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﷽ 

 :مقدمة

ُكلُمنافقُُاحلمدُ  هللُاحلكيمُاخلبريُالقاهر،ُالذيُيبتليُعبادهُاملؤمننيُلريفعُدرجاهتمُويطهِّرُصفوفهمُمن
ُزادهمُإالُُوآلههُاجملاهدُالصابر،ُوعلىُصحابتهُمُعلىُنبيِّغادر،ُوالصالةُوالسال الذينَُعرََكهمُالبالءُفما

ُ:(1)وبعدُ؛ثوابًاُوجَلًداُوحكمةُيفُالبصائر

ُأقوامُأنُواجَبهمُجتاهُاإلسالمُيتلخَُّ صُيفُالصالةُوالصيامُوقراءةُالقرآنُالكرمي،ُبعيًداُعنُكلُماُقدُظنَّ
ُكثريًا،ُولوُوقعُذلكُالتأثريُيفُسبيلُرفعةُالدين!ُوهؤالءُأعداءُرفاهيةُحياهتمُأوُيؤثرُعُميسُ  ليهاُقلياًلُأو

ُ ُاملقصِّرينُرغمُأنوفهم، ُتظهرهمُمبظهر ُاخلالفة؛ُألهنا غفلوا عن تحقيق اجلهاد،ُوأكثرَُمنُتغيظهمُعودة
 أول أركان اإلسالم، والذي بدونه: ال تُقَبل طاعة، وال تنفع شفاعة! 

ُكلُشيءُمتاًحاُسهاًلُميسورًا،ُبلُماُزلناُيفُالدنياُداِرُاالبتالءُونسيُآخرونُأنناُلسن اُيفُاجلنةُليكون
ُكَبد،ُوجعلناُنتعرَُّ باجلنة،ُُوالصعابُواملكارهُاليتُحتفُ ُضُفيهاُللمشاقُِّواالختبار،ُاليتُخلقناُاهللُفيهاُيف

ُالتمك ُأيام ُوعاشوا ُاإلسالم، ُإىلُدولة ُقدُهاجروا ُكانوا ُوإن ُفهؤالء ُانتكسواُمنُمث؛ ُفإهنم نيُواالستقرار؛
ُوتولَّ ُومتحيصُنواياهم، ُهجرهتم ُلصدق ُاحلقيقي ُاالمتحان ُجاء ُعندما ُواستغلُ وغادروا ُالزحف، ُيوم واُوا

ُواُعنهاُيفُالضراء!خرياتُالدولةُاإلسالميةُيفُالسراء،ُوختلَّ

لذينُسرعانُماُيغيبُأماَُمنُأصاهبمُالزهاميرُحقيقةُالُالنسيانُوحسب؛ُفهمُأعداءُاإلسالمُاحلمقى،ُا
ة،ُوحيسبونُأهنمُعلىُاإلسالمُوأهلهُقادرون،ُجملردُأنُحازواُصولةُسرعانُماُخيسروهناُعنهمُطعمُاهلزائمُاملرَّ

                                           

(1)ُ"ُ ُأما ُيَِليُ"وبعد"ُإىلُحرفُالفاء، ُالكالمُُفال بد"؛ُأما بعدالُحيتاجُما ُكماُهيُصياغةُهذا ُبالفاء، يفُهذهُمنُارتباطُجواهبا
ُ[.79]الكهف:ُُاآلية{ُ...َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكينَ احلاشية،ُويفُالقرآنُالكرمي:ُ}
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دينه،ُأماُهمُفالُأحدُمعهم،ُالُُبعونُاهللُالقويُاجمليد،ُتناسواُأنُاهللُتعاىلُناصرُعبادهُومعزُ ُمنُجديد،
ُُيطمحُإالُإىلُأنُيشاركوهُاخللودُيفُجهنم!أحدُأبًداُوالُحىتُالشيطانُالذيُال

* * * 

 ما الذي يجري؟!

َحُِّ¸ُةُاهللُس نَّ ُكلَُمنُالُوحكمتهُتقتضيانُدائًماُوأبًداُأنُمي  َصُعباد ُاهللُوي بَتلوا؛ُلتتطهََّرُصفوف همُِمن
ُفيهمُِمنُطا ُما ُعود همُأكثر،ُوي سَتْخَلَصُأفضل  ُويشتدَّ ُكامنةُوقدرةُينتميُحقيقةُإليهم،ُولينصقلوا قات

ُالصعابُ ُفيهم-علىُمواجهة ُيتوّقعونُوجوَدها ُوال ُيعرفوهنا، ُال ُأنفسهم ُهم ُذلكُ-رمبا ُبعد ُفيصبحوا ؛
ُوأرَسخ ُ ُشرفًا، ُوأكثر  ُقدرًا، ُوأرفع  ُوسؤدًدا، ُمكانة ُسابقاهتا ُِمن ُأعظم  ُاليتُهي ُالقادمة ُللمراحل جاهزين

ُكل هُط ُقدًما،ُوقدُعاينُالعامل  ُِمنُذلكُبصعودُجنمُاجملاهدين،ُوحتّوهلمُِمنُمجاعاتُإىلُبنيانًا،ُوأثَبت  رفًا
ُكل َُمنُ دولةُفخالفة،ُوماُزلناُيفُأولُالطريقُحلكمُالعاملُبأسرهُوسيادتهُبشرعُاهللُتعاىل،ُوهذاُماُالُيناله

ُأحد؛ُلئالُخيتلطُاحلابلُبالنابل،ُوالقا ُاالستمتاَعُبثمارُالنصرُفيهُأي  ،ُوالُيستحق  ُودبَّ عدُاخلاملُهبَّ
ُباجملاهدُاملقاتل،ُواهلاربُباحملارب!

{ُ]آلُعمران:َُأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ }
142.]ُ

* * * 

 كال؛ لم نخطئ! ولن نندم!

طئني؟!ُإنناُملُهناجْرُوجناهدُِمنُتلقاءُأنفسنا،ُوملُن ِقْمُشرَعُاهللُوكيفُلناُولدولتناُاإلسالميةُأنُنكونُخم
َُمنُ َُمنُصدعُهباُوإنُابت ِلي،ُالشقي  ُتنفيذ ها،ُالسعيد  ُاهللُسبحانهُالواجب  تعاىلُباختيارنا،ُبلُهيُأوامر 
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ُأنُنرميَُ ُملُن رِْد ُفإننا ُِمنُالناس: ُكثرٌي ُوإنُمتتعُحىتُحني،ُولئنُحادُعنها ُبأنفسناُيفُاهلالكُابتعدُعنها
ُمثلهمُلئالُخنالفهم!ُ

ُكان،ُوملُجن ِْرُاستفتاءاتُإذاُالحظتمُهذا!ُكال لم نخطئ!  ُكائًناَُمن وإنناُالُهنتمُبرأيُأحدُيفُالعامل
ُنريدُأنُ ُإذ ُإىلُاهلل؛ ُالفقرية ُأوُحىتُعلىُأشخاصنا ُعلىُمنهجنا ُكانا والُنبايلُبالكذبُوالتدليسُسواء

ُكماُأمرنا،ُوأنُتكونُمسعت ناُحسنةُطيبةُزكيةُيفُاملألُاألعلى،ُالُيفُاألدىنُبنيُحنصَرُمهَّناُبرضاُربن اُسبحانه
أهلُاألرضُالبشرُالقاصرينُالضعفاء،ُالذينُالُميلكونُلناُوالُألنفسهمُموتًاُوالُحياةُوالُنشورًا،ُوالُثوابًاُ

ُكافرُومرتد،ُإالَُمنُرحمُوالُعقابًا،ُوالُسعادةُوالُرزقًاُوالُشقاء،ُخاصةُوأنُأغلبهمُبنيُعاصُ وفاسقُأو
ُاهلل.

َُوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ } ُ]يوسف: }103{ُ َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِفي اْْلَْرِض [،
نَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ ( إِ 116ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن )

ُ[.116ُ،117{ُ]األنعام:َُعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

ُكلَُّمرجفُأوُمتشككُيفُصوابُمنهجناُأنُيشكَُّكال لم نخطئ!  والعياذُ-يفُاإلسالمُنفسهُُبلُيلزم
ة،ُوخلقناُلعبادتهُوحدهُالُشريكُله،ُوملُيرَضُ؛ُفاهللُتعاىلُهوُالذيُفرضُاجلهاد،ُوأمرُبإقامةُاخلالف-باهلل

َُمنُأحجمُعنُاملسامهةُيفُ ُكل  بغريُاإلسالمُديًنا،ُوالُبأنُتكونُاحلاكميةُألحدُسواه،ُفاملخطئُإًذاُهو
ُ.-نسألُاهللُالثباتُوالسالمةُوالعافية-تشييدُصرحُاخلالفة،ُأوُنكصُعلىُعقبيهُمنتكًساُخاسًئاُ

{،ُوملُيقلُسبحانه:ُ"يسكْنهُالقصور،ُرِِد اللَُّه َأْن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْساَلمِ َفَمْن يُ قالُاهللُتعاىل:ُ}
}َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدرَُه َضي ًِّقا ومينِعُاالبتالءاتُعنه،ُوجيعْلهُأكثرُأهلُاألرضُثراءُورخاءُإخل!"،ُ
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َُماِء َكَذِلَك َيْجَعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنونَ َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السَّ  [125ُ{ُ]األنعام:
ُ.(2)والعياذُباهللُتعاىلُِمنُهذهُاحلال

علىُأنناُاخرتناُشرعُاهللُتعاىلُوخضعناُله،ُومتتعناُبثماره؟!ُأمُعلىُأنناُملُُوعلى ماذا سنندم مثاًل؟!
وعَبدةُالشيطان،ُوالسكارىُومحاةُالرذيلة،ُورعاةُالفجور،ُكسيُالفطرُومنتنكنُخاضعنيُجماملنيُللكفرةُ

ُوجنودُالظلم؟!ُسبحانُاهلل!ُبلُنسألُاهللُالثباتُعلىُطاعتهُوالتمسكُبتحكيمُشرعه!

ُفقولووووووووووووا:ُضووووووووووولوٌل،َُوقولووووووووووووا:ُجهوووووووووووولُ 
ُ

َُوقولوووووووووووووووووووووووا:ُهتوووووووووووووووووووووووََّر،ُأوُالُتقولووووووووووووووووووووووواُ
ُ ُِسوووووووووووووياٌن،ُسأمضوووووووووووووَيُلوووووووووووووْنُأسوووووووووووووتكنيَُ

ُ
ُأصووووووووووووووولُ ُ ُأسووووووووووووووعى،ُ ووووووووووووووق  ُإىلُاحلووووووووووووووقِّ

ُ ُِمووووووووووووووووَنُالنَّائبوووووووووووووووواتُِ َُومهموووووووووووووووواَُلِقيووووووووووووووووت 
ُ

َُومهمووووووووووووووواُمتوووووووووووووووادْتُمجووووووووووووووووع ُالط غووووووووووووووواةُُِ
ُ ُعووووووووووووووووووووووِنُالصَّووووووووووووووووووووووواحلاتُِ ُحموووووووووووووووووووووواٌلُأويلِّ

ُ
يَنَُواملكرموووووووووواتُُِ ُ(3)َولووووووووووْنُأخووووووووووذَلُالوووووووووودِّ

ُ * * * 

 "!اسب للِخالفة"الوقت غير من

إهناُِمنُالطرائفُاليتُباتُاملرءُيسمعهاُِمنُاملتحذلقنيُواملرجفنيُواملنتكسني!ُوالذينُغابُعنهمُأهنمُ
ُعنُسوءُاألدبُأوُ حمضُعبادُخملوقنيُلطاعةُاهللُوإقامةُشرعهُبكاملُالذلُوالعبوديةُلهُسبحانه،ُبعيًدا

دُإقامةُشرعهُبرضاُفالنُأوُسخطه،ُوالُمبوافقةُتعاىلُملُيقيِّالتمردُاملتمثوَِّلنيُيفُوضعُالشروطُللتنفيذ؛ُفاهللُ
ُكلُحنيُعلىُأيةُحال،ُوأمرُ(4)ِمنُعدمهاُهذاُأوُذاك،ُوالُبوجودُالصعابُواملشاقُِّ ،ُبلُأمرُبعبادتهُيف

                                           

ُالتأنيثُيفُ"احلال"ُهوُاألفصحُلغة،ُوإنُكانُالتذكريُصحيًحاُأيًضا.ُ(2)
ُشبهاتُوردود".ُ-منُديواين:ُ"أوارُاحلق"؛ُقصيدة:ُ"أريدُاجلهادُُ(3)
ُكحالَُمنُي كرَهُِمنُاألفرادُوالُيصحُأنُجنعلُللُ(4) -قاعدةُالعامةُواألساسيةُحكَمُاحلاالتُاخلاصة،ُوالُأنُنلغيُالغايةُاليتُخ ِلقناُمنُأجلها،

علىُالتلّفظُبالكفرُمعُاطمئنانُالقلبُباإلميان،ُأقولُهذاُللفوضوينيُيفُالقياِسُوإسقاِطُاألحكامُعلىُاحلوادث،ُالذينُُ-إكراًهاُحقيقيًّاُملجًئا
،ُونُجهلُالعامة،ُوجيعلونُاحلكَمُبالكفرُوالرضاُبهُوترَكُاجلهادُ"ضروراتُحتميةُأبديّة،ُتستحيلُمعُالوقتُإىلُأصلُثابتُالُحيادُعنه!"يستغلُّ

قولُُ:ُإالُاحلكمُباإلسالم،ُوالُعزةُلناُإالُباجلهاد،ُدونكم-بإذنُاهلل-واحلكَمُباإلسالمُ"كارثةُجتلبُاملصائب"،ُمعُأنهُلنُحيجبُعناُاملصائبُ
= 
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مقصورةُعلىُالعملُوماُُ-فنيمعشرُاملكلَّ-جبهادُالعبيدُالعاصنيُاآلبقنيُوقتاهلم،ُوجعلُدائرةُاختصاصناُ
فناُبتحصيلُالنتائجُكربتُأوُصغرت؛ُإذُهيُمهُِمنُاإلميانُواإلخالصُوالتوكلُوالثقةُواليقني،ُوملُيكلِّيستلُز

ُبتحقُ  ُيأذن ُالذي ُاخلبري، ُاحلكيم ُاهلل ُإىلُحكمة ُموكولٌة ُالتكليف، ُنطاِق ُهوُخارج  ُوقتُخيتاره ُيف قها
ِإنَّ اللََّه أنُاهللُتعاىلُغينُعنكمُ}ُواُعنُسوءُاألدبُياُأولئكُالقوم،ُوافهمواسبحانهُبعلمهُوقدرته،ُفكفُ 

َُلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ  ُالُحيتاجكمُأصاًل6ُ{ُ]العنكبوت: ُوأنُاإلسالم ُبكمُوبدونكم، ُدينه ُناصر ُوأنه ،]
ُكبريةُعظيمة!ُبلُأنتمَُمنُحتتاجونُإليهُلتفلحواُيفُالداَرينُأيهاُ مهماُظننتمُأنفسكمُعلماءُوعباقرةُوأشياء

ُنُخدعْتهمُأنفس همُوأعماهمُتكبو ر همُعنُحقيقتهم!!ُاملساكنيُالذي

حنيُيبعثكمُيومُالدين،ُ¸ُماُعساكمُتقولونُهللُُأنتم يا َمن تزعمون أن الوقت لم يكن مناسًبا؛
ُياُربُيفُوقتُغريُ ويسألكمُعنُسببُتقصريكمُيفُحقُدينهُوإطاعةُأمره؟!ُتراكمُستجيبون:ُ"خلقَتنا

ياُرب؛ُلقدُوضعناُيفُحسابناُاحرتاَمُمشاعرُورغباتُوأهواءَُمنُكفرُبكُمناسب"؟!ُأمُلعّلكمُستقولون:ُ"
ُ[.74{ُ]احلج:َُما َقَدرُوا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعزِيز  وحاربُدينك"؟!ُ}

ُكلهُلتحصيلُ الُواهلل،ُبلُنصدعُبأمرُربناُسبحانه،ُونبذلُكلُماُنستطيعُلتحكيمُشرعه،ُوحناربُالعامل
ُكلُذلك:ُنبكيُخوفًاُِمنُأنُت رَفضُأعمال نا،ُورجاًءُأنُيتكرَُّر عليناُُمُاحلكيمُاخلبريُومينَُّضاُخالقنا،ُوبعد
ُكثريُالزلل،ُهلفيقبَلُمناُُ-حننُعبادهُالفقراءُإليه- فهمتمُأيهاُاملرجفونُاحلمقى؟!ُُيسرَيُالعمل،ُويعفَوُعن

ُكله؛ُفاهللُتعاىلُيقول:ُ} ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َوقَاتِ نعم؛ُحناربُالعامل
ُ[.36{ُ]التوبة:َُمَع اْلُمتَِّقينَ 

عليكمُأنُتتحلَّواُبالصدقُمعُأنفسكمُقبلُاآلخرين،ُُ-ياُهؤالء-أنكمُُواْلمر اآلخر في هذا الصدد:
ُأنُيكونُمناس ُالذيُعليه ُإنهُتعبريُمغلوطُمنُاألساس؛ُببساطةُوصدق:ُوتتساءلوا:ُأيُوقتُهذا ًبا؟!

                                                 
= 

«ُالَ يَ ْنزُِعُه َحتَّى تَ ْرِجُعوا إَِلى ِديِنُكمْ  ُه َعَلْيُكْم ُذاًل ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم بِاْلِعيَنِة َوَأَخْذُتْم َأْذنَاَب اْلبَ َقِر َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع َوتَ رَْكُتُم اْلِجَهاَد َسلََّط اللَّ »‘:ُالنيبُ
فَ تَ َربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه بَِأْمرِِه ملنُتركُاجلهاد،ُوآثرُعليهُالدنيا:ُ}¸ُاُقبلهُقوَلُربكمُ[،ُوالُتنسُو3464(ُبرقم:291ُُ/3]سننُأيبُداودُ)

ُ[.24{ُ]التوبة:َُواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 
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ُمىتُقَِبلُُْلن الوقت لم يكن مناسًبا يوًما من اْليام! ُعنُحربُاإلسالم؟! ُفمىتُتوقفُالكفر وإال..
ُالباطلُباحلق؟!ُمىتُصادقتُالرذيلةُالفضيلة؟!ُمىتُتآخىُالظالمُمعُالنور؟!

ُأنبياءُاهللُ’دُآلدمُحنيُامتنعُإبليسُعنُالسجُوُمتى كان الوقت مناسًبا؟! ؟!ُحنيُقتلُالكفار
ُنوحُچ ُيؤمنُمع ُحنيُمل ُيفُ’ُ؟! ُإالُمخسنيُعاًما ُألفُسنة ُقضائه ُمن ُبالرغم ُقليلة، ُثلة إال

ُاهللُ ُ’ُ،ُوحاربُموسىُ¸الدعوة؟!ُحنيُاستكربُفرعونُعنُعبادة ُوزعمُأنهُربٌّ -بكلُالطرق،
ُكافر ُكل ُكفارُفرفعهُ’ُ؟!ُحنيُأرادُاليهودُقتلُعيسىُ-خسئُوخسئ اهللُتعاىلُإليه؟!ُحنيُحارب

وذلكُمعُإقرارهمُُ-بنتُاخلياطُ~ُكالصحابيةُمسية-ونساءُوقتلواُأصحابهُرجااًلُُ‘قريشُرسولُاهللُ
ُبهُمرارًا،ُوحاربوهُعلىُطولُ‘بصدقهُوأمانتهُوصحةُماُجاءُبه؟!ُأمُحنيُحاولُاليهودُقتلهُ ،ُوغدروا

ُ!اخلط،ُرغمُمعرفتهمُبأنهُالنيبُاحلقُاملنتظر؟

ُفأينُهوُالوقتُاملناسب؟!ُما فعل كل هؤالء الكفرة ذلك إال بغًضا لْلسالم وحربًا عليه!

قتلُمنُاملسلمنيَُمنُقتلُللقضاءُعلىُدولةُاخلالفة،ُُ-لعنهُاهلل-هوالكوُُمتى كان الوقت مناسًبا؟!
ُكل ُكماُملُيتواَنُالكفارُمجيًعاُيف زمانُومكانُعنُُواحلمالتُالصليبيةُملُتتوقفُعلىُأراضيُاملسلمني،

ُكافةُاألصعدة،ُوهاُحننُمجيًعاُنرىُموقفهمُمنُدينناُ حربناُوحربُدينناُعسكريًّاُوفكريًّاُواسرتاتيجيًّاُوعلى
ُكلمةُحقُتقال،ُفأيُوقتُمناسبُهذاُالذيُتتحدثونُعنه؟!ُومىتُو ِجدُِمنُ ُكل ودولته،ُبلُوموقفهمُمن

ُاألساس؟!ُهذاُأمرُمستحيل!ُ

ُالقوم!ُهل ُأيها ُإنُالكفارُحياربونكمُألنكمُُأفيقوا ُوحديثًا؟! حتتاجونُاملزيدُِمنُأحداثُالتاريخُقدميًا
ُهْم ِإالَّ َأْن يُ ْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ مسلمونُ} [،ُهذهُهيُاحلقيقةُشئتمُأم8ُ{ُ]الربوج:َُوَما نَ َقُموا ِمن ْ

ُوأَيْوَقْنت مُأمُأغمضت مُأبصارَكمُوبص منه،ُأمُلعّلكمُُائرَكمُوتعاميت م،ُهذاُهوُالواقعُالذيُالُمفرَُّأبيتم،ُأَْبَصْرُت 
ُتطمعونُيفُقَبولُالكفارُلإلسالم،ُوتصويتهمُعلىُاحلكمُبالدينُاحلنيف،ُوترحيبهمُبقيامُاخلالفة؟!ُ
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ال مجال ْلن تْنَأوا بأنفسكم عن هذا عليكمُأنُختتارواُبنيُطاعتهمُأوُطاعةُربكمُخالقكمُوخالقهم،ُ
ُ تعالى لم يخلقكم نباتات تذوي أو أنعاًما تتحّول إلى تراب، بل خلقكم بشًرا مكّلفين،الصراع؛ فاهلل

َوَسي ِميت كمُيوًماُمثُيبعثكمُويسألكمُوحياسبكم،ُووقتهاُسيسعدَُمنُجاهدُوصربُواختارُرضاُربه،ُويشقىُ
ُ[.40{ُ]النبأ:ُبًاَويَ ُقوُل اْلَكاِفُر يَالَْيَتِني ُكْنُت تُ َراويبَأسَُمنُاختارُالذلُللكفر،ُ}

ُيووووووووووووووواُغوووووووووووووووافلوَنُتيقَّظووووووووووووووووا؛ُإنَُّالعِووووووووووووووودا
ُ

ُيبَقوووووووووووووووووووَنُأعووووووووووووووووووداًءُبكوووووووووووووووووولُِِّعوووووووووووووووووووداءُُِ
ُ ُمهموووووووووووواُتسوووووووووووووقواُصوووووووووووواغريَنُوالءَكوووووووووووومُْ

ُ
ُهلووووووووووووووووووم :ُيالق وووووووووووووووووووكْمُبكوووووووووووووووووولُِّبَووووووووووووووووووراِء!ُ

ُ ُتووووووووووروَنُسووووووووووالَحهمُُْيوووووووووواُغووووووووووافلوَنُأَمووووووووووا
ُ

وووووووووووووووووة ُبيضووووووووووووووووواِء؟!ُ ُيرنووووووووووووووووووُلقتوووووووووووووووووِلُحَمَجَّ
ُ ُيوووووووووووواُتووووووووووووائهوَنُأَموووووووووووواُتووووووووووووروَنُحوووووووووووووراهَبمُْ

ُ
ُمسووووووووولولًةَُعِطَشوووووووووْتُِلَسوووووووووْفِكُدمووووووووواِء؟!ُ

ُ ُليسوووووووووووووووووووواُجببَّووووووووووووووووووواريَنُليسوووووووووووووووووووواُقووووووووووووووووووووَّةًُ
ُ

ُاهلوووووووووووووىُالض ووووووووووووعفاءُُِ بووووووووووووْلُأنووووووووووووتم َُذر 
(5)ُ

ليناُأنُنرضيُربناُوحسب،ُأماُمنُمث؛ُفالُاعتبارُلعددُوالُعتاد،ُوالُلَقبولُالكفارُأوُسخطهم،ُإمناُعُ
َوَلْن سواهُفالُيعنيناُأمرهمُيفُشيء،ُبلُحريٌُّبناُأنُنّتهمُأنفسناُإنُهمُرضواُعنا؛ُألنُاهللُتعاىلُيقول:ُ}

ُتَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ  ُبل120ُ{ُ]البقرة: ُأبًدا! ُنرضيهم ُوالُواهللُال ،]
ُكبري؟!ُيقولُاهللُتعاىلُُصوننغِّهمُوحنارهبمُنعادي ياَُمنُ-عيشهم،ُوكيفُالُنفعلُويفُإغاظتهمُوحدهاُأجر

َواَل َيطَُئوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َواَل يَ َناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَ ْياًل ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه :ُ}-نسيتمُآياتُالقرآنُالكرمي
ُكلُجماملُهلمُحريصُعلىُرضاهم،120ُ{ُ]التوبة:َُعَمل  َصاِلح   [،ُفالُواهللُالُنرضيهم!ُخسئواُوخسئ
ُوالُكرامة!

ووووووووووووووووووويِفُأقطوووووووووووووووووووع ُذيُالوووووووووووووووووووور  وَسُ ُبالسَّ
ُبعزَّة ،

ُرشَّاشووووووووووويَُشوووووووووووَداُأنغووووووووووواميُ َُورصووووووووووواص 
ُ ُحوووووووووووووووووواطواُيبَُورامووووووووووووووووووواُِذلَّووووووووووووووووووويت:َوإذاُأ

ُ
ُاجلسووووووووووَدُاألسوووووووووورَيُحزامووووووووووي!ُ ُسوووووووووويفجِّر 

ُ ُفوووووووووووووإنَُّسوووووووووووووجيَنُخلووووووووووووووةٌُ َُوإذاُأ ِسوووووووووووووْرت 
ُ

َُويظووووووووووووول ُيقهووووووووووووور هْمَُمَضووووووووووووواُإقووووووووووووودامي!ُ
ُ

                                           

ُ)سايكسُبيكو(تدورُالقصيدةُحولُمعاينُحتطيمَُُلْسنا:ُبسوريني،ُليسوا:ُغريَنا"،ُ-منُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"ياُغافلوَنُتيّقظواُُ(5)
ُمنُالعقول،ُوتوجيهُالعداوةُملنُيستحقهاُحقيقةُِمنُالكفارُواملرتدين.
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ُلإلسووووووووووالِمُيفُطوووووووووووِلُاملوووووووووودى َُوالنَّصوووووووووور 
ُ

ُعظوووواميُ َُوإْنُسووووحَقُاملمووووات  ُ!(6)حووووىتَّ
ُ * * * 

 عساء؟!إلى أين تذهبون أيها التُّ

فماُبالناُمبَنُيسعىُ-ممنُيقيمُبنيُظهراينُاملشركنيُُ‘َبُاهلجرةُواجلهاد،ُوترب َ ُالنيبَُعِلمُأقواٌمُوجُو
ُوَمنَُّ-إليهم؟!! ُوفوَُُ، ُالعظيمة، ُالنعمة ُهذه ُإالُأهنمُجحدوا ُاخلالفة، ُإىلُدولة واُرُ اهللُتعاىلُعليهمُفوصلوا

وطغيانه،ُحيدوهمُالشوقُإىلُأيامُعائدينُإىلُبالدُالكفر،ُراضنيُ كمهُومعاشرةُأهله،ُمستكيننيُجلربوتهُ
ُولكلَُمنُيتمثَّ ُاإلسالم ُلشعائر ُالكفر ُيرونُإهانة ُكانوا ُأيام ُواهلوانُاألثيم، ُويسكتون،ُالذلُالغابرة لُهبا

ُيتحسسُامطمئنًُُاآمنًُويعيشونُالظلمُوالعدوانُوخيضعون،ُوكانُالكافرُوالفاجرُوالفاسقُ ،ُواملسلمُخائًفا
ُكلُحني!ُ ُعنَقه

ُكيفُاستطعتمُأنُُكيف استطعتم أن تعودوا؟!يومُالزحف!!ُُنُونُاملتولُِّوالفارِّئكُويلكمُياُأول بربكم!
جتحدواُنعمةُاهللُعليكمُيفُالعيشُحتتُسلطانُاخلالفة،ُهذهُالنعمةُاليتُتتقطعُعليهاُقلوبُاملستضعفنيُ

ُواألسرىُواألسرياتُحسرات،ُفتعودواُبعدهاُإىلُدارُالكفرُوحكمه؟!ُ

ُلون معاشرة الكفرة والفجرة ثانية؟!ا مظاهر الفسق من جديد؟! كيف تتحمَّ كيف تطيقون أن ترو 
اهللُتعاىلُعليكمُوأخرجكمُمنُبنيُظهرانيهم،ُوذقتمُحالوةُُأتنكصونُعلىُأعقابكمُإليهم؟!ُبعدُأنَُمنَُّ

ُىسيقمُو؛ُفالُتربّجُوالُسفور،ُوالُ-بفضلُاهلل-العزةُيفُأرضُاإلسالم،ُورأيتمُشعائرُالدينُقائمةُحممّيةُ
،ُ(7)ة،ُوطهرُونقاء،ُوجهادُورباط،ُوصالةُوصيامُوزكاةوالُسجائر،ُوالُمخرُوالُموبقات،ُبلُحجابُوعفَُّ

ُاملسلمُآمنُمطمئن،ُوالفاسقُخاسئُخائف،ُوالكافرُاملعاَهدُصاغر.

                                           

ُأرضىُأنُيفّلُحسامي!".ُ(6) ُمنُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"الُلست 
ُياُآلُسلول!ُحتسسواُرقابكمُوحسب!ُ-بإذنُاهللُتعاىل-واحلجُقريبُُ(7)
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ُملاذا؟!ُملاذاُصنعتمُذلك؟!ُأَِمْنُأجلُالطعامُوالشراب؟!ُأمُفَرقًاُِمنُالقتلُوقصفُالطائرات؟!!ُأوُغري
ُذلكُمنُأعذارُلنُتستقيمُعلىُعودها؛ُإذُهيُأوهنُمنُخيوطُالعنكبوت،ُمهماُجادلتمُومتاريتمُوبّررُت!ُ

سبحانُاهلل!ُأكنتمُتظنوهناُنزهةُلطيفةُعلىُساحلُالبحار،ُأوُمغامرةُممتعةُيفُسفوحُاجلبال؟!ُماُالفرقُ
صُيفُالصراخُوالتصفيقُجلزارُيتلخَُّإًذاُبينكمُوبنيُ"الثورجيني"ُالذينُحسبواُاخلالَصُمنُالطاغوتُبشارُا

ُلكسبُودُِّ ُبشعاراتُالدميقراطية ُواملناداة ُِمنُمثُُيفُالشوارع، ُهبم ُفإذا ُحاكًما؟! ُبشار ُِمن الذينُجعلوا
ُالدنياُجعجعة:ُ يعودونُإىلُأحضانُالطاغوت،ُأوُيتحالفونُمعهُضدُالدولةُاإلسالمية،ُوهمُالذينُملؤوا

ُأ ُيعجبهم ُومل ُخذلَتنا!"، ُعامل ُ"يا ُواألمريكان ُباألوربيني ُالشام ُامتألت ُاألعراقُ-ن ُخمتلف ُإىل إضافة
الُاملسلمنيُاجملاهدين!ُُالكفار والمشركين؛ُإذُإهنمُيريدونُ(8)ِمنُجنودُدولةُاإلسالمُ-واجلنسياتُاألخرى

م":ُمُفيه،ُوقالُهلم:ُ"هذاُوطنكيريدونُ"الوطن"ُالُاخلالفة،ُناسنيُأنُالذيُحدَُّحدوَدُهذاُالوطن،ُوحتكَُّ
هوُاالستدمارُالذيُزعمواُحماربَتهُوالوطنيَةُضده!ُفماُلكمُأنتمُتشاهبونُهؤالءُاجملاننيُاملتخبطنيُالفاشلني،ُ
ُاجلميع،ُ ُِمن ُالسخرية ُكسبوه: ُما ُكل ُبل ُبصديق، َُحظ وا ُوال ُالكفرة، ُكسبوا ُوال ُرهبم، ُأرضوا ُما الذين

ُ ُباهلل-وسخطُرهبم ُإىلُح-والعياذ ُأتعجبكمُحاهلمُاملضحكة ُِمنُقولُاهللُ؟! ُأينُأنتم ُاالقتداءُهبم؟! د
( َوَمْن يُ َولِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ 15يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفاَل تُ َولُّوُهُم اْْلَْدبَاَر )}¸:ُ

{ُْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ ُدبُ َرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحي ًِّزا ِإَلى ِفَئٍة فَ قَ 
ُ[؟!!15ُ،16]األنفال:ُ

ُخلَّ ُوما ُللعاملُأمجعُِمنُأدرانُالكفر ُتنظيفُشاملة ُمحلة ُإهنا ُدينُاهلل! ُإنه ُِمنُتلوُ سبحانُاهلل؛ ثُفه
كلُهذاُأنُيتحققُدونُبالءُوكد ُوفسقُوفجور،ُامتدتُعلىُمدارُقرون،ُإنهُحكم ُالعاملُبأسره،ُفكيفُل

؟!ُ بالتمكين، وعشنا الّسّراء والرخاء، نتخّلى عن ديننا ودولته في ¸ أإذا أكرمنا اهلل ودماءُومشاقِّ
ُأفيكمَُمْسَكةُِمنُاحلياءُومنُخشيةُاهللُوتقواهُياُأولئكُالقوم؟!ُاء؟!!المشقة والضرَّ 

 ي يرزقكم داخلها؟!أليس الذي يرزقكم خارج الخالفة هو اهلل تعالى الذ
                                           

ُدةُ"بالدُاحلقُأوطاين"،ُيفُديواين:ُ"أ وارُاحلق".:ُقصيينظرُ(8)
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ُكأنُالكفارُسيكفُ  ُكأمناُالُيوجدُموتُخارجُأرضُاخلالفةُوالُجراح!ُبل ونُعنكمُخارجُسبحانُاهلل!
ُأالُميكنُأنُيدوِّيُ(9)أرضُاخلالفة ُساقُأحدكمُمنُحادثُسيارة؟! ُأالُميكنُأنُت برَت ُليتُشعري: !!

لنُمتوتواُأبًداُيوًماُمنُاأليام؟!َُأخ ل وٌدُخارجُدُويفعلُويفعل؟!ُأرُويقتلُويشرِّانفجارُبسببُخطأُما؛ُفيدمُِّ
ُأرضُاخلالفةُدونُفناء؟!ُ

 ما حجتكم في خذالن دولة اإلسالم؟! 

ُإنُاهللُتعاىلُيقول:ُ} أََتْخَشْونَ ُهْم فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم أختافونُمنُالقصفُوالطائرات؟!
ُ[.13{ُ]التوبة:ُُمْؤِمِنينَ 

ُكيفُيكونُأكربُمهكمُحتصيل ُماُهوُِمنُرزقُاهللُتعاىل،ُبينماُأنتمُُأتقلقون بشأنُاألرزاقُوالطعام؟!
ُكبريَةُالتويلُيومُالزحف؟!!ُأيةُصفاقةُهذه؟!ُختالفونُأمرُاهللُوتطمعونُمباُعندهُيفُ تعصونُاهللُوترتكبون

( 22السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن )َوِفي الوقتُذاته!ُبينماُالُي نالُماُعندُاهللُإالُبطاعته؛ُقالُتعاىل:ُ}
[،ُفَمنُذاُالذيُأغضب22ُ،23ُ{ُ]الذاريات:ُفَ َوَربِّ السََّماِء َواْْلَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تَ ْنِطُقونَ 

لَْيَس ِمْن نَ ْفٍس َتُموُت  َوِإنَّ الرُّوَح اْْلَِميَن نَ َفَث ِفي َرْوِعي أَنَّهُ ُ...»ُ:‘احلليمُحىتُأقسم؟!ُوقالُالنيبُ
َواَل َيْحِمْلُكُم اْسِتْبطَاُء الرِّْزِق َعَلى َأْن َتْطلُُبوُه ، فَات َُّقوا اللََّه َوَأْجِمُلوا ِفي الطََّلبِ ، َحتَّى َتْستَ ْوِفَي ِرْزقَ َها

ُ.(10)«ِبَمَعاِصي اللَِّه، فَِإنَُّه اَل يُ َناُل َما ِعْنَدُه ِإالَّ ِبطَاَعِتهِ 

ُبعد،ُأختافُو ُالنوَر ُِمنُأطفالكم،ُبلُومنهمَُمنُملُيَر ُمنُأطفالناُأصغرُسنًّا ُكثريًا نُعلىُذراريكم؟!ُإن
{ُ ُتعاىل: ُقال ُالكفر، ُحتتُسلطان ُيرتبّوا ُأن ُهلم ُنرَض ُمل َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْحُن ولكننا

ونُبوعدُاهللُتعاىل؟!ُوهلُهناكُقتلُأبشعُوأشنعُوأفظعُِمنُ[،ُأفالُتثق151{ُ]األنعام:ُنَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهمْ 
ُأخذهمُإىلُالكفار؟!!ُاتقواُاهلل،ُوإال..ُفقاتلكمُاهلل!

                                           

ُليتُِشعري:ُأيةُمحاقةُأكربُِمنُأنُيذهبُاملرءُإليهمُبقدميه!!!ُ(9)
ُ.34332(ُيفُمصنفهُبرقم:79ُُ/7أخرجهُابنُأيبُشيبةُ)ُ(10)
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حننُالُخنافُعلىُأطفالنا؛ُسّلمناُأمرهمُهللُتعاىلُراضنيُبقضائهُوقدره،ُمستسلمنيُألمره،ُالُنرضىُأنُ
ُأوُُيكونُالبديلُعنُذلكُعودًةُحتتُحكمُالكافرين،ُومهماُحيصل ُكانُقتاًلُأوُتشريًدا منُأمر؛ُسواء

، -إن شاء اهلل-فإنه ليس ِبَسْعِينا وال بأيدينا وال باختيارنا، بل هو في سبيل اهلل وتحكيم شرعه أسرًا:ُ
ُبينما سعيتم أنتم، وعدتم بأطفالكم إلى أرض الكفار!

لُأنُنُعندناُمماُهوُأفظع،ُنعم؛ُنفضُِّبلُواميُاهللُمثُواميُاهلل؛ُلئنُق ِتلُأطفالناُأوُتقطعواُإربًا:ُفهوُأهُو
برغمُاألملُالذيُن ؤَجرُعليهُأيًضاُ-ميوتواُيفُدارُاإلسالم،ُيفُسبيلُاهلل،ُشهداءُبقتلُالكفارُهلم،ُذلكمُكلهُ

ُأوُمرتدين،ُويكونُُ-بإذنُاهلل ُكفارًا أهونُِمنُأنُيرتعرعواُيفُأرضُالكفرُبنيُالكفرةُوالفسقة،ُويصبحوا
ُأن ُومستقبلهم ُيفُسبيلُُمصريهم ُبأنفسهم ُوجيودون ُاجملاهدين، ُيقاتلون ُيفُصفُالكفر: ُجنوًدا يكونوا

متكنيُالكفرُومنعُحكمُاإلسالم!ُويلكم!ُهذاُماُتسوقونُأطفالكمُإليه؛ُفهلُهكذاُتصونونُماُاسرتعاكمُ
لهمُاهللُعليهُمنُالذرية؟!ُهلُهكذاُحتميُأبناءكُوأهلكُأيهاُالرجلُاملسلم؟!ُأينُغريتكُعليهمُوأنتُترس

أيتهاُاألرملةُاملسلمةُوحترتمنيُدماَءه؛ُُ-بإذنُاهلل-إىلُالكَفرة؟!!ُوهلُهكذاُحتفظنيُأمانةُزوجكُالشهيدُ
تقبلهُ-نيُأنُيكونُزوجكُقنيُاهللُتعاىلُوختشينه؟!ُأحتبُِّأوالَدهُبنيُقتَوَلِتهُوحتتُحكمهم؟!!ُأَماُتتَّبأنُتريبَُّ

امة،ُبفضلكُأنتُوسعيكُوغبائكُومحاقتكُيفُأخذهمُيفُجانب،ُوأوالدهُيفُجانبُآخرُيومُالقيُ-اهلل
َتَملُأنُيتأذَُّد"؟!أتفّرين بهم من "االحتمال" إلى "المؤكَّ إىلُالكفار؟!!ُنعمُغباءُغيبَُعِييٌّ!ُ واُيفُنعم؛ُحي 

ُثوابُوأجرُعداُعنُ ُالطريق،ُوأداءُالواجبُللدين،ُويفُهذا أرضُاإلسالم،ُولكنهُجزءُمنُتكاليفُهذا
عاىل،ُأماُهناكُخارجُأرضُاإلسالم:ُفوجودُالكفارُأكيد،ُوسخٌطُِمنُاهللُسبحانهُشديٌد!ُأفالُةُاهللُتمعيَّ

تتقونُاهللُياَُمنُتقولونُإنكمُمسلمونُومهاجرون،ُمثُتفر ون؟!!ُماُلكمُياُقوم؟!!ُأتتمارونُيفُالبَدهيَّاتُ
ُذاهتا؟!!

رُاألعضاء،ُوسائرُماُذاقهُأسالفكمُالذينُهذاُإنَُسِلَمُأهلوكمُوأوالد كمُأواًلُِمنُعصاباتُالفجورُوجتا
ُاملشاقَُّتكبَّ ُيفُُويفُسبيلُالوصولُإىلُأوُرُدوا ُاألقلُمنُتلكمُاملشقةُيفُاهلجرة ُبدلُأنُيبذلوا ُوغريها، با

ُالكفارُهلم،ُرافضنيُلعزةُاإلسالمُوأخالقُاجملاهدين،ُزاهدينُحىتُبالثوابُالعظيمُ سبيلُاهلل،ُراضنيُِبذ لِّ
ُتعاىلُللمهاجرينُواألنصار،ُنسألُاهللُالعافيةُمنُحالُاحملرومني.ُالذيُأعدَّهُاهلل
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ُكراًمووووووووووووووووووووووا ُإهلووووووووووووووووووووويُبَورَانووووووووووووووووووووواُلَِنحيوووووووووووووووووووووا
 

َُوخوووووووووووووووووووري َُوجَنْووووووووووووووووووويِنُالبشوووووووووووووووووووائرُُْ ُبعوووووووووووووووووووز 
ُاألنوووووووووووووووواَمُبعوووووووووووووووودلُ   وووووووووووووووووس  ُم ل وًكوووووووووووووووواَُنس 

ُ
ُنرفوووووووووووووووووع ُعووووووووووووووووونهْمُشوووووووووووووووووروَرُاجَلرَائِووووووووووووووووورُْوَُُ

ُ ُفكيووووووَفُارتضووووووىُبعض ووووووكْمُوحووووووَلُعووووووارُ 
ُ

ُسووووووووووووووباَتُاملقووووووووووووووابْر؟!ُ ُحيوووووووووووووواًةُتَوف وووووووووووووووق 
ُ ، ُحنيوووووووووووف  ُعوووووووووووْنُداِرُشووووووووووورع  ُأَتو ْعوووووووووووِرض 

ُ
َُوهتووووووووووووووىُديووووووووووووواَرُاخلنووووووووووووواَُواملفووووووووووووواجْر؟!ُ

ُ ُأرَضُاخلالفوووووووووووووووووووِةُهجووووووووووووووووووورًا، َُوهتجووووووووووووووووووور 
ُ

َُوللكفوووووووووِرُأنوووووووووَتُالطَّمووووووووووح ُاملهووووووووواجْر؟!ُ
ُ ُإللوووووووووووووووِه،أتوووووووووووووووأ ُاصوووووووووووووووطبارًاُألجوووووووووووووووِلُا

ُ
َُوِمووووووووْنُأجووووووووِلُدنيوووووووواُتكووووووووون ُاملصووووووووابْر؟!ُ

ُ ُودَُّالكفوووووووووووووووووووِرُالضَّوووووووووووووووووولوِل، ُأختطووووووووووووووووووب 
ُ

ُاملكوووووووووابرُُْ ُأنوووووووووَتُالعووووووووودو  ُ!(؟11)َوللحوووووووووقِّ
ُ ُطعامُميكنهُأنُيسدَُُّما الطعام؟! وما الشراب؟! الرمق،ُوإنُألذُوأشهىُطعامُيفُالدنياُمصريهُُإنُأيَّ

الُإنُدولةُاخلالفةُأقفرتُوأجدبت؟!ُبلُواهللُإنُاهللُمعروف!ُأألجلُهذاُترتكونُدولةُاإلسالم؟!ُوَمنُق
ونُعنُنصرةُ؟!ُأمنُأجلُمأكلُوملبسُتتخلَّ™،ُأالُتستحونُمنهُ(12)رزقناُفيهاُمباُملُيرزقناُبهُخارجها

ُالنيبُ ُلقدُح وِصَر ُوف ِرضتُعليهمُاملقاطعةُُ‘دينه؟! ُأيبُطالبُثالثُسنني، وأصحابهُيفُشعبُعمه
لُحىتُأكلواُحلاءُالشجرُوماُتأكلهُاألغنام،ُبَوْيَدُأنُذلكُملُيكنُسبًباُلنكوصهمُالكاملة،ُوضاقُهبمُاحلا

ُكفارُأخذهتمُاحلميَّ ةُالُالدين،ُفماُبالكمُأنتم؟!ُةُالقبليَّةُوالعصبيَّعنُالدين،ُبلُإنُممنُحوصرُمعهم:ُقوٌم
ُكفارُاألمسهلُاضطررُتُإىلُأكلُحلاءُالشجر؟!!!ُأمُأنَُمنُأخذْتهُاحلميَّ هوُأكثرُإخالًصاُلعصبيتهُُةُِمن

ُالقبليةُمنكمُلدينكم؛ُفالُتصربونُعلىُماُصربُعليه؟!

تَ َرفْ ُتُموَها َوتِ } َجارَة  َتْخَشْوَن ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَوال  اق ْ
َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فَ تَ َربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه  َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها

ُ[.24{ُ]التوبة:ُبَِأْمرِِه َواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

                                           

ُ!".سوىُكلُخاسرُُْجيتويهاَوالُمنُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"ُ(11)
ُكثريونُإنُملُيكنُالكل،ُرغمُأنفُاحلصارُوعدمُاالستقرار،ُورغمُاالنتقاالتُاملتكررةُوالصعوبات،ُواجللوسُيفُكانُرزقًاُعجيًباُعاُُ(12) يشه

ُعبادهُعلىُاخلنادقُواملبيتُيفُاخليام!ُأمورُعايشناهاُبأنفسناُفعاًلُوليستُحمضُكالم،ُوملُيَوب ْتُأحٌدُجائًعاُوالُليلةُواحدة!!ُفسبحانَُمنُيعني
ُقهمُيفُكلُحالُمنُحيثُالُحيتسبون!االبتالء،ُويرُز
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ُأحبُ  ُوالشرابُواملسكن ُالطعام ُاهللُُأفيكون ُمن ُالذيُخترُ ™إلينا ُشمُ ُ، ُوتستحيلُاُلعظمته جلبال
ُفتاتًا؟!!ُمعاذُاهلل،ُوحاشاُهلل،ُويلكمُأَماُترجتفُقلوبكمُِمنُوعيدُاهلل؟!!ُأالُختافون؟!ُأالُختجلون؟!!

أَماُرأيتمُأحوالُالعاملُوماُأملُّبه؟!ُأماُمسعتمُعنُاألعاصريُيفُأمريكاُحتملُُما القصف وما الطائرات؟!
ُمظ ُعرفتم ُأما ُالضعيفة؟! ُالريشة ُمحَل ُالتشرُ طائراهتم ُيعاينُاألزماتُاهر ُاليوم ُكله ُالعامل ُإن ُبل ُفيهم؟! د

ِإْن ،ُ}-بإذنُاهلل-ماُالُيرجوهُسواناُ¸ُوالويالت،ُويَْأمَلُويتأمل،ُإالُأنناُمتميزونُعنهُيفُأنناُنرجوُمنُاهللُ
ُا اَل يَ ْرُجونَ َتُكونُوا تَْأَلُموَن فَِإن َُّهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلُموَن َوتَ ْرُجوَن ِمَن اللَِّه مَ  ُ]النساء: }104{ُ ِإْن [،

ُه الَِّذيَن آَمُنوا َيْمَسْسُكْم قَ ْرح  فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرح  ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اْْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَّ 
ُ[.140لُعمران:ُ{ُ]آَويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ 

ُميكنُحتصيلهُيفُ ُاحلصولُعلىُأفضلُما ُونسأله ُويدفعُالشقاء، ُندعوُاهللُتعاىلُأنُيرفعُالبالء نعم؛
الدارين،ُولكن!ُإنُأرادُسبحانهُواقتضتُحكمتهُأنُيبتلينا؛ُفماُعساناُفاعلني؟!ُأالُنصرب؟!ُأالُحنتملُ

ُوالنصر ُبالفرج ُلنا ُتعاىل ُاهلل ُموعود ُونتذكر ُاألجر، ُاحلديد،ُوحنتسب ُبأمشاط ُقبلنا َُمن ُم ِشط ُلقد ؟!
وانسلختُجلودهم،ُوأ حرِقتُحلومهم،ُوق ِتلُأطفاهلمُأمامهم؛ُرجاَءُأنُيرتكواُهذاُالكنزُالعظيمُ"اإلسالم"،ُ
ُمنُاهللُتعاىلُالذيُأكرمهمُ ُتوفيًقا ُكانُمنهمُإالُالثباتُوالصربُواالحتساب؛ ُفما هلُتتصورونُذلك؟!

ُمثُ ُمنُقبل، ُاإلسالم ُأحاقُهبمُحىتُنكصتمُعلىُبنعمة ُوماذا ُأنتم؟! ُعانيتم ُفماذا ُالثباتُعليه، بنعمة
ُأعقابكم؟!ُعلًماُأنهُالُمربرُلالنتكاسُأبًداُمهماُعظمُالبالء.

وأعَجبُِمنُذلك؛َُمنُيقولون:ُ"سنخرجُاآلن،ُونعودُوقتُالفتوحات!"،ُسبحانُاهلل!ُماُدمتمُتؤمنونُ
ُكناُأنُمثةُفتوحاتُيفُاجلوار؛ُفلماذاُالُتبق ُمعناُمثارها؟!ُأمُتراكمُستقولون:ُ"إنا ُفيهاُوجتنوا ونُلتشاركوا

َمنُانتكسُُ-بإذنُاهلل-معكم"؟!ُفالُحتلمواُبذلكُأبًدا؛ُإذُلسناُمحقىُوالُمغفلني،ُولنُجيينُمثرةُالنصرُ
ُ ُ.وحاد،ُولنُيدخلُيفُصفناُمنكمُإالَُمنُتابُحقيقةُوأصلحُوبنيَّ
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ُيقولُاهللُ ُماذا ُامسعوا ِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َأْم حَ }¸:
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحتَّى يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَّهِ  َأاَل ِإنَّ َنْصَر اللَِّه  َمسَّت ْ

ُ.[214{ُ]البقرة:َُقرِيب  

علىُالسؤالُعنُالنصر!ُُ‘رباه!ُإىلُأيُحدُوصلُالبالءُبأولئكُاملؤمننيُحىتُمَحََلهمُهمُوالرسوَلُ
وهمُرغمُشدةُماُالقوهُملُينكصوا،ُبلُسألواُعماُينتظرونهُويطمعونُفيه:ُنصرُاهللُتعاىل،ُوواهللُماُوصلناُ

ُنُماُنزالُيفُبدايةُالدرب!ُنسألُاهللُالثباتُوالعافية.إىلُذلكمُاحلالُبعد!ُفياُعجيبُممنُينتكسُويويّلُوحن

لنُيستقيمُالتشبثُبالدنياُمعُخدمةُاإلسالم!ُوتاهللُإنُخدمةُاإلسالمُجتعلُالدنياُتأتيناُصاغرةُذليلة؛ُ
فعندهاُنأخذُمنهاُماُحنتاجُإليهُلنصرةُدينناُويعينناُعلىُذلك،ُدونُأدىنُحرصُعلىُاملتاعُالزائلُأوُإعظامُ

لُِمنُأجلهاُمناهجناُوعقائدناُوننكصُعلىُرُلناُلنخدمُديننا،ُوليسُغايةُنبدُِّنهُحمضُمتاعُمسخَُّله؛ُأل
ُأعقابنا!ُ

ُوعمرهتا،ُُوأنتم أيها المنتكسون الفارُّون؛ ُأصلحتُاملدن ُاخلالفة؟! ُدولة ُقصَّرتُمعكم بأيُشيء
نُيتكّسبُفيهاُأضعافُوأعطتكمُاملساكن،ُوسّهلتُلكلُالناسُسبلُالعيش؛ُحىتُصارُبوسعُأيُامرئُأ

ُوأموالُ ُالطواغيتُمنُدماء ُيستنزفه ُما ُورشاوىُوسائر ُدونُضرائبُو"إكراميات" ُيفُغريها، ُيتكسَّبه ما
العمَلُيفُخدمةُدينُاهللُُ-بعدُفضلُاهللُتعاىل-ْتُعليكمُاملالُصبًّا،ُويكفيُأهناُأتاحتُلكمُالناس!ُوصبَّ

ُهذا ُكل ُجحدُت ُولكنكم ُوالرباط، ُواجلهاد ُهاجرُتُاحلنيف، ُأنكم ُتعاىل ُاهلل ُوعلى ُبل ُعليها ُومننت م ،
و"ضحَّيتمُ ياتكمُعندُالطواغيت!!"،ُبئستُاحلياةُتلك!ُبئستُمثُبئست!ُبرغمُالطعامُوالشرابُوالراحةُ

عليكمُأنُأجناكمُُالظاهريةُهناك؛ُفلسناُأنعاًماُوالُهبائَمُليكونُأكربُمهناُمتاعُزائل!ُبلُاهللُسبحانهُمينُ 
ُكلُذلكُوراءكمُظهريًّا!ُونعوذُباهللُمنهم،ُوأخرج كمُمنُبنيُظهرانيهم،ُوأكرمكمُ كمُالشريعة،ُفاختذُت

ُمنُاحلورُبعدُالكور،ُومنُاجلحودُوالنكرانُلدولةُاإلسالم!

أال إن أهل الحق لن يرضوا بحق مرّقع أو ممّزق، وإن أهل الباطل لن يقبلوا بباطل مقّنع أو مرّتق! 
 مجال للتذبذب بينهما أبًدا. وإن هما إال فسطاطان؛ فال
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 !ذاتها الحياة؛ ليست هي الغاية في حدِّ

ُللهاربنيُاملتولِّ ُللعاملُأمجع؛ُتذكريًاُإلخويتُاجملاهدين،ُوتبكيًتاُوتعزيرًا نيُيومُالزحفُرجااًلُونساء،ُأقوهلا
وذلكُمنُ-وُعليهُقادرُوصفًعاُوصعًقاُللكَفرةُواملرتدينُواملنافقني،ُإضافةُلكلُمسلمُقاعدُعنُاجلهادُوه

ُ؛ُفأقولُمستعينةُباهللُتعاىل:-الفاسقني

خلقناُاهللُتعاىلُلعبادتهُاليتُلنُتتحققُإالُبتحكيمُشرعهُواجلهادُيفُسبيلهُلبسطُنفوذُاإلسالمُعلىُ
وماُاحلياةُإالُوسيلةُلتحقيقُالغاية،ُُفالغاية هي العبادة ال الحياة،األرضُكلها،ُوملُخيلقناُسبحانهُلنعيش!ُ

ُ!-احلياةَُ-الُالوسيلَةُُ-العبادةَُ-فهناُيلزمُاملكلَّفُأنُخيتارُالغايَةُُوأحيانًا تتعارض العبادة مع الحياة؛

ىُ ياتهُألجلُالدين،ُوظنُتأملواُيفُذلكُحالُفىتُأصحابُاألخدود؛ُذلكُاالستشهاديُالذيُضحَُّ
ُا ُأنهُانتصرُعلىُعدّوهُاملسلمُالذيُأهنكْتهُحماوالت  كماُيظنُُ-خلالصُمنه،ُظنُبنظرهُالقاصرُقاتل هُالكافر 

ُكانُأمضىُأثرًاُ-كَفرةُاليوم :ُأنُفَناءُاألشخاصُهوُالنصر!ُماُعلمواُأنُقتلناُهوُنصرُبذاتهُلديننا،ُرمبا
،ُوحننُيفُالنهايةُبشرُسيستكملونُأعمارهمُولوُبقيُمنهاُيومُواحد،ُوسيموتونُ(13)وأوجَعُهلمُِمنُحياتنا

ُكلُحال،ُفأيُ نصرُذاكُإًذاُالذيُتتومهونهُأيهاُالكَفرةُالبو َلهاء؟!ُإنُهوُإالُنصرُاإلسالمُذاتُيومُعلى
ُوحسب.

بدليلُاختيارُماشطةُابنةُفرعونُللعبادة،ُواحتماهلاُيفُسبيلُتوحيدُرهباُواجلهادُُالعبادة أهم من الحياة؛
!ُومعُ(14)املغليُوهيُاألمُالر ومضدُالكافرُاجلائرُأبشَعُاآلالم؛ُإذُرأتُبأمُعيَنيهاُأطفاهَلاُيو ْقَلونُيفُالزيتُ

                                           

ُكلُشيءُبيدُاهللُُ(13) ُأبًداُولنُتنتصروا؛ُألن ُكربُعليكم،ُوموتناُوبالُآخر،ُولنُتفلحوا ،ُواهللُتعاىلُُ¸أعداَءنا؛ُأنتمُالُتفهمون؛ُحياتنا
ُكتبُأنُالنصرُلإلسالم،ُلإلسالمُوحده!

ُكسول،ُحنون،ُعطوف...ُعندماُيكونُالوصفُاملؤنثُعلىُوزنُ)َفعول(ُيفُصيغةُالفاعُ(14) ل؛ُفإنُتاءُالتأنيثُالُتلحقه؛ُمثل:ُ)عجوز،
ُتوبُوا ِإَلى اللَِّه [ُوليس:ُ"عجوزة"،ُوأيًضاُقالُتعاىل:ُ}72{ُ]هود:ُأَأَِلُد َوأَنَا َعُجوز  }’:ُإخل(،ُويفُالقرآنُالكرميُعلىُلسانُزوجُإبراهيمُ

هناكُ-إذاُجاءُالوصفُاملؤنثُيفُصيغةُاملفعولُبه؛ُفهنا:ُتلحقهُتاءُالتأنيث؛ُمثل:ُ)مقولةُ[ُوملُيقل:ُ"نصوحة"،ُأما8ُ{ُ]التحرمي:ُتَ ْوبًَة َنُصوًحا
ُ...ُإخل(.-هناكَُمنُصاهنا-،َُمصونةُ-َمنُقاهلا
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ُكالُواهلل!ُإمناُانتقلتُ هذاُاختارتُالعبادَةُالُاحلياة،ُالثباَتُالُالفرارُياُأشباهُالرجال،ُوهلُتراهاُخسرت؟!
ِمنُجحيمُاخلدمةُيفُبيتُفرعونُإىلُجوارُالرمحنُالرحيمُالكرميُالعظيم،ُوإنُهيُإالُغمسةُيفُالزيتُ

ُفوزُجينيهَُمنُخيتارُالعبادةُاملغليُيعقبهاُخلودُيفُجناتُ النعيمُبالُموت،ُبلُومعُأطفاهلا!ُفهلُرأيتمُأيَّ
ُعلىُاحلياة؟!

ُكانُِمنُسحرةُفرعون؛ُحينماُأبصرواُاحلق،ُفخرُ تذكَُّالعبادة ال الحياة!  واُساجدينُلربُالعاملني،ُرواُما
هم؛ُلتعلمواُأيُانتكاسُ،ُوغريهمُوغرُي¢،ُوخبيبُبنُعديُ-لهاُاهللُورضيُعنهاتقبَّ-وآسيةُبنتُمزاحمُ

ُالغايةُاليتُألجلهاُخ ِلقنا،ُوفيهاُسعدُالدَُّ ُالعبادةُألجلُاحلياة،ُونَوْبذ  اَرين،ُألجلُالوسيلةُووزرُأثيمُهو:ُترك 
ُاليتُستفىنُيوًماُشئتمُأمُأبيتم.

 ون يوم الزحف رجااًل ونساء:ون المتولُّ فيا أيها المنتكسون الضالُّ 

ُ ُكذبتم-إنكم ُُ-مهما ُاملوتُُيت متولَّإمنا ُمن ُالزحفُخوفًا ُبروجُ-يوم ُيف ُكنتم ُولو الذيُسيالقيكم
ُ-هبغطرستهُوتكربُ -ةُالفانية،ُهذهُهيُحقيقتكم،ُورمباُحاولُبعض كمُ،ُوحرًصاُعلىُالدنياُالدنيَّ-مشّيدة

راحُماُإنُأنُ"جيّمل"ُو"ي َشْرِعَن"ُنكوصه،ُويزعمُأنهُخرجُلوجودُ"أخطاء"ُو"مفسدين"ُيفُالدولة!ُالُسيَّ
ُيهامجهاُفوقُذلكُحيثُهو!ُفأقولُهلؤالء:ُ

ُاهللُونصرهاأعزَّ-إنُالدولةُ ُأنبياءُمعصومنيُالُخيطئون،ُبلُهيُدولةُقومُُ-ها ُدولة ُأهنا ملُتزعمُيوًما
ُأمجعني،ُ-والُأزكيهمُعلىُاهللُتعاىل-صاحلنيُجماهدينُ ُشأنُالبشر ُيقعانُيفُأخطاء ُوالصاحلُواجملاهد ،

ُكلُالناس،ُفهلُودولةُهذاُشأهنا:ُلنُيرت كهاُالكفرُدونُأنُيدّسُفيهاُاجلواسيسُواخلونة،ُوقدُخ ِذلْتُِمن
منُأوسعُُالرِّدةترك هاُهوُاإلصالحُوحلُاملشكالت؟!!ُأترتكوهناُلوجودُ"أخطاء"،ُوتذهبونُإىلَُمنُيأتونُ

ُأبواهباُدونُحياء،ُأوُتعودونُإىلُالكفرة؟!!ُسبحانُاهلل!

ُكانُمتضعضًعا:ُف ُكانُراسًخاُقويًّا:ُفيمكنُِمنُبعدُإصالحُإنُاألساسُإذا لنُيثبتُعليهُبنيان،ُأماُإذا
متني،ُقائمُعلىُالنهجُُ-بفضلُاهللُتعاىل-اعوجاِجُهذاُاجلزءُمنُالبناءُأوُذاك،ُوأساسُالدولةُاإلسالميةُ
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ُوفاجر،ُ ُكلُبَور  فهلَُفَجرُالقومي،ُميشيُبنورُالكتابُوالسنة،ُوحيميُاحلقُوينشرهُباجلهاد،ُواجلهادُباقُمع
ُوثبَّ ُال ُهؤالء؟!!! ُيا ُثقلُاإلمام  ُرغم ُالصابر، ُاجملاهد ُاإلمام ُنعم ُحسيبه ُواهلل ُحنسبه ُاحلق، ُعلى ُاهلل ته

ُإًذا،ُوإذُملُ ُالقريبُوالبعيد! املسؤولية،ُوصعوبةُالظروف،ُوارتقاءُخريةُاألمراءُوالوزراء،ُوخذالنُوجعجعة
ىُاجلهادُوإقامةُشرعُاهللُتعاىل،ُالُأنُتفر واُوتتفيهقواُفذلكُأدعىُوأوىلُللثباتُمعهُعلُ-ثبتهُاهلل-يفجرُ

أُممنُيقيمُبنيُظهراينُتربَُّ‘باحلديثُعنُاألخطاءُوأنتمُفاّرونُإىلُاملرتدينُوالكافرين،ُناسنيُأنُالنيبُ
يَديُقهُاهللُتعاىل؛ُفأعادُاخلالفةُعلىُيَديهُُوهؤالء،ُمتعامنيُعنُواجبكمُجتاهُالدينُودولتهُواإلمامُالذيُوفَّ

ُكاهلُاألمةُمجعاءُبغيابُاخلالفةُقرونًاُأيهاُ-فضاًلُمنُاهللُسبحانه-خريةُجنودهُ ،ُلريتفعُاإلمثُالذيُأثقل
ُاجلاحدونُاآلمثون!

ُعلىُأنُهترجيكمُهذاُحمضُ"جتميل"ُهلروبكم،ُوستارُواه ُإلخفاءُجبنكمُوتعلُ  قكمُمبتاعُالدنياُهلذاُأِصر 
ُاُُماُوقدُعبَُّالزائل،ُالُسيَّ اء:ُماُاهللُتعاىلُبهُعليم!ُمرئُمنكمُِمنُخرياتُالدولةُاإلسالميةُيفُالسرَّكل 

اُياَُمنُتطعنونُبالدولةُاُاصدعواُباحلقُحيثُوصلُبكمُطريقُاهلروب،ُهيَّاُأيهاُ"الشجعان"،ُهيَّفهيَُّ؛وإال
ن"،ُقولواُللكفارُا؛ُقولواُللمرتدينُالذينُتعايشوهنمُحتتُحكمهم:ُ"إنكمُمرتدُولونُخذالنكمُهلا،ُهيَّوجتمُِّ

ُكافرون"،ُأنِكرواُاملنكراتُاليتُجياهرونُوحيادُ  ونُاهللُتعاىلُهباُليلُهنارُاألصلينيُالذينُعدُتُإليهم:ُ"إنكم
علىُمرأىُمنكمُومسمع!ُأالُبئسُالغادرونُأنتم!ُتطعنونُيفُالدولةُبعدُخذالنكمُهلاُيفُأحَلكُظرف،ُ

ُواملنكرا ُالردة ُعن ُفيه ُخترسون ُالذي ُالوقت ُيف ُاألساس: ُمن ُألنكم ُأنتم؛ اخترتم الحياة ال تُحيث
َعًةُورغًدا:ُجئتمُإىلُالدولةُزرافاتُحنيُرأيتمُمثارُحتقيقُالعبادةُقدُانعكستُعلىُاحلياةُرخاًءُوسَُُوالعبادة! 

ُوالفداَءُاُحنيُجاءُاالمتحانُاحلقيقيُلصدقُالنوايا،ُوتطلَّووحدانًا،ُأمَُّ ُواجلهاَد بتُالعبادةُمنكمُالتضحيَة
ىُالطالءُالكاذب،ُوظهرتُحقيقتكمُالبشعة؛ُإذُظننتمُأنُالعبادةُخدمةُُو الثباَت:ُفهناُزالتُاألقنعة،ُواحمَّ

ُلكمُوحلياتكم،ُبدلُأنُتفقهواُأنُحياتكمُأصاًلُملُيكنُمنُغايةُهلاُإالُحتقيقُالعبادة!

* * * 
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 لماذا ُرِزئِت الخالفة بهذه الشدائد؟!

كماُقالُالشيخُالعدناينُ-الُيقبلُإالُطيًبا،ُدخلُفيناَُمنُليسُمناُُبٌُفيهاُخبثًا،ُواهللُتعاىلُطيُِّألنَُّ
ُكنهارها.يأ ُإالُأنُتكونُدولةُعلىُحمجَُّ¸ُ،ُواهللُ-لهُاهللتقبَّ ُةُبيضاءُليلها

رُفيهاُعندُىُعنهاُيفُالضراء،ُبلُوراحُيشهُِِّمنُخرياتُدولةُاخلالفةُيفُالسراء،ُوختلََُّمنَُعبَُُّ(15)فينا
ُوي ُ}األعداء، ُفيهم: ُتعاىل ُاهلل ُقال ُكما ُدولة! ُهلم ُتكون ُأن ُخشيَة ُفيهم يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل سعى

هُ  ْم ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْهِدي تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمن ْ
( فَ تَ َرى الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم َمَرض  ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيبَ َنا َدائَِرة  51الظَّاِلِميَن ) اْلَقْومَ 

( َويَ ُقوُل 52)يَن فَ َعَسى اللَُّه َأْن يَْأِتَي بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي أَنْ ُفِسِهْم نَاِدمِ 
فََأْصَبُحوا  الَِّذيَن آَمُنوا َأَهُؤاَلِء الَِّذيَن َأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَماِنِهْم ِإن َُّهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهمْ 

ُ[.53ُ-51ُ{ُ]املائدة:َُخاِسرِينَ 

ُكماُينبغي،ُوفيناَُمنُظنُاملناصبُتشريًفاُالُتكليًفا،ُوملُيّتِقُاهللُتعاىلُيفُالضلُو عُمبسؤولياتهُوواجباته
ُوخانُالدينُواألمريُوالرعية.

ُكأبشعُماُيكون،ُوختلَّىُعنُمسؤولياتهُحىتُجتاهُاألراملُواأليتامُواملستضعفني! ُوفيناَُمنُجتلَّتُأنانيته

ُثار!وفيناَُمنُاستعدُلألزمةُبتموينُالطعامُوختزينُاملتاع،ُوملُيستعدُهلاُبأخالقُالتعاونُوالتضحيةُواإلي

ُالُ ُكأمنا ُوهوُقاعدُخاملُعاطلُمرجف، ُوجيعجعُيفُاالنتقاد، ُوأمريها، َُمنُيشغبُعلىُالدولة وفينا
ُواجبُعليهُوالُمسؤولية،ُبدلُأنُيسعىُليكونُجزًءاُمنُاحللُوشوكًةُيفُحلقُالكفار!ُ

                                           

ُكثريونُواحلمدُهللُتعاىل.ُ(15) ُوالُتعميمُيفُأيُمثال،ُوالصاحلونُيفُدولةُاإلسالم
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ُ ُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر، ُبلُوتركُاألمر ُالشرع، َُمنُتراخىُيفُاالستجابةُألحكام ¸ُواهللُوفينا
ُقالُ ُإذ ُعنُأسبابُالتمكني؛ ُمنُقائل-أخربنا ُ}-عز الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة :

ُ[.41{ُ]احلج:َُوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اْْلُُمورِ 

ْيَدُأهناُسننُاحليُالقيومُاليتُالُتتبدل،ُوالُبدُِمنُاالبتالءُليتميزُاخلبيثُمنُالطيب،ُوفيناُوفيناُوفينا،ُبوَُ
ُويصطفيُاهللُتعاىلُمناُشهداء،ُويبلوُبعضناُببعض.

اخلالفةُغابتُمنذُقرون،ُفهلُظننتمُأنُتعودُوتقومُدومناُمشكالتُوالُُثم كونوا منصفين أيها القوم؛
ُبال ُكمُعددُاملسلمنيُحىتُأخطاء؟!ُبلُقبلُأنُتلقوا ُأنفسكم: ُوعلىُأمريهاُوجنودها؛َُسلوا الئمةُعليها

ُكمُنسبةُ ُكمُعددُالصادقنيُمنُهؤالءُامللتحقني؟! ُكمُعددُالذينُالتحقواُهبا؟! الذينُدعموهاُوناصروها؟!
ُوطالَُّ ُواملفسدين، ُاملنتكسنيُالفاسدين ُنسبة ُكم ُمث ُواملسكن؟! ُباملال ُوالفرِحني ُواملناصب، ُالدنيا ب

تولِّني؟!ُسبحانُاهلل!ُأعليهاُوحدهاُيقومُواجبُمحايةُالدين،ُوسائرُاملتخاذلنيُجمردُضيوفُشرفُيفُوامل
ُاحلياة؟!!

ُكلُهذاُالُيكونُبالءُوالُاحنسارُوخسارةُمناطق؟!ُبلُواهللُإنُربناُ حَلليمُرحيم!ُفاتقواُشرُُ™بعد
تمُعنُدولته!ُأينُأنتم؟!ُماذاُتفعلون؟!ُأردُتُعقابهُوغضبهُونقمته!ُاتقواُاهللُياَُمنُانتسبتمُلإلسالمُمثُختّلي

ُامتدَُّ ُأَما ُعليكم؟! ُباهلل ُذلك ُعلى ُحصلتم ُفهل ُوالسالمة؛ ُالطواغيتُاحلياة ُوبات ُإليكم، ُاألزمات ت
قونُعليكمُأكثرُمنُذيُقبل؟!ُفالُديًناُنصرُت،ُوالُدنياُنلتم،ُوالُأرضيتمُربكم،ُوالُعمرُتُدنياكمُوالُيضيِّ

ُنُأنتم!آخرتكم!ُبئسُاخلاسرُو

ُأماُحننُفالُنقيلُونستقيل،ُبإذنُاهللُالعزيزُاجلليل.

ُذروينُأمتطووووووووووووووووووووويُصوووووووووووووووووووووهَوُاجليوووووووووووووووووووووادُِ
 

ُهلووووووووووواُخوووووووووووواطَرُِموووووووووووْنُشوووووووووووجوينُ ُأبوووووووووووث 
ُ ُإىلُاجلهوووووووووووووووادُِ ُبوووووووووووووووأينَُِّقوووووووووووووووْدُمضووووووووووووووويت 

ُ
ُصوووووووووووووووووولِبُاليقووووووووووووووووووُ ُراسووووووووووووووووووخ  ُنيُِبعووووووووووووووووووزم 

ُ ُحيوووووووووووووووووووووواَةُذلُ  َُوإينَُِّقووووووووووووووووووووووْدَُسووووووووووووووووووووووِئْمت 
ُ

ُاجلنووووووووووووووووووووووونُُِ ُستوصوووووووووووووووووووووولينُإىلُحوووووووووووووووووووووودِّ
ُ
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ُكوووووووووورميُ  ُ(16)َوالُأرضووووووووووىُسوووووووووووىُعوووووووووويش 

ُ
نووووووووووووووووووووونُُِ

َ
ُلظووووووووووووووووووووىُامل :ُأسووووووووووووووووووووتطيب  َُوإالَّ

ُ ُأرىُآالَمُديووووووووووووووووووووووووووووووويَنُيفُانكسوووووووووووووووووووووووووووووووارُ 
ُ

َُوالُصووووووووووووووٌتُسووووووووووووووىُوجوووووووووووووِعُاألنووووووووووووونيُُِ
ُ َُولووووووووووووووووويَسُجيوووووووووووووووووود ُواحووووووووووووووووود ناُبِبَوووووووووووووووووْذلُ 

ُ
وووووووووووجنِي!ُ ُكوووووووووووأنَُّالكووووووووووولَُّأضوووووووووووحىُكالسَّ

ُ ُُأ ِطيووووووق ُهووووووذا؟!ُليووووووَتُِشووووووعري!فكيووووووفَُ
ُ

ُأيَووووووووووووووواُقووووووووووووووووميُافهمووووووووووووووووينَُواتركووووووووووووووووين!ُ
ُ نايا ُأرضوووووووووووووىُبالووووووووووووودَّ ُدعوووووووووووووين؛ُلسوووووووووووووت 

ُ
هووووووووووووووووووووووونيُُِ

َ
َُوالعووووووووووووووووووووووويِشُامل ُوالُبالوووووووووووووووووووووووذ لِّ

ُ ُدعوووووووووووووووووين؛ُإنَُّديوووووووووووووووويَنُقووووووووووووووووْدُدعوووووووووووووووواين
ُ

ُفكيووووووووووَفُأحيوووووووووود ُأوُتعمووووووووووىُعيوووووووووووين؟!ُ
ُ ُوَكيوووووووووووووووَفَُأص وووووووووووووووم ُأ ْذينَُعوووووووووووووووْنُنووووووووووووووووداءُ 

ُ
ُكوووووووووووووالقريِن؟!ُ َُوقوووووووووووووْدُأضوووووووووووووحىُلقلووووووووووووويَب

ُ ُرَّم ُيفَُّآالٌمُتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواىلت َضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ُ

ووووووووفنيُُِ ُكحوووووووواِلُالوووووووورِّيِحُمووووووووْعُبعووووووووِضُالسَّ
ُ ُشووووووووووووووكوى، ُسووووووووووووووكوٌنُعاصووووووووووووووٌفَُوأ َوار 

ُ
وووووووووكونُُِ ُفوووووووووالُأدريُالضَّوووووووووجيَجُِموووووووووَنُالس 

ُ ُكوووووووووووووووووويُأجاهووووووووووووووووووَدُيفُالربايووووووووووووووووووا ُذرويَن؛
ُ

َُوأبووووووووووووووويَنُصووووووووووووووورَحُإسوووووووووووووووالمْيُاملكووووووووووووووونيُُِ
ُ ُخولووووووووووووووووووووووَةُيفُِطَعووووووووووووووووووووووانُ  َُوإينَُِّبنووووووووووووووووووووووت 

ُ
َُوأفووووووووووودْيُاحلوووووووووووقَُّيفُضووووووووووورِبُالط عوووووووووووونُُِ

ُ وووووووووووووووووْرمُ  ُكوووووووووووووووووذاَكُصوووووووووووووووووفيًَّةُيفُقتوووووووووووووووووِلُج 
ُ

ُحاقووووووووووووووووود ُوغووووووووووووووووود َُخوووووووووووووووووؤ ونُُِ ُخبيوووووووووووووووووث 
ُ ُذرويَنُأقتوووووووووووووووووووووووديُهبمووووووووووووووووووووووواَُمضووووووووووووووووووووووواءًُ

ُ
ُأ مَنِّوووووووووووووويُالزَّهوووووووووووووووَرُيفُتلوووووووووووووووَكُالغ ص وووووووووووووووونُُِ

ُ ُالغوووووووووووووووووواينُيهتوووووووووووووووووويين َُومووووووووووووووووواُعووووووووووووووووويش 
ُ

ُديووووينُ ُروحووووي،ُنصوووور  َولكووووْن:ُبووووذل 
(17)!ُ

ُ * * * 

 الحصار في الشِّْعب، وغزوة الخندق، يا إخوتي!

ُا ُكذلكُاخلوفُواليأس،ُومهاُأمرانُجتبُحماربتهماُومنعهماُمتاًما؛ُإنُأعداءناُليسوا لكفرةُوحدهم،ُبل
{َُفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ }،ُ[3{ُ]املائدة:َُفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ }فاهللُتعاىلُيقول:ُ

انُ،ُوهذانُالعدوَّ[87{ُ]يوسف:ُ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ ِإنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَّهِ }،ُ[175]آلُعمران:ُ
ُكانتُأعذار همُوحججهم-مهاُماَُحَداُباملنتكسنيُ ُوا.؛ُفانتكسواُوخافواُوفرُ -أيًّا

                                           

ُالُنرضىُألنفسناُمباُملُيرَضهُاهللُتعاىلُلنا!ُوالُعيشُكرميُإالُيفُظلُاإلسالمُوحكمه!ُالُواهللُ(16)
ُمنُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"دعوينُكيُأجاهد".ُ(17)
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لتمُياُإخويتَُلرأيتمُأنُاهللُتعاىلُبناُرحيمُحليم،ُقدُواهللُغمرناُبنعمهُوفضله،ُليسُمنُناحيةُولوُتأمَُّ
ُكلهُيعاينُاألزماتُالرزقُوحده،ُبلُ ُاإلسالمية؛ُفالعامل حىتُباألحوالُالعامةُيفُالعاملُواخلاصةُيفُدولتنا

ُالنيبُ(18)والصعوبات ُكان ُبينما ُفقط، ُوليسُحنن ُيفُشُُِ‘، ُمعه ُالصعوبةُوَمن عبُأيبُطالبُيعانون
لبس،ُومعُوشظفُالعيش،ُوالعاملُحوهلمُغارقُيفُزخرفُالدنياُوثراءُالتجارة،ُوحسنُاملأكلُواملشربُوامل

ذلكُصربُوصربوا!ُصربواُعلىُأكلُحلاءُالشجر،ُوالكفارُخارجُالشعبُيأكلونُماُلذُوطاب!ُبلُوصربُ
ُكفرةُح وِصرواُمعهمُمراعاةُللعصبيةُالقبليةُوليسُعنُدينُوعقيدة!ُأفالُنصربُحننُ الذينُملُنأكلُ-معهم

ُكلهُيعاين سالم هو الكنز الثمين الذي سندخل إن اإلألجلُدينناُالعظيم؟!ُُ-حلاءُالشجر،ُوالعاملُحولنا
ُبه الجنة بعد رحمة اهلل تعالى وفضله، أفال يستحق منا بعض التعب والعناء؟!

ُماُتأمَُّ ُواقتسام ُقتالنا ُكيفية ُيف ُحىت ُمتناحرون ُخمتلفون ُوالكفار ُحيصُبيص، ُيف ُالعامل ُحولكم؛ لوا
ُيدعون،ُوالُحىت ُيأتونُوماذا كيفُيتحركون،ُليسواُحىتُهمُأنفسهمُُُحيسبونهُمغامَنُهلم،ُالُيعرفونُماذا

واثقنيُمماُيريدون،ُوبالدهمُتذوقُبأسُجنودُاهللُتعاىلُِمنُاألعاصريُوالعواصفُوالزالزلُوتدهورُاالقتصاد،ُ
ومدهنمُتعاينُضيقُاحلالُمثلناُبلُرمباُأشد!ُيفُكلُبلدُمشكالتُومصائب،ُوفرقُمتناحرة،ُوالُتكادُجتدُ

ليسُمعهم،ُبلُ¸ُعاىل،ُهذاُوالُأجرُهلمُيفُذلكُوالُثوابُوالُتعويض!ُفاهللُطاغوتًاُمرتاًحاُواحلمدُهللُت
[،ُويفرِّقُمشلهمُوكلمتهم،ُوهيُذي31ُ{ُ]املدثر:َُوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهوَ طُعليهمُمالئكتهُ}يسلِّ

ُبينهمُعامرةُبالضغائنُوالبغضاءُوالتناحرُ} نَ ُهْم َشِديد  تَ ذات  {ُْحَسبُ ُهْم َجِميًعا َوقُ ُلوبُ ُهْم َشتَّىبَْأُسُهْم بَ ي ْ
ُ!-بفضلُاهلل-[،ُبينماُخيافونُمنا؛ُإذُقدُن ِصرناُبالرعب14ُ]احلشر:ُ

ثواٌبُأنناُنعاينُهذاُألنناُُ-بإذنُاهلل-،ُولناُ-إنُشاءُاهلل-أماُحنن؛ُفاهللُتعاىلُمعناُوهوُناصرناُومعينناُ
ُالصربُعلىُ ُاالحتسابُوالرضاُبقضاءُاهللُوقدرهُأقمناُدولةُحتكمُبشرعُاهلل،ُوثواب  صعوبةُاألوضاع،ُوثواب 

ُالتجلُ  ُاجلهادُوالرباطُوالبقاءُرغمُأنفُكلُوابتالءاته،ُوثواب  دُوالثباتُوحماربةُالضعفُواإلرجاف،ُوثواب 
                                           

بعدُُ-إنُشاءُاهلل-معُاحليُالقيوم،ُوكذلكُخربتُآلُسلولُُ-قاتلهُاهلل-بعدُصفاقةُطاغيتهاُالصرحيةُُ-بإذنُاهللُتعاىل-خربتُأمريكاُُ(18)
ُ-اليتُفرحواُهباُاليوم-العدوانُالواضحُالظاهرُالذيُالُلبسُفيه:ُعلىُاإلسالمُوأحكامهُوأهله،ُوستخربُروسياُأنُبلغُطغاهتاُهذاُاملبلغُمنُ

ُ،ُفرتبصواُإناُمعكمُمرتبصون.-بإذنُاهللُسبحانه-ُمثلهم،ُوسيخربُالطغاةُأمجعون



 إْن بَلَغت الُقُلوُب الَحناِجَر!أَتْينا ِلَنْبَقى و

 

 

   

 23 

ُكلهُيفُالاءُِمنُسرَّ،ُإضافةُإىلُماُيتلوُالعسَرُِمنُيسَرين،ُوالضيَقُِمنُفرج،ُوالضرَّاملشاقُِّ دنيا،ُويفُاء،ُوهذا
أيًضا:ُجنةُعرضهاُالسماواتُواألرض!ُجنةُأدىنُدرجاهتاُيعادلُالدنياُمباُفيهاُعلىُُ-بفضلُاهلل-اآلخرةُ

أضعاف!ُورضاُالرمحنُالرحيمُالعظيم،ُولذةُالنظرُإىلُوجههُالكرمي،ُتصورواُهذاُياُإخويت:ُأنُيرضىُاهللُ
ُم،ُوأيُغايةُأرجىُمنُهذا؟!تعاىلُعنا،ُويدخلناُيفُرمحته،ُويكرمناُبرضاه!ُأيُشيءُأعظ

ُ ُهوُمصرينا ُ-إنُشاءُاهللُتعاىل-هذا ُقالُ-بعونُاهللُسبحانه-،ُوذلكُهوُمصريُأعدائنا عزُمنُ-؛
ْن ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسنَ يَ ْيِن َوَنْحُن نَ تَ َربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَُّه ِبَعَذاٍب مِ :ُ}-قائل
ُ[.52{ُ]التوبة:ُ َأْو بِأَْيِديَنا فَ تَ َربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَ َربُِّصونَ ِعْنِدهِ 

 في غزوة اْلحزاب:

ُكانُحالُالنيبُ اُوأشد؛ُفالكفارُأمجعواُعلىُقتاهلمُوأصحابهُوقتُغزوةُاألحزابُأصعبُمنَُّ‘ولقد
ُغدروا ُالذين ُاألجناس ُاليهود ُخبيانة ُالداخل ُويف ُالضخمة، ُ شودهم ُاخلارج ُظرفُُمن ُأحلك ُيف هبم

ُاملرجفونُبنيُصفوفهمُخيذُِّ ُالكفارُعليهم،ُوأصعبُحال، ُباهلمُمشغولُبالنساءُواألطفالُإنُعدا لوهنم،
هُمنُجديد،ُوهيُذيُآياتُوقلبهمُمنفطرُعلىُدولةُاإلسالمُالوليدةُأنُتضيعُويعودواُإىلُهوانُالكفرُوذلِّ

ُكانتُاحلال؛ُإذُيقولُاهللُتعاىل:تصوِّ¸ُاهللُ ُكيف ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ }ُر
( ُهَناِلَك ابْ ُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزِلُوا 10زَاَغِت اْْلَْبَصاُر َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُُّنونَا )

{ُاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم َمَرض  َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُرورًا( َوِإْذ يَ ُقوُل اْلُمنَ 11زِْلَزااًل َشِديًدا )
ُ[.12ُُ-10ُ]األحزاب:ُ

ُ ُاملؤمنون ُز لزل ُاحلناجر! ُالقلوب ُبلغت ُأكرب! ُوحسب-اهلل ُاملسلمون ُهذهُُ-ال ُويف ُشديًدا، زلزااًل
ُ ُبالنيب ُإذا ُاحلرجة: ُالعصيبة ُبفتيبشُُِّ‘األوضاع ُالوقحون،ُرهم ُاملنافقون ُويسخر ُوفارس، ُالروم ح

ُاليتُتقالُيفُوقتُالُيأمنونُفيهُ ُالبشائر ُقالوا-ويستهجنونُهذه ُكانُُ-كما ُفأين ُحاجتهم! أنُيقضوا
ُمصريهم؟!ُمزبلةُالتاريخُوالُكرامة،ُوف ِتحتُالرومُوفارسُفعاًلُورغمُمعاطسهم!
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ُويب ُمرض، ُقلوهبم ُيف ُوَمن ُيرجفُاملنافقون ُأيًضا ُمتسُ واليوم ُمن ُويسخرون ُوالضعف، ُالوهن كناُّثون
ُ ُنبينا ُبالضعفُواحلماقةُُ‘ببشارة ُويرموننا ُمنا ُيسخرون ُكله، ُيفُالعامل ُاإلسالم ُوسيادة ُفتحُروما عن

واملكابرة،ُولسانُحاهلمُيقول:ُ"غرَّْتُهؤالءُدولت هم،َُوَسَعواُيفُهالكُأنفسهم"،ُقاتلهمُاهللُوأراهمُمنُنصرُ
ُاإلسالمُماُيغيظهم!

وعدناُبالنصرُوالفتوحات،ُ¸ُ،ُإنُاهللُ™هنمُالُيفهمونُوالُيعرفونُإىلُأيُحدُنثقُحننُبوعدُربناُإ
ُومعايشةُ ُوالثمرات، ُواألنفس ُاألموال ُبنقص ُأيًضا ُوعدنا ُبل ُوحسب، ُهبذا ُيَِعْدنا ُمل ُسبحانه لكنه

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ االبتالءات؛ُقالُتعاىل:ُ}  َونَ ْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َولََنب ْ
[،ُوبإذنُاهللَُسن رِيُربناُالعظيمُمناُالصرَبُعندُالبالء،ُوالشكَرُعندُالفتح،155ُ{ُ]البقرة:َُوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ 

ُواإلمياَنُيفُكلُحال،ُبإذنهُوفضلهُوتوفيقه،ُدونُحولُمناُوالُقوة.

ُاإلسالَم،ُوالُسوة:ُأيقنَّبلُكلماُاشتدتُالظروفُق ُالكفر  اُأكثرُبصحةُاملنهجُوسالمةُالطريق؛ُفالُحيب 
ُالباطل ُاحلقَّ،ُوالُالشيطان ُاملالئكَة،ُوالُالكفرة ُاملسلمني!

ُباهللُ ُيظن ُوقد ُالفرج، ُويستبطئ ُويستصعبُاحلل ُاملشكلة، ُوصعوبة ُالبالء ُعَظم ُإىل ُاملرء ُينظر وقد
ُكأب ُباحللُيأيت ُإذا ُمث ُالظنون، ُيكون! بيد البشر القاصرين ُ(19)ْلن الحل لم يكن ولن يكونسطُما

الضعفاء، إنما هو بيد جبار السماوات واْلرض، الذي لم يأمرنا إال باإليمان والثبات والصبر والعمل! 
ُولم يكّلفنا بالنتائج.

ُكلُهؤالءُالكفرةُعل ُكانُيظنُأنُاجتماَعُرأِي ُالذي ىُاملسلمني،ُوبالعودةُإىلُغزوةُاخلندق:ُفَمنُذا
ُسيتبدَُّ ُكامل: ُللحربُعلىُمدارُعام ُوالذيُحداهمُإىلُالتجهيز علىُيدُرجلُُ-بفضلُاهللُسبحانه-د

                                           

فَِإْن كلٌُّمنُ"مل"ُو"لن"ُإىلُفعل،ُقالُاهللُتعاىل:ُ}خبطأُشائع؛ُإذُحتتاجُُُإال"ملُيكنُولنُيكون"ُهذاُهوُالصواب،ُوليسُ"ملُولنُيكون"ُُ(19)
ُ[،ُوملُيقلُسبحانه:ُ"فإنُملُولنُتفعلوا".24{ُ]البقرة:َُلْم تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات َُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَةُ 
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ُويسَُّ ُأَِذنُاهللُتعاىلُبإسالمه، ُواحد ُأسبابُاملكيدة ُله ُ-ر ُنعيمُبنُمسعود ُالصحايبُاجلليل: ؛ُ-¢هو
ُفصارتُصفوفُالكفرةُمنُبعدُشذرُمذر،ُوملُيعدُأحدهمُيثقُباآلخر؟!

ُراسخة،ُمَُ ُوالُخيمة ُثابًتا ُريحُالُترتكُهلمُقدرًا ُستهويُهبا ُالضخمة ُالكفر ُأنُحشوَد نُجالُخبلده
اَصرُاليهودُالغادرونُاجملرمون،ُمثُ ُكلُهذهُاألعدادُالغفريةُأثرًاُبعدُعني،ُوحي  فيناديُقائدهمُبالرحيل،ُوتغدو

ُت قَتلُرجاهل مُوت غَنمُأمواهلمُوت سىبُنسا همُوذراريهم؟!

رجلُذكي،ُوريحُشديدة،ُورعبُقذفهُاهللُتعاىلُيفُقلوبُأعدائه؟!ُنعم!ُبساطةُُالبساطة كان؟!أبهذه 
ُالكبري،ُالذيُإذاُ ُاهللُالعليِّ شديدةُالُختطرُعلىُالبال؛ُألنُالنصرُنتيجةُالُميلكهاُإالُاهللُتعاىل،ُوألنهُأَْمر 

ُكلُُأرادُشيًئاُقالُله:ُ"كن"ُفيكون،ُوالذيُميلكُأنُينصرُعبادهُيفُملح البصر،ُماَُسَعواُإىلُطاعتهُوبذلوا
ُوسعهمُفيها.

ُكمُ ُكمُمنُمنطقةُسقطتُإعالميًّاُوإرجافيًّا! فالُتضعفواُياُإخويت،ُوالُتصغواُللمرجفنيُواملثبطني؛ُإذ
منُمتسللنيُبنيُصفوفناُأشاعواُإشاعاتُليبلبلواُالصفوفُويفرغواُاملناطق،ُفيأيتُالكفارُمنُبعدُويسيطرواُ

ُ ُصفًوا ُواهتمُ عفًوا ُواحذروا، ُفانتبهوا ُكلُخربُتسمعونهُدونُعناءُوالُتعب! ُبسند ُيفُأيُ-وا والُتضعفوا
ُكانُاخلرب ؛ُفلرمباُالثقة ُالذيُأخربكُخبربُما:ُيكونُقدُمسعهُمنُثقةُآخر،ُوهذاُاآلخرُقدُمسعهُ-حالُمهما

ُمنُكاذب!!ُقاتلُاهللُالكاذبنيُواملرجفنيُأمجعني.

ُكيفُتعجُ  دوُباألكاذيب،ُأفيبعدُعنهمُأنُيدس واُبينناُمرجفنيُيعملونُحلساهبم؟!ُالُأخبارُالعُتذكروا
ُكيفُ ُوالُذمة،ُفباهللُعليكم ُكذبواُعلىُرهبم،ُوأخربناُاهللُأهنمُالُيرقبونُفيناُإالًّ واهللُالُنصدقهمُأبًدا،ُقوم

ُكالمهم،ُبينماُميكنُ حلنُالقول؟!ُُكشفُهؤالءُاملرجفنيُمنُُ-بإذنُاهلل-يصدقهمُبعضكمُويلتفتونُإىل
كانُيعجبهُالفأل،ُُُ‘ط،ُوالنيبُتُوأخرىُتثبِّكلمةُتثبُُِّكلمةُهتويُباملعنوياتُوكلمةُترفعها،ُوربَُُُّوربَُّ

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ »:ُ‘وقدُقالُ ،ُوإذاُاهتممتمُبسندُ(20)«َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ

                                           

ُ.6018(ُبرقم:11ُُ/8أخرجهُالبخاريُ)ُ(20)
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،ُ-بإذنُاهلل-واصٌلُإليهمُوكاشٌفُأمرهمُُ؛ُإذُسيعلمونُأنُخيطُالكذبُالُبدَُّاألخبار:ُأربكتمُاملرجفني
ُهلمُعلىُحتقيقُماُ ُمساعدة ُفهذه ُنبينُمنُقراراتُوإحباط: ُما ُونبينُعليه ُنسمع، ُأنُنطريُبكلُما أما

تعاىلُُيريدون!ُواميُاهللُلوُأقسمواُعلىُأنُالوقتُهنار:َُلوجبُعليناُأالُنصدقهمُحىتُنرىُبأنفسنا!ُواهلل
ُبالتثبُ  ُأمرنا ُباملرجفُواملنافقُوالكافر؟!ُقدُتُوالتبني  ُبالنا ُالفاسق؛ُألنهُالُيبعدُعنهُالكذب،ُفما ُمنُنبأ

واُهمُأيًضا،ُثَُمنُتثقُبه،ُفالُاهتامُهاُهناُللثقات،ُبلُنصحُهلمُأنُيتحرَّيكونُأحدُهؤالءُهوُالذيُحدَُّ
ُوالُيصدِّقواُإالُثقةُعاينُبنفسه.

الكفرةُلنُيرتكوناُوشأنناُأبًدا،ُإهنمُالُيرضونُبكلمةُحقُواحدة،ُفكيفُيرضونُُدين؛إخوتي المجاه
ُكلُطاقاهتمُوخربائهمُللتفكريُيفُُ بدولةُاحلقُاليتُتريدُحكمُالعاملُبأسره؟!ُطبًعاُسيحاربوننا،ُوسيستنفرون

شرعيَّة  كثيرة للتعامل في ديننا العظيم قواعُد كيفيةُالقضاءُعلينا،ُوسيدّسونُبينناُخونةُومرجفني،ُولكن!ُ
ُماُُمع كل ما يواجهنا، ُوهلا ُجدًّا ُسخيفة ُالكفرة! ُمن ُسخيفة ُحيلة ُيكونُسببها ُكارثيًة ُنتائَج ُإن واهلِل

ُالشرعُ ُوفقُأحكام ُمعها ُنتعامل ُال ُفعالَم ُديننا، ُيفُقواعد ُاألخبارُُ-يردعها ُعنُسند ُالكالم ُسبق وقد
ُأذكياءُ؟!ُهلُتظنونُأنُأولئكُالسكارىُمعاقريُاخل-كمثال ُوالظلم: مرُوواضعيُقواننيُالكفرُوالرذيلة

لدرجةُأنُميكنهمُقهرنا؟!ُلقدُغفلواُعنُإدراكُحقيقِةُأنُاهللُتعاىلُهوُاملعبودُاحلق،ُوأنُشرعهُهوُالذيُ
ُكالُواهلل،ُ ُإىلُحلُللخالصُمناُومنُديننا؟! جيبُأنُحيكمُالُأهوا همُاملريضة،ُفكيفُهلمُأنُيتوصلوا

ُكلُ شيءُوفقُأحكامُالشرع،ُوالُتبخلواُعلىُدولتكمُبأيُنصحُأوُأفكارُحللُاألزمة،ُالُفقطُتعاملواُمع
يقولّنُقائل:ُ"قدُالُتكونُهنالكُفائدة"؛ُفاهللُتعاىلُأمرُبالعملُالُبالنتيجة!ُهذاُأمرُجيبُأالُيغيبُعناُ

ُتعاىل،ُرأيَتُأبًدا،ُعليكُأنُحتصرُذهنكُوتستعرضُكلُماُميكنكُأنُتفيدُبه،ُمثُتنّفذُمتوكاًلُعلىُاهلل
ُمثارُالعملُأمُال.

بأيُشيءُسيفيدناُالندبُواإلحباط؟!َُمنُهمُالكفارُليوصلواُبعضكمُإىلُحالُاألملُواحلزنُإخوتي؛ 
ُبالنصر:ُ ُاملتمثلة ُيفُالنتيجة ُويفكروا ُجيري، ُمما ُويتأملوا ُبلُبدلُأنُحيزنُبعضكم ُإخويت، ُالُيا واليأس؟!

ُيفُالعمل ُطاقاهتمُهذه ُيوفروا ُأن ُوالثباتُوالعمل،ُُعليهم ُاجلهاد ُمن ُاختصاصهم؛ ُدائرة الد وبُداخل
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عليك أن تؤمن وتثبت وتعمل قادرُأنُينصرناُيفُطرفةُعنيُوحملةُبصر،ُ¸ُفالنصرُبيدُاهللُوحده،ُواهللُ
ُ.أساًسا بمقدوركوتخلص، أما كيف يأتي النصر والفتح؟! فهذا ال عالقة لك به، وليس 

ُيائسنيُعندم ُإسرائيل ُبنو ُكان ُلكنُلقد َُلمدركون"، ُ"إنا ُوقالوا: ُوعدًوا، ُبغًيا ُوجنوده ُفرعون ُأتبعهم ا
ُكامنُيفُاإلميانُوالعملُالُيفُُإنهملُييأسُوملُيقنط،ُ’ُموسىُ ُأنُواجبُالبشر يعرفُحقُاملعرفة

لُوأجرم،ُُوقتَّحتصيلُالنتيجة،ُواهللُتعاىلُأمرُبعبادتهُوالكفرُبالطاغوتُفرعون،ُحىتُوإنُطغىُفرعونُوجتربَُّ
ُكانتُالنتيجة؟ُ’ُوسىُوم ُفماذا ُأمرهمُهلل، ُوسلَّموا ُاألمر، ُهبذا وَمنُآمنُمعهُحقُاإلميان:ُصدعوا

ُوخلفهمُطاغوتُمتجربُمتكربُيتبعهُجيشُ ُأمامهم، ُالبحر ُمستضعفونُيهربون، ُقوم وكيفُأتىُالفرج؟!
انهُقادرُالُيعجزهُعرمرمُسفاحُملُيرحمُحىتُاألطفالُيفُمهادهم،ُلكنُاهللُتعاىلُباملرصاد،ُوألنُاهللُسبح

هلمُالبحر،ُوأجناهم،ُوأغرقُفرعونُوجيشه!!ُالبحرُذاتهُانشق!!ُُشيءُيفُاألرضُوالُيفُالسماء:ُفقدُشقَُّ
ُتباركتُياُربناُالعظيمُوتعاليت!ُُر أن النجاة تكون بهذا الشكل؟!!َمن كان يتصوَّ 

ُمعيَّ ُأخبار ُمن ُومسعتموه؛ ُأنفسكم ُأنتم ُعشتموه ُمبا ُأيًضا ُوأذكِّركم ُاهللُتعبل ُوألصحابكم،ُة اىلُلكم
ُخبدش!ُ ُحىت ُكثريون ُي َصب ُمل ُمث ُوالقذائف، ُواهنمرتُالصواريخ ُوعليهم، ُالقصفُعليكم وكيفُاشتد
ُكانُفيه:ُيظنُأنهُقدُع ِجنُعجًناُبالبناءُذاتهُ وبعضهمَُحِظيُبإصاباتُطفيفة،ُبينماَُمنُيرىُاملوقعُالذي

ُمنُشدةُالقصفُوتبعثرُالشظايا!ُأماُملستمُهذا؟!

ُبالُطعامُوالُمتاع،ُليسُبلُوكمُ منُامرئُخرجُمنُحتتُالقصف،ُواهندمُبيتهُوتدمر،ُوباتُشريًدا
ُكانُقبلُاألزمة!ُلدرجةُأنُصارُهوُيوزِّعُ عليهُإالُلباسهُالذيُخرجُبه،ُوإذُبالرزقُينهّلُعليهُبأكثرُمما

زقًاُحنمدكُعليهماُمحًداُُالفائضُالكثريُعلىَُمنُحيتاج،ُوحىتُبتناُنقول:ُ"ربناُقدُآتيَتناُمنُلدنكُرمحةُوُر
ُكثريًاُطيًباُمبارًكاُفيه،ُفهلُلناُيفُاآلخرةُمنُنصيب؟"،ُباهللُعليكم:ُأماُعاينتمُهذاُبأنفسكم؟!

ُاهللُ ُألن ُوأليُسببُ¸ُذلكم ُوتشّردُت، ُمتاعكم ُفقدُت ُفيَم َُعِلم ُأفَمن ُاملتني، ُالقوة ُالرزاقُذو هو
اَربُدولتكم،ُورزقكمُِمنُحيثُملُحتتسبواُبأكثر ُكشفُالكرب،ُوقهرُالعدو،ُُحت  ماُظننتم:ُالُيقدرُعلى

ُكلُشيء،ُوسبحانكُاللهمُأنُنتجاسرُوخنرجُ™ونصرُدولةُاخلالفة؟!ُبلُهوُالقادرُ ،ُهوُالقادرُعلى
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ِمنُدائرةُاختصاصناُإىلُماُالُقدرةُلناُعليه،ُحاشاُلكُأنُنعصيكُباليأسُواالنتكاسُوتركُاجلهادُبسببُ
ُهيُأصاًلُليستُبيدُأحدُسواك.ُعجزناُعنُحتصيلُالنتائجُاليت

ُليسُبالبالءُ ُولكنه ُكثريُمنُمناطقها، ُعن ُاحنسرتُالدولة ُالعاملُنعم؛ ُأيها ُونعم ُإخويتُنعم، ُيا نعم
ُكثريةُمنُقبل،ُوقدُارتدتُالعربُيفُ اجلديدُعلىُدولةُاإلسالم؛ُفقدُعايشُاجملاهدونُأزماتُوابتالءات

ُإالُثالث¢عهدُأيبُبكرُالصديقُ !ُثالثُقرىُوحسب!ُواشتدُالبالء،ُومتارىُ(21)قرىُ،ُحىتُملُيبَق
ُالسفهاء،ُمثُكانُالنصرُوالتمكنيُمنُجديد،ُبفضلُاهللُالعزيزُاحلميد.

ُوإال ُوأخرىُهناك، ُبأرضُهنا ُيوًما ُاعتباره ُيكن ُمل ُاإلسالم ُإذ ُللمناطق؛ ُخبسارتنا ُأحد ُ؛فالُيفرحنَّ
د المكي، حين لم تكن له دولة، ولم تكن له أية روا منه أياَم العهفلماذا حاربه كفار قريش وخافوا وحذَّ 

ُج لُ ُسيطرة إال على قلوب أتباعه؟! ُوكان ُبل ُبعد، ُملُحيكم ُأنه ُرغم ُمستميتنيُيفُحماربته ُكانوا ُملاذا
ُاملعادلةُجيًدا،ُوعرفواُجوهرُاملوضوع؛ُفحاربواُ املسلمنيُاألوائلُمنُاملستضعفنيُواملساكني؟!ُألهنمُفهموا

ُ ُواعتربوه ُاإلسالم ُوهم ُومصاحلهم، ُونفوذهم ُمعتقداهتم ُكل ُوعلى ُعليهم ُالُُأوالءخطرًا ُاليوم: الكفرة
ُكانتُحمضُكلمةُواحدةُمنُيفُرجلُواحد؛ُ ُكلمةُاحلقُاخلالصُالنقيُولو ْلن المسألة لم حيتملونُصدور

اهُاإلسالمُالذيُليسُلغريهُالنصر،ُوالُلسُوُتكن يوًما بامتالك أرض أو اكتساب شعب، بل هو اإلسالم،
ُكلُآنُوحني،ُوحىتُوسائلهمُوحيلهمُ البقاء،ُالذيُحيظىُأتباعهُخبريَيُالدنياُواآلخرة،ُويشقىُأعدا هُيف
ضده:ُتنقلبُعليهمُخسرانًاُوهزمية،ُفالُحلُلديهمُللقضاءُعليه!ُبلُهوَُمنُيقضيُعليهمُقضاءُمربًما،ُ

ُ فظهُوحتكيمهُربُالعاملني؟!ُوالُيرتكُهلمُباقيةُوالُتعويًضا!ُفماُظنُالتعساءُاللئامُبدينُتكّفل

لئن فقدت دولة الخالفة اليوم بضع مناطق؛ فلقد كانت في الصحراء الُتنسواُياُإخويتُبلُاذكروا:ُ
أنُتعودُالدولةُإىلُالصحراءُمرةُأخرى،ُليسُهذاُبأساسُالقضيةُ¸ُولرمباُاقتضتُحكمةُاهللُُباْلمس!

بل إن بعضنا قد يُقَتل أو يموت دون وأخرىُهناك،ُوالُلّبُاملوضوع،ُليستُمقّوماتُاملعركةُبأرضُهناُ
                                           

ُقَوَتاَدةَُُ(21) ُ"ُقَالََُعْن :ُ ُاللَِّه َُرس ول  َُماَت َُمَساِجدَُُ‘َلمَّا َُثاَلثََة ُِإالَّ ُاْلَعَرب  ُاْرَتدَِّت َُواْلَبْحرَْينُِ: ُاْلَمِديَنِة، َُوَمْسِجَد ُاحلَْرَاَم، فضائلُ]ُ."اْلَمْسِجَد
ُ[.(828ُ/2ألمحدُبنُحنبلُ)ُ،الصحابة
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ُبلُنعملُهللُولوُملُُأن يشهد الفتوحات أو يعاين النصر، فهل هذه ذريعة لترك العمل؟! ُواهلل، أبًدا
ُدولةُ ُاإلسالمية ُدولتنا ُوحيرِّك ُحيركنا ُالذي ُوهو ُبعدنا، ُسيبقى ُقبلنا ُكان ُالذي ُوإسالمنا ُالثمار، حنصد

ُنهزمُحىتُلوُملُمتلكُإالُشربًا؟!اخلالفة،ُفكيفُهلاُأنُت

َُمنُ ُالُترتكوا ُبالصرب، ُوتواصوا ُباحلق ُوتواصوا ُواقن ت وا، ُوقاتلوا ُورابطوا ُوصابروا ُإخويتُواصربوا ُيا فاثبتوا
ُنفسهُ ُعلى ُوتعينوه ُوتعظوه ُوتنصحوه ُبيده ُتأخذوا ُأن ُدون ُالشيطان: ُله ُووسوس ُإليه ُالوهن تسلل

ُرىُتنفعُاملؤمنني.والشيطان؛ُفاملرءُقويُبإخوانه،ُوالذك

ُأيووووووووووووووووووواُإخوووووووووووووووووووويتُإنَُّنصوووووووووووووووووووَرُاإللوووووووووووووووووووهُِ
ُ

ُكالبواسوووووووووووووووووووووْل؛ُ ُكنوووووووووووووووووووووتم  ُسووووووووووووووووووووويأيتُإذا
ُ ُتشووووووووووووووووووود وَنُأزَرُاألسووووووووووووووووووووِدُالغيوووووووووووووووووووارى

ُ
ُالنَّواصووووووووووووووولُُْ ُبنسوووووووووووووووِجُالبنووووووووووووووواِنَُوحووووووووووووووودِّ

ُ َُوالُتعجبووووووووووووووووووووووواُبانتصووووووووووووووووووووووار َُومووووووووووووووووووووووالُ 
ُ

ُكثوووووووووووووورة ُإْنُبوووووووووووووودْتُمثووووووووووووووَلُوابوووووووووووووولُُْ َُوال
ُ ُالربايووووووووووووووووووا ُفووووووووووووووووووالُفضووووووووووووووووووَلُإالُلووووووووووووووووووربِّ

ُ
ُسوووووووووووووىُفضوووووووووووولِهُلوووووووووووويَسُمثَّووووووووووووَةُطائوووووووووووولُُْ

ُ َُوالُحتزنوووووووووووووووووووووووواُإْنُأتوووووووووووووووووووووووْتكْمُباليوووووووووووووووووووووووا
ُ

َُوصوووووووووواحْتُعلوووووووووويكْمُمجوووووووووووع ُالعووووووووووواذلُُْ
ُ وووووووووووووووامتنيَُ َُولووووووووووووووويَسُعلووووووووووووووويكْمُِموووووووووووووووَنُالشَّ

ُ
َُوالُلووووووووووووووووِمُجاهووووووووووووووولُُْ َُوالُقووووووووووووووووِلُِغووووووووووووووور 

ُ ُفمووووووواُبعوووووووَدُعسووووووور ُسووووووووىُخووووووورِيُيسوووووووورُ 
ُ

ُاجلحافوووووووووووووووولُُْ ُيهووووووووووووووووز  َُونصوووووووووووووووور ُقريووووووووووووووووب 
ُ نَووووووووووووونيُ  ُسووووووووووووولواُيووووووووووووووَمُأ ْحووووووووووووود َُويووووووووووووووَمُح 

ُ
َُوالُجتزعوووووووووووووواُبوووووووووووووْلُخوووووووووووووذواُبالتَّفوووووووووووووا لُُْ

ُ َُوقوموووووووووووووووووواُأفيقوووووووووووووووووواَُوعوووووووووووووووووودواُلوووووووووووووووووريبُِّ
ُ

ووووووووووووووووووواُاملعاقوووووووووووووووووولُُْ ُحتلَّووووووووووووووووووواُبصوووووووووووووووووورب َُودك 
ُ ُكووووويُتفيووووودوا ُخوووووذواُالووووودَّرَسُممَّووووواُمضوووووى

ُ
ُ(22)َوهيَّووووووووووووواُأقيموووووووووووووواُقنووووووووووووووَتُالنَّووووووووووووووازلُُْ

ُ ُا ُإخويت ُيا ُ}اصربوا ُتعاىل: ُيقول ُاهللُتعاىلُحيبُالصابرين، ُفإن يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا صربوا؛
وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُه رِب ِّيُّوَن }:ُ™[،ُويقول153ُ{ُ]البقرة:ُبِالصَّْبِر َوالصَّاَلِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ 

{ُ]آلَُأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّاِبرِينَ  َكِثير  َفَما َوَهُنوا ِلَما
ُكلُماُيصيبكمُهوُيفُسبيلُاهلل146ُعمران:ُ -[،ُأفالُحتبونُأنُحيبكمُاهللُويكونُمعكم؟ُحسبكمُأن

                                           

ُحنني".منُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"َسلواُيومُأحدُويومُُ(22)
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ُكيفُدنيَُّ،ُيفُهذاُوحدهُالعزاء؛ُفغريكمُيتعبُويشقىُمنُأجلُدنيا-إنُشاءُاهلل ةُفانية،ُرأيتمُبأنفسكم
ُالدارينُ ُإليكمُسعيُالذليلُفتغنموا ُاآلخرةُعليهاُتسَع بإذنُ-هتويُهيُوكلُمتاعهاُيفُطرفةُعني!ُفآثِروا

والُتضعفوا؛ُفلمُُال تبخلوا على دين اهلل بأرواحكم، فَو اهلل ما جعلها اهلل فيكم إال لنصرة دينه!،ُ-اهلل
ُيوًماُخليًقاُب ،ُالذيُميلكُاحلياةُواملوتُوالنشور،ُالذيُ¸كم،ُاصربواُواستشعرواُعَظمةُاهللُيكِنُالضعف 
ُكبريهاُوصغريها،ُإنهُهوُالذيُدُأنفاسناُيفُصدورنا،ُالذيُتكفَُّحنتاجُإىلُرمحتهُحىتُيفُتردُ  لُبكلُأمورنا

ُ،ُأفالُتثقونُمبوعودُاهللُلكم؟!ُ™وعدكمُبالنصر!ُهوُ

ٌةُعلىُالفنت،ُعصيَُّ-بإذنُاهللُتعاىل-الُتستسلموا؛ُفإنُدولةُاإلسالمُالُتضعفوا،ُالُحتزنوا،ُالُتيأسوا،ُ
ُمهماُطالُالزمن.ُ-إنُشاءُاهللُتعاىل-احملن،ُوالنصرُهلاُُلدىصابرةُ

فثمة سكان كانوا قبلكم فيها، اصربوا،ُوتذكرواُأنكمُإنُتعانواُاليومُصعوبةُاحلياةُيفُاملناطقُالبائسة؛ُ
حت حكم الكفر، أفال تصبرون أنتم اليوم عليها تحت حكم اإلسالم واحتملوا هذه المشّقات وهم ت

،ُوي دينُمنُالنصرُوالفتوحاتُثانيةُ-إنُشاءُاهلل-علًماُأنُهذاُالصربُوحدهُيرضيُاهللُُورجاَء انتصاره؟!
ُ.-إنُشاءُاهلل-

ُكونوووووووووووووووَكُمسووووووووووووووولْم؛ ُالُتسوووووووووووووووأْمُِموووووووووووووووْن
 

ُِموووووووووووووووووووْنُحمِجووووووووووووووووووومُُْ ُفالَعليووووووووووووووووووواُتوووووووووووووووووووأَنف 
ُقوووووووووووووووووْمُالُتقعوووووووووووووووووْد،ُاموووووووووووووووووِضَُوأبووووووووووووووووودعُْ 

ُ
،ُبووووووووووووووووووِهُأَْقووووووووووووووووووِدْم!ُ َُواصوووووووووووووووووودْعُبوووووووووووووووووواحلقِّ

ُ ُمهمووووووووووووووووواُعانيوووووووووووووووووَتُِموووووووووووووووووَنُالبلووووووووووووووووووى:
ُ

ُأنوووووووووووووووَتُاألقووووووووووووووووى؛ُإنَّوووووووووووووووَكُمسووووووووووووووولْم!ُ
ُ ُكووووووووووووووووووووْنَُجْلووووووووووووووووووووًداُثَوْبتًوووووووووووووووووووواَُورشوووووووووووووووووووويًدا

ُ
 لس           َت زجاًج           ا ك           ي ت           تحطَّْم!ُ

ُُميشوووووووووووووووووويحسووووووووووووووووووب َكُأنَّووووووووووووووووووَكُحووووووووووووووووووقٌُّ 
ُ

ُ!(23)َوِسوووووووووووووووواَكَُغوووووووووووووووَداُِشوووووووووووووووْبَهُم نَوووووووووووووووووَّمُُْ
ُ ُكبرية؛ُفأيُنعمةُأعظمُِمنُأنُيكونُاملرءُعلىُُإخوتي المجاهدين؛ واهللُإنكمُيفُخريُعظيمُومنحة

ُيفُصفُِّ ُوجماهًدا ُبل ُاملستقيم، ُاحلق ُاهلل-ه ُثبتكم ُأحسبكم ُحشراتُ-كما ُإال ُليسُأعدا نا ُاصربوا، ؟!

                                           

ُأبياتُخمتارةُمنُقصيدة:ُ"الُتسأمُمنُكونكُمسلم"،ُمنُديواين:ُ"أوارُاحلق".ُ(23)
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ُرغباتُتلكُْتُإىلُالقطفُوالذبح،ُوحننُقومُرمحاءُالُيرضيناُأالُنليبُِّاشتاقتُإىلُالدعس،ُر وسهمُحنَّ
ُالر وس!ُ

ووووووووووووووويَفُيفُإقوووووووووووووووداِم؟! ووووووووووووووول ُالسَّ ُمِلَُالَُتس 
ُ

ُمِلَُالُتقطِّوووووووووووووووووع ُعصوووووووووووووووووبَةُاإلجوووووووووووووووووراِم؟!ُ
ُ ُكفووووووووووووووووووورِهم ُأراهووووووووووووووووووواُأينعوووووووووووووووووووتُْ َُور وس 

ُ
ُرقوووووووووووواَبُذيُاألغنوووووووووووواِم!ُ ووووووووووووزَّ ُأقووووووووووووِدْمَُوج 

ُ َعوووووووووةُ  ُاملسووووووووولمنَيُِلَوقوْ َُعِطَشوووووووووْتُسووووووووويوف 
ُ

ُفَوَهل وووووووووووووومَُّنو ووووووووووووووْرِديُالكفووووووووووووووَرُحنووووووووووووووَوُز امُُِ
ُ ْمُيفُرهبوووووووووووووووةُ  ُرقووووووووووووووواهب  ُكوووووووووووووووْمَُتْشوووووووووووووووَرِئب 

ُ
وووووووووووووكِّنَيُشوووووووووووووحَذُمتوووووووووووووامُُِ ُفَوْلَتْشوووووووووووووَحِذُالسِّ

ُ َُوأِطووووووووْحُهبوووووووواُالُختووووووووَشُدمووووووووَعُمعووووووووارضُ 
ُ

ُِكووووووووووووالمُِفَووووووووووووِدمَُُ اه م ُتشووووووووووووفيُأنوووووووووووونَي
(24)ُ

ُ َُوْلتو ْعِمووووووووووِلُالطَّعووووووووووَنُالثَّخوووووووووونَيُبعلِجهوووووووووومُْ
ُ

ُأرهوووووووووووووووووووووووبوْه م ُبوووووووووووووووووووووووزئريَكُالضِّووووووووووووووووووووووورغاميُ
ُ ُيووووووووووووواَُموووووووووووووْنُظننوووووووووووووت ْمُأنَُّديووووووووووووويَنُآفووووووووووووولٌُ

ُ
ُكووووووووووووالِم؛ُ َُوخالفووووووووووووَةُاإلسووووووووووووالِمُحمووووووووووووَض

ُ ُفلتووووووووووووووودركواُيووووووووووووووواُغوووووووووووووووافلوَنُحقيقوووووووووووووووًة:
ُ

ُأنَُّامتووووووووووووووووووووداَدُخالفوووووووووووووووووووويتُمرتامووووووووووووووووووووي!ُ
ُ ُناولتفهموووووووووووووووووووووووواُأنَُّاإللوووووووووووووووووووووووَهُنصوووووووووووووووووووووووريُ 

ُ
ُمنتصوووووووووووووووووووووووووٌرُبكووووووووووووووووووووووووولُِّدوامُُِ َُواحلوووووووووووووووووووووووووقَّ

ُ ُمهمووووووووووووووواُصوووووووووووووووبوُت ُْللعوووووووووووووووالُجتفووووووووووووووووكم ؛
ُ

وووووووووووووووووووواميُ وووووووووووووووووووواُألويلُاملقوووووووووووووووووووواِمُالسَّ ُإذُإهنَّ
ُ ُمهمووووووووووووووواُأردُْتُقهوووووووووووووووَرُديووووووووووووووويَنُخبوووووووووووووووتمُ 

ُ
َُوم نَوووووووووووووواكم ُِضووووووووووووووْغٌثُِمووووووووووووووَنُاألحووووووووووووووالمُُِ

ُ َُواحنسووووووَرُالوووووود جى ُلقووووووِدُاستضوووووواَءُاحلووووووق 
ُ

ُكوووووووول ُاحلكووووووووِمُلإلسووووووووالمُُِ َواحلكووووووووم 
(25)!ُ

ُ ُممتدٌُّ إخوتي المجاهدين؛ ُعامَل ُوأمامنا ُالطريق، ُأول ُيف ُزلنا ُأيامُُما ُوستأيت ُوالتطهري، ُالفتح ينتظر
،ُوتتذاكرونُفضَلُاهللُتعاىلُعليكمُفيهاُأنُونُفيهاُذكرىُهذهُاملشاقُِّ،ُتستلذُ -بإذنُاهللُتعاىل-مشرقاتُ

الَِّذيَن ىلُفيهم:ُ}كمُوأعانكم،ُمثُفتحُعليكمُبفضلهُوتسديده،ُوليكنُحالكمُحالَُمنُقالُاهللُتعاصبّوَرُ
{ُْعَم اْلوَِكيلُ قَاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّه َونِ 

 ُسوء  َوات َّبَ ُعوا ِرْضَواَن فَانْ َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهمْ [،ُفكانُحاهلم:ُ}173]آلُعمران:ُ
 .[174{ُ]آلُعمران:ُاللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ 

                                           

ُجرحى.ُ(24)
ُملَُالُتسل ُالسيَفُيفُإقداِم؟!".ُ-منُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"ور وسُكفرهم ُأراهاُأينعتُُ(25)
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تُعليكُحلظاتُحزنُوضعف؛ُفاستعذُباهللُالسميعُالعليمُبوهن،ُأوُمرَُّ-أخيُاجملاهد-وإذاُشعرَتُ
ُورائيُحيايت ُمنُالشيطانُالرجيم،ُمثُاْخل ُبنفسكُواسأهلا:ُ"ملاذاُأناُهنا؟!ُملاذاُتركت  ُوأهليُومايلُوصرت 
ُكله؟!ُأليستُهذهُأوامرُاهللُ ُإىلُدولةُاإلسالمُاليتُحيارهباُالعامل ؟!ُأليسُاهللُتعاىلُ¸جماهًدا؟!ُملاذاُجئت 

ُ".إًذا: ال يضيِّعنا أبًدا،ُ(26)َمنُأوجبُعليناُاهلجرةُواجلهادُواحلكمُباإلسالم؟!ُبلىُمثُبلى

ُكتبُاهللُتعاىلُأنُينتهيُعأخي المجاهد؛  مرك؛ُفخريُلكُأنُيكونُذلكُيفُدولةُاإلسالم،ُوإنُلئن
فأعَذر لك وأولى أن يكون في دولة ؛ُ-أعاذناُاهللُتعاىلُمجيًعاُمنُذلك-قّدرُعليكُاألسَرُأوُماُشابهُ

مثُأمامُنفسك:ُملُتغادرُدولةُاإلسالم،ُبلُ¸ُيفُاحلاالتُاألوىل:ُأنتُأمامُاهللُُاإلسالم ال خارجها!
ُسبي ُيف ُللبالء ُإىلُتعّرضَت ُاهلل ُمعيَّة ُِمن ُخرجَت ُفأنتُجبان ُاحلاالتُاألخرى: ُيف ُأما ُداخلها، ُاهلل ل

ُيَتُيومُالزحف،ُوصرَتُيفُأرضُالكفرُوحتتُحكمه!ُواهللُاملستعان.خذالنه،ُوتولَّ

ال تخرج ِمن معّية اهلل إلى انتقامه، وال من رضاه إلى سخطه، وال الُترتكُدولةُاإلسالمُأخيُاجملاهد،ُ
واميُاهللُإنُاهللُناصرُدينهُبكُوبدونك،ُُه!بشرعه إلى أرض تحكم بشرع عدوك وعدوِّ  من أرض تحكم

ُ ُذاتُطفلُألمرُرهبا ُوحيدة ُمؤمنة ُخضعتُامرأة ُكما ُواخضعُألمرُربك، ُخلريُنفسك، ُ™لكنُاسَع
بوادُغريُذيُزرع،ُدونُأنيسُأوُمعني،ُوملُيكنُهلاُمنُ’ُهاجرُ~؛ُحينماُتركهاُنيبُاهللُإبراهيمُ

:ُ)إًذاُالُيضيِّعنا(،ُ-ماُمعناه-حىتُقالتُبإميانُويقنيُ¸ُُقوة،ُغريُأهناُحاملاُعرفتُأنهُأمرُاهللُحولُوال
ُكلناُماُجرىُبعدها،ُفاخجلُ ُالَعددُوالع دد؟!ُُُ-أخيُاجملاهد-ونعرف أنُحتيد!ُماُاألسبابُاملادية؟!ُما

ئراهتم،ُأيِقنُهبذاُأخيُاجملاهدُكلُشيءُبيدُاهللُسبحانه،ُوهوُقادرُأنُيطيحُبالكفارُوبكلُأسلحتهمُوطا
والُختَشُإالُاهللُتعاىل،ُإنُهوُإالُعمركَُفِعْشه ُيفُطاعةُاهلل،ُوإنُهيُإالُميتةُواحدةُفلتكنُيفُسبيلُاهلل،ُ

                                           

ُكذلك؟ُبلى"؛ُُ(26) ُكانُلإلثبات:ُ"أليس [،ُأما260ُ{ُ]البقرة:ُبَ َلىتُ ْؤِمْن قَاَل  َأَوَلمْ قَاَل }ُقالُتعاىل:جوابُسؤالُالنفيُهوُ"بلى"ُإذا
"نعم"؛ُفتكونُلإلثباتُيفُجوابُالسؤالُاخلايلُعنُالنفي،ُأماُيفُسؤالُالنفي؛ُفهيُإثباتُللنفيُنفسهُالُلنقيضه:ُ"أليسُكذلك؟ُنعم؛ُليسُُ

ُكذلك".
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فانظر كيف تريد أن تقضيه، وكيف تحب أن تنهيه: أفي ُوتذكر أنك لن تموت إال حين ينتهي عمرك!
ُُطاعة اهلل أم في سخطه!

ُ-فضاًلُمنه-والناُلنغنمُونسعد،ُواهللُتعاىلُصادقُالوعد،ُوهوُالكرميُالرحيمُالعظيم،ُنثقُدعوناُنطعُم
ُللشيطانُأنُيغريناُبوعودهُالباطلة.ُ-بإذنُاهلل-مبوعودهُلنا،ُوالُنسمحُ

ُويا َمن انتهبْته الهواجس، وأكثر عليه شياطين اإلنس والجن، وبات إلى الفرار أمَيل وبه أرَغب؛
أنكُستقبعُُ)َفُمؤَكَّد(أنُتتأذىُمنُالكفارُالُقدرُاهلل،ُلكنكُخارجها:ُ)ُيحَتَمل( إلسالم:ُإنكُيفُدولةُا

ُعلىُقصفُالراحلنيُأوُتعر ِضهمُللخطفُ حتتُحكمهمُوسلطاهنم!ُناهيكُعنُالطريقُالذيُشهدُمرارًا
ُبدلُأنُتش ُفعلُاملنتكسون، ُكما ُأفتذهبُبقدميكُإليهم ُوكذهبم، ُالكفرة ُعنُغدر ُعدا ُبنيانُوسواه، ّد

ُ ُأالُيكفيكُأنكُستنالُأجرًا ُمنُاالحتمال؟! ُفَوَرقًا ُتسعىُللمؤكد َُأَو ُكلُماُُ-بإذنُاهلل-دولتك؟! على
ُتتحملهُيفُسبيلُاهللُتعاىلُوالثباتُيفُدولةُحتكمُبشرعهُالقومي؟!ُ

لراعيَُمنُلكُأنُيصلُأهلكُوأوالدكُهمُأيًضاُبسالمُدونُخماطر؟!َُمنُلكُأالُي فَتنواُيفُدينهمُوأنتُا
يَتهمُأحسنُتربية،ُمثُانتكسواُمنُبعد،ُلكنُوقتهاُلنُاملسؤولُعنهم؟!ُنعم؛ُرمباُأبقيَتهمُيفُأرضُاحلق،ُوربَّ

ُكافرًا،ُلكنُعليكُأنُتقومُبواجبكُوليسُعليكُمنُ’ُُيكونُاخلطأ ُخطَأك!ُوابنُنيبُاهللُنوحُ كان
ضهمُيشُحتتُظلهُوبنيُعبيده،ُوتعرِّالنتيجةُبعدُذلك،ُأماُأنُتقذفُهبمُيفُجلجُالكفر،ُوترضىُهلمُالع

ُفمجرَّ ُعظيمُحىتُوإنُملُينتكسوا! ُعليكُوزر ُهنا ُفها ُووزركُأشدُإنُهمُللفنت: ُحرام، دُصنيعكُهذا
ُعنُالصراطُاملستقيم،ُفاتَّ ُاهللُيفُنفسكُوفيهم،ُواعلمُأنُاهللُتعاىلُهوُالذيُحيميهمُويرزقهم،ُحادوا ِق

ُدُتامُوشجاعة!ُألُنفسكُهذاُالسؤال!ُمثُأجْبُعليهُبتجرُ كنُصادقًاُواسُُأفال تثق باهلل تعالى؟!

وهل للمسلم أساًسا حياة سوى أختافُمنُاملوت؟!ُوهلُجئَتُلغايةُأخرىُغريُالقتلُيفُسبيلُاهلل؟!ُ
ُكنتُ؟! -بإذن اهلل تعالى-تحت حكم الشرع، يكون بعدها الموُت قنطرة يعبرها إلى الجنة  ملاذا

ُجئَتُإىل ُعندما ُجدًّا ُباليتُُشجاًعا ُاإلسالم،ُوملُختَشُالطواغيتُوسجوهنم،ُوهزئَتُباملوت،ُوما دولة
ُواميُاهللُلوُُ ُلتجنبُاآلن،ُوتصغيُلشياطنيُاإلنسُواجلن،ُوَمنُجيعلُالفرارُحكمةُوكياسة؟!! باألخطار،
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ُمنُأوَُّ ُاألمر ُاختصرنا َُلكنا ُكذلك: ُوحكَُّكانُاألمر ُاهلُوله، ُخبزعبالتُاإلخونجُوبقية ُأخًذا ُالكفر ام،ُمنا
،ُ-بفضلُاهللُتعاىل-اُعملناُمباُيعتربونهُحكمةُوكياسة!!ُوالعياذُباهلل!ُأماُوقدُبدأناُبدايةُصحيحةُوَلكنَّ

ىُهذاُوماُباليناُبالكفارُوالُاملرتدين:ُفعليناُأنُنكملُحىتُالنهاية،ُوأالُنبايلُإالُبرضاُربناُسبحانه،ُونتحرَّ
ُكلُسَكناتناُوحركاتنا،ُأتعلمُأيهاُا ألخُالذيُقدُيوسوسُلهُالشيطانُأنُيفُدولةُاإلسالمُنساءُالرضاُيف

ُوأطفالُيفضُِّ ُفَواهللُمثُواهلل: ُفاخجلُمنُنفسك؛ ُعلىُاملغادرة؟! ُفيها إننا ال نرضى لك لونُاملوتُذاته
اُأخي؛ُانفضُعنكُفهيَُّبمكانة الدُّون بينما سبق لك أن رفعَت سالحك يوًما في وجه أعداء الدين!

ُسالحك،ُوقاتلُمثُقاتل!ُشحذُمهتك،ُوأعدَُّوساوسُالشيطان،ُوا

ُكفوووووووور ُم ْظلِوووووووومُِ ْنووووووووِد ُهيَّوووووووواُانغمووووووووْسُيفُج 
ُ

ُأَْغِمووووووووووووْدُسوووووووووووووالَحَكُيفُفوووووووووووووؤاِدُاجملووووووووووووورمُُِ
ُ وووووووووووورى ُازأْرُجهوووووووووووواًداُمثووووووووووووَلُآسوووووووووووواِدُالشَّ

ُ
ْلَحِمووووووووويَواُ

َ
ُمحوووووووووْلُعلووووووووويهْمُيفُالنِّوووووووووزاِلُامل

ُ ُكووووووول ُالوووووووورى ُقوووووووالوا:ُ"حتوووووووالَفُضووووووودَّكْم
ُ

ُكووووووووْمُهوووووووودَّدواَُمووووووووْنُللخالفووووووووِةُينتمووووووووي!ُ
ُ ُأمريكووووووووووووووٌةُمعهوووووووووووووواُاليهووووووووووووووود َُوعصوووووووووووووووبةٌُ

ُ
ُكفووووووور ُأعجمووووووويُ ُحكموووووووواُالوووووووبالَدُبوووووووأمِر

ُ ُكوووووووووووووووووووووووافريَنُأَِذلَّوووووووووووووووووووووووةُ  ُلئوووووووووووووووووووووووام  ُقووووووووووووووووووووووووم 
ُ

تَوووووووووووووْرَحمُُِ َُوعلووووووووووووىُاألنوووووووووووواِمُشوووووووووووورور هْمُملُْ
ُ ُغوووووووووادر !كوووووووووْمُحيرسووووووووووَنُي وووووووووْرم  ُهووووووووووَدُج 

ُ
ُكووووووووووْمُحوووووووووواربواُاإلسووووووووووالَمُدوَنُتَونَوووووووووود ِم!ُ

ُ ُكل هوووووووْمُمجعوووووووواُلكووووووومُْ ُحشووووووودواُعلووووووويكْم
ُ

ُمتلعوووووووثِم؟!"ُ ُهوووووووْلُفووووووويكم ُِموووووووْنُخوووووووائف 
ُ ُقلنوووووووووووووووووووا:ُ"معووووووووووووووووووواَذُاهلِل؛ُإنَّووووووووووووووووووواُثلَّوووووووووووووووووووةٌُ

ُ
أحياهوووووووووووووووووووووووواُبووووووووووووووووووووووووديِنُاألكوووووووووووووووووووووووورمُُِ ُاهللُ 

ُ وووووووووووووونا ُفليحشوووووووووووووودواَُوليجمعوووووووووووووووا؛ُإنَُّالسَّ
ُ

ْلَهوووووووووووووُ
 
ُأصوووووووووووووحاَبُالعوووووووووووووالِءُامل ُمُِخيتوووووووووووووار 

ُ ُبوووووووووووْلُذاَكُسووووووووووووَفُيزيووووووووووود ُيفُإمياننوووووووووووا؛
ُ

ُإنَُّاإللوووووووووووووووووووووووَهُحسووووووووووووووووووووووويب ناُفَوْلوووووووووووووووووووووووتعلِم!ُ
ُ ُأطفال نوووووووووووووا:ُمثوووووووووووووَلُالقسووووووووووووواوِرُعزموووووووووووووًة،

ُ
يو ْفطَوووووووووووووووووووووِم!ُ ُوَكبوووووووووووووووووووووري هْم:ُمبهوووووووووووووووووووووادِهُملُْ

ُ ُيفُالوووووووووووووووووغىُصوووووووووووووووونديد نا َُوأواَنُيووووووووووووووووزأر 
ُ

َغمُُِ َُسووووووووورَتاهم ُمح  ووووووووورًاَُخبَوووووووووْتُِموووووووووْنَُضووووووووويوْ
ُ ُِبَعزِمنووووووووووووووا ُكيوووووووووووووود هم ُيَِفووووووووووووووت  ُهيهوووووووووووووواَت

ُ
ُُثكلووووووووووووووىُالكووووووووووووووافريَنُمبووووووووووووووأُتُِسووووووووووووووتنوحُ ُ

ُ نياُبشووووووووووووووورِعُإهلنوووووووووووووووا َُوسووووووووووووووونحكم ُالووووووووووووووود 
ُ

ُيفُاألرجووووووووووووواِءُهنوووووووووووووج ُاملسوووووووووووووولمُُِ َُويو َعوووووووووووووز 
ُ ْلووووووووووووووووِدُوعوووووووووووووووود ُإهلنووووووووووووووووا، َُومصووووووووووووووووري ناُللخ 

ُ
َُوقتووووووووووووووووويل هْمُي لقوووووووووووووووووىُبنووووووووووووووووواِرُجهووووووووووووووووونَّمُُِ

ُ ُلإلسوووووووووووووالِمُرغوووووووووووووَمُأنووووووووووووووفهمُْ َُوالنَّصووووووووووووور 
ُ

يو ْهوووووووووووووووووووووَزمُُِ َُوالووووووووووووووووووووودِّين ُمنتصوووووووووووووووووووووٌرَُوالُملُْ
ُ
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ُاهلووووووووووودىُفليسووووووووووومعواُتكبريَنووووووووووواُحيكوووووووووووي
ُ

ُم ْقووووووِدمُُِ ُ"(27)َوْليَووووووْأَلم واُِمووووووْنُبووووووأِسُليووووووث 
ُ ُالضغطُوأشغلواُُوأنتم يا إخواننا خارج دولة اإلسالم؛ ُعنهم ُوخففوا ُاهللُيفُإخوانكمُداخلها، اتقوا

واُتدهورُونُمبعرتكُصعبُشديد،ُاستِغلُ واُبنومُوالُنعيمُوإخوتكمُودولتكمُميرُ األعداءُبأنفسهم،ُالُتستلذُ 
طواغيتُوتناحرهم،ُوأجهزواُعليهم،ُبلُإنينُواهللُالُأستوعبُكيفُيتطاولونُعلىُالذاتُاإلهليةُأحوالُال

ُ ُوالصراحة ُالوضوح ُخيَّ-مبنتهى ُألي ُميكن ُكالمهم يثُال ُترقيع ُالكهنة ُمن ُوالُ-اط ُي رَدعون ُال ُمث ،
ُكلُماُنعانيه،ُي سَتهَدفون!!ُفأينُأنتمُعنُذلكُكله؟!!ُواهللُماُنسيناكمُوماُنسيناُأسراكمُمنُال دعاءُرغم

ُكاجلسدُالواحد. ُفالُتنسوناُأنتمُأيًضاُمنُاإلثخانُيفُالكفار؛ُفإمناُدولتناُواحدة،ُوأمتناُواحدة

ُباحليُالقيومُوشدُ  ُكتبُاهللُلكم،ُوربَُّاستعينوا ُعليهم،ُولنُيصيبكمُإالُما ذُعمليةُحيميهُاهللُمنفُُِّوا
ُدونُعمل!ُولنُجبانُمتخاذلُيعاقبهُاهللُويسلُِّبَُّتعاىل،ُورُ  طُالكفرةُعليه،ُفيندمُمنُبعدُأنهُأ ِسرُجمانًا

ُرُيفُهذهُالدنياُعلىُكلُحالُدونُموت،ُفالُحتجمواُوالُتتوقفوا،ُسددُاهللُرميكمُومحاكم.نعمَُّ

* * * 

 األزمات تصنع لنا قادة جدًدا

،ُلكن!ُأملُتتفكرواُيفُ-اهلللهمُتقبَّ-كانُعاَمُاألحزان؛ُف ِجعناُفيهُبكوكبةُمنُالقادةُواملشايخُاألعالمُ
ُ ُجماهدينُوعلماء ُإىلُالدنيا ُيأتوا ُتعلمواُةجهابذأهنمُمل ُمث ُالُيعرفونُحىتُأمساءهم، ُإىلُاحلياة ُجا وا ؟!

ُكماُ ُالسامقة ُالقمم ُإىل ُوصلوا ُأن ُإىل ُوعركوها، ُاجلهاد ُساحات ُوعركتهم ُالصعاب، ُوخاضوا الدين،
ُفة.هتمُوصفحاتُجهادهمُوعلمهمُاملشرِّحنسبهم،ُوماُغادروناُإالُوقدُتركواُفيناُبصما

وهذاُأحدُفوائدهاُومكاسبهاُ، -بإذن اهلل تعالى-تصنع لنا هذه اْلزمات قادة وعلماء آخرين واليوم؛ُ
ُكماُالُبدَُّ إلنتاجُالسبيكةُالذهبيةُمنَُصْهر،ُوماُحننُُلنا؛ُإذُالُبدُللحصولُعلىُالشرابُاحللوُمنُعصر،

                                           

ُكفر ُمظلِم".ُ-ناُفلتعلِمُمنُديواين:ُ"هديرُاملعامع"؛ُقصيدة:ُ"إنَُّاإللَهُحسيبُ ُ(27) ُهيَّاُانغمْسُيفُجنِد
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ُينظِّ ُشخصفيه: ُويصقل ُالناسُفُنفوسنا، ُحال ُوهذا ُوصغرًا، ُرخًصا ُأعيننا ُيف ُالدنيا ُهذه ُويزيد ياتنا،
ُيرتقَّ ُكلهُاليومُأنُيكونُخائًفا ُباألبطالُاملنَتظَرين؟!ُعلىُالعامل ُبالنا بُظهورُهؤالءُاملغاويرُالعاديني،ُفما

ُ،ُوالذينُأنتجتهمُاحملنة!-بإذنُاهللُوتوفيقه-اجلددُ

* * * 

 عد يا روما!لنا على الَوما ِز

ُياُأعداءناُيفُأنُجتعلوناُننساكمُوننشغَلُبأنفسنا!ُوإنُضحكتمُوسخرُتُمنُتطلُ ل ُأبًدا عاتناُنُتفلحوا
ُكانُمنُحالُأسالفكمُالذينُسخرواُوطموحنا،ُوثقتناُبوعدُربناُسبحانه؛ُفالُحاجةُيبُأنُأذكُِّ ركمُإىلُما

ُمنُفتحُالرومُوفارس!ُ

ُروما،ُوجفُِّفتأهَُّ ُوايبُيا ُأندلس، ُستعدُِّفيُدموعكُيا ُإننا ُفلسطني، ُالنصرُيا بإذنُاهللُ-يُلثوبُفرحة
ُكلُُ-تعاىل ُكلُماُهنالك:ُأنُالطريقُإليكمُمعبَّدُبالطواغيتُوالكفارُواملرتدين،ُوهاُحننُنبذل قادمون،

ُأمجعني.ُ-بإذنُربناُوتوفيقه-وسعناُللقضاءُعليهمُ

* * * 

ُالطائرةُتقصف!ُالطائرة!ُصرخوا:

ُكانواُمثُماذاُياُأطفاُقلت بهدوء: ل؟!ُاخلوفُممنوع،ُواخلشيةُالُتكونُإالُِمنُاهللُتعاىلُوحسب،ُإن
ُفوقهم،ُامسعواُياُأشبالُاخلالفة؛ُهلُتعرفونُملاذاُيقصفناُالكفرةُويقاتلوننا؟!¸ُفوقناُفاهللُ

ُملاذا؟!ُسألوا:

ُألهنمُخائفونُمنكم.ُقلت:
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ُمناُحنن؟!!ُملاذا؟!ُقالوا مستغربين:

 .-بإذن اهلل تعالى-اتحو روما، ومحّررو العالم كله من دَرن الكفر أنتم فياُلهُمنُسؤال!ُُقلت:

ُة،ُويصرخون:ُاهللُأكرب!ُروما!ُروما!ُروما!ةُالطريَّاباهتمُالغضَُّفيماُبعد؛ُتقصفُالطائرة،ُفريفعونُسبَّ

* * * 

 أتينا لنبقى يا أمم الكفر!

إننا القوم الوحيدون ،ُعتربونتونُوالُعظتَُّتمحقىُالُنعم!ُماُزلتمُالُتعرفونَُمنُهمُاملسلمون!ُماُزلتمُ
وحننُنعرفُهذاُجيًدا،ُولسناُُالسماء واْلرض بحكم العالم كله؛ نحن المسلمين! لون ِمن ربِّ المخوَّ 
ُمنُفوقُينُللتخلِّمستعدُِّ ُاهللُتعاىلُلنا ُهذهُولوُق ِتلناُمجيًعا،ُمكانةُأعطاها يُعنُواجبناُوالُعنُمكانتنا

كهاُإلرضائكمُأنتم؟!َُمنُأنتمُأصاًل؟!ُلستمُإزاءُهذهُاملكانةُحىتُحشرات!ُسبعُمساوات،ُأفظننتمُأنُنرت
بفضل -نفديه بكل ما نملك، وسيبقى شامًخا منصورًا بعدنا  أوالءوقد كان اإلسالم قبلنا، وها نحن 

 .-اهلل تعالى

عني!ُلنُنرضىُأنُنعودُإىلُحكمكم!ُهلُفهمتم؟!ُلنُنرضى!ُوالُرضيُاهللُعناُإنُرضيناُذلكُطرفةُ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاسِ الُحكمُإالُلإلسالم؛ُ}  ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَِّه َأَمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

ُ[.40{ُ]يوسف:ُاَل يَ ْعَلُمونَ 

ُحناُر ُفال ُحنن؛ ُأما ُواجلنسُواللون، ُالِعْرق ُأجل ُمن ُالناسُوقتلتموهم ُحاربتم ُأجلُإنكم ُمن ُإال بكم
ُوالدين ُعلىُ(28)العقيدة ُحقُاإلسالمُيفُحكمُالعاملُثانية،ُوالُأنُتزامحونا ُولنُنسمحُلكمُأنُتسلبوا ،

                                           

ُأمرُاهللُتعاىلُأواًلُالقائلُسبحانه:ُ}ُ(28) َنة  وهذاُهوُعنيُالعدل:ُأنُحتاربُاملرءُبناءُعلىُعقيدتهُودينه؛ُفهذا َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ
يُن ُكلُُّه لِلَّهِ  ةُهيُماُحيرِّكُاملرءُويتحكمُبأخالقهُوآرائهُوتصرفاته،ُومنُالعدلُأنُتتخذُمنهُموقًفاُبناءُ[،ُمثُإنُالعقيد39{ُ]األنفال:َُوَيُكوَن الدِّ

= 



 إْن بَلَغت الُقُلوُب الَحناِجَر!أَتْينا ِلَنْبَقى و

 

 

   

 38 

ُحقُاملسلمنيُوحدهم،ُوبوسعُأيُإنسانُيفُالعاملُأنُيصبحُمسلًما؛ُ فاإلسالم حكمُاألرضُبه؛ُفهذا
ه، بل هو عقيدة ومنهج بوسع أي امرئ ليس لونًا أو لغة أو عرقًا أو جنًسا، ليس شيًئا ال يمكن تغيير 

وهوُوحدهُاملنتصر،ُوهوُوحدهَُمنُسيحكمُالعبادُوالبالد،ُشاءَُمنُشاءُوأ َُمنُأ ،ُوماُُأن ينتمي إليه،
ُكلُقائلُ حننُفيهُاآلنُسحابةُصيف،ُنعمُسحابةُصيفُوإنُكناُيفُالشتاء؛ُفالصفُحيتاجُإىلُتطهري،ُوما

ُيغنم ُأن ُشخصُيستحق ُكل ُوال ُوالُُصادقًا، ُطائراتكم ُوال ُبدباباتكم ُليسُاألمر ُاالنتصار، ُمثرة معنا
،ُوحىتُذلكُالوقت:ُحتسبونُ-بفضلُاهللُتعاىل-بوارجكم،ُبلُاألمرُفيناُحنن؛ُإذاُتطّهرتُصفوفناُانتصرناُ

،ُولستمُيفُهذهُاحلربُ¸أنكمُانتصرُتُعلينا،ُوهيهاتُهيهات؛ُإنكمُالُحتاربونناُحنن،ُبلُحتاربونُاهللُ
ُمنُهذهُاحلربُيفُبلدانكم،ُوملُتتعظوا،ُفويلُلكمُمنُاهللُمثُويلُحىتُبرا ُبسيطًا غيث!ُوقدُرأيتمُجزًءا
ُلكم!

ُنائمةُ ُخاليا ُعدنا ُوإن ُباقون ُواحد، ُإالُشرب ُلنا ُيبَق ُمل ُوإن ُباقون ُاملناطق، ُكل ُخسرنا ُوإن باقون،
ُكلُوقتُوحني،ُباقونُولنُتذوقُو اُطعمُالراحةُأبًدا،ُولنُمتغلغلةُيفُصفوفكمُتستمتعُبالتفجريُفيكمُيف

ُكلُأبوابُاهلالكُياُأعداءُأنفسهم،ُوسرتونُمناُماُ نرضىُأنُهتنؤواُطرفةُعني،ُلقدُفتحتمُعلىُأنفسكم
ُتشيبُلهُالولدان.

ُلوُعلمتمُأيُفوائدُمجَّ ُآه ُأَلكلت مُأياديكمُحىتُُ-بفضلُاهللُتعاىل-ةُعظيمةُجنيناها ُاحملنة: يفُهذه
لكلُالظروف،ُازددناُصربًاُوخربةُيفُالتعاملُُ-بفضلُاهللُسبحانه-ينُمستعدُِّاألكتافُغيظًاُوحنًقا!ُبتناُ

ُأيهاُ ُبنا ُصنعتم ُماذا ُوالضيق، ُالشدة ُحال ُعلى ُوتأقلمنا ُوتكّيفنا ُاحلياتية، ُوالصعوبات ُاملشكالت مع
ُكثريةُمن اءُماُجرَُّاألغبياء؟!ُإنكمُتدفعونُاألموالُالطائلةُلتدريبُجنودكمُاحلمقى،ُوحننُنلناُدروًساُجمانية

ةُوتفاهة،ُماُالدنياُاليتُحتاربونناُعليها؟!ُماُالدنياُاليتُمنُأجلهاُجيري!ُوازدادتُالدنياُيفُأعينناَُصغارًاُوِذلَّ
ُتروحُوجتيء،ُأمورُهيُرزقُمنُاهللُُفرَُّ ُكلها ُاملالُوالطعامُوالشراب؟!ُأشياء ُالدنيا؟!ُما املنتكسون؟!ُما

                                                 
= 

ه،ُأماُلونهُوعرقهُوجنسهُوحىتُلغتهُبالنسبةُلكثريين:ُفأمورُالُ تغيريها!ُومنُالظلمُأنُحتاربهُأوُتنتقصُمنهُألمورُليسُُميكنهعلىُأمرُميكنهُأنُيغريَّ
ُمبقدورهُأنُيبدِّهلاُأصاًل.
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ُمفاتيحُوملكوتُالسم ُغينُوغًداُتعاىلُالذيُبيده ُفأنتُاليوم ُأصاًل؛ ُليستُثابتة ُأشياء اواتُواألرض،
عُكلُشيء،ُفليستُهذهُاألمورُنُمثُتأيتُكارثةُماُوتضيِّسُوختزِّفقري،ُاليومُمتلكُالطعامُوغًداُال،ُوقدُتكدُِّ

ُبقضائه ُوالرضا ُالصدقُمعُاهللُتعاىلُواإلخالصُله، ُاملنهج، ُوسالمة ُبلُالدينُوالعقيدة ُإًذا، ُهيُاملهمة
واالستسالمُلهُوالصدعُبأمره،ُالثباتُعلىُاحلقُيفُوجهُاألعاصري،ُهبذاُمنلكُالدنياُوحنوزُاآلخرةُبعدُرمحةُ

وإن انحسرت دولتنا اهللُتعاىل،ُوهلذاُنقولُبثقة:ُ"دولتناُباقية،ُوإنناُباقونُوإنُبلغتُالقلوبُاحلناجر"،ُ
ُأُاليوم عن أرضها: فإنها تنتشر في العالم كله!! ُأعداءناُاحلمقى،ُوملاذاُالُحتسبوا ُيا ُأوُضعفنا ُفَِنينا ننا

ُالعاملُ ُ كم ُلنا ُتعاىل ُاهلل ُختويل ُعن ُونتنازل ُالعظيمة، ُاإلسالمية ُاملعاين ُهذه ُكل ُونذر ُمثاًل، سنفعل
ُأصاًلُأنُيرضىُأمثالكمُ ُلنا ُلهُمنُمزاح!ُألنكمُترفضوننا؟!ُإهانة ُيا بشرعه؟!ُملاذا؟!ُألنكمُتقصفوننا؟!

ُمنُأي ُوقَبولُبأمثالنا!! ُعلىُرضا ُواجملدُوالرفعة، ُذويُاملكانة ُالصحابة ُوأحفاد ُاإلسالم نُسيحرصُأبناء
وعَبدةُالشياطني،ُوسائرُالكفرةُواملرتدينُاملثريينُلالمشئزاز؟!ُمنتكسيُالفطرُُوأحفادُإخوانُالقردةُواخلنازير،ُ
ُهلُمتزحون؟!ُهلُتفعلون؟!

ُكناُنشعرُحتت عواءُالطائراتُوجنونُالقصف؟!ُنرىُالشظاياُُدعوينُأرعبكمُأكثر؛ُأتعرفونُبأيُشيء
ُكتابةُ ُكالطيور،ُوترتجُاألبنية،ُبلُوهتتزُاألجهزةُنفسهاُواألوراقُذاهتا،ُوحىتُوقت والزجاجُيطريونُحولنا
ُكبريةُمنُالقوةُواليقني،ُأنُنثقُبأنُاهللُتعاىلُالقويُالقادرُ ُكناُنشعرُبطاقةُعجيبة هذهُالسطور،ُغريُأننا

ُكلُهذهُاجلهودُألنكمُختافونُمنا،ُوختافونُمنُنتائجُوَمنِّمعناُحننُبإذنهُ منكم!ُُننامتكُّه،ُوأنكمُتبذلون
أنتم إنكم تعرفون ما معنى أن يذوق المسلمون نعمة الحكم اإلسالمي والتمتع بآثارها حقيقة وواقًعا، 

عن هذه النعمة لكن ما لم تعرفوه أننا لن نتنازل  الذين كنتم تحاربون مجرد الحديث عنها في الكتب!
وليسُلديناُماُخنسرهُيفُهذاُالصدد،ُبلُكلُشيءُرخيصُيفُسبيلُاهلل!ُولنُميكنُشرا ناُيوًما؛ُألنُُأبًدا!

لُعليناُبالَقبولُاملبيعُالُيباع،ُوقدُبعناُأنفسناُوأرواحناُوأموالناُرخيصةُهللُتعاىل،ُبلُونضرعُإليهُأنُيتفضَُّ
يفُالدنياُبديننا،ُوجبنةُاخللدُيفُاآلخرة،ُفياُلكمُمنُمنتحرينُومحقىُُقتُآمالناُبالسؤددُالرفيعوالرضا،ُوتعلَّ

ُأنُفكرُتُيفُحماربةُقومُهذاُدينهم،ُوهذاُشأهنم،ُوهذاُإصرارهم،ُوتلكُغاياهتم!
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د،ُخيانةُاخلائنني،ُوغدرُالغادرين،ُوخذالنُاخلاذلني؛ُرأيناُالكثريُالكثري:ُاملوت،ُاجلراح،ُالدمار،ُالتشرُ 
ُكثريًا،ُليسُحمضُكالم،ُحسبكمُأنهُليسُكالًماُُ-فضلُاهللُتعاىلب-فماُازددناُ إالُقوةُونضًجا،ُواستفدنا

ُكلُيوم،ُفانتحرواُأكثرُ ي َسطَّرُِمنُبرجُعاجي!ُبلُمنُصميمُاحلدثُنفسه؛ُفإهناُحياةُنعيشهاُبتفاصيلها
ُبتوغُ  ُالفائزين ُحنن ُفإننا ُانتحروا ُالبائسون، ُأيها ُحماربتنا ُيف ُاهلل-لكم ُأنفسهمُُ،-بعون ُفأطفالنا انتحروا

ُالكافرينُهيُالسفلى،ُ ُاهللُهيُالعليا،ُوكلمة ُكلمة َيْدر ج ونُويكربونُعلىُعدائكمُوحماربتكم،ُوعلىُأن
ُكانواُ ُكما ُمنا ُوستأملون ُالصحابة، ُيفُأجدادنا ُيرونه ُالقدماء ُالكفرة ُكان ُما ُمنا ُاهللُتعاىلُسرتون وبإذن

ُوس ُيعانون، ُكانوا ُكما ُوستعانون ُكماُيأملون، ُوستخسرون ُبأسهم، ُمن ُهم ُذاقوا ُما ُبأسنا ُمن تذوقون
ُاليوم،ُوسيبقىُ ُالصحابة،ُوهوُالذيُحيركنا ُفهوُالذيُصنعُأجدادنا ُقويًّا؛ ُويبقىُاإلسالمُشاخمًا خسروا،

ُبعدناُيصنعُآخرين،ُحيميهُاحليُالقيومُالذيُالُميوت.

وا َعْن َسِبيِل اللَِّه َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ثُمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ثُمَّ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم لَِيُصدُّ }
( لَِيِميَز اللَُّه اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث بَ ْعَضُه 36يُ ْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروَن )

ُ[.36ُ،37{ُ]األنفال:ُيًعا فَ َيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم ُأولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ َعَلى بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُه َجمِ 

ُلدُ ُإنه اإلسالم؛ ُمن ُجاء ُوحيُدين ُمن ُخزعبالت  ُأعدائه ُأهواء ُكانت ُحني ُعلى ُالعاملني، ُرب ن
ُ ُفهو ُأتباعها؛ ُوفناء ُاألرضُتضعفُمبوتُقادهتا ُفرق ُكل ُكانت ُولئن ُقوةُُ-اإلسالم-الشياطني، يزداد

ُخريُاخللقُُو ُكلماُسقتُأشجاَرهُدماء ُأبنائهُاملخلصني،ُوالُعجبُيفُهذاُوهوُالذيُملُيَِقْفهُموت  انتشارًا
فياُأعداءهُاحلمقىُاملساكني،ُياَُمنُاخرتُتُأنُتعادواُديَنُاحلقُالذيُهذاُهوُشأنه؛ُويلكمُأىنُ!ُ‘قاطبةُ

ُت صَرفون؟!!ُ

ُأالُارتعووووووووووووووووووْدُيوووووووووووووووووواُظووووووووووووووووووالَمُالكفووووووووووووووووووِرُ
َُوارتقبُِ

وووووووووهبُِمنَّووووووووواُجُ ُهووووووووواًداُقويًّووووووووواُراصوووووووووَدُالش 
ُ ُمووووووووواُبِقيَوووووووووتُْ ُإنَُّاجلهووووووووواَدُسوووووووووبيل ُاحلووووووووورِّ

ُ
ُ(29)فينوووووواُدموووووواٌءُهووووووَيُالنِّووووووريان ُللحطووووووبُُِ

ُ
                                           

ُمنُديواين:ُ"أوارُاحلق"؛ُقصيدة:ُ"أالُارتعْدُياُظالَمُالكفِرَُوارتقِب".ُ(29)



 إْن بَلَغت الُقُلوُب الَحناِجَر!أَتْينا ِلَنْبَقى و

 

 

   

 41 

 قالوا، وقال اهلل تعالى!

ُل ُعلى ُالكفر ُشعواَءُقال ُحربًا ُعليكم ُفَوَلَنش نَّنَّ ُاخلالفة؛ ُدولة ُأقمتم ُ"لئن ُأمجع: ُطواغيتُالعامل سان
كمُإرهابيني:ُالُنرقبُفيهمُضروًسا،ُولَنقاتلنَّكمُبالطائراتُوالصواريخُوالقنابلُواملدافعُواجلواسيس،ُولَنعتربنَّ

ُوالُذمَُّ ُكبريًاُوالُصغريًا،ُوالُنفرِّإالًّ ُاربتهمُبنيُرجلُوامرأة".قُيفُحمة،ُوالُنرحمُمنهم

َوَجاِهُدوا ِفي [،ُ}40{ُ]يوسف:ُِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَِّه َأَمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ ولكنُاهللُتعاىلُقال:ُ}
ُاللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ  ُ}78{ُ]احلج: يُن ُكلُُّه [، َنة  َوَيُكوَن الدِّ {ُ]األنفال:ُلِلَّهِ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ

رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى  [،ُ}39 ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ
َُقِدير   ر  اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسكُ } [،39{ُ]التوبة: ْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخي ْ

ُ[.3{ُ]املائدة:َُفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ [،ُ}41{ُ]التوبة:َُلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ 

ُنُستخاف؟!طيعُأيهاُاملسلم؟!ُوممَّفَمنُستُ 

* * * 

ُيفُامللذَّاتُاحل ُوتنغمسوا ُلرتتعوا ُالناس؛ ُأنفسكمُيلُأيها ُ"بيعوا ُالبعوضُيفُقالُالشيطان: ُانغماَس رام
واُعلىُأنفسكمُبالعبادةُوحترموهاُِمنُالشهواتُاحملرمة،ُاملستنقع،ُوالُتسلكواُالصراطُاملستقيمُاحلق؛ُفتشقُ 

ُوختالفواُالعاملُأمجعُوحتاربوه،ُاتبعوين،ُوإنُكانُالثمنُخسرانُالدارين".

ِمِنيَن أَنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يُ َقاتُِلوَن ِفي ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمؤْ بَوْيَدُأنُاهللُتعاىلُقال:ُ}
ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوفَ  ى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َسِبيِل اللَِّه فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي الت َّْورَاِة َواإْلِ

ُ[.111{ُ]التوبة:ُُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ فَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيعِ 

ُفدونكُأيهاُاملسلم؛ُأيُصفقةُستعقدُوختتار؟!
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* * * 

زعمُاملخذِّلونُواملرجفونُوالكفرةُأمجعونُأنُيفُحكمُاإلسالمُشقاَءنا،ُويفُاجلهادُبؤَسناُوعناَءنا،ُبينماُ
ُ ُاهلل ُجعل ُمقرون¸ُقد ُوحكمناُالعزة ُأمره ُأطعنا ُحنن ُإن ُالدارين ُبسعادة ُسبحانه ُووعدنا ُباجلهاد، ة

  بشريعته،ُفبوعدَُمنُستثقُأيهاُاملسلم؟!!

* * * 

 كم اختصار العناء!ِعبوْس

ُكلَُّ َمنُانتسبُإىلُاإلسالمُبلسانه،ُأوُجلسُحتتُسلطانُدولةُاخلالفةُغرَيُخمتارُوالُمريد،ُوياَُمنُُيا
ُبنيُاحل ُسببُالصراع ُوغضَُّتناسى ُوالباطل، ُومحَُّق ُالكفر، ُجرائم ُمسؤوليَةُالطرفُعن ُاخلالفة ُدولَة َل

القصفُوسقوطُالضحايا،ُياَُمنُجيادلُبالباطلُرغمُجالءُاحلق،ُوحيرصُعلىُالدنياُوملذَّاهتاُرغمُاحلربُ
ُالشعواءُوالظرفُالعصيب،ُياُهؤالءُمجيًعا:

؟!ُهلُترغبونُيفُاختصارُاملعاناةُمنُالقصفُ-بإذنُاهلل-هلُتريدونُسلوكُالطريقُاملوِصلُإىلُالنصرُ
ُمسلمنيُحقيقينيُصاحلني؛ُ ُهللُتعاىلُحقًّا، ُعباًدا ُكونوا ُبسيطةُجدًّا؛ وشظفُالعيشُوتكالبُاألعداء؟!
فكلُماُجيريُمتحيصُللصفُومتييزُألصحابه،ُوإنُتبتمُوعدُتُإىلُالصوابُومتّسكتمُباحلق:ُوّفرُتُعلىُ

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن قالُاهللُتعاىل:ُ}أنفسكمُالكثريُمنُالعناء؛ُفقدُ
( ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر 144اْلُمْؤِمِنيَن أَُترِيُدوَن َأْن َتْجَعُلوا لِلَِّه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ُمِبيًنا )

( ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّه َوَأْخَلُصوا ِدينَ ُهْم لِلَِّه فَُأولَِئَك َمَع 145 َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا )َوَلنْ 
 َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم ( َما يَ ْفَعُل اللَُّه بَِعَذاِبُكْم ِإنْ 146اْلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَف يُ ْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما )

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا [،ُويقولُسبحانه:ُ}147ُ-144ُ{ُ]النساء:ُوََكاَن اللَُّه َشاِكًرا َعِليًما
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا يَ  ُ]األعراف:ُْكِسُبونَ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ }

96.]ُ
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ووووووووووووووعد ُيفُشووووووووووووووورِعُاإللوووووووووووووووِهَُوهنجوووووووووووووووهُِ ُالسَّ
ُ

ٌُئُعلووووووىُسوووووواِقُالك سوووووواحُْواه ُمتَِّكووووووَوِسووووووُ
ُ ُكووووووووووووووووول ُالن ووووووووووووووووووِرُيفُأركانوووووووووووووووووهُِ َُوالن وووووووووووووووووور 

ُ
َُُوانشووووووووووراحَُْوبووووووووووِهُسوووووووووونجينُكوووووووووولَُّخووووووووووريُ ُ

ُ ُنوووووووووووووووووَرُهدايووووووووووووووووةُ  ُأحببت وووووووووووووووه ،ُأحببووووووووووووووووت 
ُ

ُضوواءْتُبووِهُفَووَذوىُِمووَنُاخلجووِلُالصَّووباْح!ُ
ُ ُالُأنتوووووووووووووووويُعنووووووووووووووووه ُالتَّحووووووووووووووووو َلُبرهووووووووووووووووةًُ

ُ
ُصواحُُْ ُمهمواُالكفور  ُهيهاَتُيعلووُالكفور 

ُ َُوإْنُراَمُالط غوووووووووووووووووووووواة ُجتبو وووووووووووووووووووووورًا ُحووووووووووووووووووووووىتَّ
ُ

ُهووووووووذيُسوووووووووبيلي،ُلوووووووووْنُأبوووووووووايَلُبوووووووووالِقراحُُْ
ُ َُوإْنُنثووووووووووووووورواُدموووووووووووووووائيَُ ُنقموووووووووووووووةًُُحوووووووووووووووىتَّ

ُ
ُيَلُاجلوووراْح!ُُِموووْنُأجوووِلُديوووينَُُ ُكوووْمُتطيوووب 

ُ ُجنَّوووووووووووووووووةٌُُالُيعلمووووووووووووووووووَنُبوووووووووووووووووأنَُّديوووووووووووووووووينَُ
ُ

ي ِطوووووْقُعنهوووواُالووووورَّواحُُْ َُمووووْنُجووووواَلُفيهوووواُملُْ
ُ ُأدعووووووووووووووووووهم ُدوًمووووووووووووووووواُإليهووووووووووووووووواُرمحوووووووووووووووووًة؛

ُ
ُإنَُّالطَّبيوووووووووَبُيوووووووووروم ُللمرضوووووووووىُارتيووووووووواحُُْ

ُ ُلكووووووووووووووووونَّهْمُيوووووووووووووووووأبوَنُذلوووووووووووووووووَكُشوووووووووووووووووقوةًُ
ُ

ُكموووواُهووووْم:ُيفُنووووواْح!ُ ُيرجوووووَنُأْنُأغوووودْو
ُ ُموووووووووووووووووووواُيلُملنجوووووووووووووووووووواة ُأروم ُقوووووووووووووووووووودوَمكمُْ

ُ
ُدا كْمُللنَّووووووووووواِرُيفُالبغضووووووووووواِءُالْح؟!َونِووووووووووُ

ُ ُدعوووووواءَكْم! ُهيهوووووواَتُيوووووواُقوووووووميُأجيووووووب 
ُ

ُاهلووووديِلُإىلُالن وووووواْح؟!ُ ُِمووووْنُأيووووَنُيلُتوووورك 
ُ وووووووووونا ُاملعووووووووووايلَُوالسَّ ُِمووووووووووْنُأيووووووووووَنُيلُتوووووووووورك 

ُ
ُأكوووووووووَنُمذبووووووووذبًاُبوووووووونَيُالرِّيوووووووواْح؟!ُ ُحوووووووىتَّ

ُ ُعلوووو ُموووواَُحِيْيووووت  ُسووووأثبت  ُىُاهلوووودىكووووالَّ
ُ

ُ(30)َوأكووووون ُدرًعووووواُإْنُرميوووووت ْمُيْلُالرِّمووووواحُُْ

ُ
ُاهللُ  ُونتوىلَُُّأفيأمرنا ُاملوبقات ُالسبع ُأحد ُفنرتكب ُوالرباط ُبالصرب ُأيأمرنا ُوحنجم؟! ُبالنفري ُيومُتعاىل

ُكالُواهلل،ُربناُثبتناُوتقبَّ ُلُمنا،ُإنكُمسيعُالدعاء.الزحف؟!ُأيأمرناُبالثباتُفنهرب؟!

* * * 

 ء، يا معشر الرجال والنساء!أرامل الشهدا

ُكثرياتُمنهنُ ى،َُمنُختلَُّنىُعنهمنُالشجرة،ُبعدُأنُختلَُّاتكاملقطوعُُنتبُِيفُهذهُالظروفُالعصيبة؛
ُاللوايتُجادُأزواجهنُبدمائهمُوق ِتلواُيفُسبيلُاهللُ ،ُليكونُجزاءُزوجاهتمُوأوالدهمُ-كماُحنسبهم-وهنَّ

ُالضياعُوالتشرد،ُواهللُاملستعان!
                                           

ُمنُديواين:ُ"أوارُاحلق"؛ُقصيدة:ُ"هذِهُسبيلي".ُ(30)
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دُواجبُرعايةُاألراملُواأليتامُأكثرُمنُذيُقبل،ُفاعملواُعلىُذلكُياُاُالكربُالشديد؛ُيتأكَُّويفُهذ
ُاألراملُواكفلوهنَُّ ُوتزوجوا ُالرجال، ُواسَعنَيُحلثُِّمعشر ُعندُاهللُتعاىل، ُاألجر ُواحتسبوا أزواجكنُعلىُُ،

ُمعشرُالنساء،ُوشجُِّ ُيا ُعلىُحتهذا لُمسؤوليةُاألمانةُاليتُمُ عَنهمُبدلُأنُتعرتضنُطريقهمُإنُهمُعزموا
ُبثمرةُدمائهم.ُلتنعمَنُأننتَُُّ،تركهاَُمنُق ِتلوا

شنَيُِمنُانتقامُاهللُتعاىل،ُالَُأخالُإحداكنُترضىُأنُتكونُيفُوضعُأنانيات،ُبلُاخُُْقنَيُاهللُوالُتكنَُّاتَّ
ُقدُختلَّ ُاليتُأمستُبالُناصرُوالُمعيل، ُكتلكُاألرملة ُالكلُمنشغلنيُبأنفسصعب همُوأهليهم،ُىُعنها

ُ ُُ‘والنيب ُ(31)«اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم، َحتَّى ُيِحبَّ ِْلَِخيِه َما ُيِحبُّ لِنَ ْفِسهِ »يقول: ُويقول ،‘ُ َمَثُل »:
 َسائِرُ  اْلُمْؤِمِنيَن ِفي تَ َوادِِّهْم، َوتَ َراُحِمِهْم، َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضو  َتَداَعى َلهُ 

ُ.(32)«اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّى

َُّ ُفاحتسنَبُهذاُاألملُعندُاهللُتعاىل،ُواعلمنُأنُمشاعرُالغريةُتتضاءلُأمامُالغايةُالسامية،ُحىتُلوُتأملنت 
أنُندفعها،ُوواجباتُعليناُاالضطالعُهبا،ُماذاُعسىُهذهُاألرملةُُوأنُلالنتسابُلإلسالمُضرائبُالُبدَُّ

ُكفارًاُيقاتلوننا؟!!ُنعمُهيُليستُأنُتصنع؟!ُأتغادرُب أطفاهلاُإىلُأراضيُالكفارُليرتعرعواُهناكُويعودواُإلينا
موجودُالُينسىُعباده،ُ¸ُمعذورةُيفُأنُتنتكس،ُوالُأنُتصغيُللمرجفنيُوتغادرُأرضُاإلسالم؛ُفاهللُ

رُاملرأةُحنيُتشجعُلكنُماذاُعناُحنن؟!ُملاذاُنعنيُالشيطانُعليهاُبدلُأنُنعينهاُعلىُالشيطان؟!ُماذاُختس
ُالوقتُزوجهاُعلىُالزواجُمنُأرملةُوالعطفُعلىُأيتامها؟!ُبلُتفكَُّ رَنُيفُاألجرُالعظيمُالُسيماُيفُهذا

ُقنَيُاهلل.قنَيُاهللُمثُاتَّاحلرج،ُواتَّ

* * * 

                                           

ُ.13(ُبرقم:12ُُ/1أخرجهُالبخاريُ)ُ(31)
ُ.2586(ُبرقم:1999ُُ/4أخرجهُمسلمُ)ُ(32)
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 يا أمير المؤمنين!

ُثبَّ ُاملؤمنني؛ ُاملسلمني،ُوأمرَي ُاملفضال،ُوأعانكمُعلىُهخليفَة ُاملسؤولياتُاجِلسامُتكمُاهللُياُشيخنا ذه
ُ.ُ-بعونُاهللُوتوفيقه-والواجباتُالِعظام،ُوأنتمُهلاُ

الثباتُالثباتُياُأمريُاملؤمنني؛ُفإمناُهيُحمنةُوستزولُبعونُاحليُالقيوم،ُوحننُجنودكمُباقونُعلىُالعهدُ
حلكمُبشريعته،ُيفُ،ُماُنسيناُأنناُبايعناُفضيلتكمُعلىُالسمعُوالطاعةُوإقامةُدينُاهللُوا-بعونُاهللُتعاىل-

ُكماُالسرَّالعسرُالُاليسرُوحده،ُيفُالضرَّ ُكلُحالُمنُاألحوال،ُفاثبتواُياُاء اء،ُيفُاملكرهُمثلُاملنشط،ُيف
دكمُاهللُ،ُسدَُّ-بإذنهُورمحتهُوفضله-أمريُاملؤمنني،ُوعسىُاهللُتعاىلُأنُجيعلُالفتحُاملبنيُاملؤزرُعلىُيديكمُ

ُدكمُجبندُومددُمنُعنده.ومحاكمُمنُكلُمكروه،ُوأعانكمُوأيَّ

ُفإنُوجودُالظلمُمنُموانعُالنصرُ ُاملظاملَ؛ ُأمريُاملؤمنني؛ُاملظامَل َُمنُ-واهللُاملستعان-يا ،ُوبنيُصفوفنا
الفاسدينُاملفسدينُالناخرينُُنكمُاهللُمنهمُومنُعقاهبمُأشدُعقاب،ُووقاكمُشرَُّأساءُوظلمُوأفسد،ُمكَُّ

بادهُالصادقني،ُويّسرُلكمُتوجيهُطاقاهتمُوإمكانياهتمُفيماُأمركمُرُلكمُعيفُدولةُالتوحيدُواجلهاد،ُوسخَُّ
ُاهللُبه،ُوفتحُعلىُأيديكمُأسوارُالبالدُوقلوبُالعباد،ُاللهمُآمني.

* * * 

 :دعاء

ُماُناُفيمنُتولَّاللهمُاهدناُفيمنُهديت،ُوعافناُفيمنُعافيت،ُوتولَّ يت،ُوباركُلناُفيماُأعطيت،ُوِقناُشرَّ
َُمنُعاديت،ُتباركتُربناُوتعاليت.ُقضيت؛ُفإنكُتقضيُُو َُمنُواليت،ُوالُيَِعز  ُالُي قضىُعليك،ُإنهُالَُيِذل 

ُاألحزابُوانصرناُ ُاهزم ُاللهم ُاألحزاب؛ ُهازَم ُاحلساب، ُسريَع ُالسحاب، ُجم ْرَِي ُالكتاب، ُمنزَل اللهم
ُانتقامك؛ُفلقد حاربواُدينكُُعليهم،ُوأرِناُفيهمُعجائبُقدرتك،ُوعظائمُغضبك،ُوشدةُنقمتك،ُوقويَّ

ُالقومي،ُوَسَعواُيفُسبيلُحتكيمُشريعةُالشيطانُالرجيمُاألثيم.
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تناُعلىُاحلقُحىتُنلقاك،ُواجعلُأغلىُأمانيناُحتصيَلُرضاك،ُواكتبناُمنُالفائزينُاملثابني،ُالُمنُاللهمُثبِّ
رُصفوفناُمنُاملرجفنيُالفاشلنيُاخلاسرين،ُوالُحترمناُمنُنعمةُاحلكمُاإلسالميُبذنوبناُياُربُالعاملني،ُوطهُِّ

ُاملسلمني. ُواملنافقني،ُواهِدُضالَّ

منُالنار،ُ’ُوالذينُآمنواُمعهُيفُسفينةُالتوحيد،ُوأجنيَتُإبراهيَمُ’ُاللهمُياَُمنُأجنيَتُنوًحاُ
ُيونسُ ُوأجنيَت ُاأليكة، ُوأصحاَب ُوسدوَم ُومثوَد ُعاًدا ُوأهلكَت ُوسالًما، ُبرًدا ُعليه منُ’ُوجعلَتها

إليكُوأنقذتهُمنُاليهود،ُونصرَتُ’ُ،ُورفعَتُعيسىُ’ققَتُالبحرُملوسىُالظلماتُالثالث،ُوش
ُ ُكلُاألعداء؛ُمنُالشيطان،ُُ‘عبدكُورسولكُحممًدا ُمن ُوأنقذنا ُوامِحنا ُاللهمُانصرنا يفُشىتُاملواطن؛

ُي ُاملعاصيُواملوبقات،ُوكلُما ُواملنافقنيُواملرجفني،ُوسائر ُوالكفارُواملرتدين، ُبالسوء، بناُقرِّوالنفسُاألّمارة
ُاملؤمنني،ُياُناصرُاملستضعفني.ُُمنُسخطكُويبعدناُعنُرضاك،ُياُويلَُّ

ُاللهمُمننَتُ َكمُبكتابك،ُوالُي دانُبشرعك، ُوالُحي  ُالُت عَبدُيفُاألرض، ُالعصبة اللهمُإنُهتلكُهذه
ُدينك،ُويّسرَتُلناُأسبابُاهلجرةُإىلُدولةُحتكمُبه،ُوكت بَتُلناُأنُعليناُوأكرمتنا،ُوبذرَتُيفُقلوبناُحبَّ

ةُأخرى،ُوأكرمناُباملزيدُمنُ،ُاللهمُفامننُعليناُِمنَّ-كماُحنسبهم-نكونُيفُصفوفُاجملاهدينُيفُسبيلكُ
نَّاُمنهمُوالُمتكِّنهمُمناُياُربُالعاملني،ُوالُ فضلكُالواسعُالعميم،ُوانصرناُعلىُأعدائكُأعداءُالدين،ُومكِّ

جنعلكُيفُحنورهم،ُونعوذُبكُمنُشرورهم،ُاللهمُاكفناهمُمباُجتعلُهلمُعليناُسلطانًاُوالُسبياًل،ُاللهمُإناُ
ُشئَتُوكيفُشئَت،ُاللهمُبكُنصول،ُوبكُجنول،ُوبكُنقاتل.

جُعنا،ُوانصرناُوالُتنصرُعلينا،ُوائذنُلدينكُاللهمُإنُالديَنُدين ك،ُواألرَضُأرض ك،ُواألمَرُأمر ك؛ُففرِّ
ُونعم ُأنتُحسبنا ُإالُبك، ُالُحولُوالُقوة ُإالُأنتُُ كمُأرضك، ُالُإله ُواملعني، ُالناصر ُنعم الوكيل،

ُكناُمنُالظاملني. ُسبحانكُإنا

اللهمُالُت ِعْدناُإىلُحكمُالكافرين،ُوالُإىلُجماورةُالفاسقني،ُوالُإىلُمعايشةُالكفارُواملرتدين،ُوالُجتعلناُ
ُ ُكناُيفُظالمُاحلكمُالطاغويتُتتمزقُقلوبنا، ُاللهمُإننا ُمنُوتتقرَّمنهمُوالُيفُصفهمُطرفةُعني، حُمآقينا

ُأنُنرىُدينكُي هانُوهوُالرفيع،ُوالكفرُيعلوُوهوُالدَُّ ُوتعلمُحالناُوحرقةُقلوبنا ُربَّنا ُكنتُترانا ين ُالدمع،
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ُكنتُترىُلوعتناُوتسمعُأنَّ اتناُوآهاتناُودعواتناُيفُسكونُالوضيع،ُخيافُاملؤمنُويطمئنُالكافرُوالفاسق،
علىَُمنُرأىُالنورُِمنُالعودةُإىلُالظالم،ُُورُاحلكمُاإلسالمي،ُوالُأشدَُّالليلُبالفرج،ُاللهمُوقدُأكرمتناُبن

ُنرضىُ ُوال ُالكفر، ُلعبادك ُترَض ُإنكُمل ُاللهم ُالبالء، ُهذا ُتكتبُعلينا ُوال ُوالطفُ النا، ُفارمحنا رباه
ًنا،ُفانصرناُبهُألنفسناُماُملُترَضهُلنا،ُاللهمُإنكُالُترضىُبغريُاإلسالمُديًنا،ُاللهمُوإنناُالُنرتضيُسواهُدي

ُياُأرحمُالرامحني.

اللهمُإنُالكفارُحياربونناُألنناُنقيمُشرعك،ُاللهمُإنُعداوتناُهلمُفيكُخالصة؛ُفنحنُالُنعرفهمُوالُ
ُنريدُحتكيمُشرعك،ُوالُنعرفُعنهمُإالُأهنمُ ُإالُأننا همُيعرفوننا،ُملُنرهمُوالُهمُرأونا،ُالُيعرفونُعنا

جيريُالقتالُوحيتدمُفيماُبينناُوبينهم،ُاللهمُفانصرناُعليهمُوالُتنصرهمُيريدونُمنعناُمنُذلك،ُوعلىُهذاُ
ُعلينا،ُوائذنُلدينكُالقوميُالذيُملُترَضُغريه:ُأنُحيكمُالعاملُبأسره.

ُكلهُلكُوحدكُالُشريكُلك،ُوجعلَتُ اللهمُفرضَتُاجلهاد،ُوأوجبَتُعليناُالقتالُحىتُيكونُالدين
الكونُلإلنسانُإالُلعبادتكُوحتكيمُشرعك،ُاللهمُوقدُوّفقتناُللصدعُرَتُالشركُفتنة،ُاللهمُإنكُماُسخَُّ

ُوعدَت،ُ ُما ُلنا ُفأجنز ُبالنصر، ُوعدتنا ُكما ُبالبالء، ُاللهمُوقدُوعدتنا ُبدينك، ُحتكم ُدولة ُوإقامة بأمرك،
ُوانصرناُياُجبارُالسماواتُواألرضني.

ُال ُوأغرقتنا ُاخلطايا ُغمرتنا ُقاصرونُعاجزون، ُبشرُضعفاء ُالكرميُالعظيمُاللهمُإننا ُولكنكُربنا ذنوب،
الرحيمُاحلليم؛ُفطهرناُياُربُمنُذنوبناُوآثامنا،ُواجعلناُلكُكماُحتبُوترضى،ُوانصرناُياُربُعلىُالقومُ

ُالكافرين.

ًقاُشديًداُمنكرًا،ُرًا،ُواحمقُالكفرُوجندهُحمُْاللهمُانصرناُنصرًاُعزيزًاُمؤزرًا،ُواجعلُصّفناُخالًصاُلكُمطهُِّ
ُنصرًاُيشفيُصدورنا،ُومييتُعدونا،ُوجيعلُاحلسرةُوالندامةُواملرارةُيفُقلوبَُمنُخذلنا.ُاللهمُانصرنا
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اللهمُثبتُاألرضُحتتُأقدامناُوزلزهلاُحتتُأقدامُالكافرين،ُاللهمُالُترفعُهلمُراية،ُوالُحتققُهلمُغاية،ُ
همُأحًدا،ُاللهمُإناُجنعلكُيفُواجعلهمُللعاملنيُعربةُوآية،ُاللهمُأحصهمُعدًدا،ُواقتلهمُبدًدا،ُوالُتغادرُمن

ُحنورهمُونعوذُبكُمنُشرورهم.

رُصفها،ُوانصرهاُعلىَُمنُعاداها،ُها،ُوطهُِّثَُاللهمُأهلمُهذهُاخلالفةُمنُأمرهاُرشًدا،ُواجعلهاُتنفثُخبَُ
ُووفقناُلطاعتكُوجنبناُمعصيتك،ُدائًماُوأبًداُيفُكلُحني.

ُكلمتنا،ُووحدُصفوفنا،ُوسدُِّرُنفوسنا،ُواسللُسخيمَةُاللهمُأخلصُأعمالنا،ُوطهُِّ دُرميناُقلوبنا،ُوامجع
ُ.ُورأينا،ُواجعلناُوخالفَتناُلكُكماُحتبُوترضىُيفُكلُآنُ 

ُيرضيك،ُوسدُِّاللهمُوفِّ رُلهُعبادكُدُخطاهُوباركُفيهُولهُوعليه،ُوسخُِّقُعبدكُأمريُاملؤمننيُلكلُما
ُوسلم ُاهلل ُوصلى ُآمني، ُواملفسدين، ُالسوء ُبطانة ُوِقِه ُوصحبهُُاملخلصني، ُآله ُوعلى ُحممد، ُنبينا على

ُأمجعني،ُوآخرُدعوانا:ُأنُاحلمدُهللُربُالعاملني.

* * * 

 َوإْن بلغْت قلوُبكُم الحناجْر! شعر: أحالم النَّصر

ُلَوووووووووووووووِئْنُبلغوووووووووووووووْتُقلووووووووووووووووب كم ُاحلنووووووووووووووواجرُْ
ُ

ُفصوووووووووووووووربًاُأ سوووووووووووووووَدناُحووووووووووووووونَيُالتَّصوووووووووووووووادمُُْ
ُ َُوصووووووووووووووووربًاُإخووووووووووووووووويتُعنووووووووووووووووَدُاملخوووووووووووووووواطرُْ

ُ
ُقوووووووووووووووووووووادمُُْ ُإهلنووووووووووووووووووووواُالُبووووووووووووووووووووودَّ ُفنصووووووووووووووووووووور 

ُ ُبالثَّبووووووووووووووووووواتُِ ُإلوووووووووووووووووووه ُالكووووووووووووووووووووِنُيوووووووووووووووووووأمر 
ُ

ُكووووووووويُجنوووووووووينُالغنوووووووووائمُُْ ُعلوووووووووىُاإلسوووووووووالِم
ُ ُاملموووووووووووووووواتُِ ُطووووووووووووووووواَلُمسووووووووووووووووريناُحووووووووووووووووىتَّ

ُ
ُترختوووووووووووووووووووووووووووويُفينوووووووووووووووووووووووووووواُالعووووووووووووووووووووووووووووزائمُُْ َُوأالَّ

ُ ُفوووووووووووووإْنُبلغووووووووووووووْتُقلووووووووووووووب كم ُاحلنوووووووووووووواجْر:
ُ

ُلَّوووووووووووووووووووووووووووواُبالتََّجل وووووووووووووووووووووووووووِدَُوالتَّفوووووووووووووووووووووووووووا لُْحتُ
ُ بكووووووووووْمُحموووووووووواجْر: َُوإْنُأعشووووووووووىُالووووووووووبالءُ 

ُ
ُدعووووووووووووواُعوووووووووووونكْمُأراجيووووووووووووَفُالتَّماطوووووووووووولُُْ

ُ وووووووووووووووووووود واُيفُالقتوووووووووووووووووووواِلُبااللتحووووووووووووووووووووامُِ َُوش 
ُ

ُأعووووووووووووووود واُللعِوووووووووووووووداُشوووووووووووووووحَذُاخلنووووووووووووووواجرُُْ
ُ ُكوووووووووووووووووووووووووووووووووواهلوامُِ م ُغ ثوووووووووووووووووووووووووووووووووواٌء ُفووووووووووووووووووووووووووووووووووإهنَّ

ُ
َُولوووووووووووويَسُحصوووووووووووواد هْمُغوووووووووووورَيُاخلسووووووووووووائرُُْ

ُ
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َُوإْنُبلغووووووووووووووووووْتُقلوووووووووووووووووووب كم ُاحلنوووووووووووووووووواجْر:
ُ

ُهوووووووووووووووَيُالبلووووووووووووووووىُتوووووووووووووووذكِّرناُالتَّصوووووووووووووووابو رُُْ
ُ ُ(33)َومينووووووووووووع ُخري هووووووووووووواُسووووووووووووووَءُاملصوووووووووووووائرُْ

ُ
ُعووووووووووووووونكم ُخبوووووووووووووووَثُالتَّوووووووووووووووآم رُُْ َُوتنفوووووووووووووووث 

ُ َُوإْنُبلغووووووووووووووووووْتُقلوووووووووووووووووووب كم ُاحلنوووووووووووووووووواجْر:
ُ

ُفوووووووووووووووووووإنَُّالضِّووووووووووووووووووويَقُيتلووووووووووووووووووووه ُانفوووووووووووووووووووراجُ ُ
ُ ُالبشووووووووووووووووووائرُْ َُوبعووووووووووووووووووَدُالقهووووووووووووووووووِرُأنوووووووووووووووووووار 

ُ
ُهلووووووووووووووووواُيفُنصوووووووووووووووووِرُدولتنووووووووووووووووواُابتهووووووووووووووووواجُ ُ

ُ * * * 

 ُب الحناجر!باقية! وإن بلغِت القلو

* * * 
 
 

 وكتبته من أرض الخالفة؛ أرض الجهاد والثبات:
َمْشِقيَّة(  أْحالم النَّْصر )أم ُأساَمَة الدِّ
ُه  1439 جمادى اْلولى 1*بدأ المقال منذ أحداث قصف الميادين، وانتهى بعون اهلل في: 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

* * *ُ
 

 

                                           

ُبإذنُاهللُتعاىل.ُ(33)
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