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ِبْسم هللا الّرْحمن الّرحـــیم 
 

)مالحظة : ھذا الموضوع ال یمّثل بالضرورة رأي القّراء , و ھو لیس درساً في التاریخ أو السیرة 
! و ھو یمثل اآللیة التي یقرؤ بھا الكاتب التاریخ( 

 

الّزَمن : القرن العاشر من خلق آدم علیھ السالم ,  

زعیم تنظیم القاعدة : نوح بن المك - علیھ السالم- 
 

وكاالت\ قناة الوثنیة : 

اجتمع مجلس الشرك الّدْولي بحضور ممثلي أوثانھ الخمسة دائمة العضویة (ود , سواع , 
یغوث , یعوق , نسر) للتباحث بشأن التوحیدّي الّدولي " نوح بن المك" الذي یھدد الّشرك و 

السالم العالمیْین , و قّرر المجلُس باإلجماع ما یلي : 

-1 إغالق كلّ القنواِت اإلعالمیة للتوحیدّي اإلرھابي "نوح بن المك" عن طریق سد اآلذان , و 
استغشاء الثیاب : 

وا َواْسَتْكَبُروا  " َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُھْم لَِتْغفَِر َلُھْم َجَعلُواأََصاِبَعُھْم فِي آَذاِنِھْم َواْسَتْغَشْوا ِثَیاَبُھْم َوأََصرُّ
اْسِتْكَباًرا " نوح 7 

-2 دعم القیادات "النوحّیة" المعتدلة أمثال " یام بن نوح " و " إمرأة نوح" ماّدیاً و إعالمیا و 
عسكریاً , و تأییدھا " ِشركیاّ " في مواجھة تنظیم نوح التوحیدي . 

-3 التأكید على أن نوح سیلقى عواقب " وخیمة " في حالة إیوائھ لعناصر إرھابیة من " أراذل 
القوم" و عدم تسلیم المطلوبین منھم للعدالة الوثنیة . 

َبَعَك إِالَّ الَِّذیَن ُھْم أََراِذلَُنا َباِدَي  ْثَلَنا َوَما َنَراَك اتَّ "َفَقالَ اْلَمألُ الَِّذیَن َكَفُروْا ِمن قِْوِمِھ َما َنَراَك إِالَّ َبَشًرا مِّ
ُكْم َكاِذِبیَن" ھود 27  ْأيِ َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْیَنا ِمن َفْضٍل َبلْ َنُظنُّ الرَّ

 
 
 

قال "نوح بن المك" زعیم تنظیم القاعدة التوحیدي في تسجیل " قرآنّي " لألحداث لم یتسن لقناة 
الوثنیة التأكد من مصداقیتھ من مصادر مستقلة أنھ لن یرضخ لمطالب مجلس الّشرك الدْولي و لن 

ُیسّلم أي مطلوٍب للمشركین مھما كانت العواقب , رافضاً قبول أي مساعدات اقتصادیة مقابل 
التنازل عن برنامجھ " الّنبوي: " 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َیْت َعَلْیُكْم أَُنْلِزُمُكُموَھا  ْن ِعنِدِه َفُعمِّ َي َوآَتاِني َرْحَمًة مِّ بِّ َنٍة مِّن رَّ " َقالَ َیا َقْوِم أََرأَْیُتْم إِن ُكنُت َعَلى َبیِّ
َوأَنُتْم َلَھا َكاِرُھوَن * َوَیا َقْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعَلْیِھ َماالً إِْن أَْجِرَي إِالََّعَلى ّهللاِ َوَمآ أََناْ ِبَطاِرِد الَِّذیَن آَمُنوْا 

َي أََراُكْم َقْوًما َتْجَھلُوَن" ھود 28 و 29  ِھْم َوَلـِكنِّ الَقُو َربِّ ُھم مُّ إِنَّ

قرع طبول الحرب : 

مجلس الّشرك الّدْولي یعلن انسداد كافة الطرق الدبلوماسیة لردع نوح عن "َتْخِصــیب" األجیال 
بالتوحید : 

اِدقِیَن" ھود 32  "َقالُوْا َیا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفأَْكَثْرَت ِجَداَلَنا َفأَْتِنا ِبَما َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

وھنا تتمایز الصفوف و ینقسم العالم إلى فسطاطین : فسطاط إیمان ال نفاق فیھ و فسطاط كفر ال 
إیمان فیھ , 

یقرر "نوح بن المك" , زعیم تنظیم القاعدة التوحیدي , أن یلجأ إلى أسلحة غیر تقلیدّیة و 
محرمة "وثنّیا" لضرب عدوه : 

َك إِن َتَذْرُھْم ُیِضلُّوا ِعَباَدَك َوَال َیلُِدوا  اًرا * إِنَّ بِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن َدیَّ " َوَقالَ ُنوٌح رَّ
إِالَّ َفاِجًرا َكفَّاًرا " نوح 26 و 27 

مصیر التحالف الدولي على " نوح" و دعوتھ : 

" َوقِیلَ َیا أَْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَیا َسَماء أَْقلِِعي َوِغیَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ 
الِِمیَن " ھود 44  َوقِیلَ ُبْعداً لِّْلَقْوِم الظَّ

أّما القیادات " المعتدلة" و " البرغماتّیة " التي خانت َهللا و رسوَلھ , فلقیت مصیر أسیادھا 
الوثنیین ...بالرغم من كل دعوات نوح لھا بالتزام فسطاط اإلیمان و ترك فسطاط األوثان : 

َع اْلَكافِِریَن" ھود 42  َعَنا َوالَ َتُكن مَّ " َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُھ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل َیا ُبَنيَّ اْرَكب مَّ

كان " یام" , غارقا في أوھامھ , و واثقا بقدرتھ على الصمود في وجھ القیادات األصولیة التي 
تحاول جعل البالد " طالبان جدیدة"..فھو لْم و لْن یقبلَ بتلك الدولة التوحیدیة "الثقیلة " على 

قلوب المشركین ولو كانت على شكل "سفینة نجاة: " 

"َقالَ َسآِوي إَِلى َجَبٍل َیْعِصُمِني ِمَن اْلَماء " ھود 43 

و تغرق الوحدة " األَُسرّیة " في طوفان التوحید :  
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ِحَم َوَحالَ َبْیَنُھَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِیَن " ھود43  "َقالَ الَ َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن أَْمِر ّهللاِ إِالَّ َمن رَّ
 

نجح تنظیم "نوح " التوحیدّي القاعدي , من ھزیمة القّوة الُعْظمى (Super Power) آنذاك و 
المتمثلة بالمعسكر الّشْرِكي , عن طریق أسلحة دمار شامٍل , لم تبق و لم تذر ... 

بقي األذكیاء ینظرون إلى نصر نوح كنصر إلھي رباني لفسطاط اإلیمان و التوحید على فسطاط 
الكفر و التندید , و مازال األغبیاء إلى الیوم یحاولون أن یجدوا تفسیرا لتلك الظاھرة الطبیعیة 
التي أغرقت األرض , و إیجاد الطریقة البدائیة التي تمكن بھا نوح من التنبئ بحالة الطقس , و 

تحلیل المعادن القویة التي بنیت منھا السفینة و التصمیم الھندسي الفرید لھا... 

و مضت معركة تاریخیة انتصر فیھا تنظیم القاعدة ... 
 
 
 
 

الزمن : عھد الملك " نمرود" ھبل عصره . 

زعیم تنظیم القاعدة : إبراھیم بن آزر -علیھ السالم- 

لم یطق الفتى األِبّي " إبراھیم " عبادة قومھ ألحجار یصنعونھا بأیدیھم , فقرر إرسال مذكرة " 
َنِصیَحة " إلى العاھل" النمرود: " 

 

َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  قُوهُ َذلُِكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن * إِنَّ َ َواتَّ " َوإِْبَراِھیَم إِْذ َقالَ لَِقْوِمِھ اْعُبُدوا هللاَّ
ْزَق  ِ الرِّ ِ َال َیْملُِكوَن َلُكْم ِرْزًقا َفاْبَتُغوا ِعنَد هللاَّ ِ أَْوَثاًنا َوَتْخلُقُوَن إِْفًكا إِنَّ الَِّذیَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاَّ هللاَّ

َواْعُبُدوهُ َواْشُكُروا َلُھ إَِلْیِھ ُتْرَجُعوَن " العنكبوت 16 و 17 
 

و لكن ھیھات للنظام النمرودي الملكي أن یستجیب لمذكرات و مناصحات و مناشدات... ! إنھ 
یعتبرھا شغباً و تحریضاً و خروجاً عن القوانین التي تحرم المساَس بولّي األمر : 

 

قُوهُ" العنكبوت 24  "َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِھ إِالَّ أَن َقالُوا اْقُتلُوهُ أَْو َحرِّ
 

لقد رفض إبراھیم الخلیل كل صیغ "الِوحدة الوطنّیة" مع الوثنیین... بل حتى " الِوحدة األسرّیة" 
مع أبیھ آزر , فال وطن إلبراھیم إال توحیده ,و ال أھل لھ إال أھل التوحید الخالص , 

 

منتديات شبكة الحسبة



ــــــــــــــــــــ مِنْ أَرْشِیفِ القَاعِدة : سِیَر األَنْبیاء والصّالِحِین !ـــــــــــــــــــــــــــ ابودجانة الخراساني ـــــ

ا َتْعُبُدوَن  ا ُبَراء ِمنُكْم َوِممَّ " َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوةٌ َحَسَنٌة فِي إِْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمَعُھ إِْذ َقالُوا لَِقْوِمِھْم إِنَّ
ِ َوْحَدهُ " الممتحنة  ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم اْلَعَداَوةُ َواْلَبْغَضاء أََبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِبا}َّ ِمن ُدوِن هللاَّ

 4
 

ال یمكن إلبراھیم الحنیف أن یرضخ لشروط "الرباعیة " أو "الخماسیة " وال حتى " 
الملیونیة... "و لو جمعوا علیھ كل أھل األرض , فكیف ألھل الحق أن یتنازلوا و أعداؤھم ال 

یتنازلون ... 

أما آزر.. فلقد انضم إلى قافلة " یام" و " إمرأة نوح" , تلك القافلة البائسة التي تمتد إلى یومنا 
ھذا , ھْم ھْم أبناء جلدتنا , و أوالد عمومتنا , ھم دوما رأس الحربة في " الحرب على اإلرھاب 

  (!) "

ا " مریم46  َك َواْھُجْرِني َملِّیً "َقالَ أََراِغٌب أَنَت َعْن آلَِھِتي َیا إِْبراِھیُم َلِئن لَّْم َتنَتِھ َألَْرُجَمنَّ

ُھنا ...وعند حدوث الممانعة المتبادلة بین الخصوم یحصل اإلصطدام و تتمایز الصفوف و ینقسم 
العالم إلى فِسطاطْین : فسطاط إیمان ال نفاق فیھ و فسطاط كفر ال إیمان فیھ , 

 

اإللتحام في المیدان : 
 

قّرر الفتى إبراھیم القیام بعملیة استشھادیة ھي األولى في تاریخ الدعوات لدك صروح األوثان و 
وتھشیم كبریائھا تحت األقدام , فلقد كان الفتى الحّر یعلم أن اإلعدام حرقا حتى الموت , ھو الحكم 
القضائّي الذي سینالھ من محكمة الدولة الوثنّیة , لكنھ لم یعبأ بالثمن مادام المقابل ھو انتصار 

الدعوة , و إقامة الحجة ! 

البعض یركب " لوري " محملة بالتي أن تي و یفجرھا بعدوه ,  
و اآلخر یستقل الطائرات المدنیة لیرطمھا بأوثان عصره ,  

و بعضھم یحمل فأساً حنفیًة و ُیكّسر األصنام واحدة تلو األخرى غیر آِبٍھ بالتبعات ...استشھادي 
مع " تأجیِل الُحُكم " , كما فعلَ الخلیل...علیھ السالم 

"تعددت األشكال و الجھاد واحد"... 

بالنسبة لبعض مشائخ " الفضائیات" ...لقد كان تصرف إبراھیم " تھورا !" " تضییعا للمصلحة 
الدعویة !" .." استھتارا ! " " تشویھا لحقیقة التوحید السمحة ! " " استعجاال للنتائج ! " " 

تألیباً لقوى الكفر على المسلمین و إعطائھم ذریعًة لمھاجمتھم " !  
, لكن عند ربھ.. فإن األمر مختلف :  

ا ِبھ َعالِِمیَن" األنبیاء 51  "َوَلَقْد آَتْیَنا إِْبَراِھیَم ُرْشَدهُ ِمن َقْبلُ َوُكنَّ

فإبراھیم علیھ السالم راشد بھدایة ربھ , و إن لم ترق طریقتھ لمبتدعي الطرق من " األدعیاء.." 
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یعلن زعیم تنظیم القاعدة إبراھیم علیھ السالم عن نیتھ ضرب " مصالح" وثنیة أمام المأل , و 
االستخبارات النمرودّیة ال تستطیع تقدیر مدى جدّیة ھذه التھدیدات! 

ِ َألَِكیَدنَّ أَْصَناَمُكم َبْعَد أَن ُتَولُّوا ُمْدِبِریَن" األنبیاء 57  " َوَتا}َّ
 

ُ " َحَنفِّي ! "  ٌ وثنٌي و تربصٌّ توجُسُ

المعلومة الوحیدة المتوفرة , أّن ھناك عناصر إرھابیة(!) "َحنفّیة" ُتفكر في استھداف مصالح 
تعود لھبل العصر .... أین ؟ متى ؟ كیف؟ 

بقي األمر سرا... 

إلى أن حانت ساعة الصفر و وقعت " الغزوة: " 

" َفَجَعَلُھْم ُجَذاًذا إِالَّ َكِبیًرا لَُّھْم َلَعلَُّھْم إَِلْیِھ َیْرِجُعوَن " األنبیاء 58 

لقد كان الفتى إبراھیم یكسر األصنام و لسان حالھ یشدو : 

" جدر المذلة ال تدك بغیر ضربات الفؤوسي ... 

و الُحّر ال یعطي القِیاَد لكلّ كفاٍر تعیسي ".. 

قامت الدنیا و لم تقعد , اجتماع وزاري نمرودي لمناقشة األمر... إقالة مدیر مخابرات النمرود 
الذي فشل في منع الغزوة و تسبب في ھدر كرامة اآللھة : 

الُِموَن " األنبیاء 64  ُكْم أَنُتُم الظَّ " َفَرَجُعوا إَِلى أَنفُِسِھْم َفَقالُوا إِنَّ

... حملة أمنیة واسعة للبحث عن العناصر اإلرھابیة اإلجرامیة(!) التي لم تفرق بین أوثان 
"حجریة" ُتْعَبد و أخرى "َتْمِرّیة " ُتأَكل ...ال ذنب لھا إال أن صاحبھا صنعھا و ھو جعان! 

و صدر القرار بحرِق أُّمة التوحید , المتمثلة بشخص إبراھیم الخلیل : 

قُوهُ َوانُصُروا آلَِھَتُكْم إِن ُكنُتْم َفاِعلِیَن " األنبیاء 68  " َقالُوا َحرِّ
 

دوما یحاول الكفار حرَق الموحدین , أحیاناً یلقونھم في النار كما في حالة إبراھیم علیھ السالم و 
احیانا أخرى یلقون النار علیھم !  

) نابالم , صواریخ كروز , یورانیوم منضب (... 
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و في لحظة الحسم تتجلى القدرة اإللھیة : 

" قُْلَنا َیا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعَلى إِْبَراِھیَم " األنبیاء 69 
 

فینجو زعیم تنظیم القاعدة إبراھیم أبو األنبیاء , و یكون مصیر الملك النمرود ھو الخسران 
المبین : 

 

" َوأََراُدوا ِبِھ َكْیًدا َفَجَعْلَناُھُم اْألَْخَسِریَن" األنبیاء 70 

" َفأََراُدوا ِبِھ َكْیًدا َفَجَعْلَناُھُم اْألَْسَفلِیَن " الصافات 98 

لقد أھلك هللا جیش النمرود بحشرات تأكل جلودھم و لحومھم و تتركھم عظاما ...ودخلت ذبابة في 
بھ هللا بھا فكان یضرب رأسھ بالمرازب حتى أھلكھ هللا  منخر النمرود فمكثت فیھ أربعمائِة سنة عذَّ

 .
 

األذكیاء یعتبرون من ھذا الدرس اإللھي اإلعجازي في حمایة جنوده و منحھم نعمة النصر و 
التمكین بصرف النظر عن المعطیات المادیة على أرض الواقع , بینما األغبیاء مازالوا غارقین 

بنظریة المؤامرة , و أن مخابرات آزر , قد تواطأت مع إبراھیم (اإلبن) لتھریبھ من حمم الجحیم , 
و أن آزر , كان متھاونا في حربھ على اإلرھاب , و كان بیده فعل أكثر مما فعل ... 

ومضت معركة تاریخیة أخرى انتصر فیھا تنظیم القاعدة ... 
 
 

الزمن : القرن السابع ھجري , عھد ھوالكو التتري , ھبل عصره ... 

زعیم تنظیم القاعدة : المظفر قطز.... 
 

صحیفة التتار-بوست 3 : سیناریوھات عسكریة لتحریر مصر من المملوك اإلرھابي " قطز... " 

قناة التتار الفضائیة من دمشق تقدم لكم برنامج " صناعة الموت عند الممالیك .. " 

...نعتذر للمقاطعة و ننتقل بكم مباشرًة إلى دمشق لنقل خطاب الرئیس " ھوالكو" الذي یلقیھ 
بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب على اإلرھاب ...فإلى ھناك : 
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"من ملك الملوك شرًقا وغرًبا القائد األعظم: باسمك اللھم، باسط األرض، ورافع السماء، یعلم 
قطز الذي ھو من جنس الممالیك الذین ھربوا من سیوفنا إلى ھذا اإلقلیم، یتنعمون بأنعامھ، 

ویقتلون من كان بسلطانھ بعد ذلك، یعلم الدیكتاتور قطز وسائر أمراء منظمتھ اإلرھابیة وأھل 
مملكتھ بالدیار المصریة وما حولھا من األعمال، إنا نحن جند هللا في أرضھ، خلقنا من سخطھ، 

وسلطنا على َمن َحلَّ بھ غضبھ، فلكم بجمیع البالد معتبر، و إننا سننتصر في حربنا على 
اإلرھاب ,  

قد سمعتم أننا قد فتحنا البالد و حررناھا، وطھرنا األرض من الفساد و اإلرھاب، وقتلنا معظم 
اإلرھابیین، فعلیكم بالھرب، وعلینا الطلب، فأي أرض تؤویكم، وأي طریق تنجیكم، وأي بالد 

تحمیكم؟!  
إنني رأیت في منامي أن هللا یأمرني بتحریر مصر من الممالیك " ! ! 

عاجل : زعیم تنظیم الممالیك اإلرھابي قطز یقتل سفراء ھوالكو ! 

وكاالت\ تتارز : اإلرھابي المملوكي قطز یقدم على قتل سفراء ھوالكو األربعین : 

أمر اإلرھابي المملوك قطز بإعدام جمیع رسل ھوالكو األربعین فأعدموا توسیًطا -أي :ضربوا 
بالسیف في وسطھم لیشطروا شطرین -، كل مجموعة منھم أمام باب من أبواب القاھرة، وُعلقت 

رؤوسھم على باب "زویلة." 

ردود فعل دولیة : 
 
 

ھوالكو یعد بمالحقة اإلرھابیین المتوحشین . 
بابا الفاتیكان : ھذا العمل یعكس بعض أخطاء القرآن و مدى توحش المسلمین و نبیھم 

محمد. 
رئیس منظمة المؤتمر اإلسالمي سید طنط عاوي : اإلسالم بریئ من ھذا اإلرھاب.. 

بریئ ..بریئ... بریئ , و یجب أن ُیقّدم قطز للمحاكمة على جرائمھ !!!... 
وسائل إعالم : 

 

*** نرحب بكم في قناة التتریة الفضائیة و نستضیف الشیخ " سالم ِمْنھ َعدوه , "  

الشیخ : حیاكم هللا ... 

المذیعة التتریة "ضیقة العیون: " شیخ سالم ما حكم قتل السفراء في اإلسالم ؟ 

شیخ سالم منھ عدوه : في البدایة أسأل هللا أن یرحم شھداء التتار الذین قتلوا غدرا على ید 
خوارج العصر , ھؤالء الذین شوھوا صورة اإلسالم بوحشیتھم و استباحتھم لدماء اآلمنین 

المعاھدین... 

منتديات شبكة الحسبة



ــــــــــــــــــــ مِنْ أَرْشِیفِ القَاعِدة : سِیَر األَنْبیاء والصّالِحِین !ـــــــــــــــــــــــــــ ابودجانة الخراساني ـــــ

بالنسبة لقتل الرسل , فثابٌت في السنة النبویة المطھرة أن الرسول صلى هللا علیھ و سلم قال 
لسفراء مسیلمة الكذاب ) : لوال أن الرسل ال تقتل، لضربت أعناقكما ) صحیح أبي دواد. 

فال یصح قتل السفراء و الرسل تحت أي ذریعة , و لوقتلوا رسلك و حرقوا أرضك و استباحوا 
نساءك و ..و ...و ... 

*** بنر دعائي على شبكة الممالیك اإلسالمیة : 

بشرى سارة !  

"حّمل كلمة األمیر قطز – حفظھ هللا- لعلماء األمة " 
َفّرغھا لكم " محب قطز: " 

... "رسالتي األولى إلى أھِل هللا وخاصتھ .. 
إلى من أثنى علیھم الباري في كتابھ العزیز... 

إلى من شّرفھم هللا وفّضلھم فقرنھم باسمھ واسم مالئكتھ فقال (شھد هللا أنھ ال إلھ إالّ ھو 
والمالئكة وأولي العلم قائماً بالقسط ال إلھ إالّ ھو العزیز الحكیم ( 

إلى أھِل العلِم والخشیة 
قال تعالى (إنما یخشى هللا من عباده العلمآء( 

 .
 .
 .

فإني أرید أن استفتیكم بحكم هللا في أخذ ما یلزم من الناس لقتال التتار و دفع كفار "... 

لم یتأخر الرد .... 

" الشیخ العز بن عبد السالم یفتي بجواز أخذ ما یستعان بھ من الناس لقتال التتار بشروط " ! 

الممالیك نت : أفتى الشیخ العز بن عبد السالم الذي یعد من أكبر منظري السلفیة الجھادیة على 
موقعھ على الشبكة العنكبوتیة بجواز أخذ األمیر قطز ما یستعان بھ من العامة لقتال التتار بشروط 

شرعیة و ھذا نص البرقیة التي أرسلھا الشیخ لألمیر قطز : 

" إذا طرق العدو بالد اإلسالم وجب على العالم قتالھم، وجاز لكم أن تأخذوا منالرعیة ما 
تستعینون بھ على جھادكم، بشرط أال یبقى في بیت المال شيء، وتبیعوا مالكم من الحوائص-
أي:حزام الرجل وحزام الدابة- المذھبة واآلالت النفیسة، ویقتصر كل الجند على مركوبھ 

وسالحھ، ویتساووا ھم والعامة، وأما أخذ األموال من العامة، مع بقایا في أیدي الجند من األموال 
واآلالت الفاخرة فال یجوز." 

تحریض المؤمنین على القتال : 

لقد كان "أمیر الذباحین" المظفر قطز یطوف البالد و یحث العباد على قتال التتار و طرد الكفار 
حتى توقف یوما على المنبر : 

.... "و كیف یضعف یقینكم و تخور عزیمتكم و أنتم ترون العدو قد استباح الدیار و انتھك 
األعراض و سام الناس الخسف و الھوان أوما سمعتم صرخات أخواتكم تستغیث من وراء أسوار 
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سجون القھر التتري ! أو ما بلغكم ما حل بأخواتكم في "بغداد" العز ؟ أو ما سمتعم صرخة أمكم 
التي داس كرامتھا تتري خبیث " ! 

و حان وقت الملحمة : 

في تسجیل صوتي نشر على شبكة الممالیك اإلسالمیة قرر أمیر الذباحین المظفر قطز , إعالن 
الحرب على التتار و الزحف نحو الشرق لتحریر بالد المسلمین من بأس التتار : 

" فیا أسود التوحید على أرض المسلمین الحبیبة , عزمت علیكم إن وصلكم ندائي ھذا أن ال یاتي 
علیكم اللیل إال و سیوفكم تقطر من دماء عدوكم , أعیدوھا خضراء جدعة , قوموا قومة رجل 

واحد فال خیر في عیش تنتھك فیھ أعراضنا و تداس فیھ كرامة أخواتنا و یحكمنا فیھ كالب التتار 
 "

ھنا تتمایز الصفوف , و ینقسم العالم إلى قسمین : فسطاط إیمان ال نفاق فیھ و فسطاط كفر ال 
إیمان فیھ .. 

اقتحمت جیوش المظفر قطز مدینة غزة ...و ھزم قائد المنطقة الوسطى لقوات التتار في غزة 
الجنرال "بیدر" على ید المجاھدین ... 

أرسل األمیر قطز سریة جھادیة استطالعیة بقیادة األمیر ركن الدین البندقداري لمناوشة التتار 
في منطقة تسمى " عین جالوت " في غور األدرن , و شاغل جیش التتار بقیادة " كتبغا نوین" 

حتى وصلھا "أمیر الذباحین" المظفر قطز و حصل اإللتحام الكبیر ... 

في ساحة النزال :  

األمیر المظفر قطز یخترق صفوف التتار صائحا بجنده " وا إسالماه وا إسالماه .. " حتى قتلت 
فرسھ و سقط على األرض .... 

التتار ینشرون إشاعة : أنباء عن مقتل اإلرھابي " قطز" زعیم تنظیم الممالیك مع إثنین من 
مساعدیھ ! 

بیان على شبكة الممالیك اإلسالمیة ینفي مقتل قطز أو أیا من مساعدیھ " :و ھذا دلیل على تخبط 
التتار و انھیار قواھم , فأمیرنا سیاح بین الصفوف یقاتل أعداء هللا "... 

سیر المعركة : 

" حمل فلم قنص كلب من التتار بواسطة سھم مسموم " 

" شاھد عملیة نحر قائد تتري شارك في تعذیب المسلمین " 
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" دولة الممالیك اإلسالمیة تتبنى قتل عشرة فرسان تتریین عن طریق تفجیر عبوة زیتیة حارقة 
مع الفلم " 

" حمل كلمة األمیر قطز بعنوان : و كذلك تبتلى الرسل ثم تكون لھا العاقبة " 

جنود المظفر قطز یقاتلون التتار و لسان حالھم یشدو : 

" وأھل الجھاد اللي ذووا في فوجھ ...أھل اللثایم و السالح الطاوي 

نور القتال و شعلتھ و سروجھ ...قبر التتار و جیشھم الھاوي  

یا سعدھم اللي ذووا في فوجھ .. و خیبة اللي قایده ھوالكو ".. 

جنود قطز الكامنین في القرى المحیطة یخرجون من مخابئھم و یوجھون الضربة القاضیة لجیش 
التتار ... 

نتیجة المعركة : 

َھَلك الكفر في الشآم جمیعاً *** و استجّد اإلسالم بعد دحوِضھ 

بالملیك المظفر الملك األو- *** رع سیف اإلسالم عند نھوِضھ 

َملِك جاءنا بعزٍم و حزٍم *** فاعتززنا بسحره و ِببیضھ 

أوَجب هللا شْكَر ذاك علینا *** داِئماً مثل واجبات فروضھ  

األذكیاء ...یعلمون أن جند هللا ھم الغالبون , وأن هللا عز وجل َیْنُصر من ینصره مھما بلغ عدد و 
عتاد أعداء هللا , و األغبیاء غارقون في تحلیل الثغرات العسكریة التي وقع بھا جیش التتار , و 
ضعف التجربة المیدانیة لكتبغا , و حنكة القائد قطز العسكریة و روعة و إحكام كمینھ ... إنھم 

مغرمون في تمحیص األسباب المادیة النتصارات الموحدین , بینما أصحاب النصر اإللھي یعلمون 
  :

ْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد ّهللاِ اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم " آل  " َوَما َجَعَلُھ ّهللاُ إِالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُلُوُبُكم ِبِھ َوَما النَّ
عمران 126 

ومضت معركة تاریخیة أخرى انتصر فیھا تنظیم القاعدة ... 
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" أبو دجانة الخراساني " 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