
العداد ؛ أنواعه.. 
حكمه.. أهميته

 الرحيم الرحمن الله بسم

 العإداد
 .. أهميته. .. حكمه. أنواعإه

بصير يأب الشيخ؛ بقلم 

خللاتم علللى والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
.والمرسلين النبياء

وبعد: 

إلللى الجماعللة أو الفللرد جاهزيللة رفللع العللداد: هللو
والعامللة، منهللا الخاصة المطلوبة، الشرعية المهاما مستوى
ًا.  والمعنوي المادي الجانب ذلك ويشمل مع

*      *      *
المعنوي:     العإداد

ًء الجماعللة أو الفللرد ببنللاء ُيعنللى ًا، بنللا ًا، إيمانيلل وفقهيلل
ًا.. يرقى اللدين.. هللذا مستوى إلى الجماعة أو بالفرد وفكري

والشللبهات التحللديات ومهامه.. ومسللتوى أخلقه ومستوى
والمسلمين.  السلما ضد وتثار تحاك التي

الطريللق فللي السللائرين ُيعيللن الللذي المعنوي العداد
امتللد الطريللق.. مهمللا المسير.. ومشاق تبعات تحمل على
المسير!  وطال الطريق، بهم

من الهاما الجانب بهذا يستهينون ممن الناس من كثير
منتصللفه.. أو الطريللق أول فللي يتساقطون العداد.. تراهم

بلء أو فتنللة ولدنللى لهللم! ُتنصب ُحفرةا أصغر في ويتهاوون
والخنللوع.. الستسلللما رايللات يرفعللون ُيصلليبهم.. تراهللم

أسللمى لهللم المجرميللن.. ليقللدموا الظللالمين إلى والركون
والولء!  الطاعة آيات

البللذل من محددةا زمنية فترةا يعرف ل السلما طريق
والسللترخاء.. الراحللة إلى النسان يلجأ بعدها والعطاء.. ثم

ًا والمطلللوب.. وعلللى بللالواجب قللاما قللد بللأنه نفسه مواسي
ذلللك يحلللو والطريق.. كمللا المسير عنه ُيكملوا أن الخرين
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ًا ليس السلما للبعض.. ل.. طريق هللو ذلك.. وإنما من شيئ
اللحد!  إلى المهد وجهاد.. من وعطاء، بذل

الخلد.. جنان في إل الحقيقية الراحة يعرف ل المسلم
عللز ربنللا عنلله تكلللم الللذي والشللراء البيع من الُمستفاد هذا

إإّن وجل ّلَه { َتَرى ال إنيَن إمَن اْش إم ْؤ ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأْم َأّن َو إبلل
ُهُم ّنَة َل ْلَج ُلوَن ا إت َقا إل إفي ُي إبي إه َس ّللل ُلللوَن ال ُت ْق َي ُلللوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعللد َو

إه ْي َل ًا َع ّقَق إةا إفي َح ْوَرا ّت إل ال إجي ْن إْل إن َوا ُقْرآ ْل َفللى َوَمللْن َوا ْو إه َأ إد ْهلل َع إب
إه إمَن ّل إشُروا ال ْب َت ُكُم َفاْس إع ْي َب إذي إب ّل ُتْم ا ْع َي إه َبا إلَك إب َذ َو َو ْوُز ُهلل َفلل ْل ا

إظيللُم}ُ َع ْل قللد تللم.. والعقللد قللد تللم.. والشللراء قللد . الللبيع.ا
ّفللى قللد انتكللاس.. والللله ول فيه رجوع مضى.. ل وأجللزل و

الوفاء!  من للعبد بد الوفاء.. ول

الللله صلى النبي قول من المراد عرفنا ذلك عرفنا إذا
ُد تكاد ل مائة كإبٍل الناُس وسلم: (إنما عليه راحلللًة) فيها تج

السللفر.. ووعثللاءه.. مشللاق تتحمللل راحلللة عليه. أي متفق
الطريق!  نهاية وتبعاته.. وإلى

*      *      *
المادي:     العإداد     أما

القللوةا أسللباب جميللع على ويستحوذ ليشمل يمتد فهو
ًء المادية ًء لجسللمه النسللان ببنللاء ابتدا ًا بنللا ًا رياضللي صللحيح

الجللواء جميللع مللع والسللتجابة التكيف على خلله من يقدر
طريقلله فللي وهللو لهللا ويتعللرض بها، يمر قد التي والمراحل

الرض.. لينتهللي في تعالى الله كلمة إعلء أجل من وجهاده
مللا آخللر - علللى المسللتطاع - قدر والتعرف المتلك عند به

والسلحا!  العتاد مجال في صناعات من النسان إليه توصل

*      *      *
النفممي     بنمموعإيه     العإممداد     حكممم     أممما
الذكر: 

لسببين: واجب فهو

الوجللوب، تفيللد الللتي الشرعية النصوص  لدللةأولً:
ّدوا قوله في كما إع َأ َو ُهللْم تعالى: { ُتْم َمللا َل ْع َط َت ٍةا إمللْن اْسلل ّو ُقلل
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إمْن إط َو َبا إل إر ْي ْلَخ ُبوَن ا إه إه ُتْر ّو إب ُد إه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َع إريَن َو إمللْن َوآَخ
إهْم إن ُهُم ل ُدو َن َلُمو ْع ّلُه َت ُهْم ال َلُم ْع ُقللوا َوَمللا َي إف ْن ٍء إمللْن ُت إفللي َشللْي
إل إبي إه َس ّل َوّف ال ُكلْم ُي ْي َل ُتلْم إإ ْن َأ َلُملوَن}ُ، ل َو ْظ تعلالى: فقلوله ُت

ّدوا}ُ أمر الوجوب.  ُيفيد {وأع

رسول قال: سمعت عامر بن عقبة عن الحديث وفي
{أعللدوا(يقول:  المنبر على وهو وسلم عليه الله صلى الله
إن أل الرمللي، القللوةا إن أل قللوةا}ُ؛ مللن اسللتطعتم مللا لهللم

مسلم. ) الرمي القوةا إن إل الرمي، القوةا

تركه ثم الرمي علم وسلم: (َمن عليه الله صلى وقال
الوجوب! يفيد وعيد عصى) مسلم. وهذا قد أو منا فليس

الحللديث: الرملي ملن الملراد الرمللي في يدخل ومما
الدبابللة.. المدفع.. إلى البندقية.. إلى المسدس.. إلى على
تللدخل هللذه الرماية فنون الصواريخ.. فكل على الرمي إلى
الحديث.. والللتي في "الرمي" الواردةا كلمة من المراد في

عليه!  ويقدر يستطيع ما منها يأتي أن المسلم على يجب

القللوي وسلم: (المللؤمن عليه الله صلى قوله وكذلك
ملا علللى واحللرص خيللر، كّل وفي الضعيف المؤمن من خير

والعللداد: القوةا جانبي منها ُيراد هنا ينفعك) مسلم. والقوةا
والمعنوي.  منها المادي

ًا: واجللب أنه كذلك العداد وجوب على يدل  ومماثاني
بلله إل الللواجب يتللم به.. ومللال إل الجهاد يمضي لغيره.. فل

واجب.  فهو

يعللد لللم بللد.. ومللن ول العللداد لزمه الجهاد أراد فمن
مللن إليلله يسللعى ول الشلليء ينشد كمن عدته.. فهو للجهاد
علللى يحكللم كللذلك إليلله.. وهللو تللؤدي التي ووسائله أسبابه
يجاهللد.. أن ول الجهللاد يريللد ل وأنه والخداع، بالكذب نفسه

الجهللاد الجهللاد.. ويحللب يريد أنه مرةا ألف بلسانه زعم وإن
والمجاهدين! 

ْو قوله في كما َللل َو ُدوا تعالى: { ْلُخللُروَج َأَرا ّدوا ا َعلل َلللُه ََل
ًةا ّد إكللْن ُع َل َه َو إر ّلللُه َكلل ُهْم ال َث َعللا إب ْن ُهللْم ا َط ّب َث إقيللَل َف ُدوا َو ُعلل ْق َع ا َملل

إديَن}ُ. إع َقا ْل ا

تتظللاهر الللتي العميلللة الخائنللة العربية النظمة كحال
بنللي دويلللة واعتللداءات وظلم طغيان أماما والضعف بالعجز
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المواجهللة علللى يقللدرون ل فلسللطين.. وأنهللم في صهيون
أبنللاء مللن المستضللعفين الملهللوفين والتحريللر.. وإغاثللة

فلسطين! 

أردتللم مللرةا.. لللو ألللف كللذبتم لهم: كذبتم.. ثللم نقول
للخللروج لعللددتم ذلللك فللي والتحريللر.. وصللدقتم الجهللاد

عشللرات حكمكللم علللى مضللى لمللا عدته.. ولكن والتحرير
ًا تللزدادون عللاما كللل فللي السللنين.. وأنتللم ًا.. ضللعف وتعللاجز

ل أنكلم بالضلرورةا قبلله.. علمنلا اللذي العلاما وتخاذلً.. عن
مجللرد بلله تفكللرون ول الجهللاد.. بللل ول التحريللر تريللدون

مللن المغفليللن وعلللى أنفسللكم على تكذبون تفكير.. وأنكم
التحريللر.. والصللمود شللعارات ترفعللون شللعوبكم.. عنللدما

والتصدي! 

*      *      *
   العإداد؟     يجب     من     قيل: عإلى     فإن

الجهاد!  عليه يجب من على العداد أقول: يجب

*      *      *
يجممب     الممذي     العإداد     حد     قيل: ما     فإن

   تحقيقه؟

درجللات أعلللى حللدود عنللد ينتهللي العللداد أقول: حللد
ل إذ النسللان؛ بها يتمتع التي والقدرةا والستطاعة، الطاقة،

ًا الله يكلف ّدوا{تعالى:  قال وكما وسعها، إل نفس إعلل َأ ُهللْم َو َل
ُتْم َما ْع َط َت ٍةا إمْن اْس ّو للجهللاد يعد بأن مطالب امرٍئ . فكل}ُُق

كللان فللإن عليلله؛ يقللدر ومللا اسللتطاعته، قللدر علللى عللدته
آثللم فهللو دينللار بخمسين أعد ثم دينار بمائة يعد أن يستطيع

كللان والمائللة.. ومللن الخمسللين بين الفارق وهو بخمسين؛
ًا ًا أو بندقية للجهاد يعد أن على قادر ًا أعد ثم رشاش مسدس
والرشللاش.. ومللن المسدس بين الفارق قدر على آثم فهو
ًا كان بللدنه دون بمللاله فأعللد وبللدنه بماله العداد على قادر
ببدنه.. وهكذا!  العداد تفريطه على آثم فهو

فالسللتعداد(:لل 3/1543 الظلل فللي قطللب سيد قال
يللأمر والنص الجهاد، فريضة تصاحب فريضة الطوق في بما
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وأسللبابها. فهللي وألوانهللا صنوفها اختلف على القوةا بإعداد
المسلللمة العصبة تقعد ل أقصاها.. بحيث إلى الطاقة حدود

 اهل. )طاقتها في يدخل القوةا أسباب من سبٍب عن

ًا كللونه إلى إضافة العداد أهمية وتأتي يمضللي ل سللبب
ملن وتمنعلله العلدو، ُترهللب الللتي الداةا بله.. أنله إل الجهلاد

أن يعلللم عنللدما والتعللدي. فالعللدو العتللداء علللى التجاسللر
وحرماتهم.. أنفسهم عن الدفاع من تمكنهم قوةا للمسلمين

مللرةا.. ألللف يفكر العتداء.. وتراه على يتجرأ وحقوقهم.. ل
يخطللو أن عليه.. قبللل المور بعواقب حساب ألف ويحسب

العتداء!  نحو خطوةا أية

القللوةا لهللم ليللس للمسلللمين أن وتيقللن أدرك إن أما
وحرمللاتهم، أنفسللهم عللن ُيللدافعون بهللا الرادعللة.. الللتي

عليهللم.. ويتطللاولون يتجللرأون الجميللع ومقدساتهم.. تللرى
شللاءوا.. ومللن متى صفعهم حرماتهم.. وعلى وعلى عليهم

علللى الشواهد أكثر حساب.. وما أدنى لهم يحسبوا أن دون
الزمان!!  هذا في ذلك

العللداد مللن الكللافي القدر ولها إل دولة أو أمة من ما
ٍر ودولتهللا نفسللها بلله تحمللي أمني والقوةا.. والسلحا.. كسو

تكللون أن يجللوز المسلللمين.. ل الخرين.. إل اعتداءات من
ًا دولة.. ول لهم ًا سور ُيللدافعون قللوةا ول يحميهللم.. بللل أمني
وحرماتهم!  وحقوقهم، أنفسهم، عن بها

محصنة بيوتها وتجد إل المعاصرةا المم من أمة من ما
أن يجب السلما أمة إقفال.. إل أيما البواب مقفلة مصانة،

حصلانة.. ول لهلا أقفلال البلواب.. ل مشلرعة بيوتهلا تبقلى
منهللا.. أو النيللل علللى نفسلله ُتطللاوعه لمللن المنللال سللهلة
ّقَور فيها!!  التغوط عليها.. أو التس

كللان السلما.. وما أمة على لهم.. حراما حلل هو فما
ًا ً لهم.. كان حق ًا باطل عدالللة هي غيرهم! هذه على وحرام

علللى التسللابق شللريعة هللي الكافرةا.. وهذه الطاغية المم
ّقَلحّ السلللما مللن يريللدونه الللذي الزمان.. وهذا هذا في التس

والمسلمين!

ّقَنى ولكن قللول هللذا.. مللاداما مرادهللم يتحقق أن لهم أ
ّدوا الله إع َأ َو ُهْم تعالى: { ُتْم َما َل ْع َط َت ٍةا إمْن اْس ّو إمللْن ُقل إط َو َبلا إر

إل ْي ْلَخ ُبوَن ا إه إه ُتْر ّو إب ُد إه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َعلل إريللَن َو إهللْم إمللْن َوآَخ إن ل ُدو
ُهُم َن َلُمو ْع ّلُه َت ُهْم ال َلُم ْع ُقوا َوَما َي إف ْن ٍء إمْن ُت إل إفي َشْي إبي إه َسلل ّللل ال
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َوّف ُكللْم ُيلل ْي َل ُتللْم إإ ْن َأ َلُمللوَن}ُ. يلحللق ل َو ْظ وضللمائر عقللول ُت
علللى والساعات.. يسللتحثهم الوقات مدار على المسلمين

العداد والهوان.. وعلى الذل غبار والقياما.. ونفض النهوض
والستعداد! 

تموت!  ولن ل تغفو.. لكنها السلما أمة

لتسللتأنف تنهللض مللا سللرعان تكبو.. لكن السلما أمة
المللم ورعايللة قيللادةا فللي الريادي دورها المسير.. ولتباشر

ّقَدر كمللا والشعوب، ُتللْم أن لهللا الللله قلل ْن ُك ْيللَر تكللون: { ٍة َخ ُأّملل
إرَجللْت إس ُأْخ ّنللا ْأُمُروَن إلل إف َتلل ْعُرو ْلَم ْوَن إبللا َهلل ْن َت إن َو إر َعلل َكلل ْن ْلُم ا
ُنوَن إم ْؤ ُت إه}ُ. َو ّل إبال

مللن مرحلللة فللي عطاؤهللا يتعللثر السلللما.. قللد أمللة
بشللائر البللد.. وهللاهي يتوقللف.. وإلللى ل المراحللل.. لكنلله

ُتصللدق هنللا تظهللر والعطاء.. التي والخير، النصر، وهنللاك.. 
ٍر كله.. وتبشر ذلك ٍد بفج ائر للملة، قريلٍب جديل الملم ولس

الله.  شاء إن والشعوب

زوى الللله وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول قال
ومغاربهللا، مشللارقها فرأيللت الرض، - لللي وضّم جمع - أي
منها) مسلم.  لي ُزوي ما ملكها سيبلغ أمتي وإن

بلللغ ما المر هذا وسلم: (ليبلغّن عليه الله صلى وقال
ٍر بيت الله يترك ول والنهار، الليل َد ٍر ول م َبلل الللله أدخللله إل و

ٍز بعز الدين، هذا ًا ذليل، بذّل أو عزي السلللما، به الله يعّز عز
ً الكفر).  به يذل وذل

حين. بعد ولو نبأه بد.. ولتعلمّن ول كائن أمر وهذا

العالمين رب لله والحمد

المنعم عإبد ؛ بصير أبو
حليمة مصطفى

 هل14/4/1423
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