
سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان 

.. سلسلة التوعية بالحرب الصليبية 

فتوى في توجيه المأة في هذه الحأداث
ووجوب العداد لوقف زحأف الصليبيين

فالتجار بأمأوالهم ، والعلماء بأقوالهم وأقلمأهم 
وأئمة المساجد بقنوتهم حأتى ترتفع النازلة  
والشباب بدمأائهم ، والنساء بشيء مأن أمأوالهن ودعائهن  
وتحريض أبنائهن ومأن تحت أيديهن  
وأهل الرأي والمشورة وأصحاب الرياسات بجاههم 

ّلُف ل(  و            َك ّلُه ُي ًا ال ) ُوْسَعَها إإلّ َنْفسْ
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فتوى في توجيه المأة في هذه الحأداث ووجوب العداد لوقف
زحأف الصليبيين 

بسم الله الرحأمن الرحأيم

فضيلة الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان          حأفظه الله
تعالى

السلما عليكم ورحأمة الله وبركاته 
لقد اتجه الغرب وعلى رأسهم أمأريكا في هذه الياما إلى

 ، وقد أحأاطوا بجزيرة العرب إحأاطة السوار بالمعصماحأشد قوته
؟ وتحت غطاء ضرب العراق ومأكافحة الرهاب ؟ ول يزال الناس

غارقين في الملذات غافلين عما يدور حأولهم ؟ فهل مأن توجيه
ًا العداد في سبيل الله  0؟ للمأة حأيال هذه القضية ، وخصوص

0 وبركاته الله ورحأمة السلما : عليكمالجواب 
مأتلطمة بأمأواج اليوما تمر السلمأية المأة أن ريب ل

ًا وتلقي  والمحن الفتن مأن ، لها الكيد مأن شديدة إعصار
الغرب قبل مأن عليها والتآمأر ، جلدتها بني مأن والخيانة
والذين ، أمأريكا العالمي الكفر رأس رأسهم وعلى الحاقد
كعصف السلمأية المأة جعل وطغيانهم بمكرهم يريدون
ً ذلك إلى يجدوا لن ولكن ، مأأكول سلبوهم ولو ، سبيل

الن الحال هو كما والقتصادية العسكرية قوتهم كل مأن
علقاتهم بخلفا ، المسلمين حأكاما مأع تعامألهم في

فالصهاينة ، إسرائيل في الصهاينة مأع وتعامألهم
الشامأل الدمأار أسلحة يملكوا أن لهم حألل السرائيليون
المتطورة الفتاكة السلحة مأن وغيرها النووية والمفاعلت

في حأد أقصى إلى ووصلت ، التطور في القمة بلغت التي
العربية وبالذات السلمأية المأة وأمأا ! ، الحديثة التكنلوجيا

فإنهم الخفيفة السلحة مأن صغير شيء في تجاوزت فلو ،
لنظاما وخارقين ، الدولي القانون على خارجين ُيعدون

أشنع عليهم تفرض وبالتالي ! ، المتحدة المأم هيئة
، بشري قانون يقرها ل التي المخالفات وأبشع ، العقوبات

ً على حأصل ذا مأا فلننظر   سماوي شرع عن فضل
مأؤلم حأصاٌر عليها فرض نووية أسلحة مألكت لما باكستان
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الدمأار أسلحة على حأصلت إنها قيل لما بغداد ..... وهذه
والتنكيل التعذيب مأن وصنوفا ألوان عليها فرض الشامأل
ًا الحأصائيات لنا وصورت ، والتشريد والقتل خيالية أعداد

المنظم الرهاب راعية بسيف قتلت البريئة النفس مأن
طفل مأليون مأن أكثر قتل وقد ، الطاغية الظالمة أمأريكا
للعراق المأريكية الطائرات قصف بسبب ، عراقي

، سنوات عشر مأن أكثر خلل ، له الظالم وحأصارها
لقلة بالعمى العراق في الرضع الطفال مأن اللف وأصيب

وأكثر ، العراق إلى دخوله أمأريكا مأنعت الذي  النسولين
ولذلك ، الشعاعي بالقتل وفاة حأالة مأليون نصف مأن

عن ، المستقلة الدراسات مأعهد مأن ستيفتر هوج يقول
القرن في وحأشية ، الجرائم أكثر ( هو  العراق حأصار

0)  العشرين
وبثت ، العرب بجزيرة أحأدقت الن أمأريكا هي ها ثم
قواعدها وأرست ، الخليج وبلد والكويت قطر في جنودها

تكتف ولم ، العربي الخليج مأن جزء كل في العسكرية
حأكاما على النواهي وأصدرت الوامأر فرضت حأتى بذلك

لتحقيق ، المأريكية السياسة في مأطلب وهذا ، المسلمين
الدفاع وزير زار مأا وعند ، أهدافهم وفرض ، مأآربهم

المأريكية القواعد إحأدى كوهين وليم اليهودي المأريكي
ًا قال  هـ9/2/1418 عاما المنطقة في الجنود مأخاطب

ًا أن مأن مأتأكد ( إنني المأريكيين مأن يتساءلون مأنكم كثير
ًا كان إذا وعما ، هنا وجودهم سبب عن لخر وقت ضروري

ذات مأنطقة الوسط الشرق : لن نعم هو الجواب إن ؟
بلدنا إن ، العالم لبقية (لقتصادنا) وبالنسبة كبيرة أهمية
المأن فإن ولهذا ، الخليج في النفط مأنابع تحمي أن ينبغي

0)  طويل لوقت أولوية ذا سيبقى المنطقة هذه في
هؤلء مأناوئة في الرشاد سبيل نبحث لم إذا ونحن
وقفة نحورهم في والوقوفا لهم والستعداد ، الصليبيين

بكل ونكافحهم ، وعزيمة وشجاعة قوة بكل ، واحأد رجل
ًا ذلك ثمن ندفع فسوفا ، وعتاد قوة مأن نملك مأا ديني

ًا ونكون ، للجزار الشاة تنساق كما لهم وننساق ، ودنيوي
، وقواتهم جنودهم يحشدون فهم ، بأيديهم رهائن
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، علينا ورؤسائهم ساستهم ويحرضون  أمأوالهم ويجمعون
ًا ديننا وتشويه  ومأمتلكاتنا ثرواتنا ونهب ، إبادتنا عن بحث

تكنه مأا عن وأفصحوا ، أنيابهم عن كشروا فقد ، وإسلمأنا
والبغضاء الحقد مأن ضمائرهم عليه تنطوي ومأا ، صدورهم

ْد(  المسلمين تجاه َدْت َق ُء َب َبْغَضا ْل إهْم إمْن ا إه َوَما َأْفَوا
إفيِ ُدوُرُهْم ُتْخ َبُر ُص ْك ْد َأ ّنا َق ّي ُكْم َب إت َل َيا ُتْم إإْن ال ْن ُك

ُلوَن إق على ألسنتهم يطلقون شياطينهم ) فهؤلء َتْع
رقاب على يستحوذوا أن ويريدون ، والمسلمين العرب

أمأوالنا على استحوذوا كما ، بالعبودية لهم يدين ل مأن
شياطينهم أحأد فهذا ! ، والدولية بل الشرعية وحأقوقنا

الصحف عبر يصرح باونباك ساما الكونجرس عضو
بشروع يعدون المأريكيين النواب ( إن بقوله والعلما

مأع حأرب حأالة في المتحدة الوليات يعتبر قانون
0)  السعودية

المستشارين كبار أحأد وهو – فولر غراهاما ويقول
وشغل بواشنطن للدراسات راند مأؤسسة في السياسيين

في القومأي الستخبارات مأجلس رئيس نائب مأنصب
مأقال  في–)  إيه آي ( السي المركزية المخابرات وكالة

) السعودية – المأريكية العلقات في ( أزمأة بعنوان له
الصحافة تهاجم الولى : للمرة هـ9/11/1422 بتاريخ

، مأتسامأحة غير دينية حأركة باعتبارها الوهابية المأريكية
بعض زعم وقد ، العالم في الجهادية الحركات ومأصدر

على كثيرين تنشيء السعودية اليدلوجية أن الناقدين
0)  لدن ابن شاكلة

على نشطاء السعوديين إن مأورافيش لورن ويقول
، وتمويل تخطيط مأن الرهاب سلسلة مأستويات جميع
إلى والمنظرين الجنود إلى القيادية العناصر ومأن

الدفاعية السياسات مأجلس أن المعلوما ) ومأن المشجعين
كوبل وان ، المأريكي للرئيس السبق النائب عضوية يضم

الدفاع وزير ، كسنجر هنري السبق الخارجية ووزير
رئيس إلى إضافة وهارولربراون  شلييعر جيمس السبقين

وتومأاسي جينغريتش نيوت السابقين النواب مأجلس
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المتقاعدين العسكريين القادة مأن العديد جانب إلى فوس
0  

حألفاءنا وتهاجم أعدائنا تساعد السعودية ( إن وقال
في الخطير والخصم الول والفاعل الرهاب بذرة وهي

0)  الوسط الشرق
المركزية الستخبارات لوكالة السابق الرئيس وقال
حأان قد الوقت إن ولسي ايه" جيمس أي "سي المأريكية

. العربية النظمة جميع المتحدة الوليات تستبدل لكي
نظمها كبيرة مأناظرة خلل ألقاها كلمة في ولسي وأشار
إلى العريقة البريطانية اوكسفورد جامأعة في الطلبة اتحاد

الدارات ارتكبتها التي الخطاء إصلح وقت حأان أنه
الحالية العربية الحكومأات مأع بتعامألها المتعاقبة المأريكية

أنه وأضافا  والنفط للطاقة تعطشها بسبب وذلك ،
النظمة لزالة تخطط أن المتحدة الوليات على يتوجب
  0 للطاقة بدائل تجد وأن ، الحالية العربية
خاضعة زالت مأا العصر هذا في السلمأية المأة إن

بأل مأنها يطلب بما تدين الغربية الدول هيمنة وطأة تحت
اللتزاما بدعوى النووي كالسلح المتقدمأة بالسلحة تتسلح

أمأتنا تبقى أن مأنها والقصد ، أمأمية قرارات مأن صدر بما
ًا  0 لغيرها تابعة ، خائفة ذليلة دائم

حأكومأاتها مأن الكثير بتأثير المسلمة الشعوب إن        
تابعة لتبقى مأدروسة مأخططات وفق سائرة العلمانية

طريق عن وتغييبها لفسادها المتواصل العمل مأع ، ذليلة
المغلوب أن تبين المعروفة والقاعدة ، والتعليم العلما

ًا  0 الغالب باتباع مأولع دائم
ُفوفنا ُخرقت لما أمأتنا هوان فلول       ، بجنودنا ُص

ُتنا وُضربت  0 بأمأوالنا قدراتنا ودمأرت ، بسلحأنا قو
، السلمأي العالم لستهدافا جوهري سبب وهناك

على يخفى فل والتاريخ الجغرافيا مأن نابع السبب وهذا
المأريكية المأبراطورية لحدود الحساسة النقطة أن(  أحأد
، البترول مأنابع أغنى به تحيط الذي العربي الخليج هي

، قادمأة قرون لعدة الغربية التنمية عصب يضل والذي
انتصاراتها آخر)  السوق وحأدانية(  حأققت الخط هذا وعلى

5



لحدود الحساس الموقع هذا وفي ، العراق بتحطيم
لعب عن إسرائيل دولة تتوقف ل ، الجديدة المأبراطورية

أل ، هرتزل تيودور الروحأي مأؤسسها لها حأدده الذي الدور
ًا( تكون أن وهو ًا حأصن مأواجهة في الغربية للحضارة مأتقدمأ

 0)  الشرق بربرية
الحادي للقرن التحضير(  كتابه في كينيدي ويقول
السواحأل طول على بإبحاره الغرب إن)  والعشرين

، المغولية المأبراطورية تدمأير على ومأساعدته ، العربية
الحديدية بالسكك للمنطقة الستراتيجية النقاط واختراق

ًا والتقدما ، والقنوات ووادي الشمالية إفريقيا نحو دومأ
الجزيرة شبه ثم ، الخصيب والهلل العربي والخليج النيل

غير حأدود وفق الوسط الشرق وتقسيم نفسها العربية
العربية الشعوب وسط في إسرائيل وزرع ، طبيعية
هذا كل ، نفطها بسبب سوى بالمنطقة الهتماما وعدما
العالم تحويل في دور مأن أكثر يلعب الغرب جعل

أن يبدو ل مأا وهذا.  الن عليه هو مأا إلى السلمأي
 0)  به للعترافا مأستعدون الغربيين
انتزاع على تقوما المأريكية الصهيونية السياسة إن

الطرق بشتى عنها وإجلئهم  أهلها مأن العربية البلد
تحت الحقائق هذه عن يتسترون فهم ولذلك ، والوسائل

الشامأل الدمأار أسلحة نزع أو ، الرهاب مأكافحة غطاء
ل وطأتهم تحت وكان العراق لهم تسنى ،وإذا العراق مأن
أكثر شمولية في أكبر أمألً حأققوا فقد ، ذلك الله قدر
0 الخليج ومأنابع النفط على السيطرة على

وتنتهك ، البرياء دمأاء تسفك الطاغية أمأريكا إن
تحت ، المحرمأة الثروات وتنهب ، المستضعفة العراض

ذلك ونحو التطرفا على والقضاء الرهاب مأكافحة مأسمى
تطبيق عن الناس أبعد وهي ، المجرمأين القوما ترهات مأن
ًا ذلك قال كما ولكن الواقع أرض في به والعمل عملي

 الشاعر
قيل وإن      يعرفونها ول أقوالً يقولون          

 يحققوا لم حأققوا هاتوا
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والمجازفات التهم هذه يلصقون الوقت نفس وفي
والنفوس بالرهاب ويصفونهم ، المسلمين رقاب في

أهلها وهم بذلك أحأق وهم ، ذلك ونحو الشريرة
عن يحدثك والغابر الحاضر التاريخ واستنطق   الحقيقيون
حأربهم في وواقعهم ، الحضارية ونكستهم ، غطرستهم

0وسلمهم
، أجمع العالم مأضاجع أقض الذي الرهاب وهذا
ول ، وصنوفها أشكالها بكل العلما وسائل عنه وتحدثت

ًا إل الناس يعرفه يكاد العرب مأن لناس مأنسوب
ًا أصبح إنه حأتى ، والمسلمين ًا سلوك أعداؤنا ينفك ل نمطي

ًا بنا وإلصاقه به وصفنا عن ًا كذب مأن وأصبح ، وزور
، الله سبيل في المجاهدين لضرب الستراتيجية الخطط
ًا وجعله ًا سيف ، لمأريكا بالولء يدين ل مأن كل بوجه مأصلت

    0 الوحأشية الهمجية لسياستها يرضخ ول
ل مأن الرهاب مأن المأريكي المجتمع داخل وفي

ًة يقل بالرهاب مأوصوفا كل مأن وهمجية وحأشية ول قسو
إرهابية وفئات جماعات في والمتمثل ، الله أرض في

الرهابية الجماعات وهي ، وحأشية شريرة مأتطرفة
اليمين مأن كبير قطاع في والمتمثلة ، المتطرفة المأريكية
الجماعات فيها وبما ، المسلحة بمنظماته المأريكي
إسرائيل( يمثل البيض العرق أن تعتبر التي العنصرية
ومأنهم)  زالت مأا التي )كلن كوكلوكس( جماعة الحقيقة
الكراهية لمنظمات كمثال عاما مأائة مأن أكثر بعد مأوجودة

  0 والعنصرية
هذه في اللإنسانية القوما مأجازر عرض أستطيع ول
ًا عرضت وقد لسيما ، الموجزة الفتوى في مأنها بعض
0 مأختلفة بيانات

السلمأية المأة على المتحتمة الواجبات لمن وإنه
وساسة ومأصلحين ومأفكرين ودعاة علماء مأن رجالها بكل

، أعداؤها مأنها يريد مأا بمدى المأة توعية ومأثقفين
يستعدوا وأن ، العالمية الصليبية الحرب بهذه وتبصيرهم
الوسائل بكل ومأواجهته ، الصليبي الزحأف هذا لمكافحة
في النـزول مأن ، والسنان بالسيف وردهم ، والسبل
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الله أعداء جماجم ونسف  القتالية المعارك ساحأات
، العفنة أساليبهم وكشف مأخططاتهم وفضح ، الصليبيين

الله نسأل.  والهمجية الوحأشية على أسست التي وأرائهم
0 عليه والقادر ذلك ولي إنه نحورهم في كيدهم يجعل أن

!!  والعار للخذلن يا
والمتفجرات ، عامأة لبادة يتعرضون المسلمين إن
عن والدفاع ، بأكملها   قرى مأحيت وقد ، مأنازلهم تنسف
وتمرد وإجراما إرهاب بأنه يوصف ، والمال والعرض النفس

المسلم دما يرى مأا عند يتفطر القلب إن.  النظاما على
والنصارى اليهود استباحأه وقد ، الرض على دما أرخص
0 المليار أمأة مأن حأراك وبدون ، ثمن بدون

بكـل المسلمات أتسـبى
ثغر
حأـق  والسـلما  لله  أمأـا

حأيث البصائر لذوي فقل
     كانوا
     

إذن المسلمين وعيش
؟ يطيب
وشيب شبان  عنه  يـدافع

؟
أجيبوا ويـحكُم الله أجيبوا

الحيوانية شهواتها إلى ركنت إذا السلما أمأة إن
الدنيا هذه إلى والخلود والهوان بالذل ورضيت البهيمية
، العصيبة اللما مأن عواصف عليها تمر فسوفا ، الدنيئة

في المصائب أبشع تلقي وسوفا ، المريرة والنكبات
ُبوَن ل ( عنهم الله أخبر كما الله أعداء فإن ، تاريخها َيْرُق

إمٍن إفيِ إئَك إذّمًة َول إإلّ ُمْؤ َل ُأْو ُدو ُهْم َو َت ْلُمْع ) نا
ول حأد وعلوهم لظلمهم ليس الظالمون المأريكان وهؤلء

كانوا الذين الشنيعة أفعالهم في التتار جاوزوا فقد ، غاية
0 الدمأاء سفك في المثل بهم يضرب الزمأن مأن ردح قبل

المباركة الجزيرة بهذه أحأدقوا المأريكان هؤلء والن
، نواياهم وخبث ، مأكرهم عن غفلة في السلمأية والمأة ،

والصغار الذل ورفع ، للمواجهة التخطيط عن وتيه
أخبر مأا مأصداق وهذا ، وجمالها الدنيا زخرفا إلى وركون

أن (يوشك قوله في وسلم عليه الله صلى الرسول به
إلى الكلة تتداعى كما  أفق كل مأن المأم عليكم تتداعى
: ل قال ؟ يومأئذ قلة فمن ، الله رسول : يا قيل  قصعتها
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، قلوبكم في الوهن يجعل السيل كغثاء غثاء ولكنكم
الدنيا لحبكم ، أعدائكم قلوب مأن الرعب وينزع

( مأسنده في أحأمد المأاما ) أخرجه الموت وكراهيتكم
حأديث ) مأن2/359( ورواه ، ثوبان حأديث ) مأن5/278

حأديث مأن الكبير تاريخه في البخاري وذكره ، هريرة أبي
( داود أبي سنن في وجاء ، هريرة أبي عن رافع أبي

0 ثوبان حأديث ) مأن4297
وتصحح ، العدة تعد ، السلمأية المأة يجعل وهذا

ّدوا(  تعالى الله قال المسار إع َأ ُتْم َما َلُهْم َو َطْع َت اْس
إمْن ُقّوٍة إمْن إط َو َبا إل إر ْي ْلَخ ُبوَن ا إه إه ُتْر ُدّو إب إه َع ّل ال

ُكْم ُدّو إريَن َوَع إهْم إمْن َوآََخ إن َنُهْم ل ُدو َلُمو ّلُه َتْع ال
َلُمُهْم إفُقوا َوَما َيْع إل إفيِ َشيٍِْء إمْن ُتن إبي إه َس ّل ال

ُكْم ُيَوّف ْي َل ُتْم إإ ْن َأ َلُموَن ل َو ْظ 0)  ُت
ذوي والفراد والجماعات الحكومأات على وفرض

السلح مأن العدة وإعداد  للجهاد الستعداد القدرات
العدو صد على المعينة المأور مأن ذلك ونحو والمال

مأن المستضعفين المسلمين وتخليص ، كيده ورد وهزيمته
0 أعدائهم

عناية الجانب هذا يولون الصالح السلف كان وقد
وكانوا ، الطائلة المأوال سبيله في وينفقون ، فائقة

وليست الساسية المأور مأن والستعداد العداد يجعلون
، الحتمية الواجبات مأن ويجعلونه ، الكمالية المأور مأن

ًا ًا ، والجدية بالحزما أخذ والتغفل والمذلة للفتور وترك
بعد الحأرى والمأر المثلى الطريقة هو هذا ولن ، والخور
عن وإزاحأته ، العدو صد في وتسديده تعالى الله توفيق

0 وأعراضهم ومأمتلكاتهم ، المسلمين بلد
، العالي وشرعنا ، السامأي ديننا تعاليم كانت وحأين

، حأياتها أمأور في السلمأية بالمأة يتصل مأا كل مأع تتلءما
مأن كل وتحارب ، وشموخها ومأجدها عزها على وتحافظ
، أمأنها زعزعة عن ويبحث ، الحياتية بشؤونها لها يتعرض
والقيم ، السامأية التعاليم تلكم جاءت ، كرامأتها ويدنس
لمقاومأة بالستعداد ، الرائعة النسانية والعدالة ، الفاضلة

، له والستعداد ذلك بتعلم وأمأرت ، والمعتدين الغاصبين
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بذلك تزخر النبوية النصوص وجاءت ، لجله الحيطة وأخذ
ًا تعلم لمن بالتحذير ووردت ، ، تركه ثم ذلك مأن شيئ

طريق ) مأن1919( صحيحه في مأسلم المأاما فأخرج
ابن الرحأمن عبد عن ، يعقوب بن الحارث عن ، الليث

ًا . أن شماسة تختلف عامأر بن : لعقبة قال اللخمي فقيم
: عقبة قال ، عليك يشق كبير وأنت ، الغرضين هذين بين
لم وسلم عليه الله صلى الله رسول مأن سمعته كلما لول

قال ذاك : ومأا شماسة لبن : فقلت الحارث قال ، أعانيه
قد أو ، مأنا فليس تركه ثم الرمأي علم ( مأن قال إنه

كبر مأع الحال تلك في وهو عامأر بن عقبة ) فهذا عصى
، العالية الهمة .... ! إنها للجهاد استعداد في  يزال ل سنه

، والتعب النصب هذا كل يتحمل جعلته ، الصالحة والنية
فإن مأرض قلوبهم في والذين المنافقين حأال بخلفا وهذا
لها وليس ، لديهم وشأن بال بذات ليست المأور هذه
( بقوله عنهم تعالى الله أخبر كما ، وأهمية قيمة أدنى
َلْو ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا ًة َلُه َلَع ّد إكْن ُع َل َه َو إر ّلُه َك ال

َثُهْم إبَعا ْن َطُهْم ا ّب َث إقيَل َف ُدوا َو إديَن َمَع اْقُع إع ْلَقا  0)  ا
على القدرة حأين والعداد الجهاد عن تخلف ومأن

الله قال الذين المنافقين مأن شبه ففيه إليه والحاجة ذلك
َلْو(  عنهم ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا ًة َلُه َلَع ّد إكْن ُع َل َو
َه إر ّلُه َك َثُهْم ال إبَعا ْن َطُهْم ا ّب َث إقيَل َف ُدوا َو َمَع اْقُع

إديَن إع ْلَقا طريق ) مأن1910( مأسلم صحيح في ) وجاء ا
عن ، المكي الورد بن وهيب عن ، المبارك بن الله عبد
، صالح أبي عن  سمي عن ، المنكدر بن مأحمد بن عمر
( مأن وسلم عليه الله صلى : قال قال هريرة أبي عن

مأن شعبة على مأات ، نفسه به يحدث ولم ، يغز ولم مأات
0)  نفاق

العزما هو ، الحديث هذا في النفس بتحديث والمراد
وكف ، تعالى الله أعداء جهاد في الجازمأة والنية ، الصادق

وشعائرهم ومأقدساتهم المسلمين عن وعدوانهم بغيهم
نفسه يخادع أن ، بذلك النفس تحديث مأعنى وليس الدينية

 0 لبى ذلك مأنه طلب ولو ، الجهاد عن ويحدثها ،
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، الصليب وحأامأية ، العالمي الكفر رأس وهاهي
ومأحور ، المذمأوما الرهاب ورائدة ، العنف لواء وحأامألة

المسلمين لمناهضة وعتادها عددها تحشد ، أمأريكا ، الشر
، ثرواتهم ونهب ، وأطفالهم ونسائهم رجالتهم وتقتيل
في للوقوفا ، العدة نعد لم ونحن ، دينهم مأعالم وتغيير

ً والواجب ، عدوانهم وصد ، نحورهم ًا عقل أن ، وشرع
حأث فقد ، والستعداد بالعدة مأنهم أولى نحن نكون

ّدوا(  تعالى فقال ذلك على السلما إع َأ َما َلُهْم َو
ُتْم َطْع َت إمْن ُقّوٍة إمْن اْس إط َو َبا إل إر ْي ْلَخ ُبوَن ا إه إه ُتْر إب

ُدّو إه َع ّل ُكْم ال ُدّو المؤسف والمأر  المذهل ) والغريب َوَع
حأين فرائصه ترتعد مأن ، ومأجتمعنا صفوفنا في يوجد أن ،

ول ونحوه، كالكلشنكوفا الخفيفة السلحة بعض ولو يرى
شأن مأن هون ولربما !، اهتماما كبير المسألة لهذه يرعى

ناهز مأن فيهم ترى ل المعتدون الصهاينة وهؤلء !، ذلك
كافة على وذلك ، السلح حأمل على يتدرب لم وهو الحلم

السلما علماء أولى ولذلك ، والناث الذكور مأستوياتهم
، والحزامأة بالجدية وأخذوه ، كبيرة عناية العداد أمأر

عين فرض يكون وقد ، الكفايات فروض إحأدى وجعلوه
الجهاد شأن ذلك في شأنه ، الذكور مأن القدرة أهل على

ول ، كفاية فرض هو مأا ومأنه ، عين فرض هو مأا مأنه ،
إل الظالمين عدوان وصد  المسلمين بلد حأماية تتأتى

في الحاضر عالمنا في سيما ول القتال يتأتى ول ، بالقتال
يتم ومأال ، والتدريب بالعداد إل السلحة تطور ظل

0 واجب فهو به إل الواجب
في تعالى الله رحأمه جرير بن جعفر أبو قال وقد
ّدوا ( تعالى قوله ) على10/23( تفسيره إع َأ َما َلُهْم َو

ُتْم َطْع َت ، ذلك في القول مأن  والصواب) ُقّوٍة إمْن اْس
الحرب وآلة الجهاد بإعداد المؤمأنين أمأر الله إن يقال أن
المشركين مأن وعدوهم عدوه جهاد على به يتقوون ومأا
لن وجه ول الخيل ورباط ، ذلك وغير والرمأي السلح مأن

وقد ، القوة مأعاني مأن مأعنى دون مأعنى بالقوة عنى يقال
صلى الله رسول فإن قائل قال فإن ، بـها المأر الله عم
بقوله الخصوص به مأراد ذلك أن بين قد وسلم عليه الله
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جاء قد كان وإن الخبر إن له قيل ؟ الرمأي القوة إن أل
الرمأي بها مأراد أنه على يدل مأا الخبر في فليس بذلك

أحأد الرمأي فإن ، عليهم القوة مأعاني سائر دون خاصة
الرمأي القوة إن أل الخبر في قيل إنما لنه ، القوة مأعاني

ًا القوة ومأن ، غيرها دون يقل ولم والرمأح السيف أيض
المشركين قتال على مأعونة كان مأا وكل ، والحربة
مأنهم النكاية وفي فيهم الرمأي مأن أبلغ أو الرمأي كمعونة

 ...0
لحأكاما الجامأع في تعالى الله رحأمه القرطبي وقال

القوة بإعداد المؤمأنين سبحانه الله ) أمأر8/35( القرآن
لو سبحانه الله فإن ، التقوى تقدمأة أكد أن بعد للعداء

مأن وبحفنة وجوههم في والتفل بالكلما لهزمأهم شاء
ولكنه وسلم عليه الله صلى الله رسول فعل كما ، تراب
وقضائه السابق بعلمه ببعض الناس بعض يبتلي أن أراد

شر مأن لعدوك أو خير مأن لصديقك تعده وكلما ، النافد
واستعمال الفروسية ......... وتعلم عدتك في داخل فهو

0 كفاية فرض السلحة
( التمهيد في تعالى الله رحأمه البر عبد ابن وقال

سبيل في للجهاد مأعدة   مأرتبطة خيل كانت ) فإذا14/81
مأا على مأسنونة سنة بها والمسابقة تضميرها كان الله
0 الحديث هذا في جاء

لصحيح شرحأه في تعالى الله رحأمه النووي وقال
الرمأى فضيلة وفيه ، عقبة حأديث على ،  مأسلم

تعالى الله سبيل في الجهاد بنية بذلك والعتناء والمناضلة
وكذا ، السلح استعمال أنواع وسائر المشاجعة وكذلك ،

بهذا والمراد ، بابه في سبق كما وغيرها بالخيل المسابقة
ورياضة فيه والتحذق والتدرب القتال على التمرن كله

0 بذلك العضاء
حأديث ) على8/88( الوطار نيل في الشوكاني وقال

) عصى قد أو مأنا فليس تركه ثم الرمأي علم ( مأن عقبة
الجهاد آلت بتعلم الشتغال مأشروعية على دليل وفيه

على بذلك ليتمرن ، إعدادها في والعناية ، فيها والتمرن
ذلك .... وفي أعضاءه ويروض ، فيه ويتدرب ، الجهاد
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ًا أدرك مأن بأن إشعار بها ينتفع التي القتال أنواع مأن نوع
تركه حأتى ذلك في تساهل ثم ، الله سبيل في الجهاد في
ًا كان ًا آثم ًا إثم على يدل بذلك العناية ترك لن ، شديد
على يدل بالجهاد العناية وترك ، الجهاد بأمأر العناية ترك
 0 قاما وبه سنامأه لكونه بالدين العناية ترك

( تفسيره في تعالى الله رحأمه القاسمي وقال
وجوب على الية هذه . دلت الية هذه ) على5/316

ولما ، وهجومأه العدو بأس إتقاء ، الحربية القوة إعداد
، السلما حأضارة أياما ، الية هذه بمقتضى المأراء عمل
ًا السلما كان ًا ، عزيز ، القنا قوي  الضيم أبى ، عظيم

على سلطته لواء نشر إذ ، السنا وفير ، الجاه جليل
، والمأصار القطار ناصية على فقبض ، الرض مأنبسط
سجوفا وزحأزح ، الكافرين المستبدين شوكة وخضد
ًا بنوه وعاش ، والستعباد الظلم سادة وهم مأتتالية أحأقاب
وقطب والطول الحول وزمأاما ، الشعوب وقادة ، المأم

يرهبون ول ، لقوة يستكينون ل ، والمجد العز روحأي
وأمأا اليوما فقد ترك المسلمون العمل بهذه الية.  لسطوة

ًا مأن فروضلالكريمة ، ومأالوا إلى النعيم والترفا ، فأهم وا فرض
الكفاية ، فأصبحت جميع المأة آثمة بترك هذا الفرض ، ولذا

تعاني اليوما مأن غصته مأا تعاني ، وكيف ل يطمع العدو بالممالك
السلمأية ، ول ترى فيها مأعامأل للسلحة ، وذخائر الحرب ؟ بل
كلها مأما يشترى مأن بلد العدو ، أمأا آن لها أن تنته مأن غفلتها ،

وتنشيء مأعامأل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر
 عليها تنقص العدو ، بلدها مأن أطرافهاىالحربية ؟ فلقد ألق

ًا يجب أن تتدبره ، وتتل ى مأا فرطت به ، قبل أن يداهم مأافدرس
بقي مأنها بخيله ورجله ، فيقضي – والعياذ بالله - على السلما

ومأمالك المسلمين ، لستعمار المأصار ، واستعباد الحأرار ، ونزع
                     0  وبالله الهداية الستقلل المؤذن بالدمأار 

بعد الية هذه على تعالى الله رحأمه اللوسي وقال
: نصه مأا قال ثم الية هذه في العلماء أقوال ذكر أن

الرمأي خص والسلما الصلة عليه أنه إل ، العموما والظاهر
صلى قوله قبيل مأن فهو ، به يتقوى مأا أقوى لنه بالذكر

الصلة عليه مأدح ) . وقد عرفة ( الحج وسلم عليه الله
...... حأديث مأا غير في بتعلمه وأمأر ، الرمأي والسلما
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القصد هدفا يصيب ل ، اليوما بالنبال الرمأي أن تعلم وأنت
ول ، والمدافع بالبندق الرمأي استعملوا لنهم ، العدو مأن
الداء عم بالمثل يقابلوا لم ! وإذا نبل مأعهما ينفع يكاد

أهل البسيطة ومألك ، والنكال الوبال واشتد ، العضال
تعين تعالى الله عند والعلم ، أراه فالذي ، والضلل الكفر

ولعل ، الدين وحأماة المسلمين أئمة على ، المقابلة تلك
عن الذب في لقيامأه الرمأي لهذا يثبت الرمأي ذلك فضل
الداعية للضرورة النار مأن فيه مأا أرى ول ، السلما بيضة
ًا إل إليه يبعد ول ، تعالى الله شاء إن بالجنة للفوز سبب

ّدوا( سبحانه قوله عموما في الرمأي هذا مأثل دخول إع َأ َو
ُتْم َما َلُهْم َطْع َت     0)  ُقّوٍة إمْن اْس

َوَما(  بقوله أعقبه العداد تعالى الله ذكر ولما 
إفُقوا إل إفيِ َشيٍِْء إمْن ُتن إبي إه َس ّل ُكْم ُيَوّف ال ْي َل إإ
ُتْم ْن َأ َلُموَن ل َو ْظ هذه أن إلى تعالى مأنه ) إشارة ُت

0 عليكم مأخلوفة العداد سبيل في بذلتموها التي المأوال
) على10/23( تفسيره في جرير ابن جعفر أبو قال

المؤمأنون أيها أنفقتم ومأا ذكره تعالى يقول ، الية هذه
كراع أو حأراب أو سلح مأن حأرب آلة شراء في نفقة مأن
مأن الله أعداء جهاد في ، النفقات مأن ذلك غير أو

لكم ويدخر الدنيا في عليكم الله يخلفه المشركين
( القيامأة يوما يوفيكموها حأتى عنده ذلك على أجوركم
ُتْم ْن َأ َلُموَن ل َو ْظ فل ربكم بكم ذلك : يفعل ) يقول ُت
: ( قال أنه إسحاق ابن عن أسند ثم ، عليه أجوركم يضيع
إفُقوا َوَما إل إفيِ َشيٍِْء إمْن ُتن إبي إه َس ّل ُكْم ُيَوّف ال ْي َل إإ

ُتْم ْن َأ َلُموَن ل َو ْظ في أجره الله عند لكم يضيع ل ) أي ُت
   0 الدنيا في خلفه وعاجل ، الخرة

: أي الية هذه على تعالى الله رحأمه كثير ابن وقال
التماما على إليكم يوفى فإنه ، الجهاد في أنفقتم مأهما

: أن داود أبو رواه الذي الحديث في جاء ولهذا ، والكمال
ضعف سبعمائة إلى الله سبيل في ثوابه يضاعف الدرهم

0    
َثُل(  تعالى قوله في مأكحول وقال إذيَن َم ّل ا
إفُقوَن َلُهْم ُين إل إفيِ َأْمَوا إبي إه َس ّل إل ال َث ّبٍة َكَم َتْت َح َب ْن َأ
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ْبَع إبَل َس َنا َلٍة ُكّل إفيِ َس ُب ْن َئُة ُس ّبٍة إما به يعني)  َح
وغير السلح وإعداد الخيل رباط مأن الجهاد في النفاق

0 ذلك
فتح في تعالى الله رحأمه الشوكاني يقول ولذلك

َلْو( تعالى قوله ) على2/366( القدير ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ا
ّدوا ًة َلُه َلَع ّد يدعونه فيما صادقين كانوا لو ) أي ُع

يكن لم ولكن ، مأعك الجهاد يريدون أنهم مأن به ويخبرونك
إعداد تركوا لما إليه يحتاج مأا للجهاد العدة مأن مأعهم
لذلك يستعد كما الجهاد وقت قبل وتحصيلها ، العدة

ً الخروج يريدوا لم أنهم الكلما هذا فمعنى المؤمأنون أصل
مأن المجاهد إليه يحتاج مأا والعدة ، للغزو استعدوا ول

0 والسلح والراحألة الزاد
ّدوا(  الكريمة والية إع َأ ُتْم َما َلُهْم َو َطْع َت إمْن اْس

إمْن ُقّوٍة إط َو َبا إل إر ْي ْلَخ ُبوَن ا إه إه ُتْر ُدّو إب إه َع ّل ال
ُكْم ُدّو ضد المسلمون به يتقوى شيء كل ) شملت َوَع

آلت فإن ، ومأستجداته تطوره عصر ولكل ، أعدائهم
ّلت ذلك ونحو ونشاب سلح مأن الحرب عصور مأنذ و
في وصرنا ، التكنلوجيا تطورت الراهن وقتنا وفي ، قديمة
وفي ، الفتاكة والسلحة  الحديثة التقنيات فيه تتطور زمأن
التطور في مأنتهاها بلغت أشياء المصانع لنا تضخ يوما كل

، بصنعها وأحأق ، عليها بالتدرب أولى فنحن  والتقدما
قال كما  والمعنوية الحسية القوة أهل كمسلمين ونحن
حأتى الساعة يدي بين ( بعثت وسلم عليه الله صلى النبي
ضل تحت رزقي وجعل ، له شريك ل وحأده الله يعبد

ومأن  أمأري خالف مأن على والصغار الذلة وجعل ، رمأحي
مأسنده في أحأمد المأاما ) أخرجه مأنهم فهو بقوما تشبه

أبي عن ، ثوبان ابن ثابت بن الرحأمن عبد طريق مأن
0عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن ، الجرشي مأنيب

العدو على به نتقوى مأا لكل جامأع اسم ، والقوة
، صدورهم في والقلق   قلوبهم في الرعب ونزرع

، تعالى الله على التوكل مأن القلبية القوة فيشمل
وكليمه الله نبي فهذا ، المؤمأنين بنصر بوعده والوثوق
فرعون مأن فر حأين ، السلما عليه عمران بن مأوسى
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الطاغية وخلفه ، الخضم البحر أمأامأه وكان ، وجنوده
الخوض على مأعه ومأن مأوسى وأشرفا ، وجنوده فرعون

، والغرق الهلك مأوسى أتباع وعاين ، البحر هذا في
وانقطعت ، السبل بهم وضاقت ، الموت على وأشرفوا

ّنا(  وقالوا ، السباب بهم ُكوَن إإ ْدَر مأوسى ) أجابهم َلُم
على توكله وقوة ، تعالى الله بموعود بثقته السلما عليه
ّ(  فقال ربه إعيِ إإّن َكلَ ّبيِ َم إن َر إدي َيْه علم ) فحين َس

، مأوسى إيمان قوة ، الكون وسع الذي بعلمه تعالى
بقوله سماوات سبع فوق مأن أجابه عليه وتوكله

َنا( ْي َأْوَح َلىَ َف إرْب َأْن ُموَسىَ إإ َبْحَر إبَعَصاَك اْض ْل ا
َلَق َكاَن َفانَف إد إفْرٍق ُكّل َف ّطْو إم َكال إظي ْلَع )  ا

عبد أطماع انقطعت إذا
الورى عن

ًا  فـأصبح عـزة  حأـر
وقـناعة

بالـعبد علقت وإن
غيره أطماع

في الله إل ترجو فل
وحأده الخطب

الكريم بالرب تعلق
رجاؤه

أنواره وجهه على
وضياؤه

وطال يرجو مأا تباعد
عناؤه

الصفاء خل في صح ولو
صفاؤه

نوح ورسوله الله نبي ، العالمين رب رسل أول وهذا
إم َيا( لقومأه يقول السلما عليه ُبَر َكاَن إإْن َقْو ُكْم َك ْي َل َع

إميِ إريِ َمَقا إكي ْذ َت إت َو َيا إه إبآِ ّل َلىَ ال إه َفَع ّل ْلُت ال ّك َتَو
إمُعوا َأْج ُكْم َف ُكْم َأْمَر َء َكا ُكْن ل ُثّم َوُشَر ُكْم َي َأْمُر

ُكْم ْي َل َليِّ اْقُضوا ُثّم ُغّمًة َع إن َول إإ إظُرو ْن قص ) وكم ُت
هذا في والمثالية ، الحية المأثلة مأن علينا تعالى الله

0 العظيم الهائل الشيء الباب
، العالمين رب ورسول ، المتوكلين سيد وهذا
قد الناس إن له قيل لما ، تعالى الله على الخلق وأشرفا

، لمواجهتك مأعه ومأن سفيان أبو وجاء ، لحربك جمعوا
قوله على زاد ومأا ، تعالى الله على وتوكل أمأره ففوض
إذيَن(  الوكيل ونعم الله حأسبنا ّل ّناُس َلُهْم َقاَل ا إإّن ال

ّناَس ْد ال ُكْم َجَمُعوا َق َدُهْم َفاْخَشْوُهْم َل ًا َفَزا إإيَمان
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ُلوا َنا َوَقا ُب ّلُه َحسْْ إنْعَم ال إكيُل َو ْلَو على الله ) فجازاهما
ُبوا(  وعدوهم عدوه شر كف بأن ذلك َل ْنَق إنْعَمٍة َفا إمْن إب
إه ّل ٌء َيْمسَْسُْْهْم َلْم َوَفْضٍل ال َبُعوا ُسو ّت إرْضَواَن َوا
إه ّل ّلُه ال ٍم َفْضٍل ُذو َوال إظي الله على توكلوا لما ) أي َع

ّد ، أهمهم مأا كفاهم ، عليه أمأرهم وفوضوا بأس عنهم ور
إنْعَمٍة(  بلدهم إلى فرجعوا كيدهم أراد مأن إه إمْن إب ّل ال

ٌء َيْمسَْسُْْهْم َلْم َوَفْضٍل 0 عدوهم لهم أضمر ) مأما ُسو
وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب وهؤلء

، عليهم وتكالبت العداء بهم أحأدقت لما الحأزاب يوما
، المأر عليهم واشتد ، مأعهم ومأن المشركون وحأاصرهم

وشدة ، والبرد الجوع غاية في وكانوا ، الخطب وعظم
ُلوا( بقوله ذلك تعالى ذكر كما ، الخوفا إز ْل ْلَزالً َوُز إز
ًا إديد ًا ) وبقوا َش والياما ، الحرجة الحال تلك على شهر
وولى ، عنده مأن بالفرج الراحأمين أرحأم أتى ، العصيبة
يدركوا ولم ، أمأالهم يحققوا لم ، ذليلين خائبين أعداؤهم
هذه بتذكر المؤمأنين تعالى الله أمأر ولذلك ، مأرادهم
ّيَها َيا(  تعالى فقال النعمة إذيَن َأ ّل ُنوا ا ُكُروا آََم ْذ إنْعَمَة ا

إه ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُكْم إإ ْت َء ٌد َجا ُنو َنا ُج ْل َأْرَس إهْم َف ْي َل ًا َع إريح
ًا ُنود َكاَن َتَرْوَها َلْم َوُج ّلُه َو ُلوَن إبَما ال ًا َتْعَم إصير . َب

ْذ ُكْم إإ ُءو ُكْم إمْن َجا إق إمْن َفْو ُكْم َأْسَفَل َو ْن ْذ إم إإ َو
ْبَصاُر َزاَغْت َل َلَغْت ا َب ُلوُب َو ْلُق إجَر ا َنا ْلَح ّنوَن ا ُظ َت َو
إه ّل َن إبال ُنو ّظ إلَك. اال َنا إليَِ  ُه ُت ْب ُنوَن ا إم ْلُمْؤ ُلوا ا إز ْل َوُز

ْلَزالً ًا إز إديد   0)  َش
عليه الله صلى الله رسول نظر ، بدر يوما وفي

وتسعة ثلثمائة وأصحابه  ألف وهم المشركين إلى وسلم
ً عشر وسلم عليه الله صلى الله نبي فاستقبل ، رجل
مأا لي أنجز ( اللهم بربه يهتف فجعل يديه مأد ثم ، القبلة

هذه تهلك إن اللهم ، وعدتني مأا آت اللهم ، وعدتني
زال ) فما الرض في تعبد ل السلما أهل مأن العصابة

ًا ، بربه يهتف رداؤه سقط حأتى ، القبلة مأستقبل  يديه مأاد
على فألقاه رداءه فأخذ ، بكر أبو فأتاه ، مأنكبيه عن

كفاك الله نبي : يا وقال ، ورائه مأن التزمأه ثم مأنكبيه
عز الله فأنزل وعدك مأا لك سينجز فإنه ، ربك مأناشدتك
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ْذ(  وجل ُثوَن إإ إغي َت ُكْم َتسْْ ّب َتَجاَب َر ُكْم َفاْس ّنيِ َل َأ

ُكْم ّد إم ْلٍف ُم َأ إة إمْن إب َك إئ ْلَملَ إفيَن ا إد الله ) فأمأده ُمْر
) مأن1763( صحيحه في مأسلم المأاما . أخرجه بالملئكة

ابن عن ، الحنفي سماك عن ، عمار بن عكرمأة طريق
0 عنهما الله رضي الخطاب بن عمر عن ، عباس

على يبعث ل الطاعة مأن والتزود ، العدة وأخذ
فل ، وذاك هذا نحارب فنحن  الغرور يولد ول ، العجاب

لما ولذلك ، القلة في نزهد ول ، والكثرة بالقوة نغتر
عليه الله صلى الله رسول وصحابة ، الله جنود سارت
أن المسلمين وبلغ ، تعالى الله أعداء مأناجزة إلى وسلم
مأن إليهم وانضم ، الروما مأن ألف مأائة في بالبلقاء هرقل

َبلي ، وبهراء وبلقين ، وجذاما لخم بلغ فلما ، ألف مأائة ، و
أمأرهم في ينظرون ليلتين بمعان أقامأوا ، المسلمين ذلك

وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى : نكتب وقالوا
بأمأره يأمأرنا أن وإمأا يمدنا أن فإمأا ، عدونا بعدد فنخبره
الله عبد المقداما الشجاع الصحابي فشجع ، له فنمضي

إن والله قوما وقال: يا الناس عنه الله رضي رواحأة بن
نقاتل ومأا الشهادة تطلبون له خرجتم للذي تكرهون الذي

الدين بهذا نقاتلهم إنما ، كثرة ول قوة ول بعدد الناس
الحسنيين إحأدى هي فإنما فانطلقوا به الله أكرمأنا الذي

رضي الجليل الصحابي هذا ) فأدرك شهادة وإمأا ظهور إمأا
، الزكي الراجح وعقله ، النافذة ببصيرته عنه تعالى الله
( إنما فحسب العسكرية بالقوة ليست ، والظفر القوة أن

هي فإنما فانطلقوا به الله أكرمأنا الذي الدين بهذا نقاتلهم
0)  الحسنيين إحأدى

، بكثرتهم ، عنهم الله رضي الصحابة أعجب وحأين
قال كما ، المأر أول في عليهم الدائرة كانت حأنين يوما
َيْوَم(  تعالى الله ْيٍن َو َن ْذ ُح ُكْم إإ ْت َب ُكْم َأْعَج ُت ْثَر َلْم َك َف

إن ُكْم ُتْغ ْن ًا َع ْيئ ُكْم َوَضاَقْت َش ْي َل َلْرُض َع َبْت إبَما ا َرُح
ُتْم ُثّم ْي ّل إريَن َو إب ْد ُثّم. ُم ّلُه َأنَزَل   َتُه ال َن إكي َلىَ َس َع

إه إل َلىَ َرُسو إنيَن َوَع إم ْلُمْؤ َأنَزَل ا ًا َو ُنود َتَرْوَها َلْم ُج
ّذَب إذيَن َوَع ّل إلَك َكَفُروا ا َذ ُء َو إريَن َجَزا إف َكا ْل ُثّم. ا  
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ُتوُب ّلُه َي إد إمْن ال إلَك َبْع َلىَ َذ ُء َمْن َع ّلُه َيَشا َغُفوٌر َوال
إحيٌم 0)  َر

عليه الله صلى الله رسول الرمأاة عصى وحأين
فل الطير تخطفنا   رأيتمونا ( إن بقوله بدر يوما وسلم
هزمأنا رأيتمونا وإن ، إليكم أرسل حأتى هذا مأكانكم تبرحأوا
، إليكم أرسل حأتى تبرحأوا فل ، وأوطأناهم القوما

قد ، يشتددن النساء رأيت والله : فأنا قال ، فهزمأوهم
أصحاب فقال ، ثيابهن رافعات ، وأسوقهن خلخلهن بدت
أصحابكم ظهر الغنيمة قوما أي : الغنيمة جبير بن الله عبد
قال مأا جبير: أنسيتم بن الله عبد فقال ؟ تنتظرون فما
: والله قالوا ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول لكم

صرفت أتوهم فلما ، الغنيمة مأن فلنصيبن الناس لنأتين
في الرسول يدعوهم إذ فذاك ، مأنهزمأين فأقبلوا وجوههم
اثني غير وسلم عليه الله صلى النبي مأع يبق فلم أخراهم

ً عشر البخاري المأاما ... أخرجه سبعين مأنا فأصابوا ، رجل
البراء عن ، إسحاق أبي طريق ) مأن3039( صحيحه في
 0 عنه الله رضي عازب بن

ليت ويا ، الهزيمة سبب كان العمد غير الذنب فهذا
، المعاصرة المنكرات بجانب الذنب هذا مأوقع أين شعري

0 المتناثرة والعلل ، القائمة والموبقات
وطاعة ، الله طاعة على المسلمين نستحث ونحن

والمعاصي الذنوب ومأجانبة  وسلم عليه الله صلى رسوله
والتوبة ، واليمان بالقوة الصليبيين لملقاة والستعداد ،

 0الصادقة
كل في ) العلماء1( بمخاطبة الفتوى هذه في ونتوجه

الصدع مأن عليهم تعالى الله أوجب بما للقياما ، مأكان
وتبصيرهم وتوجيههم وتعليمهم ، الناس وتوعية ، بالحق

وتحقيق ، والسنة بالكتاب وربطهم ، أعدائهم بخطط
على وحأثهم  الواقع دنيا في وفرضه  والبراء الولء عقيدة

الصادقين بعزيمة الصليبيين اعتداء لمقاومأة الستعداد
ل الذين طريق عن بأنفسهم والنأي     المخلصين وهمة

مأن هذا فإن ، والرجافا والتخذيل التثبيط مأن يعلمون
كبير وعامأل ، والهوان والذل الهزيمة مأؤشرات أكبر
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أن كما ، الجهادية والدعوات  السلمأية الحركات لسقوط
ووقته مأجاله هذا فليس والتفرق الخلفا تجنب عليهم
الظروفا هذه ظل في تعيش اليوما السلمأية فالمأة

عليهم المأم تداعت وقد ، المتكدرة والجواء ، العصيبة
المظلم الصعيد هذا وعلى ، قصعتها إلى الكلة تداعى كما
، صفوفهم يوحأدوا أن على الوجوب وتأكد ، الوان آن فقد

يعقدون الماكرون فالصليبيون  والخصاما النـزاع وينبذوا
والمؤسسات المراكز وينشئون ، والندوات المؤتمرات

نـزال ل ونحن ، أهله إبادة وعلى ، السلما على للمؤامأرة
، اجتهادية مأسائل في ونتشاجر ، فرعية أمأور في نتنازع

إصُموا(  تعالى قال َت إل َواْع ْب إه إبَح ّل ًا ال إميع َول َج
ُكُروا َتَفّرُقوا ْذ إه إنْعَمَة َوا ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم إإ ْن ًء ُك َدا َأْع

ّلَف َأ ْيَن َف ُكْم َب إب ُلو ُتْم ُق َبْح َأْص إه َف إت إنْعَم ًا إب ) وقال إإْخَوان
َناَزُعوا َول( تعالى ُلوا َت َتْفَش ْذَهَب َف َت ُكْم َو إريُح

إبُروا ّلَه إإّن َواْص إريَن َمَع ال إب 0)  الّصا
في بالصدق المأة شباب بمناشدة ) ونتوجه2(
، صفوفهم وتوحأيد  وتعاطفهم ، وتراحأمهم ، مأوطنه

أمأر فقد ، الصليبيين عدوان لمواجهة والستعداد والعداد
ّدوا(  قوله في بذلك الله إع َأ ُتْم َما َلُهْم َو َطْع َت إمْن اْس

ُذوا(  تعالى ... ) وقوله ُقّوٍة ْأُخ َي ْل ْذَرُهْم َو َتُهْم إح إلَح َأْس َو
ّد إذيَن َو ّل ُلوَن َلْو َكَفُروا ا ُكْم َعْن َتْغُف إت إلَح َأْس

ُكْم إت إتَع َأْم ُلوَن َو إمي َي ُكْم َف ْي َل َلًة َع ْي ًة َم َد إح 0)  َوا
والتعلق ، لله بالخلص هذا ربط ضرورة على وأؤكد

، وشكره ، وحأمده ، ذكره وكثرة  والضراء السراء في به
النبي أوصى وقد ، به واعتصم ، ربه إلى لجأ مأن خاب فما

إني غلما ( يا بقوله عباس ابن وسلم عليه الله صلى
تجده الله احأفظ ، يحفظك الله احأفظ ، كلمات أعلمك
فاستعن استعنت وإذا ، الله فاسأل سألت إذا ، تجاهك

بشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو المأة أن واعلم  بالله
على اجتمعوا وإن  لك الله كتبه قد بشيء إل ينفعوك لم
الله كتبه قد بشيء إل يضروك لم بشيء يضروك أن

( الترمأذي ) رواه الصحف وجفت القلما رفعت ، عليك
الحجاج بن قيس عن ، سعد بن ليث طريق ) مأن2516
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هذا عيسى أبو وقال ، عباس ابن عن الصنعاني حأنش عن
على هذه الطلئع المجاهدة ونحث صحيح حأسن حأديث

والوقوفا ، الناصحين والدعاة ، المتقين بالعلماء التواصل
وتجاربه بالواقع وأبصر ، بالدين أعلم فهم توجيهاتهم على

خير مأعرفة على وأقدر ، والمفاسد للمصالح وأرعى ،
0 الشرين وشر ، الخيرين

الله آتاهم ومأن ، المأوال وأصحاب التجار ) وعلى3(
في تعالى الله يتقوا أن  والثروة المال في بسطة تعالى
ًا فيدفعوا ، المأة كفروا الذين بأس اتقاء أمأوالهم مأن سهم

العدو لكسر سبيل ل فإنه !، والنسانية المؤمأنين وأعداء ،
بأمأوال إل عليه والتوكل تعالى الله تقوى بعد الصائل

( قوله في بذلك الله أمأر فقد ، الصادقين المؤمأنين
إفُقوا َأن إل إفيِ َو إبي إه َس ّل ْلُقوا َول ال ُكْم ُت إدي ْي َأ َلىَ إب إإ
إة َك ُل ّتْه ُنوا ال إسْ َأْح ّلَه إإّن َو إحّب ال إنيَن ُي إسْ ْلُمْح وجاء)  ا
َثُل( قوله في بذلك الترغيب إذيَن َم ّل إفُقوَن ا َلُهْم ُين َأْمَوا

إل إفيِ إبي إه َس ّل إل ال َث ّبٍة َكَم َتْت َح َب ْن ْبَع َأ إبَل َس َنا إفيِ َس
َلٍة ُكّل ُب ْن َئُة ُس ّبٍة إما ّلُه َح إعُف َوال ُء إلَمْن ُيَضا َيَشا

ّلُه إسٌع َوال إليٌم َوا 0 ) َع
أبي عن ، العمش طريق مأن مأسلم صحيح وفي

: جاء قال النصاري مأسعود أبي عن ، الشيباني عمرو
فقال ، الله سبيل في : هذه فقال ، مأخطومأة بناقة رجل

القيامأة يوما بها ( لك وسلم عليه الله صلى الله رسول
0)  مأخطومأة كلها ، ناقة مأائة سبع

قال والمال بالنفس المشركين بجهاد المأر وجاء
بأمأوالكم المشركين (جاهدوا وسلم عليه الله صلى

( مأسنده في أحأمد المأاما ) رواه وألسنتكم وأنفسكم
) مأن3098( ) والنسائي2504( داود  وأبو)12246

0 أنس عن ، حأميد عن  سلمة بن حأماد طريق
في والصدقات الزكوات بذل عن يمتنعون والذين

وتقطع ، الرؤوس تطاير ووقت  المجاهدين مأحنة وقت
ّدون ، الشلء َع في العذار لهم تلتمس ول ، مأفرطين ُي

وتعزز ، المجاهدين صفوفا في توهن فقد ، الغلطة هذه
0 مأبين وخذلن  كبير ذنب وهذا ، الصليبيين زحأف
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، الوقت هذا في سيما ول ، المسلمين وترابط
إلى السبيل وهو ، واجب  مأيولتهم اختلفا على وتعاونهم

فالتجار  ، المواجهة في الدوار وتوزيع ، الوضاع تصحيح
 وأئمة المساجد بقنوتهم،بأمأوالهم ، والعلماء بأقوالهم وأقلمأهم 

 والشباب بدمأائهم ، والنساء بشيء مأن،حأتى ترتفع النازلة 
أمأوالهن ودعائهن ، وتحريض أبنائهن ومأن تحت أيديهن ، وأهل

ّلُف ل(  الرأي والمشورة وأصحاب الرياسات بجاههم و َك ُي
ّلُه ًا ال 0)  ُوْسَعَها إإلّ َنْفسْ

ًا في وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مأن جهز غازي
ًا في سبيل الله بخير فقد سبيل الله فقد غزا ، ومأن خلف غازي

بن يحيى عن ، المعلم حأسين طريق مأن عليه مأتفق غزا)
زيد عن ، سعيد بن بسر عن ، سلمة أبي عن ، كثير أبي
 0 عنه الله رضي الجهني خالد بن

بأمأوالهم الصليبيين صف في يقفون الذين وأمأا
العالمي الكفر رأس ويناصرون ، وأنفسهم ومأشاعرهم

والعراق أفغانستان في السلمأية الشعوب على
الدنيا الحياة يؤثرون مأنافقون فهم  ذلك وغير وكردستان

غير في مأبينة وأحأكامأهم هؤلء ومأراتب ، الخرة على
، أنفسهم يخادعون بالكراه يعتذرون والذين ، مأوضع

في الفقهاء مأن أحأد يرخص ولم ، مأصالحهم في وينظرون
دمأاؤهم فليست ، النفس حأفظ سبيل في المسلمين قتل

دمأاؤكم وليست ، وأرواحأكم دمأائكم مأن بأرخص وأرواحأهم
0وأرواحأهم دمأائهم مأن بأغلى وأرواحأكم

بطاعة ، للصليبيين مأناصرتهم عن يعتذرون والذين
مأن الحق يلتمسون ول الله بهدى يستهدون ل ، الحكاما
، فصائلها بكل السلمأية المأة أجمعت وقد ، مأظانه

- في قدره كان مأهما – لمخلوق طاعة ل أنه    ومأذاهبها
0 الخالق مأعصية

صليبية الحرب هذه بأن نبين كثيرة مأواطن في ونحن
عن ردهم أو ، أهله وإبادة السلما على القضاء يريدون ،

، جهودنا تتوقف ( لن تصريحاتهم في جاء وقد ، دينهم
في الصليب يرتفع حأتى ، المسلمين تنصير في وسعينا
على ) ونؤكد المدينة في الحأد قداس ويقاما ، مأكة سماء
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مأنافقون خونة ، غطاء أي تحت مأعهم يتعاونون الذين أن
خطاهم على ويسيرون ، وحأضارتهم الغرب قيم يحمون

قال ، المجاهدة طلئعها وقتل ، المأة هوية طمس في
ّيَها َيا(  تعالى إذيَن َأ ّل ُنوا ا ُذوا ل آََم إخ ّت َد َت َيُهو ْل ا

ّنَصاَرىَ َء َوال َيا إل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا إل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو َي
ُكْم ْن ّنُه إم إإ ْنُهْم َف ّلَه إإّن إم إديِ ل ال ْلَقْوَم َيْه ا

إميَن إل ّظا َتَرىَ. ال إذيَن  َف ّل إهْم إفيِ ا إب ُلو َمَرٌض ُق
إرُعوَن إهم ُيسَْا ُلوَن إفي َنا َأْن َنْخَشىَ َيُقو َب إصي ٌة ُت إئَر َدا

ّلُه َفَعسَْىَ إتيَِ َأْن ال ْأ إح َي ْت ْلَف إه إمْن َأْمٍر َأْو إبا إد ْن إع
إبُحوا ُيْص َلىَ َف إهْم إفيِ َأَسّروا َما َع إسْ إميَن َأنُف إد ) َنا

إقيَن َبّشْر(  تعالى وقال إف َنا ْلُم َأّن ا ًا َلُهْم إب َذاب ًا َع إليم . َأ
إذيَن ّل ُذوَن ا إخ ّت إريَن َي إف َكا ْل َء ا َيا إل إن إمْن َأْو إنيَن ُدو إم ْلُمْؤ ا

َتُغوَن ْب َي َدُهْم َأ ْن َة إع إعّز ْل إإّن ا َة َف إعّز ْل إه ا ّل ًا إل إميع ) وقال َج
ًا َتَرىَ(  تعالى إثير ْنُهْم َك ّلْوَن إم َتَو إذيَن َي ّل َكَفُروا ا

ْئَس إب ّدَمْت َما َل إخَط َأْن َأنُفسُُْهْم َلُهْم َق ّلُه َس ال
إهْم ْي َل إفيِ َع إب َو َذا ْلَع ُدوَن ُهْم ا إل َلْو. َخا ُنوا  َو َكا

ُنوَن إم إه ُيْؤ ّل إبيِّ إبال ّن إزَل َوَما َوال إه ُأن ْي َل ُذوُهْم َما إإ ّتَخ ا
َء َيا إل إكّن َأْو َل ًا َو إثير ْنُهْم َك إسُقوَن إم  0 ) َفا

أخوكم
سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان 
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