
 الجهاد حق مشروع ألبناء األهواز

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ن                        ه وصحبه أجمعي ى آل د و عل يدنا محم لين س ى أشرف المرس م        ...والصالة والسالم عل رام السالم عليك ي الك إخوت

 .ورحمة اهللا وبرآاته،،، أود اليوم أن ألقي عليكم آلمتي هذه وأن أآون موفق فيها
ة                               ة اإلعالمي ا المرحل دة مراحل أهمه ى ع أتي عل واز ی ر األه أحبتي الكرام ما أخذ بالقوة ال یسترد إال بالقوة ، تحری
ة من                          ة ضد السلطات اإلیراني ا شن حرب إعالمي والتي بدأتموها منذ االنتفاضة النيسانية المبارآة وذلك من خالله
ى                              ب عل م یتوج ن ث وازي ، وم ب األه د األرض والشع ارس ض تي تم تعماریة ال الهم االس ة أعم ح آاف ل فض أج
السالح ول                            ة ب األهوازیين أن یتخذوا مجرى أخر بعد أن تمكنوا من الظهور اإلعالمي أن یحاربوا السلطات اإلیراني
یقتل من یقتل فكل من یقتل من أجل الوطن فهو شهيد و شهداء الحق لم یموتوا أبدا فبطوالتهم نبراسا یضيء دروب                    

وال تحسبن الذین قتلوا في سبيل اهللا أموات بل             «: اآلخرین ، وهنا أستذآر قول اهللا تعالى في آتابة الحكيم قال تعالى                  
إذن اهللا                 » أحياء عند ربهم یرزقون   واز ب ر األه ة حرب تحری هي بدای وأوضح هنا لآلخرین أن التفجيرات األخيرة 

 .تعالى
 إخوتي باهللا للشمس شروق وللحق ظهور

ل أو یغلب فسوف                             «قال تعالى    ي سبيل اهللا فيقت ل ف فليقاتل في سبيل اهللا الذین یشرون الحياة الدنيا باآلخرة ومن یقات
ا                                    ون ربن ذین یقول دان ال نؤتيه أجرًا عظيمًا، وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنساء والول
في                                        قاتلون  وا ی ذین آمن دنك نصيرًا، ال ا من ل ًا واجعل لن دنك ولي أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها واجعل لنا من ل

 »سبيل اهللا والذین آفروا یقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن آيد الشيطان آان ضعيفًا
ذي                                         م ال اب العظي د أصبح الب ذلك فق ه آ ة، وألن إن الجهاد في سبيل اهللا من أعظم الطاعات وأشرف األوامر اإللهي
ن رأت وال أذن                            ا ال عي یشرف إليه خواص األولياء فيعرجون من خالله إلى ربهم المتعال حيث السعادة العظمى وم

 .سمعت وال خطر على قلب بشر
 ). الجهد(مأخوذ من ) الجهاد(وهنا سأشرح لمن ال یعلم معنى الجهاد وأفضاله وأهميته فلفظ

 . الوسع والطاقة: والَجْهد والُجْهد
ال األعداء                    : اجهْد جهدك في قتال األعداء، فإنه یعني        : فإذا قال لك أبوك     ي قت ك ف ا في وسعك وطاقت ّل م ذل آ . أن تب

 . آقاَتَل ِقتاًال ومقاتلة) جاهَد(والجهاد والمجاهدة، مصدر للفعل 
ن                             ار والملحدی الى، أي إلعالء شأن اإلسالم، وقهر الكّف والجهاد في سبيل اهللا، یعني قتال الكفار إلعالء آلمة اهللا تع
ير                            دس أس ة، فالق ن الحبيب ي فلسطي اتهم ف ن ومقّدس رب والمسلمي وا أرض الع ذین اغتصب ود ال رآين واليه والمش
جل                       يروه من أ دین اإلسالمي وج وا بال ذین لعب إلسرائيل، واألهواز أسيره إلیران واألهوازیين سيجاهدون الفرس ال
ر                     ة ولتحری ن جه رس م ار الف ى الكف ن األول القضاء عل دفين رئيسي وازیين له اد األه ة، وجه الحهم الشخصي مص

 أرضهم من جهة أخره 
 . والمجاهد َمْن جاَهَد نفَسه في اهللا، فأمرها بأداء حّق اهللا عليه، آالصالة في أوقاتها، وآدفع الزآاة إلى مستحقيها

ود والفرس                                  ل اليه ده، یحمل سالحه ویقات م بنفسه وی أن یقتله النفس، ب ار ب والجهاد في سبيل اهللا یكون بمجاهدة الكف
 . وآل من یعتدي على المسلمين في األرض

الد العرب                         ائر ب والجهاد في سبيل اهللا یكون بتقدیم األموال والمساعدات المختلفة إلى المجاهدین في فلسطين وفي س
 . والمسلمين

ن اآلن، أن                     ویكون الجهاد َفْرَض عين على آل المسلمين، إذا احتّل الكفار أرضًا إسالمية، أي یجب على آل المسلمي
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م                               لذین طرده ن ا ا العرب والمسلمي لى أهله دوها إ ا، ویعي یجاهدوا اليهود الذین احتّلوا فلسطين، حتى یخرجوهم منه
ة من                  . اليهود منها، بعد أن ارتكبوا الجرائم الشنيعة فيها        واز المحتل في األه وأیضًا هو الحال ذاته مع أحبتنا وإخوتنا 

رین     رس المستعم ل الف لم           . قب ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ول رس اهللا ق ي ب وا إخوت وم     : ( وال تنس ى ی اٍض إل اد م الجه
 .) القيامة

 .فال یجوز لحاآم أو عالم أو أيِّ إنسان أن یعّطل فرضّية الجهاد في سبيل اهللا
 اإلرهاب

ة   اب( أصبحت قضي ا               ) اإلره ا ونتائجه ه أبعاده ا تحمل ل م يرة بك ة والخط ا المهم ن القضای الي م ا الح ي عصرن ف
بابها والوقوف على                             ة أس دقيق لمعرف ل العلمي ال ام والدراسة والتحلي دیرة باالهتم وعواقبها الوخيمة، فهي قضية ج

ة    مبادئها ومعرفة البواعث التي تدعو إلى القيام بها، ویكفي في خطورتها وعميق تأثيرها أنها                         أحدثت شرورًا عظيم
ا هو                    ومفاسد آثيرة وأضرارًا جسيمة على المجتمعات واألفراد ، وبالدنا آغيرها نالها نصيب من هذا اإلرهاب ، فم

 ! هذا اإلرهاب یا ترى ؟
ا             يرة یجمعه ا صورًا آث ع في معناه ة                : اإلرهاب آلمة تجم ك بإزهاق األنفس البریئ ن، وذل ة لآلمني ترویع واإلخاف ال

ذه                      ن ه ريء م الم ب إن اإلس ذا ف ي األرض ، ل اد ف ور الفس ة، وظه ق الجماع ة، وتفری وال المعصوم الف األم وإت
اليب                      ة واألس التصرفات التي ال تعبر إال عن معتقد أصحابها وما یحملونه من أفكار منحرفة تخالف الطرق الشرعي
ذوا                    ن وش الفوا الحق المبي م وخ وا صراط اهللا المستقي د تنكب ؤالء ق ى الحق، فه دعوة إل ق وال ة الخل ي هدای ة ف النبوی
اهم، وحذرهم من                                   اداهم، وأمرهم ونه بفهمهم عن سائر علماء األمة المعتبرین، فكم من عالم من العلماء الكبار قد ن
ل                                 سوء عاقبة هذا المسلك المشين باسم الجهاد ونصرة الدین، وبّين لهم أن هذه األعمال التخریبية ليست من الجهاد ب

اد                 الد والعب اد على الب الى               • هي شر وإفس ال تع اب واألوصاف، ق ذه األلق ريء من ه لناك إال      (واإلسالم ب ا أرس وم
 ).رحمة للعالمين

 .إذا اإلرهابيين هم اإلیرانيين وليسوا األهوازیين..وهذا بالتحدید ما تفعله السلطات اإلیرانية ضد الشعب األهوازي
 المتاجرین بالقضية األهوازیة

ون من                        ذین یعمل ة ال ة األهوازی وهنا أود أن أشير لنقطة جدًا مهمة تخص القضية األهوازیة وهي المتاجرین بالقضي
ن                   وازیين الذی وة األه ن بعض األخ معت م د س ة ، فق ة األهوازی ل القضي ن أج س م ة ولي ل مصالحهم الشخصي أج
تربطني بهم عالقة أخویة أن في بعض الشباب األهوازیين یعملون بالظاهر مع القضية األهوازیة وبالباطن یعملون                          
ة                                   ة األهوازی دافعون عن القضي مع السلطات اإلیرانية ، ویقومون بإرسال أخبار الشباب األهوازیين الشرفاء الذین ی
ن                             م وتعطي للمبلغي ذیبهم وتقتله ة تع ى مهم تي تتول ة ال ابرات اإلیراني للسلطات اإلیرانية آي توقعهم في شراك المخ

ي    رین ف م منتش د ه ال ، ولألسف الشدی ي   الم رین ف م منتش ؤالء      ه ة وه ة والغربي دور العربي وازیين بعض ال   األه
ا              م منه يرة عنه ات آث د توصلت لمعلوم ال وق ل الم ن أج وانهم م ون إخ ة      یضرب اآنهم وآاف اوین مس مائهم وعن اس

ن                                        دة المحتلي املين في مجاه وازیين الع اون ضد إخوتهم األه ذرهم من التع ي أن م وإن ة له أخبارهم والجهات الداعم
م                        ا وأفضحه ون به تي یعيش ة ال لطات الدول الغ س ن إب دة م ة واح ى للحظ ن أتوان دود فل إن للصبر ح وازیين ف األه
د أعذر من                              ا وق ي أقصى حاالته دام ف لى اإلع ا إ وأجعلهم یواجهون تهمة التخابر لصالح دول أخره وتصل عقوبته

 .أنذر
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