
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه   أما بعد، احلمد هللا رب العاملني
 يف واقع الناس إال بإقامة اجلهاد وال، فإن الدين اإلسالمي ال يتحقق يف أنفس املسلمني

يف سبيل اهللا جبميع أنواعه وال ينقمع شر املفسدين يف األرض إال بقوة ترهبهم وجهاد 
  .شوكتهميكسر 

ولوال اجلهاد لفسدت األرض وهدمت املساجد والصراع بني احلق والباطل سنة جارية 
وكف شرهم إال ، وال يتأتى هزمية هؤالء، ودائما أهل الباطل أكثر عددا من أهل احلق

واجلهاد يف ، وكثري من الناس ال ينقادون للحق بدون قوة حتملهم على ذلك، باجلهاد
 القيامة وهو طريق عز األمة ونصرها ومهما وضعت من العوائق سبيل اهللا ماض إىل يوم

وطمس معامله وأذية أهله ، أمام امتداده ومهما سعى أعداء اإلسالم جاهدين يف حماربته
والتطرف واإلرهاب ، وتهم ورميهم بالنقائص والعيوب ووصفهم بالغلو، ومطاردم
ا بقى الليل والنهار بعز عزيز أو  وسوف يظهر نوره وميتد أثره ويبقى م،مددهفلن يقف 
ال تزال طائفة من (قال صلى اهللا عليه وسلم ، واألمر إما نصر أو شهادة، ذل ذليل

) أميت يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم حىت يقاتل أخرهم املسيح الدجال 
رواه أبو داوود من طريق محاد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن احلصني 

  . النيب صلى اهللا عليه وسلم بهعن
من طريق حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن مساك بن ) ١٩٢٢(وجاء يف صحيح مسلم 

لن يربح : ( حرب عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وروى مسلم ف ، )هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة 

من طريق يزيد بن أيب حبيب حدثين عبد الرمحن بن مشاسة املهري ) ١٩٢٤(صحيحه 
ال تزال عصابة من أميت : ( عن عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم 
  ).على ذلك 

 اجلهاد يف سبيل اهللا وهو الطريق الذي منه تتسنم قيام، ومن مظاهر قوة السلف وعزهم
وكل تربية قامت بدون روح اجلهاد ، وعزها وتستعيد هيبتها، األمة اإلسالمية مكانتها

مهما كانت جهود أصحاا ، فهي تربية ضعيفة، وبدون ربط حاضر هذه األمة مباضيها
أساس منعتهم أذهلم و، وحني أمهل أواخر هذه األمة سبب عزهم، ومهما كانت نواياهم

ونعود إىل ديننا ونبحث عن ، وحنن حني مننح الدين نفوسنا، اهللا وسلط عليهم األعداء
فإن النصر حليفنا والعز ، أسباب عز أوائلنا ونعمل به ونصدع به يف دنيا الواقع

  .شعارنا
وارتفعت رايات ، ويف عصرنا احلاضر بدأت يقظة هذه األمة وانتشرت مقامة الكافرين

وبدأت األمة تعي ،  وفلسطني والشيشان والفلبني وغريها كثرينهاد يف أفغانستااجل
أهداف اجلهاد وغايته وتنأى بنفسها عن الريات الوطنية والقومية ورايات حترير التراب 
والدفاع عن األنظمة الطاغوتية والعلمانية وحنن ننتظر نصر اهللا القريب لريتبط حاضر 

  .لمة اهللا هـيت العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلىهذه األمة مباضيها وتكون ك
  فهل من مشمر للجهاد ؟

  وهل من نفري إىل ذوي الكفر والعناد ؟
فإن من أعظم اخلذالن أن ترى جنود الرمحن وعساكر اإلميان يقاتلون اليهود 

والنصارى من الروس واألمريكان وأنت مع اخلوالف ال جتاهد بنفسك مع القدرة 
يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على جتارة : ( قال تعاىل، وتبخل مبالك، يكواحلاجة إل

تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري *وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 

 ١٠: الصف{) الفوز العظيم من حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك 
_١٢{  

إن اهللا اشترى من : ( ويف سورة براءة جعل اهللا اجلنة مثنا لنفوس املؤمنني وأمواهلم فقال
املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا 



استبشروا ببيعكم الذي عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعده من اهللا ف
  }١١١: التوبة{ ) بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 

وقد ذم اهللا الذين يدعون إىل اجلهاد ويقعدون مع القاعدين ويتخلفون عن نصرة 
يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل ( إخوام والذب عن حرمام وأعراضهم قال تعاىل 

ض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع لكم انفروا يف سبيل اثاقلتم إىل األر
فليقاتل يف سبيل اهللا : ( وقال تعاىل} ٣٨: التوبة{ ) احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل 

الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف 
ملستضعفني من الرجال والنساء وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا وا* نؤتيه أجرا عظيما 

والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدنك 
وهذا أمر من اهللا باجلهاد إلعالء ، ]٧٥، ٧٤النساء ) [وليا واجعل لنا من لدن نصريا 

  .نكلمة كلمته واستنقاذ املؤمنني واملؤمنات وختليصهم من أيدي الكفرة املعتدي
وقد امجع العلماء على وجوب قتال الكفار املعتدين على بالد املسلمني فإن اندفع 

وإن مل حيصل رد ، شرهم بأهل تلك البالد احملتلة أو املغتصبة فيكفي ذلك عن غريهم
 جيب على من قرب من العدو من أهل هفإن، كيدهم وعدوام بأهل تلك البالد احملتلة

وال يسقط الوجوب عن ، وصد عدوان الكافرين، مالبالد األخرى مناصرة إخوا
  .املسلمني حىت يطرد العدو من بالد املسلمني

 إذا كان احلاكم خائنا لدينه معطال حلدود اوال جيب يف هذا القتال إذن احلاكم والسيم
  .واجلهاد املتعني، اهللا

لكفار وجهاد ا، أن أعظم مهمة للحكام هي إقامة شرع اهللا، و العلماء ال خيتلفون
  واملرتدين ونصرة اإلسالم

وقبيح ، فما أحوج األمة إىل علماء صدق حياسبون احلكام وينكرون عليهم سوء أفعاهلم
تصرفام وما أحوج األمة إىل رجال صادقني يستفرغون جهدهم ويسخرون أوقام 

  .ويبحثون عن الشهادة كبحث الذين كفروا عن احلياة، يف قتال الكفار وصد عدوام
فقد جاء يف صحيح ، شهيد يف سبيل اهللا تعاىل، قتول يف هذا اجلهاد مقبال غري مدبروامل

من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ١٩١٥( مسلم 



ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا يا رسول اله من قتل : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن شهداء أميت إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول اهللا قال يف سبيل اهللا فهو شهيد قال 

من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد ومن مات يف سبيل اهللا فهو شهيد ومن مات يف 
  ).الطاعون فهو شهيد ومن مات يف البطن فهو شهيد 

وقد دلت األحاديث الواردة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اجلهاد يف سبيل 
: وقد قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ل األعمال والقائمني به أفضل العباداهللا من أفض

ال تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتني أو : ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل قال( 
ثالثا كل ذلك يقول ال تستطيعونه وقال يف الثالثة مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل 

هللا ال يفتر عن صيام وال صالة حىت يرجع ااهد يف سبيل الصائم القائم القانت بآيات ا
من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ) ١٨٧٨( رواه مسلم ) اهللا تعاىل 

مبعناه من حديث أيب احلصني عن ذكوان عن ) ٢٧٨٥(رضي اهللا عنه ورواه البخاري 
  .أيب هريرة

عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد وجاء يف الصحيحني من طريق الزهري قال حدثين 
أي الناس أفضل فقال رسول اهللا : قيل يا رسول اهللا( اخلدري رضي اهللا عنه حدثه قال 

مؤمن : قالوا مث من ؟ قال، مؤمن جياهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله: صلى اهللا عليه وسلم
) ٢٧٨٦ ( صحيح البخاري   ) يف ِشعٍب من الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من شره

  ).١٨٨٨( ومسلم 
والذي نفسي بيده لوددت أين أُقتل يف سبيل اهللا مث ( وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

( ومسلم ) ٢٧٩٧( رواه البخاري ) أُحيا مث أُقتل مث أُحيا مث أُقتل مث أُحيا مث أُقتل 
يرة من طريق عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال مسعت أبا هر) ١٨٧٦

  .رضي اهللا عنه حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما من عبد ميوت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعن أنس رضي اهللا عنه قال

له عند اهللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إال الشهيد ملا يرى من 
رواه البخاري من )  الدنيا فيقتل مرة أخرى فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إىل



من طريق شعبة عن ) ٢٨٧٧( ورواه البخاري ، طريق أيب إسحاق عن محيد عن أنس
  .به...قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

جاء ، ليكونوا فرسانا جياهدون يف سبيل اهللا، كثرة األوالد، وقد متىن نيب اهللا سليمان
  .هذا يف الصحيحني

  :اجلهاد نوعانو
وهو قصد الكفار وغزوهم يف ديارهم ولو مل حيصل منهم ، جهاد طلب: النوع األول

وهذا نص ، يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، أي عدوان ليدخلوا يف السلم كلفة أ
وال مينع من هذا اجلهاد إال األضرار الراجحة أو ، الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم

وال يلتمس هذا األمر عند م ، يف هذا إىل أهل العلم والصدقالعجز والضعف ويرجع 
واهلدف األكرب من هذا ، أو املنهزمني و املرجفني يف األرض، اشترى بآيات اهللا مثنا قليال

  .هو إعالء كلمة اهللا ونصر دينه وإذالل الكفر وأهله، اجلهاد
مجاع وال يصد عنه جهاد دفع العدو عن بالد املسلمني وهذا واجب باإل: والنوع الثاين

إال جاهل أو منافق فهو واجب يف فلسطني والشيشان وأفغانستان والفلبني وبالد 
فقد تواصت دول الكفر أمريكا وحلفاؤها على حرب اإلسالم و املسلمني ، كثرية

واحلصار على بعض بلدام وقد صرح الرئيس ، ونشر الفساد بينهم، وقتل قادم
أن هذه ، هــ٢٧/٠٦/١٤٢٢:  صحفي عقد يوم األحدفيال مؤمتر) بوش(األمريكي 

احلملة صليبية وهذا التحالف الصلييب حباجة إىل مواجهة كربى وجهود متواصلة ونفري 
فهذا بنفسه حيث ، عام فال يعذر أحــد بالتخلف عن مواجهته وكل على قدر طاقته

جاهدوا ( : احلاجة إليه وذلك مباله ولسانه وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
( والنسائي ) ٢٥٠٤( رواه أبو داوود ) املشركني بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم 

. به..........من طريق محاد بن محيد عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٣٠٨٩
واحلرب الصليبية الدعاء حلزب اهللا املؤمنني وعباد ، وأقل شيء يبدل يف هذه املواجهة

هاد يف ذلك وحتري أوقات اإلجابة كثلث الليل األخر ويف اهللا ااهدين واالجت
فيدعى للمستضعفني من ، السجود وبني اآلذان واإلقامة والقنوت يف الصلوات اخلمس

قال أبو ، من اليهود الغاصبني والنصارى املعتدين، املؤمنني ويستنصر باهللا على الكافرين



اهللا عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي ألقرين صالة النيب صلى : ( هريرة رضي اهللا عنه
اهللا عنه يقنت يف الركعة األجرة من صالة الظهر وصالة العشاء وصالة الصبح بعد ما 

( رواه البخاري يف صحيحه ) يقول مسع اهللا ملن محده فيدعوا للمؤمنني ويلعن الكفار 
رضي من طريق حيى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ) ٦٧٦( ومسلم ) ٧٩٧

  .اهللا عنه
ومثل ذلك لو ، ألنه ال دليل على ذلك، وال جيب إذن احلاكم يف القنوت يف املساجد

منع من أداء السنن الرواتب فإنه ال يطاع فإن الطاعة باملعروف وهذا ليس من املعروف 
ومينعون من اجلهاد يف سبيل اهللا ، يف شيء وقد بليت األمة حبكام يعطلون احلدود

وعلماء يربرون هذه املواقف املخزية ويعلقون ختاذهلم ، لوات اخلمسوالقنوت يف الص
  !عن نصرة اإلسالم واملسلمني بالسمع والطاعة للحكام يف املنشط واملكره ؟

  .فقد أمجع العلماء على أن أمر مبنكر ال جتوز طاعته، وهذا حديث يف غري حمله
ليهم بث روح اجلهاد وزحف الضالل وع، وإن واجب العلماء الوقوف يف وجه الباطل

ومحلة ، فهم ورثة األنبياء، يف األمة وقيادا يف رفع هذه الراية والتسابق يف حلقة ذلك
وما أعد اهللا من الثواب للمجاهدين ، الشرع ومن أعلم الناس حبكم اجلهاد وفضله

 وهذا هو وجهاد الكافرين والصليبيني، ونصرة املسلمني، فهذا وقت التضحيات
  .ل إىل الشهادة ومرضاة اهللا وجنتهالطريق املوص
قوموا : ( حني مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، فهذا عمري بن احلمام األنصاري

فقال رسول اهللا صلى اهللا ، نعم قال بخ بخ: إىل جنة عرضها السماوات واألرض قال
 أكون ما حيملك على قولك بخ بخ قال ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن: عليه وسلم

لئن أنا : من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج مثرات من قرنه فجعل يأكل منهن مث قال
فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم : حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة قال
  )حىت قتل 

قال حدثنا سلمان ، من طرق عن هاشم بن القاسم)١٩٠١( رواه مسلم يف صحيحه 
  .احلديث به...........ن ثابت عن أنس بن مالكبن املغرية ع



من طريق عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن ) ١٨٨٩( وجاء يف صحيح مسلم 
بعجة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه 

 متنه من خري معاش الناس هلم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهللا يطري على( قال 
أو رجل يف غنيمة يف ، كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل واملوت مظانه

راس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه األودية يقيم الصالة ويؤيت الزكاة 
وكثري هم أولئــك الذين ، )ويعبد ربه حىت يأتيه اليقني ليس من الناس إال يف خري 

فكانوا يبحثون عن الشهادة حني كان غريهم ، هذه العبوديةمتثلت فيهم هذه احلقيقة و
  .يبحث عن احلياة وملذاا
  دعنا نسافر يف دروب إبائنا

  ولنا من اهلمم العظيمة زاد
  ميعادنا النصر املبني فإن يكن

  موت فعند إهلنا امليعـــــاد
  دعنا منت حىت ننال شهادة
  فاملوت يف درب اهلدى ميالد

فزت ورب ، وقد كان شعار القوم......هدين كلها عجائبال تعجب فحياة اا
ملا : ( قال مثامة بن عبد اهللا بن أنس مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول، الكعبة

طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه 
حيحه من طريق يف ص) ٤٠٩٢( رواه البخاري ) فزت ورب الكعبة : ورأسه مث قال

فاسلم قاتله يف ، قاهلا، أن عامر بن فهرية، وروى الواقدي، عبد اهللا بن معمر عن مثامة
  .احلال
  :وقدم للقتل أنشد، وحني اسر خبيب بن عدي

  ولست أبايل حني أقتل مسلما
  على أي شق كان يف اهللا مصرعــي
  وذلك يف ذات اإلله وإن يشاء
  يبارك على أوصال شلو ممـزع



واألحاديث يف هذا كثرية واحلكايات عن ، )٣٠٤٥(  صحيح البخاري وهذا يف
  األبطال ال متل

واألمساء اجلهادية البارزة ، وما عقمت األمهات عن كوا تنجب أمثال هؤالء الشجعان
وأنور شعبان ، ومجيل الرمحن، فهذا القائد عبد اهللا عزام، تتسابق إىل ذاكريت، يف عصرنا

وقد رزئت ) خطاب (  والقائد سامر السويلم املعروف بــ ورمحهم اهللا، وحيي عياش
فقد كان مولده عام ، األمة مبقتله مسموما عن عمر ال يزيد على ثالثة وثالثني عاما

، ألف وثالمثائة وتسعني وقد التحق بااهدين األفغان عن عمر ال يتجاوز الثامنة عشرة
وأوقع يف ،  معارك الشيشانومل يزل يف ساحات الوغى حىت قاد جيوش اإلسالم يف

األعداء خسائر كثرية وقد كان يبحث عن الشهادة وخيشى أن ميوت يف غري أرض 
فبلغه اهللا أمنيته ونؤمن بأن غياب هذا القائد الشجاع أو غريه من ااهدين ، اجلهاد

فإذا مات بطل شجاع كخطاب ، أو يفت من عضدهم، األبطال لن يوهن ااهدين
، تلد الرجال الصاحلني واألئمة املتقني،  هذه األمة املرحومة معطاءفإن، رمحه اهللا

  .والقادة املخلصني، والعلماء الصادقني
  إذا مات فينا سيد قام سيد
  قؤول مبا قال الكرام فعول

  
  .والشجاعة هي العقيدة والثبات على املبدأ، ويغرس فيهم القوة، والذي يصنع الرجال

اللهم إن ، ويعز أولياءه ويذل أعداءه، ه ويعلي كلمتهنسأل اهللا تعاىل أن ينصر دين
اللهم ما كان لليهود الغاصبني ، والسماء مساؤك والبحر حبرك، األرض أرضك

، وما كان هلم من يف األرض فدمرها، والنصارى املعتدين من قوة يف السماء فأسقطها
  واحلمد هللا رب العاملني، وما كان هلم من قوة يف البحر فأغرقها

  
  
  قاله

  سليمان بن ناصــر بن عبد اهللا العلوان



  هــــ١٠/٠٤/١٤٢٣
  
  
 
 
 
 

مث حبمد اهللا نقلها على نظام األوفيس اجتهادا من إدارة املوقع اخلاص     باجلماعة السلفية 
 واصلها شريط مسعي واحلمد هللا رب العاملني

 


