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 ملاذا جناهد
 

وال إلھ إال اهللا إلھ ،وال عدوان إال على الظالمین ، والعاقبة للمتقین ، الحمد هللا رب العالمین 
الذى ال فوز إال فى طاعتھ ، ومالك یوم الدین ،  واالراضین تماواالسوقیوم  ،واآلخریناألولین 

ال ھدى إال باالستھداء ،  إلى رحمتھ االفتقاروال غنى إال فى ، وال عز إال فى التذلل لعظمتھ 
إذا ،وال صالح وال فالح إال فى اإلخالص لھ ،وال نعیم إال بقربھ ، وال حیاة إال فى رضاه ، بنوره 

وال یؤدى حق شكره ،  ال یحصى عدد نعمتھ العادون وغفر عصى تاب وإذا ،أطیع شكر 
بدیع السموات واألرض وإذا قضى إمرًا فإنما یقول ، وال یبلغ مدى عظمتھ الواصفون ،الحامدون 

 .لھ كن فیكون 
 

والصالة والسالم على من بعث بین یدى الساعة بالسیف حتى یعبد اهللا وحده ال شریك لھ وعلى 
وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك ،  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین  لتابعین واآلھ وصحبھ

وبھا أنزل اهللا رسلھ ، وخلقت ألجلھا جمیع المخلوقات  ، توالسماوا كلمة قامت بھا األرض -لھ
 وقام سوق الجنة والنار الدواوینووضع ، وشرع شرائعھ  ألجلھا نصبت الموازین ، وأرسل كتبھ 

وأبرار وفجار  عنھا وعن حقوقھا یكون السؤال ،   الخالئق  إلى مسلمین وكفار قسموأن، 
وألجلھا ، وعلیھا أسست الملة ، علیھا نصبت القبلة ، وعلیھا یقع الثواب والعقاب ، والجواب 

 .وھى حق اهللا على العباد ، جردت سیوف الجھاد 
 



اهللا ورسولھ والذین آمنوا وأتبراء بھا من فأشھد أن ال إلھ إال اهللا شھادة حق وصدق أتولى  بھا 
 .زورًا من دون اهللا و  ظلما الطواغیت واألنداد المعبودین

 
 ١٠٢آل عمران}َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَھ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن {

 
بَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیرًا َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َر{

 ١النساء}َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَھ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِھ َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیبًا 
 
 
 

 ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُیِطْع ،َمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیدًا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آ{
 ٧٠،٧١األحزاب}اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظیمًا 

 
مرتدین والرافضة المجوس قد وأذنابھم ال،  إذا كان أعداء اهللا من الصلیبیین والیھود اإلسالمأمة 

وإذا كانت رائحة الخیانة والخذالن واإلخالد ،  األرض فسادا وأھلكوا الحرث والنسل فيعاثوا 
إلى األرض  وترك الجھاد فى سبیل اهللا تزكم األنوف فإن عبادًا هللا تعالى ال یرضون بالحیاة إال 

 یش فى ظل اإلستعباد شعارھم ععزیزة كریمة یرفضون ال
 

 سقنى ماء الحیاة بذلٍة      وأسقنى بالعز كأس الحنظٍلال ت
 

 من زخرف ومتاع خلف ظھورھم  بما فیھا ى جعلوا الدنیابإذا آذن مؤذن الجھاد یا خیل اهللا إرك
ضحوا فى سبیل اهللا بكل غالى ونفیس  ضحوا بإسرھم ، وحملوا السالح وما أدراكم ما السالح 

ضحوا بالمسكن والمسكن عزیز والھم والمال نفیس وأسرة األنسان أعز ما عنده ضحوا بأم
 وضحوا بأغلى من ذلك كلھ یوم ضحوا بأنفسھم وشعارھم 

 
 ورؤسنا یا رب فوق أكفنا     نرجوا ثوابك مغنمًا وجوارا   

 
 قال اهللا تعالى 

 
نََّة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الّلِھ َفَیْقُتُلوَن ِإنَّ الّلَھ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھم ِبَأنَّ َلُھُم الَج{

َوُیْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْیِھ َحّقًا ِفي التَّْوَراِة َواِإلنِجیِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْھِدِه ِمَن الّلِھ َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْیِعُكُم 
 ١١١التوبة}یُم الَِّذي َباَیْعُتم ِبِھ َوَذِلَك ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظ

 
 

 وال ندرى عما نتكلم وبما نتكلم ، أیھا المسلمون لقد حیرتنا األحداث المتالحقة 
 !!أنتكلم عن جراحات المسلمین وما أصابھم من آذى الكفار 

 ١١١آل عمران}َلن َیُضرُّوُكْم ِإالَّ َأًذى َوِإن ُیَقاِتُلوُكْم ُیَولُّوُكُم اَألُدَباَر ُثمَّ َال ُینَصُروَن {
 

 !!!والكنوز التى نھبت ، واألموال التى سلبت  ، انتھكتأنتكلم عن األعراض التى 
 

 !!أنتكلم عن المساجد التى ھدمت واألرض التى أغتصبت 
 



والنصر والتكمین الذى الح فى األفق ، أم نتكلم عن الفتوحات التى حلت والرحمات التى نزلت 
 !!؟

 
 وإذا وعد فھو األوفى عھدا، فھو األصدق قیال أمتى المسلمة إن اهللا تعالى إذا قال 

 
 ومن أوفى بعھده من اهللا 

 
 وإذا قال اهللا سقط كل قول ، إن اهللا تعالى یقول 

 
 إن اهللا تعالى یقول 

 
ْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َیْأِتُكم مََّثُل الَِّذیَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم مَّسَّْتُھُم ا{

 ٢١٤البقرة}َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوْا َمَعُھ َمَتى َنْصُر الّلِھ َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِھ َقِریٌب 
 

 وتؤید وكل كلمة من حیاتنا لتؤكد ، أمتى المسلمة إن كل لحظة من تاریخنا وكل ذرة من ترابنا 
 ٢١٤البقرة}َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِھ َقِریٌب { یة معنى ھذه اإل

 
إن المعركة الوحیدة على مر تاریخ البشریة جمعاء معلومة النتیجة محسومة الخاتمة ھى معركة 

 اإلسالم والكفر فحسب قال اهللا تعالى 
 

ُكْم َأن ُیِصیَبُكُم الّلُھ ِبَعَذاٍب مِّْن ِعنِدِه َأْو ُقْل َھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِب{
 ٥٢التوبة}ِبَأْیِدیَنا َفَتَربَُّصوْا ِإنَّا َمَعُكم مَُّتَربُِّصوَن 

 
اللھم أختم لى بشھادة من ، اللھم أیدنا بنصر من عندك ، اللھم إنا نسألك أن تجمع لنا بین الحسنیین 

 .وتضحك بھا منى  وترضى بھا عنى  ذنبيعندك  تغفر بھا 
 

بغزو دیار المسلمین وسوم أھلھا  سبیل اهللا لما قام عباد الصلیب في  ونجاھد  إننا نقاتلاإلسالمأمة 
 . نسائھم ونیویستحسوء العذاب  یقتلون أبنائھم 

 
یتكلمون بلغتنا قلوبھم   قلوب  من بنى جلدتنا وشرذمة مإننا نقاتل ونجاھد فى سبیل اهللا لما قا

 أجھزة الجیش فيالشیاطین فى جسمان أنس بمواالة الصلیبیین ودعم دولة الطاغوت المرتدة  
 . األرض الفساد في فقتلوا العباد وأفسدوا البالد وعاثوا والشرطة 

 
 بحرب  األعراض وبلغ األمر مبلغة وتفنن األعداءانتھكت سبیل اهللا  حین فيإننا نقاتل ونجاھد 

 . وأھلھ اإلسالم
 

إننا نقاتل ونجھاد فى سبیل اهللا لما ضاع حكم اهللا فى بقاع األرض وصار الحق فیھا باطال 
 والباطل فیھا حقا وصدق المصطفى الكریم صلى اهللا علیھ وسلم 

 سیأتي على الناس سنوات خدعات یصدق فیھا الكاذب ویكذب فیھا الصادق، ویؤتمن فیھا )
التافھ  الرجل: وما الرویبضة؟ قال: یھا األمین، وینطق فیھا الرویبضة ، قالواالخائن، ویخون ف

 أحمدرواه )( یتكلم في أمر العامة
 



إننا نقاتل ونجاھد فى سبیل اهللا  لتكون كلمة اهللا ھى العلیا فمن قاتل لتكون : أیھا المسلمون 
 كلمة اهللا ھى العلیا فھو فى سبیل اهللا  

 
 قال اهللا تعالى 

 
 ٣٩األنفال } هللا  اِتُلوُھْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھَوَق{

 
 لغیر اهللا وجب القتال حتى یكون الدین  اآلخر قال بعض العلماء إذا كان بعض الدین هللا وبعضھ

 كلھ هللا 
 

 َوِإن ،ھ َفِإِن انَتَھْوْا َفِإنَّ الّلَھ ِبَما َیْعَمُلوَن َبِصیٌر َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِلّل{
 ٤٠،٣٩األنفال}َتَولَّْوْا َفاْعَلُموْا َأنَّ الّلَھ َمْوَالُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصیُر 

 
ات بل  وأجل  الطاعباتقرأننا نجاھد ونقاتل  فى سبیل اهللا ألن الجھاد فى سبیل اهللا من أفضل ال

أھم أفضل من تقرب بھ المتقربون   وتنافس فیھ المتنافسون ولما یترتب علیھ من نصر المؤمنین 
 :وال یرغب عن ھذا الجھاد إال المنافقون  قال اهللا تعالى ، وإعالء كلمة الدین وقمع الكافرین 

 
 ، ُیَجاِھُدوْا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َوالّلُھ َعِلیٌم ِباْلُمتَِّقیَن َال َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َأن{
 َوَلْو ،ِإنََّما َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُھْم َفُھْم ِفي َرْیِبِھْم َیَتَردَُّدوَن {

دُّوْا َلُھ ُعدًَّة َوَلـِكن َكِرَه الّلُھ انِبَعاَثُھْم َفَثبََّطُھْم َوِقیَل اْقُعُدوْا َمَع اْلَقاِعِدیَن َأَراُدوْا اْلُخُروَج َألَع
 ٤٤٫٤٥،٤٦التوبة}

 
ھل یصوغ لسائل بعد ھذا ،  یسأل لماذا نجاھد ؟ لسائل أن  ھذا أیھا المسلمون  ھل یصوغ بعد 

نحرض ، األمة جمعاء على الجھاد فى سبیل اهللا إننا نحرض كلھ لسائل   أن یسأل لماذا نجاھد ؟ 
 ذلك بسید المرسلین صلى اهللا علیھ وآلھ في مقتدیناألمة على قتال الصلیبیین وقمع المرتدین 

 وسلم 
 

 ٦٤األنفال}َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َحْسُبَك الّلُھ َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن {
 

 ى القتال یا أیھا النبى حرض المؤمنین عل
 

 یا أیھا النبى حرض المؤمنین على القتال 
 

 یا أیھا النبى حرض المؤمنین على القتال 
 

  ویا جنود اهللا ھبوا   ویا حملة الرایة أمطري  ویا سماء أشھدي  ویا أرض اهللا أركبيفیا خیل اهللا 
ونضرب  ، ألیادياوبالجنة أبشروا فال واهللا لن نضع سیف حتى یحكم اهللا بیننا  ستقطع ، قوموا 

 .وا فوق األعناق وأضربوا منھم كل بنان  باألعناق فاضر
 

 خلیفة رسول اهللا أسوة حسنة لما أشار في الصدیق أسوة ؟ أما لكم في  أما لكم اإلسالمیا امة 
 والسباع من حول تخطفنيواهللا لو أن الطیر (قال  ینفذ بعث أسامة  بأالبعض المسلمین علیھ  

 جیشًا وجھھ رسول اهللا صلى اهللا رددت  لكالب جرت بأرجل أمھات المؤمنین ما ولو أن االمدینة 



 بیده لو لم یبقى فى نفسي والذي، علیھ وسلم وال حللت لواء عقده رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
 !!)طیعھ حیًا وأعصیھ میتًا ؟أأف، القرى غیرى ألنفذتھ

 
زاة احد وفیھ سبعون ضربة ما بین طعنھ رمح  أما لكم فى سعد بن الربیع أسوة لما أصیب فى غ

أقرءوا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم منى السالم   وقولوا ( ھورمیة سھم وضربة سیف قال لقوم
لھ إنى واهللا ألجد ریح الجنة وال عذر لكم أن یخلص إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وفیكم 

 .ھ وأرضاه  روحھ  رضى اهللا عنھ ورحمفاضت ثم )عین تطرف
 

 وأخیرًا
 

 .أحذر أولئك القوم  الذن أتخذوا المكر سالحًا والنفاق مالذا ، أحذر فى رسالتى ھذه 
 

أحذر الذین أتخذوا أیمانھم جنة فصدون عن سبیل اهللا من أرباب الحزب والسیاسة .... أحذرھم 
ا أردنا إحسانا من إنویقولو،الذین یحالون أن یجمعوا بین الكفر واإلیمان وبین التوحید والشرك 

 .وھم فى الحقیقة إنما صنعوا إساءة وتلفیقا، وتوفیقا
 

 أوال فلقد أعد اهللا تعالى  لمن ھأحذرھم من مقت اهللا وغضب....  أوال ھأحذرھم من مقت اهللا وغضب
للشر  المغذینكذب علیھ وعلى رسولھ  وعلى أمة األسالم عذابًا ألیما  ما لو علمھ كثیر من ھؤالء 

 .یدین لألنحراف ألثروا الموت فى مھدھم على أن یقعوا فى ھذه التبعات والمؤ
 

 أحذر ھؤالء من عاقبة المكر فى الدنیا واألخرة قال اهللا تعالى 
 

 َوَأَتاُھُم اْلَعَذاُب َقْد َمَكَر الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم َفَأَتى الّلُھ ُبْنَیاَنُھم مَِّن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْیِھُم السَّْقُف ِمن َفْوِقِھْم{
ُثمَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیْخِزیِھْم َوَیُقوُل َأْیَن ُشَرَكآِئَي الَِّذیَن ُكنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفیِھْم َقاَل ، ِمْن َحْیُث َال َیْشُعُروَن

 ٢٦، ٢٧الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِإنَّ اْلِخْزَي اْلَیْوَم َواْلسُّوَء َعَلى اْلَكاِفِریَن النحل
 

والسماء سمائك والبحر بحرك والجند جندك اللھم علیك بعباد الصلیب ، اللھم إن األرض أرضك 
اللھم علیك ، اللھم علیك بالروافض الحاقدین ،وأذنابھم المرتدین اللھم علیك بالروافض الحاقدین 

ذ من خللھم بطواغیت العرب والعجم  اللھم أحصیھم عددا وأفتلھم بددا وال تغادر منھم أحدا ا
ذ من دمائنا حتى ترضى   وآخر خاللھم ، ذ من دمائنا حتى ترضى  خاللھم ، دمائنا حتى ترضى  

 دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین 
 

 أخوكم المعتصم باهللا 
 

  من أرض الرافدین –أبى سلیمان العتیبي 
 

 فى ظل اإلمارة اإلسالمیة فى العراق 
 
 
 
 


