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من  :قلنا .درهمأن ال جيىب إليهم قفيز وال العراق  يوشك أهل) :جابر بن عبد هللا ل قا
وال  دينارإليهم  جيىبيوشك أهل الشام أن ال  :مث قال .مينعون ذاك ،من قبل العجم :قال ؟كأين ذا

سعيد  من طريق (1)«صحيحه»ه اإلمام مسلم يف ارو  ،(...من قبل الروم :قال ؟من أين ذاكقلنا  .ىمد
 .فذكره (....يوشك) :كنا عند جابر بن عبد هللا فقال  :قال ،عن أيب نضرة ،اجلريري

 .فال جمال لالجتهاد يف مثل هذا ،مرفوع حكما   ،اخلرب موقوف لفظا  وهذا 
 ،وأصبح يف دنيا الواقع من األمور الظاهرة ،حيث حتقق هذا اخلرب ،مدي علم من أعالم النبوة احملوهو 

احلصار على الشعب العراقي  تأن رأس الكفر العاملي وحامل  لواء اإلرهاب والعنف أمريكا فرضوذلك 
مشل ظلمها كل نوع وجنس قد و  !الظلم والبغي والعدوان تعشقفأمريكا  !وال غراب  يف ذلك ،املسلم الربيء

السابق  يف كل  وهي ،وهي حامل  كأس املوت ،رحى اهلمجي  والتطرففعلى أمريكا تدور  !ومل  ي وهو 
وال لطفل  ،فأمريكا ال ترعى لشيخ حرم  ،وهي رائدة الكرب والطغيان والتمرد واإلجرام ،امليادين اإلجرامي 

 ...ة عاطف أ، وال ملر رمح 
  ؟!!أمريكا يف العراقكم قتلت 

  ؟!!كم قتلت يف فلسطنيو 
 ؟!!كم قتلت يف أفغانستانو 
  ؟!!حرب فيتنامكم قتلت يف و 
  ؟!!ابناالي كم قتلت يفو 
 ؟!!....كم قتلتو 

 ؟!!....دمرتوكم 
 !! ؟...أجرمتوكم 

 !ع الذاكرة استيعاهباتطيستوال  !سع الصحف عرضهايوال  !يدهاتعجز األقالم عن تسو 

                                        
(1) (3112). 



 3 

 ،أفريقيا السوداء والياابن لواأسا ،ل مل بل من ك ،ليس املسلمني فحسب ،اإلنساني  عدوةأمريكا 
حساابت ووفيات فوق  !وأعداد رانن  !أرقام خيالي  !زرون بعشرات املالينيالذين جي ،أمريكا اجلنوبي واسألوا 

ُ َأَّنه يُ ْؤَفُكونَ ﴿ !البشر  .[23:توب لا] ﴾قَاتَ َلُهْم اَّلله
على األبرايء  األطنان من وابال  فهم يصبون  ،وطريق  القتل عندهم طريق  وحشي  وليست إنساني 

 ﴾ِإن هُهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَ ْرُُجُوُكمْ ﴿ :حيث يقول هللاوصدق  !على جبال صماء يصبون وكأهنم
 .[33:كهفلا]

طائرة أمريكي  ما  223دمرت  - يف احلرب العاملي  الثاني  - هـ1233ويف ليل  من ليايل عام 
 ،يف يوم واحد مائ  ألف شخص 133وقتلت  ،احلارق إبسقاط القنابل  ،ميال  مربعا  من طوكيو 13مساحته 

ابرتياح أن الرجال والنساء واألطفال الياابنيني  اجلنرال كريتس لوماي أحد كبار ظحوال ،وشردت مليون نسم 
قد وصل يف القنوات ن املاء إوكانت احلرارة شديدة جدا  حىت  ،ومت غليهم وخبزهم حىت املوت ،قد أحرقوا

 33وتعرضت أثناء احلرب حوايل  ،وتفجر الناس يف ألسن  من اللهب ،بت اهلياكل املعدني وذا ،درج  الغليان
 .تعاين من آاثرها -حىت اليوم  -ل ولذلك فإن الياابن ال تزااستعملوا ضدهم األسلح  النووي  و  ،مدين  ايابني 

مريكي هاري ترومان وقال بعدها الرئيس األ ،ازاكيهريوشيما وجن فوق مدينيتألقت قنبلتني نوويتني و 
 .(العامل اآلن يف متناول أيدينا) :وهو يكن يف ضمريه الثقاف  األمريكي 

وكان هذا متهيدا لعمليات  ،ألف شخص هبذه الطريق  333وتشري أحد التقديرات إىل مقتل زهاء 
 .اإلابدة اليت ارتكبتها الوالايت املتحدة ضد أقطار أخرى مل هتدد واشنطن

ذحبت الوالايت املتحدة يف تقدير معتدل زهاء عشرة ماليني  هـ1213عام و  ـه1271عام  ما بنيو 
شري أحد التقديرات إىل مقتل مليوين كوري مشايل يف احلرب تو  ،والووسي وكمبودي ،يوفيتنام ،وكوري ،صيين

 .وكثري منهم قتلوا يف احلرائق العاصف  يف بيونغ اينغ، ومدن رئيس  أخرى ،الكوري 
  .ماليني 2التقدير األعلى للقتلى الصينيني حواىل جمات احلارق  على طوكيو هذا ابهل ويذكران

 733وتعذيب وتشويه  ،ألف شخص 133سببت حرب فيتنام مقتل  هـ1283ويف منتصف عام 
حىت  3333وأحرق  ،شخص وهم أحياء 2333ونزعت أحشاء  ،ألف امرأة 21واغتصاب  ،ألف شخص

 .يماوي  السام قري  ابملواد الك 33وهومجت  ،املوت
أكرب دليل عن املساف  الكبرية بني القيم ولذلك فإن جهاز األمن القومي األمريكي يف فيتنام يعطي 

 .أمام املصاحل وال مكان هلا ،يف السياس  األمريكي  ويؤكد أن ال جمال حلقوق اإلنسان ،واملمارسات األمريكي 
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ثر من إىل إصاب  أك هـ1211د امليالد وعام وأدى القصف األمريكي هلانوي وهايفونغ يف فرتة أعيا
 .ألف طفل ابلصمم الدائم 23

و عام  هـ1285ألف فالح ما بني عام  153وقتل اجليش األمريكي املدرب يف غواتيماال أكثر من 
 .هـ1333

 - ائيات إىل أكثر من مائ  مليونيصل عددهم يف بعض اإلحص -وقاموا إبابدة ماليني اهلنود احلمر 
أحرق فيها  - اليت شنت ملقتل أحد املستوطنني -ويف وقعت بيكووت  ،ان األصليون ألمريكاوهم السك

وأصدرت  ،يف برمودانود وعرضوهم للبيع بسوق النخاس  وقبض على معظم من تبقى من اهل ،هندي 733
إلعطاء  وذلك ،احلكوم  اجلديدة بعد ذلك قانوان  إبزاح  اهلنود من أماكنهم إىل غريب الوالايت املتحدة

ألف  73,333وهجر إىل املناطق اجلديدة أكثر من  ،هـ 1335وكان ذلك عام  ،أراضيهم للمهاجرين
 .«رحل  الدموع»وعرفت هذه الرحل  اترخييا  بـ ،فمات كثري منهم يف الطريق الشاق الطويل ،هندي

فاع حنو الغرب فبعد وقت قصري أخذ املهاجرون يف االند !هبذا القدر من اإلجرامومل تكتف أمريكا 
ب يف هذه وكان الذي حفزهم على ذلك هو اكتشاف الذه ،متوغلني يف األراضي اليت خصصت للهنود

وكان هؤالء املتطرفون الشريرون يقتلون احليواانت الربي  اليت كان اهلنود  ،فرحل كثري منهم إىل هناك ،املنطق 
 .يعتمدون عليها يف طعامهم

 -رف  نقلت هؤالء اهلنود من هذه األرض إىل أماكن خمصص  مث إن احلكوم  األمريكي  املتط
 .- مستوطنات مغلق 

 نم بدال   ،ألفا  فقط 253املراحل من احلرب والتشريد الشرس اخنفض عدد اهلنود إىل مث بعد هذه 
األمريكي يف تقرير مصري  اخلياروكان هذا هو  ،- ألفا   753يعين أبيد على يد األمريكان  - وزايدة مليون

 !!!محرالشعب اهلندي األ
ما  سودني الألف من األفريقي 35333 يت سقط فيها خالل ثالث  أايم فقطيف معرك  جتسبريج الو 

 !بني قتيل وجريح ومفقود وأسري
وهذا ما لطخته أمريكا يف أيديها  ،هذه جرائم الطاغي  الباغي  رأس الكفر أمريكا يف حق غري املسلمني

وال  ،وال حلر حريته ،فهي ال تراعي لذي حرم حرمته ،ها وأرقامها اخليالي وهذه جرائم ،القذرة النجس 
 !لإلنسان إنسانيته
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ودم املسلم  !فملفاهتم سوداء من دماء املسلمني !املسلمني فحدث وال حرج دماء وأما جرائمهم يف
 !نجس بل هو يف نظر أمريكا أخس من الكالب ال !له حرم  البته وليس !دم وحشي يف قاموس أمريكا

عبارة عن نتوء شاذ ليس من املعتقدات ) فاإلسالم عند أمريكا !ولذلك فإهنم يصورون اإلسالم أببشع الصور
 !(بل هو من ظلمات البيئ  العربي  ،القدمي  وال اجلديدة

اإلسالم ولد من خالل ) :(جيمس جورج جاتدس)يقول خبري السياس  اخلارجي  للحزب اجلمهوري و 
الشيوعي  أم  -سأترك األمر للخرباء ليحددوا أيهما ) :مث أضاف أيضا  قائال   ،رهاب(العنف واحلروب واإل

 .(حقق نتائج أكرب كآل  قتل عظيم  للمسيحيني - اإلسالم
وتزوج عدت مرات للوصول إىل  !وأنه رجل شاذ !أنه املسيح ^هنم يقولون عن الرسول أ وقد ثبت

 !السلط 
 !راسي دديهم يف مناهجهم الومثل هذه االدعاءات امللعون  تدرس ل

ومن ذلك ، ويزيف دور املرأة يف اإلسالم ،فيلم يسئ لإلسالم واملسلمني 733وقد أنتجوا أكثر من 
أكاذيب )فقد قاموا مؤخرا  إبنتاج فيلم عدائي ابسم  ،إحلاق أعمال اإلرهاب والعنف ابلعرب واملسلمني

 .التهم ابملسلمني ويكيلها هلم كيال  يلحق الكثري من  ،مليون دوالر 153تكلفته  (حقيقي 
 -من إساءة لإلسالم بوضعها لفظ اجلالل   (انيكي)وكان من آخر هذه السلسل  ما قامت به شرك  

 !على األحذي  اليت تنتجها - تعاىل هللا
ي  له صورة سلبي  يف الشعب الصني ويرى الرئيس السابق نكسون أن ليس هناك من شعب حىت وال

 ! ابلقدر الذي للعامل اإلسالميينيضمري األمريك
 :الشنيع ضد املسلمني الوحشي يف قتلهم ،وهذه قائمٌ  فيها كشف اإلحصائيات

هو أكثر اجلرائم وحشي  : )عن حصار العراق - من معهد الدراسات املستقل  -يقول هوج ستيفرت 
 !(.يف القرن العشرين

 327يف التحذير اخلاص رقم  - الغذاء العامليبرانمج  -م املتحدة للغذاء والزراع  وتقول منظم  األم
وأدت  ،قتصاد كلهبسبب استمرار العقوابت اليت شلت فعليا  اال ،إنه بلد اقتصاده مدمر: ) م1112يف يوليو 

.. ويتناول عدد  .ومعاانة واسع  االنتشار ،وبطال  متفشي  ،ونقص يف التغذي  ،وجوع مزمن إىل عوز مستمر
ألفريقي  اليت حتل هبا ا  كمي  من الغذاء تقل عما يتناوله السكان يف األقطار اكبري من العراقيني حالي

 .الكوارث(



 5 

قي بسبب قصف الطائرات األمريكي  للعراق وحصارها الظامل له اقتل أكثر من مليون طفل عر وقد 
وهبط  !نسولنيوأصيب اآللف من األطفال الرضع يف العراق ابلعمى لقل  اال !عشر سنوات أكثر من خالل

وأكثر من نصف  !بسبب احلصار والقصف األمريكي ؛سن  للنساء 11سن  للرجال و  33عمر العراقيني 
 !مليون حال  وفاة ابلقتل اإلشعاعي

ضح بيان لوزارة الصح  العراقي  أن جمموع الذين توفوا من الصغار والكبار بسبب احلصار املفروض و وأ
 !شخصا   381,151بلغ مليوان  وهـ 1333 صفروحىت هـ 1311 حمرمعلى العراق منذ 

بسبب  هـ1331ألف عراقي توفوا عام  183كما أعلنت وزارت الصح  العراقي  أن أكثر من 
 !ألف طفل دون سن اخلامس  83وأن من بينهم أكثر من  !انعكاسات احلظر املفروض على العراق

م 1113ض احلظر يف أغسطس كما أشار البيان املذكور إىل أن عدد العراقيني الذين توفوا منذ فر 
 !طفال  دون سن اخلامس  373,783بينهم  !شخصا   321,331م بلغ مليوان  3331وحىت هناي  عام 

فقد أكد طارق عزيز انئب رئيس  ،ويف نفس الوقت فأمريكا مستفيدة اقتصاداي  من هذا احلصار
بينما  ،مليار دوالر 233ستمراره الوزراء العراقي أن الوالايت املتحدة رحبت جراء احلصار على العراق وا

 .مليار 25وتركيا  ،مليار دوالر 73خسرت روسيا حوايل 
 - األب - الرئيس األمريكي جورج بوشوقد رفع أحد احملامني النصارى األمريكيني دعوى على 

 ثه يف العراق من قتل وتدمري!!!بسبب ما أحد ،يطالب فيها مبحاكمته على أنه جمرم حرب
 .ن الشيوخ والنساء واألطفال الفلسطينيني ابلسالح األمريكيوقتل اآلالف م

 بارك مو  الجئني الفلسطينيني يف اجملازر اليت قامت هبا إسرائيل حبماي لوقتل اآلالف من اللبنانيني وا
 .أمريكي 

إن إسرائيل وأمريكا وجهان  :وإسرائيلمن املناسب يف هذا املقام أن نذكر العالق  بني أمريكا  إنو 
س  الصهيوني  هي السياس  اوالسي ،إن السياس  األمريكي  هي السياس  اإلسرائيلي  الصهيوني  ،  واحدةلعمل

ومها الشريكان يف األعمال  ،وطيدة وقوي  فلسطنين  يف ايوالصهالعالق  بني أمريكا  :ولذا، األمريكي 
 .الالإنساني 

الت اجلهود قوي  ز وال  ،لنظرة األمريكي ولعله من األدل  على ذلك أن اإلسالم هو املتهم األول يف ا
من  أنوعا  وألواان   يفعلون فلسطنيبينما اليهود يف مؤسساهتم وجمازرهم يف  ،إلعطاء اإلرهاب وجها  إسالميا  

واملتمثل  يف سرقات الواثئق وخلخل   ،أمريكا لدى ني األولنياجلرائم اليت يستحقون أن يكونوا هم املتهم
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 لنا هو ذلك وأقرب منوذج ،ذير العنف واجلنس عن طريق األفالم واجلرمي  املخطط القانون األمريكي وجت
 ،ألف وثيق  سري  أمريكي  833الذي سرق ما يقارب  (جواناثن بوالرد)الضابط البحري األمريكي اليهودي 

 ومتواصال   ا  ز متمي تضغط إسرائيل ضغطا  اخليان  واإلساءة لألمن األمريكي  مث بعد هذه ،وإرساهلا إىل إسرائيل
  !!!احه والعفو عنهمن أجل إطالق سر 

هـ قتل اجليش األمريكي اآلالف من الصوماليني أثناء غزوهم 1313 و1313وما بني اتريخ 
 .للصومال

ا وقصفو  ،هـ شنت أمريكا هجوما  عنيفا  بصواريخ كروز على السودان وأفغانستان1311ويف عام 
وحىت هذه الساع  ال يوجد سبب واحد  ،وقتلوا أكثر من مائتني ،يف السودان للدواءمعمل الشفاء خالله 

ومعلن للفجوة بني أمريكا والسودان غري اإلسالم والقضاء على السودان بصفته كياان عربيا  أفريقيا  إسالميا  
وألجل ذلك كثفت أمريكا جهودها وسعت لاللتقاء جبميع املعارضني املريغين والصادق املهدي  ،موحدا  
وقامت حبمل  دعائي   ،التمرد وبعض الدول احمليط  هبا  ودعمت حرك ،وألبت مجيع جرياهنا ضدها ،وقارنق
ويف  ،والعجيب أن أمريكا تسعى بكل طاقاهتا للضغط على العرب من أجل السالم مع إسرائيل ،اجتاهها

 ،يف اجلنوب يف النصارىظالم مع السودان من خالل تو نفس الوقت تقف بكل إمكانياهتا يف عرقل  الس
وأييت القرار  !نسم  1,331,733ن عددهم إحيث  ،من السكان فقط %5الذي تصل نسبتهم إىل و 

وهي ال متلك  !لألدوي مث أتيت الصواريخ األمريكي  لتقصف مصنع الشفاء  ،األمريكي املشئوم يدين السودان
 !؟وهل يقبل املنطق أن هذا املصنع يهدد األمن األمريكي ،أدل  تستدل هبا

والضغط  ،اقتصاداي  وإضعاف السودان  ،إن اهلدف احلقيقي لضرب السودان هو العنجهي  األمريكي 
مع مالحظ  أن  ،السودان مبمارس  االضطهاد الديينهدف إدان   - أيضا   - وهذا اهلدف هو ،عليها سياسيا  

 .املسلم  يف السودانرغم األكثري   ،ودان من أجل فصل الدين عن الدول على الس - بقوة –أمريكا تضغط 
نتيج  القصف  - ديسمرب 7وحىت  أكتوبر 7من  -وقتل يف أفغانستان فقط خالل ثالث  أشهر فقط 

 !جلهم إن مل يكونوا كلهم من املدنيني ،أفغاين 53333األمريكي ما ال يقل عن 
أشهر  إذ بعد مخس  ،وفواجع عظمى ،وأدى هذا احلصار الغاشم إىل كوارث كربى ؛وحصار على ليبيا

مليار دوالر من عام  3بلغت خسائر ليبيا ما يزيد على  ،ظر اجلوي واحلصارفقط من بداي  احل
 .هـ33/11/1313هناي   هـ حىت7/2/1312
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ماتوا بسبب نقص األدوي  أو  امرأة 133رضيع وأكثر من  233كما أعلنت أمان  الصح  الليبي  أن 
 233ومات أكثر من  !هـ1313 رمضانليبيا منذ احلضر اجلوي املفروض على أتخر وصوهلا من جراء 

 !مريض كانوا حباج  إىل العالج يف اخلارج أثناء نقلهم برا  إىل الدول اجملاورة
حيث أدى نقص  ،وخباص  املواشي ،كما أفادت اإلحصائيات إىل أن قطاع الزراع  أتثر إىل حد كبري

 !للحومألف طن من ا 33يل األدوي  البيطري  إىل خسارة تقدر حبوا
 ؟!!فما ابلنا مبا وصلت إليه اخلسائر اآلن !احلصار أمن بد قصريةوهذا كله يف غضون سنوات 

 .نشخص يف غزوها جلنوب لبنا 17333قتلت إسرائيل مببارك  ومعون  أمريكا أكثر من و 
 .أكثر من مليون شخص بدعم أمريكي ندونيسياوقتل عسكريو أ

  .طفل أفغاين 15333من وتسبب حصارهم ألفغانستان يف قتل أكثر 
والقيم األخالقي  ليس هلم فيها انق   ،فاإلنساني  معدوم  لديهم !فأسوء معامل  ،وأما معاملتهم لألسرى

مل يشهد  وبلغ فيهم االضطهاد واإلرهاب مبلغا   ،اإلرهاب املنظمأعظم أنواع  وقد متثلت يف أمريكا ،وال مجل
 .ئع بل والقوانني الوضعي ار لقد خالفوا األداين والش ،تقدميخ املبل وعلى مر التار  ،مثله يف عاملنا احلاضر

حىت بلغ  !كيون على إظهار التشفي من هؤالء األسرى يف غونتناموا يف كل مناسب يلقد حرص األمر 
 ومن دون متكينهم من !هبم احلال أن يرتكوا هؤالء األسرى يف مقاعدهم ألكثر من يوم ونصف بال أي حراك

 !جملرد التشفي والتهكم والسخري  من هؤالء األسرىمث يعلنون ذلك  !املياه دورات استخدام
بل وحىت الفم  ،السمع والبصر :كما توضح الصور أن األمريكيني حرصوا على تعطيل كاف  احلواس

واملتأمل للصور يشعر أبن األسرى يفتقدون حىت اإلحساس ابملكان ورمبا  !واألنف وضع عليها أغطي  كثيف 
وا وسائل أخرى هلذا مهم استخديوقد يكون آسر  !لتعطيل احلواس املذكورة ا  فقد يكون هذا راجع !الزمان
يف استخدام أي وسيل  يتم من  ااألمريكيني أهنم لن يرتددو  املسؤولنيومن الواضح خالل تصرحيات  ،الغرض

 !خالهلا إهان  وحتطيم هؤالء األسرى
 :فإن من االتفاقات القانوني  !لفوا أيضا  القوانني الومهي وخا! الشرائعو لك خالفوا كل األداين فهم بذ

يف  ،هـ1238ألن االتفاقي  األوىل والثاني  لعام  ؛أن إجبار أسري احلرب على اإلدالء ابعرتافاته هو عمل إرهايب
 .على ضرورة املعامل  اإلنساني ، قد نصت مجيعها 12، واالتفاقي  الثالث  يف مادهتا رقم 13مادهتا رقم 

 :األسرى يتضح لدينا عدة أمور ومن خالل النظر يف صور هؤالء
 .ميكن أن تعامل به هؤالء األسرى دستور أن اإلدارة األمريكي  ليس لديها قانون وال :األمر األول
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 .ريكي  يف التعامل مع هذه القضي توضح هذه الصور مدى الغطرس  األم :األمر الثاين
ان من هؤالء ر مدى الرعب الذي يكتنف هؤالء األمريكتكشف لنا هذه الصو  :األمر الثالث

أربع   يبلغونطون ابألسري الواحد يف بعض األحيان يحظ أن عدد اجلنود الذين حيالضعفاء األسرى حيث نل
 ،عشر جنداي  أمريكيا مدججني ابلسالح وأنظارهم مجيعا  متجه  صوب األسري املقبوض عليه من اجلانبني

 !!ألنفينني والفم واألذنني والى العهذا مع األغطي  اليت ع
 ،وذلك أن أمم األرض مجيعها اليت خلقها هللا من طين  واحدة ،حسن الدين اإلسالمي :األمر الرابع

 ،قد يغلب عيها احلقد ومشاعر الكراه  يف وقت من األوقات ،واليت تتشابه يف النزعات والعواطف واملشاعر
 ،وذلك من أجل إشباع هذه الرغبات ، اخالف أهوائها ورغباهتا يف االنتقامفال ترى أبسا  يف تغيري قوانينها اليت

بل وكما حيدث يف كثري من البلدان حىت  ،كما حيدث متاما  يف الوقت الراهن يف الدول الغربي  وابلذات أمريكا
بل  ،مشاعرهافليس لديها أن حتكم عواطفها و  !األم  اإلسالمي  إال، تنتسب إىل اإلسالم وهي ال تطبقهاليت 

بل إن اإلسالم هنى عن  ،ليوالتبد غري قابل  للتحويل جلي  وواضح  ،طاهرة منزل  من حكيم محيدهي أحكام 
وفق نزواته ومتطلباته وأهوائه كما  ليس له أي جمال لتغيريه ،احلكيما الشرع فاملسلم ملزم هبذ ،ل ابلقتلىيثلتما

 .النحو الغرب الفاجر مع قوانينه يفعله على هذا
 ،وألجل ذلك يعرتف من ينتسب إىل دعاة حقوق اإلنسان أن ليس لديهم أرض اثبت  يقفون عليها

 ؟!رجعي  يعتربون حقوق اإلنسان هذهفبأي م ،وإن كانوا صادقني ،منضبط يسريون عليهوال منهج 
مات فأسري املسلمني يصور للكفار املقامات السامي  يف األمان  والرمح  الشرعي  فال يستحل احملر 

ملا أسر ظلما  وعدواان  استعار من بعض بنات احلارث موسى فهذا خبيب  ،ألجل أنه أسري بني يدي الكفار
فوجدته جملسه على فخذه واملوسى  :قالت .فأخذ ابنا يل وأان غافل  حني أاته) :قالت ،يستحد هبا فأعارتهل

ما رأيت وهللا  !كنت ألفعل ذلك  ما ؟اخشني أن أقتله :فقال ،ففزعت فزع  عرفها خبيب يف وجهي ،بيده
وما  !وهللا لقد وجدته يوما أيكل من قطف عنب يف يده وإنه ملوثق يف احلديد ،من خبيب قط خريا   أسريا  

فلما خرجوا من احلرم ليقتلوه يف احلل قال هلم  .إنه لرزق من هللا رزقه خبيبا   :وكانت تقول !مبك  من مثر
اللهم  !لو ال أن تظنوا أن ما يب جزع لطولتها :مث قال ،فركع ركعتنيفرتكوه  .ذروين أركع ركعتني :خبيب

 :مث قال ،أحصهم عددا
 أقتـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــسلما   مـــــــــــــــــــــــا أابيل حـــــــــــــــــــــــني

 علــــــــــــــــــى أي شــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــان   مصــــــــــــــــــرعي  

   
 وذلـــــــــــــــــــــــــك يف ذات اإللـــــــــــــــــــــــــه وإن يشـــــــــــــــــــــــــأ

 (يبـــــــــــــــارك علـــــــــــــــى أوصـــــــــــــــال شـــــــــــــــلو   ـــــــــــــــزع  
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عن أيب  ،بن أيب سفيان الثقفيالزهري عن عمرو من طريق  (1)«صحيحه»رواه اإلمام البخاري يف 
  .فذكره (...سري  عينا  وأمر عليهم عاصم بن اثبت ^بعث رسول هللا ) :قال هريرة 

املرأة  هذه أمانته ودينه وهلذا تعجبت من ،منعه الدين من قتل هذا الطفل ،وأرضاه فخبيب 
 .الكافرة

اسن اإلسالم يف معامل  األسرى  وحم ،أنه حرم قتل األسري إذا أسلم :ومن حماسن الدين اإلسالمي
 .ة مبسوط  يف كتب الفقه واحلديثكثري 

 ( فيس)ففي مدين   ،املساجدإىل  وصل حىت ومل يقف على حد تعدى اإلرهاب األمريكيمث إن 
وبعد يومني مت إطالقه بكفال  وبدون أن  ،أطلق جار املسجد النار على املصلني وهم يؤدون صالة الفجر

 (دنفربكولو)وقد تكررت احلوادث هذه يف مسجد  ،رغم أنه اعرتف ابرتكاب اجلرمي  ،يتهيفتش رجال األمن ب
للتدمري  (سربينج فيلد)وتعرض املركز اإلسالمي يف  ،(جرنيفيل)يفورنيا ومسجد ويف والي  كال (بواب)ومسجد 

 .امالت
وكشمري والفلبني وجزر  وهذا غري اجملازر اليت ابركتها أمريكا يف الشيشان والبوسن  ومقدونيا وكوسوفا

 .مور وغريها من األرضي اإلسالمي امللوك وتي
 واملواقف املؤمل ... !واألفعال الشنيع  !اي للمسلمني من هذا اجلرائم املؤمل  !هللا ايو 

 فظيع ؟!الواملواقف  ؟!شريرةوالوحوش ال ؟!من هذه الثريان اهلائج  أم  املليارأين 
 !؟أين العقالني 
 !؟أين اإلنساني 

 !؟أين القيم األخالقي 
 !؟عراف املرتسم واأل ؟!بل أين القوانني الدولي 
  !؟أليس فيهم رجل رشيد

  !شيطاني ! وتصرفات حيواني  صامتعال أف! و حقا  إن هذه جرائم وحشي 
جل ) :دفع املستشرق الربتغايل ارنولد أن يقول ظلم مركب ؟!وأين القانون من ظلم الغرب لإلسالم

 .(!هذا التحامل والتجريح على اإلسالم دون غريه من األداين األخرى أسفي كان على

                                        
(1) (3383).  
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 وهيمنتها الشخصي  وإمنا تسعى ملصاحلها الذاتي  ،ال تلتزم ال بقانون وال أبعراف وال مبواثيقإن أمريكا 
 الشتتسبتمرب  11فهي كانت تنادي ابلدميقراطي  وملا وقعت اهلجمات املبارك  يف  ،دون مراعاة لروابط دولي 

 !املزعوم  الدميقراطي 
)إنين  :يف اجتماع اليونسكو يف دورته اليت انعقدت ابملكسيكوزير الثقاف  الفرنسي قول يولذلك 

اليت علمت الشعوب قدرا  كبريا  من احلري  ودعت إىل الثورة على  - يقصد أمريكا -كون الدول تاستغرب أن 
إن هذا شكل من أشكال اإلمربايلي   !أمجعوحيدة على العامل هي اليت حتاول أن تفرض ثقاف  مشولي   ،الطغيان

 .(واختالف أمناط العيش ،ومناهج التفكري ،ال حيتل األراضي ولكن يصادر الضمائر ،املالي  والفكري 
 ومستشارة اللجن  ،يف القانون الدويل العام من جامع  ابريس العاشرة ةوهي دكتور أمل ايزجي  وتقول

فالرغب  الواضح  لدى الوالايت املتحدة األمريكي  هي فقط إنشاء حتالف دويل : )محرالدولي  للصليب األ
مستفيدة من أعمال إرهابي  مل يقم  ،كانت اخطط هلا منذ زمن بعيد  ،توقد به العامل خلدم  مصاحل خاص  هبا

ذ أكثر مستمرة منلتشن حراب  حقيقي  ضد شعب سحقته حروب  ،دليل قاطع على ارتكاهبا من جه  معين 
 .(من عشرين عاما  

وقد  ،! وقد سبق لدينا القوائم يف أعماهلا ومشاريعها اإلرهابي إن أمريكا تدعي مكافح  اإلرهاب
هلا يف ضرب املسلمني  غطاء   - مكافح  اإلرهاب :ما تسميه هيوهو  -ااخذت أمريكا من هذا املصطلح 

ولكن املسؤولني األمريكيني ال ) :قال ، منهموهذا ما صرح هبا أحد احملللني ،هذا املسمىومنشئاهتم حتت 
)اإلرهاب جمرد ذريع  لضرب العواصم اليت  :قائال  ويؤكد ذلك خبري أمريكي  ،(يعلنون ذلك أو يصرحون به

 .(نكرهها
والعجيب أن  ،وابلتايل امتد إىل اإلسالم ،وضع على املسلمني ولذلك فإن قانون اإلرهاب

ارجي  األمريكي  تذكر أن أخطر أحداث اإلرهاب والتخريب هو ما وقع يف اإلحصائيات الرمسي  وتقارير اخل
ونسب هذا العمل أوال  إىل إرهابيني يف  !شخص 733الذي قتل وأصيب فيه  هـ11/1315أوكالهوما يف 

 !سيحيني األصولينياثنان من األمريكيني البيض امل - !وليس اإلرهابيني - الشرق األوسط مث ظهر أن اجلانني
 .ت أمساؤمهاونشر 

وتقرر  ،وهو اإلسالم األصويل :اإلرهاب عدوها الرمسي بصف  مستمرة كافح لقد حددت محل  م
من العرب  11شخصا  اهتموا ابإلرهاب ال يوجد بينهم إال  171اإلحصائيات األمريكي  الداخلي  أن من بني 

أما  ،مسلمني وال عراب   %  ن أدينوا ابإلرهاب ليسوا13ويف التسعينات كان  ،%3املسلمني بنسب  



 11 

فهي توزع اهلجمات اإلرهابي  املناهض  للوالايت املتحدة على  هـ1313األمريكي  عام  ارجي اإلحصائيات اخل
 ،ي انحهذا من  ،اعتداءات وقعت يف الشرق األوسط 8هجوما  من أمريكا الالتيني  مقابل  33 :النحو التايل

تكلف  - قتل وسرق  وعنف واغتصاب -يف أمريكا  - إلرهابوليس ا -ومن انحي  أخرى جند أن اجلرمي  
مث مع  !واإلعالم االهتاممع هذا كله فهي بعيدة جدا  عن دوائر  ،مليار دوالر سنواي   353اخلزين  األمريكي  

وميتد حينما ترى أمريكا مده إىل  !ذلك أيضا  يبقى قانون اإلرهاب سيفا  مصلتا  على كل مسلم يف كل مكان
صبح املسلم يف النظرة األمريكي  ال خيرج عن أو  !القادة وزعماء العامل اإلسالمي من علماء ومفكرينالدول و 

 -وهذا ما صرح به شيطان العصر الرئيس األمريكي جورج بوش  !إما إرهايب وإما مناصر لإلرهاب :اثنتني
 !!!(من مل يكن معنا فهو ضدان) :حينما أعلن احلرب الصليبي  قائال   -بن اال

ضد ولقد انتقدت منظم  العفو الدولي  الوالايت املتحدة لعدم احرتامها معاهدة األمم املتحدة 
واهتمتها ابلسماح للشرط  ابرتكاب أعمال وحشي   ،هـ1313التعذيب اليت وقعت عليها واشنطن يف عام 

قليات العرقي  اليت ئي  والعنف مع األاباحلبس االنفرادي والصدمات الكهر  وتطبيق  ارسات غري إنساني  مثل
ونددت منظم  العفو ابحتجاز عشرين ألف شخص يف زنزاانت خاضع  ملراقب   ،% من املوقوفني33تشكل 

وأن البعض منهم يرتكون يف تلك الزنزاانت لسنوات من  ،يعاين الكثريون منهم من اختالالت عقلي  وىقص
 !دون انفذة أو نشاط رايضي أو عمل
رفض  ،جاجني قلع  ات العامل  يف حقوق اإلنسان التحقيق يف أحداثوحينما طالبت بعض املنظم

 (.!وال نرى ضرورة لذلك ،ال حاج  إىل إجراء حتقيق) :وزير الدفاع األمريكي رامسفيلد وقال يف تصريح له
إننا حناول احلصول على ) :دت برييت املسؤول يف الصليب األمحر يف العاصم  األفغاني ويقول بريانر 

 .(ولكن رفض طلبنا ،اجني من املذحب ول املنطق  اليت توجد فيها القلع  لتفقد أحوال النتصريح بدخ
غري احرتام بم ابألحادي  والطمع واهلمجي  والتدخل الساخر يف شؤون الدول الداخلي  تتس إن أمريكا

هي تنتهك ف ،بطها قانون منضليس لدي ولذلك ،فهي تشرع ابلغداة وتنسخ ابلعشي !بل وقوانينهم !لدينهم
ال نسأل عمال نفعل وهم يسألون! وأنخذ ما نشاء وندع ما  :فلسان حاهلا يقول ،القوانني واالتفاقيات

ولذلك يقول ألربت بيفريدج  ثل والي  إندايان يف جملس  ،وال معقب حلكمنا ،وننتهك حقوق ما نشاء ،نشاء
الشعوب الناطق  ابإلجنليزي  لكي  ئيهي مل إن هللا) :يته قال فيهيف جملس واليلقي خطااب   ،الشيوخ األمريكي

م حيث تكون اكي نتمكن من نشر النظ  ؛لقد جعل هللا منا أساتذة العامل ،تتأمل نفسها بكسل ودون طائل
ستعم  ،وبدون هذه القوة ،لكي نتمكن من إدارة الشعوب الرببري  اهلرم  ؛وجعلنا جديرين ابحلكم !الفوضى
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األجناس كشعب خمتار يقود وقد اختار هللا الشعب األمريكي دون سائر  ،لظالمالعامل مرة أخرى الرببري  وا
 .(العامل أخريا  إىل جتديد ذاته!

تكلموا هبدوء  ،)إن قدران هو أمرك  العامل :أعقاب احلرب العاملي  الثاني  قائال  وهذا روزفلت يصرح يف 
 .وعندئذ ميكن أن تتوغلوا بعيدا ( ،وامحلوا عصا  غليظ 

مثارها حصار لسنوات ومعاانة  ،ينفذون بضع قرارات فقط ضد شعوب إسالمي ذا فهم  وألجل
ويف  ،صار مربر واضح أو نتائج ملموس احلوبدون أن يكون لذلك  ،صحي  واقتصادي  ورجوع إىل اخللف

ى أشبه ما ت اإلنساني  والقوانني الدولي  اليت تدين إسرائيل!! فقوانني الدول الكرب اات القرار املقابل مهشت مئ
 .ال ميسك إال احلشرات الصغرية ؛يكون ببيت العنكبوت

وتقييد دول إسالمي  أخرى ابلقروض  ،زاف ثروات املسلمني من قبل أمريكا الساخرةـومت استن
 .لغربي  عليهاواإلعاانت وفروض الرؤي  االقتصادي  ا

يكون  وملاذا !؟على العرب وملاذا يفرض السالم غري العادل !؟ي  الفلسطيني ضملاذا ال تعاجل الق
يف حق  يع من اجلرائم الفظالقياسي   رقاموالذي ارتكب األ رئيس وزراء الكيان الصهيوين شارون يلأري السفاح

 يف حني يعترب املال عمر ؟!الرئيس األمريكي جورج بوش ةرجل سالم كما يقوله وبدون مباال اإلنساني 
حرك  محاس  وأخريا  صنفت !؟إرهابي  الدفاع عن النفس والعرض القائم  يف الراايت اجلهادي و  ؟!ا  إرهابي

 !رهابي  يف نضر السياس  األمريكي الفلسطيني  اليت تدافع عن األقصى الشريف إ
ابتلى هللا هذه األم   ،وملا كانت سن  هللا تعاىل ال تتغري بتغري الزمن وال ابختالف األحوال واألجواء

 رسال  مستقل  حررت ذلك يف، احلياتي  االجتماعي  واالقتصادي من الشؤون  الظامل  آبالم عديدة اخص كثريا  
ُم نَُداِوُُلَا بَ ْْيَ النهاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللهُ الهِذيَن آَمُنوا َويَ تهِخَذ ِمْنُكْم ﴿ :هللا تعاىل يقول، يسر هللا إمتامها َوتِْلَك اأَلَّيه

ُ ال ُيُِبُّ الظهاِلمِ  ُ الهِذيَن آَمُنوا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ  *َْي ُشَهَداَء َواَّلله  .[131-133:آل عمران] ﴾َولُِيَمحِ َص اَّلله
اليت  ألن سن  هللا تعاىل الكوني  ؛إن شاء هللا حتقيقا  ال تعليقا   :ونقول ،قريبا  إن شاء هللا أمريكا ودمار

ألرض فسادا  أنه يهلكها كما هي يف ا تثأن األم  إذا طغت وبغت وع جرت يف ال حميص عنها وال حميد
َوَضَرَب اَّللهُ َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنهًة َيَْتِيَها ِرْزقُ َها رََغدًا ِمْن ُكلِ  ﴿ :قال هللا تعاىل ،حال األمم الغابرة

ُهْم * ِبَا َكانُوا َيْصنَ ُعوَن  َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِِبَنْ ُعِم اَّللِه فََأَذاقَ َها اَّللهُ لَِباَس اْْلُوِع َواْْلَْوفِ  َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمن ْ
بُوُه فََأَخَذُهْم اْلَعَذاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ  ِإنه اَّللهَ ال يُ َغّيِ ُ َما ِبَقْوٍم َحَّته ﴿ :وقال تعاىل ،[112-113:النحل] ﴾َفَكذه

ُوا َما ِِبَنُفِسِهْم َوِإَذا َأرَاَد اَّللهُ ِبقَ  وقال  ،[11:الرعد] ﴾ْوٍم ُسوءًا َفال َمَرده َلُه َوَما َُلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ يُ َغّيِ 
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 :تعاىل وقال ،[133:هود] ﴾وََكَذِلَك َأْخُذ رَبِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنه َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ ﴿ :تعاىل
 .[38:احلج] ﴾ا َوِهَي ظَاِلَمٌة مثُه َأَخْذتُ َها َوِإََله اْلَمِصّيُ وََكأَيِ ْن ِمْن قَ ْريٍَة َأْمَلْيُت ُلََ ﴿

َ ﴿ :رد هللا عليهم بقوله !؟من أشد منا قوة :وهؤالء عاد ملا تكربوا وطغوا وجتربوا وقالوا َأَوََلْ يَ َرْوا َأنه اَّلله
ًة وََكانُوا ِِبََّيتَِنا جيَْ  ُهْم قُ وه ٍم َنََِساٍت  *َحُدوَن الهِذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمن ْ فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرُيًا َصْرَصرًا ِف َأَّيه

نْ َيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرةِ  وملا  ،[13-15:فصلت] َأْخَزى َوُهْم ال يُ ْنَصُروَن﴾ لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اْلِْْزِي ِف اْْلََياِة الدُّ
َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبِه رِيٌح ﴿ :د هللا عليهم بقولهر  ،هذا عارض  طران :عاينوا السحب يف السماء قالوا

َا فََأْصَبُحوا ال يُ َرى ِإاله َمَساِكنُ ُهْم َكَذِلَك ََنِْزي اْلَقْوَم * ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم  ُتَدمِ ُر ُكله َشْيٍء ِبَِْمِر َرّبِ 
 .[35-33:األحقاف] ﴾اْلُمْجرِِمْيَ 

اي صاحل ائتنا مبا تعدان إن كنت من  :وا على ن ي هللا صاحل وقالوا لهكرب توهؤالء مثود ملا طغوا و 
 :أي ،[78:األعراف] ﴾فََأَخَذتْ ُهْم الرهْجَفُة فََأْصَبُحوا ِف َدارِِهْم َجاِثِْيَ ﴿: عاقبهم هللا تعاىل بقوله ،ملرسلنيا

 .ىومل يفلت أحد منهم ال صغري وال كبري ال ذكر وال أنث ،صرعى ال أرواح فيهم
رد هللا سبحانه عليه  ،إمنا أوتيته على علم عندي :وهذا قارون ملا تكرب وطغى وقال مقولته النكراء

َتصِ ﴿  ﴾رِينَ َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمْن ِفَئٍة يَنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اَّللِه َوَما َكاَن ِمْن املُن ْ
 .[81:القصص]

 :^مث قرأ رسول هللا  إن هللا ليملي للظاَل حَّت إذا أخذه َل يفلته() :^هللا  رسولوقال 
وهذا حديث متفق على صحته  (﴾ِإنه َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ وََكَذِلَك َأْخُذ رَبِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ﴿)

 .(أيب موسى األشعري عن ،عن أيب بردة ،حدثنا بريد بن أيب بردة) :أيب معاوي  قال من طريق
رواه البخاري  ،(جلعل هللا الباغي دكا   ،لو بغى جبل على جبل) :وقال عبد هللا بن عباس 

مسعت جماهدا  عن ابن  :ىي قالطر عن أيب حيفحدثنا ) :من حديث أيب نعيم قال (1)«األدب املفرد»يف 
  .وغريه األعمش  جماهد   ورواه عن (،عباس

 أيب : قالدمحم بن جعفر بن حيىي بن خالد بن برمك قالعن ) (3)«غداداتريخ ب»وذكر اخلطيب يف 
صاران أالعظيم   واألموال يبعد األمر والنه أبتاي  :- وهم يف القيود واحلبس - ألبيه حيىي بن خالد بن برمك

                                        
(1) (588).  

(3) (13/123).  
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ا ومل سرت بليل غفلنا عنهدعوة مظلوم  :اي بين :فقال له أبوه :قال ؟القيود ولبس الصوف واحلبس إىلالدهر 
 .يغفل هللا عنها

 :أنشا يقول مث
 وا يف نعمــــــــــــــــــ   غــــــــــــــــــدرب قــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــد 

 ق  ن غــــــــــــــــــــــــــــــد  زمنــــــــــــــــــــــــــــــا  والــــــــــــــــــــــــــــــدهر رايَ   
   

ـــــــــــــــــــدهر  زمـــــــــــــــــــاان  عـــــــــــــــــــنهم  ســـــــــــــــــــكت ال

 .(مث َبَكــــــــــــــــــاهم دمــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــني نطــــــــــــــــــق    
   

 ،فبعد مدة غضب اخلليف  على الوزير ،فأخذ منه ثالث  آالف دينار ،بعض وزراء اخللفاء رجال   وصادر
ما أيخذ مين أكثر من ثالث  آالف كما كنت  :فقال ،فجزع أهله من ذلك ،ف ديناروطلب منه عشرة اال

فسبحان من هو قائم على كل نفس مبا   !آالف دينار وّقع اخلليف  ابإلفراج عنهفلما أدى ثالث   !ظلمت
 .[13]الفجر:  ﴾ِإنه رَبهَك لَِباْلِمْرَصادِ ﴿ !كسبت

 ،! رأيت هذا املضروب قد ضرب أابهإىل هاهنا :رآه فقال الذي ،أابه وسحبه إىل مكان رجلوضرب 
 !وسحبه إليه

 !ئل ابلدين واحلبس بعد أربعني سن فابتلي القا !اي مفلس :وكان بعض أكابر التابعني قال لرجل
 فجانــــــــــــــب الظلــــــــــــــم ال تســــــــــــــلك مســــــــــــــالكه

 عواقـــــــــــــب الظلـــــــــــــم اخشـــــــــــــى وهـــــــــــــي تنتظـــــــــــــر  

   
 وكـــــــــــل نفـــــــــــس ســـــــــــتجزى ابلـــــــــــذي عملـــــــــــت

 رولـــــــــــــــيس للخلـــــــــــــــق مـــــــــــــــن دنيـــــــــــــــاهم وطـــــــــــــــ  
   

يف  تعاىل ابن األثري رمحه هللاولذلك يقول  ،والعرب التارخيي  طافح  مبثل هذاوالقصص الواقعي  
إن مل يرتكوه    ،فرمبا تركوا الظلم هلذا ،وتبقى على وجه الدهر ،وليعلم الظلم  أن أخبارهم تنقل): «الكامل»

 .(سبحانه وتعاىل
وأمور الناس تستقيم مع العدل ) :(1)«الفتاوى»اىل يف شيخ اإلسالم ابن تيمي  رمحه هللا تعويقول 

إن  :وهلذا قيل ،إمثأكثر  ا تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن مل تشرتك يف  ،الذي فيه االشرتاك يف أنواع اإلمث
الدنيا تدوم مع العدل  :ويقال .مسلم  وال يقيم الظامل  وإن كانت ،هللا يقيم الدول  العادل  وإن كانت كافرة

 .وال تدوم مع الظلم واإلسالم ،والكفر
فالباغي يصرع يف الدنيا  ،)ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم( :^وقد قال الن ي 

 ،الدنيا بعدل قامت أمرفإذا أقيم  ،وذلك أن العدل نظام كل شيء ،وإن كان مغفورا  له مرحوما  يف اآلخرة

                                        
(1) (38/133).  
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وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزى مىت مل تقم بعدل مل تقم و  ،وإن مل يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق
وداعي الظلم  ،والتعدي عليه يف حقه ،فالنفس فيها داعي الظلم لغريها ابلعلو عليه واحلسد له ،به يف اآلخرة

وتؤثر الشهوات وإن  ،فهي قد تظلم من ال يظلمها ،لنفسها بتناول الشهوات القبيح  كالزان وأكل اخلبائث
ت أو الظلم فيها او هذه الشهوات صار داعي هذه الشهها قد ظلموا وتناولوا ءفإذا رأت نظرا ،تفعلها ملن

وقد تصرب ويهيج ذلك هلا من بغض ذلك الغري وحسده وطلب عقابه وزوال اخلري عنه ما مل  ،أعظم بكثري
د ظلم نفسه بكون ذلك الغري ق ،وهلا حج  عند نفسها من جه  العقل والدين ،يكن فيها قبل ذلك

 .اهـ( ...واجب واجلهاد على ذلك من الدين وأن أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر ،واملسلمني
والتواصل واأللف  وعدم الفرق  إىل الرتابط  ادع ،وبر وإخاء ،دين ترابط ووفاء ا احلنيفديننمث إن 

يعًا َوال تَ َفرهُقوا﴿ َواْعَتِصُموا ِِبَّللِه ُهَو َمْوالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوََل َونِْعَم ﴿ ،[132:آل عمران] ﴾َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللِه ُجَِ
 .[78:احلج] ﴾النهِصّيُ 

كمال قال رسول هللا   ،مصطنع  حواجزوال  ،ال تفرق بينهم حدود ومهي  ؛لمون كاجلسد الواحدفاملس
تدعى له سائر  عضوٌ  إذا اشتكى منه ؛وترامحهم وتعاطفهم مثل اْلسد ِف توادهم مثل املؤمنْي) :^

 .عن النعمان بن بشري ،عن الشع ي ،زكرايء صحته من طريق علىمتفق  ،(ِبلسهر واْلمىاْلسد 
 ،متفق عليه أيضا  من طريق بريد يشد بعضه بعضاً( ،لبنياناملؤمن للمؤمن كا) :^وقال رسول هللا 

 .عن أيب بردة عن أيب موسى
يف القضي  العراقي  نظرة أتمل وتفحص بعلم وحكم  ننظر أن  يتحتم علينا ،املبدأ اإلسالميهذا  ومن

 .آبالمهم ونشاركهم الشعور ،وأن نواسي إخواننا املضطهدين ،ودراس 
الغامش  واليت ما تقوم به السياس  األمريكي   ،واجلرم الكبري ،والنباء العظيم ،وإنه ملن األمر املرير

واليت أهلكوا  ، يف العراقنيشي على إخواننا العراقيمن قصف وح ،والتطرفوالعنف أسست على اإلرهاب 
بل وحىت اليابس  !بل وحىت احليوان البهيمي ،ساء والشيوخ واألطفالوأابدوا الرجال والن ،فيها احلرث والنسل

ظر على أطفال العراق حي :وعلى سبيل املثال ال احلصر ،التعليم التآوصل هبم األمر إىل منع  وقد !واألخضر
 ،والصمغ ،والورق الالصق ،وأوراق الرسم ،واأللوان املائي  والزيتي  ،واملضغوط ،السائلواحلرب  ،صاصأقالم الر 

على أن املعاانة اليومي  من وطأة املشاق املعيشي  والرتبوي  النامج  عن احلصار ال تقاس ابملآسي اإلنساني  
وتفتقر  ،فاملستشفيات متهالك  ،انعدام الدواءو  ،وانعدام الرعاي  الصحي  ،وسوء التغذي  ،نتيج  التلوث البيئي

 .راشحبيث ابت األطفال يتساقطون كالفَ  ،إىل املع َدات الطبّ ي  واألدوي 
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ني عزل ال نبل إىل مدي ،وكل هذا القتل والتشريد واإلابدة مل يكن موجها  إىل صدام وال إىل عسكريني
ن اليت تصب على هؤالء وال اطناألمن مل يكن هلم  ،نو نن مطمئو وصدام وزابنيته آمن !!!مجل والانق  هلم فيها 

 !حىت ولو شاكته شوك  ،ويؤتى إليه أبشهر النطاسني وأجنع األدوي  !رصاص  واحدة
)حنن نقتل أطفال  :قائال  ويؤكد ما أشران إليه دينيس هاليدي مساعد األمني العام لألمم املتحدة 

  .سياس  متعمدة لتدمري شعب العراق(هناك  ،واألمني العام تنقصه الشجاع  ،العراق
حيصد احلصار أرواح مخس  آالف طفل  ،إلحصائيات اليونيسيف ومنظم  األغذي  والزراع  ا  بقطو 

وإذا وضعنا الوفيات األخرى بني الراشدين جانب ا، فإن احلصار يتسبب يف وفاة ستني ألف  ،عراقي كل شهر
الث  أضعاف وهذا الرقم يعادل ث !لسنوات التسع املاضي  ا يعين نصف مليون على امتداد ا !طفل كل عام

 !ضحااي قنبل  هريوشيما
 تفقد عرض ،يقره بل يعتربه جرمي  وحىت القانون الدويل ال ،وبلي  عظمى ،إن قتل اإلابدة جرمي  كربى

  ساري وأصبحت ،هـ1238/صفر/8اتفاقي  بشأن منع جرمي  إابدة اجلنس واملعاقب  عليه للتوقيع بتاريخ 
وتلزم  !إابدة اجلنس جرمي  دولي  :من هذه االتفاقي  (3)وجتعل املادة رقم  ،هـ35/7/1283فعول بتاريخ امل

 !األطراف املتعاقدة أبن أتخذ على عاتقها منعها واملعاقب  عليها
وسيطرهتم عليها قدمي  وال حتتاج إىل  ،األمريكيوناألمم يسيطر عليها اليهود  منظم ولكن املشكل  أن 

وال اخفى إال  ،إن من بعد منتصف الثمانينات صارت القضي  أجلى من الشمس يف ضحاها ،دل  وبراهنيأ
% من 75بل وحىت التمويل هلذه اهليئ  كان بنسب   ،% من أعضائها البارزين يهود33إن  ،على العميان
 .هـ1287 وحىت عام ،وأمريكا وحدها كانت تساهم بثلث امليزاني  اإلمجالي  منذ إنشائها ،الدول الكربى

 :إننا حني نعرف هذا ال نستغرب احلقائق اآلتي 
 !قرارا  ضد إسرائيل مل ينفذ منها قرار واحد 31أصدر جملس األمن  هـ1313حىت عام 

 !ومل ينفذ منها قرار واحد ،قرارا   32 وخالل أزم  البوسن  واهلرسك صدر
واحد منها  ومل ير قرار ،قرارا   12ري وحىت اآلن صدر لصاحل كشم ،هـ1233 ومنذ أزم  كشمري عام

 !النور
يقبالن املساواة  والسبب يف ذلك أهنما ال ،ولقد انسحبت أمريكا وبريطانيا من منظم  اليونسكو

 !ابلدول الصغرى
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! وإذا ة واليونسكو من أجل هذه املساواة)حنن مل نؤسس األمم املتحد :وقال املندوب األمريكي آنذاك
 !هكذا قال وبكل صراح  وشفافي  ،(!نحطمهاكنتم مصرين عليها فس

وأصبح لديها قناع  أبن  غضبت أمريكا ،م السياس  األمريكي وملا صدرت بعض القرارات اليت ال اخد
 ،حىت غدت هيئ  أمريكي  ،سعيناتالت وهذا الذي حدث ابلفعل مع بداي  ،نظام هذه اهليئ  جيب أن يتغري

فبعد إعالن بوش عن  ،وذلك حتت غطاء النظام العاملي اجلديد ،اوتسوغ هيمنته ،جتسد سياستها اخلارجي 
 111إذ استطاعت أمريكا أن جتمع  ،بدأ أثر ذلك يظهر على هيئ  األمم املتحدة ،النظام العاملي اجلديد

والذي اعترب الصهيوني  شكال  من أشكال  هـ1213صوات  إللغاء القرار الذي أصدرته اجلمعي  العام  يف سن  
 .هـ23/5/1313وذلك يف اجللس  العام  للجمعي  بتاريخ  ،ي العنصر 

القاضي  ابالنسحاب  335و228و333بدل أن تعمل أمريكا على تنفيذ القرارات رقم  هوالعجيب أن
)إن  :فقد أرسلت عشي  املؤمتر رسال  إىل إسرائيل جاء فيها ،هـ1287من مجيع األراضي احملتل  سن  

إننا نعدكم أبن التزامنا أبمن إسرائيل وضرورة التعاون الوثيق  ،تتعلق أبمريكا ذاهتا التحدايت اليت تواجه إسرائيل
يف حماول  املس وكل من حياول دق إسفني بيننا  ،بني بلدينا من أجل حتقيق هذه احلاجات من األمور املستمرة

 .(من إسرائيلهبذا االلتزام ال يستطيع أن يفهم العالقات املتين  القائم  بني بلدينا وطبيع  أ
سويغ السياس  تإن منظم  األمم املتحدة حتت وطأة الوالايت املتحدة عليها أصبحت منربا  ل

واحلديث  ،كون يف خدم  املصاحل األمريكي توسع جماهلا لت فأخذت ،بل ذهبت إىل أبعد من ذلك ،األمريكي 
ويكفي أن  ،دان يف هذا املقالو ومقصعن العالق  بني املنظم  والسياس  األمريكي  يطول وليس هو شأننا 

 .إن هيئ  األمم جمرد خلي  اتبع  للبنتاجون األمريكي :نقول
خدش حياء الرأي العام  ،أو تقطيع األوصال ،دون إراق  الدماءو  الدماءإبراق  العراقيني  قـَت لَ إن 

الب الرئيس بيل  فقاموا ابلتوقيع على عريض  تط ،فقد طفح الكيل بسبعني انئب ا يف الكوجنرس ،األمريكي
تطالبه بتخفيف العقوابت اليت  - الذي أتخذ إدارته على عاتقها إحكام حصار صارم على العراق -كلينتون 

 .أحلقت ضرر ا فادح ا ابلشعب العراقي
والسبب يف ذلك أهنا  ،ونشرت أحد الصحف عن أم رمت أبطفاهلا من فوق جسر األئم  يف بغداد

 !لديها ما تطعمهم لرمبا تراهم يتضورون جوعا وليس
يف نسق امل ،هانز فون سبونيكجاءت استقال   ،نساين، واألخالقي املشنيإليف ظل هذا الوضع الو 

وشيوخ    ضمري احتجاج ا على إابدة أطفال ونساءكصرخ  ،األمم املتحدة للنشاطات اإلنساني  يف العراقهيئ  
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األمم املتحدة  هيئ أمضى ثالث  عقود ونصف يف العراق بدم ابرد، فهذا الدبلوماسي األملاين احملرتف الذي 
ا من  ،(إن ما جيري يف العراق مأساة حقيقي )قال بصراح  يف مقابل  مع اجلزيرة:  وإنه يرفض أن يكون واحد 

 .عن هذه املأساة املسئولني
 األمم املتحدة تفضح أساليب اخلداع اليت متارسها اإلدارة مسئويلفإن استقال   :ومن منظور عراقي

األمريكي  واحلكوم  الربيطاني  لتضليل الرأي العام العاملي جتاه ما جيري يف العراق من جرائم ترتكب ابسم 
 .اإلنساني 

 ومن مستلزمات األخوة اإلمياني  ،إن الدفاع عن القضي  العراقي  من واجبات الدين والعقيدةهذا و 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ﴿ :وقال تعاىل ،[71:التوب ] ﴾اُء بَ ْعضٍ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولِيَ ﴿  ﴾ِإَّنه
 .[13:احلجرات]

من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه عبد هللا بن  (3)ومسلم (1)وروى البخاري
ومن كان ِف حاجة أخيه   ،املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال ُيسلمه) :قال ^أن الن ي  عمر 

من  (2)«صحيحه»رواه البخاري يف  نصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً(ا) :^وقال  ،(...كان هللا ِف حاجته
 .عن أيب الزبري عن جابر ،من طريق زهري (3)ومسلم ،عن أنس ،محيد طريق

 :وفيه ،احلديث ...(بسبع وهناان عن سبع ^أمران رسول هللا ) :بن عازب  الرباء وقال

 :األشعث بن سليم قال من طريق «صحيحيهما»يف  (3)ومسلم (5)رواه البخاري ،(املظلوم نصرةوأمر ب )
 .(مسعت الرباء :مسعت معاوي  بن سويد بن مقرن)

والقنوت  ،من املال والنفس والدعاء هلم ،شيء يتقوون به على رأس الكفر العاملي بكلوالنصرة تتمثل 
 .يف الصلوات اخلمس

                                        
(1) (3333).  

(3) (3583). 

(2) (3332). 

(3) (3583).  

(5) (3335).  

(3) (3333).  
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ومل ينصرهم وهو قادر  ،والتشريد ،والقتل ،والعري ،  من اجلوعت ابملسلمني انزلومن علم أنه قد حل
 !فقد آتى ذنبا  عظيما   ،على ذلك

 :والصغار واخلزي والعار ،الذل  ،املسلمنيوما من شك أن التخاذل يف هذه املواقف جير على 
ــــــــــــــــــــــما ّـــــــــــــــــــــت لقاتلهـــــــــــــــــــــا اي أمـــــــــــــــــــــ   طال  ذل

 حــــــــــــىت مــــــــــــىت اخفضــــــــــــني الــــــــــــرأَس للــــــــــــذنب  

   
ـــــــــــفكتأال تـــــــــــرين دمـــــــــــاء الطهـــــــــــر قـــــــــــ  د س 

ـــــــــــــــــ   َصـــــــــــــــــو ت    املنتحـــــــــــــــــب   يف كـــــــــــــــــل انحي

   
 حـــــــــــــىت مـــــــــــــىت تقبلـــــــــــــني الضـــــــــــــيَم خاشـــــــــــــع   

 ومغتصـــــــــــــــــــــــــب   لكـــــــــــــــــــــــــل ابغ  ومــــــــــــــــــــــــــأفون    

   
 ،سواء كانت املناصرة ابلسالح - ضعفنيعلى املسلمني املستبيني لييناصرون الكفرة الص الذينأما و 

ْر اْلُمَناِفِقَْي ﴿ :قال تعاىل ،ء منافقونفهؤال - وتسهيل الوسائل واإلمكانيات ،واملشورة ،أو املال ،والقتال َبشِ 
تَ ُغوَن ِعْنَدُهْم اْلِعزهَة فَِإنه اْلِعزه  *ِبَِنه َُلُْم َعَذاًِب أَلِيمًا  َة الهِذيَن يَ تهِخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَْي أَيَ ب ْ

يعاً  فَ تَ َرى الهِذيَن ِف قُ ُلوِّبِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهم يَ ُقوُلوَن ََنَْشى ﴿ :ىلوقال تعا ،[121-128:النساء] ﴾َّلِلِه ُجَِ
ا ِف أَنُفِسِهْم َأْن ُتِصيبَ َنا َداِئَرٌة فَ َعَسى اَّللهُ َأْن َيَِْتَ ِِبْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّو 

 .[53:املائدة] ﴾ََنِدِمْيَ 
اخلبيث البعثي  ظام العراقي أونال الدفاع عن بوجه من الوجوه ال يعين شعب العراقيلدفاع عن الاو 

وإن فرتة حكمه  ،فصدام رجل شرير كان شؤما  على العراق ،جمرمونشرذم  فهؤالء  ،صدام حسني وزابنيته
 ،وااخذ قرارات مهلك  ،ريةضالالت كبلقد ارتكب  !ورمبا يف اترخيها كلها ةهي األسوأ يف اتريخ األم  املعاصر 

سريا  على  !وهو حيسب أنه حيسن صنعا   !بل كوارث سياسي  هي من اخلطورة مبكان ،األم  يف أزمات أركست
والتزاما  بتعليمات  ،[31:غافر] ﴾َما ُأرِيُكْم ِإاله َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإاله َسِبيَل الرهَشادِ ﴿خطى فرعون من قبل 

 ،إن القدر الذي محلنا رسال  البعث أعطاان احلق يف أن أنمر بقوة) :ميشيل عفلق الذي قال أستاذه من قبل
فتعامل بقسوة مع شعبه وجريانه وصديقه  ،فطبق صدام هذا اهلمجي هذا املنهج املأفون ،(ونتصرف بقسوة

 .فكان على أمته أشأم من عطر منشموتصرف حبمق وجهل وظلم  ،قبل عدوه
ف قري   أربع  آالوجرائمه النكراء متثلت يف إابدة  ،ء ابلظلم والكرب وعبودي  الذاتإن اتريخ صدام ملي

أبسلح  كيمائي   يءابد أيضا  أكثر من مائتني ومخسني ألف قتيل كردي بر أو  ،مدين  وعشرينكردي  ومخس  
واملرأة  ،لهالرجل يف عم !ابملوت يطوقهم من كل جانب اوجئو فوقد  !وكل ذنبهم أهنم مسلمون ،وغازات سام 

 !ودمر األرضأحرق الزرع وأابد احليواانت  ،بيته  والطفل يلعب يف الشارع أو ساح ،أو حقلها بيتهاتعمل يف 
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فأخذ  !أن اجلميع يتآمرون عليه وعلى حزبه وعرشه :أملى عليه هواه وشيطانهاألايم  منويف يوم 
 ا  ويستخدم يف ذلك طرق !ابئهمآح  على خيطف األطفال األبرايء ويعذهبم لينتزع منهم اعرتافات غري صحي

وذلك ألجل أن  !حيث كان أيمر طغاته وجالديه بقلع عيون ضحاايه من األطفال !فضيع  يف التعذيب
 !وسجن اآللف من األبرايء !حىت قاموا إبعادمهم حبج  اخليان  !يعرتفوا على آابئهم

 !كما أنه يستعمل الصدمات الكهرابئي  واجللد والضرب لتعذيبهم
واترخيه مليء مبثل هذه األفعال  !ات اجلنسي  عليهمءأنه وصل إىل االعتدا :وأدهى من ذلك وأمر

 !ئيم لالبشع  ال
 ،لقد كان وجود صدام وأمثاله من املصاحل اليت كسبتها الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط

فلم يكن الرئيس صدام حسني  ،كي وكان وجوده  ا خدم اهليمن  والسيطرة األمري ،وخصوصا  يف اخلليج العريب
وقد أكد ذلك هارولد براون وزير الدفاع يف حكوم   ،وابألخص من أمريكا ،كال  ،مرفوضا  من الغرب قط
إن التوجه العلماين يف العراق يف بناء الوطني  جيعله أقرب للغرب وأقل هتديدا  من ) :جيمي كارتر حيث قال

احلكم  أن نلطخ اسم صدام  )إن من غري :ركان يف حرب اخلليجرئيس هيئ  األ ويقول كولن ابول ،(إيران
 .مث نرتكه وشأنه بعد ذلك( ،! وننعش آمال اجلماهري وحنرضهم ضدهومسعته

زار وزير الدفاع األمريكي اليهودي وليم كوهني إحدى القواعد األمريكي  يف املنطق  عام  ماوعند
نين متأكد من أن كثريا  منكم يتساءلون من وقت آلخر عن إ) :قال خماطبا  اجلنود األمريكيني ،هـ1/3/1318

 ؟وعما إذا كان ضروراي   ؟سبب وجودهم هنا
إن  ،وابلنسب  لبقي  العامل القتصادانألن الشرق األوسط منطق  ذات أمهي  كبرية  :اجلواب هو نعمإن 

لوي  لوقت و ذا أ  سيبقى املنطق هذه وهلذا فإن األمن يف ،بالدان ينبغي أن حتمي منابع النفط يف اخلليج
 .طويل(

)لقد فعل  :عن أحد املسؤولني األمريكيني قوله ،م1118ك اتميز يف عام يور ونشرت صحيف  نيو 
 ... ابرك هللا يف صدام!(.صدام حسني لرتويج سياستنا أكثر  ا فعلنا

 ،عب العراقيأهنم ال يضمرون إال كل خري للش وبلري بوشالكربى اليت جتري على لسان  األكذوب وأما 
 !بصل  للحقيق ت وال ميهذا غري صحيح  فإن ،وإمنا يهدفون السلط  العراقي 

وال فكر مستقيم  ،وال عقل سليم ،زلـاحلصار على العراق ال يقره شرع منوبكل قوة أبن  نؤكدوحنن 
 .بل وال قانون منضبط
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وقال  ،(ت وتعتربها إجرامي إن مبادئ القانون والعدال  تدين بقوة هذه العقواب) :يقول رامسي كالرك
طها من خالل واثئقه الوفرية وبس - «التنكيل ابلعراق»مؤلف كتاب  :أي - ؤلفلقد جنح امل) :هوك ستيفرت

 ،(جلماعي  وحشي  يف القرن العشرينيف تسليط ضوء قوي على أكثر جرائم اإلابدة ا ،ذعأبسلوب ساخط ال
إنين أشعر ابلعار املتسم ابلعجز إزاء ما حكمت ) :«ابلعراقالتنكيل »يف كتابه  سيمونزاإلجنليزي جيف  وقال

 .(ومن ينقلون الشعور ابلذنب ،ك املشلولون نفسيا  ولئأ ،به حكوميت واملتواطئون معها يف اإلابدة اجلماعي 
على أي أساس تعاقب العراق على احتمال أهنا سوف متلك قنابل نووي  وأسلح  الدمار الشامل بعد 

بل وال زالت يف تطويرها  !نما الصهاين  يف إسرائيل حققت ذلك كله قبل عشرين سن بي ؟!!عشرين سن 
ومضاعفتها والصفقات تلو الصفقات يف شراء األسلح  الفتاك  وإعدادها العملي ضد املسلمني ومبساعدات 

 !متنوع  ومتعددةأمريكي  
أسلح  كوراي الشمالي   أمريكا معوملاذا ال تعاجل األسلح  النووي  يف إسرائيل ابلدواء الذي تستعمله 

ومن أين التفصيل بني حقوق األقليات اإلسالمي  واألقليات غري  !الشامل يف العراق روأسلح  الدما النووي 
تالقي احلروب  وىلبينما األ ،ن الثاني  حتظى ابلتعاطف الرمسي والشع ي من الغرب الكافرإحيث  ؟!اإلسالمي 

بينما األقليات  ،يف سالم ومتكنال األقليات اليهودي  يف العامل والبهائي  وحنوها وأحو  ،املباشرة وغري املباشرة
  اإلسالمي  يف سوء أحوال األكثري :وأدهى من ذلك ،ما والفلبني تتعرض للمعاانة يوميا  ر اإلسالمي  يف بو 
 !السودان والعراق

إخراجها عرب منظم  األمم يف أن أمريكا وبريطانيا قد سعدا إبنفاذ سياستهما و  اثنانوال خيتلف 
لشل قدراته اليت   ؛يتهما ابملنطق وأن حصار العراق دخل ضمن اسرتاتيج ،اماملتحدة وجملس األمن التابع هل

 .ان يتمتع هبا قبل اجتياحه للكويتك
بينما صدام خيرق فرتة طويل  بعد أن قضوا فيها مدة لقد خرج مفتشو األمم املتحدة من العراق منذ 

إذا كان ذلك احلظر مل يفلح فما دواعي استمراره  ،يشرتي سالحا  مبال اتفاق النفط مقابل الغذاءو  ،املقاطع 
ا الشخصي  دون ها  عن مصاحلولكن أمريكا تفعل هذا وأعظم حبث ،تلك فرتة كافي  ؟!أكثر من عشر سنوات

 أمريكا إن) :األمريكي ولذلك يقول أشرف بيومي ،خرين ودون مباالة ابلقوانني الدولي األ ةملعاان مراعاة
ال يبالون  حىت عقود األكل ،أي عقد ال يعجبهم فهم على أمت استعداد يف إلغائهف ،عقد ألفحوايل  عطلوا

العقود اليت و  ،العقود اليت هلا عالق  ابلزراع وكذلك  ،هلا عالق  ابملنشآت البرتولي  اليتالعقود  وحىت ،يف منعها
وهي حمطات توليد الكهرابء وضخ املياه والصرف الصحي، وهذه هي األسباب  ،هلا عالق  ببناء البني  التحتي 
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أطفال العراق ميوتون بتلوث املياه، وتلوث الصرف  !احلقيقي  اليت تقتل مئات اآلالف من أطفال العراق
 .!(الصحي

ع بني ليت ترفأما الشعارات ا ،كما قامت أمريكا مبنع تزويد العراق حىت ابلثريان لتحسني الثروة احليواني 
فهذا كالم ال  - أن أعلن أنه ليس لديه أي خالف مع الشعب العراقي سبق للرئيس بوش - احلني واآلخر

قنابل نووي  على العراق يف  سبع ما يعادل فقد قام إبلقاء ،والدليل على ذلك الواقع ،أساس له من الصح 
 .1111عام 

 ،حيث بدأت هو هدف من أهداف أعداء اإلسالمإن تدمري قوة األم  وإرجاعها إىل اخللف ولتنتهي 
 ،كال  ،ال يسري على ركاهبم ومنهجهم ا  امليس ألن صدّ  ،وقوة العراق كشعب مسلم أمر خيشاه الغرب الكافر

وألجل ذلك فهم حريصون  ،ولكن ألن القوة قد تصري يوما  من األايم ملن ال يسري يف ركاهبم ومنهجهم الضال
اليهودي   «كيفونيم»فقد جاء يف مقال نشرته صحيف   ،ن لذلك من وقت بعيدوخيططو  ،على تدمري العراق

وسيكون تفككها أهم  ،وفريس  لصراعات داخلي  ،وأما العراق فهي غني  ابلبرتول) هـ33/3/1333بتاريخ 
وقيام حرب سوري   ،إلسرائيل دأخطر هتديألن العراق ميثل على األجل القصري  ؛ابلنسب  لنا من حتلل سوراي

 .لى االنطالق يف نزاع كبري ضدان!(عراقي  سيساعد على حتطيم العراق داخليا  قبل أن يصبح قادرا  ع
ولذلك يقول  ،الشعب الربيء الرصاص واألسلح  الفتاك  هذا يصبون فوق رؤوسوهلذا فهم ال يزالون 

حىت اآلن دليال  على  إن واشنطن ال متتلك) أبول:األمريكي ديك تشيين ووزير اخلارجي  كولن  الرئيس انئب
ولكنها ال تنوي يف أي حال من األحوال  ،وواشنطنك ور ضلوع العراق يف االعتداءات اليت وقعت يف نيوي

يف رده على غزوة  ي مهدي صاحلالعراقويقول وزير التجارة  ،(اخفيف الضغط اليت متارسه على هذا البلد
وحجم ما دمرته الطائرات  ،قبل أمريكا يوميا   )إن العراق يتعرض لتدمري متواصل من :نيويورك وواشنطن

بصرف النظر عن املأساة ) :ضاف قائال  أو  (،حجم ما تعرضت له أمريكا من دماروالربيطاني  يفوق األمريكي  
 .هي اليت قادت إىل هذه النتائج( فإن السياس  األمريكي  ،اإلنساني  اليت تعرضت هلا الوالايت املتحدة

.. كان تدخلها .اليت جاءت ابسم احلفاظ على الشرعي  الدولي  والقانون الدويلإن القوات األمريكي  
عب يف نفوس وهو أمر قد يراد منه بث الر  ،سريعا  بل فائق السرع  وشديد الكثاف  والتطور والقوة التدمريي 

ألنه من  ؛هوهو هدف حبد ذات ،والضعف عن مواجه  الغرب ومدافعته ،هلزمي  الداخلي املسلمني وإشعارهم اب
 .من فلول عاجزة دون جهد أو تعب صفي الساح ي يهزمه عدوه من داخله فإنه ال يبقى أمامه إال أن
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بل ليتأهب شباب  !رد أعمدة صحفي  أو نشرة إعالمي ليس هو جم ،ههذا الذي قلته وسطرتوكل 
أن أتخذ حذرها من وعلى أمريكا  !ورجاالت الدين وأبطال امليادين يف مكافح  شرذم  األمريكان األم 
 !ودهاءبطش وأهل  !أبس شديد فهم أولو !رش يف العرب واملسلمنيالتح

فمفارق   ،لو على حساب ذهاب رقاهبم و تلكاهتم وأمواهلمو  ،إن العرب ال يرضون ابلذل واإلهان 
 .احلياة أحب إليهم من الذل املهني

وقد  ،ردهم على طول اترخيهم الزاهرإن العرب مل يرضوا الذل واهلوان رغم فقرهم وجوعهم وقل  موا
 ،كليب بن وائلقد حتدوا يف اجلاهلي  التّبع اليماين يف زمان  و  ،ب أعىت املمالك واإلمرباطورايتمرغوا ابلرتا

مث هزموا سابور ملك  ،ألنه حاول املساس بشرفهم وأخذ ما ال حيق له ابلقوة ؛وهزموه شر هزمي  يف يوم خزار
وانبثق  ،ما جاء اإلسالم بنوره العظيموحين ،حيق له ابلقوة ه حاول أن أيخذ ما الألن ؛ذي قارفارس يف يوم 

 األقطاب الدولي  اليت كانت تسيطر على أخضع العرب ابلسيف اإلسالمي أعىت ،من اجلزيرة العربي  املبارك 
عمورة ومتتد إىل اهلند العطرة لتشمل أحناء املبل امتدت انتصاراهتم املبارك   ،األرض كالرومان والفرس واألحباش

والعرب بسيف اإلسالم واملسلمني من بعد ذلك أوقفوا زحف التتار واملغول الذين  ،والصني وجبال الربانس
 .وأكثرها جربوات  اجتاحوا األرض وكانوا من أعىت الشعوب وأصلفها 

م ترمجان فقايقول ملا خرج على املسلمني عامل كسرى يف أربعني ألفا     هذا املغرية بن شعبف
حنن أانس من العرب كنا يف  :قال ؟ما أنتم :قال .سل عما شئت :فقال املغرية ،ليكلمين رجل منكم) :فقال

فبينا  ،ونعبد الشجر واحلجر ،ونلبس الوبر والشعر ،منص اجللد والنوى من اجلوع ،وبالء شديد ،شقاء شديد
من أنفسنا نعرف أابه  عظمته إلينا نبيا  حنن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب األرضني تعاىل ذكره وجلت 

عن  ^نبينا وأخربان  ،أو تؤدوا اجلزي  ،أن نقاتلكم حىت تعبدوا هللا وحده ^رسول ربنا ينا بنفأمران  ،وأمه
رواه اإلمام  ،(ومن بقي منا ملك رقابكم ،رسال  ربنا أنه من قتل منا صار إىل اجلن  يف نعيم مل ير مثلها قط

حدثنا بكر بن  ،عن سعيد بن عبيد هللا الثقفي ،املعتمر بن سليمان)من طريق  (1)«صحيحه»يف  البخاري
 .(. به..عن جبري بن حي  ،وزايد بن جبري ،عبد هللا املزين

 أنه) الصحايب اجلليل ربعي بن عامر  عن - ابن جرير وغريهك  - قد حكى بعض املؤرخنيو 
والزين   ،الثمين  لآليلاو ر اليواقيت هوأظ والزرايب احلرير ،هب وقد زينوا جملسه ابلنمارق املذ ،ملا دخل على رستم

                                        
(1) (2151). 
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ودخل عليه ربعي  ،سرير من ذهبوقد جلس على  ،ن األمتع  الثمين وغري ذلك م ،وعليه اتجه ،العظيم 
مث نزل وربطها  ،ومل يزل راكبها حىت داس هبا على طرف البساط ،وسيف وترس وفرس قصرية ،بثياب صفيق 

إين مل  :فقال ،ضع سالحك :فقالوا له ،وأقبل وعليه سالحه ودرعه وبيضته على رأسه ،دئاببعض تلك الوس
قبل يتوكأ على فأ .ئذنوا لها :فقال رستم .فإن تركتموين هكذا وإال رجعت ،ينجئتكم حني دعومتو  وإمنا ،آتكم

من شاء من عبادة العباد  تعثنا لنخرجبهللا ا :فقال ؟ما جاء بكم :فقالوا له ،رحمه فوق النمارق فخرق عامتها
فأرسلنا بدينه إىل خلقه  ،ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم ،اومن ضيق الدنيا إىل سعته ،إىل عبادة هللا
 :قالوا .إىل موعد هللا يضحىت نف ،اتلناه أبدا  ق ،ومن أاب ،قبلنا منه ورجعنا عنه ،فمن قبل ذلك ،لندعوهم إليه
 ،مسعت مقالتكم دق :فقال رستم .فر ملن بقىظالو  ،ل من أىبامات على قتملن  اجلن  :قال ؟وما موعد هللا

 ،ال :؟ قالأو يومني ؟نعم كم أحب إليكم يوم :لقا ؟رواوتنظ فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حىت ننظر فيه
ر أكث اللقاءأن نؤخر األعداء عند  ^ما سن لنا رسول هللا  :فقال .قومنا اءتب أهل رأينا ورؤسابل حىت نك
ولكن  ،ال :قال ؟دهم أنتيسأ :فقال .نظر يف أمرك وأمرهم واخرت واحدة من ثالث بعد األجلفا ،من ثالث

يتم قط أعز أهل ر  :قومه فقال اءجتمع رستم برؤساف .املسلمون كاجلسد الواحد جيري أدانهم على أعالهم
أما  ،دع دينك إىل هذا الكلبمعاذ هللا أن متيل إىل شيء من هذا وت :فقالوا ؟من كالم هذا الرجل حوأرج

 إن العرب يستخفون !الرأي والكالم والسرية إىلوانظروا  !الثياب إىلويكلم ال تنظروا  :فقال ؟ترى إىل ثيابه
 (.ويصونون األحساب...اب واملأكل يابلث

 واترخينا اجمليد مليء ابلقصص العجيب  ،البطوالت اإلسالمي  والعربي  منهذه إال مناذج بسيط   وما
 .اليت أذهلت األعداء وأذاقتهم وابل أمرهم فريدةواملواقف ال

 مههم ،احلياة إىل األم  اإلسالمي  يتسابق إىل الشهادة يف سبيل هللا كما يتسابق الغرب من إن الواحد
قال  ،وقتال الذين كفروا ابتغاء مرضاة هللا ونصر دينه وإذالل أعدائه ،توحيد هللا :األكرب ومقصدهم األعظم

 فَ يَ ْقتُ ُلوَن ِإنه اَّللهَ اْشتَ َرى ِمْن اْلُمْؤِمِنَْي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَُلُْم ِبَِنه َُلُْم اْْلَنهَة يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللهِ ﴿ :ىلتعا
ِمْن اَّللِه فَاْستَ ْبِشُروا بِبَ ْيِعُكْم الهِذي َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحق ًا ِف الت هْورَاِة َواإِلَِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََف ِبَعْهِدِه 

ما أحد يدخل اْلنة ُيب أن يرجع إَل ) :^وقوله  ،[111:التوب ] ﴾َِبيَ ْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ملا يرى  ؛يتمىن أن يرجع إَل الدنيا فيقتل عشر مرات ،إال الشهيدالدنيا وما له على األرض من شيء 

 .عن قتادة عن أنس  متفق عليه من حديث شعب  ،(!الكرامةمن 
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 مّ ـوليس ثَ  !هي إال نفس واحدة وما ،قتال الكافرين :وأعظم القتال ،اجلود ابلنفس :وأعظم اجلود
فشح بروحك وارأب بنفسك أن تذهب بدون جهاد للكافرين أو حديث  !هنا وهناك بذهلاغريها حىت جترب 

رواه اإلمام  ،(مات على شعبة من نفاق ،نفسه به وَل ُيدث ،زوَل يغمن مات ) :^ قال !نفس بذلك

 املكي عن عمر بن دمحم بن املنكدر بن الورد عبد هللا بن املبارك عن وهيب من طريق (1)«صحيحه»يف  مسلم
 .عن أيب هريرة عن أيب صاحل عن مسي

يف  كربى  ليت هي اثين دول ا ،حتاد السوفيييتسحق اال :اإلسالمي اخلالدة آخر هذه البطوالت وإىل 
 !والايت متفرق  ،ما كانت والايت متحدةوأصبحت بعد ،العامل آنذاك

ومل حتقق  !جت يف النهاي  جتر أذايل اهلزمي خر  ،يف أفغانستانيف املسلمني ملا حترشت  ؛مث هذه أمريكا
ت تغطي فشلها يف أانس وأصبح !وأعلنتها حراب  صليبي  !ليت خاضت احلرب ألجلهايف املائ  من  ا  وال واحد

وكل يوم تقول أبهنم عثروا على خالاي  ،الرعناء اهلمجي والتهديد بضرب العراق وحنو ذلك من  ،عفنيضمست
غاثي  أو رجال فني يف هيئ  من اهليئات اإلظمن أانس مو  !من القاعدة يف أانس ال انق  هلم فيها وال مجل

  .أعمال أو حنو ذلك
 «النيويورك اتميز»فهذه صحيف   ،يف هذه املعرك  ضد اإلسالم واملسلمني فأمريكا فشلت فشال  ذريعا  

تنشر يف عدد من أعدادها األخرية تقريرا  موسعا  يعترب مبثاب  تقرير إدان  واعرتاف بتورط القوات األمريكي  يف 
وذلك  ،بسبب وجود عيوب وخلل يف نظام احلرب اجلوي  األمريكي  ،ني األفغانيقتل املئات من املدن

واليت سببت هذه أخطاء كربى يف قتل  ،بدال  من العمليات األرضي  اجلوي الستخدام األمريكيني الضرابت 
بل  ،أخرى ةيف القيام أبي  غارات جوي  مر  مشورهتمحىت إن الزعماء األفغان أخذوا يطالبون أبخذ  ،نياملدني

طات أمريكا املستقبلي  البون بتحديد نشاأبنه إذا استمرت هذه األخطاء قد يطإن زعماء األفغان يلمحون 
 .العسكري 

املذكورة إىل أن احلرب يف أفغانستان ليست هي املرة األوىل اليت تقوم فيها  الصحيف كما أشارت 
مدين عن  333وتشري األرقام الرمسي  إىل مقتل  ،تتسبب يف قتل املدنينيالقوات األمريكي  هبجمات خاطئ  

مدنيا  أفغانيا  قتلوا ابلضرابت اجلوي   813سسات الدولي  األخرى تؤكد ماال يقل عن إال أن املؤ  ،طريق اخلطأ
وتتوقع هذه املؤسسات أن يرتفع هذا ، (فقد تقدم تقريب العدد الصحيح ،وهذا ال ميثل احلقيق ) ،األمريكي 

                                        
(1) (1113).  
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اجلوي  الكثرية اليت  وأشارت الصحيف  أيضا  إىل أنه برغم العمليات ،بعد أن ينتهوا من عمليات البحث واملسح
اعتقال أي أحد من قادة  إال أنه مل تنجح أمريكا يف ،قامت هبا القوات األمريكي  وتسببت يف قتل املدنيني

 !طالبان أو القاعدة يف أفغانستان
ي  مهم  ومل تقم أب ،ألهنا مل تشارك يف أي قتال داخل أفغانستان ؛وهذه بريطانيا تسحب آخر فرق  هلا

 ،العسكري  على هذه الفرق  «فرق  العذراء»عالم الربيطاني  لقب وسائل اإل تطلقفقد أ !لعسكري  ذات اب
لتنتهي بذلك  ؛فردا   133وصل الفوج األخري من الفرق  وعددهم  وقد ،ررحل  العودة إىل الداي أمتتاليت 

قرر أن يبقى من ومن امل ،جندي بريطاين 1733 إقام  حافل  يف أفغانستان استمرت ملدة ثالث  أشهر لنحو
اجلوي  قرب كابل لتقدمي أي نوع من  جندي من البحري  يف قاعدة ابجرام 133 يف أفغانستان حنو نيالربيطاني

واليت مل تسفر جمهوداهتا عن أي  ،تضطلع مبهم  مطاردة مقاتلي القاعدة وطالبانالدعم للقوات اخلاص  اليت 
! وقد تعرضت القوات للهجمات املستمرة بال توقفعرضها فضال  عن ت ،ذ أشهر عديدةنجناحات تذكر م

 .أبدته يف أداء مهامها القتالي  نتيج  الفشل الذي ،الربيطاني  يف أفغانستان النتقادات حادة
واليت غالبا  ما كان  ،عن كميات الذخرية اهلائل  اليت قامت القوات بتدمريها التقاريروحتدثت بعض 

 .خيها إىل عهد االحتالل السوفيييتأو يرجع اتر  ،حليف يتبني أهنا اتبع  لفصائل أفغاني  
 :وأن هذه سياس  فاشل  ،أفغانستان ضدتنتقد بوش يف خوض معرك   الشخصياتوهذه بعض 

وصف جون كريي عضو جملس الشيوخ الدميقراطي عن والي  ماساتشوستس واملرشح احملتمل للحزب 
 !ابلشرق األوسط أبهنا تصرفات هواةش املتعلق  اسات الرئيس بو يس ،م3333عام  الرائس يف انتخاابت 

وشكك يف  ،يف إدارة السياس  اخلارجي  كما شن كريي هجوما  واسع النطاق على أسلوب بوش
إن حكومته كثريا  ما فشلت يف إقام  حوار ) :وقال ،بعض النقاط االسرتاتيجي  املتعلق  ابحلرب يف أفغانستان

 .(ر عاملي للوالايت املتحدةصنع دو  ويف ،مع احلكومات األجنبي 
تصرفت بطريق  خرقاء وعشوائي  على كثري من جبهات أعتقد أن احلكوم  األمريكي  ) :وأضاف قائال  

 .(السياس  اخلارجي 
اء على القاعدة واإلمساك هبم هو القض :كان اهلدف كما حدده الرئيس) :قائال   أيضا  مث أضاف 

نتظاهر أهنم أكثر خطرا  وهم  دعوان الفولذا  !نقض على القاعدة مل ،حيا  أو ميتا   «أ سام  بن الدن»وبـ
  .(وقون وحماصرون يف جبال تورا بوراوهم مط ، ا كانوامتفرقون 
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 ،ذكر أن كريي كان قد حصل على وسام النجم  الفضي  أثناء خدمته على زورق هنري يف فيتناموي  
من أوائل الدميقراطيني الذين خرجوا على موقف كما كان كريي   ،لكنه عارض احلرب عقب عودته إىل بالده

 .سبتمرب 11بوش اخلارجي  يف أعقاب احلزب يف عدم انتقاد سياس  
 هلك من امل ومن هذا كله يبدوا أن القوات املشارك  يف أفغانستان حتاول النجاة بنفسها واخلروج سريعا  

بدأ اجلنود  ،رحيل القوات الربيطاني  فبعد ،دأت الدول يف سحب قواهتا من هناكلذلك فقد ب ، األفغاني
 .ة أفغانستان يف ختام أول مهم  هلم يف اخلارج منذ احلرب الكوري ر الكنديون مغاد

 ،وعظم أمرهم ،وفحش خطبهم ،الذين طال شرهم ،مث إن علينا أن نكافح هؤالء الشرذم  األمريكان
 ! تلكاهتمهنب تشريد املسلمني وانتهاك أعراضهم وحرماهتم و  يف

َوَما َلُكْم ال تُ َقاتُِلوَن ﴿ :فقال تعاىل ،ولقد دعاان شرعنا اإلسالمي إىل الدفاع عن املظلومني واملنكوبني
ا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة ِف َسِبيِل اَّللِه َواْلُمْسَتْضَعِفَْي ِمْن الر َِجاِل َوالنِ َساِء َواْلوِْلَداِن الهِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب هَنا َأْخرِْجنَ 

قال القرط ي رمحه هللا  ،[75:النساء] ﴾الظهاَلِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِي ًا َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصّياً 
وهو يتضمن اخليص  ،حض على اجلهاد ﴾َوَما َلُكْم ال تُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللهِ ﴿ :قوله تعاىل) :تعاىل

فأوجب تعاىل  ،كفرة املشركني الذين يسوموهنم سوء العذاب ويفتنوهنم عن الديناملستضعفني من أيدي ال
ذلك تلف وإظهار دينه واستنقاذ املؤمنني الضعفاء من عباده وإن كان يف  اجلهاد إلعالء كلمته

 .(1)(...النفوس
أبهل  فإن اندفع شرُّهم ،املعتدين على بالد اإلسالم أهل العلم على وجوب قتال الكفاراتفق  وقد
فإنه جيب على  ،كيدهم وإقصاؤهم وإن مل حيصل ردُّ  ،كفى ذلك عن غريهم  ،لت أو اغتصبتتحاالبالد اليت 
وال ينازع  ،وهذا أمر معلوم ابلشرع ،خرى مناجزة الكفار وصد عدواهنممن العدو من أهل البالد األمن يقرب 
 !فيه مسلم

على كل أحد  ن يستطيع  فرض عام متعني) :(3)«الكايف» يف قال ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل
هلم فإذا كان  ،ن حيل العدو بدار اإلسالم حمارابأوذلك  ،املدافع  والقتال ومحل السالح من البالغني األحرار

ن ينفروا وخيرجوا إليه خفافا وثقاال وشبااب وشيوخا وال يتخلف أحد أذلك وجب على مجيع أهل تلك الدار 
ن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارهبم إو  ،تل أو مكثريقدر على اخلروج من مقا

                                        
 .(5/371) «تفسري القرط ي» (1)

(3) (1/335).  
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حىت يعلموا أن فيهم طاق  على  ،على حسب ما لزم أهل تلك البلدة - قلوا أو كثروا -ن خيرجوا أوجاورهم 
ضا وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه أي ،القيام هبم ومدافعتهم

حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحي  اليت نزل العدو  ،فاملسلمون كلهم يد على من سواهم ؛ليهمإاخلروج 
ولو قارب العدو دار اإلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج  ،سقط الفرض عن اآلخرين ،عليها واحتل هبا

 .(إليه
القوة األمريكي  العسكري  مستمدة من أن  :ألنه كما تقدم ؛كما علينا مقاطع  البضائع األمريكي 

إن ) :فقد قالت السفارة األمريكي  يف الرايض ،وظهرت نتيجتها ،وقد آتت املقاطع  مثارها ،القوة االقتصادي 
يف وقال مدير املكتب التجاري  (،...ضعف اإلقبال على شراء السلع األمريكي  أمر ابعث على القلق

نعم وحنن نشعر ابلقلق من  ،قبال على السلع األمريكي  كبري جدا  إن اخنفاض اإل) :السفارة األمريكي 
 .(...ذلك

  :فمن ذلك ،وأدلة املقاطعة االقتصادية من الكتاب والسنة كثّية
َصاِلٌح  َوال َيطَُئوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفهاَر َوال يَ َنالُوَن ِمْن َعُدوٍ  نَ ْياًل ِإاله ُكِتَب َُلُْم بِِه َعَملٌ ﴿ :قوله تعاىل .1

 .وتبث الرعب يف قلوهبم وال ريب أن املقاطع  تغيظ الكفار، [133:التوب ] ﴾ِإنه اَّللهَ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنْيَ 
وقطع خنلهم  ،^العهد حاصرهم رسول هللا  اوهي أهنم ملا نقضو  ،يهود بين النضري ^حماصرة الرسول  .3

فهنا   ،احلرب االقتصادي  ضد هؤالء اليهود ^استعمل الن ي  فهنا ،فأرسلوا إليه أهنم سوف خيرجون ،وحرقه
وقص  قطع  ،كان الضغط عليهم من الناحي  االقتصادي  هو الذي زلزل كياهنم وهزمهم وأجالهم من املدين 

أن )بن عمر امن طريق الليث عن انفع عن  (3)مسلمو  (1)البخاري «صحيحي»جاءت يف النخيل واإلحراق 
َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تَ رَْكُتُموَها قَاِئَمًة ﴿فأنزل هللا  ،ل بين النضري وقطع وهي البويرةحرق خن ^رسول هللا 

 .([5:احلشر] ﴾َعَلى ُأُصوُِلَا فَِبِإْذِن اَّللِه َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقْيَ 
ذكر ذلك ابن سعد وابن  ،وأمره بقطع أعناب ثقيف وحتريقها ،ألهل الطائف ^حصار الن ي  .2

ملا ) :بن اخلطاب عبد هللا بن عمرقال  :لصحيحني بدون ذكر القطع والتحريقوأصل القص  يف ا ،إسحاق

                                        
(1) (3321).  

(3) (1733). 
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 :وقالوا ،فثقل عليهم (قافلون إن شاء هللاإَن ) :طائف فلم ينل منهم شيئا قالال ^حاصر رسول هللا 
إَن ) :فقال ،م جراحفغدوا فأصاهب ،(اغدوا على القتال) :فقال ،(نقفلُ ) :وقال مرة !نذهب وال نفتحه

من طريق سفيان بن روى ذلك البخاري ومسلم  (،^فأعجبهم فضحك الن ي  ،(إن شاء هللا قافلون غداً 
 .عن عبد هللا عيين  عن عمرو عن أيب العباس الشاعر األعمى

ففيه مشروعي  ضرب اقتصاد  ،وضرب اقتصاده ،وتوهني قوة العدو ،واحلصار من أساليب اجلهاد
واليهودي   ابحلصار حني القدرة على ذلك أو مبقاطع  شركات اخلدمات األمريكي  ذلككان سواء   ،العدو

 .سسات التجاري  من املطاعم وغريهاوشركات التنمي  والطاق  واملؤ  املتمثل  ابلبنوك
ذهب للعمرة  ،وذلك أنه ملا أسلم ، احلنفي اليمامي مقاطع  الصحايب اجلليل مثام  بن أاثل .3

حب  حنط  حىت أيذن فيها الن ي وال وهللا ال أيتيكم من اليمام  ) :ني أهل مك  وقال هلموأعلن إسالمه ب
 .عن أيب هريرة والقص  متفق عليها من طريق الليث عن سعيد بن أيب سعيد ،(^

فهذا الصحايب الفقيه مل يستأذن الن ي  ،يف املقاطع  إذن اإلمام أو حنوه يشرعأنه ال  :ويف هذه القص 
 .وهذا هو الفقه بعينه ،اطع يف املق ^

)جاهدوا  :^وهي نوع من أنواع اجلهاد وقد قال الن ي  ،أقل ما يقدمه املسلم من واملقاطع 

من  ،(2)والنسائي ،(3)وأبو داود ،(1)«مسنده»يف  أمحد اإلمام رواه ،(ِبموالكم وأنفسكم وألسنتكماملشركْي 
 .عن أنس عن محيد طريق محاد بن سلم 

 
 كتبه
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