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بسم اهللا الرمحن الرحيم  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على النيب الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني .  

 من أين تبدأ هذا البوح يا قلم

 بل كيف تصمت و األحداث تزدحم  

   
 يف على جنبيك منبثقهذا الرت

 و يف فؤادك من فرط األسى ندم  

   
 اكتب فديتك هذا اخلزي حنمله

 وليس تقبله األخالق والشيم  

   
 اكتب بأنا عرفنا كل نازلة

 فلم نبايل ومل تنهض لنا مهم  

   
 اكتب فأموال قومي يف خزائنها

 و اجلوع يفتك باألحرار و العدم  

   
 عةكم هامة سجدت هللا ضار

 يسومها الذلَ من جاروا و من ظلموا  

   
 كم حرة صرخت يوما مبعتصم

 و ليس يف األرض وا ذّالّه معتصم  

   
 كم طفلة خطفت من كف عائلها

 كم بائس حقه املشروع يهتضم  

   

أيها املسلمون يف بالد الشام :  

وخ وال يرعوي عن قتل الشي، إنكم تواجهون عدوا ال يرقب فيكم إال وال ذمة
وال يبايل بانتهاك األعراض وال بتدنيس املقدسات ..، واألطفال والنساء  

عدو ال حياء يف وجهه وال رمحة يف قلبه وال منتهى حلقده وال حدود لبطشه ..  

وإنكم لن تنصروا عليه إال بتوفيق من اهللا ومدد من عنده ..  

إال بتوفيق وإعانة وأنفذوا من طاقة فلن يظفروا بالنصر ، فمهما بذل العباد من جهد
 ]وما النصر إِلَّا من عند اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم  [كما قال تعاىل : ، من اهللا تعاىل

] .10[األنفال:   

إِنْ ينصركُم اللَّه فَال غَالب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي [  :وقال تعاىل
م كُمرصنونَينمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهعو هدعب 160][آل عمران:  ن[ ،  

و إن نصر اهللا ال يستمد إال بطاعة اهللا وااللتجاء إليه والتذلل له بالعبودية واخلضوع 
  واإلخالص والتوبة واإلنابة ..
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لتمكني ..واألعمال الصاحلة وتقوى اهللا تعاىل من أعظم األسباب املوجبة للنصر وا  

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في اَألرضِ  [قال تعاىل : 
م مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسكَمعب ن د

]24/55[سورة النور  ] خوفهِم أَمناً يعبدوننِي ال يشرِكُونَ بِي شيئاً  

.] إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون [وقال تعاىل :   

و العبادة والطاعة وسيلة إىل نيل والية اهللا تعاىل ونصره وتأييده ومعيته..   

عن أيب هريرة  –رضي اهللا عنه  - قال :   

إن اهللا تعاىل قال : من عادى يل ولياً فقد  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :(قا
وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه وما يزال عبدي ، آذنته باحلرب

يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
رواه  ليت ميشي ا وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه)ويده اليت يبطش ا ورجله ا

البخاري .  

حممد بن  وكان فيه، روي أن حممد بن مسلمة خرج يف إحدى املعارك يف جيشه
واسع فكان يقوم الليل ويدعو يف النهار ..  

فقال حممد بن مسلمة : "والذي نفسي بيده! إن إصبع حممد بن واسع أعظم عندي 
ومائة ألف سيف شهري" .، ن ألف شاب طريريف اجليش م  

أما هزائم املسلمني فكانت غالبا ما حتدث بسبب املعصية وخمالفة أوامر اهللا كما 
أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها  [حدث يف غزوة أحد اليت قال تعاىل يف شأا : 

.] قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير  

ابن جرير الطربي يف تفسريه : قال  

وهي القتلى الذين ، (يعين تعاىل ذكره بذلك : أو حني أصابتكم أيها املؤمنون مصيبة 
وكان املشركون قتلوا منهم ، واجلرحى الذين جرحوا منهم بأحد، قتلوا منهم يوم أحد
املشركني  يقول : قد أصبتم أنتم أيها املؤمنون من ] قد أصبتم مثليها[يومئذ سبعني نفرا 

وهي املصيبة اليت أصاا املسلمون من املشركني ، مثلي هذه املصيبة اليت أصابوا هم منكم
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يعين : قلتم ملا  ] قلتم أىن هذا[وأسروا سبعني . ، وذلك أم قتلوا منهم سبعني، ببدر
من أي وجه هذا ؟ ومن أين أصابنا هذا الذي  ] أىن هذا[أصابتكم مصيبتكم بأحد : 

يأتيه الوحي ، وفينا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم مشركون، وحنن مسلمون، أصابنا
وعدونا أهل كفر باهللا وشرك ؟ قل يا حممد للمؤمنني بك من أصحابك : ، من السماء

، يقول : قل هلم : أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم ] هو من عند أنفسكم[
وال من قبل أحد سواكم) تفسري ، د غريكمال من عن، وترككم طاعيت، خبالفكم أمري

).214/ 6الطربي (  

أن من احلكمة يف هزمية املسلمني يف ، وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف ( زاد املعاد )
وأن هذا أشد ، معركة أحد : (تعريف املسلمني سوء عاقبة املعصية والفشل والتنازع

عليهم من أسلحة أعدائهم).  

  :وقال ابن حجر رمحه اهللا

واحلكم ، (قال العلماء: وكان يف قصة أحد وما أصيب به املسلمون فيها من الفوائد
ملا ، وشؤم ارتكاب النهي، الربانية أشياء عظيمة منها: تعريف املسلمني سوء عاقبة املعصية

وقع من ترك الرماة موقعهم الذي أمرهم الرسول  صلى اهللا عليه وسلم - أن ال يربحوا  -
.347/ 7، منه) فتح الباري  

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:   

فإذا عصيتموه؛ ، ما مل تعصوا اهللا، (أما بعد يا معشر قريش! فإنكم أهل هذا األمر
» بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب يف يده  - ، مث حلا قضيبه، -

د فإذا هو أبيض يصلد) ... رواه أمح  

والصلد: هو األملس.، يلحى: أي يقشر  

وعن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال :( ملا فتحت مدائن قربص وقع الناس 
فتنحى أبو الدرداء مث إحتىب ، ويبكي بعضهم على بعض، ويفرقون بينهم، يقتسمون السيب

ا الدرداء ؟ أتبكي فقال : ما يبكيك يا أب، فأتاه جبري بن نفري، حبمائل سيفه فجعل يبكي
مث قال : ، وأذل فيه الكفر وأهله ؟ فضرب على منكبيه، يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله

بينا هي أمة قاهرة ، ما أهون اخللق على اهللا إذا تركوا أمره، ثكلتك أمك يا جبري بن نفري
إذا سلط  وإنه، فصاروا إىل ما ترى، هلم امللك حىت تركوا أمر اهللا، ظاهرة على الناس
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رواه سعيد ابن منصور يف  السباء على قوم فقد خرجوا من عني اهللا ليس هللا م حاجة .)
سننه .  

وعن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم- يقول : ( إذا تبايعتم  -
بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه 

ترجعوا إىل دينكم ) رواه أبو داود .حىت   

ويقول ابن القيم يف ذكر اآلثار السيئة للمعاصي :   

، ومخول الذكر، وفساد القلب، وخفاء احلق، وفساد الرأي، (من ذلك: قلة التوفيق
وقسوة ، ومنع إجابة الدعاء، والوحشة بني العبد وبني ربه، ونفرة اخللق، وإضاعة الوقت

وإهانة العدو...) ، ولباس الذل، وحرمان العلم،  الرزق والعمروحمق الربكة يف، القلب
من "اجلواب الكايف" .  اهـ  

وقد قال عمر رضي اهللا عنه يف رسالته إىل أمراء اجلند :  

فإن اهللا إمنا ينصرنا بطاعتنا له ، (ولذنوب اجليش عندي أخوف عليهم من عدوهم 
كان هلم الفضل علينا يف القوة). ،فإذا استوينا حنن وهم يف املعصية، ومعصيتهم له  

وحنن نقول إلخوتنا يف الشام إمنا خنشى عليكم من الذنوب أكثر مما خنشى عليكم 
من هذا الطاغية وجنده ..  

فعليكم بالعودة الصادقة إىل اهللا  –تعاىل  - فالتزموا بالفرائض وأحيوا السنن واهجروا  
احملرمات .   

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ  [ر إن نصرناه فقال تعاىل: و اعلموا أن اهللا تعاىل وعدنا بالنص
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن7[حممد:  ] ت [  

فقال تعاىل : ، وأخربنا تعاىل أن نصرنا له إمنا يكون بنصرة دينه وإقامة شريعته
ه لَقَوِي عزِيز * الَّذين إِن مكَّناهم في اَألرضِ أَقَاموا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّ[

( احلج :  ] الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ املُنكَرِ وللَّه عاقبةُ اُألمورِ
40 -41 . (  
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ه وموتوا يف سبيله وعاهدوا فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ وعيشوا من أجل
اهللا على نصره ..  

واجتمعوا حتت راية الشريعة والتفوا حول ااهدين الذين حيملوا ..   

 محاة الدين إن الدين صارا

 أسريا للصوص وللنصارى  

   
 فإن بادرمتوه تداركوه

 وإال يسبق السيف البدارا  

   
 بأن تستنصروا موال نصريا

 انتصاراملن واىل ومن طلب   

   
 جميبا دعوة الداعي جمريا

 من األسواء كل من استجارا  

   
 وأن تستنفروا مجعا هلما

 تغص به السباسب والصحارى  

   
 وفتيانا يرون الضيم صابا

 وطعم املوت خرطوما عقارا  

   
 أحبوا امللة البيضا فكانوا

 عليها من مراودها غيارى  

   
 ولو يف املسلمني اليوم حر

 يفك األسر أو حيمي الذمارا  

   
 لفكو دينهم ومحوه ملا

 أراد الكافرون به الصغارى  

   

أيها املسلمون يف بالد الشام :  

فمىت  إذا مل تلجؤوا إىل اهللا تعاىل وأنتم يف هذا املصاب األليم والكرب العظيم
؟ستلجؤون  

إذا مل جتتمعوا حتت راية الشريعة اآلن فمىت ستجتمعون ؟  

حمو دينكم والقضاء عليه .. وكم يريدإن عد  

فينبغي أن تدخلوه براية ، وإن صراعكم مع هذا الطاغية وأتباعه صراع عقدي وديين
شرعية واضحة ..  

وإن هذه التضحيات اجلسام والدماء الغزيرة اليت تسيل كل يوم من اخلسارة أن 
تسفك يف غري سبيل اهللا ..  

ت راية الدميقراطية أو شريعة الطاغوت ..إن اهللا تعاىل مل يأمرنا باالعتصام حت  
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واعتصموا  [بل أمرنا باالعتصام حببله واالجتماع على شرعه حيث قال تعاىل : 
.] حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا  

حني ال يوجد من التنظيمات اليت تدافع عن املسلمني وتتصدى جلرائم الطاغية إال 
 تتبىن الطرح الشرعي فليس من مصلحة بعض التنظيمات اليت تدعو إىل الدميقراطية وال

بل الواجب هو املبادرة إىل الدفاع عن املسلمني بكل ما أمكن ، املسلمني ترك القتال معها
من وسائل دون تأخري أو تسويف .  

أما حني توجد التنظيمات اجلهادية اليت ترفع راية الشريعة بشكل واضح وتسعى إىل 
فال جيوز االنضمام إىل غريها أو ، وحتكيم الشريعة قتال الطغاة وإقامة احلكم اإلسالمي

التأخر يف تكثري سوادها ..  

وكيف يستوي يف امليزان الشرعي من جياهد إلقامة شرع اهللا ومن جياهد إلقامة 
احلكم الدميقراطي ؟!  

فعلى كل املسلمني يف بالد الشام مبا فيهم اجليش احلر أن جيتمعوا ويتوحدوا حتت 
راية الشريعة ..  

وال جيوز هلم أن جيعلوا من تنكب الشريعة واإلعراض عنها وسيلة إىل طلب النصرة 
واملدد من الكافرين.  

وال جيوز هلم أن يلتمسوا رضى الغرب بسخط اهللا عز وجل.   

أيها املسلمون يف بالد الشام :  

الستقرار إال يف ظل شريعة القرآن ..اإنكم لن تنعموا بالعز و  

وفيها رضا الرمحن ..، ففيها العدل واألمان  

وإن أعداء الدين اليوم من اليهود والنصارى ودول الكفر يريدون تسليم البالد إىل 
ىل عميل !إالسلطة من عميل أقوام ال دين هلم .. حىت تنتقل   

وكل هذه التحركات واملؤمترات اليت تعقدها الدول الغربية والعمالء من احلكام 
حني  فقد ضاقت م األرض، ىل ااهدين املوحديناهلدف منها هو منع وصول السالح إ
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علموا أن بالد الشام يوجد فيها اليوم أقوام يقاتلون يف سبيل اهللا و ال يريدون إال القضاء 
على الطغاة وإقامة شرع اهللا !  

للجنة القوات املسلحة التابعة ، أكرب مسئول استخبارايت أمريكي، وقد صرح كالبر
أن سلسلة من التفجريات يف سورية ضد مصاحل أمنية  لس الشيوخ األمريكي

واستخباراتية "حتمل مجيعها العالمات املميزة هلجمات القاعدة ..لذلك نعتقد أن القاعدة 
يف العراق توسع نطاق عملها إىل سورية" .  

ولقد قام اإلخوة يف "جبهة النصرة" برفع راية الشريعة وأعلنوها صرحية أم يقاتلون 
عدوان هؤالء املعتدين وحترير البالد من قبضتهم وحتكيم شرع رب العاملني  من أجل صد

.  

فلماذا ال يقوم املسلمون بالتسابق إليهم ؟  

وملاذا ال يقوم العلماء بالتحريض على النفري إليهم ؟  

وملاذا يقوم البعض بالتشكيك فيهم والتجين عليهم ؟  

حبجة درء الفتنة  نظيمات اجلهاديةأيها العلماء لقد كنتم حتذرون الناس من دعم الت
ومنع اخلروج على والة األمر ..  

وقد اعترفتم مبشروعية اجلهاد يف بالد الشام ..واعترفتم مبشروعية اخلروج على 
الطاغية بشار ..  

كوم يرفعون راية إسالمية فلماذا ال تقومون بدعم ااهدين يف جبهة النصرة ل
؟واضحة  

ن رفع الراية الشرعية يعين التطرف واإلرهاب ؟ أم أنه ترسخ يف أذهانكم أ  

: أيها املسلمون  

لقد أسلمتم إخوانكم من أهل السنة يف العراق إىل الروافض حبجة درء الفتنة 
مع كل ما تعرضوا له من تصفية عرقية وقتل على اهلوية وجمازر وحشية ..، الطائفية  

تسلموهم إىل النصريية ؟فهل ستفعلون الشيء نفسه مع إخوانكم يف بالد الشام و  
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أما آن لكم أن تتوبوا إىل اهللا عز وجل وتقوموا مبا أوجب اهللا عليكم من نصرة 
إخوانكم؟  

من أجل حقن دماء املسلمني  أما آن لكم أن تزحفوا إىل بالد الشام زرافات ووحدانا
وصون أعراض املسلمات الطاهرات ؟  

كل قادر من املسلمني ملا تقرر يف  أال فاعلموا أن النفري إىل بالد الشام فرض على
الشرع من وجوب جهاد الدفع على املعينني .  

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه 
وأنه جيب النفري إليه ، إذ بالد اإل سالم كلها مبرتلة البلدة الواحدة، على األقرب فاألقرب
ونصوص أمحد صرحية ذا ) ا.هـ، بال إذن والد وال غرمي  

وقال ابن عابدين : ( وفرض عني إن هجم العدو على ثغر من ثغور اإلسالم فيصري 
فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا مل ، فرض عني على من قرب منه

 فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن املقاومة مع العدو أو مل، حيتج إليهم
يعجزوا ولكنهم تكاسلوا ومل جياهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عني كالصالة 

ومث ومث إىل أن يفترض على مجيع أهل اإلسالم شرقا وغربا على ، والصوم ال يسعهم تركه
من حاشية ابن عابدين . هذا التدرج ) اهـ  

ذالنكم وعدم أال فاعلموا أيها املسلمون أنكم مسئولون بني يدي اهللا تعاىل عن خ
نصرتكم إلخوانكم يف الشام ..  

وأن ما حيدث هلم إمنا هو امتحان من اهللا تعاىل لكم :هل تنصروم ..أم ختذلوم ؟  

فكم من صيب ذبح وأنتم تلعبون ..!  

وكم من عفيفة اغتصبت وأنتم تسرحون ومترحون ..!  

ويف أعناقكم كل قطرة دم أريقت .. ستلقون اهللا تعاىل  

تعاىل ويف صحائفكم كل عرض انتهك .. ستلقون اهللا  

وما لَكُم لَا تقَاتلُونَ في سبِيلِ  [ستلقون اهللا تعاىل وأنتم ممن يوخبون بقوله تعاىل : 
هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو اللَّه 
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[النساء:  ] لْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا من لَدنك وليا واجعلْ لَنا من لَدنك نصرياا
75.[  

يا جتار املسلمني :  

أتكرتون األموال وتتنافسون يف األرصدة وتتباهون بالقصور وإخوانكم يف بالد الشام 
بني ضرب العدوان وأمل احلرمان ؟  

عجزمت عن نصرم بأنفسكم فهل هناك أدىن من النصرة باملال ؟ كنتمإن   

ما قيمة األموال إن مل تنصروا ا إخوانكم ضد عدوهم وعدوكم ؟  

سرور حمب أو إساءة جمرم ؟     ن تطلب الدنيا إذا مل ترد ا مل  

أنؤون مبا لذ وطاب وتسحرون بالطعام وبالشراب وإخوانكم يف الشام يقاسون حر 
لفجيعة وهول املصاب ؟ا  

 مزجنا دمانا بالدموع السواجم

 فلم يبق منا عرضة للمراجم  

   
 وشر سالح املرء دمع يريقه

 إذا احلرب شبت نارها بالصوارم  

   
 فأيها بين اإلسالم إن وراءكم

 وقائع يلحقن الذري باملناسم  

   
وميةً يف ظلَّ أمن وغبطةأ 

 م !و عيش كنوار اخلميلة ناع  

   
 وكيف تنام العني ملء جفونه

 على هفوات أيقظت كل نائم  

   
 وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم

 ظهور املذاكي أو بطون القشاعم  

   
وكم من دماء قد أبيحت ومن 

 دمى

  

 تواري حياًء حسنها باملعاصم

   

وتلك حروب من يغيب عن 
 غمارها

  

 ليسلم يقرع بعدها سن نادم

   

  ال يشرعون إىل العداأرى أميت

 رماحهم والدين واهي الدعائم  

   
 وجيتنبون النار خوفًا من الردى

 وال حيسبون العار ضربة الزم  
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 أيرضى صناديد األعاريب باألذى

 ويغضي على ذل كماة األعاجم  

   
 فليتهموا إذ مل يذودوا محية

 عن الدين ضنوا غرية باحملارم  

   
جر إذ محس وإن زهدوا يف األ

 الوغى

  

 فهال أتوه رغبة يف املغامن

   

وامجع كلمة املسلمني على جهاد املعتدين ، اللهم انصر ااهدين يف كل مكان
وحتكيم الشريعة يا أرحم الرامحني .  

وصلى اهللا على النيب الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني .، واحلمد هللا رب العاملني  

 
كتبه :  

أبو املنذر الشنقيطي  
هـ 1433ربيع الثاين  12لثالثاء ا  
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