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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 : تفريغ الكلمة الصوتية ألمير المؤمنين الشيخ المجاهد

 أبي بكر الحسيني القرشي البغدادي )حفظه هللا(

اِبِريَن{: بعنوان ِر الصَّ  }َوَبشِّ

 
ونستتتغفره ونعوب باهلل من شتترور أنفستتنا ومن ستتي ا   نستتتعينهإن الحمد هلل نحمده و 

 إله إا وأشتتتتهد أن ايضتتتتل  فال هادي له  له ومنيهده هللا فال مضتتتت   أعمالنا من
 . هللا وحده ا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ِلُموَن{  آ  عمران}َياَأيَُّها الَِّبيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَا َتُموُتنَّ ِإاَّ  :  َوَأْنُتْم ُمستتتتتتتتتتتتتتْ

102] . 

ا }َياَأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّبي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهمَ 
اَتُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحا اتا َواتَُّقوا َّللاََّ الَِّبي َتستتتتتتَ َم ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباا{ ِرَجااا َكِثيراا َوِنستتتتتتَ

 . [1:  النسات
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ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُبُنوَبُكْم يداا دِ اا سَ وْ وا قَ ولُ قُ وَ  وا هللاَ قُ وا اتَّ نُ آمَ  ينَ بِ ا الَّ هَ يُّ ياأَ }
 : أما بعد[ 71:  األحزابَوَمْن ُيِطِع َّللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاا َعِظيماا{ 

 ، هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد، أكبر هللا أكبر ا إله إا هللاهللا 

لى ،عامةإلى الموحدين الصتتادقين في هبه األمة  المجاهدين الصتتابرين البابلين  وا 
أبنات التوحيد وحملة الرستتتتتتتتتالة وحراس  إلى ،خاصتتتتتتتتتةالثابتين على ثغور اإلستتتتتتتتتالم 

 وأعاد ،األعما هللا منا ومنكم صتتتتتتالح  تقب  ،ومغاربهامشتتتتتتار  األر   العقيدة في
والتمكين لدولة  واإليمان والنصتتتتتتتتتتتتتترعلينا وعليكم عيد األضتتتتتتتتتتتتتتحى المبارك باليمن 

أنتم فيه من تعظيم شتتعا ر هللا بتوحيده والتزام  اإليمان مالكم إخوة  فهني ا ،اإلستتالم
 . اإلسالم والمسلمين خيرافجزاكم هللا عن  ،ه والبب عن حرماته ومراغمة أعدا ،أمره

ِرِهْم َلَقِدير  : قا  هللا تبارك وتعالى نَّ َّللاََّ َعَلى َنصتتتْ }ُأِبَن ِللَِّبيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َواِ 
ِ النَّاَس  ( الَِّبيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقِّ ِإاَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا َّللاَُّ 39) َوَلْوَا َدْفُع َّللاَّ

ِ َكِثيراا  ُم َّللاَّ اِجُد ُيْبَكُر ِفيَها استتتْ َلَوا   َوَمستتتَ َواِمُع َوِبَيع  َوصتتتَ َمْ  صتتتَ ُهْم ِبَبْعٍ  َلُهدِِّ َبْعضتتتَ
{  الح  ُرُه ِإنَّ َّللاََّ َلَقِويح َعِزيز  َرنَّ َّللاَُّ َمْن َيْنصتتتتتتتُ : وقا  ستتتتتتتبحانه. [40، 39: َوَلَيْنصتتتتتتتُ

ِبيِ  الطَّاُغوِ  َفَقاِتُلوا }الَّ  ِ َوالَِّبيَن َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن ِفي ستتَ ِبيِ  َّللاَّ ِبيَن آَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ِفي ستتَ
ْيَطاِن َكاَن َضِعيفاا{  النسات ْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ  . [76: َأْوِلَياَت الشَّ

 ،والفتن والمصتتتتتتتتتا ب واتام قد اشتتتتتتتتتتد ليلها الحالك ،فها هي الستتتتتتتتتنوا  الخداعا 
البي د أن طوي  قرون من العهد التليد فبع ،وخيم  بأستتتتتتتتتاها على أه  اإلستتتتتتتتتالم

ث كان المستتتتتتتلمون فيه حي ،م بدعوة اإلستتتتتتتالم وحكمه في األر أشتتتتتتتر  بين األنا
ستتتتتتطروا بفعالهم من التضتتتتتتحية م ثر  ،ستتتتتتادة الدنيا أه  الشتتتتتتكيمة والعزيمة واإلبات

الضتتتتتتتتتتيا   في ستتتتتتتتتتفر ها هم اليوم ،الشتتتتتتتتتتجاعة واإلقدام أحاديث باهرة ومن ،خالدة
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 ،وتستترف في أرضتتهم أمم الكفر ،وتعبث بدينهم النصتتار   ،والشتتتا  تمزقهم األهوات
وغد  الموحدون الصتتتتتتتتتتتتتادقون  ،فأودعتهم بين حدود الب  والعار بعد أن ستتتتتتتتتتتتتلبتها

ليجددوا  ،حفاد القردة والخنازيروأخر  أل قرابين يقربها الطواغي  وأبنابهم بين فينة
وأمستتتتتتتتتتتتى الناظر الحصتتتتتتتتتتتتي  ا يبصتتتتتتتتتتتتر إا دينا  ،علنوا لهم الواتلهم الطاعة وي

وخشية من الصد   ،وتأثما من قو  وسما  كلمة الحق ،وحمى مستباحا ،مضيعا
صتتتتتتتتتتنيع من بفعالها ما حبرها ربها في كتابه فشتتتتتتتتتتابه  هبه األمة  ،بها بين األنام
فتعدد  صتتتتتتتتتور  ،حبو القبة بالقبة ،وشتتتتتتتتتابه علماؤها علماتهم ،ن األممستتتتتتتتتبقها م

ن هبه األدوات في جسد  ،تفاقم شرها وتسلط وتجبر أتباعهاو  ،الجاهلية في زماننا وا 
ولن يكون  ،ت وتفاقم الألوات وتستتتتتتتتلط األعداتلهي كفيلة في استتتتتتتتتجالب البالاألمة 

لى الخالق ج  جو  والخضتتتتتتتتو  إوالر  ،ه  اإلستتتتتتتتالم إا بالتوبة الصتتتتتتتتادقةخالص أ 
 ع المفضية االشرك وسد البر بتحقيق التوحيد ونبب نهيه التزام أمره واجتناب و  ،وعال
مستتتتك بهما والت ، وستتتتنة رستتتتوله صتتتتلى هللا عليه وستتتتلموااعتصتتتتام بكتاب هللا ،إليه

ومن تبعهم  ،  هبه األمة من الصحابة األخياركفهم سل تدبرا وفهما ،علما وعمال
جت  وعال أن وقتد بين لنتا ربنتا  ،بلتك النجتاة والفالف في التدارين ففي ،بتححستتتتتتتتتتتتتتتان

}َوَكْيَ  : قا  ستتتبحانه ،من الكفر والتفر  لمن تمستتتك بهماعصتتتمة الكتاب والستتتنة 
ِ َفَقْد ُهِدَي ِإَلى  َُّ ْم ِبا وُلُه َوَمْن َيْعَتصتتتتتتِ ِ َوِفيُكْم َرستتتتتتُ َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْيُكْم آَياُ  َّللاَّ

َتِقيٍم ) ٍَ ُمستتتتتتتتْ َرا ْم ( َياَأيَُّها الَِّبيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوَا َتُموُتنَّ ِإاَّ َوَأْنتُ 101صتتتتتتتتِ
ِلُموَن ) ِ َعَلْيُكْم ِإْب 102ُمستتْ ُقوا َواْبُكُروا ِنْعَمَ  َّللاَّ ا َوَا َتَفرَّ ِ َجِميعا ُموا ِبَحْبِ  َّللاَّ ( َواْعَتصتتِ

َفا ُحْفَرٍة ِمَن  َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواناا َوُكْنُتْم َعَلى شتتتتتتتتتتَ ُكْنُتْم أَْعَداتا َفَألََّ  َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأصتتتتتتتتتتْ
ارِ  ِه َلَعلَُّكْم َتْهتَتُدوَن{  آ  عمران النتَّ اتتِ َبلتَِك ُيَبيُِّن َّللاَُّ َلُكْم آيتَ ا كتَ َبُكْم ِمْنهتَ َأْنقتَ  - 101: فتَ
ُقوا فقتتا  ونهتتانتتا ربنتتا وحتتبرنتتا من التفر  وااختال   [103 ِبيَن َتَفرَّ التتَّ }َوَا َتُكوُنوا كتتَ
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، [105: وَلِ َك َلُهْم َعَباب  َعِظيم {  آ  عمرانَواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَتُهُم اْلَبيَِّناُ  َوأُ 

قا  رستتتو  هللا صتتتلى : أبى هريرة رضتتتي هللا عنه قا  عن)الصتتتحيح وفي الحديث 
فيرضتتتتتى لكم أن تعبدوه . ويكره لكم ثالثا، إن هللا يرضتتتتتى لكم ثالثا: هللا عليه وستتتتتلم

، ويكره لكم قي  وقا . وا تفرقوا، وأن تعتصموا بحب  هللا جميعا، وا تشركوا به شي ا

ضاعة الما ، وكثرة السؤا   . (وا 

بيث من التي يميز فيها ستتتتتتتتتتتبحانه الخ علينا أيام من أيام هللا رأيها المستتتتتتتتتتتلمون تم
 وا زا  أبنات اإلستتتتالم ،والدعي وصتتتتاحب الدعو   ،والصتتتتاد  من الكابب ،الطيب

ربهم لى يقفون موق  الثبتتتا  متوكلين ع بفضتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا ومنتتته في دولتتتة الخالفتتتة
متجردين من حولهم وقوتهم في وجه أحال  الكفر من صتتتتتتتتليبيين ويهود ومالحدة 

وكمنوا ألعدا هم  ،ستتتترجوا خيولهمأو  وقد كستتتتروا أجفان ستتتتيوفهم ،ومرتدين ومجوس
أعياه شظ  العيش ووعورة الطريق  فما أصغوا لال م جبان ،وقعدوا لهم ك  مرصد

أن  وهم على يقين ،هلل ستتتتتلكوه طاعة عن نه  ارتضتتتتتوه وما تخلوا ،وشتتتتتدة األهوا 
وعظيم البالت من أستتتر وكستتتر  ،وتكالب األعدات ،ه ستتتي  من الدماتهبا األمر دون

قا  ربنا الحكيم  ،وعاقبته الفتح والتمكين بحبن هللا لعباده الموحدين المتقين ،وبتر
َتْخِلَفنَُّهْم ِفي : الخبير ستتتتتتتتبحانه اِلَحاِ  َلَيستتتتتتتتْ }َوَعَد َّللاَُّ الَِّبيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصتتتتتتتتَّ

ى َلُهْم  َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّبي اْرَتضتتتتتتتتتتتتتتَ ِبيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِِّ لَّ َتْخَلَ  ا َما استتتتتتتتتتتتتتْ اأْلَْرِ  َك
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنا  ْي اا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َبِلَك َوَلُيَبدِِّ ِرُكوَن ِبي شتتتتتتتتَ ا َيْعُبُدوَنِني َا ُيشتتتتتتتتْ
ُقوَن{  النور وأخبرنا ستتتتتتبحانه أن التمحيص كا ن ا محالة . [55: َفُأوَلِ َك ُهُم اْلَفاستتتتتتِ

ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكْم َمَثُ  الَِّبيَن َخَلْوا ِمنْ : فقا  ْتُهُم }َأْم َحستتتتتتتتتتتِ  َقْبِلُكْم َمستتتتتتتتتتتَّ
ِ َأَا ِإنَّ  ُسوُ  َوالَِّبيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ رَّاُت َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَ  الرَّ  اْلَبْأَساُت َوالضَّ

{  البقرة ِ َقِريب  َر َّللاَّ ْيٍت ِمَن اْلَخْوِ  : وقا  ستتتتتتتتتتبحانه، [214: َنصتتتتتتتتتتْ }َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبشتتتتتتتتتتَ
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اِبِريَن )َواْلُجو  ِر الصتتتتتتَّ ( الَِّبيَن ِإَبا 155ِ  َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِ  َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِ  َوَبشتتتتتتِّ
نَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن ) ِ َواِ  يَبة  َقاُلوا ِإنَّا َُِّ اَبْتُهْم ُمصتتتتتِ َلَوا   ِمْن 156َأصتتتتتَ ( ُأوَلِ َك َعَلْيِهْم صتتتتتَ

ِ َك  }َأْم : وقا  عز شتتتتتتتتتتتتتتأنه[ 157 - 155: ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{  البقرةَربِِِّهْم َوَرْحَمة  َوُأوَل
اِبِريَن{  آ   ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلِم َّللاَُّ الَِّبيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصتتتتتتتتتَّ َحستتتتتتتتتِ

اِبِريَن }َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاهِ : وقا  ستتتتتتتتتبحانه[ 142: عمران ِديَن ِمْنُكْم َوالصتتتتتتتتتَّ
اَرُكْم{  محمتتد ولنبلونكم : في تتتأويتت  هتتبه اتيتتة قتتا  اإلمتتام الطبري ، [31: َوَنْبُلَو َأْخبتتَ

حتى يعلم : يقو  حتى نعلم المجاهدين منكم أيها المؤمنون بالقت  وجهاد أعدات هللا
فيظهر  أعدا هوأه  الصتتتتتتتتتتتتتتبر على قتا   حزبي وأوليا ي أه  الجهاد في هللا منكم

وأه   من بوي الشتتتتتتتتتتتك والحيرة فيه ويعر  بوو البصتتتتتتتتتتتا ر منكم في دينه بلك لهم
انتهى . فنعر  الصتتتتتتتتتتتتتتاد  منكم من الكابب ونبلو أخباركم اإليمان من أه  النفا 

  .كالمه رحمه هللا

ن ميزان النصتتتتتتتتتتتتتتر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونا  أه  اإليمان والتقو   وا 
أو  وليس خاضتتتتتتتتتتتتعا لما يملكه المخلوقون من تفو  جوي  ،ستتتتتتتتتتتتلب  بمدينة أو بلدة

فحن األر  هلل يورثها  ،وا لكثرة األتبا  واألشتتتتتيا  ،صتتتتتواريخ عابرة أو قناب  بكية
وما  ،وما من شيت إا وربنا آخب بناصيته ،تينصر من يشاو  من يشات من عباده

 كفتي هبا الميزانإن  ب  ،أكثر الناس ولو حرص ك  مؤمن مجاهد مبلغ بمؤمنين
يمانه ،خاضتتتتتتتتتتتتتتعة لما يملكه العبد من يقين بوعد ربه رادته  وثبا  على توحيده وا  وا 

يزن أه   فبهتبا ،وعدم النكوص أو النكو  عن بلك ،الحقتة في قتتا  أعدات الدين
ويقينهم  وصتتتتتتتتتتتتتتبرهم وجهتتاد عتتدوهم فمتى تخلوا عن دينهم ،اإليمتتان تقلتتب األحوا 

فحن  ،متى تمستتتتتتتتتكوا به عزوا وانتصتتتتتتتتتروا ولو بعد حينو  ،هزموا وبلوا بوعد خالقهم
إا بالقتا   فال ستتتتتبي  إلعزاز هبا الدين بعد توحيد هللا واإليمان به ،العاقبة للمتقين
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 ،ه من الكفرة المجرمين في ك  موطن ومراغمة أعدا ،وحب ااستتتتشتتتهاد في ستتتبيله
ن على عباده يم فربنا الحكيم الخبير ستتتتتتتتتتتتتبحانه ،فببلك يقام الدين وتنصتتتتتتتتتتتتتر الملة

ويبيقهم  ،فيحرمهم من هبه النعمة ،ويبتليهم أحيانا أخر   ،المؤمنين بالنصتتر أحيانا
وقد عد ابن القيم رحمه هللا نببا من هبه الحكم  ،طعم اابتالت لحكم يقدرها ويعلمها

 : فقا 

فحن المسلمين لما أظهرهم هللا  أن يتميز المؤمن الصاد  من المنافق الكابب: منها
دخ  معهم في اإلستتتتالم ظاهرا من ليس  وطار لهم الصتتتتي  أعدا هم يوم بدرعلى 

أن ستتتتتتتتتبب لعباده محنة ميز  بين  فاقتضتتتتتتتتت  حكمة هللا عز وج  معهم فيه باطنا
وتكلموا  -يعني أحد– فأطلع المنافقون رؤوستتتتتتتتتتتتتتهم في هبه الغزوة المؤمن والمنافق
 ى كافر ومؤمن ومنافقنقستتتتتم الناس إلاو  وعاد تلويحهم تصتتتتتريحا بما كانوا يكتمونه
وهو معهم ا  ،وعر  المؤمنون أن لهم عتتدوا في نفس دورهم انقستتتتتتتتتتتتتتتتامتتا ظتتاهرا

 . فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم يفارقونهم

 وأظفرهم بعدوهم في ك  موطن لو نصر هللا سبحانه وتعالى المؤمنين دا ما: ومنها
فلو  وارتفع لطغ  نفوستتتتتتتتتتهم وشتتتتتتتتتتمخ   وجع  لهم التمكين والقهر ألعدا هم أبدا

 لكانوا في الحا  التي يكونون فيها لو بستتتتتتط لهم الرز   بستتتتتتط لهم النصتتتتتتر والظفر
فهو المدبر  والقب  والبستتط إا الستترات والضتترات والشتتدة والرخات فال يصتتلح عباده

 . إنه بهم خبير بصير ألمر عباده كما يليق بحكمته

فيما يحبون وفيما  تاستتتتتتتتتتخراأ عبودية أوليا ه وحزبه في الستتتتتتتتترات والضتتتتتتتتترا: ومنها
فحبا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما  وفي حا  ظفرهم وظفر أعدا هم بهم يكرهون 
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من  وليستتتتتتتتتتتتتتوا كمن يعبد هللا على حر  واحد فهم عبيده حقا يحبون وما يكرهون 
 . السرات والنعمة والعافية

فاستتتوجبوا  بلوا وانكستتروا وخضتتعوا أنه إبا امتحنهم بالغلبة والكستترة والهزيمة: ومنها
قا   إنما تكون مع واية الب  واانكستتتتتتتتتار فحن خلعة النصتتتتتتتتتر منه العز والنصتتتتتتتتتر

َرُكُم َّللاَُّ ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِبلَّة {  آ  عمران  : تعالى }َوَيْوَم ُحَنْيٍن : وقا ، [123}َوَلَقْد َنصتتتتتتتتتَ
ْي اا{  فهو ستتتتتتتتتبحانه إبا أراد أن ، [25 التوبة  ِإْب أَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم شتتتتتتتتتَ

ونصره على مقدار  ويكون جبره له وانكساره له كسره أوا يعز عبده ويجبره وينصره
 . بله وانكساره

 مناز  في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم أن هللا ستتبحانه هيأ لعباده المؤمنين: ومنها
من  ألستتتباب التي توصتتتلهم إليهافقي  لهم ا ولم يكونوا بالغيها إا بالبالت والمحنة

التي هي من جملة أسباب وصولهم  كما وفقهم لألعما  الصالحة ابتال ه وامتحانه
 .  إليها

طغيانا وركونا إلى  أن النفوس تكتستتتتتب من العافية الدا مة والنصتتتتتر والغنى: ومنها
 فحبا أراد وبلك مر  يعوقها عن جدها في ستتتتتتتتتتتتيرها إلى هللا والدار اتخرة العاجلة

 ما يكون دواتا  قي  لها من اابتالت واامتحان بها ربها ومالكها وراحمها كرامته
بمنزلة  فيكون بلك البالت والمحنة لبلك المر  العا ق عن الستتتتتتتتتتتتتتير الحثيث إليه

ويقطع منه العرو  المؤلمة استتتتتخراأ األدوات  الطبيب يستتتتقي العلي  الدوات الكريه
أن الشتتتتتتتتتتتهادة عند هللا : ومنها.  يكون فيها هالكهحتى  ولو تركه لغلبته األدوات منه

وليس بعد درجة  هم خواصته والمقربون من عباده أوليا ه الشتهداتمن أعلى مراتب 
ترا  دماؤهم  وهو ستتتبحانه يحب أن يتخب من عباده شتتتهدات الصتتتديقية إا الشتتتهادة
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ه وا ستتتتبي  إلى ني  هب ه على نفوستتتتهمويؤثرون رضتتتتاه ومحابَّ  في محبته ورضتتتتا ه
انتهى كالمه رحمه . إا بتقدير األستتتتتتباب المفضتتتتتتية إليها من تستتتتتتلط العدو الدرجة
 . هللا

في زمن   هيا أبنات اإلستتتتتتتتتتتتالم وحملة لوا ،فيا أيها الموحدون المجاهدون المرابطون 
واقتفوا أثر الرستتتتتتتتتتتتتت   ،واقبضتتتتتتتتتتتتتتوا على جمر التكالي  ،خبوا الكتاب بقوة ،الغربة

ا ِإاَّ َّللاََّ : واألنبيات والصديقين ِ َوَيْخَشْوَنُه َوَا َيْخَشْوَن َأَحدا }الَِّبيَن ُيَبلُِِّغوَن ِرَساَاِ  َّللاَّ
ا{  األحزاب   يبتتتا ِ َحستتتتتتتتتتتتتتِ َُّ ا وقتتتد قص لنتتتا ربنتتتا في كتتتتابتتته العزيز من  [39َوَكَفى بتتتِ

تستتتلية لك  من ستتتار على  وبكر لنا حا  أقوامهم ومقالهم ،ما فيه مدكر قصتتتصتتتهم
فهبا  ،ليقتدي بهم ويستتتتتتتمستتتتتتك بما استتتتتتتمستتتتتتكوا به واعتصتتتتتتموا ،درب من هد  هللا

ويهب  ،يعلم أمته نبي الملحمة والمرحمة الرستتتتتتتتتو  الكريم صتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتلم
ليستتتتتن به من خلفه ويستتتتير  لألجيا  المتعاقبة أستتتتفارا من التضتتتتحية والبب  والفدات

 عليه وستتتتتتلم هللا لىفقد شتتتتتت  وجهه صتتتتتت ،هللا المستتتتتتتقيموصتتتتتتراَ  على نهجه القويم
وأصتتتتتتتتتتتتتابه  ،وآباه أه  اإلفك ،وقت  عمه وأصتتتتتتتتتتتتتحابه وأحبابه ،وكستتتتتتتتتتتتتر  رباعيته

وح  بهم من الكرب  ،حتى زلزلوا زلزاا شتتتتتتتتتتتتديدا والصتتتتتتتتتتتتحابة الكرام الجو  والعنات
رو   )،التقو  و طوا  ستتتتتتيرته ودعوته ما قضتتتتتتى هللا وقدر أله  اإليمان  والضتتتتتتيق

شكونا إلى رسو     عنه قا عن خباب بن األر  رضي هللا البخاري في صحيحه
أا تستتتتنصتتتر   فقلنا هللا صتتتلى هللا عليه وستتتلم وهو متوستتتد بردة له في ظ  الكعبة

يؤختتب الرجتت  فيحفر لتته في األر   قتتد كتتان من قبلكم  فقتتا  ؟أا تتتدعو لنتتا ؟لنتتا
ويمشتتتط بأمشتتتاَ  فيجع  نصتتتفين فيجات بالمنشتتتار فيوضتتتع على رأستتته فيجع  فيها

حتى  وهللا ليتمن هبا األمر فما يصتتتده بلك عن دينه وعظمهالحديد ما دون لحمه 
 ا يخا  إا هللا والب ب على غنمه يستتتتتتتتير الراكب من صتتتتتتتتنعات إلى حضتتتتتتتترمو 
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طالب  ولما كان طالب الصراَ المستقيم: قا  صاحب المدارأ. (نكم تستعجلون ولك
 ة والعزةمريدا لستتتتلوك طريق مرافقه فيها في غاية القل أمر أكثر الناس ناكبون عنه

نبه هللا ستتتتتتتتتتتبحانه على  وعلى األنس بالرفيق والنفوس مجبولة على وحشتتتتتتتتتتتة التفرد
يِقيَن وأنهم هم البين  الرفيق في هبه الطريق دِِّ }َأْنَعَم َّللاَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصتتتتتتتتتتتتتتِِّ

َن ُأوَلِ َك َرِفيقاا{  النستتتتات   اِلِحيَن َوَحستتتتُ َهَداِت َوالصتتتتَّ ا  الصتتتتراَ إلى فأضتتتت[ 69َوالشتتتتُّ
ليزو  عن الطالب للهداية وستتتتلوك  ،وهم البين أنعم هللا عليهم الرفيق الستتتتالكين له

 وليعلم أن رفيقه في هبا الصراَ وحشة تفرده عن أه  زمانه وبني جنسه الصراَ
فتتحنهم هم األقلون  فال يكترث بمختتالفتتة النتتاكبين عنتته لتته هم التتبين أنعم هللا عليهم

ن كتانوا  قتدرا وا  ،عليتك بطريق الحق: كمتا قتا  بع  الستتتتتتتتتتتتتتل  األكثرين عتدداوا 
ياك وطريق الباط  ،تستتتتتتتتتتتتوحش لقلة الستتتتتتتتتتتالكين وا تغتر بكثرة الهالكين وكلما  ،وا 

وغ   واحرص على اللحا  بهم فانظر إلى الرفيق الستتابق استتتوحشتت  في تفردك
با صتتتاحوا بك في فحنهم لن يغنوا عنك من هللا شتتتي ا الطر  عمن ستتتواهم طريق  وا 

 .انتهى كالمتته "فتتحنتتك متى التفتت  إليهم أختتبوك وعتتاقوك فال تلتفتت  إليهم ستتتتتتتتتتتتتتيرك
 كما صتتتتتتتتتتبروا ويصتتتتتتتتتتبر يلقى ما اقوا فهني ا لك  متبع ومقت  لمن أنعم هللا عليهم
إبا : قتتا  أبو الوفتتات ابن عقيتت  رحمتته هللا. حتى يرد الحو  غير مبتتد  وا مغير

فال تنظر إلى زحامهم في أبواب  الزمانأرد  أن تعلم محت  اإلستتتتتتتتتتتتتتالم من أه  
نما انظر إلى مواطأتهم أعدات  ،وا ضتتتتتتتتتتتتتجيجهم في الموق  ب )لبيك( ،الجوامع وا 
  ،الشريعة

أو علم  فهتت  يتم التتدين أو يقتتام علم الجهتتاد  وقتتا  إمتتام التتدعوة النجتتديتتة رحمتته هللا
والمعتتاداة  إا بتالحتتب في هللا والبغ  في هللا األمر بتالمعرو  والنهي عن المنكر

ومحبة من غير  ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة في هللا والموااة في هللا
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وا  وا بين المؤمنين والكفار لم يكن فرقان بين الحق والباط  عداوة وا بغضتتتتتتتتتتتتتات
 .انتهى كالمه ،بين أوليات الرحمن وأوليات الشيطان

خداأ ا  أن هبه األمة ريكالقد ظن الصتتتتتليبيون وعلى رأستتتتتهم أم ،يا أه  اإلستتتتتالم
تخا  بحهالكها الحرث والنستتتتتت  في و  ،عقب لها يخشتتتتتتى منه ويتقى في هبا الزمان

ولو نظر  ،أنها ستتتتتتتتجه  أم  المجاهدين المتقد في صتتتتتتتدورهم المستتتتتتتلمين حربها
بعد دخولها ستتتتتتتتتتتتاحة  ألدرك ما آل  إليه حامية الصتتتتتتتتتتتتليب أمريكا المتجرد للحقيقة

فها هي بفض  هللا  لما يقرب عقدين من الزمان اإلسالمالصدام المباشر مع أبنات 
كما يصتترف ببلك ستتاستتتها  تعيش أستتوأ مرحلة تمر بها في تاريخها المعاصتتر ومنه

بتت  ومتتا عتتاد  تخفي تلمظهتتا على متتا  ،وحتتاا مؤبنتتة بزوالهتتا بتتحبن هللا ،وكبراؤهتتا
سا  رقعة فمع ات ،لم تجن من ورا ها سو  الحسرة والندامة أنفق  من أموا  طا لة

ازداد  وتيرة  اانتشتتتتتتتتتتتتتتارو  ومستتتتتتتتتتتتتتعاها الحثيث لتحجيمه وكفه عن التمدد ،الجهاد
وما العقوبا  التي تفرضها على حلفاتها  ،استنزافها في بؤس وشقات تكابده أمرين

وطلبها اإلفراأ عن القس الصتتتتتتليبي  ،كما في المشتتتتتتهد التركي وتدندن حولها اليوم
واإليرانيين للتمرد وعدم اانصتتتتتتتتتتيا  لما  وستتتتتتتتتتعي الروس ،ومجابهة طلبها بالرف 
وتصتتتتتتت   تبدي عدم التزامها ب  وحتى كوريا الشتتتتتتتمالية ،تمليه عليهما من عقوبا 

 إا عالمة انكفات وتدن عما كان  عليه أستتتلوب أمريكا المتبع بستتتياستتتة العصتتتابا 
ن للمجاهدين بعد هللا الفضتتتت   ،وازدرات متعمد من الحلفات لما يرونه من ضتتتتعفها وا 

من  فال اعتبار بزهوها وما تتشتتتتتتتتتتتتتتد  به ،فيما ألم بها من كستتتتتتتتتتتتتتر لهيبتها وهوانها
فأر  هللا  ،نصتتتتترها المزعوم بحخراأ الدولة من المدن واألريا  في العرا  والشتتتتتام

بأكابر و  األولى بهاو  وكان األجدر ،وما وضتتتتتتع  أوزارها ،والحرب ستتتتتتجا  واستتتتتتعة
بعد أن أباد  ستتتتوآتهم عن العيان ويستتتتتروا ،أن يدستتتتوا رؤوستتتتهم في التراب مجرميها
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ما أنشتتتتتتتتأته من الفر   هللا على أيدي عباده المجاهدين المستتتتتتتتتضتتتتتتتتعفين في العرا 
للتملق  حتى ألجأها المجاهدون  ،واأللوية والكتا ب طوا  عشتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتنين أو تزيد

فشتتتتتب المستتتتتتنجد به  ،والتزل  للمليشتتتتتيا  واألحزاب الرافضتتتتتية اإليرانية في العرا 
وأصتتتتتبح  تقلب  ،وصتتتتت  قادة هبه المليشتتتتتيا  إلى ستتتتتدة الحكمحتى  ،عن الطو  

ما  لقد أفشتتتتتتتتتتت  المجاهدون بتوفيق هللا ومنه ،كفيها تندب حظها فهبا حالها ومقالها
حتى أقبل  روستتتتتتتيا الصتتتتتتتليبية  ،كان  تحلم به أمريكا من الستتتتتتتيطرة وبستتتتتتتط النفوب

نا في دولة اإل ،وتنكد عليها استتتتتفرادها بها ،تزاحمها في المنطقة قد أعددنا  ستتتتالموا 
ما ستتتينستتتيكم  لكم يا حماة الصتتتليب وقتلة أه  الستتتنة على أر  الشتتتام وك  مكان

 ينطفئولن  ،وما انطفأ لهيب المعركة فيهما ،ستتتتتتتتتتتتتتتانابحبن هللا أهوا  العرا  وخر 
 . فاأليام بيننا يا عباد الصليب ،بحو  هللا وقوته

 سوتة المبطلين المأجورين وانكشف  ،لقد تهاو  األدعيات ،فيا أه  السنة في الشام
أن هتب أبنتتات دولتة  فمنتتب ،من وقفوا في وجته المجتتاهتدين وأخروا الجهتتاد لستتتتتتتتتتتتتتنين

أن يجنبوكم قدر ااستطاعة  كان همهم األكبر ،اإلسالم نصرة لكم وببا عن الحرم
 ،فحن التاريخ يعيد نفستتته ،على مرأ  ومستتتمع العالم أجمع ما تلقونه اليوم من عنات

ستيرة الصتليبيين فيمن ستل  من فصتا   الصتحوا  ومرتدي العشتا ر وقد حبرناكم 
ويمسوا بين مطرقة المجاهدين  ،وكي  تركوهم يلقون مصيرهم بأنفسهم ،في العرا 

والقدر المحتوم  ،فها هي صتتتحوا  الشتتتام تلقى المصتتتير نفستتته ،وستتتندان الرافضتتتة
ا  آخرته وب ،وظ  رهن إشتارة الصتليبيين ،على ك  من ستلك غير ستبي  المؤمنين

أما آن لك أن تدرك ما  ،فيا جندي فصا   الصحوا  في الشام ،ودنياه بدنيا غيره
لى أي حتتا  يقودك قتتادتتتك وجالوزة فصتتتتتتتتتتتتتتيلتتك ،؟!يجري حولتتك لقتتد ختتدعوك  ،؟!وا 

بعد أن ادعو مفارقة ومناببة الطاغو   وأغروك بنصتتتتتتتتتترة أه  الستتتتتتتتتتنة في الشتتتتتتتتتتام
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كما  في قتا  دولة الخالفة داواليوم يصتتتتتالحونه ويقفون معه صتتتتتفا واح ،النصتتتتتيري 
أين  ؟!،فأين عقلك يا جندي الصحوا  ،جر  في حو  اليرموك وبادية السويدات

أين  !،انظر مليا وتفكر فقد وضح األمر وانكش  الغطات ؟!،قلبك إب عمي بصرك
يران  شتتتتر  هللا وتطبيق أحكامه فيما يستتتتمونه المحرر البي با  يستتتتلم للنصتتتتيرية وا 

نعم على أي شتتتتتتتتتتتتتتيت  ،فاعلم على أي شتتتتتتتتتتتتتتيت تقات  ،؟!بكروالروس دون قتا  ي
 اإلمام رو  ) !،جاهلية عميهوقد أضتتتتتتتحي  ممن يزهق نفستتتتتتته تح  راية  ،؟!تقات 

مستتتتتتتلم في صتتتتتتتحيحه عن النبي صتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتلم من قات  تح  راية عمية 
حتى  (أو ينصتتتر عصتتتبة فقت  فقتلة جاهلية يغضتتتب لعصتتتبة أو يدعو إلى عصتتتبة

ن زخرفها  أخرج  ليح  طاغو  علماني  ،!فعجبا لك دعاة جهنم وحستتتتتتتتنوها لكوا 
أو بهبا  ؟!،ألهبا هاجر  يا من هاجر  ؟!،ألهبا نفر  ؟!،مكان طاغو  نصتتتيري 

كال وهللا ما كان  ؟!،واللط  وتفري  الكربا  ،يستتتجلب النصتتر وتستتتنز  الرحما 
 ،قب وأَ  ،فتب إلى ربك مما أوقعوك فيه من الردة ،هبا ستتتتتتتتتبي  أصتتتتتتتتتحاب الدعوا 

التي ما ترك  بفضتتتتت  هللا ومنه لعدوها أرضتتتتتا  وكن عونا ونصتتتتتيرا لدولة اإلستتتتتالم
ن مما يدمي القلب ،إا بعد قتا  مرير وخستتتتتتتا ر ا تعد وا تحصتتتتتتتى يحف  بها  ،وا 

ماح  بالغوطة الشتتتتتترقية وجنوب  ويحز في نفس ك  مستتتتتتلم غيور على دينه وأمته
وكي  أن  ،وما آل  إليه أر  حوران ،من تهجير أهلها واستتتتباحة أرضتتتها دمشتتتق

 وعاد كثير من الخونة المرتدين إلى ستتتتتال  عهدهم ،فصتتتتتا   الردة أستتتتتلم  الديار
وحالوا دون المجاهدين وعدوهم من النصتتتيرية  ،ليهمإأنجزوا المهام الموكلة بعد أن 

بعد أن نف  داعموها  فمابا جن  فصتتتتا   الردة في حوران ،والرواف  المشتتتتركين
ن ما فعله هؤات المرتدون الخونة وصتتتتتتتتتتتتتتمة عار ا تمحى ،؟هاأيديهم عن ن  وا  وا 

األستتتتتتتتلحة خفيفها  أكوام وه  خفي عن ناظري ك  متابع ،بها العهد والزمان  تقاد
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على شتتتفا  وها هي إدلب اليوم !،؟وهي تستتتلم للنصتتتيرية يدا بيد ومتوستتتطها وثقيلها
وا زا  هؤات  ،يرومون اقتحامها جر  هار يطالها قصتتتتتتتتتتتت  الروس والنصتتتتتتتتتتتتيرية

وما  ،يؤدون الدور نفستته عبر تحشتتيدهم اإلعالمي الخونة من فصتتا   الب  والعار
وا حو   ،ويبنون عليهم اتما  في دفع صتتتيا  النصتتتيرية ،يصتتتدقونهم انفك الناس

ثبا  جنود الخالفة  رأ  الجميع بفضتتتتتت  هللا ومنه وفي مقاب  بلك ،وا قوة إا باهلل
إا أنهم سعوا في دفع صيا   ليحهم وقلة عتادهمتس رغم ضع  في جنوب دمشق

حتى نفد ما  ،قد استتتتنفبوا الوستتتع والطاقة في بلك ونحستتتبهم وهللا حستتتيبهم ،عدوهم
وما وضتتتتتتعوا الستتتتتتالف عن  ،فانحازوا إلى إخوانهم وما عاد ستتتتتتق  يؤويهم ،بأيديهم
كفيت  بتأن يميز بته  وهتبا شتتتتتتتتتتتتتتتاهتد حي ،فهم إلى اليوم في جهتاد عتدوهم ،كواهلهم
ومن يتاجر بدمات  ،ويبود عن حيا  المستتتتتتتتلمين بين من يبب عن أمته المستتتتتتتتلم

وعتتدم الحنكتتة  حتى رميتت  التتدولتتة بتتالتهور والجنون  !،المستتتتتتتتتتتتتتلمين ويقتتتا  عليهتتا
ليستتتتتتت  ستتتتتتتليبة محتلة من  وكأن بالد المستتتتتتتلمين ،والستتتتتتتياستتتتتتتة واستتتتتتتتعدات األعدات

قد  خالقنا ج  وعالأن  مبغضتتتتتتتوهاو  ا الدولةو  شتتتتتتتان وجه  !،الصتتتتتتتليبيين منب قرون 
وأكرمها بجنة عرضتتتتتتتتتتتها الستتتتتتتتتتتماوا   ،أعلى شتتتتتتتتتتتأن أمة األخدود في كتابه العزيز

وعدم تخليها عن  ،لثبا  تلك األمة على دينها ،وستتتتتتتتتتتتتتماه الفوز الكبير ،واألر 
ومن  ،وما رضتتتتتتتتتتتخ  لطاغو  بلي  حقير ستتتتتتتتتتتامها العباب في الدنيا ،توحيد ربها
 الزمان أنه من غير ثبا  طا فة اإليمانأن يعلم ك  مجاهد في هبا  نافلة القو 

ن أفضى بلك اصطالمها فلن تحيا  ومجابهتها آلة العدو الضخمة الها لة حتى وا 
التي  وتكون القنطرة فال بد من طليعة تضتتتحي ،هبه األمة ولن يقوم لإلستتتالم دولة

ن دولة الخالفة باقية بحبن ،تعبر األمة من خاللها إلى ميادين العزة والكرامة  هللا وا 
تنصتتتتر دين هللا  ،ما بقي  متمستتتتكة بكتاب ربها وستتتتنة نبيها صتتتتلى هللا عليه وستتتتلم
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ن اجتمع عليها من بأقطارها وتستتتتتتتتعى في مرضتتتتتتتتاته ،وتقات  أعداته فاعلموا يا  ،وا 
إا بالرجو  إلى  إن أردتم العيش أعزة كرمات أنه ا خيار لكم الشتتام أه  الستتنة في

نما بتحقيق التوحيد ،ليستتت  بحم  الستتتالف وحدهفحن العبرة  ،دينكم وجهاد عدوكم  وا 
والمو  في ستتتبي   وعدم القبو  بغير حاكمية الشتتتريعة ،وتجريد عقيدة الوات والبرات

التي  بفتح الجبها  ومناببة هدن الب  والعار ثم النهو  من جديد ،تحقيق بلك
وكان  عونا للصتتتتتتتتتتتليبيين  ،مناطق أه  الستتتتتتتتتتتنة أستتتتتتتتتتتلم  فصتتتتتتتتتتتا   الردة بموجبها

 ،في توحيد جهودهم لحرب دولة الخالفة في العرا  والشتتتتتتتتام النصتتتتتتتتيرية المعتدينو 
ولطالما حث قادة الصتتتتتتتتتتتتتتليب على توحيد الجهود في  ،وهبا أمر معلن غير خفي
ا  حرب إبادة شتتتتتتتتتتتتاملة أله  الستتتتتتتتتتتتنة فحن حربهم اليوم ،حرب الدولة اإلستتتتتتتتتتتتالمية

بالقريب أن الستتتتنة وقد أدركوا منب عهد ليس  ،تستتتتتهد  حستتتتر نفوب الدولة فحستتتتب
فأفيقوا يا  ،فمنهم الحبر والخو  دا ما ،وا بد من استتتتت صتتتتاله ،هم الخطر الحقيقي

أن  بعد أن كاد المجاهدون  فمن مد طو  النجاة للرافضتتتتتتتتتتة األنجاس ،أه  الستتتتتتتتتتنة
وحكوما  الردة  ،ستتتتتتتتتو  تحال  الصتتتتتتتتتليب ؟يقضتتتتتتتتتوا على توستتتتتتتتتعهم في المنطقة

مارا  الردة والخراب واإلفسادو  وعلى رأسها آ  سلو  ،والعمالة بأموالهم ومقدرا   ا 
الستتتتتتتتتالف  ،يا أه  الستتتتتتتتتنة ،الشتتتتتتتتتام وك  مكانو  يا أه  الستتتتتتتتتنة في العرا  ،بلدانهم

أكثر  فحن من قت  في الحروب مدبرا ،اطلبوا المو  توهب لكم الحياة ،الستتتتتتتتتتتتتتالف
ينات وستتتتتتتت بركب الخالفة في العرا  والشتتتتتتتتام واليمن والحقوا !،بكثير ممن قت  مقبال

 ،وشتتر  آستتيا والقوقاز وغيرها من الوايا  وغرب إفريقية ووستتطها وخراستتان وليبيا
وأن ا ينعم الصتتتتتتليبيون وأبنابهم  ،فقد عزم أبنات اإلستتتتتتالم أن ا يضتتتتتتعوا الستتتتتتالف

 ،ويقضتتتتتتتتتتتتتتي أمرا كان مفعوا حتى يحكم هللا بينهم وبين عدوهم بطيب عيش ومقام
 ئا  ي  ا ش    و  ه  ر  ك  ت   ن  ى أ  س    ع  و   م  ك  ل   ه  ر  ك   و  ه  و   ال  ت  الق   م  ك  ي  ل  ع   ب  ت  ك   { :قا  ربنا تبارك وتعالى
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 }ن  و  م  ل  ع   ت  ل   م  ت  ن  أ  و   م  ل  ع  ي   وللا   م  ك  ل   ر  ش        و  ه  و   ئا  ي  ا ش       و  ب  ح  ت   ن  أ  ى س       ع  و   م  ك  ل   ر  ي  خ   و  ه  و  

فحن  للعبدعدة حكم وأسرار ومصالح  ففي هبه اتية  قا  ابن القيم  ]216 :البقرة[
لم يأمن  والمحبوب قد يأتي بالمكروه العبد إبا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب

 ولم ييأس أن تأتيه المستترة من جانب المضتترة أن توافيه المضتترة من جانب المستترة
 فحن هللا يعلم منها ما ا يعلمه العبد وأوجب له بلك أمورا  لعدم علمه بالعواقب

ن شتتتتتق عليه في اابتداتأنه ا أنفع له م: منها ألن عواقبه كلها  ن امتثا  األمر وا 
ن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع خيرا  ومسرا  ولبا  وأفراف وكبلك ا شيت  وا 
ن هويته نفستتتتتته ومال  إليه أضتتتتتتر عليه من ارتكاب النهي فحن عواقبه كلها آام  وا 
قبه من اللبة تحم  األلم اليستتتتير لما يع وخاصتتتتية العق  وأحزان وشتتتترور ومصتتتتا ب
واجتناب اللبة اليستتتتتتتيرة لما يعقبها من األلم العظيم والشتتتتتتتر  العظيمة والخير الكثير

  ،الطوي 

التفوي  إلى من يعلم عواقب  أنها تقتضتتتتتتتتتتتتتتي من العبد: ومن أستتتتتتتتتتتتتترار هبه اتية
  ،لما يرجو فيه من حسن العاقبة والرضى بما يختاره له ويقضيه األمور

فلع   وا يستتتتتتتتتتتتتتأله ما ليس له به علم به وا يختار عليهأنه ا يقترف على ر : ومنها
ب  يستتتتتتتتتأله حستتتتتتتتتن  فال يختار على ربه شتتتتتتتتتي ا مضتتتتتتتتترته وهالكه فيه وهو ا يعلم

  .وأن يرضيه بما يختاره فال أنفع له من بلك ااختيار له

أمده فيما يختاره له بالقوة  أنه إبا فو  أمره إلى ربه ورضتتتتتي بما يختاره له: ومنها
 وصتتر  عنه اتفا  التي هي عرضتتة اختيار العبد لنفستته والعزيمة والصتتبر عليه

مالم يكن ليصتتتتتتتتت  إلى بعضتتتتتتتتته بما يختاره هو  وأراه من حستتتتتتتتتن عواقب اختياره له
  .لنفسه
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ويفرغ قلبه من التقديرا   أنه يريحه من األفكار المتعبة في أنوا  ااختيارا : ومنها
فال خروأ له عما  ومع هبا ز  في أخر  التي يصتتتعد منها في عقبة وين والتدبيرا 
 أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطو  به فيه فلو رضي باختيار هللا قدر عليه

ا جر  عليه القدر وهو مبموم غير ملطو  به فيه  ألنه مع اختياره لنفستتتتتتتتتتتتتته وا 
فيصتتتير  اكتنفه المقدور مع العط  عليه واللط  به ومتى صتتتح تفويضتتته ورضتتتاه

إبا نفب القدر  ولطفه يهون عليه ما قدره فعطفه يقيه ما يحبره بين عطفه ولطفه
 فال أنفع له من ااستتتتتتتستتتتتتالم في العبد كان من أعظم أستتتتتتباب نفوبه تحيله في رده

لقات نفستتتتتتته بين يدي القدر طريحا كالميتة . فحن الستتتتتتتبع ا يرضتتتتتتتى بأك  الجي  وا 
 . انتهى كالمه رحمه هللا

 ،؟أين أحفاد الصتتتتحابة فيكم هللا عليه وستتتتلميا أه  الستتتتنة في جزيرة محمد صتتتتلى 
أما ترون حا  أه   ،؟أين مروتتكم وشتتتتتتتتتتتتتتهامتكم ،؟أين غيرتكم على دينكم وأمتكم
أو تظنون أنكم بمنأ  عما يالقيه أه  اإلستتالم  ،؟!الستتنة في العرا  والشتتام واليمن

عاد  فما ،وانفضوا غبار الب  عنكم ثبوا من رقادكم وسكرتكم ،؟!من الكرب والبالت
وقد عزموا  ،بخا  حتى على صتتتتتتتتتبيانكم طغيان وكفر دولة آ  ستتتتتتتتتلو  قبحهم هللا

وتدمير منه  أه  السنة  ،في حملة ممنهجة سعيا إلكفاركم على تغريبكم وعلمنتكم
حطموا حتتاجز الخو  المتوهم في  يتتا أحفتتاد الفتتاتحين ،والجمتتاعتتة على أرضتتتتتتتتتتتتتتكم

فقد باعوا دينهم لهبا  ،بالعلمات وا تعولوا على أشتتباه الرجا  ممن يستتمون  ،نفوستتكم
وخدروكم بدعو  األمن  ،لنزواته وشتتتتتهواته وأرخصتتتتتوا األعرا  إرضتتتتتاتا  الطاغو 

إن الفتنة أن يقت   ،إن الفتنة الشتتتتتتتتتترك ،وخو  الفتنة والقت  الزا   على أرضتتتتتتتتتتكم
إن الفتنة أن  ،أبناؤكم على غير ملة اإلستتتالم في ستتتبي  نصتتترة الطاغو  والوطنية

وبفتاو  القتلة المجرمين  يقودها أبناؤكم القت  والدمار من أرضتتتتتتتكم تنطلق طا را 
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لتقصتتتتتت  مدن وبلدا  أه  الستتتتتتنة في العرا  والشتتتتتتام وتستتتتتتويها  ،العصتتتتتتر بالعمة
وتمكينا للنصيرية والرافضة ومالحدة األكراد من  ،نصرة وا عانة للصليبيين باألر 

كما  األكراد بم ة مليون دوارومن منا لم يستتتمع بدعم المالحدة  ،رقاب أه  الستتتنة
أما في جزيرة محمد صتتتلى هللا  وبدعمهم الالمحدود لرافضتتتة العرا  ؟صتتترحوا ببلك
 انهضتتتتوا يا آستتتتاد النزا  ؟!،من يق  في وجه هؤات المرتدين الستتتتفهات عليه وستتتتلم

 ،جهزوا الستتتتتتتتتتتتتترايتتتا وعب وا الكتتتتا تتتبو  ،وأعتتتدوا العتتتدة ،والبحرين في الحجتتتاز ونجتتتد
البين طا  شتتتتتتتترهم  ،أحفاد أبي رغا  ، لخلع هؤات المرتدين الخونةواستتتتتتتتتعينوا باهلل

 ،وأبوا إا أن يكونوا العين الستتتتاهرة للصتتتتليبيين ،ومكرهم بأه  الستتتتنة في ك  مكان

فحنه ا صتتيانة للدين والعر  من دون دم مهرا   ،واليد الباطشتتة بالمستتلمين اليوم
  ،وقلب لآلخرة توا 

وحكم هللا وشتتتتتترعه في  ؟!،أألج  رغي  خبز تضتتتتتتجون  ويا أه  الستتتتتتنة في األردن
كفاكم جريا خل  الستتتراب واكفروا  ،؟!أرضتتتكم مضتتتيع مبد  قد عفا رستتتمه فال ير  

لن يكون إا بخلع هؤات الطواغي  الجاثمين على  فحن صتتتتتتتتتتتالف الحا  ،باألحزاب
 أين أصحاب العزما  ،فأقبلوا على ربكم ودينكم ،وبحقامة شرعة رب العباد ،البالد
ربتتتتد ومعتتتتان كفوارس الستتتتتتتتتتتتتتلط والفحيص منكم أين  ؟!،وليوث الكرك والزرقتتتتات وا 

ليفهموا بنتتب الروم وكلتتب اليهود من هم أبنتتات  ،؟!أين أهتت  الشتتتتتتتتتتتتتتتداد ،؟!األنجتتاد
قد أقستتتتتتتتتتتتتتموا برب البي  أن ا  ثأرا فحن للموحدين من هم المجاهدون  ،اإلستتتتتتتتتتتتتتالم
ن غدا لناظره لقريب ،يضيعوه   .وا 

ْرُكُم َّللاَُّ َفاَل : أن النصتتتتتتتر والتأييد بيد هللا وحده ،اإلستتتتتتتالمواعلموا يا أه   }ِإْن َيْنصتتتتتتتُ
  ِ ِ َفْلَيَتَوكتتتَّ ِدِه َوَعَلى َّللاَّ ُرُكْم ِمْن َبعتتتْ ِبي َيْنصتتتتتتتتتتتتتتُ ُبْلُكْم َفَمْن َبا التتتَّ ْن َيختتتْ َب َلُكْم َواِ  التتتِ غتتتَ
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 " َغاِلَب َلُكمْ َفاَل ": قا  اإلمام الطبري في تفستتتتتتتتتتتتتتيره، [ 160اْلُمْؤِمُنوَن{  آ  عمران  
ولو اجتمع عليكم من بين  فلن يغلبكم مع نصتتتتتتتتتتتتتتره إيتتتاكم أحتتتد: يقو ، من النتتتاس

ما كنتم على أمره  فال تهابوا أعدات هللا لقلة عددكم وكثرة عددهم أقطارها من خلقه
فاستتتتتتتتتنزلوا ، فحن الغلبة لكم والظفر دونهم؛ واستتتتتتتتتقمتم على طاعته وطاعة رستتتتتتتتوله

 . باهلل وليا وكفى باهلل نصيراالنصر من هللا وكفى 

ولم تغن  ،لقد رأيتم بأس المجاهدين وقوتهم ،ويا عشتتتتتتتتتتتتا ر أه  الستتتتتتتتتتتتنة في العرا 
وأصتتتتبح المحارب  ،ونداتاتكم المتوالية لمعممي الرافضتتتتة شتتتتي ا عنكم استتتتتجداتاتكم

 ،ليلقى حتفه رغم أنفه يؤخب على حين غرة وفي وضح النهار من بيته المرتد منكم
أين  !،أن تطلبوا العون من دولتتة المجوس إيران فعجبتتا لكم عجبتتا لحتتا وبلغ بكم ا

 وأنين أ أما يستتتتتنه  نفوستتتتكم ويشتتتتجيها مر  !،؟أين نخوتكم ؟!،غيرتكم ومروتتكم
فتوبوا وأوبوا  ؟!،في ستتجون الرافضتتة ومخيما  التهجير والشتتتا  نستتات أه  الستتنة

نتتا لنقبتت  توبتتة من ،ؤملتته ونرجوهفهتتبا متتا نُ  ،إلى ربكم فال  ،تتتاب قبتت  القتتدرة عليتته وا 
وينعم الرافضتتتتتة المجوس  ،تكونوا وقود معركة خاستتتتترة تطيلون أمدها بدمات أبناتكم

 ،كما فعلوا بأستتتالفكم من الصتتتحوا  يتحينون ستتتاعة الحستتتم لينقضتتتوا عليكم آمنين
وانصتتتتروا دولة  وعودوا لرشتتتتدكم ،فأفيقوا من غيكم ففيما لقيه أول ك عظة لكم وعبرة

 . وادخروا بأسها للبب والبود عنكم بلك خير لكم ،اإلسالم

وشتتتتتر  آستتتتتيا وغرب إفريقية  يا أجناد الخالفة في العرا  والشتتتتتام وخراستتتتتان واليمن
وتونس والجزا ر والقوقاز  وليبيا وستتتتتتتتتتتتينات ونجد والحجاز ووستتتتتتتتتتتتطها والصتتتتتتتتتتتتوما 

ضعوا نصب  ،يا ليوث الغاب وأسد الميدان ه يا جنود اإلسالم وحملة لوا وكشمير
ِلِ    مأعينكم قو  ربك ُفوَنَك ِبالَِّبيَن ِمْن ُدوِنِه َوَمْن ُيضتتتتتتتتتتْ }َأَلْيَس َّللاَُّ ِبَكاٍ  َعْبَدُه َوُيَخوِِّ
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( َوَمْن َيْهِد َّللاَُّ َفَما َلُه ِمْن ُمِض ِّ َأَلْيَس َّللاَُّ ِبَعِزيٍز ِبي اْنِتَقاٍم 36َّللاَُّ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد )
َماَواِ  َواأْلَْرَ  َلَيُقوُلنَّ َّللاَُّ ُقْ  َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ( َوَلِ ْن 37) َأْلَتُهْم َمْن َخَلَق الستتتتتتَّ ستتتتتتَ

رِِِّه َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْ  ُهنَّ  َفاُ  ضتتُ رٍِّ َهْ  ُهنَّ َكاشتتِ ِ ِإْن َأَراَدِنَي َّللاَُّ ِبضتتُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
َكاُ  َرْحَمِتِه ُقْ  حَ  ُلوَن{  الزمر  ُمْمستتِ ُ  اْلُمَتَوكِِّ ِبَي َّللاَُّ َعَلْيِه َيَتَوكَّ وقوله  [38 - 36ستتْ

ُكْم 139}َوَا َتِهُنوا َوَا َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ): ستتتبحانه ستتتْ ( ِإْن َيْمستتتَ
اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم َّللاَُّ الَِّبيَن آَمُنوا َقْرف  َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرف  ِمْثُلُه َوِتْلَك اأْلَيَّ 

َهَداَت َوَّللاَُّ َا ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن{  آ  عمران   فاستتتتتتتتتتعوا [ 140، 139َوَيتَِّخَب ِمْنُكْم شتتتتتتتتتتُ
وتوكلوا على من  ،واطلبوا الشتتتتتهادة صتتتتتابرين محتستتتتتبين ،للنصتتتتتر مجتهدين بابلين
 ،وواصتتلوا المستتير ،وارجوه العون والستتداد والهداية والرشتتاد ،بيده ملكو  ك  شتتيت

وا  وأشتتتتالت دمات هجرة وقتا  فهبا طريق الرستتتت  واألنبيات عليهم الصتتتتالة والستتتتالم
 ،والزموا غرز الجماعة ،المنتكسين أو المخبلين والمخالفين أو يغرنكم كثرة يهولنكم

ياكم وااختال  على أمراتكم منكم ثغره وا يؤتين اإلستتتتتتتتتتتتتالم وليحفظ ك  امرئ  ،وا 
ك   والمحتستتتتب واألمني واإلداري  والقاضتتتتي والدعوي  فالطبيب واإلعالمي من قبله

ن  ،إن كان في الحراستتتتتة كان في الحراستتتتتة ،في جهاد وجالد وصتتتتتبر واحتستتتتتاب وا 
 ،ممن يريد أن يحرش بينكم وبين أمراتكم واحبروا ،كان في الساقة كان في الساقة

وعضتتتتتتتتوا بالنواجب على وصتتتتتتتتية  ،و  الجاهلية بين أظهركمدعو  ويحيي الضتتتتتتتتغا ن
 بالجماعة: وأنا آمركم بخمس هللا أمرني بهن: قا  )نبيكم صلى هللا عليه وسلم حين

فحنه من خرأ من الجماعة قيد شبر  والجهاد في سبي  هللا والهجرة والطاعة والسمع
فهو من ، الجاهليةومن دعا بدعو  ، اإلستتتالم من عنقه إا أن يرجع فقد خلع ربقة

ن صتتتتتتتتام، يا رستتتتتتتتو  هللا: جثات جهنم " قالوا ن صتتتتتتتتلى، وا  ن صتتتتتتتتام: قا ؟ وا  ن ، وا  وا 
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فادعوا المستتتتتتتلمين بأستتتتتتتما هم بما ستتتتتتتماهم هللا عز وج  ، وزعم أنه مستتتتتتتلم، صتتتتتتتلى
  .(المسلمين المؤمنين عباد هللا عز وج 

ن ق  الناصتتتر والمعين ،وأبشتتتروا بالمعية والتأييد ا  عليه ففي صتتتحيح مستتتلم ق) ،وا 
ا تزا  عصابة من أمتي يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم ا : الصالة والسالم

 . (يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على بلك

دلب  أبنات الخالفة في الشتتتامو  يا جنود اإلستتتالم في البركة ودمشتتتق والرقة والخير وا 
وكونوا رهبان اللي  فرستتتتان  المتينواستتتتتمستتتتكوا بحبله  ثقوا بوعد هللا ونصتتتتره وحلب
ولن يغلب عستتتتتتر  ،فحن مع الضتتتتتتيق فرجا ومخرجا ،ثم أبشتتتتتتروا وأملوا خيرا ،النهار
ليبيقوا  ،ومحمد بن مستتتلمة رضتتتي هللا عنهما ،فقد وثب أحفاد أبي بصتتتير ،يستتترين

شتي ا من بأس  والنصتيرية وصتحوا  الردة أجمعين الصتليبيين والمالحدة المجرمين
فال قب   وستتتتتيشتتتتتتد أوارها ،معركة بيننا وبينهم قد أوقد نارها من جديدفال ،الموحدين

وزجوا بهم في  الصتتتتليبيون النصتتتتيرية ومالحدة األكراد   وقد أغر  ،لهم بها بحبن هللا
وظنوا أنهم قد حصتتتتتروا الدولة في  ،لن تبقي لهم رأستتتتتا وا بنبا لهيب حرب طاحنة
ا بشبر من أر  ؤو فلن يهن ،فاألمر خال  ما يحسبون ويظنون  ،هجين وما حولها

فأبنات الستتتنة كماة ا  ،فالدولة ليستتت  محصتتتورة في هجين ،الشتتتام بحو  هللا وقوته
 ،فقد ولى زمان القهر وتأبى نفوستتتتتتتهم عيش البلة والصتتتتتتتغار ،ينامون على ضتتتتتتتيم

رخاص دمات المستتتتلمين والعبث بأشتتتتال هم  ،قد ولى زمن القيد والعبيد ،دون راد  وا 
  .يسوت أعدات الملة والدين وينغص عيشهمواأليام حبلى بما 

ياكم  ،فشتتتتنوا الغارة إثر الغارة ،منكم مبتدأ الشتتتترارة يا أه  الجالد فيا أجناد العرا  وا 
ونظموا الكتا ب لخو   ،واببلوا الوستتتتتتتتتتتتتتع في رص الصتتتتتتتتتتتتتتفو  ،والدعة والراحة
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 وأروا هللا من ،وأبيدوا خضتتتراتهم نغصتتتوا على الرافضتتتة والمرتدين عيشتتتهم الحتو 
 ،ونصتتتترة للمستتتتتضتتتتعفين في ستتتتجون الصتتتتفويين والمرتدين ثأرا للدين أنفستتتتكم خيرا

ولن نألو جهدا  ،ولكم حق كبير علينا فوهللا ما نستتتيناكم يا إخواننا األستتتر  وأخواتنا
وألحوا في  وأقبلوا على ربكم وخالقكم بكثرة الدعات فاصتتتتتبروا واثبتوا ،في استتتتتتنقابكم

 ،وييستتتتتتتتتتتتتر لكم فرجا عاجال ومخرجا قريبا إخوانكمستتتتتتتتتتتتتألوه أن يفتح على او  الطلب
والوحشتتتتتتتتتتتتتة ببكر هللا واألنس بكتابه حفظا وتدبرا  فصتتتتتتتتتتتتتابروا مر األلم بحلو اليقين

ولكم  ،وليأتين بلك اليوم البي تقتصتتتتتتتتتون فيه من جالديكم ،فهبا زاد المتقين وفهما
فال  ،ويجبر كستتتتر قلوبكم بحبن هللا ،أن تروا من إخوانكم ما يشتتتت  صتتتتدوركم علينا

 !،مث  النسات ونبكي قاعدين ،خير في عيش يب  فيه أه  السنة وتستباف حرماتهم
 . فلن ير  الرواف  األنجاس منا إا الشدة والبأس

نبشركم بأن الدولة  ،في اإلعالم والميدان وأما أنتم يا أنصار الخالفة في ك  مكان
وا يروعنكم حملتتة  ،قىومتتا عنتتد هللا خير وأب ألنهتتا ترجوا متتا عنتتد هللا بخير حتتا 

وعددا ليس  وقد ستتخر لها أعدات هللا المراكز والهي ا  ،التضتتلي  والتشتتويه المتعمدة
إياكم أن تستتتتتقوا  فحياكم يا آستتتتاد البالغ وفرستتتتان اإلعالم ،بالقلي  من الرويبضتتتتا 

 فجتتددوا العهتتد وابتتبلوا المزيتتد ،هتتا من غير إعالم التتدولتتة المركزي األخبتتار وتتتأختتبو 

خوانكم في  فحن المعركة اليوم في ستتتتتتتتتتاحتكم وقد كفيتم غيرها ،دولتكم وخبلوا عن وا 
 لألستتتد الضتتتارية في بلدان الصتتتليب ونبارك ،شتتتغ  فكونوا لهم ردتا وعونا ونصتتتيرا

 ،أا بارك هللا مستتتتتتتتعاكم ،جمي  صتتتتتتتتنيعهم نصتتتتتتتترة إلخوانهم في كندا وأوربا وغيرها
أعدوا من الميستتتتتتتور  ،مفستتتتتتتيروا يا أنصتتتتتتتار الخالفة في إثره ،وتقب  حستتتتتتتن بال كم

فطلقة  ،ويطير باأللباب واضتتتتتتربوا ضتتتتتتربا يخلع القلوب ،وتوكلوا على العلي القدير
عملية  تعد  أل  أو تفجير ناستتتفة في أرضتتتكم أو طعنة في األحشتتتات غا رة خارقة
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ليصتتتتتتتتلى الصتتتتتتتتليبيين  فخبوا لحربكم أهبتها ،وا تهملوا الدهس في الطرقا  ،عندنا
أن  وأبكركم يا جنود الخالفة وأنصارها في هبه األيام المعدودا  ،والمرتدين لهيبها
ني وملحد وتضتتتتتحوا بك  علما ،وأن تحيوا ستتتتتنة قت  الجعد بن درهم تدركوا ما فا 

ستتتتتتتتتترافنا في أمرنا ،ومرتد محارب هلل ورستتتتتتتتتتوله وثب  أقدامنا  ربنا اغفر لنا بنوبنا وا 
 }ونَ مُ لَ عْ ا يَ  ناسِ الَّ  رَ ثَ كْ أَ  ولكنَّ  هرِ مْ على أَ  الب  غَ  وهللاُ  {،وانصتترنا على القوم الكافرين

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  وصتتتتتلى هللا وستتتتتلم على نبينا محمد ،]21:يوستتتتت [
 . العالمين

 

 


