، ھذا فيه تسطيح و ا، وأخشى أن يكون تلبيس ألة، وسوء تصوير لھ زال للمس اخت
قد يكون الرجل صادقا س، ويوأنا ال أعرف الرجل المفتي وحاله، فإن ھذه طريقة أھل التلب

زائم  ى أھل الع لكنه غير مجرب وال يُـعتَمد عليه في مثل ھذ ه األمور، فإنھا أموٌر تحتاج إل
باھه، باعوا الدنيا وطلقوھا، تحتاج إلى الزرقاوي  نوأھل الشجاعة واإلقدام الذي وأمثاله وأش

   ، ال أھل طيٍش.!أھل تقوى وأھل عقٍل ورزانة -أيضا–على أن يكونوا 
ا موالكم عز وجل، واحذروا من و يكم ب الى واصطفاء، فعل خداع ذلك توفيق من هللا تع

  النفس، واعلموا أن التوفيق كله منه وحده سبحانه والنصر من عنده فقط ال غير.
  .وهللا المستعان

  
يس  ر ل الألن األم ا ق وم كم ا عم ل معھ ة، ب ي الحقيق دھا ف ل وح ة ال تقات ذه الجماع ، فھ

مھرة كبيرة منھم فيھم الخير والبركة، وال يلزم أن يكون كل الشعب أو أكثره ج وأالمسلمين 
ر والفطرة الحسنة وأھل الشرف  معھا، بل يكفي أن يكون معھا جمھرة طيبة من أھل الخي
عة اد والض ل الفس دنيا وأھ ى ال ون إل ل الرك ن أھ عافھم م ن أض ٌر م ؤالء خي اء، وھ  واإلب

دوالو م ال دفع لھ ة ر ويشبع بطونھمالقبول لكل غاٍز ي ة والمتع م الرفاھي وفر لھ ان  وي و ك ول
.   .!يھوديا أو مرتدا فاجرا خليعا مخنثا والعياذ با

  
ت م ة إن كان ة أو المجموع ذه الجماع ن نفھ ة م اٍل، مقطوع ل ح اس بك ائر الن ن س ة ع عزل

ير شجرة المجتمع المسلم الذي تعيش فيه، فيصّح كالُم المفتي حينھا، وتكون ھذه الجماعة غ
د  نحن ق دّو ، ف ال الع ا الخروج لقت ا لھ قادرة ومحكوماً على عملھا بالفشل، حتى وإن جّوزن
بيل هللا ال  ي س ل ف الى : {فقات ال تع ا ق رداً كم ده مف د لوح ى خروج الرجل الواح ّوز حت نج
ا  ا، ألنھ م فيھ ا صورة صورة، ويحك ألة ينظر في أفرادھ ذه المس تكلف إال نفسك} ولكن ھ

ن البد فيھا من ا رُف أنك ل د وأنت تع عتبار المصالح والمفاسد.. لكن المقصود أنك قد تجاھ



تغلَب العدّو ولن تزيحه، وھذا معنى قولنا "محكوم عليه بالفشل" أي محكوم على عمله بأنه 
دنيا  هلن يزيل العدو ولن يغلبه، وليس معنى ذلك أن ا ال ا وأخرى.. أم ٍه دني فاشل من كل وج

ل فقد يكون الغرض أحيانا  ل تجريء المسلمين وتشجيعھم وضرب المث ا صغيرا مث جزئي
ا، حيث  ا أحيان دفا مرحلي والقدوة واألسوة لھم وتوھين شأن العدو في قلوبھم، وھذا يكون ھ
ّد  اد األس ن الجھ ده م ا بع ة لم اً للتوطئ ذا مطلوب ون ھ ث يك ك، وحي ن ذل ن م ن أحس ال يمك

  واألكمل. 
ل في سبيل هللا ، وأما في اآلخرة فاألجُر والثواب العظي م ونيل كرامة الشھادة لمن قاتل وقت

ا رب  بيلك ي ا الشھادة في س م ارزقن ة.. اللھ ده غاي وأكرم به وأنعم من فوز عظيم، وھل بع
  العالمين.

  
  

  والخالصة أيھا اإلخوة األحباب : 
دون ) ، أنه أوال البد أن نعرف حال أولئك القوم الذين تقولون أنتم إنھم علمانيون كفرة (مرت

  ويقول المفتي في ظاھر كالمه إنھم مسلمون..
  البد من تحرير ھذا الموضع أوال..

  وبناء عليه تعرفون الحكم.
ه وال  ل بكالم ي أصال للتطوي حيح، وال داع ي ص الم المفت ـاقاً فك لمين فّسـ انوا مس إن ك ف

انو و ك تعانة بالمسلمين ول اون والتناصر والتحالف واالس اقا بالبحث والنقول، ألن التع ا فس
ك  جائز ال غباَر عليه ، وإبما يبقى النظر في األحسن واألصلح لإلسالم والمسلمين ، وذل

، ويسع فيه الخالف، وال يفسد للود قضية ، وتتشاورن فيهمحل اجتھاد ، يُرَجع فيه إلى أھله
  إن شاء هللا.

  
  وأما إن كانوا كفاراً مرتدين، فكالمنا ورأينا واضٌح قد بيّناه..!

  نُا على المفتي حينھا.وھو ردّ 
  

ة  دا وبدق ذا "الحال" جي أنتم حرروا ھ الھم، ف وم وح ة أولئك الق أنا ال أعرف بالضبط حقيق
وإنصاف وأمانة، بعيداً عن التسرع وإرادات النفوس الخّداعة، عافانا هللا وإياكم، بل بصدق 

نھ يكم، وم م ف ائكم وطالب العل ذا الشيخ وبتقوى هللا عز وجل، وناقشوا أمرھم مع علم م ھ
الھم،  لكي تحرروا  ة ح ة حقيق ى معرف رھم والتوصل إل ي أم اوروا ف ره، وتش ي وغي المفت

  أصل ھذه المسألة : ھل ھؤالء القوم كفاٌر أو ال.
  

  ثم بناء عليه يكون تنزيل الحكم في "التحالف" .
  

  وإن شئتم أن تصفوا لنا حالھم بتقارير مفصلة فابعثوا لنا حتى ننظر ونعينكم.
   الموفق وهللا



  وهللا أعلم.
  أسأل هللا تعالى لنا ولكم اإلعانة والتوفيق والھدى والسداد.

وأصيكم بتقوى هللا تعالى في السر والعلن، وعدم االستعجال، وبحسن األدب مع كل الناس، 
اتمة أو تعّصب ومن موافق ومخالف،  ابة أو مش دخول في مس احذروا من التسرع ومن ال

وا الحق والنصح لرأي على خالف الحق، ب ة ومشاورة ، واقبل ل وروي ل خذوا األمور بعق
نھم وأھل الفضل والحكمة ممن كان ر م يما أھل الخي و أخطأواو، وتألفوا الناس، وال س .. ل

ون ر تعرف ائل التكفي يكم : انتب ومس ارك هللا ف ا ب ا فيھ ا رأين اطوا فيھ دا، واحت ا جي وا منھ ھ
ا  احتياطا مبالغا فيه، ففي ذلك السالمة في يكم منھ ا أشكل عل وا م الدين وفي اآلخرة، واترك

ك ،  ا نمل ومن غيرھا من المسائل لعلمائكم ولطلبة العلم، ونحن إن شاء هللا في خدمتكم، بم
  .فما عرفنا أجبناكم وأعناكم، وما ال، سعينا لكم عند مشايخنا وعلمائنا وبحثنا لكم فيه

  أعانكم هللا وقواكم ووفقكم ..
  لح دعوة جزاكم هللا خيرا.وال تنسونا من صا

  
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  أخوكم عطية هللا
  ھـ1428سلخ شعبان 

  
  
  
 :  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحينم
  أخي العزيز،،،،،،، 

اكم  ا وإي افرين ووقان وم الك ى الق ائر إخوانكم ، ونصركم عل وفقك هللا وحفظك ورعاك وس
  سبيل الفتن والضاللة.. آمين

  وبعد / 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ي  ٍد التقّص ر مري ريعا ، غي ا س ُت عليھ ة ، وعلق وى المرفق رأت الفت التك ، وق تلمت رس اس
ر  ا التحري ألة إن شاء هللا، وأم ك المس دة توضح ل ات مفي والتحرير الكامل، وإنما ھي تعليق

تعانة و ألة االس ذا مس دين، وك ار أصليين ومرت ا من المسائل لمسألة التحالف مع الكف غيرھ
فلھا موضع آخر، وتحتاج إلى شيء من الوقت، والمعذرة اآلن ألني مشغول وهللا، ولكن إذا 
ا  اكم لم ا وإي يكم، وهللا يوفقن عندكم استشكاالت معينة وأسئلة محددة فاكتب لي ، وال بأس عل

  يحب ويرضى.



  وضعت تعليقاتي باللون األزرق، وبين معكوفين.
  
  
 :  
  
  

ر تحالف مع بعض يا شيخنا ما  وى التي يحتج بعض المحاكم لتبري ده الفت ى ھ تعليقكم عل
دي  ان ال رئس البرلم ا ان ال ة وعلم ان المعارضين للحكوم العلمانيين وبعض أعضاء البرلم
وات  ان من نشر ق رر البرلم ي ق رأس جلسة الت ان ي دي ك و ال ھو األن من المعارضين ھ

  افريقية في انحاء الصومال.
  

---------------------------------------------  
   
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  الحمد  رب العالمين، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد.

وردت إلّي أسئلةٌ كثيرة حول التحالف المزمع إنشاُؤه من قبل المجتمعين في أسمرا عاصمة 
در رد ط ة أريتريا،وكان من بين السائلين من ال أق ه من كتاب ا دعاني إلي ى م أجبتھم إل ه ف لب

، ا وكلي،  فتوى شرعية عن صحة ذلك المؤتمر، فأقول مستعيناً ب ه ت ادي، وعلي وھو اعتم
.   وال حول وال قوة إال با

  إن الذي تنوي المحاكم اإلسالمية الدخول فيه مع أطراف أخرى ھو تحالفٌ 
 )isbeheysi د والصداقة ) والتحالف في اللغة مأخوذ من الِح لف (بكسر الحاء) وھو العھ

  ألن كل صديق يحلف لصاحبه أن ال يغدر به، وجمع الحلف أحالف.
وم وردع  اق الحق ورد الباطل ونصر المظل ى إحق وشرعا:المعاقدة والمعاھدة واالتفاق عل

  الظالم.
  ويكون بين قوم كفار، ويكون بين مسلمين وكفار .

ذي والحلف كان معروفاً قبل اإلسالم كم ا يدل عليه ما ُعرف في الجاھلية بحلف الفضول ال
أشاد به النبي صلى هللا عليه وسلم وأثنى عليه بعد بعثته بقوله: " لقد شھدت في دار عبد هللا 
ه حمر  بن جدعان  حلفا لو ُدعيت به في اإلسالم ألجبت " وفي لفظ آخر " ما أحب أن لي ب

ي اإلسالم ألجبت " ، ه ف و أُدعى ب نعم، ول ي  ال ان ف ا حلف ك ه " وأيم ه قول د روي عن وق
  الجاھلية لم يزده اإلسالم إال شدة" ( أي قوة ) .

ه  ا إلي ه ودع م ب ان أول من تكل ه وأشرفه في العرب،وك مع ب وحلف الفضول أكرم حلف ُس
ائر  ا من س ا دخلھ الزبير بن عبد المطلب، فتعاقدوا وتعاھدوا على أن ال يجدوا بمكة مظلوم

  معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . الناس إال قاموا



أكثر  م والمعصية ك ى الظل ذاك حلف في تناصر عل ه " ال حلف في اإلسالم  " ف وأما قول
ه  األحالف التي كانت تقع بين قبائل من العرب قبل اإلسالم، والدليل أن النبي صلى هللا علي

إن شاء هللا , وال يعقل أن يثني  وسلم دخل في حلف مع قوم من  مشركي العرب كما سيأتي
ر  ه غي النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على شيء ثم ينھى عنه، فيتعين أن يكون الذي نھى عن

  الذي أثنى عليه ألن كالمه وحي من هللا  ال يتناقض.
ة [ ى سنن الجاھلي ان عل ا ك ه ھو م كالم صحيح في الجملة، وحاصله أن الحلف المنھي عن

دل من الحلف على الظل ى الع ى الباطل، وعل ى الحق وعل م والغارة والتناصر المطلق : عل
رادھم  ى م اً عل ا أو مظلموم اك ظالم ر أخ ولھم : انص د ق ى ح واء، عل م س ى الظل وعل
وى  ر والتق ى الب اون عل ى التع ا الحلف الجائز في اإلسالم فھو الحلف عل المعروف.. وأم

ي ذل اء ف الم العلم دل...، وك ة الع ق وإقام ي ونصر الح ف ف ديث "الحل روحھم لح ك وش
ا، مبحث يطول،  ق الجمع بينھ اإلسالم" وبيان معناه ومعنى ما عارضه من أحاديث وطري
اري  تح الب ى أبي داود، وف يم عل ن الق وراجع عون المعبود على سنن أبي داود، وحاشية اب

  ] وشرح النووي، تكفيك إن شاء هللا
  

لم  في  ه وس ه صلى هللا علي ا ثبت عن وأما صحة الحلف بين المسلمين والكفار فيدل عليه م
ا  ة  في وضع الحرب بينھم ى ھدن ريش عل اق مع ق ع االتف د أن وق ك بع ة، وذل عام الحديبي
عشر سنين، وكان من بين بنود االتفاِق أن من أراد أن يدخل مع محمد صلى هللا عليه وسلم 

ة بني في عقد وعھد دخل، و دخلت قبيل من أراد أن يدخل مع قريس في عقد وعھد دخل " ف
لم في  ه وس ة بني خزاعة مع النبي صلى هللا علي دھا، ودخلت قبيل ريش في عھ بكر مع ق
ام  ان الع ا ك نتين،  فلم اء س دة زھ تمرت المعاھ رك، واس ى الش ذ عل ان يومئ ده، والقبيلت عھ

وا الثامن من الھجرة اعتدت قبيلة بني بكر على قبي لة بني خزاعة حيث ھاجموھم بغتة، وقتل
ة  منھم أعدادا كثيرة بمساعدة قريش لھا بالسالح والمال مع توفير الحماية لھا، فأرسلت قبيل

  بني خزاعة وفدا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، وأخبروھم بما حدث.
الحلف ال ا ب نھم، فقام النبي صلى هللا عليه وسلم لنصرة قبيلة بني خزاعة وفاء لھ ان بي ذي ك

ذا  ه، لھ داء علي فاعتبر النبي صلى هللا عليه وسلم االعتداء على من دخل معه في حلف اعت
  جھز جيشا، قوامه عشرة آالف لمعاقبة قريش على صنيعھا، وكان سببا لفتح مكة.

ل وفي  لم ب ه وس وقبيلة خزاعة شاركت القتال وھي مشركة في صف النبي صلى هللا علي
وا السالح إال مسند أحمد وغيره  اس : كف ال للن ة ق أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما فتح مك

  خزاعة عن بني بكر، فأذن لھم حتى صلى العصر .
  اتفاقية بين الرسول واليھود حول المدينة

ى  دو عل ة من الع لما قدم الرسول المدينة كتب مع اليھود كتابا تحالف فيه على حماية المدين
ى المصلحة ال ا ھو التعاون عل ى م م عل ذا التحالف حتى نقضوه ھ ا ھ ة، وظل محترم عام

  مذكور في كتب السير.
   

  وھناك أمور يجب أن يعلم بھا قبل الدخول في الموضوع.



  
انوا  الخالف بين المسلمين قاطبةأوال:  ا ك في جواز استعانة سالح وأموال غير المسلمين أي

ي ص ي الصحيح أن النب ت ف د ثب رين، فق ار آخ ة كف ن لمحارب تعار م لم اس ه وس لى هللا علي
اكم اإلسالمية  ول المح ان قب ا ك ن ھن وازن، وم ل ھ ال قبائ ي قت ا ف ة دروع ن أمي صفوان ب

  للمساعدات العسكرية من إريتريا.
  

وم،  ا ق ار آخرين، فمنعھ ة كف ار في محارب تعانة الكف م في جواز اس ا: اختلف أھل العل ثاني
ا ال نستعين بمشرك  وأجازھا آخرون، فأما من منعھا فلقول النبي لم " إن صلى هللا عليه وس

  " وذلك حينما سئل عن رجل أراد أن يغزو مع المسلمين وھو مشرك .
ار الحربيين في صف  وا مع الكف والعلة أنه ال يؤمن أن ينقلب الكفار على المسلمين ويكون

  واحد، فتعظم المضرة، وتحل المفسدة.
ا بضوابط، وھي ف د أجازھ ا فق أن يكون في وأما من أجازھ ا إذا أمن شرھم وغدرھم ب يم

المسلمين منعة وقوة تكفي لردعھم  فيما إذا انقلبوا عليھم، يكونون في كلتا الحالتين مغلوبين 
  ال غالبين.

وا  ويستدل لھم بقوله تعالى " وليعلم الذين نافقوا وقيل لھم تعالوا قاتلوا في سبيل هللا أو ادفع
  ھم للكفر يومئذ أقرب منھم لإليمان"قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم 

ن  وا م ين رجع ه ح ن مع لول وم ن س ي ب ن أب د هللا ب افقين كعب ي المن ت ف ة نزل ذه اآلي فھ
رھم ومع  ين كف ار المعلن را من الكف م أشد كف ى غزوة أحد، وھ المسلمين وھم متوجھون إل

اتلوا ف ا ذلك "قيل لھم تعالوا قاتلوا في سبيل هللا أو ادفعوا " أي إن لم تق وا عن ل شيء ادفع أق
  بتكثير سواد المسلمين.

ذه  ه في ھ ك قول ومن المجيزين في استعانة الكفار في حرب الكفار اإلمام الشافعي، فمن ذل
ة  ت الحاج لمين، وكان ين المس ة ب رأي واألمان ن ال افر حس ام أن الك ألة "إن رأى اإلم المس

  داعية إلى االستعانة به جاز، وإال فال "
ة ( أي وقال ابن حزم الظ وا بأھل الذم اھري " فال بأس أن يلجأوا إلى أھل الحرب، ويمتنع

ا في دم  لما أوذمي ؤذون مس يستعينوا بھم ضد الحربيين ) ما أيقنوا أنھم في استنصارھم ال ي
أن  أس ب ه ال ب ة أن ي حنيف ذا رأي أصحاب أب ال : وھ م ق ا ال يحل " ث ة مم ال أو حرم أو م

  يستعان عليھم "
  

ن حجر : "  وھناك من يقول " ال الحافظ اب ا، ق م رخص فيھ إن االستعانة كانت ممنوعة ث
  وھذا أقربھا ، وعليه نص الشافعي" .

ه يجوز أن يستعان بالعصاة، والفساق من  ى أن اب أول ار  فمن ب فإذا كان ھذا في حق الكف
ول  بالد، يق ر ال ل تحري ن أج زاة م ين والغ ال المحتل ي قت الم  ف ة اإلس لمين تحت راي المس

  وكاني في نيل األوطار: " وتجوز االستعانة بالفساق على الكفار إجماعا "الش



ر من  والقصد من ھذه النقول أنه إن جاز االستعانة بالكافر المحض في قتال الكفار عند كثي
وبيين  ال اإلث ي قت رون باإلسالم ف أقوام يق الف ب تعانة والتح م فكيف ال يصح االس أھل العل

  ا على تلك المبادئ من تحكيم الشريعة في المجتمع الصومالي.المحتلين، وقد وافقوا معن
  
ٍذ فال داعي لكل الكالم السابق [ حاصله القول بأن القوم الذين حالفوھم ھم مسلمون، وحينئ

اء في  ول عن العلم أموالھم وسالحھم والنق ار بأنفسھم أو ب تعانة بالكف في عن الحلف واالس
ٍد، !  ألن البحث ھو في الحلف مع ا.ذلك.. افٍر مرت ك : الحلف مع ك لكافر، بل أخص من ذل

وعليه فيجب النظر أوال في ھؤالء الذي تحالفت معھم المحاكم ھل ھم مسلمون (فساق)؟ أو 
  ]كفاٌر خارجون من ملة اإلسالم؟ ألنكم أخي السائل قلتم إنھم علمانيون

  
ى المشاركة ذا التحالف  ثالثا:األسباب التي دعت المحاكم اإلسالمية في الصومال إل في ھ

  ما يلي:
  
ادئ إسالمية  1 ا مب ا ھي كلھ ا التحالف، ويجب المحافظة عليھ ام عليھ ـ إن المبادئ التي ق

  ومنھا على سبيل المثال:
  ا ـ وحدة األراضي الصومالية وسيادة أھلھا عليھا ووجوب إخراج المحتل اإلثوبي.

  ج المحتل من البالد.ب ـ تطبيق الشريعة اإلسالمية في كافة المجاالت بعد إخرا
ج ـ  حل أزمة الصومال بعد توفيق هللا بيد الصوماليين، وأي تدخل في الشؤون الصومالية 

  من أي طرف كان فھو مرفوض.
وانھم  دين الناصرين إلخ لمين المجاھ وة المس دّخل اإلخ ه ت دخُل في د ي ال، فق ه إجم ذا في [ھ

ك، فإن ھذا ال يكفي في المعاھدات المسلمين في الصومال، فإن قيل إن المحاكم ال تقصد ذل
ذا  ة قاضية بھ ة، والتجرب ت الحاج راده وق ى م يره عل ه تفس ات، ألن الخصم يمكن والتحالف

  والعقول جازمة باالحتياط فيه، وأن مثله مغبة وغرٌر وتضييع وتفريط..!!]
ع األطراف في الساحة الصومالية من  ه جمي ؤتمر مصالحة موسع تشترك في د ـ دعوة م

  اء حكومة وفاق.أجل بن
[وكذا قوله "من أجل بناء حكومة وفاق" ، ھذا مبھم، فما ھي حكومة الوفاق التي تكون بين 
ق  ى تحقي وا عل ن أن يجتمع ف يمك ين، وكي دة ال ديني انيين ومالح رة علم ين كف لمين وب مس
ه خطر  ا في د أيضا مم ذا البن ذلك فھ اٌل، ول ذا مح ي اإلسالم؟ ھ ة ف ة والوالي مقاصد اإلمام

دون المالحدة وغر انيون المرت ل ھؤالء العلم ر، ب اٍد كبي ر كبير في الدين، وھو مدخل لفس
اق  ة وف ق حكوم ى تحقي م عل الف معھ د ونتح ف نتوح الھم فكي دتھم وقت ا مجاھ ب علين يج
متوھمة؟ ونرجع إلى ما قلته قريبا : ننظر أوال في الناس الذين تحالفت معھم المحاكم : ھل 

د اٌر مرت لمون أو كف م مس وز ھ ه ال يج دنا أن ة عن ألة، وبالجمل ي المس تكلم ف دھا ن ون؟ وبع
افر  ا الك رق فيھ ذه من المسائل التي يفت التحالف مع المرتدين، بخالف الكفار األصليين، ھ
د  افر المرت إن الك األصلي عن المرتد، وھي مسائل كثيرة جدا معظمھا معروف مشھور ، ف

ه إن يجب قتله وال يجوز إقراره على دينه، وال يق بل منه إال اإلسالم أو السيف، وفي مھادنت



ع  كان قوة ودولة خالٌف والمسألة محتملة، وأما التحالُف معه ، فال شك أن األصل ھو المن
درھا،  در بق لمون مضطرين، والضرورة تق ون المس م إال أن يك وازه، اللھ دم ج ه، وع من

  ويعرفھا أھلھا، وهللا أعلم]
   

    
   

ي للتحالف الذي يسير عليه، ويسعى إلى تحقيقه يقوم على النقاط رابعا: البرنامج السياس
  التالية .

  
ة  ن الحكوم اعده م ن س وبي وم تالل اإلث ن االح بالد م ر ال رى وجوب تحري الف ي ا ـ التح

  العميلة له، والوسيلة إلى وصول تلك الغاية ھي الجھاد في سبيل هللا بكل السبل المتاحة.
م ب ـ ومن برامجه أيضا رفض ما ي وطن الواحد ث ة ال ق لتجزئ سمى بالفيدرالية  ألنھا طري

  في النھاية تقسيم البالد إلى دويالت، وكل ذلك يصب في مصلحة أعداء الصومال.
ا  ا (أي م ل وقوتھ وذ القبائ ى حسب نف ع السلطات عل ج ـ ومن برامجه أيضا رفض توزي

مى (  يس ل 4. 5يس م، وتأس دأ الظل يخ لمب ة ترس ي الحقيق ك ف ع ) ألن ذل ي المجتم ة ف طبقي
  وإلغاء الكفاءات.

  
ى  ادئ وعل تنبيه: إن جميع األطراف التي شاركت في اإلعداد للمؤتمر وافقت على ھذه المب
اتير،  ة، والدس ة، والعلماني ك الديمقراطي ل ذل ي مقاب ذكر ف م ي ي ول امج السياس ك البرن ذل

ي المية ف اكم اإلس ر للمح ب كبي ري مكس ي نظ ومالية،وھذا ف راف الص روعھا  واألع مش
  اإلسالمي، فينبغي االحتفاء به واالحتفاظ عليه.

ين  ر مقتنع ي التحالف غي اك أشخاص أو جماعة من المشاركين ف در أن يكون ھن و ق م ل ث
راھين ال برفضھم وطردھم من  ببعض تلك المبادئ، فعلينا أن نسعى إلقناعھم بالحجة والب

  نا.التحالف حتى ال تتلقفھم الحكومة العميلة وتوظفھم ضد
ي اإلسالم،  وا ف وم دخل ي األصل ق م ف وبھم، وھ ة قل ما للمؤلف اة قس ي الزك م أن ف ا يعل وكلن
وبھم  ئن قل اة لتطم ن الزك ه،فيعطون م ن بعض مبادئ الم أوم ول اإلس ن قب ردد م دھم ت وعن
الم  ى اإلس بھم إل ؤالء أن تحب ل ھ ي مث المية ف اكم اإلس ن المح انع م ا الم الم، إذن فم باإلس

الكفر  ومبادئه بالعطايا يھم ب م عل م دون التسرع في الحك دير لھ رام والتق واإلقناع مع االحت
  وإخراجھم من الملة.

  
ه شرعا، أو  [التسرع في الحكم بالكفر دون تثبت وإثبات يحصل به الظن الغالب المعمول ب

اتوا اليقين، مذموٌم ، نعم،  ة، ھ ة مذموم إنما نريد الحكم الشرعّي فيھم على ثبٍت وبدون عجل
ه نوا لنا.. بيّ  وا في ا يثب والمؤلفة قلوبھم قسمان كما ذكره العلماء : قسم دخلوا في اإلسالم ولم

ويرسخوا ويُخشى من افتتانھم ورجوعھم إلى الكفر، وقسم كفاٌر غيُر مسلمين لم يدخلوا في 
ا س اإلسالم يُراد االتيان بھم إلى اإلسالم وتحبيبھم إليه بالعطايا، فمن أي القسمين ھؤالء الن



الذي تحالفت معھم المحاكم؟ بيّنوا لنا، ألن صاحب ھذه الفتوى لم يحرر ھذا الموضع، لكن 
ه  ك في كالم ده ، لكن مع ذل م مسلمون عن ه أنھ ى ظاھر كالم م عل ِط، فھو تكل بعض الخل

وا  لمين ليس راھم مس ه ي ه أن اقي كالم ن ب ر م م يظھ م، ث الف معھ ار والتح تعانة بالكف االس
  ي موضع بأنھم أقواٌم يقرون باإلسالم، فما معنى إقرارھم باإلسالم؟ووصفھم ف .!!كفاراً.

دنا   م عن ّدعون اإلسالم، لكن البحث في حكمھ ومعلوٌم أنھم ينتسبون إلى اإلسالم والملة وي
  نحن في ظاھر الشرع، ھل ھم مسلمون أو كفاٌر؟ ال مجرد دعواھم وانتسابھم.!

م مسلمون  ولھذا قلتُ قصد شيئا لم يتضح لي اآلن، ولعله  ه : ھل ھ : إن أول شيء ينظر في
  أو كفاٌر]

   
ة  ة، أوديمقراطي ادئ ـ علماني دھم مب يس عن ملحوظة: إن كثيرا من السياسيين الصوماليين ل
ا  أو اشتراكية ـ يؤمنون بھا ويحبذون الموت عليھا، وإنما ھي مصالح شخصية يبحث عنھ

ك، يسير مع الفرد منھم أنى وجدھا أخذھا، ولھذا تجده اليوم ھنا د غد ھنال دا ھناك،وبع ،وغ
م وتبصيرھم  ة بھ ى العناي اجون إل ل ھؤالء يحت ا، فمث مصلحته حيثما سارت، فھو أسير لھ

  ه.بأمور دينھم والتذكير بھم بأن المبدأ ھو الذي ينبغي أن يضحى من أجل
  

ان ال يستحق، فأ ذمَّ إن ك َب ال بس الحق بالباطل، وحاَش الكات ط ول ا ال [ھذا نوع من الخل ن
ذي  ة الشخص ال ين معرف رق ب اك ف ا، فھن رة في حد ذاتھ ى الفك ا عل أعرفه، لكن الكالم ھن
اس  ألّف الن ألة ت ين مس نتعامل معه كافٌر ھو أو مسلم، حتى نعطيه حقه الذي أمره هللا به، وب
ه  ا يعطي ا يناسب، وبحسب م وعدم تنفيرھم ودعوتھم بالتي ھي أحسن أو بالعنف بحسب م

ة ه والحكم اٌر أو الفق م كف ل ھ وم ھ ك الق ي أولئ ر أوال ف رى : النظ رة أخ أكرر م ذا ف ، ولھ
  مسلمون؟]

  
د هللا  ة وحدھا برئاسة عب ة العميل يس الحكوم ه في الصومال ل ذي نقاتل دو ال خامسا: إن الع
ة من  يوسف و علي محمد كيدي، وإنما نقاتل حكومة إثوبيا ذات اإلمكانات العسكرية الھائل

وين،  اد وتم دد وعت ي ع ي مشروعھا االحتالل ا ف ا أمريك ا معھ دھا، وإنم وليست أيضا وح
زم  ا في الحرب إن ل ل وتشارك معھ ه ب اج إلي ا تحت دعم بكل م للصومال بحيث توفر لھا ال

  األمر، وجميع الدول الغربية منطوية تحتھا تبارك باحتالل الصومال.
د ذا وليس يعقل ـ والحال ما ذكرته ـ  أن جماعة أو مجموعة واحدة تق ر أن تواجه عدوا بھ

  الحجم  بمفردھا.
[ھذا غير مسلّم، بل ھو منقوض بجھاد المجاھدين في أفغانستان والعراق وغيرھا، ولو أنتم 
ا،  تالكم بھ م ونصيبكم وفرضكم واب ا حظك اخترتم طريق الجھاد التي أمركم هللا بھا وجعلھ

اد في سبيل هللا ه، فقلتم سمعنا وأطعنا ولبيك ربنا، وتقدمتم للجھ وال في ذل النفوس واألم  وب
يكم  اجرين إل لمين المھ وتكم المس ي إخ م ف ان لك جال، ولك رُب س يكم، والح تح هللا عل لف

  الناصرين لكم خيٌر معين بعون هللا تعالى، أفتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خير؟!]
  



ى ا ا عل اھير وحثھ ة الجم ة توعي اد في والنظرة الشرعية والعقل السليم يقتضيان بأھمي لجھ
ة قضية  مقاومة المحتلين، ولن يتسنى ذلك إال بالتنسيق مع جميع األطراف التي تؤمن بعدال
ا  الشعب الصومالي في تحرير أراضيه، وھذا يتطلب وضع آلية في تسيير األمور وإدارتھ
اس  من  خالل لوائح ونظم تضبط العمل وتوفر الجھد، وتمنع الفوضى وفوق ذلك تشعر الن

بلد مسؤولية الجميع من خالل إشراكھم في الرأي والمشورة فيما لھم وما عليھم أن تحرير ال
  .في ھذا الموضوع

ه مسؤولية[ د وكون ر البل ا  دعك من تحري ا مسؤوليتك أنت أيھ بعض، لكن م ع أو ال الجمي
اد،  ررتم بوجوب الجھ إذا أق ذا ھو بيت القصيد، ف العقِر؟ ھ افر ب دو الك زل الع المسلم وقد ن

اقش : بمن نستعين، ومع من نتحالف إذا وتوكلتم عل دھا نن اد فعال، فعن تم بالجھ ى هللا وقم
ن  ة) مم انيين والزنادق ن العلم ى م رين (حت ع اآلخ ل م ف نتعام الف، وكي ى التح ا إل احتجن

  يشاركوننا في إرادة تحرير البلد....إلخ]
  

بالد تسعى ح ا في اشتراء سادسا: إن ھذه الحكومة العميلة التي ھي السبب في احتالل ال ثيث
ذل  ة المحاكم اإلسالمية  تب ذمم الناس بالدوالرات لتضمھم إلى صفھا، وتجعلھم في مواجھ
رك  ا ونحن أصحاب الحق أن ال نت ك، فالواجب علين كل غال ورخيص من أجل تحقيق ذل

يھم، كل   ا عل الناس لھم بل علينا أن نضمھم إلى صفنا ونقنعھم بعدالة قضيتنا ليكونواعونا لن
  يقدر عليه من كلمة ورأي ومشورة. بما

ه  ا ل سابعا: إن السعي إلى تكثير سواد لمسلمين في وقت مواجھة األعداء مطلب شرعي لم
ه  اتلوا و في م يق من أثر في نفوس المجاھدين من رفع معنوياتھم باستئناسھم بوجودھم وإن ل

  أيضا تخويف لألعداء بكثرة المسلمين.
ھم في ميدان القتال، أال تالحظ أن هللا أوجب على المؤمن وعلى كل حال فالكثرة لھا دور م

أن يكون  ى الضعف ب دد عل ا لكن إذا زاد الع ر منھم ار، وأن ال يف ين من الكف أن يثبت الثن
ى ينتصر أو  ت حت ه أن يثب حب، ول ر، وينس ه أن يف أكثر، فل ة ف ة ثالث ي مواجھ ؤمن ف الم

الى " آألن خفف هللا عنكم نكم  يستشھد ،وفي ذلك يقول تع إن يكن م يكم ضعفا ف م أن ف وعل
  مائة صابرة يغلبوا مائتين...اآلية"

  
  إشكال وجواب عنه:

ا  ذلوننا ويتركونن د يخ المية ق اكم اإلس م المح الف معھ ذين تتح ؤالء ال ل: إن ھ ول قائ د يق ق
  ويتحولون إلى أعدائنا في وقت نحن بأمس الحاجة إليھم فيُحدث ذلك خلال في داخل صفنا.

ا، الجواب ھذا  االحتمال وارد ،إذ ال يعلم الغيب إال هللا ، ونحن لسنا مكلفين بعلم ما غاب عن
وما منا أحد إال وھو معرض لسوء الخاتمة نسأل هللا تعالى السالمة، ولھذا كان النبي صلى 
ا  ى دينك " وم وب ثبت قلبي عل هللا عليه وسلم يكثر من قوله في دعائه " اللھم يا مقلب القل

نفعل ما نقدر عليه من السعي لھذه القضية ودعوة الناس إليھا، ولو قدر شخص  علينا إال أن
ا وإن كانت تصير  أو طرف خرج من التحالف، فإن ذلك ال يضير المحاكم اإلسالمية ألنھ



جزءا من التحالف لكن يكون لھا جھازھا الخاص بھا، فال تتأثر بخروج أحد أو دخوله، ولو 
  تواصل رسالتھا بإذن هللا تعالى.بقيت وحدھا في الساحة فإنھا 

م  ه ث دوا مع لم، وجاھ ه وس وا في اإلسالم في وقت النبي صلى هللا علي اس دخل وكم من أن
ة  وا كلي م انحرف المية، ث ات اإلس ي الحرك انوا ف اس ك ن أن م م ابھم ، وك ى أعق دوا عل ارت

ه، فھل توقفت  دعون إلي مسيرة فصاروا علمانيين أو صوفيين خرافيين ينشرون الباطل وي
  اإلسالم بسبب ھؤالء .

رأى مسؤولوا  ة في العاصمة ف وات اإلثوبي ا مع الق ام كانت المحاكم تخوض حرب وقبل أي
رة  يع دائ ل توس ن أج ة م ل ھوي يوخ قبائ وا ش ي العاصمة أن يوظف ودون ف اكم الموج المح
اك م الحرب مع األعداء،لصالح القضية ليتكلموا بلسانھم كواجھة سياسية حتى ال تكون المح

ة  اإلسالمية وحدھا في الساحة، وال تكون مستھدفة ومنفصلة عن الشعب، وكانت ھذه طريق
  موفقة في نظر كثير من المراقبين، وتحقق على أيديھم مكاسب كثيرة.

ا فعل  ة كم ولم يمنع ذلك أن ينقلب بعض الشيوخ على المشروع، ويدخل في صف الحكوم
  رھم في الطريق، نسأل هللا العصمة.عبد إيمان وعبد هللا شيخ حسن، وقد يكون غي

م من  ا ظھر لھ ى م وا األمور عل م بن أ مسؤولي المحاكم  ألنھ ولم يكن ذلك دليال على خط
يھم من  الصالح وحسن النية في ھؤالء الشيوخ، فإذا ظھر من بعضھم عكس ذلك  فليس عل

ة حتى اآلن ماضية  في الطريق جناح ألنھم ال يعلمون ما في الصدور،  وال زالت األكثري
  الصحيح، و الحمد.

ك  ى ذل ه عل ه، ول ھذا ما ظھر لي في ھذه المسألة، فما كان فيھا من صواب فمن هللا وتوفيق
  الحمد والمنة،وإن كان فيھا خطأ فمني ومن الشيطان، وهللا استغفر، وإليه أتوب.

  كتب ھذه الفتوى وحررھا الشيخ / عمر إيمان أبو بكر              
  ول لمجلس الشورى ورئيس لجنة المحاكم اإلسالمية للتحضير في المؤتمرالنائب األ

  
 



 

 

 َمْجِلُس ُشْوَرى الُمَجاِهِديَن ِفْي الِعَراق

 

 )بيان حول تفاصيل ما بعد حادثة اإلستشهاد
 و الوثائق التي زُِعم العثور عليها(

 
 

 الحكومة العراقية العثور عليها!! -زعمت-حقيقة الوثائق الّتي 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم،
 

 يا رب سّدد الرمي وثبت األقدام.
 

رُْكُه يَ ْلَهث ذَِّلَك َمَثُل ل: }احلمد هلل القائ َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن ََتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ
ُرونَ  بُوْا بِآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ [، والّصالة 176{ ]األعراف:اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

 ّمد، وعلى آله وصحبه أمجعني... أما بعد:والّسالم على إمام اجملاهدين نبّينا حم
 

كذبتاِن ال زاَل الّصليبيون وأذنابهم من أبناء المتعة والخونة المحسوبين على أهل الّسّنة 
 ُمْنذ بداية الغزو الّصلييب على أرض الرّافدين؛ يرددونهما

 
وقت، ومل يبق  فهي أّن هناية التيّار اجلهادي يف العراق أصبحت مسألة فأّما الكذبُة األولى:

 له أياٌم قالئل.
 

أّن العدّو أصبح يعرُف مجيع املسالك واخلطط املّتبعة لإلرهاب وأهّنم استطاعوا  والثانية:
 احلصول على وثائق مهّمة.



 

 

 
من قَبيل الكذبة الثّانية، حيث  -ال وّفقه اهلل-وقد جاءت تصرحيات ابن املتعة موفق الربيعي 

م قد عثروا على وثائق مهّمة يف البيِت اّلذي مّت قصفه وتويّف فيه أعلَن هذا الكّذاب األِشر أهن
 .-نسأُل اهلل أن يتقّبله يف الّشهداء-الشيخ الّزرقاوي 

 
 ونقول رّداً على " ابن المتعة " هذا:

 
هل الوثائق اّليت أعلنتم العثور عليها هذه املرّة متوافقة مع ما أعلنتم العثور عنها يف الشهر 

 يف اليوسفّية جنوب بغداد؟؟!!.املاضي 
 

 فإْن كان جوابُُه ب )نعم( فال قيمة هلا هذه املرّة.
 

وإن كان جوابه ب )كال(، وأهّنا هذه املرّة وثائق مهّمة خطرية، فليخرج إذًا هو وباقي أعضاء 
هذه احلكومة احملكومة خارج املنطقة اخلضراء ولو ألمتار معدودة، لكي ُيصّدق العامل بأسره 

 هناية اإلرهاب يف العراق أمَست قريبة!!. أنّ 
 

إنّنا في مجلس شورى المجاهدين نؤّكد أن الوثائق الّتي زعموا الحصول عليها ال أساس 
وأن هذه احلكومة قامت على الكذب، وعاشت على الكذب، ولسوف  لها من الصِّّحة،

 –وخيرجوا خائبني مدحورين تغرُق قريباً يف حبار كذهبا حنَي يفّر الصليبيون من أرض الرّافدين 
 ، وحينها يسمُع القاصي والّداين صريخ هؤالء األفّاكني إن بقَي هلُم لساٌن ينِطْق.-بعون اهلل 

 
 واهلل غالٌب على أمره ولكّن الصليبيني والروافض واملرتّدين ال يعلمون.

 
 واهلل أكرب.

 



 

 

 {ِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُمونَ َولِلَِّه اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َولَ }
 

 مجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 اهليئة االعالمية جمللس شورى اجملاهدين يف العراق
 املصدر: )مركز الفجر لإلعالم(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أخي العزيز عدنان حفظكم هللا ورعاكم.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أرجو أن تكونوا بخير وعافية وسالٍم وتوفيق من هللا مستمر.  وبعد :

 محاور هي :  أربعةفي المجلد المرَسل إليكم 

وها للي  هلي ت تختللث كايلرا علن ــ المحور األول : رسائل من اإلخوة في جماعة أنصار السنة أرسلل

سللائر مراسللالتلم السللابهة  فيلللا اللكوو و عللاوو  و للد أرسلللوا لللي معلللا أي للا رسللالة  ملللث وور   

يحتوي صورة مأخوذة بالسكنر لرسالة مكتوبة بخط اليد  يهوللون إن الل ي كتاللا هلو مسللول المن هلة 

الرسلالة ملا حاصلله : وجلوض ان لمام جميلع الغربية التابع لدولة العراق اإلسالمية  يهول فيلا كما في 

الفصائل األخرو للدولة  وإت فإن الدولة من حهلا منعلم ملن العملل  وأنللم لوعمللوا بلدون إذن الدوللة 

حينلا فإنلم آثمون مستحهون للعهوبة وأنلم يعتارون بغاة..!!  ه ا حاصل كالمله  وهلو عاعلا خ لأ فلي 

 لكون..!  نسأل هللا أن يهينا وإخواننا كل ار.رأيي  ولو عملوا به فإنلم سيللكون ويُل

 وإنما لم ارسل لكم نص الرسالة ألن حجملا كاير  حوالي خمسة ميجا  ويصعب بعالا بالاريد بيننا.

وبهية الرسائل التي بعاوها للي جمعتللا لكلم فلي مللث واحلد لت لعلوا عليللا  وتلروا المناسلب  وأنلا فلي 

علللم ومللع إخواننللا فللي التراسللل والتوجيلله ومحاولللة اإلصللال  رأيللي أنلله يجللب اتجتلللا  والمواصلللة م

والتهريب  ائما  ملما كان األمر  لكن ت نتسرع في  اول ايء ملن اللتلم واللدعاوو بلل نلتحفه  ألنللا 

 كايرة ومعروفة من زمان وكاير منلا ت ياات على التمحيص  وهللا أعلم.

 

المحور الااني : رسائل من اإلخلوة فلي لانلان  ملن اإلخلوة اليلماليين  أهلل علرابلأ   وفلي أحلدها ـــ 

جواض علاته منلم عن تهيليملم لجملاعي أبلي محجلن   وجماعلة أبلي الحسلين  وهل   األخيلرة  جماعلة 

وهلم  أبي الحسين  هم ال ين كانوا  د بعاوا  ال حوالي أربعة أالر رسالة إلى الصا ق يريدون صلفهة 

أرو علدم  -حسلب ملا از  ُ  ملن المعلوملا  علنلم لحلد ا ن–ال ين حدثتكم عنلم ملن  الل  وأنلا أرو 

 المسارعة بهاوللم  بل ناهى على تواصل معلم وتوجيه  در المست اع  فهط.

وأما مجموعة عرابلأ فلم أجو  الجميع وأف لللم  وهلم أهلل الاللد وليسلوا ملن المللاجرين  وت بلأ  

التعاون معلم وتوجيللم  وحتى  اول صفهة هل ا ممكلن  لكلن نريلد ن للب ملنلم يرسللوا  بأن نيرع في

 لنا رسوت في المدة الها مة ونتعارف أكار.

 وهللا الموفق.

 

ــللـ المحللور الاالللا : رسللالة مللن اإلخللوة مجموعللة أبللي اسللماء األكللرا    علاتلللا مللنلم  فكتاللوا اللي ا 

 ومعكم حفظكم هللا. تصرا للتعريث بلم والتواصل مع الييخمخ

 واألخ "عارف"  هو ا ن أميرهم بدت عن أبي أسماء فرج هللا عنه.

 

ــــ المحور الرابع : آخر رسالة وصلتني من الكرومي  فيه بعض األجوبلة كتاللا علن بعلض اللدعاوو 

 واتتلاما  التي توجه إليلم.

 

 ه ا وباهلل التوفيق.



هللا عللى رسلائل الكروملي ورسلائل األنصلار  لملا فلي  مالحظة : أرجو أن ت لعلوا أخانلا اليليخ حفليه

ذلك من أهمية اعالعه ومتابعته وميلاركته فلي التوجيله واللرأي  وألنلي  لد أحلتله فلي اتعلالع عليللا 

 عليكم.. جزاكم هللا خيرا  وبارك هللا فيكم جميعا.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 محاكم محمو 

 هــ1428صفر25
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله .             

 أما بعد ...  أميت املسلمة هنيئاً لك انتصاراتك ورحم اهلل شهدائك وعاىف جرحاك وفرج عن أسراك 

 ...هلت بـمجد بين اإلسالم أيام               واختفى عن عروش العرب حكام

 بمن املغر  لعتط الثورة بشمسفإذا  رقاملشالنصر الذي الحت بشائره من ترقب وجهها طاملا ميمت األمة 
أضاءت الثورة من تونس فأنست هبا األمة وأشرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر احلكام وبإسقاط الطاغية 

 هبت رياحاجلرأة واإلقدام فجام وهنضت معاين احلرية والعزة و اخلوف واإلحو سقطت معاين الذلة واخلنوع 
التغيري رغبة يف التحرير وكان لتونس قصب السبق و بسرعة الربق أخذ فرسان الكنانة قبساً من أحرار تونس 
إىل ميدان التحرير فانطلقت.ثورة عظيمة وأي ثورة ثورة مل يرى مثلها يف البالد و مل تكن ثورة طعام وكساء 

وإمنا ثورة  كرامة وإباء ثورة بذل وعطاء أضاءت حواضر النيل وقراه من أدناه إىل أعاله فرتاءت لفتيان الكنانة 
أجمادهم وحنت نفوسهم لعهد أجدادهم فوقفوا يف وجه الباطل ورفعوا قبضاهتم ضده ومل يهابوا جنده 

وتعاهدو ا فوثّقوا املعاهدة فاهلمم صامدة و السواعد مساعدة والثورة واعدة.)سقوط كبري الطغاة فاسرتاحت 
 البالد وفرح العباد(

وإىل أولئك األحرار متسكوا بزمام املبادرة واحذروا احملاورة فال التقاء يف منتصف السبيل بني أهل احلق وأهل 
التضليل حاشا وكال وتذكروا أن ثو رة مصر مصريية ملصر كلها ولألمة بأسرها فقد من اهلل عليكم بأيام هلا ما 
بعدها أنتم فرساهنا و قادهتا وبأيديكم جلامها وريادهتا ادخرتكم األمة هلذا احلدث اجللل)بدأ املسري إىل اهلدف 

إىل أن العسري  (اابو هتال هونوا )فأمتوا املسري و  واحلر يف عزم زحف واحلر إن بدأ املسري فلن يكل ولن يقف(
تتحقق األهداف املنشودة واآلمال املعقودة فثورتكم هي قطب الرحى وموضع آمال املكلومني واجلرحى 

 و بثورتكم رفعتم رؤوسنا رفع اهلل رؤوسكم و هبا حتققون آمال أمتكم حقق اهلل آمالكم

 وقف السبيل بكم كوقفة طار ق             الـيأس خلف والرجاء أمام

     وترد بالدم عزة أخذت به                 وميـوت دون عرينه الضرغام 

 من يبذل الروح الكرمي لربه                  دفعاً لباطلهم فكيف يالم
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مسألة العبودية ....تثبيت وإشادة عامة جليمع الثورات القائمة ....  

* يا أبناء أميت املسلمة أمامكم مفرتق طرق خطري و فرصة تارخيية نادرة للخروج من رق التبعية احمللية والدولية 
فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه الفرصة اليت انتظرهتا األمة لعقود بعيدة فاغتنموها وحطموا 
األصنام و األوثان )والوسائل اليت يعبدون الناس هبا يف هذه األيام( و أشعلوا ثور ة حلفظ ثورات املاليني برفع 

الوعي وتصحيح املفاهيم اليت صيغت منذ عشرات السنني حسب مصلحة احلاكمني )الظاملني ( ومن خري ما  
 ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم  كتاب )مفاهيم ينبغي أن تصحح( للشيخ حممد قطب 

وقبل اخلتام: أذكر الصادقني من الفقهاء يف أمور الدين والدنيا بأن تكوين جملس يعمل على تقدمي الرأي 
واملشورة للشعوب املسلمة يف هذه املرحلة املفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو واجب من أعظم 

مجاهري واسعة من  واجباهتا وثغر من أخطر ثغورها وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة هم حمل ثقة
املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا تكوين )تأسيس( اجمللس بعيداً عن هيمنة وسلطات األنظمة 

املستبدة وأن يبذلوا قصارى جهدهم الستنفار العلماء واملفكرين الصادقني اجملربني من مجيع أقطار العامل 
اإلسالمي الذين شهدت املواقف على صدقهم وابتعادهم عن أنصاف احللول وعدم مداهنتهم للحكام 

ونصحهم لألمة مرارا بضرورة تغيريهم )معاجلة مسألة االفتئات على األمة ( )نربر إبعاد من داهنوا مث تركوا 
نضيف يف هذا  املداهنة بأن حتمل هذه املسؤولية ال يستطيعه من الرجال إال من به صالبة يف احلق وقد

( املوضع خطر املداهنني سابقا على مكاسب الثورات "الزنداين" أن املهادنني جزء من املشكلة  

وضخامتها داث سرعة األحكما أن املرحلة  أحباث مؤهلة على مستوى كز اجمللس مبرا  كما ينبغي أن يستعني
ذين هل اخلربة الصادقني الأأن يستشريوا  يف التعامل معها فينبغي على الشباب .مواكبة  اهلائلة تتطلب سرعة

دأ تشكيل اجمللس ريثما يب)فيما ال ميكن تأخريه إىل قيام اجللس ( تنطبق عليهم ذات الصفات السابقة 
ليتسلم مهمته يف توجيه الشعوب املسلمة على شىت احملاور الدينية والثقافية: لتغيري آثار الغزو الفكري املدمر 

واالقتصادية: الستدراك ما ميكن استدراكه من أزمات املياه و الفجوة الغذائية اهلائلة والسياسية:ملساعدة 
الشعوب اليت انقضت ثوراهتا على حتديد اخلطوات اليت ينبغي اختاذها للمحافظة على الثورة وحتقيق أهدافها 

والشعوب اليت ال زالت تكافح إلسقاط طغاهتا باخلطوات اليت تعني على تعجيل إسقاطهم. والشعوب اليت مل 



 3 

عداده قبل يها وفيما ينبغي إتنطلق ثوراهتا بعد بتقدمي اآلراء هلا يف حتديد ساعة الصفر اليت تنطلق الثورة ف
ساعة الصفر حىت ال حترق بعض )صياغة  دور اجمللس سنوات ورعاية الثورات سنوات ( املراحل املهمة حيث 
إن الشعوب املسلمة جتتمع يف وجوب إسقاط طغاهتا)صياغة وذكر صفات للحكام تستفز خنوة احلجز( بكل 

ا النصاب لصاحل جناح سبيل مشروع إال أهنا تفرتق يف اخلصوصيات الدقيقة فلكل شعب نقطة يعتدل فيه
الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع والتقدم يضاعف التكاليف بينما الواجب هو 
السعي إلسقاط األنظمة القائمة بأقل ما ميكن من تكاليف  كما أن التقدم يف بعض احلاالت يعرض الثورة 
للخطر فنجاح الثورات يف مثل هذه األجواء مرهون بعد مشيئة اهلل تعاىل بأن. )إظهار دو ر ثبات اجلماهري 

ال أمناء أقوياء يستوي وهو ما أثبت فعاليته يف الثورات األخرية (تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رج
املوت عندهم والبقاء )مل يتعرضوا( يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرون التأخر و اإلحجام يستعذبون العذاب 

 ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأمياهنم ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل:   

 أقسمت ال أموت إىل حرا           وإن وجدت املوت طعماً مراً 

 أخـاف أن أذل أو أغرا             فديـين اإلسـالم لن أفـر

ويف اخلتام: إن الظلم واجلور يف بالدنا قد بلغ مبلغاً عظيماً وجيب إنكاره وتغيريه و قد قال رسول اهلل صلى اهلل 
ر إمام جائ عليه وسلم ) فمن جاهدهم...( وقال أيضاً )سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل

)وإن  إن عاش فمن السعداءالعظيمة فإن قتل فسيد الشهداء و فأمره وهناه فقتله( فهنيئاً ملن خرج هبذه النية 
 عاش فبعز وإباء ( فقولوا احلق وال تبالوا . 

 فقول احلق للطاغي                               هو العز هو البشرى

 هو الـدرب إىل الدنيا                              هو الدرب إىل األخرى

وإن شئـت فـمت حـراً                      عبداً     فإن شـئت فمـت   

 اللهم افتح على أهلنا يف مصر فتحاً مبينا وارزقهم صرباً وسداداً ويقيناً .؟؟
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 فقرات

 من أبناء األمة ممن أويت بسطة يف علم القيادة والشؤون العامة وممن أويت بسطة يف فقه أمور الدين والدنيا

*احلرص بث روح األمة ليستشعر اجلميع أهنم كيان واحد. ينبغي مراعاة أحواله ككل قبل القيام بأي حترك 
ومن ذلك أمهية دعم القطر الذي مل تنطلق ثورته حسب املتاح جلاره الذي انطلقت ثورته وتريثه يف الثورة إىل 

 أن جيد من جارا يناصره بداًل من أن يكون مشغوال عنه . 

 )األمثل فاألمثل مع احلرص على غاية ما يستطاع من االتقان(

فقد انتفض أبناء اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا تأيداً للثورات وفتياهنا وسعياً إلسقاط األنظمة وطغياهنا 
وكان يف مقدمتهم ميامني مين اإلميان.الذين عزموا على القيام بأعظم واجبات الساعة وتنادوا إليه بإقدام 

 وشجاعة فاجتمع عند جامعة صنعاء رجال أقوياء أعزاء بذلوا أرواحهم للدين فداء 

لذا فإين أناشد مجيع الصادقني يف األمة والسيما أهل الرأي و الكلمة واملال أن يستنفروا جهودهم 
لتوعيتهاوال يدخروا شيئاً ميكن تقدميه ملسريهتا ولو بكلمة أو درهم  كما جيب على كل من األمة .احلرص على 
رفع وعيه ليجتنب الغفلة يف أمور دينه ودنياه ومن خري ما ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم كتاب )مفاهيم 

 ينبغي أن تصحح( وكتاب)واقعنا املعاصر( للشيخ حممد قطب الدميقراطية

*يا أبناء األمة اإلسالمية.أمامكم مفرتق طرق خطري و فرصة تارخيية نادرة للخروج من رق التبعية احمللية 
والدولية فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه الفرصة اليت انتظر هتا األمة منذ عقود بعيدة فاغتنموها 

 وحطموا األصنام واألوثان.وشيدوا صروح العدل واإلحسان 

شرات السنني حسب اليت صيغت منذ ع وتصحيح املفاهيمالوعي  أشعلوا ثورة حلفظ جهود املاليني برفع*
آراء احلاكمني ومن خري ما ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم  كتاب )مفاهيم ينبغي أن تصحح( 

 وكتاب)واقعنا املعاصر( للشيخ حممد قطب. فصل الدميقراطية؟ )مهم( 
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.......يا أبناء قحطان ( استثارة خنوة القبائل عموماً واحمليطة بصنعاء خصوصاً )األحاديث اليت تبشر باليمن*
 إن اهلل قد جعل نصرة رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف أجدادكم األنصار فكونوا من أنصار اهلل ورسوله.

ب خلعهم قبل تقدمي لكتاب مفاهيم مبا يدعمه كمسألة أن من اعتقدوا مضمونه عرفوا أن هؤالء احلكام جي
 عقود .

 من مهام اجمللس رفع وعي األمة؟

  الصرب واملصابرة  مبادرة

بعدها أنتم فرساهنا  هلا ما رها فقد محي الوطيس يف أيامكلها ولألمة بأسوتذكروا أن ثورة مصر مصريية ملصر  *
وقادهتا وبأيديكم زمامها وريادهتا ادخر تكم األمة هلذا احلدث اجللل)مفاضلة بني هذه الفقرة وبني اليت 

 سبقتها(

*إن لكل قارة دولة هي مفتاح ثورهتا يف هذا الظرف فيجب أن تبدأ ثورهتا أواًل وتدعمها الشعوب احمليطة إىل 
أن تنجح ويقوى عضدها مث يبدؤوا ثوراهتم مما يوفر عاماًل مهماً لدعم ثوراهتم وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اليمن 
هي مفتاح قارة آسيا  أننا نتحرك يف العامل اإلسالمي حترك واحد نستشعر ذلك  مواصلة من بدأ وانتظار من 

  مل يبدأ إىل أن حيني الوقت املناسب اإلشارة لسوريا والسعودية بأن يتأخروا ماذا لألردن تأخر أم إقدام؟  

فها وال تتأخر عن حىت ال تتقدم فتتخطى مراحل هامة ختطيها قد يعرض الثورة للخطر ويضاعف تكالي
النقطة املناسبة لقيامها مما قد يعرض الثورة ملخاطر التقدم نفسها أو يعرض الفرصة.للضياع ومن املراحل 

 املهمة قبل الثورة ...) توعية الناس والطرق على احلاكم(

 ..ولست بقاتل رجالً يصلي                    على سلطان آخر من قريش

 له سلطانـه وعلي وزري                         معاذ اهلل من سفه وطيش 

 * األردن مهمة   و كتاب هيكل الوزراء والضباط السابقني
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)1ـ فأساس وعي الشعوب املسلمة وصمام أماهنا وسبيل حتقيق مرادها وجود ميزان تزن به الرجال وأعماهلم و 
أقواهلم.وجوهر هذا امليزان إدراك مقتضيات ال إله إال اهلل فهو ميزان ذهيب بل هو أدق ميزان يف هذه احلياة 

الدنيا فتمسكنا به جينبنا عقود طويلة من التيه وسط ظلمات الظلم و اجلهل  كما أنه احلصن احلصني ملنع 
األعداء من أن يسلطوا علينا وكالء يطبقون خمططاهتم يف ديارنا.()إن مل نذكرها لن يكون هناك حديث عن 

 أن ميزن )ال إله إال اهلل( هو أهم العوامل حلماية الثورات(

)ولتجنب ضياع أهداف الثورات جيب أن تشكل الثروة قبل قيامها كحد أدىن جملس أمناء و تواصل الثورة إىل 
أن يستلم اجمللس إدارة البالد ملرحلة انتقالية.كما ينبغي جتنب طغيان أحد املطالب مما شعر عامة الثورا إن 

ت مشتملة على مجيع تافاحتقق ذلك املطلب أهنم قد حققوا مطالبهم مما يفرت مهمهم للمواصلة وإمنا تكون اهل
بالتنسيق مع أئمة ورة قبل قيام الثعبية املطالب لتتواصل الثورة إىل أن تتحقق كما جيب تشكيل جلان ش

املساجد واألعيان يف كل حي لضبط األمن وتزداد أمهية هذا األمر يف اجملتمعات القبلية.()أتكون يف املكتوب 
 أم املرئي(

التعامل معهممراحل العسكر و  ةنفسي نقطة*   

 مل نذكر إسقاط مبارك )تفنيد احلوار ( 

 تصريح قائد أمريكي بأن أمريكا غري قادرة على التدخل عسكرياً يف الشرق األوسط/عند ذ كر أهنا فرصة

 تصريح جديد لوزير الدفاع األمريكي روبرت جيدس بأن من يدخل حربا يف العامل العريب أو اإلسالمي جمنون

فقهوا الواقع من حوهلم وأدركوا أن الكفر العاملي مل يعد قادراً على إجهاض ثورهتم بذات الطريقة اليت أجهض 
 هبا ثورة عرايب وثورة املهدي فاغتنموا الفرصة (

فرحوا وترددوا أهازيج النصر ...عودة إىل الكراسوحق لكم أن ت  

 فبطش هبم الظامل وأطلق عليهم سهامه وما درى أن أهل الغرية والشهامة ال يطيقون احلياة بغري عزة وكرامة.
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وقبل اخلتام: أحث وأأكد على أن ينتدب الصادقون يف األمة من أنفسهم عدداً من فقهاء الدين والدنيا 
فيكّونوا جملساً لتقدمي الرأي واملشورة للشعوب املسلمة يف هذه املرحلة املفصلية ويعمل على رفع وعيها فإنشاء 
هذا اجمللس سد لثغر من أخطر ثغور املرحلة و واجب من أعظم واجباهتا كما أن بعض املفكرين اإلسالميني 
.يف اخلليج هم حمل ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن خيرجوا ويبدؤوا يف إنشاء 
اجمللس مبن ينضم إليهم من األمناء املوثوقني من مجيع أقطار العامل اإلسالمي على أن يكو ن اجمللس يف مكان 

يتيح احلديث مع األمة حبرية وحيسن أن يكون مدعوماً مبركز للبحوث والدراسات.ليكون يف متناول أيدي 
الشعوب آراء مبنية على دراسات وعلم ودراية فيشري اجمللس على الشعوب اليت انطلقت ثورهتا باخلطوات اليت 
ينبغي اختاذها حلفظ مثار الثورة كما يعني الشعوب اليت مل تنطلق ثوراهتا بعد على حتديد النقطة اليت جيب أن 

تنطلق فيها حيث إن لكل شعب نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة 
فالتأخر يعرض الفرصة للضياع و التقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح الثورات يف مثل هذه 

األجواء مرهون بعد مشيئة اهلل تعاىل.بأن تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي 
املوت عندهم والبقاء يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرون التأخر و اإلحجام يستعذبون العذاب ويذللون 

 الصعاب يوثقون عهودهم بأمياهنم ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل:         

وقبل اخلتام: .أحث إخواين الصادقني يف األمة على أن ينتدبوا من أنفسهم عدداً من فقهاء الدين والدنيا 
ليسدوا ثغراً من أخطر ثغور هذه املرحلة املفصلية و واجب من أعظم واجباهتا بإنشاء جملس يعمل على تقدمي 

 الرأي واملشورة للشعوب املسلمة يف مكان يتيح احلديث معها حبرية 

 وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة يف اخلليج هم حمل ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء 
وقني من مجيع إليهم من األمناء املوث مبن ينضمالواجب عليهم آكد بأن خيرجوا ويبدؤوا يف إنشاء اجمللس 

أقطار العامل اإلسالمي وحيسن أن يكون اجمللس مدعوماً مبركز للبحوث والدراسات.لتكون آر اءه أقرب إىل 
الصواب وليتمكن من استباق األحداث بالتنبيه إىل  كيفية التعامل معها ومما يهم التنبيه إليه أن لكل شعب 

من شعوب املنطقة نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض 
الفرصة للضياع والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح الثورات يف مثل هذه األجواء مرهون 
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بعد مشيئة اهلل تعاىل بأن.تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم 
والبقاء )مل يتعرضوا( يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرون التأخر و اإلحجام يستعذبون العذاب ويذللون 

 الصعاب يوثقون عهودهم بأمياهنم ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل:   

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ------ 

 وأفغانستانَ  إلى المسلميَن في باكستانَ 
-------- 

 بسِم اهلِل والحمُد هلِل والصالُة والسالُم على رسوِل اهلِل وآلِه وصحبِه ومْن وااله

-------------- 
وسلَم، وشَر  أما بعُد فإنَّ أصدَق الحديِث كتاُب اهلِل، وخيَر الهدِي هدُي محمٍد صلى اهلُل عليهِ 

 األموِر محدثاتُها، وكَل محدثٍة بدعٌة، وكَل بدعٍة ضاللٌة، وكَل ضاللٍة في الناِر.
 )يا أيها الذيَن أمنوا اتقوا اهللَ حَق تقاتِِه وال تموتنَّ إال وأنتم مسلموَن(.

رجااًل كثيرًا )يا أيها الناس اتقوا رَبكم الذي خلَقكم مْن نفٍس واحدٍة وخلَق منها زوَجها وبَث منهما 
 عليكم رقيباً(.كاَن   أْن اهللَ  ونساًء واتقوا اهللَ الذي تساءلوَن بِه واألرحامَ 

)يا أيها الذيَن آمنوا اتقوا اهلَل وقولوا قواًل سديداً يصلْح لَكم أعماَلكم ويغفْر لَكم ذنوَبكم ومْن يطِع 
 .اهللَ ورسوَله فقْد فاَز فوزاً عظيماً(

 أما بعدُ 
َن في باكستاَن وأفغانستاَن: السالُم عليُكْم ورحمُة اهلِل وبركاتُُه، نسأُل اهلَل أْن  المسلميفيا إخواننا 

يثبَتنا وإياكم على طاعِتِه، وأْن ينجَينا وإياكم مَن الفتِن ما ظهَر منها وما بطَن، وأْن يمكَن لنا ديَننا 
محنِتنا عزًا ونصرًا وتمكينًا في الدنيا،  الذي ارتضى لنا، وأْن يبدلَنا مْن بعِد خوِفنا أمنًا، ومْن بعدِ 

 وفوزاً في اآلخرِة بفضِل اهلِل وكرِمه ومنِته.
 في صحيحِ النصيحَة واجٌب شرعٌي، ف أنْ  َن في باكستاَن وأفغانستاَن: تعلمونَ المسلمي يَ إخوانِ 
 النصيحةُ  الدينُ : "قالَ  -صلى اهلُل عليِه وسلمَ - النبيَ  أنْ  -رضَي اهللُ عنهُ - الداريِ  تميمٍ  عنْ  مسلمٍ 
 ".همالمسلميَن وعامتِ  وألئمةِ  هِ ولرسولِ  هِ ولكتابِ  هللِ :"قالَ  ؟لمنْ  :قلنا "ثالثاً 

 عنْ  -رحَمُه اهللُ -االهتماَم بأمِر المسلميَن واجٌب إسالمٌي، فقْد أخرَج الطبرانُي  وتعلموَن أنَّ 
المسلميَن  يهتم بأمرِ  لمْ  منْ " :وسلمَ  صلى اهلُل عليهِ  اهللِ  قاَل رسولُ  :قالَ  -رضَي اهلُل عنهُ - حذيفةَ 
 اهللِ  قاَل رسولُ  :قالَ  -رضَي اهلُل عنهُ - بشيرٍ  بنِ  النعمانِ  عنِ "، وفي صحيِح مسلٍم ممنهُ  فليسَ 

إذا اشتكى منُه  ،الجسدِ  هم مثلُ هم وتعاطفِ دهم وتراحمِ في تواِ  المؤمنينَ  مثلُ : "صلى اهللُ عليِه وسلمَ 
 ".والحمى بالسهرِ  دُ الجس تداعى لُه سائرُ  عضوٌ 

التي تقوُدها أمريكا وِمْن خلِفها أعوانُها - الصليبيةَ  الحملةَ  تعلموَن أيها اإلخوُة األحبُة أنَّ و 
ها تحارُب اإلرهاَب، أن ادعت وإنِ  تستهدُف اإلسالَم وأهَلَه، -وأحالُفها مَن الكفاِر والمنافقينَ 



إلى القضاِء على اإلسالِم عقيدًة وشريعًة،  واإلرهاُب عنَدهم هو الجهاُد، وهذِه الحملُة تسعى
 مِة اإلسالِم وتحويِلها إلى قطعاٍن تابعٍة لسادِة العالِم في واشنطَن وتَل أبيَب ولندَن. حتىأواستعباِد 

مَن التقريِر الذي أعَدُه الكونجرُس عْن أحداِث -الجزَء الذي منعْت الحكومُة األمريكيُة نشَرُه   أنَّ 
تضمَن توصيًة تدعو إلى منِع الحكومِة السعوديِة مْن طباعِة وتوزيِع  -سبتمبرَ  الحادِي عشَر منْ 

 المصحِف الشريِف، ألنَُّه يتضمُن آياٍت تدعو إلى كراهيِة اليهوِد والنصارى!!
ولهذا أيها اإلخوُة األحبُة ال بَد للمسلميَن أْن يتناصحوا فيما بينهم، وأْن يتدبروا أمَرهم ويتفكروا 

في مقاومِة هذِه الحملِة  -وتعالى سبحانَهُ -م، ثم يشحذوا همَتهم ويتوكلوا على رِبهم في حاِله
 الصليبيِة اليهوديِة التي تسعى إلى القضاِء على اإلسالِم والمسلميَن.

: عقيدُة التوحيِد؛ عقيدُة ال إلَه إال اهلُل محمٌد رسوُل اهلِل صلى اهللُ وأوُل ما أوُد أْن أحدَثكم فيِه هو
إال بالبراءِة مَن  -كما أجمَع سلُف األمِة وأئمُتها وعلماؤها-ِه وسلَم، هذِه العقيدُة التي ال تقوُم علي

 الكافريَن  ومواالِة المؤمنيَن.
وتعالى: )قْد كانْت لَكم أسوٌة حسنٌة في إبراهيَم والذيَن معُه إذ قاَلوا لقوِمهم إنا  سبحانَهُ  قاَل اهللُ 

مْن دوِن اهلِل كفرنا بكم وبدا بيَننا وبيَنكم العداوُة والبغضاُء أبدًا حتى  برءاُء منكم ومما تعبدونَ 
ُه إال قوَل إبراهيَم ألبيِه ألستغفرَن لَك وما أملُك لَك مَن اهلِل مْن شيٍء ربنا عليك تؤمنوا باهلِل وحدَ 

 .توكلنا وإليَك أنبنا وإليَك المصيُر(
 :القرآنِ  أحكامِ في  -مُه اهللُ رح-قاَل اإلماُم أبو بكٍر الجصاُص الحنفُي 

 إنا برآءُ ) :هم بقولهِ نا وبينَ بينَ  المواالةِ  وقطعِ  الكفارِ  معاداةِ  بالتأسي بهم في إظهارِ  الناسَ  اهللُ  فأمرَ "
 فهذا حكمٌ  .(أبداً  والبغضاءُ  كم العداوةُ منكم ومما تعبدوَن مْن دوِن اهلِل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينَ 

 لألبِ  في الدعاءِ  وا بهِ يعني في أْن ال يتأسَ  (ألبيهِ  إبراهيمَ  إال قولَ ) :هوقولُ  ،وَن بهِ َد المؤمنبِ عُ ت ُ  قدْ 
 ،منافقٌ  تعالى أنهُ  اهللُ  فأخبرَ  ،هُ إظهارَ  ووعدهُ  ،لُه اإليمانَ  ذلَك ألنَُّه أظهرَ  وإنما فعَل إبراهيمُ  ،الكافرِ 

 إال في االستغفارِ  ،هِ في كِل أمورِ  الى بالتأسي بإبراهيمَ تع فأمَر اهللُ  (هلِل تبرَأ منهُ  عدوٌ  فلما تبيَن لُه أنهُ )
 الكافِر". لألبِ 
أيضًا في تفسيِر قوِلِه تعالى )يا أيها الذيَن آمنوا ال تتخذوا اليهوَد والنصارى  -اهللُ رحَمُه - وقالَ 

 الظالميَن(:أولياَء بعُضهم أولياُء بعٍض ومْن يتوَلهم منكم فإنَُّه منهم إنَّ اهللَ ال يهدي القوَم 
 ،بالحياطةِ  عليهِ  ألنَُّه يتولى التصرفَ  الصغيرِ  ووليُ  ،بالنصرةِ  هُ ألنَُّه يلي صاحبَ  هو الناصرُ  والوليُ "

 ال الكافرَ  أنَّ  على داللةٌ  وفي هذِه اآليةِ  .النكاحِ  عليها عقدَ  هم يتولونَ ها ألنَ عصبتُ  المرأةِ  ووليُ 
 والعداوةِ  الكفارِ  منَ  البراءةِ  على وجوبِ ويدُل  ،النصرةِ وال في  ال في التصرفِ  للمسلمِ  ولياً  يكونُ 

 ".العداوةِ ضَد  الواليةَ  ألنَّ  ،لهم



تعالى من  اهللُ  فجعلَ  (منهم هُ هم منكم فإنَ ومن يتولَ ) :وقاَل اهلل تعالىأيضاً: " -اهللرحمُه - وقالَ 
 ".هممنهم فهو في حكمِ  يتولى قوماً 
 الذي للتوحيدِ  هم مضادٌ وأحالفِ  والهنودِ  واليهودِ  األمريكانِ  منَ  الصليبيينَ  الكفارِ  توليَ  ولذا فإنَّ 

في  بالندامةِ  هُ فاعلَ  اهللُ  ه صلى اهللُ عليِه وسلَم، وجرٌم عظيٌم توعدَ على نبيِ  هِ في كتابِ  سبحانَهُ  اهللُ  هُ زلَ أن
 نا دائرةٌ ْن تصيبَ نخشى أ فيهم يقولونَ  يسارعونَ  هم مرضٌ : )فترى الذيَن في قلوبِ سبحانَهُ الدنيا فقاَل 

هم (، وتوعدَ هم نادمينَ فسِ أن فيصبحوا على ما أسروا في هِ عندِ  منْ  أو أمرٍ  بالفتحِ  أْن يأتيَ  فعسى اهللُ 
الكافريَن   لهم عذابًا أليمًا الذيَن يتخذونَ  المنافقيَن بأنَّ  : )بشرِ سبحانَهُ فقاَل  في اآلخرةِ  بالعذابِ 

 هلِل جميعاً(. العزةَ  فإنَّ  هم العزةَ عندَ  أيبتغونَ  مْن دوِن المؤمنينَ  أولياءَ 
من والى الكافريَن على المسلميَن فهو  فكلُ  هاوتفسيرِ  الكريماتِ  ماذكرنا من اآلياتِ  على وبناءً 
في  -يتبْ  لمْ  إنْ - في الدنيا والعذابِ  بالندامةِ  القرآنُ  عليهِ  حكمَ  هم، وقدْ مثلُ  اإلسالمِ  منَ  خارجٌ 

هم والوا ألنَّ  هِ كره زي وحكومتِ على  و  هِ وأنصارِ  مشرفٍ  برويزَ على  ينطبقُ  وهذا الحكمُ ، اآلخرةِ 
 فيهم. القرآنِ  . هذا هو حكمُ على المؤمنينَ  األمريكانَ 

هو  فمشرفُ ، في باكستانَ  هُ وأعوانُ  ها مشرفُ التي يرتكبُ  : الجرائمُ كم فيِه هوأْن أحدثَ  وثاني ما أودُ 
 حاكميةِ  ، ومحاربةِ في باكستانَ  الحكمِ  عنِ  شريعةِ ال في تنحيةِ  هُ سلفَ  منْ  على نهجِ  الذي سارَ 

 .ما يستطيعُ  بكلِ  الشريعةِ 
ها ها وطيرانِ أمريكا وجيشِ  لخدمةِ  واألمنيةِ  العسكريةِ  باكستانَ  إمكانياتِ  كلَ قدَم   هو الذي مشرفُ و 

 ألفغانِ وا الباكستانيينَ  المسلميَن منِ  ، ولتطاردَ في أفغانستانَ المسلميَن  ها، لتقتلَ أمنِ  وأجهزةِ 
 التعذيبَ  يواجهونَ  هم إلى أمريكا حيثُ ، وتسلمَ الصحابةِ  أحفادِ  المجاهديَن المرابطينَ  والعربِ 
 .الطويلَ  والسجنَ  والقتلَ 

 هِ مساعدتِ  ، وبدونِ في أفغانستانَ  اإلسالميةَ  اإلمارةِ  إسقاطِ  أمريكا منْ مكنَّ  هو الذي ومشرفُ 
 ، هؤالءِ في أفغانستانَ  األبرياءِ  آالفَ  أْن تقتلَ  اعتْ ، وما استطأمريكا ذلكَ  ما استطاعتْ  الكبيرةِ 
 .السريةِ  هِ وحساباتِ  هِ وجيوبِ  مشرفِ  يديِ  دماؤهم منْ  الذيَن تقطرُ  األبرياءُ 

  يثقلُ  إلى عبءٍ  باكستانَ  عنْ  للدفاعِ  قوةٍ  منْ  الباكستانيَ  النوويَ  البرنامجَ  هو الذي حولَ  ومشرفُ 
 إلى عاجزٍ  باكستانَ  عنْ  يدافعُ  شرسٍ  مقاتلٍ  منْ  الباكستانيَ  وويَ الن البرنامجَ  ، حولَ باكستانَ  كاهلَ 
ها ها لسيادتِ ها وحمايتِ واستقاللِ  باكستانَ  لعزةِ  وسيلةٍ  منْ  هُ ، وحولَ والعنايةِ  للرعايةِ  يحتاجُ  مقعدٍ 

 ها.لطغيانِ  ألمريكا والعبوديةِ  والخضوعِ  للخنوعِ  ها إلى ذريعةٍ وكرامتِ 



 الحكومةُ  ، تلكَ في كابلَ  العميلةُ  الحكومةُ  قامتْ  في أفغانستانَ لميَن للمس مشرفِ  لخيانةِ  ونتيجةً 
 الشرقِ  مهددًا تهديدًا خطيرًا منَ  باكستانَ  أمنُ  ، فأصبحَ الغربيةَ  باكستانَ  لحدودِ  الهنودَ  التي جلبتْ 

 .والغربِ 
 ودَ الهن ، وهو الذي يساومُ الهندُ  ، حتى ال تغضبَ في كشميرَ  الجهادَ  هو الذي خنقَ  ومشرفُ 

 ألمريكا، كما باعَ  كشميرَ   قضيةَ  أْن يبيعَ  المسلميَن، ويريدُ  كشميرِ   أهلِ  على حقوقِ  واألمريكانَ 
 . لليهودِ  فلسطينَ  العربِ  خونةُ 
ها،  مراتِ اها المنافقيَن مؤ وعمالئِ  أفسدوا على إسرائيلَ  -هِ وقوتِ  اهللِ  بعونِ - مجاهدي فلسطينَ  ولكنَّ 

 هم.وأمريكا خططَ  والهندِ  على مشرفٍ  -وقوتهِ  اهللِ  بعونِ - كشميرَ   مجاهدو كما سيفسدُ 
في  أمريكيٌ  وهو تفتيشٌ  ،الدوليِ  للتفتيشِ  الباكستانيةَ  النوويةَ  المنشآتِ  هو الذي أخضعَ  ومشرفُ 
 .ها النوويِ من سالحِ  باكستانَ  إلى حرمانِ  فُ تهدِ  متدرجةٍ  ، في سياسةٍ الحقيقةِ 
 أمريكا رضاًء تاماً، وحتى يسلمَ  هُ حتى ترضى عنْ  بإسرائيلَ  هو الذي يسعى لالعترافِ  ومشرفُ 

 والمسلميَن. لألسالمِ  محاربةً  الصهيونيِ  الكيانِ  بشرعيةِ  ويعترفُ  فلسطينَ  بضياعِ 
 ها بداًل من الجنودِ جنودُ  ، ليقتلَ إلى العراقِ  الباكستانيةِ  القواتِ  هو الذي يسعى إلرسالِ  ومشرفُ 

 المسلميَن. ، تمكيناً ألمريكا من بالدِ اقِ ، وليقتلوا المسلميَن في العر األمريكانِ 
إذا  كم التضحيةَ لن يشاركَ  مشرفَ  إنَّ لهم  ، فأقولُ الباكستانيِ  الجيشِ  وضباطَ  جنودَ  وإني ألخاطبُ 

 كم في الخطوطِ تجدوا مشرفًا معَ  ، فلنْ أحدٍ  أجلِ  ال يضحي منْ  هُ دينَ  يبعْ  منْ  ، فإنَّ هاجمتكم الهندُ 
كم ، كما أسلمَ كم للهندوسِ سيسلمَ  الخطبُ  إذا اشتدَ  هُ كم، ولكنَّ مثلَ  فَ القص ، ولن يتحملَ األماميةِ 

 .السريةِ  هِ بحساباتِ  ليتمتعَ  إلى الخارجِ  مشرفُ  في دكا، ويفرُ  قبلُ  يحي خان منْ 
، النوويَ  منكم السالحَ  ، ويسلبُ في أفغانستانَ كم إلى ظهوِر  الهنودَ  جلبَ  قدْ  هِ بخياناتِ  ومشرفُ 

مثااًل  ، ومن أرادَ ها فقطْ إال مصلحتَ  ، وال تعرفُ ألحدٍ  لَ يمالج كا، وأمريكا ال تردُ أمري تنفيذًا لسياسةِ 
 هُ ذلَك يحبسونَ  ، ورغمَ ما طلبوه منهُ  وأمريكا كلَ  إلسرائيلَ قدَم  الذي عرفاتٍ  إلى ياسرِ  حيًا فلينظرْ 
 ِِ  .الخونةِ  هي عاقبةُ  وهذهِ ثم قرروا طرَدُه، ، منهُ  خيانةٍ  أكثرَ  وزراءَ  ، وفرضوا عليه رئيسَ في مكتبِه

أمريكا على  تنقلبُ  ، وسوفَ مع باكستانَ  ، وليستْ مع الهندِ  القارةِ  أمريكا في شبهِ  ومصالحُ 
 أمريكا تصفُ  ذلَك أنَّ  على . والدليلُ ها على أفغانستانَ سيطرتِ  ها في فرضِ نجاحِ  فورَ  باكستانَ 

 .مريكا للمسلميَن في باكستانَ أ هُ عما تضمرُ  ، وهذا ينبئُ باإلرهابيينَ  المجاهديَن في كشميرَ 
هما من وغيرِ  واألمنيِ  العسكريِ  في المجالِ  الفعالُ  الهنديُ  اإلسرائيليُ  التعاونُ  وال يخفى على أحدٍ 

، والمعتدي على المسلمينَ  آالفِ  قاتلِ - شارونَ  اليهوديِ  للمجرمِ  األخيرةُ  وما الزيارةُ ، المجاالتِ 
 فيضِ  منْ  إال غيضٌ  التي عقدها مع الهنودِ  والصفقاتِ  قاتِ واالتفا ،للهندِ  -حرمِة المسجِد األقصى



 ، وتحكمُ هُ أواصرُ  الذي تشتدُ  ، هذا الحلفُ المسلمينَ  ضدَ  الهنديِ  اليهوديِ  األمريكيِ  هذا الحلفِ 
حتى ترضى أمريكا وإسرائيل  بإسرائيلَ  لالعترافِ  يدعو الباكستانيينَ  الخائنُ  بينما مشرفُ  هُ حلقاتُ 

 األموالُ  هذهِ  أدتْ  . حتى وإنْ الحرامِ  بالمالِ  المتخمةِ  هِ في جيوبِ  األموالِ  يدًا منَ مز  عنه، ويغرفونَ 
 الهنودِ  سيطرةِ  تحتَ  في باكستانَ  المسلمينَ  إلى قهرِ  أمريكا الراميةِ  سياسةِ  إلى تحقيقَ  الحرامُ 

 .واليهودِ 
 مضطرٌ  هُ ، وأنَّ باكستانَ  أمنِ على  يحافظُ  هُ أنَّ  يزعمُ  أمريكا عليهِ  لضغطِ مشرُف  يستسلمُ  مرةِ  وفي كلِ 

 ألمريكا.  إلى أْن  يخضعَ 
ُه لَ  ال بقاءَ  هُ أنَّ  ، فقد أدركَ في الحكمِ  هِ وبقائِ  الشخصيةِ  هِ ومنافعِ  هِ مصالحِ  عنْ  يدافعُ  هُ أنَّ  وفي الحقيقةِ 
ى حت على أفغانستانَ  األمريكيةِ  الحملةِ  فرصةَ  تهزَ ان ، ولذاعنهُ الصليبييَن  إال برضاءِ  في الحكمِ 

 .في الحكمِ  هِ ها لبقائِ ، وتأييدَ هُ لَ  أمريكا المتواصلَ  دعمَ  يضمنَ 
لو   الهندَ  ، ألنَّ هم على الشهادةِ المسلميَن وحرصِ  إال تضحياتُ  عليهِ  باكستان فال يحافظُ  أما أمنُ 

مع أمريكا أم  باكستانُ  اتفقتْ  سواءً  واحدةً  لحظةً  ، لما ترددتْ باكستانَ  تدميرَ  كانْت تستطيعُ 
 معها. اختلفتْ 

 لباكستانَ  حتى يجلبَ  في أفغانستانَ  المسلمينَ  أمريكا على قتلِ  أعانَ  قدْ  هُ أنَّ  ويدعي مشرفُ 
 وتجارِ  والخونةِ  الجواسيسِ  منطقِ  هو نفسُ  هُ ، ومنطقُ االقتصاديةَ  والمصالحَ  الماديةَ  المنافعَ 

 على حرماتِ  نَ كم وتعتدو شرفَ  لماذا تبيعونَ  :الذين إن سألوا ،المخدرات ومروجي الفاحشةِ 
منها،  القرآنُ  التي حذرَ  الشيطانِ  . إنها دعوةُ الماديةِ  المنافعِ  أجلِ  منْ  :قالوا ؟كمكم وأهلِ إخوانِ 
 واسعٌ  واهللُ  منه وفضالً  كم مغفرةً دُ يعِ  واهللُ  كم بالفحشاءِ ويأمُر  كم الفقرَ دُ يعِ  تعالى: )الشيطانُ  فقالَ 
 .(عليمٌ 
(، المفسدينَ  عملَ  ال يصلحُ  اهللَ  : )إنَّ سبحانَهُ  هُ وهي قولُ  هامةً  قاعدةً  هِ في كتابِ  سبحانَهُ  اهللُ قرَر  وقد

 .على باكستانَ  إلى كارثةٍ  هُ حولَ  ومنْ  مشرفٍ  ستؤدي خياناتُ  ولذلكَ 
 اإلسالمِ  علماءَ  أنَّ  :األحبةُ  اعلموا أيها اإلخوةُ  مضطرًا، ولكنِ  هِ خياناتِ  ارتكبَ  هُ أنَّ  ويدعى مشرفُ 

هم المسلميَن، وقتلَ  آالفَ  قتلَ  كم بمنْ ، فما بالُ المسلمِ  في قتلِ  ال إكراهَ  هُ نَّ أ أجمعوا على قاطبةً 
 ، وليحاربَ مجاهدةٍ  إسالميةٍ  على إمارةٍ  فعَل ذلَك ليقضيَ  عليهم، وما بالكم بمنْ  للكفارِ  إعانةً 

 هُ مصيرَ وَن يك ذلَك ال بَد أْن  يفعلْ  ، ومنْ بعضٍ  ها فوقَ بعضُ  مركبةٌ  ها جرائمٌ إن ،الشريعةِ  حاكميةَ 
هم أموالَ  . قاَل تعالى: )الذين كفروا ينفقونَ في اآلخرةِ  في الدنيا والعذابُ  والخسارةُ  الخذالنُ 

 والذيَن كفروا إلى جهنمَ  يغلبونَ  ثمَّ  عليهم حسرةٌ  ها ثم تكونُ فسينفقونَ  اهللِ  سبيلِ  ليصدوا عنْ 



 منُه الجبالُ  هم لتزولَ مكرُ كاَن   نْ م وإهمكرُ  اهللَ  هم وعندَ مكروا مكرَ  )وقدْ  (. وقاَل تعالى:يحشرونَ 
 (.تقامٍ ان ذو عزيزٌ  اهللَ  إنَّ  هُ رسلَ  هِ وعدِ  مخلفَ  اهللَ  فال تحسبنَّ 

 قيادةٍ  وتنصيبِ  هذا الخائنِ  يتحدوا ويتعاونوا على خلعِ أْن  على المسلميَن في باكستانَ  لذا يجبُ 
 والمسلميَن. اإلسالمِ  عنِ  تدافعُ  لباكستانَ  مخلصةٍ 
الذيَن  ، هؤالءِ في أفغانستانَ يَن عمالِء الصليبي : جرائمُ م هولك عنهُ  الحديثَ  ا أودُ م وثالثُ 

والذين تحالفوا مع  .األمريكيةُ  هم الطائراتُ ، وتظلُ الدوليةُ  هم القواتُ تحوطُ  في كابلَ  يحكمونَ 
 .في أفغانستانَ  اإلسالميةِ  اإلمارةِ  إلسقاطِ  أمريكا ومشرفٍ 

أمريكا وتحدْت  ،قرونٍ منُذ  هم التي فقدوهاللمسلميَن عزتَ  لتي أعادتْ ا اإلسالميةُ  اإلمارةُ  هذهِ 
 هاإخوانَ  أْن تسلمَ  -هِ وكرامتِ  المسلمِ  في عزةِ -ورفضْت  ها،وعقوباتِ  المتحدةَ  األممَ وتحدْت  ها،وقوتَ 

 إلى أمريكا. -الصحابةِ  أحفادَ -المجاهديَن المهاجريَن 
 رفضَ  هُ أنَ  اإلسالميةِ  في اإلمارةِ  هِ وإخوانِ حفَظُه اهلُل  -عمرَ  المال محمدِ - المؤمنينَ  أميرِ  جريمةِ  وكلُ 

 -وإباءٍ  وعزةٍ  في قوةٍ -ها المجاهديَن لها, وأعلنَ  تسليمَ  ها، ورفضَ أمريكا وطغيانِ  الستكبارِ  الخضوعَ 
 -األولى منَ  أكبرُ - هذِه جريمةٌ وكانْت  ،الشرعيةِ  المحاكمِ  أجرموا فليحاكموا أمامَ  ْن كانوا قدْ إ
الصليبيوَن  بينما اإلسالميةِ  الشريعةِ  يدعو إلى حاكميةِ كيَف   عليها، عمرَ  محمدِ  معاقبةُ  جبُ ي

 على اإلمارةِ  القضاءَ  مشرفٍ  أمريكا بمعاونةِ قررْت  عليها. ولذا إلى القضاءِ يسعوَن  واليهودُ 
وأطفاالً  المسلميَن نساءً  منَ  اآلالفِ  عشراتِ  دماءِ  ْن أدى ذلَك إلى سفكِ إ، حتى و اإلسالميةِ 

 ورجااًل.
 هُ لما ترتكبُ  أمريكا جزاءً  منْ  أْن يثأرَ قرَر  هُ أنَّ  -حفَظُه اهللُ -الدٍن  بنِ  أسامةَ  الشيخِ  جريمةِ  كلُ   وكانتْ 

كيَف   أمريكا، إذ عظمي في ميزانِ  هذِه جريمةٌ وكانْت  ،اإلسالمِ  بالدِ  وسائرِ  في فلسطينَ  جرائمَ  منْ 
أمريكا  أْن يحاسبَ  -أمريكا في حسابِ  الدنيئةِ  الشعوبِ  وهم منَ -المسلميَن  منَ  رجلٌ  يتجاسرُ 

 ها.على جرائمِ 
في   البقاءِ  المسلميَن مقابلَ  هُ إخوانَ  منافقًا نذاًل خسيسًا، يبيعُ يكوَن مطلوبًا من محمد عمر أْن  كانَ 

 عزةِ  مدافعًا عنْ  أميرًا مسلماً يكوَن . أما أْن أمريكا ومشرفُ  هُ ، حتى ترضى عنْ الحكمِ  كرسيِ 
 !ال تغتفرُ  جريمةٌ  ، فهذهِ الشريعةِ  المسلميَن وحاكميةِ 

فيِه  الدنيا، خانعًا ال تتحركُ  مترفًا، غارقًا في ملذاتِ يكوَن  أنْ الدٍن  بنِ  مطلوبًا من أسامةَ  وكانَ 
 افعًا عنْ مجاهدًا مهاجرًا مديكوَن . أما أْن حتى ترضى عنه أمريكا ومشرفُ  وال غيرةٌ  وال عزةٌ  نخوةٌ 

 !ال تغتفرُ  جريمةٌ  هم، فهذهِ المسلميَن ومقدساتِ  حرماتِ 



 وحقوقِ  والديمقراطيةِ  عن االستقاللِ  المنافقيَن يتحدثونَ  هؤالءِ  أنَّ  المبكياتِ  المضحكاتِ  ومنَ 
 ؟اإلنسانِ 

 يكيةِ واألمر  الدوليةِ  القواتِ  آالفِ  هم في حمايةِ أن ، يتناسونَ أفغانستانَ  باستقاللِ  والذين يتشدقونَ 
، وأنهم لم اهللُ  شاءَ  إنْ منها قريباً  كافرٍ   جنديٍ  آخرِ  خروجِ  كابل معَ   منْ  ، وأنهم سيفرونَ الصليبيةِ 

 ، الذي فتكَ الوحشيِ  والقصفِ  األمريكيةِ  الطائراتِ  حمايةِ  إال تحتَ  في كابلَ  يصلوا إلى الحكمِ 
 .أفغانستانَ  حاءِ أن وجميعِ  في كابلَ  األبرياءِ  بآالفِ 

ها ال تحتلُ  الديمقراطيةَ  الدولَ  أنَّ  يتناسونَ  هم على الديمقراطيةِ هم بحرصِ غيرَ  دعونَ والذين يخا
ال  بمنْ  ، فما بالكَ هِ رأيِ  ه عنْ في تعبيرِ  المواطنِ  حريةُ  الديمقراطيةِ  مبادئِ  أولَ  ، وأنَّ األجنبيةُ  القواتُ 
 الحكومةَ  عارضَ إْن  ،هِ قريتِ  وإحراقِ  هِ هلِ أ وقتلِ  هِ بيتِ  بتدميرِ  األمريكيةُ  الطائراتُ  هُ وتهددُ  ،ُ حياتهَ  يملكُ 

 .في كابلَ  العميلةَ 
على  ولكنْ  نا الحريةَ وتعلمُ  لنا الكرامةَ  ، التي ستجلبُ األمريكيةِ  52البي  قاذفاتِ  إنها ديمقراطيةُ 

أمريكا، هذه هي ديمقراطيُة أمريكا رائدِة الحريِة، تلك الديمقراطيُة التي يدعونا عمالُء  عبيدِ  طريقةِ 
 لصليبييَن إلى اقتفاِء أثرِها والتخلي عْن حاكميِة الشريعِة حتى ترضى عنا أمريكا الصليبيُة!!ا

في   هِ مكتبِ  مغادرةَ  هم ال يستطيعُ رئيسَ  أنَّ  ، يتناسونَ أفغانستانَ  شعبِ  كذباً تمثيلَ   عونَ والذين يد  
- هِ رأسِ  مسقطَ  يزورَ أْن  ا حاولَ ولمَّ  ،األفغانيِ  هِ في شعبِ  ُه حرساً أمريكيًا ألنَُّه ال يثقُ لَ  ، وأنَّ كابلَ 

 !!منُه بأعجوبةٍ  المجاهديَن وأفلتَ  رصاصَ  واجهَ  -قندهارَ 
 الناسِ  المنافقيَن حرماتِ  وعصاباتُ  األمنِ  وقواتُ  فيِه الشرطةُ  كُ هِ تَ نْ ت َ  في بلدٍ  سانٍ إن حقوقِ  وأيُ 

ْن استتَب فيها األمُن وانتشَر وضاَع األمُن في أفغانستاَن، بعَد أ هم؟هم وأعراضِ وتعتدي على أموالِ 
 العدُل وأُقيمْت الحدوُد وأُِمَر بالمعروِف ونُِهَي عِن المنكِر على يِد اإلمارِة اإلسالميِة.

 هم مرضٌ فيهم: )فترى الذيَن في قلوبِ  قاَل اهللُ  نَ المنافقيَن الذي هم أحفادُ العمالُء في كابَل  أولئكَ 
عنِدِه فيصبحوا  منْ  أو أمرٍ  بالفتحِ  أْن يأتيَ  فعسى اهللُ  نا دائرةٌ تصيبَ  نخشى أنْ  فيهم يقولونَ  يسارعونَ 

 (.هم نادمينَ فسِ على ما أسروا في أن
 القواتِ  في حمايةِ  يعيشُ  اليومَ  هُ ، ولكنَّ يومًا للجهادِ  ينتسبُ كاَن   منْ للصليبييَن يَن والالم هؤالءِ  نْ ومِ 

 العينيِ  بالجهادِ  يقومُ  على منْ  ، وينكرُ همبحمدِ  ويسبحُ الصليبييَن  ألوامرِ  ويخضعُ  األمريكيةِ 
 هم.ضدَ 

 ونه أذلةٍ هم ويحبُ يحبُ  بقومٍ  يأتي اهللُ  فسوفَ  هِ دينِ  منكم عنْ  يرتدَ  : )يا أيها الذيَن آمنوا منْ قاَل تعالى
 اهللِ  ذلَك فضلُ  الئمٍ  لومةَ  وال يخافونَ  اهللِ  في سبيلِ يجاهدوَن  على الكافرينَ  أعزةٍ  على المؤمنينَ 

مْن  (. ويقول تعالى: )يا أيها الذيَن آمنوا ال تتخذوا الكافريَن  أولياءَ عليمٌ  واسعٌ  واهللُ  يشاءُ  منْ  يؤتيهِ 



 النارِ  منَ  األسفلِ  المنافقيَن في الدركِ  إنَّ أْن تجعلوا هلِل عليكم سلطاناً مبينًا،  أتريدونَ  دوِن المؤمنينَ 
مع  هم هلِل فأولئكَ عتصموا باهلِل وأخلصوا دينَ لهم نصيرًا، إال الذيَن تابوا وأصلحوا وا تجدَ  ولنْ 

 أجراً عظيماً(. المؤمنينَ  اهللُ  يؤتِ  وسوفَ  المؤمنينَ 
 في مقاومةِ  اإلسالميةِ  العزةِ  ، بأنها مظهرُ اإلسالمِ  ها في تاريخِ مكانَ  التي تصدرتْ  األفغانيةَ  األمةَ  إنَّ 

 إلى حكومةِ  باحتقارٍ  ، تنظرُ والروسِ  على القوى العظمى من اإلنجليزِ  ، والتي استعصتْ المعتدينَ 
وأغدقوا عليهم  هم األمريكانُ الذيَن جمعَ  قِ الطر  قطاعِ  ها منْ ، وإلى حلفائِ في كابلَ  األمريكانِ 

 هم المسلميَن.ليقتلوا إخوانَ  وبوءوهم المناصبَ  األموالَ 
ا أن يتصدوا ِة ألمريكبالعمال وعلى المجاهديَن الصادقيَن الذين لم يلوثوا تاريَخهم الجهاديَ 

الذيَن شوهوا صورَة الجهاِد، وأْن يكملوا جهاَدهم السابَق ضَد الروِس الملحديَن  ألولئَك العمالءِ 
بمقاومِة األمريكاِن الصليبييَن. حتى يصدَق فيهم قوُل اهلِل تعالى: )مَن المؤمنيَن رجاٌل صدقوا ما 

 وما بدلوا تبدياًل(. عاهدوا اهلَل عليه، فمنهم مْن قضى نحَبُه ومنهم مْن ينتظرْ 
 سائرِ  هم منْ وغيرِ  والمجاهديَن من العربِ المهاجريَن  كم: إخوانُ هو م عنهُ لك التحدثَ  ما أودُ  ورابعُ 
 محاوالتِ  كلِ   ، رغمَ الجهادِ  على طريقِ  اهللِ  بفضلِ  نَ لذيَن ال زالوا حتى اليوَم ثابتيا اإلسالمِ  بالدِ 

 معهما. ومنْ  زي ومشرفِ  كره  األذالءِ ها وأعوانِ  أمريكا الصليبيةِ 
، وال كم، فحافظوا عليهم، وأعينوهم على الجهادِ في أعناقِ  أمانةٌ المهاجريَن  المجاهدينَ  هؤالءِ  إنَّ 

 عليهم. واليهودِ  تكونوا عوناً للصليبيينَ 
 سبحانَهُ  اهللَ  ال اآلي إس آي عليهم، واعلموا أنَّ ال تكونوا عونًا لإلف بي آي وال السي آي إيه و 

 خوانٍ  كلَ   ال يحبُ  اهللَ  الذيَن آمنوا إنَّ  عنِ  يدافعُ  اهللَ  الذيَن آمنوا قاَل تعالى: )إنَّ  عنِ  يدافعُ  ىوتعال
 -اهللُ  هُ رحمَ - روى البخاريُ  وقدْ . الحسابِ  سريعُ  سبحانَهُ  هُ تقام وأنَّ انذو  عزيزٌ  سبحانَهُ  هُ (، وأنَّ كفورٍ 

 تباركَ - اهللَ  إنَّ " :صلى اهلُل عليِه وسلمَ  اهللِ  قاَل قاَل رسولُ  -رضَي اهلُل عنهُ - أبي هريرةَ  عنْ 
 ".بالحربِ  هُ آذنتُ  فقدْ  عادى لي ولياً  منْ  :قالَ  -وتعالى

سبحانَُه - اهللَ  هم يدعونَ ، وأنَّ هُ وحدَ  على اهللِ  متوكلونَ المهاجريَن  المجاهدينَ  هؤالءِ  واعلموا أنَّ 
  يقينًا أنَّ  هم ممتلئةٌ هم، وقلوبُ هم وإخوانَ وأطفالَ هم نساءَ  قتلَ  ممنْ  القصاصِ  هم منَ يمكنَ أْن  -وتعالى

 اهللَ  فإنَّ  يدًا واحدةً المهاجريَن  كم المجاهدينَ هم، فكونوا مع إخوانِ دعاءَ  المولى سيستجيبُ 
 ما في األرضِ  صلى اهلُل عليِه وسلَم: )لو أْنفقتَ  هِ كم، قاَل تعالى لنبيِ بينَ  ألفَ  قدْ  وتعالى سبحانَهُ 

 (.حكيمٌ  عزيزٌ  هُ إنَّ هم بينَ  ألفَ  اهللَ  هم ولكنَّ قلوبِ  بينَ  جميعاً ما ألفتَ 
 نا؟ ولماذا ال يعودونَ في شؤونِ  ؟ ولماذا يتدخلونَ المهاجرينَ  م مالنا ولهؤالءِ لك يقولُ  منْ  واعلموا أنَّ 

 .والسنةِ  الكتابِ  صريحَ  خالفَ  هم؟ قدْ إلى بالدِ 



(، : )إنما المؤمنوَن إخوةٌ سبحانَهُ فقاَل  المؤمنينَ  آخى بينَ  قدْ  وتعالى سبحانَهُ  اهللَ  إنَّ فقولوا له: 
أْن  العربيِ  على المسلمِ  ، وأنَّ الواحدِ  البلدِ  هم بمنزلةِ ، وبلدَ واحدةٌ  المسلميَن أمةٌ  أمةَ  إنَّ وقولوا لهم 

 أنْ  والباكستانيِ  األفغانيِ  على المسلمِ  ، كما أنَّ في كشميرَ  والهنودَ  الصليبييَن في أفغانستانَ  يجاهدَ 
على  . كلٌ العربِ  وجزيرةِ  في العراقِ  والصليبيينَ  في فلسطينَ  واليهودَ  في الشيشانِ  الروسَ  يجاهدَ 

 .هِ طاقتِ  قدرِ 
  وزرعَ  المسلمةِ  األمةِ  بينَ  التفريقَ  يَن يريدونَ رتدهم المالصليبييَن وعمالءَ  األمريكانَ  إنَّ وقولوا له: 

 ها.عليهم هزيمتُ  سهلَ حتى يبيَن أبنائِها  والقوميةِ  العصبيةِ  الفتنِ 
 منْ  أفغانستانَ  لتحريرِ  قبلُ  َن الذيَن جاهدوا معنا منْ نا المجاهدو إخوانُ  هؤالءِ  إنَّ وقولوا له: 
 تمألُ  -الصحابةِ  أحفادِ - العربِ  المجاهديَن منَ  هؤالءِ  قبورَ  إنَّ ، و عن باكستانَ  وللدفاعِ  الشيوعيينَ 

مئتي  منْ  أكثرَ  رفاتَ  تضمُ  مقبرةً  من طورخمَ  األفغانيِ  على الجانبِ  ، وأنَّ أفغانستانَ  وجبالَ  وديانَ 
 .وأفغانستانَ  في باكستانَ  عمالِء الصليبيينَ  خيانةَ  تشتكي إلى اهللِ  مجاهٍد عربيٍ 

 قدْ  -عليهم اهللِ  رضوانُ - الكرامِ  الصحابةِ  منَ المهاجريَن  المجاهدينَ  هؤالءِ  أجدادَ  إنَّ وقولوا له: 
 المطاردينَ  المستضعفينَ  هؤالءِ  إنَّ و  وهما مْن حكِم الشرِك واألوثاِن،وطهر  ،والهندَ  فتحوا كابلَ 

 ، ويطهروه مْن حكِم الصليِب والنفاِق همأجدادُ  هُ ما فتحَ  فتحَ  سيعيدونَ  هُ وحدَ  على اهللِ  المتوكلينَ 
 (.عزيزٌ  ويٌ ق اهللَ  إنَّ ا ورسلي أن ألغلبنَّ  اهللُ  ، قاَل تعالى: )كتبَ هِ وقدرتِ  الجبارِ  القويِ  اهللِ  بقوةِ 

 هم منْ أن المجاهديَن وهو يعلمُ المهاجريَن  آذى هؤالءِ  منْ  كلِ   منْ  ال بَد منتقمٌ  اهللَ  إنَّ وقولوا له: 
 يَن.مرتدال هم منَ وأعوانِ الصليبييَن  هم هم منَ أعداءَ  وأنَّ  اهللِ  في سبيلِ  المضحينَ  المؤمنينَ 

 عنُهما، وهم رضَي اهللُ  علىٍ  بنَ  وا الحسينَ الذيَن قتل همُ والين للصليبيين الم هؤالءِ  أسالفَ  إنَّ 
 سيدي شبابِ  أحدُ  رسول اهلل صلى اهللُ عليِه وسلَم، وأنهُ  بطُ سِ  وأنهُ  ،الهدى إمامُ  هُ يعلمون يقيناً أنَّ 

 .الجنةِ  أهلِ 
 زرعةُ  هُ فضربَ رضَي اهلُل عنُه: " الحسينِ  قتلَ  ، وهو يصفُ في المنتظمِ  -رحمُه اهللُ -الجوزي  قاَل ابنُ 

 ،محِ بالرُ  هُ فطعنَ  ،النخعيُ  سٍ أن بنُ  عليه سنانُ  وحملَ  هِ على عاتقِ  آخرٌ  هُ وضربَ  ،هِ على كتفِ  شريكٍ  نُ ب
 ،هُ تهبوا سلبَ أن ثمَّ  ،األصبحيِ  يزيدٍ  إلى خولى بنِ  هُ فسلمَ  ،هُ رأسَ  واجتزَ  ،هُ فذبحَ  ،إليهِ  فنزلَ  ،فوقعَ 
تهبوا نا ثمَّ  ،هُ سراويلَ  وآخرٌ  نعليهِ  آخرٌ  خذَ وأ ،هُ سيفَ  آخرٌ  وأخذَ  ،هَ عمامتَ  األشعثِ  بنُ  قيسُ  فأخذَّ 

 .شيئاً  ردَّ  فما منهم منْ  ،هُ فليردَ  شيئاً  أخذَ  منْ  :سعدٍ  فقاَل عمرو بنُ  ،هُ مالَ 
    :ثم نادى سعدٍ  عمرو بنِ  على فسطاطِ  حتى وقفَ  سنانُ  وجاءَ 

 االمحجبَ  السيدَ  قتلتُ  فقدْ     وذهباً  فضةً  ركابيَ  أوقرْ 
 نسباً  هم إذ ينسبونَ وخيرَ    وأباً  أماً  الناسِ  خيرَ  قتلتُ 



 فانتدبَ  ؟الحسينَ  هُ وطىء فرسَ يُ  منْ  :ثم قاَل عمرو ؟بهذا الكالمِ  تتكلمُ  يا مجنونُ  :فقاَل لُه عمرو
 ".هُ وا ظهرَ هم حتى رض  بخيولِ  أقوامٌ 
هم أسرى ويسلمونَ  -الصحابةِ  أحفادَ -المجاهديَن المهاجريَن  الذيَن يطاردونَ  هؤالءِ  نعمْ 

، النخعيُ  سٍ أن بنِ  سنانِ  هم أحفادُ  هم أسرى إلى المعتقالتِ هم وأطفالَ نساءَ  ، ويسوقونَ صليبيينَ لل
هم ال بَد متتبعُ  اهللَ  ، فليعلموا أنَّ الدنيا قليلٌ  منَ  عرضٍ  أجلِ  منْ المهاجريَن  الصحابةِ  أحفادَ  يقتلونَ 

 .التاريخِ  علماءُ  رَ واحداً واحداً كما ذك -رضَي اهللُ عنهُ - الحسينِ  قتلةَ  كما تتبعَ 
 كربالءَ   أتيتُ قاَل: " السديِ  عنِ  الحفاظِ  في تذكرةِ  -اهللُ  هُ رحمَ - القيسرانيُ  طاهرٍ  بنُ  محمدُ  ذكرَ 

 ما شركَ  :فقلتُ  ،الحسينِ  فذكرنا قتلَ  ،هُ فتعشينا عندَ  ،طعاماً  من طيءٍ  لنا شيخٌ  فعملَ  ،بها رَ الب ُ  بيعُ أ
فلم  ،في ذلكَ  شركَ  فأنا ممنْ  ،العراقِ  كم يا أهلَ ما اكذبَ  :فقالَ  .ميتةٍ  بأسوأِ  إال ماتَ  أحدٌ  هِ في قتلِ 

 ،فيها النارُ  فأخذتِ  ،هِ بأصبعِ  الفتيلةَ  يخرجُ  فذهبَ  ،وهو يتقدُ  ،هُ ليصلحَ  المصباحِ  حتى دنا منَ  نبرحْ 
 ".مةٌ حم هُ كأنَّ   هُ فرأيتُ  ،في الماءِ  هُ فعدا فألقى نفسَ  ،هُ لحيتَ  النارُ  خذتِ أف ،هِ ها بريقِ يطفئُ  فأخذَ 

 المهاجرين والمجاهدينَ  على أماكنِ  األمريكانَ  ودلَّ  األمريكانِ  بدوالراتِ  هُ دينَ  باعَ  منْ  كلُ   فليعلمْ 
 سقفَ األ وهدمتِ  واألطفالِ  النساءِ  فيها منَ  منْ  ها وأحرقتْ فقصفتْ  األمريكيةُ  الطائراتُ  فجاءتِ 

 تشيبُ  بعذابٍ  هُ توعدَ  قدْ  اهللَ  وأنَّ  هُ ولَ ورس اهللَ  حاربَ  قدْ  هُ ، أنَّ الممزقةِ  هم المحترقةِ أجسادِ  فوقَ 
 شديدُ  اهللَ  فإنَّ  هُ ورسولَ  اهللَ  يشاققِ  ومنْ  هُ ورسولَ  هم شاقوا اهللَ بأنَ  تعالى: )ذلكَ  ، قالَ الولدانُ  هِ هولِ ل

ُِ - النبيُ  ( وقالَ العقابِ   عادى لي ولياً فقدْ  : "منْ يِ القدسِ  في الحديثِ  -وسلمَ  عليهِ  صلى اهلُل
 ".ربِ بالح هُ آذنتُ 

 منْ - المهاجرينَ و  الطالبانِ  أمريكا منَ  المجاهديَن أعداءِ  في وجهِ  هُ سالحَ  شهرَ  منْ  كلُ   ليعلمْ و 
كما   ويتمتعونَ  )الذين كفروا يأكلونَ  :هم ناراً قاَل تعالىفي بطونِ  هم يأكلونَ أنَّ  -الصحابةِ  أحفادِ 
 لهم(. مثويً  والنارُ  األنعامُ  تأكلُ 

أْن   المجاهديَن قبلَ  نا ودماءِ في دمائِ  يديهُ  يغمسُ  هُ أنَّ  األمريكانِ  موالِ أ منْ  أكلَ  منْ  كلُ   وليعلمْ 
هم، المجاهديَن ونسائِ  نا وأطفالِ نا ونسائِ أطفالِ  بدماءِ  يرتدي ثياباً ملطخةً  هُ ، وأنَّ هِ ها في طعامِ يغمسَ 

، هم المحترقةِ هم وجلودِ ظامِ نا وعأطفالِ  أشالءِ  منْ  هُ أطفالَ  يطعمُ  هُ ، وأنَّ الناسِ  بينَ  بها خيالءً  ْن سارَ إو 
  أنْ  مساء ، وأننا ندعو عليهم صباحَ ُه عذاباً في الدنيا وعذاباً في اآلخرةِ لَ  إْن تلذذوا بها، وأنَّ حتى و 

 نا منهم قريباً عاجاًل. نا، وأْن يمكنَ وه ضدَ ما اقترفُ  بكلِ  هم اهللُ يعاقبَ 
 ، ومنْ هادٍ  منْ  هُ فمالَ  اهللُ  يضللِ  ومنْ  هِ دونِ  منْ  ك بالذينَ ويخوفونَ  هُ عبدَ  بكافٍ  اهللُ  قاَل تعالى )أليسَ 

  (.تقامٍ انذي  بعزيزٍ  اهللُ  أليسَ  مضلٍ  ُه منْ فما لَ  اهللُ  يهدِ 



وقاَل تعالى: )وال  (.المهادِ  وبئسَ  إلى جهنمَ  وتحشرونَ  كفروا ستغلبونَ   للذينَ  وقاَل تعالى: )قلْ 
تعالى:  هِ (...إلى قولِ فيِه األبصارُ  تشخصُ  هم ليومٍ رُ ما يؤخإن الظالمونَ  غافاًل عما يعملُ  اهللَ  تحسبنَّ 

 (.تقامٍ انذو  عزيزٌ  اهللَ  إنَّ  هُ رسلَ  هَ وعدِ  مخلفَ  اهللَ  )فال تحسبنَّ 
 مْن دوِن المؤمنينَ  الكافريَن أولياءَ  لهم عذاباً أليمًا، الذيَن يتخذونَ  المنافقيَن بأنَّ  وقاَل تعالى: )بشرِ 

 هلِل جميعاً(. العزةَ  فإنَّ  هم العزةَ عندَ  أيبتغونَ 
 وكشميرَ  في أفغانستانَ كم المجاهديَن المسلموَن أْن تدعموا إخوانَ  عليكم أيها اإلخوةُ  وختاماً أؤكدُ 

ذلَك  ،عمرَ  المال محمدِ  المجاهدِ  المؤمنينَ  أميرِ  حولَ  كم وأوصيكم بااللتفافِ كم وأموالِ بأنفسِ 
 مقابلَ  سلطةِ في ال البقاءُ  عليهِ  ضَ رِ عُ وفى، والذي ف ووعدَ  الذي قاَل فصدقَ  -هُ حسيبُ  واهللُ -البطلُ 

 كاألسدِ   الجهادَ  ، فأبي وخاضَ للصليبيينَ  -الصحابةِ  أحفادِ -المهاجريَن  المجاهدينَ  هِ إخوانِ  بيعِ 
 يقودُ  -هِ وحفظِ  اهللِ  بفضلِ - حتى اليومَ  ، وال زالَ على أفغانستانَ  الصليبيةِ  الحملةِ ضَد  الهصورِ 

 والمسلميَن خيرَ  اإلسالمِ  عنِ  هُ أْن يجزيَ  اهللَ  . فنسألُ المسلميَن على الجهادِ  المجاهديَن، ويحرضُ 
 على الحقِ  هُ والمنافقيَن، ويثبتَ  الكفارِ  منَ  هِ على أعدائِ  هُ ، وأْن ينصرَ الصالحَ  هُ عملَ  وأْن يتقبلَ  ،الجزاءِ 

 .وال مفتونِ  وال مغيرٍ  مبدلٍ  غيرَ  هُ حتى يلقى ربَ 
نا إخوانِ  ، وندعو جميعَ اهللِ  في سبيلِ  وعلى الجهادِ  والسنةِ  ُه على الكتابِ لَ نا بيعتَ  وإننا هنا نجددُ 

في  الزاهدِ  الصادقِ  ذلَك الرجلِ  أْن يلتفوا حولَ  وأفغانستانَ  في باكستانَ  المجاهديَن والصادقينَ 
 .هُ حسيبَ  الدنيا واهللُ 

 هم على قتالِ هم وإعانتِ يتِ وحماالمهاجريَن  كمعلى إخوانِ  بالمحافظةِ  عليكم أيها اإلخوةُ  وأؤكدُ 
 .واليهودَ الصليبييَن 

 .الخونةِ  هم منَ أعانَ  وكره زي ومنْ  هم مشرفٌ وعلى رأسِ الصليبييَن  لعمالءِ  عليكم بالتصديِ  وأؤكدُ 
 هُ كما نحسبُ - اهللِ  على أمرِ  الصابرِ  المرابطِ  المهاجرِ  أخيكم المجاهدِ  إليكم تحيةَ  وختاماً أحملُ 

 .والتمكينِ  والعزِ  م بالنصرِ ه لك، ودعاءَ اهللُ  هُ حفظَ الدٍن  بنِ  أسامةَ  الشيخِ  -على اهللِ  وال نزكيهِ 
نا الذي لنا دينَ  أْن  يمكنَ  الحاسبينَ  وأسرعُ  الحاكمينَ  وأحكمُ  وهو أقوى األقوياءِ  سبحانَهُ  اهللَ  أسألُ 

، وأْن واليهودِ لصليبييَن ا منَ  هِ نا على أعدائِ نا أمناً، وأْن ينصرَ خوفِ  بعدِ  لنا منْ ارتضى لنا، وأْن يبدِ 
 نا لعنةً دماءَ  اجعلَ  هم على المسلميَن، اللهمَّ وأعانَ الصليبييَن  مع تعاونَ  مجرمٍ  كلِ   نا منْ صدورَ  يشفِ 

المسلميَن  ثمناً لقتلِ  هُ الذي يأكلونَ  في السحتِ  نا. وال تباركْ نا أو أسرِ على قتلِ  أعانَ  منْ  على كلِ 
 أمريكا. علمِ  تحتَ 
على  ، وصلى اهللُ العالمينَ  هلِل ربِ  الحمدُ  دعوانا أنِ  لي ولكم، وآخرُ  اهللَ  وأستغفرُ قولي هذا  أقولُ 
 .وسلمَ  هِ وصحبِ  هِ وآلِ  نا محمدٍ سيدٍ 



 



  بسم اهللا و الحمد اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا
  ... فضيلة الشيخ الحبيب

  السالم عليكم ورحمة اهللا
أسأل اهللا تعالى ان تكون وجميع االهل و االحباب في خير حال وأمن وأمان 

ن يجري الخير على أيديكم إنه سبحانه أن يحفظكم بحفظه الجميل وأكماأسأله 
  .ليهولي ذلك و القادر ع

  ... فاضلال شيخنا
  :ةالحاج سلطان السباب عد االخ لحضور طرفلقد وفقني اهللا تعالى في ا

 6نت قد أرسلتها في التي كالوقوف على أسباب عدم وصول الرسائل  -1
  .عاممنذ  متتابعة مرات

  العمل في مشروع بلدنا.حول   تشاور معكمال -2
  .مقابلة االخ مسؤول العمل الخارجي -3
  .من المخابرات االيرانية  وبالهر  -4

-------------------------   
أما عن الرسائل الست التي أرسلتها فقد أخبرني الحافظ سلطان انه قد أرسل 

سبب عدم وصول الخمس  قف علىقبل فترة لكني حتى االن لم أ لكم أحدها
  الباقين؟

 ------------------------    
  كاالتي: االخيرة أما موضوع العمل في بلدنا فتفاصيله

النظام قد اعتقل مجموعتين من لعلكم قد تابعتم مانشر قبل أشهر بأن  - أوال
 و للوقوف على طريقة لتحريك االمور هناك تواصل معهمالشباب الذي كنت أ



بالرغم من تنبيهي المتكرر للمسؤلين  اعتقلوا لالنترنت السيئ بسبب استخدامهم
أسأل اهللا  لمنتديات الجهادية أوالمشاركة فيهاعنهم بعدم الدخول الى المواقع و ا

  . تعالى أن يفك أسرهم وأسر من معهم من إخواننا
ثانيًا: يوجد االن تواصل مع مجموعة من االخوة في مصر وهناك مجموعة 

بي بصير مسؤول على التواصل معها عن طريق االخ أ أخرى يجري العمل
هؤالء االخوة النهم مجموعة االخوة في اليمن والذي نصحني باالستفادة من 

توا الى اليمن قبل فترة للدخول الى و قد أفعالة من حيث الفكر و الحركة 
وكنت قد طلبت من أحد االخوة العراق وانتظروا ستة أشهر لكنهم لم يوفقوا 

خوة اليمنيين الثقات وهو الشيخ احمد المقالح أن يعمل على البحث لي عن أ
  . الخ ابي بصير يقول لي فيها ما ذكرته مصريين فاتى لي برسالة من ا

  كاألتي: في مصرو التصور المبدئي للعمل 
 بأعمال التجنيد و البحث عن طاقات جديدة يمكناالولى مجموعة التقوم  -1

  رساله منهم الينا هنا.االستفادة منها وٕارسال من يمكن إ
وذلك بعد  بأعمال الرصد و االستطالع و المراقبة الثانيةمجموعة التقوم  -2

  أعطائهم الدورات الالزمة لذلك.
ومن جنسيات اليتم التدقيق في المجموعة الثالثة تكون من غير المصريين  -3

مال المطارات المصرية مثل السعوديين و الخليجيين بشكل عام ويكلفون بأع
االغتيال و  عدادهم عسكريًا للعمليات الخاصة خصوصاً إالتنفيذ وذلك بعد 

  يك . لتشر القنص و ا
الفصل التام بين المجموعات الثالث فكل مجموعة تأخذ أوامرها من  -4

  الخارج وال عالقة لها بالمجموعات االخرى .



يتم التواصل مع مسؤولي المجموعة االولى و الثانية عبر أحد االخوة  -5
المصريين من قدامى الجماعة في اليمن كنت قد تواصلت معه عن طريق 

  الشيخ احمد المقالح.
يتم اختيار المجموعة الثالثة من االخوة  المتدربين هنا وستكون االولوية  -6

للذين يستطيعون السفر من الى تركيا ثم الى مصر في أشهر السياحة في 
  الصيف القادم بإذن اهللا تعالى.

لحاج ترسل لكذلك لو  تقديم النصيحة في هذا كلهأرجو منكم أن تتكرموا ب
  . وابكم االجر و الثول هذا المشروعسلطان في تخصيص ميزانية ل

 حد االخوة ممنأرسلها لنا أعن أحوال االخوة داخل السجون  تقارير ثالثًا: إليكم
  نتواصل معهم:

  بسم اهللا الحمد هللا والصاله والسالم على رسول اهللا 
 :اما بعد

 اخواننا االحبه نبدأ معكم الحديث على شكل نقاط

الشيخ محمد الظواهرى : فقد ذكرنا بأنه فى تعديل لما قد ذكرنا حول مكان -1
االستقبال والصحيح بأنه فى العقرب والسبب فى هذا الخطأ ان بعض االخوه 

كانوا من سجن العقرب موجودون فى اآلستقبال آلداء االمتحانات فتعرفوا على 
اخوه من سجن لنا اتصال به وتكلموا حول الشيخ وتم اخذ الرقم الذى ارسلناه ( 

م خاطىء منا لعدم تحرى الدقه ولعدم مدى اهميه وجديه االمر حينها) وهذا فه
ولما سألنا من ايام عن حال الشيخ محمد قيل لناان معنوياته فى السماء وهو 

 . بخير وفى اتم صحه واحسن حال

  



بالنسبه لرأى لشيخ محمد فى سيد اما م : ( ومانذكره قيل لنا بالنص تقريبا  -2
ال) سيد اما م ديكتاتور بطبعه ويستأثر بأى شىء وهو منقول عنه حيث ق

لنفسه وذكر مثاال حينما تم احضار جهازين كمبيوتر للعمل احدهما حديث 
واالخر اقل فاستأثر لنفسه بالحديث وترك اآلخر لآلخوه ويحكى ايضا حينما 
قيل له يوجد عمل اما بالسودان واما باليمن فأيهما تذهب فقال انا فى المكان 

وجد فيه اوالدى وزوجتى. وقيل لنا انه وبعد ان تم عقد الندوات فى الذى ي
الفيوم ورجع الى السجن ( العقرب) لم يكن ليلقى عليه احد السالم من االخوه 
الرافضين للمبادره وتم تجاهله بشده وقال لنا احد االخوه نصا( سيد امام بقى 

عن التأييد او زى الكلب محدش معبره ) ونحن ننقل ما يقال بصرف النظر 
 الرفض لهذه االلفاظ فيوجد اشد منها

  

قد طلبنا من االخوه ان يرسلوا لنا بعض تعليقات للشيخ محمد او اى شىء -3
مكتوب منه شخصيا فاعتذروا ثم وافقوا وارسلوا لنا بعض التعليقات حول 

الوا المبادره وقالوا لنا هذا ما كتبه الشيخ وتستطيعون نشره بأسمه ثم وبعد فتره ق
لنا هذا ما كتبه بعض االخوه نقال عن كالم الشيخ وقالوا نصا هذه اراءه 

وكلماته لكن الصياغه ليست له وتراجعوا عن نشر تلك الكلمات بأسم الشيخ 
واكتفوا بان تنشر باسم االخوه كالعاده ثم اقترح احد االخوه من الداخل ان تظل 

ى امر وقد اعطانا االخوه هذه الرساله بحوزتنا ونستعملها حينما يستجد ا
السلطه المطلقه للتغيير فيها على حسب مقتضيات الواقع وسنقوم بأرسال هذه 
الرساله لكم وبالطبع لكم مطلق الحريه فى استغاللها وتكييفها على الواقع فى 

حاله اصابتنا ببالء القدر اهللا وعنوان الرساله (وثيقه تفعيل العمل الجهادى 
 (شيدوالرد على دعاه التر 



  
  

بالنسبه للذى حدث فى الندوات وهذا قدعرفناه من شخص مؤيد للمبادره وقد  -4
حضر الندوات وقد خرج مع العلم انه متحفظ فى كالمه باآلضافه الى ان 

هناك شواهد عده تؤكد صدق كالمه وليس له مصلحه فى ان يكذب علينا فهو 
الموضوع بأنهم يتكلم بسذاجه ويحاول ان يقنع من يتحدث معه فى هذا 

ضحكوا على الحكومه وقال : حضر الى سجن الفيوم ترحيله فيها كل من 
نبيل نعيم وسيد امام وعبد العزيز الجمل وتم ايداعهم احدى الزنازين ثم فوجئوا 
وبشكل سريع ان الصوان تم نصبه فى التريض اعدادا للندوات ثم تم ايداعهم 

صباحا اوبعد ذلك  2ودعوا الزنازين ليال ( والعاده ان ي 12الزنازين الساعه 
)ثم فوجئوا بالضابط باسل يمر على الزنزين ويوزع الوثيقه التى اعدها سيد 

امام حوالى الساعه الواحده صباحا وكان يعطى كل زنزانه كتيب واحد او اثنين 
صباحا  7افراد مثال وفوجئوا فى الساعه  8بالرغم من ان الزنزانه قد يكون فيها 

مع الوثيقه مره اخرى وكان معظمهم لم يقرأها ومن قرأها بالتأكيد لم ببا سل يج
يستوعبها وقال احد االخوه المؤيدين للمبادره نحن لم نقرأها فقال باسل سنوزعها 
عليكم فى وقت الحق واستعدوا للندوات وبالفعل فىنفس اليوم بدأت الندوات مع 

اثنان مما يوحى بأنهم ال انه ومن المتعارف عليه ان يستريح المرحل يوم او 
يريدون اى شوشره اعالميه على هذا اآلمر ولم يتسنى لنا معرفه ما دار بداخل 

الندوات من تأصيل شرعى للمراجعات آلن المؤيدين انفسهم لم يفهموا شىء 
سوى انها مراجعات مع العلم انه لم يعترض اى فرد من المؤيدين للمبادره على 

بأستثناء احد اآلخوه السلفيين التابعين للشيخ ياسر الوثيقه التى لم يقرأوها 
برهامى (مدرسه اآلسكندريه ) وقال ان فيها ما يقارب منهج التوقف والتبين ( 



وبعيدا عن قضيه المبادره معلوم ان مدرسه االسكندريه تنشر فكر اآلرجاء ) 
وسط وقد نقل لنا احد اآلخوه الرافضين للمبادره : ان سيد امام كان يجلس فى 

مصطفى رفعت وطارق المصرى ولما اطال سيد امام فى الندوه قال له طارق 
المصرى (نائب مصطفى رفعت ) مداعبا متخلص يا عم اآلرهابى فرد سيد 
مداعبا طيب مش نستأذن من اآلرهابى الكبير بتاعنا ونظر الى مصطفى 

 ( رفعت ( رئيس مباحث امن الدوله

  

كب الزيت المغلى على الشيخ احمد سالمه اما بالنسبه لما ذكرناه من س -5
فهذه الفعله قام بها الشيخ نبيل المغربى علما بأنه وبأجماع اآلخوه ان الشيخ 

نبيل المغربى مريض عقلى شفاه اهللا علما بأنه محكوم بأكثر من خمسين سنه 
وكلها قضايا من الداخل عباره عن محاوالت هروب با آلضافه الى انه يكتب 

طلبات لتأييد المبادره للذهاب الى سجن اخر ولكن الضابط  وبشكل مستمر
المسئول عن سجن المرج (وليد فاروق ) يرفض علما بأن وليد فاروق ابن 
اخت رؤوف خيرت الذى قنل على ايدى الجماعه وهو مسئول عن كافه 

شديد الحراسه ) وقد حصل على ترقيه  –سجون منطقه ابوزعبل (الليمان 
 آلن اسمه احمد شوقى وبالطبع هذه اسماء حركيهوالضابط المسئول ا

  

ملحوظه هذه الواقعه حدثت من سنه ونصف فى سجن المرج ولم تحدث فى 
منطقه ابوزعبل آلن اجهزه اآلمن حينها قامت بنقل كل من فى سجن الليمان 
واودعتهم سجن المرج لترميم سجن الليمان وكانت تبعيه سجن المرج للضابط 

نطقه ابوزعبل واآلن حدث تغيرات عده ويتم توزيع اآلخوه وليد آلنهم تبع م
وأفراغ سجن الليمان مره اخرى بعد اعاده االخوه اليه وسيتم ترحيلهم الى المرج 



تمهيدا آلحضار المؤيدين بالليمان ويقال ان الدوله تنوى اخراج عمل اعالمى 
 للمبادره باسم منطقه ابوزعبل بأسمهم

  

د على ابوعماره وقد ذكرنا لكم نه قتل والحقيققه انه اما بالنسبه لالخ محم -6
مات وكان كالمنا السابق بغرض احداث ضجه اعالميه والتفاصيل عنه 

كاآلتى (محمد على اساسا من محافظه المنوفيه كنيته ابوعماره اكبر اخواته 
سنا غير متزوج دبلوم تجاره قسم بريد وكان يعمل فى بريد السبتيه ببوالق ابو 

سنه وقد تم القبض  52وقد توفى والده وهو فى السجن عن عمر يناهز  العال
عليه فى قضيه اآلغتياالت الكبرى بشبرا وتصنيفه جهاد وكان فى هذه القضيه 

سنه فى سجن العقرب  15اخ جماعه اسالميه اسمه سيد فرج محكوم عليه 
وعلى رأس القضيه شخص اسمه محمد مصطفى هارب وعليه عالمات 

يشير البعض الى انه جاسوس (مرشد) وقد كان ظاهر ابوعماره قبل استفهام و 
القبض عليه انه سلفى النه كان يرتبط بهم ويصلى معهم (مسجد الشهداء 

اشهر  6اخوات بنات واخ اسمه محمود وقد اعتقل اخوه محمود 2بشبرا) وله 
وكانت امه مقبوض عليها للتهتديد بها  95فى سجن الوادى الجديد سنه 

محجوزه فى الظوغلى (فرع امن الدوله بالقاهره ) ولما علم محمود  وكانت
بوجود امه وما يحد ث لها من تعذيب حاول اآلنتحار بقطع شرايين يده ولكنهم 
اسعفوه وكان ابوعماره عنده حساسيه على الصدر وكان المرض يزداد ومعلوم 

تم منعهم ان رافضى المبادره يتم منعهم من العالج بشكل غير مباشر كأن ي
من الصعود للعياده وان حدث اليتم صرف العالج لهم ( وهذا كان يحدث قبل 

االعالن عن المبادره وبعد االعالن تمت التوسعه الى حد ما ) وقبل موت 
ابوعماره شعر بضيق تنفس والزم الفراش لمده يوم فى زنزانته وبعدها بيوم 



نفس شديد فظل االخوه استرد عافيته وفى نفس اليوم شعر مره اخري بضيق ت
ينادون على الشاويش ليفتح لهم الزنزانه ليأخذوه فى التريض وقدر اهللا وفاته 

بالزنزانه وقد ذكرنا لكم من قبل رقم الزنزانه والعنبر وال نذكره االن وتقريبا زنزانه 
 ابوزعبل شديد الحراسه 3عنبر  6

  

 ( بالنسبه للوضع داخل السجون (وهذا تحليل خاص بنا -7

  

سجون المؤيدين للمبادره : فأخوه الجهاد المؤيدين تراهم بشكل عام الكل يريد  *
ان يخرج ولكن مع تقديم بعض التنازالت بخالف الجماعه االسالميه التى 

قدمت كل شىء والزالت تقدم (حتى بعد االفراج عنهم ) مع العلم ان االمن 
بهم الى مستوى الجماعه  يستدرج االخوه المؤيدين من الجهاد تدريجيا للنزول

ونحن نعلم انكم قد تتعاطفون معهم وقد تعتذرون لهم النهم اسرى ولكن 
المسأله تنحصر فى كلمه واحده (ان االسر ابتالء والمبادره اثبتت فشلهم فيه 
)فال داعى من التماس االعذار ونقول ذلك آلننا لمسنا لين فى بيان شيخنا 

الجهاد) ولآلسف تكرر هذا االمر فى  الحبيب الفاضل الحكايمه (مراجعت
المناظره التى تمت بين اسامه حافظ ممثال عن الجماعه من جانب والشيخ 
المحضار وبعض االخوه من جانب حيث قال احد اخواننا وال نحسبه الشيخ 

المحضار ما يفهم منه انهم قد اجتهدوا فى كل افعالهم بل وقيل انهم اعلم من 
لحق مع القاعده و قدغلب على االخ جزاه اهللا خيرا اخوه القاعده وان كان ا

 العاطفه وطغت على كون االمر مناظره

  
  



اما بالنسبه لسجون الجماعه فقد تم االفراج عنهم جميعا والنعلم سوى اثنان  *
فقط يرفضون المبادره باالضافه الى الشيخ رفاعى طه فهناك اخ من المنيا تم 

ح العسكرى وال نعرف اسمه وقد سألت عليه القبض عليه حديثا وهو فى الجنا
احد االخوة من الجماعه وقلت له : اخوه الجهاد يقولون ان قياداتكم يعملون 

لصالح االمن وقد قاموا بعد مبادراتهم بتسليم عدد كبير من اخوه الجناح 
العسكرى المختبئين فى الجبال ولم يكن يعرف ا المن عنهم شىء وحدثته عن 

لى بعد ان سب جماعه الجهاد وافرادها ان هذا االخ فى المنيا هذا اآلخ فقال 
كا ن يترصد النصارى ويقوم بقتص احدهم كل فتره فطلب االمن من االخوه 

المسئولين ارشادهم عن مكانه للحوار معه واعطاء االمان له وبالفعل تم 
 امايداعه سجن االستقبال ولم يحاكم واعتقل فقط بالرغم انه كان يستحق االعد

  

ولما ذكرت هذا الكالم آلخوه الجهاد قالوا لنا بعد سب الجماعه االسالميه 
وافرادها: ان هذا االخ احضروه من المنيا ووضعوه فى زنزانه خاصه بسجن 

االستقبال وممنوع من كل شىء بل وتقوم القوه الضاربه للجماعه بتأديبه يوميا 
مركزى كان يقوم بتأديب ( القوه الضاربه مصطلح اقتبس من قوه باالمن ال

السجون فأنشئت الجماعه االسالميه قوه ضاربه لها بداخل السجن لتأديب 
 ( المخالفين كالجهاد والسلفيه وغيرهم

  
  

وايضا ممن يرفضون المبادره اخ اسمه اشرف عبد الكريم حافظ لكتاب اهللا 
 13بالقراءات العشر ويسكن بمنطقه ابوزعبل وظل فى سجون الجماعه لمده 

عام الن تصنيفه جماعه ورفض الزياره البطانيه (ان يلتقى بأهله مباشره ) 



وطلب ان تكون زيارته سلك كالرافضين للمبادره وطلب ان يتم سجنه معهم 
وطلب سجن ابوزعبل تحديدا ليكون قريبا آلهله فى الزياره وبعد مماطله من 

 2حراسه عنبر االمن وافقوا على طلبه وهو االن فى سجن ابوزعبل شديد ال
 علما بأن له أخين قتلوا على ايدى االمن

  

وقد سمعنا ايضا ان الشيخ رفاعى طه موجود بمبنى المخابرات ويرفض 
المبادره بشده وقيل لنا ان زوجته زارته هناك واهللا اعلم ولالسف اليوجد اى 
شخص من الجماعه معترض على المبادره حتى المحكوم عليهم باآلعدام 

 (قاف التنفيذ بشكل غير رسمى(حيث تم اي

  

واما بالنسبه لمبادره السلفيه فالمطلوب منهم (بشكل مبدئى وسيتم استدراجهم) *
عدم تكفير الحاكم بالنوع والعين وقد تم البدء فى اعتقالهم بشكل ملحوظ بعد 

سنوات تقريبا تم  3احداث سبتمبر وتم جمعهم فى سجن وادى النطرون ثم منذ 
هور وحاولت اجهزه االمن ان تعقد ندوه لهم واحضروا ناجح ايداعهم سجن دمن

 ليحاضرهم فيها ولكنها فشلت وقد حدثناكم عنها

  

وصلتنا االن معلومه قديمه بخصوص الشيخ محمد وهو انه قد اشيع انه  -8
وافق على المبادره (اثناء عقدها فأصر الشيخ ان يعلن فى الجرائد خالف ذلك 

ترجاه المصرى ان يؤخر االعالن لكن الشيخ وتقابل مع طارق المصرى و 
رفض وبالفعل سمح له ان يخرج بيان تكذيب( لما اشيع عنه) مع اهله ونشر 

فى جريده الدستور المصريه وكان ملخصه تكذيب ما اشيع وان رفضه للمبادره 



من منظور شرعى المن منظور اسرى ( والمالحظ ان اجهزه االمن تتعامل مع 
 ( دا واهللا اعلم بدوافع تلك المعاملهالشيخ بشكل مؤدب ج

  

واما عن حال الرافضين بالداخل فهم يجتمعون على الرفض وينتهجون  -9
سياسات مختلفه فمثال فى سجن وادى النطرون (بعد ترحيل الرافضين اليه كما 

ذكرنا فى البيان االول )فا لمسئولين عن العنابر واالفراد بشكل عام ينتهجون 
مع االمن والرفق فى التعامل وان كان يجمعهم الرفض وعلى سياسه التهديه 

النقيض سجن الوادى الجديد فالمسئولين عن العنابر واالفراد ينتهجون الشده 
والعنف واحداث مشاكل بشكل يومى وتقوم اجهزه االمن بترحيل كل من ينتهج 
هذه السياسه الى سجن الوادى الجديد حيث تم اخراج سبعه من سجن ليمان 

بوزعبل وترحيلهم الى سجن الوادى الجديد والسبعه هم(ابونذار احمد عشوش ا
نبيل –سيد عباس  –محمد جمال الدين  –عادل شحتو  –اسامه جبريل –

محمد عبد الفتاح) وتبقى فى سجن الليمان سبعه فقط سيتم ترحيلهم  –شمردل 
من  الى سجن المرج كما قيل لهم وتم احضار عدد كبير من المؤيدين منهم

 يدخن السجائر الى سجن الليمان بابوزعبل

  
  

وبالنسبه لباقى سجون الرافضين للمبادره فمعظم االخوه كأفراد يحدثون مشاكل 
وشد وجذب واما المسئولين ينتهجون سياسه اللين مع عدم تقديم اى تنازالت 

 ( (واسماء سجون الجهاد ذكرناها فى البيان االول

  



لمباددره من السلفيه فهم مجموعه من الشبلب معظمهم واما بالنسبه للرافضين ل
من شبرا ليس لديهم قائد محدد وهم فى سجن دمنهور عنبر خمسه والذى 

علما بأنه بحكم السن والخبره  4الى  1يوافق منهم يخرج الى احد العنابر من 
على غير المتوقع والمنهج لن يرتقو لفهم اخوه الجهاد وان كان رفضهم كان 

بالنسبه لآلمن (واحد االخوه من الجهاد يقول لنا عنبر خمسه بشكل عملى 
موافق على المبادره ونظريا ال فهم ارتضوا بأن تتم معاملتهم كمعامله المؤيدين 

 ("فى الزيارات وغيره "وان كنا نرى ان هذا االخ متحامل شيئا ما

  
  

أسم نبيل نعيم ال بأسم سيد امام المفترض ان المبادره كانت ستخرج ب -10
ولكن قررت اجهزه االمن ان يتولى سيد امام ذلك لخالفه مع الدكتور ولشهرته 

ولالكاذيب االعالميه التى يرددونها من انه استاذ للدكتور وايضا الن نبيل 
نعيم مكروه للغايه عند المؤيدين والمعارضين للمبادره وباختصار وكما قال احد 

يل نعيم باع القضيه ونفسيا مدمر جدا حتى انه كان ينوى اصدار االخوه ان نب
كتاب بعنوان (الفضائح الجنسيه لجماعه الجهاد المصريه ) وتراجع بعد ان 

 تقابل مع الشيخ خالد عبد الصادق

  

سنه ورفض السكنى 15و الشيخ خالد عبد الصادق: تصنيفه سلفى معتقل من 
لى الدين على حد قوله وهو من منذ زمن مع السلفيه من باب الحفاظ ع

 العلماءالعاملين وهو اصال من شبرا

  
  



االن يتم اعداد بيان ثالث وسيكون حول منتصر الزيات ولن ننشر اى -11
 شىء من االن اال بمشورتكم و لكم حق التعديل فى اى شىء

  

تم عرض كل السجون المؤيده والمعارضه  2007سنه  3فى اواخر شهر  -12
عرض الرافضين حاالت كثيره من المشادات الكالميه مع ضباط  وحدث اثناء

الفروع وبعد انتهاء العروض ذهب طارق المصرى الى كل السجون الرافضه 
للمبادره وقدم اعتذار بأسمه نيابه عن اللواء مصطفى رفعت ولدينا نص الكلمه 

 الموافق2007- 4-2التى قالها فى سجن ابوزعبل شديد الحراسه يوم االثنين 
مع العلم ان هذه  3فى التريض الخارجى لعنبر  1428ربيع االول سنه  14

الكلمه مسجله بصوته وبدون علمه ونحن نسعى للحصول عليها ولكن االخوه 
يرفضون حتى هذه اللحظه وجارى اقناعهم الرسالها لكم مع ان تلتزموا بما 

خمسه (خالد سنذكره من كيفيه استخدامها وبعد هذا االعتذار تم االفراج عن 
عبد التواب ومحمد زكى من بنى سويف وياسر جوده من الشرقيه وعبد الكريم 
حسن من القليوبيه من كفر الفقهاء وعاطف على عبد الواحد من القاهره وقد 

اصيب بجنان فى السجن وادعى بعد سنوات من سجنه بانه المهدى ثم انتهى 
 ( االمر بالجنان

  

االمن قامت بترحيل قضيه تفجيرات االزهر الذى حدث امس ان اجهزه  – 13
وقضيه الطائفه المنصوره من سجن دمنهور الى سجن الفيوم واول امس تم 

معتقل  26معتقل من محافظه سيناء الى سجن الفيوم ويتبقى منهم  52ترحيل 
وقيل لهم بأنهم سيتم ترحيلهم الى الفيوم ايضا مع العلم انهم جميعا وافقوا على 

ى رأسهم شيخ اسمه سالم وتم اخذ اسماء المعتقليين من االسماعليه المبادره وعل



واخبروهم بأنه سيتم ترحيلهم الى الفيوم واما بالنسبه لما ذكرنا ه من ان سيد 
امام ذهب الى دمنهور فهذا فهم خاطىء من احد االخوه وما قيل له (ان سيد 

قطعى من انه  امام هيبدأيشتغل مع السلفيه بتوع دمنهور وتم التأكد بشكل
موجود فى العقرب ويستعد لترحيله قد تكون قبل العيد او بعده وتشير كافه 

 ( التوقعات الى ان هذه الترحيله ستكون الى سجن الفيوم

  

واخيرا نحن فى انتظار اسئلتكم فقد يكون هناك شيئا فى كالمنا يحتاج لتفصيل 
ها اراء الشيخ محمد وسنقوم بأرسال نص كلمه طارق المصرى والرساله التى في

 الظواهرى حول المبادره والبيان الثالث وبعد التفصيالت عن االخ سيد رجب

مع العلم اننا نريد ان يكون هناك تصعيد اعالمى حتى تشعر اجهزه االمن ان 
وجود هؤالء كل هذه الفتره سيأتى بنتيجه عكسيه فحينما رضخت الجماعه 

لقاعده و حينما يقال ان الجهاد رضخت للمبادره ظهر الشيخ الحكايمه وتنظيم ا
  البد ان تظهر امور اخرى

  نص الرسالة الثانية
 

 السالم عليكم 

الرد على الرسالة التي ارسلها الشيخ الحكايمة في السطور االخيرة من رسالة 
 االخوة في السجون

  
  

اليكم بسم اهللا الحمد هللا والصاله والسالم على رسول اهللا اما بعد اخواننا االحبه 
بعض ما وعدناكم بنقله تكمله للرساله الطويله ونبدأ بالحديث عن االخ سيد 



رجب ونقول ان كل ما قيل عنه فى وسائل االعالم ليس بمنضبط فقد قيل ان 
سنه اعتقال وانه من جماعه الجهاد وكل هذا خطأ وكالم  15سنه و 46عمره 

(سيد رجب عبد اهللا  اعالمى والحقيقه التى تأكدنا منها بأكثر من مصدر هى
سنه متزوج وعنده بنت اسمها هند عندها االن عشر شهور يعمل  27السنهابى 

سائق تاكسى ويسكن بمنطقه الزاويه الحمراء بيت رقم عشرين شارع محمد 
صالح القاهره وتم القبض عليه هو ومجموعته اثناء محاولتهم دخول فلسطين 

الظوغلى (فرع امن الدوله وقد القى هو ومجموعته تعذيب شديد جدا فى 
بالقاهره) ثم تم نقلهم الى الجهاز (جهاز مباحث امن الدوله الرئيسى ) بمدينه 
نصر ثم تم اعتقاله فى سجن ابوزعبل شديد الحراسه فى عنبر واحد فى تاريخ 

وقد عرضت عليه المبادره فرفضها وظل مع الرافضين  2007- 2 – 28
ب بينه وبين مصطفى جابر رئيس بأبوزعبل وكان هناك مشاكل وشد وجذ

المباحث وقد حدثنا االخوه بأنه حاول االنتحار مرتين االولى بشرب سم والثانيه 
بقطع شرايين يده وتم نقله على اثرها لمستشفى سجن ليمان ابوزعبل وبعد ان 

تماثل للشفاء تم نقله الى سجن ابوزعبل شديد الحراسه عنبر واحد فرفضت 
النه حاول االنتحار وبعد ان استلموه ليال اودعوه التأديب  اداره السجن استالمه

"(بسلك الكهرباء)  2007- 9-24وصباح هذا اليوم وجد مشنوقا فى المروحه"
وهذه هى المعلومات االوليه ) وسألنا اآلخوه عن هذا الفعل وقلنا كيف يرفض 

الناس وكان  المبادره ثم ينتحر فقالوا لنا ان االنتحار كبيره وليس بكفر كما يظن
 عنده ضغوط نفسيه شديده جدا خاصه بأسرته

  

وقد قمنا باآلتصا ل بعدد من الصحفيين آلخبارهم بالكيفيه التى يتم بها معامله 
الرافضين للمبادره والتى تؤدى الى هذا االمر باالضافه الى انه ليس من 



ن المعقول ان يحاول شخص االنتحار مرتين ثم يتم وضعه فى التأديب ثم م
متى يكون فى التأديب مروحه سقف وسلك متدلى منها .................. 

الى اخر ه من الكلمات ولم يستجب من هؤالء سوى واحد فقط واسمه حسين 
" جريده البديل ( وهى منشقه عن الحزب 0122797202متولى موبيله "

الوطنى كما سمعناويدعون انهم معارضه والحقيقه انهم معارضه رسميه 
مرون بأوامر الحزب الوطنى فى كثير من المسائل ) ونحن نتعامل معه يأت

بحذر ونتصل به بأكثر من رقم من السنتراالت ومن اكثر من منطقه وهو 
اليعرف لنا رقم والمهم انه قال لنا انه ذهب الى بيت االخ سيد رجب وتقابل 

ه بها مع من قاموا بتغسيله وقالوا له ان فى جسده كثير من الكدمات ورأس
ثقوب عده تستطيع ان تدخل اصبعك فيها وقال لنا يبدو انه قتل وبعد ان نقلنا 

هذا الكالم لالخوه قالوا بالفعل يوجد شبهه جنائيه باآلضافه ان النيابه حينما 
اتت عنبر واحد بأبوزعبل لم تسأل احد بل قامت اجهزه االمن بترحيل جزء من 

حد الى سجن دمنهور (وقدذكرنا ان الرافضين للمبادره اول امس من عنبر وا
السلفيين بسجن دمنهور الموافقين على المبادره تم ويتم ترحيلهم الى الفيوم 

لآلعداد للندوات التى نتوقع ان تبدأ بعد العيد) ويقول االخوه بالداخل ان هذا 
الترحيل اما من باب التهديه او آلخفاء االمر حينما تأتى النيابه مره اخرى او 

كمعامله عنبر واحد  5لمعامله الرافضين للمبادره من السلفيه بعنبر  تمهيدا
علما بأن االمن يقول(عن عنبر واحد بأبوزعبل ) انهم قاعده واالخوه انفسهم 

 يقولون انهم سلفيين ارادوا الجهاد بفلسطين ويؤيدون القاعده ويناصرونهم

  
  



شديد الحراسه  هناك معلومات اخرى عن ا خ من عنبر واحد بسجن ابوزعبل
وهذا االخ اصيب بجنون تام والمعلومات عنه كاالتى ( محمد سيد محمد 

سنه طالب بكليه العلوم من شبرا الخيمه منطقه الفرنوانى اعتقل  27اسماعيل 
ونظن انه اخطأ وسنراجعه ونوافيكم فنحن  2006وقال االخ  -4-3بتا ريخ 

جموعه عبد اهللا بدر ( وذلك آلن االخ قال لنا انه تبع م 2007نظن انه 
وبالطبع تعرفون حال عبد اهللا بدر فهو اول من خرج على شاشات التلفازويعلن 

التوبه وسب االخوه بشده حتى ان احد مشايخ السلفيه من عامان قال اقسم 
باهللا العظيم ان عبد اهللا بدر مرشد "جاسوس" ولما سألت اآلخوه عنه قيل هو 

ل على ان حاله لم يتغير واشار بعضهم انه اآلن فى دمنهور وهناك قرائن تد
 ( هو الذى سلم هؤالء اآلخوه لألمن

  

المهم هذا االخ اصيب بجنون تام وغير مدرك تماما وحاول االنتحار اكثر من 
مره وهو موجود بحبس انفرادى بعنبر واحد ويسب اهللا والدين دائما ويجلس 

ره يتم ضربه حتى يرتدى عارى تماما ويتبول ويتغوط على نفسه واثناء الزيا
مالبسه ويقول من جاءوا معه انه عذب بشده فى فرع شبرا وعذب اكثر لما 

نقل الى الجهاز وفى فرع شبرا تولى التحقيق معه والتعذيب له الضابط اسامه 
رشدى والضابط سامح القصاص حيث تم تعذيبه فى اماكن حساسه من جسده 

 وكان االخير يقول له انا اهللا

  
  

م نص كلمه طارق المصرى ( تم جمع االخوه فى التريض الخارجى لعنبر اليك
وحضر الى التريض كل من وليد فاروق "ترقى واتى مكانه االن احمد  3



شوقى "ومعه مصطفى جابر رئيس المباحث والمأمور مدحت ونائب المأمور 
عبد الرحمن زكى ومعهم طارق المصرى وقال وليد: جالكم العقيد طارق 

هيتكلم معاكم كلمتين ثم تكلم طارق المصرى وقال:انا العقيد طارق المصرى 
المصرى نيابه عن اللواء مصطفى رفعت او الحاج مصطفى رفعت انا جى 
اقول لكم كلمتين اوال اعترف بمنتهى الصراحه ان احنا اتأخرنا فىلقاءكم وان 

مش  احنا جيين عشان نلتقى بكم جيين عشان نمد ادينا لكم بمنتهى الصراحه
عايزين من حضراتكم حاجه عاوزينكم تبقوا ناس محترمين كل واحد يطلع 

يشوف حاله يشوف بيته ويشوف والده ويشوف عياله ويلملم اموره بقالكم فترات 
طويله احنا جيين عشان كل حاجه هى كده بمنتهى الصراحه بمنتهى الوضوح 

عليكم انا جى احنا جيين عشان هذا الملف اتأخرنا فيه بنعترف مبنزايدشى 
مندوب عن اللواء مصطفى رفعت او الحاج مصطفى رفعت زى ما بتسموه 

 14000اللى هوه كان له الفضل بعد اهللا سبحانه وتعالى من قبل وبعد ان 
واحد من الجماعه االسالميه ما عدشى وال واحد منهم موجود فى السجن 

رده علشان اللى دلوقتى زى ما حضراتكم عارفيين الكالم ده احنا جيين النها
حصل مع الجماعه االسالميه مش قضيه مبادرات زى ما فى دماغكم عايزيين 
 مبادرات وعايزين مش عارف ايه وعايزين ايه وعايزين فلوس وبتاع هههههههه

  

الكالم ده كالم فارغ مالوش اى اساس من الصحه احنا جيين عشان نلتقى 
شان نحاول نساعدكم بحضراتكم عشان نسمعكم عشان نشوف مشاكلكم وعل

ونحل هذه المشاكل وربنا يوفقنا ان شاء اهللا النهارده كان اول بدايه الغيث 
قطره فى اخوه زمايلكم طلعوا النهارده بشرناهم وهنأناهم ودى خطوه هيعقبها 

خطوات وتتوالى عمليات افراج مستمره بالنسبه لكم وانا هنا مبشركم وبقول لكم 



ابتدينا من يوم ما جينا صفحه جديده بنتمنى منكم كل سنه وانتو طيبين واحنا 
صفحه جديده بالنسبه لنا ) انتهت كلمته الساعه الواحده ظهرا وخرج فىنفس 

الساعه خمسه ذكرناهم لكم وحينما قيلت هذه الكلمه فى كل السجون كان هناك 
تشويش وتكبير بأستثناء سجن وادى النطرون وقيل لنا ان احد الضباط كان 

ير من الكلمات قبل الكلمه كقول (بأعتبار انكم فى وادى النطرون يمرر كث
توجه سلمى ........... وايضا كقولهم طبعا معاملتكم هتختلف عن باقى 

الناس الرافضين ..........الى اخره من تلك الكلمات ) وقالت اجهزه االمن 
السبيل للخروج اال عن طريق سجن وادى النطرون (وهذا الكالم موجه 

رافضين للمبادره) ومن اراد الخروج فليكتب طلب للذهاب لسجن وادى لل
النطرون والنريد اى شىء وبالفعل تقوم اجهزه االمن باالفراج كل فتره عن 

بعض من الموجوديين فى سجن وادى النطرون وقد تنبه االخوه الى ان هذ ا 
ون وقام االمر فيه شق للوحده وتمييع للقضيه وحذروا االخوه فى وادى النطر 

الشيخ احمد عشوش بطلب شفوى للذهاب الى وادى النطرون(وكان هدفه 
احداث مشاكل لالمن وتوحيد الصف ) فطلبت اجهزه االمن منه ان يكتب 

طلب فرفض الكتابه ثم قام بعمل مشاكل عده وهو فى الليمان وكان اخرها انه 
لسجن وقاموا اوهم اجهزه االمن انه ابتلع شىء ما فتم نقله الى المستشفى ا

 (بعمل تحاليل واشاعات ثم وجدوه سليم ثم قاموا بترحيله الىسجن الوادى الجديد

  

وقدذكر لنا االخوه ان طارق المصرى ذكر كلمته فى كل السجون الرافضه 
بأستثناء سجن الوادى الجديد آلسباب عده منها ان اآلخوه هددوا اجهزه االمن 

 التنتهىوالمشاكل واالضطرابات فى هذا السجن 

  



واخيرا نعلق على قول طارق المصرى(الحاج مصطفى رفعت زى ما بتسموه) 
والذى اسماه الحاج هم قيادات الجماعه وتبعهم افرادهم اما غيرهم سواء من 

 الجهاد اوحتى من السلفيه اليذكرون هذا

  

وسنكتفى بهذا القدر وسنحاول ان نسرع فى الردود ونخبركم اننا اطلعنا على 
م وقد قلنا لكم اننا لم نفهم الرساله االخيره واالمر ببساطه ان هناك رسائلك

مشكله فى والويندوز لالخ فال نتمكن من ارسالها من البيت فنضطر لتحميلها 
على فالشه والذهاب بها الى سيبر نت وسنرد على الرساله الهامه فى وقت 

ن بشكل مبدئى الحق نظرا بتالحق االحداث بالداخل وان كنا مقريين وموافقي
لما بالرساله والسالم عليكم وسنوصل سالمكم اليوم اوغدا للمشايخ بالداخل 

بشكل غير مباشر وان كنا نقترح عليكم بأن تقوموا بأصدار رساله تهنئه بالعيد 
للمشايخ واالفراد بالداخل معتقليين ومحكوميين علما بأنكم لو فعلتم هذا ستصل 

 جود اكثر من موبييل يدخل على النترسالتكم لآلخوه مباشره نظرا لو 

  

وهناك امر هام قبل الختام وهو ان ما نذكره من صوره قاتمه ليس هو الغالب 
بل يوجد بشريات ومعنويات مرتفعه وكرامات ورؤى طيبه جدا سنذكرها لكم فى 

  وقت الحق 
  والسالم عليكم

-------------------------------------   

ارسلوا لي كذلك رقم موبايل قالوا لي انه  وة في مصرن االخحيطكم علما بأأ
 للشيخ محمد الظواهري وقالوا يمكنكم االتصال به وحددوا موعيدا لالتصال

فعل لم أف لكنهم قالوا كذلك ان الذي سيرد على الهاتف اخ غير الشيخ محمد  



الني غير متيقن من مصداقية هؤالء االخوة و خوفًا مما يترتب على ذلك من 
  .ور اليحمد عقباها إلخواننا في السجونام

 -----------------------    
أما عن هروبي من المخابرات االيرانية فقد شعرت خالل الشهر االخير بمراقبة 

شديدة  وكان الريجاني قد سافر لمصر في نفس الشهر وقوبل مقابلة جيدة 
ن تسوية ابالمصري   خارحيةبعدها اتصل حسني بأحمدي نجاد وصرح وزير ال

العالقات مع إيران متوقفة على مدي التعاون في الملف االمني بين البلدين و 
القضايا ذات العالقة الرمزية  ولقد وفقني اهللا تعالى في الهروب من المراقبة 
وظللت استخير حول االنتقال الى العاصمة حيث انني كنت في مشهد حتى 

ني فقررت السفر فلله الحمد وصلت رسالة تقول بأن االخ عبد الحميد يحتاج
  والمنة. 

  شيخنا الغالى....
بعد الترويج لوثيقة الدكتور فضل أصبح من الملح  االعالن عن هيئة شرعية 

لالمة و للشباب المجاهد فاقترح  من الدعاة و العلماء و االشادة بهم وتعريفهم
  من: ن تتكونية تعرفون فيها تلك الهيئة التي أقترح أن تصدروا كلمة مرئأ
  االخ الشيخ أبي يحي الليبي -1 
  االخ الشيخ منصور الشامي -2
  الليبي االخ الشيخ عطية اهللا -3
  االخ الشيخ ابو الوليد االنصاري -4
  االخ الشيخ قاري محمد يوسف -5



معهم حول يجن تقوم سحاب بجمع هؤالء المشايخ وعمل حوار مرئي على أ
لتي تحاك ضد المجاهدين في والمؤامرات ا في مصر والجزيرة التراجعات

  المجال الشرعي.
صدر ود شرعية مفصلة على ما در عليكم تكليف هذه الهيئة بتجهيز  كما أقترح

ن نبدأ بوثيقة الدكتور فضل ثم كتاب من كتب تصد عن سبيل الجهاد وأقترح أ
تفجيرات القاعدة االخطاء و االخطار ثم كتاب التقرير في حكم وخطورة 

  ر وكالهما مرفق مع هذه الرسالة.التكفير و التفجي
  شيخنا الكريم...
ل فرق خواننا في العراق يمرون بمرحلة عصيبة بعد تشكيمن الواضح أن أ

الصحوة وهذا يتطلب منا التفكير في طرق إلفشال بالعمالة و الخيانة المسماة 
  خطط العدو قبل أن ينقلب الوضع لصالحهم وأقترح لهذا عدة أمور:

خ ابي حمزة بعمل بيان صوتي يعلن فيه عن عدم تواجد أن يقوم الشي -1
لتنظيم القاعدة في العراق النها بايعت ابو عمر البغدادي من قبل ويدعوا فيه 

  كذلك الفصائل االخرى للوحدة مع الدولة االسالمية.
يعلن الشيخ أبو عمر البغدادي بعدها عن استعداد للتنازل عن منصبه إذا  -2

  ى االنضمام للدولة.وافقت الفصائل االخر 
إبقاء  أنصح علىفي حالة عدم إنضمام الفصائل كلها للدولة االسالمية  -3

لالستفادة منها في مرحلة قادمة وذلك جماعة أنصار السنة خارج إطار الدولة 
بعد أن يعلن االمريكان أنتصارهم على القاعدة في العراق ويأخذون قرارًا 

و  ابو عبد اهللا الشافعي بيعته للشيخ اسامة باالنسحاب منها وقتها يعلن الشيخ 
  .تنظيم القاعدة واالنضمام للدولة االسالمية في العراق



  
ل كمسكن للمفاصل ھذا مالحظة : مرفق مع الرسالة رابط للركبة وعلبة كبسو

المفاصل وقد استخدمت ھذا الرباط حد االطباء المتخصصين في مانصحني به أ
  .والحمد  وكذلك الكبسول ووجدته مفيداً 

م وأن يسدد على كيمتعنا ببقائ وأناسأل هللا تعالى أن يعافيكم من كل مرض  
  طريق الخير خطاكم

  والتنسونا في دعائكم 
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  محبكم 
  عبد الحكيم االفغاني 

  سابقاً  هارون
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  شيخنا المكرم حفظكم هللا ورعاكم / السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أسأل هللا أن يتوالكم ويمتعكم بالصحة والعافية والقوة ما أبقاكم وأن يبارك في 
  جھادكم ووقتكم وعمركم.. آمين

  وبعد :

وللزنادقة والملحدين بالنسبة لفكرة إعداد وإصدار قوائم لعلماء السوء ، *  
والمحاربين من الكتاب واإلعالميين، وغيرھم، مؤسساٍت وأفراداً.. فقد تم عرض 
الموضوع للتشاور في مجلس الشورى عندنا، وكانت معظم اآلراء متحفظة على 
القسم المتعلق بـ "علماء السوء"  ، بما يشبه الفكرة التي كنا كتبنا لكم من قبل ، مع 

ل اإلخوة على ُحسن أن نبدأ بقوائم للزنادقة والمحاربين من موافقة معظم أو ك
الكتاب واإلعالميين والمفكرين ونحوھم دون العلماء، لما في موضوع "أھل العلم" 
من حساسية مفرطة، وألننا يمكن أن جرب بالبدء بالفئة المذكورة أوال ونجس 

بصيرة أكثر في النبض ونرصد ردود االفعال والنتائج...إلخ ثم نرى رأينا على 
مسألة علماء السوء، مع صعوبة الموضوع أصال، ومع ضعف القناعة بالحاجة إليه 

  أيضا عن بعض اإلخوة.

طلبُت من اإلخوة األعضاء في مجلس الشورى أن يكتبوا لي كل واحٍد منھم ورقة 
  فيھا رأيه المفصل في ھذه المسالة لكي نرفعھا لكم.

لمحررة، فإن شاء هللا عندما تجتمع عندي أرسلھا فإلى اآلن لم يتجمع عندي آراؤھم ا
  لكم في مراسلة قادمة بعون هللا.

  

*   بالنسبة لموضوع العمل الخارجي، وقد طلبتم تغيير األخ المسؤول لما لمحتم من 
ضعفه عن ھذا المحل، فسنسعى بإذن هللا لتنفيذ ذلك، لكن تواجھنا مشكلة حقيقية اآلن 

ل، وهللا المستعان، فبعد استشھاد األخ رؤوف، وھي عدم وجود البديل األفض
واستشھاد األخ أنس (كان يشتغل معھم من طاقم عبد الحميد رحمه هللا، وھو أٌخ 
مصري األصل ممن عاش معظم حياته في أوروبا) رحمھما هللا، لم يعد لدينا اآلن 
الشخص المناسب لسد المنصب.. ھناك األخ طوفان، ولكن به عيوب نحن مجمعون 

لى أنه ال ينفع لھذا العمل معھا، وقد جربناه، مع أنه اآلن ايضا ھو من طاقم العمل ع
  مع أبي صالح (عبد الحفيظ).



  ھناك إخوة جُدد ، ربما يصلح بعضھم في المستقبل ، لكن اآلن ال.

أن نكّمل النقص بأن أكون أنا بجانب األخ أبي  -مع ھذه الظروف الشاقة–نحاول 
ابع عمله وأحّرضه وأشد أزره وأزر إخوانه، وأشكل متابعة صالح بشكل مستمر، وأت

ً عليھم باستمرار للعمل، وكذلك بالمشورة والتفكير المستمر، وهللا يقوينا  وضغطا
  جميعا ويفتح علينا، وھو نعم المولى ونعم النصير.

مع ھذا فأبشركم بأن ھناك بعض التقدم  اآلن و الحمد، قريبا سيكون لنا مكتب في 
ا للعمل الخارجي، نحن في وضع لمساته األخيرة بحمد هللا ، نسأل هللا التوفيق، تركي

  نخطط أن ھذا الفرع سيسد لنا ثغرة كبيرة وسيكون نقطة متقدمة نحو أوروبا.

في مجال البحث واإلعداد نبشرك أن اإلخوة توصلوا بفضل هللا إلى صناعة للمواد 
بشكل آمن (مواد متفجرة مخفاة بشكل يمكن تمريره عبر المطارات والبوابات 

بطرائق معينة) وقد تم إنتاجھا بالفعل، واآلن نحن عندنا تجربة قريبة ھذه األيام 
  لتمرير كمية منھا إلى أوروبا.. التجارب األولية مبشرة وساّرة، وهللا الموفق.

  تقريبا ھذا أھم الجديد..

ادر، والطاقات الشبابية، ولذكر السلبيات طبعا، فعندنا مشاكل بال شك مازالت ؛ الكو
التواصل مع الخارج وتجنيد الناس ھناك دون أن يأتوا فـ "يحترقوا" وھكذا... والمال 

  كذلك (التمويل للعمل) وھي مشكلة عامة، وهللا موالنا وھو الفتاح العليم.

واإلخوة بفضل هللا صابرون مصابرون محتسبون، ينتظرون فرج هللا، وفرحون 
  حاته، شاكرون حامدون.بألطافة ونصره وفتو

  

  أسأل هللا تعالى أن يتوالكم بلطفه وستره وتأييده..

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  محبكم عطية

  ھـــ1430غرة رمضان 

  

  

  



 



  بسم هللا الرحمن الرحيم

  محمود حفظه هللا ورعاه / السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالطيب إلى األخ الفاضل 

نحمد إليكم هللا تعالى، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله والتابعين ، شاكرين لكم كريم تواصلكم وجميل مساعيكم في 
خدمة الدين وإصالح شؤون المجاھدين، وحسَن فھمكم ومعرفتكم بأمور أمتكم وإخوانكم، سائلين هللا تعالى أن يبارك فيكم 

  ا وإياكم لكل خيٍر.وأن يحفظكم في حلكم وترحالكم وأن يوفقن

وقد وصلت رسالتاكم، وإن شاء هللا سننقل ما ذكرتموه عن صاحبكم إلى صاحبنا، بشأن التعامل مع األوضاع الحالية 
  بالحكمة.

ونبشركم بأن التغييرات الراھنة التي تشھُدھا المنطقة العربية، ھي بإذن هللا إرھاصاٌت لزوال دويلة اليھود (إسرائيل) بعون 
ته، وفي ضمنھا خيٌر كثيٌر إن شاء هللا لمشروع أمتنا الجھادّي ولجھود التصّدي للحملة الصليبية على أمتنا في هللا وقدر

  أفغانستان وسائر بالد المسلمين.

ونحب أن نطمئنكم أننا بحمد هللا نرى رأيكم في الجملة والمبدأ ، ومتفقون معكم في أن علينا أن نتعامل مع ھذه التغيرات 
) تجّنب 1( : نا على تي تشھُدھا ساحة العالم العربّي بمزيٍد من االحتياط والحكمة وحسِن السياسة، وتركز تفكيرُ الراھنة ال

البروز والظھور القوي الذي قد يسبب حرجاً للقوى السياسية والشعبية في المجتمعات العربية الثائرة، وترك الفرصة لھم 
الفاسدين، فإن مجرد التغيير فيه خيٌر كثيٌر ورحمٌة للناس وفرصة للعمل ليثوروا على أولئك الحكام الظلمة المجرمين 

) مشاركة ومساھمة مع أمتنا 2واالنطالق في سبل الدعوة ومزيد من التھيؤ من األمة لنصرة الجھاد في كل الميادين. (
االستقامة على طريق هللا،  وشعوبنا في ھذه الثورات واالنتفاضات بتشجيعھم وتذكيرھم با واليوم اآلخر والدعوة إلى

بالموعظة الحسنة واألسلوب الالئق البعيد عن الغرور أو االّدعاء، فإن ھذا واجٌب دينّي، أعني الدعوة إلى هللا والتذكير 
) وأيضا لم ُنخِل األمَر من اغتناِم فرصٍة 3والنصح واألمر بالمعروف وھذه فرصة كبيرة له ال ينبغي التفريط فيھا. (

قٍف سياسّي بأننا مع شعوبنا ضد الظلم وطلباً للحرية وإلحاحاً عليھا ونصراً للحقوق...إلخ بأسلوٍب نظنه معتدالً لتسجيل مو
) وعلى األرض وفي الميدان وفي مجال تواصلنا مع إخواننا في الساحات 4مقبوالً مالئماً ينفع الناس إن شاء هللا. (

ھاٍت مناسبة للكالم المذكور، ونظن أن تصرفات إخواننا بحمد هللا التي األخرى : الجزائر، اليمن، وغيرھا وّجھنا بتوجي
  رصدناھا إلى اآلن كان جيدة وطيبة، ونسأل هللا أن يفتح علينا وعليكم وعليھم في صالح القول والعمل والنية.. آمين.

لية، واالشتغال بالعدو وأما موضوع الشيعة فطريقتنا ھي تجّنب الدخول معھم في أي اصطدام مباشر في المراحل الحا
  األكبر والمشترك لألمة اإلسالمية وھم األمريكان.

  لفكرتنا حول الموضوع، وبا التوفيق.فھذا تصوير مقرٌب 

  أخي العزيز محمود/ 

في سبيل التناصح المستمر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنني سأنقل لك ما كتبه لي أحد إخواننا المجاھدين من  
ت عن بعض الناس في صفوف المجاھدين في أفغانستان، قاصدين بذلك لفت نظركم إلى األمر لعله لم يصلكم، مالحظا

والمقصد النھائي ھو اإلصالح بالسعي في التفتيش عن األمور وتدارك الخلل وإصالحه، ونحن من جھتنا نبذل قصارى 
تفّھمنا الحتمال أن يكون ھنالك خطأ أو تحّفظنا طبعاً و. كل ذلك مع جھدنا للتعاون على اإلصالح ودرء الفساد ما وِسعنا.

ٌب والحمد  ومن أھل الجھاد والحب لإلمارة والنصح  مبالغة أو رؤية قاصرة من األخ كاتب التقرير، لكنه ثقة ناصٌح مجرَّ
  لھا، فاالطالع على كالمه مھٌم ومفيٌد على كل حاٍل وموِجٌب للتفتيش والتثّبت ثم السعي لإلصالح.

 بغالنوما كتبه لي األخ يتعلق بتصرفاٍت ألناٍس ينتسبون إلى طالبان (مجاھدين إمارة أفغانستان اإلسالمية) في واليتي 
  يقول األخ : وميدان ، 

 فيھا كانت التي المناطق في األحوال بدأت, أرى ما على النصر تأخر من أسباب وھو أخبركم بأمٍر مؤسفٍ شيخنا ((
، ميدان ةوالي من عليكم وسأقص, صفوفھم في الخالفات من, الطلبة داخل المشاكل بسبب وذالك, تسوء  للطلبة الشوكة
ت وكان, نهع نقل ما على والوھابيين الحزبيين قمع منھجه من كان الذي طه مولوي ھو اإلمارة من المسؤول كانحيث 
 يأتيه بعملية يقوم كان من كل أن المولويھذا  منھج من وكان, الداخل في المجموعات أمراء بين شديدة خالفاتھناك 
 ةأنشفي  الخالفات تلك توتسبب, الفلوس تقسيم في بينھم تخالفا المجوعات ألمراء كانو, الفلوس يعطيه فكان  ويخبره
 بالقوة الناس من العشر أخذ:  منھا أسباب لعدة الطلبة من الناس رّفـوتن طقةنالم في [يعني حزب إسالمي حكمتيار] الحزب



 الناقلين الكبرى السيارات أصحاب من أو الحكومة أفراد منأناساً  يحمي منھم واحد كلو, تقسيمه في يختلفون كانوا ثم
 ةالقومي المليشيات وكذلك, عليه عتراضاال فال تستطيع أي مجموعة أخرى, األموال يعطونھم ألنھم مريكانلإلمدادات لأل

 في المليشيات قويت ھذا وألجل, بعد فيما العداوة من خوفا المنطقة تلك مجموعة لھم يتعرض ال باألربكيان المسماة
 فيھا يمشون ذلك قبل كانوا التي المناطق إلى الدخول يستطيعون الوصاروا  المنطقة من خرجوا الطلبة واآلن المنطقة
 يشتم كان السيطرة وقت القوم يخاطب منھم كان ومن, للناس دعوي برنامج أي لھم يكن إنھم لم  ثم, سلحتھمبأ جھارا نھارا
 مسائلعلى  األسواق في الناس واوضرب, بالقوة العشر منھم وأخذوا, نومنافقوأنھم  ساقويتھمھم بأنھم ف خطاباته في الناس
 توافقوا منھم المجموعاتبعض  أعرف و .ضدھم الناس فقام, ھكذا فعلوا الحزب عليھا سيطر التي المناطق وفي. بسيطة
 المؤدية والطرقات الشوارع عمروا حتى قيالطر لھمؤمنوا لي الدوالرات بعض على الخارجية المؤسسات بعض مع سرا
  . الشوارع على شتغالاال من المؤسسات بمنع األوامر الصادرة من اإلمارة رغم القرى إلى كابل من

 عليھم جديدا واليا وعينوا, باكستان في بغالن والي مسك لما ؛ھذا من أكثرفيحصل أشياء  بغالن وأما في الميدان في ھذا
 استقلوا الجديد الوالي تعيين في اإلمارة أوامر يطيعوا لم والذين, بينھم فيما التقاتل إلى األمر وصل حتى بينھم اختلفوا
ونفروا  فتركوھم الناس منھم تعب حتى منھم والصدقات العشر ستالما في الناس ونيؤذ كانوا منھم مجموعة فكل, باألمر
وبين الفينة , للحكومة المفتوحة المناطق جميع ركواھناك، وخرج الطلبة من المنطقة وت الحكومة شوكة تفقوي, منھم

 ھؤالء كل ألن لألسف ذلك في يكذبون ال وھم, مخالفة أنفَسھم إلى الحكومة مجموعات تسليم عن تعلن الحكومةواألخرى 
ونفروا  الطلبة من تعبوا ولما, الطلبة صفوف إلىفي وقٍت من األوقات  نضموااف األسلحة عندھم وكانت العوام من كانوا
 إال ھذا كتبت ما .راجعون إليه وإنا  فإنا, الحكومة سيطرة تحت اآلن بغالن ومعظم أو جميع. بالحكومة التحقوامنھم 

   اھــــــ))األواناألمر حسب اإلمكان قبل أن يفوت  ستدراكال تجتھدوا أن و يجري ما لتعرفوا

  نسأل هللا أن يعيننا وإياكم على كل خيٍر وحق وعدٍل، وأن يجنبنا الزلل وأن يفتح على المجاھدين بالفتح القريب.. آمين

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  أخوكم عطية

  ھــ1432منتصف ربيع اآلخر
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  بسم اهللا الر محن الر حيم
      لعلمني الرمحن الرحيم مالك يوم الدينااحلمد هللا رب 

مام املرسلني القائل مثل املؤمنني يف توادهم وإمحه خامت النبيني  الر اللهم صل على حممد املصطفى رسول    
له آى وعلى مواحل شتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهرا ذاإد حوترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الوا

  محيد جميد هنإبراهيم إل آبراهيم وعلى إىل يوم الدين كما صلى على إمة بركتها ئالطيبني الطاهرين صالة دا
  :ا بعدأم

ارا صباح ومساء, بوجود هذ اإلرتباط القوي الذي ربط افإننا مازلنا والنزال إن ش ءاهللا يف السرور ليال و
  مد واملنة.اهللا بيننا وبينكم بعونه, فلله احل

نا اإن شاء اهللا ونسأل اهللا تعاىل أن يعيننا يف كل أمورنا, كما نسأله أن يسدد خط زوها حنن ىف جلها
ذا احلديث الكرمي عندكم نسأل ل مينا العأحقيقة قد ر , وخطاكم ألنه ىف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه

  سيبكم والنزكي على اهللا أحدا.حواهللا  حنسبكم, اهللا تعاىل أن جيعلها خالصا لوجهه الكرمي 
  أن نتبع الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل واحلمدهللا كلنا نريد

  الذين هم  الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  
هللا مجيعا واعتصموا حببل ا" :قال تعاىل ,سبحانه وتعاىل قد أمرنا يف كتابه العزيز باإلجتماع واإلئتالف واهللا

وقال أيضا رمحه اهللا وقوله (وال  ,فإن حبل اهللا القرءان كما قال ابن كثري يف تفسريه حتت هذه األية ",والتفرقوا
اهم عن التفرق, وقد وردت أحاديث املتعددة بالنهي عن التفرق واألمر باإلجتماع  جتماع التفرقوا) أمرهم با و

هريرة أن رسول اهللا صلى صاحل عن أبيه عن أيب يب أيل بن كما يف صحصح مسلم من حديث سه  ,واإلئتالف
ن يرضى أن تعبدوه والتشركوابه شئا وأ اويسخط لكم ثالث الكم ثالث إن اهللا يرضى"اهللا عليه وسلم قال: 

ويسخط لكم ثالث: قيل وقال وكثرية السؤال  أمركم صحوا من  واله اهللاابل اهللا مجيعا والتفرقوا وأن تنتعتصموا حب
  ".اعة املالوإض

وخيف  ,وقد ضمنت هلم العصمة عند اتفاقهم من اخلصل كما وردت بذلك األحاديث املتعددة أيضا
فقد وقع ذلك ىف هذه األمة فافرتقوا على ثالث وسبعني فرقة منها فرقة ناجية إىل  ,تالفإلخفرتاق واإلعليهم ا

وهم الذين على ماكان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه. انتهى كالمه  اجلنة ومسلمة من عذاب النار
   .رمحه اهللا
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وهو رمحه اهللا: مث أمرهم تعاىل مبا يعينهم على التقوى:  وقال العالمة الشيخ عبدالرمحن ناصر السعدى
ىف اجتماع املسلمني على  فإن املؤمنني واحدة مؤتلفني غري خمتلفني,دعوى وكون  ,اإلجتماع واإلعتصام بدين اهللا

م يصلح دينهم وتصلح دنياهم وباإلجتماع يتمكنون من كل أمر من األمر وحيصل هلم من  ,دينهم وائتالف قلو
ميكن عدها, من التعاون على الرب والتقوى, كما أن باإلفرتق والتعادي  صاحل الىت تتوقف على اإلنتالف ماالامل

انتهى   ,كل واحد يعمل ويسعى ىف شهوة نفسه ولو ادى إىل الضرر العاموتنقطع روابطهم ويصري   ظامهمخيتل ن
  كالمه رمحه اهللا (تيسري الكرمي الرمحن ىف تفسري كالم املنان)حتت هذه األمة.

وبايعنا إمامنا أبا يوسف حممد بن  ,جتمعنا على كلمة واحدةإذا الفهم حنن منذ ما رزقنا اهللا واحلمدهللا 
  اإلنتالف ألمرربنا حىت إىل يومنا هذا .إلجتماع و لحرصا , يوسف

كأسامة بن   ,علماء تنظيم القائدة وشيوخهاأي أشرطة اركم بخأطتكم ومسعنا ر استمعنا أش احلمدهللا قد
حيىي  وغريهم من عماءها. كايب رمحه اهللا, يمصعب الزرقاو  أيبو والدكتور أمين الظواهري,  ,الدن حفظه اهللا

  ا.حفظهما اهللا وراعامه, ي, وأيب قتادة الفلسطيينيباللي
ا ألن من مل يعرف الطريق الذي كان عليه إذا بعد , واآلن مل يبق لنا إال أن نعرف نظامها وتنظيما

وأما من يعرف الطرق الذي كان عليه  ,ياآخرأر ء ر طما أن يرجع إىل الوارء وإما أن خيإز جع وإذا ,سفر يعجزال
  اليعجز ألنه عرف ما عليه.

 ,وعلم قبل ذلك, وألن ديننا دين بصرية د أن نكون حتت راية واحدة, والبد من البصريةاللهم حنن نري   
 اهدفنا  إعإل كلمة اهللا على وجه األرض وابتغاء مرضاته نسأل اهللا تعاىل أن يعينن ,ونرد أيضا أن نكون على بصرة

 ,يقاتلون يف سبيل الطاغوت فرواعلى هذا اهلدف وجيعلنا من الذين يقوتلون ىف سبيل اهللا والجيعلنا من الذين ك
ألن اجلماعة أمانة واهللا يسألىن عنها يوم , يل أسامة بن الدن حفظه اهللاكبفضلكم أريد خاصة أن أتكلم مع و 

  الدين. 
أخوكم قى اهللا أبو حممد أبوبكر بن حممد الشكوي املسلمى بشكو, إمام مجاعة أهل السنة واجلماعة 

      .للدعوة واجلهاد
  

 



 1 

 
ورة بالسكنر وهذا رد الشافعي على رسالة أيب محزة، كما أرسلوها يل ، وأعتذر عن عدم إرسالة رسالة أيب محزة اآلن، ألنه حجمها كبري شوية، ألهنا مص

 وموضوعة على ملف وورد.
: 
 
 
 
 

 
 رد الشيخ أبو عبد اهلل الشافعي إلى أبو حمزة المهاجر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 له و صحبه و من وااله.. آالة و السالم على رسول اهلل و على الحمد هلل و الص

 .حفظك اهلل و رعاك( أبو حمزة )إلى األخ المكرم الفاضل 
  .دين في األنصار أحييكم بأحسن تحيةهفإنني باسمي و نيابة عن إخواني المجا

 فالسالم عليكم رحمة اهلل و بركاته.
نده على هذه الهدية و أدخلكم جناته مع األنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك بداية جزاك اهلل خيرا و أكرمك و رزقك من ع

 .لعدة أيام  رفيقا.. آمين. فأرجوا المعذرة من تأخير الرد على رسالتكم
 و بعد:

زعتم في شيء فردوه إلى اهلل و الرسول إن كنتم تؤمنون ي األمر منكم فإن تناولعمال بقوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أ
 باهلل و اليوم اآلخر ذلك خير و أحسن تأويال(

ن اهلل و و قال تعالى ) و المؤمنون و المؤمنات بضعهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و يطيعو  
 رسوله(

 نوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان(و قال تعالى ) و تعاو 
 أخي الكريم..

جميع بما أن الرسالة التي بعثتها عبارة عن إظهار المحبة و األخوة و المودة التي هي من أهم ما دعا اإلسالم إلى العمل من اجل توطيده بين  
ره لكم من الشر ما أكرهه لنفسي و إن أعظم ما أحبه لكم طاعة اهلل و رسوله و و واهلل إني أحب لكم من الخير ما أحبه لنفسي و أك،المسلمين

 أعظم ما أكرهه لكم معصية اهلل و رسوله ألن بها زوال الدنيا و اآلخرة.
 أخي العزيز.

يده لنا أعداء اإلسالم من إننا في زمن نحن فيه أحوج ما نكون إلى أن ندرس و نناقش مشاكلنا كما ذكرت في رسالتك جزاك اهلل خيرا،و فيما يك 
يستهدفون  من وراء ونه في أمتنا المسلمة من ضالالت مكائد و ما يدسونه بين صفوفنا من مؤامرات و ما ينفثونه في جهادنا من سموم و ما يروج

لخداع المنافقين و الكذابين و العمل ذلك زحزحة العقيدة اإلسالمية و التشكيك في الجهاد،و ال ينبغي أن ندع المسلمين و هم أبناؤنا و إخوتنا نهبا 
 من أجل إزالة كل غشاوة و تضليل و خداع.
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لتفرق في كان هذا منهجنا منذ البداية و ظننا أنكم تتفقون معنا و بما أن ظروف الصراع و المعركة أجبرتنا على التوزيع كمجموعات فال يعني هذا اف
 القلوب و المناهج.

 أخي الكريم.. 
 موضحين لهذه األسباب : ل، نقو ؟التك ما هي األسباب التي جعلت األمور تصل إلى هذا الحد بينناعندما تقول في رس

 أن األمور قد مرت بمراحل عدة إلى أن وصلت إلى يومنا هذا، و هذه المراحل باختصار هي:
 المرحلة األولى:

ساليب الطعن و التشويه و التشكيك فيما قام به األنصار من القتال و فرادكم في التنظيم بالهجوم على تأريخ األنصار و استخدام أأبدأت بعدم تورع 
كثير من الجهاد في سبيل اهلل، و للعلم أخي الكريم فإننا نعمل كعمل جماعي على منهج سليم منذ أواسط التسعينات الميالدية و بشهادة و تزكية ال

 األطراف و الشخصيات الموثوق بها.
 المرحلة الثانية:

 ة هذه التصرفات والدة الكره ضد األنصار حتى انعكس ذلك في كالمهم و أفعالهم.فكانت نتيج
 المرحلة الثالثة و التي تعتبر مرحلة خطيرة:

به  قحيث قام أفرادكم بالتعدي و تنفيذ حكم استحالل دمائنا و تطبيق أنواع األذى من السب لألمراء و تهديد المجاهدين و من يقع بأيديهم تلح
 النفسي و الجسدي و ال حول و ال قوة إال باهلل. أنواع األذى

 المرحلة الرابعة:
ر انعكست هذه اآلثار السلبية على تصرفات أفرادكم حيث أصبح طابعا مميزا بين مجاهديكم و أصبح أفرادنا في حيرة من أمركم و كذلك من يناص

 المجاهدين و دهشتهم من هذه التصرفات ألنها تعدت غيرنا أيضا.     
 رحلة الخامسة:الم

للدفاع عن أنفسهم خوفا من أفراد  لو في هذه المرحلة األخيرة أجمعت األطراف الموجودة على الساحة ممن يسمون أنفسهم بالمقاومة على العم
 جماعتكم.

أننا صبرنا عليه و لم ننشغل إال و بالنسبة إلينا و رغم الضرر الكبير الذي وقع علينا و الذي شرحناه لكم من خالل أكثر من رسالة بعثناها لكم إال 
 الصائل و أعوانه أجمعين. وبالعد

 و لكن كانت تلك المشاكل بالنسبة لنا كوخز اإلبر في المضاجع..
 و جنبنا أنفسنا من شر القتال و الصدام المسلح مع المجاهدين بكل ما أوتينا من قوة و جهد.

 أخي العزيز..
على حل المشاكل الموجودة في كل مرحلة من المراحل التي ذكرناها، و لكن كل المحاوالت فشلت و لقد قمنا بتشكيل اللجان من أجل العمل  

 سبب الفشل ما يأتي:
الهروب من مواجهة المشاكل داخل الجلسات ) فكان الحل الوحيد الذي يطرح من قبلكم هو انضمامنا إليكم باسم الوحدة و الهروب من  .1

 أصل المشكلة(.
جلسنا لوحدة  اإذا جلسنا لحل مشكلة ما قام هؤالء بنشر األخبار عند المجاهدين بأنن لسات تزويرا للحقائق، فمثالالتمسنا في بعض الج .2

 الجماعتين و لكن توجد بعض العراقيل )الشخصية و النفسية( التي تقف أمام هذه الوحدة؟. 

منهم مسؤولي الشرع و مساعدو األمير العام لكم، و في كل مرة ألفراد من القيادتين لحل المشاكل و افقد تم عقد أكثر من جلسة على مستوى 
 نوعد بأن تسعوا بكل ما أمكن لحل هذه المشاكل و لكن دون جدوى، بل نرى ما هو أسوا من ذي قبل.
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 أخي الكريم..
أن تعيروه تفكيركم بشكل  وفنرجعندما تقول في رسالتك ما العمل و كيف العالج ؟ نقدم لكم هذا المقترح من باب النصح الذي بين المسلمين، 

 جدي.

إذن ال بد من معالجة المشاكل و تقديم العالج ال مجرد توترات سلبية و  ،ال شك أن قيادة الجهتين مسئولتان عن حل المشاكل بين الطرفين
 اتهامات فيما بيننا و الهروب من أصل الموضوع و البحث في موضوع آخر.

 فإنه من واجبنا أن نسعى بوضع خطة لتنفيذ العمل. و هي برأي:
 إصدار أحكام شرعية من خالل محكمة شرعية على المخالفين. والبحث في أسباب استحالل الدماء و حلها،  .1
ياغة هذه هنالك جوانب في عملكم تحتاج إلى إعادة النظر من المنظور الشرعي حتى يساهم في التئام تلك الشروخ التي نتجت عن ص .2

فإذا أردنا أن نتعاون علينا أن ) نبين ،و نظهر،و ،هذه المصطلحات وسيلة من وسائل التمزيق بين المجاهدين تالمصطلحات، فكان
 نصحح( عمليا في الميدان الواقعي و بأسلوب واضح و مناسب.

 إصدار توجيهات جديدة من أجل بناء و تربية المجاهدين. .3

 أعيننا هذه األسس: فيأن نضع علينا  ه المواضيع لحل المشاكل و إذا أردنا أن نتعاطى مع هذ
 . الرجوع في كل صغيرة و كبيرة إلى ما تمليه علينا الشريعة.1
 . االعتدال.2
 . حسن الظن باآلخر.3
 . في حال حدوث أية خالفات ال يكون المرجع إلى التعصب.4
 . أن ال نتعامل مع قناعاتنا السابقة.5
 ر و حل المشاكل.. الجدية في النظ6

 أخي الحبيب..
مناسبة  عندما نقدم لكم هذا المقترح و تطبيقها من قبلكم سيكون إنشاء اهلل داللة لها واقعها المؤثر على المجاهدين و المسلمين عموما و أرضية

ن مهما باعدت بينهم المسافات فإنهم متفقون بأن المجاهديبيننا و بين المسلمين المناصرين لنا ،و حتى األعداء ليعطي االنطباع  العودة الثقة فيم
 ،و اهلل من وراء القصد و هو الهادي إلى الصراط المستقيم.على عدوهم

 أخي الكريم..
ع على بعد الوصول إلى النتائج التي ترضي اهلل سبحانه و تفرح المجاهدين و حتى ال تتجدد نفس المشاكل مرة أخرى نوصي بوجود الرقابة و أن تطل

مباشرة و إجراء ما يلزم القيام به مما أوجبه اهلل عليكم و اجتثاث جذور المشاكل من أصلها و إزالة الشبهة و أسباب الخالف و أن ال  المشاكل
الخطر  تأخذكم في اهلل لومة الئم،و أن تؤثروا مرضاة بارئكم على من سواه كائنا من كان و الحرص عليها و مراقبتها بعد حلها فإن األمر عظيم و

 جسيم و الجهاد في سبيل الحق أمر كبير و ال بد أن يكون للحق متعين و نحسبك من هؤالء إنشاء اهلل.
 أخي العزيز..

 كيف نتعامل مع األحداث الموجودة على الساحة ؟و ما هي تحضيراتنا على هذا الصعيد؟
تبناها و نعيش من أجلها حتى و إن اختلفت آراؤنا فعلينا أن نتعاون ال يخفى عليكم أن األساس الذي يجمعنا هو الوالء الشامل ألفكار الرسالة التي ن

زب أو فيما بيننا على هذا األساس و نتعهد فيما بيننا على أن ال يكون الصراع إال مع أعدائنا و ال يكون التعامل فيما بيننا على التعصب للح
 ا البأس و الشدة و النتيجة نكون فريسة سهلة ألعدائنا.لألشخاص أو للمسميات حتى ال نصبح فيما بيننا شيعا يذيق بعضنا بعض
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 أخي الحبيب..
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ) مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و  لفالمسلم اخو المسلم يتألم أللمه و يحزن لحزنه و يفرح لفرحه، قا

 سد بالحمى و السهر(.تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الج
رته مناط به فاألمانة التي نحملها ثقيلة ال تقف عند مسؤولياتنا الخاصة بل تتجاوز ذلك إلى المسؤولية العامة فكل منا مسئول عمن جعلهم اهلل في إم

 توجيههم و إرشادهم .
هذا التيار هم  طال المجاهدين، و قيادات الجهاد وسو نحن اليوم نعيش في بحر لجي يموج بشتى الفتن و األفكار الهدامة التي تهدف إلى إغف

 أعالم الهدى الذين تعلق عليهم األمة اإلسالمية بعد اهلل سبحانه أملها في إنقاذها.
المجاهدين  حق هذه األمانة و ما يجب علينا و ما ينتظره المسلمون منا و ما يلزمنا من القيام به  نحو أبنائنا و إخواننا دذا عرفنا نحن قادة الجهاإف

تمكين المن حسن التوجيه و اإلرشاد و النصح و اإلخالص حتى نغرس في نفوسهم العقيدة الصحيحة و الشريعة اإلسالمية القويمة و أسس بنيان 
 ليكونوا على بصيرة من أمر دينهم و عمارة دنياهم.

ة و التمسك بحبل اهلل المتين سنلهم المثل األعلى في األسوة الح هذا و إنا لنود من صميم قلوبنا أن نكون قدوة لغيرنا من المجاهدين و أن نضرب
و و هدي الرسول األمين صلى اهلل عليه و سلم ظاهرا و باطنا عمال و عقيدة كيال يكون جهادنا حجة علينا و ال نعطي للكافرين و المنحرفين 

 المرتدين سالحا ينالون به منا و يسيئون به إلى جهادنا.
 ريم..و ختاما أخي الك

اآلخرة  أسأل اهلل أن يتوالكم برعايته و عنايته و حفظه و أن يبارك لك في عملك و إخوانك و أن يحفظهم من كل سوء و يقر بهم عينيك في الدنيا و
 أن ينزل علينا و عليكم نصره الذي وعد عباده المؤمنين و أن يمكن لنا دينه الذي  ارتضى لنا و يبدلنا من بعد خوفنا أمنا.و 
 وضيح.ت

أخي الكريم بالنسبة للخروقات التي ذكرناها من خالل شرح المراحل هي موجودة على شكل ملف مستقل و ال ندري هل هذه المشاكل هي موجودة 
 عندكم أم ال ؟ فإن لم تكن قد بلغتكم تلك الخروقات فنرجو إبالغنا من أجل تزويدكم بها.

 .كما ارجوا أن يكون كالمي محل نظر و تدبير منكم
 و أخيرا و كما قال حبيبنا صلى اهلل عليه و سلم ) تهادوا تحابوا( فنرجو قبول هذه الهدية.

 و صلى اهلل على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

 
 أخوك في اهلل أبو عبد اهلل                                                                                                                 

 
 

 



  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين, والصالة والسالم على محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه 
  المخلصين ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد.

إلى شيخنا الكريم المولوي حفيظ هللا ـ حفظه هللا ورعاه ـ وإلى جميع اإلخوة 
  ليكم ورحمة هللا وبركاته. المجاھدين المرابطين في سبيل هللا السالم ع

يضا بفضل هللا أأن تكونوا جميعا بصحة وعافية, نحن أرجو هللا سبحانه وتعالى 
قد وصلتنا رسالتكم, ورسالة صاحبكم ورسالة الشيخ عطية هللا بخير وسالمة, 

خوة, نرجو هللا أن يكونوا وحقا فرحنا بفك أسر بعض اإلحفظھم هللا ورعاھم جميعا, 
 وأن يمن على البقية أيضا بنعمة الحرية واالستقالل من أغالل الظلمة,بخير وعافية, 

بر الجميل وإياھم عزيكم في اإلخوة الذين استشھدوا, نسأل هللا أن يرزقكم الصإننا ن
  الفردوس األعلى, آمين.

إن ما تفضل به صاحبكم والشيخ عطية حفظھما هللا  ـ بالنسبة لعدم االحتياط في  
ت ال شك في أنه أمر ال يصح العقال وال شرعا, وقد وصل الخبر تنفيذ بعض العمليا

حبنا وسيتخذ في ذلك قرارا جازما, وأود أن أشير إلى أن إعالم العدو له  إلى صا
يذكرون عدد الضحايا المدنيين  :مثال ,دور مھم وأساس في تكبير مثل ھذه القضايا

المجازر التي  كثيرا, وينشرون صورا قد تكون تلك الصور لضحايا بعض من
ارتكبھا العدو في مواضع أخرى, ثم ينسبونھا إلى المجاھدين كذبا وزورا لتضليل 

ھذا المجال ال يخفى على أمثالكم, علما بأن ھذا ال عقول الناس, ومكر العدو في 
الجھلة من  بعض المتحمسين أوأحيانا يعني أبدا تبرير األخطاء التي يرتكبھا 

  المجاھدين.  

صف العدو فأوال نرجو هللا أن يحفظكم من شره جميعا, ثم نوصيكم بعدم وبالنسبة لق
حتى ولو توقفت بعض األمور لبعض الوقت إلى أن تتحسن  التحرك كثيرا,

الناس على أمكنتكم كان وقتا فوقتا, وعدم اطالع وبتغير الم األوضاع وتتاح الفرص,
  قدر المستطاع. 

ن يحفظكم جميعا, ويشفي جرحاكم, ويغفر وفي النھاية نر جو هللا سبحانه وتعالى أ
  لقتالكم وأن يمن علينا جميعا بالحرية واالستقالل.

  ھذا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  ھـ. 1432/  صفر/  4            محمود   :أخوكم في هللا
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مالنا من يهده اهلل فال إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أع
داً عبده مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

 ورسوله.     

   أما بعد...

 وعلت على تيجاهنم أصداء زلزلت                   و ذعرت عروش الظاملني 

 يف الشرق والغرب هلا أعداء                            اـنــاتـجــد نــورة قامت تريـن ثـم

ن حيث ال من املغرب متطلع  هباطاملا ميمت األمة وجهها ترقب مشس الثورة من قبل املشرق فإذا 
حتتسب أضاءت الثورة من تونس فأنست هبا األمة و سطع فجر التحر ير وسقط طاغية التدمري أمام 

أولئك الرجال األحرار الذين رفعوا قبضاهتم ضده ومل يهابوا جنده و وثّقوا املعاهدة فاهلمم صامدة 
 و السواعد مساعدة والثورة واعدة. 

أسأل اهلل تعاىل أن يرحم من قضى يف أيام اجلرأة واإلقدام بعد تلك احلادثة اليت مل تكن هي أكرب جرم 
النظام يوم أن ظ  لم حممد البوعزيزي فمنعوه منعوه من أن يطعم البنني بعرق اجلبني  لطموه لطموه ألنه حر 

مل ينافق مع املنافقني فمىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً  سدو ا أمامه أبواب الرزق ودفعوه 
 للحرق قتلوه قتلهم اهلل.

األمة يف كل وأن  السالمة حدثته ألسنة الندامة من غرته أيامأن ه ئحلفا و طاغية تونس اب عنغقد و 
بعد أن هام على وجهه فاراً فهيئ احلشد واستنجد بنجد  يوم تقرتب من النصر وتبتعد عن املهانة والقهر

وقع على مث  وأفرد إفراد البعري األجرب منه تربؤافه ءقصد أصدقاو من الدماء الربيئة اليت تالحقه ومن آواه 
يف العراق  ناعلى قتل أطفال أتواطسفاح  ييأو وال عجب أن تقع أشكاله إن الطيور على أشكاهلا 

 .املسلمنيجاهر باعتدائه على الدين وأراق دماء آخر سفاحاً وفلسطني 

  خسراو عسرا  مهل نرجو                      اً قصر السفاح أنزلوا و 

ا الشعوب املسلمة ينبغي أن تدركه هامةله أسباب أبناءك األبطال يف تونس حققه  ما أميت املسلمة : إن
ي واإلدراك فقد ارتفع من أمهها بعد مشيئة اهلل تعاىل سبب حموري ينبغي التوقف عنده طويالً وهو الوع
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وكذهبم على  غربللحجم فساد احلكام املايل واإلداري وتبعيتهم و يف جزء من فقه الواقع عندهم الوعي 
كس.يليكشعوب وازدادت الصورة وضوحاً بعد وثائق و ال  

عاماً  سة وستنيمخن ومما يهم التوقف عنده أيضاً ثورة املسلمني يف تونس على االحتالل منذ أكثر م
ف وعي ألسباب منها ضعنظراً وحتررهم من االستعمار العسكري الذي أدركوا خطره متاماً إال أهنم 

 واالقتصادي وحيلها مل يتحرروا من االستعمار السياسي والثقايف الشعوب آن ذاك مبكر الدول الكربى
 وس لط عليهم حكام يقومون بدور االحتالل نيابة عنه ويطبقون خمططاته.

صلى اهلل  وعينا مبكرهم آن ذاك أضاع عقوداً طويلة وجلب مآسي عديدة وقد قال رسول اهللفضعف 
السعي اليوم  األمةأولويات فيجب أن يكون من أوىل ( يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتنيال م )عليه وسل

ذ بعض احلقوق وضياع ذر من أخحتو حتق احلق وتزهق الباطل حىت تنطلق ثورات واعية  الرفع وعي شعوهب
ا.هعيإدراكها وو مها لضعف أعظ  

 كتبه من كتب بوعي وإدراك ألحوال األمة من املعاصرين فضيلة الشيخ حممد قطب يفومن أفضل 
)هل حنن مسلمون( و)واقعنا املعاصر( و ينبغي أن تصحح()مفاهيم   

املســلمني يف تــونس مهــد الطريــق لتحريــر األمــة اإلســالمية عامــة  التقــدم الــذي حققــهإن  أقــول:ويف اخلتــام 
الــيت بيننــا فالرابطــة األقــوى واألعظــم هــي رابطــة الــدين رابطــة ال إلــه إال اهلل والعــرق فضــالً عــن رابطــة اللغــة ف

هتـاب مجيـع القـوى الكـربى بأسـرها هذه األمة مـن ايـيط إىل ايـيط يـوم أن كانـت رائـدة الـدنيا  مجعتاليت 
 أن تطأ شرب من أرضها.

ال مكـان اليـوم للـدويالت والـدول الواقع يثبـت أنـه فـتناقصها حدود تونس يبدأ على  الثورة م أن تتوقففيو 
ال بــد فـهم قابلــة لالاـذاب حنــو الوجــود كثـري مــن األحـزاب و  االسـتعمارالصـغري وســط وحـوش االمربياليــة و 

األمـة فتكـون مجيـع شـعوب  لتتحـررإىل أن يلتقي جماهدي املشرق مع جماهـدي املغـرب  الثورات تتواصلأن 
تـونس اليـوم فحـال  سـورة األنبيـاء{92]ِإنَّ َهِذِه أ مَّت ك ْم أ مًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُّك ْم فَاْعب د وِن }قال تعاىل واحدة أمة 

فيـدافع بعضـها عـن بعـض املسـلمة الكبـرية األمـة أن تتحـر كمن أمسك بطوق النجاة يف حبر شـاطئ أمانـه 
علـى السـودان رغـم خامـة  ةالصـارخ اتاالعتداء وما ويصعب على ايتلني أن يفرتسوها بوسائلهم املتعددة



 3 

الثورة علــى احلكـــام املــرتكبني لنـــواقض إال بـــاحلقــة ال تــتم الفرقــة والوحـــدة  فــأكرب آفاتنـــا عنــا ببعيـــد همســاحت
 .اإلسالم 

 أظهرت هذه األحداث بوضوح وجالء من هم اإلرهابيون حقاً املتسلطون على أقوات الناس وحريته

 



  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين 

  إلى أخي العزيز خالد   حفظك هللا ورعاك 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إن شاء هللا تصلكم رسالتي وأنتم بخير وعافية ورمضان مبارك وكيف 
وعائشة وأسامة وسھام إن شاء هللا يكونوا بخير وعافية وأمھم مريم  عبدهللا

  هللا يتقبل منھا ومنكم وهللا يجمعنا بكم على خير .

ابشرك على خروج حمزة وأمة وزوجته والحمد  عقبال الجميع إن شاء 
  هللا .

أخي الحبيب أبشرك أمورنا طيبة ويعلم هللا أن الجاسوسية والجواسيس 
 ينتقم منھم ويفضحھم ال يقدمون وال يؤخرون األجل إذا جاء المالعين هللا

ال مفر منه وكم من أخ نجا من القصف من تحت األنقاض مرسل لك 
وأنا الذي يستمر أغلب األحيان ثالث أيام متواصلة صوت الجاسوسية 

أشيك على البيت بي التصوير الليلي ألن التصوير الليلي يظھر الشريحة 
  لدي وبعض المناظر .وأيضا صور لسعد و

أن عبدالعزيز ومنصور جاءوني في الليل وكنت على العموم الذي حصل 
أسمع صوت الجاسوسية جاء بعدھم بعد اإلتصال بالمخابرة فخرجت لھم 
وكان منصور رحمة هللا عليه عنده شغل معي كلفته به أما عبدالعزيز 

دقيقة تحركوا  رحمة هللا عليه كأنه جاء يودعني الساعة التاسعة وأربعين
ذھبوا إلى من عندي لميرام شاه وأعطيتھم أمانات إلصالھا ففي ميرام شاه 

بيت أحد األنصار وفي الصباح الساعة الثامنة قصفوا استشھد عبدالعزيز 
ومنصور مباشرة وأما ثالث من األنصار أصيبوا وبعد يوم استشھد اثنيين 

  ل هللا أن ينفع به.وباقي واحد إلى اآلن الحمد  صحته جيدة  ونسأ

أما عن صھري كان أمامي بسيارة ومعه ثالث من اإلخوة وجاءت سيارة 
يتكلمون وان بيني وبينھم  أخره أمامھم وكانت أيضا سيارة لإلخوة فوقفوا

مساء بدأ القصف عليھم استشھدوا هللا يتقبلھم  8متر ھذا الساعة  400تقريبا



قصفت فا يتقبلھم في الشھداء وأيضا وبعد ذالك بساعة مرة سيارة لإلخوة 
ويرفع منزلتھم في الجنة وأيضا استشھد صھري الثالث في رجب تقريبا 

يأخذون دورة متفجرات هللا يتقبلھم وباقي  أيضا قصف على مركز كان
  سنة هللا يبارك فيه . 13صھر واحد عمره 

القصف يكون جاسوس على األرض وشريحة أو مادة ترش على السيارة 
  شعة تحت الحمراء وما ترى إلى بي منظار ليلي .وتضيء أ

  أما بالنسبة لرضوان ھو مطلوب وعمله عسكري على قوافل اإلمداد النيتو 

اليوجد أخبار عنه وطلبته كم مره من رضوان وقال  ما صاحبه حافظأ
  مايستطيع يأتي .

أما شفيق سجن وفر من السجن وأسر مرة ثانية هللا يفرج عنه أما قريبة له 
  تباط دائم بطلحة البلوشي ودكانھم واحد متشاركين فيه  .ار

أما بالنسبة لبيت البي إم ھم في كراتشي عند أبو الحارث السندي للعالج 
وأخر رساله منھم أنھم انتھوا من العالج ويردون الرجوع فينتظرون الرد 

  منكم حتى تلتقون بھم في السند .........وهللا الموفق 

يورو  10500أما عن الوضع المالي للوالد هللا يحفظه الموجود األن 

  دوالر  10000وأيضا 

رمضان تقريبا إن شاء  10شعبان في  26لقد وصلت رسالتكم التي بتاريخ 
هللا سوف أرسل رسالة بيت البي إم والمرة القادمة إن شاء هللا يكون فيه 

  الرد منھم والترتيب وهللا الموفق الميسر 

  تنسونا من الدعاء وهللا يجمعنا بكم على خير وال

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

  رمضان  15أخوك أبو عبدهللا الحلبي 
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  الّداخلين إلى أفغانستان وصايا للمجاهدين
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله و بعد : 
 ِضمن الداخلني إىل أفغانستان سيكونون ممنأفراد الكتائب وغريهم  فهذه بعض التوصيات إىل اإلخوة اجملاهدين

م  العلماء فيه ه وأقوالَ هنا أدلتَ  من املسائل الشرعية خوة األحبة أن لكل قوٍل مما أذكره، وليعلم اإلللمشاركة مع إخوا
 السداد والتوفيق وإصالح القول والعمل نسأل اهللا لنا ولكم ، فخذها وقلبك مطمئٌن،خشيَة اإلطالة ولكن مل ننقلها

  ا.موقبوهل
، سواء من جهة يف املراكز اخللفية وضاع يف الداخل ختتلف عما كان عليهأوًال : ليعلَم كل أٍخ من اإلخوة الفضالء أن األ

أو غري ذلك من الظروف اليت سيواجهها، وعليه فإن  ، وعدم وجود مراكز ثابتة أحياناً،قلة االستقرار، ونقص الطعام
وأن  هللا واستحضار النيةمع االستعانة با ،وتوطيد النفس على ذلك سعة صدٍر،و ، وحتمُّلٍ  ،األمر حيتاج إىل مزيد صربٍ 

 َوَال  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  َخمَْمَصةٌ  َوَال  َنَصبٌ  َوَال  َظَمأٌ  ُيِصيبـُُهمْ  َال  بِأَنـَُّهمْ  َذِلكَ األجر على قدر اجلهد وال يضيع عند اهللا شيء : {
 َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  َصاِلحٌ  َعَملٌ  ِبهِ  َهلُمْ  ُكِتبَ   ِإالَّ  نـَْيًال  َعُدوٍّ  ِمنْ  يـََناُلونَ  َوَال  اْلُكفَّارَ  يَِغيظُ  َمْوِطًئا َيطَُئونَ 

  .]120/التوبة[}اْلُمْحِسِننيَ 
ل عن زِ انْ فَ  –وهذا لن يكون إن شاء اهللا –طاعة أمريَك كائنًا َمن كان ما مل يأمرَك مبعصيٍة صرحيٍة واضحٍة  مْ التزِ ثانيًا : 

بأقوالك  واحرص أن تكون مع إخوانَك وال تشذَّ عنهم تهاده،وعن اجتهادَك الج  ،، وعن قولَك لقولهرأيك لرأيه
سواء يف املراكز أو أثناء املسري إىل  ، وما اختاره األمري من مسائل االجتهادوطاوعهم بقدِر ما تستطيع وأفعالك

جلمع بني الصالة، وا أداء ، مثل أوقاتحىت ولو كان رأيَك على خالفه التقّيد به (شرعاً) فيجب العمليات أو غريها
أو حنو  ، أو ترك الصيام ألجل العملية أو األعمال،، أو الصالة مجاعة أو منفردين، وإمتام الصالة أو قصرهاالصالتني

 ، اْألَْمرِ  َوِيل  َأنَّ  اْألُمَّة َسَلفِ  َوِإْمجَاعُ  والسنة اْلِكَتابِ  ُنُصوصُ  َدلَّتْ  َوَقدْ ذلك قال العالمة ابن أيب العز شارح الطحاوية : (
 يف أَتْـَباَعه يُِطيعَ  َأنْ  عليه َولَْيسَ  ، اِالْجِتَهادِ  َمَواِضعِ  يف يُطَاعُ  - الصََّدَقة َوَعاِملَ  ، احلَْْربِ  َوأَِمريَ  ، َواْحلَاِكمَ  ، الصالة َوِإَمامَ 
 اْلُفْرَقة َوَمْفَسَدة َواِالْئِتَالَف، اجلََْماَعة َمْصَلَحة فَِإنَّ  ِلَرأِْيه، رَأِْيِهمْ  َوتـَْركُ  َذِلَك، يف طَاَعُته َعَلْيِهمْ  َبلْ  اِالْجِتَهاِد، َمَوارِدِ 

    )اهـ.اْجلُْزئِيَّة اْلَمَساِئلِ  أَْمرِ  ِمنْ  َأْعَظمُ  َواِالْخِتَالِف،
 وهو أحد املذاهب األربعة-الذين يتقّيدون باملذهب احلنفي مع اجملاهدين األفغان أيضاً  ثالثًا : وهذا األمر ينبغي مراعاته

اليت تؤدي إىل التنافر  على أمر املسائل اجلزئية االئتالف واالجتماع وليقدِّم كُل جماهٍد مصلحة -املعتمدة عند أهل السنة
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م ، حىت ولو ترَك بعض السنن واملستحباتواالختالف ، فليس عن املهاجرين وختتلف كلمتهم معهم خشيَة أن تنفر قلو
جهراً،  ، أو ترك التأمنين قبل الركوع وبعده، أو ترك حتريك السبابة أثناء التشهدهناك أي حرٍج شرعيٍّ يف ترك رفع اليدي

برتكه تأليف  أو حنو ذلك بل تارُك ذلك مأجوٌر مثاٌب إن كانت نيته ل على ركبتيه للسجود بدًال من يديهو نز الأو 
 تـََركَ  َمنْ  بَابكعبة بقوله : (، و هو عُني الفقه كما بوَّب البخاري على حديث ترك نقض الودفع االختالف القلوب
  )اهـ.ِمْنهُ  َأَشدَّ  ِيف  فـَيَـَقُعوا َعْنهُ  النَّاسِ  بـَْعضِ  فـَْهمُ  يـَْقُصرَ  َأنْ  َخمَاَفةَ  اِالْخِتَيارِ  بـَْعضَ 

وحنو ذلك،  كعدم النوم والرجالن جتاه الِقبلة  لدين اإلسالم فيه خمالفة صرحية مما ليس ينبغي مراعاة عادات القومرابعًا : 
م مفاتيح القلوب للناس، وتقدِمي قرَّائهم يف الصالة هذا مع توقِري علمائهم للمذهب أو ، وعدم التعرض قدر اإلمكان فإ

أو طلبة  فإن حصلت مباحثة مع أحد علمائهم، مبا جرت عليه الفتوى عندهم ، وجتنب االستخفافالتعريض باألئمة
اٍم وال طعٍن  بعلٍم صحيٍح وتوقٍري وأدبٍ  العلم فينبغي أن تكون   وال ترفٍُّع. ،وال ازدراءٍ وبشاشٍة من غري تسفيٍه وال ا

وحَكَم به  ،وقامت عليه دول ،أن هذا املذهب العظيم قد توراثه أئمٌة أخياٌر قرونًا طويلة -أخي الكرمي– رتستحضِ ولْ 
نتشار مثل ما حصل ملذهب اإلمام ، بل ال يُعَرف مذهٌب نال من االآالف اجمللدات وُصنِّفت فيه ،اه والةٌ وتبنَّ  قضاٌة،

، فلن تنقَضه أنت جبلسٍة عابرٍة أو مسألٍة جزئيٍة قد يكون قولك فيها عند التحقيق هو املرجوح أيب حنيفة رمحه اهللا،
  وفوق كل ذي علٍم عليم.

اونٍ  خامسًا : على األمراء أن يرفقوا ِمبَن معهم نزع من شيء إال ، فإن الرفق ما دخل يف شيء إال زانه وما من غري 
 أمر من وىل من اللهموليسعدوا بدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم و حيذروا من دعائه عليهم حيث قال : ( شانه،
وأن حيتاطوا  ) رواه مسلم،  وعليهمبه فارفق م فرفق شيئا أمىت أمر من وىل ومن عليه فاشقق عليهم فشق شيئا أمىت

وا هلم أفضل األماكن ، ويتوحيرصوا على حفظهمجلنودهم   ويكسبوا وّدهم لبةوُحيسنوا عالقتهم مع أمراء الط ،املمكنةخريَّ
  . واهللا تعاىل أعلموعدوِّهم ، فهم أعرُف بأرضهم وأهلهموأقوامهم ويشاوروهم يف أمور مناطقهم وجيتهدوا يف مناصحتهم
  واحلمد هللا رب العاملني.

  كتبه/ أبو حيىي
 ـ.ه1431/ ربيع اآلخر / 25السبت 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ونصلي على رسوله الكريم، ثم أما بعد؛ هنحمد

خيباار" ب كلياا  ماا  "و "أورگاازا "و ""كاار  الزيااارا ال ااي  مهااا ب ااا تلااى و يااا  فيمااا يلااي ر رياار عاا 

. وال ي بدأ  في الياو  الرابام ما   ا ر ىماا ى -حفظ م هللا-عبد المهان" ومجلس الشورى "المال / المسؤول العا 

 هـ وان  ت به اية اليو  الرابم عشر م  الش ر نفسه.1429اني لعا  الث

 بد م  عرض أهداف الزيارا وهي:و بل أن أ رع في ال  رير،  

 معرفة الطريق معرفة ىيدا. -

 تيجا  محطا  في الطريق. -

، وحااث م أو رلمااس ماادى اساا عدا هم  ساا  بالها فااي ماام  ااا ا الج ااا  فااي هاا ه ا ماااك  تنشاااا الاارواب  -

 .-سر، أو مراكز ردريب، أو اس  بال أفرا سواا أ  -ط  م مها

 ال عرف على المهط ة وىغرافي  ا. -

 : "ك ر  ":أو ا 

الطريااق تلااى "كاار " ماا  "مياار علااي": ماا  سااو" "مياار علااي" تلااى "بلهاا   خياال"  خاار ن طااة فااي  -1 

 " مالي".

يسا غر" نحاو سااع ي  ما  سلكها الطريق العا ، وههاك طريق خلفي م  ى ة يمي  ال اهب، عبر الوا    

 "مير علي" تلى "بله   خيل".

 "زراميال": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ع  يميه ا. -1

 "ررخو با ": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ع  يميه ا. -2

 "بوبا ": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ع  يميه ا. -3

 خلفي ع  يميه ا."سبي  وا ": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق  -4

 ىل ى ة اليسار."َ وا": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي بالر   -5

 "كابل خيل":  رية. -6

 "    خيل": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ى ة اليمي . -7

، وسااايررب في اااا بيوراااا كمحطاااة أولاااى "1"الشخصاااية أولاااى  : وفي اااا " ))محطاااة "بلهااا   خيااال -8

 لالس راحة. 

"ر ل" المهط ة الحكومية وأول مديهاة فاي "كوهاا "، و لا   ةفي رعدي "1خصية "الشم   ويس فا 

 "1"الشخصاية ف هااك طرياق خلفاي ما   رياة  . وأماا فاي أو اا  ال قاييق،خالل الف را المف وحة حالياا 

يل اا  حااول المديهااة وال لعااة، ويعااو  للطريااق الرساامي ويل  ااي ماام ر اااطم سااكة ال طااار ماام الطريااق 

طريق يماي  الا اهب، ومدراه سااع ان. أماا فاي الحاا   الشاديدا ال قاييق، فا ن ههااك اإلسفل ي. وه ا ال

ساااعا ، يصاال تلااى  ريااة  4-3ماا  ى ااة اليسااار ماا  مهط ااة اساام ا "ساابي  راال"، مدرااه ماا   طري اااا 

 في أول "كر ". "2شخصية ال"

 "ر ل": مديهة في الطريق، ل ا الطريق الخلفي السال   كره. -9

 ا سكة الحديد."رحمة  اه":  رية رمر ب  -10

 "سرور خيل":  رية. -11

 "رور سم ":  رية. -12

  ااقق، يادخل السااقر  3" و به": ضاحية كبيرا على الجسر، وم   اخل "سو"  و به" وبعد نحو  -13

ى "رااارور "، وهااي  ريااة لليسااار، ثاام ياارري  ااارع فرعااي لليمااي  تلااى "زرگاار "، ومساا  يم تلاا

 ، وسيرري  كرها."2"الشخصية 

أول  رياااة فاااي و ياااة "كااار "، "، وهاااي 2"الشخصاااية ة  : وفي اااا نيااا"راااارور " ))محطاااة ثا -14

رصااوير فااي الشااري  ا ول عهااد الهاازول ماا  الساايارا، يلاابس عمامااة سااو اا،  "2"للشخصااية و

أب"، و لا  لل عارف علاى وى اه. ور ام ىوالاه: -وي حدث مم  خص يجلاس فاي داهدو" "البيا 

هزا بحوزره. وهاو ماررب  ب اا ا وأنصاار  . و د أبدى اس عدا ه لالس  بال، ولديه بيو  ىا1الر م )

،  لدياه مجموعاة "3"الشخصاية رهم أبادوا اسا عدا ا للخدماة. ماه م ال  يها ببعق م، وك ل  هم بدو

 . 2الاار م م ارلاة فاي أفغانسا ان، وهاو ماا   او  " مكااني" واسام مهط  ااه "گهادل"، ور ام هارفاه: )

باي، يصال ها ا الطرياق تلاى "ساده"، بعقاه تسافلت وبعقاه ررا ودلها تلياه بعاد أن سالكها طري ااا 

وهي مديهة ربما فاي حجام "ميارا   ااه"، ل اا ساو"، وب اا  لعاة كبيارا للميليشايا، وبها  مررناا باه 

عاد أن ، ب ام في اا المديهاة مهط اة فسايحة وواساعة ىاداا مرري ، وللبه  طر" خلفية. والمهط ة ال اي ر

و"سده" في ا حالة الك ربااا ىيادا رشابه  ا. وىغرافي  ا أ د م  "سده".سلكها طر ا وعرا بالهسبة له

-ول اا طرياق رسامي ما  "رال" تلي اا، يمار ب ارى ومادن داغيرا حالة الك رباا في "مير علي". 



الطريق  د  طم م   بل الشيعة في مهط ة "علي زاقي" بسبب ا ا باك  ه ا . ولك -راىم الخريطة

لل عرف على ىغرافي  ا وحال    1". ك ل  يراىم ال صوير ر م ))22الشخصية اف عله أدحاب "

 الطريق المسلوك م   بلها تلى "سده".

". بي اه  اخال الساو"، ويبادو 4"الشخصاية في بيت رىل طيب اسمه  "3"بالشخصية وفي "سده" ال  يها 

"، كان يدرس فاي " ل مساجد" المساجد ا حمار، وكاان مما   ارال مام 5"الشخصية الحال. وله اب  اسمه ميسور 

أن يخرىوا ويهجوا برنفسا م  . ثم طلب مه م "عبد العزيز غاز "-رحمه هللا- يد غاز " ح ى   ل الشيخ "عبد الر

ويحمال كثيارا ضاد يجيد العربية، وفيه سيما الخيار،  -"5"الشخصية راسة فيما بعد. والعمل في الدع  عطل لئال ي 

" 4"للشخصاية مساؤول الادف ر. و هاو باكس ان، وهو م  طلبة "سده" ومراب  في  ف رها أما  بااب بي اه، بال ربماا

هاد " مجا6الشخصاية "، و"7الشخصاية ا  للعمل، واب  ثالا  اسامه "" أرسله لإلمار6الشخصية اب   خر اسمه "

" دااحب 5"الشخصاية في "سده" و كاد مهاه ابهاه " يمك  أن يكون نواا ا نصار 4"الشخصية وطالب. ال صد أن 

 المسجد ا حمر.

، و هبهاا معاه تلاى  ري اه علاى بعاد سااعة -أسالفها-" كماا 3"بالشخصاية هاا ال  ي "4"الشخصاية وفي بيت 

نص  م  "سده" بارجاه الشمال الشر ي. و ري ه، بل  بل ا ب ليل، مهط ة وعرا وىبلية ل رب اا ما  "راورا باورا"، و

 اام أب" للودااول تلي ااا. وزرنااا مدرساا  ا وبي  ااا وك ربامهااا ىياادا ومياه ااا غزياارا، ح ااى أن-ورح اااإ تلااى "بياا 

 واسم أرزها "غٹ سبي "، أ  الكبير ا بيض؛ كان ه ا اس طرا ا.  يزرعون ا رز في رل  الجبال.

" ارج هاا ى اة الجهاوب ما  مهط  اه عبار طرياق ىبلاي وعار نسابيا، وفاي ىازا 3"الشخصاية بعد زيارا 

هم، وفي اا كا ل  يسير مهه خلفت ا مطار وحال وطيها، ح ى مررنا ب رية "ماماا زاقاي" وفي اا أنصاار سايرري  كار

 " مااام  اااير زاقاااي" فاااي  خااار حااادو  "كااار". ثااام رجاوزناهاااا تلاااى "علاااي 22الشخصاااية أفااارا   ليلاااون ي بعاااون "

"، أحاب أن 8الشخصية "، وهو أنصار   ديم، و بل أن أفصل في موضوع "8"الشخصية "أورگزا "، و صدنا 

ف او أكثار اسا عدا ه لا ل ؛ أماا فاي  ري اه " على ررريب أماك  حول "سده" فربادى 3"الشخصية أ كر أنها ارف ها مم 

 .-تن  اا هللا-اس عدا ا 

 اير زاقاي"، وهاو أنصاار   اديم ويع بار ))محطاة ثالثاة   تن لاز  " ما  "علاي 8"الشخصاية تلى عدنا 

 ورا تلاى  بال عاا  ما  راريخاه،  25ا مر. وكان في ا عوا  السااب ة يادير معساكرا لل ادريب فاي بي اه.  رب فياه 

ه كانات تحاادى الادورا   ااد ان  ات  باال يااو ، و هباوا للجباال لل طبياق العملااي. والرىال كاا ل  مساا عد وعهادما زرنااا

ناه بعاد أن ان طام ا رصاال مام لالس  بال والهصرا، و د  كر لهاا مشاكلة ربماا ما  المهاساب ال طار" تلي اا، وهاي أ

روبيااة مصاااري   1000" كااره أن يو اا  ال اادريب، فرداابم يطلااب مماا  يطلااب ال اادريب 9" فاا ن "9الشخصااية "

وطلاب  ل  وأبدى رحرىاه ما  ها ا،  "8"رري  تن لم أهم. ف كر لها طعا  و راب ونحوه ويدربه؛ و د ركرر  ل  م

 ". وأنا أميد ه ه الفكرا.9مبا را تن كان ههاك خالف مم "مها أن ن صل به 

؛ ولكا  وسرعو  لابعض المعو اا  والمشااكل عهاد ال طار" تلاى وضام الطلباة فاي "كار " و"أورگازا "

 الحدي  اآلن ع :

ار هار" كل ا ر ريبا، " الوزان"، وراىم الخريطاة "پاإ خيل"، "پمهاطق الشيعة: "علي زاقي" كل ا،  -

 لل وضيم.

 لعااة البهكااا  وال ااالع: " باار "  لعااة ميليشاايا كبياارا، "علااي زاقااي"  لعااة ميليشاايا كبياارا، "أروالااي" - 

 ي   لبوا الحافلة، "بار هار"  لعة للجيش والسالح ممهوع في ا. الش داا ال -أروالي-بيرا؛ وفي ا ميليشيا ك

ىغرافي  ا: ر ميز المهط ة ب قاريس ىغرافية وعرا، ىبال ركسوها الغاباا ، ور ام فاي ىهاوب الو ياة. -

السام ي  م وسطة ا ررفاع، ثام ربادأ با ررفااع ح اى يصال العلاو ماداه فاي الشامال والشامال الغرباي، وها ي  وهي 

م ماا يكا  ما  أمار، المهط اة رشابه "مساعو " كثيارا، وخصوداا  . 2500"رورا بورا" واررفاع ما نحاو يحا يان 

 "مكي " و"كاني گر " لك  مم مسااحا  مف وحاة  اساعة يكساوها العشاب فاي بداياة الصاي  بشاكل ملفات وراقام.

 " تلى "رورا بورا" أ صى الشمال.2"الشخصية وههاك طريق ررابي م   رية 

 

 ": زا"أورگ ثانيا: و ية

" في "علي  ير زاقي" بماا أن اا علاى حادو ها، و لا  عبار داعو  8"الشخصية الحركة م  بيت  كانت

س باه. وبعاد الوداول لل ماة ربادأ أ اجار الصاهوبر ا  زاقاي" ما  طرياق تسافل ي   بارىبل بعد المرور على "خاد

الودااول لل مااة مررنااا ب اارى دااغيرا  بااالظ ور، وماا  المعلااو  أن ااا   رهباات ت  فااي المهاااطق المررفعااة ىاادا. بعااد

. وهي  رية -راىم الخريطة-ومهاظر راقعة ررخ  ا لباب. ح ى ودلها تلى  صبة ه ه ال مة، وهي  رية " بور " 

، فاي وسا  وا  رحاي  باه الجباال ما  كال ناحياة ت  م وسطة وب ا سو"   برس به بحجم سو" " اره خيال" ر ريابا 

أهل مهط ة "باغ" وما حول ا م  و ياة "خيبار" حيا  أن اا أ ارب ساو"  -هط ةسوى أهل الم-مدخله. وي سو" مهه 

تلاى "بااغ"، وبياه م وباي  " باور " ىباال ل م. ويررون علاى الادواب لحمال مشا ريار م، حيا    رصال السايارا  

و" و" باور " عهاد الحادي  عا  "خيبار" حيا  أن اا أ ارب ساو" ل ام. والسا -بااغ- اه ة. وسايرري الكاال  علي اا 

   .أورگزا 2وران في )مص



" م  الجمعية في الطرياق، وأرسالها تلاى ابهاه وكاان 10"بالشخصية " بور " ال  يها  و بل الودول تلى

"، 9الشخصاية " ىيادا ويعرفاه "11الشخصاية رفه " اددا اى ماعا للجمعية. وهو رىل أنصار  طيب و ديم ويع

هاه، وفاي يمكا  اع بااره ))محطاة رابعاة  . وال  يهاا باب" أثهاا مكثه فاي " باور "، و11لشخصية وكان بي ه بي ا "ل

":  اقاد مجموعاة ما  "زرگار " 12الشخصية " -ر في المهط ة وهم: أ" ال ا ا وا نصا2"الشخصية بي ه ىمم لها 

". وله عال ا  ىيدا في "أورگزاقاي" 23" ان  اما "ل23الشخصية ل     ل  ارل "وهو رىل ىيد ومجرب، وهو ا

": أنصااار  ىيااد وخاادو ، ماا  " بااور "، 13الشخصااية " -أو ماا  طاارف "كوهااا ". ب ماام أنااه ماا  "كاار "

فااي الطريااق تلااى  " ماا  "فيااروز خياال"14الشخصااية كاا ل  " -ومعااروف ماا   باال "أبااي بصااير" و"حماااس". إ

 -"خيبر"، وهو طالب علم في السهة ا خيرا، ورأيها  ري ه وبي ه، وأبادى اسا عدا ه ل حقاير البياو  وا سا  بال.  

" أحد ال ا ا فاي "ماماا زاقاي" وهاي فاي "كار " علاى حادو  "أورگزاقاي". 16الشخصية  " ناقب "15لشخصية ا"

 ه فاي "زرگار "، و"كااهي" ها ه فاي "كوهاا " سا" م  "كاهي" وله بيت في "ههگاو" ومدر17"الشخصية  -هـ

 .-راىم الخريطة-و"ههگو" ك ل  

 أما ىغرافي  ا "أورگزاقي":

ىزق ا الشمالي والشامالي الغرباي وكا ل  أىازاا ما  ىهوب اا، ولكا  مام  ف ي ىبلية وعرا خصودا في

اك ساا ه ه الجبال بالغابا  والخشب والصهوبر. وكلما ارج ها  ار ا فا ن الوعاورا ر ال ح اى رصابم أ ابه بطرياق 

ما   ك و "، و ل  على حدو ها مم "خيبر" بعد الهزول م  "ىبل كبير"، ويمك  مراىعة ال صاوير  -"خيصور 

أما الطريق المسلوك م  " بور " تلى "فيروز خيل" ف نه وبعد الهازول ". 14الشخصية روز خيل" بعد بيت ""في

م  ىبل " بور " السال  ال كر ف نها نهحرف لج ة اليسار نزو  ح اى نمشاي فاي طرياق ماواز للطرياق الوادال 

ليااواز  كمااا  كاار   90ºة تلاى " بااور " ماا  أول  مااة الجباال، وبعااد نحااو نصاا  ساااعة أو أكثاار، يهحاارف بزاوياا

كااان عليااه ا   ااال بااي  السااهة  رحاارس  بااراا  -ميلشاايا-، ياارى م اار للحكومااة 90ºطريااق " بااور " وعهااد زاويااة الااـ

يرية" يمهعاون الشايعة ما  الشارك، ف امات الميليشايا بمهام الفاري ي  ما  الوداول بوالشيعة، وكان السهة م  "البهج

-تلى "خيبر" ف ن  رى الشيعة ررى يمي  الطريق وبعد اله ار ر ريباا تليه، وم  ه ه اله طة وتلى الطريق المودل 

 .-راىم الخريطة

 الطلبة في الو ي ي  "كر " و"أورگزاقي":

فاي  رشااب  ماوضع م في ما م شابه ىدا، وأ  رح أن ردمجا معا خاالل عملهاا ال اوفي ي باي  الطلباة، لشادا 

 أورگزاقي"لاـ"هاو عاد  وىاو  حادو   يكون السبب الارقيسم في ا، وربما ظروف ما، ك ل  رداخل الطلبة مم بعق 

 مم أفغانس ان فيقطر الطلبة م  "أورگزاقي" تلى ال هسيق مم أهل "كر " لل  ال في أفغانس ان.

" 22الشخصاية "، و اا  "2"الشخصاية  اا ا، ماه م  8-7وع  حال "كر " ف نه  د كان في اا  اورى ما  

" ف سبب ه ا 20الشخصية  " و"19الشخصية  " و"18الشخصية  وهم: "باس  طاب ثالثة مه م بالمال والسيارا  

 ".2"الشخصية علي م فرفقوا، ومه م  " على غيرهم ما عرض22الشخصية ب فك  الشورى. و د عرض "

موع اه ب ياا ا  ااب " ومج22الشخصاية والهاس في "كر " و"أورگزاقي" رقاي وا ىادا ما  رصارفا  "

ير عامي   يف ه في  ي  هللا  ايئا، و  فاي أيسار المسااقل، ويبادو أناه م  اور "، وا خ21الشخصية دغير اسمه "

في رصرفاره، وك ل  بعده ع  أميره والمولوياة يدفعاه لابعض ال صارفا  ال اي أثاار  حفيظاة الخاوام والعاوا ، 

 :ومه ا

 هاار  أ ى راپ-اف عال   ال مم الشيعة في مهط ة "علي زاقي" على الطريق الرسامي )ر ال -1

لااق هاا ا الطريااق ماا  طاارف الشاايعة. وهااو الطريااق ا ساا ل وا ساارع تلااى حاادو  تلااى غ

 أفغانس ان، ويقطر المجاهدون حاليا لسلوك طر" وعرا ىدا عهد ال هاب  فغانس ان.

سهة م  أىل سالحه في الطريق بي  "كر " و"أورگزا " مم  70-60  ل خيصدار عمره  -2

وا فاي   اال مام الطلباة أو ضاي وا علاي م فاي العلم أنه   الخيصدار ههاك و  الميليشايا  خلا

  يا. وه ا مما ثبت عليه، أما ا ولى فمش ورا، وأما الثانية فم ر هو ب ا وأعله ا بعق م.

"، ولكاا  رهو اال هاا ا كرحااد أسااباب 21" و"22الشخصية لااـ"أمااا الثالثااة فر اا  فااي نسااب  ا  -3

رگزاقاي" رقايق الطلباة والعاوا  مه ماا، وهاي خطا  مدرساة فاي مدرساة للبهاا  فاي "أو

 السالفة." 21ت  ممارسا  " ولعل الهاس    ليل لدي م

يرحبون بالطلبة ويحبون م، و  يمك  الحكم  بل أن يما ح   -كما يبدو-وم  ناحية العوا  ف م  -

 كرناهم "، فا10"الشخصاية  كرهم في بيات  اى ماع ال ا ا وا نصار السال  ان  زنا الهاس في ه ا، و د

بقاارورا اإلخااالم وا رحااا  رحاات رايااة واحاادا، واساا  طاب العااوا  وراارلي   لااوب م، ونباا  العهصاارية 

 والحمية الجاهلية، وهللا الموفق.

اهب ا، و اد طلبات " أعلام مهاي بحاال المهط اة وريارار اا وما 11الشخصاية وبشكل عا  فا خ "

ولك  لم ي س  لها  ا" ضروري9"بالشخصية مهه ر ريرا خادا ب  ه ا مور ي دمه لل يا ا، ك ل  كان الل اا 

 " أيقا، وهللا المس عان.24الشخصية ب"في ه ه الزيارا، و  الل اا 



فاا ني   أخفااي أنهااي فوىئاات بعااد  الاادورا  ال اقاال الاا   ع ااد فااي  أمااا الهاحيااة العسااكرية: -

لو ي ي  للبش ون م  أهل المهط ة وغيارهم. وعهادما سارلت بعاض ال اا ا عا  حااى  م لل ادريب، أىاابوا ا

" أثاار وى ااد طيااب فااي هاا ا 9" و"11الماادربي . وكااان لنخااوي  "باارن م مك فااون ماا  ناحيااة ا ساالحة و

 المجال، نسرل هللا أن ي  بل م  الجميم.

القااه فااي الهصاارا وى ااده فااي ال اادريب " لع يدرااه وب8"بالشخصااية  هااا با ه مااا وأودااي ه -

" الا   ي مياز بحسا  العال اة مام ىميام 2"بالشخصاية  ، وكا ل  أوداي-نحسبه وهللا حسايبه-وتخالده 

الماا اهب، ولاايس لديااه ت ااكال ماام أحااد، ورىاال مهاداار، وخااد  اإلخااوا كثياارا مهاا  و اات المجموعااا  و

. وهاو مادرس فاي -تن  ااا هللا-علياه  الس وط ونزوح اإلخوا م  "رورا بورا"، ويمك  أن رج مام الكلماة

" ويحباه، ويشا كي ما  25الشخصية لاـ"مدرسة في  ري ه، ولدياه مجموعاة م ارلاة كبيارا، ويشاعر بميال 

 ".21" ورصرفا  "22الشخصية 

"، رىل  و لحية بيقاا، وفياه خيار كثيار، وسااعد اإلخاوا مها  الهازوح 10"الشخصية وك ل  

 السفر، و وى اإلخوا بعد  ل  ونادرهم وخدم م، " بور ".م  "رورا بورا" بالبطا ا  وىوازا  

"، ويمكا  أن يكاون ناقباا 2"الشخصاية " السال  ال كر، وهو م ارب ما  12الشخصية ك ل  "

 له مس  بال.

وأخياارا أودااي ل اااري  الااو ي ي  ب عيااي  أمياار ل مااا ماام ناقااب لااه، يباادأ ماا  اآلن ال واداال ماام 

 اا أكثار. وأوداي با سا عجال فاي ترساال ما. وفاي موادافار ما ا نصار، ويررب المهط ة وي عارف علي

 )ا مير وناقبه  أ  رح اآلري:

 .-لالس  رار-م زوإ، ويصطحب عاقل ه معه  -1

 عاما. 30  ي ل عمره ع   -2

 مهقب  أمهيا بحي    يظ ر أ  رواىد للعرب في المهط ة. -3

  و خلق و درا على كسب الهاس. -4

 سيكون واى ة لل هظيم. و ع ل راىم، يحس  ال صرف،  نه  -5

 وي عرف على كل  يا يخص المهط ة  بل بدا عمله في ا. -6

ويجااب أن رؤخاا  با ع بااار ىديااة روفيرهمااا وباادا ترسااال ما، تن كااان أماار الهاازوح للااو ي ي  ضااروريا 

"الشخصاية أرى أن يكاون  -مبادقيا-، ووح ميا. وأودي بسرعة اخ ياره ح ى لو رعطلت أعماال أخارى أ ال أهمياة

 حدهما.أ "11

 ثالثا: "خيبر":

" تلى "باړه" عادمة الو ية أربم ساعا ، أكثره معبد، 14الشخصية الطريق م  "فيروز خيل"  رية "

 وفيه أىزاا م وسطة الوعورا.

كباار ماا  "مياارا   اااه"، وماا  خااالل السااو" ي اادر حجاام المديهااة، فبااالرغم ماا  أن سااو" ه" مديهااة أ"باااړ

ساو" "بااړه"، ت  أن ساو" ا خيارا أكبار ما  ساو" "ميارا   ااه" و"ميار   ي اة عا   30-20"بيشاور" يبعد نحو 

علي" مج مع ي ؛ وعليه ف ن ا مهط ة كبيرا ىدا بالهسبة لو ياة  باقلياة. و"بااړه" مهخفقاة ىادا، ف اي علاى اررفااع 

 اا، م ر أو أكثر ب ليل. وعليه ف ي حارا ديفا، وبار ا نوعاا ماا  ا 600م ر م  سطم البحر، و"مير علي"  400

 4و 3. ويمكا  مشااهدا ال صاوير ر ام -الحاي المشا ور-ر "حيااا أباا " ووحدها كو ية ومديهة ي صل ويالدق سا

 "رورخم" و"خيبر" على ال والي، يظ ر في ما حي "حياا أبا " بجوار الطريق.

لى حادو  وعهد ا رجاه غربا ى ة الحدو ، ف ن ال قاريس ربدأ با ررفاع، و ل   ن ا رجاه غربا يه  ي ت

"رورا بورا". وى   ا الشر ية مهخفقة كحال ىميم الو يا ، ح ى "وزيرسا ان"، وغرب اا سلسالة ىباال سارحد. 

ومهاطق الغرب "باړه" وما حول ا م  القواحي، وأما الغرب فر  رها "ميدان" و"باغ" سوى ماا  كار ما   ارى 

في "ميدان" نزاع بي  "البير" و"محباوب" ړه". باړه   برسماق ما وبعدها ع  "با 5موىو ا بيه ما في ال صوير ))

م  ى ة، وبي  "مهگل باغ" م  ى ة أخرى. ويشيم البعض أن الهزاع بيه م بسبب أن "البيار" المزعاو  أحاد أكبار 

ال بااوريي  وداااحب ف هااة للهاااس، يعاارض ل اام أن يسااجلوا أساامااهم عهااده ليشاافم ل اام يااو  ال يامااة، ومااا  ااابه هاا ه 

لبير" مولاو  ضاال اسامه "محباوب" فعلاى لاـ"ا د أنكر عليه رىل ي اال لاه "مهيار" فااح مى ا ع  ا ا  القالة. و

تثرها اح مى لمهير رىل ي ال له "مهگل باغ" ويادي  لاه بالسامم والطاعاة خمساة أ اوا  يساكهون ما  "ميادان" تلاى 

بيار" و"محباوب" حدو  "خيبر" م  طرف "أورگزاقي" تلى "باړه"، وم  "ميدان" تلى أفغانسا ان مهااطق باي  "ال

كرزا " والحكوماة ا فغانياة، فا ن دام الكاال  فا ن "مهگال بااغ" يجاب أن يكاون لاـ"والهاس، وكماا  كار موالاون 

وماة باكسا ان، أو علاى ا  ال مادعوما  عماا كبيارا مه اا، خوفاا ما  ا  طااع  لا  الجازا ما  كمدفوعا أدال م  ح

 باكس ان.

اب ة،   يعدو أكثر م  ه ا. وأحس  ما فياه أن يكاون و"مهگل باغ" رىل عامي خرإ لل بليغ في ف را  س

 طالبا لإلمارا على  ومه والزعامة على المهط ة.



أما طرياق "راورخم" ف او معباد ومحاروس "بالخيصادار" المه شار فاي كال ب عاة، تضاافة للبواباا  علاى 

 م، وت ا  خلاات طولاه، وعلي اا خيصادار كا ل . ول فاا    طام الطرياق فا ن فاي كال مهط اة،  او  "الخيصادار" ماه

الشاحهة أرض  و  ف نه ي و ها ساقق مه م ح ى يسلم ا لساقق م  ال و  المجاوري  بمجر  ودوله. و"الخيصدار" 

راورخم"، -ي  اضى مساعدا  وتمدا ا  ب  راف ا مريكان، و د سلكها ه ا الطرياق ح اى مفار" "لها   كوراله ا 

انية أ وا  في "خيبر"، ماه م موعلى ه ا الطريق  ومان م  ث ثم عدنا أ راىها  ح مال وىو  خطر بعد ه ه اله طة.

"، وهاو رىال  رس فاي المديهاة فاي الجامعاة 26الشخصاية " هگل باغ" كماا  كار ، و او  مامأيقا خمسة مم "م

طلب اه  لاإلسالمية، وحول م هبه تلى السلفية ههاك، ورىم واب هى مدرسة ومسجدا، يادرس الطاالب في ماا، ورحاو

 ي عوا  ال و  " مبر خيل" على الم هب الحهفي. والرىال لاه  اوا ولدياه علام، ومجموع اه بلفي، وتلى الم هب الس

ررمر بالمعروف وره ى ع  المهكر في  ري ه، وفي السو" الكبير. و ري ه رمر في "باړه" نفس ا، وله حراساة علاى 

 خياار عمليااة فداقيااة ضااد "، بعااد أن ررااب ا22الشخصااية "، وأميااره "21افاا   ري ااه، و لاا  بعااد مشااكل ه ماام "مه

" في مسجده، لم ي  ل في ا أحد، وررثر البعض بجروح، وبعض م  كان  ريبا م  المهفا  ف اد بصاره 26الشخصية "

تن -" 21" و"22الشخصاية ن يجة للوميض، وكان للمولو   رس في ال فسير والمسجد مك ظ!! وها ه ما  طاوا  "

ضاارب  -وهللا أعلاام- ؟ وساابب ا ، ف اال المئااا  معااه كاا ل" يساا حق العمليااة26الشخصااية ، فاا ن كااان "-دااحت عهااه

 ".26الشخصية " لسيارا للميليشيا في  رية "21"

لجميام مجموعاا   امالي "وزيرسا ان"  -نصارا-" ها ا هاو الماؤو  26الشخصية والجدير بال كر أن "

نو" يا كر " فاي " ا ر27الشخصاية كا ل  عهادما حودار أداحاب " في "باړه"، ورحديدا في  ري ه " مبر خيل".

أنه هد  الحكومة بوىوب ف  الحصار وت  ف نه سيرسل ما  يفكاه، وهللا أعلام؛  كار ها ا لاي "ناقاب". وال  يات فاي 

"، وسارل ه عا  الرىال وكيفياة الل ااا باه، فلام 25الشخصاية " أمير "بااړه" ما  طارف "28الشخصية  بـ"أول يو  

سارل ه عا  سابب عاد  ررحيباه و ل اه وعا  الرىال يرحب بالفكرا، وظ ر عليه  يا م  ال لق م  طلباي. وعهادما 

"  ايئا بعيهاه، ولكا  ما  حولاه كل ام فاي الحكوماة، و كار بعقا م أن 26الشخصاية مبا را،  ال تنه   يعلم ع  "

" 27الشخصاية  ل للارأس فاي  ري اه! ولادى "" فاي مهام كشا  الرىاا26الشخصاية ناقبه يخف  اللحية مم رشاد  "

ثاو" ه في المهط ة. وعموما ف نها لم نعثر في ه ه المهط ة على  اقاد مخلاص وموالكثير ع  الرىل بسبب طول مكث

"، كااان  ااد انشااق عاا  29الشخصااية  "  ااد أخبرنااي عاا   ااخص اساامه "11الشخصااية بااه لهااررب  بااه، وكااان "

" وخصوداا أنهاا ىميعاا فاي 26الشخصاية "، ولك  لم أحب  أن ال  ي بخص  د انشق ع  ىماعاة "26الشخصية "

 ن  ل   د يثير حفيظ  م ضدنا ونح  لم نقم أرىلها بعد في المهط ة.حماي  م،  

" لاه اباا  كاان يخاد  اإلخااوا 30الشخصاية  ل باااغ" واسامه "گاوكاان ههااك رىال  خاار ما  أداحاب "مه

اار" بي ااه وبيااو  أ اربااه ماا   باال "بياارو  -أ  ا باا -ويساااعدهم علااى الاادخول تلااى ىااالل  بااا  ولكاا  الرىاال  ح 

 بعد ه ا  ررنا ال هاب لـ"م مهد" فحصل ما  كرنا م  ان طاع الطريق! ،تلى بيشاوروان  ل هو  ،المحبوب"

 " فا ني أوداي أورگازا"و "  أمير وناقب له فاي "كار وعموماا وباإلضافة تلى ا  راحي بقرورا رعيي

حبا ا و ،ع ماد ورثبيت ا  اخام وا مااك  ال اي ا ،بزيارا المهط ة مرا أخرى ل غطية اله ص في الزيارا ا ولى

ع از  ه" تن كاان ي  ورواىاد أداحاب  امالي فاي "بااړ ،واع ادال ال اواا ،لو كاان فاي ف ارا الصاي  لسا ولة الطار"

 المحاولة مع ا مرا أخيرا.

 .-تن  اا هللا–سيرفق مم ال  رير خراق  مفصلة -

تلاى  خار ن طاة  طم ما  الطرياق والمهااطق ما  "ميار علاي"ك ل  يوىد رصوير لمدا ست ساعا  لم اا-

 .م مة

 "11"الشخصية م  طفا  م  ر رير 

 في المهط ة ف ي كال الي: "25الشخصية "و "22لشخصية ل"أما ع  المجموعا  ال ابعة 

حاافظ " ناه لايس ما  أهال المهط اة ثام ىااا مكاناه  عليه ض" ثم اع ر31"الشخصية  نففي المهط ة كا-

ما  الجمعياة فا هب كال مه ماا بما  معاه  "33الشخصاية  "م  اإل اعة ثم حدث اف را" بيهه وبي   "32الشخصية 

وكااان فااي المهط ااة  ااورى للمجاهاادي  رجماام بااي  اإل اااعة والجمعيااة ولكاا  المشااكلة بيااه م كثاارا  ،فااي طاارف

 ا ن ساما .

حي  يوىاد في اا ريااران باارزان وهماا الجمعياة والبهجبيار. وبعقا م  " حساسة؛ المهط ة في "أورگزا-

 م  . وبيه م خالفا  مه جية ع دية و ليل م  أهل الحدي .بيه م رعاون في العمل الج ا   وبعق 

 )الحشيش  ويس فيدون م  ثمهه! البانجويزرعون  -ت  م  رحم هللا-في المهط ة الهاس ع  بكرا أبي م -

ويع بار مشاران كبيار وكاان يسااعد اإلخاوا  اديماا ثام  "34الشخصاية  "يوىد في المهط ة مولاو  اسامه -

 ولك  أرباعه يساعدونها. ،ف   "9الشخصية  "يالا لطرف ان طعت مساعدره ت   ل

 گزا " ولك  عليه بعض المالحظا  مه ا:أور"وكان في و ت الطلبة المسئول ع  ال حري  في 

 عليه  ب ة رابطة بالحكومة. -1

 ولمسها  لة اه ما  في موضوع الج ا . -رحمه هللا- "35الشخصية  " عاون معها بهفسه و ت ي لم -2

 ومة ا فغانية في الجلسة ال ي ع د   في كابل  بل سهة ر ريباا في مشورا ال باقل.اس دع ه الحك -3



 ف د سمعها م  ىماع ه ع  مجموعة رابعة له في نفس المهط ة. "25الشخصية "وأما ع  

 ":22الشخصية "على  " وك ل  م  اإل اعا  از"أورگو "كر "في  "2الشخصية "ىماعة   وم  مآخ

 ورى لم يس وعبوا في ا رهظيما  رعمل في المهط ة.أنه لما  كل مجلس الش -1

 لما عمل الشورى بدأ بعد  ل  يس  طب أناساا ويحيدهم لطرفه. "21"أن  -2

 صدار مم  لم ي وموا بال عرض للمجاهدي .ال يا  ب  ل الخي -3

لمؤسساا  الغربياة ]ا "اإلنجياوز" خط  امرأا رعمل معلمة في مدرسة بالمهط ة  ر ام اا أن اا رعمال مام -4

 .[ر الحكومية في مجال الطبغي

 أوىه ا خ الف بي  السهوا  الماضية وما رأيت في ه ه الزيارا:

 زيا ا عد  المجاهدي  والمجموعا  عما سبق. -1

 زيا ا تمكانار م م  حي  ال سليم وك ل  مراكز ال دريب. -2

 وظ ع  ا ول.دي  بعد أن كانوا مخ في  بشكل ملحظ ور المجاه -3

 "36الشخصااية  "هاال المهط ااة ورشااكيل م للمجموعااا  في ااا مثاال ىماعااة رحاارك المجاهاادي  ماا  غياار أ -4

 وغيرهم. "25الشخصية "و

ويرىاام هاا ا تلااى زيااا ا عااد  المجاهاادي  ورحاارك م فااي  ؛ هاااب الخااوف  اايئاا مااا عاا  أهاال هاا ه المهاااطق -5

 وضع  سيطرا الحكومة في ا حالياا. ،المهط ة وال دريب  هل ا

ما كانت علياه طبيعا  م فاي الساابق ما  ضاع  الرغباة فرا ، بخالف الهاس  س  بال ا سر وا  اس عدا  -6

 في  ل .

 اررفاع عد  الم وى ي  للعمل في الداخل. -7

 بعض المالحظا  الم مة:

 ن الحكوماة لاو رادخلت  ؛ولك   بد م  ا ح ياط والعمل بح ر في ا ال  د  ال   حدث في المهط ة طيب، -1

علاى  ،يعة أهل المهط ة ليست كالوزيريي  فاي ال  اال وال حمالفربما اخ لفت ا حوال ههاك  ن طب ،ب وا

 ."كوزيرس ان"وتن  اا هللا رصبم  ،والعمل باح ياط يشجم أهل المهط ة .ما أرى وهللا أعلم

فما   ،يزرعاون الحشيشاة وبعقا م يازرع ا فياون "خيبار"وكا ل   -خصوداا – " ازأورگ"الهاس في  -2

 رلة  رعياا.رحرك ل ل  المهط ة  بد له م  ف ه المس

سلفيون ...  وهم مه سامون أيقااا فيماا  –أهل حدي   -بهجبير -المهط ة ركثر في ا ريارا  مخ لفة )ىمعية  -3

 فالبد م  معا لة الميزان في ال عامل مع م. ،بيه م





 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 زمراي صاحب                    حفظكم هللا \األخ الفاضلوالشيخ الكريم  

أحمددإليكدداهلل للذللكددلهلإليكدد ليإللددمللألددملك عمددإلألدد لألددملص ددولسدد ل دد  ل ددإ  لأأ دد  لأأ دد  ل
بشدا للأذدل  للبدا ل دإهلصدللملأكدا للص ولصبإهلأر مك لمعمإلبد لصبدإللذللكمبثدمحلرحمدعلك ثد كما ل

لأأحااهلل لبتعاعللإل الملف كسالملص اهلل لأرحمعللذلأب س ت للث لأم لبثإ:
بعد كتابتنا للرسالة السابقة وصلتنا رسالة من طرف األخ أبو محمد القطري وهي مرفقه باسم )بسم هللا  -1

 أبي محمد كاترينا ( ) فق باسم إليوقد رددنا عليها بالرد المر على موضوع آل ثان الرحمن الرحيم (

 وصلت رسالة من مندوبنا في الغرب يطلب بعض الطلبات وهذا نص ما طلب : -2

الخال عندما اتى عندي كان طلب رسالة صوتية من الوالد باسمه النه  -4

يوجد بعض البدل ) أموال كبيرة ( متوقفة على هده الرسالة فارجوا منكم ان 

 تستعجلوا فيها .

صل علي كاترينا ويطلب فيها رسالة صوتية للوالد ولكن عامة وليست ات -5

 باسم احد ومستعجلين عليها .

طلب مني االخ نجم بانه مع ارتباط  باحد المشايخ في الجزيرة وكان يدعمه 

في االموال وهذا الشيخ عنده مبلغ كبير باسمكم فطلبها االخ نجم منه فقال 

 الوالد  الى هذا الشيخ وكنيته الشيخ ) انه يريد رسالة خطية من 

} خير الخير { ومكتوب فيها بان االخ نجم الخير}وهو اسم االخ نجم الذي 

معي  { يوصل االموال اليكم اي الى الوالد نفسه وليس الى القيادات ويحثه 

على االنفاق ( الن الناس في الخارج يخافون من عدم وصول االموال الى 

واذا اتت الرسالة فان عنده مليونين لاير  الجهة المطلوبة وهي جهتكم 

سعودي جاهز يسلمها لنا كدفعة اولى وكما سعت ان الشيخ خير الخير عنده 

 ثقله عند الناس  .
ملحوظة :األخ نجم من الجزيرة وهويعمل اآلن مع مندوبنا في الغرب وهو ثقة وكان يعمل من قبل في تمويل 

 يهاإلخوة في العراق وفر خوفا من القبض عل

 وصلت رسالة من ش عطية وهذه بعض فقراتها : -3

فإن شاء هللا أكون لهم كما قلتتم    ) األكراد في الغرب (ـــ أخي العزيز بالنسبة لجماعة أبي اسماء 

وهتتم وهللا متتا قصتتروا بتتار، هللا فتتيهم  دانمتتا يشتتاورونني فتتي معظتتم أمتتورهم المهمتتة  ويثقتتون فتتي 

منها تعظيما وسمعا واحتراما وتطبيقا لمتا أقتول بشتكل أخجلنتي  ويحبونني فالحمدهلل  ووهللا رأيت 

فالحمد هلل  وقد كان فيهم بالجملة شيء من التشدد بسبب بُعدهم عتن إختوانهم وشتيء متن االنغتالق 

والتربّي على كتب المقدسي وعبد القادر بن عبد العزيز بس تقريبا  ولم تتسع متداركهم لكثيتر متن 

د هللا متع احتكتاكهم بنتا صتاروا إلتى درجتة طيبتة متن االعتتدال  وهتم مسانل النظر والبحث  فبحمت

بحمد هللا رجال وأهل غيرة وفداء نحسبهم كذلك  واآلن متع أميترهم الجديتد )األخ حتاجي عتارف( 

وقد التقيت به وتحدثنا  ورأيت فيها سعة أفتق وخيترا كثيترا  واآلن هتم ناشتطون جتدا  ويتدخولون 

 ) اإليرانين ال تجارية طيبة وصفقات ممتازة  ولكن ناس بالفضلفي عمق بالدهم ويمارسون أعما

هتم ويطلبتون الجلتوس معهتم  ويعرضتتون يحتاولون أن يضتايقوا علتيهم سياستيا : فيجتترون وراء (

عليهم خدماتهم  وقد كتبُت لك في هذا من قبل وطلبت منك توجيها فتي هتذا األمتر  وكتبتُت لتك متا 

شتتاورت علتتيهم أنتتا فتتي هتتذا األمتتر  فتتدرجو إن كتتان عنتتدكم إضتتافة أن تكتبتتوا لنتتا  فتتإنهم متتازالوا 

ضتد مرتتدي األكتراد زعمتوا   يرسلون لهم ويطلبون الجلوس معهم ويعرضون عليهم مساعدتهم 



ولكن أن تعرف دهاء وخبث هؤالء البالفضليين كفانا هللا شرهم.. نعتم هتم يختافون جتدا متن وجتود 

كيان مستتقر لككتراد فتي اإلقلتيم  هتذا شتيء بالنستبة لهتم ختا أحمتر وقاتتل.   ومتن أجتل ذلتك هتم 

يستتقرون وال يصتنعون  مستعدون يتعاونوا مع أي أحد لمنتع ذلتك بتدن يتزعك األكتراد وال يجعلهتم

كيانا  مع تظاهرهم العجيب بحسن العالقة مع الطالباني والبرزانتي بتل والعالقتات الرستمية بيتنهم 

القوية جدا  لكن هم من تحت يحاربونهم  حتى عرضوا على ناس أبي أسماء كل مساعدة بمتال أو 

 سالح  وهللا..  

 ت لإلخوة إنني كتبت لكم وأنتظر توجيهاتكمأرجو أال تهملوا التوجيه والمشاورة في ذلك  فإني قل

 

ـــ بخصوص النسايب  فقد ) اإلخوة الجزانرين ( أو صلنا لهم ثالثين والحمد هلل وصلتهم 

واستلموها  وبقي مما أذنتم فيه عشرون  سنرسلها لهم  ولو جعلناها ثالثين أيضا فارجو أن 

ليس بكثير في مدة سنة أو أكثر ستون  تسمحوا لنا  حتى ال تكون الثانية أقل من األولى  وهذا

ألفاً.. وطبعا هو المال يحّول من أماكن أخرى وال يمر علينا  لكن بالتنسيق بيني وبين ياسين ومع 

 الناس المنّسقين نحّولها من هنا، مباشرة  والحمد هلل

 ومرفق رسالتهم األخيرة لكم باسم ) ودودية ( ) وقد وافقته على إرسال ثالثين أخرى (

ــــ  بخصوص لبنان  فنحن ننتظر المندوب الذي تكلمنا عنه من قبل  ولم يتسّن له لحد اآلن 

المجيء   ولعله قريبا بإذن هللا يكون  وأخبارهم طيبة مع وجود حمالت عليهم طبعا متفرقة  

 نسدل هللا أن يحفظهم

 مرفق رسالة صوتيه جديدة ألبي حمزة المهاجر وآخر ما جاءنا من النت -4

هنا، إضافه لموضوع إخوة أبي الليث فقد إجتمعت بهم قبل يوم وتناقشنا في موضوع اإلنضمام وأبديت لهم  -5

تخوفي من اإلنضمام كجماعة وأن هذا سيكون مجاال لخالف كبير مع إخوة الجماعة اآلخرين في السجن وخارج 

لنا وكان من ردهم أنه إذا كنا  السجن وأن الطاغوت سيضغا  بشدة على من في السجن ليعلنوا عدم إنضمامهم

 نريد أن نستفيد إعالميا من إعالن اإلنضمام فلن يتدت ذلك بالدخول كدفراد ألننا اآلن يطلق علينا أننا  معكم ولن 

وإذا كان اإلعالن سيسبب ما تتوقعونه من مخاوف فممكن أال نعلن يزيد األمر شيئا بخالف ما إذا دخلنا كجماعة 

فقلت لهم ممكن أال يعلن األمر ولكن يتم إصدار بيان من طرفنا أننا قد عينا أبي  دة بغير إعالناإلنضمام وتتم الوح

الليث كمسئوال عن بلد ليبيا ضمن قاعدة الجهاد في بالد المغرب اإلسالمي ويبدو أن هذه الفكرة أعجبتهم , وقد 

سدلتهم عن رأي ش عطية فقالوا إنه أردنا أن نضع بين أيديكم هذه المناقشة لعلها تفيدكم فى الموضوع وقد 

 بالدخول كدفراد وقال وفي كل خير –إستحسن رأي أبي محمد الد 

 وصلت رساله من الجزيرة من أبي مالك مرفقه باسم من مالك -6
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ومأواهم جهنم هم علي واملنافقني واغلظيا أيها النيب جاهد الكفار ) القائل هلل احلمد
ون ماله فهو من قتل د)-:ة والسالم على نبينا حممد القائلالصالو   (وبئس املصري

 قتل دون شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن
.                                                       دما بعأ (يدفهو شه هلهأ

 خالدو  املثّن و  يا احفاد سعد   ي العرا نيماملسل إخواننا إىلهذه الرسالة الثانية ف
م السال                                             ,حفاد صالح الدينأ ويا واملعّن 

 حييأحييكم وأ                                            عليكم ورمحة اهلل وبركاته
على قلوب ور دخلتم السر وأ ,اثخنتم  ي العدو واهلل فقد ,املبارك جهدكم وجهادكم

كم جهاد وإن جهاد .اجلزاء فجزاكم اهلل خري ,خاصة هل فلسطنيوأ,املسلمني عامة
؟فريكم رييف من ذا الذي,فلله دركم ,رميكم د وسد ,ثبت اهلل اقدامكم ,مشكور  

إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا    ال أبعد اهلل عن عيين غطارفة          
 ليوث غاب لكن ال نيوب هلم            إال األسنة واهلندية القضب 

ظن أن وش يوقد كان ب ,والفرات ةات دجلابشروا فقد تورطت امريكا  ي مستنقعو  
 وهاهي امريكا,بفضل اهلل تعاىل حرج هو  ي مأز  فها ,غنيمة باردة هفطون   العرا 

رد   هلل الذىاحلمد ف.مجعمام العامل أأ وتتضعضع تصيح بأعلى صوهتابدأت  قد اليوم
شر  والغرب من من ال املرتزقة تتسول اجلنودو ,باوباش الناس نجدتن تسأإيل  كيدها
 ,النكال اهذ تم هباهذه الفعال وأنزل مريكافعلتم با مافي والغرو,كارجواينإيل  اليابان

 ,إىل الصني لواحىت وص ا  شرق المإلسا االفرسان العظام الذين محلو  ولئكفأنتم أبناء أ
ب ومزيد من حر  والعطاء مزيد من البذل والتضحية مر حيتاج منكم إىلواأل

 اإهن رباتستشهادية فهي من أفضل الطاعات وأعظم القعمليات االالو  العصابات
دا   ي حتطيم ج كبريأثر   اوهل ,تعاىل فضل اهللب هانهالعدو وأالسالح الذى أعجز 



 اقهم واضربواعنأ واضربوا   مهم نارااقدحتت أاألرض  اضرمواو كثروا منها أف ,معنوياته
قال الشاعر فقد . منهزمني بإذن اهلل حىت خيرجوا منهم كل بنان  

تمـيش ال يتقي الشتمن يهدم و م        عن حوضه بسالحهومن مل يذد   
  لمـاء بسـاب السمـرام اسب ولواملنايا ينلنـه        باب اب اسـومن ه

اعلموا و           .نية له ال عمل ملن النه أ وتذكروا , أمت اهلل لكم فأمتوا جهادكم
 رب وهي ح ,العامل اإلسالمي على صيلبية جديدةهي محلة  ن هذه احلربأ

على اإلسالم  لسيئةواالثارا وهلا من التداعيات اخلطرية ,سرهابأ لألمة  يةمصري 
 ابيا شبف                                          .مااليعلم مداه إال اهلل واهله

 باجلهاد عليكم,اليمنو  دول اجلوار كل مكان والسيما  ياإلسالم  ي  
ذين يتبعون الرجال ال م ان تتبعواوإياك واتبعوا احلق ,والتشمريعن ساعد اجلد

 بكمفوا فريج الذين ظلمواإيل    واركنممن  أوٍ     األرض إىل واهواءهم ممن تثاقلأ
من كما تعالت    ي العرا   أصواتفقد تعالت  .املبارك اجلهاد عن هذا وكمويثبط

قراطي ي والدميلمسلمصر واألردن واليمن وغريها تنادي باحلل او  فلسطني قبل  ي
بدال  عن  ينيبيهود والصليمن ال كومات املرتدة أو مع الغزاة ي التعامل مع احل 

ال هذا املنهج الضّ  لذا لزم التنبيه باختصار على خطورة ,  ي سبيل اهلل القتال
 مثينة ن فرصة  م,فكم  هن القتال  ي سبيلاملعو  عاملخالف لشرع اهلل  املضل

 فإياكم أن ألصحاب هذا املنهج ضيعت بسبب الطاعة إلقامة اإلسالم
 (اءنا فأضلونا السبيالادتنا وكب نا أطعنا س)ربنا إعاىل ت وتدبروا قول اهلل ,تطيعوهم
اعرفوا الرجال باحلق و هله أوا احلق تعرفوا اعرفف ,دميوم ال ينفع النّ  تندموا حىت ال

 اهلل قد تعهد دين احلق والفإن اإلسالم هو ,احلق بالرجالتعرفوا  وال
 ,األمر فإنه فالزموهم لنيب صلى اهلل عليه وسلالذي كان عليه ااألمر  فأنظروا.حبفظه

لى ن اشق عأ اللذى نفس حممد بيده لو )وا الصحيحني ي  كما  فقد قال



مع  تطيعون ( فكيفتغزو  ي سبيل اهلل ابدا ما قعدت خالف سرية منياملسل
 أولئك هم الذين فإن.تتدبرون افال, ي سبيل اهلل ابدا يغز اجلهاد من مل تعني

 ىلا اهواء البشر ىلواحتكموا إ,قنيدالصاقات األمة من املؤمنني اوا ططلع
بعيدا   لوا ضالال  قد ض أولئك.ةلس التشريعيالدخول اجمل اجلاهليةدين  دميقراطيةال

دمت  ي ه قد ال إله إال اهللشهادة أن  أوليس رأس اإلسالم.وأضلوا خلقا  كثريا  
خص فإن التشريع من أ,قريش التشريعيجملس  ـ دار الندوة ـ أول ما هدمت

ه إهلا  شرع للناس من دون اهلل فقد جعل من نفس وأن من لوهيةخصائص األ
كفر وإن ال من الطواغيت يعبد وذلك كفر أكب خمرج من امللة وهو طاغوت

تعاىل ) فمن يكفر  بالطاغوت أحد ركين التوحيد فال يقوم اإلميان بغريمها قال اهلل
يع هلا واهلل مس بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام

الذي  ـ عيالتشري ـ جملس النواب الشرك جملس فما بال هؤالء يدخلون عليم (
م على  يزعمون أهنمث بقي هلم افماذ لدينوبذلك ينهدم رأس ا مه اإلسالمهد

فليتقوا , اهلل أن اإلسالم من أفعاهلم بريءوعلم  , على خطر عظيمإهنم  ,احلق
الكفر وطواغيته وأن  ليتبؤا من جملسو  ذه األفعال اجلاهليةمن هوليتوبوا إليه اهلل 

تعاىل )  هلا  ي قو منهج رباين كم بكفرهم الكافرين ةامناد بتكفريهم فإنجيهروا 
 أنا عابد قل ياأيها الكافرون ـ الأعبد ماتعبدون ـ وال أنتم عابدون ماأعبد ـ وال

 هلل ودين ا فاإلسالملكم دينكم ويل دين ( ـ أعبد ا ماعبدمت ـ وال أنتم عابدون م
من ربكم من  قال اهلل تعاىل)وقل احلق.دين اجلاهلية جمالس النواب التشريعية

 (... رادقهانارا  احاط هبم سشاء فليكفر إنا اعتدنا للظاملني  شاء فليؤمن ومن
  القرنن الكرموإقامة الدين واضح بني  ي الفتنة احلكيم إلهناءوإن أمر اهلل العزيز 

  ويكون الدين ةكون فتنقاتلوهم حىت ال تو ) هلل  تعاىلقال ا  ي سبيله هو بالقتالف
ناس حىت )أمرت أن أقاتل ال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و(هلل  كله

  يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ..( احلديثيشهدوا ان ال إله إال اهلل و 



ه ى اهلل عليحممد صل نبينا منهج هو فهذا.وقال )إن اجلنة حتت ظالل السيوف(
 .                                                                       وسلم

 الذين كما يزعم اولئك  ال السيوف حتت ظالل يقوم بالوقوف إمنا لدينفا
 واحلكومات اتالبملان واب وجمالس النّ  بالقعود حتت ظاللالدين  ميقيقولون ن

 الكافر ة فاي ضالل بعد هذا.و قد قيل
من لـم يكـن بالقتـل مقتنـعا      خيلي الطّ ريق وال يغوي من اقتنعا       فياشباب 

فرض وم فإنه الي اجلهاد زموالاو  الّضال ا هذا املنهجإحذرو   ي كل مكان إلسالما
 قال اهلل .اسق  ف  ي حكم شريعتنا اإلسالمية املتعني إن القاعد عن اجلهادو ,عني

ال  جكم وعشريتكم وأمو نكم وأزوام وأبناؤكم وإخوا)قل إن كان نباؤكتعاىل
ه لورسو اهلل ن ومساكن ترضوهنا أحب إليكم م وجتارة  ختشون كسادها قرتفتموهاا

   . (هدي القوم الفاسقنياهلل ال يحىت يأيت اهلل بأمره و سبيله فرتبصوا وجهاد   ي 
 للمسلمني النداءوجه إين أمث                                                  

لصليبية ا  امريكا قواتاكم ومناصرة إيّ  قول هلموا , خاصة لشعب العرا و  ,عامة
 ألمساءان عالنظر بغض  ,انبثق عنها وما من يتعاون معها وإن كل شايعها ومن

لس حتت مسمى جم وأ , أجهزة األمن والشرطة واجليش وغريهاكواملسميات  
 كم من يناصرح وكذلك لهجيب قت  مهدور الدم كافر  مرتدّ  فهو احلكم االنتقايل

 ة الدميقراطيةيواألحزاب الكرد شرتاكيكحزب البعث العريب اال  ب الكفريةحزااأل
عشرة كما هي من نواقض اإلسالم الللكفار   واملواالة املناصرة وان هذه ماشاهبهاو 

افقني بأن نامل ر)بشوقال)ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(ال خيفى  قال اهلل تعاىل 
بتغون عندهم لذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيا هلم عذابا أليما

األنظمة ذه ن هم اتبؤ وتوبوا إليه و  قوا اهللتفا. العزة فإن العزة هلل مجيعا (
ال و  ,العليا األحزاب الطاغوتية وأمنوا باهلل وحده وجاهدوا لتكون كلمة اهلل هيو 

  خائنة عميلة هي حكومةمن طرف أمريكا تشكيلها  تمي مةحكو ي خيفى أن أ



 انشاتا نااللت عباس وحممودكرزاي   حكومتاكسائر حكومات املنطقة مبا فيها 
 ,باركةوماخارطة الطريق إال مؤامرة جديدة إلهناء االنتفاضة امل جهاض اجلهادإل

الثاين وعبد اهلل  شارون وعبد اهلل بن عبد العزيزو  شارك فيها اكابر جمرميها بوش
 كومةن تقوم حيستمر اجلهاد إىل أ نأوجيب  وحسين مبارك وحممود عباس

ني من اليهود تلاحملنا وبني وال ينبغي ان يكون بين ، إسالمية حتكم بشرع اهلل
 اهلل قال الالقتمعهم  ناوجب عليفإن الشرع أ بالسالح إال حوار والصليبيني

 وخذوهم هممتو د  حيث وجنياحلرم فاقتلوا املشركاالشهر نسلخ ذا افإ)تعاىل
 سلم سول اهلل صلى اهلل عليه و ر  وقال هلم كل مرصد( قعدوااو  حصروهماو 

قيل وقد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم()جاهدوا املشركني   
     لـطـر اهلـمـإال األح       ـفيهال يطـرك يب الشـهل
       لـيض واألسـالب خري            ديـطا التوحـدت خـنوقد س

  للقيام العرا إىل باجمليء من الدول او األفراد وإن كل من يستجيب ألمريكا ماك
  سميات خادعةحتت مولو  فهو صلييب املذهب  فيجب قتله امناصرة هل عملبأي 

دة تلك امللح األمم املتحدةمن يأيت حتت مظلة  وأ حفظ السالم أونزع األلغامك
على أرض  د دولةمنح اليهو وهل    الميعدوة العامل اإلس الصليبية هيونيةالصّ  اهليئة

          لزمانمن ا تقسيم قبل أكثر من نصف قرنبال قرارها الظاملب إال فلسطني
جامعة ي أو ت منظمة املؤمتر اإلسالمألمريكا باجمليء حتيستجيب من كذلك كل و 

املوافق عام    هـ1368عام م فلسطني لليهود وهل سلّ فيجب قتاله الدول العربية 
جيش امللك  كان منهاو  قرار التقسيم إال جيوش الدول العربية السبعةبعد  1948

ربف حسني عبد العزيز نل سعود وجيش امللك فارو  وجيش امللك فيصل بن الش
بقيادة  انتك  ومجيع اجليوش السبعةحسني الشريف  عبد اهلل بن أخيه وجيش

إن االمر جد  نسلمو ايها امل فيا.الضابط اإلجنليزي كلوب باشا فأي خيانة بعد هذا
مثل في فوقته  ومال فهذاأبأس  ورأي او جندة أ اوله جهد  فمن كان ليس باهلزل



ن من الدي رعلىويعلم الصاد  من الكاذب والغيو  ألحداث يتمحص الناسهذه ا
من الرجال  نوالغرية على الدي البأس أ ولو دعىي اجلسام ثل هذه املكارهومل القاعد
فياأخوات  هنأن يقمن بدور  اتاملسلمات األبيّ  الكرمياتائر ر احل من يرجتىو  العظام

ألباء ا نكحتريضإن ساحات الوغى تنتظر  وذات النطاقني وخولة ومسية فاطمة
اهلل بأمثن ن دين صر فان وتنتظر جتهيزكن للغزاة  ي سبيل اهللواألزواج واإلخوان  واألبناء

خواين إل وإين القول        .ةملا عند اهلل من األجر واملثوب احتسابلكن اا متم
 طكم على ماببشعوركم واغ اشاطركم مهومكم واشعر واهللإين اجملاهدين  ي العرا  

وكيف  قعدت ما كمساحاتإيل  وجدت سبيال   هلل لوعلم او  ,نتم فيه من جهادأ
والذي نفس ) وقدوتنا قال سوتنام أرسولنا صلى اهلل عليه وسل نأ وقد مرمعنا اقعد

 ابدا(اهلل بيل  ي س تغزو خالف سرية  ماقعدتاملسلمنيشق علىأن أ والل حممد بيده
 أغزو فأقتل مث )والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو  ي سبيل اهلل فأقتل مثوقال

نصرة الدين  طريق هونبّينا حممد صلى اهلل عليه وسلم و  طريق هو فهذا أغزو فأقتل(
.لصادقونفالزموه وال يلزمه إال ا وإقامة دولة املسلمني  

ايتكم ر  رفعواإ كرادبين األويا معاشر  معاشر ربيعة ومضر يا معاشراملسلمني ياف
ن كيدهم اوه قد ن اهللإفيهولنكم هؤالء العلوج باسلحتهم رفعكم اهلل وال

يضعف  د بدأقإن امرهم و  فإن قلوهبم خاوية ال تروعنكم كثرهتمف ذهب رحيهموأ
 بفضل اهلل باركة بعد يوم نيويورك املعسكرياّ وكذلك اقتصادياّ وخاص طربويضّ 

 ي هذا العام  قدبلغو   الثالثة على التوايل نةلسّ ميزانياهتم لسجلوا عجزا   ي فقد 
وإن إستمرار  را  من اربعمئة ومخسني الف مليون دوالاكثر ب رقما  قياسيا  حيث قدر

 هماجلو عو  فال متكنوهم من سرقة نفطكمب يزيد نزيفهم االقتصادي احلر 
 ان وإذا ضربتم فأوجعوا)فإن اهلل حيب إذا عمل احدكم عمال   هلوهموالمت

اء حوائجكم واستعينوا على قض يتقنه(كما قال رسولنا عليه الصالة والسالم



رايتكم وال  اوقدمو عمل   فيها اهد على عملية ليس لهلع جمكتمان فال يطّ بال
ساعة نصرصبال افإمن الصب والصب فالثبات الثبات الناس جتبنوا فيجبن   

طاعود مبستـل اخللـفما ني                 فصبا  ي جمال املوت صبا    
  وإنك  لو  طلبت   بقاء  يوم           على األجل الذي لك لن تطاعي        

    وما للـمر ء خـيـر  ي حياة          إذا ما عتدّ  من سقـط املتـاع     فاستعينوا باهلل 
املهج  ي لون الذين يبذ األول ع الشهداءالئمن ط ونواتك نأ صواحر او عليه  كلواتو  و

شهداء افضل ال)يه وسلم قوله اهلل علرسول اهلل صلى املنهج فقد صح عن سبيل
الغرف  ي تلبطون أولئك ي يقتلوا يلتفتون حىت الالذين يقاتلون  ي الصف االول 

حساب  فال لدنيا ي ا ربك إلىعبدك وإذا ضحليهم ربك ويضحك إ من اجلنة العال
وقحطان من  يافتيان عدنانوالبدارالبدار  إلسالما ياشباب فالوحى الوحى  (عليه

 فيا أتباعالرافدين  رضصرة إخوانكم  ي الدين والنسب  ي أاخلليج إىل احمليط هبوا لن
ت وتالمح آلن قد محي الوطيس وامحرت احلد ا) .عليه الصالة والسالمحممد 

 هلل اركيبوياخيل ا هذا اوان الشد فاشتدي زمن ف وتصافحت السيوف الصفوف
يّب وياريح اجلّنة ه    
     ـهاشراب ا  اردـيبة وبـطيا حبذا اجلنة واقـرتابـها           

كافرة  بعيدة  انساهبا                                       اروم روم قد دنا عذاهبـوال
هاـا ضرابعلي إن القيته  

 غداد دار اخلالفة بطال  ي باأل إىل  اجملاهدين  ي العرا خواينإ و ي اخلتام فإىل
 إىلو  النبارا و املوصلو  باعقوبة أهل مناألحرار إلىو اإلسالم وإىل انصار وما حوهلا 

الولد واألهل والبلد وتركوا الوالد و  همدينل ة  نصر ا  ي اهلل حىت يقتلوا هاجرو  الذين
وسهام د اهلل كم جنإنّ  مكقول لأو  مالسال  أقرئكم مجيعا  فإينّ  فإىل هؤالء وهؤالء

 ألرجوا وإينّ  فاحتسبوا جهادكم اليوم اإلسالم وخط الدفاع األول عن هذه االمة
بعد  ق عليكميعلّ مااهلل اهلل فيما اؤمتنتم عليه و ف ان ال يؤتى املسلمون من قبلكم



اهلل  قال مليو ني ااملسلم اال تفضحو ف بإذن اهلل كاي ي هزمية امر ام عظ من نمال اهلل
 اهللن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون وترجون من فإتعاىل)

مااليرجون(ومتثلوا مبا متثل به سعد رضي اهلل عنه يوم اخلند  لّبث قليال يلحق 
اهليجا محل      البأس باملوت إذا حان األجل               و قول عاصم 

القتال  رضي اهلل عنه  ي  
 ماعلّ يت وأنا جلد نابـل  والقوس فيها وتر   ع  نابـل                           املوت 

 حق واحلياة باطل    إن مل أقاتلكم  فأّمي هابل
رنن والسيما والعلن وقراءة الق كما وأوصي نفسي وإياكم بتقوى اهلل  ي السر

نا  ي الدنيا بالذكر والدعاء اللهم ربنا نتالقتال كالتوبة واألنفال وعليكم سور 
بقلوب  اللهم هذا يوم من أيامك فخذ ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار و حسنة 

فئدهتم وثبت سبيلك اللهم اربط علىأ اجلهاد  ي شباب اإلسالم ونواصيهم إىل
ك اجملاهدين  ي  نزل نصرك علىعبادم أاللههبم ميهم وألف بني قلو رن أقدامهم وسدد 

اللهم  غانستانني وافوالفلبّ  ريوكشم يشانوالشّ العرا  فلسطني و  كل مكان  ي
وثبّ  )واهلل غالب على نت اقدامنا وانصرنا علىالقوم الكافريربنا افرغ علينا صبا  

د وعلى نله لى نبينا حممّ ع موسلّ  وصل اللهمأمره ولكن اكثر الناس اليعلمون(
نياملعاحلمدهلل رب ال أن ونخر دعوانا وصحبه أمجعني  

 

 

 



1 
 

  وصايا للمجاهدينبعض ال    
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد : 

م إلخوة اجملاهدين الذين منَّ اهللا عليهم بالنفري إفهذه بعض الوصايا املختصرة ل مما  ىل ساحة اجلهاد، وأنقذهم ر
وهم يف سعٍة  ، ويسَّر هلم عبادته، وحررهم من ربقة تسلط الطغاةفهداهم سبيل الرشاد كانوا فيه من الضيق والشدة

 اْألَْرضِ  ِيف  جيَِدْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  يـَُهاِجرْ  َوَمنْ فعاينوا ما وعد اهللا به املهاجرين حيث قال سبحانه : { ،من أمرهم
 فَِإيَّايَ  َواِسَعةٌ  أَْرِضي ِإنَّ  َآَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا، وقال عز وجل : {]100/النساء[}َوَسَعةً  َكِثريًا  ُمرَاَغًما

ا. ]56/العنكبوت[}فَاْعُبُدونِ    نسأل اهللا أن ينفع 
الفضل الذي  تنسىيقسو قلبك و ، وال يطول عليك األمد فحىت تعرف نعمة اهللا عليك مبا أنت فيه اليومأوًال : 

وما من نعمة إال وهلا ما وبني أهلك، فالضد يُظهر حسنه الضدُّ،  وأنت يف بلدك ، تذكَّر ما كنت فيهوفَّقك إليه
، وبكائك بني يدي ربِّك أن ، واستحِضر ما عانيته من الشوق الكبري للحوق بركب اجلهاد واجملاهدينيقابلها

، بأن جيعل لك وليًا وجيعل لك نصرياً  ك عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإحلاحينجيك من القوم الظاملني
، فجعل لك من مهك خمرجًا ومن ضيقك وآتاك من كل ما سألته وزادك من فضله فاستجاب لك ربُّك سبحانه

نائماً، كنَت تستبشر برؤيتهم   ، ومجعك مبنوركٍن شديد فرجاً، وأرشدك إىل سبيٍل ميسَّر، وأوصلك إىل مأوًى آمنٍ 
  .]18/النحل[}َرِحيمٌ  َلَغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُحتُْصوَها َال  اللَّهِ  نِْعَمةَ  تـَُعدُّوا َوِإنْ  : {وصدق اهللا وصرت واحداً منهم

 َشِديدُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َجاَءْتهُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  يـَُبدِّلْ  َوَمنْ نعمة اهللا كفراً فيحل بك البوار : { احَذر أن تبدِّلثانياً : 
 ، وال يكن حالك كحال أولئك القوم الذين استقلوا البحرر من ذكرها وشكرهاوأكثِ  ،]211/البقرة[}اْلِعَقابِ 

م متضرعني خاضعني خملصني م وآمن روعهم َنسوا ما كانوا فيه  فاضطرب عليهم فلجأوا إىل ر حىت إذا ّجناهم ر
 القوم اخلاسرون، كما قال عز وجل : وقد أمنوا مكر اهللا وال يأمن مكر اهللا إال فراحوا يعيثون بالفساد من قبل

ْنَسانُ  وََكانَ  َأْعَرْضُتمْ  اْلبَـرِّ  ِإَىل  َجنَّاُكمْ  فـََلمَّا ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلَبْحرِ  ِيف  الضُّرُّ  َمسَُّكمُ  َوِإَذا{ ) 67( َكُفورًا  اْإلِ
 ِفيهِ  يُِعيدَُكمْ  َأنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ ) 68( وَِكيًال  َلُكمْ  جتَُِدوا َال  ُمثَّ  َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يـُْرِسلَ  أَوْ  اْلبَـرِّ  َجاِنبَ  ِبُكمْ  َخيِْسفَ  َأنْ  أََفَأِمْنُتمْ 

َنا َلُكمْ  جتَُِدوا َال  ُمثَّ  َكَفْرمتُْ   ِمبَا فـَيـُْغرَِقُكمْ  الرِّيحِ  ِمنَ  قَاِصًفا َعَلْيُكمْ  فـَيـُْرِسلَ  ُأْخَرى تَارَةً    ]69-67/اإلسراء[}تَِبيًعا ِبهِ  َعَليـْ
، فكن خملصًا صادقًا وِجًال يف السراء فاعلم أن َمن أخرجك قادٌر على أن يرَّدك، وَمن جنَّاك ال يعجزه إعادتك

 ُمَغيـِّرًا َيكُ  ملَْ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال سبحانه : { والضراء، وإن اهللا ال يظلم الناس
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يعٌ  اللَّهَ  َوَأنَّ  بِأَنـُْفِسِهمْ  َما يـَُغيـُِّروا َحىتَّ  قـَْومٍ  َعَلى أَنـَْعَمَها نِْعَمةً  ، ، فإذا تغريَّ عليك قلُبك]53/األنفال[}َعِليمٌ  مسَِ
  ولو كان دفيناً. فاستخرِج الداء وتفّحص حالكَ  فراجع نفَسك من احلقِّ  ونفرت مما كنت حتب

، وسخِّر دنياَك لدينك، ها، واجعل جهادَك لتكون كلمة اهللا هي العلياكلِّ ال تنَس اإلخالص يف أعمالَك  ثالثًا : 
ا عليك، فإياك إياك وخطو وال تستعمل دينَك لدنياك ، بالرياء، أو طلب السمعة، عملك ات الشيطان اليت يُفِسد 

نه واستعن به عليه : ، واستعذ باهللا مولتجتهد يف سدِّ منافذه اليت يلج منها أو الشرف، ،أو الشهرة، أو الذِّكر
َزَغنَّكَ  َوِإمَّا{   .]200/األعراف[}َعِليمٌ  مسَِيعٌ  ِإنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  نـَزْغٌ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يـَنـْ
 ،لِْلَمْغَنمِ  يـَُقاِتلُ  الرَُّجلُ  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِيب  َعنْ و  

 اْلُعْلَيا ِهيَ  اللَّهِ  َكِلَمةُ   لَِتُكونَ  قَاَتلَ  َمنْ ( :قَالَ  ؟اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  َفَمنْ  هُ َمَكان لِيـَُرى يـَُقاِتلُ  َوالرَُّجلُ  ،لِلذِّْكرِ  يـَُقاِتلُ  َوالرَُّجلُ 
  )متفق عليه.اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  فـَُهوَ 
 املال على املرء حرص من هلا بأفسد غنمٍ  يف أرسال جائعان ذئبان ما(:  سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قالو 

  .اخلفية ك واحذر الذئابَ ) رواه أمحد والرتمذي وغريمها، فاحفْظ حظريتَ لدينه والشرف
الندى، رابعًا : عليَك حبسن اخلُلق، فإنه أثقل شيٍء يف امليزان، وهو كما قال بعض العلماء: كف األذى، وبذل 

، فال تكن معهم فظاً، وال غليظاً، وال قاسياً، وال مسيئاً، ، وعاِمل إخوانك مبا حتب أن يعاملوك بهوطالقة الوجه
بشوشاً، واقتِد بنبيك صلى  طلقاً، بل كن معهم هيناً، ليناً، سهًال، وال عبوساً، وال فحَّاشاً، وال سبَّاباً، وال بذيئاً،
، فبذلك تكون له حبيباً ، فهو يف كلٍّ أسوٌة حسنٌة لنادي به يف صالته وجهادهتاهللا عليه وسلم يف ُخُلقه كما تق

 ِمنَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما، وقال له : {]4/القلم[}َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعَلى َوِإنَّكَ ومن منزلته قريباً، فقد زكَّاه ربه سبحانه بقوله : {
 َجاءَُكمْ  َلَقدْ ، وقال سبحانه : {]159/عمران آل[}َحْوِلكَ  ِمنْ  َالنـَْفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكْنتَ   َوَلوْ  َهلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ 

  ]128/التوبة[}َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  بِاْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ  َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيزٌ  أَنـُْفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ 
 إيلَّ  كمأبغضَ  وإنَّ  ،أخالقاً  كمأحاسنُ  جمالس اآلخرة يف مين بكموأقرَ  إيلَّ  أحبكم إنوقال صلى اهللا عليه وسلم: (

  ) رواه أمحد، وابن حبان.املتشدقون املتفيهقون الثرثارون أخالقاً  أسوؤكم اآلخرة يف مين كموأبعدَ 
م تُنِفق حسناتك على غريك تكْن ُمفلساً، وال الخامسًا :  ، فتكون كالذي يكد ليله ويكدح وتستجلب سيئا

بلسانك  مجيعهم هتان، وأذية املسلمنيباجملَّان وأهلك نَفَسه، فتجنَّب الب لغريه اأعطاه حىت إذا استلم أجرته اره
لتحفظ بنحرك  أنك إمنا هاجرت وجاهدت واعلم ازاً،وال مهَّازًا ملَّ  ،فال تكن هلم مغتابًا وال منامًا وال قتَّاتاً ك، ويد
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، فاملسلم َمن سلم املسلمون من لسانه ويده، قال اهللا أعراضهم فال متزقها بلسانكتذب بسيفك عن دماءهم و 
  .]58/األحزاب[}ُمِبيًنا َوِإْمثًا بـُْهَتانًا اْحَتَمُلوا فـََقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَغْريِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِننيَ  يـُْؤُذونَ  َوالَِّذينَ تعاىل : {

ْفِلُس؟ َمنِ  أتدرونَ : ( قَالَ  ، -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسولَ  أنَّ :  -  عنه اهللا رضي -  ُهريرةَ  أيب عنو 
ُ
 قالوا امل

ْفلسَ  إنَّ : ( فـََقالَ  ، َمَتاع وال َلهُ  ِدرَهمَ  ال َمنْ  ِفيَنا املْفلسُ : 
ُ
 وزَكاٍة، وصيامٍ  بصالةٍ  القياَمةِ  يَومَ  يأيت َمنْ  أُمَّيت ِمنْ  امل

 وَهَذا َحَسَناتِِه، ِمنْ  َهَذا فيـُْعَطى َهَذا، َوَضَربَ  َهَذا، َدمَ  وَسَفكَ  َهَذا، مالَ  َوَأَكلَ  َهَذا، وَقَذفَ  َهَذا، َشَتمَ  وَقدْ  ويأيت
 رواه) النَّارِ  يف طُرِحَ  ُمثَّ  َعَليِه، َفطُرَِحتْ  َخطَاياُهم منْ  ُأِخذَ  َعَليِه، َما يُقضى أنْ  قـَْبل َحَسناتُه فَِنَيتْ  فإنْ  َحسناتِه، ِمنْ 

  .ُمسلم
 القيامة يوم يأتون أميت من أقواماً  ألعلمنَّ ( :قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن -عنه اهللا رضي-  ثوبان وعن

 ال لنا هملِّ جَ  ،لنا صفهم اهللا رسول يا :ثوبان قال ، منثوراً  هباء اهللا فيجعلها بيضاء امةِ  جبال أمثال بأعمالٍ 
م أما :قال ،نعلم ال وحنن منهم نكون  قومٌ  ولكنهم ،تأخذون كما  الليل من ويأخذون ،جلدتكم ومن إخوانكم إ
  .ماجه ابن رواه )انتهكوها اهللا مبحارم خلوا إذا

، آصارًا ألقيت على كاهلكوال جتعلها ، واختذ طاعتهم طاعًة لربِّك، يف املعروف عليك بطاعِة أمرائكَ سادسًا : 
م مل يتمّيزوا عنك إال  ابثقل األمانة اليت واعلم أ ا حيملو كما –، وكلهم يودُّ أن لو ُكفوا أمرها ووقوا شرَّها، فإ
)رواه البخاري، الفاطمة وبئست املرضعة فنعمت ،القيامة يوم ندامة ستكون: ( -قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومسلم.
ن طاعة نكف عت، وال تسقيام اجلهاد باجلماعة، وقيام اجلماعة باإلمارة، وقيام اإلمارة بالسمع والطاعةواعلم أن 

فإن استقام فأِعن، وإن  ،وأرثَّ هيئةً  ،ولو كان أصغر منك سناً، وأقلَّ علماً، وأضعف جسماً، وأحدَث جتربةً  أمريك
َنا اْلُمْلكُ  َلهُ  َيُكونُ  َأىنَّ  قَاُلواواحذر مسلَك َمن : { أخطأ فانصح،  ِمنَ  َسَعةً  يـُْؤتَ  وَملَْ  ِمْنهُ  بِاْلُمْلكِ  َأَحقُّ  َوَحنْنُ  َعَليـْ

 َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَااتِّباَع هوى نفِسك، قال اهللا تعاىل : { ربِّك ال وليكن مهَُّك إرضاءَ  ،]247/البقرة[}اْلَمالِ 
 بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَىل  فـَُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِيف  تـََناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِيل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا
  .]59/النساء[}تَْأِويًال  َوَأْحَسنُ  َخيـْرٌ  َذِلكَ  اْآلَِخرِ  َواْليَـْومِ 

 اهللا، أطاعَ  فقد أطاعين َمنْ (:  -وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول قال:  قال - عنه اهللا رضي- هريرة وعن أيب 
  ) متفٌق عليه.َعَصاِين  َفقد األِمريَ  يَعصِ  وَمنْ  أطَاَعين، فـََقدْ  األِمريَ  يُطعِ  وَمنْ  اَهللا، َعصى فقد عصاين وَمنْ 
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ال عبئاً وكن إلخوانك عونًا هلم سابعًا : احرص على االجتماع واالئتالف، وانبذ أسباب الُفرقة واالختالف، 
 ،فاستمسك به، وادُع إليه وجيعلهم صّفًا كالبنيان املرصوص كلمة اجملاهدينفما يؤلف بني القلوب وجيمع  ، عليهم

وُيشِعل  ،بينهم ، ويثري العداوة والبغضاءكلمتهميشتت  و  حيرِّش بني اجملاهدين، ورغِّب فيه، وما ،وُحضَّ عليه
أو يـَْقَربُه، فال تكن عدواً للجهاد وأنت تزعم حبَّه،  ، وناِصح َمن يقرتفهفِفرَّ عنه، وحذِّر منه الضغينَة يف صدورهم،

  ، والنار توَقُد بشرارٍة،، فإن الفرقة سبُب الفشل، والتنازع آفة االجتماعتبغي بلوغه وأنت وال باباً موصداً أمام النصر
 َكالَِّذينَ   َتُكونُوا َوَال ، وقال سبحانه : {]46/األنفال[}رُِحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلوا تـََناَزُعوا َوَال كما قال سبحانه : {

  ]105/عمران آل[}َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َهلُمْ  َوأُولَِئكَ  اْلبَـيـَِّناتُ  َجاَءُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْختَـَلُفوا تـََفرَُّقوا
 أن لكم فريضى :ثالثاً  لكم يرضى اهللا إنوسلم قال : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه

) رواه أمركم اهللا واله من تناصحوا وأن ،تتفرقوا ال وأن مجيعاً  اهللابل حب تعتصموا وأن ،شيئاً  به تشركوا وال تعبدوه
  مسلم.

ا يف اجلماعة، واترك العذاَب فإنه يف الُفرقة واطلب الربكَة والرمحة   من الشاة القاصية.، وإمنا يأكل الذئب فإ
إال بعلٍم،  –صغريها وكبريها – هاوال تتكلم في اهللا بعضها ببعٍض، أحكامِ  وضربَ  ،جتنَّب املراء يف الدينثامنًا : 

 تـَْقفُ  َوَال ، قال تعاىل : {واعلم أن صاحب الكلمة ميلكها ما مل خترج منه، فإن خرجت طارت فصارت له أو عليه
  .]36/اإلسراء[}َمْسُئوًال  َعْنهُ  َكانَ   أُولَِئكَ  ُكلُّ   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما

وال تفتح عليك وعلى إخوانك ، ، وسِّلم للحقِّ َيسَلم لكاجلدال ، وأسبابَ ودْع عنك ِقيَل وقال، وكثرَة السؤال
، ومياسرًا ال معاسراً، ومشاركًا ال ، وموافقًا ال مشاِققاً منازعاً ، وُكن هلم مطاِوعًا ال بابًا من الشرِّ تعجز أن تُغلقه

  مشاكساً.
فمن وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاٍذ وأيب موسى رضي اهللا عنهما : (وتطاوعا و ال ختتلفا) رواه البخاري 

  ومسلم.
 فإذا قلوبكم، عليه ائتلفت ما القرآن اقرؤا(: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن بندَ جُ  وعن
  .عليه متفق )عنه فقوموا اختلفتم

بل قد يكوُن  للوصول إىل ما يـُتَّفق عليه، واملناقشة ويف احلديث داللة على أن االختالف ال يُقَطع دائماً باملباحثة
مل يزل اليت  االجتهاد ، وإذا كان هذا يف كتاِب اهللا تعاىل فكيف بغريه من مسائلالتمادي بالسكوِت وعدم رفعه

  .جهابذة العلماء خمتلفَني فيها
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 ،للنفوس مكدِّرٌ  ،ُمهِلٌك للُعُمرِ  ،وهو ماحٌق للربكة عن سبيله إنزال اجلَدل بينهم واوِمن عقوبات اهللا ِلَمن حاد
رواه الرتمذي ) اجلدل أوتوا إال عليه كانوا  هدى بعد قوم ضل ماكما قال صلى اهللا عليه وسلم : (  مفسٌد للطِّباع،

  وابن ماجة.
رضي اهللا – الصَّاِمتِ  ْبنِ  ، فعن ُعَباَدةَ وال تكن سببًا يف حرمان أمَّتك وإخوانك من اخلري العظيم وأنت ال تشعر

َلةِ  ُخيِْربُ  َخرَجَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : - عنه   ِإينِّ ( :فـََقالَ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َرُجَالنِ  فـََتَالَحى ،اْلَقْدرِ  بَِليـْ
َلةِ  ِألُْخِربَُكمْ  َخَرْجتُ  رًا َيُكونَ  َأنْ  َوَعَسى ،فـَرُِفَعتْ  َوُفَالنٌ  ُفَالنٌ  َتَالَحى َوِإنَّهُ  ،ِ اْلَقْدر بَِليـْ  ،السَّْبعِ  ِيف  اْلَتِمُسوَها ،َلُكمْ  َخيـْ
  رواه البخاري. )َواخلَْْمسِ  ،َوالتِّْسعِ 

 األمة فإن ،اخلاصة بذنب للعامة العقوبة سبب واملخاصمة املالحاة أنيف فوائد احلديث : (قال البدر العيين 
  )اهـ.الشريفة حبضرته التالحي بسبب الليلة هذه عالمإ حرمت
بيتاً مضموناً يف اجلنِة تكفَّل لك به رسولك صلى اهللا عليه وسلم الذي  املخاصمة وبـُْعِدَك عن اجملادلة رتككَ وُحْز ب
  .) رواه أبو داودحمقاً  كان  إن و املراء ترك ملن اجلنة ربض يف بيت زعيم أناقال: (

، فساحُة اجلهاد سوٌق توشك أن تنفضبالطاعة، وعليك من العمل مبا ُتطيق،  كاجتهد أن متأل وقتتاسعاً: 
وال تتِكل ، واحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، فاغتنم ساعتها، فريبح فيها من يربح، وخيسر من خيسر

فحاِول أن جتعل لك  بكثرة الُقربات، وآزره ،بأنواع الطاعات، وارفده وال تغرتَّ بغزوك ورِباطك على جمرَّد جهاِدك
 بذكر ربك،، وليكن لسانك رطبًا وحافظ على أذكارك وشيئًا من الصيام، وحظًا من قيام الليل،، وردًا من القرآن

تدري لعلك ُتدعى من كل أبواب  فال وال حتقرنَّ من املعروف شيئاً، ،النافعة واقرأ ما يتيسر لك من كتب أهل العلم
  اجلنة.
 من شيء من زوجني أنفق من(:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال - عنه اهللا رضي- هريرة أيب عن

  ومن ،الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان  فمن أبواب للجنةو  ،اجلنة أبواب من دعي اهللا سبيل يف األشياء
 أهل من كان  ومن ،الصدقة باب من دعي الصدقة أهل من كان  ومن ،اجلهاد باب من دعي اجلهاد أهل من كان

 من أحد يدعى فهل ،ضرورة من األبواب تلك من دعي من على ما: بكر أبو فقال ،الريان باب من دعي الصيام
  )متفق عليه.منهم تكون أن وأرجو نعم :قال كلها؟  األبواب تلك
ا واخُل بنفسك بني احلني واحلني  ا وتقوِّم عوجها لتعرف عيو من  ، واخِدم إخوانك مبا تستطيعوختوِّفها رَّ

وكن يف  ، واصرب عليهمواحتسب يف ذلك األجر أو نصيحٍة، أو حراسٍة، تنظيٍف، غسٍل، أو طبٍخ، أو متريٍض، أو
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بطَّاًال وقد قال تعاىل  ، وال تكن متواكًال كسالنَ حاجتهم يكن اهللا يف حاجتك، ومن كان اهللا يف حاجته أفلح
  .]2/املائدة[}َواْلُعْدَوانِ  اْإلِمثِْ  َعَلى تـََعاَونُوا َوَال  َوالتـَّْقَوى اْلِربِّ  َعَلى َوتـََعاَونُوا:{

مبا يتيسر لك  االرتقاء بنفسكحاول واملعسكرات، ومواطن الرِّباط، و واقِض ما استطعت من وقتك يف املراكز، 
در أوقاتكمن الدورات  والوالئم واملطاعم، واملشي يف األسواقوالولوج واخلروج، يف الذهاب واإلياب،  ، وال 

 ،دنيا آخرٍة ال تاجرَ  وأنت تاجرُ  فإنك ما هاجرت لتكون صّخاباً فيها، عها،بضائِ  ينها وتقليبِ دكاكِ  عِ وتتبُّ  ،هاوذْرعِ 
جرتك الفنادق وإمناو  وصفقتَك مع اهللا ال مع الناس، وهل ذلك  ،ها هي ذي فالزمهااخلنادق ف أردت مل تقصد 

وجمامع اخلري من أبغض البالد  ورياض الذكر فأين مواطن الطاعةإال كمن استبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري، 
واعلم أن ما ميضي من عمرك فلن يعود أبداً فانظر  ،وال تزد فاقتصر منها على ما تضطر إليه إىل اهللا وهي أسواقها،

؟ فَمن وجد ، وهل يومي كأمسي، واجعل سؤالك دائماً: ماذا استفدت منذ أن هاجرتوفيما تقضيه هفيما قضيتَ 
  خرياً يف جوابه فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومنَّ إال نفَسه!

م، ،اعرف لألنصار حسنتهمعاشراً:  فواَلوا عندما عادى الناُس، وآووا حينما طرَد الناس، ونصروا يوم  بل حسنا
هذا مع وعاَدوا القريب من أجلك، وقد عاداك القريب من أجل عدوك، ، وأنفقوا وقد شحَّ الناسأن خذَل الناس، 

م حسٌب وال نسٌب وال لغةٌ   واواإليواء حىت بذل الوالء والنصرةومل يزالوا يرتقون يف مدارج وال ماٌل،  أنه ال جيمعك 
 من أجلهم وديارهم ، وحتمَّلوا أنواع األذى يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم وحرثهمذبًا عن املهاجرينمهج نفوسهم 

ميَانَ  الدَّارَ  تـَبَـوَُّءوا َوالَِّذينَ ، فنرجوا أن يكون هلم نصيٌب ممن قال اهللا فيهم : {فصربوا  َهاَجرَ  َمنْ  حيُِبُّونَ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  َواْإلِ
 نـَْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِِمْ  َكانَ   َوَلوْ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َويـُْؤثُِرونَ  أُوتُوا ِممَّا َحاَجةً  ُصُدورِِهمْ  ِيف  جيَُِدونَ  َوَال  ِإلَْيِهمْ 

  ]9/احلشر[ }اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ 
 وحكمةٍ  ولٍني وتواضعٍ  لطفٍ معلِّمًا ببضعفائهم، حمبًا هلم، رفيقًا  م،فكن حمسنًا حملسنهم متجاوزًا عن مسيئه

ُِن كرباءهم ووجهاءهم، ،وتعرف لعاملهم حقَّه وتعزِّر أمراءهم، وترحم صغريهم،، توقِّر كبريهم، جلاهلهم وال  وال 
م ماستطعت على ، وتعرَّف ما وال تتقصى أخطاءهم تتبع عثرا وإياك مث إياك  ،لتحسن الدخول إليها أبواب قلو
ا علينا، فتهلك أو الرتفُّع عليهم واحتقارهم وحبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه ، فإن كان مثَة منِّة فهم أحقُّ 

  .املسلم
) متفق عليه، ُمِسيئهم عن وجتاوزوا ، ُحمِْسِنهم من اْقبلواقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األنصار السابقني : (

  ) رواه البخاري، ومسلم.األنصار أبناءِ  وألبناءِ  األنصار، وألبناء لألنصار، اغِفرْ  اللهموقال أيضاً فيهم : (
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فإنه ال خييِّب ، فاجلأ إليه وُلْذ ببابه، ، والعون من عندهاعلم أن التوفيق كله بيد اهللا تعاىلأخريًا و احلادي عشر : 
لك ولوالديك  ، وأكثر من الدعاء، فأظهر فقرك بني يديهأناب إليهمن وال يردُّ َمن سأله، وال يطرد ، من رجاه

، واعلم أن الفنت اليوم ، وادُع ألخوانَك يف ظهر الغيب، وختّري لدعائك أوقات اإلجابةوألهلك وللمؤمنني أمجعني
سوداء نكداء صماء  وتتواىل كقطع الليل املظلموال عاصم من أمرها إال من رحم اهللاُ،  ُتطل علينا يف موٍج كاجلبال

نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  الثَّاِبتِ  بِاْلَقْولِ  َآَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يـُثَبِّتُ : { لعبده بتثبيت اهللاعمياء ال جناة منها إال   اْآلَِخَرةِ  َوِيف  الدُّ
م شوقاً ]27/إبراهيم[}َيَشاءُ  َما اللَّهُ  َويـَْفَعلُ  الظَّاِلِمنيَ  اللَّهُ  َوُيِضلُّ  ، وها أنت ترى كم من إخوانك الذين ذابت قلو

، وغامروا وشعروا أن األرض ضاقت عليهم مبا رحبت، تلذذوا بدنيا، وما طاب هلم عيٌش وال إىل ساحات اجلهاد
م ونالوا البغية اليت سعوا إليها بكل ما يستطيعون  حىت إذا وصولوا إىل ما كانوا يؤمِّلون وخاطروا انقلبت عليهم قلو

م يطلبون املخرج مما هم فيه بأي  وضاقت صدورهم وتبدلت نفوسهم ال بل مبّنة  أتوا فرجعوا من حيث شيءٍ فإذا 
وقل:  واتَِّعظ وال َتسَخر، ،، فاعترب بذلك وال تشمتبعيدين عنهم حىت وهم يف ديارهم الطغاة عليهم بعد أن كانوا

م اللهم سلِّم سلِّم!،  َهَديـْتَـَنا ِإذْ  بـَْعدَ  قـُُلوبـََنا تُزِغْ  َال  َربـََّناوأكثر من دعاء الصاحلني : { واحذر أن يصيبك ما أصا
  .]8/عمران آل[}اْلَوهَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َرْمحَةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َوَهبْ 

 وُفجاءةِ  ، عاِفَيتك وَحتَوُّلِ  ، نِْعَمِتكَ  زوال من بك أعوذ ِإين اللَّهمَّ اهللا عليه وسلم : (وادُع مبا دعا به نبيك صلى 
  ) رواه مسلم.سخِطك ومجيع ، نِقَمتك

 َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  اللَّهَ  فَِإنَّ  َواْصِربْ مث امِض وال ختف : { واتَّبع هداه ، وابتِغ رضاهواصدق مع اهللا
  .]115/هود[}اْلُمْحِسِننيَ 

  واحلمد هللا رب العاملني.
  وكتبه خادم اجملاهدين / أبو حيىي اللييب

 هـ.1431/ربيع اآلخر/25السبت...



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  بعض ردود األفعال على كلمة احلافظ أبو طلحة األملاين: 

ديد من القاعدة" وأو  - ديدا مباشرا ألملانيا "رسالة  ا  ساط الصحف األملانية اعترب
 االستخبارات واألمن تؤكد ذلك وأثارت قلقهم.

حىت اآلن  -حسب قوهلم  - ألول مرة توجه القاعدة عن طريق السحاب (اليت كانت تبث  -
ا  IntelCenterرسالة إىل دولة بعينها ومركز  أشرطة شخصيات رمسية وذكروا عزام) يقول أ

 أهم رسالة ألملانيا خاصة وأوروبا عامة.

ا مطالبة بسحب اجلنود من أفغ -  نستان.افهم أ

ديد يف اتساع مكتب مكافحة اإلجرام صرح بأن هناك  املتحدث باسم -  شديد.ساحة 

ديدات معينة. - ا ال تتضمن   قيل أ

وأبدوا  .: "العد التنازيل لضربة إرهابية بدأ"ddpوا لوكالة األنباء لقا رجال املخابرات األملانية -
 خوفهم من وقوع ضربة يف املستقبل القريب.

ذه اخلصوصية ألملانيا كاتب يف الوزارة الداخلية -  بعد جديد وأن صرح أن كون القاعدة تتطرق 
 الرجل امللثم يف الشريط جاد جدا. "هذا يدعونا إىل القلق أكثر.

استنتجت اهليئات األمنية أن أبا طلحة له اتصاالت وثيقة بقيادات القاعدة واعتربت املعلومات  -
  .القادمة الدقيقة اليت ميلكها مثرية للقلق حىت بالنسبة لالنتخابات األملانية

 املستوى الثقايف أليب طلحة "تستحق االحرتام".كاتب يف الوزارة الداخلية اعترب    -

أن يفجر نفسه أقلق اهليئات  نه حياول منذ وقت طويلإاللقطة اليت يقول فيها أبو طلحة  -
 األملانية كثريا.

 الشريط وضح أن القاعدة أصبح هلا اهتمام خاص بأملانيا. -

بني حبزامه الناسف  خمتصون أمنيون يرون اخلطر احلقيقي يف أن أبو طلحة يستطيع أن خيتفي -
يضرب أي هدف بدون أي عائق.  هر املواطن األملاين وحليق. يستطيع أنالناس إذا ظهر مبظ

 كل التنبيهات عليه لن جتدي شيئا يف اكتشافه.ومع كل هذه املعطيات فإن  



 يف املائة من األملان يرون أنفسهم مهددون من قبل القاعدة. 42 -





  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ملخص النقاط المطروحة في الجلسة

  اليمن :

ش م/ نرى مواصلة المعركة في اليمن مع التريث والوعي 
واإلرشاد وقد تحقق نوع من التواصل وسنجتھد في مزيد من 

  النصح 

 رى أن الحكومة تقبل والما يخص موضوع الھدنة ال ن
                                المتحكمين فيھا  ناألمريكيي

من لدن القيادة كالشيخين  وينبغي االجتھاد في نصح اإلخوة
  وبقية أعضاء القيادة وھم في الغالب سامعون مطيعون 

  جيدة لھم فيما يخص القبائل  كمھاتيوتوج

ينبغي المضي في الجھاد وعدم التورط في ھياكل الدولة 
  ومؤسساتھا ومسمياتھا 

ع اإلخوة في الصومال نظرا ألھمية موقعي مع التعاون م
  البلدين استراتيجيا 

قضية سقوط الدولة حتى لو لم تنجح الدولة االسالمية في 
االستمرارية فؤائده أعظم من مضاره ففيه رجوع القبائل 

لقوتھا وذھاب النظام المركزي وظھور الخير في أھل الخير 
بعد سقوط  وتعاونھم في أجواء يغيب فيھا الشك األمني ثم

الدولة إرجاع الناس إلى النظام المركزي أمر غاية في 



كان ضعيفا  الصعوبة والعنت السيما مع وجود جھاد ولو
  وھذه المصلحة ال ينبغي إغفالھا

ش يح/ينبغي أن يركز على ضرب األمريكيين في اليمن 
ينبغي  وأفغانستان والتركيز على النفط وانتقاء األھداف وال

دين بالطريقة القطرية الضيقة جھة المرتالرجوع إلى موا
  السابقة 

يوجه اإلخوة في اليمن إلى استھداف األمريكيين في اليمن 
  وأمريكا قدر اإلمكان والبحر والسعودية 

ينبغي إغراق الحكومة اليمنية في كشف عمالتھا كما ظھر 
جليا في ھذه اآلونة ونحرجھا تمام اإلحراج عبر اإلعالم 

حت للعيان فينبغي التركيز على ھذا الجھادي ألنھا وض
  الجانب اإلعالمي 

ونسير معھم بنفس الطريقة التي سرناھا مع الجيش 
  الباكستاني كالتدرج في المواجھة قدر اإلمكان  

ينبغي أن يكون اإلخوة تواجدھم بشكل مختلفا وليس مفتوحا 
بل تكون  السرية من اثنين أو ثالثة تقريبا حسب الظرف 

  والحالة 

مر الجانب الدعوي والمرتدون المناص من مواجھتھم يست
مادام الضرب في أسيادھم فھم البد أن يدافعوا عنھم ونحن 

  البد أندافع عن أنفسنا 

  رى أن ال يطرق لعدم الفائدة منه موضوع الھدنة ن



  :إيران

  والتصعيد اتجاھھا  إيراننرى التريث في قضية 

أننا اآلن في وضع ال يسمح لنا باستعداء إيران وال  -1
 سميا بسب التراتيب األولية بالنسبة للعمل الخارجي 

أن اإلخوة األسرى  يمكن إطالق سراحھم وھذه  -2
 المصلحة ينبغي أن ال نفوتھا 

مسألة تعاطف مع من يضرب إسرائيل ولذلك تلك  -3
الصدمة البد من تھيئة أنفسنا لتلقيھا مع أن توعية 

لناس اآلن ضد الشيعة قائمة بھا أنظمة عبر علمائھا ا
    وزعاماتھا   

   

  

 



كفر من أعان   ذكر كتاب التبيان يف ,مشايخ اليمن بأن خيرجوا بيانا يسقط شرعية الرئيس مطالبة  *
 األمريكان إلظهار كفر الرئيس.

لرئيس وأنصاره اخماطبة *  

مراحل التعامل معهمالعسكر و  ةنفسي نقطة*  

هم مرة أخرى بعد ثالثني عام من مساعي احلوار حترك املسلمون يف اليمن إلزالة النظام فمن... أن خندر *
 بدعوى احلوار 

عام  30الذي يتحدث عن احلوار مع الرئيس يواصل خمادعة الناس بعد *  

 *ال يصح احلوار مع من مرد على الكذب وتزكية الكذوب تطعن يف مصداقية املزكي.

لقول احلاكم إما أنا أو الطوفان والفوضى  االستجابة صحتال *  

*املسرية املليونية اليت خرجت يف صنعاء منذ قرابة عقدين وقد ضاعت تلك الفرصة تبعاً لتحاور الرئيس مع 
قادة املظاهرة فصدقوه وأشار الشيخ الزنداين للجماهري بأن يرجعوا مث مل يلبث الرئيس أن خالف الكثري مما 

.اتفق عليه  

الشباب سئموا من مداهنة النظام*  

*على جتار اليمن ودول اجلوار أن جيهزوا كميات كافية من املواد الغذائية يف املستودعات و السفن قد حيصل 
 تعثر وضيق يف وصول املواد الغذائية الكافية لسد حاجة املسلمني يف اليمن .
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

   ضوابط حركة طالبان باكستان

  ][الئحة عمل تحريك طالبان باكستان
  محمود الحسن)الشيخ (مع تعليق الشيخ أبي يحيى، و

 األمير -1

الحمد  فأمير الحركة واحد، والذي تم نصبه بمشاورة أھل الحل والعقد. وله أن يأمرنا في حدود 
  (فيما نستطيع).الشريعة وعلينا جميعا أن نطيعه 

تعليق : يفھم من العبارة أن الالئحة تتحدث عن شيٍء قد مضى وعن حاٍل قائٍم حيث تقول : (والذي تم 
ٍب، والذي ينبغي في مثل ھذه اللوائح قبل كل  نصبه بمشاورة) فھي تتحدث عن حال أميٍر موجوٍد ومنصَّ

وال على مر األيام وليست فقط تحكي شيٍء ھو تحديد كيفية تنصيب األمير لتبقى الالئحة ضابطة لألح
  حاال قائماً فالنقاط التي يجب التركيز عليھا : 

األولى : ما ھي الطريقة المتبعة في تنصيب أمير التحريك والتي على الجميع أن يلتزموا بھا ويسيروا 
لقات ثم عليھا، وال شك أن أفضل الطرق ھو مشاورة أھل الحل والعقد وأھل الشوكة والقوة، وأمراء الح

  أخذ رأي األغلبية في ذلك.

الثانية : ما ھي صفات األمير الذي ينصب على التحريك، حيث لم تذكر الالئحة شيئاً من ذلك وھذه من 
  أھم المسائل، فمنھا األمانة، والصدق، والعلم، والخبرة، وحسن الخلق...إلخ

جلس الشورى أن يعزل األمير عن الثالثة : متى يمكن عزل األمير، أي ما ھي األسباب التي تسّوغ لم
  منصبه.

الرابعة : كيف يتم التصرف فيما لو فقد األمير إما بقتل أو أسر أو إعاقة دائمة ال تساعده على 
االستمرار في مھامه، فال بد من تعيين نائٍب له يتولى إدارة األمور مدةً معينة حتى يجتمع مجلس 

 الشورى ويعينوا أميراً جديداً.

  ميرصالحيات األ

(ھذا اإلطالق إنما ھو لإلمام العام بما أن اإلمارة في الشريعة ھي السلطة العليا لتطبيق األحكام اإللھية 
"خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، أما بقية اإلمارات فكل واحدة بحسبھا وليراجع في ذلك ما ذكره 

ميع الھيئات [إداره وجمعھا لذا فإن لألمير حق تأسيس ج  الماوردي في كتاب األحكام السلطانية)
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، وسيسميھا لجان أيضا فيما سيأتي] ونصب مسئوليھا [ذمه دار وجمعه ذمه داران] وعزلھم، ےادار
  ولذا فيحق لألمير التالي:

أن يعزل أعضاء ومسئولي جميع ھيئات الحركة في أي وقت شاء ولو بدون سبب، كما عزل  -1
(عمر لم يعزل خالداً بغير سبب بل أثناء الحرب.  عمر بن الخطاب خالد بن الوليد رضي هللا عنھما

ً على دين  -فيما ذكر العلماء–عزله  خشية أن يعتقد الناس أن النصر إنما ھو مرتبطٌ بشخصه فحفاظا
الناس تم عزله رضي هللا عنه، كما جاء في كتب السيرة أن عمر كتب إلى  األمصار: إني لم أعزل 

اس فخموه وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن هللا خالداً عن سخطة وال خيانة ولكن الن
ھو الصانع وأن ال يكونوا بعرض فتنة.،  وقد جاء في بعض كتب التاريخ أن عمر قد  ندم على ذلك 

 وال يحق ألحد أن يحاسبه ويسائله على ذلك..اھـ)
ألحد أن ينازعه ويعترض  لألمير حق اتخاذ القرار وفق رأي من شاء أثناء الشورى، وال يحق -2

ً للشريعة. قال هللا تعالى (وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل  عليه في ذلك إال إن كان قراره مخالفا
).[بل الذي نراه في ھذه المسألة ھو االلتزام برأي أكثر أعضاء مجلس الشورى، وذلك قطعا على هللا

الصواب أقرب إلى رأي األكثر في الغالب، وما  لدابر األھواء، ومنعا لقرارات التشھي المطلق، وألن
يذكره العلماء في ذلك إنما ھو في حق اإلمام المجتھد، أما مع نقص العلم أو انعدامه، وقلة الخبرة، 
وصعوبة األحوال وتداخلھا، وكثرة اإلشكاالت والتي تحتاج إلى روية وعمق نظر وقوة رأي فإن 

ً برأي أكثر أعضاء مجلس الشورى، فإن تساوت  أن يُلَزم األمير -وهللا أعلم–الصواب  إلزاما قاطعا
ً ستفتح  األصوات رجح الجانب الذي يكون فيه األمير، وأما الطريقة التي ذكرت في الالئحة فھي قطعا
باب الخالف على مصراعيه، وستؤدي إلى انحياز األمير إلى الطائفة التي توافقه في آرائه، وسيكون 

لبغضاء والتفرقة، وھذه مفاسد عظيمة متحقٌق وقوعھا فال بد من سد الباب الذي ذلك  مدعاة للشحناء وا
يؤدي إليھا، وقد ذكر بعض العلماء أن المحل الواحد الذي يُنَصَّب فيه أميٌر ما، إذا كان ذلك األمير 

أميران ليست فيه الصفات التامة التي تؤھله للقيام بأعباء تلك اإلمارة على وجھھا أنه يجوز أن ينصَّب 
يكمل أحدھما اآلخر لتسير أمور اإلمارة على وجھھا ويحصل بھا المقصود الشرعي، فإذا كان ھذا في 

فكيف ال يُلزم األمير برأي  - مع ما في ذلك من الضرر والتنافس غالبا–تعدد من يولى في المحل الواحد 
 أكثر الشورى مع األسباب التي ذكرناھا أعاله)

حق عقد الميثاق [معاھده] والصلح [صلح] مع الحكومة  -الشورى بعد مشاورة مجلس–لألمير  -3
لطالبان. شريطة أن ال يلحق بالصلح  ضررا بمصالح المسلمين  (لتحريك طالبان)في المناطق التابعة 

 العامة.
 ال يحق ألي جماعة [جماعت] أن تعقد صلحا أو ميثاقا بدون إذن األمير. -4
(كذلك ھذه ر الراضين] مفوضة كلية إلى األمير. قضية األعضاء الساخطين [المستائين، غي -5

النقطة تتحدث عن مشكلة موجودة ويراد حلھا، واألصل أن ال تكون مثل ھذه المسألة ضمن الالئحة أو 
على األقل ليست بھذه الكيفية، وإنما يقال مثال : لو كان ھناك في التحريك مجموعة أو أفراد مستاؤون 

وكذلك يجوز له أن يلحق عضوا      حل مشكلتھم يرجع إلى األمير) أو لديھم اعتراضات معينة، فإن
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ساخطا في منطقة [حلقة] ما بالسلطة المركزية [مركز] مباشرة كما ألحق عمر بن الخطاب عبادة بن 
 الصامت بنفسه مباشرة قائال لمعاوية (ال إمرة لك عليه) رضي هللا عنھم أجمعين.

ن منطقة من المناطق لضرورة ما وال يحق لمسئول يحق لإلمير أن يستدعي بعض األفراد م -6
.(ھذه النقطة من أكبر األسباب التي ستجلب الخالف والمشاكل، ألن أمير الحلقة أو المنطقة أن يمنعھم

المنطقة سيجد نفسه ال قيمة له أمام أفراده، فالصحيح أن يقال : إذا احتاج األمير إلى أفراد من منطقة 
ليه أن يطلبھم عن طريق أمير تلك المنطقة وال يستدعيھم مباشرة من غير من المناطق لضرورة ما فع

علمه....والسبب في ذلك ھو أن أولئك األفراد قد يكونون قائمين بعمل مھم في تلك المنطقة وقد ال يكون 
األمير على اطالع بتلك األعمال، وربما يكونون في محل ال يسده غيرھم فسحبھم ھكذا مباشرة يؤدي 

رحمه –طراب وفوضى ونزاعات والواقع خير شاھد، وقد جاء في البداية والنھاية البن كثير إلى اض
)عن عمر بن الخطاب أنه قال البي بكر: اكتب إلى خالد أن ال 130/ ص  7(ج  -البداية والنھاية -هللا

ي وعملي، يعطى شاة والبعيرا إال بأمرك.فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فكتب إليه خالد: إما أن تدعن
 وإال فشأنك بعملك. )

عندما يتم توزيع المسئوليات على األفراد من قبل اإلمير فال يجب على المسئولين أن يتدخلوا  -7
حسبما ذكرت  ،(ھذه النقطة غير واضح المراد منھا بالنسبة لي)في شئون غيرھم ألي ضرورة كانت

 تفاصيله في "السير الكبير".
ً أن يتدخل عندما يتم تعيين حدود المناطق  -8 للمسئولين من قبل األمير فال يحق ألي مسئول قطعا

 في منطقة غيره بدون إذن األمير.
يحق لألمير نصب وعزل واستبدال مسئولي المناطق مثلما يحق له نصب وعزل واستبدال  -9

 مسئولي الھيئات.
المناطق عندما يفوض األمير صالحية المحاسبة واالستجواب لھيئة ما فال يحق لباقي الھيئات و - 10

(مجرد المنازعة ال تجعلھم مذنبين حتى يعرف سبب أن تنازع تلك الھيئة وإال سيعاقبون لكونھم مذنبين 
 تلك عشرة كاملة. تلك المنازعة، وعلى كل حال فينبغي تجنب مثل ھذا األلفاظ).

  مالحظات : 

لقة بنائبه، بحيث تكون األولى / كان ينبغي بعد الكالم عن األمير وصالحياته، أن تكون ھناك نقطة متع
ھذه النقطة واضحة في عدة اتجاھات، منھا كيفية اختيار نائب األمير، ومنھا ما ھي صالحيات نائب 
األمير، ومنھا كيفية تولي النائب لمھام األمير عند فقده وكم مدة تولي تلك المسؤولية، المھم ال بد لألمير 

و أن يقترح األمير من يراه مناسباً لذلك، ثم يفوَّض أمر من نائب، والذي أراه في كيفية اختيار النائب ھ
ً إال بعد موافقة أكثر مجلس الشورى  اعتماد ذلك النائب إلى مجلس الشورى، أي أن النائب ال يعد نائبا

  عليه.

الثانية : وكذلك بعد الحديث عن األمير والنائب وصفاتھما وصالحياتھما، ال بد من بيان حال مجلس 
النقطة أيضا يتعلق بھا عدة اتجاھات، منھا كم عدد أعضاء مجلس الشورى؟، ومنھا ما  الشورى، وھذه
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ھي صفات عضو مجلس الشورى؟ ومنھا ما ھي مھام مجلس الشورى؟، ومنھا كيفية اتخاذ القرارات 
داخل مجلس الشورى ال سيما القرارات الكبيرة المصيرية، ومنھا ما ھو جدول انعقاد مجلس الشورى 

  ل شھرين كل ستة أشھر...كل شھر ك

والذي أراه في اختيار أعضاء مجلس الشورى، ھو أن يفوَّض اختيار األفراد في كل منطقة ألھلھا (أي 
من الطالبان المجاھدين) على أن يحدد لھم عدد معين مع مراعاة كثرة السكان وقوة التحريك في تلك 

م يتألف مجلس الشورى، فيكون في مجلس المنطقة، ثم من مجموع ھؤالء األفراد الذين يتم اختيارھ
الشورى العام أعضاء من سوات، ومن بجاور، ومن أوركزاي، ومن مسعود وھكذا، وال بد أن يتصف 
عضو مجلس الشورى بالسمعة الجيدة بين المجاھدين خصوصا وبين عامة الناس عموماً، وأن يكون 

علماء الموثوقين الذين يقولون الحق وال من أھل الرأي، وال بد أن يكون في مجلس الشورى عدد من ال
يخافون لومة الئمة، وال يسايرون األمير في آرائه على كل حاٍل وال يجاملونه في كل ما يقوله 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْستَِشيُرونَ  -رحمه هللا-ويختاره، قال اإلمام البخاري ةُ بَْعَد النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ  : "َوَكانَْت اأْلَئِمَّ
ْوهُ إِلَى َغْيِرِه اأْلَُمنَاَء ِمْن أَْھِل اْلِعْلِم فِي اأْلُُموِر اْلُمبَاَحِة لِيَأُْخُذوا بِأَْسھَلِھَا فَإَِذا َوَضَح اْلِكتَاُب أَْو السُّ  نَّةُ لَْم يَتََعدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اھـ"، ومن أعظم مھام مجلس الشورى ھو أن يضع السياسات العامة  اْقتَِداًء بِالنَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ
للتحريك ويقوم على مراقبة تنفيذھا، ومن مھامه الضرورية محاسبة األمير على تقصيره أم تفريطه أو 
تعديه وتجاوزه...المھم ال بد أن تتضمن الالئحة نقطة متعلقة بمجلس الشورى بحيث تكون تامة 

  واضحة...

مسألة محاسبته، فاألمير، وھذا أمر مھم ونحن أحق به من  الثالثة : لم تذكر الوثيقة فيما يتعلق باألمير
الكفار الذي يحاسبون رؤساءھم، فما األمير إال بشر يصيب ويخطئ ويظلم ويعدل، فال بد له من طريقة 
للمحاسبة أمام مجلس الشورى، فمن المعلوم كما أن له حقوقا فعليه أيضا واجبات، وھذه الواجبات إذا 

دائھا أو تالعب بھا ولم يعطھا حقھا فال بد من محاسبته ومساءلته ، وأن يكون قصر فيھا وتھاون في أ
 لذلك طريقة منضبطة واضحة.

  اللجنة المالية -2

أساسا ستكّون ھذه الھيئة على المستوى المركزي ولكن سيتم إنشاء ھيئات مصغرة على مستوى 
اونان. سيعين مسئول كل منطقة المناطق. سيكون للھيئة مسئول عام [ذمه دار] من العلماء وعضوان مع

(ما ھو وجه جبي الغرامات في منطقته عضوين لجبي الغرامات [جرمانه] من المجرمين المسجونين 
ممن سميتموھم بالمجرمين، ثم ما ھو حدود اإلجرام الذي تفرض على صاحبه الغرامة، وكيف يتم 

ة أم أخذ المال بمجرد أن الرجل تقدير تلك الغرامة، وھل المقصود بتلك الغرامة ھو عقوبة تعزيري
مجرم، وعلى العموم فإن ھذه النقطة ھي التي فتحت الباب لبعض المتھورين ممن ينتسب للجھاد بأن 
يتسلط على أموال الناس ويجمعھا بغير حٍق خاصة إذا اجتمع في الشخص "المسؤول" الجھل مع إرادة 

الصة فإن أموال المسلمين محرمة تحريما االنتقام وشھوة جمع المال وتحصيله بسھولة ويسر، والخ
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قطعيا سواء كانوا تقاة أم فساقا عصاة، وليس ألحد كائنا من كان أن يستبيحھا بغير حق، أما العقوبات 
[مجرم قيدي] وعضوين  المالية فلھا ضوابطھا وحدودھا وقيودھا مع أنھا في المذھب الحنفي محرمة)

  ال يحق لغيرھم جمع التبرعات أو الغرامات.لجمع التبرعات والصدقات من المسلمين. و

  وظيفة الھيئة المالية المركزية

على الھيئة المالية المركزية أن ترى أنه ال أحد يقوم بجمع التبرعات باسم الحركة سوى  -1
 األعضاء المعينين في المناطق. وإن وجد من يفعل ذلك فسيعتبر مجرماً وسيعاقب وفقاً لذلك.

.(ھذه النقطة أخذ الغرامة من المسجونين الغارمين من الناحية الشرعية ستتثبت الھيئة عن جواز -2
مھمة جدا جدا ولكن ال بد من وضع ضوابط محددة يسير عليھا كل أعضاء الھيئات في جميع المناطق 

 وال يترك األمر الجتھاد األعضاء وتقديرھم)
] من چہنفقات [خرستقوم الھيئة المالية المركزية بطلب تفاصيل المحصوالت [آمدن] وال -3

 مسئولي الھيئات المالية في المناطق كل شھر وستقوم بمحاسبتھم.
ويلزم على مسئولي الماليات في المناطق أن يسجلوا المحصوالت والنفقات يوميا لكي يتمكنوا من تقديم 

  حساب مفصل للھيئة المركزية كل شھر.
محصوالت ونفقات الحركة كل ثالثة  ستقدم الھيئة المالية المركزية تقريرا تفصيليا وكامال عن -4

 أشھر إلى أمير الحركة. 
ستأخذ الھيئة المالية المركزية نصف [خمسين بالمئة] من محصوالت جميع المناطق لدعم  -5

 المركز.
 إذا احتاجت منطقة إلى مال فستقدم طلبا إلى الھيئة المركزية وستقوم الھيئة بسد حاجتھا. -6
 ركة مفوض للھيئة المالية لتلك المنطقة.إنفاق األموال في كل منطقة من الح -7
ً مجملة وتحتاج إلى تفصيل ستجبى الغرامات من الطواغيت وأعوانھم فقط -8 .(ھذه النقطة أيضا

األمر في نقاط بينة واضحة بحيث يلتزم بھا كل األعضاء ويتم محاسبة كل متجاوز في ذلك، ال سيما 
ً زائداً  وبغير حق عند كثير من المنتسبين للجھاد فوقع  في مسألة "أعوان الطواغيت" فإن فيھا توسعا

بسبب ذلك شطحات وتجاوزات وغصب ألمواٍل معصومة من أناس معصومين، وقد كنت كتبت لكم 
الئحة فيھا مقترحات لضبط ھذا األمر المھم ولم يصلني ردٌّ من طرفكم إلى اآلن) وھنا أضع لكم نسخة 

 من تلك الالئحة للنظر فيھا مرة أخرى :
   الرحمن الرحيمبسم هللا

  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد : 
فھذه بعض الضوابط التي يلزم األخذ بھا في مسألة الخطف التي كثرت وانتشرت بين المجاھدين فوقع 

ً في نزول نقمة هللا وتأخر  بسببھا كثيٌر من األخطاء الكبيرة والظلم العريض الذي يكون بال شك سببا
النصر أو انعدامه كليةً، وعلى ضوء ھذه الضوابط والقيود يتم محاسبة األمراء وأتباعھم في كل تجاوٍز 

  يقع منھم في ھذه المسألة الكبيرة.
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أوالً : ال يسمح بخطف أي شخٍص ألجل أخذ المال للمصلحة الشخصية حتى ولو كانت بدعوى التزود 
وإنما يكون المقصد األول والوحيد عند مبادلة المخطوف بالمال ھو  للجھاد والنفير إلى ساحاته،

مصلحة الجھاد العامة، فيوضع كل المال المأخوذ في بيت المال ومن ثَم يتم تقسيمه من قِبَل األمراء بعد 
  المشاورة التامة.

ائه بحيث ثانياً : وعلى ضوء ذلك فال يسمح ألي شخٍص بأن يقوم بعملية خطف من غير علم وإذِن أمر
يكونون على اطِّالٍع تاٍم بحالة الخطف وتفاصيلھا، فتكون المسؤولية ابتداًء معلقةً في أعناق األمراء 

  ويتحملون تبعاتھا.
ثالثاً : عدم التعرض ألي شيٍء من أموال المسلمين بأية صورة من الصور، وال بأي حاٍل من األحوال 

مھما بلغت أموالھم وثروتھم وممتلكاتھم، لقول النبي سواء كان أولئك المسلمون صالحين أو فاسقين، 
  صلى هللا عليه وسلم : (كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه) رواه مسلم.

ٌ فاختُِطف مسلٌم وأُِخذ شيٌء من ماله  ً : إذا حصل خطأ فيجُب ردُّ المال  - سواء كان قليالً أو كثيراً - رابعا
  تحايٍل، فال يحل مال امريء مسلم إال عن طيٍب من نفسه.إليه كامالً غير منقوص بغير 

  خامساً : الطوائف التي يتِم استھداف أموالھا إما مباشرة أو عن طريق مبادلة أفرادھم ھي :
  القاديانية. -1
  اآلغا خانية. -2
  الھندوس.   -3
  تُجار الشيعة الكبار.  -4
  ضباط الدولة، وقادة أجھزة االستخبارات.  -5
ً مباشراً مع األمريكان في حربھا على الشركات التي   -6 ً أنھا تتعاون تعاونا ً قطيعا يثبت ثبوتا

  المسلمين في أفغانستان، ويكون ھذا مبنياً على معلومات موثقة واضحة.
ً : ال يُقَدم على أخذ المال إال مع تيقُّن انتساب الجھة المستھدفة إلى واحدة من طوائف  سادسا

  سمح االستھداف مع الشك والظَّن، وال بالتخمين والوھم.األصناف المذكورة أعاله، وال يُ 

سابعاً : يُتجنَّب خطف النساء والصبيان من األصناف المذكورة، سّداً ألبواب الفساد وتشويه صورة 
  الجھاد والمجاھدين، ويُمنع اإلقدام على قتل النساء والصبيان تحت أي ظرٍف من الظروف.

اختطافه من أفراد الطوائف المذكورة، فما أعطوا من العھود يجب أن ثامناً : ال يجوز الغدر بمن يتم 
يوفَّى لھم بھا، فمثالً إذا قيل للمخطوف: ُدلّنا على المكان الذي يوجد فيه مالَُك، أو ادفع لنا من المال 
كذا وكذا ونطلق سراحك، فإذا دلَّ على مكان المال أو دفع ما طُلِب منه فال يجوز قتلُه، وعلى 

م يجب االلتزام بالعھود والتقيُّد بالوعود والحذر الشديد من الخيانة والغدر قال هللا تعالى : العمو
َ اَل يَْھِدي َكْيَد 34{َوأَْوفُوا بِاْلَعْھِد إِنَّ اْلَعْھَد َكاَن َمْسئُواًل}[اإلسراء/ ]، وقال عز وجل : {َوأَنَّ هللاَّ

انًا أَثِيًما}[النساء/ ]، وقال سبحانه : {إِنَّ 52اْلَخائِنِيَن}[يوسف/ َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ   ].107هللاَّ
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ً : االجتھاد في إحسان معاملة األسير المخطوف، وتوفير ُسبل الراحة له قدر اإلمكان، سواء  تاسعا
في المأكل، أو الملبس، أو العالج، أو النوم، أو المعاملة، ويُمنَع تعذيبه منعاً باتاً، فقد يكون اإلحسان 

  إليه سبباً في ھدايته، ھذا مع الحذر من التساھل والتسيّب والتفريط الذي قد يؤدي إلى ھروبه.

عاشراً : يُطلَع كل َمن ُكلَِّف بالقيام بعملية من عمليات الخطف على ھذه الورقة ويُفھَّم ما فيھا 
  د ضوابطھا.بالتفصيل حتى يستوعب ذلك استيعاباً تاماً واضحاً ويتقيَّد بكل نقاطھا ويقف عن

ً للمساءلة والعقوبة التي  الحادي عشر : كل َمن يثبت مخالفته لما جاء في ھذه الوثيقة يكون معرضا
  تمنعه من انتھاك حرمات المسلمين وأكل أموال الناس بغير حٍق.

 وهللا من وراء القصد، وھو اآلمر بالعدل وال يحب الظالمين.

  مالحظات

 ون إعالم الھيئة المالية فسيعاقب بشدة.لو تصرف شخص أو مسئول في المال بد -1
] ے] والقضائية [عدالتي ادراےالمراد بالطواغيت الھيئات الحكومية األمنية [دفاعي ادرا -2

 والمؤسسات غير الحكومية [اين جي او] وغيرھا من التي تنشر األفكار الضالة.
رب الحالية بأصواتھم أو المراد بأعوان الطواغيت األفراد الذين يؤيدون الحكومة الكافرة في الح -3

.(ھذا باب واسع ال يمكن ضبطه بھذه العبارة وال بد من اعتبار حال الناس يعاونونھا بأي طريقة كانت
وجھلھم وتلبيس اإلعالم عليھم وتشويه صورة الجھاد والمجاھدين في أذھانھم خاصة مع بعض 

ي المجاھدين، فال يمكن االعتماد على ھذه النقطة األعمال الخاطئة الشنيعة التي يرتكبھا بعض متھور
في استحالل أموال جھلة الناس، وال استحالل دمائھم فإن ھذه المسائل مما حار فيھا العلماء الصادقون 
وبقوا سنوات وسنوات في بحثھا ومناقشتھا والتدقيق فيھا ومع ذلك فما زالت في دائرة الظنون، والدين 

الشرعية وضوابطه المرعية بعيدا عن الشطط والغلو واإلفراط والتفريط، وال بد  ديٌن ال يؤخذ إال بأدلته
من التفريق في المسائل الشرعية القطعية المعلومة من الدين بالضرورة والتي يستوي في علمھا 
 ومعرفتھا العالم والعامي، وبين مسائل االجتھاد أو المسائل المشتبھة التي تختلف فيھا اجتھادات العلماء
وتتفاوت ترجيحاتھم ونظراتھم فال تجعل الثانية كاألولى، وال يجعل حال الناس في األولى أيضا مستويا 
بين زمن انتشار العلم والفقه ووجود العلماء وبين حالھم في غير ذلك، وإذا سأل أحدنا نفسه سؤاال 

من مسائل الجھاد بسيطا ظھر له حقيقة ما نقول : وھو كم استغرقت من الوقت حتى عرفت ما عرفت 
والحاكمية وكيف كنت قبل أن تعرف ذلك؟ فما تجيب به عن نفسك وتعذر به حالك فعليك أن تنصف 
ً وال تحاكم الناس كلھم بما توصلت إليه أنت بعد بحث وتعلم استغرق  الناس فيه وتراعي حالھم أيضا

 سنوات.)

  لجنة اإلعالم [لجنة اإلشاعة] -3
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ء على المستوى المركزي برئاسة مسئول مركزي. وستكون للھيئة ستتكون ھذه الھيئة من خمسة أعضا
فروع في كل المناطق. سيعين مسئول كل منطقة عضوين لھذه المسئولية. ھدف الھيئة بيان رأي 
الحركة للناس ورفع الستار عن مظالم العدو وعرضھا أمام الناس ومواجھة إشاعات العدو الزائفة 

  الحركة أمام الناس. باب)(تحذف كلمة ش شبابوعرض إنجازات 

  أقسام الھيئة الثالثة

قسم اإلعالم السمعي: قسم اإلعالم سيسجل دروس العلماء وينشرھا وكذلك ستعمل إذاعات  -1
 موجات إيف إيم في مختلف المناطق ستكون تحت إدارة ھذا القسم.

ق قسم اإلعالم المرئي: ھذا القسم سيعرض مظالم الحكومة وإنجازات المجاھدين عن طري -2
 األفالم.

قسم اإلعالم المقروء: سينشر مجلة شھرية على المستوى المركزي ويعرض فيھا الموضوعات  -3
الثالثة (المظالم ورأي الحركة وإنجازات المجاھدين) للناس. وكذلك ستكون من مھامه عقد إجتماعات 

 العلماء والمشائخ من وقت آلخر ونشرھا واللقاءات المختلفة.

  مالحظات

غير ھيئة اإلعالم المركزية أن ينشر شيئا بنفسه. وإال فسيعاقب من يخالف األمر  ال يسمح ألحد -1
 بذنبه.

يجب على جميع المناطق أن ترسل بياناتھا وموضوعاتھا السمعية والمرئية في المدة المحددة  -2
 إلى ھيئة اإلعالم المركزية كي تتمكن الھيئة المركزية من نشرھا في الوقت المناسب.

 ا نشر أي شيء ما عدا رأي الحركة العام ألغراض شخصية ألي فرد.يمنع منعا بات -3
  
 

 لجنة االستخبارات -4

ھذه الھيئة التي تتكون من خمسة أعضاء ھي عين الحركة على المستوى المركزي. وستكون لھا فروع 
  سرية في كل منطقة.

  أھداف الھيئة

 لفتن وإفساد الحركة.تتبع أمور الحركة الداخلية، ومعرفة األفراد الذين يريدون زرع ا -1
 تتبع عيون العدو داخل الحركة وسد منافذھم. -2
 الحفاظ على سالمة وأمن األمراء ومسئولي الحركة ومّدھم بحراس معتمدين. -3
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 جمع المعلومات يوميا وتحليلھا والتعليق عليھا. -4
 القبض على الجواسيس والتحقيق معھم. -5
 البحث عن بواعث االختالفات وعن منابعھا. -6
 العدو وتتبعه وترصده.جمع أسرار  -7
البحث عن األفراد الموالين للحركة في صفوف العدو. الحصول على آالت التجسس أيضا من  -8

 مھام الھيئة.

  المالحظات

ال بد أن يكون أعضاء الھيئة في غاية اإلخالص متفانين ومخلصين للحركة بدون أن يراعوا في  -1
 مھامھم مسئوال أو أميرا.

 تضر بالحركة والدين فقط.الھيئة ستتبع العيوب التي  -2
[وال بد أيضا من معرفة ضوابط متابعة المسلمين وعدم التجسس عليھم والمواطن التي يجوز فيھا ذلك، 

من التفريق بين الناصح األمين الصادع بالحق سواء في وجه األمير أو  - وھذا مھم جدا–وال بد أيضا 
تفريقا حقيقا واضحا جليا بغير اشتباه وال ظنون، أمام األفراد وبين المثير للفتن المريد لتفريق الصف 

والقسم الثاني أيضا ليسوا على مرتبة واحدة فال يجعلون على مستوى واحد، وجماعة ال يرضى 
أمراؤھا وال قادتھا وأفرادھا أن يسمعوا كلمة الحق والنصح من أي شخص كان من غير تحجير وال 

تھرت ألنھا تصر في سيرھا على الخطأ واألھواء تضييق وال ترھيب جماعة فاشلة مھما قويت واش
ومثل ھذا ال يقام به دين وال يمكن به شرع، فإذا يجب أن يشجع األفراد كلھم على الجرأة في قول كلمة 
الحق وال يخافون لومة الئم وأن يدفعوا نحو ذلك مع االحترام والتقدير، أما أن يوضعوا في دائرة 

أحدھم يحبس ما يعتقد في صدره وال يستطيع أن ينطق به خوفا  اإلرھاب الفكري والتخويف ويصبح
من أن يتھم بتفريقه لصف المجاھدين وإثارته للفتنة فھذا ھو الفتنة الحقيقية والتفريق الحقيقي لكلمة 
المجاھدين ألن الناس يمكن أن يجتمعوا على الدين ولكن ال يمكن أن يتفقوا على األھواء التي ال نھاية 

 لھا]

 القضاءلجنة  -5

ھذه الھيئة ستتكون على المستوى المركزي من خمسة علماء راسخين جھابذة كأعضاء برئاسة أفقھھم 
والذي سيكون قاضي القضاة. وكذلك ستكون لكل منطقة ھيئتھا المحلية برئاسة قاض يقرر وقت ومكان 

  انعقاد جلسات القضاء.

  أھداف لجنة القضاء

 ھا الحركة.عقد جلسات القضاء في المدة التي تقرر -1
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 ستحكم لجنة القضاء بين الناس وفق القرآن والسنة. -2
 -الدفاع، ج - المقدمة، ب -ستدّون وقائع كل قضية وبعد ذلك توزع القضية إلى أربعة مراحل: أ -3

 االستئناف. حسب التفاصيل المذكورة في كتب الفقه. -التمييز، د
 وقف الفساد اإلداري والحد منه أيضا من مھام ھذه الھيئة. -4
الھيئة المركزية ستعقد دروسا يستفيد منھا العلماء داخل الحركة وغيرھم من العلماء المخلصين  -5

 ويتعلمون آداب القضاء وأحكامه.
 الفصل في قضايا الحركة الداخلية أيضا من مھام ھيئة القضاء. -6

  المالحظات

مه سواء. ويمكنه بما أن القضاء من أعلى الھيئات وأكثرھا صالحية لذا فإن األمير والمأمور أما -1
 أن يطلب أي مسئول في أي وقت على أساس أي شكوى.

 ال يمكن معاقبة أي مسجون بدون إذن القضاء، وإال فسيعاقب من يخالف. -2
جميع قضايا القتل مفوضة إلى ھيئة القضاء المركزية وال يسمح لمسئول المنطقة أو ھيئة  -3

 القضاء المحلية بالفصل في قتل أي شخص.
القبلية [رسم ورواج] أو أي قانون آخر ما عدا الشريعة يعتبر من أشنع الجرائم  الحكم بالعادات -4

 وسيعاقب مرتكبھا.
] أو معاقبته قبل عرضه أمام مجلس القضاء من أشنع الجرائم. ڈحبس أي متھم احتياطيا [ريمان -5

 بل لجنة القضاء ھي التي تحكم بالمعاقبة حدا أو تعزيرا.

 ن المنكرلجنة األمر بالمعروف والنھي ع -6

ستتكون ھذه اللجنة من خمسة أعضاء على المستوى المركزي لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
  وستكون لھا فروع في كل المناطق.

  أھداف اللجنة

  أن يتبع المجاھدون وعامة الناس الشريعة المطھرة. -1
 ھذه اللجنة المتحركة ستلقي مواعظ ودروسا في مراكز المجاھدين. -2
 ھدون بتالوة القرآن والتقيد بالسنن.أن يھتم المجا -3
ھيئة إقامة الصالة ستعمل كفرع للجنة وسترغب المجاھدين والناس عامة في إقامة الصالة  -4

 الجماعية وستوقع العقوبة المناسبة عند الضرورة.
ستمنع المنكرات في أسواق المناطق التابعة للطالبان. مثال محالت بيع األفالم والصورة الفاحشة  -5

 من المنكرات. وغيرھا
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يشھد بخالف ذلك، والشكاوى  -لألسف–[الواقع .ستمنع الطالبان من سوء معاملة عامة الناس -6
التي تصل من الناس في سائر المناطق التي للتحريك فيھا وجود ال تكاد تنتھي، وليس المشكلة عندنا 

الصادق والتطبيق العملي  (أعني المجاھدين) في كتابة اللوائح والتنظيمات اإلدارية، ولكن في الترتيب
لما نقوله، ومن يقارن بين محبة الناس للجھاد والمجاھدين في أول السنوات ھنا في وزيرستان، وبين ما 
وصل إليه الحال من النفرة والكره والتضايق الذي وصلوا إليه يعلم علما يقينيا أن سياستنا في كسب 

وأننا نتصرف معھم باستعالء وتكبر واحتقار، مع  الناس والتعامل معھم ھي سياسة خاطئة ال شك فيھا،
ما في ذلك من الظلم الذي ال يحبه هللا وال يرضاه، فكم من األموال التي أخذت بغير حق، وكم من 
الدماء التي سفكت بغير حق وبالشبھات والظنون والتأويالت الفاسدة والفتاوى الزائغة بل وربما بمجرد 

غلفة بالحجج الشرعية وهللا يعلم السرائر وال تخفى عليه خافية، وفي ھذا الثأرات القبلية الجاھلية الم
المجال فإنني أقول وبكل صراحة : إننا إن كنا نريد أن نصل إلى نتيجة في جھادنا وأن نقطف الثمرة 
من ھذه التضحيات التي يقدمھا خيارنا فعلينا أن نراجع سياساتنا مراجعة تامة وأن نكون صادقين 

ي تقويمھا ونقدھا من غير مباالة وال اكتراث بغضب فالن أو فالن، فإن مصلحة الجھاد متجردين ف
والمجاھدين فوق كل اعتبار، وأول ما يجب علينا ھو حسن معاملة الناس وتألفھم وإعطاؤھم قدرھم 
ومكانتھم والعطف عليھم ورحمتھم ومراعاة أحوالھم وعدم تكليفھم ما ال يطيقون والعفو في مواطن 

فو والعقوبة بقدرھا والعدل التام بينھم وبين سائر المجاھدين وغير ذلك من األمور، وأكبر من ذلك الع
صيانة دمائھم وعدم التعرض إليھا بالشبھات الواھية والثارات الجاھلية وعدم أخذ الرجل بجريرة غيره 

يمة وعقل راجح من ظلما وعدوانا وغير ذلك من األمور التي تحتاج إلى فقه وحكمة بالغة وسياسة حك
 غير تھوٍر وال حماسة زائدة وال إفراط وغلٍو]

  المالحظات

ال بد ألعضاء ھذه الھيئة أن يكونوا ذوي علم بأصول األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وفق  -1
 الشريعة.

 يجب على الھيئة أن تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر بالمعروف. -2

 لجنة المسجونين -7

ة أعضاء على المستوى المركزي وعلى ثالثة أعضاء على مستوى المناطق. ستتكون الھيئة من خمس
  ھدف الھيئة االھتمام بأداء حقوق المسجونين الشرعية وفصل قضاياھم وفق الشريعة.

  مھام الھيئة

 ستكون للحركة داخليا في الوقت الراھن ثالثة سجون. وتعيينھا حق ألمير الحركة. -1
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ص في سجن شخصي بل يجب عليه أن يّسلمه لمسئول ال يمكن ألي مسئول أن يسجن أي شخ -2
 الھيئة في المنطقة لكي يرسله إلى السجن.

ستحقق ھذه الھيئة مع المسجونين وفق الشريعة وستأخذ سندات القبض من الذين يقبضون على  -3
 المتھمين وتقدمھا للقضاء.

 ستتثبت الھيئة من حصول المسجونين على حقوقھم الشرعية. -4
 دم المسجونين أمام القضاء في مدة ال تزيد على أسبوع.على الھيئة أن تق -5
 ستضع الھيئة ضوابط التعامل مع المسجونين حسب أنواعھم وستكون الضوابط وفق الشريعة. -6

  لجنة الدعوة واإلرشاد -8

ھذه ھيئة تتكون من خمسة أعضاء على المستوى المركزي. والتي ستشرح أسس [نظريه] وأراء 
سترشدھم إلى أحكام المسائل العامة التي يتعرض لھا المجاھدون يوميا. [موقف] الحركة للمجاھدين و

  كي يكون مجاھدو الحركة ذوي دين وفھم [نظرياتي] وعقيدة.

  مھام الھيئة

 ستشرح الھيئة رأي الحركة ودواعي الجھاد. -1
 سترد على دعاوى العدو وسفھاء الناس ضد الجھاد. -2
 اإلعالم في مختلف المناطق.ستعقد الھيئة دورات شرعية بالتعاون مع ھيئة  -3
 ستوفر المعلومات للمجاھدين عن نظام الكفر الحالي وتبين لھم الحكم الشرعي فيه. -4
 ستضع منھجا تعليميا للمجاھدين المنتسبين للحركة. -5
من مھامھا أيضا تأليف الكتب عن ھذه المواضيع وإلقاء المحاضرات ونشر الكتيبات بالتعاون  -6

 مع ھيئة اإلعالم.
 ربي المجاھدين على السياسة الشرعية وتأسيس الھيئات وإدارتھا.وكذلك ست -7
 ومن مھامھا تعريف المجاھدين بالمسائل المستجدة في ميادين الجھاد العسكرية. -8

 لجنة اإلصالح -9

ھذه ھيئة إصالحية تتكون من خمسة أعضاء على المستوى المركزي. ويطلق عليھا أيضا لجنة 
  عات بين المجاھدين وأخذ البيعة منھم على يد مسئول موحد.الشكاوى. غرض ھذه الھيئة فض النزا

  مھام الھيئة

ھذه الھيئة ستزور جميع المناطق في المدة المقررة من قبل األمير. وستجمع المعلومات عن  -1
 مسئول المنطقة من جميع األمراء العسكريين [الكماندان] وعامة الطالبان.
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احدة إطاعة مسئول واحد والمخالفون سيواجھون ھذه الھيئة سلتزم جميع مجاھدي المنطقة الو -2
 العقوبات.

 اإلصالح وفض نزاعات ومشاجرات عامة الناس في المناطق التابعة للطالبان. -3

  منھج الھيئة بشأن األعضاء الساخطين

ھذه الھيئة ستستعلم من ھيئة االستخبارات وبوسائلھا الذاتية كذلك عن سخط واستياء أي  -1
 ة.مجموعة من مسئول المنطق

عند وجود معلومات ستعقد الھيئة جلسة بين مسئول المنطقة والمجموعة الساخطة. ستستمع  -2
الھيئة أثناء الجلسة إلى شكاوى المجوعة الساخطة بكل اعتناء وستزيل الشبھات الزائفة. حسبما ھو 

 مذكور في كتب الفقه.
لطاعة فسترشد الھيئة إن ثبتت األدلة التي قامت عليھا الشكاوى ولكنھا ال تستدعي شق عصا ا -3

 المسئول إلى ترك تلك األعمال وستلزم المجموعة إطاعة األمير.
إن لم تستطع لجنة اإلصالح فض النزاع في الجلسة فإنھا سترفع القضية إلى مجلس الشورى  -4

 المركزي.

  المالحظات

ذنھا، (بل وال بإال يجوز لمسئول أي منطقة أن يقتل أحدا بتھمة البغي بدون إذن ھذه الھيئة  -1
ويكفي أن نعرف أن البغاة يقاتلون وال يقتلون وفرق بين القتل والمقاتلة، ھذا مع أن ما ذكر في ھذه 
النقطة ال ينطبق ال من قريب وال من بعيد على معنى البغاة المعروف المشھور في كتب الفقه وعند 

ً على كون الشخص علماء اإلسالم، فإن البغي المعروف عند الفقھاء في كتب الفقه ال ينطبق إ طالقا
المنضوي تحت قيادة أمير جھادي قد شق عصا الطاعة ولم يلتزم بأوامره، وإنما الباغي ھو الذي خرج 
على اإلمام العام "أمير المؤمنين" المتفق عليه وشھر ألجل ذلك السالح ولم يكتف بعدم الطاعة فحسب، 

رة بغير حق وتعاملت كثير من الجماعات وھذه المسألة أعني مسألة البغي قد استحلت بھا دماء كثي
الجھادية على أنھا بمثابة جماعة المسلمين العامة التي تكون تحت إمرة أمير المؤمنين وداخل سلطانه، 
والخالصة ال يجوز قتل أي مسلم أو مجاھد بمجرد كونه لم يلتزم طاعة أميره الجھادي، وال يعد من 

ً وأقصى ما يقال في حقه أ نه قد عصى هللا بمعصيته ألمر أميره ومثل ھذا ال تستحل به فعل ذلك باغيا
الدماء، بل حتى من امتنع عن طاعة أمير المؤمنين العام (خليفة المسلمين) حتى ولو كان ذلك الخليفة 
أبا بكر الصديق رضي هللا عنه، فال يجوز قتله لمجرد ذلك، فعلى المتساھلين في سفك الدماء بھذه 

، ودماء الحجج الواھية أن يت قوا هللا وأن يعلموا أن زوال الدنيا أھون عند هللا من سفك دم مسلم بغير حقٍّ
المسلمين ال تستحل بالشبھات والظنون واألوھام، وما يستره المرء يعلمه هللا تعالى، فالخالصة 

اسم الواضحة المحكمة أنه ال يجوز قتُل أي مسلٍم وسفك دمه ألنه خرج عن ھذا التنظيم أو ذلك، ال ب
البغي وال بغيره، وليست كل المعاصي عقوبتھا القتل وإنما ھذا قانون قبلي جاھلي يجب على المجاھدين 
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أن يتنزھوا عنه وأن يكونوا أول من يعالجه ويغيره ال أن يؤيدوه بافعالھم وتصرفاتھم حتى ولو خالفوه 
 بأقوالھم.).

 بالمركز) فله ذلك. لو أراد أمير الحركة أن يلحق أي مجموعة ساخطة بنفسه (أي -2
لو قتل أحد في حادثة مجھولة في منطقة ما فإن للھيئة حق استجواب مسئول المنطقة ويمكنھا  -3

  إحضاره أمام القضاء.

 لجنة الشھداء واألسارى والمعوقين واليتامى والمساكين -10

تب ھذه اللجنة أيضا ستتكون من خمسة أعضاء على المستوى المركزي. وفي كل منطقة سيكون لھا مك
  يتكون على األقل من ثالثة أعضاء. ھدفھا إعانة أسر الشھداء والمعوقين بسبب الجھاد.

  كيفية العمل

اللجنة سترتب قائمة الشھداء والمعوقين كي تتمكن من إعانة المعوقين وورثة الشھداء على  -1
 أكمل وجه.

راء بصورة كذلك سترتب قائمة بأسماء األسرى وتحاول فكھم بكل الطرق وإعانة ذويھم الفق -2
 مناسبة.

ستفي بحاجات أسر الشھداء والمعوقين واأليتام بالتعاون مع اللجنة المالية وزكاة الناس  -3
 وصدقاتھم وخمس الغنائم.

 ستسجل اللجنة كل النفقات بتفاصيلھا وترفعھا إلى الھيئة المركزية في المدة المقررة. -4
إحداھا إلى الھيئة المالية واألخرى  ستقوم الھيئة بعمل نسختين من كل القوائم والسجالت لترسل -5

 إلى أمير الحركة.
 ومن مھام الھيئة أيضا إنشاء مستشفيات صغيرة في جميع المناطق. -6

 لجنة المفاوضات مع العدو -11

ھذه الھيئة ستكون مركزية فقط وسيشكلھا األمير أو الشورى ويحق لألمير أو الشورى أن يستبدلوا 
  أعضائھا.

  مھام الھيئة

 الھيئة مع العدو حسب الظروف والحاالت وستكون برعاية األمير.ستتفاوض ھذه  -1
يحق للھيئة عقد ميثاق موحد أو إعالن حرب موحدة من قبل الحركة ولكن يمكنھا كذلك أن تعقد  -2

 صلحا في منطقة خاصة لمصالح تراھا مراعاة للظروف.
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ال سيعتبر ذلك الفرد وال يمكن ألفراد غير أفراد الھيئة أن يقيموا أي عالقات مع أي حكومة وإ -3
 عميال.

  وصايا

يثق جميع مجاھدي حركة طالبان [باكستان] في إمارة أمير المؤمنين المال محمد عمر مجاھد  -1
 حفظه هللا ويعتبرونه أميرا لھم.

الباغي على مسئول أي منطقة من الحركة سيعتبر باغيا على الحركة كلھا وسيعتبر من يتعاون   -2
[يراجع في ھذا ما كتبته في البغي ومعناه في الورقة أعاله،  الحركةمعه بأي طريقة مجرما في حق 

وإن شاء هللا تعالى سأكتب بحثا وافيا كافيا في ھذه المسألة ألنني رأيت كثيرا من المجاھدين يتعلقون 
 بمسألة البغي في استحالل دماء الناس،  وھذا من الظلم والعدوان الذي ال يرضاه هللا وال يقره دينه]

ل العدو التي يحصل عليھا المجاھدون بدون معركة تعتبر أموال فيء ويجب جمعھا في أموا -3
 بيت المال.

األموال التي يحصل عليھا المجاھدون أثناء المعركة لن تفوض إلى بيت المال أبدا بل ستوزع  -4
 على المجاھدين والخمس فقط سيكون لبيت المال.

في الغنائم سواء كانت معركة ھجومية سيشترك جميع المجاھدين المشاركين في المعركة  -5
 [تعرض] أم دفاعية. وللھيئة المالية أن تحاسب عليه مطلقا.

لن يعترض أصحاب أي مذھب على غيرھم ولن يجادلوا ويناظروا فيما بينھم وإال سيعتبر ذلك  -6
 الشخص مجرما وسيعاقب على ذلك.

 يعاقب فاعلھا على ذلك.دعوة أصحاب مذھب في الحركة إلى مذھب آخر ستعتبر زرع فتنة وس -7
ستحل لجنة اإلصالح القضايا الخالفية المذھبية وإن كبرت الفتنة فللجنة اإلصالح أن تنزع  -8

 السالح من أولئك الناس وتقعدھم في بيوتھم تحت رعاية األمير.
بما أن معظم الناس في المناطق التابعة للحركة يتبعون المذھب الحنفي فلذلك سيكون القضاء  -9

 عا لمذھب األحناف.والحكم تب
إال أن يكون المدعي والمدعى عليه كليھما من نفس المذھب اآلخر فيكمن في تلك الحالة الحكم  - 10

 حسب مذھبھم.
[ ھذه المسألة تحتاج إلى نظر وسنكتب لن يتدخل أي من المھاجرين في أي من المسائل المحلية  - 11

 لكم تعليقا خاصا بھا ألھميتھا]
 افظ على المجاھد المھاجر ويعتبره جزءا من نفسه.على كل عضو من الحركة أن يح - 12
المنطقة [الحلقة] تعني في المناطق القبلية الوكالة [ايجنسي] وفي المناطق الحكومية المديرية  - 13

 [ضلع].
  ـ انتھت ـ



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بعنوان 

 خطاب أمريكا 

إن الذين يقولون لكم ال حل مع المسلمين إال الحرب فهؤالء يكذبون عليكم 

 فنحن بشر كسائر البشر في حياتنا فترات سلم وأخرى للحرب. 

وإن الذين يقولون لكم إننا نقاتل الناس حتى يدخلوا في اإلسالم مجبورين لم 

 دلة على ذلك كثيرة يصدقوكم القول واأل

 :ـ أولها قول ربنا عز وجل ]ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي [

عتقاد بالقل  والشهادة باللسان والعمل ثانيها إن حقيقة اإليمان مركبة من اإل

بالجوارح والحرب ليس لها سلطان على القلوب فيمكن أن تجبر اإلنسان 

 تالي وهو لم يدخل في اإلسالم على الصالة وهو غير مقتنع بها وبال

ومن األدلة الملموسه على ذلك أيضا أن ماليين النصارى في بالدنا فهذه 

مصر بها بضعة ماليين من إخوانكم النصارى لم يقتلهم المسلمون ولم 

يجبروهم على تغيير دينهم . فدين اإلسالم يكفل لإلنسان حرية االختيار بأن 

يا أو غير ذلك من األديان على أن يتحمل يكون مسلما أو نصرانيا أو يهود

 هو تبعة إختياره يوم القيامة . 

في محاكم التفتيش الرهيبة وقبل عدة قرون عند ما قام إخوانكم النصارى 

بذبح وقتل المسلمين واليهود لم يكن أمام اليهود مالذا أمنا إال أن يفروا من 

وهاهم أحفادهم أيدي النصارى إلى بالد المسلمين في المغرب العربي 

يعيشون إلى اليوم هناك وكان من سوء صنيعهم أن قابلوا اإلحسان باإلساءة 

 فساعدوا وناصروا اليهود الحتالل اليهود في فلسطين 

ويقول إنه يريد نشر وإني أقول لكم إن بوش قد دخل العراق وهو يكذب 

 القيم العليا والحرية والديمقراطية 

    قةيتجن  ذكر الحقوهو اآلن يستعد للخروج وهو ي

وإني أقول لكم أيها الشع  األمريكي إن من أعظم القيم خلق الصدق وإن 

الكذب من أقبح األخالق وأقبح ما يكون عندما يصدر ولو لمرة واحدة من 

الزعماء والرأساء فكيف إذا كان هذا ديدنهم من الصباح إلى المساء ولقد 

ء البيت األبيض حيث كان في زمن مضى هناك بعض المصداقية لزعما

يروي مشتشار األمن القومي بريجنسكي أن الرئيس األمريكي األسبق 

أن أرسل أحد مساعدية إلى الرئيس الفرنسي األسبق ديجول ونقل له قائال 

الرئيس األمريكي يقول إن اإلتحاد السوفييتي قد نص  صواريخ موجهة 

تأكد هذا األمر فكان  ضد أوربا نم أراد هذا المندوب أن يخرج الوثائق التي



رد ديجول :ـ ألحتاج لتأكيد هذا األمر أن أنظر إلى الوثائق فتكفيني كلمة 

 الرئيس األمريكي ألصدق ذلك .

فمن ذا الذى على وجةه األرض اليوم فأنظروا أين كنتم وكيف صرتم !؟ 

حتى في داخل أمريكا يصدق بوش فهذه القيم التي يتحدث عنها تشهد له في 

 ري  وكوبا وبجرام وعيرها من سجون البطش األمريكي .سجن أبو غ

وأقول لكم جازما إنه بفضل هللا قد تم تطوير الجناح  العسكري المسؤول  

عن العمليات ضد أمريكا وهو جناح مستقل والذى بفضل هللا لم يتأثر سلبا 

حيث طلبنا من أخينا أمير بالحرب في العراق بل العكس هو الصحيح 

عراق الشيخ إبي مصع  الزرقاوي أن يأسس جناح آخر هناك التنظيم في ال

لتجنيد الطاتات المؤهلة للعمل ضد أمريكا وحلفائها حيث أصبحت العراق 

 نقطة جذب وتجميع للطاقات المجاهدة . 

ومن هنا يتبين حقيقة تلك المغالطات التي يروجها بوش وعصابتة بأنه من 

عراق خيرا من أن نواجههم أن ننقل المعركة إلى أرضهم في الاألفضل 

داخل أمريكا وخير شاهد لنجاح هذا الجناح ما تم من عمليات في العواصم 

األوربية ورغم أن بريطانيا مساحتها ال تذكر بجوار مساحة واليه واحدة 

ورغم أنهم أتخذوا أعلى مستوى في من الواليات الكبرى في أمريكا 

 استطعنا اختراقها ونفذة عماياتنا إجراءات األمن المختلفة إال أننا بفضل هللا

 والحمد هلل 

وال يغرنكم افتخار بوش بعدم حدوث عمليات في أمريكا مأخرا فللعلم إنه  

قد تعثرت بعض العمليات وكشف أمرها ليس بجهد من بوش وإدارته وإن 

ن وكشفها ما هو نتيجة لبعض األخطاء أرتكبت من بعض اإلخوة في باكستا

عميلكم المرتد برويز أسأل هللا أن يسخر له من يقتله وما سيأتيكم هو أشد 

في الخصوم مرارة مما ذقتم بإذن هللا فقد تم إكتشاف وسائل مدنية مؤثرة 

يتعذر على أجهذة األمن إكتشافها وستون النتائج في الوقت المناس  حال 

 االنتها من اإلعداد بإذن هللا 

أن يقعدوا في وفي أفغانستان بغداد دار الخالفة وما حولها  ويع  بالفتية في

البيوت مع الخوالف فهم كاألسود يخرجون من عرينهم يأدون مع إخوانهم 

واجبهم في الجهاد فيتصيدون جنودكم وبفرحون بذلك فرحا عظيما 

ويتمتعون بذلك كما كان أبائكم من قبل يتمتعون بتصيد الهنود الحمر والكن 

هري ففعلهم بدافع التعدي واإلستيالء ظلما وعدوانا وفعل أسد مع فارق جو

عن الدين والنفس والحرمات وإن كل ساعة اإلسالم إنما هو بحق الدفاع 

تتأخرون فيها في البقاء في العراق وأفغانستان فهي تعني بختصار مزيدا 



من قتالكم ومزيدا من إستنزاف إقتصادكم ومزيدا من المجاهدين 

 بفضل هللا وأنتصاراتهم 

رت المتمرسين في طوإن شدة المأسي على الجيش األمريكي في العراق إض

أن يتخلوا في األشهر األخيرة عن عبارات  الكذب والخداع بوش وعصابته

التفاؤل عن الحرب في العراق وأصبحوا يصرحون من حين ألخر وهم 

مريكي بذلك لم يقولوا كامل الحقيقة للشع  األمريكي ولو أن األعالم األ

إقترب من الحياد ونقل عشر مايجري في أرض العراق لعلمتم حتيقة ما 

أقول تلك الحقيقة التي تعرفونها ويخفونها عنكم وهي شبيهة بما نطق بها 

الرئيس الفرنسي شيراك حين قال :ـ فتحت في العراق أبواب الجحيم ولقد 

رميل دي األمريكي في العراق كبطة فوق بصور أحد ضباطكم وضع الجن

 ماء ما أسهل صيدها

. 

أن تعرفوا لماذا إرتفعت نسبة اإلنتحار بين جنودكم في العراق فانظورا إلي 

هذه الصور من أرض المعركة في العراق وأفغانستان تبين ذاك الجحيم 

وكيف تكون نفسية الجندي وهو يلملم أشالء إخوانه وأنه سيكون مثلهم اليوم 

 أو غدا 

مون وماضون بعون هللا في سفك دمائكم وخالصة القول إننا عاز 

واستنزاف إقتصادكم وهدر أمنكم هذا من جان  ومن جان  آخر فإن في 

ديننا فسحة وهي أن نجنح إلى السلم إن جنح العدوا إليه فلقد أظهرت 

أي أن العاليبة منكم يرغبون بسح  قواتكم من العراق استطالعات الر

ذى بنبيء برغبتكم في إيقاف نزيف ونحن ردا على هذا التطور اإليجابي ال

الدم والمال األمريكي فال مانع لدينا من توقيع هدنة طويلة اآلمد تنعمون فيها 

باألمن وترجعون إلي ما كنتم فيه من هدوء وستقرار قبل غزوة منهاتن 

بشروط عادله للطرفين ال تضيركم بشي ء ترفعو الظلم عنا آخذين في 

متحدة وحدة واحدة وإن جميع دول العالم االعتبار كما أن الواليات ال

حدة في ديننا وفي نظر شعوبنا وأن االتفاقيات بينكم وبين اإلسالمي وحدة وا

 الحكام العمالء لكم في بالدنا ال تعنينا في كثير أو قليل 

وأمر آخر المجاملة فيه عندنا وال مداهنة وهو أن توقفوا جميع أنوع الدعم 

رسون بأسلحتكم هواياتهم المفضله بقتل أطفالنا عن اإلسرائليين الذين يما

فإن صدقتم في إرادتكم لألمن والصلح فها قد أجبناكم وإن كانت اإلخرى 

فتذكروا القسم الذي ذكرته يوم غزوكم ألفغانستان وأذكركم بأبيات قلتها لكم 

 عن بغداد بعد غزوكم لها وهي 

 



 ل المظالم وكيف ينام الليل من كان همه  ***  قتالكم حتى تزو

 كذبتم ورب البيت التأخذونها ***  مراغمة مادام للسيف قائم 

 وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم *** وتضرب البيض الرقاق الجماجم 

    والسالم على من اتبع الهدى  

    

       

 





 

 

 رثاء شهيد األمة وأمير االستشهاديين:

 

 )أبي مصعب الزرقاوي( 

 

ِد ْبِن اَلِدْن )حفظه اهلل(  للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَّ
 

 

 الحمد هلل، ثم الحمد هلل، الحمد هلل القائل:
ْم يُ ْرَزُقوَن * َفرِِحنَي ِبَا آتَاُهُم َواَل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِف َسِبيِل الّلِه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرّبِِ }

 الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلَْ يَ ْلَحُقوْا ِّبِم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهمْ 
 [.170-169{ ]آل عمران:ََيَْزنُونَ 

 

 والصالة والسالم على نبينا محمد، القائل:

مد بيده، لوددت أن أغزو ِف سبيل اهلل فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو )والذي نفس حم
 .فأقتل(

 

 أما بعد؛

 

أبي  فلقد ُفجعت أمتنا اإلسالمية بفارسها املقدام، أسد اجلهاد، ورجل احلزم والسداد؛
، إثر مقتله بغارة أمريكية آمثة، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، مصعب الزرقاوي أحمد الخاليلة

ا اهلل أن يكرمه ِبا متىن فيتقبله ِف الشهداء، وجيزل له املثوبة والعطاء، وَيسن ألهله و فنرجو 
 ذويه العزاء.

 

إن املصاب جلل، واخلطب عظيم، وََنُُثُكم على اجلميل؛ وهو الصرب،  أيها المسلمون؛
 ونُ َرِغُبُكم ِف اجلزيل؛ وهو األجر.



 

 

 

 م يفض ماؤها عذرُ كذا فليجل الخطب وليفدح األمر *** فليس لعين ل

 فتًى مات بين الضرب والطعن ميتة *** تقوم مقام النصر إذ فاته النصرُ 

 

إلن أحزننا فراق األحبة، أيب مصعب وصحبه، فقد سرنا أن أنفسهم  أمتنا اإلسالمية الغالية؛
سالت ِف هذه املالحم العظام وهم يذودون عن شريعة اإلسالم، وألن ُأِصبنا ِبفاِرٍس من 

رسانِنا و أمرٍي ِمن خريَِة أَُمرائِنا، فقد َسَرنا أننا وجدنا فيه رمزًا وقدوًة خالدًة ألجيال أعظم فُ 
أمتنا املاجدة، وَسيذُكرُه اجملاهدون ويدعون له، ويثنون عليه ِشعرًا ونثرًا، ِسرًا وجهرًا، َسنُثين 

 عليه ِبا َعِلْمنا.

 

 آنس الناس فزعاً كرَّ غير ُمذَممِ  فقد كان َسِمَح الُمخالطِة ما لم ُيظَلِم *** و إن

 

مضى أبو مصعٍب رافَع الرأِس، عزيَز النفِس، ُحراً أبياً، كرمياً وفياً، َل يعطي ِف دينه الدنية، وَل 
يَ َنْم على الضيم أبداً، وَل يُداهن ِف احلِق أحداً، عزيزاً على الكافرين، رحيماً باملؤمنني، حُمرضاً 

 بيل الدين.على القتال، و جماهداً ِف س

 

)فال خير في عيٍش تُنتَ َهُك فيه أعراضنا، و ُتداُس فيه كرامة و ِمن أقواله َرمحه اهلل: 
 .أَخواتِنا، ويحُكُمنا فيه ُعّباُد الصليب(

 

)نُقاِتُل في الِعراق و ُعيونُ َنا على بيِت المقدس، الذي ال ُيسَتردُّ إال بُقرآٍن يهدي وقوله: 
 .و ِسيٍف يَ ْنُصر(

 

َل حمبة أصدقائه، وتقدير أعدائه، فاملنصفون منهم شهدوا له ومدحوه، وكان ر  ِِ محه اهلل مَح
 وال عجب.

 

 مضى طاهر األثواب لم تبقى روضة *** غداة ثوى إال اشتهت أنها قبرُ 

 عليك سالم اهلل دوماً فإنني *** رأيُت الكريَم الُحَر ليس له عمرُ 



 

 

 

وسلم، واقتدى ِبن مضى قبله بساداتنا؛ اقتدى أبو مصعب بنبينا حممد صلى اهلل عليه 
ِبُصعٍب وعمر وعلي وجعفر، رضي اهلل عنهم أمجعني، فخاض ِغمار احلرب ُمبتسماً، فرفع 

 اهلل شأنه، وأعلى ذكره، وصار ُأسَوًة ملن بعده.

 

 ُحب الجبان النفَس أورده البقا *** وُحب الُشجاع الحرَب أورده الحربَ 

 نه *** إذا َحِذَر المحذور واستصعب الصعبَ وما الفرق ما بين األنام وبي

 

مضى أبو مصعب عليه رمحة اهلل وقد فتح اهلل عليه؛ فأَسَس قاعدة للدفاع عن الدين، 
والسرتجاع فلسطني بإذن اهلل، وأخذ بثأٍر للمستضعفني هناك، حيث أثخن ِف األمريكيني 

استنزف أمواهلم، وشتت مشلهم، حلفاء اليهود ودوََّخُهم؛ فقتل رِجاهلم، وَصدَّع بُنياهنم، و 
وأذل كربيائهم، حىت جترأ عليهم الداين والقاصي، والطائع والعاصي، فدخل التاريخ من أوسع 
ِلَدت سريته مع  أبوابه َفشرَّفه، وأخذ بيد العاَل إىل طريق العزة فعّرفه، بإصراٍر وحزٍم وإباء، فخُّ

 سري أعالم النبالء.

 

 شجاعاً في الحروب الثائراتوال ت بكين إال لي ث غاب *** 

 دعوني في الحروب أمت عزيزاً *** فموت العز خير من حياتي

 

إن أبا مصعب علََّم البشرية دروسًا عملية ِف كيفية انتزاع احلرية، فاحلرية ال ُتوهب للخانعني 
َتت قباب الدميقراطية، وعلََّم البشرية التمرد على الطغاة، ِف زمن إسَتبَد فيه الطاغوت 

ألكرب فرعون العصر، بوش وصحبه، وداسوا على مجيع القيم واملواثيق، ولكم ِف غزو العراق ا
وسجن غوانتنامو ِعربة، فأرهبوا الناس، واستذلوهم بالنار واحلديد، وعاملوا الرؤساء معاملة 

 العبيد.

 

 لقد جاء فرعون العصر إىل العراق ال يبايل برفض ومظاهرات البشر، الذين قالوا له: )ال
لسفك الدم األمحر من أجل النفط األسود(، ولكنه احتقر العاَل أمجع، وتقَدَم إىل العراق 
ُمستكرباً، ُمَتغطرِساً جبنده وعتاده، ُمَتصوراً أن أسد الشرى قد ُمِسُخوا، وأن رجال اإلسالم قد 



 

 

َم له ُحكام الَعَرب ِمن ُملوٍك ورؤساء آيات الطاعة والوالء ، واملذلة َخَنسوا، بعد أن قدَّ
 واالستخذاء، وكٌل منهم َُيِسُس على رأسه؛ مىت يكون دوره لِيوَضع ِف َرمِسه.

 

َهَجَم العدو على الِعراق فجعل يعسف بالناس َعسفاً، و ينِسُف القرى نسفاً، وأزيز الطائرات 
كانت قد مأل اآلفاق، وصمَّ اآلذان، و إنفجاُر الباروِد قد َنَشَر احلُتوف، وأزَكَم األُنوف، و 

اجلباُل هتتُز ومتيد من شدة القصف، فبلغت القلوب احلناجر، والذ أولو البأِس والُنهى 
بأحالِس بيوهتم، وَل َيِرضوا ِبقول، وَل َتملهم أقدامهم من شدة اهلول، واشرأب الباطل، 

، ونَ َقَض املنافقون العهود، ووقفوا ِف خندق النصارى واليهود، وصار املسلمون كالغنم الشاتية
 ِف ليلة مطرية بأرض مسبَ َعة.

 

وِف ظل تلك األجواء الرهيبِة الكئيبة، اليت َترى فيها أشباه زعماء وال زعماء، وأشباه علماء 
في تلك الظروف العصيبة المزلزلة وال علماء، وأشباه رجال وال رجال، إال من رحم اهلل، 

 ظهَر فارس اإلسالم أبو مصعب الزرقاوي.

 

 ِرشاً يديه *** جريُء الَصدِر رئباالً ِسَبطركَمَثِل الليث ُمفتَ 

 

، وليسوا سبعة عشر جيشاً، فتواثقوا كانوا سبعة عشر رجالً   ظهر ومعه ثلة من املؤمنني،
 وتعاهدوا، وعاهدوا اهلل تعاىل أن ينصروا دينه، أو يهلكوا دونه، رِجاٌل و الرِجاُل قليُل.

 

 والناس ألف منهم كواحٍد *** و واحٍد كاأللِف إن أمر َعنا

 

ومن سيقاتلون؛ مثلهم ِف العدد أو مثليهم؟! كال، أو حىت عشرة أمثاهلم؟! كال، إهنا أمواٌج  
كأمواِج البحِر من العتاِد وجنود الشر، ولكن من َعُظَم حق اهلل ِف قلبه و ُرزَِق التوحيد مَتيُد 

ل فارُِسنا حامالً الراية، وعَزَم على القتاِل إىل النهاية، فإما يذوق اجلبال الرواسي وال ميي د، فتَ َرجَّ
 ما ذاَق جعفٌر أو يذوق النصر.

 

 فأثَبَت في ُمستنقِع الموِت رِجَلُه *** وقال لها ِمن تحِت أخمُصِك الحشرُ 



 

 

 

من فخاضوا غمار احلرب، وبدءوا الضرب، وذلك بعدٍد يسري من الكالشنات، وعدٍد يسري 
ألغام الدبابات، وعدٍد يسري من مدافع البازوكا، وكان أبو مصعب قد جاء مع بعض إخوانه 
ِف الفرتة املاضية إىل اجلهاد ضد الروس، فسابق إخوانه حىت سبق املتقدمني، ونَطَق فَبزَّ 
الناطقني، وِبجيئه وإخوانه إىل أرض أفغانستان أخذوا تطعيم معركة ضد القوى الكربى، 

أذهاهنم أسطورة الدول العظمى، ونقلوا اجلُرأة الكبرية املتوثبة، واملعنويات اهلائلة،  وزالت من
من أفغانستان إىل بغداد، وأشعلوا فتيل اجلهاد، وتفجرت طاقات الشباب ِف كل مكان، من 

 أعلى الفرات إىل أسفله، وهلل احلمد واملنة.

 

ق اهلل له؛ بإمكانيات ذاتية هذا هو فارسنا الذي نتحدث عنه، قام بكل ذلك بعد توفي
بسيطة، وَل يكن وراءه حلٌف دويل، وال َتالٌف إقليمي، وال تنظيٌم عاملي، وذلك فضل اهلل 

 يؤتيه من يشاء، واهلل واسٌع عليم.

 

 نَفُس ِعصاٍم سّودت ِعصاماً *** وعلمته الكرَّ واإلقدامَ 

 

فرعون العصر، ِف وجه  نعم هذا هو فارس اإلسالم الذي نتحدث عنه، والذي قام ِف وجه
اإلمربيالية األمريكية، بعد أن فشلت املنظماُت الدولية، والتجمعاُت اإلقليمية، بعد أن فشل 

 العاَل أمجع ِف إيقاف ذلك العدوان الغاشم الظَلوم.

 

 ضروب لهام الضارب الهام في الوغى *** خفيٌف إذا ما أثقل الفرس اللبد

 * ولو خبأته بين أنيابها األسدبصير بأخذ الَحمِد من كل موضٍع **

 

وهنا ندعو اهلل أن جيزي خري اجلزاء فارسنا املقدام، وأن جيزي خري اجلزاء كل من عزّانا وواسانا 
ِف فارسنا العظيم رمحه اهلل، وخنص بالذِكر أمري املؤمنني املال حممد عمر، فنرجوا اهلل تعاىل أن 

 ينصره وإخوانه اجملاهدين على الكافرين.

 



 

 

إذا  إنني أقول لمن يتهم فارس أمتنا بأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي، أقول له؛ثم 
َدِعي قد فقأ 

ُ
َدَعى عليه، فلعل امل

ُ
جاءك من يَدِعي أن رجاًل فقأ عينه فرتيث حىت ترى امل

 عينيه!

 

وهذا ما بدأ يزداد وضوحاً ِف األسابيع األخرية، حيث َتدث النائب حممد الدائن عن حجم 
والتعذيب الذي مُيارس ضد املسلمني ِف السجون العراقية، كما َتدث كذلك من قبل  الظلم

 قادة هيئة علماء املسلمني عن حرب إبادة يتعرض هلا أبناء اإلسالم ِف العراق.

 

وإن أبا مصعب، عليه رمحة اهلل، كانت لديه تعليمات واضحة؛ بأن يركز قتاله على الغزاة 
وأما من أبى إال أن  كيني، وأن َُيَيد كل من َرِغَب ِف احلياد،احملتلني وعلى رأسهم األمري

يقف يقاتل في خندق الصليبيين ضد المسلمين، فليقتله كائناً من كان، بغض النظر عن 
فمناصرة الكفار على املسلمني ناقٌض من نواقض اإلسالم العشرة، كما هو  مذهبه وعشيرته،

 مقرٌر عند أهل العلم.

 

جيب عليكم تسليم جثمان البطل ألهله، وال ُتكِثروا الفرح، فالراية َل ؛ ثم إني أقول لبوش
تسقط حبمد اهلل، وإمنا انتقلت من أسٍد إىل أسد ِمن ُأسِد اإلسالم، وسنواصل بإذن اهلل 
قتالكم وحلفاءكم ِف كل مكان، ِف العراق وأفغانستان، والصومال والسودان، حىت نستنزف 

ِجعوا مهزومني بإذن اهلل إىل بالدكم، كما هزمناكم من قبل أموالكم، ونقتل رجالكم، وتر 
 بفضل اهلل ِف الصومال.

 

كفاك استبداداً، فقد منعت أبا مصعب الدخول إىل موطنه   كما أقول لوكيلك في األردن؛
وأولى الناس بالخروج من األردن هو أنت؛ إلى  حياً، فال ََتُل بينه وبني ذلك اآلن،

د آبائك قبل أن تُ َنِصَب بريطانيا جدك عبد اهلل األول عميالً الحجاز فتلك بالدك و بال
، وما ُُييُفَك من الزرقاوي عليه رمحة اهلل بعد أن فارق احلياة، إال ألنك تعلم لها على األردن

أن جنازته إن تُرَِك املسلمون وشأهنم فيها فستكون بإذن اهلل جنازًة كبرية، ُتظِهر مدى تعاطف 
 هم اجملاهدين.املسلمني مع أبنائ



 

 

 

وفي الختام أقول؛ إن أبا مصعب عليه رحمة اهلل ال يشرف قبيلته ووطنه وأمته فحسب؛ 
 بل يشرف البشرية جمعاء.

 

َد هلا معاين العزة واإلباء، والتضحية والفداء، وإن سريته مادٌة قِيَمة لنموذٍج ُمعاصر،  فقد جسَّ
ا كيف يصَنع اإلميان باهلل الرجال، ليقاوموا أهل فإن َدَرست الُدنيا سريته العطرة تعلََّم أبناؤه

الظلم والضالل، وحرٌي بكل ُمريب وكاتٍب وروائي أن يقَتِبَس من سريته ما َُييي به األجيال 
الناشئة واألجيال القادمة، كما أنه َحرٌي بكل شاعر ُحر أن يقُرَض الِشعَر ِف هذا الصقر، 

ِف رِثائه، ولنافست بذلك متاضر ِف رثاء صخر، ولو كنت من فرسان الشعر ألكثرت القواِف 
ولكن ال حرج أن أستعري أبياتاً من ِشعر شاِعر الدعوة اإلسالمية املعاصرة؛ الشيخ يوسف أبو 

 هاللة:

 

بت ُسوح الكفاح  غص الثرى بدم األضاحي وتلهَّ

 ومن الِقفار الجرد تبزغ نبعة الماء الُقراح

 احِ تزهو بألوية العقيدة والبطوالت الِصح

 وتقول إن شحَّ العطاء فنحن للدين األضاحي

*** 

 والفوز فوز الخاضبين جسومهم بدِم الِجراح

 الرافضين بأن تباع ديارهم بيَع السماح

 والعائفين العيش عيش المستذل المستباح

*** 

 بضع من اللحظات يهزم روعها هوج الرياح

 يهوي بها حمدان مثل الصقر مقصوَص الجناح

 م الردى والقصف قد غمر النواحيمن بعد ما اقتح

*** 

 فحنوت ألثم جرحه الرعاف فانتكأت جراحي



 

 

 وهمت على خدي الدموع فقلت يا روحي وراحي

 هال رحمت قلوبنا وعدلت عن هذا الرواحي

*** 

 فأجابني البطل المسجى هازًئ بي باقتراحي

 كفكف دموعك ليس في عبراتك الحرة ارتياحي

 ل سالحيهذا سبيل إن صدقت محبته فاحم

 

رحم اهلل أبا مصعب، ورحم اهلل كل من محل السالح للجهاد ِف سبيل اهلل، وآخر دعوانا أن 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل وصل اللهم  على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

 تنظيم القاعدة  ببالد المغرب اإلسالمي

 

 

 

 إمارة التنظيم 

 هـ 28/   48رقم الديوان        

 

 : الشيخ أبي عبد هللا أسامة بن الدن حفظه هللا إلى 

  أبي مصعب عبد الودود: من 

 ة  ببالد المغرب اإلسالميأمير تنظيم القاعد

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

و هوو علوى  أهولهوو و هوو للحمود  إالهللا الذي ال اله  إليكمحمد أفإني 

الوووه كووول  وووي  قووودير   واصووولي و اسووولم علوووى نبينوووا محمووود و علوووى 

يووم  إلوىوصحبه الغر الميامين صالة و سالما متالزمين   نالطاهري

 بعد : أماالدين ثم 

على الساحة الجهادية في منطقتنوا المغاربيوة  األخيرةعد المستجدات ب

التنظيموي   رأيوون أنووه مون واسبووي توسووي  المجلوو  فووي  ووقها  خاصوة

 الشوري للتّنظيم ليشمل ممثلين عن كل أقطار المغرب اإلسالمي .

وهوووذا األمووور زيوووادة علوووى كونوووه حققوووا  ووورعيا مووون حقوووو  إخواننوووا 

السبيل الوحيود الوذي يكمكننوا مون و أيضا المجاهدين في هذه البلدان فه

اإلطوووالل علوووى أووووواعهم وإلوووروفهم واإللموووام بووو حوا  النوووا  بموووا 

وسياسووتنا فووي المنطقووة ن فبوودون إ وورا  يسوواعدنا علووى رسووم خططنووا 

هؤال  اإلخوة ال يمكن معرفة واق  هذه األقطار ن وبدون معرفة هوذا 

بلودان ه فوي الواق  ال يمكن النهوو  بالجهواد ونشوره علوى أكمول وسو

المغرب اإلسالمي الذي نسوعى لتطهيوره مون رسو  الورّدة وتحريوره 

ن وبنا  على ما تقدم أحببن أن أستشيركم في هذه من الهيمنة الغربية 



من تجربتكم وخبرتكم فوي مجوا  التنظويم والتسويير  لالستفادةالمس لة 

 .فهي بحمد هللا ثرية وثمينة 

فقوررت إ ورا  ممثلوين عون توون   االتجواهوقد بدأنا السعي في هوذا 

 والمغرب وليبيا وموريتانيا والصحرا  الغربية .

الووذي نواسهووه فووي هووذا البوواب هووو أن اإلخوووة النووافرين وإن والمشووكل 

والتونسيين إال أن  نكان في بعض الحاالت عددهم معتبرا مثل الليبيي

 . الجهادية أطا  هللا أعمارهم التجربة قليلومعظمهم صغار السن 

ن أتووركهم مووّدة موون الوقوون تكفووي سووابقة أقوود ارت يوون فووي المرحلووة الو

 ليتعارفوا فيما بينهم حتى يسهل علينا مطالبتهم باختيار عرفائهم .

 وقد بدأت اليوم هذه العملية م  اإلخوة الليبيين .

أمووا اإلخووووة مووون توووون  فقووود وقووو  اختيارنوووا مبووودئيا علوووى األ  منيووور 

ي أفغانسووتان لمشوواركته فووي التونسووي وهووو معووروا عنوود اإلخوووة فوو

 الجهاد األفغاني األو  .

وسنبقى ننتظر إر اداتكم وتوسيهاتكم إلتمام هذه العملية التي ستزيد 

ا  ـ بال  ك ـ ا وانسجامق المجاهدين في المغرب اإلسالمي تجانسق

ا وقّوة   .واتحادق

                  

 بيلو هللا الموفق و الهادي إلى سوا  الس                
      

 أخوكم ومحبكم أمير تنظيم القاعدة  ببالد المغرب اإلسالمي

 أبي مصعب عبد الودود

 

 



 الرحيم الرحمن هللا بسم
 تسليما وسلم وصحبه وآله محمد على  اللھم وصل  الحمد

 اإلسالمي المغرب ببالد  القاعدة تنظيم
 

  التنظيم إمارة
   ھـ28/ 138   :الديوان رقم

  ھـ 1428 الحجة ذو 22 : بتاريخ     : رقم تعليمة
  2007   / 12  / 31                               

 الثغور في المجاھدين أزواج بوجود لقةمتع
  

 . وبعد ، وسلم وصحبه آله وعلى محمد على هللا وصلى  الحمد
 في المجاھدين أزواج وجود ، ببالدنا الجھادية الساحة على المطروحة المسائل من

 على عزمنا ، الجھاد أداء على ونتائجھا المسألة ألھمية ونظرا ، أزواجھن مع الجبال
 : التالي النحو على فيھا لالقو فصل

 اإلسالم " : شروط سبعة الجھاد لوجوب  ويشترط  : المغني في قدامة ابن قال : أوال 
 : قال ثم " ... النفقة ووجود الضرر من والسالمة والذكورية والحرية والعقل والبلوغ
 فقال ؟ جھاد النساء على هللا يارسول قلت : قالت عائشة روت لما فتشترط الذكورية وأما

 ولذلك ، وخورھا لضعفھا القتال أھل من ليست وألنھا . والعمرة الحج فيه القتال جھاد :
 . ( ٣٦٦ / ١٠ ) .. لھا يسھم ال
 في ليس ولكن ، النساء على واجب غير الجھاد أن على عائشة حديث دل بطال ابن قال
 أنه على يدل ما الحج جھادكن : البخاري رواية وفي ، مبرور حج الجھاد أفضل : قوله
 من  منھم المطلوب مغايرة من فيه واجبا يكن لم وأنما ، بالجھاد يتطوعن أن لھن ليس
 . ( ١٥٦٢ ص األوطار نيل ) الرجال ومجانبة الستر
 فرض ھو وما كفاية فرض ھو ما بين تفريق دون بالجھاد مخاطبة ليست المرأة : ثانيا
 إلينا يرد ولم وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على كثيرا يتعين الجھاد كان وقد ، عين
 لحديث مخصصا نعتبره حتى بالقتال النساء أمر وسلم عليه هللا صلى النبي أن في نص
 . عنھا هللا رضي عائشة
 . السن في الطاعنة بالمرأة خاص التطوع بجواز القول : ثالثا
 فقد الكبيرة العجوز الحرب منھن يحضر أن البأس " : الشيباني الحسن بن محمد قال

 . ( ٢٠٠  / ١ الكبير السير ) للغزاة وتطبخ الماء وتسقي الجرحى تداوي
 طاعنة امرأة إال القتال أھل من لسن أنھن مع بھن لإلفتتان النساء ويمنع : البھوتي وقال
 . ( ٦٣ / ٣ القناع كشاف ) الجرحى ومعالجة الماء كسقي فقط لمصلحة السن في

 نقل كراھة عبدهللا أبي ومذھب : ( ٣٨٠ - ٣٧٩ ص ١٠ ج ) قدامة ابن قال : رابعا
 عبد بن يزيد روى لما واألوزاعي الحسن قول وھو ، الثغورالمخوفة إلى والذرية النساء
 الثغور وألن ، بإسناده األثرم رواه ، البحر ضفة المسلمين تنزلوا ال : عمر قال : قال هللا



 ألبي قيل ، والنساء الذرية على واستيالؤھم ، فيھا وبمن بھا العدو ظفر يؤمن ال المخوفة
 اإلثم عليه أخاف ال كيف : قال ؟ اإلثم الثغر إلى بعياله المنتقل على فتخاف : هللا عبد
 قبل الشام إلى والعيال باألھل بالتحول آمر كنت وقال ؟ للمشركين ذريته يعرض وھو
 فذلك قيل ، يوم من القوم ؤالءلھ البد وقال اقترب قد األمر ألن اآلن عنه أنھى فأنا اليوم
 بين يقرع كان وسلم عليه هللا صلى فالنبي قيل ، الزمان آخر فھذا قال ، الزمان آخر في

 أحمد كالم من وھذا ، للذرية ليس للواحدة ھذا قال ، بھا خرج سھمھا خرج فأيتھن نسائه
 أھل فأما ، وفمخ ثغر إلى بأھلھم اإلنتقال لھم يستحب ال الثغر أھل غير أن على محمول
 المخوفة الثغور وخص ، الثغور لخربت ذلك لوال بأھلھم السكنى من لھم بد فال الثغر
 إ أھلھا وسالمة سالمتھا الغالب ألن ثغرا كونھا مع ونحوھا دمشق سكنى اختار أنه بدليل

 . ه
 في يكون أن إال الحرب دار إلى أزواجھن مع النساء إخراج جواز بعدم الكساني وقال
 . ( ٩٨ / ٧ الصنائع بدائع انظر ) مأمون عظيم جيش
 لسن ألنھن العدو أرض الشواب النساء دخول يكره أنه وجملته : أيضا قدامة ابن وقال
 بھن العدو ظفر يؤمن وال عليھن والجبن الخور إلستالء بھن ينتفع وقلما القتال أھل من

 من معه يخرج وسلم عليه هللا صلى النبي كان فقد قيل فإن .. منھن هللا حرم ما فيستحلون
 لحاجته يأخذھا واحدة امرأة تلك قيل ، مرات بعائشة وخرج نسائه من القرعة عليھا تقع
 إلى يفضي لئال الرعية لسائر يرخص وال ، حاجته عند لألمير ذلك مثل ويجوز إليھا

  ( ٣٩٢ - ٣٩١ / ١٠ انظر ) ماذكرنا
.    
 ) نساء فيھا المناطق بعض   : نصه ما الموضوع في الليبي يحي أبي الشيخ وسئل -

 ذوي من مرضى فيھا مناطق و ، صغار وأطفال الجبال في ( المجاھدين زوجات

 وتسبّب ، الجھاد عن تُعيق أمراض .. الّسكر ومرض والعمى كالّشلل مزمنة أمراض

 يف المريض ھذا يُؤسر وقد ، جزئيا أو كلّيا األداء تشلّ  قد بل ، للمجاھدين كبيرا حرجا

 يتولّوا كي لذويھم إنزالھم للمصالحة التّخفيفي للظّرف اغتناما لنا يجوز فھل .. تمشيطات

 . للخير الموفّق هللا و . إعالتھم

 األطفال أما ، أصالً  الجھاد عليھم يجب ال األوصاف وبھذه ذكرتم الذين ھؤالء  :الجواب

 ھل هللا يارسول قالت نھاأ عنھا هللا رضي عائشة فلحديث النساء وأما ، التكليف فلعدم

 وابن أحمد رواه [والعمرة الحج فيه قتال ال جھاد عليھن نعم] : قال ؟ جھاد النساء على

ً  وعنھا ، صحيح بإسناد ماجه  األعمال أفضل الجھاد نرى هللا رسول يا : قالت أنھا أيضا

 .وغيره البخاري رواه[مبرور حج الجھاد أفضل لكن] : فقال ؟ نجاھد أفال



ً  أصحابھا ويكون الجھاد عن تعوق التي المزمنة األمراض أصحاب وأما  على عبئا

 َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَرجِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ } : تعالى هللا فلقول المجاھدين

َ  يُِطعِ  َوَمن َحَرجٌ  اْلَمِريضِ   يَتََولَّ  َوَمن اأْلَْنھَارُ  تِھَاتَحْ  ِمن تَْجِري َجنَّاتٍ  يُْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

ْبهُ  ً  يَُعذِّ َعفَاء َعلَى لَّْيسَ } : وجل عز وقوله ، 17الفتح{ أَلِيماً  َعَذابا  اْلَمْرَضى َعلَى َوالَ  الضُّ

ِ  نََصُحواْ  إَِذا َحَرجٌ  يُنفِقُونَ  َما يَِجُدونَ  الَ  الَِّذينَ  َعلَى َوالَ  ّ  ِمن ينَ اْلُمْحِسنِ  َعلَى َما َوَرُسولِهِ  ِ

ِحيمٌ  َغفُورٌ  َوّهللاُ  َسبِيلٍ   91التوبة{ رَّ

 كالعمي (المرضى على وال) كالشيوخ (الضعفاء على ليس)] : الجاللين تفسير في قال 

منى  عنه التخلف في إثم (حرج) الجھاد في (ينفقون ما يجدون ال الذين على وال) والزَّ

 على ما) والطاعة والتثبيط اإلرجاف بعدم قعودھم حال في (ورسوله  نصحوا إذا)

 التوسعة في بھم (رحيم) لھم (غفور وهللا) بالمؤاخذة طريق (سبيل من) بذلك (المحسنين

 [ذلك في

 عليه هللا صلى النبي مع تبوك غزوة من رجعنا: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن

 حبسھم معنا ھمو إال واديا وال شعبا سلكنا ما بالمدينة خلفنا أقواما إن] : فقال وسلم

 تركتم لقد] : قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن : ولفظه داود وأبو البخاري رواه[العذر

 قالوا  معكم وھم إال واد من قطعتم وال نفقة من أنفقتم وال مسيرا سرتم ما أقواما بالمدينة

 [المرض حبسھم : قال ؟ بالمدينة وھم معنا يكونون وكيف هللا رسول يا :

 إن إال عليھم متوجباً  ليس الجھاد ألجل الجھاد قمم على ھؤالء بقاء أصل أن فالحاصل
 وبقاؤھم الجبال عن فنزولھم ، الطاغوت زبانية من وأعراضھم أنفسھم لحفظ ذلك كان
 الحرج عنھم رفع قد الشرع دام ما األصل حيث من شيء فيه عليھم ليس أھليھم مع

 عن بھم وإشغالھم المجاھدين وتعطيل ويقتع وجودھم إلى انضاف إذا فكيف ، والُجناح
 ينظر وإنما ، بوجوبه نقل لم إن الحالة ھذه في جوازه في شك فال واألعظم األھم األمور

 ويقدرھا يدركھا التي والمضار المفاسد من نزولھم على يترتب ما وھو المعارض في
 النساء اعتقال يلقب من المفاسد وتلك ، تقويمھا يستطيعون الذين وھم أنفسھم المجاھدون
 بالجھاد مضرة معلومات بإعطاء وإلزامھم المرضى وكاعتقال ، للمجرمين وتعريضھن
 أو تكافئ والتي الواقع في لكم يظھر مما وغيرھا المفاسد ھذه انتفت فإذا ، والمجاھدين

 وأنكم خاصة ، ذلك وجب وربما إنزالھم لكم جاز بينكم بقائھم تكاليف تحمل على تزيد
 من يختلف قد الحكم وھذا ، عليھم والقيام بإعالتھم يقوم من أھليھم من ھناك أن ذكرتم



 يأخذ أن يلزم فال ، منھم واحد كل حال بحسب أخرى إلى امرأة ومن آخر إلى شخص
 .أعلم تعالى وهللا ، واحداً  حكماً  الجميع
 : يلي فيما ذكره سبق ما تلخيص يمكن : خامسا

 . عينا وال كفاية ال المرأة على يجب ال الجھاد - ١
 . المخوفة ال اآلمنة الثغور في و الشابة ال الكبيرة بالمرأة مقيد باإلباحة القول - ٢
 . باألمير خاص ذلك نسائه بين واإلقتراع وسلم عليه هللا صلى النبي بفعل اإلستشھاد - ٣
 . الجھاد على والعبء الفتنة مفسدة ودفع األسر في وقوعھن خشية بالمنع القول - ٤
 . هللا رحمه أحمد اإلمام ذكر كما اإلثم عليه يؤمن ال ذلك فاعل - ٥
 سيره حسن لضمان والمجاھدين الجھاد على العبء تخفيف على منا حرصا : سادسا -

 : بمايلي نأمر فإننا للفروج واحتياطا
 . المنطقة أمير بإذن إال الزواج يمنع - ١
 . ( الثغور ) الجبل في زوجته إسكان من يمنع المتزوج - ٢
 إلى الجبال في المتواجدين األھالي إنزال على ( وشرعا قدرة ) ممكن بكل العمل - ٣

 . أھلھم
 أمير عليھا يشرف مقتله حال وفي العملية على المشرف ھو حياته حالة في المتزوج - ٤

 . عليھا يشرف من يكلف أو المنطقة
 أو محقق ضرر لدفع الرشوة إعطاء جواز من العلماء ماذكره على بناء : سابعا   

 أو قول ذكرنا بما يقترن ال أن شرط للحاجة بالمشرك اإلستعانة وجواز ، حق تخليص
 وقع ومتى النازلة ھذه عالج في باإلجتھاد األمراء اإلخوة ننصح فإننا ، مكفر عمل

 . الموفق وهللا ونسأل لكم نبحث فاعلمونا واللبس اإلشتباه
 . بھا علم على الكل ليكون ، الجنود مستوى لىع تنشر التعليمة : ثامنا -

 المنطقة إمارة من المطلوب أعاله المذكورة اإلجراءات تنفيذ تعسر حالة في : تاسعا
 ضبط ويتم ، العائالت ھذه لسكن المجاھدين عمليات ساحة عن بعيدة منطقة تخصيص

  . األزواج مع والحماية التموين عملية
 . الخير على والتعاون الوضع تفھم إخواننا من نرجوا األخير وفي

 وسلم وصحبه آله وعلى محمد على هللا وصلى
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 الصفات
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي  الخطيب 

 البغدادي رحمه هللا

 هـ463المتوفى سنة 

 إخراج وتعليق

 أبي يعلى البيضاوي

 عفا هللا عنه

 سلسلة  كشف خبايا الزوايا 

من ثرات السلف وكنوز 

 (4) الخلف



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 رب أنعمت فزد
 

 الحمد هلل
 والصالة والسالم على رسول اهلل 

 أما بعد :
  خبايذذا الاوايذذذا مذذذ) لذذذ ا  السذذذل    فهذذ د ةرة رابعذذذس مذذذ) سلسذذذلس      ذذذ

و نذذذول ال(لذذذ يي  ولذذذ) رسذذذالس   الصذذذحاف يي ليمذذذام الحذذذاف   أبذذذ) ب ذذذ  
أحمذذد بذذ) علذذ) البرذذداةهلل رحمذذ  اهلل  نذذاحل الوصذذاوم  الم ذذهورة  ومذذ) 

 عمال على  وب .  -مم) جاء بعدد-أنحاب الحديث 

 وله د ال سذالس وسذ(س م(طو,ذس  مححوفذس فذ) م وبذس ال ال يذس ح سذها اهلل 
ي  وقذذد اسذذو( جوها مذذ)  وذذاب   العلذذو للعلذذ) 44-43\16 مجمذذو(يي 
لذ بوحقمق  عبدال حم) محمد 1388ي ,بعس ةار الح   185الرحاريي ص

ي  اللما للحاف  ال لب)  و ذ ا 1142\2عثماني  و  ل   ة الححاظيي 
ي   للعالمذذذذذذس المحذذذذذذد  أبذذذذذذ) 49\48  م(وصذذذذذذ  العلذذذذذذو للذذذذذذ لب)يي ص
األلبذذاو) رحمذذ  اهلل حمذذث أورةلذذا ب املهذذا عبذذدال حم) محمذذد وانذذ  الذذدي) 

 سوى مقدموها  وسماعالها

   1425وقد ,بعت مح ةة ضم) مجمو(  ف) ةار ال ول العلممس بم وف 
 لذ بوحقمق  أحمد ف يد المايدهللي 

  وقد اسوحدف م) المطبوعس  وأ مل النقص منها  وقابلوها علمها  وذ  ف
 لياةالها  وممالها ب   لا بم) معقوفوم)

 ت بوقسمم فق الها  ول لمبها  ولنسمقها لسهمال لمطالعها وقارئهاوقم 



  واهلل سذذبحاو  ولعذذالى المسذذضول بحنذذل  ومنذذ  أن ينحذذد بهذذا  والحمذذد هلل رب
 العالمم)  و نلى اهلل على وبمنا محمد  و على آل  ونحب  أجمعم)

 

 

 ترجمة الخطيب البغدادي رحمه هللا 
 

 مهذذدهلل بذذ) أحمذذد بذذ) ثابذذت بذذ) علذذ) بذذ) أحمذذد ب ذذ  أبذذو العذذ ا و  ال ذذام محذذد  اإلمذذام ال بمذذ  الحذذاف 
 ممذ) العذ ا  سذواة مذ) ةرليجان ق يس خطمل والدد و ان لذ 392 سنس ولد  الوصاوم  ناحل البرداةهلل

 ألهذم ثذم مائذس وأربذد ثذال  سذنس الصذر  فذ) وأسذمع  ل ا ولدد على فح ص ال واو) على الق آن وق أ سمد
 عامذس فذ) ولقذدم ال  بذان بوصذاومح  وسذارف وجمذد ونذن  وبذ ( ألقذالمما إلذى فمذ  ورحذل ال ذنن لذ ا ,لل
  الحديث فنون
 وضذذذبطا وإلقاوذذذا  وحح ذذذا مع فذذذس شذذذالدواد ممذذذ) األعمذذذان آخذذذ  ال(طمذذذل ب ذذذ  أبذذذو  ذذذان:   مذذذا وا بذذذ)ا قذذذال

 وفذذذ ةد  وغ يبذذذ  بصذذذحمح  وعلمذذذا سذذذاومددأو   عللذذذ  فذذذ) ولحننذذذا  وسذذذلم علمذذذ  اهلل نذذذلى اهلل رسذذذول لحذذذديث
 ال(طمذذل عذذ) الصذذورهلل وسذذنلت  مثلذذ  الذذدارقطن) بعذذد للبرذذداةيم) ي ذذ) ولذذم :قذذال ثذذم   مط وحذذ و  ومن ذذ د

  بمنا لحنمال ال(طمل فحنل  السجاهلل وص  وأب)
 لعذذل :الب ةاوذذ) علذذ) أبذذو وقذذال  ال(طمذذل مثذذل الذذدارقطن) بعذذد برذذداة أخ جذذت مذذا: السذذاج) مذذضلم) وقذذال

  وحس  مثل ي  لم ال(طمل
 الحذذذديث مع فذذذس فذذذ) وو  ائذذذ  بالذذذدارقطن) ي ذذذب  ال(طمذذذل ب ذذذ  أبذذذو :لحقمذذذ ا ال ذذذم الهلل إسذذذحا  أبذذذو وقذذذال

  وحح  
 ال(طمذذل ان غمذذ د أو خمذذ ون بذذ) الحنذذل أبذذ) عذذ) يحذذد  محمذذد بذذ) الحسذذم) سذذمعت:  عسذذا   بذذ)ا قذذال
 لمذا لمذام مذاء بالحذديث اخ ا حاجاف ثال  اهلل وسنل ش باف ثال  لمام ماء م) ش ب حج لما او  ذ  

 ان الثالثذس المنصذور بجذامد الحذديث يمل) ان الثاومس بها برداة بواريخ يحد  ان ولىاأل فالحاجس ل  ش ب
  ذلك ل  اهلل فقنى الحاف) ب   عند يدف)
 بذم) و ذان  بثمابذ  يوصذد  بذان وأونذى  ةينذار مائوذا ولذو بمالذ  ولصذد  حذ ب بباب ةف): خم ون ب)ا قال
  ذذان  الذذ هلل لذذ ا وسذذلم علمذذ  اهلل نذذلى اهلل رسذذول عذذ) يذذ ب  ذذان  الذذ هلل لذذ ا :ينذذاةون جماعذذس جناللذذ  يذذدهلل
 اهلل نذذلى اهلل رسذذول حذذديث يححذذ   ذذان  الذذ هلل لذذ ا  وسذذلم علمذذ  اهلل نذذلى اهلل رسذذول علذذى ال ذذ ب ينحذذ)
  خوماف عدة قب د على وخوم  وسلم علم 



 مصاةر ل جمو    ل   ة الححاظ لل لب)يي   ي

 

 نص

 رسالة الصفات
 

علـي الصـيرفي إانـا   ]  أخبرنا الشيخ أبو  طالب المبارك بـن 

قال :  أنبأنـا أبـو  الحسـن  دحمـد بـن دـر وب بـن عبـد الـر اب 

الزعفرانــي   قــرالي عليــه    وأنــا اســم   فــي ربيــ  ا ــ ول دــن 

سنة ست وخمسمائة   قال:  أنبأنا الخطيب الحافظ  أبو بكر  

 أحمد بن علي البغدادي قال  :

كتب إلي بعض أهـ  ددشـق يسـألني عـن دسـائ   اكرهـا   

فأجبتــه عــن الــق    وقــرأي  لنــا فــي جــواب  دــا  ســ   عنــه    

 فقال  :

وقفت علـى دـا كتبـه بـه الشـيخ الفاأـ    أداي هللا تأييـدي    

وأحسن توفبقـه وتسـديدي   و سـكنت إلـى دـا دـا تـأد  إلـي 

دن علم أخباري   أجراها هللا على إيثاري  وأجبته بما له جواب 

صـمة دـن الخطـا والزلـ    نف  وفاب اختيـاري   وأسـأل هللا الع

 1والتوفيق  إدراك صواب القول و العم     بمنه ورحمته  [ 

   ي دنهـا فـي السـنن و  أدا الكلاي في الصـفات فـام دـا ر

   الصــحام دــاهب الســلن رأــوام هللا علــيهم إ باتهــا

ونفي الكيفية والتشبيه عنها   وإجراؤها على ظواهرها 

 . 

                                                 

 ل د المقدمس م) ,بعس العلممس -1 



 وحققهـا     سـبحانه وقد نفاها قوي فأبطلوا دا أ بته هللا

دــن المثبتــين قــوي فخرجــوا فــي الــق إلــى  ــ ب دــن 

 التشبيه والتكيين .

إنمـــا هـــو ســـلوك الطريقـــة المتوســـطة بـــين  2[  القصـــد] و 

 والمقص  عنه    ودين هللا بين الغالي فيه  ا  درين 

   علــى  وا  صــ  فــي هــاا أم الكلــاي فــي الصــفات فــر

 ي ودثاله . ويحتاي في الق حاو   الكلاي في الاات

إنمـا هـو   إ بات رب العالمين عز وجـ   أم  فااا كام دعلودا

إنما هو    فكالق إ بات صفاته   ا إ بات كيفية    إ بات وجود

  ا إ بات تحديد وتكيين .   إ بات وجود

ــااا قلنــا : ا تعــالى يــد   فانمــا هــي    وبصــ    وســم     ف

إم دعنـى اليـد  و ـا نقـول :   صفات أ بتها هللا تعالى لنفسـه

و ا نقـول : إنهـا   و ا إم دعنى السم  والبص  العلم    القدري

ــدي   وأدوات الفعــ    جــوارم ــا نشــبهها با  ي    وا  ســما    و 

 .وأدوات للفع    وا  بصار التي هي جوارم

 : بهـــا  إنمـــا وجـــب إ باتهـــا  ـــ م التوقيـــن ورد  ونقـــول   

} لـي  :ووجب نفي التشبيه عنها لقولـه تبـارك وتعـالى

ــه ءــهل وهــو الســمي  البصــير    (   11)الشــور : كمثل

. ( 4)ا إخلاص: } ولم يكن له كفوا أحد    :وقوله عز وج 
3  

                                                 

 ف)  الو   ةي: الحصل -2 
الى لنا اووهى مذا فذ)   الوذ   ةيي و   لعلذويي للذ لب)  ولعقبذ  بقولذ  : وقذال وحذو لذ ا القذول قبذل  ال(طمذلي أحذد  -3

وضذعت األعالم   ول ا ال هلل علمت م) م لل السل   والم اة ب ال لا أهلل ا با,) أللحذاظ ال وذاب والسذنس غمذ  مذا 
ل    ما قال مالك  وغم د : اإلسوواء معلوم  و  لك القول ف) السمد والبص  والعلم   وال الم واإلراةة  والوج  ووحو 

 ذلك  ل د األشماء معلومس  فال لحواج إلى بمان و لحسم   ل ) ال م  ف) جممعها مجهول عندوا  واهلل أعلم الذ



   [ ولما تعلق أه  البد  على عيب أه  النق  برواياتهم

علمـه بـأنهم  ن  ع  ا علـى دـن أ ـو  س  ولب     هاي ا  حاديث

ـ   و ـــا يصــا فـــي الـــدين  دـــا  ـــا يليــق بالتوحيـــد وم  و  ر  يـ 

ــر أهــ  التشــبيه ــ   وردــوهم بكف ــة أهــ  التعطي   وغفل

يفهـم   بأم في كتاب هللا تعالى آيـات دحكمـات أجيبوا 

وآيات دتشابهات  ـا يوقـن علـى   دنها المراد بظاهرها

 ادعناه

وا إيمــام    ويجـب تصــديق الكــ    إ ـا بردهــا إلــى المحكــم

 بالجمي  

 فكالق أخبار الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم جاريـة هـاا

يـرد المتشـابه دنهـا    ودنزلة علـى هـاا التنزيـ   المجر  

 ويقب  الجمي  .   إلى المحكم

 وتنقسم ا  حاديث المروية في الصفات  لا ة أقساي :  

   أجمـــ  أئمـــة النقـــ  علـــى صـــحتها   دنهـــا أخبـــار  ابتـــة -أ   

  استفاأتها وعدالة ناقليها
                                                                                                                                                     

: فاحح  ل ا األنل م) ال الم ف) الصحاف  ي: قلت:49وص  العلويي صوقال العالمس األلباو) رحم  اهلل ف)   م( -
وعلم  اعومد اإلمام الجوين) حذم) لذداد اهلل لعذالى لمذ لل السذل    فإو  محواح الهدايس وااسوقامس علمها  وافهم  جمدا

 ذاب) لمممذس وابذ)    ولذو عمذدة المحققذم)  لهذم فذ) لحقمقذالهم لهذ د المسذنلس   مذا لقذدم ذ ذ د عنذ    ف) ااسذوواء وغمذ د
 ي : ,بد الم ول اإلسالم) :  29قال اب) لمممس ف)   الودم يس ي   ص   القمم وغم لما

فإذا  ان ل    وا ف) أفعال   وا ف) نحال   فإن اهلل لمس  مثل  ش)ء ا ف) ذال   القول ف) الصحاف  القول ف) ال اف
 مذ  اسذووى   :فذإذا قذال السذائل  س ا لماثل سائ  الصحافذاف حقمقس ا لماثل ال واف فال اف موصحس بصحاف حقمقم

واإليمان ب    وال م  مجهول  وغم لما رض) اهلل عنهم :  ااسوواء معلوم :قمل ل   ما قال ربمعس ومالك على الع ش ؟ 
ل :  مذ  و ذ لك إذا قذا  وا يم ذنهم اإلجابذس عنذ   ألو  سضال عما ا يعلم  الب    والسضال ع) ال محمس بدعس  واجل

إذ   قمل ل  : ووح) ا وعلم  محمس واولذ   فإذا قال : ا أعلم  محمو   قمل ل  :  م  لو ؟  ينال ربنا إلى السماء الدوما ؟
  وبص د  فم   لطالبن) بالعلم ب محمس سمع   ولو ف ( ل  ولابد ل   العلم ب محمس الصحس يسولام العلم ب محمس المونوف

وإذا  نذت لقذ  بذنن لذ  حقمقذس ثابوذس فذ) وحذس األمذ  مسذووجبس   وأوذت ا لعلذم  محمذس ذالذ  ؟    وواولذ  واسذووائ   ول لمم 
ولذو موصذذ  بصذذحاف   لصذحاف ال مذذال ا يماثلهذا شذذ)ء فسذذمع  وبصذ د و المذذ  وواولذذ  واسذووا د ثابذذت فذ) وحذذس األمذذ 

 الذلم . . . واسووا   م وواوله  و المهم  وبص لم  ال مال الو) ا ي ابه  فمها سمد الم(لوقم)



يسـبق إليـه دـ  حفـظ القلـب أم    فيجب قبولها وا إيمام بها

ووصفه بما  ا يليـق بـه    اعتقاد دا يقتضه تشبيها ا بخلقه

 والتغير والحركات .   دن الجوارم وا  دوات

وألفـا     القسم الثاني : أخبار ساقطة بأسانيد واهيـة -ب   

فهــاي  ــا    أجمــ  أهــ  العلــم بالنقــ  علــى بطولهــا  شــنيعة 

 و ا التعريج عليها .   يجو  ا اشتغال بها

والقسم الثالـث : أخبـار اختلـن أهـ  العلـم فـي أحـوال  -ج   

فهــاي يجــب ا اجتهــاد   فقــبلهم الــبعض دوم الكــ     نقلتهــا

أو تجع  فـي حيـز الفسـاد    والنظر فيها لتلحق بأه  القبول

  .4[ والبطول 

] وأدا تعيين ا  حاديث فاني لم  أشتغ  بها   و ا تقدي دنـي 

  6عد إم شال هللا   [     ولع  الق يكوم في ب5جم  لها 

 
 ] السماعات على المخطوطة 

السما  ا  ول : سم  دا في هاي الورقـة والتـي قبلهـا علـى الشـيخ الصـالا 

أبي الحسن علـي بـن أبـي عبيـد هللا بـن المقيـر البغـدادي   أ ابـه هللا الجنـة  

باجا ته دن الحافظ ابن ناصـ    ودـن أبـي طالـب الصـيرفي المـاكورين فـي 

إجا ته ايضا لالق   دن أبي المعالي الفض  بن سـه  ا إسـفراييني أولها  و 

                                                 

 م) بدايس لمعقوف على ل ا الموضد م)  م(وص  العلوي و,بعس العلممس -4 
قد اشورل بجمعها غم د م) الححاظ واألئمس   إمام األئمس أب) ب   بذ) خايمذس فذ)  وابذ  الع ذمم   الووحمذد و وإثبذاف -5

سذ) الذدراقطن) فذ)  وابذ    الصذحافيي الصحافيي   والحاف  أب) ب   اآلج هلل ف)  واب    ال ذ يعسيي والحاف  أبذ) الح
و  الناوليي  و  ر يس اهلليي  والحاف  لبس اهلل األل ائ) ف)   ش ح اعوقاة أنذول السذنس والجماعذسيي  واإلمذام ابذ) بطذس 
الع ب هلل ف)   اإلباوس ع) ش يعس الح قس الناجمسيي  وال ل مطبو( وهلل الحمد   إلى غم  ذلك م) مصنحاف و ول السل  

ألل الحديث واألث   والحمد هلل  ثم ا علذى ححذ  ةينذ  وسذن) وآثذار وبمذ   نذلى اهلل علمذ  وسذلم   ورحمهذم اهلل الصالح 
 ورض) عنهم  وجاالم خم ا على ما خلحود لنا م) ث ا  ع مم   وعلم وافد قويم

 لياةة م) ,بعس العلممس -6
 



عن  أبيه إجا ي  بقرالي أبي دحمد بن عبد هللا بـن قدادـة المقد ـه عفـا هللا 

 عنه الفقهال :

أبو القاسم عبد الـرحمن بـن بـرد بـن دحمـد الثعلبـي  وأبـو المرجـا سـالم بـن 

الـرحيم بـن علـي بـن   مال بن عنام الفر ـه   وأبـو عبـد هللا دحمـد بـن عبـد

أحمد  وساعد بن سعد الدين  لاج  والقا ه أبو عمر  وعثمام بن جبري  بـن 

دروام  و أحمد بن دحمـد بـن الـزين  فـي سـاب  شـعبام سـنة  لـان و لـا ين 

 هـ( 633وستمائة بجاد  ددشق  )

 كتبه أبو حسام بن دحمد بن حمدام بن فراج النميري  وصا

  في هاي الورقة والتي قبلهـا علـى الشـيخة كالق دا سمالسما  الثاني :  

الصالحة العابـدي المجتهـدي المحسـنة بركـة النسـوي الصـالحات أي عبـد هللا 

 ينــب بنــت ابــي العبــان أحمــد بــن عبــد الــرحيم بــن عبــد الواحــد المقد ــه 

الصالحية جزاها هللا خيرا  باجا تها دـن أـول الصـبام  عجيبـة بنـت أبـي بكـر 

مد الباقدري البغداديـة   باجا تهـا دـن أبـي الفـرج دحمد بن ابي غالب بن أح

دسعود بن الحسن بـن القاسـم بـن الفضـ  بـن أحمـد الثقفـي   باجا تـه دـن 

أبي بكر الخطيـب رحمـه هللا دحمـد بـن عبـد هللا بـن أحمـد بـن عبـد هللا بـن 

أحمــد بــن دحمــد بــن إبــراهيم بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن إســماعي  بــن 

قد ـه عفـا هللا عنـه  بقرائتـه وهـاا خطـه   فـي دنصور بن عبـد الـرحمن الم

يوي السبت تاس  وعشـ ين اي الحجـة دـن سـنة  لـا ين وسـبعمائة بمنزلهـا 

 هـ( 730بددشق )

 ــم قــرأ عليهــا بالســند المــاكور  فــي ليلــة ا اربعــال  الــث دحــري ســنة إحــد  

و لا ين وسبعمائة د  بقية جواب  الخطيب الماكور في غير هـاا الموأـ   

  ]7 

تهت رسالة))  الصفات ((  للخطيب البغدادي رحمه  هللا   وأسال هللا *ان

 أم ينف  بها  قارئها ودستمعها*

*والناظر فيها  والق على يد أبي يعلى البيضاوي عفا هللا عنه   والق 

 في*

 هـ دن هجري النبي *1426دن صفر 11*

 **صلى هللا عليه وسلم*

 *والحمد ا رب*

 *العالمين*
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 *تم*

* 

 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 (( !ضعف الدوالر.. إنقاذ أم إنھيار؟ ))
 

 :الحمد  وبعد
محدد، حتى  تتوالى علينا األخبار االقتصادية بضعف الدوالر، وزيادة ضعفه يوماً بعد يوم في مجال سعري ترددي

لكتابة ھذه السطور أن البعض دوالراً ألول مرة، والذي دعاني  1200وصلت قيمة األوقية من الذھب إلى قريب من 
لجوء منا قد يظن أن ضعف الدوالر ھو داللة على قرب انھياره أو على ضعف االقتصاد األمريكي خصوصاً بعد ال

القتصاد من قبل المستثمرين كمالذ آمن، وإن كنت ال أختلف مع الكثير منا أن ا - الذھب-غير العادي للمعدن الثمين 
داللة على ة وخطيرة، إال أن ضعف الدوالر وتردداته السعرية قد ال يأتي بالضرورة كاألمريكي يواجه تحديات كبير

 .التحديات التي يواجھھا االقتصاد، كما أن ھناك فرقاً بين ضعف العملة، وبين انھيارھا
 

ض ل البعوالحقيقة أن ضعف الدوالر في ھذا المجال السعري ھو لصالح االقتصاد األمريكي وليس ضده! وقد يتسائ
 !كيف ذلك؟

 
 :أقول وبا التوفيق

 
يھا قلق الدول أن الحقيقة التي قد يستشفھا البعض وتتبين له بوضوح عندنا يقرأون األخبار االقتصادية ويرون ف

ل الدوالر لـالصناعية المصدرة في أوروبا وآسيا من ضعف الدوالر، بل وتدخل بعضھم لخفض عمالتھم المحلية مقاب  
ية أن انخفاض قيمة الدوالر ال تخدم إال االقتصاد األمريكي وال تضر سوى الدول الصناع !!"حماية الصادرات"

 .المصدرة
 

توردة سيتبين وإذا فھمنا المعادلة بين سعر العملة مقابل الدوالر وبين ارتفاع أو ھبوط قيمة الصادرات في البالد المس
اعي المصدرة، ومدى فائدة ذلك لالقتصاد الصنلنا بوضوح مدى خطورة انخفاض الدوالر على الدول الصناعية 

 .األمريكي وتأثيره الواضح في الصادرات
 

انتاجه في  وھذه المعادلة بسيطة للغاية، ولشرحھا بشكل مبسط سنأخذ مثاالً واحداً، فلنفترض أن سعر دواء معين تم
  له وكانت قيمته قبل انخفاض) خمسون يورو، وأن الواليات المتحدة تنتج دواًء بديالً 50احدى دول اليورو ھو (

) اثنين 62.50دوالر)، فإن قيمة الدواء األمريكي ستكون قريباً من ( 1.25الدوالر مقابل اليورو (مثالً: اليورو = 
دوالر) فعندھا سيصبح سعر البديل  1.50وستين دوالراً، ثم انخفض الدوالر مقابل اليورو ليصبح (اليورو = 

األمريكي للدواء أرخص من سعر الدواء األوروبي خاصة في الدول التي تربط عملتھا بالدوالر، والذين يقيمون 
ة الدواء األوروبي الصادرات إليھم بالدوالر حتى وإن بيعت باليورو أو بالين الياباني، وفي المثال السابق ستكون قيم

ين دوالراً ونصف الدوالر، أي ) اثنين وست62.50دوالراً) بينما يبقى سعر البديل األمريكي ( 75= 1.50×  50(
) اثني عشر دوالراً ونصف12.50أرخص من من البديل األوربي بـ ( ! 

 
ألوربي وھذا يعني وبكل بساطة أن تلك الدول المستوردة ستفضل شراء البديل األمريكي للدواء بدالً من الدواء ا

ن أن تقيس ھذا ب على الدواء األوربي، ويمكالمرتفع الثمن، وبالتالي سيزيد الطلب على البديل األمريكي ويقل الطل
ألولية والمواد المثال على جميع المنتجات، بدءاً من الطائرات المدنية وحتى السيارات وقطع الغيار والمواد التحويلية ا

 .الغذائية الخ الصادرات الصناعية
 

مرتبطة  ، فالعملة الصينية الغيروھذا ھو عين السر الذي يعطي الصادرات الصينية القدرة الھائلة على االنتشار
ادرات بالدوالر وذات القيمة المتدنية والتحكم الحكومي المحكم تجعل من الصادرات الصينية األرخص بين الص
تى يقللوا من العالمية، ولھذا السبب فإن الواليات المتحدة وأوروبا تضغطان على الصين لرفع قيمة عملتھا اليوان ح

لية لصادراتھاالقدرة التنافسية العا . 
 

الدوالر والمراد من ھذا المقال باإلضافة لشرح ھذه اآللية التي قد تغيب عن الكثير أن أقول بأن كل ما يقال من أن "



الدوالر القوي  القوي" والتصريحات األمريكية من غيثنر وغيره بأن الواليات المتحدة تتطلع إليه ليس المقصود منه
بت لنا أمريكا للمرة دوالر القوي الكاسح" للقدرة التنافسية لصادرات الدول الصناعية، لتثفي قيمته بل المقصود منه "ال

نافسية النزيھة التي المليون بعد المليار بأنھا كيان اقتصادي جشع أناني حمائي استحواذي، ال صلة له البتة بالقوانين الت
 .يتغنى بھا في منظمة التجارة العالمية

 
ى حد لون بكل ما أوتوا من قوة أن ينتشلوا اقتصادھم في خطوات جادة وعملية وأراھا مثمرة إلولنعلم أن القوم يحاو

ات ما، خصوصاً أن سعيھم لالنسحاب من أفغانستان والعراق ينصب في ھذا المنحى، وھي وإن رآھا البعض خطو
صاد والمكانة تيكية إلنقاذ االقتتدل على الھزيمة فيعتبرھا العبد الفقير بأنھا ھزيمة مرحلية ليس إالّ، وخطوات تك

 .األمريكية في العالم، وتدل على ذكاء وحنكة لدى الديموقراطيين كان الجمھوريون في أشد الحاجة إليھا
 

رب بيننا والعلم عند هللا إن استمر وضعھم على ما ھو عليه من خطوات تكتيكية عسكرية واقتصادية فستطول الح
 . غالبمنا، وألجل ھذا فالبد من توطين أنفسنا على حرب طويلة األمد، ودين هللاوبينھم أكثر مما توقع الكثيرون 

 
 والحمد  رب العالمين،،،

 أخوكم



  إن العامل العريب حصلت به قفزة يف الوعي خالل اخلمسة عشر سنة املاضية فينبغي أن يكون هذا يف
 حسابنا ونرتقي مبستوى اخلطاب مبا يتناسب مع وعي اجلماهري 

  كنت قد ذكرت للشيخ سعيد رمحه اهللا بأن تقوم اللجنة الشرعية بإعداد حبث عن الرافضة يتضمن مناقشة
الدخول يف الفروع بأسلوب يسهل على العوام فهمه نصرة للحق وإلظهار ضالل أسس القضايا دون 

املذهب الشيعي ألهل السنة و استنقاذ عامة الشيعة من ضالل تلبيس أئمتهم وخيرج يف كتيب من اللجنة 
 الشرعية فماذا مت يف هذا األمر؟

جهته أن املصلحة يف هذه املرحلة وقد بدا يل بعد التقليب يف مسألة اخلطر اإليراين على األمة وسبل موا
تقتضي أن ال يدخل اجملاهدون حرباً عسكرية مع إيران ملا يف ذلك من تشتيت للجهد الوحيد املوجه إىل 

رأس الكفر أمريكا وأحسب أننا بفضل اهللا تعاىل يف فرتة اإلجهاز على أمريكا إال أنه كما ال خيفى عليكم 
حاها وأن االنشغال عن عدو منهك وإعطائه الفرصة اللتقاط أن الدول الكربى ال تنهار يف عشية وض

أنفاسه والدخول يف حرب طويلة املدى مع عدو آخر أمر مناف للحكمة ما دام هناك خيار لتأجيل 
  احلرب الثانية هذا من جهة ومن جهة أخرى فال ختفى عليكم حادثة بن عباس رضي اهللا عنهما

 قناة خبصوص تفنيد مذهب الرافضة 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمدهلل وكفى الصالة والسالم على نبيه الذي اصطفى

 نائب األمير  الفرجابو األخ الكريم/و

  أمير لواء األنصار عبدالهادي/ الكريم األخ 

 حفظهم هللا ورعاهم  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 رضى في الدنيا واآلخرةنسأل هللا سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويوفقكم لما يحبه وي

والتي بعدها  22/10المفصلة المؤرخة بتاريخ  عبدالهادياألخ وصلتنا رسالة  *

 على األخبار المبشرة. ا  وجزاكم هللا  خير11-4بتاريخ 

ونرجو التأكيد على  الطاقات إشاعة جو الوحدة وتوحيدعلى على جميع األخوة  ؤكد*ن

بعد جمعة باي  عبدالهادياألخ ف ستخالامسألة ما دار عندكم في الشورى من 

مازال يعمل في الداخل )رحمه هللا( بحيث أن لواء األنصار الذي عقده أمير المؤمنين 

مارة اإلسالمية في الداخل والخارج لواء هو الغطاء الرسمي من قبل اإلوحتى يكون ال

غيرهم لجميع األخوة األنصار ويكون النواة األساسية لتحرك العرب والباكستانيين و

 .األنصارخوة اإلمن 

 :بالنسبة لمال رجب*

 تم تم تسليمها له أم هل 25عن  عبدالهادياألخ رسالة شر تلم  -  

 ال.                     

 نرى وهللا أعلم أن يكون الدعم الميداني في منطقته عن طريقه هو -  

 يدانيين حتى ال يتكررالمباشر مع القادة الم شخصيا  وليس التعامل                     

 عن ماوالتفرقة ونرجو إبالغ الشيخ أبو الليث نشقاقات مشكلة اال                     

 في هذا المجال.مناسبا  نراه                       

 ثانية ويناقش معه عن أخرى كدفعة 25تسليم مال رجب نرجو  -(1)  

 ومعرفة ما يحتاجوبكتيكا العمل في واليته إمكانية توسيع رقعة                          

 لذلك.                          

 .شهري لألمور العسكرية كما ذكرت (10000يعتمد له ) -(2)                    

 :*مكان الشورى

 (500+1500يعتمد كفاالت عوائل التركستاني واإلدارية له ) -(2)        

 شهري.                       

 شهري.( 3400يعتمد كفاالت عوائل طاهر ) -(3)        

 .( مقطوع25000)مبلغ تأليف القلوبيعتمد  -(4)        

 (.شهري.10000)مبلغ العمل لوالية بكتيكا.يعتمد  -(5)        

 ( شهري.5000ولناسه فقط ) كبير يصرف له ( 6)

 ( شهري.800( الجو المعطر يصرف له )7)

 

 محمد ياسر الوردكي )ممكن عن طريق الشيخ تصال باال الفرجأبي األخ * نرجو من 

عبدالرؤوف( واللقاء به وإبالغه سالمنا له والسؤال عن حاله ويطلب منه أن األ خ 

ينشط في تكوين لجنة خيرية تكون بعيدة عن العرب المجاهدين وتنشط بين أوساط 

الداخل واألخ مناطق البشتون الحدودية التي تكون الحزام الخلفي للعمل في 

يطلعه على النشطاء من المولوية والمدارس الدينية في مناطقه فيحاول  عبدالهادي

وتزويد المساجد بالمصاحف ويهتم بإعداد منهج تزويد المدارس بالمناهج من السوق 



الوالء والبراء والحاكمية )من الفقه الحنفي( ومحاولة إدخاله في مناهج المدارس 

للعمل في حفر اآلبار وترميم وبناء المساجد وبناء الغرف الدينية ومنها ينطلق 

 للمدارس الدينية وغيرها ويعطيه المبالغ التالية:

 ( كفالة مقدمة حتى شهر ذي2000(+ )6000( كفالة سنة ماضية )8) 

 الحجة.               

 عكم بالتقارير ( على أن يطل5000( ميزانية شهرية للجنة الخيرية )9) 

 مطلعا  على سير اللجنة أوال   الفرجأبو األخ  والمشاريع المقامة ويكون               

 بأول.                

ستة ميزانية ويعتمد لكم  فهي باألخضر*بالنسبة لجميع ما سبق من المبالغ المالية 

أشهر قادمة ولكم حرية الصرف في تسليمهم  كل المبلغ أو نصف المبلغ أو حسب ما 

  .(الفرجوأبي  عبدالهاديكم ). ويخصم من المبالغ التي عند ترونه مناسبا  

ألخ لك محلي ل 60*نرجو إطالعنا على ما تم صرفه من آخر دفعة تم استالمها 

 .عبدالهادي

الرجاء طرح مسألة اإلتصال بالمال مع مال رجب وكبير حتى لو المحاولة عن *

تطلب األمر ميزانية عبدالرؤوف وإن األخ حنان عن طريق المولوي طريقكم مع 

 لذلك.

لرفع المعنويات و روري جدا  اإلهتمام بموضوع الكاميرات والتصوير وهذا ض*

 فنرجو اإلهتمام بذلك ومحاولة إنجاز أي مشروع أسر للروم. إحراج الخصم,

اإلهتمام بإنهاء مشروع زمان فهو حر طليق في بيشاور أو يتردد عليها فالرجاء *

 له. تفريغ من ترونه مناسبا  

ويستكمل إلى  لمبلغ المتبقي عندكم يكون مبلغ إحتياطياألخ عبدالهادي بالنسبة ل*

قابل للصرف كمبالغ مقطوعة ألي جهة ترونها مناسبة وحتى لو ألف ويكون  100

بدا لكم كدفع مبالغ شهرية  على أن ال يقطع بالوعد لصاحب المبلغ أنه شهري حتى 

ال  ف لتنشيط أي عمل عسكري في الداخل حتىالصريتم إطالعنا باألمر ولكم حرية 

على أن يكون ذلك وخصوصا  في ظروف المراسالت الحالية  عندكمتتعطل األمور

 ومن ثم يتم إطالعنا على ما تم. بالتشاور مع أبي الفرج ما أمكن دون تعطيل العمل 

هللا رسالة خاصة بهم بإذن  لاس*إبالغ سالمنا الحار لجميع أفراد الشورى ونحاول إر

 الليث والجميع.الشيخ أبي في المستقبل وسالمنا لمال رجب و

*نرجو منكم استعمال إسم ثابت لكم في رسائلكم لنا وتوصية األخوة على كتابة تاريخ 

 الرسائل.

*مالحظة: نرجو كتابة تصور كامل عن مشروع تطهيربكتيا وبكتيكا بالكامل 

 واإلمكانيات المطلوبة لهذا المشروع.

في مستقر رحمته مع األنبياء والصديقين والشهداء وحسن  نا أن يجمعونسأل هللا

 .أولئك رفيقا  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أخوكم      

 أبو سعد             

 1423، رمضان 14 ،الثالثاء



بسم اهللا الرمحن الرحيم   

مجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ  

أما بعد...    

  حفظه اهللا وسدد خطاهاملؤمنني أمري  إىل

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  خبري وعافية هذه وأنتم ومجيع ذويكم وإخوانكم رساليت  مأرجو أن تصلك

ا  ا واستوعبت ما تضمنتهوصلتين رسالتكم الكرمية وسررت    وقرأ

يف نصرة دين اهللا قلباً وقالباً فيما ذكرمت فنحن جنودكم وحنن معكم  ةً ونقول لكم مسعاً وطاع
  العظيم 

  إنه ويل ذلك والقادر عليه والتمكني  نصرو ال ثباتالتعاىل اهللا من ونرجو لكم 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  أخوكم الداعي لكم بالتوفيق والسداد

 1431//شوال16 ،اجلمعة



أكرب دواعي ن موهنا أقول للمسلمني يف اليمن إن معظم دواعي الثورة وعوامل جناحها متوفرة لديكم ف
 تكب لنواقضص العلماء على وجوب خلع احلاكم املر واجبة شرعاً وقد نتكون لدى املسلمني أن الثورة 

واقف املتكررة لعلي اإلسالم وهذا قاسم مشرتك بينكم وبني مجيع الشعوب اإلسالمية وال ختفى عليكم امل
ته للكافرين بتزويد عبد اهللا صاحل واليت تظهر بوضوح وجالء ارتكابه لنواقض اإلسالم منذ عقود كمظاهر 

املسلمني  ا على قتلمع أمريك املدمرات األمريكية لتحاصر وتقتل أهلنا يف العراق...فلسطني... وتواطؤه
م إىل درجة أن يطمئنوقد وصل به األمر وأطفال لتحقيق مصاحلها  يف اليمن رجال ونساء هم بأ

م يف استهداف املسلمني .  سيواصل تبنيه لعمليا

على اليمن  خيانة وتواطؤ كالشمس يف وضح النهار ويزيد ظهورها كثرة تردد رجال اإلدارة األمريكية
ريكز جهوده يف استهداف ه ملطلبهم بإيقاف احلرب ضد احلوثيني اخلطر احلقيقي على املنطقة لواستجابت

 اجملاهدين األحرار .

 واإلداري الثورة لدى الشعوب استشراء الفساد املايل دواعيإضافة إىل ما سبق ذكره فإن من أكرب 
 وبالتايل استشراء الظلم والفقر وهو ما يقوم به النظام هناك 

وفر السالح وجود شعب حر أيب وقبائل ... فضًال عن تأكربها من مقومات النجاح فهي متاحة و أما و 
 فلم يبقى لألحرار يف اليمن إال أمران

األول:العمل على زيادة الوعي واجلد يف ذلك.   

تصحح  النظام فإما أنيف التعامل مع الثاين: وجود قيادات على مستوى األحداث متتلك اجلرأة 
طة وإما أن تعتكف احلالية موقفها مع النظام وختتفي عنه وتدير الناس وحترضهم عرب األشر القيادات 

م فضرورة ووجوب اخلروج على النظام أمر ظاهر بني جلل الناس والذي يؤخرهم دائماً  وترتك الناس وشأ
 عن اختاذ قرارات جريئة يف القيام مبا جيب عليهم القيادات

ياداتنا اليوم ا أبناء األمة وهي أن الغالبية العظمى من قهة جيب أن يفقهوهنا مسألة يف غاية األمهي 
ا من قيادات للعمل اإلسالمي و زعماء أحزاب وعلماء ودعاة يف العامل العريب عامة  مبختلف مسميا
ويف اليمن خاصة هم صمام األمان األهم وخط الدفاع األول عن احلكام فإعاقتهم لتحركات الشعب 

أكرب من إعاقة اجليش واألمن.ضد النظام   



يثنيه عن اختاذ القرارات يرجع ذلك إىل أسباب كثرية منها أنه عند وجود قائد غري مهيأ بني يدي النظام 
ختتلط األمور على من  هنا يعتقل أو يقتل عند أول حترك يسمح به فضًال عن أن يدعو إليه ومن أنه س

ما يثور الشعب بقيادات حديثة غري معروفة فإن احلاكم ال كان صادقاً فيبغيها من غري مواردها وأما عند
  شعبه وهذا ما حصل يف تونس. يستطيع أن يعتقل أو يقتل املالين من

فيجب على اخلطباء الصادقون أن يكون جل تركيزهم على مقتضيات هذه الكلمة العظيمة لتسلم للناس 
م من إلسالم العامة والسنن واملستحبات اآداب ا وأن ال يقدموا عليهالتلبيس املتعمد و التخليط  عقيد

  إمنا هي تبع. ف

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آل
أما بعد أمجعني  

 إىل األخ الكرمي احلاج عثمان حفظه اهللا

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قى وأقرب وحنن أرجوا أن تصلكم رساليت هذه وأنتم خبري وعافيه وإىل اهللا أت
.....وبعدهللا خبري وعافيةواحلمد   

 أرجوأن تطمئنونا عن أحوالكم  وعن أحوال الزيات ومن معه .

ض مناطق  يف  بعجاءت األخبار أن  اجليش الباكستاين قد ألقى منشورات 
لشن  محلة   استعداداً  القبائل من وزيراستان  تطالبهم فيها  باخلرج  منها

من هنا أذكر بضرورة مراجعة أساسيات حروب العصابات و  قال واسعة كما
واصلة أمهها الكر والفر وعدم التمسك باألرض واحملافظة على القيادات مل
آمنة خارج  اجلهاد لذا أرجوا أن تدرسوا نقل بعض اإلخوة القياديني إىل مناطق

   منطقة القتال .



كون قد أرجوا أن تكنا قد أرسلنا لكم رسالة خبصوص إخواننا يف الصومال ف
 وصلتهم وإن كان منهم رد فأرجوا إرساله إلينا .

ن تفيدونا مل تصلنا منهم رسالة منذ مدة فأرجو أراق يف العخبصوص إخواننا 
عنده  اً ثقةً أخ ترسلوا إليهملكي بآخر أخبارهم وأوضاعهم وإن تيسر الطريق 

تزويدنا به و  مؤهالت تؤهله للذهاب إليهم واالطالع على حقيقة الوضع هناك
. 

و أمرئية ولنا مالحظات حول ما متكنا من مشاهدته من انتجات إعالمية 
 ا املوضوعوعسى أن تكتبوا ما عندكم يف هذمقروءة نكتبها لكم على عجل 

ت املرئية أو ترسل إىل مجيع اإلخوة يف اجلبهات اليت تصدر عنها اإلصداراو 
رات وابداء النصح ويا حبذا لو تكون هناك جلنة متفرغة ملتابعة االصدااملكتوبة 

ومن أهم هذه املالحظات هي : للجهات املعنية   

 فع عنـ يفضل مراعاة حسن االنتقاء للكلمات من زعماء اجملاهدين والرت  1
ينا عن ملسلم غري طعان واأللفاظ اليت تتناىف مع كون ا  اهاستخدام ألفاظ قد 

. وال لعان  



م يشتمون ـ نشر بعض الصور يف عمليات مرفقة بأصوات بعض اإلخوة وه 2
 األعداء مبا ال يليق .

  

م وهم يتلفظون بألفاظ التوبة ويتزنادقة بث صور للجتنب ـ  4 . ربؤون من رد  

عض األمور أو ما وعدم املبالغة يف ب هـ يفضل إطالق لفظ االنتصار يف موطن 5
مبالغة .يكون يف ظاهره أنه   

ية انتزاعها من االكتفاء بتصوير الغنائم دون تصوير اجملاهدين يف كيف ـ  6
 األعداء .

كما حصل   اجملاهدينصفوف ـ عدم زيادة الشروط يف قبول املنضمني إىل  6 
ومنها اشرتاطهم  يف الشروط اليت وضعت لقبول ضباط اجليش العراقي السابق

 أن حيفظ ثالثة أجزاء من القرآن .

  

تشويهها .و  يري صور األعداء بواسطة احلاسوبتغك  ـ نشر الصور غري الالئقة 8  



.اهدين كأن يوضع هلا شعر أوحليةوتغيري صور اجمل  

م لمهون عنشر صور اإلخوة الشهداء عليهم رمحة اهللا وهم ميزحون دجتنب ـ  9
عود بآثار سلبية ذكر القصص اليت ال تفيد القارئ أو املستمع وت واالبتعاد  عن

عوا بعد على اجملاهدين كأن يذكر أن بعض اإلخوة اإلستشهاديني قد تراج
لى لسان وصوهلم إىل اهلدف أو ذكر األمور املنهي عن فعلها بسياق املزاح ع

 بعض اجملاهدين .

يت قد ت بالغة ظاهرة النشر صور اإلخوة الشهداء املصابني إصاباعدم ـ  10
اهدين .الشباب املسلم الراغب يف االلتحاق بركاب اجملالناشئة و ترعب   

هم . ذحباألعداء بعد  ث صوراجتناب بـ  11  

   12 إظهار بعض األسرى بلباس غري مناسب .ـ   
 

 

 

 

ثھا أرجوا تفريغ من يلزم لالھتمام بالطاقات الموجودة وصقلھا وح
مامھم واالھتمام بالنابغين منھم واتاحة الفرص أعلى تطوير نفسھا 

قة جيدة فكم من طالتكوين قيادات جديدة مؤھلة للعمل والمواصلة فيه 



يعين على وتجھل نفسھا فال بد من تنبيھھا وتفجير طاقاتھا ورعايتھا 
وياتھم اكتشافھم يتم اعداد استمارات موسعة لكي يكتبوا فيھا مست

عليھا من  والتقديرات التي تم الحصولوقدارتھم العلمية منذ الطفولة 
ھا في وخبراتھم المھنية التي اكتسبوإضافة إلى  .الجامعات والمعاھد

.ھذه الحياة   

والحرص على كما يتم تركيز االھتمام على األوالد واألحفاد   
ى ما فال يخفبالبنات والنساء واالھتمام لألمة  ةز جديدوصناعة رم

 لھن من دور في ھذا المجال .

ھتمام ولكي يتم ذلك يجب أن يكون على جميع األصعدة بما فيھا اال
وب بين من أھم أدوات الحرالصحي فالعقل السليم في الجسم السليم و

  . معرفةالبشر ال

 

 

 
الذي من طرفنا فارجو ان يرتب وسيطكم مع وسيطنا لكي يلتقي المرافق مع الشخصبخصوص األخ  المرافق فقد وقع االختيار على األخ الذي ذكرتم أنه مكث وقتا أطول في الجبھات 

.ذكرته  لكم سابقا وارجو  أن تعطوه مبلغ  مليون روبية من حسابي حتى يتيسر توفير السكن    





 بسم هللا الرحمن الرحيم
آله  والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى رب العالمين والحمد 

 وصحبه وسلم أجمعين 
  إلى ابني أبي عبد هللا السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

وت تمحيص [الذي خلق المقرأت رسالتك وهللا يابني إنه ابتالء و
طنت له يا بني إنه الموت الذي ف والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً ] نعم

ية إنه بكل معانيه وأبعاده وازددت به يقيناً مع خبر نور العيون الغال
أن اختبار وابتالء لنا جميعاً أرجوا هللا أن يكون خير أيامنا آخرھا و
عدم يرزقنا جميعاً الشھادة ولقد وصلنا األوالد والحمد  وصدمنا ب

وھم  نھا وعسانا نراھا قريباً بإذن هللاإرسال أختھم معھم وھم يسألون ع
 مريم تقوم بجميع خالتھم وبخير وأمورھم كلھا طيبة والحمد  

سعادة شؤونھم وتغدق عليھم بالحنان والرعاية والجميع يتمنون لھم ال
بجدھم وخالھم كثيراً والحمد   اوالرضى وقد تعلقو  

دعو لك من أعماقي وإني أ ويشھد هللا أني ما كنت أود أن أحرمھم منك
سنوات  ولكن أين ابتالؤك من ابتالئي خمس  بالصبر وھذا ابتالء آخر

دموعي وأنا أناجي طيفھا وھو ملء عيني وقلبي ونفسي التي بذلتھا و
في مرة من المرات لم يتم األمر ل ھوعافيتي لكي أراھا ولما تس

  الموضوع والحمد  
وم مقاميي بربك من ذا يقل لق   يجتي    أعيتني المصيبة عن رثاء خد  

ني أبيات شعر للزمان سطورھا              تحكي حكاية غربتي وحني  
بأشواقي ودمع عيوني           الحاني     ستون شھراً أناجي طيفھا  

 آخر عھد منك بنيتي                         قبلت على جبيني ويدي 
اي وأنا أدعوا ربھا بلقفي رمسھا   خمس وخمسون يوماً وخديجتي        

وني ومن لي أبثه ألمي وحر شج          أخديجتي من لي أسارره بعيدك  
اطمئن على األوالد أمورھم كلھا على ما يرام  ويرحم هللا أمھم فقد 

 كانت 
 خديجتي حبيبة غالية         وھي ابنتي الواعية 

 ھي زھرتي الرابـية      وھي أمـي الحـانية 



يتي       وأملي في الحياة الفانية ھي بسمتي أمن  
 أختي صديقتي رفيقتي       أول من نادنى بالكلمة الغالية  

 فيا لوعة الفراق خديجتي    وليتني أنجبك مرة ثانية 
 أن هللا بني فإني راضية محتسبة أرجو بني ورغم ذلك يا ذلك  يا 

 يجمعني بھا في الجنة وأكون ممن فاز ببيت الحمد
هللا  عبد نحن كلنا والحمد  بخير ونرجو هللا أن يديم علينا فضله و

كانت  مريم حولنا غرفة الغالية التي خالته أموره جيدة في الدراسة مع 
مع خالته صفية فيه باسمھا إلى فصل يدرس  

ي حنان ال تنشغل على الوالد فھم في قلوبنا وأعيننا وسوف يكنون ف
ف وقد كنت أتمنى أن أراھم في نومي فكي وعطف ورعاية بإذن هللا فقد

 حضروا عندي وسيجمعك هللا بھم قريبا بإذن هللا .
تب بخصوص فاطمة يقول جدھا ممكن إرسالھا في منتصف صفر ور
يخ ھذا األمر مع الشيخ سعيد وابعثوا كما يرجو منك التعاون مع الش

ة سعيد في إيصال رسالة للشيخ بكر بخصوص خطر الرافض
يك خراج األوالد من إيران إلى باكستان أرجو أن يكون لدوالوساطة إل

  )6879222( قم المؤسسة أرقام ألخواني لمتابعة ھذا األمر علما أن ر
)6605041ورقم والدة عمك (  

إن أمكن تسأل عبد الرحمن المغربي أو الشيخ سعيد عن مناھج  
ي جميع ف دراسية للمرحلة االبتدائية المعاھد العلمية اليمنية أو غيرھا

 المواد 
ت فيھا ابني الغالي استأذنت عمك أن ترسل لي اسم المنطقة التي دفن

تھا في الغالية وعنوان المقبرة واسم الطبيبة وعنوانھا وإن ذھبت لزيار
دة عيد األضحى بلغھا سالمي ولن أنساھا بالدعاء حتى ألحقھا شھي

خر ما آ ةسعيدة بإذن هللا كما أرجو أن ترسل لي مع أغراض فطوم
وص كانت تلبسه حتى ساعة يدھا يكون فيه رائحتھا وختاماً بخص

ول ذھبھا إن شئت االحتفاظ به وإن شئت إرساله وأما ذھبي فعمك يق
 اتفق مع الشيخ سعيد في إرساله في أي فرصة مناسبة



وجزاك هللا خير على صورة فطومة وخط أمھا المرحومة وإن كان 
وسؤالي ھل أوصت  بشيء لديك المزيد ابعثه لي في الرسائل  

لمات وھل وصل الخبر إلى الحجاز إن كنت ستكتب لھم فأبعث ھذه الك
 مني .

 ھا قد نزفت لنا دماء       وغدة خديجة في عداد الشھداء 
 فھنيأ أللھا وبشرى        وحمدا وثناء لك رب السماء 

   ء نساءنا وأطفالنا في ساحة الوغى    وبعض رجالھم من جبنھم أذال
 في الختام 

ادع هللا موقناً باإلجابة أن يكون اجتماع الشمل قريباً بإذن هللا   
ة الجميع يبلغونك السالم وخصوصاًً◌ عمك وعبدهللا وعائشة وحمز

 وعمك يسأل ھل لديك أي رقم من أرقام أخواني في المدينة 
 ولك مني سالم ودعوة من األعماق بلقاء قريب بإذن هللا 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

دد خطاهحفظه اهللا وساملؤمنني أمري أمرينا الكرمي                                         إىل أما بعد...    

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم واجملاهدين مجيعاً خبري وعافية .

  ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقكم ويسدد رأيكم ويصوب رميكم ويثبت أقدامكم.

ية والعسكرية وأبشركم أن األمور جيدة والعدو يف تضعضع على مجيع احملاور االجتماعية والسياس
  واالقتصادية . 

وعقالء أمريكا يطالبون احلكومة بضرورة ختفيض ميزانية وزارة الدفاع لتخفيف الديون ورباها اليت بلغت 
  أرقاماً فلكية هائلة. 

واألمــر حيتــاج إىل صــرب قليــل مــن اجملاهــدين وســتكون النتــائج يف صــاحل املســلمني عامــة واجملاهــدين خاصــة 
ــيٌط )ن اهللا ولنتــدبر قــبــإذ  ول اهللا تعــاىل(َوِإن َتْصــِربُواْ َوتـَتـَُّقــواْ َال َيُضــرُُّكْم َكْيــُدُهْم َشــْيًئا ِإنَّ اللّــَه ِمبَــا يـَْعَملُــوَن حمُِ

  . سورة آل عمران}120{اآلية 

وهم يتعلقون خبيوط العنكبوت وهناك ضغوط شديدة  يف الغرب ومن داخل أمريكا تطالب باالنسحاب 
  زمات املالية من أفغانستان نتيجة لأل

ا ستنسحب عام ألفني وإحدى عشر وعلى  وال خيفى عليكم أن بعض دول حلف النيتو قد أعلنت بأ
رأسها كندا كما أن أكثر أحزاب املعارضة يف الدول الغربية تطالب باخلروج من أفغانستان بل إن أوباما 

جلمهوريني واجلنراالت نفسه يرى ضرورة االنسحاب خالل األشهر القادمة كما أعلن ولكن بعض ا
يضغطون عليه ويقولون له إن انسحابنا هزمية ستؤثر على مكانتنا ومصاحلنا يف كل العامل وهو يقول هلم 

ما كان يقوله جورباتشوف للجنراالت الروس ليس عندي مال ألشرتي حليب ألبناء العسكر فقليل فإن 
  من الصرب وإن النصر مع الصرب وإن مع العسر يسراً . 
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جهة أخرى فلعلكم مسعتم يف األخبار أكثر من مرة أنه يتم استهداف املصلني يف املساجد  ومن
بعمليات تنسب لبعض اجملاهدين وخاصة يف باكستان وأفغانستان يف الفرتة األخرية إضافة إىل استهداف 

لعامة بعض األسواق فمن أجل قتل أحد األعداء تراق دماء عشرات املسلمني يف املساجد واجملمعات ا
  فهذا ال جيوز شرعاً. 

وال خيفى عليكم حرمة دماء املسلمني والتحذير الشديد من سفكها و أن هذه األعمال ال تدخل ضمن 
مسألة الترتس فقتل املرتدين متاح بشيء من اجلهد بعيداً عن املساجد واجملمعات العامة وقد صح عن 

هون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق ) صحيح رواه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ( لزوال الدنيا أ
  ابن ماجه . 

وقال عليه الصالة والسالم ( ال يزال العبد يف فسحة من دينه مامل يصب دماً حراماً ) . صحيح رواه 
  البخاري . 

وعليه فإن املسلمني عامة واجملاهدين خاصة حباجة إىل مساع صوتكم للتنبيه على خطورة إراقة دماء 
املسلمني بغري حق وختاماً نرجو اهللا تعاىل أن يوفقكم وينصركم وينصر بكم اإلسالم واملسلمني ويوفقنا 

  وإياكم للثبات على طريق اجلهاد لنصرة دينه القومي.

  وحنن حتت السمع والطاعة 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  أخوكم الداعي لكم بالتوفيق والنصر

   أسامة بن حممد بن الدن

  

 1431/احلجة /ذو27، اجلمعة

 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أهلنا في ليبياإلى  
احلمد هللا املِلك الواحد القهار، قاصم ظهر كل طاغية وجبار، والصالة والسالم على سيد األخيار نبينا 

  حممد وعلى آله وصحبه األطهار. 

  :وبعد 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يف بنغازي العزيزة الشاخمة، مث سائر وشبابنا وأخص بالتحية أوالً أهلنا حتية ألهلنا يف ليبيا احلرة األبية، 
  نواحي ليبيا الرحبة باخلري.

   .ألهلنا يف مصر سددهم اهللاو وقبل ذلك حتية ألهلنا يف تونس األبية وفقهم اهللا، 

نئهم على ما منَّ اهللا به مجيعاً  حنّييهم  الظلمةِ  علينا وعليهم من زوال هؤالء الطغاة اجلبابرة اجملرمني و
عليهم وعلى سائر علينا و املفسدين يف األرض، سائلني اهللا تعاىل أن يكون ذلك فاحتة خٍري وبركٍة 

  الصحيحة اخلّرية الصاحلة اليت حتقق سعادة الدنيا واآلخرة. املسلمني، وسبيًال إىل االختياراتِ 

  احملارب هللا ودينه ورسله.  ،وسلطانه اخلبيثصدورنا من الطاغوت القذايف  ىشفاحلمد هللا الذي 

وحنن يف أثناء بعُد وملّا تنتِه العربة ،  عربةً  للناسِ  وجعله،  واستجداءهوهوانَه هللا الذي أرانا ِذلّته احلمد 
ا، احلمد هللا أن جعل القاعدة  وجعلها عليه  وتنغيصاً  هيماً جامثاً على صدره وغيظاً لعليه عظ مهّاً مشاهد

  املهلوُس حقاً الذي أخلجنا أمام الدنيا! الوضيعُ ، هذا ونكاالً  عذاباً 

وإنين أعتذر لكل العرب واملسلمني عّما صدر من هذا املخبول املتفرعن اهلالك، وأعتُذُر لألحرار واحلرائر 
ر ألهل العقل واألدب وأهل وأعتذُ ، اجلزيرة وغريها  قناةيف من احلقوقيني وغريهم، ومن اإلعالميني 

  ليبيا وأهلها. الفاسدُ ا شّوه به هذا الشرف مم



 َوتـَْنزِعُ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  تـُْؤِيت  اْلُمْلكِ  َماِلكَ  اللَُّهمَّ  ُقلِ احلمد وبك الثقة نرجو فضلك ومددك {اللهم لك 
  ]26/عمران آل[}َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلى ِإنَّكَ  اْخلَيـْرُ  بَِيِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّنْ  اْلُمْلكَ 

  :  رسائل مختصرةٍ  سلمون في ليبيا أتوجه إليكم ببضعِ أيها اإلخوة الم

تكوُن كفارًة أو جزءاً من  أنين أرجو من اهللا تعاىل أنَّ هذه الثورة الشعبية والشبابية  الرسالة األولى :
من السكوت والتخاذل وقبول الذل واملهانة من كثريين منا، بل ومشاركة البعِض هداهم  فَرطَ ا عم كفارةٍ 

  اهللا وأصلحهم لنظام القذايف القذر يف جرائمه على مدى أزيد من أربعة عقود.

اليبيا  وإن هذه التضحيات اليت قدمها أبناء ُ خالل األيام املاضية من قتلى وجرحى وحمروبني  وبنا
و جزء من تلك الكفارة.. نسأل اهللا تعاىل أن يرحم قتلى املسلمني ويغفر هلم وأن يتقبلهم يف مكلومني هل
  الشهداء.

العظيمات إمنا يكون بالتوبة  وإن متام احملِو لتلك الذنوب والسيئات، والتكفَري الكامَل عن تلك املوبقاتِ 
اإلسالم به،  ُهداه الذي حبانا أمةَ نُورِه و ّهر و إىل اهللا تعاىل والعودة الصادقة إليه؛ إىل دينه احلق وشرع املط

دود الرحيم باهللا سبحانه، واالستقامة على طاعته، فهو وّيل نعمتنا سبحانه، وهو الو  وأكثرَ  أكثرَ  واالرتباطِ 
  ، له األمساُء احلسىن والصفات الُعال، وله الثناُء واجملُد كله.الشكور الوّيل احلميد

إن مرحلة ما بعد القذايف ، هي مرحلة اإلسالم ال حمالة، فأمتىن أن يدرك اجلميُع  الرسالة الثانية :
، وينضموا إىل خياره ويعملوا له حمبًة يف اخلري والفالح الدنيوي واألخروي، فواهللا إن اإلسالم لقادٌم ذلك

 وهويةِ  ا وحضارةِ نكن مجيعاً مع ديننلذليل ، شاء من شاء وكرِه من كره.. ف لِّ ذُ أو بمن جديد بعز عزيز 
. ولذلك فإنين أدعو أي وضٍع جديٍد يف ليبيا إىل أن ينصَّ دستوُر البلد إسالمنا وعزة وكرامة إسالمنا

بشكل واضٍح على االلتزام بدين اهللا اإلسالم، وأن شريعة اإلسالم هي مصدر التشريع، وما أقرته الشريعُة 
  اً وصدقاً بذلك.دلْت على اعتباره فهو من الشريعة، وأن يلتزم حقّ و 

ا  ُ إن هذا شرٌط الزٌم ال ميكن ألي أحٍد أن يفّرط فيه أو يتهاون، وال ميكن أن يقبل شعُب ليبيا وشبا
  غريَُه. الطامحُ  الفطنُ  الصاحي املتيقظُ 



 والنشطاءِ  وأهِل اجلاه وأهل املال ، والدعاة واملثقفني وأهل الفكر والرأي أدعو كل اخلّريين من العلماءِ 
، وَمن يف اجليش اللييب من ضّباط وجنوٍد صاحلني ممن نعِرُف وإحقاق احلقالداعني إىل احلرية والعدل 

 العظيم اهلدفِ هم لتحقيق هذا أدعوهم إىل أن تتكاثف جهودُ ومجيع شباب ليبيا، وممن ال نعرف ، 
  وتكليل النجاح بتحقيق هذا املقصد النبيل.

أن من الصالح واإلصالح الذي حيبه اهللا ويرضاه ويبارك عليه، أن أّي وضٍع جديد  الرسالة الثالثة :
يتصّور  العتبارات التدرج ومراعاة شيءٍ يف ليبيا إن مل يكن مع الطليعة اجملاهدة من أبناء األمة اإلسالمية، 

اً ألي ضرٍر تاركاً وجمانبمصاحلاً مُ فال أقل من أن يكون ضعٍف وحنو ذلك، من مصلحٍة ومالحظة حاِل 
وقوٍف أو حتالٍف ضدها مع أعداء اهللا، وإن سنة اهللا جارية، وإن كلمة اهللا هي العليا، توّرٍط يف ا أو 

  وإن جنَد اهللا هم الغالبون.

هللا، وأن ما ُخيّوف به بعُض الضعفِة اهلزومني  عاىل وأن األرض هللا وأن امللك كلَّهواعلموا أن األمر هللا ت
كما قال ربنا عز :   شيطانية أوهامٌ  إمنا هيمن غزو خارجي وتسلٍط أمريكي وأوروّيب نا املهزوزين شعوبَ 

{إمنا ذلكم الشيطان خيّوف أولياَءهم فال ختافوهم وخافوِن إن كنتم مؤمنني}، وإن اخلياَر وجل : 
  ن األعداء ال يقدرون منا على شيٍء حينما نكون كذلك.حيح هو الكون مع ديننا وأمتنا، وإالص

أن من املصاحل الكربى البّينة أن حيافظ أهلنا يف ليبيا على متاسكهم وتآخيهم  الة الرابعة :الرس
، وليس شيٌء أقوَم بذلك وأعوَن عليه من االجتماع على دين اإلسالم وصالِح ذاِت بينهم  وتآلفهم

  .الذي أعزَّنا اهللا به

ن أخطأوا وأساءوا الصفح واملساحمة ملو وتتميماً لذلك فإنين أدعو إىل تغليِب العفو  الرسالة الخامسة :
ومشوا مع التيار واختاروا اخليارات اخلاطئة يف العهد السابق ، مع دعوة اجلميع إىل التوبة النصوح 

من  ، الشعباجملرمني املرتكبني ألبشع اإلجرام يف حق الدين ويف حق  من ُعتاةِ  واإلحسان، ما مل يكونوا
  زبانية القذايف وأعوانه.

حتذيٌر ألعداء اهللا من األمريكان وغريهم أن يفكروا جمّرد تفكٍري يف أي اعتداٍء أو  : السادسةالرسالة 
م    م، وافهموها.!هُ مآسيَـ  -بإذن اهللا–تدّخٍل يف البلد، وإال فإن جنود اهللا ورجال اإلسالم سينسو



  الناس ال يعلمون.واهللا غالٌب على أمره ولكّن أكثر 

  واهللا أكرب وهللا احلمد والعزة، وإليه يُرجع األمُر كله.

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أخوكم مجال إبراهيم اشتيوي املصرايت املعروف بـ عطية اهللا.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من النبي بعده ..

 مشايخنا األفاضل
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

اسأل المولى سبحانه وتعالى أن تكونو بخير وفي أحسن حال على ما يرضي هللا سبحانه وتعالى, مقبلين على هللا بقلوبكم 
 وأعمالكم.

 ل ..مشايخنا األفاض
 يعلم هللا كم كنا نود أن نكون معكم نخدمكم, فأنتم يعلم هللا أن لكم مكانة في قلوبنا.

وفي هذه السطور أود أن أذكر لكم بعض ما يدور في ذهني وما يعج به صدري, وما سمعته من بعض إخواني, ولكن أظن 
مكم وصبركم على اخوانكم دعاني أيضاً إلى كتابه أنها أمانه يجب علي تأديتها مادامت قد اتيحت هذه الفرصة , ثم علمي بحل

هذه األسطر.. وإن كنت قد حذفت من الرسالة كثيراً مما أريد ذكره بسبب نصيحة عمي والشيخ أبو جعفر وإن كانا متفقان 
 كتبته. كثير مما قد كنت معي على

قد اقترفناه خاصة فيما يتعلق باألحداث األخيرة أقول بداية البد من الرجوع إلى هللا سبحانه وتعالى والتوبة إليه من كل ذنب 
) فما نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوبة(, وقد  كتب أخي أبودجانه في هذا المعني وغيره وقد قرأه بعض اإلخوه من 

 القاعدة وغيرها وأقروا مافيه ولكن ولألسف ليس معي اآلن حتى أرسله لكم.
إخوانكم في الجماعات األخري, فاالعترف بالحق ذلك أمام إخوانكم في الجماعة أو  فكم.. البد من االعتراف بالخطأ مهما كل

وليس معنى ذلك أن نشمت فينا األعداء ولكن االعتراف داخل الصف وداخل الجماعة حتى تجتمع  فضيلة وترفع أصحابها
  تتالشى وتتدارك فيها األخطاء.القلوب وتتكاتف الجهود وتتوحد الصفوف, وأيضاً حتى تبنى خطة صحيحة محكمة بإذن هللا

.. التعامل مع الواقع : وهذا أمر مهم جداً .. فال نقول نحن مازلنا أقوياء وما زلنا نستطيع أن نفعل ونفعل وما زالت قيادتنا 
كلها بخير, وأننا سنضرب في إغسطس كما ذكر, كل هذه الكلمات أظن أنها تنافي التواضع والخضوع إلى هللا سبحانه 

هذه في جماعتنا, وليس معنى عدم ذكرنا ل عالى, ألننا في بعض األحيان بل في أكثرها نصدق أنفسنا, وهذا ما حدث لناوت
األمور هو السكوت, كال.. بل علينا بالتعامل بفقه الواقع وما يمليه علينا ديننا, فعلينا بتثبيت إخواننا وتثبيت من حولنا, وعلينا 

 الخ.….حالة, وأن النصر صبر ساعة, وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا بتذكيرهم أن نصر هللا آت الم
.. إن اإلعالم سالح ذو حدين ولكن ولألسف لم ينجح أحد حتى اآلن من أبناء الحركة االسالمية في استغالله فاإلعالم هو 

فالبد من مراجعة للصيغة اإلعالمية, فيجب الذي يتحكم فينا ونجري خلفه, وإن كنا نظن في بادئ األمر أنه يحقق أهدافنا 
علينا أن نخرج في اإلعالم بصورة تلهب صدور العامة والخاصة نظهر فيها عدل ونصاعة وبياض قضيتنا وأننا ضعفاء 
نطلب العزة والنصرة من هللا ونطلب الدعاء من جميع المسلمين أن ينصرنا هللا وأن يوفقنا في قتال عدو هللا وعدونا, ال أن 

ظهر كما ظهر الشيخ أبوغيث على أننا سنفعل ونفعل وأن قيادتنا ما زالت موجودة وأنها لم تمس بأذى  إلى أخر هذا الكالم ن
  ورد عليه.الذي سمعت عنه مما استفز بعض اإلخوة من أبناء الحركة االسالمية 

قلوب بهذا التاريخ أو ذاك ثم تمضي األيام ثم إن الجميع في حالة من االنكسار ثم تقولون لهم سنضرب في شهر كذا فتتعلق ال
واليحدث شيء مما يصيب اإلخوة بإحباط, وأيضاً يقلل من مصداقيتكم أمام المسلمين , كما ذكر أن هناك عملية في 

 أغسطس وأن الشيخ سيخرج بعدها على شاشات التلفزيون, ولألسف فقد مر أغسطس دون فعل شيء.
نملك كذا وكذا وأننا قوة اليستهان بها, وأن لنا إخوة في جميع البلدان, وأن كل الجماعات .. اعتمادنا على األسباب : وأننا 

الموجودة صغيرة ونحن القوة الضاربة والقوة العظمى فنحن نملك األفراد ونملك المال, إلى غير ذلك مما كنا نسمعه ونحن 
يقين بأننا سننكسر وأننا لن نصمد ولن ننتصر في في أفغانستان بل وفي خضم المعركة ولألسف مما كان يجعل المرء على 

هذه المعركة إال أن يتغمدنا هللا برحمته, ولألسف فقليالً ما كنا نسمع درساً من الشيخ أو من غيره يذكر فيه أننا ضعفاء وأننا 
نا أوالً وآخراً سننتصر,.. بل في حاجة إلى معية هللا , وأن عدونا اليستهان به, ولكن بإيماننا وإخالصنا وثباتنا وبتوفيق هللا ل

… ستتفاوض أمريكا معنا … نسمع: عدونا ضعيف اليتحمل ضربة أو ضربتين.. ستأتي أمريكا راكعة  ما كنا اً كثير
.. إن مال عمر واهم في الخوف من  سيخرج الشيخ عمر من السجن بنهاية أمريكا… سيسقط النظام السعودي بكذا وكذا

أمريكا وأنها ستضرب أفغانستان.. أن األخ ابن الجراح رحمه هللا )المسجون عند مسعود( ستحل قضيته وسيخرج خالل 
 أيام .. أن الجميع معنا وأن الشعب الباكستاني معنا وسيقف معنا

 هذا الكالم وكثير مثله والذي ثبت عكسه.. 
البد لمن ينقل لكم الكالم أن يكون أميناً في النقل فكما يذكر لكم المدح والكالم الذي يقال فيكم وأن  األفاضل .. المشايخ.. 

 في اإلعالم بل وبين بعض الحركات اإلسالمية وهذا بعض مما يقال: الجميع معكم, أيضاً البد أن ينقل لكم مايقال فيكم 
 كنتم السبب الرئيسي في سقوط الدولة اإلسالمية.

 أو زادت الهجمات اليهودية على الفلسطينيين بسببكم.ضربت 



 شرددت األسر والنساء بسببكم.
 الجماعات األسالمية وفرقتم صفوفها. بعض أنهيتم برامج

 زادت الهجمات والتضييق على المسلمين في كل مكان باسم محاربة اإلرهاب.
 اتسعت الفجوة بينكم وبين الحركات االسالمية بسبب هذه األحداث.

 نكسارالعرب واألفغان أمام األمريكان في بضع أسابيع.اسرتم قلوب المسلمين بك
لم تصبح جماعتكم على قلب رجل واحد فال تخلو كثير من المجالس من الحديث عن االحداث واالخطاء التي وقعتم فيها 

 ووقعت فيها الجماعة.
ما يدور حولكم فتتخذو الموقف  اكن من باب أن تعرفووأنا أقول لكم هذا الكالم ليس من باب الكالم أو إيغار الصدور ول

الصحيح والقرار السليم )وهذا ما قلته للشيخ أبوحفص رحمه هللا قبل أحداث سبتمبر بأيام, أنك يجب عليك ياشيخ أبوحفص 
ل حولها أن تقول للشيخ ما يقال عليه في الساحة  من نقض وعتاب حتى اليظن الشيخ أن جلسات الطعام والشاي وما يتناو

لة بعض المقاالت اسومع هذه الر من أحاديث وكالم فيه كثير من المجامالت هو كل شيء وأن هذه هي الصور الحقيقية(,
 .وجدتها في االنترنيت

 .. وأما بالنسبة للوضع الحالي هنا حتى تكونو في الصورة وإن نقل لكم خالف ذلك, وهللا شهيد على ما أقول.
األمور يعلوها التخبط, واألمراء كثيرون التعرف تأخذ كالم من وترد كالم من, والقبض على  الوضع ولألسف سيء وإدارة

بعض اإلخوة كما يذكر البعض بسبب التقصير من المسؤوليين, وال تعرف من تلوم ومن تحاسب على أي خطأ فكل أمير 
قله, والضحية في كثير من األحيان هم يرمي على اآلخر, وليس هناك تشاور وال تناصح فكل مسؤول يفعل مايمليه عليه ع

الشباب, وقد قابلت منهم عدداً الباس به ليس لهم في المجالس إال الشكوى ويحكون وقائع وأحداث مريرة بل ووصل األمر 
عند بعض اإلخوة أنه يريد أن يسافر إلى بلده حتى وإن قبض عليه بسسب ماالقاه من معاملة سيئة, بل وفي بعض األحيان 

 على المسؤولين, وأنا على يقين أن ليس كل مايقال صحيح, ولكن مع كثرة الشكاوي هناك بالفعل مشكلة وخلل. يدعون 
 القلوب ولألسف ليست على قلب رجل واحد وكل شخص ينقض في أخيه )وال أحب أن أذكر أكثر من هذا(.

على كثير ممن كانوا يحاولون تنفيذ  أما العمل الخارجي فال يوجد أي توفيق في العمل فعدد من العمليات فشل وقبض
, فالبد من النظر والتفكر أين الخلل هل من أنفسنا هل من القائم على هذا األمر فيستريح لبعض الوقت ويقوم غيره العمليات

 بمهامه...الخ
 مشايخنا األفاضل ..

تينا,  هل من قلوبنا, هل من اتكالنا وأالبد من مراجعة سريعة للموقف عامة, وأن نضع أيدينا على الخلل وأن ننظر من أين 
على أنفسنا هل...الخ, والبد من أن ننصح إخواننا ونرشدهم, والبد أن يجلس المعنيين باألمر هنا أو في البلد المجاور ويتفقوا 

  على جدول وبرنامج معين تحدد فيه الصالحيات بدقة ويتم فيه التصافي والتراضي وأن يعمل الجميع كفريق عمل متكامل
 وهللا يقويكم ويعينكم لما يحب ويرضى

في  فيه قد يخونني التعبيرمنكم العفو والمسامحة على ما  جووفي النهاية فليس لمثلي أن يكلم مثلكم بهذه الطريقة ولكن أر
 .العباراتبعض 

 )إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب(.
 حمة هللا وبركاتهوالسالم عليكم ور

 أخوكم / أسد              
 م 2002/  9/  5    هـ 1423/ 6/ 28  

 ملحوظة: بالنسبة لرسائل الدكتور ألبو أمينة سواء األولى أو الثانية فلم تصلنا إال منذ عدة أيام وقد أرسلتها له.
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سالم على من اتبع اهلدى                                                    الشعب األمريكي أيها 

  أما بعد 

  بيننا الدائرة احلرب  علىذلك أثر رأس املال و  طغيان هوإليكم  حديثيموضوع 

  وأخص باحلديث مناصري التغيري احلقيقي والسيما الشباب

يأيت يوماً رأس املال اليهودي ومن أن طغيان رئيسكم األسبق من قدمياً لقد حذركم  وابتداًء أقول :
وإن يف هذه األيام حيذركم من تغول رأس املال احلايل مث هاهو رئيسكم  قد حصلو أجراء له فيه تصبحوا 

ا البشرية  اعتياديةذا التغول دورة هل فطغيان يكون بعيداً عن ضوابط شريعة اهللا تعاىل بقوة عندما يفرتس 
فعشرات املاليني منكم حتت وهذا هو دافعي للحديث وأضر بنا أضر بكم رأس مال الشركات الكربى 

يف أعلى معدل للبطالة منذ ستني سنة وظائفهم ماليني أخرى فقدوا منازهلم و وماليني فقدوا خط الفقر 
دافعي أموال  إىلاإلدارة جلأت  أن لوالساعة  خالل مثان وأربعنياملايل برمته أن ينهار  كماد نظامك  وقد

س و أصحاب رؤ  لضغطتبعاً  عراقنافتم غزو  وأما حنن من أموال الضحايافأنقذوا اجلالدين الضرائب 
تبعاً لإلسرائيلني الظاملني على احتالل أرضنا فلسطني وتتم مناصرتكم طمعاً يف الذهب األسود األموال 

   .ته املالية الكبرية امعتمداً على قدر  على إداراتكمضغوط ملا ميارسه اللويب اليهودي من 

ليس تغيرياً اسرتاتيجياً وإمنا هو تغيرياً يرى أن التغيري الواقع إن الناظر إىل سياسات اإلدارة اجلديدة و 
جداً وخاصة يف األمور والشواهد على ذلك كثرية تغيري ما تنشدون من تكتيكياً ال يتناسب البتة مع 

أن ن استطاعت اإلدارة السابقة ئولعلى أمنكم واقتصادكم والسيما احلرب القائمة بيننا املهمة اليت تؤثر 
ا ضرورية ألمنكم تدخلكم احلروب معنا  ا حرب خاطفة و أحبجة أ ستقضى يف ستة أيام أو ستة بوعد أ

رافع شعار التغيري  أجلمث االنتصار قق حتأن  دونومضت اإلدارة مضت ست سنوات فع يأساب
وعدكم بأنه سيحقق االنتصار يف أفغانستان االنسحاب الذي وعدكم به قبل رئاسته ستة عشر شهراً و 

اإلدارة السابقة أحد رجاالت جاءكم اكتمال الوقت لالنسحاب وقبل لالنسحاب منها  موعداً وحدد 
م الستة اليت األياحرب فإن كانت نسحاب ستة أشهر برتيوس برقم ستة مرة أخرى مطالباً بتأخري اال

ا إدارة بوش مل تكف ائها  هابدأ حرب  حتاجتعقد س إىل كم لعقالء أن يتساءلوا لفست سنوات إل
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فاً ودوالركم عصاقتصادكم كاإلعصار تزيد عمولة أمواهلا  حرباً  وهل تستطيعون أن متولوا الستاألشهر 
  ضعفاً .

تفيد بأن  ديرنوأتصريح سيما ذا الشأن وال  إدارتهوتصرحيات يف العراق  ثلث اجلنودإبقاء أوباما لوإن 
ما أحراه لو خالف أخالق اإلدارة السابقة واختذ فأوباما قد يعيد القوات اليت أخرجها من العراق إليه 

من العراق وذلك ليس ملا تقتضيه مصلحة  أنسحبوقال لكم إنين لن فكان خرياً له الصدق صديقاً له 
  ..أمريكا وإمنا ملا تقتضيه مصاحل الشركات الكربى 

أن من يدخل البيت  وجالء يظهر بوضوحيف أمور عدة فسري سياسات اإلدارة احلالية على هذا النحو 
  إال أن يسري ال ميلككسائق القطار فإنه  يف حتقيق مصاحل شعبه ه نواياحسن على افرتاض حىت األبيض 

على  وإن كانأوالً خيدم مصاحلهم   مباورك وواشنطن ييف نيو  اللوبياتها توضع اليت نالقطار على القضباب
مصاحل  حتقيق سكةاللوبيات إىل بالقطار من سكة فأي رئيس حياول االنتقال  أمنكم واقتصادكم حساب

الداعم وصف رئيسكم قرار احملكمة وقد  اللوبياتمن قوية جداً وضغوطاً الشعب األمريكي جيد معارضة 
للشركات ليس للمواطن األمريكي وإمنا ولكنه بأنه انتصار بالتدخل يف احلياة السياسية التجارية للشركات 

أن استمرار اإلدارة يف دعم اإلسرائيلني الظاملني على أيضاً حق ال ريب فيه ومن احلق الكربى وهذا 
احتالل أرضنا وقتل إخواننا هو انتصار للويب اليهودي .. وخسارة للشعب األمريكي يف أمنه واقتصاده 

م بدع ليسسبيل للتغيري والتحرر من ضغوط اللوبيات المل يستطع رئيسكم دفعها عنكم ف اليتوهي 
بثورة  هو القيام سبيل للتغيري لا وإمنافهما يتبادلون األدوار تقريباً احلزب اجلمهوري وال احلزب الدميقراطي 

عندئذ و بارك حسني حترير البيت األبيض ليتحرر العراق من صدام حسني وإمنا حترير للتحرير ليس  كربى
وإمنا األهم من هذا هو اختاذ قرار حتسني اقتصادكم وحفظ أمنكم ليس فقط  ما تنشدون من تغيرييصنع 

دد مصريها من انبعاث الغازات الضارة  راشد إلنقاذ البشرية مجعاء   .اليت 

وما كان العيش مع تاريخ آبائهم  إىلحباجة  همفهذا التغيري يف صناعة الشباب األمريكي  ينجحوحىت 
ا املرحلةتلك ليدركوا التشابه بني قبل قرنني ونيف عليه وضع بالدهم  السيما اليوم  واملرحلة اليت يعيشو

فقد مع مصاحل الشركات ضد مصاحل املواطنني الربملان االجنليزي يقف فكما كان اجلوهرية  يف أمورهم 
حيد من التدخل مع مصاحل الشركات ضد مصاحل املواطنني برفضه إلصدار قرار الكوجنرس وقف شاهدمت 
كان احلاكم العسكري االجنليزي يف أمريكا ميلك حق تعيني وكما  يف االنتخابات لشركات السافر ل
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ذات نفوذ الكربى  مبا جيعل الشركاتالعليا  السلطاتمجيع مستشر يف اليوم الفساد فإن والعمد القضاة 
   .قرارها بدعم رأس مال الشركات السياسي العليا ومن هنا أصدرت احملكمة على هذه السلطات 

م لكتاب حسن اإلدراك للمفكر تومس بني ومن وإن مما ساعد آباءكم يف  الثورة على الظاملني قراء
ليؤلفوا كتباً توضح التشابه  تومس بني إىل رجال مثلحباجة كما أنكم املشابه   املفيد قراءته يف هذا الظرف

م ككانتا عند آبائ  اللتانقدام واالاجلرأة ميلكون حباجة إىل رجال و كتابه   أثر كأثريكون هلا و بني املرحلتني 
اليوم بينما حتكمت يف الشاي ومثنه أمريكا شركة واحدة  أن تضر مبصاحلرفضوا الذين  يف تلك املرحلة

وما زال ختاطر باالقتصاد األمريكي أقصى غايات املخاطرة كربى شركات  عدة أمريكا ضر مبصاحل ت
يار    ضدنا من األمريكني يف احلروبمبئات األلوف قذف تفالبيت األبيض  سياساتترسم و معرضاً لال

    .احلادي عشر  يومومن هنا كان رد فعلنا واحتالل أرضنا  ظلمنا علىاإلسرائيلني مناصرة تقرر كما 

إال بعد احلادي  فيهامل يتحدث رئيس من رؤسائكم حبقنا يف و فلسطني حتت االحتالل منذ عقود طويلة ف
عندها حتدث عن ضرورة هناك سبب احلادي عشر هو الظلم الواقع علينا  بوش أنعشر عندما أدرك 

بنفس احللول اليت طرحها سلفه وهي حلول  القضية ولكنحلل وجود دولتني مث إن أوباما اليوم يسعي 
وحفظ داخل بالدكم فإن كنتم تريدون حًال حقيقياً لتحقيق أمنكم عقيمة ال تعنينا يف شيء ترقيعية 

ا وحدها كما استنزفنا االحتاد السوفييت اقتصادكم من أن نستنزفه يف احلروب   فهو خبارطة طريق ميكن 
أرض إسالمية ال كلها هي أن تعود إلينا فلسطني كلها من البحر إىل النهر ففلسطني  و  القضيةأن حتل 

  .ميكن بيعها وال هبتها ألي جهة 

بغري ال نقاتل جملرد القتل وإمنا لنرفع عن أهلنا القتل فقتل اإلنسان  كونوا على يقني بأنناوخالصة القول :  
يوم أضعتموه بأيديكم العدل أقوى جيش واألمن أهنأ عيش ظلم وقتل قاتله حكم واعلموا أن حق 

طريق األمان يبدأ بكف يف فلسطني فعلى احتالل أرضنا وقتل إخواننا اإلسرائيلني  نناصرو تذهبتم 
   .العدوان 

  مأسورة           سنسعى نكسر أغالهلا ترىفلسطني لن 

  ها           دماء النصارى وأمواهلاغيتدفع أمريكا بسو 

  والسالم على من اتبع اهلدى   



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين 

 إلى الوالدة العزيزة الغالية   حفظها هللا ورعاها 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

أدعوا هللا سبحانه وتعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم بخير وعافية 

 وراحة بال .

أن أخباري وأموري طيبة ووهللا ماينقصني  خالتي العزيزة يعلم هللا

كبدي عبدهللا وعائشة وأسامة وسهام وإن إلى اللقاء بكم وبفلذات 

 شاء هللا يكون قريب .

الحمد هلل كتبتم عن وضع وأحوال أحبابي ولم تكتبوا عنكم وضعكم 

فأنت أم الغالية ياخالتي الغالية فأنت وهللا لكي معزه في القلب 

الحبيبة العزيزة خديجة رحمة هللا عليها ووهللا ما أعرف اعبر 

أهتميتم بأحبابي أحفادكم وأيضا واكتب لكي وهذه ما يقارب السنتين 

ألمهم مريم هللا يبارك فيها وهللا لن أنسى وقفتكم معي وهللا يجمعنا 

 بكم على خير .........

ة وهللا يتقبل منا ومنكم صالح التنسونا من الدعاء بالصبر والشهاد

 األعمال 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 ابنكم أبو عبدهللا الحلبي 



  بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على سيد 

  المرسلين  وبعد
إلى الوالد والوالدة حفظكم هللا ورعاكم من كل سوء 

  ومكروه 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

أدعوا هللا سبحانه وتعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم في أتم 
ب على من فقدنا في صحة وعافية ويقين وصبر واحتسا

ھذه الدنيا فأم عبد هللا الغالية رحمة هللا عليھا نعم الزوجة 
وفاطمة [سھام ]فاآلن ونعم األم لعبد هللا وعائشة وأسامة 

عبد هللا في المدرسة وعائشة وأسامة وفاطمة عند 
الحبيب فأسامة أصبح لما يراني يقول عمو جاء فقد 

عب فقلت انتظرت رسالة منكم مع ھذا الوضع الص
ضروري اجمع أوالدي وأتقدم ألي أحد فاألنصاري 
الذي معنا نعم الرجل فبعد وفاة الغالية قال ضروري 
تتزوج فبدأ يبحث ويجد وأقول له انتظر فأخت من 

فاستخرت كثير   عربية األخوات أفضل من كل النواحي
فھذا  ولكن قدر هللا وما شاء فعل وانتظر منكم رسالة
آخرى اللھم لك الحمد على كل ما  الذي ذكرته وأشياء

يصيبنا وبعد مرور ثالثة أشھر كأنھا ثالثين سنة ومن 
فتقدمت أصعبھا أسامة يقول عمو جاء وأمور آخرى 

ألرملة عندھا ثالثة فأمھا هللا يكتب لھا األجر كانت مع 
خديجة الغالية رحمة هللا عليھا وكتبت لكم رسالة بكل 

بعد ثالثة أيام يردون على إن شاء هللا وهللا ثم ماحصل ف
ذلك الوضع الذي فيه أوالدي   وهللا الذي أجبرني على



كل ما استطيع  أغلى شيء أراه أمام عيني أوالدي فھذا 
فيا والدي أنا جاھز ألي أمر تأمرني به وأي اكتبه لكم 

توجيه ونصيحة فأنا الجندي الذي بايعتكم على الجھاد 
لدين ورفع كلمة ال إله إال هللا محمد رسول وعلى خدمة ا

  وابنكم المقصر  وزج الغالية خديجة رحمة هللا عليھاهللا ،
والدتي التنسيني من نصائحك الغالية ومن دعاك فأنا 

ابنكم المقصر فالن .................... زوج الغالية خديجة 
  .رحمة هللا عليھا 

الغالية كيف موضوع األمانة التي عندي وكيف ذھب 
  رحمة هللا عليھا 
    وحليھا                       لوال ديني للبست لباسھا

  وقلت ھذا لباس حبيبتي 
                              أربطي على قلبي  يفيا رب

  في جنة  بلقائھابإيمان ويقين 
عبد اللطيف   دعاء ابنكم المقصر     التنسونا من ال

    شوال  13بتاريخ 



  بسم هللا الرحمن الرحيم

  محمود حفظه هللا ورعاه / السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالطيب إلى األخ الفاضل 

نحمد إليكم هللا تعالى، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله والتابعين ، شاكرين لكم كريم تواصلكم وجميل مساعيكم في 
خدمة الدين وإصالح شؤون المجاھدين، وحسَن فھمكم ومعرفتكم بأمور أمتكم وإخوانكم، سائلين هللا تعالى أن يبارك فيكم 

  ا وإياكم لكل خيٍر.وأن يحفظكم في حلكم وترحالكم وأن يوفقن

وقد وصلت رسالتاكم، وإن شاء هللا سننقل ما ذكرتموه عن صاحبكم إلى صاحبنا، بشأن التعامل مع األوضاع الحالية 
  بالحكمة.

ونبشركم بأن التغييرات الراھنة التي تشھُدھا المنطقة العربية، ھي بإذن هللا إرھاصاٌت لزوال دويلة اليھود (إسرائيل) بعون 
ته، وفي ضمنھا خيٌر كثيٌر إن شاء هللا لمشروع أمتنا الجھادّي ولجھود التصّدي للحملة الصليبية على أمتنا في هللا وقدر

  أفغانستان وسائر بالد المسلمين.

ونحب أن نطمئنكم أننا بحمد هللا نرى رأيكم في الجملة والمبدأ ، ومتفقون معكم في أن علينا أن نتعامل مع ھذه التغيرات 
) تجّنب 1( : نا على تي تشھُدھا ساحة العالم العربّي بمزيٍد من االحتياط والحكمة وحسِن السياسة، وتركز تفكيرُ الراھنة ال

البروز والظھور القوي الذي قد يسبب حرجاً للقوى السياسية والشعبية في المجتمعات العربية الثائرة، وترك الفرصة لھم 
الفاسدين، فإن مجرد التغيير فيه خيٌر كثيٌر ورحمٌة للناس وفرصة للعمل ليثوروا على أولئك الحكام الظلمة المجرمين 

) مشاركة ومساھمة مع أمتنا 2واالنطالق في سبل الدعوة ومزيد من التھيؤ من األمة لنصرة الجھاد في كل الميادين. (
االستقامة على طريق هللا،  وشعوبنا في ھذه الثورات واالنتفاضات بتشجيعھم وتذكيرھم با واليوم اآلخر والدعوة إلى

بالموعظة الحسنة واألسلوب الالئق البعيد عن الغرور أو االّدعاء، فإن ھذا واجٌب دينّي، أعني الدعوة إلى هللا والتذكير 
) وأيضا لم ُنخِل األمَر من اغتناِم فرصٍة 3والنصح واألمر بالمعروف وھذه فرصة كبيرة له ال ينبغي التفريط فيھا. (

قٍف سياسّي بأننا مع شعوبنا ضد الظلم وطلباً للحرية وإلحاحاً عليھا ونصراً للحقوق...إلخ بأسلوٍب نظنه معتدالً لتسجيل مو
) وعلى األرض وفي الميدان وفي مجال تواصلنا مع إخواننا في الساحات 4مقبوالً مالئماً ينفع الناس إن شاء هللا. (

ھاٍت مناسبة للكالم المذكور، ونظن أن تصرفات إخواننا بحمد هللا التي األخرى : الجزائر، اليمن، وغيرھا وّجھنا بتوجي
  رصدناھا إلى اآلن كان جيدة وطيبة، ونسأل هللا أن يفتح علينا وعليكم وعليھم في صالح القول والعمل والنية.. آمين.

لية، واالشتغال بالعدو وأما موضوع الشيعة فطريقتنا ھي تجّنب الدخول معھم في أي اصطدام مباشر في المراحل الحا
  األكبر والمشترك لألمة اإلسالمية وھم األمريكان.

  لفكرتنا حول الموضوع، وبا التوفيق.فھذا تصوير مقرٌب 

  أخي العزيز محمود/ 

في سبيل التناصح المستمر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنني سأنقل لك ما كتبه لي أحد إخواننا المجاھدين من  
ت عن بعض الناس في صفوف المجاھدين في أفغانستان، قاصدين بذلك لفت نظركم إلى األمر لعله لم يصلكم، مالحظا

والمقصد النھائي ھو اإلصالح بالسعي في التفتيش عن األمور وتدارك الخلل وإصالحه، ونحن من جھتنا نبذل قصارى 
تفّھمنا الحتمال أن يكون ھنالك خطأ أو تحّفظنا طبعاً و. كل ذلك مع جھدنا للتعاون على اإلصالح ودرء الفساد ما وِسعنا.

ٌب والحمد  ومن أھل الجھاد والحب لإلمارة والنصح  مبالغة أو رؤية قاصرة من األخ كاتب التقرير، لكنه ثقة ناصٌح مجرَّ
  لھا، فاالطالع على كالمه مھٌم ومفيٌد على كل حاٍل وموِجٌب للتفتيش والتثّبت ثم السعي لإلصالح.

 بغالنوما كتبه لي األخ يتعلق بتصرفاٍت ألناٍس ينتسبون إلى طالبان (مجاھدين إمارة أفغانستان اإلسالمية) في واليتي 
  يقول األخ : وميدان ، 

 فيھا كانت التي المناطق في األحوال بدأت, أرى ما على النصر تأخر من أسباب وھو أخبركم بأمٍر مؤسفٍ شيخنا ((
، ميدان ةوالي من عليكم وسأقص, صفوفھم في الخالفات من, الطلبة داخل المشاكل بسبب وذالك, تسوء  للطلبة الشوكة
ت وكان, نهع نقل ما على والوھابيين الحزبيين قمع منھجه من كان الذي طه مولوي ھو اإلمارة من المسؤول كانحيث 
 يأتيه بعملية يقوم كان من كل أن المولويھذا  منھج من وكان, الداخل في المجموعات أمراء بين شديدة خالفاتھناك 
 ةأنشفي  الخالفات تلك توتسبب, الفلوس تقسيم في بينھم تخالفا المجوعات ألمراء كانو, الفلوس يعطيه فكان  ويخبره
 بالقوة الناس من العشر أخذ:  منھا أسباب لعدة الطلبة من الناس رّفـوتن طقةنالم في [يعني حزب إسالمي حكمتيار] الحزب



 الناقلين الكبرى السيارات أصحاب من أو الحكومة أفراد منأناساً  يحمي منھم واحد كلو, تقسيمه في يختلفون كانوا ثم
 ةالقومي المليشيات وكذلك, عليه عتراضاال فال تستطيع أي مجموعة أخرى, األموال يعطونھم ألنھم مريكانلإلمدادات لأل

 في المليشيات قويت ھذا وألجل, بعد فيما العداوة من خوفا المنطقة تلك مجموعة لھم يتعرض ال باألربكيان المسماة
 فيھا يمشون ذلك قبل كانوا التي المناطق إلى الدخول يستطيعون الوصاروا  المنطقة من خرجوا الطلبة واآلن المنطقة
 يشتم كان السيطرة وقت القوم يخاطب منھم كان ومن, للناس دعوي برنامج أي لھم يكن إنھم لم  ثم, سلحتھمبأ جھارا نھارا
 مسائلعلى  األسواق في الناس واوضرب, بالقوة العشر منھم وأخذوا, نومنافقوأنھم  ساقويتھمھم بأنھم ف خطاباته في الناس
 توافقوا منھم المجموعاتبعض  أعرف و .ضدھم الناس فقام, ھكذا فعلوا الحزب عليھا سيطر التي المناطق وفي. بسيطة
 المؤدية والطرقات الشوارع عمروا حتى قيالطر لھمؤمنوا لي الدوالرات بعض على الخارجية المؤسسات بعض مع سرا
  . الشوارع على شتغالاال من المؤسسات بمنع األوامر الصادرة من اإلمارة رغم القرى إلى كابل من

 عليھم جديدا واليا وعينوا, باكستان في بغالن والي مسك لما ؛ھذا من أكثرفيحصل أشياء  بغالن وأما في الميدان في ھذا
 استقلوا الجديد الوالي تعيين في اإلمارة أوامر يطيعوا لم والذين, بينھم فيما التقاتل إلى األمر وصل حتى بينھم اختلفوا
ونفروا  فتركوھم الناس منھم تعب حتى منھم والصدقات العشر ستالما في الناس ونيؤذ كانوا منھم مجموعة فكل, باألمر
وبين الفينة , للحكومة المفتوحة المناطق جميع ركواھناك، وخرج الطلبة من المنطقة وت الحكومة شوكة تفقوي, منھم

 ھؤالء كل ألن لألسف ذلك في يكذبون ال وھم, مخالفة أنفَسھم إلى الحكومة مجموعات تسليم عن تعلن الحكومةواألخرى 
ونفروا  الطلبة من تعبوا ولما, الطلبة صفوف إلىفي وقٍت من األوقات  نضموااف األسلحة عندھم وكانت العوام من كانوا
 إال ھذا كتبت ما .راجعون إليه وإنا  فإنا, الحكومة سيطرة تحت اآلن بغالن ومعظم أو جميع. بالحكومة التحقوامنھم 

   اھــــــ))األواناألمر حسب اإلمكان قبل أن يفوت  ستدراكال تجتھدوا أن و يجري ما لتعرفوا

  نسأل هللا أن يعيننا وإياكم على كل خيٍر وحق وعدٍل، وأن يجنبنا الزلل وأن يفتح على المجاھدين بالفتح القريب.. آمين

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  أخوكم عطية

  ھــ1432منتصف ربيع اآلخر

  

 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  أما بعد ....

  فإىل األمة اإلسالمية عامة 

  وبعد ....السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

لقد جرت خالل السنوات الستع املاضية أحداث عظيمة وفاصلة يف تاريخ البشرية 
بشكل عام وعن عامل مجعاء وعاها العدو وبذل كل جهده وطاقته إلخفائها عن ال

املسلمني املوحدين بشكل خاص فقد تغري ميزان القوى ويوشك أن يتغري وجه 
استمرت تسع سنوات بني أقوى قوة مصريية األرض بإذن اهللا بعد حرب عاملية 

مية اليت أمدها القوي مادية على وجه األرض بقيادة أمريكا وبني القوى اإلسال
يارته جلنوده يف أفغانستان قبل أعوام ز ا ما أكده بلري يف العزيز مبدد من عنده وهذ

   ." من هذه الصحراء سيتحدد مصري العامل ".......حيث قال 

فبعد أن كانت أمريكا هي القطب األوحد والقوى العظمى تنشر اخلوف والرعب يف 
ا فتقتل الرج ال والنساء والولدان يف أجواء مليئة بالذل مشارق األرض ومغار

واخلضوع واهلوان الذي تبثه يف النفوس بأسلحة عدة كان من أفتكها على أمتنا 
م  وأرهبهم اإلسالمية سالح اإلعالم واحلرب النفسية الذي سلب الناس إراد

ا  واستعبدهم ألمريكا من دون اهللا حىت ظن الناس أنه ال طاقة ألحد بأمريكا وأ
وكان املشفقني  الفضاء وال يفتفعل ما تشاء مىت تشاء وال يعجزها شيء يف األرض 



 فهو طوع ميينها نتالهيقولون للمجاهدين إن أمريكا لو أرادت أحداً  يف ذلك احلني
   . يف أربع وعشرين ساعة

خلف أمريكا وحلفاؤها يسريون  تها حنن يف السنة العاشرة من احلرب ومازالو 
 مأن احلرب سهلة يسرية وأ ونيظن واوقد كان يف حبر ال شاطئ لهالسراب ويتيهون 

هلا رصيداً مالياً وال  واأسابيع فلم يعدبضعة أيام أو بضعة خالل  مأهدافه ونسيحقق
أبناء اإلسالم وحالوا  متأيداً شعبياً ميكنه من مواصلة احلرب لعقد أو يزيد فتصدى هل

عن الشرق األوسط الكبري  ونيتحدث وافبعد أن كان موبني خمططاته وأهدافه مبينه
يف هذه األيام  واأصبحة يف أكثر من ستني دولة إسالمية ونشر الدميقراطية بالقو 

 ممشلهوتشتت  ممجعهبعد أن تفرق من العراق وأفغانستان  ماحعن انس نو يتحدث
ادي يف أحناء العامل الفكر اجله بفضل اهللا انتشر ويف املقابل موتففك حلفه

وتعددت اجلبهات لقتال التحالف الصلييب الصهيوين وتوحدت صفوف اجملاهدين 
من هذه احلرب فمن الذي حقق أهدافه بفضل اهللا ومازالت يف توحد واجتماع 

  .وعلى من تدور الدائرة 

األمريكي يف قتال دولة العجر  تظهر أ اليتر يف هذه األحداث التدبر والتفكفينبغي 
من هذه  على أيدي أفراد قلةعدد والعتاد لمن أضعف الدول اإلسالمية وأفقرها ل

 منأمريكا  عوما مينوهدي نبيهم صلى اهللا عليه وسلم  األمة متسكوا بدينهم
من أن يشعر املسلمون بالنصر الذي حققوه مما  عرتاف باهلزمية والفشل إال خوفهااال

من الظلم والظمات اليت متارسه أمريكا وحلفاؤها  سيحدد مصري العامل وخيرجه
حماولة إىل وهذا ما يدفعهم طه وقس وعدلهر اإلسالم إىل نو على البشر ووكالؤها 



الئهم النصر الذي حتقق بفضل اهللا عرب إعالمهم وإعالم وكتشتيت األنظار عن 
ا على األمة فينبغي احلذر الشديد م فهذه احلرب هي ن احلرب النفسية اليت يشنو

اليت تقيد خري أمة أخرجت للناس وهي اليت تقيد أكرب قوة حقيقية على هذه األرض 
 منهجاً هلا يف الوجود و من الناحية العقدية واملادية فهي متلك عقيدة قوية المثيل 
 لك أكربمتوهي اليت  تكفل اهللا حبفظه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

ا أغىنمساحة متلكها أمة يف الكرة األرضية   كالنفط   األمم بثروات الطاقة كما أ
   . والشمس 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ  

أما بعد...    

الشيخ حممود حفظه اهلل إىل األخ الكرمي                      

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية

  نسأل اهلل تعاىل استشهاد القائد العسكري  عنحبذا أن تفيدونا عما أشيع 
 تكون يف مكان آمن خارج إضافة إىل تأكيدي سابقاً بأن نظراً للظروف األمنية ف

أن تكون إدارتك للعمل عرب أخوين فقط ال تلتقي بغريهم فينبغي منطقة القصف 
 إلخوة رسلك إىل ايكونوا هم 

 .أحدهم لشؤون أفغانستان واآلخر لشؤون باكستان 
... لترتاكم عندها اخلربات يف مكان بعيد آمن أن تكون القيادة فمن األمهية مبكان 

م جبميع ل  مل ت  فإن ذلك يؤدي جمليء قيادات صغرى تعرض القيادة للقتل أما يف حني 
اليت كان ينبغي أن القيادة قد فتتكرر األخطاء القيادة السابقة اليت اكتسبتها ربات اخل

ما  تقاتل اخلصوم لفرتات طويلة من أكثرمؤهلة  اتواجتنبتها فبقاء قيادأملت هبا 
 كبرية جداً على الكيانات تبعاً لفقدان القيادات  املرتتبة فاآلثار اخلطرية يضر هبم 

 .تارخيياً وثابتة 
  مع املفاوضني عندكم فينبغي التعامل األفغاين فيما خيص التفاوض على إطالق األسري

يستدعي احلذر يف استالم مما  فاستالم األموال تكثر فيه األخطاءجداً  حذرةبطريقة 
يتم استئجار  بأنقد ....من هنا فلي رأي و حىت أموال التربعات األموال بشكل عام 
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وال يتحرك األخ الذي سيقوم  يتم استالم األموال والذهاب هبا إليهبيت يف بشاور 
السابق عملية الوتتم  بعد أن يتم تبديل املاليف يوم غائم باملهمة من البيت إليكم إال 

نظراً ألن البيت قد يكون  داخل النفق الذي بني كوهات وبشاور بتبادل السياراتذكرها 
  األجار إىل أن تنتهي مدة البيت خيرج األخ من البيت ويبقى وبعد انتهاء املهمة  مراقبا

يف الطريق ويكون قد أخلى البيت من مجيع ما ينبغي األخ قد يستلمها آخر دفعة و 
  .....حقإخالؤه  

أبداً اللقاء باملفاوضني داخل وزيرستان )أي منطقة اليت ضمن حميط تصوير وال يتم 
حتول دون تتبع العدو هلؤالء خطة متقنة الطريان األمريكي ( إال أن تكون هناك 

املفاوضني ومن مث تتبع اإلخوة وال خيفى عليكم أن اخلرب معرض ألن يصل لألمريكان أن 
   طالق أسريها اجلهة احملددة تتفاوض مع اجملاهدين إل

 مع مالحظة أمهية التخلص من احلقيبة اليت يستلم هبا األموال نظراً الحتمال وجود شرحية هبا 

 أن ال يكون األخ من القيادات كما ينبغي

 

 

 

 

  
  
 كتاب روبرت فيسك املعنون ).............(مث تبعثون يرتجم األخ عزام  أن  حبذا

 .نسخة منه إيّل 
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  ذا هلأن و  العاشرة ىهي الذكر لغزويت منهاتن القادمة  الذكرىعليكم أن ال خيفى
وحبذا أن له من اآلن  وأن يكون اإلعدادبه فينبغي االهتمام أمهية كبرية احلدث 

 مبصدر إعالمي واحد أن ال نكتفيوالذي يبدو يل تفيدوين بآرائكم هبذا اخلصوص 
 الذي حققوهنصر الجتسيد إيصال رسائلنا للمسلمني و و االستفادة من هذا احلدث يف 
نا ناجلزيرة بأقناة وإمنا خنرب  وإثارة مهمهم إلعادة ثقتهم بنفسهم هذا احلدث يف 

 للتعاون معها يف جمال تغطية الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشرمستعدون 
 أن يعده أمحد زيدان سابقاً بوكذلك نتابع معها الربنامج املقرتح 

إليها املادة  ونرسلمثالً  cbsكالـ اد واملهنية  ياحل قريبة منقناة أمريكية ونبحث عن 
قد تستشرون األخ عزام و اليت يهمنا وصوهلا إىل الشعب األمريكي يف الذكرى العاشرة 

 ( اجلزيرة االجنليزية)عن القناة اليت ترسلون الشريط إليها 
الذكرى العاشرة بأن  روبرت فيسك وإىل عبد الباري عطوان كما أرى أن ترسلوا 

من احلرب واليت هي حصاد عشر سنني عشر ستكون قريبة ألحداث احلادي 
فرصة أنتم ترفعون شعار الرأي والرأي اآلخر فهذه و الضروس بني اجملاهدين وأمريكا 
تعود أضرارها علينا كعامل إسالمي وعلى  اليت تكونإليضاح دوافعنا ملواصلة احلرب 

أن تعاد فرتض لدى العقالء يف لل هذه الظروف البيئية اخلطرية إذ أن املالبشرية 
لقيام بكل ما من شأنه لسعي يف إنقاذ البشرية بالاحلقوق إىل أصحاهبا ويتفرغ العامل 

فنحن ليس أمامنا خيار إال مواصلة القتال للدفاع عن  أن خيفف انبعاث الغازات
صراع بني حضارتني من أكرب  فهذاالعتداء عليها أمتنا واخليار لدى من يواصل ا

حضارات األرض يف أوضاع مناخية خطرة ومما يساعد على استدراكها نقل الصورة 
 .احلقيقية للصراع 

 وأن لدينا اقرتاحيف الصحف  وتفيدوهم بأن دورهم أكرب من نقل املعلومة
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وحنن  .....العاشرة ى يف هذه الذكر وثائقي أن يقوموا بإعداد فلم  اقرتاحويذكر هلم 
ونرغب أن يفيدونا مبرئياهتم وأهل باملعلومات مقروؤة ومسموعة ومرئية سنزودهم 

وتسليط وتداعياهتا ح األحداث وضلتفلم للوضع تصور ليف هذا الباب االختصاص 
الضوء عرب أهل االختصاص يف االقتصاد بأن اجملاهدون هم السبب الرئيس لألزمة 

 . اليت تعاين منها أمريكا املالية 
 .حبذا أن تفيدوين عن األمر الذي حال دون إعطاء بيانات الفيضانات لقناة اجلزيرة 

 



 إلى األخ الكريم الحاج عثمان 
تكليف أحد اإلخوة باالھتمام بشؤون اإلخوة أرجوا 

 البلوش واألكراد .
ية أرجوا التناصح مع اإلخوة في دولة العراق اإلسالم
بعة أنه من الضروري أن ينشؤوا جھزاً خاصاً قوياً لمتا
تصرفات اإلخوة المجاھدين وإحالة من يلزم من ھم 

اس .م بأنه اعتدى على حقوق النإلى القضاء ممن يتھ  
ة عن سعد ذكرتم في رسالتكم أن كاترينا قدم رسالة نياب

وقوع وھذا تصرف غير صحيح فينبغي أن يحذر من ال
 في مثل ھذه األمور وما شابھھا

وص مرفق صورة من رسالتنا للشيخ أبي محمد بخص
 دولة العراق اإلسالمية .

 
جھد  لىعجداً يحتاج  ً أطرح لكم موضوعاً ھاما
الدولة موضوع  عظيم إلزالة اللبس حول 

ينكم اإلسالمية في العراق حيث أن التواصل ب
حد  وبين اإلعالم وشبكة المعلومات ميسر إلى

ث يكون كبير فينبغي أن تسدوا ھذه الثغرة بحي
 المحور الرئيسي لخطة عملكم في الفترة

القادمة ھو مواصلة دعم المجاھدين الصادقين 
ي مقدمتھم إخواننا في دولة في العراق وف



العراق اإلسالمية والذب عنھم ھو قطب 
 الرحى ولھا نصيب األسد واألولية القصوى

الناس  في كلماتكم وبياناتكم والعمل على حشد
يح وفضح مؤامرات الخصوم عليھا بشكل صر
ر واضح أي أن يكون دعمكم للدولة بشكل ظاھ

 للعيان ال يخفى على أحد.
 

ا ة ھامة وكثرة الطرق عليھالتأكيد على نقط
 وھي أن حقيقية األمر أن ھناك صراع وتدافع
كلمة بين منھجين منھج يريد إقامة دولة تكون ال
ن تكون العليا فيھا  تعالى وحده ومنھج يريد أ
ملوك الكلمة العليا في دولة العراق المقبلة لل

ى والرؤساء وليست  وحده سبحانه وتعال
دوا ويواصلون جھادھم فالمجاھدون إنما جاھ

 إلقامة منھج الجماعة األولى رسول هللا صلى
 هللا عليه وسلم وصحابته رضي هللا عنھم

جميعاً وال يعنيھم التعصب لألشخاص 
اً والجماعات التي تسعى إلقامة دين هللا حق

ا وإنما الذي يعنيھم أن تقودھم الجماعة وأميرھ
إلقامة دين هللا تعالى ثم إن الجماعات 



سالمية عامة والمجاھدين منھا خاصة قد اإل
أنه ال  انقسمت إلى قسمين رئيسيين قسم يرى

يمكن إقامة دولة اإلسالم ومقاومة الكفر 
 العالمي والمحلي إال بالتعاون مع الحكومات
ناً .والزعامات في المنطقة فضلوا ضلالً مبي  

والمجاھدون الصادقون والذين يرون إقامة 
ى وحده مة العليا  تعالن كلمة الكلالدين وتكو

 ووجوب تنحية الحكام الطواغيت والحكومات
 العميلة ومن ھنا حقيقة الخالف ومنشؤه وإن

راع إذاً تلبس بأثواب وأعذار ثانوية فحقيقة الص
لمحلي ھو بين طائفتين بين الكفر العالمي وا

ومن دار في فلكھم بما في ذلك كثير من 
وبين الجماعات ذات األسماء اإلسالمية 

 المجاھدين الصادقين ومن بينھم القاعدة ھذه
ھي حقيقة الصراع لكن الدول من خبثھا 

أقحمت بعض الجماعات اإلسالمية المجاھدة 
ن في الواجھة فظھر أن الصراع بين المجاھدي
 في القاعدة ومجاھدين في جماعات أخرى .
و كما أن القضية ليست قتل واحد أو ثالثة أ

ذا فمثل ھذه األمور حلھا لماذا قالوا كذا أو ك



ميسور والدولة مطواعة تأخذ الحق من الظالم 
يمي للمظلوم بغض النظر عن اإلنتساب التنظ
اء ھذه ھي الحقيقة فالحكومات تناصبنا العد

عد وترى أننا ألد خصومھا وسنسعى إلزالتھا ب
العراق ھذا أمر مفروغ منه ومعلوم لدى 
ون تقدالجميع كما أن اإلخوان والسروريين يع
أنھم أصحاب السبق والفضل في نشوء 
قدون الصحوة اإلسالمية المعاصرة فبتالي يعت

أن اعتقاداً جازماً انھم أولى بقيادتھا ورعايتھا و
ادة غيرھم تتطفل عليھم وانتزع منھم ھذه القي

بغير حق وھذا دأبھم في كل عمل إسالمي 
ناھيك عن أنھم يعتبرون أن زعيم تنظيم 

باً من طالبھم وفرداً من القاعدة كان طال
جماعتھم تمرد على أوامرھم قبل ربع قرن 

ويجب عليه أن يعود إلى السمع والطاعة 
 للجماعة .

 
كما ينبغي الرد الھادئ على كل من يطالب 

ن .بحل الدولة أو التشكيك فيھا كائناً من كا  



لعلي فعلى سبيل المثال الرد على خطاب حامد ا
فق نسخة منه الصادر في ربيع األول [ مر

ح ]مالم يكن قد استدرك ھو على نفسه وصح
 الخطأ .

وھناك من رد عليه ودافع عن الدولة وأتوا 
ى بنقاط ھامة وال شك ولكن فاتتھم نقاط أخر
ئياً في غاية األھمية لم يتطرقوا إليھا وھي مبد

 وباختصار 
أن الكفر العالمي بكل ھيئاته اإلعالمية 

 ة يحاربونوبمساعدة ھيئات الكفر المحلي
الجماعات اإلسالمية ويصرفون المليارات 

الحتوائھا وذوبانھا فھذه حماس تم احتواؤھا 
من قبل إيران بدعمھا . كما أن النظام 

 احترامالسعودي أستطاع أن ينتزع منھا 
 للقوانين الدولية بخصوص فلسطين أي

ظيم بالكيان الصھيوني وقبلھا تن االعتراف
اإلخوان المسلمين والسرورين وحزب حسن 

قيع نصر هللا الذي تم احتواؤه ووافق على تو
 وھذه  ھيئة علماء المسلمين ذھبت 1701قرار 

بر إلى األنظمة الطاغوتية وتم احتواؤھا علناً ع



اإلعالم وكذا الحزب اإلسالمي في العراق 
قاعدة ستان فالوحزب سياف ورباني في أفغان

ما استطاع التي ثبتت بفضل هللا خالل عقدين ف
ياسية أحد بفضل هللا تذويبھا في األحماض الس

 الدولة أو المحلية اآلسنة .
لقى لذا فالعداء لھا قائم على قدم وساق وھي تت
السھام من الجميع ومن كل صوب عالمياً 

ومحلياً ويركزون حمالتھم اآلن في العراق 
نظيم القاعدة أصبح عالمياً وخوفاً ألن ت

يه واتسعت فضل هللا دائرته ودخل الناس ف
د له أفواجاً وقبائل وجماعات بكاملھا فكان ال ب

في العراق من إقامة دولة وأمير يحكم ھؤالء 
د ويسير أمورھم ويحفظ مقاصد الشريعة وق

 ً  زكى المجاھدون الثقات في العراق أشخاصا
و ر منھم ھو أبوأقاموا الدولة واتفقوا على أمي

عمر البغدادي وأما أمير الحرب في العراق 
 فنحن على علم به وزكيناه علناً على مرأى
 تثق ومسمع من العالم أجمع فالغالبية بفضل هللا

بجماعة القاعدة وأنھا الثابتة على المبدأ 
أو  اتاالختباروالمنھج الصافي وقد نجحت في 



التدجين واالحتواء والذوبان في حياض 
ك ھذه ياسات والزعامات الكافرة فكيف تترالس

يد الجماعة إلى غيرھا فكان ذلك سبباً في الك
 لھا وال حول وال قوة إال با .

في  لذا البد من تفنيد كالم الشيخ حامد العلي
دعوته لحل الدولة وما استشھد به من شواھد 
 وليس المقصود نقض كالم األئمة الصحيح

لة ة لألرض طيالمنطبق على ظروفھم المظلل
ر القرون الماضية بينما ظرفنا في ھذا العص
لكفر الذي نعيشة فو ظرف مستحدث طغى فيه ا
 العالمي واإلقليمي على كل األرض ويتعذر
لعامة علينا أن تظھر على المأل وتتم المبايعة ا
نا فأمرنا الحالي ھو حالة استثنائية كما ذكر
ال ولكننا ننقض كالم واستشھاد العلي بأقو

أن  األئمة التي في غير محلھا والرد على قوله
الدولة ليست ذات شوكة وأن أميرھا مجھول 

 إلى آخر ما ھنالك .
كما يجب الرد على الجيش اإلسالمي وقد 
يخ اطلعت على ردود كثيرة عليھم منھا رد الش
ره عطية وھو رد ال بأس به لكنه يبدو في ظاھ



اً أنه كان على عجل وكان األمر يستدعي ردود
 عديدة وبشيء من التفصيل والموضوعية

 والصراحة دون اتھام للنوايا وإنما مناقشة ما
أظھروه ولكن ھناك نقاط ھامة وھي على 
ھا درجة كبيرة من األھمية ينبغي الطرق علي

وھي أن ميثاق الجيش اإلسالمي تكفير 
الحكومات الطاغوتية ومعاداتھا وأن المطلع 

ثاق ى بنود ميعلى بيان الجيش اإلسالمي وعل
ن ومنھج ھذا الجيش يالحظ تبايناً واضحاً بي
ال  البيان والميثاق ومثل ھذا التباين الجلي

فعلى  يتصور أن يقع فيه قادة الجيش اإلسالمي
... سبيال المثال :ـ كتبوا في ميثاقھم ......

وخاصة في ھذه الفقرة حيث إن عامة أفراد 
علم الجماعات المجاھدة فضالً عن قياداتھا ت

ينما وتؤمن أن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ب
ديار الذي أعد البيان ينتقد الدولة بقولھا إن ال

في ديار كفر فكاتب البيان يدافع من طرف خ
عن الحكام الطواغيت ومعلوم أن أھل العلم 
كمه يحكمون على الديار تبعاً للمنھج الذي يح
 وال يلزم من ذلك أن يكون أھلھا كفاراً .



خوة اعتراض كاتب البيان على قول اإل وكذلك
في الدولة أن الجھاد فرض عين منذ سقوط 

س نفس األندلس فإن المتفحص للبيان يشتم نف
ل قادة السروريين الذين تم احتواؤھم من قب

النظام السعودي فھل ھذه قضية تستوجب 
علم الخالف والتشھير وغم تضافر أقوال أھل ال

حت اإلسالم تلفرضية العين إذا سقطت بالد 
 يدي الكفار .

وأخيراً أرى أن يغلب على البيان صورة 
لي الصراع بين القاعدة والكفر العالمي المح
قدة والتركيز على ھذه الفكرة في المقدمة والع
والخاتمة وفي كل  موضوع يكتب في ھذا 
بين الصدد مع اإلشارة إلى أن التدافع بيننا و
 الجماعات ھو فرع لتقاطع مصالحھم مع

راق مصالح الحكام في مجابھة وإفشال دولة الع
ائغ .اإلسالمية فاندفعوا بتأويل خاطئ وغير س  
ضمنھا إن من اقتنع بما ذكرت سالفاً فيا حبذا لو ي
ذين كتاباته وبياناته مع التنسيق مع اإلخوة ال

   سيكتبون في ھذا الموضوع .



 بسم هللا الرحمن الرحيم

والحمد  رب العالمين   

 تونس 

عبر  وأرجو أن نبقى دائماً على تواصل مستمرمفيدة سررت بوصول رسائلكم الكريمة وما تضمنته من آراء ومقترحات 
التي ال تنام  الرسائل حسب ما تتيحه الظروف كما أرجو أن تطمئني بشكل عام عن ظروفكم األمنية نرجوا هللا أن يحظكم بعينه

فيحضرني فيھا اآلتي :وفيما يخص ما تضمنته من مسائل ھامة   

دة إعالن األمير فقد كان الداعي لھذا األمر  ھو الحرص على وحبخصوص  ما أرسل لإلخوة في العراق بأن يتريثوا في 
 الجديد  دقين في تعيين األميرمشاورة بعض الجماعات من المجاھدين الصا نه إنالمجاھدين ھناك وليس التشاور معنا حيث إ

ي الدين .  أما ما دة وعظم شأنھا فلتألفھم وقد يقبلوا بالوحدة إن كان لھم رأي في تعيين األمير وال تخفى عليكم أھمية الوح أدعى
ويرضاه  سلبيات التأخر في اإلعالن عن األمير فال شك فيه ونرجو أن يوفق هللا اإلخوة في العراق لما يحبهذكرتموه عن 

.ويوحد صفھم ويسدد رميھم   

إلخوة ال نا خبر بأن اوأما فيما يخص طلبنا من الشيخ محمود بأن يرسل لھم ذلك دون أن نتشاور ونمحص الرأي فقد كان لدي
من مھامكم .يستطيعون االتصال بكم في تلك الفترة وال يخفى عليك أن األمر لم يكن يحتمل التأخير   

 بخصوص الصومال ورأيكم في مسألة البيعة وإعالنھا ...............................................؟ 

جماعة الطيب علينا فأرى أنه إن قدر ذلك دون وجود ساحة  بخصوص ما ذكرتم عن احتماالت للمرحلة القادمة وضغوط
ى وإن استدعى أخرى يمكن لنا الذھاب إليھا فيبقى اإلخوة عندھم ونكون واإلخوة القيادات خارج أفغانستان في باكستان مثالً حت

 األمر أن نختفي كما نحن اآلن مقابل أن يبقى أصحاب القرار بعيداً عن ضغط القوم .

من وجه آخر ...........................وإقرار أبي بكر البغدادي م في تأييد دولة العراق اإلسالمية بخصوص رايك
............................ 

ع عبد الملك وقد كتبت لإلخوة باالھتمام في ھذا األمر والتنسيق مصوص التنسيق مع ناس الغرب فأرى ما تراه من أھميتھا بخ
على التذكير بأھمية األمر فھو في غاية الخطورة .إال أنه اعتقل بعدھا مباشرة فجزاكم هللا خيراً   

ائل عديدة بخصوص ما ذكرته عن بعض المسائل التي أشرت على اإلخوة بھا ولم تتم فھو ما تكرر معي لمرات كثيرة في مس
حتياطات وعدم استجابتھم لالعموماً ه وأما ما يخص اإلخوة صعوبة الظرف الذي ھم فيلكثرة المشاغل وولكن نلتمس لھم العذر 

لة مرتبطة فقد أكدت عليھم في ھذه المسألة مراراً وتكراراً وكتبت لھم ما طلبت بالتفصيل ولكن ھذه المسأاألمنية المطلوبة 
في ھذا األمر .يتعذر تغييرھا ومع ذلك فإني دائماً ما أأكد عليھم لغالبية العظمى من البشر ولطبيعة مالزمة ل  

ستطيعونه في بخصوص مسالة االھتمام باألسرى وعوائلھم نسأل هللا تعالى أن يفرج عنھم فسأأكد عليھم بأن يبذلوا أقصى ما ي
ما يحبه ھذا الباب وقد أخبرني الشيخ محمود بأنھم قد خصصوا جزء من الميزانية لألسرى وشؤونھم فرجو هللا أن يوفقھم ل

 ويضاه .

وھو  ناس الزيات فقد ارسلت رأيك الذي وصلني في رسالة سابقة إلى اإلخوة وجاءني ردھم مع رسائلكبخصوص مسألة 
..................................................................................كاآلتي :   

لم لھم بحقيقة حاله أبناء األمة الذين ال ع بخصوص ما أشرتم إليه من أفعال القرضاوي فثبتت أم لم تثبت أرى الترفق معه لكثرة
ذه المرحلة وال يخفى ما سينعكس على الجھاد والمجاھدين من آثار سلبية إن دخلنا مع أمثاله في مشدات صريحة ال سيما في ھ

 ....  



لقيادة عن بعد ا بخصوص ما ذكرتم عن بعض السلبيات التي تنبني على األنضمام للقاعدة وما شابه ذلك فلعل ھذا من سلبيات
ان تفيدني  لبذل قصارى جھدنا في ضبط المسألة وسأعطي المسألة بإذن هللا وأودوالتوسع العالمي للتنظيم ولكن علينا أن 

 بمقترحاتك في ھذا المجال . 

  .إذن هللافجزاكم هللا خيراً على النصيحة وسأسعى لذلك ببخصوص ما ذكرتم من أھمية تقارب المدة الزمنية بين الخطابات 

 

معنا وإنما م وخالد فلن يت اتصال خالد باألخ عبد هللا السندي رسالة خالد ألبي الحارث فحسناً ما فعلتم وفيما يخص خصوصب 
  .كان ذلك في حال إن ذھب للسكن مع أخيه

كھذه المھمة  بخصوص التحذير الذي أرفقتموه ضمن ملف تحذير خطير فجزاكم هللا خيراً ويستحسن أن تكون المسائل الھامة
 مرفقة ضمن ملف رسالتكم فھو أضمن لوصولھا والطالعي عليھا .

لبت منكم إصداره وفيما يخص البيان الذي طبخصوص مساعيكم مع طالبان فالحمد  على ما توصلتم إليه ووفقكم هللا إلتمامه 
اھدون العرب في نريد أن يستفيد منه المج فحسناً أنكم لم تذكروا اسم التحريك ولكن أرى أن تنشروه بالعربي أيضاً حيث إننا

رورة منھا.باقي الساحات وكما تعلمون أن ھناك كثيراً من العمليات التي نسبت إلخواننا في العراق وقع فيھا مدنيون دون ض  

 فيما يخص ظرفكم األمني فأعانكم هللا وسنسعى لتقليل التواصل قدر اإلمكان .

لحادثة التي ه وإمنا ترتب األمر عبر التراسل وقد ذكرت االمرافق فطبعاً ال تلتقي ببخصوص لقاءك مع األخ لترتيب أمور 
م رحمه هللا وكانت خارجة عما طلبت منك من احتياطات أمنية فلعل عارض حدث وأرجوا أن تھتاستشھد فيھا األخ رياض 

ركة قدر اإلمكان .من أن ال تقابل إال شخصين وتقلل الحبتطبيق االحتياطات التي ذكرتھا لك سابقاً   

عملية من ناحية السياسة فيما يخص العملية السابقة الذكر  وما ذكرته من أن القبيلة معادية للطلبة فحتى إن ثبت ال يبرر القيام بال
 الشرعية ومن ناحية من وقع فيھا من غير المقاتلين .





 - ١ -

مدينة في   هيشیعونو  يفعلون الشركمتى يؤخذ على أيدي الذين
   ؟؟؟  رسول اهللا 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
رسول اهللا صلى   وجبوار مسجد   ،  مقربة البقيع    ما جيري يف     أكرب املصائب ، وأعظم البليات ،     إن    

 وتوزيع  ، علناً ظاهراً    بالشرك   ورسوله صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني      هللا تعاىل املراغمة  اهللا عليه وسلم من     
فالرافـضة اليـوم     البدعية ، وسب خيار األمة ، بدون ممانعة من اجلهات املسؤلة وال حماسبة ،              اتبيالكت

بعث الوثنية ، وجتديد اجلاهلية املـسحوقة  ليف دعوم ، ويتجهون ينشرون شركهم ، بكل قوة وشجاعة  
كر ضدهم ، فهم الذين قـادوا املعـارك مـع اليهـود      ، واملللموحدين وهم أصحاب الكيد ،يف طيبة  

وال جيـدون أدىن حـرج يف       ويقدمون العون هلـم ،      والنصارى ضد املسلمني ، ودائماً هواهم معهم ،         
الوطيدة مع اليهـود ؛      واستنطق التاريخ ينبأك عن جرائمهم ، ومدى عالقتهم          مناصرم على أهل السنة   

 وأبعـدهم هـدى ،   أحفاد ابن سبأ ، وأضل البشرية عقـوالً        فهم  فهم وإياهم وجهان لعملة واحدة ،       
   ٠وأعظمهم غالً 

 املقـاومني   نهديا ا طاردون، ي ن رافضة األمس ، فهاهم يف العراق        ورافضة اليوم شر وأخبث م      
بلغ األمـر أن    وقد  . وال مينعهم من كبتهم وحموهم إال العجز واجلنب           ويتجسسون عليهم ؛   لالحتالل ، 

  ٠ أرحم بأهل السنة منهم يبينيالصلبعض كان 
والقاعدة الكربى ملنطلق اجليـوش اإلسـالمية       مدينة النبوة ،     يف   - عشرية   وهاهم الرافضة اإلثنا    

يف ق العظيم ، واملدينة العظمى لبعث الـسرايا         للتطهري األرض من العبودية للمخلوقني إىل العبودية للخا       
 -ليت خترج منها الدعاة األفذاذ لدعوة الناس إىل رم تعاىل           قتال الكافرين ، ومطاردة الوثنية  واملدرسة ا       

 ، أو اغتصبوا    ؟هل قتلوا األنفس الربية     ، أكرب املنكرات ، وجياهرون بأقبح الذنوب      هذه املدينة يف  ون  نلعي
 أو تعدوا على األعراض واملمتلكات؟  بل األمر أدهـى    ، ؟ ، أو أفسدوا املباين واملنشآت     ؟األموال احملرمة 

 إنه الـشرك  )والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل( وقوله تعاىل )والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل( ذلك وأمر ، بنص القرآن  من
، وأقوال   ، فيصرحون به علناً جهاراً ، عرب مكربات الصوت ، بأصوات مزعجة              الصراح  والكفر البواح   

، وكأن طابة الطيبة مل يسكنها الرسول صلى اهللا          اإلسالم    ، ومشاهد غريبة أن تراها يف بالد أهل        منكرة
عليه وسلم ، ومل يطهرها أصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم ، ومل تكن يف يوم من األيام عاصمة الثالثـة       

مـن  شرك صريح ، وكفر واضح ال لبس فيه ، ونشر لشركيام على املـالء           ف،  اخللفاء واألئمة احلنفاء    
وسؤاهلم املـدد والعـون ،      ائبني ، وسؤال من ال ميلكون موتاً وال حياة وال نشوراً ،             دعاء األموات والغ  

ولعن خيار الربية ، وصفوة اإلنسانية ،    ،   من متسح باألضرحة والتراب   وبدع كبرية ، وموبقات عظيمة ،       
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 وتفسيقهم ؛ بـل وتكفريهـم ، ورمـيهم أم     وشتمهم أولئك صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
 عائشة رضي املؤمنني الطاهرة املطهرة ، والصديقة بنت الصديق ، وحبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

، ومتجهـا   ، من شتائم تنـزه عن مساعها األمسـاع          مبا برءها اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات          اهللا عنها 
الشركية ، ودعاوام الوثنيـة     ، وسرب حاهلم يف جمتمعام      ومن نظر إليهم     ،   ذانالنفوس  وتصم دوا اآل    

ويف أحب البقاع إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           على صرح مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،           
من هـذه العناصـر   ويصاب بالكآبة مما يشاهده ليعتريه األسى ، ،  ويف ساحات احلرم الشريف وسلم ،   

واقع ، وتشيعه حتت مسمى حريـة الفكـر ،        املفسدة الظاملة ، ووراء ذلك قنوات إعالمية تصور هذه ال         
    ٠!!!واملذهب ، وروح التسامح 

 ومناصحة أهل احلل والعقد يف القيـام علـى          وواجب األمة جتاه ذلك ، الدعوة إىل اهللا تعاىل ،         
  ٠ املفتونني باجلاهلية ، املولعني مبدح األشرار وذم األخيار وتبصري الناس بواقع هؤالء هؤالء ،
م مسؤولية عظيمة يف هذا األمر ، وبأعناقهم أمانة كربى فيجب عليهم تأديتـها ،               والعلماء عليه   

، من الدعوة إىل    والقيام ا حق القيام ، فالعلماء ورثة األنبياء ، وجيب عليهم مثل ما وجب على األنبياء                 
اهللا ، ونشر راية التوحيد ، ومطاردة الشرك والوثنية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ووئد البـدع                  

  ٠ ، فهذه أعظم مهمة هلموقتلها يف مهدها
زم عالوباحلكمة واملوعظة احلسنة ،  ،  بالدعوة على اهللا تعاىل على علم     ،   شباب اإلسالم    شـداوأن

،  ةماأل قضية ايشةعضرورة مبو  طاقات على حسب القدرات   ال ريسخ، وت ة الضآلني   الرافضمواجهة   على
 بغيظهم مل ينـالوا     أجرموا وأفسدوا ورد الذين    د الشرك جايب يف إزالة املنكرات ، ووأ     ـدور إي وتسجيل  

ى اللَّـِه وعِمـلَ   ومن أَحسن قَوالً ِممن دعا ِإلَ(خرياً ، وليكن لكم أوفر احلظ والنصيب من قوله تعاىل       
    ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإناِلحاً وـ  الدعوة إىل اهللامن خالل    و )ص ثروا يف اتمعـات ،  ؤ تـستطيعون أن ت

 الذين يقضون بـاحلق ، وال خيـشون   العلماءوال تغفلوا توصيات  ، ومتحوا الشركيات  وتزيلوا املنكرات 
  ٠  املطلوب ، وألجل أن يكتمل البناء ، ويستقيم املسارا رسالتكم على الوجهؤدو لت اهللاأحداً إال

وال تزيدوا األمـة جراحـاً       ،    وعقابه  اهللا تعاىل  قوا أنفسكم من بطش    : ئوأنتم يارجال الطوار  
، والسكوت عن صراخ وبدع املنحرفني      ،   تكميم أفواه املطيعني     علىحب الريال   وال حيملنكم   الماً ،   آو
 رسول اهللا صلى اهللا     بلد يففيتمكنون بسببكم من إقامة الشرك      ظهراً هلم   و  ، للمفسدين عوناًال تكونوا   و

، عملـه    من جهـة     مأمور واقعه األليم بأنه  يربر  والبعض منكم   . وهذا هو اخلسران املبني     عليه وسلم ،    
وكأنه يف هذا نسي أنه حيمي أعظم ذنب عصي اهللا بـه ، وأكـرب             رئاسته ، ويظن هذا عذراً مقبوالً ،        و

وهذا بال ريب يعد من أكرب الكبـائر ، وأقـبح           بعد مكة ،    أطهر أرض   على  على وجه األرض ،     منكر  
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الرضى بإقرار   ونطلب منكم أن تصلحوا ، أو تتركوا مواقعكم ، فهذا الصنيع يوحي إىل اآلخرين                الرذائل
 طهـروا  أن ي  ، وزجر أو اعتقال الذين يريدون      ، وذلك حبمايتهم      الطيبة الشرك على هذه البقاع الطاهرة    

أنـه ال   : وال خيتلف العلماء يف كل مـذهب          ،  أوضار الشرك  حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من       
ومـن  . ، وقد تواترت يف ذلك األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق      

، وقـد  و فعل فقد آذن اهللا باحملاربة وحماربة الشرك بقول أ،   هتوحيد و هللا   سبيل ا  داعياً إىل  آذى مؤمناً أو  
 رواه البخـاري يف صـحيحه     ) من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب      (قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي       

بن أيب منـر    ااهللا   ، عن شريك بن عبد    عن سليمان بن بالل   قطواين،   من طريق خالد بن خملد ال      )٦٥٠٢(
ليه وسلم عن ربه جل وعلى وباب اخلـالص مفتـوح           عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا ع       عن عطاء ،    

عن مزالق الضالل ، ومواطن حرب أولياء اهللا تعاىل ، ومحاية مراتع الـشرك ،    بتصحيح الوضع ، والنأي     
ديناً ، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم       وبؤر الرذيلة ، وليس هذا سبيل الذين يرضون باهللا رباً ، وباإلسالم             

وأن يستتب األمن يف البالد ، وتتالحم الصفوف يف         يريدون الفالح والرشد ،     لذين  ارسوالً ، وال سبيل     
، والعجيب يف األمر أن يوجد منكم تنظيم لبدعهم بأمرهم بالذهاب من هنا             مواجهة التحديات الصليبية    

 هؤالء يف مسرح رياضي ، يزاولون ألعاباً رياضـية          ، أو انتهى الوقت احملدد ، وكأن      والدخول من هناك    
كم ال تعلمون   ، وكأن حركة السيارات   كعرقلة  سري ،   ال جمرد عرقلة يف حركة      األمرهذا  أو كأن   حة ،   مبا
فإن هذا األمر من األمور األساسية ، اليت ال بد هلـا            وإسالم وشرك      ،    كفر وإميان  يترتب عليه األمر  أن  

حىت ال  ويعز الدواء  و     قبل أن يستفحل الداء    مبنع الشرك ، وقمع أهله ،      ،   حاسمناجح ، وأمر    من عالج   
 ، وال مناص    يستشري الشر ، وتنتشر الوثنية ، وتعود املدينة النبوية إىل ما كانت عليه يف اجلاهلية األوىل               

  ، واملخرج السديد   الرشيدن جذوره احلقيقية ، والبحث عن احلل        يف مواجهة هذا اخلطر احملدق باألمة م      
٠   

  
  

  قـالـه
   سلیمان بن ناصر العلوان

   ھـ٩/١/١٤٢٥
snallwan@hotmail.com  
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