
العام للنشر ليست ولكن العإلمايين الخإوة بين : تنشر تنبيه
الجهادي. العإلم ثغر في الخإوة إلى خإاصة رسالة

الرحيم الرحمن الله بسم
وعإلى وعإبده، نبيه عإلى والسلم والصلة حمده، حق لله الحمد

:  وبعد بهديه اهتدى ومان وصحبه آله
الجهاد إعإلم أسود الحبة إخإواني
وبركاته  الله ورحمة عإليكم السلم

اجتببباكم الببذين فببأنتم إليكببم، والكتابببة ماخاطبتكم شرُف فلي
ٍة لتقوماوا ربكم ٍة بمهم ٍة شريف اللببه صببلى نبببيه إلى أوكلها مانيف
: سبببحانه فقببال القتببال عإلببى التحريببض وهببي أل وسببلم عإليه

ِتْل َقَقا َقَف ِبيِل ِفي { ِه َقَس ّل ّلُف َقَل ال َقَك َقَك ِإّل ُت َقَس ْف َقَحببّرِض َقَن َقَن}َ َقَو ِني ْؤمِا ْلُمبب ا
َقَيا وجل عإز وقال ،]84/النساء[ َقَها : { ّي أ

ِبّي َقَ ّن َقَن َقَحّرِض ال ِني ْؤمِا ْلُمبب ا
َقَلى َقَتاِل}َ َقَعإ ِق ْل كمببا القتال عإلى التحريض وماعنى ،]65/النفال[ا
بببه، القيببام عإلى المسلمين وحث عإليه، الحض هو العلماء ذكر

وتهببوين الصببادقين، لهلببه اللببه أعإببده ماببا وبيان فيه، وترغيبهم
ماقببابلتهم، فببي وتجرءتهببا قلببوبهم وتقوية أعإينهم، في أعإدائهم

القيببام إلببى الببدعإوة حببول تببدور الببتي المعبباني مان ذلك وغير
الخببور ونفببض وانببدفاع، ونشبباط واجتهاد جد في الجهاد بعبادة

رحمببه السببعدي العلماببة قببال كمببا والتثاقل، والتردد والضعف
وقببوة المببؤمانين نشبباط بببه يحصل أمار كل يشمل : (وهذا الله

وبمببا وفشببلهم، العإببداء بضببعف والخإبار تقويتهم مان قلوبهم،
العقبباب، ماببن المتخلفيببن عإلببى وماا الثواب، مان للمقاتلين ُأعإد

)اهب.القتال عإلى التحريض في يدخإل كله وأماثاله فهذا
بل كذلك وهي– العبادة هذه ماشقة مادى لنا يبين المعنى وهذا 

ينبغببي بها القيام عإلى الناس وتحضيض إليها الدعإوة شك- وأن
َقَر فلببم وحّرضببنا حرضببنا قببد يقال ول تتوقف، ول تنقطع ل أن نبب

هببذا فببإن جببدوى، ذلببك وراء مِان نلمس لم أننا أو لنا، ُيستجاب
بها يصد التي خإطواته مان وخإطوة الشيطان ماداخإل مان مادخإٌل

التحريببض واجببب أداء فببي يسلك أن ينبغي بل الله، سبيل عإن
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الطببرق، وتلببوين السبباليب، بتنويببع وذلببك شببرعإّي ماسلك كل
هببذه أداء إلببى تجتببذبهم الببتي النبباس وماخارج ماداخإل وماعرفة
ٍة كل وتذليل العبادة النفسية الحواجز وإزالة طريقهم، في عإقب
ٍة، فببُرب وتقعببدهم، وتقيببدهم تثبطهببم الببتي أو ماقبباٍل، أو كلمبب

ٍة، ٍة، أو قصيد ِر أو قص ذلببك نحببو أو آيببة، تفسببير أو ماوقببٍف، ذكبب
طريقكببم عإببن عإببباده ماببن شبباء ماببن قلببب إلببى اللببه يوصببله

وغيببرة اليمببان حميببة داخإلببه فتشببتعل بببه فيحييببه وبجهببودكم
سببكونه ماببن فينتفض الغفلة، ركام تحت مان ويخرجه العقيدة،
الجهبباد سبباحة فببي تجببده أن يلبث فل المغضب السد انتفاضة

ًا ًا، قائد ّنك ًا أو ماح ًا، جندي ّي ًا أو ماضح ًا، خإبير ًا أو ماتقنبب ّيبب ًا، ول صببالح
وأبنائببك، أهلببك بين عإاكٌف وأنت وأجره أجرك بذلك لك فيكون
آيبة بعبد تعببالى قبوله جباء هنا ومان كفاعإله، الخير عإلى فالدال

َقَماْن ْع التحريض: { َقَف َقَعإًة َقَيْش َقَفا َقَنًة َقَش َقَس ُكْن َقَح َقَها َقَنِصيٌب َقَلُه َقَي ْن َقَماببْن مِا َقَو
ْع َقَف َقَعإًة َقَيْش َقَفا َقَئًة َقَش ّي ُكْن َقَس ْفٌل َقَلُه َقَي َقَها ِك ْن َقَن مِا َقَكا ّلُه َقَو َقَلى ال ٍء ُكّل َقَعإ َقَشْي

ًتببا}َ ِقي اللببه- : عإاشببور- رحمببه ابببن قببال ،كمببا]85/النسبباء [مُا
اللببه سبببيل فببي القتببال عإلى التحريض أن عإموماها مان (ويعلم

قبيببل ماببن للنبباس المثبطيببن سعي وأن الحسنة، الشفاعإة مان
السيئة)اهب. الشفاعإة

اليببوم فيببه هببي ماببا استمرأت قد المسلمة أماتنا أن نعلم ونحن
أعإببداؤها ماببارس أن بعببد والجمببود، والخمببود الركود طول مان

ًا عإليها بببذلها، ماعببه وضعف فكرها، به انشل التخدير مان صنوف
الميوعإببة إلببى بهببم وجنببح أبنائهببا، قلببوب فببي الحميببة وأماببات

ّنببث القلببوب ومال الزائفببة، وحضببارته بببالغرب والفتتببان والتخ
ًا ًا خإور ًء وجبن المجرمايببن لولئببك المجببال ماعه انفسح واستخذا

الفاعإيل. بالماة يفعلوا أن
الراسببيات كالجبببال الصببدور عإلببى الجبباثم الثقيل الركام فهذا

ٍد إلببى يحتبباج ٍر ماتواصببٍل وعإطبباء دؤوب جهبب وماصببابرة، وصببب
ٍة ّد وماثابرة، وحكم َقَل يوِصببل وج َقَشببل حببتى بالنهببار الليبب ماببن ُينت

ٍد أنقبباض تحببت ماببن انتشبباله أماكن التضببليل ماببن طويلبة عإقببو
ًا، السلم أماة بسببه تئط الذي التزييف والتحريف وأماثالكم أط
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والغيببرة الحيببة، والحماسببة العاليببة، الهمببة ذوي الجنببود ماببن
ّتقدة الصادقة وأهلها. بها أحق هم الم

الخارقببة وقببدرته الماة، إيقاظ في الجهاد تأثير مادى تأمال ومان
ِلببم عإروقها، في الحياة مااء ضخ عإلى الطببرق أماثببل ماببن أنببه َقَعإ

ماعببه وأدرك المسببتقيم، الصراط إلى وإرجاعإهم الناس لدعإوة
ًا َقَن الخير ماخزون أن أيض ًا، كبيٌر هو السلماية أماتنا في الكاما جد
ّتبببه ثببم وماببن ويسببتخرجه ويحّركه يثيره مان إلى يحتاج فقط ير

ّظمببه ترجببع الببذي الصببحيح ماوضببعه فببي ويضببعه ويرّشببده وين
ٌة الجهبباد فببإن المكلوماببة، الماة هذه عإلى عإائدته والببدعإوة حيببا

اللببه قببال وقببد الحيبباة، إلى دعإوة هو إنما عإليه والتحريض إليه
َقَيا تعالى َقَها : { ّي أ

َقَن َقَ ِذي ّل ُنوا ا َقَما ُبوا َقَآ َقَتِجي ِه اْس ّل ِللّرُسببوِل ِل َقَذا َقَو ُكْم ِإ َقَعإببا َقَد
َقَمببا ُكببْم}َ ِل ِيي اللببه- : ( رحمببه– الواحببدي  قببال]24/النفببال[ُيْح

ه ، ويقبوى أمارهبم يحيبا ببه لّن الجهباد؛ ّن ، الّشبهادة سببب ول
ٌء والّشهداء ّنببه ، ربهببم عإنببد أحيا ّدائمببة للحيبباة سبببٌب ول فببي ال

ّنة)اهب. وقال الواحدي الله- : (قال رحمه– القيم ابن الماام الج
وهببو الجهبباد هببو يحيكببم" "لما قوله: ماعنى أن عإلى والكثرون

إذا الفببراء: قببال المعبباني، أهببل أكببثر واخإتيار اسحق ابن قول
إنمبا أمارهبم أن يريبد عإبدوكم بجهباد أماركبم إحيباء إلى دعإاكم
واجببترأ أمارهم ضعف الجهاد تركوا فلو والجهاد، بالحرب يقوى
الببدنيا فببى به يحيهم ماا أعإظم مان الجهاد قلت: عإدوهم، عإليهم
وقهرهببم قببوتهم فببإن الببدنيا في أماا الخإرة، وفي البرزخ وفي

تحسبببن "ول تعالى: قال فقد البرزخ في وأماا بالجهاد، لعدوهم
يرزقببون" ربهببم عإند أحياء بل أماواتا الله سبيل في قتلوا الذين
حياتهببا ماببن والشببهداء المجاهببدين حببّظ فببإن الخإببرة في وأماا

يحيكببم لما قتيبة ابن قال ولهذا غيرهم، حظ مان أعإظم ونعيمها
الشهادة)اهب. يعني
الماببة قلببوب يسببتميلوا أن أرادوا إذا العتبباة الطغبباة أن حببتى

صببيحة فيهببا صبباحوا ماعهببم للوقوف حماستها ويهيجوا نحوهم،
ّوهوا بشعاراته ونادوا الجهاد؛ ذلك أن مادركون لنهم براياته؛ وما

العزة إلى تحّن التي المستضعفة المقهورة للقلوب مادخإٍل خإير
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ًا وتببذوب هببؤلء يكببون فل والببباء، الرفعببة ماعبباني إلببى شببوق
يسببتخدماون كببانوا فلئببن مانببا، المسلمة بأماتنا أخإبر المجرماون

ً القلبوب في الحمية جذوة وإشعال التحريض عإبارات اسببتغلل
بهببذا أنتم تقوماون فإنما نحوهم، ليستميلوها الشعوب لسذاجة
ًة الواجب ًا تعالى، لله عإباد وسببلم، عإليببه الله صلى لنبيه واتباعإ
ًا ًا وحرصبب المضببطهدة، الماببة هببذه هدايببة عإلببى مانكببم صببادق
ًا اللببه يهببدي ولن والببدنيا، الدين في خإيرها فيه لما لها وإرشاد

ً بك ًا رجل الشببباب ماببن رأينا وكم النعم، حمر مان لك خإير واحد
الضببياع أوديببة في تائهين الغفلة، بحور في غارقين كانوا الذين

أماتهببم وسببط ويعيشببون الصلة، ول اليمان ماا يدرون كانوا ماا
ٍد مايتببة بقلببوب ٍة ول هببدٍف بل ماشببلولة وأجسببا ٍة، ول هّمبب فكببر
ًا كببان ماببن فمنهببم مانها، ليسوا وكأنهم الرذيلببة، بببدنس مالطخبب
المخببدرات، عإلببى إدماببانه فببرط ماببن يفيببق يكبباد ل ماببن ومانهم
المجون ماواقع يقلب وهو واليام الساعإات يقضي الذي ومانهم

ًا للببه يرجببون ل الببذين ومانهببم النببترنت، شبببكة عإلى ول وقببار
ًا، لوالدين يعرفون ٍر يراعإببون ول حقبب بببل حرماببة، قريببب أو لجببا

ًا كان مان مانهم ًا حارس بروحببه يفببديهم الكفببر أئمببة لبعض أماين
ّدم اللببه قببذف حتى ذلك عإلى زالوا فما نحرهم، دون نحره ويق

ٍد وجبه برؤيبة اليمببان نور قلوبهم في ٍر أو مابتسببم، شببهي إصببدا
ّي ماببع جلببوٍس أو عإببابرة، تحريببٍض كلمببة سببماع أو ماتقن، جهاد

ٍد ٍة ماوقببِف بقببراءة أو ناصببٍح، ماختببٍف ماجاهبب ٍة بطولبب وشببجاعإ
المببوت مابن بببل النور، إلى الظلمات مان يخرج به فإذا وإقدام،

ًا ذلك بعد ليصير الحياة إلى ً السلم، أسود مان أسد ماببن وبطل
ًا الماة، أبطال ّبادهبا مابن وعإابد ًا بالنهبار صبواماا ُعإ بالليبل قواماب

ّكاء المببرء يكبباد ول ذكببره، عإببن لسببانه يفببتر ل الله خإشية مان ب
ّد حتى يجالسه ًا يببزداد له، ماحبته مان قلبه أسكنه لو أن يو إيمانبب

وماخببالطته، ماعاشببرته عإند نفسه مان ويستحيي ورؤيته، بلقياه
َقَر الخلق، ُحسن وكساه الحياء، فيه تجّسد وقد تراه َقَنُض ماحيبباه و
هببّم يحمُل وهو السجود، أثر مان وجهه في سيماه اليمان، بنور
ً أمّاته ً إل يلبث فل وعإملً، قول ّون قببد تجببده حببتى قليل اسببمه د
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المببوت يلقببون الذين النغماسيين أو الستشهاديين قائمة في
ًا ًا كفاح وكثيٌر وجوههم، عإنه يلفتون ل الول الصف وفي ِصراح
سبببيل فببي الشببهادة ببباب ماببن وودعإوها الدنيا غادروا قد مانهم
ّلفين الله، ًة حسببنة سببيرة لخإببوانهم وراءهم ماخ يببزال ل عإطببر

بهببا أتعبببوا سبباماية بفضائل وزينوها بذكرها، يحيون المجاهدون
ًا كان مان ودّر درهم فلله وراءهم، َقَمان وهدايتهم. دعإوتهم سبب

عإليببه التحريض وإتقان الجهاد إلى الدعإوة أن لنا يبين ماما وهذا
طببرق أنفببع وماببن اللببه)، إلببى (الببدعإوة أبببواب أعإظببم ماببن هو

ِة ِرها، الهداي بببد ل الببدعإوة أن مان البعض يظّن كما وليس وأيس
أن المببرء عإلببى وماراتببب درجبباٍت عإبببر وتمر ماسالك تسلك أن

ًة يقطعهببا ًة واحببد ماببن أصبببح بببأنه بعببدها يوصببف حببتى واحببد
مامببن صباحبها يكببون قببد بببل (الملببتزماين)، (المسببتقيمين) أو

ً َقَعإِمل ًا وأجر قليل َقَم كثير قاتل. ثم أسل
هببو ول الخيببال، نسببج ماببن هببو ليببس أعإله لكببم ذكرته ماا وكل

حقيقية نماذج هي وإنما الورق، عإلى القلم جّرها قلٍب خإطرات
وهبو الجلد، مابواطن بأماثبالهم وتباهت الجهاد ساحات عإرفتهم

بصببيحات إل ُيسببتثر لببم الراكببدة الهامادة الماة في ماكنون خإيٌر
أربببع أو ثلثا خإلل ُتخببّرج أن أماتنببا اسببتطاعإت حببتى التحريض

وحببدها!، العببراق فببي استشهادي آلف أربعة مان أكثر سنوات
والقتحاماببات المواجهببات فببي قتلوا الذين الشهداء عإن ناهيك

فببي الستشببهاديين قائمببة إليهببا أضببفت إذا فكيببف وغيرهببا،
باكستان، أو الشيشان، أو الجزائر، أو الصوماال، أو أفغانستان،

وكيفيببة حيبباتهم فببي دققببت إذا البطال السادة هؤلء وماعظم
الببتي البببواب أي عإببن وبحثببت الستقاماة طريق إلى رجوعإهم

ِلم كذلك المار دام وماا الجهاد، أنه لوجدت مانها دخإلوا نصب ل ف
ل ماصببراعإيه عإلببى الببباب هببذا فتببح عإلى طاقاتنا ونركز جهودنا
ًا ليكون أبببواب أعإظببم مان ليصبح بل فقط الجهاد أبواب مان باب

دينهم. إلى الناس وإرجاع الدعإوة
ماببن عإليكببم، بببه الله أنعم ماا تعرفوا حتى هذا لكم ذكرت وإنما

ُتعلببوا جهببدكم، ولتزيدوا والتحريض، الدعإوة ذلببك سبببيل فببي و
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ِلصببوا ِهّمتكببم، ُتخ ِلتعلمببوا بنيبباتكم، للببه و بببه تقوماببون ماببا أن و
ّي القربات، وأجل الطاعإات أعإظم مان هو عإليه وتصابرون فحر

ٍر وخإيببر وأعإطبباكم، أولكببم ماببا عإلى ربكم تشكروا أن بكم شببك
والطاعإة. الخير مان له هي لما تسخيرها هو للنعم
ّقببه الماببر هببذا ولنعطي بعٍض يد عإلى بعضنا يشد وحتى فهنببا ح
ًا لتزيببدكم ل لكببم أدونهببا أن أحببببت التي الماور بعض لببم عإلمبب

الخيببر ماببن فيببه أنتم ماا في لكم ماشاركًة وإنما تعلمونه، تكونوا
الببذي المسببتوى إلببى وتحريضببنا بببدعإوتنا نرتقي وحتى الجليل

ّيبرة ثمراتبه ماعه تتضاعإف ّيبرة آثباره وتتبوالى الخ ولنواصبل الن
ٍر، ول مالٍل ول كلٍل بل ورسوٍخ ثباٍت في المسير نكببون لعلنا فتو

بالصبر والمتواصين بالحق المتواصين المفلحين المؤمانين مان
ِر َقَعْص ْل َقَوا َقَن ِإّن * : { َقَسا ْن ِْل ٍر َقَلِفي ا َقَن ِإّل * خُإْس ِذي ّل ُنببوا ا َقَما ُلببوا َقَآ َقَعإِم َقَو
َقَحاِت ِل ْوا الّصا َقَص َقَوا َقَت ّق َقَو َقَح ْل ْوا ِبا َقَص َقَوا َقَت ِر}َ َقَو ْب .]3-1/العصر[ِبالّص
المتواصبلة، الجهببود مابن مازيببد إلببى تحتباج زالبت ل فمعركتنبا
المتظبببافرة، المتضبببافرة والطاقبببات المسبببتمر، والعطببباء
الصببارماة العزائم لصحاب إل فيها ماكان ول الصادق، والتعاون
ول القاصببد السببفر إلببى ينظببرون ل الببذين العاليببة والهمببم
َقَرض ينتظرون َقَع ُد يثبطهم أو ُيكّسلهم ول القريب ال ول الّشقة ُبع

وهببو وأبقببى، خإيببر اللببه عإنببد ماا أن يعلمون لنهم العميق؛ الفّج
عإملً. أحسن مان أجر يضيع ل سبحانه

َقَرف ل الببذي الخفببي الجنببدي : أيها الول المار ول اسببٌم لببه ُيعبب
ٍر يشتهر ولم ماكاٌن، ّلقة، بصو ّنقببة، ماظاهر ول ماتأ ألقبباٍب ول ماتأ

ّينة، شاراٍت ول مُافّخمة، ماببا إل مانببه ول عإنه الناس يعرف ول ماز
ُهب ماببن والحيببن الحيِن بين إليهم يرمايه بهببا تقببذف الببتي الُشبب

المصببفى العسببل ماببن ُيفيضببه ماببا أو المببردة، النس شياطين
َقَل داءهببا ليستاصببل أماتببه بببه يتحببف الببذي الببزلل والمبباء وتنببا

للبه الخفبي-بببالخإلصا الجنبدي أيهبا – : عإليبك أقبول شفاءها،
َقَت أجلبه، مان الخإطار لشد نفسك عإّرضت الذي تعالى، وتحّملب

ًا التكاليف أثقل َقَف وعإببانيت لرضبباه، طلببب ّطببِف خإببو ِر التخ وقهبب
ماببا إل العمببل ماببن يقبببل ل الله فإّن الكريم، وجهه ابتغاء الْسر
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ًا كان الشببرك، عإببن الشببركاء أغنببى وهو وجهه، به وأريد خإالص
ً َقَعإمل فمن ًء وشببركه، تركببه غيببره ماعه فيه أشرك عإمل فسببوا
ًا كنت ّيك عإلى جالس ًا، تملكه!- تصّمم كنت إن– كرس أو إصببدار

ًا، تنشر أو ماقالً، تكتب ّدثا أو شبببهًة، تدحض أو كتاب ًا، تحبب ماوقعبب
ًا، تجّمع أو ًا، تنسببُخ أو رسببالًة، توِصل أو أخإبار استحضببر أقراصبب

ًا ًا لله، تعمل إنما أنك دائم َقَل بذلك راجي تقببوم ماببا وأن رضبباه، ني
ٌد به هببي اللببه كلمة تكون أن به تبتغي تعالى الله سبيل في جها

: (جاهببدوا وسببلم عإليببه اللببه صببلى النبببي قببال كمببا العليببا،
وأبببو أحمببد، وألسببنتكم) رواه وأنفسببكم بببأماوالكم المشركين

ّوب ِحبان، وابن داود، عإلببى بببالحث الماببر : ذكببر بقوله عإليه وب
الكفرة.اهب. الله أعإداء وقتل الجهاد

العمببل يجعببل تعببالى للببه الخإلصا أن الحبببة إخإواني ولتعلموا
ًا، ًا لك الله َقَيفتح أن بركاته ومان مابارك الهدايببة ماببن أخإببرى أبواببب
َقَن وجببل عإز قال كما والتوفيق، والخير ِذي ّلبب َقَوا ْوا : { َقَد َقَتبب ْه ُهببْم ا َقَد َقَزا

ًدى ُهْم ُه َقَتا َقَآ ُهْم}َ َقَو َقَوا ْق ُد وجببل عإببز وقال ،]17/ماحمد[َقَت ِزيبب َقَي َقَو } :
ّلُه َقَن ال ِذي ّل ْوا ا َقَد َقَت ْه ًدى}َ ا ْو وجببل عإببز وقببال ،]76/ماريم[ُه َقَلبب َقَو } :
ُهْم ّن أ

ُلوا َقَ َقَع َقَن َقَماا َقَف ُظو َقَعإ ِه ُيو َقَن ِب َقَكببا ْيببًرا َقَل ُهببْم َقَخإ ّد َقَل َقَشبب َقَأ ًتببا َقَو ِبي ْث )66( َقَت
ًذا ِإ ُهْم َقَو َقَنا ْي َقَت ّنا مِاْن َقََقَل ُد ِظيًمببا َقَأْجببًرا َقَلبب ُهْم)بب 67( َقَعإ َقَنا ْي َقَد َقَهبب َقَل ًطا َقَو َقَرا ِصبب

ِقيًما}َ َقَت ًا سبببحانه  وقببال]68-66/النسبباء[مُاْس َقَن أيضبب ِذي ّلبب َقَوا } :
ُدوا َقَهبب َقَنببا َقَجا ُهْم ِفي ّن َقَي ِد ْهبب َقَن َقَنا َقَل َقَل ُب ِإّن ُسبب َقَه َقَو ّلبب َقَع ال َقَمبب َقَن}َ َقَل ِني ْلُمْحِسبب ا

المقاتلين المجاهدين حق في وجل عإز وقال ،]69/العنكبوت[
ّفل وماا سبيله في َقَن بببالهم وإصببلحا هدايتهم مان به تك ِذي ّلبب َقَوا } :

ُلوا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َقَس ّل َقَلْن ال ُهْم ُيِضّل َقَف َقَل َقَما ْعإ ِهْم)بب 4( َقَأ ِدي ْه َقَي ِلُح َقَس ُيْصبب َقَو
ُهْم}َ َقَل قال قاتلوا)، (والذين الجمهور قرأ حيث ،]5 ،4/ماحمد[َقَبا

اللببه سببيوفق: ذكببره تعببالى اللببه- : (يقببول رحمببه– جرير ابن
فببي قبباتلوا الببذين هببؤلء ويحّب، يرضى بما للعمل ذكره تعالى

ِلُح سبببيله، ُيْصبب َقَو ُهْم" " َقَل الببدنيا فببي وحببالهم أمارهببم ويصببلح َقَبببا
والخإرة)اهب.

ًا، بعضببكم بببه وليببوصا بينكم، فيما الخإلصا أمار فتذاكروا بعضبب
ماببن قببّل تعببالى لله عإظيمة بعبادة تقوماون أنكم ولتستحضروا
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وأكبثروا ذلبك عإلى بالله واستعينوا عإناءها، ويتحّمل عإليها يصبُر
عإبادتببك]، وحسببن وشببكرك ذكببرك عإلببى أعإنا [اللهم دعإاء مان

الكمببال ماببن المرضببي الببوجه عإلببى إيقاعإها هو العبادة وحسن
لعبده. الله بمعونة إل يحصل ل ذلك وكل والخإلصا،

هببي وتلك بينهم، رحماء الكفار عإلى أشداء الثاني: كونوا المار
قببال حيببث أصببحابه، وصببفة وسببلم عإليببه الله صلى نبينا صفة

ٌد سبحانه َقَحّم ِه َقَرُسوُل : {مُا ّل َقَن ال ِذي ّل َقَعُه َقَوا ُء َقَما ّدا َقَلببى َقَأِش ِر َقَعإ ّفببا ُك ْل ا
ُء َقَما َقَح ُهْم}َ ُر َقَن ْي القببوم صببفة عإببن وجببل عإببز وقببال ،]29/الفتح[َقَب
َقَيا أعإقابهم عإلى بالمرتدين يستبدلهم الذين َقَها : { ّي أ

َقَن َقَ ِذي ّل ُنببوا ا َقَما َقَآ

ّد َقَماْن َقَت ُكْم َقَيْر ْن ِه َقَعإْن مِا ِن َقَف ِدي ْو َقَس ِتي َقَف ْأ ّلُه َقَي ٍم ال ْو َقَق ُهْم ِب ّب َقَنُه ُيِح ّبو ُيِح َقَو
ٍة ّل ِذ َقَلى َقَأ َقَن َقَعإ ِني ْؤمِا ْلُم ٍة ا َقَلى َقَأعِإّز َقَن}َ َقَعإ ِري ِف َقَكا ْل وقال ،]54/المائدة[ا
َقَيا وجل عإز َقَها : { ّي أ

ِبّي َقَ ّن ِد ال ِه َقَر َقَجا ّفا ُك ْل َقَن ا ِقي ِف َقَنا ْلُم ُلْظ َقَوا ْغ ِهْم َقَوا ْي َقَل َقَعإ
ُهْم َقَوا ْأ َقَما ّنُم َقَو َقَه َقَس َقَج ْئ ِب َقَمِصيُر}َ َقَو ْل .]73/التوبة[ا

عإببز دينببه ويحبباربون ورسببوله، الله يحادون الذين الكفرة فأماا
ّكلون وجل، عإليهببم فشببنوا سبببيله، عإببن ويصببدون بأوليائه، وين

ماثببالبهم وإظهببار َقَعإوراهم، وفضح عإيوبهم ببيان الهجاء، غارات
َقَجسببهم أقببذارهم وإخإببراج دعإاويهم، زيف وكشف وماعايبهم، َقَن و

ٍر فببي للنبباس ّفببرة ماقببززة صببو درك إلببى انحطبباطهم تبببين مان
أضببل، هببم بببل النعببام ماصبباف إلببى وانضببماماهم البهيميببة
بأقبببح نعتهببم الببذي الكريببم القرآن مان المعاني هذه ولتستقوا
ّيبن الوصباف، بأشبنع ووصبفهم النعوت، وفسباد جرائمهبم، وب
َقَة ِفطرهم وانحراف عإقولهم، َقَلب َقَغ َقَه أهببوائهم، و َقَف َقَسبب تفكيرهببم، و

َقَف بهم، الغترار مان وحذر َقَش َقَك اّزينببوا، ماهمببا بببواطنهم حقيقة و
فقببال صببدورهم، بهببا تنضببح الببتي وأحقادهم بضغائنهم وعإّرفنا
َقَما سبحانه ّن ِإ َقَن : { ُكو ِر ْلُمْش َقَجٌس}َ ا حق في وقال ،]28/التوبة[َقَن

ِرُضوا المنافقين ْعإ َقَأ َقَف ُهْم : { ْن ُهْم َقَعإ ّن وقال ،]95/التوبة[ِرْجٌس}َ ِإ
ِإّن سبببحانه َقَواّب َقَشببّر : { ّد َقَد البب ْنبب ِه عِإ ّلبب ْكببُم الّصببّم ال ُب ْل َقَن ا ِذي ّلبب َقَل ا
َقَن}َ ُلو ِق ْع ِإّن سبحانه وقال ،]22/النفال[َقَي َقَواّب َقَشّر : { ّد َقَد البب ْنبب عِإ

ِه ّل َقَن ال ِذي ّل َقَفُروا ا ُهْم َقَك َقَن}َ َقَل َقَف ُنو ْؤمِا وجل عإز وقال ،]55/النفال[ُي
َقَأْم َقَسبببُب : { ُهبببْم َقَأّن َقَتْح َقَر َقَث ْك َقَن َقَأ ُعو َقَم ْو َقَيْسببب َقَن َقَأ ُلبببو ِق ْع ِإّل ُهبببْم ِإْن َقَي
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ِم َقَعا ْن َقَْل َقَضببّل ُهْم َقَبْل َقَكا ِبيًل}َ َقَأ : سبببحانه ]،وقببال44/الفرقببان[َقَسبب
َقَن ِفُرو َقَكا ْل َقَوا َقَن}َ ُهُم { ِلُمو ّظا : سبببحانه وقببال ،]254/البقببرة[ال

ِه ِذ َقَه ّنُم { َقَه ِتي َقَج ّل ّذُب ا َقَك َقَها ُي َقَن}َ ِب ِرمُاو ْلُمْج وقببال ،]43/الرحمن[ا
َقَل سبحانه َقَأ ُهْم : { ّن َقَن ُهُم ِإ ُدو ْفِس ْلُم ِكْن ا َقَل َقَن}َ َقَل َقَو ُعُرو /البقرة[َقَيْش

َقَل وجل عإز وقال ،]12 َقَأ ُهْم : { ّن ُء ُهُم ِإ َقَها َقَف ِكْن الّس َقَل َقَن}َ َقَل َقَو َقَلُمو ْع َقَي
ُلببوا سبببحانه وقببال ،]13/البقببرة[ ُك ُعببوا : { ّت َقَم َقَت ِليًل َقَو ُكببْم َقَق ّن ِإ

َقَن}َ ِرمُاو .]46/المرسلت[مُاْج
قباحبة عإلبى تببدل وكلهببا تحصببر، أن ماببن أكببثر هذا في واليات
الببذي الببذنب لعظببم وذلببك سفالتهم؛ ومادى ووقاحتهم الكفرة

فمهمببا العظيببم، بببالله الشببرك وهببو أل به ويتلبسون يقترفونه
والعدالبببة والحريببة السببلم بمزاعإبببم مانببه التطهببر حبباولوا

ذلببك وغيببر والرقببي والتقببدم والحضارة والسماحة والمساواة
مامببا العصببر هذا في نسمعها التي والسخافات الهرطقات مان

ًا سببيبقون ذلببك رغببم فببإنهم حالهم، تحسين به يريدون أنجاسبب
ًا ًا أدناس يقبببل ل الذي وجل عإز الله توحيد إل يطهرهم ل أركاس

ًا بغيببره الله ً ول صببرف ْو عإببدل َقَلبب َقَو َقَن َقَأّن : { ِذي ّلبب َقَلُمببوا ِل ِفببي َقَماببا َقَظ
َقَْلْرِض ًعا ا َقَلببُه َقَجِمي ْث َقَعببُه َقَومِا ْوا َقَما َقَد َقَتبب ْف ِه َقَل ِء مِاببْن ِببب َقَذاِب ُسببو َقَعبب ْل َقَم ا ْو َقَيبب
ِة َقَما َقَيا ِق ْل َقَدا ا َقَب ُهْم َقَو َقَن َقَل ِه مِا ّل ُنوا َقَلْم َقَماا ال ُكو َقَن}َ َقَي ُبو َقَتِس ،]47/الزمار[َقَيْح

ًة الكببافرة وجببوههم وستبقى ظلمببات تغشبباها ماسببودة باسببر
والدهبان الصبباغ مابن عإليهبا وضبع ماهما قترته وترهقها الكفر

َقَن :{ والمكاييببج ِذي ّلبب ُبوا َقَوا َقَسبب َقَئاِت َقَك ّي ُء الّسبب َقَزا ٍة َقَجبب َقَئ ّي َقَهببا َقَسبب ِل ْث ِبِم
ُهببْم ُق َقَه َقَتْر ّلببٌة َقَو ُهببْم َقَماببا ِذ َقَن َقَل ِه مِابب ّلبب ٍم مِاببْن ال َقَمببا َقَعإاِصبب ّن َقَأ َقَيْت َقَك ْغِشبب ُأ

ُهْم ُه ًعا ُوُجو َقَط َقَن ِق ْيِل مِا ّل ِلًما ال ْظ َقَك مُا ِئ َقَل َقَحاُب ُأو ِر َقَأْص ّنببا َقَهببا ُهببْم ال ِفي
َقَن}َ ُدو ِل .]27/يونس[َقَخإا

الكالببح الببوجه هببذا إظهببار اليببوم الجهببادي العإلم ماهببام فمن
ًء حببالته وأشببنع صوره أبشع في القبيح القببرآن بمسببلك اهتببدا
الببتي النسببانية ماعبباني ماببن انسببلخإهم عإلببى والببتركيز ماعهم،

وسببعيهم الجرائببم، لشنع اقترافهم بإظهار وذلك بها يتشدقون
وأن وسببيلة، بأية المنحطة ماآربهم وتحقيق ماصالحهم لتحصيل
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أول سببيكون النسببان وحقببوق الِقيببم ماببن عإليببه يدنببدنون ماببا
أهدافهم. لبلوغ ماعارضته يتوهمون حينما ضحيتهم

الماريكببان سببيما ل الجرائببم، هببذه بمثببل حبلببى ومالفاتهم هذا
العإببداء قائمببة رأس وعإلى المعركة، واجهة في الن هم الذين
يحتبباج فل كلهببا، الرض أماببم ماحببن بل السلم أماة ماحنة وبهم
ٍر إرهاق إلى المار تبباريخهم ماببن الجرائم تلك ُتستخرج حتى فك

ماببا َقَقبْرن ماع الجهاد، ساحات سائر في اليوماي واقعهم ومان بل
ذلببك فببي شببركاء وأنهببم بالماريكببان المجرماون اليهود يرتكبه

ً اليهببود لدويلببة وماناصببرتهم تحببالفهم يعلنببون وهم ًا ليل ونهببار
ًا الناس قلوب في ينطبع حتى أماريكببا هببي إسببرائيل أن جميعبب

ّد عإلى العقاب واستحقاق الجريمة في إسرائيل هي وأماريكا ح
ّلف إلى يحتاج ل المقززة الصورة هذه ورسُم سواء، إلى ول تك
ّول للعيببان باد ظاهٌر هو فما يقولوا، أو يفعلوا لم بما عإليهم التق

ولكببن الهيئببات أقبح فى لظهارهم كاٍف وأعإمالهم أقوالهم مان
العإمببال تلببك يببرصا الببذي البببارع العإلماببي إلببى يحتبباج المار

ًة تخببرج حببتى ويرصببفها ّثر ّيجببًة، ماببؤ َقَماببن ماه العإلماببي ذلببك و
 سواكم؟

ًة وسلم عإليه الله صلى النبي شاعإر سيدنا في لكم وليكن قببدو
ْدلعوا حببذوه، تحببذون حسببنًة َقَتبب ْل ألسببنتكم، الكفببرة لهببؤلء و

ّوعإببوا وأفلماكببم، أقلماكببم عإليهببم وتسببلطوا تقببديم طببرق وتن
فببي خإاصببًة نطبباق أوسببع عإلببى وتنشببروها وتكرروها جرائمهم

ّنبببل، وقببع ماببن عإليهببم أشببد فإنهببا هببم مانتببدياتهم وإن حببتى ال
بيببن وقعهببا آثببار ستسببمعون فببإنكم الكببتراثا، بعدم تظاهروا

حصببل كمببا وقببادتهم ساسببتهم ألسببنة بفلتببات والحيببن الحين
ًا، وقعهببا لشببدة إل المسددة مانتدياتكم لغلق سعيهم وماا مارار
فيهم. نكايتها وعإظم عإليهم

عإليببه اللببه صببلى اللببه رسببول أن عإنهببا اللببه رضي عإائشة عإن
ًا (اهجوا قال: وسلم بالنبببل، رشببق ماببن عإليهببا أشد فإنه قريش

يبرض، فلبم فهجبباهم اهجهببم فقببال رواحبة اببن إلبى فأرسببل
فلمببا ثابت بن حسان إلى أرسل ثم ماالك بن كعب إلى فأرسل
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السببد هببذا إلببى ترسلوا أن لكم آن قد حسان: قال عإليه دخإل
بعثببك والذي فقال يحركه فجعل لسانه أدلع ثم بذنبه! الضارب

ماسلم. الديم...الحديث)رواه فري بلساني لفرينهم بالحق
يجاهد المؤمان إن بالشعر : (اهجوا وسلم عإليه الله صلى وقال

بيببده وسببلم عإليببه اللببه صلى ماحمد نفس والذي ومااله بنفسه
أحمد. بالنبل) رواه ينضحوهم كأنما

ًا وعإنببده هجانببا :لمببا قببال عإنببه اللببه رضببي عإمببار عإببن أيضبب
وسبلم عإليبه الله صلى الله رسول إلى ذلك شكونا المشركون

نعلمببه رأيتنببا فلقببد قببال: لكببم، يقولون كما لهم (قولوا فقال:
، بنحببوه والبببزار ، أحمد : رواه الهيثمي المدينة) قال أهل إمااء

الرناؤط. وضعفه ثقات، ورجالهم ، والطبرانى
ًا، كثيرة المعنى هذا في والحاديث ألفاظهببا كانت وإن وهي جد

ّلقت الذي المعنى أن إل الشعر إلى ماتوّجهة إغاظتهم وهو به تع
واللببه– بببه يختببص ل نفوسببهم فببي تببأثيره وقوة عإليهم وشدته

إضببعاف وهو إليه الوصول يراد الذي الشرعإي أعإلم- فالمقصد
وقببوة قلببوبهم، فببي الرعإببب وإلقبباء تحطيمها، بل الكفرة همة
الشببعر فببي ينحصببر ل المعبباني هببذه وحصول عإليهم ذلك وقع

الحميببد المقصببد هببذا إلببى يببؤدي شببرعإّي ماسببلك فكل فقط،
ومانهببا الحبباديث، هببذه به جاءت الذي المعنى عإموم في داخإٌل

فببإنه شببأنهم، وتهببوين الكفببرة، هببؤلء فضح مان به تقوماون ماا
ّد النبل. وقع مان عإليهم أش
همببة ورفببع المسلمين، عإزائم تقوية مان جهدكم في ماا ماع هذا

الجهبباد، بعبببادة القيببام عإلببى الماببة وتحريببض المجاهببدين،
ماببن المببوت وكراهيببة الدنيا حب ونزع الله، عإند فيما وترغيبهم
آماببال وبعببث عإليهم، تهيمن التي اليأس أسباب ونفض قلوبهم،

ذلك في ولكم المسيرة، طول أرهقها التي النفوس في النصر
بعببض أن حببتى الثببواب، وبببالغ الجببر اللببه- عإظيببم شبباء إن–

ًا ذكر قد العلماء وسببلم عإليببه اللببه صببلى النبببي قببول في وجه
ماببن نبباله بمببا الول الجببر أن أجريببن، لببه بأن الكوع بن لعامار

ويقببوي المسببلمين جيببش بببه يحببدو كببان بمببا والثبباني القتببل،
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يكببون أن اللببه- : (ويحتمببل رحمه– بطال ابن قال كما قلوبهم
يحببدو كان لما الثانى والجر الله، سبيل فى لموته الجرين أحد
عإببدوهم لقبباء عإنببد ثببباتهم فببى الله ويدعإو شعره مان القوم به

هذا نحو روي وقد لنفوسهم، وتقوية للمسلمين تحضيض وذلك
بببن الرحمن عإبد وسلم...عإن عإليه الله صلى النبي عإن المعنى

وسببلم: عإليببه اللببه صلى للنبي قال أنه أبيه عإن ماالك، بن كعب
ليجاهببد المؤمان إن: قال أنزل، ماا الشعر في أنزل قد الله "إن

نضببح فيهم به ترماون لكأنما بيده نفسي والذي ولسانه، بنفسه
اهب.)النبل"

بيببن مانّسببقة مانظمببة الكفببرة هببؤلء عإلببى حملتكببم ولتكببن
بحيببث الشخصببية، والجهببود العإلماية والمؤسسات مانتدياتكم

ًا مارحلببة أو فبترة في تضعون ًا عإنوانبب فيمببا عإليببه تتفقببون عإاماب
ًا يكن لم وإن بينكم ًا ماعلن ًا، ماعروف ماببن قضببية لحيبباء إماا ماذاعإ

قضية لمااتة أو إمااتتها، وأذنابه الكافر العإلم يريد التي القضايا
ًا يكببون آخإببر غببرض لي أو إحياءهببا، يريببدون للببوقت ماناسببب

وأشببعارها بمقالتهببا القلم ذلببك عإلببى ولتتواطببأ والظببرف،
الرصببانة ماببع هببذا ذلك، ونحو والصور الفلم وكذلك وتحليلتها
ًا ووقعهببا تأثيرهببا يكببون حببتى والقببوة والعببدل والتزان شببديد
بببه والسببتعانة تعببالى للببه الخإلصا كلببه ذلببك وقبببل عإليهببم،
عإليه. والتوكل

عإببوام عإلببى وإصببداراتكم خإطاببباتكم في الثالث: التركيز المار
ماببا وماناقشببات ماخطابببات فببي السببتغراق وعإببدم المسببلمين

لببه اسببتجابة وأسرع للجهاد أنفع هناك فليس (بالنخبة)، يسمى
لن وذلببك المسببلمين؛ كعببوام ماعهببم وتعبباطٌف لهلببه وحببٌب

َقَرهم ّلهببا نقيببة زالت ل الغلب في ِفط الكبببير للخيببر قابببٌل وماح
فمببن– وصغيرها كبيرها والذنوب بالمعاصي تطلخت وإن حتى

َقَصببب ولببم ُتمسببخ، لببم أفكببارهم أن قببط- إل سبباء ماا الذي ذا ُت
فيببه يجهل الذي المركب، الجهل يلحقها ولم النحراف، بلوثات
ماببن عإنببده ماا أن ظنه ذلك مان والطم جاهل، أنه ويجهل المرء
ه وتبشبيرهم للنباس تقبديمه يريبد وفهٌم عإلٌم المظلم الجهل ب

12



ًا فتراه أنببه يحسببب وهو بالخزعإبلت لسانه يلوك عإليهم ماترفع
أو بالمفكرين يسمون مامن كثير في الحال هو كما شيء، عإلى

َقَخب، ُن :  الشاعإر قول فيهم يصدق والذين ال
َقَت لما ِهل َقَت َقَج ِهل ً أنك َقَج ْهل َقَج ْهُل جاهٌل...  َقَج ْهِل و َقَج ٌء ال ماعضُل! دا

المسببتجيبين حالببة فببي وتأمالت الجهاد ساحات رأيت إذا وأنت
ّلل كثرة غير مان لمواطنه النافرين لندائه َقَت تع مان أكثرهم وجد

ُهل الفكببار، تلببك سببوء يمسسهم لم الذين الشباب عإلببى فسبب
إلى والتوبة الموبقات وترك المعاصي عإن الخروج مانهم الكثير

الفكببار فتنة أصابته َقَمان وأماا الحق، إلى والرجوع وجل عإز الله
ًا فيه ماا فرأى الشيطان له وزينها ّلما حسن ماناقشة ماعه ينفع فق

ًا، القببدام يعببد لنببه تببذكير، أو تحريببض أو ً والجبببن تهببور عإقل
ًا، سببفاهًة للببه سبببيل فببي والقتببل وكياسببًة، والقعببود وطيشبب
ًا، حكمببًة الببدنيا مالذ عإلببى والعكوف دمابباء سببفك ويببرى واتزانبب

ًا عإليهببم والغلظببة الكفببار وماببواددتهم الرحمببة، ماببن انسببلخإ
ًة حكمببًة لهببم والتببذلل المفبباهيم ماببن جببرا وهلببم وبصببير

لببك هيببأ قد وجدته باٍب مان جئته فكلما المنكوسة، والمعكوسة
حببق في جلها ول طاقتنا كل نبذل ل أن فالمقصود به، يسده ماا

شبباء ماببن إل قليببل بهببم الجهاد نفع فإن الناس مان الصنف هذا
ونتببوجه وشبابها أماتنا عإوام ماخاطبة نحسن أن عإلينا وإنما الله،

حميتهببم ويهيببج كببوامانهم ويببثير عإببواطفهم يحببرك بمببا إليهببم
ًا حماستهم ويشعل ًا وشيئ راجعين للنداء مالبين سترونهم فشيئ

ماببداخإل ماببن كبببيٌر مادخإٌل والحماسة فالعاطفة تعالى، الله إلى
ّطل، أو تهمل ل أن ينبغي التي الخير أعإله أشببرت كمببا وهببو تع
القببرآن عإليببه جرى أسلوٌب أنه كما التحريض، ماعنى في داخإٌل
َقَل تعالى كقوله َقَأ َقَن : { ُلو ِت َقَقا ْومًاا ُت ُثوا َقَق َقَك ُهْم َقَن َقَن َقَمببا ْي َقَهّمببوا َقَأ َقَراِج َقَو ِإخْإ ِببب

ُهببْم الّرُسببوِل ُكْم َقَو ُءو َقَد َقَل َقَببب ّو ٍة َقَأ ُهْم َقَماببّر َقَن ْو َقَشبب َقَتْخ ّلُه َقَأ ّق َقَفببال َقَحبب َقَأْن َقَأ

ُه ْو َقَش ُتْم ِإْن َقَتْخ ْن َقَن}َ ُك ِني ْؤمِا  ]13/التوبة[مُا
أعإظببم والحماسببية العاطفية الماور لتأثيرات العوام واستجابة

ماببا وهو العلمية، والمناقشات العقلية بالحجج تأثرهم مان بكثير
لوب وماخباطبتهم عإليهبم المابر تسبهيل يسبتدعإي البذي بالس
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تحتبباج ل اليببوم الكبببرى المسلمين وقضايا ويفهمونه، يدركونه
وجلئها. لظهروها تعقيد إلى أفهاماهم إلى توصيلها في

ً بعببض أو السببلماية الجماعإببات قببادة بعببض تجببد حينمببا فمثل
الجيببش قتببال شببرعإية دفببع يحبباولون باكسببتان فببي العلمبباء

ويحبباولون ذلببك عإببن الكتببب بطببون فببي وينقبببون الباكستاني
ً يرونه عإّما الجابة ًا، إشكال ماببن المّاببي العبباماّي فببإن واعإتراضبب

طببائرة يببرى أن يكفيببه غيرهببا أو ماسببعود قبيلببة أو سببوهات
ٍد قصببف وتتعمببد تسببتهدف (الجت) وهببي ماسببجدين أو ماسببج

ًا الشببريف المصببحف بعدها ويرى ًا مامزقبب لببك ليقببول وماتنبباثر
َقَم والنصببارى!، اليهود مان أكفر هؤلء وسجية ببساطة بعدها ِلبب ف
ماناقشببات فببي ويقحببم الفطببرة سببليم العاماي هذا عإلى يجنى

َقَدها نقضها يرى عإقيمة وماداولت ُبع رأسه، بعيني الحقيقة عإن و
للناس. الواضحة القضايا تطرحا أن ينبغي وهكذا
التأصببيل جببانب إهمببال هببذا يعنببي ل قبببُل ماببن أشببرت وكمببا

المقصببود ولكببن العإتراضات ودفع الشبهات ودحض الشرعإي
إلببى ماباشببرة يتببوّجه أن ينبغببي الكبببير العإلماببي الجهببد أن

ماسببتوى إلببى الكببثر فببي ويتنببّزل المسببلمين عإامّاببة ماخاطبببة
المسببلمين قضببايا تسببهيل الماكببان بقببدر ويحبباول أفهبباماهم،
لنبببيه تعببالى قال وقد عإواطفهم، ويلماس ماداركهم لتستوعإبها

ِبْر وسلم عإليه الله صلى َقَواْص َقَك : { َقَس ْف َقَع َقَن َقَن َقَما ِذي ّل َقَن ا ُعإو ْد ُهببْم َقَي ّب َقَر
ِة َقَدا َقَغ ْل َقَعِشّي ِبا ْل َقَن َقَوا ُدو ِري َقَهُه ُي َقَل َقَوْج ُد َقَو ْع َقَك َقَت َقَنا ْي ُهببْم َقَعإ ْن ُد َقَعإ ِريبب َقَة ُت َقَنبب ِزي
ِة َقَيا َقَح ْل َقَيا ا ْن ّد َقَل ال ْع َقَو ِط َقَنا َقَماْن ُت ْل َقَف ْغ َقَبُه َقَأ ْل َقَنا َقَعإْن َقَق ِر ْك َقَع ِذ َقَب ّت ُه َقَوا َقَوا َقَن َقَه َقَكا َقَو
ُه ًطا}َ َقَأمْاُر .]28/الكهف[ُفُر
فيهببم تببؤثر الببتي الناس وماخارج ماداخإل ماعرفة يستدعإي وهذا

فببإن أعإله أشرت وكما والستقاماة، الهداية نور نحو وتجتذبهم
الضببللت ظلمببات ماببن النبباس أرى- لنقبباذ فيمببا– باٍب أعإظم

ًا وأكثرها ًا قلوبهم في تأثير سبببيل فببي الجهبباد هببو لهببا وتحريك
َقَمن الله للنبباس تقببديمه كيفيببة لمعرفببة وجببل عإببز اللببه وفقه ِل

الببدعإوة أبببواب ماببن عإظيببٌم ببباٌب فهببو عإليببه، التحريببض وأتقن
ِفل، قد والهداية ْغ ًا يختصر به والقيام ُأ فببي تبببذل كبببيرة جهببود
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الحببديث في وسلم عإليه الله صلى النبي قول في ولعل غيره،
وتركتم بالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخإذتم بالعينة تبايعتم (إذا

إلببى ترجعببوا حببتى ينزعإببه ل ذل عإليكببم اللببه سببلط الجهبباد
ماببن يفهم حيث المعنى، هذا إلى يشير ماا داود، أبو دينكم)رواه

ٌع هببو الجهبباد إلى الرجوع أن الحديث أن كمبا الببدين إلببى رجببو
له. ترٌك تركه
النقاشببات حقيقببة يببدركون ل العببوام أغلب فإن تعرفون وكما

والعإتراضببات، الببردود ول السياسببية، التحليلت ول العلميببة،
ٍة فُرب بالعاطفة، يتحّركون وإنما ٍة لقطبب بنشببيد مادبلجببة ماببؤثر

ٍد ورب مانهبم، الكبثيرين يهيبج حماسّي ٍر ماشبه ّث أو لجرحبى مابؤ
َقَسببن ذلك أوغير فقراء إلببى التجببار يببدفع وتقببديمه إخإراجببه ُيح
ّنف بينمببا اللببه، سبببيل فببي أماببوالهم نفببائس إنفاق الكتببب ُتصبب
بهببا يسمعون فل الوراق أجود وعإلى المطابع أرقى في وتطبع
ً الجببوانب إغفببال هنا المقصود وليس فيها، بما التأثر عإن فضل
حببد عإلببى والقببراء الكتبباب ماببن أهلها فلهذه إليها، أشرت التي

دعإببوة دعإوتنببا تكببون أن فببي نجتهببد أن المقصببود وإنما سواء،
النقيببة ِفطرهببم إلببى ونصببل الناس قلوب إلى بها نخلص عإاماة
لحوالهم. والمناسبة الميسرة المداخإل عإبر
بببل حبباٍل، كببل عإلى ماذماوماة العاطفة أو الحماسة وليست هذا
فيهببم تشببتعل أن غيرتهببم وقببوة الرجببال كمببال ماببن تكون قد

َقَماببن يثيرهببا، ماببا أدنى عإند وأهله للدين الحماسة يتحّمببس لببم و
ّيج اليوم تببذيب الببتي المآسببي ماببن السلم أماة يصيب بما ويته

ًا زال ماا كان إن قلبه فليراجع الصماء الصخور ل؟! أم حي
أغلببب وتوّجهببوا جهببودكم تصبببوا أن : هو الفقرة هذه وخإلصة

ًا فيهببم فببإن السببلم أماببة لعمببوم خإطاببباتكم ًا، خإيببر ول كبببير
يسببمى لمببا التببام بببالتوجه إعإلماكم وترهقوا طاقتكم تسنفدوا
َقَخب، ّن عإببوام ماببن لوجببدتهم غببالبهم فببي دققببت إن والببذين ِبببال

أنفسببهم فببي فظنببوا يعطببوا لم بما تشبعوا ولكنهم المسلمين
ّيز، مامببن شببتى شرائح تشمل المسلمين عإوام وطبقة هذا التم
ًا الجهبباد بهببم ينتفببع ًا انتفاعإبب والتجببار، الطببباء، ففيهببم عإظيمبب
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ٍد كببل يجببد مامن وغيرهم والحرفيين، والمهندسين، مانهببم واحبب
الجهاد. ساحة في يؤديه الذي له المناسب دوره
أنتم فيما ماشاركتكم رجاء العجالة هذا في تدوينه أردت ماا هذا
التواصببل، لمزيد إخإرى رسالة لنا ولعل والعبادة، الخير مان فيه

وينفببع وجهببودكم آراءكببم ويسببدد يعينكم أن تعالى الله وأسأل
ماببن ويجعلكببم وسببلم عإليببه اللببه صببلى نبببيه وأماببة دينببه بكببم

كتببابه عإن الذابين شريعته عإن الذائدين المرابطين المجاهدين
قريب. سميع إنه لعإدائه الغائظين
وبركاته. الله ورحمة عإليكم والسلم
قائد) (حسن الليبي يحيى / أبو أخإوكم
هب.1431الخإر/  / ربيع13 الثنين
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