
كيف تكون 
ًا إرهابي

ًا؟ً! تكون كيف إرهابي
إرهابي!  من له يا

وماله...  وبلده أهله من خرج رجٌل إنه

 يذهب؟ أين يريد؟! وإلى فماذا

طيبببة؟ وظيفة عن يبحث أم حاضرة؟ تجارة يرجو هل
ماتعببة؟ سياحية رحلة في هو أم والذكر؟ الصيت يلتمس أم
لخر بلد من يرتحل أم كنوزها؟ عن ليبحث الرض يجوب أم

سببراديب وفببي الغانيببات أرجل بين نفسه شهوات ليلتمس
ماذا؟!  أم النتنة؟ الخمور

ًا!  أولئك من ليس أنه الحقيقة جميع

ّله أو السببرقات؟ يرتكببب أو المخدرات؟ يروج من فلع
 المنين؟ قلوب في الرعب ينشر

ًا الحقيقة أجمعين!  أولئك من ليس أنه أيض

ًا؟ هو فمن  إذ

وهببم أهلببه من خرج الذي الله، سبيل في المجاهد إنه
ًا جمعه الذي وهو ماله من وخرج إليه، الناس أحب مببن حينبب

وخببرج عليببه، وعبباش فيببه درج الذي بلده من وخرج الدهر،
ًا العمر بهم طاب من وهم وأحبابه أصحابه بين من مببن حينبب

الجهبباد، وسبباحات الببوغى ميببادين إلببى ببببدنه وخرج الدهر،
ولنصبببرة البببدين، هبببذا لرفعبببة الغاليبببة بنفسبببه ليجبببود

جماجم فوق الله كلمة ولعلءا المؤمنين، من المستضعفين
الجاحدين.  صدور فوق الدين راية ولغرس الكافرين،

المببوت عن يبحث وهو العداءا، قلوب يرهب ل فكيف
وإما وريادة، وسيادة وتمكين، نصر منه؟! فإما يفّرون الذي
وسعادة.  وشهادة والصالحين، الشهداءا بقافلة لحاق

ّو بسنامه، إل الدين من يرض لم إنه وارتفبباع هّمته لعل
ّبه له يرض فلم عزيمته، الثببواب، وأجزل الجور بأعظم إل ر
تعجب!  وتأمل؛
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اللببه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي فعن
خيببر اللببه سبيل في ساعة وسلم: " موقف عليه الله صلى

.1" السود الحجر عند القدر ليلة قيام من

قببال: قببال عنببه اللببه رضببي حصببين بببن عمران وعن
َلقياُم عليه الله صلى الله رسول سبببيِل فببي َرجٍل وسلم: " 

ِه ِة ِمن أفضُل ساعًة الل  .2" َسنة ستين عباد

حببتى الثغببور، على مرابطته إل جهاده في يكن لم ولو
لكفبباه العظام، بنائه أركان تهدم أو السلم، بيضة تستباح ل

ًا ً شرف .ومنقبة وفضل

رسببول قال: قال عنه الله رضي عبيد بن فضالة فعن
ّيٍت وسلم: " كّل عليه الله صلى الله َتُم م ِله، على ُيخ ّ عِم إل

ّنه المرابط، ُيببؤّمُن القيامببة يببوم إلببى عمله له ينمو فإ مببن و
ّتاِن ِر ف  .3" القب

اللببه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
ًطببا مات وسلم: " من عليه الله صلى اللببه سبببيل فببي مراب
ِه أجَرىَ عليه وأجري يعمل، كان الذي الّصالح عمله أجَر علي
ّتان، من وأِمَن رزقه، ًنببا القيامببة يببوم اللببه وبعثببه الف مببن آم
 .4" الفزع

رسببول قال: قببال عنه الله رضي مالك بن أنس وعن
ٍم وسببلم: " رببباُط عليببه الله صلى الله اللببه سبببيل فببي يبو

ِم من أفضُل ِه رجٍل قيا ًا أهله في وصيام .5" شهر

أو بنبلببه أعدائه رمي من له يقع ما الجور من وحسبه
.رصاصه أو رمحه

قببال: سببمعت عنببه الله رضي  عنبسة بن عمرو فعن
شببيبًة شبباَب يقول: " َمن وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا لُه كانت تعالى، الله سبيل في ِة، يوَم ُنور َرَمببى وَمن القيام
ٍم َغ تعالى، الله سبيل في بسه َل ّو َب ُد ُلببغ، لببم أو الع لببُه كبباَن َيب
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ٍة، كعتِق َق ومن رقب ُه لُه كانت مؤمنًة رقبًة أعت ِر ِمن ِفداءا النا
ًا ٍو ُعضو ُعض .6" ب

صببلى اللببه رسببول قال: سمعت عنه الله رضي وعنه
ّو رمى يقول: " َمن وسلم عليه الله ُد ٍم، الع َلغ بسه َب سهُمه ف

ّو، .7" رقبًة فيعدُل أخطأ، أو أصاَب العد

قببال: سببمعت عنه الله رضي السلمي ُنجيٍح أبي وعن
َغ يقول: " َمببن وسلم عليه الله صلى الله رسول َلبب ٍم َب بسببه

ّنة في درجٌة لُه فهو الله، سبيل في .8" الج

اللببه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
ٍم رمى وسلم: " َمن عليه الله صلى اللبه؛ سبببيل فبي بسبه
ًا له كاَن ِة يوَم نور .9" القيام

للصدور، وانشراح الجور، في وزيادة نور، فالجهاد إذا
وكفى!  الغفور، للعزيز ومرضاة تبور، لن وتجارة

ًا، تكببون إن تريببد مببن يببا فإليببك منببك يرهببب إرهابيبب
ّدونك أعداؤك، نزالك عند حساب ألف لك ويعلمون بك، ويعت

المجببد وسبببيل يبديك، بيبن العببزة طريببق هبو هببا قتالك، أو
مببا لهببم وأعببدوا{مببؤمن:  لكببل اللببه قببال وقببد يناديببك،

اللببه عببدو بببه ترهبببون الخيل رباط ومن قوة من استطعتم
.يعلمهم...} الله تعلمونهم ل دونهم من وآخرين وعدوكم

ّي لهببا فتهببتز ؛قببدمه تحببت الرض تهتز لمن سعادة فأ
فببي ويحبسببون ساعة، كل في منه فيموتون أعدائه، قلوب

ويلجئببون ذكببره، عنببد بريقهببم ويغصون رهبته، من جلودهم
رؤيته؟!  عند جحورهم إلى

عبد ؛بقلم
الغامدي اللطيف
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