
أينقص الدين 
وأنا حي

ْنُقٌص َي ّديُن َأ َأنَا ال ؟!َحيَ َو
القائد للشيخ

مصعب أبيَ
الزرقاوي

ونصره الله حفظه
الله... آمين

بقهممره، الشممرك ومممذل بنصره، السإلما معز لله الحمد
الممذي بمكممره، الكممافرين ومستدرج ،بأمره المور ومصرف

ً اليمماما قممدر ،بفضممله للمتقيممن العاقبممة وجعممل بعممدله، دول
.بسيفه السإلما منار الله أعلى من على والسلما والصلةا

...بعد أّما

درجممات فممي وهممم العباد خلق وتعالى سإبحانه الله فإن
عنممان بممه لتبلممغ همتممه به ترقى من فمنهم متفاوتون، الهمة

.الرض إلى به تخلد حتى همته به تقصر من ومنهم السماء،

سمائهل اذ ويحل               بتسفل أرضهل كلذ فيحل
بتصعد

تحصيل سإبيل في والنفيس بالنفس يجود الهمة فعالي
والهمممة أشممرف النفمموس كممانت وكلما ،بغيته وتحقيق غايته
.أقل الراحة من وحظه أوفر البدن تعب كان أعلى

ضمه لما قلٌب ضمها ولوقلبه همات القلب يضم ل فتى
صدر

يأبه ول السالكين، قلة من يستوحش ل الهمة عالي إن
يكمترث ول المخمذلين، كمثرةا إلمى يلتفمت ول النماجين، بقلة

ول الراحممة ول التثمماؤب يعممرف ل قلبممه النمماكبين، بمخالفممة
الترف. ول السكون

وليرتقممي للعمموالي، ليسممموا ّهممم كلما ؛الهمة وخسيس
علممى وعقممد قلبه، على الشيطان ختم المعالي، درجات في

سإممعى وكلممما ،!"فارقممد طويممل ليل عليك" ؛له وقال ناصيته
التشممويش جيمموش عمماجلته عممثرته وإقالممة بهمتممه للرتقمماء

أما أكممبر أأنممت ؛بالسمموء المممارةا نفسممه ونممادته والممماني،
؟!الواقع
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يهمموي ل الممذي الممدرك إلى يهوي النسان كسينت وحين
حيممن ،وأقمموما منممه أرفع البهائم تصبح حين ،قط مخلوق إليه
إليممه، كسترت أن البهيمة تملك ل درك إلى هواه مع كسيرت

يصممبح المحممارما وعلممى نفسممه علممى الغيممرةا فيممه ماتت وإذا
.البهائم من أسإفل

الحي عير الذلن إلبه ُيراد ضيم على يقيم ول
والوتد

به يدري فل ُيشد وذا برمته مربوط الحبل على هذا
أحد

الهمممة علممو فممي السممبق قصب الصالح سإلفنا حاز ولقد
هممذا أبممواب مممن باب كل في لهم ضربوا وقد ،المراد وسإمو
.بنصيب فضل كل من وأخذوا ،بسهم الدين

خاشممعين ،سإاجدين راكعين إل تراهم ل ؛العبادةا ففي- 
.مخبتين باكين

والولد، الهممل فممارقوا ؛العلممم طلممب سإممبيل وفممي- 
الطممارف وأنفقمموا ،الرقمماد لذيممذ وهجممروا ،البلد في وتنقلوا
.والتلد

فممي الفقممر يخشممى ل من إنفاق أنفقوا ؛النفاق وفي- 
.موله رضى ويبتغي دنياه،

لممما فممإنهم ،شممجون ذو فالحممديث ؛الجهمماد فممي وأما- 
ً لممه أن عمماينوا ًا يضمماهى، ل فضممل سإمممت ،يتنمماهى ل وخيممر

عممن للجهاد فشمروا ،لتحصيله هممهم وعلت إليه، نفوسإهم
فجهممزوا ،والعنمماد الكفر أهل لمحاربة ونفروا الجتهاد، سإاق

أممموالهم ذلممك سإممبيل فممي وبممذلوا ،وسإممراياهم جيوشممهم
بممذلك فجازاهم ،وباريها لخالقها نفوسإهم وباعوا وعطاياهم،

.أعاليها الجنان من

ًا تاريخنمما لنمما حفممظ وقممد المواقممف تلكممم مممن كممثير
.مطلبهم وسإمو القوما همة علو على تدل التي والقصص

واشممتدت الخطممب ادلهممم ؛الزكمماةا مممانعي محنممة ففممي
فوقممف الصممحابة، كبممار علممى حممتى المممر والتبممس المحنة،
أفممرق ل والله(وقال:  بالمرصاد لها عنه الله رضي الصديق

عمممر قممال )،بينهممما فممرق من ولقاتلن ،والزكاةا الصلةا بين
.)رشدا ذلك فرأينا ،معه فقاتلنا( :عنه الله رضي
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فرأيممت المدينة دخلت( :قال العطاردي رجاء أبي وعن
ً ورأيت ،مجتمعين الناس ؛يقممول وهممو رجل رأس يقبل رجل

ِبل من ؛فقلت لهلكنا، أنت لول فداؤك أنا َقُق ّبل؟ ومن الُم َقُق الُم
منعوا إذ الردةا أهل هقتال في بكر أبي رأس يقبل عمر ؛قالوا

).صاغرين بها أتوا حتى الزكاةا

توفي( :قالت عنها الله رضي عائشة المؤمنين أما وعن
نممزل لممو ممما بكممر بممأبي فنممزل وسإمملم عليممه الله صلى النبي

،العممرب وارتممدت ،بالمدينممة النفاق اشرأب ،لهاضها بالجبال
وفنائهمما بحظهمما بكممر أبو طار إل نقطة في اختلفوا ما فوالله

).السإلما في

الشممم - كالجبل وأمي أبي - فداه الصديق وقف يومها
ًا ًا سإد ًا ،الردةا تيار أماما منيع ً قلبممه أعماق من صارخ متمموكل
الممدين أينقممص ،الدين وتم الوحي انقطع (قد قائلً: ربه على
.!)؟حي وأنا

بهمما فمماض كلمممة مممن يالهمما "؛!؟حي وأنا الدين أينقص"
ًا ترسإممم كلمممة ،جنممانه بهما ونطق ،لسانه ًا منهجمم لممما واضممح
فممي علممو ؛المممة هذه فرادأ من فرد كل عليه يكون أن يجب

الحق. على ثبات التوكل، في قوةا الهمة،

أهممل إماما حال لسان قالها "؛!؟حي وأنا الدين أينقص"
أن يمموما ،الثمماني الصممديق ،الشمميباني حنبممل بن أحمد السنة
فكشممف القممرآن، خلق محنة في الشم كالطود وحده وقف
.المة به وأنقذ الغمة، به الله

ابممن السإمملما شمميخ تمثلهمما "؛!؟حممي وأنا الدين أينقص"
،التتممار قتال على المة يحرض قاما أن يوما الله رحمه تيمية
؛بموعمموده ويقينممه اللممه علممى توكله لصدق الله رحمه وكان

،التتممار علممى ناصممرهم اللممه أن-  يسممتثني ل-  بممالله يقسممم
ًا( :فيقول !)،الله شاء إن قل(له:  فيقال )،تعليقمما ل ،تحقيقمم

.خاسإرين أعقابهم على وانقلبوا عاديتهم الله فرد

شمميخ قلممب بهمما صممرخ "؛!؟حممي وأنمما الممدين أينقممص"
كالوالممدةا يطمموف فكممان ،الوهمماب عبممد بممن محمممد السإمملما
!للسإلما يا ؛ينادي بالدموع رفانذت وعيناه ،البلد بين الثكلى

!.للسإلما يا
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،الرجممال وتصممنع الهمممم تشممحذ والمصائب الحزان إن
فممما والحممزان اللما هممنا وتعلي المصائب تحفزنا لم فإن

!يوقظنا؟ الذي وما! ُيعلينا؟ الذي

ً لُه أن . لو.دين. من ياله ؟!رجال

ّبمماد دنممس قممد همما فممي وألقمموه ربنمما كتمماب الصممليب ُع
هممو ممما كممل هيبممة لتحطيم محكم مخطط وفق ،مراحيضهم

إخمموان تجممرأ قممد وهمما المممة، هممذه أبنمماء نفوس في مقدس
ّباد والخنازير القردةا ُع .فعلهم مثل ففعلوا الهندوس البقر و

لكتمماب للثممأر أبناؤهمما يقممم لم إن ،أمتي على واحسرتاه
تحركهممم لم إن يستيقضون؟! ومتى يقومون؟! فمتى ربهم
يحركهم؟! الذي فما والمصائب الخطوب هذه أمثال

نسممتنزل ،السممماء مممن حجممارةا علينمما تنممزل أن يوشممك
وحرماته! كتابه على ِغْرنا وما ،ربنا من النصر

ّبمماد إن واسإممتباحوا ،ديارنمما علممى صممالوا قممد الصممليب ُع
حملممة أكممبر فممي ،ثرواتنمما اوونهبمم ،أعراضممنا وهتكوا ،حرماتنا
هممذه أبناء ينتظره الذي فما ،المعاصر تاريخنا عرفها صليبية
 !سإباتهم؟ من يهبون  ومتى!المة؟

رحممم مممن إل هممهممم بهممم انحطممت .. كيف.واحسرتاه
عممن والممذب الممدين هممذا نصممرةا عممن بممالقعود فرضمموا ربممي

؟المسلمين أعراض

قمامت قموما. ..؟خسممارةا ممن ويالهمما ؟حرممان من ياله
مممازالوا وهم ،ببابهم ركابها وأناخت ،بأرضهم الشهادةا سإوق

.سإامدين لهوهم وفي نائمين، سإباتهم في

يصممطفيهم عبمماد لممه نويكمم أن اللممه ةسإن اقتضت ولكن
.للعالمين وتبليغها الدين هذا راية لحمل السنين مر على

،أمممتي مممن طائفة تزال ل (وسإلم: عليه الله صلى قال
أمممر يممأتي حممتى خممذلهم مممن يضرهم ل الحق على ظاهرين

).الله

الله خيل يا" ؛وهاهنا هاهنا من النفير صيحات فانطلقت
"...قوموا الراية حملة ويا... ارتفعي الله راية ويا... اركبي
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اسإتجابوا... المة هذه أبناء من اسإتجاب من فاسإتجاب
العممار، وركمماما الممذل غبار عنهم ونفضوا للنفير وهبوا للنداء،

ّبوا خلفهممم تمماركين نفممروا ،همممءورا وزينتها الدنيا مخلفين ه
فرد ولكل ،قصة منهم واحد ولكل وأموالهم، وديارهم أهلهم
.مأسإاةا منهم

ضممعيفة ،أعممدادهم قليلة ،رؤسإهم ُغبٌر ،شعورهم ُشعٌث
.ُعددهم

ونفوسإممهم الممدين، هممذا بمحبممة ممتلئممة . قلمموبهم.لكن.
فصممدقهم، اللممه مممع صممدقوا العممالمين، رب لجمموار تواقممة

ّبمماد فممأذاقوا ،العممذاب وأصممناف الهزيمممة، ألمموان الصممليب ُع
علممى اللممه وأجممرى شمموكتهم، وكسممروا ،هيبتهممم وحطممموا

.عينين ذي كل على يخفى يعد لم ما الكرامات من أيديهم

فيممه، تورطمموا الممذي المأزق حجم الصفر وبن رأى ولما
قمموات لتشممكيل سإممارعوا ،وضممحاياهم خسممائرهم وِعظممم
للصممليبيين، الحممامي الممردء لتكون ،الوثني والحرس الجيش
البتلء سإمموق فقممامت ،المجاهممدين علممى الضمماربة واليممد

همته به خست من لندائهم فاسإتجاب جديد، من والتمحيص
ًا فيهم المجاهدين حكم فكان بآخرته، دينه وباع ًا واضح ل بين
الدين عن لرتدادهم وجهادهم قتالهم وجوب وهو ،فيه لبس

مممن بعممض علممى هممؤلء أمممر والتبممس للصليبيين، وموالتهم
ً"العلماء" مب يوصفون ،الدهماء العامة من غيرهم عن  فضل
ًا ،هممؤلء قتممال جممواز بعممدما فتمماويهم فأصممدروا علممى حفاظمم

!أهله  وعصمة"العراقي الدما" حرمة

الجماعممات مممن كممثيٌر تعيشممها حقيقية أزمة والله وهذه
التفريممق أزمممة" ؛وهممي أل ،الزمممان هذا في للسإلما العاملة

".الداخلي والعدو الخارجي العدو بين

ُتسممتنفذ لقتمماله، المممة ُتسممتنهض الخممارجي فالعممدو و
عنممه وأنمماب بلدنمما مممن خممرج ممما إذا حتى لجهاده، الطاقات

ويحكمممون بممأمره، يممأتمرون ،جلممدتنا بنممي مممن المرتممدين
قتممالهم المممة علممى حممُرما بسمموطه؛ ويضممربون بحكمممه،
.بلؤهم اشتد ولو ،وجهادهم

وجممب ؛زرقمماء وعيممون شقراء، بشرةا ذا العدو كان إذاف
ل فهذا ؛العينين أسإود البشرةا أسإمر العدو كان إن أما ،قتاله
.قتاله يحل
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الموحممدين، قتممال ل "،المموطنيين" قتممال الله لعمر فهذا
ُكْم{ ،الخرةا يروما من ل ،العاجلة يريد من وقتال ّفاُر ُك ْيممٌر َقُأ َقُخ

ُكْم ِمْن ِئ َقُل ُكْم َقُأمْا ُأو ٌةا َقُل َقُء َقُرا ِر ِفي َقُب ُب }.الّز

ً جيوشهم ائوينش لم المرتدون هؤلء لمحاربممة إل أصممل
تبطممش الممتي الضاربة اليد ولتكون وتعالى سإبحانه الله دين

مممن ذلممك علممى أدل ول ،المممة هممذه أبنمماء مممن بالمخلصممين
"برقلا"  كعملية- السنة أهل إبادةا في المتواصلة عملياتهم

. وغيرها"...السيف"  و"الخنجر" و" الرمح" و

أهممل قتممال فممي إل حسيسممها نسمممع ل ؛الجيمموش هممذه
...الرحمن وعساكر اليمان

العرب المجاهدين على ؛باكستان في صولتهم فهذه- 
.والفغان

.معان أهل من الخيار على ؛الردن وفي- 

اض وفمي-  التوحيمد أهمل علمى ؛ومكمة والقصميم الري
.الحق

.للفجار مداهنون لكفارل سإلٌم بعد من هم ثم

   ...  نَعلن     ونَحن

والممى ،وعمالممة ردةا جيممش هممو ؛العراقممي الجيممش أن
المسممملمين، وحمممرب السإممملما لهمممدما وجممماء ،الصمممليبيين
المممة علممى أجلبمموا الممذين ،للتتممار المممة حممرب وسإممنحاربه

وكان بالشهادتين، يستعلنون ذلك مع وكانوا ورجلهم بخيلهم
حممتى ؛وصائمون مصلون وفيهم ومؤذنون، أئمة جيشهم في

اء فيهمم وتحيمر النماس، علمى أمرهمم اشمتبه كيمفف ،العلم
 ؟!بالشهادتين ناطقون للمة منتسبون وهم يقاتلونهم

ًا المحنة لهذه الله قيض حتى هممذه شممموس من شمس
الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ ؛مناراتها من ومنارةا المة

عممن لتنكبهممم ،محمماربتهم ووجمموب ،بردتهممم فممأفتى ،تعممالى
إلممى ،القممرآن حكممم عممن وعممدولهم ،الرحمن شريعة تحكيم
والممذي "،خممان جنكيممز" لهممم وضممعه  الممذي"الياسإممق" حكم

وعمادات والقمرآن والنجيممل التمموراةا أحكمماما ممن لهم جمعه
ًا ،التتار هممذه العربيممة النظمممة دسإمماتير حممال هممو كممما تماممم
 .الياما
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لؤوالمسمم القمموما هممؤلء إن(السإمملما:  شيخ قاله ومما
النصممارى مممن كفممار قمموما علممى مشممتمل عسممكرهم ؛عنهم

جمهور وهم ،السإلما إلى منتسبين قوما وعلى ،والمشركين
ويعظمممون ،منهممم طلبممت إذا بالشهادتين ينطقون ،العسكر

ًا، قليممل إل يصمملي مممن فيهممم وليممس ،الرسإممول وصمموما جممد
مممن أعظممم عندهم والمسلم الصلةا، من مفيه أكثر رمضان

).قدرهم عندهم المسلمين من وللصالحين غيره،

بإجممماع واجممب الضممرب هممذا وقتممال (قممال: أن إلممى
السإمملما ديممن عممرف مممن ذلممك فممي يشممك ول ،المسمملمين

وديممن عليممه هم الذي السلم هذا فإن أمرهم، حقيقة وعرف
).أبدا يجتمعان ل ؛السإلما

الزكمماةا مممانعي سإممموا قممد السمملف كممان إذا (ووقممال:
يقاتلون يكونوا ولم-  ويصلون يصومون كونهم مع-  مرتدين
ورسإمموله اللممه أعداء مع صار بمن فكيف ،المسلمين جماعة

ً .الله رحمه كلمه انتهى ؟!)،للمسلمين قاتل

سإمنواجه المردةا لجيموش بقتالنمما أننما يقيممن علممى ونحن
،المة هذه بناءأ من الّسذج من شديدين وامتعاض باسإتنكار

عمه وابن أخاه المجاهد يقاتل كيف ؛القاصر قياسإهم في إذ
عليممه اللممه صمملى النممبي أن هؤلء درى  وما؟!عشيرته وابن

ً بدأ إنما ؛وسإلم طريممق فمي عممثرةا حجر وقف من بقتال أول
سإنته وعلى الصفر، بني يجالد أن قبل ،قومه من الدين هذا

.عنهم الله رضي الصحابة جرى

.أحد يوما باهأ قتل ؛الجراح بنا عبيدةا وأب فهذا- 

.أحد يوما عمير بن عبيد خاهأ قتل ؛عمير بنا ومصعب- 

يمموما هشاما بن العاص خاله قتل ؛الخطاب بنا وعمر- 
.بدر

عتبة بدر يوما قتلوا ؛الحارث بن وعبيدةا وحمزةا وعلي- 
تعالى: قوله نزل وفيهم ،عتبة بنا والوليد ربيعة ابني وشيبة

ُد ل{ ًا َقُتِج ْوم َقُن َقُق ُنو ْؤِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َقُي ْل ِر َقُوا َقُن اْلِخمم ّدو َقُوا ّد َقُمممْن ُيمم َقُحمما
َقُه ّلمم َقُلُه ال َقُرسُإممو ْو َقُو َقُلمم ُنوا َقُو ُهْم َقُكمما َقُء َقُبمما ْو آ ُهْم َقُأ َقُء َقُنمما ْب ْو َقُأ ُهْم َقُأ َقُن َقُوا ْو ِإْخمم َقُأ

ُهْم َقُت َقُر }.َقُعِشي

.اقتفائها أراد لمن سإنتهم وهذه دربهم فهذا
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فممي للجهمماد إليممه يسممبق لممم بتقسمميم بعضممهم وخممرج
هممذه على تحفظنا مع - وهذا المقاومة إن (فيقول: ،العراق
الممتي هممي ،شممريفة مقاومممة ؛قسمممين إلى - تنقسم الكلمة
تقاتممل الممتي ،شممريفة غيممر ومقاومممة ،المحتممل الكافر تقاوما

ًا العراقيين ).كانوا أي

...  لهؤلءا     فنقول

وسإلم عليه الله صلى النبي أن ديننا من نعرفه الذي إن
سإممبيل فممي فهممو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل من (قال:
 ).الله

،الله أمر على تقاتل التي هي  الشريفة"المقاومة" إن
"المقاومممة" ل }،للممه كلممه الدين ويكون فتنة تكون ل حتى{

،الخممارجي العدو انسحاب جدولة قتالها لوقف تشترط التي
اللمه شمرع بغيمر تحكمم ،عميلمة حكومة بعده نّصب إذا حتى

وكممأن لوائهمما تحممت انطوينمما ،هءأوليا وتعادي ءهأعدا وتوالي
ًا يكن. لم شيئ

أبنائهمما بدماء تضحي التي هي ؛ الشريفة"المقاومة" إن
البتلء صممنوف لشممتى وتتعممرض والنفيممس الغممالي وتبممذل
...ترضممى حتى اليوما دمائنا من ُخذ اللهم" ؛ذلك في وحاديها

"المقاومممة" ل "،السممباع وبطممون الطيممر حواصل من اللهم
ذاتيممة، مصممالح تحقيق مبدأ على وتقاتل ،السلمة تؤثر التي

المحتممل العممدو علممى ضممغط أوراق عملياتهمما مممن وتتخممذ
فممي أكممبر بشممكل هممال الفرصممة وإتاحممة أوضمماعها، لتحسممين

.السياسإية الحياةا في المشاركة

ُلص التي هي ؛ الشريفة"المقاومة" إن ،للممه توحيدها َقُخ
النمماس، أبعممد مممن كممان ولممو ورسإمموله الله واله من فوالت
.الناس أقرب من كان ولو ورسإوله الله عاداه من وعادت

الوالد مقاما أقمناه ديٌنبيننا يؤلف نسٌب يفترق إن

اللممه رضممي سإممعيد بممن لخالممد المسلمين من رجل قال
و(: - عبيمدةا ابمي ممع للخمروج تهيمأ كمان وقمد-  عنه كنمت ل

مممن أمثممل كممان سإممفيان أبممي بممن يزيد عمك ابن مع خرجت
هممذا مممن إلممّي أحممب عمممي ابن(فقال:  ،!)غيره مع خروجك

كممان هذا دينه، في عمي ابن من إلّي أحب وهذا قرابته، في
،وسإمملم عليممه اللممه صمملى الرسإول عهد على ديني في أخي
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أشممد بممه فأنمما اليمموما، قبممل عمممي ابممن على وناصري ووليي
ًا .)طمأنينة أشد وإليه اسإتئناسإ

جهادهمما مممن تجعممل التي هي ؛ الشريفة"المقاومة" إن
ًا ًا جهاد فالمؤمنون أرض، أو عرٍق أو بلوِن مرتبط غير عالمي
ٌد وهممم دممماؤهم تتكافممأ واحممدةا أمممٌة ،سإممواهم مممن علممى يمم

َقُن{ ُنممو ْؤِم ْلُم َقُنمماُت َقُوا ْؤِم ْلُم ُهْم َقُوا ْعُضمم ُء َقُب َقُيمما ِل ْو ْعممٍض َقُأ ِإِن{ }،َقُب َقُو
ُكْم َقُصُرو ْن َقُت ّديِن ِفي اسْإ ُكُم ال ْي َقُل َقُع ّنْصممُر َقُف َقُلممى ِإّل ال ٍما َقُع ْو ُكممْم َقُقمم َقُن ْي َقُب

ُهممْم َقُن ْي َقُب ٌق َقُو َقُثمما ّلممُه ِمي َقُممما َقُوال َقُن ِب ُلممو َقُم ْع "المقاومممة" ل }،َقُبِصمميٌر َقُت
"بيكممو"  و"سإممايكس" حممدود مممن تجعممل الممتي المزعومممة

ًا .وجهادها لهدافها منطلق

رضي وسإلمان بدمشق، عنه الله رضي الدرداء أبو كان
ُلمم أن( :سإملمان إلمى الدرداء أبو فكتب بالعراق، عنه الله ه
ل الرض إن(سإمملمان:  إليممه فكتممب ،)المقدسإممة الرض إلى

ًا، تقدس َقُء ُيقدُس وإنما أحد .)عمله المر

قممروح أصممابها إن الممتي هممي ؛ الشممريفة"المقاومة" إن
وتحمماملت نهضممت والمعممدات الكوادر في ونقص وجراحات

فعممل كممما ،إليه إل تفزع ولم ،ربها على وتوكلت نفسها على
ل ،السإممد حمممراء يوما وأصحابه وسإلم عليه الله صلى النبي

اسإتوحشممت ابتلء أو فاجعممة أصممابها ما إذا  التي"المقاومة"
،طريقهمما فممي العممون يممد لهمما يمممد من إلى وفزعت الطريق

ّد ممن كان ولو حتى .ورسإوله الله ُيحا

نبيلممة أهممداف صمماحبة هممي ؛ الشممريفة"المقاومممة" إن
كلهمما وسإممائلها فإن ولذلك ،عظيمة شرعية ومقاصد ،سإامية

 الممتي"المقاومممة" ل ،والسممنة الكتمماب هممدي علممى شممرعية
التحممالف فممي عنممدها حممرج فل الوسإمميلة، تممبرر الغاية عندها

ّد من مع والتعاون بعممض تحقيممق سإممبيل في ورسإوله الله حا
.والغراض المصالح

"المقاومممة" غيممر مممن بممأنهم عنهممم ُيقممال الممذين إن
يزيممد ممما منممذ اللممه سإممبيل فممي يجاهدون الذين هم الشريفة

رفعممة أجممل مممن عنممدهم ما بأغلى ضحوا وقد العامين، على
.وكوادرهم وقادتهم علمائهم قدموا فقد الدين، هذا

ن أكتماف فعلمى ممن ودمماء القمائم؟ معمارك قمامت م
ُدقممت مممن وأعنمماق وحديثممة؟ والفلوجممة الرمادي في سإالت

بغممداد معمارك في أزهقت من وأرواح والموصل؟ تلعفر في
وسإامراء؟ وديالى
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 مممن"القاعممدةا تنظيممم" أبنمماء إل هممذا بكممل قمماما فهممل
،الصممادقين المجاهممدين مممن وغيرهممم وأنصممار مهمماجرين

يممتركوا أل أنفسهم على آلوا الذين ،الصافي المنهج أصحاب
ٌق تطرف عيٌن وفيهم السلح .ينبض وعر

ًةا القلب يزيد ومما ًا حسر بعمض حمال إليممه آل مما ؛وألم
للجهمماد المحممبين الصممادقين مممن نحسممبهم ممممن العلم أهل

السإممتماتة بعدما علي يشيرون بعضهم إلي بعث فقد ،وأهله
هممذه فممي المممة طاقممات حشممد وعممدما العممراق فممي بالقتال

.المعركة

ن والحمزن الهم من أصابني كم الله ويعلم مقمالتهم، م
؟!علمائنا قريحة به جادت ما  أهذا؟!أمتنا له وصلت ما أهذا
الجهمماد سإمماحات عممن معرضممون العلممم أهممل يبقى متى إلى

الواقممع عممن بعيممدين نصممائحهم ويوجهون أحكامهم ُيصدرون
؟!المة تعيشه الذي

وخممبرةا بالشممرع علممم مممن ؛الحكممم لصممواب بممد ل فإنه
.بالواقع

إل ينبثممق ل الممدين هممذا فقه إنه: (الل رحمه سإيد يقول
تجممب حيممث قاعممد فقيممه عممن يؤخممذ ول الحركممة، أرض فممي

هممذا فممي والوراق الكتممب علممى يعكفممون والممذين ،الحركممة
ًا منها يستنبطوا لكي الزمان الفقه بها يجددون فقهية أحكام

الممتي الحركممة عممن بعيممدون وهممم يطممورونه أو السإمملمي
إلممى وردهممم للعبمماد العبوديممة مممن النمماس تحريممر تسممتهدف

شممرائع وطرد وحدها الله شريعة بتحكيم وحده لله العبودية
ل ثممم ومممن الممدين، هممذا طبيعة يفقهون ل هؤلء ،الطواغيت
.الله رحمه كلمه انتهى )،الدين هذا فقه صياغة يحسنون

بعممض علينمما واسإتعصممت طلممب جهمماد جهادنمما أن فلممو
،المجاهممدين بجيممش الضممرر يلحق مما ،الصفر بني حصون

وعن أمتنا عن لندفع نقاتل ولكننا لسعة، المر في إن ؛لقلنا
هممذه فممي المسمملمين ديممار علممى صممال عممدو أخطممر ديننمما

ثممروات ونهبمموا الديار اواسإتباحو الحرمات انتهكواف ،العصور
بممل والمسمملمات، بالمسلمين سإجونهم وامتلت والخيرات،

.القذرةا بنطفهم المسلمات أحشاء وامتلت

مممن وتريممق أكبادها بفلذات تجود بقيت طالما المة إن
ًا ،أبنائها دماء ضنت وإذا بخير، المة فإن ؛الدين هذا عن ذود
؛اللممه كلمممة إعلء سإبيل في أبنائها بدماء التضحية عن المة
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عليهما وتسمملط والهموان، المذل وسإيمت المم عليها تكالبت
مممع بقتممالهم المجاهممدون يتقممدما ممما رفبقممد ،النمماس أراذل

الظلممم يرفممع ممما بقدر ،ملموسإة انتصارات ويحققوا عدوهم
.بالعكس والعكس المة، عن والضيم

المسمملمين أعممراض عممن الممدفاع فممي نسممتميت فمممتى
ّباد يدخل أعندما ؟والمسلمات ؟الشمماما أرض إلى الصليب ُع

تكممون فعنممدها أعراضممنا وينتهكمموا والمدينممة مكممة إلممى أما
! ؟القتال في السإتماتة

الخممدور ذوات مممن العممراق نسمماء أخواتنمما بممال فممما
قعمر فممي اللمه إلمى يجمأرن اللممواتي ،الطمماهرات العفيفمات

؟!الله أعداء ظلم من زلزلهن

العممراق فممي السممنة أهل من امرأةا ظفر أن يعلم والله
.فيها وما الدنيا من إلّي أحب ؛خاصة الفلوجة وأهل عامة

 يفنممى"الرافدين بلد في القاعدةا تنظيم" أن لو واللهف
الصممليبيين سإممجون مممن النساء تحرر أن على أبيه بكرةا عن

.واحدةا لحظة ذلك في ترددنا لما ؛الحاقدين والروافض

فكمموا(يقممول:  وسإمملم عليممه اللممه صمملى والنممبي كيممف
الممتي بالعانية فكيف  بل؟!الضعيفة بالعانية فكيف )؟العاني
؟!مساء صباح عرضها ينتهك

هممذه فممي نسممتمت لممم إن أمتنمما... علممى حسممرةا يمما
!؟نستميت وأين متى بربكم لي فقولوا المواطن

أو ثكلى وأحزان     رضع أفواج بين تمضي قوافل
أيم تباريح

وأفواُج أطفاٍل وأفواُج       دموعها لذل يا صبايا وبين
ُيتم

ً    خطوها تسحب وهي تمضي قوافل مدما شوك على ذليل
وموضم

يا أمضي أين إلى    أنا من تسأل الطفل عيون تكاد
تكلمي فيافي

منازل أو شرك وسإاحات  وبيعة للنصارى دوٌر أتحملني
ّوما سإ

ُتنزع ٌةا مني ل ٌةا فطر ُيغرس      وطهار شرٌك بي و
مأثم وفتنة

)11(والجهاد التوحيد منبر



أينقص الدين 
وأنا حي

غيممرةا أقممل للناس أخرجت أمة خير تكون أن ُيعقل هل
!؟اليهود من لسإراها وحمية

اللممه كان ؛علماؤنا قال( :الله رحمه القرطبي قال فقد
وتممرك القتال، ترك ؛عهود - أربعة اليهود - أي عليهم أخذ قد

عممن فأعرضمموا ،أسإراهم وافتداء المظاهرةا، وترك الخراج،
ًا ذلممك علممى اللممه فمموبخهم الفداء، إل به أمروا ما كل توبيخمم

َقُن{ ؛فقال ،يتلى ُنو ْؤِم ُت َقُف ْعِض َقُأ َقُب َقُتمماِب ِب ِك ْل َقُن ا ُفممُرو ْك َقُت ْعممٍض َقُو َقُب }،ِب
عممن نحممن أعرضممنا لقممد اللممه ولعمممر ؛- القرطبي - أي قلت

بالمسمملمين ليممس ،بعض على بعضنا فتظاهر بالفتن الجميع
يجممري صمماغرين أذلء إخواننمما تركنمما حممتى ،بالكممافرين بممل

)،العظيممم بالله إل قوةا ول حول ول ،المشركين حكم عليهم
 .الله رحمه كلمه انتهى

،الرافممدين أرض في جهادنا نوقف أن منا يريد وبعضهم
قتممال ل نكايممة قتممال هممو إنممما العممراق في الجهاد أن ويزعم
المبممارك الجهمماد هممذا ثمممرةا سإمميقطف مممن ثممم وأنه ،تمكين
.المجاهدين دماء حساب على الحكم سإدةا ويعتلي

عبمماده علمى فممرض قممد وتعالى سإبحانه الله إن ؛فنقول
عنهممم غمماب بممما يتعبممدهم ولممم ،شممرعه وتطبيق أمره اتباع

الكفممار بقتال أمرنا قد سإبحانه الله وإن عليهم، حاله وخفي
جهمماد فممي وهممذا ،للممه كلممه الممدين ويكون فتنة تكون ل حتى

قال ،علينا صال قد والعدو ؟حالنا مثل في بالك فما ،الطلب
ِتْل{تعالى:  َقُقا ِبيِل ِفي َقُف ِه َقُسإ ّلمم ّلممُف ل ال َقُك َقُك ِإّل ُت َقُسمم ْف َقُحممّرِض َقُن َقُو

َقُن ِني ْؤِم ْلُم َقُسى ا ّلُه َقُع ُكّف َقُأْن ال َقُس َقُي ْأ َقُن َقُب ِذي ّل َقُفُروا ا ّلممُه َقُك ّد َقُوال َقُشمم َقُأ
ًا ْأسإ ّد َقُب َقُش َقُأ ً َقُو ِكيل ْن }.َقُت

جميممع اعتقمماد في ومعلوما(أحكامه:  في الجصاص قال
تكممن ولممم العممدو مممن الثغممور أهممل خاف إذا أنه ؛المسلمين

،وذراريهم وأنفسهم بلدهم على فخافوا ،لهم مقاومة فيهم
عاديتهم يكف من إليهم ينفر أن ؛المة كافة على الفرض أن

مممن ليممس إذ ،المممة بيممن فيه خلف ل وهذا ،المسلمين عن
يسممتبيحوا حممتى عنهم ودعالق إباحة المسلمين من أحد قول
.الله رحمه كلمه انتهى )،ذراريهم سإبيو المسلمين دماء

بلد العمدو دخمل وإذا(تيميمة:  ابمن السإملما شميخ وقال
إذ ،فممالقرب القممرب على دفعه يجب أنه ريب فل ؛السإلما

النفيممر يجممب وأنممه ،الواحممدةا البلدةا بمنزلة كلها السإلما بلد
).بهذا صريحة حمدأ ونصوص ،غريم ول والد إذن بل إليه
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ًا:  وقال ،والدنيا الدين يفسد الذي ،الصائل العدو(فأيض
رحمممه كلمممه انتهممى )،دفعممه من اليمان بعد أوجب شيء ل

الله

بناء ونعتقد بل الصائل، العدو هذا بدفع مأمورون فنحن
تخلفهمما فممي آثمممة المممة أن ؛أئمتنمما كلما مممن سإممبق ما على

وعوامهمما ودعاتهمما هاؤعلما-  المجاهدين نصرةا عن وقعودها
–

قممامت لما الشبهة هذه بمقتضى أخذ مسلم كل أن فلو
الخذ يعني وهل ،راية للمسلمين رفعت وما قائمة، للسإلما

اللممه سإممبيل فممي القتممال عممن التثممبيط سإمموى المقالممة بهممذه
للصممليبيين والعبمماد البلد وتسممليم وإيقممافه الجهمماد وتعطيممل

؟يشاءون ما بهم ليفعلوا المرتدين من عوانهمأو

غيممر الثمممرةا سإمميقطف مممن ثممم بممأن القممول وهممل
وممتى ؟التخميمن من وضرب الغيب من رجم إل المجاهدين

ً الثمرةا قطف كان ! ؟عدمه من الفعل صحة على دليل

عنممه اللممه رضممي الرت بممن خباب عن الصحيحين ففي
وجممه نريممد وسإمملم عليممه اللممه صمملى النبي مع هاجرنا( :قال
مممن يحصممد لممم مضممى من فمنا ،الله على أجرنا فوقع ،الله

ًا أجره وتممرك أحممد يمموما ُقتممل ؛عميممر بممن مصعب منهم ،شيئ
غطينمما وإذا رجله، بممدت رأسإممه همماب غطينمما إذا فكنمما ،نمممرةا
؛وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأمرنا ،رأسإه بدى رجليه

من ومنا إذخر، من شيئا رجليه على ونجعل رأسإه نغطي أن
).يهذبها فهو ثمرته له أينعت

،أمممره بامتثممال أمرنمما أننا ؛الله دين من نعرفه الذي إن
ًا والنفير اللممه إلممى مردهمما النتائج ثم ،سإبيله في ًوثقال خفاف
.إلينا وليس وتعالى سإبحانه

للساعين واللهالجنى قطف ل الحب بذر عليكف
معين خير

،المدينممة ىعلمم الكفر وقوى الشر تحالفات تمالت لقد
وأصمماب ،الحممزاب يمموما المسمملمين شممافة اسإتئصممال تريممد

اللممه صلى النبي أن حتى ،أصابهم ما الخوف من المسلمين
معي الله جعله ،القوما بخبر يأتينا رجل أل(قال:  وسإلم عليه
ًا يكررهمما ؟)،القيامة يوما النممبي وكممان أحممد، يجيبممه ول مممرار

بقصممور أصممحابه يبشممر كلممه ذلممك مع وسإلم عليه الله صلى
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!تعجبممون؟ أل(المنممافقون:  فيقممول ،كسرى ومدائن الحيرةا
يممثرب مممن يبصر أنه يخبر ،الباطل ويمنيكم ويعدكم يحدثكم
وأنكممم لكممم، تفتممح وأنهمما ،كسممرى ومممدائن الحيممرةا قصممور

!).تبرزوا أن تستطيعون ول الخندق تحفرون

ً يعيمش أن يمكنمه ل منا الواحد إن ماضمي عممن معمزول
الحمموادث مئممات لنمما حمموى قممد قالمشممر فتاريخنمما ،أسإمملفه
اللممه بعممد-  منهمما نستمد التي ،المضيئة والصفحات الناصعة

تعممالى: قممال كممما ،فيممه نحن ما على والثبات العون-  تعالى
ْد{ َقُق َقُن َقُل ِهْم ِفي َقُكا َقُصِص ٌةا َقُق َقُر ْب ِلي ِع َقُباِب ُِلو ْل َقُْل }.ا

ًا مممن قصممة لمممتي أذكممر أن أحببممت ؛هممذا مممن وانطلق
علهمما ،والكبرياء الفخر صور من وصورةا ،والباء العز قصص
ًا تكون ً تغشانا، الذي الذل غبار نفض على عون لرفممع وسإبيل

أحممداثها فممي بسيطة مقارنة مع ،بنا نزل الذي والعار الضيم
ومواقممف اليمموما أمممتي واقممع مع أصحابها ومواقف ووقائعها

...أبنائها

الممروما ملممك أقبممل وأربعمائممة؛ وسإتين ثلث سإنة ففي(
والكممرج الممروما ممن الجبممال أمثال جحافل  في"أرمانيوس"

وثلثون خمسة ومعه ،هائل وتجمل ،عظيمه وعدد ،والفرنج
ًا إلممى فممارس ألفي بين ما بطريق كل مع ،البطارقة من ألف

ًا، وثلثممون خمسممة الفرنممج مممن ومعه ،فارس خمسمائة ألفمم
ُغّز ومن عشممر خمسممة القسممطنطينية وراء يكونون الذين ال
ومعممه روزجمماري، وألممف وحفممار، نقاب ألف مئة ومعه ً،ألفا
تحمممل عجلممة ألفمماو والمسممامير، النعممال تحمممل عجلممة أربع

يمممده منجنيق امنه والمجانيق، والعرابات والسروج السلح
يجتممث أن-  اللممه قبحممه-  عزمممه ومممن رجممل، ومائتمما ألممف

).بغداد حتى البلد بطارقته اقطع وقد ،وأهله السإلما

ُعبمماد حال هو هذا أليس بالبارحة، الليلة أشبه أقول: ما
عممددهم بكامممل العممراق إلممى أتمموا عنممدما اليمموما؟ الصممليب
مودبابممماته وطمممائراتهم وقاذفممماتهم ببارجممماتهم ،وعمممدتهم

ًا وخمسين مئة على يزيد وبما ومدرعاتهم، ،جنودهم من ألف
فمي ،واللحماد الكفمر أمم من دولة ثلثين من أكثر بمساندةا

علممى القضمماء يرومممون ،البلد تشممهدها صممليبية حملممة أكممبر
الرهمماب علممى القضمماء" مسممميات تحممت ،وأهلممه السإمملما
مممما ذلك وغير "،المتشددةا الصولية محاربة" و ،"والقاعدةا

.قلبه على وختم بصره الله أعمى من على إل ينطلي ل عاد
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ًا بالخليفة نائبها واسإتوصى( بذلك أرفق" ؛له فقال ،خير
العممراق ممالممك اسإممتوثقت إذا ثممم "،صمماحبنا فممإنه الشمميخ

واحممدةا ميلممة وأهلممه الشمماما علممى مممالوا لهممم وخراسإممان
يزعمون فيما-  واسإتنقذوه ،المسلمين أيدي من فاسإتعادوه

َقُك: {يقول والقدر-  َقُعْمُر ُهْم َقُل ّن ِهْم َقُلِفي ِإ ِت َقُر ْك َقُن َقُسإ ُهو َقُم ْع }).َقُي

لرض غزوهممم عقممب مخططهممم هممذا يكممن قلممت: ألممم
إيوائهمما بحجممة ،وأهلممه الشمماما علممى يميلمموا أن الرافممدين؟

تعممالى اللممه أن لول ،المقاتلين لتسلل امنعه وعدما ،للبعثيين
ّد المجاهمممدين ضمممربات عمممبر مكرهمممم وأحبمممط كيمممدهم ر

،حريصممين مخططهممم تنفيممذ علممى زالمموا ما وهم ،الصادقين
مممن إسإممرائيل لدولممة للتمكيممن ،سإائرين تحقيقه سإبيل وفي

ًا وإن حبممالى فاليمماما يممدري ومممن ،النيممل إلممى الفممرات غممد
.لقريب لناظره

وهممم جيشممه  فممي"أرسإمملن ألممب" السمملطان فالتقمماه(
ًا عشرين من قريب مممن بقيممن لخمس الربعاء يوما في ،ألف

الممروما، ملممك جنممد كممثرةا مممن السمملطان وخاف القعدةا، ذي
والعجم العراق سإلطان  التركي"أرسإلن ألب" الملك وكان
نممزل ممما علمتممم قممد" ؛وقممال ،مملكته وجوه جمع قد ،يومئذ

وهممذه ،تبممع لرأيممك رأينمما" ؛قممالوا "،رأيكممم؟ فما بالمسلمين
إل يبممق لممم المفممر؟ وأيممن" ؛قممال "،بهمما لحد قبل ل الجموع
ًا فموتمموا ،الممموت سإمممحت إذ اّممأم" ؛قممالوا ،"أحسممن كراممم
؛وقممال ،ملقاتهم على فعزموا ،"لفداء لك فنفوسإنا ،بنفسك

ًا عشممرين فممي فخممرج "،بلدي أول فممي نلقمماهم" مممن ألفمم
عممرض مرحلممة سإمماروا فلممما المنتخممبين، الشممجعان المجاد

ًا عشر خمسة فوجدهم عسكره على خمسممة، ورجعممت ألفمم
عشممر اثنممى هممم فممإذ عسممكره عرض ثانية مرحلة سإار فلما
وحيممر العقممول أذهممل ما رأى الصباح عند واجههم فلما ،ًألفا

الثممور فممي البيضمماء كالشممامة المسمملمون وكممان اللبمماب،
،واليمممان الكفممر وتممراءى ،الجمعممان التقممى ولممما السإممود،

قممممال الهدنممممة، السمممملطان طلممممب ،الجبلن واصممممطدما
).- البلد  - أي"الري ببذل إل هدنة ل" "؛أرمانوس"

أول ؟- بمموش" - سإممهموأرمان" حال هذا يكن قلت: ألم
ل شميء، علممى يلموي ل فكممان ،والعمراق لفغانسمتان غزوه
اللممه أذاقممه ممما إذا حممتى ،مصممالحة يرضممى ول ،هدنممة يقبممل

المجاهممدين عبمماده أيممدي على والهزيمة الذل طعم وجنوده
وحل التحاور باب فتح بضرورةا ينادي راح الصادقين وأوليائه
.التفاوض طريق عن المسألة
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محمممد نصممر أبو إمامه فقال ،وشاط السلطان فحمي(
اللممه وعمد ديمن عمن تقاتمل إنمك" ؛البخماري الملممك عبممد بن

"،الممزوال وقممت فممالقهم ،باسإمممك الفتممح هممذا ولعل ،بنصره
المنممابر علممى الخطبمماء يكممون فممإنه" ؛قال ،جمعة يوما وكان
").للمجاهدين يدعون وإنهم

تثممبيتهم فممي ،والعلممماء الئمممة دور يممأتي أقممول: وهنمما
وتممذكيرهم ،وحربممه العدو قتال على وحثهم ،والمراء للقادةا
قواما "قيل: وكما وجنده، لوليائه ونصرته ،حزبهل الله بتأييد

ًا بربممك كفممىو ،ينصممر وبسمميف يهدي بكتاب الدين هذا هاديمم
".ونصيرا

وإنهممم ،المنممابر على الخطباء يكون فإنه(قوله:  وتأمل
بالدمع لتجودا لعينيك المجال افسح ثم )،للمجاهدين يدعون

ًا ًا حزن أئمتنمما فليممت ،اليمموما أممةال حممال إليه آل ما على وألم
ولممم ،المستضممعفين ةانصرل بأنفسهم ينفروا لم إذ وخطبائنا
بممدعائهم ينصممروا ولممم ،الممدين أعممداء بألسممنتهم يجاهممدوا

ًا يكونوا ولم ،المجاهدين عن ألسنتهم كفوا ،الموحدين أعوان
.والمرتدين للصليبيين

المجاهدين أبنائها خيرةا على توتقن تدعوا أمة إن والله
،"العييري يوسإف" على توتقن تدعو أمة إن ،سإوء أمة لهي

حمممد"و "،الدنممدني تركممي" و ،طالمقرنمم العزيممز عبممد" و
و ،"الرشممود اللممه عبممد" و "،العوشممن عيسى" و ،"الحميدي

.سإوء أمة لهي ؛المجاهدين من  وغيرهم"العوفي صالح"

ّفممر وسإممجد ،وأّمنمموا ودعمما ،السلطان وبكى ،فصلوا( وع
ا" ؛وقمال نوجهه هاهنما فمما ،فلينصمرف شماء ممن أممراء ي

ّنممط البيمماض ولبممس ،بيده حصانه ذنب وعقد ،"سإلطان ،وتح
،ذلممك ففعلمموا ،"وليوصممي صمماحبه واحممد كممل ليودع" ؛وقال
وتواقممف "،معممي فمماحملوا لأحم أن على عازما إني" ؛وقال

وسإجد فرسإه عن السلطان نزل ،الفتيان وتواجه ،الفريقان
).واسإتنصره الله ودعا التراب في وجهه ومّرغّ وجل عز لله

مممن بممد ل ،وتعممالى سإممبحانه اللممه سإممنة أقممول: وهممذه
مممع الصممداما لحظممة مممن ولبممد ،الشممر قمموى مممع المواجهممة
الممتي المذلممة لهممذه الرفممع يكممون لممن إنهفمم ،الكفر تحالفات
النصممر زالمممواسإتن الجهمماد راية بإعلء إل اليوما المة تعيشها

فممي جممذورها الممدين هذا شجرةا تضرب ولن العباد، رب من
سإممقاها كممما أبنائهمما دممماء مممن المممة تسممقيها حممتى أرضممنا
.بذلوه ما نبذل حتى للولين قاما ما لنا يقوما ولن ،الولون
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،أكتممافهم ومنحهممم ،المسلمين على نصره الله فأنزل(
ًا منهم فقتلوا ًا خلق ُأسإر ،كثير وجلممس "،أرمانوس" ملكهم و

سإرادقه في مضربة في الملك كرسإي  على"أرسإلن ألُب"
ُأحضممر ثيممابه، مممن ولبممس طعممامه مممن وأكل ،فراشه على و

ًاصممانع كنممت ممما" ؛فقممال ،حبممل عنقممه وفي يديه بين الملك
قال "،حينئذ؟ قتلك يف أنت تشك أو" ؛قال "،بي؟ لوظفرت

اذهبوا أقتلك، أن من عيني في أقل وأنت"  "؛أرسإلن لُب"أ
ُينممادى ،عنقه في لوالحب العسكر جميع به فطافوا ،"فبيعوه

فممي انتهمموا حممتى ،أحد يشتريه فما والفلوس بالدراهم عليه
،الكلممب بهممذا بعتومممونيه إن" ؛فقممال رجل إلى العسكر آخر

ألممب" إلممى بهممما وأتمموا ،الكلممب وأخممذوا فأخممذوه "،اشتريته
؛لافقمم فيممه، ُدفممع وبممما بممه صممنعوا بممما وأخممبروه "،أرسإلن

،الكلممب خممذوا ،ينفممع ل وهممذا ينفممع لنممه ،منممه خيممر الكلممب"
وأن بممإطلقه أمممر ذلممك بعممد إنه ثم ،"الكلب هذا له وادفعوا

ًا قرينه الكلب يجعل يوصممله من به ووكل ،عنقه في مربوط
فللممه ،وكحلمموه الملممك عممن عزلمموه وصممل فلممما ،بلده إلممى

).والمنة الحمد

نَسللاءا     مللن     الحرائللر     إلللى     رسالة     وهذه
عامة:     المة     نَساءا     وإلى     خاصة     الرافدين

لهمذه قممدمتن ومماذا ؟المبممارك الجهاد هذا من أنتن أين
ُتربين أنفسكن؟ في الله تتقين أل ؟المة ليممذبحوا أولدكممن أ
هممذا عممن والقعممود بممالخنوع أرضيتن الطواغيت؟ موائد على

لسلحا ووضعوا الخيل أذالوا قد الرجال أن ترين أل الجهاد؟
أتمون فممي أولدكمن تلقيممن ل لكمن فممما ؟"جهمماد ل" ؛وقمالوا

لماذا الدين؟ هذا عن ويدافعوا بنارها يصطلوا حتى المعركة
وقتممال الصممليبيين جهمماد على وأولدكن أزواجكن تحرضن ل

هممذا سإممبيل فممي رخيصممة ودمائهم نفوسإهم وبذل ،المرتدين
 الدين؟

وهممن-  أحممد يمموما فممي المشركين من المرأةا كانت لقد
ّلممى فكلممما ،والمممراود المكاحل معها تحمل-  الباطل على و
ًا إحممداهن نمماولته تكعكع أو رجل ؛لمه وقلممن ومكحلممة، مممرود

؟!الحق على وأنتن بالكن فما ،"امرأةا أنت إنما"

)17(والجهاد التوحيد منبر



أينقص الدين 
وأنا حي

النممبي وصية ،النار من أعتقنها أنفسكن في للها ...الله
فإني ،تصدقن النساء معشر يا(لكن:  وسإلم عليه الله صلى

).النار أهل أكثر رأيتكن

...عمارةا أما حفيدات يا  ألله...الله

 عمارةا؟ أما ما أدراكن وما

أحممد: يمموما وسإمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عنهمما قممال
).وفلن فلن مقاما من خير اليوما لمقامها(

عممن النمماس وانكشممف ،رأيتنممي لقممد(عمممارةا:  أما قالت
ممما نفممر إل معه بقي فما ،وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
،عنممه نممذب ،يممديه بيممن وزوجممي وابنمماي وأنمما ،عشرةا ُيتمون

نوسإلم عليه الله صلى النبي ءورا منهزمين يمرون والناس
ً فممرأى ،معي ترس ول ًا رجل ؛لممه فقممال ،تممرس ومعممه موليمم
فجعلممت ،فأخممذته ،فألقمماه "،يقاتممل مممن إلممى ترسإممك ألق"

فعممل وإنما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول عن به أتّرس
إن أصممبناهم مثلنا رّجالة كانوا لو الخيل أصحاب الفاعيل بنا

،لمه وتترسإممت ،فيضممربني فرس على رجل فيقبل ،الله شاء
ًا يصنع فلم ّلى ،شيئ علممى فوقمع فرسإه عرقوب أضربف ،وو

أما ابن يا"يصيح:  وسإلم عليه الله صلى النبي فجعل ،ظهره
أوردتمه حمتى عليمه فعمماونني( :قممالت ")،أممك  أمك!عمارةا
- قتلته أنها تريد-  )شعوب

رسإممول مممن يممدنو الخطر ترى ل عنها الله رضي وكانت
،لهمموته ومل سإممداده نوتكمم حممتى وسإلم عليه الله صلى الله
ًا التفممت ما(وسإلم:  عليه الله صلى النبي قال حتى ول يمينمم

ً ).دوني تقاتل أراها وأنا إل شمال

قطعممت حتى فقاتلت ،اليمامة عنها الله رضي وشهدت
ًا عشر ااثن وجرحت يدها .جرح

،ليعيممش ل ؛وليممدها تربي التي هي المجاهدةا المرأةا إن
ُيقاتل بل ُيقتل ثم ،ل ًا فيكون ليعيش ثم ،ل أعظمهما مما... حمر
.نية من أسإماها وما همة، من

عنممه اللممه رضممي الوليممد بممن ًاخالممد أن ؛السير أهل ذكر
ًا أن بلغه ًا جيش جنوب من بأجنادين نزلوا قد الروما من كبير

سإممارعوا قممد الشمماما وأهممل العممرب نصممارى وأن ،فلسممطين
ُيحممرُض وأقبممل ،قممواته فصممّف خالممد فخممرج ،إليه نضماماابال
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ُيحمسممهم، جنممده الجيممش خلممف المسمملمين نسمماء وأقمماما و
مممن رجل بهن مر وكلما ويستغثنه، ويدعونه الله إلى يبتهلن

دون قمماتلوا: (لممه وقلممن أولدهممن إليممه دفعممن المسمملمين
علممى ُيحرمممن أن خالممد أمرهممن كممما ،)ونسممائكم أولدكممم
ًا كان ما الرجال وصممحبه خالممد حمممل ثممم معهممن، لهممم مباح

ًا لهممم الممروما صبر فما ،الروما على هزيمممة وانهزممموا ،فواقمم
وأصمممابوا شممماءوا، كيمممف المسممملمون وقتلهمممم ،شمممديدةا

.حوى وما معسكرهم

.والخنساء وأسإماء صفية حفيدات يا  الله...الله

ُتسممتباح ،الوريد إلى الوريد من نحرُت المة أن ترين أل و
غكنليب ألم ؟غربها إلى شرقها ومن ،جنوبها إلى شمالها من
وهممل ؟الصممليبي القهممر سإممجون فممي أخممواتكن تلقيممه ممما

حالهما سإيكون كيف مكانهن كانت لو أن إحداكن اسإتشعرت
؟أسإرها وفك اسإتنقاذها المة أبناء من تتمنى وأنها

أرض فممي المجاهممدات الخوات من كثير لي بعث ولقد
فممي ويلححممن ،اسإتشهادية بعمليات القياما يطلبن ،الرافدين

بمزيممج سإممطرتها رسإممالة إحممداهن لي كتبت وقد ،ذلك طلب
أبممي عمليمة فممي خموةااال اسإتشممهاد بعمد وذلك ،ودمها دمعها
مممن السإمميرات اسإممتنقاذ منهمما يرومممون كممانوا الممتي ،غريب

عمليمة بتنفيمذ فيهما علمي تلمح كتبت ،الصليبي القهر سإجون
،)هممؤلء مقتممل بعممد تطيب ل الحياةا إن(قائلة:  ،اسإتشهادية

ً بالله واسإتحلفتني ومنممذ طلبهمما، فممي لها أسإتجيب أن طويل
- أشممهر ثمانيممة قرابممة وذلك-  الساعة هذه وإلى اليوما ذلك
.تفطر ل الصوما تواصل وهي

نفسممي تمممالكت وممما بكلماتهمما تأثري مقدار الله ويعلم
ًا فبكيممت وصمملت الحممد ألهممذا ،المممة هممذه حممال علممى أسإممف
؟!النسمماء لتجنيد فاضطررنا الرجال فني هل ،بأمتي المهانة
الطاهرات أخواتنا تطلب أن أمتي أبناء على العار من أليس

أممتي ورجمال السإتشمهادية بالعمليمات يقممن أن العفيفات
؟!يلعبون لهوهم وفي نائمون سإباتهم في

"...  بوش  "     الله     عدو     إلى     رسالة     وهذه

صممدرك، بالباطممل وامتل قوتممك، قبممل مممن غرتممك لقممد
ًا تخوض أنك وزعمت ،أفغانستان على الحرب وخضت حربمم
سإممولت ثمم ،الحممرب بهممذه أمرك من هو إلهك وأن ،مقدسإة

لدولممة للتمكيممن العممراق علممى بممالحرب فثنيممت نفسممك لممك

)19(والجهاد التوحيد منبر



أينقص الدين 
وأنا حي

لممه خططممت ممما وفممق سإيسممير المممر أن وظننت ،إسإرائيل
ّدخمر قد الله أن خلدك في دار وما ،وهويت ا لمك ا كؤيسم م

مممن ،التوحيممد وجنممود العقيممدةا أبناء من قليلة فئة يدي على
الممتراب فممي جيشممك أنممف مرغمموا الممذين ،وأنصار مهاجرين

.أجمع العالم من ومسمع مرأى على

من وجنودك فلينقذك فلتدعه زعمت؟ الذي إلهك فأين
!الصادقين من كنت إن فيه غرقتم الذي المستنقع هذا

هممؤلء يعبممده الممذي اللممه أن: (قبممل مممن قلممت لقممد
دريممت وممما-  زعمممت كما-  )فاسإد وثني إله هو المجاهدون

قممذف الممذي هممو عليه ونتوكل به ونلوذ نعبده الذي الله بأن
الفئممة هممذه قلمموب علممى وربممط جنممودك قلمموب في الرعب

،الغبر الشعث هؤلء أظهر الذي من ؛لي فقل اوإل الصابرةا،
العرمممرما جيشممك علممى ،ُعممددهم الضعيفة ،أعدادهم القليلة
الممذي ،وتعممالى سإممبحانه الله إنه ؟الضخمة العسكرية وآلتك
،الكعبممة لهممدما بجحافلهم أقبلوا أن يوما الفيل أصحاب أهلك

ًا عليهم فأرسإل .سإجيل من بحجارةا ترميهم أبابيل طير

صللاحب" يللا الصللماءا أذنَللك فلليَ أهمس ودعنيَ
"...الفيل

مممن أذنابممك ويعبممده ،الحمممق أيهمما تعبده الذي الله إن
الممذي مسمميحك وإن سإمموء، إلممه لهممو ،الحاقممدين الروافممض

لهممو ،الروافممض أذنابك ينتظره  الذي"عسكريهم" و تنتظره
سإممرداب فممي عنممه فممابحثوا الممدجال، المسمميح إنه ،واحد إله

.ينقذكم  لعله"مجيدو" سإهل في أو ،سإامراء

نهايممة فممي سإينتصممر ممن المطمماع الحمق أيها وسإننظر
ُهْم َقُأمْا{ ،إلهكم أما أإلهنا ؛المعركة َقُهٌة َقُل ِل ُهْم آ ُع َقُن َقُنمما ِمممْن َقُتْم ِن ل ُدو

َقُن ُعو ِطي َقُت َقُر َقُيْس ِهْم َقُنْص ُفِس ْن ّنا ُهْم َقُول َقُأ َقُن ِم ُبو َقُح }.ُيْص

.  السلما..     أمة

وتمحيممص وابتلء فتنممة العممراق في الجهاد أن نعتقد إننا
الطيممب، مممن والخممبيث الكمماذب، من الصادق ليميز الله من

بنممو إليهمما لجممأ الممتي الصممليبي المكممر خطممة بلغكم قد ولعله
ليلهممم توأّرقمم مضمماجعهم وأقممّض أفزعهممم أن بعد ،الصفر

الصممليبيين أفقممدت والممتي المتتاليممة، المجاهممدين ضممربات
فممي يتخبطممون السإممود تالممبي رممموز وأصممبح تمموازنهم،

مممع التفمماوض علممى بممموافقتهم فصممرحوا ،تصممريحاتهم
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مممن يرومممون ،العراق في  المزعومة"المسلحة المقاومة"
الصممليبيين قمموات مممن المتواصممل الممدما نزيممف وقممف ذلممك

المجاهممدين صممفوف شممق ومحاولممة المرتدين من وأذنابهم
خطممة مممع وقفممة ولنا الصافية، الجهاد راية على والتشويش

فنقول: ،هذه المكر

الصممليبي العممدو بممأن ؛والممداني القاصممي يعلممم أن بممد ل
وتهمماوت الكممافر البعممث حممزب وسإممقط العراق اجتاح عندما
يذودن المجاهدون نهض ،جيشه عقد وانفرط وأذنابه رموزه

سإمموق وقممامت المحتليممن، الغممزاةا لرد الدين هذا حياض عن
كتممائب وتحركممت الجلد، إلممى البطممال وتسممابق الجهمماد،

ًا، العدو ليل فأحالوا ،السإتشهاديين الكتممائب وانممبرت مجمر
يممذيقون ،الصفوف والتحمت الزحوف، وتقدمت والمجاميع،

عليهممم التوحيممد أسإممود وانقضممت الحتمموف، كممأس العممدو
،بممددا فخرقمموهم الطيممور، ُبغمماث علممى الصممقور انقضمماض
،الشممجعان وتسممابق ،الجنممان سإوق فقامت فددا، وجعلوهم

.الرحمن جوار يبتغي كل

،قلمموبهم فممي الرعممب ودب العممدو صممفوف فتخلخلممت
تضممحت اللممه بفضممل وبممدأت وحصممونهم، قواعممدهم وتزلزلت

المعممدات فممي العممدو رخسممائ وكممثرت المعركممة، معممالم
ًا بأكمله العراق وأصبح والرواح، ّبمماد على جحيم الصممليب، ُع

يعممد ولممم ،العممدو ظهر وانكشف الراقع، على الخرق واتسع
أسإلفنا كما فعمدوا ،المعركة حقيقة يغطوا أن باسإتطاعتهم

أنهممم علممى ،جلممدتنا أبنمماء مممن المرتزقممة ببعممض التيان إلى
ثمار تقطف التي الواجهة يكونون حتى "،المقاومة" يمثلون
المسممتنقع مممن المريكممي السيد إنقاذ إلى وليسعوا الجهاد،

.فيه غرق الذي

لممم الممذين فرسإانها؟ هم أينو !؟"المقاومة" هذه فأين
الحممرب مممن سإممنتين مممن أكممثر طمموال نرهم ولم بهم نسمع

صممولتهم وأيممن تضممحياتهم؟ وأيممن هممم فممأين الضممروس؟
هممذه كانت أين العراق؟ أرض في الصليبيين على وجولتهم
الفلوجممة فممي رحاهمما تممدور المعممارك كممانت أن يوما الثعالب

وغيرها؟ وسإامراء وديالى والموصل القائم وفي

ًا السلم أفي ًء أعيار أشباه الحرب وفيوغلظة جفا
العوارك النساء

فممي لنا ُيحاك بما ودراية علم - على الله - بفضل ونحن
ّبمماد ينسممجها مؤامرات من الخفاء الروافممض مممع الصممليب ُع
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"سإتسمملميةإال" الحممزاب بعمض - ممع - وللسإممف الحاقدين
ًا المحسمموبة ًا زور مممك ،والمجاهممدين السإمملما علممى وبهتانمم

ارتضموا الممذين العشممائر رمموز وبعممض ،"السإلمي الحزب"
القضمماء فممي مخططهممم لتنفيممذ للصليبيين مطايا يكونوا بأن

.وأهله الجهاد على

...  المتآمرين     لهؤلءا     فنقول

رب شممريعة وتحكيممم الممدين هممذا لنصممرةا هو جهادنا إن
هممو ،ديممن عممن لنقاتممل وإننا الصليبيين، عادية ورد العالمين،

مكممر كفانمما الممذيف العممالمين، رب ديممن هممو ،عظيممم ديممٌن
مكركممم، يكفينمما أن على قادٌر ؛السابقة الياما في الصليبيين

.سإوأتكم ويكشف خبيئتكم، ويفضح

ُكم َقُح ْي ّيها و ِرُمون.. لئن أ كأمثممال بممذنوب الله تلقوا الُمج
التممآمر وهو ،عظيم بذنب تلقوه أن من لكم خير تهامة جبال
َقُن ِإّن{ ،والمجاهممدين الجهمماد علممى ِذي ّلمم َقُن ا ّبممو َقُع َقُأْن ُيِح َقُتِشممي

َقُشممُة َقُفاِح ْل َقُن ِفممي ا ِذي ّلمم ُنمموا ا َقُم ُهممْم آ َقُذاٌب َقُل ِليممٌم َقُعمم َقُيا ِفممي َقُأ ْن ّد المم
ِةا َقُر ،الجهمماد تعطيممل مممن فاحشممة أعظممم هناك وهل }،َقُواْلِخ

ُتستباح العراض ُتنتهك بتعطيله الذي  ؟الديار و

البلد، دسإممتور كتابممة فممي بالمسمماهمة رضمميتم قممد همما
اليهممود مممع ،العبمماد رّب لغيممر الخلممق تعبيممد فممي والمشاركة
تقشممعر جريمممة من ويالها الحاقدين؛ والروافض والصليبيين

َقُر{ ،النفوس منها وتشمئز الجلود منها ْي َقُغ َقُف ِه ِديِن َقُأ ّلمم َقُن ال ُغممو ْب َقُي
َقُلُه َقُم َقُو َقُل َقُواِت ِفي َقُمْن َقُأسْإ َقُما َقُْلْرِض الّسمم ًا َقُوا ْوعمم ًا َقُط َقُكْرهمم ِه َقُو ْيمم َقُل ِإ َقُو

َقُن ُعو َقُج }.ُيْر

.  .  والدانَيَ.     القاصيَ     فليسمع

الجهمماد رايممة ُنسمملم لممن بأننمما ؛صممافية بيضمماء نعلنها أننا
ًا أمور على يؤتمنون ل من إلى والبلد ً الدني أمممور عممن فضل
للجلمموس العممدو اضممطر وممما قيمممة لهممم صممار ما بل ،الدين
المجاهدين. بدماء إل معهم

ممن وأعموانهم الصمليبيين قتمال عن نتوقف  لن!ووالله
.ظاهرها على ل الرض باطن في نكون أن إل ،المرتدين

أنممه "؛الوسإط من العصا إمساك" منهج أصحاب وليعلم
ُتتخمذ المجاهممدين بمدماء بمه ُيتماجر الممذي الزمممان ولممى قد و

ًا جماجمهم .المنتفعون عليه يعبر جسر
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ليللوث     . يا  ..  المجاهدون     أيها     أنَتم     وأّما
...  الوغى     وأسود     الحمى

فقممد الرافممدين، أرض علممى أيامه أسإوأ يعيش العدو إن
ُظمت فممي جنمموده ومعنويات الجراح، وأثخنته النكاية، فيه َقُع

ًا ذلك ويظهر لها، مستوى أدنى تصممريحات فلتممات علممى جلي
"؛الكممونجرس" أعضمماء بعممض صممّرح حتى ،وكبرائهم قادتهم

بفضممل إل ذلممك وممما ،العممراق في الحرب تخسر أمريكا بأن
،والموجعة المركزةا ضرباتكم بفضل ثم وتعالى سإبحانه الله

ويسممعون ،والمغممرب المشممرق إلى يفزعون جعلتهم والتي
.والمجاهدين الجهاد على للقضاء وحيلة وسإيلة بكل

ممما علممى واصممبروا حممذر، علممى اللممه رحمكممم فكونمموا
حاسإمة محطات بعدها وما الياما هذه فإن فيه، الله أقامكم

الحبيبممة، الرافممدين أرض علممى المشممرق جهادكم تاريخ في
مع أنو الشدةا، مع الفرج وأن الصبر، مع النصر أن واعلموا
.يسرا العسر

ّنكم ول نفسممي فوالممذي عممدته، ول كمءأعممدا عممدد يهممول
السإمملما معممارك مممن معركممة في المسلمون انتصر ما بيده

علممى تمموكلهم بصممدق وإنممما عممدةا، عظيممم ول عممدد بكممثرةا
.يديه بين وذلهم وافتقارهم مولهم

اللممه رضي وقاص أبي بن سإعد أن ؛وغيره الطبري ذكر
- كسممرى عاصمممة-  المممدائن إلممى القادسإممية بعممد توجه عنه

بالزبممد يقممذف عظيممم بنهممر منهممم اعتصممموا قد عدوه فوجد
المسمملمين خيممول أن ؛منممامه في سإعد فرأى جريانه، لشدةا

فلممما عظيممم، بخيممر وجاءت وعبرت دجلة مياه اقتتحمت قد
ًا بهم قاما أصبح منكممم اعتصممم قد عدوكم إن(وقال:  ،خطيب
إذا إليكممم يخلصون وهو معه، إليهم تخلصون فل ،البحر بهذا

شمميء ورائكممم وليممس ،سإممفنهم فممي فيناوشممونكم شمماءوا،
العممدو جهمماد تبممادروا أن رأيممت وقممد منممه، تؤتمموا أن تخافون
قطممع على عزمت قد إني أل الدنيا، تحفركم أن قبل بنياتكم

ًا:  فقالوا ،)إليهم البحر هذا علممى ولممك لنمما اللممه عممزما(جميع
وجعممل الخيممل، بهممم وعممامت النهممر فعبروا ،)فافعل ،الرشد

ونعممم اللممه .. حسممبنا.الوكيل ونعم الله حسبنا(يقول:  سإعد
ّيممه اللممه لينصممرن واللممه... الوكيل ُيظهممرّن ،ول ،دينممه اللممه ول

َقُيهزمّن ذنمموب أو بغممٌي الجيممش في يكن لم إن ،عدوه الله ول
أحممد، منهممم غممرق وممما النهر من فخرجوا )،الحسنات تغلب

والكنمموز الجممواهر مممن يحصى ل ما وغنموا الفرس، فهزموا
.العظيمة

)23(والجهاد التوحيد منبر



أينقص الدين 
وأنا حي

ًا جممازه هممل ؛فاسإألوه دونكم دجلة نهر هذاف ُد يوممم سإممع
الممذي وممما جازوه؟ كيف ؛ثانية سإلوه ثم بخيولهم؟ معه ومن

صنعوه؟

مممن جمماءوا برجال أصنع وماذا ؛حاله بلسان فسيجيبكم
رجممس مممن الرض ويطهروا الله، شرع ليقيموا القفار تلكم

ٌق إل أنا فما الكفار، ولئممن جنمموده، من وجندي خلقه، من خل
الرض جنممود لكممم لتسممخرن بهمما جاءوا التي بالسإباب أتيتم

َقُها َقُيا{ ،والسماوات ّي أ
َقُن َقُ ِذي ّل ُنمموا ا َقُم ْنُصممُروا ِإْن آ َقُه َقُت ّلمم ُكْم ال ْنُصممْر َقُي

ّبممْت َقُث ُي ُكْم َقُو َقُم َقُدا ْقمم ًا الحممزن تممرون أل }،َقُأ قسمممات علممى باديمم
ّبمماد ل وجهممي! كيممف ُع أن يمموما مممائي دنسمموا قممد الصممليب و

ٍد طريق عن تنكبتم فل اليمماما تلممك لتذكر إني ،وأصحابه سإع
ًا ،البكاء إل أملك ًا حنينمم كممانت لقممد ،الرجممال لولئممك وشمموق
عممودةا مممن أل ظهري، على وهم ُجريت أن يوما أيامي أسإعد

والمثنى؟ ٍدعسإ أحفاد يا

.  المجاهدون..     ها  أي

مممن فكم ،وقلتكم أعدائكم عدد كثرةا من تستوحشوا ل
الصممابرين، مممع واللممه اللممه بممإذن كثيرةا فئة غلبت قليلة فئة
بممدر فممي وأصممحابه وسإمملم عليه الله صلى نبيكم انتصر وقد

.وغيرها والقادسإية مؤتة في وكذا ،منكم أقل وعدده

قبل من تؤتون ولكنكم ،قلة من تؤتوا لن أنكم واعلموا
أشممد منهمما اللممه رحمكممم فاحترسإمموا والمعاصممي، الممذنوب
ًا بمعصممية المسمملمون ُينصممر وإنممما عممدوكم، مممن احتراسإمم

إليهممم نجمد ولمم قوةا، بهم لنا يكن لم ذلك ولول ،لله عدوهم
.سإبيل

ضمماعفوا الحيمماةا، لكممم تمموهب الممموت علممى احرصمموا
احرصمموا ،عنهممم تغفلمموا ول عليهممم وألحوا ضدهم، حملتكم

،ليلكممم وبممراءةا بالنفممال أحيمموا بمماريكم، كلما تلوةا علممى
أنتممم ما على العون نعم ؛والله فإنه مولكم ذكر من وأكثروا

َقُها َقُيا{ ،فيه ّي أ
َقُن َقُ ِذي ّل ُنوا ا َقُم َقُذا آ ُتْم ِإ ِقي َقُئًة َقُل ُتوا ِف ُب ْث ُكممُروا َقُفمما ْذ َقُه َقُوا ّلمم ال

ًا ِثير ُكْم َقُك ّل َقُع َقُن َقُل ِلُحو ْف }.ُت

أل (قممال: أنه وسإلم عليه الله صلى نبيكم عن صح وقد
فممي همماعوأرف مليككممم، عنممد وأزكاهمما أعمممالكم بخير أنبئكم

لكممم وخيممر والورق، الذهب إعطاء من لكم وخير درجاتكم،
)أعنمماقكم؟ ويضممربوا أعناقهم فتضربوا عدوكم تلقوا أن من

)24(والجهاد التوحيد منبر



أينقص الدين 
وأنا حي

عممز اللممه ذكممر(قممال:  )،اللممه؟ رسإول يا هو ما وذلك(قالوا: 
).وجل

ّنكممم ول ُغّر ّنكم ول ي َقُدع وسإممائل فممي يروجممونه ممما َقُيخمم
ذات بهمما يقومممون الممتي العسممكرية الحملت عممن إعلمهممم
ًا ،"الخنجر"  و"الرمح"  و"البرق" مك البراقة، السإماء وأخير

ُهْم َقُفل {ممولكم: قممال وقمد ،"السمميف" ُفو َقُخما ُفوِن َقُت َقُخمما ِإْن َقُو
ُتْم ْن َقُن ُك ِني ْؤِم َقُثلُث من َقُأتخافون }،ُم مممن أتخممافون !؟اللممه مع ُي
ُد !؟المرتزقة جيش من أتخافون !؟الصليب يعب

!؟البيض البيت آل أتباع العلقمي ابن جيش تخافون أمْا
الوائممل أجممدادهم كممان ولقممد الناس، أجبن من والله فهؤلء

سإممجية اللممه لعمممر وتلممك والخيانممة، والغدر بالجبن يوصمون
.اللئيم الطبع

عنممه الله رضي طالب أبي بن علي منينؤالم أمير فهذا
مللتهممم لقممد واللممه (فيقممول: أجممدادهم بصممفات يممذكرنا

قممط، وفمماء منهممم يكون وما وأبغضوني، وملوني وأبغضتهم،
ّيممات لهممم ممما واللممه الخيممب، بالسهم فاز بهم فاز منف ول ن

).سإيف صبر ول أمر، على عزما

.بالبارحة.. الليلة أشبه وما

عن  لنعلن"الرافدين بلد في القاعدةا تنظيم" في وإننا
ًا "،عمممر فيلممق" مممب أسإممميناه عسممكري فيلممق تشممكيل تيمنمم

أنشأناه الفيلق وهذا وأمي، أبي فداه الخطاب ابن بالفاروق
" -الغممدر فيلممق" وكمموادر رممموز واجتثمماث شممأفة لسإتئصال

حممتى ،الغادر الفيلق بهذا الشتغال نةؤم فيكفينا-  بدر فيلق
.المرتدين من أعوانهم وباقي الصليبيين لمنازلة نتفرغّ

َقُن {تعالى: قوله في الله رحمه سإيد يقول ِذي ّل ُدوا َقُوا َقُه َقُجا
َقُنا ُهْم ِفي ّن َقُي ِد ْه َقُن َقُنا َقُل َقُل ُب إليممه ليصمملوا اللممه في جاهدوا الذين}: (سُإ

فلممم احتملوا ما إليه الطريق في احتملوا الذين به، ويتصلوا
وعلممى النفممس، فتنة على صبروا الذين ييأسإوا، ولم ينقصوا

الطريق ذلك في فساروا همءأعبا حملوا الذين الناس، فتنة
ولن وحدهم، الله يتركهم لن أولئك الغريب، الشاق الطويل

مممن إليهممم سإممينظر إنممه ،جهممادهم ينسممى ولن همإيمان ُيضيع
فيهممديهم، إليممه جهممادهم إلممى وسإممينظر فيرضمماهم، عليممائه

وسإممينظر بأيممديهم، فيأخممذ الوصول محاولتهم على وسإينظر
كلمممه انتهى )،الجزاء خير فيجازيهم وإحسانهم صبرهم إلى

الله رحمه
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.  الحبيب..     العراق     أهل     يا

ًا ،لكممم ُنصممرةا إل أتينمماكم ممما أنمما ؛الله يعلم عممن ودفاعمم
ّد وأعراضكم، حرماتكم ولتعيشوا عنكم، الصليبيين عادية ور

طممرد هو جهادنا غاية أن تظنون كنتم وإن دياركم، في أعزةا
بالممدنيا والشممتغال السمملح وضممع ثممم الصممليبي المحتممل
.وخسرنا والله خبنا ؛وملذاتها

ليلة رباط عندنا يساوي ل كله العراق ملك .. إن.ووالله
إخواننمما، مممن مجاهممد نعل شراك يساوي ول الله، سإبيل في

إلممى نتمموجه ثم العراق في علينا الله يفتح أن نرجوه ما وكل
الكريم نبينا ومسرى الولى، المسلمين قبلة ،المقدس بيت

ننتظرهمما الممتي اللحظممات واللممه تلك ،وسإلم عليه الله صلى
َقُن{ ،الشمموق بأشممد ُلممو ُقو َقُي َقُتممى َقُو َقُو َقُم َقُسممى ُقممْل ُهمم َقُن َقُأْن َقُع ُكممو َقُي
ًا ِريب }.َقُق

.  الدرب..     إخوة     . يا  .  التوحيد.     إخوة     يا

ّياف" فهممذا ، الثبات...الثبات  وغيرهممما"ربمماني"  و"سإمم
لنصممرةا ظمماهرهم ،للشمميوعيين قتالهم بداية في كانوا عندما
الكرامممات، مممن العديممد أيممديهم على الله أجرى وقد الدين،

فممي اللممه شممرع لتحكيممم هممو إنممما جهممادهم أن صممرحوا وقد
وغلبممت ،عظيم خلل منهجهم في كان لما ولكن أفغانستان،

أخممذواف علممم، علممى اللممه أضلهم ؛والمعاصي الذنوب عليهم
وتسممابقوا المممس، أعممداء وبيممن بينهممم الممود حبممال يمممدون
وتأولوا الملك، في نصيب لهم ويكون الجهاد، ثمرةا ليقطفوا

الممدين، أحكمماما عن وتنكبوا النصوص، أعناق ولووا المصالح،
عدو ؛أمس الجهاد ورفيق اليوما، صديق ؛المس عدو وأصبح
المريكيمة المدبابات على جاءوا أن المر بهم آل حتى اليوما،

سإممبحانه اللممه وصممدق أفغانسممتان، في المسلمين يطاعنون
َقُهمما َقُيا {قال: احينم وتعالى ّي أ

َقُن َقُ ِذي ّلمم ُنمموا ا َقُم ُعمموا ل آ ِب ّت َقُواِت َقُت ُطمم ُخ
َقُطاِن ْي َقُمْن الّش ْع َقُو ِب ّت َقُواِت َقُي ُط َقُطاِن ُخ ْي ّنُه الّش ِإ ْأُمُر َقُف ِء َقُيمم َقُشمما َقُفْح ْل ِبا
ِر َقُك ْن ْلُم ِر{تعالى:  وقوله }،َقُوا َقُذ َقُيْح ْل َقُن َقُف ِذي ّل َقُن ا ُفو ِل َقُخا ِه َقُعْن ُي ِر َقُأْم

ُهْم َقُأْن َقُب َقُنٌة ُتِصي ْت ْو ِف ُهْم َقُأ َقُب َقُذاٌب ُيِصي ِليٌم َقُع }.َقُأ

الشممرك، ؛الفتنممة الفتنممة؟ ممما أتدري(أحمد:  الماما قال
الزيممغ مممن شمميء قلبممه فممي يقممع أن قمموله بعض رد إذا لعله

.الله رحمه كلمه انتهى )،فيهلك

.  المجاهدون..     أيها
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الحكممم فمموق هو من هناك ليس أنه ؛جرت الله سإنة إن
ًا نبينا خاطب الله إن بل الشرعي، عليممه اللممه صمملى محمممد

ْول {تعممالى: فقممال القلمموب، له تنخلع بخطاب وسإلم َقُلمم َقُأْن َقُو
َقُك َقُنا ْت ّب ْد َقُث َقُق َقُت َقُل ْد َقُكُن ِك ِهْم َقُتْر ْي َقُل ًا ِإ ْيئ ً َقُش ِليل ًا*  َقُق َقُك ِإذ َقُنا ْق َقُذ َقُف َقَُقُل ْع ِض
ِةا َقُيا َقُح ْل َقُف ا ْع َقُماِت َقُوِض َقُم ْل ُد ل ُثّم ا َقُك َقُتِجم َقُنمما َقُلم ْي َقُل ًا َقُع فهمذا }،َقُنِصممير

إلممى ركممن لممو ؛وسإمملم عليممه اللممه صمملى محمد نبينا حق في
دونه؟ بمن - فكيف - وحاشاه العداء

...الثبممات .. والثبممات.الصممبر .. والصممبر.النجاةا فالنجاةا
َقُن {فيهممم: اللممه قممال الممذين السمملف عليممه كممان مما على ِممم

َقُن ِني ْؤِم ْلُم َقُجاٌل ا ُقوا ِر َقُد ُدوا َقُمما َقُصمم َقُهمم َقُه َقُعا ّلمم ِه ال ْيمم َقُل ُهممْم َقُع ْن َقُممْن َقُفِم
َقُضى َقُبُه َقُق ُهْم َقُنْح ْن ِظُر َقُمْن َقُوِم َقُت ْن َقُممما َقُي ُلوا َقُو ّد ً َقُبمم ِديل ْبمم تبممدلوا فل }،َقُت
.التوحيد إخوةا يا تبدلوا . ل.التوحيد. إخوةا

اللممه فممإن ،ورسإمموله اللممه يخون ممن تكونوا أن وإياكم
َقُهمما َقُيا {يقول: وتعالى سإبحانه ّي أ

َقُن َقُ ِذي ّلمم ُنمموا ا َقُم ُنمموا ل آ َقُه َقُتُخو ّلمم ال
َقُل ُنمموا َقُوالّرسُإو َقُتُخو ُكْم َقُو ِت َقُنمما َقُما ُتممْم َقُأ ْن َقُأ َقُن َقُو َقُلُمممو ْع الجهمماد فممإن }،َقُت

المانممة، هممذه عممن سإممائلكم للممها وإن ،أعنمماقكم فممي أمانممة
ّد الذي الخائن فليس أعممداء إلى الطريق وتنكب العون يد م

ورضممي سإمملحه وألقممى سإكت من ؛الخائن بل ،فحسب الله
.الله أعداء إلى الحريم ُتسلم بأن

حياةا من يوما ألف من خير السإود حياةا من يوما الله فو
سإممبيل في الجهاد هو وحياتكم وشرفكم عزكم إن ،آوى ابن
السإممتبدال والله فإنه ،السلح تلقوا أن . إياكم.فإياكم. ،الله

.والبعاد والطرد

ركممب الكريممم؛ الركممب ذلممك مممن تكونمموا أن واحرصمموا
بيمموتكم وافتحمموا وصممحبه، وسإمملم عليممه اللممه صمملى محمممد

الملممذات، هجممروا الممذين المهمماجرين، لخمموانكم وصدوركم
أنصممار خيممر وكونمموا وأعراضكم، دينكم عن ليدافعوا ونفروا

وهممم تنمماموا ول جممائعون، وهممم تشممبعوا فل مهاجرين، لخير
بممأن العظيمممة؛ البشارةا بهذه تظفروا أن واحرصوا خائفون،

أنمما(فيكممم:  وسإمملم عليممه الله صلى النبي يقول ممن تكونوا
).مني وأنتم منكم أنا مني، وأنتم منكم

الشممعريين إن(وسإلم:  عليه الله صلى الله رسإول قال
ما جمعوا بالمدينة عيالهم طعاما قل أو الغزو، في أرملوا إذا

واحممد إناء في بينهم اقتسموه ثم واحد ثوب في عندهم كان
).منهم وأنا مني فهم بالسوية،
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فلكل ،الشعريين هؤلء بامثال يجود أن زماننا عقم وما
ورجاله. أهله زمان

هممذا سإممبيل في والفداء التضحية صور من صورةا وهذه
عشمميرةا مممن أسإممد صمماحبها مسمملم، كممل بهمما يفخممر ،الممدين

،الزوبعممي اللممه عبممد أبممو المجاهد الخ وهو  الصيلة،"زوبع"
أبو كان ،الولى غريب أبي معركة في الخوةا انطلق فعندما

سإمبحانه اللممه وقمدر بيتمه، فممي الخموةا يمؤوي ممن الله عبد
فبمدأ العمليمة، قبممل الخموةا أممر ُيكتشممف أن يعلمها لحكمة

ُقتل البيوت، بقصف الطيران العشممرين ُقرابممة عممائلته من ف
ًا المثلة أروع  وضرب- وأخواته وإخوانه أبواه  منهم- شخص

ّد تعزيته أردت ولما والحتساب، الصبر في أزره مممن والشمم
المهمماجرون وإخوانممك أنممت  طالممما!فلن يا (قائلً: خاطبني

العراقيممة بلهجتممه وقالهمما ،)يهممون ذلممك بعد شيء فكل بخير
).للمجاهدين فدوةا والولد والهل أنا(اللطيفة: 

بالمذي فأقسمم وبينهمم، بينكمم العداء يحول أن فإياكم
بوجود إل العراق في حقيقي جهاد هناك ليس أنه ؛أعود إليه

الممذين القبائممل، من زاعمالن المعطاء، المة أبناء ،المهاجرين
أن فإيمماكم وسإمملم، عليممه اللممه صمملى ورسإمموله الله ينصرون
بركممة ذهمماب وبذهابهم؛ ريحكم، ذهاب فبذهابهم؛ ،تفقدوهم

.عنكم لهم غنى ول ،عنهم لكم غنى فل ولذته، الجهاد

تخممماذلهم يزينمممون المممذين ،للمخمممذلين تسممممعوا ول
إقناعكم لمحاولة منهم جاءكم فمن ،دينية بصبغة إرجافهمو

الشممرطة و الجيممش سإمملك في الدخول أو التفاوض، بجدوى
واكنسمموا كلمممه، سإماع عن آذانكم فصموا المصلحة؛ بحجة
قلوبنمما ثبممت القلمموب مقلب يا ؛وقولوا آثاره، من بابكم عتبة
وصفقت البراذين، بهم هملجت وإن والله فإنهم دينك، على
أن إل اللممه أبممى ،ُيفممارقهم ل المعصممية ذل فممإن ،البغال بهم
شممهاداتهم، وكممثرت ألقممابهم، عظمممت وإن ،عصاه من يذل

أبعد ،عصاه من يذل أن إل الله أبى فقد ،أسإمائهم وارتفعت
.أبعد من الله . أبعد.أبعد. من الله

   .  المجاهدون..     أيها     يا

َقُلّممما {قممال: وتعممالى سإممبحانه اللممه إن َقُء َقُو َقُسإممى َقُجمما ُمو
َقُنا ِت َقُقا َقُمُه ِلِمي ّل َقُك ّبُه َقُو َقُل َقُر ِني َقُرّب َقُقا ِر ُظْر َقُأ ْن َقُك َقُأ ْي َقُل َقُل ِإ ِنممي َقُلممْن َقُقا َقُرا َقُت

ِكِن َقُل ُظْر َقُو ْن َقُلى ا َقُبِل ِإ َقُج ْل ِإِن ا َقُقّر َقُف َقُت َقُنُه اسْإ َقُكا َقُف َقُم ْو َقُس ِني َقُف َقُرا َقُلّما َقُت َقُف
ّلى َقُج ّبُه َقُت َقُبِل َقُر َقُج ْل َقُلُه ِل َقُع ًا َقُج ّك َقُخممّر َقُد َقُسإممى َقُو ًا ُمو ِعق َقُلّممما َقُصمم َقُق َقُف َقُفمما َقُأ
َقُل َقُك َقُقا َقُن َقُحا ْب ْبممُت سُإمم َقُك ُت ْيمم َقُل َقُنمما ِإ َقُأ ّوُل َقُو َقُن َقُأ ِني ْؤِم ْلُممم حممال فهممذا }،ا
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ًا اللممه يعممص لممم الممذي الصممم الجبممل بحممالي فكيممف ،يوممم
 ؟وحالكم

قمال: أنمه وسإمملم عليممه اللمه صمملى نمبيكم عن صح وقد
أيمنه إلى فينظر ترجمان، وبينه بينه ليس ،ربه يكلمه كلكم(

فإذا أمامه إلى و قدما، ما فينظر أشأمه وإلى قدما، ما فيرى
).تمرةا بشق ولو النار فاتقوا بالنار، هو

خالقممك يممدي بيممن وقوفممك-  الجهمماد أخمما يمما-  وتخيممل
صممنعت ممماذا ؛العظيمة المانة هذه عن سإائلك وأنه ،وباريك

ّد ؟بها ًا، لهمذا وأع أبيكمم بكمرةا عمن تفنموا لئمن فموالله جوابم
تلقمموه أن مممن اللممه عنممد لكم أعظم لهو شيء بكل وتضحوا

.الحاقدين والروافض الصليبيين بحكم رضيتم وقد

،وقبيحهمما وحسممنها ومرهمما، بحلوها وسإتنقضي أياما إنها
.نار أو جنة هي ثم

:قممال عنه الله رضي أنس عن صحيحه في مسلم روى
الممدنيا أهممل بممأنعم يممؤتى(وسإلم:  عليه الله صلى النبي قال
؛يقممال ثممم صبغة، النار في فيصبغ القيامة يوما النار أهل من

ًا رأيممت هممل آدما بممن يا قممط؟ نعيممم بممك مممر هممل قممط؟ خيممر
ًا الناس بأشد ويؤتى رب، يا والله ل ؛فيقول الممدنيا فممي بؤسإ

آدما بممن يا ؛له فيقال الجنة في صبغة فيصبغ الجنة، أهل من
ًا رأيت هل والله ل ؛فيقول قط؟ شدةا بك مر هل قط؟ بؤسإ

).قط شدةا رأيت لو قط، بؤٌس بي مّر ما رب يا

طعامهمما على يصبر من منا فهل حالها، وهذا النار فهذه
وزمهريرها؟ وزقومها وشرابها

ًا اللممه يعص لم السلما عليه ميكائيل إن مممن وهممو ،يوممم
.النار خلقت منذ ضحك ما ،المقربين الملئكة

جمماءت(الحنبلممي:  رجممب  لبن"المعارف لطائف" وفي
كممأن المناما في رأت أنها وقّصت العزيز عبد بن لعمر مولةا

أهلهمما، علممى رزفممت وهممي جهنممم علممى نصممبت قممد الصممراط
ً رأت أنها وذكرت النممار، فأخممذتهم الصراط على مروا رجال

ًا - فوقع بك جيء وقد المؤمنين أمير يا ورأيتك ؛قالت مغشي
ًا وبقي عليه - رأيتممك أذنممه فممي تصمميح وهممي يضممطرب زمان
.)نجوت قد والله رأيتك نجوت، قد والله
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أرض إلممى أكبادهمما بفلممذات لتقممذف المممة هممذه إن
رخيصممة نفوسإممهم يبممذلوال ليتسابقون أبناءها وإن الرافدين،

ًء ،المسممملمين أعمممراض عمممن والمممدفاع ،المممدين لهمممذا فمممدا
والفخممر والفممداء، التضممحية صممور روعأ بممدمائهم وليسطروا

.والباء

العممالم آخرهم وليس-  البطال الليوث هؤلء آخر ومن
فممي شمموكة كان الذي الرشود محمد بن الله عبد المجاهد- 

بمنممه أيممديهم بيممن مممن الله فنجاه ،الجزيرةا طواغيت حلوق
ليكممون ،القتممال وميممادين زالمالن سإاحات إلى ونفر وكرمه،

إليهمما، ويتطلممع يسممألها كممان الممتي الشممهادةا مممع موعد على
أهمل عليمه يكون نأ يجب ما بيان في المثلة أروع وليضرب

اسإتشممهاده سإممّر ولئممن الجبنمماء، أعيممن نممامت فل ،العلممم
بمدمه اللممه حييُي أن لرجو  فإني"سإلول آل" من الطواغيت

،الجهمماد سإمماحات إلممى بأنفسممهم فينفروا ،العلم أهل نفوس
فيقوممموا ،المممة هممذه أبنمماء مممن خلفهممم مممن بهممم فيتأسإممى
.عليه مات ما على فيموتوا

زادي زودتني ما حياتي وفيتندبني الموت بعد ألفينك ل

...  الغافلون     النائمون     أيها

ّيها عليكم عاٌر تنسمماق وأمممة ُيهان، ديُن ،المستسلمون أ
فممي الممذئب ينمماما أن رتضمميتمأ كيممف نائمون، وأنتم قطعان،

ٌق لعرضممها أليممس تسألكم بغداد وتأمنون! القطيع وسإط حمم
راح ! وأين؟البائعون غاب ! وأين؟الراكبون فر أين عليكم؟

!؟الهاربون

شتى طوائف    والهمج والناس اليوما لزحوف فمن
نوما لهين بين

ضيغم وثبات الفاق عن غابتمةأ أدمع الفاق على تلقت
أو تيه قوافل       بساحها المسلمين شعوب فصارت

ّوما تباريح ه
قرن كل وتدعو تنادي         مآذٌن منها الفق وراء أطلت

معظم
جهلهم على    غفوا وقد المسلمين شعوب وتدعو

وتبّرما حيرةا في
من عز ما قوما يا هنا فصبواعزةا ميادين هذي لهم تقول

دما
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عليها صعب من تذوقون   مذلة ركنتم إن عليكم سإتمضي
وعلقم

للعدو دار وتخضع      لكافر المسلمين رقاب اونأتع
المصلم

ملهم تضمميء حيممة منارات إلى بحاجة المة هذه أبناء إن
.السبيل لهم وتنير الطريق

أعمممى وكممان العممراق، فممي المسمماجد لحد إماما فهاهو
للممم العسممكري الميممر إلممى يممأتي ،البصمميرةا مسممتنير ،البصر

أنممس أبممي الشمميخ اسإتشهاد بعد - وذلك بغداد  في"قاعدةا"
اسإتشممهادية، بعمليممة يقمموما أن - يطلممب تعممالى اللممه رحمممه
اطلممب إنممي(ل: افق ،)عذرك قد الله  إن!فلن يا(له:  فقيل

جتمعافمم ،العلممى الفممردوس يممدخلني أن الله لعل ،الشهادةا
).أنس أبي بالشيخ

دعوتنمما صممدق وإن ونممار، نمموٌر الشممهيد دما إن اللممه فممو
وقادتنا. علمائنا باسإتشهاد

ف فالشميخ ؛تمضي قوافل وأبم والشميخ العييمري، يوسإ
أبممو ؛الشمماما وأسإممد حديممد، عمممر والمجاهممد الشمامي، أنممس

وأسإممد النجممدي، الليممث أبو سإليمان ؛الجزيرةا وليث الغادية،
ل" ممممن ،وغيرهممم مهممالزبيممدي... وغير سإفيان أبو ؛بعقوبة
".عمر رب يعرفهم ولكن ،عمر يعرفهم

لغيرك ًاعين         فاسإتعر عينك دموع البكاء نزف
مدرار دمعها

ًاع أرأيت         بها تبكي عينه ُيعيرك ذا من للدموع ين
ُتعار

يممردد مممن المممة هممذه مممن سإيخرج أنه علم على ونحن
وأكرمممه للجهمماد، نفممر لمممن ويقممول ،المنافقين أسإلفه كلما
َقُن {بالشهادةا: الله ِذي ّل ُلوا ا ِهْم َقُقا ِن َقُوا ُدوا ِلْخ َقُع َقُق ْو َقُو َقُنا َقُل ُعو َقُطا َقُما َقُأ

ُلمموا ِت ُأوا ُقممْل {لهممم: اللممه بجممواب جيبهمممنف }،ُق َقُر ْد َقُعممْن َقُفمما
ُكُم ُفِس ْن َقُت َقُأ ْو َقُم ْل ُتْم ِإْن ا ْن َقُن ُك ِقي ِد }.َقُصا

محمممد بممن اللممه عبممد الشمميخ أن لحسممب إنممي اللهممم
رب يمما تعلممم وإنممك ،حسمميبه وأنت ،بجوارك فاز قد ؛الرشود

ًا خسرت قد بفقده أني ًا قنمماةا، لممه تلين ل ،عامل عالم سإمميف
ًا .والمرتدين الكافرين من أعدائك على مسلط
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أينقص الدين 
وأنا حي

ًا وعوضنا مصيبتنا في أجرنا اللهم هيء اللهم ،منها خير
ومممدادهم بممدمائهم تحممي منممه خيٌر هو من العلم أهل من لنا

.الجهاد علم

دينمك همو ،عظيمم ديمن عمن نقاتمل أننما تعلم إنك اللهم
،والنصممير العممون لنمما فكممن اللهممم ،العالمين رب يا وشرعك

ر.التدبي ُنحسن ل فإنا لنا ودبر

فممي المسمملمين بنسمماء ويحممل حممّل ممما تممرى إنك اللهم
بهؤلء رحماك اللهم سإواك، نله مغيث ل أنه وتعلم العراق،

.المساكين

عليممك أقسمممت. العظممم.. باسإمممك عليممك أقسمممت
ّباد بهلك وعّجلت ،مخرجا لنا جعلت إل. العظم.. باسإمك ُع
.رحمتك أبواب لنا وفتحت ،الصليب

وأعممان ،والعلن بالسر الجهاد هذا على آمرت من اللهم
ًا هممدمه على ً متعمممد ًا ومتممأول أخممذ فخممذه اللهممم ،ومفاوضمم
قمماما مممن اللهم ،الشهاد رؤوس على وافضحه ،مقتدر عزيز

ًء وقاما هؤلء من ّد وسإمعة ريا ول ،دينمك عمن ليُصم ن ويح بي
وأطممل نعمرهمم فأطممل اللهممم ،المسلمين وبين المجاهدين

ٍد دعوةا اللهم ،للفتن وعرضه ،فقره اللهممم... تردهمما فل سإع
ٍد دعوةا ٍد دعوةا اللهم... تردها فل سإع .تردها فل سإع

ّلُه{ ِلٌب َقُوال َقُلى َقُغا ِه َقُع ِر ِكّن َقُأْم َقُل َقُر َقُو َقُث ْك ّناِس َقُأ َقُن ل ال َقُلُمو ْع }َقُي

العالمين رب لله والحمد
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