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احلمد هللا الواحد املتعال، والصالة والسالم على الضحوك القتال سيدنا حممد وعلى آله 
  .به أمجعني ومن سار على هديهم إىل يوم الدينوصح

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أحييكم بتحية اإلسالم
  أما بعد،

فهذه رسالة قصرية للتحريض على اجلهاد يف سبيل اهللا، أتركها يف بريد مسلم متردد ما بني 
 .عز النفري وذل القعود

أقرب الناس إىل ااهدين يف سبيل اهللا، إعلم أخي، أين خصصتك ذه الرسالة ليقيين أنك 
فال يكاد ينفر جماهد إىل ساحات الرتال دون أن مير يف هذه املرحلة من التردد والتلكؤ، 
ولكنها تقصر عند البعض فتكفيه أيام أو ساعات أو دقائق، وتطول عند البعض حىت ال 

 .يكفيه كل عمره ليحسم أمره

 الفقري ال يعرف حالك، ولقد عشت بينكم ردحاً من وال تظن أخي احلبيب، أن أخاك العبد
الدهر حىت كأنين أتسكع يف إحدى األحياء الفقرية من وجدانكم أو أتوسد رصيفاً بارداً يف 
املنطقة احلدودية بني الشعور والالشعور، حيث أخفيتم حب اجلهاد عن العيان ونفيتموه 

 .كغريب بال هوية أو وحيد يبحث عن معية

م من هناك، من صميم داخلكم، بكلمات كأن حروفها قطعاً من جسدي أنثرها فأنا أناديك
أشالءاً يف أثريكم ليتردد صداها يف مسامعكم سرمداً وألزرعها بذوراً يف ضمائركم، علها 

 .تنبت جهاداً إن سقيتها من دمي غداً

مة آه لو أملك لكم غري هذه الكلمات ألستنفركم ا، إذن لطرت إليكم بال جناح كنس
تسابق الرياح، حىت أقف بني يدي كل واحد منكم، عيين يف عينيه ويدي على كتفيه أهزه 

إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم وال تضروه : "هزاً وأتلوا عليه قوله تعاىل
 ".شيئاً

لتنادي يف آه لو أملك أنفساً بعدد شعر رأسي، فأرسلها إىل مآذن املساجد يف ديار املسلمني 
حي على "ال خري فيكم إن خذلتم " حي على الصالة"يا من لبيتم : الناس من يوم اجلمعة

 ".اجلهاد

فإىل مىت يبقى حب اجلهاد حمصوراً يف أحالم اليقظة وحديث النفس فال يظهر للعيان إال 
لى بفلتات اللسان؟ إىل مىت تبقى هذه الرغبة خمتزلة يف دمعة خجولة تذرفها عندما تطلع ع
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مآسي املسلمني أو نشوة عابرة تعيشها عندما تسمع نشيداً أو تقرأ قصيدة؟ إىل مىت يبقى 
  حب اجلهاد هواية من هواياتك اليت تقضي ا وقت فراغك؟
إننا نبحث عنكم بيننا، فإن مل : إننا ال نبحث عن مشاهدين ذواقني وال مشاعر متعاطفني

ل إصدارتنا اإلعالمية فننصب لكم سنستهدفكم من خال. جندكم فسنظل نبحث ونبحث
عليكم تثريباً وتذكرياً، يشغل  الكمائن التحريضية ونزرع األلغام التشجيعية، علها تنفجر

جنانكم فكراً ويلهب قلبكم شوقاً إىل اللحاق بركب األبطال، ولو انشغلنا بكم عن أعدائنا 
  .النشغلنا حىت تلحقوا بنا

ودكم تارة أو ظل مرعب يطاردكم تارة سنظل نبحث عنكم ونبحث كحلم مجيل يرا
  .أخرى، فنكدر عليكم صفوكم وننغص عيشكم كلما ذكرناكم خبذالنكم للمجاهدين

سنرسل لكم الرسائل املشفرة اليت ال يفهم فحواها غريكم يف نشرات األخبار وصفحات 
اجلرائد ومواقع اإلنترنت، كل خرب يتكلم عنا ستقرؤونه وكأنه يتكلم عنكم، كل حديث 
عنا سيصبح وكأنه حديث عنكم يشكو إىل اهللا ختلفكم عنا، ستسمعون أمساءكم احلقيقية 
وتشاهدون صوركم الشمسية خلف السطور، خلف الكلمات، خلف املشاهد، وقد 
أصبحتم على قائمة املطلوبني للمجاهدين، ستشعر أن ااهدين ال يقصدون يف الدنيا غريك 

  .تلحق بناوال حيرضون على القتال سواك، حىت 
ستطاردك معاين اآليات الصرحية ومتون األحاديث الصحيحة، ستالحقك فصول سرية ابن 
هشام وسطور أسد الغابة يف معرفة الصحابة حىت يتخيل إليك أن عمري بن احلمام قد قتل يف 

لن جتد طعما . معركة الفلوجة أو أن أنس بن النضر قد نفذ عملية استشهادية يف خوست
اتك بل لن جتد طعما لعباداتك ما دمت قاعدا عن اجلهاد، سنظل نبحث عنك لعادة من عاد

  .ونبحث حىت تلحق بنا
إخويت يف اهللا، لقد ابتلى اهللا األمةً بطواغيت اجتالوا الناس عن دينهم، فهجرت السنة 
وشاعت البدعة، وفسدت الفطرة وأصبح اجلهاد يف سبيل اهللا مغامرة ومقامرة يف أعني الكثري 

وقعد شياطني األنس جبوار شياطني اجلن بأطرق املسلم يصدونه عن . ام املسلمنيمن عو
جتاهد يف سبيل اهللا فتقتل، وتنكح زوجك، وييتم أطفالك؟ : اجلهاد يف سبيل اهللا ويقولون له

ملن تترك زوجتك اجلميلة، ومن يرب أمك اهلزيلة، من سريعى بعدك طفلك الصغري : يقولون له
  ؟ كيف تفرط بعملك الباهر، وجر بيتك الفاخر؟وأباك الشيخ الكبري
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أما إن ذكرت أمامهم أنك ذاهب ليس للجهاد يف سبيل اهللا، بل لقضاء عطلة صيفية أو 
اللحاق بدورة يف العلوم الدنيوية لرأيت وجوههم مستبشرة وألعانوك بالوقت واملال 

عرضا قريباً أو سفرا قاصدا لو كان "واملشورة ولتمنوا أم يرافقوك ولو يف داخل احلقيبة، 
  ".التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة

احذر أخي أن يصدك هؤالء األعداء الذين ختفوا يف لباس األهل واألصدقاء عن فريضة 
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا "اجلهاد، احذر أن خيدعوك ويضلوك، 

  ".لكم فاحذروهم
العيش على قناعات اآلخرين بعد أن أبصرت احلق وخالطت احذر أيها املتردد، أن تقبل 

بشاشته قلبك، ال تكن مثل أيب طالب، عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذي أيقن أن 
ابن أخيه هو نيب مرسل، وعندما حضرته الوفاة أصر على أن تكون ايته موافقة ملا يشتهيه 

  . من قريشعلى دين األجداد: أعداؤه، فقال يف آخر رمق له
عندما حتضرك الوفاة على سرير : وأنت يا من عرفت أن اجلهاد حق مث اخترت القعود

املرض، وجيتمع حول رأسك من زعموا يوماً أن اجلهاد فناء والقعود بقاء يتبادلون نظرات 
العزاء فيك بصمت يائس وبدمعات خجوالت يذرفها عليك أشدهم حبا، أما اآلخرون 

بإجراءات الغسل والدفن ودفع فاتورة املستشفى، تركوا على فسيكون باهلم مشغوال 
بالشفاء العاجل، وقد أيقنوا أنه : طاولتك باقة ورد كتبوا عليها آخر أكاذيبهم عليك يف الدنيا

  .املوت جاء ليخطفك من بينهم
  ألفيت كل متيمة ال تنفع  وأن املنية إذا أنشبت أظفارها

دم والت حني مندم، سيمر عليك شريط عندها ستذكر كالمي هذا، وسيتملكك الن
محزة بن عبد املطلب، أنس بن النضر، عبد اهللا عزام، أبو مصعب الزرقاوي، : الشهداء سريعا

أبو الليث اللييب، أبو جهاد املصري، وستبدو حياتك من بعد هؤالء الشهداء، ويل أن وافتك 
ك من القاعدين املخذلني املنية قصرية سريعة، ستعرف حينها أنك أنت اخلاسر وأن من حول

قد غشوك، ستعرف أنك لست سواء ومن كنت حتب من ااهدين وإن تشاتم يف 
وجهات النظر وادعاء حب النفري يف سبيل اهللا فلقد ماتوا كما حيبون ويتمنون ومت على ما 

  .حيب القاعدون من حولك وال حول وال قوة إال باهللا
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ى اجلهاد يف سبيل اهللا، قصة رجل مقعد على سأذكر لكم قصة قصرية علها حتفزكم عل
كرسي قرر النفري يف سبيل اهللا، امسه أمحد، مسلم من األعاجم مصاب مبرض أعطب ساقيه 
  .فال يكاد ميشي إال على يديه، ولكن نفسه األبية أبت إال أن يلحق بإخوانه يف أرض اجلهاد

ه يف جدول احلراسة الليلية، وعندما وصل إىل مركز ااهدين، طلب من األمري أن يضع امس
وعندما قبل األمري ذلك تطييبا خلاطره، بدأ يبكي من الفرح والسرور أن عينيه ستبيت ليلة 

وقدر اهللا يل أن أنام يف اخلارج بالقرب من نقطة احلراسة ألشهد ما . حترس يف سبيل اهللا
  .حصل تلك الليلة

قعد مرابطا على كرسيه امل جالس فمنذ أن بدأت احلراسة وإىل أول خيوط الفجر، وأمحد
حارسا يف سبيل اهللا ذاكرا هللا مستغفرا باكيا فأدهشين فضل اهللا على ذلك الرجل أن رزق 

  .عينيه يف ليلة واحدة نعمة احلراسة يف سبيل اهللا ونعمة البكاء من خشية اهللا
 بقية احلراس ولقد كان النوم يغلبين أحيانا فأنام وأستيقظ وهو على حاله ال يفتر، وقد كان

كنت أسأل نفسي مستغرباً، هل يعرف . يتبادلون املناوبة بينهم وهو يف مكانه مرابطا صابرا
املسلمون يف بلداننا بوجود هذه األمثلة اجلهادية يف وقتنا املعاصر، أم أم غروا مبا يرونه 

نعمة جماورة حوهلم من أرتال القاعدين وطوابري املخذلني، واهللا لو مل يكن يف اجلهاد إال 
أمثال هؤالء الناس والنهل من معني سريهم لكفاه، فتأملوا يا معشر املترددين يف ما فومت على 

  .أنفسكم من خري
إخويت يف اهللا، اعلموا أن اليقني عندما يضعف واإلميان ينحسر وتعتمد النفس على ما تتلقاه 

ادية، ويبتعد مثلها عن من حواس لكي تبين معتقداا، فإن اإلنسان يقترب خطوة حنو امل
اإلميان بالغيب، فيطمئن إىل الدنيا ويسر ا ويعرض عن اآلخرة ويتكدر لذكرها، وتصبح 
احلياة الدنيا هي احلقيقة واملعقول واحلياة اآلخرة هي اخليال واهول، هنا تنحرف عقيدة 

احلياة الدنيا، اإلنسان ويصبح من عباد احلواس اخلمسة، ال يؤمن إال مبا تعاينه من زينة 
  .ويصبح عقله عاجزا متاما عن تصور أي شكل من أشكال احلياة غري هذه احلياة اليت عاينها

إن مثله كمثل اجلنني يف رحم أمه، يقبع يف ظلمات ثالثة ال يكاد يرى أو يسمع أو يتكلم، 
 يعلم أين يذهب ومىت وملاذا، يرقد يف كالغريق يف بئر ماء، ال يتحكم بأي شيء حوله فال

  .رحم أمه مسلوب اإلرادة واحلرية
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إنه قد يعتربها جمهوال أو صورة من صور . هذا اجلنني ال يعلم حقيقة احلياة خارج الرحم
العدم باالعتماد على ما تقدمه له حواسه احملدودة من معلومات، ولو قدر اهللا هلذه األجنة 

اصل فيما بينها لصنفوا املؤلفات ونظموا األشعار يف ذم حلظة ذوات العقل القاصر أن تتو
الوالدة وذكر مشاقها وخماضها ودمائها، وكيف أن بعضهم يؤخذ من ناصيته بينما جير 
اآلخر من قدمه، سيصورون أول صرخة بعد الوالدة وكأا سكرة من سكرات املوت، 

ياتنا، وسيتمسكون حبيام يف الرحم ستكون حلظة الوالدة يف أدبيام هي نظري املوت يف أدب
على ما فيها من وحشة وتبعية وظلمة، وسيتغنون يف مجاهلا وكماهلا بينما خيافون الوالدة، 

  .ويتمنون الفرار منها ملا جتلبه هلم من لقاء مبرحلة جديدة ما عاينتها حواسهم من قبل
يعد خلوض غمار احلياة، ولكن احلقيقة هي عكس ما يفكر به اجلنني، فما دخل الرحم إال ل

ولن يبدأ بعد سنني عمره إال بعد حادثة الوالدة اليت كان يظنها موتا زؤاما، وحنن نعرف 
ذلك يقينا بعد أن عشنا املرحلتني وعاينتها حواسنا، ولذلك ال جتد إنسانا يتمىن العودة إىل 

جنه، هذا هو املوت الرحم، وهذا هو املوت يف نظر املؤمن الذي أيقن أن الدنيا ليست إال س
  .يف نظر ااهد يف سبيل اهللا، ال يعتربه إال والدة أخرى خلوض غمار السعادة األبدية

نعم ما رأينا شهيدا عاد إىل الدنيا ليخربنا مبا رأى ولكنه اإلميان باهللا وكتابه ورسوله، اإلميان 
لدنيا أضيق على املؤمن الذي جيعلنا نتمىن املوت يف سبيل اهللا ونشتاقه، والذي نفسي بيده، ل

من رحم األم على جنينها وأن أيسر طريقة له للتخلص من هذا الضيق هلي الشهادة يف سبيل 
بل إن الدماء واملعاناة واآلالم اليت خيوضها اجلنني للوصول إىل احلياة الدنيا لتعد مأساة . اهللا

القرصة، هذا هو املوت يف مرعبة إذا ما قورنت بقتلة الشهيد اليت ال جيد من أملها إال مثل 
ثقافة ااهد، إنه انتقال من حياة ناقصة إىل أخرى كاملة مل يعشها من قبل ولكنه عرفها غيبا 

  ".ويدخلهم اجلنة عرفها هلم: "بوصف اهللا تعاىل هلا
الذين قتلوا يف سبيل اهللا ليسوا أمواتا وإن دفنتم أجسادهم حتت التراب، ليسوا أمواتا وإن 

م يف عداد األموات، ليسوا أمواتا وإن ذرفتم عليهم الدموع وفتحتم ألجلهم ترمحتم عليه
بيوت العزاء، إم أحياء ولكن ال تشعرون، إم أحياء يف مكان ما عينته حواسكم من قبل 
ولكن ال تعلمون، ولو مكنكم اهللا من النظر حلظة إىل حيام يف اجلنة الزدمحت الثغور 

كم اهللا من االستماع حملادثة واحدة بني شهيدين يف حواصل بطالب تلك احلياة، ولو مكن
  .طري خضر يف اجلنة لعلمتم أم هم من يسأل اهللا لكم الرمحة والثبات
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أخي املتردد، دعين أخاطب فيك اإلسالم والرجولة والفتوة مرة أخرى، فأقص عليك هذه 
هذه القصة اليت أغمض عينيك للحظة، واطلق العنان خليالك ليصور لك أحداث . القصة

ال تسمع هلذه الكلمات ولكن شاهدها وكأا تعرض أمامك على . حصلت يف بالد األفغان
  .شاشة دماغك

داهم األمريكان يف يوم من األيام قرية أفغانية إللقاء القبض على اثنني من قادة الطالبان الذين 
هللا حسيبهم، ولكن أذاقوهم الويل، وبعد مقاومة شرسة استشهد الرجالن حنسبهم كذلك وا

هذا مل يشف غليل عباد الصليب، فأخذوا زوجاما إىل الطائرة املروحية مث حلقوا عاليا 
  .وبدءوا برمي مالبس النساء إىل األرض لريى أهل القرية ما حل بزوجيت الشهيدين

عندما أتذكر أحداث هذه القصة وأجترع مرارة املشاهد حلظة بلحظة، أمتىن لو أن يل ألف 
حياة على سطح هذه األرض ألزهقها واحدة تلوى األخرى من أجل الثأر ألخواتنا ألف 

املسلمات العفيفات، أمتىن لو أن علماء السوء ممن يشاركون األمريكان يف هذه اجلرمية من 
خالل فتاواهم اخلسيسة اليت حترم اجلهاد وتشرع االحتالل، أمتىن لو أم جيمعون يف صعيد 

  .ام ااهدين وأراملهم باألحذية حىت يدفنوا أحياًء حتت النعالواحد مث يرمجهم أيت
وختيل، أن هؤالء األخوات، ختيل أن أمهاتكم ! ال تفتح عينيك أخي بعد، فاملشهد مل ينته

أو أخواتكم أو زوجاتكم، هل جترؤون على ختيل ذلك؟ هل جترؤون على التفكر يف ذلك؟ 
 ما حيصل حقيقة على أرض أفغانستان، هذا ما ال، فاعلموا أن هذا هو: إن كان جوابكم

يفعله الكفار األجناس باملسلمات العفيفات الطاهرات، هذا هو مشهد واحد من املشاهد 
  العديدة اليت يغيبها اإلعالم عن الناس فماذا أنتم فاعلون وقد علمتم؟

كأن عجيب لبعضكم، كيف يستطيع أن يعود إىل حياته وشهواته بعدما مسع كالمي هذا و
ما قلته لكم يا مسلمون مل يكن قصة من تراث اهلنود احلمر، مل يكن مشهدا . األمر ال يعنيه

من مأساة حرب فيتنام، إنه حيصل على أرض املسلمني يا أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، 
هؤالء النساء اللوايت كشفت عوران واغتصبت أعراضهن هن من أمة رسول اهللا صلى اهللا 

يستقبلون قبلتنا ويصومون شهرنا وحيجون إىل بيت اهللا احلرام، فال خري فيكم إن عليه وسلم 
  .مل تنصروهن وال رجولة فيكم إن مل تثأروا هلن

يأيها املتردد عن اجلهاد، لن أذكر لك بطوالت قصص الرجال يف بالد األفغان، ألستنفرك 
رجولتك وأضعها على ا، ال بل سأذكر لك بعضا من بطوالت النساء هنا، ألبتلي ا 
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احملك، ولتعلم إن كنت رجال حقيقيا من الذين صدقوا اهللا ما عاهدوا اهللا عليه فتنطلق إىل 
  .أرض اجلهاد، أو كنت رجال مزيفا، ال يشهد بذكورتك إال شهادة امليالد

ذهبت إحدى االستشهاديات إىل نقطة تفتيش للمرتدين، مث تظاهرت بأا تبكي ليجتمع 
دد من اجلنود، وعندما اجتمعوا حوهلا، كربت وفجرت ليتحول جسدها حوهلا أكرب ع

  .الطري إىل شظايا ملتهبة تقطع أوصال أعداء اهللا
امرأة أخرى مسنة، جاء مرتهلا املهاجرون فأخذت سالحها ووقفت حترس اإلخوة بسالح 

 لن - اهللا  تقصد أعداء- ال واهللا إن جاءوا : البيكا، وعندما طلبوا منها أن ترتاح قالت هلم
  .يقاتلهم غريي

فتاة أخرى تعلن مهرها للمأل، أا مستعدة للزواج من أي رجل يساعدها على القيام بعملية 
  .استشهادية على الكفار واملرتدين

وقبل هذا، ما حصل هنا يف باكستان، طالبات الشيخ عبد الرشيد غازي، عندما اخترن 
املوت نصرة لشريعة اهللا، ولقد روى يل من ال العزمية على الرخصة وأصررن على البقاء حىت 

أكذبه، أن أنهر الدماء كانت تسيل من املسجد، وأن الناس كان إذا وضعوا أيديهم يف جمرى 
الدم استخرجوا أعيناً وقطعاً من عظم أو شعر من بقايا أخواتنا الشهيدات لكثرة ما حصل 

  .فيهن من املقتلة
وخدجية ورقية، فماذا قدمتم هلذا الدين يا حرب ويا هذا ما قدمه لإلسالم زينب وعائشة 

 هللا، اضرغام ويا جعفر ويا غالب؟ ماذا قدمتم لإلسالم يا أيها املترددون؟ ماذا ستقولون غد
إذا مجعكم مليقات يوم معلوم؟ أي عذر ستسوقونه وقد نسف أخواتنا البطالت كل 

  حججكم الواهية؟
ديث عن فضل الشهادة يف سبيل اهللا، وإين واهللا أخي املتردد، أود أن أختم كالمي هذا حب

ألراه من أمجع األحاديث اليت وردت يف هذا الباب، فعن عامر بن سعد عن أبيه رضي اهللا 
عنه أن رجالً جاَء إىل الصالة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي، فقال حني انتهى إىل 

ا قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم آتين أفضل ما تؤيت عبادك الصاحلني، فلم: الصف
إذن يعقر جوادك : "أنا يا رسول اهللا، قال: قال الرجل" من املتكلم آنفا؟: "الصالة قال

  ".وتستشهد يف سبيل اهللا
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ضل اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، الشهادة يف سبيل اهللا بأن يعقر جواد املرء ويستشهد هي أف
  .ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبقوما يؤيت اهللا عباده الصاحلني 

فهلموا يا إخوان، هلموا إىل العبادة اليت ال يعدهلا عبادة، هلموا إىل القتلة اليت متناها سيد 
اخللق صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات، هلموا إىل الكرامة اليت ال ينساها الشهيد حىت بعدما 

يف سبيله عشر مرات، حطموا السدود يدخل اجلنة فيسأل اهللا أن يعيده إىل الدنيا ليقتل 
واعربوا احلدود وحتدوا كل األجهزة األمنية وتدفقوا من كل صوب وحدب إىل جنة عرضها 

  .السماوات واألرض أعدها اهللا لعباده الشهداء
فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إىل اهللا، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال 

  .يعلمون
  ون من ديسمرب لعام ألفني وتسعةالتاسع والعشر

  أخوكم يف اهللا
  أبو دجانة اخلراساين

  

  

  ادعوا إلخوانكم ااهدين

  

 إخوانكم يف

  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

 )ممركز الفجر لإلعال: (املصدر


