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ومعالم، تطورها- صفات أحوال -في للمم أن عاقل كل يدركها التي الثابتة الحقائق من
عمره. في النإسان بأحوال تكون ما أشبه

بالطفللل تكللون ملا أشلبه والمجللد القلوة إللى وصعودها وترقيها ونإموها إقبالها في فالمة
ًا بدا وإن حتى والنمو والتجدد بالحيوية خلياه تتفجر الذي النامي ًا صغير ضئيلً. ضعيف
وإن حللتى والتبللاطؤ والركللود التلف فيها ويستشري خلياه، تهمد للدنإيا وداعه في والكهل

ًا بدا ًا حكيم ًا عالم ًا غيره، في متصرف سواه. من على حاكم
أو بالضللعف أمللة على الحكم في والفيصل فالعبرة وإدبارها، إقبالها في المم حال وهكذا
– اللله أودعهلا  الللتي العجيبلة السلحرية الذاتيلة القللوة تللك فقدان أو وجود في هو القوة

وانإحسللار خمللود فللي أم وارتقللاء، ونإمللو وحيويللة تجللدد فللي هي وهل خلقه، سبحانإه- في
وانإحدار؟ وتدهور
ضللعيفة وسلم- كللانإت عليه الله صلى– محمد الخاتم النبي بعثة بداية في المسلمة والمة
عن نإاهيك العرب بأشراف قيست المادية- إذا القوة ميزان -في الثروة ضئيلة العدد قليلة

باعتبللار التللأثير فائقللة القدرة عظيمة القوة ذاتها- بالغة في– كانإت والروم. ولكنها فارس
سلبحانإه الملولى وتصلميم. يقلول وعزيملة وهملة إيملان ملن المسللمين نإفلوس فلي ما

كللره ولللو كللله الللدين علللى ليظهللره الحللق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي وتعالى: (هو
لمللا وهنللوا فمللا كللثير ربيللون معلله قاتل نإبي من قائل: (وكأين من جل ويقول الكافرون)،

جلللله: جللل وقللال الصابرين)، يحب والله استكانإوا وما ضعفوا وما الله سبيل في أصابهم
ًا تراهللم بينهللم رحمللاء الكفللار علللى أشللداء معلله والللذين الله رسول (محمد ًا ركعلل سللجد

ً ويبتغون ًا)، الله من فضل بللإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من سبحانإه: (كم وقال ورضوانإ
وسلللم- مللن عليلله الللله صلى– نإبيه على نإزل فيما سبحانإه وقال الصابرين)، مع والله الله

السللاعة بللل الللدبر، ويولللون الجمللع بقتللال: (سلليهزم للله يللؤذن أن قبللل مكللة في القرآن
ًا وقال وأمر)، أدهى والساعة موعدهم ول تهنللوا المللؤمنين: (ول عبللاده -سبحانإه- مواسللي

وسلللم: عليلله الللله صلللى نإللبيه أصحاب عن وقال مؤمنين)، كنتم إن العلون وأنإتم تحزنإوا
ًا فزادهلم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال (الذين حسلبنا وقلالوا إيمانإل

الوكيل). ونإعم الله
العقيللدة انإتصللار علللى والحللرص والحميللة والغيللرة العقائدية والطاقة اليمانإية القوة هذه

ًا المللة هللذه مللن خلقللت الللتي هللي الله سبيل في غال بكل والتضحية والمبدأ آخللر، خلقلل
وخلفاء مرشدين وعلماء فاتحين وقادة هداة أئمة إلى الجياع الحفاة الرعاة هؤلء وحولت
والهللدى النللور ونإشللروا عقللود، بضللعة فللي آنإذاك المعروف العالم على سيطروا حاكمين
الدنإيا. أرجاء في والتوحيد

تمنللع الللتي الحللرارة هللذه وبللردت الدين، على الحرص هذا وفقد الروح، هذه ضاعت ولما
ًا النوم صاحبها السلللم أمللة انإتكسللت المعانإي هذه اختفت ولما المسلمين، ألم على حزنإ

مسللتباحة وحرمللات منهوبللة وثللروات محتلللة مسللتعمرات إلى شاسعة دولة من وتحولت
ًا ًا ازدادت ثم مستعبدة، وأمم ًا فانإهزمت انإتكاس دنإللو إلللى الستاذية علو من وتحولت فكري

وانإحللراف وظلللم آثللام من فيها ما بكل الغالبين ومدنإية القاهرين بحضارة والنإبهار التبعية
الفطرة. عن

تحولت هو: لماذا  النإظار إليه نإلفت و النإتباه إليه نإشد أن ونإود هنا نإطرحه الذي والسؤال
ًا للللدنإيا قللادة إلللى الضللعفاء الفقراء الرحل الرعاة البدو من المة هذه ًا علملل وقللوة وهللدي

ًا؟ وشريعة وحكم
تللرد ل الغنللام مللن قطعللان إلى فتحولت الطراف، المترامية الدولة هذه انإتكست ولماذا

ًا، عنها ًا، عنها تكف ول ذئب والمسلخ؟ المذبح إلى سيدها وراء وتعدو وحش
الكارثة قل أو المؤلمة المفارقة هذه يطرح وهو بساطته، في سؤالنا هو هذا لماذا؟

بنا.  ألمت التي المفجعة
ًا إل نإزيد فل وأخواتنا إخوانإنا يتخطف أن إلى الحال بنا وصل لماذا وتخاذلً؟ جبن



ووصمناهم أحلمهم وسفهنا لعناهم منا بعض قلوب في اليمان شعلة اتقدت كلما  ولماذا
نإعتذر حرماتنا ومستبيحي دمائنا وسافكي قاتلينا إلى وهرعنا ، والشذوذ  والحمق بالمروق
ونإتنصل؟ ونإتبرأ ونإتوسل

ذبحونإا، الذين والقتلة سرقونإا، الذين اللصوص من نإتقرب أن همنا كل صار لماذا
البشرية إليه انإحدرت ما أسوأ إلى انإحدروا الذين والفجار بلدنإا، دنإسوا الذين والفساق

تاريخها؟ في
ً إليهم نإتقرب لماذا ونإوضح بالصدق، ونإصارحهم بالحق، وجوههم في نإصدع أن من بدل
فيه؟ يتخبطون الذي الجاهلية وسفح يعادونإه، الذي اليمان قمة بين الفرق لهم

أيها (يا وسلم عليه الله صلى وتعالى- لنبيه -سبحانإه الله بأمر فيهم نإعمل أن عجزنإا لماذا
عليهم)؟ واغلظ والمنافقين الكفار جاهد النبي
لكم خير فهو تنتهوا وإن الفتح جاءكم فقد تستفتحوا ربنا: (إن قول نإبلغهم أن عجزنإا لماذا
ًا فئتكم عنكم تغني ولن نإعد تعودوا وإن المؤمنين)؟ مع الله وأن كثرت ولو شيئ
-رحمه زياد بن طارق أميرهم أمر النإدلس ساحل المسلمين الفاتحين أقدام وطئت لما

ورائكم، من المشهورة: البحر قولته وقال السفن بحرق المؤرخون يحكي الله- كما
وصدقت الفرار، في أملهم فانإقطع اللئام، مأدبة في كاليتام وأنإتم أمامكم، من والعدو

المبين. الفتح الله- وكان بإذن– فهزموهم أعدائهم، هزيمة في عزيمتهم
ًا مملكته الطوائف- من ملوك آخر– الحمر الله عبد خرج ولما ًا، مطرود استدار مهزوم

ًا كالنساء أمه: ابك له فقالت فبكى، ملكه إلى ونإظر ًا ملك كالرجال. تخفظه لم مضاع
إلى المنهزمين وهروب العزيز، الموت إلى الفاتحين النفسيتين: إقبال بين الفارق هو هذا

الذليل. العيش
ًا. إنإها طرحناه الذي السؤال إجابة أدركنا هل وقاسية، مؤلمة ولكنها بسيطة، إجابة آنإف

أبو وانإحطاط. روى وجشع حرص من قلوبنا في لما ومعرية نإفوسنا، في لما وفاضحة
وسلم: عليه الله صلى  الله رسول عنه- قال: قال الله -رضي ثوبان عن سننه في داود

قلة قائل: ومن فقال قصعتها)، إلى الكلة تداعى كما المم عليكم تتداعى أن (يوشك
صدور من الله ولينزعن السيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثير، أنإتم قال: (بل يومئذ؟ نإحن

وما الله رسول قائل: يا فقال الوهن)، قلوبكم في وليقذفن منكم، المهابة عدوكم
الموت). وكراهية الدنإيا قال: (حب الوهن؟

والزهد الله سبيل في الموت حب ودواؤه الموت، وكراهية الدنإيا حب الداء؛ هو فهذا إذن
الدنإيا. في

نإتقرب وأن نإستطيع، ما بكل نإضحي وأن نإملك، ما الله- كل سبيل في– نإقدم أن دواؤه
عليه. نإحرص ما بكل
ً ويمكرون منه، يرتجفون وما أعداؤنإا، يخشاه ما هو وهذا ًا ليل حب عليه؛ ليقضوا ونإهار

الله. سبيل في الموت
المل هو الله سبيل في الموت على إقبال من المة شباب صفوف بين اليوم نإراه وما

على بتسابقهم السلم شباب هز المهانإة. لقد ظلمات وسط صادق فجر عن ينبأ الذي
ونإيويورك. واشنطن في الجدد الصليبيين أركان الموت
تهاجم الرهاب) ل على (الحرب باسم السلم على المستعرة الصليبية الحرب وهذه

ًا ًا ول محتشدة جيوش المجاهدين عصابات تحارب ولكنها محصنة مواقع ول محكمة قلع
وقيصرها الجديدة الصليبية أركان يزلزلون الذين المرابطين وفئات المهاجرين وجماعات

الله. سبيل في للموت بحبهم الموتور
سبحانإه الله رضا إلى الشريف السعي وذلك السامي الحرص وهذا النبيلة الروح وهذه

وإن وأعزاء منهوبين، كنا وإن وأغنياء محتلين، كنا وإن أقوياء فإنإنا بيننا انإتشروا لو وتعالى
قواتهم, ونإصبوا الصليبيون نإشر الله- وإن بإذن– لنا القريب والمستقبل مقهورين، كنا

بطائراتهم. وقصفوا أعلمهم،
والدعوة وبناتنا، أبنائنا قلوب في وزرعها بيننا، الروح هذه نإشر على قادرون نإحن فهل
ومعارفنا. وعشيرتنا أهلنا وسط إليها

ً إن الله- بإذن– المقبلة السلم دولة عودة سبيل في يقدم وأن يبذل أن يستطيع من كل
مشاعره. وتملكت قلبه، من الروح هذه تمكنت لو



القائم الواقع ورفض التغيير، وجوب إلى الدعوة ومجتمعاتنا بلدنإا في نإشرنإا لو
به. القبول وعدم عليه، والعتراض

منا يعرف. كل من إليها يدعو وأن وآدابه، السلم بشرائع يلتزم أن يستطيع منا كل
ترتكب التي الجرائم بشاعة يوضح وأن نإعيشه، الذي المر الواقع يشرح أن يستطيع

إليه. وصلنا الذي الحال سوء يصف وأن ضدنإا،
واستمرار وتثبيطنا لتيئيسنا طريقنا في تلقى التي الشبهات يفند أن يستطيع منا وكل

خداعنا.
يزعمهم- أولياء -من وطاعة بالواقع الرضا إلى يدعونإا من على يرد أن يستطيع منا كل

المور!!
بإسرائيل، واعترفوا بالشريعة، الحكم من ومنعونإا وقهرونإا، نإهبونإا الذين المور أولياء

وأساطيلهم وجيوشهم الكفار لعساكر بلدنإا وأباحوا فلسطين، على وباستيلئها
والدواء.  والكساء والغذاء بالماء جنودهم وأمدوا وقواعدهم،

بالنإدلس: الطوائف لملوك الشاعر قول يردد أن يستطيع منا كل
أحدثتمو الذي ماذا      لهم وقل الملوك نإاد

وقعدتمو العدا إسر     في السلم أسلمتم
قمتمو بالنصارى إذ  عليكمو القيام وجب

شققتمو النبي فعصا   العصا شق تنكروا ل
وإسرائيل. لمريكا للتصدي حكامنا مع للمصالحة يدعونإا من على يرد أن يستطيع منا كل

عيم ز ضد اللصوص صغار مع أمريكا. المصالحة ضد أمريكا عملء مع المصالحة
مساء. المصالحة صباح له يتزلفون الذي سيدهم ضد المنافقين مع المجرمين. المصالحة

وإباحة بشريعتنا، الحكم ومنع قهرنإا، لستمرار إل كراسيهم على يثبتوا لم الذين مع
دمائنا، سفك في إل الفاشلين المتخاذلين العجزة مع الجدد. المصالحة للصليبيين أوطانإنا
على إل الخانإسين مع وسجونإهم. المصالحة معتقلتهم في أعصابنا وصعق جلودنإا، وسلخ
المجاهدين!!!  من التحذير على إل والصامتين الجهاد، سب
أن عليهم المفسدين الفاسدين الحكام مع المصالحة إلى الشعوب هؤلء يدعوا أن قبل

لصحابها. الحقوق ورد السلم إلى والرجوع التوبة إلى الحكام يدعوا
العداد من بد ل ولكن حق الجهاد إن يقولون الذين على يرد أن يستطيع منا كل

-بمختلف محتلة أمتنا أن لهم يبين أن يستطيع منا فيه. كل الشروع قبل والستعداد
ًا، ثمانإين من أكثر منذ محتلة فلسطين وأن الزمان، من قرن من أكثر الصور- منذ عام

دائرة لها يعدوا أن يريدون التي المعركة وأن الوقت، ذلك منذ سقطت قد الخلفة وأن
ً وأن الزمان، من قرن منذ المريكان جهاد على القل- بالتحريض على– ملزم منهم كل

إلى المة دعوة وعلى وعصيانإهم مقاومتهم على الناس وحض الخونإة والحكام واليهود
بالتضحية إل يتم لن الجهاد أن لهم يبين أن يستطيع منا والنفس. كل بالمال الجهاد دعم

والعطاء. والبذل والهجرة
أفضل( :وسلم عليه الله صلى الله رسول  قال:قالعنه-  الله -رضي سعيد أبي عنف

ماجة  وابن2174  والترمذي4344 داود أبو  رواه)جائر سلطان عند حق كلمة الجهاد
)85-2 كثير (ابن .الوجه هذا من غريب حسن الترمذي وقال ،4011

فقهاء من وكان الصائغ إبراهيم سألهالله-  رحمه– حنيفة أبا الجصاص: أن بكر أبو ذكرو
 هو:فقال ،المنكر عن والنهي بالمعروف المر عن ونإساكهم الخبار ةوروا خراسان أهل

:قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عباس ابن عن عكرمة عن بحديث وحدثه ،فرض
ونإهاه بالمعروف فأمره جائر إمام إلى قام ورجل المطلب عبد بن حمزة ءالشهدا أفضل(

فأمره ،الدولة صاحب مسلم أبي إلى وقام ،مرو إلى إبراهيم فرجع )،فقتل المنكر عن
القرآن . (أحكامقتله ثم ًمرارا فاحتمله ،حق بغير الدماء وسفكه ظلمه عليه وأنإكر ونإهاه

1 -86(

الناس ويدعو وظائفه، في ويترقى راتبه، من ويأكل بحمده، يسبح ولم فقتله، ونإهاه أمره
طاعته. إلى



فيه نإحن الذي الذل من مخرج وأل وضرورته، التغيير وجوب إلى يدعو أن يستطيع منا كل
عليه. والتحريض بالجهاد إل

لكل بالجهاد التغيير وجوب إلى الدعوة الدعوة؛ هذه إيصال في يجتهد أن يستطيع منا كل
الشورى ضاعت أن بعد بالسلح، تحكم فبلدنإا وأفراده، الجيش ضباط خاصة يعرف، من
قرون. منذ حياتنا من

والخطباء والعلماء والئمة الصحفيين من والتأثير الرأي أهل يدعو أن يستطيع منا كل
بالجهاد. إل حل وأل التغيير ضرورة إلى والمدرسين والساتذة والكتاب

بها. الناس وإقناع الدعوة هذه لنشر وماله وجهده وقته يبذل أن يستطيع منا كل

ًا المن أجهزة تضبطه أن دون لذلك يدعو أن يستطيع منا كل أو تنظيم بإنإشاء متلبس
منشورات. توزيع أو سلح حيازة

ًا وصارت بيننا الدعوة هذه انإتشرت فإذا ًا رأي والغيرة الحمية أهل من فستجد عام
التغيير. أجل من العملي التفكير في يبدأ من والكرامة

البركان حفيظة يثير أمر    الثرى جوف في النار احتدام إن

بالفيضان الرض يعم سيل       بعده يهدر القطرات وتتابع

يولللد الللذي هللو بللالظلم الحسللاس ولكللن الثللورة، يولللد الذي هو الظلم يقال: ليس وكما
الثورة.

الولد وتعليللم والمنصللب والراتب الوظيفة على حرصنا أن أم ذلك مستطيعون نإحن فهل
وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانإكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن (قل ورسوله، الله من إلينا أحب

الللله مللن إليكللم أحللب ترضللونإها ومسللاكن كسللادها تخشللون وتجللارة اقترفتموها وأموال
الفاسقين) القوم يهدي ل والله بأمره الله يأتي حتى فتربصوا سبيله في وجهاد ورسوله

ً بالخير المجاهدين نإذكر أن مستطيعون نإحن هل ونإعين ونإلمزهم، نإغمزهم، أن من بدل
عليهم.

ً وبينهم، بيننا فيما ونإتشاور ونإشاركهم، معهم، نإقف أن مستطيعون نإحن هل أن من بدل
حكامنا، أمام براءتنا نإثبت حتى النإترنإت، ومواقع الجرائد صفحات على الدروس نإعطيهم

أعدائنا. أمام وطهارتنا

تعالى: الله حكم فينا سيتحقق الدعوة- أم -مجرد للجهاد نإدعو أن مستعدون نإحن هل
ًا يستبدل تتولوا (وإن أمثالكم). يكونإوا ل ثم غيركم قوم

– ونإعزم أنإظمتنا، واستسلم حكامنا فساد ونإبغض واقعنا، نإرفض أن مستعدون نإحن هل
ً أعدائنا، من بلدنإا تحرير العزم- على مجرد عليهم، ونإثني حكامنا، نإنافق أن من بدل
فلسطين؟ تحرير في بمجهودهم ونإشيد

ًا نإكون أن مستعدون نإحن هل المستبدين؟ حكامهم على تمردوا الذين البشر كسائر بشر

أموالهم، وبذلوا دولتهم، إقامة على عزموا الذين باليهود نإقتدي أن مستعدون نإحن هل
وحمايتها؟ إنإشائها أجل من بأنإفسهم وضحوا

بها العتراف نإأبى وأن فلسطين، على إسرائيل استيلء نإرفض أن مستعدون نإحن هل
لها؟ والستسلم معها والتطبيع



بالحق؟ نإنطق لم إذا بالباطل نإجهر ل أن مستعدون نإحن هل

ًا منكم رأي وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكر
مسلم. اليمان) رواه أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانإه،

طريق على خطوة نإتقدم حتى ذلك، الدعوة- إلى -مجرد نإدعو أن مستعدون نإحن هل
وقدرته. الله بعون أعدائنا على والنإتصار المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الجهاد

نإسميه ول احتللً، الحتلل فنسمي بأسمائها، الشياء نإسمي أن مستعدون نإحن هل
ًا والظلم الفساد ونإسمي إعانإة، ًا فساد ً وظلم الجهاد ونإسمي سياسة، نإسميه أن من بدل
ًا ً جهاد ًا نإسميه أن من بدل ًا؟ إرهاب وانإحراف

المل؟ على بالباطل نإجهر ول الخاصة، مجالسنا في بذلك نإهمس أن مستعدون نإحن هل

نإمدح وأل والنإحراف، الفجور نإؤيد وأل والعدوان، الظلم نإبارك أل مستعدون نإحن هل
والستسلم؟ الهزيمة

دون بأسمائهم؟ نإهتف وأل وجوههم، في نإبسم وأل للطغاة، نإصفق أل مستعدون نإحن هل
عليهم. والنإكار وجوههم، في بالحق والصدع عليهم العتراض أنإفسنا نإكلف أن

الغنم عدو الراعي يك إن   عدوانإه في الذئب يلم هل

ثوانإي بعد وتمور بشريتي    عن تشف حين النفس حديث هذا

الطغيان من التصفيق من أسمى                لغاية الحياة إن لي وتقول

تتحركي. أن لك آن أما الشهادة، أمة الجهاد، أمة التوحيد، أمة أمتي؛

الجهللاد، وحتميللة التغييلر وضللرورة الفسلاد رفللض إللى الدعوة مجرد تدعي أن لك آن أما
قيللدك، واكسللري عزمللك، واعقللدي قلبللك، وثبللتي عقلللك، حللرري تحركللي، تحركي أمتي

عللدوك، إعانإللة كفي- عللن فقط– وكفي صمتك، واهجري يدك، وأطلقي سجنك، وحطمي
الله. سبيل في يضحون الذين أبناءك الخفاء القل- في على– وأيدي

ًا- ضد ولو– وحرضي ربللك: قللول إلللى تسللمعي بيضتك. ألللم استباحوا الذين أعدائك همس
بالله) وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون الناس أخرجت أمة خير (كنتم

الذؤبان الجرح في ولغت      كانإت ما مر لو دمنا

الطغيان قواك هد كم    شعبي يا أحزانإك فجر

العالمين. رب لله الحمد أن دعوانإا وآخر


