
ُدنُا ُدُهمُ جها  وجها
 الرحيمُ الرحمن الله بسمُ

سبيل في .. وجهادهمُ الله سبيل في جهادنُا
ّلِذيَِن  الطاغوت، ُنوا ا ُلوَن آَم ِت ِبيِل ِفي ُيَِقا ّلِه َس ّلِذيَِن ال َوا

ُلوَن َكَفُروا ِت ِبيِل ِفي ُيَِقا ّطاُغوِت َس .  ال
.. ولكي الرأض في الله كلمة إعلءا أجل من جهادنُا

كلمة إعلءا أجل من .. وجهادهمُ العليا هي تكون
الطاغوت! 
إلى العباد عبادة من العباد إخراج أجل من جهادنُا

عدل إلى وأغللها الديِان جورأ ومن العباد، رأب عبادة
.. الخرة سعة إلى الدنُيا ضيق ومن ورأحمته، السلما

إلى العباد رأب عبادة من العباد إخراج أجل من وجهادهمُ
عدل .. ومن للعبيد العبيد .. وتعبيد والوثان العباد عبادة

سعة .. ومن وأغللها الديِان جورأ إلى ورأحمته السلما
..!  وزيِنتها الدنُيا ضيق إلى وجنانُها الخرة

.. بالسلسل .. ولو للعباد أطر حقيقته في جهادنُا
أطر .. وجهادهمُ النارأ دخول من .. ومنعهمُ الجنة إلى

..  الجنة دخول من .. ومنعهمُ وجحيمها النارأ إلى للعباد
ّلِذيَِن َوَقاَل ُتْضِعُفوا ا ّلِذيَِن اْس َبُروا ِل ْك َت ْكُر َبْل اْس ْيِل َم ّل ال

ّنَهارِأ ْذ َوال َنا ِإ َنُ ْأُمُرو ْكُفَر َأْن َت ّلِه َنُ َنُْجَعَل ِبال ًا َلُه َو َداد ْنُ َأ

َأَسّروا َداَمَة َو ّن َأُوا َلّما ال َذاَب رَأ ْلَع َنا ا ْل َْلْغلَل َوَجَع ِفي ا
َناِق ّلِذيَِن َأْع ُنُوا َما ِإّل ُيِْجَزْوَن َهْل َكَفُروا ا ُلوَن َكا . َيِْعَم

السدود وإزالة القيود، كسر أجل من جهادنُا 
.. لديِنه اختيارأه وحريِة العبد بين تحيل التي والموانُع
وإحكاما والموانُع، السدود نُصب أجل من وجهادهمُ
لتحيل العناق وحول المعاصمُ في الغليظة السلسل

..!  الحق للديِن اختيارأهمُ حريِة وبين العباد بين
ثوابته .. له الشرع وأحكاما بضوابط مضبوط جهادنُا
.. والسخط الرضى في تجاوزها يِمكن .. ل وأخلقياته

.. عليه وما له ما .. معروف الضعف أو القوة في ول
.. ول وازع .. ول رأادع ول قيد، ول ضابط، بل وجهادهمُ

عليه!!  وما له ما تعرف أن يِمكن .. ل ُخلق
مرجعيته .. وجهادهمُ الله حكمُ مرجعيته جهادنُا

.. والمصالح .. والنزوات .. الهواءا الطاغوت حكمُ
..!  الماديِة
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ًا جهادنُا .. المغتصبة والحرمات الحقوق عن ذود
ًا اعتداءا وجهادهمُ الخريِن وحرمات حقوق على وسطو

 !..
.. وضيعة وسيلًة الرفيعة غايِاته تبررأ ل جهادنُا

وسيلة كل الساقطة الوضيعة غايِاته تبررأ وجهادهمُ
ممنوعة!  وسيلة عندهمُ توجد .. ل ووسيلة

كل .. فوق والكبراءا السياد .. ومصالح فالطماع
ووسيلة! غايِة

المرءا يِؤخذ .. ل أخرى وزرأ وازرأة فيه تزرأ ل جهادنُا
بجريِرة البريءا فيه يِؤخذ .. وجهادهمُ غيره بجريِرة فيه

الغني .. وبين والمظلوما الظالمُ بين يِميز .. ل غيره
..!  والبريءا المعتدي .. وبين والمعدوما

.. والشبهات بالظن الخريِن يِأخذ ل جهادنُا
َيِا..  واليقين التثبت على تقوما كلها فقضايِاه ّيَِها   َأ

ّلِذيَِن ُنوا ا َذا آَم ُتمُْ ِإ ْب ِبيِل ِفي َضَر ّلِه َس ُنوا ال ّي َب َت ُلوا َول َف َتُقو
ْلَقى ِلَمْن ُكمُُ َأ ْي َل ًا َلْسَت الّسلمَا ِإ َتُغوَن ُمْؤِمن ْب َعَرَض َت

َياِة ْلَح َيا ا ْنُ ّد َد ال ْن ّلِه َفِع ِنُمُُ ال ٌة َمَغا ِثيَر ِلَك َك َذ ُتمُْ َك ْن ْبُل ِمْن ُك َق
ّلُه َفَمّن ُكمُْ ال ْي َل ُنوا َع ّي َب َت ّلَه ِإّن َف ُلوَن ِبَما َكاَن ال ًا َتْعَم ِبير . َخ

.. ويِأخذ السوءا ظن على يِقوما جهادهمُ بينما
..!!  والشبهات بالظن الخريِن

والطفال، النساءا قصد فيه حراما جهادنُا 
أذى أو .. بسوءا قوة ول لهمُ حول ل ممن والمستضعفين

ل أو ممنوع، أو حراما شيءا فيه يِوجد ل .. وجهادهمُ
النساءا ذلك في .. بما وأذاه ترويِعه قصد يِجوز

..!  وغيرهمُ الشيوخ من والمستضعفين والطفال،
من ومجتمعاتها النُسانُية يِحفظ أمني سورأ جهادنُا

وهلكا تدمير أجل من .. وجهادهمُ والهلكا الدمارأ
إمكانُية عن القوما كبراءا تصريِحات .. وما برمتها البشريِة

والمجتمعات الشعوب ضد النوويِة للسلحة استخدامهمُ
الكثير!  منها استخدموا .. وقد ببعيدة مسامعنا .. عن

على استهموا قوما .. كمثل وجهادهمُ جهادنُا فمثل
منهمُ .. وقسمُ أسفلها في جاءا منهمُ .. فقسمُ سفينة

.. باسمُ أسفلها في كانُوا .. فالذيِن أعلها في جاءا
أن .. أرأادوا إليها .. والحاجة المياه عن .. والبحث الحريِة
.. السفينة في وقنابلهمُ وأسلحتهمُ معاولهمُ ُيِعملوا

.. ُيِريِدون وما السفينة أعلى في الذيِن تركهمُ فإن

2



ًا .. وهلكوا السفينة غرقت على أخذوا .. وإن جميع
ًا!  .. ونُجوا .. نُجوا والتأديِب والزجر بالمنع أيِديِهمُ جميع

مواضع بإزالة يِكتفي الماهر الطبيب كعمل جهادنُا
عافيته، المريِض .. ليسترد توسع غير من والمرض الداءا

كعمل .. وجهادهمُ جديِد من الراشدة حياته ويِستأنُف
ًا منها ُيِبقي .. ول ضحيته يِرحمُ ل الذي الجزارأ ول شيئ
يِذرأ! 

َيِا..  حقيقية حياة جهادنُا ّيَِها   ّلِذيَِن َأ ُنوا ا آَم
ُبوا َتِجي ّلِه اْس ِللّرُسوِل ِل َذا َو ُكمُْ ِإ ُكمُْ ِلَما َدَعا ِيي  ُيِْح  .. ُُْكم َل  َو

ْلِقَصاِص ِفي ٌة ا َيا ِلي َيِا َح َباِب ُأو ْل َْل ُكمُْ ا ّل ّتُقوَن َلَع .  َت
ِإْن..  حقيقي .. وهلكا حقيقي موت وجهادهمُ  َو

ُكوَن ِل ْنُُفَسُهمُْ ِإّل ُيِْه .  َيِْشُعُروَن َوَما َأ
ّير عليها ُيِعتدى امرأة أجل من جهادنُا .. الجيوش ُتس

رأغبات .. وإشباع والرأباح المكاسب أجل من وجهادهمُ
ُتحاصر والزعماءا الكبراءا ونُزوات .. ويِقتلون الشعوب .. 
 مليون
ًا وامرأة امرأة .. ومليون وطفل طفل ًا!  .. جوع وحرمانُ

َتَل .. من جهادنُا ًا ق ًة نُفس ًا أو حق بغير واحد فساد
ّنَُما  الرأض في َأ َك َتَل َف ّناَس َق ًا ال ْتُل .. وجهادهمُ  َجِميع ق

..!! مطلقة .. وعدالة دائمة .. حريِة بكامله شعٍب
.. والمن العدل .. بسط بأرأض نُزل إذا جهادنُا

بأرأض نُزل إذا .. وجهادهمُ والعفة والحشمة والطهر
.. والعهر والفجورأ، .. والفساد، والخوف الظلمُ نُشر

.. تسبق والعاهرات .. فالخمورأ والمرض والرذيِلة
الفاتحة! جيوشهمُ

قبل العدو .. يِحمده الرفيعة لخلقياته جهادنُا
.. وجهادهمُ الجيال به تتباهى .. ومفخرة الصديِق
الجماعية .. ومقابره الرهيبة ومجازرأه الشنيعة، لجرائمه

أجيالهمُ منه .. تستحي أحياءا وهمُ العباد فيها ُيِدفن التي
..!! حين بعد ولو عنه للعتذارأ يِضطرهمُ .. مما

النارأ في قتله .. وجهادهمُ الجنة في قتله جهادنُا
  !..

..! له مولى ل جهادهمُ .. و موله الله جهادنُا
َديِن فأي ..؟! والتباع بالمن .. وأحق أفضل الجها
بالثناءا .. وأولى وأشرف وأكرما، أعز، الجهاديِن وأي

..؟! والبقاءا
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أن يِنبغي الذي الرأهاب بوصف أولى الجهاديِن وأي
ُدنُا ُيِحارأب .. ؟؟!! جهادهمُ أما .. جهادنُا جهادهمُ أما .. جها

المنعمُ  هـ.                      عبد28/12/1422
 حليمة مصطفى

 ما.12/3/2002
بصير أبو

www.abubaseer.com 
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