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 نصائح إىل الشعي التركي

  مصطفى أبو اليزيدللشيخ 
  ) اهللاتقبله(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  جمهولتفريغ 
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  بعد أما, الكرمي لوجهه خالصة وجيعلها وأعمالكم أعمالنا ويتقبل سبيله يف ااهدين من وجيعلنا لدينه ويستعملنا ويرضى يحب ما إىل وإياكم يوفقنا أن وجل عز اهللا نسأل

  .الوصايا ببعض نوصيكم و وحتياتنا سالمنا لكم نرسل أفغانستان يف أخوانكم فنحن

 أُمّتكُم هِذِه ِإنَّ((: وجل عز اهللا قال كما واحدة أمة اإلسالم وأمة أخواننا هم تركيا يف املسلمني أن نعترب فنحن. املسلمني أخوانكم مع باحلسىن تتعاملوا أن فهي :األوىل الوصية أما
 مع نتعامل أن وجيب.. واحدة أمة اإلسالم أمة مكان كل ويف باكستان ويف العرب بالد ويف تركيا يف.. مكان كل يف أمتنا هي اإلسالم فأمة. ))فَاعبدوِن ربّكُم وأَنا واِحدةً أُمّةً

 يخلع ومل اإلسالم علو داموا وما اإلميان على ماداموا و..للمؤمنني أخوة املؤمنني فكل ..))ِإخوةٌ الْمؤِمنونَ ِإنما((: وجل عز اهللا قال فكما.. واحملبة باإلخوة املسلمني كل املسلمني
 عليه اهللا صلى حممد نبينا أوصى كما عليهم عطفوبال وبالرمحة باحلُسىن معهم نتعامل أن وجيب أخواننا فهم.. والذنوب املعاصي من ارتكبوا لو وحىت إخواننا فهم اإلسالم منهم
, إخواناً اهللا عباد تناجسواوكونوا وال تباغضوا وال حتاسدوا ال.. إخوانا اهللا عباد نكون بأن, وسلم عليه اهللا صلى, أوصى وكما. " بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمِن املؤمن: "وسلم
 أم فيجد, اهللا حفظهم, الظواهري أمين والشيخ أسامة الشيخ خطابات إىل يسمع والذي.. األسلوب ذا املسلمني مع نتعامل أن وجيب عضلب إخوان وحنن.. اهللا عباد يعين.. فنحن

.. عنها متميزين ولسنا فوقها ولسنا منها جزء حنن و األمة هذه من وحنن.. اإلسالم أمة من هم فااهدون.. اإلسالم أمة وبني ااهدين بني يفرقون وال.. ككل اإلسالم أمة خياطبون
 مجيعاً املسلمني مع باحلُسىن بالتعامل فنوصيكم الريادة وأمة .. القيادة أمة األمة هذه تكون وأن األمة هذه نعز أن على حريصون وحنن األمة هذه طليعة وحنن األمة هذه أبناء وحنن
  .وجل عز اهللا يف بواحلُ والعطف الرمحة معاملة ومعاملتهم عليهم التعايل وعدم

 اجلهاد على باملال اجلهاد قدم وحىت.. والنفس املال جهاد يعلى وجل عز واهللا. الكثري املال إىل حتتاج اجلهاد وساحات, الكثرية األموال إىل حيتاج اجلهاد أنّ فهي :الثانية الوصية أما
, بالنفس اجلهاد أساس هو باملال واجلهاد. باملال اجلهاد ألمهية بالنفس اجلهاد على باملال اجلهاد وجل عز اهللا قدم. .واحدة آية إال اآليات كل يف بل القرآن آيات من كثري يف بالنفس
 من, وسلم عليه اهللا صلى ,النيب إىل أناس جاء ملا وهكذا. يجاهد أن يستطيع فال اجلهاد وآالت وشرابه وطعامه سالحه به يشتري أن ااهد يستطيع الذي املال هناك يكُن مل إذا فإنه

 بسبب اجلهاد عن ختلفهم فكان.. ينفقون ما جيدوا ال أن حزنا الدمع من تفيض وأعينهم تولّوا." أمحلكم ما أجد ال: "هلم وقال اهللا، سبيل يف اجلهاد على حيملهم أن وسألوه الصحابة
 كثرية آيات . اهللا سبيل يف اجلهاد يف, اهللا سبيل يف اإلنفاق على كثرياَ وحيض يأمر, الكرمي القرآن آيات يف وتعاىل سبحانه فاهللا ولذلك. اجلهاد على حيملهم الذي املال وجود عدم
.. نفقي الذي, وتعاىل سبحانه اهللا جعل حىت, وجل عز اهللا سبيل يف اإلنفاق على كثري حض ففيه الكرمي القرآن وتراجعوا.. اآليات هذه عن نتكلم أو حنصي أن نستطيع ال واملقام
 واللَّه حبٍة مِّائَةُ سنبلٍَة كُلِّ ِفي سناِبلَ سبع أَنبتت حبٍة كَمثَِل اللَِّه سِبيِل ِفي أَموالَهم ينِفقُونَ الَِّذين مثَلُ((: قال كما.. ِضعف ِمئة سبع هذا املال له يضاعف اهللا سبيل يف مال يعين

اِعفضن ياُء ِلمشي  ۗاللَّهو اِسعو ِليمكثرية آيات فهكذا ))ع أيضاً فرض باملال فاجلهاد فرض بالنفس اجلهاد أنّ كما فرض فهو باملال واجلهاد التربع على حتض.  
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 وعدم األموال قلّة بسبب اجلهاد عن قاعدون هم نااهدي من وكثري.. األموال قلة بسبب هنا العمليات يعين .. وضعف, األموال من الكثري ينقُصنا أفغانستان ساحة يف هنا وحنن
. األموال قلّة بسبب جتهيزهم نستطيع ال.. اهللا سبيل يف بأنفسهم التضحية يريدون الذين االستشهاديني اإلخوة من كثري أنه حىت.. جياهدوا أن ا يستطيعون اليت األموال وجود
 يف ااهدين إلخوانكم الكثري بالدعاء أيضاً ونوصيكم. وجل عز اهللا سبيل يف باملال اجلهاد فريضة.. الفريضة ذه وقوموا ،اهللا سبيل يف باملال اجلهاد على واحرصوا اهللا فاتقوا

 بالفتوحات ،يعين ... بـ ونبشركم إلخوانكم دائماً بالدعاء فنوصيكم شيء كل من وأكرب األموال من وأكرب أحسن وهو شيء أهم هو الدعاء فهذا مكان كل ويف أفغانستان
 الكثري منهم وقُتل املاضية، الشهور يف األمرين ذاقوا يعين ... فقد أفغانستان يف حلفائهم... و األمريكان على متّت اليت العظيمة وباالنتصارات األيام هذه يف متّت اليت العظيمة
 أقصى يعين.. كان املاضي الشهر إن وقال بذلك اعترف نفسه بوش أن حىت.. املنة و احلمد هللف طائرام من كثري وسقطت آليام من الكثري ودمرت تعاىل اهللا بفضل والكثري
 الذين اإلخوة ناله عظيم فوز وهذا عظيمة مرتلة هذه.. فـ وجل عز اهللا سبيل يف الشهادة من إخواننا نال مبا نبشركم وأيضاً املنة و احلمد فلله أفغانستان يف عليهم وأشدها الشهور
 األعلى الفردوس ويسكنهم شهداء يتقبلهم أن اهللا نسأل تركيا، يف اإلسالم ألمة وشرف فخر فهذا استشهدوا منهم كثري يعين.. األتراك اإلخوة نصيب من وكان.. دوااستشه
  ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ويرضاه حيبه ما إىل وإياكم ويوفقنا

  

  اليزيد أبو مصطفى أخوكم،

  ..أفغانستان يف ااهدين خادم

  .العرب ااهدين

  


