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كنت أود منذ زمن بعيد أن أتكلم معكن عما تمر بأمتنا المسلمة من أحداث عظام ومواقف جسام ،ولكن
الظروف حالت بيني وبينكن ،وقد آن األوان أن أتكلم مع أخواتي الكريمات ،ولكني أبدأ باألھل واألحباب
في بالدنا الحبيبة ،فأقول لھم :ال تقلقوا علينا ،فنحن بحمد ﷲ في خير ونعمة من ﷲ عز وجل ،وقلوبنا
وأرواحنا معكم ،وإن تباعدت بيننا المسافات.
﴿والَ
ھكذا الدنيا لقاء وفراق يعترينا حسبنا أنا على الحق وللحق دعينا وكما قال ربنا سبحانه وتعالىَ :
تَ ِھنُوا َوالَ تَحْ زَ نُوا َوأَنت ُ ُم األَ ْعلَوْ نَ إِن ُكنتُم ﱡم ْؤ ِمنِينَ ﴾ .وعسى أن نلتقي قريبا ً إن شاء ﷲ فإن فرج ﷲ قريب،
ونصره آت ال محالة بإذنه تعالى.
وبعد األھل واألحباب أوجه كلمتي ھذه ألخواتي الكريمات في أمتنا المسلمة الغالية ،وأخص بالذكر
أخواتنا الحبيبات المرابطات في أرض الجھاد في بقاع األرض ،وأمھاتنا اللواتي قدمن فلذات أكبادھن
في سبيل ﷲ ونصرة لدينه ،وھن مع ذلك ال يكللن وال يمللن عن نصرة ھذا الدين ،فكم قدمن من األزواج
واألبناء واإلخوان ،وكم أوذين في سبيل ﷲ ،فنحن جميعا ً أحوالنا واحدة؛ نساء مرابطات مجاھدات أوذين
في سبيل ﷲ ،وقدمن ما عندھن من التضحيات ،ولكن -وﷲ الذي ال إله غيره -كل ھذا لم ولن يؤخرنا
لحظة عن نصرة ديننا مع ما القيناه في ھذا الطريق من فقدان األحبة والبعد عن األھل ،ولكن -مع كل
ھذا -ال نجد إال حالوة لما نحن فيه ،ورضا بما أكرمنا به ربنا ،واصطفانا به دون بقية عباده ،بأن رزقنا
جھاداً في سبيله ،ونصرةً لدينه ،وإعال ًء لكلمته ،ومع كل ھذه االبتالءات فنحن في كفاية من العيش،
وكرم وفضل من ﷲ سبحانه وتعالى ،فيا أخواتي الحبيبات الكريمات :الثبات الثبات على ھذا الطريق.
فلن توقفنا قوة عظمى وال تحزبات دولية ،وﷲ -عز وجل -معنا ،وھو حسبنا ووكيلنا ،ولن نخاف من أحد
أيا ً كان إال منه سبحانه وتعالى ،ونحن -و الحمد -مع كل ما نالقيه ثابتون ومستبشرون بموعود ﷲ لنا،
كما قال ربنا﴿ :أَ ْم َح ِسبْت ُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ الْ َجنﱠةَ َولَ ﱠما يَأْتِ ُكم ﱠمثَ ُل الﱠذِينَ خَ لَوْ اْ ِمن قَبْلِ ُكم ﱠم ﱠستْھ ُ ُم الْبَأ ْ َساء َوال ﱠ
ضرﱠاء
ﷲ قَ ِريبٌ ﴾ .فالنصر قريب بإذن
ﷲ أَال إِنﱠ ن َ
ول ال ﱠرسُو ُل َوالﱠذِينَ آ َمنُواْ َم َعه ُ َمتَى نَصْ ُر ّ ِ
َصْر ّ ِ
َو ُزلْ ِزلُواْ َحتﱠى يَق ُ َ
ﷲ ،ولن يخذلنا ربنا إن شاء ﷲ ،فإما النصر ،وإما الشھادة ،فكالھما أحلى من اآلخر .ونحن لن نستكين
في خدمة ديننا .فھو أغلى ما عندنا.
أسأل ﷲ لنا وألخواتنا في بقاع األرض  -وخاصة أرض الرباط؛ كفلسطين والعراق والشيشان
﴿و ّ
ﷲ ُ غَالِبٌ َعلَى أَ ْم ِر ِه
وأفغانستان والصومال -الصبر والثبات حتى الممات ،فإما النصر وإما الشھادةَ ،
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ ﴾.
َولَـ ِكنﱠ أَ ْكثَ َر الن ﱠ ِ
وأذكر نفسي وأذكر أخواتي المسلمات الحبيبات بالصحابيات المجاھدات المھاجرات المؤمنات ،فھن خير
قدوة لنا ،فبھن نقتدي ،وبھن نتأسى ،فكم من العبر وكم من الحكم في سيرھن العطرة ،فھن ما كللن وال
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مللن عن خدمة ديننا ،فنحن -إن شاء ﷲ -على طريقھن ،فأكبر قدوة لنا ھي السيدة خديجة رضي ﷲ
عنھا ،فكم أعانت الرسول -صلى ﷲ عليه وسلم -في أداء دعوته ،وكانت تقول له" :فوﷲ ال يخزيك ﷲ
أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتصدق الحديث ،وتحمل الكل ،وتعين على نوائب الحق".
وكذلك السيدة صفية -رضي ﷲ عنھا  -فكانت أشجع النساء ،عندما مر بالحصن يھودي ،فجعل يطيف
بالحصن والمسلمون في نحور عدوھم ،فنزلت ،وقتلت اليھودي بعمود ولم تخف  ،ولم تبال .فكانت أشجع
من رجال كثيرين في ھذا العصر.
وكذلك السيدة أم عمارة -رضي ﷲ عنھا -جرحت بأُح ٍد اثني عشر جرحا ً عندما كانت تذب عن الرسول
صلى ﷲ عليه وسلم -وقطعت يدھا يوم اليمامة ،وجرحت يوم اليمامة سوى يدھا أحد عشر جرحا ً.فبھؤالء نقتدي في إعانة أزواجنا على الحق وفي الشجاعة وفي اإلقدام  ،وال نخشى أحداً إال ﷲ سبحانه
وتعالى.
ﺃﻤﺎ ﺭﺴﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻸﺨﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﻏﻴﺕ:

فأقول لھن :أنتن في قلوبنا  ،ولن ننساكن أبداً ،وإن شاء ﷲ سوف ال ندخر جھد ًا لفك أسركن ،فأنتن
أعراضنا ونحن أخواتكن  ،ال ننساكن أبداً ،ويعلم ﷲ أننا دائما ً ندعو ﷲ أن يحفظكن من كل سوء
ومكروه ،ويعجل بفك أسركن.
ﺃﻤﺎ ﺭﺴﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻠﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ:

فأو ً
ال أدعوھن لاللتزام بأحكام اإلسالم كلھا ،ففيھا سعادة الدنيا وفوز اآلخرة ،وخاصة االلتزام بالحجاب،
فھو عنوان المسلمة العابدة لربھا ،الطائعة ألوامره ،ففي تركھا إياه طاعة للشيطان ،وكما تعلمن أيتھا
األخوات المسلمات فإن الحملة ضد الحجاب من أشد المعارك بين اإلسالم والكفر ،فھؤالء الكفار
المجرمون يريدون أن تتخلى المرأة عن دينھا ،وأول ما تتخلى عنه المرأة؛ مظھرھا وسترھا .فإن تخلت
المرأة عن مظھرھا وسترھا ،تتبعه سلسلة التخليات عن بقية دينھا.
فيجب على المرأة المسلمة أن تنتبه لھذا األمر جيد ًا ،وكما تعلمين أيتھا األخت المسلمة أن الغرب ال
يريدك إال سعلة يتاجر بك ،ويمحو بك معالم اإلسالم .فالحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة أول معلم من
معالم اإلسالم ،ففيه عفتك وطھرك وسترك.
والعالم الغربي الكفري ال يريدك ملتزمة بالحجاب ألن التزام المرأة بالحجاب يكشف سقوطھم وتدني
أخالقھم وانحطاطھم االجتماعي ،فالغرب الكافر يتاجر بالنساء ،ويعتبر المرأة سلعة رخيصة ،فھي
عندھم ليست مصونة وال محترمة ،بل ھي عندھم وسيلة من وسائل تجارة الفحش والفجور .والعياذ با
من كل ھذا.
ولكن المرأة المسلمة المحجبة مصانة ومحترمة في بيتھا وخارجه ،وھي الجوھرة المكنونة ،والدرة
الثمينة.
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َساء الْ ُم ْؤ ِمنِينَ ي ُ ْدنِينَ َعلَيْ ِھنﱠ ِمن
وكما قال ربنا سبحانه وتعالى﴿ :يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي قُل ﱢألَ ْز َو ِ
َج َال ِبي ِب ِھنﱠ َذلِكَ أَ ْدنَى أَن يُع َْرفْنَ فَ َال ي ُْؤ َذيْنَ َو َكانَ ﱠ
ﷲ ُ َغفُورً ا ر ِﱠحي ًما﴾ .فھذا قول ﷲ -عز وجل -لرسوله صلى
ﷲ عليه وسلم ،ليخاطب به أزواجه وبناته ونساء المؤمنين ،فلذلك يجب علينا أخواتي المؤمنات أن نلتزم
بالحجاب الشرعي ،فھو خير لنا في الدين والدنيا.
وثانيا ً أوصي أخواتي المسلمات بتربية أبنائھن على طاعة ﷲ سبحانه وتعالى ،وحب الجھاد في سبيل
ﷲ ،وتحريض اإلخوان واألزواج واألبناء على الدفاع عن أراضي المسلمين وثرواتھم ،وإعادتھا من
المغتصبين ،الذين اغتصبوا ديار المسلمين ،ونھبوا ثرواتھم ،وتوعية األمة بأن تتبرأ من الذين يريدون
أن يتحالفوا مع األعداء ،ويفرطوا في أرض المسلمين.
وأوصيھن أيضا ً بمساعدة المجاھدين بالدعاء والمال ،وبمساعدة أسر الجرحى واألسرى بالمال
والتبرعات ألوالدھم ونسائھم ،فھم في أشد الحاجة إلى من يعينھم على مشاق الحياة.
ئ الْ َما ُء
ئ الْ َخ ِطيئَةَ َك َما ي ُطْفِ ُ
ص َدقَة ُ تُطْفِ ُ
وأذكر أخواتي بقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :الصﱠوْ ُم ُجنﱠة ٌ َوال ﱠ
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ار"][1
الن ﱠ َ
ار"][2
اء ت َ
وأذكركن أيضا ً بقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :يَا َم ْعش ََر النﱢ َس ِ
َص ﱠدقْنَ فَإِنﱢي َرأَيْت ُ ُكنﱠ أَ ْكثَ َر أَھْ ِل الن ﱠ ِ
وأؤكد ألخواتي المسلمات في بقاع األرض أن دور المرأة المسلمة مھم جداً في العمل اإلسالمي ،فالنساء
شقائق الرجال ،فيجب على المرأة المسلمة أن تعمل بجانب الرجل دفاعا ً عن دينھا وأرضھا ،فتدافع
بنفسھا ،فإن لم تستطع فبمالھا ،فإن لم تستطع فبالدعوة في سبيل دينھا عن طريق دعوة أخواتھا المسلمات
في المساجد والمدارس والمعاھد والبيوت ،فإن لم تستطع فعن طريق اإلنترنت ،تكتب فيه دعوتھا،
وتبثھا ،وتنشر دعوة المجاھدين ،وسوف تصل إن شاء ﷲ  ،وستجد آذانا ً صاغية وقلوبا ً واعية .فأرجو
منك يا أختي المسلمة أال تكلي وال تملي عن نصرة ديننا بأية وسيلة تستطيعينھا.
وبالمناسبة فقد تردد سؤال عن دور المرأة في الجھاد الحالي ،فأقول وﷲ والموفق :إن الجھاد فرض عين
على كل مسلم ومسلمة ،ولكن طريق القتال ليس سھالً بالنسبة للمرأة ،فھو يحتاج إلى محرم ،ألن المرأة
يجب أن يكون معھا محرم في ذھابھا وإيابھا ،ولكن علينا أن ننصر ديننا بطرق كثيرة ،فنضع أنفسنا في
خدمة المجاھدين ،وما يطلبونه منا ننفذه ،سواء إعانة بالمال أو خدمة لھم أو إمداد بمعلومات أو رأي أو
مشاركة في قتال أو حتى بعمل استشھادي ،فكم من أخت قامت بعمل استشھادي في فلسطين والعراق
والشيشان ،وأثخنت في العدو ،وألحقت به شر ھزيمة .فنسأل ﷲ أن يتقبلھن ،ويلحقنا بھن على خير.
ولكن دورنا األساسي  -الذي نسأل ﷲ أن يتقبله منا -أن نحفظ المجاھدين في أوالدھم وبيوتھم وأسرارھم،
وأن نعينھم على حسن تربية أبنائھم .وأخواتكن المھاجرات -و الحمد والمنة -يقمن بدور عظيم في ھذا
المجال ،ويتحلين بالصبر والثبات والشجاعة والزھد في الدنيا وحب اآلخرة واإلقدام عليھا ،مع ما
يمرون به من ضيق في العيش ،وفقد ألزواجھن وأبنائھن وآبائھن ،وقلة استقرار ،بل إن بعضھن قد
ابتلين باألسر ،ولكن أخواتكن المھاجرات صابرات محتسبات ،و الحمد والمنة.
وفي ختام كلمتي أذكر أخواتي بأن األجل والرزق مكتوبان عند ﷲ ،والجھاد ال يعجل أج ً
ال ،وال ينقص
رزقاً ،وإن الجھاد اليوم صار فرض عين ،فالعدو األجنبي الكافر قد احتل ديار المسلمين ومقدساتھم
الثالث تحت سيطرته واحتالله ،وكذلك تسلط على المسلمين الحكام المرتدون العمالء ،وقد أجمع العلماء
على وجوب خلع المرتد.
وكما قال شھيد اإلسالم -كما نحسبه -الشيخ عبد ﷲ عزام -رحمه ﷲ -فإن الجھاد صار فرضا ً عينيا ً على
األمة منذ سقوط األندلس.
كما أن قادة المجاھدين يدعون األمة للنفير إلى ميادين الجھاد ،فعلينا أخواتي الحبيبات أال نتخلف عن ھذه
الواجبات الشرعية ،وأن نحرض غيرنا عليھا.
وأبشركن أن الجھاد في انتصار وفوز ،وأن اإلعالم الغربي رغم إقراره بخسائر الصليبيين واليھود في
كثير من ميادين الجھاد إال أنه ال ينقل إال جز ًء من الحقيقة ،ويخفي أكثرھا ،فعليكن بإعالم المجاھدين،
الذي ينقل الحقائق من الميدان  ،ويكشف زيف اإلعالم الغربي  ،وھا نحن أمامكن مثال حي على عجز
الصليبيين  ،فبعد أكثر من ثمان سنوات من بدء الحرب الصليبية ال زلنا -بفضل ﷲ -نجاھد من الشيشان
ﷲ
يل ّ ِ
إلى المغرب اإلسالمي ،فثقوا بنصر ﷲ ،الذي يقول في كتابه العزيز﴿ :الﱠذِينَ آ َمنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي َس ِب ِ
ت فَقَاتِلُواْ أَوْ لِيَاء ﱠ
ض ِعيفًا﴾.
ان َكانَ َ
يل الطﱠا ُغو ِ
َوالﱠذِينَ َكفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي َس ِب ِ
ان ِإنﱠ َكيْ َد ال ﱠش ْيطَ ِ
الشيْطَ ِ
وأترككن في حفظ ﷲ ورعايته
وآخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين وصلى ﷲ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
والسالم عليكن ورحمة ﷲ وبركاته
أختكم في ﷲ
أميمة حسن أحمد محمد حسن
زوجة أخيكم أيمن الظواھري

ه-] [1أخرجه الترمذي  ،وقالَ :ح ِد ٌ
ص ِحيحٌ.
يث َح َسنٌ َ
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http://www.almaqdese.net/r?i=16011024&str=%D8%A3%D9%85%D...

] [2رواه البخاري.
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* إننا  -في منبر التوحيد و الجھاد  -نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من
كتابات  ،إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما "  ،ال يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب
يوافقنا في كل ما نقول  ،و ال يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما يقول في كتاباته
األخرى  ،و ﷲ الموفق لكل خير .
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* في حال عدم ظھور اسم كاتب موضوع " ما " بجوار عنوان موضوعه  ..فإن
ذلك إما لكون اسم المؤلف غير معروف لدينا  ..أو أنه مذيل في نھاية الموضوع
!
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