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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني محمد ابن عبد الله وعىل آله وصحبه أجمعني أما بعد:

قال الله تعاىل:

 چ ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ    \`

قــال الشــهيد ســيد قطــب a »فليقاتــل يف ســبيل اللــه- فاإلســالم ال يعــرف قتــاالً إال يف هــذا الســبيل. ال يعــرف القتــال 
للغنيمــة وال يعــرف القتــال للســيطرة. وال يعــرف القتــال للمجــد الشــخيص أو القومــي! إنــه ال يقاتــل لالســتيالء عــىل األرض 
وال لالســتيالء عــىل الســكان. ال يقاتــل ليجــد الخامــات للصناعــات، واألســواق للمنتجــات أو لــرؤوس األمــوال يســتثمرها يف 
املســتعمرات وشــبه املســتعمرات! إنــه ال يقاتــل ملجــد شــخص. وال ملجــد بيــت. وال ملجــد طبقــة. وال ملجــد دولــة، وال ملجــد 
ــاة.  أمــة، وال ملجــد جنــس. إمنــا يقاتــل يف ســبيل اللــه. إلعــالء كلمــة اللــه يف األرض. ولتمكــني منهجــه مــن ترصيــف الحي
ــه،  ــل يف ســبيل الل ــني الناس«....وحــني يخــرج املســلم ليقات ــق »ب ــه املطل ــج، وعدل ــة بخــرات هــذا املنه ــع البرشي ولتمتي
بقصــد إعــالء كلمــة اللــه، ومتكــني منهجــه يف الحيــاة. ثــم يقتــل.. يكــون شــهيداً. وينــال مقــام الشــهداء عنــد اللــه... بهــذه 
اللمســة يتجــه املنهــج القــرآين إىل رفــع هــذه النفــوس وإىل تعليقهــا بالرجــاء يف فضــل اللــه العظيــم يف كلتــا الحالتــني. وأن 
يهــّون عليهــا مــا تخشــاه مــن القتــل، ومــا ترجــوه مــن الغنيمــة كذلــك! فالحيــاة أو الغنيمــة ال تســاوي شــيئاً إىل جانــب 

الفضــل العظيــم مــن اللــه.«

انطالقــا مــن هــذه املعــاين النــرة التــي ترســخ يف املؤمنــني عقيــدة الشــهادة واالستشــهاد نشــاطر أمتنــا املســلمة وحامتهــا 
ــة استشــهاد أمــر املؤمنــني املــال  ــا الشــيخ أميــن الظواهــري يف تهنئــة وتعزي رجــال التوحيــد والجهــاد ويف مقدمتهــم أمرن
أخــر محمــد منصــور رحمــه اللــه رحمــة واســعة، ونســأل اللــه الرحمــن الرحيــم أن يــرزق أهلــه الصــر الجميــل، فإنــا للــه 

وإنــا إليــه راجعــون.

 تاُلقـــي املـــوت جهـــرًا ال تُبـــايل
ســـفاِل أو  بـــدوٍن  تـــرىض   وال 

 وقـــد حمـــي الوطيـــس بـــال اكتـــامِل

الخبـــاِل أربـــاب  قلـــوب   يهـــد 

وابتهـــاِل شـــموٍخ  يف   علوهـــا 

اعتـــالِل بـــال  النـــداء   يلبـــون 

ــاِل ــمُّ الِجبـ ــم ُصـ ــك بصنعهـ  تُِجبـ

 فهـــم أوتـــاد فســـطاط املعـــايل
 وســـاموا الكفـــر ألـــوان النـــكاِل

والضـــالِل بالجهالـــِة   تدثّـــر 

 وهـــام الكفـــر يُعـــىل بالوبـــاِل

النـــزاِل  كـــذا اآلســـاد يف ســـاح 

ثبـــاٍت يف  املخاطـــر   وترتـــاد 

روٍع يـــوم  يف  تُـــرى  أن   وتـــأىب 
زئـــٌر  الهيجـــا  ســـاحة  يف   لهـــا 
مـــا  إذا  لهـــم  الجبـــال   وترتـــج 
هلمـــوا أن  املنـــادي  نـــادى   إذا 
 فســـل عنهـــم جبـــااًل جاورتهـــم

 تصّدعـــت الصخـــور ومل يزولـــوا 
ــامى  ــا تسـ ــدى رصًحـ ــوا للهـ  أقامـ
ليـــٍل ظلـــم  بالبـــواِرق   أنـــاروا 
ــرٌش ــن ِبـ ــى الديـ ــأرشق يف ُمحيّـ  فـ
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لقــد التحــق أمــر املؤمنــني املــال أخــر منصــور – تقبلــه اللــه- بركــب الشــهداء الذيــن قضــوا نحبهــم يف جبــال الخراســان 
عــىل امتــداد القــرون نــرصة لديــن اللــه ومقارعــة ألعدائــه، فمــن أزمنــة غابــرة كان ألهــل خراســان حــظ وافــر مــن التاريــخ 
املــرشق، ففيهــا جاهــد الصحابــة الكــرام رضــوان اللــه عليهــم ومنهــا خــرج علــامء الحديــث والربــاط مــن أمثــال البخــاري 
وعبــد اللــه ابــن املبــارك، وفــاز أهلهــا بقصــب الســبق يف زمننــا الحــارض بــأن أحيــوا فريضــة الجهــاد وروح االستشــهاد، إذ 
فيهــا شــكلت الكتائــب وشــحذت الســيوف وعقــدت الرايــات، ومــن رباهــا بعثــت الرسايــا التــي تجاهــد يف ربــوع األرض، 
ــن الدن والبطــل خطــاب  ــزام والشــيخ أســامة اب ــه ع ــد الل ــال الشــيخ عب ــاد املعــارص أمث ــادة الجه ــن ثراهــا تخــرج ق وم
الشيشــاين والشــيخ أيب يحيــى وعطيــة اللــه الليبيــني والشــيخ أيب مصعــب الزرقــاوي والشــيخ أيب حمــزة املهاجــر والشــيخ 
نــارص الوحيــي والقائــد آدم عــرو والشــيخ أيب الزبــر وغرهــم رحمهــم اللــه. يقــول الشــيخ أســامة ابــن الدن رحمــه اللــه 
"املســلمون عيــال يف الجهــاد املعــارص عــىل األفغــان، والعــرب عيــال يف الجهــاد املعــارص عــىل الشــيخ عبــد اللــه عــزام عليــه 

رحمــة اللــه، وجــزاه اللــه خــر مــا جــزاء عاملــا عــن أمتــه." فللــه در أهــل خراســان .

و ســرة املــال أخــر منصــور -رحمــه اللــه- تعتــر جــز مــن هــذا التاريــخ الذهبــي ألمــة محمــد � ، فقــد شــارك - رحمــه 
اللــه - يف الجهــاد األول ضــد الــروس، وجــرح فيــه أكــر مــن عــرشة مــرات. وبعــد هزميــة اإلمراطوريــة الروســية عــىل أيــدي 
املجاهديــن كان الشــيخ ممــن اعتــزل الفتنــة الداخليــة بــني املجاهديــن حقنــا للدمــاء املعصومــة وامتثــاال  لقــول رســول اللــه 

� وســلم يف الفتنــة: »فمــن وجــد ملجــأ أو معــاذا فليعــذ بــه« 

وبعــد أن تأسســت الطالبــان كان املــال أخــر رحمــه اللــه حلقــة مهمــة يف تســير العمــل الجهــادي يف أفغانســتان حيــث 
وكلــت إليــه عــدة مهــام إىل أن عــني نائبــا ألمــر املؤمنــني املــال عمــر رحمــه اللــه ثــم أمــرا للمؤمنــني لإلمــارة اإلســالمية 
ــز املــال أخــر عــىل تكثيــف الرضبــات ضــد  يف أفغانســتان بعــد وفــاة املــال محمــد عمــر رحمــه اللــه. ويف فــرة إمارتــه ركّ
العــدو املحتــل وقــد شــهدت أفغانســتان إبــان إمرتــه معــارك مســرية امتــّدت فيهــا قــوة املجاهديــن وكــرست فيهــا شــوكة 

املرتديــن ومزقــت فيهــا هيبــة الصليبيــني، تقبلــه اللــه يف أعــىل العليــني.

قال الله تعاىل: 

r\   چ  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ چ

قــال ابــن كثــر –a- »يخــر تعــاىل أنــه يدفــع عــن عبــاده الذيــن توكلــوا عليــه وأنابــوا إليــه رش األرشار وكيــد الفجــار، 
ويحفظهــم ويكلؤهــم وينرصهــم، كــام قــال تعــاىل: چ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ چ ]الزمــر: 36[ وقــال: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ــالق: 3[.«  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ]الط

قــال اإلمــام أحمــد: "قولــوا ألهــل البــدع آيــة مــا بيننــا وبينهــم يــوم الجنائــز" فــإن الحيــاة ســبب اشــراك النــاس يف املعــاش 
يعظــم الرجــل طائفتــه فإمــا وقــت املــوت فالبــد مــن االعــراف بالحــق مــن عمــوم الخلــق فرحــم  اللــه املــال أخــر منصــور.
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إىل إخواننــا األحبــة يف اإلمــارة اإلســالمية - عمرهــا اللــه بالخر-وجنودهــا األوفيــاء الطالبــان نقــول: نســأل اللــه املــوىل أن 
يضمــد كلومكــم ويتقبــل جهادكــم ويبــارك ســعيكم وينرصكــم عــىل أعدائكــم، فــام عهــدت منكــم األمــة إال حبكــم لتحكيــم 
الرشيعــة ومتســككم بدينكــم وجهادكــم ضــد أعــداء امللــة، ونرصتكــم للمســتضعفني وإيوائكــم للمهاجريــن وزهدكــم عــن 
الدنيــا فجزاكــم اللــه عــن اإلســالم واملســلمني خــرا، ونهنئكــم عــىل الصــر والثبــات يف طريــق الجهــاد وتحكيــم الرشيعــة 

ونبــذ الفرقــة واملنازعــة، فبهــذه األصــول ينتــرص املســلمون ومبجانبتهــم إياهــا تكــون الهزميــة.

قال الله تعاىل: 

چ ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

d\    پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

قــال ابــن القيــم a » فأمــر املجاهديــن فيهــا بخمســة أشــياء مــا اجتمعــت يف فئــة قــط إال نــرصت وإن قلــت وكــر 
عدوهــا: أحدهــا الثبــات، الثــاين كــرة ذكــره ســبحانه وتعــاىل، الثالــث طاعتــه وطاعــة رســوله الرابــع اتفــاق الكلمــة وعــدم 
التنــازع الــذي يوجــب الفشــل والوهــن وهــو جنــد يقــوي بــه املتنازعــون عدوهــم عليهــم، فإنهــم يف اجتامعهــم كالحزمــة 
مــن الســهام ال يســتطيع أحــد كرسهــا فــإذا فرقهــا وصــار كل منهــم وحــده كرسهــا كلهــا، الخامــس مــالك ذلــك كلــه وقوامــه 
وأساســه وهــو الصــر، فهــذه خمســة أشــياء تبتنــى عليهــا قبــة النــرص ومتــى زالــت أو بعضهــا زال مــن النــرص بحســب مــا 
نقــص منهــا وإذا اجتمعــت قــوى بعضهــا بعضــا وصــار لهــا أثــر عظيــم يف النــرص وملــا اجتمعــت يف الصحابــة مل تقــم لهــم 
أمــة مــن األمــم وفتحــوا الدنيــا ودانــت لهــم العبــاد و البــالد وملــا تفرقــت فيمــن بعدهــم وضعفــت آل األمــر إىل مــا آل« .

ولتعلمــوا أيهــا األحبــاب أن القتــل يف ســبيل اللــه بشــارة وكرامــة وليســت هزميــة وندامــة فــإن الشــهادة أعــىل مــا متنــاه 
خــر الريــة لنفســه وألمتــه� حيــث قــال: »اللهــم اجعــل فنــاء أمتــي قتــال يف ســبيلك بالطعــن والطاعــون« رواه أحمــد 

وصححــه الشــيخ األلبــاين.

وقال �: »والذي نفيس بيده لوددت أين أقتل يف سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل« رواه 
البخاري.

ــوم  ــا مــاض إىل ي ــل إن جهادن ــاد أو يؤخــر النــرص كال، ب ــم ال يوقــف الجه ــم األمــة أن استشــهاد أمــر أو فقــد عظي ولتعل
ِتــي يَُقاتِلُــوَن َعــىَل أَْمــِر  القيامــة وبــاق حتــى ال تكــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه للــه، قــال �: »اَل تـَـزَاُل ِعَصابـَـٌة ِمــْن أُمَّ

ــاَعُة َوُهــْم َعــىَل َذلِــَك« رواه مســلم. ــُم السَّ ــى تَأْتِيَُه ــْم، َحتَّ ِهــْم، اَل يرَُضُُّهــْم َمــْن َخالََفُه اللــِه، قَاِهِريــَن لَِعُدوِّ

والتاريــخ شــاهد عــىل أنــه مــا خــال عــرص مــن العصــور بعــد النبــي � إال وفيــه أســود يــذودون عــن هــذا الديــن حتــى 
يخيــل ملــن ســمع عنهــم أنــه مل يســبق لألمــة مثلهــم،  فليــس مــوت شــخص أو استشــهاده عائقــا يف طريــق الجهــاد وإمنــا 

العائــق هــو االنحــراف عــن منهــج اللــه القويــم والغلــو يف الديــن. 

قال � : »إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين«.
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دعائكــم تنســونا مــن صالــح  ال 
شــعبان 1437 هـ

تحيــات مــع 

وهللا أكبر
َ

ُمون
َ
 ال َيْعل

َ
اِفِقين

َ
ن
ُ ْ
ِكنَّ ال

َ
 َول

َ
ِمِنين

ْ
ُمؤ

ْ
 َوِلَرُسوِلِه َوِلل

ُ
ة ِعزَّ

ْ
ِ ال

َوِلَّ

ــن  ــيخ أمي ــا الش ــهم أمرن ــىل رأس ــكان وع ــوده يف كل م ــه وجن ــاد وأمرائ ــادة الجه ــظ ق ــه أن يحف ــأل الل ــام نس  ويف الخت
ــه. ــه الل ــري- حفظ الظواه

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب اهزم الكفرة واملرتدين.

 اللهم أبرم لهذه األمة أمر رشد، يَُعزُّ فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك
 ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر.

چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ    \_

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.


