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إن االبتالء يف دين اهللا مسة الزمة من مسات هذا الدين وسنة من اهللا يف خلقه ، فلواله ملا متيز الطيب عن اخلبيـث ، وملـا عـرف                             

 ، فهو يف حقيقته رمحة من اهللا لعباده ليظهر هلم خفايا أمورهم ، وليكشف زيغ                 وهبتاناً صاحب اإلميان من مدعيه واملتلبس به زوراً      
﴾ يز الْخِبيثَ ِمن الطَّيبِ    ما كَانَ اللَّه ِليذَر الْمؤِمِنني علَى ما أَنتم علَيِه حتى يمِ           ﴿ والكافرين الذين يتربصون باملؤمنني الدوائر       املنافقني

أَحِسب ﴿    جل وعال  ومن كان يظن أن القيام هبذا الدين والتمسك به حاصل دون ابتالء وفتنة تصيبه فهذا جاهل مل يفقه قول ربه                   
 .  ﴾ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونبلُو أَخباركُم﴿  ﴾الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ

 يف حيام فابتلوا    هم أمجعني الذين علموا بدين اهللا فطبقوه واقعاً       ورضي اهللا عن الصحابة ومن قبلهم الرسل صلوات ريب وسالمه علي          
وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَمـا صـبروا         يف ذلك وامتحنوا فصربوا فرفع اهللا ذكرهم وأعلى مرتلتهم جزاء ما قدموه لدينه ﴿               

 . ﴾وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ
 .بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين  : - رمحه اهللا -م ابن تيمية قال شيخ اإلسال

 
 
 
 

 
 ..!ال تكن منهم 
عبد : بقلم الشيخ 

 اإلله البدري
  .4ص 

 

# # # 
 

 الشفرة
سيف : بقلم القائد 
 العدل

  .20 :ص 
 

 
 من عذب القول 

..!القادمون اخلضر  
  . 15ص 

 

# # # 
 

أبطال اإلسالم يف هذا 
 الزمان

املهندس ( يى عياش حي
( 
 16ص 
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 هلموا                                                  

 يا رجال اجلزيرة 
   

 :احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد 
مس تصاعداً وتنامياً ملموساً يف املد اجلهادي على         يل - خصوصاً يف األيام األخرية      -لعل املتابع لألحداث يف جزيرة العرب       
كثرة االشتباكات واملواجهات يف مدن متفرقة من اجلزيرة ، وتصنيف كـثري مـن      : أرض اجلزيرة ، ومن األدلة على ذلك        

 .مطلوبني أمنياً : الشباب من قبل احلكومة السلولية على أهنم 
ن التدجني الذي مارسه طواغيت اجلزيرة منذ عشرات السنني مل يطمـس            وهذا األمر له دالالت واضحة حبمد اهللا ، منها أ         

فطرة شباب اإلسالم ، فبمجرد أن أُعليت الراية يف أرض اجلزيرة تسابق الشباب زرافات ووحداناً لاللتحاق بركب اجلهاد                  
ها من املشركني واملرتدين قد     املبارك ، ومنها أن الدماء اليت أريقت على أرض اجلزيرة والرقاب اليت قُدمت يف سبيل تطهري               

 . سامهت يف إيقاظ الغافلني وتبصري املتعامني عن رؤية احلق 
وهذا األمر له عالقة بالقبول الذي وضعه اهللا إلعالم ااهدين أيضاً ، فاألمة قد افتقدت منذ زمن تلك النماذج الصادقة اليت   

 - حنسبه واهللا حسيبه     -من تلك النماذج الصادقة الشيخ الشهيد       حتمل القلم والرشاش ، وتدبج الفكرة وترسل القذيفة ، و         
عيسى العوشن واألخ معجب الدوسري رمحهما اهللا، فقد كان هذان الرجلني من خرية من قام بواجب البالغ يف أرض                   : 

 بأن يدعو هلما بأن      البطلني ع به ديناً واجباً يف عنقه هلذين      اجلزيرة ، وإن على كل من مسع صوت ااهدين أو إعالمهم وانتف           
 . يتقبلهما اهللا يف الشهداء ويعلي مرتلتهما يف جنان اخللد 

إن اجلهاد يف سبيل اهللا شجرةٌ ترويها الدماء ، وإن دماء إخوانكم يا رجال اجلزيرة تستنهضكم وتصيح بكم وتردد علـى                     
 .مسامعكم وصايا نبيكم بإخراج املشركني من جزيرة العرب 

أكلنا يوم أُِكل الثور األبيض ، فهلموا للدفاع عن أعراضكم          : إين أعيذكم أن تقولوا يف يوٍم من األيام         .. يا رجال اجلزيرة    
 متادوا يف طغيـاهنم ،      ؛وعن أنفسكم ، وهؤالء الطواغيت ملا رأوا أن بعضكم ال يتحرك ملا يقومون به من جرائم وفظائع                  

رة وذلك حبجة القضاء على اإلرهاب كما يزعمون ، وما هو واهللا            وأخذوا يصعدون من إجراءام التعسفية حبق أهل اجلزي       
 . إال إذالل الناس واستعبادهم 

إن على أكتافنا واجباً عظيماً ، ومسؤولية ضخمة ، فاملسلمون يف العراق اآلن أحوج ما يكونون إىل دحر هـذه القـوات                      
نا ، ومل يعد خافياً على أحد أن جزيـرة العـرب            الغازية ألرضهم ، واليت حتصل على دعمها اللوجسيت الكامل من أراضي          

 القاعدة اخللفية للغزو األمريكي يف العراق ، فبماذا جنيب ربنا عندما يسألنا عن هؤالء الغزاة الذين اغتصبوا أراضي                   تأصبح
ـ                      إلخواننـا   ٍةاملسلمني وأعراضهم انطالقاً من أراضينا ؟ وهل نأمن أن يعاقبنا اهللا عز وجل على ما تركنا من نصـرٍة واجب

 املستضعفني الذين هم أقرب الناس إلينا ؟ 
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                  ال                                   
 ..!تكن منهم 

 
 

 !!إن نعمة اإلسالم نعمة عظيمة أنعمها اهللا على العبد إكراماً له واصطفاء  :أيها ااهد 
اهللا جل وعال أكثر من املؤمنني به عدداً ، وإن أردت أن حتصي عقائدهم ومللهم               وإذا نظرت إىل العامل من حولك وجدت الكفار ب        

 !! تطلّبت أمراً ال تطيقه وال تقدر عليه - الباطلة -
ولو ألقيت نظرة على من يدين بدين اإلسالم يف كل البلدان اإلسالمية وجدت فيهم صاحب البدعة ، والفاسق الذي ليس له مـن                       

 ... املفرط املقصر وهم كثري يف هذه األمة نسأل اهللا تعاىل لنا وهلم اهلداية والرشاد دينه إال امسه ، ووجدت
 لوجدم وهللا احلمد بكثرة ، ولكنك تتفاجئ يف هناية األمر بأن فيهم من - يف الظاهر -مث لو أنك توجهت إىل أهل اخلري والصالح         

أو !! ة إال باهللا ، ويقدم أيضاً رضا الناس على رضـا رب النـاس     يقدم مصاحله الشخصية على مصاحل دينه وأمته وال حول وال قو          
 ...     ما يل وللناس ، إما بلسان مقاله وهم كثري أو بلسان حاله وهم أكثر : وجدت من بينهم من يقول 

ذا فحسب بـل    وإذا تأملت يف أهل احلق والذين عرفوه ويعدون من احملسوبني عليه رأيت فيهم من ال يستطيع اجلهر به ، وليس ه                    
يرى أنه مل يأت الوقت املناسب إلظهار عقيدته ونشرها والصدع هبا بني الناس ، وما هذا إال من ختويف الشيطان ومـن مكيدتـه       

 !!وختذيله 
دينه وإعالء   صطفاك وأختارك أنت من بني هؤالء مجيعاً حلمل رايته ونصر         اومن هنا أخي ااهد كان لزاما عليك أن تعرف أن اهللا            

ته ، مع أن يف القوم من هو أذكى منك عقال ، وأغىن منك ماال ، فوجب عليك أن حتمد اهللا  محداً يليق جباللـه ، وتشـكره                             كلم
 .. فهو صاحب الفضل وال أحد سواهسبحانه على عظيم إنعامه ،

 ،   وال مـدحاً   ثناًء من خملوقٍ  ، وال    وال تبتغي الثواب من  أحٍد إال منه          ومن شكر نعمته أن ختلص نيتك له وتقصد بأعمالك إياه ،          
  ...ا أو نصيباًحظوأال جتعل للشيطان من أعمالك 

وتذكر أنه ما يزال العبد يتقرب إىل اهللا بالنوافـل            نفسك باهللا وذلك باإلكثار من األعمال الصاحلة والنوافل التطوعية         ربطا وأيضاً
شكره باللسـان   :   ومن شكر نعمة اهللا أيضاً        -اهللا من فضله   نسأل   -!!  مواله   فال تسل بعد ذلك عن حال عبد أحبه       !! حىت حيبه   

وأيضاً إظهارها " وأما بنعمة ربك فحدث " واإلكثار من ذلك واللهج بالتسبيح والتحميد والتكبري، والتحدث بنعمة اهللا لقوله تعاىل       
 .نعمته على عبده  فإن اهللا تعاىل حيب أن يرى أثر النعم للمنعمةونسب

   . )شكروا يل وال تكفرون ا و(اللة قال رب العزة واجل
 بعد أن عرفت أهنا فضل من اهللا كما وقع لكثري ممن كان يدعي نصرة اإلسالم ويظهر احلرقة من                   وال جتحد نعمة اهللا فيعاقبك بزواهلا     

 !!أجل إعزازه ، فلما طال عليهم األمد قست قلوب كثري منهم فأصبحوا من املخذلني واملثبطني 
نسأل اهللا تعاىل الثبات على دينه حىت نلقـاه وأن          " يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا      " فهم اهللا يف كتابه الكرمي بقوله       وأصبحوا ممن وص  

 .   ينصرنا بنصره ويؤيدنا بتأييده وميكن لنا يف أرضه ويرزقنا اإلخالص يف القول والعمل إنه مسيع جميب الدعاء 
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مضاد                                                   
 RPGالدروع 

 
 

 G .P.R-22 قاذف آر يب جي 

 
 مواصفات السالح

 ) األلياف الزجاجية ( من الفايرب غالس  جسم القاذف
 ) سم 85،7( مفتوحاً )  سم 74،4( مغلقاً  طول القاذف
  سم 72 عيار املقذوف
  سم74،4 طول املقذوف

  ثواين8 م لتجهيز القاذف للرمايةالوقت الالز
 

 أجزاء السالح 
 . حلقة األمان  -1
 أجزاء السالح. غطاء الشعرية  -2
 . برغي بالستيكي أبيض  -3
 . حامل الفريضة وغطاء الزناد  -4
 . ساحب أمان الزناد  -5
 . خطاف خلفي لقفل الغطاء اخللفي  -6
 . بيت الكبسولة البادئة  -7
 . غطاء السبطانة اخللفي  -8
 . حزام  -9

 . مات باللغة الروسية التعلي -10
 . أمان الزناد  -11
 . غطاء السبطانة األمامي  -12
 . الشعرية  -13
 . الزناد  -14
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 . برغي االتصال بني جمموعة اإلبرة وجمموعة الزناد  -15
 . أجنحة التوازن  -16
 . الكبسولة البادئة  -17
 . أنبوب نقل الشرارة  -18
 . احلشوة الدافعة  -19
 . احلشوة اجلوفاء  -20
 . الصاعق الكهربائي  -21

 

 
 االستعمال طريقة 

 . اسحب حلقة األمان لكي ينفتح الغطاء األمامي تلقائياً  -1
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 . اسحب مقدمة السبطانة بقوة حىت تغلق يف مكاهنا ، وسوف تنتصب الفريضة تلقائياً  -2

 
 . اخللفي افتح غطاء الزناد إىل األمام متاماً ، سوف يؤدي ذلك بإذن اهللا إىل حترير قفل الغطاء اخللفي من اخلطاف وفتح الغطاء  -3

 
 . السالح اآلن جاهز لإلطالق  -4

 
 

 كيفية إرجاع السالح إىل وضع األمان 
 : يف حالة عدم اإلطالق اتبع اإلجراءات التالية 

 . أرجع الغطاء اخللفي إىل مكانه وضع قفله على مكان اخلطاف  -1
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لذراعان إىل بعضهما الـبعض ، مث اسـحب         مث اضغط قفل أمان الزناد بإصبعيك حىت تقترب ا        ) الفريضة  ( أغلق غطاء الزناد     -2

 . األمان إىل األمام حىت يرجع إىل مكانه حتت جمموعة الزناد 

 
 . عندما تسحب ساحب األمان إىل األمام سوف يغلق الغطاء اخللفي للسبطانة تلقائياً  -3

 
لربغي قطعة حديديـة إىل     افتح الربغي األبيض البالستيكي بعكس عقارب الساعة ، وعند ذلك سوف يظهر يف داخل ثقب ا                -4

اجلانب األمين من الثقب الذي تراه ، وهو عبارة عن قفل السبطانة ، وهو على شكل لسانني معدنيني ، أحدمها طويل واآلخر                      
 . قصري ، والذي تراه هو اللسان الطويل 

 
 ما شاهبه ، مث أدخل مقدمـة        امحل السالح كما يف الشكل ، مث اضغط على القطعة املعدنية يف داخل املثقب بواسطة مفك أو                 -5

وعندما خترج املفك انظر إىل الثقب فسـوف        ) ال تدفعها بقوة حىت ال تنكسر       ( السبطانة إىل اخللف حىت تتوقف عن احلركة        
 . ترى قطعة معدنية أخرى ولكن إىل يسار الثقب وهي عبارة عن اللسان القصري لقفل السبطانة 
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ملفك ، واسحب مقدمة السبطانة إىل اخللف مرة أخرى ، ولكن مع مراعاة وضـع                اضغط داخل الثقب مرة أخرى بواسطة ا       -6

 . الفريضة يف مكاهنا أسفل مقدمة السبطانة 

 
 . السالح اآلن يف وضعية األمان . أغلق غطاء السبطانة األمامي وضع علبة حلقة األمان  -7
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 األسبوع احلادي عشر

 متارين للجزء األعلى من اجلسد

 
 :  جمموعة فائقة من 25

  . 10متارين جلوس 
  .10متارين دفع 

  . 10ثالثية الرؤوس 
 . رفع الساقني 

 السبت 

 متارين العنق
  . 50 × 2:  أسفل -أعلى 
  .50 × 2:  يسار -ميني 

 سباحة
 . كيلو بالزعانف 1

 األحد 
 هرولة

 .  كيلو يف مدة حمددة 4هرولة 

 اإلثنني

  متارين بدنية -سباحة 
 : موعة من  جم15

 ) . سباحة حرة (  م بالسرعة القصوى 100
 .  مترين دفع 15
 .  بطن 15
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 متارين العنق 
  . 50 × 2:  أسفل -أعلى 
  .50 × 2:  يسار -ميني 

 الثالثاء
 هرولة 
  كيلو ضمن وقت حمدد4هرولة 
 سباحة

 .  كيلو بالزعانف 1سباحة 
 متارين للجزء األعلى من اجلسد

 . لكل قبضة  ) 10 - 8 - 6 - 4 - 2(  × 5: ارين سحب مت
  . 75 × 2: سحب الذراعني 

 متارين العنق
  . 50 × 2:  أسفل -أعلى 
  .50 × 2:  يسار -ميني 

 األربعاء

 :  جمموعة فائقة من 20
  . 10متارين جلوس 

  . 10متارين دفع 
  . 10مترين ثالثية الرؤوس 

  . 10حركة الغطس 

 اخلميس
 هرولة

كيلو ونصف بالسرعة القصوى وكيلو (  كيلو يف وقت حمدد 3هرولة 
 ) . ونصف هرولة 

 
 األسبوع الثاين عشر واألخري 

 السبت 

 :  جمموعة فائقة من 25
  . 10متارين جلوس عادية

  .10متارين دفع ثالثية الرؤوس 
  . 10متارين دفع عادية 

  . 7متارين االلتواء املعكوسة 
  .  10يضة متارين الدفع العر

  . 7مترين نصف جلوس 
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 .  دقيقة 40: إمجايل الوقت 
  . 12 - 14 - 16: متارين سحب 

 .  كلم ضمن وقت حمدد 4هرولة 
  هرولة- سباحة -هرولة 
 . كلم 3هرولة /  كلم بالزعانف 1سباحة /  كيلو 3هرولة 

 متارين العنق األحد 
  . 50 × 2:  أسفل -أعلى 
  .50 × 2:  يسار -ميني 

 اإلثنني
 هرولة

 .  كلم يف وقت حمدد 4هرولة 
  متارين بدنية-سباحة 
  كيلو ضمن وقت حمدد4هرولة 
 سباحة

 :  جمموعات من 10
 .  م سباحة حرة بالسرعة القصوى 100
 .  مترين دفع 20
 .  مترين بطن 20

 الثالثاء
 

 متارين للجزء األعلى من اجلسد
 . لكل قبضة  ) 10 - 8 - 6 - 4 - 2(  × 5: متارين سحب 

  . 75 × 2: سحب الذراعني 

 األربعاء
 هرولة

  . كيلو يف وقت حمدد 4هرولة 
  هرولة 
 .  دقيقة 20 كيلو يف 3هرولة 

 اخلميس 

 متارين للجزء األسفل من اجلسد
  . 20 × 4: وضع القرفصاء 
  . 20 × 4: االحنناء بالركبة 
  . 20 × 3: وثبة الضفدع 
  . 20 × 3: متارين القفز 
  . 20 × 4: رفع العقبني 
  .100 × 2: وضع احلبو 

 سباحة
 .  كلم بالزعانف 1سباحة 

. إىل هنا انتهى برناجمنا ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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واجهة حي الطاغوت فهد يف الرياض      واجهات على أرض اجلزيرة العربية ؛ تكبد جنود الطواغيت يف م          يف واحدة من أعنف امل     •

 ، وقد استبسل ااهدون األبطال يف هذه املعركة ، واسـتخدموا            - كما جرت العادة     -خسائر كبرية ومل يتم اإلعالن عنها       
 وقد أدى ذلك إىل هروب بعـض        قذائف اآلر يب جي لتدمري مدرعات العدو وكذلك القنابل اليدوية والقنابل املصنوعة حملياً ،             

فحات وانسحاهبا من موقع املواجهة ، وتردد يف االنترنت أن اثنني من جنود الطوارئ ممن كانوا يف إحـدى املصـفحات          املص
عيسى بن سعد آل عوشن اخلالدي ، واألخ        :  ويف املقابل استشهد الشيخ البطل ااهد        يتعرضون للمحاكمة العسكرية اآلن ،    

 ااهدين ومتكن بقية ااهدين من االحنياز بفضل اهللا ، وقد أثبـت آل              بو راس الدوسري ، وأصيب بعض     أمعجب  : ااهد  
سلول يهوديتهم وبتفوق هذه املرة حينما عجزوا عن جماهبة األبطال ااهدين فوجهوا أسلحة الغدر واخليانـة حنـو النسـاء                    

 ، ويرى املراقبون بأن هذا العدوان من        واألطفال ، نسأل اهللا أن يفك أسر املأسورين من إخواننا وأخواتنا يف سجون الطواغيت             
جانب آل سلول يعد خرقاً وجتاوزاً للمهلة اليت أعلنوا عنها ، وأن الطواغيت بذلك قد خسروا كثرياً من مصداقيتهم عند العامة                     

 صوت اجلهاد ،     أما ااهدون فقد سبق وأن أعلنوا عن موقفهم من هذه املهلة كما بدا ذلك جلياً يف العدد العشرين من جملة                    ،
 . وهم ماضون يف قتال هؤالء املرتدين وأسيادهم من الصليبيني بإذن اهللا ومل يعتربوا هبذه املهلة وال بغريها 

سبق و،   القاعدة عضو يف تنظيم  أنه  فترض  من اجلزيرة وي   أحد ااهدين أصدرت النيابة العامة يف املكسيك مذكرة للبحث عن          •
وقال جوزيـه لـويس سـانتاغو       ،  الوسطى   سيك على ما يبدو عرب بلد من بلدان أمريكا        أن لوحق يف هندوراس ودخل املك     

املذكرة وزعت على أجهزة اهلجرة واألمن القومي       "  للصحفيني األجانب إن   فاسكونسيلوس مساعد املدعي العام يف املكسيك     
عـدنان  :  ذكرت بعض املصادر أن امسه    و " الفيدرالية الوقائية واجليش للبحث عن شخص يقال إنه مرتبط بالقاعدة          والشرطة

  . جواز سفر كندياً أو من جوايانا  يف السعودية وحيمل1975الشكري مجعة املولود يف الرابع من أغسطس 
تصاعد اجلدل املستمر منذ فترة يف املنتديات حول طبيعة دور سفر احلوايل وحمسن العواجي يف األحداث احلالية ، ويرى البعض                     •

بينما يرى البعض اآلخر أن هذه جهود طيبة وطريق سالكة حنو           !! حلوايل أنه متصل بااهدين أنه تستر عليهم        أن ادعاء سفر ا   
اإلصالح ، أما ااهدون فسبق وأن أعلنوا مراراً وتكراراً أن مثل هذه االدعاءات زائفة ومليئة باألكاذيب ، ومن األمور املثرية                    

يؤكد وحبماسة أنه سيسلّم بعض املطلوبني قبل انتهاء املدة ومنهم الشيخ فارس الزهراين ، مث               للدهشة حقاً أن ترى سفر احلوايل       
إذا مل تستِح فاصنع ما شئت ، وعلى صعيٍد آخـر           : ملا انتهت املدة ما زال يردد مثل هذه األكاذيب بدون خجل ، وقد قيل               

 !! بعض التصاريح اإلعالمية اليت يتسابق هلا القوم تردد مؤخراً أن خالفاٍت نشبت بني العواجي واحلوايل فيما يتعلق ب
ما زال مسلسل تساقط أوراق التوت عن طواغيت اجلزيرة مستمراً ؛ فقد زار السفاح جون أيب زيد مؤخراً الطاغوت عبد اهللا                      •

يوم اسـتقبل وزيـر     إياد عالوي ، وبعد ذلك ب     :  مث استقبل الطاغوت بعده بأيام رئيس الوزراء العراقي يف احلكومة العملية             ،
 كانت مرتبة بشكل مسبق ،      - خصوصاً زيارة عالوي وباول      -اخلارجية األمريكي باول ، ويرى املراقبون بأن هذه الزيارات          

 إال لبحث املسائل املتعلقة بقتل األطفال يف العراق وأفغانستان وأسر النساء واألطفال يف جزيـرة                زيرةوأهنم ما اجتمعوا يف اجل    
 !!العرب
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 بـأن الشـعب     أعتقـد " سوشيتد بـرس    أيف مقابلة مع     - املرشح الدميوقراطي يف االنتخابات األمريكية       -ون كريي   كد ج أ •
ن حيارب ليتأكد من حصول األمريكان على       أ بل جيب    ، يف الكالم فقط     ة ال يستخدم األساليب السلمي    األمريكي حيتاج لرئيس  

     وقال جـو ليربمـان      ات بوش وبندر بن سلطان خبصوص البترول ،       وذلك يف إشارة واضحة إىل حمادث      " ةأسعار بترول رخيص  
نتخابه و انه سوف    انه سوف يكون أعز صديق إلسرائيل يف حالة         إ: للناخبني اليهود   ") يهودي" مرشح نائب الرئيس السابق     ( 

نـه  أ وأيضـاً  ،   عهم لألبد  م ة الودي ةوسوف ينهي العالق  ،  اء اللذين حيرضون على اإلرهاب       للعرب األغني  هتمامالن يعطي أي    
ويبدو على ضوء هذه التصرحيات أن عالقة آل        "  عودة الالجئني الفلسطينيني      جدار الفصل العنصري وال يؤيد أبداً      ةبشديدعم  

 . سعود باألمريكان اقتربت من الدخول يف النفق املظلم 
، يف إشارٍة واضحٍة إىل تصاعد املد       ! طلوبني أمنياً   م: تكرر يف اآلونة األخرية إلقاء القبض على من تسميهم احلكومة السلولية             •

اجلهادي يف جزيرة العرب بفضل اهللا جل وعال ، ويرى البعض أن من األسباب اليت جعلت احلكومة تتراجع عن إعالن قائمٍة                     
بـدأت التجمعـات   أخرى من املطلوبني أن األمر اتسع وتنامى ، فقد استفاق الفئام من الشباب املسلم على أرض اجلزيرة ، و              

اجلهادية الصغرية تتكون وتنتشر يف أرجاء مدن اجلزيرة ، وهذا مؤشر واضح بفضل اهللا على أن دماء الشهداء الـيت أهريقـت     
 . على أرض هذه اجلزيرة الغالية سامهت يف إرواء شجرة اجلهاد ، وأهنا لن تذهب هباًء بإذن اهللا تعاىل 

ميلة ملوسكو أن األربع والعشرين ساعة املاضية كانت سيئة جدا بالنسبة للقوات الروسية،             اعترفت وزارة الداخلية الشيشانية الع     •
، وأسفرت عن مقتل قائـد كتيبـة         حيث أشارت املصادر بأن عملية جديدة للمجاهدين الشيشان وقعت يف وسط جروزين           

 هذا يف الوقت الـذي       ، لياس داخايف ، وإصابة أحد العسكريني من نفس الكتيبة يدعى إ         العمليات اخلاصة وحيد ساجلرييف   
جنحت فيه قوات سالح املهندسني يف إبطال مفعول عبوة ناسفة شديدة االنفجار يف نفس املنطقة، ومصادرة بعض األسـلحة                   

انفجرت عبوة ناسفة أخرى أعقبها إطالق نريان واشـتباكات  ) أوروس مارتان(التابعة ملنطقة   ) تشو-روشني(ويف بلدة   . الثقيلة
التابعـة ملنطقـة   ) أفتـوري ( من القوات احلكومية املوالية ملوسكو جبروح، كما انفجرت عبوة ناسفة ببلدة             3 إصابة   أدت إىل 

 برحيل القادة   - بفضل اهللا    - ، وبدا من الواضح عدم تأثر اجلهاد يف الشيشان           أسفرت عن مقتل أحد املواطنني    ) شالينسكوي(
 .  رمحهم اهللا ، نسأل اهللا أن يفتح على إخواننا هناك وأن يثبتهم خطاب وأبو جعفر وأبو الوليد: العظام أمثال 
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 القادمون اخلضر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إهنــم يطلعــون مــن كــلِّ أفْــٍق
جبسوٍم فـوق اهلضـاب ِصـالبٍ      
ــ ــاً وحرب ــؤونَ الوجــود حب اًميل
يتحدُّونَ اجلور بالسيف ، واملـوت     
إهنم قادمون، أحـىن مـن الطّـري       
كالقضاِء احملتوِم، فالفجر خلف الليل    
ــاراً ــوراً ون يرفعــون اإلســالم ن
فاحضنيهم يا أرض إن شئِت خـرياً      
أو فصدي العباب، وهـو محـالٌ      

 

#    #    #         
 

ــالقٍ  ــم، وانط ــاٍر يف درهب وِعث
قـد يشـكون   ربما يتعبون آنـاً، و    

ربما يشـردون، لكـن يعـودون      
      ذا درهبم، طويـلٌ، ومفـروش وه
 ــوف ــداه كه ــياطني يف م للش
فإذا الصيد يف السـراديب أسـرى      
ـ       من كؤوس كالسُّم، تغلي مبا يهـ
  ــوه ــبالد وج ــرُّ يف ال وإذا الغ
 ــراب ــه وأس ــنةُ اإلل ــا س إنه

 

#    #    #          
 

      ي ـربعمـيهم إهنم قـادمون، ال الت
ــأحالِم ــراً ب ــاة غُ ــون احلي يقطع
ــراراً  ــهج اهللا أح ــون من ويعيش

 

كلُّ وجٍه منهم كوجـه الشـهابِ      
وقلوٍب حتـوم فـوق السـحابِ      
وجيوبونـــه خبضـــر الثِّيـــاِب
ــابِ  ــوى بالكت ــداٍم ، واهل بإق

ـ       اِبوأضرى مـن اللُّيـوِث الغض
كالشمس من سـجوف الضـباب     
ــٍة وغيــاِب يف الــدُّنا، بعــد غرب

ــري ــروايبوانث ــاعالً يف ال هم مش
أو فميـــدي، وآذين بـــاخلراِب

 

#    #    #             
 

و سراٍب يلـوح خلـف سـرابِ       
ــعاب ــراع الص كالنــاس مــن ِق
ــواب  ــق الص ــقوراً إىل طري ص
جبمِر األسـى، وصـم الِكعـاب      
كلُّ كهـف يـودي إىل سـرداب       
ــوابِ   ــر ث ــون اآلالم ش جيرع
ـوى الفراعني من ضروب العذابِ    
مفعمــات بعــزٍة واكتئــابِ  
ــرابِ  ــا أس ــو خط ــداٍة تقف ه

 

#    #    #             
 

ــذِّئابِ   ــوب ال ــيهم ني وال تثن
كهــوٍل تغــذو جنــونَ الشــباب
ويقضــون بــني طعــن احلــراِب
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         حييى عياش                                       

    1 )املهندس( 
 

إنه ملن دواعي األسـف أن      : "اش حني قال   أن خيفي إعجابه بيحىي عي     -أحد كبار العسكريني الصهاينة   -" مشعون رومح "مل يستطع   
ى قدرات وخربات فائقة يف تنفيذ املهام املوكلة إليـه،          ذا الرجل الذي يربهن عل    هلأجد نفسي مضطرا لالعتراف بإعجايب وتقديري       

كـن  ومل يكن مشعون وحده هو املعجب بالرجـل، ل        ".. وعلى روح مبادرة عالية وقدرة على البقاء وجتديد النشاط دون انقطاع          
 … "العبقري"و" الرجل ذو األلف وجه"و" الثعلب: "وسائل اإلعالم الصهيونية كلها شاركته اإلعجاب حىت لقبته

وهلم احلق يف احترامه واخلوف منه، فحني نزف الدم الفلسطيين بغزارة على أرض احلرم اإلبراهيمي يف خليل الرمحن، يف اخلـامس                     
 .  يف قلوب املسلمني يف كل مكانهـ، غلت الدماء1414عشر من رمضان املبارك 

حيـىي  "لكن قلبا واحدا قرر أن يغلي بطريقة أخرى ومميزة، تلقن احلقد اليهودي درسا ال ميكن نسيانه، كان ذلك قلب املهنـدس                      
 ! الذي أسس مدرسة ما زال طالهبا يتخرجون فيها بتفوق على الرغم من غياب ناظرها" عياش

 
 دية وذكاء ملحوظ حياة عا.. قبل الكتائب

بني نابلس وقلقيلية لعائلة متدينة تصفه بأنه حاد الـذكاء، دقيـق            " رافات"، نشأ يف قرية     1966وِلد حيىي عياش يف هنايات مارس       
 . احلفظ، كثري الصمت، خجول هادئ

 -القسم العلمي، ليلتحق جبامعة بريزيت    -% 92.8بدأ حيفظ القرآن الكرمي يف السادسة من عمره، حصل يف التوجيهي على معدل              
قسم اإللكترونيات، وظلَّ على حبه األول للكيمياء اليت أصبحت هوايته، أصبح أحد نشطاء الكتلة اإلسالمية، وبعد خترجه حـاول             

يعكـوف  " األردن إلمتام دراسته العليا، ورفضت سلطات االحتالل طلبه، وعلق على ذلك             احلصول على تصريح خروج للسفر إىل     
 ". لو كنا نعلم أن املهندس سيفعل ما فعل ألعطيناه تصرحيا باإلضافة إىل مليون دوالر: "رئيس املخابرات قائالً" بريس

 .قبل استشهاده بأسبوع تقريبا " حيىي"،مث "الرباء"تزوج عياش بعد خترجه من ابنة عمته، ورزقه اهللا ولده البكر 
 

 هكذا العدل .. القتل بالقتل
م، كتب أبو الرباء رسالة إىل كتائب الشهيد عز الـدين  1987بدأت عبقريته العسكرية تتجلى مع انطالق شرارة االنتفاضة األوىل        

 وأُعطي الضوء األخضر، وأصبحت مهمة حيىي عياش إعداد         القسام يوضح هلم فيها خطةً اهدة اليهود عرب العمليات االستشهادية،         
 . السيارات املفخخة والعبوات شديدة االنفجار

ولكن الوالدة احلقيقية للمهندس وعملياته العبقرية كانت إثر رصاصات باروخ جولدشتاين وهي تتفجر يف رؤوس السـاجدين يف                  
 . م1994احلرم اإلبراهيمي يف رمضان عام 

حقيبة املهنـدس   ) عكاشة االستشهاديني " (رائد زكارنة "حيث فجر االستشهادي     ؛ بعني للمجزرة كان الرد األول    ففي ذكرى األر  
 . ليمزق معه مثانية من الصهاينة ويصيب العشرات؛ يف مدينة العفولة

                                                 
 . نقالً عن موقع كتائب عز الدين القسام  1
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 .  لتسقط مخس جثث أخرى من القتلة؛ نفسه" عمار العمارنة"وبعد أسبوع تقريبا فجر 
إىل شـارع  " صاحل نـزال " انطلق الشهيد  94-10-19ر عجل جيش االحتالل االنسحاب من غزة، ولكن يف          وبعد أقل من شه   

 . ديزنغوف يف وسط تل أبيب ليحمل حقيبة املهندس ويفجرها ويقتل معه اثنني وعشرين صهيونيا
 .  جريح400 صهيونيا، و76وتتواىل صفوف االستشهاديني لتبلغ خسائر العدو يف عمليات املهندس عياش يف تلك الفترة 

 
 عذابات من أجل اللقاء 

م عرفت خمابرات العدو اسـم      1993 أبريل   25تعترب فترات املالحقة يف حياة الشهيد من الفترات اهولة يف حياة فارسنا؛ فمنذ              
 مالحقـة جـيش     "أسـرار "عياش كمهندس العبوات املتفجرة، والسيارات املفخخة اليت أقضت مضاجع العدو، وتروي زوجته             

 . االحتالل ألسرة املهندس
مكثت يف بيت عمي يف بداية فترة مطاردة حيىي متخفية عن أنظار اجلريان حىت إذا ذهبت لزيارته ال يشك بـذلك                     : "قالت زوجته 

 مغـادريت   أحد، وقبل ذهايب إىل غزة أرسل إيلَّ حيىي رسالة مكتوبة خبط يده الذي أميزه بني آالف اخلطوط يستشريين يف إمكانيـة                    
الضفة الغربية، وتشاورت يف األمر مع والد زوجي، وقررت الذهاب إىل زوجي، مث اصطحبين أحد اإلخوة ااهدين عـن طريـق             
كلمة سر قاهلا يل ال يعرفها أحد سواي أنا وحيىي، فاصطحبين الشاب ووالدة حييي وابين الرباء، وكان الشاب حيمل معه العديد من                      

 ". زيفة ليسهل علينا دخول احلواجزالبطاقات الشخصية امل
لقد كانوا جيتازون كل حاجز إسرائيلي باسم مستعار خمتلف وبسيارة أخرى غري السيارة األوىل، حىت يتخفوا على جنود االحتالل،                   

 . كما أن الشاب كان ميتلك قدرة فائقة على التنكر حسب شكل الصورة اليت كانت حتملها البطاقة الشخصية املزيفة
 .  ألن قوات االحتالل مل تكن آنذاك تدقق كثريا يف صور النساء؛  بالنسبة ألم الرباء ووالدة املهندس فقد كان األمر سهالأما

مل يكن ميكث عندنا يف األسبوع سوى ساعات معدودة، مث خيرج دون أن أعلم إىل أين مقصده، فحياة املطاردة                   : "وتذكر أم الرباء  
 ". ي متتاز حبالوة اجلهاد اليت ال ميكن ألحد أن يتذوقها غري ااهدوإن كانت مليئة باألخطار فه

 
 وثائق تنشر ألول مرة .. رسائل عياش

قضيت معظم أيام مكثي يف غزة مطاردة أتنقل من بيت آلخر، وال أمكث             : "وحول أهم املغامرات اليت عاشتها يف تلك األيام قالت        
ىت ال يشك يف وجودي، وأنام والقنابل اليدوية فوق رأسـي، وسـالحي جبـواري،               يف أحدها أكثر من أسبوع ال أشاهد أحدا ح        

وخاصة أنين كنت أتقن استخدامه وأتقن كيفية حتديد اهلدف؛ فحياتنا معرضة للخطر يف كل حلظة، واملرتل معرض للمدامهات من                   
 ". قبل جيش االحتالل حىت يستخدمين الصهاينة وسيلة للضغط على زوجي

 كل منهما على متييز خط اآلخر، وما زالت         ؛ لقدرة  زوجهارية كان االعتماد األساسي على الرسائل اخلطية بينها وبني          وضمانا للس 
 . حتتفظ برسائله حىت يومنا هذا
ذات مرة الحظ أهل البيت الذي كنا خنتبئ به وجود مراقبة حول البيت؛ فاضطررت أن أختفي أنا                 : "وتتذكر أم الرباء بصوت متأمل    

ي براء، وأحكم إغالق الغرفة علينا ملدة أسبوع تقريبا، ال أرى أحدا من البشر غري زوجة ااهد اليت كانت حتضر يل الطعام،                      وولد
 ". كانت ال متكث معي أكثر من ربع ساعة
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ئ وولدي  فاضطررت أن أختب  .. كانت ساعة عسرية  .. ذات مرة دوهم البيت   : "وتبتسم أم الرباء حني تتذكر حلظات عصيبة أخرى       
 كان واعيا حلجم اخلطر الذي يهـدد        -الذي مل يتجاوز األربع سنوات    -داخل اخلزانة، وأن أحكم إغالقها علينا، والغريب أن براء          

وكم .. حياتنا وحياة والده، وبدالً من أن أهدئ من روعه حىت ال خيرج صوتا، وضع هو يده على فمي حىت ال أتفوه بكلمة واحدة                   
شعرت أين مل أشاركه وحـدي      .. ي، وأنه حقا يستحق أن يكون ابنا اهد، وبطالً مثل املهندس حيىي عياش            شعرت بالفخر بوليد  

الكفاح؛ فقد كان صغريي الرباء على مستوى املسئولية يف أكثر من موقف، فعندما كان خيرج ليلعب مع أوالد صاحب املرتل الذي                     
 . علن عن هويته أبدا، وال ي"أمحد"يستضيفنا كان يعرف نفسه باسم 

 
 نضال زوجة مناضل 

ال شك أن كل امرأة تتلقى خرب جهاد زوجها بشيء من اخلوف والفزع يف البداية، وتبدأ اهلواجس تصور هلا زوجها وقد حتول إىل                       
يت حيـىي إىل املـرتل      منذ األيام األوىل حليايت الزوجية كان يـأ       : "تتذكر أم الرباء كيف عرفت جبهاد زوجها، قائلة       .. أشالء متناثرة 

. ومالبسه متسخة بالوحل والتراب، وعندما أسأله عن سبب ذلك كان ال يرد علي، بل كان يرجوين برفق أال أسأله عـن شـيء                      
 ألين على ثقة بأخالقه والتزامه مببادئ دينه، حىت جاء اليوم الذي حاصر جيش االحتالل املرتل ليعتقل حيىي،                  ؛ وفعالً استجبت لرأيه  

 .  يكن باملرتل، وعندما شعر أين خائفة كثريا صرح يل بطبيعة عمله وخيرين بني مواصلة طريق اجلهاد معه أو االنفصال عنهلكنه مل
 

 كابوس يهدد دولة 
ـ نه ال يقهر بل وقادته      يدعي أ  حتول املهندس بعملياته االستشهادية إىل كابوس يهدد أمن الدولة العربية وأفراد جيشها الذي             ؛ اأيض 

أخشى أن يكون عياش جالسـا      : "حيث بلغ اهلوس اإلسرائيلي ذروته حني قال رئيس وزراء الكيان الصهيوين آنذاك إسحق رابني             
ال أشك أن املهندس ميتلك قدرات خارقة ال ميلكها غريه، وإن استمرار وجوده طليقًا ميثل خطرا                : "وقوله أيضا ". بيننا يف الكنيست  

 ". يل واستقرارهاواضحا على أمن إسرائ
وال يعترب كثري من الباحثني اإلسرائيليني أن حيىي نبت منفرد، لكنه وليد حمضن تربوي ونسق فكري، وهو ما حـدا بأحـدهم أن                       

ي اليت تفرز ظاهرة املهندس وظـاهرة الرجـال         ؛ فه إن املشكلة يف البيئة العقائدية األصولية اليت يتنفس املهندس من رئتها          : "يصرح
 ". عدين للموت يف سبيل عقيدماملست
دولة عجزة؛ ف ال أستطيع أن أصف املهندس حيىي عياش إال بامل        : "وزير األمن الداخلي الصهيوين السابق فقد قال      " موشيه شاحاك "أما  

 ". إسرائيل بكافة أجهزا ال تستطيع أن تضع حدا لعملياته التخريبية
اعرف "رت عدة صور خمتلفة له لتحذر الشعب الصهيوين منه حتت عنوان رئيسي             كما كتبت الصحف العربية عن مواصفاته، ونش      

 ". حيىي عياش .. 1عدوك رقم 
 

 ارتاح املقاتل الصلب .. وأخريا
بعد أربع سنوات مليئة بأشالء الصهاينة متكَّن جهاز الشاباك من الوصول إىل معلومات عن موقع املهندس، وتسلله إىل قطاع غـزة                     

 . ألشخاص األقرب إىل أيب الرباءعرب دائرة ا
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 ه؛صديق املهندس والشاهد الوحيد على عملية االغتيال فإن حيىي التجأ إليه قبل مخسة أشهر من استشهاد               " أسامة محاد "وكما يروي   
 على صلة وثيقـة باملخـابرات       -وهو خال أسامة ويعمل مقاول بناء     –حيث آواه يف مرتله دون أن يعلم أحد، وكان كمال محاد            

الستخدامه، وكان كمال يأخذ جهاز البيلفون ليوم أو يومني مث يعيـده،            " بيلفون"اإلسرائيلية يلمح ألسامة بإمكانية إعطائه جهاز       
وقد اعتاد والد املهندس االتصال بيحىي عرب البيلفون، وقد طلب منه حيىي مرارا االتصال على اهلاتف املرتيل، وقد اتفق حيىي مع والده         

 . ل به صباح اجلمعة على اهلاتف املرتيلعلى االتصا
نه يريد االتصال مـن  نقل؛ ألم اتصل كمال محاد بأسامة وطلب منه فتح اهلاتف املت        1996ويف صباح يوم اجلمعة اخلامس من يناير        

أبلغ أسامة أنه   ويف الساعة التاسعة صباحا اتصل والد حيىي على اهلاتف املتنقل وقد            .. إسرائيل، واتضح أن خط هاتف البيت مقطوع      
 . مل يستطع االتصال على اهلاتف املرتيل

، عندها دوى انفجار وسقط املهندس لينفجـر        "…يا أيب ال تتصل على البيلفون     : "وما كاد املهندس يمسك باهلاتف ويقول لوالده      
الطاهر لتعلن عن هناية أسطورة خلَّفت      وتتناثر أجزاء من هذا الدماغ      .. الرأس الذي طاملا خطَّط ودبر يف كيفية االنتقام من الصهاينة         

 . وراءها العشرات من املهندسني ممن أرقوا مضاجع االحتالل، وما زالوا أبناء ملدرسة عياش
..  جراما قد انفجرت يف اهلاتف النقَّال ليهوي اجلسد املتعب ويستريح من عنـاء السـفر               50وتبني فيما بعد أن عبوة ناسفة تزن        

 . عد سنوات اجلهاد، ويصعد إىل العال واديستريح املقاتل الصلب ب
 رسالة خبط الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 .. احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني وقائد ااهدين وعلى آله وصحبه أمجعني

 . أهلي األعزاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
) ما دام (وقد كتبت لكم هذه الرسالة كي أطمئنكم، و       .  أن تصلكم وأنتم يف خري حال      -عز وجل -  أبعث لكم رساليت سائال املوىل    

 . عين فإين خبري) شيء(مل تسمعوا يف اإلذاعة 
. أن يصـيبنا ) منه(ال بد ) أصاهبم( ألن ما ؛كم سررت عندما عرفت أن معنوياتكم كانت عالية بعد استشهاد األخوين بشار وعلي     

 .  الشهادة كي يسترحيوا من عناء الدنيا، وأسأل اهللا أال حيرمنا أجرهم، وأال يفتننا بعدهم، وأن يغفر لنا وهلمهلم) كتب(واهللا 
سـالمي  ) أبلغـوهم (مرعي ويونس و  ) أخويت(أيب العزيز أمي احلنونة كيف حالكم؟ ال تنسونا من دعائكم، وأن ترضوا عين وعن               

 .  أسرهموأسأل اهللا أن يفرج عنهم وأن يفك. احلار هلم
بـراء  : وأنتما يا أم الرباء ويا أم راشد أيتها الصابرات احملتسبات، اصربن واحتسنب أجركن عند اهللا تعاىل، وأحسن تربيـة األوالد                   

 . وراشد وآالء، وأحسن معاملة أيب وأمي، وال تتشاجرن، وكن مثاال لألخوات
ساب، وأسأل اهللا أن أراكم قريبا، وأنتم تعلمون صعوبة الظروف، ولن           أهلي األعزاء مجيعا قد تطول الفُرقة؛ فعليكم بالصرب واالحت        

 .  فأنا مل أتعود كتابة الرسائل، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاعذروين؛.  كي أراكمأدخر جهداً
 ابنكم حيىي 

### 
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  . تفريغ الشفرة يف األعمدة على حسب التسلسل الرقمي هلا -3
  . يتم استخراج اموعات اخلماسية اجلديدة من الصفوف -4
  . تفريغ اموعات اخلماسية اجلديدة يف األعمدة على حسب التسلسل الرقمي هلا مرة أخرى -5
  .  قراءة الرسالة بدأ من الصف األول -6
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  " . أنتظر تعليماتنا يوم اجلمعة مخسة سبتمرب" الرسالة 
  احلل

 ني د ل اح ا لص
5 6 1 3 2 7 4 9 8 
 ي ل ع ت ر ظ ت ن ا
 ا م و ي ا ن ت ا م
 ة س م خ ة ع م ج ل
 # # # ر ب م ت ب س

 :التشفري
 » ]ل م س / خ ر ي ا ة / ا ج ب ت ي /  ا م ل س ن /ع م ع و م / ا ة ب ظ ن / ت ت م ت ر[ 
 

 : مثال لشفرة النقل املزدوجة
 
 » ]ل م س / خ ر ي ا ة / ا ج ب ت ي / ا م ل س ن / ع م ع و م / ا ة ب ظ ن / ت ت م ت ر[ 

  : احلل
 

 ني د ل اح ا لص
5 6 1 3 2 7 4 9 8 
 ظ ب ة ا ر ت م ت ت
 ل م ا م و ع م ع ن
 ر خ ي ت ب ج ا ن س
 * * * س م ل ة ا ي

 
  :التشفري

 ]  ب م خ/ت س ظ ل ر / ع ن ا ا م / ت  ن س ي ت  / ج ل ة ا ي / و ب م ت ع / م م ا ة ر [ 
 : شفرة اإلبدال: ثانياً 



 23

 .وفيها يتم إبدال الرسالة بأحرف أخرى أو أرقام أو رموز
 :أسس تكوين شفرة اإلبدال

  .وجود بدائل األحرف عند كال الطرفني
 :مثال

 4 123 م
 ح ج رب1
 تهـ أش2
 ض ر ذق3
 ن ملص4
 ي طغك5
 ث دس ز6

 :النموذج األول
 الرسالة

 انتبه أمامك عدو
 التشفري

22 44 42 11 31 22 34 22 34 15 47 36 21. 

 ع خظف7
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 نارإشعال ال                                                    

 مواد اإلشعال القدمية 
هي أفضل الطرق البدائية املوجودة وذلك إلنتاج شرار مباشر ، قم بضرب حافة حجر الصوان بـأي                 : حجر الصوان واملعدن     -1

ال ينتج شراراً بشكل جيد ، وبدالً من استخدام الصوان ) ستانلس ستيل  ( ، حيث أن املعدن املصقول      ) كربونية  ( أداة معدنية   
 ضرب املعدن على حافة أي قطعة صخرية صلبة حادة ، وحتتاج ألن يكون مفصل املعصم مرخي أثناء الضـرب ،                     فإنه ميكن 

 . وعندما تشتعل املادة سريعة االشتعال فإن الشرارة الناجتة تتحول إىل هلب 
بية لينة ، بدايةً قم     هي طريقة إشعال عن طريق االحتكاك ، وذلك حبك عصا قاسية صلبة مع قاعدة خش              : أخدود النار اخلشيب     -2

بعمل شق طويل يف القاعدة مث ابدأ وحبركة أمامية خلفية بعمل أخدود يف مكان الشق بواسطة طرف العصا الصلبة غري املدبب                     
 .عل هذا الفتات الصغري املتساقط، بسبب عمل األخدود والضغط يسقط فتات صغري من األخدود ، ومع استمرار الضغط يشت

 
 :  هذه طريقة سهلة وحتتاج إىل إصرار واستمرارية وبعض اجلهد ، ولعمل هذه الطريقة أحضر :القوس واملثقب  -3

o   قطعة يسهل مسكها باليد ، وقد تكون حصاةً أو قطعةً خشبيةً صلبة ، أو قطعة عظم هبا احنناء داخلـي يف                     : مقبض
 . جهة ، ويستخدم إلبقاء املثقب يف مكانه والضغط عليه لألسفل 

o   سم دائرية من األعلى وغري مدببة من األسفل ، وذلـك            2 سم وقطر    25خشبية جافة وصلبة بطول     عصا  : املثقب 
 . لتعمل احتكاكاً أكرب 

o    ن جاف ولك اختيار حجمه ، واحلجم املقترح بقطـر              : اللوح الناري2 سـم ، ومسـك       10يكون من خشب لي 
 سم ، مث من خلف احلفرة افتح قطعة على          2اعمل حفرة سطحية يف هذا اللوح تبعد عن احلافة مسافة           . ونصف سم   

 .متتد من الطرف إىل احلفرة األوىل ) ^ ( شكل 
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o   ونصف سم تقريباً ، وأي نوع من احلبال يؤدي الغرض ، قم بربط احلبل               2وهو عصا خضراء مرنة بقطر      :  القوس 
 ) . وتر القوس ( بني طريف العصا حبيث يكون مشدوداً 

وضع إحدى قدميك على اللوح ، وقم بلف وتر      )^ ( دة سريعة االشتعال حتت الفتحة اليت على شكل          ضع كمية من املا    :الطريقة  
القوس على املثقب ، وضع طرف املثقب يف احلفرة العلوية السطحية ، وضع املقبض على الطرف العلوي للمثقب لتثبيت املثقب يف                     

قم بتحريك القوس لألمام واخللف يف عملية تشبه عملية النشـر ،            مكانه باستخدام يد واحدة ، اضغط على املثقب من األعلى مث            
 .وبالتايل يتحرك املثقب حبركة دائرية 

وبعد أن تصبح احلركة سهلة اضغط بشكل أكرب على املثقب من األعلى وحرك القوس بشكٍل أسرع ، هذه احلركة سوف تقـوم                      
 . الشتعال ويؤدي إىل اشتعاهلا بإذن اهللا بإذن اهللا بطحن مسحوق أسود حار يتساقط فوق املادة سريعة ا

 . الطرق البدائية حتتاج إىل جهد وتدريب لكي تنجح بإذن اهللا تعاىل : مالحظة 

 
 فوائد 

 .استخدم أخشاباً جافةً قاسية ، ليس هلا روائح عطرية وال تصدر رائحةً قوية كوقود ، إن أمكن بالطبع  -1
 . قابلة لالشتعال أثناء السري امجع املواد سريعة االشتعال ، واملواد ال -2
 . أضف مواد طاردة للحشرات مع املواد سريعة االشتعال أثناء التخزين  -3
 . حافظ على مجيع مواد االشتعال جافة  -4
 . ضع جوانب أو حواف للنار أثناء الليل للحفاظ على اجلمر املشتعل  -5
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جلست مع رجل كنت أظنه من أهل اخلري يف نصر ااهدين املوحدين، فما أن جلست معه، حىت بدأ يتنصل من : قال يل أحدهم  
إياك "، فلم جيد سوى قوله الذي قذفه يف وجهي؛   فحاورته- حسب زعمه -يعدد املثالب واألخطاء نصرم وتأييدهم، و
 "!والتعصب للجماعات

ولكين أعرف فالناً هذا من أشد الناس تعصباً :  قال يل األخ هذا اخلرب، فعجبت من هذه النصيحة، خترج من هذا الرجل، وقلت
، حىت إنك لتحس برائحة هذا الننت  ساس هذا التعصب الننتأحدة سلفية جماهدة على لقبيلته وعشريته، وفارق مجاعة مسلمة مو

 ! مبجرد اجللوس معه حلظات يسرية

 - وقد طلب منه حتكيم القرآن -كيف تستخدم ضدك عبارات احلق لصرفك عن احلق، وصدق علي رضي اهللا عنه :  أرأيت أخي
 .كلمة حق أريد هبا باطل: فقال

 ... نعم

 .  تعصباً: عند أنصاف الرجال -لشبه عن ااهدين صار رد ا

 . تعصباً: وصار الثبات على احلق وعدم التقلب

، وثبات املرء على شر التعصب لقبيلته وعشريته، وثبات املرء على صحبة أهل البدع  أما ثبات اإلنسان على دنيا تشغله وتقطع عنقه
أهل البدع من كل جانب، فال يسمى تعصباً، بل يسمى يف زمان النخاسة وضياع من شرار الدميقراطيني، وإصرار املرء على مرافقة 

 !انفتاحاً وحترراً ومرونة فكرية: الذمم وفساد األخالق وهوان السنة، يسمى

ما "أن ال جتالسوا منافقاً جيادل بالقرآن، ليصرف الناس عن وجوه اخلري، وعليكم مبوعظة معاذ؛ : فإننا نعظكم هللا تعاىل: وعلى هذا
 واحلمد هللا رب العاملني".عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل فكلوه إىل عامله

 .. عن نشرة األنصار 
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