
المأة 
قادمأة

 الرحيم الرحمن الله بسم

قادمأة المأة
ناصر أبو الرحمن عبد بقلم؛

مأحزنصصة صصصورة اليصصوم السإصصلمأي العصصالم صصصورة إن
ول لتصصدمأع والعيصصن ليحصصزن القلصصب وإن النفوس في ومأؤثرة

فصي وإسإصصرافنا ذنوبنصا لنا اغفر {ربنا ،ربنا يرضي مأا إل نقول
.1الكافرين} القوم على وانصرنا أقدامأنا وثبت أمأرنا

وتضصصييع سإصصرى قد أكبر وشرك اسإتشرى قد بواح كفر
وتصصرك اللصصه أنصصزل مأصصا بغير وحكم للشهوات واتباع للصلوات

اد والة اللصه سإصبيل فصي للجه للصدنيا وحصب اللصه لعصداء ومأ
تعصصد لصصم التي المؤلمة الصور مأن ذلك وغير للموت وكراهية

الهاوية. في المأة بهذه أودت قد والتي أحد على خافية

تصصصنعهم والرجصصال المأصصال تصصبزغ اللم  مأصصن...ولكصصن
فصصي ظلمصصة أشصصد مأصصن تصصبزغ الوليصصد الفجصصر وابتسامأة المحن

واتصصصال أهلصصه وظهور السإلم بعودة فالمبشرات ،2الدياجي
عزيصصز بعصصز مأحالة ل مأتحققة وهي كثيرة بماضيهم حاضرهم

الغوايصصة واسإصصتحكمت الضصصللة فشصصت فمهمصصا ذليصصل، بذل أو
السإصصلم فسصصيبقى العصصراض وانتهكصصت الفسصصاد واسإتشصصرى

وجهود العلماء بصدق والنهار الليل بلغ مأا ويبلغ رقعته وتمتد
. 3الشهداء ودمأاء الدعاة

رسإصصول قصصال: قصصال عنصصه اللصصه رضي الداري تميم فعن
الليصصل بلصصغ مأصصا المأر هذا  (ليبلغن:وسإلم عليه الله صلى الله

هصصذا اللصصه أدخلصصه إل وبصصر ول مأصصدر بيصصت الله يترك ول والنهار
ًا ذليل بذل أو عزيز بعز الدين ً السإصصلم بصصه اللصصه يعز عز وذل
.4الكفر) به الله يذل

صلى الله رسإول قال: قال عنه الله رضي ثوبان وعن
الرض - لي وجمع ضم - أي زوى الله وسإلم: (إن عليه الله

زوى مأصصا مألكهصصا سإصصيبلغ أمأتي وإن ومأغاربها مأشارقها فرأيت
.5مأنها) لي

147:  عمران آل 1
للعفاني والتمكين النصر مأبشرات 2
للعلوان الرجال فأين الطريق هذا 3
)3( الصحيحة السلسلة في اللباني وصححه أحمد رواه 4
مأسلم رواه 5
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قصصال: قصصال عنهمصصا اللصصه رضصصي عبصصدالله بن جابر وعن
أمأتي مأن طائفة تزال وسإلم: (ل عليه الله صلى الله رسإول

. 6القيامأة) يوم إلى ظاهرين الحق على يقاتلون

رسإول قال: قال عنه الله رضي سإمرة بن جابر وعن 
ًا الدين هذا يبرح وسإلم: (لن عليه الله صلى الله يقاتل قائم
.7الساعة) تقوم حتى المسلمين مأن عصابة عليه

- حفظه المأين عبدالحميد بن عبدالرحمن الشيخ قال
ًا الله أن علصصى الحصديث هصصذا  (دل:الحصديث هذا على - مأعلق

هصصي الحق على الظاهرة المنصورة للطائفة الثابت الوصف
.8الساعة) تقوم حتى الله سإبيل في القتال

مأصصاِض الجهصصاد أن ؛والجماعصصة السصصنة أهل أصول ومأن
ًا المأصصراء مأع الساعة قيام إلى ًا، أم كصصانوا أبصصرار لصصذلك فجصصار

فصصي الشصصهادة إلصصى تهفوا وقلوبهم الجهاد تتعشق فنفوسإهم
النبيلصصة لهصصدافه وإدراكهصصم الجهاد بفضل لعلمهم الله سإبيل

أهصصل هصصم والجماعصصة السصصنة فأهصصل الجليلة، وثمراته وغاياته
فصصي الصصذين وهصصم قيصصام خيصصر بصصه يقومأصصون الذين وهم الجهاد
النصر في لهم شهدت فكم وأنواعه، صوره كافة في إحيائه

مأصصّرة للهزيمة كأس مأن السإلم أعداء أذاقوا وكم عزمأة مأن
فبالجهاد ،9سإليب حق مأن ردوا وكم مأظلوم مأن نصروا وكم

ويرفصصع الحصصق يحق وبه ،المأة عن الذل ويرفع الهمة تشرف
كبوتها. مأن وتنهض رقدتها مأن المأة وتصحوا الظلم

اسققتمرارية     فققي     النصققوص     تظققافرت     ولقققد
قيققام     إلققى     الرض     عققن     انقطققاعه     وعققدم     الجهققاد
:  الساعة

الله رسإول أن عنهما الله رضي عمر بن عبدالله فعن
الخير نواصيها في مأعقود (الخيل قال وسإلم عليه الله صلى
.10القيامأة) يوم إلى

مأسلم رواه 6
مأسلم رواه 7
وأفغانستان أمأريكا لحداث الشرعي التأصيل 8
الحمد لمحمد والجماعة السنة أهل عقيدة 9

عليه مأتفق 10
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رسإصصول قال: قصصال عنه الله رضي البارقي عروة وعن
نواصصصيها فصصي مأعقصصود وسإصصلم: (الخيصصل عليصصه اللصصه صلى الله

.11والمغنم) الجر القيامأة يوم إلى الخير

ًا الحصصديث - أي  (وفيه:الله رحمه رحج ابن قال - أيضصص
لزم مأصصن لن ،القيامأصصة يصصوم إلى وأهله السإلم ببقاء بشرى

مأثصصل وهصصو ،المسصصلمون وهصصم المجاهصصدون بقصصاء الجهاد بقاء
علصصى يقصصاتلون أمأصصتي مأصصن طائفصصة تصصزال ل" ؛الخصصر الحصصديث

.12)" الحديث...الحق

ٍذ مأجاهصصدون المأصصة فصصي دام ومأصصا يسصصتوي {ل ؛فعندئصص
فصصي والمجاهصصدون الضرر أولي غير المؤمأنين مأن القاعدون

علصصى وأنفسصصهم بصصأمأواهم المجاهصصدين الله فضل الله سإبيل
ً درجصصة القاعصصدين اللصصه وفضصصل الحسصصنى اللصصه وعصصد وكل

ًا القاعصصدين علصصى المجاهصصدين ًا أجصصر مأنصصه * درجصصات عظيمصص
ًا الله وكان ورحمة ومأغفرة ًا} غفور .13رحيم

سإصصلمة عصصن جصصاء مأا الجهاد اسإتمرارية على يدل ومأما
ًا كنصصت(قصال:  عنصه اللصصه رضصصي الكندي نفيل بن عنصصد جالسصص

ا فقصال ،وسإصلم عليه الله صلى الله رسإول رسإصول رجصل: ي
جهصصاد، وقصصالوا: ل السصصلح ووضصصعوا الخيصصل النصصاس أذال الله

عليصصه اللصصه صلى الله رسإول  فأقبل!أوزارها الحرب وضعت
مأصصن يصصزال ول القتصصال جصصاء الن كذبوا" :وقال ،بوجهه وسإلم
ويرزقهصصم أقصصوام قلصصوب لهم ويزيغ الحق على يقاتلون أمأتي
والخيصصل اللصصه، وعصصد يصصأتي وحصصتى السصصاعة تقصوم حصصتى مأنهم

.14)"القيامأة يوم إلى الخير نواصيها في مأعقود

والعصصراق فلسصصطين فصصي اليصصوم المجاهصصدين وجصصود إن
 وفصصي...وارتريصصا والفلصصبين وكشمير والشيشان وأفغانستان

الصصصلة عليصصه صصصدقه علصصى شصصاهد خيصصر الرض بقصصاع سإصصائر
أهله. وبقاء الجهاد ببقاء والسلم

عصصصّز  وإن...الطريصصصق علصصصى مأاضصصصون فالمجاهصصصدون
مأاضصصون ،الرفيق قل  وإن...الطريق على مأاضون ،الصديق

علصصى مأاضصصون ،القيصصود ورغصصم المحصصن  رغم...الطريق على
ا...الطريق ّذل ومأهمصا المثبطصون ثبصط  مأهم ،المخصذلون خص
وحداؤهم: الطريق على مأاضون

عليه مأتفق 11
67 / 6 الباري فتح 12
96 - 95:  النساء 13
لللباني النسائي سإنن صحيح 14

)3(والجهاد التوحيد مأنبر



المأة 
قادمأة

الجباه نحني  ل            الله ولغير غرباء
ًا          وارتضيناها غرباء الحياه في شعار
بالطغاه نبالي ل                     فإنا عنا تسل إن

ًا الله جند نحن الباه درب دربنا        دومأ
 للخلود سإنمضي بل      بالقيود نبالي لن

 جديد مأن ونقاتل        ونناضل فلنجاهد
 العبيد دنيا في حرار      ال هكذا غرباء

،قاطبة الكفر أمأم بين غريبة اليوم السإلمأية المأة إن
أهصصل مأصصن والملصصتزمأون ،المسصصلمين بيصصن غرباء السنة وأهل
السصصنة أهصصل مأصصن والمجاهصصدون ،عصصامأتهم بيصصن غربصصاء السنة
للغرباء). (فطوبى ؛الملتزمأين بين غرباء

الجهصصاد أن ؛حصصذوهم حصصذى ومأصصن الكفصصار علصصم ولمصصا
ضصصدهم ويقصصف دولتهصصم ويصصدك شصصوكتهم سإيكسصصر السإلمأي

حصصاولوا ؛المسلمين ديار إلى طريقهم في عثرة حجر ويبقى
تعصصالى: قصصال ،ذلك لهم وأنى والطرق الوسإائل بشتى إلغاءه

ولصصو نصصوره مأتصصم واللصصه بصصأفواههم الله نور ليطفئوا {يريدون
الرجصصال السإصصلم أبنصصاء فصصي يصصزال فل ،15الكصصافرون} كصصره

وسإصصعد خالصصد أحفصصاد ،النزال أسإود فيهم يزال  ل...والبطال
عصصرش اهصصتزت الكلمصصة قصصال إذا مأصصن فيهصصم يزال  ل...وبلل

ًا الكافرين    مأن:  فيهم يزال  ل...مأنها خوف

حطام على سإواه يبكي بينما الشهادة فقد على يبكي
زال

اللصصه بإذن قادم فجر وإرهاصات نصر بشائر كلها فهذه
والعتقالت. والمطاردات التضييق رغم وتعالى تبارك

بصصذلك مأتحصصدين الطريصصق علصصى مأاضصصون فالمجاهصصدون
شصصعارهم ،والنفصصاق أهصصل وثباتهم بصبرهم قاهرين ،الصعاب

ونحصصن الحسصصنيين إحصصدى إل بنصصا تربصون هل {قل ؛ذلك في
بأيصصدينا أو عنصصده مأصصن بعصصذاب اللصصه يصصصيبكم أن بكصصم نصصتربص

الجهصصاد روح زالصصت فل ،16مأتربصصصون} مأعكصصم إنصصا فتربصصصوا
دمأصصائهم مأسصصارب فصصي وتسصصير الشصصباب قلصصوب فصصي تسصصري

،الصصصعاب ومأستسهلين العذاب الطريق هذا في مأستعذبين
؛لن للصصه حبهصصم وشصصدة إيمصصانهم صصصدق علمأصصة بهصصذا وكفصصى

مأحبصصوبه إلصصى السير في الجد على المشتاق يحمل الشوق"

8:  الصف 15
52:  التوبة 16
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اللم عليصصه ويهصصون البعيصصد لصصه ويطوي الطريق عليه ويقرب
.17"عبده على بها الله أنعم نعمة أعظم مأن وهو والمشاق

تعصالى: قصال ،مأاضصية سإصنة الطريصق هصذا في والبتلء
مأن خلوا الذين مأثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم {أم

الرسإول يقول حتى وزلزلوا والضراء البأسإاء مأستهم قبلكم
اللصصه نصصصر إن أل ؟ اللصصه نصصصر مأصصتى مأعصصه آمأنصصوا والصصذين
يعلصم ولمصا تتركوا ان حسبتم  {ام:سإبحانه وقال ،18قريب}

قصصام مأصصن فكل ،19الصابرين} ويعلم مأنكم جاهدوا الذين الله
يبصصال ولصصم وصصصابر صبر فإن يبتلى أن لبد وشرعه الله بدين

مأصصن نصصال قصصد الصصذي الصادق فهو طريقه على التي بالمكاره
فيه تعب طريق" فهذا ،20آلتها السيادة ومأن كمالها السعادة

للذبصصح وأضجع الخليل، النار في ورمأي نوح، لجله وناح آدم،
بضصصع السصصجن في ولبث بخس بثمن يوسإف وبيع إسإماعيل،

يحيصصى، الحصصصور السصصيد وذبح زكريا، بالمنشار ونشر سإنين،
مأصصع وسإار داود، بكاء المقدار على وزاد أيوب، الضر وقاسإى
اللصصه صلى مأحمد الذى وأنواع الفقر وعالج عيسى، الوحش

.21"وسإلم عليه

وجصصل عصصز اللصصه لن السالكين لقلة أأخّي تستوحش فل
أمأصصره {إنمصصا ؛أعدائه وهزيمة نصرتهم على وقادر أوليائه مأع
ًا أراد إذا سإصصبحانه لصصه ولكصصن ،22فيكون} كن له يقول أن شيئ

يشصصاء تعالى: {ولصصو قال ،النصر هذا تأخير في وأسإرار حكم
ليقصصوم ؛أي ،23ببعض} بعضكم ليبلوا ولكن مأنهم لنتصر الله

الكاذب، مأن الصادق العباد أحوال بذلك ويتبين الجهاد سإوق
ًا آمأن مأن وليؤمأن ًا إيمان ًا ل بصصصيرة عصصن صصصحيح ًا إيمانصص مأبنيصص

ًا ضصعيف إيمصان فصإنه الغلبصة أهصل مأتابعصة علصى اد ل جصد يك
.24والبليا المحن عند لصاحبه يستمر

اللصصه  (أن:اللصصه رحمصصه القيم ابن يقول كما والمقصود
ويبتليها، النفوس يمتحن أن بد ل أنه حكمته اقتضت سإبحانه
لمصصوالته يصصصلح ومأصصن خبيثهصصا، مأصصن طيبهصصا بالمأتحان فيظهر

ه تصصلح الصتي النفصوس وليمحصص يصصلح ل ومأن وكرامأاته ل
يصصصفو ول يخلصصص ل الصصذي كالصصذهب المأتحان بكير ويخلصها

15 / 3 المعاد زاد 17
214:  البقرة 18
142:  عمران آل 19
السعدي تفسير 20
)49( القيم لبن الفوائد 21
82:  يس 22
6:  مأحمد 23
السعدي تفسير 24
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ظالمصصة جاهلصصة الصصصل في النفس إذ بالمأتحان إل غشه مأن
خروجصصه يحتصصاج مأا الخبث مأن والظلم بالجهل لها حصل وقد
كيصصر ففي وإل الدار هذه في خرج فإن والتصفية السبك إلى

. 25الجنة) دخول في له أذن ونقي العبد هذب فإذا جهنم

ّيمصصا اللصصه رحمصصه الشافعي وسإئل" أن للرجصصل أفضصصل أ
تعصصالى واللصصه )،يبتلصصى حتى يمكن ل(فقال:  يبتلى؟ أو يمكن
يظصصن فل ،مأكنهصصم صبروا فلما الرسإل مأن العزم أولى ابتلى
فصصي اللم أهصصل يتفاوت وإنما ،البتة اللم مأن يخلص أنه أحد

ًا باع مأن فأعقلهم ،العقول ًا ألم ًا مأستمر مأنقطصع بألم عظيم
بصصاللم اليسصصير المنقطصصع اللصصم بصصاع مأصصن وأشصصقاهم يسصصير،
.26"المستمر العظيم

تغمر سإتظل         أخمدت هي وإن الحرى أنفاسإك
بدخان أفقهم

يتقيه صبح قسمات       سإياطهم تحت وهي جسمك وقروح
الجاني

هنا الشهيد ودم                أغلله في هناك السجين دمأع
سإيلتقيان

تمرد غير يبق لم  الربى بهما أفعمت مأا إذا حتى
الطوفان

وراحة الهدوء بعد  هبوبها يكون مأا العواصف ومأن
الربان

حفيظة يثير أمأر   الثرى جوف في النار احتدام إن
البركان

تدفق يليه سإيل   بعده ينزل القطرات وتتابع
الطوفان

ًا الطغاة يقتلع فيموج الجبروت مأن أقوى        مأزمأجر
 والسلطان

اسإتخفاف ل إرهاب    ل قيد ل كريمة الحياة أهوى
بالنسان

دم يغلي          عزتي أحمل سإقطت سإقطت فإذا
شرياني في اليمان

...  الحبيب     أخي     فيا

ويخصصور همتك تضعف أن وإياك ،الطريق هذا على سِإْر
أو ةالعصصد ضصصعف أو الرفيق لقلة ،الوراء إلى وتتراجع عزمأك

تكونصصا إن القوم ابتغاء في تهنوا تعالى: {ول قال ،العدو قوة
16 / 3 العاد زاد 25
13 / 3 المعاد زاد 26
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ل مأصصا اللصصه مأصصن وترجصصون تصصألمون كصصم يألمون فإنهم تألمون
.27يرجون}

ول تضصصعفوا ل ؛ (أي:اللصه رحمصصه السصعدي الشيخ قال
جهصصادهم أي: فصصي الكفصصار، مأصصن عصصدوكم ابتغصصاء فصصي تكسلوا

البصصدن لصصوهن مأستدع القلب وهن فإن ذلك على والمرابطة
نشيطين أقوياء كونوا بل العداء، مأقاومأة عن يضعف وذلك

شيئين:  فذكر المؤمأنين قلوب يقوي مأا ذكر ثم قتالهم، في

ونحصصو والجراح والتعب اللم مأن يصيبكم مأا الول: أن
النسصصانية المصصروءة مأصصن فليصصس ،أعداءكم يصيب فإنه ،ذلك

وإيصصاهم وأنتصصم مأنهصصم أضصصعف تكونوا أن السإلمأية والشهامأة
يضصصعف ل الجاريصصة العصصادة لن ذلك، يوجب فيما تساويتم قد
،الصصدوام علصصى العداء عليه وانتصر اللم عليه توالت مأن إل
أخرى. عليه ويدال مأرة يدال مأن ل

يرجصصون، ل مأصصا اللصصه مأصصن ترجصصون الثصصاني: أنكصصم المأصصر
خصصواص بصصل ،عقصصابه مأصصن والنجصصاة بثصصوابه الفصصوز فصصترجون
اللصصه ديصصن نصصصر مأصصن رفيعصصة، وآمأصصال مأقاصصصد لهصصم المؤمأنين

وقمصصع الضالين وهداية السإلم دائرة واتساع شرعه وإقامأة
الدين. أعداء

القصصوة زيصصادة المصصصدق للمصصؤمأن تصصوجب المأصصور فهذه
ويصصصبر يقاتصصل مأن لن التامأة، والشجاعة النشاط وتضاعف

لنيصصل يقاتصصل كمصصن ليصصس-  نصصاله إن-  الدنيوي عزه نيل على
وجنتصصه، اللصصه برضصصوان والفصصوز والخرويصصة الدنيوية السعادة

بعلمصصه بينهصصم وفصصّرق العبصصاد بيصصن فصصاوت مأصصن فسصصبحان
.28وحكمته)

تناحر دار دنياك       فهذه الحياة في وكافح شّمر
وكفاح

مأع فامأتح رقا فإذا        الحيا عذب مأن النهال مأع وانهل
ّتاح  الم

باللحاح اللحاح على واضرب تهن ل خطب عليك ألح وإذا

أجمعين وصحبه آله وعلى مأحمد على الله وصلى
العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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