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وحرض المؤمنين

الحق بالقافلة

الكاتب  :أبو مصعب الزرقاوي

إن الحمد  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يھده ﷲ
فال مضل له ،ومن يضلل فال ھادي له ،وأشھد أن ال إله إال ﷲ وحده ال شريك له ،وأشھد أن محمداً عبده
ورسوله بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وتركھا على المحجّ ة البيضاء ليلھا كنھارھا ال يزيغ عنھا
إال ھالك.

حفظ المادة
طباعة
إلى المف ضلة
تنبيه عن خطأ
إلى صديق

}يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون{} ،يا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجاالً كثيراً ونساءا واتقوا ﷲ الذي تساءلون به
واألرحام إن ﷲ كان عليكم رقيبا{} ،يا أيھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ وقولوا قوالً سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ﷲ ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما{.

محرك البحث
بحث في الصفحة

بحث متقدم «

أما بعد:
ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺘﻴﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ

ﻴﻅﻨﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻼﻗﻴﺎ

إلى أخوة المنھج ورفاق الدرب وأخالء الروح؛
أخاطبكم والشوق يحدوني وأمل اللقاء يدفعني أن يجمع ﷲ الشمل ،وأن يلتأم الجمع كرة أخرٮعلى طاعة
ﷲ والجھاد في سبيل ﷲ.
أخاطبكم وأنا أنتظر اليوم الذي تصلون فيه حبال الود السابق وترممون فيه بناء األخوة السالفة.
ﺤﺒﻲ ﻟﻜﻡ ﻴﺎ ﺃﺨﻭﺘﻲ ﻟﻤّﺎ ﻴﻌﺩ ﺴﺭﺍ
ﺒﻤﺤﺒﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻴﺤﺒﻜﻡ
ﻓﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ ﻤﻜﺎﻨﻪ

ﻜﻴﻑ ﻭﻜل ﻋﻴﻥ ﺘﻨﻁﻕ
ﺤﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺒﺎﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﻴﺸﺭﻕ
ﻤﺎ ﻀﺎﻕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻀﻴﻕ

ّ
وعز النصير ،وكثرت الجراح واشت ّد الخطب وتخطفت يد المنون كثيراً من
أخاطبكم بعد أن قلّ الموافق،
الفرسان األوائل ،واألبطال األماثل.
وقد أخرنا ﷲ لحكمة يعلمھا.
شجى في حلوق الطغاة ،وسيفا ً مسلطا ً على رقاب الظالمين،
ونحن نعاھده سبحانه ونعاھدكم أن نظل
ً
وجنداً لإلسالم نذود عن حياضه ،ونستسھل في سبيله الصعب ،ونسترخص نفوسنا حتى يظھره ﷲ أو
نھلك دونه.
أخاطبكم مشفقا ً ناصحاً ،وحزينا ً متعجبا ً أن يتخلف مثلكم عن الركب ،ويستأخر بعضكم يستبقي الحياة،
ويثّاقل جمعكم عن النفير ،وقد أتاكم الصليب وأجلب عليكم بخيله ورجله ورماكم عن قوس واحدة.
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فأين حديث الماضي ،وسمر الليالي ،وجراحات األيام ،وآھات المشتاقين إلى الجھاد و الجنان والحور!
أترضون ألنفسكم مثل السوء؟!
قال ﷲ سبحانه} :ألم تر إلى الذين قيل لھم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليھم
القتال إذا فريق منھم يخشون الناس كخشية ﷲ أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لوال أخرتنا
إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير لمن اتقى وال تظلمون فتيال * أينما تكونوا يدرككم
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة{.
فھاھي أمريكا جاءت بقضھا وقضيضھا ،وأقبلت بفخرھا وخيالئھا تحا ّد ﷲ ورسوله ،فأين أسود الشرى،
وفرسان الميدان ،وأبطال التوحيد ،ورجال العقيدة! }فھل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن ال تقاتلوا قالوا
ومالنا أال نقاتل في سبيل ﷲ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليھم القتال تولوا إال قليال منھم
وﷲ عليم بالظالمين{
لقد قال أئمتنا قديما) :إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر الحق فيما أقامك؟( ،فطوبى لمن أقامه ﷲ في مقام
الجھاد ،والنكاية في أعدائه ،والتحريض عليه.
قال سبحانه وتعالى} :فقاتل في سبيل ﷲ ال تكلف إال نفسك وحرض المؤمنين عسى ﷲ أن يكف بأس
الذين كفروا وﷲ أشد بأسا ً وأشد تنكيالً{ ،وقال سبحانه} :يا أيھا النبي حرض المؤمنين على القتال{،
وقال سبحانه} :يا أيھا الذين أمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون با ورسوله
وتجاھدون في سبيل ﷲ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات
تجري من تحتھااألنھارومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونھا نصر من ﷲ
وفتح قريب وبشر المؤمنين{.
وقد أخرج ابن ماجه عن كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم) :إال ھل
من مش ّمر إلى الجنة فإن الجنّة ال خطر لھا ھي ورب الكعبة نور يتألأل ،وريحانة تھتز ،وقصر مشيد،
ونھر مطّرد ،وثمرة نضيجة ،وزوجة حسناء جميلة ،وحلل كثيرة ،ومقام في أبد في دار سليمة ،وفاكھة
وخضرة ،وحبرة ونعمة في محلة عالية بھية(؟ قالوا) :نعم يا رسول ﷲ نحن المشمرون لھا( ،قال) :قولوا
إن شاء ﷲ( ،فقال القوم) :إن شاء ﷲ( ،ثم ذكر الجھاد وحرض عليه.
وعن علي رضي ﷲ عنه  -موقوفا ً  -قال) :من حرض أخاه على الجھاد كان له مثل أجره ،وكان له في
كل خطوة من ذلك عبادة سنة(.
ﻓﺎﻟﻨﺼﺭ ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻲ ﻟﻥ ﺘﻬﻥ ﺴﺤﺎﺌﺒﻪ

ﺇﻻ ﺒﺠﻴل ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﺫل ﻤﻐﻭﺍﺭ

ﻫُﺒﻭﺍ ﻭﻟﺒﻭﺍ ﻓﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻤﻥ ﺭﻏﺩ

ﻓﺎﻟﺠﺫﻉ ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻐﺼﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ

ﻭﻟﻡ ﺘﺯل ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺨﺎﻓﻘ ﹰﺔ

ﻭﻤﺭﻫﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﺴﻨﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ

وقد آلمنا وقرح أكبادنا أنا رأينا الجھاد قد درست آثاره فال تُرى ،وطُمست أنواره بين الورى ،وأعتم ليله
بعد أن كان ُمقمرا ،وأظلم نھاره بعد أن كان نيّرا ،وذوى غصنه بعد أن كان مورقا ،وانطفأ حُسنه بعد أن
كان مشرقا ،وقفلت أبوابه فال تطرق ،وأغللت أسبابه فال ترمق ،وصفنت خيوله فال تركض ،وربضت
أسوده فال تنھض ،وامتدت أيدي الكفرة األذالء إلى المسلمين فال تقبض ،وأغمدت السيوف من أعداء
الدين إخالداً إلى حضيض الدعة واألمان ،وخرس لسان النفير إليھم فصاح نفيرھم في أھل اإليمان،
وآمت عروس الشھادة إذ عدمت الخاطبين ،وأھمل الناس الجھاد كأنھم ليسوا به مخاطبين.
فال نجد إال من طوى نشاطه عنه أو اثّاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة عنه ،أو تركه جزعا ً من القتل
وھلعا ،أو أعرض عنه شحا ً عن اإلنفاق وطمعا ،أو جھل ما فيه من الثواب الجزيل ،أو رضي بالحياة
الدنيا من اآلخرة} ،وما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل{.
فيا إخوة العقيدة؛
بم تتعللون  -وأنتم أھل الحق؟  -وما الذي يقعد بكم يا أھل الصدق؟ أألھل واألوالد والمساكن؟ قال ﷲ
تعالى} :قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون
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كسادھا ومساكن ترضونھا أحب إليكم من ﷲ ورسوله وجھاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي ﷲ بأمره
وﷲ ال يھدي القوم الفاسقين{.
قال صاحب "المشارع") :في ھذه اآلية الشريفة من التحذير والتخويف والتھديد لمن ترك الجھاد رغبة
عنه سكونا ً إلى ما ھو فيه من األھل والمال مافيه كفاية ،فاعتبروا يا أولي األبصار(.
وقال ﷲ تعالى} :يا أيھا الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ﷲ اثاقلتم إلى األرض أرضيتم
بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل{.
قال القرطبي رحمه ﷲ) :ھذا توبيخ على ترك الجھاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج،
وقوله؛ }اثاقلتم{ أي إلى نعيم األرض أو اإلقامة في األرض(.
قال ﷲ تعالى} :فرح المخلفون بمقعدھم خالف رسول ﷲ وكرھوا أن يجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبيل
ﷲ وقالوا ال تنفروا في الحر قل نار جھنم أشد حراً لو كانوا يفقھون * فليضحكوا قليالً وليبكوا كثيراً
جزاء بما كانوا يكسبون * فإن رجعك ﷲ إلى طائفة منھم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا
ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين * وال تصل على أحد منھم مات
أبدا وال تقم على قبره إنھم كفروا با ورسوله وماتوا وھم فاسقون{.
فانظر -رحمك ﷲ  -إلى ھذا الوعيد الشديد ،والخزي الشديد ،والوبال األليم لمن تخلف عن الجھاد وتقاعد
عنه وكره اإلنفاق فيه.
وھذه اآليات وإن كانت نزلت ألقوام بأعيانھم فإن فيھا ترھيبا ً وتھديد ًا لمن فعل كفعلھم ،وتخلف عن
الجھاد الواجب كتخلفھم ،وناھيك عن ذلك فعالً شنيعاً ،ووعيداً فضيعا وال حول وال قوة إال با  .فھل بعد
ھذا الخذالن خذالن! فاتقوا ﷲ واحذروا مكره لمن تخلف عن أمره.
قال صاحب "المشارع" رحمه ﷲ) :اعلم أيھا الراغب عما افترض عليه من الجھاد الناكب عن سنن
التوفيق والسداد؛ أنك قد تعرضت إلى الطرد واإلبعاد وحرمت وﷲ اإلسعاد بنيل المراد(.
ليت شعري ھل سبب إحجامك عن القتال واقتحامك معارك األبطال ،وبخلك في سبيل ﷲ بالنفس والمال؛
إال طول أمل؟ أو خوف ھجوم أجل؟ أو فراق محبوب من أھل ومال؟ أو ولد وخدم وعيال؟ أو أخ لك
شقيق؟ أو قريب عليك شفيق؟ أو ولي كريم؟ أو صديق حميم؟ أو حب زوجة ذات حسن وجمال؟ أو جاه
منيع؟ أو منصب رفيع؟ أو قصر مشيد؟ أو ظل مديد؟ أو ملبس بھي أو مأكل ھني؟
ليس غير ھذا يقعدك عن الجھاد ،وال سواه يبعدك عن رب العباد.
وتا ما ھذا منك أيھا األخ بجميل! أال تسمع قوله تعالى} :يا أيھا الذين آمنووا مالكم إذا قيل لكم انفروا
في سبيل ﷲ اثاقلتم إلى األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال
قليل{؟
أصغ لما أُملي عليك من الحجج واستمع ما ألقي إليك من البراھين الساطعة ولتعلم أنه ما يقعدك عن
ِ
الجھاد سوى الحرمان وليس لتأخرك سبب إال النفس والشيطان.
وأما سكونك إلى طول األمل وخوف ھجوم األجل واالحتراز من الموت البد من نزوله ،واإلشفاق من
الطريق الذي البد من سلوك سبيله ،فوﷲ إن اإلقدام ال ينقص عمر المقدمين كما ال يزيد اإلحجام عمر
المستأخرين؛ }ولكل أمة اجل فإذا جاء أجلھم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ولن يؤخر ﷲ نفسا ً إذا
جاء أجلھا وﷲ خبير بما تعملون{} ،كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون{.
وإن للموت سكرات  -أيّھا المفتون  -وإن ھول المطلع شديد ولكن ال تشعرون ،وإن للقبر عذابا ً ال ينجو
منه إال الصالحون ،وإن فيه سؤال الملكين الفاتنين} ،يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي اآلخرة ويضل ﷲ الظالمين ويفعل ﷲ ما يشاء{.
ثم بعد ذلك الخطر العظيم؛ إما سعيداً فإلى النعيم المقيم ،وإما شقيا ً فإلى عذاب الجحيم.
والشھيد آمن من جميع ذلك ال يخش شيئا ً من ھذه المھالك ،وقد قال الرسول صلى ﷲ عليه وسلم) :ال يجد
ألشھيد من ألم القتل إال كمس القرصة(.
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فما يقعد بك  -أيھا األخ  -عن انتھاز ھذه الفرصة ثم تُجار في القبر من العذاب وتفوز عن ﷲ بحسن
المآب ،وتأمن من فتنة السؤال وما بعد ذلك من الشدائد واألھوال ،فالشھداء أحياء عند ربھم يرزقزن ال
خوف عليھم وال ھم يحزنون فرحين بما آتاھم ﷲ من فضله مستبشرين ،أرواحھم في جوف طير خطر
تسرح في عليين ،فكم بين ھذا الموت الكريم ،وبين الموت األليم.
ﻟﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻗﺴﻤﹰﺎ ﻤﻘﺩﺭﺍ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺘﺭﻙ ﺠﻤﻌﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﹸﻌﺩ ﻨﻔﻴﺴﺔ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﺃﻨﺸﺌﺕ

ﻓﻘﻠﺔ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺃﺠﻤل
ﻓﻤﺎ ﺒﺎل ﻤﺘﺭﻭﻙ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻴﺒﺨل
ﻓﻘﺩﺭ ﺜﻭﺍﺏ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻨﺒل
ﻓﻘﺘل ﺇﻤﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﺃﺠﻤل

قال تعالى} :يا أيھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت ﷲ بقوم يحبھم ويحبونھم أذلة على
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاھدون في سبيل ﷲ وال يخافون لومة الئم ذلك فضل ﷲ يؤتيه من يشاء
وﷲ واسع عليم{ ،وسياق اآليات يبين أن ذلك بسبب مواالة الكفار والركون إليھم...
فماذا ستفعل يارب؟
}فسوف يأتي ﷲ بقوم يحبھم ويحبونه{.
من ھؤالء المصطفون؟ من ھؤالء الكرام الذين يدّخرھم ﷲ لنصرة دينه ورفع رايته حين بنكص الناس
وينفض جمع اإليمان؟
}يحبھم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين{.
ثم ماذا يارب؟
}يجاھدون في سبيل ﷲ وال يخافون لومة الئم{.
لكن ﷲ يقرر أن ھذا األمر محض الفضل وخالص اإلحسان وليس يناله كل أحد؛ }ذلك فضل ﷲ يؤتيه
من يشاء وﷲ واسع عليم{.
فحذار ...حذار ...من التخلف عن ذلك الركب.
واحرص  -يا أخ التوحيد  -أن تكون من ھؤالء الذين يحبھم ﷲ ويحبونه ،فإن القافلة إذا سارت و ُشدت
الرحال تخلف العاطل ،وظھر الحق من الباطل.
قال تعالى} :إن ﷲ اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة يقاتلون في سبيل ﷲ ف َيقتلون
وي ُقتلون وعداً عليه حقا ً في التوراة واألنجيل والقرآن ومن أوفى بعھده من ﷲ فاستبشروا ببيعكم الذي
بايعتم به وذلك ھو الفوز العظيم{.
ل ّما كثُر المدّعون للمحبة طُولِبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى ،فلو ي ُعط الناس بدعواھم ألدعى الخلي
حرقة الشجي؛ فتنوع المدعون في الشھود ،فقيل؛ "ال تُقبل ھذه الدعوى إال ببينة"} ،قل إن كنتم تحبون
ﷲ فاتبعوني يحببكم ﷲ{ ،فتأخر الخلق كلھم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخالقه ،فطولبوا
بعدالة البينة بتزكية؛ }يجاھدون في سبيل ﷲ وال يخافون لومة الئم{ ،فتأخر أكثر المحبين وقام
المجاھدون ،فقيل لھم؛ "إن نفوس المحبين وأموالھم لسيت لھم فھلموا إلى بيعة"} ،إن ﷲ اشترى من
المؤمنين أموالھم وأنفسھم بأن لھم الجنة{ ،فلما عرفوا عظمة المشترى وفضل الثمن وجاللة من جرى
على يديه عقد التبايع عرفوا قدر السلعة وأن لھا شأناً ،فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوھا لغيره بثمن
بخس ،فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار ،وقالوا؛ "وﷲ ال نقيلك وال نستقيلك"،
فلما تم العقد وسلموا المبيع ،قيل لھم؛ "مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناھا عليكم أوفر ما كانت
وأضعافھا معھا".
}وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أمواتا ً بل أحياء عند ربھم يرزقون فرحين بما آتاھم ﷲ من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم أن ال خوف عليھم والھم يحزنون{.
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قال ابن كثير رحمه ﷲ) :يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسھم وأموالھم إذا بذلوھا في
سبيله بالجنة ،وھذا من فضله وكرمه وإحسانه ،فإنه قبل العوض عما يملك بما تفضل به على عباده
المطيعين له ،ولھذا قال الحسن البصري وقتادة؛ "بايعھم ﷲ فأغلى ثمنھم"(.
وقال تعالى} :ويتخذ منكم شھداء{.
قال السھيلي رحمه ﷲ) :وفيه فضل عظيم للشھداء وتنبيه على حب ﷲ إياھم(.
وفي الصحيحين عن أنس رضي ﷲ عنه قال :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم) :ما أحد يدخل الجنة
يحب أن يرجع إلى الدنيا وماله على األرض من شيء إال الشھيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل
عشر مرات لما يرى من فضل الشھادة(.
ولما قُتل عبد ﷲ بن عمر بن حرام يوم أحد ،قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم) :يا جابر أال أخبرك ما قال
ﷲ ألبيك ،ما كلم ﷲ أحداً إال من وراء حجاب ،وكلم أباك كفاحا ،فقال؛ "يا عبد ﷲ تمنّ علي أعطك؟"،
قال؛ "يا رب! تُحييني فأقتل فيك ثانية" ،قال؛ "إنه سبق مني أنھم إليھا ال يرجعون " قال :يارب أبلغ من
ورائي( ،فأنزل ﷲ تعالى} :وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أمواتا ً بل أحياء عند ربھم يرزقون{.
وعن ابن عباس قال؛ قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم) :لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل ﷲ أرواحھم
في أجواف طير خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا وتؤوي إلى قناديل من ذھب معلقة في ظل
العرش ،فلما وجدوا طيب مأكلھم ومشربھم ومقيلھم ،قالوا؛ "من يبلغ إخواننا عنا انا أحياء في الجنة
نرزق لئال يزھدوا في الجھاد وال ينكلوا في الحرب؟" ،فقال ﷲ؛ "أنا أُبلّغھم عنكم" ،فأنزل ﷲ تعالى
}وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أمواتا بل أحياء عند ربھم يرزقون{(.
وعن عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنھما قال؛ سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول؛ )أول ثلة تدخل
الجنة الفقراء المھاجرون الذين تتقى بھم المكاره ،إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإذا كانت لرجل منھم حاجة
إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وھي في صدره ،وأن ﷲ عز وجل ليدعوا يوم القيامة الجنة فتأتي
بزخرفھا وزينتھا ،فيقول ﷲ عز وجل أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا :ادخلوا الجنة فيدخلونھا
بغير حساب فتأتي المالئكة فيسجدون ،فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنھار ونقدس لك من
ھؤالء الذين آثرتھم علينا؟ فيقول ھؤالء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي( ]رواه أحمد
والبزار[.
وعن ابن مسعود رضي ﷲ عنه أنه سئل عن قوله تعالى} :ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أمواتا{؟
فقال) :أما أنا قد سئلنا عن ذلك ،فأخبرنا؛ أن أرواحھم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتؤي
إلى قناديل معلقة بالعرش ،فاطّلع إليھم ربك اطالعة فقال؛ "ھل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟" قالوا؛ "ربنا!
وما نستزيد؟ ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا" ،ثم اطّلع إليھم ثانية فقال؛ "ھل تستزيدون شيئا ً
فأزيدكم؟" ،فلما رأوا أنھم لن يتركوا ،قالوا؛ "تعيد أرواحنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة
أخرى"(.
وفي البخاري عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه قال؛ قال صلى ﷲ عليه وسلم) :تضمن ﷲ لمن خرج في
سبيله ال يخرجه إال جھاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي ،فھو علي ضامن أن ادخله الجنة أو
أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائالً ما نال من أجر وغنيمة ،والذي نفس محمد بيده مامن كلم ي ُكلم في
سبيل ﷲ تعالى إال جاء يوم القيامة كھيئته يوم ُكلم لونه لون الدم وريحه المسك ،والذي نفس محمد بيده
لوال أن أشق على المسلمين ما قعدت خالف سرية تغزو أبداً ،ولكن ال أجد سعة فاحملھم ،وال يجدون
سعة فيشق عليھم أن يتخلفوا عني ،والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل ﷲ فأقتل ،ثم أغزو
فأقتل(.
فأي فضل بعد ھذا الفضل وأي منة بعد ھذه المنة ،وأي شرف بعد ھذا الشرف؟!
فھذه أمريكا بين ظھرانينا؛ فتعالوا فاشتفوا منھا ،وارووا ضمأكم من دمائھا ...تعالوا لتذودوا عن
أعراض المسلمات ،ولتظفروا بھذه البشارة الكريمة.
روى مسلم في صحيحه عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه ،عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال) :ال يجتمع
كافر وقاتله في النار أبدا(.
وروى ابن أبي شيبة عن سلمان بن أبي ربيعة أنه قال) :قتلت بسيفي ھذا مائة مستلئم كلھم يعبد غير ﷲ،
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ما قتلت منھم رجالً صبرا(.
وعن ابن سيرين؛ استلقى البراء بن مالك فترنم ،فقال له أنس) :اذكر ﷲ يا أخي( ،فاستوى جالساً ،فقال:
)أي أنس!  -ابن أبي  -ال أموت على فراشي وقد قتلت مائة من المشركين؛ مبارزة ،سوى من شاركت
في قتله(.
واحذر  -يا أخ التوحيد  -من مزالق الشيطان ومداخله ،واحذر؛ أن يحول بينك وبين الجھاد في سبيل ﷲ
ويضع أمامك العوائق واألسباب التي تبرر لك القعود والتخلف عن الجھاد  -حتى وإن كانت ھذه
األعمال طاعة ورسوله  -فإن ھذا الشيطان الطريد المريد ال يفتأ يحول بين العبد وبين ما يرضي ربه.
ورحم ﷲ ابن القيم حين نبّه على ھذا األمر الخطير وقال  -ما معناه ) :-إن الشيطان ملحاح بطيء اليأس،
وھو يترصد للمؤمن ويقعد له في طريق سيره إلى ﷲ ثم ينصب له فخاخا ً وأشراكا ،ال يتدلى إلى األدنى
إال إذا عجز عن األعلى ،فيبدأ له بنصب فخ الشرك والكفر فإن نجا منه ،نصب له شَرك البدعة ،فإن
جاوزه أعد له شَبكة الكبائر ،فإن تخطاه أعد له شَرك الصغائر ،فإن نجا شغله بالمباح ،فإن عجز ترصد
وكمن له في عقبة العبادات المفضولة ،فشغله بھا وحسنھا بعينه وزينھا له و أراه ما فيھا من الفضل
والربح ليشغله بھا عما ھو أفضل منھا وأعظم كسبا ً وربحا ،ألنه ل ّما عجز عن تخسيره أصل الثواب
طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية ،فشغله بالمرضي عن األرضى له ،فيشغله بطلب علم
الكفاية عن فرض العين من الجھاد ،ويزين له جھاد الدعوة وقد انفتح باب جھاد السيف على مصراعيه(.
وقد قال تعالى} :أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با واليوم اآلخر وجاھد في سبيل
ﷲ ال يستوون عند ﷲ وﷲ ال يھدي القوم الظالمين{.
وقديما ً قال أئمتنا) :ليس الفقيه الذي يعرف الخير ،وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين(.
وقد خرّ ج ابن المبارك بإسناده عن صفوان؛ أن أبا ھريرة قال) :أيستطيع أحدكم أن يقوم فال يفتر و يصوم
فال يفطر ما كان حيا؟( فقيل) :يا أبا ھريرة من يطيق ھذا؟( ،قال) :والذي نفسي بيده إن نوم المجاھد في
سبيل ﷲ أفضل منه(.
فھذه درجة نائمھم فكيف قائمھم ،وإذا كانت ھذه رتبة غافلھم فكيف بعاملھم؟ وإذا كان ھذا خطر شراك
نعالھم فكيف بخطير أفعالھم؟
تا إن ھذا لھو الفضل المبين ،لمثل ھذا فليشمر المشمرون ،وعلى فواته فليبك العاجزون المقصرون،
وعلى ضياع العمر فليحزن المفرطون.
فكم من األحباب يارب اصطفيتھم واتخذتھم من بيننا وحرمتنا من ذلك بذنوبنا ...اللھم فال تحرمنا أجرھم،
وال تفتنا بعدھم وألحقنا بھم.
وإن كنت أنسى ...فال أنسى في ھذا المقام إخواننا الشھداء رحمھم ﷲ الذين كانوا معنا في السراء
والضراء وصبروا معنا على ألواء الطريق.
وعلى رأسھم األخ الحبيب الغالي الشھيد الحي  -نحسبه كذلك وﷲ حسيبه – "أبو عبيدة عبد الھادي
دغلس" فوﷲ ما رزءت بمصيبة  -بعد أن ھداني ﷲ  -بمثل فقد ھذا األخ ،ھذا األخ الذي كنت استصغر
نفسي أمامه لفرط شجاعته وإقدامه وصبره وحسن خلقه ...فعلى مثل عبد الھادي
فلتبك العيون ...فعلى
ِ
فلتبك العيون.
مثل عبد الھادي
ِ
فكلما تذكرته تذكرت حديث النبي عليه الصالة والسالم الذي رواه أحمد وابن حبان ،عن ابن مسعود أنه
قال) :عجب ربنا من رجلين  -وذكر منھما  -رجل غزا في سبيل ﷲ ،فانھزم أصحابه وعلم ما عليه في
االنھزام ،وماله في الرجوع ،فرجع حتى يھريق دمه ،فيقول ﷲ لمالئكته؛ "انظروا إلى عبدي رجع رجاء
فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يھريق دمه"(.
فيوم أن اضطر المجاھدون إلى أن يخلوا مواقعھم نتيجة القصف الشديد والمتواصل أبى أن يرجع،
وتبايع على الموت  -ھو وثلة من إخوانه  -وانغمسوا في العدو نسأل ﷲ أن يتقبلھم.
ﻏﻴّﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺸﺨﻭﺼﻬﻡ
ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻭ ﹸ
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فوﷲ لقد كان جبالً من الجبال ،وأسداً من األسود ،وعابداً من العباد ،وزاھداً من الزھاد ،ترى الصالح
في وجھه ،مسعّر حرب لو كان معه رجال ،ال تأخذه في ﷲ لومة الئم ،شديداً على أعداء ﷲ ،رحيما ً وبراً
بإخوانه.
رحمك ﷲ يا عبد الھادي رحمة واسعة ،لقد كنت  -وﷲ  -األخ الحبيب والصديق الشفيق ،وكنت السمع
والبصر ،فوﷲ إن مكانك مازال شاغراً ،ال يستطيع أن يمأله أحد ،وبفضلك فقدت عضواً من أعضائي.
وإن كنت أنسى فلن أنس ذلك اليوم الذي قلت لي فيه) :إني ألدعو لك أكثر مما أدعو لوالدي(.
فأي خسارة بعد ھذه الخسارة ،وأي رزية بعد ھذه الرزية ،فقدتك في وقت كنت أحوج ما أكون إليك فيه.
نسأل ﷲ عز وجل أن يرفعك في عليين ،وأن يلحقنا بك غير مفتونين شھداء صالحين مع النبيين
وحسُن أولئك رفيقا ،أنت وإخوانك الذين لم أذكرھم لضيق المقام.
والصديقين َ
ﻟﹸﻴﺴﻕ ﻋﻬﺩﻜﻡ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻤﺎ

ﻥ
ﻜﻨﺘﻡ ﻷﺭﻭﺍﺤﻨﺎ ﺇﻻ ﺭﻴﺎﺤﻴ َ

وال يفوتني في ھذه الساعة أن أوجه نصيحة وتذكرة إلى علماء األمة ودعاتھا:
فقد قال سبحانه} :وإذ أخذ ﷲ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظھورھم
واشتروا به ثمنا ً قليالً فبئس ما يشترون{.
لقد أخذ ﷲ عليكم الميثاق أن تقوموا بما أمركم ﷲ به من األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد
في سبيل ﷲ والحفاظ على شريعته وبذل النفوس والمھج في سبيل دينه.
ولكنكم لألسف الشديد ...بدل أن تقوموا بحق ﷲ؛ آثرتم السالمة وأخلدتم إلى الراحة واألھل والمال
والولد ،وتركتم المجاھدين يواجھون أعتى قوة في العالم أجلبت عليھم بخيلھا ورجلھا.
فأين أنتم يا علماء األمة؟
إلى متى تنكصون وعن الحق ترغبون!
أما زالت المصالح والمفاسد دينا ً لكم ومنھجا!
أما آن لكم أن تعودوا إلى دينكم؟
وعن ابن عمر رضي ﷲ عنھما قال؛ قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم) :إذا تبايعتم بالعينة ،وأخذتم
أذناب البقر ،ورضيتم بالزرع ،وتركتم الجھاد سلط ﷲ عليكم ذالً ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم(.
ودل قوله صلى ﷲ عليه وسلم؛ )حتى ترجعوا إلى دينكم(؛ على أن ترك الجھاد واإلعراض عنه
والسكون إلى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له ،وكفى به ذنبا ً وإثما ً مبينا.
أما آن لكم أن تستيقضوا من غفلتكم؟ أما آن لھذا الليل الطويل أن ينجلي؟ عن أي فتنة تتكلمون؟ وعن أي
مصلحة تتحدثون؟ وھل ھناك فتنة يا علماء األمة أعظم مما نحن فيه؟!
إن الفتنة الشرك ،إن الفتنة ظھور الباطل على الحق ،إن الفتنة ضياع حكم ﷲ في األرض ،إن الفتنة أن
يحشر األسود في األقفاص في كوبا وغيرھا.
فھا أنتم يبلغ أحدكم ثالثين سنة أو أربعين سنة أو خمسين سنة أو أكثر؛ ال يكلف نفسه رباط يوم في سبيل
ﷲ ،وال يتجشم عناء سفر كي يغبّر قدميه في سبيل ﷲ ،يفني أحدكم عمره في طلب العلم على أريكته
سلما ً ألعداء ﷲ ال ي ُبتلى يوما ً في سبيل ﷲ بحبس أو ضرب أو غيره.
وﷲ إنه ألحد أمرين:
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إما أنكم أعز على ﷲ من نبيه الذي أوذي في ذات ﷲ بشتى أنواع األذى.
أو أنكم على غير ھدي النبي.
ومعاذ ﷲ أن تكون األولى ...ومعاذ ﷲ أن تكون األولى" ...فوﷲ ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إال
أوذي".
إلى من تركتم األمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتھا ويسومونھا سوء العذاب
ويذبحون خيرة بنائھا المجاھدين ويستولون على خيراتھا؟! أھكذا كان السلف الصالح يغار أحدھم على
أمته؟! أين التضحيات يا علماء األمة؟
أين أنتم من حديث النبي صلى ﷲ عليه وسلم) :سيد الشھداء حمزة ،ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھاه
فقتله(.
أين أنتم من سفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال) :وﷲ إني ألرى األمر يجب علي أن أتكلم فيه فال
أستطيع فأبول دما ً(؟ ذاك سفيان بال دما ً عندما خلُصت نفسه ولم ينازعھا شيء من الدنيا ،بال دما ً
عندما مازج دمه وخالط أنفاسه حب ھذا الدين.
أما بلغكم يا علماء أن يونس بن عبيد رحمه ﷲ نظر إلى قدميه عند موته فبكى ،فقيل) :ما يبكيك يا أبا
عبد ﷲ؟( ،قال) :قدماي لم تغبرا في سبيل ﷲ(.
لم تغبر قدماه عندما كان الجھاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ،فماذا لو كان الجھاد
فرض عين؟ تُرى لو كان ابن عبيد في زمانا ماذا تظنون أنه قائل؟ وﷲ لكان لسان حاله:
ﻓﻴﺎ ﺠﺒﺎل ﺍﻗﺫﻓﻲ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ
ﻭﻴﺎ ﻜﻭﺍﻜﺏ ﺁﻥ ﺍﻟﺭﺠﻡ ﻓﺎﻨﻁﻠﻘﻲ

ﻼ ﻭﻏﺴﻠﻴﻨﺎ
ﻭﻴﺎ ﺴﻤﺎ ﺀ ﺍﻤﻁﺭﻱ ﻤﻬ ﹰ
ﻤﺎ ﺍﻨﺕ ﺇﻥ ﺃﻨﺕ ﻟﻡ ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻨﺎ؟!

لقد حل باألمة ما حل من ويالت ونكبات وتعطيل لشريعة رب األرض والسماوات يوم تخاذل علماء
األمة عن التضحية ،يوم أن ضعفت جذوة الجھاد في صدورھم ،فتخلفوا عن الركب ،يوم غاب عن
أذھانھم أن األمة ال يمكن أن تقوم لھا قائمة إال بدماء العلماء ،وأن التضحية بدمائھم ھو نتاج طبيعي
لإلرث النبوي الذي ورثوه في صدورھم.
ورحم ﷲ ابن حزم يوم أن قال:
كفاحا ً مع الكفارفي حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافر
ﻤﻨﺎﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻭﻡ ﺃ ُﺒﺜﹼﻬﺎ

ﻭﺃﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺒﺎﺩ ﻭﺤﺎﻀﺭ

ﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻨﺎﺴﻰ ﺭﺠﺎل ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ

ﻭﺃﻟﺯﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻤﺠﺎﻫﺩﹰﺍ

ﺇﺫﺍ ﻫﻴﻌﺔ ﺜﺎﺭﺕ ﻓﺄﻭل ﻨﺎﻓﺭ

ﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺒﺭ
ﻷﻟﻘﻰ ﺤﻤﺎﻤﻲ ﻤﻘﺒ ﹰ

ﺒﺴﻤﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ﺍﻟﺒﻭﺍﻜﺭ

ﺏ ﻻ ﺘﺠﻌل ﺤﻤﺎﻤﻲ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻴﺎﺭ ّ

ﻭﻻ ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ

ذلك ابن حزم ...وأنعم بابن حزم.
أ ّما انتم يا علماءنا؛ فقد ھادنتم الطواغيت وأسلمتم البالد والعباد لليھود والصليبيين ،وأذنابھم من حكامنا
المرتدين ،يوم أن سكتم عن جرائمھم وجبنتم عن الصدع في وجوھھم ،وعجزتم عن حمل راية الجھاد
والتوحيد التي كلفكم ﷲ بھا ،يوم أن قتلتم الغيرة والحمية على دين ﷲ في قلوب الشباب ومنعتموھم من
النفير إلى ساحات الوغى ،ففرغت ساحات الوغى من األسود إال من رحم ﷲ ،فال تكاد تجد عالما ً بيننا
ي ُستفتى.
يا عباد ﷲ؛
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ال تكاد تجد عالما ً بيننا ي ُستفتى ،وال طالبا ً به يقتدى ،وال قائداً ربانيا ً يقود بنا البحر .لقد خذلتمونا في أحلك
الظروف ،وأسلمتمونا إلى عدونا ،وخليتم بيننا وبينه ،وغفلتم عن حديث النبي عليه الصالة والسالم الذي
رواه أبو داود حيث قال) :ما من امرئ يخذل امرئً مسلما ً في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتھك فيه
من حرمته إال خذله ﷲ في موطن يحب فيه نصرته(.
أليس فيكم من ي ُغط غطة سعيد بن عامر ،فقد ذكر أصحاب السير أن أھل حمص شكوه حين كان واليا ً
عليھم إلى عمر ،وعابوا عليه أموراً ،منھا؛ أنه كان يغط وتتجلله الغشية حتى يشق ذلك على الناس.
فأجاب معتذراً) :شھدت مصرع خبيب األنصاري بمكة وقد بضّ عت قريش لحمه وحملوه على جذع ،وھم
يقولون؛ "أتحب أن محمد مكانك وأنك في أھلك ومالك؟" ،فيقول؛ "وﷲ! يا قوم ما يسرني أن يفديني
محمد صلى ﷲ عليه وسلم بشوكة في قدمه ،فكلما ذكرت ذلك المشھد الذي رأيته وأنا يومئذ من
المشركين ،ثم تذكرت تركي نصرة خبيب يومھا أرتجف خوفا ً من عذاب ﷲ ويغشاني الذي يغشاني"(،
أليس فيكم من يرجف قلبه خوفا ً من عذاب ﷲ ويغشاه ما كان يغشى سعيد لترككم نصرة المجاھدين؟
نعم أسلمتونا للعدو وأسلمتم األمة قبلنا يوم تخاذلتم عن نصرتنا يا علماء األمة.
إن اليد التي عقرت ناقة صالح ي ٌد واحدة ،وقد أھلك ﷲ قوما ً بأكملھم نتيجة ذلك ،وإن ناقة صالح عليه
السالم ليست بأعز على ﷲ من مئات اآلالف من المسلمين من ھذه األمة الذين يذبحون على أيدي
الكافرين ،بسبب صمتكم وسكوتكم عنھم.
واعلموا يا علماء األمة؛ أنكم قادمون على ﷲ ال محالة في يوم تشيب له الولدان} ،وتضع كل ذات حمل
حملھا{} ،يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منھم يومئذ شأن
يغنيه{ ،في ذلك اليوم العصيب أعدو الجواب لرب األرباب.
يوم يسألكم عن األمة ماذا قدمتم لھا ،وعن المجاھدين وكيف نصرتكم لھم ،وعن أعداء الملة وكيف
بغضكم وعداوتكم لھم ،بالسيف والسنان والقلب واللسان.
إن ﷲ سائلكم عن األسرى في يد اليھود و الصليبيين والمشركين ل َم لم تستنقذوھم؟
ألم تسمعوا ما قاله عبد الرحمن بن عمرة لما بعثه عمر بن عبد العزيز في فداء المسلمين في
القسطنطينية ،يقول؛ فقلت له) :أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟(ن
قال) :زدھم( ...إلى أن قال) :فإن أبوا إال أربعا ً( ،فقال) :أعطھم بكل مسلم ما سألوه ،فوﷲ لرجل من
المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي ،إنك ما فاديت به المسلم فقد ظفرت ،إنك إنما تشتري اإلسالم(.
إن ﷲ سائلكم عن أفغانستان والعراق ماذا قدمتم لھما.
إن ﷲ سائلكم عن المال عمر وخذالنكم له ،وليس له ذنب إال أنه أطاع ﷲ ورسوله ورفض أن يعطي
الدنية في دينه.
ورحم ﷲ ابن الجوزي يوم اعتلى المنبر وقام خطيبا ً في الناس يحثھم على الجھاد والحفاظ على بيضة
ھذا الدين ودفع الكافرين عن ديار المسلمين ،بعد أن تخلف الناس وتقاعسوا عن النفير ،فقال) :أيھا
الناس؛ مالكم نسيتم دينكم ،وتركتم عزتكم وقعدتم ،عن نصر ﷲ فلم ينصركم؟ حسبتم أن العزة للمشرك
ولرسوله وللمؤمنين ،يا ويحكم! أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو ﷲ
وقد جعل ﷲ العزة
وعدوكم يخطرعلى أرضكم التي سقاھا بالدماء آبائكم يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادات الدنيا؟ أما يھز
قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخو ان لكم قد أحاط بھم العدو وسامھم ألوان الخسف؟ أفتأكلون وتشربون
وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم ھناك يتسربلون اللھب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟
يا أيھا الناس؛ إنھا قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجھاد وتفتحت أبواب السماء ،فإن لم تكونوا من
فرسان الحرب فافسحوا الطريق للنساء ي ُدرن رحاھا ،واذھبوا فخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم
ولحى ،أو ال! فإلى الخيول وھاكم لجمھا وقيودھا.
يا ناس؛ أتدرون مم صنعت ھذه اللجم والقيود؟ لقد صنعھا النساء من شعورھن ألنھن ال يملكن شيئا ً
غيرھا ،ھذه وﷲ ظفائر المخدرات لم تكن تبصرھا عين الشمس صيانة وحفظا؛ قطعنھا ألن تاريخ الحب
قد انتھى وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة الحرب في سبيل ﷲ ،فإن لم تقدروا على الخيل تقيدونھا فخذوھا
فاجعلوھا ذوائب لكم وظفائر ،إنھا من شعور النساء فلم يبق في نفوسكم شعور(.
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وألقى اللجم من فوق المنبر على رؤوس الناس وصرخ) :ميدي يا عمد المسجد ،وانقضي يا رجوم،
وتحرقي يا قلوب الما ً وكمدا ،لقد أضاع الرجال رجالتھم(.
نعم وﷲ لقد أضاع الرجال رجولتھم! فماذا نقول نحن في ھذا الزمان الذي عز فيه النصير ،وقل فيه
المعين وتداعت علينا األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتھا.
إننا وﷲ ال نريد رجاالً كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والمقداد وطلحة والزبير ،لكننا نريد رجاالً
كصفيّة!
نعم كصفية! عندما قامت بالدفاع عن حرمات المسلمين عندما ھ ّم ذلك اليھودي الخبيث أن يدخل الحصن
ويكشف عورات المسلمين فقاتلت عن أعراض المسلمين.
ﻓﻴﺎ ﺭﺒﻲ ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺯﺒﻰ

ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺏ ﺴﻴل ﺍﻟﻔﺎﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﻕ

فيا علماء األمة ،ويا دعاتھا ،ويا شبابھا؛
اتقوا ﷲ ...اتقوا ﷲ وأدركوا ما فاتكم فإنما العصمة السيف...
فدونكم أعداء الشريعة بين ظھرانيكم ،ومدوا يد العون إلى اخوانكم بالغالي والنفيس قبل أن يلفظكم
التاريخ ...نعم! قبل أن يلفظكم التاريخ ،وقبل أن ينفض السوق فيربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر.
عندما أخاطب العلماء ،إنما أخاطب العلماء الربانيين ،ال أقصد بذلك علماء السوء ومشايخ الفضائيات
فھؤالء يكفيھم األثر؛ )أن القبور اشتكت إلى ﷲ من نتن رائحة الكفار ،فأوحى ﷲ إليھا أن بطون علماء
السوء أشد نتنا ً من رائحتك( ،أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين.
أما انتم أيّھا المجاھدون الصابرون نقول لكم:
مع كل ما يصيبنا من ھم ونصب وضيق وبالء ،فوﷲ لن يرى األعداء منا إال كل ما يسوءھم،
ولنجاھدنھم بكل ما نستطيع ،ولنبذلن الغالي والنفيس في حربھم ،فإن مراغمة الطواغيت من أقرب
القربات إلى ﷲ ،فاصبروا إنما ھي أيام قالئل ثم بعدھا يأتي الفرج والنصر بعون ﷲ ،فإنَ تأخر النصر
ال يعني تخلف وعد ﷲ ،حاشا وكال.
إياكم والنكوص والرجوع عن ھذا الطريق ،فإنه وﷲ مع مشقته وصعوبته ومرارته لحلو في ذات ﷲ،
وإنھا لنعمة عظيمة أن يصطفيكم ﷲ لنصرة دينه ،والجھاد في سبيله.
أال يكفيكم  -يا رفاق الدرب؛ يا أُنس الروح وسلواھا  -الحديث الذي رواه أبو ھريرة ،قال :مر رجل من
أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فقال) :لو اعتزلت الناس فأقمت
في ھذا الشعب ،ولن أفعل حتى استأذن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم( ،فقال) :ال تفعل فإن مقام أحدكم
في سبيل ﷲ أفضل من صالته في بيته سبعين عاماً ،أال تحبون أن يغفر ﷲ لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في
سبيل ﷲ ،من قاتل في سبيل ﷲ فواق ناقة وجبت له الجنة(.
ورحم ﷲ ابن تيمية عندما قال) :واعلموا أصلحكم ﷲ أن من أعظم النعم على من أراد ﷲ به خيراً أن
أحياه إلى ھذا الوقت الذي ي ُجدد ﷲ فيه الدين ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاھدين؛
حتى يكون شبيھا ً بالسابقين األولين من المھاجرين واألنصار فمن قام في ھذا الوقت بذلك كان من
التابعين لھم بإحسان ،فينبغي للمؤمنين أن يشكروا ﷲ تعالى على ھذه المحنة التي حقيقتھا منحة كريمة
من ﷲ تعالى ،وھذه الفتنة التي في باطنھا نعمة جسيمة ،حتى وﷲ لو كان السابقون األولون من
المھاجرين واألنصار كأبي بكر وعمر وعثمان علي وغيرھم حاضرين في ھذا المكان لكان من أفضل
أعمالھم جھاد ھؤالء القوم المجرمين وال ي ُفوت مثل ھذه الغزاة إال من خسرت تجارته ،وسفه نفسه،
وحُرم حظا ً عظيما ً من الدنيا واآلخرة(.
فھل بعد ھذا ترومون فضالً ،وتطلبون بدال ،فأكثروا من الدعاء أن يثبتنا على الطريق ،وليكن لسان
حالنا جميعا ً:
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺍﺴﺄل ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻐﻔﺭﺓ
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ﻭﻀﺭﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻍ ﺘﻘﺫﻑ ﺍﻟﺯﺒﺩﺍ

10 of 11

منبر التوحيد و الجھاد  -قراءة مادة

http://www.almaqdese.net/r?i=qd7ixykj

ﺃﻭ ﻁﻌﻨﺔ ﺒﻴﺩﻱ ﺤﺭﺍﻥ ﻤﺠﻬﺯﺓ

ﺒﺤﺭﺒﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻷﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺒﺩﺍ

ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺜﺘﻲ

ﺃﺭﺸﺩﻙ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻏﺎﺯﻭﻗﺩ ﺭﺸﺩﺍ

ﻓﻴﺎ ﺭﺒﻲ ﺇﻥ ﺤﺎﻨﺕ ﻭﻓﺎﺘﻲ ﻓﻼ ﺘﻜﻥ

ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺠﻊ ﻴُﻌﻠﻰ ﺒﺨﻀﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﻑ

ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒﺭﻱ ﺒﻁﻥ ﻨﺴﺭ ﻤﻘﻴﻠﻪ
ﻭﺃﻤﺴﻲ ﺸﻬﻴﺩﹰﺍ ﺜﺎﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺔ
ﻓﻭﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺃﻟﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺭﻗﻭﺍ ﺩﻨﻴﺎﺨﻡ ﻓﺎﺭﻗﻭﺍ ﺍﻷﺫﻯ
ﺃﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻏﻴﺭﻙ ﻟﻲ ﻤﻭﻟﻰ
ﺘﺒﺭﺃﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻲ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﻗﻭﺘﻲ
ﻰ ﻤﺎ ﻟﻲ ﺴﻭﻯ ﺫﺍﻙ ﻤﺒﺘﻐﻰ
ﻭﻫﺏ ﻟﻲ ﺭﻀ ً

ﺒﺠﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺴﻭﺭ ﻋﻭﺍﻜﻑ
ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﺎﺌﻑ
ﺘﹸﻘﻰ ﺍﷲ ﻨﺯﺍﻟﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻑ
ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ
ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺩٌ ﻴﺎ ﺭﺏ ﻤﻨﻙ ﺒﺫﺍ ﺃﻭﻟﻰ
ﻓﻜﻥ ﻗﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻲ ﻭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻭﻻ
ﻭﻟﻭ ﻟﻘﻴﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻬﻭﻻ

اللھم مكن للمجاھدين في األرض ،اللھم مكن للموحدين في األرض ،اللھم جيش جيوشھم ،وابعث
سراياھم ،وخلّص نواياھم ،وخذ العيون عنھم ،اللھم يسر لھم كل خير ،اللھم قو شوكتھم وآنس وحشتھم،
وكن لھم العون والنصير ،فھم أقوياء بك يا رب العالمين.
اللھم إن أمريكا جاءت بخيلھا وخيالئھا تحاد ﷲ ورسوله ،اللھم فأحمھا الغداة ...اللھم فأحمھا الغداة ،اللھم
كما مزقت ملك قيصر فمزق ملك بوش ،اللھم شتت شملھم وفرق شملھم ،واجعلھم غنيمة للمسلمين.
اللھم العن طواغيت العرب والعجم ،اللھم عليك بالحكام المرتدين ،اللھم احصھم ،واقتلھم بددا ،وال تغادر
منھم أحدا.
اللھم ...آمين...
tawhed.ws | alsunnah.info | almaqdese.net | abu-qatada.com | mtj.tw | tawhed.net
* إننا  -في منبر التوحيد و الجھاد  -نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من
كتابات  ،إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما "  ،ال يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب
يوافقنا في كل ما نقول  ،و ال يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما يقول في كتاباته
األخرى  ،و ﷲ الموفق لكل خير .
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* في حال عدم ظھور اسم كاتب موضوع " ما " بجوار عنوان موضوعه  ..فإن
ذلك إما لكون اسم المؤلف غير معروف لدينا  ..أو أنه مذيل في نھاية الموضوع
!
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