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 كذبوا اآلن جاء القتال

  مصطفى أبو اليزيدللشيخ 
  ) اهللاتقبله(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  جمهولتفريغ 
   ) .العاملني على فضل ذو اهللا ولكن األرض لفسدت ببعض بعضهم الناس اهللا دفع ولوال  : (وتعاىل تبارك اهللا يقول

 لَقَِوي اللَّه ِإنَّ ينصره من اللَّه ولَينصرنَّ كَِثرياً اللَِّه اسم ِفيها يذْكَر ومساِجد وصلَوات وِبيع صواِمع لَّهدمت ِببعٍض عضهمب الناس اللَِّه دفْع ولَولَا﴿ تعاىل ويقول
ِزيزع﴾  

 , للعبادة الدين أهل ليتفرغ القتال أجوب بأن دفع لكنه , العبادات مواضع لواوعط الشرك أهل الستوىل األعداء قتال من اهللا شرعه ما لوال أي التفسري أهل قال
 من استبشع فمن , أمة كل يف احلق على لتغلب واجلهاد القتال فلوال , تعاىل اهللا عبادة أماكن وحفظت , الشرائع صلحت وبه , األمم يف متقدم أمر فاجلهاد

 عليه عيسى زمن ويف , الكنائس السالم عليه موسى زمن يف وهلدم , عنه يذب الذي الدين بقي ملا القتال لوال إذ ملذهبه مناقض فهو اجلهاد واليهود النصارى
 أن وجل عز اهللا سنة جرت ولكن , بأمره الكافرين يهلك أن على قادر سبحانه اهللا فإن , املساجد وسلم عليه اهللا صلى حممد زمن ويف والبيع الصوامع السالم

 ِفي قُِتلُوا والَِّذين ِببعٍض بعضكُم لِّيبلُو ولَِكن ِمنهم لَانتصر اللَّه يشاُء ولَو ذَِلك﴿ : تعاىل قال كما الكاذب من الصادق ويتميز , املنافق من املؤمن ظهرلي عباده يبتلي
  ﴾هم لَعرفَها الْجنةَ ويدِخلُهم*بالَهم ويصِلح سيهِديِهم*أَعمالَهم يِضلَّ فَلَن اللَِّه سِبيِل

  ﴾الْكَاِذِبني ولَيعلَمن صدقُوا الَِّذين اللَّه فَلَيعلَمن قَبِلِهم ِمن الَِّذين فَتنا ولَقَد*يفْتنونَ لَا وهم آمنا يقُولُوا أَن يتركُوا أَن الناس أَحِسب﴿ :تعاىل وقال

 نصر معهمتى آمنواْ والَِّذين الرسولُ يقُولَ حتى وزلِْزلُواْ والضراء الْبأْساء مستهم قَبِلكُم ِمن خلَواْ الَِّذين مثَلُ يأِْتكُم ولَما الْجنةَ تدخلُواْ أَن حِسبتم أَم﴿:تعاىل قالو
  ﴾قَِريب اللِّه نصر ِإنَّ أَال اللِّه

 الدنيا يف واخلسران باإلمث باء فقد معذور غري قعد ومن , األار حتتها من جتري جنات له اهللا أعد الذي الصادق املؤمن فهو اهللا سبيل يف وجاهد صرب فمن
  .واآلخرة

 واالغترار به اهللا أعدها الذي الدين عن والبعد والشقاق ختالفواال التفرق فيها فوقع السابقة األمم أدواء من بكثري املتأخرة األزمان يف األمة ابتليت ولقد
 املسلمني أرض يف الكافر العد فرتل للموت وكراهية للدنيا حبا اهللا سبيل يف اجلهاد تركت ملا الكافر العدو عليها فتسلط احلقائق دون واألزمان احملض باالنتساب

 كانوا وإن املسلمني أن وعلم األمر له استقر ملا مث , املسلمني شوكة وكسر اإلسالمية الشريعة أحكام وحما , الدوالب العباد فأفسد الغامشة العسكرية بقواته عيانا
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 عمد ذلك علم ملا بالضيم يرضون ال أباطال فيهم أن وعلم حني بعد فستتحرك خمدرة كانت وإن خنوة فيهم أن وعلم وسيستيقظون الكافر بالعدو يقبلون ال نائمني
 املسلمني من أراد أن ملن القيود أشد ووضع احلدود ذلك أجل من وحد قوم وتزول رحيهم لتذهب املذبوحة الشاة تقطع كما املسلمني بالد فقطع خبيثة حيلة إىل
 احلب صار حىت اإلسالمية واجلامعة الدينية الرابطة عن بديال لتكون اجلاهلية والقومية الوطنية العصبية املسلمني نفوس يف وغرس , ألخرى قطعة من يتنقل أن

 مسلمون أم ويزعمون بأمسائنا ويتسمون جلدتنا أبناء من بقوم وأتى , تعاىل باهللا التعلق عن وبعيدا اإلسالم عن بدال القوم أجل ومن الوطن أجل من والبغض
 كل سبب هي اليت الوضعية الكافرة بالقوانني وألزمهم حصال كل أصل هي اليت اإلسالمية الشريعة أحكام وأزال اصطنعها اليت القطع تلك على حكاما فنصبهم

 التام احلكام هؤالء والء على اطمئن أن بعد الظاهر يف اإلسالمية البالد من بقوته العدو خرج مث ومتويها للمسلمني خداعا اإلسالم شعائر بعض وأبقى فساد
 أولئك فكان , ساملا غامنا ذا فكان املسلمني خلريات به استمرار بواسطتهم ويضمن يشاء كما يوجههم أو يقودهم بعيد وهو, عنه ونيابة وكالة باحلكم وقيامهم
 للدفاع معبأة الظاهر يف وجيوشهم كفرية وأفعاهلم نصرانية وقلوم إسالمية فأمساءهم واليهود النصارى أسياده من واملسلمني اإلسالم على وشرا فتنة أشد احلكام

 املسلمني من كثري على وردم احلكام أولئك كفر فاشتبه , اخلونة هؤالء عروش وتثبيت واإلجرام الكفر حلماية احلقيقة يف وهي اإلسالم وأرض اإلسالم عن
 مفاهيم واختلطت واإلحلاد الكفر وانتشر الفساد عم وإجرامهم وكفرهم تركوهم فلما وجوبه على العلماء أمجع الذي جهادهم عن وقعدوا اجلهل انتشار بسبب

 وال حول وال الضالني اخلوارج من جياهده والذي , طاعته جيب أمر ويل الكافر السلطان وصار , محيماً وولياً أخاً والكافر بغيضاً عدواً املسلم وصار والرباء والءال
   .العظيم باهللا إال قوة

 من قيض دينه حفظ يف عادته هي كما وتعاىل سبحانه اهللا أن لوال ماإلسال معامل تندرس أن وكادت واهلوان الذل استمرأت املضطربة احلال هذا على أجيال فنبتت
 فقلبت سبتمرب من عشر احلادي أحداث كانت مث , وغريها أفغانستان يف ومعسكراته مدارسه ومالحمه ومعاركه اجلهاد ساحات فكانت دينها األمة هلذه جيدد

 وأنذروا هيبتهم شوكة كسرت وقد والقراح األسى ومن األذى من املسلمني أذاقوا مما بعضا اذاقو وقد الطريق أهل وسار األحداث معامل وغريت التاريخ صفحة
 بائعوا والنذالة اخلسة أهل املرتدين اخلونة مبعونة املسلمني بالد فرتلوا حاقدين أخرى مرة وحديدهم حبدهم وأقبلوا املسلمني حلرب األحزاب وألبوا والثبور بالويل
 ال : " قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ثبت وقد الناس حمص عظيما وبالءا األرض أطبقت فتنة فكانت كراسيهم سبيل ويف شهوام سبيل يف والعرض الدين
  فرق ثالث فيها الناس تفرق قد واحملنة الفتنة فهذه " الساعة قيام إىل خالفهم من وال خلهم من يضرهم ال احلق على ظاهرين أميت من طائفة تزال

  .سبيل من احملسنني على وما اهللا أعداء لدفع يستطيع ما وباذال ومعينا ناصرا وااهدين اجلهاد مع كان ومن الكافرين القوم هلؤالء ااهدون وهم املنصورة ةالطائف

   .إلسالما إىل املنتسبني خبالة من إليهم حتيز ومن واملرتدون واليهود الصليبيون وهم املخالفة الطائفة هي الثانية والطائفة

 الذي بالعجز تعلال أو والسياسة واملصلحة احلكمة باسم للقتال والتاركون للموت وكراهية للدنيا حباً األعداء أولئك جهاد عن القاعدون وهم املخذلة والطائفة
   .الشرعية غري األعذار من ذلك لغري أو السالمة وحب الراحة وإيثار واجلنب الكسل احلقيقة يف هو

 جعل ملن اهللا حبمد واضح أبلج احلق فإن مرادهم على تدل ال اليت والنقوالت واآليات األحاديث بعض بثوب وثوبوها الكلمات معسول من بشيء زخرفوها وإن
 كتاب املبدلني اليهود فةص يف تعاىل قال كما بعض دون ببعضه عملوا أو آمنوا مفرقا أي ) عضني القرآن جعلوا الذين ( تعاىل اهللا قال كما تقواه وآتاه نوراً له اهللا
  ﴾كَِثرياً وتخفُونَ تبدونها قَراِطيس تجعلُونه لِّلناِس وهدى نوراً موسى ِبِه جاء الَِّذي الِْكتاب أَنزلَ من قُلْ﴿ اهللا

 قد الناس إن الناس هلم قال ملا املؤمنني عباده من طوائف اهللا ثبت لقدو , رابع قسم بقي فما املخالفة من أم اخلاذلة أمن املنصورة الطائفة من أيكون الرجل فلينظر
 اللَّه وصدق ورسولُه اللَّه وعدنا ما هذَا قَالُوا الْأَحزاب الْمؤِمنونَ رأَى ولَما﴿ تعاىل قال كما , الوكيل ونعم اهللا حسبنا وقالوا إميانا فزادهم فاخشوهم لكم مجعوا

وولُهسا رمو مهاداناً ِإلَّا زِليماً ِإميستالنقيع عدوهم وصابروا فصربوا هلا حنن وقالوا للمنايا حنروهم فنصبوا اهلوان على والعزة الدنيا احلياة على اآلخرة آثروا ﴾و 
 وصاروا مزق كل مزقوا وأم انطفأت قد جذوم أن ناسال ظن حىت والقتل القتل فيهم فاستحر دماءهم من وتنهل تدور احلرب رحى تزل ومل الوطيس ومحي

 العز طريق ميهدون كانوا إمنا املسلمني من الطائفة تلك أن فبان , كُبار الدنيا أهل موازين يف أمر عن الغبار اجنلى حيث القتال جاء اآلن , كذبوا ولكن أحاديث
 وجهادهم سعيهم يف اهللا فبارك بأسراهم احلرية سبيل ويشقون بدمائهم النصر شجرة سقونوي وعظامهم جبمامجهم الفتح جسور ويبنون , بأشالئهم للمسلمني

 أثخن الذي عدوهم يد يف وأسقط مهمهم فاتقدت قلوم فقويت اآلمال املسلمني نفوس يف وبثوا األجيال بالئهم حبسن فأحيوا ودمائهم آثارهم يف اهللا وبارك
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 املشاركة فاتته الذي اخلاسر واحملروم اهللا سبيل يف دمه وأراق , العظيمة الغزوة هذه يف بسهم ضرب ملن فطوىب , لذباحا سكني بفزع وينتظر يترنح الذي باجلراح
   .واآلخرة الدنيا خسارة تركه ويف واآلخرة الدنيا خريي فيه اجلهاد ألن األرض إىل وأخلد ربه وعصي نفسه سفه من إال اجلهاد يترك وال امللحمة هذه يف

   .واجلنة الشهادة وإما والظفر النصر إما يعين)  احلسنينيإحدى إال بنا تربصون هل قل (العزيز كتابه يف تعاىل اهللا قال

 باجلهاد واألمر اهللا رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ قال اجلنة فإىل قتل أو منهم مات ومن , اآلخرة ثواب وحسن الدنيا ثواب له كرميا عاش ااهدين من عاش فمن
 التطوع صالة ومن والعمرة احلج من أفضل العلماء باتفاق وكان اإلنسان به تطوع ما أفضل كان وهلذا حيصى أن من أكثر والسنة الكتاب يف فضائله وذكر
 وقال ) اهللا سبيل يف داجلها سنامه وذروة الصالة وعموده اإلسالم األمر رأس ( وسلم عليه اهللا صلى النيب قال حىت والسنة الكتاب عليه دل كما , التطوع وصوم

   .عليه متفق ) سبيله يف للمجاهدين اهللا أعدها واألرض السماء بني كما والدرجة الدرجة بني ما درجة ملائة اجلنة يف إن ( وسلم عليه اهللا صلى النيب

   .البخاري رواه ) النار على اهللا حرمه اهللا سبيل يف قدماه اغربت من ( وقال

 رزقه عليه وأجري يعمله كان الذي عمله الذي عمله عليه أجري مات وإن وقيامه شهر صيام من خري اهللا سبيل يف وليلة يوم رباط(  وسلم عليه اهللا صلى وقال
   .مسلم رواه ) الفتان وأمن

 باتت وعني اهللا خشيت من بكت عني نارال تسمهما ال عينان ( عليه اهللا صلى وقال ) . املنازل من سواه فيما يوم ألف من خري اهللا سبيل يف يوم رباط ( السنن ويف
   ) .اهللا سبيل يف حترس

   ) .ارها ويصام ليلها يقام ليلة ألف من أفضل اهللا سبيل يف ليلة حرس ( أمحد اإلمام مسند ويف

 أن ااهد خرج إذا تستطيع هل : قال به أخربين قال . تستطيع ال : قال اهللا سبيل يف اجلهاد يعدل بشيء أخربين اهللا رسول يا قال رجال أن ( الصحيحني ويف
  اجلهاد يعدل الذي فذلك : قال ال : قال تفتر ال تقوم وان تفطر فال تصوم

   ) .اهللا سبيل يف اجلهاد أميت وسياحة سياحة أمة لكل إن ( قال أنه السنن ويف

   .فيه ورد مثلما وفضلها األعمال ثواب يف يرد مل واسع باب وهذا

  اهللا رمحه تيمية ابن للشيخ مازال والكالم

 ومشتمل , والدنيا الدين يف ولغريه لفاعله عام اجلهاد نفع فإن االعتبار عند ظاهر وهو , فيه ورد مثلما وفضلها األعمال ثواب يف يرد مل واسع باب وهذا يقول
 وسائر اهللا وذكر والزهد والصرب له واملال النفس وتسليم عليه كلوالتو له واإلخالص تعاىل اهللا حمبة من مشتمل فإنه . والظاهرة الباطنة العبادات أنواع مجيع على

 الشهادة وإما والظفر النصر إما دائما احلسنيني إحدى بني واألمة الشخص من به والقائم , آخر عمل عليه يشتمل ماال على اجلهاد يشتمل , األعمال أنواع
  .واجلنة

 من الناس من فإن نقصهما أو السعادتني ذهاب تركه ويف , واآلخرة الدنيا يف سعادم لغاية وممام حمياهم استعمال وفيه , وممات حميا من هلم البد اخللق وإن
 فموت , املوت يصادفه حىت ترفيه يف يرغب كان فإن , شديد عمل كل من فيهما أنفع فاجلهاد منفعتها قلة مع الدنيا أو الدين يف الشديدة األعمال يف يرغب

   .اهللا رمحه كالمه انتهى " امليتات أفضل وهي ميتة لك من أيسر الشهيد

 فمن أبواب وللجنة اجلنة أبواب من دعي اهللا سبيل يف األشياء من شيء من زوجني أنفق من ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال اجلنة أبواب من باب فاجلهاد
 أهل من كان ومن , الصدقة باب من دعي الصدقة باب من كان ومن , اجلهاد باب من دعي اجلهاد أهل كان ومن , الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان

   ) .الريان باب من دعي الصيام
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   )والغم اهلم به اهللا يذهب اجلنة أبواب من باب فإنه وتعاىل تبارك اهللا سبيل يف باجلهاد عليكم ( وسلم عليه اهللا صلى وقال

  البخاري رواه ) السيوف ظالل حتت نةاجل أن واعلموا ( وسلم عليه اهللا صلى وقال

  عليه متفق ) . فيها وما الدنيا من أفضل اهللا سبيل يف والروحة الغدوة ( وسلم عليه اهللا صلى وقال

     .بشر قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت عني ال مما العظيم الثواب فله اجلهاد طريق يف ميوت أو يقتل والذي

﴾يرزقُونَ ربِهم ِعند أَحياء بلْ أَمواتاً اللِّه سِبيِل ِفي قُِتلُواْ الَِّذين تحسبن والَ﴿ :تعاىل قال  

  ﴾6﴿ لَهم عرفَها الْجنةَ ويدِخلُهم ﴾5﴿ بالَهم ويصِلح سيهِديِهم ﴾4﴿ أَعمالَهم يِضلَّ فَلَن اللَِّه سِبيِل ِفي قُِتلُوا والَِّذين﴿:تعاىل وقال

  ﴾الراِزِقني خير لَهو اللَّه وِإنَّ حسناً ِرزقاً اللَّه لَيرزقَنهم ماتوا أَو قُِتلُوا ثُم اللَِّه سِبيِل ِفي هاجروا والَِّذين﴿ :تعاىل وقال

 الفزع ويأمن القرب، عذاب من ويجار اجلنة، من مقعده ويرى مندمه، دفعة أول يف له يغفر: خصال ست اهللا عند للشهيد : ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال
   ).أقاربه منً  سبعني يف ويشفَّع العني، احلور من ويزوج ، فيها وما الدنيا من خري منه الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع األكرب،

   )اجلنة مثار من تعلق خضر طري يف الشهداء أرواح إن ( وسلم عليه اهللا صلى وقال

 ملا مرات عشر فيقتل الدنيا إىل يرجع أن يتمىن الشهيد إال شيء من األرض يف ما وله الدنيا إىل يرجع أن حيب اجلنة يدخل أحد من ما ( وسلم عليه اهللا صلى وقال
   )قتلة كل من أيسر الشهيد وقتلة , القرابة من يرى

   )القرصة مس من أحدكم جيد كما إال القتل مس من جيد ال : ( وسلم عليه اهللا صلى قال

   .وقصفها الطائرات وهدير ورعدها القنابل ووهيج والرصاص السيوف بلمع الدنيا يف قتل ألنه القرب فتنة من ينجو والشهيد

   )فتنة رأسه على السيوف ببارقة كفى ( وسلم عليه اهللا صلى : قال , الشهيد إال قبورهم يف يفتنون املؤمنني بال ما اهللا رسول يا رجل قال

   .اهللا سبيل يف القتل دواءه فإن الذنوب كثري كان ومن

 املشروح أي املمتحن الشهيد فذلك يقتل حىت قاتلهم العدو لقى إذا حىت اهللا سبيل يف وماله بنفسه جاهد مؤمن رجل ثالثة القتلى ( وسلم عليه اهللا صلى قال
 إذا حىت اهللا سبيل يف وماله بنفسه جاهد واخلطايا الذنوب من نفسه على سرف ورجل , النبوة درجة بفضل إال ونالنبي يفضله ال عرشه حتت اهللا جنة يف صدره

 سبعة وجلهنم أبواب مثانية هلا فإن شاء اجلنة أبواب من وأدخل للخطايا حماء السيف إن وخطاياه ذنوبه حمت ممحصة أي ممصمصة فتلك يقتل حىت قاتل العدو لقي
 ال السيف إن , النار يف فذلك يقتل حىت وجل عز اهللا سبيل يف قاتل العدو لقي إذا حىت وماله بنفسه جاهد منافق رجل والثالث , بعض من أصغر وبعضها أبواب
   ) .النفاق ميحو

 يضحك اجلنة من العلى الغرف يف يتلبطون أولئك يقتلوا حىت وجوههم يلفتون فال األول الصف يف يقاتلون الذين الشهداء أفضل (وسلم عليه اهللا صلى وقال
   )عليه حساب فال موطن يف عبد إىل ربك ضحك فإذا ربك إليهم

 من وغريها األندلس سقوط منذ أي , املتأخرة األزمنة هذه يف كما عني فرض اجلهاد إذا فكيف فرض اجلهاد كان لو اهللا سبيل يف للمجاهد الوافرة األجور فهذه
 أربع يف قادر مكلف لكل لزومه يف أي رمضان وصوم اخلمس كالصلوات أي عني فرض يصري اجلهاد إن " العلماء قال فقد , الكافر العدو بيد املسلمني بالد

  حاالت
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 الذي املسلمني بالد حيكم الذي املرتد والكافر األصلي الكافر بني فرق وال الزمان هذا يف أحد على يتخفى ال حاصل وهذا املسلمني أرض العدو داهم إذا : األوىل
   .وجماهدته دفعه وجوب يف أعين بالربهان ردته تبينت

   .بدفعه املسلمني من الكفاية حتصل أو , العدو يندفع أن إىل عني فرض اجلهاد فيبقى املرتد الكافر وال األصلي الكافر العدو يندفع مل اآلن وإىل

 لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا " تعاىل اهللا قال كما الكافرين بصف املسلمني صف تقىال إذا القتال حضر أي الصف حضر من على اجلهاد يتعني : الثانية واحلالة
 الكافر العدو فيها نزل اليت البلدان وخاصة املسلمة هذا يف متعددة أماكن يف املسلمني من فئات تشمل احلالة وهذه ) . األدبار تولوهم فال زحفا كفروا الذين

  الغازي

) العاين فكوا (وسلم عليه اهللا صلى النيب قال باالحتيال أو وباملال بالقتال ,وفكاكه لطالقه السعي املسلمني على فيجب املسلمني أحد الكفار رأس إذا : الثالثة احلالة
 الرجال من كانوا يتهمول املسلمني من باآلالف لتغص املرتدين الكفار سجون وإن ) النصر فعليكم الدين يف استنصروكم وإن ( تعاىل وقال , األسري هو والعاين

 عني للمسلمني تقر فكيف وغريم املسلمني خنوة يستغثن وهن بأعراضهن يعبث العدو أيدي يف سبايا األسارى مجلة من النساء من كثري أن الفظيع ولكن فحسب
   .هذه واحلالة عني فرض اجلهاد يكون ال وكيف

  إنسان يهتز فما وأسرى قتلى                        ومهو املستضعفون من فليستغيثوا

  إخوان اهللا عباد يا وأنتم                           بينكم اإلسالم يف التقاطع ماذا

  وأعوان أنصار اخلري على                                أما مهم هلا أبيات نفوس أال

 يف ننساكم ولن مل , دعائنا يف ننساكم ولن مل , ننساكم ولن مل إنا هو إال إله ال الذي اهللاو مكان كل يف األسرى إلخواننا نقول فإنا املناسبة وذه املناسبة وذه
 ومواصلة بالدعاء وعليكم , واملتراجعني للمثبطني السماع وعدم احلق على والثبات بالصرب إخواننا فعليكم , منكم أسري آخر خروج حىت جهادنا مواصلة استمرار
   .معكم واهللا الطاعات

 عام سلطان أو للمؤمنني أمري يوجد مل وإذا , عليهم عني فرض فيصري قوما اإلمام استنفر إذا األئمة قال كما عني فرض فيها اجلهاد يكون واليت : الرابعة لةاحلا
 الصادقون اجلهاد أمراء استنفر وقد , هشأن وأهل أمره أولوا هم الذين اجلهاد أمراء ومنهم , مقامهم للناس الشرعيون األمراء فيقوم , املسلمني عموم عليه جيتمع

 النفري على القادرين على عني فرض اجلهاد فيصري مواضعها يف تذكر تفاصيل على النصر ومتكني الثغور لسد املناسبة ناحيته يف كل الكافرين جلهاد اإلسالم أهل
   .طاقته حبسب كل أيضا الناحية هذه ويف , واجلهاد

  ) .قليل إال اآلخرة يف الدنيا احلياة متاع فما اآلخرة من باحلياةالدنيا أرضيتم األرض إىل اثاقلتم انفروا لكم قيل إذا لكم ما نواآم الذين أيها يا (تعاىل قال

 قيل إذا لكم ما آمنوا نالذي أيها يا (تعاىل قال واآلخرة الدنيا يف األليم بالعذاب املفروض اجلهاد يترك من اهللا توعد فقد للمجاهدين املعد العظيم األجر مقابل ويف
 وال غريكم قوما ويستبدل أليما يعذبكمعذابا تنفروا إال قليل إال اآلخرة يف الدنيا احلياة متاع فما اآلخرة من باحلياةالدنيا أرضيتم األرض إىل اثاقلتم انفروا لكم

  )قدير شيء كل على واهللا شيئا تضروه

   .داوود أبو رواه ) القيامة يوم قبل بقارعة أصابه خبري أهله يف غازيا خيلف أو غازيا جيهز أو يغزو مل من ( وسلم عليه اهللا صلى وقال

 من واحداً يكن مل فإن , اهللا سبيل يف غازياً جيهز وإما , أهله يف غازياً خيلف وإما اهللا سبيل يف غازياً يكون أن إما ثالث من واحداً يكون أن إال له جيوز ال فاملؤمن
   .القيامة يوم قبل اهللا إال وحجمها ا هي ما يعلم ال , بساحتهم ترتل عةقار فلينتظر هؤالء

  بأبطاهلا وتستنجد , لرجاهلا لتفتقر اليوم اجلهاد ساحات إن
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  وشيب شبان عنه يدافع حظ ولإلسالم هللا أما

  أجيبوا وحيكم اهللا أجيبوا كانوا حيث الكرامة لذوي فقل

 يف يقاتلون ألم والصرب بالنفري أوىل اإلسالم فأهل , النار أجل من وجيرحون ويقتلون الباطل دينهم أجل من بعيدة اكنأم من دياركم إىل نفروا قد الكفر أهل إن
  اجلنة سبيل من ويقتلون اهللا سبيل

﴿وا الَِّذيننقَاِتلُونَ آمِبيِل ِفي ياللَِّه س الَِّذينوا وقَاِتلُونَ كَفَرِبيِل ِفي ياَء اِتلُوافَقَ الطَّاغُوِت سِليطَاِن أَويِإنَّ الش دطَاِن كَييِعيفاً كَانَ الشض﴾.  

 حقيقته يدرك ال صوراً صاحبه ذهن يف مكنوناً العلم ويبقى بالعمل العلم فمنفعة لتعملوا تتعلمون إمنا إنكم إخواننا يا العلم وطلبة للعلماء خاصا نداءا نوجه وإننا
   .ا يعمل حىت وحالوته

   .ارحتلوا وإال أجابه فإن بالعمل العلم هتف : اهللا رمحهم السلف بعض قال

 وعمال علما األنبياء ورثة اهللا حفظكم وأنتم , اليقني أتاه حىت جهاده حق اهللا يف جاهد ولسانه وماله بنفسه ااهدين سيد وسلم عليه اهللا صلى النيب كان وقد
 , كثري وغريهم النحاس وابن تيمية وابن املبارك ابن كمثل السابقني علماءنا إىل وانظروا , جهاده حق اهللا يف جاهدواو األنبياء مقام فقوموا وقدوم الناس وسادة

 واجلهاد التعليم فضيلة بني فيها جتمعون مفتحة األبواب هذه فدونكم علمكم إىل احلاجة أمس يف اجلهاد وساحات , ذكرهم اهللا رفع بأنفسهم باجلهاد قاموا فاذا
   .واآلخرة الدنيا يف قدركم اهللا فعير

 اآلباء وندعو , واجلهود اخلربات تضافر إىل حتتاج املعركة فإن إليهم املاسة ااهدين حباجة االلكترونيات ومهندس كاألطباء التخصصات ألصحاب نداءاً ونوجه
 اهللا سبيل يف األوالد وبذل األبناء ودفع , أنفسنا من أغلى ديننا فإن , اهللا سبيل يف أكبادهم فلذات وليقدموا اجلنة وبني أبنائهم بني حائال يكونوا ال أن واألمهات

   )عليم به اهللا فإن شيء من تنفقوا وما حتبون مما تنفقوا الربحىت تنالوا ( تعاىل اهللا قال والصالح الرب على واضحة عالمة

 خير ذَِلكُم اللِّه سِبيِل ِفي وأَنفُِسكُم ِبأَمواِلكُم وجاِهدواْ وِثقَاالً ِخفَافاً انِفرواْ﴿ :تعاىل اهللا لقا لبنيه قدوة ليكون بنفسه هو خيرج أن لألب ينبغي أنه واحلال كيف
ِإن لَّكُم مونَ كُنتلَمعت﴾  

 للزوجات نكون وكذلك , املقيم والنعيم العلى الدرجاتو اجلنة فإا يتقرعون ال وماهلم واألبناء اآلباء أي فليقترعوا اجلنة إىل جبهاده يسبق فيمن اخلتفوا وإن
 وقد له تقول اليت هي بل , النار من والنجاة اجلنة دخول له حتب اليت هي زوجها حتب اليت الصاحلة املرأة فإن , اجلنة وبني أزواجكن بني حائال تكن ال املسلمات

 فإمنا وقتلوا جاهدوا إذا واألزواج األبناء وهؤالء , اهللا شاء إن اجلنة يف ولقاءنا اهللا سبيل يف هدوجا ومايل ذهيب خذ إليه حتتاج واألمة يدعوه اإلسالم أن علمت
 كُلِّ من علَيِهم يدخلُونَ ِئكَةُواملَالَ وذُرياِتِهم وأَزواِجِهم آباِئِهم ِمن صلَح ومن يدخلُونها عدٍن جنات﴿: تعاىل اهللا قال اجلنة يف درجاتكم ولرفعة أجلكم من يقاتلون

  ﴾باٍب

  اهللا رمحه الزرقاوي مصعب أبو األمري اهلمام والليث املقدام البطل حسن بين قبيلة قدمت كما أبطاهلا وأشجع رجاهلا أحسن وعائلة قبيلة كل ولتقدم

   :الشاعر فيهم قال كما

  السنني جيد عقده يزين هلم فما حسن بنو

  بالغالبني يتشفوا مل إذا حرام همغمض الضيم أباة

 عن املنافحة ويوم واآلخرة والدنيا املآثر يوم اليوم فإن , أبرارا وفدائيني وشهداء أبطاال وغريها وليبيا واجلزائر والعراق واليمن اجلزيرة قبائل من الكثري قدم وكما
   .املتنافسون فليتنافس ذلك ويف اإلسالم
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 وال ِباللَِّه يؤِمنونَ ال الَِّذين قَاِتلُوا ( تعاىل اهللا قال وحده اهللا يعبد حىت باهللا كفر من قاتلوا اهللا بسم اهللا سبيل يف اغزوا , واآلخرة الدنيا عز إىل هلموا اإلسالم أهل فيا
  )صاِغرونَ وهم يٍد عن الِْجزيةَ يعطُوا حتى الِْكتاب أُوتوا الَِّذين ِمن الْحق ِدين يِدينونَ وال ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ وال اآلِخِر ِبالْيوِم

  الصادقني مع اهللا أمركم كما وكونوا بالقافلة احلقوا اإلسالم شباب ويا

   .﴾الصاِدِقني مع وكُونواْ اللّه اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا﴿

  والنفس باملال اهللا سبيل يف اجلهاد الصدق وعالمة

   .﴾الصاِدقُونَ هم أُولَِئك اللَِّه سِبيِل ِفي وأَنفُِسِهم ِبأَمواِلِهم وجاهدوا يرتابوا لَم ثُم ورسوِلِه ِباللَِّه آمنوا الَِّذين الْمؤِمنونَ ِإنما﴿ تعاىل اهللا قال كما

  احلق على أا وأخرب بالنصر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وعدها اليت املقاتلة الطائفة مع كونوا

 آخرهم يقاتل حىت ناوئهم من على ظاهرين احلق على يقاتلون أميت من طائفة تزال ال ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال عنه اهللا رضي حصني بن عمران عن
   )الدجال املسيح

  املصطفاة الرسالة هذه سبيل جبالء تبني رسالةال ومعني الوحي نور من كلمات فهذه

 قولة والقائلني , وضغطه بالواقع اخلنوع تصعيد وأصحاب والصغار الذل فقه أهل من متخاذل كل نفسه بالوصف ودامغة منهجها وعنوان طريقها معامل وحتدد
 ِفئٍَة من كَم ﴿ الوقت ذلك يف املنصورة الطائفة قول وجانبوا , الناصر املعني اهللا قوة نسوا لذينا ﴾وجنوِدِه ِبجالُوت الْيوم لَنا طَاقَةَ الَ﴿ إسرائيل بين من اجلبناء
  .﴾ الصاِبِرين مع واللّه اللِّه ِبِإذِْن كَِثريةً ِفئَةً غَلَبت قَِليلٍَة

 الطريق منتصف يف وضعفوا وهنوا الذين احلق عن واملتراجعني ثبطنيامل املخذلني إىل تلتفوا وال واألرض السموات عرضها جنة إىل قوموا اإلسالم شباب يا
   .والقرآن الشريعة راية رفع عن ويثبطونكم اجلنة عن يصدونكم فإمنا واستكانوا

 ما للجميع بان دوق , ودينه نفسه فلرياجع النصر فجر والح اجلهود وتوحدت , الصفوف ومتايزت الرايات وضحت أن بعد اليوم ااهدين جهاد يف يطعن ومن
 ما حتقيق يف عليهم الفرصة وتفويت , قلوم وخلع فيهم واجلرح القتل وإثخان التراب يف الكفار أنوف متريغ من اهللا بفضل والعراق أفغانستان يف ااهدون فعله

   .أهدافه وحقق العدو لتمكن واملخذلني املتراجعني هلؤالء مسعوا أم ولو , إليهم يصبون كانوا

 فبئس , والكرامة احلرية سبيل عن ويصدونكم اجلنة عن يثبطونكم فإمنا املثبطني املخذلني إىل تلتفوا وال واألرض السموات عرضها جنة إىل قوموا اإلسالم شباب يا
   ,شرعيته وعدم كفره بسبب أصال باطلة واليته سلطان من إذنا أو أحد من إذنا تنتظروا وال . هم القوم

  ؟ قتاله بجي من يستأذن وكيف

 الوليد أبو ااهد الشيخ الشبهة هذه على الرد مؤنة كفانا وقد واإلجرام الكفر ويعم اإلسالم ليذهب إذن , بإمام إال جهاد ال بشبهة تنخدعوا أن وإياكم
   .مبطالعته فأنصح ) بإمام إال جهاد ال دعوى بإبطال احلسام سل ( النافع كتابه يف األنصاري

 املؤمنني وأحوال املسلمني شعار فيه وحيىي الدين فيه اهللا جيدد الذي الوقت هذا إىل أحياه أن خريا به اهللا أراد من على النعم أعظم من أن اهللا أصلحكم واعلموا
 ذلك .... اهللا رضي الذين ( بإحسان هلم التابعني من كان بذلك الوقت هذا يف قام فمن , واألنصار ااهدين من األولني بالسابقني شبيهاً يكونوا حىت , ااهدين

   )العظيم الفوز هو
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 لطالا تزينت فقد اجلنة فدونكم , جسيمة نعمة باطلها يف اليت الفتنة وهذه اهللا من كرمية منحة حقيقتها اليت احملنة هذه على تعاىل اهللا يشكروا أن للمؤمنني وينبغي
 التوراِة ِفي حقّاً علَيِه وعداً ويقْتلُونَ فَيقْتلُونَ اللِّه سِبيِل ِفي يقَاِتلُونَ اجلَنةَ لَهم ِبأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤِمِنني ِمن اشترى اللّه ِإنَّ﴿ خلطاا جتملت قد احلور وهذه

  ﴾الْعِظيم الْفَوز هو وذَِلك ِبِه بايعتم الَِّذي كُمِببيِع فَاستبِشرواْ اللِّه ِمن ِبعهِدِه أَوفَى ومن والْقُرآِن واِإلِجنيِل

 العدو وإن اليسري إال اهللا شاء إن يبقى ومل والتمكني النصر مثار الثمار غثي أوان وهذا ودمائهم بأشالئهم إخوانكم مهدها معبدة ممهدة أمامكم الطريق هي وها
 املسلمني وأطعموا منها فكلوا جنوا وجبتم فإذا , حنره على إخوانكم فأعينوا يصرع أن يوشك وهو مقتل لك يف وطعنوه باجلراح إخوانكم أثخنه قد الكافر

 األجر عظيم فيها أسهم ملن يرجى اليت العظيمة امللحمة هذه فاتته من واخلاسر , حزم بعد ويفرحوا ضعفهم بعد ويقووا فقرهم بعد ويغنوا جوعهم بعد ليشبعوا
 الناس أكثر ولكن وعده اهللا خيلف ال اهللا وعد , اهللا بإذن والبد كائن الفتح فإن األوان يفوت أن قبل املسلم أخي يا اآلن بسهمك فاضرب حتهاوفدا شدا بسبب

  يعلمون ال

 تعملُونَ ِبما واللَّه الْحسنى اللَّه وعد وكُلّاً وقَاتلُوا بعد ِمن أَنفَقُوا الَِّذين نم درجةً أَعظَم أُولَِئك وقَاتلَ الْفَتِح قَبِل ِمن أَنفَق من ِمنكُم يستِوي لَا﴿ :تعاىل اهللا قال
ِبريخ﴾  

   .إليكم شوق ويف ننتظركم أفغانستان يف وإخوانكم وإننا

   .دينك راية ولرفع سبيلك يف للجهاد املسلمني شباب وفق اللهم

   .العاملني يارب هلم لهوسه اجلهاد طرق هلم يسر اللهم

  األعداء عيون عنهم عمي اللهم

   .املرجفني وإرجاف املخذلني وختذيل املثبطني تثبيط من أعذهم اللهم

   .مكان كل يف سبيلك يف ااهدين انصر اللهم

   .مكان كل ويف وباكستان الصومال ويف اجلزائر و الشيشان ويف فلسطني ويف أفغانستان ويف العراق يف انصرهم اللهم

  الرازقني خري وأنت وارزقهم واغنهم مبتالهم وعاف ومرضاهم جرحاهم واشف شهدائهم تقبل اللهم

  صربا عليهم وأفرغ , احلق على ثبتهم اللهم , مكان كل يف املسجونني إخواننا عن فرج اللهم

   .العاملني يارب شئت مبا واكفهم

   .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

   .أمجعني وصحبه وآله حممد على اهللا وصلى

  

  

  


