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الجهاد لخدمة وسيلة

فيه والمشاركة

إعداد
السالم أحمد بن محمد

هـ1424

مقدمة :
في بالتمكين ووعدهم ، الجهاد عبادة على فرض الذي لله الحمد

العباد, خير على والسلما ,والصلة اللحاد أهل على والرفعة الرض
وسلم عليه الله صلى ، اليقين أتاه حتى جهاده حق الله في جاهد من

. الطاهرين الطيبين وصحبة آله وعلى
وبعد..

لم للسلما وغربة محنة زمان اليوما زماننا :  إن الكراما إخوتي 
, البلءا وعم الغربة استحكمت حيث قبل من التاريخ يشهدها
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ً كلها الرض وأصبحت دينهم على الثابتين ومطاردة للصراع مجال
عن العالم أعلن وبالسنان..إذ بالبيان عنه والمنافحين به والمتمسكين

أشكاله ولكل له الجهاد" ورفضهم " أي للرهاب حربه عن أبيه بكرة
فحسب.. المسلمين قبل من تمارس التي

من وأعوانهم الكفر أمم وتداعت واحدة قوس عن السلما فرمي
عاتقها على أخذت التي المنصورة الطائفة على وحدب صوب كل

ًا والكافرين الكفر حرب ًة حرب ًا ظاهر ، هوادة ول فيها تواني ل ضروس
من خذلهم من يضرهم ل ذلك على وهم الله أمر يأتي حتى

الدنيا وحل في غرقوا من أو المنهزمين أو المخذلين المسلمين
المرتدين وشراذما الكفر ملل من خالفهم من يضرهم , ول الدنيئة

الضالين. المبتدعة من أو والمبطلين
فريضة إنه , بل القربات أفضل من هو اليوما الجهاد أن ولشك
بالله اليمان بعد المسلمين على اليوما أوجب ول علينا الله افترضها

المسلمين. ديار احتل الذي الصائل ودفع الجهاد من
كالطير تجده     بلٍد في السإلما إلى اتجهت أنى

ًا جناحاه مقصوص
بلد يحتل أصبح اليوما فالعدو الوحيد المة خيار هو اليوما الجهاد

ًا المسلمين ًا بلد يزالون (ول:  قبل من تعالى الله قال كما بلد
..) اسإتطاعوا إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم

.. السلحا ولغة الجهاد إل خيار اليوما للمسلمين يعد فلم
ٌو بربك قلي ٍز, أحتل : عد ويتم ، العراض وهتك ، والديار غا

ٍد, أو كل في السلما ضرب في وبدأ  ، النساءا ورمل ، الطأفال بعد وا
والرد القوة لغة هو معه للتفاهم الوحيد الحل أن في نشك هذا

بالمثل؟
القوة.. إل يقابلها ل , والقوة الحديد إل يفله ل فالحديد

ّنة الكتاب في لدينا ثبت وقد ُقه بذلك يشهد والواقع والس ّد ُيص أن و
المبين بالخسران إل أصحابها على تعود ل والسلما المفاوضات

، للمعتدين والذلة الله لغير العبودية من , وزيادة الذريع والفشل
الذين الخونة الحكاما من المسلمين باسم بها يقوما من عن ناهيك
ّنا ليسوا ٌو هم بل ، منهم ولسنا م ٌد عد ، بنا الكفار تربص بهم ، لنا لدو

ُأضيعت. حقوقنا ُسلبت وخداعهم وبمكرهم و
معنا الحرب في بدأوا أنهم وأخبر كتابه في قال قد ل..والله كيف
إن دينكم عن يردوكم حتىوهو: (  محدد واحد لهدف

..) اسإتطاعوا
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ّ حّل ل ِم بالجهاِد إل َلَعظَ َد َما      ا َنا َعا الّسلمُا ُيرِضي
الَعالمي

ْلَم ل َلعداِء سِإ ٌة    شرعٌة هذي ل ْلٍب كّل في وعقيد َق
ِم ُمْسل

الواجب والفرض المة خيار هو الجهاد أن وحيث المنطلق هذا من
عملية خطوات أكتب أن الخوة أحد مشورة بعد قررت المتحتم
ًا وأهله للجهاد خدمة ببعضها أو بها يعمل أن الكل يستطيع لعجلة ودفع

1.. المعتدين أنوف رغمت وإن تسير التي الجهاد

: التتار         غزو أياما للمسلمين تيمية ابن السإلما شيخ نصيحة
تعالى الله رحمه السلما شيخ كتبه بما المقدمة هذه وأختم

: التتار غزو حين للمسلمين
َتَب َك ْيُخ ََ ِما َش ِْلْسَل ْبُن َأْحَمد ا ّدَس تيمية ا َق ّلُه -  َلّما ُروَحُه ال ِدمَا -  َق

ّو ُد َع ْل ِر ِمْن ا َتا ّت َنَة ال ِعيَن ِتْسٍع َس ِتْس ٍة َو َئ ّتِما َلى َوِس َلَب إ ْنَصَرَف َح َوا
َكُر ِقَي ِمْصَر َعْس َب َكُر َو ِما َعْس َلى الرحيم الرحمن الله . بسم الّشا َمْن إ

ِه َيِصُل ْي َل ِنيَن ِمْن إ ْؤِم ْلُم ِلِميَن ا ْلُمْس َأْحَسَن َوا ّلُه -  ِهْم ال ْي َل َيا ِفي إ ْن ّد ال
ِة َغ َواْلِخَر َب َأْس ِهْم َو ْي َل َعَمُه َع َنًة ِن ِطأ ًة َبا ِهَر َظا ُهْم َو َنَصَر ِزيًزا َنْصًرا َو َتَح َع َف َو

ِهْم ْي َل ْتًحا َع ِبيًرا َف َعَل َك ُهْم َوَج ْنه ِمْن َل ُد ًنا َل َطا ْل ُهْم َنِصيًرا ُس َل َع َوَج
َتِصِميَن ْع ِه ُم ِل ْب ِتيِن ِبَح ْلَم ِديَن ا َت ْه َلى ُم ِه إ ِطأ ِم ِصَرا ِقي َت ْلُمْس ُكْم - َسَلمٌا ا ْي َل َع

ِه َوَرْحَمُة ّل ُتُه ال َكا َبَر ّنا َو ِإ َف ُد .  ُكْم َنْحَم ْي َل ّلَه إ ِذي ال ّل َلَه َل ا َو إّل إ َو ُه ُه َو
ِد ْلَحْم ْهٌل ِل َو َأ ُه َلى َو ٍءا ُكّل َع ِديٌر َشْي ُلُه َق َأ َنْس ّلَي َأْن َو َلى ُيَص ِه َع ِت َو ْف َص

ِه ِمْن ِت َق ِلي ِه َخ ِت ْيَر ِه ِمْن َوَخ ِت ّي ٍد َبّر ِه ُمَحّم ِد ْب ِه َع ِل ّلى َوَرُسو ّلُه َص ِه ال ْي َل َع
َلى َع ِه َو ِل ّلَم آ ِليًما َوَس َأّما َتْس ُد .  ْع ِإّن َب َف ّلَه :  َعَث َوَجّل َعّز ال ًدا َب ُمَحّم
َدىَ وسلم عليه الله صلى ُه ْل ِديِن ِبا ّق َو ْلَح ُه ا ِهَر ْظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ُك
َفى َك ِه َو ّل َال ًدا ِب ِهي َلُه َش َع َتَم َوَج ّييَن َخا ِب ّن َد ال ّي ِد َوَس َل َدمَا َو ّناِس ِمْن آ ال

ِعيَن َعَل َأْجَم َبُه َوَج َتا ِذي ِك ّل َلُه ا ْنَز ِه  َأ ْي َل ًنا َع ْيِم َه َلى ُم ْيَن َما َع ِه َب ْي َد ِمْن َي
ُتِب ُك ْل ًقا ا ّد َها َوُمَص َعَل َل َتُه َوَج ْيَر ُأّم ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروَن ِلل َي  :

ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعْن َو َك ْن ْلُم ُهْم ا َف ُفوَن ;  ِعيَن ُيو ْب َقًة َس َها ُهْم ِفْر ْيُر َخ
َها ْكَرُم َأ َلى َو ِه َع ّل ْد ال َق ْكَمَل َو ُهْم َأ ُهْم َل َن َتّم ِدي َأ ِهْم َو ْي َل َتُه َع ْعَم ُهْم َوَرِضَي ِن َل
ِْلْسَلمَا ًنا ا ْيَس ِدي َل َف ْفَضَل ِديٌن .  ِهْم ِمْن َأ ِن ِذي ِدي ّل َءا ا ِه َجا ُهْم ِب ُل َوَل َرُسو

َتاٌب ْفَضَل ِك ِهْم ِمْن َأ ِب َتا ْيًرا ُأّمٌة َوَل ِك ِهْم ِمْن َخ ِت َبْل ُأّم َنا .  ُب َتا َنا ِك ّي ِب َن َنا َو ُن ِدي َو
َنا ُت ُأّم ْفَضُل َو َتاٍب ُكّل ِمْن َأ ِديٍن ِك ِبّي َو َن ٍة َو ُأّم ُكُروا َو َفاْش ّلَه .  َلى ال َما َع

في للجميع متاحة عملية وطأرق وسائل يوجد لماذا لي قال حيث الفاضل أحد من الفكرة وأصل 1
ليقوما عملية خطوات تجمع أن الفكرة فكانت ، للجهاد مثلها كذلك يوضع ل لماذا التربية وفي الدعوة

. والمجاهدين بالجهاد يتعلق فيما الناس بها
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َعَم ْن ِه َأ ُكْم ِب ْي َل َوَمْن َع َكَر . {  ّنَما َش ِإ ُكُر َف ِه َيْش ْفِس َن َفَر َوَمْن ِل ِإّن َك ّبي َف َر
ِنّي ِريٌم َغ ُظوا َك َف َواْح ِه }  ِذ ِتي َه ّل َها ا ُلوَن ِب َنا ِعيَم َت َيا َن ْن ّد ِة ال َواْلِخَر

َذُروا ُنوا َأْن َواْح ُكو ّدَل ِمّمْن َت ْعَمَة َب ِه ِن ّل ْفًرا ال ِرُضوَن ُك ْع ُت ِه ِحْفِظ َعْن َف ِذ َه
ِة ْعَم ّن َها ال ِت َي َعا ِر ُق َو َيِحي ُكْم َف َق َما ِب َلَب ِبَمْن َحا َق ْن َلى ا ِه َع ْي َب ِق َغَل َع َت َواْش

ُعُه َل ِبَما َف ْن ِر ِمْن َي َيا َأْم ْن ّد ّد َل َعّما ال ْنُه َلُه ُب ِة ِمْن ِم َلَح ِه َمْص ِن ُه ِدي َيا ْن ُد َو
َيا َفَخِسَر ْن ّد َة ال ْد َواْلِخَر َق َف ُتْم .  ْع َعَت َما َسِم ّلُه َن ِه ال ِريَن ِب ِك الّشا

ِبيَن ِل ْنَق ْلُم ْيُث َوا ُقوُل َح َوَما َي ٌد : {  ْد َرُسوٌل إّل ُمَحّم َلْت َق ِه ِمْن َخ ِل ْب َق
ِإْن الّرُسُل َف ْو َماَت َأ ِتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق ْن َلى ا ُكْم َع ِب َقا ْع ِلْب َوَمْن َأ َق ْن َلى َي َع
ِه ْي َب ِق َلْن َع ّلَه َيُضّر َف ًئا ال ْي ِزي َش َيْج ّلُه َوَس ِريَن ال ِك ْنَزَل الّشا َأ ّلُه } .  ال

َنُه ْبَحا ِه ُس ِذ َيَة َه َها َوَما اْل َل ْب َها َوَما َق َد ْع ِة ِفي َب َو ٍد َغْز َكَسَر َلّما ُأُح ْن ا
ِلُموَن ْلُمْس َع ا ِبّي َم ّن ِتَل وسلم عليه الله صلى ال ُق َو َعٌة .   ِر ِمْن َجَما َيا ِخ

ِة ُْلّم َبَت ا َث َو ِه َرُسوُل "  ّل َع وسلم عليه الله صلى ال ٍة َم َف ِئ ٍة َطأا ّتى َيِسيَر َح
َلَص ِه َخ ْي َل ّو إ ُد َع ْل َكَسُروا ا َتُه َف َي َباِع َهُه َوَشّجوا َر َهّشُموا َوْج ْيَضَة َو َب ْل َلى ا َع
ِه ْأِس ِتَل َر ُق ِرحَا َو َنُه َوُج َفٌة ُدو ِئ ِر ِمْن َطأا َيا ِه ِخ ِب ِهْم َأْصَحا ّب َذ ْنُه ِل َق َع َع َن َو

َطاُن ْي ِهْم الّش َأّن ِفي ًدا :  ْد ُمَحّم ِتَل َق ْلَزَل ُق َفَز ِلَك .  ُلوَب َذ ِهْم ُق ْعِض ّتى َب َح
َهَزمَا ْن َفٌة ا ِئ ّبَت َطأا َث ّلُه َو ِريَن ال ّتى آَخ ُتوا َح َب ِلَك َث َذ َك َو ِبَض َلّما .  ِبّي ُق ّن ال
َلْت وسلم عليه الله صلى ْلَز َتَز ُلوُب َف ُق ْل َطَرَب ا َبُل َواْض ّديِن َح ال

َيْت َغِش ّلُة َو ّذ َءا َمْن ال ّلُه َشا ّناِس ِمْن ال ّتى ال ِهْم َخَرَج َح ْي َل ُق َع ّدي الّص
َقاَل عنها الله رضي ُد َكاَن : َمْن َف ُب ْع ًدا َي ِإّن ُمَحّم ًدا َف ْد ُمَحّم َوَمْن َماَت َق

ُد َكاَن ُب ْع ّلَه َي ِإّن ال ّلَه َف َأ َيُموُت َل َحّي ال َقَر َلُه َو ْو َوَما َق ٌد : {  إّل ُمَحّم
ْد َرُسوٌل َلْت َق ِه ِمْن َخ ِل ْب ِإْن الّرُسُل َق َف ْو َماَت َأ ِتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق ْن َلى ا َع

ُكْم ِب َقا ْع ِلْب َوَمْن َأ َق ْن َلى َي ِه َع ْي َب ِق َلْن َع ّلَه َيُضّر َف ًئا ال ْي ِزي َش َيْج ّلُه َوَس ال
ِريَن ِك َأّن الّشا َك َف ّناَس }  َها َلْم ال ُعو ّتى َيْسَم َها َح ُق َتَل ّدي الله رضي الّص

ُد َفَل عنه ّناِس ِمْن ُيوَج َها َمْن إّل ال ُلو ْت ّد َي َت َواْر َبِب .  ْوِت ِبَس الّرُسوِل َم
َلّما وسلم عليه الله صلى ُهْم َحَصَل َو ْعِف ِمْن َل َعاٌت الّض ِمْن َجَما

ّناِس ْومٌا ال َق ّدوا :  َت ّديِن َعْن اْر ِة ال ّي ّل ُك ْل ْومٌا ِبا َق َو ّدوا .  َت ِه َعْن اْر ْعِض ُلوا َب َفَقا
ّلي ُنَص ّكي َوَل :  ْومٌا ُنَز َق َو ّدوا .  َت ّديِن إْخَلِص َعْن اْر ِذي ال ّل َءا ا ِه َجا ٌد ِب ُمَحّم

ُنوا وسلم عليه الله صلى َفآََم َع .  ٍد َم ٍما  ُمَحّم ْو َق ّييَن ِمْن ِب ِب ّن ِبيَن ال ّذا َك ْل ا
ّذاِب كمسيلمة َك ْل ِهَما السدي وطأليحة ا ِر ْي َغ َقامَا َو َلى َف ِهْم إ ِد َها ِج

ِكُروَن ِذيَن الّشا ّل ُتوا ا َب َلى َث ّديِن َع ِه َرُسوِل َأْصَحاُب ال ّل عليه الله صلى ال
ِريَن ِمْن وسلم َهاِج ْلُم ِر ا ْنَصا َْل ِءا َوا َقا َل ّط ْعَراِب َوال َْل ُهْم َوَمْن َوا َع َب ّت ا

ِإْحَساِن ِذيَن ِب ّل ّلُه َقاَل ا ِهْم َوَجّل َعّز ال َيا ِفي َها : {  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّد َمْن آَم َت َيْر

ُكْم ْن ِه َعْن ِم ِن ْوَف ِدي ِتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍما ال ْو َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ُهْم َو ِئَك }  َل ُأو

ِذيَن ّل ُدوا ا َه ِبيَن َجا ِل َق ْن ْلُم َلى ا ِهْم َع ِب َقا ْع ِذيَن َأ ّل ّلَه َيُضّروا َلْم ا ًئا ال ْي َوَما َش  .
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ْنَزَل ّلُه َأ ُقْرآِن ِفي ال ْل ٍة ِمْن ا َي ْد إّل آ َق َها َعِمَل َو ْومٌا ِب ْعَمُل َق َي َها َوَس ِب
َفَمْن آَخُروَن ِريَن ِمْن َكاَن .  ِك ِتيَن الّشا ِب ّثا َلى ال ّديِن َع ِذيَن ال ّل ُهْم ا ّب ُيِح

ّلُه ُلُه َوَجّل َعّز ال ّنُه َوَرُسو ِإ َف ُد ;  ِه ِبيَن ُيَجا ِل َق ْن ْلُم َلى ا ِهْم َع ِب َقا ْع ِذيَن َأ ّل ا
ّديِن َعْن َيْخُرُجوَن ُذوَن ال ْأُخ َي ْعَضُه َو ُعوَن َب َد َي ْعَضُه َو ِءا َكَحاِل َب ُؤَل ِما َه ْو ْلَق ا

ِرِميَن ْلُمْج ِديَن ا ْفِس ْلُم ِذيَن ا ّل َلى َخَرُجوا ا ْهِل َع ِما َأ ِْلْسَل ّلَم ا َك َت ُهْم َو ْعُض َب
ْيِن َت َد َها َتَسّمى ِبالّش ِما َو ِْلْسَل ِر ِمْن ِبا ْي ِما َغ ِتَزا ْل ِه ا ِت َع ِري ِإّن َش َف ُهْم ;  َكَر َعْس

َتِمٌل َلى ُمْش َبِع َع ِئَف َأْر َوا ٌة َطأ ِفَر َكا َيٌة :  ِق َلى َبا َها َع ِر ْف الكرج : ِمْن ُك
َْلْرَمِن ُغوِل َوا ْلَم ٍة َوا َف ِئ َطأا َو َنْت .  ِلَمًة َكا َدْت ُمْس َت ِما َعْن َفاْر ِْلْسَل ا
َبْت َل َق ْن َلى َوا َها َع ْي َب ِق َعَرِب : ِمْن َع ْل ُفْرِس ا ْل ِما َوا ِهْم َوالّرو ِر ْي َغ ِءا َو ُؤَل َه َو  .

َظُم ْع َد ُجْرًما َأ ْن ِه ِع ّل َد  ال ْن ِه َوِع ِل ِنيَن َرُسو ْؤِم ْلُم ِر ِمْن َوا ِف َكا ْل ِلّي ا َْلْص ِمْن ا
ٍه ٍة ُوُجو ِثيَر ِإّن َك َف ِءا .  ُؤَل ُهْم َيِجُب َه ُل ْت ْتًما َق ُعوا َلْم َما َح َلى َيْرِج َخَرُجوا َما إ

ْنُه َد َأْن َيُجوُز َل َع َق ْع ُهْم ُي َنٌة َوَل ِذّمٌة َل ْد ُق َوَل َأَماٌن َوَل ُه َل ْط ُهْم ُي َوَل َأِسيُر
َدىَ َفا َكُل َوَل ِرَجاٍل َوَل ِبَماِل ُي ْؤ ُهْم ُت ِئُح َبا َكُح َوَل َذ ْن ُهْم ُت ُؤ َوَل ِنَسا

َع يسترقون ِهْم ; َم ِئ َقا َلى َب ِة َع ّد َفاِق الّر ّت َتُل ِباِل ْق ُي َو َتَل َمْن .  ُهْم َقا ْن ِم
ِتْل َلْم َوَمْن َقا ْيِخ ُي َكالّش ِما ;  ِر َه ْل ْعَمى ا َْل َفاِق َوالّزِمِن َوا ّت ِءا ِبا َلَما ُع ْل َذا ا َك َو  .

ُهْم ُؤ َد ِنَسا ْن ِر ِع ُهو ْلُجْم ِفُر ا َكا ْل َوا ِلّي .  َْلْص ُد َأْن َيُجوُز ا َق ْع َنٌة َأَماٌن َلُه ُي ْد ُه َو
َيُجوُز ْلَمّن َو ِه ا ْي َل ُة َع َدا َفا ْلُم ِه َوا َذا ِب َد َأِسيًرا َكاَن إ ْن ِر ِع ُهو ْلُجْم َيُجوُز ا َذا َو إ

ّيا َكاَن ِب َتا ُد َأْن ِك َق ْع َكُل ِذّمٌة َلُه ُي ْؤ ُي ُهْم َو َعاُم َكُح َطأ ْن ُت ُهْم َو ُؤ َتُل َوَل ِنَسا ْق ُت
ُهْم ُؤ ْلَن َأْن إّل ِنَسا ِت َقا ْوِل ُي َق ْو ِب َفاِق َعَمٍل َأ ّت ِءا ِبا َلَما ُع ْل ِلَك ا َذ َك َو َتُل َل .  ُيْق

ُهْم ْن ْهِل ِمْن َكاَن َمْن إّل ِم َتاِل َأ ِق ْل َد ا ْن ِر ِع ُهو ِءا ُجْم َلَما ُع ْل ّلْت َكَما ا ِه َد ْي َل َع
ّنُة ِفُر الّس َكا ْل َفا ّد .  َت ْلُمْر ُأ ا َو ّديِن ِفي َحاًل َأْس َيا ال ْن ّد ِر ِمْن َوال ِف َكا ْل ا

َتِمّر ْلُمْس َلى ا ِه َع ِر ْف ِءا ُك ُؤَل َه َو ْومُا .  َق ْل ِهْم ا ِة ِمْن ِفي ّد َت ْلُمْر ُيْحِصي َل َما ا
ُهْم َد َد ّلُه إّل َع َذاِن ال َه َف َفاِن .  ْن ِهْم ِص ِفي َو ْيًضا .  ِفًرا َكاَن َمْن َأ َتَسَب َكا ْن َفا

َلى ِما إ ِْلْسَل َلْم ا ِزمْا َو َت ْل َعُه َي ِئ ِة ; ِمْن َشَرا َقاَم ِة إ ِءا الّصَل َتا ِإي ِة َو َكا َوَحّج الّز
ْيِت َب ْل َكّف ا ْل ِءا َعْن َوا ِلِميَن  ِدَما ْلُمْس ِهْم ا ِل َوا َأْم ِما َو ِتَزا ْل ِد َوا َها ْلِج ِبيِل ِفي ا َس

ِه ّل ِة َوَضْرب ال َي ْلِجْز َلى ا ِد َع ُهو َي ْل ّنَصاَرىَ ا ْير َوال َغ ِلَك َو ِءا َذ ُؤَل َه َو َيِجُب . 
ُهْم ُل َتا ِإْجَماِع ِق ِلِميَن ِب ْلُمْس َتَل َكَما ا ُق َقا ّدي ِعي الّص ِن ِة َما َكا َبْل الّز ِءا ;  ُؤَل َه

ُهْم َشّر ْن ٍه ِمْن ِم َكَما ُوُجو َتَل َو َبُة َقا ْيًضا الّصَحا َع َأ ِر َم ِنيَن َأِمي ْؤِم ْلُم ِلّي ا َع  -
ِرَج عنه الله رضي َوا ْلَخ ِر - ا َأْم ِه َرُسوِل ِب ّل ْيُث وسلم عليه الله صلى ال َح

ِهْم ِفي وسلم عليه الله صلى َقاَل ِف ّقُروَن َوْص ُتَح ُكْم : {  َت َع َصَل َم
ِهْم ِت ُكْم َصَل َياَم َع َوِص ِهْم َم َياِم ُءاوَن ِص ْقَر ُقْرآَن َي ْل ِوُز َل ا ُهْم ُيَجا َناِجَر َح
ُقوَن ِما ِمْن َيْمُر ِْلْسَل ُق َكَما ا ْهُم َيْمُر ِة ِمْن الّس ّي َنَما الّرِم ْي ُهْم َأ ُتُمو ِقي َل

ُهْم ُلو ُت ْق ِإّن َفا ِهْم ِفي َف ِل ْت َد َأْجًرا َق ْن ِه ِع ّل ُهْم ِلَمْن ال َل َت ْومَا َق ِة َي َياَم ِق ْل } ا
َقاَل ْو َو َل َلُم : {  ْع ِذيَن َي ّل ُلوَن ا ِت َقا َذا ُي ُهْم َما َلى َل ٍد ِلَساِن َع ُلوا ُمَحّم َك َن َل
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َعَمِل َعْن ْل َقاَل ا َو ُهْم }  ْلِق َشّر : {  ْلَخ ِة ا َق ِلي ْلَخ َلى َشّر َوا ْت ِم َتْحَت َق ِدي َأ

ِءا ْيُر الّسَما َلى َخ ْت ُه َمْن َق ُلو َت ِءا َق ُؤَل َه َف َع } .  ِة َم ْثَر ِهْم َك َياِم ِهْم ِص ِت َوَصَل
ِهْم ِت َءا ِقَرا َأَمَر َو ِبّي .  ّن ِهْم وسلم عليه الله صلى ال ِل َتا ِق ُهْم ِب َل َت َقا َأِميُر َو

ِنيَن ْؤِم ْلُم ِلّي ا ِئُر َع ِة َوَسا َب ِذيَن الّصَحا ّل َعُه ا َلْم َم ِلْف َو َت ٌد َيْخ ِهْم ِفي َأَح ِل َتا ِق
ُفوا َكَما َل َت َتاِل ِفي اْخ ْهِل ِق ِة َأ َبْصَر ْل ِما ا ُهْم َوالّشا ّن ِل

َ ُنوا ;  ُلوَن َكا ِت َقا ُي
ِلِميَن ْلُمْس ِإّن ا َف ِءا .  ُؤَل ِئَك ِمْن َشّر َه َل ِر ِمْن ُأو ْي ٍه َغ ِإْن َوْج ُنوا َلْم َو ُكو َي

ُهْم َل ْث ِد ِفي ِم َقا ِت ْع ِإّن اِل َف ُهْم ;  َع ُق َمْن َم ِف َوا ُيُه ُي ْأ ِلِميَن ِفي َر ْلُمْس َي ا ْأ َر
ِرِج َوا ْلَخ ِه ا ِذ َه َف َثُة .  َناٍف َثَل ِهْم َأْص ِفي َو ْنٌف .  ٌع ِص ِب ِءا ِمْن َشّر َرا ُؤَل ُهْم َه َو  .

ْومٌا ّدوا َق َت ِئِع َعْن اْر ِما  َشَرا ِْلْسَل ُقوا ا َب ِكيَن َو َتْمِس ِتَساِب ُمْس ْن ِه ِباِل ْي َل . إ
ِءا ُؤَل َه ّفاُر َف ُك ْل ّدوَن ا َت ْلُمْر ُلوَن ا ّداِخ ِه َوال ِر ِمْن ِفي ْي ٍما َغ ِتَزا ْل ِه ا ِع ِئ ِلَشَرا

ّدوَن َت ْلُمْر ِه َعْن َوا ِع ِئ ِه َعْن َل َشَرا ِت ُهْم َسْم ّل ُك ُهْم َيِجُب :  ُل َتا ِإْجَماِع ِق ِب
ِلِميَن ْلُمْس ّتى ا ِزُموا َح َت ْل َع َي ِئ ِما َشَرا ِْلْسَل ّتى ا ُكوَن َل َوَح َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي َو

ّديُن ّلُه ال ِه ُك ّل ّتى ِل ُكوَن َوَح ِلَمُة َت ِه َك ّل ِتي ال ّل ُبُه ِهَي - ا َتا ِه َوَما ِك ِمْن ِفي
ِه ِر ِه َأْم ِي ْه َن ِه َو ِر َب ِهَي َوَخ َيا -  ْل ُع ْل َذا ا َه َذا .  ُنوا إ ِنيَن َكا ِطأ ِهْم ِفي َقا َأْرِض

ْيَف َك َذا َف ْوا إ َل ْو َت َلى اْس ِما َأَراِضي َع ِْلْسَل ِعَراِق : ِمْن ا ْل َوُخَراَساَن ا
ِة ِزيَر ْلَج ِما َوا ْيَف َوالّرو َك َذا َف ُكْم إ ُدو ُلوا َقَص ُكْم َوَصا ْي َل ًيا َع ْغ ًنا َب َوا ْد ُع َأَل َو  }

ُلوَن ِت َقا ْوًما ُت ُثوا َق َك ُهْم َن َن ْيَما َهّموا َأ ِإْخَراِج َو ُهْم الّرُسوِل ِب ُكْم َو ُءاو َد ّوَل َب َأ

ٍة ُهْم َمّر َن ْو َتْخَش ّلُه َأ ّق َفال ُه َأْن َأَح ْو ُتْم إْن َتْخَش ْن ِنيَن ُك ْؤِم ُهْم ُم ُلو ِت َقا  } {
ُهُم ْب ّذ َع ّلُه ُي ُكْم ال ِدي ْي أ

َ ِهْم ِب ِز ُيْخ ُكْم َو ْنُصْر َي ِهْم َو ْي َل َيْشِف َع ُدوَر َو ٍما ُص ْو َق
ِنيَن ْؤِم ِهْب ُم ْذ ُي َو ْيَظ } {  ِهْم َغ ِب ُلو ُتوُب ُق َي ّلُه َو َلى ال ُءا َمْن َع ّلُه َيَشا َوال

ِليٌم ِكيٌم َع َلُموا َح ْع َوا ُكْم } .  َلَح َأْص ّلُه -  َأّن ال ِبّي -  ّن عليه الله صلى ال
ْد وسلم َبَت َق ْنُه َث ٍه ِمْن َع ٍة ُوُجو ِثيَر ّنُه َك َفٌة َتَزاُل : { َل َقاَل َأ ِئ ِمْن َطأا
ِتي ِريَن ُأّم ِه َلى َظا ّق َع ْلَح ُهْم َل ا ُهْم َمْن َيُضّر َل َذ ُهْم َمْن َوَل َخ َف َل َلى َخا إ
ِما َيا ِة ِق َع َبَت الّسا َث َو ُهْم }  ّن أ

ِما َ ِه ِبالّشا ِذ َه َف َنُة .  ْت ِف ْل ْد ا ُق َق َفّر ّناُس ُت َها ال ِفي
َفُة ِفَرٍق َثَلَث ِئ ّطا ُة : ال ْنُصوَر ْلَم ُهْم ا ُدوَن َو ِه ْلُمَجا ِءا ا ُؤَل َه ِما ِل ْو َق ْل ا

ِديَن ْفِس ْلُم َفُة ا ِئ ّطا َوال َفُة .  ِل ْلُمَخا ُهْم ا ِءا َو ُؤَل ْومُا  َه َق ْل ّيَز َوَمْن ا ِهْم َتَح ْي َل إ
ِبيَن خبالة ِمْن َتِس ْن ْلُم َلى ا ِما إ ِْلْسَل ِئَفُة ا ّطا َوال َلُة .  ّذ ْلُمَخ ُهْم ا ُدوَن َو ْلَقاِع ا
ِهْم َعْن ِد َها ِإْن ِج َو ُنوا ;  ِما َصِحيِحي َكا ِْلْسَل ُظْر ا ْن َي ْل َف ُكوُن الّرُجُل .  َي ِمْن َأ

ِة ِئَف ّطا ِة ال ْنُصوَر ْلَم ِة ِمْن َأمْا ا َل ِذ ْلَخا ِة ِمْن َأمْا ا َف ِل ْلُمَخا ِقَي َفَما ؟ ا ِقْسٌم َب
ٌع ِب َلُموا َرا ْع َوا َد َأّن .  َها ْلِج ِه ا ْيُر ِفي َيا َخ ْن ّد ِة ال ِفي َواْلِخَر ِه َو ِك ُة َتْر َخَساَر

َيا ْن ّد ِة ال ّلُه َقاَل َواْلِخَر َلى ال َعا ِه ِفي َت ِب َتا ُقْل ِك ّبُصوَن َهْل : {  َنا َتَر إّل ِب
َدىَ ْيِن إْح َي َن ْلُحْس ِني ا ْع َي ّنْصُر : إّما }  ّظَفُر ال ِإّما َوال ُة َو َد َها ّنُة الّش ْلَج َوا
ِديَن ِمْن َعاَش َفَمْن ِه ْلُمَجا ِريًما َكاَن ا َواُب َلُه َك َيا َث ْن ّد َواِب َوُحْسُن ال َث

ِة َوَمْن اْلِخَر ُهْم َماَت .  ْن ْو ِم ِتَل َأ َلى ُق ِإ ِة َف ّن ْلَج َقاَل ا ِبّي .  ّن الله صلى ال
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َطى وسلم عليه ْع ُي ُد : {  ِهي َفُر ِخَصاٍل ِسّت الّش ْغ ّوِل َلُه ُي َأ ٍة ِب ْطَر ِمْن َق
ِه ُيَرىَ َدِم ُه َو ُد َع ْق ِة ِمْن َم ّن ْلَج ْكَسى ا ُي ّلًة َو ِْليَماِن ِمْن ُح ّوُج ا ُيَز ْيِن َو َت ْن ِث

ِعيَن ْب ِر ِمْن َوَس ْلُحو ِعيِن ا ْل َقى ا ُيو َنَة َو ْت ِر ِف ْب َق ْل ْؤَمُن ا ُي َفَزِع ِمْن َو ْل ِر ا َب ْك َْل } ا
ُه َوا ْهُل َر َنِن َأ َقاَل الّس َو ِة ِفي : { إّن وسلم عليه الله صلى .  ّن ْلَج َئَة ا َلِما
ٍة ْيَن . َما َدَرَج ِة َب ّدَرَج َلى ال ِة إ ّدَرَج ْيَن َكَما ال ِءا َب َْلْرِض الّسَما َها َوا ّد َع ّلُه َأ ال

َنُه ْبَحا َلى ُس َعا َت ِديَن َو ِه ْلُمَجا ِه ِفي ِل ِل ِبي َذا َس َه َف ُع }  َفا ِت ْلَف َخْمِسيَن اْر َأ

ٍة َن ِة ِفي َس ّن ْلَج ْهِل ا ِد َِل َها ْلِج َقاَل ا َو َثُل وسلم عليه الله صلى .  : { َم
ِد ِه ْلُمَجا ِبيِل ِفي ا ِه َس ّل َثُل ال ِم َم ِئ ِم الّصا ِئ َقا ْل ِنِت ا َقا ْل ِذي ا ّل ُتُر َل ا ِمْن َيْف

ٍة ٍما َوَل َصَل َيا َقاَل ِص َو ِني َرُجٌل } {  ِبْر َأْخ َعَمِل :  ِدُل ِب ْع َد َي َها ْلِج ِفي ا
ِبيِل ِه َس ّل ُعُه : َل َقاَل ؟ ال ِطي َت َقاَل َتْس ِني .   ِبْر َأْخ ِه :  َهْل َقاَل ؟ ِب  :

ُع ِطي َت َذا َتْس ُد َخَرَج إ ِه ْلُمَجا ِطُر َل َتُصومَا َأْن ا ْف ُقومَا ُت َت ُتُر َل َو ْف . : َل َقاَل ؟ َت
ِلَك َقاَل َذ َف ِذي :  ّل ِدُل ا ْع َد َي َها ْلِج ِبيِل ِفي ا ِه َس ّل ِه ال ِذ َه َو ِديُث } .  َْلَحا ِفي ا

ْيِن ِهَما الّصِحيَح ِر ْي َغ ِلَك َو َذ َك َو َق .  َف ّت ُءا ا َلَما ُع ْل ِفيَما ا َلُم -  ْع َلى َأ َع ّنُه -  َأ

ْيَس َعاِت ِفي َل ّو َط ّت ْفَضُل ال ِد ِمْن َأ َها ْلِج َو ا ُه َف ْفَضُل .  ْلَحّج ِمْن َأ ْفَضُل ا َأ َو
ِما ِمْن ْو ّوِع الّص َط ّت ْفَضُل ال َأ ِة ِمْن َو ّوِع الّصَل َط ّت َطُة ال َب ْلُمَرا َوا ِبيِل ِفي .  َس
ِه ّل ْفَضُل ال ِة ِمْن َأ َوَر ْلُمَجا ّكَة ا ِة ِبَم َن ِدي ْلَم ْيِت َوا َب ِدِس َو ْق ْلَم ّتى ا ُبو َقاَل َح َأ

َة ْيَر ََلْن عنه الله رضي ُهَر ِبُط :  َلًة ُأَرا ْي ِبيِل ِفي َل ِه َس ّل َلّي َأَحّب ال ِمْن إ
َق َأْن ِف َوا َلَة ُأ ْي ِر َل ْد َق ْل َد ا ْن ِر ِع ْلَحَج ِد ا َو َْلْس ْد ا َق َف َتاَر .  َباَط اْخ َلًة الّر ْي َلى َل َع

ِة َد َبا ِع ْل ْفَضِل ِفي ا ِلي َأ َيا ّل َد ال ْن ْفَضِل ِع َقاِع َأ ِب ْل َذا ا َه ِل َو ِبّي َكاَن ;  ّن صلى ال
ُبُه وسلم عليه الله َأْصَحا ِقيُموَن َو ِة ُي َن ِدي ْلَم ّكَة ُدوَن ِبا َعاٍن َم َلَم َها ;  ْن ِم
ُهْم ّن أ

ُنوا َ ِطيَن َكا ِب ِة ُمَرا َن ِدي ْلَم ِإّن ِبا َف َباَط .  َو الّر َقامُا ُه ْلَم َكاِن ا ُيِخيُفُه ِبَم
ّو ُد َع ْل ُيِخيُف ا ّو َو ُد َع ْل َقامَا َفَمْن ا ِه َأ ِة ِفي ّي ِن ْفِع ِب ّو َد ُد َع ْل َو ا ُه ِبٌط َف ُمَرا

ْعَماُل َْل ّياِت َوا ّن َقاَل ِبال ِه َرُسوُل .  ّل َباُط وسلم عليه الله صلى ال ِر  } :
ٍما ْو ِبيِل ِفي َي ِه َس ّل ْيٌر ال ْلِف ِمْن َخ ٍما َأ ْو ُه ِفيَما َي َوا ِزِل ِمْن ِس َنا ْلَم ُه ا َوا } َر
ْهُل َنِن َأ ُه الّس ِفي َوَصّحُحو َو ٍم َصِحيِح .  ِل َعْن ُمْس ْلَماَن "  ِبّي َأّن َس ّن ال

َباُط َقاَل وسلم عليه الله صلى ِر ٍما { :  ْو ٍة َي َل ْي َل ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ْيٌر ال ِمْن َخ
ِما َيا ٍر ِص ْه ِه َش َياِم ِق ًطا َماَت َوَمْن َو ِب َي ُمَرا ِر ِه ُأْج ْي َل ُلُه َع َي َعَم ِر ُأْج ِه َو ْي َل َع
ُقُه ِة ِمْن ِرْز ّن ْلَج َأِمَن ا ّتاَن َو َف ْل ِني ا ْع َي َكًرا }  ْن ِكيًرا ُم َن َذا َو َه َف َباِط ِفي .  الّر

ْيَف َك ُد َف َها ْلِج َقاَل ا َو ُع : { َل وسلم عليه الله صلى .   َتِم َباٌر َيْج ِفي ُغ
ِبيِل ِه َس ّل ُدَخاٌن ال ّنَم َو َه ِه ِفي َج ٍد َوْج ْب ًدا َع َب َقاَل َأ َو َبّرْت { َمْن }  ْغ ا
ُه َدَما ِبيِل ِفي َق ِه َس ّل ُهَما ال ّلُه َحّرَم َلى ال ِر َع ّنا َذا ال َه َف ِر ِفي }  َبا ُغ ْل ِذي ا ّل ا
َوْجَه ُيِصيُب ْل ْيَف َوالّرْجَل ا َك َو ِبَما َف ّق ُه ْنُه َأَش ْلِج ِم ّث َكال ِد ;  َبْر ْل َوْحِل َوا ْل َوا
َذا َه ِل َو ّلُه َعاَب .  ِقيَن َوَجّل َعّز ال ِف َنا ْلُم ِذيَن ا ّل ُلوَن ا ّل َع َت ِئِق َي َوا َع ْل ْلَحّر ِبا َكا
ِد َبْر ْل َقاَل َوا َف َنُه .  ْبَحا َلى ُس َعا َت ِرحَا َو َف ُفوَن : {  ّل ْلُمَخ ِهْم ا ِد َع ْق ِخَلَف ِبَم
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ِه َرُسوِل ّل ُهوا ال ِر َك ُدوا َأْن َو ِه ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ال
ُلوا َقا ِفُروا َل َو ْن ْلَحّر ِفي َت ّنَم َناُر ُقْل ا َه ّد َج ْو َحّرا َأَش ُنوا َل ُهوَن َكا َق ْف } َي
َذا َك َه ِذيَن َو ّل ُلوَن ا ُقو ِفُروا : َل َي ْن ِد ِفي َت َبْر ْل َقاُل ا ُي َناُر َف ّنَم :  َه ّد َج ًدا َأَش . َبْر

ُه َكَما ْيِن ِفي َأْخَرَجا ِبّي ِمْن الّصِحيَح ّن ّنُه وسلم عليه الله صلى ال : َقاَل َأ
َكْت َت ّناُر { اْش َلى ال َها إ ّب َلْت َر َقا ّبي َف َكَل : َر ْعِضي َأ ْعًضا َب َذْن َب ْأ َها َف َل

ْيِن َفَس َن َفٍس ِب ِءا ِفي َن َتا َفٍس الّش َن ْيِف ِفي َو ّد الّص َأُش ُدوَن َما َف ِمْن َتِج
ْلَحّر ِد ا َبْر ْل َو َوا ُه ِر ِمْن َف ِري َه ّنَم َزْم َه ْؤِمُن َج ْلُم َفا ُع }  َف ْد ِه َي ِر ْب َلى ِبَص ْلَحّر َع ا

ِد َبْر ْل ِبيِل ِفي َوا ِه َس ّل ّنَم َحّر ال َه َها َج َد َبْر ُق َو ِف َنا ْلُم ِفّر َوا َيا َحّر ِمْن َي ْن ّد ال
َها ِد َبْر ّتى َو َع َح َق ّنَم َحّر ِفي َي َه َها َج ِر ِري َه َلُموا َوَزْم ْع َوا ُكْم .  َلَح َأْص ّلُه -  - ال

َة َأّن ّنْصَر ِنيَن ال ْؤِم ْلُم َبُة ِل ِق َعا ْل ِقيَن َوا ّت ْلُم َأّن ِل ّلَه َو َع ال ِذيَن َم ّل ْوا ا َق ّت ِذيَن ا ّل َا َو
ُنوَن ُهْم ِءا ُمْحِس ُؤَل َه َو ْومُا .  َق ْل ُهوُروَن ا ْق ُعوَن َم ّلُه َمْقُمو َال َو َنُه .  ْبَحا ُس

َلى َعا َت َنا َو ِهْم َناِصُر ْي َل ِقٌم َع َت ْن َنا َوُم ُهْم َل ْن ْوَل َوَل ِم َة َوَل َح ّو ِه إّل ُق ّل َال ِلّي ِب َع ْل ا
ِم ِظي َع ْل ْبِشُروا ا أ

َ َف ِر .  َنْص ِه ِب ّل َلى ال َعا ِبُحْسِن َت ِه  َو ِت َب ِق َوَل َعا ُنوا {  ِه َوَل َت
ُنوا ُتُم َتْحَز ْن َأ ْوَن َو َل ْع َْل ُتْم إْن ا ْن ِنيَن ُك ْؤِم َذا ُم َه َو ْد َأْمٌر }  ُه َق ّنا ّق َي ُه َت َنا ْق ّق َتَح َو
ُد ْلَحْم ِه َوا ّل َلِميَن َرّب ِل َعا ْل َيا ا َها . {  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم َهْل آَم ّل ُد َلى َأ ٍة َع ِتَجاَر
ُكْم ْنِجي َذاٍب ِمْن ُت ٍم َع ِلي ُنوَن َأ ْؤِم ُت ِه } {  ّل ِه ِبال ِل ُدوَن َوَرُسو ِه ُتَجا ِفي َو
ِبيِل ِه َس ّل ُكْم ال ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ُكْم َو ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم إْن َل ْن َلُموَن ُك ْع } َت

ِفْر ْغ َي ُكْم {  ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل ْدِخ ُي ّناٍت َو ِري َج َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل
َ ِكَن ا َوَمَسا

َبًة ّي ّناِت ِفي َطأ ْدٍن َج ِلَك َع ْوُز َذ َف ْل ِظيُم ا َع ْل ُأْخَرىَ ا َو َها } {  َن ّبو ِمَن َنْصٌر ُتِح
ِه ّل ْتٌح ال َف ِريٌب َو ِر َق َبّش ِنيَن َو ْؤِم ْلُم َيا ا َها } {  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُنوا آَم ْنَصاَر ُكو َأ

ِه ّل ْبُن ِعيَسى َقاَل َكَما ال َيَم ا ّييَن َمْر ِر َوا ْلَح ِري َمْن ِل ْنَصا َلى َأ ِه إ ّل َقاَل ال
ّيوَن ِر َوا ْلَح ْنَصاُر َنْحُن ا ِه َأ ّل َنْت ال َفٌة َفآََم ِئ ِني ِمْن َطأا ِئيَل َب َفَرْت إْسَرا َك َو

َفٌة ِئ َنا َطأا ْد ّي أ
َ ِذيَن َف ّل ُنوا ا َلى آَم ِهْم َع ّو ُد َبُحوا َع َأْص ِريَن َف ِه َلُموا َظا ْع َوا  . {

ُكْم َلَح َأْص ّلُه -  َأّن ال ِم ِمْن -  َظ ْع ِم َأ َع ّن َلى ال َد َمْن َع ّلُه َأَرا ِه ال ْيًرا ِب َأْن َخ

ُه َيا َلى َأْح َذا إ ْقِت َه َو ْل ِذي ا ّل ُد ا ّد ّلُه ُيَج ِه ال ّديَن ِفي ِيي ال ُيْح ِه َو َعاَر ِفي ِش
ِلِميَن ْلُمْس َواَل ا َأْح ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِديَن ا ِه ْلُمَجا ّتى َوا ُكوَن َح ًها َي ِبي ِقيَن َش ِب ِبالّسا

ِليَن ّو َْل ِريَن ِمْن ا َهاِج ْلُم ِر ا ْنَصا َْل َفَمْن َوا َذا ِفي َقامَا .  ْقِت َه َو ْل ِلَك ا َذ َكاَن ِب
ِعيَن ِمْن ِب ّتا ُهْم ال ِإْحَساِن َل ِذيَن ِب ّل ّلُه َرِضَي ا ُهْم ال ْن ْنُه َوَرُضوا َع ّد َع َع َأ ُهْم َو َل

ّناٍت ِري َج َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل
َ ِديَن ا ِل َها َخا ًدا ِفي َب ِلَك َأ ْوُز َذ َف ْل ِظيُم ا َع ْل . ا

ِغي َب ْن َي ِنيَن َف ْؤِم ْلُم ُكُروا َأْن ِل ّلَه َيْش َلى ال َعا َلى َت ِه َع ِذ ِة َه َن ْلِمْح ِتي ا ّل ا
َها ُت َق ْنَحٌة َحِقي ِريَمٌة ِم ِه ِمْن َك ّل ِه ال ِذ َه َنُة َو ْت ِف ْل ِتي ا ّل َها ِفي ا ِن ِطأ ْعَمٌة َبا ِن
ّتى َجِسيَمٌة ِه َح ّل َال ْو َو ُقوَن َكاَن َل ِب ُلوَن الّسا ّو َْل ِريَن ِمْن ا َهاِج ْلُم ِر ا ْنَصا َْل َوا
ِبي أ

َ َك ٍر -  ْك ُعَمَر َب ْثَماَن َو ُع ِلّي َو َع ِهْم َو ِر ْي َغ ِريَن َو َذا ِفي - َحاِض الّزَماِن َه
َكاَن ْفَضِل ِمْن َل ِهْم َأ ِل ْعَما ُد َأ َها ِءا ِج ُؤَل ِما َه ْو َق ْل ِرِميَن ا ْلُمْج َوَل ا ُفوُت .  َي
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ْثُل ِه ِم ِذ ِة َه ُغَزا ْل ُتُه َخِسَرْت َمْن إّل ا ّفَه ِتَجاَر ْفَسُه َوَس ِرمَا َن ّظا َوُح َح
ِظيًما َيا ِمْن َع ْن ّد ِة ال ُكوَن َأْن ; إّل َواْلِخَر ّذَر ِمّمْن َي ّلُه َع َلى ال َعا َت

ِريِض ْلَم ِر َكا ِقي َف ْل ْعَمى َوا َْل ِهْم َوا ِر ْي َغ ِإّل َو َو َماٌل َلُه َكاَن َفَمْن َو ُه َعاِجٌز َو
ِه ِن َد َب ْغُز ِب َي ْل ِه َف ِل َفِفي ِبَما ْيِن .  ِبّي َعْن الّصِحيَح ّن وسلم عليه الله صلى ال

ّنُه ّهَز : { َمْن َقاَل َأ ًيا َج ِز ْد َغا َق َفُه َوَمْن َغَزا َف َل ِه ِفي َخ ِل ْه ِر َأ ْي ْد ِبَخ َق َغَزا َف
َوَمْن ِدًرا َكاَن }  ِه َقا ِن َد َب َو ِب ُه ِقيٌر َو ْذ َف ْأُخ َي ْل َواِل ِمْن َف ِلِميَن َأْم ْلُمْس َما ا
ّهُز َتَج ِه َي ٌءا ِب َوا ُذ َكاَن َس ْأُخو ْلَم ًة ا َكا ْو َز َلًة َأ ْو ِص ْيِت ِمْن َأ ْلَماِل َب ْو ا ِر َأ ْي َغ

ِلَك ّتى َذ ْو ; َح ْد الّرُجُل َكاَن َل ِه َحَصَل َق ِد َي ْد َحَرامٌا َماٌل ِب َق ّذَر َو َع ُه َت ّد َلى َر إ
ِه ِب ِه َأْصَحا ِل ْه ِهْم ِلَج ِو ِب َنْح ِلَك َو ْو َذ ِه َكاَن َأ ِد َي ُع ِب ِئ َدا ْو َو ُهوٌن َأ ْو ُر ٍر َأ َوا ْد َع َق

ّذَر َع َفُة َت ِر ْع َها َم ِب َها َأْصَحا ْق ْنِف ُي ْل ِبيِل ِفي َف ِه َس ّل ِإّن ال ِلَك َف َها َذ ُف ِر َوَمْن َمْص  .
ِثيَر َكاَن ُنوِب َك ّذ َظُم ال ْع َأ ِه َف ِئ َوا ُد َد َها ْلِج ِإّن ا َف ّلَه ;  ِفُر َوَجّل َعّز ال ْغ َبُه َي ُنو ُذ
َبَر َكَما ّلُه َأْخ ِه ِفي ال ِب َتا ِه ِك ِل ْو َق َنُه ِب ْبَحا َلى ُس َعا َت ِفْر َو ْغ َي ُكْم : {  ُكْم َل َب ُنو ُذ

َوَمْن َد } .  ّلَص َأَرا ّتَخ ِما ِمْن ال ْلَحَرا َبَة ا ْو ّت ِكُن َوَل َوال ُه ُيْم ّد َلى َر ِه إ ِب َأْصَحا

ْنِفْقُه ُي ْل ِبيِل ِفي َف ِه َس ّل ِه َعْن ال ِب ِإّن َأْصَحا ِلَك َف ٌق َذ ِري َنٌة َطأ َلى َحَس إ
ِه َع َخَلِص ِر ِمْن َلُه َيْحُصُل َما َم ِد َأْج َها ْلِج ِلَك ا َذ َك َو َد َمْن .  َكّفَر َأْن َأَرا ّلُه ُي ال

ْنُه ِه َع ِت َئا ّي َوىَ ِفي َس ْع ِة َد ّي ِل ِه ْلَجا َها ا ِت ّي ِه َوَحِم ْي َل َع ِد َف َها ْلِج ِإّن ِبا َف ِذيَن ;  ّل ا
ُبوَن َعّص َت ِئِل َي َبا َق ْل ِر ِل ْي َغ ِئِل َو َبا َق ْل ْثَل ا ْيٍس - ِم ُيَمّن َق ِهَلٍل َو ٍد َو َأَس ِو َو َنْح َو

ِلَك ُكّل َذ ِءا -  ُؤَل َذا َه ُلوا إ ِت ِإّن ُق ِتَل َف َقا ْل ُتوَل ا ْلَمْق ِر ِفي َوا ّنا ِلَك ال َذ َصّح َك
ِبّي َعْن ّن ّنُه وسلم عليه الله صلى ال َذا َقاَل َأ َقى : { إ َت ْل ِلَماِن ا ْلُمْس ا

ِهَما ْي َف ْي ِتُل ِبَس َقا ْل ُتوُل َفا ْق ْلَم ِر ِفي َوا ّنا ِقيَل ال َيا .  ِه َرُسوَل :  ّل َذا ال َه
ِتُل َقا ْل ُتوِل َباُل َفَما ا ْق ْلَم ّنُه َقاَل ؟ ا ِريًصا َكاَن : إ َلى َح ْتِل َع ِه َق } َأِخي

ُه ْيِن ِفي َأْخَرَجا َقاَل الّصِحيَح َو ِتَل : { َمْن وسلم عليه الله صلى .  ُق
ٍة َتْحَت َي ْغَضُب عمية َرا َي ِة :  ّي ِب َعَص ُعو ِل ْد َي ٍة َو ّي ِب َعَص َو ِل ُه ِر ِفي َف ّنا ُه ال َوا } َر

ِلٌم َقاَل ُمْس َعّزىَ : { َمْن وسلم عليه الله صلى َو ِءا َت َعَزا ْهِل ِب ِة َأ ّي ِل ِه ْلَجا ا
ُه َأِعّضو ِه بهن َف ِبي أ

ُنوا َوَل َ ْك َع َت َبّي َفَسِم ْعٍب ْبُن َأ ُقوُل َرُجًل َك َيا َي ُفَلِن :  ِل
َقاَل ْعَضْض َف ْيَر : ا ِبيك َأ أ

َقاَل َ َيا َف َبا :  ِر َأ ِذ ْن ْلُم ْنت ; َما ا َقاَل َفاِحًشا ُك َف  .
َذا َه َنا ِب ِه َرُسوُل َأَمَر ّل ُه وسلم عليه الله صلى ال َوا ِفي َأْحَمد } . َر

ِه ِد َن َنى ُمْس ْع َوَم ِه .  ِل ْو َعّزىَ : { َمْن َق ِءا َت َعَزا ِة ِب ّي ِل ِه ْلَجا ِني ا ْع َي ِزي }  َت ْع َي
ِهْم ِت َوا ِعْز ِهَي ِب ِتَساُب َو ْن ِهْم اِل ْي َل ِة ِفي إ َو ْع ّد ْثَل ال ِه ِم ِل ْو َيا َق ْيِس :  َق َيا ِل

َيا ليمن ِهَلِل َو َيا ِل ِد َو َعّصَب َفَمْن َِلَس ْهِل َت ِه َِل ِت َد ْل ْو َب ِه َأ ِب َه ْذ ْو َم ِه َأ ِت ِريَق َطأ
ْو ِه َأ ِت َب ْو َقَرا ِه َأ ِئ َقا ِد ِهْم ُدوَن َِلْص ِر ْي َنْت َغ ِه َكا َبٌة ِفي ْع ِة ِمْن ُش ّي ِل ِه ْلَجا ّتى ا َح

ُكوَن ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ُهْم َكَما ا ّلُه َأَمَر َلى ال َعا َتِصِميَن َت ْع ِه ُم ِل ْب ِه ِبَح ِب َتا ِك ِة َو ّن َوُس
ِه ِل ِإّن َرُسو َف ُهْم  .  َب َتا ٌد ِك ُهْم َواِح ُن ِدي ٌد َو ُهْم َواِح ّي ِب َن ٌد َو ُهْم َواِح ّب َلٌه َوَر ٌد إ َواِح

َلَه َل َو إّل إ ُد َلُه ُه ْلَحْم َلى ِفي ا ُْلو ِة ا َلُه َواْلِخَر ْكُم َو ْلُح ِه ا ْي َل ِإ ُعوَن َو . ُتْرَج
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ّلُه َقاَل َلى ال َعا َيا َت َها : {  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُتّن َوَل ُت َتُمو

ُتْم إّل ْن َأ ِلُموَن َو َتِصُموا ُمْس ْع َوا ْبِل } {  ِه ِبَح ّل ًعا ال ُقوا َوَل َجِمي َفّر ُكُروا َت ْذ َوا
ْعَمَة ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم إ ْن ًءا ُك َدا ْع ّلَف َأ َأ ْيَن َف ُكْم َب ِب ُلو ُتْم ُق َبْح َأْص ِه َف ِت ْعَم ِن ِب

ًنا َوا ُتْم إْخ ْن ُك َلى َو َفا َع ٍة َش ْفَر ِر ِمَن ُح ّنا ُكْم ال َذ َق ْن َأ َها َف ْن ِلَك ِم َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ال
ُكْم ِه َل ِت َيا ُكْم آ ّل َع ُدوَن َل َت ْه ُكْن َت َت ْل َو ُكْم } {  ْن ُعوَن ُأّمٌة ِم ْد َلى َي ِر إ ْي ْلَخ ا

ْأُمُروَن َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأو ِلُحوَن ُهُم َو ْف ْلُم َوَل ا  } {
ُنوا ُكو ِذيَن َت ّل ُقوا َكا َفّر ُفوا َت َل َت ِد ِمْن َواْخ ْع ُهُم َما َب َءا َناُت َجا ّي َب ْل ِئَك ا َل ُأو ُهْم َو َل
َذاٌب ِظيٌم َع ْومَا َع َي َيّض } {  ْب ٌه َت ّد ُوُجو َو َتْس ٌه َو َقاَل ُوُجو ْبُن }  ّباٍس ا َع
َيّض عنهما الله رضي ْب َت ُه :  ْهِل ُوُجو ِة َأ ّن ِة الّس َع ْلَجَما ّد َوا َو َتْس ُه َو ُوُجو
ْهِل ِة َأ َق ُفْر ْل ِة ا َع ْد ِب ْل ّلَه َوا َال َف ّلَه .  ُكْم ; ال ْي َل َع ِة .  َع ْلَجَما َلى والئتلف ِبا َع

ِة َع ِه َطأا ّل ِه ال ِل ِد َوَرُسو َها ْلِج ِه ِفي َوا ِل ِبي ْع َس َيْجَم ّلُه ;  ُكْم ال َب ُلو ّفْر ُق َك ُي َو
ُكْم ْن ُكْم َع ِت َئا ّي َيْحُصْل َس ُكْم َو ْيُر َل َيا َخ ْن ّد ِة ال َنا َواْلِخَر َن َعا َأ ّلُه .  ُكْم ال ّيا ِإ َو
َلى ِه َع ِت َع ِه َطأا ِت َد َبا ّنا َوَصَرَف َوِع ُكْم َع ْن َع ِبيَل َو ِه َس ِت َي ْعِص َنا َم َتا ُكْم َوآ ّيا ِإ َو
َيا ِفي ْن ّد َنًة ال ِفي َحَس ِة َو َنًة اْلِخَر َنا َحَس َقا َو َذاَب َو ِر َع ّنا َنا ال َل َع ُكْم َوَج ّيا ِإ َو

ّلُه َرِضَي ِمّمْن ْنُه ال ّد َع َع َأ ّناِت َلُه َو ِم َج ِعي ّن ّنُه ال َلى إ ٍءا ُكّل َع ِديٌر َشْي َق
َو ُه َنا َو ُب ْعَم َحَس ِن ِكيُل َو َو ْل ُد ا ْلَحْم َوا ِه .  ّل ُه ِل َد ّلى َوْح ّلُه َوَص َلى ال َنا َع ِد ّي َس

َنا ّي ِب َن ٍد َو ِه ُمَحّم ِل ِه َوآ ِب ّلَم َوَصْح 2". َوَس

: الرسالة هذه وأسميت
فيه والمشاركة الجهاد لخدمة ) وسإيلة39(

ً يكتب والرشاد, وأن . والهدىَ والسداد والعانة التوفيق الله سائل
الناس. بين والنفع القبول لها

أو ملحوظة أي لي يرسل أن الصفحات لهذه القارئ من وأطألب
 اللكتروني البريد على الموضوع حول رأي

وكتبه
السالم أحمد بن محمد 

هـ19/5/1424

فيه والمشاركة الجهاد خدمة وسإائل

28 الفتاوىَ مجموع 2
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بالجهاد   :)1 النفس تحديث
نداءا تلبية على العزما يعني الذي الحقيقي التحديث بالغزو النفس تحديث
يوطأن  وأن" إركبي الله خيل يا: "  المنادي نادىَ ما متى الجهاد

واستنصره استنفره إذا والنفير للغزو يهب أن ويعاهدها نفسه النسان
ًا إخوانه " وإذا:  البخاري في كما وسلم عليه الله صلى النبي لقول إتباع

  " فانفروا اسإتنفرتم
فإنه عليه يقدر لم أو الغزو فاته ثم بالغزو نفسه النسان حدث ما وإذا

يستطيعوا لم الذين - الصحابة الشعريين عن الله قال كما لذلك يتحسر
ما أجد ل قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين على -  : " ول أنفسهم تجهيز

ًا الدمع من تفيض وأعينهم تولوا عليه أحملكم "  ينفقون ما يجدوا أل حزن
غزو من مافاته على وندمه النسان تحسر بالغزو التحديث تماما من فهكذا

: قيل كما حاله نيكوو الله سبيل في

منأما

كفانا الذي لله : " الحمد الغزو يستطيع ل أو الطريق يغلق حين يقول
الذين بالمنافقين شبه فيه عليه عازما غير للغزو كاره " فهذا المؤونة
الجيش أوهنوا خرجوا وإذا كارهون وهم ل إ يخرجون ول الغزو يكرهون

الغزو فوات على حسرة يبكي من بين والله .. وشتان اللقاءا عند وفروا
ًا لنفسه وجد أن والفرحا السرور نفسه في يخفي من وبين والجهاد أو عذر

ًا . الصدور تخفي وما بالسرائر عالم ..والله الغزو لترك سبب
.. النفاق صفة النسان عن ينفي بالغزو النفس وتحديث

قال قال عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم صحيح في جاءا كما
يحدث ولم ، يعز ولم مات من: "  وسلم عليه الله صلى الله رسول
" النفاق من شعبة على مات بالغزو نفسه

المنافقين أشبه فقد هذا فعل من أن المنهاج: " المراد في النووي قال
النفاق شعب أحد الجهاد ترك فإن الوصف هذا في الجهاد عن المتخلفين

"3 
:  الفتاوىَ في تيمية ابن السلما شيخ قال

َأّما" ُق َو َفا ّن َغُر ال َْلْص َو ا ُه َف ُق :  َفا ّن ْعَماِل ِفي ال َْل َها ا ِو َنْح ْثَل َو ِذَب َأْن : ِم ْك َذا َي إ
ّدَث ِلَف َح ُيْخ َذا َو َد إ َع َيُخوَن َو َذا َو ُتِمَن إ ْؤ ْو ُا ْفُجَر َأ َذا َي َوِمْن... َخاَصَم إ َذا   َه
َباِب ْل ْعَراُض ا ِْل ِد َعْن : ا َها ْلِج ّنُه ا ِإ َف ِفِقيَن ِخَصاِل ِمْن .  َنا ْلُم َقاَل ا ِبّي .  ّن صلى ال

)13/50( المنهاج 3

والشهادة المعارك ذكرى
هيجت
في الله أسإد  وزئير

كم الساحات
بالجهاد نفسي لهف  يا

بها فكم

الخلود دار إلى شوقي
الباقية
للجهاد حنيني  يذكي
علنية

مضى فيما حسرة  من
حالية من
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َلْم َماَت : { َمْن وسلم عليه الله ْغُز َو َلْم َي ّدْث َو ْفَسُه ُيَح ِو َن َغْز ْل َلى َماَت ِبا َع
ٍة َب ْع َفاٍق ِمْن ُش ُه ِن َوا ِلٌم } َر ْد ُمْس َق َو ْنَزَل .  ّلُه َأ َة ال َة " ُسوَر َءا ِتي َبَرا ّل " ا

َفاِضَحَة ُتَسّمى ْل َها ا ّن ِل
َ ِقيَن َفَضَحْت ;  ِف َنا ْلُم ُه ا َأْخَرَجا ْيِن ِفي .  ْبِن َعْن الّصِحيَح ا

ّباٍس ِهَي َقاَل َع َفاِضَحُة :  ْل َلْت َما ا ِزُل َزا ْن ُهْم َت ْن َوِم ُهْم (  ْن َوِم ّتى (  ّنوا َح َل َأْن َظ
َقى ْب ٌد َي ِكَر إّل َأَح َها ُذ َعْن ِفي َو ِد .  َدا ْق ْلِم ِد ْبِن ا َو َْلْس ِهَي َقاَل ا ُة :  " ُسوَر

ُبُحوِث ْل َها ا ّن ِل
َ َثْت "  ِر َعْن َبَح ِئ ِقيَن َسَرا ِف َنا ْلُم َعْن ا َو ِهَي َقاَل قتادة .  ُة :  ِثيَر ْلُم ا

َها ّن ِل
َ َثاَرْت ;  ِزي َأ ِقيَن َمَخا ِف َنا ْلُم َعْن ا َو ْبِن .  ّباٍس ا ِهَي َقاَل َع ُة :  ِثَر ْع َب ْلُم . ا

ُة َثَر ْع َب ْل ُة َوا َثاَر ِْل َباِن َوا ِر َقا َت َعْن ُم َو ْبِن .  َها ُعَمَر ا ّن أ
َ َها المقشقشة :  ّن ِل

َ ُئ .  ِر ْب ُت
َفاِق َمَرِض ِمْن ّن َقاُل ال ُي َقَش .  َقْش َت ِريُض :  ْلَم َذا ا َأ إ َقاَل َبَر ِعّي :  َْلْصَم : ا

َكاَن َقاُل َو َتْي ُي ِْلْخَلِص ِلُسوَر ُهَما : المقشقشتان ا ّن ِل
َ َئاِن ;  َبّر َفاِق ِمْن ُي ّن . ال

ِه ِذ َه ُة َو َلْت الّسوَر ِر ِفي َنَز ِزي آِخ َغا ِبّي َم ّن ِة وسلم عليه الله صلى ال َو َغْز  :
ُبوَك ِة ِمْن ِتْسٍع َعامَا َت ِهْجَر ْل ْد ا َق ِْلْسَلمُا َعّز َو َهَر ا َظ َكَشَف َو َف ّلُه .  َها ال ِفي

َواَل ِقيَن َأْح ِف َنا ْلُم ُهْم ا َف َوَص َها َو ْبِن ِفي ْلُج َتْرِك ِبا ِد َو َها ْلِج ُهْم ا َف َوَص َو ُبْخِل .  ْل َعْن ِبا
ِة َق َف ّن ِبيِل ِفي ال ِه َس ّل َلى َوالّشّح ال ْلَماِل َع َذاِن ا َه َو َءااِن .  ِظيَماِن َدا ْبُن َع ْلُج : ا

ُبْخُل ْل َقاَل َوا ِبّي .  ّن ِءا ِفي َما : { َشّر وسلم عليه الله صلى ال ْلَمْر ٌع ُشّح ا ِل َها
ْبٌن ٌع َوُج ِل ِديٌث َخا َقاَل...;  َصِحيٌح } َح َلى َو َعا ّنَما َت ُنوَن . { إ ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ُنوا ا آَم
ِه ّل ِه ِبال ِل ُبوا َلْم ُثّم َوَرُسو َتا ُدوا َيْر َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ال

ِئَك َل ُقوَن ُهُم ُأو ِد َفَحَصَر الّصا ِنيَن }  ْؤِم ْلُم َد آَمَن ِفيَمْن ا َه َقاَل َوَجا َو َلى .  َعا : َت
ُنَك { َل ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل ُنوَن ا ْؤِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا ُدوا َأْن اْلِخ ِه ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِب

ِهْم ُفِس ْن َأ ّلُه َو ِليٌم َوال ِقيَن َع ّت ْلُم ّنَما ِبا ُنَك } { إ ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل ُنوَن َل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِبال
ِما ْو َي ْل ِر َوا َبْت اْلِخ َتا ُهْم َواْر ُب ُلو ُهْم ُق ِهْم ِفي َف ِب ْي ُدوَن َر ّد َتَر َذا َي َه َف َباٌر } .  ِمْن إْخ

ِه ّل َأّن ال ْؤِمَن ِب ْلُم ِذُن َل ا ْأ َت ِد َتْرِك ِفي الّرُسوَل َيْس َها ْلِج ّنَما ا ِإ َو ُنُه ;  ِذ ْأ َت ِذي َيْس ّل ا
ْؤِمُن َل ْيَف ُي َك ِرِك َف ّتا ِر ِمْن ِبال ْي َذاٍن َغ ْئ ِت 4"اْس

يلوما من وأما ، نفاق من شعبة وفيك تموت أو بالمنافقين تتشبه أن من المسلم أخي حذار فحذار
أخرىَ تارة الستشارة وبعدما تارة بالتعجل اللوما أنواع بشتى للجهاد يخرج من أو المجاهدين

: له فنقول

بالجهاد عذلتم من يا
شبابنا

الجنان عشق من أيلما
وَروحها

الحياة هجر من أيلما
ولهوها

أرخص لله من أيلما
نفسه
من وأهله الجهاد فدعوا
لومكم

ّدث لم من نفسه يح
أو بالغزو

التشهير عن كّفوا
 والنكار

الصحاب خطى وعلى
ًا سإاري دوم

لسإتنفار هّب حر وبعزما
خير الفردوس بها يبغي
قرار

النفاق وصف من وحذاِر
حذاَر
فميتة فمات يغزو

الشرار
صغار وعيش ذّل وبتركه

]28/436[ الفتاوىَ مجموع 4
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الطريق هو الجهاد إن
لعّزنا

الله رسول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن الترمذي في جاءا وقد
جهاد من أثر بغير تعالى الله لقي من: "  وسلم عليه الله صلى
. كلما فيه  والحديث" ثلمة إيمانه وفي الله لقي
: وهي بعدها التي الوسيلة بها ويتعلق الوسيلة لهذه ويتبع

2(: بصدق    الشهادة الله سإؤال
بصدق الشهادة الله سأل فمن ،وإلحاحا وإخلص بصدق الشهادة الله سؤال

مسلم صحيح في جاءا كما فراشه على مات ولو الشهداءا منازلُ اللهُ ةَّغبل
من: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال مالك بن أنس عن

غهّبل( رواية وفي ) ،تصبه لم ولم أعطيها صادقا الشهادة طلب
. )فراشه على مات وإن الشهداء منازل الله

ًا مسلم وفي  الله سإأل من ( وسلم عليه الله صلى النبي وقول أيض
) فراشه على مات وإن الشهداء منازل الله بلغه بصدق الشهادة

.
سأل إذا : أنه الحديثين ومعنىالله: "  رحمه عزاما عبدالله الشيخ قال 

وفيه ، فراشه على كان وإن الشهداءا ثواب من أعطي بصدق الشهادة
  أ.هـ" الخير نية واستحباب الشهادة سؤال استحباب

وإن الشهداءا منازل الله بلغه بصدق الشهادة الله سأل (من:  الحديث وفي
. 5فراشه) على مات
هو الشهادة طألب في الصدق ولكن: " الله رحمه عزاما عبدالله الشيخ قال

: العدة إعداد
.  عدة له لعدوا الخروج أرادوا ولو  

، آمنة والطريق ، أفغانستان في الجهاد على سنوات عشر تمر أن أما
كان إن ، له يغفر أن الله نرجوا فهذا ، بيشاور يصل ول ، مفتوحة والحدود

قال الذي العرابي ذلك إلى تر ألم ، الشهادة طألب في صادق أنه يظن
- - حلقه هاهنا أضرب أن على : اتبعتك وسلم عليه الله صلى الله لرسول
: وسلم عليه الله صلى فقال أشار حيث العرابي فأصيب الجنة فأدخل
" أ.هـ . فصدقه) الله (صدق

أو هيعة سمع كلما صاحبه يجعل الذي هو الحقيقي الشهادة وسإؤال
دعى إذا والنفير الدين نصرة عن ويتباطأأ يتأخر من ل إليها، طأار فزعة

حاله لسان ...بل الداعي
في إلهي فاسإكبالنفوس بعناك رباه

. )6152( برقم الجامع صحيح في وهو حنيف بن سهل عن والربعة مسلم رواه صحيح 5
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بجنة
أحاطتني فلقد

لها وما الذنوب
الشهادة رباه رباه

أبتغي

هدمائي الجهاد
تكفر كي الشهادة إل
بيه ما

ياكريم بفضلك فأجب
هدعائي

في الشهادة يرزقك بأن عليه واللحاحا الله مع الصدق في الله فالله 
ً سبيلة سأل من أن ولتعلم ، الجهاد على العزما واعقد ،مدبر غير مقبل

ًا لها ويسعى، عنها ويبحث مظانها يطلب فإنه بصدق الشهادة الله سعي
ًا : هي تأتيه حتى ينم ول حثيث

ولم النجاة ترجو
مسالكها تسلك

تجري ل السفينة إن
اليبس على

بالنفس   :)3 للجهاد الذهاب
.. بالنفس الله سبيل في للجهاد الذهاب

بالحياة رضى هو بالقعود ...فالرضى حجة بأي ذلك عن التقاعس وعدما
. الخرة من الدنيا

الله إلى القرب أفضلو الوسائل أعظم بالنفس الله سبيل في الجهادو
.. أحد على فضلها يخفى ول ، تعالى

وفضيلة بالنفس المجاهد بفضيلة والسنة الكتاب في الفضيلة جاءات وقد
سبعين من أكثر القرآن وفي المقاما بذكرها يطول مما والشهادة الشهيد

ًا مصنفاتهم في الحديث أهل أفرد السنة وفي الجهاد في آية للجهاد أبواب
ابن يقول كما.. القتال بها يراد أطألقت إذا الجهاد كلمة و وفضائله وأحكامه

بالسيف الكفار قتال تعني إنما أطلقت إذا الجهاد وكلمة:( رشد
. ) صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا أو يسلموا حتى

إلى الدعوة أو والقلم الكلمة أو النفس جهاد على يعممها أن لحد يحق فل
في بالجهاد المرادة ليست أنها إل وطأاعة بر أعمال أنها صحيح الله

. بذلك خص ما إل الشرعية النصوص
: الصالحة العمال أفضل من والجهاد 

العماِل أفضَل بأّن اعلم
ّبها وهو ّبي أح الباري لر
ْد ّد وق الجناِت في اللَه أع

الُعلِو في بينهّن ما
َلَما مث

ُد ُكْفِر أهِل ِجها ال
والّضلِل

َصاِحُب رواه كما
6البخاري

ِلِه َئاِت َمناِزَل له 7الِم

في يجاهد : مؤمن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ أفضل الناس أي الله يارسول (قيل 6
الناس ويدع الله يتقي الشعاب من شعب في : مؤمن قال ؟ من : ثم قالوا ، وماله بنفسه الله سبيل

البخاري رواه . شره) من
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َباُر عل َمْن وأّن َدَمْه الُغ َق
َتل َمْن وأّن َق َقا َناقْة ُفْو
ْد وفوَز الجَر أوجَب َق

ّنْة الَج
ّناِس عيِش وخيُر في ال

الِقَفاِر
ُء ُيْرَهُب وبالجهاِد العدا

أنفُس الجهاِد وفي
الَفَضائْل

ُد يستوي ل  ِمْن الَقاع
َضَرْر ُدوِن

ّنهاِر طوَل عابٍد أو ال
ِئْم  َصا
ّتفِضيِل الّرفَعِة بهذِه وال
َياٍر ِمْن لعبٍد وما بعدها ِخ

تمِضي الِجَهاِد ورايُة
دونما
الغزِو بركِب  وسِإْر

والكفاِح

بيَن وما الراضيَن بين
الّسما
ّبي يقيِه َذاِب ِمْن ر َع

َطَمْه 8الُح

أو ِحَراسَإٍة في الغزِو في
سَإاَقْة

ّنْة ِفيِه اللِه ِلَغيِر َوَما 9ِم

الَسيِف ِظّل تحَت أو
10والخطاِر

َناِن ِبالّس ُء ُيرفُع َو ّلوا ال
َعاِقْل أريٌب ُيِضيُعَها وما
ّنداِء مع َناِفٍر  أو للخطْر ال

ًا الليل في بالّصلِة دوم
قائْم

ّذكِر نصوُص جاءْت ال
ّتنِزيِل 11وال

ِم سإوى ِلي ّتس ُدوَن ال
بها تشكيٍك

السماءا بين كما الدرجتين بين ما ، الله سبيل في للمجاهدين الله أعدها درجة مائة الجنة في (إن 7
- وفوقه قال - أراه الجنة وأعلى الجنة أوسط فإنه الفردوس فسألوه الله سألتم فإذا ، والرض

البخاري رواه. الجنة) أنهار تفجر العلى الفردوس من ومنه ، الرحمن عرش

. النار) عليه الله حرما إل الله سبيل في عبد قدما اغبرت (ما 8
. 5419برقم/ الجامع صحيح في وهو الخثعمي عبدالله ابن مالك عن الربعة رواه صحيح

من الله سبيل في القتل الله سأل ومن ، الجنة له وجبت فقد ناقة فواق الله سبيل في قاتل (من 9
فإنها نكبة نكب أو الله سبيل في جرحا جرحا ومن ، شهيد أجر له فإن ، قتل أو مات ثم صادقا نفسه
في اج خر به خرج ومن ، المسك ريح وريحها الزعفران لون لونها كانت ما كأغزر القيامة يوما تجيءا
)6/8892( وأحمد والنسائي والترمذي داود ابو رواه صحيح ، الشهداءا) طأابع عليه كان الله سبيل

.  )6292( برقم الجامع صحيح في وهو
الحلبتين بين ما : مقدار ناقة فواق

سمع كلما متنه على يطير الله سبيل في فرسه عنان ممسك رجل لهم الناس معاش خير (من 10
هذا من شعفة رأس في غنيمة في ورجل ، مظانة والموت القتل يبتغي عليه طأار فزعة أو هيعة

من ليس اليقين يأتيه حتى ربه ويعبد الزكاة ويؤتي الصلة يقيم الودية هذه في واد بطن أو ، الشعف
خير). في إل الناس
خير من وقوله: 5791برقم/  الجامع صحيح في وهو ، هريرة أبي عن ماجة وابن مسلم رواه صحيح
عند : الصوت هيعة ، : ظهره متنه ،  ممسك رجل وحياة عيشة الناس أفضل : أي الناس معاش
الموت عن يبحث :  أي مظانة والموت  القتل يبتغي ، العدو إلى : النهوض فزعة ،  العدو حضور
. الجبل : رأس شعفة ، الغناما من : مجموعة غنيمة ،  ًموجودا  يظنه حيث

: ل قال ؟ الجهاد يعدل عمل على : دلني فقال ، وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل (جاءا 11
؟ تفطر ول وتصوما تفتر ول فتقوما مسجدك تدخل أن المجاهد خرج إذا تستطيع : هل قال ، أجده
الجهاد يعدل : ل الحديث ومعنى ،  : تكسل تفتر: وقوله البخاري رواه ؟) ذلك يستطيع : ومن قال

. العمال من شيءا
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ّبطَك ول َث ِطْل كلمَا ُي ْب ُم
َتاَب وأذكْر  ِِِِِِِم ِع العــال

ُبــاَرْك الم

12ُملِزما لها فكْن توقٍف

َلجِر بنيِل تفْز والَفلَِح ا
ٍم أو عابٍد أو ّذْل عال ُمَخ

ْيِل إلى َلُم الُفَضـ َتْع
َداِرْك 13الَمــــ

4(: بالمال  الجهاد
كل في والمجاهدين الجهاد على الله سبيل في النفاق بالمال الجهاد من

 فالجهاد: " تعالى الله رحمه العييري يوسف الشيخ يقول يحتاجونه مجال
ًا بالمال ًا ويأتي ، القرآن في الجهاد آيات في يقرن ما كثير على مقدم
الجهاد لن ولكن ، كل بالنفس الجهاد من مرتبة أعلى ليس لكنه النفس
تحصل بالرجال الكفاية أن إذ ، أجمع المة بها تخاطأب الذي النوع هو بالمال

به المجاهدين كفاية تحصل ل المال ولكن ، المة رجال من عدد نفور عند
عصب يعد الذي للمجاهدين المال وضخت جميعها المة تكاتفت إذا إل

الشريحة من أكبر هي بالمال الجهاد بوجوب المخاطأبة فالشريحة ، الجهاد
الجهاد آيات في بالمال الجهاد ُقدما لذا ، بالنفس الجهاد بوجوب المخاطأبة

ًا ونساءا رجال من المخاطأبين شريحة سعة لعتبار ًا شباب ًا وشيوخ صغار
ًا . أعلم والله وكبار

ًا يكون أن بالضرورة ليس بالمال والجهاد ًا قدر المال من كبير
المقصد لن ، تعالى الله أماما ذمته به يبرئ ما يدفع بل ، المؤمن يدفعه

القدر وتدفع عنقك في الذي الواجب تسقط أن تعين إذا بالمال الجهاد من
ًا كان ولو بدفعه تعالى الله عند ستبرأ ذمتك أن تعتقد الذي قال وكما ، يسير

هريرة أبي عن النسائي أحمد عند سإلم و عليه الله صلى الرسول
درهم سبق( سإلم و عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
فأخذ درهمان له ( رجل قال ؟ وكيف الله رسول يا ) قالوا ألف مائة

ألف مائة ماله عرض من فأخذ كثير مال له ورجل به فتصدق أحدهما
ًءا الصدقة يقبل ل بها) فالله فتصدق حسب على يقبلها ولكن كميتها على بنا
و عليه الله صلى الرسول سئل عندما داود وأبو أحمد روىَ كما ، كيفيتها
المحتاج الرجل صدقة ) أي المقل ( جهد قال ؟ أفضل الصدقة أي سإلم
ليس ، نفسك به تجود ما وقدما الله فاتق ، القليل إل يملك ل الذي لماله

: فقال وسلم عليه الله صلى النبي أتى : أنه أخبرهم : أنه نضيل بن سلمة عن نفير بن جبير عن 12
النبي : فقال قال ، قتال : ل قلت ، أوزارها الحرب ووضعت ، السلحا وألقيت ، الخيل سئمت إني

الله يرفع ، الناس على ظاهرين أمتي من طأائفة تزال ل ، القتال جاءا : (الن وسلم عليه  الله صلى
دار عقد إن أل ، ذلك على وهم الله أمر يأتي حتى ، منهم الله ويرزقهم ، فيقاتلونهم أقواما قلوب

( والنسائي أحمد رواه ، القيامة) يوما إلى الخير نواصيها في معقود والخيل ، الشاما المؤمنين
الصحيحة) /في1935

: قوله مطلعها والتي عياض بن الفضيل إلى المبارك ابن بها بعث التي المشهورة القصيدة وهي 13
) تلعب بالعبادة أنك لعلمت    أبصرتننا لو الحرمين ( ياعابد
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قائمة الحرب أن بما نصيبا دخلك من للجهاد اجعل بل فقط واحدة لمرة
14". للمال بحاجة والمجاهدون

5(: الغازي  تجهيز
للجهاد الغزاة تجهيز المجاهدين وخدمة الله سبيل في الجهاد وسائل ومن
عليه الله صلى النبي عن صحيحة أحاديث عدة ذلك فضل في جاءا وقد

ومن ،  غزا فقد الله سإبيل في  غازيا جهز من(قوله: منها وسلم
.15 غزا) فقد بخير أهله في الله سإبيل في  غازيا خلف
له كان الله سإبيل في غازيا جهز من(:  وسلم عليه الله صلى وقوله
. 16)شيئا الغازي أجر من ينتقص أن غير من أجره مثل

..سواءا غيره يجهز  بأن: لرجلل كبيرة فرصة فيه الغزاة تجهيزو
تجهيز فبإمكانه ونحوهما والعاجز كالعمى الخروج عدما في معذور هو كان
ٍز أبواب من عظيم باب هذا أن ولشك غزوه أجر ليأخذ الله سبيل في غا

( أي المجال هذا ومثل والزكاة الصدقات فيه بذلت ما وأفضل والبر الخير
ًا ) يعد الغزاة تجهيز ً الزكاة مصارف من مصرف تعالى الله قول في وداخل

) . الله سبيل : ( وفي
الله سبيل في الخروج تستطيع ل التي:  لمرأةل فرصة الغزاة وتجهيز
هذا على لتحصل تملكه وما حليها ومن مالها من الغزاة هيزجت فبإمكانها

متفرق وفي السلما صدر في كبير بدور النساءا قامت وقد العظيم الجر
أخت فعلته ما هنا ولنتذكر ، حليها أهدت ومن ضفائرها قصت كمن العصور

في قتل الذي الله رحمه اليمني أبوجعفر الشهيد الفذ البطل القائد
ذهبها أخته باعت [: القوقاز صوت بموقع ترجمته في جاءا فقد الشيشان

http://www.qoqaz.com] الرجال؟ أين بل النساءا؟ فأين بمالها وجهزته

ًا يجهز أن يستطيع  فإنه: المال دفعه عن العاجز وكذلك بطريق غازي
عليه الله صلى النبي قال وكما الله سبيل في الغزاة لتجهيز المال جمع

.... كفاعله الخير على : الدال وسلم

بخير     :)6 أهله في الغازي خلفة
، بخير أهله في الغازي خلفة بمسألة تتعلق أنها إل سابقتها مثل وهي

: وسلم عليه الله صلى قاله ما الحديث فتتمة وشؤونهم بكفالتهم والقياما
" غزى فقد بخير أهله في خلفه ومن" 

وسلم عليه الله صلى قوله الجليل النبيل العمل هذا فضل في ورد ومما
أجر نصف مثل له كان بخير وماله أهله في الخارج خلف أيكم(

17الخارج)

 .الطريق على إضاءاات كتاب من 14
. 6069برقم/ الجامع صحيح في وهو ، خالد بن زيد عن عليه متفق ، صحيح 15
)6070( برقم الجامع صحيح في وهو ، خالد بن زيد عن ماجة ابن رواه صحيح 16
. )2691( برقم الجامع صحيح في وهو ، سعيد أبي عن داود وأبو مسلم رواه 17
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.الله سبيل في المجاهد أو : الغازي الخارج
من هو حاجاتهم وتفقد ورعايتهم عليهم والحرص أهله في الغازي وخلفة
النبي عن الحديث في جاءا كما أهله ديار في القاعدين على الغازي حقوق
على المجاهدين نساء (حرمة:  قال أنه وسلم عليه الله صلى

يخلف القاعدين من رجل من وما أمهاتهم كحرمة القاعدين
يوما له وقف إل فيهم فيخونه أهله في المجاهدين من رجل

شئت ما حسناته من فخذ أهلك في خلفك : قد له فقيل القيامة
. 18ظنكم) فما شاء ما عمله من فيأخذ ،

ذلك في الحسنات من شيئا لصاحبه يبقى تظنونه هل : أي ظنكم فما
. النووي قال .. كما الموقف

ًا يجهز أو يعز لم من على الوعيد جاءا وقد فإذا بخير أهله في يخلفه أو غازي
مستحق يكون فإنه الغزو زمن الثلثة المور هذه بأحد المسلم يقم لم

الباهلي أمامة أبي عن صحيح بإسناد داود أبي عند جاءا كما الله لعقاب
يغز لم من" :  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي

ًا يجهز أو ًا يخلف أو غازي ّله أصابه بخير أهله في غازي بقارعة ال
"  القيامة يوما قبل
: يقول مكحول : سمعت قال العزيز عبد بن سعيد عن الرزاق عبد وروىَ

ّله رسول قال أو غازيا يجهزوا أو غاز منهم يخرج ل بيت أهل من : "ما   ال
ّله أصابهم إل أهله في يخلفونه مرسل ". وهذا الموت قبل بقارعة ال

يكون أن إل له يجوز ل  فالمؤمن: " الله حفظه أبوبصير الشيخ قال
ًا ًا يكون أن ثلث: إما من واحد أن وإما الله، سإبيل في غازي
ًا يخلف ًا يجهز أن وإما بالخير، أهله في غازي الله سإبيل في غازي
ًا يكن لم .. فإن ل ـ بساحته تنزل قارعة فلينتظَر هؤلء من واحد

" أ.هـ19..!  القيامة يوما قبل ـ الله إل وحجمها ماهيتها يعلم
إذا أمر : قرعه يقال ، تهلكه بداهية أي بقارعة الله : " أصابه الثير ابن قال
  أ.هـ20" : قوارع وجمعها ، فجأة أتاه

ًا الوسائل ومن : أيض

7(: الشهداء   أسإر كفالة
فيامن وأهليهم أولدهم ورعاية أراملهم على والقياما الشهداءا أشر كفالة
جهدك واسع فاكفلهم الشهداءا أسر دونك والمجاهدين الجهاد خدمة تريد
 كفالتهم في

( جعفر طأالب أبي بن جعفر بيت إلى ذهب وسلم عليه الله صلى فالنبي
جعفر لل : اصنعوا لهله وقال مؤته غزوة في استشهاده بلغه ) لما الطيار
ًا 21 يشغلهم أمر أتاهم قد فإنه طأعام

. )3136( برقم الجامع  صحيح في وهو ، بريدة عن والنسائي داود وأبو ومسلم أحمد رواه صحيح 18
4 ص الله سبيل في الجهاد لماذا رسالة من 19
)4/45( الثر و الحديث غريب في النهاية 20
أبوداود  ( 21 )1003والترمذي)   (3130رواه
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حيث جعفر أبناءا مع وسلم عليه الله صلى النبي قصة كثير ابن ذكر وقد
: لما قالت عميس بنت أسماءا عن أحمد الماما رواه الذي الحديث ذكر

وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول علي دخل وأصحابه جعفر أصيب
فقال ونظفتهم ودهنتهم بني وغسلت عجينتي وعجنت مناءا أربعين دبغت

بهم " فأتيته جعفر ببني :" إئتيني وسلم عليه الله صلى الله رسول
؟ يبكيك ما وأمي أنت بأبي الله : يارسول فقلت عيناه وذرفت فشمهم

فقمت قالت اليوما هذا أصيبوا : نعم قال ؟ شيءا وأصحابه جعفر عن أبلغك
فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول وخرج النساءا إلّي واجتمع أصيح
ًا لهم تصنعوا أن جعفر آل عن : " لتغفلوا لهله بأمر شغلوا قد فإنهم طأعام

... حسنة أسوة وسلم عليه الله صلى الله رسول في لنا فليكن"  صاحبهم
.. والرعاية بالكفالة وأراملهم الشهداءا أسر على لنقم

الكفءا من تزوج وزوجته ، وشر سوءا كل من عليهم ويحافظ يرعون أبناؤه
قد الذكر سالفة عميس بنت اسماءا جعفر زوجة فإن الزواج شاءات إن

. عنه الله رضي الصديق أبوبكر عدتها انتهاءا بعد تزوجها
.. كبير الله عند وأجره يسير عمل ... وهو علينا الشهيد حق من كله فهذا
كلمة وإعلءا الدين خدمة أجل من والنفيس بالنفس ضحى قد الشهيد فهذا
أن الله عّل بعده من وبنيه وزوجه أهله برعاية نقوما أن من أقل فل الله

.. وقافلتهم الشهداءا بركب ويلحقنا الزلل يغفر

8(: والسإرى    الجرحى أسإر كفالة
أسر كفالة والمجاهدين الجهاد خدمة في بها نساهم التي الوسائل ومن

للمساعدة يحتاجون قد وأهاليهم الغائب حكم في لنهم والجرحى السرىَ
أسرة حال حالهم بشأنهم والقياما كفالتهم من لبد بل يتركوا أن ينبغي فل

.. والشهيد الغازي
، وأكثر أكبر السير وعائلهم بابنهم فلوعتهم وأهاليهم السرىَ أسر وبخاصة
الصبر تذكيرهم من بد فل مصيرة لمعرفة والشوق بذكره متجدد وحزنهم

بعض أن الملحظ ومن ، مصابهم في معهم بأننا وإشعارهم والمصابرة
السفهاءا بعض بها يغري وقد المجتمع ضغوط من يعانين قد السرىَ زوجات

ول له خلق ل من فعل هذا أن شك ول حالها من ويسخر بزوجها ويستهزأ
ومتابعة ورعاية كفالة السرىَ زوجات مع الوقوف من بد ل ولكن ، أخلق

ًا ًا وعضد . أخيه عون في العبد داما ما العبد عون في والله ومناصرة وتصبير

للمجاهدين   : )9 التبرعات جمع
أن والجهاد للمجاهدين النفع أعظم ومن ، الجهاد عصب المال أن لشك
وفي الثغور لهل وإرسالها التبرعات لجمع كلها المة أو المة من فئة تنتدب

الكفر جعل الذي هو المر وهذا ، أحد على يخفى مال البالغ الثر من ذلك
على وضيقوا المجاهدين أرصدة جمدوا حيث ، أمره من حيرة في العالمي

ل: "  سائرين طأريقهم في مازالوا المجاهدين ولكن معهم يتعاون من
" خذلهم من ول خالفهم من يضرهم
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" أنها ذلك يعني ل عليه وتحرض النفاق إلى تدعو حين المجاهدة والحركة
لجمع الناس على بها وتطوف مختومة صناديق " تقدما خيرية جمعية

وهي ، جهادها خلل من وتنطلق ذاتها على تعتمد حركة لنها التبرعات
أحاسيسهم ذلك قبل منهم تقبل هي إنما المحسنين صدقات تقبل عندما

بذلك تخضع فل الجهاد نداءا وتلبي الدعوة هّم تحمل التي وضمائرهم
في تقتدي انها كما ، جهادها وتخدش عقيدتها تمس إغراءاات أو لمساومات

على وامته أصحابه تحريضه في عليه وسلمه الله صلوات الله برسول ذلك
.  المباركات النفقات بتلك الغزاة وتجهيز النفاق

اليماني والتعاون الجتماعي التكافل من الرائع النموذج هذا لنا ويتجسد
غزوة لسيما النبوية الغزوات في للغزو التجهيز إلى المؤمنين تسابق في

الدعم هذا في وشارك والصدقات الموال المسلمون فيها بذل التي تبوك
.  النساءا وكرائم الرجال أشراف

الوحدة روحا إحياءا على السلما أبناءا المجاهدون يربي أن أجمل وما
بالبذل واقعهم مع والتعايش المسلمين بقضايا الشعور في السلمية

ميادين في بها والتسابق النفس بذل على يربونهم كما والعطاءا والدعم
.  الله كلمة لعلءا القتال

ًا إنها نال مسلم بعدها يبخل ولن ، البر وخصال الخير أخلق على تربية حق
ًا الشاملة الجهادية التربية تلك من ًا نصيب أخيه إجابة في يتردد ولن ، وافر

:  ودعمه تأييده وإلى إليه الحاجة عند يدعوه وهو المجاهد

أن القيامة في يسرك     شئ البر إن لماـالس أخا                                   
ُه ترا

يجزيك الدين فيوما     العطايا واستبق بالخير فُجد                                   
22اللُه

بالمال الجهاد عن ويتفرع: "  الله رحمه العييري يوسف الشيخ قال
أهل من التبرعات يجمع أن ، ينفقه مال ول دخل له يكن لم لمن

يجمع أن يستطع لم ومن ، والعامة والخاصة والطأفال النساءا ومن اليسار
أل المسلمين من ويطلب بالمال الجهاد على يحرض أن بإمكانه المال

. منهم طألبت ما إذا بأموالهم يشحوا
من المقصود اتضح وقد بالمال الجهاد عن تتفرع كثيرة أخرىَ سبل وهناك

.23" المثلة تلك
سبيل على منها وسائل عدة خلل من للمجاهدين المال تجمع أن وبإمكانك

: الحصر ل المثال
. العامة الناس تجمعات وفي المساجد في الجمع.1

)"  والنفاق الجهاد"النبوية الغزوات في تربوية تأملت: (  بعنوان الفجر مجلة في مقال من 22
 .الطريق على إضاءاات كتاب من 23
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أثناءا فيه الجمع يكون " وهذا المناسبات " صندوق عبر الجمع.2
. الخاصة العائلية المناسبات

عامة الناس من تعرف من على تطرحها مشاريع عدة عبر الجمع.3
، الصائم : ( إفطار مثل للمجاهدين الموسمية كالمشاريع وخاصة
..) الضاحي ، الصيف صدقة ، الشتاءا كسوة ، الغازي تجهيز

جمع تحاول بحيث تعرف من مال أو مالك من الشهري الستقطاع.4
ًا منهم الستقطاع تستطيع عدد أكبر . للمجاهدين بها وتبعث شهري

والخرىَ الفترة بين وتفرغ المنزل في توضع وهذه المنزل حصالة.5
. للمجاهدين وتعطى

العامة والنفقة الزكاة بدفع والمعارف القارب من الثرياءا حث.6
ًا تكون أن أمكن وإن للمجاهدين المجاهدين. وبين بينه وسيط

هي كانت وإذا التبرعات جمع على التاما الحرص لديك يكون أن المهم
ولسوف ، نهاية ول له حد ما الطرق من تبتكر فلسوف وهاجسك همك
وأعداءا الصليب أنصار يضعها التي والعقبات العوائق كل تجتاز

. أنفسهم الصليبيين من أو جلدتنا بني من المجاهدين
وسدود حواجز وطأريقي         بدربي أقيمت ولو أبالي ل

فضل ول عليك لخوانك وحق واجب المر هذا أن اليقين العلم لنعلم ثم 
لخدمة وسخرك هداك الذي تعالى الله من والمنة الفضل بل بذلك لك

اجعلنا فاللهم قليل أناس بها وخص كثير أناس منها حرما فكم الثغور أهل
.. القلين من

الله سبيل في لتنفقوا تدعون هؤلءا : " هاأنتم تعالى الله قول ولنتذكر
وأنتم الغني والله نفسه عن يبخل فإنما يبخل ومن يبخل من فمنكم

ًا يستبدل تتولوا وإن الله إلى الفقراءا "  أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم قوم
: " الدال وسلم عليه الله صلى محمد الحبيب قول أعيننا نصب ولنجعل

" كفاعله الخير على
ًا أعط : " اللهم وحديث ًا منفق ًا أعط اللهم ، خلف ًا ممسك " تلف

لهم   :)10 الزكاة دفع
هم اليوما لها الناس أحوج ومن المال في الله حقوق من حق الزكاة

، الله سبيل : في أنهم فيهم يصدق حيث بها الناس أولى لنهم المجاهدون
 ذلك ونحو سبيل وابن ، وفقراءا

الدخار الناس على يحرما :" ولذا تعالى الله رحمه عزاما عبدالله الشيخ قال
ـعـن المال ضاق سؤال: (ولو تيمية ابن سئل لقد بل للمال، الحاجة حالة في

الجياع، مات وإن الجهاد فقال: قدمنا بتركه تضرر الذي والجهاد جياع إطأعاما
وهـنـا بفعلـنـا ( الـتـترس) نقتلـهـم هـنـاك ـفـإن وأولى، التترس مسألة في كما

24الله) بفعل يموتون

:[الفتاوىَ إلى السلما شيخ كلما وعزىَ العيان فروض أهم المسلمين أراضي عن الدفاع كتاب من 24
)]4/608( الكبرىَ
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ـة بالمسلمين نزلت إذا أنه على العلماءا القرطأبي: (إتفق قال ـد حاـج أداءا بـع
ـفـداءا الـنـاس عـلـى مالك: (يـجـب إليها) وقال المال صرف يجب فإنه الزكاة

). أيضا إجماع أموالهم. وهذا ذلك استغرق وإن أسراهم
عـلـى مـقـدما اـلـدين عـلـى : " والحـفـاظ الله رحمه عزاما عبدالله الشيخ قال

عـلـى الحـفـاظ ـمـن أوـلـى النـفـوس عـلـى والحـفـاظ النـفـوس، على الحفاظ
المجاـهـدين. فلينتـبـه دـمـاءا من أثمن ول أغلى ليست الغنياءا فأموال المال،
ودـيـن الحاـجـة، أـشـد ـفـي الجـهـاد حـيـث أـمـوالهم، في الله حكم إلى الغنياءا

وـلـو ـشـهواتهم ـفـي ـغـارقون والغنـيـاءا للزوال، معرضة وديارهم المسلمين
الـمـوال إتلف ـعـن أيديهم وأمسكوا شهواتهم، عن واحدا يوما الغنياءا صاما
وتتقـطـع ـبـردا يموـتـون -الـــذين المجاـهـدين إـلـى وحولوـهـا كمالـيـاتهم ـفـي

ـعـن بـهـا ـيـدفعون ذخـيـرة ول ـيـومهم ـقـوت يـجـدون ول الثـلـج ـمـن أـقـدامهم
واـحـد ـيـوما مـصـروف الغنياءا دفع أقول: لو ـ، دماءاهم بها ويحقنون أنفسهم

نـحـو الجـهـاد في  كبيرا  تغييرا الله بإذن أموالهم لحدثت الفغان للمجاهدين
25النصر."

أـفـتى وـقـد ، الـمـال ـفـي تـعـالى الله حق فهي للمجاهدين الزكاة دفع فيجب
: الـلـه حفـظـه الـجـبرين عبدالله والشيخ الله رحمه عثيمين بن محمد الشيخ
ـلـدىَ وحاـجـة منفـعـة ذـلـك في كان إذا حولين أو لحول الزكاة تعجيل "بجواز

" الجهاد أراضي في المسلمين من المنكوبين أو المجاهدين
الـثـر لرأيـنـا والمجاـهـدين الجـهـاد عـلـى ربعها دفع لو الزكاة أن في أشك ول

والبـعـض ، الرض أـصـقاع ـكـل ـفـي المجاهدين تكفي ولسوف البالغ العظيم
أـمـوالهم وـبـذلهم جـهـودهم وـعـن الرافـضـة ـعـن مـعـه تحدثت إذا الناس من

:  بردين عليك رد لمذهبهم
يـصـرف الذي الخمس لديهم : أن .   الثاني تدعمهم دولة ورائهم : أن الول

. لئمتهم
ول ، جهادـهـا تتبنـى الـسـنة لهـل دوـلـة ننتـظـر ل فإنـنـا حنانيـك لك أقول وأنا

ًا ولسوف ، فقط الزكاة بربع إل نطالب ل إننا بل الناس مال من يجتزأ خمس
. بال على يخطر مال والخير النكاية من بها يحصل
ن : كـم نفسـك وسل اءا لجـل الزكـوات مـن صـرفت المـوال م مراكـز بن

الفتـيـة الـسـلما دوـلـة ـكـانت حـيـن ـفـي الـعـالم مـن متعددة بلد في إسلمية
ٍة ( طأالبان المل الـمـؤمنين أمـيـر أن حتى ، مجيب ل ولكن للمسلمين ) بحاج

ـؤمنين أمير سأل قروزني في المجاهدين للخوة النحياز حصل لما عمر الـم
ثلثـهـا أـعـط ـلـه فـقـال دولر أـلـف ثلثماـئـة فقال ؟ لديه كم المال بيت خازن

!! الشيشان في للمجاهدين
ـة انظــر ـة دوـل ـف300 ميزانيتهــا مســلمة كامـل وزكــوات فقــط دولر  أـل

. وجهها غير في ومهدرة مبعثرة المسلمين
الدولة خزانة في كان أفغانستان على الخيرة الصليبية الحرب بدأت لما بل

!! فقط دولر  ألف70 السلمية

.العيان فروض أهم المسلمين أراضي عن الدفاع 25
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أـمـوالهم ـمـن ـسـيخرجونها التي زكواتهم حتى السنة أهل من العجب فيالله
. التكلن وعليه المستعان والله الصحيح الموضع ليضعونها فإنهم

11( : الجرحى    علج في المساهمة

تكاليف دفع أو لهم والعلجات الدوية شراءا في بالمساهمة يكون وذلك
ًا يشكلون الجرحى أن شك ول الطبيب بأجرة القياما أو علجهم عبئ

ًا لهم خدمة هذا فإن علجهم مؤونة كفوا ما فمتى المجاهدين على كبير
: منهم الناس من أصناف على متأكد وهذا خدمة أي

الجرحى بعلج ودراية خبرة لهم الذين والصيدليين الطأباءا .

فهؤلءا الغزو فيها التي للبلد مجاورة مناطأق في يسكنون الذين
وفي لديهم علجه بإمكانهم حيث غيرهم يستطيع مال يستطيعون

. ديارهم

بلدته أهل من فلبد بلده إلى يرحل كأن الجريح إليهم يأتي الذين
. علجه تكاليف ودفع بأمره القياما

منها يصرف حيث المجاهدين على النفقة يستطيع لمن عاما هو وكذلك
.  والمصابين الجرحى على

الناس      )12 ودعوة مآثرهم وذكر المجاهدين على الثناء
آثارهم  : لتقفي

ًا الوسائل ومن والفخر بهم الرأس ورفع المجاهدين على الثناءا أيض
أعداءا على وانتصارات كرامات من لهم حصل وما مآَثرهم وذكر بأعمالهم

فما ، الماضي والمجد للعزة وتتوق القلوب تحيا فبذلك والدين الملة
الطاهرة وبأشلئهم الزكية بدمائهم اليوما وقبل اليوما المجاهدون سطره

: كتابته عن القلم يكل النقية الطيبة ونفوسهم
للجنان يوما كل في

 قوافل
ما بوصف أقول ماذا

 به قاموا

عنهم راٍض شهداء
العلما

وجفت البيان عجز
القلما

نهج على فيها ساروا التي آثارهم يقتفوا بأن للناس دعوة مآَثرهم ذكر وفي
من قدواتها المة تجعل أن أجمل وما وسلم عليه الله صلى محمد النبي

ً الدين راية رفعة لجل النفوس بذلوا الذين المجاهدين غيه في ممن بدل
.. وسائر غافل الدنيا لذات في أو سادر

23



ًا ليس والشهداءا والمجاهدين الجهاد تأريخ أن المة ولتعلم هو بل مبتور
وسلم عليه الله صلى محمد عليه سار العريق المة هذه تأريخ من سلسة

... هذا يومنا إلى بإحسان تبعهم ومن الكراما وصحابته
ًا ليس المجاهدين قافلة في يركب والذي الذي الحق السلما عن غريب

يقول ومن نهجه على سائر هو بل وسلم عليه الله صلى محمد به أتى
سبيل في يغزو ولم للجهاد يخرجوا لم الزمان هذا في العلماءا لماذا اليوما
رغب من ل وسلم عليه الله صلى محمد هو القدوة أن نقول فإننا الله

.. ودعوىَ اسم بأي بها وانشغل الدنيا بالحياة
قدوة لك : فهل قالوا

علــى تمشي
أو عالم من آثارها

قـــــاري
محمد :  النبي قلت

وصحابــــه
على سإادوا بجهادهم

المصـــار
الوليد ابن قدوتي أنا

ومصعـــب
وسإائر الزبير وابن

النصــــار
: فدربك قالوا

موحــٌش بالمكاره
العيش تبغي فعلما

الخطــار في
وصف : المكاره قلت
جنانـنا درب

فوصف النعيم أما
النـــار درب

قدوات المجاهدين من تتخذ أن على المة وتربية الناس دعوة من بد فل 
به بماصلح إل المة هذه آخر يصلح فلن المجاد للمة تعاد حتى ، الحياة في

.. أولها

13(: السإتمرار     على وحثهم المجاهدين تشجيع
إل المجاهدين معنويات على يؤثرون والمبطلين المخذلين كثرة أن لشك
الله صلى النبي وصف كما هم حيث المسير عن يتوقفون ل الله بإذن أنهم
تشجيع ينبغي أنه " إل خذلهم من ول خالفهم من : " ليضرهم وسلم عليه

أننا لهم نظهر وأن ومساندهم معهم والوقوف أزرهم وشد المجاهدين
ًا عدوهم وضد معهم .. كان أي

يصيبهم فيما وتسليتهم عليه وتصبيرهم الجهاد مواصلة على حثهم وكذلك
للمجاهدين نقدمه الذي المعنوي الدعم أعظم من فهذا ، وكدر عناءا من

. بذلك يرحمنا أن الله عّل لهم ونبذله
ويقوي أزرهم يشد من إلى المجاهدين حاجة تشتد الياما هذه وفي

إل ولقوة ولحول بالباطأل الحق والملبسون المرجفون كثر حيث عزائمهم
: " قال حينما وسلم عليه الله صلى الله رسول وصدق العظيم العلي بالله

ُكْم َخْمِسيَن َأْجُر فيهن للعامل صبر أياما بعدكم من سيأتي ْن ُكْم ِم ّن ُدوَن َِل َتِج
َلى ِر َع ْي ْلَخ ًنا ا َوا ْع ُدوَن َوَل َأ َلى َيِج ِر َع ْي ْلَخ ًنا ا َوا ْع " َأ

ًا فلنكن : لهم ومؤازين للمجاهدين عون
يسعف لم إن النطق فليسعف   مال ول تهديها عندك خيل ل

الحال
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عنهم      :)14 والدفاع المجاهدين عن الذب
عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي الدرداءا أبي عن الترمذي رواه

ّد أخيه عرض عن ذّب من" :وسلم وهذا"  القيامة يوما وجهه عن النار الله ر
: المة سائر على المجاهدين حقوق من

ًا ل عليهم أقلوا الذي المكان سإدوا أو اللوما من      لبيكم أب
سإدوا

ما ونشر .. وتناول المجاهدين أعراض في الطعن من الحذر أشد ولنحذر
.. عوراتهم .. وتتبع وعثراتهم أخطائهم عن والتفتيش .. والبحث يسوؤهم
الوقت وهذا المرحلة هذه في الواجب إن .. بل عليهم والسخرية والتهكم

من ةاومعاد..  عثراتهم .. وإقالة أعراضهم عن .. والذب معهم .. الوقوف
يقاطأعوا أن بإخواني أهيب .. وهنا يسوؤهم ما عنهم ينشر أو سوءا بهم يريد

.. فهي شاكلتها على كان .. ومن توابعها وكل الوسط الشرق جريدة
المة بين الفرقة بث .. في اليهودي الصليبي التحالف مخطط وفق تجتهد

.. والترويج عنهم الكاذيب .. ونشر صفوفهم في .. والرجاف والمجاهدين
.. للمة المعنوية الروحا وقتل إحباط على .. وتعمل المجاهدين لعثرات

.. أو فيها العمل يجوز ل أنه .. وأعتقد والمنهج المولد خبيثة جريدة فهي
مع دورنا أن .. ولنعلم المؤمنين وعباده ورسوله الله تحارب نشر دار بأي

ِذيَن تعالى الله قول هو المجاهدين إخواننا ّل َوا ُؤوا [ ِهْم ِمن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َي
َنا ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقو َب ِْليَماِن َس َعْل َوَل ِبا َنا ِفي َتْج ِب ُلو ِذيَن ِغّل ُق ّل ّل

ُنوا َنا آَم ّب ّنَك َر ُؤوٌف ِإ .. 26} ] الحشر10{ ّرِحيٌم َر
الجهاد عن  ويتفرع" ك الله رحمه العييري يوسف الشيخ قال

تشن التي والهجمة الصليبية الحرب هذه حقيقة تجلية باللسان
، أعراضهم عن والدفع المجاهدين عن والذب ، وفضحها السإلما على
وفي منتدياتهم في الناس عامة وبين ، وأهله الرجل خاصة بين نيكو وذلك

يجاهد أن عليه واجب مسلم فكل ، مدارسهم و أعمالهم و مساجدهم
كلمة كل بل شرط له يشترط ل باللسان والجهاد ، طأاقته قدر على بلسانه
ًا فيها أن ويرىَ المكلف علمها ًا أو للصليبيين فضح وجب المجاهدين عن ذب
.27" مأعل والله للناس وبيانها بها القول عليه

يقول تعالى الله فإن فقط بالسكوت رضي من وأما: " الله رحمه وقال
ًا يستبدل تتولوا وإن}:ولمثاله له وقد{أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم قوم

أبي عند جاءا بما الياما هذه مثل في الساكت وتعالى سبحانه الله توعد
سهل بن طألحة وأبي الله عبد بن جابر عن له واللفظ وأحمد داود

و عليه الله صلى الله رسول قال قال عنهما الله رضي النصاريين
ًا يخذل امرئ من ما ( :سإلم حرمته فيه تنتهك موطأن عند مسلما امرءا

فيه يحب موطأن في وجل عز الله خذله إل عرضه من فيه وينتقص
ًا ينصر امرئ من وما ، نصرته من فيه ينتقص موطأن في مسلما امرءا

) ونريده الجهاد نرىَ ( هكذا المدني حازما الخأ كلما من 26
3 ص الجهاد طأريق على إضاءاآت 27
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)نصرته فيه يحب موطأن في الله نصره إل حرمته من فيه وينتهك عرضه
"28

ويعيبهم وينتقصهم المجاهدين من ينال من فيه كثر زمن في اليوما ونحن
والعلم الشرعي للعلم ينسبون ممن أو المرتدين من أو المنافقين من إما

:  أسره الله فك الخضير على الشيخ يقول براءا منهم
مريب ومصطلح غريب .. بمفهوما الناس نشاز من فئة أو مجموعة نادت"

.. وأخيرا وتأجيله تأخيره .. أو وتهوينه تهميشه الجهاد".. و تقزيم" اسمه
..  أّخاذة وعناوين براقة .. لفتات وراءا من ذلك مخفين!!  تعطيله

القوة .. أو للجهاد مهيئة غير المة .. أو الجراحا من يكفيها ما المة كعند
أيتاما ترك الجهاد إلى ذهب من .. أو بعد تتربى لم المة .. أو متكافئة غير

.. والستهزاءا السخرية .. بل والتثبيط الرجاف عن ناهيك.. وأرامل
انتقائية أهل .. أو علم وقلة وتطرف غلو .. أصحاب عندهم الجهاد فأهل

أرغب هؤلءا قرائنا مثل رأينا ما..  طأريقة على ذلك في سائرين.. ومزاجية
غرو ول ذلك في عجب ول.. اللقاءا عند أجبن ول ألسنة أكذب ول بطونا
َذا} ورثة فهم ِإ َف َلْت   ِز ٌة ُأن َكَمٌة ُسوَر ِكَر ّمْح ُذ َها َو َتاُل ِفي ِق ْل ْيَت ا َأ ِذيَن َر ّل ِفي ا

ِهم ِب ُلو ُظُروَن ّمَرٌض ُق ْيَك َين َل َظَر ِإ ْغِشّي َن ْلَم ِه ا ْي َل ْوِت ِمَن َع ْلَم َلى ا ْو َأ ُهْم َف { .. َل
ِذيَن وخليفة ّل ْا {ا ُلو ِهْم َقا ِن َوا ْا ِلْخ ُدو َع َق ْو َو َنا َل ُعو َطأا  َأ

ُلوا َما ِت ِإْن} } .. وأصحاب ُق َف ُكم   ْت َب َبٌة َأَصا ْد َقاَل ّمِصي َعَم َق ْن ّلُه َأ َلّي ال ْذ َع َلْم ِإ
ُكن ُهْم َأ َع ًدا ّم ِهي { ..َش

ومرونة الواقع وفهم الفق وسعة النظر ببعد وتوصم توسم الفئة وهذه
شريعة في ومحرمة انتحارية عندهم الستشهادية والعمليات ، الرأي

تمتد .. وقد العالم في الجهادية البؤر تصفية تسبب .. أو السمحة السلما
أحوالها .. وأقل والغاثية والدعوية السلمية العمال من كثير إلى التصفية
!! وتهور مجازفة أنها عندهم
غرورا قولهم بزخرف بعض إلى بعضهم , وبإيحاءا القول بلحن تعرفهم

.. والذاعات الفضائيات .. أو وأثنينياتهم أحادياتهم..  ومنتدياتهم أماكنهم..
 والتهتك .. والباحية واللحاد الكفر .. أماكن والمجلت والصحف

... العالمية .. والشبكة والمجلة...  الكلمة : جهاد فمفهومه جهادهم أما
.. البدع أهل ! واحتواءا الطغاة وحوار
.. والبراءا الولءا تمييع أصولهم ومن! الناس كسب أجل من الفقه وتمييع
في .. مقدمين الفتاوىَ في .. والترخص مصراعيه على الجتهاد باب وفتح
على .. والعاما اليقين على والشك..  المحكم على المتشابه كله ذلك

.. والمصلحة المعلوما على والموهوما..  المقيد على .. والمطلق الخاص
أ.هـ29" .. فاحذروهم الله سمى الذين أولئك هم باختصار..  الدليل على
من أعظم حرمتهم اليوما والمجاهدين الجهاد أن هنا يعلم أن ينبغي ومما

ًا يألون ل الذين العلماءا بعض حرمة بل الجهاد عن الناس صرف في جهد
: أمرين هنا يعلم أن وينبغي المجاهدين من النيل وربما

. الصليبية الحرب حول تساؤلت 28
" الجهاد " تقزيم بعنوان مقالة من 29
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تقدما عظمى مصلحة المجاهدين وعن عنه والدفاع الجهاد : أن الول
كانت دعوىَ وبأي شكل بأي المجاهدين من نال الذي العالم مصلحة على
بلسانه الذي فهو ولزما واجب قدره من ينقص كان ولو عليه الرد وأن

. الذما استوجب
الجهاد والقراءا العلماءا يعيب زمان سيأتي أنه الحاديث وردت  أنه: الثاني

كنت قال  الكندي نفيل بن سلمة عن سننه في النسائي عند ذلك جاءا كما
الخيل الناس أذال الله رسول يا رجل فقال  الله رسول عند جالسا

الله رسول فأقبل أوزارها الحرب وضعت قد جهاد ل وقالوا السلحا ووضعوا
 يقاتلون أمة أمتي من يزال ول القتال جاءا الن الن ( كذبوا وقال بوجهه

الساعة تقوما حتى منهم ويرزقهم أقواما قلوب لهم الله ويزيغ الحق على
وهو القيامة يوما إلى الخير نواصيها في معقود والخيل الله وعد يأتي وحتى
رقاب بعضكم يضرب أفنادا تتبعوني وأنتم ملبث غير مقبوض أني إلي يوحى
ًا عساكر ابن ) وروىَ الشاما المؤمنين دار وعقر بعض أسلم بن زيد عن أيض
ًا الجهاد يزال ( ل قال  الرسول أن أبيه عن ًا حلو من القطر قطر ما خضر

بزمان هذا : ليس منهم قراءا فيه يقول زمان الناس على وسيأتي السماءا
أحد أو الله يارسول قالوا ، الجهاد زمان فنعم الزمان ذلك أدرك فمن جهاد
) أجمعون والناس والملئكة الله لعنه من : نعم قال ؟ ذلك يقول

15(: والمخذلين   المنافقين فضح
وفي فيهم ينال فيمن المجاهدين عن الذب مع يلحق قد الواجب وهذا

الذين المنافقين بفضح عني الكريم القرآن أن هنا يقال لكن منهجهم
طأريق في والعراقيل العوائق وضع ويحاولون الجهاد عن يخذلون

بن عبدالله أحفاد من اليوما زماننا وفي ، الكبر العدو هم إنهم أل المجاهدين
سلول ابن النفاق إماما بأقوال شبيهة ومقولتهم ، الكثير سلول أبي ابن أبي
. الكريم بالقرآن أسوة عوارهم وبيان فضحهم من بد فل

المجاهدين جعلوا أن وأشباههم المنافقين هؤلءا اليوما فيه وقع ما أقبح ومن
النبي عن جاءات التي الحاديث فيهم يصدق ) وأنه ( خوارج الله سبيل في

النفاق أئمة حيث أقرب الخوارج إلى أنهم علموا وما وسلم عليه الله صلى
وفيهم " ، تراقيهم يجاوز ل القرآن "يقرأون المخذلة من وأشباههم هؤلءا

وأهل للمجاهدين ليس ما والوثان الصليب وعباد للمرتدين الولءا من
... السلما

.. عظيم بهتان هذا ربي فسبحانك
عصرنا في المنافقين لنا لتفضح التوبة سورة قرآءاة إلى اليوما أحوجنا وما
تردد.. ول مجاملة بل

كان ولو الحق يقولون صادقون علماءا – الله - بحمد الدين لهذا يزل ولم
ًا مرارة لقوله المرسلين سيد سنة عن ويدافعون الدين عن يذبون وحرج
فك الفهد ناصر والشيخ الخضير علي الشيخ الزمان هذا في أبرزهم ومن
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هؤلءا وكان ، تعالى الله رحمه العييري يوسف الشيخ وكذلك أسرهما الله
أقاويل وتتهاوىَ المخذلين معاول أمامها تتكسر قوية صخرة ؛ بحق وغيرهم

ّية هناك ومازالت ، المرجفين للناس يبينون والفضل العلم أهل من بق
ممن أو ، والدين الملة أعداءا به يكيد وما دينهم أمر من عليهم ماالتبس
. بحسنها أو نية بسوءا المخذلين من يخدمهم

تحريف عنه ينفون عدوله، خلف كل من العلم هذا  «يحمل: الرسول قال
الجاهلين» وتأويل المبطلين وانتحال الغالين

عوراهم وبيان المنافقين هؤلءا فضح والمجاهدين الجهاد خدمة وسائل فمن
الستعمار طأليعة لنهم ذلك في التردد وعدما والعامة الخاصة المجالس في

توجهت إذا ويعيبونها السلحا حمل عن المة ينهون ، التغريب ومبرروا
الدنيا بالحياة رضوا ، والنبطاحا التعايش إلى الناس عموما ويدعون للكفاحا

. بالله إل قوة ول ولحول أعمالهم الشيطان لهم وزين بها واطأمأنوا
ًا إليه أشرنا من كتب نشر على الحرص ذلك في الوسائل أهم ومن لن آنف
. والكافي الشافي البيان فيها

عليه     :)16 وتحريضهم للجهاد الناس دعوة
لقوله غيره ُيَحّرض أن عليه الجهاد، عن العاجزف المهمة الوسائل من وهذا

وحرض نفسك إل تكلف ل الله سإبيل في فقاتلتعالى: 
على المؤمنين حرض النبي أيها ياتعالى:  ولقوله ،))30المؤمنين

يحرض أن مسلم كل وعلى والعاجز القادر على واجب وهذا ،))31القتال
للعمل نكون ما أحوج هذا زماننا في ونحن المشركين، قتال على إخوانه

خير على َدّل : «من الله رسول قال فقد عظيم، أجر هذا وفي اليات بهذه
.)32(فاعله» أجر مثل فله

17(: وللمجاهدين   للمسلمين النصح
إـلـى ومخطـطـاتهم المـشـركين أخـبـار نقل فمنها تحصى، ول تعد ل صور وله

أقـصـا ـمـن رـجـل وجاءتـعـالى:  ـقـوله ذـلـك وـمـن ليحذروها، المسلمين
ليقتـلـوك ـبـك ـيـأتمرون المل إن موسـإـى ـيـا ـقـال يسعى المدينة
مما المؤمنين تحذير الية هذه ففي ،))33الناصحين من لك إني فاخرج

ـه أن للمجاهد النصح ومن والكيد، المكر من الكافرون لهم يدبره ـى تعيـن عـل
ومنها ذلك، إلى احتاج إذا استطعت ما ذلك في وتساعده عدوه، من التخفي

ن عدوهم قتال على يعينهم ما بكل المسلمين تزويد وخـبرات، معلومـات م
المسلمين. أسرار كتمان مع

.النساءا )(30
.النفال )(31
.عنه الله رضي البدري مسعود أبي عن مسلم رواه )(32
.20القصص:  )(33
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جـهـاد ـعـن كلـمـه سـإـياق ـفـي تيمـيـة اـبـن السـإـلما ـشـيخ وـقـال
عليه يقدر ما بحسب ذلك في يقوما أن مسلم كل على ويجب”: المرتدين

ن يعرفـه مـا يكتـم أن لحـد يحـل فل الـواجب من يفشـيها بـل أخبـارهم، م
عـلـى يـعـاونهم أن لـحـد يحل ول حالهم، حقيقة المسلمون ليعرف ويظهرها

عليـهـم القـيـاما ـعـن السكوت لحد يحل ول والمستخدمين، الجند في بقائهم
ـبـه الـلـه أـمـر بـمـا القـيـاما ـعـن ينهى أن لحد يحل رسوله. ول به الله أمر بما

المنـكـر ـعـن والنـهـي بـالمعروف الـمـر أبـواب أعـظـم مـن هذا فإن رسوله،
: لنبيه الله قال وقد تعالى، الله سبيل في والجهاد  جاـهـد النبي أيها يا
ـؤلءا عليـهـم واغلظ والمنافقين الكفار ـار ـعـن يخرـجـون ل وـه الكـف

.)34(“والمنافقين.

التي     )18 أسإرارهم وإخفاء المجاهدين على التكتم
: العدو   منها يستفيد

يستفيد ل حتى ، أسرارهم على والتكتم ، المجاهدين عورات ستر فيجب
المجاهدين هم يكون أن وينبغي ، ومنافقين كفار من العدو معرفتها من

ًا يكون أن ينبغي بهم الضرار وعدما لحمايتهم والسعي ، عليهم والحفاظ هّم
ًا ًا لنا ملزم . والمجاهدين الجهاد محبة لدعوىَ وبرهنًة ، الخوة لمعنى تحقيق

ًا يحرما: " العلم أهل قال ًا تحريم ? أو المجاهدين هؤلءا خذلن قاطأع
? عنهم التبليغ , أو عليهم العانة أو?  سمعتهم تشويه ? أو ضدهم الوقوف

إعانة حقيقته في هو ذلك فعل ? وأن تتبعهم ? أو صورهم نشر أو
التي لهدافهم ? وتحقيق عليهم للقبض وسعهم يبذلون ? الذين للمريكان

ًا تكون أن المسلم أخي ? فاحذر عنها عجزوا ضد للصليبيين عون
ًا فعل من ? وكل المجاهدين على ? وأعان وظلم بغى فقد ذلك من شيئ

َول تعالى قال ? وقد والعدوان الثم ُنوا { َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِْل َواِن ا ْد ُع ْل } َوا
ًا أخاك " أنصر وسلم عليه الله صلى ) ? وقال2الية (المائدة: من أو ظالم

ًا .  جابر حديث من عليه " متفق مظلوم
ينقل رجل : كان قال الله رحمه الحارث بن هماما أن الصحيح في ثبت وقد

ممن : هذا القوما فقال ، المسجد في جلوسا فكنا ، المير إلى الحديث
رضي حذيفة فقال ، إلينا جلس حتى فجاءا قال ، المير إلى الحديث ينقل
الجنة يدخل ل: " يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت عنه الله

35". : النماما قتات" . والقتات

19(. لهم  الدعاء
بظهر لهم الدعاءا المجاهدين خدمة في والمشاركة النصرة وسائل ومن

، عدوهم يخذل وأن أقدامهم يثبت وأن عدوهم على الله ينصرهم بأن الغيب

34)(  : ج  الفتاوىَ .159ص /35مجموع
.  المطلوبين المجاهدين نصرة ) في الخالدي وأحمد الفهد وناصر الخضير المشايخ: ( علي بيان 35
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والدعاءا ، والعافية بالشفاءا لجرحاهم والدعاءا ..، بالفكاك لسراهم والدعاءا
والدعاءا ، والصيانة بالحفظ لقادتهم والدعاءا ، والمغفرة بالقبول لشهدائهم

... الحق على الكلمة بجمع والدعاءا ، والسلمة بالرعاية وذراريهم لبنائهم
الدعاءا قضية في مهمة مسائل إلى ننبه وهنا الجابة أوقات النسان وليتحر

: للمجاهدين
اللسان طأرف من لهم بالدعاءا تكتفي ول مخبت بقلب لهم تدعو أن

ٍه عبد قلب من الدعاءا يستجيب ل الله فإن ٍه ٍسا .. ل
رسائل التذكير وسائل ومن بها الناس وتذكير الجابة أوقات تحري

. البيت أهل وتذكير ، الجوال
على يتعود ل حتى الحوادث من ويحث يجد ما لكل النسان يدعو أن

أن ننبه وهنا ، الجابة عدما من ييأس ل وحتى الدعية من واحد نمط
الجابة في يستعجل ول بالجابة موقن وهو يدعو أن النسان يلزما

. لي يستجب فلم دعوت ويقول

20(: النوازل  قنوت
، وسلم عليه الله صلى المصطفى سنن من سنة وكونه المر هذا ولهمية
فإنه وإل لوحده القنوت موضوع أفرد السنة هذه طأمس يريد من ووجود

. للمجاهدين الدعاءا في وداخل سبق لما تابع
: أسلوبين بأحد السنة هذه من التهميش البعض يحاول الياما هذه وفي
) ( الماما المر ولي إذن إلى فيه يحتاج المر هذا أن يقول : أن الول

ً شبه القنوت يصبح وبذلك سياسية مصالح هناك كان إذا اللهم إل مستحيل
ً الروسي العدو على فيقنت ..!! المريكي على يدعى ول ، مثل

ّد الذي أهو الذن منه وينتظر يرتجى الذي اليوما الماما هو ومن الصليبيين م
في بالنتخابات بفوزه الروسي الرئيس هنأ الذي أما ؟ والمساعدة بالعون

. وضواحيها قروزني في للمسلمين شنيعة بمجزرة فيه يقوما وقت
أهواءا اختلف نعرف اليوما : " نحن الله رحمه العقلءا حمود الشيخ يقول

المسلمين قضايا يجعل بهم للنوازل القنوت فربط توجهاتهم وماهي الحكاما
كثير تخاذل اليوما الواقع في ترىَ وأنت ، الحكاما مصالح و للسياسة خاضعة

من يخجلون انهم بل نوازلهم في للمسلمين نصرتهم وعدما الحكاما من
لهم بالقنوت يأذنوا أن منهم ينتظر فكيف ، والمجاهدين الجهاد قضايا دعم

36." وأهواءاهم مصالحهم يوافق أن إل

 
فتوىَ في كما عيه دليل ول معتبر )غير الماما إذن ( أي الشرط هذا إن ثم

. تعالى الله رحمه العقلءا حمود الشيخ
: " كتبت بقوله ختمه حيث بالسعودية السلمية الشؤون لوزير رحمه الشيخ مخاطأبة من جزءا هذا 36

والصحابة وسلم عليه الله صلى الرسول هدي إلى وتعودوا قلتم فيما أنفسكم تراجعوا لكي لكم هذا
المسألة في الحق هو ما لبيان للناس الرد هذا نعلن سوف وإل ذلك للناس وتعلنوا بعده والعلماءا

في الماما إذن مشروعية فند وفيه به النفع ليعم الشيخ نشره الرد يحصل لم .." ولما بالنتظار ونحن
. النوازل قنوت
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نازلة وتأتي إل القنوت عن ننفك لم نازلة لكل بالقنوت قلنا إذا : أنه الثاني
يرد وهؤلءا ، توقف بدون القنوت بنا استمر فربما قنوت إلى تحتاج أخرىَ
توقفت أما النوازل توالت سواءا النازلة عند القنوت لنا مشروع بأنه عليهم
السلما شيخ يقول وسلم عليه الله صلى محمد نبينا عن السنة هي فهذه

ُنوُت : " الله رحمه تيمية ابن ُق ْل َنِن ِمْن َفا ِرِض الّس َوا َع ْل ِتِب َل ا َوا ّنُه الّر َِل َبَت ;  َث
ّنُه َكُه َأ ِرُض َزاَل َلّما َتَر َعا ْل َد ُثّم ا ِه َعا ْي َل ًة إ َكُه ُثّم ُأْخَرىَ َمّر ِرُض َزاَل َلّما َتَر َعا ْل ا
"..37

: النوازل قنوت في العقلءا حمود الشيخ رسالة من مقطع يلي وفيما
: قال القنوت صفة في فصل في الصلة كتاب في القيم ابن نقل " وقد

: ما حنبل بن احمد الله عبد لبي يقول ثور أبا : سمعت الحربي إسحاق
، النوازل في القنوت : إنما الله عبد أبو فقال ، الفجر في القنوت في تقول
: قال ؟ فيها نحن التي النوازل هذه من اكثر نوازل : أي ثور أبو له فقال
. فالقنوت كذلك كان فإذا

القنوت أمر يّضيق فكيف المسلمين نوازل أكثر : ما اليوما نقول ونحن
ّيس أو ويحّجم لهم بعضهم والمؤمنات : ( والمؤمنون يقول تعالى والله ُيس

) بعض أولياءا بعضهم أولئك ونصروا آووا ( والذين تعالى ) وقال بعض أولياءا
.

في لهم الدعاءا مجرد عن يختلف كثيرة عظيمة مقاصد له القنوت بأن علما
المشاركة ومقاصده أهدافه من إن حيث ، غيرها أو الخطب أو السجود
، والتعاون التعاطأف وإظهار بالمسلمين والهتماما الهمم وحفز المعنوية
من كثيرا وسمعناه وملموس مشاهد وهذا المجاهدون بذلك ويتقوىَ

القنوت في علنا كان إذا المسلمين إخوانهم بدعاءا يفرحون أنهم المجاهدين
في تعالى الله رحمه حجر ابن الحافظ قال ، بذلك يطالبون دائما إنهم بل

قنوت جعل في الحكمة أن لي : ( وظهر القنوت فصل في الباري فتح
أن الجابة مظنة السجود أن مع السجود دون العتدال في النازلة

ولو الدعاءا في الماما المأمومُا يشارك أن النازلة قنوت من المطلوب
ونصرة استنصار نوع )  والقنوت به يجهَر أن على اتفقوا ثم ومن بالتأمين

استنصرنا : إنما قال حروبه في قنت لما طأالب أبي بن علي عن صح وقد
 .6981  رقم2/103 شيبه أبى ابن . رواه عدونا على

فعل إنه وقال النوازل قنوت بوجوب قال من العلم أهل من هناك إن بل
بن يحي عن  بسنده6/202 الستذكار في البر عبد ابن ذكر فقد ، الئمة
العدو بلد في الجيوش توغلت إذا الدعاءا : يجب يقول كان انه سعيد

."أ.هـ تفعل الئمة كانت : وكذلك ) قال القنوت (  يعني

21(: ونشرها    الجهاد أخبار متابعة
وحريص للجهاد محب من كانت إذا المجاهدين لخبار المتابعة أن شك ول

ٍذ يفرحا فإنه عليها مأجور النسان أن عليه أما ، لحزنهم ويحزن لفرحهم حينئ
 )368/ 22(  الفتاوىَ 37
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ًا كان فإن لوحدها بالمتابعة يكتفي من ذلك غير كان وإن معكم إنا قال خير
ًا معهم أكن لم إذ علّي الله أنعم قد قال أبوعمر الشيخ قال كما فهذا  شهيد

عن     والعراض     النصرة     ترك     وأن ( : الله حفظه السيف محمد
عن     المجاهدين     أخبار     بمتابعة     والكتفاء     الجهاد     في     المشاركة

والمرئية     المسموعة     المختلفة     العلما     وسإائل     عبر     بعد
تعالى الله قال   الذين     المنافقين     صفات     من     هو     إنما     والمقروءة

العراب في بادون أنهم لو يودوا الحزاب يأت وإن(  عنهم
ً ) أي أنباءكم عن يسألون قصدوا الذين الكفار أحزاب مواجهة من بدل

مكان عن ابتعدوا أنهم لو يودوا المنافقين فإن المدينة في المسلمين
المجاهدين أنباءا عن يسألون العراب مع البادية في وأقاموا المواجهة

الحملة لهذه تتصدىَ لكي للمة سبيل فل بعد عن المعركة أخبار وعن
مع الله عقدها التي بالبيعة والوفاءا دينها إلى الصادقة بالعودة إل الصليبية

من اشترى الله إن(  وتعالى تبارك قال حيث المؤمنين عباده
سإبيل في يقاتلون الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين

ًا ويقتلون فيقتلون الله ًا عليه وعد والنجيل التوراة في حق
الذي ببيعكم فاسإتبشروا الله من بعهده أوفى ومن والقرآن

 أ.هـ38) العظَيم الفوز هو وذلك به بايعتم
ذلك في لما المسلمين بين وإشاعتها المجاهدين أخبار نشر ينبغي ولذلك

: منها عديدة فوائد من
تداعى عضو منه اشتكى إذا الذي الواحد الجسد بمعنى المة لتشعر

. والسهر بالحمى الجسد سائر له
على العداءا سيطر حيث المة على العلمي الحصار طأوق ليكسر

نشر في والسعي ، يريدون ما إل ينشرون فل العلما وسائل أغلب
. للمجاهدين شعبية إعلمية قاعدة يكون المجاهدين أخبار

الجهاد هو والكرامة العزة طأريق أن المة وتعلم المة الفأل ليعّم
. والستشهاد

: مايلي نشرها وسائل ومن
النترنت في الحوار وساحات المنتديات عبر .
ًا تضم بريدية مجموعات تكوين ًا عدد ويتم البريدية العناوين من كبير

. المجاهدين أخبار من يجد ما لهم الرسال
القارب على توزيعها ثم ومن وتصويرها النترنت مواقع من طأباعتها

. والمعارف
المجاهدين أخبار قراءاة أو بتوزيع الناس مجامع استغلل .
والصرافات كالمدارس العامة والماكن المساجد في وضعها

. اللكترونية
ويمكن ، الله من فيها الجر وإحتساب المختصرة الجوال رسائل

.  مجانية جوال رسائل تعطي التي المواقع من الستفادة
" القوقاز صوت في " نشرت السلما أمة إلى " نداءا بعنوان مقالة من 38
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المساجد وأئمة والخطباءا العلم وطألبة العلماءا على وتوزيعها طأباعتها
ًا لها ليكون ًا تأثير . عليهم إيجابي

ًا الجهاد أعداءا بعض قبل من والتحذيرات المنية التشديدات تكن ول عائق
ًا إل تراقب ول تعجز ول بالله إستعن بل المجاهدين أخبار نشر عن وحاجز

وليس جزئي أمر الخبار توزيع تقول أن وهي إبليسية حيلة من واحذر ، الله
ً فالمر أجله من المخاطأرة المصلحة من ، مخاطأرة ثمة فليس يسير أول
ًا فانظر والمجاهدين للجهاد العلما بواجب تقوما أنت ثم ًا نظر ول ثاقب

من الجر فاحتسب أذىَ من شيءا لحقك ولو الخبار فانشر المسألة تسطح
. عليك إخوانك بحق وقم تعالى الله

ومطويات        )22 كتب من عنهم يصدر ما نشر في المشاركة
:
فينبغي ، المسلمين بين وتوزيعها الخبار نشر من سبقها لما تابعة وهذه
لنصرة ويدعو عليه ويحرض بالجهاد يتعلق ما كل نشر في تفكر أن عليك
ً ، لذلك والوسائل الطرق تبتكر وأن أهله البطولية المواقف جمع فمثل

وإنزاله الناس بين وتوزيعه وتصويره ملف في وجعلها التضحية ومواقف
بين ونشرها أفضلها وانتقاءا غونتنامو أسرىَ رسائل وكجمع ، النترنت في

شيءا أي يجهز أن منا واحد كل يحاول وهكذا معهم التعاطأف ليزيد الناس
الخوات إحدىَ موقف هنا وأذكر بهم يتعلق وما المجاهدين عن إعلمي

مع مقابلة آخر وجمعت الشيشان أخبار آخر بجمع قامت حيث الفاضلت
والمقالت القصص وبعض القصائد بعض وجمعت وخطاب باسييف شامل

قراءاته أو عليه الطألع شرط ولكن الناس بين يوزع ملف في وضعتها ثم
ً ريالت3 المتصفح يدفع أن وعمل كثيٌر خيٌر به وجمع مشروعها نجح وفعل

... مثلهم الجر من فلها عملت ما بمثل غيرها
من بالمجاهدين يتعلق شيءا أي بنشر فعليك شيءا إخراج عن عجزت وإذا

. للمجاهدين ومشاركة للجهاد خدمة نحوه أو مطبوع أو منشور

لمناصرتهم   :)23 الفتاوى إصدار
مع الوقوف إلى المة إرشاد عليهم يجب حيث العلماءا حق في واجب وهذا

طألب على وواجب ، ونحوه والدعاءا والمال بالنفس ونصرتهم المجاهدين
على يجب كما ، العظيم الواجب هذا إلى العامة إرشاد والوعاظ العلم

عزيمته ويقووا الشيخ يحثوا أن وأقارب طألب من العلم أهل من المقربين
لنصرتهم الناس دعوة من المجاهدين إخوانه مع به يقف ما يصدر بأن

ًا أثره رأيت ذلك العالم فعل ما ومتى معهم والوقوف ًا بالغ شيخ فهذا وعجيب
نازلة تحل ما الله رحمه العقل حمود الشيخ زمانه في المجاهدين
رشيد ورأي سديد موقف فيها له وترىَ إل بالمجاهدين حاجة أو بالمسلمين

قال أنه ذلك في اللطائف من إنه بل ، العبيد من أحد من خوف ل و تردد بل
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منه سيستفيدون المجاهدون كان فإذا المزرعة في قديم مدفع لدي مّرة
... لهم فسأرسله

الفتاوىَ يصدر الشيخ كان فقد ذلك في غرو ول واسعه رحمة الله رحمه
النائحة : " ليست قيل وكما والمسلمين السلما على محترقة بنفس
:  الله رحمه الشيخ ترجمة في " وورد كالمستأجرة الثكلى
, ومستقبلهم حاضرهم و المسلمين أمس يعيش الله رحمه الشيخ "كان
كان أنه حرصه , ومن لذلك الطويلة الوقات ويجلس الخبار يتتبع فكان

الراديو يأخذ فكان وأرقامها القنوات أماكن فيعرف بنفسه الراديو يستخدما
رحمه كان , بل عليه فيدله الخبر مكان إخراج عن عجز إذا الجالس يد من
. بالمذيع معرفته خلل من الخبر أهمية على يتعرف الله

جديد وكل عنده المسلمين أحوال كل تجد بذلك لهتمامه الله رحمه فكان 
الحداث جديد عن الشيخ يسأل أن إل الحاضر على , فما وصله الحداث
. ومضامينها أبعادها وسبر تحليلها مع بذلك فيخبره

والحروب الوقائع بتواريخ خبيرا ذلك مع الله رحمه الشيخ وكان 
, ومواقفهم - تواريخهم والهالك منهم - الحي الساسة وكبار والسياسات

وفهم الراسخ العلم فمع , ولهذا وسوابقه صاحبه بتاريخ الحدث يربط فكان
. الله رحمه الشيخ عند بغيتهم المسلمون وجد وأحداثه الواقع
الله رحمه وفاته قبل حتى وأحوالهم المسلمين بمصالح اهتمامه وكان

وحكومة أفغانستان أحداث عن حينها الله رحمه يتحدث كان , فقد بدقائق
تعالى الله شاءا إن له ختم , وقد أخبارهم وجديد المجاهدين وأخبار طأالبان

.   بخير
عن الله رحمه يفتر ل كان السجن في العلم وطألبة المشايخ بعض كان ولما

على بالثبات لهم يدعوا ما كثيرا , فكان أخبارهم جديد وعن عنهم السؤال
. خير كل وعنهم عنا الله جزاه والصبر الحق

والساعتين الساعة يجلس فكان يوميا عليه تعرض النترنت أخبار وكانت 
بتلك أخبر صار , حتى يكل ول يمل فل لقارئها , يستمع ذلك من أكثر بل

في يكتب من بعض يعرف الله رحمه كان , بل لها المتابعين من الشبكة
.39" لمقالتهم الستماع خلل من ومناهجهم وأفكارهم النترنت منتديات

أحوال      )24 عن وإخبارهم والخطباء العلماء مع التواصل
المجاهدين :

عبر مشاعرهم وإخماد المسلمين إماتتة على حرصوا العداءا أن وذلك
وإذا ، الناس أيقظوا تيقظوا إذا فالعلماءا عامتهم وإشغال رؤوسهم إخماد
في القل على أو الغلب العم في العلماءا مع والعامة الناس خمد خمدوا
ًا ولذلك ، المجاهدين ونصرة الجهاد رأسها على التي الدين مسائل ما غالب
حتى الموجهين مصاف في هم أومن العلماءا على يلبسوا بأن العداءا يكتفي

-18 ( ص الجفن عبدالعزيز بن عبدالرحمن للشيخ العقلءا شيخنا سيرة في النبلءا إيناس كتاب من 39
19(
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- والمتمثل المسلح الحل عن يثنوهم حتى القل على أو الغزو لهم يبرروا
ًا يركزون فتراهم – الجهاد في بعض الغزاة طأليعة ترىَ وللسف عليهم دائم
هاجمها لما مضى وقت في المة صمدت وما ، بالبنان إليهم يشار من

راية تحت وانضووا للجهاد ورجالها علماؤها هب لما إل والتتار الصليبيون
إلى ويقف القتال على الناس يحرض تيمية ابن السلما شيخ فهذا الجهاد
: " والله المشهورة مقولته قال حنى المة ويثبت التتار أماما الجند جانب

ًا الله شاءا : " إن فقال الله شاءا إن : قل له " فقالوا لننتصرن ل تحقيق
ًا مغازيه في اليوبي الدين صلحا بجانب قدامة ابن اصطف وكذلك " ، تعليق
... وهكذا
حتى وأخبارهم المجاهدين بحال وبموافاتهم العلماءا متابعة يجب هذا فلجل
ضد بشبهه عليهم يجلب الباطأل أن فكما ، عليه ويحرضوا الجهاد مع يقفوا

ونذكرهم حولهم نلتف أن علينا بد فل الجهاد أهل من وتحذيره الجهاد
الشيخ أمثال لنا يقيظ أن الله عسى وحقوقهم المجاهدين تجاه بالواجب
. الله رحمهما العقلءا حمود والشيخ عزاما عبدالله

ويحملون صدق وقفة المجاهدين مع يقفون الصادقون العلماءا يزل ولم
مقتل وما أخرىَ تارة وبالقتل تارة بالسجن بالحق ونطقهم وقوفهم تبعات
ّنا العييري يوسف الشيخ . ببعيد ع

ًة القول في لنا أغلضوا ولو العلماءا مع المتابعة فلنواصل ربهم إلى معذر
.. يتقون ولعلهم
أن للبواب الطرق ومدمن     بحاجته يحظَى أن الصبر بذي أخلق

يلجا

البدنية   :)25 اللياقة أخذ
التي البدنية اللياقة خذيأ أن من عليه يعزما أو الجهاد ينوي لمن لبد

بد فل للمجاهد ضرورية أنها حيث الله سبيل في للجهاد رجخ إذا هتساعد
مناسبة لياقته لتكون والهرولة والجري الطويل المشي على يتعود أن

أو تأخيرهم أو بتعطيلهم إخوانه على عالة يكون أن ل... النداءا عند فينفر
بعض أن وغيرها البوسنة في حصل .. وقد يحملوه أن إلى إضطرارهم

... لدية الكاملة اللياقة وجود لعدما وقع أنه أو السر في يقع أن كاد الخوة

ًا المطلوب العداد من اللياقة فأخذ العييري يوسف الشيخ يقول شرع
:  الله رحمه

لبذل وتحمله طأويلة لمسافات الجري من وتمكنه المجاهد لياقة فإن" 
، طأويلة لفترات بدني مجهود

ًا المجاهد يكون فقد ، الميدان في أدائه حسن في الرئيس العامل هي متقن
المكان اختيار من يتمكن لن فإنه اللياقة انعداما بسبب ولكن ، للسلحا

لتمشيطها المباني تسلق أو السوار قفز من يتمكن ولن للرماية المناسب
عالية بلياقة يتمتع الذي والمجاهد ، البدنية اللياقة انعداما بسبب ذلك كل
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استخدامه يكن لم ولو حتى وجه أحسن على أعماله كل إتماما يمكنه
أحسن واتخاذ المناورة على قادر لنه ، التقان درجة إلى يصل للسلحا
يشوش ولن ، وخفة سرعة بكل مهامه تأدية على وقادر للرماية المواقع
اللياقة أن هذا من فنعرف ، المبادرة وسرعة تفكيره على البدني الرهاق
 " أ.هـ المدن ميدان في وخاصة للمجاهد مهمة ركيزة البدنية

على العالم في الجهاد جميع يكون يكاد اليوما نعيشه الذي الزمان هذا وفي
تكن فل عالية لياقة إلى يحتاج وهذا مدن وحرب العصابات حرب طأريقة

ًئا أخي . اللزمة البدنية اللياقة بأخذ الن من وإبدأ غيرك على عب
أخلصت إذا عظيم أجرها أن واعلم أخي البدنية اللياقة تحتقر ول

في للجهاد العداد بها ونويت النية
، الضعيف المؤمن من الله إلى وأحب خير القوي والمؤمن ، الله سبيل
العييري يوسف المجاهد الشيخ يقول ، والجسمية البدنية القوة القوة ومن

ًا يكون أن هو المجاهد به يتمتع أن يجب الذي البدني المستوىَ إن الله:" رحمه على قادر
ويكون ، الحوال أسوأ على  دقيقة70 عن تزيد ل مدة خلل توقف دون كم10 لمسافة الهرولة

ًا ، دقيقة13.5 عن تزيد ل بمدة  كلم3 بمسافة والجري الضاحية اختراق تمرين تنفيذ على قادر
ًا ويكون ًا ويكون ،  ثانية15-12 بين ما تتراوحا بمدة ما100 لمسافة العدو على قادر على قادر

ًا ،  ساعات10 عن تقل ل لمدة طأويل توقف دون المسير إلى تصل بحمولة المسير على وقادر
ًا ويكون ،  ساعات4 عن تقل ل لمدة كجم20 ( بوش يسمى ما وهو الضغط تمرين عمل على قادر
ًا ، توقف ودون واحدة دفعة مرة سبعين من ) لكثر أب عده مائة البطن تمرين عمل على وقادر

ًا ، توقف دون واحدة دفعة ثانية سبعين خلل متر خمسين لمسافة التمساحا زحفة تطبيق على وقادر
، بسيط اختلف ) مع ( فارتليك لطريقة مشابه تمرين بتنفيذ عليه التحمل قوة ولختبار ، الكثر على
بالمشي المجاهد يبدأ ، والعدو والجري والهرولة السريع والمشي المشي بين يجمع التمرين هذا

ثم دقيقتين لمدة بالهرولة يبدأ ثم دقيقتين لمدة السريع المشي إلى ينتقل ثم دقيقتين لمدة العادي
يواصل وهكذا للمشي يعود ثم ، متر100 لمسافة السريع بالعدو يبدأ ثم دقيقتين لمدة للجري ينتقل
. مرات عشر إلى يصل حتى توقف دون التمرين هذا تكرار

توضيح
لجدول
المشي

عادي- مشي
دقيقتين

سريع مشي
- دقيقتين

– هرولة
دقيقتين

- جري
دقيقتين

سريع عدو
متر100

عشر يكرر
مرات

+

طريقة
التمرين

= عشر ضغط
مرات

 كل3 زيادة
يوما

= عشر بطن
مرات

 كل3 زيادة
يوما
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عن الجري عن الهرولة عن السريع المشي عن العادي المشي يختلف
أن هو السريع والمشي ، الجميع لدىَ معروف العادي فالمشي ، العدو
لمدة الرض عن القدمين إحدىَ رفع عدما على المحافظة مع بسرعة تسير

الواحد متر الكيلو قطع فهي الهرولة أما ، العادي المشي مدة تقارب طأويلة
ل بمدة الواحد متر الكيلو قطع فهي الجري أما ، دقيقة5.5 عن تقل ل بمدة
يتراوحا بحيث متر بالمائة فيحسب السريع العدو أما ،  دقيقة4.5 عن تزيد
% من80 من يقرب بما العدو وهو  ثانية15  حتى12 من متر المائة قطع

. البدني المجهود
، واجتهد جد لمن واحد شهر خلل يصله أن للمجاهد يمكن المستوىَ هذا

وعلى ، تمزقات حدوث خشية العضلت ينهك ول التدرج يراعي أن بشرط
وزاد  دقيقة15 لمدة بالهرولة الشهر أول بدأ لو المجاهد فإن المثال سبيل
ًا ساعة لمدة الهرولة إلى سيصل شهر خلل أنه هذا فمعنى دقيقتين يومي
ًا عشرين على يحتوي ( الشهر توقف دون ًا يوم 5 البرنامج كان إذا ، رياضي
عدات بعشر الشهر أول في بالضغط بدأ أنه لو وكذلك ) ، السبوع في أياما
شهر خلل عدة سبعين إلى سيصل أنه هذا فمعنى عدات ثلث يوما كل وزاد
أثناءا ولبد ، اللياقة اكتساب في كبير أثر له والستمرار فالتدرج ، واحد

استطالة على تساعد سويدية تمارين هناك يكون أن الرياضي البرنامج
على يركز أن المجاهد ويحاول ، وتقويتها وإحمائها واسترخائها العضلت

من ليتمكن والجهزة المعدات عن ويبتعد السويدية التمارين أنواع كافة
أثر لها والجهزة المعدات ولن ، مكان أي في الرياضي برنامجه مواصلة

السويدية التمارين التمارين وأفضل ، البعيد المدىَ على الجسم على سلبي
من بكثير أقل ومضاعفاتها وقوته الجسم على وتعتمد التطبيق سهلة
.غيرها

26(: الرمي     وتعلم السإلحة على التدرب
ًا السلحة على والتدرب الرماية تعلم ًا تدريب ًاو نظري قد المرءا لن عملي

به رماية دونما من السلحا على بالتدرب أو الحية بالرماية العملي له يتيسر
ًا عليه التعلم أو ... فيها ممكن هو وما بحسبها بلد وكل بالصورة نظري

رباط ومن قوة من اسإتطعتم ما لهم وأعدوا" يقول عزوجل والله
الله صلى النبي عن جاءا وقد" وعدوكم الله عدو به ترهبون الخيل

القوة إن " أل:  قال ثم الية هذه وتل المنبر صعد أنه وسلم عليه
40" الرمي القوة إن أل ، الرمي القوة إن أل ، الرمي

... عاقل بالغ قادر مسلم كل على العظيم العيني الواجب بهذا تتهاونوا فل
ورباط القوة بإعداد للجهاد الستعداد تيمية: ( يجب ابن السلما شيخ قال

41) واجب فهو به إل الواجب يتم مال فإن للعجز، سقوطأه وقت في الخيل

. أ.هـ

 )3083(  والترمذي ،  عليه والحث الرمي فضل باب المارة ) في1917رقم(  مسلم أخرجه 40
الذهبي. ووافقه ) وصححه2/328( ) والحاكم2883(  ماجة وابن ) ،2514(  وأبوداود

 )28/355(  الفتاوىَ مجموع 41
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العزة كل العزة فإنها...  السلحا مجالسة من وأكثروا الرماية تعلمواف
...  والفلحا

برؤية عيناه تكتحل ولما لحيته شابت من ترىَ أن العجب كل والعجب
!!العين رأي السلحا

ًا تندبي ل        السلح شكل ما العهد لطول نسيت أمة يا عمر
صلح تدعي ول

وهو الوغى ساحات في وجهاده العدو مقارعة يبغي إمريءا من وياللعجب
يتعلم أن على قادر كل أن ..!! ولشك بالسلحا يمسك كيف بعد يعرف لم

العجب يكاد ول ، الله أوجب بما قيامه لعدما آثم أنه يتعلمه فلم الرمي
معاشهم من يزيد وما الدنيا أمور تعلم في أوقاتهم يذلون قوما من ينفك
أنه أو البواب على العدو أن مع والسلحا الرماية تعلم في ويزهدون فيها
المستعان. والله البلد دهم قد

: تعلمه بعدما تركه ومن الرمي عن سئل لما الله رحمه السلما شيخ يقول
ْيُخ ََجاَب"أ ِما َش ِْلْسَل ُد عنه الله رضي تيمية ْبُن َأْحَمد ا ْلَحْم ِه : ا ّل َرّب ِل

َلِميَن َعا ْل ِبيِل ِفي . الّرْمُي ا ِه َس ّل ْعُن ال ّط ِبيِل ِفي َوال ِه  َس ّل َوالّضْرُب ال ِفي . 
ِبيِل ِه َس ّل ُكّل ال ِلَك :  ّلُه َأَمَر ِمّما َذ َلى ال َعا ِه َت ِب ُلُه :  ْد َوَرُسو َق َكَر َو ّلُه َذ َلى ال َعا َت
َثَة ّثَل َقاَل ال َلى َف َعا ِإذا َت َف ُتُم : {  ِقي ِذيَن َل ّل َفُروا ا َقاِب َفَضْرَب َك ّتى الّر َذا َح إ

ُهْم ُتُمو ْن ْثَخ ّدوا َأ َق َفُش َثا َو ْل ِإّما ا ّنا َف ُد َم ْع ِإّما َب ًءا َو َدا ّتى ِف َع َح ْلَحْرُب َتَض َها ا ْوَزاَر َأ

َقاَل َو َلى }  َعا ُبوا َت ِر َفاْض َق : {  ْو َناِق َف ْع َْل ُبوا ا ِر ُهْم َواْض ْن َناٍن ُكّل ِم َقاَل َب َو  {
َلى َعا َيا َت َها : {  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكُم آَم ّن َو ُل ْب َي ّلُه َل ٍءا ال ِد ِمَن ِبَشْي ْي ُلُه الّص َنا ُكْم َت ِدي ْي َأ

ُكْم ِرَماُح َقاَل َو َو َلى }  َعا ّدوا َت َأِع َو ُهْم : {  ُتْم َما َل ْع َط َت ٍة ِمْن اْس ّو َباِط َوِمْن ُق ِر
ْيِل ْلَخ ُبوَن ا ِه ِه ُتْر ّو ِب ُد ِه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َع ِريَن َو ِهْم ِمْن َوآَخ ِن ْد ُدو َق َو َبَت }  ِفي َث
ٍم َصِحيِح ِل ِه ُمْس ِر ْي َغ ِبّي َعْن َو ّن ّنُه وسلم عليه الله صلى ال َأ َأ :  َلى َقَر ِر َع َب ْن ْلِم ا

ِه ِذ َيَة َه َقاَل اْل َأَل َف َة إّن : " {  ّو ُق ْل َة إّن َأَل الّرْمُي ا ّو ُق ْل َة إّن َأَل الّرْمُي ا ّو ُق ْل ا
َبَت الّرْمُي َث َو ْنُه } .  ّنُه الّصِحيِح ِفي وسلم عليه الله صلى َع : " َقاَل َأ

ُبوا { اْرُموا َك َأْن َواْر َلّي َأَحّب َتْرُموا َو ُبوا َأْن ِمْن إ َك ّلَم َوَمْن َتْر َع ُثّم الّرْمَي َت
َيُه ْيَس َنِس َل ّنا َف ِفي ِم َو ٍة } .  َي َوا َوَمْن ِر ّلَم : " {  َع َيُه ُثّم الّرْمَي َت ِهَي َنِس ْعَمٌة َف ِن

َها َد ِفي َجَح َو َنِن } .  ْنُه الّس ّنُه وسلم عليه الله صلى َع ُكّل َقاَل َأ ٍو : " {  ْه َل
ُهو ْل ِه َي َو الّرُجُل ِب ُه ِطأٌل َف َيُه ; إّل َبا ِه َرْم ْوِس َق َبُه ِب ِدي أ

ْ َت َتُه َفَرَسُه َو َب َع َتُه َوُمَل َأ . اْمَر
ُهّن ّن ِإ ّق ِمْن َف ْلَح َقاَل ا َو َتُح } .  ْف ُت ُكْم : " { َس ْي َل ُكْم َأَرُضوَن َع ْكِفي َي ّلُه َو َفَل ال
ْعِجُز ُكْم َي ُد َو َأْن َأَح ُه ْل ِه َي ُهِم َأْس َقاَل ِب َو ْكُحوٌل } .  َتَب َم َك ّطاِب ْبُن ُعَمُر :  ْلَخ ا
َلى ِما إ َأْن الّشا ّلُموا :  ُكْم  َع َد ْوَل ّيَة الّرْمَي َأ ُفُروِس ْل ِفي َوا َو ّي َصِحيِح .  ِر ُبَخا ْل ا
ْنُه ّنُه وسلم عليه الله صلى َع ِني : " { اْرُموا َقاَل َأ ِإّن إْسَماِعيَل َب َف ُكْم ;  َبا َأ

ًيا َكاَن َوَمّر َراِم َلى } . {  ٍر َع َف َلَم ِمْن َن ُلوَن َأْس َتِض ْن َقاَل َي عليه الله صلى َف
ِني اْرُموا وسلم ِإّن إْسَماِعيَل َب َف ُكْم ;  َبا ًيا َكاَن َأ َنا اْرُموا َراِم َأ َع َو ِني َم ُفَلٍن َب

َأْمَسَك ُد َف ْيِن َأَح َق ِري َف ْل ِهْم ا ِدي ْي أ
َ َقاَل ِب ُكْم : َما َف ُلوا ؟ َتْرُموَن َل َل ْيَف َقا َك  :

ْنَت َنْرِمي َأ ُهْم َو َع َقاَل ؟ َم َنا : اْرُموا َف َأ ُكْم َو َع ُكْم َم ّل َقاَل ُك َو ُد } .  ْع ِبي ْبُن َس أ
َ

ّقاٍص َثَل عنه الله رضي َو َن ِه َرُسوُل ِلي : {  ّل ِني وسلم عليه الله صلى ال ْع َي  -
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َفَض َتُه َن َن َنا ْومَا ِك ٍد َي َقاَل ُأُح َو ِما -  َداك : اْر ِبي ِف أ
ُأّمي َ َقاَل َو َو ِلّي }  ِبي ْبُن َع أ

َ

ِلٍب ْيت : { َما َطأا َأ ِه َرُسوَل َر ّل َع وسلم عليه الله صلى ال ِه َجَم ْي َو َب ِد َأ إّل َِلَح
ِد ْع َقاَل ِلَس ِما َلُه :  ُد : اْر ْع َداك َس ِبي ِف أ

ُأّمي َ َقاَل َو َو َنُس } .  ِلٍك ْبُن َأ َقاَل َما  :
ِه َرُسوُل ّل ْوُت وسلم عليه الله صلى ال َلَص ِبي : " {  أ

ْلَحَة َ ْيِش ِفي َطأ ْلَج ْيٌر ا َخ
ٍة ِمْن َئ َكاَن ِما َو َذا }  ْيِش ِفي َكاَن إ ْلَج َثا ا ْيَن َج ِه َب ْي َد َثَر َي َن َتُه َو َن َنا َقاَل ِك : َف

ْفِسي ْفِسك َن َن ُءا ِل َدا ِف ْل ِهي ا َوْج ِهك َو َوْج ُءا ِل َقا ِو ْل َكاَن ا َو ِبّي .  ّن عليه الله صلى ال
ْيُف َلُه وسلم ْوُس الّس َق ْل ِفي َوالّرْمُح َوا َو َنِن .  ْنُه الّس وسلم عليه الله صلى َع

ّنُه ِم َرَمى :  " { َمْن َقاَل َأ ْه ِبيِل ِفي ِبَس ِه َس ّل َغ ال َل َب ّو -  ُد َع ْل ْو ا ْغُه َلْم َأ ُل ْب - َي
َنْت ْدُل َلُه َكا ٍة َع َب َق ِفي َر َو َنِن } .  ْنُه الّس ّنُه وسلم عليه الله صلى َع : " َقاَل َأ
ّلَه { إّن ْدِخُل ال ِم ُي ْه ِد ِبالّس َواِح ْل َثَة ا ٍر َثَل َف ّنَة َن ْلَج َعُه ا ِن َتِسُب : َصا ِفي َيْح

ِه ِت َع ْن ْيَر َص ْلَخ َوالّراِمَي ا ِه ;  ّد ِب ْلُمِم ِه َوا َذا ِب َه َو ِه َِلّن } ;  ِذ ْعَماَل َه َْل ْعَماُل ِهَي ا َأ

ِد َها ْلِج ُد ا َها ْلِج ْفَضُل َوا َع َما َأ ّو َط ِه َت ْنَساُن ِب ِْل ُعُه ا ّو َط َت ْفَضُل َو ّوِع ِمْن َأ َط ْلَحّج َت ا
ِه ِر ْي َغ َلى َقاَل َكَما َو َعا ُتْم َت ْل َع َأَج َيَة : {  َقا ْلَحاّج ِس َة ا ِد َوِعَماَر ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ا
ِه آَمَن َكَمْن ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا َد اْلِخ َه ِبيِل ِفي َوَجا ِه َس ّل ُووَن َل ال َت َد َيْس ْن ِه ِع ّل ال
ّلُه ِدي َل َوال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا ِذيَن ال ّل ُنوا } { ا َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِبيِل ِفي َوَجا َس
ِه ّل ِهْم ال ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ َظُم َو ْع َد َدَرَجًة َأ ْن ِه ِع ّل ِئَك ال َل ُأو ِئُزوَن ُهُم َو َفا ْل } ا

ُهْم َبّشُر ُي ُهْم {  ّب ٍة َر ْنُه ِبَرْحَم َواٍن ِم ِرْض ّناٍت َو ُهْم َوَج َها َل ِعيٌم ِفي } ُمِقيٌم َن
ِديَن ِل َها { َخا ًدا ِفي َب ّلَه إّن َأ ُه ال َد ْن ِظيٌم َأْجٌر ِع ِفي َع َو َأّن الّصِحيِح } .  َرُجًل { 

ِلي : َل َقاَل َبا ْعَمَل َل َأْن ُأ َد َعَمًل َأ ْع ِما َب ِْلْسَل ْعُمَر َأْن إّل ا َد َأ ْلَمْسِج ْلَحَرامَا ا ا
َقاَل ِلّي َف ِبي ْبُن َع أ

ِلٍب َ ُد َطأا َها ْلِج ِبيِل ِفي : ا ِه َس ّل ْفَضُل ال َذا ِمْن َأ ِه َه ّل . ُك
َقاَل ّطاِب ْبُن ُعَمُر َف ْلَخ ُعوا َل ا َف ُكْم َتْر َت َوا َد َأْص ْن ِر ِع َب ْن ِه َرُسوِل ِم ّل الله صلى ال
ِكْن وسلم عليه َل َو َذا ;  َيْت إ ُة ُقِض ْلته الّصَل َأ ِلَك َعْن َس َلُه َذ َأ َفَس ْنَزَل .  َأ َف ّلُه ;  ال
ِه ِذ َيَة َه ّيَن اْل َب َف ُهْم } ;  ِْليَماَن َأّن َل َد ا َها ْلِج ْفَضُل َوا ِة ِمْن َأ ِد ِعَماَر ْلَمْسِج ا

ِما ْلَحَرا ْلَحّج ا ِة َوا ُعْمَر ْل َواِف َوا ّط ِْلْحَساِن  َوِمْن َوال َلى ا ْلُحّجاِج إ ِة ا َي َقا ; ِبالّس
َذا َه ِل ُبو َقاَل َو َة َأ ْيَر ََلْن عنه الله - رضي ُهَر ِبَط - :  َلًة ُأَرا ْي ِبيِل ِفي َل ِه َس ّل ال
َلّي َأَحّب ُقومَا َأْن ِمْن إ َلَة َأ ْي ِر َل ْد َق ْل ْند ا ِر ِع ْلَحَج ِد ا َو َْلْس َذا ا َه ِل َو َباُط َكاَن .  الّر
ِر ِفي ُغو ّث ْفَضَل ال ِة ِمْن َأ َوَر ْلُمَجا ّكَة ا ِة ِبَم َن ِدي ْلَم َعَمُل َوا ْل ْوِس ِبالّرْمِح َوا َق ْل ِفي َوا

ِر ُغو ّث ْفَضَل ال ِة ِمْن َأ ّوِع َصَل َط ّت َأّما ال َو ِر ِفي .  َْلْمَصا ِة ا َد ِعي َب ْل ّو ِمْن ا ُد َع ْل َو ا ُه َف
ِظيُر ِة َن ّوِع َصَل َط ّت ِفي ال َو ْيِن .  ِبّي َعْن الّصِحيَح ّن ّنُه وسلم عليه الله صلى ال َأ

ِة ِفي : " { إّن َقاَل ّن ْلَج َئَة ا ٍة ِما ْيَن َما َدَرَج ِة َب ّدَرَج َلى ال ِة إ ّدَرَج ْيَن َكَما ال َب
ِءا َْلْرِض الّسَما َها َوا ّد َع ّلُه َأ ِديَن ال ِه ْلُمَجا ِه ِفي ِل ِل ِبي ِه َس ِذ َه َو ْعَماُل } .  َْل ُكّل ا

َها ْن ُق َمَحّل َلُه ِم ِلي ِه َي َو ِب ْفَضُل ُه ِه َأ ِه ِمْن ِفي ِر ْي ْيُف َغ َد َفالّس ْن ِة ِع َل َواَص ّو ُم ُد َع ْل ا
ْعُن ّط َد َوال ْن ِه ِع ِت َب َقاَر َد َوالّرْمُي ُم ْن ِه ِع ِد ْع ْو ُب َد َأ ْن ِئِل ِع ْلَحا ِر ا ْه ّن ْلِحْصِن َكال َوا

ِو َنْح ِلَك َو ّلَما َذ ُك َف َكى َكاَن .  ْن ّو ِفي َأ ُد َع ْل َع ا َف ْن َأ ِلِميَن َو ْلُمْس َو ِل ُه ْفَضُل َف َذا َأ َه َو  .
ِلُف َت ِتَلِف َيْخ َواِل ِباْخ ّو َأْح ُد َع ْل ِتَلِف ا ِباْخ ِديَن َحاِل َو ِه ْلُمَجا ّو ِفي ا ُد َع ْل ْنُه ا َوِم َما . 
ُكوُن ِه الّرْمُي َي َع ِفي َف ْن ْنُه َأ ُكوُن َما َوِم ْعُن َي ّط ِه ال َع ِفي َف ْن َذا َأ َه َو َلُمُه ِمّما .  ْع َي

ُلوَن ِت َقا ْلُم 42". ا

)28/9(  الفتاوىَ مجموع 42
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الخيل    :)27 ركوب و السباحة
ْكُحوٌل َقاَل َتَب َم َك ّطاِب ْبُن ُعَمُر :  ْلَخ َلى ا ِما إ َأْن الّشا ّلُموا :  ُكْم  َع َد ْوَل َأ

ّيَة الّرْمَي ُفُروِس ْل َوا
السباحة لن المستقبل في المجاهد يفيد الخيل وركوب السباحة فتعلم

إليها الحاجة تنفك ل الفروسية ولن الجسم وتقوية اللياقة وسائل أهم من
حديث مصداق والغزو الجهاد أراضي في وبخاصة الزمان من زمن في

ْيُل:  البخاري في الذي وسلم عليه الله صلى النبي ْلَخ ٌد { ا ُقو ْع ِفي َم
َها َواِصي ْيُر َن ْلَخ َلى ا ِما إ ْو ِة َي َياَم ِق ْل َْلْجُر ا َنُم : ا ْغ ْلَم تزال ل و زالت  فما} َوا

أو أفغانستان في سواءا الجهاد في مستخدمة هذا يومنا إلى الخيل
.. العراق أو الشيشان

الخيل وركوب السباحة بتعلم فعليه منه يتمكن ولما الجهاد في رغب فمن
.  جهاده في يفيده ما جملة من لنها

الولية   :)28 السإعافات تعلم
السعافات أمور تعلم والمجاهدين الجهاد خدمة في المشاركة سبل ومن

، والسموما الجروحا وعلج ، الكسور كتجبير المجاهدون يحتاجها التي الولية
علم فهذا المجاهدون يحتاجه مما وهكذا والعضل الوريد في الحقن وضرب
. ومأمون ميسور وتعلمه الجهاد أراضي في ملحة إليه والحاجة نفيس

29(: الجهاد   فقه تعلم
الفقهية والمسائل الجهاد فقه تعلم والمجاهدين الجهاد خدمة وسائل ومن

دينهم أمر يعلمهم من فوجود الثغور في المجاهدين يفيد وذلك به المتعلقة
والمجاهدين الجهاد عن الذب في مفيد هو وكذلك ، الثغور لهل ملح مطلب

وهاهو ، علم بل يرد كمن ليس بعلم يرد ومن والعملءا المنافقين نيل من
المجاهدين عن ونافح الجهاد في بعلمه نفع الذي العييري يوسف الشيخ
كانوا سواءا الجهاد في الطاعنين قرون عندها تتكسر صخرة بحق فكان

. قصد بسوءا أو قصد بحسن
ومنهج الجهاد علم بتأصيل يلحق شيءا كل قراءاة الجهاد فقه بتعلم ويلحق
. الجهاد على التي الشبه وإزالة اللبس كشف فيه يكون مما الجهاد
المجال هذا في العلم أهل كتبها التي الكتب بقراءاة يتم مضى ما وتعلم
: الحصر ل المثال سبيل على وهي
. الله رحمه عزاما عبدالله الشيخ كتب.1
. الله رحمه العييري يوسف الشيخ كتب.2
. الله حفظه المقدسي أبومحمد الشيخ كتب.3
. الله حفظه أبوقتادة الشيخ كتب.4
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. الله حفظه عبدالعزيز عبدالقادر الشيخ كتب.5
: ومنها بالجهاد المتعلقة العلمية والرسائل الكتب.6

للدكتور الشرعية السياسة في والقتال الجهاد
هيكل. خير محمد

السلمي الفقه في بالنفس المجاهد أحكاما
المرعي. مرعي للدكتور

ًا الفاضل أحد رتب وقد ًا منهج والجهاد العقيدة في التفقه أراد لمن تدريجي
: كالتالي وهي متدرجة مستويات على وجعله

:      الول المستوى
محمد [ أبو إبراهيم ملة في المهمات أهم في الحليم هداية.1

] المقدسي
لدن بن أسامة ) [ الشيخ هـ1423 الضحى عيد ( خطبة النفير.2

[
] الفلسطيني [ أبوقتادة المنهج في تأملت والجتهاد الجهاد.3
] العزيز عبد القادر [ عبد العدة إعداد في العمدة.4
] العلوان [ سليمان السلما نواقض شرحا التبيان.5
الله [ عبد العيان فروض أهم المسلمين أراضي عن الدفاع.6

] عزاما
: الثاني المستوى

]  الطرطأوسي بصير [أبو بالطاغوت الكفر-
] المقدسي محمد [ أبو إبراهيم ملة-
] الثري الرحمن عبد [ أبو الطواغيت في رسالة-
] الثري الرحمن عبد [ أبو المرتد يكفر لم من على المحتد القول-
] زيد أبو [ بكر واليقين الظن بين الناس تصنيف-
] العابدين [ أبو المجاهدين إماما منهج في قراءاة-
] الدخيل ؟[ أحمد بالذبح أحق الفريقين أي-
] المصري الحارث [ أبو فقل قالوا-
] العييري يوسف – الصليبيين [ قاهر الجديدة الصليبية الحرب-
] النحاس [ ابن العشاق مصارع إلى الشواق مشارع-
] المقدسي محمد [ أبو التكفير في الغلو من التحذير في الثلثينية-
] الراجحي العزيز [ عبد والكفر اليمان في أسئلة-
] البراك الرحمن [ عبد ونواقضه اليمان في جواب-
] العلوان [ سليمان المهدي في النزعات-

: الثالث المستوى
أ- العقيدة:

] الخضير [ علي التوحيد في الحقائق-
] الخضير [ علي الحال والتباس جهل جزءا-
] الخضير [ علي النفاق جزءا-
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] الخضير [ علي الدعوة أئمة لكلما المتممة الرسالة-
] العلوان [ سليمان قريب الله نصر إن أل-
] المقدسي محمد [ أبو دين الديمقراطأية-
] المقدسي محمد [ أبو العصر مرجئة شبهات كشف في النظر إمتاع-
] زيد أبو [ بكر الديان بين الخلط لنظرية البطال-
النجدية الديار مفتي إبراهيم بن محمد [ الشيخ القوانين تحكيم رسالة-

] الحوالي [ سفر لـ ] وشرحها
[ الطغاة الحكاما من الدين بدل من ردة بيان في والدعاة الئمة أقوال-

] المالكي صهيب أبو
[ أبو القوانين وأنصار الشرك عساكر عن المجادلين شبهات كشف-

] المقدسي محمد
] المقدسي محمد [ أبو والرجاءا التجهم أهل بتلبيسات العقلءا تبصير-
] الدوسري سالم بن [ محمد الدائمة اللجنة فتوىَ عن اللئمة رفع-
] الظواهري [ أيمن مفقود وواقع منقولة عقيدة والبراءا الولءا-
] الخضير [ علي الشبهات كشف على والتتمات التوضيح-
] الفلسطيني قتادة [ أبو المطيبين جؤنة-
الوهاب عبد بن محمد [ الشيخ التوحيد تارك كفر في المستفيد مفيد-

[
]  العلم طألبة  [ أحد المعين تكفير-
بن محمد بن الله عبد بن [ سليمان الشراك أهل موالة في الدلئل-

] الوهاب عبد
بن [ حمد الشراك وأهل المرتدين موالة من والفكاك النجاة سبيل-

] عتيق
] بطين أبا الرحمن عبد بن الله [ عبد بالجهل العذر-
بن الرحمن [ عبد الضلل أهل شبه نقض في الزلل العذب المورد-

] الوهاب عبد بن محمد بن حسن
عبد بن [ إسحاق الحجة وقياما الحجة فهم بين والفرق المعين تكفير-

]  الوهاب عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن
] رحيم أبو [ محمد اللباني عند اليمان حقيقة-
الرحمن عبد [ أبو النجدية الدعوة أئمة كلما من نفيسة مقتطفات-

] الثري
الطواغيت بعض كفر في توقف أو شك من حكم في والتبيين اليضاحا-

] الخالدي [ أحمد والمرتدين
[ حمود والهجران والبغض والمعاداة الموالة في الخوان تحفة-

] التويجري
اليمان مسائل في وأدعيائها الشرعية السلفية بين الخلف حقيقة-

] رحيم أبو [ محمد
النوازل: – ب
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) والثالث والثاني الول ( القسم المريكان أعان من كفر في التبيان-
] الفهد [ ناصر

] الفهد [ ناصر واليهود الصليبيين جهاد وجوب في البنود نشر-
] الفهد [ ناصر الشامل الدمار أسلحة استخداما حكم-
] العييري [ يوسف ؟ شهادة أما انتحار الستشهادية العمليات-
] الطرطأوسي بصير [ أبو الجاسوس حكم-
] العلوان [ سليمان الصليبيين جهاد وجوب في فتوىَ-
] الشعيبي عقل بن [ حمود بالكفار الستعانة حكم في المختار-
] زيد أبو [ بكر العرب جزيرة خصائص-

] العلم طألبة [ أحد الستشهادية -     العمليات
] التكروري هايل [ نواف الستشهادية -     العمليات
. الستشهادية العمليات في الندية -     الفتاوىَ
العزيز [ عبد السلما دار إلى الكفر دار من الهجرة بوجوب -     العلما

] الجربوع
العزيز [ عبد السرار إفشاءا خوف النتحار حكم في -      المختار

] الجربوع
] الخالدي [ أحمد العسكرية في الدخول حكم في السنية -      التحفة
] الطرطأوسي بصير [ أبو المة جيوش حال بيان في هامة -      مسائل
] الفهد [ ناصر المسلمين على التطبيع لمخاطأر -      التبيين
] الشامي قتيبة [ أبو الشهادة طألب في -      الصابة
] الجربوع العزيز [ عبد المخالف على التثريب حكم في -      الوارف

والمرتدين الطواغيت سجون من المستضعفين استنقاذ -     وجوب
] الزدي جندل [ أبو

] العابدين [ أبو اليمان أهل -      غارات
- السير: جـ

] الوهاب عبد بن محمد [ الماما السيرة مختصر-
] الشامي [ صالح النبوية السيرة-

الجهاد: – د
] الغنيمي حماد الخر [ عبد الجهاد تشريع مراحل-
] البراك الملك [ عبد الجهاد حول وأباطأيل شبهات-
] الفهد [ ناصر الباطأيل من المثقفين بيان في بما التنكيل-
] الحسن الله [ عبد الكواشف مختصر-
] المقدسي محمد [ أبو إبليس خديعة من التحذير في النفيس القول-
] بصير [ أبو المنصورة الطائفة صفة-
] بصير [ أبو التغيير في الجهادية  الحركات بعض فشل أسباب-
الجار الرحمن [ عبد والمرتدين الصليبيين قتال في الشرعية الجبهة-

] الله
] الشامي قتيبة [ أبو المرتدين قتال على المجاهدين تحريض-
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] مجاهد أبو – العييري [ يوسف الجهاد طأريق على إضاءاات-
-  سإياسإة: هـ

] الحوالي ) [ سفر المة علماءا عن الغمة ( كشف كسينجر وعد-
] الغامدي [ ذياب السلمي والحل فلسطين-
] العييري [ يوسف طأالبان لحركة الميزان-
) الجديدة الصليبية الحرب ( حقيقة الول النصار كتاب-
هز الذي للحدث متكاملة رؤية سبتمبر11 ( غزوة الثاني النصار كتاب-

)  العالم
] الظواهري [ أيمن وسلم عليه الله صلى النبي راية تحت فرسان-
] الظواهري [ أيمن السود الكتاب-
] الغريب [ عبدالله المجوس دور وجاءا-

و- متنوع:
العزيز عبد بن لفهد أسامة الشيخ خطاب-
 باز ابن للشيخ أسامة الشيخ خطاب-
 المقدسي محمد أبي الشيخ مع العصر مجلة حوار-
 محمود بن حسين مقالت-
] المسلم أنا [ شبكة التونسي مقالت-
 طأوالة بن برغش مقالت-
] المسلم أنا [ شبكة ناجي بكر أبو مقالت-
] المسلم أنا [ شبكة إلياس مقالت-
] المسلم أنا [ شبكة السبيعي سحاب أبو مقالت-
 الله طأاع من أخو مقالت-
] لدن بن [ أسامة الجهاد إعلن-
] الجربوع العزيز [ عبد الفكرية النوثة-
العزيز [ عبد الوفاق إلى الشقاق من التخذيل ورموز الليبرالية رموز-

] الجربوع
] القرشي عبيد [  أبو الحرب وفن القاعدة-
] الهللي أيمن [  أبو الفلسطينية والقضية لدن ابن-
] الهللي أيمن [ أبو لدن بن أسامة فكر في إضاءاات-
] الغامدي [ ذياب العراق إلى أفغانستان نكبة من التأريخية النكسة-

ومرغبات: ز- رقائق
] عزاما الله [ عبد الحور عشاق-
القطري] [ هماما العرب الشهداءا قصص من-
43] الراشد [ محمد البوارق ، الرقائق ، العوائق-

] العلوان [ سليمان شهادة ننال حتى نمت دعنا-
الكريم [ عبد بالكافرين ومكر بالمؤمنين لطف الدين نصر تأخير-

] الحميد

الجملة-        .          . 43 في منكر فيها وليس نافعة ه هذ وكتبه المسلمين الخوان لجماعة منتم لكنه فاضل رجل
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] الحميد الكريم [ عبد الدخيل والمزاحم الصيل العلم بيان-
والقتال للدعوة السلفية [ الجماعة الله سبيل في الجهاد لماذا-

بالجزائر] 
] بالجزائر والقتال للدعوة السلفية [ الجماعة المجاهد زاد-

- فكر: حـ
] المقدسي محمد [ أبو والمدخلية الجامية ضللت من البرية تحذير-
] الظواهري [ أيمن المر والحصاد المسلمون الخوان-
] الحسن الله )[ عبد السروري الفكر حول (إضاءاات الناقص الحل-
] الحسن الله [ عبد التربوي المنهج نقد-
] الطرطأوسي بصير [ أبو راشدة إسلمية حياة لستئناف الطريق-
) [ عبد الخوارج منهج ( من شريط حول اللباني  الشيخ مع وقفات-

] الغنيمي حماد الخر
] النجدي حبيب [ أبو اللحيدية كشف في التوحيدية-
] التويجري [ حمود التبليغ جماعة من التحذير في البليغ القول-
] الخالدي [ أحمد الغلوطأات من الريس كلما في ما على التنبيهات-

: ردود – ط
] الفهد [ ناصر التنكيل طأليعة-
] الدوسري سالم بن [ محمد الداخلية الجبهة على الرد-
] أزمراي – العييري [ يوسف الشيخ فضيلة يا العدل هكذا ما-
] البراءا أبو – العييري [ يوسف سرا ولكن انبطحوا فضل-
المسلمين بلد في الحكم أنظمة على الخروج في العودة مناقشة-

] بصيرالطرطأوسي [ أبو
] الجربوع العزيز [ عبد سكت ليته-
] الجربوع العزيز [ عبد تسؤني ولم بها آمر لم-
] العقل [ حمود العنبري على الرد-
[ يوسف المجاهدين عن دفاعا الحوالي سفر إلى مفتوحة رسالة-

] المكي قتيبة أبو – العييري
وشعارات وخداع زيف ن العدوان لمقاومة  العالمية الحملة -

] الغامدي سعيد – العييري كاذبة[ يوسف
] المالكي [ سمير الشيوخأ تدليس-
[ سمير الشيخ آل وصالح الحوالي سفر الشيخين كلما على التعليقات-

] المالكي
: -  منظَومات ى

] الخالدي الله [ عبد الجهاد وآداب فضائل في الجياد -     الثمرات
] الحسن الله [ عبد والجهاد التوحيد منهج في -     الرشاد
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وإكرامهم   :)30 المجاهدين إيواء
ِذيَن  { إّن: تعالى الله قال ّل ُنوا ا َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ِفي َو

ِبيِل ِه َس ّل ِذيَن ال ّل ْوا َوا َو َنَصُروا آ ِئَك َو َل ُهْم ُأو ْعُض ُءا َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ } َب
ّلُه َاَلوق َلى ال َعا ِذيَن َت ّل َوا ُنوا : {  َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِبيِل ِفي َوَجا ِه َس ّل ِذيَن ال ّل َوا

ْوا َو َنَصُروا آ ِئَك َو َل ُنوَن ُهُم ُأو ْؤِم ْلُم ّقا ا ُهْم َح ٌة َل ِفَر ْغ ٌق َم ِرْز ِريٌم َو } َك
قبل من ومتابعة مطاردة وربما بل ، وتضييق لبلءا يتعرضون فالمجاهدون

والراحة المن وتوفير وإيوائهم إعانتهم فيجب ، وأذنابهم عملئهم أو العداءا
، وإنزعاج إكتراث غير من لهم الضيافة بحق والقياما إكرامهم وينبغي ، لهم
جعلوا حيث ، وغيرهم العرب من النصار بالمجاهدين الشيشانيون فعل كما

في ذلك تسبب لربما بهم علم لو الروسي العدو أن مع مأوىَ لهم بيوتهم
من جملٌة فعل وكما ، نساءاه وربما رجاله من جملة وقتل البيت هدما

المجاهدين إيواءا في المثلة أروع ضربوا حيث كابل سقوط بعد الفغان
وقسوة ، وبطشهم المريكان سيطرة ،رغم أفغانستان خارج وتهريبهم

والخفاءا اليواءا بحق منهم جملٌة قاما فقد ذلك ومع ، وحنقهم التحالف قوات
ًا للثمن دفعهم مع للمجاهدين أن ينبغي التي المبادىَءا هي هذه أن إل غالي

ًا ثمنها وندفع أنفسنا في نغرسها الله من العظيم الجر جزاءاها لن غالي
: قيل كما المر ولكن ، الكريم
الكراما قدر على وتأتي           العزائم تأتي العزما أهل قدر على

المكارما

31(: وبغضهم   الكفار عداوة
تعاهدها أن إل المؤمنين قلوب في راسخة عقيدة كونه على علوة المر هذا

ودعم المجاهدين مع وقوف ذاته بحد هو للكافرين البغض وزيادة بالمتابعة
يذيقونهم الذين المجاهدين الله أولياءا هم للكافرين اللدود العدو إذ لهم

الدعوة وظهرت الكافرين من البراءاة عقيدة خفت ولما والنكبات الويلت
للمجاهدين المعادين من التميع لهذا الداعين صار والتعايش معهم للتسامح

وقادتهم وشيوخهم للمجاهدين الناس قبول من التقليل في يسعى وممن
: " الرحمة فيه يبرز إذ دليل خير الداخلية والجبهة التعايش ..وبيان

"  المجاهدين على والقسوة للكافرين

السإرى   :)32 لفداء السعي
. المسلمين من السرىَ تجاه الشرعية والحقوق الواجبات من وهذا

أسير وقع فإذا ، أعدائهم أيدي من السرىَ بفك السلما " أمر وقد
أسيرهم لتخليص مجهود كل يبذلوا أن المسلمين على فيجب العدو يد في
، بالمال الفداءا عليهم وجب ، القتال عن المسلمون عجز فإن ، بالقتال إما

– السير يعني – العاني فكوا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال فقد
طأريق ) من3046( البخاري ) أخرجه المريض وعودوا ، الجائع وأطأعموا

0 عنه الله رضي موسى أبي عن ، وائل أبي عن ، منصور
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ًا أن مطرف ) عن3047( البخاري صحيح في وجاءا عن ، حدثهم عامر
شيءا عندكم هل عنه الله رضي لعلي : قلت قال عنه الله رضي جحيفة أبي
ما ، النسمة وبرأ الحبة فلق : والذي قال ؟ الله كتاب في ما إل الوحي من

ًا إل أعلمه ً الله يعطيه فهم قلت الصحيفة هذه في وما ، القرآن في رجل
 0 بكافر مسلم يقتل ل وأن  السير وفكاك : العقل قال ؟ الصحيفة في وما

في كان أسير ( كل عنه الله رضي عمر : قال قال عباس ابن وعن
ابن ) رواه المسلمين مال بيت من ففكاكه المسلمين من المشركين أيدي
ضعيف وهو ، جدعان بن زيد بن علي ) وفيه6/497( مصنفه في شيبة أبي

ًا مصنفه في شيبة أبي ابن وروىَ ، الحديث ، وكيع حدثنا ) قال6/496( أيض
: قال قال الرحمن عبد بن حميد عن  الزهري عن ، زيد بن أسامة : ثنا قال
ً استنفذ ( لن عمر من إلي أحب الكفار أيدي من المسلمين من رجل

  0 انقطاع فيه ) وهذا العرب  جزيرة
في البطولت أعظم ، المسلمين حكاما من جماعة أيدي عملت وقد

أمير هشاما بن الحكم فهذا ، عليهم المعتدية اليادي وكف  السرىَ تخليص
حكم يا : واغوثاه فنادت ، سبية أخذت مسلمة امرأة أن سمع لما الندلس

الفرنج بلد إلى وسار وحشد واستعد ، عسكره وجمع ، عليه المر فعظم
وخرب ، حصون عدة وافتتح ، بلدهم في وأثخن ، ومائة وتسعين ست سنة
الناحية وقصد ، الموال وغنم ، النساءا وسبى الرجال وقتل ونهبها البلد
قرطأبة إلى عاد ثم ، السر من خلصها حتى ، المرأة تلك بها كانت التي

ًا 0 مظفر
الندلس شمال في غزواته إحدىَ من عامر أبي بن المنصور رجع ولما

عند أسير ابني : إن له وقالت ، قرطأبة أبواب على مسلمة امرأة قابلته
بل ، قرطأبة المنصور دخل فما ، به تأتي أو تفديه أن عليك ويجب ، النصارىَ

0 السير هذا فك حتى بجيشه عاد
إنه ، العظيمة المفاخر بهذه مليءا ، الصادقين المسلمين وتاريخ

يعملون أفذاذ وحكامٌا ، مخلصة عزائم والخاءا والبر    ، والوفاءا الصدق
ويريبهم ، أمتهم نكبات ويعيشون  ملكهم زوال حساب على ولو لشعوبهم

ذلك وفي ، العاملون فليعمل هذا ولمثل ، وشعوبهم أمتهم يريب ما
 0 المتنافسون فليتنافس

، السلمية الشريعة في الظاهرة المور من السرىَ فك ووجوب  
ذلك على وأجمع ، الئمة ذلك على واتفق ، الدلة بذلك تواترت وقد

44"0 المسلمون

33(: بقضيتهم     والهتماما السإرى أخبار نشر
وهم ، الغالب في لهم يلتفت من يوجد الثغور في الذين فالمجاهدون

السرىَ أن إل بالعدو ونكايتهم بل ، وأقوالهم بفعالهم ، الناس بين ظاهرين
لهم المتبني ينعدما وقد ، ذكرهم يخمد قد ، الكفار أيدي في يقعون الذين

العلوان سليمان السرىَ" للشيخ و ، مقال: " أمريكا من 44
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هم الذين العدو يجعل مما قضاياهم يثير من يوجد ل وقد ، لفكاكهم والمتابع
في المجاهدين من وكم ، لفكاكهم يسعى ول ، بهم يعبأ ل قبضته في

متبٍن ول ، لهم بواكي ل أنه إل وعجم عرب من والطواغيت الكفرة سجون
لنشر السعي والمجاهدين الجهاد لخدمة الوسائل أبرز فمن ، لقضاياهم

أسرهم يفك حتى ومجلس محفٍل كل في قضاياهم وإثارة السرىَ أخبار
. المسلمين أسرىَ تجاه القليل أقل وهذا

34(: اللكتروني  الجهاد
شبكة على الجهاد يناصرون من على الناس بين شاع الصطلحا وهذا

بين ونشرها الخبار تتبع من عظيم نفع وفيه مبارك مجال وهذا النترنت
للناس إيصاله ومايريدون فكرهم ونشر المجاهدين عن الذب وكذلك الناس
بالمنتديات يتعلق أحدهما مشروعين النترنت في المناسبة المشاريع ومن

ًا فأقول بالهاكرز يتعلق والخر : بالله مستعين

" : "المنتديات الول المشروع
أحدهم  يؤمرون أشخاص أربعة أو ثلثة  يجتمع بأن  الفكرة هذه تكون

. للمشروع والمتابع المشرف يكون بحيث
من الكثير يرتادها والتي المعروفة المنتديات في اشتراك لهم يضعون

". "أسم منهم واحد لكل يكون بحيث الناس
الصلحا            العربية :         - الساحات المنتديات أهم -

- بلسم                - الفوائد               المسلم - أنا        - الحسبة
. اليمان

إسلمية غير كانت وإن روادها يكثر التي المنتديات من وغيرها .
في وتصب الجهاد عن تتكلم والتي للنشر المناسبة المواضيع يختار

إما المواضيع و المقالت هذه وتكون المنتديات كل في وتنشر خدمته
إعداد إلى فتحتاج جاهزة غير , أو نشر إعادة إلى  تحتاج ولكنها جاهزة

.
التالية القساما إلى المواضيع تقسم :

oًا  فضله وبيان الجهاد على الحث في وخصوص
. المرحلة هذه

oأعراضهم عن والذب المجاهدين عن الدفاع
 فيهم تكلم من كل من

oللجهاد. الفكرية التوعية
oيخص فيما الشرعية والبحوث العلمي التأصيل

الجهاد.
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oومن العقلنيين من للجهاد المخالفين تتبع
. عوارهم وبيان لفضحهم المرتدين

عليه يرسل حتى المجموعة على للمشرف بريد وضع ويمكن
 للنشر المناسبة المواضيع

الموضوع يعطى بحيث يوما كل في الشخاص على المواضيع توزع
ورفعه عليه بالتعليق الخرين يقوما ثم ومن باسمه ينشره منهم لواحد

. ومعلقين ناشر له موضوع كل وهكذا  فيها أنزل التي المنتديات في
 باسمه نزل الذي الناشر: هو

ّعلون الذين : هم المعلقين . ويرفعونه الموضوع يف
مثل التسجيل باب فيها يغلق التي المنتديات في إشكالية هناك

وفي فيها اشتراك لهم من مراسلة , بالمكان والصلحا الساحات
, مراسل المنتظر , الفجر سليمان , مثل" هدهد الخرىَ المنتديات

اشتراك تحصيل في ينظر أو باسمهم  المقالت ينزلون .."بحيث النصار
 ..أوغيرها المعرفة أو المراسلة مثل خاصة بطرق فيها جديد

المخالف التوجه أصحاب على الرد وهو المشروع من آخر جانب هناك
وهم مستعاره بأسماءا المنتديات في يكتبون الذين والمجاهدين للجهاد

يرد فهؤلءا المنبطحين رموز بعض يقوله ما يرددون أو منحرفين إما
: طأريق عن يكتبون ما على ويستدرك عليهم

oوالمختصر السريع الرد .
oكتبت التي العلمية الردود طأريق عن عليه الرد

.. حين كل وتردد ، واحدة المخالفين شبه لن
oمن النيل بعدما الكاتب وتذكير الموضوع رفض

. المجاهدين
ويعلق فرد- يكتب كل لدىَ يكون فيه العمل ومراجعة المشروع ولضبط

ليتم منتدىَ أي في وضعها التي المشاركة نوع عليها يدون جدول - ورقة
: التالي النحو على شهر كل خلل انجز كم معرفة

" : : " الهاكرز الثاني المشروع
الغارة ومعنى ، القوة لغة وفيه إلكتروني جهاد فيه يقال بحق وهذا 

يبخل فل المجال هذا في أعطي فمن ، والفراد السرايا وترتيب ، والهجوما
ًا الجهد ، وليكن خلله من الجهاد بخدمة نفسه على تدمير على مركز

، اليهود مواقع كذلك ، والمجاهدون الجهاد ضد والتي المريكية المواقع

تأريخ وحتى هـ1424/    /     تاريخ من المشاركاتالعضو: اسم
هـ1424/    / 

مشارك
ة

تعليق
مختصر

تعليق
مطول

اسم
المنتدىَ

ملحظات
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، المجاهدين من والنائلين المخذلة ومواقع والعلمانيين العقلنيين ومواقع
. والمرجفين السوءا ومنتديات

بالعداءا النكاية وهي الطيبة النية فهذه يتعلمه أن الفن هذا يعلم ل ولمن
. النترنت طأريق عن ولو فلنجاهد ، المجال هذا في

35(: المشركين  تخذيـل
المشركين يخذل أن عليه شرعي لعذر المؤمنين من المشركين خالط من
ْيم فعل كما ذلك، أمكنه ما وقتالهم المسلمين إيذاءا عن َع رضي مسعود بن ُن
مؤمن فعل وكما الخندق، يوما قريظة بني يهود ومع الحزاب مع عنه الله
يكتم فرعون آل من مؤمن رجل وقالتعالى:  قوله في فرعون آل

غافر. بسورة بعدها وما الله ربي يقول أن رجل أتقتلون إيمانه

على كيفية بأي إعانتهم عدما بالضرورة يقتضي المشركين وتخذيل
ُله به يؤول قد هذا فاعل فإن المسلمين، ومنتعالى:  لقوله الكفر إلى فع

. ))45منهم فإنه منكم يتولهم

36(: وأهله      الجهاد حب على البناء تربية
: القادمة المرحلة ووقود المستقبل عدة والبناءا الهل

أبوه عوده ماكان على       فينا الفتيان ناشيء وينشأ
ومعاني ، والمجاهدين الجهاد حب على والبناءا الهل تنشئة من فلبد

الله سبيل في الخروج أراد ما إذا حتى ، تعالى الله لدين والتضحية الشهادة
ًا يكونون فإنهم . الطاعة في له عون
ًا الفوائد ومن وإيواءا المجاهدين لخدمة مهيئين يكونوا الهل أن أيض

. منهم المطاردين
ًا الفوائد ومن . الحياة يفارق أن بعد الجهاد أبناءاه يكمل أن أيض

معه يأخذه العواما بن الزبير والده كان عنهما الله رضي الزبير بن وعبدالله
ًا كان لما الغزو في من الجرحى على بها يجهز مدية معه وكان ، صغير

من وهكذا ، والمراس الشجاعة في هو من هو أصبح شّب فلما ، المشركين
. عليه شاب شيءا على ونشأ شب
: الجهاد على والهل الطأفال تربية وسائل ومن

ومغازيه وسلم عليه الله صلى النبي لسيرة تدريسهم .
المغازي كتب في أثبتت التي والتابعين الصحابة بطولت تعليمهم

. والسير
لديهم ) لتذكي ومرئية ( صوتية والمجاهدين الجهاد بأشرطأة التيان

. بالمجاهدين والتعلق الجهاد حب

.المائدة )(45
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واللحقين السابقين المجاهدين وسير أخبار من عليهم القصص قص
.

بالجهاد متعلق شيءا عن تتكلم التي الوعظية الشرطأة سماع
. الشهيد وفضل ، كالشهادة

له ممن المعاصرين أو السابقين الجهاد أعلما بأسماءا الولد تسمية
. الجهاد في حسن بلءا

الترف  :)37 ترك
والتنعم ، والبذخأ الترف ترك أهله وخدمة الجهاد على المعينة الوسائل ومن

:" الله رحمه عزاما الله عبد الشيخ قال وكما بالنعيم يدرك ل فالنعيم بالدنيا
" الجهاد عدو الترف

ْكـبر القلـب قسـوة منهـا وآجله، عاجله في العبد على ضارة آثار للترفو ِل وا
ـعـن القـعـود ـمـن ذـلـك يتـبـع وـمـا الموت، وكراهية وحبها الدنيا إلى والركون

عنه. والصد بل الحق عن والعراض بل الجهاد
ِرد وـلـم ،"الـصـفهاني للراـغـب المـفـردات" النعمة في التوسع هو والترف َـيـ
الذما. معرض في إل القرآن في الترف

بـمـا إـنـا مترفوها قال إل نذير من قرية في أرسإلنا ماتعالى:  قال
ـك من أرسإلنا ما وكذلكتعالى:  وقال ،))46كافرون به ُأرسإلتم قبـل

وإـنـا أمة على آباءنا وجدنا إنا مترفوها قال إل نذير من قرية في
ـمـا ظلـمـوا اـلـذين واتـبـعتـعـالى:  ـقـال ،))47مقـتـدون آثارهم على

الـشـمال: أـصـحاب ـعـن تـعـالى وـقـال ،))48مجرمين وكانوا فيه أترفوا
ـمـترفين ذـلـك قـبـل ـكـانوا إنهم)49(، 16الـيـات: [الـسـراءا: وانـظـر[

الترف، ذكر فيها ورد آيات ثمان ه]. فهذ33،64] و[المؤمنون:13و[النبياءا:
ِرض في إل يرد ولم ْع الذما. َم
ّون أننا أحد يظن ول َه َواما فالمال المال، قدر من ُن الحــرب، وعصب الحياة ِق

الثاني. الباب في الله سبيل في النفقة عن الكلما عند هذا تفصيل وسبق
ِلـَمـا الجـهـاد، حـقـل ـفـي للعاملين خاصة التنعم في السراف من نحذر ولكنا
الجـهـاد قضية عن التخلي إلى بالبعض آلت بأعيننا، رأيناها سيئة آثار من لهذا

ِلَي من بحال الركون. واعتبر هذا تبرير هذا من وأقبح الدنيا، إلى والركون ُت اب
صوابا. فستجده الناس من تعرفهم ممن بهذا
ـعـن أولدـكـم ول أموالكم تلهكم ل آمنوا الذين أيها ياتعالى:  قال
تـعـالى: وـقـال ،))50الخاسإرون هم فأولئك ذلك يفعل ومن الله ذكر

.34 سبأ: سورة ()46
.23 الزخرف: سورة ()47
.116 هود: سورة ()48
.45 الواقعة: سورة ()49
.المنافقون سورة ()50
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ـوا ـا واعلـم ـوالكم أنـم ـم أـم ـة وأولدـك ـه وأن فتـن ـده الـل ـر عـن أـج
.))51عظَيم

اـلـترف مـضـار بـيـان ـفـي  نافـعـة فـصـول  مـقـدمته في  خلدون ابن عقد وقد
ّين الدول زوال في وأثره َب العداءا. على الغلبة في الخشونة أثر كذلك و

ذلك      :)38 على والحث العدو بضائع مقاطعة
حيث والكفاية الغنية ففيه الله رحمه العقلءا حمود الشيخ ببيان هنا ونكتفي

: يقول
والمرسلين النبياءا اشرف على والسلما والصلة العالمين رب لله " الحمد

...... بعد أما أجمعين وصحبه اله وعلى محمد نبينا
) وقال الكفار على أشداءا معه والذين الله رسول ( محمد تعالى الله يقول
سبيل في يجاهدون الكافرين على ( .. أعزة المؤمنين وصف في تعالى

( وخذوهم الكفار مجاهدة في تعالى ) ويقول لئم لومة يخافون ول الله
يطئون ( ول تعالى . ويقول ) الية مرصد كل لهم واقعدوا واحصروهم

..) صالح عمل به لهم كتب إل نيل عدوا من ينالون ول الكفار يغيظ موطأئا
. الية

، العداءا ضد المستخدمة والحربية الجهادية أسلحته له وزمان عصر كل إن
بقصد أعدائهم ضد ذلك في متنوعة جهادية أسلحة المسلمون استخدما وقد

ولم المشركين بقتل الله أمر : وقد الشوكاني قال ، وإضعافهم هزيمتهم
ّين . اهـ كذا دون كذا إل نفعل أل علينا أخذ ول عليها يكون التي الصفة لنا يع

( وخذوهم تعالى قوله عموما يوافق وهذا  ) ،4/534 الجرار ( السيل
الساليب . ومن ) الية مرصد كل لهم واقعدوا واحصروهم

بهدف العداءا مع وسلم عليه الله صلى الرسول استخدمها التي الجهادية
بالمقاطأعة اليوما يسمى ما وهو القتصادي الحصار أسلوب إضعافهم

والسلما الصلة عليه النبي حصار أسلوب على المثلة ومن ، القتصادية
: مايلي القتصادي

الرسول بعثها التي السرايا أوائل أن وذلك الولى الجهاد حركة طألئع-1
وسلم عليه الله صلى قادها التي الولى والغزوات وسلم عليه الله صلى
اليمن إلى و شمال الشاما إلى قريش تجارة طأريق تهديد تستهدف كانت
إضعافها منه ُقصد التجاري مكة لقتصاد خطيرة ضربة وهي ، جنوبا

. اقتصاديا
: انهم مسلم صحيح في مذكورة وهي النضير بني يهود محاصرة قصة-2

نخيلهم وقطع وسلم عليه الله صلى الرسول حاصرهم العهد نقضوا لما
القتصادية بالحرب فهزمهم يخرجون سوف انهم إليه فأرسلوا وحرقه

قائمة تركتموها أو لينة من قطعتم ( ما تعالى قوله نزل وفيها
المحاصرة  فكانت). الفاسإقين وليخزى الله فبإذن أصولها على

.النفال سورة ()51
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أعظم من اقتصادهم قوة عصب هي التي ونخيلهم مزارعهم وإتلف
. المدينة من وإجلئهم وهزيمتهم عليهم الضغط وسائل

في البخاري ذكرها قصتهم وأصل مكة فتح بعد الطائف حصار قصة-3
المعاد زاد في القيم ابن قصتهم وفّصل الجهاد في ومسلم المغازي
: قال  ،2/158 الطبقات في سعد ابن وذكرها

ثقيف أعناب بقطع وأمر وسلم عليه الله صلى الرسول فحاصرهم
في القيم ابن قال ، ذريعا قطعا يقطعون فيها المسلمون فوقع وتحريقها

ويغيضهم يضعفهم ذلك كان إذا الكفار شجر قطع جواز : وفيه ذلك فوائد
. فيهم أنكى وهو

رضي الحنفي أثال بن ثمامة للصحابي القتصادية المقاطأعة - قصة4
إسحاق ابن ذكرها ، المغازي و السير في قصته  جاءات وقد ، عنه الله
في ومسلم المغازي في والبخاري المعاد زاد في القيم وابن السيرة في

وبعد معتمرا مكة قدما ثم أسلم لما مكة فتح قبل كانت وقصته ، الجهاد
من تأتيكم ل والله : ل قائل لقريش القتصادية المقاطأعة أعلن عمرته
وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك في يأذن حتى حنطة حبة اليمامة

يحملوا أن قومه فمنع اليمامة إلى خرج ) ثم مكة ريف اليمامة ( وكانت
عليه الله صلى الرسول أقره وقد ، قريش جهدت حتى شيئا مكة إلى

. عنه الله رضي مناقبه من وهي القتصادية المقاطأعة هذه على وسلم
لصل وسلم عليه الله صلى الرسول من تشريع أمثالها و الحوادث وهذه

. ومكان زمان كل في الكفار مجاهدة في الجهادية الصول من
تعالى قال ، به يجاهدوا أن السلمية الشعوب مقدور في اليوما المر وهذا

المثمر النافع الشعبي الجهاد من   وهو) ماسإتطعتم الله ( فاتقوا
 بأصنافهم الكفار مجاهدة عن غيرهم تخلى حينما
واليهود والبريطانيين المريكان جهاد إلى المسلمين إخواننا نحث فإننا ولذا

. لقتصادهم المضعفة القتصادية المقاطأعة سلحا واستخداما
ضدهم المسلح الجهاد في قوة لديها ليس السلمية الشعوب كانت وإذا

قال ، وبضائعهم شركاتهم وضد ضدهم القتصادية المقاطأعة من أقل فليس
وأيديكم بأموالكم المشركين ( جاهدوا والسلما الصلة عليه

. أنس حديث من داود وأبو أحمد  رواه) وألسنتكم
قال المصابرة و الجهاد هذا في المثابرة على المسلمين إخواننا أحث كما

ل   وأن) ورابطوا صابروا و اصبروا آمنوا الذين أيها ( يا تعالى
مقاطأعة في يجتهدوا وأن ، الصبر مع النصر فإن يتكاسلوا أو يملوا

قوية و صارمة مقاطأعة واليهودية والبريطانية المريكية والبضائع الشركات
صلى وقال ،  الية) والتقوى البر على ( وتعاونوا تعالى قال ، وشاملة

من على يد وهم دماؤهم تتكافأ المؤمنون: (  وسلم عليه الله
. طأالب أبى بن على حديث من احمد . رواه)  سإواهم

المقاطأعة أثر العلما وسائل تناقلته وفيما سبق فيما الحمد ولله لمسنا وقد
. واليهودي والبريطاني المريكي القتصاد على السابقة الشعبية
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المنتجات مئات تحوي ولئحة قائمة الماضية الياما في انتشر وقد
التجاوب على إخواننا فنحث ، واليهودية البريطانية المريكيةو للشركات
) والتقوى البر على ( وتعاونوا تعالى قال ، القائمة هذه مع والتضامن

بعضه يشد كالبنيان للمؤمن ( المؤمن والسلما الصلة عليه وقال
 . ) بعضا

دعم وراءا وهم مكان كل في الجهاد محاربة وراءا وبريطانيا وأمريكا
طأالبان دولة على القتصادي الحصار ووراءا فلسطين في الصهاينة

النصارىَ ودعم الشيشان في الروس دعم ووراءا أفغانستان في السلمية
وراءا وهم ، وغيرها وكشمير وإندونيسيا الفلبين في المجاهدين إخواننا ضد

ووراءا ، المسلمين إضعاف و السلمي الجهاد لضعاف توجه أي دعم
سنين عشر منذ عليه اليومية الغارات وشن المسلم العراق شعب محاصرة

حكامه. عن النظر قطع مع وعدوانا ظلما
اليهود عنك ترضى ( ولن:  تعالى قوله غيرهم وفي فيهم صدق وقد
. ) الية ملتهم تتبع حتى النصارى ول

اللهم وأشياعهم وأعوانهم واليهود والبريطانيين بالمريكان عليك اللهم
.  يوسف كسني سنين عليهم واجعلها عليهم وطأأتك اشدد

.  أجمعين وصحبه اله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
 هـ1421 / 11 / 28 الشعيبي عقلءا بن .حمود أ ، الشيخ فضيلة أمله

39(: الحربية    العمالة اسإتخداما عدما
والجراءا العمال بإستقداما متعلق وهو بالمقاطأعة تلحقه أن تستطيع وهذا
لنهم بالهندوسي يؤتى ل المثال سبيل فعلى للسلما المحاربة الدول من

. كشمير في إخواننا يحاربون
الفلبين جنوب في إخواننا يقاتلون لنهم الفلبيني بالنصراني يؤتى ول

:  يقال وبالجملة
المسلمين على المرءا وليقتصر ، الفجرة الكفرة إستقداما في حاجة ل

ًا إياه يعطيه الذي المال ليكون حتى ، والخير الكفاية ففيهم قتال في سبب
. المسلمين

ٌد"  وبين ظاهر وهذا "   أعجبكم ولو مشرٍك من خيٌر مؤمٌن ولعب

***********************
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الخاتمة :
عبدالعزبز الشيخ ذكرها التي الجهاد ترك مخاطأر بذكر الرسالة هذه وأختم
52: الله حفظه الجليل

الله      سإبيل في الجهاد ترك :مخاطر
ـفـي وثمرـتـه الجـهـاد فـضـل الـسـابقة المقدـمـة ـفـي لنا تبين أن بعد

ـعـن الـحـديث خاتـمـةال ـهـذه ـفـي عليـنـا يـسـهل ـفـإنه والـخـرة الدنيا
ـمـن ذـلـك عـلـى ـيـترتب وـمـا ـلـه، والـسـتعداد الجـهـاد ـتـرك مـخـاطأر
والخرة· الدنيا في السيئة والعواقب والشرور المفاسد

الذنوب· كبائر من العيني الجهاد ترك العلم أهل عد 
التـسـعون الـكـبيرة"الزواـجـر:  كـتـابه ـفـي الهيتـمـي حـجـر اـبـن يـقـول

تعيـنـه؛ عـنـد الجـهـاد الثلثماـئـة: ـتـرك بـعـد والتسعون والثانية والحادية
تخليـصـه وأمـكـن مـسـلًما أـخـذوا أو الـسـلما دار الحربـيـون دخل بأن

تحـصـين القلـيـم أهـل وـتـرك أـصـله، مـن الجهاد الناس وترك منهم،
ذـلـك ـتـرك بـسـبب الكـفـار اـسـتيلءا ـمـن عليـهـا يخاف بحيث ثغورهم

.53"التحصين

فلتراجع  (  )            . 52 العتبار من محل لها عليه الستدراكات بعض الفاضل المشايخ ولحد الجهادية التربية بعنوان كتابه
).2/163الكبائر" للهيتمي: ( اقتراف عن "الزواجر   53
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ـال النفاق على علمة له الستعداد وعدما الجهاد ترك كان ولذلك ـق
ـشـعبة عـلـى ـمـات ـبـالغزو نفـسـه يحدث ولم يغز ولم مات : (من"

.نفاق) من
ـاليوما اليـمـان عدما على علمة وجل عز الله عده وقد أو الـخـر، ـب

ُنَك ل (تـعـالى: فـقـال ـبـه اليقـيـن ـضـعف ِذ ْأ َت ِذيَن َيـْسـ ّـلـ ُـنـوَن ا ْؤِم ِه ُي ّل ِـبـال
ِما ْو َي ْل ِر َوا ُدوا َأْن اْلِخ ِه ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِـبـ ُفـِسـ ْن َأ ّـلـُه َو ِلـيـٌم َوال ِقيَن َع ّت ْلُم ِـبـا

ّنَما ُنَك ِإ ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل ُنوَن ل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َـيـ ْل ِر َوا َبْت اْلـِخـ َـتـا ُهْم َواْر ُب ُـلـو ُق
ُهْم ِهْم ِفي َف ِب ْي ُدوَن َر ّد َتَر ْو َي َل ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا َـعـ ًة َـلـُه ََل ّد ِـكـْن ُـعـ َل َو
َه ِر ّلُه َك ُهْم ال َث َعا ِب ْن ُهْم ا َط ّب َث ِقـيـَل َف ُدوا َو ُعـ ْق َع ا ِديَن) (التوبـة: َمـ َقاِعـ ْل -44ا
46(.

يلي: فيما الجهاد لترك السيئة والعواقب المخاطأر تفصيل ويمكن
الكبائر-       1 من كبيرة مضى كما الجهاد النفس تعريض فيه لن ؛ترك

والخرة· الدنيا في وعقابه وجل عز الله لسخط
ّ (تعالى: قال ِفُروا ِإل ْن ُكْم َت ْب ّذ َع ًا ُي َذاب ًا َـعـ ِليـمـ ِدْل َأ ْب َت َيـْسـ ًا َو ْوـمـ ُـكـْم َق ْيَر َغ
ُه َول ًا َتُضّرو ْيئ ّلُه َش َلى َوال ٍءا ُكّل َع ِديٌر) (التوبة: َشْي .)39َق

ُكْم َـكـاَن ِإْن ُـقـْل (تـعـالى: وـقـال ُؤ َـبـا ُكْم آ ُؤ َـنـا ْب َأ ُكْم َو ُن َوا ِإـْخـ ُـكـْم َو َواُج َأْز َو
ُكْم ُت َعِشيَر َواٌل َو َأـْمـ َـهـا َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا ِتـَجـاَر ْوَن َو َها َتْخـَشـ َد ِكُن َكـَسـا َوَمـَسـا

َها َن ْو ُكْم َأَحّب َتْرَض ْي َل ِه ِمَن ِإ ّل ِه ال ِل ٍد َوَرُسو َـهـا ِه ِـفـي َوِج ِل ِبي ّبـُصـوا ـَسـ َتَر َف
ّتى ِتَي َح ْأ ّلُه َي ِه ال ِر َأْم ّلُه ِب ِدي ل َوال ْه ْومَا َي َـقـ ْل َفاـِسـِقيَن ا ْل ْد ا َـقـ ُكُم َل َنـَصـَر
ّلُه ِطأَن ِفي ال َوا ٍة َم ِثيَر ْومَا َك َي ْـيـٍن َو َن ْذ ُح ُـكـْم ِإ ْت َب ْعَج ُـكـْم َأ ُت ْثَر َـلـْم َك ْـغـِن َف ُت

ُكْم ْن ًا َع ْيئ َقْت َش ُكُم َوَضا ْي َل َْلْرُض َع َبْت ِبَما ا ُتْم ُثّم َرُح ْي ّل ِريَن َو ِب ْد ـ ـّم ـُم ُـث
ْنَزَل ّلُه َأ َتُه ال َن ِكي َلى َس ِه َع ِل َـلـى َرـُسـو َع ِنيَن َو ْؤِم ْلـُمـ ْـنـَزَل ا َأ ًا َو ُـنـود َـلـْم ُج
َها ْو ّذَب َتَر َع ِذيَن َو ّل َفُروا ا ِلَك َك َذ ُءا َو ِريَن) (التوبة: َجَزا ِف َكا ْل .)26ا

المـر يهملـون الـذين تعـالى اللـه رحمـه القيـم ابـن المـاما ويصف
أـقـل ـبـأنهم الـلـه ـسـبيل ـفـي والجـهـاد المنكر عن والنهي بالمعروف

ًـنـا الـنـاس علـيـه الـلـه ـصـلى فيـقـول:  تـعـالى؛ الـلـه إـلـى وأمقتـهـم دي
والنـصـيحة المنـكـر ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف والمر الجهاد، وسلموأما

فـهـذه وكـتـابه؛ وديـنـه ورـسـوله الـلـه ونـصـرة وعـبـاده، ورـسـوله لـلـه
ً ببالهم تخطر ل الواجبات ً فعلـهـا، يرـيـدوا أن عن فضل ـعـن وفـضـل

ًـنـا الـنـاس يفعلوها· وأـقـل أن ـهـذه ـتـرك ـمـن الـلـه إـلـى وأمقتـهـم دي
َقّل جميعها، الدنيا في زهد وإن الواجبات َيْحَمّر من منهم ترىَ أن و

ـرة في عرضه ويبذل لحرماته، ويغضب لله ويمعره وجهه ـه· نـص ديـن
ً أحسن الكبائر وأصحاب .54"هؤلءا من الله عند حال

ًذا والـخـرة؛ اـلـدنيا ـفـي للهلك ـسـبب الله سبيل في الجهاد فترك إ
ُـقـوا (تعالى: قوله من يفهم ما وهذا ْنِف َأ ِبيِل ِـفـي َو ِه ـَسـ ّـلـ ُـقـوا َول ال ْل ُت

ُكْم ِدي ْي أ
َ َـلـى ِب ِة ِإ َـكـ ُل ْه ّت ُنوا ال َأْحـِسـ ّـلـَه ِإّن َو ِنيَن) (البـقـرة: ُيـِحـّب ال ْلُمْحـِسـ ا

).121الصابرين": (ص "عدة 54
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ـعـن ـحـبيب أـبـي بن يزيد عن سعد بن الليث وقال"كثير:  ابن قال
بالقـسـطنطينية المـهـاجرين ـمـن رـجـل قال: حـمـل عمران أبي أسلم
وب أبـو - ومعنـا خرقـه حـتى العدو صف على - فقـال النصـاري أي

الية؛ بهذه أعلم أيوب: نحن أبو التهلكة· فقال إلى بيده أناس: ألقى
وـشـهدنا وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول صحبنا فينا؛ نزلت إنما
معـشـر اجتمعـنـا وظـهـر الـسـلما فـشـا فلـمـا ونصرناه، المشاهد معه

ًيا النصار علـيـه الـلـه ـصـلى ـنـبيه بـصـحبة الـلـه أكرمـنـا فقلـنـا: ـقـد نج
عـلـى آثرنـاه ـقـد - وكـنـا أهله وكثر السلما فشا حتى ونصره وسلم

إـلـى فنرـجـع أوزارها، الحرب وضعت - وقد والولد والموال الهلين
ُـقـوا (فينا: فنزل فيهم فنقيم وأولدنا أهلينا ْنِف َأ ِبيِل ِـفـي َو ِه ـَسـ ـ ّـل َول ال
ُقوا ْل ُكْم ُت ِدي ْي أ

َ َلى ِب ِة) ِإ َك ُل ْه ّت التهلـكـة: فـكـانت)ـ.ـ 195الـيـة (البقرة: من ال
.55"الجهاد وترك والمال الهل في القامة

ًفا الجهاد ترك في أن كما كـمـا وذـلـك واـلـبراءا؛ اـلـولءا لعقـيـدة إضعا
ًقا بنـا مر ًدا تتناـسـب واـلـبراءا اـلـولءا عقـيـدة أن سـاب الـمـر مـع طأـر

وـجـل؛ ـعـز الـلـه ـسـبيل ـفـي والجـهـاد المنكر عن والنهي بالمعروف
ـولءا عقيدة ضعفت الجهاد عن العبد ركن فكلما ـبراءا اـل وأـصـابها واـل

خطًرا· بذلك وكفى الوهن؛
وأهله-         2 الكفر ويعلو والظَلم الشرك يفشو الجهاد ويستعبدبترك

والتعاسـة الـشـقاءا مـن ذلـك في ما يخفى ول بعًضا، بعضهم الناس
ْول (تعالى: الله قال الناس على الكبير والفساد َل ُع َو ْف ِه َد ـ ّـل ـاَس ال ّـن ال
ُهْم ْعَض ْعٍض َب َب َدِت ِب َفَس َْلْرُض َل ِكّن ا َل ّلَه َو َـلـى َفـْضـٍل ُذو ال َلِميَن) َع َـعـا ْل ا

ْول (تعالى: وقال ،)251الية (البقرة: من َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض َب
ْعٍض َب ّدَمْت ِب ُه ُع َل َواِم ٌع َص َي ِب َواٌت َو َل ُد َوَص َكُر َوَمَساِج ْذ َـهـا ُي ِه اـْسـُم ِفي ّـلـ ال
ًا ِثير ْنُصَرّن َك َي َل ّلُه َو ُه َمـْن ال ْنـُصـُر ّـلـَه ِإّن َي ّي ال ِو َـقـ ِزـيـٌز) َل (الـحـج: ـمـن َع
.)40الية

 
ـول" ـه أن فـل ـدفع الـل ـافرين ـي ـاد الـك ـؤمنين، بجـه ـار ويكـبـت الـم الكـف

الـنـاس جـعـل الـكـافر اعتـلـى وإذا الـمـؤمنين، عـلـى لعتـلـوا وـيـذلهم
دون من الناس عبد وإذا وتعالى، سبحانه الله دون من هو يعبدونه

ًدا الله ســارت إذا إل تستقيم ل الحياة لن كلها؛ حياتهم فسدت أح
العبودـيـة يحـقـق اـلـذي المنـهـج وـهـو الـلـه؛ رسمه الذي المنهج على
رـسـم فالذي للبشر؛ الحميدة والفضائل الرفيعة الخلق ويحقق لله،

أـمـا يـصـلحهم، بـمـا العالم والحياءا الحياة خلق الذي الله هو المنهج
ـد من للناس وشرع الرض على كافر اعتلى إذا ـإنه نفـسـه عـن ل ـف

ـمـا يعـلـم ول والـهـوىَ، النـقـص ـمـن ـمـبرأ وليس المور، جميع يعلم
كما الحياة ويفسد عشواءا خبط فيتخبط البشرية النفس يصلح الذي

كافـيـة ـكـافر فـيـه يعتـلـي اـلـذي الواقع على اليوما· ونظرة الحال هو
)2/275والحاكم: ( )،1667( حبان ابن الحديث وصحح )،1/228كثير": ( ابن "تفسير 55
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أـمـر اـلـذي الجـهـاد عن المسلمين تخاذل ولول الحقيقة، هذه بتقرير
ـه· لـجـل بشرع يحكمون الذين الناس حياة لصلحت به الله ـذا الـل ـه

الـمـاما ـمـع ـحـتى الجـهـاد وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول شرع
وأهـلـه الـسـلما بـقـاءا لن الكـفـر؛ درـجـة إـلـى يصل لم الذي الفاجر

ـزل ما بغير يحكم كافر يحكمهم أن من لهم خير فاسق يحكمهم أـن
.56"الرض فساد سبب هو الله أنزل ما بغير الحكم فإن الله؛

والهوان-     3 للذل سإبب الجهاد عليه الله صلى الرسول قال كما ترك
بالعينـة وتبـايعتم البقـر بأذنـاب وأخـذتم الجهـاد تركتـم وسـلم: (لئـن

الله إلى تتوبوا حتى عنكم تنفك ل رقابكم في مذلة الله ليلزمنكم
.57عليه) كنتم ما إلى وترجعوا

ـى الكفار تسلط حيث اليوما؛ عصرنا في وبارز مشاهد أمر وهذا عـل
يأـكـل الرـكـب؛ ـمـؤخرة ـفـي المـسـلمون وـعـاش المـسـلمين، بـلـدان
ـبـأنواع عليـهـم ويتـسـلطون ـشـؤونهم، ـفـي ويتدخلون خيراتهم، الكفار
ـى الحتكاما وترك الله أحكاما بتعطيل إل ذاك وما والمهانة؛ الذلة إـل

الجهاد· شعيرة تعطيل ذلك ومن شرعه،
حـسـاباتهم ويراجـعـوا المـسـلمين حـقـوق إـلـى يلتفـتـوا لن الكفار وإن

الذي وإنما الجوف، والكلما والشجب الدانات بمجرد شرهم ويكفوا
ـفـي الجـهـاد ـهـو ودـيـارهم المـسـلمين ـعـن يكـفـون ويجعلهم يخيفهم

ـزاز وفيه وأهله، للكفر كبت فيه الذي تعالى الله سبيل ـة إـع وكراـم
للمسلمين·

مـكـان ـمـن فـمـا الواـقـع؛ ـلـه يـشـهد كما التاريخ له يشهد أمر وهذا
وخـاف بـالعزة، فـيـه المـسـلمون وـشـعر إل الجـهـاد رايـة فيـه علـت
.58وتضحياتهم المجاهدين تكبيرات من الكفرة الله أعداءا

ـن الشـر دفع بضرورة مـا أمة لدىَ إحساس وجـد فإذا" ـها، ـع نفـس
وبـشـهواتها ومالـهـا، وثروتـهـا ومتعـهـا براحتـهـا ذلك سبيل في وضحت

ًدا يمـكـن ل فإنـهـا ـلـديها؛ عزيز وبكل وبروحها النفسية، تـظـل أن أـبـ
ـمـن تـنـال أن ـكـانت مهما قوة لية يمكن ول مستضعفة، ذليلة أمة

ـبـأن العزـيـزة الـشـريفة الـمـة تتـصـف أن ـشـرفها· ويـجـب أو عزتـهـا
تخـفـض أن ـعـن الـمـوت تفـضـل وأن الـحـق، أـمـاما اـلـرأس تخـفـض
الـحـق كلـمـة لعلءا الـقـوة لـهـا تـتـوافر لم وإذا الباطأل، أماما الرأس

).252السلمية" د. العلياني: (ص الدعوة نشر في الجهاد "أهمية 56

جيد. الساعاتي: سنده المحقق ) وقال15/44أحمد: ( مسند الرباني" لترتيب "الفتح 57
كيف وانظر الكشميريين، المجاهدين أيدي على الهندوس ذاقه ما إلى انظر 58

نصيب من ليس القتل أن عرفوا أن بعد فلسطين من للهجرة اليهود قوافل تحركت
ًا الروسية المبراطأورية دفعت كيف أفغانستان وفي وحدهم، المسلمين ًا ثمن باهظ

تجد تكاد ل متسولة أمة إلى وتحولت إثره على تفككت المسلمين على لعدوانها
ًا لتدفع عادت ثم قوتها، ًا ثمن البوسنة الشيشان. وفي في المسلمين على لعدوانها غالي

إل ويكسروا يكبتوا لم بذلك الكفر ملل وفرحت المسلمين دماءا في الكفار ولغ لما
البوسنة. أرض إلى المجاهدين نزول بعد
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عـلـى للـحـافظ تعـمـل أن تـقـدير أـقـل عـلـى ـبـد فل الحق ومساعدة
.59"الشرف درجات أقل وهذه صلبة، وبكل شدة بكل الحق

والـلـم الـعـذاب يخـشـون واـلـذين"الـلـه:  رحـمـه قـطـب ـسـيد ويـقـول
ـفـي جاـهـدوا ـهـم إذا والـمـوال والولد النفس وخسارة والستشهاد

ـفـي الـلـه لغـيـر الدينوـنـة تكلفـهـم ماذا يتأملوا أن عليهم الله، سبيل
تـكـاليف ·· إن والـعـراض الخلق وفوقـهـا والولد، والـمـوال النفس
ما تكلفهم لن كلها الرض طأواغيت وجه في الله سبيل في الجهاد

.60"والعار! والدنس الذل كله ذلك وفوق الله؛ لغير الدينونة تكلفهم
والخرة-         4 الدنيا في عظَيمة لمصالح تفويت الجهاد ترك منها ؛وفي

ـفـي والـشـهداءا للمجاـهـدين تـعـالى الـلـه أـعـده اـلـذي العظـيـم الـجـر
وجل، عز الله شرع وإقامة الدنيا في العزيزة الحياة ومنها الخرة،

أـجـواءا ـفـي إل تحـصـل ل اـلـتي اليمانـيـة والتربية والغنائم والشهادة
تعالى· الله أعداءا ومراغمة الجهاد

المسلمين-     5 بين والفرقة العداوة من فما مشاهد؛ أمر : وهذاإلقاء
انـشـغلت إل وـجـل عز الله سبيل في الجهاد المة فيه تركت وقت

وانـشـغل إـخـوانهم ـصـدور إـلـى حرابـهـم المـسـلمون ووـجـه بنفـسـها
ببعض· بعضهم
لشرع تعطيل من فيه جرىَ وما المعاصر واقعنا إلى أخرىَ ونظرة

حّل كيف - ترينا الله سبيل في الجهاد ذلك - ومن وجل عز الله
حيث المسلمين بين والختلف والتحزب الفرقة من بالمسلمين

الحق المنهج عن النحراف من إل ذاك ببعض· وما بعضهم انشغل
الكفار تسلط من عليها ترتب وما العظيمة الشعيرة هذه وتعطيل

بين والتحريش والفرقة الخلف نار وتأجيجهم المسلمين بلد على
عن أعرض من كل في وجل عز الله سنة وهذه المسلمين،

ًظا ونسي سبحانه شرعه ِذيَن َوِمَن (تعالى: قال به ذكر مما ح ّل ا
ُلوا ّنا َقا َنا َنَصاَرىَ ِإ ْذ ُهْم َأَخ َق َثا َنُسوا ِمي ًا َف ّظ ّكُروا ِمّما َح ِه ُذ َنا ِب ْي ْغَر َأ َف

ُهُم َن ْي َة َب َو َدا َع ْل َءا ا ْغَضا َب ْل َلى َوا ِما ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل ْوَف ا ُهُم َوَس ُئ ّب َن ّلُه ُي ِبَما ال
ُنوا ُعوَن) (المائدة: َكا َن )14َيْص

 علمتنا بما وانفعنا ، ينفعنا ما علمنا اللهم
ًا الحق أرنا اللهم الباطل وأرنا ، إتباعه وارزقنا حق

إجتنابه وارزقنا باطلً
الشهداء بركب وألحقنا ، بالجهاد اللهم وأكرمنا

ومرضاتك طاعتك في واسإتعملنا

).34الجهاد" للمودودي: (ص في السلما "شريعة 59
).4/1941القرآن": ( ظلل "في 60
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الله وصلى العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
على وسإلم

أجمعين  وصحبه آله وعلى محمد نبينا

 أخوكم وكتبه
 السالم أحمد بن محمد
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