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 من لَم يحضر اجلهاد جهادُ

 كتبه الشيخ
 عز الدين الرصايف

رمحه اهللا
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 الكتاب الثاني يف سلسلة

 " بدمائهم نصحوا "

 مكتبة مجع وحتقيق
 ) اهلمّة (

بدولة العراق اإلسالمية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ] جهادُ مَنْ َملْ َحيْضُر اجلهاد [
هللا رب وعلى آلـه وصـحبه أمجعـني، احلمد دنا حممالم على نبيالة والسالعاملني، والص 

 : مثّ أما بعد
 يودون لو أنّ الفرصة قد أُتيحـت هلـم كـي ) املليار ونصف املليار ( فكثري من املسلمني

 من أجل نصرة إخوام يف العراق أو أفغانستان أو فلسطني، وكثري - ولو بالقليل - يسامهوا
 ملسلمني يود لو أَنه استطاع ايء إىل العراق للمشاركة حقاً يف اجلهاد، بل إنّ هناك من ا

 . الكثري ممن يود أن يتطوع يف عملية استشهادية نصرةً لدين اهللا
ى ) أنصار اجلهـاد ( وحنن إذ نعي ونتفهم األسباب الواقعية لعدم قدرة أولئك اإلخوة  عـل

 ومن باب حشد الطّاقات وإعداد كل ما - ركة ضد الطاغوت، فإننا املشاركة الفعلية يف املع
 وخنص الشباب - ) أنصار اجلهاد ( نضع هنا الطريقة اليت يستطيع إخواننا - نستطيع من القوة

 من خالهلا املشاركة يف املعركة وهم يف ديارهم ما دامـوا ال يسـتطيعون الـنفري - منهم
 . ميسرةً وواضحةً بإذن اهللا قَدر اإلمكان بأجسادهم، وسوف حناول أن جنعل تلك الطريقة

 : ممن مل حيضر اجلهاد إخواننا أنصار اجلهاد
 إنّ إخوتكم يف العراق ويف أفغانستان ويف غريها من اجلبهات يالقون عدواً ليس كبـاقي
 األعداء، فهو عدو مركّب، تركيبته متَّ مزجها من كل بقاع الشر وبذور اخلبث وعصـائر

يطان بكل جنوده، وهلـذا وألجـل أن نكـون الدكم اليوم هو الشهاء واملكر، إنّ عدو 
. واضحني يف املقصد، جيب أن نعي من حنارب، وجبهات احلرب اليت خنوضها
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 : أوالً؛ فنقول بإجياز إنّ األعداء هم األعداء نحدد ويف أي حربٍ جيب أن
 . الشيطان، والنفس األمارة بالسوء - ١
 . وكل أنصارها " إسرائيل " املسماة د ممثلة بدولة اليهود اليهو - ٢
 . الصليبيون وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها - ٣
 . اوس وكالم الرافضة - ٤
 . املرتدون واملداهنون والعمالء من أبناء جلدتنا - ٥

 : وسيكون عرض هذه النصائح واملقترحات ملن مل حيضر اجلهاد كما يلي
 . ملن مل حيضر اجلهاد اإلعداد اإلمياين - ١
 ... ". الكتروين - طيب - بدين - عسكري " اإلعداد املادي ملن مل حيضر اجلهاد - ٢
 . للتوحيد واجلهاد يف الوسط احمليط به - من مل حيضر اجلهاد - دعوة - ٣
 . يف دعم اخلط األول للجهاد القتايل - من مل حيضر اجلهاد - مشاركة - ٤

____________



7 

 مل حيضر اجلهاد ملن اإلعداد اإلمياني

 ال بد حىت تضمن النصر على العدو الكافر أن تنتصر على النفس والشيطان، ونقصد كـل
 ، لذا فإن هـذا العدو خارجي وداخلي ما يدعو إىل الضاللة واملعصية وسوء اخللق، وهذا

 ًء العدو أخطر األعداء وأكثرهم ضرراً ألنه يعمل عمل البكتريا اخلبيثة، فإا ال تقتلك ابتدا
 وإمنا تفتك جبسمك وعضالتك فتجعلك كاخلشبة امليتة بال حراك وال نفعٍ، وهلـذا كـان
ـدعا لَنبك فتكاً منه، وإن واجباً مفروضاً، فإنه ليس هناك ما هو أشد احلذر من هذا العدو 
 هذا العدو هو اخلط األول للمجاة، فإن استطاعت نفسك التغلّب عليه كان مـا بعـده

. ن مل تستطع فال أظنك تستطيع املشاركة يف احلرب اليت تنوي أن تشارك فيها أسهل، وإ
 هلذا فإن الواجب عليك أوالً إن كنت عازماً على نصرة إخوانك أن تضع قدمك على
 درب اجلهاد وأن زم شيطانك يف نفس الوقت، وأول ما ينبغي عليك إاؤه النية الصادقة؛

 ك ما دمت ال تعرف الطريق إىل ااهدين، ولكنك لن كي تأخذ أجر اجلهاد وأنت يف بيت
 تنال األجر إال بوجود الصدق منك، فلو جاءتك طائرةٌ خاصةٌ لتحملك اآلن إىل أرض
 اجلهاد هل خترج مباشرةً ألداء الفريضة الغائبة، أم تتعلل كما يتعلل كثريون بأن األم ال

 . إخل ... ترضى والدراسة مهمة وهي من اإلعداد
 إخراج جواز سفرٍ إن مل يكن موجوداً من قبل، وجعله جاهزاً : ن عالمات الصدق وم -

 . ألية حلظة

 االستعداد النفسي واجلسدي، واإلحلاح بالدعاء لكي ييسر اهللا : ومن عالمات الصدق -
 لك، وأداء األمانات إىل أصحاا من أموالٍ واستعارات كما لو كنت ستغادر بعد أيـام،

ا حىت يؤديها عنك إن حدث لك مكروه أو توكيل أحد .
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ـنعهم -  هذه احلالة تشبِه حالة كثري من الشباب املبتدئ يف طريق االستقامة، حينمـا مي
 آباؤهم من صالة الفجر يف مجاعة خوفاً عليهم، بل قد يغلقون األبواب لئال خيرج االبـن،

 ! يـا رب : " صلي، ولسان حاله فال أقلَّ للصادق من أن يقف وقت الصالة بني يدي ربه لي
 ". لوال الباب خلرجت؛ فأنا جاهز

 واألحاديث على أخذ األجر مبجرد النية يف حال العجز عن الفعل كثرية، راجع رياض [ -
 ]. الصاحلني للنووي وغريه

 وفيما يلي نبني لك التدريب اإلمياين الذي جيب أن تتمه لكي تبقى ثابتاً على هذا الدرب،
 : وهو

 : اخلمسة يف مجاعة ظ على الصلوات احلفا - ١
 الصـالة يف املسـاجد؛ وا من نعمة يف العراق قد منِع ك الكثري من إخوتك أخي املسلم هنا

 هاب إىل إذ أُغْلقَت على يد الروافض أخزاهم اهللا، هلذا فإننا نغبطكم على قدرتكم على الذّ
 فجر والعشاء يف املسجد املساجد دون خوف أو وجلٍ، واعلم أنك إن كنت ممن يصلّي ال

 . فإنك قد ركبت طريقاً صحيحاً موصالً إىل اجلهاد بإذن اهللا
 يوم، واعلم أنّ قدرتك على الصالة يف جوف الليل كلّ على األقلّ أن تصلي ركعتني - ٢

 . يف جوف الليل يعين أنك قادر على أن حترس ثغراً من ثغور اجلهاد
 أنت يف بيتك وأجهزة التكييف حاضرة عنـدك، فإن مل تستطع أن تقوم الليل يف صالة و

 فكيف ستقوم الليل يف اجلهاد؟
 . ؟ " متوز " الباردة أو فَيح جهنم يف " كانون " كيف ستتحمل صقيع ليايل

فاستعن باهللا على قيام الليل، واعلم أنك يف الوقت الذي تصلي فيه ركعتني يف غرفة مبردة
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 تلك الساعة من إخوانك ااهدين يف العراق من يقـف مطمئناً آمناً شبعانَ؛ فإن هناك يف
 حامالً سالحه يترقّب األعداء، ال يأمن من أين سيأتون، يقف خلف اجلدران ال يـدري

 . أحيتمي باجلدار من األعداء أم من شدة الربد القارس يف ليايل الشتاء؟
 تحمل أمل واحداً على األقل من كل أسبوع؛ فإن ذلك يروضك على يوماً أن تصوم - ٣

 صلى اهللا عليه - اجلوع الذي قد يصيبك يف ساحات اجلهاد، واعلم أن صحابة رسول اهللا
 كان الواحد منهم يقاتل وهو يضع على بطنه احلجر من أمل اجلوع، فإن كنت جتد - وسلم

 بعض أمل اجلوع يف الصوم رغم كونك مطمئناً بأنك ستجد ما تأكله عند الفطور، فـاعلم
اك أنه يف الس  اعة اليت سوف تفطر فيها على كل ما تشتهيه نفسك وتلذّ به عينك، فإن هـن

 إخواناً لك يف العراق يواصلون النهار بالليل صوماً ال يفترون وال يشتكون؛ ألم ال جيدون
ك  ما يفطرون عليه، وإن وجدوه فهو ال يسد أملَ اجلوع إال يسرياً، وإنهم ليحتسبون ذـل

 . ني، فانظر أين أنت منهم أجراً عند رب العامل
 مرةً يف الشهر على األقل، فإن اتخذت لنفسك وِرداً حبيث تقرأ كـل أن ختتم القرآن - ٤

 يومٍ جزءاً من القرآن فستختم القران كلّ شهر، فإن ختمت قراءة القرآن يف أول شـهر،
 صف األول فاعلم أنّ لك إخواناً يف العراق خيتم الواحد منهم القرآن كلّه وهو يقف يف ال

 يخيف الكفّار وخييفونه، وال جيد أماناً وال اطمئناناً إال بالقرآن، فانظر أين أنت من هـذا،
 !. وأي أجرٍ لك وأي أجرٍ هلم

 ، واحفـظ بعـض - عليه الصـالة والسـالم - أن تكون ملماً بِسنة الرسول اجتهد - ٥
 ن به نفسك، واعلم أنه يف زادك الذي تطمئ - مع القرآن الكرمي - األحاديث ألا ستكون

 اً لك يف العراق يعملون إخوان الوقت الذي تقرأ فيه عن أحاديث اجلهاد وأجر الشهادة، فإن
 . على ترمجة تلك األحاديث أفعاالً تز من هوهلا عروش الظاملني

. وفَرق بني من يقرأ احلديث أو حيفَظُه وبني من يترجم ذلك احلديث أفعاالً ويطبقه
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 وبعض تراجم حياة الصحابة والتابعني؛ لتكون أن تطَّلع على بعض كتب السرية جيب - ٦
 لك قدوةً ديك يف ظالم الليل وظلمة األحداث ودهاء الوقائع، واعلم أنه يف الوقت الذي
 تسيل فيه دموعك على خديك وأنت تتعاطف مع مواقفهم وتتعجب من بطوالم، فـإن

 اق يعملون على زيادة صفحات كتب البطولة وسـري الصـاحلني هناك إخواناً لك يف العر
 فاحرص على أن تكون ممن يصنع التاريخ وعظماء التاريخ اليت ستقرؤها ويقرؤها أبناؤك،

 . ال ممن يقرؤه
 واالبتعاد عن كل خلُقٍ قبيحٍ وسيئ، وأول األخالق احلميدة التخلّق بكل خلقٍ حسنٍ - ٧

 يوم على أن تسلِّم على من تعرف وعلى مـن ال تعـرف، أن تفشي السالم؛ فاعمل من ال
 فإن استطعت أن تصنع ذلك فسوف جتد راحة النفس وحسن اخللق؛ ألن حسن اخللق هو
 ما تعاشر به الناس وليس ما تعاشر به نفسك، فإن استطعت أن تسلّم على من تعرف ومن

 . ال تعرِف فقد عاشرت الناس بأحسن اخللُق
 ل هذا األمر صعب ولكنه يسري على من يسره اهللا عليه، واعلم أنك حباجة إىل هذا نعم لع

ك إذا  اخللق يف اجلهاد ألنه ميحو البغضاء من الصدور، وميكِّنك من العفـو عـن إخواـن
 أخطؤوا يف حقّك، فال حتقرنّ هذا اخللق رغم ما قد يخيل إليك من قلة شأنه، واعلـم أن

 لبناء ( ألصحابه يف املدينة كانت إفشاء السالم - صلى اهللا عليه وسلم - سول أُولَى وصايا الر
لبناء األسرة القوية ( وصلة األرحام ) جمتمعٍ متحاب ( اس نياموصالة الليل والن ) لبناء اإلنسان 

ذات ).[ القومي  وهنا نرى أنه تدرج من اتمع واملدينة إىل األسرة والعائلة مث إىل النفس واـل
 ]. ة الواحد

ال الْجنةَ تدخلُوا نِيام والناس وصلُّوا الطَّعام وأَطْعموا السلَام أَفْشوا الناس أَيها ( مٍ بِسـ ( . 
 . صحيح حديثٌ : الترمذي قَالَ

وال جتعله يف قلبك، وحاول أن تكسب أكثر قدر مـن األمـوال اجعل املال يف يدك - ٨
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 . يف أشد احلاجة إليها - ىت يقوم على أشده ح - احلالل، ألن اجلهاد
 حنن اليوم يف حاجة ماسة لألغنياء من أمثال عثمان بن عفّان وعبد الرمحن بـن عـوف
 وغريهم من أغنياء الصحابة، شريطةَ أن تنوي مجع املال ال لنفسك والترف وإنما للجهاد

 وألسرتك تدخر ما تبقّى من ومساعدة ااهدين، فبعدما تخرج ما حتتاج إليه من مالٍ لك
 املال، حىت إذا سنحت لك الفرصة إليصاهلا إىل ااهدين فَعلْت بأقصى سرعة ويف أقـل

وقت . 
 وتأكد أن أموالك حاللٌ وجتنب أموال الشبهات، واعلم أن اهللا طيب ال يقبل إال طيبـاً،

 . وأنّ من حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها
دأ تربع للمجاه بـمائة ألف درهم كما يف احلديث، ولْي دين ولو بدرهم، فقد سبق درهم 

 الصادق من اآلن يف االدخار ولْيقلل مصاريفه اليت ال نفع منها وال لزوم هلا، حىت إذا تيسر
 له طريق التربعِ تربع، ورمبا يتيسر له الطريق وال يتوفر املال للخروج، فلـذلك جيـب أن

 . حلالة بادخار ما يستطيعه، وال يكلّف اهللا نفساً إال وسعها يستعد ملثل هذه ا
 ، واعلـم أنّ أغلـب أصـحاب الرسـول ال متنعك رغبتك يف اجلهاد من الزواج - ٩
 كانوا متزوجني، ومل مينع الزواج واحداً منهم من اجلهاد، وال منع - صلى اهللا عليه وسلم -

 من تعف ا نفسك وتعينك يف أمور اجلهاد أحدهم من الزواج، واحرص على أن تتزوج
 دينك، واجعل نيتك يف الزواج هي تكثري نسل املسلمني، ألننا اليوم حباجة إىل كثـرة يف
 العدد حىت يكون الواحد منا مع أبنائه كتيبةً من ااهدين، فإن كانت نيتك أن يرزقك اهللا

تمواج ذاك ونِعالز ماهدين فنِعة من اية ذريالن . 
 يف هذا الوقت الذي أصبحت فيه صور السوء منتشـرةً : عدم النظر إىل ما حرم اهللا - ١٠

 حىت ال تكاد ترى غريها، نرى أن االمتحان صعب والبالء عظيم، لكننا يف الوقت نفسـه
 اهللا رب العاملني أجلّ وأكرب، وهلذا فإن من كان ، ورضا نعلم أن األجر أعظم واجلنة أغلى

لقاء ربه واجلهاد يف سبيله والنصرة إلخوانه فليمنع نفسه من النظر إىل ما حرم اهللا، يرجو
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 - : ويف سبيل حتقيق ذلك اصنع ما يلي
 إلغاء كل القنوات غري احملتشمة من التلفاز، وإن استطعت أن تغلقه متامـاً فـذلك - أ

 مج اإلسالمية فإننا نعلـم أن أفضل، وإن قلت أنك ستكتفي مبطالعة األخبار ومشاهدة الربا
 ذلك من خدع الشيطان، وأنه وجنوده لن يتركوك حىت يوقعوك فيما حرم اهللا، فاحذرهم

 إن كنت ال متلكه - أن يفتنوك وأغلق الباب الذي تأتيك منه جنوده، وإن مل تستطع ذلك
ى فتجنب النظر إليه، وأما األخبار والربامج اإلسالمية فإننا ننصحك - مثالً  باالطالع عـل

 ذلك من خالل الصحف املوثوقة والكتب املفيدة، واعلم أنه يف الوقت الذي جتاهد فيـه
 نفسك لئال تنظر إىل ما حرم اهللا، فإن إخوانك ااهدين يف العراق جياهـدون حـىت ال

 . تستباح حرمام وحىت ال تنتهك أعراضهم
 الدخول إىل املواقـع اإلباحيـة يف اإلنترنـت، إياك أن تدع الشيطان يغرِيك ب - ب

 . واحرص على أن جتاهد نفسك ومتنعها من ذلك
 اجعل كل اهتمامك يف إعالء كلمة اهللا وخدمة اإلسالم ونصرة إخوانك، وحاول - ج

 أن جتعل هذا كلَّ هدفك وطموحك وقضيتك اليت تنام وجتلس معك، فإن اسـتطعت أن
 . ال للتوافه واألمورِ اخلبيثة أن تخطُر يف بالك بعدها تصنع ذلك فاعلم أنه ال جم

 هذه خطوطٌ تدريبيةٌ ألجل دفع شر الشيطان والنفس األمارة بالسوء، فـإن : أخي املسلم
 استطعت أن تنجزها فأنت على ما بعدها أَقْدر بإذن اهللا، وإن مل تستطع فمـا نظنـك إال

ى فعلـه، ضعيف اهل واهن العزمية مدعياً  مة، تقولُ ما ال تفْعل، وتفَكِّّر فيما ال تقوى عـل
 واعلم أن هذه هي أدىن ما ميكن أن تفعله، فإن زدت فإنك من ذوي اهلمم العالية والنفوس

 . العظيمة
_________
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 ملن مل حيضر اجلهاد اإلعداد املادي
 ..." إلكتروين - طيب - بدين - عسكري "

 ة، حباجة إىل أناسٍ ليوم حباجة إىل كفاءات علمية وثقافية وبدني حنن ا ": مناصر اجلهاد " أخي
 خرباء يف كل شيٍء يلزم ساحات اجلهاد وبناء الدولة الفتية، فحاجـة السـاحات ماسـةٌ
اج إىل علمـاء  للشرعيني دعاة وطلبة علم، لكننا ال حنتاج إىل علماء شريعة فقط، بل حنـت

 ت وعلوم األحياء والطب وكل شيء، فمن سيصنع لنا بالكهرباء وااللكترونيات واحلاسبا
 السالح إن مل يكن بيننا من يعرف تلك العلوم؟ ومن سيوصل صوتنا إىل العـامل؟ ومـن

 . سيعاجل جرحانا؟
 حنن حباجة إىل كل هذا، فشد العزم وتوكّل على اهللا واسع من اليوم أن تكون خبرياً بأحد

 اجة إىل علماء ومتخصصني وخرباء؛ فإن لديهم الكثري فنون العلم، فإخوانك يف العراق حب
 ممن حيمل السالح، لكن ليس لديهم الكثري ممن يصنع السالح، واملؤمن القوي خري وأحب

 . إىل اهللا من املؤمن الضعيف كما ثبت يف احلديث
 : هلذا كان مما نريده منك ما يلي

 : يف اال العسكري واجلسدي - ١
 ة البدنية، ويكون التركيز على اللياقة البدنية وألعاب الفنون القتالية؛ فـإن زيادة القابلي -

 زيادة قدرتك البدنية ستزيد من ثقتك بنفسك، وجتعلك قادراً على حتمل الصعاب ومحـل
 األعباء الثّقيلة وتنفيذ الواجبات بدون كللٍ أو عجز، فكن ملتزماً يف التـدريبات ومطبقـاً

 ك يف ذلك هو التجهز للجهاد، وختيل أنك تتدرب قي ساحة اجلهاد للواجبات، واجعل نيت
ك األعـداء  استعداداً للقتال، وأثناء تدريبك ختيل دائماً أنك اآلن يف العراق وشـن علـي

 . هجوماً، فماذا عساك تفعل؟؟
.. وتحمل اجلـوع .. واملرونة .. واخلفة .. وركز على سرعة اجلري وخاصةً ملسافات طويلة
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 . رن على صعود اجلبال والتم
 يف مواقـف - بعد عون اهللا وقوته - واعلم أن قدرتك البدنية سوف تكون معينك األوىف

 اجلهاد، فاحرص على أن تأتينا كاملَ التدريب قوي البنية، معيناً لنا ال عالةً علينا، ويف كلٍّ
 . خري كثري بإذن اهللا

 كل شيء لـيس ( فقد ورد يف احلديث احرص على أن تتعلم السباحة وقيادة السيارة، -
أو من ذكر اهللا عز وجل فهو هلو إال أربع خصال مشي الرجل بني الغرضني وتأديبه سهو 

 أهل إىل كتب اخلطاب بن عمر أن مكحول عن ، و ١ ) فرسه ومالعبته أهله وتعليم السباحة
 . ٢ والفروسية والرمي السباحة أوالدكم علموا أن الشام

 استخدام السالح بكل أنواعه، ألن ذلك من مستلزمات اجلهـاد احرص على أن تتعلم -
 اليت ال يتم بدوا، واحرص على أن تكون خبرياً يف األسلحة ال مستخدماً هلا فحسـب،
 وحاول أن تتدرب على صيانتها بل وصنعها إن استطعت، وال تنتظر من يأيت ليدربك على

ك استخدام السالح، بل اسع من اليوم لذلك، واملواق  ع اجلهادية على اإلنترنت تقطـع ـب
 . شوطاً كبرياً

 حاول أن تقرأ كل ما تستطيع أن تقرأه عن حروب املقاومة وحرب العصابات وفنون -
 احلرب، واحلرب اإلعالمية واحلرب النفسية والسياسية وكل ما من شـأنه أن يزيـد يف

ى وهناك معسكرا . خمزونك الثقايف وخربتك يف شن احلرب واملقاومة  ت نظرية متوفرة عـل
 . صفحات اإلنترنت

 : يف اال الطيب - ٢
 وهي مهمة للمجاهدين، بالدرجة األوىل اختصاص اجلراحة والعظمية واإلسعافات األولية،

 إسـناده ابـن حجـر يف كما قال املنذري يف الترغيب والترهيب، وحسن رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد - ١
 ". السلسلة الصحيحة " ، وأورده األلباين يف " احمللى " ، وضعفه ابن حزم يف " الدراية "
". كنـز العمال " - ٢
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 ومثل هذه الدورات متوفرة بشكل طبيعي يف بالد من مل حيضر اجلهاد، وبتكلفـة شـبه
 . رمزية

 : يف جمال اإلعالم واحلاسبات - ٣
 أن تتعلم على كيفية عمل احلاسبات وكيفية صيانتها، وكل ما تستطيع مـن احرص على

 خربات يف جمال احلاسبات، واجعل نيتك يف ذلك هو اجلهاد يف سبيل اهللا ونصرة دينـه،
 وتعلّم كل ما يتعلق بصفحات اإلنترنت من تصفح وبناء مواقع ومراسلة عن طريق الربيـد

 قع اليت اجم اإلسالم، وما يتعلق بصناعة األفالم من اإللكتروين، وكذلك كيفية نسف املوا
 كيفية استخدام آلة التصوير ومونتاج األفالم إىل طريقة رفعها على اإلنترنـت واملواقـع

 ، " الطابعة " ، والعمل على " ناسخة األوراق واألقراص والكاسيتات " النسخ على اجلهادية، و
 . ش اإلعالم ااهد هذه األيام فهذا من أشد ما حيتاجه جي ؛ " املاسحة الضوئية " و
 : يف اال األمين - ٤

 طالع ما نشر يف االنترنت وحاول تطبيقه ونشره، فمجرد معرفة أعـداء اهللا بانتشـار -
 . احلس األمين يف ااهدين وأنصارهم يزيدهم غيظاً؛ وإغاظة أعداء اهللا مطلب شرعي

 بإذن - ونا يفيد يف قهره، فإذا قهرناه احرص على أن تتعلم لغة أعدائك، فتعلُّم لغة عد -
 شاعت لغتنا بني األمم، وحنن اليوم حباجة ملن يتكلم لغة عدونا حىت نعلم ما خيططون - اهللا

 له، وحىت نقتبس منهم ما يفيد من تكنولوجيا، وحىت نقاتلهم مبا يفهمون، واعلم أن تعلّم
 قد كنا خناف باألمس القريب لغتهم ال يلزم منه أن تنسى لغتك أو تنسلخ من عقيدتك، و

 نوقن أن غـزو العـدو - وبفضل اهللا - من أن يغزو رج ثقافة األعداء ثقافتنا، لكننا اليوم
 الثقايف قد اندحر، وأنه مل يعد اليوم على وجه األرض من تغره رجة حضارة الغرب بعد

 كـي نسـتطيع أن أن بان زيفها وظلمها وفسادها، هلذا فإن سعينا لتعلّم لغتهم اليوم هو
 خناطب ا عقوهلم، حىت نكون حنن من يغزوهم ثقافيا، لعلنا جند بينهم من يستمع فيصغي
فيعقل فيهتدي، واهللا يهدي من يشاء، وحسبك أن تعلم أن اليهود يعلمون أوالدهم العربية
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 . يف املدارس
 . طالع أهم االخبار والتحليالت حىت تكون مع تطور األحداث : يف اال السياسي - ٥
ى : يف جمال اإللكترونيات - ٦  تعلم تصميم دارات التفجري عن بعـد، والتشـويش عـل

 . إخل ... التجسسيات، والدخول على موجتها ملعرفة ماذا تصور
 : السالح الفعال - ٧

 أقل ما يقدمه املسـلم الدعاء للمجاهدين واملأسورين منهم خاصة، وهذا أضعف اإلميان و
 ، ومؤازرة بأقل املسـتطاع أال " من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم : " إلخوانه وفق مبدأ

 . وهو اللسان
 . واسأل اهللا أن ييسر لك طريقاً إىل الشهادة

ـباب  وقد وضعت هذه الفقرة هنا ألن السالح أحد األسباب اليت ال تقل أمهيةً عن األس
 . املادية احلسية

____ ___________
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 واجلهاد للتوحيد من مل حيضر اجلهاد دعوة
 يف الوسط احمليط به

 بعد أن أينا االستعداد الذايت لبناء النفس حىت تكون قادرةً على اجلهاد وقد أعدت كل ما
 استطاعت من قوة لذلك، سنسعى اآلن لتوسيع دائرة تأثري ااهد لكي تتعـدى نفسـه

 إنسانٌ لـه - أوالً وأخرياً - من عائلته وأقاربه وأسرته، فااهد هو وتشمل كل من حوله
 ارتباطات عاطفية وأواصر أُسرِية وعالقات اجتماعية، وإن كل هذا يسلط عليه نوعاً مـن
 الضغوط والقوى، بعضها يكون سلبياً وبعضها يكون إجيابياً، فإن كنـت يف أسـرة ذات

ك يف ابـتالٍء وازعٍ ديين وجهادي فأنت ذو حظّ ع  ظيم، أما إن كان األمر غري ذلك فإـن
 وامتحان عسري، كيف ستقنع والديك باجلهاد؟ كيف ستقنعهم بأن اجلهاد فرض عني على
 كل مسلم وأن أرض اإلسالم تناديك؟ هل تستطيع أن تقنعهم باإلذن لك باهلجرة واجلهاد؟

 من ااهـدين مـن هل تستطيع أن جتعلهم جياهدون معك؟ كم تستطيع أن جتمع معك
 أصدقائك وأقاربك؟

 هذه أسئلةٌ ومشاكل يعيشها من جرب اجلهاد هنا يف العراق، فكيف مبن مل جيربه أو كان
 : بعيداً عنه؟ وفيما يلي نعرض عليك بعض ما ينبغي عليك القيام به للتغلب على ذلك

 وجوبه، وأن تكون متام االقتناع يف قرارة نفسك بفرضية اجلهاد و أن تكون مقتنعاً جيب - ١
 قد طبقت مجيع ما سبق ذكره من نقاط حىت تكون قادراً على إقناع غريك، ألنه ال قـدرة

 . للشخص على اإلقناع إن مل يكن مقتنعاً هو نفسه
 ، ومن سنة اهللا أن يبتلي املؤمنني، والكفر أن الدين أمانة يف أعناقنا أن تثبت عند أهلك - ٢

 والباطل يدافع عن باطله بقوة، فعالم ال ندافع عن ديننـا قد اجتمع واحتد ضد املسلمني،
 وحقوقنا؟ وملاذا ال منضـي يف درب اجلهـاد يف سـبيل اهللا ال خنـاف لومـة الئـم؟

. } إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ { و
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 تحرك فيهم محية النصرة هلذا وااهدين، وأن أن تعود أهلك على مساع أخبار اجلهاد - ٣
 الدين وإلخوام الذين يعتدى عليهم يف شىت بقاع املسـلمني، يف العـراق وأفغانسـتان
 والشيشان وفلسطني اليت باعها دعاة القومية البائدة، وذَكِّرهم بآيات اجلهاد وما أعـد اهللا

اهللا للقاعدين من حسرة وندامة، وأن توضح حكم للمجاهدين من أجرٍ وغنيمة، وما أعد 
 مبجرد أن احتلَّ شرب واحد من أراضي املسـلمني اجلهاد يف أيامنا وأنه فرض عنيٍ ال كفاية

 ولو مل يكن هذا الشرب مسكوناً، وأن هذا ال خالف فيـه بـني العلمـاء وإن تـرخص
 مـن املترخصون اليوم ممن خيافون على عياهلم أو طعامهم وشرام، واسرد عليهم طائفـة

 ، واعتمد على الترغيب قبل الترهيب ملا ) إخل ... من مات ومل يغز : ( األحاديث الواضحة مثل
 . له من أثرٍ إجيايب ملموس

 وأنه ليس حباجة إلينا، وأنه أحرى بنا أن نركض اهللا سينصر دينه أحل على التأكيد بأن - ٤
لنكون من ح ملن هو مثلك و م اهدين حباجةخربته، ولو لة الدين، وأن ا مثلهم مهما قلَّت 

 للتعليم البدائي كما حصل يف البوسنة، فتنالون األجر الكبري، وأن شياطني اإلنس واجلـن
عن سبيل اهللا تزخرف القعود لتصد . 

دعايات، مثـل -  ال تنخدع مع تيار الدنيا واألهل غري امللتزمني، واحذر من التأثر باـل
ساهدين باإلرهابيني، أو وفاملمنوع " ممنوع " م احلديث عن اجلهاد وأشرطته بأنه وصف ا ، 

 فالدين !! ما منعه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلّم، فهل نرضى إن منعنا األهل من القرآن؟
 . هو األساس

 وكل كسر الفىت فالدين يجربه        وما لكسر قناة الدين جـربان

 ، ال يسلبها وال يهبها أحد غريه، فال الذهاب اهللا املوت واحلياة هبةٌ من أن تقْنِعهم بأنّ - ٥
. للجهاد سيعجل باملوت، وال القعود بالبيت واالختباء حتت الفراش سيجلب العمر الطويل



19 

 تأخرت أستبقي احلياةَ فلم أجـد
 فلسنا على األعقاب تدمى كُلومنا

 لنفسي حيـاةٌ  مثل أن أتقـدما
قْطُر الدمـا ولكن على أقدامنا ت 

ى  فكم من جماهد هاجر وجاهد وخاض أَمر احلروب وأشرسها مث عاش حىت مـات عـل
 . الفراش، وكم من قاعد يف بيته جالسٍ وسط عائلته غَص يف شربة ماٍء فمات وانتهى أمره

 يف كل شيء، يف العبادة واألخالق القدوة احلسنة جيب أن يرى فيك من حولك بأنك - ٦
 . يقتدوا بسريتك ويطيعوا أمرك والعلم والعمل، حىت

 واعلم أنه ال يوجد من يطيع الضعفاء أو يقتدي بالكساىل أو يتبع من خيالف قوله عملـه،
 واعلم أن كل ما قمت به من تدريبات سابقة على جماهدة النفس وحسن اخللق والتدريب

 ، وحنن نعلم عن البدين والعلمي سوف تتيح لك أن تكون مؤثراً فيمن حولك مطاعاً مقلّداً
 جتربة أنّ هناك كثرياً من اُألسر واألصدقاء ممن غلب عليهم هوى النفس وضالل الفكـر
ى يـديك املعجـزات، لكـن  واتباع الشيطان، لذلك فلن يهتدوا ولـو جـرت عـل

 ر، فإن هناك من ؛ فال تيئس وال تفْت } معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ { : - تعاىل - كما قال
 ومل يضره ذلك شـيئاً، ) نوح عليه السالم ( األنبياء من مل يستطع أن يهدي زوجته وأوالده

 . } إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء { : كما قال تعاىل
 أن تقوم ببعض ومبيتك خارج البيت، فحاول مثالً أن تعتاد أُسرتك على غيابك جيب - ٧

 الرحالت، أو أن تبيت يف بيوت األصدقاء، أو أن تتأخر يف العودة إىل البيت حىت يعتادوا
 . على غيابك عنهم

 جيب أن ال جتعل العائلة ترى فيك أنك مصدر الرزق الوحيد، وأنك أملهم وآخر مـا - ٨
 أعمال اخلـري ميلكون، ألن ذلك من شأنه أن جيعلهم يتعلقون بك ويعيقونك عن كثريٍ من

} اً لَكُمودع كُمالدأَوو اجِكُموأَز ناآلية } إِنَّ م . 
اهللا وحـده، فيجب أن تعلّمهم أن الرازق هـو اهللا وحـده، وأن الرجـاء متعلـق ـب
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 أن ما أصابك مل يكـن ليخطئـك ( وأن احلياة واملوت هبةٌ من اهللا وحده، ووطِّنهم على
 . كما يف احلديث ) يبك وأن ما أخطأك مل يكن ليص

 والرجولة والنخوة ومكارم األخالق، أن جتعلَ العائلة كلها تعيش يف جو اجلهاد حاول - ٩
 وأن متتدح ااهدين وأن جتعلهم قدوةً ومناراً ومثاالً حسناً، ويكون ذلك من كثرة سـرد

 . سري اإلخوة ااهدين وقادم وأعماهلم البطولية
 مـن اليهـود روح الكراهية واحلقد علـى أعـداء اهللا رتل جيب أن يشاع يف امل - ١٠

 واألمريكان والرافضة اوسية، وذكر األعمال القذرة اليت يقوم ا هؤالء، وكيف حييكون
 الشباك لإليقاع بأمة اإلسالم والقضاء عليها، وتبين هلم مقدار احلقد والكراهية اليت يكنها

 حدا، فإن كانوا اليوم يف العراق فغداً يف مصر وجزيرة العرب األعداء لنا وأم لن يستثنوا أ
 والسودان، وأن من أراد أن يدافع عن عرضه فليدافع عنه من اليوم، ال أن ينتظر وصـول

 . األعداء إىل بابه ليدافع حينذاك عن عرضه، وعندها الت ساعةَ مندم
 أطع أمريك ( لقصص والوقائع من خالل الكتب وا عندهم بترسيخ فكرة اإلمارة ابدأ - ١١

 اللهم من ولي من أمـر ( ، كما صح يف احلديث، وباملقابل ) وإن جلد ظهرك وأخذ مالك
 . ٣ ) أميت شيئاً فَشق عليهم فاشقُق عليه، ومن ولي من أمر أميت شيئاً فرفَق م فارفُق به

 وفِّر من خالهلا اجلو املناسب أن ي " مناصر اجلهاد " إن هذه هي أهم األمور اليت يستطيع ا
 عائلياً واجتماعياً لكي يكون اتمع واألسرة على استعداد لدفعه للجهاد، أو على األقـل
 على استعداد لقَبولِ خروجِه للجهاد، مع التذكري بأنه ال حق لألبوين يف االستئذان حـني

 . يكون اجلهاد فرض عني

____________ 

صحيح مسلم - ٣
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 اد من مل حيضر اجله مشاركة
 يف دعم اخلط األول للجهاد القتايل

 العائلـة ( وبعد أن أكملنا التدريبات واالستعدادات املتعلقة بنفس ااهد وبدائرة تـأثريه
 حان الوقت اآلن لدخول ساحة املعركة، وساحة املعركة هذه مل تعد كمـا ) واألصدقاء

 شني، فقد غدت احلرب كانت يف احلروب السابقة ال تعدو أن تكون خطّا فاصالً بني جي
 هذه األيام كتلةً ثالثية األبعاد متناهية احلجم ليس هلا حدود، وأصبحت خطوط االلتحـام
 مع العدو كثريةٌ وعديدة، تارةً تكون يف ساحة املعركة على األرض، وتـارةً تكـون يف
 إحدى املدن، وتارةً تكون يف إحدى قنوات التلفزيون، وتارة تكون يف مواقع اإلنترنـت،

أو اتصالٍ هاتفي بإحدى القنوات الفضائية، وكُلٌّ له أجر وتارةً تكون يف كتابٍ أو مقالة . 
داين، ممـن مل  وعلى هذا األساس فإن ساحات اجلهاد اليوم أصبحت متوفرةً للقاصي واـل
 يتيسر له طريق الدخول لساحات اجلهاد، أو االتصال مع أمراء الساحات الذين قد يعينون

 يام ال يدخلون إىل الساحة ويبقون يف اخلارج كدعمٍ لوجسيت، فثغور مدينة أشخاصاً بأع
 اإلسالم أصبحت كثرية ال يكفي لسدها حمال البنادق وصناع العبوات، فإذا كان مـن
 حيمل البندقية ويقاتل بدمه هو من أعظم ااهدين وهو اخلط األول يف املعركة، فإن اخلط

 ط الثاين كي يستمر ويتطور، حيتاج بشدة إىل من يقوم بإمـداده األول هذا حيتاج إىل اخل
 باملال والكلمة وكل ما من شأنه أن يطيل جهاده ويزيد صموده، وكل من يقومون بذلك

 . الفعل سنسميهم باخلطّ الثّاين للجهاد

 ةَ إذا مل تسنح لك الفرصة بأن تكون يف اخلط األول للجهاد ومل تستطعِ اهلجـر : هلذا نقول
 إىل ساحات املعركة، فال حترم نفسك من أن تكون من جنود اخلط الثاين، فإن جهاد العدو

. ال يقتصر على قتاله املباشر
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 . فما هو دور اخلط الثاين وماذا عسانا نقَدم من خالله؟
 يف اخلط الثاين للمعركة أنت مسؤولٌ عن توفري كل ما حيتاجه ااهدون مما يطيـل مـن

 : لقتال يف اخلط األول، إنّ يف هذا التعريف لكفاية وإليك أمثلة موجزة صمودهم يف ا
 . حيتاجون للمال ليمدهم بالسالح والعتاد والزاد - ١
 حيتاجون للدواء والعالج وامللجأ اآلمن الذي يفرون إليه ساعة التحيز والتخفـي عـن - ٢

 . األعداء
 د اليت تمكّنهم من اصـطياد حيتاجون من ميدهم باخلطط العسكرية والكمائن واملصائ - ٣

 . األعداء
 حيتاجون ملن ميدهم باملعلومات عن أعدائهم وكيف يتحركون وكيف يفكرون وكيف - ٤

 . خيططون
 حيتاجون ملن ينصرهم بالكلمة والكتاب والربنامج والقلم، حيتاجون ملن يـذب عنـهم - ٥

 . سوء ما يتعرضون له من تشويه يف وسائل األعالم
ذم حيتاجون ملن - ٦  يتصل بأحد الربامج أو الفضائيات لكي ينصر ااهدين بالكلمـة وـي

 . املنافقني والكفار بالكلمة
 . حيتاجون ملن يوصل صوم إىل العامل حىت يسمع العامل ما ال يريد األعداء أن يسمعه - ٧
 . حيتاجون من يبث الشائعات هلم يف صفوف األعداء ويبعث الفرقة بينهم - ٨
 . دعو هلم بالنصر والتمكني يف جوف اللّيل والناس نيام حيتاجون من ي - ٩

 . حيتاجون من يخذّل األعداء ويولد الصراعات داخل جسد العدو نفسه - ١٠
 . حيتاجون من خيطّ امسهم على جدران املساجد وفوق حيطان املدارس - ١١
ارهم، وحيقـروم - ١٢  حيتاجون من يبصق بوجه عدوهم وكالبـه إذا رأوهـم يف دـي
م من ديارهم ويخرجو . 
حيتاجون من يقطع اإلمدادات عن العدو، ومن يعيق حركة تلك اإلمـدادات بكـل - ١٣
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 . وسيلة، حىت ولو كانت بوضع املسامري يف الطرقات اليت تسري ا تلك اإلمدادات
حيتاجون ملن يدلّهم على املعلومات السرية واالستخباراتية عن أماكن وجود العمالء - ١٤

 . كالب احملتل، بل هذا من جهاد الصف األول، واهللا سائلكم عن توانيكم واخلونة و
ى : " أليس من اجلهاد يف العراق مالحقة العمالء واخلونة وكالب احملتل؟ فستقولون  ، " بـل

 : أليس يف دياركم من يزوركم من تلك الكالب ومن أولئك العمـالء؟ فتقولـون : نقول
 ى االنتقال من اخلط الثاين إىل اخلط األول وذا ملن كان منكم ذا عزمية عل - ، فنقول " بلى "

 ، ) يف العمالء ال يأتوننـا مـن قـبلكم .. اَهللا .. اَهللا : ( - مهّة عالية ويطلب الشهادة بصدق
 إذا رأيتموهم أو مسعتم بأماكن وجودهم فخذوهم واقتلوهم، وإن استطعتم أن تأسـروهم

ى فافعلوا، فإن مل تستطيعوا ومل يكن لكم حيلة لقتلهم  إال بعملية استشهادية فحـي عـل
 الشهادة، فانتخبوا منكم من تعدونه للشهادة، فإنكم بذلك تكونون قد أديتم إلخـوانكم
 ااهدين يف العراق خدمةً عظيمةً، ألن أولئك الكالب والعمـالء يكونـون يف العـراق

 العراق يكونون أقلّ شديدي احلذر وكثريي احلُراس فال جمال للوصول إليهم، لكنهم خارج
 . حراساً وأضعف حذراً هلذا تكون الفرصة لقتلهم ساحنة

 وإنا لنعجب أن أشد القنوات الفضائية حرابة للمسلمني وعوناً للحلف الصلييب الرافضـي
 على أهل اجلهاد ونيالً من أعراضهم ما زالت تبثّ مسومها من األراضي العربيـة دون أن

 خواننا أنصار اجلهاد، إن الواجب عليكم اليوم هو استهداف يهجم عليها أحد منكم، يا إ
 أبواق احملتل وكالبه، وهذه األبواق تشمل القنوات الفضائية والصحف املعادية للجهـاد؛

 . والصحفيني واملراسلني واملعلقني احملاربني العاملني يف تلك القنوات
 ب الداخلة يف احلكومة العراقية، وكذلك السياسيون العراقيون، وخاصة القياديون يف األحزا

 . ويف مقدمتها األحزاب الرافضية الداخلة مبعظمها ضمن املشروع الصفوي املُعاصر
 حيتاجون ملن ميدهم باملعلومات االستخباراتية عن أماكن وجود القواعد العسـكرية - ١٥

. وخمابئ األسلحة اليت يتجهز منها األعداء
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 من وقته يقضيها على اإلنترنت، يتصفح فيها بعض مواقع حيتاجون ملن يعطيهم ساعة - ١٦
 . االنترنت املعادية لريد عليها، وميدح فيها ااهدين ويذب عنهم بظهر الغيب

 حيتاجون ملن يتصل بفضائيات األعداء فيعري فيها األعداء والعمالء ويهجوهم ويقول - ١٧
 ). عاش ااهدون ( بأعلى صوته

 مقالة واحدة ميدح فيها ااهدين ويرسلها - ولو يف كل أسبوع - حيتاجون ملن يكتب - ١٨
 . لبعض املواقع والصحف

 . حيتاجون ملن إذا رأى أمريكياً بصق يف وجهه، وملن إذا رأى شيعياً جموسياً ضربه بنعله - ١٩
 اً هبوا، هبوا دفعةً واحدةً يف مسرية أو مظاهرة احتجاج : حيتاجون إىل من إذا قالوا هلم - ٢٠

 . أو تأييداً
 : قاطعوا البضاعة اإليرانية، قاطَعوها، ومن إذا قالوا هلم : حيتاجون إىل من إذا قالوا هلم - ٢١

 . إن إخوانكم حباجة إىل اخليم، باعوا ثيام واشتروا هلم ا تلك اخليم
 حيتاجون إىل من يرسل هلم الكتب واالت الدينية والعلمية اليت يغذون ا عقـوهلم - ٢٢

 . وعقول أبنائهم، وحيصنون ا أنفسهم من اهلجمة الثقافية الصليبية واوسية
 قاطعوا قناة العربية السلولية واحلرة األمريكية والفيحاء : حيتاجون إىل من إذا قالوا هلم - ٢٣

 . اوسية واملنار الرافضية، قاطعوها وطردوا من ديارهم مجيع مراكزها ومراسليها
 إخوانكم حباجة إىل الدعاء، هبوا يـدعون يف صـعيد : من إذا قالوا هلم حيتاجون إىل - ٢٤

 . واحد، عسى اهللا أن يبيد عدوهم ويدمر مجعهم ويمكّن ااهدين من أعدائهم
 كل هذا واملزيد حيتاجه إخوانكم يف الصف األول، فهل أنت مستعد لتقدمي تلك املعونة؟

 . هاد يف أرضه فصار من أصحاب اخلط الثاين إن كل ما سبق هو ملن مل يستطع اجل
__________
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 : وأخريًا
 نا األعداء مبا شئتم وكيف شئتم، وال تنتظروا األوامر منا، خذِّلوا ع ): أنصار اجلهاد ( إخواننا

 ولْيتحرك كل واحد منكم من تلقاء نفسه، فكثري من األعمال العسكرية ال حتتاج أكثر من
 ألن تنتظروا من ينظّر لكم أو يوجهكم حنو اهلدف، وقد بينا أشخاص، ولستم حباجة ة مخس

 . لكم اآلن بعض األهداف وحددنا لكم بعض الوسائل، فانطلقوا راشدين جماهدين
 إنّ عملنا هذا ال جدوى منه، وما هي الفائدة من االتصال بـالقنوات : وإياكم أن تقولوا

 ل لكم أننا بأمس احلاجة ملن ميدح اجلهاد الفضائية ومدح بعض ااهدين فيها؟ فنحن نقو
دما  ويعلي من شأن ااهدين، وأنتم ال تعلمون مقدار الفرحة اليت يشعر ا ااهدون عـن

 . ويذم عدوهم - فمدحهم يعين بالضرورة مدح منهجهم - يشاهدون من ميدحهم

 : أخي املسلم
 وأنـت ، ٤ ) درهم مائة ألف درهم سبق ( ال حتقرنَّ ما ذكرته لك ولو رأيته يسرياً، فقد

 وال تكن سطحياً حتسب أنك وعملَك ال تحقرنَّ من املعروف شيئاً، اآلن ال تملك سواه، ف
كلِّ أصحاب الرشاشات إذا كنـت أجر اش بيدك، فلرمبا نلتل الرشمحبال فائدة ما مل ت 

ساهم يف نقلِ ورقةن هلم اإلمدادات، أو تمؤا يف إنقـاذ - صغريةً ولو كانت - ت ساهمت 
 أحد ااهدين من أنياب الظلمة العرب أو العجم، أو تخلُف أهل ااهدين خبريٍ ممن قـد

 صـانعه : إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثةَ نفَـر اجلنـة ( إخل؛ فـ ... تتعرف عليهم
نيف ص ِسبتحي تبِلَه عنبه، وم ٥ ) ه اخلري، والرامي بشرى بعد هذه البشرى؟ ، فأي . 

 . ) حديث حسن ( - ٤
. رواه أمحد وأبو داود والنسائي، وهو حسن بشواهده - ٥
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 ورب غائبٍ كمن هو حاضر، أال تذكر كيف وضع رسولنا صلى اهللا عليه وسلم يـده
 ن قد أرسله يف مهمة عملية، حيـث األخرى بدالً عن يد عثمان يف بيعة الرضوان، ألنه كا

 ده صلى اهللا عليه وسلم بيـ ذهب عثمان إىل مكة، فقال النيب كانت بيعة الرضوان بعد ما
 . ٦ ) هذه لعثمان ( : ، فضرب ا على يده فقال ) هذه يد عثمان ( : اليمىن

 : وكتبه
 عز الدين الرصايف

. رواه البخاري - ٦
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