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  معوقات اجلهاد

  معوقات اجلهاد
   أمين الظواهريللشيخ؛

  .وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على رسول اهللا, بسم اهللا واحلمد هللا

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئاِت , إنَّ احلمد هللا نستعينه ونستهديه ونستغفره
  .ومن يضلل فال هادي له, من يهده اهللا فال مضلَّ له, أعمالنا

)ا أَيونَيِلمسم مأَنتِإالَّ و نوتمالَ تقَاِتِه وت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينآل [} ه
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها {، ]102 :عمران

 كَِثرياً وِنساء واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً
يصِلح  * يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً{، ]1 :النساء[} علَيكُم رِقيباً

لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع ِظيماًلَكُمزاً عفَو فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه ِطعن يمو كُموبذُن  {
  ].71 - 70 :األحزاب[

*      *      *  
  ...أيها األخوة املسلمون يف كل مكان

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ...وبعد

 رغم العدوان فإني أود أن أوجه حديثي إليكم عن النصِر القريب بإذن اهللا تعاىل
وقد جتمعت عليها قوى الصليب , اجلسيم الذي تتعرض له أمتنا من كل صوب
  .والصهيونية يف أعىت محلة شهدها التاريخ ضد أمة

ورغم كل هذا فإين أوقن أن النصر قريب بإذن اهللا لسبب بسيط؛ هو أن مفتاح 
  . وبالتايل فإن سبب اهلزمية األساسي من أنفسنا, النصر بأيدينا

وخسةُ مؤامرام , وشدة كلبهم, ذلك أن املانع احلقيقي من النصر ليس قوة األعداء
كامن يف , واملانع األساسي من نصرنا, ولكن السبب احلقيقي هلزميتنا, وحمكم تدبريهم

  .وجامث يف قلوبنا, أنفسنا وقابع يف صدورنا
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معركتنا مع , لذا فإن أول معركة علينا أن ننتصر فيها؛ هي معركتنا مع أنفسنا
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا {: سبحانهكما قال , عجزنا وضعفنا وتثاقلنا إىل األرض

ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما 
  ].38 :التوبة[}  الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلمتاع الْحياِة

واحلرِص على املنصب , واخلوف واحلسابات الشخصية, معركتنا مع التردد والعجز
  .واجلاه واألهل واملال والولد

لو , واختاذها ذريعة لترك التضحية يف سبيل اهللا, معركتنا مع إيثار املكاسب القليلة
وأن , وأن األمور كلها جتري بتدبريه,  وتعاىل هو اخلالق الرازقأيقنا أن اهللا سبحانه

حرصنا على الدنيا واملال لن يزيد يف عمرنا وال يف رزقنا وال رزق أبنائنا وأهلنا؛ ملا خبلنا 
  .وال جبنا عن اجلهاد

 أما ،فلننظر إىل أعدائنا نظرة فاحصة ماذا ميلكون إال العتاد واحلديد واملتفجرات
فال ,  وال يصمدون يف امليدان ألية مواجهة صادقة،الرهبة وفال تساق إال بالرغبةجيوشهم 

, وال ينتصرون علينا إال بأمرين؛ خوفنا وترددنا، وال شجاعة وال مروءة, عقيدة وال خلُق
  .وجهلنا باحلرب والقتال

 يعظم يف أنفسنا أمر عدونا -  اخلوف من القتال واجلهل به- وكال األمرين
  .وخيفي عنا جبنه وخوره وازامه,  آالف املراتويضخمه

فماذا وجدوا , ولقد خرب ااهدون جنود الطواغيت وجنود الصليبيني واليهود
هم ، عندهم إال اخلوف والتسابق على الشهوات والرواتب والفرار عند أي لقاء حقيقي

هل مبادئ احلرب أو إذا كنا جن, يستأسدون علينا فقط إذا تكاثروا علينا أضعافًا مضاعفة
, وأعددنا هلم العدة اليت حيتاجها القتال, أما إذا قاتلناهم يف سبيل إعالء كلمة اهللا، والقتال

  .وأملمنا مببادئ القتال؛ فنحن منتصرون بإذن اهللا, وهي ليست بكثرية

  .انظروا إىل الروس ماذا فعل م ااهدون يف أفغانستان مث يف الشيشان - 

  .ماذا يصنع م ااهدون يف فلسطني, يهودوانظروا إىل ال - 

وماذا يصنعون م , وانظروا إىل األمريكان ماذا صنع م ااهدون يف الصومال - 
  .اليوم يف العراق وأفغانستان

  .انظروا ماذا فعل إخوانكم التسعة عشر بأمريكا يف غزويت نييورك وواشنطن - 
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وتتابع , ل وترى ما يف باطن األرضأمريكا اليت كانت تزعم أا تسمع دبيب النم
أمريكا هذه فضحها عجزها تسعة عشر رجالً  ...أعدائها على شاشات املراقبة ليال وارا

أعدوا ما استطاعوا من العدة واختذوا ما , حنسبهم من الصادقني وال نزكيهم على اهللا
كرب والنصر أمكنهم من األسباب مث توكلوا على اهللا وضربوا ضربتهم فكان الفتح األ

  .األعظم بعون اهللا وقوته

ويستسلمون للصليبيني واليهود , انظروا إىل هؤالء الطواغيت الذين حيكمون بالدنا
  . إال خبوفنا وعجزنا واستسالمنا إلرهام وختويفهم،مباذا ينتصرون علينا

لقد كانت كل االجتاهات السياسية يف مصر متقت أنور السادات وتتمىن اخلالص 
ما تقدم خالد اإلسالمبويل ورفاقه الربرة رمحهم اهللا فقتلوه يف وسط جنده يف عملية فل, منه

 ومل يتحركوا ،من أشجع العمليات الفدائية يف التاريخ املعاصر؛ ختاذل اجلميع عنهم
واكتفوا بالثناء السليب على خالد اإلسالمبويل ورفاقه الربرة رمحهم اهللا وتركوهم ليفيت 

  .روقهم مث تعدمهم السلطة العميلةاملُفيت بفسقهم وم

ويف جزيرة العرب ملا تتابعت الدعوات لإلصالح ضد النظام السعودي الذي زكم 
ملا نكل م , عفنه األنوف وتقدمت خنب األمة مبطالب اإلصالح مل يقف أحد معهم

واستداروا ليطعنوا إخوام ااهدين واآلمرين , النظام بل انتكس بعض دعاة اإلصالح
  !املعروف والناهني عن املنكر يف ظهورهمب

ويسلم من , تنتصر علينا هذه األنظمة الطاغوتية ألن كال منا يريد أن ينجو بنفسه
  .ويرقب املعركة عن بعد دون أن يضحي فيها مبا ميسه, األذى هو وعياله وأهله

االً وجاِهدواْ انِفرواْ ِخفَافاً وِثقَ{: تعاىلننهزم ألننا مل نستجب لقول اهللا سبحانه و
لَو كَانَ عرضاً قَِريباً  * ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

عنا لَخرجنا وسفَراً قَاِصداً الَّتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم الشقَّةُ وسيحِلفُونَ ِباللِّه لَِو استطَ
  ].42 - 41 :التوبة[} معكُم يهِلكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَم ِإنهم لَكَاِذبون

وليس إال مزيدا من , وطاملا ظل هذا الداُء اخلبيث مستقرا فينا فال سبيل إىل النصر
  .اهلزائم والفجائع والكوارث واخليانات

ل إىل منظر وحملل ومتخصص يرتدي الثيابب األنيقة إذا كان كل منا يريد أن يتحو
وحيضر الندوات ويظهر على الشاشات مث يعود إىل بيته ساملًا من بطش الصليبيني 

  .وعمالئهم فال أمل يف اخلالص
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, إذا ظللنا هكذا نراقب الفئة املؤمنة املخلصة ااهدة وهي تقتل وتعذب وتؤسر
تدور أعيننا كالذي يغشى عليه من املوت فال وحنن , ويشمت ا الصليبيون وأعوام

  .رجاء يف التمكني

ويف املقابل يف املواقف اليت تكاتفنا فيها مع ااهدين وآويناهم وآزرناهم 
وقطعنا يف طريق , وساندناهم؛ أنزلنا بأعدائنا اهلزائم واستعصى على أعدائنا القضاء علينا

  .النصر أشواطًا

ومنذ ثالث سنوات ونيف وهي , يكا الصليبية دكاهاهي أفغانستان قد دكتها أمر
وما , ورفاقهم -  حفظهما اهللا - تزعم أا تبحث عن أسامة بن الدن واملال حممد عمر

وال يزاالن يقودان بعون اهللا وقوته املقاومة ضدها , استطاعت بفضل اهللا حىت اليوم شيئًا
   ملاذا؟ ...داخل وخارج أفغانستان

وآوم وحفظتهم ,  قد فتحت هلما ولرفاقهما قلوا قبل بيواألن األمة املسلمة
 وعرض املسلمون البسطاء الذين مل يدرسوا ،وفدم بأرواحها وأرواح أبنائها وأهلها

 قراهم وديارهم وأمواهلم وأبناءهم للقصف واحلرق ؛األصول ومل يتخصصوا يف العقيدة
 سبيل اهللا ويف سبيل احلفاظ على ااهدين وعرضوا أنفسهم لألسر واملطاردة يف, والدمار
فاشتدت املقاومة وقامت على عودها وأجربت العدو على التراجع واالختباء يف ، ودعمهم
  .وهي تدفعه إىل اهلزمية واالنسحاب قريبا بإذن اهللا, مكامنه

, وأسقطت النظام البعثي ارم, وهاهي العراق ااهدة اجتاحتها قوات الصليب
وكان املوقف غداة سقوط , وزرعت فيها الفنت العصبية واملذهبية,  دار اخلالفةواحتلت

فالعراق مثخن جبراح الصليبيني احلاقدين واخلونة , بغداد يكاد يعصف بكل أمل يف املقاومة
  .الطامعني

ولكن ملا أنزل اهللا الثبات على فئات املقاومة ااهدة من أول يوم وفتحت هلم األمة 
وملا أمد عامة املسلمني الذين ال يعرفون التنظري والتفلسف , ا قبل بيوااملسلمة قلو

وملا شاركت األمة برجاهلا ونسائها , والتقعر والتشدق إخوام ااهدين باملأوى والدعم
وهاهو اليوم يتذرع , وشباا وأطفاهلا يف املعركة؛ ترنح العدو من ثقل ضربات ااهدين

ية متَّت حتت مضلة قانون إدارة العراق العلماين الذي فرض بقوة السالح بانتخابات صور
ومررت بقوة الصليب العسكرية , وأجريت حتت القصف واإلرهاب والبطش, األمريكي

مث نصب ا حكومة عميلة تتكفل عنه بالتنكيل بأحرار العراق , ويف محايته وحتت حراسته
ستمرار احتالهلم لعراق اإلسالم لكي ينسحب هو وتتواطأ مع الصليبيني على ا, وشرفائه

  .إىل قواعده احملصنة
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ولكن هيهات فإن ااهدين قد أكرهوه بقوة اهللا وقدرته على االعتراف بقوة 
  .وعجزه عن القضاء عليها أو تقليلها, املقاومة

 وهو ، بدأ االجنليز واألمريكان يعلنون صراحة ما حرصوا على إخفائه؛مث أخريا
  .م للرحيل فرارا من ضربات املقاومةبراجمه

مسارعة يف احتواء ,  املباركة بيوم واحد"غزوة لندن"مث حددوا موعدا لذلك بعد 
متاما كما , وهكذا يتركون أعوام ليلقوا مصريهم, الغضب والقلق املتنامي داخل شعوم

  .فعلوا معهم يف فيتنام

وأظهرت , لصغرية اليت أعيت اليهودتلك املدينة ا, وهاهي غزة الصادمة نصرها اهللا
هاهي , عجزهم وفشلهم رغم كل إمكانيام اليت ميدهم ا الصليبيون يف أمريكا وأوربا

ويذيقوم املوت ألوانا؛ ألا احتضنت , غزة وأبناؤها ااهدون الربرة يثخنون يف اليهود
  .احث عن السالمةاجلهاد واملقاومة ومل ترض مبوقف املتفرج وال املتربص وال الب

  . فلنتركه؛ وذاك هو طريق اهلزمية واهلوان... فلنلزمه؛هذا هو طريق النصر والعزة

: تعاىل قال اهللا سبحانه و...إن هذا الدين لن ينتصر إال بالتضحيات والبذل والعطاء
}لَوخ ثَلُ الَِّذينأِْتكُم ما يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح اء أَمأْسالْب مهتسِلكُم ماْ ِمن قَب

والضراء وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَِّذين آمنواْ معه متى نصر اللِّه أَال ِإنَّ نصر اللِّه 
  .]214 :البقرة[} قَِريب

أخربه أن  أن أبا سفيان بن حرب ؛ بن عباسعبد اهللاعن  رمحه اهللا أخرج البخاري
 - يقصد النيب صلى اهللا عليه وسلم -  سألتك كيف كان قتالكم إياه( :هرقل قال له

سألتك كيف كان قتالُكم إياه فزعمت أن احلرب سجالٌ ودول؛ فكذلك الرسل تبتلى مث 
  .)تكون هلم العاقبة

وأخرج أمحد رمحه اهللا عن جابر رضي اهللا عنه يف بيعة العقبة أن األنصار رضي اهللا 
تبايعوين على السمع والطاعة يف : ( قال،)يا رسول اهللا عالم نبايعك؟: ( فقلنا:عنهم قالوا

, وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وعلى النفقة يف العسر واليسر, النشاط والكسل
وعلى أن تنصروين إذا قدمت يثرب , وعلى أن تقولوا يف اهللا ال تأخذكم فيه لومة الئم

 فقمنا نبايعه فأخذ بيده ،) متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنةفتمنعوين مما
إنا مل نضرب إليه أكباد ! رويدا يا أهل يثرب: ( فقال،أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعني

املطي إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم 
ا أنتم قوم تصربون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل  فإم،وأن تعضكم السيوف
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وإما أنتم قوم , خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على اهللا عز وجل
أمط عنا : ( قالوا يا أسعد بن زرارة،)ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند اهللا

ه رجال رجال يأخذ علينا بشرطة  فقمنا إلي،)يدك فواهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها
  .العباس ويعطينا على ذلك اجلنة

ستخوفنا شياطني واإلنس واجلن بالقتل واألسر وخراب الديار وتيتم األطفال 
ولو كنا نقرأُ كتاب اهللا ونتدبره لوجدنا هذه الشبهاِت القدمية اجلديدة , وترمِل النساء

  .والقرآنُ يفندها ويدحضها

وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي {: ملنافقني يف غزوة األحزابيقول تعاىل عن ا
ولَو دِخلَت علَيِهم من أَقْطَاِرها ثُم سِئلُوا  * قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُروراً

وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم يا أَهلَ يثِْرب لَا مقَام لَكُم  * ا يِسرياًالِْفتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا ِبها ِإلَّ
فَارِجعوا ويستأِْذنُ فَِريق منهم النِبي يقُولُونَ ِإنَّ بيوتنا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإن يِريدونَ ِإلَّا 

} اهدوا اللَّه ِمن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَِّه مسؤوالًولَقَد كَانوا ع * ِفراراً
  ].15 - 12 :األحزاب[

 ،فضح اهللا ما يف نفوسهم من مرض مث عاجلهم بتصحيح عقيدة التوحيد, وهكذا
ِو الْقَتِل وِإذاً لَّا تمتعونَ ِإلَّا قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتم من الْموِت أَ{: سبحانهفقال 
قُلْ من ذَا الَِّذي يعِصمكُم من اللَِّه ِإنْ أَراد ِبكُم سوءاً أَو أَراد ِبكُم رحمةً ولَا  * قَِليالً

  .]17, 16 :األحزاب[} يِجدونَ لَهم من دوِن اللَِّه وِلياً ولَا نِصرياً

ن القرآن أن الفرار والركون إىل الدنيا وسوء الظن باهللا يف وقت يبي, وهكذا
عالجه باالعتقاد  ؛والتوهم بأن النجاة يف التملص من مسؤولية اجلهاد وفريضته, الشدائد

وأن الفرار , وأنه ال يصيب املرء من سوء وال رمحة إال بإرادته, بأن اهللا هو النافع الضار
  .م الفارين من إرادة اهللا النافذة وقدره الغالبمن القتل والقتال لن يعِص

ونتحرك مبقتضياا فإن , علينا أن نقوي عقيدة التوحيد يف قلوبنا وأن نعيش ا
  .العلم ارد بعقيدة التوحيد ليس كافيا وحده لشفاِء أمراض القلوب وإذهاب عللها

وامتالَء , م بأن األمر كله هللابل جيب أن يثمر العلم اليقني والتسليم والتوكلَ واجلز
  .وبغض ومعاداة أعدائه, الفؤاد مبحبته سبحانه وحمبة أوليائه

 لقد شهدت عند كثري من عوام املسلمني الصادقني من تعظيم الشريعة ؛وأُشهد اهللا
ووالية املسلمني وااهدين ومعاداة الكافرين واملنافقني ماال جتد عشره عند كثري من 
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لذي ال يتعاملون مع عقيدة التوحيد إال كعلم بارد ليس له أثر يف قلوم وال املتخصصني ا
  !سلوكهم وال مواالم وال معادام

*      *      *  
وسيستغل أصحاب الشبهات تراجع بعض املتنكبني للجادة والناكصني عن  - 

, أدركوا خطأهم وليقولوا لنا؛ هؤالء الذين سبقوكم قد ،أعقام ليزرعوا اليأس يف قلوبنا
  !نادمني آسفني, وعادوا بعد السنني الطويلة

  فنقولُ هلم؛ 

 وارتد معظم العرب بعد وفاة ،لقد رجع يف أحد ثلث اجليش ومل ينهزم اإلسالم
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل ينهزم اإلسالم

   ؛ونقول هلم

 وأكرمهم اهللا ,لئن كانت فئةٌ قد تراجعت فلقد هب إىل اجلهاد آالف بفضل اهللا
يف الوقت الذي يتزلف فيه املتراجعون أمام سفَلَة البشر , بإظهار دينه بلسام وسالحهم

   .أو يسهلوا هلم عيشا, ليخففوا عنهم حكما

  ونقولُ هلم؛

 :مدحم[} وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{: تعاىلقال اهللا 
38[.  

 ،)؟أتظن أن طلحة والزبري كانا على باطل: (وقال علي كرم اهللا وجهه ملن قال له
  .)اعرف احلق تعرف أهله,  إن احلق ال يعرف بالرجال،يا هذا إنه ملبوس عليك: (قال له

*      *      *  
, ويلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهة ليصرفوهم عن اجلهاد - 

 إن : فيقولون هلم،غروهم بالقعوِد والركوِن إىل الدنيا والرضى حبياة الذل واخلسارةولي
اجلهاد قد جلب من املفاسد أكثر من املصاحل وما جنينا منه إال حتطم دولة طالبان 

وآالف األسر احملرومة من , وعشرات اآلالف من القتلى واجلرحى واألسرى, اإلسالمية
هاد فسيؤدي الستئصال األمة املسلمة والقضاء على الدعوة ولو استمر هذا اجل, عاليها
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 وتوحِش ،وتشويِه صورة اإلسالم يف الغرب, اإلسالمية اليت يضيق عليها يف كل مكان
إىل آخر الدعاوى اليت تلفظها آلة الدعاية الراكعة , الغرب يف حماربة اإلسالم واملسلمني

  !أمام احلملة الصليبية

  : بسيطواجلواب على هذه الشبهة

  :فأوالً

نتصر املرتدون على دولِة  لو مل يتسابق الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل املوت ال
والنتكست الدنيا , ولعفا أثر اإلسالم, اخلالفة الراشدة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .سريعا يف ظلمات الشرك واجلاهلية

 عليهم ملا انتشر اإلسالم يف ولوال عشرات اآلالف من شهداء الصحابة رضوان اهللا
الدنيا وملا هزمت أعظم قوتني يف زمنهما الفرس والروم وملا دخل الناس يف دين اهللا 

وملا حتررت هذه األمم الغفرية من عبودية الشرك والظلم , وملا حكمت الشريعة, أفواجا
إىل اآلن كفارا ولكنتم , وملا دخلتم أيها القاعدون املستسلمون يف اإلسالم, واالستغالل

أبناَء كفار ترزحون يف أوحال اجلاهلية اليت ما حتررمت منها إال بتضحيات عشرات األلوف 
  .واسترخاِصهم ألنفسهم يف سبيل اهللا, من الصحابة رضوان اهللا عليهم

  :وثانيا

ولكنتم , لوال تضحيات اآلالف من املسلمني النتصر الصليبيون علينا من أول محلة
 اهلزمية تعلقون يف أعناقكم الصلبان ولكان آباؤكم قد حوكموا يف حماكم اآلن يا دعاة

  .التفتيش كما جرى للمسلمني يف األندلس

  :وثالثًا

لوال تضحيات اآلالف من املسلمني ورفضهم لدعاواكم الزائفة اخلانعة ملا طُرد 
لذي ولقفزوا بعدها للخليج ا, والجتاح الروس بعدها باكستان, الروس من أفغانستان

لعلكم كنتم اآلن موظفني يف اإلدارات الدينية ! ومن يدري, تتسابقون على رواتبه ومغامنه
  !لالحتاد السوفييت متارسون نفس السياسة التثبيطية
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  :ورابعا

وسعيها يف خلعهم , لوال انتفاض احلركات اجلهادية على حكامها العمالء
 الذي ؛ كما فعل أتاتورك،إلسالمالستشرى فساد هؤالء احلكام ولسعوا يف استئصال ا

  .ولفرضوا عليكم الردة حتت شعار العلمانية, أعلن كثري منهم إعجام به

  :وخامسا

لوال تصدي ااهدين إلسرائيل ولعمالئها حكامنا لتمددت إسرائيل اآلن أضعاف 
  .مساحتها احلالية

  !؟واعتذرمت عنه, ألستم أنتم الذين استنكرمت قتل أنور السادات عميل إسرائيل األول

وألستم أنتم الذين تسبغون الشرعية على خليفته على درب اخليانة والعمالة 
  ؟وتدعون أنه خري من خيدم قضية فلسطني زورا وتانا

وألستم أنتم الذين تضفون صفات الشرعية على حكام العرب الذين سلَّموا بوجود 
  ؟إسرائيل وسلَّموا باغتصاا لفلسطني

  :وسادسا

لوال تضحيات ااهدين يف العراِق وأفغانستان وكفرهم بدعاواكم املُنهزمة ملا 
 تلك املقاومة اليت تصرخ أمريكا كل يوم من ...قامت املقاومة اجلهادية الباسلةُ فيهما

  .وتبحثُ جاهدة عن خمرج من ورطتها فيهما, طعناا

  :وسابعا

  .ملصاحل أنّ اجلهاد جيلب من املفاسد أكثر من ا؛تقولون

وتسلط احلكام املرتدين , وضياِع فلسطني, فأية خسارة أكرب من سقوط اخلالفة
 أية خسارة ...واحتالل الصليبيني بقوام على العراق وأفغانستان, على بالد اإلسالم

   ؟ وأية مصلحة بقيت بعدها؟أعظم من هذه

ء صلوات اهللا وهم أفضل اخللق بعد األنبيا -وإذا كان الصحابة رضوان اهللا عليهم 
أفنبخلُ حنن بأنفسنا من , قد استرخصوا أنفسهم يف سبيل نشر الدين -وسالمه عليهم 

  ! أجل الدفاع عن الدين؟
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   وثامنا؛

  .  بأن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان قد سقطت بسبب اجلهاد؛أما قولكم

فنقول لكم؛ إن الصليبيني قد عقدوا العزم على القضاء على أية دولة ت حكم
واختذ القرار ,  ولذلك فرضوا على اإلمارة اإلسالمية العقوبات خلنقها اقتصاديا،بالشريعة

وتدفقت املساعدات واخلرباء , باهلجوم عليها قبل ستة أشهر من غزويت نيويورك وواشنطن
, واستقِبل مسعود يف الربملان األوريب استقبالَ األبطال, على حتالف الشمال بقيادة مسعود

  .)إنك يف خط الدفاع األول ضد األصولية: (الت له رئيسة الربملان األوريبوق

واختذ بوش يف بداية حكمه قبل الغزوتني املباركتني قرارا بتوجيه ضربات متصاعدة 
  .ضد أفغانستان إلسقاط حكم طالبان

هل كانت أمريكا مل تنثن عن , مث لنفترض أن غزويت نييورك وواشنطن مل تقعا
  القضاء على طالبان والسعي يف ذلك؟عزمها على 

أمل يكن العامل كله يعترف بربهان الدين رباين رئيسا ألفغانستان وهو الجئ 
  ! ورغم ذلك حيتل مندوبه مقعد أفغانستان يف األمم املتحدة, وال ميلك مقرا فيها, خارجها

  وهل إذا مل تقع الغزوتان املباركتان كانت أمريكا مل تغزو العراق؟

  كان شارون سيكف عن جرائمه وتوسعه وإنشاء مستوطناته؟وهل 

وهل كانت أمريكا ستسمح للعرب بامتالك أسلحة نووية يف مقابل الترسانة النووية 
  اإلسرائيلية؟

  وهل كانت أمريكا ستمنع إسرائيل من حيازة وإنتاج تلك األسلحة؟

من طرد وهل كانت القوات الصليبية ستخرج من جزيرة العرب بعد عشر سنوات 
  !صدام من الكويت؟

  وهل كان الغرب الصلييب سيتوقف عن سرقة بترول املسلمني بأخبس األمثان؟

وهل كانت أمريكا ستخلي قواعدها املنتشرة على طوِل العامل اإلسالمي من املغرب 
  ومن أوزباكستان حىت القرن األفريقي؟, إىل أندونيسيا

  ر والبطش والتعذيب يف بالِدنا؟وهل كانت أمريكا ستتوقف عن دعم أنظمة القه
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ومل تكن سببا , لقد جاءت غزوتا نيويورك وواشنطن ردا على كل هذه اجلرائم
  .فيها

إن األمة املسلمة مل تكن عزيزة منتصرة ممكنة فجاءت غزوتا نيويورك وواشنطن 
 ، ولكن األمة املسلمة كانت ذليلة مهانة مقهورة منهوبة مقسمة معتدى عليها،فهزماا

ونبهتاها إىل طاقاا الكامنة وقدرا , فجاءت غزوتا نيويورك واشنطن؛ فبعثتا فيها األمل
وأن عهد , وأفهمتا عدوها أن جرائمه لن متر بغري حساب, األصيلة على رد العدوان
وأن عهدا جديدا من اجلهاد واملقاومة والتصدي , سلمة قد انتهىاالستعباد الكامل لألمة امل

  .للعدوان قد بدأ

 وأنتم مل متدوا هلا يوما يد ؛مث ملاذا تتباكون على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان
  !؟بل كان حكامكم يعينون الصليبيني عليها, املساعدة

تان؛ فهاهو أمري املؤمنني املال مث إذا كنتم حريصني على اإلمارة اإلسالمية يف أفغانس
حممد عمر حفظه اهللا منذ أكثر من ثالث سنوات وهو يقود اجلهاد ضد الصليبيني 

  .فهلموا إىل مشاركته ودعمه, واملرتدين يف أفغانستان

وهي تسيطر على أجزاء كبرية , إن هيكل اإلمارة اإلسالمية ال زال قائما بفضل اهللا
وتشن حرب عصابات متصلة على الصليبيني , انواسعة من شرق وجنوب أفغانست

   . فبدالً من التباكي عليها هلموا إىل دعمها...واملرتدين

 دعوين أمسعكم إجابات للمال داد ؛وقبل أن أختم كالمي عن شبهتكم حول طالبان
املسؤول العسكري لقوات طالبان ردا على أسئلة وجهها له الصحفي  - حفظه اهللا - اهللا

  ".عودة الرايات السود"مث أثبتها يف كتابه , "قناة اجلزيرة" مراسل أمحد زيدان

وهل لديكم , هي طبيعة عالقتم مع تنظيم القاعدة ما(: يسأله األستاذ أمحد زيدان
   ).صالت م اآلن؟

العامل كله يعرف أننا ضحينا حبكومتنا من أجل (: فيجيب املال داد اهللا حفظه اهللا
 فريضة إسالمية علينا فكيف نفقد الصلة م؟ واآلن حنن جماهدي القاعدة وهذه كانت

 وسنبقى يف هذه املعركة حىت ،وإياهم يف جبهة واحدة وساحة واحدة ضد العدو املشترك
 وعدونا واحد ،فديننا وهدفنا واحد, فهدفنا مواصلة اجلهاد, النصر أو الشهادة بإذن اهللا

 شيئًا واحدا حىت نلحق اهلزمية بعدونا وإن شاء اهللا سنبقى مع اإلخوة يف القاعدة, أيضا
  .)الصلييب املشترك
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هل أنتم نادمون على مساندتكم لتنظيم القاعدة بعد (: ويسأله األستاذ أمحد زيدان
  ).أن خسرمت حكومتكم؟

 ،كالمنا هو كالم الشهيد حني يوضع يف القرب(: فيجيب املال داد اهللا حفظه اهللا
 وذلك للمشاركة يف اجلهاد ليستشهد مرة ثانية ،ة ثانية متنيت أن أحىي مث أقتل مر؛فيقول

 ليتنا نستويل ؛وحنن نقول, ملا يرى من املكانة السامية اليت يراها بسبب جهاده واستشهاده
على احلكومة مئة مرة مث نفقدها ونضحي بأنفسنا من أجل هؤالء ااهدين من تنظيم 

  .)القاعدة

لون ما مقدار الفرق الضخم بينكم وبني هل عرفتم أيها املثبطون املخذ, واآلن
  الطالبان؟

وهل عرفتم الفرق بني أمري اجلهاد وبني أمرائكم املرمتني على أقدام أمريكا 
  وإسرائيل؟

  وهل عرفتم اآلن ملاذا بايعنا أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا؟

و املسلمني كلهم إىل وندع,  وال زالت بيعته يف أعناقنا شرفًا نفتخر به...لقد بايعناه
  - كما حنسبه واهللا حسيبه -مبايعة هذا األمري ااهد الصادق 

 فال أستطيع أن أحبس مشاعري من ؛وطاملا ذكر أمري املؤمنني والطالبان وأفغانستان
أن تنطلق على لساين للتذكري بقدر هؤالء الكرام األشاوس ااهدين وفضلهم علينا وعلى 

  .املسلمني

 أن قيم اإلسالم ال زالت حية غضة يف ؛ألفغان والطالبان وأمري املؤمننيلقد أثبت ا
  .هذا العامل املادي الذي غرق يف اإلحلاد والكفر والفجور والنفاق والذل واخلضوع

, يف هذا العامل الذي حتول فيه كل شيء إىل حساٍب من املصاحل واملنافع املادية
حلديد واملتفجرات وعدد الطائرات والسفن وحتولت فيه كلُّ مواجهة إىل حساب أطنان ا

   .والدبابات

 يفتك م القهر ،يف هذا العامل الذي حتولت فيه أمة املسلمة إىل كومة من البشر
  .واجلهل واخلوف واالستكانة

وجاء أمري املؤمنني املال حممد عمر ,  جاء األفغان وجاء الطالبان؛يف ذلك العامل
وليقول , والقوى املتغطرسة, واحلسابات السافلة, اهلابطةحفظه اهللا ليصفع كل هذه القيم 
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بعزة املؤمن وعلو املسلم وثبات ااهد؛ إن مسألة أسامة مل تعد مسألة شخص ولكنها 
  .أصبحت مسألة عزة اإلسالم

بعد أن سعى أعداءنا , وسري السلف الصاحل حية تتحرك بيننا, فعادت قيم اإلسالم
 ليقنعوا األمة املسلمة أن اإلسالم مل يعد إال ذكرى من واملستسلمون من أبناء جلدتنا

  . ذكريات التاريخ وقصة من قصص الغابرين

ولذلك ملا بايع ااهدون واملهاجرون العرب أمري املؤمنني املر حممد عمر حفظه 
وإمنا بايعوا رجالً عايشوه وخربوه وعاينوه , مل يبايعوه مغامرة وال ورا وال جمازفة؛اهللا
فوقف يف تاريخ اإلسالم وقفة قل من يقفها إال األبطال , شروه وصدق ظنهم فيهوعا

األفذاذ من ااهدين والصاحلني واملتوكلني على اهللا الواثقني بصدق موعوده وخربه 
  .سبحانه وتعاىل

 ومل يسأهلم على ذلك ،وحفظهم ودافع عنهم,  استضافهم وأكرمهم؛بايعوا رجالً
طلب منهم أن يبايعوه وال أن يشاركوه يف قتال املخالفني لإلمارة ومل ي, جزاء وال شكورا

مشاركة  و ولكن أنصاره ااهدين من كل بقاع اإلسالم سعوا إىل مبايعته...اإلسالمية
 بعد أن رأوا بأم أعينهم ما تدعوا إليه اإلمارة ،جنود اإلمارة اإلسالمية يف معاركهم
  .اإلسالمية وما متارسه وجتاهد من أجله

!  أرسل إليهم مرارا قبل أن يبايعوه رسالة متكررة فحواها؛ اطمئنوا؛بايعوا رجالً
  .وحجرا حجرا فلن نسلمكم ألعداء اإلسالم, فلو احترقت أفغانستان شجرا شجرا

 تعهد أن يشاركهم يف اجلهاد ضد إسرائيل وحترير بيت املقدس فور ؛بايعوا رجالً
  .تطهري أفغانستان من املنافقنيأن تتمكن اإلمارة اإلسالمية من 

 تعهد بتحرير موطن اإلمام البخاري رمحه اهللا من بقايا الشيوعيني ؛بايعوا رجال
  .املتأمركني

  . والدنيا كلها تتنكر هلا، اعترف حبكومة ااهدين الشيشان؛بايعوا رجالً

ظنهم  وصدق ؛بايع األنصار املهاجرون أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا
 فعندما كشر الكفر الصلييب عن أنيابه -   واهللا حسيبه-  بفضل اهللا يف ذلك الرجل الصاحل

ووقف موقفًا استصغر فيه الدنيا وعظَّم ما , ثبت ثبات اهلزبر احلروب املدافع عن عرينه
وما زال بفضل اهللا إىل اليوم يقود ااهدين من , عند ربه على امللك والسلطان وزخارفه
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 وأنصارهم يف ملحمة من أعظم املالحم يف تاريخ اإلسالم ضد أعىت قوى الصليب األفغان
  .والصهيونية

بل ,  اليت هامجها الغرب والشرق؛أحتدث إليكم عن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان
وهامجها أصحاب األهواء اخلانعني من املعممني وامللتحني واملتصدرين لإلمامة واخلطابة 

وهامجتها احلركات والتجمعات ,  يف حكومات الذل واالستسالميف وزارت األوقاف
 بعد أن حتول العمل اإلسالمي عندهم إىل تسول ما يسمح به ،املنتسبة إىل العمل اإلسالمي

  .الطواغيت املستكربون من عمالء أمريكا واملستسلمون إلسرائيل

 رغم ضعفها ،لمةهذه اإلمارة اإلسالمية اليت كانت نقطة حتول يف تاريخ األمة املس
ولكنها حققت إجنازا مل حتققه كل احلركات والتجمعات املتفلسفة , وفقرها وقلة خربا

  !واملتقعرة اليت سقطت يف بئر التربية واإلعداد ومل خترج منه منذ عقود

 أنشأت كيانا -   وهي بقية اخلري يف األمة األفغانية ااهدة- هذه اإلمارة اإلسالمية
 وبسط العدل وأوقف املظامل ورد احلقوق ، حكم بالشريعة،ميا عزيزا مستقالًسياسيا إسال
ورفع راية اجلهاد وآوى , ومنع زراعة املخدرات, وقمع الفواحش, ودحر الفساد
  ...واملطاردين احتسابا لوجه اهللا وابتغاء لرضوانه, املستضعفني

را ال ميكن السكوت ولذلك كانت هذه اإلمارة يف ميزان الصليبيني واليهود خط
وحتديا للنظام العاملي الطاغويت الذي تأسس على , وديدا ال بد من التصدي له, عليه

  .وعلى معاداة الكفار للمسلمني, استغالل املستكربين للمستضعفني

ولذلك قررت القوى املستكربة الصليبية والصهيونية أن تشن محلتها على اإلمارة 
 حىت تئد هذه الروح العزيزة ، نيويورك وواشنطن بستة أشهراإلسالمية من قبل غزويت

وهذا النهج الشريف وهذا املسلك املستعلي باحلق على الباطل من أن يستشري يف سائر 
  .األمة املسلمة

وملا شنت احلملة الصليبية على أفغانستان مل تتراجع اإلمارة اإلسالمية قيد أمنلة عن 
ا أبواب املوت والدمار وأرسلت عليها النريان سيوالً يف إثر  وفتحت عليه،مبادئها وثوابتها

  . ظلت اإلمارة اإلسالمية صامدة ثابتة راسخة مل تتراجع أو تتنازل أو تنحين؛سيول

 مل تسقط اإلمارة ؛وملا اضطر الطالبان وأنصارهم إىل ترك املدن واالحنياز إىل اجلبال
دا؛ بل بدأت محلة ضارية من حروب ومل تتفكك قيا, ومل يتبعثر جنودها, اإلسالمية

وظلت اإلمارة اإلسالمية مسيطرة بفضل اهللا على , العصابات والعمليات االستشهادية
ورغم , شرق وجنوب أفغانستان رغم احلمالت الصليبية األمريكية والغريبة االستعراضية
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ة اخلونة القصف الوحشي املتواصل ورغم أار الدوالرات اليت جندت جيشا من املرتزق
ورغم عمائم النفاق وحلى العمالة اليت انتسبت يوما للجهاد مث استخدمتها , وقطاع الطريق

القوى املعادية لإلسالم يف حماربة اإلمارة اإلسالمية مث كشفت عورا وارمتت حتت أقدام 
  !قوات الصليب الغازية يف كابل تتسول منهم منصبا وتستجدي منهم مغنما

ا طعنات القوات الباكستانية اخلائنة هللا ولرسوله يف ظهور وزاد على كل هذ
  .ااهدين

وتوالت , ورغم كل هذا وذاك ثبتت اإلمارة اإلسالمية وتقدمت من نصر إىل نصر
ضرباته ضد الصليبيني وعمالئهم اخلونة حىت وصل احلال اليوم إىل ما شهد به العدو قبل 

مريكا من القضاء عليها وأا تشكل اخلطر الصديق أن الطالبان قوة موجودة مل تتمكن أ
وأن شرق أفغانستان وجنوا أصبحا منطقة مفتوحة , األساسي ضد الصليبيني وعمالئهم

وأن عملياِتهم االستشهادية رغم كل التعتيم وحماوالت إخفاء , حلمالم وحتركام
  ...املتراكمةاخلسائر تتواصل يف كابل رغم كل إجراءات األمن املتشنجة واالحتياطات 

تلك املخدرات اليت ألغاها أمري , وأن جتار املخدرات هم احلكام احلقيقيون يف كابل
ولكن اإلعالم الصلييب يتناسى ذلك وال يذكر الفضل ألمري , املؤمنني بعون اهللا بقرار واحد

  .املؤمنني الذي منع زراعة املخدرات ألول مرة يف تاريخ أفغانستان

  ...األفغانية ااهدة هذه األمة فحيا اهللا

  ...وحيا اهللا تلك اإلمارة اإلسالمية الصادقة

   ...وحيا اهللا أمريها أسد اإلسالم اهلصور أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا

  ...وحيا اهللا إخوانه وأعوانه ورفاقه من الطالبان

  .وحيا اهللا جنوده من األفغان وأنصارهم من كل ديار اإلسالم

   وتاسعا؛

  ؟إذا كان اجلهاد جملبة للخسائر والنكبات؛ فأرونا أنتم ماذا يف جعبتكم

  !ها هي فلسطني حمتلة منذ أكثر من مثانني عاما

  !واخلالفة قد سقطت منذ وقت مقارب
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, وهاهي احلكومات املرتدة العميلة قد مألت ديار اإلسالم فسادا وإفسادا
  !وختلت عن فلسطني, واستسلمت إلسرائيل

  !وثرواتنا تنهب, بترولنا يسرقهو وها

  !وتستعد للوثبة القادمة, وهاهي القوات الصليبية حتتل الشيشان والعراق وأفغانستان

فماذا فعلتم للتصدي هلذه الكوارث غري التباكي والشجب والندب وإلقاء اخلطب 
  !؟وكتابة الكتب

   وعاشرا؛

فحىت , م السهلة املرحيةإذا كنتم تريدوننا أن نؤجل اجلهاد ونصرب ونلجأ ألساليبك
  ؟مىت سنصرب حىت تؤيت طرقكم العقيمة مثارها

 حىت يتم هدم املسجد األقصى وويد فلسطني وإقامة إسرائيل !؟مئة سنة أخرى
 واستيالء قوات الصليبيني على قلب العامل اإلسالمي وتقسيمه وحمو آثار اإلسالم ـالكربى

  من جمتمعاته؟؟

   وحادي عشر؛

انني املارقون الذين كلتم هلم السباب والتهم هم الذين يريقون أليس هؤالء ا
  دماءهم دفاعا عن حرمات املسلمني يف الشيشان والعراق وفلسطني وأفغانستان؟

 سوى ؛فماذا فعلتم أنتم للدفاع عن أخواتكم وبناتكم من عدوان الصليبيني واليهود
  الظهور على الشاشات والترته يف املؤمترات؟

  ر؛ وثاين عش

, أليس ما تريدونه من إيقاف اجلهاد هو بالضبط ما يسعى إليه حكامكم العمالء
  وسادم الصليبييون؟

  وثالث عشر؛ 

إذا كان هؤالء ااهدون جيلبون من املفاسد أكثر من املصاحل؛ فأرونا أنتم جهادكم 
اجلهاد أم أن قصدكم من نقد ااهدين هو إيقاف , الذي جيلب املصاحل ويدفع املفاسد
  !؟بالكلية وتعطيل شريعته وإغالق بابه
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  ورابع عشر؛ 

أروين أمة من األمم يف تاريخ البشرية حصلت على حريتها غنيمة باردة بغري آالف 
ومىت كانت احلرية والكرامة تنتزع بالتزلف والتملق والتسول إىل املستكربين  !الضحايا

  ؟والطواغيت

 بيٍت هجم عليهم قاطع طريق فاحتل  كمثل إخوة يف؛إن مثلكم ومثل ااهدين
فقام أحدهم فصفع , بيتهم وانتهك أعراض نساءهم وسرق متاعهم وسخرهم له عبيا

 فما كان منهم إال أن أخذوا يف ،وشرع حيث إخوانه على املقاومة, اللص على وجهه
  !والسباب والتقريع ألخيهم ااهد, االعتذار للص

,  قامت الطالئع ااهدة تتصدى ألكابر ارمنيإن التاريخ سيسجل عليكم؛ أنه ملا
رحتم  و,وملا انبعث األمل يف قدرة األمة املسلمة على املقاومة طعنتموها أنتم من اخللف

  . وحلماية احلكام اخلائنني،تلهثون لوقف التصدي للكفار املستكربين

*      *      *  
هة أخرى فيقولون؛ إن وسيلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شب - 

وأم بوصفهم أولياء أمر املسلمني قد , ال جيوز لنا أن خنرج عليهم, حكامنا أئمة شرعيون
  !عقدوا مع اليهود والصليبيني اتفاقاٍت ومعاهدات وحنن ملزمون ا

  :وجوابنا باختصار

  !هو هنيئًا للصليبيني واليهود بكم

 "لورنس"ولينم , خلادمني ملصاحلهمفقد جنحت سياسام يف زرع العمالء احلكام ا
 قريري العيون فأبناؤهم ، يف قبورهم"لورد كرورمر " و"كوكس بريسي " و"شكسبري "و

  .امللتحون املعممون يكملون الطريق من بعدهم

إال  -  مؤسسي طريقتكم يف استغفال املسلمني - وال يسعين بعد نئة أولئك الرواد
ازم مذهبكم؛ وهو أن أئمتكم ليسوا فقط حكامكم أن أذكركم بالزٍم تتجاهلونه من لو

وخاصة رؤساء أمريكا وفرنسا , ولكن أئمتكم هم أيضا أعضاُء جملس األمن, املرتدين
  !وإجنلترا وروسيا والصني
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ألمم املتحدة؟ وقد وقع األيست مشيئتهم نافذة على حكامكم وعلى كل أعضاء 
  !ذن هم يف احلقيقة أئمةُ أئمتكم إ...أئمتكم على ذلك املواثيق وعقدوا املعاهدات

*      *      *  
وسيلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهةً أخرى فيقولون؛ إن علينا  - 

  !أن نتعاون مع حكامنا ونقف معهم صفا واحدا يف مواجهة احلملة الصهيونية على بالدنا

  فنقول هلم؛

  !إذن؛ فقد انكشفت حقيقتكم

ن للقضاء على إسرائيل وال تسعون لتحرير فلسطني وال تسعون لطرد فأنتم ال تسعو
وال تسعون لوقف سياسة التطبيع , السفارات اإلسرائيلية من القاهرة وعمان ونواكشط

وال تسعون المتالك املسلمني ألسلحة نووية يف مقابل , وال تسعون ملقاومة اتفاقية أوسلوا
 ألي شيء من ذلك ألن هذه هي سياسة حكامكم أنتم ال تسعون, ترسانة إسرائيل النووية

  .اليت يفرضوا على األمة بالقهر والدجل والتزوير

ألستم أنتم الذين استنكرمت احلمالت على القوات الصليبية يف الرياض واخلرب 
واحلملة على السياح اإلسرائيليني يف , والكويت واحلملة على السفارة األمريكية يف جدة

  ؟ ؟طابا

  !تقفوا مع احلكام ضد اليهودأنتم مل 

بل أنتم وحكامكم وقفتم وتقفون مع اليهود والصليبيني ضد كل من يسعى 
  .جلهادهم يف بالدكم

*      *      *  
 فيقولون؛ إن ،وسيلقي قطاع الطريق إىل اهللا يف درب ااهدين شبهةً أخرى - 

اجلهاد ضد حكامنا ولكن , اجلهاد يف العراق وفلسطني ضد اليهود واألمريكان مشروع
  !حرام
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   فنقول هلم؛

  بأي كتاب أم بأي سنٍة فرقتم بني العدو اخلارجي وعميله الداخلي؟

  ؟مث أي جهاد ضد اليهود واألمريكان تتحدثون عنه

 ومن قبل ذلك ؟2002أمل يعترف حكامكم بإسرائيل وأمجعوا على ذلك عام 
  ؟1996تعاهدوا على محاية إسرائيل يف مؤمتر شرم الشيخ عام 

أمل يعترف حكَّامكم باحلكومة املؤقتة يف العراق واعترفوا بقرار جملس األمن الذي 
  ؟أقر باألمريكان واإلجنليز كقوة احتالل للعراق

  إذن عن أي جهاد تتكلمون؟

*      *      *  
  ... أيها املسلمون

اِنِهم وقَعدواْ لَو  الَِّذين قَالُواْ ِإلخو{: فهم الذين قال اهللا فيهم, دعوكم من هؤالء
والَ تحسبن الَِّذين  * أَطَاعونا ما قُِتلُوا قُلْ فَادرؤوا عن أَنفُِسكُم الْموت ِإن كُنتم صاِدِقني

  ].169 - 168 :آل عمران[} قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتاً بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ

والتعاوِن مع عمالء الصليبيني يف القبض , وا هم الداعون للتبليغ عن املُجاهدينأليس
  !؟عليهم

  . فإن وجودهم ظاهرةٌ تارخيية متكررة يف تاريخ الدعوات...دعوكم منهم

ولَا يأْتونَ قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا {: تعاىلقال 
أَِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ ِإلَيك تدور أَعينهم  * الْبأْس ِإلَّا قَِليالً

 كَالَِّذي يغشى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد أَِشحةً علَى
 18 :األحزاب[} الْخيِر أُولَِئك لَم يؤِمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسرياً

 - 19[  

أعد ما , مبتغيا رضاه, وامض إىل ربك متبعا ألمره, دعك منهم أيها املُجاهد
مثَّ توكل على ربك , وأحكم أمرك على قدر طاقتك, وابذل قصارى جهدك, تستطيع
  . وإن فشلت فال تيأس فأجرك حمفوظٌ موفور...وامض



 

)20( منرب التوحيد واجلهاد

  معوقات اجلهاد

ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رواه [} وما من غازية أو سرية ختفق وتصاب إال مت أجورهم, قد تعجلوا ثلثي أجورهم

  .]مسلم

 وكن كأتباع الرسل ،جوم وال تيأس وال تقنطوقم بعد الفشل مرة أخرى وعاود اهل
وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما {: الذين وصفهم ربنا عز وجل فقال

اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابأَص * و ملَها كَانَ قَوم
ِإالَّ أَن قَالُواْ ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم 

الْكَاِفِرين * حالْم ِحبي اللّهِة واِب اآلِخرثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهفَآتآل [} ِسِنني
  ].148 -  146 :عمران

واعلم أن ما أصابك قد أصابك بقدٍر من , وإذا ابتليت باألسر؛ فاصرب واحتسب
واختذ , فاصرب له, واعلم أنه ابتالٌء من ربك يبتليك به, وال يرفعه عنك إال هو بإرادته, اهللا

 املسلمون من وال يؤتني, وكن قدوة لغريك يف الثبات والصرب, من سجنك خلوة ومدرسة
وانشر بثباتك , ويف الرخاء والشدة, وكن عزيزا بعزة اإلميان يف األسر واحلرية, قبلك

   .واستعالئك على الباطل بني إخوانك وأقاربك واملسلمني روح الصمود والتحدي

ِإن  * ِننيوالَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِم{: تعاىلقال اهللا 
 الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي

الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ون140 -  139 :آل عمران[} آم.[  

  ...سلمنيإخواين امل

إا احلرب الصليبية الصهيونية؛ حلقةٌ من حلقات الصراِع املُمتد عرب الزمن بني احلق 
والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى {: تعاىل قال ،والباطل إىل أن يِرثَ اهللا األرض ومن عليها

م عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعواْ ومن يرتِدد ِمنكُ
 :البقرة[} حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا واآلِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ

217.[  

  .فإما أن نؤثر ما عند اهللا على دنيانا الفانية فنفوز بعز الدنيا وفوز اآلخرة

 قال اهللا ،ن نرضى بالذل حتت راية الصليب وحكم اليهود فيستبدلنا اهللا بغريناوإما أ
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض {: تعاىل

ِة فَماآلِخر ا ِمنيناِة الديم ِبالْحِضيتِة ِإالَّ قَِليلٌأَرا ِفي اآلِخريناِة الديالْح اعتواْ  * ا منِفرِإالَّ ت



 

)21( منرب التوحيد واجلهاد

  معوقات اجلهاد

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئاً ويش وهرضالَ تو كُمرماً غَيِدلْ قَوبتسيذَاباً أَِليماً وع كُمذِّبعي {
  ]39, 38 :التوبة[

  :قال بشار

  نؤوماً فِإنَّ احلَزم لَيس ِبناِئِم      ِللضعيِف وال تكُن وخلِّ اهلُوينا 
ةًوعطَ ِإلّا ظُالمِمن قَبولُ املَظاِلِم   حاِرب ِإذا لَم ت ريبا احلَرِب خش!  

  ...إخواين املسلمني

والذي أوقن أنه , كان هذا حديثي عن النصر القريب الذي ذكرته يف بداية حديثي
وإما أن , فإما أن نضحي فننتصر ونمكّن ونستخلف, ن مفتاحه بأيديناقريب بإذن اهللا أل

وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا يكُونوا {: تعاىلقال , نتوىل فننهزم وحنرم ونستبدل
ثَالَكُم38 :حممد[} أَم[  

  . ولن جتد لسنة اهللا تبديالً،تلك هي سنة اهللا

  انا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعو
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلّم
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