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[الكاتب: عبد هللا عزام]

وصیة العبد الفقیر إلى هللا تعالى عبد هللا بن یوسف عزام:

من بیت القائد البطل الشیخ جالل الدین حقاني وفي عصر اإلثنین الثاني عشر من شعبان
(1406ھـ) الموفق للعشرین من نیسان (إبریل / 1986) أكتب ھذه الكلمات:

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باللھللھ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا،
من یھده هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ

وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ.

اللھم ال سھل إال ما جعلتھ سھال ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھال .

لقد ملك حب الجھاد علي حیاتي ونفسي ومشاعري وقلبي وأحاسیسي، إن سورة التوبة
بآیاتھا المحكمة التي مثلت الشرعة النھائیة للجھاد في ھذا الدین وإلى یوم الدین، لتعتصر
قلبي ألما وتمزق نفسي أسى وأنا أرى تقصیري وتقصیر المسلمین أجمعین تجاه القتال في

سبیل هللا.

إن آیة السیف التي نسخت قبلھا نیفا وعشرین آیة أو أربعین آیة بعد المائة من آیات الجھاد
لھي الرد الحاسم والجواب الجازم لكل من أراد أن یتالعب بآیات القتال في سبیل هللا أو

یتجرأ على محكمھا بتأویل أو صرفھا عن ظاھرھا القاطع الداللة والقطعي الثبوت. 

وآیة السیف { وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع المتقین } ، أو
آیة: { فإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم
واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلھم إن هللا غفور

رحیم }.

إن التبریر للنفس بالقعود عن النفیر في سبیل هللا، وإن تعلیل النفس بعلل تخدر مشاعرھا
فترضى بالقعود عن القتال في سبیل هللا لھو ولعب، بل اتخاذ دین هللا لھوا ، ولعبا ونحن
أمرنا باإلعراض عن ھؤالء بنص القرآن { وذر الذین اتخذوا دینھم لھوا ولعبا وغرتھم

الحیاة الدنیا... }.

إن التعلل باآلمال دون اإلعداد لھو شأن النفوس الصغیرة التي ال تطمح آن تصل إلى القمم
وال أن ترقى إلى الذرى:

تعبت من مرادھاوإذا كانت النفوس كبارا
األجسام

صندوق األدوات

حفظ المادة

طباعة

إلى صديق

إلى المفضلة

تنبیه عن خطأ

محرك البحث

بحث في الصفحة

بحث
بحث متقدم » 

شارك معنا

شارك معنا في نشر
إصدارات المجاھدين. .

. رسالة إلى كل من
يملك كتاباً أو مجلة أو

شريطاً . . . تتمة
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إن الجوار في المسجد الحرام وعمارتھ ال یمكن أن یقاس بالجھاد في سبیل هللا، وفي صحیح
مسلم أن آیة: { أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با� والیوم األخر
وجاھد في سبیل هللا ال یستون عند هللا وهللا ال یھدي القوم الظالمین الذین آمنوا وھاجروا
وجاھدوا في سبیل هللا بأموالھم وأنفسھم أعظم درجة عند هللا وأولئك ھم الفائزون * یبشرھم
ربھم برحمة منھ ورضوان وجنات لھم فیھا نعیم مقیم، خالدین فیھا أبدا إن هللا عنده أجر

عظیم }.

ھذه اآلیات نزلت عندما اختلف الصحابة في أفضل األعمال بعد اإلیمان فقال أحدھم عمارة
المسجد الحرام، وقال آخر: بل سقایة الحجیج . وقال الثالث: بل الجھاد في سبیل هللا. فھذه
اآلیات نص في المسألة أن الجھاد في سبیل هللا أعظم من عمارة المسجد الحرام، وخاصة
أن صورة سبب النزول ھي خالف الصحابة حول ھذه المسألة. وصورة سبب النزول ال

یجوز تخصیصھا وال تأویلھا ألن معناھا قاطع في النص.

ورحم هللا عبد هللا بن المبارك إذا یرسل إلى الفضیل بن عیاض:

لعلمت أنك بالعبادة تلعبیا عابد الحرمین لو أبصرتنا
فنحورنا بدمائنا تتخضبمن كان یخضب خده بدموعھ

أرأیت قول الفقیھ المحدث ابن المبارك للفضیل: أنھ یرى أن جوار الحرم والعبادة فیھ في
الوقت الذي تنتھك فیھ الحرمات وتسفك الدماء وتستباح األعراض ویجتث فیھ دین هللا من

األرض، أقول یراه لعبا بدین هللا.

نعم... إن ترك المسلمین في األرض یذبحون ونحن نحوقل ونسترجع ونفرك أیدینا من بعید
دون أن یدفعنا ھذا إلى خطوة واحدة تقدمنا نحو قضیة ھؤالء لھو ولعب بدین هللا ودغدع ة

لعواطف باردة كاذبة طالما خدعت النفس التي بین جنباتھا.

والمسلمات مع العدوكیف القرار وكیف یھدأ مسلم
المعتدي

إني أرى كما كتبت في كتاب (الدفاع عن أراضي المسلمین أھم فروض األعیان) ، كما
یرى شیخ اإلسالم ابن تیمیة من قبلي : ( والعدو الصائل الذي یفسد الدین والدنیا لیس أوجب

بعد اإلیمان من دفعھ ). 

إني ال أراى -وهللا أعلم- أي فرق الیوم بین تارك القتال في سبیل هللا وبین تارك الصالة
والصیام والزكاة.

إني أرى أن أھل األرض جمیعا اآلن أمام مسؤولیة عظیمة أمام رب العالمین ثم بین یدي
التاریخ. 

إني أرى أنھ ال یعفى عن مسؤولیة ترك الجھاد شيء سواء كان ذلك دعوة أو تألیفا أو تربیة
أو غیر ذلك.

إني أرى أن كل مسلم في األرض الیوم منوط في عنقھ تبعة ترك الجھاد - القتال في سبیل
هللا - وكل مسلم یحمل وزر ترك البندقیة، وكل من لقى هللا غیر أولي الضرر دون أن تكون
البندقیة في یده فإنھ یلقى هللا آثما ألنھ تارك القتال. والقتال اآلن فرض عین على كل مسلم
في األرض - غیر المعذورین - وتارك الفرض آثم ألن الفرض: ما یثاب فاعلھ ویحاسب أو

یأثم تاركھ.

إنني أرى -وهللا أعلم- أن الذین یعفون أمام هللا بسبب تركھم الجھاد ھم األعمى واألعرج
والمریض والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان ال یستطیعون حیلة وال یھتدون
سبیال ، أي ال یستطیعون اإلنتقال إلى أرض المعركة وال یعرفون الطریق إلیھا. والناس
كلھم آثمون اآلن بسبب ترك القتال ، سواء كان القتال في فلسطین أو في أفغانستان أو أیة
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بقعة من بقاع األرض التي دیست من الكفار ودنست بأرجاسھم.

وإني أرى أن ال إذن ألحد الیوم في القتال والنفیر في سبیل هللا، ال إذن لوالد على ولده، وال
لزوج على زوجتھ، وال لدائن على مدینھ، وال لشیخ على تلمیذه وال ألمیر على مأموره. ھذا
إجماع علماء األمة جمیعا في عصور التاریخ كلھا: أنھ في مثل ھذه الحالة یخرج الولد دون
إذن والده، والزوجة دون إذن زوجھا، ومن حاول أن یغالط في ھذه القضیة فقد تعدى

وظلم، واتبع ھواه بغیر ھدى من هللا.

قضیة حاسمة واضحة ال غبش فیھا وال لبس، فال مجال لتمییعھا وال حیلة ألحد في التالعب
فیھا وتأویلھا. إن أمیر المؤمنین ال یستأذن في الجھاد في حاالت ثالث:

1- إذا عطل األمیر الجھاد.
2- إذا فو ت اإلستئذان المقصود.

3- إذا علمنا منعھ مقدما .

إنني أرى أن المسلمین الیوم مسؤولون عن كل عرض ینتھك في أفغانستان وعن كل دم
یسفك فیھا. إنھم - وهللا أعلم - مشتركون في دماءھم بسبب تقصیرھم ألنھم یملكون أن
یقدموا لھم السالح الذي یحمیھم، والطبیب الذي یعلجھم والمال الذي یشترون بھ الطعام،

والحفارة التي یحفرون بھا الخنادق. 

وقد جاء في حاشیة الدسوقي/الشرح الكبیر (2/111-112): ( أن من كان یملك [1] فضل
طعام ورأى جائعا وتركھ حتى مات فإن كان صاحب الطعام متأوال یظنھ ال یموت فإنھ یدفع
دیتھ من عاقلتھ - أقاربھ - وإن كان عامدا فقد جاءت روایتان في المذھب: إحداھما أنھ یدفع

دیتھ من مالھ الخاص، والروایة الثانیة أنھ یقتص منھ ألنھ قاتل ).

فأي حساب وأي عقاب ینتظر أصحاب الثروات واألموال التي تھدر على الشھوات وتراق
عبثا على األھواء والكمالیات.

فیا أیھا المسلمون :
حیاتكم الجھاد، وعزكم الجھاد، ووجودكم مرتبط ارتباطا مصیریا بالجھاد.

یا أیھا الدعاة :
ال قیمة لكم تحت الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغیت والكفار

والظالمین.
إن الذین یظنون أن دین هللا یمكن أن ینتصر بدون جھاد وقتال ودماء وأشالء ھؤالء

واھمون، ال یدركون طبیعة ھذا الدین.
إن ھیبة الدعاة وشوكة الدعوة وعزة المسلمین لن تكون بدون قتال ، " ولینزعن هللا من
قلوب أعدائكم المھابة منكم ولیقذفن هللا في قلوبكم الوھن "، قالوا: وما الوھن یا رسول هللا?
قال : ( حب الدنیا وكراھیة الموت ) ، وفي روایة: ( وكراھیة القتال ) ، { فقاتل في سبیل
هللا ال تكل ف إال نفسك وحر ض المؤمنین عسى هللا أن یكف بأس الذین كفروا وهللا أشد

بأسا وأشد تنكیال }.
إن الشرك سیعم ویسود بدون قتال { وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ � } ،

والفتنة ھي الشرك. 
إن الجھاد ھو الضمان الوحید لصالح األرض: { ولو ال دفع هللا الناس بعضھم ببعض

لفسدت األرض }.
إن الجھاد ھو الضمان الوحید لحفظ الشعائر وبیوت العبادة { ولوال دفع هللا الناس بعضھم

ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیھا اسم هللا كثیرا }.

یا دعاة اإلسالم :
إحرصوا على الموت توھب لكم الحیاة وال تغرنكم األماني وال یغرنكم باللھللھ الغرور،
وإیاكم أن تخدعوا أنفسكم بكتب تقرأونھا، وبنوافل تزاولونھا، وال یحملنكم اإلنشغال باألمور
المریحة عن األمور العظیمة { وتودون أن غیر ذات الشوكة تكون لكم... } ، وال تطیعوا
أحدا في الجھاد : ال إذن لقائد في النفیر إلى الجھاد، إن الجھاد قوائم دعوتكم وحصن دینكم

وترس شریعتكم.
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یا علماء اإلسالم :
تقدموا لقیادة ھذا الجیل الراجح إلى ربھ، وال تنكلوا وتركنوا إلى الدنیا وإیاكم وموائد
الطواغیت، فإنھا تظلم القلوب وتمیت األفئدة وتحجزكم عن الجیل وتحول بین قلوبھم

وبینكم.

یا أیھا المسلمون : 
لقد طال رقادكم، واستنسر البغاث في أرضكم، وما أجمل أبیات الشاعر:

ن فأین زمجرة األسود طال المنام على الھوا
ث ونحن في ذل العبیدواستنسرت عصب البغا

ع ولیس من زرد الحدیدقید العبید من الخنو
متى نثور على القیودفمتى نثور على القیود

یا معشر النساء :
إیاكن والترف، ألن الترف عدو الجھاد والترف تلف للنفوس البشریة، واحذرن الكمالیات
واكتفین بالضروریات، وربین أبناءكن على الخشونة والرجولة وعلى البطولة والجھاد،
لتكن بیوتكن عرینا لألسود [2]. ولیس مزرعة للدجاج الذي یسمن لیذبحھ الطغاة، اغرسن
في أبنائكن حب الجھاد ومیادین الفروسیة وساحات الوغى، وعشن مشاكل المسلمین
وحاولن أن تكن یوما في األسبوع على األقل في حیاة تشبھ حیاة المھاجرین والمجاھدین،

حیث الخبز الجاف وال یتعدى اإلدام، جرعات من الشاي.

یا أیھا األطفال :
تربوا على نغمات القذائف ودوي المدافع وأزیز الطائرات وھدیر الدبابات، وإیاكم وأنغام

الناعمین وموسیقى المترفین وفراش المتخمین.

أما أنت أیتھا الزوجة :
ففي النفس الكثیر والكثیر أرید أن أبثھ إلیك یا أم محمد، جزاك هللا عني وعن المسلمین خیر
الجزاء. لقد صبرت معي طویال على ألواء الطریق وتجرعت معي كؤوس الحیاة حلوھا
ومرھا. وكنت خیر عون لي على آن أنطلق في ھذه المسیرة المباركة وأن أعمل في میدان
الجھاد، لقد تركت على كاھلك البیت سنة (1969م) أیام أن كان لدینا طفلتان وولد صغیر
فعشت في غرفة واحدة من الطین ال مطبخ لھا وال منافع، وتركت على عاتقك البیت یوم أن
ثقل الحمل وزادت العائلة، وكبر األوالد وكثرت معارفنا وزاد ضیوفنا، فاحتملت � ثم من
أجلي القلیل والكثیر، فجزاك هللا عني خیر الجزاء ولوال هللا ثم صبرك على غیابنا الطویل

عن البیت ما استطعت أن أحتمل ھذا العبء الثقیل وحدي.

لقد عرفتك زاھدة في الحیاة، لیس للمادة أي وزن في حیاتك، لم تشتكي أیام الشدة من قلة
ذات الید ولم تترفي ولم تبطري أیام أن فتح علینا قلیل من الدنیا، لم تكن الدینا في قلبك بل
كانت معظم الوقت في یدك، إن حیاة الجھاد ألذ حیاة ومكابدة الصبر على الشظف أجمل من
التقلب بین أعطاف النعیم وجوانب الترف، الزمي الزھد یحبك هللا، وازھدي بما في أیدي

الناس یحبك الناس.

القرآن ھو متعة العمر، وأنس الحیاة، والقیام وصیام النافلة واإلستغفار في األسحار یجعل
للقلب شفافیة، وللعبادة حالوة وصحبة الطیبات وعدم التوسع في الدنیا والبعد عن المظاھر

وعن أھل الدنیا راحة القلوب، وأمل من هللا أن یجمعنا في الفردوس كما جمعنا في الدنیا.

وأما أنتم یا أبنائي :
إنكم لم تحظوا من وقتي إال بالقلیل، ولم ینلكم من تربیتي إال الیسیر، نعم لقد شغلت عنكم
ولكن ماذا أصنع ومصائب المسلمین تذھل المرضعة عن رضیعھا، واألھوال التي ألمت
باألمة اإلسالمیة تشیب نواصي األطفال، وهللا ما أطقت أن أعیش في قفص معكم كما تعیش
الدجاجة مع فراخھا، لم أستطع أن أحیا بارد النفس ونار المحنة تحرق قلوب المسلمین، لم
أرض أن أبقى بینكم طیلة وقتي وأحوال المسلمین تمزق كل من لھ قلب أو بقیة من لب،
لیس من المروءة أن أعیش بینكم أتقلب بین أعطاف النعیم، توضع لي صحفة وترفع صفحة
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بین أطباق اللحوم وأنواع الحلویات، وهللا لقد كنت في حیاتي أمقت الترف سواء كان ذلك
في ثیاب أو طعام أو مسكن، وحاولت أن أرفعكم ما استطعت إلى مقام الزاھدین وأبعدكم
عن مستنقع المترفین، أوصیكم بعقیدة السلف - أھل السنة والجماعة - وإیاكم والتنطع،
أوصیكم بالقرآن تالوة وحفظا ، وبحفظ اللسان، وبالقیام والصیام، وبالصحبة الطیبة،
وبالعمل مع الحركة اإلسالمة، ولكن اعلموا أنھ لیس ألمیر الحركة أي سلطة علیكم بحیث
یمنعكم من الجھاد أو یزین لكم البقاء للدعوة بعیدا عن مصانع الرجولة ومیادین الفروسیة،
ال تأخذوا إذن أحد للجھاد في سبیل هللا، إرموا واركبوا وألن ترموا أحب إلي من أن تركبوا.

أوصیكم یا أبنائي بطاعة أمكم واحترام أخواتكم (أم الحسن وأم یحیى) وأوصیكم بالعلم
النافع الشرعي، وأوصیكم بطاعة أخیكم الكبیر محمد واحترامھ وأوصیكم بالمحبة فیما
بینكم، وبروا جدكم وجدتكم وأكرموھما كثیرا وبروا عمتیكم (أم فایز وأم محمد) فلھما بعد

هللا فضل كبیر علي ، ص لوا أرحامنا وبروا أھلنا، وأوفوا بحق صحبتنا لمن صاحبنا.

وأما مكتب الخدمات [3] :
على اإلخوة أن یحفظوا ألھل السابقة سابقتھم وكل مجاھد وسابقتھ في ھذا المضمار،
واحفظوا لإلخوة القدماء قدرھم خاصة اإلخوة [4] أسامة وأبا الحسن المدني ونور الدین
وأبا الحسن المقدسي وأبا سیاف وأبا برھان، وأما أبا مازن فلقد خبرتھ [5] فوجدتھ أطھر
من ماء السماء، صواما قواما غیورا على الجھاد. ولقد ساقھ هللا ھدیة إلى الجھاد فخدم
بصمت [6] وكان أحد أعمدة الجھاد. وتغاضوا عن زالتھم، واحفظوا لھم مكانتھم، وال
تنسوا فضل األخ أبي الحسن المدني ودوره في خدمة الجھاد، وتقبلوا نصائح أبي ھاجر

ولیصل بكم فإن فیھ رقة وخشوعا [7].

وادعوا [8] كثیرا لمن تكفل ھذا المكتب بمالھ الخالص األخ أبو عبد هللا أسامة بن محمد بن
الدن، أدعو هللا أن یبارك لھ في أھلھ ومالھ ونرجو هللا أن یكثر من أمثالھ، و� أشھد أني لم
أجد لھ نظیرا في العالم اإلسالمي، فنرجو هللا أن یحفظ لھ دینھ ومالھ [9] وأن یبارك في

حیاتھ.

وال تنسوا أن أبا حذیفة قد كفل كثیرا من أعمال المكتب بمالھ الخاص [10] فادعو هللا لھ
كثیرا وكان عمود الخیمة للمكتب.

وأما األحزاب الجھادیة :
فاھتموا كثیرا بسیاف وحكمتیار ورباني وخالص.. ألننا نأمل منھم [11] مسیرة الجھاد وأن
یحفظوا مسیرتھ من اإلنحراف وال تنسوا القادة في الداخل خاصة جالل الدین وأحمد شاه
مسعود وإنجنیر بشیر وصفي هللا أفضلي ومولوي أرسالن [12] وفرید، ومحمد علم وشیر

علم/بغمان، وسید محمد حنیف/لوجر.

وسبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن ال إلھ إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك.

الثالثاء : 13 / شعبان / 1406ھـ
الموافق : 22/4/1986م
عبد هللا بن یوسف عزام

1) في األصل (یمكن).
2) في األصل (األسود).

3) في األصل (فوصي بأن یكون مسوولھ بعدي أبوحذیفة الذي قدم عصارة شبابھ للمكتب
وخاصة مالھ للمجاھدین - سقطت من األصل كلمة "نائبھ" - أبو سیاف - فتحي - ویساعدوه

أبو حمزة وأبو ھاجر، إال أن الشیخ رحمھ هللا شطب علیھا بقلمھ ، أنظر األصل.
4) في االصل (أبو حذیفة) إال أن الشیخ شطب علیھا بقلمھ، أنظر األصل.

5) في األصل كلمة (وهللا) إال أن الشیخ شطبھا بقلمھ.
6) في األصل(رغم نعیق الناعقین -وال یغرنكم فیھم) إال أن الشیخ شطبھا بقلمھ ، أنظر

األصل.
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7) في األصل (وكذلك األخ أبو البراء) إال أن الشیخ شطب بقلمھ كلمة أبو البراء ، أنظر
األصل.

8) في األصل (وأدعو كثیرا لمن تكفل ھذا المتكتب بمالھ الخاص) إال أنھا وقعت داخل
دائرة -بقلم الشیخ- وال ندري ھل یعني شطبھا أم إثباتھا، فرجحنا إثباتھا، أنظر األصل.
والحق أن األخ أسامة تكفل المكتب في بدایة عمل مكتب الخدمات حتى 1986م ثم اعتذر

عن مساعدتھ بعدھا.
9) في األصل قولھ (وأن یبارك ... إلى قولھ عمود الخیمة للمكتب) وضع تحتھا خط وال

ندري مقصده، ھل إثباتھا أم حذفھا فرجحنا إثباتھا -أنظر األصل.
10) في األًصل "بمالھ الخاص" إال أنھا وضعت داخل دائرة -بقلم الشیخ- فرجحنا إثباتھا،

أنظر األصل.
11) في األصل منھما أن یواصلوا.

12) في األصل "یواصال" .
13) في األًصل (وحسنوا صلتكم بنصر هللا منصور) وشطبت بخط الشیخ ، أنظر األصل.
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* إننا - في منبر التوحید و الجھاد - نحرص على نشر كل ما نراه
نافعا من كتابات ، إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما " ، ال يعني
بحال ؛ أن ذلك الكاتب يوافقنا في كل ما نقول ، و ال يعني ؛ أننا
نوافقه في كل ما يقول في كتاباته األخرى ، و هللا الموفق لكل خیر

.

* في حال عدم ظھور اسم كاتب موضوع " ما " بجوار عنوان
موضوعه .. فإن ذلك إما لكون اسم المؤلف غیر معروف لدينا .. أو

أنه مذيل في نھاية الموضوع !


