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للمجاهدين وصايا
أبي المجاهد للشيخ

الزرقاوي مصعب
ونصره الله حفظه

بالله ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل اللسسه يهسسده مسسن أعمالنسسا، سسسيئات ومن أنفسنا شرور من

اللسسه إل إلسسه ل أن وأشسسهد ،له هادي فل يضلل ومن له مضل
ًا أن وأشسسهد لسسه شريك ل وحده ّلسسغّ ؛ورسسسوله عبسسده محمسسد ب

المحجسسة علسسى وتركهسسا المسسة ونصسسح المانسسة وأدى الرسسسالة
هالك. إل عنها يزيغّ ل كنهارها ليلها البيضاء

إل تمسسوتن ول تقسساته حسسق الله اتقوا آمنوا الذين {ياأيها
.مسلمون} وأنتم

نفسسس مسسن خلقكسسم السسذي ربكسسم اتقسسوا النسساس {ياأيها
ً منهمسسا وبسسث زوجهسسا منها وخلق واحدة ًا رجسسال ونسسساء كسسثير
عليكسم كسان اللسه إن والرحسام به تسائلون الذي الله واتقوا

ًا}. رقيب
ً وقولسسوا اللسسه اتقسسوا آمنسسوا السسذين {ياأيها ًا قسسول سسسديد

اللسسه يطسع ومسسن ذنسوبكم لكسم ويغفسسر أعمسالكم لكسم يصسسلح
ًا فاز فقد ورسوله ًا} فوز .عظيم

:بعد أما ثم

العصسسورل عسسبر الحسسداث ومنطسسق نفسه، يعيد التاريخ
اللت وتتطسسور اللعبسسون ويتبسسدل الشسسخاص يتغيسسر.. تتغيسسر

واحدة: الصراع وقصة ثابت، الحداث مسرح ولكن

ًا، يحسسارب وإسسسلم بسساطلً، يصسسارع حسسق وجاهليسسة كفسسر
مسسن العصسسا ُيمسسسكون خسسورة وضسسعفاء يتدسسسس، ونفسساق

دنيسساهم، يسسؤثرون ولكنهسسم أمتهسسم، إلسسى ينتسسسبون الوسسسط،
إلسسى لينحسسازوا المعركسسة؛ وانتهسساء العجسساج سكون وينتظرون

- صنعوا ما وبئس-  الغالب سفن ويركبوا القوي،

النكسسسار، زمسسن في الراية يحملون الربانيون وحدهم
عسسبر هممهسسم وتبحسسر السسستخزاء، زمسسن في الجباه ويرفعون

النسسذير بالبشسسير مقتديسسة البصسسير، الخبير إلى مسافرة الثير
الوحشسسة، ريسساح وجوههم تلفح غرباء ،وسلم عليه الله صلى

العسسداوات، بنسسار ملتهبة صحراء في الحافية أقدامهم وتدمى
ُيفتح السماء؛ باب فيستطرقون البواب؛ دونهم ُتغلق لهسسم ف
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بشاشسسة خسسالطتهم الَجنسسان، بسسه يحيسسا مسسا الِجنسسان روح مسسن
عن الدنيا رمته ولو لدينه سخطة منهم أحد يرتد فل اليمان؛

واحدة.  قوس

:أمتي

الظسسالمون وجاوز الزبى، السيل وبلغّ الكيل، طفح لقد
الذئاب... بسسل علينا واجترأت البغاة، بأرضنا واستنثر المدى،
الكلب.

السستيه، صسسحراء سسسراب فسسي حسسل عسسن النسساس ويبحسسث
!وبأيديهم أيديهم بين والحل

الله.  سبيل في الجهاد إنه

السسدرب هسسذا في سبقوا الذين الجهاد أئمة وصايا وهذه
ولخسسواني لنفسسسي تسسذكرة يسسسير؛ بتصرف جمعتها ،المبارك

ًا المجاهدين؛ علسسى المصسسابرة إلسسى ودعوة الثبات، على حّض
والثوابت. المبادئ

:المجاهدون أيها

أسلحتهم، عظم ول عدوكم، كثرة عليكم أخاف ل إني
إخسسوانكم خذلن ول عليكم، واجتماعها الشر قوى تحزب ول

مسسن عليكسسم أخسساف ولكنسسي الرض، بقسساع فسسي المسسسلمين
وكثرة والفشل والضعف الوهن يصيبكم أن أخاف أنفسكم؛

المعاصي.

قسسال وذكسسرى، موعظسسة أحسسد يسسوم حصسسل فيمسسا ولكسسم
مسن وعصسسيتم المسسر فسي وتنازعتم فشلتم إذا تعالى: {حتى

يريسسد من ومنكم الدنيا يريد من منكم تحبون ما ماأراكم بعد
ليبتليكم}. عنهم صرفكم ثم الخرة

للسلم النهار أول والنصر الظفر كان(كثير:  ابن قال
بعسسض وفشسسل الرمسساة، عصسسيان مسسن حصسسل مسسا حصسسل فلما

ًا كسسان السسذي الموعسسد تسسأخر المقاتلسسة؛ بالثبسسات مشسسروط
الله. رحمه كلمه  انتهى)والطاعة

أن ؛منهسسا ،عجيبسسة مواقسسف الغسسزوة هذه في حدث لقد
الله فنصر المسلمين، عدد أضعاف ثلثة من أكثر كان العدو
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السسدائرة عليهسسم أدار عصسسوا فلمسسا النهار؛ أول في المسلمين
آخره.

النبي عن الناس تفرق عنه: (لقد الله رضي جابر قال
ً عشسسر أحسسد معه وبقي ،أحد يوم وسلم عليه الله صلى رجل

وطلحة). النصار من

يسسوم كان قال: (فلما عنه الله رضي أنس حديث وفي
- النضسسر بسسن أنسسس - يعنسسي قسسال المسسسلمون، وانكشف أحد

- وأبرأ أصحابه - يعني هؤلء صنع مما إليك أعتذر إني اللهم
.-) المشركين - يعني هؤلء صنع مما إليك

لّمسسا قسسبرص جزيسسرة فتسسح بعد يبكي الدرداء أبو وجلس
في الدرداء أبا يا يبيكيك ما(فقيل:  وفرقهم، أهلها بكاء رأى
الخلسسق أهون ما فقال: (ويحكم !)،؟ السلم به أعزالله يوم

ظسساهرة كسسانت أمسسة هسسم بينمسسا أمره، تركوا هم إن الله على
ترون).  ما إلى فصاروا الله أمر تركوا قاهرة،

:المجاهدون أيها

فسسي وجراحسسات هزائسسم تكسسون وقسسد الله، يتأخرنصر قد
السسذين فسسي اللسسه سسسنة تلسسك إذ بغريب، هذا وليس صفوفكم،

تبديل. الله لسنة تجد ولن قبل من خلوا

قتسسالكم كسسان كيسسف سسسفيان: (سسسألتك لبي هرقل قال
أن - فزعمت وسلم عليه الله صلى الله رسوال - يعني إياه

لهسسم تكسسون ثسسم تبتلسسى الرسل فكذلك ودول، سجال الحرب
العاقبة).

الصسسبر هسسو؛ قتسسالكم فسسي بسسه تمتحنسسون مسسا أعظسسم إن
واليقين.

ولو ،وحزبه جنده وناصٌر وعده، منجٌز الله بأن ؛اليقين
حين. بعد

وإن الصسسبر، مسسع النصسسر فسسان ،الشسسدائد عنسسد والصسسبر
يسرا. العسر مع وإن الكرب، مع الفرج

أيمسسا عبسسدالله، أبسسا يسسا(فقسسال:  ،الشسسافعي رجسسل سسسأل
ل(الشسسافعي:  فقسسال )،؟ يبتلسسى أو ُيمكسسن للرجل: أن أفضل
.ُيبتلى) حتى ُيمكن
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ًا ابتلسسى اللسسه فسسإن وعيسسسى وموسسسى وإبراهيسسم نوحسس
ًا مكنهسسم. صسسبروا فلمسسا وسلمه، عليهم الله صلوات ومحمد

 البتة. اللم من يخلص أن أحد يظن فل

عسسدد إلسسى فينظسسر السسسوء، ظسسن بالله يظن من يخطئ
أنسسا لغلبسسن اللسسه {كتسسب اللسسه؛ وعسسد وينسسسى وعسسدتهم العدو

حسسزب فسسإن آمنسسوا والسسذين ورسسسوله الله يتول ومن ورسلي
ًا {وكسسان الغسسالبون}، هسسم الله ،المسسؤمنين} نصسسر علينسسا حقسس

ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله {وعد
لهسسم وليمكنسسن قبلهسسم مسسن السسذين اسسستخلف كما الرض في

،أمنسا} خسوفهم بعسد مسن وليبسدلنهم لهم ارتضى الذي دينهم
والعمسسل والخلص المسسان المشسسروط؛ مقابل الشرط فهذا

ل اللسسه {وعسسد والسسستخلف، والتمكيسسن النصسسر ثسسم الصسسالح
.الميعاد} الله يخلف

قسسوله علسسى تعليقسسا الله رحمه سيد قاله ما أجمل ما و
مسسع والله الله بإذن كثير فئة غلبة قليلة فئة من تعالى: {كم
يوقنسسون السسذين حسسس فسسي القاعسسدة هي فهذه: (الصابرين}

لنهسسا قليلة المؤمنة الفئة تكون أن القاعدة الله، ملقو أنهم
حسسزب إلسسى تنتهسسي حسستى الّشسساق السسدرج ترتقسسي السستي هسسي

بمصدر تتصل لنها الغالبة تكون ولكنها والختيار، الصطفاء
علسسى الغسسالب اللسسه قسسوة الغالبسسة، القسسوة تمثل ولنها القوى،
ومخسسزي الجبسسارين، محطسسم عبسساده فسسوق القسساهر أمسسره،

.المتكبرين) وقاهر الظالمين،

المجاهدون: أيها

يقسسول كمسسا ل ،عليهسسا تغبطسسون حسسال  فسسي!واللسسه إنكم
ماديسسة نظسسرة المر إلى ينظرون ممن المرجفون المخذلون

مسسن وأذنابهسسا والعربيسسة الغربيسسة الخبار تبثه ما وأفزعها بحتة
بالعدد تقاس ل فالحرب المجاهدين، وفرار الحزاب انتصار
يسسأتي ثسسم وهذا، هذا من بد ل فإنه ،والغلبة بالنصر ول والعدة
حين. بعد ولو والتمكين، النصر

من زمانه في حصل ما يصف - وهو السلم شيخ قال
علسسى وغيرهسسم والمنسسافقين التتسسار مسسن الحسسزاب تحسسزب

النسساس تفسسرق قد الفتنة فهذه(الله:  رحمه - قال المسلمين
فرق: ثلث إلى فيها

القسسوم لهؤلء المجاهدون وهم ؛المنصورة  الطائفة)1
المفسدين.
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تحيسسز ومسسن القسسوم هؤلء وهم ؛المخالفة  والطائفة)2
السلم. إلى المنتسبين خبالة من إليهم

جهسسادهم عسسن القاعسسدون وهسسم ؛المخذلة  والطائفة)3
السلم. صحيحي كانوا وإن

مسسن أم المنصسسورة، الطائفة من أيكون الرجل فلينظر
.رابع قسم بقي فما المخالفة من أم الخاذلة،

تركه وفي والخرة، الدنيا خير فيه الجهاد أن ؛وأعلموا
إل بنسسا تربصون هل {قل تعالى: قال والخرة، الدنيا خسارة
الشسسهادة وإمسسا والظفسسر النصسسر إما يعني ،الحسنيين} إحدى

ًا كسسان المجاهسسدين مسسن عاش فمن والجنة. ثسسواب لسسه كريمسس
الجنسسة. فسسإلى قتسسل أو مات ومن الخرة، ثواب وحسن الدنيا
سسست الشسسهيد وسسسلم: "يعطسسى عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال

في مقعده , ويرى دمه من دم قطرة بأول له خصال: يغفر
مسسن وسبعين بثنتين اليمان, ويزوج من حلة الجنة, ويكسى

،الكسسبر" الفسسزع من القبر, ويؤمن فتنة العين, ويوقى الحور
الجنسسة فسسي وسسسلم: "إن عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول وقال

السسسماء بيسسن كمسسا والدرجسسة الدرجسسة بيسسن مسسا درجسسة لمائسسة
فهسسذا ،سسسبيله" فسسي للمجاهسسدين تعسسالى اللسسه أعدها والرض
).الجهاد... لهل الجنة في سنة ألف خمسين ارتفاع

- العلمسساء اتفسسق وكسسذلك(السسسلم:  شسسيخ قال أن إلى
الجهسساد من أفضل التطوعات في ليس أنه - على أعلم فيما
صلة من وأفضل الصوم، من وأفضل الحج، من أفضل فهو

والمدينسة بمكسة المجساورة مسن أفضسل والمرابطسسة التطوع،
لئسسن"عنسسه:  اللسسه رضي هريرة أبو قال حتى ،المقدس وبيت
القدر ليلة أوافق أن من إلي أحب الله سبيل في ليلة أرابط

في العبادة على ليلة الرباط اختار فقد "،السود الحجر عند
).البقاع... أفضل عند الليالي أفضل

النصسسرة أن اللسسه أصسسلحكم واعلمسسوا(قسسال:  أن إلسسى
اتقسسوا السسذين مسسع اللسسه وأن للمتقيسسن، والعاقبسسة للمسسؤمنين،

- العسسداء - يعنسسي القسسوم هسسؤلء و محسسسنون. هسسم والسسذين
عليهسسم، ناصسسرنا وتعسسالى سسسبحانه الله مقموعون، مقهورون

العظيسسم. العلسسي بسسالله إل قسسوة ول حول ول منهم لنا ومنتقم
ن تعسالى اللسه بنصر فأبشروا ول تهنسوا {ول ،العاقبسة وبحس

ّناه قد أمر وهذا ،مؤمنين} كنتم إن العلون وأنتم تحزنوا تيق
).العالمين... رب والحمدلله وتحققناه،

مسسن أن ؛اللسسه أصسسلحكم وأعلمسسوا(الله:  رحمه قال ثم
ًا به الله أراد من على النعم أعظم هسسذا إلسسى أحيسساه أن خيسسر

شسسعار فيسسه ويحسسي السسدين فيسسه اللسسه يجسسدد السسذي السسوقت
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يكسسون حسستى والمجاهسسدين، المسسؤمنين وأحسسوال المسسسلمين
قام والنصار. فمن المهاجرين من الولين بالسابقين شبيها

السسذين بإحسسسان لهسسم التابعين من كان بذلك الوقت هذا في
ّنسات لهسم وأعسد عنسه ورضسوا عنهم الله رضي مسن تجسري ج
العظيم. الفوز ذلك أبدا فيها خالدين النهار تحتها

،المحنة على تعالى الله يشكروا أن للمؤمنين فينبغي
الفتنة وهذه الله، من كريمة عظيمة منحة حقيقتها في التي
كسسان  - لسسو!واللسسه – حسستى جسسسيمة، نعمسسة باطنهسسا فسسي التي

وعمسسر بكر كأبي والنصار المهاجرين من الولون السابقون
مسسن لكسسان الزمان هذا في حاضرين وغيرهم وعلي وعثمان
.المجرمين القوم هؤلء جهاد أعمالهم أفضل

تجسسارته خسسسرت مسسن إل الغسسزاة هسسذه مثسسل ُيفسسوت ول
ًا وُحرم نفسه وسفه أن إل والخسسرة السسدنيا مسسن عظيمسسا حظ
والعمسسى والفقيسر كسسالمريض تعسالى اللسه عسسذر ممسن يكون

.الله رحمه كلمه  انتهى)وغيرهم

سسسبيل فسسي الجهسساد ذلسسك وسسسنام(اللسسه:  رحمه ويقول
كسسثير عليسسه واللئمون ورسوله، الله يحبه ما أعلى فإنه الله،

إمسسا وهسسم يكرهسسونه، إيمسسان فيهسسم السسذين النسساس من كثير إذ
مرجفسسون وإمسسا فيسسه، والرادة للهمسسة مفسسترون مخسسذلون
)النفسساق مسسن ذلكن كان وإن عليه، والقدرة للقوة مضعفون

كلمه. انتهى

:المجاهدون أيها

شسسيخ كتبسسه مسسا إليكسسم أسسسوق أن مسسن أفضسسل أجسسد ل
ًا تيمية ابن السلم غسسزوة فسسي الحسسزاب تحسسزب علسسى معلق
.الخندق

غسسزوة - أي القصسسة مختصسسر وكسسان(اللسسه:  رحمسسه قال
المشسسركين عامسسة عليهسسم تحسسزب المسسسلمين - أن الخنسسدق

ليستأصسسلوا المدينسسة إلسسى بجمسسوعهم وجسساءوا حسسولهم السسذين
وأجشسسع أسسسد بني من وحلفاؤها قريش فاجتمعت المؤمنين

ًا واجتمعت نجد قبائل من وغيرهم وفزارة مسسن اليهسسود أيضسس
بقسسدر وهسسم الحسسزاب هسسذه فسساجتمعت والنظيسسر، قريضسسة

وسسسلم عليه الله صلى النبي فرفع عديدة، مراٍت المسلمين
المدينة. آطام في والصبيان النساء من الذرية

- السسسلم لشسسيخ المعاصسسرة - أي الحادثسسة هسسذه وفسسي
فسسرس ومن الترك، أنواع من وغيرهم مغٍل من العدو تحزب

الرمسسن نصارى من المرتدة أجناس من ونحوهم ومستعربة
بيسسن وهسسم المسلمين ديار بجانب العدو هذا , ونزل وغيرهم
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المسسسلمين مسسن بسسإزائهم مسسن قلسسة مسسع والحجسسام، القسسدام
نسسزل كمسسا أهلهسسا وإسسسطلم الدار على الستيلء ومقصودهم

الخنسسدق عسسام وكسسان المسسسلمين بإزاء المدينة بنواحي أولئك
عسسن الحسسزاب الله صرف بها منكرة شديدة وريح شديد برد

ًا عليهسم تعالى: {فأرسلنا قال كما المدينة ًا ريحس لسم وجنسود
تروها} 
والسسبرد والمطسسر الثلسسج فيسسه الله أكثر العام هذا هكذا و

وكنسسا ذلسسك، النسساس أكسسثر كره حتى العادات أكثر خلف على
وكسسان ورحمة، حكمة فيه لله فإن ذلك تكرهوا لهم: ل نقول
العدو. بها الله صرف التي السباب أعظم من ذلك

فسسوقكم من جاءوكم الحزاب:{إذ شأن في الله وقال
الحناجر القلوب وبلغت البصار زاغت وإذ منكم أسفل ومن

ً وزلزلوا المؤمنون ابتلي هنالك الظنونا بالله وتظنون زلزال
،الشسسام علسسو ناحية من العدو جاء العام هذا وهكذا شديدا}،

).الفرات... شمال وهو

ّناس وظن(قال:  أن إلى  ؛الظنونا بالله ال
الشسسام جنسسد مسسن أحسسد قسسدامهم يقف ل أنه يظن - هذا

الشام. أهل يصطلموا حتى
بقيت وما تسكن بقيت ما الشام أرض أن يظن - وهذا

السلم. مملكة تحت تكون
وأحسساطوا كسرا لكسروهم وقفوا لو أنهم يظن - وهذا

بالقمر. الهالة إحاطة بهم
مصسسر إلسسى يسسذهبون ثسسم يأخسسذونها أنهسسم يظسسن - وهسسذا

بالفرار نفسه فيحدث أحد قدامهم فليقف عليها فيستولون
ونحوها. اليمن إلى

عنسسده وتقسسابلت المسسارات عنسسده تعارضسست قسسد - وهذا
الصسسادق بيسسن المبشسسرات مسسن يفرق ل وهو لسيما الرادات

والصسسائب؛ المخطسسئ بيسسن التحسسديث فسسي يميز ول والكاذب،
ًا كسسان مسسن على الحيرة استولت فلذلك بالهتسسداء مسسستهكم

.بالحصباء الصبيان تراجم الراء به وتراجمت
ً وزلزلسسوا المؤمنسسون ابتلسسّي {هنالسسك ؛شسسديدا} زلسسزال

بسسه ويرفسسع خطيئسساتهم به يكفر الذي البتلء بهذا الله ابتلهم
أهسسل يسسا منهسسم طائفسسة قالت إذ تعالى: {و قال ثم ،درجاتهم

فارجعوا}. هنا لكم مقام ل يثرب
العسسدو لكسسثرة هنسسا لكم مقام منهم: ل طائفة فقالت- 
المدينة. إلى فارجعوا

إلسسى فسسارجعوا القتسسال علسسى لكسسم مقسسام - وقيسسل: ل
.بهم والستجارة الستئمان

المنسسافقين مسسن كسسان ،التتسسار من العدو قدم لما فهكذا
قال: من
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وصايا 
للمجاهدين

فسسي الدخول فينبغي تقوم السلمية الدولة بقيت - ما
التتار. دولة

تسكن. بقيت الخاصة: ما بعض - وقال
كمسسا لهسسؤلء الستسسسلم المصلحة بعضهم: بل - وقال

.)حكمهم تحت والدخول العراق أهل استسلم قد

فيها كان الحادثة هذه فإن(السلم:  شيخ قال أن إلى
العسسادة، سنن عن وخرجت القياس، حد جازت عظيمة أمور

بهسسذه وعنايته الدين، لهذا الله تأييد من عقل ذي لكل وظهر
السسسباب وانقطعسست ينثنسسي. أن السسسلم كسساد أن بعسسد المسسة

القلسسوب وتخسساذلت القسساهرة، الحسسزاب وأهطعسست الظسساهرة،
سسسماواته أبسسواب الله ففتح الناصرة الفئة وثبتت المتناحرة،

وجعسل والنفساق الكفر أهل معاطف وأرغم القاهرة، لجنوده
الله. رحمه كلمه  انتهى)التلق يوم إلى للمؤمنين آية ذلك

الشام لغزو العدة يعدون التتار أن الخبار وصلت ولما
مسسن الخيسسل إيجسسار وأصسسبح المواصلت وغلت الناس، فخاف

وتسسسعين تسسسع سسسنة درهسسم مسسائتي دمشسسق إلسسى حماسسسة
للهجرة. وستمائة

حمايسسسة للتسسسار القلعسسسة تسسسسليم المسسسراء بعسسسض ورأى
صسساحب مسسن وطلسسب أمسسامهم تيميسسة ابسسن فوقسسف للسسسكان،

فأخسسذ واحسسد؛ حجسسٌر إل فيها يبق لم ولو تسليمها عدم القلعة
مصسسلحة فيسسه وكسسان تيميسسة، ابسسن بسسرأي القلعسسة صسساحب

للمسلمين.

الشسسام، إلى المصرية الجيوش بقدوم الخبار ووصلت
وبقيسست دمشسسق، إلسسى التتسسار مسسن معسه ومسسن هسسولي فخسسرج

يخرجسسوا أن أهلهسسا فسسي فنسسودي حسسرس، ول جنسسد بل دمشسسق
البلسسد يحرسسسون والبسسواب السسسوار علسسى ويسسبيتوا بأسلحتهم

السوار. على فخرجوا

يحسسرض ليلسسة كسسل السسسوار علسسى يدور تيمية ابن وكان
الجهسساد آيسسات عليهسسم ويتلسسوا والقتسسال الصسسبر علسسى النسساس

والرباط.

وأصسسحابه تيمية ابن دار دمشق إلى الحياة عادت ولما
مسسع تيميسسة ابسسن خرج ثم الخمور، آنية فكسروا الحانات على

لتسسأديب وكسسسروان جبيلسسة بلد إلسسى – دمشسسق - نائب الثرم
علسسى وإغسسارتهم التتسسار، دعمهسسم علسسى والباطنيسسة الرافضسسة

الطاعة فأظهروا تيمية ابن إلى رؤسائهم فخرج المسلمين،
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وصايا 
للمجاهدين

دمشسسق، إلسسى الثسسرم عسساد ثسسم أخسسذوا، مسسا كل وردوا والندم،
وأن بالسسدكاكين، السسسلحة النسساس ُيعلسسق أن الوامر وصدرت
معسسسكرات  وهسسي- "الماجسسات" فبنيسست الرمسسي يتعلمسسوا
الرمسسي يتعلمسسوا أن الفقهسساء وأمسسر-  دمشسسق فسسي التسسدريب
ًا طارئ. ظرف لي استعداد

حتى الخاء اوقات في المة من الستعداد يجب وهكذا
عنها ويرد عنها يدافع من أبنائها من انبرى الشدائد نزلت إذا
التتسسار دخسسل للهجرة وسبعمائة ثنتين سنة وفي العداء، كيد
كسسان ثسسم الصسسلة، فسسي وقنتوا الناس، فاضطرب الشام، بلد

آلف سسسبعة قوامهسسا التتسسار قسسوة فجسساءت المواجهسسات، أولى
ألسف عسددهم الشسام أبطسال من جماعة لها فتصدى مقاتل،

جنوده. الله فنصر وخمسمائة،

 الحمسسوي- الجيشان انسحب التتار جيش اقتراب ومع
إلى فنزلوا التتار يباغتهم أن خافوا  ثم- حمص إلى والحلبي

ّفر، مرج بعلبك، إلى ساروا ثم حمص، إلى التتار ووصل الُص
فكان والراجيف، الشاعات وانتشرت الناس، خوف فاشتد
والحفاظ الناس تهدئة في كبير دور تيمية ابن السلم لشيخ
الداخلي. الستقرار على

التتار؛ قتال في: شرعية ُيشككون الناس بعض بدأ ثم
ًا السلم يظهرون لنهم الن المنهزمة بعض يفعل كما تمام

الطواغيت. جند قتال في

ًا أعظسسم ل المحلى: (إنسسه في حزم ابن قال بعسسد جرمسس
ُتسسسلم أن وأمسسر اللسسه سبيل في الجهاد عن نهى ممن الكفر

الله. رحمه كلمه الله) انتهى أعداء إلى الحريم

فسسي المشسسهورة فتسساويه وأصسسدر لهم تيمية ابن فانبرى
هسسذه حول أثيرت التي الشبه جميع وفند التتار، قتال وجوب

الجسسانب ذلك في رأيتموني للناس: لو يقول وكان المسألة،
للقتسسال النسساس فتشسسجع فسساقتلوني؛ مصسسحف رأسسسي وعلسسى
قلوبهم. وقويت

أمسسراء أحسسد إلسسى تيميسسة ابسسن التفسست التتار اقترب ولما
يقسسول .)المسسوت موقسسف أوقفنسسي يسسافلن،(وقسسال:  الشسسام
كالسسسيل منحسسدرون وهسسم ،العدو مقابلة إلى فنقلته(المير: 

موقسسف هسسذا سسسيدي قلت: يا ثم الغبار، تحت اسلحتهم تلوح
الشسسيخ فرفسسع ،)الغسسبرة تحسست أقبسسل وقد العدو وهذا الموت
ً شسسفتيه وحسسّرك بصسسره وأشسسخص السماء إلى طرفه طسسويل
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وصايا 
للمجاهدين

النسسزال، واشسستعل القتال، واشتد بالتتار، التحم ثم ،ربه يدعو
الليسسل أظلسسم ثسسم الجبال. إلى التتار ففر البطال، واستبسل
التتسسار قلسسوب امتلئسست وقسسد الجبسسال، المسسسلمون وحاصسسر
بالرعب.

:المجاهدون أيها

الرجسسال، مسسن العزمات أولي على إل ليقوم الدين إن
ًا يقوم ول وحاشسساه ،والمسسترفين المترخصين أكتاف على أبد
أكتافهم. على يقوم أن

مسسن العظمسساء أكتسساف علسسى إل يقوم ل العظيم فالدين
السسموات بحملها ناءت التي الجسيمة والمسئولية الرجال،
ورجالها. أهلها إل بها يقوم ان يمكن ل والرض،

شاهد فأين      للبين البان حمام يا تنوح كنت إن
الحزان

ّدع ُيقبل  ل أجفاني أم للدموع أجفانك برهان بل ُم

وعسسزه مجسسده سسسالف إلسسى ويعسسود السسسلم يقوم كيف
أقسسسم إذ السسردة، يسسوم الصسسديق بكسسر أبي كعزمة عزمة دون
ّكسساء الرقيسسق الكسسبير، الشيخ ذلك أعظسسم مسسن عزمسسة فسسي الب

والزكسساة، الصسسلة بين فرق من لقاتلن قائلً: (والله عزماته
ً لومنعوني والله المال، حق الزكاة فإن يسسؤدونه كسسانوا عقال
.منعه) على لقاتلتهم والسلم الصلة عليه الله رسول إلى

،النضر بن أنس كعزمة عزمة دون السلم يقوم كيف
ما الله ليرين المشركين قتال الله أشهدني قال: (لئن الذي

ًا فشهد ،أصنع) بضسسع ميت وهو بجسده وجد حتى فقاتل أحد
وضربة. طعنة وثمانون

دعو وسسلم عليسه اللسه صسلى النسبي كسان وقسد ربسه: ي
.الرشد) على والعزيمة المر في الثبات اسالك إني اللهم(

فسسي المسساء غليسسان القلسسوب في لتغلي العالية الهمة إن
صسسباح المسسور عظسسائم علسسى صسساحبها لتسسستحث القدر،وإنهسسا

اللسسه: (الراحسسة رحمه الشافعي يقول كما يكون حتى ،مساء
غفلة). للرجال

ًا ينتحسسي جحسسش بسسن عبسسدالله الصحابي وهذا مسسع جانبسس
يسسدعو أن علسسى واتفقسسا أحسسد، غزوة قبل وقاص أبي بن سعد
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وصايا 
للمجاهدين

ًء منهما واحد كل بسسن عبسسدالله دعسساء فكسسان الخر ويؤمن دعا
ً ارزقنسسي جحش: (اللهم ًا رجل ًا حسسرده، شسسديد باسسسه شسسديد

فسسإذا وأذنسسي، أنفسسي فيجسسدع يأخذني ثم ويقاتلني، فيك أقاتله
ًا لقيتك فسسأقول: ؟ وأذنك أنفك ُجدع فيم الله عبد يا قلت غد
 فتقول: صدقت). رسولك، وفي فيك

بسساعت نفسسوس إنهسسا أروعسسه، وما الدعاء، هذا أعظم ما
ًا، عندها المر وتحول لربها، شيء كل من إل يصدر ل إنه حلو

سسسوى شسسيء يهمه فل حلوته، وذاق الطريق استعذب رجل
لسسه طسسائع وهسسو اللسسه يلقسسي أن سوى يهمه ول ربه، مرضات
سبيله. في مقتول

بسسن أحمسسد بمثسسل لنسسا مسسن العزمسسات، هذه بمثل لنا من
رايسسة يحملسون السسسلم؛ عبسد بسن والعسسز تيميسسة، وابسسن حنبل،
تسسرك وقسسد اللسسه، اعسسداء ضسسد والجلد اللسسه، سبيل في الجهاد
عليهسسم وشسسق الركب، قيادة من وانسحبوا الميدان، العلماء

صسساحوا حسستى يكفهسسم ولسسم اللسسه، أجسسل مسسن المهج يبذلوا أن
فسسي إل صوتهم تسمع فل نقيصة، بكل ورموهم بالمجاهدين،

السياسسسة ذريعسسة؛ تحسست ذلسسك المجاهسسدين.. كسسل منسساوءة
والكياسة.

ومفسساهيم ،"الهزيمة فقه" هؤلء سيترك متى أدري ول
.والجبن الخور

لقسسد ،"بيرغ" المريكي ذبح استنكروا كيف سمعتم أما
قتسسال عسسن قبسسل مسسن أحجمسسوا لنهسسم السسستنكار على أقدموا
ًا يرفعسسوا ولسسم العسسز ريسساح يتنسسسموا لسسم ولنهم الكفار، رأسسس
الجاهليسسة علسسى المسسؤمن بهسسا يسسستعلي السستي اليمان بمعاني

المنسسافقين ولكسسن وللمؤمنين ولرسوله العزة وأهلها: {ولله
 –نفسسسه تصسسور عليسسه يشسسق أن حقيسسق فمثلهم ،يعلمون} ل

المريكي. السيد يذبح – الذليل العبد وهو

أمهسساتهم ثسسدي مسسن الهسسوان لبسسان ارتضسسعوا  فلقد!نعم
هسسذه يبسسدلوا. أو يغيسسروا أن لهسسم فأنى أعماقهم، في فسرى

بسسرداء يغطونهسسا ولكنهسسم بهسسا، يسسستعلنون ل المسسرة الحقيقسسة
وكسسذبوا؛ فزعمسسوا الحكمسسة؛ بلباس موّشاة ويقدمونها الفقه،

ّوه المر هذا أن ذوي الغربييسسن أعيسسن فسسي السلم صورة ش
أبي جريمة مع يتفاعل كان العالم وأن المرهفة، الحاسيس

ًا فسسأثرت العمليسسة هذه فجاءت وقوانتنامو، غريب علسسى سسسلب
شسسعبية إن بسسل العسسالم. شسسعوب مسسن والتجاوب التفاعل هذا

هسسذه فجسساءت مسسستوياتها أدنسسى فسسي كانت بوش الروم كلب
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وصايا 
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المزعومين العالم أحرار وكأن شعبيته، من فرفعت العملية
ّدوا قسسد كانوا منهسسم واشسسرأبت كتسسائبهم وعبسسأوا سسسيوفهم أحسس

مسسن والثكسسالى الحرائسسر واسسستنقاذ العسسراق لتحريسسر العنسساق
والظلم. القهر سجون

ًا والمؤسف الكسسافر الصسسليبي العلم أن والمفسسزع حق
تكسسوين فسسي يسسؤثروا أن جلسسدتنا أبنسساء وبمواطسسأة استطاع قد

والقنسسوات الرهيسسب، الضسسخ خلل فمسسن المسسسلم، شخصسسية
المسسسلمين أدمغسسة غسسسل فسسي هسسؤلء نجح والعالمية العربية

وتخنيسسسث فطرهسسسم، وتنكيسسسس تفكيرهسسسم، علسسسى والتسسسأثير
عزائمهم.

رهيسسب بمخطسسط جاء حقود صليبي  عدو!!الله سبحان
الشسسريعة، فحسسارب لليهسسود، والتمكيسسن المة على للسيطرة
النسساس وسسسام العسسراض، وانتهسسك الحرمسسات، واغتصسسب
ن ترقسب وأمستي والهسوان، الخسسف غيسر تحسسن ل بعيسد م

رسسسفت السستي الذل قيود كسر عن والعويل.. عاجزة اللطم
ًا فيها  طويلً. زمان

العسسار، بلبسسوس وذللت الذل ُأشربت أجيال انشئت لقد
ًا وتغيرت موازينها فانقلبت ًا تغير ًا، كبير مسسوازين ففقدت جد
المصسسدوق: الصسسادق أخبرنسسا كمسسا السسسماء، وهدايسسة الرشسسد

ًا الحصير عرض القلوب على الفتن ُتعرض( فسسأي عودا، عود
ُنكتسست أشسسربها قلسسب وأي بيضاء، نكتة فيه ُنكت أنكرها قلب
مثسسل قلبين: ابيسسض على القلب يصير حتى سوداء، نكتة فيه

والخسسر والرض، السسسموات مسسادامت فتنسسة يضره ل الصفاة
ًا أسسسود ًا، كسسالكوز مربسساز ًا يعسسرف ل مجخيسس ينكسسر ول معروفسس
ًا، ).هواه من أشرب ما إل منكر

أبي فداه – الشفيق الرحيم الصديق، بكر أبو هو وهذا
ًا لنا يخط – وأمي ًا، طريق إليسسه ُكتسسب حين واضحة وسنة لئح

فقسسال: (اقتلسسوه، وكسسذا، بكسسذا فداءه قومه التمس أسير في
.وكذا) كذا من إلي أحب المشركين من رجل لقتل

العلسسج هسسذا اسسستنقاذ فسسي الوسسسطاء بعسسض سعى ولقد
إلسسى الماسسسة حاجتنسسا مسسع – المسسوال مسسن شسسئنا ما لنا وبذلوا
لخواتنسسا نثأر أن آثرنا ولكننا – الجهاد عجلة في نضخه المال

لمتنا. ننتقم وأن

العسستيق، المسسر ُنحيسسي أن علسسى اللسسه عاهسسدنا قد ونحن
الراشدين. ُسنن ونلزم

)12(والجهاد التوحيد منبر



وصايا 
للمجاهدين

عليسه اللسه صسلى الشسفوق الرحيسم وهسو نبينا يقل ألم
العتساة قلسوب منهسا فسوجلت )،بالذبسح جئتكسم لقسد(وسسلم: 
يسترضسسونه وأقبلوا وخافوه، فهابوه قريش، مل من القساة

ويهزؤن. منه يسخرون ذلك قبل كانوا وقد ويستعطفونه،

علسسى وقسسامت سسسيوفها، شسسحذت المسسة ان لو ونقول:
صسسوب وتحركسست جيوشسسها، وجيشسست أقسسدامها، أمشسساط
ًا واشنطن الريسساح فعكسسست الذبسسح حادثة فجاءت للثأر، طلب
ًا لهم لكان ،الجيوش وبعثرت ممسسا أمتي أين ولكن آخر، شأن

وأفغانسسستان وفلسسسطين العسسراق في بالمسلمين ويُحل حّل
البكسساء إل أمتي ُتحسن فهل ،وغيرهم والشيشان وأندونيسيا
والتنديد. والشجب السلمية، والمظاهرات والنحيب،

ل! ؟ لفغانسستان المتظساهرين جيسوش فعلت فماذا ب
لجسسل كاملسسة بدولسسة ضحى الذي عمر للمل المة فعلت ماذا

!؟ الجبال في طريد شريد الن وهو ،واحد مسلم

وكشمير وأندونيسيا سراييفو لنساء المة فعلت وماذا
مسسرأى علسسى شسسرفهن تلطسسخ اللئسسي والعسسراق وفلسسسطين

!؟ جمعاء المة من ومسمع

أخواتنسسا علسسى ونحسسوه غيسسرة من بقية فينا كان لو والله
الفسسرش علسسى بالنساء تلذذنا ولما نوم، لنا طاب لما الحرائر

الثكالى. هؤلء تستنقذ حتى

ول بسسه يعبثسسون الصسسليب عباد بيد أمتي.. عرضك ويلك
.مجيب

إل أسرها في يبق لم   منهزم كل السبايا استرد قد
سبايانا

لحم عليها رأيت  إل   دامية الذل سياط رأيت وما
اسرانا

ُظبى حد على نموت وما ًا ال خجلت لقد  حتى  أنف
منايانا منا

ًا ًا للعزائسسم، واستنهاض فسسي الموحسسدين لعيسسون وإقسسرار
العلسسج هسسذا نفسسادي أل علسسى عزمنا ومغاربها؛ الرض مشارق

ًا. وزنه لنا دفعوا ولو نفسسادي ل أن اللسسه عاهسسدنا إننسسا بسسل ذهبسس
ًا أعسسداء يعلسسم حسستى ولكن ذلك، بجواز إقرارنا مع بمال أسير

فسسك فإمسسا ؛لهسسم رحمسسة ول هسسوادة قلوبنسسا فسسي ليس أنه الله
النحر. وإما ،العاني
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ًا وأعجب المنهزميسسن بعسسض موقف من ينقضي ل عجب
ورضسسوا ديننسسا، علينا أماتوا الذين والجبن، الخور أصحاب من

ل العسسام  الميسسن"الضسساري حسسارث" رأسسسهم وعلى بالهوان،
بعسسض في صرح الذي العراق،  في"المسلمين علماء هيئة"

ذبسسح بسبب رأسه يرفع يستطيع ماعاد بأنه الخاصة مجالسه
.الجنوبي الكوري والمنصر المريكي،

ًا سسستحفر أنسسك قبل من أظن كنت لقد له: فأقول قسسبر
ً الموت يأتيك حتى فيه وتنام مناصسسرة عسسن عجزك من خجل

سسسجنأبي فسسي عرضسسهن انتهسسك اللسسواتي المسسسلمات أخواتك
بيتك. من المتار مئات بعد على يقع الذي غريب

ً تلبسسس لسسن أنك تقسم أن أو ولسسن رأسسسك علسسى عقسسال
ًا تذوق أ أخواتسسك تسسستنقذ حسستى جفسسن لك يغمض ولن طعام

ذلك. من شيء يحصل لم وللسف ذلك.. ولكن دون وتهلك

الرافضة. مع الود حبال تمد أن جهادك غاية

يسسوم إلسسى ذللتسسك السستي والعسسار الخزي مواقف تذكر أل
"،الخالصسسي جسسواد" مسسع الشر لقاءات جمعتكم حين القيامة

فسسآليت ،وجلدك صسسبرك عسسن أسسسمع كنسست(قسسائلً:  فخاطبته
وقسست وحسسان ،رأسسسك أقبسسل أن لقيتسسك إن نفسسسي علسسى
ًا قمت ثم ،)!!الوفاء ًا فقبلت مبادر علسسى بالحقسسد ملئت رأس

نبيسسك عسسرض فسسي الطعسسن عسسن لسانه يفتر ل رأس السلم،
وسلم. عليه الله صلى محمد

الحشر. يوم نبيك تقابل وجه  بأي!بربك فقلي

ًا كنت لقد ًا ضاري اتهمسست حيسسن السسسلم أهسسل على حق
ً كنت ولكنك بالعمالة. رموزالجهاد ًا حمل الرافضسسة، مع وديع

يبنسسى أن ويمكن حجارة أنها بزعمك بمساجدنا لهم فتبرعت
غيرها.

ونسسسئلكم، سسسنوقفكم يسسديه وبين نشكوكم، الله فإلى
الوكيل. ونعم الله وحسبنا

أعداء من والجلد الصبر من العجب أشد لتعجب وإنك
ومهجهسسم نفوسسسهم وبسسذل للمسسسلمين، حربهسسم فسسي السسدين

{وانطلسسق تعسسالى: قسسال بسساطلهم، نصسسر سبيل في وأوقاتهم
ً لشسسيء هسسذا إن آلهتكسسم على وأصبروا امشوا أن منهم المل

وجيوشهم بأساطيلهم والقفار الفيافي يقطعون فهم ُيراد}،
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دمسسائهم، وتسسراق الباطلسسة عقائسسدهم نشسسر أجسسل من الجرارة
باطلهم. سبيل في أنفسهم وتزهق

البريطانيسسة – تلغراف الديلي جريدة نشرت  فقد!نعم
ًا–  ًا مؤخر ًا أصبح العراق أن إلى يشير تقرير للحملت مرتع

التبشسسيرية الجماعسسات أعضسساء أن إلسسى وأشسسارت التنصيرية،
انقسساذ" عنسسوان تحت التنصير في بدأوا المتحدة الوليات في

أن الجماعسات تلسك قسسادة أكسسد حيسسث "،العسسراق في النفوس
النفسوس لهدايسة تاريخيسة فرصة أوجد للعراق أمريكا احتلل

أو مسسسلمين مسسن كسسانوا سسسواء العراقي الشعب من الحائرة
الرثذوكس. الشرقيين النصارى

"؛برادي جون" العالمي التنصير مجلس رئيس ويقول
أعضسساء أن الوسسسط الشسسرق فسسي التنصسسير عسسن المسسسئول

نسسسمة مليسسون عشر ستة عددهم البالغّ المعمدانية الكنيسة
من الدعاء يواصلوا أن الحرب قبل الكنيسة منهم طلبت قد

العراق. فتح اجل

بهسا قسسام زيسارة - بعسد المنصرين - أحد حنا جون وقال
المريكييسسن، المبشسسرين علسسى كسسبيرة لمسسسئولية(بسسالعراق: 
والسسدعم متاحسسة، التبشسسير وأسسساليب مفتوحة، كلها فالبواب

المعاديسسة القيسسم مسسن العراقييسسن لنقسساذ موجسسود العسسسكري
.والمسيحيين) للمسيحية

:المجاهدون أيها

اللسسه؛ إلسسى الطريسسق وقطسساع المنسسافقون لكسسم سيقول
ًا أن أتظنون أن تظنسون وهسسل سسيتحقق، تريسدون ممسا شسسيئ
ذلك إن ستقوم، السلمية الدولة حتى أو السلمية الخلفة

الحقيقة. من الخيال إلى أقرب أمر وهو يحدث، أن يمكن ل

يقسسول تعسسالى: {إذ اللسسه قسسول فتسسذكروا ذلك قالوا فإذا
ومسسن دينهسسم هسسؤلء غر مرض قلوبهم في والذين المنافقون

الله إن لهم؛ وقولوا ،حكيم} عزيز الله فإن الله على يتوكل
الله صلى الله رسول وعد كما روما المسلمين على سيفتح
فتحسسست وكمسسسا الصسسسحيح، الحسسسديث فسسسي وسسسسلم عليسسسه

قبل. من القسطنطينية

مسسن أبعسسد هسسو بمسسا اللسسه نصسسر من نأمل إننا ؛لهم قولوا
والكرمليسسن البيسسض السسبيت يفتسسح أن الله من نرجو إننا ،ذلك

منكسسم آمنسسوا السسذين اللسسه {وعسسد اللسسه: وعسسد ومعنسسا ،ولنسسدن
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اسسستخلف كمسسا الرض فسسي ليسسستخلفنهم الصالحات وعملوا
.قبلهم} من الذين

اللسسه يكلفنسسا ولم مهمتنا، فليست ؟ذلك يكون متى أما
الشسسريعة عسسن والسسذود للسسدين بالعمسسل كلفنسسا وإنمسسا بهسسا،

النتائسسج أمسسا ،الجهسسد أقصسسى وبذل ذلك في الوسع واستفراغ
وجل. عز الله إلى فهي

للساعين  والله الجنى قطف ل الحب بذر فعليك
معين خير

خلسسق فتنسسة فسسي اللسسه رحمسسه أحمسسد المام ابتلي عندما
البدعسسة رأس جسساء السسسلطان، بقسسوة الفتنة وظهرت القرآن

ًا:  أحمد المام إلى دؤاد أبي بن أحمد كيسسف تسسر ألسسم(متشمت
أحمسسد المسسام فقسسال )،؟ أحمسسد يسسا الحسسق علسسى الباطل ظهر

ظهسور إن ،الحسق علسى يظهسر لسم الباطسل إن: (اللسه رحمه
إلسسى الحسسق مسسن النسساس قلوب انتقال هو الحق على الباطل

.)للحق لزمة بعد وقلوبنا الباطل،

لجد السلم: {إني عليه يعقوب قال كما لهؤلء قولوا
البتلءات هسسذه كسسل فرغسسم ،تفنسسدون} أن لسسول يوسسسف ريح

أن لسسول{ ،والتمكيسسن والنصسسر الفرج ريح نجد فإننا والشدائد
ظللكسسم لفي لكم: إنكم يقولون الناس من وكثير ،}تفندون
القديم.

ارجعسسوا(أحسسد:  غزوة بعد للصحابة المنافقون قال لقد
لهسسل المنسسافقون يقولهسسا الكلمسسات وهسسذه )،آبائكم دين إلى

اللسسه سبيل في المجاهدون أصابت إذا زمان كل في اليمان
قسسالوا فإذا وتعذيب. وسجن وجراح لقتل تعرضوا أو مصيبة،

آمنسسوا}، السسذين عسسن يسسدافع اللسسه {إن لهسسم: فقولسسوا ،ذلسسك
ينصره}. من الله {ولينصرن

أصسسحاب عسسن قسسالوا مثلمسسا ؛لكسسم المنافقون وسيقول
المفتسسونين هؤلء ويح المشركون: (يا بهم غدر الذين الرجيع
أدوا هسسم ول أهلهسسم، فسسي أقسساموا هسسم ل هكسسذا، هلكسسوا الذين

اليسسام، هسسذه لكسسم سسستقال الكلمات وهذه صاحبهم)، رسالة
هسسم ول وسسسلموا، قعسسدوا هسسم ل: (الخسسوة بعسسض قتسسل كلمسسا

سسسمعتم فسسإذا )،والموبقسسات المنكسسرات يزيلوا أن استطاعوا
ّديقة قسول لهسم فقولوا هذا  ل!فسوالله خديجسة: (أبشسر الّصس

ًا) الله يخزيك .أبد
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 –!واللسسه – كل الله؛ سبيل في مجاهد من لكل فنقول
عسن وتسسذودون الرحسسام، لتصسلون إنكمسو أبدا، الله يخزيك ل

مسسن بسسالله كفسسر من ضد الله سبيل في وتجاهدون الشريعة،
والمرتدين. والصليبيين اليهود

والمفسساخر الدرر" كتابه في البسام محمد المؤرخ قال
فسسي النجديسسة السسدعوة علمسساء عن" الواخر العرب أخبار في

ّلب ! ماوالله مصر: (ول لملك قتالهم مصر صاحب عليهم تغ
رضسسى أو العربسسان، مسسن خيانسسة بسسل ،جبن أو منهم ضعف عن
.البلدان) ساكني من

:المجاهدون أيها

خيار إل أمامكم وليس ،وجل عز لله أنفسكم بعتم لقد
اشسسترى اللسسه {إن اشسستراه: لمن المبيع ُتسلموا أن هو واحد
فسسي يقاتلون الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من

َيقتلون الله سبيل ُيقتلسون ف ًا و ًا عليسه وعسد التسوراة فسي حقس
فاستبشسسروا اللسسه مسسن بعهسسده أوفسسى ومن والقرآن والنجيل

.العظيم} الفوز هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم

ماشسساء، بسسه فليصسسنع المسسبيع المشسستري اسسستلم وإذا
شسساء وإن قصسسر، فسسي وضسسعه شسساء فإن يشاء، حيث وليضعه
شسساء وإن الثيسساب، فسساخر ألبسسسه شاء وإن سجن، في وضعه
ًا جعله ًا، جعله شاء وإن عورته، به يستر مما إل عاري وإن غني
ًا جعله شاء ًا، فقير مشسسنقة، عسسود على علقه شاء وإن معوز

به. مثل أو فقتله عدوه عليه سلط أو

ّيد يقسسول ًا اللسسه رحمسسه سسس أصسسحاب حادثسسة علسسى معلقسس
فيسسه ينجسسوا ل السسذي النمسسوذج هسسذا مسسن بد يكن (لم الخدود:

حسسس فسسي ليسسستقر ذلك الكافرون؛ فيه يؤخذ ول المؤمنون،
كهذه نهاية إلى ُيدعون قد أنهم الله دعوة أصحاب المؤمنين

المسسر مسسن لهسسم ليسسس وأن اللسسه، إلسسى طريقهسسم فسسي النهاية
أن عليهسسم إن اللسسه. إلسسى العقيسسدة وأمر أمرهم وإنما شيء،
وأن اللسسه، يختسساروا أن وواجبهسسم يسسذهبوا، ثسسم واجبهسسم يسسؤدوا

علسسى باليمسسان يسسستعلوا وأن الحيسساة، علسسى العقيسسدة يسسؤثروا
بهسسم الله يعمل ثم والنية، العمل في الله يصدقوا وأن الفتن

إلسسى بهم وينتهي شاء، ما ودينه بدعوته يفعل كما وبأعدائهم
إلسسى أو اليمسسان، تاريسسخ عرفهسسا السستي النهايات تلك من نهاية

أفيُحسن الله، عند أجراء وإنهم ويراه. الله يعلمه مما غيرها
يتغيسسر أو ذبحهسسا، إذا المشتري على يغضب أن شاة باع لمن
).!؟لذلك قلبه
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؟حمسسزة رسوله؛ وأسد الله لسد حدث عما تسمع ألم
ّثل كبده وأخرجت بطنه ُبقر لقد به. وم

أحد. يوم وسلم عليه الله صلى الخلق لخير جرى وما

ُألقسسي فلقد الخلق؛ صفوة وهم والرسل النبياء وتأمل
ُذبح زكريا،، بالمنشار ونشر السلم، عليه إبراهيم النار في و

سسسنوات، البلء فسسي أيسسوب ومكسسث يحسسي، الحصسسور السسسيد
بخسسس بثمسسن يوسسسف وبيسسع يونس، الحوت بطن في وسجن

سنين. بضع السجن في ولبث

الحق. ومولهم ربهم عن راضون وهم ذلك كل

جسسمي قسسرض يقسول: (لسسو السسسلف بعسسض كسسان وقسسد
لم ليته الله قضاه لشيء أقول أن من إلي أحب بالمقاريض

.يكن)

تدبير تدبيرهم ُيزاحم ل الذين هؤلء من إخوتي فكونوا
لسم فهسؤلء سسبحانه، اختيساره اختيسسارهم ينساهض ول مولهم
ب  ول"كسسذا لكسسن كذا كان لو" ؛بملكه الله تدبير في يتدخلوا

المسسؤمن لعبسسده اللسسه فاختيسسار "،ليسست" و "،لعل" و "،عسى"
ًا ظسساهره كان مهما اختيار أفضل وهو اختيار، أعظم أو صسسعب
ًا، فقسسد أو والجسساه، للمنصب ضياع أو للمال هلكة فيه أو شاق
بأسرها. للدنيا ذهاب حتى أو المال، أو الهل

ًا فيهسسا وتفكسسروا بسسدر غسسزوة قصة وتذكروا فلقسسد ؛جيسسد
بسسالعير، الظفسسر وقتهسسا عنهسسم الله رضي الصحابة بعض أحّب
المريسسن بيسسن وفسسرق النفيسسر، لهسسم اختسسار سبحانه الله ولكن

إلسسى بسسه يسسذهب ثم يؤكل طعام إنه ؟العير في فماذا عظيم.
فمعسسه ؛النفيسسر أمسسا زائلة. ودنيا يلقى، ثم يبلى وثوب الخلء،

هزيمة ومعه والباطل، الحق بين به الله فرق الذي الفرقان
قتسسل ومعسسه وظهسسوره، التوحيسسد وعلسسو وانسسدحاره، الشسسرك
السسسلم، أمسسام عسسثرة حجر يقفون الذين المشركين صناديد
ماشسسئتم اعملسسوا فقسسال بسسدر أهسسل على اطلع الله أن ويكفي

لكم. غفرت فقد

:المجاهدون أيها

لذلك. تحزنوا فل ،المتقهقرون يكثر البتلء عند
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وصايا 
للمجاهدين

اللسسه رضسسي أنسسس عسسن صسسحيحه في مسلم أخرج فقد
ًا أن عنه؛ وسسسلم، عليسسه الله صلى الله رسول صالحوا قريش

جسساءكم ومسسن عليكم، نرده لم منكم جاء من أن فاشترطوا؛
قسسال: !)،؟ هسسذا أنكتسسب(الصسسحابة:  فقال علينا، رددتموه منا

منهسسم جاءنا ومن ،الله فأبعده ؛إليهم منا ذهب من  إن!نعم(
ًا له الله سيجعل ًا فرج ).ومخرج

الله. أبعده من على تحزن فل

بطريق  (عليك:الله رحمه القيم ابن قاله ما أروع وما
فسسي استوحشسست وكلما السالكين، لقلة تستوحش ول الحق

اللحسساق علسسى وأحسسرص السسسابق الرفيسسق إلى فانظر تفردك
ًا، عنك يغنوا لن فإنهم سواهم عمن الطرف وغض بهم، شيئ
فإنسسك إليهسسم، تلتفسست فل سسسيرك طريسسق في بك صاحوا وإذا
الله. رحمه كلمه وعاقوك) انتهى أخذوك إليهم التفت متى

يلقيهسسا السستي الشسسبه إلسسى بقلسسوبكم تصسسغوا أن فحسسذار
الجهسساد، درب عسسن ليصسسدوكم والمنهزمسسة الطريسسق قطسساع
اللسسه فسسإن وتعسسالى، سسسبحانه اللسسه توفيسسق محسسض هسسو فالمر
ًا أعرض تعالى في يحملون ما رغم فخذلهم هؤلء عن صفح

والمتون. الكتب كثرة من وعقولهم صدورهم

تورث التي الله تقوى بل العلم، كثرة ليست فالقضية
يجعسسل اللسسه تتقسسوا إن آمنوا الذين أيها {يا اليماني؛ الفرقان

ًا} لكم .فرقان

أوعبسست قسسال: (وقسسد عنسسدما السسسلم شسسيخ الله ورحم
ًا، العلم فنون من فن كل في المة قلبسسه اللسسه نور فمن إيعاب
إل الكتب كثرة تزده لم أعماه ومن ذلك، من يبلغه بما هداه
وضلل). حيرة

.الرض في للموحدين مكن اللهم
.الرض في للمجاهدين مكن اللهم

ّلسسص ،سسسراياهم وابعسسث ،جيوشسسهم جيسسش اللهسسم وخ
.نواياهم

...بحفظسك احفظهسم .. اللهم.بحفظك احفظهم اللهم
.بحفظك احفظهم اللهم

.ينامون والخلق ،تنام ل التي بعينك اكلهم اللهم
خير. كل لهم يسر اللهم
ًا بهم أرادهم من اللهم أراد ومن ،خير لكل فوفقه خير

ًا بهم .مقتدر عزيز أخذ فخذه شر
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وصايا 
للمجاهدين

احفظهسسم .. اللهسسم.أعراضسسهم واحفسسظ احفظهم اللهم
.أعراضهم واحفظ احفظهم .. اللهم.أعراضهم واحفظ

.العالمين يارب بعزك فأعزهم مساكين إنهم اللهم
.العالمين رب يا بفضلك فأغنهم فقراء إنهم لهملا

..محمسسد. أمسسة احيسسي . اللهسسم.محمسسد. أمة أحيي اللهم
.محمد أمة احي اللهم

.العالمين رب محمد؛يا أمة انصر اللهم
القسسوم علسسى انصسسرنا ربنسسا... ياربنسسا . يسسا.ربنسسا. يسسا

.الكافرين على انصرنا الظالمين... ياربنا
مسن خسذ  اللهسم.ترضسى.. حستى دمائنسا مسن خسذ اللهم

ترضى. حتى دمائنا من خذ  اللهم.ترضى.. حتى دمائنا
بطسسون الطيسسر... اللهسسم وحواصل السباع بطون اللهم

وحواصسسل السسسباع بطسون . اللهسسم.الطيسسر. وحواصل السباع
.الطير

 مينلالعا رب لله والحمد
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