
إن هؤالء اإلخوة ينسون أنه ( من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) كم نفع هللا بوصية الشهيد عبدالوهاب 

 ؟ صالح الردة الغامدي
لنهمي) قلت سأكتب عنه وعندما فعندما سمعت بوصية أبي مسلم (عبدهللا ا

: (يارب إن عبدهللا النهمي يريد أن يحرم الناس  نلتقي بين يدي هللا سأقول 
الخير بعدم الكتابة عنه، ويريد أن يمنع األمر بالمعروف والتحريض على 
القتال بمنعه لنا أن نكتب عنه) ولذا فإني سأكتب عنه وعن كل شهيد ولو 

نه جزء من التاريخ وإذا كان هللا قد أباح لنا تبديل أوصى بعدم الكتابة عنه أل
وصية الميت في ماله الخاص عند خوف الميل والظلم فما بالك بسيرته 

  الصالحة التي هي حق لألمة المسلمة كلها؟
(فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصالح بينهم  فال اثم عليه ان هللا غفور 

  رحيم)
  )182(البقرة 

م التبديل ألنه تبديل مصلحة والتبديل الذي فيه إثم هو تبديل أي اليلحقه إث
 )2/270الهوى/انظر القرطبي (

                  

 
  

 *دور بريطانيا في محاربة اإلسالم
هـ الموافق: 1409رمضان/ /24التاريخ  49[*لهيب المعركة العدد 

29/4/1989.[ 
 : بعدهالحمد وحده والصالة والسالم على من النبي 

إن المتتبع لتاريخ بريطانيا في القرنين األخيرين يرى بجالء ال غبش فيه ، 
ووضوح ال غموض يالبسه أن اإلنجليز قد أدوا دورا  كبيرا  في تدمير 
اإلسالم وتحطيم المسلمين في كل مكان ، فهم حيثما حلوا  وأينما ساروا 

تخلص منه واإلجهاز يدركون أن أمامهم شبحا رهيبا وغوال مفزعا البد من ال
 .-وهواإلسالم -عليه  

فقد كان لبريطانيا القدح المعلى في رسم سياسة إسقاط الصرح الشامخ الذي 
تجمع حوله المسلمون بضعة عشر قرنا  ، فالجنرال أللنبي هو الذي اتصل 
بمصطفى كمال أتاتورك ومناه بحكم تركيا فيما لو فسح له المجال لضرب 

سطين، وفعال  تقدمت خيالة اإلنجليز وطعنت مؤخرة الجيوش التركية في فل
الجيوش التركية األربعة، وسقط في أسرها ( قرابة مائة ألف أسير )، ودخل 

) وقال : ( اآلن انتهت الحروب 1917 /17/11أللنبي القدس في (
 الصليبية ) .



وكرزون (وزير خارجية بريطانيا ) هو الذي عقد معاهدة لوزان مع عصمت 
 1922ندوب أتاتورك والتي استمرت ثالثة أشهر (من أكتوبر سنة اينونو م

 : )  واشترط فيها مندوب أتاتورك  الشروط األربعة 1923فبراير -
                                 إسقاط الخالفة.-1

 محاربة أية محاولة الستعادة الخالفة.-2 
                . محاربة الشعائر اإلسالمية-3
 قانون أوروبي بدل الشريعة اإلسالمية. اتخاذ-4

وبريطانيا هي التي زرعت اليهود في فلسطين، ورعت جنين السفاح 
 اليهودي حتى  تم نموه

وولد فوق أرض فلسطين، وهي التي أهدت األراضي للوكالة اليهودية، ومد 
هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني اليهودي في فلسطين أجنحته 

 اليهودي والهجرة إلى فلسطين . ليخفى التسلل
وبريطانيا هي التي دمرت قلب البالد العربية النابض (مصر)، ودنلوب/ 
المستشار التعليمي البريطاني في مصر هو الذي رسم الخطة المتكاملة 
لتغريب مصر وإنهاء دور األزهر، وهي التي أبرزت الزعانف والرويبضات 

عالم العربي مثل : سعد زغلول وطه التي أعملت معاولها في تدمير مصر وال
 حسين  ولطفي الخولى وقاسم أمين ومحمود المويلحي ...

وبريطانيا هي التي أسقطت الحكم اإلسالمي الذي بقى يحكم الهند حتى سنة 
م)، ثم عملت على إفساد المسلمين في القارة الهندية، وسحقت 1757(

مي وال هو نصراني، النفسية اإلسالمية، وربت جيال علمانيا ال هو إسال
 وجعلت مدرسة أحمد خان الفكرية رائـدة  للجيل من خالل جامعة عليكرة .

وقال مستشارهم التعليمي في الهند (نريد أن ننشىء جيال هندي التشرة 
غربي العقل والتفكير)، وبريطانيا هي التي خدعت الشريف حسين وزجت به 

ركيا مقابل وعودها له أن في أتون الحرب األولى، وأشهر حسامه في وجه ت
 يكون ملك العرب، ثم أخذته ونفته إلى قبرص، ومزقت أمالك الدولة

 اإلسالمية التركية في معاهدة سايكس بيكو .
) عن 1968وبريطانيا هي التي جاءت بالحكم البعثي إلى العراق سنة (

طريق العبيدي وميشيل عفلق ، وبريطانيا هي التي نشرت زراعة الحشيش 
ون في أواسط آسيا ( حدود أفغانستان وباكستان  والصين ) وأقامت واألفي

شركة الهند الشرقية حربا على الصين عندما رفض إمبراطورها زراعة 
 األفيون في بالده وتدمير شعبه بيده .

وبريطانيا هي التي جاءت بالشيوعيين إلى عدن واليمن الجنوبي قبل 
 خروجها .

نية العقل المفكر والمستشار لكل معسكر واآلن (تشكل المخابرات البريطا
الكفر الغربي والشرقي)، فبريطانيا هي عقل هذا المعسكر وعضالته أمريكا، 
ولذا فإن أمريكا ترجع إليها في األمور التي تختص في محاربة الحركات 
اإلسالمية وتحجيم الصحوة اإلسالمية وإخفات صوت انتفاضة الجهاد في 



يطانيا قد خبرت الشعوب اإلسالمية من خالل بيت المقدس، وذلك ألن بر
حكمها لها، وهي التي تعرف الثغرات التي يمكن أن تدخل منها لضرب 

 اإلسالم في الصميم ولطعنه في األعماق .
،  1824وفي أفغانستان: حاولت بريطانيا من خالل ثالث حروب سنة (

 )  أن تضع لها موطىء قدم فيها، فتكبدت خسائر ضخمة1919، 1880
) فقدت جيشا بكامله عداده ستة عشر ألفا، 1824لن تنساها ، ففي سنة (

) فقدت جيشا 1880ولم ينج منه سوى د. برايدون ، وفي الثانية سنة (
) هزمت ودخل 9191عداده أربعة آالف في خرد كابل، وفي الثالثة (

األفغان شمال غرب الهند يطاردون فلول الجيش اإلنجليزي المنهزم، مما 
 تشرشل أن يعلن  استقالل  أفغانستان من لندن .اضطر 

  BBC دور إذاعة 
هي ببسي الشعب األفغاني، فهي تبث يوميا أربع ساعات  BBC واآلن تعتبر

ونصف بالبوشتو وأربع ساعات ونصف بالفارسي، وهي تحاول أن تبث 
سمومها من  خالل نشراتها وتعليقاتها ، وتجد األفغاني واضعا سماعة 

ى أذنه واللقمة في فمه ، وتستعمل اآلن سالح الوهابية محاولة المذياع عل
منها للتفريق بين المجاهدين العرب وبين إخوانهم المجاهدين األفغان ، 
وكذلك الغض من مكانة قادة الجهاد الحقيقيين مثل سياف وحكمتيار ورباني 
 وخالص، وتود التفريق بين هؤالء وبين  الشعب األفغاني باتهام الثالثة

 األوائل بتهمة الوهابية .
  الرعب من اإلسالم

وبريطانيا ترى الجهاد األفغاني يقترب من النصر، وبدأ يقيم دعائم الحكم 
اإلسالمي، وحكومة نجيب قاب قوسين أو أدنى من  السقوط، ولذا فقد 

عن طورها ورفعت عقيرتها وأصبح كذبها صراحا  BBCخرجت الـ
 وافتراؤها واضحا .

) أن معركة جالل أباد يخطط 24/4رمضان ( 19م اإلثنين (فقد أذاعت يو
 ). I.C.I واإلستخبارات الباكستانية  I.C.I لها (المخابرات االمريكية

) ( مائتان 260) شخصا و(94ثم أردفت لقد قتل من العرب في جالل أباد (
وستون من الجيش الباكستاني)، وهذا محض افتراء إذ أنه لم يقتل حتى 

 احد من الجيش الباكستاني .اآلن جندي و
محذرة من سقوط جالل آباد : ( إن سقوط جالل أباد سيكون  BBC وتقول

خالل يومين )، وذلك الستثارة همم أهل الكفر في  كل مكان، واستنهاض 
 الشيوعيين في روسيا لعلهم يقدمون شيئا إلنقاذ الحكم المتهاوي .

 ط من جالل آباد أشهد أن الــكم) فق 3على بعد (- إذ أكتب هذا المقال -وأنا 
BBC كاذبة 

 . (وهللا يشهد إنهم لكاذبون) 
 حرمة اإلستماع إلى إذاعة الكفر  وغيرها:



وإذا كان هللا  عز وجل  قد نهى عن االستماع إلى المثبطين والمرجفين ولو  
كانوا مسلمين فكيف باالستماع إلى المخذلين المرجفين من الكافرين؟! إن 

هذه اإلذاعات حرام على األميين وأشباههم الذين تخدعهم االستماع إلى 
 الدعاية وتؤثر بهم .

  وصدق هللا العظيم
(إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا 

  وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا إن هللا بما يعملون محيط)
 120(آل عمران 

   

  
   

  *مغامرات غرين دايزر
هـ الموافق: 1409شوال /1التاريخ  50عركة العدد [*لهيب الم

6/5/1989.[ 
 : الحمد وحده والصالة والسالم على من النبي بعده

فقد شهدت الساحة المحيطة بجالل آباد خالل معارك عنيفة وانتصارات 
رائعة في العشر األواخر من رمضان ، وحقق اإلخوة المجاهدون (أفغان 

تح هللا عليهم فتوحا عظيمة في هذه األيام وعرب ) انتصارات كبيرة، وف
 المباركة والليالي الفاضلة .

وخرج العدو عن  طوره وفقد صوابه، وأخذ يضرب ضربات جنونية ، 
 فالطيران ال تعرف له الهدوء وال اإلستقرار ال في ليل وال نهار ، طائرات

MGC 27  (سرعتها ثالثة أمثال سرعة الصوت ) مع أن صاروخ ستنجر
ه ال تصل إلى ضعف سرعة الصوت ، وطائرات اليوشن الناقلة سرعت

) أطنان ، إلقاء قنابل الغازات 9الكاشفة القاصفة التي تصل حمولتها (
السامة نراها تلقي علينا ، الغازات الصفراء وغاز الخردل ، صواريخ سكود 
تطلق بغير حساب ، ثالثة منها أطلقت ووقعت دفعة واحدة على مقربة من 

، ويطلق صاورخ (اسكود ) ويقع على بعد مائة وخمسين مترا من مقرنا 
سيارة تقل بعض اإلخوة ،وكان أبو محجن المكي في مؤخرة سيارة البكـب 

عز -ويحمله هواء الصاورخ ويلقيه بعيدا عن السيارة وينجيه هللا   4×4
 .- وجل

محمد قاسم الكردي يقود سيارتنا ويحمل معه أحد القادة األفغان مع 
) 81وعته ويضلون الطريق ليال، وال يجدون أنفسهم إال بباب الفرقة (مجم

التي تحمي جالل آباد، ثم يتراجعون بسرعة ، وفي الصباح يعودون 
ويضلون الطريق مرة أخرى، وإذا بهم بيـن مراكز الشيوعيين، وفتح العدو 
عليهم رشاشاته، وظن محمد قاسم أن بعض إخوانه العرب يطلق عليه 


