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عن أبي موسى قال  :قال رسول اهلل

أهمية التصوف

للعرب فقلت اللهم من لقيك منهم

إحتفلوا يا أحباب املصطفى 

صلى اهلل عليه وسلم (( إني دعوت
معرتفا بك فاغفر له أيام حياته وهي

دعوة إبراهيم وإمساعيل وإن لواء احلمد

يوم القيامة بيدي وإن أقرب اخللق من
لوائي يومئذ العرب )) رواه الطرباني

تعريفات ومصطلحات سياسية
شيخ العشرية ووحدة الصف املؤمن

ميكنكم مراسلتنا على بريدنا االلكتروني alnakshabandiamagazine@yahoo.com .
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س أم ٍة
علم ودستورٌ ومجلِ ُ
ٌ

اجملاهد
رئيس مجلس اإلدارة

لطاملا سمعنا ومنذ أيام االحتالل األولى عن تغير العلم
العراقي او إرجاء تغيره وان ذلك مطلب شعبي واستحقاق
دستوري  ،وكأن العراق في ظل االحتالل وحكوماته العميلة
املتعاقبة قد حتقق له ُ
كل ما يصبوا أليه أهله من (حرية
وكرامة وسيادة وأمن وأمان وعيش رغيد) وال ينقصه الكتمال
فرحته  ،إال تغير العلم وحقا (أذا لم تستح فأصنع ما شئت)
ولكن هل للمحتل وأعوانه وأذنابه وجه يعرق أو جبني يندى
 ،السيما إن احلياء قطرة وقد فقدوها وان احلياء من خلق
اإلسالم واإلسالم منهم براء.
إن كل العراقيني االصالء وكل املنصفني يعلمون احلقائق
التالية :
 .1أن علم العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921
ولغاية عام  2003لم يكن علم حزب أو فئة او طائفة أو
قومية  ،فلماذا يريد عمالء الصفويني والصهاينة قلب
احلقائق وحتميل األمر أكثر مما يتحمل ؟! األمر واضح الن حتت
هذه الراية قاتل أبناء العراق الشرفاء وصدوا أطماع الفرس
التوسعية وحتت هذه الراية دكت صواريخ احلق معاقل
الصهيونية.
 .2علم أو راية أي بلد هي رمز للحرية واالستقالل والكرامة
والسيادة فأين مثل هذه املعاني في ظل االحتالل وحكوماته
العميلة.
 .3من حق أبناء البلد االصالء (وليس الدخالء) أن يغيروا
أو يعدلوا علم بلدهم إذا كانت هناك مبررات تتطلبها
مصلحة الدين والبلد وكانت هناك ظروف مواتية (استقرار
سياسي ودستور حقيقي) فهل يجوز االستناد إلى دستور
كتبته اليد الصهيونية في منتجعات البحر امليت وسلمته
الى عمالءها ليلقوا عليه نظرة ثم يقروه في ظل االحتالل.
 .4غزو واحتالل أي بلد حر ومستقل ودون أي مبرر أمر مرفوض
وباطل وفي كل القوانني والشرائع واألعراف وان ما يترتب
وابن غير شرعي
على الباطل باطل وعليه فالدستور باطل ٌ
لزواج باطل بني مصالح احملتل ومصالح أذنابه  ،وما ترتب على
ذلك الدســـتور ( الصهيـونـي الصـــــفوي ) مـــــن
(االنتخابات و برملان و حكومات) باطل باطل وصدق من قال :
ـس أ ُ َّمـــ ٍة
ـم وَدُ ْ
سـ ُت ْورٌ وَ َم ْجلِ ُ
َعلَ ٌ
الص ِح ْي ِح ُم َحرَّ ُف
ُك ٌل َعن امل َ ْعنَى َّ

املقاالت االفتتاحية

صبرا ايها اجملاهدون  ......اليس الصبح بقريب ؟

اجملاهد
الدكتور يلدز الكركوكلي
عندما غزا األمريكان األوباش العراق احلبيب  ،استخدموا كل ما
توصلت إليه عقولهم الشيطانية اخلبيثة من وسائل البطش و
التدمير و اخلراب  ،فتحرقت بفعل آالتهم احلربية اجملرمة األشالء
وذاب احلديد بل و تبخر  ،وحتولت البنايات الشاهقات إلى ركام
خالل ثوان معدودات  ،فصاح األمريكان وهم على أنقاض العراق
وفوق أشالء أبنائه في نشوة و غرور ،مقولة قدمية قد قالها
اجملرمون من قوم عاد األولى حيث قالوا :من أشد منا قوة ؟
فانهزمت النفوس الضعيفة من أبناء األمة و احملسوبني عليه
ظلما و عدوانا  ،وبدؤوا يتمسحون بأحذية الكافر احملتل  ،ويثقون
في قوة هذا الطاغوت اكثر من ثقتهم في قوة اهلل بعدما امتألت
قلوبهم باخلوف و الفزع و الرعب  ،فباعوا دينهم و أخرتهم بثمن
بخس  ،وليتهم حتملوا وزر أنفسهم فحسب  ،بل اصبحوا أبواقا
لهذا الشيطان املارد من خالل زرع اليأس في نفوس أبناء األمة و
تقنيطهم من نصر اهلل فراحوا يضخمون هذه القوة الغاشمة
بنسج األساطير و التهويل و إطالق األراجيف التي ما انزل اهلل
بها من سلطان .
و أما املؤمنون اجملاهدون الصابرون كأمثال جيش رجال الطريقة
النقشبندية االبطال فقد عرفوا جوابا ملقولة الطاغوت
األمريكي وترسخت بها قلوبهم املؤمنة املطمئنة عندما
استمدوا تلك القوة اخلارقة من متام اآلية املباركة (( أَوَلَ ْم يَرَوْا أ َ َّن
اللهَّ َ الَّ ِذي خَ لَ َق ُه ْم ُه َو أ َ َ
ش ُّد ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة وَ َكانُوا بِآَيَاتِنَا ي َ ْج َح ُدو َن))
فاملؤمنون يعلمون ان هلل سننا في األرض ال تتغير وال تتبدل
(( َف َه ْل يَن ُ
س َّن ِة اللهَّ ِ ت َ ْب ِديلاً وَلَ ْن جَتِ َد
س َّن َة الأْ َوَّلِ َ
ني َفلَ ْن جَتِ َد لِ ُ
ْظ ُرو َن إِلاَّ ُ
ْ
تحَ
لاً
ً
س َّن ِة اللهَّ ِ ِوي )) (فاطر)  ،فقد اهلك اهلل تعالى عادا األولى
لِ ُ
وثمود و فرعون بعدما طغوا في األرض ونشروا فيها الفساد ،
ليعلم املؤمنون ان الطريق الى اهلل (جل جالله) و الفوز برضوانه
لن يتحقق إال من خالل التمحيص بالفنت احلالكات واحملن
س َب
القاسيات كالتي َ نعيشها اآلن في عراقنا اجلريح (( الم أ َ َح ِ
َّاس أ َ ْن يُ ْترَ ُكوا أ ْن ي َ ُقولُ
وا ُآ َ َمنَّا وَ ُه ْم لاَ يُ ْف َتنُو َن وَلَ َق ْد َف َتنَّا الَّ ِذي َن
الن ُ
للهَّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ني))
ص َدقوا وَل َي ْعل َم َّن الكاذِب ِ َ
ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َفلَ َي ْعلَ َم َّن ا ال ِذي َن َ
( عنكبوت )  ،فاجلهاد و الصبر مع الفنت و االبتالءات هي سنة اهلل
في خلقه ليمحص اهلل الذين آمنوا وميحق الكافرين ،ولينظر
اجملاهد املؤمن إلى تصاريف رب العباد بهذه األمة بعد القرون
األولى لبعثة الرسول الكرمي  ،فلقد سيطر الصليبيون على أولى
القبلتني ومسرى الرسول البشير  ،ومنعوا الصالة في املسجد
األقصى ما يقرب من احدى وتسعني عاماً ،ووضعت الصلبان
على كل جدران املسجد األقصى  ،ثم جاء نصر اهلل املبني
على يد صالح الدين األيوبي  ،وهجم التتار على بغداد عاصمة
اخلالفة اإلسالمية و احرقوا كل املصاحف و الكتب وذبحوا كل
من يرون من املسلمني أربعني يوما ً متتالية  ،ولم يرفع االذان في
مساجد عاصمة املسلمني طوال تلك الفترة ثم جاء نصر اهلل
املبني  ،وغيرها كثير ونصر اهلل في كلها حليف املؤمنني فتيقن
و اعلم أن هلل سننا لن تتغير  ،وان اهلل ال يعجل لعجلة أحد ،
ومهما فعل أهل الشرك و الكفر و النفاق فان دين اهلل باق  ،وان
نصره آلت ،وسيمحق اهلل الظاملني و اجملرمني  ،وستنتصر إرادة
اجملاهدين الصابرين  ،وسيهزم اجلمع ويولون الدبر  ،و تيقن أن
الصبح من رحم الظلماء مسراه  ،نقول هذا و نحن متيقنون
أن شعبنا األبي بكل أطيافه و ألوانه يدرك أن احملتل الكافر اجملرم
مهزوم بإرادة احلي القيوم وعلى أيدي اجملاهدين الذين يستمدون
قوتهم من إميانهم بقدرة اهلل العظيم  ،وان اخلونة و العمالء ممن
يدعمون العدو احملتل سيخزيهم اهلل في الدنيا و اآلخرة النهم
باعوا دينهم لدنيا غيرهم  ،فالشعب بدأ يلعنهم في كل ساعة
و يوم ملا اقترفوه بحق اهلل و الوطن و الدين  ،و أما املقاومون
لالحتالل و الرافضون لوجوده فأولئك الذين يرفعهم اهلل يوما
بعد يوم  ،ويقابلهم الشعب باالحترام و التعظيم النهم نصروا
اهلل و الدين و الوطن ،فهنيئا ملن اشترى آخرته بدنياه  ،و العار و
اخلزي ملن باع آخرته بدنياه .
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سلسلة حقائق في التصوف -
بسم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على
اشرف املرسلني وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
وبعد :
فإ َّن هذه الدنيا ما هي إال محطة استراحة في طريق اهلل  ،ومن ثم فال بد
من إكمال هذا الطريق ،وكما جاء في اخلبر عن ابن مسعود رضي اهلل عنه
للهَّ
ير َفقَا َم وقد أَثَّرَ في
صلى اهلل عليه وسلم على َح ِ
قال(( :ن َا َم رسول ا ِ
ص ٍ
للهَّ
سو َل ا ِ لو ات َّخَ ْذن َا لك وِ َطا ًء فقال ما لي وما لِل ُّدن ْ َيا ما أنا
َجن ِْب ِه َف ُقلْنَا يا ر َ ُ
ْ
تحَ
َ
ُ
َ
اح وَتَرَك َها)) .رواه الترمذي.
اك ٍب أستظل َت ش َجرَ ٍة ث َّم ر َ َ
في ال ُّدن ْ َيا إال َكرَ ِ
وقد سمعنا وعلمنا أ َّن ذلك الطريق شاق وصعب وفيه من املسالك
واملهالك مما يصعب اجتيازه إال بشق األنفس ،ويحتاج أش َّد احلاجة إلى أدالء
هداة ،ومرشدين ناصحني ،سلكوه وخبروه وعرفوا مواطن ضعفه وقوته وما
فيه من أعداء ومخاطر.هؤالء املرشدون وصلوا بإميانهم ويقينهم وجتربتهم
إلى احلقيقة الكاملة التي تفضي إلى أن من سلك هذا الطريق بشكل
صحيح وسليم فان نهايته هي السعادة املطلقة ،حيث بر األمان مع اإلنس
هلموا وأقبلوا
واجلمال والرضا والكمال ،ولذلك نادى املرشدون على الناس أن ّ
إلى اخلير ،واحذروا وانتهوا عن الشر ،أولئك هم ورثة األنبياء ،هم أهل اهلل
وأحبابه ومحبوا اخلير للناس الذين يعلمونهم ويربونهم ويزكونهم بحيث
يدخل الرجل عليهم متسخا فيخرج نظيفا ،ومريضا فيخرج معافى،
ومذنبا فيخرج تائبا ،ومكدرا فيخرج صافيا ،ويصير آنذاك من أهل النقاء
والصفاء ،وان شئت أن تقول من أهل التصوف.
ْ
يصحب شيخا ً
َ
املســالك
عارف
يَقي ِه في طري ِق ِه امل َ َهـــــــالِ ْك
ُ
ُ
يُـــــــــــــــ َذ ِّك ُر ُه اهلل إذا رآ ُه
ويوصــــــــل العب َد إلى موال ُه
َ
األنفاس
النفس على
حاســب
اس
س
َ
يُ
ُ
ويَزِ ُن اخلاطرَ بال ِق ْ
ِ
ـــــــط ِ
ُ
َ
املـــــال
رأس
ويحفظ
َ
والنَّفل رب ْ َحـــ ُه ب ِه يوالــــــي
املفروض َ
ِ
ُ
ه
ب
ل
بصفو
ر
الذكــــ
ر
كــــث
جميع ذا بِرَبِّه
في
ن
والعـــــــو
وي ُ
ُ
ِ ِّ ِ
َ
ُ
ِ
ني
ني
ويَتَحلَّى
لرب العــــامل ْ
س ِّ
يـجاه ُد الن ْف َ
مبقامـــــات اليقـــ ْ
ِ
يَصي ُر عند َ
ً
َ
ً
ه
ب
ا
عــــــــارف
ذاك
قلبه
ن
ــــــــ
م
ال
ه
ر
وغي
،
ا
ر
ح
خَ
ُُ
ِ
ُ َّ
ِ
ْ ِ
فح َّبه اإلل ُه واصــــــــــطفا ُه
واجــــــــتَبا ُه
َ
وس ْ
حلضر ِة الق ُّد ِ
قال شارح هذه املنظومة في كتابه النور املبني على املرشد املعني :إن من
نتائج صحبة الشيخ السالك ،ما يحصل ملريده من أنه ِّ
يذكر ُه اهلل ؛ أي
يكون سببا ً قويا ً في ذكر املريد ربه إذا رأى الشيخ لمِ َا عليه من املهابة التي
ألبسه اهلل إياها ،ويشهد لذلك ما أخرجه احلاكم عن أنس رضي اهلل عنه
(أفضلكم الذين إذا رُؤوا ذ ُِكرَ اهلل تعالى لرؤيتهم).
ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضا ً أنه يوصل العبد إلى مواله
بسبب ما يريه من عيوب نفسه ،ونصحه بالهروب من غير اهلل إلى اهلل
دفع أو
خمللوق نفعا ً وال ضراً ،وال يركن
تعالى ،فال يرى لنفسه وال
ٍ
ٍ
خمللوق في ٍ
جلب ،بل يرى جميع التصرفات في احلركات والسكنات هلل تعالى ،وهذا
معنى الوصول إلى اهلل تعالى.أ.هـ .
ان نداء هوالء الشيوخ هو أن اخرجوا من كل خُ لُ ٍق دني وادخلوا في كل
خُ لُ ٍق سني.وان كرامتهم هي طيروا الى اهلل بجناحي الكتاب والسنة.وان
مفهومهم هو التصوف خلق فمن زادك في تصوفه زادك في خلقه ،وان
املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.وان شغلهم الشاغل هو
أن تعبد اهلل كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.إذن هو تربية وإحسان
وسلوك وعرفان ،وال ضير أنهم تسموا مبا يناسب صنعتهم ألن هذا من
سنن احلياة ،فاملشتغل باحلديث يسمى محدثا ،واملشتغل بالفقه يسمى
فقيها ،واملشتغل بالتفسير يسمى مفسرا ،واملشتغل بالصفاء يسمى
صوفيا ،وسواء اشتق من الصفاء أل َّن مداره على التصفية ،أم من الصفة
تشبيها ألهل الصفة (الفقراء من الصحابة) ،أم من الصوف نسبة إلى
الزهد والتقشف كون هؤالء لباسهم من الصوف ،أو من الصف كونهم
في الصف األول بني يدي اهلل ،أو من الصفوة كونهم أولياء اهلل الذين
اختصهم بحبه ،فانه ال مشاحة في االصطالح.مع أن كل تلك التسميات
التي سبق ذكرها من الفقيه إلى احملدث إلى ...الخ،
لم تكن على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أن ذلك لم
يخرجهم عن دائرة اإلسالم ومسمى املسلمني ،كما إن تسمية املهاجرين

إسالمية (تصوف)

احللقة الرابعة
اجملاهد
الدكتور كمال الدليمي

واألنصار ال يخرجهم عن مسمى الصحابة رضي اهلل عنهم واسم
الصحابة نفسه ال يخرجهم عن مسمى املسلمني ،وال أظن أنه يبقى بعد
ذلك لبس في تسمية التصوف ومسمى الصوفيني ال سيما إذا علمنا أننا
نعني به علم األخالق في اإلسالم.
لـيس التصوف لبس الصوف ترقعه وال بكاؤك إذا غنــــى املغنون
بـل التصوف أن تصفـــــو بال كدر وتتبع احلــــق والقرآن والديـن
لقد استظل حتت شجرة التصوف علماء عظماء من سلف هذه األمة
وخلفها  ،داعني الناس إلى التفيؤ بظاللها واألكل من ثمارها والتزود
بغذائها إلكمال سلوك ذلك الطريق املوصل الى اهلل واملقرب من رسوله
عليه الصالة والسالم وفي احلديث الشريف عن َجاب ِ ٍر رضي اهلل عنه أ َ َّن
سو َل اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :إ ِ َّن من أ َ َح ِّب ُك ْم إلي وَأ َ ْقرَب ِ ُك ْم
رَ ُ
ض ُك ْم إلي وَأَب ْ َع َد ُك ْم
اسن َُك ْم أَخْ لاَ ًقا وَإ ِ َّن أَب ْ َغ َ
ِمنِّي َم ْجلِ ً
سا يوم الْ ِق َيا َم ِة أ َ َح ِ
سا يوم الْ ِق َيا َم ِة ال َّثرْثَارُو َن وَالمْ ُت َ
َش ِّد ُقو َن وَالمْ ُ َت َف ْي ِهقُو َن قالوا يا
ِمنِّي َم ْجلِ ً
سو َل اللهَّ ِ قد َعلِ ْمنَا ال َّثرْثَارُو َن وَالمْ ُت َ
َش ِّد ُقو َن فما المْ ُ َت َف ْي ِهقُو َن قال المْ ُت ََك ِّب ُرو َن).
رَ ُ
رواه الترمذي قال ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب :فإذا أراد
العبد أن يقتدي برجل ،فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلني وهل
احلاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإذا كان احلاكم عليه هو الهوى وهو من أهل
الغفلة كان أمره ُفرطا  ...إلى أن قال :فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه
وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه ،وإن وجده ممن غلب عليه
ذكر اهلل تعالى واتباع السنة وأم ُره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره
فليستمسك ب َغرْزه.
وأما ما يقال عن بعض الشبه التي ألصقت بالتصوف أو بعض األفعال
ألناس نسبوا أنفسهم الى التصوف كبعض البدع واألباطيل أو بعض
األفكار املنحرفة كاالحتاد واحللول أو بعض اخلرافات كالدجل والشعوذة أو
غير ذلك مما يتضمن أي مخالفة شرعية فنقول :إننا من هذا براء براءة
الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السالم.
إن التصوف الذي عرفناه هو تصوف أويس القرني واحلسن البصري واجلنيد
البغدادي والسري السقطي ومعروف الكرخي وعبدالقادر اجليالني و...الخ.
هذا هو تصوفنا تصوف العلم واجلهاد والعبادة واألخالق الذي يستقي
مصدريته من الكتاب والسنة بل ال ينفصل عنهما.قال اجلنيد :الطرق
كلها مسدودة على اخللق إال من اقتفى أثر رسول اهلل.وقال :من لم يحفظ
القرآن ولم يكتب احلديث ال يقتدى به في هذا األمر ألن علمنا مقيد
بالكتاب والسنة.وقال أبو يزيد البسطامي :إذا أعطي الرجل من الكرامات
حتى يرتقي في الهواء فال تغتروا بـه حتى تروا كيف جتدونه عند األمر
والنهي وحفظ احلدود وأداء الشريعة.وقال النووي في املقاصد :إن أصول
طريق التصوف خمسة:
 -1تقوى اهلل تعالى في السر والعالنية -2.اتباع السنة في األقوال واألفعال.
 -3اإلعراض عن اخللق في اإلقبال واإلدبار -4 .الرضى عن اهلل في القليل
والكثير -5 .الرجوع إلى اهلل في السراء والضراء.وأما السيوطي في كتابه
تأييد احلقيقة العلية فيقول :إن التصوف في نفسه علم شريف ،وإن مداره
على اتباع السنة وترك البدع والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها
وأغراضها ومراداتها واختياراتها والتسليم هلل والرضى به وبقضائه وطلب
محبته واحتقار ما سواه ،وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم
تشبهوا بأهله وليسوا منهم ،فأدخلوا فيه ما ليس منه ،فأدى ذلك إلى
إساءة الظن باجلميع ،فوجه أهل العلم للتمييز بني الصنفني ليعلم أهل
احلق من أهل الباطل وقد تأملت األمور التي أنكرها أئمة الشرع على
الصوفية فلم أر َ صوفيا محققا يقول بشيء منها ،وإمنا يقول بها أهل
البدع والغالة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهم.
وإذا جئنا الى الشعراني الذي هو من أشهر رجال التصوف فاننا جنده قد
كتب كتابا سماه (تنبيه املغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه
سلفهم الطاهر) نقد فيه نقدا الذعا مدعى التصوف فى عصره وأول خلق
ذكره بعد املقدمة التمسك بالكتاب والسنة يقول الشعرانى  :من أخالق
السلف الصالح رضي اهلل عنهم مالزمة الكتاب والسنة كلزوم الظل
للشاخص …
هذا هو تصوفنا تصوف االتباع ال االبتداع.
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أهمية التصوف
إن أهمية التصوف تكمن في أن الناس يعيشون فراغا روحيا
استطاع هذا الفراغ أن يوصل البعض إلى الشعور بفقدان
عبوديتهم وإنسانيتهم حينما خذلتهم أنفسهم مع اهلل
في كثير من املواقف ،لذلك كان ال بد من شيء مهم لسد
هذا الفراغ وملئ هذه الفجوة وهو ما يعرف بالتربية الروحية
أو التصوف والذي ميثل اإلرث الروحي الذي تركه لنا السلف
الصالح جيال بعد جيل والذي جسد حقيقة الصفاء في دائرة
اإلنسان من خالل متسكه مبنظومة األخالق الفاضلة وحسن
التأدب مع اخلالق وحسن التعامل مع اخمللوق ،وهذا السمو
الروحي في التعامل ال يتأتى بسهولة لكل احد بل ال بد من
مجاهدة كبيرة للنفس ومصابرة ومرابطة لها من أجل بلوغ
الغاية في اخللق السني ،فالعلم بالتعلم واحللم بالتحلم،
لذلك جند هناك من يعرِّف التصوف بأنه شوق النفس إلى
التطهر ورغبتها في الصفاء ،وهو القادر على تربيتك على
اإلحسان بحيث تعبد اهلل كأنك تراه ،وهو التزكية التي
كانت مهمة من املهام التي أرسل من اجلها الرسل فضال
عن رسولنا محمد عليه وعليهم الصالة والسالم { ُه َو الَّ ِذي
يه ْم
ب َ َعثَ ِفي الأْ ُ ِّم ِّي َ
ني ر َ ُ
سوال ً ِّمن ُْه ْم ي َ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه وَيُزَ ِّك ِ
ضلاَ ٍل
َاب وَالحْ ِ ْك َم َة وَإِن َكانُوا ِمن َق ْب ُل لَ ِفي َ
وَي ُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكت َ
ني} اجلمعة .
ُّم ِب ٍ
قال حجة اإلسالم اإلمام الغزالي بعد أن اختبر طريق
التصوف ،وملس نتائجه ،وذاق ثمراته (الدخول مع الصوفية
فرض عني ،إذ ال يخلو أحد من عيب إال األنبياء عليهم الصالة
والسالم).
وقال أبو احلسن الشاذلي (من لم يتغلغل في علمنا هذا
مات مصرا ً على الكبائر وهو ال يشعر).
واألدلة على ما قاله الشاذلي متظافرة منها ما رواه مسلم
في صحيحه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
(ال يدخل اجلن َة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر).
ومنها احلديث املعروف عند الشيخني (أال إن في اجلسد
مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد
اجلسد كله أال وهي القلب).
ومنها قوله صلى اهلل عليه وسلم في ما رواه الطبراني
والهيثمي (إن اهلل ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى أحسابكم
وال إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم).
قال الفضيل بن عياض (عليك بطريق احلق وال تستوحش
لقلة السالكني وإياك وطريق الباطل وال تغتر بكثرة
الهالكني ،وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق
ض الطرف عن سواهم
السابق ،واحرص على اللحاق بهم و ُغ َّ
فإنهم لن يغنوا عنك من اهلل تعالى شيئاً ،وإذا صاحوا بك
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اجملاهد
الدكتور يونس النقشبندي

التفت إليهم
في طريق سيرك فال تلتفت إليهم فإنك متى
َّ
أخذوك وعاقوك) .
قال السيوطي (وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من احلسد
والعجب والرياء ونحوها فقال الغزالي إنها فرض عني).
ويقول ابن عابدين في حاشيته( :إن علم اإلخالص والعجب
واحلسد والرياء فرض عني ،ومثلها غيرها من آفات النفوس،
كالكبر والشح واحلقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء
والطمع والبخل والبطر واخليالء واخليانة واملداهنة،
واالستكبار عن احلق واملكر واخملادعة والقسوة وطول األمل
ونحوها مما هو مبني في ربع املهلكات من «اإلحياء» ،قال فيه:
وال ينفك عنها بشر ،فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه
محتاجا ً إليه ،وإزالتها فرض عني ،وال ميكن إال مبعرفة حدودها
وأسبابها وعالماتها وعالجها ،فإن من ال يعرف الشر يقع
فيه) .قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته:
علم به تصفي ُة البواط ْن *** ِمن ك َدرَات النفس في املواط ْن
ٌ
قال العالمة املنجوري في شرح هذا البيت (التصوف علم
يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس ،أي
عيوبها وصفاتها املذمومة كالغل واحلقد واحلسد والغش
وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل وتعظيم
األغنياء واالستهانة بالفقراء ،ألن علم التصوف يطلع على
العيب والعالج وكيفيته ،فبعلم التصوف يُتوصل إلى قطع
عقبات النفس والتنزه عن أخالقها املذمومة وصفاتها
اخلبيثة ،حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب عن غير اهلل
تعالى ،وحتليته بذكر اهلل سبحانه وتعالى) إذن التصوف
وكما يسميه العلماء التربية الروحية ـ التربية القلبية ـ
علم التزكية ـ علم السلوك ـ علم األخالق احملمدية ـ علم
اإلحسان.
هو عبارة عن وظيفة عظيمة بل هو أعظم الوظائف ألنه
يعمل على ربط العبد بخالقه وهو املراد لتحقق العبودية
الكاملة اخلالصة هلل عز وجل.
وما وصل املسلمون إلى هذا الضعف واالنحدار إال حينما
فقدوا روح اإلسالم وجوهره ولذلك فإن احلل األجنع النتشال
األمة من هذا الضعف والتبعية والهوان ،هو العودة إلى
التربية الروحية األصيلة القائمة على الكتاب والسنة
إلصالح القلوب وتوحيد الصف ،وقبل ذلك حتقيق املصاحلة
مع اهلل سبحانه ،وبذاك ستعود األمة إلى ما كانت عليه
من عزة ومكانة رفيعة كما أراد اهلل لها أن تكون وهلل العزة
ولرسوله وللمؤمنني ،ولن يتحقق ذلك إال بوحدة القلوب،
وهذه الغاية هي وظيفة من وظائف علم التصوف وبذلك
تظهر أهميته.
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احتفلوا يا أحباب املصطفى 
هلل
َ
س ِّي ِد ْي ر َ ُ
س ْو َل ا ِ

حج ُب
ـبيت ال َورى ُطـــ ّرا ً َ
س َ
َ
وأنت ُم ّ
بأسرِها
وأص َب َ
لوب ْ
حت َم ْعشو َق ال ُق ِ

بسم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل وكفى والصالة والسالم
على سيدنا املصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على
هديه واقتفى .

باألمس كنتم يا أحباب الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
يا رجال الطريقة النقشبندية حتتفلون مبولد النبي ( صلى اهلل عليه
وسلم ) مجتمعني على حتقيق مقاصد شرعية مشتملة على شتى
أشكال الطاعة واحملبة من صوم يوم االثنني إلى صنع احللوى وإطعام
الطعام مرورا بإلقاء اخلطب واألشعار والقصائد واملدائح املتمثلة
بشمائل النبي وسيرته العطرة عليه أفضل الصالة والسالم.
أما اليوم واحلال أن أرضنا مستباحة ودمائنا تنزف وأعراضنا تنتهك
وديننا يهان ونبينا يُسخر منه بالرسوم املسيئة  ،فلم يعد لدينا إال
صورة واحدة لالحتفال وهي التي نعتقد انها تقر عني احلبيب محمد
(صلى اهلل عليه وسلم).
وال احسب شيئا يفرًّح رسول اهلل هذه األيام مثل جهاد األعداء وبذل
املال والنفس في سبيل اهلل مستذكرين قوله عليه الصالة والسالم
الذي يرويه البخاري عن سلمة بن األكوع (رضي اهلل عنه) قال مر
النبي (صلى اهلل عليه وسلم) على نفر من أسلم ينتضلون فقال
النبي (صلى اهلل عليه وسلم )  ( :ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان
راميا ارموا وأنا مع بني فالن  ،قال فأمسك أحد الفريقني بأيديهم
فقال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ما لكم ال ترمون قالوا
كيف نرمي وأنت معهم قال النبي (صلى اهلل عليه وسلم) ارموا فأنا
معكم كلكم).
وقوله عليه الصالة والسالم أيضا والذي يرويه البخاري عن علي
(رضي اهلل عنه) قال ما سمعت النبي (صلى اهلل عليه وسلم ) جمع
أبويه ألحد إال لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد
ارم فداك أبي وأمي.
وهل هناك شيء اكبر من أن يجمع النبي أبويه لسعد رضي اهلل عنه،
وليس ذاك إال ألنه كان يرمي العدو ،قال النووي وفيه فضيلة الرمي
واحلث عليه.
احتفلوا أيها األحباب في هذا الشهر الفضيل مبولد نبيكم وليكن
احتفالكم هذه السنة هو جهاد الكافر الغازي ومبختلف صور اجلهاد
ٌ
كل على طريقته واستطاعته ،لكن املهم أن حتتفلوا وان يكون لكم
نصيب في نصرة النبي من خالل النيل من عدوه وعدوكم.
علموا الكافر احملتل وعمالئه اخلونة أن ههنا امة تثأر للحبيب محمد
عليه الصالة والسالم.
وقد فعلتموها يا رجال النقشبندية من قبل حينما احتفلتم بتجنيد
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اجملاهد
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َ
َ
ـب
فكيف بمِ َن
زالت احلُ ُج ُ
يهواك إ ْن ِ
وال ذَر ًة فــــي َ
ون إلاّ وَلَ َها َقلْ ُب
الك ِ

آالف اجملاهدين بكامل عدتهم وعددهم وهاجمتم العدو من كل
جانب عندما دنس أرضكم مقبلني غير مدبرين محتسبني أمركم
على اهلل تقولون يا رب إن قبضتنا إليك فاقبضنا شهداء محتسبني
وان رددتنا فارجعنا ساملني غامنني ،فقتلتم وجرحتم وأسقطتم من
طائراتهم وأشعلتم النار في معسكراتهم وأوقعتم الرعب فيهم
ولقنتموهم درسا قاسيا لن ينسوه.
وقد احتفلتم في مناسبة أخرى يوم أن رصدمت مائة هدف للعدو كل
على حدة في بغداد العاصمة وضربتموهم ضربة واحدة وبتوقيت
واحد وكان ذلك صبح يوم من أيامكم متبركني بقول اهلل تعالى
ص ْبحاً}.
ات َ
ات ُ
ض ْبحا ً * َفالمْ ُ ِغيرَ ِ
({وَالْ َعادِي َ ِ
وليس احتفالكم بهذه الصور بدعا من األمر فقد سبقنا إليها الكون
كله عندما كان الكفر يسود  ،فعندما انطفأت نار اجملوس في يوم
مولده (صلى اهلل عليه وسلم) ولم تنطفئ قبلها بألف عام  ،وعندما
انشق إيوان كسرى في يوم مولده (صلى اهلل عليه وسلم)  ،وعندما
غاضت بحيرة ساوة في يوم مولده (صلى اهلل عليه وسلم)  ،وعندما
تكسرت عواميد قصر قيصر في يوم مولده (صلى اهلل عليه وسلم)
 ،وعندما منعت الشياطني من استراق السمع في يوم مولده (صلى
اهلل عليه وسلم) .
أال يدلل هذا كله على أنه كان هناك احتفال كوني في يوم مولده
(صلى اهلل عليه وسلم) احتفال بصورة االنقالب على الكفر ومقاومته
وجهاده ودفعه مبختلف الوسائل !
أال نستحي من الشهب التي قاتلت الشياطني !
بل  ..أال نستحي من النبي محمد (صلى اهلل عليه وسلم) أن يرانا
قاعدين عن نصرته ونصرة دينه في مثل هذا األيام !!!
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إسالمية (نفحات)

ذكر اهلل فضيلته وخصائصه  -احللقة االخيرة

احلمد هلل الذي جعل الذاكرين من عباده مقربني وخصهم
مبزيد فضله فجعلهم من األمنيني وقربهم من مجلسه
وخلد ذكرهم في كتابه املبني فقال تعالى وهو اصدق
القائلني (( في بيوت اذن اهلل ان ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو واالصال رجال التلهيهم جتارة
والبيع عن ذكر اهلل واقام الصالة وايتاء الزكاة يخاوفون
يوما تتقلب فيه القلوب واالبصار )) سورة النور واصلي
واسلم على سيدنا وحبيبنا محمد امام الذاكرين والطريق
املوصل الى رب العاملني القائل وهو الصادق االمني ( ما من
شيء اجنى من عذاب اهلل من ذكر اهلل ) ورضي اهلل عن آله
وصحبه ومن سار على نهجه وهديه الى يوم الدين .
وبعد  :فقد تكلمنا في احللقات السابقة عن فضيلة
الذكر وعن فضل حلقات الذكر ومشروعيتها من الكتاب
والسنة واليوم نتكلم عن فوائد الذكر كما جاء في القران
الكرمي والسنة الشريفة املطهرة  ،ان املتتبع لكتاب اهلل
الكرمي والسنة الشريفة يجد ان ذكر اهلل سبحانه وتعالى
هو الترياق اجملرب لكل شيء ففيه خير الدنيا واالخرة وقد
وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القلب الذاكر
هلل والغافل عن الذكر مثله مثل احلي وامليت يقول رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( مثل الذي يذكر ربه والذي
اليذكر ربه مثل احلي وامليت ) صحيح البخاري فصاحب
القلب الذاكر قلبه حي لعدم غفلته عن اهلل عز وجل
ولهذا كان صلى اهلل عليه وسلم تنام عيناه وقلبه الينام
كما جاء في احلديث الشريف وقد امر اهلل عز وجل عباده
بكثرة ذكره لكي اليغفلوا عن جنابه العظيم يقول
اهلل تعالى ((ياايها الذين امنوا اذكروا اهلل ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة واصيال ))االحزاب ومدح الذاكرين فقال
تعالى ((والذاكرين اهلل كثيرا والذاكرات )) االحزاب فمن
فوائد الذكر انه يجلي القلوب من االثام فان القلب يصدأ
كما يصدأ احلديد والنحاس وجالؤها بذكر اهلل فانه يجلوه
حتى يعود كاملرأة البيضاء فعن النبي املكرم صلى اهلل
عليه وسلم ( ان لكل شيء صقاله وان صقالة القلوب
ذكر اهلل )) الفيض القدير ،ومن فوائد الذكر انه ينجي
من عذاب اهلل يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
( ما عمل ابن ادمي عمال اجنى له من العذاب من ذكر اهلل
تعالى ) رواه الطبراني في الصغير واالوسط  ،ومن فوائد
الذكر ان الذاكر ينال عند اهلل الدرجات العلى فقد قيل
يارسول اهلل أي الناس اعظم درجة قال ( :الذاكرون هلل
) رواه الترمذي  ،ومن فوائد الذكر ان املسلم اذا عجز عن
قيام الليل واالنفاق مباله في صدقة التطوع وجنب عن

اجملاهد
الدكتور محمد القيسي
لقاء العدو في جهاد النافلة فعليه بذكر اهلل تعالى  ،قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :من عجز منكم عن
الليل ان يكابده وبخل مباله ان ينفقه وجنب عن العدو ان
يجاهده فليكثر ذكر اهلل ) رواه الطبراني والبزار ،
ومن فوائد الذكر انه يضعف وسوسة الشيطان فعن
النبي صلى اهلل عليه وسلم ( ان الشيطان واضع خطمه
على قلب ابن ادم فان ذكر اهلل خنس وان نسي التقم قلبه)
رواه البيهقي  ،ومن فوائد الذكر انه دواء لداء الذنوب وفرج
من كل هم ويزيد في الرزق يقول احلبيب املصطفى صلى
اهلل عليه وسلم  ( :إال ادلكم على دائكم ودوائكم أال ان
دائكم الذنوب ودوائكم االستغفار ) رواه البيهقي  ،ويقول
رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ( :من لزم االستغفار
جعل اهلل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
ورزقه من حيث ال يحتسب ) رواه ابو داود والنسائي ،وقد
قال رجل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرايت ان
جعلت صالتي كلها عليك قال ( اذن يكفيك اهلل تبارك
وتعالى ما أهمك من دنياك واخرتك ) رواه احمد  ،ومن فوائد
الذكر انه السبب في قرب املنزلة من رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فقد قال عليه الصالة والسالم  ( :اكثروا
علي في كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم
من الصالة
َّ
علي صالة كان اقربهم مني منزلة ) رواه البيهقي  ،فهذه
َّ
بعض فوائد الذكر كما جاءت في السنة النبوية املطهرة
ومن فاته الذكر فقد فاته خير عظيم  ،وقد قال صلى
اهلل عليه وسلم ( ليس يتحسر اهل اجلنة إال على ساعة
مرت بهم لم يذكروا اهلل تعالى فيها ) رواه الطبراني .
وقد عرف السادة النقشبندية باالضافة جلهادهم في
سوح الوغى قدميا وحديثا عرفوا بكثرة اورادهم واذكارهم
اجلهرية والقلبية واجتماعهم على حلقات الذكر محيني
سنة املصطفى صلى اهلل تعالى عليه وسلم حيث قال
(ليبعثن اهلل اقواما يوم القيامة في وجوههم النور على
منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بانبياء وال شهداء
قال فجثى اعرابي على ركبيتيه فقال يا رسول اهلل حلهم
لنا نعرفهم قال هم املتاحبون في اهلل من قبائل شتى
يجتمعون على ذكر اهلل يذكرونه ) رواه الطبراني واسناده
حسن نسال اهلل سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم وان
يحشرنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
وحسن أولئك رفيقا واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن
سار على نهجه الى يوم الدين.
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وَ ْع ُد احلَق
وتلك األيام نداولها بني الناس .
*كانت دولتا الفرس والروم تقتسمان السيطرة على معظم
العالم املأهول وقتئذ وكانتا كثيرتي االحتكاك ببعضهما
كأي دولتني قويتني عظيمتني متجاورتني  .وفي أثناء ظهور
اإلسالم في ارض اجلزيرة العربية كان النبي محمد صلى اهلل
عليه وسلم يدعو أهل مكة بحجته وبيانه وهم يتمادون
في إيذائه لكن يد العناية اإللهية كانت تدير األمور ومتهد
الطريق له خارج بالده فقد أخذت هاتان القوتان العظمييان
تتطاحنان .
هنا تظهر قوة اإلميان وقصر حجة اإلنسان مهما كان لديه
من منطق وقوة استدالل أمام املستقبل الذي ال يعلمه
إال خالق األكوان وال ميكن أن يتنبأ به كائن من كان  ,وإذا
قال اخلالق كلمته وخالفته ولو إلى حني ظواهر األحوال
السائقة إلى ما ينتظر من نتائج وآمال كذبت في النهاية
وصدقت كلمة اهلل إذ هو األول واألخر والظاهر والباطن ذو
اجلالل واإلكرام .
حارب الفرس الروم فتداعت اإلمبراطورية الرومانية وسقطت
ممتلكاتها كما تسقط األوراق الذابلة في اخلريف.
وصل الفرس إلى شواطئ البسفور وهددوا القسطنطينية
من الشرق  ,وليت األمر اقتصر على هذا فقد هاجمتها
قبائل الهمج ( اآلفار ) من الغرب عامي 623- 622م فوصلوا
إلى أبوابها وأصبحت اإلمبراطورية الرومانية ال تتعدى أسوار
القسطنطينية وأفلست اخلزائن وأصبحت خاوية وفكر
اإلمبراطور بالهرب .
فكان أول شيء فعله هرقل أن بعث إلى كسرى يتوسل إليه
أن يصاحله  ،فما كان نصيبه إال الرفض بازدراء  ,هذا حال الروم
دولة ضعيفة مفلسة مد َّمرة  ,فأي قوة بشرية مهما كانت
تستطيع أن تقول إن هذه الدولة احملطمة ستنتصر بغير
جيش وبغير مال ولو صدر هذا عن بشر ُ
لظ َّن به اخلبل.
ولكن فلنصغ جميعا إلى العليم اخلبير حيث يقول في
قرآنه العظيم ((الم (ُ )1غلِ َب ِت ال ُّرو ُم (ِ )2في أَدْن َى الأْ َ
ض وَ ُه ْم
للِهَّ ر ْ ِ
ني ِ الأْ َ ْم ُر ِم ْن
س َي ْغلِ ُبو َن (ِ )3في ب ِ ْ
س ِن َ
ِم ْن ب َ ْع ِد َغلَ ِب ِه ْم َ
ض ِع ِ
للهَّ
ْص ُر
َق ْب ُل وَ ِم ْن ب َ ْع ُد وَي َ ْو َم ِئ ٍذ ي َ ْفرَ ُح المْ ُ ْؤ ِمنُو َن ( )4بِن ْ
َصرِ ا ِ يَن ُ
ف اللهَّ ُ
َم ْن ي َ َ
يم ( )5وَ ْع َد اللهَّ ِ لاَ يُخْ لِ ُ
شا ُء وَ ُه َو الْ َعزِي ُز الرَّ ِح ُ
َ
َّاس لاَ ي َ ْعلَ ُمو َن ( )) )6هذا ما قاله عالم
وَ ْع َد ُه وَلَ ِك َّن أ ْك َثرَ الن ِ
الغيوب حينما قهرت الروم وظهرت الفرس عليها  ,ولكن
قريشا كذبته ولم يكن ألحد أن يلومهم الن هذا كان فوق
متناول الطاقة البشرية فكذبوا وفرحوا  ,الن قريشا عبدة
أحجار والفرس عباد نار فهم في هذا إخوان  ,أما النصارى
واملسلمون فكالهما أهل كتاب .
حتمس الفريقان حتى وصلت بهم احلال إلى الرهان فهذا أبو

إسالمية (نفحات)

اجملاهد
طارق الشمري
بكر يجزم بان الروم البد منتصرون ( متاما كما يحصل معنا
اليوم إذ يجزم املتيقنون بنصر اهلل انه آت ال محالة وانه
قريب قريب ) وهذا أبي بن خلف يكذب ويتمادى في تكذيبه
ولم يكن مع أبي بكر من دليل غير اإلميان بكلمة ا هلل إذ
كانت كل ظواهر األحوال تقف ضده وحتاربه .
تراهنا على مائة قلوص بأجل ميتد بضع سنني من ثالثة إلى
تسعة  .معجزة لم تدر بخلد البشر!.
إن ذلك امليت قد دبت به احلياة وسرت الدماء في شرايينه
وذلك املفلس تلمس املال فوجده في أواني الكنائس فضحى
بها وهي عزيزة على النفس ثم سار بجيشه الذي حطمته
األيام فاسترجع أمالكه ودخل فارس وفتحها واسترجع
صليبه  .شيء عجيب بال مراء  ,ولكن متى فعل هذا ؟ هل
في املوعد الذي حدده القرآن ؟ نعم وألف نعم .
نعم لقد ربح أبو بكر املائة قلوص وتصدق بها  ,ففي بحر
التسع سنني هزمت الفرس هزمية منكرة وتكللت أعمال
احلرب بفتح (دست جرد) وهي مدينة على ثمانني ميال من
املدائن وذلك في شباط سنة 628م وفرَّ كسرى هاربا ثم قبض
عليه ولقي على يد شيرويه خلفه عذابا شديدا ثم قتله بعد
أيام من ذلك  ,حيث انتهى القتال إلى صلح بني دولتي الروم
والفرس وهكذا انتهت تلك احلرب الصليبية الكبرى بنصر
عجيب .وماذا حدث بعد ذلك حدث بعد ذلك أن متت كلمة
اهلل العليا إذ ال بد أن تتم إلى النهاية فقد اخبرهم اهلل
تبارك وتعالى أن الروم ستنتصر بعد هذه الهزمية الشنعاء
ثم اخبرهم بان املؤمنني سيفرحون بنصر اهلل نعم فلم
ض النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى خضعت أطراف
يُق َب ْ
الشام (تبوك وايلية ودومة اجلندل) للمسلمني .
بهذا الوعد واجهت هذه األمة اجلوعانة العريانة القليلة
العدد والعدة هاتني األمتني القويتني بشعوبهما وجيوشهما
اجلرارة وسالحهما وعدتهما فهزمتهما واحتلت أرضهما
بهذا الوعد واجه ستة وثالثون ألفا من املسلمني في اليرموك
ما يزيد على مائتي ألف من الروم فهزموهم هزمية لم تقم
لهم بعدها قائمة  ,بهذا الوعد ورث العرب الذين لم يتجاوز
عددهم الثالثمائة ألف إمبراطوريتني عظيمتني (فارس
والروم) يزيد تعدادهما على املائة مليون من األنفس بهذا
الوعد كان يرسل ابوبكر وعمر القليل من الرجال ليواجهوا
اجليوش اجلرارة متأكدين من نصر اهلل .
ومبثل هذه الوعود الربانية ستكون وراثة األرض لعباد اهلل
الصاحلني وليست للمتعالني املتجبرين املفسدين قال
ض يَرِثُ َها
تعالى(-:وَلَ َق ْد َك َت ْبنَا ِفي الزَّبُور ِ ِم ْن ب َ ْع ِد ال ِّذ ْكرِ أ َ َّن الأْ َر ْ َ
الصالحِ ُو َن ( )105إ ِ َّن ِفي َه َذا لَ َبلاَ ًغا لِ َق ْو ٍم َعاب ِ ِدي َن ()106
ِع َبادِ َي َّ
( وعد اهلل ال يخلف وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون) .
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إسالمية (فتوى)

الرحيم
حمن
سم اهلل الرَ ِ
ِ
بِ ِ
اسأَلُوا ْ أ َ ْه َل ال ِّذ ْكرِ إِن ُكن ُت ْم ال َ ت َ ْعلَ ُمو َن ))
(( َف ْ
أسئلة جتيب عنها الهيئة الشرعية جليش رجال الطريقة النقشبندية
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد اخللق اجمعني وعلى اله الطيبني الطاهرين وصحابته
اخملتارين ...اما بعد :
فهذه االسئلة الشرعية التي وصلت الى مجلتنا اجابت عنها مشكورة الهيئة الشرعية جليشنا
( جيش رجال الطريقة النقشبندية ) ونامل ان يصل املزيد .
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
سؤال :هل صحيح ان كل بدعة هي ضاللة تقود الى النار ؟
اجلواب :ال ليس بصحيح الن البدعة بدعتان  ،بدعة هدى وبدعة ضالل  ،فما كان في خالف ما أمر اهلل به ورسوله
صلى اهلل عليه وسلم فهو من حيز الذم واإلنكار ،وما كان مما امر به اهلل ورسوله فهو في حيز املدح  ،قال احلافظ ابن
العربي في شرحه على سنن الترمذي عند الكالم على حديث «إياكم ومحدثات األمور» «وقال عمر نعمت البدعة ،
وإمنا يذم من البدع ما خالف السنة ويذم من احملدثات ما دعا إلى ضاللة» وأما حديث  « :كل بدعة ضاللة» فهو من
قبيل العام اخملصوص .
فقد قال اإلمام النووي« :هذا عام مخصوص واملراد به احملدثات التي ليس في الشريعة ما يشهد لها بالصحة فهي
املراد بالبدع «.وقال احلافظ ابن رجب في شرحه للحديث :املراد بالبدعة ما أحدث مما ال أصل له في الشريعة يدل عليه
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
سؤال :رأيت في إصداراتكم اجلهادية بعض املنشدين الذين يضربون بالدفوف وسمعت بان هذا الفعل حرام فما
قولكم بذلك ؟
اجلواب :ضرب الدف في العرس وفي اخلتان وفي احلروب لرفع الهمم وغيرها مما هو سبب إلظهار السرور كعيد وقدوم
غائب وانتصار ولو كان بجالجل جائز وهو رأي جمهور الفقهاء ألخبار وردت بحل الضرب به كما ورد بأنه عند دخوله
صلى اهلل عليه وسلم املدينة استقبله األصحاب بالدفوف ولم ينكر عليهم هذا الفعل وهو دليل على جوازه ،
وخلبر انه عليه الصالة والسالم ملا رجع إلى املدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول اهلل إني
نذرت إن ردك اهلل ساملا أن اضرب بني يديك بالدف وأتغنى فقال لها  (:إن كنت نذرت فأوف بنذرك ) وهناك أدلة كثيرة
غيرها  .واهلل اعلم
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
سؤال :ما حكم من يذكر اهلل تعالى بالسبحة؟ أفتونا أثابكم اهلل .
اجلواب  :استخدام السبحة للذكر جائز فقد افتى الفقهاء بجوازها مستدلني بادلة كثيرة منها رواه أبو داود والترمذي
والنسائي وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص { أنه دخل مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على امرأة وبني يديها نوى
أو حصى تسبح به فقال  :أخبرك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ فقال  :سبحان اهلل عدد ما خلق في السماء
 ،وسبحان اهلل عدد ما خلق في األرض  ،وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك  ،وسبحان اهلل عدد ما هو خالق ؛ واحلمد هلل
مثل ذلك  ،واهلل أكبر مثل ذلك  ،وال إله إال اهلل مثل ذلك  ،وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك }  :فلم ينهها عن ذلك ،
وإمنا أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبني لها ذلك  ،وال يزيد السبحة على مضمون هذا احلديث إال
بضم النوى في خيط
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حملات عسكرية من السيرة النبوية
(( الشدة واللني ))

زعيم مهما كانت صفته القيادية
 .1إن من متطلبات جناح أي قائ ٍد أو
ٍ
أن يكون حكيما ً متزنا ً أي إنه يضع األمور في نصابها فيستخدم اللني
واملداراة والنصح في مواطنها ويستخدم الشدة واحلزم والعنف في
مواطنها  ,ونحن كما أسلفنا النريد أن نبني أو نثبت أن نبينا عليه الصالة
والسالم كان يتمتع بصفات قيادية الن مقامه الكرمي أعلى وارفع من ذلك
ولكن نستنبط من سيرته العطرة ما يتعلم منه القادة ( صلى اهلل
عليه وسلم ) .
 .2قد يتبادر إلى الذهن أن النبي عليه الصالة والسالم كله رحمة وكله
لني ورفق ومداراة وإنه لم يستخدم الشدة واحلزم في سيرته ونشر دعوته
وقد ينطلق ذلك االعتقاد من كونه ( صلى اهلل عليه وسلم ) مأمورا
سلْن َ
َاك إال َّ ر َ ْح َم ًة لِلْ َعالمَ ِني )
بالرحمة واللني كما في قوله تعالى ( وَ َما أر ْ َ
ْت َف ّظا ً َغلِ َ
يظ ال َقل ِْ
ُ
ب
ن
ك
و
َ
وقوله تعالى ( َف ِب َما ر َ ْح َم ًة ِم َن اهلل لِن َ
ْت لَ ُه ْم وَلَ ْ
َ
ني ) وهذا
ض ْوا ِم ْن َح ْولِك ) وقوله تعالى ( وَاخْ ِف ْ
الَن ْ َف ُ
لمؤ ِم ِن ْ
ض َجن َ
َاحك لِ ُ
الكالم من رب العزة موجه لسيد اخلالئق وسيد املرسلني فما بال من كان
دونه وكل ماخلق الرحمن دونه (صلى اهلل عليه وسلم )  .و قولـه صلـى
اهلل عليه وسلم ( إنمْ َا أن َا ر َ ْح َم ٌة ُم ْه َداة ) وقوله صلى اهلل عليه وسلم
رت بالتبليغ ) .
( أ ُ ِمرْ ُت بِامل ُ َدارَة َك َما أ ُ ِم ُ
 .3إن معنى اللني هو لني اجلانب وخفض اجلناح وحسن اخللق وحسن
املعاملة وحتمل األذى و معنى الشدة هي املعاملة بعنف وغلظة ،
والنفس البشرية بطبيعتها متيل إلى اللني وتأبى وترفض العنف ولكن
البشر ليسوا سواءا ً في ذلك فمنهم من الينفع معه إال اللني ومنهم من
الينفع معه إال الشدة  ،والقائد الناجح هو من يحقق املوازنة بني األمرين
فيستخدم اللني واملدارة والتسامح في مواضعها ويستخدم الشدة
واحلزم والقوة في مواضعها .
 .4قـد يختلط األمر على كثير من الناس فال يجد فرقا بني ( املداراة
واملداهنة ) ولكن األمـر مختلف بالنسبة للمسـلم املتبصر بدينه
فاملـداراة ( محمودة ) واملداهنة ( مذمومة ) قال تعالى مخاطبا حبيبه
ومصطفاه محمد ( صلى اهلل عليه وسلم ) في معرض ذم املداهـنة( وَدُّ ْوا
لَ ْو تُ ْد ِه ُن َف ُي ْد ِهنُون ) إال أن هناك حدا فاصال وقد يكون دقيقا أحيانا بني
املداراة واملداهنة فاملداراة هي أن تضحي بالدنيا من أجل الدين  ،واملداهنة
هي أن تضحي بالدين من أجل الدنيا فالفرق شاسع بني املعنيني و ال
يدركها اال من كان له قلب سليم.
 .5شواهد في شدته ولينه ( صلى اهلل عليه وسلم ) رغم انه ( صلى
اهلل عليه وسلم ) كان هينا ً لينا ً سمحا ً عطوفا ً رؤوفا ً رحيما ً كما وصفه
ٌ
رؤوف رحيم ) وكان اليغضب لنفسه  ،ولكنه كان
رب العزة ( باملؤمنني
شديدا ً قويا ً حازما ً في سبيل اهلل أو عندما تنتهك حرمات اهلل .
أ -شواهد الشدة واحلزم -:
أوالً .عند قدوم وفد من قريش إلى أبي طالب ليكلموه في شأن إبن أخيه
( صلى اهلل عليه وسلم ) الذي دعاهم إلى عبادة اهلل الواحد األحد وعاب
أصنامهم وسفه أحالمهم وعرضوا عليه امللك والسيادة واملال واجلاه ,
فكان رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) اثبت وارسخ من جبال مكة
في ثباته على دين اهلل فغضب غضبا ً شديدا ً عندما كلمه عمه في
ض ُع ْوا َ
س ِفي
هلل لَ ْو وَ َ
الش ْم َ
ذلك وقال قولته املشهورة واخلالدة ( يَا َع ُم وَا ِ
ساِري َعلَى أن أت ُر َك َه َذا َحت ََى ي ُ ْ
ظ ِهرَ ُه اهلل أو أ ْه َ
لك ِف ْي ِه
َمرَ ِفي ي َ َ
يمَ ِ ْي ِني وَالق َ
وثبات على املبدأ هذا  ,والدعوة اإلسالمية في
َ ,ماتَرَ ْك ُت ُه ) فأي قو ٍة وشد ٍة
ٍ
بداية أمرها ؟ .
ثانيا  .سرقت إمرأة من أشراف بني مخزوم فأراد بعض الصحابة أن يكلم
رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) في العفو عنها وعدم إقامة احلد
عليها  ,فلم يجرؤ احد وسألوا أُسامة بن زيد بن حارثة وكان يسمى (احلب
ابن احلب ) ملكانته وأبيه من رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) فلما
كلمه غضب الرسول الكرمي غضبا شديدا وقال ( أتشفع في حد من حدود
اهلل يااُسامة  ,إمنا اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم القوي تركوه

اجملاهد
الفريق الركن ابو علي النقشبندي
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليـه احلد  ,واهلل لو أن فاطمة بنت
محمد سرقت لقطع محمد يدها ) أو كما قال عليه الصالة والسالم .
ثالثا  .في فتح مكة عهد رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) إلى أُمرائه
من املسلمني حني أمرهم أن يدخلوا مكة  ,أن اليقاتلوا إال من قاتلهم  ,إال
انه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وان وجدوا حتت أستار الكعبة
وكانوا نحو عشرة أشخاص منهم ثالثة نساء ألنهم كانوا يؤذون رسول
اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) وأصحابه ويكيدون للدين اجلديد وأتباعه .
رابعا  .في معركة فتح مكة كان سعد بن عبادة وهو من األنصار قائد
إحدى الفرق التي من املقرر أن تدخل مكة من جهة ( َك َداء ) وقـد سمعه
بعض الصحابة وهو يقول ( اليوم يوم امللحمة  ,اليوم تستحل احلرمة)
فأوصـلها إلى رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) فامر رسول اهلل
صلى اللع عليه وسلم بنزع الراية منه ودفعها الى احد الصحابة
واختلفت الروايات في الذي دفعت اليه الراية  ،قرار شديد وحاسم وفي
وقت حرج جدا يعزل قائد اجلند وهو عل وشك املباشرة بتنفيذ اخلطة
ومن هذا القائد ؟ انه سعد بن عبادة ( احد نقباء اخلزرج ) من األنصار في
املدينة املنورة .
خامسا  .عندما اشتد أذى عدو اهلل ( كعب بن األشرف ) على املسلمني
حيث كان يحرض القبائل على حرب املسلمني ويشبب بنساء املسلمني
ويؤذي رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) قال الرسول الكرمي ألصحابه
( من لي بابن األشرف ) ؟ أي من يقتله لي  ,فتكفل بذلك جماعة من
األنصار فقتلوه .
ب ـ شواهد اللني واملداراة
س ِج ِد َف َتنَاوَلَ ُه
اوال :في صحيح البخاري عن الزهري ( قام أ َ ْعرَاب ِ ٌّي َف َبا َل في المْ َ ْ
الناس فقال لهم النبي صلى اهلل عليه وسلم دَ ُعو ُه وَ َهرِيقُوا على ب َ ْولِ ِه
سرِي َن
سرِي َن ولم تُ ْب َع ُثوا ُم َع ِّ
اء َفإِنمَّ َا ب ُ ِع ْثت ُْم ُم َي ِّ
َ
اء أو ذَن ُوبًا من َم ٍ
س ْجلاً من َم ٍ
ثانيا :جاء شاب الى النبي صلى اهلل عليه وسلم لم اعد استطع ان
أبعد عن الزنا فصرح لي في الزنا فقال له النبي صلى اهلل عليه و سلم
اترضاه المك قال ال قال كذلك الناس اليرضونه المهاتهم اترضاه الختك
خلالتك لعمتك ثم مسح بيده الشريفة على صدره ودعا له يقول الشاب
فخرجت من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابغض شيء عندي
هو الزنا 0
َ
ك أ َ َّن الْ َي ُهودَ دَخَ لُوا على النبي صلى اهلل عليه
ل
ا
م
بن
َس
ن
أ
عن
ثالثا :
َ ِ ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َ
السا ُم
السا ُم َعل ْيك فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم َّ
وسلم فقَالوا َّ
للهَّ
َعلَ ْي ُك ْم فقالت َعائ ِ َ
ش ُة َّ
السا ُم َعلَ ْي ُك ْم يا إِخْ َوا َن الْ ِ
للهَّقرَدَ ِة وَالخْ َنَازِيرِ وَلَ ْع َن ُة ا ِ
ض ُب ُه فقال يا َعائ ِ َ
ت ما قالوا
وَ َغ َ
س ِم ْع َ
سو َل ا ِ أ َ َما َ
ش ُة َم ْه فقالت يا ر َ ُ
ت ما رَدَدْ ُت عليهم يا َعائ ِ َ
ش ُة لم ي َ ْدخُ ِل الرِّ ْفقُ في شيء
ع
م
س
ما
أو
قال
َ ِ ْ ِ
اال زَان َ ُه ولم ي ُ ْنزَ ْع من شيء اال شأنه ( مسند أحمد بن حنبل )  ،وملا ارسل
النبي صلى اهلل عليه وسلم معاذ بن جبل وابا موسى االشعري الى
اليمن اوصاهما يسرا وال تعسرا  ،وبشرا وال تنفرا وكان صلى اله عليه
وسلم يوصي اصحابه بالرفق ف َع ْن أَبِي ُهرَيْرَ َة َع ِن الن َِّب ِّي صلي اهلل عليه
للهَّ َ
طي َعلَى
طي َعلَى الرِّ ْف ِق َما ال ي ُ ْع ِ
وسلم َقا َل (إ ِ َّن ا ر َ ِفيقٌ ي ُ ِح ُّب الرِّ ْفقَ وَي ُ ْع ِ
ْف)( صحيح ابن حبان) 0
الْ ُعن ِ
سأَلُ َها َع ْن َ
ت َعائ ِ َ
ت
ن
ب
ن
م
ح
ر
ال
د
ب
ع
ش ْي ٍء َفقَالَ ْ
اس َة َقا َل أَت َ ْي ُ
َ
ش َة أ َ ْ
ش َم َ
ْ
ْ
َ
و َع ْن ْ ِ َّ ِ ِ ِ
سو َل اللهَّ ِ صلي اهلل عليه وسلم يَقُو ُل ِفي ب َ ْي ِتي َه َذا اللَّ ُه َّم
س ِم ْع ُ
َ
ت رَ ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َم ْن وَلِ َي ِم ْن أ ْمرِ أ َّم ِتي ش ْيئًا فشقَّ َعل ْي ِه ْم فاشقُقْ َعل ْي ِه وَ َم ْن وَلِ َي ِم ْن أ َم ِر
أ ُ َّم ِتي َ
ش ْيئًا َفرَ َفقَ ب ِ ِه ْم َفار ْ ُفقْ ب ِ ِه ) ( 0صحيح ابن حبان)
رابعا  :كل من قرا السيرة النبوية يعلم ان مشركي قريش في مكة هم
اشد الناس عداوة واذى للنبي صلى اهلل عليه وسلم وللمسلمني وقد
اخرجوهم من ديارهم في مكة قسرا وقهرا وملا دخل النبي صلى اهلل
عليه وسلم مكة فاحتا جمع اهلها فحدثهم ما تظنون اني فاعل بكم
قالوا خيرا اخ كرمي وابن اخ كرمي قال اذهبوا فانتم الطلقاء 0
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
(( أَال إن ن للهّ
يب ))
ِ َّ ْ
َصرَ ا ِ َقرِ ٌ
القيادة العليا للجهاد والتحرير
( جيش رجال الطريقة النقشبندية )
قام مجاهدوا جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات اجلهادية في مختلف قواطع
العمليات وللفترة من  / 1كانون الثاني  2008 /م ولغاية  / 15كانون الثاني  2008 /م وفي ما يلي جانب منها

 .1قاطع بغداد األول :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل األول  /السرية
الثالثة  /الفوج األول  /اللواء .93
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل من
كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة الثانية  /الفصيل األول  /السرية الثالثة
 /الفوج األول  /اللواء .47
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالث صواريخ كاتيوشا وكانت اإلصابة
دقيقة وهلل احلمد  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء .2
 .2قاطع بغداد الثاني :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل األول  /السرية
األولى  /الفوج الثاني  /اللواء .98
• إعطاب عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة  ،تنفيذ
 :احلضيرة الثانية  /الفصيل األول  /السرية الثالثة  /الفوج الثالث /
اللواء. 3
 .3قاطع بغداد الثالث :
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخني نوع  ، c5kتنفيذ  :سرية
اإلسناد  /الفوج األول  /اللواء .7
 .4قاطع األنبار :
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل
وجرح من كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة األولى  /الفصيل الثالث /
السرية األولى  /الفوج الثاني  /اللواء . 43
• قصف مقرات العدو األمريكي في معسكر طارق واملزرعة بأربعة
صواريخ نوع كاتيوشا وكانت اإلصابة دقيقة ومباشرة وشوهدت
أعمدة الدخان تتصاعد من املكان  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج
الثاني  /اللواء . 88
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالث قنابر هاون عيار  82ملم وكانت
اإلصابة دقيقة وهلل احلمد  ،تنفيذ  :فصيل الهاون  /سرية اإلسناد /
الفوج الثاني  /اللواء .1
 .5قاطع ديالى :
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل
وجرح من كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة الثانية  /الفصيل األول  /السرية
األولى  /الفوج الثاني  /اللواء .71
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخني نوع  c5kوكانت اإلصابة
مباشرة  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء . 95
 .6قاطع صالح الدين :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل الثاني /
السرية الثالثة  /الفوج األول  /اللواء .26
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل من
كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة الثانية  /الفصيل الثالث  /السرية الثالثة
 /الفوج الثاني  /اللواء .37

• قصف مقر للعدو األمريكي في قاعدة البكر اجلوية بصاروخ نوع
كراد  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج الثاني  /اللواء .37
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخي كاتيوشا  ،تنفيذ  :سرية
اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء .20
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالث قنابر هاون عيار  82ملم وكانت
اإلصابة دقيقة وهلل احلمد  ،تنفيذ  :فصيل الهاون  /سرية اإلسناد /
الفوج الثالث  /اللواء .75
 .7قاطع التأميم :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل األول  /السرية
الثالثة  /الفوج األول  /اللواء .18
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل
وجرح من كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة الثانية  /الفصيل الثاني /
السرية األولى  /الفوج الثاني  /اللواء . 8
• قصف مقر للعدو األمريكي في قاعدة احلرية بصاروخ نوع سناب
وكانت اإلصابة مباشرة وهلل احلمد  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج
األول  /اللواء .23
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار  82ملم  ،تنفيذ :
فصيل الهاون  /سرية اإلسناد  /الفوج األول  /اللواء .92
 . 8قاطع نينوى :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل الثالث /
السرية الثالثة  /الفوج األول  /اللواء .96
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل من
كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة األولى /الفصيل األول  /السرية األولى /
الفوج األول  /اللواء .52
• قصف مقر العدو األمريكي في مطار املوصل بصاروخ طارق  ،ينفيذ
 :سرية اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء . 15
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ كاتيوشا  ،تنفيذ  :سرية
اإلسناد  /الفوج األول  /اللواء . 85
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القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش رجال الطريقة النقشبندية
جانب من العمليات املنفذةخالل الفترة من  / 16كانون الثاني  2008 /م ولغاية  31منه:
 .1قاطع بغداد األول :
• إعطاب عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة وجرح من
كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة األولى  /الفصيل الثاني  /السرية الثالثة
 /الفوج األول  /اللواء .93
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخني نوع  c5kوكانت اإلصابة
مباشرة وهلل احلمد  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء
.93
 .2قاطع بغداد الثاني :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل األول  /السرية
الثاثة  /الفوج الثاني  /اللواء .3
• تدمير شاحنة مؤن للعدو األمريكي بعبوة ناسفة  ،تنفيذ  :احلضيرة
الثانية  /الفصيل الثاني  /السرية الثالثة  /الفوج األول  /اللواء . 39
 .3قاطع بغداد الثالث :
• إصابة جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل الثالث /
السرية الثالثة  /الفوج الثالث  /اللواء .48
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار  82ملم وكانت
االصابة دقيقة ومباشرة ،تنفيذ  :فصيل الهاون  /سرية اإلسناد /
الفوج الثالث  /اللواء .32
 .4قاطع األنبار :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل الثالث /
السرية الثالثة  /الفوج األول  /اللواء .4
• تدمير شاحنة مؤن للعدو األمريكي بعبوة ناسفة  ،تنفيذ  :احلضيرة
الثانية  /الفصيل األول  /السرية الثالثة  /الفوج األول  /اللواء .1
 .5قاطع ديالى :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل األول  /السرية
األولى  /الفوج األول  /اللواء .10
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ كاتيوشا  ،تنفيذ  :سرية
اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء .89
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار  82ملم  ،تنفيذ :
فصيل الهاون  /سرية اإلسناد  /الفوج الثاني  /اللواء .89
 .6قاطع صالح الدين :
• مقتل جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل الثاني /
السرية الثانية  /الفوج الثاني  /اللواء .37
• تدمير كاسحة الغام للعدو األمريكي بعبوة ناسفة  ،تنفيذ :
احلضيرة األولى  /الفصيل األول  /السرية األولى  /الفوج األول /
اللواء.2
• قصف مقر للعدو األمريكي في قاعدة البكر اجلوية بصاروخني نوع
كراد  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء .37
.قاطع التأميم :
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة وقتل من
كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة الثانية  /الفصيل الثاني /

السرية األولى  /الفوج الثاني  /اللواء . 18
• قصف مقر للعدو األمريكي في قاعدة احلرية بصاروخ طارق وكانت
اإلصابة دقيقة ومباشرة ملكان جتمع آليات العدو وقتل في العملية
ما ال يقل عن أربعة من جنوده وهلل احلمد  ،تنفيذ  :سرية اإلسناد /
الفوج األول  /اللواء .68
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار  120ملم  ،تنفيذ :
مفرزة الهاون  /سرية اإلسناد  /الفوج الثالث  /اللواء .94
 . 8قاطع نينوى :
• إصابة جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل الثاني /
السرية الثالثة  /الفوج الثالث  /اللواء .5
• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل
وجرح من كان فيها  ،تنفيذ  :احلضيرة الثانية  /الفصيل الثالث /
السرية األولى  /الفوج األول  /اللواء .5
• قصف مقر العدو األمريكي بصاروخ كاتيوشا  ،ينفيذ  :سرية
اإلسناد  /الفوج األول  /اللواء . 15
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار  120ملم  ،تنفيذ :
مفرزة الهاون  /سرية اإلسناد  /الفوج الثاني  /اللواء . 15
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صفات القيادي
اتخذت الشريعة احملمدية مبدأ الشورى في ادارة
البالد اصال من اصولها  ،وهو قرار لم يسبقها اليه
احد  ،النها سياج االمة من التصدع  ،وهي عالمة
من عالمات النصر  ،وما تقود القرارات الفردية
واالستبدادية املستمرة اال للندم والويالت وما ال
يحمد عقباه  ،فاالستشارة هي تفعيل قدرة اهل
االختصاص في اخذ مكانهم وموقعهم الطبيعي
في دفع البالد الى االمام من خالل رفد اجملتمع باخلبرات
والقدرات النافعة ومن خالل تفعيل قيادة العلم
العالم اال يوم
واملعرفة واخلبرة  ،وماتصدرت بالد الكفر
َ
ان اتخذت املنهج االسالمي في اسلوب قيادة اصحاب
الكفائات للبالد مصدرا لها في حياتها العملية
والعلمية  ،وقد عملت مبا عمل به املسلمون االوائل ،
وهو العمل على اساس الكفاءة ال على اساس احملاباة
واملصالح الشخصية  ،واتخذت من االثر الذي ورد عن
املسلمون االوائل عنوانا ومنهجا لها وهو قولهم
(استعينوا على كل صنعة بصاحلي اهلها) ،

فبالد الكفر حريصة على العمل بهذا االثر العظيم
فترى ان القرار القيادي البد ان مير مبجالس النواب
ومجلس الشيوخ ...الخ من اجملالس مختارين لهذه
اجملالس افضل االختصاصات مع حسن السيرة
والسلوك واالخالق والصفات احملمودة في مجتمعهم
ليكونوا مستشارين في اتخاذ القرارات قبل صدورها
 ،ولقد بالغ علماء التفسير والشريعة في االهتمام
باملشورة الى حد انهم قالوا ان سيدنا ادم (عليه
السالم ) لو استشار املالئكة في اكله للشجرة
ملا خرج من اجلنة  ،ولكن ليقضي اهلل امرا كان
مفعوال  ،وقد سن سيدنا محمد صلى اهلل عليه
وسلم مبدأ الشورى في االمور التي لم يتنزل اليه

العسكرية

اجملاهد
العميد الركن سيف الدين النقشبندي

به الوحي كما في بدر واحد واخلندق  ،و غيرها من
االمور املهمة والقرارات الصعبة وهو الذي معه من
يقول للشيء كن فيكون وايده اهلل سبحانه وتعالى
بقوله ( وشاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل على
اهلل ان اهلل يحب املتوكلني ) آل عمران ،وقد سار
الرعيل االول على مبدا املشورة سيرا حثيثا وفعلُّوه ،
وحينما استشار الصحابة الكرام (رضي اهلل تعالى
عنهم) سيدنا ابا بكر (رضي اهلل تعالى عنه) فيمن
يخلفه فقال عليكم بعمر  ،وحينما استشاروا
سيدنا عمر (رضي اهلل تعالى عنه) وجههم الى
الستة الباقني املبشرين باجلنة من العشرة الكاملة
رضوان اهلل عليهم اجمعني  ،ألهمية مبدا التشاور
في قيادة االمة  ،وما التقتيل والتهجير الذي يطال
اصحاب االختصاصات والكفاءات في بالد العراق
وغيرها اال من اجل اضعاف االمة ودفع اهل الكفاءات
واالختصاصات العلمية للهجرة الى بالد الكفر
ليكونوا رافدا لهم بهذه القوة العلمية الصاحلة
واخلبرة العالية املسلمة ليتسنى لهم االستمرار
بتقدمهم واضعاف املسلمني  ،واملسألة املهمة
االخرى ان يكون املستشار مؤمتنا يحمل صفات اهل
التقوى والصالح وان يكون منصفا وال يكون التقدم
على اساس العائلة والعشيرة وتركللهَّ من متيز من
اهل االميان واالختصاص  ،قال رسول ا ِ صلى اهلل
س َت َ
شارُ ُم ْؤتمَ ٌَن) سنن الترمذي .فيا من
عليه وسلم (المْ ُ ْ
استخدمك اهلل في نفع الدين التترك هذا املبدا وكن
مستشارا او مستشيرا وقدم دينك وما ميليه عليك
على كل االعتبارات واال فترك املشورة في حال غير
االضطرارهو ترك لسنة نبوية مؤكدة في تطبيقها
خير كثير .
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عملياتنا اجلهادية  -بني تكنيك حرب العصابات واحلرب شبه النظامية
(( احللقة الرابعة ))

السمات العسكرية ملرحلة الدفاع االستراتيجي (االستنزاف)
جناح اجملاهدين في استنزاف احملتل يعني تتحقق أولى بشائر
النصر على العدو احملتل وسمات مرحلة االستنزاف السياسية
اإلعالمية تطرقنا إليها في احللقة السابقة ولهذه املرحلة سمات
عسكرية ميدانية بالنسبة للعدو من جهة وللمجاهدين من
جهة أخرى متيزها عن باقي مراحل اجلهاد ضد الكافر احملتل :
سماتها العسكرية امليدانية بالنسبة للعدو
مع تبدد أوهام قادة وجنود االحتالل بان العراقيني سيستقبلونهم
بالورود والقبالت ومع أولى بشائر تنفيذ اجملاهدين لعمليات
جهادية نوعية مخطط لها عسكريا  ،بدأ العدو بحمالت شرسة
متواصلة مكثفة وعنيفة إلنهاء قوة اجملاهدين والقضاء عليها
فتجد أن العدو يستعمل كل ما في وسعه ويستخدم كل ما
يستطيع استخدامه من قوة عسكرية لتحقيق هذا الغرض.
وفي نفس الوقت جتد أن العدو يحاول استدراج اجملاهدين إلى
وصدامات مكشوفة لكي يقضي عليهم  ،حتى وإن أ ّدى
معارك ِ
ذلك إلى فقدانه أعدادا ً كبير ًة من اجلنود.
فقد حاول العدو بعد أن يأس من احتواء العراقيني سياسيا بأن
يضرب ويبطش ويقسو اشد القسوة محشدا قوته العسكرية
واإلعالمية واجلاسوسية لشن حمالت عسكرية كبيرة على
اجملاهدين في مناطق محددة وذلك لتحقيق نصر إعالمي عسكري
يجهض به املقاومة اإلسالمية والوطنية في العراق.
احلمالت العسكرية األمريكية اتخذت أسماءا رنانة كاحلاصدة
احلديدية و املطرقة احلديدية  ،وكانت أولى حمالته العسكرية
الكبيرة في مناطق غربي العراق وحتديدا في أقضية وقرى
محافظة االنبار حيث حملة القبضة احلديدية وهي إحدى أربع
عمليات شنها اجليش األمريكي منذ نهاية أيلول  2003على مدن
وقصبات في وادي الفرات الذي ميتد من احلدود السورية حتى
مشارف بغداد  ،فضال عن احلملة األمريكية الكبرى والتي كانت
على مستوى احلشد العام للجيش األمريكي في الشرق األوسط
في نيسان  2004على مدينة الفلوجة الصامدة والتي اصبحت
تعرف الحقا بـمعركة الفلوجة األولى وما تبع ذلك في معركة
وحصار النجف وسامراء ثم معركة الفلوجة الثانية في تشرين
الثاني . 2004
كانت الغاية من عشرات العمليات احلربية واحلمالت الكبرى من
املداهمات واالعتقاالت والتي من خاللها بلغ عدد املعتقلني أكثر
 500,000خمسمائة ألف معتقل خالل العام األول لالحتالل هي
تركيع املقاومة واجلهاد في العراق وإجهاض املد التحرري والتحدي
لقوى الكفر والشر والهيمنة في العالم لدى املسلمني عموما.

اجملاهد
الفريق احمد النقشبندي

سماتها العسكرية امليدانية بالنسبة للمجاهدين
يحاول اجملاهدون في هذه املرحلة توزيع وتنويع وتكثيف الضربات
ضد األعداء وتفريقها في أنحاء البالد  ،حتى وإن كانت هذه
الضربات صغيرة فهي منتشرة ومتفرقة  ،فهي بالتالي تُ َفرِّق
وتبعثر وتشتت جهود العدو .
وهذه الضربات في غالبها تعتمد على سياسة الك ّر والفــ ّر
( اضرب واهرب )  ،وقد حتتاج اجملموعة اجلهادية في هذه املرحلة
إلى عمليات نوعية حتقق صدى إعالميا ً ج ّيدا ً هدفه إثبات الوجود
أو القوة وأيضا ً متريغ أنف العدو في التراب وجترأة الناس على قتاله
وحتميس الشباب على حمل السالح في وجه األعداء .
ومن األمثلة على االستفادة الدعائية من مثل هذه العمليات
النوعية هي اعترافات وتصريحات القيادات العسكرية
والسياسية للمحتل الكافر التي عكست هزميتهم في امليدان
فعلى سبيل املثال :
• جاء على لسان جورج كيسى رئيس أركان القوات األمريكية
البرية السابق والذي اعتبر واحدا من أخطر االعترافات في
تاريخ اجليش األمريكي منذ حرب فيتنام وحتى اآلن حيث قال
إن اجليش األمريكي بات يعانى بعد حرب العراق من اختالل في
التوازن يحتاج بني  4-3عقود حتى يستعيد منط عمله االعتيادي.
وفي هذا االعتراف دالالت هامة باعتباره صادرا عن رجل عسكري
في وزن رئيس أركان القوات البرية األمريكية  ،إذ لم يحدث هذا
االضطراب والضعف في قدرات اجليش األمريكي إال نتيجة ما قام
به أبطال املقاومة الوطنية خالل جهادهم ضد الكافر احملتل.
• االعتراف الثاني هو خطير ايضا جاء على لسان ريكاردو سانشيز
قائد القوت األمريكية السابق في العراق ،الذي قال بأن احلرب
في العراق أصبحت كابوسا ،وفى اعترافه هذا اتهم السياسيني
األمريكيني بالفساد وعدم الكفاءة ايضا.
• سلسلة االعترافات والتصريحات ليس لها آخر ولكن
هي مبجملها حتقق احد أهدف معارك االستنزاف في حث
وتعبئة املسلمني ضد الكافر احملتل حيث يستفيد القاعدون
من املسلمني عند مشاهدتهم بطوالت إخوانهم اجملاهدين
وعملياتهم النوعية واعترافات قادة العدو بالهزمية النكراء امام
اجملاهدين يستفسدون لشحذ هممهم وحتفيز قدراتهم وكسر
حاجز اخلوف ورهبة احملتل.
القواعد في هذه املرحلة
أ ) بالنسبة للعدو  :قواعد العدو في هذه املرحلة معروف ٌة ثابتة
ب) بالنسبة للمجاهدين
قواعد متنقلة وغير ثابتة وخفيفة التجهيز  ،ويعني ذلك أنها
ّ
التنقل خفيفة احلمل .
سريعة
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شيخ العشيرة ووحدة الصف املؤمن

السياسية

اجملاهد
الدكتور أكرم الزبيدي

قبائل العراق األبية وعشائره االصيلة متمثلة بشيوخها ووجهائها وأفراد القبيلة
أو العشيرة اتخذت من قوله ( صلى اهلل عليه وسلم ) دليل عمــل
ان ي َ ُ
ضاُ ))
(( إ ِ َّن المْ ُ ْؤ ِم َن لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َكالْ ُب ْن َي
ض ُه ب َ ْع ً
ش ُّد ب َ ْع ُ
ِ
فانتفظت وانتخت والتفت وتوكلت على اهلل تعالى فاعلنت اجلهاد واصطفت صفوفا حتت راية جيش رجال الطريقة

النقشبندية معلنة بيعتها للقيادة العليا للجهاد والتحرير واستعداد أبنائها للقتال من أجل نصرة اإلسالم وحترير البالد.
تتجلى وحدة القبيلة في وجود شخصية محنكة قد تسمى سيد القبيلة أو الشيخ أو الزعيم وعلى الرغم من أن زعامة
القبيلة قد تكون وراثة إال أنه ينبغي للذي يبغي هذه الزعامة أن يتميز بصفات قد ال جتتمع عند غيره  ،من أبرز هذه الصفات
اجلرأة وحسن السمعة والقدرة على اإلقناع  ،وأن يكون ذا حكمة وسداد رأي وان يكون فطنًا ك ِّيسا وقورا ورزينا  ،وغالبا ما
تكون واجباته أكثر من حقوقه ويتحمل أكبر نصيب من جرائر القبيلة  ،وما تدفعه من ديات ويُجير املستجير بالقبيلة 000
فالشجاعة واإلقدام مطلبان ضروريان ينبغي توفرهما في زعيم القبيلة فهو الذي يعلن احلرب  ،ويتقدم الصفوف وميثل
قبيلته أمام القبائل األخرى 0
فكل تلك الصفات قد اقرها اإلسالم ويحبها اهلل ورسوله عليه الصالة والسالم ونهى عن سواها من ذميم األخالق  ،فاعتزاز
الفرد بنفسه أو بعائلته أو بقبيلته ليس عيبا وال حراما ً  ،ولكن العيب أو اخلطر يظهر عندما يضع الفرد مصلحة القبيلة
قبل مصلحة الوطن  ،فاالنتماء العشائري ليس عيبا ً وال مذموما ولكن التعصب والظلم والتخلي عن الشرف والدين ونصرة
احلق والتخلي عن إغاثة امللهوف هو العيب بعينه.
فاالحتالل األمريكي في العراق في تدهور مستمر من فشل إلى فشل ومن هزمية الي هزمية  ،وأركان إدارة االحتالل أصبحت
عاجزة ومتورطة في حرب ال تستطيع أن حتقق فيها أي انتصار  ،إنها الورطة بكل معاني الكلمة فليس هناك مخرج منها
فاالنسحاب ومخاطره كالبقاء كالهما أصبحا يشكالن مغامرة على االحتالل وأذنابه وعمالئه  ،فبعد أن يئس االحتالل الكافر
من ترسانته العسكرية من حتقيق أي نصر اضطر احملتل للبحث في سجالته القدمية  ،فوجد نصيحة اإلمبراطورية العجوز
(بريطانيا)  000عليكم بسياسة "فرق تسد" فهي سياسة إضعاف وقتل الروح املعنوية واإلنسانية وتقطيع أوصال الوطن
الواحد  ،فقد خططوا لتجنيد وحتييد بعض أصحاب النفوس الضعيفة باسم العشائر حتت إغراء املال والوعود الكاذبة
الزائفة ومحاولة طمس ماضي هذه العشائر العربية وتشويه قيمها البطولية لكسر إرادتها في التصدي ملشاريع االحتالل
وإسناد املقاومة الباسلة.
إن قادة اجلهاد في جيش رجال الطريقة النقشبندية في العراق بلد اإلسالم احلنيف استثمروا كل أسباب النصر وأدركوا أن
الترابط االجتماعي املتمثل بالعشيرة واملقيد بضوابط الشرع احلنيف هو وازع إضافي يحرك الناس لفعل اخلير ومقاومة
فبصروا الناس بواجبهم الشرعي وبينوا لهم مكائد احملتل ومخططاته وأصدروا الفتاوى الشرعية بذلك
احملتل وحترير البلد َّ ،
 ،فاستجاب الشعب للفتوى التي أصدرتها الهيئة الشرعية جليش رجال الطريقة النقشبندية والتي أوضحت وجوب مواالة
السلطة الشرعية املتمثلة بالقيادة العليا للجهاد والتحرير.
ولثقة شعبنا بقيادته اجملاهدة التمسكة بالثوابت الشرعية التي أجمعت عليها األمة  ،فقد وق َّعت أكثر قبائل العراق
وعشائره متمثلة بشيوخها ووجهائها وأفرادها وثائق عهد وشرف ووفاء معلنة براءتها من عمالة احملتل ومعلنة بيعتها لقيادة
البلد الشرعية  -القيادة العليا للجهاد والتحرير ـ واستعداد أبنائها للقتال حتت راية جيش رجال الطريقة النقشبندية ،
وتناقلت علنا وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة إعالن البيعة املباركة لـ ( )317قبيلة وعشيرة ضمن الوجبة األولى
من تلك العشائر وتوالى إعالن الوجبات األخرى تباعا.
اسأل نفسك يا من يناديك الناس بزعيم القبيلة أو شيخ العشيرة قبل أن يهرب الكافر احملتل مهزوما .
هـل أديت األمانة للوطن وهل وقفت موقف الرجال الشرفاء املؤمنني في جانب احلق والشرف والدين ونصرة اجملاهدين أولياء
اهلل وحماة الدين في هذا الزمان وهل سجلت لنفسك و لعشيرتك موقفا في سجل الشرف والبطولة؟
فمن اجل ماضي وحاضر ومستقبل سمعة اهلك وعشيرتك قف موقف الرجال وأيد اجملاهدين وانصرهم بإعالن بيعتك
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السياسية

حزب العمال الكردستاني
اجملاهد
الرائد مصطفى النعيمي

بينما يجلس اجلنرال االمريكي لتناول الغداء مع القائد
العسكري التركي في مطعم بقاعدة (اجنرليك التركية )
يجري بينهما هذا احلوار الساخن ..
اجلنرال االمريكي :ايران تهدد مصاحلنا في املنطقة ونحن
بحاجة الى معاونتكم فأنتم احلليف االقدم في املنطقة
وانتم عضو معنا في حلف الناتو .
القائد التركي :هذه فرصتنا في القضاء على حزب العمال
االرهابي في شمال العراق  ،والعراق وحده حتمل االكراد دون
غيره واعطاهم حقوقا متردوا بها عليه فهم اليستحقون هذا
االحترام .
اجلنرال االمريكي  :ولكن االكراد حالفونا في دخول العراق،
وتدمير القوة العسكرية فيه فال يستطيع تهديد اسرائيل
بعد اليوم .

القائد التركي  :لن اسمح أذا ً للجندي االمريكي ان يدخل
تركيا ليغادر من خاللها الى وطنه عندما تنسحبون .
اجلنرال االمريكي  :ال يا عزيزي ال  ،سحقا لالكراد اذا كان االمر
ميس اجلندي االمريكي  ،اننا انتهينا من مساعدتهم لنا فال
حاجة لنا بهم  ،فمن يخون بلده يسهل عليه ان يخون غيره.
القائد التركي  :اتفقنا ؟ ولكن بيننا وبني ايران صداقات  ،ثم ان
االكراد سينقلبون عليكم ورمبا يقاتلوكم .
اجلنرال االمريكي  :سنحاول خداعهم ونظهر ان لنا مآخذ
على االتراك النهم قتلوا االرمن وانتم بادلونا باملثل على الهنود
احلمر فال يشكون في شيء وسيظنون اننا نساعدهم.
القائد التركي  :خطة ذكية وهكذا لن ينتبه االكراد الى تعاوننا
فهم اهل خيانة لذلك النريدهم في بلدنا .

اجلنرال االمريكي  :ولكني احتاج قواتكم تصل الى (مندلي).
القائد التركي  :فجبال مندلي املطلة على ايران قريبة من
مندلي ومتركز حزب العمال هناك ولكن اذا واجهتنا قوة كردية
اخرى سنضربها بيد من حديد .
اجلنرال االمريكي  :لن يضربوكم  ،الننا سنقول لهم انهم
يدافعون عن انفسهم ضد االرهاب ولن ميسوا االكراد بأذى ،
و اذا ضربوكم فدافعوا عن انفسكم ليس هناك مشكة .
القائد التركي  :ولكن ملاذا تريدوننا ان نتواجد في تلك املنطقة
فنحن لن نحارب ايران .
اجلنرال االمريكي  :االمر اليعنيكم فايران البد ان تأخذ درسا
 ,وان تطاولها على اسيادها سيجر عليها الويالت وستعرف
كيف نضربها التقلق سترون  .هل اتفقنا ؟
القائد التركي  :نعم نعم .
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اللقاءات

لقاء مع مجاهد
أجرى مراسل النقشبندية لقاءا مع األخ اجملاهد أحمد النعيمي في إحدى قواطع العمليات التابعة جليشنا جاء فيه
• املراسل  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اجملاهد  :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته
• بداية نحب أن تعرفنا بنفسك وما هي طبيعة عملك اجلهادي ؟
> أنا أحمد النعيمي أحد مجاهدي جيش رجال الطريقة النقشبندية  ،وأنا أحد مدربي اجملاهدين في اجليش على القنص .
• وما هو سبب اختيارك لهذا املنصب ؟
>لم يكن هذا املنصب باختياري بل باختيار قادتي في اجليش ألني كنت مدربا في جيشنا العراقي السابق وقد وفقني اهلل
تعالى منذ السنة األولى لغزو بلدنا بأن أستخدم القناص في النيل من أعداء اهلل ضباطا وجنودا .
• هل تستطيع إحصاء عدد جنود العدو الكافر الذين مكنك اهلل من رقابهم ؟
>واهلل يا أخي أعدادهم كثيرة جدا ً وليسوا جنودا فقط بل فيهم الكثير من ضباط جيش العدو األمريكي  ،واستطيع
اجلزم لك بأن جميع جنود العدو وضباطهم ومن جاء معهم من الكفرة هم في عداد املوتى ولن يفلتوا من املوت على أيدي
مجاهدينا إال إذا خرجوا من بالدنا صاغرين مدحورين .
• وما الذي يجعلك جتزم بهذا األمر ؟
>يقيني بوعد اهلل تعالى  (:وَإ ِ َّن ُجن َدن َا لَ ُه ُم الْ َغالِ ُبو َن )  ،إن اهلل ال يخلف امليعاد .
• على ماذا تدرب اجملاهدين ؟
>على أصول القنص السليمة التي تأتي بأفضل النتائج بعد توفيق اهلل  ،وهذه األصول منها قدمية وثابتة علميا ومنها
جديدة فرضتها ساحتنا اجلهادية مع العدو وأثبتت جناحها بالتجربة  ،فبفضل اهلل تعالى أصبح العدو لدى اجملاهدين حقل
جتارب ناجحة واستطاع اجملاهدون كسر األسطورة األمريكية الكاذبة بأنه جيش ال يقهر.
• ومباذا توصيهم ؟
>أوصيهم بأخذ جميع األسباب املطلوبة في عملية القنص السليمة  ،وأن يعتقدوا بأن هذا الكافر الغازي هو سبب
عتقهم من النار إذا قتلوه لقول النبي (صلى اهلل عليه وسلم )  (( :ال يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ))  ،وأن يركزوا في
قنصهم على األهداف املهمة واملؤثرة مثل ضباط العدو وقادتهم  ،وأن يحرصوا على سالمة املدنيني بقدر اإلمكان  ،باإلضافة
إلى أخذ القسم منهم بأن ال يوجهوا سالحهم إال للكافر احملتل دون غيره وأن ال يستهدفوا أيا من العراقيني بتاتا .
• ملاذا ال تستهدفون إال الكافر احملتل دون غيره ؟
>الن الكافر هو رأس الفتنة ورأس األفعى وهو سبب الفنت والدمار الذي حل في بالدنا وال ميوت جسد األفعى وينتهي إال إذا
قطع رأسها وسنقطع بقوة اهلل رأس الكفر أمريكا إذا لم تخرج من بالدنا صاغرة ذليلة  ،وهذا األمر يخدم مصلحة بلدنا
وأبناء بلدنا جميعا فنحن ال نسعى ملصلحتنا فقط  ،هذا ما فهمناه وتعلمناه من قادتنا .
• عدم استهدافكم للعراقيني مهما كان عنوانهم هل هو شرط لالنتماء جليشكم ؟ أم هو أفضلية عندكم ؟
>ال هو شرط ملزم لكل مجاهدي اجليش  ،وقادتنا في اجليش ال يقبلون وال يتهاونون مع أي مجاهد ال يلتزم بهذا العهد
والقسم الذي أخذ على كل مجاهد في جيش رجال الطريقة النقشبندية .
• كم دورة من دورات التعليم على سالح القنص قد تخرَّجت على يدك ؟
>الكثير وهلل احلمد  ،ولست وحدي بل بقية املدربني على سالح القنص أيضا خرَّجوا العديد من مجاهدي اجليش وال تزال
الدورات متواصلة الن أعداد مجاهدي اجليش في تزايد مستمر  ،وسنستمر بتخريج الدفعات اجلديدة بعون اهلل تعالى،
• اشكر لك حسن استقبالك لنا وحسن إجابتك  ،ونسأل اهلل أن يسدد رميكم و يثبت أقدامكم وينصركم على من عاداكم
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
>آمني  ،وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته .
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الصحابية اجلليلة ( صفية بنت عبد املطلب)
هي صفية بنت عبد املطلب بن هاشم القرشية الهاشمية
عمة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) ووالدة الزبير بن العوام
(رضي اهلل عنه ) أحد العشرة املبشرين باجلنة وهي شقيقة
حمزة بن عبد املطلب (رضي اهلل عنه ) أسد اهلل اجلَسـور،
وأمها هالة بنت وهب خالة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
وقد تزوجت أوال باحلارث بن حرب بن أمية ثم هلك فخلف عليها
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى  ،فولدت له الزبير بن
العوام والسائب وعبد الكعبة الذي سماه النبي صلى اهلل عليه
وسلم حني ان اسلم عبد الرحمن(رضي اهلل عنهم اجمعني ) ،
أسلمت وحسن إسالمها وروت أحاديث عن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم) وكان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) يحبها
ويكرمها ويحزن حلزنها فمن اثر حبه لها وخوفه عليها  ،انه في
يوم اُحد ملا دارت الدائرة على املسلمني ووقع فيهم القتل كان من
الذين استشهدوا سيدنا حمزة بن عبد املطلب (رضي اهلل عنه
) وهو اخو صفية من أمها وأبيها كما ذكرنا  ،وكان (رضي اهلل
ط َع انفه وبقرت بطنه واخرج
عنه) قد ُم ِّثل ب ِ ِه أبشع ِمثلة فقد ُق ِ
كبده وقطع  ،فلما رأى رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) ذلك
قال  :لوال أن حتزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى
يكون في بطون السباع و حواصل الطير 0فنرى أن رسول اهلل
وتغتم من
(صلى اهلل عليه وسلم ) خاف على صفية من أن حتزن
َّ
مرأى ما ُفعل بحمزة فلما أقبلت صفية بنت عبد املطلب لتنظر
إليه وكان أخاها ألبيها وأمها  ،قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه
فأرجعها
وسلم) البنها الزبير بن العوام (رضي اهلل عنه ) إل َقها ِ
كي ال ترى ما ُف ِع َل بأخيها ،فقال لها الزبير بن العوام(رضي اهلل
عنه ) يا أ ُ َم ُة إن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) يأمرك أن
ترجعي ،قالت  :ولِ َم ؟! وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في اهلل
فما أرضانا مبا كان من ذلك ألحتسنب وألصبرن إن شاء اهلل فلما
جاء الزبير بن العوام (رضي اهلل عنه ) إلى رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم ) فأخبره بذلك قال له ِّ
خل سبيلها ( وذلك ملا رآه من
قوة إميانها وصبرها ) فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت
( أي قالت إنا هلل وإنا إليه راجعون ) واستغفرت له ثم أَمر بِه
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) فدفن  ،أما إن حتدثنا عن
شجاعتها وبطولتها فواهلل إني ألرى في بعض رجال اليوم عجزا
أمام ما قامت به يوم اخلندق  ،فبعد أن غدر اليهود ونقضوا العهد
مع رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) كعادتهم في املعاهدات
وكان املسلمون قد بلغ منهم ما بلغ من التعب واجلوع واخلوف
على املال والعيال والنفس  ،جمع املسلمون نسائهم وصبياتهم
في فارغ ( حصن حسان بن ثابت (رضي اهلل عنه )) وكان حسان
بن ثابت (رضي اهلل عنه ) معهم فيه ألنه كان ال يحسن القتال
فإذا رآه اليهود من بعيد لن يدركوا انه رجل ال يحسن القتال بل
سيظنون انه فارس من الفرسان املكلفني بالرصد واإلقامة على
الثغور ،وبالفعل أرسل اليهود رجال منهم فجعل يطوف باحلصن
ليرى إن كان في احلصن رجال يحرسونه أم ال  ،ليفتحوا ثغرة على
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) وأصحابه  ،فقالت صفية :

شخصيات

اجملاهدة
ام امين الدراجي

ولقد حارَب َ ْت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبني رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وسلم ) وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ،ورسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) واملسلمون في نحور عدوهم ال
يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إن أتانا آت  .قالت  :فقلت
يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطوف باحلصن وإني واهلل ما
آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) وأصحابه فانزل إليه فاقتله فقال
يغفر اهلل لك يا بنت عبد املطلب واهلل لقد عرفت ما أنا بصاحب
هذا  ،قالت  :فلما قال ذلك لي ولم أر عنده شيئا احتجزت ثم
أخذت عمودا ثم نزلت من احلصن إليه فضربته بالعمود حتى
قتلته فلما فرغت منه رجعت إلى احلصن فقلت يا حسان انزل
إليه فاسلبه فإنه لم مينعني من سلبه إال أنه رجل  ،قال مالي
بسلبه من حاجة يا بنت عبد املطلب .
وبذلك بعثت لليهود رسالة تقول إن في احلصن رجال قتلوا
فارسكم فاحذروا أن تأتوا من قبلنا وصدت  ،لوحدها ثغرة كادت
أن تقصم ظهر اإلسالم واملسلمني .
وحقَ لها أن تسمى بـ( أخت الرجال ) كيف ال وهي عمة رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) وعمة رابع اخللفاء علي بن أبي
طالب (رضي اهلل عنه ) وأخت أسد اهلل حمزة بن عبد املطلب
(رضي اهلل عنه ) وأم الزبير بن العوام (رضي اهلل عنه) فأي
سلسال هذا وأي شرف يعلو هذا.
عاشت رضي اهلل عنها إلى خالفة عمر بن اخلطاب (رضي اهلل
عنه) وتوفيت سنة عشرين من الهجرة عن بضع وسبعني سنة
ودفنت بالبقيع بفناء دار املغيرة بن شعبة (رضي اهلل عنه ) وقد
اقتدت بسيرة هذه الصحابية اجلليلة من نساء جيشنا ( جيش
رجال الطريقة النقشبندية ) فضربن اروع االمثلة في اجلهاد
والصبر واملصابرة فمنهن من حترض زوجها على اجلهاد وتشد من
عزمه ومنهن من احتسبت زوجها بعد استشهاده في سبيل
اهلل ومنهن من تبرعت مبصوغاتها الذهبية من اجل شراء
االسلحة ومنهن من كن عامالت في تصنيع احلشوات لقنابر
الهاون وغيرها من االعمال اجلهادية وقد حتقق بهن قول رسول
اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم )  ( :التزال طائفة من امتي يقاتلون
على احلق ظاهرين الى يوم القيامة ) صحيح مسلم .
فبارك اهلل بنساء جيشنا ( جيش رجال الطريقة النقشبندية )
من نسل الصحابيات االبرار .
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حكم وعبر
كلمات لها معنى
كن بحرا اذا تسلطت عليك الصواعق  ،وكن
صخرا اذا ثارت عليك االمواج .
• خالف نفسك تسترح  .....وخالف هواك ترش.
• ليست الشجاعة ان تقول كل ما تعتقد  ,بل
الشجاعة ان تعتقد بكل ما تقول .
• ما قرن شيء الى شيء احسن من حلم الى
علم ومن عفو الى مقدرة.
• اقل الناس قيمة اقلهم علما  ,وشر الناس من
يرى انه خير منهم .
• اياك والكسل والضجر فانها مفتاح كل شر ,
من كسل لم يؤد حقا ومن ضجر لم يصبر على
حق .

االخوة
قال رجل للجنيد  :قد عز االخوان في
هذا الزمان اين اخ لي في اهلل ،فاعرض
اجلنيد حتى اعادها ثالثا ،فلما اكثر
قال له اجلنيد  :ان اردت اخا يكفيك
مؤنتك ويتحمل اذاك فهذا لعمري
قليل  ،وان اردت اخا في اهلل حتمل
انت مؤنته وتصبر على اذاه فعندي
جماعه اعرفهم لك فسكت الرجل

إسرتاحة جماهد

اجملاهدة
بشرى العباسي

احسن االجوبه
• دخل سيدنا عمر (رضي اهلل عنه )
املسجد يوما  ,فوجد رجال متكئا للعبادة
 ,فساله  ,ما شغـــــلك ؟
فاجاب  :اخي يعمل لرزقي ورزقه  ,فقال
سيدنا عمر  ,اخوك اعبد منك
• عاد املعتصم صبيا مريضا  ,واراد ان
يداعب املريض  ,فساله  :داري احسن ام
دار ابيك ؟ فاجاب الصبي  :ما دام امير
املؤمنني في دار ابي فهي احسن .

هل تعلم

ان أول من ترجمت له كتب الكيمياء والطب والفلك وغيرها من الكتب
الفلسفية هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األمير األموي الذي
زهد باخلالفة حبا بالعلم وانصرف يؤلف ويترجم كتب الكيمياء.
هل تعلم أن أول من بنى املدارس في اإلسالم هو نظام امللك امللقب بقوام
الدين واسمه احلسن بن علي بن اسحق بن العباس وهو أول من لقب
بـ ( أتابك) .وهو أول من بنى املدارس لطالب العلم فبنى نظامية بغداد،
ونظامية نيسابور ،ونظامية طوس ونظامية أصبهان .وكان أول من
ولي التدريس في املدرسة النظامية ببغداد أبو اسحاق الشيرازي شيخ
الشافعية في وقته.
هل تعلم أن واضع أسس علم االجتماع وقواعده هو العالم ابن خلدون
املؤرخ والفيلسوف االجتماعي ،الذي ينتسب إلى أسرة أندلسية
حضرمية األصل أقامت في اشبيلية واشتهر منها رجال علم وسياسة،
تنقل في بالد املغرب واألندلس وتولى أعماال ً سياسية في فاس وغرناطة.
ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق فدرس في األزهر
وتولى قضاء املالكية .أشهر مؤلفاته :كتاب العبر وديوان املبتدأ واخلبر
في أيام العرب والعجم والبربر و املقدمة التي قيل عنها إنها خزانة علوم
اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدبية
هل تعلم أن أول من وصف أعمال التقطير والتبلور والتذويب والتحويل
هو العالم اإلسالمي جابر بن حيان .الذي يعد من علماء العرب
املشهورين .وله شهرة كبيرة عند األفرجن مبا نقلوه من كتبه في بدء
يقظتهم العلمية.
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قصائد اجملاهدين
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النا ِق ُ
شــــو َن علــــى قلوبِهموا
ـهرو َن ب ِذكــرِ ِهم ِمـن غفل ٍة
ي َ َتطـَ َّ

اجملاهد
احمد املوصلي

َ
ــفظ اجلَالل ِة ِمن َ
لـَ
ســنا األذكار ِ
تُصــلي األنا َم غـَـدا ً بِحرِّ النـــار ِ

ِّ
بكـــل علم ٍنـــافع
احلاذقــــون

ٌ
فـــي جيشهم
جيش من األحبار ِ

العلو َم من الشيوخ تعبدا
طلبـوا ُ
الك ُّ
أخال ُقهم ُ
ـــل يشــه ُد أنهـا

لبسوا ال ُّتقى ما
ُ
فيهموا من عـار ِ
هـــدى املخُ تار
نـــورٌ تو َّه َج مـــن ُ

أعدادُهم ع َّد احلصــى يا سـائلي

وعـــدي َد أوراق ٍعلـــى األشــجار

هائم
بِجهــادِكم يـــا سادَتي أنا
ٌ
ـــراق َعص َّية ٌبِوجودِ ُكم
ُ
أرض العـِ
ِ

َمــ ْن مثلُ ُكم في ســـائر األقطار ِ
َ
شوكة َ ُ
ســرتمُ
فلقد َك َ
الكــــفار ِ

ني في أرجائِها
وجعــل ُتم الباغـــ َ

يتســـاقطون مبِحــنة ٍ َ
وصـــ َغار ِ

َ
صرتمُ هكذا
روحــي ِفداكم
كيف ِ

قـــدرُ اإلله يجي ُء كـــاإلعــصار ِ

روب محم ٍد
مــن أين ِجئ ُتم من ُح ِ

أو ُ
أنتموا ن َ َفـــ ٌر ِمــــ َن األنصــار ِ
بل مــِـن زمان ِ َك يــــا
َ
غريب الدار ِ

صوت يبددُ َحيــرتي
فـَـأ َ َجابنــي
ٌ

اهلل أكرَ َمنـــا ب ِ َ
شــ ْي ٍخ عــار ِ ٍف
ني بِعز ِم ِه
لوب املُؤ ِمــن َ
وســـقى ُق َ
َ

ســـاب َ َق ْت أُس ُد اجلِهــادِ لِ َغاي َ ٍة
َف َت َ

َ
ن َفخ َ
احلمـــاس بنا مــع اإلصـرار ِ
رت
ـــج ْ
ٌ
َف َت َف َّ
أمــم ِمـــ َن ال ُّثــوار ِ
ُ
اهلل َفضـَّـــلها علـــى األقــدار ِ

زوروا موقع جيشنا على االنترنت www.alnakshabandia-army.org

